និងសេចក្ដីអធិប្បាយ

ភាគទី ១
ចិត្េ
ត ងគហ វិភាគ សចត្េិក្េងគហ វិភាគ
រូប្បេងគហ វិភាគ

ការផ្សាយរបស់វត្តកច្ឆបបព៌ត្ “ភ្នំអណ្ដើក ”
ព.ស. ២៥៦២

ស

ៀវសៅស

្មោះ
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កាលបរិសឆេទ

រ.

វាយអត្ថបទសោយ

- ភ្ិរខុ យនតធសោ អុន សាសេន

. ២៥៦២ គ.

- ក្រោះមហា សោបិយ

.២០១៨

ីសោ សសៀង្ សនឿត្

- ភ្ិរខុ វិនយធសោ ជិន តារា
- ឧបា

រ ដុស សំអាន

រឆនក្របសោយ

- ភ្ិរខុ បញ្ញមបស្ជមសោ សាន ថាវីន

ទីរប្នែងសធវើ

វត្តរឆេបបរ៌ត្ "ភ្នំអស្ដើរ" ភ្ូមិក្រសរើសជើង ឃុំភ្នំ
ក្

ុរបា្ន់ សេត្តបាត្់ដំបង ក្បសទ

©ររមា ិទធិក្គប់យមង សោយវត្តរឆេបបរ៌ត្ “ភ្នំអស្ដើរ”

រមពុ្ ។

ំសៅ

ក

អារម្ភ កថា
ព្រះសម្មាសម្ព ុទ្ធព្ទ្ង់ព្ាស់ដឹ ងនូ វអនុ ត្តរសម្មាសម្ម្មពធិ ញាណ ព្ទ្ង់បានសម្ម្ែ ងព្រះធម្៌
ម្ព្បាសដល់ ម្នុ សសម្ទ្វានិ ងព្រហ្ា អស់ ៦ វសាម្ហ្ើ យ ព្ទ្ង់សម្ម្ែ ងនូ វយម្កប្បាដិ ហារយ
ម្ដើ ម្បីទ្ូន្មានកាច់ ប្បំ បាក់ នូ វទ្ិ ដឋិ រប្បស់រួ កត្ិ រថិ យទំងឡាយ ម្ៅជិ ត្ព្កុងសាវត្ថី ។ លុ ះព្រះអងគ
សម្ម្ែ ងយម្កប្បាដិ ហារយរួ ចម្ហ្ើ យ ព្ទ្ង់រិចារណាថា ព្រះរុ ទ្ធអងគម្ុនៗ កាលសម្ម្ែ ងយម្កប្បាដិ ហារយរួ ចម្ហ្ើ យ

ព្ទ្ង់គង់ចាំព្រះវសាម្ៅទ្ី ណា

ព្ទ្ង់ព្ាប្បថាចាំវសាម្ៅន្មឋាន

ាវត្តឹ ងស ម្ទ្ើ ប្បព្រះអងគម្លើ កព្រះបាទ្ម្ ើងាន់ ម្លើ កំរូលភ្ន ំ យុគនធ រ ព្រះបាទ្ម្មាងម្ទ្ៀត្ព្ប្បថាប្ប់
ាន់ ម្លើ កំរូលភ្ន ំ សិម្នរុ រួ ចម្ហ្ើ យព្ទ្ង់គង់ព្ប្បថាប្ប់ម្លើ អាសនៈ ម្្ាះ ប្បណឌក
ុ ម្ព ល ។ ព្រះអងគ
ព្ទ្ង់សម្ម្ែ ងព្រះអភ្ិ ធម្ា ចាប្ប់ម្្ែើ ម្ាំងអំ រីម្ដើ ម្វសា ដល់ រួ កម្ទ្វាម្ុ៉ឺ នចព្កវា ម្ដលម្ក
ព្ប្បជុ ុំគ្នន ។
កន ុងម្វលាភ្ិ កាាចារ ព្រះអងគព្ទ្ង់និម្ិត្តនូ វព្រះរុ ទ្ធនិ ម្ិត្តឲ្យសម្ម្ែ ងអភ្ិ ធម្ា ជុំនួសព្រះអងគ
ម្ហ្ើ យ ព្ទ្ង់យាងម្ៅប្បិ ណឌបាត្ម្ៅឧត្ត រកុ រុទ្វីប្ប ព្ទ្ង់ព្ត្ ប្ប់ម្កអំ រីប្បិណឌបាត្យាងម្ៅកាន់
អម្ន្មត្ត ព្សះន្មព្ព្រហ្ិ ម្ពានត

ម្មនព្រះសារី ប្បុព្ត្ម្ៅគ្នល់ ប្បំ ម្រើ ព្រះអងគរាល់ ព្ងៃ

ម្ហ្ើ យព្ទ្ង់

ព្ប្បទននូ វអភ្ិ ធម្ា កថា ម្ោយសម្ងាប្បន័ យដល់ ព្រះម្ងរៈ ។
ព្រះអងគសម្ម្ែ ងដល់ ម្ទ្វានិ ងព្រហ្ា ម្ោយវិ ាថរន័ យ ព្ទ្ង់សម្ម្ែ ងរហ្ូ ត្ព្គប្ប់ ៣ ម្ែ
ធម្មាភ្ិ សម្័ យ គ៉ឺ ការសម្ព្ម្ចម្គគ ្ល បានម្មនដល់ រួ កម្ទ្វា និ ងព្រហ្ា ៨០ ម្កាដិ ម្ោយ
ព្ប្បការដូ ម្ចន ះ ។
ព្រះអភិធម្មមាន ៣ ន័យ
១-ព្រះអងគសម្ម្ែ ងដល់ រួ កម្ទ្វានិ ងព្រហ្ា ម្ៅឋានាវត្តឹ ងស ម្ោយ វិ ាថរន័ យ គ៉ឺ ន័យ
រិ សាែរ ។
២-ព្រះអងគព្ទ្ង់សម្ម្ែ ងដល់ ព្រះសារី ប្បុព្ត្ ម្ៅន្មអម្ន្មត្ត ព្សះ ម្ោយ សម្ងាប្បន័ យ គ៉ឺ
ន័ យសម្ងាប្ប ។
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៣-ព្រះសារី ប្បុព្ត្សម្ម្ែ ងដល់ សទ្ធិ វិ ហារិ ក ៥០០ អងគ ម្ោយ ន្មត្ិ វិាថរន្មត្ិ សម្ងាប្បន័ យ
ម្ដលរួ ប្បរួ ម្ទ្ុ កកន ុងព្រះអភ្ិ ធម្ា ប្បិដក ។
ចំ ម្ណកព្រះអាននទ ម្ងរៈ ម្លាកព្ទ្ព្ទ្ង់ចាំនូវព្រះអភ្ិ ធម្ា ម្ហ្ើ យម្លើ កម្ ើងសម្ម្ែ ងកន ុង
កាលម្ធវើ ប្បឋម្សង្គគយន្ម ព្បាកដម្ៅកន ុងអភ្ិ ធម្ា ៧ គម្ពី រ ា ន្មត្ិ វិាថរន្មត្ិ សម្ងាប្បន័ យ ម្ដល
រួ ប្បរួ ម្ទ្ុ កកន ុងព្រះអភ្ិ ធម្ា ប្បិដក ។
ប្បន្មទប្ប់ម្កកន ុងរុ ទ្ធសករាជ ព្ប្បម្មណា ៩៥០ ឆ្នំ ព្រះម្ងរៈម្ួ យព្រះអងគ ន្មម្អនុ រុទធចារយ ជនាត្ិ ឥណា
ឌ ម្ៅ កាលញ្ចិ ក ន្មព្កុងម្ទ្ទ រាជ ាអន កម្មនប្បញ្ញាឆ្ាត្្ាសជុំន្មញកន ុង
ព្រះព្ព្ត្ប្បិ ដក ម្លាកបានម្ៅសិ កាព្រះអភ្ិ ធម្ា ម្ៅអនុ រាធប្បុ រី វត្ត ត្ុ ម្ូ លម្សាម្មរាម្ ន្ម
លង្គាទ្វី ប្ប ។
ម្លាកបានសិ កាម្ោយអាព្ស័ យបាលី អដឋ កថា ដី កា និ ងអនុ ដីកា ាម្គ្នលសាទត្់
ជុំន្មញ ម្ហ្ើ យបានរួ ប្បរួ ម្ចងព្កងអត្ថ ម្សចកែី ម្ោយសម្ងាប្បរប្បស់ព្រះអភ្ិ ធម្ា ម្ោយប្បញ្ញា
ឆ្ាត្្ាសរប្បស់ម្លាកម្ហ្ើ យចាត្់ ាលំ ោប្ប់ព្នប្បរិ ម្ចេ ទ្ម្្ែើ ម្អំ រីប្បរិ ម្ចេ ទ្ទ្ី ១ រហ្ូ ត្ដល់ ៩
ប្បរិ ម្ចេ ទ្ ម្ដើ ម្បីឲ្យសិ កាាកាម្ទំងឡាយ ង្គយព្សួលកន ុងការសិ កា និ ងព្ទ្ព្ទ្ង់ចាំទ្ុក ម្ទ្ើ ប្ប
ម្លាកឲ្យ ម្្ាះគម្ពី រម្ន្មះថា “អភ្ិ ធម្ា ត្ថសងគហ្ៈ” ម្ព្ប្បថា ការរួ ប្បរួ ម្នូ វអត្ថ ឬសម្ងាប្បនូ វអត្ថ
រប្បស់ព្រះអភ្ិ ធម្ា ។
គម្ពី រព្រះអភ្ិ ធម្ា ត្ថសងគហ្ៈម្នះាប្បករណ៍លំ ោប្ប់ាន់ អដឋ កថា

គ៉ឺ រាប្ប់ថាាអដឋ កថា

ចាប្ប់ត្ូ ចសម្ងាប្ប ម្ដលព្រះម្ងរៈទំងឡាយ ម្ៅព្ប្បម្ទ្សភ្ូ ម្ម ម្ៅថា អដឋ កថាព្ម្មម្កូ នព្ដ
ម្ព្ពាះាអដឋ កថាចាប្ប់សម្ងាប្ប ម្ព្ប្បៀប្បដូ ចព្ម្មម្កូ នព្ដម្ដលត្ូ ចាងព្ម្មម្ដព្ទ្ម្ទ្ៀត្ ។
កន ុងប្បករណ៍ម្នះម្ទះាយា៉ាងណាក៏ ម្ៅម្ត្សម្ងាប្បអត្ថ ម្សចកែី
ម្មនការលំ បាកម្ទ្ៀត្

ម្ព្ពាះម្ហ្ត្ុ ដូ ម្ចានះ

ម្ធវើ ឲ្យការសិ កាម្ៅ

ព្រះម្ងរៈម្ដលសាទត្់ ជុំន្មញកន ុងព្រះអភ្ិ ធម្ា កនុង

សម្័ យប្បនត ប្បន្មទប្ប់ម្ក ម្លាករចន្មប្បករណ៍អភ្ិ ធម្ា ត្ថ សងគហ្ៈម្នះម្ោយព្ត្ង់ ម្ដើ ម្បីឲ្យការ
សិ កាបានព្សួលម្ ើង ដី កាម្្ាះថា “អភ្ិ ធម្ា ត្ថវិភាវិនី” ម្ដលរចន្មម្ោយព្រះសុ ម្ងគលា-
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ចារយ ជនាត្ិ សី ហ្

ប្បនត ម្កម្ទ្ៀត្ ក៏ ម្មនដី កាដព្ទ្ៗ ដូ ចាអភ្ិ ធម្ា ត្ថវិ កាសិ នី ម្ដល

អធិ ប្បាយគម្ពី រអភ្ិ ធម្មាវារ ម្ដលរចន្មម្ោយព្រះសុ ម្ងគលាចារយរូ ប្បដម្ដល ។
ប្បករណ៍ម្្ាះអភ្ិ ធម្ា ត្ថសងគហ្ៈកែី អភ្ិ ធម្ា ត្ថវិ ភាវិ នីកែី អភ្ិ ធម្ា ត្ថវិ កាសិ នី ាម្ដើ ម្កែី
សុ ទ្ធ ម្ត្ាភាសាបាលី ។
កន ុងរ.ស.២៥៣៧ ម្លាកអាចារយ ព្ៃយវឌ្ឍន៍ កប្បិ លកាញ្ច ន៍ ជនាត្ិ ព្ង បានម្ព្ប្ប
សព្ម្ួលម្រៀប្បម្រៀង និ ងអធិ ប្បាយាភាសាព្ងម្ដើ ម្បីឲ្យភ្ិ កា ុសាម្ម្ណរ ឧបាសក ឧបាសិ កា
អន កព្បាថានសិ កាព្រះអភ្ិ ធម្ា ម្ដលរុ ំម្ចះភាសាបាលី បានអាន

និ ងសិ កាព្សួល

ម្លាកឲ្យ

ម្្ាះគម្ពី រម្នះថា “អភ្ិ ធម្ា ត្ថសងគហ្ៈ និ ងម្សចកែី អធិ ប្បាយ” ។
ការម្រៀប្បម្រៀងនិ ងអធិ ប្បាយរប្បស់អាចារយ

ព្ៃយវឌ្ឍន៍

គ៉ឺ ម្លាកអធិ ប្បាយាម្

អដឋ កថា និ ងដី កាាម្គ្នល ។
ម្យើ ងែ្ព្ុ ំ រះករុ ណាទំងឡាយ បានម្ៅសិ កាព្រះបាលី និ ងព្រះអភ្ិ ធម្ា ម្ៅព្ប្បម្ទ្សព្ង
ាម្ព្ចើ នឆ្នំ បានម្ ើ ញគម្ពី រអភ្ិ ធម្ា ត្ថសងគហ្ៈនិ ងពាកយអធិ ប្បាយម្នះម្មនម្សចកែី អធិ ប្បាយ
លអ និ ងបានសិ កាង្គយយល់ ម្ហ្ើ យបានសូ ម្ការអនុ ញ្ញាត្អំ រីសំណាក់ ម្ូ លនិ ធិ ម្្ាះ “កង
ទ្ុ នធម្ា និធិ” ម្ដលាម្មចស់ម្ដើ ម្រប្បស់គម្ពី រម្ន្មះ ម្ដើ ម្បីបានសិ កាម្រៀនសូ ព្ត្ និ ងម្ដើ ម្បីឲ្យ
បានគម្ពី រកបួនចាប្ប់សព្ម្មប្ប់សិ កាព្សាវព្ាវដល់ ភ្ិ កា ុសាម្ម្ណរ ឧបាសក ឧបាសិ កា អន ក
ព្បាថានសិ កាព្រះអភ្ិ ធម្ា ។
ការសិ កាព្រះអភ្ិ ធម្ា

ាការសិ កាប្បរម្ត្ថ ធម្៌ ាធម្៌ ម្មនអត្ថ លអិ ត្សុ ែុម្ព្ព្កម្លង

បានដល់ ចិ ត្ត ម្ចត្សិ ក រូ ប្ប និ ង និ ពាវន ម្ព្ពាះព្ត្ូវសិ កាម្ហ្ើ យ សិ កាម្ទ្ៀត្ ម្ព្ចើ នដង
ម្ព្ចើ នសា អំ រីសម្មនក់ ព្គូ អាចារយ អំ រីគម្ពី រកបួនចាប្ប់ម្្សងៗ ម្មនប្បិ ដក អដឋ កថា ដី កា
អនុ ដីកា ាម្ដើ ម្ ម្ដើ ម្បីឲ្យយល់ ចូ លចិ ត្ត ប្បរម្ត្ថ ធម្៌ ទំងម្ន្មះ ។

ឃ
អារម្ភកថា

ម្ព្ពាះម្ហ្ត្ុ ម្ន្មះ សម្មគម្ព្កុម្ម្ព្ប្បគម្ពី រម្្សងៗ ម្ៅកន ុងវត្ត កចេ ប្បប្បរ៌ ត្ “ភ្ន ំ អម្ណែើក”
ម្្ែើ ម្ម្ព្ប្បគម្ពី រ អភ្ិ ធម្ា ត្ថសងគហ្ៈ និ ងពាកយអធិ ប្បាយម្នះម្ ើង ចាប្ប់រី ព្ងៃ ព្រហ្សបត្ិ៍ ៥ម្រាច
ម្ែ្លគ ុន

រ.ស.

២៥៦១

ម្ោយម្សចកែី រាយាម្ព្ប្បឹ ងម្ព្ប្បងទំងយប្ប់ទំងព្ងៃ រប្បស់ព្កុម្

ការង្គររហ្ូ ត្ម្កដល់ ព្ងៃ ៨ ម្រាច ម្ែវិ សាែ រ.ស.២៥៦២ ការព្ប្បឹ ងម្ព្ប្បង និ ងរិ និត្យព្ត្ួត្
ជព្ម្ះ ទំងម្សចកែី សំ នួ នភាសានិ ងអកា រាវិ រុទ្ធ ក៏ បានចប្ប់សរវ ព្គប្ប់ ។
ម្យើ ងែ្ព្ុ ំ រះករុ ណាសម្មគម្ម្ព្ប្បគម្ពី រធម្៌ ម្្សងៗ សូ ម្ែនតី អភ្័ យម្ទស អំ រីសម្មនក់
ម្លាកអន កម្ចះដឹ ងទំងឡាយ ម្ដលបានអានឬសិ កាម្ហ្ើ យ ម្ប្បើ ម្មនែុសឬម្ិ នសម្ ម្ោយ
ម្សចកែី ភាាំងភាាត្់ ឬែវះខាត្ក៏ សូម្វិ ញ្ាូជន ម្លាកអន កម្ចះដឹ ងទំងឡាយ ជួ យម្កត្ព្ម្ូវ និ ងជួ យ
ប្បំ ម្រញប្បម្នថ ម្ម្ោយកុ សលម្ចត្ន្ម្ង ។
ាទ្ី ប្បញ្ច ប្ប់ព្នអវសានកថាម្នះ

ម្យើ ងែ្ព្ុ ំ រះករុ ណាទំងឡាយ

សូ ម្ម្លើ កម្ ើងនូ វ

ប្បុ ណយកុ សលទំងឡាយ ម្ដលបានម្ធវើ ម្ហ្ើ យកន ុងព្រះសាសន្មម្នះ ព្រម្ទំងម្សចកែី រាយាម្
ព្ប្បឹ ងម្ព្ប្បងកន ុងការម្រៀប្បម្រៀងម្ព្ប្បគម្ពី រម្នះ

សូ ម្ម្គ្នររឧទ្ទិ ស

និ ងព្ប្បម្គន

ព្កុម្ជុំនុំព្រះ

ព្ព្ត្ប្បិ ដក ព្រះអងគព្គូព្គប្ប់ៗ ព្រះអងគ ព្រះម្ងរានុ ម្ងរៈ ញាត្ិ កាកន ុងសងារវដែ រុ ទ្ធប្បរិ ស័ទ្ព្គប្ប់
រូ ប្ប សូ ម្បានអនុ ម្ម្មទ្ន្មនូ វកុ សលទំងអស់ម្នះ នឹ ងបានាប្បចច័ យព្នព្រះនិ ពាវន កុ ំប្បីម្ ា ៀង
ឃ្លាត្កាាយម្ៅាប្បការៈដព្ទ្ម្ ើយ ។
សូ ម្អនុ ម្ម្មទ្ន្ម.............!!!

បាត្់ ដុំ ប្បង វត្ត ភ្ន ំ អម្ណែើក ព្ងៃ ៥ ᧫ ព្សារណ៍ រ.ស. ២៥៦២
(២០ កញ្ញា ២០១៨)
ព្រះម្ហា វ៉ាក សាវុ ឌ្ឍ (វជិ រធម្ម្មា)

ង

សន្លក
ឹ ប្រាប់ មាតិកា
មាតិ កា

លេខទំ ព័រ

អធិ ប្បាយគាថានៃការល្ដើ មគមពី រ ................................................................................... ១
អតថ រប្បស់ចិ តត ............................................................................................................. ១០
អតថ រប្បស់លចតសិ ក ....................................................................................................១៤
អតថ រប្បស់រូ ប្ប ..............................................................................................................១៤
អតថ រប្បស់ៃិ ព្វាៃ ..........................................................................................................១៦
ប្បរិ លចេ ទទី ១
ចិ តតសង្គហវិ ភាគ
អតថ រប្បស់ព្វកយថា “ ភូ មិ ” .......................................................................................... ១៧
កាមាវចរចិ តត ............................................................................................................ ១៩
អកុ សេចិ តត ១២ ដួ ង្................................................................................................ ១៩
អធិ ប្បាយលោភសហគតចិ តត (លោភមូ េចិ តត) ៨ ដួ ង្................................................. ២១
លហតុ លកើ តល ើង្នៃលោមៃសស ឧលប្បកាា ទិ ដឋិ ៃិ ង្ភាវៈជាអសង្ខារិ កជាលដើ ម ..................... ២៦
លហតុ នៃភាវៈជាអសង្ខារិ ក ......................................................................................... ៣០
អធិ ប្បាយប្បដិ ឃចិ តត ( លោសមូ េចិ តត) ២ ដួ ង្ ............................................................ ៣៣
លសចកដី ល្សង្គាានៃលោមៃសសលវទនាៃិ ង្ប្បដិ ឃៈ ......................................................... ៣៤
អធិ ប្បាយលមាហមូ េចិ តត ២ ដួ ង្ ................................................................................ ៣៧
ចចកអកុ សេចិ តត ១២ ដួ ង្ ជាអកុ សេកមម ប្បថ ១០ .................................................... ៤២
អលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្ ................................................................................................៤៤
លោភណចិ តត ៥៩ ដួ ង្ .............................................................................................. ៦៣

ច
សន្លឹកប្រាប់មាតិកា

រូ បាវចរចិ តត ............................................................................................................. ៩២
រូ បាវចរកុ សេចិ តត ៥ ដួ ង្ ........................................................................................ ៩២
រូ បាវចរវិ បាកចិ តត ៥ ដួ ង្ .......................................................................................... ១០៦
រូ បាវចរកិ រិយាចិ តត ៥ ដួ ង្ ......................................................................................... ១០៧
អរូ បាវចរកុ សេចិ តត ..............................................................................................១០៩
អរូ បាវចរវិ បាកចិ តត ................................................................................................ ១១៩
អរូ បាវចរកិ រិយាចិ តត ................................................................................................ ១២០
លោកុ តតរចិ តត ..........................................................................................................១២១
ព្ពះសកោគាមី លៃះ មាៃ ៥ ពួ កគឺ ៖ .......................................................................... ១២៣
ការចចកចិ តត ជា ១២១ ដួ ង្ ........................................................................................ ១៣០
លវទនាកា ុង្លោកុ តតរចិ តត ៤០ ដួ ង្ .............................................................................. ១៣៣
ប្បរិ លចេ ទទី ២
លចតសិ កសង្គហវិ ភាគ
អធិ ប្បាយេកា ណៈ ៤ យា៉ាង្ .................................................................................... ១៣៩
អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣ ....................................................................................... ១៤១
លសចកតី ល្សង្គាានៃវិ តកក ៃិ ង្វិ ចារ ............................................................................ ១៥៩
អកុ សេលចតសិ ក ១៤............................................................................................ ១៦៨
មាៃះ ៩ យា៉ាង្ ......................................................................................................... ១៧៧
លសចកតី ល្សង្គាានៃថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ ..............................................................................១៩០
លោភណលចតសិ ក ២៥ ......................................................................................... ១៩៨
លសចកតី ល្សង្គាានៃសោធ ៃិ ង្រាគៈ ............................................................................ ២០២
លសចកតី ល្សង្គាានៃហិ រិ ៃិ ង្ឱតត ប្បបៈ .......................................................................... ២០៩

ឆ
សន្លឹកប្រាប់មាតិកា

លហតុ ចដេព្ទង្់ព្ាស់ធម៌ មាៃប្បសសទធិ ជាលដើ មទុ កជាគូ ៗ ........................................... ២២៤
វិ រតិ ៣ មាៃសមាមវាចាជាលដើ ម ................................................................................. ២២៥
លសចកតី ល្សង្គាានៃអាការចដេលវៀរចាករប្បស់ហិ រិ, ឱតត ប្បបៈ ៃិ ង្វិ រតិ ......................... ២៣៣
លសចកតី ល្សង្គាានៃការដឹ ង្រប្បស់សញ្ញញ វិ ញ្ញញណ ៃិ ង្ប្បញ្ញញ .......................................... ២៣៨
សមបលយាគៃ័ យ .................................................................................................... ២៤២
សមបលយាគៃ័ យនៃអកុ សេលចតសិ ក ១៤ ដួ ង្ ........................................................ ២៤៧
សមបលយាគៃ័ យនៃលោភណលចតសិ ក ២៥ ............................................................. ២៥០
សង្គហៃ័ យកា ុង្លោកុ តតរចិ តត .................................................................................... ២៦០
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ៃលមា តសស ភគវលា អរហលា សមាមសមព ទ
ុ ធ សស

អភិធម្ម តថសង្គហៈ ន្ិង្ច្សឆកដអ
ី ធិបាយ

ព្ពះអៃុ រុោធចារយល្ដើ មរចនាគមពី រលដ្ឋយគាថាយា៉ាង្លៃះថា ៖
សមាមសមព ទ
ុ ធ មតុ េំ

សសទធ មម គណុតត មំ

អភិ វាទិ យ ភាសិ សសំ

អភិ ធមម តថសង្គហំ ។

តតថ វុាតភិ ធមម ាថ

ចតុ ធា ប្បរមតថ លា

ចិ តតំ លចតសិ កំ រូ ប្បំ

ៃិ ព្វាៃមិ តិ សពា ថា ។

ខ្ុព្ំ ពះអង្គ (ល្មះអៃុ រុោធចារយ) សូ មៃមោករចំ លព្វះព្ពះសមាមសមព ុទធ ចដេមិ ៃមាៃ
ប្បុ គគេលព្ប្បៀប្បលសមើ បាៃ ព្ពមោំង្ព្ពះសទធ មម ៃិ ង្គណៈសង្ឃដ៏ ខពង្់ខពស់, លហើ យៃឹ ង្សូ មលព្វេ
ៃូ វគមពី រអភិ ធមម តថសង្គហៈ ។ ខលឹមោរនៃព្ពះអភិ ធមម កា ុង្អភិ ធមម ប្បិដកលនាះ លព្វេលដ្ឋយ
ប្បរមតថ (សភាវៈពិ ត) មាៃ ៤ យា៉ាង្ គឺ ចិ តត លចតសិ ក រូ ប្ប ៃិ ព្វាៃ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។
អធិ ប្បាយគាថានៃការល្ដើ មគមពី រ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយកាេៃឹ ង្រចនាៃូ វគមពី រលៃះ

ជាគមពី រចដេមាៃលសចកដី េអិតព្ជាេ

លព្ៅ មាៃៃ័ យដ៏ វិចិព្តនព្កចេង្ អាចប្បលនាេប្បង្់ទិដឋិ រប្បស់ខលួៃៃិ ង្ទិ ដឋិ រប្បស់អា កដនទឲ្យប្បរិ សុទធ
បាៃ ៃិ ង្លព្ប្បើ ជាលព្គឿង្ចលព្មើ ៃៃូ វប្បញ្ញញឲ្យលកល ៀវកាល នៃកុ េប្បុ ព្តអា កព្បាថាាកា ុង្ការសិ កា ព្ពះ
ប្បរិ យតតិ លោកលទើ ប្បល្ដើ ម (រចនា) លដ្ឋយគាថាថា សមាមសមព ទ
ុ ធ មតុ េំ ជាលដើ ម លដ្ឋយមាៃ
ប្បំ ណង្ៃឹ ង្សចមដ ង្អំ ពី ៖
១- រតៃតត យប្បនាលមា

ការៃមោករព្ពះរតៃព្ត័ យ

២- អភិ លធលយោ

អតថ ចដេលោកលព្វេដេ់

៣- ករណប្បបកាលរា

វិ ធីចតង្គមពី រ

៤- ប្បករណាភិ ហធាៃំ

ល្មះរប្បស់គមពី រ
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អភិ ធម្មត្ថសង្គហៈ និ ង្សសចក្ដីអធិប្បាយ ភាគទី ១

៥- ប្បលយាជៃំ

ការសលព្មចព្ប្បលយាជៃ៍ ។

អធិ ប្បាយព្វកយថា សមាមសមព ទ
ុ ធ មតុ េំ ។ លប្ប ។ អភិ វាទិ យ ខ្ព្ុ ំ ពះអង្គសូមៃមោករ
ចំ លព្វះព្ពះសមាមសមព ុទធ ចដេមិ ៃមាៃប្បុ គគេលព្ប្បៀប្បលសមើ បាៃ ព្ពមោំង្ព្ពះសទធ មម ៃិ ង្គណៈ
សង្ឃដ៏ ខពង្់ខពស់ លៃះជាព្វកយចដេលោកសចមដ ង្ដេ់ ការលគារពព្ពះរតៃព្ត័ យ ។ ព្ប្បលយាជៃ៍
នៃការលគារពព្ពះរតៃព្ត័ យលនាះមាៃលព្ចើ ៃ កា ុង្ទី លៃះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយព្បាថាាៃឹ ង្អាព្ស័ យៃូ វ
អាៃុ ភាពនៃព្ពះរតៃព្ត័ យ

លដើ មបីការព្វរអៃត រាយចដេអាចៃឹ ង្លកើ តមាៃកា ុង្ចលនាលះលពេ

រចនាគមពី រលៃះ ចដេអាចលធាើ ឲ្យការរចនាលនាះមិ ៃបាៃសលព្មច ។
ចំ ចណកព្វកយថា ភាសិ សសំ អភិ ធមម តថសង្គហំ ៃឹ ង្លព្វេៃូ វគមពី រអភិ ធមម តថសង្គហៈ
លៃះជាព្វកយចដេលោកសចមដ ង្ គឺ ព្បាប្ប់ឲ្យព្ជាប្បដេ់ លសចកដី ចដេលោកៃឹ ង្លព្វេកា ង្
ុ គមពី រ
ចដេលោករចនាលៃះ លព្ព្វះព្វកយថា អភិ ធមម តថៈ ចព្ប្បថា អតថ នៃព្ពះអភិ ធមម គឺ ព្ពះអភិ ធមម ប្បិ ដកចដេព្ពះពុ ទធជាមាាស់បាៃព្ាស់ទុ កមាៃ ៧ គមពី រ មាៃធមម សង្គណីជាលដើ ម ។ លសចកដី ថា
ព្ពះអៃុ រុោធចារយៃឹ ង្លព្វេអំ ពីអតថ នៃព្ពះអភិ ធមម ប្បិដកៃុ ះឯង្ ទុ កកា ុង្គមពី រចដេលោករចនា
លៃះ អធិ ប្បាយថា ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ាស់សចមដ ង្អតថ ណាទុ កកា ុង្ព្ពះអភិ ធមម ប្បិដក សូ មបី
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ ក៏ ៃឹង្លព្វេដេ់ អតថ លនាះទុ កកា ុង្គមពី រចដេលោករចនាលៃះដូ ចគាា ។
មោ៉ាង្លទៀត ព្វកយថា គមពី រអភិ ធមម តថសង្គហៈលៃះឯង្ ជាព្វកយចដេលោកសចមដ ង្ គឺ
ព្បាប្ប់ៃូ វវិ ធីចតង្រប្បស់លោក្ង្

លព្ព្វះព្វកយលៃះចព្ប្បថា

គមពី រចដេរួ ប្បរួ មៃូ វអតថ នៃព្ពះ

អភិ ធមម ប្បិដក លសចកដី ថា ព្ពះអៃុ រុោធចារយចតង្គមពី រលដ្ឋយវិ ធីព្ប្បមូ េរួ ប្បរួ មអតថ ព្ពះអភិ ធមម ប្បិ ដកមកសចមដ ង្

ព្ពមោំង្សចមដ ង្ល ង្
ើ ៃូ វល្មះគមពី រ្ង្ថា

គមពី រលៃះមាៃល្មះថា

អភិ ធមម តថសង្គហៈ ជាល្មះចដេបាៃមកាមវិ ធីចតង្ៃុ ះឯង្ ។
មោ៉ាង្លទៀត ព្វកយថា សង្គហៈ ចព្ប្បថា “រួ ប្បរួម” ចដេព្បាកដលៅកា ុង្ល្មះគមពី រលៃះ
ចថមោំង្ជាការសចមដ ង្ល ើង្ៃូ វការសលព្មចព្ប្បលយាជៃ៍ កាុង្ការសិ កាគមពី រលៃះ ។
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អធិ ប្បាយគាថាស្ដើម្គម្ពីរ

ចមៃពិ ត កា ុង្អភិ ធមម ប្បិដកោំង្ ៧ គមពី រ មាៃធមម សង្គណីជាលដើ ម មាៃការលព្វេដេ់
សភាវធម៌ ៃីមួយៗ ទុ កកា ុង្លពេជាមួ យគាា ដូ ចជាកា ុង្គមពី រធមម សង្គណី មាៃការលព្វេដេ់
ចិ តតមួ យដួ ង្ៗ ព្ពមោំង្លចតសិ កៃិ ង្អារមម ណ៍ជាលដើ មយា៉ាង្ពិ ោដរ ការលព្វេរួ មគាាយា៉ាង្លនាះ
ក៏ ជាលហតុ លធាើ ឲ្យអា កសិ កាដំ ប្បូង្លកើ តការព្ចប្បូ កព្ចប្បេ់ ពិ បាកចវកចែកបាៃថា លៃះចិ តត លៃះ
លចតសិ ក លៃះអារមម ណ៍ជាលដើ ម ៃឹ ង្មិ ៃអាចយេ់ ជាក់ ចាស់កា ុង្សភាវធម៌ ោំង្លនាះបាៃ
ល ើយ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្ប្បើ វិធីរួ ប្បរួ មលសចកដី ោំង្លនាះ លហើ យចវកចែក
សចមត ង្ឲ្យសិ កាមដ ង្មួ យៗ លដ្ឋយការលរៀប្បចំ រលប្បៀប្ប ៃិ ង្ចាត់ េំ ដ្ឋប្ប់លសចកដី ោំង្ ៧ គមពី រ
ោជាថមី កំណត់ ទុ កជា ៩ ប្បរិ លចេ ទ អា កសិ កាដំ ប្បូង្រចមង្សិ កាបាៃព្សួេ មិ ៃព្ចប្បូ កព្ចប្បេ់
មិ ៃសម ុគោមែ កាេលប្បើ ដូលចា ះ ក៏ រចមង្សលព្មចព្ប្បលយាជៃ៍ កាុង្ការសិ កា លព្វេគឺ លកើ តប្បញ្ញញ
ដឹ ង្ចាស់ៃូ វសភាវធម៌ ោំង្ឡាយបាៃលដ្ឋយង្ខយ

។

តលៅលៃះជាអតថ ៃ័ យរប្បស់ព្វកយ

ៃី មួយៗ ាមេំ ដ្ឋប្ប់កា ុង្គាថាលៃះ ៖
ព្វកយថា សមាមសមព ទ
ុ ធ មតុ េំ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយ ២ ប្បទ គឺ សមាមសមព ទ
ុ ធ ំ ព្ពះសមាមសមព ុទធ ១ ប្បទ
ៃិ ង្ អតុ េំ ចដេមិ ៃមាៃប្បុ គគេលព្ប្បៀប្បលសមើ បាៃ ១ ប្បទ ។
អធិ ប្បាយប្បទថា សមាមសមព ទ
ុ ធ ំ មុ ៃ លព្ព្វះលហតុ អាី លទើ ប្បព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ពះអង្គ មាៃ
ព្ពះនាមថា សមាមសមព ុទធ ? ល្លើ យថា លព្ព្វះលោកលធាើ វចៃតថ (អតថ ៃ័ យរប្បស់ព្វកយ) ទុ កថា សមាម
ោមញ្ា សពា ធលមម អភិ សមព លុ ោធតិ សមាមសមព លុ ោធ លសចកដី ថា ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់មាៃ
ព្ពះនាមថា “ ព្ពះសមាមសមព ុទធ ” លព្ព្វះអតថ ថា ព្ពះអង្គព្ាស់ដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បនព គឺ ព្ទង្់ព្ជាប្ប ព្ទង្់
ចាក់ ធល ុះលដ្ឋយព្ពះញាណដ៏ ព្ប្បលសើ រ

ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយោំង្ពួ ង្

ោំង្ជាសង្ាត

គឺ ប្បចា័ យ

ោំង្ឡាយព្ប្បជុ ំាក់ ចតង្ល ើង្ ោំង្ជាអសង្ាត គឺ ពុ ំមាៃប្បចា័ យាក់ ចតង្ បាៃដេ់ ព្ពះៃិ ព្វាៃ ។
សមាម លដ្ឋយព្ប្បនពគឺ ព្តង្់ាមលសចកដី ពិត មិ ៃវិ ប្បរិ តចព្ប្បព្ប្បួេ មាៃលសចកដី ថា ធម៌ ោំង្ឡាយ
ណាមាៃសភាពជាទុ កា គឺ លប្បៀតលប្បៀៃ(ទុ កា ) ព្ពះអង្គព្ទង្់ព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ ចដេ
ជាធម៌ មាៃសភាពជាទុ កា ៃុះឯង្ មិ ៃចមៃជាធម៌ មាៃសភាពដនទល ើយ, ធម៌ ោំង្ឡាយណា
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អភិ ធម្មត្ថសង្គហៈ និ ង្សសចក្ដីអធិប្បាយ ភាគទី ១

មាៃសភាពជាលហតុ ឲ្យលកើ តទុ កា (ទុ កា សមុ ទយ) ព្ពះអង្គព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ ចដេ
ជាធម៌ មាៃសភាពជាលហតុ ឲ្យលកើ តទុ កា ៃុះឯង្,

ធម៌ ោំង្ឡាយណាមាៃសភាពជាទី រំេត់ ទុ កា

(ទុ កា ៃិលរាធ) ព្ពះអង្គព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយលនាះចដេមាៃសភាពជាទី រំេត់ ទុ កា ៃុះឯង្,
ធម៌ ោំង្ឡាយណាជាប្បដិ ប្បោ គឺ ្ល ូវប្បដិ ប្បតតិ ឲ្យដេ់ ទី រំេត់ ទុ កា (ទុ កា ៃិលរាធគាមិ ៃីប្បដិ ប្បោ)
ព្ពះអង្គព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ ចដេជាប្បដិ ប្បោឲ្យដេ់ ៃូ វទី រំេត់ ទុ កា ៃុះឯង្ ។
មោ៉ាង្លទៀត ធម៌ ោំង្ឡាយណា ជាធម៌ ចដេគួ រកំណត់ ដឹ ង្ ព្ពះអង្គក៏ព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌
ោំង្ឡាយលនាះ ជាធម៌ គួរកំណត់ ដឹ ង្ៃុ ះឯង្, ធម៌ ោំង្ឡាយណាជាធម៌ ចដេគួ រេះ ព្ពះអង្គក៏
ព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ ជាធម៌ គួរេះៃុ ះឯង្, ធម៌ ោំង្ឡាយណា ជាធម៌ ចដេគួ រលធាើ
ឲ្យជាក់ ចាស់ ព្ពះអង្គព្ាស់ក៏ ដឹ ង្ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ ជាធម៌ គួរលធាើ ឲ្យជាក់ ចាស់ៃុ ះឯង្,
ធម៌ ោំង្ឡាយណា ជាធម៌ ចដេគួ រចលព្មើ ៃ ព្ពះអង្គព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ ជាធម៌ គួរ
ចលព្មើ ៃៃុ ះឯង្ ការព្ាស់ដឹ ង្លនាះជាលហតុ នាំមកៃូ វគុ ណសមបតតិ ោំង្ឡាយជាអលៃក លព្វេ
គឺ ព្ពះញាណចដេមិ ៃោធារណៈ (ដេ់ ប្បុ គគេដនទ) មាៃឥន្ទៃេិ យប្បលរាប្បរិ យតត ញ្ញញណ (ព្ពះ
ញាណចដេកំណត់ ដឹ ង្ៃូ វឥន្ទៃេិ យទៃ់ ខាីៃិង្ចាស់កាលរប្បស់សតា ោំង្ឡាយ),

សពា ញ្ញុតញ្ញញណ

(ព្ពះញាណចដេដឹ ង្សពា ) ជាលដើ ម ។ ោមំ លដ្ឋយព្ពះអង្គឯង្ គឺ លដ្ឋយព្ពះញាណរប្បស់ព្ពះ
អង្គឯង្ ចដេព្ទង្់សៃសំអប្ប់រំមកេអ លហើ យលដ្ឋយព្ពះអង្គឯង្ មិ ៃចមៃលដ្ឋយព្ពះញាណចដេ
សលព្មចលព្ព្វះអាព្ស័ យអា កដនទល ើយ លសចកដី លៃះសមដូ ចចដេព្ពះអង្គព្ទង្់ព្ាស់ទុ កថា
“សយំ អភិ ញ្ញញយ កមុ ទេិលសយយំ(១) ចព្ប្បថា តថាគតដឹ ង្ចាស់ៃូ វចតុ ភូ មិ កធម៌ លដ្ឋយខលួៃឯង្
(ចាំបាច់ ) ចំ លព្វះប្បុ គគេណា” តថាគតមិ ៃមាៃអាចារយលទ មិ ៃមាៃប្បុ គគេដនទលសមើ ៃឹ ង្តថាគត
ល ើយ កា ុង្លោកលៃះព្ពមោំង្លទវលោក មិ ៃមាៃប្បុ គគេលព្ប្បៀប្ប្េឹ មៃឹ ង្តថាគតបាៃល ើយ ។

(១) វិ .មហាវគគ ប្បិ .៦/២២
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អធិ ប្បាយគាថាស្ដើម្គម្ពីរ

មោ៉ាង្វិ ែលទៀត លព្ព្វះ ពុ ធ ធាតុ ចដេឲ្យសលព្មចសពេ ថា ពុ ទធ លៃះ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អតថ
ថា “ភា្ក់ ” ឬ “ដឹ ង្” ក៏ បាៃ លព្ព្វះដូ លចាាះព្វកយថា សមាមសមព ុទធៈ លទើ ប្បមាៃអតថ ៃ័ យសូ មបីយា៉ាង្
លៃះថា ព្ទង្់ជាអា កភា្ក់ លដ្ឋយព្ប្បនពអំ ពីការេង្់េក់ គឺ លសចកដី វលង្ាង្ ដូ ចបាៃលព្វេរួ ចមក
លហើ យ ៃិ ង្លដ្ឋយព្ពះអង្គឯង្ គឺ ពុ ំមាៃអា កដនទណាមកដ្ឋស់ឲ្យព្ពះអង្គភា្ក់ ល យ
ើ ឬព្ពះអង្គ
ជាអា កដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បនពលដ្ឋយព្ពះអង្គឯង្ លដ្ឋយព្ទង្់ព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌ ជាលព្គឿង្លធាើ ឲ្យដឹ ង្ គឺ
ព្ពះញាណចដេលធាើ ឲ្យបាៃភាពជាព្ពះអរហៃត ជាអា កព្ាស់ដឹ ង្

លព្ព្វះព្បាសចាកកិ លេសជា

លព្គឿង្លធាើ ចិតតឲ្យលៅហម ង្ ។ ចដេលព្វេមកលៃះ ជាអតថ រប្បស់ប្បទថា សមាមសមព ទ
ុ ធំ ។
តលៅលៃះៃឹ ង្អធិ ប្បាយប្បទថា អតុ េំ មិ ៃមាៃប្បុ គគេលព្ប្បៀប្បលសមើ បាៃ ។
ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់ព្ពះនាមថា អតុ េៈ មិ ៃមាៃប្បុ គគេលព្ប្បៀប្បលសមើ បាៃ លព្ព្វះព្ទង្់ពុំ
មាៃប្បុ គគេដនទលព្ប្បៀប្បលសមើ ៃឹ ង្ព្ពះអង្គល ើយ

លដ្ឋយគុ ណធម៌ ោំង្ឡាយ

មាៃសី េគុ ណ

ជាលដើ ម រួ មោំង្ព្ពះញាណោំង្ឡាយចដេមិ ៃោធារណៈដេ់ ជៃដនទ មាៃឥន្ទៃេិ យប្បលរាប្បរិ យតត ញ្ញញណជាលដើ ម, អធិ ប្បាយថា ព្ពះអង្គជាប្បុ គគេព្ប្បលសើ រប្បំ ្ុតកា ុង្លោក ព្ពមោំង្
លទវលោក លដ្ឋយគុ ណធម៌ ោំង្លនាះ លសចកដី លៃះ សមដូ ចព្ទង្់ព្ាស់ទុ កថា “យាវា ភិ កា លវ
សាត អប្បបោ វា ទាិ ប្បបោ វា ចតុ ប្បាោ វា ពហុ ប្បបោ វា រូ ប្បិលនា វា អរូ ប្បិលនា វា សញ្ញិ លនា វា
អសញ្ញិ លនា វា លៃវសញ្ញី នាសញ្ញិ លនា វា តថាគលា លតសំ អគគ មកាាយតិ អរហំ សមាមសមព លុ ោធ”(១)
មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ ពួ កសតា ោំង្អមាេមា៉ាៃ ជាសតា ឥតលជើ ង្កដី មាៃលជើ ង្ពី រកដី មាៃលជើ ង្ប្បួ ៃ
កដី មាៃលជើ ង្លព្ចើ ៃកដី មាៃរូ ប្បកដី ឥតរូ ប្បកដី មាៃសញ្ញញកដី ឥតសញ្ញញកដី មាៃសញ្ញញ ក៏ មិៃចមៃមិ ៃ
មាៃសញ្ញញក៏ មិៃចមៃកដី ព្ពះតថាគតជាអរហៃត សមាមសមព ុទធ ព្បាកដជាព្ប្បលសើ រជាង្សតា ោំង្
អមាេលនាះ ។ អតថ រប្បស់ព្វកយថា សមាមសមព ទ
ុ ធ មតុ េំ ក៏ មាៃព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ ។
តលៅលៃះ ជាអតថ ៃ័ យរប្បស់ព្វកយថា សសទធ មម គណុតត មំ ព្ពមោំង្ព្ពះសទធ មម ៃិ ង្គណៈ

(១)
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សង្ឃដ៏ ខពង្់ខពស់ ។
ព្វកយថា ធមម មាៃវចៃតថ ថា យា៉ាង្លៃះថា អាតៃំ ធាលរលៃត ចតូ សុ អបាលយសុ វដដ ទុលកា សុ
ច អប្បតមាលៃ កាា ធាលរតី តិ ធលមាម ចព្ប្បថា អរិ យមគគ ោំង្ ៤ ជាលដើ ម ល្មះថា ធម៌ លព្ព្វះមាៃ
អតថ ថា ព្ទព្ទង្់ៃូវសតា ោំង្ឡាយចដេព្ទព្ទង្់ខលួៃ (គឺ ព្ទព្ទង្់អរិ យមគគ ោំង្ ៤ ជាលដើ មៃុ ះឯង្)
ទុ កមិ ៃឲ្យធាលក់ លៅកា ុង្អបាយភូ មិ ៤ ៃិ ង្កា ុង្វដដ ទុកា បាៃដេ់ លោកុ តតរធម៌ ៩ យា៉ាង្ គឺ អរិ យមគគ ៤ មាៃលោាប្បតតិ មគគ ជាលដើ ម អរិ យ្េ ៤ មាៃលោាប្បតតិ ្េជាលដើ ម ៃិ ង្ព្ពះៃិ ព្វាៃ ១
ឬរាប្ប់យកព្ពះប្បរិ យតតិ ធម៌ ្ង្ជាគព្មប្ប់ ១០ ។
ចមៃពិ ត ប្បុ គគេណាព្ទព្ទង្់ៃូវធម៌ ោំង្លៃះ លដ្ឋយការសិ កាលហើ យពោយាមប្បដិ ប្បតតិ
រហូ តដេ់ បាៃសលព្មច ព្ពះធម៌ ោំង្លៃះ រចមង្ព្ទព្ទង្់ប្បុគគេលនាះទុ ក លព្វេគឺ រកាទុ ក មិ ៃ
ឲ្យធាលក់ លៅកា ុង្អបាយភូ មិ ោំង្ ៤ មាៃៃរកជាលដើ ម ៃិ ង្កា ុង្វដដ ទុកា គឺ ទុកា ព្ប្បចាំសង្ារវដដ មាៃ
ជាតិ ការលកើ ត ជរា ការចាស់ជាលដើ ម ាមសមគួ រដេ់ អាៃុ ភាពនៃព្ពះធម៌ ចដេមាៃអាៃុ ភាព
ល្សង្ៗ គាា ។
ធម៌ ោំង្ឡាយៃុ ះឯង្ ល្មះថា សទធ មម លព្ព្វះជាធម៌ រប្បស់សប្បបុរស គឺ ប្បុ គគេអា កសង ប្ប់
ចាកបាប្បទុ ចា រិតោំង្ឡាយ កា ុង្ទី លៃះសំ លៅដេ់ ព្ពះអរិ យប្បុ គគេោំង្ឡាយៃុ ះឯង្ លព្ព្វះជា
គុ ណវិ លសសចដេលោកោំង្លនាះបាៃចាក់ ធល ុះៃិ ង្ព្ាស់ដឹ ង្លហើ យ ។
មោ៉ាង្វិ ែលទៀត ធម៌ ១០ យា៉ាង្លនាះ ល្មះថា សទធ មម លព្ព្វះជាធម៌ ចដេប្បណឌិតសរលសើ រ
យា៉ាង្លៃះក៏ បាៃ មាៃលសចកដី ថា មាៃភាពព្ប្បលសើ រចដេគួ រសរលសើ រ មាៃភាវៈជា ោាកាាតធម៌
(ភាវៈជាធម៌ ចដេព្ទង្់ព្ាស់សចមដ ង្លហើ យលដ្ឋយេអ គឺ ព្ាស់ទុ កព្តឹ មព្តូវេអ លហើ យជាលដើ ម)
ជាធម៌ ចដេមិ ៃអាចតិ ះលដៀេបាៃ ។ ព្ពះអរិ យប្បុ គគេោំង្ឡាយ មាៃព្ពះលោាប្បៃា ជាលដើ ម
ល្មះថាព្ពះសង្ឃ លព្ព្វះលហតុ ចដេលោកោំង្លៃះកំចាត់ កិ លេសោំង្ឡាយបាៃលដ្ឋយេអ
លហើ យ លដ្ឋយអំ ណាចកិ លេសចដេលោកបាៃកំ ចាត់ លហើ យលនាះ ៗ មិ ៃវិ េព្ត ប្ប់មកលកើ ត
ដេ់ លោកលទៀតល ើយ ។ ចមៃពិ ត ប្បូ រាណាចារយលធាើ វចៃតថ រប្បស់ព្វកយថា “សង្ឃ” ទុ កដូ លចា ះ
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ថា សុ ដឋ ុ កិ លេលស ហៃតី តិ សលង្ោ ព្ពះអរិ យប្បុ គគេោំង្ឡាយ ល្មះថា ព្ពះសង្ឃ លព្ព្វះអតថ
ថា កំចាត់ កិ លេសោំង្ឡាយបាៃលហើ យលដ្ឋយេអ ។ ព្ពះសង្ឃៃុ ះឯង្ ល្មះថា គណៈ លព្ព្វះ
ជាពួ កនៃព្ពះអរិ យប្បុ គគេ្ង្, ល្មះថា ខពង្់ខពស់ លព្ព្វះព្ប្បកប្បលដ្ឋយគុ ណដ៏ ខពង្់ខពស់ មាៃភាវៈ
ជាសុ ប្បបដិ ប្បៃា ៈ (អា កប្បដិ ប្បតតិ េអ ), ភាវៈជា ឧជុ ប្បបដិ ប្បៃា ៈ (អា កប្បដិ ប្បតតិ ព្តង្់)ជាលដើ ម្ង្ លព្ព្វះ
លហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា គណៈសង្ឃដ៏ ខពង្់ខពស់ ។ អតថ ៃ័ យរប្បស់ព្វកយថា សសទធ មម គណុតត មំ
ព្ពមោំង្ព្ពះសទធ មម ៃិ ង្គណៈសង្ឃដ៏ ខពង្់ខពស់ មាៃព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ ។
តលៅលៃះ ជាអតថ ៃ័ យរប្បស់ព្វកយថា អភិ វាទិ យ ភាសិ សសំ អភិ ធមម តថសង្គហំ សូ ម
ៃមោករ ។េ។ លហើ យៃឹ ង្សូ មលព្វេៃូ វគមពី រអភិ ធមម តថសង្គហៈ ។
ប្បទថា អភិ វាទិ យ សូ មៃមោករ មាៃលសចកដី ថា សូ មព្កាប្បថាាយប្បង្គ លំ ដ្ឋយពិ លសស
លព្វេគឺ លដ្ឋយមាៃចិ តត លគារពចំ លព្វះគុ ណរប្បស់ព្ពះរតៃព្ត័ យលដ្ឋយកាយ វាចា ៃិ ង្ចិ តត
លដ្ឋយព្បាសចាកលសចកដី ភ័យខ្លលច, ព្បាថាាចំ លព្វះោភ, លឃើ ែចំ លព្វះព្តកូ េ ៃិ ង្លគារពថា
ជាព្គូអាចារយជាលដើ ម ។
អធិ ប្បាយថា កាេលប្បើ មាៃលសចកដី ព្តិ ះរិ ះថា “ព្ពះរតៃព្ត័ យមាៃព្ពះពុ ទធជាលដើ មលៃះ
សូ មបីព្ពះរាជាក៏ ព្ទង្់លគារពប្បូ ជាព្កាប្បថាាយប្បង្គ ំ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ អាាមអែមិ ៃព្កាប្បថាាយប្បង្គ ំ ព្ពះ
អង្គព្ទង្់ខ្ល្េ់ លហើ យព្ទង្់ៃឹង្លធាើ ឲ្យអាាមអែវិ នាសបាៃ” ដូ លចា ះលហើ យលទើ ប្បព្កាប្បថាាយប្បង្គ ំ
ល្មះថាព្កាប្បថាាយប្បង្គលំ ព្ព្វះភ័ យខ្លលច

។

កាេលប្បើ ព្បាថាាៃូ វោភសកាករៈ

លហើ យព្កាប្ប

ថាាយប្បង្គ ំ ល្មះថា ព្កាប្បថាាយប្បង្គ លំ ព្ព្វះព្បាថាាចំ លព្វះោភ ។ កាេលប្បើ លឃើ ែថា “ព្ពះ
សមណលគាតមលៃះ ព្ទង្់ជាប្បុ គគេមកអំ ពីព្តកូ េកសព្ត” ដូ លចា ះលហើ យព្កាប្បថាាយប្បង្គ ំ ល្មះ
ថា ព្កាប្បថាាយប្បង្គលំ ព្ព្វះលឃើ ែដេ់ ព្តកូ េ ។ កាេលប្បើ មាៃលសចកដី ព្តិ ះរិ ះថា “ប្បុ គគេលៃះ
កាេលៅជាឃរាវាស ធាលប្ប់ជាអាចារយប្បលព្ង្ៀៃសិ េប៍វិជាាដេ់ អាាមអែ” ដូ លចា ះលហើ យព្កាប្ប
ថាាយប្បង្គ ំ ល្មះថា ព្កាប្បថាាយប្បង្គលំ ព្ព្វះលគារពថាជាអាចារយ ។ លសចកដី ថា ការព្កាប្បថាាយប្បង្គ ំ
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លដ្ឋយចិ តត ចដេលគារពចំ លព្វះគុ ណព្ពះរតៃព្ត័ យចតមោ៉ាង្

មិ ៃចមៃព្កាប្បថាាយប្បង្គ លំ ព្ព្វះ

ភ័ យខ្លលចជាលដើ ម ដូ ចលព្វេមកលៃះល ើយ ។ េុ ះព្កាប្បថាាយប្បង្គរំ ួ ចលហើ យប្បនាេប្ប់ពី លៃះលៅ
ៃឹ ង្លព្វេៃូ វគមពី រអភិ ធមម តថសង្គហៈ ។
គមពី រោំង្ ៧ មាៃធមម សង្គណីជាលដើ ម ល្មះថាអភិ ធមម ប្បិដក លព្ព្វះជាប្បិ ដក (គមពី រ
តព្មា កបួៃ) ចដេមាៃការសចមដ ង្ៃូ វធម៌ ខពស់ល ើង្ ៗ ចាប្ប់ាំង្ពី ធម៌ ថាាក់ ោប្បប្បំ ្ុតល ើង្លៅ
ាមេំ ដ្ឋប្ប់ រហូ តដេ់ ថាាក់ ខពស់ប្បំ ្ុត លព្វេគឺ សចមដ ង្ធម៌ ចដេជាកាមាវចរ ជាធម៌ ថាាក់
ោប្បប្បំ ្ុតលហើ យ ប្បនាេប្ប់មកលទើ ប្បសចមដ ង្ធម៌ ជារូ បាវចរ ជាធម៌ ថាាក់ ខពស់ជាង្ធម៌ ចដេជា
កាមាវចរលនាះ េុ ះសចមដ ង្ធម៌ ចដេជារូ បាវចរលហើ យ លទើ ប្បសចមដ ង្ធម៌ ចដេជាអរូ បាវចរជា
ធម៌ ថាាក់ ខពស់ជាង្ធម៌ ចដេជារូ បាវចរលនាះ ប្បនាេប្ប់ពី លនាះលទើ ប្បសចមដ ង្ធម៌ ចដេជាលោកុ តតរៈ
ជាធម៌ ថាាក់ ខពស់ប្បំ ្ុតទុ កកា ុង្ទី ប្បំ ្ុត ។
មោ៉ាង្លទៀត ពួ កធម៌ ល្សង្ ៗ មាៃពួ កខៃធ ៥ ពួ កអាយតៃៈ ១២ ពួ កធាតុ ១៨ ពួ កកុ សេ
ពួ កអកុ សេ ពួ កអពោកតៈជាលដើ ម ចដេព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ ព្ទង្់រួប្បរួ មធម៌ ោំង្ឡាយមក
ចចកជាចំ ចណក ៗ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការដកៃូ វការយេ់ លឃើ ែថា ជាសតា ជាប្បុ គគេ
លនាះ កាេដកៃូ វធម៌ ោំង្លនាះលចែពី ភាវៈជាខៃធ ជាលដើ ម គឺ មិ ៃគិ តដេ់ ភាវៈជាខៃធ ជាលដើ ម
ព្តឹ មចតជាប្បរមតថ ធម៌ ៤ យា៉ាង្មាៃចិ តតជាលដើ មលសមើ គាា សូ មបីប្បរមតថ ធម៌ ៤ យា៉ាង្លៃះក៏ ល្មះ
ថា អភិ ធមម ធម៌ ដ៏នព្កចេង្ គឺ ពិ លសសនព្កចេង្ លដ្ឋយអំ ណាចជាសភាវៈចដេដកលចែ
មកពី ការចាត់ ជាខៃធ ជាលដើ មលនាះ ។ ប្បិ ដកទី ៣ លៃះ លព្ចើ ៃលដ្ឋយការសចមដ ង្ប្បរមតថ ធម៌ ៤
យា៉ាង្លៃះ, មាៃប្បរមតថ ធម៌ ៤ យា៉ាង្លៃះព្បាកដលៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បល្មះថា
អភិ ធមម ប្បិដក ។ លសចកតី ចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្អភិ ធមម ប្បិដកលៃះ ល្មះថា អភិ ធមម តថៈ ។
គមពី រលៃះ ជាទី រួ ប្បរួ មសលង្ា ប្បៃូ វខលឹមោរកា ុង្អភិ ធមម ប្បិដកលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះ
ថា អភិ ធមម តថសង្គហៈ ។
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ចំ ចណកព្វកយដ៏ លសស មាៃព្វកយថា តតថ វុ ាតភិ ធមម ាថ អតថ នៃព្ពះអភិ ធមម ចដេព្ទង្់
ព្ាស់ទុ កកា ុង្ព្ពះអភិ ធមម ប្បិដកលនាះជាលដើ ម មាៃលសចកដី អធិ ប្បាយយា៉ាង្លៃះថា ៖
អតថ នៃព្ពះអភិ ធមម ចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្ព្ពះអភិ ធមម ប្បិដកលនាះ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ លព្ជើ ស
យកចតតួ សភាវៈចដេជាអង្គព្ប្បកប្បនៃពួ កធម៌

មាៃពួ កខៃធ ៥ ជាលដើ មលចែពី ពួកធម៌ ោំង្

លនាះលហើ យក៏ មាៃព្តឹ មចត ៤ យា៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចដេជាប្បរមតថ ធម៌ គឺ ៖
ចិ តត

ជាវិ ញ្ញញណកា ៃធកាុង្ពួ កខៃធ ៥

លចតសិ ក

ជាខៃធ ៣ មាៃលវទនាខៃធ ជាលដើ ម

រូ ប្ប

ជារូ ប្បកា ៃធចដេមាៃមហាភូ តរូ ប្បៃិ ង្ឧបាោយរូ ប្ប

ៃិ ព្វាៃ

ជាអសង្ាតធម៌ ចដេជាអារមម ណ៍រប្បស់មគគ ចិ តត ៃិ ង្្េចិ តត ។

សពា ថា លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្គឺ លដ្ឋយព្ប្បការចដេរួ ប្បរួ មមកពី ពួកធម៌ ោំង្ពួ ង្លនាះ ៗ
លព្ព្វះលហតុ លនាះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បលព្វេថា ចតុ ធា ប្បរមតថ លា ចិ តតំ លចតសិ កំ រូ ប្បំ ៃិ ព្វាៃមិ តិ សពា ថា មាៃ ៤ យា៉ាង្លដ្ឋយប្បរមតថ គឺ ចិ តត លចតសិ ក រូ ប្ប ៃិ ព្វាៃលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។
តលៅលៃះ គប្បបីព្ជាប្បអតថ រប្បស់ព្វកយថា ប្បរមតថ ជាលដើ ម ៖
អតថ រប្បស់ព្វកយថា ប្បរមតថ លោកលធាើ វចៃតថ ៈនៃព្វកយប្បរមតថ ទុ កថា ប្បរលមា ឧតត លមា
អវិ ប្បរិ លា អលាថតិ ប្បរមលាថ ចព្ប្បថា សភាវធម៌ មាៃចិ តត ជាលដើ ម ល្មះថា ប្បរមតថ លព្ព្វះមាៃ
អតថ ថា ជាសភាវៈដ៏ ព្ប្បលសើ រនព្កចេង្ គឺ ខពង្់ខពស់ បាៃដេ់ មិ ៃវិ ប្បរិ ត (ចព្ប្បព្ប្បួេ) ។
អធិ ប្បាយថា សភាវធម៌ ៤ យា៉ាង្ មាៃចិ តតជាលដើ ម ល្មះថា ប្បរមតថ ចព្ប្បថា សភាវៈ
ដ៏ ព្ប្បលសើ រនព្កចេង្ គឺ ជាសភាវៈដ៏ ខពង្់ខពស់ ព្វកយថា ខពង្់ខពស់កា ង្
ុ ទី លៃះបាៃដេ់ មិ ៃវិ ប្បរិ ត
(ចព្ប្បព្ប្បួេជាយា៉ាង្ដនទ) ។
ចមៃពិ ត ចិ តត ជាសភាវៈចដេដឹ ង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ មាៃរូ ប្បជាលដើ ម ចិ តតលនាះលកើ ត
ល ើង្ដេ់ ប្បុ គគេណាក៏ លដ្ឋយ លោះប្បី ជាព្ពះរាជាកដី លោះប្បី ជាអា កកំសត់ ទុ គ៌ តជាលដើ មកដី រចមង្
មាៃសភាពដូ ចគាា គឺ ដឹ ង្អារមម ណ៍, លកើ តដេ់ ព្ពះរាជា ក៏ ដឹង្អារមម ណ៍, លកើ តដេ់ អា កកំសត់
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ទុ គ៌ តជាលដើ ម ក៏ ដឹង្អារមម ណ៍, សភាវៈចដេដឹ ង្អារមម ណ៍នៃចិ តតលៃះ មិ ៃចព្ប្បព្ប្បួេលៅាម
ភាពល្សង្គាានៃប្បុ គគេល ើយ ។ មោ៉ាង្លទៀត ចិ តត ចដេលកើ តល ើង្លហើ យកា ុង្អតី ត ក៏ មាៃការ
ដឹ ង្អារមម ណ៍, ចដេកំពុង្លកើ តល ើង្កា ុង្ប្បចា ុប្បបៃា ក៏ មាៃការដឹ ង្អារមម ណ៍, ចដេៃឹ ង្លកើ ត
ល ើង្កា ុង្អនាគត ក៏ មាៃការដឹ ង្អារមម ណ៍, សភាវៈចដេដឹ ង្អារមម ណ៍នៃចិ តត លៃះ មិ ៃចព្ប្ប
ព្ប្បួេលៅាមភាពល្សង្គាានៃកាេល ើយ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម លព្ព្វះលហតុ លនាះ ចិ តត លទើ ប្បល្មះ
ថា ជាប្បរមតថ សូ មបីលចតសិ ក រូ ប្ប ៃិ ង្ៃិ ព្វាៃ ក៏ មាៃសភាពជាប្បរមតថ កា ុង្ៃ័ យដូ ចគាាលៃះ ។
មួ យវិ ែលទៀត មាៃវចៃតថ ថា ប្បរមសស ឧតត មសស ញាណសស អលាថ លគាចលរាតិ
ប្បរមលាថ ចព្ប្បថា សភាវធម៌ មាៃចិ តត ជាលដើ ម ល្មះថា ប្បរមតថ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាសភាវៈ
ចដេជាអារមម ណ៍នៃព្ពះញាណដ៏ ព្ប្បលសើ រនព្កចេង្ គឺ ខពង្់ខពស់ ។
អធិ ប្បាយថា សភាវធម៌ ៤ យា៉ាង្ មាៃចិ តតជាលដើ ម លៃះចាត់ ជាសភាវៈចដេជាអារមម ណ៍
នៃព្ពះញាណដ៏ ព្ប្បលសើ រនព្កចេង្ គឺ ខពង្់ខពស់ បាៃដេ់ ព្ពះសពា ញ្ញុតញ្ញញណ លដ្ឋយអំ ណាច
ព្ពះសពា ញ្ញុតញ្ញញណលនាះ អាចចាក់ ធល ុះៃូ វធម៌ ោំង្លៃះបាៃ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ព្ពះសពា ញ្ញូពុទធព្ទង្់មិៃ
លកើ តល ើង្កា ុង្លោកលៃះលទ គាមៃប្បុ គគេណាមួ យកា ុង្លោកលៃះ ព្ពមោំង្លទវលោក អាច
ព្ប្បកាសៃូ វសភាវធម៌ ោំង្ ៤ ចដេមាៃសភាពវិ ចិព្ត លដ្ឋយជាតិ ភូ មិ អារមម ណ៍ជាលដើ មបាៃ
ល ើយ លព្ព្វះមិ ៃមាៃញាណជាលព្គឿង្ចាក់ ធល ុះៃូ វធម៌ ោំង្លនាះ គឺ សពា ញ្ញុតញ្ញញណ កាេលប្បើ
ដូ លចា ះ សភាវធម៌ ៤ យា៉ាង្លៃះ លទើ ប្បចាត់ ជាអារមម ណ៍ គឺ ជាវិ ស័យនៃព្ពះញាណដ៏ ព្ប្បលសើ រ គឺ
ព្ពះសពា ញ្ញុតញ្ញញណលៃះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ សភាវធម៌ ោំង្លៃះ លទើ ប្បល្មះថា ប្បរមតថ ។ ចដេ
លព្វេមកលហើ យលៃះ គឺ ជាអតថ រប្បស់ព្វកយថា ប្បរមតថ ។
តលៅលៃះជាអតថ រប្បស់ព្វកយថា “ ចិ តត ” ជាលដើ ម ។
អតថ រប្បស់ចិ តត
ព្វកយថា ចិ តត មាៃវចៃតថ ថា ចិ លៃដ តីតិ ចិ តតំ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា ចិ តត លព្ព្វះអតថ ថា
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គិ ត ។ ព្វកយថា គិ ត កា ុង្ទី លៃះមាៃៃ័ យថា ដឹ ង្ចាស់ៃូ វអារមម ណ៍ ។ ដូ ចព្ពះអដឋ កថាចារយ
លព្វេទុ កថា “វិ សយវិ ជាៃៃេកា ណំ ចិ តតំ ចិ តតមាៃការដឹ ង្ចាស់ៃូ វអារមម ណ៍ជាេកា ណៈ” ។
ព្វកយថា ដឹ ង្ចាស់ កា ុង្ទី លៃះ មាៃៃ័ យថា ដឹ ង្ចាស់ជាង្សញ្ញញ ចដេព្តឹ មចតជាការ
ចាំ, អធិ ប្បាយថា មាៃអំ ណាចកា ុង្ការកាៃ់ យកៃូ វសភាវៈដ៏ េអិត ឬអាការដ៏ ព្ជាេលព្ៅកា ុង្
អារមម ណ៍ចាស់ជាង្សញ្ញញ ចដេព្តឹ មចតដឹ ង្ គឺ ចាំអាការចដេលព្គាតព្គាតបាៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។
ព្វកយថា អារមម ណ៍ បាៃដេ់ អារមម ណ៍ ៦ យា៉ាង្ មាៃរូ ប្ប សំ ល ង្ ជាលដើ ម, ល្មះថា អារមម ណ៍
លព្ព្វះជាធមម ជាតិ ចដេចិ តតៃិ ង្លចតសិ កចាប្ប់យក គឺ ដឹ ង្ៃុ ះឯង្ លសចកដី ថា ជាសភាវៈចដេ
ចិ តត ៃិ ង្លចតសិ កដឹ ង្ ។ សូ មបីលចតសិ ក មាៃការដឹ ង្អារមម ណ៍បាៃដូ ចគាាៃឹ ង្ចិ តត ក៏ ពិតចមៃ
លហើ យ លោកលព្វេចំ លព្វះចតចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ថាជាធមម ជាតិ ចដេដឹ ង្អារមម ណ៍ មិ ៃបាៃលព្វេ
ដេ់ លចតសិ ក្ង្លទ លព្ព្វះលចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយដឹ ង្អារមម ណ៍លនាះបាៃ ក៏ លព្ព្វះចតខលួៃ
លកើ តរួ មជាមួ យៃឹ ង្ចិ តត លហើ យអាព្ស័ យចិ តតកា ុង្ការដឹ ង្អារមម ណ៍ ។
កា ុង្អដឋ កថាអដឋ ោេិ ៃី លោកបាៃពៃយេ់ អតថ រប្បស់ចិ តតទុ កលព្ចើ ៃយា៉ាង្ ដូ ចតលៅលៃះ
វិ ចិតតករណា ចិ តតំ

អតត លនា ចិ តតាយ វា

ចិ តតំ កមម កិលេលសហិ

ចិ តតំ ាយតិ វា តថា

ចិ លនាតិ អតត សនាតៃំ

វិ ចិាតរមម ណៃតិ វា ។

វិ ញ្ញញណ ល្មះថា ចិ តត លព្ព្វះលធាើ ឲ្យវិ ចិព្ត (ជាលដើ ម) ឬលព្ព្វះភាវៈចដេខលួៃឯង្វិ ចិព្ត,
មោ៉ាង្លទៀត ល្មះថាចិ តត លព្ព្វះអតថ ថា ចដេកមម ៃិង្កិ លេសសៃសំលហើ យ, ឬ លព្ព្វះអតថ ថា
រកាៃូ វអតត ភាពដ៏ វិចិព្ត, លព្ព្វះអតថ ថា សៃសំសនាតៃរប្បស់ខលួៃ, ៃិ ង្លព្ព្វះអតថ ថា មាៃអារមម ណ៍
ដ៏ វិចិព្ត ។
អធិ ប្បាយ
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ព្វកយថា វិ ចិតតករណា ចិ តត ំ លៃះ ចព្ប្បបាៃ ៣ យា៉ាង្ គឺ ល្មះថា ចិ តត លព្ព្វះលធាើ ឲ្យវិ ចិព្តក៏
បាៃ, ល្មះថា ចិ តត លព្ព្វះលធាើ វតថ ុឲ្យវិ ចិព្តក៏ បាៃ, មោ៉ាង្លទៀតល្មះថា ចិ តត លព្ព្វះមាៃការលធាើ
ដ៏ វិចិព្តក៏ បាៃ ។ ព្វកយចព្ប្បោំង្ ៣ យា៉ាង្លៃះ មាៃៃ័ យល្សង្គាាខលះគឺ ៖
ព្វកយថា លព្ព្វះលធាើ ឲ្យវិ ចិព្ត លសចកដី ថាវិ ញ្ញញណលៃះ លព្ព្វះលហតុ ចដេលធាើ កមម ល្សង្ៗ
មាៃចិ តតកមម ជាលដើ មឲ្យវិ ចិព្ត គឺ ឲ្យមាៃព្ប្បការល្សង្ៗ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បល្មះថា ចិ តត ។
ព្វកយថា លព្ព្វះលធាើ វតថ ឲ្
ុ យវិ ចិព្ត លសចកដី ថា វិ ញ្ញញណលៃះ លព្ព្វះលហតុ ចដេលធាើ វតថ ុ
ឲ្យវិ ចិព្ត គឺ លធាើ វតថ ុល្សង្ៗ ោំង្ឡាយឲ្យខុសចប្បល កគាា លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា ចិ តត ។
ព្វកយចព្ប្បោំង្ ២ យា៉ាង្ ដូ ចលព្វេមកលៃះ មិ ៃចមៃសំ លៅយកចិ តតោំង្អស់លទ គឺ
ចំ លព្វះចិ តត ព្ប្បលភទខលះ ដូ ចជា កាមាវចរកុ សេចិ តត ៨ អកុ សេចិ តត ១២ អភិ ញ្ញញចិ តត ២ ៃិ ង្
កិ រិយាចិ តតព្ប្បលភទខលះ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្លពេចដេប្បុ គគេលធាើ ការង្ខរោំង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ព្តូវ
លវៀរចិ តតព្ប្បលភទខលះចដេជាវិ បាករប្បស់កមម ៃិ ង្រូ បាវចរចិ តត អរូ បាវចរចិ តត ៃិ ង្លោកុ តតរចិ តត
លចែ (សរុ ប្បមកបាៃដេ់ ចិ តត ៣២ ដួ ង្ ចដេលកើ តព្ពមជាមួ យៃឹ ង្វិ ញ្ញតតិ គឺ កាមជវៃៈ ២៩
មលនាោារាវជា ៃៈ ១ អភិ ញ្ញញ ២ ) ។
ព្វកយថា លព្ព្វះមាៃការលធាើ ដ៏វិចិព្ត លសចកដី ថា លព្ព្វះវិ ញ្ញញណៃី មួយៗ មាៃការលធាើ គឺ
មាៃកិ ចាលដ្ឋយអំ ណាចអារមម ណ៍ចដេខលួៃដឹ ង្ល្សង្ៗ គាា គឺ ១ ដួ ង្ៃឹ កគិ តអារមម ណ៍, ១ ដួ ង្
លឃើ ែអារមម ណ៍, ១ ដួ ង្ទទួ េអារមម ណ៍, ១ ដួ ង្ពិ ចារណាអារមម ណ៍ដូ លចា ះជាលដើ ម លព្ព្វះលហតុ
លនាះ លទើ ប្បលៅថា ចិ តត ។ ព្វកយចព្ប្បលៃះ សំ លៅយកវិ ញ្ញញណោំង្អស់ ។
ព្វកយថា អតត លនា ចិ តតាយ វា ឬលព្ព្វះភាវៈចដេខលៃ
ួ ឯង្វិ ចិព្ត លសចកដី ថា វិ ញ្ញញណលៃះ
លព្ព្វះជាភាវៈចដេវិ ចិព្តលដ្ឋយខលួៃឯង្ គឺ មាៃភាពចប្បល កពី គាា លដ្ឋយជាតិ គឺ ពួ ក១ ជាកុ សេ,
ពួ ក ១ ជាអកុ សេ, ពួ ក ១ ជាអពោកតៈ ឬលដ្ឋយភូ មិ គឺ ពួ ក ១ ជាកាមាវចរៈ, ពួ ក ១ ជា
រូ បាវចរៈ, ពួ ក ១ ជាអរូ បាវចរៈ, ពួ ក ១ ជាលោកុ តតរៈ ឬលដ្ឋយសមបលយាគ (ការព្ប្បកប្បរួ មគាា

13
អធិ ប្បាយគាថាស្ដើម្គម្ពីរ

ជាមួ យលចតសិ ក)យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា ចិ តត

បាៃដេ់ ចិ តត

ព្គប្ប់ដួ ង្ ។
ព្វកយថា ចិ តតំ កមម កិលេលសហិ ចដេកមម ៃិង្កិ លេសសៃសំលហើ យ លសចកដី ថា វិ ញ្ញញណ
លៃះ លព្ព្វះជាធមម ជាតិ ចដេកមម មាៃព្ប្បលភទជា កុ សេកមម អកុ សេកមម ៃិ ង្កិ លេស មាៃ
តណា
ា ជាលដើ ម ចដេជាប្បចា័ យដេ់ កមម លនាះសៃសំលហើ យ គឺ ោង្ល ើង្លហើ យ លធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្
លហើ យ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បល្មះថា ចិ តត ។ ៃ័ យលៃះសំ លៅយកចតវិ ញ្ញញណចដេជាវិ បាក
ចដេជា្េរប្បស់លោកិ យកុ សេកមម ៃិង្អកុ សេកមម ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ។
ព្វកយថា ចិ តតំ ាយតិ រកាអតត ភាពដ៏ វិចិព្ត លសចកដី ថា អតត ភាពរប្បស់សតា វិ ចិព្ត គឺ
ល្សង្ ៗ គាា ាមការវិ ចិព្តរប្បស់កមម វិញ្ញញណចដេលកើ តល ើង្ រចមង្រកាអតត ភាពដ៏ វិចិព្តលៃះ
ទុ ក ចដេជាអង្គព្ប្បកប្បនៃអាយុ លព្ព្វះលហតុ លនាះ វិ ញ្ញញណោំង្លនាះ លទើ ប្បល្មះថា ចិ តត ។
ៃ័ យលៃះ សំ លៅយកចតពួ កលោកិ យវិ បាក ៣២ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ព្វកយថា ចិ លនាតិ អតត សនាតៃំ សៃសំសនាដៃរប្បស់ខលួៃ លសចកដី ថា វិ ញ្ញញណលៃះ លព្ព្វះ
លហតុ ចដេសៃសំសនាដៃ គឺ ការលកើ តប្បៃត គាារប្បស់ខលួៃ លដ្ឋយអំ ណាចការព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់មិ ៃ
ដ្ឋច់ លដ្ឋយអំ ណាចជាប្បចា័ យ ដូ ចជា កាេចិ តត ១ ដួ ង្រេត់ លៅ ការរេត់ លៅនៃចិ តត ដួ ង្លៃះ
ក៏ ជាប្បចា័ យឲ្យចិ តត ១ ដួ ង្លទៀតលកើ តល ើង្ប្បៃត ជាលដើ ម លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា ចិ តត ។
ៃ័ យលៃះ បាៃដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ។
ព្វកយថា វិ ចិាតរមម ណំ មាៃអារមម ណ៍ដ៏ វិចិព្ត លសចកដី ថាវិ ញ្ញញណលៃះ លព្ព្វះលហតុ ចដេ
មាៃអារមម ណ៍ដ៏ វិ ចិព្ត គឺ មាៃអារមម ណ៍ល្សង្ ៗ គាា កា ុង្ប្បណា
ដ អារមម ណ៍ោំង្ ៦ លដ្ឋយៃ័ យថា
១ ដួ ង្មាៃរូ ប្បជាអារមម ណ៍, ១ ដួ ង្មាៃសំ ល ង្ជាអារមម ណ៍ជាលដើ ម, លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្ប
ល្មះថា ចិ តត ។ ៃ័ យលៃះ បាៃដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ។
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អតថ រប្បស់លចតសិ ក
ព្វកយថា លចតសិ ក មាៃវចៃតថ ថា លចតសិ ភវំ តោយតត វុ តតិាយាតិ លចតសិ កំ ធមម ជាតិ ល្មះថា លចតសិ ក លព្ព្វះអតថ ថា មាៃកា ុង្ចិ តត លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យៃឹ ង្ចិ តត ។
ចមៃពិ ត លោះប្បី ចិតតៃិ ង្លចតសិ ក លកើ តរួ មគាាកា ុង្លពេចដេមាៃប្បចា័ យ គឺ អារមម ណ៍
លោះប្បី ដូលចាាះ លចតសិ កលនាះលវៀរចិ តតលហើ យ រចមង្មិ ៃអាចកាៃ់ យកអារមម ណ៍បាៃល ើយ
លព្ព្វះកាេលប្បើ មិៃមាៃចិ តតលទ លចតសិ កក៏ មិៃមាៃចដរ ចំ ចណកចិ តត សូ មបីលវៀរលចតសិ កខលះ ក៏
លៅចតព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះបាៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លចតសិ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លោកលព្វេថា
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យៃឹ ង្ចិ តត, លោកមិ ៃបាៃលព្វេដេ់ ចិ តតថាព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យៃឹ ង្
លចតសិ កល ើយ ។ លសចកដី លៃះ សមដូ ចព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់ព្ាស់ទុ កថា “មលនាប្បុ ពាង្គមា
ធមាម ធម៌ ោំង្ឡាយមាៃចិ តតជាព្ប្បធាៃ” លសចកដី ថា ធម៌ គឺ លចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយមាៃចិ តតជា
ព្ប្បធាៃ ។
មាៃវចៃតថ ៈមោ៉ាង្លទៀតថា លចតសិ ៃិ យុតត ំ លចតសិ កំ ធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តត
ល្មះថា លចតសិ ក មាៃព្វកយអធិ ប្បាយាមៃ័ យ ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។
អតថ រប្បស់រូ ប្ប
ព្វកយថា រូ ប្ប មាៃវចៃតថ ថា រុ ប្បបតី តិ រូប្បំ ធមម ជាតិ ល្មះថា រូ ប្ប លព្ព្វះអតថ ថា ចប្បកធាលយ
លសចកដី ថា

ដេ់ ៃូ វភាពចព្ប្បព្ប្បួេ

លព្ព្វះប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា ោំង្ឡាយ

មាៃព្តជាក់

លតតជាលដើ ម ឬព្តូវប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា មាៃព្តជាក់ លតដជាលដើ ម លធាើ ឲ្យដេ់ ៃូ វការចព្ប្ប
ព្ប្បួេលៅលសចកដី ថាមិ ៃឋិ តលថរ មាៃសភាពចព្ប្បព្ប្បួេ លព្ព្វះប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា ោំង្លនាះ
លហតុ លនាះ ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគលទើ ប្បព្ាស់ទុ ក ថា “រុ ប្បបតី តិ លខ្ល ភិ កា លវ តោម រូប្បៃតិ វុ ចាតិ ។
លកៃ រុ ប្បបតិ ។ សី លតៃប្បិ រុ ប្បបតិ , ឧលណាៃប្បិ រុប្បបតិ , ជិ ឃចាេយប្បិ រុ ប្បបតិ , ប្បិ បាោយប្បិ រុ ប្បបតិ ,

15
អធិ ប្បាយគាថាស្ដើម្គម្ពីរ

ឌំសមកសវាាតប្បសរឹសប្បសមផ លសសៃប្បិ រុប្បបតិ (១) ។ មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយរប្បស់ណាវិ នាស
រប្បស់លនាះលៅថា រូ ប្ប ។ ចុ ះវិ នាសលដ្ឋយអាី ? វិ នាសលដ្ឋយព្តជាក់ ក៏ មាៃ វិ នាស លដ្ឋយលតត
ក៏ មាៃ វិ នាសលដ្ឋយគំ ោៃក៏ មាៃ វិ នាសលដ្ឋយសលព្មកក៏ មាៃ វិ នាសលដ្ឋយ សមផ័ សសនៃ
រលបាមមូ ស ខយេ់ កលដដនថង ពស់តូ ច ពស់ធំ ក៏មាៃ ។
ការចប្បកធាលយ កា ុង្ព្ពះបាេី លនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ព្ទង្់សំលៅយកលសចកដី ចព្ប្បព្ប្បួេ
ចាកសភាពលដើ ម កា ុង្លពេចដេព្ប្បជុ ំនៃប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា មាៃព្តជាក់ លតដជាលដើ ម ។
ពួ កនាមធម៌ ោំង្ឡាយ (គឺ ចិ តតៃិ ង្លចតសិ ក) សូ មបីមាៃលសចកដី ចប្បកធាលយដូ ចគាាយា៉ាង្
លៃះក៏ លដ្ឋយ

ការប្បញ្ញ តតិសពេ ថា

“រូ ប្ប”លៃះ

ព្ទង្់ប្បំណង្លព្ប្បើ ជាមួ យពួ ករូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះព្ទង្់ប្បំណង្យកលសចកដី ចប្បកធាលយ ចដេព្បាកដចាស់ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
លព្ព្វះអំ ណាចនៃភាពព្តជាក់ ជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លសចកតី ចប្បកធាលយរប្បស់ពួ កនាមធម៌ ោំង្ឡាយ
មិ ៃោក់ ទង្ៃឹ ង្ពួ កប្បចា័ យពិ លសស មាៃភាពព្តជាក់ ជាលដើ មលៃះល ើយ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ពួ ក
នាមធម៌ ោំង្ឡាយ លទើ ប្បមិ ៃមាៃឱកាសៃឹ ង្បាៃល្មះថា “រូ ប្ប” ល ើយ ។
ភាពព្តជាក់ ជាលដើ ម ចដេលព្វេថា ជាប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា លៃះ

ប្បណឌិតកុ ំគប្បបី

យេ់ ថា សំ លៅយកចំ លព្វះចតប្បចា័ យចដេលធាើ កិ ចាលប្បៀតលប្បៀៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះល ើយ សូ មបីលធាើ កិចា
ឧប្បតថ មភ ក៏ ល្មះថា ជាប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា កាុង្ទី លៃះោំង្អស់ លព្ព្វះសំ លៅយកការលធាើ ឲ្យ
ចព្ប្បព្ប្បួេចាកពី សភាពលដើ មជាសំ ខ្លៃ់ ។ លព្ព្វះលហតុ លនាះ កា ុង្ព្ពហម លោក លោះប្បី មិៃមាៃ
ប្បចា័ យចដេលប្បៀតលប្បៀៃ មាៃចតប្បចា័ យចដេឧប្បតថ មភ ធម៌ ោំង្ឡាយមាៃធាតុ ៤ ជាលដើ ម ក៏ មិៃ
កៃល ង្្ុ តអំ ពីភាពជា “ រូ ប្ប ” លៅបាៃល ើយ ។

(១) សំ .ខៃធ .៣៣/២០២
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អតថ រប្បស់ៃិ ព្វាៃ
ព្វកយថា ៃិ ព្វាៃ មាៃវចៃតថ ថា ភវាភវំ វិ ៃៃលា

សំ សិពា ៃលា វាៃសង្ខាាយ

តណា
ា យ ៃិ កាៃតំ ៃិ ព្វាតិ វា ឯលតៃ រាគគគិ អាទិ លកាតិ ៃិ ព្វាៃំ អសង្ាតធម៌ (ធម៌ ចដេមិ ៃមាៃ
ប្បចា័ យព្ប្បជុ ំាក់ ចតង្) ។
ល្មះថា ៃិ ព្វាៃ (ៃិ +វាៃ=ៃិ ព្វាៃ) លព្ព្វះមាៃអតថ ថា លចែចាកតណា
ា ចដេលៅថា
“វាៃ” (លព្គឿង្ចាក់ ចព្សះ) លព្ព្វះលហតុ ចាក់ ចព្សះ គឺ លដ្ឋតព្កង្ទុ កៃូ វភពតូ ចៃិ ង្ភពធំ ឬលព្ព្វះ
អតថ ថា ជាលព្គឿង្រំេត់ លភលើ ង្ មាៃលភលើ ង្រាគៈ ជាលដើ ម ។
ចប់ការអធិបាយពាក្យថា “ចិត្ត ” ជាដ ើមដោយសដខេប

បរ ិច្ឆេ ទទី ១
ឆិតតសង្គ ហវិភាគ
កា ុង្សភាវៈធម៌ ៤ យា៉ាង្ចដេព្ទង្់សចមដ ង្ទុ កកា ុង្គមពី រអភិ ធមម លនាះ ជាដំ ប្បូង្ ចិ តត
មាៃ ៤ យា៉ាង្ គឺ កាមាវចរចិ តត រូ បាវចរចិ តត អរូ បាវចរចិ តត ៃិ ង្លោកុ តតរចិ តត ។
អធិ ប្បាយចិ តត ៤ យា៉ាង្
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ

េុ ះលព្វេគាថាល្ដើ មរចនាគមពី រចប្ប់លហើ យ

ឥ ូវលៃះព្បាថាាៃឹ ង្

រួ ប្បរួ ម ៃិ ង្ចចកប្បរមតថ ធម៌ ាមចដេព្ទង្់សចមដ ង្ទុ កកា ុង្ពួ កធម៌ ល្សង្ ៗ កា ុង្គមពី រអភិ ធមម
ោំង្ ៧ លនាះ ាមេំ ដ្ឋប្ប់ឧលទេ សចដេលោកលេើ កល ើង្សចមដ ង្ទុ កកា ុង្គាថាល្ដើ មរចនាគមពី រ
លនាះ ចដេមាៃ ចិ តត ជាេំ ដ្ឋប្ប់ទី ១, លចតសិ ក ជាេំ ដ្ឋប្ប់ទី ២, រូ ប្ប ជាេំ ដ្ឋប្ប់ទី ៣, ៃិ ព្វាៃ ជា
េំ ដ្ឋប្ប់ទី ៤ លទើ ប្បលព្វេថា “កា ុង្សភាវៈធម៌ ៤ យា៉ាង្ ចដេព្ទង្់សចមដ ង្ទុ កកា ង្
ុ គមពី រអភិ ធមម
លនាះ ជាដំ ប្បូង្ ចិ តត” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។ ការចចកចិ តតជា ៤ យា៉ាង្ មាៃកាមាវចរចិ តត ជាលដើ ម លៃះ
លៅថា ការចចកលដ្ឋយភូ មិ ។
អតថ រប្បស់ព្វកយថា “ ភូ មិ ”
ល្មះថា ភូ មិ លព្ព្វះអតថ ថា ជាទី លកើ ត គឺ ជាទី ព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃសតា ៃិ ង្ធម៌ បាៃដេ់
ឋាៃភូ មិ ៃិ ង្អវាថភូ មិ ។
ភូ មិ ចដេចាត់ ថា ឋាៃៈ បាៃដេ់ ទី លៅលកើ តនៃសតា គឺ ភូ មិ ៣១ មាៃៃរកជាលដើ ម
លដ្ឋយសលង្ាប្បមាៃ ៣ គឺ កាមាវចរភូ មិ រូ បាវចរភូ មិ អរូ បាវចរភូ មិ ឬលៅខលី ៗ ថា កាមភូ មិ
រូ ប្បភូ មិ អរូ ប្បភូ មិ ។
ចំ ចណក ភូ មិ ចដេចាត់ ថា អវាថ បាៃដេ់ ភាវៈចដេគប្បបីកំណត់ សំ គាេ់ លដ្ឋយ
តណា
ា (ជាអារមម ណ៍រប្បស់តណា
ា បាៃឬលទ ៃិ ង្ជាអារមម ណ៍រប្បស់តណា
ា ព្ប្បលភទណា កា ុង្ប្បណា
ដ
តណា
ា ៣ ព្ប្បលភទលនាះ) ឬបាៃដេ់ សភាវៈចដេជាទី ចាប្ប់យកបាៃ ឬមិ ៃបាៃនៃតណា
ា ។
អវាថភូ មិ លនាះ មាៃ ៤ គឺ កាមាវចរភូ មិ រូ បាវចរភូ មិ អរូ បាវចរភូ មិ ៃិ ង្លោកុ តតរភូ មិ ។
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ចំ ចណកលោកុ តតរធម៌ ោំង្ឡាយ ចាត់ ជាភូ មិ ១ លដ្ឋយអំ ណាចអវាថប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃចមៃលដ្ឋយ
ឋាៃៈលទ លព្ព្វះលោកុ តតរភូ មិ ចដេជាទី លកើ តនៃសតា លនាះមិ ៃមាៃល ើយ ។
សភាវៈធម៌ ោំង្ឡាយ មាៃចិ តតជាលដើ ម ចចកជា ៤ យា៉ាង្លដ្ឋយភូ មិ លដ្ឋយអំ ណាចនៃ
ឋាៃៈ ៃិ ង្អវាថ ាមសមគួ រដេ់ ការព្ប្បកប្បបាៃ ដូ ចតលៅលៃះ គឺ ធម៌ ពួកមួ យ ជាទី ព្ាច់ លៅ
គឺ ជាទី ព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃកាមតណា
ា (លសចកដី លព្តកអរកា ុង្កាមគុ ណ) បាៃដេ់ ជាអារមម ណ៍រប្បស់
កាមតណា
ា លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បល្មះថា កាមាវចរធម៌ លៃះជាល្មះចដេបាៃមកលព្ព្វះភាវៈ
ចដេកំណត់ លដ្ឋយកាមតណា
ា

ឬលព្ព្វះជាសភាវៈចដេកាមតណា
ា ចាប្ប់យក,

មោ៉ាង្លទៀត

ល្មះថា កាមាវចរធម៌ លព្ព្វះជាធម៌ ចដេព្ាច់ លៅ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃកា ុង្កាមភូ មិ
១១ (អបាយភូ មិ ៤ មៃុ សស ១ ោថៃសួ គ៌ ៦ ជាៃ់ ) ។ ធម៌ មួយពួ ក ជាទី ព្ាច់ លៅ គឺ ជាទី ព្ប្បព្ពឹ តត
លៅនៃរូ ប្បតណា
ា (លសចកដី លព្តកអរកា ុង្រូ ប្ប្ៃ ឬកា ុង្រូ ប្បភព) បាៃដេ់ ជាអារមម ណ៍នៃរូ ប្ប
តណា
ា លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បល្មះថា រូ បាវចរធម៌ , មោ៉ាង្លទៀត ល្មះថារូ បាវចរធម៌ លព្ព្វះជា
ធម៌ ចដេព្ាច់ លៅ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃកា ុង្រូ ប្បភូ មិ ១៥ លវៀរអសញ្ញី សតា ។ ធម៌ មួយពួ ក
ជាទី ព្ាច់ លៅ គឺ ជាទី ព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃអរូ ប្បតណា
ា (លសចកដី លព្តកអរកា ុ ង្អរូ ប្ប្ៃ ឬកា ុង្អរូ ប្បភព) បាៃដេ់ ជាអារមម ណ៍នៃអរូ ប្បតណា
ា លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បបាៃល្មះថា អរូ បាវចរធម៌ ។
មោ៉ាង្លទៀត ល្មះថា អរូ បាវចរធម៌ លព្ព្វះជាធម៌ ចដេព្ាច់ លៅ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃ
កា ុង្ អរូ បាវចរភូ មិ ៤ ។ ធម៌ មួយពួ ក មិ ៃជាទី ព្ាច់ លៅ លព្វេគឺ មិ ៃជាអារមម ណ៍រប្បស់តណា
ា
ណាៃី មួយលទ ធម៌ ពួកលៃះល្មះថា លោកុ តតរធម៌ , ព្វកយថា លោកុ តតរ ចព្ប្បថា ្ល ង្្ុ តចាក
លោក លព្វេគឺ ្ល ង្្ុ តចាកឧបាោៃកា ៃធ ៥ ចដេជាទុ កា លព្ព្វះមិ ៃរាប្ប់ចូ េកា ុង្ឧបាោៃកា ៃធ
ោំង្ ៥ លនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បមិ ៃជាអារមម ណ៍រប្បស់តណា
ា ណាៃី មួយល ើយ ។
ការចចកចិ តត ៤ យា៉ាង្ លដ្ឋយភូ មិ លនាះ ចិ តតល្មះថា កាមាវចរចិ តត លដ្ឋយៃ័ យ
ដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ គឺ ចិ តតពួ កលៃះ ល្មះថា កាមាវចរចិ តត លព្ព្វះមាៃលសចកដី ថា
ជាទី ព្ាច់ លៅនៃកាមតណា
ា គឺ ជាអារមម ណ៍រប្បស់កាមតណា
ា ។ កា ុង្ទី លៃះ លោកលៅកាម
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តណា
ា ថា “កាម” លដ្ឋយការេុ ប្បប្បទខ្លង្ចុ ង្ (គឺ ប្បទថាតណា
ា ), ព្វកយថា អវចរ ចព្ប្បថា ជាទី
ព្ាច់ លៅ លព្ព្វះដូ លចាាះ ព្វកយថា កាមាវចរ (កាម+អវចរ) ចព្ប្បថា ជាទី ព្ាច់ លៅនៃកាមតណា
ា ,
មោ៉ាង្លទៀត ចិ តត ព្ប្បលភទលៃះ សូ មបីព្ាច់ លៅកា ុង្រូ ប្បភូ មិ ៃិង្អរូ ប្បភូ មិ ោំង្ឡាយបាៃខលះក៏ លដ្ឋយ
ចតក៏ ព្ាច់ លៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃកា ុង្កាមភូ មិ ១១ ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា កាមាវចរចិ តត ។ កា ុង្ៃ័ យលៃះ លោកលៅកាមភូ មិ ថា កាម លដ្ឋយេុ ប្បប្បទខ្លង្ចុ ង្ (គឺ ប្បទថា ភូ មិ ) ។
សូ មបីពួកចិ តតចដេល្មះថា

រូ បាវចរចិ តត

ៃិ ង្អរូ បាវចរចិ តត

ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បព្វកយ

អធិ ប្បាយលដ្ឋយៃ័ យលៃះ ។
ចំ ចណក លោកុ តតរចិ តតោំង្ឡាយ លព្វេគឺ មគគ ចិតតៃិ ង្្េចិ តត រប្បស់ព្ពះអរិ យប្បុ គគេ
ោំង្ឡាយ គប្បបីព្ជាប្បព្វកយអធិ ប្បាយដូ ចតលៅលៃះ ។ មគគ ចិតត ល្មះថា លោកុ តតរៈ លព្ព្វះ
មាៃលសចកដី ថា ្ល ង្្ុ តចាកលោក គឺ ឧបាោៃកា ៃធ ៥ លដ្ឋយភាវៈចដេមិ ៃជាអារមម ណ៍រប្បស់
អាសវៈឬតណា
ា ។ ្េចិ តត ល្មះថា លោកុ តតរៈ លព្ព្វះមាៃលសចកដី ថា ្ល ង្្ុ តលហើ យចាក
លោក មោ៉ាង្លទៀត មគគ ចិ តត ្េចិ តត ព្ពមោំង្ព្ពះៃិ ព្វាៃ ល្មះថា លោកុ តតរៈ លព្ព្វះខពង្់ខពស់
នព្កចេង្ជាង្លោក

លដ្ឋយអំ ណាចនៃគុ ណ

ាមចដេបាៃលព្វេលហើ យ គឺ មិ ៃជា

អារមម ណ៍រប្បស់អាសវៈោំង្ឡាយ ។

កាមាវឆរឆិតត
អកុ សលឆិតត ១២ ដួង្
ប្បណា
ដ ចិ តត ៤ ព្ប្បលភទលនាះ សួ រថា កាមាវចរចិ តត លតើ ដូ ចលមដ ច ? ល្លើ យថា បាៃដេ់
ចិ តតោំង្លៃះ គឺ ៖
លោមៃសសសហគតំ ទិ ដឋិ គតសមបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយទិ ដឋិ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក ១
ដួ ង្ ។
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លោមៃសសសហគតំ ទិ ដឋិ គតវិ ប្បបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្បាសចាកទិ ដឋិ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក
១ ដួ ង្ ។
ឧលប្បកាាសហគតំ ទិ ដឋិ គតសមបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ តល ើង្
ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយទិ ដឋិ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្,ជាសសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ។
ឧលប្បកាាសហគតំ ទិ ដឋិ គតវិ ប្បបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ តល ើង្
ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ព្បាសចាកទិ ដឋិ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ។
ចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្ ដូ ចលព្វេមកលៃះ ល្មះថា លោភសហគតចិ តត ចិ តតលកើ តល ើង្ព្ពម
លដ្ឋយលោភៈ (ឬល្មះថា លោភមូ េចិ តត ចិ តតមាៃលោភៈជាមូ េ) ។
លោមៃសសសហគតំ ប្បដិ ឃសមបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ សសង្ខារិកលមកំ ចិ តតលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្ប្បកប្បជាមួ យប្បដិ ឃៈ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្,ជាសសង្ខារិ ក
១ ដួ ង្ ។
ចិ តតោំង្ ២ ដួ ង្ ដូ ចលព្វេមកលៃះ ល្មះថា ប្បដិ ឃចិ តត ចិ តតចដេព្ប្បកប្បជាមួ យៃឹ ង្
ប្បដិ ឃៈ (ឬល្មះថា លោសមូ េចិ តត ចិ តតមាៃលោសៈជាមូ េ) ។
ឧលប្បកាាសហគតំ វិ ចិកិចាេសមបយុ តត លមកំ ចិ តតលកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា
ព្ប្បកប្បជាមួ យវិ ចិកិចាេ ១ ដួ ង្ ។
ឧលប្បកាាសហគតំ

ឧទធ ចាសមបយុ តត លមកំ

ចិ តតលកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា

ព្ប្បកប្បជាមួ យឧទធ ចា ៈ ១ ដួ ង្ ។
ចិ តតោំង្ ២ ដួ ង្ដូ ចលព្វេមកលៃះ ល្មះថា លមាមូ ហចិ តត ចិ តតចដេវលង្ាង្ (ឬល្មះថា
លមាហមូ េចិ តត ចិ តតមាៃលមាហៈជាមូ េ) ។ ាមៃ័ យដូ ចចដេលព្វេមកលៃះ លទើ ប្បមាៃ
អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ោំង្អស់ ១២ ដួ ង្ លដ្ឋយអាការោំង្ពួ ង្ ។
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អធិ ប្បាយអកុ សេចិ តតោំង្ ១២ ដួ ង្
ប្បណា
ដ ចិ តត ៤ យា៉ាង្ លដ្ឋយភូ មិ លនាះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយៃឹ ង្លព្វេ កាមាវចរចិ តតមុ ៃ ៃិ ង្
ប្បណា
ដ កាមាវចរចិ តតោំង្ឡាយលនាះ មាៃការចចកជា ៣ យា៉ាង្ លដ្ឋយជាតិ លទៀត គឺ កុ សេ
អកុ សេ ៃិ ង្អពោកតៈ (វិ បាកៃិ ង្កិ រិយា), ប្បណា
ដ ចិ តត ៣ យា៉ាង្ លដ្ឋយជាតិ លនាះ លោកៃឹ ង្
លព្វេដេ់ អកុ សេចិ តតមុ ៃ លព្ព្វះភាវៈជាចិ តត ចដេលព្គាតព្គាតដឹ ង្បាៃលដ្ឋយង្ខយ កាេ
ដឹ ង្អកុ សេចិ តតលហើ យ កុ សេចិ តតជាលដើ មប្បណឌិតក៏ រចមង្ដឹ ង្បាៃលដ្ឋយមិ ៃេំ បាក ។
អតថ ៃ័ យរប្បស់ព្វកយថា “ជាតិ ”
ការចចកចិ តត ជា ៣ យា៉ាង្ លដ្ឋយជាតិ លៃះ គប្បបីព្ជាប្បអធិ ប្បាយព្វកយថា ជាតិ ជាមុ ៃ។
ព្វកយថា ជាតិ មាៃវចៃតថ ថា “ជាយៃតិ

ឯតថ កុ សោទលយា ធមាម វិ សទិ ោប្បិ សទិ ោ វិយ

លហាៃតី តិ ជាតិ សមានាកាលរា” (១) អាការចដេលសមើ គាា លោកលៅថា ជាតិ លព្ព្វះមាៃៃ័ យថា
ជាទី លកើ ត គឺ ជាទី ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាានៃធម៌ ោំង្ឡាយ សូ មបីមិៃលសមើ គាាលដ្ឋយព្ប្បការដនទ ចត
រចមង្មាៃអាការចដេលសមើ គាា (ដូ ចគាា) មោ៉ាង្ លព្វេគឺ ៖
ធម៌ ពួកមួ យ សូ មបីមាៃលសចកដី ល្សង្គាាលដ្ឋយភូ មិ គឺ ១ ជាកាមាវចរ ១ ជារូ បាវចរ
១ ជាអរូ បាវចរ ១ ជាលោកុ តតរៈ ចតធម៌ ោំង្លៃះមាៃអាការចដេលសមើ គាាមោ៉ាង្ គឺ លធាើ វិបាក
ចដេជាសុ ខឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្អនាគត អាការចដេលធាើ វិ បាកចដេជាសុ ខឲ្យលកើ តល ើង្លៃះ
ជាជាតិ មោ៉ាង្លៅថា កុ សេ ។ ចិ តតចដេមាៃអាការយា៉ាង្លៃះ មាៃប្ប៉ាុ នាមៃដួ ង្ក៏ លដ្ឋយ មួ យ
ដួ ង្ៗ មាៃលៅភូ មិ ណាក៏ លដ្ឋយ ព្គប្ប់ៗ ដួ ង្សុ ទធ ចតល្មះថា “កុ សេចិ តត” ។ ចំ ចណកអាការ
ចដេលធាើ វិបាកជាទុ កា ឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្អនាគត ក៏ រាប្ប់ជាជាតិ មួ យលទៀត លៅថា អកុ សេ,
ចិ តតចដេមាៃអាការយា៉ាង្លៃះ មាៃប្ប៉ាុ នាមៃដួ ង្ក៏ លដ្ឋយ ព្គប្ប់ៗ ដួ ង្សុ ទធ ចតល្មះថា “អកុ សេ
ចិ តត” អកុ សេចិ តតលៃះ លព្វេលដ្ឋយភូ មិ

(១) មណិោរមញ្ា ូោរដី កា ភាគ១,ទំ /១១៩

ជាពួ កកាមាវចរចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ល្មះថា
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អកុ សេ រចមង្មិ ៃចមៃជាឋាៃៈ មិ ៃចមៃជាឱកាសចដេជារូ បាវចរជាលដើ មបាៃលទ លព្ព្វះ
ភាវៈជារូ បាវចរជាលដើ ម សលព្មចលព្ព្វះការេះអកុ សេបាៃ ៃិ ង្មាៃអាៃុ ភាពព្គប្បសង្កត់
ភាវៈជាអកុ សេ លព្ព្វះដូ លចាាះ អកុ សេចិ តត លទើ ប្បជាចិ តត ពួ កកាមាវចរប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។
ព្វកយថា អពោកត ចព្ប្បថា ព្ទង្់មិៃបាៃពោករណ៍ទុ កល ើយ លព្វេគឺ មិ ៃបាៃព្ាស់
ទុ កថា ជាកុ សេ ឬអកុ សេលទ លព្ព្វះមិ ៃចមៃជាអាការចដេៃឹ ង្រាប្ប់ថាជាកុ សេ ឬ
អកុ សេលទ បាៃដេ់ ធម៌ ៤ ព្ប្បលភទ គឺ វិ បាក បាៃដេ់ ចិ តតៃិ ង្លចតសិ កចដេព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តត
ជា្េរប្បស់កុ សេឬអកុ សេ, កិ រិយា គឺ ចិ តតៃិ ង្លចតសិ កចដេព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តត ចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការព្តឹ មចតញាុំង្កិ រិយាលនាះៗ

ឲ្យសលព្មចបាៃកា ុង្សនាដៃរប្បស់ព្ពះ

អរហៃត ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ ជាលដើ ម មិ ៃចមៃជាប្បុ ណយជាបាប្បលទ គឺ មិ ៃមាៃអាការនៃភាវៈជាកុ សេឬ
ជាអកុ សេ ោំង្មិ ៃចមៃជាវិ បាករប្បស់កុ សេឬអកុ សេល ើយ, រូ ប្ប បាៃដេ់ មហាភូ តរូ ប្ប
ៃិ ង្ឧបាោយរូ ប្ប,

ព្ពះៃិ ព្វាៃ គឺ ជាអារមម ណ៍រប្បស់មគគ ៃិ ង្្េ ។ ពិ តណាស់ ធម៌ ោំង្ ៤ ពួ ក

លៃះ ពុ ំចមៃជាអាការចដេៃឹ ង្រាប្ប់ថាជាកុ សេឬអកុ សេល ើយ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បព្ទង្់
មិ ៃព្ាស់ថាជាកុ សេ ឬអកុ សេ គឺ ជាជាតិ មោ៉ាង្ លៅថា “អពោកត” ។ ប្បណា
ដ អកុ សេចិ តត
ចដេព្ពះអៃុ រុោធចារយ មាៃប្បំ ណង្ៃឹ ង្សចមដ ង្មុ ៃ លដ្ឋយលហតុ ្េាមចដេលោកលព្វេ
លហើ យលនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា លោកសចមដ ង្លោភសហគតចិ តតឬលោភមូ េចិ តតមុ ៃ លព្ព្វះកា ុង្
លពេចដេសតា ប្បដិ សៃធិ កាុង្ភពោំង្ឡាយ វិ ថីចិតតដំ ប្បូង្ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សតា ចដេចុ ះ
ចាប្ប់ប្បដិ សៃធិ ដំប្បូង្លនាះ ជាវិ ថីចិតត ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យលោភៈ, កាេចដេបាៃសចមដ ង្លោភ
មូ េចិ តតរួ ចលហើ យ ប្បនាេប្ប់ពី លនាះលៅ លោកលទើ ប្បសចមដ ង្ចិ តត សមបយុ តត ជាមួ យៃឹ ង្ប្បដិ ឃៈ ឬ
លោសមូ េចិ តតទុ កកា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់តលៅ ៃិ ង្សចមដ ង្លមាមូ ហចិ តត ឬលមាហមូ េចិ តតទុ កកា ុង្ទី ប្បំ ្ុត
លដ្ឋយកាៃ់ យកាមការលរៀង្េំ ដ្ឋប្ប់នៃមូ េ ចដេព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ាស់ទុ កយា៉ាង្លៃះថា
“លោភៈ លោសៈ លមាហៈ” ដូ លចា ះឯង្ ។
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អធិ ប្បាយលោភសហគតចិ តត (លោភមូ េចិ តត) ៨ ដួ ង្
ចិ តតចដេេអ , ឬប្បុ គគេចដេមាៃចិ តតេអ ល្មះថា សុ មៃៈ ភាវៈជាចិ តតេអ ឬភាវៈជា
ប្បុ គគេចដេមាៃចិ តតេអ ល្មះថា លោមៃសស, ព្វកយថា លោមៃសសលៃះ ជាល្មះរប្បស់សុ ខ
លវទនា្ល ូវចិ តត ចដេលៅថាលសចកដី សុខចិ តត ។ ចិ តត ល្មះថា លោមៃសសសហគតំ លកើ តល ង្
ើ ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ក៏ លព្ព្វះភាវៈចដេលកើ តល ើង្ព្ពម គឺ រួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្
លោមៃសសលវទនាលនាះ,
លព្វេគឺ

ឬលកើ តល ើង្ព្ពមគាាជាលដើ ម

លកើ តល ើង្ព្ពមគាារេត់ លៅព្ពមគាា

ជាមួ យៃឹ ង្លោមៃសសលវទនាលនាះ

មាៃអារមម ណ៍ជាមួ យគាា

រួ មោំង្មាៃវតថ ុ

(ទី អាព្ស័ យ) ជាមួ យគាាៃឹ ង្លោមៃសសលវទនាលនាះ ។
ព្វកយថា ទិ ដឋិ គតសមបយុ តត ំ ព្ប្បកប្បជាមួ យៃឹ ង្ទិ ដឋិ លសចកដី ថា ធមម ជាតិ ល្មះថា “ទិ ដឋិ ”
លព្ព្វះមាៃៃ័ យថា យេ់ ខុស ។ ាមពិ ត ព្វកយថា ទិ ដឋិ លៃះ ាមព្ប្បព្កតី ជាព្វកយោមញ្ញ ចព្ប្បថា
“ការយេ់ លឃើ ែ” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ សំ លៅដេ់ សមាមទិ ដឋិ ក៏បាៃ សំ លៅដេ់ មិ ចាេទិ ដឋិ ក៏បាៃ មាៃ
ព្បាកដកា ុង្ទី ល្សង្ៗ ប្ប៉ាុ ចៃដ កាុង្ទី លៃះគប្បបីព្ជាប្បថា បាៃដេ់ មិ ចាេទិ ដឋិ ចដេចព្ប្បថា “ការយេ់
ខុស” លដ្ឋយមិ ៃចាំបាច់ មាៃព្វកយថា “មិ ចាេ” លៅខ្លង្មុ ខ លព្ព្វះមាៃលសចកដី ពិលសស លដ្ឋយ
អំ ណាចជាអកុ សេលចតសិ ក

ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យៃឹ ង្អកុ សេចិ តត

លហើ យកាេលប្បើ ជា

អកុ សេលចតសិ ក មិ ៃចមៃជាសមាមទិ ដឋិ ល ើយ ។ ទិ ដឋិ ៃុ ះឯង្ ល្មះថា ទិ ដឋិ គត គប្បបីព្ជាប្បថា
គត សពេ ចដេលៅខ្លង្ចុ ង្លនាះ មិ ៃមាៃអតថ ៃ័ យពិ លសសអាី ល ើយ ៃ័ យលៃះក៏ ដូចគាាចដេ
លព្វេដេ់ សង្ខារថា “សង្ខារគត”, លព្វេដេ់ តមៈ (លសចកដី ង្ង្ឹត) ថា “តមគត” ជាលដើ ម
ដូ លចាាះ ។
មោ៉ាង្លទៀត ការព្ប្បកាៃ់ អាត ៃិ ង្អតត ៃិ យ (អតត ៃិ យៈ វតថ ុអាព្ស័ យអាត) ជាលដើ ម ចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយៃ័ យថា “ឥទលមវ សចា ំ លមាឃមញ្ញ ំ ចដេលព្វេមកលៃះ (ដូ លចា ះថា “អាត
លទៀង្ោត់ ” ជាលដើ ម) មាៃពិ ត, ល្សង្លព្តពី លៃះសូ ៃយទលទមិ ៃពិ ត” ជាលដើ ម ក៏ លៅថា ទិ ដឋិ គត
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លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅ គឺ ធាលក់ ចុ ះលៅកា ុង្ទិ ដឋិ ៦២ បាៃៃ័ យថា រាប្ប់ប្បញ្ា ូេកា ុង្ទិ ដឋិ ៦២ ។ ចិ តត ល្មះ
ថា ទិ ដឋិ គតសមបយុ តត ំ ព្ប្បកប្បព្ពមជាមួ យៃឹ ង្ទិ ដឋិ (ឬព្ប្បកប្បព្ពមជាមួ យទិ ដឋិ គត) លព្ព្វះមាៃ
លសចកដី ថា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយទិ ដឋិ (ឬជាមួ យទិ ដឋិ គត )លនាះ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ មាៃការលកើ ត
ល ើង្ព្ពមគាាជាលដើ ម ។
ព្វកយថា អសង្ខារិ កំ, សសង្ខារិ កំ ជាអសង្ខារិ ក, ជាសសង្ខារិ ក មាៃអធិ ប្បាយដូ ច
តលៅលៃះ ជាដំ ប្បូង្គួ រព្ជាប្បព្វកយថា “សង្ខារ” កា ុង្ទី លៃះ ។ លសចកដី ពោយាមចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
មុ ៃ (ប្បុ ពាប្បលយាគ) អំ ពីការលកើ តល ើង្នៃចិ តតដួ ង្លៃះ ល្មះថាសង្ខារ លព្ព្វះមាៃលសចកដី ថា
ាក់ ចតង្ចិ តត គឺ ចាត់ ចចង្ចិ តតឲ្យមាៃភាពលកល ៀវកាល បាៃដេ់ លសចកដី ពោយាមរប្បស់ខលួៃ ឬរប្បស់
អា កដនទ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចនៃការាម្ដ េ់កមាលំង្ឲ្យដេ់ ចិ តត (ឬប្បុ គគេអា ក
ព្ប្បកប្បព្ពមលដ្ឋយចិ តត លនាះ) ចដេកំពុង្រាថយកា ុង្កិ ចាលនាះៗ ចដេជាលសចកដី ពោយាមលដ្ឋយ
ព្ប្បនពខលះ លដ្ឋយមិ ៃព្ប្បនពខលះ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចនៃការជំរុែ ឬការប្បប្បួ េដឹ កនាំ
ឲ្យលកើ តឧសាហ ប្បំ បាត់ ភាពរួ ែរា ។ សព្មាប្ប់លសចកដី ពោយាមចដេជារប្បស់ខលួៃ រចមង្
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមោារសូ មបីោំង្ ៣ លព្វេគឺ ោារកាយ លដ្ឋយការាក់ ចតង្ឥរិ យាប្បថឲ្យលកើ ត
លសចកដី ដឹង្ថា“លយើ ង្ជាមៃុ សសគួ រឲ្យព្ជះថាល” ជាលដើ ម, ោារវាចា លដ្ឋយការាក់ ចតង្ព្វកយ
សមដី ឲ្យមាៃលសចកដី ពីលរាះ គួ រជាទី ព្សឡាែ់ដេ់ អា កោដប្ប់ជាលដើ ម ៃិ ង្ោារចិ តត លដ្ឋយការ
ព្តិ ះរិ ះទុ កលដ្ឋយអាការលនាះៗ ។ សព្មាប្ប់លសចកដី ពោយាមចដេជារប្បស់អា កដនទ ចតង្
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមោារ ២ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លវៀរ្ល ូវចិ តត លព្វេគឺ ្ល ូវកាយ លដ្ឋយការង្ក់ កាេខលះ ប្បក់ នដ
ខលះ ចង្អុេឲ្យលមើ េខលះ ជាលដើ ម ៃិ ង្្ល ូវវាចា លដ្ឋយការលព្វេព្វកយសមដី ប្បប្បួ េឲ្យលមើ េខលះ ឲ្យ
ោដប្ប់ខលះ ជាលដើ ម ។ ឯលសចកដី ពោយាមចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅមុ ៃដូ ចបាៃលព្វេមកលៃះ ជាលព្គឿង្
ាក់ ចតង្ចិ តត គឺ ចាត់ ចចង្ឲ្យមាៃភាពលកល ៀវកាល លទើ ប្បលៅថា “សង្ខារ” កា ុង្ទី លៃះ ។
ចិ តតដួ ង្ណាមិ ៃមាៃសង្ខារ គឺ លសចកដី ពោយាម លដ្ឋយអំ ណាចនៃការប្បប្បួ េដឹ កនាំ
ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅមុ ៃ ដូ ចលព្វេលនាះ ចិ តតដួ ង្លនាះ ល្មះថា “អសង្ខារ”

អសង្ខារៃុ ះឯង្
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លោកលៅថា អសង្ខារិ ក កា ុង្ទី លៃះ បាៃដេ់ ចិ តតចដេមាៃភាពលកល ៀវកាលលដ្ឋយខលួៃឯង្ាម
ធមម ា មិ ៃចាំបាច់ អាព្ស័ យសង្ខារចដេជួ យដឹ កនាំ ។ ចិ តតដួ ង្ណាមាៃសង្ខារ ចិ តតដួ ង្លនាះ
ល្មះថា “សសង្ខារ” សសង្ខារៃុ ះឯង្ លោកលៅថា សសង្ខារិ ក កា ុង្ទី លៃះ បាៃដេ់ ចិ តត
ចដេមាៃភាពលកល ៀវកាលល ើង្ លដ្ឋយអាព្ស័ យសង្ខារដូ ចលព្វេលនាះ ។
ព្វកយថា ទិ ដឋិ គតវិ ប្បបយុ តត ំ ព្បាសចាកទិ ដឋិ លសចកដី ថា ល្មះថា ទិ ដឋិ គតវិ ប្បបយុ តត ំ
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា វិ ប្បបយុ តត គឺ មិ ៃព្ប្បកប្បជាមួ យទិ ដឋិ បាៃដេ់ ព្បាសចាកទិ ដឋិ ។
ព្វកយថា ឧលប្បកាាសហគតំ ព្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាាលវទនា មាៃលសចកដី ថា លវទនា ល្មះ
ថា ឧលប្បកាា លព្ព្វះអតថ ថា សមលឹ ង្ គឺ លោយរសរប្បស់អារមម ណ៍បាៃយា៉ាង្សមគួ រ បាៃដេ់ មិ ៃ
មាៃការធាលក់ ចុ ះលៅកា ុង្រសរប្បស់ឥដ្ឋឋរមម ណ៍ ៃិ ង្អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ លហើ យកាេលោយៃូ វរស
រប្បស់អារមម ណ៍ ក៏ រចមង្លោយលដ្ឋយអាការជាកណា
ដ េ លព្វេគឺ មិ ៃសុ ខមិ ៃទុ កា ។ ចិ តតដួ ង្
លៃះ ល្មះថា ឧលប្បកាាសហគតំ ព្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាាលវទនាក៏ មាៃៃ័ យដូ ចគាាៃឹ ង្ការព្ប្បកប្ប
ជាមួ យលោមៃសសលវទនាៃុ ះឯង្ ។
លោភមូ េចិ តត លោកចចកបាៃ ៨ ដួ ង្ លដ្ឋយអាព្ស័ យលវទនា (គឺ លោមៃសសៃិ ង្
ឧលប្បកាា) រួ មោំង្ទិ ដឋិ ៃិង្សង្ខារជាលព្គឿង្ចចក ។
ចមៃពិ ត ចិ តតលៃះ លព្វេលដ្ឋយមូ េរាប្ប់បាៃមួ យដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ ជាចិ តតចដេមាៃ
លោភៈជាមូ េ ។ ប្ប៉ាុ ចៃដ លប្បើ អាព្ស័ យលវទនាជាលព្គឿង្ចចក្ង្ អាចចចកបាៃជា ២ ដួ ង្ គឺ ១
ដួ ង្ជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា, ១ ដួ ង្ជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយ
ឧលប្បកាាលវទនា ។ លោភមូ េចិ តត ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យលវទនាដនទ គឺ ទុ កា លវទនា មិ ៃមាៃ
លទ លព្ព្វះចិ តត ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យៃឹ ង្លោភៈ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ចដេគួ រព្បាថាា
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចតទុ កា លវទនារចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ចដេមិ ៃគួ រព្បាថាា កាេមាៃអារមម ណ៍
ប្បដិ ប្បកា ដូលចា ះ ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោភៈ លទើ ប្បមិ ៃអាចព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាៃឹ ង្ទុ កា លវទនា
បាៃ លព្ព្វះដូ លចាាះ ការលព្វេលដ្ឋយលវទនា លោភមូ េចិ តតលៃះលទើ ប្បមាៃ ២ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។
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មោ៉ាង្លទៀត ទិ ដឋិ កាេៃឹ ង្លកើ តល ើង្ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្លោភមូ េចិ តត ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះ
មាៃអារមម ណ៍រួ មគាាៃឹ ង្លោភៈ លព្ព្វះដូ លចាាះ ក៏ អាចអាព្ស័ យទិ ដឋិ មោ៉ាង្លទៀតជាលព្គឿង្ចចក
ដូ លចា ះ ក៏ រចមង្ព្បាកដថា ចិ តត ២ ដួ ង្ ចដេល្សង្គាាលដ្ឋយលវទនាលនាះ មួ យដួ ង្ៗ អាចចចក
បាៃជា ២ លទៀត គឺ ១ ដួ ង្ សមបយុ តត ជាមួ យទិ ដឋិ , ១ ដួ ង្លទៀតវិ ប្បបយុ តត ចាកទិ ដឋិ លទើ ប្បរួ មបាៃ
ជាចិ តត ៤ ដួ ង្ លដ្ឋយអំ ណាចលព្គឿង្ចចក គឺ ទិ ដឋិ ចដេប្បចៃថ មមកលនាះ ៃឹ ង្កា ុង្ប្បណា
ដ ចិ តត ៤ ដួ ង្
លៃះ មួ យដួ ង្ ៗ អាចចចកបាៃ ២ លទៀត លដ្ឋយអាព្ស័ យសង្ខារជាលព្គឿង្ចចកលដ្ឋយអំ ណាច
ថា ១ ដួ ង្មិ ៃមាៃសង្ខារ (ជាអសង្ខារិ ក), ១ ដួ ង្លទៀតមាៃសង្ខារ (ជាសសង្ខារិ ក) លទើ ប្បរួ មជា
ចិ តត ៨ ដួ ង្ លដ្ឋយអំ ណាចនៃលព្គឿង្ចចក គឺ សង្ខារចដេប្បចៃថ មមកលនាះ ។ រួ មលសចកដី ថា
លោភមូ េចិ តត ១ ដួ ង្អាចចចកបាៃជា ៨ ដួ ង្ លដ្ឋយអាព្ស័ យធម៌ ៣ យា៉ាង្ គឺ លវទនា ទិ ដឋិ ៃិ ង្
សង្ខារ ជាលព្គឿង្ចចក ដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា លោភមូ េចិ តត លៃះ
ប្បណឌិតអាចចចកបាៃលព្ចើ ៃជាង្ ៨ ដួ ង្លដ្ឋយអាព្ស័ យប្បចា័ យជាលព្គឿង្ចចកដនទលទៀត ដូ ច
ជា កាេ ៣ អារមម ណ៍ ៦ អកុ សេកមម ប្បថ ១០ ជាលដើ ម រហូ តដេ់ មិ ៃអាចរាប្ប់ចំ ៃួៃបាៃ, កា ុង្
ទី លៃះ ៃឹ ង្មិ ៃលេើ កយកប្បចា័ យោំង្លនាះមកសចមដ ង្ៃូ វការចចកឲ្យលព្ចើ ៃជាង្លៃះលទ លព្ព្វះ
អាចនាំឲ្យព្ចប្បូ កព្ចប្បេ់ ដេ់ អា កលទើ ប្បៃឹ ង្សិ កា

លព្ព្វះដូ លចាាះ

សូ មឲ្យព្ជាប្បលដ្ឋយៃ័ យ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ការចដេលោកចចកទុ កព្តឹ ម ៨ ដួ ង្ ាមប្បចា័ យជាលព្គឿង្ចចកមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ក៏
មាៃលសចកដី សមេម មព្គប្ប់ព្គាៃ់ ចដេៃឹ ង្លធាើ ឲ្យយេ់ ជាក់ ចាស់

កា ុង្លោភមូ េចិ តតបាៃេអ

លហើ យ ។ លហតុ ្េចដេអាព្ស័ យលវទនា មាៃលោមៃសសជាលដើ ម ទិ ដឋិ ៃិង្សង្ខារប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
ជាលព្គឿង្ចចកលោភមូ េចិ តតជា ៨ ដួ ង្ មិ ៃបាៃអាព្ស័ យធម៌ ដនទជាលព្គឿង្ចចកល ើយ ។
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ សួរថា

កា ុង្ប្បណា
ដ លោភមូ េចិ តត ោំង្លៃះ

កាេលប្បើ លចតសិ កធម៌ ដនទ

ចដេព្ប្បកប្បរួ មគាាជាមួ យលោភមូ េចិ តត ដូ ចជា ្សសៈ លចតនា វិ តកក ៈ វិ ចារៈ ជាលដើ មក៏ មាៃ
លព្ព្វះល្មះថា ចិ តត ឬវិ ញ្ញញណកា ៃធលៃះ កាេៃឹ ង្លកើ តល ើង្ រចមង្លកើ តល ើង្ព្ពមជាមួ យ
លចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយ ចដេជានាមខៃធ ៣ យា៉ាង្ គឺ លវទនា សញ្ញញ ៃិ ង្សង្ខារ លព្ព្វះលហតុ អាី
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លទើ ប្បលោកអាព្ស័ យលោមៃសសលវទនាជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មកជាលព្គឿង្ចចក មាៃលហតុ ្េ
ដូ ចលមត ចកា ុង្លរឿង្លៃះ ?
ល្លើ យថា ចដេលោកលធាើ យា៉ាង្លនាះ លព្ព្វះលោមៃសសលវទនាជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃជា
ោធារណៈ ដេ់ លោភមូ េចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្លទ លព្វេគឺ ដួ ង្ខលះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះចដេមាៃលោមៃសសលវទនាលៃះ ដួ ង្ខលះមិ ៃមាៃ សូ មបីឧលប្បកាាលវទនា ទិ ដឋិ រួ មោំង្សង្ខារក៏ ដូចគាា សុ ទធ ចតជា
អោធារណៈ កាេលប្បើ ដូលចា ះ ក៏ អាចលព្ប្បើ ជាលព្គឿង្ចចកចិ តត ប្បង្ខាែឲ្យលឃើ ែដេ់ សភាព
ចដេចិ តតដួ ង្ ១ មាៃលសចកដី ចប្បល កអំ ពីចិតតដួ ង្ដនទបាៃ ដូ ចជា ចិ តតដួ ង្លៃះព្ប្បកប្បលដ្ឋយ
លោមៃសស ចិ តត ១ ដួ ង្លទៀត មិ ៃព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសស ចតព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាា សូ មបី
ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសដូ ចគាាក៏ លដ្ឋយ ១ ដួ ង្សមបយុ តត ជាមួ យៃឹ ង្ទិ ដឋិ ចំ ចណក ១ ដួ ង្
លទៀតវិ ប្បបយុ តត ចាកទិ ដឋិ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ។ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លព្ព្វះធម៌ ោំង្លៃះជាប្បចា័ យនៃ
ការចចក ចដេមិ ៃជា ោធារណៈ លទើ ប្បលោកលព្ប្បើ ជាលព្គឿង្ចចកលោភមូ េចិ តតជា ៨ ដួ ង្
ចដេជាចំ ៃួៃមិ ៃតិ ចលពកមិ ៃលព្ចើ ៃលពក សមគួ រកា ុង្ការជួ យឲ្យអា កសិ កាយេ់ លោភមូ េ
ចិ តតបាៃលដ្ឋយង្ខយ ។ ចំ ចណកប្បចា័ យដនទ មាៃ្សសៈជាលដើ មជាប្បចា័ យដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ជាតិ
មិ ៃថាជាកុ សេ អកុ សេ ឬអពោកតល ើយ លព្ព្វះជាលចតសិ កធម៌ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យ
ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ឬចិ តតខលះមាៃលមាហៈជាលដើ ម សូ មបីមិៃបាៃលកើ តរួ មជាមួ យចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ចតកាេ
លប្បើ លកើ តរួ មជាមួ យអកុ សេចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ក៏ រាប្ប់ថាជាោធារណៈដេ់ អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្
មិ ៃចមៃចំ លព្វះចតលោភមូ េចិ តត ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទ លព្ព្វះដូ លចាាះ ក៏ មិៃអាចៃឹ ង្លព្ប្បើ លចតសិ កធម៌
ោំង្លៃះ ជាប្បចា័ យលព្គឿង្ចចកជា ៨ ដួ ង្ ឬជាយា៉ាង្ដនទ លដើ មបីឲ្យលឃើ ែភាពខុសចប្បល កគាា នៃ
លោភមូ េចិ តត ោំង្ឡាយបាៃ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លទើ ប្បលោកអាព្ស័ យធម៌ ចដេមិ ៃោធារណៈ
មាៃលោមៃសសជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជាលព្គឿង្ចចកលោភមូ េចិ តតោំង្លៃះ ។
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លហតុ លកើ តល ង្
ើ នៃលោមៃសស ឧលប្បកាា ទិ ដឋិ ៃិ ង្ភាវៈជាអសង្ខារិ កជាលដើ ម
មាៃព្វកយសួ រយា៉ាង្លៃះថា លព្ព្វះលហតុ អាី ធម៌ មាៃលោមៃសសជាលដើ ម លទើ ប្បមាៃកា ុង្
ចិ តតដួ ង្ខលះ មិ ៃមាៃកា ុង្ចិ តតដួ ង្ខលះ ? គប្បបីល្លើ យថា ធម៌ មាៃលោមៃសសជាលដើ ម មាៃចំ លព្វះ
ចិ តតដួ ង្ខលះ មិ ៃមាៃកា ុង្ចិ តតដួ ង្ខលះ លសចកតី លនាះោក់ ទង្ៃឹ ង្លហតុ លព្វេគឺ កាេលប្បើ មាៃលហតុ
លទើ ប្បមាៃកា ុង្ចិ តតដួ ង្លនាះ ៗ កាេមិ ៃមាៃលហតុ ក៏ មិៃមាៃកា ុង្ចិ តត ដួ ង្លនាះ ៗ ។ សួ រលទៀតថា
អាី លៅជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃធម៌ ោំង្ឡាយ មាៃលោមៃសសជាលដើ មលនាះ ?
ល្លើ យាមេំ ដ្ឋប្ប់ដូ ចតលៅលៃះ ៖
លហតុ លកើ តល ើង្នៃលោមៃសសលវទនាចំ លព្វះកា ុង្អកុ សេលៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ បាៃដេ់ ៖
១. សភាវលា ប្បរិ កប្បបលា វា ឥដ្ឋឋរមម ណំ ឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយសភាវៈ ឬ ប្បរិ កប្បប ។
២. លោមៃសសប្បដិ សៃធិ គា ភាវៈជាអា កមាៃប្បដិ សៃធិ ចិតត ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ។
៣. អគមភី រសភាវា ភាវៈជាប្បុ គគេចដេមាៃព្ប្បព្កតី មិ ៃសុ ខុម (មិ ៃព្ជាេលព្ៅ) ។
អធិ ប្បាយថា អារមម ណ៍ មាៃរូ ប្បជាលដើ ម ល្មះថា ឥដ្ឋឋរមម ណ៍ លព្ព្វះជាអារមម ណ៍
ចដេសតា ោំង្ឡាយគប្បបីព្បាថាា គឺ គប្បបីចង្់បាៃ គប្បបីចសា ង្រក ។
ល្មះថា ឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយសភាវៈ បាៃដេ់ ឥដ្ឋឋរមម ណ៍ាមសភាវៈចដេមាៃពិ ត
គឺ ពិ តនៃធម៌ ោំង្ឡាយចដេជាអារមម ណ៍លនាះ មិ ៃោក់ ទង្ៃឹ ង្សតា ដនទ ចដេលពែចិ តត ឬ
មិ ៃលពែចិ តត ដូ ចជារូ ប្បលទវាចដេព្បាកដឲ្យលឃើ ែចាស់ថាជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍ចតមោ៉ាង្ លព្ព្វះ
លកើ តល ើង្លដ្ឋយអាៃុ ភាពនៃកុ សេកមម មិ ៃថាអា កចដេបាៃលឃើ ែលនាះលកើ តការលពែចិ តត
ឬមិ ៃលពែចិ តត លដ្ឋយសមាគេ់ ថាលឃើ ែប្បិ ោចក៏ លដ្ឋយ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ។
ល្មះថា ឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយប្បរិ កប្បប បាៃដេ់ ឥដ្ឋឋរមម ណ៍ាមលសចកតី សមាគេ់ លដ្ឋយ
វិ ប្បោលសរប្បស់សតា ោំង្ឡាយ លព្វេគឺ អារមម ណ៍លនាះកាេខលួៃបាៃលឃើ ែលហើ យ បាៃឮ
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លហើ យ លកើ តលសចកតី លពែចិ តត ក៏ សមាគេ់ ថាជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍ ដូ ចជារូ ប្បសតា តិ រចាេៃចដេជា
អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ (អារមម ណ៍ចដេសតា មិ ៃគប្បបីព្បាថាា) លដ្ឋយសភាវៈ លព្ព្វះលកើ តល ើង្លដ្ឋយ
អំ ណាចនៃអកុ សេកមម ចតលព្ព្វះមាៃរូ ប្បរាង្ ឬពណ៌សមបុរោអត ក៏ លកើ តលសចកតី លពែចិ តត
ដេ់ អា កចដេបាៃជួ ប្បព្ប្បទះ អារមម ណ៍ដូ ចលៃះ រចមង្ជាអារមម ណ៍ចដេសតា ព្បាថាា ល្មះថា
ឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយប្បរិ កប្បប

។

ោំង្ឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយសភាវៈ

ោំង្ឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយ

ប្បរិ កប្បប រចមង្ជាលហតុ ឲ្យលកើ តលោមៃសសលវទនា ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យលសចកតី លោភ
លៃះបាៃ ភាគលព្ចើ ៃជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយប្បរិ កប្បប លព្ព្វះសតា ោំង្ឡាយចដេមាៃវិ ប្បោលស
ព្កាស់រចមង្មាៃព្ប្បព្កតី សមាគេ់ កា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយថា

គួ រព្បាថាា

លដ្ឋយអំ ណាចនៃ

វិ ប្បោលសោំង្ឡាយ មាៃសុ ភវិ ប្បោលស ជាលដើ ម ។
ប្បដិ សៃធិ ចិតតរប្បស់សតា ជាវិ បាក គឺ ជា្េរប្បស់កមម ចដេលធាើ ទុកកា ុង្អតី តជាតិ ជា
ចិ តតដួ ង្ដំ ប្បូង្រប្បស់ភព លធាើ កិចាតភាាប្ប់ភពថមី ជាមួ យៃឹ ង្ភពចាស់ មិ ៃឲ្យភពចដេលកើ តល ើង្
ដ្ឋច់ រយៈគាា លព្ព្វះលហតុ ចតលធាើ កិ ចាយា៉ាង្លៃះ លទើ ប្បលោកលៅថា ប្បដិ សៃធិ ចិតត សតា ចដេមាៃ
ចិ តតោំង្ឡាយ ល្មះថាលកើ តលហើ យ លព្ព្វះមាៃប្បដិ សៃធិ ចិតតលៃះឯង្លកើ តល ើង្លហើ យ ប្បដិ សៃធិ
ចិ តតលនាះ រចមង្លកើ តរួ មជាមួ យលវទនាណាមួ យ កា ុង្ប្បណា
ដ លវទនា ២ យា៉ាង្ គឺ លោមៃសស ៃិ ង្
ឧលប្បកាា អា កណាមាៃប្បដិ សៃធិ ចិតតលកើ តរួ មជាមួ យលោមៃសសលវទនា លព្កាយពី ប្បដិ សៃធិ លហើ យ
កា ុង្កាេតមក លគៃឹ ង្លកើ តលសចកដី រីករាយកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយបាៃលដ្ឋយង្ខយ ែែឹមក៏
ង្ខយ

លសើ ចក៏ ង្ខយ

អារមម ណ៍លនាះយា៉ាង្ខ្លលំង្

បាៃឥដ្ឋឋរមម ណ៍ព្តឹ មចតប្បៃតិ ចប្បៃត ួច
លព្ព្វះលហតុ ប្បដិ សៃធិ ៃុះឯង្

ក៏ លកើ តលោមៃសសរី ករាយៃឹ ង្

ជាប្បចា័ យលធាើ ចិតត ឲ្យប្បលង្ខអៃលៅលដ្ឋយ

ព្ប្បការលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះលោកលទើ ប្បលព្វេថា ភាពជាប្បុ គគេមាៃប្បដិ សៃធិ ចិតតព្ប្បកប្បលដ្ឋយ
លោមៃសស ជាលហតុ នៃលោមៃសសលវទនា គឺ ជាលហតុ នៃលោមៃសសលវទនា ចដេលកើ តរួ ម
ជាមួ យចិ តត ដនទលទៀត មាៃលោភមូ េចិ តតជាលដើ ម ចដេៃឹ ង្លកើ តកា ុង្កាេ
ពី ប្បដិ សៃធិ ។

តមក លព្កាយ

28
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មោ៉ាង្វិ ែលទៀត ភាពជាប្បុ គគេមាៃព្ប្បព្កតី មិ ៃសុ ខុម លព្វេគឺ ភាពជាប្បុ គគេមិ ៃសូ វ
មាៃវិ ចារណញាណពិ ចារណាកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយចដេបាៃជួ ប្បព្ប្បទះ ក៏ ជាលហតុ ឲ្យលកើ ត
លោមៃសសបាៃ ។ ចមៃពិ ត កា ុង្លពេចដេប្បុ គគេបាៃឥដ្ឋឋរមម ណ៍ ដូ ចជា រូ ប្បោអតៗ
សំ ល ង្ពី លរាះៗជាលដើ ម

លព្ព្វះភាវៈចដេខលួៃលដដតចាប្ប់យកព្តឹ មចតអាការចដេគួ រព្បាថាា

ណាមួ យចដេមាៃកា ុង្អារមម ណ៍លនាះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃការពិ ចារណាឲ្យព្ជាេលព្ៅជាង្លនាះ
កាេលប្បើ មិៃពិ ចារណាឲ្យព្ជាេលព្ៅ

ក៏ រចមង្មិ ៃលឃើ ែអាការចដេមិ ៃគួ រព្បាថាាណាមួ យ

ចដេអាចមាៃលៅកា ុង្អារមម ណ៍ដូ ចគាាលនាះខលះ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លគក៏ មាៃចតការលព្តកអរៃឹ ង្
អារមម ណ៍ចតមោ៉ាង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា សូ មបីភាពជាប្បុ គគេមិ ៃសុ ខុម ក៏ ជា
លហតុ នៃលោមៃសសលវទនាបាៃ ។ លហតុ លកើ តល ើង្នៃលោមៃសសលវទនា មាៃលសចកដី
ដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ ។
ចំ ចណក លហតុ លកើ តល ង្
ើ នៃឧលប្បកាាលវទនា បាៃដេ់ ៖
១. ឥដឋ មជឈាតរមម ណំ អារមម ណ៍ចដេគួ រព្បាថាាយា៉ាង្កណា
ដ េ។
២. ឧលប្បកាាប្បដិ សៃធិ គា ភាពជាប្បុ គគេមាៃប្បដិ សៃធិ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ។
៣. គមភី រសភាវា ភាពជាប្បុ គគេមាៃព្ប្បព្កតី សុខុម (ព្ជាេលព្ៅ) ។
អធិ ប្បាយថា អារមម ណ៍ សូ មបីគួរព្បាថាា គួ រចង្់បាៃ ជាកណា
ដ េ គឺ េម មព្ប្បមាណ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ដូ ចជា មិ ៃោអតលពក មាៃតនមល តិច រកបាៃលដ្ឋយង្ខយ មិ ៃចមៃជាវតថ ុមាៃតនមល
លព្ចើ ៃ រកបាៃេំ បាកល ើយ លព្ព្វះដូ លចាាះ សូ មបីព្ប្បទះលឃើ ែលហើ យលកើ តលសចកដី លពែចិ តត
លដ្ឋយអាការជាកណា
ដ េប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

អាការចដេរី ករាយលព្តកអរលនាះ

មិ ៃព្បាកដចាស់

លព្វេបាៃថាឧលប្បកាាលវទនាៃុ ះឯង្ កំពុង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្លវោលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ រចមង្
លព្វេបាៃថា សូ មបីអារមម ណ៍ចដេគួ រព្បាថាាយា៉ាង្កណា
ដ េ ក៏ ជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃឧលប្បកាា លវទនាចដរ ។
ឯភាពជាប្បុ គគេមាៃប្បដិ សៃធិ ចិតតព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាកដី

ភាពជាប្បុ គគេមាៃ

29
អធិ ប្បាយអក្ុ សលចិ ត្ត ១២ ដួ ង្

ព្ប្បព្កតី សុ ខុមកតី

ជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃឧលប្បកាាលវទនាបាៃលដ្ឋយព្ប្បការណាលនាះ

ប្បណឌិត

គប្បបីព្ជាប្បាមៃ័ យចដេលព្វេលហើ យកា ុង្លហតុ លកើ តល ើង្នៃលោមៃសសលវទនាលនាះចុ ះ ។
លហតុ លកើ តល ង្
ើ នៃទិ ដឋិ
១.

ទិ ដឋិ វិប្បៃា ប្បុគគេលសវនា

ការលសពគប្ប់ប្បុ គគេចដេមាៃទិ ដឋិ វិប្បតតិ

(ល្មះថា

ទិ ដឋិ វិប្បតតិ បាៃដេ់ មិ ចាេទិ ដឋិ ) ។
២. សសសតុ លចេ ោសយា ភាពជាប្បុ គគេមាៃទិ ដឋិ ថាលទៀង្ោត់

ថាដ្ឋច់ សូ ៃយ ជា

អធោព្ស័ យ ។
អធិ ប្បាយថា
ទិ ដឋិ វិប្បតតិ

កា ុង្ប្បចា ុប្បបៃា ជាតិ

ប្បុ គគេណាជាអា កចូ េចិ តតលសពគប្ប់ប្បុ គគេមាៃ

គឺ មាៃការយេ់ លឃើ ែវិ ប្បរិ ត ឬជាោវ័ ករប្បស់តិ រថិ យ អា កមាៃការយេ់ លឃើ ែ

វិ ប្បរិ តលដ្ឋយៃ័ យថា “ការឲ្យោៃមិ ៃមាៃ្េ កមម េអកមម អាព្កក់ មិ ៃមាៃ្េ” ជាលដើ ម មិ ៃ
ចូ េចិ តតលសពគប្ប់ប្បណឌិត កាេលសពគប្ប់គាាលរឿយៗ ក៏ រចមង្កាៃ់ យកគតិ ាមប្បុ គគេមាៃទិ ដឋិ
ដូ លចាាះ

រចមង្មាៃលសចកដី យេ់ លឃើ ែ

ាមការយេ់ លឃើ ែរប្បស់ប្បុ គគេមាៃទិ ដឋិ ដូលចាាះ

លដ្ឋយអំ ណាចនៃការបាៃឮ បាៃោដប្ប់ៃូ វអសទធ មម លរឿយៗ ៃិ ង្លដ្ឋយអំ ណាចនៃការលឃើ ែ
វតត ប្បដិ ប្បតតិ រប្បស់ប្បុ គគេមាៃទិ ដឋិ ដូលចាាះលរឿយៗៃុ ះឯង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បលោកលព្វេថា
ការលសពគប្ប់ប្បុ គគេមាៃទិ ដឋិ វិប្បតតិ ជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃទិ ដឋិ ព្ប្បការមួ យ ។ សភាវៈចដេមាៃ
ចិ តតប្បលង្ខអៃលៅលដ្ឋយព្ប្បការលនាះៗ

លដ្ឋយលព្ចើ ៃ លៅថា អធោព្ស័ យ ។

ប្បុ គគេខលះមាៃ

អធោព្ស័ យ គឺ មាៃចិ តត ប្បលង្ខអៃលៅកា ុង្ការប្បរិ ចាាគ មិ ៃជាប្ប់ជំព្វក់ កា ុង្វតថ ុសពា កាេ ប្បុ គគេ
លនាះលៅថា អា កមាៃអលោភៈជាអធោព្ស័ យ ឬមាៃអធោព្ស័ យកា ុង្អលោភៈ ប្បុ គគេខលះមាៃ
អធោព្ស័ យ មាៃចិ តតប្បលង្ខអៃលៅកា ុង្ការយេ់ លឃើ ែថា “លទៀង្ោត់ ” ឬ “ដ្ឋច់ សូ ៃយ” កា ុង្
អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ ប្បុ គគេលនាះលៅថា ជាអា កមាៃទិ ដឋិ ជាអធោព្ស័ យ ឬមាៃអធោព្ស័ យកា ុង្
ទិ ដឋិ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម សភាពដូ លចា ះ សលព្មចលហើ យ លព្ព្វះលហតុ មាៃចិ តតសៃសំអប្ប់រំមកលដ្ឋយ
ព្ប្បការលនាះៗ ពី អតី តជាតិ លតើ ដូ ចលមត ច ? ៃឹ ង្លព្វេអំ ពីទិដឋិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ គឺ ថាប្បុ គគេខលះកា ុង្លោក

30
ចិ ត្តសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ១

លៃះ កា ុង្អតី តជាតិ ជាប្បុ គគេចូ េចិ តតលសពគប្ប់មៃុ សសចដេមាៃទិ ដឋិ វិប្បតតិ ឬោដប្ប់ធម៌ ៃិ ង្
ប្បដិ ប្បតតិ ធម៌ រប្បស់តិ រថិ យអា កមាៃទិ ដឋិ វិប្បតតិ ចដេល្មះថាទិ ដឋិ វិប្បតតិ សូ មបីមាៃលព្ចើ ៃយា៉ាង្ដូ លចា ះ
ក៏ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ទិ ដឋិ ២ យា៉ាង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ សសសតទិ ដឋិ ការយេ់ ថាលទៀង្ោត់ លដ្ឋយៃ័ យ
ថា “លព្កាយពី ចប្បកធាលយរាង្កាយលៅ សតា ៃឹ ង្លកើ តលទៀត” ដូ លចា ះជាលដើ ម ៃិ ង្ឧលចេ ទទិ ដឋិ ការ
យេ់ លឃើ ែថាដ្ឋច់ សូ ៃយ លដ្ឋយៃ័ យថា “លព្កាយពី ចប្បកធាលយរាង្កាយលៅ សតា ៃឹ ង្មិ ៃមាៃ
ៃឹ ង្មិ ៃលកើ តលទៀត” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។ កាេលប្បើ ចិតតរប្បស់លគបាៃសៃសំអប្ប់រំយា៉ាង្លនាះលរឿយៗ
លដ្ឋយអំ ណាចការលសពគប្ប់ៃឹ ង្ប្បុ គគេដូ លចាាះ កាេបាៃលសពគប្ប់ប្បុ គគេចដេមាៃទិ ដឋិ វិប្បតតិ
ឬោដប្ប់ធម៌

ប្បដិ ប្បតតិ ធម៌ រប្បស់តិ រថិ យចដេមាៃទិ ដឋិ វិប្បតតិ លរឿយៗ លកើ តការលពែចិ តត ល ើង្ ក៏

រចមង្មាៃចិ តតព្ប្បព្ពឹ តតាមទិ ដឋិ យេ់ លឃើ ែថាលទៀង្ោត់ ខលះ ថាដ្ឋច់ សូ ៃយខលះ កា ុង្អារមម ណ៍
ោំង្ឡាយចដេមកដេ់ គៃល ង្ោារជាព្ប្បព្កតី ឲ្យសលព្មចជាអធោព្ស័ យកា ុង្ភពខ្លង្មុ ខ លៅ
ប្បុ គគេលនាះថា

អា កមាៃទិ ដឋិ ជាអធោព្ស័ យ

កាេចដេសលព្មចជាអធោព្ស័ យយា៉ាង្លៃះ

លហើ យ កា ុង្ព្គាចដេជួ ប្បៃឹ ង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ មាៃរូ ប្បជាលដើ ម ាមោារោំង្ឡាយ មាៃោារ
ចភា កជាលដើ ម ក៏ លកើ តលសចកដី ព្តូវការល ើង្ លសចកដី ព្តូវការចដេលកើ តល ើង្លនាះ ភាគលព្ចើ ៃ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចនៃអធោព្ស័ យ ដូ ចបាៃលព្វេមកលហើ យលនាះ ចដេព្ជួតព្ជាប្ប
លហើ យកា ុង្សនាតៃចិ តតលនាះ រចមង្ជាឧប្បៃិ សសយប្បចា័ យ លធាើ ឲ្យលោភមូ េចិ តតចដេលកើ តល ើង្
លនាះ លដ្ឋយលព្ចើ ៃមាៃទិ ដឋិ លកើ តរួ មជាមួ យ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យទិ ដឋិ លនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្ប
លោកលព្វេថា ភាពជាប្បុ គគេមាៃទិ ដឋិ ថាលទៀង្ោត់ ដ្ឋច់ សូ ៃយ ជាអធោព្ស័ យ ជាលហតុ លកើ ត
ល ើង្នៃទិ ដឋិ មួយព្ប្បការ ។
លហតុ នៃភាវៈជាអសង្ខារិ ក
បាៃដេ់ ប្បចា័ យោំង្ឡាយ មាៃឧតុ លភាជៃជាលដើ ម ចដេជាទី សប្បាយ ។ ចមៃពិ ត
កាេលប្បើ ប្បុគគេបាៃទទួ េឧតុ គឺ ភាពព្តជាក់ ភាពលតដ (ពី ខ្លង្លព្ត) ចដេសមគួ រ លព្វេគឺ
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មិ ៃព្តជាក់ លពកមិ ៃលតដលពក ដូ ចៃិ យមលព្វេថា អាកាសធាតុ េអ កា ុង្ទី លៃះលោកលៅថា ជា
សប្បាយៈ

លព្ព្វះជាលហតុ ញាុំង្លសចកដី សុខព្សួេដេ់ រាង្កាយ

ឲ្យមាៃភាពរហ័ សរហួ ៃ

លហើ យប្បុ គគេក៏ ចតង្ចតលព្តកអររី ករាយ មិ ៃរួ ែរាចិ តតកា ុង្ការព្ប្បកប្បការង្ខរោំង្ឡាយ រួ ម
ោំង្ការដឹ ង្អារមម ណ៍ាមោារល្សង្ៗ ចដេលកើ តលសចកដី លព្តកអរលនាះបាៃលដ្ឋយខលួៃឯង្ មិ ៃ
ចាំបាច់ មាៃអា កដនទមកចាំជួយដឹ កនាំឲ្យលព្តកអរ សូ មបីកាេបាៃទទួ េលភាជៃ គឺ អាហារ
ចដេជាទី សប្បាយ មិ ៃមាៃលោស មាៃចតគុ ណ លព្វេគឺ លធាើ ឲ្យលកើ តកមាលំង្ ភាពរហ័ សរហួ ៃ
ក៏ រចមង្ដូ ចគាាៃុ ះឯង្ គឺ រចមង្លធាើ ឲ្យលកើ តលសចកដី រីករាយខាះចខាង្នៃការព្ប្បកប្បការង្ខរជាលដើ ម
លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បលោកលៅថា ឧតុ លភាជៃជាលដើ ម ចដេជាទី សប្បាយ ជាលហតុ នៃភាវៈជា
អសង្ខារិ ក ។ ្េ ុយគាាៃឹ ង្ឧតុ លភាជៃជាលដើ ម ចដេមិ ៃជាទី សប្បាយ លព្ព្វះមិ ៃចមៃជាលហតុ
ោង្លសចកដី សុខព្សួេ ដូ ចចដេលព្វេមកលហើ យ ឬការមិ ៃបាៃទទួ េឧតុ លភាជៃជាលដើ ម
ចដេជាទី សប្បាយដូ លចាាះ រចមង្ជាប្បចា័ យដេ់ ភាពជាសសង្ខារិ កដូ លចា ះឯង្ ។
តលៅលៃះ ៃឹ ង្លព្វេអាការចដេលកើ តល ើង្នៃលោភសហគតចិ តត ៨ ដួ ង្លៃះ ាម
េំ ដ្ឋប្ប់ ។ លសចកដី ថា កា ុង្កាេណា ប្បុ គគេចដេជាអា ករី ករាយលព្តកអរ លដ្ឋយមាៃមិ ចាេទិ ដឋិ
នាំមុខ គឺ មាៃការយេ់ ខុសលកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាចដេខលួៃជួ ប្បព្ប្បសពា អារមម ណ៍ មាៃរូ ប្បជាលដើ ម
ាមោារោំង្ឡាយ មាៃោារចភា កជាលដើ ម លដ្ឋយអាការដូ លចា ះថា “កាមគុ ណោំង្ឡាយ មិ ៃ
មាៃលោសលទ មាៃគុ ណចតមោ៉ាង្” ដូ លចា ះលហើ យក៏ ដេ់ ៃូ វលសចកដី ចុះស៊ ប្ប់កា ុង្ការប្បរិ លភាគ
កាមគុ ណោំង្ឡាយ ឬលជឿៃូ វមង្គេោំង្ឡាយ មាៃទិ ដឋ មង្គេ (មង្គេចដេលកើ តល ើង្លព្ព្វះ
បាៃលឃើ ែរូ ប្បេអ ) ដូ លចា ះថា “លព្ព្វះបាៃលឃើ ែព្ពះរាជាដូ លចា ះហា នថង លៃះអាាមអែៃឹ ង្ជួ ប្បចត
លសចកដី សលព្មច លសចកដី ចលព្មើ ៃ” ជាលដើ ម, ឬលជឿលេើ សុ តត មង្គេ (មង្គេចដេលកើ តល ើង្
លព្ព្វះបាៃោដប្ប់សំ ល ង្េអ ) ដូ លចា ះថា “លព្ព្វះបាៃោដប្ប់ព្វកយថា ចូ រជាអា កមាៃអាយុ ចវង្ ចូ រ
ជាអា កមិ ៃមាៃលរាគ ។េ។ ដូ លចា ះហា នថង លៃះអាាមអែៃឹ ង្ជួ ប្បចតលសចកដី សលព្មច លសចកដី
ចលព្មើ ៃ” ជាលដើ ម, ឬលជឿលេើ មុ តតមង្គេ (មង្គេចដេលកើ តល ើង្លព្ព្វះបាៃព្សូប្បកលិ ៃ េិ ទធ រស
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ប្ប៉ា ះព្វេ់ លដដឋ ពា ចដេគួ រព្សូប្បជាលដើ ម) ដូ លចា ះថា “ជាោភរប្បស់អាាមអែហា ជាសំ ណាង្
រប្បស់អាាមអែហា ចដេបាៃព្សូប្បកលិ ៃធូ ប្ប កលិ ៃកំញាៃ កា ង្
ុ ពិ ធីព្ព្វហម ណ៍មាៃសភាពយា៉ាង្
លៃះ” ជាលដើ ម លដ្ឋយសភាពជាោរៈ លហើ យក៏ ដេ់ ៃូ វការចុ ះស៊ ប្ប់កា ុង្ការប្បរិ លភាគកាមគុ ណ
ោំង្ឡាយ មាៃរូ ប្បេអ ៗ សំ ល ង្ពី លរាះៗ ជាលដើ មលនាះ លដ្ឋយចិ តតចដេលកល ៀវកាលាមព្ប្បព្កតី
ៃុ ះឯង្ ព្បាសចាកឧសាហៈ គឺ មិ ៃមាៃការដឹ កនាំលដ្ឋយខលួៃឯង្ ឬពី អាកដនទ លដើ មបីឲ្យលកើ ត
លសចកដី លពែចិ តត លសចកដី ព្បាថាា លសចកដី ព្តូវការកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្លនាះ កា ុង្លវោលនាះល្មះ
ថា អកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១ រចមង្លកើ តល ើង្ ។
ចំ ចណក កា ុង្លវោណាប្បុ គគេជាអា កលព្តកអររី ករាយ ។េ។ លដ្ឋយចិ តតទៃ់ លខសោយ
មាៃឧសាហៈ គឺ ការប្បប្បួ េដឹ កនាំឲ្យលកើ តការរី ករាយ កា ុង្កាេលនាះ ល្មះថា អកុ សេចិ តត
ដួ ង្ទី ២ រចមង្លកើ តល ើង្ ។
ចំ ចណក កា ុង្លវោណា លគព្តឹ មចតលព្តកអររី ករាយចតមោ៉ាង្ មិ ៃមាៃមិ ចាេទិ ដឋិ នាំមុខ
ព្បាថាាចតការលោយសុ ខកា ុង្រសរប្បស់អារមម ណ៍ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លហើ យក៏ លសពលមថុ ៃខលះ

សមលឹ ង្រំនពព្ទពយរប្បស់អា កដនទខលះ កាៃ់ យកវតថ ុរប្បស់អា កដនទខលះជាលដើ ម លដ្ឋយចិ តតចដេ
លកល ៀវកាលាមព្ប្បព្កតី ៃុ ះឯង្ ព្បាសចាកឧសាហៈកា ុង្កាេលនាះ ល្មះថា អកុ សេចិ តតដួ ង្ទី
៣ រចមង្លកើ តល ើង្ ។
ចំ ចណក កា ុង្លវោណា លគព្តឹ មចតលព្តកអររី ករាយចតមោ៉ាង្ ។េ។ លដ្ឋយចិ តតទៃ់
លខសោយ មាៃឧសាហៈ កា ុង្កាេលនាះ ល្មះថា អកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៤ រចមង្លកើ តល ើង្ ។
ចំ ចណក កា ុង្លវោណាប្បុ គគេបាៃជួ ប្បព្ប្បសពា ៃូវការមិ ៃដេ់ ព្ពមនៃកាមោំង្ឡាយ
ដូ លចា ះថា រូ ប្បសូ មបីព្សស់ោអតគួ រព្បាថាា ក៏ មិៃព្សស់ោអតគួ រព្បាថាាខ្លលំង្ ព្តឹ មចតជាកណា
ដ េ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ឬមិ ៃមាៃលហតុ លកើ តល ើង្នៃលោមៃសសដនទ ដូ ចចដេលព្វេ
លហើ យ លទើ ប្បជាអា កលវៀរចាកលោមៃសសកា ុង្ ៤ វារៈចដេលោមៃសសមាៃឱកាសៃឹ ង្លកើ ត
ល ើង្បាៃ ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្ ៤ ដួ ង្ដំ ប្បូង្ កា ុង្លវោលនាះ ល្មះថា អកុ សេចិ តតចដេ
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ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាា ៤ ដួ ង្ដ៏ លសស រចមង្លកើ តល ើង្, ដួ ង្ណាមួ យកា ុង្ ៤ ដួ ង្លៃះ កាេៃឹ ង្
លកើ តល ើង្

ក៏ រចមង្លកើ តល ើង្ាមៃ័ យដូ ចគាាជាមួ យៃឹ ង្ៃ័ យចដេបាៃលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្

ព្តឹ មចតមាៃការដលស់ប្បដ ូរលវទនាពី លោមៃសសជាឧលប្បកាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះ លៅថា លោភសហគតចិ តត ក៏ បាៃ លព្ព្វះជាចិ តត ចដេដេ់ ៃូ វការ
លកើ តល ើង្ព្ពមគាាជាលដើ ម ជាមួ យលោភៈ, លៅលដ្ឋយមូ េ (ធម៌ ចដេជាឫសគេ់ គឺ ជា
លហតុ ) ថា លោភមូ េចិ តតក៏ បាៃ លព្ព្វះោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះ សូ មបីមាៃមូ េដនទ គឺ លមាហៈ្ង្ ចត
ក៏ មាៃ លោភៈៃុ ះឯង្ ជាមូ េពិ លសសមិ ៃោធារណៈ ។
អធិ ប្បាយប្បដិ ឃចិ តត ( លោសមូ េចិ តត) ២ ដួ ង្
ចិ តតចដេមិ ៃេអ ឬប្បុ គគេចដេមាៃចិ តតមិ ៃេអ ល្មះថា ទុ មៃៈ ។ ភាវៈជាចិ តតចដេ
មិ ៃេអ ឬភាវៈជាប្បុ គគេចដេមាៃចិ តតមិ ៃេអ ល្មះថា លោមៃសស, ព្វកយថា លោមៃសសលៃះ
ជាល្មះរប្បស់ទុ កា លវទនាាម្ល ូវចិ តត, អធិ ប្បាយថា ជាលសចកដី ទុកា ាម្ល ូវចិ តត លសចកដី មិៃ
សប្បាយចិ តត ។
ចិ តត ល្មះថា លោមៃសសសហគតំ លកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា លព្ព្វះ
ភាវៈចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពម គឺ លកើ តរួ មជាមួ យលោមៃសសលវទនា ឬលកើ តល ើង្ព្ពមគាាជាលដើ ម
ជាមួ យលោមៃសសលវទនាលនាះ ។
ព្វកយថា ប្បដិ ឃសមបយុ តត ំ ព្ប្បកប្បជាមួ យប្បដិ ឃៈ លសចកដី ថា លោសៈលនាះ ល្មះថា
ប្បដិ ឃៈ លព្ព្វះមាៃការព្ប្បទូ សដ អារមម ណ៍ លសចកដី ពិត លោសៈលៃះ លព្ព្វះមាៃសភាពកាចជា
េកា ណៈ លទើ ប្បព្ប្បព្ពឹ តតលៅដូ ចជា ព្ប្បទូ សដ អារមម ណ៍ចដេកំពុង្ដឹ ង្លនាះ ។
ចមៃពិ ត ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ មាៃលវទនាចដេខលួៃលកើ តរួ មជាមួ យដូ ចគាា គឺ លោមៃសសលវទនា ៃិ ង្មាៃធម៌ ចដេខលួៃព្ប្បកប្បជាមួ យក៏ ដូចគាា គឺ ប្បដិ ឃៈ (លោសៈ) កាេលប្បើ ដូលចា ះ លោក
ក៏ គួរៃឹ ង្លព្វេដេ់ ល្មះចដេសចមដ ង្ដេ់ ភាពល្សង្គាា រវាង្ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ លដ្ឋយ
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អំ ណាចសង្ខារចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះថា ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ជាសសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ មិ ៃគួ រៃឹ ង្
លព្វេដេ់ ល្មះលវទនា ៃិ ង្ធម៌ ចដេសមបយុ តត ឲ្យចវង្ឆ្ងងយល ើយ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា
កាេចដេលោកលព្វេដេ់ ល្មះចិ តត

២

ដួ ង្

លដ្ឋយសចមដ ង្ដេ់ លវទនាៃិ ង្ធម៌ ចដេ

សមបយុ តត ្ង្លនាះ ក៏ លដ្ឋយអំ ណាចលោមៃសសលវទនាលៃះ ជាលវទនាចដេមិ ៃោធារណៈ
ដេ់ ចិ តតព្ប្បលភទដនទ ជាលវទនាចដេលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ៃិ ង្ការកំណត់
ល្មះលវទនា រចមង្មាៃព្ប្បលយាជៃ៍ ឲ្យព្ជាប្បថាចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ មាៃលវទនាអាី មាៃធម៌ ប្ប៉ាុនាមៃ
យា៉ាង្លកើ តរួ មជាមួ យ មោ៉ាង្លទៀត ការកំណត់ ល្មះធម៌ ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យ ថា ប្បដិ ឃៈ ក៏
លដើ មបីឲ្យព្ជាប្បថា លោមៃសសលវទនាលៃះ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅចប្បកលចែពី ប្បដិ ឃៈ មិ ៃមាៃល ើយ
ព្តូវចតព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យប្បដិ ឃៈជាៃិ ចា ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ លោកលទើ ប្បលព្វេដេ់ ចិ តត ២
ដួ ង្លៃះថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មជាមួ យលោមៃសស ៃិ ង្ព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បដិ ឃៈ (លោសលចតសិ ក) ។
លសចកដី ល្សង្គាានៃលោមៃសសលវទនាៃិ ង្ប្បដិ ឃៈ
គប្បបីព្ជាប្បថា ធម៌ ២ យា៉ាង្គឺ លោមៃសសលវទនា ៃិ ង្ប្បដិ ឃៈ ឬលោសៈលនាះ លព្ព្វះ
លហតុ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃចប្បកគាាយា៉ាង្លៃះ្ង្, កា ុង្កាេចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមគាាលនាះ ក៏
មាៃអាការចដេព្សលដៀង្គាាណាស់

គឺ ភាវៈចដេមិ ៃព្តូវការឬង្ខកលចែពី អារមម ណ៍្ង្

លព្ព្វះលហតុ លនាះ ការចដេអាចដឹ ង្បាៃថាលៃះគឺ លោមៃសស លៃះគឺ ប្បដិ ឃៈ លទើ ប្បជាលហតុ
ចដេលធាើ បាៃលដ្ឋយេំ បាក

លព្ព្វះលហតុ លនាះ

លដើ មបីភាពជាក់ ចាស់កា ុង្ប្បដិ ឃៈចិ តតលៃះ

ប្បណឌិតគួ រព្ជាប្បលសចកដី ល្សង្គាានៃលោមៃសសលវទនាៃិ ង្ប្បដិ ឃៈដូ ចតលៅលៃះ ។
ល្មះថា លវទនា ជាធមម ជាតិ ចដេលោយអារមម ណ៍ គឺ លោយលដ្ឋយអាការចដេចុ ះ
ស៊ ប្ប់កា ុង្រសនៃអារមម ណ៍ មិ ៃចមៃព្តឹ មចតមាៃចំ ចណកកា ុង្ការភល កសរសនៃអារមម ណ៍ខលះ ដូ ច
ធម៌ ចដេព្ប្បកប្បរួ មគាាដនទលទៀត មាៃ្សសៈជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ព្ពះដ៏ មាៃ
ព្ពះភាគលទើ ប្បព្ទង្់ចចកៃូ វធមម ជាតិ លៃះលចែជាខៃធ ១ លដ្ឋយច ក កា ុង្ប្បណា
ដ ខៃធ ោំង្ ៥ លៅ
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ថា លវទនាខៃធ , កា ុង្លវទនា ៣ យា៉ាង្លនាះ លោមៃសសលវទនាលៃះ មាៃការលោយរសរប្បស់
អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ គឺ អារមម ណ៍ចដេសតា មិ ៃព្បាថាាជាេកា ណៈ រាប្ប់ប្បញ្ា ូេកា ុង្លវទនាខៃធ លព្ព្វះ
លវទនាណាៗ

ក៏ សុទធ ចតរាប្ប់ចូ េកា ុង្លវទនាខៃធ

ាមេកា ណៈចដេដូ ចគាា

គឺ ការលោយ

អារមម ណ៍ ។ ចំ ចណកប្បដិ ឃៈ ជាធមម ជាតិ មោ៉ាង្លទៀត ចដេមាៃភាពកាចោហាវជាេកា ណៈ
រាប្ប់ចូ េកា ុង្សង្ខារកា ៃធ លព្ព្វះមាៃេកា ណៈចដេាក់ ចតង្សង្ាតធម៌ គឺ ខៃធ ោំង្ ៥ ។
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ លព្វេដេ់ លហតុ ចដេលធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្

ក៏ លព្វេបាៃថា

លោមៃសស-

លវទនាមាៃអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ណាមួ យជាលហតុ ឲ្យលកើ តល ើង្ ចំ ចណកឯប្បដិ ឃៈមាៃអាឃាតវតថ ុ ៩
យា៉ាង្ជាលហតុ ឲ្យលកើ តល ើង្ ។
ព្វកយថា អាឃាតវតថ ុ ចព្ប្បថា វតថ ុជាទី ាំង្នៃការចង្អាឃាត លសចកដី ថា ទី ាំង្នៃ
ការចង្អាឃាត គឺ លោសៈ ៃុ ះឯង្ មាៃ ៩ យា៉ាង្ (១) គឺ ៖
ជៃឯលណាះ បាៃព្ប្បព្ពឹ តតលហើ យៃូ វអំ លពើ មិៃជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ អាាមអែ ១ ។
ជៃឯលណាះ កំពុង្ព្ប្បព្ពឹ តតៃូ វអំ លពើ មិៃជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ អាាមអែ ១ ។
ជៃឯលណាះ ៃឹ ង្ព្ប្បព្ពឹ តតៃូ វអំ លពើ មិៃជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ អាាមអែ ១ ។
ជៃឯលណាះ

បាៃព្ប្បព្ពឹ តតលហើ យៃូ វអំ លពើ មិៃជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ប្បុ គគេជាទី ព្សឡាែ់

ជាទី គាប្ប់ចិ តតរប្បស់អាាមអែ ១ ។
ជៃឯលណាះ កំពុង្ព្ប្បព្ពឹ តតៃូ វអំ លពើ មិៃជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ប្បុ គគេជាទី ព្សឡាែ់ ជាទី
គាប្ប់ចិ តតរប្បស់អាាមអែ ១ ។
ជៃឯលណាះ ៃឹ ង្ព្ប្បព្ពឹ តតៃូ វអំ លពើ មិៃជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ប្បុ គគេជាទី ព្សឡាែ់ ជាទី គាប្ប់
ចិ តតរប្បស់អាាមអែ ១ ។
ជៃឯលណាះ បាៃព្ប្បព្ពឹ តតលហើ យៃូ វអំ លពើ ជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ប្បុ គគេមិ ៃជាទី ព្សឡាែ់

(១) សុ .ទី ១៩/២៣៣
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មិ ៃជាទី គាប្ប់ចិ តត រប្បស់អាាមអែ ១ ។
ជៃឯលណាះ កំពុង្ព្ប្បព្ពឹ តតៃូ វអំ លពើ ជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ប្បុ គគេមិ ៃជាទី ព្សឡាែ់ មិ ៃជា
ទី គាប្ប់ចិ តតរប្បស់អែ ១ ។
ជៃឯលណាះ ៃឹ ង្ព្ប្បព្ពឹ តតៃូ វអំ លពើ ជាព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ប្បុ គគេមិ ៃជាទី ព្សឡាែ់ មិ ៃជាទី
គាប្ប់ចិ តតរប្បស់អាាមអែ ១ ។
សរុ ប្បមកមាៃ ៩ យា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណាចប្បុ គគេ ៣ ពួ កគឺ ខលួៃឯង្ ១, ប្បុ គគេជាទី ព្សឡាែ់
១, ប្បុ គគេមិ ៃជាទី ព្សឡាែ់ ១, លដ្ឋយកាេោំង្ ៣ មាៃអតី តជាលដើ ម លោសៈ គឺ លសចកដី
លព្កាធដ៏ មាៃកមាលំង្ល្មះថា ការចង្អាឃាត (លសចកដី គុំកួៃ) ។
មោ៉ាង្លទៀតកា ុង្ទី លៃះ លសចកដី លព្កាធលនាះៃឹ ង្មាៃកមាលំង្ឬមិ ៃមាៃកមាលំង្ ក៏ ល្មះថា
ការចង្អាឃាតោំង្អស់ លព្ព្វះមាៃប្បំ ណង្អាព្កក់ ។ លហតុ ជាទី លកើ តនៃការចង្អាឃាត
លព្វេគឺ លសចកដី ព្តិ ះរិ ះ មាៃព្ប្បការដូ ចបាៃលព្វេលហើ យល្មះថា “អាឃាតវតថ ុ” ។
មោ៉ាង្លទៀត អាឃាតវតថ ុលៃះរាប្ប់ថាមាៃ ១០ យា៉ាង្ក៏ បាៃ រួ មោំង្ អឋាៃៈ លព្វេគឺ
លហតុ ចដេមិ ៃសមគួ រ ដូ ចជាខឹង្លភល ៀង្ធាលក់ ចុ ះមក ខឹង្ដង្គត់ល

ើ ចដេខលួៃឯង្លដើ រលៅជំពប្ប់

ជាលដើ ម ។ អាឃាតវតថ ុោំង្លៃះ ជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃលោសៈ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យ
លោមៃសសលវទនាលនាះ ។
សភាវៈនៃធម៌ ោំង្ ២ លៃះ រចមង្ព្បាកដចាស់កា ុង្កាេចដេប្បដិ ឃចិ តតលកើ តល ើង្
លហើ យមាៃធម៌ ណាមួ យ កា ុង្ធម៌ ោំង្ ២ យា៉ាង្លនាះជាព្ប្បធាៃនាំមុខ គឺ កា ុង្លពេចដេប្បុ គគេ
ខឹង្អា កដនទ មិ ៃលពែចិ តត ល្វឆ្ងវ មួ រលដ៉ា កា ុង្លពេលនាះ ល្មះថាមាៃលោសៈៃុ ះឯង្ ជា
ព្ប្បធាៃនាំមុខ សភាវៈរប្បស់លោសៈរចមង្ព្បាកដចាស់កា ុង្សភាពដូ លចា ះ ។ ចំ ចណកកា ុង្លពេ
ចដេប្បុ គគេលោកលៅ ខូចចិ តត តូ ចចិ តត អាក់ អៃ់ ចិ តត អស់សង្ឃឹម លដ្ឋយអំ ណាចប្បុ គគេជា
ទី ព្សឡាែ់ព្ព្វត់ ព្បាសលៅ ព្ទពយសមបតតិ វិ នាសលៅជាលដើ ម កា ុង្លពេលនាះ ល្មះថាមាៃ
លោមៃសសលវទនាជាព្ប្បធាៃ សភាវៈរប្បស់លោមៃសសរចមង្ព្បាកដចាស់កា ុង្សភាពដូ លចា ះ ។
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អាការលកើ តល ង្
ើ នៃប្បដិ ឃចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ
ការលកើ តល ើង្នៃចិ តត

២

ដួ ង្លៃះ

ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បកា ុង្លពេចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

លកល ៀវកាល គឺ មាៃកមាលំង្ ៃិ ង្ទៃ់ លខសោយគឺ មិ ៃមាៃកមាលំង្ កា ុង្លពេចដេប្បុ គគេលធាើ អកុ សេកមម ប្បថោំង្ឡាយ មាៃបាណាតិ បាត(ការសមាលប្ប់សតា ) ជាលដើ មចុ ះ ។ លសចកដី ថា កា ុង្លពេលធាើ
អកុ សេកមម ប្បថ មាៃបាណាតិ បាតជាលដើ មលនាះ លប្បើ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅដ៏ លកល ៀវកាល ក៏ ល្មះថាជា
អសង្ខារិ ក ។ លប្បើ ទៃ់ លខសោយមាៃការប្បប្បួ េដឹ កនាំ ក៏ ល្មះថា ជាសសង្ខារិ ក ។ សរុ ប្បលសចកដី
មក ប្បដិ ឃចិ តតចចកបាៃជា ២ ដួ ង្ លដ្ឋយអំ ណាចនៃសង្ខារចតមោ៉ាង្ ។
ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ លៅល្មះលដ្ឋយមូ េថា “លោសមូ េចិ តត” ក៏ បាៃ លព្ព្វះសូ មបីមាៃ
មូ េដនទគឺ លមាហៈ ក៏ មាៃលោសៈលនាះ ជាមូ េពិ លសសមិ ៃោធារណៈ ដេ់ អកុ សេចិ តត
លព្តពី លៃះលទ ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បការចចកប្បដិ ឃចិ តត លៃះ សូ មបីលព្ចើ ៃជាង្ ២ ដួ ង្ ដូ ចលព្វេមក
លហើ យលៃះ ាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។ អធិ ប្បាយ ប្បដិ ឃចិ តត ឬលោសមូ េចិ តត
២ ដួ ង្ មាៃព្ប្បការដូ ចបាៃពណ៌នាមកលៃះ ។
អធិ ប្បាយលមាហមូ េចិ តត ២ ដួ ង្
ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលវទនាដូ ចគាា គឺ ឧលប្បកាាលវទនា គប្បបីព្ជាប្បាមៃ័ យ
ចដេបាៃលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។
ព្វកយថា វិ ចិកិចាេសមបយុ តត ំ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយវិ ចិកិ ចាេ លសចកដី ថា ធមម ជាតិ ល្មះថា
“វិ ចិកិចាេ” លព្ព្វះជាលហតុ ឲ្យប្បុ គគេវិ ៃិចេ័យសភាវធម៌ បាៃលដ្ឋយេំ បាក បាៃដេ់ លសចកដី
សង្ស័យៃុ ះឯង្, ដូ ចប្បុ រសចដេលដើ រលៅដេ់ ្ល ូចប្បកជាពី រ លហើ យលកើ តលសចកដី សង្ស័យកា ុង្ចិ តត
ថា “្ល ូវខ្លង្ល្ា ង្ ឬខ្លង្ោដំហា” ដូ លចា ះ ។
ចតលសចកដី សង្ស័យោំង្ឡាយចដេលកើ តល ើង្

ៃឹ ង្រាប្ប់ថាជាវិ ចិកិចាេោំង្អស់ក៏ លទ

ដូ ចជា ោដប្ប់ធម៌ លហើ យមិ ៃយេ់ ចាស់ លកើ តលសចកដី សង្ស័យល ើង្ លសចកដី សង្ស័យលៃះ មិ ៃ
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ល្មះថាជាវិ ចិកិចាេលទ

លព្ព្វះមិ ៃមាៃជាតិ ជាអកុ សេ

មិ ៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីលោស

ចត

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីគុណ ។ លសចកដី សង្ស័យចដេចាត់ ជាវិ ចិកិចាេលនាះ ោេ់ ចតជាលសចកដី
សង្ស័យចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ឋាៃៈ៨ ព្ប្បការលៃះគឺ ៖
១. សង្ស័យកា ុង្ព្ពះពុ ទធ គឺ កា ុង្ព្ពះពុ ទធគុ ណថា “ព្ទង្់ជាព្ពះសពា ញ្ញូដឹង្ព្គប្ប់យា៉ាង្ ពិ ត
ចមៃឬ” ជាលដើ ម, ឬកា ុង្ព្ពះសរី រកាយថា “ព្ទង្់ព្ប្បកប្បព្ពមលដ្ឋយមហាប្បុ រិសេកា ណៈ ៣២
ព្ប្បការពិ តចមៃឬ ” ជាលដើ ម ។
២. សង្ស័យកា ុង្ព្ពះធម៌ គឺ កាុង្គុ ណរប្បស់លោកុ តតរធម៌ ៩ យា៉ាង្ ៃិ ង្ព្ពះប្បរិ យតតិ ធម៌
ថា “ព្ពះធម៌ លៃះជាោាកាាតៈ (ធម៌ ចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កេអ លហើ យ) ពិ តចមៃឬ, មិ ៃមាៃការខុស
ឆ្ងគំ្គង្ពិ តចមៃឬ” ជាលដើ ម ។
៣. សង្ស័យកា ុង្ព្ពះសង្ឃ គឺ កាុង្គុ ណរប្បស់ព្ពះអរិ យសង្ឃោំង្ឡាយ មាៃព្ពះលោាប្បៃា ជាលដើ មថា “ព្ពះសង្ឃោវ័ ករប្បស់ព្ពះសមាមសមព ុទធពុ ទធជាសុ ប្បបដិ ប្បៃា ៈ (អា កប្បដិ ប្បតតិ េអ ) ពិ ត
ចមៃឬ” ជាលដើ ម ។
៤. សង្ស័យកា ុង្សិ កាា ៣ គឺ កា ុង្អធិ សីេសិ កាា អធិ ចិតត សិ កាា ៃិ ង្អធិ ប្បបញ្ញញសិ កាាថា
“សិ កាា ៣ ចដេព្ទង្់សចមដ ង្ទុ កោំង្លៃះ ជាលព្គឿង្នាំលចែចាកទុ កា បាៃពិ តចមៃឬ” ជាលដើ ម ។
៥. សង្ស័យកា ុង្ខៃធ ជាអតី ត គឺ កា ង្
ុ ខៃធ ចដេធាលប្ប់មាៃកា ុង្អតី ត គឺ កា ុង្ភពមុ ៃថា “កា ុង្
អតី តកាេ អាាមអែធាលប្ប់មាៃលហើ យ ធាលប្ប់លកើ តលហើ យឬហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
៦. សង្ស័យកា ុង្ខៃធ ជាអនាគត

គឺ កា ុង្ខៃធ ចដេៃឹ ង្មាៃលទៀតកា ុង្អនាគត គឺ កា ុង្ភព

ខ្លង្មុ ខថា “កា ុង្អនាគតកាេ អាមអែៃឹ ង្មាៃលទៀតឬហា , សតា ោំង្ឡាយោលប្ប់លហើ យៃឹ ង្
លកើ តលទៀតឬៃឹ ង្មិ ៃលកើ តលទៀតហា ” ជាលដើ ម ។
៧. សង្ស័យកា ុង្ខៃធ ោំង្ជាចំ ចណកអតី តោំង្ជាចំ ចណកអនាគត លសចកដី ថា កា ុង្ខៃធ
ប្បចា ុប្បបៃា ចដេមាៃៃុ ះឯង្ថា “កា ុង្ប្បចា ុប្បបៃា កាេលៃះ អាាមអែលៃះមាៃពិ តឬហា ” ជាលដើ ម
លព្ព្វះដរាប្បណាចដេលៅមិ ៃោៃ់ មាៃប្បញ្ញញលឃើ ែលសចកដី ពិតកា ុង្ខៃធ ជាប្បចា ុប្បបៃា ដរាប្បលនាះ
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ក៏ លៅចតមាៃលសចកដី សង្ស័យកា ុង្ខៃធ ោំង្ជាចំ ចណកអតី ត ោំង្ជាចំ ចណកអនាគតៃុ ះឯង្ ។
លព្ព្វះលហតុ លនាះលសចកដី សង្ស័យកា ុង្ខៃធ ជាប្បចា ុប្បបៃា លទើ ប្បល្មះថា ជាលសចកដី សង្ស័យកា ុង្ខៃធ
ោំង្ជាចំ ចណកអតី ត ោំង្ជាចំ ចណកអនាគត ។
៨. លសចកដី សង្ស័យកា ុង្ប្បចា យាការ

គឺ កា ុង្ប្បដិ ចាសមុ ប្បាទចដេថា

“លព្ព្វះអវិ ជាា

ជាប្បចា័ យលទើ ប្បមាៃសង្ខារ លព្ព្វះសង្ខារជាប្បចា័ យលទើ ប្បមាៃវិ ញ្ញញណ ។េ។ លព្ព្វះជាតិ ជាប្បចា័ យ
លទើ ប្បមាៃជរាៃិ ង្មរណៈ លោកៈ ប្បរិ លទវៈ ទុ កា លោមៃសស ឧបាយាសៈ ការលកើ តល ើង្នៃកង្ទុ កា ោំង្អស់លៃះ រចមង្មាៃលដ្ឋយព្ប្បការយា៉ាង្លៃះ” ដូ លចា ះថា “ប្បដិ ចា សមុ ប្បាទ ចដេ
អាព្ស័ យគាានៃលហតុ ៃិ ង្្េ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគាា េុ ះព្ាចតអស់លហតុ អស់ប្បចា័ យ
ដូ ចលព្វេមកលៃះ មាៃពិ តចមៃឬ ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
មោ៉ាង្លទៀត

សូ មបីលសចកដី សង្ស័យកា ុង្សង្ារវដដ ចដេជាការអលនាេេលៅកា ុង្ភព-

តូ ចៃិ ង្ភពធំ មិៃដ្ឋច់ រយៈនៃសតា លដ្ឋយអំ ណាចនៃលហតុ ប្បចា័ យថា “ល្មះថា សង្ារវដដ
មាៃសភាពដូ លចា ះ មាៃពិ តឬ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ក៏ ចាត់ ជាលសចកដី សង្ស័យចដេសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្
ឋាៃៈទី ៨ លៃះឯង្ លព្ព្វះដកសតា ប្បុ គគេចដេជាការសៃម តលចែលហើ យ សង្ារវដដ គឺ
ប្បដិ ចាសមុ ប្បាទៃុ ះឯង្ ។ លសចកដី សង្ស័យកា ុង្ឋាៃៈ ៨ ព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ ល្មះថា
វិ ចិកិចាេ ។
លមាហមូ េចិ តតដួ ង្ទី ១ លៃះ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយវិ ចិកិចាេចដេមាៃព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ
លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា វិ ចិកិចាេសមបយុ តត ំ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយវិ ចិកិចាេ ។
ចំ ចណកព្វកយថា

ឧទធ ចា សមបយុ តត ំ

ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧទធ ចា ៈ

អធិ ប្បាយថា

លសចកដី

រាយមាយ គឺ លសចកដី រោប្ប់រសេ់ មិ ៃាំង្មាំកាុង្អារមម ណ៍ល្សង្ៗ នៃចិ តត ល្មះថា ឧទធ ចា ៈ ។
ចមៃពិ ត ឧទធ ចា ៈលៃះលកើ តល ើង្កា ុង្អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ោំង្ ១២ ដួ ង្ លោះប្បី ដូលចាាះ សូ មបីលកើ ត
ល ើង្កា ុង្ចិ តតដួ ង្ដ៏ លសសបាៃ ក៏ មិៃមាៃកមាលំង្ លព្ព្វះព្តូវធម៌ ដនទ មាៃលោភៈ ឬលោសៈ
ជាលដើ ម ព្គប្បសង្កត់ ប្ប៉ាុ ចៃត ឧទធ ចា ៈកា ុង្ចិ តដដួ ង្លៃះ មិ ៃមាៃធម៌ ចដេអាចព្គប្បសង្កត់បាៃល ើយ
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លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បមាៃកមាលំង្ លហើ យព្ប្បព្ពឹ តតលៅនាំមុខ ជាព្ប្បធាៃនៃធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាា
ោំង្ឡាយ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលេើ កល ើង្មកាំង្ទុ កឋាៃៈជាសមបយុ តត លហើ យ
លព្វេដេ់ ល្មះចិ តតដួ ង្លៃះថា ឧទធ ចា សមបយុ តត ំ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧទធ ចា ៈ លដើ មបីសចមដ ង្ឲ្យលឃើ ែ
ដេ់ លសចកដី ល្សង្គាា អំ ពីលមាហមូ េចិ តត ដួ ង្ទី ១ ឬអំ ពីអកុ សេចិ តតដ៏ លសសោំង្ ១១ ដួ ង្ នៃ
ចិ តតដួ ង្លៃះ ចដេចិ តតៃី មួយ ៗ សុ ទធ ចតមាៃឧទធ ចា ៈលកើ តរួ មជាមួ យ ។
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃអា កសង្ស័យ

ោក់ ទង្ៃឹ ង្លវទនាចដេលកើ តរួ មគាាៃឹ ង្លមាហមូ េចិ តត

២ ដួ ង្លៃះ លហើ យសួ រថា ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះរចមង្កាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍ ជា
អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ ៃិ ង្ជាមជឈាតរមម ណ៍ បាៃោំង្អស់មិ ៃចមៃឬ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លព្ព្វះលហតុ អាី លទើ ប្ប
មាៃលវទនាព្តឹ មចត ១ គឺ ឧលប្បកាាលវទនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះកា ុង្លពេចដេកាៃ់ យកឥដ្ឋឋរមម ណ៍ គួ រ
ចតមាៃលវទនាជាលោមៃសស ៃិ ង្កា ុង្កាេចដេកាៃ់ យកអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ គួ រចតមាៃលវទនាជា
លោមៃសស

លហើ យកា ុង្កាេចដេកាៃ់ យកមជឈាតរមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លទើ ប្បគួ រមាៃលវទនាជា

ឧលប្បកាា ដូ ចជាលោភសហគតចិ តត ចដេមាៃលវទនា ២ យា៉ាង្គឺ លោមៃសសៃិ ង្ឧលប្បកាា លព្ព្វះ
កាៃ់ យកអារមម ណ៍បាៃ ២ យា៉ាង្គឺ ឥដ្ឋឋរមម ណ៍ៃិ ង្មជឈាតរមម ណ៍, ដូ ចជាប្បដិ ឃចិ តតចដេមាៃ
លវទនាចត ១ គឺ លោមៃសស លព្ព្វះកាៃ់ យកអារមម ណ៍ចតមួ យ គឺ អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ ដូ លចាាះ ?
ល្លើ យថា ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ ជាចិ តតចដេវលង្ាង្លដ្ឋយលមាហមូ េលនាះយា៉ាង្នព្កចេង្
លព្ព្វះលហតុ មាៃមូ េចតមួ យគឺ លមាហៈ មិ ៃមាៃមូ េដនទ គឺ លោភៈ ឬលោសៈ ចដេលធាើ ឲ្យ
ប្បលង្ខអៃលៅលដ្ឋយអំ ណាចលសចកដី លព្តកអរ ឬថាាំង្ថាាក់ កា ុង្អារមម ណ៍, មោ៉ាង្លទៀត ជាចិ តត
ចដេញាប្ប់ែ័រនព្កចេង្ លព្ព្វះលហតុ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយសមបយុ តត ធម៌ ចដេញាប្ប់ែ័រ លព្វេគឺ
ដួ ង្ទី ១ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយវិ ចិកិចាេ ចដេញាប្ប់ែ័រ លដ្ឋយលសចកដី សង្ស័យ ោេក់ លសេើ រកា ុង្ចិ តត មិ ៃ
ដ្ឋច់ លព្សចកា ុង្អារមម ណ៍ថា ជាយា៉ាង្លៃះ ឬជាយា៉ាង្លនាះពិ ត ។ ចំ ចណក ដួ ង្ទី ២ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយ
ឧទធ ចា ៈ ចដេញាប្ប់ែ័រ លដ្ឋយលសចកដី រាយមាយ មិ ៃាំង្មាំកាុង្អារមម ណ៍ លព្ព្វះមាៃលហតុ ២
ព្ប្បការគឺ លព្ព្វះមាៃលសចកដី វលង្ាង្លដ្ឋយលមាហៈយា៉ាង្នព្កចេង្ ១, លព្ព្វះមាៃចតលសចកដី
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សង្ស័យលដ្ឋយវិ ចិកិចាេ ៃិ ង្លសចកដី រាយមាយលដ្ឋយឧទធ ចា ៈ ១, ដូ ចលព្វេមកលៃះ លវទនា
ចដេលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ លទើ ប្បមិ ៃមាៃការចុ ះស៊ ប្ប់កា ុង្អារមម ណ៍ចដេកាៃ់ យក
ប្ប៉ាុ នាមៃល ើយ សូ មបីបាៃឥដ្ឋឋរមម ណ៍ក៏ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅយា៉ាង្កណា
ដ េមិ ៃលោមៃសស សូ មបីបាៃ
អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ ក៏ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅយា៉ាង្កណា
ដ េមិ ៃលោមៃសស លសចកដី ថាជាឧលប្បកាាចតមោ៉ាង្ ។
មួ យវិ ែលទៀត គប្បបីព្ជាប្បថា ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ លោកមិ ៃបាៃចចកទុ កលដ្ឋយសង្ខារថា
ជាអសង្ខារិ ក ៃិ ង្សសង្ខារិ កល យ
ើ , ការចដេលោកមិ ៃបាៃចចកទុ កលដ្ឋយសង្ខារ្ង្លនាះ
លព្ព្វះមាៃលសចកដី វលង្ាង្យា៉ាង្នព្កចេង្ លដ្ឋយអំ ណាចមាៃមូ េចតមួ យ គឺ លមាហមូ េលនាះ
ឯង្ ៃឹ ង្លព្ព្វះមាៃចតលសចកដី សង្ស័យ ៃិ ង្លសចកដី រាយមាយៃុ ះឯង្ លព្ព្វះដូ លចាាះ ក៏ រចមង្មិ ៃ
មាៃសភាពចដេលកល ៀវកាលជាព្ប្បព្កតី ចដេគប្បបីរាប្ប់ថា ជាអសង្ខារិ កបាៃល ើយ ៃិ ង្រចមង្មិ ៃ
មាៃសភាពចដេគប្បបីប្បប្បួ េដឹ កនាំរហូ តដេ់ ឲ្យលកើ តលសចកដី លកល ៀវកាល ចដេគប្បបីរាប្ប់ថា ជា
សសង្ខារិ កបាៃល ើយ លសចកដី ថា សូ មបីមាៃការប្បប្បួ េដឹ កនាំក៏ជាធមម ជាតិ ចដេមិ ៃអាច
លកើ តសភាពលកល ៀវកាលលៅាមអំ ណាចការប្បប្បួ េដឹ កនាំលនាះល ើយ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោក
លទើ ប្បមិ ៃបាៃចចកទុ កជាអសង្ខារិ ក ៃិ ង្សសង្ខារិ កល ើយ ។
ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា លមាហមូ េចិ តត លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាចិ តតចដេវលង្ាង្ គឺ វលង្ាង្
យា៉ាង្នព្កចេង្លដ្ឋយលមាហៈ លព្ព្វះលហតុ ព្បាសចាកមូ េដនទ ។ ចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ លៅមោ៉ាង្
លទៀតថា លមាហមូ េចិ តត លព្ព្វះជាចិ តតចដេមាៃលមាហៈជាមូ េ លដ្ឋយអំ ណាចមាៃលមាហៈ
ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះជាមូ េ មិ ៃមាៃមូ េពិ លសសដនទល ើយ ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយរួ ប្បរួ មអកុ សេចិ តតទុ ក ១២ ដួ ង្ លដ្ឋយការចចកលៅាមការព្ប្បកប្ប
រួ មជាមួ យលោមៃសស ឧលប្បកាាៃិ ង្ទិ ដឋិ ជាលដើ ម,ាមការព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យប្បដិ ឃៈជាលដើ ម ៃិ ង្
ាមការព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យវិ ចិកិចាេជាលដើ ម ។
កា ុង្ប្បណា
ដ អកុ សេោំង្ ១២ ដួ ង្លនាះ អកុ សេល្មះថាជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្កុ សេ ដូ ច
អមិ តតជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្មិ តតដូ លចាាះ ។ ភាពជាប្បដិ ប្បកា នៃកុ សេៃិ ង្អកុ សេ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្ប
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លដ្ឋយអំ ណាចមួ យ (កុ សេ) ជាអា កេះ មួ យលទៀត (អកុ សេ) ជាអា កព្តូវេះ ដូ លចា ះ ។
គាថាសង្គហៈ សរុ ប្បអកុ សេចិ តត ១២
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ េុ ះបាៃរួ ប្បរួ មសចមដ ង្អកុ សេចិ តតោំង្ ១២ ដួ ង្ ៃី មួយ ៗ រួ ច
លហើ យ ឥ ូវលៃះ ព្បាថាាសរុ ប្បលសចកដី ប្បញ្ញាក់ អកុ សេចិ តតចដេលព្វេលហើ យលនាះ លទើ ប្ប
លព្វេៃូ វគាថាសង្គហៈទុ កថា ៖
អដឋ ធា លោភមូ ោៃិ

លោសមូ ោៃិ ច ទាិ ធា

លមាហមូ ោៃិ ច លទា តិ

ោាទោកុ សោ សិ យុ ំ

ចព្ប្បថា លោភមូ េចិ តត មាៃ ៨ ដួ ង្ លោសមូ េចិ តតមាៃ ២ ដួ ង្ ៃិ ង្លមាហមូ េចិ តត មាៃ
២ ដួ ង្ អកុ សេចិ តតុប្បាទលទើ ប្បមាៃ ១២ ដួ ង្ ាមលសចកដី ដូចលព្វេមកលៃះ ។
គាថាលៃះ មាៃលសចកដី អធិ ប្បាយយា៉ាង្លៃះថា លោភៈ្ង្ លោភៈលនាះជាមូ េ្ង្
លព្ព្វះភាវៈដូ ចជាមូ េ (ឫសគេ់ ) លដ្ឋយការញាុំង្លសចកដី ាំង្មាំលដ្ឋយេអ នៃចិ តត ឲ្យសលព្មច
ចិ តតោំង្លៃះ មាៃមូ េគឺ លោភៈលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បល្មះថា លោភមូ េចិ តត, មាៃ
៨ ដួ ង្ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃធម៌ មាៃលវទនាជាលដើ ម, ល្មះថា លោសមូ េចិ តត ក៏ ដូចគាា
មាៃ ២ ដួ ង្ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃសង្ខារ, ៃិ ង្លមាហមូ េចិ តត គឺ ចិ តត ចដេមាៃលមាហៈជា
មូ េ

លព្ព្វះអតថ ថាមាៃលមាហៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះជាមូ េមាៃ

២

ដួ ង្

ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃ

សមបលយាគ (ធម៌ ចដេព្ប្បកប្ប) អកុ សេចិ តតុប្បាទ គឺ អកុ សេចិ តតចដេលកើ តល ើង្មាៃ ១២
ដួ ង្ យា៉ាង្លៃះ។
ចចកអកុ សេចិ តត ១២ ដួ ង្ ជាអកុ សេកមម ប្បថ ១០
ល្មះថា អកុ សេកមម ប្បថោំង្ឡាយ រចមង្សលព្មចលព្ព្វះអំ ណាចនៃអកុ សេចិ តត
ោំង្ ១២ ដួ ង្លៃះ កាេលប្បើ ដូលចា ះ ប្បណឌិតគួ រព្ជាប្បថា អកុ សេចិ តតដួ ង្ណាឲ្យសលព្មច
អកុ សេកមម ប្បថណា ។
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ជាដំ ប្បូង្គប្បបីព្ជាប្បថា អកុ សេកមម ោំង្ឡាយ មាៃបាណាតិ បាត(ការសមាលប្ប់សតា )ជា
លដើ មលនាះ ល្មះថា“ប្បថ”(្ល ូវ) លព្ព្វះជា្ល ូវលៅកាៃ់ ទុ គគ តិ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បល្មះថា
អកុ សេកមម ប្បថ, សំ លៅយកអកុ សេកមម ចដេាំង្លៅកា ុង្ឋាៃៈជាលហតុ នៃប្បដិ សៃធិ មាៃ
១០ យា៉ាង្គឺ ៖
១. បាណាតិ បាត

ការញាុំង្ជី វិតសតា ឲ្យធាលក់ ចុ ះ បាៃដេ់ ការសមាលប្ប់សតា ។

២. អទិ នាាោៃ

ការកាៃ់ យកៃូ វវតថ ុចដេលគមិ ៃបាៃឲ្យ បាៃដេ់ ការេួ ច ។

៣. កាលមសុ មិ ចាេចារ

ការព្ប្បព្ពឹ តតខុសកា ុង្កាមោំង្ឡាយ គឺ កា ុង្លមថុ ៃ បាៃដេ់

ការព្ប្បព្ពឹ តតកៃល ង្កា ុង្ន្ទសតី ២០ ពួ ក លដ្ឋយអំ ណាចការលសពៃូ វអសទធ មម
៤. មុ ោវាទ

ការលព្វេព្វកយកុ ហក ។

៥. ប្បិ សុណាវាចា

ការលព្វេព្វកយែុះែង្់ឲ្យលគចប្បកគាា ។

៦. ្រុ សវាចា

ការលព្វេព្វកយលព្គាតព្គាត (ព្វកយអាព្កក់ ) ។

៧. សមផ ប្បបោប្ប

ការលព្វេព្វកយឥតព្ប្បលយាជៃ៍ ។

៨. អភិ ជា

ការសមលឹ ង្រំនពចង្់បាៃរប្បស់អា កដនទ ។

៩. ពោបាទ

ការពោបាទ ។

១០. មិ ចាេទិ ដឋិ

លសចកដី យេ់ ខុស ថាោៃចដេប្បុ គគេឲ្យលហើ យមិ ៃមាៃ្េជាលដើ ម ។

កា ុង្ប្បណា
ដ អកុ សេកមម ប្បថោំង្ ១០ យា៉ាង្លៃះ

អកុ សេកមម ប្បថ ៣ ខ្លង្លដើ ម

គឺ

បាណាតិ បាត អទិ នាាោៃ ៃិ ង្កាលមសុ មិ ចាេចារចាត់ ជា កាយកមម លព្ព្វះលដ្ឋយលព្ចើ ៃព្ប្បព្ពឹ តត
លៅាមកាយោារ, ៤ យា៉ាង្ប្បនាេប្ប់មក គឺ មុ ោវាទ ប្បិ សុណាវាចា ្រុ សវាចា ៃិ ង្សមផ ប្បបោប្បៈ
ចាត់ ជា វចី កមម លព្ព្វះលដ្ឋយលព្ចើ ៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមវចី ោារ, ៣ យា៉ាង្ខ្លង្ចុ ង្គឺ អភិ ជា ពោបាទ
ៃិ ង្មិ ចាេទិ ដឋិ ចាត់ ជាមលនាកមម លព្ព្វះសូ មបីមិៃកំលរើ កកាយៃិ ង្វាចា ក៏ សលព្មចបាៃលដ្ឋយព្តឹ ម
ចតមាៃចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
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កា ុង្ប្បណា
ដ អកុ សេកមម ប្បថោំង្ ១០យា៉ាង្លៃះ លោភមូ េចិ តត ឲ្យសលព្មចអកុ សេកមម ប្បថ ៧ យា៉ាង្គឺ កាយកមម ២ យា៉ាង្លវៀរបាណាតិ បាត, វចី កមម ៣ យា៉ាង្ លវៀវ្រុ សវាចា,
មលនាកមម ២ យា៉ាង្លវៀរពោបាទ ។
ចំ ចណក លោសមូ េចិ តត ឲ្យសលព្មចអកុ សេកមម ប្បថ ៧ យា៉ាង្គឺ កាយកមម ២ យា៉ាង្
លវៀរកាលមសុ មិ ចាេចារ, វចី កមម ោំង្ ៤ យា៉ាង្, មលនាកមម ១ គឺ ពោបាទ ។
ចំ ចណក លមាហមូ េ ឲ្យសលព្មចអកុ សេកមម ប្បថបាៃោំង្ ១០យា៉ាង្លដ្ឋយខលួៃឯង្ខលះ
លដ្ឋយអាការចដេលកើ តរួ មជាមួ យលោភមូ េចិ តតឬលោសមូ េចិ តត ខលះ ។ ដូ ចលព្វេមកលៃះ
ជាការលព្វេចំ លព្វះលពេចដេលធាើ កមម លនាះ ៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃចមៃកា ុង្លពេមុ ៃលធាើ ឬលព្កាយលធាើ
លទប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ពិោដរនៃលរឿង្លៃះ កា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៥ ចុ ះ ។ លព្ព្វះដូ លចាាះអាច
ចចកអកុ សេចិ តតបាៃលព្ចើ ៃជាង្ ១២ ដួ ង្ លដ្ឋយអំ ណាចនៃអកុ សេកមម ប្បថោំង្លៃះ ។
ចប់អក្ុសលចិត្ត ១២

ួខ

អច្ហតុ កឆិតត ១៨ ដួង្
ដំ ប្បូង្គប្បបីព្ជាប្បព្វកយថា “លហតុ ” កា ុង្ទី លៃះមាៃលសចកតី ថា “មូ េ” ចដេចព្ប្បថា
“ឫសគេ់ ” មិ ៃចមៃមាៃលសចកតី ថា ជាការណៈ គឺ អា កលធាើ ្េឲ្យលកើ តល ើង្ជាលដើ មដូ ចលៅ
កា ុង្ទី ដនទលទ លព្ព្វះព្វកយថា“លហតុ ” លៃះមាៃលសចកតី លព្ចើ ៃយា៉ាង្ ។ ព្វកយថា“មូ េ” ចដេចព្ប្ប
ថា “ឫសគេ់ ” លនាះមាៃលសចកតី ថា ញាុំង្ភាពមាំមួៃេអ នៃចិ តតឲ្យសលព្មច ដូ ចជាឫសរប្បស់
លដើ មល

ើ ចដេញាុំង្សភាពរឹ ង្មាំនៃលដើ មល

ើ ឲ្យសលព្មចដូ លចាាះ ។ រី ឯលហតុ គឺ មូ េោំង្លៃះ

មាៃ ៦ យា៉ាង្ គឺ លោភៈ លោសៈ លមាហៈ អលោភៈ អលោសៈ អលមាហៈ ។ ចិ តតោំង្លៃះ មិ ៃ
មាៃលហតុ ៦ យា៉ាង្លៃះ លកើ តរួ មជាមួ យល ើយ សូ មបីព្តឹ មចតលហតុ មួ យ លព្ព្វះលហតុ ដូ លចាាះ
លទើ ប្ប លៅថា អលហតុ កចិ តត ។ លព្ព្វះមិ ៃមាៃលហតុ ៃុ ះឯង្ ចិ តតោំង្លៃះលទើ ប្បមិ ៃមាៃភាពាំង្
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មាំលដ្ឋយេអ ដូ ចជារុ កាជាតិ ោំង្ឡាយ មាៃោរា៉ាយជាលដើ ម ចដេមិ ៃមាៃភាពរឹ ង្មាំ រចមង្
រោត់ លៅខ្លង្លៃះខ្លង្លនាះ លព្ព្វះកមាលំង្នៃរេកៃិ ង្ខយេ់ ដូ លចាាះ ។ អលហតុ កចិ តតលនាះមាៃ
៣ ព្ប្បលភទ គឺ អកុ សេវិ បាក ១ អលហតុ កកុ សេវិ បាក ១ អលហតុ កកិ រិយា ១ ។
អកុ សេវិ បាកចិ តត ៧ ដួ ង្
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ កាេចចកអកុ សេចិ តត ៣ ដួ ង្ ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃមូ េលចែ
ជា១២ ដួ ង្ ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃសមបលយាគ (ការព្ប្បកប្បរួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្លវទនាជាលដើ ម)
លហើ យ

ឥ ូវលៃះលោកព្បាថាាសចមត ង្អលហតុ កចិ តតតលៅ

លដ្ឋយអំ ណាចជាពួ កអលោ-

ភណចិ តត (ចិ តត ចដេមិ ៃមាៃលចតសិ កេអ ព្ប្បកប្ប) ដូ ចគាាៃឹ ង្អកុ សេចិ តតចដេបាៃលព្វេ
លហើ យលនាះ លហើ យកា ុង្ប្បណា
ត អលហតុ កចិ តត ោំង្ ៣ ពួ កលនាះ លោកព្បាថាាសចមត ង្ពួ កអកុ សេ
វិ បាកមុ ៃ លព្ព្វះជា្េរប្បស់អកុ សេចដេបាៃលព្វេលហើ យ លដ្ឋយចចកលចែជា ៧ ដួ ង្
ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃវតថ ុ មាៃចកា ុជាលដើ ម ៃិ ង្កិ ចាមាៃសមបដិ ចេៃាៈជាលដើ មរួ មគាា លទើ ប្ប
លព្វេថា៖
ឧលប្បកាាសហគតំ ចកា វុ ិ ញ្ញញណំ, តថា លោតវិ ញ្ញញណំ ឃាៃវិញ្ញញណំ ជិ វាាវិ ញ្ញញណំ
ទុ កា សហគតំ កាយវិ ញ្ញញណំ ។ ឧលប្បកាាសហគតំ សមបដិ ចេៃា ,ំ តថា សៃតី រណលញ្ា តិ ឥមាៃិ
សតត ប្បិ អកុ សេវិ បាកចិ ាតៃិ នាម ។ ចិ តតោំង្លៃះ គឺ ចកា ុវិញ្ញញណចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ១ លោតវិ ញ្ញញណ ១ ឃាៃវិ ញ្ញញណ ១ ជិ វាាវិ ញ្ញញណ ១ ក៏ ដូលចាាះ កាយវិ ញ្ញញណចដេ
ព្ប្បកប្បលដ្ឋយទុ កា លវទនា ១ សមបដិ ចេៃាៈចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ១ សៃតី រណ ១ ក៏
យា៉ាង្លនាះ (ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាដូ ចគាា) ោំង្ ៧ ដួ ង្លៃះល្មះថា អកុ សេវិ បាកចិ តត។
អធិ ប្បាយ អកុ សេវិ បាក ៧ ដួ ង្
ចកា វុ ិ ញ្ញញណ កា ង្
ុ ប្បណា
ត ចិ តតោំង្លៃះ ព្វកយថា “ចកា ុ” មាៃវចៃតថ ថា ចកា តីតិ ចកា ុ
ល្មះថា ចកា ុ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា “ព្បាប្ប់” គឺ េុ ះព្តូវវិ ញ្ញញណអាព្ស័ យលហើ យ ក៏ ដូចជាការព្បាប្ប់
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ឲ្យដឹ ង្ដេ់ ្ល ូវ ឬក៏ ោថៃទី ថារាប្បលសមើ ឬរដិ ប្បរដុ ប្ប បាៃដេ់ ចកា ុប្បោទ ។ ចិ តតដួ ង្លៃះ ល្មះ
ថា ចកា វុ ិ ញ្ញញណ លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា ជាវិ ញ្ញញណកា ុង្ចកា ុ លព្ព្វះភាវៈចដេអាព្ស័ យចកា ុលនាះ
លកើ តល ើង្ ។ លសចកតី លៃះ សមដូ ចព្ពះអដឋ កថាចារយលព្វេទុ កថា “ចកា វុ ិ ញ្ញញណមាៃការ
អាព្ស័ យចកា លុ ហើ យដឹ ង្ៃូ វរូ ប្បជាេកា ណៈ” ដូ លចា ះ ។ ចកា ុវិញ្ញញណលៃះ ល្មះថា ឧលប្បកាាសហគតំ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាា លព្ព្វះព្ប្បកប្ប គឺ លកើ តរួ មជាមួ យៃឹ ង្ឧលប្បកាាលវទនាចតមោ៉ាង្ ។ កា ុង្
កាេចដេមាៃការលឃើ ែរូ ប្ប ការលឃើ ែកា ុង្ព្គាៃុ ះឯង្ ជាការសចមត ង្ថា មាៃចកា ុវិញ្ញញណ
លកើ តល ើង្ លព្ព្វះថា ការលឃើ ែរូ ប្បជាកិ ចារប្បស់ចកា ុវិញ្ញញណ ។ ចំ ចណក “លោតវិ ញ្ញញណ”
ជាលដើ ម មាៃអធិ ប្បាយដូ ចតលៅលៃះ ៖
ល្មះថា “លោត” លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា េុ ះព្តូវវិ ញ្ញញណអាព្ស័ យលហើ យ ក៏ ឮ
សំ ល ង្បាៃ បាៃដេ់ លោតប្បោទ ។ ចិ តតដួ ង្លៃះ ល្មះថា លោតវិ ញ្ញញណ លព្ព្វះមាៃ
លសចកតី ថា ជាវិ ញ្ញញណកា ុង្លោត លព្ព្វះភាវៈចដេអាព្ស័ យលោតលនាះលកើ តល ើង្ ។ កា ុង្លពេ
ចដេឮសំ ល ង្
ល ើង្

ការឮសំ ល ង្កា ុង្ព្គាៃុ ះឯង្ ជាការសចមត ង្ថា

មាៃលោតវិ ញ្ញញណលកើ ត

លព្ព្វះថា ការឮ សំ ល ង្ជាកិ ចារប្បស់លោតវិ ញ្ញញណ ។ ល្មះថា“ឃាៃ” លព្ព្វះមាៃ

លសចកតី ថា េុ ះព្តូវវិ ញ្ញញណអាព្ស័ យលហើ យ ក៏ ធុំកលិៃបាៃ បាៃដេ់ ឃាៃប្បោទ ចិ តតដួ ង្លៃះ
ល្មះថា ឃាៃវិ ញ្ញញណ លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា ជាវិ ញ្ញញណកា ុង្ឃាៃ លព្ព្វះភាវៈចដេអាព្ស័ យ
ឃាៃលនាះលកើ តល ើង្ ។ កា ុង្លពេចដេបាៃធុ ំ កលិៃ (គឺ ដឹ ង្ចំ លព្វះកលិ ៃចដេមកប្ប៉ា ះព្ចមុ ះ) ការធុ ំ
កលិ ៃចដេមាៃកា ុង្ព្គាៃុ ះឯង្ ជាការសចមត ង្ថា មាៃឃាៃវិ ញ្ញញណលកើ តល ើង្ លព្ព្វះថា ការធុ ំ
កលិ ៃជាកិ ចារប្បស់ឃាៃវិ ញ្ញញណ ។ រស ចដេជាលហតុ នៃជី វិតលដ្ឋយអំ ណាចនៃប្បុ គគេព្តូវការ
រស លហើ យប្បរិ លភាគអាហារលនាះលហើ យក៏ លធាើ ឲ្យជី វិតលៃះាំង្លៅបាៃ ល្មះថា “ ជី វិត ”
លដ្ឋយជា្េលវាហារ(ល្មះចដេបាៃាម្េចដេលកើ តល ើង្), ល្មះថា “ ជិ វាា ”លព្ព្វះ
មាៃលសចកតី ថា ព្ទព្ទង្់ជីវិត គឺ រសលនាះ លព្ព្វះភាវៈចដេប្បលង្ខអៃលៅកា ុង្ជី វិតគឺ រសលនាះ បាៃ
ដេ់ ជិ វាាប្បោទ ។ ចិ តតដួ ង្លៃះ ល្មះថា ជិ វាាវិ ញ្ញញណ លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា ជាវិ ញ្ញញណកា ុង្ជិ វាា
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លព្ព្វះភាវៈចដេអាព្ស័ យជិ វាាលនាះលកើ តល ើង្ ។ កា ុង្ព្គាចដេមាៃរប្បស់ប្បរិ លភាគមាៃរស
ច្អ មជាលដើ មដេ់ អណា
ត តលហើ យ បាៃេិ ទធ គឺ ដឹ ង្ចំ លព្វះរសច្អ មជាលដើ មលនាះ កា ុង្លពេលនាះ
ល្មះថា មាៃជិ វាាវិ ញ្ញញណលកើ តល ើង្ លព្ព្វះការេិ ទធ រសជាកិ ចារប្បស់ជិ វាាវិ ញ្ញញណ ។ គប្បបី
ព្ជាប្បថា

សូ មបីចិតត

៣

ដួ ង្

មាៃលោតវិ ញ្ញញណជាលដើ មក៏ សុទធ ចតជាធមម ជាតិ

ចដេ

ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាចតមោ៉ាង្ ដូ ចចកា ុវិញ្ញញណៃុ ះឯង្ ។ សសមាភរកាយ (ចដេដេ់
ព្ពមលដ្ឋយសមាភរៈ បាៃដេ់ រាង្កាយចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយអវយវៈតូ ចធំ ) ល្មះថា “កាយ”
លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថាជាទី មកនៃលកាដ្ឋឋស ោំង្ឡាយ មាៃសក់ ជាលដើ មចដេគួ រលខពើម, សូ មបី
កាយប្បោទក៏ លៅថាកាយដូ ចគាា លព្ព្វះការព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាៃឹ ង្សសមាភរកាយលនាះ ។ ចិ តត
ដួ ង្លៃះ ល្មះថា កាយវិ ញ្ញញណ លព្ព្វះមាៃ លសចកតី ថា ជាវិ ញ្ញញណកា ុង្កាយ (កាយប្បោទ)
លព្ព្វះភាវៈចដេអាព្ស័ យកាយលនាះលកើ តល ើង្

។

កា ុង្កាេចដេមាៃលដដឋ ព្វារមម ណ៍

(អារមម ណ៍ចដេប្ប៉ា ះៃឹ ង្កាយ មាៃព្តជាក់ លតត ទៃ់ រឹ ង្ តឹ ង្ ែ័រ) មកព្វេ់ ព្តូវកាយ ឬកា ុង្
លវោចដេប្បុ រសលព្ប្បើ នដចាប្ប់ព្តូវវតថ ុ លហើ យដឹ ង្ថា វតថ ុលៃះរឹ ង្ វតថ ុលៃះលតតជាលដើ ម កា ុង្លវោ
លនាះ ល្មះថា មាៃកាយវិ ញ្ញញណលកើ តល ើង្ លព្ព្វះការដឹ ង្ចំ លព្វះវតថ ុចដេមកព្វេ់ ព្តូវកាយ
ជាកិ ចារប្បស់កាយវិ ញ្ញញណ ។ លវទនា ល្មះថា ទុ កា លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា ជាធមម ជាតិ ចដេគួ រ
រលង្គៀស ៃិ ង្ោែយកលសចកតី សុខ្ល ូវកាយលចែលៅ ឬលព្ព្វះមាៃ លសចកតី ថា សតា ោំង្ឡាយ
ព្ោំបាៃលដ្ឋយេំ បាកកា ុង្ទី លៃះ ជាល្មះរប្បស់ទុ កា លវទនា្ល ូវកាយចដេមាៃការ

ឺ ចុកចាប្ប់

រមាស់ ឃាលៃជាលដើ ម ។ កាយវិ ញ្ញញណចដេជាអកុ សេវិ បាកដួ ង្លៃះ ល្មះថា ទុ កា សហគតំ
ព្ប្បកប្បលដ្ឋយទុ កា លវទនាលព្ព្វះលកើ តរួ មជាមួ យទុ កា លវទនាលនាះចតមោ៉ាង្ ។
ចំ ចណក សមបដិ ចេៃចិ តត ៃិ ង្សៃតី រណចិ តត មាៃអធិ ប្បាយដូ ចតលៅលៃះ ៖
ចិ តត ល្មះថា សមបដិ ចេៃៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ទទួ េអារមម ណ៍ទុ កលដ្ឋយេអ មាៃរូ ប្ប
ជាលដើ ម ចដេវិ ញ្ញញណ ៥ មាៃចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ មកាៃ់ យកលហើ យ លដ្ឋយការលឃើ ែជាលដើ ម។
ចិ តត ល្មះថា សៃតី រណចិ តត លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា ពិ ចារណាលដ្ឋយព្ប្បនពៃូ វអារមម ណ៍មាៃរូ ប្ប
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ជាលដើ ម ាមចដេសមបដិ ចេៃទទួ េទុ ក លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការវិ ៃិចេ័យនៃកិ រិយាលវាដឋ ពាៃចិ តតចដេជាដួ ង្ប្បនាេប្ប់ ។
ចិ តតោំង្ឡាយល្មះថា វិ បាក លព្ព្វះជា្េដ៏ ្អិៃនៃកុ សេៃិ ង្អកុ សេោំង្ឡាយ
ចដេសតា បាៃសៃសំទុក ។ ព្វកយថា វិ បាក លៃះជាល្មះចដេៃិ យមលព្ប្បើ លៅនាមធម៌
ោំង្ឡាយ ចដេជា្េរប្បស់កមម ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ ។ លពេមាៃវិ បាកលកើ តល ើង្ សតា ោំង្ឡាយ
រចមង្ដឹ ង្ថា “លយើ ង្លោយសុ ខ លយើ ង្លោយទុ កា ” សុ ខៃិ ង្ទុ កា គឺ ជា្េដ៏ ្អិៃចដេសតា
ោំង្ឡាយបាៃលោយ លព្ព្វះដូ លចាាះ ពួ ករូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ សូ មបីជាព្ប្បលភទចដេលកើ តអំ ពីកមម
លោកក៏ មិៃលៅថា

វិ បាក

លព្ព្វះព្តឹ មចតជារូ ប្បធម៌ ចដេលកើ តអំ ពីកមម ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

សតា

ោំង្ឡាយមិ ៃអាចលកើ តលសចកតី ដឹង្ថា “លយើ ង្លោយសុ ខ លយើ ង្លោយទុ កា ” លព្ព្វះរូ ប្បធម៌ ជា
ធមម ជាតិ ង្ង្ឹតព្បាសចាកការដឹ ង្ៃូ វអារមម ណ៍ ។ ចិ តតោំង្ ៧ ដួ ង្លៃះ ជាវិ បាករប្បស់អកុ សេ
ចិ តត ១២ ដួ ង្ណាមួ យ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បលៅថា អកុ សេវិ បាកចិ តត ។
ភាវៈចដេជា្េរប្បស់អកុ សេកមម នៃអកុ សេវិ បាកចិ តតោំង្លៃះ អាចព្ជាប្បបាៃ
លដ្ឋយអារមម ណ៍ លព្វេគឺ អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ មាៃរូ ប្បជាលដើ ម រប្បស់អកុ សេវិ បាកោំង្លៃះ
ជាអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយសភាវៈចតមោ៉ាង្ មិ ៃចមៃជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍ ។
ព្វកយថា អារមម ណ៍ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ចដេចិ តត ៃិ ង្លចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយលាង្យក
គឺ ដឹ ង្ មាៃ ៦ យា៉ាង្បាៃដេ់ រូ ប្ប សំ ល ង្ កលិ ៃ រស លដដឋ ពា (ធម៌ ចដេប្ប៉ា ះព្តូវកាយ បាៃដេ់
ធាតុ ៣ គឺ ប្បឋវី ធាតុ លតលជាធាតុ វាលយាធាតុ ) ៃិ ង្ធមាមរមម ណ៍ (ធមម ជាតិ ដ៏ លសស លព្តអំ ពី
អារមម ណ៍ ៥ យា៉ាង្ខ្លង្លដើ មៃិ ង្ប្បញ្ញ តតិ) ។ ធមម ជាតិ ៦ យា៉ាង្លៃះ កាេដេ់ ៃូ វភាវៈជាអារមម ណ៍
គឺ ជាវតថ ុចដេចិ តតៃិ ង្លចតសិ កដឹ ង្ ក៏ លៅថា រូ បារមម ណ៍ សោេរមម ណ៍ ជាលដើ ម ។ អារមម ណ៍
ោំង្ ៦ យា៉ាង្លៃះ គប្បបីព្ជាប្បថា មាៃការចប្បង្ចចកជា ២ ពួ ក គឺ ឥដ្ឋឋរមម ណ៍ ៃិ ង្អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍,
សព្មាប្ប់អារមម ណ៍រប្បស់វិ បាកចិ តត ជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍ក៏ លដ្ឋយ ជាអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ក៏ លដ្ឋយ ក៏ រចមង្
មាៃលដ្ឋយសភាវៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃចមៃលដ្ឋយប្បរិ កប្បប លព្ព្វះជាការលោយៃូ វ្េរប្បស់កមម េអ
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ៃិ ង្កមម អាព្កក់ ចដេលធាើ មកលហើ យ ។ កុ សេវិ បាកចិ តត មាៃអារមម ណ៍ចដេជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍
លដ្ឋយសភាវៈ, អកុ សេវិ បាកចិ តតមាៃព្តឹ ម ៧ ដួ ង្ ដូ ចលព្វេមកលៃះ មាៃអារមម ណ៍ជា
អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយសភាវៈ ។ ល្មះថា វិ បាក គាមៃៃរណាមួ យអាចដលស់ប្បត ូរលៅាមលសចកតី
វិ ប្បោលសរប្បស់ខលួៃបាៃល ើយ, ពិ តណាស់ រូ ប្បរប្បស់សតា តិ រចាេៃ សូ មបីមាៃរូ ប្បរាង្ ពណ៌
សមបុរោអតក៏ ចាត់ ថាជាអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះលកើ តពី អកុ សេកមម លព្ព្វះដូ លចាាះ ចកា ុវិ ញ្ញញណចដេលកើ តល ើង្លឃើ ែៃូ វរូ ប្បសតា តិ រចាេៃលនាះ លទើ ប្បរាប្ប់ថាជាអកុ សេវិ បាក សូ មបី
សមបដិ ចេៃៈចដេទទួ េអារមម ណ៍អំ ពី

ចកា ុវិញ្ញញណលនាះ

អារមម ណ៍ ចដេសមបដិ ចេៃៈទទួ េមកលនាះ

ក៏ សុទធ ចតជាអកុ សេវិ បាក លសចកតី លពែចិ តត

ចដេលកើ តល ើង្ព្ពមជាមួ យៃឹ ង្លោភមូ េចិ តត
អាចដលស់ប្បត ូរ

សូ មបីសៃតី រណចដេពិ ចារណា

ប្បនាេប្ប់អំ ពីបាៃលឃើ ែរូ ប្បលនាះលហើ យ

វិ បាកលនាះឲ្យកាលយលៅជាកុ សេវិ បាកបាៃល ើយ

អារមម ណ៍ចដេជាអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយសភាវៈលនាះ

មិ ៃ

លព្ព្វះមិ ៃអាចដលស់ប្បត ូរ

ឲ្យជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយសភាវៈបាៃកា ុង្

លពេចដេប្បុ គគេកំពុង្ទទួ េ្េរប្បស់អកុ សេកមម ចដេខលួៃធាលប្ប់លធាើ ទុកមកលទ ។ សូ មបី
កា ុង្លពេចដេលោតវិ ញ្ញញណជាលដើ ម បាៃឮសំ ល ង្ជាអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បាម
ទំ ៃង្ដូ ចគាាលៃះ ។ ចំ ចណកអកុ សេវិ បាក សមបដិ ចេៃចិ តត មាៃអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ោំង្ ៥ យា៉ាង្ៃុ ះ
ឯង្ជាអារមម ណ៍

លព្វេគឺ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ កាុង្លវោលនាះជាចិ តត ចដេលកើ តល ើង្តអំ ពីចកា ុវិញ្ញញណ

លដ្ឋយការទទួ េរូ បារមម ណ៍ចដេចកា ុវិញ្ញញណលឃើ ែលហើ យ ក៏ ល្មះថា មាៃរូ ប្បជាអារមម ណ៍,
លប្បើ ជាចិ តតចដេលកើ តល ើង្តអំ ពីលោតវិ ញ្ញញណ

លដ្ឋយការទទួ េសោេរមម ណ៍ចដេលោត-

វិ ញ្ញញណបាៃឮលហើ យ ក៏ ល្មះថា មាៃសំ ល ង្ជាអារមម ណ៍ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ។ រួ មលសចកតី ថា
លព្ព្វះជាចិ តត ចដេទទួ េអារមម ណ៍អំ ពីវិញ្ញញណ ៥ មាៃចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ ម លទើ ប្បមាៃអារមម ណ៍
បាៃ ៥ យា៉ាង្ ។
ចំ ចណកអកុ សេវិ បាក សៃតី រណចិ តត ជាចិ តតចដេវិ លសសជាង្វិ បាកោំង្ ៦ ខ្លង្
លដើ មចដេលព្វេលហើ យ លដ្ឋយអំ ណាចអាចលធាើ កិចាដនទលព្តពី ការពិ ចារណាអារមម ណ៍ បាៃ
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៤ កិ ចាលទៀត គឺ ប្បដិ សៃធិ លធាើ កិចាតភាាប្ប់ភពមុ ៃ, ភវង្គ ជាអង្គនៃភព, ចុ តិ ឃាលតចាកភព, ៃិ ង្
តោេមព ៃ

ទទួ េយកអារមម ណ៍រប្បស់ជវៃៈ

លព្ព្វះដូ លចាាះលទើ ប្បអាចកាៃ់ យកៃូ វអារមម ណ៍

ចដេជា អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍បាៃោំង្ ៦ យា៉ាង្ ាមសមគួ រដេ់ កិ ចាចដេលធាើ កាុង្លវោលនាះ ាមោារ
ោំង្ ៦ ឬសូ មបី្ុតអំ ពីោារ ចំ លព្វះលធាើ សៃតី រណកិ ចាប្ប៉ាុលណា
ណ ះ រចមង្មាៃអារមម ណ៍ ៥ ខ្លង្លដើ ម
លព្សចលហើ យចតសមបដិ ចេៃៈចដេលកើ តល ើង្មុ ៃលនាះ បាៃទទួ េយកអារមម ណ៍ណាមកឲ្យ
ពិ ចារណាដូ លចា ះ ។ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បការោក់ ទង្គាារវាង្អលហតុ កវិ បាកោំង្ឡាយជាមួ យ
អារមម ណ៍ ៦ ោារ ៦ កិ ចា ១៤ លដ្ឋយពិ ោតរកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៣ ចុ ះ ។
ចប់ការពណ៌នាអក្ុសលវិបាក្ចិត្ត ៧

ួខបុដណណេះ ។

កុ សេវិ បាកអលហតុ កចិ តត ៨ ដួ ង្
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ កាេលព្វេអកុ សេវិ បាកចិ តត ៧ ដួ ង្ចប្ប់លហើ យ ប្បនាេប្ប់ពី លៃះលោក
មាៃប្បំ ណង្ៃឹ ង្សចមត ង្អលហតុ កចិ តត ចដេជាកុ សេវិ បាកតលៅ លទើ ប្បលព្វេថា ៖
ឧលប្បកាាសហគតំ ចកា វុ ិ ញ្ញញណំ តថា លោតវិញ្ញញណំ ឃាៃវិ ញ្ញញណំ ជិ វាាវិ ញ្ញញណំ សុ ខសហគតំ កាយវិ ញ្ញញណំ ។ ឧលប្បកាាសហគតំ សមបដិ ចេៃំ លោមៃសសសហគតំ សៃតី រណំ,
ឧលប្បកាាសហគតំ សៃតី រណលញ្ា តិ ឥមាៃិ អដឋ ប្បិ កុ សេវិ បាកចិ ាតៃិ នាម ។ ចិ តតោំង្លៃះគឺ ចកា ុវិ ញ្ញញណចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ១ លោតវិ ញ្ញញណ ១ ឃាៃវិ ញ្ញញណ ១ ជិ វាាវិ ញ្ញញណ ១
ក៏ យា៉ាង្លនាះ កាយវិ ញ្ញញណចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយសុ ខលវទនា ១ សមបដិ ចេៃចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយ
ឧលប្បកាាលវទនា

១

សៃតី រណចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា

១

សៃតី រណចដេ

ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ១ ោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា កុ សេវិ បាកចិ តត ។
អធិ ប្បាយកុ សេវិ បាកអលហតុ កចិ តតោង្
ំ ៨ ដួ ង្
គប្បបីព្ជាប្ប ព្វកយអធិ ប្បាយោក់ ទង្កុ សេវិបាកោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះ ភាគលព្ចើ ៃក៏ ដូច
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ចដេបាៃលព្វេលហើ យ កា ុង្អកុ សេវិ បាកៃុ ះឯង្ ល្សង្គាាព្តឹ មចត លនាះជាអកុ សេវិ បាក
ចតទី លៃះជាកុ សេវិ បាក លហើ យកាេលប្បើ ជាកុ សេវិ បាកដូ លចា ះ អារមម ណ៍លនាះក៏ រចមង្ជា
ឥដ្ឋឋរមម ណ៍លដ្ឋយសភាវៈលដ្ឋយលហតុ ្េាមចដេបាៃលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។
តលៅលៃះ សូ មអធិ ប្បាយចំ លព្វះចំ ណុចចដេចប្បល កគាា ោក់ ទង្ៃឹ ង្កាយវិ ញ្ញញណៃិ ង្
សៃតី រណៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។ កា ុង្ព្វកយថា កាយវិ ញ្ញញណចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយសុ ខ លៃះគប្បបីព្ជាប្បថា
លវទនា ល្មះថា សុ ខ លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា នាំលចែលដ្ឋយេអ ៃូ វអាព្វធាម្ល ូវកាយ ឬលព្ព្វះ
មាៃលសចកតី ថា ចដេសតា ោំង្ឡាយព្ោំបាៃលដ្ឋយង្ខយ កា ុង្ទី លៃះ សំ លៅយកសុ ខលវទនា
្ល ូវកាយ កា ុង្កាេចដេមាៃលដដឋ ព្វារមម ណ៍ចដេគួ រព្បាថាា លដ្ឋយអំ ណាចមិ ៃលតតលពក មិ ៃ
ព្តជាក់ លពក មិ ៃរឹ ង្លពក មិ ៃទៃ់ លពក មិ ៃតឹ ង្លពក មិ ៃធូ រលពក មកប្ប៉ា ះព្វេ់ កាយ ។
កាយវិ ញ្ញញណចដេលកើ តល ើង្ កា ុង្កាេមាៃលដដឋ ព្វារមម ណ៍ចដេគួ រព្បាថាាមកប្ប៉ា ះព្វេ់ កាយ
លៃះ ជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយសុ ខលវទនាលៃះចតមោ៉ាង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្ប
លព្វេថា “សុ ខសហគតំ កាយវិញ្ញញណំ” ដូ លចា ះ ។
ចំ ចណក សៃតី រណចិ តត ច្ា កកុ សេវិ បាកលៃះ លោកលព្វេចចកទុ កជា ២ ដួ ង្ គឺ
ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ១ ដួ ង្ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ១ ដួ ង្ មាៃព្វកយ
អធិ ប្បាយដេ់ លហតុ ្េចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្ការចចកឲ្យជា ២ ដួ ង្យា៉ាង្លៃះថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ កាុង្
លពេលនាះ បាៃឥដ្ឋឋរមម ណ៍ លហើ យពិ ចារណាឥដ្ឋឋរមម ណ៍លនាះ ក៏ មាៃលវទនាជាលោមៃសស
លព្ព្វះថាលោមៃសសលវទនាលកើ តបាៃកា ុង្ចិ តត ព្គប្ប់ជាតិ

ព្ប្បសិ ៃលប្បើ កាុង្លពេលនាះ បាៃឥដឋ -

មជឈាតរមម ណ៍ លហើ យពិ ចារណាៃូ វឥដឋ មជឈាតរមម ណ៍លនាះ ក៏ មាៃលវទនាជាឧលប្បកាា ។
សួ រថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ដូលចា ះលោត សៃតី រណអកុ សេវិ បាក លោកក៏ គួរចចកជា ២ ដួ ង្
បាៃដូ ចគាា លដ្ឋយ ១ ដួ ង្ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា កា ុង្លពេចដេបាៃអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍
លហើ យពិ ចារណាអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍លនាះ, ១ ដួ ង្លទៀតព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា កា ុង្លពេចដេ
បាៃអៃិ ដឋមជឈាតរមម ណ៍ (អារមម ណ៍ចដេមិ ៃគួ រព្បាថាាជាកណា
ត េ) លព្ព្វះលហតុ អាី លទើ ប្បលោក
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លព្វេទុ កព្តឹ ម ១ ដួ ង្ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ?
ល្លើ យថា សៃតី រណអកុ សេវិ បាកលៃះ មិ ៃអាចមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅដូ ចគាាៃឹ ង្កុ សេ
វិ បាកបាៃលទ លព្ព្វះលហតុ អាី លព្ព្វះលោមៃសសលវទនា មាៃជាតិ ជាអកុ សេចតមោ៉ាង្ ព្តូវ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មជាមួ យៃឹ ង្ប្បដិ ឃៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះមិ ៃចប្បកគាាលទ

លព្ព្វះប្បដិ ឃៈលនាះមាៃជាតិ ជា

អកុ សេចតមោ៉ាង្ ឯចិ តតដួ ង្លៃះមាៃជាតិ ជាវិ បាក មិ ៃចមៃមាៃជាតិ ជាអកុ សេលទ ព្តឹ មចត
ជា្េរប្បស់អកុ សេប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លព្ព្វះដូ លចាាះ

លទើ ប្បមិ ៃអាចព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្

លោមៃសសជាលវទនាចដេមាៃជាតិ ជាអកុ សេលនាះបាៃ,
ោំង្ឡាយចដេមាៃជាតិ ល្សង្គាា

ចមៃពិ ត

រចមង្មិ ៃអាចព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាបាៃលទ

ពួ កនាមធម៌
។

ចំ ចណក

ឧលប្បកាាលវទនា មាៃោំង្ ៣ ជាតិ គឺ មាៃជាតិ ជាកុ សេក៏ បាៃ មាៃជាតិ ជាអកុ សេក៏ បាៃ មាៃ
ជាតិ ជាអពោកតក៏ បាៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះ សូ មបីបាៃអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ សៃតី រណចដេជាអកុ សេវិ បាកលៃះក៏ មាៃលវទនាជាឧលប្បកាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃចមៃលោមៃសសល ើយ ។
សួ រថា លប្បើ ដូលចាាះ វិ ញ្ញញណ ៤ ខ្លង្លដើ ម មាៃចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ ម ៃី មួយៗ ក៏ គួរចត
ចចកបាៃ ២ ដួ ង្ដូ ចគាាៃឹ ង្សៃតី រណ គឺ ១ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនាកា ុង្លពេចដេបាៃ
ឥដ្ឋឋរមម ណ៍,

១

លទៀតព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា

កា ុង្លពេចដេបាៃឥដឋ មជឈាតរមម ណ៍

លព្ព្វះលហតុ អាី លទើ ប្បមិ ៃចចកដូ លចា ះ ?
ល្លើ យថា លវទនារប្បស់វិ ញ្ញញណ ៤ ខ្លង្លដើ ម ច្ា កកុ សេវិ បាក ឬសូ មបីច្ា ក
អកុ សេវិ បាក មាៃលវទនាជាឧលប្បកាាចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លដ្ឋយមិ ៃចប្បល កគាា លដ្ឋយប្បចា័ យដនទ
មិ ៃចមៃព្តឹ មចតអារមម ណ៍ លព្វេគឺ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់គាានៃវតថ ុៃិង្អារមម ណ៍ លសចកតី ថា វតថ ុ (ទី លកើ ត
រប្បស់ចិ តត )មាៃចកា ុវតថ ុជាលដើ ម ចដេជាទី លកើ តនៃវិ ញ្ញញណោំង្លនាះ ជាឧបាោយរូ ប្ប (រូ ប្បចដេ
អាព្ស័ យមហាភូ តរូ ប្ប ៤) សូ មបីអារមម ណ៍ មាៃរូ ប្បជាលដើ មចដេមកប្ប៉ា ះខេប្ប់ចកា ុប្បោទជាលដើ ម
លនាះ ក៏ ជាឧបាោយរូ ប្បដូ ចគាា កិ រិយាចដេឧបាោយរូ ប្បប្ប៉ា ះខេប្ប់គាាៃឹ ង្ឧបាោយរូ ប្បលនាះជាភាវៈ
ចដេមាៃកមាលំង្លខសោយនព្កចេង្ ដូ ចសំ

ីប្ប៉ាះខេប្ប់គាាៃឹ ង្សំ

ី លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ ញ្ញញណោំង្ ៤
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ដួ ង្ខ្លង្លដើ មលនាះ រចមង្ជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាចតមោ៉ាង្ កា ុង្អារមម ណ៍
ោំង្ពួ ង្ មិ ៃថាអារមម ណ៍លនាះជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍ ឥដឋ មជឈាតរមម ណ៍ ឬអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍ល ើយ ។
សួ រថា លព្ព្វះលហតុ អាី លវទនារប្បស់កាយវិ ញ្ញញណ លទើ ប្បចប្បល កអំ ពីចិតត ដួ ង្ដនទចដេ
លព្វេលហើ យ គឺ ចដេជាពួ កអកុ សេវិ បាក ព្ប្បកប្បលដ្ឋយទុ កា លវទនា ចំ ចណកកុ សេវិ បាក
ព្ប្បកប្បលដ្ឋយសុ ខលវទនា ?
ល្លើ យថា

សព្មាប្ប់កាយវិ ញ្ញញណចដេលកើ តអាព្ស័ យកាយវតថ ុ

គឺ កាយប្បោទលនាះ

មាៃធាតុ ៣ គឺ ធាតុ ដី ធាតុ លភលើ ង្ ៃិ ង្ធាតុ ខយេ់ លៅថា លដដឋ ពាៈ ជាអារមម ណ៍ ឯអារមម ណ៍ោំង្
លៃះជា មហាភូ តរូ ប្ប មិ ៃចមៃជាឧបាោយរូ ប្បលទ លព្ព្វះលហតុ លនាះ កាេមាៃលដដឋ ព្វារមម ណ៍
មកប្ប៉ា ះខេប្ប់ព្តង្់កាយប្បោទចដេជាឧបាោយរូ ប្ប លោះប្បី ដូលចាាះ កាេប្ប៉ា ះខេប្ប់ៃឹ ង្កាយប្បោទ
លហើ យ

រចមង្កៃល ង្ហួ សកាយប្បោទលនាះ

លៅប្ប៉ា ះខេប្ប់មហាភូ តរូ ប្បចដេជាទី អាព្ស័ យនៃ

កាយប្បោទលនាះ កិ រិយាចដេមហាភូ តរូ ប្បប្ប៉ា ះ ខេប្ប់ជាមួ យមហាភូ តរូ ប្ប ជាធមម ជាតិ ចដេមាៃ
កមាលំង្នព្កចេង្

លព្ប្បៀប្បដូ ចជាប្បុ គគេយកសំ

ីដ្ឋក់ លេើ ចដកព្ទនាប្ប់

លហើ យយកែែួរដំ

ែែួរប្ប៉ា ះខេប្ប់សំ

ីលហើ យ ក៏ ហួសលៅប្ប៉ា ះខេប្ប់ៃឹ ង្ចដកព្ទនាប្ប់ដូ លចា ះ លព្ព្វះកិ រិយាចដេប្ប៉ា ះខេប្ប់

គាានៃមហាភូ តរូ ប្បចដេជាអារមម ណ៍ ជាមួ យៃឹ ង្មហាភូ តរូ ប្បចដេជាទី អាព្ស័ យនៃកាយវតថ ុ
ជាធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្នព្កចេង្ៃុ ះឯង្ កាយវិ ញ្ញញណចដេអាព្ស័ យកាយវតថ ុលនាះលកើ តល ើង្
លទើ ប្បជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយទុ កា លវទនា, ព្ប្បសិ ៃលប្បើ អារមម ណ៍ចដេមកប្ប៉ា ះ ខេប្ប់លនាះជា
អៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍

ៃឹ ង្ជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយសុ ខលវទនា, ព្ប្បសិ ៃលប្បើ អារមម ណ៍ចដេ

មកប្ប៉ា ះខេប្ប់លនាះជាឥដ្ឋឋរមម ណ៍ ដួ ង្ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយទុ កា លវទនា ជាអកុ សេវិ បាកដូ លចា ះ ដួ ង្
ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយសុ ខលវទនា លទើ ប្បជាកុ សេវិ បាក ។
សួ រថា សព្មាប្ប់លវទនារប្បស់សមបដិ ចេៃចិ តត ោំង្ ២ ដួ ង្លនាះៃឹ ង្មាៃព្វកយអធិ ប្បាយ
យា៉ាង្ណា ?
ល្លើ យថា សមបដិ ចេៃចិ តត ោំង្ ២ រចមង្លកើ តតអំ ពីវិញ្ញញណោំង្ឡាយ មាៃចកា ុវិញ្ញញណ
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ជាលដើ មចដេមាៃទី អាព្ស័ យលកើ តមិ ៃដូ ចគាាៃឹ ង្ទី អាព្ស័ យលកើ តរប្បស់ខលួៃ
វិ ញ្ញញណមាៃចកា ុវតថ ុជាទី អាព្ស័ យ

លព្វេគឺ ចកា ុ -

លោតវិ ញ្ញញណក៏ មាៃលោតវតថ ុជាទី អាព្ស័ យជាលដើ ម

ចំ ចណក សមបដិ ចេៃចិ តតមាៃហទយវតថ ុជាទី អាព្ស័ យ កាេចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ មរេត់ លៅ
លហើ យ ការរេត់ លៅលនាះជាប្បចា័ យចដេលៅថា អៃៃត រប្បបចា័ យ ឲ្យសមបដិ ចេៃចិ តតបាៃលកើ ត
ល ើង្ សមបដិ ចេៃចិ តត លនាះ កាេលកើ តលព្ព្វះបាៃអៃៃត រប្បបចា័ យអំ ពីចិតតចដេមាៃទី អាព្ស័ យ
ល្សង្គាា មិ ៃចមៃដូ ចគាា រចមង្ជាធមម ជាតិ ចដេមិ ៃមាៃកមាលំង្ សូ មបីព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់
ក៏ ចាត់ ចូ េកា ុង្ពួ កមលនាធាតុ (ធាតុ ព្តឹ មចតដឹ ង្អារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លសចកតី ថា មិ ៃមាៃកមាលំង្
កា ុង្ការដឹ ង្) ដូ ចជាប្បុ រសចដេមិ ៃមាៃសមាលែ់
ដូ លចាាះ

លព្ព្វះលហតុ លនាះ

ចដេលសមើ ៃឹ ង្ខលួៃចាំជួយកា ុង្ការង្ខរលនាះ ៗ

សមបដិ ចេ ៃចិ តតសូ មបីោំង្

២

ច្ា ក

លទើ ប្បជាធមម ជាតិ ចដេ

ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាចតមោ៉ាង្ដូ លចា ះ ។
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃអា កសង្ស័យសួ រថា
លព្ព្វះលហតុ អាី ព្ពះអៃុ រុោធចារយ

កា ុង្ប្បណា
ត អលហតុ កចិ តត ចដេជាវិ បាកោំង្លៃះ

លទើ ប្បលព្វេប្បញ្ញាក់ ដេ់ អលហតុ កចិ តតច្ា កអកុ សេវិ បាក

លដ្ឋយព្វកយថា “អកុ សេវិ បាកចិ តត” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃភាាប្ប់ព្វកយថា “អលហតុ ក” ចូ េលៅ្ង្ជា
“អកុ សេវិ បាកអលហតុ កចិ តត” ដូ ចចដេបាៃលព្វេដេ់ ច្ា កកុ សេវិ បាកថា “កុ សេវិ បាក
អលហតុ កចិ តត” ?
ល្លើ យថា វិ បាករប្បស់អកុ សេ ជាធមម ជាតិ ចដេមិ ៃមាៃលហតុ ណាមួ យ កា ុង្ប្បណា
ត
លហតុ ោំង្ ៦ មាៃលោភៈជាលដើ ម ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃលហតុ លហតុ ោំង្លនាះ ក៏ ព្តូវជាលហតុ ចដេ
មិ ៃេអ

បាៃដេ់ លោភៈ លោសៈ ៃិ ង្លមាហៈ លព្ព្វះជា្េរប្បស់អកុ សេចដេជាចិ តត

ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលហតុ ោំង្លៃះ ប្ប៉ាុ ចៃត មាៃលហតុ ោំង្លៃះមិ ៃបាៃ លព្ព្វះលហតុ អាី ? លព្ព្វះថា លហតុ
៣ យា៉ាង្មាៃលោភៈជាលដើ មលនាះ មាៃជាតិ ជាអកុ សេចតមោ៉ាង្ លទើ ប្បមិ ៃអាចលកើ តកា ុង្ចិ តត
ោំង្លៃះ ចដេមាៃជាតិ ជាវិ បាកបាៃ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ លហតុ ោំង្លៃះលកើ តកា ុង្ចិ តត សូ មបីជាវិ បាក
បាៃៃុ ះ លព្ព្វះលហតុ ដូ លចា ះ ៃរណា ៗ សូ មបីព្ពះសមាមសមព ុទធក៏ មិៃអាចៃឹ ង្េះលោភៈ លោសៈ
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អធិ ប្បាយអសហត្ុ ចិត្ត ១៨ ដួង្

ៃិ ង្ លមាហៈបាៃល ើយ លព្ព្វះព្ពះអង្គ កាេព្ទង្់គង្់ធរមាៃលៅល ើយ ក៏ មាៃចកា ុវិញ្ញញណ
ជាលដើ ម ព្ពះអង្គក៏ព្តូវទទួ េ្េរប្បស់អកុ សេកមម ចដេព្ទង្់លធាើ ទុ កលហើ យកា ុង្អតី តជា
ធមម ា លព្វេគឺ ព្ទង្់មាៃអកុ សេវិ បាកោំង្លៃះលកើ តល ើង្ លឃើ ែរូ ប្បចដេជាអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍
កា ុង្លពេចដេរូ ប្បដូ លចា ះ មកប្ប៉ា ះខេប្ប់ចកា ុប្បោទ,

បាៃឮសំ ល ង្ចដេជាអៃិ ដ្ឋឋរមម ណ៍

លពេចដេសំ ល ង្ដូ ចលៃះមកប្ប៉ា ះខេប្ប់លោតប្បោទជាលដើ មជាធមម ា

កា ុង្

កាេអកុ សេវិ បាក

ោំង្លៃះ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យៃឹ ង្លហតុ មាៃលោភៈជាលដើ មបាៃលទៀត ព្តង្់ លៃះៃរណាហា ៃឹ ង្
ជាអា កេះលោភៈជាលដើ មបាៃ
អកុ សេប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លព្ព្វះវិ បាកោំង្ឡាយមិ ៃចមៃជាធម៌ ចដេគួ រេះល ើយ

ជាធម៌ ចដេគួ រេះ

លព្ព្វះដូ លចាាះ

វិ បាករប្បស់អកុ សេលទើ ប្បមិ ៃមាៃ

អកុ សេលហតុ លកើ តរួ ម ។
មោ៉ាង្លទៀត ឱកាសចដេមាៃលហតុ ៣ យា៉ាង្ដ៏ លសស មាៃអលោភៈជាលដើ ម លកើ តរួ ម
ជាមួ យមិ ៃបាៃលទ លព្ព្វះលហតុ ៣ យា៉ាង្លៃះជាច្ា កេអ មិ ៃអាចមាៃឱកាសជា្េរប្បស់
អកុ សេបាៃលទ ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ អកុ សេវិ បាកលទើ ប្បជាអលហតុ ក គឺ មិ ៃមាៃលហតុ ចតមោ៉ាង្
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ កាេជាអលហតុ កចតមោ៉ាង្ លពេលព្វេមិ ៃចាំបាច់ ភាាប្ប់ព្វកយថា “អលហតុ ក” ចូ េ
លៅឲ្យចវង្ឆ្ងងយថា “អកុ សេវិ បាកអលហតុ កចិ តត” លទៀតល ើយ ោំង្ជាឱកាសចដេៃឹ ង្លកើ ត
លោសកា ុង្ការលព្វេយា៉ាង្លៃះរចមង្មាៃ គឺ អាចលធាើ ឲ្យប្បុ គគេខលះសមាគេ់ ខុសថា “អកុ សេវិ បាកចិ តត ចដេជាសលហតុ កក៏ មាៃ ព្គាៃ់ ចតលៃះ ជាព្ប្បលភទអលហតុ ក” ។
ចំ ចណកពួ កកុ សេវិ បាកចិ តតោំង្ឡាយ មិ ៃដូ ចអកុ សេវិ បាកចិ តតលទ លព្ព្វះមាៃ
២ ព្ប្បលភទ គឺ ជាអលហតុ កចដេបាៃលព្វេលហើ យលៃះ ៃិ ង្ជាសលហតុ កចដេៃឹ ង្លព្វេតលៅ
ខ្លង្មុ ខ លព្ព្វះដូ លចាាះ ចាំបាច់ ព្តូវលព្ប្បើ សពេ ថា អលហតុ ក ឬសលហតុ កភាាប្ប់ចូ េ្ង្ លដើ មបី
ប្បញ្ញាក់ ព្ប្បលភទកុ សេវិ បាកចដេៃឹ ង្លព្វេដេ់ លនាះឲ្យជាក់ ចាស់ ។
អលហតុ កកិ រិយាចិ តត ៣ ដួ ង្
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ េុ ះបាៃលព្វេអលហតុ កចិ តតព្ប្បលភទវិ បាកោំង្ ២ ច្ា កចប្ប់លហើ យ

56
ចិ ត្តសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ១

ឥ ូវលៃះព្បាថាាៃឹ ង្សចមដ ង្ៃូ វអលហតុ កចិ តត ព្ប្បលភទកិ រិយា

ចដេជាច្ា កដ៏ លសសតលៅ

លទើ ប្បលព្វេថា ៖ ឧលប្បកាាសហគតំ ប្បញ្ា ោារាវជា ៃំ តថា មលនាោារាវជា ៃំ លោមៃសសសហគតំ
ហសិ តុ ប្បាទចិ តតលញ្ា តិ ឥមាៃិ តី ណិប្បិ អលហតុ កកិ រិយចិ ាតៃិ នាម ។ ឥលចា វំ សពា ថាប្បិ
អដ្ឋឋរស អលហតុ កចិ ាតៃិ សមាតៃិ ។ ចិ តតោំង្លៃះ គឺ ប្បញ្ា ោារាវជា ៃៈ ចដេលកើ តព្ពមលដ្ឋយ
ឧលប្បកាាលវទនា ១, មលនាោារាវជា ៃៈក៏ ដូចគាា គឺ លកើ តព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ១, ហសិ តុ ប្បាទ
ចិ តតចដេលកើ តព្ពមលដ្ឋយ លោមៃសសលវទនា ១, ោំង្ ៣ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា “អលហតុ កកិ រិយា
ចិ តត” ។ ចប្ប់អលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ាមៃ័ យដូ ចបាៃលព្វេមកលៃះ ។
អធិ ប្បាយអលហតុ កកិ រិយាចិ តត ៣ ដួ ង្
ព្វកយថា កិ រិយា គប្បបីព្ជាប្បថា ចិ តតល្មះថា កិ រិយា លព្ព្វះព្តឹ មចតជាកិ រិយាលធាើ កាុង្កិ ចា
លនាះ ៗ ចតមោ៉ាង្ លដ្ឋយមិ ៃមាៃ្េនៃកិ រិយាលធាើ លនាះ ដូ ចកុ សេ ឬអកុ សេល ើយ លព្ព្វះ
មិ ៃមាៃសភាវៈជាកមម ចដេៃឹ ង្ញាុំង្វិ បាកឲ្យលកើ តលដ្ឋយព្ប្បការោំ ង្ពួ ង្បាៃល ើយ ោំង្មិ ៃ
ចមៃជា្េរប្បស់កមម ណាៃី មួយ ដូ ចពួ កវិ បាកចិ តតល ើយ ។
កិ រិយាចិ តតមាៃ ២ ពួ ក គឺ សលហតុ កកិ រិយាចិ តត កិ រិយាចិ តត ចដេមាៃលហតុ ៃិ ង្
អលហតុ កកិ រិយាចិ តត កិ រិយាចិ តតចដេមិ ៃមាៃលហតុ ព្ពះអៃុ រុោធចារយៃឹ ង្សចមដ ង្អលហតុ កកិ រិយាចិ តតមុ ៃ លព្ព្វះលោកព្បាថាាៃឹ ង្សចមដ ង្ចិ តត ពួ កអលហតុ កោំង្ឡាយ ឲ្យសពា ព្គប្ប់លដ្ឋយ
ព្ប្បការោំង្ពួ ង្មុ ៃ លហើ យលទើ ប្បសចមដ ង្ ចិ តត ពួ កសលហតុ កោំង្ឡាយជាប្បៃត អលហតុ កកិ រិយា
ចិ តតចដេព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេដេ់ លៃះមាៃ ៣ ដួ ង្ ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃកិ ចា ។
ប្បញ្ា ោារាវជា ៃចិ តត ចិ តតដួ ង្លៃះល្មះថា ប្បញ្ា ោារាវជា ៃៈ លព្ព្វះលធាើ អាវជា ៃកិ ចា គឺ ៃឹ ក
គិ ត បាៃដេ់ ព្បារពធ អារមម ណ៍ចដេមកប្ប៉ា ះខេប្ប់ាមោារោំង្ ៥ មាៃចកា ុោារ (្ល ូវចភា ក) ជាលដើ ម
លព្វេគឺ ៃឹ កគិ តកា ុង្អារមម ណ៍ចដេមកប្ប៉ា ះខេប្ប់លនាះ ហាក់ ប្បី ដូចជាលធាើ នាទី ទទួ េដឹ ង្ថាឥ ូវ
អារមម ណ៍លៃះបាៃមកដេ់ គៃល ង្ោារលៃះលហើ យ

លដើ មបីភាពជាប្បចា័ យឲ្យវិ ញ្ញញណោំង្ ៥ មាៃ
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ចកា ុវិញ្ញញណ ជាលដើ មបាៃលកើ តល ើង្ ឬលដើ មបីភាពជាប្បចា័ យឲ្យចិ តត សនាដៃ្ុ តចាកភាវៈជាភវង្គ
លហើ យប្បលង្ខអៃលៅ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយភាពជាវិ ថីចិ តត មាៃចកា ុវិញ្ញញណវិ ថីចិ តត (ឬចកា ុោារវិ ថីចិ តត)ជាលដើ ម បាៃដេ់ ចិ តត ចដេព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ ព្ាស់លៅល្មះមោ៉ាង្លទៀតថា “កិ រិយាមលនាធាតុ ” ៃុ ះឯង្ ។
ចំ ចណក មលនាោារាវជា ៃចិ តត គប្បបីព្ជាប្បលសចកដី អធិ ប្បាយដូ ចតលៅលៃះ ភវង្គចិតត
(ចិ តតចដេជាអង្គនៃភព, ចដេ្ុ តចាកភាវៈជាវិ ថីចិ តត) ដួ ង្មុ ៃចដេៃឹ ង្លកើ តវិ ថីចិ តត កាេ
រេត់ លៅលហើ យ ក៏ ជាប្បចា័ យឲ្យចិ តតដួ ង្លៃះ (មលនាោារាវជា ៃចិ តត លៃះ) លកើ តល ើង្ ល្មះថា
“មលនាោារ” លព្ព្វះជាចិ តត ចដេជាោារ គឺ ជា្ល ូវនៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់វិ ថីចិ តត ទី ៦ ចដេ
ល្មះថា មលនាវិ ញ្ញញណវិ ថីចិ តត (ឬមលនាោារវិ ថីចិ តត) ។ ចិ តត ដួ ង្លៃះ ល្មះថា មលនាោារាវជា ៃៈ
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា លធាើ កិចា គឺ ៃឹ កគិ ត បាៃដេ់ ព្បារពធ អារមម ណ៍ចដេបាៃលឃើ ែលហើ យ ចដេ
បាៃឮលហើ យ ចដេបាៃប្ប៉ា ះខេប្ប់លហើ យ ាមោារោំង្ ៥ ខ្លង្លដើ ម លហើ យមកដេ់ គៃល ង្មលនាោារ
ឬ អារមម ណ៍ណាមួ យចដេមកដេ់ គៃល ង្មលនាោារលនាះលដ្ឋយព្តង្់ លដើ មបីជាប្បចា័ យ ឲ្យចិ តត
សនាដៃ្ុ តចាកភាវៈជាភវង្គ លហើ យប្បលង្ខអៃលៅ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយភាវៈជាជវៃវិ ថី (វិ ថីចិ តត
ចដេសេ ុះលៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះ) មាៃអកុ សេជវៃៈជាលដើ ម ។ ចមៃពិ ត កាេចិ តតដួ ង្លៃះ
លកើ តល ើង្លហើ យរេត់ លៅ

រចមង្លកើ តជវៃចិ តតសេ ុះលៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះ

ដេ់ ៃូ វភាពជា

កុ សេខលះ អកុ សេខលះ កិ រិយាខលះ ។ លទើ ប្បលព្វេបាៃថា ភាវៈជាកុ សេកដី ភាវៈជាអកុ សេកដី
នៃជវៃចិ តត ោំង្លៃះ រចមង្មាៃមលនាោារាវជា ៃចិ តតលៃះជាប្បចា័ យ ។
មោ៉ាង្លទៀត មលនាោារាវជា ៃចិ តតលៃះ ចថមោំង្អាចលធាើ កិចាចដេលៅថា “លវាដឋ ពាៃៈ”
គឺ កាត់ កដី អារមម ណ៍ចដេសៃតី រណៈពិ ចារណាលហើ យាមោារោំង្ ៥ ខ្លង្លដើ ម លដើ មបីឲ្យជវៃចិ តតដេ់ ៃូ វភាពជាកុ សេ ឬអកុ សេជាលដើ មបាៃលទៀត លព្ព្វះលហតុ ចដេអាចលធាើ លវាដឋ ពាកិ ចាលៃះបាៃមួ យកិ ចាលទៀតៃុ ះឯង្ លទើ ប្បលៅល្មះមោ៉ាង្លទៀតថា លវាដឋ ពាៃចិ តត ដូ លចា ះ ។
ចំ ចណក ហសិ តុ ប្បាទចិ តត គប្បបីព្ជាប្បថា ចិ តត ដួ ង្លៃះល្មះថា ហសិ តុ ប្បាទ លព្ព្វះ
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មាៃអតថ ថា ញាុំង្ៃូ វការែែឹមឲ្យលកើ តល ើង្ (ហសិ ត + ឧប្បាទ = ហសិ តុ ប្បាទ, ហសិ ត ចព្ប្ប
ថា “ការែែឹម” , ឧប្បាទ ចព្ប្បថា “លធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្”) ដេ់ ព្ពះអរហៃត កា ុង្លពេចដេលោក
លកើ ត លសចកដី រីករាយកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ ចដេមិ ៃលព្គាតព្គាត ។ ព្វកយថា “កា ុង្
អារមម ណ៍មិ ៃលព្គាតព្គាត” កា ុង្ទី លៃះគឺ កា ុង្អារមម ណ៍ ៦ ចដេមិ ៃព្បាកដចាស់ដេ់ មៃុ សស
ធមម ាទូ លៅ

ចតព្បាកដចាស់ដេ់ ព្ពះអរហៃត ចដេលធាើ អារមម ណ៍លនាះទុ កកា ុង្ចិ តត

លដ្ឋយ

អាការពិ លសស គឺ លដ្ឋយការពិ ចារណាដេ់ អាៃុ ភាពនៃព្ពះពុ ទធញ្ញញណខលះ លដ្ឋយការពិ ចារណា
ដេ់ ភាវៈចដេខលួៃ្ុ តលហើ យចាកអតត ភាពដូ លចាាះខលះជាលដើ ម យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
១.

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្រូ បារមម ណ៍ដេ់ ព្ពះអរហៃត

ចដេលឃើ ែទី កចៃល ង្សមគួ រ

ដេ់ ការព្បារពធ លសចកដី ពោយាម លហើ យលព្តកអរថា “អាាមអែបាៃទី កចៃល ង្សមគួ រ លដើ មបី
លៅជាសុ ខកា ុង្អតត ភាពប្បចា ុប្បបៃា លៃះលហើ យ”

ឬកា ុង្លពេចដេលឃើ ែលព្ប្បតលដ្ឋយទិ ពា ចកា ុ

លហើ យលព្តកអរថា “ឱហា សតា ចដេរង្ទុ កា មាៃសភាពដូ លចា ះ សូ មបីមាៃកាយេអិ ត ចដេចភា ក
មៃុ សសធមម ាមិ ៃអាចលមើ េលឃើ ែបាៃ ព្ពះពុ ទធញ្ញញណក៏ អាចដឹ ង្ ដឹ ង្ដេ់ ប្បុ ពាកមម សូ មបីជា
អចិ លៃត យយសព្មាប្ប់មៃុ សសោំង្ឡាយ” ដូ លចា ះខលះ, ថា “អាាមអែ្ុ តចាកអតត ភាពដូ លចា ះបាៃ
លដ្ឋយេអ លហើ យហា ” ដូ លចា ះខលះជាលដើ ម ។
២.

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សោេរមម ណ៍ ដេ់ ព្ពះអរហៃត ចដេបាៃឮសំ ល ង្ខ្លលំង្ថា

“ចូ រឲ្យដេ់ ខ្ម
ុ ំ ុ ៃ, ចូ រចចកឲ្យដេ់ ឧប្បជាយ៍ រប្បស់ខ្ម
ុ ំ ុ ៃ” ជាលដើ ម កា ុង្ទី ចដេភិ កា ុោំង្ឡាយ
ចចកលភាជៃគាាឆ្ងៃ់ ជាលដើ ម លហើ យលព្តកអរថា “តណា
ា គឺ លសចកដី លោភ ចដេមាៃសភាព
ដូ លចា ះ អាាមអែេះបាៃលហើ យហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
៣.

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្គនាធរមម ណ៍

ដេ់ ព្ពះអរហៃត កាុង្លពេចដេប្បូ ជាលចតិ យ

លដ្ឋយលព្គឿង្ព្កអូ ប្បឬលដ្ឋយកព្មង្ដក លហើ យលព្តកអរថា “អាាមអែប្បូ ជាព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ
លដ្ឋយវតថ ុចដេមាៃកលិ ៃព្កអូ ប្បមាៃសភាពដូ លចា ះហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
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៤. រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្រោរមម ណ៍ ដេ់ ព្ពះអរហៃត កាុង្លពេចដេចចកប្បិ ណឌបាត
ដេ់ ព្ពមលដ្ឋយរស លហើ យឆ្ងៃ់ ព្ពមគាាជាមួ យសព្ពហម ចារី លហើ យលព្តកអរថា “ោរាណីយ
ធម៌ (ធម៌ ចដេជាលហតុ ឲ្យរេឹ កដេ់ គាា) អាាមអែព្ប្បព្ពឹ តតបាៃលពែប្បរិ ប្បូណ៌ មិ ៃខាះចលនាលះ
ហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
៥. រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្លដដឋ ព្វារមម ណ៍ ដេ់ ព្ពះអរហៃត កាុង្លពេលធាើ ៃូ វអភិ សមាចារិ កវតត មាៃអាគៃត ុកវតត ជាលដើ មឲ្យលពែប្បរិ ប្បូណ៌ លហើ យលព្តកអរថា “អាាមអែបាៃលធាើ វតត តូ ចៃិ ង្វតត ធំ ចដេព្តូវលធាើ លដ្ឋយកាយបាៃលពែប្បរិ ប្បូណ៌ហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
៦. រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ធមាមរមម ណ៍ ដូ ចកាេចដេព្ពះពុ ទធជាមាាស់ព្ទង្់ព្ជាប្ប លដ្ឋយ
ព្ពះអនាគតំ សញ្ញញណថា ៣ នថង លទៀត រាប្ប់ពី នថង លៃះលៅ ព្វណិជលៃះៃឹ ង្លធាើ កាេកិ រិយា
លហើ យលកើ តកា ុង្ៃរក លហើ យព្ទង្់លធាើ ៃូវការែែឹម, ឬដូ ចកាេចដេព្ទង្់ព្ជាប្បថា តលៅខ្លង្
មុ ខ លទវទតត ៃឹ ង្សលព្មចព្ពះប្បលចា កលព្វធិ ញ្ញញណ ជាព្ពះប្បលចា កពុ ទធល្មះថា អដឋិ សសរៈ លដ្ឋយ
ព្ពះអនាគតំ សញ្ញញណលហើ យព្ទង្់លធាើ ៃូវការែែឹមឲ្យព្បាកដជាលដើ ម ។
ចិ តតរប្បស់ព្ពះអរហៃត ចដេលធាើ ៃូវការែែឹមលអាយព្បាកដលៃះ សូ មបីជាចិ តតដួ ង្ដនទ
មិ ៃចមៃចិ តតដួ ង្លៃះក៏ មាៃ ចដេចិ តត ោំង្លនាះសុ ទធ ចតជាសលហតុ កចិ តត លធាើ ៃូវការែែឹមឲ្យ
ព្បាកដបាៃាមព្ប្បព្កតី ដូ ចមៃុ សសោំង្ឡាយ ចតដួ ង្លៃះជាអលហតុ កចិ តត ។
មាៃព្វកយសួ រថា លវៀរព្ពះអរហៃត ោវ័ កោំង្ឡាយលហើ យ កិ រិយាចិ តត (ហសិ តុ ប្បាទ)
ចដេជាអលហតុ ក ព្បាសចាកប្បញ្ញញពិ ចារណាដួ ង្លៃះគួ រលកើ តល ើង្ចំ លព្វះព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ
បាៃឬ ? មិ ៃជំោស់ៃឹ ង្ព្វកយចដេថា “ការលធាើ ាម្ល វូ កាយព្គប្ប់យា៉ាង្ រប្បស់ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ
ព្ទង្់ដេ់ ព្ពមលដ្ឋយធម៌ ៣ ព្ប្បការលៃះ គឺ ប្បុលពា ៃិវាោៃុ សសតិ ញ្ញញណ អនាគតំ សញ្ញញណ ៃិ ង្
សពា ញ្ញត
ុ ញ្ញញណ មាៃព្ពះញាណនាំមុខ ចព្ប្បព្ប្បួេលៅាមព្ពះញាណ” ដូ លចា ះឬយា៉ាង្ណា ?
ល្លើ យថា មិ ៃជំោស់លទ ការលធាើ ៃូវការែែឹមរប្បស់ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ សូ មបីព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
លដ្ឋយហសិ តុ ប្បាទចិ តត

ចដេជាអលហតុ កក៏ រាប្ប់ថាចព្ប្បព្ប្បួេលៅាមព្ពះញាណៃុ ះឯង្

គឺ
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ប្បុ លពា ៃិវាោៃុ សសតិ ញ្ញញណជាលដើ មោំង្លៃះលកើ តល ើង្មុ ៃ លហើ យចិ តត ដួ ង្លៃះក៏ លកើ តល ើង្ាម
លព្កាយ កាេលប្បើ ដូលចា ះ ក៏ មិៃជំោស់ៃឹ ង្ព្ពះបាេី ណាៗ ល ើយ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ លៅចតអះអាង្
លដ្ឋយលហតុ ្េ ចដេលេើ កមកសួ រលៃះលទៀត អលហតុ កចិ តតដួ ង្ដនទចដេជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យ
កាយកលព្មើ កបាៃ (គឺ មលនាោារាវជា ៃចិ តត) ក៏ មិៃអាចៃឹ ង្មាៃចំ លព្វះព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគបាៃ
ដូ ចគាា ។ លព្ព្វះអធិ ប្បាយយា៉ាង្លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ាមប្បញ្ា ោារ ចិ តត ដួ ង្លៃះមាៃព្តឹ ម
ចតការលកើ តលោមៃសសប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃអាចលធាើ ៃូ វការែែឹមលអាយព្បាកដបាៃល ើយ លព្ព្វះ
ចិ តតាមប្បញ្ា ោារមាៃកមាលំង្លខសោយ មិ ៃអាចលធាើ កាយវិ ញ្ញតតិ (រូ ប្បធម៌ ចដេជាលហតុ ឲ្យកាយ
កលព្មើ កាមលសចកតី ព្បាថាា)

ឲ្យលកើ តបាៃចំ លព្វះលពេចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមមលនាោារៃុ ះឯង្

ជាធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្ អាចលធាើ ៃូវការែែឹមលអាយព្បាកដបាៃ គប្បបីព្ជាប្បការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃ
ហសិ តុ ប្បាទចិ តត ាមព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ ។
សរុ ប្បមកអលហតុ កចិ តតមាៃ ១៨ ដួ ង្ លដ្ឋយអាការោំង្ពួ ង្ គឺ អកុ សេវិ បាក ៧
កុ សេវិ បាក ៨ កិ រិយា ៣ ាមព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ ។
គាថាសង្គហៈ
សរុ ប្បអលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ

ព្បាថាាសរុ ប្បប្បណា
ត អលហតុ កចិ តតោំង្ឡាយ

ចដេបាៃលព្វេរួ ច

លហើ យលនាះ លទើ ប្បលព្វេជាគាថា ថា ៖
សាតកុ សេបាកាៃិ

ប្បុ ញ្ញបាកាៃិ អដឋ ធា

ព្កិ យាចិ ាតៃិ តី ណីតិ

អដ្ឋឋរស អលហតុ កា ។

អលហតុ កចិ តត ុប្បាទមាៃ ១៨ ដួ ង្ គឺ អកុ សេវិ បាក ៧ ដួ ង្ កុ សេវិ បាក ៨ ដួ ង្
កិ រិយាចិ តត ៣ ដួ ង្ ។
ចប់អដេត្ុក្ចិត្ត ១៨

ួខ ។
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ច្ោភណឆិតត ៥៩ ដួង្
ព្ពះអៃុ រុោធចារយកាេបាៃសចមដ ង្ចិ តត ៣០ ដួ ង្គត់ គឺ អកុ សេ ១២ ដួ ង្ ៃិ ង្អលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្លហើ យ ឥ ូវលៃះព្បាថាាៃឹ ង្សចមដ ង្ចិ តតលព្តពី ចិតត ៣០ ដួ ង្លនាះ លដ្ឋយាំង្ល្មះ
លៅដូ ចគាាថា “លោភណ” លទើ ប្បលព្វេព្វកយជាគាថា ថា ៖
បាបាលហតុ កមុ ាតៃិ

លោភណាៃី តិ វុចាលរ

ឯកូ ៃសដឋិ

អលថកៃវុ តីប្បិ

ចិ ាតៃិ

វា ។

ចព្ប្បថា ចិ តត ចដេ្ុ តចាកបាប្បចិ តត (អកុ សេចិ តត) ៃិ ង្្ុ តចាកអលហតុ កចិ តត មាៃ
៥៩ ដួ ង្ ឬសូ មបី ៩១ ដួ ង្ លៅថា លោភណចិ តត ដូ លចា ះ ។
អធិ ប្បាយគាថាសង្គហៈ
លសចកដី ថា ចិ តត ណាញាុំង្ប្បុ គគេចដេជាទី អាព្ស័ យរប្បស់ខលួៃឲ្យដេ់ ៃូ វទុ កា មាៃទុ កា
កា ុង្អបាយជាលដើ ម ចិ តត លនាះលៅថា បាប្បចិ តត បាៃដេ់ អកុ សេចិ តត ១២ ដួ ង្ៃុ ះឯង្ ។ ចិ តត
ណាមិ ៃមាៃការព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យលហតុ ោំង្ឡាយ

មាៃលោភៈជាលដើ ម

ាមព្ប្បការចដេ

លព្វេលហើ យ ចិ តត លនាះលៅថា អលហតុ កចិ តត បាៃដេ់ អលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្ចដេលព្វេ
លហើ យៃុ ះឯង្ ។ ចិ តតចដេលៅថា លោភណចិ តតលៃះ ជាចិ តតចដេមិ ៃមាៃជាតិ ជាអកុ សេ
លហើ យសុ ទធ ចតជាចិ តតចដេព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យលហតុ ។ លោភណចិ តតលៃះមាៃ ៥៩ ដួ ង្ គឺ
កាមាវចរចិ តតដ៏ លសសោំង្អស់ ២៤ ដួ ង្, មហគគ តចិ តត ២៧ ដួ ង្ ៃិ ង្លោកុ តតរចិ តត ៨ ដួ ង្ ឬ
ៃិ យាយថាមាៃ ៩១ ដួ ង្ក៏ បាៃ លដ្ឋយលធាើ លោកុ តតរចិ តត ៨ ដួ ង្ ៃី មួយ ៗ ឲ្យជា ៥ ដួ ង្ ាមការ
ព្ប្បកប្បរួ មគាាជាមួ យ្ៃ ៥ យា៉ាង្ មាៃប្បឋមជាៃជាលដើ ម លព្ព្វះលោកុ តតរចិ តតចដេមិ ៃ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មជាមួ យ្ៃោំង្ឡាយ មាៃប្បឋមជាៃជាលដើ មលនាះមិ ៃមាៃល ើយ កាេលប្បើ
ដូ លចា ះ ក៏ ៃឹង្បាៃលោកុ តតរចិ តតចដេព្ប្បកប្បជាមួ យប្បឋមជាៃ ៨ ដួ ង្ ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យ
ទុ តិ យជាៃជាលដើ ម ៃី មួយៗ ៨ ដួ ង្ រួ មជាលោកុ តតរចិ តត ៤០ ដួ ង្ ។
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លោភណចិ តតលៃះ លព្វេលដ្ឋយជាតិ មាៃ ២ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ កុ សេ ៃិ ង្អពោកត ឬមាៃ
៣ លដ្ឋយចចកអពោកតជា ២ គឺ វិ បាកៃិ ង្កិ រិយា ។ ចិ តតោំង្លៃះ លៅថាលោភណចិ តត លដ្ឋយ
លហតុ ៣ ព្ប្បការ គឺ កា ុង្ប្បណា
ដ ចិ តត ោំង្ ៥៩ ដួ ង្លៃះ ។
១. ពួ កចិ តតចដេមាៃជាតិ ជាកុ សេ ល្មះថា លោភណចិ តត លព្ព្វះជាចិ តត ចដេនាំ
មកៃូ វគុ ណចដេេអ (លោភណគុ ណាវហៃលា) លសចកដី ថា ប្បណា
ដ គុ ណចដេេអ លព្វេគឺ
ការលធាើ េអោំង្ឡាយ មាៃោៃ សី េ ជាលដើ ម សលព្មចបាៃ លកើ តល ើង្បាៃ លព្ព្វះកុ សេចិ តត
ោំង្លៃះ លព្ព្វះលហតុ លនាះកុ សេចិ តតោំង្លៃះ លទើ ប្បល្មះថា លោភណចិ តត ។
២. ពួ កចិ តតចដេមាៃជាតិ ជាវិ បាក ល្មះថា លោភណចិ តត លព្ព្វះមាៃចិ តត ចដេនាំ
មកៃូ វគុ ណលនាះជាលហតុ (តំ លហតុ កាត) គឺ មាៃកុ សេចិ តតោំង្លនាះជាលហតុ ៃុ ះឯង្ ។
៣. ពួ កចិ តតចដេមាៃជាតិ ជាកិ រិយា ល្មះថា លោភណចិ តត លព្ព្វះព្តឹ មចតជាចិ តត
ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យលហតុ ចដេមិ ៃមាៃលោសមាៃអលោភលហតុ ជាលដើ ម (អលោភាទិ អៃវជា លហតុ សមបលយាគលា) ។
កាមាវឆរច្ោភណឆិតត ២៤ ដួង្
កាមាវឆរកុ សលឆិតត ៨ ដួង្
តលៅលៃះ

ព្ពះអៃុ រុោធចារយៃឹ ង្លព្វេលោភណចិ តត

មាៃកុ សេចិ តតជាលដើ មលៃះ

លៅាមេំ ដ្ឋប្ប់ភូ មិ ោំង្ ៤ មាៃកាមាវចរជាលដើ ម លដ្ឋយចាប្ប់ល្ដើ មពី កាមាវចរកុ សេចិ តតមុ ៃ
ដូ ចតលៅលៃះ, ចិ តតោំង្លៃះ គឺ ៖
លោមៃសសសហគតំ ញាណសមបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក
១ ដួ ង្ ។
លោមៃសសសហគតំ ញាណវិប្បបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ ត
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ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្បាសចាកប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក ១
ដួ ង្ ។
ឧលប្បកាាសហគតំ ញាណសមបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ តល ើង្
ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ។
ឧលប្បកាាសហគតំ ញាណវិ ប្បបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ តល ើង្
ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ព្បាសចាកប្បញ្ញញជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ។
ចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា សលហតុ កកាមាវចរកុ សេចិ តត កាមាវចរកុ សេចិ តត
ចដេមាៃលហតុ ។
អធិ ប្បាយសលហតុ កកាមាវចរកុ សេចិ តត ៨ ដួ ង្
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ លេើ កយកកុ សេចិ តតសចមដ ង្មុ ៃ លព្ព្វះភូ មិ ៃីមួយៗ មាៃកាមាវចរភូ មិ ជាលដើ ម ក៏ មាៃកុ សេៃុ ះឯង្ខ្លង្លដើ ម ាមេំ ដ្ឋប្ប់នៃលទសនា ។ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្ប
អតថ ៃ័ យរប្បស់ព្វកយ ចដេព្បាកដកា ុង្ល្មះ ចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្លនាះ ដូ ចតលៅលៃះ ។
កា ុង្ព្វកយថា លកើ តល ង្
ើ ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា លៃះ គប្បបីព្ជាប្បអតថ ៃិ ង្ព្វកយ
អធិ ប្បាយរប្បស់ព្វកយថា “លកើ តល ើង្ព្ពម”, ៃិ ង្ព្វកយថា “លោមៃសសលវទនា” ាមព្ប្បការ
ចដេបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្លោភមូ េចិ តត ៨ ដួ ង្ៃុ ះឯង្ ល្សង្គាាព្តឹ មចតប្ប៉ាុ លណណះថា លនាះជា
អកុ សេ ប្ប៉ាុ ចៃត លៃះជាកុ សេ ។ លោះប្បី ដូលចាាះ លព្ព្វះលហតុ ចដេជាកុ សេ លោមៃសសលវទនាកា ុង្កុ សេចិ តត ៤ ដួ ង្លៃះៃឹ ង្លកើ តល ើង្ពី លហតុ ដូ ចគាា ជាមួ យៃឹ ង្លោមៃសសលវទនា
កា ុង្អកុ សេក៏ លទ ។
លហតុ លកើ តល ង្
ើ នៃលោមៃសសលវទនា
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បដេ់ លហតុ លកើ តល ើង្នៃលោមៃសសលវទនា

កា ុង្កុ សេចិ តតោំង្

៤ ដួ ង្លៃះ យា៉ាង្លៃះថា ៖
ពេវសោធ

សោធចដេមាៃកមាលំង្

គឺ សោធចដេលកើ តកមាលំង្លដ្ឋយអំ ណាចការ
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ពិ ចារណាថា “ជាោភរប្បស់អាាមអែហា អាាមអែបាៃេអ លហើ យហា ចដេមាៃឱកាសបាៃ
លធើា ប្បុណយ មាៃោៃជាលដើ ម” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ទសសៃសមបតតិ
ទសសៃសមបតដិ

ការដេ់ ព្ពមនៃទសសៃៈ

ជាល្មះរប្បស់សមាមទិ ដឋិ

ល្មះថា

ការដេ់ ព្ពមនៃទសសៃៈ

ឬ

ចដេព្ប្បព្ពឹ តដលៅកា ុង្ខណៈលធាើ ប្បុណយោំង្ឡាយ

លដ្ឋយៃ័ យថា “ោៃចដេប្បុ គគេឲ្យលហើ យ រចមង្មាៃ្េពិ ត”ដូ លចា ះជាលដើ ម មិ ៃមាៃលសចកដី
សង្ស័យកា ុង្ការលធាើ លដ្ឋយៃ័ យថា “មាៃ្េពិ តឬហា ឬមិ ៃមាៃ្េលទ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ប្បចា យប្បដិ គាគហកាទិ សមបតតិ

ការដេ់ ព្ពមនៃប្បចា័ យៃិ ង្ប្បុ គគេអា កទទួ េប្បចា័ យ

ជាលដើ ម គឺ ការដេ់ ព្ពមនៃប្បចា័ យ ៤ មាៃអាហារជាលដើ ម ចដេសុ ទធ ចតជារប្បស់ព្ប្បណីត ៃិ ង្
មាៃប្បរិ ប្បូរព្គប្ប់ព្គាៃ់ សមាមព្បាថាា

ោំង្ប្បុ គគេអា កទទួ េប្បចា័ យលនាះក៏ ជាប្បុ គគេដេ់ ព្ពម

លដ្ឋយសី េ ៃិ ង្វតត មាៃការសព្ង្ួមឥរិ យាប្បថ គួ រព្ជះថាល គួ រលគារព គួ រប្បូ ជាជាលដើ ម ដូ លចា ះ ។
ព្វកយថា “ជាលដើ ម”(១) រួ មយកការដេ់ ព្ពមនៃលទសៈ គឺ ទី កចៃល ង្លធាើ ប្បុណយ, កិ រិយា
ដេ់ ព្ពមនៃកាេៈ គឺ លវោចដេលធាើ ប្បុណយបាៃព្សួេ, កិ រិយាដេ់ ព្ពមនៃមិ តត គឺ កេោណមិ តតអា កជួ យចៃនាំឥដ្ឋឋរមម ណ៍, ភាពជាប្បុ គគេមាៃប្បដិ សៃធិ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសស, ភាពជា
ប្បុ គគេមិ ៃសុ ខុម, ការពិ ចារណាលឃើ ែអាៃិ សង្សរប្បស់ប្បុ ណយលរឿយៗ ថាប្បុ ណយោំង្ឡាយ
រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពម លដើ មបីមៃុ សសសមបតតិ លដើ មបីលទវសមបតតិ ឬៃិ ព្វាៃសមបតតិ ជាលដើ ម ។
លោមៃសសលវទនាកា ុង្កុ សេចិ តត ៤ ដួ ង្លៃះលកើ តល ើង្អាព្ស័ យលហតុ មាៃព្ប្បការដូ ចលព្វេ
មកលៃះ ។ ចិ តត ៤ ដួ ង្លៃះ លកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនាលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ
លទើ ប្បល្មះថា លោមៃសសសហគតំ ។

(១) អតថ លយាជនា ១/៣៦២
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ព្វកយថា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញ គប្បបីព្ជាប្បព្វកយថា “សមបយុ តត ” ាមព្ប្បការចដេបាៃ
លព្វេលហើ យកា ុង្អកុ សេចិ តតៃុ ះឯង្ ។ ចំ ចណកព្វកយថា “ញាណ” បាៃដេ់ ប្បញ្ញញៃុ ះឯង្ ។
ធមម ជាតិ លៃះ ល្មះថា ប្បញ្ញញ លព្ព្វះអតថ ថា ដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។ ប្បញ្ញញៃុ ះឯង្ ល្មះថា
ញាណ លព្ព្វះអតថ ថា ដឹ ង្ គឺ ចាក់ ធល ុះាមសមគួ រដេ់ សភាវៈ ។ កុ សេចិ តតោំង្លៃះជាធមម ជាតិ
ចដេសមបយុ តត ជាមួ យញាណ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា ញាណសមបយុ តត ំ ។
លហតុ នៃភាវៈជាចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញញ
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលហតុ នៃចិ តត ចដេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញញយា៉ាង្លៃះថា ៖
- ប្បញ្ញញសំ វតត ៃិ កកមម ំ កមម ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យប្បញ្ញញ បាៃដេ់ កមម ចដេលធាើ
លដ្ឋយប្បញ្ញញៃុ ះឯង្ លព្វេគឺ កា ុង្ខណៈចដេលធាើ កមម េអោំង្ឡាយ មាៃោៃជាលដើ ម រចមង្ជា
អា កមាៃព្ប្បព្កតី ពិ ចារណាដេ់ ភាវៈជាកមម ចដេគួ រលធាើ ចដេមាៃចតគុ ណចតមោ៉ាង្ មិ ៃមាៃ
លោសល ើយ,

ជាការលធាើ ចដេប្បណឌិតសរលសើ រ

ឬពិ ចារណាលឃើ ែអាៃិ សង្សនៃការលធាើ

លដ្ឋយៃ័ យថា នាំមកៃូ វព្ប្បលយាជៃ៍ កាុង្លោកលៃះខលះ កា ុង្ប្បរលោកខលះ ឬសូ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដ៏
នព្កចេង្ (គឺ ព្ពះៃិ ព្វាៃ) ាមសមគួ រជាលដើ ម ។ កុ សេចិ តតចដេលកើ តល ើង្កា ុង្លវោលនាះ
ភាគលព្ចើ ៃរចមង្ជាចិ តតចដេព្ប្បកប្បជាមួ យញាណ ។
-

អពោប្បជា លោកូ ប្បប្បតតិ

ភាពជាអា កលកើ តល ើង្កា ុង្លោក

ចដេមិ ៃមាៃការ

លប្បៀតលប្បៀៃ បាៃដេ់ ការលកើ តល ើង្កា ុង្រូ ប្បភព លព្ព្វះកា ុង្រូ ប្បភពលនាះ ប្បចា័ យមាៃអារមម ណ៍
ឧតុ (សភាពលតដព្តជាក់ ) ជាលដើ ម ចដេជាសព្តូវរប្បស់ប្បញ្ញញមាៃតិ ចតួ ច ចំ ចណកប្បចា័ យ
ចដេឧប្បតថ មភ ដេ់ ប្បញ្ញញមាៃលព្ចើ ៃ ប្បញ្ញញមាៃឱកាសលកើ តល ើង្បាៃលដ្ឋយលព្ចើ ៃ សូ មបីចុតិពី
ព្ពហម លោកលនាះ មកប្បដិ សៃធិ កាុង្លទវលោក ឬមៃុ សសលោកកុ សេចិ តតព្ប្បលភទលៃះក៏ លៅចត
លកើ តល ើង្បាៃលដ្ឋយង្ខយកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ
ជាតិ មុ ៃ ។

លដ្ឋយអំ ណាចចដេធាលប្ប់សៃសំមកកា ុង្
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- ឥន្ទៃេិ យប្បរិ បាលកា ភាពជាអា កមាៃឥន្ទៃេិ យចាស់កាល ចដេល្មះថាឥន្ទៃេិ យកា ុង្ទី លៃះ
សំ លៅដេ់ ប្បញ្ញញ

លសចកដី ថាឥន្ទៃេិ យគឺ ប្បញ្ញញលៃះ

ក៏ ជាលហតុ នៃចិ តត ចដេសមបយុ តត ជាមួ យ

ញាណមួ យព្ប្បលភទ ។ ពិ តដូ លចាាះ កា ុង្រយៈលពេមួ យរយឆ្ងាំចដេជាអាយុ កប្បប (អាយុ កប្បប គឺ
ការកំណត់ អាយុ រប្បស់មៃុ សសសម័ យលនាះ ៗ កា ុង្សម័ យពុ ទធកាេ លោកលព្វេថា អាយុ កប្បបរប្បស់មៃុ សសកា ុង្ជមព ូទាីប្ប មាៃព្ប្បមាណមួ យរយឆ្ងាំ) លនាះលោកចចកជា ១០ ចំ ចណក
មួ យចំ ចណក ១០ ឆ្ងាំលដ្ឋយកំណត់ ទុ កថា រយៈលពេ ១០ ឆ្ងាំដំប្បូង្លនាះ លៅថា “ខិឌ្ឌឌទសក”
លព្ព្វះជារយៈលពេ ១០ឆ្ងាំ ចដេមាៃចតការលេង្លសើ ចដូ លចា ះជាលដើ ម ។ ឯរយៈលពេ ១០ ឆ្ងាំ
ចដេជាចំ ចណកទី ៥ លោកលៅថា “ប្បញ្ញញទសក” លព្ព្វះជារយៈលពេ ១០ ឆ្ងាំ ចដេមាៃ
ប្បញ្ញញ ចាស់កាល គឺ លកើ តល ើង្ង្ខយជាង្លពេដនទ ។ លោកលព្វេថា អា កមាៃអាយុ ចលនាលះលៃះ
គឺ ពី ៤០ ដេ់ ៥០ ឆ្ងាំ ជាព្ប្បព្កតី មុ ៃលៃះ បាៃល្មះថា ជាមៃុ សសលខសោយប្បញ្ញញ េង ង្់លលល លពេ
មកដេ់ រយៈលៃះ លគៃឹ ង្លកើ តការពិ ចារណាកា ង្
ុ ការយេ់ ដឹ ង្ៃូ វវតថ ុល្សង្ៗ បាៃខលះ កាេ លប្បើ
ដូ លចា ះ សព្មាប្ប់មៃុ សសចដេឆ្ងលត លចះដឹ ង្សពា ព្គប្ប់ាមធមម ា ក៏ មិៃមាៃព្វកយអាី ៃឹ ង្ៃិ យាយ
ល ើយ ។ សរុ ប្បលសចកដី ថា លព្ព្វះបាៃជួ ប្បសម័ យចដេមាៃប្បញ្ញញចាស់កាលជាប្បចា័ យ កុ សេចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយញាណ រចមង្មាៃឱកាសព្ប្បព្ពឹ តតលៅង្ខយ ។
- កិ លេសទូ រភាលវា ភាពជាប្បុ គគេឆ្ងងយចាកកិ លេស គប្បបីព្ជាប្បថា

សូ មបីភាពជា

ប្បុ គគេឆ្ងងយចាកកិ លេស លដ្ឋយអំ ណាចនៃការចលព្មើ ៃសមថ ឬវិ ប្បសសនា ក៏ ជាលហតុ នៃ
សភាពជាចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យញាណបាៃដូ ចគាា លព្ព្វះសមថឬវិ ប្បសសនាចដេលកើ ត
ល ើង្

រចមង្កមាាត់ កិ លេសចដេជាសព្តូវរប្បស់ប្បញ្ញញ ចដេលធាើ ឲ្យប្បញ្ញញទៃ់ លខសោយ

ឲ្យ

បាត់ ប្បង្់លៅ ាមសមគួ រដេ់ អាៃុ ភាព ប្បញ្ញញរចមង្មាៃឱកាសលកើ តល ើង្បាៃង្ខយ លដ្ឋយ
អាព្ស័ យភាវៈលៃះ ។
មួ យវិ ែលទៀត សូ មបីភាពជាអា កមាៃប្បដិ សៃធិ ចិតតព្ប្បកប្បលដ្ឋយលហតុ ៣ គឺ អលោភៈ
អលោសៈ ៃិ ង្អលមាហៈ ក៏ ចាត់ ថាជាលហតុ មួ យព្ប្បលភទលទៀត ចដេលធាើ ឲ្យចិ តត សមបយុ តត
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ជាមួ យញាណលៃះ មាៃឱកាសលកើ តល ើង្បាៃ ។ ពិ តដូ លចាាះ អា កចដេព្តូវការចលព្មើ ៃ
អធិ កុសេ (កុ សេចដេព្ប្បលសើ រជាង្កុ សេធមម ា) គឺ សមថឬវិ ប្បសសនា ការចលព្មើ ៃៃូ វ
អធិ កុសេ រប្បស់លគ រចមង្សលព្មចបាៃ បាៃលសចកដី ថា ្ៃលកើ តល ើង្បាៃ មគគ លកើ ត
ល ើង្បាៃ ក៏ ោេ់ ចតមាៃការព្ពមគាានៃធម៌ ោំង្ឡាយចដេជាប្បចា័ យ ដូ ចជា កា ុង្ភពមុ ៃបាៃ
សៃសំប្បុញ្ញញធិ ការកា ុង្សមថ

ឬកា ុង្វិ ប្បសសនាមកលហើ យលដ្ឋយេអ

ជាលដើ ម

កា ុង្ប្បណា
ដ ធម៌

ោំង្ឡាយចដេជាប្បចា័ យលនាះ ភាពជាប្បុ គគេមាៃប្បដិ សៃធិ ចិតត ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលហតុ ៣ ក៏
ជាប្បចា័ យដ៏ សំខ្លៃ់ កា ុង្ប្បចា ុប្បបៃា ជាតិ លព្ព្វះលហតុ អាី ? លព្ព្វះថា ការចដេៃឹ ង្ចលព្មើ ៃអធិ កុ សេឲ្យសលព្មចបាៃលដ្ឋយេអ លនាះ ព្តូវអាព្ស័ យប្បញ្ញញជាចមបង្ អត់ មិ ៃបាៃ ចដេប្បញ្ញញ
លៃះៃឹ ង្លកើ តល ើង្បាៃលរឿយៗ

ៃិ ង្ចលព្មើ ៃលព្ចើ ៃៗ

ល ើង្

លធាើ ឲ្យ្ៃលៅមុ ខរហូ តបាៃ

សលព្មចៃូ វ្េចដេព្តូវការ លព្ព្វះភាវៈចដេព្ពះលយាគាវចរជាអា កមាៃប្បដិ សៃធិ លដ្ឋយេអ
គឺ ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលហតុ ៣ ៃុ ះឯង្ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ។ ព្វកយថា “ជាលដើ ម” លៅមាៃការសលន្ទង្ខគះ
យកលហតុ ោំង្ឡាយ មាៃកេោណមិ តត ៃិ ង្លយាៃិ លោមៃសិ ការៈ ជាលដើ ម ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលហតុ លកើ តល ើង្នៃសភាពចិ តត ចដេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញញ ាម
ចដេលព្វេមកលហើ យលៃះចុ ះ ។
ចំ ចណកព្វកយថា ញាណវិ ប្បបយុ តត លសចកដី ថា កុ សេចិ តតដួ ង្លនាះៗ លោះជាធមម ជាតិ
ចដេលកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនាក៏ លដ្ឋយ លកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា
ក៏ លដ្ឋយ ល្មះថា ញាណវិ ប្បបយុ តត ំ ព្បាសចាកញាណ លព្ព្វះភាពចដេព្បាសចាកញាណ គឺ
មិ ៃព្ប្បកប្បជាមួ យញាណ

លព្ព្វះមាៃការខាះខ្លតលហតុ រប្បស់ញាណ

មាៃកមម ចដេព្ប្បព្ពឹ តត

លៅព្ពមជាមួ យប្បញ្ញញជាលដើ ម ដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ ។
មួ យវិ ែលទៀត ការង្ខរចដេលធាើ លរឿយៗ ដំ ប្បូង្ៗ រចមង្សលព្មចលដ្ឋយេអ លព្ព្វះ
អាព្ស័ យប្បញ្ញញ, ព្គាលព្កាយៗ រចមង្សលព្មចបាៃសូ មបីមិៃអាព្ស័ យប្បញ្ញញ លព្ព្វះមាៃការ
ោេត់ ជំនាែេអ លហើ យ

ដូ ចការោាធោយព្ពះបាេី

ដំ ប្បូង្ៗ

ព្តូវលព្ប្បើ ប្បញ្ញញពិ ចារណាអតថ
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ពិ ចារណាធម៌ កា ុង្ខណៈចដេសូ ព្តលនាះ លព្កាយមកអតថ ៃិ ង្ធម៌ រចមង្ព្បាកដឯង្ លដ្ឋយមិ ៃ
ចាំបាច់ លព្ប្បើ ប្បញ្ញញពិ ចារណា លព្ព្វះលកើ តការោេត់ ជំនាែេអ លហើ យ លព្ព្វះដូ លចាាះ ប្បណឌិតគប្បបី
ព្ជាប្បថា កា ុង្អារមម ណ៍ចដេប្បញ្ញញធាលប្ប់លកើ តលហើ យ តមកចិ តតក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាធមម ជាតិ
ចដេព្បាសចាកញាណកា ង្
ុ ព្គាខលះ លដ្ឋយអំ ណាចភាពោេត់ ជំនាែ ាមដូ ចចដេលព្វេមក
លៃះចុ ះ ។
ឯព្វកយថា ឧលប្បកាាសហគតំ លកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាលៃះ ប្បណឌិតគប្បបី
ព្ជាប្បអតថ ាមៃ័ យចដេលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ចំ ចណកលហតុ លកើ តល ើង្នៃឧលប្បកាាលវទនាលនាះ
គប្បបីព្ជាប្បលដ្ឋយ្េ ុយគាាជាមួ យលហតុ លកើ តល ើង្នៃលោមៃសសលវទនា

ចដេលព្វេលហើ យ

ដូ លចា ះថា សោធចដេមិ ៃមាៃកមាលង្
ំ ជាលដើ ម មោ៉ាង្លទៀត សូ មបីមជឈាតរមម ណ៍ គឺ អារមម ណ៍ជា
កណា
ដ េមិ ៃគួ រព្បាថាា,

សូ មបីភាពជាអា កមាៃព្ប្បព្កតី សុ ខុម

លព្វេគឺ លព្ចើ ៃលៅលដ្ឋយការ

ពិ ចារណាមុ ៃលធាើ , សូ មបីភាពជាប្បុ គគេអា កមាៃប្បដិ សៃធិ ចិតតព្ប្បកប្បព្ពមជាមួ យឧលប្បកាា ជាលដើ ម
ក៏ គប្បបីនាំមកប្បចៃថ ម ថាជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃឧលប្បកាាលវទនាកា ុង្ទី លៃះបាៃ ។ ឧលប្បកាាលវទនា
កា ុង្កុ សេចិ តតោំង្ ៤ ដួ ង្លៃះ លកើ តល ើង្លដ្ឋយអាព្ស័ យលហតុ ដូ ចចដេលព្វេមកលៃះ ។
កុ សេចិ តតោំង្ ៤ ដួ ង្លៃះលកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្ប
ល្មះថា ឧលប្បកាាសហគតំ ។
ឯព្វកយថា អសង្ខារិ កំ, សសង្ខារិ កំ ជាអសង្ខារិក ជាសសង្ខារិ ក ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បអតថ
ាមៃ័ យចដេលព្វេលហើ យកា ុង្អកុ សេចិ តតលនាះ ។
គប្បបីព្ជាប្ប លហតុ នៃអសង្ខារិ ក កា ុង្អធិ ការនៃកុ សេយា៉ាង្លៃះថា កាយៃិ ង្ចិ តតចដេ
មាៃសមតថ ភាព គឺ មាៃកមាលំង្រឹ ង្មាំ រហ័ សរហួ ៃ លព្ព្វះបាៃទទួ េសប្បាយធម៌ (ធម៌ ជាលហតុ
នៃលសចកដី សុខព្សួេ) ោំង្ឡាយ លព្វេគឺ បាៃទី កចៃល ង្សប្បាយ បាៃអាហារជាទី សប្បាយ
បាៃឧតុ ជាទី សប្បាយជាលដើ ម ៃុ ះឯង្ ជាលហតុ នៃភាពជាអសង្ខារិ ក ។ ចមៃពិ ត ប្បុ គគេមាៃ
កាយៃិ ង្ចិ តតចដេមាៃសមតថ ភាព លព្ព្វះបាៃសប្បាយធម៌ ោំង្ឡាយ ដេ់ លពេលធាើ ប្បុណយ
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ោំង្ឡាយ មាៃោៃជាលដើ ម ភាគលព្ចើ ៃជាអា កខាេ់ខ្លាយកា ុង្ប្បុ ណយៃុ ះឯង្ មិ ៃចាំបាច់ អាព្ស័ យ
អា កដនទដឹ កនាំលទ ។
មួ យវិ ែលទៀត ការធាលប្ប់បាៃលធាើ ៃូវប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ោ
ុ ង្
ំ ឡាយលរឿយៗ មាៃោៃជាលដើ ម
លព្វេគឺ សៃសំមករហូ តជាទមាលប្ប់កា ុង្ប្បុ ណយោំង្ឡាយលនាះ សូ មបីកាុង្ជាតិ មុ ៃក៏ ចាត់ ជាលហតុ
នៃភាពជាអសង្ខារិ ក លព្ព្វះលហតុ អាី ? លព្ព្វះលហតុ ថា កាេលប្បើ លធាើ លរឿយៗ ក៏ រចមង្លធាើ ឲ្យខលួៃជា
អា កមាៃអធោព្ស័ យមាៃចិ តតប្បលង្ខអៃលៅ ប្បៃេ ៃ់លៅ កា ុង្ការលធាើ កមម ដូលចាាះលទៀត ជាធមម ាកាេ
លប្បើ ដេ់ លពេលធាើ ប្បុ ណយលនាះៗ លទៀត សូ មបីមិៃមាៃលគមកដឹ កនាំក៏រចមង្លព្តកអរកា ុង្ការលធាើ
លដ្ឋយខលួៃឯង្ ។
ចំ ចណក

លហតុ នៃសសង្ខារិ ក

គប្បបីព្ជាប្បលដ្ឋយៃ័ យ្េ ុយគាាជាមួ យៃឹ ង្លហតុ នៃ

អសង្ខារិ កាមចដេលព្វេលហើ យលនាះចុ ះ ។
តលៅលៃះ ជាតួ យា៉ាង្ សចមដ ង្អាការលកើ តល ើង្នៃកាមាវចរកុ សេចិ តតោំង្ ៨ លៃះ ។
គប្បបីព្ជាប្ប អាការលកើ តល ើង្នៃកាមាវចរកុ សេចិ តតោំង្លៃះ ដូ ចតលៅលៃះ កា ុង្
លពេណាប្បុ គគេជាអា កលព្តកអររី ករាយ លព្ព្វះបាៃលហតុ នៃលោមៃសសលវទនា មាៃការដេ់
ព្ពមនៃលទយយធម៌

(រប្បស់គួ រឲ្យមាៃប្បចា័ យ

លទយយធម៌ ) ជាលដើ ម

៤

ជាលដើ ម)

ៃិ ង្ប្បដិ គាគហកៈ

(អា កទទួ េ

ឬសូ មបី លហតុ នៃលោមៃសសលវទនាដនទលទៀត មាៃសមាមទិ ដឋិ ចដេ

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយៃ័ យថា “ោៃចដេប្បុ គគេឲ្យលហើ យរចមង្មាៃ្េ មាៃអាៃិ សង្ស” ដូ លចា ះ
ជាលដើ មនាំមុខ មាៃចិ តតមិ ៃរួ ែរា មិ ៃខាិេ លទើ ប្បមិ ៃចាំបាច់ មាៃអា កដនទដឹ កនាំលធាើ ប្បុណយ
ោំង្ឡាយ មាៃោៃជាលដើ ម កា ុង្កាេលនាះកុ សេចិ តតរប្បស់លគ រចមង្ជាធមម ជាតិ ចដេលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនាព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញ ៃិ ង្ជាអសង្ខារិ ក ។
ព្វកយថា ប្បុ គគេចដេជាអា កលព្តកអររី ករាយ ជាព្វកយសចមដ ង្ដេ់ ភាពជាចិ តតចដេ
ព្ប្បកប្បជាមួ យលោមៃសសលវទនា ។ ព្វកយថា មាៃសមាមទិ ដឋិ ។េ។ នាំមុខ ជាព្វកយសចមដ ង្ដេ់
ភាពជាចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យញាណ ។ ញាណ លោកលៅថា សមាមទិ ដឋិ លព្ព្វះអតថ ថាជា
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ការយេ់ ព្តូវ គឺ ការលឃើ ែព្តូវព្តង្់ាមសភាវៈមិ ៃវិ ប្បរិ ត ។ ចំ ចណកព្វកយថា លទើ ប្បមិ ៃ
ចាំបាច់ មាៃអា កដនទដឹ កនាំ ជាព្វកយសចមដ ង្ដេ់ ភាពជា អសង្ខារិ ក ដូ លចា ះឯង្ ។ ចដេលព្វេ
មកលៃះជាៃិ ទសសៃៈ សចមដ ង្អាការលកើ តល ើង្នៃចិ តតដួ ង្ទី ១ ។
ចំ ចណកឯកា ុង្កាេណាប្បុ គគេជាអា កលព្តកអររី ករាយ ាមៃ័ យចដេលព្វេលហើ យ
ៃុ ះឯង្ មាៃសមាមទិ ដឋិ នាំមុខ ចតមាៃចិ តត រួ ែរាមិ ៃមាៃកមាលំង្ លដ្ឋយអំ ណាចនៃភាពជាប្បុ គគេ
េះមិ ៃ្ុ ត េះមិ ៃដ្ឋច់ លព្វេគឺ លៅមាៃចិ តតអាេ័ យ ោដយៃូ វលទយយធម៌ ចដេៃឹ ង្ឲ្យលនាះ
ជាលដើ ម កាេលប្បើ អាកដនទប្បប្បួ េដឹ កនាំ លទើ ប្បលធាើ ប្បុណយលនាះៗ កា ុង្កាេលនាះកុ សេចិ តតរប្បស់
លគរចមង្ជាចិ តត ដួ ង្ទី ១ គឺ លកើ តល ើង្ព្ពមជាមួ យលោមៃសសលវទនាសមបយុ តត ជាមួ យញាណ
ល្សង្គាាចតជាសសង្ខារិ ក លព្ព្វះព្វកយថា កាេលប្បើ អាកដនទប្បប្បួ េដឹ កនាំ ជាព្វកយសចមដ ង្ដេ់
ភាពជាសសង្ខារិ ក ។ ចដេលព្វេមកលៃះ ជាៃិ ទសសៃៈ សចមដ ង្អាការលកើ តល ើង្នៃចិ តតដួ ង្
ទី ២ ។
ចំ ចណកឯ កា ុង្កាេណាពួ កលកម ង្ចដេមាៃទមាលប្ប់លធាើ ប្បុណយ លព្ព្វះបាៃលឃើ ែការ
ប្បដិ ប្បតតិ ព្តឹ មព្តូវរប្បស់ជៃជាញាតិ លរឿយៗ ក៏ កំណត់ ចំ ណាំថា អំ លពើ លៃះជាលសចកដី េអចដេ
មៃុ សសោំង្ឡាយៃិ យមលធាើ ដេ់ បាៃលឃើ ែភិ កា ុោំង្ឡាយ លគក៏ លកើ តលោមៃសស សូ មបីមិៃ
មាៃមៃុ សសចាស់ដឹ កនាំ ក៏ ព្ប្បលគៃរប្បស់ចដេមាៃៃូ វកា ុង្នដលៅលដ្ឋយព្ប្បញាប្ប់ខលះ ថាាយប្បង្គ ំ
ខលះ កា ុង្កាេលនាះកុ សេចិ តតរប្បស់លកម ង្ោំង្លនាះ ល្មះថា ព្ប្បកប្បជាមួ យលោមៃសស ព្បាស
ចាកញាណជាអសង្ខារិ ក ។ ក៏ ព្វកយថាពួ កលកម ង្តូ ច ។េ។ ក៏ កំណត់ ចំ ណាថា
ំ
អំ លពើ លៃះជា
លសចកដី េអចដេមៃុ សសោំង្ឡាយៃិ យមលធាើ ជាព្វកយសចមដ ង្ដេ់ ភាពជាចិ តត ចដេព្បាសចាក
ញាណ លព្ព្វះលកម ង្តូ ចជាមៃុ សសមិ ៃដឹ ង្កដី ព្គាៃ់ ចតលធាើ លៅាមមៃុ សសចាស់ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃ
ប្បញ្ញញកា ុង្ការពិ ចារណាដេ់ លហតុ ្េ ចដេគួ រលធាើ ប្បុ ណយកា ុង្ព្គាលនាះៗ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា ការ
លព្វេដេ់ លកម ង្តូ ច

គឺ ព្គាៃ់ ចតសចមដ ង្តួ យា៉ាង្ចដេលឃើ ែចាស់

ៃិ ង្ង្ខយយេ់

មិ ៃ
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អធិ ប្បាយសោភណចិត្ត ៥៩ ដួ ង្

ចមៃមាៃៃ័ យថា ចិ តតដួ ង្លៃះៃឹ ង្មិ ៃលកើ តដេ់ មៃុ សសធំ ដឹង្កដី លនាះលទ ។ ចដេលព្វេមកលៃះ
ជាៃិ ទសសៃៈសចមដ ង្អាការលកើ តល ើង្នៃដួ ង្ទី ៣ ។
ចំ ចណកឯ

កា ុង្កាេណាពួ កលកម ង្តូ ច

សូ មបីលឃើ ែភិ កា ុោំង្ឡាយលហើ យលកើ ត

លោមៃសស ចតមាៃចិ តត រួ ែរាលៅវិ ែ មិ ៃមាៃកមាលំង្ ព្តូវពួ កញាតិ ដឹ កនាំថា “ឯង្ចូ រព្ប្បលគៃ,
ឯង្ចូ រថាាយប្បង្គ”ំ ដូ លចា ះ លទើ ប្បប្បដិ ប្បតតិ ាម កា ុង្កាេលនាះ កុ សេចិ តតរប្បស់លកម ង្តូ ចោំង្លនាះ
រចមង្ជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យលោមៃសស ព្បាសចាកប្បញ្ញញជាសសង្ខារិ ក ។ លព្វេគឺ
ជាចិ តតដួ ង្ទី ៤ ។
ចំ ចណកឯ កា ុង្កាេណាប្បុ គគេចដេព្បាសចាកលោមៃសស កា ុង្វារៈោំង្ ៤ ចដេ
បាៃលព្វេលហើ យ

លព្ព្វះមិ ៃមាៃលហតុ នៃលោមៃសសោំង្ឡាយ

មាៃការដេ់ ព្ពមនៃ

លទយយធម៌ ៃិង្ប្បដិ គាគហកៈជាលដើ ម ចតមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅល្សង្ពី លៃះ ដូ ចចដេលព្វេលហើ យ
កា ុង្ចិ តត ៤ ដួ ង្ ដំ ប្បូង្ កា ុង្លវោលនាះ ចិ តត ៤ ដួ ង្ដ៏ លសសាមេំ ដ្ឋប្ប់ ចដេសុ ទធ ចត
ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា រចមង្លកើ តល ើង្ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា កាមាវចរកុ សេចិ តត ចចកបាៃជា ៨ ដួ ង្ លដ្ឋយអំ ណាចនៃលវទនា
ញាណ ៃិ ង្សង្ខារ លដ្ឋយៃ័ យដូ ចគាាជាមួ យលោភមូ េចិ តតចដេចចកជា ៨ ដួ ង្ លដ្ឋយ
អំ ណាចនៃលវទនា ទិ ដឋិ ៃិ ង្សង្ខារៃុ ះឯង្ ។
ប្បទថា អដឋ ប្បិ ចដេចព្ប្បថា “ោំង្ ៨ ដួ ង្” លនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ប្បិ សពេ ព្ពះអៃុ រុោធចារយ
រួ ប្បរួ មបាៃលព្ចើ ៃដួ ង្នៃកុ សេចិ តតលៃះ លដ្ឋយអំ ណាចនៃប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុ ១០ ជាលដើ ម ។
តលៅលៃះ ជាវិ ធីរាប្ប់កាមាវចរកុ សេចិ តតបាៃលព្ចើ ៃជាង្ ៨ ដួ ង្
ចមៃពិ ត ប្បុ រាណាចារយោំង្ឡាយ បាៃលព្វេទុ កជាគាថាថា ៖
កលមៃ ប្បុ ញ្ញវតថ ហ
ូ ិ

លគាចរាធិ ប្បតី ហិ ច

កមម ហីនាទិ លា លចវ

គលណយយ ៃយលកាវិ លោ ។
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ចិ ត្តសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ១

ប្បណឌិតអា ក្លសកា ុង្ៃ័ យ

គប្បបីរាប្ប់កុ សេចិ តតលដ្ឋយប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្ឡាយ

លដ្ឋយអារមម ណ៍ លដ្ឋយអធិ ប្បតី ធម៌ លដ្ឋយកមម ៃិ ង្លដ្ឋយព្ប្បលភទនៃចិ តត ទៃ់ លខសោយជាលដើ ម
ាមេំ ដ្ឋប្ប់ចុ ះ ។
អធិ ប្បាយលសចកដី ថា កុ សេចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះ ជាដំ ប្បូង្អាចរាប្ប់ជា ៨០ ដួ ង្ក៏ បាៃ
លដ្ឋយការចប្បង្ចចកដួ ង្ៃី មួយៗ ជា ១០ ដួ ង្ ាមប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុ ១០ យា៉ាង្ លព្ព្វះថា ប្បុ ញ្ញកិរិយា
វតថ ុោំង្ឡាយ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចនៃកុ សេចិ តតោំង្លៃះ ។
កមម ១០ យា៉ាង្ មាៃោៃជាលដើ ម ល្មះថា ប្បុ ណយ លព្ព្វះអតថ ថាជព្មះចិ តតរប្បស់ខលួៃឲ្យ
ប្បរិ សុទធ ឬលព្ព្វះអតថ ថា ជារប្បស់ចដេគួ រប្បំ លពែ, ល្មះថា កិ រិយា លព្ព្វះជារប្បស់ចដេគួ រ
លធាើ ៃិ ង្ល្មះថា វតថ ុ លព្ព្វះជាទី អាព្ស័ យនៃអាៃិ សង្សោំង្ឡាយ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បលៅ
ថា ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុ មាៃ ១០ យា៉ាង្គឺ ោៃ ការឲ្យ ការចចករំចេក ១, សី េ ការលវៀរចាកការ
ព្ប្បព្ពឹ តតព្ទុសដសី េ ១, ភាវនា ការអប្ប់រំចិតតលដ្ឋយសមថ ឬវិ ប្បសសនា ១, អប្បចាយៃ ការ
លគារពឱៃេំ លោៃដេ់ ប្បុ គគេគួ រលគារព ១, លវយោវចា ការជួ យខាេ់ខ្លាយកា ុង្កិ ចាចដេព្តូវ ១,
ប្បតតិ ោៃ ការចចកចំ ចណកប្បុ ណយចដេខលួៃលធាើ លហើ យ គឺ ឧទេិ សកុ សេចដេខលួៃលធាើ ដេ់ អា ក
ដនទ ១, ប្បាតៃុ លមាទនា ការលព្តកអរជាមួ យកុ សេចដេអា កដនទលធាើ លហើ យ ១, ធមម សសវៃ
ការោដប្ប់ធម៌ ១, ធមម លទសនា ការសចមដ ង្ធម៌ ១, ទិ ដឋ ជ
ុ ុ កមម លធាើ ការយេ់ លឃើ ែឲ្យព្តឹ មព្តូវ គឺ
លកើ តសមាមទិ ដឋិ ១ ដូ លចា ះ ។ លៃះជាលសចកដី សលង្ា ប្បចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុ ១០ ប្បណឌិត
គប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ពិោដរកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៥ តលៅខ្លង្មុ ខចុ ះ ។ កា ុង្ប្បណា
ដ ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្
លៃះ កុ សេចិ តត ៨ ដួ ង្ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយោៃ ពួ កមួ យ, ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយសី េ ពួ ក
មួ យ ដូ លចា ះជាលដើ ម លព្ព្វះដូ លចាាះ កាេលប្បើ ៃឹង្រាប្ប់ចំ ៃួៃកុ សេចិ តតចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយ
ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុ ១០ រចមង្រាប្ប់បាៃជា ៨០ ដួ ង្ ។
មោ៉ាង្លទៀត កុ សេចិ តត ៨០ ដួ ង្

ចដេជាប្ប់ោក់ ទង្លដ្ឋយប្បុ ញ្ញកិរិយាោំង្ ១០ លនាះ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ ៦ មាៃរូ បារមម ណ៍ជាលដើ ម លព្ព្វះថា កា ុង្លពេចដេឲ្យោៃ

75
អធិ ប្បាយសោភណចិត្ត ៥៩ ដួ ង្

លប្បើ កាុង្លពេលនាះឲ្យរូ ប្បជាោៃ ល្មះថាមាៃរូ ប្បជាអារមម ណ៍ លប្បើ កាុង្លពេលនាះឲ្យសំ ល ង្ជា
ោៃ ល្មះថាមាៃសំ ល ង្ជាអារមម ណ៍ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម សូ មបីប្បុញ្ញកិរិយាវតថ ុដ៏លសស មាៃ
សី េជាលដើ ម ប្បណឌិតក៏ គប្បបីសលន្ទង្ខគះអារមម ណ៍លៅាមសមគួ រ ដូ លចា ះថា លពេលវៀរចាកការ
សមាលប្ប់សតា ល្មះថា មាៃធម៌ (គឺ ជី វិតរប្បស់សតា ) ជាអារមម ណ៍ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម សូ មបី
លសចកដី ពិោដរចដេោក់ ទង្លដ្ឋយអារមម ណ៍ ៦ ៃិ ង្ការសលន្ទង្ខគះអារមម ណ៍រប្បស់ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុ
ោំង្លៃះៃឹ ង្មាៃព្បាកដកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៥ ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះដូ លចាាះ កុ សេចិ តតោំង្ ៨០ ដួ ង្លៃះ
កាេលប្បើ គុណៃឹ ង្ ៦ ចដេជាចំ ៃួៃអារមម ណ៍លហើ យ រចមង្រាប្ប់បាៃជា ៤៨០ ដួ ង្ ។ កាេលប្បើ នាំ
យកអធិ ប្បតី ធម៌ មករួ មជាមួ យ្ង្ រចមង្រាប្ប់ចំ ៃួៃកុ សេចិ តតោំង្លៃះបាៃលព្ចើ ៃជាង្លៃះ
លទៀត ។ ពិ តដូ លចាាះ ធម៌ ៤ យា៉ាង្ គឺ ្ៃេ ៈ លសចកដី លពែចិ តតៃឹ ង្លធាើ ១, វី រិយៈ លសចកដី ពោយាម
១, ចិ តត ការយកចិ តតទុ កដ្ឋក់ កា ុង្អារមម ណ៍លនាះៗ ១, វី មំោ លសចកដី ព្តិ ះរិ ះធម៌ ចដេជាល្មះ
រប្បស់ប្បញ្ញញ ១

លោកលៅថា អធិ ប្បតី លព្ព្វះអតថ ថាជាធំ លដ្ឋយអំ ណាចជាព្ប្បមុ ខ កា ុង្ការ

ចាត់ ចចង្ឲ្យសមបយុ តត ធម៌ បាៃខាេ់ខ្លាយកា ុង្កិ ចានាទី លរៀង្ៗខលួៃ រហូ តបាៃសលព្មច្េជាទី
ព្បាថាា អធិ ប្បតី ធម៌ ោំង្លៃះរចមង្មាៃលៅកា ុង្កុ សេចិ តតោំង្លៃះ ប្ប៉ាុ ចៃត កាុង្កុ សេចិ តតោំង្
៤៨០ ដួ ង្លនាះ រចមង្មាៃពួ កចដេវិ ប្បបយុ តត ចាកញាណព្វក់ កណា
ដ េ គឺ ២៤០ ដួ ង្ កាេចចក
លៅាមអធិ ប្បតី ធម៌ ពួ កកុ សេចិ តតចដេវិ ប្បបយុ តត ចាកញាណោំង្លៃះ ក៏ រចមង្មាៃ ៧២០
ដួ ង្ លដ្ឋយយកចំ ៃួៃចិ តត ២៤០ គុ ណៃឹ ង្ ៣ លដ្ឋយអំ ណាចនៃអធិ ប្បតី ៣ យា៉ាង្ លវៀរវី មំោ
ចដេជាល្មះរប្បស់ប្បញ្ញញលចែ

លព្ព្វះប្បញ្ញញមិ ៃមាៃលៅកា ុង្ចិ តតោំង្លៃះលទ

។

ចំ ចណក

កុ សេចិ តត ២៤០ ដ៏ លសស ចដេជាពួ កញាណសមបយុ តត រចមង្មាៃ ៩៦០ ដួ ង្ លដ្ឋយការ
យកចំ ៃួៃ ២៤០ គុ ណៃឹ ង្ ៤ លដ្ឋយអំ ណាចនៃអធិ ប្បតី ធម៌ ោំង្ ៤ ។ កាេលប្បើ ដូលចា ះ ក៏ រចមង្
រាប្ប់កុ សេចិ តតោំង្លៃះ បាៃ ១៦៨០ ដួ ង្ ។
កុ សេចិ តតោំង្ ១៦៨០ លនាះៃុ ះឯង្ កាេចចកលៅាមកមម ៣ យា៉ាង្ គឺ កាយកមម
វចី កមម ៃិ ង្មលនាកមម លហើ យ ក៏ រចមង្រាប្ប់បាៃ ៥០៤០ ដួ ង្ ។
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កុ សេចិ តតោំង្ ៥០៤០ ដួ ង្លនាះៃុ ះឯង្ ចដេជាចិ តតដ៏ ទៃ់ លខសោយ លដ្ឋយអំ ណាចមាៃ
វិ បាកតិ ច ឬព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ប្បុ គគេអា កប្បំ លពែប្បុ ណយ លព្ព្វះលឃើ ែដេ់ ព្ប្បលយាជៃ៍ កាុង្លោក
លៃះ មួ យពួ ក, ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅយា៉ាង្កណា
ដ េ លដ្ឋយអំ ណាចមាៃវិ បាកជាកណា
ដ េ ឬ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ប្បុ គគេអា កព្បារពធ ប្បុណយ លព្ព្វះលឃើ ែដេ់ ព្ប្បលយាជៃ៍ កាុង្លោកខ្លង្មុ ខ មួ យ
ពួ ក, ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅយា៉ាង្ព្ប្បណីត លដ្ឋយអំ ណាចមាៃវិ បាកលព្ចើ ៃ ឬព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ប្បុ គគេ
អា កព្បារពធ ប្បុណយ លព្ព្វះលឃើ ែដេ់ ព្ប្បលយាជៃ៍ ដ៏នព្កចេង្ (ព្ពះៃិ ព្វាៃ) មួ យពួ ក លព្ព្វះដូ លចាាះ
កាេគុ ណៃឹ ង្ ៣ លដ្ឋយអំ ណាចភាវៈ ៣ មាៃភាវៈចដេទៃ់ លខសោយជាលដើ ម កុ សេចិ តតោំង្
លៃះ មាៃដេ់ លៅ ១៥ ១២០ ដួ ង្ ។
ប្បណឌិតអាច ចំ ចណកចំ ៃួៃកុ សេចិ តតបាៃលព្ចើ ៃជាង្ចំ ៃួៃចដេបាៃលព្វេមកលៃះ
លដ្ឋយការចចកលៅាមកាេ ៣ មាៃអតី តកាេជាលដើ ម ឬសូ មបីចចកាមធម៌ ដនទមាៃភព
៣ ជាលដើ ម ។ ប្ប៉ាុ ចៃដ លប្បើ លព្វេលដ្ឋយខណៈចិ តតមួ យខណៈ ៗ លសចកដី ថា េុ ះចិ តតមួ យដួ ង្លកើ ត
ល ើង្លហើ យរេត់ លៅ ចិ តត ដួ ង្ថមី ក៏លកើ តល ើង្ប្បៃត យា៉ាង្លៃះលហើ យ កុ សេចិ តតោំង្លៃះរចមង្
មាៃចំ ៃួៃរាប្ប់ព្ប្បមាណមិ ៃបាៃ ប្បុ គគេមិ ៃអាចរាប្ប់ចំ ៃួៃបាៃល ើយ ។
ាមចដេលព្វេមកលៃះ

ព្តឹ មចតជាតួ យា៉ាង្សចមដ ង្ឲ្យលឃើ ែការចចកចំ ៃួៃរាប្ប់

កុ សេចិ តតបាៃលព្ចើ ៃជាង្ ៨ ដួ ង្ លដើ មបីឲ្យដឹ ង្ថា ការចចកចំ ៃួៃជា ៨ ដួ ង្លនាះព្តឹ មចតៃ័ យ
មួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃចមៃជាការកំណត់ ចំ ៃួៃលដ្ឋយដ្ឋច់ ខ្លតថាព្តូវចតមាៃ ៨ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លដ្ឋយ
ព្ប្បការោំង្ពួ ង្ កុ សេចិ តតលៃះៃឹ ង្ចចកចំ ៃួៃលព្ចើ ៃជាង្លនាះក៏ បាៃ លព្សចចតៃឹ ង្នាំយកធម៌
អាី មកជាលព្គឿង្ចចកប្បចៃថ ម ចដេប្បណឌិតរចមង្យេ់ បាៃាមៃ័ យល្សង្ៗ ាមចដេលេើ ក
មកសចមដ ង្ជាតួ យា៉ាង្លៃះ លព្ព្វះដូ លចាាះ ក៏ មិៃគួ រលធាើ លសចកដី ព្ប្បកាៃ់ មាំៃឹង្ចំ ៃួៃខ្លលំង្លពក ប្ប៉ាុ ចៃត
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេចំ លព្វះការចចកជា ៨ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះលោកយេ់ លឃើ ែថា ជាការចចក
ចំ ៃួៃចដេសមគួ រដេ់ ការសិ កាកាមាវចរកុ សេចិ តតោំង្លៃះបាៃលដ្ឋយង្ខយ

ៃិ ង្មិ ៃ
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ព្ចប្បូ កព្ចប្បេ់ ចំ ចណកការចចកចំ ៃួៃចដេលព្ចើ ៃជាង្លៃះ លោកព្បាថាាៃឹ ង្ឲ្យព្ជាប្បលដ្ឋយ
ៃ័ យ ដូ ចគាាៃឹ ង្ការសចមដ ង្ចំ ៃួៃអកុ សេចិ តតោំង្ឡាយៃុ ះឯង្ ។
លហតុ ចដេចិ តតោំង្លៃះបាៃល្មះថា “កុ សេ”
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃព្វកយសួ រថា លព្ព្វះលហតុ អាី ចិ តតោំង្លៃះលទើ ប្បបាៃល្មះថា “កុ សេ”
ដូ លចា ះ ក៏ ជាការសួ រដេ់ អតថ នៃព្វកយថា “កុ សេ” ៃុ ះឯង្ ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ គប្បបីព្ជាប្បអតថ នៃ
ព្វកយថា “កុ សេ” ដូ ចតលៅលៃះ ៖
កុ ចេិលត បាប្បធលមម សេយៃដី តិ កុ សោៃិ ល្មះថា កុ សេ លព្ព្វះអតថ ថា ញាុំង្បាប្បធម៌
ោំង្ឡាយ ចដេប្បណឌិតគួ រលខពើមឲ្យញាប្ប់ែ័រ ។ លសចកដី ថា ចិ តត ោំង្លៃះល្មះថា កុ សេ
លព្ព្វះអតថ ថា ញាុំង្បាប្បធម៌ ោំង្ឡាយ ចដេប្បណឌិតគួ រលខពើមរលអើ ម គឺ ឲ្យកលព្កើ ករញ្ា ួយ ឬ
ឲ្យកលព្មើ ក គឺ កមាាត់ ឬថាឲ្យញាប្ប់ែ័រ គឺ ឲ្យព្បាសលៅ ។
មោ៉ាង្លទៀត កុ ចេិាកាលរៃ សនាដលៃ សយៃលា ប្បវតត ៃលា កុ សសង្ខាលត បាប្បធលមម
េុ ៃៃតិ ្ិ ៃេតីតិ កុ សោៃិ ល្មះថា កុ សេ លព្ព្វះអតថ ថា កាត់ គឺ កាត់ ដដច់ បាប្បធម៌ ោំង្ឡាយ
ចដេលៅថា “កុ ស” លព្ព្វះលដក គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សនាដៃលដ្ឋយអាការចដេប្បណឌិតលខពើម ។
មោ៉ាង្វិ ែលទៀត លព្វេលដ្ឋយសភាវៈ ចិ តតោំង្លៃះបាៃល្មះថា កុ សេ លព្ព្វះមាៃ
្េ មាៃវិ បាកជាសុ ខ ។
លហតុ ជិ តនៃកុ សេចិ តត
កា ុង្ប្បណា
ដ ចិ តតចដេមាៃជាតិ ល្សង្ៗ គាា មាៃកុ សេជាលដើ មោំង្លៃះ ប្បណឌិតគប្បបី
ព្ជាប្បថា លហតុ ជិ តនៃកុ សេចិ តត ១, លហតុ ជិ តនៃអកុ សេចិ តតជាលដើ ម ១ ។ អារមម ណ៍កដី ោារ
ជាលដើ មកដី គប្បបីលឃើ ែថាជាលហតុ ចដេោធារណៈដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ជាតិ រួ មោំង្ជាតិ ជាកុ សេ
លៃះ ។ ចតលប្បើ ៃឹង្លព្វេដេ់ លហតុ ជិ តលហើ យ ចិ តតចដេមាៃជាតិ ល្សង្គាា រចមង្មាៃលហតុ
ជិ តចដេលធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្ល្សង្គាា ដូ លចា ះ គឺ ៖
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កុ សេចិ តត

មាៃលយាៃិ លោមៃសិ ការៈជាលហតុ ជិ ត ។

អកុ សេចិ តត

មាៃអលយាៃិ លោមៃសិ ការៈជាលហតុ ជិ ត ។

វិ បាកចិ តត

មាៃកមម ជាលហតុ ជិ ត ។

កិ រិយាចិ តត

មាៃភវង្គចដេលៅខ្លង្មុ ខអាវជា ៃៈ ៃិ ង្សនាដៃចដេព្បាសចាក

អៃុ ស័យជាលហតុ ជិ ត ដូ លចា ះឯង្ ។ កា ុង្អធិ ការនៃកុ សេចិ តតលៃះ ៃឹ ង្សចមដ ង្ចំ លព្វះលហតុ ជិ ត
នៃ កុ សេចិ តត គឺ លយាៃិ លោមៃសិ ការៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។
លយាៃិ លោមៃសិ ការៈលតើ ដូ ចលមដ ច

?

ការលធាើ ទុកកា ុង្ចិ តតលដ្ឋយឧបាយព្តូវទំ ៃង្

ល្មះថា លយាៃិ លោមៃសិ ការៈ បាៃដេ់ ការលធាើ មៃសិ ការៈកា ុង្អាការរប្បស់អារមម ណ៍លនាះៗ
កាេលធាើ មៃសិ ការៈលហើ យ ក៏ ជាលហតុ ឲ្យកុ សេចដេមិ ៃោៃ់ លកើ ត រចមង្លកើ តល ើង្បាៃ
កុ សេចដេលកើ តល ើង្លហើ យ រចមង្ចលព្មើ ៃនព្កចេង្ល ើង្ ដូ លចា ះថា កាេលប្បើ ជួប្បព្ប្បទះ
សតា ចដេមាៃទុ កា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ បាៃលធាើ មៃសិ ការៈកា ុង្អាការចដេជាទុ កា ចដេសតា លនាះបាៃ
ទទួ េ កុ សេ គឺ ករុ ណាមិ ៃោៃ់ លកើ តពី មុៃលៃះ ក៏ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ខណៈលៃះ ដូ លចា ះ
ជាលដើ ម ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ លប្បើ មាៃលយាៃិ លោមៃសិ ការៈលកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ
បាៃលរឿយៗ កុ សេចិ តតចដេមាៃលហតុ លរឿយៗ យា៉ាង្លៃះលហើ យ ក៏ រចមង្លកើ តល ើង្បាៃ
លរឿយៗ ។
លប្បើ ៃឹង្សួ រថា លយាៃិ លោមៃសិ ការៈកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ពួ ង្លៃះ ប្បុ គគេខលះក៏ អាចលធាើ ឲ្យ
លកើ តល ើង្បាៃលរឿយៗ

ចំ ចណកប្បុ គគេខលះក៏ មិៃអាច,

មាៃលហតុ មាៃប្បចា័ យអាី លៅកា ុង្ភាព

ល្សង្គាាលៃះ ? ល្លើ យថា លយាៃិ លោមៃសិ ការៈលៃះ មាៃលហតុ មាៃប្បចា័ យលធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្ៃឹ ង្
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលរឿយៗ ៥ ព្ប្បការគឺ ៈ
១. ប្បដិ រូប្បលទសវាលោ ការលៅកា ុង្ព្ប្បលទសដ៏ សមគួ រ គឺ ការលៅកា ុង្កចៃល ង្ចដេមាៃ
សប្បបុរសជាប្បណឌិតអាព្ស័ យលៅ ។
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២. សប្បបុរិសូប្បសំ លសលវា ការចូ េលៅលសពគប្ប់សប្បបុរស គឺ កាេលប្បើ បាៃចូ េលៅ
លៅកា ុង្ោថៃទី ចដេមាៃសប្បបុរសលហើ យ ក៏ ចូេលៅលសពគប្ប់ គឺ គប្ប់រក អង្គុយជិ ត សប្បបុរស
ចដេជាប្បណឌិតោំង្លនាះ ។ (កា ុង្កចៃល ង្ខលះជា សប្បបុរិសូប្បៃិ សសលយា ការចូ េលៅអាព្ស័ យ
សប្បបុរស លសចកដី ក៏ដូចគាាៃុ ះឯង្) ។

៣. សទធ មម សសវៃំ

ការោដប្ប់ធម៌ រប្បស់សប្បបុរស គឺ មិ ៃព្តឹ មចតគប្ប់រក

អង្គុយជិ ត

សប្បបុរសោំង្លនាះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទ ចតចថមោំង្លព្តកអរោដប្ប់ធម៌ រប្បស់លោក ៃិ ង្ាំង្ចិ តតោដ ប្ប់
លដ្ឋយលគារព្ង្ ។
៤. អតត សមាមប្បណិធិ កិ រិយាតមក េ់ខលួៃទុ កលដ្ឋយព្ប្បនព គឺ មិ ៃព្តឹ មចតោដប្ប់ធម៌ រប្បស់
សប្បបុរសោំង្លនាះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទ ចតចថមោំង្ តមក េ់ខលួៃ គឺ ចិ តតរប្បស់ខលួៃទុ កលដ្ឋយព្ប្បនព គឺ ឲ្យ
លកើ តកុ សេលរឿយៗ លព្វេគឺ តមក េ់ចិ តតចដេមិ ៃោៃ់ មាៃសោធ ឲ្យមាៃសោធល ើង្ តមក េ់
ចិ តតចដេមិ ៃោៃ់ សមាោៃសី េ ឲ្យមាៃការសមាោៃសី េជាលដើ ម លដ្ឋយការនាំយកធម៌
ចដេបាៃោដប្ប់លហើ យ មកជាចប្បប្បច្ៃព្ប្បព្ពឹ តតប្បដិ ប្បតតិ លដើ មបីឲ្យចិ តត លកើ តកុ សេលរឿយៗ ។
៥. ប្បុ លពា កតប្បុ ញ្ញា ភាវៈនៃប្បុ គគេបាៃលធាើ ប្បុណយទុ កលហើ យកា ុង្កាេមុ ៃ គឺ ភាវៈជា
ប្បុ គគេចដេលព្ចើ ៃលដ្ឋយការលធាើ ប្បុណយ មាៃោៃជាលដើ មលៅកា ុង្ជាតិ មុ ៃៗ រហូ តលកើ តលសចកដី
រី ករាយ ៃិ យមចូ េចិ តតកា ុង្ការលធាើ ប្បុណយលនាះជាអធោព្ស័ យ ជាប្ប់លៅកា ុង្សនាដៃចិ តត ជាប្ប់តគាាមក រហូ តដេ់ ប្បចា ុប្បបៃា ភពលៃះ ។
លៃះគឺ ជាលហតុ លកើ តល ើង្

ៃិ ង្ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅលរឿយៗ

នៃលយាៃិ លោមៃសិ ការៈ,

លហតុ ៤ យា៉ាង្ខ្លង្លដើ មជាលហតុ ប្បចា ុប្បបៃា ប្បុ លពា កតប្បុ ញ្ញាចតមោ៉ាង្ ចដេជាលហតុ អតី ត ។
សួ រថា លព្ព្វះលហតុ អាី ព្វកយចុ ង្ប្បញ្ា ប្ប់ព្ពះអៃុ រុោធចារយ លទើ ប្បលព្វេថា “ោំង្ ៨ ដួ ង្
ល្មះថា សលហតុ កកាមាវចរកុ សេចិ តត កាមាវចរកុ សេចិ តតចដេមាៃលហតុ ” ដូ លចា ះ
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កាមាវចរកុ សេចិ តតចដេមិ ៃមាៃលហតុ មាៃចដរឬ លទើ ប្បលោកប្បញ្ញាក់ ថា ៨ ដួ ង្លៃះជា
ព្ប្បលភទចិ តតចដេមាៃលហតុ ?
ល្លើ យថា

កាមាវចរកុ សេចិ តតចដេមិ ៃមាៃលហតុ មិ ៃមាៃលទ លព្ព្វះកាមាវចរ-

កុ សេចិ តតដនទចដេល្សង្ពី ៨ ដួ ង្ ចដេលព្វេមកលៃះមិ ៃមាៃលទៀតល ើយ ចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្
លៃះសុ ទធ ចតមាៃលហតុ លព្វេគឺ ពួ កញាណសមបយុ តត ៤ ដួ ង្ មាៃលហតុ លកើ តរួ ម ៣ គឺ អលោភៈ
អលោសៈ ៃិ ង្អលមាហៈ លៅចិ តតពួ កលៃះថាតិ លហតុ កចិ តត ចិ តត មាៃលហតុ

៣, ចំ ចណក

ញាណវិ ប្បបយុ តត ៤ ដួ ង្ដ៏ លសស មាៃលហតុ លកើ តរួ ម ២ គឺ អលោភៈ ៃិ ង្អលោសៈ មិ ៃមាៃ
អលមាហៈ លព្ព្វះអលមាហៈជាល្មះរប្បស់ញាណ លៅចិ តតពួ កលៃះថាទាិ លហតុ កចិ តត ចិ តត មាៃ
លហតុ ២, លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បសុ ទធ ចតមាៃលហតុ ចតលោកលព្វេយា៉ាង្លៃះលដ្ឋយអំ ណាចនៃ
ព្វកយលព្វេចដេសំ លៅដេ់ អកុ សេចិ តត

ៃិ ង្អលហតុ កចិ តតចដេបាៃលព្វេលៅលហើ យ

លដើ មបីសចមដ ង្ឲ្យលឃើ ែថា ចិ តត ៨ ដួ ង្ចដេលព្វេមកលៃះ មាៃព្ប្បការល្សង្គាាពី ចិតតោំង្លនាះ
យា៉ាង្ចាស់ សូ មបីជាកាមាវចរចិ តតដូ ចគាា លោះប្បី ដូលចាាះ ចិ តតោំង្លនាះមួ យពួ កជាអកុ សេ ចត
ចិ តតោំង្លៃះជាកុ សេ ចិ តតោំង្លនាះមួ យពួ កជា អលហតុ កៈ ចតចិ តត ោំង្លៃះជាសលហតុ កៈ ។
ប្បណឌិតដឹ ង្លសចកដី លៃះលហើ យៃឹ ង្លព្វេដេ់ ចិ តត ោំង្លៃះថា “កាមាវចរកុ សេចិ តត” ដូ លចា ះ
ព្តឹ មចតប្ប៉ាុ លណណះក៏ រាប្ប់ថា ព្តឹ មព្តូវលដ្ឋយប្បរិ ប្បូរ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា កាមាវចរចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះ លោកលៅខលីៗ ថា “មហាកុ សេចិ តត”
លព្ព្វះជាកុ សេចិ តតចដេជៃជាប្បណឌិតោំង្ឡាយប្បូ ជា លដ្ឋយអំ ណាចជាលហតុ ចដេនាំមក
ៃូ វប្បដិ សៃធិ រប្បស់ព្ពះលព្វធិ សតា

លសចកដី ថា ប្បុ គគេលកើ តមកកា ុង្លោកលៃះដេ់ ព្ពមលដ្ឋយ

ភាពជាព្ពះលព្វធិ សតា អា កចដេៃឹ ង្បាៃសលព្មចព្ពះសមាមសលមាពធិ ញាណតលៅលនាះ លព្ព្វះ
បាៃប្បំ លពែបារមី ោំង្ ១០ យា៉ាង្ មាៃោៃជាលដើ ម មកលហើ យលដ្ឋយេអ ក៏ បារមី ោំង្លៃះរចមង្
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចនៃកុ សេចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះឯង្ ។ ឬល្មះថា មហាកុ សេចិ តត

81
អធិ ប្បាយសោភណចិត្ត ៥៩ ដួ ង្

លព្ព្វះភាវៈជាកុ សេចិ តតដ៏ ធំ លដ្ឋយអំ ណាចឲ្យសលព្មចប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុលព្ចើ ៃយា៉ាង្ សូ មបីោំង្
១០ យា៉ាង្ មាៃោៃជាលដើ ម ដូ លចា ះឯង្ ។
លសចកដី ោក់ ទង្ជាមួ យសលហតុ កកាមាវចរកុ សេចិ តត

មាៃព្ប្បការដូ ចលព្វេមក

លៃះ តលៅលៃះ គប្បបីព្ជាប្បសលហតុ កកាមាវចរវិ បាកចិ តត ៨ ដួ ង្ចដេជា្េរប្បស់សលហតុ កកាមាវចរកុ សេចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្ លនាះ តលៅ ៖
សច្ហតុ កកាមាវឆរវិាកឆិតត ៨ ដួង្
លោមៃសសសហគតំ ញាណសមបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតចដេ
លកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជា
សសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ។
លោមៃសសសហគតំ ញាណវិប្បបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតចដេ
លកើ តល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្បាសចាកប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្,ជាសសង្ខារិ ក
១ ដួ ង្ ។
ឧលប្បកាាសហគតំ ញាណសមបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតចដេលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្,ជាសសង្ខារិ ក១ ដួ ង្។
ឧលប្បកាាសហគតំ ញាណវិ ប្បបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតចដេលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ព្បាសចាកប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ។
ចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះល្មះថា សលហតុ កកាមាវចរវិ បាកចិ តត កាមាវចរវិ បាកចិ តត ចដេ
មាៃលហតុ ។
អធិ ប្បាយសលហតុ កកាមាវចរវិ បាកចិ តត ៨ ដួ ង្
ចិ តតោំង្លៃះល្មះថា

កាមាវចរវិ បាក

លព្ព្វះជាវិ បាករប្បស់កាមាវចរកុ សេកមម

ព្វកយថា “វិ បាក” មាៃលសចកដី ដូចបាៃលព្វេលហើ យ កា ុង្វារៈចដេលព្វេដេ់ អលហតុ កចិ តត
មុ ៃលៃះ ។
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កុ សេចិ តតចដេលព្វេលហើ យ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចប្បុ ញ្ញកិរិយា លដ្ឋយអំ ណាច
ោាររប្បស់កមម លដ្ឋយអំ ណាចកមម ៃិ ង្លដ្ឋយអំ ណាចអធិ ប្បតី ធម៌ ោំង្ឡាយ យា៉ាង្ណាមិ ែ
វិ បាកោំង្លៃះៃឹ ង្មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅដូ ចកុ សេចិ តតលនាះក៏ លទ ។
ចមៃពិ ត កុ សេចិ តតជាធម៌ ចដេគួ រចលព្មើ ៃ គឺ គួ រលធាើ ឲ្យលកើ ត គួ រប្បំ លពែ លព្ព្វះជា
លហតុ នាំមកៃូ វព្ប្បលយាជៃ៍ សុខោំង្ពួ ង្ ក៏ ប្បុគគេចដេល្មះថា ចលព្មើ ៃកុ សេចិ តតោំង្លនាះ
កា ុង្លពេចដេប្បំ លពែប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្ឡាយ មាៃោៃជាលដើ ម លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បល្មះថា
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចប្បុ ញ្ញកិរិយា ។ ចំ ចណកវិ បាកោំង្ឡាយ មិ ៃចមៃធម៌ ចដេគួ រ
ចលព្មើ ៃ លព្ព្វះព្គាៃ់ ចតជា្េរប្បស់កុ សេ ចដេប្បុ គគេចលព្មើ ៃលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជា្េដ៏ ្អិ ៃរប្បស់កមម គឺ កុ សេោំង្លនាះ, មោ៉ាង្លទៀត លព្ព្វះសលព្មចជា្េរប្បស់កមម លនាះ វិ បាក
លទើ ប្បមាៃសភាវៈសង ប្ប់ មិ ៃមាៃឧសាហៈ លទើ ប្បប្បុ គគេណាៗ មិ ៃអាចចលព្មើ ៃវិ បាកបាៃល ើយ
វិ បាកលកើ តល ើង្កា ុង្ខណៈណា សូ មបីលកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាាលព្ចើ ៃខណៈប្ប៉ាុ ណា
ណ ក៏ លដ្ឋយ ក៏ មិៃ
ចមៃព្ប្បព្ពឹ តតលដ្ឋយអំ ណាចការចលព្មើ ៃល ើយ ប្ប៉ាុ ចៃត លដ្ឋយអំ ណាចនៃកមម ចដេលធាើ ទុក សៃសំទុ ក ប្បញ្ា ូៃមកប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះដូ លចាាះវិ បាកោំង្ឡាយ សូ មបីជាកុ សេវិ បាក ក៏ ល្មះថា
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃជាប្ប់លដ្ឋយប្បុ ញ្ញកិរិយាណាល ើយ ។
មោ៉ាង្លទៀត កុ សេចិ តតោំង្លនាះ

កាេដេ់ ៃូ វភាវៈជាកមម (លសចកដី ថា

លចតនាកា ុង្កុ សេចិ តតោំង្លនាះៃឹ ង្ដេ់ ៃូ វភាវៈជាកមម )

កាេ

ចដេៃឹ ង្ញាុំង្វិ បាកឲ្យលកើ តកា ុង្

អនាគតតលៅ រចមង្ញាុំង្ោារនៃកមម គឺ ្ល ូវនៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់កមម មាៃកាយោារ (ោារគឺ
កាយ)ជាលដើ ម ឲ្យាំង្ល ើង្មុ ៃ, អធិ ប្បាយថា កាេដេ់ ៃូ វភាវៈជាកាយកមម (កមម ចដេ
សលព្មចាម្ល ូវកាយ) ដូ ចជា ការៃឹ ង្ថាាយដេេ់ នដរប្បស់ខលួៃឯង្ជាលដើ ម កុ សេចិ តតោំង្លៃះ
រចមង្ញាុំង្កាយោារ គឺ កាយវិ ញ្ញតតិ បាៃដេ់ អាការចដេកលព្មើ កនៃកាយឲ្យាំង្ល ើង្ គឺ ឲ្យ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅមុ ៃ ការថាាយលដ្ឋយដេេ់ នដខលួៃលនាះ លទើ ប្បអាចសលព្មចបាៃ ។ កាេដេ់ ៃូ វភាវៈ
ជាវចី កមម ដូ ចជាព្បាប្ប់អា កដនទឲ្យថាាយជាលដើ ម ក៏ រចមង្ញាុំង្វចី ោារ (ោារគឺ វាចា) គឺ វចី វិញ្ញតតិ
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បាៃដេ់ អាការចដេកលព្មើ កនៃវាចា ទី ាំង្ចដេលកើ តសំ ល ង្ លដើ មបីឲ្យអណា
ដ តប្ប៉ា ះពិ ដ្ឋៃ
ប្បប្បូ រមាត់ លេើ ប្ប៉ា ះប្បប្បូ រមាត់ លព្កាមជាលដើ ម កា ុង្ខណៈប្បលញ្ា ែវាចាឲ្យាំង្ល ើង្ គឺ ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តត
លៅមុ ៃ ការថាាយលដ្ឋយវិ ធីលនាះលទើ ប្បអាចសលព្មចបាៃ ។ កាេដេ់ ៃូ វភាវៈជាមលនាកមម
ដូ ចជា មៃសិ ការកមម ដ្ឋឋៃជាលដើ ម ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមមលនាោារ ការមៃសិ ការៈកមម ដ្ឋឋៃ
លទើ ប្បអាចសលព្មចបាៃ ចិ តតចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគាាមុ ៃៃុ ះឯង្ ល្មះថា មលនាោារកា ុង្ទី
លៃះ ។ លព្ព្វះដូ លចាាះកុ សេចិ តតោំង្ឡាយ លទើ ប្បល្មះថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចោាររប្បស់
កមម ចំ ចណកវិ បាកោំង្លៃះ មិ ៃមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅយា៉ាង្លនាះលទ លព្ព្វះវិ បាក សូ មបីព្ប្បព្ពឹ តត
លៅជាប្ប់តគាាលព្ចើ ៃខណៈ ក៏ មិៃមាៃកមាលំង្កា ុង្ការញាុំង្វិ ញ្ញតតិឲ្យាំង្ល ើង្បាៃល ើយ សូ មបី
មាៃចិ តតព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគាាព្គប្ប់លពេលវោក៏ លដ្ឋយ លោះប្បី ដូលចាាះ លព្ព្វះភាវៈចដេវិ បាក
ជាធមម ជាតិ សង ប្ប់ មិ ៃមាៃឧសាហៈ លទើ ប្បមិ ៃបាៃអាព្ស័ យចិ តតសនាដៃោំ ង្លនាះ ឲ្យសលព្មច
កមម អាីណាមួ យល ើយ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគាាលដ្ឋយអំ ណាចនៃកមម ប្បញ្ា ូៃមកចតមោ៉ាង្

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ បាកោំង្ឡាយលទើ ប្បល្មះថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្ោារ
រប្បស់កមម ល ើយ ។
មោ៉ាង្លទៀត លចតនាកា ុង្កុ សេចិ តតោំង្លនាះ កាេដេ់ ព្ពមលដ្ឋយប្បចា័ យ មាៃោារ
ជាលដើ ម ព្ពមោំង្បាៃលសពលរឿយ ៗ កា ុង្អារមម ណ៍រចមង្អាចសលព្មចជាកមម ចដេអាចញាុំង្
វិ បាកឲ្យលកើ តតលៅកា ុង្អនាគតបាៃ, កាេលចតនាចដេជាកមម លនាះ មាៃលៅកា ុង្កុ សេចិ តត
ោំង្លនាះ កុ សេចិ តតោំង្លនាះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ រចមង្បាៃល្មះថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចកមម ,
ចំ ចណកវិ បាកចិ តតសូ មបីមាៃលចតនាលកើ តរួ ម លព្ព្វះលចតនាជាធមម ជាតិ ចដេោធារណៈដេ់
ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ចតលចតនាកា ុង្វិ បាកចិ តតលនាះ មិ ៃអាចញាុំង្វិ បាកណា ៗ ឲ្យលកើ តបាៃល ើយ
លព្ព្វះសូ មបីខលួៃឯង្ក៏ ជា្េរប្បស់កមម ព្តូវកមម ប្បញ្ា ូៃមក លព្ព្វះដូ លចាាះវិ បាកចិ តត ោំង្លៃះលទើ ប្ប
ល្មះថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្កមម ។
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មោ៉ាង្លទៀត កុ សេចិ តតោំង្លនាះ កា ុង្លពេចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរចមង្ញាុំង្អធិ ប្បតី ធម៌
៤ យា៉ាង្ មាៃ្ៃេ ៈជាលដើ មណាមួ យឲ្យជាព្ប្បមុ ខ លទើ ប្បល្មះថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាច
អធិ ប្បតី ធម៌ ។ ចំ ចណកវិ បាកោំង្លៃះ សូ មបីមាៃការព្ប្បកប្បរួ មគាាៃឹ ង្ធម៌ មាៃ្ៃេ ៈជាលដើ ម
ោំង្លៃះ ក៏ មិៃមាៃការញាុំង្្ៃេ ៈជាលដើ មោំង្លនាះ ឲ្យជាព្ប្បមុ ខ លព្ព្វះវិ បាកមាៃសភាពសង ប្ប់
មិ ៃមាៃឧសាហៈ លព្ព្វះាំង្លៅកា ុង្ឋាៃៈជា្េ លហតុ លនាះ ធម៌ ៤ យា៉ាង្មាៃ្ៃេ ៈជាលដើ ម
ចដេមាៃកា ុង្វិ បាកចិ តតោំង្លៃះ ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគលទើ ប្បមិ ៃព្ាស់ថាជាអធិ ប្បតី លព្ព្វះដូ លចាាះ
វិ បាកចិ តតោំង្លៃះ លទើ ប្បល្មះថាព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្អធិ ប្បតី ោំង្លនាះល ើយ ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្ប

ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅចដេល្សង្គាានៃកុ សេចិ តតោំង្លនាះ

ៃិ ង្វិ បាកចិ តត

ោំង្លៃះ ាមដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះចុ ះ ។
លហតុ លកើ តល ង្
ើ នៃលវទនាកា ង្
ុ វិ បាកចិ តត ៨ ដួ ង្លៃះ
គប្បបីព្ជាប្បថា ឥដ្ឋឋរមម ណ៍ (អារមម ណ៍ចដេសតា ព្បាថាា) លដ្ឋយសភាវៈ មិ ៃចមៃលដ្ឋយ
ប្បរិ កប្បប

ជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃលោមៃសសលវទនា

ឥដឋ មជឈាតរមម ណ៍

កា ុង្វិ បាកចិ តតោំង្លៃះ

(អារមម ណ៍ចដេសតា ព្បាថាាយា៉ាង្កណា
ដ េ)

។

ចំ ចណក

ជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃ

ឧលប្បកាាលវទនា ។ ចមៃពិ ត លវទនារប្បស់វិ បាក រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមសភាវៈរប្បស់អារមម ណ៍
ចតមោ៉ាង្ មិ ៃបាៃលៅាមលសចកដី លពែចិ តត ឬមិ ៃលពែចិ តតរប្បស់សតា ល ើយ លព្ព្វះវិ បាកជា
្េរប្បស់កមម ព្តូវកមម ប្បញ្ា ូៃមក ព្វកយអធិ ប្បាយដ៏ លសសលដ្ឋយអំ ណាចលហតុ លកើ តល ើង្
នៃលវទនាកា ុង្ចិ តត ោំង្លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បាមទំ ៃង្ចដេបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្អលហតុ កសៃតី រណចិ តត ៣ ដួ ង្ខ្លង្លដើ មលនាះចុ ះ ។
លហតុ នៃភាវៈជាចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញ ៃិ ង្ព្បាសចាកប្បញ្ញញនៃវិ បាកចិ តតោំង្លៃះ ៖
គប្បបីព្ជាប្បថា កមម ចដេជាញាណសមបយុ តត បាៃដេ់ លចតនាកា ុង្កុ សេចិ តតចដេជា
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ញាណសមបយុ តត ៃុ ះឯង្ រចមង្ជាកមម ចដេមាៃកមាលំង្លព្ចើ ៃជាង្កមម ចដេជាញាណវិ ប្បបយុ តត
បាៃដេ់ លចតនាកា ុង្កុ សេចិ តតចដេជាញាណវិ ប្បបយុ តត លព្ព្វះញាណលនាះ ជាអា កញាុំង្ចិ តត
ព្ពមោំង្លចតសិ កោំង្ឡាយ មាៃលចតនាជាលដើ មឲ្យមាៃកមាលំង្ លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ បាកចិ តត លនាះ
អាចសមបយុ តត ជាមួ យញាណបាៃ លព្ព្វះលកើ តពី កមម ចដេជាញាណសមបយុ តត មិ ៃចមៃលកើ ត
ពី កមម ចដេជាញាណវិ ប្បបយុ តត លទ ។ វិ បាកចិ តតលនាះ ព្បាសចាកប្បញ្ញញក៏ លព្ព្វះលកើ តពី កមម ចដេ
ជាញាណវិ ប្បបយុ តត ។ ចដេលព្វេមកលៃះសំ លៅយកលពេចដេលចតនាដេ់ ៃូ វភាវៈជាកមម
ោំង្ពី រចំ ចណក គឺ ោំង្ញាណសមបយុ តត ោំង្ញាណវិ ប្បបយុ តត ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្គប្ប់កាេោំង្ ៣ គឺ
កាេមុ ៃលធាើ កាេកំពុង្លធាើ ៃិ ង្កាេលព្កាយលធាើ លហើ យ កា ុង្លពេលធាើ ប្បុណយោំង្ឡាយ មាៃោៃ
ជាលដើ ម ដូ ចៗ គាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
អធិ ប្បាយថា កា ុង្ការលធាើ ប្បុ ណយោំង្ឡាយ មាៃោៃជាលដើ ម លចតនាចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
កា ុង្លពេចដេលព្តៀមលទយយធម៌ លដើ មបីឲ្យកា ុង្នថង ដនទ
កាេមុ ៃលធាើ ,

ល្មះថា

លចតនាចដេព្ប្បព្ពឹ តតកា ុង្

លចតនាចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ខណៈចដេេះឲ្យកា ុង្នដប្បដិ គាគហកៈ

កា ុង្នថង

ប្បនាេប្ប់មកល្មះថា លចតនាចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្កាេកំពុង្លធាើ , លចតនាចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ ម
ជាមួ យប្បី តិលោមៃសសចដេលកើ តល ើង្ លព្ព្វះរេឹ កដេ់ អំ លពើ េអចដេខលួៃលធាើ លហើ យ លព្កាយ
ពី នថង ចដេលធាើ លហើ យលនាះល្មះថា

លចតនាចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្កាេលព្កាយលធាើ លហើ យ

លចតនាចដេជាញាណសមបយុ តត លនាះ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្គប្ប់កាេោំង្ ៣ ដូ ច ចដេ
បាៃលព្វេមកលហើ យលៃះ

ចាត់ ថា

មាៃកមាលំង្នព្កចេង្

រចមង្ឲ្យវិ បាកចដេជាញាណ-

សមបយុ តត លសមើ ៃឹ ង្ខលួៃបាៃ ចតព្ប្បសិ ៃលប្បើ ខូចលចតនាណាមួ យ មិ ៃព្គប្ប់កាេោំង្ ៣ ដូ ចជាខូច
លចតនាមុ ៃលធាើ ឬលព្កាយលធាើ កមាលំង្រប្បស់កមម ក៏រចមង្ចុ ះលខសោយ មិ ៃអាចញាុំង្វិ បាកចដេជា
ញាណសមបយុ តត ឲ្យលកើ តបាៃល ើយ

បាៃព្តឹ មចតវិ បាកចដេជាញាណវិ ប្បបយុ តត

ៃិ ង្ពួ ក

អលហតុ កវិ បាកោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។ ចំ ចណកលចតនាចដេជាញាណវិ ប្បបយុ តត សូ មបីព្ប្បព្ពឹ តត
លៅព្គប្ប់កាេោំង្ ៣ ក៏ មិៃអាចញាុំង្វិ បាក ចដេជាញាណសមបយុ តត ឲ្យលកើ តបាៃល ើយ
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លព្ព្វះថា

សូ មបីចតខលួៃឯង្ក៏ មិៃមាៃញាណលកើ តរួ ម្ង្

ខលួៃៃឹ ង្អាចញាុំង្វិ បាកចដេមាៃ

ញាណលកើ តរួ មឲ្យលកើ តបាៃដូ ចលមដ ចលៅ លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ បាកចដេលកើ តល ើង្លព្ព្វះកមម ចដេ
ជាញាណវិ ប្បបយុ តត យា៉ាង្នព្កចេង្ ក៏ ព្តឹ មចតជាព្ប្បលភទញាណវិ ប្បបយុ តត ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។ ប្បណឌិត
គប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ពិោដរោក់ ទង្ៃឹ ង្កមម ចដេមាៃកមាលំង្ៃិ ង្មិ ៃមាៃកមាលំង្

កា ុង្ការញាុំង្

វិ បាកឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៥ ចដេលព្វេលៅខ្លង្មុ ខចុ ះ ។
លហតុ នៃអសង្ខារិ កៃិ ង្សសង្ខារិ កនៃវិ បាកចិ តត ៨ ដួ ង្ោំង្លៃះ
ដំ ប្បូង្គប្បបីព្ជាប្បថា កុ សេវិ បាកចិ តត ៨ ដួ ង្លៃះ មាៃកិ ចាចដេខលួៃព្តូវលធាើ ៤ យា៉ាង្ កា ុង្
ប្បណា
ដ កិ ចារប្បស់ចិ តត ១៤ យា៉ាង្ គឺ ប្បដិ សៃធិ ចព្ប្បថា “លកើ តប្បៃត ពីភពមុ ៃ” ចដេចាត់ ជាកិ ចារប្បស់
ចិ តតចដេលកើ តល ើង្ខណៈដំ ប្បូង្កា ុង្ភព ១, ភវង្គ ចព្ប្បថា “អង្គនៃភព” គឺ ជាអង្គនៃការាំង្លៅ
បាៃនៃភព លដ្ឋយប្បៃត ចិតតសនាដៃមិ ៃឲ្យដ្ឋច់ រយៈកា ុង្ចលនាលះ ចដេជាលហតុ ឲ្យសតា លនាះាំង្
លៅបាៃរហូ តដេ់ អស់អាយុ ១, ចុ តិ ចព្ប្បថា “ឃាលតចាកភព” ចដេជាកិ ចារប្បស់ចិ តត ចដេ
លកើ តល ើង្ខណៈចុ ង្លព្កាយកា ុង្ភព ១, តោេមព ៃ (ឬតោរមម ណ) ចព្ប្បថា “មាៃអារមម ណ៍
រប្បស់ជវៃៈលនាះជាអារមម ណ៍” បាៃដេ់ ទទួ េយកអារមម ណ៍រប្បស់ជវៃៈ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
មុ ៃខលួៃលនាះ មកជាអារមម ណ៍រប្បស់ខលួៃៃុ ះឯង្ កាេជវៃចិ តតខណៈចុ ង្លព្កាយរេត់ លៅ ១,
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ពិោដរោក់ ទង្ៃឹ ង្កិ ចារប្បស់ចិ តតោំង្ ១៤ យា៉ាង្ កា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៣
លដ្ឋយអំ ណាចលហតុ នៃភាវៈជាអសង្ខារិ កជាលដើ ម ចំ លព្វះកិ ចា ៤ យា៉ាង្ចដេលព្វេមកលៃះ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។ គប្បបីព្ជាប្បភាវៈជា អសង្ខារិ កជាលដើ ម នៃប្បណា
ដ សលហតុ កកាមាវចរវិ បាក ចដេ
លធាើ កិចា ៤ យា៉ាង្ដូ ចលព្វេមកលៃះ យា៉ាង្លៃះថា ៖
វិ បាកោំង្លៃះ មិ ៃថាជា្េរប្បស់កុ សេចដេជាអសង្ខារិ ក មិ ៃថាជា្េរប្បស់
កុ សេចដេជាសសង្ខារិ ក ខលួៃមិ ៃបាៃជាអសង្ខារិ ក ឬសសង្ខារិ ក ាមកុ សេចដេជា
លហតុ លនាះលទ លព្ព្វះថាកុ សេចដេជា អសង្ខារិ ក រចមង្ញាុំង្វិ បាក សូ មបីជាសសង្ខារិ កឲ្យ
លកើ តបាៃ ៃិ ង្ជាសសង្ខារិ ក ក៏ រចមង្ញាុំង្វិ បាកចដេជាអសង្ខារិ កឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ លព្ព្វះ
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ដូ លចាាះ លទើ ប្បលព្វេបាៃថា ភាពជាអសង្ខារិ ក ឬសសង្ខារិ កនៃវិ បាកោំង្លៃះ មិ ៃោក់ ទង្
កុ សេចដេជាលហតុ រប្បស់ខលួៃលទ ។ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លតើ ោក់ ទង្ៃឹ ង្អាី លៅ ? ល្លើ យថា ជាដំ ប្បូង្
សព្មាប្ប់វិ បាកចដេលធាើ កិចាប្បដិ សៃធិ ភវង្គ ៃិ ង្ចុ តិ រចមង្ោក់ ទង្ៃឹ ង្ប្បចា័ យោំង្ឡាយ មាៃកមម
ជាលដើ ម ចដេ ព្បាកដជាអារមម ណ៍លពេជិ តមរណៈកា ុង្ភពមុ ៃ មាៃ ២ ព្ប្បការគឺ លដ្ឋយ
ព្បាកដខលួៃឯង្

ៃិ ង្លដ្ឋយមាៃអា កប្បប្បួ េដឹ កនាំ ។ ចំ ចណកវិ បាកចដេលធាើ កិចាតោេមព ៃៈ

រចមង្ោក់ ទង្ៃឹ ង្ប្បចា័ យដនទ មាៃឧតុ

អាហារជាលដើ ម ចដេជាទី សប្បាយ ឬមិ ៃជាទី

សប្បាយ ដូ ចកុ សេ ។
អធិ ប្បាយថា លពេចដេសតា ជិ តមរណៈកា ុង្ភពមុ ៃ

សតា ចដេលៅមិ ៃោៃ់ អស់

តណា
ា រចមង្មាៃការលកើ តល ើង្លដ្ឋយអំ ណាចប្បដិ សៃធិ កាុង្ភពខ្លង្មុ ខលទៀតជាធមម ា កា ុង្
លពេចដេលគជិ តមរណៈលនាះ វិ ថីចិ តតចុ ង្លព្កាយរប្បស់ភព រចមង្ចាប្ប់យកអារមម ណ៍ ៣
យា៉ាង្ គឺ កមម កមម ៃិមិតត ៃិ ង្គតិ ៃិ មិតតយា៉ាង្ណាមួ យជាអារមម ណ៍ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ឲ្យជា
អារមម ណ៍រប្បស់ប្បដិ សៃធិ ចិតត កា ុង្ភពថមី តលៅ អារមម ណ៍ ៣ យា៉ាង្លនាះ មាៃអធិ ប្បាយលដ្ឋយ
សលង្ាប្បដូ ច តលៅលៃះ
១. កមម បាៃដេ់ កមម េអ ឬកមម អាព្កក់ ចដេបាៃលធាើ មុ ៃោលប្ប់ ។
២. កមម ៃិមិតត បាៃដេ់ ឧប្បករណ៍ចដេលធាើ កមម ដូ ចជាប្បិ ណឌបាព្ត ចី វរចដេបាៃ
ព្ប្បលគៃដេ់ ភិ កា ុសង្ឃ, េំ ចពង្ ចបូក ធា ូ ចដេលព្ប្បើ សមាលប្ប់សតា ជាលដើ ម ។
៣. គតិ ៃិ មិតត បាៃដេ់ វិ មាៃ លដើ មកប្បបព្ពឹ កស ន្ទសតី មាៃគភ៌ អណា
ត តលភលើ ង្ នព្ពល

ើ

ទលៃល ជាលដើ ម ចដេព្បាកដកា ុង្លពេសតា ជិ តៃឹ ង្មរណៈ ជាៃិ មិតតនៃសុ គតិ ៃិ ង្ទុ គគ តិ ចដេ
សតា ៃឹ ង្លៅលកើ តប្បនាេប្ប់អំ ពីោលប្ប់លៅ ។
សព្មាប្ប់សតា ចដេសៃសំោំង្ប្បុ ណយោំង្បាប្ប ព្ប្បសិ ៃលប្បើ កាុង្លពេជិ តោលប្ប់ ប្បុ ណយ
ចដេបាៃសៃសំទុកមាៃឱកាសឲ្យ្េ កុ សេចិ តតរប្បស់លគ រចមង្ព្បារពធ អារមម ណ៍ ៣ យា៉ាង្
មាៃកមម ជាលដើ ម យា៉ាង្ណាមួ យ ចដេជាចំ ចណកនៃឥដ្ឋឋរមម ណ៍ លដ្ឋយៃ័ យថា “កា ុង្នថង
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ឯលណាះអាាមអែបាៃឲ្យោៃ,

កា ុង្នថង ឯលណាះអាាមអែបាៃសមាោៃសី េ”

យា៉ាង្លៃះ

ជាលដើ ម បាៃលដ្ឋយខលួៃឯង្ មិ ៃចាំបាច់ មាៃអា កប្បប្បួ េដឹ កនាំ ក៏ ល្មះថាអារមម ណ៍លនាះព្បាកដ
ខលួៃឯង្

កាេវិ ថីចិ តតចុ ង្លព្កាយនៃភពចដេមាៃអារមម ណ៍ព្បាកដល ើង្លដ្ឋយខលួៃឯង្ដូ លចា ះ

រេត់ លៅ វិ បាកប្បដិ សៃធិ ចិតត កា ុង្ភពថមី រប្បស់លគរចមង្ជាអសង្ខារិ ក ។ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ អារមម ណ៍
លនាះព្បាកដបាៃលដ្ឋយ អំ ណាចការប្បប្បួ េដឹ កនាំ អំ ពីញាតិ ជាលដើ ម យា៉ាង្លៃះថា “អា កចូ ររឭក
ដេ់ ោៃចដេ បាៃលធាើ លហើ យកា ុង្នថង ឯលណាះចុ ះ, ចូ ររឭកោៃលនាះចុ ះ ” ដូ ចលៃះជាលដើ ម វិ បាក
ប្បដិ សៃធិ ចិតតរប្បស់លគរចមង្ជាសសង្ខារិ ក ។ ប្បដិ សៃធិ យា៉ាង្ណា ភវង្គ ចុ តិ ក៏ យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា
លព្ព្វះជាវិ បាកព្ប្បលភទដូ ចគាាលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ សលព្មចពី កមម ដូចគាា ព្គាៃ់ ចតថា ព្បាកដ
ជាខណៈដំ ប្បូង្នៃភពក៏ លៅថា ប្បដិ សៃធិ ព្បាកដកា ុង្ខណៈចុ ង្លព្កាយនៃភព លៅថា ចុ តិ
ព្បាកដកា ុង្ចលនាលះប្បដិ សៃធិ ៃិ ង្ចុ តិលៅថា ភវង្គ ដូ លចា ះ ។ លសចកតី ពិោតរោក់ ទង្ៃឹ ង្អារមម ណ៍
៣ យា៉ាង្មាៃកមម ជាលដើ ម ព្បាកដជាអារមម ណ៍ដេ់ សតា ជិ តមរណៈ អា កលៅសុ គតិ ឬទុ គគ តិ កា ុង្
ភពតលៅលៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៥ ខ្លង្មុ ខចុ ះ ។
ចំ ចណកវិ បាកចដេលធាើ កិចា តោេមព ៃៈ រចមង្មាៃភាពជាអសង្ខារិ ក ឬសសង្ខារិ ក
លដ្ឋយអំ ណាចប្បចា័ យមាៃ ឧតុ អាហារជាលដើ ម ចដេជាសប្បាយៈ ឬអសប្បាយៈាមៃ័ យ
ដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្កុ សេចិ តតៃុ ះឯង្

លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ប្បវតតិ កាេលព្កាយ

ប្បដិ សៃធិ លហើ យ ដូ ចកុ សេចិ តត ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្ប លហតុ នៃភាពជាអសង្ខារិ កៃិ ង្សសង្ខារិ កនៃសលហតុ កកាមាវចរវិ បាកោំង្លៃះ ាមដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះចុ ះ ។ លដ្ឋយអំ ណាចកាមាវចរវិ បាកចិ តត
ោំង្ឡាយ មាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ អលហតុ កៈ មិ ៃមាៃលហតុ ៃិ ង្សលហតុ កៈ មាៃលហតុ លព្ព្វះដូ លចាាះ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយកាេមាៃប្បំ ណង្ៃឹ ង្កំណត់ ព្ប្បលភទឲ្យចាស់ោស់ លទើ ប្បលព្វេទុ កកា ុង្ព្វកយ
ចុ ង្លព្កាយថា “ោំង្ ៨ ដួ ង្ល្មះថា សលហតុ កកាមាវចរវិ បាកចិ តត” ដូ លចា ះ ។ មោ៉ាង្លទៀត
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វិ បាកចិ តត ៨ ដួ ង្លៃះលោកលៅខលីៗ ថា “មហាវិ បាក” ជាល្មះលៅាមមហាកុ សេចដេ
ជាលហតុ ។
ចប់ សដេត្ុក្កាមាវចរវិបាក្ចិត្ត

សច្ហតុ កកាមាវឆរកិរ ិយាឆិតត ៨ ដួង្
លោមៃសសសហគតំ ញាណសមបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក
១ ដួ ង្ ។
លោមៃសសសហគតំ ញាណវិប្បបយុ តត ំ អសង្ខារិ កលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ ត
ល ើង្ព្ពមលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ព្បាសចាកប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក
១ ដួ ង្ ។
ឧលប្បកាាសហគតំ ញាណសមបយុ តត ំ អសង្ខារិកលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ តល ើង្
ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ព្ប្បកប្បលដ្ឋយប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ។
ឧលប្បកាាសហគតំ ញាណវិ ប្បបយុ តត ំ អសង្ខារិកលមកំ, សសង្ខារិ កលមកំ ចិ តតលកើ តល ើង្
ព្ពមលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនា ព្បាសចាកប្បញ្ញញ ជាអសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្, ជាសសង្ខារិ ក ១ ដួ ង្ ។
ចិ តតោំង្ ៨ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា “សលហតុ កកាមាវចរកិ រិយាចិ តត កាមាវចរកិ រិយាចិ តត
ចដេមាៃលហតុ ” ។ លដ្ឋយៃ័ យាមចដេលព្វេមកលៃះ លទើ ប្បមាៃសលហតុ កកាមាវចរកុ សេ, វិ បាក ៃិ ង្កិ រិយាចិ តតព្គប្ប់ ២៤ ដួ ង្លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។
អធិ ប្បាយ សលហតុ កកាមាវចរកិ រិយាចិ តត ៨ ដួ ង្
ចិ តត ៨ ដួ ង្ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សនាតៃរប្បស់ប្បុ ថុជាៃ ៃិ ង្រប្បស់ព្ពះលសកា ោំង្ឡាយ
ដេ់ ភាពជាកុ សេៃុ ះឯង្

កាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ង្
ុ សនាតៃរប្បស់ព្ពះខីណាព្សព

គឺ ព្ពះអរហៃត

ចដេអស់អាសវៈលហើ យ ក៏ ដេ់ ភាវៈជាកិ រិយា លព្វេគឺ មិ ៃជាលហតុ នៃវិ បាកល ើយ លដ្ឋយ
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ព្ប្បការោំង្ពួ ង្ លព្ព្វះរមាងប្ប់លហតុ ឲ្យមាៃវិ បាកអស់លហើ យ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បៃ័ យរប្បស់ព្វកយ
ថា “កិ រិយា” ាមចដេបាៃលព្វេលហើ យខ្លង្លដើ មៃុ ះឯង្ លព្ព្វះដូ ចគាាៃឹ ង្កុ សេលនាះ ចប្បល ក
គាាព្តឹ មចតមិ ៃអាចលធាើ វិ បាកឲ្យលកើ តបាៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះយា៉ាង្លៃះ

លទើ ប្បមាៃលហតុ នៃលោមៃសស-

លវទនាជាលដើ ម

ៃិ ង្លហតុ នៃភាវៈជាអសង្ខារិ ក

ជាលដើ ម

លហតុ នៃភាវៈជាញាណសមបយុ តត ជាលដើ ម

ដូ ចគាាៃឹ ង្កុ សេព្គប្ប់យា៉ាង្

លព្ព្វះដូ លចាាះ

ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បប្បចៃថ មលទៀតថា

ព្ពះខីណាព្សព ោំង្ឡាយកាេលធាើ វតត ប្បដិ ប្បតតិ មាៃឧប្បជាយវតត ជាលដើ ម

លដ្ឋយចិ តត ចដេ

ព្ប្បកប្បជាមួ យញាណែឹក ៗ ែយៗ រហូ តោេត់ ជំនាែ ខ្លង្លព្កាយមកលោកលធាើ វតត ប្បដិ ប្បតតិ
ជាលដើ មលៃះ សូ មបីលដ្ឋយចិ តតចដេ មិ ៃព្ប្បកប្បលដ្ឋយញាណ លសចកតី លៃះក៏ ដូចគាាៃឹ ង្ការ
ោាធោយៃូ វគៃថ ៈ (ទលៃេ ែគមពី រ) ចដេមាៃជលព្ដរប្បស់ភិ កា ុោំង្ឡាយ អា កោាធោយលរឿយៗ
លដ្ឋយចិ តតចដេព្ប្បកប្បជាមួ យញាណ លព្កាយមកោេត់ ជំនាែេអ លហើ យ ក៏ អាចោាធោយ
បាៃ សូ មបីលដ្ឋយចិ តត ចដេមិ ៃព្ប្បកប្បជាមួ យញាណដូ លចាាះ ។ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ចិ តតចដេ
ព្បាសចាកញាណរប្បស់ ព្ពះអរហៃត លទើ ប្បមិ ៃដូ ចគាាៃឹ ង្ចិ តតចដេព្បាសចាកញាណរប្បស់ពួ ក
លកម ង្តូ ច ៗ ចដេលេើ កយកមកសចមត ង្ជាចប្បប្បយា៉ាង្ កា ុង្ពួ កកុ សេលនាះ ។
កាមាវចរកិ រិយាចិ តតលៃះ

មិ ៃជាសលហតុ កចតមោ៉ាង្

ដូ ចជាកាមាវចរកុ សេលទ

រចមង្មាៃ សូ មបីជាអលហតុ កចដេបាៃលព្វេលៅលហើ យ កា ុង្ពួ កអលហតុ កចិ តត លព្ព្វះដូ លចាាះ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ កាេមាៃប្បំ ណង្ៃឹ ង្ប្បញ្ញាក់ ព្ប្បលភទឲ្យជាក់ ចាស់ លទើ ប្បលព្វេថា “ចិ តត ោំង្
៨ ដួ ង្លៃះល្មះថា សលហតុ កកាមាវចរកិ រិយាចិ តត” ដូ លចា ះ ។
ប្បញ្ា ប្ប់លសចកតី ោក់ ទង្ជាមួ យៃឹ ង្សលហតុ កកាមាវចរកិ រិយាចិ តត

៨ ដួ ង្

លដ្ឋយ

ព្វកយព្តឹ មប្ប៉ាុ លណណះ សរុ ប្បមកកាមាវចរលោភណចិ តត គឺ សលហតុ កកាមាវចរកុ សេ វិ បាក ៃិ ង្
កិ រិយារួ មោំង្អស់មាៃ ២៤ ដួ ង្លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។

គាថាសង្គហៈ
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សរុ ប្បកាមាវចរចិ តត ៥៤ ដួ ង្៖
លវទនាញាណសង្ខារ-

លភលទៃ ចតុ វី សតិ

សលហតុ កាមាវចរ-

ប្បុ ញ្ញបាកព្កិ យា មា

កាលម លតវី ស បាកាៃិ

ប្បុ ញ្ញញប្បុ ញ្ញញៃិ វី សតិ

ឯកាទស ព្កិ យា លចតិ

ចតុ ប្បញ្ញញស សពា ថា ។

ប្បណឌិតលព្វេ សលហតុ កកាមាវចរកុ សេ វិ បាក ៃិ ង្កិ រិយាទុ ក ២៤ ដួ ង្ ាម
លសចកតី ល្សង្គាានៃលវទនា ញាណ ៃិ ង្សង្ខារ ចិ តតកា ុង្កាមរួ មមាៃ ៥៤ ដួ ង្ គឺ វិ បាកចិ តត ២៣
ដួ ង្ កុ សេចិ តត ៃិ ង្អកុ សេចិ តត ២០ ដួ ង្ ៃិ ង្កិ រិយាចិ តត ១១ ដួ ង្ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។
អធិ ប្បាយគាថា
លសចកតី ថា សលហតុ កកាមាវចរកុ សេ វិ បាក ៃិ ង្កិ រិយា ប្បណឌិតរួ ប្បរួ មមកលព្វេ
ទុ កជា ២៤ ដួ ង្ ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃលវទនា, ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃការព្ប្បកប្បជាមួ យ
ញាណ ៃិ ង្មិ ៃព្ប្បកប្បជាមួ យញាណ, ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃចិ តតមាៃសង្ខារ ៃិ ង្មិ ៃមាៃ
សង្ខារ លដ្ឋយការចចកចិ តតចដេជាកុ សេ ១ ដួ ង្ លដ្ឋយជាតិ លនាះជា ២ ដួ ង្ ាមលសចកតី
ល្សង្គាានៃលវទនា, ចចក ២ ដួ ង្លនាះជា ៤ ដួ ង្ លទៀត ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃការព្ប្បកប្ប
ជាមួ យញាណ ៃិ ង្មិ ៃព្ប្បកប្បជាមួ យញាណ, ៃិ ង្ចចក ៤ ដួ ង្លនាះជា ៨ ដួ ង្លទៀតាមលសចកតី
ល្សង្គាានៃចិ តត មាៃ សង្ខារ ៃិ ង្មិ ៃមាៃសង្ខារ, សូ មបីចិតតចដេជាវិ បាក ៃិ ង្ជាកិ រិយាក៏ មាៃ
ការចចកលៅាមដូ ចបាៃលព្វេមកលៃះដូ ចគាា លទើ ប្បរួ មជាចិ តត ៣ ពួ ក មាៃពួ កកុ សេជាលដើ ម
បាៃ ២៤ ដួ ង្ ។ ព្ពះអៃុ រុោធចារយ ព្បាថាាៃឹ ង្រួ ប្បរួ មចិ តត ចដេមាៃភូ មិ ជាកាមាវចរោំង្អស់
លទើ ប្បលព្វេថា “កាលម លតវី ស” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។ មាៃលសចកតី ថា កា ុង្កាមភព សូ មបីមាៃចិ តត
លព្ចើ ៃដួ ង្ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃោារ កាេ អារមម ណ៍ជាលដើ ម សូ មបីយា៉ាង្លនាះក៏ រាប្ប់ថាមាៃ
៥៤ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃជាតិ ចដេជាតិ ៃី មួយៗ លនាះ ក៏ មាៃការចចក
ព្ប្បលភទាមលវទនាជាលដើ ម លទើ ប្បជាយា៉ាង្លៃះ គឺ កុ សេចិ តតមាៃ ៨ ដួ ង្, អកុ សេចិ តតមាៃ ១២
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ដួ ង្, វិ បាកចិ តតមាៃ ២៣ ដួ ង្, មាៃ ២៣ ដួ ង្យា៉ាង្ណា ? យា៉ាង្លៃះគឺ សលហតុ កកុ សេវិ បាក
មាៃ ៨ ដួ ង្ អលហតុ កកុ សេវិ បាកមាៃ ៨ ដួ ង្ រួ មជាកុ សេវិ បាកចិ តត ១៦ ដួ ង្ ចំ ចណក
អកុ សេវិ បាកចិ តតមាៃ ៧ ដួ ង្ កិ រិយាចិ តត មាៃ ១១ ដួ ង្ គឺ សលហតុ កកិ រិយា ៨ ដួ ង្ ៃិ ង្
អលហតុ កកិ រិយា ៣ ដួ ង្ដូ លចា ះឯង្។

ចប់កាមាវចរចិត្ត

រូាវឆរឆិតត
រូាវឆរកុ សលឆិតត ៥ ដួង្

វិ តកក វិចារប្បី តិសុ លខកគគ ាសហិ តំ

ប្បឋមជាៃកុ សេចិ តតំ

ប្បឋមជាៃកុ សេចិ តត

ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្វិ តកក ៈ វិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
វិ ចារប្បី តិសុលខកគគ ាសហិ តំ ទុ តិ យជាៃកុ សេចិ តតំ ទុ តិ យជាៃកុ សេចិ តតចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្វិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
ប្បី តិសុ លខកគគ ាសហិ តំ តតិ យជាៃកុ សេចិ តតំ តតិ យជាៃកុ សេចិ តតចដេព្ប្បព្ពឹ តត
លៅរួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
សុ លខកគគ ាសហិ តំ ចតុ តថជាៃកុ សេចិ តតំ ចតុ តថ ជាៃកុ សេចិ តតចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
រួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
ឧលប្បលកា កគគ ាសហិ តំ ប្បញ្ា មជាៃកុ សេចិ តតញ្ា ប្បញ្ា មជាៃកុ សេចិ តតចដេព្ប្បព្ពឹ តត
លៅរួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្ឧលប្បកាា ៃិ ង្ឯកគគ ា ដូ លចា ះ ។
រួ មោំង្ ៥ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា រូ បាវចរកុ សេចិ តត ។
អធិ ប្បាយរូ បាវចរកុ សេចិ តត

93
អធិ ប្បាយរូប្បបាវចរចិត្ត ១៥ ដួ ង្

កាេបាៃលព្វេកាមាវចរចិ តតចប្ប់សពា ព្គប្ប់លហើ យព្ពះអៃុ រុោធចារយ

ព្បាថាាៃឹ ង្លព្វេ

ដេ់ រូ បាវចរចិ តត ចដេជាចិ តតកា ុង្ភូ មិ ប្បនាេប្ប់តលៅ ។ មោ៉ាង្លទៀត លព្ព្វះ រូ បាវចរកុ សេចិ តត
ជាលោភណចិ តត ចតមោ៉ាង្ លទើ ប្បជាចិ តតចដេមាៃ ៣ ជាតិ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ កុ សេ វិ បាក ៃិ ង្កិ រិយា
លវៀរអកុ សេចដេជាអលោភណចិ តត ចតមោ៉ាង្ លហើ យកា ុង្ប្បណា
ត រូ បាវចរចិ តតោំង្លនាះ ព្ពះ
អៃុ រុោធចារយ ព្បាថាាៃឹ ង្លព្វេលៅាមេំ ដ្ឋប្ប់ជាតិ លោកលទើ ប្បលេើ កយកកុ សេចិ តតល ើង្
មកសចមត ង្មុ ៃ លដ្ឋយព្វកយថា វិ តកក វិចារ ។លប្ប។ កុ សេចិ តតំ ជាលដើ ម ាមចដេ ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់ចចកទុ កជា ៥ ដួ ង្ ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃ្ៃ ។ លសចកតី ថា កុ សេចិ តតចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាៃឹ ង្ធម៌ ោំង្លៃះ គឺ វិ តកក ៈ វិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ល្មះថា វិ តកក វិ ចារប្បី តិសុលខកគគ ាសហិ តំ ចាត់ ជាកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១ ល្មះថា ប្បឋមជាៃកុ សេចិ តត ។
សូ មបី ៤ ដួ ង្ដ៏ លសស ក៏ មាៃៃ័ យលៃះដូ ចគាា ។
អធិ ប្បាយថា កុ សេចិ តតចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យអង្គ្ៃព្គប្ប់ោំង្ ៥ ល្មះ
ថា ប្បឋមជាៃកុ សេចិ តត ។ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាៃឹ ង្អង្គ្ៃ ៤ លវៀរវិ តកក ៈ ល្មះថា
ទុ តិ យជាៃកុ សេចិ តត ។ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាៃឹ ង្អង្គ្ៃ ៣លវៀរវិ តកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈ ល្មះ
ថាតតិ យជាៃកុ សេចិ តត ។ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាៃឹ ង្អង្គ្ៃ ២ គឺ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា
ល្មះ ថា ចតុ តថ ជាៃកុ សេចិ តត ។ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មៃឹ ង្អង្គ្ៃ ២ ៃុ ះឯង្ ចតប្បត ូរសុ ខ
ៃិ ង្ ឧលប្បកាា ល្មះថា ប្បញ្ា មជាៃកុ សេចិ តត ដូ លចា ះ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា រូ បាវចរកុ សេចិ តត
ោំង្លៃះ សលព្មចបាៃលដ្ឋយការចលព្មើ ៃរូ ប្បកមម ដ្ឋឋៃ ២៦ គឺ កសិ ណ ១០, អសុ ភ ១០, កាយគាសតិ ១, អានាបាៃសសតិ ១ ៃិ ង្ព្ពហម វិ ហារ ៤ កា ុង្ប្បណា
ត កមម ដ្ឋឋៃ ៤០ ។
អធិ ប្បាយអង្គ្ៃោំង្ឡាយ មាៃវិ តកក ៈ ជាលដើ ម
កា ុង្ប្បណា
ត ធម៌ ចដេជាអង្គ្ៃោំង្លនាះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បសភាវៈរប្បស់អង្គ្ៃ
ៃី មួយៗ ដូ ចតលៅលៃះ ៖
វិ តកក ៈ
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ព្វកយថា វិ តកក ៈ មាៃវចៃតថ ថា អារមម ណំ វិតលកក តិ សមបយុ តត ធលមម អភិ ៃិ លរាលប្បតី តិ
វិ តលកាក សភាវធម៌ ល្មះថា វិ តកក ៈ លព្ព្វះអតថ ថា គិ ត គឺ លេើ កយកសមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយ
ល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ ។ វិ តកក ៈលនាះ មាៃការលេើ កយកធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាា ជាមួ យ
ខលួៃល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ (សហជាាៃំ អារមម ណាភិ ៃិ លរាប្បៃេកា លណា) លសចកតី ថា
នាំចិតតចូ េលៅរកអារមម ណ៍ ។ លព្ប្បៀប្បដូ ចជាប្បុ រសជៃប្បទខលះចូ េគាេ់ ព្ពះរាជា លព្ព្វះបាៃ
អាព្ស័ យមិ តតចដេជារាជប្បុ រស ឬជាប្បុ រសសាិ ទធ ោាេរប្បស់ព្ពះរាជា ក៏ មាៃឱកាសាមប្បុ រស
លនាះចូ េលៅគាេ់ ព្ពះរាជាបាៃយា៉ាង្ណា, ចិ តត លព្ព្វះបាៃអាព្ស័ យវិ តកក ៈ លទើ ប្ប្ៃល ើង្
កាៃ់ អារមម ណ៍បាៃដូ លចាាះ ។
សួ រថា ចិ តតដួ ង្ខលះមិ ៃមាៃវិ តកក ៈ បាៃដេ់ ចិ តតោំង្លៃះ គឺ វិ ញ្ញញណ ៥ មាៃចកា ុវិញ្ញញណ
ជាលដើ ម ោំង្ ២ ច្ា ក ៃិ ង្ទុ តិ យជាៃចិ តតជាលដើ ម ចិ តតោំង្លៃះ សូ មបីមិៃមាៃវិ តកក ៈក៏ ដឹង្
អារមម ណ៍បាៃ កាេដឹ ង្អារមម ណ៍ក៏ ល្មះថា មាៃការ្ៃល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ ចិ តតោំង្លនាះ
្ៃល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ បាៃយា៉ាង្ណាកា ុង្កាេមិ ៃមាៃវិ តកក ៈ ?
ល្លើ យថា សព្មាប្ប់វិ ញ្ញញណ ៥ ជាចិ តត ចដេមិ ៃមាៃវិ តកក ៈលដ្ឋយសភាវៈសូ មបីមិៃមាៃ
វិ តកក ៈក៏ ្ៃល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍បាៃ លដ្ឋយអំ ណាចនៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់គាារវាង្វតថ ុ មាៃចកា ុវតថ ុ
ជាលដើ ម ជាមួ យគាាៃឹ ង្អារមម ណ៍ មាៃរូ បារមម ណ៍ជាលដើ ម ចំ ចណកទុ តិ យជាៃចិ តតជាលដើ ម
សូ មបីមិៃមាៃវិ តកក ៈ ក៏ ល្មះថា ្ៃល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ (មាៃដួ ង្កសិ ណចដេជាប្បដិ ភាគ
ៃិ មិតតជាលដើ ម)បាៃ លដ្ឋយកមាលំង្រប្បស់វិ តកក ៈៃុ ះឯង្ លដ្ឋយអំ ណាចការបាៃជួ ប្បព្ប្បទះលរឿយៗ
ជាមួ យអារមម ណ៍លនាះលហើ យ អំ ពីភាវនាថាាក់ ោប្បចដេជាភាវនាមាៃវិ តកក ៈ កា ុង្លសចកតី ចដេ
លព្វេមកលៃះ មាៃអធិ ប្បាយយា៉ាង្ណា ? គឺ លព្ប្បៀប្បដូ ចជាប្បុ រសជៃប្បទរូ ប្បលនាះ ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះ
បាៃអាព្ស័ យមិ តតនាំចូេលៅគាេ់ ព្ពះរាជាលរឿយៗ

ក៏ រចមង្លកើ តភាពសាិ ទធ ោាេជាមួ យព្ពះ

រាជា កា ុង្លពេខ្លង្លព្កាយមក សូ មបីលវៀរៃូ វមិ តត ក៏ រចមង្ព្បាសចាកលសចកតី ភ័យខ្លលច ចូ េ
លៅគាេ់ ព្ពះរាជាបាៃលដ្ឋយមាាក់ ឯង្យា៉ាង្ណា ទុ តិ យជាៃជាលដើ ម សូ មបីមិៃមាៃវិ តកក ៈ ចត
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លព្ព្វះមាៃភាវនាថាាក់ ោប្បជាង្ មុ ៃសលព្មចទុ តិ យជាៃលនាះ ្ៃល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍លនាះ
លដ្ឋយកមាលំង្រប្បស់វិ តកក ៈលរឿយៗ ក៏ រចមង្ថាឹ កជាមួ យៃឹ ង្អារមម ណ៍លនាះ កាេថាឹ កលហើ យក៏
រចមង្្ៃល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍លនាះបាៃលដ្ឋយខលួៃឯង្

លព្ព្វះលវៀរវិ តកក ៈលដ្ឋយអំ ណាចនៃ

ភាពថាឹ កលនាះ ។
វិ ចារៈ
ព្វកយថា វិ ចារៈ មាៃវចៃតថ ថា អារមម លណ លតៃ ចិ តតំ វិ ចរតី តិ វិ ចាលរា សភាវធម៌
ល្មះថា វិ ចារៈ លព្ព្វះអតថ ថា ជាលហតុ ឲ្យចិ តតព្ាច់ លៅកា ុង្អារមម ណ៍ ។ វិ ចារៈ លនាះមាៃការ
ាមោេប្បអចង្អេៃូ វអារមម ណ៍ជាេកា ណៈ (អារមម ណាៃុ មជា ៃេកាិ លណា) ចមៃពិ ត វិ ចារៈលៃះ
ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់សចមត ង្ទុ កថា “អៃុ សនាធៃា ភាវៈាមតភាាប្ប់” ។
លសចកតី ល្សង្គាានៃវិតកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈ
វិ តកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈ មាៃេកា ណៈព្ប្បហាក់ ព្ប្បចហេគាាណាស់ លដ្ឋយអំ ណាចលចតសិ ក
២ លៃះ ជាសភាវៈចដេលធាើ ឲ្យចិ តតៃិ ង្សមបយុ តត ធម៌ ដ៏លសសបាៃជួ ប្បៃឹ ង្អារមម ណ៍ ។
លព្ព្វះដូ លចាាះ លដើ មបីកុំឲ្យព្ច ំគាាកា ុង្ធម៌ ោំង្ ២ យា៉ាង្លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលសចកតី
ល្សង្គាាដូ ចតលៅលៃះ ។
កា ុង្ធម៌ ២ យា៉ាង្លៃះ វិ តកក ៈ ជាការធាលក់ ចុ ះព្គាដំ ប្បូង្នៃចិ តត លព្ប្បៀប្បដូ ចជាការវាយ
រគាំង្ព្គាដំ ប្បូង្ (សំ លៅដេ់ សំ ល ង្ចដេលកើ តអំ ពីការវាយរគាំង្ព្គាដំ ប្បូង្) លព្ព្វះមាៃសភាវៈ
លព្គាតព្គាតជាង្វិ ចារៈ ៃិ ង្នាំមុខវិ ចារៈលនាះ, ចំ ចណកវិ ចារៈ ជាការព្ាច់ លៅាមលព្ប្បៀប្បដូ ច
សំ ល ង្ែ័រជាប្ប់តគាានៃរគាំង្ ។ មោ៉ាង្លទៀតវិ តកក ៈ មាៃអាការែ័រ ជាការកលព្មើ កនៃចិ តត
លព្ប្បៀប្បដូ ចសតា ប្បកសីធំព្បាថាាសេ ុះលហើ រលៅកា ុង្អាកាសទទះោលប្បឲ្យជក់ ខយេ់
សតា កៃល ង្់មាៃចិ តតជាប្ប់ជំព្វក់ កា ុង្កលិ ៃ លបាះពួ យលៅកាៃ់ ដក

ៃិ ង្លព្ប្បៀប្បដូ ច

ូ កដូ លចាាះ, ចំ ចណកវិ ចារៈ មាៃ

ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅសង ប្ប់ជាង្ ជាអាការចដេចិ តតមិ ៃកលព្មើ កញាប្ប់ែ័រលពក លព្ប្បៀប្បដូ ចសតា ប្បកសី
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ចដេលហើ រលៅកា ុង្អាកាសបាៃលហើ យ
តព្មង្់លឆ្ងពះលៅកាៃ់ ដក

លទើ ប្បទទះោលប្បលហើ រលៅ

ូ កបាៃលហើ យ ក៏ លហើ រជុ ំវិែលៅខ្លង្លេើ ដក

ៃិ ង្លព្ប្បៀប្បដូ ចកៃល ង្់លហើ រ
ូ ក ដូ លចាាះ ។

ប្បី តិ
ព្វកយថា ប្បី តិ មាៃវចៃតថ ថា ប្បិ ៃយតិ កាយចិ តតំ តលប្បបតិ វលឌេតី តិ វា ប្បី តិ ធមម ជាតិ
ល្មះថា ប្បី តិ លព្ព្វះអតថ ថា លធាើ កាយៃិ ង្ចិ តត ឲ្យច្អ ត ឬលព្ព្វះអតថ ថា ញាុំង្កាយៃិ ង្ចិ តត
ឲ្យចលព្មើ ៃ

។

ប្បី តិ លនាះមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេលព្តកអរ

ជាេកា ណៈ

(សមបិយាយៃេកា ណា ) ។ អធិ ប្បាយថា មាៃការចាប្ប់យកអារមម ណ៍យា៉ាង្លពែទំ ហឹង្ មិ ៃ
ប្បៃធ ូរ ជាេកា ណៈ ។ ប្បី តិលនាះ មាៃ ៥ យា៉ាង្ គឺ
១- ខុទេកាប្បី តិ ប្បី តិមាៃតិ ចតួ ច ជាប្បី តិចដេព្តឹ មចតលធាើ ឲ្យលោមជាតិ (លរាម) ប្បះព្ពឺ
បាៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
២- ខណិកាប្បី តិ ប្បី តិមាៃមួ យជួ រខណៈ ជាប្បី តិចដេលកើ តល ើង្មួ យជួ រខណៈ ដូ ចជា
ល្ល កប្បលនាេរ ។
៣- ឱកៃតិ កាប្បី តិ ប្បី តិព្គប្បសង្កត់ ជាប្បី តិចដេព្គប្បសង្កត់កាយ លព្ប្បៀប្បដូ ចជារេក
ព្គប្បសង្កត់ព្ចាំង្សមុ ទេលហើ យចប្បកលៅដូ លចាាះ ។
៣- ឧលពា ង្ខគប្បី តិ ប្បី តិអចណដតខលួៃ ជាប្បី តិចដេលកើ តដេ់ អា កណាលហើ យ រចមង្លធាើ ឲ្យ
អា កលនាះមាៃកាយអចណតតល ើង្លៅកា ុង្អាកាសបាៃ ។
៣- ្រណាប្បី តិ ប្បី តិ្ាយព្ជួតព្ជាប្ប ជាប្បី តិចដេញាុំង្សភាពច្អ តឲ្យ្ាយព្ជួត
ព្ជាប្ប សពា កាយ ។
កា ុង្ប្បណា
ត ប្បី តិ ៥ យា៉ាង្លៃះ ប្បី តិចដេជាអង្គ ្ៃ ជា្រណាប្បី តិប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
សុ ខ
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ព្វកយថា សុ ខ មាៃវចៃតថ ថា សមបយុ តត ធលមម សុ ខយតី តិ សុ ខំ ធមម ជាតិ ល្មះថា សុ ខ
លព្ព្វះអតថ ថា ញាុំង្សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយឲ្យជាសុ ខ ។ សុ ខលនាះ មាៃការលោយអារមម ណ៍
ចដេសតា ព្បាថាាជាេកា ណៈ (ឥដ្ឋឋៃុ ភវៃេកា ណំ) ឬមាៃការលោយអារមម ណ៍លដ្ឋយអាការ
ចដេសតា ព្បាថាាជាេកា ណៈ ។ កា ុង្ទី លៃះ បាៃដេ់ សុ ខលវទនាាម្ល ូវចិ តត ឬលៅល្មះមោ៉ាង្
លទៀតថា “លោមៃសស” ។
លសចកតី ល្សង្គាានៃប្បី តិៃិ ង្សុ ខ
លព្ព្វះ ប្បី តិ ៃិ ង្សុ ខ មាៃេកា ណៈព្សលដៀង្គាា លដ្ឋយអំ ណាចជាសភាវៈចដេលព្តក
អរកា ុង្អារមម ណ៍ជាមួ យគាា លទើ ប្បគួ រព្ជាប្បលសចកតី ល្សង្គាាដូ ចតលៅលៃះ ៖
លព្ប្បៀប្បដូ ចជាប្បុ គគេចដេលៃឿយហត់ កា ុង្្ល ូវកនាតរ លឃើ ែនព្ពព្ពមោំង្ទឹ ក លហើ យក៏
រំលភើ ប្បកា ុង្ចិ តតឧោៃល ើង្ថា “គួ រលព្តកអរណាស់ហា គួ រលព្តកអរណាស់ហា ” កា ុង្ខណៈចដេ
បាៃង្ូតកដី ្ឹ កកតី ចូ េលៅសព្មាកលព្កាមមល ប្ប់ល

ើ កតី ក៏ លព្វេថា “សុ ខណាស់ហា ៗ” លសចកតី

លៃះមាៃឧប្បមាយា៉ាង្ណា ឧប្បលមយយក៏ ដូលចាាះ ប្បី តិ មាៃលសចកតី ព្បាកដចាស់លដ្ឋយអាការ
លព្តកអរកា ុង្ចិ តតកា ុង្ព្គាដំ ប្បូង្ចដេបាៃអារមម ណ៍ជាទី រី ករាយ

លព្ប្បៀប្បដូ ចកា ុង្លពេចដេ

ប្បុ គគេហត់ លៃឿយកា ុង្្ល ូវកនាតរ បាៃជួ ប្បនព្ពព្ពមោំង្ទឹ កដូ លចាាះ, សុ ខ មាៃលសចកតី ព្បាកដ
ចាស់កា ុង្លពេចដេលោយអារមម ណ៍ចដេគួ ររី ករាយលនាះ
ប្បុ គគេលនាះបាៃង្ូត ្ឹ ក សព្មាកលព្កាមមល ប្ប់ល

លព្ប្បៀប្បប្បី ដូចកា ុង្លពេចដេ

ើ ដូលចាាះ ។ ចំ ចណកការលព្វេលដ្ឋយខៃធ ប្បី តិ

ជាធម៌ ចដេរាប្ប់ចូ េកា ុង្សង្ខារកា ៃធ, រី ឯសុ ខរាប្ប់ចូ េកា ុង្លវទនាខៃធ ។
ឯកគគ ា
ព្វកយថា ឯកគគ ា មាៃវចៃតថ ថា នានាេមព ៃវិ លកា បាភាលវៃ ឯកំ អារមម ណំ អគគ ំ
ឥមសាតិ ឯកគគ ំ តសស ភាលវា ឯកគគ ា សមាធិ ចិ តតល្មះថា ឯកគគ លព្ព្វះអតថ ថា មាៃ
អារមម ណ៍ចតមួ យ

លព្ព្វះមិ ៃមាៃសភាពរលវើ រវាយលៅកា ុង្អារមម ណ៍ល្សង្ៗ

ភាវៈនៃឯកគគ
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ល្មះថា ឯកគគ ា បាៃដេ់ សមាធិ ៃុ ះឯង្ ។ ចមៃពិ ត ចិ តត ចដេសមបយុ តត ជាមួ យសមាធិ
ចដេមិ ៃរលវើ រវាយលៅកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយក៏ លដ្ឋយអំ ណាចនៃសមាធិ ៃុ ះឯង្ ។
ៃិ យមៃ័ យរប្បស់ព្វកយថា “ប្បឋមជាៃ”
ធម៌ ពួក ៥ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ មល្មះថា ប្បឋមជាៃ លព្ព្វះអតថ ថា ល្មះថា ប្បឋម
លដ្ឋយេំ ដ្ឋប្ប់ការលកើ តល ើង្

គឺ លដ្ឋយមាៃការលកើ តល ើង្ជាព្គាដំ ប្បូង្ៃិ ង្លដ្ឋយេំ ដ្ឋប្ប់នៃ

ការលទសនាគឺ ជាពួ កធម៌ ចដេព្ពះសមាមសមព ុទធព្ទង្់សចមត ង្មុ ៃ, ល្មះថា ្ៃ លព្ព្វះមាៃ
អតថ ២ យា៉ាង្គឺ លព្ព្វះអតថ ថា ចូ េលៅសមលឹ ង្ បាៃដេ់ ការលដតតៃូ វអារមម ណ៍ ៃិ ង្លព្ព្វះអតថ ថា
ដុ តកលដដ គឺ ដុ ត កលដដៃូ វធម៌ ចដេជាសព្តូវមាៃៃី វរណៈជាលដើ ម ។ ចមៃពិ ត អង្គ ៥ យា៉ាង្
ចដេរួ មគាាៃុ ះឯង្បាៃល្មះថា ្ៃ ដូ ចអង្គព្ប្បកប្បរប្បស់រថមាៃលលល កង្់ជាលដើ មចដេរួ ម
គាាៃុ ះឯង្ លទើ ប្ប ល្មះថា រថ ដូ លចាាះ លព្ព្វះលវៀរចាកអង្គ ៥ លៃះលហើ យ ធម៌ យា៉ាង្ដនទមិ ៃលៅ
ថា្ៃលទ លព្ព្វះដូ លចាាះព្ពះអង្គព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្គមពី រវិ ភង្គថា “វិ តកក វិ ចារ ប្បី តិ សុ ខ
ឯកគគ ា នៃចិ តតល្មះថា្ៃ” ។ កុ សេចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យប្បឋមជាៃ គឺ អង្គ្ៃ ៥ ោំង្លនាះល្មះថា ប្បឋមជាៃកុ សេចិ តត ។
លហតុ នៃធម៌ ៥ យា៉ាង្មាៃវិ តកក ជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ល្មះថាអង្គ្ៃ
សួ រថា លព្ព្វះលហតុ អាី ធម៌ ចដេព្ប្បកប្បរួ មគាាយា៉ាង្ដនទមាៃ ្សសៈ សញ្ញញ លចតនា
ជាលដើ មក៏ មាៃ ចតព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់ព្ាស់ចំ លព្វះធម៌ ៥ យា៉ាង្មាៃ វិ តកក ៈជាលដើ មលៃះ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ថាជាអង្គ្ៃ ៥ យា៉ាង្ ?
ល្លើ យថា ការចដេព្ពះអង្គព្ទង្់ព្ាស់ចំ លព្វះធម៌ ៥ យា៉ាង្មាៃ វិ តកក ៈ ជាលដើ មលៃះ ថា
ជាអង្គ្ៃ ៥ មិ ៃបាៃព្ាស់ធម៌ យា៉ាង្ដនទ ក៏ លព្ព្វះមាៃលហតុ ្េ ២ ព្ប្បការគឺ ៖
១. លព្ព្វះធម៌ ោំង្ ៥ យា៉ាង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មាៃកិ ចា គឺ ការចូ េលៅសមលឹ ង្អារមម ណ៍លដ្ឋយ
ពិ លសស ។
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២. លព្ព្វះធម៌ ោំង្ ៥ យា៉ាង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជាអា កដុ តកលដដៃូ វធម៌ ចដេជាសព្តូវគឺ
ៃី វរណធម៌ ៥ ជាលដើ ម លព្ព្វះជាធម៌ ប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះៃី វរណៃុ ះឯង្ ។
ពិ តយា៉ាង្លនាះ កាេវិ តកក ៈលេើ កចិ តតល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ កាេវិ ចារៈញាុំង្ចិ តត ឲ្យជាប្ប់
ាមអារមម ណ៍ កាេប្បី តិលធាើ ចិតត ឲ្យច្អ ត ៃិ ង្កាេសុ ខចូ េលៅលធាើ លសចកដី ចលព្មើ ៃដេ់ ចិ តត
េំ ដ្ឋប្ប់លនាះឯកគគ ារចមង្បាៃទទួ េការឧប្បតថ មភ ពីកិចាចដេលេើ កល ើង្នៃវិ តកក ៈ កិ ចាចដេ
ឲ្យជាប្ប់ាមអារមម ណ៍នៃវិ ចារៈ កិ ចាចដេោង្ល ើង្ៃូ វភាពច្អ តនៃប្បី តិ ៃិ ង្កិ ចាចដេលធាើ ឲ្យ
ចលព្មើ ៃល ើង្នៃសុ ខ កាេលប្បើ ដូលចា ះ រចមង្មាៃកមាលំង្លធាើ ចិតត ព្ពមោំង្ធម៌ ោំង្ឡាយចដេ
ព្ប្បកប្បរួ មគាាឲ្យលៅាមកិ ចារប្បស់ខលួៃ គឺ លធាើ ឲ្យាំង្មាំលសមើ ៃិ ង្លដ្ឋយេអ កា ុង្អារមម ណ៍ចតមួ យ
មាៃកសិ ណជាលដើ ម ចដេលៅថា “អគគ ” លនាះ គឺ លធាើ ឲ្យាំង្មាំ លដ្ឋយអំ ណាចមិ ៃមាៃការ
រលវើ រវាយលៅកា ុង្អារមម ណ៍ដនទ,

ឲ្យលសមើ

លដ្ឋយអំ ណាចមាៃភាពលសមើ គាានៃឥន្ទៃេី យ៍

ៃិ ង្

លដ្ឋយេអ លដ្ឋយអំ ណាចឆ្ងងយចាកធម៌ ចដេជាប្បដិ ប្បកា ។ កិ ចា លព្វេគឺ ការលធាើ ឲ្យចិ តត ៃិ ង្
សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយតមក េ់មាំលសមើ ៃិ ង្លដ្ឋយេអ នៃឯកគគ ា ដូ ចបាៃលព្វេមកលៃះឯង្
ល្មះថា កិ ចាគឺការចូ េលៅសមលឹ ង្ ។ ឯកគគ ា បាៃល្មះថា អង្គ្ៃ លព្ព្វះមាៃកិ ចា គឺ ការ
ចូ េលៅសមលឹ ង្ដូ ចលព្វេមកលៃះ ។ ចំ ចណកអង្គ្ៃ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ ម លព្តពី លៃះបាៃ
ល្មះថា អង្គ្ៃ លដ្ឋយអំ ណាចជាអង្គឧប្បតថ មភ ដ៏សំខ្លៃ់ ចដេលធាើ ឲ្យឯកគគ ាសលព្មចកិ ចា
គឺ ការចូ េលៅសមលឹ ង្លនាះ ។
មួ យវិ ែលទៀត កា ុង្ប្បណា
ត ៃី វរណៈ (ធម៌ ជាលព្គឿង្រារាំង្កុ សេគឺ ្ៃ) ៥ យា៉ាង្បាៃ
ដេ់ ៖ ១- កាម្ៃេ ៈ

លសចកតី លពែចិ តតគឺ ព្បាថាាកាមគុ ណ ៥

២- ពោបាទ

លសចកតី គុំកួៃ

៣- ថី ៃមិ ទធ

លសចកតី រួែរាៃិ ង្ង្ង្ុយលង្ខកង្ក់

៤- ឧទធ ចា កុកកច
ុ ា លសចកតី រាយមាយៃិ ង្លតដព្កហាយចិ តត
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៥- វិ ចិកិចាេ

លសចកតី សង្ស័យ (ប្បដិ ប្បោលៃះជាលហតុ ឲ្យសលព្មចអប្បបនាពិ ត ឬមិ ៃ

ពិ តលទហា ជាលដើ ម) ។ ដូ លចា ះ ឯកគត ា គឺ សមាធិ រាប្ប់ថាជាប្បដិ ប្បកា ចំ លព្វះកាម្ៃេ ៈ លព្ព្វះជា
សព្តូវព្ប្បឆ្ងំង្ៃឹ ង្រាគៈ ។ ាមលសចកតី ពិត ចិ តតចដេព្តូវអារមម ណ៍ល្សង្ៗ ចដេគួ រព្បាថាា
ព្ប្បលោមេួ ង្លោម រចមង្ល្ល ឆ្ងលលៅរកអារមម ណ៍ោំង្លនាះ លដ្ឋយអំ ណាចនៃកាម្ៃេ ៈបាៃ
។ ចិ តតចដេល្ល រឆ្ងលចដេកលព្មើ កញាប្ប់ែ័រ លដ្ឋយអំ ណាចនៃកាម្ៃេ ៈលនាះ ៃឹ ង្បាៃាំង្មាំ
ស៊ ប្ប់សង ប្ប់លដ្ឋយេអ ក៏ លដ្ឋយអំ ណាចនៃឯកគគ ា ។ ចំ ចណកឯ ប្បី តិ មាៃសភាពរី ករាយ រាប្ប់ថា
ជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះពោបាទចដេមាៃសភាពអាក់ អៃ់ ចិ តត មិ ៃមាៃភាពរី ករាយ ។ វិ តកក ៈ លព្ព្វះ
លេើ កចិ តតល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍លដ្ឋយអំ ណាចនៃលសចកតី ព្តិ ះរិ ះព្តូវ លទើ ប្បរាប្ប់ថា ជាប្បដិ ប្បកា
ចំ លព្វះថី ៃមិ ទធចដេចតង្ចតរួ ែរាង្ខកលចែពី អារមម ណ៍ លដ្ឋយអំ ណាចនៃលសចកតី រួែរា ៃិ ង្
លសចកតី ង្ង្ុយលង្ខកង្ក់ ។ សុ ខ លព្ព្វះមាៃការចូ េលៅរមាងប្ប់ភាពរាយមាយនៃចិ តត ៃិ ង្លព្ព្វះ
មាៃភាពព្តជាក់ លទើ ប្បរាប្ប់ថា ជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះឧទធ ចា កុកកុចា ចដេមាៃសភាពរាយមាយចិ តតៃិ ង្
ភាពលតតព្កហេ់ ព្កហាយចិ តត ។ ចំ ចណក វិ ចារៈ លព្ព្វះមាៃសភាពចដេលព្ប្បៀប្បបាៃៃឹ ង្ប្បញ្ញញ
លដ្ឋយអំ ណាចការាមោេប្បអចង្អេអារមម ណ៍នៃវិ ចារៈលនាះ ដូ ចជា ការាមពិ ចារណាៃូ វ
អារមម ណ៍រប្បស់ប្បញ្ញញ លទើ ប្បរាប្ប់ថាជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះវិ ចិកិចាេ ។ លព្ព្វះជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះៃី វរណៈ
ោំង្លនាះ ៃុ ះឯង្ ធម៌ មាៃ ឯកគគ ាជាលដើ មោំង្លៃះ លទើ ប្បល្មះថា ជាអា កដុ តកលដដៃូ វធម៌
ចដេជាសព្តូវ គឺ ៃី វរណៈោំង្លនាះ ។
លព្ព្វះធម៌ ោំង្ ៥ យា៉ាង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មាៃកិ ចា គឺ ការចូ េលៅសមលឹ ង្អារមម ណ៍ លដ្ឋយ
ពិ លសស ៃិ ង្លព្ព្វះធម៌ ោំង្ ៥ យា៉ាង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជាអា កដុ តកលដដៃូ វធម៌ ចដេជាសព្តូវ
ដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ លព្ព្វះដូ លចាាះ ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគលទើ ប្បព្ពះអង្គព្ាស់ ដេ់ ធម៌ ោំង្
៥ យា៉ាង្មាៃវិ តកក ៈជាលដើ មលៃះ ថាជាអង្គ្ៃ ។ ដូ ចប្បុ រាណាចារយោំង្ឡាយលព្វេទុ កថា ៖
ឧប្បៃិ ជាៃកិ ចាាត

កាមាទិ ប្បដិ ប្បកា លា

សលៃត សុប្បិ ច អលញ្ញ សុ

ប្បលញ្ា វជាៃសញ្ញិ ា
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កាេធម៌ ដនទមាៃ (មាៃ្សសៈជាលដើ ម) ព្ទង្់សំលៅយកធម៌ ោំង្ ៥ យា៉ាង្ (មាៃវិ តកក ៈ
ជាលដើ ម) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះថាជា្ៃលព្ព្វះមាៃការចូ េលៅសមលឹ ង្ (អារមម ណ៍) ជាកិ ចា, ៃិ ង្លព្ព្វះជា
ប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះធម៌ មាៃកាម្ៃេ ៈជាលដើ ម ។
លសចកតី ពិលសសនៃរូ បាវចរ្ៃកតី

នៃអរូ បាវចរ្ៃចដេៃឹ ង្លព្វេតលៅកតី

ឬ

សូ មបីនៃលោកុ តតរ្ៃ លដ្ឋយអំ ណាចនៃអង្គចដេព្តូវេះលៅាមេំ ដ្ឋប្ប់ អារមម ណ៍ ៃ័ យ
នៃការចលព្មើ ៃជាលដើ ម ៃិ ង្មាៃជាក់ ចាស់កា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៩ ។ អា កចដេបាៃប្បឋមជាៃលៃះ
លហើ យ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ព្បារពធ ភាវនាតលៅអាចលដើ មបីសលព្មច្ៃ ចដេសង ប្ប់វិ តកក ៈ បាៃ មាៃអង្គ
្ៃ ៤ មិ ៃមាៃវិ តកក ៈក៏ ល្មះថាបាៃទុ តិ យជាៃកុ សេចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យៃឹ ង្
ទុ តិ យជាៃលៃះ ក៏ ល្មះថា ទុ តិ យជាៃកុ សេចិ តត សូ មបីល្មះថា តតិ យជាៃកុ សេចិ តត
ជាលដើ ម ក៏ ទំៃង្ដូ ចគាាលៃះឯង្ ។
ប្បណឌិតរចមង្លឃើ ែថា

រូ បាវចរកុ សេចិ តតលៃះ

លោកមិ ៃបាៃចចកទុ កលដ្ឋយ

សង្ខារ លព្ព្វះដូ លចាាះ គប្បបីព្ជាប្បថា រូ បាវចរកុ សេចិ តត មិ ៃមាៃការចចកជាអសង្ខារិ ក ឬ
សសង្ខារិ ក សួ រថា លព្ព្វះលហតុ អាី លទើ ប្បមិ ៃចចកទុ កជាអសង្ខារិ ក ៃិ ង្សសង្ខារិ ក, លព្ព្វះថា
សូ មបីចិតតពួ កលៃះក៏ គួរៃឹ ង្លព្វេបាៃថា “ចដេបាៃមកលដ្ឋយចលព្មើ ៃសមថសុ ទធ ៗ ក៏ រាប្ប់ថា
ជា សសង្ខារិ ក លដ្ឋយអំ ណាចនៃមលនាប្បលយាគ គឺ ចិ តតចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចការ
ចលព្មើ ៃមុ ៃៃឹ ង្សលព្មច្ៃលៃះ ៃុ ះឯង្, ចដេបាៃមកលដ្ឋយការសលព្មចមគគ ជាមគគ សិទធិ ្ៃ (្ៃចដេសលព្មចគឺ លកើ តល ើង្លព្ព្វះការបាៃសលព្មចមគគ )
សមថមកអំ ពីមុៃ ដូ ចជា្ៃរប្បស់ព្ពះចូ

មិ ៃមាៃការចលព្មើ ៃ

ប្បៃថ ក ឬដូ ចជា្ៃរប្បស់ព្ពះអនាគាមី ព្ពះ

អរហៃត ជាសុ កា វិប្បសសក ចដេលកើ តល ើង្កា ុង្លពេជិ តមរណៈ ក៏ រាប្ប់ថាជាអសង្ខារិ ក ? ”
ល្លើ យថា រូ បាវចរកុ សេលៃះ មិ ៃអាចលព្វេបាៃយា៉ាង្លៃះលទ លព្ព្វះថា សូ មបី បាៃ
មកលដ្ឋយអាៃុ ភាពមគគ

ក៏ មិៃអាចរាប្ប់ថាជាអសង្ខារិ កបាៃល ើយ

លព្ព្វះយា៉ាង្ណាក៏ អាច

លកើ តល ើង្ខ្លង្លព្កាយអភិ សង្ខារ បាៃដេ់ ប្បរិ កមម គឺការលព្តៀមទុ កមុ ៃ ចដេជាលហតុ លកើ ត
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ល ើង្នៃ្ៃ

សូ មបីព្តឹ មតិ ចតួ ចប្ប៉ាុ លណា
ណ ះក៏ លដ្ឋយ

ដូ ចជាការសមលឹ ង្លមើ េលៅាមប្បង្អួច

ចដេជាលហតុ ឲ្យបាៃអារមម ណ៍ គឺ អាកាសកសិ ណ លដ្ឋយលេឿៃរហ័ ស ការសមលឹ ង្លៅន្េ ទឹក
កា ុង្លពេអង្គុយលេើ ទូ កចដេកំពុង្ចរលៅ ចដេជាលហតុ ឲ្យបាៃអារមម ណ៍ គឺ អាលបាកសិ ណ
លដ្ឋយឆ្ងប្ប់រហ័ សជាលដើ ម

រូ បាវចរកុ សេលនាះ

កាេលកើ តល ើង្លដ្ឋយខាះអភិ សង្ខារ

គឺ

ប្បរិ កមម ដូចលព្វេមកលៃះមិ ៃបាៃលទ ក៏ មិៃរាប្ប់ថាជាអសង្ខារិ ក ។
ប្ប៉ាុ ចៃត ថា កាេលប្បើ អាព្ស័ យអភិ សង្ខារ គឺ ប្បរិ កមម ចដេព្ប្បព្ពឹ តតមុ ៃយា៉ាង្លៃះ រូ បាវចរកុ សេលៃះ ក៏ គួរៃឹ ង្រាប្ប់ថាជាសសង្ខារិ ក ចតជាសសង្ខារិ កមិ ៃបាៃលទៀត លព្ព្វះលហតុ អាី ?
លព្ព្វះលហតុ ថា មិ ៃអាចៃឹ ង្លកើ តល ើង្បាៃលទ លដ្ឋយលហតុ ព្តឹ មចតអាព្ស័ យការប្បរិ កមម ចតមោ៉ាង្ ។ ចមៃពិ ត ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃមាៃអធិ ការ គឺ ការាំង្ចិ តតទុ កថា “តលៅអាាមអែៃឹ ង្ជាអា ក
បាៃ្ៃ” ដូ លចា ះ សូ មបីមាៃ អភិ សង្ខារ គឺ ប្បរិ កមម ចាត់ ចចង្ឲ្យភាវនាជាប្ប់តគាាលៅយូ រប្ប៉ាុ ណា
ណ
ក៏ មិៃអាចបាៃ្ៃ

លព្ព្វះដូ លចាាះចាំបាច់ ណាស់ព្តូវមាៃអធិ ការ

កាេលប្បើ មាៃអធិ ការក៏

មិ ៃអាចៃឹ ង្លព្វេបាៃថា ជាសសង្ខារិ ក លព្ព្វះកាេមាៃអធិ ការចិ តតលនាះរចមង្រឹ ង្មាំ មាៃ
ឧសាហៈ មិ ៃចាំបាច់ អាព្ស័ យការដឹ កនាំលទ ។ រួ មលសចកតី ថា ការចដេព្តូវអាព្ស័ យ
អភិ សង្ខារ ប្បដិ លសធភាវៈជា អសង្ខារិ ក ចំ ចណកការចដេព្តូវអាព្ស័ យអធិ ការ ប្បដិ លសធ
ភាវៈជាសសង្ខារិ ក ។ រូ បាវចរកុ សេលទើ ប្បមិ ៃចមៃជាអសង្ខារិ ក ឬសសង្ខារិ កលដ្ឋយលហតុ
្េដូ ចបាៃលព្វេមកលៃះ ។
ៃ័ យមោ៉ាង្លទៀត

្ៃចដេកំពុង្លកើ តល ើង្

លដ្ឋយអំ ណាចនៃអភិ សង្ខារចដេ

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅមុ ៃ រចមង្មិ ៃមាៃភាពជាអសង្ខារិ ក ាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេលហើ យលទ កាេ
មិ ៃចមៃជាអសង្ខារិ កលនាះ

ក៏ ពុំចមៃជាសសង្ខារិ កលនាះបាៃ្ង្

លព្ព្វះភាវៈជាសសង្ខារិ ក

លោកលព្វេទុ កលដើ មបីប្បដិ លសធភាវៈជាអសង្ខារិ កចដេមាៃលៅកា ុង្្ៃ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅខុសចប្បល កគាា ។

ចដេមាៃការ
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មោ៉ាង្លទៀត សូ មបីព្ពះអៃុ រុោធចារយក៏ លព្វេទុ កថា រូ បាវចរកុ សេចិ តតមាៃ ៥ ដួ ង្
ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃការព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ ្ៃ លដ្ឋយព្វកយថា ប្បញ្ា ប្បិ ចដេចព្ប្បថា រួ ម ៥
ដួ ង្លៃះទុ កយា៉ាង្លៃះ រាប្ប់ថាជាប្បញ្ា កៃ័ យ គឺ ៃ័ យចដេរាប្ប់ថាមាៃ ៥ ដួ ង្ក៏ លដ្ឋយ ប្បណឌិត
គប្បបីព្ជាប្បថា ប្បិ សពេ កាុង្ប្បទថា ប្បញ្ា ប្បិ លៃះ លោកចថមោំង្រួ មយកចតុ កក ៃ័យ គឺ ៃ័ យចដេ
រាប្ប់ថា មាៃព្តឹ ម ៤ ដួ ង្ចូ េលៅ្ង្ លដើ មបីអៃុ លោមចំ លព្វះព្ពះសូ ព្តចដេព្ពះអង្គព្ាស់
រូ បាវចរ្ៃទុ ក ៤ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះមិ ៃមាៃប្បញ្ា មជាៃ ។ ការរាប្ប់្ៃលដ្ឋយចតុ កក ៃ័យលនាះ មាៃ
យា៉ាង្លៃះគឺ ្ៃចដេមាៃអង្គ ៥ ក៏ ល្មះថាប្បឋមជាៃៃុ ះឯង្, ចដេមាៃព្តឹ មអង្គ ៣ លព្ព្វះ
សង ប្ប់ោំង្វិ តកក ៈ ោំង្វិ ចារៈបាៃ ក៏ ល្មះថាទុ តិ យជាៃ បាៃដេ់ តតិ យជាៃកា ុង្ប្បញ្ា កៃ័ យ
ៃុ ះឯង្, ចដេមាៃអង្គ ២ គឺ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា លព្ព្វះព្បាសចាកប្បី តិ ក៏ ល្មះថាតតិ យជាៃ
ចដេបាៃដេ់ ចតុ តថ ជាៃ កា ុង្ប្បញ្ា កៃ័ យៃុ ះឯង្, ចដេមាៃអង្គ ២ លនាះ គឺ ឧលប្បកាា ៃិ ង្
ឯកគគ ា លព្ព្វះេះសុ ខ ក៏ ជាចតុ តថ ជាៃ បាៃដេ់ ប្បញ្ា មជាៃកា ុង្ប្បញ្ា កៃ័ យៃុ ះឯង្ ។ លព្ព្វះ
ដូ លចាាះ រូ បាវចរកុ សេចិ តតលទើ ប្បរាប្ប់ថា មាៃ ៤ ក៏ បាៃ ាម្ៃចតុ កក ៃ័យកា ុង្ព្ពះសូ ព្ត ឬ
ៃឹ ង្រាប្ប់ថាមាៃ ៥

ក៏ បាៃ ាម្ៃប្បញ្ា កៃ័ យកា ុង្ព្ពះអភិ ធមម ដូ ចចដេលព្វេមកលៃះ ។

្ៃាមៃ័ យោំង្ ២ យា៉ាង្លនាះ អាចចចកជាព្ប្បលភទបាៃលព្ចើ ៃយា៉ាង្លទៀត ាម
ប្បដិ ប្បោ ៤ យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
១. ទុ កាាប្បដិ ប្បោទនាធភិ ញ្ញញ

មាៃការប្បដិ ប្បតតិ េំ បាក

ព្ាស់ដឹ ង្យឺ តយូ រ ។

២. ទុ កាាប្បដិ ប្បោខិប្បាភិ ញ្ញញ

មាៃការប្បដិ ប្បតតិ េំ បាក

ព្ាស់ដឹ ង្ឆ្ងប្ប់រហ័ ស ។

៣. សុ ខ្លប្បដិ ប្បោទនាធភិ ញ្ញញ

មាៃការប្បដិ ប្បតតិ ង្ខយ

ព្ាស់ដឹ ង្យឺ តយូ រ ។

៤. សុ ខ្លប្បដិ ប្បោខិប្បាភិ ញ្ញញ មាៃការប្បដិ ប្បតតិ ង្ខយ

ព្ាស់ដឹ ង្ឆ្ងប្ប់រហ័ ស ។

គប្បបីព្ជាប្បលសចកតី នៃព្វកយថា “ប្បដិ ប្បោ” ៃិ ង្ព្វកយថា “អភិ ញ្ញញ” ដូ ចតលៅ ៖
ការចលព្មើ ៃភាវនា ចដេជាចំ ចណកខ្លង្លដើ ម ព្ប្បព្ពឹ តតលៅចាប្ប់ល្តើ មាំង្អំ ពី ការាំង្
ចិ តតសព្ង្ួមកា ុង្កមម ដ្ឋឋៃព្គាដំ ប្បូង្លហើ យ ប្បរិ កមម ថា “ប្បឋវី ប្បឋវី (ដី ដី )” ឬថា “អាលបា អាលបា
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(ទឹ ក ទឹ ក)”ជាលដើ មរហូ តដេ់ ៃី វរណៈសង ប្ប់រមាងប្ប់លៅ លព្ព្វះឧប្បចារសមាធិ លកើ តល ើង្ ល្មះ
ថា “ប្បដិ ប្បោ” កា ុង្ទី លៃះ, ល្មះថា ទុ កាាប្បដិ ប្បោ លព្ព្វះអតថ ថា ជាប្បដិ ប្បោ គឺ ជាការប្បដិ ប្បតតិ
ចដេេំ បាក លព្ព្វះៃី វរណៈសង ប្ប់បាៃេំ បាក លហតុ គឺ លព្ព្វះឧប្បចារសមាធិ លកើ តបាៃេំ បាក
លដ្ឋយអាព្ស័ យលហតុ គឺ ការខាះធម៌ ជាទី សប្បាយ (ធម៌ ចដេញាុំង្ភាពង្ខយព្សួេដេ់ ការ
ចលព្មើ ៃភាវនា) មាៃអាវាសជាទី សប្បាយជាលដើ ម ។ ឬភាពជាអា កលព្ចើ ៃលៅលដ្ឋយតណា
ា
ជាលដើ ម ។ ប្បញ្ញញចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅចាប្ប់ាំង្អំ ពីឧប្បចារ្ៃលកើ តល ើង្លហើ យ រហូ តដេ់
អប្បបនា្ៃលកើ តល ើង្ ល្មះថា អភិ ញ្ញញ ចព្ប្បថា ដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បនព (កា ុង្ទី លៃះ មិ ៃចមៃ
អភិ ញ្ញញ ៦) លព្ព្វះភាវៈចដេដឹ ង្ដ៏ ព្ប្បនព គឺ ដឹ ង្នព្កចេង្ជាង្ប្បញ្ញញចដេជាចំ ចណកខ្លង្លដើ ម,
អភិ ញ្ញញលនាះ ល្មះថា ទនាធភិ ញ្ញញ លព្ព្វះជាការព្ាស់ដឹ ង្យឺ តយូ រ លសចកតី ថា ជាលហតុ លធាើ ឲ្យស
លព្មចអប្បបនាយឺ តយូ រ មិ ៃឆ្ងប្ប់រហ័ ស លព្ព្វះអប្បបនាលកាសេ (ភាពជាអា កឆ្ងលតកា ុង្ការលធាើ
អប្បបនាឲ្យលកើ តល ើង្) ១០ យា៉ាង្មាៃការអប្ប់រំឥន្ទៃេី យ៍ឲ្យលសមើ គាាជាលដើ មយា៉ាង្ណាមួ យចដេ
អៃ់ ថយ ឬលព្ព្វះភាវៈជាអា កលព្ចើ ៃលៅលដ្ឋយអវិ ជាាជាលដើ ម ។ ្ៃ ល្មះថា ទុ កាាប្បដិ ប្បោទ
នាធភិ ញ្ញញ លព្ព្វះអតថ ថា មាៃការប្បដិ ប្បតតិ េំ បាក មាៃការព្ាស់ដឹ ង្យឺ តយូ រ ដូ ចបាៃលព្វេមក
លៃះ ។ សូ មបីព្វកយថា សុ ខ្ល ចដេចព្ប្បថា “ង្ខយព្សួេ” ៃិ ង្ព្វកយថា ខិប្បា ចដេចព្ប្បថា
“ឆ្ងប្ប់” គប្បបីព្ជាប្បលដ្ឋយៃ័ យ្េ ុយគាា ដូ ចចដេលព្វេមកលៃះចុ ះ ។
កាេ្ៃោំង្ ២ ៃ័ យ អាចចប្បង្ចចកជាព្ប្បលភទឲ្យលព្ចើ ៃជាង្លនាះ ាមប្បដិ ប្បោ ៤
បាៃ ដូ ចបាៃលព្វេមកលៃះ សូ មបីចិតតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយ្ៃោំង្លនាះ ក៏ រចមង្ចចកជា
ព្ប្បលភទបាៃលព្ចើ ៃល ើង្ាម្ៃោំង្លៃះដូ លចា ះ ។
្ៃចតុ កក ៃ័យ ៃិ ង្ប្បញ្ា កៃ័ យចដេមាៃការចចកជាព្ប្បលភទ លៅាមប្បដិ ប្បោ ៤
រចមង្ចចកបាៃលព្ចើ ៃជាង្លៃះលទៀត ាមអារមម ណ៍យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
្ៃចដេជាប្បរិ តត

មាៃអារមម ណ៍ជាប្បរិ តត,

្ៃចដេជាប្បរិ តត

មាៃអារមម ណ៍ជាអប្បបមាណ,
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្ៃចដេជាអប្បបមាណ

មាៃអារមម ណ៍ជាប្បរិ តត,

្ៃចដេជាអប្បបមាណ

មាៃអារមម ណ៍ជាអប្បបមាណ ។

កា ុង្ព្វកយថា ប្បរិ តត ៃិ ង្អប្បបមាណ លនាះមាៃអធិ ប្បាយយា៉ាង្លៃះ គឺ ្ៃចដេលៅមិ ៃ
ោៃ់ ោេត់ ជំនាែ មិ ៃអាចជាប្បចា័ យដេ់ ្ៃថាាក់ ខពស់បាៃលទ ល្មះថា ជាប្បរិ តត ចព្ប្បថាមាៃ
អាៃុ ភាពតូ ចោប្ប ។ ្ៃចដេលកើ តកា ុង្អារមម ណ៍ គឺ ៃិ មិតតចដេពុ ំោៃ់ បាៃពព្ង្ីកមាៃទំ ហំ
ប្ប៉ាុ ៃចលង្អ រ ឬ្តិ េ ល្មះថា មាៃអារមម ណ៍ជាប្បរិ តត ចព្ប្បថា មាៃអារមម ណ៍ខ្លាតតូ ច ។
ចំ ចណកព្វកយថា អប្បបមាណ ចព្ប្បថាមាៃអាៃុ ភាពរកព្ប្បមាណមិ ៃបាៃ បាៃដេ់
្ៃចដេមាៃវសី (ភាពោេត់ ជំនាែ) ចដេអាចជាប្បចា័ យដេ់ ្ៃថាាក់ ខពស់ ។ ព្វកយថា
មាៃអារមម ណ៍ជាអប្បបមាណ ចព្ប្បថា មាៃអារមម ណ៍រកព្ប្បមាណមិ ៃបាៃ បាៃដេ់ ្ៃចដេ
លកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ គឺ ៃិ មិតតចដេបាៃពព្ង្ីកលហើ យ ។ លព្ព្វះលហតុ លនាះ សូ មបីរូបាវចរកុ សេចិ តតោំង្លនាះ កាេនាំ្ៃចដេមាៃអាៃុ ភាព ៃិ ង្អារមម ណ៍ោំង្លៃះចូ េលៅព្ប្បកប្ប
ក៏ រចមង្មាៃការចចកព្ប្បលភទលៅាម្ៃ ចដេមាៃយា៉ាង្លនាះ ។
ប្បណឌិតអាចចចកចំ ៃួៃរូ បាវចរចិ តត ឲ្យលព្ចើ ៃនព្កចេង្ល ើង្ជាង្លៃះ

សូ មបីលដ្ឋយ

អំ ណាចនៃអារមម ណ៍កមម ដ្ឋឋៃមាៃកសិ ណ ១០ ជាលដើ ម ចដេឲ្យសលព្មចបាៃជាអប្បបនា
ជាលដើ មបាៃលទៀត ។ គប្បបីព្ជាប្បថា ចិ តត ោំង្លៃះព្ប្បព្ពឹ តតលៅដេ់ ប្បុ ថុជាៃៃិ ង្ព្ពះលសកា កា ុង្កាមសុ គតិ ភព ជាអា កបាៃរូ បាវចរ្ៃលនាះៗ

ប្បនាេប្ប់អំ ពីលសចកតី ោលប្ប់

ក៏ រចមង្ចូ េដេ់

រូ បាវចរភពជាៃ់ លនាះៗ ាមសមគួ រ ៃិ ង្ដេ់ ប្បុ ថុជាៃៃិ ង្ព្ពះលសកា ោំង្ឡាយចដេជាព្ពហម
កា ុង្ ព្ពហម លោកលនាះ ។
ចប់រូបាវចរក្ុសលចិត្ត
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វិ តកក វិចារប្បី តិសុ លខកគគ ាសហិ តំ ប្បឋមជាៃវិ បាកចិ តតំ ប្បឋមជាៃវិ បាកចិ តតចដេ
លកើ តព្ពមលដ្ឋយ វិ តកក ៈ វិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
វិ ចារប្បី តិសុលខកគគ ាសហិ តំ ទុ តិ យជាៃវិ បាកចិ តតំ ទុ តិ យជាៃវិ បាកចិ តតចដេលកើ ត
ព្ពមលដ្ឋយ វិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
ប្បី តិសុ លខកគគ ាសហិ តំ តតិ យជាៃវិ បាកចិ តតំ តតិ យជាៃវិ បាកចិ តតចដេលកើ តព្ពម
លដ្ឋយ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
សុ លខកគគ ាសហិ តំ ចតុ តថ ជាៃវិ បាកចិ តតំ ចតុ តថ ជាៃវិ បាកចិ តតចដេលកើ តព្ពមលដ្ឋយ
សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
ឧលប្បលកា កគគ ាសហិ តំ ប្បញ្ា មជាៃវិ បាកចិ តតំ ប្បញ្ា មជាៃវិ បាកចិ តតចដេលកើ តព្ពម
លដ្ឋយឧលប្បកាា ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
ចិ តតោំង្ ៥ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា រូ បាវចរវិ បាកចិ តត ។
អធិ ប្បាយរូ បាវចរវិ បាកចិ តត
វិ បាកចដេ្ៃលធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្ រចមង្ដូ ច្ៃលនាះៗ លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ បាកលទើ ប្ប
លោកចចកទុ កដូ ច្ៃកុ សេៃុ ះឯង្ មាៃលសចកដី ល្សង្គាាប្ប៉ាុ លណណះ គឺ លនាះជាកុ សេ ចត
លៃះជាវិ បាក ។
សួ រថា លព្ព្វះលហតុ អាី កា ុង្ពួ កកាមាវចរវិ បាកមាៃដេ់ លៅ ១៦ ដួ ង្ មិ ៃដូ ចកមម គឺ
កុ សេចដេមាៃព្តឹ មចត ៨ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ, ចំ ចណកកា ុង្ពួ ករូ បាវចរវិ បាក មាៃព្តឹ មចត ៥ ដួ ង្
ដូ ចកុ សេព្គប្ប់យា៉ាង្ ?
ល្លើ យថា កា ុង្ពួ កកាមាវចរវិ បាកោំង្ឡាយ រចមង្សលព្មចពី កុសេ ចដេព្ប្បព្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយអាៃុ ភាពនៃកាមតណា
ា ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ ៦ យា៉ាង្ មាៃរូ បារមម ណ៍
ជាលដើ ម

លព្ព្វះលហតុ លនាះ

កាមាវចរកុ សេចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចកាមតណា
ា ដ៏
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វិ ចិព្ត លព្ចើ ៃលដ្ឋយអារមម ណ៍លៃះ រចមង្ជាកមម ចដេអាចប្បណា
ដ េវិ បាកឲ្យលកើ តបាៃលព្ចើ ៃ
ាម អាៃុ ភាពនៃកាមតណា
ា លនាះ, ចំ ចណករូ បាវចរកុ សេ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាៃុ ភាពនៃ
ភវតណា
ា ចតមោ៉ាង្ ចដេមាៃអារមម ណ៍តូ ចចលង្អៀត លព្ព្វះជាលសចកដី លព្តកអរកា ុង្្ៃចត
មោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចថមោំង្លកើ តលដ្ឋយអំ ណាចប្បរិ កមម សញ្ញញថា “ប្បឋវី ប្បឋវី ដី ដី ” ជាលដើ ម ណា
មួ យចតមោ៉ាង្ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅដចដេៗ រហូ តដេ់ លកើ តប្បដិ ភាគៃិ មិតត អប្បបនាសមាធិ កាេលកើ ត
ល ើង្ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ គឺ ប្បដិ ភាគៃិ មិតត ចដេលកើ តលដ្ឋយអំ ណាចប្បរិ កមម សញ្ញញ
ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

រូ បាវចរកុ សេរចមង្ញាុំង្វិ បាកឲ្យលកើ តាមអាៃុ ភាពនៃភវតណា
ា

ៃិ ង្

អប្បបនាសមាធិ ចដេមាៃអារមម ណ៍ចតមួ យ ាមប្បរិ កមម សញ្ញញលនាះ កាេលប្បើ ដូលចា ះ វិ បាក
រប្បស់រូ បាវចរកុ សេលទើ ប្បមាៃចំ ចណកដូ ចកុ សេព្គប្ប់យា៉ាង្

ោំង្ចំ ៃួៃ

ោំង្ការព្ប្បកប្ប

លដ្ឋយអង្គ្ៃ ោំង្អារមម ណ៍ដូ លចា ះ ។ សូ មបីកាុង្អរូ បាវចរចិ តត ៃិ ង្លោកុ តតរចិ តត ក៏ មាៃ
ព្វកយអធិ ប្បាយដេ់ កុ សេៃិ ង្វិ បាកមាៃលសចកដី ដូចគាា ដូ ចកា ុង្រូ បាវចរចិ តត លៃះ ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា រូ បាវចរវិ បាកោំង្ ៥ ដួ ង្លៃះ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយកិ ចា គឺ
ប្បដិ សៃធិ ភវង្គ ៃិ ង្ចុ តិ ដេ់ ពួ កព្ពហម ោំង្ឡាយ កា ុង្រូ ប្បភូ មិ ៤ មាៃប្បឋមជាៃភូ មិ ជាលដើ ម
យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
ប្បឋមជាៃវិ បាក ៃិ ង្ទុ តិ យជាៃវិ បាក រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយកិ ចា គឺ ប្បដិ សៃធិ
ជាលដើ ម ដេ់ ពួ កព្ពហម ោំង្ឡាយ កា ុង្ប្បឋមជាៃភូ មិ ។
តតិ យជាៃវិ បាកជាលដើ ម រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយកិ ចា គឺ ប្បដិ សៃធិ ជាលដើ ម ដេ់ ពួ ក
ព្ពហម ោំង្ឡាយ កា ុង្ទុ តិ យជាៃភូ មិ ជាលដើ ម ាមេំ ដ្ឋប្ប់ដូ លចា ះ ។
ចប់រូបាវចរវិបាក្ចិត្ត
រូាវឆរកិរ ិយាឆិតត ៥ ដួង្

វិ តកក វិចារប្បី តិសុ លខកគគ ាសហិ តំ ប្បឋមជាៃកិ រិយចិ តតំ ប្បឋមជាៃកិ រិយាចិ តត លកើ ត
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ព្ពមលដ្ឋយវិ តកក ៈ វិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
វិ ចារប្បី តិសុលខកគគ ាសហិ តំ ទុ តិ យជាៃកិ រិយចិ តតំ ទុ តិ យជាៃកិ រិយាចិ តត លកើ ត
ព្ពមលដ្ឋយវិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
ប្បី តិសុ លខកគគ ាសហិ តំ តតិ យជាៃកិ រិយចិ តតំ តតិ យជាៃកិ រិយាចិ តត លកើ តព្ពម
លដ្ឋយប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
សុ លខកគគ ាសហិ តំ ចតុ តថ ជាៃកិ រិយចិ តតំ ចតុ តថ ជាៃកិ រិយាចិ តត លកើ តព្ពមលដ្ឋយ សុ ខ
ៃិ ង្ឯកគគ ា ។
ឧលប្បលកា កគគ ាសហិ តំ ប្បញ្ា មជាៃកិ រិយចិ តតំ ប្បញ្ា មជាៃកិ រិយាចិ តត លកើ តព្ពមលដ្ឋយ
ឧលប្បកាា ៃិ ង្ឯកគគ ា ។ ចិ តតោំង្ ៥ ដួ ង្លៃះល្មះថា រូ បាវចរកិ រិយាចិ តត ។
អធិ ប្បាយរូ បាវចរកិ រិយាចិ តត
គប្បបីព្ជាប្បថា រូ បាវចរកិ រិយាចិ តត មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅដូ ចរូ បាវចរកុ សេចិ តតចដេ
បាៃលព្វេលហើ យលនាះ មាៃលសចកដី ល្សង្គាាលដ្ឋយជាតិ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្វេគឺ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
កា ុង្សនាដៃរប្បស់ប្បុ ថុជា ៃ

ៃិ ង្ព្ពះលសកា ក៏មាៃជាតិ ជាកុ សេ,

ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សនាដៃ

រប្បស់ព្ពះខីណាព្សពក៏ មាៃជាតិ ជាកិ រិយា ព្វកយថា “កិ រិយា” មាៃអតថ ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យ
កា ុង្កាមាវចរកិ រិយាចិ តត ោំង្ឡាយលនាះឯង្ ។
មោ៉ាង្លទៀត កា ុង្ៃិ លទេ សនៃរូ បាវចរកុ សេចិ តត មាៃការលព្វេដេ់ អង្គ ចដេព្តូវេះ
គឺ ពួ កៃី វរណៈោំង្ឡាយទុ ក ចំ ចណកកា ុង្ៃិ លទេ សនៃរូ បាវចរកិ រិយាចិ តត

មិ ៃមាៃការលព្វេ

ដេ់ អង្គចដេព្តូវេះ គឺ ៃី វរណៈោំង្លនាះល ើយ លព្ព្វះកិ លេសណាៗ ចដេព្តូវេះរួ ម ោំង្
ៃី វរណៈលៃះ

មិ ៃមាៃដេ់ ព្ពះខីណាព្សព

លព្ព្វះលោកេះបាៃជាសមុ លចេ ទលហើ យ

លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ កា ុង្កាេចដេលោកសលព្មចព្ពះអរហតត មគគ
ក៏ មិៃមាៃសភាវៈជាអា កេះអកុ សេដូ ចកុ សេោំង្ឡាយល ើយ

ោំង្កិ រិយាោំង្ឡាយ
។

រូ បាវចរកិ រិយាចិ តត

ោំង្លៃះ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅដេ់ ព្ពះខីណាព្សពកា ុង្កាមសុ គតិ ភព ៃិ ង្កា ុង្រូ ប្បភពោំង្ឡាយ
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អធិ ប្បាយរូប្បបាវចរចិត្ត ១៥ ដួ ង្

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ចប់រូបាវចរក្ិរិយាចិត្ត

គាថាសង្គហៈ
សរុ ប្បរូ បាវចរចិ តត ១៥ ដួ ង្
ប្បញ្ា ធា ្ៃលភលទៃ

រូ បាវចរមាៃសំ

ប្បុ ញ្ញបាកព្កិ យាលភោ

តំ ប្បញ្ា ទសធា ភលវ ។

ចព្ប្បថា រូ បាវចរចិ តតមាៃ ៥ ដួ ង្ ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃ្ៃ រូ បាវចរចិ តតលនាះមាៃ
១៥ ដួ ង្ លដ្ឋយព្ប្បលភទនៃកុ សេ វិ បាក ៃិ ង្កិ រិយា ។
អធិ ប្បាយគាថាសង្គហៈ
លសចកដី ថា រូ បាវចរចិ តតមាៃ ៥ ដួ ង្ ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃ្ៃ គឺ ាមលសចកដី
ល្សង្គាានៃការព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ្ៃ ៥, អង្គ្ៃ ៤, អង្គ្ៃ ៣, អង្គ្ៃ ២, ៃិ ង្អង្គ្ៃ ២ លទៀត ។ លសចកដី ថា ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ្ៃ ៥ មួ យដួ ង្, ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយ
អង្គ្ៃ ៤ មួ យដួ ង្,

ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ្ៃ ៣ មួ យដួ ង្,

ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយ

អង្គ្ៃ ២ មួ យដួ ង្ៃិ ង្ព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ្ៃ ២ មោ៉ាង្លទៀតក៏ មួយដួ ង្ ។
រូ បាវចរចិ តត លនាះមាៃ ១៥ ដួ ង្លទៀត លដ្ឋយព្ប្បលភទគឺ លដ្ឋយការចចកាមជាតិ គឺ
កុ សេ វិ បាក ៃិ ង្កិ រិយា ចដេព្ប្បលភទៃី មួយៗ មាៃ ៥ ដួ ង្ លដ្ឋយមិ ៃមាៃលសចកដី ល្សង្
គាា លដ្ឋយការព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ្ៃ លព្ព្វះលហតុ នៃជាតិ ល ើយ ។
ចប់រូបាវចរចិត្ត

អរូាវឆរកុ សលឆិតត
អាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តតំ

អាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តត
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វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃកុ សេចិ តតំ

វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃកុ សេចិ តត

អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃកុ សេចិ តតំ

អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃកុ សេចិ តត

លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃកុ សេចិ តតំ

លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃកុ សេចិ តត,

ចិ តតោំង្ ៤ ដួ ង្លៃះល្មះថា អរូ បាវចរកុ សេចិ តត ។
អធិ ប្បាយអរូ បាវចរកុ សេចិ តត
អធិ ប្បាយអរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១
ការចចកអរូ បាវចរកុ សេចិ តតជា ៤ ដួ ង្ មាៃអាកាោៃញ្ញាយតៃៈជាលដើ មលៃះ ជា
ការចចកាមលសចកដី ល្សង្គាានៃអារមម ណ៍ ។
កា ុង្ព្វកយថា

អាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តតលៃះ

គប្បបីព្ជាប្បវិ ៃិចេ័យកា ុង្ព្វកយថា

អាកាោៃញ្ញាយតៃៈ មុ ៃ ។
អាកាស ល្មះថា “អៃៃត ៈ” លព្ព្វះភាវៈចដេរកទី ប្បំ ្ុតគាមៃ លព្ព្វះថាមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត
ខ្លង្លដើ ម

គឺ ការលកើ តល ើង្ៃិ ង្ទី ប្បំ ្ុតខ្លង្ចុ ង្

គឺ ការរេត់ លៅ

លព្ព្វះព្តឹ មចតជាប្បញ្ញ តតិ

មោ៉ាង្លទៀតល្មះថា “អៃៃត ៈ” លព្ព្វះមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុតលដ្ឋយអំ ណាចការប្បរិ កមម ថា “(អាកាស)
មិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត, មិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត” វតថ ុចតមួ យមាៃល្មះថា អាកាស លព្ព្វះជាទី េំ ហ្ង្
ល្មះថា

អៃៃត ៈ

“អាកាោៃៃត ៈ”

លព្ព្វះមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត្ង្

បាៃដេ់ អាកាស

លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បមាៃល្មះរួ មគាាថា

គឺ ទីេំ ហជាទី ចដេកសិ ណៃិ មិតត

(កសិ ណចដេជា

ប្បដិ ភាគៃិ មិតត) មាៃប្បឋវី កសិ ណជាលដើ មព្តូវបាៃលប្បើ ក ចដេលៅថា កសិ ណុគោដិ មាកាស
(អាកាសជាទី ចដេកសិ ណៃិ មិតតព្តូវបាៃលប្បើ ក) ៃុ ះឯង្ ។
អាកាសមាៃ ៣ យា៉ាង្ គឺ ប្បរិ លចេ ោកាស ១ កសិ ណុគោដិ មាកាស ១ អជដ្ឋកាស ១ ។
កា ុង្អាកាស ៣ យា៉ាង្លនាះ ទី េំ ហចដេជាទី កំណត់ ចដៃនៃព្កុមរូ ប្បៃី មួយៗ កំណត់ កាត់
រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយឲ្យលៅចប្បកគាាជាព្កុមៗ

មិ ៃឲ្យោយ ំគាា

ប្បរិ លចេ ោកាស ចព្ប្បថា អាកាសចដេជាទី កំណត់ កាត់ (ព្កុមរូ ប្ប) ។

មិ ៃឲ្យជាប្ប់គាា

ល្មះថា
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អាកាស គឺ ទីេំ ហជាទី ចដេកសិ ណៃិ មិតត (ប្បដិ ភាគៃិ មិតត) ព្តូវបាៃលប្បើ ក ល្មះថា
កសិ ណុគោដិ មាកាស ចព្ប្បថា “អាកាសជាទី ចដេកសិ ណព្តូវបាៃលប្បើ ក” ៃុ ះឯង្ ព្វកយថា
“ព្តូវបាៃលប្បើ ក” គឺ ព្តូវលធាើ ឲ្យទំ លៃរ លដ្ឋយអំ ណាចមិ ៃមៃសិ ការៈ មិ ៃៃឹ កដេ់ កសិ ណៃិ មិតត
លនាះ ប្ប៉ាុ ចៃត មៃសិ ការៈៃឹ កដេ់ ចតទី េំ ហ ចដេព្បាសចាកៃិ មិតតលនាះ លដ្ឋយអំ ណាចការៃឹ ក
ប្បរិ កមម ថា “អាកាស, អាកាស” ឬ “អាកាសមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត, អាកាសមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត” នៃ
ព្ពះលយាគាវចរ ចដេបាៃរូ បាវចរសមាប្បតតិ ទី ៥ (ឬទី ៤ ាមៃ័ យព្ពះសូ ព្ត) កា ុង្កមម ដ្ឋឋៃគឺ
កសិ ណ ៩ មាៃប្បឋវី កសិ ណជាលដើ ម លវៀរអាកាសកសិ ណ លហើ យព្បាថាាចលព្មើ ៃអរូ ប្ប្ៃ
តលៅលទៀត ។
អាកាសចដេជាទី េំ ហ
នៃលោកធាតុ នៃចព្កវា

ជាទី ព្ាច់ លៅមកនៃពួ កប្បកសី

រហូ តដេ់ ជាទី ាំង្

ល្មះថា អជដ្ឋកាស ចព្ប្បថា “អាកាសចដេជាទី េំ ហ”ៃុ ះឯង្ ។

កា ុង្អាកាស ៣ យា៉ាង្លនាះ អាកាសចដេលៅថា កសិ ណុគោដិ មាកាសលនាះ ជា
អារមម ណ៍រប្បស់អរូ ប្ប្ៃទី ១ លៃះ ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ អាកាោៃៃត ៈ គឺ កសិ ណុគោដិ មាកាស
ៃុ ះឯង្ ។ ចមៃពិ ត គួ រចតលព្វេថា “អៃនាតកាសៈ) លោកចប្បរជាលព្វេថា “អាកាោៃៃត ៈ”
លដ្ឋយអំ ណាចាំង្ប្បទវិ លសសៃៈ (គឺ ព្វកយថា “អៃៃត ៈ”) ទុ កជាប្បទខ្លង្ចុ ង្ ដូ ចព្វកយថា
“អគោហិ លា” (មកពី អហិ លា + អគគិ ចព្ប្បថា លភលើ ង្ចដេលគនាំមកប្បូ ជា) ជាលដើ មដូ លចាាះ ។
អាកាោៃៃត ៈៃុ ះឯង្ ជាអាកាោៃញ្ា លដ្ឋយការដលស់តួ អកសរ ាមអំ ណាចនៃភាវប្បចា័ យកា ុង្អតថ រប្បស់ខលួៃ (គឺ មាៃលសចកដី ដចដេ មិ ៃប្បដ ូរលសចកដី លទ) ។
អាកាោៃញ្ា ៃុះឯង្ ជាអាយតៃៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាទី លៅរប្បស់្ៃ ព្ពមោំង្
ធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាា លព្ព្វះព្វកយថា “អាយតៃៈ” ចព្ប្បថា “ទី លៅ” ក៏ បាៃដូ ចព្វកយ
ថា “លទវាយតៃៈ

ទី លៅរប្បស់លទវា”

ដូ លចាាះ, លព្ព្វះដូ លចាាះលទើ ប្បមាៃល្មះរួ មគាាថា

“អាកាោៃញ្ញាយតៃៈ” សរុ ប្បមកព្វកយថា អាកាោៃញ្ញាយតៃៈលៃះ ដំ ប្បូង្ជាល្មះរប្បស់
កសិ ណុគោដិ មាកាស មិ ៃចមៃល្មះរប្បស់អរូ ប្ប្ៃលទ ។
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ប្បនាេប្ប់មក សូ មបីអរូ ប្ប្ៃដួ ង្ទី ១ ចដេាំង្មាំជាអប្បបនាកា ុង្អារមម ណ៍ គឺ អាកាោៃញ្ញាយតៃៈលៃះ ក៏ មាៃល្មះថា អាកាោៃញ្ញាយតៃៈដូ ចគាា លដ្ឋយជាល្មះចដេបាៃ
ាមអារមម ណ៍ ដូ ច្ៃចដេមាៃប្បឋវី កសិ ណជាអារមម ណ៍ បាៃល្មះថា “ប្បឋវី កសិ ណ”
ដូ លចាាះ ។
ៃ័ យមោ៉ាង្លទៀត មាៃវចៃតថ លដ្ឋយប្បំ ព្ពួែយា៉ាង្លៃះក៏ បាៃថា អរូ ប្ប្ៃដួ ង្ទី ១ លៃះ
បាៃល្មះថា អាកាោៃញ្ញាយតៃៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ចដេមាៃអាកាោៃញ្ា (គឺ អាកាសមិ ៃ
មាៃទី ប្បំ ្ុតៃុ ះឯង្) ជាអាយតៃៈ គឺ ជាទី លៅ បាៃដេ់ ជាអារមម ណ៍ ។
កុ សេចិ តត

ចដេសមបយុ តត លដ្ឋយអាកាោៃញ្ញាយតៃ្ៃលនាះ

ល្មះថា

អាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តត ដូ លចា ះ ។
អរូ ប្បកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១ លៃះ លកើ តពី ព្ពះលយាគាវចរ ចដេបាៃរូ ប្ប្ៃទី ៥ កា ុង្
កសិ ណោំង្ឡាយ មាៃប្បឋវី កសិ ណជាលដើ ម សមលឹ ង្លឃើ ែលោសកា ុង្រូ ប្បលហើ យ ព្បាថាាៃឹ ង្
ចលព្មើ ៃអរូ ប្ប្ៃលដើ មបីឲ្យ្ុ តពី រូប្បតលៅ ក៏ ចូេ្ៃទី ៥ កា ុង្កសិ ណណាមួ យ កា ុង្ប្បណា
ដ
កសិ ណោំង្ ៩ មាៃប្បឋវី កសិ ណជាលដើ ម លវៀរអាកាសកសិ ណ, លចែពី ្ៃលហើ យ ក៏ មិៃ
មៃសិ ការៈៃូ វដួ ង្កសិ ណចដេបាៃ្ាយលៅព្គប្ប់កចៃល ង្ាមចដេព្តូវការ ចតមៃសិ ការៈ
អាកាស គឺ ទី េំ ហព្តង្់ចំចណកចដេដួ ង្កសិ ណ្ាយលៅដេ់ លនាះ ប្បរិ កមម លរឿយៗ ថា
“អាកាសមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត, អាកាសមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត” លៅវិ ធីដូលចា ះថា “ការលប្បើ កកសិ ណ”,
លហើ យអាកាសលនាះក៏ បាៃល្មះថា “កសិ ណុគោដិ មាកាស” ៃី វរណៈោំង្ឡាយ រចមង្សង ប្ប់
រមាងប្ប់លៅាមេំ ដ្ឋប្ប់ អប្បបនាសមាធិ ឬអប្បបនា្ៃ លកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ គឺ កសិ ណុគោដិ មាកាសលៃះកា ុង្លវោណា កា ុង្លវោលនាះល្មះថា អរូ បាវចរកុ សេដួ ង្ទី ១ ចដេល្មះ
ថា អាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តតលៃះលកើ តល ើង្លហើ យ លកើ តល ើង្ជាេំ ដ្ឋប្ប់ដំ ប្បូង្ ក៏ ល្មះ
ថាជាដួ ង្ទី ១ ។ គប្បបីព្ជាប្បៃ័ យ នៃការចលព្មើ ៃលដ្ឋយពិ ោដរជាង្លៃះ កា ុង្ព្វកយអធិ ប្បាយ
ប្បរិ លចេ ទទី ៩ ខ្លង្មុ ខចុ ះ ។
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អង្គ្ៃកា ុង្អរូ ប្បកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១ លៃះ ក៏ លៅចតមាៃអង្គ ២ គឺ ឧលប្បកាា ៃិ ង្ឯកគគ ា
ដូ ចអង្គ្ៃកា ុង្ប្បញ្ា មជាៃរូ បាវចរកុ សេចិ តតៃុ ះឯង្ ភាវៈជាអរូ បាវចរ មិ ៃជាលហតុ ឲ្យ
អង្គ្ៃចព្ប្បព្ប្បួេ លព្ព្វះជាភាវនាចដេមិ ៃបាៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចលសចកដី ពោយាម
កា ុង្ការកៃល ង្អង្គលៅាមេំ ដ្ឋប្ប់ ដូ ចរូ បាវចរកុ សេចិ តតោំង្ឡាយ
អំ ណាចដូ រប្បរិ កមម កាុង្អារមម ណ៍

ចដេជារូ ប្បកមម ដ្ឋឋៃ

ចតព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយ

មកជាប្បរិ កមម កាុង្អារមម ណ៍ចដេជា

អរូ ប្បកមម ដ្ឋឋៃវិ ែប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះលហតុ ចដេមាៃអង្គ ២ ៃុ ះឯង្ រចមង្សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្
ប្បញ្ា មជាៃកុ សេចិ តត សរុ ប្បលសចកដី មក

ប្បញ្ា មជាៃកុ សេចិ តតមាៃ ២ ច្ា ក គឺ ច្ា ក

រូ បាវចរ ៃិ ង្អរូ បាវចរ សូ មបីអរូ បាវចរកុ សេចិ តតលព្តពី លៃះ ក៏ ជាប្បញ្ា មជាៃកុ សេចិ តត
ោំង្អស់ លដ្ឋយអំ ណាចនៃអង្គ្ៃ ២ ដូ ចលព្វេលៃះ ៃុ ះឯង្ ។
អធិ ប្បាយអរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ២
កា ុង្ព្វកយថា វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃៈ លៃះមាៃព្វកយវិៃិចេ័យដូ ចតលៅលៃះ
វិ ញ្ញញណលនាះ ជាអៃៃត ៈ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បល្មះថា “វិ ញ្ញញណាៃៃត ៈ” បាៃដេ់
អរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១ គឺ អាកាោៃញ្ញាយតៃវិ ញ្ញញណៃុ ះឯង្ ។
អរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១ លនាះ សូ មបីមាៃទី ប្បំ ្ុត គឺ ការលកើ តល ើង្ជាលដើ ម លព្ព្វះជា
សង្ាតធម៌ មិ ៃចមៃប្បញ្ញ តតិ លោះប្បី ដូលចាាះ ក៏ លៅបាៃថាជា “អៃៃត ៈ មិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត” លដ្ឋយ
អំ ណាចនៃប្បរិ កមម ភាវនាចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅាំង្ពី លដើ មថា “(វិ ញ្ញញណ) មិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត, មិ ៃមាៃ
ទី ប្បំ ្ុត” ។
វិ ញ្ញញណាៃៃត ៈលនាះ ជាវិ ញ្ញញណញ្ា លដ្ឋយការលធាើ អា-អកសរឲ្យជារសសៈ (សំ ល ង្ខលី)
លហើ យេុ ប្ប ៃ-អកសរលចាេ ១ តួ លព្តពី លនាះក៏ មាៃការដលស់តួ អកសរាមៃ័ យដូ ចបាៃលព្វេ
លហើ យកា ុង្ព្វកយថា អាកាោៃញ្ា ៃុះឯង្ ។ ព្វកយថា វិ ញ្ញញណាៃៃត ៈ លទើ ប្បកាលយមកជា វិ ញ្ញញណញ្ា
ាមៃ័ យដូ ចបាៃលព្វេមកលៃះ ។
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ចិ ត្តសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ១

មោ៉ាង្លទៀត

អរូ ប្បវិ ញ្ញញណទី

១

គឺ អាកាោៃញ្ញាយតៃវិ ញ្ញញណលនាះ

ល្មះថា

“វិ ញ្ញញណញ្ា ” លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាវិ ញ្ញញណចដេអរូ ប្ប្ៃទី ២ គប្បបីដេ់ គឺ គប្បបីសលព្មច
លដ្ឋយការលធាើ ឲ្យជាអារមម ណ៍ វិ ញ្ញញណញ្ា ៃុះឯង្ជាអាយតៃៈ លព្ព្វះជាទី លៅ ជាទី អាព្ស័ យ គឺ
ជាអារមម ណ៍នៃអរូ ប្ប្ៃទី ២ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃៈ ។ ព្វកយ
ថា វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃៈលៃះ ដំ ប្បូង្ជាល្មះរប្បស់អរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១ គឺ អាកាោៃញ្ញាយតៃវិ ញ្ញញណៃុ ះឯង្ វិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១ ប្បដ ូរល្មះជាយា៉ាង្លៃះកា ុង្ឋាៃៈដនទ គឺ កា ុង្ឋាៃៈជាវិ ញ្ញញណ
ចដេជាទី លៅ ជាទី អាព្ស័ យ គឺ ជាអារមម ណ៍រប្បស់អរូ ប្ប្ៃទី ២ ៃុ ះឯង្ ។
ប្បនាេប្ប់មក សូ មបីអរូ ប្ប្ៃទី ២ ចដេាំង្មាំជាអប្បបនាកា ុង្អារមម ណ៍ គឺ អរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១ ចដេមាៃល្មះថា វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃៈលៃះ ក៏ រចមង្បាៃល្មះាមអារមម ណ៍
រប្បស់ខលួៃថា “វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃៈ” ដូ ចគាា ដូ ច្ៃចដេមាៃប្បឋវី កសិ ណជាអារមម ណ៍
រចមង្បាៃល្មះាមអារមម ណ៍ថា “ប្បឋវី កសិ ណ” ដូ លចាាះ ។ កុ សេចិ តតចដេសមបយុ តត
លដ្ឋយ វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃ្ៃ ល្មះថា វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃកុ សេចិ តត ។
អរូ ប្បកុ សេចិ តតដួ ង្ទី

២ លៃះ បាៃមកលដ្ឋយការចដេព្ពះលយាគាវចរសលព្មច

អរូ ប្បកុ សេចិ តត ទី ១ លហើ យសមលឹ ង្លឃើ ែលោសកា ុង្អរូ ប្បកុ សេចិ តតទី ១ លនាះថាលៅជិ តរូ ប្ប
ជាលដើ ម ព្បាថាាចលព្មើ ៃអរូ ប្ប្ៃឲ្យនព្កចេង្ល ើង្ជាង្លនាះ ក៏ ចូេ្ៃ គឺ អរូ ប្ប្ៃទី ១
លនាះ លចែលហើ យក៏ មៃសិ ការៈអរូ ប្បកុ សេចិ តត ទី ១ លនាះ ប្បរិ កមម ថា “វិ ញ្ញញណមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត, វិ ញ្ញញណមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត” ឬសូ មបីព្តឹ មចត “វិ ញ្ញញណ, វិ ញ្ញញណ” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះក៏ បាៃអប្បបនា
សមាធិ ឬ អប្បបនា្ៃលកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ គឺ អរូ បាវចរកុ សេទី ១ លៃះ កា ុង្លពេណា,
លពេលនាះល្មះថាអរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ២ ចដេល្មះថា វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃកុ សេចិ តតលៃះ លកើ តល ើង្លហើ យ ។ លកើ តល ើង្ជាេំ ដ្ឋប្ប់ទី ២ ក៏ ល្មះថាជាដួ ង្ទី ២ ។ គប្បបីព្ជាប្ប
ៃ័ យនៃការចលព្មើ ៃលដ្ឋយពិ ោដរជាង្លៃះ កា ុង្ព្វកយអធិ ប្បាយប្បរិ លចេ ទទី ៩ ខ្លង្មុ ខចុ ះ ។
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អធិ ប្បាយអរូប្បបាវចរចិ ត្ត ១២ ដួង្

អធិ ប្បាយអរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៣
កា ុង្ព្វកយថា អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃៈលៃះ មាៃព្វកយវិ ៃិចេ័យដូ ចតលៅលៃះ ៖
អរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១ គឺ អាកាោៃញ្ញាយតៃវិ ញ្ញញណលនាះ

ល្មះថា “អកិ ញ្ាៃៈ”

លព្ព្វះមាៃលសចកដី ថា អរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្លៃះ អាី ព្គប្ប់យា៉ាង្ព្តឹ មចតប្បៃដិ ចប្បៃត ួច លដ្ឋយលហាចលៅ
សូ មបីព្តឹ មចតភង្គខណៈ (ខណៈរេត់ ) ក៏ មិៃមាៃលៅសេ់ (អកិ ញ្ាៃៈ ចព្ប្បថា អាី ក៏ គាមៃ, ប្បៃតិ ច
ប្បៃត ួច ក៏ គាមៃ) ភាពជាវតថ ុតិចតួ ចមិ ៃមាៃ ល្មះថា “អាកិ ញ្ាញ្ញៈ” បាៃលសចកដី ថា ជាការមិ ៃ
មាៃនៃអរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១ លនាះ ចដេជាប្បញ្ញ តតិចដេលោកលៅថា “ៃតថិ ភាវប្បញ្ញ តតិ” (ៃតថិ ភាវៈ=ភាវៈមិ ៃមាៃ) ។ អាកិ ញ្ាញ្ញៈៃុ ះឯង្ជាអាយតៃៈ លដ្ឋយអតថ ថា ជាទី លៅ ជាទី អាព្ស័ យ គឺ
ជាអារមម ណ៍រប្បស់្ៃ ព្ពមោំង្សមបយុ តត ធម៌ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា “អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃៈ”, មុ ៃដំ ប្បូង្ ព្វកយថា អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃៈលៃះជាល្មះរប្បស់អរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១
ចដេដេ់ ៃូ វប្បញ្ញ តតិថាមិ ៃមាៃ លដ្ឋយអំ ណាចការប្បរិ កមម ាំង្ពី លដើ មនៃព្ពះលយាគាវចរ អា ក
លឃើ ែលោសកា ុង្អរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ២ ថាមាៃអរូ ប្បវិ ញ្ញញណទី ១ ជាសព្តូវដ៏ ជិត លហើ យ
ចលព្មើ ៃភាវនា លដើ មបីសលព្មចអរូ ប្ប្ៃទី ៣ តលៅសូ មបីអរូ ប្ប្ៃទី ៣ ចដេាំង្មាំជា
អប្បបនាកា ុង្អារមម ណ៍ គឺ ការមិ ៃមាៃនៃអរូ ប្បវិ ញ្ញញណដួ ង្ទី ១ ចដេមាៃល្មះថា អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃៈលៃះ ក៏ រចមង្បាៃល្មះាមអារមម ណ៍រប្បស់ខលួៃថា “អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃៈ” ដូ ចគាាៃឹ ង្
្ៃចដេមាៃប្បឋវី កសិ ណជាអារមម ណ៍
កុ សេចិ តតចដេសមបយុ តត លដ្ឋយ

រចមង្បាៃល្មះថា

អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃ្ៃ

ប្បឋវី កសិ ណដូ លចាាះ

។

ល្មះថា អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃ-

កុ សេចិ តត ។
អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៣ លៃះ

បាៃមកលដ្ឋយព្ពះលយាគាវចរលឃើ ែលោស

កា ុង្អរូ បាវចរដួ ង្ទី ២ ថា មាៃអរូ បាវចរចិ តត ដួ ង្ ១ ជាសព្តូវដ៏ ជិត លហើ យក៏ លធាើ លសចកដី
ពោយាមកា ុង្ភាវនា លដើ មបីបាៃមកៃូ វអរូ បាវចរចិ តតដួ ង្ទី ៣ លដ្ឋយការចូ េអរូ បាវចរ្ៃ
ទី ២ លចែលហើ យក៏ មៃសិ ការៈដេ់ ភាវៈមិ ៃមាៃនៃអរូ បាវចរចិ តតដួ ង្ទី ១ លនាះ ប្បរិ កមម ថា
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“មិ ៃមាៃ, មិ ៃមាៃ” ឬ “ទលទ,ទលទ” អប្បបនាសមាធិ ឬអប្បបនា្ៃលកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍
គឺ ភាវៈមិ ៃមាៃនៃអរូ បាវចរចិ តតដួ ង្ទី ១ លៃះ កា ុង្លវោណា, កា ុង្លវោលនាះ អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៣ ចដេមាៃល្មះថា អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃកុ សេចិ តតលៃះ លកើ តល ើង្លហើ យ
លកើ តល ើង្ជាេំ ដ្ឋប្ប់ទី ៣ ក៏ ល្មះថា ជាដួ ង្ទី ៣ ។ គប្បបីព្ជាប្បៃ័ យនៃការចលព្មើ ៃលដ្ឋយ
ពិ ោដរជាង្លៃះ កា ុង្ព្វកយអធិ ប្បាយប្បរិ លចេ ទទី ៩ លនាះចុ ះ ។
គប្បបីព្ជាប្បថាអរូ បាវចរ្ៃកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ២ ៃិ ង្ដួ ង្ទី ៣ ៃី មួយៗ ក៏ មាៃ
អារមម ណ៍ោក់ ទង្ៃឹ ង្ដួ ង្ទី ១ ដូ ចគាា ល្សង្គាាដូ លចា ះ គឺ ដួ ង្ទី ២ កាៃ់ យកដួ ង្ទី ១ ជាអារមម ណ៍
ដួ ង្ទី ៣ កាៃ់ យកភាវៈមិ ៃមាៃនៃដួ ង្ទី ១ ជាអារមម ណ៍ដូ លចា ះ ។
អធិ ប្បាយអរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៤
កា ុង្ព្វកយថា លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃៈលៃះ មាៃព្វកយវិ ៃិចេ័យដូ ចតលៅលៃះ ព្វកយថា
“លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញ” មកពី លៃវសញ្ញញ+ៃ អសញ្ញញ ។ សុ ទធ ចតជាល្មះរប្បស់សញ្ញញដូ ចគាា
លព្វេគឺ សញ្ញញលនាះល្មះថា “លៃវសញ្ញញ មិ ៃចមៃសញ្ញញ” បាៃដេ់ មិ ៃមាៃេកា ណៈ ឬកិ ចា
នៃសញ្ញញ លព្វេគឺ ការចាំបាៃចាស់ ចដេអាចកាៃ់ យកជាអារមម ណ៍រប្បស់ វិ ប្បសសនា លដើ មបី
ព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការញាុំង្លសចកដី លៃឿយណាយឲ្យលកើ តល ើង្ សូ មបីជាសញ្ញញ ចតកា ុង្លពេលនាះ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅហាក់ ដូ ចជាមិ ៃចមៃសញ្ញញ ក៏ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បបាៃលវាហារថា “លៃវសញ្ញញ”,
សញ្ញញលៃះ ល្មះថា “ៃ អសញ្ញញ” ចព្ប្បថា “មិ ៃចមៃសញ្ញញក៏ មិៃចមៃ” លសចកដី ថា តួ សភាវធម៌
លៃះមាៃលៅ មិ ៃចមៃមិ ៃមាៃលទ ព្គាៃ់ ចតមាៃលដ្ឋយភាវៈជាសញ្ញញ ដ៏ េអិត ចដេដេ់ ៃូ វការ
រាប្ប់បាៃថា ព្តឹ មចតជាចំ ចណកសង្ខារចដេលៅសេ់ ដូ ចលតលជាធាតុ ចដេសេ់ លៅកា ុង្ទឹ ក
លតដដូ លចាាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បមាៃល្មះរួ មគាាថា “លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញ” អរូ ប្ប្ៃទី ៤
មាៃល្មះថា “លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញ” លព្ព្វះមាៃអតថ ថាមាៃសញ្ញញ ចដេល្មះថា លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញលនាះជាអាយតៃៈ

គឺ ជាទី អាព្ស័ យរប្បស់ខលួៃ

ព្ពមោំង្សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយ

លដ្ឋយសញ្ញញលនាះជាធម៌ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យខលួៃ អរូ ប្ប្ៃទី ៤ លៃះ មិ ៃមាៃល្មះាម
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អារមម ណ៍ដូ ចអរូ ប្ប្ៃមុ ៃៗ

លទ

ចតមាៃល្មះាមសញ្ញញចដេមាៃេកា ណៈពិ លសស

ចដេលកើ តរួ មជាមួ យខលួៃៃុ ះឯង្ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា ការចដេលោកកំណត់ ល្មះរប្បស់្ៃ
ទុ កលដ្ឋយសញ្ញញលនាះ

ក៏ ព្គាៃ់ ចតជាឧោហរណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

សូ មបីធម៌ ោំង្ឡាយមាៃលវទនា

ជាលដើ ម កា ុង្្ៃលនាះក៏ មាៃល្មះថា “លៃវលវទនានាលវទនា” ជាលដើ ម ។ កុ សេចិ តតចដេ
សមបយុ តត ជាមួ យលៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃ្ៃ

ល្មះថា

លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃ-

កុ សេចិ តត ។
អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៤ លៃះ បាៃមកលដ្ឋយព្ពះលយាគាវចរ សមលឹ ង្លឃើ ែ
លោសកា ុង្អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៣ ថាមាៃអរូ បាវចរចិ តត ដួ ង្ទី ២ ជាសព្តូវដ៏ ជិត
ជាលដើ ម លហើ យក៏ លធាើ លសចកដី ពោយាមកា ុង្ភាវនាលដើ មបីសលព្មចអរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៤
តលៅ លដ្ឋយការចូ េអរូ ប្ប្ៃទី ៣ លចែលហើ យក៏ មៃសិ ការៈដេ់ អរូ បាវចរកុ សេចិ តត
ដួ ង្ទី ៣ លនាះ លហើ យប្បរិ កមម លៅលរឿយៗ ថា “ ចិ តតលៃះ (អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៣) សង ប្ប់,
សង ប្ប់” ដូ លចា ះ ។

អប្បបនាសមាធិ ឬអប្បបនា្ៃ លកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ គឺ អរូ បាវចរ-

កុ សេចិ តតចដេកំពុង្មៃសិ ការៈកា ុង្លពេណា , លពេលនាះល្មះថា អរូ បាវចរកុ សេចិ តត
ដួ ង្ទី ៤ ចដេមាៃ ល្មះថា លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃកុ សេចិ តតលៃះលកើ តល ើង្លហើ យ
អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្លៃះ លទើ ប្បជាចិ តតចដេមាៃអរូ បាវចរចិ តត ដួ ង្ទី ៣ ជាអារមម ណ៍ ដេ់
ៃូ វការរាប្ប់ថាជាដួ ង្ទី ៤ លព្ព្វះលកើ តល ើង្ជាេំ ដ្ឋប្ប់ទី ៤ ៃុ ះឯង្ ។ គប្បបីព្ជាប្បៃ័ យនៃការ
ចលព្មើ ៃលដ្ឋយពិ ោដរជាង្លៃះ កា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៩ លនាះចុ ះ ។
លដ្ឋយ ប្បិ -សពេ កាុង្ប្បទថា ចាតរិ ប្បិ ចដេចព្ប្បថា “ោំង្ ៤ ដួ ង្” លៃះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយ រួ ម
យកអរូ បាវចរកុ សេចិ តតចដេមាៃមកលដ្ឋយព្ប្បការដនទ មាៃការោយ ំគាានៃអារមម ណ៍
ៃិ ង្ប្បដិ ប្បោជាលដើ ម ាមៃ័ យចដេលព្វេលហើ យកា ុង្រូ បាវចរកុ សេចិ តតៃុ ះឯង្ ។
អរូ បាវចរកុ សេចិ តតល្មះថា មាៃ ៤ ដួ ង្ លដ្ឋយលសចកដី ល្សង្គាានៃអារមម ណ៍
ចដេព្តូវ្ៃកៃល ង្ ៃិ ង្លសចកដី ល្សង្គាានៃអារមម ណ៍ចដេព្តូវលាង្យកយា៉ាង្លៃះគឺ ៖
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អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១ ចដេល្មះថា “អាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តត”
លនាះ

ជាចិ តត ចដេ្ៃកៃល ង្អារមម ណ៍

គឺ កសិ ណៃិ មិតតចដេជាអារមម ណ៍រប្បស់រូ បាវចរ-

ប្បញ្ា មជាៃ,លាង្យកអាកាសចដេលប្បើ កកសិ ណបាៃលហើ យ ចដេលៅថា “កសិ ណុគោដិ មាកាស” ជាអារមម ណ៍ ។
អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ២ ចដេល្មះថា “វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃកុ សេចិ តត” លនាះ
ជាចិ តដចដេ្ៃកៃល ង្អារមម ណ៍ គឺ កសិ ណុគោដិ មាកាស, លាង្យកវិ ញ្ញញណចដេព្ប្បព្ពឹ តត
លៅកា ុង្អាកាស គឺ អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១ ជាអារមម ណ៍ ។
អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៣ ចដេល្មះថា “អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃកុ សេចិ តត” ជាចិ តត
ចដេ្ៃកៃល ង្អារមម ណ៍ គឺ អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១ លនាះ, លាង្យកភាវៈមិ ៃមាៃនៃ
អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ១ ចដេលៅថា “ៃតថិ ភាវប្បញ្ញ តតិ ” លនាះ ជាអារមម ណ៍ ។
អរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្ទី ៤ ចដេល្មះថា “លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃកុ សេចិ តត”
ជាចិ តតចដេ្ៃកៃល ង្អារមម ណ៍ គឺ ៃតថិ ភាវប្បញ្ញ តតិលនាះ, លាង្យកអរូ បាវចរកុ សេចិ តតដួ ង្
ទី ៣ ជាអារមម ណ៍ ។
ព្វកយថា ្ៃកៃល ង្ គឺ មិ ៃមៃសិ ការៈ មិ ៃៃឹ កដេ់ មិ ៃលធាើ ឲ្យជាអារមម ណ៍ លដ្ឋយ
កមាលំង្នៃការប្បរិ កមម ាំង្ពី លដើ ម ។
ព្វកយថា លាង្យក គឺ មៃសិ ការៈ ៃឹ កដេ់ លធាើ ឲ្យជាអារមម ណ៍ លដ្ឋយកមាលំង្នៃការ
ប្បរិ កមម ាំង្ពី លដើ ម ។ កិ ចា គឺ ការ្ៃកៃល ង្ ៃិ ង្ការលាង្យកលៃះ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្លពេចត
មួ យ លព្វេគឺ កាេលាង្យកអារមម ណ៍លៃះ ក៏ ល្មះថា ្ៃកៃល ង្អារមម ណ៍លនាះ ។
សរុ ប្បលសចកដី ថា អរូ បាវចរកុ សេចិ តតមាៃ

៤ យា៉ាង្ ាមអារមម ណ៍ចដេព្តូវ

្ៃកៃល ង្ ៤ យា៉ាង្ ចដេល្សង្គាា គឺ កសិ ណៃិ មិតត ១ កសិ ណុគោដិ មាកាស ១ អាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តត ១ ៃតថិ ភាវៈ គឺ ភាវៈមិ ៃមាៃនៃអាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តតលនាះ ១

119
អធិ ប្បាយអរូប្បបាវចរចិ ត្ត ១២ ដួង្

ាមេំ ដ្ឋប្ប់ ៃិ ង្ាមអារមម ណ៍ចដេព្តូវលាង្យក ៤ យា៉ាង្ គឺ កសិ ណុគោដិ មាកាស ១
។េ។ អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃកុ សេចិ តត ១ ាមេំ ដ្ឋប្ប់ដូ លចា ះ ។
ចំ លព្វះការ្ៃកៃល ង្លនាះមាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ ការ្ៃកៃល ង្អង្គ្ៃ ៃិ ង្ការ្ៃ
កៃល ង្អារមម ណ៍ ។

រូ បាវចរកុ សេចិ តត ចដេលព្វេលហើ យមុ ៃលៃះ មាៃការ្ៃកៃល ង្

អង្គ្ៃ គឺ េះអង្គចដេលព្គាតព្គាតមាៃវិ តកក ៈជាលដើ ម លៅាមេំ ដ្ឋប្ប់្ៃ មាៃប្បឋមជាៃជាលដើ ម មិ ៃមាៃការ្ៃកៃល ង្អារមម ណ៍លទ លព្ព្វះព្ពះលយាគាវចរអាចចលព្មើ ៃ្ៃ
ោំង្ ៥ កា ុង្អារមម ណ៍ មាៃប្បឋវី កសិ ណៃិ មិតតជាលដើ ម ដូ ចគាាបាៃ ។ ចំ ចណក អរូ បាវចរកុ សេចិ តត មាៃចតការ្ៃកៃល ង្អារមម ណ៍ មាៃកសិ ណៃិ មិតតជាលដើ ម ាមៃ័ យដូ ចលព្វេ
លហើ យ មិ ៃមាៃការ្ៃកៃល ង្អង្គ្ៃលទ លព្ព្វះអរូ បាវចរកុ សេចិ តតោំង្ ៤ មាៃអង្គ ២ គឺ
ឧលប្បកាាៃិ ង្ឯកគគ ា ដូ ចគាាព្គប្ប់ដួ ង្ ។

ចប់អរូបាវចរក្ុសលចិត្ត

អរូាវឆរវិាកឆិតត

អាកាោៃញ្ញាយតៃវិ បាកចិ តតំ

អាកាោៃញ្ញាយតៃវិ បាកចិ តត

វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃវិ បាកចិ តតំ

វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃវិ បាកចិ តត

អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃវិ បាកចិ តតំ

អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃវិ បាកចិ តត

លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃវិ បាកចិ តតំ

លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃវិ បាកចិ តត ។

ចិ តតោំង្ ៤ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា អរូ បាវចរវិ បាកចិ តត ។
អធិ ប្បាយអរូ បាវចរវិ បាកចិ តត
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អរូ បាវចរវិ បាកចិ តត ៤ ដួ ង្មាៃអាកាោៃញ្ញាយតៃវិ បាកចិ តតជាលដើ មលៃះ ជាវិ បាក
រប្បស់អរូ បាវចរកុ សេចិ តត ៤ ដួ ង្ មាៃអាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេជាលដើ ម ាមេំ ដ្ឋប្ប់
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចប្បដិ សៃធិ ភវង្គ ៃិ ង្ចុ តិ កា ុង្អរូ ប្បភូ មិ ៤ មាៃអាកាោៃញ្ញាយតៃភូ មិ ជាលដើ ម នៃព្ពះលយាគាវចរអា កមាៃអរូ ប្ប្ៃលនាះៗ មិ ៃោប្បសូ ៃយ ោលប្ប់លហើ យក៏ ចូេ
ដេ់ អរូ ប្បភូ មិ ជាៃ់ លនាះៗ ាមសមគួ រដេ់ អរូ ប្ប្ៃចដេខលួៃបាៃ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ បាៃ្ៃ
លព្ចើ ៃយា៉ាង្ ្ៃខពស់ប្បំ ្ុតរចមង្ញាុំង្វិ បាកឲ្យលកើ តល ើង្ ្ៃោប្បជាង្ក៏ ជាអលហាសិ កមម
មិ ៃឲ្យ្េ ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេថា “ោំង្ ៤ ដួ ង្” សចមដ ង្ឲ្យព្ជាប្បថា អរូ បាវចរវិ បាកចិ តតមាៃ
៤ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះដូ ចអរូ ប្បកុ សេ

មិ ៃមាៃលព្ចើ ៃជាង្លៃះលទ លព្ព្វះថា កុ សេចដេជា

អប្បបនារចមង្ឲ្យវិ បាកចំ ៃួៃលសមើ គាាៃឹ ង្ចំ ៃួៃរប្បស់ខលួៃ ដូ ចរូ ប្បកុ សេ ៥ រចមង្ឲ្យរូ ប្បវិ បាក ៥
ដូ លចាាះ លដ្ឋយលហតុ ្េាមចដេបាៃលព្វេលហើ យ ។
ចប់អរូបាវចរវិបាក្ចិត្ត
អរូាវឆរកិរ ិយាឆិតត

អាកាោៃញ្ញាយតៃកិ រិយចិ តតំ

អាកាោៃញ្ញាយតៃកិ រិយាចិ តត

វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃកិ រិយចិ តតំ

វិ ញ្ញញណញ្ញាយតៃកិ រិយាចិ តត

អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃកិ រិយចិ តតំ

អាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃកិ រិយាចិ តត

លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃកិ រិយចិ តតំ

លៃវសញ្ញញនាសញ្ញញយតៃកិ រិយាចិ តត ។

ចិ តតោំង្ ៤ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា អរូ បាវចរកិ រិយាចិ តត ។
ាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេលហើ យលៃះ លទើ ប្បមាៃអរូ បាវចរកុ សេ វិ បាក ៃិ ង្កិ រិយា ចិ តត ព្គប្ប់ោំង្ ១២ ដួ ង្លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។
អធិ ប្បាយអរូ បាវចរកិ រិយាចិ តត
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អធិ ប្បាយអរូប្បបាវចរចិ ត្ត ១២ ដួង្

អរូ បាវចរកុ សេចិ តត

ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សនាតៃរប្បស់ប្បុ ថុជាៃ

ៃិ ង្ព្ពះលសកា

ោំង្ឡាយលនាះ កាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សនាតៃរប្បស់ព្ពះខីណាព្សព អា កព្បាសចាកអៃុ ស័យកិ លេស ក៏ រចមង្ដេ់ ៃូ វភាវៈជាកិ រិយា ។
មោ៉ាង្លទៀតព្ប្បសិ ៃលប្បើ ព្ពះខីណាព្សពលៃះ ចលព្មើ ៃអរូ បាវចរកុ សេដួ ង្ទី ២ បាៃ
ាំង្ពី លៅជាប្បុ ថុជាៃ ឬព្ពះលសកា កាេបាៃជាព្ពះអរហៃត លហើ យ ដេ់ ៃូ វភាវៈជាកិ រិយាក៏
លដ្ឋយ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត អរូ បាវចរកិ រិយាចិ តត ដួ ង្ទី ២ រប្បស់លោក លៅចតមាៃអារមម ណ៍ដចដេ គឺ មាៃ
អរូ បាវចរកុ សេដួ ង្ទី ១ ជាអារមម ណ៍មិ ៃមាៃការដលស់ប្បដ ូរអារមម ណ៍ ជាកិ រិយាលៅាម្ង្
លទ លព្ព្វះជាអប្បបនាចិ តត ព្ប្បសិ ៃលប្បើ លោកចលព្មើ ៃអរូ បាវចរកិ រិយាចិ តដ ដួ ង្ទី ២ បាៃកា ុង្លពេ
ជាព្ពះអរហៃត លហើ យ អរូ បាវចរកិ រិយាចិ តតដួ ង្ទី ២ រប្បស់លោកលៃះ លទើ ប្បមាៃអរូ បាវចរកិ រិយាដួ ង្ទី ១ ជាអារមម ណ៍បាៃ សូ មបីអារមម ណ៍រប្បស់អរូ បាវចរកិ រិយាចិ តត ដួ ង្ទី ៤ គប្បបីព្ជាប្ប
ាមទំ ៃង្ដូ ចគាាលៃះ ព្វកយអធិ ប្បាយលព្តពី លៃះ ក៏ ដូចបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្កុ សេៃុ ះឯង្ ។

ចប់អរូបាវចរក្ិរិយាចិត្ត
ចប់អរូបាវចរចិត្ត

ច្ោកុ តតរឆិតត
មាៃលសចកដី រួប្បរួ មលព្វេដេ់ លោកុ តតរកុ សេចិ តតទុ កយា៉ាង្លៃះថា ៖
លោាប្បតតិ មគគ ចិតតំ

លោាប្បតតិ មគគ ចិ តត ១ ដួ ង្

សកោគាមិ មគគ ចិតតំ

សកោគាមិ មគគ ចិ តត ១ ដួ ង្

អនាគាមិ មគគ ចិតតំ

អនាគាមិ មគគ ចិ តត ១ ដួ ង្

អរហតត មគគ ចិតតំ

អរហតត មគគ ចិ តត ១ ដួ ង្

122
ចិ ត្តសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ១

ចិ តតោំង្ ៤ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា លោកុ តតរកុ សេចិ តត ។
អធិ ប្បាយលោកុ តតរកុ សេចិ តត
លោកុ តតរកុ សេចិ តត ចចកជា ៤ ដួ ង្លៅាមលសចកដី ល្សង្គាានៃការព្ប្បកប្បលដ្ឋយ
មគគ ៤ មគគ ៃី មួយៗ គឺ លោាប្បតតិ មគគ ១ សកោគាមិ មគគ ១ អនាគាមិ មគគ ១ អរហតត មគគ ១ ។
មគគ មាៃអង្គ ៨ មាៃសមាមទិ ដឋិ ជាលដើ ម ចដេព្ប្បជុ ំព្ពមគាាកា ុង្ព្គាលធាើ ព្ពះៃិ ព្វាៃឲ្យជាក់ ចាស់
ចាក់ ធល ុះអរិ យសចា ៤ រួ ម ៤ ដង្ៃុ ះឯង្ បាៃល្មះថា “លោាប្បតតិ មគគ ” ជាលដើ ម ។ គប្បបីព្ជាប្ប
អតថ ៃ័ យរប្បស់ល្មះមគគ ៃី មួយៗ ដូ ចតលៅលៃះ ៖
អរិ យមគគ មាៃអង្គ ៨

មាៃសមាមទិ ដឋិ ជាលដើ ម លោកលៅថា

“ព្កចស”លព្ព្វះមាៃកិ រិយាចដេហូ រលឆ្ងពះមុ ខតព្មង្់លៅព្ពះៃិ ព្វាៃ

“លោតៈ” ចព្ប្បថា

គឺ ចូ េដេ់ ព្ពះៃិ ព្វាៃ

។

មោ៉ាង្វិ ែលទៀត លៅថា “លោតៈ” លព្ព្វះភាវៈចដេដូ ចជាចខសទឹ ក លព្ព្វះប្បលង្ខអៃចូ េលៅកាៃ់
មហាសមុ ព្ទ គឺ ព្ពះៃិ ព្វាៃ ។ ប្បុ គគេល្មះថា “លោាប្បៃា ” លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា មាៃការដេ់
លោតៈ គឺ ព្ពះអរិ យមគគ លនាះជាព្គាដំ ប្បូង្ លព្ព្វះ អា ឧប្បសគគ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អតថ ថា លធាើ បាៃជា
ព្គាដំ ប្បូង្ (លោត + អា + ប្បតតិ = លោាប្បតតិ ) ។
ចំ ចណកព្វកយថា “មគគ ” មាៃអតថ ចដេសលព្មចអំ ពីធាតុ កា ុង្ភាោមគធល្សង្ៗ គាា
ដូ ចតលៅលៃះ ៖ ៃិ ព្វាៃំ មលគគ តីតិ មលគាគ ព្ប្បជុ ំអង្គ ៨ យា៉ាង្មាៃសមាមទិ ដឋ ជាលដើ ម ល្មះថា មគគ
លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា ចសា ង្រកព្ពះៃិ ព្វាៃ (សលព្មចពី មគគ ធាតុ ចដេមាៃអតថ ថា “ចសា ង្រក” ។
ៃិ ព្វាៃតថិ លកហិ វា មគគិ យតី តិ មលគាគ ព្ប្បជុ ំអង្គ ៨ យា៉ាង្ មាៃសមាមទិ ដិឋ ជាលដើ ម ល្មះ
ថា “មគគ ” លព្ព្វះមាៃលសចកតី ថា គឺ ប្បុ គគេអា កមាៃលសចកតី ព្តូវការលដ្ឋយព្ពះៃិ ព្វាៃោំង្ឡាយ
រចមង្ចសា ង្រក (សលព្មចអំ ពី មគគ ធាតុ ចដេមាៃអតថ ថា ចសា ង្រកៃុ ះឯង្) ។
កិ លេលស មាលរលនាត គចេ តីតិ មលគាគ ព្ប្បជុ ំអង្គោង្
ំ ៨ យា៉ាង្ៃុ ះឯង្ ល្មះថា “មគគ ” លព្ព្វះ
មាៃអតថ ថា ចូ េលៅព្ប្បហារកិ លេសោំង្ឡាយ (សលព្មចអំ ពី មគគ ធាតុ ចដេមាៃអតថ ថា
“លៅ”) ។ មោ៉ាង្វិ ែលទៀត មគគ ចព្ប្បថា “្ល ូវ” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ អង្គ ៨ បាៃល្មះថា “មគគ ” លព្ព្វះដូ ចជា
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អធិ ប្បាយសោក្ុត្តរចិត្ត ៨ ដួង្

្ល ូវ គឺ ជាប្បដិ ប្បោ ឬជាឧបាយសលព្មចព្ពះៃិ ព្វាៃ ។ មគគ រប្បស់ប្បុ គគេចដេល្មះថា លោាប្បតតិ ល្មះថា “លោាប្បតតិ មគគ ” ។ ព្ពះអរិ យប្បុ គគេមួ យពួ ក ល្មះថា “ព្ពះសកោគាមី ”
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា មកកាៃ់ មៃុ សសលោកលៃះ លដ្ឋយអំ ណាចប្បដិ សៃធិ មតង្លទៀត គឺ មួ យវារៈ
(សកឹ

ឯកវរំ ប្បដិ សៃធិ វលសៃ ឥមំ មៃុ សសលោកំ អាគចេ តិ) លសចកដី ថា មកលកើ តកា ុង្មៃុ សស

លោកលៃះមដ ង្លទៀតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លហើ យសលព្មចជាព្ពះអរហៃត ប្បរិ ៃិព្វាៃកា ុង្មៃុ សសលោកលៃះ ។
ព្ពះសកោគាមី លៃះ មាៃ ៥ ពួ កគឺ ៖
១.

សលព្មចជាព្ពះសកោគាមី កាុង្មៃុ សសលោកលៃះ

លព្កាយមកក៏ សលព្មចជា

ព្ពះអរហៃត លហើ យប្បរិ ៃិព្វាៃកា ុង្មៃុ សសលោកលៃះ ៃុ ះឯង្ ។
២.

សលព្មចជាព្ពះសកោគាមី កាុង្លទវលោកលហើ យ

លព្កាយមកក៏ សលព្មចជា

ព្ពះអរហៃត លហើ យប្បរិ ៃិព្វាៃកា ុង្លទវលោកលនាះ ៃុ ះឯង្ ។
៣. សលព្មចជាព្ពះសកោគាមី កាុង្មៃុ សសលោកលៃះលហើ យ ោលប្ប់លៅបាៃលៅកាៃ់
លទវលោក លព្កាយមកក៏ សលព្មចជាព្ពះអរហៃត លហើ យប្បរិ ៃិព្វាៃកា ុង្លទវលោកៃុ ះឯង្ ។
៤. សលព្មចជាព្ពះសកោគាមី កាុង្លទវលោកលនាះលហើ យ លព្កាយអំ ពីោលប្ប់លៅ មក
កាៃ់ មៃុ សសលោកលៃះ លព្កាយមកក៏ សលព្មចជាព្ពះអហៃត លហើ យប្បរិ ៃិព្វាៃកា ុង្លោកមៃុ សស
លៃះឯង្ ។
៥. សលព្មចជាព្ពះសកោគាមី កាុង្មៃុ សសលោកលៃះលហើ យ ោលប្ប់លៅបាៃលៅលកើ ត
កា ុង្លទវលោកលនាះលហើ យ លព្កាយអំ ពីោលប្ប់ ក៏ ព្ត ប្ប់មកកាៃ់ មៃុ សសលោកលៃះវិ ែ លព្កាយ
មកក៏ សលព្មចជាព្ពះអរហៃត លហើ យប្បរិ ៃិព្វាៃកា ុង្មៃុ សសលោកលៃះ លៃះឯង្ ។
ក៏ ប្ប៉ាុចៃត ល្មះថា “សកោគាមី ” ចដេចព្ប្បថា “អា កមកមត ង្លទៀត” លៃះ ជាល្មះ
ចដេអាព្ស័ យព្ពះសកោគាមី ពួកទី ៥ ។ មគគ រប្បស់ព្ពះសកោគាមី គឺ ព្ពះអរិ យមគគ ចដេ
មាៃអង្គ ៨ ចដេព្ពះលយាគាវចរបាៃចាក់ ធល ុះ លហើ យឲ្យសលព្មចជាព្ពះសកោគាមី ល្មះថា
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“សកោគាមិ មគគ ” ព្វកយថា “សកោគាមី ” លៃះ សូ មបីជាល្មះរប្បស់ប្បុ គគេអា កាំង្លៅកា ុង្
្េក៏ លដ្ឋយ លោះប្បី ដូលចាាះ លោកក៏ នាំមកជាល្មះរប្បស់មគគ ថា “សកោគាមិ មគគ ” លដើ មបី
សចមដ ង្មគគ ទី ២ ចដេជាលហតុ នៃភាពជាប្បុ គគេល្មះយា៉ាង្លៃះ ។
ចំ ចណក ព្ពះអរិ យប្បុ គគេមួ យពួ កលទៀត ល្មះថា “ព្ពះអនាគាមី ” ចព្ប្បថា “អា កមិ ៃ
ព្ត ប្ប់មកវិ ែ” ក៏ លព្ព្វះលហតុ ចដេសលព្មចជាព្ពះអនាគាមី កាុង្មៃុ សសលោកលៃះ

ឬកា ុង្

កាមាវចរលទវលោកលហើ យ លព្កាយអំ ពីោលប្ប់រចមង្លៅកាៃ់ ព្ពហម លោក េុ ះលៅកាៃ់ ព្ពហម លោកលហើ យ ក៏ សលព្មចជាព្ពះអរហៃត ប្បរិ ៃិព្វាៃកា ុង្ព្ពហម លោក រចមង្មិ ៃព្ត ប្ប់មកកាៃ់
មៃុ សសលោក

ឬកាមាវចរលទវលោកលៃះលទៀតល ើយ

សូ មបីពួកព្ពហម ចដេសលព្មចជា

ព្ពះអនាគាមី កាុង្ព្ពហម លោក ក៏ យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា មគគ រប្បស់អនាគាមី គឺ ព្ពះអរិ យមគគ ចដេ
មាៃអង្គ ៨ ចដេព្ពះលយាគាវចរចាក់ ធល ុះ លហើ យឲ្យសលព្មចភាពជាព្ពះអនាគាមី ល្មះថា
“អនាគាមិ មគគ ” ាមៃ័ យដូ ច បាៃលព្វេមកលហើ យ ។
ព្ពះអរិ យប្បុ គគេមួ យពួ កលទៀត ល្មះថា “ព្ពះអរហៃត ” លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាអា កឆ្ងងយ
ចាកកិ លេស

អធិ ប្បាយថា

ព្ប្បការចដេកិ លេសលនាះៗ

ជាអា កលៅឆ្ងងយចាកកិ លេសចដេេះបាៃលហើ យ លដ្ឋយ
មិ ៃមាៃការវិ េព្ត ប្ប់មកលកើ តដេ់ លោកលទៀតល ើយ

។

មោ៉ាង្លទៀត ល្មះថា “ព្ពះអរហៃត ” លព្ព្វះជាអា កមិ ៃមាៃទី កំបាំង្កា ុង្ការលធាើ បាប្ប ។ ភាវៈជា
ព្ពះអរហៃត ល្មះថា “អរហៃត ” ព្វកយថា អរហៃត លៃះ ជាល្មះរប្បស់្េទី ៤ ។ មគគ ចដេជា
លហតុ នៃភាពជាព្ពះអរហៃត លនាះ ល្មះថា “អរហតត មគគ ” ដូ លចា ះឯង្ ។ មគគ មាៃ ៤ មាៃ
លោាប្បតតិ មគគ ជាលដើ ម ាមទំ ៃង្ដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ ។ កុ សេចិ តតចដេសមបយុ តត
ជាមួ យមគគ ៤ មាៃលោតប្បតតិ មគគ ជាលដើ ម ល្មះថា លោាប្បតតិ មគគ ចិតត សកោគាមិ មគគ ចិតត
អនាគាមិ មគគ ចិតត ៃិ ង្អរហតត មគគ ចិតត ាមេំ ដ្ឋប្ប់ ។
មគគ ចិ តតោំង្ ៤ លៃះ ជាអប្បបនាចិ តត

ដូ ចគាាៃឹ ង្ពួ ករូ បាវចរចិ តត ៃិ ង្ អរូ បាវចរចិ តត

ចដេបាៃលព្វេលហើ យ លព្ព្វះាំង្មាំកាុង្អារមម ណ៍ចតមួ យ គឺ ព្ពះៃិ ព្វាៃ លកើ តល ើង្ព្តឹ មចត
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មួ យ ខណៈចិ តត លដើ មបីកាត់ ដដច់ ៃូ វកិ លេសព្ប្បលភទលនាះៗ ចដេគប្បបីកាត់ ដដច់ បាៃលដ្ឋយមគគ
លនាះៗ លដ្ឋយអំ ណាចនៃការចលព្មើ ៃវិ ប្បសសនា ាមេំ ដ្ឋប្ប់នៃវិ សុទធិ ៧ មាៃទិ ដឋិ វិសុទធិ ជាលដើ ម
វិ ធីចលព្មើ ៃវិ ប្បសសនាាមេំ ដ្ឋប្ប់នៃវិ សុទធិ ៧ លៃះ លោកៃឹ ង្លព្វេកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៩ ខ្លង្មុ ខ
លដ្ឋយ ប្បិ សពេ (កា ុង្ព្វកយចដេបាៃចព្ប្បថា “ោំង្ ៤ ដួ ង្”) លៃះ គប្បបីព្ជាប្បថា អាចចចកបាៃ
លព្ចើ ៃជាង្ ៤ ដួ ង្ លដ្ឋយការនាំលសចកដី ល្សង្គាាោក់ ទង្ៃឹ ង្អង្គ្ៃចដេមាៃកា ុង្មគគ ចិ តត
ោំង្លៃះ ៃិ ង្អធិ ប្បតី ធម៌ ជាលដើ ម ចូ េមកកា ុង្ការចចកាមចដេលោកសចមដ ង្ទុ កកា ុង្គមពី រ
សចា វិភង្គ គប្បបីព្ជាប្បថា ការចចកទុ កលដ្ឋយខលីព្តឹ មចត ៤ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណណះ លនាះ ជាការចចកលៅ
ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃមគគ ៤ ចដេចិ តតោំង្លៃះសមបយុ តត មាៃលោាប្បតតិ មគគ ជាលដើ ម ចត
មោ៉ាង្ប្បុ លណា
ណ ះ។
មាៃលសចកដី រួប្បរួ មលព្វេដេ់ លោកុ តតរវិបាកចិ តត ទុ កយា៉ាង្លៃះថា ៖
លោាប្បតតិ ្េចិ តតំ

លោាប្បតតិ ្េចិ តត ១ ដួ ង្

សកោគាមិ ្េចិ តតំ

សកោគាមិ ្េចិ តត ១ ដួ ង្

អនាគាមិ ្េចិ តតំ

អនាគាមិ ្េចិ តត ១ ដួ ង្

អរហតត ្េចិ តតំ

អរហតត ្េចិ តត ១ ដួ ង្

ចិ តតោំង្ ៤ ដួ ង្លៃះ ល្មះថា លោកុ តតរវិ បាកចិ តត ។
អធិ ប្បាយលោកុ តតរវិ បាកចិ តត
វិ បាកចិ តតរប្បស់ប្បុ គគេល្មះថា លោាប្បតតិ (អា កដេ់ ៃូ វលោតៈ គឺ អរិ យមគគ ជា
លេើ កដំ ប្បូង្) ល្មះថា លោាប្បតតិ ្េចិ តត ។ ្េចិ តតរប្បស់ប្បុ គគេល្មះថា សកោគាមី ៃិ ង្
រប្បស់ប្បុ គគេល្មះថា អនាគាមី ល្មះថា សកោគាមិ ្េចិ តត ៃិ ង្អនាគាមិ ្េចិ តត ាម
េំ ដ្ឋប្ប់ ។ ចំ ចណក្េចិ តត រាប្ប់បាៃថា ជាព្ពះអរហៃត (សភាវៈចដេជាព្ពះអរហៃត ) ល្មះថា
អរហតត ្េចិ តត ។ ្េចិ តតោំង្ ៤ លៃះ សុ ទធ ចតជាវិ បាករប្បស់មគគ ៤ ។ ្េចិ តតោំង្ ៤ ដួ ង្
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លៃះ សុ ទធ ចតជាអប្បបនាចិ តត ដូ ចគាាៃិ ង្មគគ ចិ តត ាំង្មាំកាុង្អារមម ណ៍ចតមួ យ គឺ ព្ពះៃិ ព្វាៃ ចតមិ ៃ
មាៃកិ ចាកាុង្ការកាត់ ដដច់ កិ លេសដូ ចមគគ

ជាការសលព្មចនៃកិ ចាលដ្ឋយអំ ណាចនៃការកាត់

ដដច់ កិ លេសរប្បស់មគគ កិ ចាលដ្ឋយការកាត់ ដដច់ កិ លេសឬកិ ចាោក់ ទង្ៃឹ ង្អរិ យសចា ោំង្ ៤
មាៃការកំណត់ ដឹ ង្ទុ កា ជាលដើ ម រាប្ប់ថារមាងប្ប់លហើ យ សង ប្ប់លហើ យ កា ុង្លពេចដេមគគ ចិ តតរេត់
លៅ លហើ យមាៃ្េចិ តតោំង្លៃះលកើ តល ើង្ៃុ ះឯង្ ្េចិ តតលៃះ លកើ តល ើង្ ២ ឬ ៣ ខណៈ
ប្បនាេប្ប់អំ ពីមគគ ចិ តត ឬលព្ចើ ៃខណៈ រាប្ប់ព្ប្បមាណមិ ៃបាៃ កា ុង្ព្គាចដេព្ពះអរិ យប្បុ គគេលៅកាៃ់
ទី ោងត់ ចូ េកាៃ់ វិ លវក លហើ យញាុំង្វិ ថីចិ តត ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្បារពធ អារមម ណ៍ចតមួ យ គឺ ព្ពះៃិ ព្វាៃ
ជាប្ប់តគាាលៅសូ មបី ២ ឬ ៣ នថង ចដេលៅថា “ចូ េ្េសមាប្បតតិ ” ដូ ចអា កចដេបាៃចូ េ
្ៃ ដូ លចាាះ ។ បាៃៃ័ យថា លោកុ តតរចិ តតមាៃ ៨ ដួ ង្ គឺ មគគ ចិ តត ៤ ជាកុ សេ ៃិ ង្្េចិ តត ៤
ជាវិ បាក ដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ ។ ព្វកយថា លោកុ តតរចិ តត ចព្ប្បថា ចិ តតចដេ្ល ង្្ុ តចាក
លោក ល្មះថា “លោក” កា ុង្ទី លៃះបាៃដេ់ ឧបាោៃកា ៃធ ៥ ចដេជាទុ កា មគគ ចិ តត ៤
ល្មះថា លោកុ តតរចិ តត លព្ព្វះកំពុង្្ល ង្្ុ តចាកលោកលនាះ ចំ ចណកឯ ្េចិ តត ៤ ល្មះថា
លោកុ តតរចិ តត លព្ព្វះជាកិ រិយា្ល ង្្ុ តលហើ យចាកលោកលនាះ ។
គាថាសរុ ប្បលោកុ តតរចិ តត ៨ ដួ ង្
ចតុ មគគ ប្បបលភលទៃ

ចតុ ធា កុ សេៃត ថា

បាកៃត សស ្េាតតិ

អដឋ ធាៃុ តតរំ មតំ ។

អៃុ តតរចិ តត លោកលព្វេថា មាៃ ៨ ដួ ង្ គឺ កុ សេ មាៃ ៤ ដួ ង្ លដ្ឋយព្ប្បលភទនៃមគគ
៤, វិ បាកក៏ មាៃ ៤ ដួ ង្ យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា លព្ព្វះសភាពជា្េរប្បស់មគគ កុ សេលនាះ ។
អធិ ប្បាយគាថា
លោកុ តតរចិ តត ៃុ ះឯង្ លៅថា អៃុ តតរចិ តត លព្ព្វះមិ ៃមាៃចិ តត ដនទចដេព្ប្បលសើ រជាង្
លោកលព្វេថា មាៃ ៤ ដួ ង្ យា៉ាង្លៃះគឺ លោកុ តតរកុ សេចិ តត ចដេបាៃដេ់ មគគ ចិ តត ចាត់
ថាមាៃ ៤ ដួ ង្លដ្ឋយលសចកដី ល្សង្គាានៃការព្ប្បកប្បរួ មគាាៃឹ ង្មគគ ៤ មាៃលោាប្បតតិ មគគ
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ជាលដើ ម អំ ណាចនៃការេះសំ លយាជៃ៍ យា៉ាង្លៃះគឺ លោតប្បតតិ មគគ េះសកាកយទិ ដឋិ វិ ចិកិចាេ
ៃិ ង្សី េពា តប្បរាមាសមិ ៃឲ្យមាៃលសសសេ់ , សកោគាមិ មគគ លធាើ កាមរាគៈ ៃិ ង្ពោបាទឲ្យ
ព្ោេលសដើ ង្លៅ, អនាគាមិ មគគ េះកាមរាគៈ ៃិ ង្ពោបាទចដេព្ោេលសដើ ង្លហើ យៃុ ះឯង្
មិ ៃឲ្យមាៃលសសសេ់ ,អរហតត មគគ េះសំ លយាជៃ៍ ចដេលសសសេ់ ៥ យា៉ាង្ គឺ រូ ប្បរាគៈ
អរូ ប្បរាគៈ មាៃះ ឧទធ ចា ៈ ៃិ ង្អវិ ជាា ឲ្យអស់លៅ មិ ៃមាៃលសសសេ់ លព្ព្វះលហតុ មគគ ៃី មួយៗ
មាៃអំ ណាចល្សង្គាា

ាមធម៌ ចដេជាឥន្ទៃេិ យ

ោំង្ឡាយកា ុង្មគគ ចិ តតោំង្លនាះ

មាៃសោធជាលដើ ម

មាៃលសចកដី ល្សង្គាាយា៉ាង្លៃះគឺ

ធម៌ ចដេជាឥន្ទៃេិ យ
ឥន្ទៃេិ យកា ុង្លោាប្បតតិ -

មគគ ចិ តត មិ ៃមាៃសភាពចាស់កាលខ្លលំង្ ឥន្ទៃេិ យកា ង្
ុ សកោគាមិ មគគ ចិ តត មាៃសភាពចាស់កាលជាង្
ឥន្ទៃេិ យកា ុង្អនាគាមិ មគគ ចិ តត មាៃសភាពចាស់កាលនព្កចេង្ជាង្លនាះ ៃិ ង្ឥន្ទៃេិ យកា ុង្អរហតត មគគ ចិ តត មាៃសភាពចាស់កាលជាទី ប្បំ ្ុត ។
ចំ ចណកវិ បាក លព្ព្វះសភាពជា្េរប្បស់កុ សេលនាះ លទើ ប្បមាៃ ៤ ដួ ង្ យា៉ាង្លនាះ
ដូ ចគាា ាមសមគួ រដេ់ កុ សេលនាះ ដូ លចា ះឯង្ ។
លព្ព្វះលហតុ អាី លទើ ប្បលោកុ តតរកិ រិយាចិ តត មិ ៃមាៃ ?
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃព្វកយសួ រថា

កា ុង្ប្បណា
ដ អប្បបនាចិ តតចដេជាលោកិ យចិ តត ោំង្ឡាយ

រូ បាវចរចិ តត ១៥ ដួ ង្ ជាចិ តតចដេមាៃ ៣ ជាតិ គឺ ជាកុ សេ ៥ ដួ ង្ ជាវិ បាក ៥ ដួ ង្ ៃិ ង្ជា
កិ រិយា ៥ ដួ ង្ សូ មបីប្បណា
ដ អរូ បាវចរចិ តត ១២ ដួ ង្ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ជាកុ សេ ៤ ដួ ង្ ជា
វិ បាក ៤ ដួ ង្ ៃិ ង្ជាកិ រិយា ៤ ដួ ង្ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លព្ព្វះលហតុ អាី បាៃជាពួ កលោកុ តតរអប្បបនាចិ តតលទើ ប្បមិ ៃមាៃ ៣ ជាតិ ដូ លចាាះចដរលៅ លោកុ តតរចិ តត គួ រចតមាៃ ១២ ដួ ង្ យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា គឺ
មាៃលោកុ តតរចិ តតចដេជាកុ សេ ៤ ដួ ង្ ជាវិ បាក ៤ ដួ ង្ ៃិ ង្ជាកិ រិយា ៤ ដួ ង្ លព្ព្វះ
លហតុ អាី បាៃជាលោកុ តតរកិ រិយាចិ តត លទើ ប្បមិ ៃមាៃ ?
ល្លើ យថា

លោកិ យកុ សេចិ តតោំង្ឡាយ មាៃកាមាវចរកុ សេចិ តតជាលដើ ម ចដេ

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សនាដៃរប្បស់ប្បុ ថុជាៃៃិ ង្ព្ពះលសកា ៈមុ ៃលៃះ

ៃុ ះឯង្

រចមង្ដេ់ ៃូ វភាពជា
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កិ រិយាចិ តតលពេប្បនាេប្ប់មក កាេប្បុ គគេលៃះសលព្មចជាព្ពះអរហៃត សចមដ ង្ថា លោកិ យ កិ រិយាចិ តតោំង្ឡាយលៃះ

គឺ លោកិ យកុ សេចិ តតោំង្ឡាយមុ ៃលៃះ

ៃុ ះឯង្ដូ ចគាាចតមដ ង្

លោកុ តតរកិ រិយាចិ តតោំង្ឡាយ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃក៏ សចមដ ង្ថា មុ ៃលៃះចិ តតោំង្លៃះ មាៃភាពជា
កុ សេមកមុ ៃលោកុ តតរកុ សេចិ តត គឺ ជាចិ តតអាី គឺ មគគ ចិ តត ៤ ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះថា លោកុ តតរកុ សេចិ តតដនទលព្តពី លៃះ មិ ៃមាៃលទៀតល ើយ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត មគគ ចិ តតោំង្លៃះ លកើ តល ើង្មកព្តឹ ម
ចតមួ យខណៈចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លដើ មបីេះកិ លេសលនាះៗ ឲ្យអស់ជាសមុ លចេ ទ កិ លេសចដេព្តូវ
េះដ្ឋច់ ជាសមុ លចេ ទលហើ យ រចមង្មិ ៃមាៃឱកាសៃឹ ង្លកើ តល ើង្បាៃលទៀតល ើយ កាេលប្បើ
ដូ លចា ះ ព្ប្បលយាជៃ៍ អាីលដ្ឋយមគគ ចិ តតចដេគប្បបីលកើ តល ើង្ដចដេៗ លដើ មបីកាត់ ដដច់ កិ លេស
ចដេព្តូវកាត់ ដដច់ លហើ យលទៀតលនាះ

លព្ព្វះលហតុ លនាះ

ឱកាសចដេលោកុ តតរកុ សេចិ តត

គឺ មគគ ចិ តត ជាពិ លសសអរហតត មគគ ចិ តត ៃឹ ង្លកើ តបាៃមដ ង្លហើ យមដ ង្លទៀត

កា ុង្សនាដៃរប្បស់

ព្ពះអរហៃដ លហើ យដេ់ ភាពជាកិ រិយា ដូ ចពួ កលោកិ យចិ តតោំង្ឡាយ លទើ ប្បមិ ៃមាៃ លព្ព្វះ
ដូ លចាាះលោកុ តតរចិ តត ព្ប្បលភទកិ រិយាលទើ ប្បមិ ៃមាៃ ។
ឬៃឹ ង្លព្វេយា៉ាង្លៃះក៏ បាៃ មគគ ចិ តតោំង្ ៤ ៃុ ះឯង្ ជាចិ តតរប្បស់ព្ពះលសកា ប្បុគគេអា ក
លៅមាៃការប្បដិ ប្បតតិ កា ុង្សិ កាា ៣ មិ ៃចមៃចិ តត រប្បស់ព្ពះអលសកា ប្បុគគេអា កសលព្មចការសិ កា
កា ុង្សិ កាា ៣ លហើ យ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បមិ ៃមាៃឱកាសៃឹ ង្លកើ តល ើង្លហើ យដេ់ ៃូ វភាពជា
កិ រិយា ដេ់ ព្ពះអរហៃត ចដេជាព្ពះអលសកា ប្បុគគេបាៃល ើយ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា លោកុ តតរចិ តត ពួ កវិ បាកប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចដេមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគាាបាៃលព្ចើ ៃវារៈ
ជាពិ លសសកា ុង្លពេចដេព្ពះអរិ យប្បុ គគេចូ េ្េសមាប្បតតិ ។
គាថាសង្គហៈ
សរុ ប្បចំ ៃួៃចិ តតកាង្
ុ ជាតិ ៤ ៃិ ង្កា ង្
ុ ភូ មិ ៤
ោាទោកុ សោលៃវំ

កុ សោលៃកវីសតិ
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អធិ ប្បាយសោក្ុត្តរចិត្ត ៨ ដួង្

្តតឹ លសវ វិ បាកាៃិ

ព្កិ យាចិ ាតៃិ វី សតិ

ចតុ ប្បញ្ញញសធា កាលម

រូ លប្ប ប្បណណរសី រិ លយ

ចិ ាតៃិ ោាទោរូ លប្ប

អដឋ ធាៃុ តតលរ តថា

ឥតថ លមកូ ៃៃវុ តិប្បប-

លភទំ ប្បៃ មាៃសំ

ឯកវី សសតំ វាថ

វិ ភជៃតិ វិចកា ណា ។

ចព្ប្បថា ាមៃ័ យចដេលព្វេមកលៃះ អកុ សេចិ តតមាៃ ១២ ដួ ង្ កុ សេចិ តតមាៃ
២១ ដួ ង្ វិ បាកចិ តតមាៃ ៣៦ ដួ ង្ កិ រិយាចិ តតមាៃ ២០ ដួ ង្ ប្បណឌិតគប្បបីលព្វេចិ តតកា ុង្កាមថា
មាៃ ៥៤ ដួ ង្ កា ុង្រូ ប្បមាៃ ១៥ ដួ ង្ កា ុង្អរូ ប្បមាៃ ១២ ដួ ង្ មោ៉ាង្លទៀត កា ុង្អៃុ តតរថាមាៃ ៨ ដួ ង្
ប្បណឌិតអា កមាៃប្បញ្ញញលឃើ ែចាស់រចមង្ចចកចិ តតជា ៨៩ ព្ប្បលភទយា៉ាង្លៃះ ៃ័ យមោ៉ាង្លទៀត
ចចកបាៃជា ១២១ ព្ប្បលភទ ។
អធិ ប្បាយ
ព្វកយថា អកុ សេចិ តតមាៃ ១២ ដួ ង្ ជាលដើ ម ជាការសលន្ទង្ខគះចំ ៃួៃចិ តត ាមជាតិ ៤
មាៃអកុ សេជាតិ ជាលដើ ម ។
ចំ ចណកព្វកយថា ប្បណឌិតគប្បបីលព្វេចិ តតកា ង្
ុ កាមថាមាៃ ៥៤ ដួ ង្ ជាលដើ ម ជាការ
សលន្ទង្ខគះចំ ៃួៃចិ តតាមភូ មិ ៤ មាៃកាមាវចរភូ មិ ជាលដើ ម លសចកដី ថា ប្បណឌិតគប្បបីលព្វេចិ តត
កា ុង្កាម គឺ កា ុង្កាមាវចរភូ មិ ថា មាៃ ៥៤ ដួ ង្ គប្បបីលព្វេចិ តត កា ុង្រូ ប្ប គឺ រូ បាវចរភូ មិ ថាមាៃ ១៥
ដួ ង្ គប្បបីលព្វេចិ តតកា ុង្អរូ ប្ប គឺ កា ុង្អរូ បាវចរភូ មិ ថាមាៃ ១២ ដួ ង្ គប្បបីលព្វេចិ តត កា ុង្អៃុ តតរ
គឺ កា ុង្លោកុ តតរភូ មិ ថាមាៃ ៨ ដួ ង្ ប្បណឌិតអា កមាៃប្បញ្ញញលឃើ ែចាស់ គឺ មាៃព្ប្បព្កតី ដឹ ង្អតថ
ោំង្ឡាយបាៃយា៉ាង្ពិ លសស រចមង្ចចកចិ តត ជា ៨៩ ព្ប្បលភទ លដ្ឋយអំ ណាចការចចកចិ តត កា ុង្
ភូ មិ ោំង្ ៤ លៅាមលសចកដី ល្សង្គាានៃជាតិ យា៉ាង្លៃះ គឺ ាមព្វកយចដេបាៃលព្វេលហើ យ ។
ៃ័ យមោ៉ាង្លទៀតលៅចចកជា ១២១ ព្ប្បលភទ គឺ ១២១ យា៉ាង្បាៃលទៀត ។
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ការចចកចិ តតជា ១២១ ដួ ង្
សួ រថា លតើ ចិ តត ៨៩ ដួ ង្ លៅជាចិ តត ១២១ ដួ ង្ ចចកដូ ចលមដ ច ? ល្លើ យថា លោកុ តតរចិ តត
រចមង្មាៃដេ់ លៅ ៤០ ដួ ង្ យា៉ាង្លៃះគឺ ល្មះថា មគគ ចិតត មាៃ ២០ ដួ ង្គឺ ៖
ប្បឋមជាៃលោាប្បតតិ មគគ ចិ តតព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យវិ តកក ៈ

វិ ចារៈ

ប្បី តិ

សុ ខ

ៃិ ង្

ឯកគគ ា ១ ។
ទុ តិ យជាៃលោាប្បតតិ មគគ ចិ តតព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យ វិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ១។
តតិ យជាៃលោាប្បតតិ មគគ ចិ តត ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ១ ។
ចតុ តថ ជាៃលោាប្បតតិ មគគ ចិ តត ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យសុ ខ ៃិ ង្ឯកគគ ា ១ ។
ប្បញ្ា មជាៃលោាប្បតិត មគគ ចិ តត ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យ ឧលប្បកាា ៃិ ង្ឯកគគ ា ១ ដូ លចា ះ ។
ចិ តតោំង្ព្បាំដួង្លៃះ ល្មះថា លោាប្បតតិ មគគ ចិតត ។
សកោគាមិ មគគ ចិ តត អនាគាមិ មគគ ចិ តត ៃិ ង្អរហតត មគគ ចិ តត (ៃី មួយៗ) ក៏ មាៃ ៥ ដួ ង្
យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា ៃិ ង្ចដេល្មះថា ្េចិ តត ក៏ មាៃ ២០ ដួ ង្យា៉ាង្លនាះ ដូ ចមគគ ចិ តតលនាះ ។
គាថាសង្គហៈ
លព្វេអំ ពី វិ ធីចចកចិ តត ១២១ ដួ ង្ ៖
្ៃង្គលយាគលភលទៃ

កលតា លកកៃត ុ ប្បញ្ា ធា

វុ ចាាៃុ តតរំ ចិ តតំ

ចាត ស
ី វិធៃតិ ច

យថា ច រូ បាវចរំ

គយា ាៃុ តតរំ តថា

ប្បឋមាទិ ជាៃលភលទ

អារុ ប្បបញ្ញាប្បិ ប្បញ្ា លម

ឯកាទសវិធំ តោម

ប្បឋមាទិ កមី រិតំ

្ៃលមលកកមលៃត តុ

លតវី សតិ វិធំ ភលវ

សតត តឹ សវិ ធំ ប្បុ ញ្ញំ

ទាិ ប្បញ្ញញសវិធៃត ថា
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បាកមិ ចាាហុ ចិ ាតៃិ

ឯកវី សសតមព ធា
ុ ។

ចព្ប្បថា អៃុ តតរចិ តត (លោកុ តតរចិ តត) ប្បណឌិតលព្វេថាមាៃ ៤០ ដួ ង្ លព្ព្វះលធាើ ចិ តត
មួ យដួ ង្ៗ (កា ុង្ ៨ ដួ ង្) ឲ្យជា ៥ ដួ ង្ ាមលសចកដី ល្សង្គាា នៃការព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ្ៃ
លព្ប្បៀប្បដូ ចប្បណឌិតរចមង្កាៃ់ យករូ បាវចរចិ តត លព្ព្វះលសចកដី ល្សង្គាានៃ្ៃ មាៃប្បឋមជាៃជាលដើ មយា៉ាង្ណា

ក៏ រចមង្កាៃ់ យកអៃុ តតរចិ តត

ប្បឋមជាៃជាលដើ មក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ

លព្ព្វះលសចកដី ល្សង្គាានៃ្ៃមាៃ

សូ មបីអរូ បាវចរចិ តត ក៏ រចមង្កាៃ់ យកកា ុង្្ៃទី

៥

លព្ព្វះដូ លចាាះ ្ៃចិ តតមួ យៗ មាៃប្បឋមជាៃចិ តតជាលដើ ម លទើ ប្បលព្វេបាៃថាមាៃ ១១ យា៉ាង្
្ៃចិ តតកា ុង្ទី ប្បំ ្ុត (្ៃចិ តតទី ៥) មាៃ ២៣ យា៉ាង្ លសចកដី ថា អា កព្បាជ្ ោំង្ឡាយ លព្វេ
ថា ចិ តត មាៃ ១២១ យា៉ាង្ គឺ កុ សេចិ តតមាៃ ៣៧ យា៉ាង្ វិ បាកចិ តតមាៃ ៥២ យា៉ាង្ (អកុ សេៃិ ង្
កិ រិយា លៅដចដេ) ។
អធិ ប្បាយ
លោាប្បតតិ មគគ ចិ តត ល្មះថា ប្បឋមជាៃលោាប្បតតិ មគគ ចិតត

លដ្ឋយអំ ណាចមាៃ

អង្គ្ៃ ចដេចាត់ ជាប្បឋមជាៃ គឺ មាៃអង្គ ៥ ដូ ចលោកិ យប្បឋមជាៃចិ តតោំង្ឡាយ
ៃុ ះឯង្ សូ មបីល្មះថា ទុ តិ យជាៃលោាប្បតតិ មគគ ចិតតជាលដើ ម ក៏ មាៃអធិ ប្បាយយា៉ាង្លៃះ ។
សូ មបីមគគ ចិ តតដ៏ លសសោំង្អស់ មាៃប្បឋមជាៃសកោគាមិ មគគ ចិតតជាលដើ ម ក៏ ៃ័យដូ ចគាា ។
ចមៃពិ ត មគគ ចិ តត ោំង្ ៤ មាៃល្មះថា ប្បឋមជាៃចិ តតជាលដើ ម លព្ព្វះមាៃការព្បាកដ
នៃអង្គ្ៃ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ ម ដូ ច្ៃលនាះៗ លដ្ឋយអំ ណាចនៃលហតុ ោំង្ឡាយមាៃ
្ៃ ជាបាទ ្ៃចដេពិ ចារណា ៃិ ង្អធោព្ស័ យរប្បស់ប្បុ គគេណាមួ យ ចដេជាលហតុ ឲ្យ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេថា

“អៃុ តតរចិ តត

។េ។

ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃការព្ប្បកប្បលដ្ឋយ

អង្គ្ៃ ” ដូ លចា ះលសចកដី ចដេលព្វេមកលៃះលតើ ដូ ចលមដ ច ?
កា ុង្ប្បណា
ដ លហតុ ោំង្ឡាយ មាៃ្ៃចដេជាបាទជាលដើ មលនាះ កាេព្ពះលយាគាវចរ
អា កបាៃលោកិ យ្ៃ

ចូ េ្ៃលដើ មបីជាបាទនៃវិ ប្បសសនា

ចតេុ ះលចែចាក្ៃ
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មិ ៃពិ ចារណាអង្គ្ៃ ចប្បរជាពិ ចារណាប្បកិ ណណកសង្ខារ (កាមាវចរធម៌ ) ដនទប្បដិ ប្បតតិ យា៉ាង្
លៃះវុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនា(១) ក៏ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ មគគ ចិ តតចដេលកើ តល ើង្ រចមង្លកើ តល ើង្រួ ម
ជាមួ យ

អង្គ្ៃ ដូ ច្ៃចដេជាបាទលនាះ លព្វេគឺ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃប្បឋមជាៃជាបាទ

មគគ ចិ តដ ចដេលកើ តល ើង្រចមង្លកើ តល ើង្រួ មជាមួ យអង្គ្ៃោំង្ ៥ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ ម
ព្វកយថា "្ៃចដេជាបាទ (បាទក្ៃ)” កា ុង្ទី លៃះគឺ ្ៃចដេជាបាទ គឺ ជាលហតុ ជិ ត
នៃវុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនា ។
ព្ពះលយាគាវចរមួ យលទៀត ចដេជាអា កបាៃលោកិ យ្ៃៃុ ះឯង្ ចូ េ្ៃលដើ មបី
ជាបាទនៃវិ ប្បសសនា េុ ះលចែចាក្ៃ ក៏ ពិចារណាអង្គ្ៃចដេចូ េលនាះ ប្បដិ ប្បតតិ យា៉ាង្
លៃះ វុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនា ក៏ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ មគគ ចិ តតចដេលកើ តល ើង្ រចមង្លកើ តល ើង្រួ មជាមួ យ
អង្គ្ៃ ដូ ច្ៃចដេពិ ចារណាលនាះ ។
ព្ពះលយាគាវចរមួ យលទៀត ជាអា កបាៃលោកិ យ្ៃលព្ចើ ៃយា៉ាង្ ចូ េ្ៃណាមួ យ
លដើ មបីជាបាទនៃវិ ប្បសសនា លចែចាក្ៃ ពិ ចារណាអង្គ្ៃចដេចូ េ កាេជាអា កមាៃ
អធោព្ស័ យ គឺ មាៃចិ តតប្បលង្ខអៃលៅកា ុង្្ៃលនាះៗ យា៉ាង្លៃះថា “សូ មឲ្យមគគ ចិ តត រប្បស់អាាមអែជាមគគ ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ ៥ ដូ ចប្បឋមជាៃរប្បស់អាាមអែចុ ះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម
ប្បដិ ប្បតតិ យា៉ាង្លៃះ វុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនា ក៏ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ មគគ ចិ តត ចដេលកើ តល ើង្ រចមង្លកើ ត
ល ើង្រួ មជាមួ យអង្គ្ៃលនាះៗ ាមអធោព្ស័ យ គឺ ដូ ច្ៃចដេជាបាទក៏ បាៃ ដូ ច្ៃ
ចដេពិ ចារណាក៏ បាៃ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ អធោព្ស័ យដូ ចលព្វេលៃះមិ ៃមាៃលទ មគគ ចិ តតរចមង្លកើ ត
រួ មជាមួ យអង្គ្ៃ ដូ ច្ៃថាាក់ ខពស់ចដេខលួៃបាៃ លព្ព្វះថា្ៃចដេខពស់ជាង្ រចមង្
មាៃកមាលំង្ខ្លលំង្ជាង្្ៃចដេោប្បជាង្ ។ ចំ ចណកព្ពះលយាគាវចរចដេជាសុ កា វិប្បសសកៈ

(១) វុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនា ចព្ប្បថា វិ ប្បសសនាចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរហូ តដេ់ សលព្មចវុ ដ្ឋឋៃ (ការលចែ) គឺ មគគ បាៃ
ដេ់ វិ ប្បសសនាញាណថាាក់ ខពស់ ៗ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់ គាា រហូ តដេ់ សលព្មចមគគ ។
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មិ ៃមាៃ្ៃចដេជាបាទជាលដើ ម ចលព្មើ ៃវិ ប្បសសនាកំណត់ កាមាវចរធម៌ ចតមោ៉ាង្ មកាំង្ពី
លដើ ម ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃមគគ ចិ តតលកើ តល ើង្ មគគ ចិ តត រប្បស់ប្បុ គគេលៃះ រចមង្លកើ តល ើង្រួ មជាមួ យ
អង្គប្បឋមជាៃ លព្វេគឺ មាៃអង្គ្ៃ ៥ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ ម ។
មោ៉ាង្លទៀត ព្ពះលយាគាវចរ សូ មបីជាអា កបាៃ្ៃ ចតព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃបាៃលព្ប្បើ ្ៃ
ជាបាទលទ ចតចលព្មើ ៃវិ ប្បសសនាកំណត់ កាមាវចរធម៌ ចតមោ៉ាង្មកាំង្ពី លដើ ម មគគ ចិ តតចដេ
លកើ តល ើង្ រចមង្លកើ តល ើង្រួ មជាមួ យអង្គ្ៃោំង្ ៥ ដូ ចគាា ។
លវទនាកា ង្
ុ លោកុ តតរចិ តត ៤០ ដួ ង្
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលវទនាកា ុង្លោកុ តតរចិ តតោំង្លៃះ យា៉ាង្លៃះ គឺ ៖
លវទនាោំង្ឡាយកា ុង្មគគ ចិ តត សុ ទធ ចតជាអង្គ ្ៃ លព្ព្វះដូ លចាាះ មគគ ចិ តតលនាះ ៗ
ល្មះថា ជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសស លដ្ឋយអំ ណាចជាមគគ ចិ តត ចដេលកើ តរួ ម
ជាមួ យអង្គ្ៃ ចដេរាប្ប់ថាជាប្បឋមជាៃ ជាទុ តិ យជាៃ ជាតតិ យជាៃ ៃិ ង្ជាចតុ តថ ជាៃ, ល្មះថា ជាធមម ជាតិ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាា លដ្ឋយអំ ណាចជាមគគ ចិ តត ចដេលកើ ត
រួ មជាមួ យអង្គ្ៃចដេជាប្បញ្ា មជាៃ

លវទនាោំង្លៃះរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមការកំណត់

រប្បស់វុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនា ាមៃ័ យចដេលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។ ប្បណឌិតអាចព្ជាប្បដេ់ ភាព
ល្សង្គាានៃលព្វជឈង្គ អង្គមគគ អង្គ្ៃ កា ុង្មគគ ចិ តតោំង្លៃះ លដ្ឋយអៃុ លោមាមភាពល្សង្
គាានៃ អង្គ្ៃៃុ ះឯង្ គប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ពិោដរកា ុង្គមពី រអដឋ កថាចុ ះ ។
សូ មបី ្េចិ តត ២០ ដួ ង្ ក៏ គប្បបីព្ជាប្បលដ្ឋយអំ ណាចជាវិ បាកចដេសមគាានៃមគគ ចិ តត
ោំង្ ២០ ដួ ង្លនាះ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លទើ ប្បមាៃលវទនា មាៃអង្គ្ៃចដេសមបយុ តត ជាលដើ ម ដូ ចគាា
ៃឹ ង្មគគ ចិ តតព្គប្ប់យា៉ាង្ ។
ការចចកលោកុ តតរចិ តតលដ្ឋយសលង្ាប្បជា ៨ យា៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លនាះជាការចចកលៅាម
លសចកដី ល្សង្គាានៃមគគ

៤

ចដេសមបយុ តត

ៃិ ង្ជាធម៌ ចដេជាវិ បាករប្បស់មគគ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
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ចិ ត្តសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ១

ការចចកជា

៨

ដួ ង្យា៉ាង្លៃះ

មិ ៃអាចប្បញ្ញាក់ ព្ប្បលភទនៃលវទនាឲ្យលទៀង្ោត់ បាៃល ើយ

ចំ ចណក ការចចកជា ៤០ ដួ ង្លនាះ អាចប្បញ្ញាក់ ព្ប្បលភទនៃលវទនាចដេលទៀង្ោត់ បាៃ ។
អធិ ប្បាយចំ ចណកចដេលសសសេ់ តលៅ

ប្បណឌិតរចមង្កាៃ់ យករូ បាវចរចិ តត

លព្ព្វះលសចកដី ល្សង្គាានៃ្ៃមាៃប្បឋមជាៃជាលដើ មលហើ យលៅល្មះថា

“ប្បឋមជាៃ-

កុ សេចិ តត” ជាលដើ មយា៉ាង្ណា, ក៏ រចមង្កាៃ់ យកអៃុ តតរចិ តត លព្ព្វះលសចកដី ល្សង្គាានៃ្ៃ
មាៃប្បឋមជាៃជាលដើ ម លហើ យលៅល្មះថា “ប្បឋមជាៃលោាប្បតតិ មគគ ចិតត”ជាលដើ ម ក៏ យា៉ាង្
លនាះដូ ចគាា សូ មបីអរូ បាវចរចិ តត លព្ព្វះលហតុ ចដេមាៃអង្គ្ៃ ២ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ៃិ ង្ដូ ចគាា

ជាមួ យ្ៃទី ៥ កា ុង្រូ បាវចរ ក៏ រចមង្កាៃ់ យកបាៃកា ុង្្ៃទី ៥ សូ មបីលៅល្មះថា
“អាកាោៃញ្ញាយតៃកុ សេចិ តត ” ជាលដើ ម មិ ៃបាៃលៅថា “ប្បញ្ា មជាៃកុ សេចិ តត” ដូ ចជា
ពួ ករូ បាវចរក៏ លដ្ឋយ ។ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយ លទើ ប្បលព្វេទុ កកា ុង្គមពី រនាមរូ ប្ប
ប្បរិ លចេ ទថា ៖
រូ បាវចរចិ ាតៃិ

គយា នាតៃុ តតរាៃិ ច

ប្បឋមាទិ ជាៃលភលទ

អារុ ប្បបញ្ញាប្បិ ប្បញ្ា លម ។

ប្បណឌិតរចមង្កាៃ់ យករូ បាវចរចិ តត ៃិ ង្អៃុ តតរចិ តតបាៃ លព្ព្វះភាពល្សង្គាានៃ្ៃ
មាៃប្បឋមជាៃជាលដើ ម ៃិ ង្រចមង្កាៃ់ យកអរូ បាវចរចិ តតបាៃកា ុង្្ៃទី ៥ ។
លព្ព្វះដូ លចាាះ

្ៃចិ តត

មាៃប្បឋមជាៃជាលដើ ម

គឺ ាំង្ពី ប្បឋមជាៃចិ តតដេ់

ចតុ តថ ជាៃចិ តត លវៀរប្បញ្ា មជាៃចិ តត មួ យដួ ង្ៗ លទើ ប្បមាៃ ១១ យា៉ាង្ គឺ ចដេជាលោកិ យៈ
(ថាាក់ រូ បាវចរ) ៣ យា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណាចជាកុ សេ ១ វិ បាក ១ កិ រិយា ១, ចដេជាលោកុ តតរ
៨ យា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណាចជាកុ សេ ៤ វិ បាក ៤ ្ៃចិ តតកា ុង្ទី ប្បំ ្ុត គឺ ប្បញ្ា មជាៃចិ តត មាៃ
២៣ យា៉ាង្ គឺ ចដេជារូ បាវចរ ៣ យា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណាចជាកុ សេ ១ វិ បាក ១ កិ រិយា ១, ចដេ
ជាអរូ បាវចរ ១២ យា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណាចជាកុ សេ ៤ វិ បាក ៤ កិ រិយា ៤ ៃិ ង្ចដេជាលោកុ តតរ
៨ យា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណាចជាកុ សេ ៤ វិ បាក ៤ ។
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អធិ ប្បាយសោក្ុត្តរចិត្ត ៨ ដួង្

ការប្បចៃថ មចំ ៃួៃពី ៨៩ ជា ១២១ លនាះ មាៃកា ុង្ពួ កលោកុ តតរចិ តតចដេមាៃចតជាតិ ជា
កុ សេ ៃិ ង្វិ បាកប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃកិ រិយា លព្ព្វះដូ លចាាះ កុ សេ ៃិ ង្វិ បាកប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចដេមាៃ
ចំ ៃួៃលព្ចើ ៃជាង្ពី លដើ ម

លព្ព្វះដូ លចាាះ

ព្ពះអៃុ រុោធចារយព្បាថាាៃឹ ង្សចមដ ង្ចំ ៃួៃចដេខុសពី

ខ្លង្លដើ មនៃកុ សេ ៃិ ង្វិ បាកោំង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លទើ ប្បលព្វេថា “កុ សេចិ តតមាៃ ៣៧ ដួ ង្

វិ បាកចិ តតមាៃ ៥២ ដួ ង្” ដូ លចា ះ មិ ៃបាៃលព្វេដេ់ អកុ សេ ៃិ ង្កិ រិយាទុ ក្ង្លទ លព្ព្វះ
អកុ សេ ៃិ ង្កិ រិយាោំង្លនាះ មាៃចំ ៃួៃលសមើ លដើ ម ដូ លចា ះឯង្ ។
ចប់ដោក្ុត្តរចិត្ត
(បរិដចេទទី ១ ដ្មេះចិត្តសខគេវិភាគ ចប់ដោយប្បការ ូដចនេះ)

អភិធម្មត្េ
ថ ងគហៈ និងសេចក្ដីអធិប្បាយ
បរ ិច្ឆេ ទទី ២
សចត្េិក្េងគហ វិភាគ
គាថាសង្គហៈ លព្វេដេ់ េកា ណៈរប្បស់លចតសិ ក
ឯកុ ប្បាោ ៃិ លរាធា ច

ឯកាេមព ៃវតថ កា
ុ

លចលាយុ ាត ទាិ ប្បញ្ញញស

ធមាម លចតសិ កា មា ។

ចព្ប្បថា ធម៌ ៥២ យា៉ាង្ ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យៃឹ ង្ចិ តត មាៃការលកើ តល ើង្ ៃិ ង្មាៃការ
រេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យៃឹ ង្ចិ តត មាៃអារមម ណ៍ ៃិ ង្ទី អាព្ស័ យជាមួ យគាាៃឹ ង្ចិ តត ប្បណឌិតគប្បបី
ព្ជាប្បថាជា លចតសិ ក ។
អធិ ប្បាយគាថា
ព្ពះអៃុ រុោធចារយបាៃចចកចិ តត ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃភូ មិ ជាតិ សមបលយាគ សង្ខារ
្ៃ អារមម ណ៍ ៃិ ង្មគគ ាមសមគួ រយា៉ាង្លៃះ គឺ ៖
កាមាវចរចិ តត លោកចចកលៅាមលសចកដី ល្សង្គាានៃភូ មិ ថាជាចិ តត កា ុង្កាមាវចរភូ មិ
កា ុង្ប្បណា
ដ ភូ មិ ៤, ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃជាតិ ថាជាចិ តត មាៃ ៤ ជាតិ មាៃកុ សេជាលដើ ម កា ុង្
ប្បណា
ដ ជាតិ ោំង្ ៤, ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃសមបលយាគ គឺ ការព្ប្បកប្បរួ មគាាថាពួ កមួ យព្ប្បកប្ប
រួ មជាមួ យលោមៃសស ចំ ចណកពួ កមួ យព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យឧលប្បកាា, ពួ កមួ យព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យ
ទិ ដឋិ ចំ ចណកពួ កមួ យមិ ៃព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យទិ ដឋិ , ពួ កមួ យព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យញាណ ចំ ចណកពួ ក
មួ យមិ ៃព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យញាណ, ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃសង្ខារ គឺ លសចកដី ពោយាមចដេជា
ការប្បប្បួ េដឹ កនាំ ថាពួ កមួ យមាៃសង្ខារ ចំ ចណកពួ កមួ យមិ ៃមាៃសង្ខារ ។ រូ បាវចរចិ តត
លោកចចកលៅាមលសចកដី ល្សង្គាានៃភូ មិ

ថាជាចិ តត កា ុង្រូ បាវចរភូ មិ ,ាមលសចកដី ល្សង្គាា

នៃជាតិ ថាជាចិ តត មាៃ ៣ ជាតិ គឺ កុ សេ វិ បាក ៃិ ង្កិ រិយា លវៀរអកុ សេ, ាមលសចកដី ល្សង្
គាានៃ្ៃ គឺ អង្គ្ៃោំង្ ៥ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ ម ថា ១ ដួ ង្ ជាចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ-
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្ៃ ៥, ១ ដួ ង្ជាចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ ្ៃ ៤ ។េ។ ១ ដួ ង្ព្ប្បកប្បលដ្ឋយអង្គ្ៃ
២ លដ្ឋយព្ប្បការដនទ ។
អរូ បាវចរចិ តត លោកចចកាមលសចកដី ល្សង្គាានៃភូ មិ ថាជាចិ តត កា ុង្អរូ បាវចរភូ មិ ,
ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃជាតិ ថាជាចិ តត មាៃ ៣ ជាតិ មាៃកុ សេជាលដើ ម លវៀរអកុ សេ, ាម
លសចកដី ល្សង្គាានៃអារមម ណ៍ មាៃកសិ ណុគោដិ មាកាសជាលដើ ម ថា ១ ដួ ង្ជាចិ តតចដេមាៃ
កសិ ណុគោដិ មាកាសជាអារមម ណ៍ ។េ។ ១ ដួ ង្ មាៃអាកិ ញ្ាញ្ញញយតៃវិ ញ្ញញណជាអារមម ណ៍ ។
លោកុ តតរចិ តត លោកចចកាមលសចកដី ល្សង្គាានៃភូ មិ ថាជាចិ តតកា ុង្លោកុ តតរភូ មិ ,
ាមលសចកដី ល្សង្គាានៃជាតិ ថាជាចិ តត មាៃ ២ ជាតិ គឺ កុ សេ ៃិ ង្វិ បាក, ាមលសចកដី ល្សង្
គាានៃមគគ គឺ មគគ ៤ មាៃលោាប្បតតិ មគគ ជាលដើ ម ថា ១ ដួ ង្ជាចិ តត ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោាប្បតតិ មគគ
។េ។ ១ ដួ ង្ព្ប្បកប្បលដ្ឋយអរហតត មគគ ដូ លចា ះ ។ ឥ ូវលៃះ ដេ់ េំ ដ្ឋប្ប់នៃការចចកលចតសិ ក
លោកចង្់ឲ្យដឹ ង្េកា ណៈរប្បស់លចតសិ កមុ ៃ លទើ ប្បល្ដើ មលដ្ឋយព្វកយថា “ធម៌ ៥២ យា៉ាង្ ចដេ
ព្ប្បកប្បជាមួ យចិ តត” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ល្មះថា េកា ណៈ មាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ ោធារណេកា ណៈ (ោមញ្ញ េកា ណៈ) េកា ណៈ
ោធារណៈ ៃិ ង្ប្បចា តតេកា ណៈ (វិ លសសេកា ណៈ) េកា ណៈចំ លព្វះខលួៃនៃសភាវធម៌ លនាះៗ ។
ដូ ចជា

េកា ណៈដឹ ង្អារមម ណ៍

ជាេកា ណៈចដេោធារណៈដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្,

ចំ ចណកេកា ណៈចដេអាព្ស័ យកា ុង្ចកា ុលហើ យលឃើ ែរូ បារមម ណ៍

ជាេកា ណៈចំ លព្វះខលួៃ

រប្បស់ចិ តត គឺ ចកា ុវិញ្ញញណប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ, េកា ណៈចដេអាព្ស័ យកា ង្
ុ លោតៈលហើ យ ឮ សោេរមម ណ៍
ជាេកា ណៈចំ លព្វះខលួៃរប្បស់ចិ តត

គឺ លោតវិ ញ្ញញណប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ដូ លចា ះជាលដើ ម យា៉ាង្ណាមិ ែ

េកា ណៈចដេលកើ តរេត់ ព្ពមជាមួ យចិ តត ជាលដើ ម
សិ កព្គប្ប់យា៉ាង្

ជាេកា ណៈចដេោធារណៈដេ់ លចត-

ចំ ចណកេកា ណៈចដេប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍

ជាេកា ណៈចំ លព្វះខលួៃរប្បស់

លចតសិ ក គឺ ្សសៈចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ េកា ណៈចដេលោយអារមម ណ៍ ជាេកា ណៈចំ លព្វះខលួៃ
រប្បស់លចតសិ ក គឺ លវទនាចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ យា៉ាង្លៃះជាលដើ មក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ។
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ព្ពះអៃុ រុោធចារយ លព្វេគាថាល្ដើ មប្បរិ លចេ ទប្បំ ណង្សចមដ ង្េកា ណៈចដេជា ោធារណៈមុ ៃ ។
លចតសិ ក លោកលៅថា ធម៌ លព្ព្វះជាសភាវៈព្ទព្ទង្់ទុកៃូ វេកា ណៈរប្បស់ខលួៃលនាះ
មាៃ ៥២ ដួ ង្, ោំង្ ៥២ ដួ ង្ មាៃេកា ណៈចដេជាោធារណៈ ៤ យា៉ាង្ គឺ ៖
១. ឯកុ ប្បាលោ

សភាវៈលកើ តល ើង្ព្ពមគាាជាមួ យចិ តត

២. ឯកៃិ លរាលធា

សភាវៈរេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យចិ តត

៣. ឯកាេមព លណា

សភាវៈមាៃអារមម ណ៍ចតមួ យជាមួ យចិ តត

៤. ឯកវតថ លុ កា

សភាវៈចដេមាៃវតថ ុ (ទី អាព្ស័ យ) ចតមួ យជាមួ យចិ តត ។

លព្ព្វះលហតុ លនាះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បលព្វេថា “ឯកុ ប្បាោ ៃិ លរាធា ច មាៃការលកើ ត
ល ើង្ ៃិ ង្មាៃការរេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យចិ តត ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
អធិ ប្បាយេកា ណៈ ៤ យា៉ាង្
ព្វកយថា មាៃការលកើ តល ង្
ើ ព្ពមគាាជាមួ យចិ តត គឺ មាៃឧប្បាទខណៈ (ខណៈលកើ តល ើង្)
រប្បស់ខលួៃព្ពមគាាជាមួ យឧប្បាទខណៈរប្បស់ចិ តត ។
ព្វកយថា មាៃការរេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យចិ តត គឺ មាៃភង្គខណៈ (ខណៈរេត់ ) រប្បស់
ខលួៃព្ពមគាាជាមួ យភង្គខណៈរប្បស់ចិ តត ។
ព្វកយថា មាៃអារមម ណ៍ចតមួ យជាមួ យចិ តត លសចកដី ថា លចតសិ កជានាមធម៌ លទើ ប្បជា
ធមម ជាតិ ចដេដឹ ង្អារមម ណ៍ដូ ចគាាៃឹ ង្ចិ តត

ចិ តតដឹ ង្អារមម ណ៍ណា

លចតសិ កចដេព្ប្បកប្ប

កា ុង្ចិ តតលនាះ ក៏ រចមង្ដឹ ង្អារមម ណ៍លនាះ ។
ព្វកយថា មាៃវតថ ុ (ទី អាព្ស័ យ) ចតមួ យជាមួ យចិ តត លសចកដី ថា សព្មាប្ប់ចិ តតចដេ
ព្តូវអាព្ស័ យវតថ ុ ៦ មាៃចកា ុវតថ ុជាលដើ មលកើ តល ើង្ ចិ តតចដេអាព្ស័ យវតថ ុណាលកើ តល ើង្
លចតសិ កចដេលកើ តរួ មជាមួ យ ក៏ អាព្ស័ យវតថ ុលនាះលកើ តល ើង្ ។
សួ រថា ល្មះថាលចតសិ កព្តូវមាៃេកា ណៈព្គប្ប់ោំង្ ៤ ឬ ? ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃេកា ណៈ

140
សចត្សិក្សង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ២

ព្តឹ មចតមោ៉ាង្ ឬ ២ យា៉ាង្ ឬ ៣ យា៉ាង្ មិ ៃព្គប្ប់ោំង្ ៤ ៃឹ ង្មាៃលសចកដី ជំោស់ជាមួ យៃឹ ង្ភាវៈ
ចដេជាលចតសិ ក ដូ ចលមដ ច ?
ល្លើ យថា ពិ តចមៃលហើ យ ធម៌ ចដេលៅថាលចតសិ ក ព្តូវមាៃេកា ណៈព្គប្ប់ោំង្ ៤
យា៉ាង្ (សព្មាប្ប់ប្បញ្ា លវាការភព) លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេទុ កយា៉ាង្លនាះ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ
មាៃេកា ណៈមិ ៃព្គប្ប់ោំង្ ៤ លទ ក៏ ៃឹង្មាៃលសចកដី ជំោស់យា៉ាង្លៃះ គឺ ៖
សូ មបីរូប្បចដេលកើ តពី ចិតត មាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ ក៏ មាៃការលកើ តល ើង្ព្ពមគាាជាមួ យ
ចិ តត ព្ប្បសិ ៃលប្បើ សភាវធម៌ ៃឹង្បាៃល្មះថា ជាលចតសិ ក លព្ព្វះលហតុ ព្តឹ មចតមាៃការលកើ ត
ល ើង្ព្ពមគាាជាមួ យចិ តត ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលោត រូ ប្បោំង្ឡាយចដេលកើ តពី ចិតត ក៏ រចមង្បាៃ
ល្មះថា ជាលចតសិ កចដរ ចតរូ ប្បមិ ៃចមៃលចតសិ ក លព្ព្វះដូ លចាាះ លដើ មបីហាមលសចកដី
សមាគេ់ ថា

សូ មបីរូប្បចដេលកើ តពី ចិតត ក៏ ជាលចតសិ ក, ព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បលព្វេេកា ណៈ

ប្បចៃថ មមោ៉ាង្លទៀតថា “មាៃការរេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យចិ តត” ដូ លចា ះ ។ លព្ព្វះថា រូ ប្បចដេលកើ ត
ពី ចិតត សូ មបីមាៃការលកើ តល ើង្ព្ពមគាាជាមួ យចិ តត ក៏ មិៃមាៃការរេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យៃឹ ង្
ចិ តតលនាះល ើយ លព្ព្វះរូ ប្បជារប្បស់លព្គាតព្គាត ធង ៃ់ រេត់ យឺ តជាង្ចិ តត ។ មោ៉ាង្លទៀត
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ៃឹង្បាៃល្មះថា ជាលចតសិ ក លព្ព្វះលហតុ ព្តឹ មចតមាៃ

េកា ណៈ ២ យា៉ាង្

ខ្លង្លដើ ម គឺ មាៃការលកើ តល ើង្ ៃិ ង្មាៃការរេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលោត វិ ញ្ញតតិ
ោំង្ ២ (គឺ កាយវិ ញ្ញតតិ ៃិ ង្វចី វិញ្ញតតិ) ក៏ រចមង្បាៃល្មះថា ជាលចតសិ កចដរ លព្ព្វះថា កា ុ ង្
ប្បណា
ដ រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ វិ ញ្ញតតិ ២ យា៉ាង្លនាះ មាៃការលកើ តល ើង្ ៃិ ង្ការរេត់ លៅព្ពមគាា
ជាមួ យៃឹ ង្ចិ តត ចតវិ ញ្ញតតិមិ ៃចមៃលចតសិ ក លព្ព្វះដូ លចាាះ លដើ មបីហាមឃាត់ ៃូ វលសចកដី សមាគេ់
ថា សូ មបីវិញ្ញតតិក៏ ជាលចតសិ ក ព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បលព្វេថា “មាៃអារមម ណ៍ចតមួ យជាមួ យ
ៃឹ ង្ចិ តត” ដូ លចា ះ ។ លព្ព្វះថា វិ ញ្ញតតិោំង្ ២ សូ មបីមាៃការលកើ តល ើង្ៃិ ង្រេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យ
ៃឹ ង្ចិ តត ក៏ មិៃបាៃដឹ ង្អារមម ណ៍ណាៗ ដូ ចចិ តតល ើយ លព្ព្វះថា រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយជាធមម ជាតិ
មិ ៃដឹ ង្អារមម ណ៍ ។ ចំ ចណកព្វកយថា “មាៃវតថ ចុ តមួ យជាមួ យៃឹ ង្ចិ តត” ជាការលព្វេដេ់
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េកា ណៈពិ លសសរប្បស់លចតសិ ក

ចដេព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តតចដេលកើ តល ើង្កា ុង្ប្បញ្ា លវាការភូ មិ

(ភូ មិ ចដេមាៃខៃធ ៥) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះថាចិ តត ចដេលកើ តល ើង្កា ុង្ប្បញ្ា លវាការភូ មិ រចមង្ជាចិ តត
ចដេអាព្ស័ យវតថ ុលកើ តល ើង្ កា ុង្ប្បណា
ដ វតថ ុ ៦ មាៃ ចកា ុវតថ ុជាលដើ មលនាះ ចិ តតអាព្ស័ យវតថ ុណា
លកើ តល ើង្

លចតសិ កចដេព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តតលនាះ

ក៏ អាព្ស័ យវតថ ុលនាះលកើ តល ើង្

ចំ ចណក

លចតសិ កចដេព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តតចដេលកើ តល ើង្កា ុង្ចតុ លវាការភូ មិ (ភូ មិ ចដេមាៃខៃធ ៤ លវៀរ
រូ ប្បខៃធ គឺ អរូ ប្បភូ មិ ៃុះឯង្) មិ ៃមាៃេកា ណៈទី ៤ លៃះល ើយ លព្ព្វះចិ តតកា ុង្អរូ ប្បភូ មិ មិៃបាៃ
អាព្ស័ យរូ ប្បលកើ តល ើង្ លព្ព្វះថាវតថ ុោំង្ ៦ លនាះជា រូ ប្បធម៌ រចមង្មិ ៃមាៃកា ុង្ចតុ លវាការភូ មិ
ល ើយ

។

សរុ ប្បលសចកដី ថា

លចតសិ កចដេលកើ តរួ មជាមួ យចិ តត កា ុង្ប្បញ្ា លវាការភូ មិ មាៃ

េកា ណៈព្គប្ប់ោំង្ ៤ យា៉ាង្ ចំ ចណកលចតសិ កចដេលកើ តរួ មជាមួ យចិ តត កា ុង្ចតុ លវាការភូ មិ
មាៃេកា ណៈ ៣ យា៉ាង្, ព្វកយលព្វេោក់ ទង្ៃឹ ង្ ឯកលវាការភូ មិ (ភូ មិ ចដេមាៃខៃធ ១ គឺ រូ ប្បខៃធ
បាៃដេ់ អសញ្ញី សតត ភូ មិ ) មិ ៃមាៃល ើយ លព្ព្វះជាភូ មិ ចដេមាៃចតរូ ប្បធម៌ ចតមោ៉ាង្ មិ ៃមាៃ
នាមធម៌ ល ើយលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ សរុ ប្បមកលចតសិ កព្តូវមាៃេកា ណៈ ៤ យា៉ាង្ ឬ ៣
យា៉ាង្ យា៉ាង្តិ ចាមសមគួ រដេ់ ភូ មិ ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ េុ ះសចមដ ង្េកា ណៈទូ លៅរប្បស់លចតសិ ក ៤ យា៉ាង្លៃះរួ ចលហើ យ
ប្បនាេប្ប់មកប្បំ ណង្សចមដ ង្លចតសិ កោំង្ឡាយ លដ្ឋយចចកជា ៣ ពួ ក គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក
១ ពួ ក, អកុ សេលចតសិ ក ១ ពួ ក, លោភណលចតសិ ក ១ ពួ ក ៃិ ង្សចមដ ង្ សមបលយាគៃ័ យ
(ការព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យចិ តត) ថាលចតសិ កលនាះៗ ព្ប្បកប្បបាៃកា ុង្ចិ តតដួ ង្ណា ចំ ៃួៃប្ប៉ាុ នាមៃ ៃិ ង្
សង្គហៃ័ យ (ការសលន្ទង្ខគះ) គឺ ការរួ ប្បរួ មចំ ៃួៃលចតសិ កោំង្ឡាយកា ុង្ចិ តតមួ យដួ ង្ៗ ថា ចិ តត
ដួ ង្លនាះៗ មាៃលចតសិ កព្ប្បកប្បចំ ៃួៃប្ប៉ាុ នាមៃ អាី ខលះ លទើ ប្បលព្វេយា៉ាង្លៃះថា ៖
អញ្ញសមានាច្ឆតសិ ក ១៣
គឺ អាី ខលះ ? គឺ លចតសិ កធម៌ ៧ យា៉ាង្លៃះ គឺ ្សសៈ ១, លវទនា ១, សញ្ញញ ១, លចតនា ១,
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ឯកគគ ា ១, ជី វិតិន្ទៃេិ យ ១, មៃសិ ការៈ ១, ល្មះថា សពា ចិតតោធារណលចតសិ ក ។ លចតសិ ក
៦ យា៉ាង្លៃះ គឺ វិ តកក ៈ ១, វិ ចារៈ ១, អធិ លមាកា ៈ ១, វី រិយៈ ១, ប្បី តិ ១, ្ៃេ ៈ ១ ល្មះថា
ប្បកិ ណណកលចតសិ ក ។
អធិ ប្បាយ
ព្វកយថា គឺ អាីខលះ ជាកលថតុ កមយាប្បុ ចាេ (ព្វកយសួ រចដេាំង្ល ើង្លដើ មបីល្លើ យខលួៃឯង្)
សួ រដេ់ តួ សភាវៈព្ពមោំង្អាការចដេព្ប្បកប្បរួ មគាា ។ ការសួ រមាៃ ៥ យា៉ាង្ គឺ ៖
១. អទិ ដឋ លជាតនាប្បុ ចាេ សួ រលដើ មបីឲ្យជាក់ ចាស់ៃូ វវតថ ុចដេខលួៃមិ ៃោៃ់ ព្ជាប្បចាស់ ។
២. ទិ ដឋ សំសៃេ នាប្បុ ចាេ សួ រលដើ មបីល្េ ៀង្ដេត់ ៃូ វអាី ចដេខលួៃព្ជាប្បលហើ យជាមួ យអា កលចះ
ដឹ ង្ដនទលទៀត ។
៣. វិ មតិ លចេ ទនាប្បុ ចាេ សួ រលដើ មបីប្បលនាេប្បង្់លសចកដី សង្ស័យចដេលៅសង្ស័យកា ុង្ចិ តត ។
៤. អៃុ មតិ ប្បុ ចាេ សួ រលដើ មបីការយេ់ ព្សប្បាម ។
៥. កលថតុ កមយាប្បុ ចាេ ការសួ រលដើ មបីល្លើ យខលួៃឯង្ កា ុង្ទី លៃះជាកលថតុ កមយាប្បុ ចាេ ។
អធិ ប្បាយសពា ចិតតោធារណលចតសិ ក ៧
្សសៈ
ព្វកយថា ្សសៈ មាៃវចៃតថ ថា ្ុ សតី តិ ្លសសោ ចព្ប្បថា សភាវធម៌ ល្មះថា ្សសៈ
លព្ព្វះអតថ ថា ប្ប៉ា ះខេប្ប់, ្សសៈលនាះ មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ ។ ចមៃពិ ត ្សសៈលៃះ
សូ មបីជានាមធម៌ ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ៃុ ះឯង្ ការព្ប្បព្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយអាការចដេប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍នៃ្សសៈលនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ដូ ចមៃុ សសមាាក់ លឃើ ែ
មៃុ សសមាាក់ លទៀតប្បរិ លភាគរប្បស់ជូ រ លហើ យក៏ ព្សក់ ទឹ កមាត់ ដូ លចាាះ ោំង្ចដេរប្បស់ជូ រលនាះ
មិ ៃបាៃមកប្ប៉ា ះខេប្ប់ គឺ ប្ប៉ា ះដេ់ អណា
ដ តរប្បស់ខលួៃក៏ លដ្ឋយ ។
មោ៉ាង្លទៀត មាៃវចៃតថ ជាករណោធៃៈ (ជាលហតុ ឲ្យសលព្មច) ថា ្ុ សតិ ឯលតនាតិ
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្លសសោ ចព្ប្បថា ល្មះថា ្សសៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាលហតុ ប្ប៉ា ះខេប្ប់ ដូ លចា ះក៏ បាៃ ចមៃពិ ត
សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយ កាេៃឹ ង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តត លៅ ហាក់ ដូ ចជា
ប្ប៉ា ះខេប្ប់ៃូ វអារមម ណ៍លនាះ លព្វេបាៃថា ាមប្បញ្ា ោារ្សសៈជួ យឲ្យវតថ ុបាៃប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍,
ាមមលនាោារ ្សសៈជួ យឲ្យចិ តតបាៃប្ប៉ា ះខេប្ប់ៃឹ ង្អារមម ណ៍ ។
្សសៈលៃះ មាៃការភាាប្ប់វតថ ុមាៃចកា ុវតថ ុជាលដើ ម ៃិ ង្អារមម ណ៍មាៃរូ បារមម ណ៍ជាលដើ ម
ចូ េជាមួ យគាា ដូ ចចដេព្ពះនាគលសៃលធាើ ឧប្បមាកា ុង្មិ េិៃេ ប្បញ្ញាថា “សូ មថាាយព្ពះពរ មហាប្បពិ ព្ត លព្ប្បៀប្បដូ ចពចព ២ កាេ ចដេជេ់ គាា គប្បបីលឃើ ែចកា ុវិញ្ញញណដូ ចពចពទី ១ គប្បបី
លឃើ ែរូ ប្បដូ ចពចពទី ២ គប្បបីលឃើ ែ្សសៈដូ ចការជេ់ គាា (គឺ ប្ប៉ា ះខេប្ប់គាា) នៃពចព ២ កាេលនាះ
្សសៈមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ ៃិ ង្មាៃការតភាាប្ប់ជាកិ ចា ។ សូ មថាាយព្ពះពរ
មោ៉ាង្លទៀតដូ ចបាតនដោំង្ពី រខ្លង្ចដេចាប្ប់គាា គប្បបីលឃើ ែចកា ុដូចជា បាតនដទី ១ គប្បបី
លឃើ ែរូ ប្បដូ ចជាបាតនដទី ២ គប្បបីលឃើ ែ្សសៈដូ ចជាការចាប្ប់គាានៃបាតនដោំង្ពី រខ្លង្លនាះ,
្សសៈមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ ៃិ ង្មាៃការតភាាប្ប់ជាកិ ចា” ដូ លចា ះ គប្បបីព្ជាប្បថា
លោកសចមដ ង្េកា ណៈលដ្ឋយឧប្បមាដំ ប្បូង្ សចមដ ង្កិ ចាលដ្ឋយឧប្បមាទី ២, ៃិ ង្គប្បបីព្ជាប្បថា
ព្វកយថា “មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ” មាៃលសចកដី ថា ្សសៈលៃះ មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់
អារមម ណ៍ ៃិ ង្មាៃសភាពជាលហតុ ឲ្យប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ ។
ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ាស់ទុ កថា “ចកា ុញ្ា ប្បដិ ចា រូ លប្ប ច ឧប្បបជា តិ ចកា វុ ិញ្ញញណំ តិ ណណំ
សង្គតិ ្លសសោ” ចព្ប្បថា “អាព្ស័ យចកា ុៃិង្រូ ប្ប ចកា ុវិញ្ញញណលទើ ប្បលកើ តល ើង្ ល្មះថា មាៃ
្សសៈ លព្ព្វះមាៃការព្ពមលព្ពៀង្នៃធម៌ ៣ យា៉ាង្” ដូ លចា ះ, អធិ ប្បាយថា ការព្ពមលព្ពៀង្ គឺ ការ
ព្ប្បជុ ំគាានៃធម៌ ៣ យា៉ាង្ គឺ ចកា ុ រូ ប្ប ចកា ុវិញ្ញញណ កា ុង្ព្គាចដេមាៃរូ ប្បមកដេ់ គៃល ង្ចកា ុលហើ យ
ក៏ លកើ តចកា ុវិញ្ញញណល ើង្ៃុ ះឯង្ សចមដ ង្ថា មាៃ្សសៈ (លៅថាចកា ុសមផ សសៈ) លកើ តល ើង្
លហើ យ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ រូប្បមកដេ់ គៃល ង្ចកា ុលហើ យ ចតចកា ុវិញ្ញញណមិ ៃលកើ តល ើង្ ល្មះថា មិ ៃ
មាៃ្សសៈ (ចកា ុសមផ សសៈ) លកើ តល ើង្ ចកា ុវិញ្ញញណលកើ តល ើង្ លទើ ប្បរាប្ប់ថា ជាធមម ជាតិ ចដេ
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ប្បញ្ញាក់ ថាមាៃ្សសៈលកើ តល ើង្ ្សសៈចដេលកើ តល ើង្រួ មជាមួ យចកា ុវិញ្ញញណ ល្មះថា លធាើ
កិ ចាតភាាប្ប់ចកា ុ ៃិ ង្រូ បារមម ណ៍ឲ្យប្ប៉ា ះខេប្ប់គាា គឺ លធាើ ឲ្យជួ ប្បគាា ព្ប្បទះគាា សូ មបីោារដ៏ លសស មាៃ
លោតោារជាលដើ ម ក៏ ៃ័ យលៃះដូ ចគាា ។
លវទនា
ព្វកយថា លវទនា មាៃវចៃតថ ថា លវទិ យតិ អេមព ៃរសំ អៃុ ភវតី តិ លវទនា ចព្ប្បថា
ធមម ជាតិ ល្មះថា លវទនា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ដឹ ង្ គឺ លោយរសរប្បស់អារមម ណ៍ ។ លវទនាលនាះ
មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេលោយ (អារមម ណ៍) ជាេកា ណៈ ។ ចិ តត ៃិ ង្លចតសិ ក
ធម៌ ដនទលទៀត ជាធមម ជាតិ ដឹ ង្អារមម ណ៍លព្ព្វះលហតុ ជានាមធម៌ រាប្ប់ថាមាៃចំ ចណកនៃការ
លោយរសរប្បស់អារមម ណ៍ក៏ ពិត
ដូ ចជាប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ជាលដើ ម

ចតលព្ព្វះមាៃេកា ណៈចំ លព្វះខលួៃ

ឬលដដតលធាើ កិ ចា ដនទ

អាការចដេលោយរសរប្បស់អារមម ណ៍

លទើ ប្បមិ ៃព្បាកដ-

ចាស់ ចំ ចណកលវទនាលៃះ លព្ព្វះមិ ៃមាៃេកា ណៈចំ លព្វះខលួៃដនទ ឬលដដតលធាើ កិចាដនទលព្តពី
ការលោយរសរប្បស់អារមម ណ៍
ចាស់ គឺ លោយបាៃលពែទី

អាការចដេលោយរសរប្បស់អារមម ណ៍ៃុ ះឯង្លទើ ប្បព្បាកដការលោយរសរប្បស់អារមម ណ៍ លោកលទើ ប្បលព្វេថា

ជា

េកា ណៈចំ លព្វះខលួៃរប្បស់លវទនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លសចកដី ថា លវទនាមាៃភាពជាធំ កាុង្ការលោយរស
រប្បស់អារមម ណ៍ជាង្ចិ តត

ៃិ ង្លចតសិ កធម៌ ដនទលទៀត

ចំ ណុចលៃះឯង្ចដេជាលហតុ ឲ្យ

លចតសិ កលៃះបាៃល្មះថា “លវទនា” ។
អធិ ប្បាយប្បចៃថ មលទៀតថា លសចកដី ពិត ចិ តត ៃិ ង្លចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយដនទលទៀត
ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យគាា

សូ មបីដេ់ ៃូ វឋាៃៈលោយរសរប្បស់អារមម ណ៍បាៃ

ក៏ លោយបាៃ

ព្តឹ មចតមួ យចំ ចណកប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃលពែេកា ណៈ លព្វេគឺ ្សសៈបាៃល្មះថា លោយ
លព្ព្វះលហតុ ព្តឹ មចតប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ, សញ្ញញបាៃល្មះថាលោយ លព្ព្វះលហតុ ព្តឹ ម
ចតចាំអារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ,

លចតនាបាៃល្មះថាលោយ

លព្ព្វះលហតុ ព្តឹ មចតាំង្ចិ តត កា ុង្

អារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ, ចិ តត បាៃល្មះថាលោយ លព្ព្វះលហតុ ព្តឹ មចតដឹ ង្អារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ដូ លចា ះ
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ជាលដើ ម ចិ តត ៃិ ង្លចតសិ កធម៌ ោំង្លៃះ លទើ ប្បចាត់ ថា មិ ៃមាៃភាពជាធំ កាុង្ការលោយរស
រប្បស់អារមម ណ៍ ចំ ចណកលវទនារចមង្លោយរសរប្បស់អារមម ណ៍លពែលេែ លព្ព្វះមាៃភាព
ជាមាាស់ មាៃភាពជាធំ មាៃអំ ណាចកា ុង្ការលោយអារមម ណ៍លនាះ ។
លព្ប្បៀប្បដូ ចជា នាយចុ ង្លលាក់ ចតង្លភាជៃចដេមាៃរសឆ្ងងែ់ល្សង្ៗ លហើ យដ្ឋក់
កា ុង្ភាជៃៈព្ប្បថាប្ប់ព្ានាំលៅទុ កកា ុង្រាជដំ ណាក់

ដេ់ លពេ

អា កព្តួតពិ ៃិតយក៏ មកប្បកព្ា

លចែលហើ យលប្បើ កភាជៃៈ ដួ សយកចតចំ ចណកេអ ៗ នៃលភាជៃោំង្អស់ដ្ឋក់ ភាជៃៈ លហើ យ
ភល កសលដើ មបីព្តួតពិ ៃិតយថា មាៃលោស ឬមិ ៃមាៃលោស មាៃរសចដេព្ទង្់សពា ព្ពះទ័ យឬមិ ៃ
សពា ព្ពះទ័ យ ប្បនាេប្ប់ពី លនាះ លទើ ប្បនាំលភាជៃចដេមាៃរសល្សង្ៗ លនាះចូ េលៅថាាយព្ពះរាជា
ព្ពះរាជាលព្ព្វះព្ទង្់មាៃភាពជាមាាស់ មាៃភាពជាធំ មាៃព្ពះរាជអំ ណាចកា ុង្ការលោយលភាជៃ
ោំង្លៃះ

លទើ ប្បមិ ៃព្គាៃ់ ចតភល កសឲ្យដឹ ង្រសប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទ

ចតព្ទង្់លោយបាៃាមចដេព្ទង្់

សពា ព្ពះទ័ យ យា៉ាង្ណាមិ ែ សូ មបីលវទនា លព្ព្វះមាៃភាពជាមាាស់ លព្ព្វះមាៃភាពជាធំ មាៃ
អំ ណាចកា ុង្ការលោយរសរប្បស់អារមម ណ៍ លទើ ប្បលោយរសរប្បស់អារមម ណ៍បាៃ លពែលេែ
ក៏ យា៉ាង្ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បចុ ះស៊ ប្ប់កា ុង្អារមម ណ៍ដេ់ សភាពជាសុ ខខលះ ទុ កា ខលះ ឧលប្បកាាខលះ
ាមសមគួ រដេ់ ព្ប្បលភទរប្បស់អារមម ណ៍មាៃឥដ្ឋឋរមម ណ៍ជាលដើ ម ការលោយអារមម ណ៍រប្បស់
ចិ តត ៃិ ង្លចតសិ កធម៌ ដនទលទៀត លព្ប្បៀប្បដូ ចជាការភល កសរសរប្បស់លភាជៃព្តឹ មចតេម មដឹ ង្រស
នៃអា កព្តួតពិ ៃិតយ ឬ នៃនាយចុ ង្លលអា កព្បាថាាៃឹ ង្្សំរសឲ្យព្តូវាមចដេព្ទង្់សពា ព្ពះទ័ យ
ចំ ចណកការលោយរសរប្បស់អារមម ណ៍នៃលវទនាលចតសិ ក

លព្ប្បៀប្បដូ ចការលោយលភាជៃ

មាៃរសឆ្ងងែ់រប្បស់ព្ពះរាជាដូ លចា ះឯង្ ។
ចំ ចណកការចចកព្ប្បលភទនៃលវទនាជា ៣ យា៉ាង្ គឺ សុ ខ ទុ កា អទុ កា មសុ ខ (ឧលប្បកាា), ឬ
៥ យា៉ាង្ គឺ សុខ ទុ កា លោមៃសស លោមៃសស ឧលប្បកាាលនាះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយៃឹ ង្លព្វេកា ុង្
ប្បរិ លចេ ទទី

៣ លោកបាៃលព្វេខលះលហើ យ កា ុង្ព្វកយអធិ ប្បាយចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្ចិ តតចដេ

ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលវទនាលនាះៗ កា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ១ ។
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សញ្ញញ
ព្វកយថា សញ្ញញ មាៃវចៃតថ ថា ៃី ោទិ លភោរមម ណំ សញ្ញានាតិ សញ្ញ ំ កាា ជានាតី តិ
សញ្ញញ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា សញ្ញញ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ចាំអារមម ណ៍ មាៃពណ៌លខៀវជាលដើ ម
គឺ លធាើ ការសមាគេ់ សញ្ញញមាៃេកា ណៈយា៉ាង្លៃះឯង្ សញ្ញញលនាះមាៃការលធាើ អាការចដេចប្បល ក
លៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះឲ្យជាៃិ មិតត គឺ ឲ្យជាលព្គឿង្សមាគេ់ លដើ មបីៃឹង្ោគេ់ លៅនថង លព្កាយបាៃ
លទៀត ដូ ចជាង្ល

ើ លធាើ គំៃូសទុ កលេើ ល

ើ លដើ មបីជាលព្គឿង្សមាគេ់ កា ុង្លពេលព្កាយ គឺ កាុង្

កាេជាខ្លង្លព្កាយបាៃដឹ ង្ថា “លៃះខ្លង្លេើ លៃះខ្លង្លព្កាម” ឬ “អាាមអែព្តូវចាំង្ល
រហូ តដេ់ គំ ៃូសលៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ, មិ ៃហួ សគំ ៃូសលៃះ” ដូ លចា ះ,
លលមលេើ ន្េ មុខរប្បស់មៃុ សសមាាក់ លធាើ ឲ្យជាលព្គឿង្សមាគេ់

ើ

ដូ ចប្បុ គគេអាព្ស័ យព្ប្បព្ជុយ

សព្មាប្ប់ចំ ណាំ លៅនថង លព្កាយថា

“ប្បុ គគេលៃះគឺ ជាអា កមាៃល្មះលនាះ”ដូ លចា ះ ៃិ ង្ដូ ចនាយឃាលំង្អា កចំ ណាំបាៃៃូ វភាពល្សង្គាា
នៃលព្គឿង្អេង្ខកររប្បស់ព្ពះរាជា

កាេបាៃទទួ េប្បញ្ញារប្បស់ព្ពះរាជាថា

“ចូ រយកលព្គឿង្

អេង្ខករព្ប្បលភទលៃះមក” ដូ លចា ះក៏ លៅកា ុង្ឃាលង្
ំ លហើ យនាំយកលព្គឿង្អេង្ខករព្ប្បលភទលនាះ
មក លព្ព្វះអាព្ស័ យេកា ណៈល្សង្គាាពី លព្គឿង្អេង្ខករដនទ ជាលព្គឿង្សមាគេ់ ឲ្យចាំបាៃ ក៏
យា៉ាង្លនាះ ។
សួ រថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ព្វកយអធិ ប្បាយដូ លចា ះ សញ្ញញលៃះព្គប្ប់លពេចដេលកើ តល ើង្ ក៏
រចមង្ជាសញ្ញញចដេមាៃកិ ចាលធាើ អាការចដេចប្បល ករប្បស់អារមម ណ៍ មាៃពណ៌ សណា
ឋ ៃជាលដើ ម
ឲ្យជាលព្គឿង្សមាគេ់ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ កាុង្ការចាំបាៃលៅលពេលព្កាយចតមោ៉ាង្លនាះ ៃឹ ង្មិ ៃ
មាៃសញ្ញញចដេចាំអារមម ណ៍លៅលហើ យឬ
អារមម ណ៍រចមង្មិ ៃមាៃ
មាៃពណ៌

?

ល្លើ យថា

សញ្ញញចដេមិ ៃមាៃេកា ណៈចាំ

គឺ ថាខណៈចដេលកើ តល ើង្លធាើ អាការចដេចប្បល កគាារប្បស់អារមម ណ៍

សណា
ឋ ៃជាលដើ ម

ឲ្យជាលព្គឿង្សមាគេ់ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការចាំបាៃកា ុង្នថង

លព្កាយលទៀតៃុ ះឯង្ ក៏ មាៃការចាំអារមម ណ៍លនាះទុ ក្ង្ មាៃលសចកដី ល្សង្គាាព្តឹ មប្ប៉ាុ លណណះ គឺ
កា ុង្អារមម ណ៍ចដេមិ ៃធាលប្ប់ចាំមកពី មុៃ េកា ណៈចដេចាំមិៃព្បាកដចាស់ កិ ចាគឺការលធាើ ឲ្យ
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ជាលព្គឿង្សមាគេ់ លដើ មបីចាំបាៃព្បាកដចាស់លៅនថង លព្កាយ ចំ ចណកអារមម ណ៍ចដេបាៃចាំ
ទុ កលហើ យ េកា ណៈចដេចាំព្បាកដចាស់ កិ ចាគឺការលធាើ ឲ្យជាលព្គឿង្សមាគេ់ លដើ មបីចាំបាៃ
លៅនថង លព្កាយរចមង្មិ ៃព្បាកដចាស់គឺ លខសោយចុ ះ ។ លព្វេបាៃថា សញ្ញញចដេលកើ តមុ ៃ
រចមង្ចាំអារមម ណ៍ ៃិ ង្លធាើ អាការមាៃពណ៌ សណា
ឋ ៃជាលដើ ម ឲ្យជាលព្គឿង្សមាគេ់ លដើ មបីការចាំ
បាៃនៃសញ្ញញដនទចដេលកើ តល ើង្ខ្លង្លព្កាយ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ប្បុ គគេៃឹ ង្ចាំបាៃាម
លព្គឿង្សមាគេ់ លនាះ ក៏ អាព្ស័ យសញ្ញញកា ុង្ជវៃចិ តតចដេជាកុ សេ អកុ សេ ៃិ ង្កិ រិយា

ជា

ព្ប្បធាៃ លព្ព្វះលហតុ ចដេព្គាៃ់ ចតចាំលៅាមការបាៃលធាើ ពណ៌ សណា
ឋ ៃជាលដើ ម ឲ្យជាលព្គឿង្
សមាគេ់ ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទើ ប្បរាប្ប់ថា ជាការដឹ ង្ព្តឹ មចតចាំ មិ ៃមាៃការចាក់ ធល ុះសភាវធម៌
ចដេជាអារមម ណ៍លនាះ ាមលសចកដី ពិត ការចាំនៃសញ្ញញលនាះ លទើ ប្បមាៃឱកាស លឃល ៀង្ឃាលតពី
លសចកតី ពិត ដេ់ ៃូ វភាវៈជាសញ្ញញវិ ប្បោលសបាៃ ដូ ចសញ្ញញរប្បស់កូ ៃលគាចដេចាំ គឺ សមាគេ់
ៃូ វទី ង្លមាង្ចដេលគចង្ទុ កចដេមិ ៃចមៃជាមៃុ សសលោះថាជា “មៃុ សស” ដូ លចាាះ ។
លចតនា
ព្វកយថា លចតនា មាៃវចៃតថ ថា លចលតតិ អតត នា សមបយុ តត ធលមម អារមម លណ អភិ សៃេ ហតិ , សង្ាាភិ សង្ារលណ វា ពោបារមាប្បជា តីតិ លចតនា ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា លចតនា
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ាំង្ចិ តត គឺ ចាត់ ចចង្ធម៌ ោំង្ឡាយចដេព្ប្បកប្បជាមួ យខលួៃទុ កកា ុង្អារមម ណ៍
មោ៉ាង្លទៀត ល្មះថា លចតនា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ដេ់ ៃូ វលសចកតី ពោយាមកា ុង្ការាក់ ចតង្ៃូ វ
សង្ាតធម៌ ។
ចមៃពិ ត លចតនាលនាះ កាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ រចមង្ាំង្ចិ តត គឺ ចាត់ ចចង្ឲ្យ
សមបយុ តត ធម៌ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ លដ្ឋយអាការរប្បស់ខលួៃ ដូ ចលព្វេថា “ឯង្ចូ រកាៃ់
យក ឯង្ចូ រកាៃ់ យក” ដូ ចជា ចាត់ ចចង្ឲ្យ្សសៈព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍លដ្ឋយអាការ គឺ ការ
ប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍

ចាត់ ចចង្ឲ្យលវទនាព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍លដ្ឋយអាការ

អារមម ណ៍ជាលដើ ម ។

គឺ ការលោយ
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លព្ប្បៀប្បដូ ចជាព្ប្បធាៃថាាក់ កាេខលួៃឯង្ោាធោយ ការោាធោយរប្បស់ខលួៃរចមង្ញាុំង្
សិ សសោំង្អស់ ឲ្យោាធោយាមព្ពមៗ គាាជាមួ យខលួៃយា៉ាង្ណា មោ៉ាង្លទៀត លព្ប្បៀប្បដូ ចជា
លមជាង្ កាេចាប្ប់ល្តើ មចាំង្ល

ើ ការចាប្ប់ល្តើ មចាំង្ល

ព្ប្បកប្បការង្ខរលរៀង្ៗ ខលួៃមាៃការចាំង្ល

ើ រប្បស់ខលួៃ រចមង្ញាុំង្កូ ៃជាង្ឲ្យ

ើ ជាលដើ មយា៉ាង្ណា លចតនា កាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្

អារមម ណ៍ ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការ គឺ ញាុំង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យខលួៃ ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តត
លៅកា ុង្អារមម ណ៍ លដ្ឋយអាការរប្បស់ខលួៃៗ ឬញាុំង្ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្កិ ចារប្បស់ខលួៃៗ ក៏ យា៉ាង្
លនាះ លព្ព្វះថា កាេលចតនាបាៃលធាើ កិចារប្បស់ខលួៃលហើ យ សូ មបីធម៌ ោំង្លនាះ ក៏ លធាើ កិចារប្បស់
ខលួៃៗ ាមលចតនាៃុ ះឯង្ ។
មោ៉ាង្លទៀត លចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយ ៥០ យា៉ាង្ លវៀរលវទនា ៃិ ង្សញ្ញញ បាៃ ល្មះថា
សង្ខារកា ៃធ លព្ព្វះាក់ ចតង្សង្ាតធម៌ (ធម៌ ចដេប្បចា័ យព្ប្បជុ ំាក់ ចតង្ល ើង្) ប្ប៉ាុ ចៃត កា ុង្ប្បណា
ដ
ធម៌ ោំង្លនាះ

លចតនាៃុ ះឯង្ជាព្ប្បធាៃកា ុង្ការាក់ ចតង្

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍

លដ្ឋយអាការរប្បស់ខលួៃៗបាៃ

លព្ព្វះលហតុ ចដេធម៌

ោំង្លនាះ

លព្ព្វះការចាត់ ចចង្នៃលចតនាមត ង្

លទៀត លព្ព្វះលហតុ លនាះ កា ុង្សុ តត ៃត ភាជៃី យកា ង្
ុ គមពី រវិ ភង្គ ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ កា ុង្វារៈចដេ
ព្ទង្់សចមដ ង្ខៃធ ៥ កាេបាៃព្ាស់លសចកដី រប្បស់ព្វកយថា “សង្ខារ” យា៉ាង្លៃះថា “ល្មះថា
សង្ខារ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ាក់ ចតង្ៃូ វសង្ាតធម៌ ”ដូ លចា ះ លហើ យព្ទង្់សចមដ ង្អធិ ប្បាយចំ លព្វះ
លចតនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះទុ កយា៉ាង្លៃះថា “បាៃដេ់ លចតនាចដេលកើ តពី ចកា ស
ុ មផ សស”ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
លចតនាដេ់ ៃូ វភាវៈជាសង្ខារ រាប្ប់ចូ េកា ុង្សង្ខារកា ៃធ លព្ព្វះមាៃេកា ណៈាក់ ចតង្
សង្ាតធម៌ ២ យា៉ាង្គឺ ៖
១. សំ វិធាៃកិ ចា ាក់ ចតង្សង្ាតធម៌ គឺ ចាត់ ចចង្ឲ្យសមបយុ តត ធម៌ ចដេលកើ តជាមួ យ
ខលួៃ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍លដ្ឋយអាការរប្បស់ខលួៃ ៗ ដូ ចចដេលព្វេលហើ យលនាះ បាៃដេ់
លចតនាចដេលកើ តកា ុង្ចិ តត ព្គប្ប់ដួ ង្ ។
២. ពី ជៃិ ធាៃកិ ចា ាក់ ចតង្សង្ាតធម៌ គឺ ចាត់ ចចង្វិ បាក ៃិ ង្កមម ជរូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្
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កា ុង្កាេតលៅ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បបាៃដេ់ លចតនាកា ុង្កុ សេចិ តត ៃិ ង្អកុ សេចិ តតចដេ
ដេ់ សភាពជាកមម ចដេៃឹ ង្ញាុំង្វិ បាក ៃិ ង្កមម ជរូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លសចកដី លៃះ
សមដូ ចចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កថា “លចតនាហំ ភិ កា លវ កមម ំ វោមិ ” ចព្ប្បថា “មាាេភិ កា ោ
ុ ង្
ំ ឡាយ
តថាគតលព្វេថា លចតនាជាតួ កមម ” ។
ឯកគគ ា
ឯកគគ ា សូ មបីបាៃលព្វេលហើ យ កា ុង្កាេចដេលព្វេលដ្ឋយអង្គ ្ៃកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ១
សូ មបីដូលចាាះ លដើ មបីលសចកដី ប្បរិ ប្បូរណ៍នៃព្វកយអធិ ប្បាយលចតសិ កោំង្ ៥២

ក៏ សូមលេើ ក

យកព្វកយអធិ ប្បាយលនាះ មកសចមដ ង្មដ ង្លទៀតកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ២ លៃះ ព្ពមោំង្ប្បចៃថ មព្វកយ
វិ ចារណ៍លៅលេើ ព្វកយអធិ ប្បាយលនាះ ។
ព្វកយថា ឯកគគ ា មាៃវចៃតថ ថា នានាេមព ៃវិ លខបាភាលវៃ ឯកំ អារមម ណំ អគគ ំ
ឥមសាតិ ឯកគគ ំ ចិ តតំ តសស ភាលវា ឯកគគ ា ចព្ប្បថា ចិ តត ល្មះថា ឯកគគ ៈ លព្ព្វះអតថ ថា មាៃ
អគគ ៈ (អារមម ណ៍) ចតមួ យ លព្ព្វះមិ ៃមាៃលសចកដី រាយមាយលៅកា ុង្អារមម ណ៍ល្សង្ៗ ភាវៈនៃ
ឯកគគ ៈ (ភាវៈនៃចិ តតចដេមាៃអារមម ណ៍ចតមួ យ) លនាះ ល្មះថា ឯកគគ ា បាៃដេ់ សមាធិ
ដូ លចា ះ ។
ចមៃពិ ត ចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យសមាធិ ៃឹង្មិ ៃរាយមាយ (មិ ៃលកើ តឧទធ ចា ៈ) ក៏
លដ្ឋយអំ ណាចនៃសមាធិ លនាះ ។
សួ រថា ព្វកយថា “ចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យសមាធិ ៃឹង្មិ ៃរាយមាយ ក៏ លដ្ឋយ
អំ ណាចនៃសមាធិ លនាះ” ដូ លចា ះលនាះព្តឹ មព្តូវលហើ យឬ លព្ព្វះថា ឯកគគ ាលៃះជាលចតសិ ក
ចដេោធារណៈដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ចំ ចណកឧទធ ចា ៈក៏ ជាោធារណៈដេ់ អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្
លព្ព្វះដូ លចាាះ ឯកគគ ារចមង្ដេ់ ៃូ វការលកើ តរួ មជាមួ យឧទធ ចា ៈបាៃកា ុង្អកុ សេ ១២ ដួ ង្លនាះ
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កាេលកើ តរួ មគាាបាៃយា៉ាង្លៃះ ក៏ រចមង្សចមដ ង្ថា ឯកគគ ាលនាះមិ ៃចមៃជាធមម ជាតិ ចដេសង ប្ប់
លសចកដី រាយមាយល ើយ ?
ល្លើ យថា ព្វកយថា “ចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យសមាធិ ។េ។ លដ្ឋយអំ ណាចនៃ
សមាធិ លនាះ” ដូ លចា ះលនាះមិ ៃខុសលទ លព្ព្វះថាប្បុ គគេអា កព្បាថាាការសង ប្ប់លសចកដី រាយមាយ
រចមង្សលព្មចលសចកដី ព្បាថាាបាៃលដ្ឋយការចលព្មើ ៃសមាធិ

គប្បបីព្ជាប្បថាជាព្វកយចដេ

លោកលព្វេសំ លៅយកឯកគគ ាចដេគួ រចលព្មើ ៃ គឺ ឯកគគ ាកា ុង្កុ សេចិ តតជាសំ ខ្លៃ់

ចមៃ

ពិ ត ឯកគគ ាចដេមាៃកមាលំង្ចលព្មើ ៃល ើង្ លព្ព្វះការចលព្មើ ៃលៅាមេំ ដ្ឋប្ប់ រចមង្មាៃ
អាៃុ ភាពញាុំង្ចិ តតសៃត តិឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ជាមួ យគាា ជាប្ប់តគាាលៅយូ រ ប្បិ ទឱកាស
នៃឧទធ ចា ៈចដេៃឹ ង្លកើ តល ើង្ លទើ ប្បដេ់ ឋាៃៈឱយលៅបាៃមោ៉ាង្លទៀតថា “សមាធិ ” ចដេ ចព្ប្ប
ថា “សភាវៈចដេាំង្មាំលសមើ ៃិ ង្លដ្ឋយព្ប្បនពកា ុង្អារមម ណ៍” ។ ឯកគគ ាលៃះ កាេមិ ៃមាៃការ
អប្ប់រំឲ្យលកើ តកមាលំង្ ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្តឹ មចតលធាើ ចិ តតឲ្យាំង្លៅកា ុង្អារមម ណ៍ចតមួ យចដេ
កំពុង្ដឹ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លសចកដី ថា ការចដេចិ តតលកើ តល ើង្ចតមួ យខណៈ រចមង្ដឹ ង្អារមម ណ៍ព្តឹ ម
ចតមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃបាៃដឹ ង្អារមម ណ៍លព្ចើ ៃជាង្លនាះលទ, ព្ពមជាមួ យគាាលនាះ រចមង្មាៃ
លដ្ឋយអំ ណាចនៃឯកគគ ា, ឯកគគ ាកា ុង្អកុ សេចិ តតោំង្ឡាយ មិ ៃចមៃឯកគគ ាចដេគួ រ
ចលព្មើ ៃ

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្តឹ មចតលធាើ ឲ្យចិ តត ាំង្លៅកា ុង្អារមម ណ៍ចតមួ យ

ដូ ចចដេលព្វេលៃះ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លទើ ប្បមិ ៃមាៃកមាលំង្ព្គប្ប់ព្គាៃ់ ចដេៃឹ ង្ព្គប្បសង្កត់ឧទធ ចា ៈ បាៃ ឧទធ ចា ៈក៏ រចមង្លកើ ត
បាៃកា ុង្អកុ សេចិ តតោំង្លៃះ សូ មបីជាចិ តត ចដេមាៃឯកគគ ា ការចដេលោកលព្វេដេ់
ឧទធ ចា ៈទុ កកា ុង្ប្បណា
ដ ធម៌ ចដេជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្សមាធិ លនាះកា ុង្ឋាៃៈដនទ

គឺ កាេឧទធ ចា ៈលកើ ត

ល ើង្កា ុង្ចិ តតដួ ង្ដំ ប្បូង្លហើ យ រចមង្ជាលហតុ ឲ្យចិ តតដួ ង្ប្បនាេប្ប់េះលចាេអារមម ណ៍លដើ មចដេ
គួ រដឹ ង្ លៅកាៃ់ យកអារមម ណ៍ដនទ អារមម ណ៍លនាះ អារមម ណ៍លៃះ បាៃលដ្ឋយង្ខយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
មិ ៃចមៃលព្វេទុ កកា ុង្ឋាៃៈថា លកើ តរួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្ឯកគគ ាមិ ៃបាៃលនាះលទ ។
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ជី វិតិន្ទៃេិ យ
ព្វកយថា ជី វិតិន្ទៃេិ យ មាៃវចៃតថ ថា ជី វៃតិ លតៃ សមបយុ តត ធមាមតិ ជី វិតំ តលទវ
សហជាាៃុ បាេលៃ អធិ ប្បបចា លយាលគៃ ឥន្ទៃេិ យៃតិ ជី វិតិន្ទៃេិ យំ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា ជី វិត
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា

ជាលហតុ ឲ្យសមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយាំង្លៅបាៃ

លព្ព្វះព្ប្បកប្បលដ្ឋយភាពជាធំ

កា ុង្ការាមរកាធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាា

ជី វិតៃុ ះឯង្ជាឥន្ទៃេិ យ
លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្ប

ល្មះថា ជី វិតិន្ទៃេិ យ ។ ជី វិតិន្ទៃេិ យលនាះ មាៃការាមរកាធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាា ជា េកា ណៈ
ដូ ចទឹ កាមរកា

ូ កជាលដើ ម ចមៃពិ ត

ូ កលកើ តកា ុង្ទឹ ក រចមង្មាៃទឹ កៃុ ះឯង្ាមរកាឲ្យ

ាំង្លៅបាៃ ព្វកយថា “ាមរកា” មាៃលសចកដី ថា “ញាុំង្ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ” ។
ជី វិតិន្ទៃេិ យលៃះ

សូ មបីមាៃវិ ធីរកាធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មជាមួ យខលួៃក៏ លដ្ឋយ

សូ មបីដូលចាាះ ៃឹ ង្ាមរកាធម៌ ោំង្លនាះបាៃ ក៏ ចំលព្វះចតកា ុង្ខណៈចដេខលួៃាំង្លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
ដូ ចទឹ កអាចាមរកា

ូ កបាៃ ចំ លព្វះកា ុង្ខណៈចដេទឹ កលនាះាំង្លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។

គប្បបីព្ជាប្បថា សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយ សូ មបីលកើ តល ើង្ពី ប្បចា័ យលរៀង្ៗខលួៃ លោះប្បី
ដូ លចាាះ ក៏ មាៃជី វិតិន្ទៃេិ យលៃះចូ េលៅាមរកាទុ ក ដូ ចភី លេៀង្ចដេចថរកាលកម ង្ចដេលកើ ត
ពី ន្ទសដី ដនទដូ លចាាះឯង្ ។
មោ៉ាង្លទៀត ជី វិតិន្ទៃេិ យ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយសមព ៃធគាាជាមួ យធម៌ ោំង្ឡាយចដេ
ខលួៃលធាើ ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ លសចកតី ថា កាេលប្បើ ធម៌ ោំង្លនាះព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ខលួៃឯង្ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
ព្ពមជាមួ យធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ្ង្ចដរ ដូ ចនាយសំ លៅកាេលប្បើ លប្បើ កសំ លៅលចែលៅ ខលួៃក៏
រចមង្លៅព្ពមជាមួ យសំ លៅលនាះដូ លចាាះ ោំង្មិ ៃញាុំង្ធម៌ ោំង្លនាះឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកៃល ង្ហួ ស
ពី ភង្គខណៈ (ខណៈរេត់ ) ល ើយ លព្ព្វះោំង្ខលួៃឯង្ ោំង្ធម៌ ចដេខលួៃឯង្ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅលនាះ ក៏
រេត់ លៅព្ពមគាា មិ ៃមាៃសភាវៈលៅសេ់ ល ើយ ។
មោ៉ាង្វិ ែលទៀត

រចមង្លធាើ ឲ្យធម៌ ោំង្ឡាយលនាះាំង្លៅបាៃកា ុង្ខណៈចដេខលួៃលៅ

មិ ៃោៃ់ រេត់ លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ដូ ចព្ប្បល្ះ ៃិ ង្លព្ប្បង្ចដេលធាើ ឲ្យអណា
ដ តព្ប្បទី ប្បាំង្លៅបាៃ លៅ
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កា ុង្

ខណៈចដេខលួៃមិ ៃោៃ់ អស់ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ចំ ចណកកា ុង្ភង្គខណៈរចមង្មិ ៃអាចលធើា ឲ្យធម៌

ោំង្ឡាយលនាះាំង្លៅបាៃ លព្ព្វះថាសូ មបីចតខលួៃឯង្ក៏ កំពុង្ចប្បកធាលយ ដូ ចព្ប្បល្ះ ៃិ ង្លព្ប្បង្
កា ុង្ខណៈចដេអស់លៅ ក៏ រចមង្មិ ៃអាចលធាើ ឲ្យអណា
ដ តព្ប្បទី ប្បាំង្លៅបាៃ ក៏ ដូលចាាះឯង្ ។
ប្បណឌិតកុ ំគប្បបីយេ់ យា៉ាង្លៃះថា “ជី វិតិន្ទៃេិ យលៃះមិ ៃគួ រៃឹ ង្មាៃលទ លព្ព្វះសូ មបី មិ ៃ
មាៃជី វិតិន្ទៃេិ យ ធម៌ ោំង្ឡាយលនាះៗ ក៏ រចមង្លកើ តល ើង្ពី ប្បចា័ យលរៀង្ៗ ខលួៃបាៃព្ោប្ប់លហើ យ
លកើ តល ើង្លហើ យក៏ ព្តូវរេត់ លៅវិ ែកា ុង្ទី ប្បំ ្ុតជាធមម ា កាេលប្បើ ដូលចា ះៃឹ ង្មាៃព្ប្បលយាជៃ៍
អាី លដ្ឋយជី វិតិន្ទៃេិ យលនាះ” ដូ លចា ះល ើយ លព្ព្វះថាលោះជាយា៉ាង្ណាៗ កាេចដេធម៌ ោំង្លៃះ
ាំង្លៅបាៃ ាំង្ពី លកើ តល ើង្ រហូ តដេ់ ភង្គខណៈរប្បស់ខលួៃបាៃ ក៏ លដ្ឋយអាៃុ ភាព ៣ ព្ប្បការ
រប្បស់ជី វិតិន្ទៃេិ យ គឺ ការាមរកាធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាាដូ ចទឹ កាមរកាដក

ូ ក ១, ការលធាើ ឲ្យ

ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាាព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃ ដូ ចនាយសំ លៅញាុំង្សំ លៅឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ១, មាៃការ
ព្ទព្ទង្់ទុកៃូ វធម៌ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យគាា ដូ ចព្ប្បល្ះ ៃិ ង្លព្ប្បង្ ខណៈចដេខលួៃ មិ ៃោៃ់ អស់
ក៏ ព្ទព្ទង្់ទុកៃូ វអណា
ដ តព្ប្បទី ប្ប ១, ដូ លចា ះឯង្ ។
មៃសិ ការៈ
ព្វកយថា មៃសិ ការៈ មាៃវចៃតថ ថា ករណំ កាលរា, មៃសមឹ កាលរា មៃសិ កាលរា ចព្ប្បថា
ការលធាើ ល្មះថា “ការៈ” ការលធាើ ទុកកា ុង្ចិ តតល្មះថា “មៃសិ ការៈ” ដូ លចា ះ ។ មៃសិ ការៈលនាះ
មាៃការនាំចិតដ ចូ េលៅទុ កកា ុង្អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ

ព្វកយថា

មាៃការនាំចិតដលៅទុ កកា ង្
ុ

អារមម ណ៍ លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ជាការលធាើ អារមម ណ៍ចូ េលៅទុ កកា ុង្ចិ តដៃុ ះឯង្ អធិ ប្បាយ
ថា ចិ តដព្តូវធមម ជាតិ ណាលធាើ គឺ នាំចូេលៅទុ កកា ុង្អារមម ណ៍ លព្ព្វះភាវៈចដេចិ តដលនាះព្តូវមាៃ
ការព្ប្បកប្បកា ុង្អារមម ណ៍ លព្ព្វះលហតុ លនាះ សូ មបីអារមម ណ៍ក៏ ល្មះថា ព្តូវធមម ជាតិ ជាមួ យគាា
លៃះលធាើ ទុកកា ុង្ចិ តដ ធមម ជាតិ លៃះបាៃល្មះថា មៃសិ ការៈ ក៏ លព្ព្វះលហតុ លៃះៃុ ះឯង្ ។
មៃសិ ការៈលៃះ កាេលប្បើ មាៃេកា ណៈលធាើ អារមម ណ៍ទុ កកា ុង្ចិ តដ ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តដលៅ
ហាក់ ដូ ចជាថា ញាុំង្ធមម ជាតិ ោំង្ឡាយចដេព្ប្បកប្បជាមួ យខលួៃឲ្យព្ប្បព្ពឹ តដលៅលឆ្ងពះមុ ខលៅរក
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អារមម ណ៍ ឬសំ លៅចំ លព្វះលៅកាៃ់ អារមម ណ៍ ដូ ចនាយោរថី ចដេប្បញ្ញាលសះឲ្យលបាេលៅ
ាម្ល ូវ ឬសំ លៅចំ លព្វះលៅរក្ល ូវ ដូ លចាាះឯង្ ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា សភាវធម៌ ចដេមាៃល្មះថា មៃសិ ការៈលៃះ មាៃ ៣ យា៉ាង្ គឺ ៖
១.

អារមម ណប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ

មៃសិ ការៈចដេញាុំង្ចិ តដឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្

អារមម ណ៍ ។
២. វី ថិប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ មៃសិ ការៈចដេញាុំង្វិ ថីចិតដ ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តដលៅ ។
៣. ជវៃប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ មៃសិ ការៈចដេញាុំង្ជវៃចិ តដឲ្យព្ប្បព្ពឹ តដលៅ ។
កា ុង្មៃសិ ការៈ ៣ យា៉ាង្លនាះ មៃសិ ការៈចដេមាៃលសចកដី ថា “លធាើ (អារមម ណ៍) ទុ ក
កា ុង្ចិ តដ” ល្មះថា អារមម ណប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ លព្ព្វះលធាើ អារមម ណ៍ទុ កកា ុង្ចិ តដលនាះឯង្ ជា
ការញាុំង្ចិ តដឲ្យព្ប្បព្ពឹ តដលៅកា ុង្អារមម ណ៍ ដូ ចនាយោរថី ញាុំង្លសះឲ្យលធាើ ដំលណើរលៅាម្ល ូវ
ដូ លចាាះ ។
ចំ ចណកព្វកយថា វី ថិប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ ជាល្មះរប្បស់ប្បញ្ា ោារាវជា ៃចិ តដ ចមៃពិ ត
ចិ តដោំង្ឡាយចដេព្ប្បព្ពឹ តដលៅលដ្ឋយភាពជាភវង្គជាប្ប់តគាា រចមង្ចប្ប់ការព្ប្បព្ពឹ តដលៅលដ្ឋយ
ភាពជាភវង្គ ចតព្ប្បព្ពឹ តដលៅលដ្ឋយភាពជាវិ ថីចិតដ លៅកា ុង្ខណៈចដេប្បញ្ា ោារាវជា ៃចិ តតជាលដើ ម
លកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាាជាេំ ដ្ឋប្ប់ លដ្ឋយមាៃប្បញ្ា ោារាវជា ៃចិ តតៃុ ះឯង្ជាអា កចាប្ប់ល្ដើ ម វិ ថីចិ តត
យា៉ាង្លៃះ គឺ ប្បញ្ា ោារាវជា ៃៈ ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ១០ សមបដិ ចេៃាៈ សៃតី រណៈ លវាដឋ ពាៃៈ ជាលដើ ម កាេ
លប្បើ ការលកើ តល ើង្នៃប្បញ្ា ោារាវជា ៃៈ

ជាលហតុ ឲ្យចិ តត្ុ តពី ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយភាពជាភវង្គ

លហើ យព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយភាពជាវិ ថីចិ តត លដ្ឋយមាៃខលួៃជាអា កល្ដើ មយា៉ាង្លៃះ ប្បញ្ា ោារាវជា ៃៈ
លៃះបាៃល្មះថាជាមៃសិ ការៈមោ៉ាង្ លៅថា “វី ថិប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ” លព្ព្វះជាមៃសិ ការៈ
ចដេញាុំង្វិ ថីចិតត (ចំ លព្វះប្បញ្ា ោារ) ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ កា ុង្លហតុ លកើ តល ើង្នៃចកា ុវិញ្ញញណ ៤ យា៉ាង្
គឺ រូ បារមម ណ៍ ១, ចកា ុប្បោទ ១, ពៃលឺ ១, មៃសិ ការៈ ១ លនាះ មៃសិ ការៈកា ុង្ ទី លៃះ គឺ វី ថិប្បដិ បាទ-
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កមៃសិ ការៈៃុ ះឯង្ សូ មបីមៃសិ ការៈជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃលោតវិ ញ្ញញណជាលដើ ម ក៏ ដូចគាា
លៃះចដរ ។
ឯព្វកយថា ជវៃប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ ជាល្មះលៅមលនាោារាវជា ៃចិ តត ចមៃពិ ត
កា ុង្ព្គាចដេអារមម ណ៍ ៥ យា៉ាង្ មាៃរូ ប្បជាលដើ មណាមួ យមកកាៃ់ គៃល ង្ប្បញ្ា ោារ ណាមួ យជា
អារមម ណ៍ចដេមាៃអាយុ ព្គប្ប់ព្គាៃ់ ដេ់ ការលកើ តល ើង្នៃជវៃវារៈ កាេវិ ថីចិតដ ព្ប្បព្ពឹ តដលៅ
ជាប្ប់តគាាាមេំ ដ្ឋប្ប់លហើ យ ខណៈចដេមលនាោារាវជា ៃចិ តដលកើ តល ើង្លធាើ លវាដឋ ពាៃកិ ចា (កិ ចា
គឺ ការកាត់ កដី អារមម ណ៍) លហើ យរេត់ លៅ ជវៃចិ តដោំង្ឡាយរចមង្សេ ុះលៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះ
មោ៉ាង្លទៀតកា ុង្ព្គាចដេអារមម ណ៍ណាមួ យប្បណា
ដ អារមម ណ៍ោំង្ ៦ មកកាៃ់ គៃល ង្មលនា-ោារ
កាេមលនាោារាវជា ៃចិ តដលកើ តល ើង្ លធាើ អាវជា ៃកិ ចា (កិ ចាគឺការរាវរកអារមម ណ៍) លហើ យរេត់
លៅ

ជវៃចិ តដោំង្ឡាយរចមង្សេ ុះលៅ

កាេលប្បើ ដូលចា ះក៏ រចមង្លឃើ ែបាៃថា

ជវៃចិ តដ

ោំង្ឡាយៃឹ ង្លកើ តល ើង្សេ ុះលៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះៗបាៃ ក៏ លព្ព្វះមាៃ មលនាោារាវជា ៃចិ តដជា
ប្បុ លរចារិ ក (អា កព្ាច់ លៅមុ ៃ) គឺ ព្តូវមាៃមលនាោារាវជា ៃចិ តដលកើ តល ើង្លហើ យរេត់ លៅមុ ៃ
លសចកដី លៃះ រចមង្សចមដ ង្ឲ្យដឹ ង្ថា មលនាោារាវជា ៃចិ តដលនាះ ជាអា កញាុំង្ជវៃចិ តដោំង្ឡាយ
ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តដលៅ លព្ព្វះថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃមាៃខលួៃលកើ តល ើង្លហើ យរេត់ លៅមុ ៃ ជវៃចិ តដ ោំង្
លនាះក៏ មិៃអាចលកើ តល ើង្សេ ុះលៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះៗ

បាៃល យ
ើ

មលនាោារាវជា ៃចិ តដលៃះ

លោកលទើ ប្បចាត់ ជាមៃសិ ការៈមោ៉ាង្លៅថា “ជវៃប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ” ។
មោ៉ាង្លទៀត ជវៃប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ លៃះមិ ៃចមៃព្តឹ មចតញាុំង្ជវៃចិ តតឲ្យសេ ុះលៅ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទ

ចតកា ុង្សនាតៃរប្បស់សតា ចដេលៅមាៃអៃុ ស័យកិ លេសរចមង្ញាុំង្ជវៃចិ តត

ោំង្លនាះឲ្យដេ់ ៃូ វភាពជាកុ សេ ឬអកុ សេលទៀត្ង្ ។ ពិ តណាស់ គមពី រអដឋ ោេិ ៃី (១)
លព្វេថា “ឥទំ ប្បៃ ជវៃំ កុ សេាយ វា អកុ សេាយ វា លកា ៃិ យាលមតី តិ អាវជា ៃលញ្ា វ

(១)

ឃាាប្ប ៤៩៨ ទំ ព័រ ៣៣៥ បាេី
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លវាដឋ ពាៃញ្ា ” ជាលដើ ម ចព្ប្បថា “សួ រថា ចិ តតុប្បាទដួ ង្ណាកំណត់ ជវៃចិ តតលៃះទុ កលដ្ឋយភាវៈជា
កុ សេ ឬលដ្ឋយភាវៈជាអកុ សេ ? ល្លើ យថា អាវជា ៃៈ ៃិ ង្ លវាដឋ ពាៃៈមាៃអធិ ប្បាយថា កាេ
លប្បើ ការលកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាារប្បស់វិ ថី (ាមមលនាោារ) ព្តូវ អាវជា ៃៈដលស់ប្បត ូរលដ្ឋយព្តូវឧបាយ
កាេលប្បើ អារមម ណ៍

(ាមោារោំង្ព្បាំ)

ព្តូវលវាដឋ ពាៃៈកាត់ កតី លដ្ឋយព្តូវឧបាយ

លសចកតី ថា

ជវៃចិ តតៃឹ ង្ជាអកុ សេដូ លចា ះលៃះ មិ ៃចមៃជាឋាៃៈព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃល ើយ ។ កាេលប្បើ ការ
លកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាារប្បស់វិ ថី ព្តូវ អាវជា ៃៈដលស់ប្បត ូរលដ្ឋយមិ ៃព្តូវឧបាយ កាេលប្បើ អារមម ណ៍
ព្តូវលវាដឋ ពាៃៈកាត់ កដី លដ្ឋយមិ ៃព្តូវឧបាយ លសចកដី ថាជវៃចិ តតៃឹ ង្ជាកុ សេដូ លចា ះលៃះ មិ ៃ
ចមៃជាឋាៃៈព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃល ើយ ។ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា កាេលប្បើ ការលកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាា
រប្បស់វិ ថី កាេលប្បើ អារមម ណ៍ព្តូវ ចិ តតុប្បាទោំង្ពី រដលស់ប្បត ូរលហើ យ កាត់ កតី លហើ យលដ្ឋយព្តូវ
ឧបាយជវៃចិ តតក៏ ជាកុ សេ, លដ្ឋយមិ ៃព្តូវឧបាយក៏ ជាអកុ សេ” ។ កា ុង្លសចកតី លៃះសចមត ង្
ថា ភាវៈជាកុ សេ ៃិ ង្ភាវៈជាអកុ សេនៃជវៃចិ តតលនាះ លព្ព្វះអាព្ស័ យមលនាោារាវជា ៃចិ តត
ដួ ង្លៃះ ចដេលោកលព្វេទុ កពី រដួ ង្ លព្ព្វះលធាើ កិចាពីរយា៉ាង្ គឺ លវាដឋ ពាៃកិ ចាាមប្បញ្ា ោារ ៃិ ង្
អាវជា ៃកិ ចាាមមលនាោារ លព្ព្វះដូ លចាាះ ព្វកយថា “លយាៃិ លោមៃសិ ការៈ”កតី , ព្វកយថា “អលយាៃិ លោមៃសិ ការៈ”កតី ចដេលោកលព្វេទុ កកា ង្
ុ គមពី រោំង្ឡាយថា ជាលហតុ នៃភាវៈជាកុ សេ
ៃិ ង្ភាវៈជាអកុ សេលនាះ លព្វេលដ្ឋយតួ សភាវធម៌ បាៃដេ់ មលនាោារាវជា ៃចិ តត លៃះៃុ ះឯង្ ។
កា ុង្លសចកតី លៃះសមដូ ច ព្ពះសុ មង្គោចារយលព្វេទុ កកា ុង្ អភិ ធមម តថវិកាសិ ៃី (១) ថា “តតថ
1

លយាៃិ លោ ប្បលថៃ ឧបាលយៃ មៃសិ កាលរា លយាៃិ លោមៃសិ កាលរា, អតថ លា ប្បៃ ោៃុ សយសនាតៃវលា ្ៃា ំ ោារាៃមាបាថគលតសុ

អារមម លណសុ

ប្បតិ រូ ប្បលទសវា ោទិ សមបតតិ យា

កុ សេធមាមៃំ ប្បចា យភាលវៃ ភវង្គ ំ អាវលដដ ាា ឧប្បបៃា មាវជា ៃំ លយាៃិ លោមៃសិ កាលរា នាម” ចព្ប្ប
ថា “កា ុង្ព្វកយថាលយាៃិ លោមៃសិ ការៈលនាះមាៃលសចកតី ថា ការលធាើ ទុកកា ុង្ចិ តតលដ្ឋយឧបាយ

(១) អភិ ធមាមវារាភិ ៃវដី កា ល្មះថា អភិ ធមម តថវិ កាសិ ៃី ភ ១ \១៦១
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នៃព្បាជា្ គឺ លដ្ឋយព្តូវ្ល ូវ លដ្ឋយព្តូវឧបាយ ល្មះថា លយាៃិ លោមៃសិ ការៈ, ចំ ចណកលព្វេ
លដ្ឋយតួ សភាវៈ អាវជា ៃៈ (មលនាោារាវជា ៃៈ) ចដេលកើ តល ើង្កាត់ ដតច់ ចខសភវង្គលដ្ឋយសភាវៈ
ជាប្បចា័ យដេ់ កុ សេធម៌ ោំង្ឡាយ កា ុង្កាេមាៃការដេ់ ព្ពមលដ្ឋយលហតុ ោំង្ឡាយ មាៃ
ការលៅកា ុង្ព្ប្បលទសដ៏ សមគួ រជាលដើ ម កាេចដេអារមម ណ៍ោំង្ឡាយមកដេ់ គៃល ង្ោារោំង្
៦ នៃសតា ចដេមាៃសនាតៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យអៃុ ស័យ

ល្មះថា លយាៃិ លោមៃសិ ការៈ”

ដូ លចា ះជាលដើ ម ព្វកយចដេលព្វេមកលៃះជាការអធិ ប្បាយ ជវៃប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ ។
ោំង្ប្បញ្ា ោារាវជា ៃចិ តត ោំង្មលនាោារាវជា ៃចិ តត បាៃល្មះថា មៃសិ ការៈ លដ្ឋយវចៃតថ
ដនទលទៀត (មិ ៃចមៃការលធាើ ទុកកា ុង្ចិ តត) គឺ ប្បុ រិមមៃលា វិ សទិ សំ មៃំ កលរាតី តិ មៃសិ កាលរា
ល្មះថា មៃសិ ការៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា លធាើ ចិតត ឲ្យល្សង្អំ ពីចិតតដួ ង្មុ ៃៗ អធិ ប្បាយថា លធាើ ចិ តត
ឲ្យជាវិ ថីចិ តត ចដេល្សង្អំ ពីចិតតដួ ង្មុ ៃៗ ចដេជាចិ តត្ុ តចាកវិ ថី គឺ ជាភវង្គចិតត (បាៃោំង្
ប្បញ្ា ោារាវជា ៃៈ ោំង្មលនាោារាវជា ៃៈ) ឬសូ មបីលធាើ ជវៃចិ តតឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យការញាុំង្
ឲ្យដេ់ ៃូ វភាវៈជាកុ សេ ឬភាវៈជាអកុ សេ ចដេល្សង្អំ ពីចិតត ដួ ង្មុ ៃៗ ចដេមិ ៃចមៃជា
កុ សេ ឬអកុ សេ (បាៃចំ លព្វះមលនាោារាវជា ៃៈ ៃិ ង្កា ុង្សនាតៃរប្បស់ប្បុ គគេចដេលៅមាៃ
អៃុ ស័យកិ លេសប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ) ។
ោំង្វី ថិប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ ោំង្ជវៃប្បដិ បាទកមៃសិ ការៈ លព្ព្វះជាចិ តត មិ ៃចមៃ
លចតសិ ក លទើ ប្បលោកមិ ៃមាៃប្បំ ណង្យកកា ុង្ទី លៃះ

ចដេជាអធិ ការនៃលចតសិ ក

ឬជា

ៃិ លទេ សសចមដ ង្អធិ ប្បាយលចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយ ។
លចតសិ ក ៧ ដួ ង្ មាៃ្សសៈជាលដើ ម មាៃមៃសិ ការៈជាទី ប្បំ ្ុត ល្មះថា សពា ចិតតោធារណលចតសិ ក លព្ព្វះជាលចតសិ កចដេោធារណៈដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ (៨៩ដួ ង្) លដ្ឋយ
លកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តតោំង្លៃះជាព្ប្បចាំ ។
អធិ ប្បាយប្បកិ ណណកលចតសិ ក ៦
វិ តកក ៈ
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ព្វកយថា វិ តកក ៈ មាៃវចៃតថ ថា អារមម ណំ វិតលកក តិ សមបយុ តត ធលមម អភិ ៃិ លរាលប្បតី តិ
វិ តលកាក សភាវៈល្មះថា វិ តកក ៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា គិ ត គឺ លេើ កសមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយល ើង្
កាៃ់ អារមម ណ៍ ។ លសចកតី ថា វិ តកក ៈ លនាះ កាេលកើ តល ើង្េកា ណៈចដេព្បាកដ គឺ ការលេើ ក
សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ ។
លព្ប្បៀប្បដូ ចជា ប្បុ រសជៃប្បទខលះ លព្ព្វះបាៃអាព្ស័ យសមាលែ់ចដេជា រាជវេល ភ គឺ ជា
មៃុ សសជំៃិតរប្បស់ព្ពះរាជា លទើ ប្បាមសមាលែ់លនាះចូ េលៅកាៃ់ ព្ពះរាជៃិ លវសៃ៍ បាៃចូ េ
គាេ់ ព្ពះរាជាយា៉ាង្ណា ចិ តតក៏ ដូចគាា លព្ព្វះអាព្ស័ យវិ តកក ៈ លទើ ប្ប្ៃល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍
បាៃ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ។ ចិ តត លព្ប្បៀប្បដូ ចប្បុ រសជៃប្បទ, វិ តកក ៈលព្ប្បៀប្បដូ ចសមាលែ់ចដេជា រាជវេល ភ អារមម ណ៍លព្ប្បៀប្បដូ ចព្ពះរាជា ។
សួ រថា ចិ តត ចដេមិ ៃមាៃវិ តកក ៈក៏ មាៃ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ដូលចា ះ

ចិ តត ចដេមិ ៃមាៃវិ តកក ៈ

ោំង្លៃះ ៃឹ ង្ល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍បាៃដូ ចលមត ច ?
ល្លើ យថា ចិ តតចដេមិ ៃមាៃវិ តកក ៈព្ប្បលភទខលះ គឺ ទុ តិ យជាៃចិ តតជាលដើ ម រចមង្ល ើង្
កាៃ់ អារមម ណ៍លដ្ឋយកមាលំង្រប្បស់វិ តកក ៈៃុ ះឯង្ គឺ លព្ប្បៀប្បដូ ចជាប្បុ រសជៃប្បទៃុ ះឯង្ លព្ព្វះមាៃ
ការសាិ ទធ ោាេជាមួ យព្ពះរាជាេអ លហើ យ

លដ្ឋយអាព្ស័ យសមាលែ់មាាក់ លនាះនាំចូេលៅគាេ់

លរឿយៗ ខ្លង្លព្កាយមក សូ មបីលវៀរចាកសមាលែ់រប្បស់ខលួៃ ក៏ ពុំមាៃការខ្លលចែលែើត លហើ យ
ចូ េលៅកាៃ់ ព្ពះរាជៃិ លវសៃ៍ ចូេគាេ់ ព្ពះរាជាបាៃយា៉ាង្ណា ចិ តតលព្ព្វះមាៃភាពសាិ ទធ ោាេ
ជាមួ យៃឹ ង្អារមម ណ៍េអ លហើ យ លដ្ឋយអំ ណាចនៃវិ តកក ៈលេើ កល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍លនាះលរឿយៗ
ប្បនាេប្ប់មក សូ មបីលវៀរចាកវិ តកក ៈ ក៏ លៅចតល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍បាៃយា៉ាង្លនាះ ។ ព្វកយថា “ភាព
សាិ ទធ ោាេ” កា ុង្ទី លៃះ បាៃដេ់ ចិ តតភាវនាចដេមាៃវិ តកក ៈ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលរឿយៗ ជាប្ប់តគាា
កា ុង្អារមម ណ៍ មាៃប្បឋវី កសិ ណជាលដើ ម អារមម ណ៍ដចដេលនាះ ។ អធិ ប្បាយថា កា ុង្ព្គាចដេ
ព្ពះលយាគាវចរព្បារពធ ចិតត ភាវនា ចលព្មើ ៃសមាធិ

ចិ តតចដេមាៃវិ តកក ៈ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

លរឿយៗ កា ុង្អារមម ណ៍មាៃដួ ង្កសិ ណជាលដើ ម (ចដេជាប្បដិ ភាគៃិ មិតត) រហូ តដេ់ សលព្មច
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ប្បឋមជាៃជា្ៃចដេមាៃវិ តកក ៈសលព្មចលហើ យ

ក៏ អាចរកា្ៃលនាះបាៃមិ ៃឲ្យដ្ឋច់

ពិ ចារណាលឃើ ែលោសរប្បស់ប្បឋមជាៃថា លៅមាៃវិ តកក ៈ ចដេជិ តគាាៃឹ ង្កាមលហើ យ ក៏
ព្បារពធ ភាវនាលដើ មបីសលព្មច្ៃចដេមិ ៃមាៃវិ តកក ៈ ចិ តតភាវនាថាាក់ កាមាវចរកុ សេចដេ
មាៃវិ តកក ៈ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ដចដេៗ មុ ៃៃឹ ង្សលព្មចទុ តិ យជាៃ ចដេជា្ៃមិ ៃមាៃ
វិ តកក ៈកា ុង្អារមម ណ៍ដចដេៃុ ះឯង្ រហូ តដេ់ សលព្មចទុ តិ យជាៃ សួ រថា ទុ តិ យជាៃចិ តត មិ ៃ
មាៃវិ តកក ៈលេើ កល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ លព្ព្វះលហតុ អាី ក៏ លៅចតល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍លនាះបាៃ ?
ល្លើ យថា

លព្ព្វះបាៃសៃសំភាពសាិ ទធ ោាេជាមួ យអារមម ណ៍លនាះេអ លហើ យលដ្ឋយការ

ចដេមាៃវិ តកក ៈលេើ កល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍លនាះលរឿយៗ ជាប្ប់តគាាកា ុង្ព្គាព្បារពធ

ចិ តតភាវនា

លដើ មបីសលព្មចទុ តិ យជាៃ មុ ៃលៃះៃុ ះឯង្ កាេបាៃភាពសាិ ទធ ោាេេអ លហើ យ ក៏ មិៃចាំបាច់
អាព្ស័ យវិ តកក ៈ លដើ មបីលេើ កល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍លទៀតល ើយ ការប្បលង្កើតភាពសាិ ទធ ោាេទុ កេអ
លហើ យ កា ុង្អារមម ណ៍ៃុ ះឯង្ ជាឧបាយេះវិ តកក ៈ ។
ចំ ចណកឯចិ តតចដេមិ ៃមាៃវិ តកក ៈ មួ យព្ប្បលភទលទៀត គឺ វិ ញ្ញញណ ៥ មាៃចកា ុវិញ្ញញណ
ជាលដើ ម ោំង្ពី រច្ា ក គប្បបីព្ជាប្បថា ចិ តត ោំង្លៃះ សូ មបីមិៃមាៃវិ តកក ៈ ក៏ រចមង្ល ើង្កាៃ់
អារមម ណ៍បាៃ លដ្ឋយកមាលំង្រប្បស់ការប្ប៉ា ះខេប្ប់គាានៃវតថ ុៃឹង្អារមម ណ៍លនាះ ។
លសចកតី ល្សង្គាានៃវិតកក លចតនា ៃិ ង្មៃសិ ការៈ
ធម៌ ៣ យា៉ាង្ គឺ វិ តកក ៈ លចតនា ៃិ ង្មៃសិ ការៈ មាៃភាពដូ ចគាាលដ្ឋយអំ ណាចៃី មួយៗ
ជាអា កចាត់ ចចង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យខលួៃ ចូ េលៅទុ កកា ុង្អារមម ណ៍ដូ ចគាា មាៃភាព ល្សង្
គាាខលះលដ្ឋយអំ ណាចអាការចដេចាត់ ចចង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
អាការចដេល្សង្គាាោំង្លៃះមិ ៃបាៃលទលនាះ

លព្ព្វះដូ លចាាះ

ព្ប្បសិ ៃលប្បើ កំណត់ ចែក

ប្បណឌិតក៏ អាចៃឹ ង្លកើ តៃូ វលសចកតី ព្ចប្បូ ក

ព្ចប្បេ់ កា ុង្តួ សភាវធម៌ ោំង្លៃះបាៃ លព្ព្វះដូ លចាាះ គួ រព្ជាប្បអាការចាត់ ចចង្ចដេល្សង្គាានៃ
ធម៌ ោំង្លៃះប្បៃតិ ចប្បៃត ួចដូ ចតលៅលៃះ ។
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អធិ ប្បាយអញ្ញ សមានាសចត្សិក្

វិ តកក ៈ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេលេើ កយកធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ ម

ជាមួ យខលួៃលអាយល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍ គឺ ឲ្យាំង្លៅបាៃកា ុង្អារមម ណ៍លនាះ ហាក់ ដូ ចជាចាំចាប្ប់
យកធម៌ ោំង្លនាះលៅដ្ឋក់ ទុ កកា ុង្អារមម ណ៍លនាះ ដូ លចាាះ ។
លចតនា រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេចាត់ ចចង្ធម៌ ចដេល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍
លដ្ឋយអំ ណាចនៃវិ តកក ៈលនាះឲ្យលធាើ កិចារប្បស់ខលួៃៗ លទើ ប្បដូ ចជាលមទ័ ពនាំកង្ទ័ ពលធាើ កិចារប្បស់
ខលួៃៗ ដូ លចាាះ ។
មៃសិ ការៈ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការញាុំង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យខលួៃឲ្យមាៃ
ដំ លណើរលឆ្ងពះលៅរកអារមម ណ៍

មិ ៃឲ្យ្ុ តពី អារមម ណ៍

លទើ ប្បដូ ចជានាយោរថី ប្បញ្ញាលសះ

អាជាលៃយយ ឲ្យមាៃដំ លណើរលឆ្ងពះលៅាម្ល ូវមិ ៃឲ្យលចែចាក្ល ូវដូ លចាាះឯង្ ។
វិ ចារៈ
ព្វកយថា វិ ចារៈ មាៃវចៃតថ ថា អារមម លណ លតៃ ចិ តតំ វិចរតី តិ វិ ចាលរា ចព្ប្បថា សភាវ
ធម៌ ល្មះថា វិ ចារៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាលហតុ ឲ្យចិ តតព្ាច់ លៅកា ុង្អារមម ណ៍ ។
មាៃការាមោេប្បអចង្អេអារមម ណ៍ជាេកា ណៈ

វិ ចារៈលនាះ

េកា ណៈចដេាមោេប្បអចង្អេនៃវិ ចារៈ

លៃះ ប្បណឌិតរចមង្លឃើ ែចាស់ កាេបាៃសចមដ ង្ភាពល្សង្គាារវាង្វិ តកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈ ៃុ ះឯង្ ។
លសចកតី ល្សង្គាានៃវិតកក ៃិ ង្វិ ចារ
កា ុង្ធម៌ ោំង្ ២ លៃះ វិ តកក ៈព្តឹ មចតធាលក់ ចុ ះលៅកាៃ់ អារមម ណ៍ព្គាដំ ប្បូង្នៃចិ តត ដូ ចជា
សំ ល ង្រគាំង្ចដេលកើ តពី ការវាយព្គាដំ ប្បូង្ លព្ព្វះមាៃសភាពលព្គាតព្គាតជាង្វិ ចារៈ ៃិ ង្
លព្ព្វះមាៃសភាវៈនាំមុខវិ ចារៈ, វិ ចារៈព្ាច់ លៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះ លទើ ប្បដូ ចជាសំ ល ង្ខេរនៃ
រគាំង្ចដេជាប្ប់ាមសំ ល ង្ចដេវាយព្គាដំ ប្បូង្ដូ លចាាះឯង្ ។
មោ៉ាង្លទៀត វិ តកក ៈជាការកលព្មើ កែ័រនៃចិ តត ជាអា កជំរុែឲ្យចិ តតល ើង្កាៃ់ អារមម ណ៍
លទើ ប្បដូ ចជាការទទះោលប្បរប្បស់ប្បកសីធំចដេព្បាថាាៃឹ ង្លហើ រលៅកា ុង្អាកាសចដេជាការជំរុែ
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សចត្សិក្សង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ២

ឲ្យខលួៃប្បកសីលហើ រល ើង្ គឺ លហើ រល ើង្លៅកា ុង្អាកាសបាៃដូ លចាាះ ឬដូ ចសតា កៃល ង្់មាៃចិ តតជាប្ប់
ជំព្វក់ កា ុង្កលិ ៃ

ទមាលក់ ខលួៃចុ ះតព្មង្់ដក

ូ កដូ លចាាះ

ចំ ចណកវិ ចារមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅសង ប្ប់

ជាង្ ជាអាការចដេចិ តតមិ ៃកលព្មើ កញាប្ប់ែ័រលពក ដូ ចជាការចដេប្បកសីធំលហើ រល ើង្លៅកា ុង្
អាកាសបាៃលហើ យ ក៏ សៃធឹ ង្ោលប្បទទួ េខយេ់ ដូ លចាាះ ឬដូ ចជាកៃល ង្់ចុះលៅកាៃ់ ដក
ក៏ លររាលេើ ដក

ូ កលហើ យ

ូ កដូ លចាាះ ។

មោ៉ាង្លទៀត កា ុង្ការដុ សខ្លត់ ភាជៃសំ រិ ទធ វិ តកក ៈលនាះលព្ព្វះមាៃេកា ណៈនាំសមបយុ តត
ធម៌ ឲ្យចូ េលៅចាប្ប់យកអារមម ណ៍

លទើ ប្បដូ ចជានដមាាង្ចដេចាប្ប់ភាជៃ៍ លនាះទុ កយា៉ាង្មាំ

ចំ ចណកវិ ចារៈ លព្ព្វះមាៃេកា ណៈជាប្ប់ាមអារមម ណ៍ លទើ ប្បដូ ចជានដមាាង្លទៀតចដេដុ ស
ខ្លត់ ខ្លង្លៃះខលះ ខ្លង្លនាះខលះដូ លចាាះឯង្ លព្វេមកលៃះ គឺ ភាពល្សង្គាានៃវិ តកក ៈៃិ ង្វិ ចារៈ។
មោ៉ាង្លទៀតកា ុង្ប្បណា
ត សង្ខារ ៣ យា៉ាង្ ចដេព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ាស់ទុ កមួ យពួ ក
លទៀតយា៉ាង្លៃះថា កាយសង្ខារ, វចី សង្ខារ, ចិ តតសង្ខារលនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ខយេ់ ដលង្ាើមលចែ
ចូ េៃុ ះឯង្ ល្មះថា កាយសង្ខារ, វិ តកក ៈ ៃិ ង្ វិ ចារៈៃុ ះឯង្ល្មះថា វចី សង្ខារ, សញ្ញញ ៃិ ង្
លវទនាៃុ ះឯង្ ល្មះថា ចិ តតសង្ខារ ។ សួ រថា លព្ព្វះលហតុ អាី វិ តកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈលទើ ប្បល្មះថា
វចី សង្ខារ ? ល្លើ យថា លព្ព្វះកា ុង្លពេប្បលញ្ា ែវាចា ប្បុ គគេរចមង្គិ ត គឺ ព្តិ ះរិ ះព្វកយចដេខលួៃ
ៃឹ ង្ៃិ យាយលដ្ឋយវិ តកក ៈ រចមង្ពិ ចារណាគឺ រិ ះរកេំ ដ្ឋប្ប់ព្វកយ ៃិ ង្លសចកតី ចដេខលួៃៃឹ ង្លព្វេ
លដ្ឋយវិ ចារៈជាមុ ៃសិ ៃ លហើ យលទើ ប្បលព្វេវាចា លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ តកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈលៃះ លទើ ប្បរាប្ប់ថា
ជាលព្គឿង្ាក់ ចតង្វាចា លៅថា វចី សង្ខារ ។ លសចកដី លៃះ សមដូ ចព្វកយចដេធមម ទិនាាលថរី
លព្វេទុ កកា ុង្ ចូ

លវទេល សូព្ត ថា “ប្បុ លពា លខ្ល អាវុ លោ វិោខ វិ តលកក ាា វិ ចាលរាា វាចំ ភិ ៃេ តិ

តោម វិ តកក វិចារា វចី សង្ខាលរា” ចព្ប្បថា “មាាេវិ ោខៈ ប្បុ គគេរចមង្ព្តិ ះរិ ះមុ ៃលហើ យលទើ ប្ប
ប្បលញ្ា ែវាចា លព្ព្វះដូ លចាាះវិ តកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈ លទើ ប្បល្មះថា វចី សង្ខារ” ។
អធិ លមាកា
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ព្វកយថា អធិ លមាកា មាៃវចៃតថ ថា អធិ មុចាៃំ អធិ លមាលកាា ចព្ប្បថា ការប្បលង្ខអៃចិ តត
លៅ(សៃាិ ដ្ឋឋៃ) ល្មះថា អធិ លមាកា ។ ល្មះថា ”អធិ មុចាៃំ ការប្បលង្ខអៃចិ តតលៅ” កា ុង្ទី លៃះ បាៃ
ដេ់ ការសលព្មចចិ តត បាៃៃុ ះឯង្ សមដូ ចចដេលោកលព្វេទុ កថា ”អធិ លមាកា មាៃការ
សលព្មចចិ តត កា ុង្អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ” ។
សួ រថា “សូ មបីសោធក៏ ល្មះថា អធិ លមាកា ដូចគាាមិ ៃចមៃឬ លព្ព្វះសោធលនាះក៏ មាៃការ
ប្បលង្ខអៃចិ តតលៅដូ ចគាា ចមៃពិ តកា ុង្ប្បណា
ត វិ ប្បសសៃូ ប្បកកិ លេស (ធម៌ ជាលព្គឿង្លៅហម ង្រប្បស់
វិ ប្បសសនា) ១០ យា៉ាង្ មាៃឱភាស (ពៃលឺ ) ជាលដើ មលនាះ ក៏ មាៃអធិ លមាកា មួយ្ង្ចដរ លហើ យ
អធិ លមាកា លៃះលោកក៏ លព្វេថាបាៃដេ់ សោធ, ការប្បលង្ខអៃចិ តតលៅនៃអធិ លមាកា លចតសិ កមាៃ
ភាពល្សង្គាាពី អធិ លមាកា គឺ សោធដូ ចលមត ច” ?
ល្លើ យថា អធិ លមាកា គឺសោធ ជាការប្បលង្ខអៃចិ តតលៅ នាំចិតត លៅលដ្ឋយអំ ណាចចុ ះស៊ ប្ប់
ព្ជួតព្ជាប្បកា ុង្វតថ ុចដេជាទី ាំង្នៃលសចកតី ព្ជះថាល
អាការចដេប្បលង្ខអៃចិ តតលៅលនាះ

លដ្ឋយព្ប្បការចដេមិ ៃមាៃធម៌ អាីៗរារាំង្

ភាវៈចដេប្បលង្ខអៃចិ តតលៅកា ុង្វតថ ុចដេគួ រព្ជះថាលនៃសោធ

មាៃព្ពះពុ ទធជាលដើ មលទើ ប្បលព្ប្បៀប្បដូ ចទឹ កចដេហូ រលៅ គឺ ហូ រធាលក់ លៅកាៃ់ ទី ោប្ប កា ុង្្ល ូវចដេ
មិ ៃមាៃវតថ ុអាីៗ មាៃដុ ំ ថមជាលដើ មរារាំង្ដូ លចាាះឯង្, ចំ ចណកអធិ លមាកា លចតសិ ក ជាការប្បលង្ខអៃ
ចិ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេមិ ៃរាចរកកា ុង្ការកាៃ់ យកអារមម ណ៍
លចតសិ កព្ប្បកប្បរចមង្កាៃ់ យកអារមម ណ៍លនាះលពែទី
លព្ប្បៀប្បដូ ចប្បុ គគេអា កលធាើ ដំលណើរមកដេ់ ្ល ូវចប្បកជាពី រ

ចិ តតចដេមាៃអធិ លមាកា -

មិ ៃសង្ស័យកា ុង្ការកាៃ់ យក

លទើ ប្ប

លហើ យមិ ៃមាៃលសចកដី សង្ស័យកា ុង្

ការកាៃ់ យក្ល ូវប្បត់ ល្ា ង្ ឬប្បត់ ោដំដូលចាាះ លទើ ប្បមាៃព្វកយអធិ ប្បាយថា ជាការសលព្មចចិ តត
កា ុង្ (ការកាៃ់ យក) អារមម ណ៍ ។
សួ រលទៀតថា សូ មបីលវាដឋ ពាៃចិ តត ក៏ ជាការកាត់ កដី អារមម ណ៍ ការកាត់ កដី អារមម ណ៍នៃ
លវាដឋ ពាៃចិ តតលនាះ ចប្បល កគាាពី ការសលព្មចចិ តត កា ុង្ការកាៃ់ យកអារមម ណ៍នៃអធិ លមាកា លចតសិ ក
ដូ ចលមត ច ?
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ល្លើ យថា លវាដឋ ពាៃចិ តត ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការកាត់ កដី កាុង្សភាវៈរប្បស់អារមម ណ៍ាម
ចដេសៃតី រណៈបាៃពិ ចារណាលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះកិ រិយាកាត់ កតី លនាះមាៃ្េប្ប៉ា ះព្វេ់ ដេ់
ជវៃៈ គឺ លធាើ ឲ្យជវៃៈសេ ះុ លៅព្ពមោំង្ញាុំង្ជវៃៈោំង្លនាះឲ្យដេ់ ៃូ វភាពជាកុ សេ ឬអកុ សេ
កា ុង្សនាតៃរប្បស់ប្បុ គគេចដេមិ ៃោៃ់ ព្បាសចាកអៃុ ស័យ កា ុង្អារមម ណ៍ចដេមាៃអាយុ េម ម
ជាប្បចា័ យដេ់ ការលកើ តល ើង្នៃជវៃៈ ាមៃ័ យដូ ចលព្វេមកលហើ យ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បដូ ចជា
ការកាត់ កតី គឺ សលព្មចចិ តត ថា “ខុស” ឬ “ព្តូវ” រប្បស់លៅព្កមអា កពិ ចារណាមុ ៃលហើ យលទើ ប្ប
វិ ៃិចេ័យកដី ដូលចាាះ

លទើ ប្បមិ ៃព្តឹ មចតសលព្មចចិ តត កា ុង្ការកាៃ់ យកអារមម ណ៍លនាះៗ លទៀង្ោត់

មិ ៃង្ខកលរ ដូ ចយា៉ាង្អធិ លមាកា លចតសិ កល ើយ ។
វី រិយៈ
ព្វកយថា វី រិយៈ មាៃវចៃតថ ថា វី រាៃំ ភាលវា កមម ំ វាតិ វី រិយំ ឧសាលហា ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ
ល្មះថា វី រិយៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថាជាសភាវៈ ឬការលធាើ រប្បស់ប្បុ គគេកាលហាៃបាៃដេ់ លសចកតី
ឧសាហៈ ។ ព្វកយថា ភាវៈរប្បស់ប្បុ គគេកាលហាៃ បាៃដេ់ លសចកតី ពោយាមចដេជាលហតុ ឲ្យ
បាៃល្មះថាជាអា កកាលហាៃ, ព្វកយថា ការលធាើ រប្បស់ប្បុ គគេកាលហាៃ គឺ ការលធាើ ចដេជាលហតុ ឲ្យ
បាៃល្មះថា ជាអា កកាលហាៃ បាៃដេ់ ការខាេ់ខ្លាយកា ុង្អារមម ណ៍ ។ លោកលព្វេដេ់ វី រិយៈ
ទុ កយា៉ាង្លៃះលព្ព្វះប្បុ គគេៃឹ ង្សលព្មចជាប្បុ គគេកាលហាៃ គឺ ជាប្បុ គគេពោយាមមិ ៃថមថយលនាះ
លដ្ឋយអំ ណាចនៃវី រិយៈៃុ ះឯង្

វី រិយៈលនាះលោកពៃយេ់ ថាលសចកតី ឧសាហៈ

គឺ ពោយាម

ៃុ ះឯង្ វី រិយៈលនាះមាៃការឧប្បតថ មភ គាំព្ទធម៌ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យខលួៃជាេកា ណៈ លដ្ឋយមិ ៃ
ព្ពមឲ្យធម៌ ោំង្លនាះថមថយ ឬេះប្បង្់កិចារប្បស់ខលួៃចដេគប្បបីលធាើ កាុង្អារមម ណ៍ លព្ព្វះដូ លចាាះ
លទើ ប្បលព្ប្បៀប្បដូ ចជា
លព្ប្បៀប្បដូ ចជា

សសរចដេលគយកមកទេ់ ប្បចៃថ ម្េ ះចាស់មិ ៃឲ្យដួ េរេំ ដូលចាាះ

្េ ះចាស់ចដេមិ ៃរេំ

គឺ

លព្ព្វះមាាស់្េ ះយកសសរមកទេ់ ប្បចៃថ មយា៉ាង្ណា

សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយមិ ៃថមថយ មិ ៃេះប្បង្់កិចារប្បស់ខលួៃ ចដេគប្បបីលធាើ កាុង្អារមម ណ៍
លព្ព្វះមាៃវី រិយៈជួ យឧប្បតថ មភ ក៏យា៉ាង្លនាះចដរ ។ លព្ព្វះដូ លចាាះព្វកយថា ការឧប្បតថ មភ កាុង្ទី លៃះ

163
អធិ ប្បាយអញ្ញ សមានាសចត្សិក្

បាៃដេ់ ការាម្ត េ់កមាលំង្ដេ់ សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយ

មិ ៃឲ្យធាលក់ លៅកា ង្
ុ ច្ា កនៃការ

ខាិេព្ចអូ ស កា ុង្ចិ តតុប្បាទោំង្ឡាយចដេមិ ៃមាៃវី រិយធម៌ ចដេលកើ ត រួ មគាា សូ មបីមាៃការ
លធាើ កិចារប្បស់ខលួៃក៏ មិៃមាៃលសចកតី ពោយាមខាេ់ខ្លាយកា ុង្កិ ចារប្បស់ខលួៃល ើយ ។
មោ៉ាង្លទៀត វី រិយៈ មាៃការលព្ជាមចព្ជង្ទប្ប់ជាេកា ណៈ លព្ប្បៀប្បដូ ចជា កាេកង្ទ័ ព
តូ ចលធាើ សន្ទង្ខគមជាមួ យកង្ទ័ ពធំ កង្ទ័ ពតូ ចលឃើ ែថាហួ សកមាលំង្ចដេៃឹ ង្អាចយក

ា ះបាៃ

ក៏ រាថយ េំ ដ្ឋប្ប់លនាះក៏ ព្កាប្បទូ េៃូ វការខាះខ្លតដេ់ ព្ពះរាជាឲ្យព្ទង្់ព្ជាប្ប ព្ពះរាជាក៏ ប្បញ្ញាឲ្យ
ចាត់ ពេព្វហៃៈជាទ័ ពជំៃួយលេើ កលចែលៅ
ព្វហៃៈចាំជួយលព្ជាមចព្ជង្

គឺ ចូ េរួ មជួ យ

កង្ទ័ ពតូ ចរប្បស់ព្ពះអង្គ កាេបាៃទ័ ពពេ
លហើ យក៏ មិៃរាថយអាចវាយ

ា ះកង្ទ័ ពមាាង្

លទៀតយា៉ាង្ណា ធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មជាមួ យវី រិយៈ បាៃវី រិយៈលព្ជាមចព្ជង្ គឺ ជួ យ
ខាេ់ខ្លាយ លហើ យក៏ មិៃថមថយកា ុង្កិ ចារប្បស់ខលួៃកា ុង្អារមម ណ៍ ក៏ ដូលចាាះឯង្។
ប្បី តិ
ព្វកយថា ប្បី តិ មាៃវចៃតថ ថា ប្បិ ៃយតិ កាយចិ តតំ តលប្បបតិ វលឌេតី តិ វា ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ
ល្មះថា ប្បី តិ លព្ព្វះអតថ ថា ញាុំង្កាយ (នាមកាយ គឺ លចតសិ ក) ៃិ ង្ចិ តតឲ្យច្អ តឬ ញាុំង្កាយ
ៃិ ង្ចិ តតឲ្យចលព្មើ ៃ (ឬឲ្យធំ ល ើង្គឺ ដូ ចជាពព្ង្ីកកាយៃិ ង្ចិ តតឲ្យធំ ) ។
ប្បី តិលនាះ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការលព្តកអរ (រី ករាយ) ជាេកា ណៈ អធិ ប្បាយថា មាៃ
ការចាប្ប់យកអារមម ណ៍យា៉ាង្លពែទី គឺ ព្ជួតព្ជាប្បលៅកា ុង្អារមម ណ៍លនាះលពែទី ជាេកា ណៈ។
កា ុង្ព្វកយប្បរិ យាយចិ តតុប្បាទក័ ណឌនៃ អដឋ កថាអដឋ ោេិ ៃី មាៃព្វកយសចមដ ង្ព្ប្បលភទ
រប្បស់ប្បី តិយា៉ាង្លៃះថា ៖
ប្បី តិលនាះមាៃ ៥ យា៉ាង្ គឺ ៖
១. ខុទេកាប្បី តិ

ប្បី តិមាៃតិ ចតួ ច,

២. ខណិកាប្បី តិ

ប្បី តិមាៃមួ យជួ រខណៈ,

៣. ឱកក ៃតិកាប្បី តិ

ប្បី តិព្គប្បសង្កត់,
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៤. ឧលពា ង្ខគប្បី តិ

ប្បី តិអចណដតខលួៃ,

៥. ្រណាប្បី តិ

ប្បី តិ្ាយព្ជួតព្ជាប្ប ។

កា ុង្ប្បណា
ត ប្បី តិ

៥

យា៉ាង្លនាះ

ខុទេកាប្បី តិជាប្បី តិចដេព្តឹ មចតអាចលធាើ ឲ្យព្ពឺ លរាម

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ខណិកាប្បី តិ

ជាប្បី តិចដេលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តតមួ យរំលពចលហើ យក៏ រេត់ លៅ

ដូ ចជា

ល្ល កប្បលនាេរ ។
ឱកក ៃតិកាប្បី តិ ជាប្បី តិចដេលកើ តល ើង្ សពា ោយព្គប្បសង្កត់កាយ (នាមកាយ គឺ
លចតសិ ក) ៃិ ង្ចិ តតជារយៈៗ ដូ ចរេកទឹ កចដេខេប្ប់ព្ចាំង្ លហើ យចប្បកលៅដូ លចាាះ ។
ឧលពា ង្ខគប្បី តិ ជាប្បី តិចដេមាៃកមាលំង្ អាចញាុំង្កាយឲ្យអចណតតល ើង្ លហាះលៅកា ុង្
អាកាសបាៃ ។ ចមៃពិ ត កា ុង្នថង លពែប្បូ ណ៌មី លវោោងច ព្ពះមហាតិ សសលតថ រ អាព្ស័ យលៅ
ប្បុ ណណវេលិ កវិ ហារ បាៃលៅកាៃ់ ោៃព្ពះលចតិ យ មាៃការគិ តល ើង្ថា “កា ុង្លពេលៃះ ប្បរិ ស័ទ
ោំង្ ៤ កំពុង្ព្កាប្បថាាយប្បង្គម
ំ ហាលចតិ យហា ” ដូ លចា ះ ឧលពា ង្ខគប្បី តិចដេមាៃព្ពះពុ ទធគុ ណជា
អារមម ណ៍

លដ្ឋយអំ ណាចជាអារមម ណ៍ចដេធាលប្ប់ចលព្មើ ៃជាព្ប្បព្កតី ក៏ លកើ តល ើង្

លោកឲ្យ អចណតតល ើង្ លហាះលៅកា ុង្អាកាស លហើ យចុ ះមក

ញាុំង្ខលួៃ

រលៅទី ោៃមហាលចតិ យ

ៃុ ះឯង្ ដូ ចជា វូ (រប្បស់លេង្)មាៃកាច់ ដ៏ វិចិព្តចដេលគលចាេលៅធាលក់ លេើ ន្េ រាប្បលសមើ ដូ លចាាះ,
សូ មបីនាង្កុ េធី ាមាាក់ កា ុង្វតត កាេព្គាម ចដេលៅជិ តគិ រី កណឌកវិ ហារ ក៏ ដូលចាាះ
ចដរ

អាព្ស័ យឧលពា ង្ខគប្បី តិចដេមាៃកមាលំង្

មាៃព្ពះពុ ទធគុ ណជាអារមម ណ៍ក៏ លហាះលៅកា ង្
ុ

អាកាសបាៃ ។ មាៃលរឿង្ដំ ណាេថា ោងចនថង មួយមាាប្បិ ារប្បស់នាង្កុ េធី ាលនាះ កាេ
ចដេៃឹ ង្លៅកាៃ់ វិ ហារលដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការោតប្ប់ធម៌

ក៏ លព្វេលៅកាៃ់ ធី ាថា

“កូ ៃ

លអើ យ ឯង្លៅមាៃភារៈព្តូវលធាើ មិ ៃអាចៃឹ ង្លៅជាមួ យពុ កចម៉ា កាុង្លវោចដេមិ ៃគួ រដូ លចា ះបាៃ
លទ ពុ កៃិ ង្ចម៉ា ោតប្ប់ធម៌ លហើ យៃឹ ង្ចចកប្បុ ណយកុ សេឲ្យឯង្” ដូ លចា ះលហើ យក៏ លៅវិ ហារ ។ នាង្
កុ េធី ាលនាះ សូ មបីចង្់លៅ ចតមិ ៃអាចជំោស់ព្វកយរប្បស់មាាប្បិ ាបាៃ ចាំបាច់ ព្តូវលៅ្េ ះ
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កាេ

រលៅព្តង្់ោារ្េ ះ សមលឹ ង្លមើ េោៃព្ពះលចតិ យចដេលៅខពស់កា ុង្អាកាស

ពធ ដ៏គិរី

កណឌកវិ ហារបាៃលឃើ ែព្ប្បទី ប្បលព្គឿង្ប្បូ ជាលចតិ យ ខណៈចដេប្បរិ ស័ទោំង្ ៤ លធាើ ការប្បូ ជា
លដ្ឋយកព្មង្ដក លព្គឿង្ព្កអូ ប្បជាលដើ ម នាង្ក៏ បាៃឮសំ ល ង្សូ ព្តធម៌ រប្បស់ ភិ កា ុសង្ឃ, េំ ដ្ឋប្ប់
លនាះ ខណៈចដេនាង្គិ តថា “ពួ កមៃុ សសោំង្លៃះមាៃប្បុ ណយហា ! ចដេបាៃលៅវិ ហារ បាៃ
ព្ាច់ លៅាមោៃព្ពះលចតិ យមាៃសភាពដូ លចា ះ

ៃឹ ង្បាៃោតប្ប់ធមមី កថាពី លរាះមាៃសភាព

ដូ លចា ះ” កំពុង្សមលឹ ង្លមើ េលៅព្ពះលចតិ យចដេដូ ចជាគំ ៃរចកវមុ កាតៃុ ះឯង្ ឧលពា ង្ខគប្បី តិក៏ លកើ ត
ល ើង្ ញាុំង្ខលួៃនាង្ឲ្យអចណតតលៅកា ុង្អាកាស ្ៃចុ ះកាៃ់ ោៃ ព្ពះលចតិ យពី អាកាសមុ ៃ
មាាប្បិ ា ក៏ ព្កាប្បថាាយប្បង្គព្ំ ពះលចតិ យលហើ យ

រោតប្ប់ធម៌ ។

េំ ដ្ឋប្ប់លនាះមាាប្បិ ាកាេមកដេ់ លហើ យក៏ សួរនាង្ថា “កូ ៃលអើ យ ឯង្មកាម្ល ូវ
ណា ?” នាង្ក៏ ល្លើ យថា “មកាម្ល ូវអាកាសមិ ៃចមៃលដើ រមកលទ” មាាប្បិ ាសួ រលទៀតថា
“ចដេល្មះថា ្ល ូវអាកាសគឺ ជាទី ព្ាច់ ចររប្បស់ព្ពះខីណាព្សព ឯង្មកដូ ចលមត ចបាៃ ?”
នាង្តប្បថា “កាេខ្អា
ុ ំ ព្ស័ យៃូ វពៃលឺ ព្ពះចន្ទៃេ

រសមលឹ ង្ព្ពះលចតិ យប្បី តិដ៏ មាៃកមាលំង្ ចដេ

មាៃពុ ទធគុ ណជាអារមម ណ៍ក៏ លកើ តល ើង្ េំ ដ្ឋប្ប់លនាះ ខ្ក
ុ ំ ៏ មិៃដឹ ង្ថា ខ្ក
ុ ំ ំពុង្

រ ឬកំពុង្អង្គុយ

ចតបាៃអចណតតល ើង្លៅកាៃ់ អាកាសលដ្ឋយលហតុ ចដេបាៃកាៃ់ យកលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លហើ យ
មក

រកា ុង្ោៃព្ពះលចតិ យ”

។

ឧលពា ង្ខគប្បី តិរចមង្ជាប្បី តិមាៃកមាលំង្អាចញាុំង្កាយឲ្យ

អចណដតលៅកា ុង្អាកាសបាៃយា៉ាង្លៃះ ។
ចំ ចណក្រណាប្បី តិ ជាប្បី តិកាេលកើ តល ើង្លហើ យ ក៏ ្ាយលចែពី ចិតតព្ជួតព្ជាប្ប
សពា ោព្វ៌ង្គកាយ ដូ ចជាប្បំ ពង្់ចដេលពែខយេ់ ៃិ ង្ដូ ចព្ជេង្ភា ំ ចដេលពែលដ្ឋយទឹ ក ។
្ៃេ ៈ
ព្វកយថា ្ៃេ ៈ មាៃវចៃតថ ថា ្ៃេ ៃំ ្លនាេ អាេមព លៃនាតថិ កា ចព្ប្បថា លសចកតី លពែចិ តត
(លសចកដី ព្បាថាា) ល្មះថា្ៃេ ៈ បាៃដេ់ ភាពជាអា កមាៃលសចកតី ព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍។
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្ៃេ ៈលនាះមាៃភាពជាអា កព្បាថាាៃឹ ង្លធាើ ជាេកា ណៈ គឺ មាៃលសចកតី ព្តូវការៃឹ ង្លធាើ ធម៌
លនាះៗ ឲ្យជាអារមម ណ៍ដេ់ ចិ តតជាេកា ណៈ ចមៃពិ ត លោកលព្វេទុ កកា ុង្អដឋ កថា អដឋ ោេិ ៃី
ថា “កា ុង្លពេចដេចិ តតកាៃ់ យកអារមម ណ៍ ្ៃេ ៈ លព្ប្បៀប្បដូ ច ជានដចដេោលចែលៅ” ។ ្ៃេ ៈ
លទើ ប្បជាអា កព្បាថាាៃឹ ង្នាំអារមម ណ៍ដេ់ ចិ តត ព្ពមោំង្សមបយុ តត ធម៌ ។
សួ រថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ្ៃេ ៈ គឺ ជាអា កព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍ ដូ ចចដេលព្វេមកលនាះ
្ៃេ ៈចដេលកើ តរួ មជាមួ យលចតនា ការាំង្ចិ តតេះោៃវតថ ុដេ់ អា កដនទ ល្មះថា ភាពជាអា ក
ព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍យា៉ាង្ណា លព្ព្វះថាកា ុង្លវោលនាះ កាេមាៃការគិ ត ៃឹ ង្េះអារមម ណ៍
គឺ ោៃវតថ ុលនាះលៅ ក៏ ល្មះថា មិ ៃព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍លនាះ ?
ល្លើ យថា

សូ មបី្ៃេ ៈចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្លពេេះោៃវតថ ុ

ល្មះថាជាអា កមាៃ

លសចកតី ព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍ចដេគប្បបីេះៃុ ះឯង្ លព្វេគឺ កាេគិ តេះអារមម ណ៍ណា ក៏
ល្មះថា មាៃលសចកតី ព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍លនាះ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការេះកា ុង្លពេ
ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះដូ លចាាះ ព្វកយថា្ៃេ ៈ គឺ ភាពជាអា កមាៃលសចកតី ព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍លៃះ លទើ ប្ប
មិ ៃមាៃលសចកដី ខុសអាី ល ើយ ។ ព្វកយលព្វេដេ់ េកា ណៈរប្បស់្ៃេ ៈថា “្ៃេ ៈ មាៃលសចកតី
ព្បាថាាៃឹ ង្លធាើ (ឲ្យជាអារមម ណ៍) ជាេកា ណៈ”ៃុ ះឯង្ ជាព្វកយសចមដ ង្ពៃយេ់ លសចកតី លៃះបាៃ
ចាស់ោស់លហើ យ ។
មោ៉ាង្លទៀត

សូ មបីតណា
ា

ក៏ មាៃលសចកតី ព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍លដ្ឋយអំ ណាច

លសចកតី ព្បាថាាកា ុង្រសរប្បស់អារមម ណ៍ លព្ព្វះដូ លចាាះសូ មបីតណា
ា លៃះលោកក៏ លៅថា “្ៃេ ៈ”
ដូ ចកា ុង្ព្ប្បលយាគថា “្លនាេ កាលមា” ចព្ប្បថា “លសចកដី លពែចិ តត គឺ លសចកដី ព្បាថាា”, ឬដូ ចព្វកយ
ថា “កាម្លនាេ” ចព្ប្បថា “លសចកតី លពែចិ តតកា ុង្កាម”ជាលដើ ម , សូ មបីលសចកតី ពោយាមក៏ មាៃ
លសចកតី ព្តូវការលដ្ឋយអារមម ណ៍

លដ្ឋយអំ ណាចជាលសចកតី ព្តូវការញាុំង្ចិ តត

ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មជាមួ យគាាឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ជាប្ប់តគាា

ៃិ ង្ធម៌

មិ ៃលបាះប្បង្់

មិ ៃ

ថមថយ លព្ព្វះដូ លចាាះ សូ មបីលសចកតី ពោយាមលោកក៏ លៅថា “្ៃេ ៈ” ដូ ចកា ុង្ព្ប្បលយាគចដេ
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លព្វេដេ់ សមម ប្បបធាៃ (លសចកតី ពោយាមព្តូវ) ថា “្ៃេ ំ ជលៃតិ វាយមតិ ” ចព្ប្បថា “រចមង្ញាុំង្
្ៃេ ៈឲ្យលកើ ត រចមង្ពោយាម” ដូ លចា ះជាលដើ ម កាេលប្បើ ដូលចា ះ ក៏ លព្វេបាៃថា ្ៃេ ៈមាៃ ៣
យា៉ាង្គឺ ៖
១. កតត ក
ុ មយា្ៃេ

្ៃេ ៈគឺ ភាពជាអា កព្បាថាាៃឹ ង្លធាើ ,

២. តណា
ា ្ៃេ

្ៃេ ៈគឺ តណា
ា ,

៣. វី រិយ្ៃេ

្ៃេ ៈគឺ លសចកតី ពោយាម ។

ការចដេលោកលព្វេេកា ណៈរប្បស់្ៃេ ៈទុ កថា

“្ៃេ ៈមាៃលសចកតី ព្បាថាាៃឹ ង្លធាើ

(ឲ្យជាអារមម ណ៍) ជាេកា ណៈ” ដូ លចា ះ រចមង្ជាការប្បង្ខាែឲ្យលឃើ ែថា កា ុង្ប្បណា
ត ្ៃេ ៈ ៣ យា៉ាង្
លនាះ លោកព្បាថាាយក កតត ុកមយា្ៃេ ថា ជា្ៃេ លចតសិ កកា ុង្អធិ ការសចមដ ង្ពៃយេ់ កា ុង្
លចតសិ កលៃះ មិ ៃបាៃព្បាថាាយក ្ៃេ ៈ ២ យា៉ាង្លព្តពី លៃះលទ ។ លចតសិ ក ៦ យា៉ាង្មាៃ វិ តកក ៈ
ជាលដើ ម មាៃ្ៃេ ៈជាទី ប្បំ ្ុតលៅថា ប្បកិ ណណកលចតសិ ក ។
អតថ រប្បស់ព្វកយថា “ប្បកិ ណណកលចតសិ ក”
ព្វកយថា ប្បកិ ណណក មាៃវចៃតថ ថា លោភលៃសុ តទី តលរសុ ច ប្បកាលរៃ កិ ណា
ណ
វិ ប្បបកិ ណា
ណ តិ ប្បកិ ណណកា ចព្ប្បថា លចតសិ ក ៦ យា៉ាង្ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ ម មាៃ្ៃេ ៈ ជាទី ប្បំ ្ុត
ល្មះថាប្បកិ ណណក លព្ព្វះមាៃអតថ ថា រាត់ រាយគឺ រាយបា៉ាយលដ្ឋយព្ប្បការល្សង្ៗកា ុង្ លោភណចិ តត ៃិ ង្កា ុង្ចិ តតល្សង្ពី លោភណលៃះ (គឺ អលោភណចិ តតៃុ ះឯង្) ។
អតថ រប្បស់ព្វកយថា “អញ្ញ សមានាលចតសិ ក”
ព្វកយថា អញ្ញ សមានា ចែកជា ២ ប្បទ គឺ អញ្ញ ១ ប្បទ, សមានា ១ ប្បទ មាៃវចៃតថ ថា
លោភណាលប្បកាាយ ឥតលរ ឥតរាលប្បកាាយ លោភណា ច អលញ្ញ នាម, លតសំ សមានា ៃ ឧទធ ចាាទិ សោធទលយា វិ យ អកុ សោទិ សភាវាលយវាតិ អញ្ញ សមានា ចព្ប្បថា លព្ប្បៀប្បលធៀប្បជាមួ យ
លោភណចិ តតុប្បាទលហើ យ អលោភណចិ តតុប្បាទលៃះល្មះថា អញ្ញ (ដនទ គឺ ដនទពី លោភណចិ តតុប្បាទ) លហើ យលប្បើ លព្ប្បៀប្បជាមួ យអលោភណចិ តតុប្បាទលហើ យ លោភណចិ តត ុប្បាទលៃះក៏
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ល្មះថា អញ្ញ (ដនទពី អលោភណចិ តតុប្បាទ), លចតសិ កធម៌ ១៣ ដួ ង្ គឺ សពា ចិតត ោធារណលចតសិ ក ៧ ដួ ង្ មាៃ្សសៈជាលដើ ម, ប្បកិ ណណកលចតសិ ក ៦ ដួ ង្ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ មល្មះថា
អញ្ញ សមានា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាសមានា (គឺ លសមើ គាាបាៃដេ់ ព្ប្បកប្បបាៃជាោធារណៈ) ដេ់
ចិ តតុប្បាទ, ចដេល្មះថា អញ្ញ គឺ មិ ៃមាៃសភាវៈជាអកុ សេចតមោ៉ាង្ ដូ ចជាអកុ សេលចតសិ កោំង្ឡាយមាៃ ឧទធ ចា ៈជាលដើ ម ឬជាលោភណលចតសិ កចតមោ៉ាង្ ដូ ចលោភណ
លចតសិ កោំង្ឡាយមាៃ សោធជាលដើ ម ។ បាៃលសចកតី ថា ឧទធ ចា លចតសិ ក ជាលដើ មជាអកុ សេលចតសិ កចតមោ៉ាង្ លកើ តកា ុង្អលោភណចិ តតព្ប្បលភទអកុ សេចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ, សោធលចតសិ ក
ជាលដើ ម ជាលោភណលចតសិ កចតមោ៉ាង្ លកើ តកា ុង្លោភណចិ តតោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ប្ប៉ាុ ចៃត
លចតសិ ក ១៣ ដួ ង្លៃះជាសមានា គឺ ជាោធារណៈលកើ តកា ុង្ លោភណចិ តតក៏ បាៃ លកើ តកា ុង្
អលោភណចិ តតក៏ បាៃ លទើ ប្បលៅថា “អញ្ញ សមានាលចតសិ ក” លព្ព្វះសពេ ថា “អញ្ញ ” ចព្ប្បថា
“ដនទ” កា ុង្ទី លៃះបាៃដេ់ លោភណចិ តតចដេដនទពី អលោភណចិ តត ៃិ ង្អលោភណចិ តត
ចដេដនទពី លោភណចិ តតដូ លចាាះឯង្ ។
ចប់អញ្ញសមានាដចត្សិក្

អកុ សលច្ឆតសិ ក ១៤
លចតសិ ក ១៤ ដួ ង្ោំង្លៃះ គឺ លមាហៈ ១, អហិ រិកៈ ១, អលនាតត ប្បបៈ ១, ឧទធ ចា ៈ ១,
លោភៈ ១, ទិ ដឋិ ១, មាៃះ ១, លោសៈ ១, ឥសា ១, មចេ រិយៈ ១, កុ កកុចាៈ ១, ថី ៃៈ ១,
មិ ទធៈ ១, វិ ចិកិចាេ ១ ល្មះថា អកុ សេលចតសិ ក ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយកាេលេើ កយកលចតសិ កធម៌ ១៣ ដួ ង្មកសចមត ង្លដ្ឋយមាៃពួ ក
អញ្ញ សមានាលចតសិ កចដេចចកជា ២ ពួ ក គឺ សពា ចិតតោធារណលចតសិ ក ៃិ ង្ប្បកិ ណណកលចតសិ កយា៉ាង្លៃះមុ ៃលហើ យ កា ុង្ទី លៃះលោកប្បំ ណង្ៃឹ ង្សចមត ង្លចតសិ កធម៌ ១៤ ដួ ង្ មាៃ
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លមាហៈជាលដើ ម

ចដេជាពួ កអកុ សេលចតសិ ក

លព្ព្វះភាវៈចដេលកើ តកា ុង្អកុ សេចិ តត

ោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លហើ យប្បនាេប្ប់អំ ពីលនាះៃឹ ង្លេើ កយកលចតសិ ក ២៥ ដួ ង្លទៀតមាៃសោធ
ជាលដើ មមកសចមត ង្ចដេជាពួ កលោភណលចតសិ ក លព្ព្វះភាវៈចដេលកើ តកា ុង្លោភណចិ តត
ោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះតលៅ លទើ ប្បបាៃលព្វេថា លមាហៈ ដូ លចា ះជាលដើ ម ។ គប្បបីព្ជាប្បថា ការចដេ
លោកមិ ៃបាៃលេើ កយកពួ កអលហតុ កលចតសិ កមកសចមត ង្ជាពួ កមួ យល្សង្លទៀត
មិ ៃមាៃលចតសិ កណាមួ យចដេលកើ តចំ លព្វះកា ុង្អលហតុ កចិ តតោំង្ឡាយ

លព្ព្វះ

ចដេដេ់ ៃូ វការ

រាប្ប់ថា ជាអលហតុ កលចតសិ កបាៃល ើយ សូ មបីព្តឹ មចតមួ យដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
លមាហៈ
ព្វកយថា លមាហៈ មាៃវចៃតថ ថា អារមម លណ មុ យាតី តិ លមាលហា អញ្ញញណំ ចព្ប្បថា
សភាវធម៌ ល្មះថា លមាហៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថាវលង្ាង្កា ុង្អារមម ណ៍ បាៃដេ់ អញ្ញញណ គឺ ការ
មិ ៃដឹ ង្ ។ លមាហៈ លនាះមាៃលសចកតី មិៃដឹ ង្ជាេកា ណៈ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត លមាហៈ ជានាមធម៌ កាេលប្បើ
ដូ លចា ះក៏ រចមង្ដឹ ង្អារមម ណ៍បាៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះប្បណឌិតក៏ គប្បបីព្ជាប្បថា លមាហៈលនាះបាៃ
ល្មះថា ដឹ ង្អារមម ណ៍លដ្ឋយលហតុ ព្តឹ មកាៃ់ យកអារមម ណ៍បាៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃបាៃដឹ ង្ាម
លសចកតី ពិតកា ុង្អារមម ណ៍លនាះលទ លហើ យការមិ ៃដឹ ង្លសចកតី ពិតកា ុង្អារមម ណ៍រប្បស់លមាហៈ កុ ំ
គប្បបីយេ់ លឃើ ែថា ដូ ចគាាៃឹ ង្ការមិ ៃដឹ ង្លសចកតី ពិតរប្បស់ចិ តតចដេជាញាណវិ ប្បបយុ តត លនាះ
ចដេជាចិ តត មិ ៃមាៃលោស, ចតជាការមិ ៃដឹ ង្លសចកតី ពិតលដ្ឋយសភាវៈចដេវលង្ាង្រប្បស់ខលួៃ
លព្ព្វះថាសភាវៈចដេវលង្ាង្នៃលមាហៈ

រចមង្ប្បិ ទបាំង្លសចកតី ពិតចដេគួ រដឹ ង្កា ុង្អារមម ណ៍

លនាះមិ ៃឲ្យព្បាកដ ជាលហតុ ឲ្យប្បុ គគេមិ ៃអាចចាក់ ធល ុះសភាវៈរប្បស់អារមម ណ៍ាមលសចកតី ពិ ត
បាៃ ជាឫសគេ់ នៃអកុ សេធម៌ ដ៏ោមកព្គប្ប់យា៉ាង្ លទើ ប្បជាធម៌ ចដេមាៃលោស, លមាហៈ
លកើ តល ើង្ដេ់ ប្បុ គគេណា រចមង្លធាើ ប្បុ គគេលនាះឲ្យជាមៃុ សសខ្លាក់ ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា

ព្តឹ មចតលសចកតី មិៃដឹ ង្ល្មះថា

ជាលមាហៈោំង្អស់ក៏ លទ

ចំ លព្វះលសចកតី មិៃដឹ ង្ៃូ វសភាវធម៌ ាមលសចកតី ពិតកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ

គឺ ជាមូ េនៃ
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អកុ សេធម៌ ោំង្ពួ ង្ ចដេជាលហតុ លធាើ ឲ្យសង្ារវដដ យឺតយូ រតលៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លទើ ប្បបាៃ ល្មះ
ថាជាលមាហៈ, លមាហៈជាធម៌ ចដេគួ រេះ ចមៃពិ តលវៀរព្ពះសមាមសមព ុទធលហើ យ ប្បុ គគេជា
ព្ពះអរហៃត ដនទ សូ មបីេះលមាហៈបាៃលហើ យ លោកោំង្លនាះក៏ មិៃអាចដឹ ង្ៃូ វ្ល ូវលៅមក
មិ ៃដឹ ង្ោថៃទី មិ ៃដឹ ង្ល្មះរប្បស់វតថ ុ រប្បស់ប្បុ គគេជាលដើ មបាៃល ើយ រួ មោំង្មិ ៃដឹ ង្កា ុង្វតថ ុ
ចដេជាវិ ស័យរប្បស់ព្ពះពុ ទធប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
សៃម តរប្បស់សតា លោកជាលដើ ម

មិ ៃជាវិ ស័យរប្បស់លោក

លសចកតី មិៃដឹ ង្ាមការ

រប្បស់លោកោំង្លនាះយា៉ាង្លៃះ,

ោំង្លៃះមិ ៃបាៃជាមូ េ

រប្បស់អកុ សេធម៌ ោំង្ពួ ង្ មិ ៃបាៃជាលហតុ ឲ្យសង្ារវដត យឺតយូ រ លទើ ប្បមិ ៃចមៃធម៌ ចដេ
គួ រេះ គឺ មិ ៃចមៃជាលមាហៈ លព្ព្វះដូ លចាាះកា ុង្ខីណាសវសតិ សលមាមសប្បញ្ញាកា ុង្មិ េិៃេ ប្បញ្ញា
ព្ពះនាគលសៃ បាៃថាាយព្ពះពរវិ សជា នាប្បញ្ញារប្បស់លសដ ចមិ េិៃេ ថា ថាាយព្ពះពរមហាប្បពិ ព្ត
ការៃឹ ង្ដឹ ង្វតថ ុព្គប្ប់យា៉ាង្បាៃ ោំង្អស់ មិ ៃចមៃជាវិ ស័យរប្បស់ព្ពះអរហៃត អង្គណាមួ យលនាះ
លទ លព្ព្វះលោកមិ ៃមាៃកមាលំង្ញាណដឹ ង្វតថ ុព្គប្ប់យា៉ាង្ ថាាយព្ពះពរមហាប្បពិ ព្ត ព្ពះអរហៃត ក៏
លៅមាៃលសចកតី មិៃដឹ ង្

សូ មបីល្មះ

សូ មបីព្តកូ េរប្បស់ប្បុ រសន្ទសតី ោំង្ឡាយបាៃល ើយ ,

ព្ពះអរហៃត លនាះលៅមាៃលសចកតី មិៃដឹ ង្្ល ូវលេើ ច្ៃដី បាៃ ។ ថាាយព្ពះពរមហាប្បពិ ព្ត វិ មុតតិ
(ធម៌ ជាលហតុ រួ ច្ុ ត) ៃុ ះឯង្ ព្ពះអរហៃត ព្គប្ប់រូ ប្បរចមង្ដឹ ង្បាៃ ។ ព្ពះអរហៃត ចដេបាៃ
អភិ ញ្ញញ ៦ រចមង្ដឹ ង្ៃូ វវតថ ុចដេជាវិ ស័យរប្បស់លោក ថាាយព្ពះពរមហាប្បពិ ព្ត ព្ពះតថាគត
ជាសពា ញ្ញូប្ប៉ាុលណា
ណ ះព្ទង្់ដឹង្ៃូ វវតថ ុព្គប្ប់យា៉ាង្បាៃដូ លចា ះ ។
មោ៉ាង្លទៀតអកុ សេធម៌ ចដេលៅថា អវិ ជាា ចដេជាលសចកតី មិៃដឹ ង្កា ុង្ឋាៃៈ ៨ គឺ
មិ ៃដឹ ង្កា ុង្អរិ យសចា ៤ កា ុង្ខៃធ ជាចំ ចណកអតី ត ១ កា ុង្ខៃធ ជាចំ ចណកអនាគត ១ កា ុង្ខៃធ
ោំង្ជាចំ ចណកអតី តោំង្ជាចំ ចណកអនាគត ១ កា ុង្ប្បចា យាការ ១ (ឋាៃៈ ៨ យា៉ាង្លៃះមាៃ
អធិ ប្បាយកា ុង្ព្ពះអភិ ធមម ) ឬលសចកតី មិៃដឹ ង្កា ុង្ឋាៃៈ ៤ គឺ កា ុង្អរិ យសចា ៤ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ (ឋាៃៈ
៤ យា៉ាង្លៃះមាៃអធិ ប្បាយកា ុង្ព្ពះសូ ព្ត), ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ធម៌ ចដេល្មះថា អវិ ជាា
លនាះ លព្វេលដ្ឋយតួ សភាវៈបាៃដេ់ លមាហៈៃុ ះឯង្ ។
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អហិ រិកៈ
ព្វកយថា អហិ រិកៈ មាៃវចៃតថ ថា ៃ ហិ រិយតិ ៃ េជាិ យតី តិ អហិ រិលកា ប្បុ គគលោ
វាធមម សមូ លហា វា ។ អហិ រិកសស ភាលវា អហិ រិកកំ តលទវ អហិ រិកំ ។ ប្បុ គគេ ឬពួ កធម៌ ល្មះ
ថា អហិ រិកៈ លព្ព្វះអតថ ថាមិ ៃខ្លមស គឺ មិ ៃរលង្កៀស (ទុ ចា រិត មាៃកាយទុ ចា រិតជាលដើ ម) ភាវៈនៃ
អហិ រិកៈ ល្មះថា អហិ រិកកៈ (ភាពជាប្បុ គគេចដេមិ ៃខ្លមស ឬភាវៈជាពួ កធម៌ ចដេមិ ៃខ្លមស),
អហិ រិកកៈៃុ ះឯង្ ជាអហិ រិកៈ ។
អលនាតត ប្បប
ព្វកយថា អលនាតត ប្បប មាៃវចៃតថ ថា ៃ ឱតត ប្បបតី តិ អលនាតត ប្បបំ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះ
ថា អលនាតត ប្បប លព្ព្វះមាៃអតថ ថា មិ ៃខ្លលច (អំ លពើ បាប្បទុ ចា រិត) ។
កា ុង្ធម៌ ២ យា៉ាង្លៃះ អហិ រិកៈ មាៃការមិ ៃលខពើមទុ ចា រិតោំង្ឡាយ មាៃកាយទុ ចា រិត
ជាលដើ មជាេកា ណៈ លព្ប្បៀប្បដូ ចព្ជូកព្សុកមិ ៃលខពើមោមកដូ លចាាះ ។ ចំ ចណកអលនាតត ប្បបៈ មាៃ
ការមិ ៃខ្លលចទុ ចា រិតោំង្ឡាយ មាៃកាយទុ ចា រិតជាលដើ មជាេកា ណៈ លព្ប្បៀប្បដូ ចសតា មមាចមិ ៃ
ខ្លលចលភលើ ង្ដូ លចាាះ

លព្ព្វះលហតុ លនាះប្បុ រាណាចារយោំង្ឡាយ

លទើ ប្បលព្វេដេ់ អហិ រិកៈ

ៃិ ង្

អលនាតត ប្បបៈទុ កជាប្បុ គគោធិ ដ្ឋឋៃថា ៖
ជិ គុចេតិ

នាហិ រិលកា

ៃ ភាយតិ អលនាតត ប្បបី

បាបា គូ ថាវ សូ កលរា
សេលភា វិ យ បាវកា ។

ប្បុ គគេអា កមិ ៃមាៃហិ រិ រចមង្មិ ៃខ្លមសលខពើមបាប្ប ដូ ចព្ជូកមិ ៃលខពើមោមក, ប្បុ គគេអា ក
មិ ៃមាៃឱតត ប្បបៈ រចមង្មិ ៃខ្លលចបាប្បដូ ចមមាចមិ ៃខ្លលចលភលើ ង្ដូ លចាាះ ។ សពេ ថា “ជាលដើ ម” កា ុង្
ព្វកយថា ទុ ចា រិតោំង្ឡាយ មាៃកាយទុ ចា រិតជាលដើ ម លៃះគប្បបីព្ជាប្បថា លព្តពី សលន្ទង្ខគះយក
ទុ ចា រិតដ៏ លសស

មាៃវចី ទុចា រិតជាលដើ មលហើ យ

ចថមោំង្សលន្ទង្ខគះយកកិ លេសោំង្ឡាយ

ចដេជាលហតុ នៃទុ ចា រិតោំង្លនាះលទៀត លព្ព្វះថា អហិ រិកៈ ៃិ ង្អលនាតត ប្បបៈលៃះ មាៃជាព្ប្បចាំ
កា ុង្អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ។
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កា ុង្លពេចដេោរកេូ កនដលៅកា ុង្រលត
ត ោមកចដេមាៃសតា អាសិ រពិ សកា ុង្លពេ
លនាះ ល្មះថា មិ ៃលខពើមវតថ ុចដេលោមកលព្គាក ឬោមក្ង្ ល្មះថា មិ ៃខ្លលចលោសរប្បស់
អាសិ រពិ ស្ង្យា៉ាង្ណា, កា ុង្លពេចដេប្បុ គគេលធាើ បាប្ប លពេលនាះល្មះថា មិ ៃលខពើ មៃឹ ង្វតថ ុ
លោមកលព្គាក គឺ បាប្បលនាះលដ្ឋយអហិ រិកៈ្ង្ ល្មះថា មិ ៃខ្លលចលោសរប្បស់បាប្បលនាះ លដ្ឋយ
អលនាតត ប្បបៈ្ង្ដូ លចាាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ធម៌ ោំង្ ២ លៃះ លទើ ប្បព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាគូ ៃឹ ង្គាា ។
ឧទធ ចា ៈ
ព្វកយថា ឧទធ ចា ៈ មាៃវចៃតថ ថា ឧទធ តសស ភាលវា ឧទធ ចា ំ ភាវៈនៃប្បុ គគេចដេរលវើ រវាយ
ល្មះថា ឧទធ ចា ៈ, ឧទធ ចា ៈលនាះមាៃលសចកតី មិៃសង ប្ប់នៃចិ តតជាេកា ណៈ ដូ ចជាគំ ៃរល្ះចដេ
ហុ យល ើង្ លព្ព្វះដុ ំ ថមចដេប្បុ គគេលបាះលៅប្ប៉ា ះដូ លចាាះ ។ ព្វកយថា “លសចកតី មិៃសង ប្ប់” លៃះ បាៃ
ដេ់ ភាវៈចដេចិ តតមិ ៃ

ប្ប់លសង ៀមៃុ ះឯង្, លព្ប្បៀប្បដូ ចទង្់សូមបីមិៃព្បាសចាកដង្ទង្់ លព្ព្វះ

កមាលំង្រប្បស់ចខសចដេចង្ទុ កក៏ មិៃអាច

ប្ប់លសង ៀមបាៃ

លព្ព្វះកមាលំង្រប្បស់ខយេ់ ចដេប្បក់

យា៉ាង្ណា ឧទធ ចា ៈលៃះសូ មបីមិៃព្បាសចាកអារមម ណ៍ លព្ព្វះកមាលំង្រប្បស់អធិ លមាកា (សភាវៈ
ចដេកាត់ កតី គឺ ចុ ះស៊ ប្ប់កា ុង្អារមម ណ៍) ក៏ មិៃអាច

ប្ប់លសង ៀម គឺ មាៃចតភាពញាប្ប់ែ័រកា ុង្

អារមម ណ៍លនាះ លព្ព្វះកមាលំង្រប្បស់អលយាៃិ លោមៃសិ ការៈដូ លចាាះ ។
លោភៈ
ព្វកយថា លោភៈ មាៃវចៃតថ ថា េុ ពភ តីតិ លោលភា សភាវៈល្មះថា លោភៈ លព្ព្វះអតថ
ថា ចង្់បាៃ ។
លោភៈលនាះមាៃការជាប្ប់សអិ តកា ុង្អារមម ណ៍ជាេកា ណៈ ដូ ចោាជាប្ប់ជ័ រដូ លចាាះ កា ុង្
ឧប្បមាលៃះមាៃលសចកតី លព្ប្បៀប្បដូ លចា ះថា កា ុង្លពេចដេោាជាប្ប់ជ័ រ គឺ ជ័ រសអិ តចដេលគលព្ប្បើ ជា
អនាេក់ ដ្ឋក់ ោា គប្បបីលឃើ ែថា លោភៈដូ ចោា អារមម ណ៍ដូ ចជ័ រដ្ឋក់ ោា ភាវៈចដេលោភៈ
ជាប្ប់កា ុង្អារមម ណ៍ដូ ចោាជាប្ប់ជ័ រ
អារមម ណ៍ ៃុ ះឯង្ ។

ជាការលព្ប្បៀប្បលធៀប្បឲ្យលឃើ ែថា

លោភៈជាអា កជាប្ប់កា ុង្
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មោ៉ាង្វិ ែលទៀត លព្ប្បៀប្បលធៀប្បឲ្យលឃើ ែថា លោភៈលៃះដូ ចជាជ័ រចដេជាលហតុ ឲ្យោា
ជាប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្វតថ ុ គឺ កា ុង្លវោចដេោាជាប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្វតថ ុមាៃចមកល

ើ ជាលដើ ម ចដេលគ

ោប្បជ័ រសអិ តទុ ក គប្បបីលឃើ ែប្បុ គគេ ឬចិ តតដូ ចោា គប្បបីលឃើ ែអារមម ណ៍ដូ ចវតថ ុមា ៃ ចមក
ល

ើ ជាលដើ ម, គប្បបីលឃើ ែលោភៈដូ ចជាជ័ រសអិ ត ក៏ ជាការលព្ប្បៀប្បលធៀប្បឲ្យលឃើ ែថា លោភៈជា

លហតុ ឲ្យប្បុ គគេ ឬចិ តត ជាប្ប់កា ុង្អារមម ណ៍ ។
លោភៈលៃះជាមូ េ លៅថា លោភមូ េ ៃុ ះឯង្, ជាៃី វរណៈ លៅថា កាម្ៃេ ៈ,
ជាកមម ប្បថ លៅថា អភិ ជា, ជាការព្បាថាាចដេជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃទុ កា លៅថា តណា
ា , ជា
វិ ប្បសសៃូ ប្បកកិ លេស (ធម៌ ជាលព្គឿង្លៅហម ង្នៃវិ ប្បសសនា) ឬជាការជាប្ប់ចិ តត កា ុង្អធិ កុសេ
លៅថា ៃិ កៃតិ ជាលដើ ម លទើ ប្បមាៃល្មះលព្ចើ ៃាមឋាៃៈចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ។
ព្វកយដ៏ លសសចដេគួ រលព្វេោក់ ទង្ៃឹ ង្លោភលចតសិ កលៃះ បាៃលព្វេទុ កលហើ យ
កា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ១ ព្តង្់លោភមូ េចិ តត ។
ទិ ដឋិ
ព្វកយថា ទិ ដឋិ ចព្ប្បថា “ការយេ់ លឃើ ែ” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជាព្វកយកណា
ត េ ៗ សំ លៅដេ់
សមាមទិ ដឋិ គឺ លសចកតី យេ់ លឃើ ែព្តូវក៏ បាៃ, សំ លៅដេ់ មិ ចាេទិ ដឋិ គឺ លសចកតី យេ់ លឃើ ែខុស
ក៏ បាៃ ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ១ ព្តង្់លោភមូ េចិ តត , ក៏ ប្ប៉ាុចៃត ព្វកយថា ទិ ដឋិ លៃះ
កាេមកកា ុង្អធិ ការនៃអកុ សេចិ តតរាប្ប់ថាជាអកុ សេលចតសិ កមោ៉ាង្ប្បណឌិតក៏ រចមង្យេ់
បាៃថា លោកសំ លៅយកមិ ចាេទិ ដឋិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ ។ ព្វកយថា មិ ចាេទិ ដឋិ មាៃវចៃតថ ថា មិ ចាេ ប្បសសៃតិ
ាយាតិ មិ ចាេទិ ដឋិ ចព្ប្បថា សភាវៈចដេលធាើ ឲ្យសតា យេ់ ខុស ល្មះថា មិ ចាេទិ ដឋិ ។ កា ុង្ ព្ពហម ជាេសូ ព្ត ព្ពះពុ ទធជាមាាស់ព្ាស់សចមត ង្ មិ ចាេទិ ដឋិ ទុកដេ់ លៅ ៦២ យា៉ាង្ ជាទិ ដឋិ ចដេព្ប្បព្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយអំ ណាចអាតៃិ ង្លោក (សតា លោក) ទិ ដឋិ ៦២ យា៉ាង្លនាះអាចប្បំ ព្ពួែបាៃជា ១០
យា៉ាង្គឺ ៖ លោកលទៀង្ ១, លោកមិ ៃលទៀង្ ១, លោកមាៃទី ប្បំ ្ុត ១, លោកមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត ១,
ជី វៈ(អាត)ៃិ ង្សរី រៈ(ខៃធ ៥)ដូ ចគាា ១, ជី វៈៃិ ង្សរី រៈល្សង្គាា ១,លព្កាយពី ោលប្ប់សតា រចមង្លកើ ត
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លទៀត ១, លព្កាយពី ោលប្ប់សតា រចមង្មិ ៃលកើ តលទៀត ១, លព្កាយពី ោលប្ប់សតា រចមង្លកើ តលទៀតខលះ
លព្កាយពី ោលប្ប់សតា រចមង្មិ ៃលកើ តលទៀតខលះ ១, លព្កាយពី ោលប្ប់សតា ៃឹ ង្លកើ តលទៀតក៏ មិៃចមៃ
ៃឹ ង្មិ ៃលកើ តលទៀតក៏ មិៃចមៃ ១ ។ ទិ ដឋិ ោំង្លៃះ រចមង្ជាទិ ដឋិ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលព្ព្វះព្បារពធ ខៃធ
ជាចំ ចណកអតី ត

នៃពួ កសមណព្ព្វហម ណ៍អា កបាៃប្បុ លពា ៃិវាោៃុ សសតិ ញ្ញញណ

ចដេកៃល ង្លៅលហើ យបាៃលព្ចើ ៃខលះ,

ជាទិ ដឋិ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

រឭកជាតិ

លព្ព្វះព្បារពធ ខៃធ ជាចំ ចណក

អនាគតនៃសមណព្ព្វហម ណ៍អា កបាៃចុ តូប្បបាតញ្ញញណខលះ, ជាទិ ដឋិ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ លព្ព្វះការ
ៃឹ កគិ តព្តិ ះរិ ះយកជាលគាេព្តិ ះរិ ះនៃសមណព្ព្វហម ណ៍ចដេ
សូ មបីទិដឋិ ដនទលព្តពី លៃះ

ជាទិ ដឋិ ចដេព្ប្បកាៃ់ យកមង្គេកតី

ជាអា កគិ តខលះ,

មោ៉ាង្លទៀត

ជាទិ ដឋិ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយ

អំ ណាចកិ ចាប្បដិ ប្បតតិ លដើ មបី លសចកតី ប្បរិ សុទធ ចាកសង្ារវដត ជាលដើ មកតី សុ ទធ ចតជាទិ ដឋិ ចដេចប្បក
លចែពី ទិដឋិ ោំង្លៃះឯង្ ដូ ចជាកាេយេ់ លឃើ ែថាមាៃអាត លហើ យអាតលនាះលទៀង្ ក៏ លកើ ត
លសចកតី ព្បាថាាលដើ មបីឲ្យអាតលនាះដេ់ ៃូ វលសចកតី ប្បរិ សុទធ ដេ់ ៃូ វ លសចកតី សុខ ដេ់ ៃូ វលសចកតី
សលព្មច លទើ ប្បប្បញ្ញ តតិប្បដិ ប្បោ ឬវតត ប្បដិ ប្បតតិ លដើ មបីលសចកតី ប្បរិ សុទធ លដើ មបីលសចកតី សុខ លដើ មបី
លសចកតី សលព្មចនៃអាតលនាះ លដ្ឋយព្ប្បការល្សង្ ៗ ចដេសុ ទធ ចតជាប្បដិ ប្បោ ឬវតត ប្បដិ ប្បតតិ
ចដេប្បញ្ញ តតិល ើង្ លដ្ឋយអំ ណាចនៃមិ ចាេទិ ដឋិ ោំង្អស់ ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ទិ ដឋិ ោំង្ឡាយរចមង្មាៃលព្ព្វះសកាកយទិ ដឋិ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃមាៃសកាកយទិ ដឋិ លទក៏ រចមង្
មិ ៃមាៃទិ ដឋិ ោំង្លៃះល ើយ សមដូ ចព្ពះឥសិ ទតត លតថ រលព្វេ (ៃឹ ង្ចិ តុតគហប្បតី ) ថា “ឥមា លខ្ល
គហប្បតិ ទិ ដឋិ លយា សកាកយទិ ដឋិ យា សតិ លហាៃតិ , សកាកយទិ ដឋិ យា អសតិ ៃ លហាៃតិ

(១)”

ចព្ប្បថា

“មាាេគហប្បតី កាេលប្បើ មាៃសកាកយទិ ដឋិ ទិ ដឋិ ោំង្លៃះលទើ ប្បមាៃ, កាេលប្បើ មិៃមាៃសកាកយទិ ដឋិ
លទ ទិ ដឋិ ោំង្លៃះក៏ រចមង្មិ ៃមាៃល ើយ” ។ សកាកយទិ ដឋិ ចព្ប្បថា “លសចកតី យេ់ លឃើ ែខុស
កា ុង្កាយចដេមាៃ” ព្វកយថា “សកាកយ កាយចដេមាៃ” កា ុង្ទី លៃះ បាៃដេ់ ឧបាោៃកា ៃធ ៥

(១)
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អធិ ប្បាយអក្ុ សលសចត្សិក្

ចដេមាៃលនាះឯង្ ។ សកាកយទិ ដឋិ មាៃ ២០ លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ឧបាោៃកា ៃធ ៥ ខៃធ ៃីមួយ ៗ
មាៃអាការ ៤ យា៉ាង្គឺ លព្វេកា ុង្រូ ប្បកា ៃធមុៃ ៖
១. រូ ប្បំ អតត លា សមៃុ ប្បសសតិ

រចមង្ពិ ចារណាលឃើ ែៃូ វរូ ប្បថាជាខលួៃ,

២. រូ ប្បវៃត ំ វា អាតៃំ

ពិ ចារណាលឃើ ែៃូ វខលួៃថាមាៃរូ ប្ប,

៣. អតត ៃិ វា រូ ប្បំ
៤. រូ ប្បសមឹ វា អាតៃំ
សូ មបីកាុង្ខៃធ ដ៏លសស

ពិ ចារណាលឃើ ែៃូ វរូ ប្បមាៃកា ុង្ខលួៃ,
ពិ ចារណាលឃើ ែៃូ វខលួៃមាៃកា ុង្រូ ប្ប(១) ។
មាៃលវទនាខៃធ ជាលដើ មក៏ ដូចគាា

លដ្ឋយៃ័ យថា

“រចមង្

ពិ ចារណាលឃើ ែៃូ វលវទនាថាជាខលួៃ” ជាលដើ ម លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បរួ មជាសកាកយទិ ដឋិ ២០ ។
មាៃះ
ព្វកយថា មាៃះ មាៃវចៃតថ ថា លសលយោហមសមី តិ អាទិ នា មញ្ញ តីតិ មាលនា ចព្ប្បថា
“សភាវធម៌ ល្មះថា មាៃះ លព្ព្វះមាៃអតថ ថាព្ប្បកាៃ់ ខលួៃ” លដ្ឋយៃ័ យថា “អាាមអែជាប្បុ គគេ
ព្ប្បលសើ រជាង្”ជាលដើ ម ។ មាៃះលនាះមាៃការលេើ កតលមកើ ង្ខលួៃជាេកា ណៈ ចមៃពិ ត លោក
លព្វេដេ់ មាៃះថា “មាៃលសចកតី ព្បាថាាដូ ចទង្់ ជាអាការព្បាកដ” គឺ កា ុង្លពេចដេលកើ ត
ល ើង្ រចមង្មាៃអាការព្បាកដដូ ចជា ចង្់ លេើ កខលួៃទុ កកា ុង្ទី ខពស់ ដូ ចទង្់ចដេលគលេើ កឲ្យ
ខពស់ល ើង្ដូ លចាាះ ។
មាៃះ ៧ យា៉ាង្
ចំ ចណកកា ុង្ គមពី រវិ ភង្គ ព្ទង្់ព្ាស់សចមដ ង្មាៃះទុ ក ៧ យា៉ាង្ គឺ មាៃះ ១ អតិ មាៃះ ១
មានាតិ មាៃះ ១ ឱមាៃះ ១ អធិ មាៃះ ១ អសមិ មាៃះ ១ មិ ចាេមាៃះ ១ ចដេមាៃព្វកយអធិ ប្បាយ
ដូ ចតលៅលៃះ ៖

(១)

ចូ
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កា ុង្ប្បណា
ដ មាៃះ ៧ យា៉ាង្លនាះ

ព្វកយថា មាៃះ បាៃដេ់ លសចកដី ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃ លដ្ឋយ

អំ ណាចវតថ ុ មាៃជាតិ កំលណើត (ជាតិ ព្តកូ េ) ជាលដើ មចតមោ៉ាង្ មិ ៃោក់ ទង្ៃឹ ង្រូ ប្បប្បុ គគេ
លដ្ឋយការប្បលង្ខអៃខលួៃចូ េលៅលព្ប្បៀប្ប្េឹ មគាាថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគ” ជាលដើ មល ើយ ។
លសចកដី ថា ព្ពះរាជាក៏ រចមង្មាៃលសចកដី ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃ គឺ ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃជាៃិ ចាថា “លយើ ង្ជាព្ពះរាជា”
ជាលដើ ម លដ្ឋយមិ ៃមាៃការលព្ប្បៀប្ប្េឹ មៃឹ ង្អា កដនទថា “លយើ ង្ជាព្ពះរាជា ចំ ចណកលគមិ ៃចមៃ
ជា ព្ពះរាជាលទ” ជាលដើ មល ើយ សូ មបីប្បុលរាហិ ត លសនាប្បតី ជាពហុ សសូតជាលដើ ម ក៏ មាៃ
លសចកដី ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃយា៉ាង្លៃះបាៃ ។
ចំ ចណក អតិ មាៃះ ជាលសចកដី ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃព្គប្បសង្កត់អា កដនទលដ្ឋយជាតិ កំលណើត
ជាលដើ ម លដ្ឋយៃ័ យថា“លយើ ង្ជាព្ពះរាជា លយើ ង្ព្ប្បលសើ រជាង្ អា កលៃះព្គាៃ់ ចតជាកុ ដុមពិកៈ កា ុង្
លោកលៃះមិ ៃមាៃប្បុ គគេណាដូ ចលយើ ង្លទ”ដូ លចា ះជាលដើ ម សូ មបីកាុង្ប្បុ គគេដ៏ លសសក៏ ដូចគាា។
ចំ ចណក មានាតិ មាៃះ ជាមាៃះចដេលកើ តល ើង្លដ្ឋយៃ័ យយា៉ាង្លៃះថា “ ប្បុ គគេលៃះ
កាេមុ ៃលសមើ ៃឹ ង្អាាមអែ

ចតឥ ូវលៃះអាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្”

ព្ប្បណាំង្ព្ប្បចជង្ជាមួ យប្បុ គគេចដេខលួៃគិ តថាលសមើ គាា

នៃប្បុ គគេចដេមាៃការ

ឬព្ប្បហាក់ ព្ប្បចហេគាាកា ុង្កាេមុ ៃ

លហើ យលព្កាយមកខលួៃេអ ជាង្ ឬ ព្ប្បលសើ រជាង្ ។
ព្វកយថា ឱមាៃះ បាៃដេ់ មាៃះចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយការដ្ឋក់ ខលួៃទុ កកា ុង្ទី ោប្បជាង្
លគលដ្ឋយលហតុ មាៃជាតិ កំលណើតជាលដើ ម ចដេលព្វេបាៃថា ជាលសចកដី ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃ គឺ ព្ប្បកាៃ់
ខលួៃថា “អាាមអែអៃ់ ជាង្ លថាកោប្បជាង្លគ” ៃុ ះឯង្ ។
ចំ ចណក អធិ មាៃះ ជាលសចកដី ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃថា “អាាមអែជាអា កសលព្មចៃូ វសចា ធម៌ ,
ចំ ចណកប្បុ គគេលៃះមិ ៃបាៃសលព្មចលទ” អធិ មាៃះលៃះរចមង្លកើ តដេ់ ប្បុ ថុជាៃអា កមាៃសី េ
ប្បរិ សុទធ មិ ៃព្ប្បមាទកា ុង្កមម ដ្ឋឋៃ ព្បារពធ វិប្បសសនាបាៃនាមរូ ប្បប្បរិ លចេ ទញាណ ប្បចា យប្បរិ គគហញាណ ៃិ ង្សមម សៃញាណលហើ យ ខណៈសលព្មចឧទយពា យញ្ញញណថមី ៗ ចដេញាណលៃះ
លៅទៃ់ ខាី ក៏ ព្តូវវិ ប្បសសៃូ ប្បកកិ លេសោំង្ឡាយមាៃពៃលឺ ជាលដើ មព្គប្បសង្កត់ ក៏ លធាើ ឲ្យសមាគេ់
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ខុសថា “អាាមអែជាអា កសលព្មចៃូ វសចា ធម៌ ជាព្ពះអរិ យប្បុ គគេ ចំ ចណកប្បុ គគេលៃះលៅជា
ប្បុ ថុជាៃ”ដូ លចា ះ ។
ចំ ចណក អសមិ មាៃះ បាៃដេ់ លសចកដី ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃថា “ខលួៃមាៃលៅកា ុង្ខៃធ ោំង្ឡាយ
មាៃរូ ប្បជាលដើ ម” អធិ ប្បាយថា ជាមាៃះចដេលកើ តល ើង្ថា “ខលួៃមាៃរូ ប្ប” ជាលដើ ម ាមទំ ៃង្
ដូ ចគាាៃឹ ង្សកាកយទិ ដឋិ ល្សង្គាាព្តឹ មចត លនាះជាលសចកដី យេ់ លឃើ ែខុស ចតលៃះជាលសចកដី
ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃ ។
ចំ ចណក
បាប្បជាលដើ ម

មិ ចាេមាៃះ បាៃដេ់

មាៃះចដេលកើ តល ើង្លព្ព្វះមាៃការង្ខរចដេជា

ចមៃពិ តពួ កជៃព្វេកាេលធាើ បាប្បលព្ចើ ៃឬលធាើ បាប្បចដេមៃុ សសោំង្ឡាយមិ ៃ

ហា៊ៃលធាើ ឬមួ យមិ ៃអាចលធាើ បាៃ ក៏ រចមង្លេើ កតលមកើ ង្ខលួៃថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្ អាាមអែអាចលធាើ បាៃ លគមិ ៃអាចលធាើ បាៃ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។

មាៃះ ៩ យា៉ាង្
កា ុង្គមពី រវិ ភង្គលនាះ ព្ទង្់ព្ាស់សចមដ ង្មាៃះ ៩ យា៉ាង្លទៀតគឺ ៖
ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគ” នៃប្បុ គគេចដេព្ប្បលសើ រជាង្លគ ១,
ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែលសមើ ៃឹ ង្លគ” នៃប្បុ គគេចដេព្ប្បលសើ រជាង្លគ ១,
ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែលថាកោប្បជាង្លគ” នៃប្បុ គគេចដេព្ប្បលសើ រជាង្លគ ១,
ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគ” នៃប្បុ គគេចដេលសមើ ៃឹ ង្លគ ១,
ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែលសមើ ៃឹ ង្លគ” នៃប្បុ គគេចដេលសមើ ៃឹ ង្លគ ១,
ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែលថាកោប្បជាង្លគ ” នៃប្បុ គគេចដេលសមើ ៃឹ ង្លគ ១,
ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគ” នៃប្បុ គគេចដេលថាកោប្បជាង្លគ ១,
ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែលសមើ ៃឹ ង្លគ” នៃប្បុ គគេចដេលថាកោប្បជាង្លគ ១,
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ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែលថាកោប្បជាង្លគ” នៃប្បុ គគេចដេលថាកោប្បជាង្លគ ១ ។
អធិ ប្បាយមាៃះ ៩ យា៉ាង្កា ង្
ុ អដឋ កថាយា៉ាង្លៃះ
កា ុង្មាៃះោំង្ ៩ យា៉ាង្លៃះ ការព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគ” នៃប្បុ គគេអា ក
ព្ប្បលសើ រជាង្លគ រចមង្លកើ តមាៃដេ់ ព្ពះរាជាៃិ ង្ដេ់ ពួ កប្បពា ជិត មាៃលសចកតី ថា ព្ពះរាជា
រចមង្ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃថា “ព្ពះរាជាអា កដូ ចអាាមអែ លដ្ឋយចដៃកដី លដ្ឋយព្ទពយកដី លដ្ឋយពេ
ព្វហៃៈជាលដើ មកដី ” ៃរណាហា ៃឹ ង្មាៃដូ ចអាាមអែ ។ សូ មបីប្បពា ជិតក៏ រចមង្ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃ យា៉ាង្
លៃះថា “ប្បពា ជិតអា កដូ ចអាាមអែ លដ្ឋយសី េ ឬធុ តង្គ ជាលដើ ម ៃរណាហា ៃឹ ង្មាៃ ដូ ចអាាមអែ ” ។
សូ មបីការព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែលសមើ ៃឹ ង្លគ” នៃប្បុ គគេអា កព្ប្បលសើ រជាង្លគ រចមង្លកើ ត
មាៃដេ់ ព្ពះរាជាៃិ ង្ពួ កប្បពា ជិតោំង្លនាះ យា៉ាង្លៃះថា ព្ពះរាជារចមង្ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃថា “រាប្ប់
លដ្ឋយចដៃកតី លដ្ឋយព្ទពយកតី លដ្ឋយពេព្វហៃៈជាលដើ មកតី មាៃអាី ល្សង្គាារវាង្អាាមអែៃិ ង្
ព្ពះរាជាអង្គដនទលៅ”, សូ មបីពួកប្បពា ជិតក៏ រចមង្ ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃថា “រាប្ប់លដ្ឋយសី េ ឬធុ តង្គ
ជាលដើ ម មាៃអាី ល្សង្គាារវាង្អាាមអែៃឹ ង្ប្បពា ជិតដនទលៅ” ។
សូ មបីការព្ប្បកាៃ់ ថា

“អាាមអែលថាកោប្បជាង្លគ”

នៃប្បុ គគេអា កព្ប្បលសើ រជាង្លគ

រចមង្លកើ តមាៃដេ់ ព្ពះរាជាៃិ ង្ពួ កប្បពា ជិតោំង្លនាះ មាៃលសចកតី ថា ព្ពះរាជាអង្គណាមាៃ
ចដៃកតី ព្ទពយកតី ពេព្វហៃៈជាលដើ មកតី មិ ៃប្បរិ ប្បូណ៌ ព្ពះរាជាអង្គលនាះក៏ រចមង្ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃ យា៉ាង្
លៃះថា “សព្មាប្ប់អាាមអែព្តឹ មចតមាៃលសចកតី សុខលដ្ឋយល្មះថារាជាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ៃឹ ង្ជារាជា
យា៉ាង្ណាលប្បើ អាាមអែមិ ៃមាៃសូ មបីចតចដៃ”។ សូ មបីពួកប្បពា ជិតចដេមាៃោភសកាករៈតិ ច
រចមង្ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃថា “អាាមអែជាធមម កថិ ក ជាពហុ សសូត ជាមហាលថរ ព្តឹ មចតជាល្មះ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ អាាមអែបាៃល្មះថា ជាធមម កថិ កយា៉ាង្ណា ជាពហុ សសូតយា៉ាង្ណា ជា មហាលថរ
យា៉ាង្ណា លប្បើ អាាមអែមិ ៃមាៃោភសកាករៈដូ លចា ះ” ។
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ការព្ប្បកាៃ់ ោំង្ឡាយថា អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគជាលដើ ម នៃប្បុ គគេអា កលសមើ ៃឹ ង្លគ
រចមង្លកើ តមាៃដេ់ ប្បុ គគេោំង្ឡាយ មាៃអាមាតយជាលដើ ម លសចកតី ថា អាមាតយកតី លៅហាាយ
ព្កុង្កតី រចមង្ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃថា “អា ករាជការដនទចដេដូ ចអាាមអែ លដ្ឋយលភាគព្ទពយ យាៃ
ពេព្វហៃៈជាលដើ ម អា កណាមួ យៃឹ ង្មាៃដូ ចអាាមអែ” ឬថា “មាៃអាី ខុសគាារវាង្អាាមអែ
ៃឹ ង្អា ករាជការដនទលនាះ” ឬថា “អាាមអែជាអាមាតយព្តឹ មចតល្មះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ សូ មបីរប្បស់
ប្បរិ លភាគ លព្គឿង្លសល ៀកដណតប្ប់ អាាមអែក៏ មិៃមាៃ អាាមអែល្មះថាជាអាមាតយយា៉ាង្លម៉ា ច
លៅ” ដូ លចា ះ ។
ការព្ប្បកាៃ់ ោង្
ំ ឡាយថា អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគជាលដើ ម នៃប្បុ គគេអា កលថាកោប្ប
ជាង្លគ រចមង្លកើ តមាៃដេ់ ប្បុ គគេោំង្ឡាយ មាៃពួ កោសៈជាលដើ ម លសចកតី ថា ប្បុ គគេចដេ
ជាោសៈរចមង្ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃថា “ោសៈដនទចដេលសមើ ៃឹ ង្អាាមអែ រាប្ប់ោំង្ខ្លង្មាា ខ្លង្ប្បិ ា
អា កណាមួ យៃឹ ង្មាៃដូ ចអាាមអែ

អា កដនទកាេមិ ៃអាចចិ ញ្ាឹមជី វិតលដ្ឋយខលួៃឯង្បាៃក៏

រចមង្ជាោសៈ លព្ព្វះលហតុ នៃន្េ ចំ ចណកអាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លព្ព្វះមកាមវង្សព្តកូ េ”
ឬថា “រាប្ប់លដ្ឋយភាពជាោសៈចដេប្បរិ សុទធ ោំង្ពី រខ្លង្ (ខ្លង្មាា ខ្លង្ប្បិ ា) ៃឹ ង្មាៃអាី ល្សង្
គាារវាង្អាាមអែៃិ ង្ោសៈដនទលនាះ លដ្ឋយភាពជាោសៈចដេមកាមវង្សព្តកូ េ” ឬថា
“អាាមអែបាៃភាពជាោសៈលដ្ឋយអំ ណាចនៃន្េ

ក៏ ប្ប៉ាុចៃត

អាាមអែពុ ំចមៃមាៃឋាៃៈជា

ោសៈមកអំ ពីខ្លង្មាាៃិ ង្ខ្លង្ប្បិ ាលទ ៃឹ ង្ជាោសៈយា៉ាង្លម៉ា ចលៅ” ពួ កោសៈមាៃការព្ប្បកាៃ់
ខលួៃយា៉ាង្ណា សូ មបីប្បុគគេោំង្ឡាយ មាៃអា កលចាេសំ រាម ពួ កចណា
ឌ េជាលដើ ម ក៏ រចមង្
ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃយា៉ាង្លនាះដូ ចគាា ។
គប្បបីព្ជាប្បថា

ការចដេអដឋ កថា លោកលព្វេដេ់ ព្ពះរាជាៃិ ង្ពួ កប្បពា ជិតទុ កកា ុង្

ឋាៃៈប្បុ គគេអា កព្ប្បលសើ រជាង្លគចតមោ៉ាង្លនាះ

លោកលព្វេលៅាមភាពជាក់ ចសត ង្លដ្ឋយ

អំ ណាចថា ព្ពះរាជាៃុ ះឯង្ កាេលព្ប្បៀប្បលធៀប្បជាមួ យៃឹ ង្អា កដនទលហើ យក៏ រចមង្ព្ប្បលសើ រជាង្
លគលេើ ច្ៃដី ចំ ចណកប្បពា ជិតលនាះក៏ ជាអា កព្ប្បលសើ រជាង្ គឺ ព្ប្បលសើ រជាង្លគកា ុង្ប្បណា
ត ប្បរិ ស័ទ
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ោំង្ ៤ ចមៃពិ ត សូ មបីព្ពះរាជាក៏ រចមង្ជាអា កចដេលសមើ គាាៃឹ ង្លគបាៃ គឺ លសមើ គាាៃឹ ង្ព្ពះរាជា
អង្គដនទ អា កមាៃចដៃ ព្ទពយ ពេព្វហៃៈជាលដើ ម លសមើ គាាៃឹ ង្ព្ពះអង្គ លហើ យព្ទង្់ក៏ជាអា ក
លថាកោប្បជាង្លគបាៃ គឺ លថាកោប្បជាង្ព្ពះរាជាអង្គដនទចដេមាៃចដៃ ព្ទពយ ពេព្វហៃៈ
ជាលដើ មលព្ចើ ៃជាង្ព្ពះអង្គ, សូ មបីប្បពា ជិតក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា លព្ព្វះដូ លចាាះការព្ប្បកាៃ់ ោំង្ឡាយ
ចដេថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគ” ជាលដើ ម នៃប្បុ គគេអា កលសមើ ៃឹ ង្លគ ៃិ ង្ការព្ប្បកាៃ់
ោំង្ឡាយចដេថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគ” ជាលដើ ម នៃប្បុ គគេអា កលថាកោប្បជាង្លគ
លទើ ប្បមាៃដេ់ ព្ពះរាជាៃិ ង្ប្បពា ជិត សូ មបីោក់ ទង្ៃឹ ង្ប្បុ គគេដ៏ លសសមាៃអាមាតយ ឬលៅហាាយ
ព្កុង្ ោសៈ ឬមៃុ សសចណា
ឌ េជាលដើ ម ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បាមទំ ៃង្លៃះដូ ចគាា ។
មោ៉ាង្លទៀត ប្បណា
ត មាៃះ ៩ យា៉ាង្លៃះ សលន្ទង្ខគះបាៃពី រព្ប្បលភទ គឺ មាៃះចដេជា ការ
ព្ប្បកាៃ់ ខលួៃាមលសចកតី ពិត ៃិ ង្មាៃះចដេជាការព្ប្បកាៃ់ ខលួៃាមលសចកតី មិៃពិ ត អធិ ប្បាយ
ថា ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្លគ” នៃប្បុ គគេអា កព្ប្បលសើ រជាង្លគ, ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាម
អែលសមើ ៃឹ ង្លគ” នៃប្បុ គគេអា កលសមើ ៃឹ ង្លគ ៃិ ង្ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែលថាកោប្បជាង្លគ” នៃ
ប្បុ គគេអា កលថាកោប្បជាង្លគ ជាមាៃះចដេជាការព្ប្បកាៃ់ ខលួៃាមលសចកតី ពិត មាៃះលព្តពី លៃះ
ជាការព្ប្បកាៃ់ ខលួៃាមលសចកតី មិៃពិ ត មាៃះចដេជាការព្ប្បកាៃ់ ខលួៃាមលសចកតី ពិត ជាមាៃះ
ចដេអរហតត មគគ គប្បបីព្ប្បហារ

មាៃះចដេជាការព្ប្បកាៃ់ ខលួៃាមលសចកតី មិៃពិ ត

ជាមាៃះ

ចដេលោាប្បតតិ មគគ គប្បបីព្ប្បហារដូ លចា ះ ។ ចដេលព្វេមកលៃះជាមាៃះ ៩ យា៉ាង្ ។
លោសៈ
ព្វកយថា លោសៈ មាៃវចៃតថ ថា ទុ សសតី តិ លោលោ ចព្ប្បថា សភាវធម៌ ចដេល្មះថា
លោសៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ព្ប្បទូ សត ។ លោសៈលនាះ មាៃភាពកាចោហាវជាេកា ណៈ ដូ ច
អាសិ រពិ សចដេព្តូវលគវាយ ។
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ចមៃពិ ត លោសៈកាេលកើ តល ើង្ រចមង្ព្ប្បទូ សត ខលួៃឯង្ រចមង្ព្ប្បទូ សត អា កដនទ, ចត
ៃឹ ង្ព្ប្បទូ សត អា កដនទ ឬមិ ៃព្ប្បទូ សត ក៏ លដ្ឋយ លកើ តល ើង្កា ុង្សនាតៃរប្បស់ប្បុ គគ េណា ក៏ រចមង្
ព្ប្បទូ សត ប្បុ គគេៃុ ះឯង្លដ្ឋយពិ ត លដ្ឋយលហាចលៅសូ មបីព្តឹ មចតលធាើ រូ ប្ប គឺ ពណ៌សមបុរន្េ មុខ
គួ រឲ្យសអ ប្ប់ ដូ ចជារប្បស់លោមកលព្គាកមាៃោមកជាលដើ ម ចដេប្បុ គគេចាប្ប់កាៃ់ លដើ មបីលចាេ
លៅលេើ អា កដនទឲ្យព្ប្បឡាក់ លោះប្បី លចាេព្តូវអា កដនទ ឬមិ ៃព្តូវក៏ លដ្ឋយ កាេខលួៃជាអា ក
ចាប្ប់កាៃ់ គឺ ថាខលួៃៃុ ះឯង្ជាអា កព្ប្បឡាក់ លដ្ឋយរប្បស់លោមកលព្គាកលនាះដូ លចាាះ ។
លោសៈដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាមូ េ លៅថា “លោសមូ េ” ដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាៃី វរណៈ លៅថា
“ពោបាទៃី វរណៈ”, ដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាកមម ប្បថ លៅថា “ពោបាទ” ។េ។ ព្វកយអធិ ប្បាយ
ដ៏ លសស គប្បបីព្ជាប្បាមចដេបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្លោសមូ េចិ តតកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ១ ៃុ ះឯង្ ។
ឥសា
ព្វកយថា ឥសា មាៃវចៃតថ ថា ឥសសតី តិ ឥសា ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា ឥសា
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ព្ចចណៃ ។ ឥសាលនាះមាៃការ្ាៃី ស (ព្ោំមិៃបាៃ) ៃូ វសមបតតិ រប្បស់អា ក
ដនទជាេកា ណៈ ។
វតថ ុចដេល្មះថា សមបតតិ រប្បស់អា កដនទ បាៃដេ់ អាវាស ទី លៅអាព្ស័ យ, កុ េៈ
ព្តកូ េ, ោភ រប្បស់ចដេគួ របាៃ មាៃប្បចា័ យ ៤ ជាលដើ ម, វណណៈ ព្វកយសរលសើ រ ៃិ ង្ ធមម
ចំ លណះដឹ ង្កា ុង្ព្ពះប្បរិ យតតិ ធម៌ ឬកា ុង្វិ ជាាចដេមិ ៃមាៃលោសកា ុង្្ល ូវលោក ។ វតថ ុ មាៃ
អាវាសជាលដើ ម ល្មះថា “សមបតតិ ” លព្ព្វះជារប្បស់ចដេប្បុ គគេគប្បបីដេ់ ព្ពម គឺ គប្បបី
សលព្មចលដើ មបីការលៅជាសុ ខកា ុង្ប្បចា ុប្បបៃា ។ ភាវៈចដេព្ោំមិៃបាៃ កាេលឃើ ែអា កដនទ
មាៃទី លៅអាព្ស័ យេអ ៗ

ព្សស់ោអត

គួ រឲ្យចង្់រស់លៅព្ប្បលសើ រជាង្រប្បស់ខលួៃ

ល្មះថា

លសចកតី ព្ចចណៃសមបតតិ គឺ អាវាសរប្បស់អា កដនទ សូ មបីសមបតតិ ដ៏ លសសមាៃ កុ េៈ ព្តកូ េ
ជាលដើ ម ក៏ ដូចគាា ។ គប្បបីព្ជាប្បថាព្វកយថា “លសចកតី ព្ចចណៃសមបតតិ រប្បស់អា កដនទ” លៃះជា
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លវាហារលព្វេដេ់ វតថ ុចដេជាទី អាព្ស័ យនៃលសចកតី ព្ចចណៃលនាះ
អា កដនទៃុ ះឯង្
មោ៉ាង្លទៀត

លសចកតី ព្ចចណៃ

ជាលសចកតី ព្ចចណៃចដេព្បារពធ សមបតតិ រប្បស់អា កដនទលនាះលកើ តល ើង្

ឥសាលៃះ

ៃឹ ង្លព្វេបាៃថាព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយព្បារពធ ៃូវោភសកាករៈជាលដើ ម

ចដេអា កដនទបាៃទទួ េ លសចកតី លៃះសមដូ ចព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្ គមពី រធមម សង្គណីៃិ លកា ប្បកណឌ(១) ថា “ឥសាសំ លយាជៃៈ លតើ ដូ ចលមត ច ? បាៃដេ់ ឥសា គឺ លសចកតី ព្ចចណៃ អាការ
ព្ចចណៃ ភាពនៃចិ តតព្ចចណៃ លសចកតី ្ាៃី ស អាការ្ាៃី ស ភាពនៃចិ តត្ាៃី ស កា ុង្
ោភសកាករៈ ការលគារព ការរាប្ប់អាៃ ការសំ ពះ ៃិ ង្ការប្បូ ជា រប្បស់ប្បុ គគេដនទណា លៃះ
លៅថា ឥសាសំ លយាជៃៈ” ។ កាេមាៃឥសាលកើ តល ើង្ ចិ តត រប្បស់ប្បុ គគេចដេមាៃឥសា
រចមង្លតតព្កហាយ មិ ៃមាៃលសចកតី លព្តកអរល ើយ លព្ព្វះលហតុ លនាះប្បុ រាណាចារយ ោំង្ឡាយ
លទើ ប្បបាៃលព្វេទុ កជាគាថាដូ លចា ះថា ៖
ឥសាៃេសិ ខ្ល លយសំ

ហទលយ ជេតី ធ លត

លៃវ វិ ៃេៃតិ បាលមាជា ំ

សមព ោ
ុ ធ ទី ហិ លសវិ តំ ។

“ប្បុ គគេណាកា ុង្លោកលៃះ មាៃលភលើ ង្ គឺ លសចកតី ព្ចចណៃឆ្ងប្បល្ះកា ុង្ចិ តត ប្បុ គគេលនាះ
រចមង្មិ ៃបាៃទទួ េៃូ វការរី ករាយចិ តត ចដេប្បណឌិតោំង្ឡាយ មាៃព្ពះសមាមសមព ុទធជាលដើ ម
បាៃលសពលហើ យ” ។
លព្ព្វះដូ លចាាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ឥសាលៃះ ជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្មុ ទិាចដេជាលសចកតី លព្តកអរ
កា ុង្សមបតតិ រប្បស់អា កដនទ ។ មោ៉ាង្លទៀត ប្បុ គគេចដេមាៃឥសាព្គប្បសង្កត់ រចមង្ជាអា ក
លព្ចើ ៃលដ្ឋយការព្ប្បណាំង្ព្ប្បចជង្ ចិ តតរប្បស់លគរចមង្លតតព្កហាយអៃេ ះអចៃេ ង្ កាយរប្បស់លគ
រចមង្រោប្ប់រសេ់ លៅាមចិ តតមិ ៃសង ប្ប់លដ្ឋយអំ ណាចនៃការព្ប្បណាំង្ព្ប្បចជង្លនាះ ។ ឥសា
រចមង្ព្បារពធ សមបតតិ រប្បស់អា កដនទព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ។

(១)

អភិ .៧៩ទំ .១៦៣
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មចេ រិយៈ
ព្វកយថា មចេ រិយៈ មាៃវចៃតថ ថា មលចេ រសស ភាលវា មចេ រិយំ ចព្ប្បថា ភាវៈនៃប្បុ គគេ
ចដេកំណាែ់ ល្មះថា មចេ រិ យៈ (ភាពជាប្បុ គគេកំណាែ់) ។ មោ៉ាង្លទៀត មាៃវចៃតថ ថា
មា ឥទំ អចេ រិយំ អលញ្ញ សំ លហាតុ មយា លមវ លហាតូ តិ ប្បវតត ំ មចេ រិយំ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការថា “វតថ ុគួរអោារយលៃះ ចូ រកុ ំមាៃដេ់ ប្បុ គគេដនទល ើយ ចូ រមាៃដេ់
អាាមអែប្ប៉ាុ លណា
ណ ះចុ ះ” ល្មះថា មចេ រិ យៈ ។ ព្វកយថា វតថ គ
ុ ួ រអោារយ កា ុង្ទី លៃះ សំ លៅយក
សមបតតិ ចដេប្បុ គគេយេ់ ថាព្ប្បលសើ រ សមគួ រដេ់ ខលួៃចតមាាក់

មិ ៃគួ រដេ់ ប្បុ គគេដនទ ។

មចេ រិយៈលនាះ មាៃការោក់ លេៀមសមបតតិ រប្បស់ខលួៃជាេកា ណៈ ។ ព្វកយថា “ោក់ លេៀម”
កា ុង្ទី លៃះ

គឺ ភាវៈចដេមាៃចិ តតប្បលង្ខអៃលៅលដើ មបីមិៃចង្់ឲ្យប្បុ គគ េដនទដឹ ង្សមបតតិ រប្បស់ខលួៃ

ឬការមិ ៃលព្តកអរលដើ មបីប្បង្ខាែសមបតតិ រប្បស់ខលួៃដេ់ ប្បុ គគេដនទ មចេ រិយៈលនាះមាៃ ៥ យា៉ាង្
លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្បារពធ សមបតតិ ៥ យា៉ាង្ មាៃអាវាសរប្បស់ខលួៃជាលដើ ម លសចកតី លៃះសមដូ ច
ព្វកយចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្ គមពី រធមម សង្គណីៃិ លកា ប្បកណឌ(១) ថា “មចេ រិយសំ លយាជៃៈ លតើ ដូ ច
លមត ច ? បាៃដេ់ មចេ រិ យៈ គឺ លសចកតី កំណាែ់ ៥ យា៉ាង្ គឺ ៖
១. អាវាសមចេ រិយៈ

កំណាែ់អាវាស,

២. កុ េមចេ រិយៈ

កំណាែ់ព្តកូ េ,

៣. ោភមចេ រិយៈ

កំណាែ់ោភ,

៤. វណណមចេ រិយៈ

កំណាែ់លសចកដី សរលសើ រ,

៥. ធមម មចេ រិយៈ

កំណាែ់ធម៌ ។
អធិ ប្បាយមចេ រិយ ៥ យា៉ាង្

(១) អភិ . ៧៩ទំ .១៦៤
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ការមិ ៃចង្់ឲ្យប្បុ គគេដនទមកលៅអាព្ស័ យកា ុង្ទី កចៃល ង្លនាះៗ ចដេជាសមបតតិ រប្បស់
ខលួៃលដ្ឋយលហតុ ព្តឹ មចតហួ ង្ចហង្ទី លៅអាព្ស័ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
មួ យចដេគប្បបីមាៃកតី

មិ ៃបាៃសមលឹ ង្ដេ់ លោសណា-

ការមិ ៃចង្់ឲ្យប្បុ គគេដនទចូ េលៅអាព្ស័ យកា ុង្ទី កចៃល ង្ោធារណៈ

ដេ់ ប្បុ គគេដនទ លព្ព្វះលសចកតី លោភេៃ់ កា ុង្ទី លៅលព្ចើ ៃកចៃល ង្ជាលដើ មកតី កាេប្បុ គគេដនទ
មកដេ់ លហើ យក៏ មាៃចតលសចកតី ព្បាថាាចង្់ឲ្យលៅវិ ែឆ្ងប្ប់ៗ ល្មះថា អាវាសមចេ រិយៈ ។
ព្តកូ េមាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ ព្តកូ េឧប្បដ្ឋឋក ៃិ ង្ព្តកូ េញាតិ ការចដេភិ កា ុមាៃលសចកតី
ព្បាថាាចង្់ឲ្យព្តកូ េឧប្បដ្ឋឋករប្បស់ខលួៃ ចដេទំ ៃុកប្បំ រុង្ ឬលគារពប្បូ ជាខលួៃចតមាាក់ ឯង្ មិ ៃចង្់
ឲ្យទំ ៃុកប្បំ រុង្ ឬលគារពប្បូ ជាភិ កា ុដនទលទៀត ព្គប្ប់ព្គាចដេមាៃភិ កា ុដនទចូ េលៅកាៃ់ ព្តកូ េ ឧប្បដ្ឋឋក រចមង្មិ ៃសប្បាយចិ តត ល្មះថា កំណាែ់ព្តកូ េឧប្បដ្ឋឋក ចំ ចណកការចដេ
មិ ៃលព្តកអរកា ុង្លពេចដេមាៃភិ កា ុចូេលៅកាៃ់ ព្តកូ េញាតិ រប្បស់ខលួៃ លព្ព្វះលហតុ ទំ ៃង្ដូ ច
គាាៃុ ះឯង្ ល្មះថា លសចកតី កំណាែ់ព្តកូ េញាតិ ។ លោកលព្វេសំ លៅយកភិ កា ុជាសំ ខ្លៃ់
សព្មាប្ប់ប្បុ គគេជាឃរាវាសលនាះ ក៏ គប្បបីសលន្ទង្ខគះាមសមគួ រ ដូ ចលព្វេមកលៃះ ល្មះថា
កុ េមចេ រិយៈ ។
ការចដេប្បុ គគេមិ ៃឲ្យវតថ ុចដេគួ រឲ្យដេ់ ប្បុ គគេដនទ

ឬមិ ៃលព្តកអរកា ុង្ការចចក

រំចេកដេ់ ប្បុ គគេដនទ លដ្ឋយលហតុ ព្តឹ មចតហួ ង្ចហង្វតថ ុរប្បស់ខលួៃ ឬខ្លលចវិ នាសប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
ល្មះថា ោភមចេ រិយៈ ។
ភិ កា ុព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃោភមចេ រិយៈ សូ មបីជាអា កដេ់ ព្ពមលដ្ឋយោភ បាៃប្បិ ណឌបាត
លព្ចើ ៃជាលដើ ម ក៏ មិៃលព្តកអរកា ុង្ការេះប្បង្់ ឬចចករំចេកដេ់ ភិ កា ុដនទល ើយ ។ វតថ ុចដេ
គួ របាៃ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ លសចកតី ង្ខយព្សួេកា ុង្ការព្ទព្ទង្់ជីវិត លោកលៅថា “ោភ”
លព្ព្វះជាវតថ ុចដេគួ របាៃៃុ ះឯង្ បាៃដេ់ ប្បចា័ យ ៤ លព្គឿង្ឧប្បលភាគប្បរិ លភាគ យាៃជំៃិះ ។េ។
លសចកតី កំណាែ់ោភ ដូ ចលព្វេមកលៃះ ល្មះថា ោភមចេ រិយៈ ។
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ល្មះថា “វណណៈ” បាៃដេ់ ព្វកយសរលសើ រ ។ វតថ ុចដេគួ រសរលសើ រលនាះមាៃ ២ យា៉ាង្
គឺ ពណ៌សមបុរកាយ ៃិ ង្គុ ណធម៌ , លសចកតី ថា សព្មាប្ប់ប្បុ គគេមាៃលសចកតី កំណាែ់ កាេ
ប្បុ គគេដនទកំពុង្សរលសើ រថា “អា កលៃះរូ ប្បោអត គួ រឲ្យពិ តពិ េរមិ េលមើ េ”ជាលដើ ម ក៏ មិៃ
ចូ េចិ តតកា ុង្ការលព្វេៃូ វព្វកយសរលសើ រដូ ចប្បុ គគេលនាះ

លទើ ប្បមិ ៃប្បលញ្ា ែវាចាលព្វេព្វកយ

សរលសើ រ លៃះល្មះថា វណណមចេ រិយៈ កំណាែ់ព្វកយសរលសើ រនៃសមបុរកាយ ។ មោ៉ាង្លទៀត
កាេដឹ ង្ថា “ប្បុ គគេលៃះជាអា កដេ់ ព្ពមលដ្ឋយសី េ មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតេអ ” ដូ លចា ះកតី , ដឹ ង្ថា
“ប្បុ គគេលៃះជាពហុ សសូត” ដូ លចា ះជាលដើ មកតី ក៏ រចមង្មិ ៃចង្់ ប្បលញ្ា ែវាចាលព្វេសរលសើ រ គុ ណ
ធម៌ រប្បស់ប្បុ គគេលនាះល ើយ លៃះល្មះថា កំណាែ់ព្វកយសរលសើ រគុ ណធម៌ ។ លៃះគឺ ជា
វណណមចេ រិយៈ ។
ព្វកយថា “ធម៌ ” កា ុង្ទី លៃះ សំ លៅយកប្បរិ យតតិ ធម៌ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ មិ ៃបាៃសំ លៅយក ប្បដិ លវធធម៌ លព្ព្វះប្បដិ លវធធម៌ ោំង្ឡាយជាសមបតតិ រប្បស់ព្ពះអរិ យប្បុ គគេោំង្ឡាយចដេជាអា ក
កាត់ ដតច់ ៃូ វមចេ រិ យៈបាៃលហើ យ

ប្បដិ លវធធម៌ លទើ ប្បមិ ៃមាៃឱកាសជារប្បស់ចដេព្ពះអរិ យ

ប្បុ គគេោំង្ឡាយកំណាែ់បាៃល ើយលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្

ចមៃពិ ត

ព្ពះអរិ យប្បុ គគេ

ោំង្ឡាយរចមង្ចង្់ឲ្យសតា លោកដឹ ង្ចាស់ៃូ វធម៌ ចដេលោកបាៃដឹ ង្លហើ យ

លទើ ប្បលព្តក-

អរកា ុង្ការពៃយេ់ សចមត ង្ៃូ វប្បដិ ប្បោចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ លដើ មបីការដឹ ង្ចាស់ៃូ វប្បដិ លវធធម៌
ោំង្លនាះ ភិ កា ុជាប្បុ ថុជាៃខលះ ជាអា កលព្ចើ ៃលដ្ឋយចំ លណះដឹ ង្កា ុង្ព្ពះប្បរិ យតតិ ធម៌ មិ ៃចង្់ឲ្យភិ កា ុ
ដនទមាៃចំ លណះដឹ ង្កា ុង្ព្ពះប្បរិ យតតិ ធម៌ លនាះលព្ចើ ៃជាង្ខលួៃ

ឬសូ មបីលសមើ ៃឹ ង្ខលួៃ

លទើ ប្បមិ ៃ

លព្តកអរកា ុង្ការព្បាប្ប់ សចមត ង្ធម៌ ចដេខលួៃដឹ ង្លហើ យដេ់ ភិ កា ុដនទ សូ មបីមាៃការព្បាប្ប់ខលះ ក៏
ជាច្ា កខលះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃព្បាប្ប់ៃូ វចំ ចណកដ៏ លសសល ើយ លទើ ប្បចាត់ ថា ជាអា កកំណាែ់ចំលណះ
ដឹ ង្ សូ មបីប្បុគគេជាឃរាវាសចដេមាៃចំ លណះដឹ ង្កា ុង្ព្ពះប្បរិ យតតិ ធម៌ ក៏ ដូចគាា មោ៉ាង្លទៀត
វិ ជាា្ល ូវលោកចដេឥតមាៃលោស ចតព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីការលៅជាសុ ខកា ុង្ជី វិតប្បចា ុប្បបៃា លៃះ
ក៏ សលន្ទង្ខគះចូ េលដ្ឋយព្វកយថា “ធម៌ ” កា ុង្ទី លៃះបាៃ ប្បុ គគេខលះមិ ៃចង្់ឲ្យអា កដនទព្ប្បលសើ រជាង្
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ខលួៃ ឬលសមើ ៃឹ ង្ខលួៃលដ្ឋយចំ លណះដឹ ង្កា ុង្វិ ជាាលនាះៗ លទើ ប្បមិ ៃលព្តកអរកា ុង្ការព្បាប្ប់អា កដនទ
ល ើយ លសចកតី កំណាែ់ប្បរិ យតតិ ធម៌ ៃិ ង្លសចកតី កំណាែ់ចំលណះដឹ ង្កា ុង្វិ ជាា្ល ូវលោក ដូ ច
លព្វេមកលៃះ ល្មះថា ធមម មចេ រិយៈ ។
កាេមាៃមចេ រិយលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តតនៃប្បុ គគេណាក៏ លដ្ឋយ ប្បុ គគេលនាះរចមង្មាៃចត
លសចកតី លតតព្កហាយចិ តត មិ ៃមាៃលសចកតី លព្តកអរល ើយ ដូ ចកាេមាៃឥសាលកើ តល ើង្
ៃុ ះឯង្ ។ មចេ រិយលនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយព្បារពធ សមបតតិ រប្បស់ខលួៃ ចដេលព្វេ
មកលៃះ ល្មះថា មចេ រិយៈ ។

កុ កកច
ុ ាៈ
ព្វកយថា កុ កកច
ុ ា ៈ មាៃវចៃតថ ថា កុ ចេិតំ កតៃតិ កុ កកត
ុ ំ កាកតំ ទុ ចា រិតសុ ចរិ តំ ធមម ជាតិ
ល្មះថា “កុ កកត
ុ ំ ” លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាកមម ចដេប្បុ គគេលធាើ ទុកមិ ៃេអ បាៃដេ់ ទុ ចា រិតចដេ
បាៃលធាើ ទុក ៃិ ង្សុ ចរិ តចដេលៅមិ ៃោៃ់ បាៃលធាើ ដូ លចា ះ ។
ទុ ចា រិតោំង្ឡាយ មាៃកាយទុ ចា រិតជាលដើ ម ចដេបាៃលធាើ ទុក ល្មះថា កុ កកត
ុ ៈ យា៉ាង្
ពិ តព្បាកដលដ្ឋយឥតសង្ស័យ លោះប្បី ដូលចាាះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា សូ មបីសុចរិ តោំង្ឡាយ
មាៃកាយសុ ចរិ តជាលដើ ម ចដេជាកមម គួរលធាើ ក៏ ល្មះថា កុ កកត
ុ ៈ ដូ ចគាា កាេមិ ៃបាៃលធាើ
លសចកតី ថា

កាយសុ ចរិ តជាលដើ មចដេមិ ៃ ោៃ់ បាៃលធាើ

មៃុ សសោំង្ឡាយរចមង្លៅថា

“កុ កកុតៈ” ដូ ចលៅមៃុ សសចដេវិ នាសចាកសី េថា “មៃុ សសព្ទុសតសី េ” ដូ លចាាះ ។ លសចកតី
លតតព្កហាយចិ តតចដេលកើ តល ើង្ លព្ព្វះព្បារពធ ដេ់ កុ កកុតៈ គឺ ទុ ចា រិតចដេបាៃលធាើ ទុក ឬ
សុ ចរិ តចដេមិ ៃោៃ់ បាៃលធាើ ជាអារមម ណ៍

ក៏ រចមង្មាៃល្មះាមអារមម ណ៍រប្បស់ខលួៃថា

“កុ កកុតៈ” ៃុ ះឯង្ ដូ ច្ៃចដេលកើ តល ើង្ព្បារពធ ប្បឋវី កសិ ណជាអារមម ណ៍ រចមង្មាៃ
ល្មះាមអារមម ណ៍ថា “ប្បឋវី កសិ ណ” ដូ លចាាះ ។ ភាវៈនៃចិ តតចដេល្មះថា កុ កកត
ុ ៈ លនាះ

187
អធិ ប្បាយអក្ុ សលសចត្សិក្

ល្មះថា កុ កកច
ុ ា ៈ (ភាវៈចដេជាលសចកតី លតតព្កហាយនៃចិ តត) ។ ចមៃពិ ត លពេចដេមាៃ
កុ កកុចាៈលកើ តល ើង្ ប្បុ គគេរចមង្មាៃលសចកតី លតតព្កហាយចិ តត លដ្ឋយទុ ចា រិតចដេខលួៃបាៃលធាើ
ទុ ក ឬលដ្ឋយសុ ចរិ តចដេមិ ៃោៃ់ បាៃលធាើ ចដេកំពុង្ព្បារពធ ដេ់ កា ុង្លពេលនាះ លព្ព្វះលហតុ
លនាះ ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគលទើ ប្បព្ាស់ទុ កកា ុង្ តប្បៃី យសូ ព្ត(១) ថា ៖
“ឥធ ភិ កា លវ ឯកលចាា អកតកេោលណា លហាតិ ។លប្ប។ កតំ លម បាប្បៃតិ ប្បិ តប្បបតិ
មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ ប្បុ គគេពួ កខលះកា ុង្លោកលៃះ មិ ៃបាៃលធាើ លសចកតី េអ មិ ៃបាៃលធាើ កុសេ
មិ ៃបាៃលធាើ ទីពឹ ង្អាព្ស័ យ លធាើ ចតអំ លពើ បាប្ប លធាើ ចតអំ លពើ រឹង្រូ ស លធាើ ចតអំ លពើ អាព្កក់ ប្បុ គគេលនាះ
ចតង្លតតព្កហាយ លដ្ឋយគិ តថា អាាមអែមិ ៃបាៃលធាើ អំលពើ េអ្ង្ ចតង្លតតព្កហាយលដ្ឋយ
គិ តថា អាាមអែលធាើ ចតអំ លពើ អាព្កក់ ្ង្ ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
កា ុង្ព្វកយោំង្លនាះ ព្វកយថា ប្បុ គគេលនាះ ចតង្លតតព្កហាយ លដ្ឋយគិ តថា អាាមអែ
មិ ៃបាៃលធាើ អំលពើ េអ ជាការសចមដ ង្ដេ់ កុ កកុចាៈចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្បារពធ សុចរិ ត ចដេមិ ៃបាៃ
លធាើ ទុក ។ ព្វកយថា ប្បុ គគេលនាះ ចតង្លតតព្កហាយ លដ្ឋយគិ តថា អាាមអែ លធាើ ចតអំ លពើ អាព្កក់
ជាការសចមដ ង្ដេ់ កុ កកុចាៈចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្បារពធ ទុចា រិតចដេបាៃលធាើ ទុក ។
តលៅលៃះ ជាលសចកតី សចមត ង្កុ កកុចាៈ ព្ពមោំង្លហតុ ចដេព្ពះពុ ទធជាមាាស់ព្ទង្់សចមត ង្
ទុ កកា ុង្ គមពី រធមម សង្គណី ៖
“កុ កកច
ុ ា ៈ លតើ ដូ ចលមត ច ? លសចកតី ព្ពួយចិ តត ។េ។ លសចកតី លតតព្កហាយចិ តត លសចកតី
សម ុគោមែចិ តត ចដេមាៃសភាពយា៉ាង្លៃះ (ចដេលកើ តល ើង្លព្ព្វះលហតុ យា៉ាង្លៃះ) គឺ លសចកតី
សមាគេ់ ថា គួ រកា ុង្រប្បស់ចដេមិ ៃគួ រ លសចកតី សមាគេ់ ថា មិ ៃគួ រកា ុង្រប្បស់ចដេគួ រ លសចកតី
សមាគេ់ ថា មាៃលោសកា ុង្កមម ចដេមិ ៃមាៃលោស លសចកតី សមាគេ់ ថា មិ ៃមាៃលោសកា ុង្កមម
ចដេមាៃលោស” លៃះលៅថា កុ កកច
ុ ាៈ ។

(១)

សុ .ឥតិ វុ តតក ៥៣ ទំ .៣៣
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មាៃលសចកតី អធិ ប្បាយកា ុង្ អដឋ ោេិ ៃី ដូ លចា ះថា ៖
ព្វកយថា លសចកតី សមាគេ់ ថា គួ រកា ង្
ុ រប្បស់ចដេមិ ៃគួ រ ជាលដើ ម ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កលដើ មបី
សចមត ង្លហតុ នៃកុ កកុចាៈ លដ្ឋយអំ ណាចចដេភិ កា ុព្ប្បព្ពឹ តតកៃល ង្សិ កាាប្បទប្បញ្ញ តតិ លព្ព្វះលសចកតី
សមាគេ់ យា៉ាង្លៃះ ប្បនាេប្ប់មក កាេរឭកលឃើ ែ លៅមិ ៃោៃ់ បាៃសចមត ង្អាប្បតតិ ក៏ រចមង្លកើ ត
លសចកតី លតតព្កហាយចិ តត លសចកតី មិៃសប្បាយចិ តតថា “អាាមអែលធាើ មិ ៃេអ អាាមអែព្ប្បព្ពឹ តត
កៃល ង្សិ កាាប្បទ អាាមអែមាៃអាប្បតតិ ជាប្ប់ខលួៃ” ជាលដើ ម កុ កកុចាៈលនាះ លព្ព្វះមាៃការព្ប្បព្ពឹ តត
លៅយា៉ាង្លៃះ លទើ ប្បល្មះថា មាៃលសចកតី លោកលៅ (លសចកតី មិៃសប្បាយចិ តត ) កា ុង្កាេជា
ខ្លង្លព្កាយជាេកា ណៈ ។
ព្វកយថា លសចកតី សមាគេ់ ថា គួ រកា ង្
ុ រប្បស់ចដេមិ ៃគួ រ លសចកតី ថា កា ុង្វតថ ុគឺោច់ ខ្លលឃម ំ ុ
ចដេជារប្បស់មិ ៃគួ រឆ្ងៃ់ លព្ព្វះមាៃសិ កាាប្បទប្បញ្ញ តតិហាមទុ ក ភិ កា ុសមាគេ់ ថា ជាោច់ ព្ជូក
ចដេឆ្ងៃ់ បាៃ លហើ យឆ្ងៃ់ ោច់ ខ្លលឃម ំ លុ នាះ
សចមត ង្អាប្បតតិ

កាេដឹ ង្ថាជាោច់ ខ្លលឃម ំ លុ ហើ យ លៅមិ ៃោៃ់

ៃឹ កដេ់ លរឿង្លនាះក៏ រចមង្មាៃចតលសចកតី លតតព្កហាយចិ តត

លសចកតី មិៃ

សប្បាយចិ តត មោ៉ាង្លទៀត កាេឆ្ងៃ់ លភាជៃកា ុង្លវោវិ កាេចដេជាកាេមិ ៃគួ រ លដ្ឋយ
លសចកតី សមាគេ់ ថា ជាកាេគួ រ ៃឹ កលឃើ ែលរឿង្លនាះក៏ លកើ តលសចកតី លតតព្កហាយចិ តត លសចកតី
មិ ៃសប្បាយចិ តតដូ ចគាាលៃះ គឺ កុ កកុចាៈចដេលកើ តល ើង្ លព្ព្វះលហតុ គឺ លសចកតី សមាគេ់ ថា គួ រ
កា ុង្រប្បស់ចដេមិ ៃគួ រ ។
ព្វកយថា លសចកតី សមាគេ់ ថា មិ ៃគួ រកា ង្
ុ រប្បស់ចដេគួ រ លសចកតី ថា កា ុង្ោច់ ព្ជូក
ចដេគួ រឆ្ងៃ់ បាៃ ភិ កា ុសមាគេ់ ថា ជាោច់ ខ្លលឃម ំ ម
ុ ិ ៃគួ រឆ្ងៃ់ ក៏ លៅចតឆ្ងៃ់ ោច់ ព្ជូកលនាះ ៃឹ ក
លឃើ ែកា ុង្កាេជាខ្លង្លព្កាយ ក៏ រចមង្លកើ តលសចកតី លតតព្កហាយចិ តត លសចកតី មិៃសប្បាយ
ចិ តត ទំ ៃង្ដូ ចគាាលនាះ មោ៉ាង្លទៀត កាេឆ្ងៃ់ លភាជៃកា ុង្កាេចដេគួ រ លដ្ឋយលសចកតី សមាគេ់
ថា ជាកាេចដេមិ ៃគួ រ ៃឹ កលឃើ ែលរឿង្លនាះ ក៏ រចមង្លកើ តលសចកតី លតតព្កហាយចិ តត លសចកតី
មិ ៃសប្បាយចិ តត ដូ ចគាាលៃះគឺ កុ កកុចាៈ ចដេលកើ តល ើង្ លព្ព្វះលហតុ គឺ លសចកតី សមាគេ់ ថា មិ ៃ
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គួ រកា ុង្រប្បស់ចដេគួ រ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា សូ មបីលសចកតី សង្ស័យ លសចកតី មិៃសប្បាយចិ តតរប្បស់
ភិ កា ុចដេមិ ៃអាច វិ ៃិចេ័យបាៃកា ុង្អំ លពើ រប្បស់ខលួៃថា ជាអាប្បតតិ ឬមិ ៃជាអាប្បតតិ ក៏ មាៃសភាព
ជាកុ កកុចាៈៃុ ះឯង្ ភិ កា គ
ុ ប្បបីរមាងប្ប់លដ្ឋយការចូ េ លៅោកសួ រភិ កា ុអាកព្ទព្ទង្់វិៃ័យ ។
ព្វកយថា លសចកតី សមាគេ់ ថា មាៃលោសកា ង្
ុ កមម ចដេមិ ៃមាៃលោស លសចកតី ថា កមម ខលះ
មិ ៃមាៃលោស ប្បុ គគេលធាើ កមម ចដេមិ ៃមាៃលោសលនាះ សមាគេ់ ថា ជាកមម ចដេមាៃលោស ក៏
រចមង្លកើ តលសចកតី លតតព្កហាយចិ តត

លសចកតី មិៃសប្បាយចិ តតថា

“អាាមអែបាៃលធាើ កមម

អាព្កក់ លហើ យហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម លៃះគឺ កុ កកុចាៈចដេលកើ តល ើង្ លព្ព្វះលហតុ គឺ លសចកតី សមាគេ់
ថា មាៃលោសកា ុង្កមម ចដេមិ ៃមាៃលោស ។ មោ៉ាង្លទៀត សូ មបីកាុង្កមម េអចដេមិ ៃមាៃ
លោសលោះ ប្បុ គគេខលះ កាេមិ ៃបាៃលធាើ កមម ចដេេអ លនាះ សមាគេ់ ថា មាៃលោស (លព្ព្វះការ
ចដេមិ ៃបាៃលធាើ ) កា ុង្កមម ចដេេអ លនាះលគរចមង្លកើ តកុ កកុចាៈ លសចកតី មិៃសប្បាយចិ តត ថា
“អាាមអែមិ ៃបាៃលធាើ កមម េអទុ ក អាាមអែមិ ៃបាៃលធាើ កុសេទុ ក” ដូ លចា ះជាលដើ ម សូ មបី
យា៉ាង្លៃះ ក៏ ចាត់ ជាកុ កកុចាៈចដេលកើ តល ើង្ លព្ព្វះលហតុ គឺ លសចកតី សមាគេ់ ថា មាៃលោសកា ុង្
កមម ចដេមិ ៃមាៃលោសៃុ ះឯង្ ។
ព្វកយថា លសចកតី សមាគេ់ ថា មិ ៃមាៃលោសកា ង្
ុ កមម ចដេមាៃលោស លសចកតី ថា កា ុង្
កមម ចដេមាៃលោស លព្ព្វះមាៃវិ បាកជាទុ កា ប្បុ គគេសមាគេ់ ថា មិ ៃមាៃលោសលទើ ប្បលធាើ កមម
លនាះ េុ ះដឹ ង្ថាជាកមម ចដេមាៃលោស ឬលកើ តលសចកតី សង្ស័យថា អាចជាកមម ចដេមាៃ
លោស ក៏ រចមង្លកើ តលសចកតី លតតព្កហាយចិ តត លសចកតី មិៃសប្បាយចិ តតថា “អាាមអែបាៃលធាើ
កមម អាព្កក់ លហើ យហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម, ចដេលព្វេមកលៃះ គឺ កុ កកច
ុ ាៈ ។
ថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈ
ព្វកយថា ថី ៃៈ មាៃវចៃតថ ថា ថិ ៃៃំ ថី ៃំ, អៃុ សាហនាវសី ទៃវលសៃ សំ ហតភាលវាថី ៃំ
ចព្ប្បថា លសចកតី រួែរា ល្មះថា ថី ៃៈ លសចកតី ថា ភាវៈចដេចិ តតរួ ែរាលដ្ឋយអំ ណាច
លសចកតី រួែរា (ចាកអារមម ណ៍) លព្ព្វះមិ ៃមាៃឧសាហៈ ល្មះថា ថី ៃៈ ដូ លចា ះ ។ ចមៃពិ ត ថី ៃៈ
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លនាះ

ជាភាវៈចដេចិ តតរួ ែរា

គឺ មាៃលសចកតី លៃឿយណាយ

រាចរកកា ុ ង្ការកាៃ់ យកៃូ វ

អារមម ណ៍ មាៃលសចកតី រាថយ គឺ ង្ខកលចែចាកអារមម ណ៍ ដូ ចចសបក ឬោលប្បសតា លៅជិ តភា ក់
លភលើ ង្ រចមង្រួ ែចូ េដូ លចាាះ បាៃដេ់ ភាវៈចដេខាិេព្ចអូ សកា ុង្ការង្ខរ គឺ កា ុង្ការកាៃ់ យកជា
អារមម ណ៍ កា ុង្ការទទួ េដឹ ង្អារមម ណ៍ កា ុង្ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អារមម ណ៍ៃុ ះឯង្ ។ ថី ៃៈ លនាះ មិ ៃ
មាៃលសចកតី ឧសាហៈ (លសចកតី ខាិេព្ចអូ សៃុ ះឯង្) ជាេកា ណៈ គប្បបីព្ជាប្បថា ជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្
លសចកតី ពោយាម ។
ព្វកយថា មិ ទធៈ មាៃវចៃតថ ថា មិ ទធៃំ មិ ទធំ វិ គតោមតថិ យា ចព្ប្បថា លសចកតី ង្ង្ុយ
លង្ខកង្ក់ ល្មះថា មិ ទធៈ បាៃដេ់ ភាវៈចដេព្បាសចាកសមតថ ភាព ដូ លចា ះ អធិ ប្បាយថា ជា
ការមិ ៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅ (កា ុង្ការង្ខរ) លព្ព្វះអស់សមតថ ភាព ។ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេ
ថា មិ ទធៈ មាៃលសចកតី មិៃគួ រដេ់ ការង្ខរជាេកា ណៈ ចមៃពិ ត ធម៌ ោំង្ឡាយចដេសមបយុ តត
ជាមួ យៃឹ ង្មិ ទធៈលនាះ រចមង្ជាសភាវៈចដេង្ង្ុ យលង្ខកង្ក់ គឺ កមាាត់ ប្បង្់ៃូវភាពអង្់អាច ដេ់
ៃូ វទុ ពា េភាព លធាើ មិ ៃឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ការង្ខរ គឺ ការលធាើ កិចាកាុង្អារមម ណ៍លនាះលដ្ឋយេអ ក៏
លដ្ឋយអំ ណាចនៃមិ ទធៈលនាះ ។
លសចកតី ល្សង្គាានៃថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ
លព្ព្វះលហតុ ចដេថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ មាៃការលកើ តរួ មគាាជាៃិ ចាកាុង្ចិ តត ុប្បាទដួ ង្ជាមួ យគាា
គឺ ថី ៃៈលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តតដួ ង្ណា មិ ទធៈក៏ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តតដួ ង្លនាះ មិ ទធៈលកើ តល ើង្កា ុង្
ចិ តតដួ ង្ណា ថី ៃៈរចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តតដួ ង្លនាះ ោំង្ថី ៃៈោំង្មិ ទធៈៃី មួយៗ ក៏ ជាសភាវៈ
ចដេរួ ែរាចាកអារមម ណ៍ដូ ចគាា

គឺ ថី ៃៈរួ ែរាចាកអារមម ណ៍លដ្ឋយអំ ណាចលសចកតី ខាិេ

ព្ចអូ ស ឬលសចកតី អស់ឧសាហៈ មិ ទធៈរួ ែរាចាកអារមម ណ៍លដ្ឋយអំ ណាចលសចកតី មិៃមាៃ
សមតថ ភាព លព្ព្វះដូ លចាាះ ធមម ជាតិ ោំង្ពី រលៃះរចមង្ចាត់ បាៃថា សុ ទធ ចតជាធមម ជាតិ ចដេមិ ៃ
គួ រដេ់ ការង្ខរដូ ចគាា កាេលប្បើ ដូលចា ះ ក៏ រចមង្ជាលហតុ ឲ្យលមើ េលឃើ ែៃូ វលសចកតី ល្សង្គាានៃ
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ធមម ជាតិ ោំង្ពី រលៃះបាៃលដ្ឋយេំ បាក គប្បបីព្ជាប្បថា ថី ៃៈជាភាវៈមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរនៃចិ តត
លធាើ ឲ្យចិ តតមាៃសភាពចដេមិ ៃអាចសលព្មចការង្ខរ គឺ ការលធាើ កិចាទទួ េដឹ ង្អារមម ណ៍រប្បស់
ខលួៃបាៃលដ្ឋយេអ ចំ ចណកមិ ទធៈជាភាវៈមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរនៃកាយ (នាមខៃធ ៣ មាៃលវទនា
ជាលដើ ម ឬលចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាា) លធាើ ឲ្យកាយមាៃសភាពចដេមិ ៃអាច
សលព្មចការង្ខរ គឺ ការលធាើ កិចារប្បស់ខលួៃកា ុង្អារមម ណ៍ មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ជាលដើ មបាៃ
លដ្ឋយេអ ល ើយ ។
ចមៃពិ ត កា ុង្ព្ពះបាេី ធមម សង្គណី មាៃព្វកយសចមត ង្ពៃយេ់ ធម៌ ោំង្លៃះ ដូ លចា ះថា ៖
“កា ុង្ថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈោំង្លនាះ ល្មះថា ថី ៃៈ លតើ ដូ ចលមត ច ? បាៃដេ់ ភាវៈមិ ៃអាច ភាវៈមិ ៃគួ រ
ដេ់ ការង្ខរនៃចិ តត , កា ុង្ថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈោំង្លនាះ ល្មះថា មិ ទធៈ លតើ ដូ ចលមត ច ? បាៃដេ់ ភាវៈ
មិ ៃអាច ភាវៈមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរនៃកាយ” ដូ លចា ះ ។
អាចមាៃព្វកយសួ រថា

“ព្ទង្់ព្ាស់ថា

ភាវៈមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរនៃកាយ

ដូ លចា ះ

មិ ៃចមៃឬ ចតកាយមាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ នាមកាយ បាៃដេ់ នាមខៃធ ៣ មាៃលវទនាជាលដើ ម ឬ
លចតសិ កធម៌ ោំង្អស់ ៃិ ង្រូ ប្បកាយ កាេលប្បើ ដូលចា ះ មិ ទធៈ ក៏ រចមង្មាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ មិ ទធចដេជា
នាម ចដេជាភាវៈមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរនៃនាមកាយ គឺ លចតសិ ក ៃិ ង្មិ ទធចដេជារូ ប្ប ចដេជា
ភាវៈមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរនៃរូ ប្បកាយ គឺ លសចកតី ង្ង្ុយលង្ខកង្ក់ ៃុ ះឯង្” ដូ លចា ះ ។
ល្លើ យថា មិ ទធៈចដេជារូ ប្បមិ ៃមាៃលទ អាចារយោំង្ឡាយបាៃប្បដិ លសធ ៃូ វលសចកតី
ចដេមិ ទធៈជារូ ប្បលនាះលហើ យកា ុង្គមពី រលនាះៗ លដ្ឋយលហតុ ្េយា៉ាង្លៃះថា ៖
ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់ព្ាស់សចមត ង្មិ ទធៈទុ កកា ង្
ុ ពួ កអកុ សេធម៌ ចដេគប្បបីេះ គឺ
ពួ កៃី វរណៈ ដូ ចជាកាម្ៃេ ៈជាលដើ ម ចតរូ ប្បមិ ៃបាៃព្ាស់ទុ កល ើយថា ជាធម៌ ចដេគួ រេះ
សូ មបីមាៃព្វកយព្ាស់ដេ់ រូ ប្បថា រូ ប្បក៏ ជាធម៌ ចដេគួ រេះក៏ លដ្ឋយ យា៉ាង្លៃះថា “រូ ប្បំ ភិ កា លវ ៃ
តុ មាាកំ តំ ប្បជហថ មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ រូ ប្បមិ ៃចមៃជារប្បស់ពួ កអា កលទ ពួ កអា កចូ រេះរូ ប្ប
លនាះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ព្វកយលនាះមិ ៃចមៃមាៃៃ័ យថា រូ ប្បក៏ ជាធម៌ ចដេគួ រេះ ដូ ចអកុ សេ
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ធម៌ ោំង្ឡាយល ើយ លសចកតី កាុង្ព្ពះបាេី លៃះ មាៃយា៉ាង្លៃះថា “ពួ កអា កចូ រេះ្ៃេ រាគៈកា ុង្
រូ ប្ប គឺ ចូ រេះ្ៃេ រាគៈចដេអាព្ស័ យរូ ប្បលកើ តល ើង្ ឬមាៃរូ ប្បជាអារមម ណ៍” ដូ លចា ះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
មិ ៃចមៃេះរូ ប្បលទ ការេះ្ៃេ រាគៈកា ុង្រូ ប្ប ល្មះថា ការេះរូ ប្ប ចាត់ ជា ៃិ សសយលវាហារ ។
លព្ព្វះលហតុ ចដេមិ ទធៈលកើ តល ើង្លហើ យ រចមង្មាៃ្េប្បៃត មកដេ់ រូ ប្បបាៃ ព្បាកដ
អាការជាលសចកតី ង្ង្ុយលង្ខកង្ក់ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “មិ ទធៈ មាៃការេង្់
េក់ លព្ព្វះលសចកតី ង្ង្ុយលង្ខកង្ក់ ជា្េព្បាកដ” ដូ លចា ះ ។ លព្ព្វះលហតុ ចដេមាៃ្េ
ព្បាកដយា៉ាង្លៃះ ពួ កមិ ទធវាទី លទើ ប្បសមាគេ់ ថា មិ ទធៈជារូ ប្ប ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា មិ ទធៈចដេជា
រូ ប្បមិ ៃមាៃល ើយ លព្ព្វះព្ទង្់ព្ាស់សចមត ង្មិ ទធៈទុ កកា ុង្ពួ កៃី វរណៈចដេសុ ទធ ចតជានាមចត
មោ៉ាង្ ៃី វរណៈចដេជារូ ប្បមិ ៃមាៃល ើយ ។
មោ៉ាង្លទៀត ព្ទង្់ព្ាស់សចមត ង្មិ ទធៈទុ កកា ុង្ឋាៃៈជាធម៌ ចដេព្ប្បកប្បរួ មគាា កា ុង្ចិ តតុប្បាទ ប្ប៉ាុ ចៃត ចំលព្វះនាមធម៌ ោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះចដេមាៃការព្ប្បកប្បរួ មគាាកា ុង្ចិ តតុប្បាទលនាះៗ
ចំ ចណករូ ប្បមិ ៃដូ លចាាះលទ

លព្ព្វះរូ ប្បជាធមម ជាតិ ចដេដ្ឋច់ លដ្ឋយច កពី ចិតត

ប្បណឌិតលទើ ប្ប

សលព្មចថា មិ ទធៈជានាមចតមោ៉ាង្ មិ ទធៈចដេជារូ ប្បមិ ៃមាៃលទ ។
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃព្វកយសួ រថា

“ព្ពះខីណាព្សពជាអា កេះអកុ សេធម៌ ោំង្ឡាយរួ ម

ោំង្មិ ទធៈលៃះបាៃលហើ យ កាេមិ ៃមាៃមិ ទធៈយា៉ាង្លៃះ លោកោំង្លនាះ្ៃចុ ះកាៃ់ លសចកតី
េង្់េក់ ដូ ចលមត ច ? ” ល្លើ យថា “ការ្ៃចុ ះកាៃ់ លសចកតី េង្់េក់ រប្បស់ព្ពះខីណាព្សព
ចដេជាអា កេះៃូ វមិ ទធៈបាៃលហើ យ មិ ៃបាៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចមិ ទធៈល ើយ ចតព្ប្បព្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយអំ ណាចលសចកតី លៃឿយហត់ អស់កមាលំង្នៃរាង្កាយចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ” ។
វិ ចិកិចាេ
វិ ចិកិចាេលៃះ សូ មបីបាៃលព្វេខលះលហើ យកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ១ ព្តង្់ចំណុចចដេលព្វេ
អំ ពីលមាហមូ េចិ តត

លោះប្បី ដូលចាាះ

លដើ មបីឲ្យកាៃ់ ចតទូ េំ ទូោយនៃការសចមត ង្ពៃយេ់
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លចតសិ កកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ២ លៃះ សូ មលព្វេប្បចៃថ មលទៀត ព្ពមោំង្ប្បចៃថ មព្វកយអធិ ប្បាយៃូ វ
ចំ ចណក ដ៏ លសស ។
ព្វកយថា វិ ចិកិចាេ មាៃវចៃតថ ថា សភាវំ វិ ចិៃលនាត ាយ កិ ចេតិ កិ េមតី តិ វិ ចិកិចាេ
ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ចដេល្មះថា វិ ចិកិចាេ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាលហតុ ឲ្យប្បុ គគេវិ ៃិចេ័យៃូ វ
សភាវធម៌ បាៃលដ្ឋយេំ បាក ។
មោ៉ាង្លទៀត មាៃវចៃតថ ថា ចិ កិចេិតុំ ទុ កក រាយ វិ គា ចិ កិចាេ ញាណប្បដិ កាលរា
ឥមិ សាតិ វិ ចិកិចាេ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ចដេល្មះថា វិ ចិកិចាេ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ព្បាសចាកៃូ វ
ការរកា គឺ ញាណជាលព្គឿង្ប្បំ បាត់

លព្ព្វះភាវៈចដេលធាើ ៃូវការរកាបាៃលដ្ឋយេំ បាក ។

វិ ចិកិចាេលនាះ បាៃដេ់ លសចកតី សង្ស័យៃុ ះឯង្ ចមៃពិ ត កាេធមម ជាតិ លៃះលកើ តល ើង្ ប្បុ គគេ
រចមង្វិ ៃិចេ័យៃូ វសភាវធម៌ បាៃលដ្ឋយកព្ម ឬេំ បាកកា ុង្ការសលព្មចថា “ជាយា៉ាង្លៃះ ឬ
យា៉ាង្លនាះហា ” កា ុង្លពេលនាះ ធមម ជាតិ លៃះក៏ ចាត់ ថាព្បាសចាកៃូ វការរកា គឺ ការប្បំ បាត់ លព្ព្វះ
មិ ៃមាៃញាណជាលព្គឿង្ប្បំ បាត់

លព្ព្វះលហតុ លនាះលសចកតី សង្ស័យលៃះ

លទើ ប្បល្មះថា

“វិ ចិកិចាេ” ។
កា ុង្ គមពី រធមម សង្គណីៃិ លកា ប្បកណឌ មាៃព្វកយព្ាស់សចមត ង្ដេ់ វិ ចិកិចាេយា៉ាង្លៃះថា ៖
“កា ុង្ប្បណា
ត ធម៌ ោំង្លនាះ វិ ចិកិចាេ លតើ ដូ ចលមត ច ? លសចកតី ថា ប្បុ គគេជាប្បុ ថុជាៃ រចមង្សង្ស័យ
កា ុង្ព្ពះោោត, រចមង្សង្ស័យកា ុង្ព្ពះធម៌ , រចមង្សង្ស័យកា ុង្ព្ពះសង្ឃ, រចមង្សង្ស័យកា ុង្
នព្តសិ កាា,
អនាគត,

រចមង្សង្ស័យកា ុង្ធម៌ ជាចំ ចណកអតី ត,

រចមង្សង្ស័យកា ុង្ធម៌ ជាចំ ចណក

រចមង្សង្ស័យកា ុង្ធម៌ ោំង្ជាចំ ចណកអតី តោំង្ជាចំ ចណកអនាគត,

រចមង្

សង្ស័យកា ុង្ឥទប្បបចា យាគឺ កា ុង្ប្បចា័ យ មាៃអវិ ជាាជាលដើ ម នៃធម៌ មាៃសង្ខារជាលដើ មលៃះ ៃិ ង្
កា ុង្ប្បដិ ចាសមុ ប្បបៃា ធម៌

គឺ ធម៌ ចដេអាព្ស័ យប្បចា័ យលកើ តល ើង្

លសចកតី សង្ស័យ ។េ។ មាៃសភាពដូ លចា ះ លៅថា វិ ចិកិចាេ” ។

មាៃជរាមរណៈជាលដើ ម
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សរុ ប្បលសចកតី ថា លសចកតី ោេក់ លសេើ រ លសចកតី សង្ស័យ ចដេលៅថា វិ ចិកិចាេលនាះ
រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ឋាៃៈ ៨ យា៉ាង្ គឺ កាុង្ព្ពះោោត ១ ។េ។ កា ុង្ឥទប្បបចា យា ៃិ ង្ ប្បដិ ចាសមុ ប្បបៃា ធម៌ ១ ។
វិ ចិកិចាេចដេមាៃឋាៃៈ ៨ យា៉ាង្លៃះ មាៃព្វកយអធិ ប្បាយាមអដឋ កថាយា៉ាង្លៃះ គឺ ៖
ព្វកយថា លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ ព្ពះោោត គឺ លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ ព្ពះវរកាយខលះ កា ុង្
ព្ពះគុ ណខលះ ោំង្កា ុង្ព្ពះវរកាយោំង្កា ុង្ព្ពះគុ ណខលះ រប្បស់ព្ពះោោត លសចកតី ថា ប្បុ គគេជា
ប្បុ ថុជាៃ កាេលកើ តលសចកតី សង្ស័យកា ុង្ព្ពះោោត រចមង្សង្ស័យយា៉ាង្លៃះថា “ព្ពះពុ ទធជាមាាស់ព្ទង្់មាៃព្ពះវរកាយព្ប្បដ្ឋប្ប់លដ្ឋយព្ពះមហាប្បុ រិសេកា ណៈដ៏ ព្ប្បលសើ រ

៣២

ព្ប្បការ

ព្ប្បដ្ឋប្ប់លដ្ឋយអៃុ ពយញ្ា ៃៈ ៨០ ពិ តឬមិ ៃពិ តហា , លសចកតី ពិតដូ លចា ះឬ, ឬក៏ មិៃដូ លចា ះលទ” ដូ លចា ះ
ជាលដើ ម ល្មះថា លសចកតី សង្ស័យកា ុង្ព្ពះវរកាយ ។
មោ៉ាង្លទៀត រចមង្សង្ស័យយា៉ាង្លៃះថា “ព្ពះពុ ទធជាមាាស់ព្ទង្់ជាសពា ញ្ញូ ព្ជាប្បព្គប្ប់
យា៉ាង្ ពិ តឬ, ឬមិ ៃពិ តលទ, ប្បុ គគេដូ លចា ះមាៃពិ តកា ុង្លោកឬ, ឬមិ ៃមាៃពិ តលទ” ដូ លចា ះជាលដើ ម
ល្មះថា លសចកតី សង្ស័យកា ុង្ព្ពះគុ ណ ។
មោ៉ាង្លទៀតរចមង្សង្ស័យយា៉ាង្លៃះថា “ល្មះថាព្ពះមហាប្បុ រសព្ទង្់មាៃព្ពះវរកាយ
ព្ប្បកប្បព្ពមលដ្ឋយព្ពះមហាប្បុ រិសេកា ណៈ ៣២ ព្ប្បការ ព្ប្បដ្ឋប្ប់លដ្ឋយអៃុ ពយញ្ា ៃៈ ៨០ ព្ទង្់
ព្ាស់ដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បនពលដ្ឋយព្ពះអង្គឯង្ មាៃព្ពះញាណព្ជាប្បសពា ព្គប្ប់ មាៃពិ តកា ុង្លោក
លៃះឬ, ឬមិ ៃមាៃពិ តលទ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា លសចកតី សង្ស័យោំង្កា ុង្ព្ពះវរកាយ
ោំង្កា ុង្ព្ពះគុ ណ ។
ព្វកយថា លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ ព្ពះធម៌ បាៃដេ់ លសចកតី សង្ស័យចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្
ទំ ៃង្ដូ លចា ះថា “អរិ យមគគ

៤ េះកិ លេសបាៃដ្ឋច់ ជាសមុ លចេ ទពិ តចមៃឬ មាៃពិ តឬ,

ោមញ្ញ ្េ ៤ ចដេជាវិ បាកនៃអរិ យមគគ ៤ រមាងប្ប់កិ លេសបាៃពិ តឬ មាៃពិ តឬ, ព្ពះៃិ ព្វាៃ
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ចដេជាអមតធម៌ ជាអសង្ាតធម៌ មាៃពិ តឬ ឬមិ ៃមាៃពិ តលទ” ដូ លចា ះជាលដើ ម, ឬចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ទំ ៃង្ដូ ចជា “ព្ពះធម៌ លៃះជាលព្គឿង្នាំលចែចាកទុ កា បាៃពិ តឬហា ឬមិ ៃពិ តលទ”
ដូ លចា ះជាលដើ ម
ព្វកយថា លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ ព្ពះសង្ឃ បាៃដេ់ លសចកតី សង្ស័យចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្
ទំ ៃង្ដូ លចា ះថា “សង្ឃរតៃៈ គឺ លោកអា កាំង្លៅកា ុង្មគគ ៤ មាៃព្ពះលោាប្បតតិ មគគ ប្បុ គគេជា
លដើ ម, លោកអា កាំង្លៅកា ុង្្េ ៤ ពួ ក មាៃព្ពះលោាប្បតតិ ្េប្បុ គគេជាលដើ ម មាៃពិ តឬហា
ឬមិ ៃមាៃពិ តលទ ? ” ដូ លចា ះជាលដើ ម, ឬចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ទំ ៃង្ដូ ចជា “ព្ពះសង្ឃអា កប្បដិ ប្បតតិ
េអ ប្បដិ ប្បតតិ ព្តង្់ ជាអា កចដេប្បុ គគេណាមួ យបាៃថាាយោៃដេ់ លោកលហើ យ ៃឹ ង្បាៃទទួ េ
អាៃិ សង្សលព្ចើ ៃជាង្ការឲ្យដេ់ ប្បុ ថុជាៃទូ លៅ

មាៃពិ តឬហា

ឬមិ ៃមាៃពិ តលទ”

ដូ លចា ះ

ជាលដើ ម ។
ព្វកយថា លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ នព្តសិ កាា បាៃដេ់ លសចកតី សង្ស័យចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
កា ុង្ទំ ៃង្ដូ លចា ះថា “នព្តសិ កាា គឺ អធិ សីេសិ កាា អធិ ចិតតសិ កាា ៃិ ង្អធិ ប្បបញ្ញញសិ កាា មាៃពិ តឬ,
ការប្បដិ ប្បតតិ ៃូ វនព្តសិ កាា រចមង្មាៃអាៃិ សង្ស គឺ ការអស់ៃូ វលសចកតី ទុកា ការអស់កិ លេស
ពិ តឬ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ព្វកយថា លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ ធម៌ ជាចំ ចណកអតី ត ជាលដើ ម លសចកតី ថា ខៃធ ធាតុ
អាយតៃៈ ចដេជាអតី ត លៅថា “ធម៌ ជាចំ ចណកអតី ត”, ខៃធ ធាតុ អាយតៃៈចដេជា
អនាគត លៅថា “ធម៌ ជាចំ ចណកអនាគត” ប្បុ គគេជាប្បុ ថុជាៃកាេសង្ស័យកា ុង្ខៃធ ជាលដើ ម
ចដេជាអតី តដូ លចា ះថា “កា ុង្កាេជាអតី ត អាាមអែធាលប្ប់មាៃខៃធ ដូ លចា ះមកលហើ យឬហា ឬ
មិ ៃធាលប្ប់មាៃលទហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ក៏ ល្មះថា លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ ធម៌ ជាចំ ចណកអតី ត ។
កាេសង្ស័យកា ុង្ខៃធ ជាលដើ ម ចដេជាអនាគត ដូ លចា ះថា “កា ុង្កាេជាអនាគត អាាមអែៃឹ ង្
មាៃខៃធ ដូលចា ះលទៀតឬហា ឬៃឹ ង្មិ ៃមាៃលទហា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ក៏ ល្មះថា លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ
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ធម៌ ជាចំ ចណកអនាគត ។ កាេសង្ស័យកា ុង្ខៃធ ជាលដើ ម កា ុង្កាេោំង្ ២ លនាះ ក៏ ល្មះថា
សង្ស័យកា ង្
ុ ធម៌ ោង្
ំ ជាចំ ចណកអតី តោំង្ជាចំ ចណកអនាគត ។ មោ៉ាង្លទៀត គប្បបីព្ជាប្បថា
សូ មបីលសចកតី សង្ស័យកា ុង្ខៃធ ជាលដើ ម ចដេជាប្បចា ុប្បបៃា ក៏ ល្មះថា លសចកតី សង្ស័យកា ុង្ធម៌
ោំង្ជាចំ ចណកអតី តោំង្ជាចំ ចណកអនាគតលនាះដូ ចគាា លព្ព្វះថាកាេមិ ៃមាៃញាណចដេ
ជាលព្គឿង្ដកៃូ វលសចកតី សង្ស័យកា ុង្ខៃធ ជាប្បចា ុប្បបៃា លទ

ក៏ រចមង្មិ ៃអាចដកៃូ វលសចកតី

សង្ស័យកា ុង្ខៃធ ចដេជាអតី ត ៃិ ង្ជាអនាគតបាៃល ើយ ។
ព្វកយថា លសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ ឥទប្បបចា យា ៃិ ង្កា ង្
ុ ប្បដិ ចាសមុ ប្បបៃា ធម៌
លសចកតី សង្ស័យកា ុង្ប្បដិ ចាសមុ ប្បាទ

គឺ ប្បចា័ យចដេ្េអាព្ស័ យលកើ តល ើង្

បាៃដេ់
មាៃអវិ ជាា

ជាលដើ ម ៃិ ង្កា ុង្ធម៌ គឺ ្េចដេអាព្ស័ យប្បចា័ យលកើ តល ើង្ មាៃសង្ខារជាលដើ ម ទំ ៃង្ដូ លចា ះ
ថា

“វដត ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយភាវៈចដេធម៌ ោំង្ឡាយជាប្បចា័ យញាុំង្្េឲ្យលកើ តល ើង្

លដ្ឋយៃ័ យយា៉ាង្លៃះថា លព្ព្វះអវិ ជាាជាប្បចា័ យលទើ ប្បមាៃសង្ខារ លព្ព្វះសង្ខារជាប្បចា័ យលទើ ប្បមាៃ
វិ ញ្ញញណ ។េ។ លព្ព្វះជាតិ ជាប្បចា័ យលទើ ប្បមាៃជរាមរណៈ មាៃពិ តឬ, ឬមិ ៃមាៃពិ តលទ” ដូ លចា ះ
ជាលដើ ម ។
មោ៉ាង្លទៀត គប្បបីព្ជាប្បថា សូ មបីលសចកតី សង្ស័យកា ុង្ខលួៃឯង្ ១៦ យា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណាច
កាេោំង្ ៣ ចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្ព្ពះសូ ព្តោំង្ឡាយ យា៉ាង្លៃះថា “អលហាសឹ ៃុ លខ្ល អហំ
អតី តមោធៃំ” ចព្ប្បថា “កា ុង្កាេជាអតី ត អាាមអែធាលប្ប់លកើ តលហើ យឬហា ” ជាលដើ មក៏ សលន្ទង្ខគះ
ចូ េកា ុង្លសចកតី សង្ស័យ ៣ យា៉ាង្ មាៃលសចកតី សង្ស័យកា ង្
ុ ធម៌ ជាចំ ចណកអតី តជាលដើ ម
ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះដកសមម តិថា “អាាមអែ” លចែលហើ យ ក៏ មាៃចតខៃធ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
កា ុង្កាេោំង្ ៣ ។
ចប់អក្ុសលដចត្សិក្ ១៤

ច្ោភណច្ឆតសិ ក ២៥
លចតសិ ក ១៩ ដួ ង្លៃះ គឺ សោធ ១, សតិ ១, ហិ រិ ១, ឱតត ប្បបៈ ១, អលោភ ១, អលោស
១, តព្តមជឈតត ា ១, កាយប្បសសទធិ ១, ចិ តតប្បសសទធិ ១, កាយេហុ ា ១, ចិ តតេហុ ា ១, កាយមុ ទុា ១, ចិ តតមុ ទុា ១, កាយកមម ញ្ញា ១, ចិ តតកមម ញ្ញា ១, កាយបាគុ ញ្ញ ា ១, ចិ តតបាគុ ញ្ញ ា
១, កាយុ ជុ កា ១, ចិ តតុជុកា ១ ល្មះថា លោភណោធារណលចតសិ ក ។ លចតសិ ក ៣ ដួ ង្
គឺ សមាមវាចា ១, សមាមកមម ៃត ១, សមាមអាជី វៈ ១ ល្មះថា វិ រតិ លចតសិ ក ។ ចំ ចណក ករុ ណា
ៃិ ង្មុ ទិា ល្មះថា អប្បបមញ្ញញលចតសិ ក ។ លចតសិ កោំង្ ២៥ ដួ ង្លៃះ ព្ពមោំង្ ប្បញ្ញិ ន្ទៃេិ យលចតសិ ក គប្បបីព្ជាប្បថា ល្មះថា លោភណលចតសិ ក លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។

អធិ ប្បាយលោភណលចតសិ ក ២៥
សោធ
ព្វកយថា សោធ មាៃវចៃតថ ថា សទេ ហតី តិ សោធ ពុ ោធទី សុ ប្បោលោ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ
ល្មះថា សោធ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា លជឿ, បាៃដេ់ លជឿកា ុង្វតថ ុចដេគួ រលជឿ មាៃព្ពះពុ ទធជាលដើ ម ។
សោធលនាះមាៃការញាុំង្សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយ ឲ្យព្ជះថាលលដ្ឋយេអ ជា េកា ណៈ ដូ ចចកវមណីចដេលធាើ ទឹកឲ្យថាលដូ លចាាះ លសចកតី លៃះសមដូ ចព្ពះនាគលសៃលតថ រ ថាាយព្ពះពរវិ សជា នា
លសត ចមិ េិៃេ កាុង្សមបោទៃេកា ណសោធប្បញ្ញា កា ុង្មិ េិៃេ ប្បបញ្ញា(១) ថា “សូ មថាាយព្ពះពរ
មហាប្បពិ ព្ត លព្ប្បៀប្បដូ ចជា ព្ពះលៅចព្កពតតិ លសដ ចយាង្្ល ូវឆ្ងងយ មួ យអលៃលើ លដ្ឋយកង្ទ័ ព ៤
ពេ ព្ទង្់ព្តូវ្ល ង្កាត់ ថល ុកទឹ ក ថល ុកទឹ កលនាះក៏ េអ ក់ កករល ើង្ កាលយជាទឹ កភក់ លព្ព្វះពេដំ រី
ពេលសះ ពេរថ ៃិ ង្ពេលថមើ រលជើ ង្ោំង្ឡាយ ព្ពះលៅចព្កពតតិ ចដេយាង្្ុ តលៅលហើ យលនាះ
ក៏ ព្ាស់លៅកាៃ់ មៃុ សសោំង្ឡាយថា “មាាេអា កោំង្ឡាយ ចូ រយកទឹ កមក លយើ ង្ៃឹ ង្លោយ
ទឹ ក”ដូ លចា ះ ។ ព្ពះរាជាព្ទង្់មាៃចកវមណីចដេលធាើ ទឹកឲ្យថាលបាៃ មៃុ សសោំង្ឡាយព្កាប្បទូ េ

(១)
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ទទួ េព្ពះរាជប្បញ្ញារប្បស់ព្ពះលៅចព្កពតតិ ថា “ព្កាប្បទូ េ” ដូ លចា ះ លហើ យក៏ (ដួ សទឹ កដ្ឋក់ កា ុង្
ភាជៃៈមក) ដ្ឋក់ ចកវមណីចដេសព្មាប្ប់លធាើ ទឹកឲ្យថាលលនាះចូ េលៅកា ុង្ទឹ ក ព្គាៃ់ ចតដ្ឋក់ ចកវមណីចូ េលៅកា ុង្ទឹ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ប្បណា
ត ោរាយ ចកោំង្ឡាយក៏ ព្បាសចាកលៅ កករោំង្ឡាយ
ក៏ សង ប្ប់ចុ ះចតមដ ង្ ទឹ កក៏ ចព្ប្បជាថាល មិ ៃេអ ក់ កករ រួ ចនាំមកថាាយចំ លព្វះព្ពះលៅចព្កពតតិ លោយ
ព្កាប្បទូ េថា “ប្បពិ ព្តព្ពះសមម តិលទព សូ មព្ពះអង្គលោយចុ ះ ករុ ណានថល វិ លសស” ។
សូ មថាាយព្ពះពរ

ប្បុ គគេជាប្បណឌិតគួ រលឃើ ែចិ តតថាដូ ចជាទឹ ក

គួ រលឃើ ែព្ពះ

លយាគាវចរថាដូ ចជាមៃុ សសោំង្លនាះ គួ រលឃើ ែកិ លេសោំង្ឡាយថាដូ ចជាោរាយ ចក ៃិ ង្
កករ គួ រលឃើ ែសោធថាដូ ចជាចកវមណីចដេលធាើ ទឹ កឲ្យថាល ។ លព្ប្បៀប្បដូ ចជា លពេព្គាៃ់ ចត
ដ្ឋក់ ចកវមណីចូ េលៅកា ុង្ទឹ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ោរាយ ចក ក៏ ព្បាសចាកលៅ លហើ យកករក៏ សងប្ប់ចុ ះ
លៅ ទឹ កក៏ ចព្ប្បជាថាល មិ ៃេអ ក់ កករយា៉ាង្ណាមិ ែ, សូ មថាាយព្ពះពរ សោធ លពេលកើ តល ើង្
រចមង្ព្គប្បសង្កត់ៃី វរណៈោំង្ឡាយបាៃ, ចិ តតចដេព្បាសចាកៃី វរណៈ រចមង្ជាចិ តតចដេ
ថាលោអត មិ ៃេអ ក់ កករក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ សូ មថាាយព្ពះពរ សោធ ល្មះថា មាៃការលធាើ ឲ្យព្ជះថាល
លដ្ឋយេអ ជាេកា ណៈ ាមៃ័ យដូ ចលព្វេមកលៃះ ។
មោ៉ាង្លទៀត សោធ មាៃការសេ ុះលៅជាេកា ណៈ, លព្ប្បៀប្បដូ ចជាមៃុ សសភ័ យខ្លលច េុ ះ
មកដេ់ ទលៃល គង្ខគចដេសមបូរលដ្ឋយសតា ព្កលពើ
ជាលដើ ម ក៏ រចមង្

ឆ្ងលម

មករ ៃិ ង្អារកសទឹ កកាចោហាវ

ប្ប់លៅព្តង្់ព្ចាំង្ោំង្សង្ខ្លង្ ចំ ចណកអា កចមាំង្ដ៏ កាលហាៃ អង្់អាចកា ុង្

សន្ទង្ខគម មកដេ់ លហើ យក៏ សួរថា “លព្ព្វះលហតុ អាី បាៃជាពួ កអា កោំង្ឡាយនាំគាា

ប្ប់ ? េុ ះ

ពួ កលគល្លើ យថា “ពួ កលយើ ង្មិ ៃអាចចុ ះលៅបាៃលទ លព្ព្វះមាៃភ័ យចំ លព្វះមុ ខ ” បាៃោតប្ប់ដូ លចា ះ
លហើ យ ក៏ ចាប្ប់ដ្ឋវដ៏ មុតលព្វេថា “ពួ កអា កចូ រលដើ រាមលព្កាយខ្ម
ុ ំ ក កុ ំខ្លលចល ើយ ” លព្វេ
ដូ លចា ះលហើ យ ក៏ បាៃចុ ះលៅកា ុង្ទលៃល គង្ខគ ការព្វរសតា ោហាវ មាៃព្កលពើ ជាលដើ មចដេមក
ដេ់ បាៃញាុំង្ជៃោំង្ឡាយឲ្យ្ុ តពី មហៃត រាយបាៃៃូ វសួ សតី , នាំពួកលគអំ ពីលព្តើ យនាយលៅ
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កាៃ់ លព្តើ យអាយ នាំពួកអំ ពីលព្តើ យអាយលៅកាៃ់ លព្តើ យនាយបាៃ យា៉ាង្ណាមិ ែ, ប្បុ គគេកាេ
ឲ្យោៃ រកាសី េ លធាើ ឧលបាសថកមម ព្បារពធ ភាវនា សោធរចមង្ជាធមម ជាតិ នាំមុខសេ ុះលៅមុ ៃ ក៏
យា៉ាង្លនាះចដរ លព្ព្វះដូ លចាាះលទើ ប្បលព្វេបាៃថា “សោធមាៃការសេ ុះលៅជាេកា ណៈ” ។
សោធ មាៃេកា ណៈ ២ យា៉ាង្ ដូ ចបាៃលព្វេមក លដ្ឋយអំ ណាចប្បុ គគេអា កមាៃសោធ
រចមង្ចចកបាៃ ៤ យា៉ាង្ មាៃ អាគមៃសោធ ជាលដើ ម ដូ ចលោកលព្វេទុ កកា ុង្ អដឋ កថាទី ឃ
ៃិ កាយសង្គីតិសូ ព្ត ថា “សោធ ប្បលៃោ អាគមៃសោធ ។លប្ប។ ប្បោទសោធ នាម” ចព្ប្បថា “សោធ
លៃះ មាៃ ៤ យា៉ាង្គឺ អាគមៃសោធ, អធិ គមៃសោធ, ឱកប្បបៃសោធ, ប្បោទសោធ” ។
កា ុង្ប្បណា
ដ សោធ ៤ យា៉ាង្លនាះ សោធរប្បស់ព្ពះសពា ញ្ញូលព្វធិ សតា ោំង្ឡាយ ល្មះថា
អាគមៃសោធ លព្ព្វះជាសោធចដេមកលហើ យ ចាប្ប់ាំង្ពី មាៃអភិ ៃី ហារ (ការប្បលង្ខអៃព្ពះទ័ យ
លៅលដើ មបីការព្ាស់ដឹ ង្ជាព្ពះពុ ទធ), សោធរប្បស់ព្ពះអរិ យោវ័ កោំង្ឡាយល្មះថា អធិ គមៃសោធ លព្ព្វះជាសោធចដេសលព្មចបាៃលដ្ឋយការចាក់ ធល ុះ ។ ការលជឿស៊ ប្ប់លដ្ឋយមិ ៃញាប្ប់
ែ័រ កាេមាៃអា កលព្វេថា “ពុ លោធ ធលមាម សលង្ោ” ល្មះថា ឱកប្បបៃសោធ ។ លសចកតី ព្ជះថាល
ចដេលកើ តល ើង្ ល្មះថា ប្បោទសោធ ។
អធិ ប្បាយថា អាគមៃសោធ ជាសោធចដេព្ជះថាលប្បូ ជាកា ុង្ភាពជាព្ពះពុ ទធ កា ុង្ការ
ប្បំ លពែប្បុ ញ្ញសមាភរលដើ មបីភាពជាព្ពះពុ ទធ ៃិ ង្ប្បលង្ខអៃចិ តត លជឿកា ុង្ធម៌ លដើ មបីព្ាស់ដឹ ង្ថា មាៃ
ពិ តយា៉ាង្លៃះថា “កាេលប្បើ ការលកើ តមាៃ ធម៌ ចដេជាទី រំេត់ ៃូ វការលកើ តក៏ ព្តូវមាៃ” ដូ លចា ះ
ជាលដើ ម ជាសោធចដេព្ប្បព្ពឹ តតជាប្ប់តគាាមកចាប្ប់ាំង្ពី ព្ទង្់មាៃអភិ ៃី ហារ (ការប្បលង្ខអៃព្ពះទ័ យលៅលដើ មបីការព្ាស់ដឹ ង្) ាំង្ពី ដំប្បូង្មក ។
ចំ ចណក អធិ គមៃសោធ ជាសោធរប្បស់ព្ពះអរិ យោវ័ កោំង្ឡាយចដេលោកបាៃ
មកលដ្ឋយការសលព្មច គឺ ចាក់ ធល ុះៃូ វសចា ៈ ៤ មិ ៃចមៃជាសោធរប្បស់ប្បុ គគេជាប្បុ ថុជាៃលទ ជា
សោធចដេលជឿ ចដេព្ជះថាលកា ុង្គុ ណរប្បស់ព្ពះរតៃព្ត័ យពិ តព្បាកដ មិ ៃមាៃលសចកតី ញាប្ប់
ែ័រកា ុង្គុ ណោំង្លនាះល ើយ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។
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អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

ចំ ចណកការដ្ឋក់ ចិ តតលជឿ លសចកតី ព្ជះថាលចដេលកើ តល ើង្ឆ្ងប្ប់រហ័ ស លដ្ឋយព្គាៃ់ ចត
មាៃអា កមកលព្វេថា “ពុ លោធ ធលមាម សលង្ោ” ឲ្យបាៃឮប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃលសចកតី ោេក់ លសេើ រកា ុង្
ការដ្ឋក់ ចិ តតលជឿ មិ ៃមាៃលសចកតី រាចរកចិ តតកា ុង្ព្វកយចដេលគលព្វេល ើយ ដូ ចការដ្ឋក់ ចិ តត
លជឿលសចកតី ព្ជះថាលរប្បស់ព្ពះមហាកប្បិ បៃជាលដើ ម ល្មះថា ឱកប្បបៃសោធ ។
ចំ ចណក លសចកតី ព្ជះថាលនៃចិ តត លសចកតី រីករាយជាភាវៈចដេចិ តតព្ជះថាល មិ ៃ លៅហម ង្
កា ុង្លពេប្បំ លពែប្បុ ណយោំង្ឡាយ មាៃការឲ្យោៃ ោតប្ប់ធម៌ ជាលដើ ម ល្មះថា ប្បោទសោធ ។
មោ៉ាង្លទៀត សោធលនាះព្ប្បសិ ៃលប្បើ លព្វេដេ់ វតថ ុជាទី ាំង្នៃការលជឿ មាៃ ៤ យា៉ាង្គឺ ៖
១. កមម សោធ ការលជឿកមម គឺ លជឿថាកមម មាៃពិ ត កមម លនាះលោះជាប្បុ ណយកតី ជាបាប្បកតី
រចមង្មាៃ្េមាៃវិ បាក កមម េអឲ្យវិ បាកជាសុ ខ កមម អាព្កក់ ឲ្យវិ បាកជាទុ កា ។
២. វិ បាកសោធ ការលជឿវិ បាក គឺ លជឿថាវិ បាករប្បស់កមម េអកមម អាព្កក់ មាៃពិ ត ការ
លកើ តកា ុង្សុ គតិ ជាវិ បាករប្បស់កមម េអ ការលកើ តកា ុង្ទុ គគ តិ ជាវិ បាករប្បស់កមម អាព្កក់ ការបាៃ
ជួ ប្បព្ប្បសពា ៃូវអារមម ណ៍ចដេជាទី ព្បាថាាជាវិ បាករប្បស់កមម េអ ការបាៃជួ ប្បព្ប្បសពា អារមម ណ៍
ចដេមិ ៃជាទី ព្បាថាា ជាវិ បាករប្បស់កមម អាព្កក់ សុ ខជាវិ បាករប្បស់កមម េអ ទុ កា ជាវិ បាករប្បស់
កមម អាព្កក់ ។
៣. កមម សសកាសោធ ការលជឿកា ុង្ភាវៈនៃប្បុ គគេមាៃកមម ជារប្បស់ខលួៃ គឺ លជឿថា ប្បុ គគេ
លធាើ កមម ណា លោះេអ កតី អាព្កក់ កតី ប្បុ គគេលនាះជាអា កទទួ េៃូ វ្េរប្បស់កមម លនាះ ប្បុ គគេដនទ
មិ ៃអាចទទួ េវិ បាករប្បស់កមម ជំៃួសប្បុ គគេមាាក់ លទៀតបាៃល ើយ ។
៤.

តថាគតលព្វធិ សោធ

ការលជឿកា ុង្ការព្ាស់ដឹ ង្រប្បស់ព្ពះតថាគត

គឺ លជឿថា

ព្ពះតថាគតជាអា កព្ាស់ដឹ ង្ពិ ត ធម៌ ោំង្ឡាយណាចដេព្ទង្់ព្ាស់ថា នាំមកៃូ វព្ប្បលយាជៃ៍
ធម៌ ោំង្លនាះ រចមង្នាំមកៃូ វព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ អា កសមាោៃប្បដិ ប្បតតិ ពិ ត, ធម៌ ោំង្ឡាយណា
ចដេព្ទង្់ព្ាស់ថា ជាអៃត រាយ ធម៌ ោំង្លនាះ រចមង្នាំមកៃូ វអៃត រាយ ដេ់ អា កសមាោៃ
ប្បដិ ប្បតតិ ពិ តជាលដើ ម ។
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លសចកតី ល្សង្គាានៃសោធ ៃិ ង្រាគៈ
លព្ព្វះលហតុ ចដេសោធ ៃិ ង្រាគៈ មាៃអាការចដេព្សលដៀង្គាា គឺ សភាវៈោំង្ពី រលនាះ
មាៃការលព្តកអរកា ុង្អារមម ណ៍ដូ ចគាា

កាេលប្បើ មិៃកំណត់ អាការចដេល្សង្គាាដនទលទៀត

លដ្ឋយេអ លហើ យ ក៏ អាចព្ច ំ សមាគេ់ រាគៈថាជាសោធបាៃ លព្ព្វះដូ លចាាះ គួ រព្ជាប្បដេ់ លសចកដី
ចដេល្សង្គាានៃធម៌ ោំង្លៃះ ដូ ចតលៅ ៖
រាគៈ ជាសភាវៈលព្តកអរលដ្ឋយអំ ណាចលសចកតី លព្តកព្តអាេ គឺ ព្តូវការ ចង្់បាៃ
អារមម ណ៍ចដេសមាគេ់ ខុសលដ្ឋយវិ ប្បោលសថាេអ ថាលទៀង្ ថាសុ ខ ថាជាអាត ។ លព្ព្វះថា
លសចកតី សមាគេ់ ថាេអ ជាលដើ ម ជាទី ាំង្នៃការចង្់បាៃ គឺ ជាលហតុ ញាុំង្សតា ឲ្យចង្់បាៃលប្បើ មិៃ
បាៃក៏ លតតព្កហេ់ ព្កហាយ ព្កវេ់ ព្កវាយ មិ ៃសង ប្ប់លដ្ឋយការចសា ង្រក កាេបាៃមកលហើ យ
ក៏ ព្កវេ់ ព្កវាយ មិ ៃសង ប្ប់លដ្ឋយការរកា កាេវតថ ុចដេជាទី ព្សឡាែ់លនាះ លោះជាប្បុ គគេក៏
លដ្ឋយ វតថ ុក៏លដ្ឋយ វិ ប្បតតិ ព្ព្វត់ ព្បាសលៅក៏ រចមង្ជាទុ កា លោកលៅ, ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ជាការលព្តកអរកា ុង្ព្ពះពុ ទធអង្គ ក៏ ជាការលព្តកអរលដ្ឋយអំ ណាចនៃការជាប្ប់ជំព្វក់ កា ុង្ ព្ពះវរកាយចដេ
េអ ោអត

ឬកា ុង្សំ ល ង្ដ៏ ពីលរាះដូ ចជាសំ ល ង្ព្ពហម

ដូ ចព្ពះវកក េិចដេរវេ់ ចតជាប្ប់ាម

លមើ េភាពព្សស់ោអតនៃព្ពះវរកាយចតមោ៉ាង្ ពុ ំមាៃការគិ តៃឹ ង្ោតប្ប់ធម៌ ប្បដិ ប្បតតិ ធម៌ ដូ លចាាះ
រាគៈមាៃជាតិ ជាអកុ សេចតមោ៉ាង្ លកើ តល ើង្លហើ យលធាើ ចិតត ឲ្យលៅហម ង្ លទើ ប្បជាធម៌ គួរេះ ។
សោធ ជាសភាវៈលព្តកអរកា ុង្គុ ណ មិ ៃចមៃលព្តកអរលព្ព្វះលហតុ ព្តឹ មចតអារមម ណ៍
លនាះចដេប្បណា
ត េឲ្យមាៃលសចកតី សុខ លសចកតី លភលើ តលភលើ ៃដេ់ ខលួៃលទ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ការលព្តកអរកា ុង្ប្បុ គគេ

ក៏ ោក់ ទង្ៃឹ ង្ការសមលឹ ង្លឃើ ែគុ ណធម៌

ឬគុ ណតនមល ចដេមាៃកា ុង្ប្បុ គគេ

ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ោក់ ទង្ៃឹ ង្ភាពព្សស់ោអតនៃព្ពះវរកាយរប្បស់ព្ពះពុ ទធ ក៏ មិៃចមៃជាការជាប្ប់ចិ តត
លដ្ឋយលសចកដី លភលើ តលភលើ ៃ លោយសុ ខកា ុង្រូ ប្បចដេលឃើ ែលនាះ ដូ ចព្ពះវកក េិលទ ចតកាេ
លឃើ ែៃូ វព្ពះវរកាយលនាះលហើ យ

ចិ តត ក៏ ប្បលង្ខអៃលៅរកព្ពះប្បុ ញ្ញញធិ ការោំង្ឡាយចដេព្ទង្់
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ប្បំ លពែមកពី អតី ត
លហើ យលកើ ត

ចដេជាលហតុ ឲ្យព្ពះអង្គមាៃព្ពះវរកាយព្សស់ោអតរកអាី លព្ប្បៀប្បពុ ំបាៃ

លសចកតី លព្តកអរកា ុង្ពុ ោធៃុ ភាពព្ពមៗ គាាៃឹ ង្ខណៈចដេលឃើ ែព្ពះវរកាយ

លនាះ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ

ោតប្ប់ធម៌ លកើ តលសចកតី លព្តកអរល ើង្ ក៏ មិៃជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្ការកាៃ់ យក

ៃូ វោរៈកា ុង្ព្ពះសូ រលសៀង្ដ៏ ពីលរាះដូ ចសំ ល ង្ព្ពហម លនាះជាព្ប្បមាណលទ ចតជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្
ការសមលឹ ង្លឃើ ែគុ ណតនមល ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ សុខ លដើ មបីសិរី សួសតី ដេ់ អា ក
ោតប្ប់ជាព្ប្បមាណ លពេខលះធមម លទសនាលនាះមិ ៃបាៃោង្លសចកតី សុខ លសចកតី លភលើ តលភលើ ៃកា ុង្
ការោតប្ប់លទ ក៏ លៅចតលព្តកអរថា េអ ណាស់ មាៃគុ ណតនមល គួរោតប្ប់ ដូ ចធមម លទសនាចដេ
លព្វេដេ់ លរឿង្ភ័ យកា ុង្អបាយ លរឿង្ភ័ យកា ុង្សង្ារវដត លរឿង្នព្តេកា ណ៍ លរឿង្លោសរប្បស់
ខៃធ ៥ ជាលដើ ម ចដេសុ ទធ ចតញាុំង្លសចកដី សលុតសលង្ាគឲ្យលកើ តល ើង្ដេ់ អា កោតប្ប់ ជាលរឿង្
ប្បន្ទញ្ញាសព្កចសតណា
ា កាេោតប្ប់លហើ យលប្បើ លកើ តរាគៈ គឺ ការព្បាថាាចង្់បាៃ ក៏ ព្ត ប្ប់អស់ៃូ វ
លសចកតី ព្បាថាាចង្់បាៃ ប្បលនាេប្បង្់ លសចកដី ព្សវឹ ង្ លកើ តការគិ តល ើង្ថា ៃឹ ង្រោស់ខលួៃលចែ
អំ ពីទុកា ោំង្ចដេមាៃ្េជាយា៉ាង្លៃះ ក៏ លព្តកអរកា ុង្ការោតប្ប់លរឿយៗ លឃើ ែថាជារប្បស់
គួ រអោារយ កព្មៃឹ ង្បាៃោតប្ប់ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលហតុ ្េព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍

លដើ មបី

សិ រី សួសតី ដេ់ អា កោតប្ប់ចតមោ៉ាង្ពុ ំមាៃលោសល ើយ លសចកតី លព្តកអរយា៉ាង្លៃះ ជាលសចកតី
លព្តកអរនៃសោធពិ តព្បាកដ សូ មបីោក់ ទង្ៃឹ ង្វតថ ុចដេមាៃគុ ណតនមល ោំង្ឡាយដនទលទៀត
ក៏ មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅទំ ៃង្ដូ ចគាាលៃះ

។

សោធលៃះលកើ តល ើង្លហើ យលធាើ ចិ តតឲ្យ្ូ រ្ង្់មិៃ

េអ ក់ កករល ើយ ។

ប្បុ គគេមាៃសោធអាចដឹ ង្បាៃលដ្ឋយលហតុ ៣ យា៉ាង្
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ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្ ឋាៃសូ ព្តថា “តី ហិ ភិ កា លវ ឋាលៃហិ សលោធ ប្បសលនាា លវទិ តលព្វា(១)”
ជាលដើ ម ចព្ប្បថា មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ ប្បុ គគេមាៃសោធព្ជះថាលប្បណឌិតព្តូវដឹ ង្លដ្ឋយលហតុ ៣
យា៉ាង្ ។ លហតុ ៣ យា៉ាង្គឺ អាី ខលះ ។ គឺ ប្បុ គគេលនាះ ចង្់លឃើ ែប្បុ គគេមាៃសី េ ១ ចង្់ោតប្ប់
ព្ពះសទធ មម ១ មាៃចិ តត ព្បាសចាកលសចកតី កំណាែ់ជាមៃេិ េ លៅព្គប្ប់ព្គង្្េ ះ មាៃការេះរួ ច
លហើ យ មាៃនដោង្លហើ យ លព្តកអរកា ុង្ការេះ ជាអា កគួ រដេ់ សម ូម ជាអា កលព្តកអរកា ុង្ការ
ឲ្យ ៃិ ង្ការចចករំចេក ១ ។ មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ ប្បុ គគេមាៃសោធព្ជះថាល ប្បណឌិតព្តូវដឹ ង្
លដ្ឋយលហតុ ៣ យា៉ាង្លៃះ ។
សោធលៃះដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាឥន្ទៃេិ យលៅថា សទធិ ន្ទៃេិ យ លដ្ឋយមាៃភាពជាធំ កាុង្ការញាុំង្
សមបយុ តត ធម៌ ឲ្យសេ ុះលៅលដ្ឋយេអ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមខលួៃកា ុង្អារមម ណ៍ចដេខលួៃព្ជះថាល ដេ់ ៃូ វ
ឋាៃៈជាពេៈ លៅថា សោធពេៈ លដ្ឋយភាវៈចដេមិ ៃមាៃលសចកតី ញាប្ប់ែ័រកា ុង្ធម៌ ចដេជា
ប្បដិ ប្បកា

គឺ ភាវៈជាប្បុ គគេមិ ៃមាៃសោធជាលដើ មល ើយ

ព្ពះពុ ទធជាមាាស់ព្ទង្់ព្ាស់សរលសើ រ

សោធលៃះទុ កកា ុង្ព្ពះសូ ព្តោំង្ឡាយ ដូ ចជា (កា ុង្សំ .សគាថ) ថា “សោធយ តរតិ ឱឃំ ប្បុ គគេ
្ល ង្អៃល ង្់បាៃលដ្ឋយសោធ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
សតិ
ព្វកយថា សតិ មាៃវចៃតថ ថា សរណំ សតិ អសលមាមលោ ចព្ប្បថា លសចកតី រឭកបាៃ
ល្មះថា សតិ បាៃដេ់ លសចកតី មិៃវលង្ាង្ ។ សតិ លនាះ មាៃលសចកតី មិៃវលង្ាង្ជាេកា ណៈៃិ ង្
មាៃការចូ េលៅកាៃ់ យកជាេកា ណៈ ។
សតិ ល្មះថា មាៃលសចកតី មិៃវលង្ាង្ជាេកា ណៈ លតើ ដូ ចលមត ច ? មាៃព្វកយចដេ
លព្វេដេ់ សតិ កា ុង្មិ េិៃេ ប្បបញ្ញា(១) យា៉ាង្លៃះថា “សូ មថាាយព្ពះពរមហាប្បពិ ព្ត លព្ប្បៀប្បដូ ចជា

(១) អង្គុ.តិ ក.៤១ ទំ .១២០
(១)

ភាគ១ ទំ .១០៤

205
អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

មន្ទៃតី រកាឃាលំង្រប្បស់លសត ចចព្កពតតិ រចមង្មិ ៃវលង្ាង្ (មិ ៃភាៃ់ ព្ច ំ) រចមង្ព្កាប្បទូ េលសត ច
ចព្កពតតិ ឲ្យព្ទង្់រឭកដេ់ ព្ពះរាជឥសសរិ យយស កា ុង្លវោោងច កា ុង្លវោព្ពឹ កថា ប្បពិ ព្តព្ពះ
សមម តិលទព ព្ពះអង្គព្ទង្់មាៃដំ រីប្ប៉ាុលណណះ, មាៃលសះប្ប៉ាុ លណណះ, មាៃរថប្ប៉ាុ លណណះ, មាៃពេ
លថមើ រលជើ ង្ប្ប៉ាុ លណណះ, មាៃព្បាក់ ប្ប៉ាុ លណណះ, មាៃមាសប្ប៉ាុ លណណះ, មាៃវតថ ុរ ប្បស់រប្បររប្បស់ព្ពះអង្គ
ប្ប៉ាុ លណណះ” ដូ ចលៃះ រចមង្មិ ៃវលង្ាង្ព្ពះរាជព្ទពយ យា៉ាង្ណាមិ ែ, សូ មថាាយព្ពះពរ សតិ កាេ
លកើ តល ើង្ រចមង្មិ ៃវលង្ាង្ (មិ ៃភាៃ់ ព្ច ំ) ៃូ វធម៌ ជាកុ សេ ធម៌ ជាអកុ សេ, ធម៌ មាៃ
លោស ធម៌ មិៃមាៃលោស, ធម៌ លថាកោប្ប ធម៌ ព្ប្បណីត, ធម៌ លលម ធម៌ ស, ធម៌ សមរមយ ធម៌ មិៃ
សមរមយ រចមង្មិ ៃវលង្ាង្កា ុង្ធម៌ ោំង្ឡាយថា “លៃះគឺ សតិ ប្បបដ្ឋឋៃ ៤, លៃះគឺ សមម ប្បបធាៃ ៤,
លៃះគឺ ឥទធិ បាទ ៤, លៃះគឺ ឥន្ទៃេិ យ ៥, លៃះគឺ ពេៈ ៥, លៃះគឺ លព្វជឈង្គ ៧, លៃះគឺ អរិ យមគគ មាៃអង្គ
៨, លៃះគឺ សមថ, លៃះគឺ វិ ប្បសសនា, លៃះគឺ វិ ជាា, លៃះគឺ វិ មុតតិ” ដូ លចា ះ ។ លព្ព្វះេកា ណៈចដេមិ ៃ
វលង្ាង្លនាះ លទើ ប្បព្ពះលយាគាវចរគួ រលសពចតធម៌ ចដេគួ រលសព មិ ៃលសពៃូ វធម៌ ចដេមិ ៃគួ រលសព, គប្ប់រកចតធម៌ ចដេគួ រគប្ប់រក មិ ៃគប្ប់រកៃូ វធម៌ ចដេមិ ៃគួ រគប្ប់រក ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ,
សូ មថាាយព្ពះពរ សតិ ល្មះថា មាៃភាពមិ ៃវលង្ាង្ជាេកា ណៈ យា៉ាង្លៃះឯង្ ។ កា ុង្ព្វកយ
ោំង្លនាះ ព្វកយថា សតិ កាេលកើ តល ង្
ើ រចមង្មិ ៃវលង្ាង្ៃូ វធម៌ ចដេជាកុ សេ ធម៌ ចដេជា
អកុ សេជាលដើ ម លសចកតី ថា សតិ កាេលកើ តល ើង្រចមង្មិ ៃ វលង្ាង្យា៉ាង្លៃះថា “លៃះកុ សេ
គួ រលសព, លៃះអកុ សេ មិ ៃគួ រលសព, លៃះមាៃលោស គឺ ជាអកុ សេ មិ ៃគួ រលសព, លៃះមិ ៃ
មាៃលោស គឺ ជាកុ សេ គួ រលសព, លៃះលថាកោប្ប គឺ ជាអកុ សេ មិ ៃគួ រលសព, លៃះព្ប្បណីត គឺ
ជាកុ សេ គួ រលសព, លៃះលលម គឺ ជាអកុ សេ មិ ៃគួ រលសព, លៃះស គឺ ជាកុ សេ គួ រលសព, លៃះ
សមរមយ គឺ ជាកុ សេគួ រលសព, លៃះមិ ៃសមរមយ គឺ ជាអកុ សេ មិ ៃគួ រលសព” ដូ លចា ះ ។
ព្វកយថា រចមង្មិ ៃវលង្ាង្ៃូ វធម៌ ោង្
ំ ឡាយថាលៃះគឺ សតិ ប្បបដ្ឋឋៃ ៤ជាលដើ ម លសចកតី ថា
រចមង្មិ ៃវលង្ាង្ៃូ វធម៌ ោំង្ឡាយ យា៉ាង្លៃះថា“លៃះគឺ សតិ ប្បបដ្ឋឋៃ៤ជាកុ សេចដេគួ រលសព”
ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
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ព្វកយថា វិ ជាា បាៃដេ់ ្េញាណ (ញាណចដេព្ប្បកប្បរួ មជាមួ យអរិ យ្េ) ។
ព្វកយថា វិ មុតតិ បាៃដេ់ ព្ពះៃិ ព្វាៃចដេជាៃិ សសរណវិ មុតតិ (ធម៌ ចដេរួ ច្ុ ត គឺ
រោស់លចែចាកសង្ខារោំង្ពួ ង្) ដូ លចា ះ ។
មោ៉ាង្លទៀត គប្បបីព្ជាប្បដេ់ លសចកតី មិៃវលង្ាង្នៃសតិ

សូ មបីយា៉ាង្លៃះថា កា ុង្ធម៌

ោំង្ឡាយ មាៃសតិ ប្បបដ្ឋឋៃ ៤ ជាលដើ ម ចដេព្ពះលយាគី ចាក់ ធល ុះលដ្ឋយេអ លដ្ឋយប្បញ្ញញលហើ យ
សតិ រចមង្ព្ទព្ទង្់ចាំទុកបាៃ សូ មបីកាុង្កាេលព្កាយមក ក៏ រចមង្មិ ៃវលង្ាង្ គឺ មិ ៃភាៃ់ ព្ច ំ
លដ្ឋយការចូ េលៅកាៃ់ យកសតិ ដនទ

ចដេមិ ៃចមៃជាសតិ ប្បបដ្ឋឋៃថា

លដ្ឋយការចូ េលៅកាៃ់ យកលសចកតី ពោយាមដនទ

ជាសតិ ប្បបដ្ឋឋៃ

ចដេមិ ៃចមៃជាសមម ប្បបធាៃ

ថាជា

សមម ប្បបធាៃយា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ចដេជាការប្បង្ខាែឲ្យលឃើ ែៃូ វលសចកតី មិៃ វលង្ាង្នៃសតិ មួ យ
ច្ា កលទៀត ប្បណឌិតយេ់ ៃូ វលសចកតី លៃះចាស់លហើ យ គប្បបីសលន្ទង្ខគះលសចកតី មិៃ វលង្ាង្នៃសតិ
កា ុង្ពួ កធម៌

ោំង្ឡាយ លដ្ឋយព្ប្បការដនទាមសមគួ រ ដូ ចជា មិ ៃវលង្ាង្ គឺ មិ ៃភាៃ់ ព្ច ំ

លដ្ឋយការកាៃ់ យកសញ្ញញ ថាជាប្បញ្ញញ លដ្ឋយការកាៃ់ យករាគៈ ថាជាលមាតជាលដើ ម ។ មោ៉ាង្លទៀត ព្វកយថា មិ ៃវលង្ាង្ (អប្បិ ោប្បៃ) មាៃលសចកតី ថា មិ ៃអចណតតអណតូង្ក៏ បាៃ គឺ មិ ៃ
អចណតតអណតូង្លៅកា ុង្អារមម ណ៍ោំង្ឡាយ

ដូ ចទូ ក

ឬកបូៃចដេព្បាសចាកលថាាេចដេ

រោត់ អចណតតលប្ប៉ា េបា៉ាេលៅាមចខសទឹ ក ។ លព្ប្បៀប្បដូ ចកបូៃចដេអចណតត

កា ុង្ទលៃល

ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ព្បាសចាកលថាាេ ក៏ រចមង្ព្តូវរេកៃិ ង្ខយេ់ ប្បក់ ឲ្យអចណតតលប្ប៉ា េបា៉ាេលៅខ្លង្
លៃះខ្លង្លនាះ មិ ៃ

ប្ប់លសង ៀមមួ យកចៃល ង្ រោត់ អចណតតលៅលរឿយ ៗ គាមៃលគាេលៅ ចត

កាេលប្បើ មាៃលថាាេ លោះប្បី មាៃរេកៃិ ង្ខយេ់ ក៏ មិៃអចណតតលប្ប៉ា េបា៉ាេ រចមង្

ប្ប់លសង ៀម

បាៃ ឬលៅកា ុង្លគាេលៅចដេព្បាថាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃង្ខកលរយា៉ាង្ណាមិ ែ, ចិ តត ចដេមិ ៃមាៃ
សតិ លកើ តល ើង្ រចមង្ព្តូវកមាលំង្រប្បស់អារមម ណ៍ចដេហូ រចូ េមកាមោារល្សង្ ៗ មាៃោារ
ចភា កជាលដើ ម ព្គប្បសង្កត់ គឺ ោក់ ោែឲ្យចាប្ប់អារមម ណ៍ ោំង្អស់ មិ ៃ

ប្ប់លៅចំ លព្វះកិ ចា
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អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

ចដេកំពុង្លធាើ អចណតតអណតូង្ៃឹ កដេ់ លរឿង្លៃះលរឿង្លនាះលរឿយ ៗ មិ ៃព្បាកដព្ប្បជា ចតកាេ
មាៃសតិ លកើ តល ើង្ លោះប្បី មាៃអារមម ណ៍ហូ រចូ េមកាមោារល្សង្ ៗ យា៉ាង្លនាះ ក៏ មិៃ
អចណតតអណតូង្ រចមង្ាំង្លៅចំ លព្វះកិ ចាចដេកំពុង្លធាើ

គឺ ៃឹ កគិ តអារមម ណ៍លនាះលៅាម

េំ ដ្ឋប្ប់ចដេព្បាថាាៃឹ កគិ តប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ដូ លចាាះ ចិ តត លព្ប្បៀប្បដូ ចកបូៃ សតិ លព្ប្បៀប្បដូ ចលថាាេ ។
សតិ ល្មះថា មាៃការចូ េលៅកាៃ់ យកជាេកា ណៈ លតើ ដូ ចលមត ច ? មាៃព្វកយលព្វេ
កា ុង្មិ េិៃេ ប្បញ្ញា(១) ថា ៖ “សូ មថាាយព្ពះពរមហាប្បពិ ព្ត លព្ប្បៀប្បដូ ចជាប្បរិ នាយករ័ តៃ៍ រប្បស់
លសត ចចព្កពតតិ រចមង្ដឹ ង្ៃូ វប្បុ គគេចដេ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ៃិ ង្មិ ៃ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ព្ពះរាជា
ថា “ប្បុ គគេោំង្លៃះ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ប្បុ គគេោំង្លៃះមិ ៃ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ , ប្បុ គគេោំង្លៃះមាៃ
ឧប្បការៈ ប្បុ គគេោំង្លៃះមិ ៃមាៃឧប្បការៈ” ដូ លចា ះ ។ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ក៏ រចមង្កមាាត់ ប្បុ គគេ
ចដេមិ ៃ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍

ចូ េលៅកាៃ់ យកចតប្បុ គគេចដេ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ,កមាាត់ ប្បុ គគេ

ចដេមិ ៃមាៃឧប្បការៈ ចូ េលៅកាៃ់ យកចតប្បុ គគេចដេមាៃឧប្បការៈ យា៉ាង្ណាមិ ែ, សូ មថាាយព្ពះពរ សតិ កាេលកើ តល ើង្ រចមង្ទទួ េដឹ ង្យា៉ាង្ព្តឹ មព្តូវ ៃូ វគតិ នៃធម៌ ោំង្ឡាយ
ចដេ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ៃិ ង្មិ ៃ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ថា “ធម៌ ោំង្លៃះ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ធម៌ ោំង្លៃះ
មិ ៃ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ , ធម៌ ោំង្លៃះមាៃឧប្បការៈ ធម៌ ោំង្លៃះមិ ៃមាៃឧប្បការៈ” ដូ លចា ះ ។ លព្ព្វះ
េកា ណៈចដេចូ េលៅកាៃ់ យកលនាះ

ព្ពះលយាគាវចរក៏ រចមង្កមាាត់ ៃូ វធម៌ ចដេមិ ៃ្ត េ់

ព្ប្បលយាជៃ៍ លចែ, ចូ េលៅកាៃ់ យកចតធម៌ ចដេ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ , កមាាត់ ធម៌ ចដេមិ ៃមាៃ
ឧប្បការៈ ចូ េលៅកាៃ់ យកចតធម៌ ចដេមាៃឧប្បការៈ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ។ សូ មថាាយព្ពះពរ
ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគព្ទង្់សចមត ង្ៃូ វភាសិ តលៃះទុ កថា “សតិ ញ្ា ខ្លាហំ ភិ កា លវ សពា តថិកំ វោមិ (១)
មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ តថាគតលព្វេដេ់ សតិ ថា ជាធម៌ ចាំបាច់ កា ុង្កិ ចា ោំង្ពួ ង្”ដូ លចា ះ ។

(១)

ភាគ១ ទំ .១០៧

(១)

សំ .មហាវារវគគ ភាគ ៣៧ ទំ .២០២
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កា ុង្ព្វកយោំង្លនាះ ព្វកយថា ប្បុ គគេចដេ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ៃិ ង្ប្បុ គគេចដេមិ ៃ្ត េ់
ព្ប្បលយាជៃ៍ គឺ ប្បុ គគេចដេជាលហតុ ឲ្យចលព្មើ ៃ ៃិ ង្ប្បុ គគេចដេជាលហតុ ឲ្យវិ នាស, សូ មបី ព្វកយ
ថា ប្បុ គគេមាៃឧប្បការៈ ប្បុ គគេមិ ៃមាៃឧប្បការៈ ព្គាៃ់ ចតជាព្វកយលវវចៃសពេ រប្បស់ព្វកយថា
ប្បុ គគេចដេ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ប្បុ គគេចដេមិ ៃ្ត េ់ព្ប្បលយាជៃ៍ ៃុះឯង្ ។
ព្វកយថា សតិ មាៃការចូ េលៅកាៃ់ យក ជាេកា ណៈ លសចកតី ថា សតិ ល្មះថា មាៃ
ការចូ េលៅកាៃ់ យកជាេកា ណៈ លដ្ឋយអំ ណាចថា កាេលកើ តល ើង្រឭកបាៃ ក៏ មិៃវលង្ាង្ថា
“លៃះកុ សេមាៃព្ប្បលយាជៃ៍ គួរកាៃ់ យក,

លៃះអកុ សេគាមៃព្ប្បលយាជៃ៍

មិ ៃគួ រកាៃ់ យក”

ដូ លចា ះ លហើ យក៏ កាៃ់ យកចតកុ សេ គឺ ចូ េលៅាំង្លៅកា ុង្អារមម ណ៍ចដេគួ រដេ់ ការលកើ ត
ល ើង្នៃកុ សេប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជាពិ លសសព្ប្បសិ ៃលប្បើ សតិ លនាះជាសតិ ប្បបដ្ឋឋៃ ក៏ រចមង្ចូ េលៅ
ាំង្ទុ កព្តង្់អារមម ណ៍ ៤ យា៉ាង្គឺ កាយ លវទនា ចិ តត ៃិ ង្ធម៌ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ព្ពះោរី ប្បុព្ត
លទើ ប្បកំណត់ េកា ណៈរប្បស់សតិ ចដេល្មះថា សតិ ប្បបដ្ឋឋៃឲ្យព្បាកដចាស់ថា “ឧប្បដ្ឋឋៃលដឋ ៃ សតិ ប្បដ្ឋឋនា អភិ លញ្ញ យោ” (១)ចព្ប្បថា “ល្មះថា សតិ ប្បបដ្ឋឋៃ លដ្ឋយអតថ ថា ចូ េលៅ
ាំង្ទុ កព្តង្់អារមម ណ៍ជារប្បស់គួ រដឹ ង្យា៉ាង្នព្កចេង្” ដូ លចា ះ ។ ាមលសចកតី ចដេលោក
លព្វេទុ កលនាះ អា កចលព្មើ ៃសតិ ប្បបដ្ឋឋៃ សតិ រប្បស់អា កលនាះមាៃល្មះថា ជាសតិ ប្បបដ្ឋឋៃ ក៏
លព្ព្វះមាៃេកា ណៈ គឺ អាការចដេចូ េលៅាំង្លៅព្តង្់អារមម ណ៍ោំង្ ៤ យា៉ាង្ មាៃកាយ
ជាលដើ ម ៃិ ង្ ញាុំង្សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយ ឲ្យចូ េលៅាំង្លៅព្តង្់អារមម ណ៍លនាះ ព្ពមគាាៃឹ ង្
ខលួៃ ។ ព្វកយថា ចូ េលៅាំង្លៅ គប្បបីព្ជាប្បថា បាៃដេ់ អាការដូ ចជានដចដេោតលចែ លៅ
ព្តង្់ទេ់ ៃឹ ង្សភាវៈ ។ មិ ៃចមៃព្តឹ មចតៃឹ កល្មះរប្បស់សភាវៈ លហើ យប្បរិ កមម លៅលរឿយៗ

(១)

ខុ.ប្បដិ ៦៩ ទំ .៤៧
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អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទ

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យប្បញ្ញញចដេាមពិ ចារណាលឃើ ែកាយជាលដើ ម

ាម

លសចកតី ពិត សតិ ប្បបដ្ឋឋៃមាៃេកា ណៈយា៉ាង្លៃះ ។

ហិ រិ ៃិ ង្ឱតត ប្បបៈ
ព្វកយថា ហិ រិ មាៃវចៃតថ ថា ហិ រិយតិ កាយទុ ចា រិាទី ហិ ជិ គុចេ តីតិ ហិ រិ ចព្ប្បថា
ធមម ជាតិ ល្មះថា ហិ រិ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ខ្លមស គឺ ខ្លមសលខពើមៃូ វទុ ចា រិតោំង្ឡាយ មាៃកាយទុ ចា រិតជាលដើ ម ។ ហិ រិលនាះ មាៃលសចកតី លខពើមៃូ វបាប្ប ជាេកា ណៈ ។
ព្វកយថា ឱតត ប្បបៈ មាៃវចៃតថ ថា ឱតត ប្បបតី តិ ឱតត ប្បបំ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា ឱតត ប្បបៈ
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ខ្លលច ។ ឱតត ប្បបៈលនាះ មាៃលសចកតី តក់ សល ុតចំ លព្វះបាប្ប ជាេកា ណៈ ។
លសចកតី ល្សង្គាានៃហិ រិ ៃិ ង្ឱតត ប្បបៈ
ធម៌ ២ យា៉ាង្លៃះ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យគាាជាៃិ ចា គឺ ចិ តតដួ ង្ណាមាៃហិ រិចិតតដួ ង្
លនាះមាៃឱតត ប្បបៈ, ចិ តតដួ ង្ណាមាៃឱតត ប្បបៈចិ តតដួ ង្លនាះមាៃហិ រិ កាេលប្បើ ដូលចា ះ រចមង្ជាលហតុ
ឲ្យសមាគេ់ ហិ រិថាជាឱតត ប្បបៈ សមាគេ់ ឱតត ប្បបៈថាជាហិ រិបាៃ លដើ មបីលសចកតី ជាក់ ចាស់កា ុង្ធម៌
ោំង្ ២ លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលសចកតី ល្សង្គាាដូ ចតលៅលៃះ ៖
ហិ រិលនាះ មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅដូ ចកុ េព្សីត , លព្ប្បៀប្បដូ ចជាប្បុ គគេជាកុ េន្ទសតី ព្បារពធ ៃូវ
ចរិ យាមារយាទលសចកតី ព្ប្បព្ពឹ តតេអ អស់កាេដ៏ យូ ររប្បស់ខលួៃ

លកើ តៃូ វលសចកតី លគារពកា ុង្ខលួៃ

ល ើង្លហើ យ ក៏ រចមង្រលង្កៀសៃូ វអំ លពើ ជាមៃេិ េដេ់ ខលួៃមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតកៃល ង្ចិ តតោាមី ជាលដើ ម
រចមង្មិ ៃលធាើ ៃូវកមម ដូលចាាះសូ មបីកាុង្ទី កំបាំង្ល ើយ យា៉ាង្ណាមិ ែ, ហិ រិចដេលកើ តល ើង្លព្ព្វះ
ព្បារពធ លហតុ ខ្លង្កា ុង្ខលួៃ មាៃភាវៈជាប្បុ គគេខពង្់ខពស់លដ្ឋយជាតិ ព្តកូ េជាលដើ មរប្បស់ខលួៃ លកើ ត
ៃូ វលសចកតី លគារពកា ុង្ខលួៃល ើង្លហើ យ រចមង្លខពើមៃូ វអំ លពើ បាប្ប ជាលហតុ ឲ្យប្បុ គគេមិ ៃលធាើ បាប្ប
សូ មបីកាុង្ទី កំបាំង្ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ។
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ចំ ចណក ឱតត ប្បបៈ មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅដូ ចន្ទសតី លពសោ, លព្ប្បៀប្បដូ ចជាន្ទសតី លពសោចដេ
អាព្ស័ យៃូ វរូ ប្បកាយសព្មាប្ប់ចិ ញ្ាឹមជី វិត

ព្បារពធ ដេ់ ការចដេប្បុ គគេដនទតិ ះលដៀេ

ឬ

ព្ប្បមាថលមើ េង្ខយ លកើ តៃូ វលសចកតី លគារពកា ុង្ប្បុ គគេដនទលហើ យ ក៏ រចមង្តក់ សល ុតចំ លព្វះការ
ចដេប្បុ គគេដនទដឹ ង្ៃូ វការព្ប្បព្ពឹ តតអាព្កក់ រប្បស់ខលួៃលហើ យតិ ះលដៀេ លទើ ប្បមិ ៃលធាើ កមម លនាះ ៗ
កា ុង្ទី វាេល ើយ យា៉ាង្ណាមិ ែ, ឱតត ប្បបៈចដេលកើ តល ើង្ លព្ព្វះប្បុ គគេព្បារពធ លហតុ ខ្លង្លព្ត
មាៃប្បុ គគេដនទតិ ះលដៀេជាលដើ ម

លកើ តៃូ វលសចកតី លគារពកា ុង្ប្បុ គគេដនទលហើ យ

រចមង្

តក់ សល ុតចំ លព្វះបាប្បទុ ចា រិតោំង្ឡាយ ជាលហតុ ឲ្យប្បុ គគេលវៀរចាកមិ ៃលធាើ ៃូវបាប្បលនាះ ៗ

ក៏

យា៉ាង្លនាះចដរ ។
កា ុង្អដឋ កថា អដឋ ោេិ ៃី វណណនា ចិ តតប្ប
ុ ាទកណឌ បាៃលព្វេដេ់ លសចកតី ល្សង្គាានៃ
ហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈទុ កយា៉ាង្លៃះថា ៖
ហិ រិ

មាៃលហតុ ខ្លង្កា ុង្ជាសមុ ដ្ឋឋៃ,

ឱតត ប្បបៈ

មាៃលហតុ ខ្លង្លព្តជាសមុ ដ្ឋឋៃ,

ហិ រិ

មាៃខលួៃជាធំ ,

ឱតត ប្បបៈ

មាៃលោកជាធំ ,

ហិ រិ

ាំង្លៅលដ្ឋយសភាវៈចដេលខពើម,

ឱតត ប្បបៈ

ាំង្លៅលដ្ឋយសភាវៈចដេខ្លលច ។

លសចកតី ថា ហិ រិ មាៃលហតុ ខ្លង្កា ង្
ុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ឱតត ប្បបៈ មាៃលហតុ ខ្លង្លព្តជាសមុ ដ្ឋឋៃ
លនាះ លតើ ដូ ចលមត ច ?
ហិ រិ ល្មះថា មាៃលហតុ ខ្លង្កា ុង្ជាសមុ ដ្ឋឋៃ លព្ព្វះហិ រិមាៃលហតុ ខ្លង្កា ុង្ខលួៃ ៤
ព្ប្បការលៃះជាអា កលធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្ គឺ ៖
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១. ជាតឹ ប្បចា លវកាិ ាា ពិ ចារណាដេ់ ជាតិ គឺ ពិ ចារណាដេ់ ជាតិ ព្តកូ េចដេខពង្់ខពស់
រប្បស់ខលួៃថា “អំ លពើ អាព្កក់ ដូ លចា ះមិ ៃសមគួ រដេ់ អាាមអែ ចដេជាអា កមាៃជាតិ ព្តកូ េ
ខពង្់ខពស់ល ើយ” ជាលដើ ម ។
២. វយំ ប្បចា លវកាិ ាា ពិ ចារណាដេ់ វ័យ គឺ ពិ ចារណាដេ់ វ័ យចដេចលព្មើ ៃលហើ យរប្បស់
ខលួៃថា “អំ លពើ អាព្កក់ ដូ លចា ះ ជាអំ លពើ ចដេប្បុ គគេវ័ យលកម ង្ព្ប្បព្ពឹ តត មិ ៃសមគួ រដេ់ អាាម-អែ
ចដេមាៃវ័ យចលព្មើ ៃលហើ យល ើយ” ជាលដើ ម ។
៣. សូ រភាវំ ប្បចា លវកាិ ាា ពិ ចារណាដេ់ លសចកតី លកល ៀវកាល គឺ ពិ ចារណាដេ់ ភាពលកល ៀវកាល
រប្បស់ខលួៃថា“អំ លពើ អាព្កក់ ោំង្ឡាយជារប្បស់មៃុ សសកំោក មិ ៃរឹ ង្ប្បុឹ ង្ ចាេចាែ់ ចំ លព្វះ
អំ ណាចកិ លេស មិ ៃសមគួ រដេ់ អាាមអែចដេអា កដនទ យេ់ ថាជាអា កលកល ៀវកាលល ើយ”
ជាលដើ ម។
៤. ពហុ សសចា ំ ប្បចា លវកាិ ាា ពិ ចារណាដេ់ ភាពជាពហុ សសូត គឺ ពិចារណាដេ់ ភាពជា
ពហុ សសូតរប្បស់ខលួៃថា “អំ លពើ អាព្កក់ ោំង្ឡាយ ជារប្បស់មៃុ សសេង ង្់លលលចដេមិ ៃបាៃលសពគប្ប់ប្បណឌិត មិ ៃបាៃោតប្ប់ធម៌ រប្បស់ប្បណឌិត មិ ៃចមៃជារប្បស់មៃុ សសបាៃោតប្ប់លហើ យ ជា
ពហុ សសូតដូ ចអាាមអែល ើយ” ជាលដើ ម ។
ចំ ចណក ឱតត ប្បបៈ ល្មះថា មាៃលហតុ ខ្លង្លព្តជាសមុ ដ្ឋឋៃ លព្ព្វះមាៃលហតុ ខ្លង្លព្ត
៣ ព្ប្បការលៃះ ជាអា កលធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្ គឺ ៖
១.

ពិ ចារណាដេ់ ភាពជាអា កលធាើ បាប្បចដេប្បរិ ស័ទោំង្ ៤ តិ ះលដៀេ ។

២. ពិ ចារណាដេ់ ភាពជាអា កលធាើ បាប្បចដេវិ ញ្ញូជៃ (អា កមាៃទិ ពា ចកា ុ ៃិ ង្ប្បរចិ តតវិ ជាា)
តិ ះលដៀេ ។
៣. ពិ ចារណាដេ់ ភាពជាអា កលធាើ បាប្ប ចដេសប្បបុរសអា កមាៃសី េោំង្ឡាយលគច
លចែឆ្ងងយមិ ៃគប្ប់រក ។
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(សូ មបីលោកមិ ៃបាៃលព្វេដេ់ ការពិ ចារណាភ័ យកា ុង្អបាយទុ កកា ុង្ទី លៃះក៏ លដ្ឋយ
ចតកាេលប្បើ មាៃព្បាកដកា ុង្ទី ដនទ ប្បណឌិតៃឹ ង្នាំមករួ មទុ កជាព្ប្បការទី ៤ លនាះក៏ សមគួ រ) ។
ព្វកយថា ហិ រិមាៃខលៃ
ួ ជាធំ ឱតត ប្បបៈមាៃលោកជាធំ លនាះលតើ ដូ ចលមត ច ?
លសចកតី ថា ការចដេហិ រិលកើ តល ើង្ លព្ព្វះលហតុ ៤ ព្ប្បការចដេលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្
លទើ ប្បល្មះថា ហិ រិមាៃខលួៃជាធំ លព្ព្វះលហតុ ខ្លង្កា ុង្ៃី មួយ ៗ ជាលរឿង្ោក់ ទង្ៃឹ ង្ខលួៃ ព្បារពធ
យកខលួៃឯង្ោំង្អស់ ។
ចំ ចណក ឱតត ប្បបៈ ចដេលកើ តល ើង្លព្ព្វះលហតុ ខ្លង្លព្ត គឺ ប្បុ គគេដនទលទើ ប្បល្មះ
ថា មាៃលោកជាធំ លដ្ឋយៃ័ យដូ ចគាាៃុ ះឯង្ ។
ព្វកយថា ហិ រិាង្
ំ លៅលដ្ឋយសភាវៈចដេខ្លមសលខពើម ឱតត ប្បបៈាំង្លៅលដ្ឋយសភាវៈ
ចដេខ្លលច លនាះលតើ ដូ ចលមត ច ?
លសចកតី ថា សភាវៈរប្បស់ហិ រិលនាះគឺ លសចកតី លខពើម លឃើ ែចាស់កា ុង្លពេលវៀរចាក
អំ លពើ អាព្កក់ គឺ ខ្លមសលហើ យលវៀរចាកបាៃលនាះ លព្ព្វះយេ់ ថាការលធាើ យា៉ាង្លនាះជារប្បស់ គួ រ
លខពើម មិ ៃគួ រលធាើ ល ើយ ។
ចំ ចណកសភាវៈរប្បស់ឱតត ប្បបៈលនាះ គឺ លសចកតី ខ្លលច លវៀរចាកអំ លពើ អាព្កក់ បាៃលនាះ
លព្ព្វះខ្លលចៃឹ ង្ការដ្ឋក់ លោសជាលដើ ម ។
លព្វេបាៃថា សភាវៈរប្បស់ហិ រិព្ប្បព្ពឹ តតលៅធង ៃ់កា ុង្លហតុ គឺ ការលធាើ , សភាវៈរប្បស់
ឱតត ប្បបៈព្ប្បព្ពឹ តតលៅធង ៃ់កា ុង្្េ គឺ លសចកតី ទុកា លសចកតី លតតព្កហាយចដេជា្េរប្បស់អំ លពើ
អាព្កក់ ។
សួ រថា សព្មាប្ប់សភាវៈរប្បស់ហិ រិលនាះ លឃើ ែថាពិ តដូ លចាាះលហើ យ ចតសភាវៈរប្បស់
ឱតត ប្បបៈចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ លតើ ដូ ចលមត ច ? លព្ព្វះថា ពួ កលចារចដេប្បល ៃ់សមាលប្ប់ាម
ព្ប្បព្កតី ខ្លលចរាជប្បុ រសចាប្ប់លៅដ្ឋក់ លោស លតើ ពួ កលចារមាៃឱតត ប្បបៈឬយា៉ាង្ណា ?
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ល្លើ យថា

លសចកតី ខ្លលចចំ លព្វះការដ្ឋក់ លោសចដេជាលហតុ ឲ្យលវៀរចាកមិ ៃលធាើ បា ប្ប

ៃុ ះឯង្ ជាសភាវៈរប្បស់ឱតត ប្បបៈ, ចំ ចណកការលធាើ បាប្បរួ ចលហើ យ លទើ ប្បខ្លលចចំ លព្វះការដ្ឋក់
លោស មិ ៃចមៃជាសភាវៈរប្បស់ឱតត ប្បបៈល ើយ ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈលៃះ ជាប្បទដ្ឋឋៃ គឺ ជាលហតុ ជិ តនៃសី េ ។
មោ៉ាង្លទៀត គប្បបីព្ជាប្បថា ហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈ ជាធម៌ ចដេរកាលោកលៃះទុ ក ដូ ចព្ទង្់ ព្ាស់ទុ កថា “លទា លម ភិ កា លវ សុ កាក ធមាម លោកំ បាលេៃតិ ។ កតលម លទា ។ ហិ រិ ច ឱតត ប្បបញ្ា ។លប្ប។
គរូ ៃំ ោរាតិ វា”(១) ចព្ប្បថា មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ ធម៌ ស ២ ព្ប្បការលៃះ ចតង្រកាៃូ វសតា លោក
។ ធម៌ ស ២ ព្ប្បការគឺ អាី ខលះ, គឺ ហិ រិ ១ ឱតត ប្បបៈ ១ ។ មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ (លប្បើ ) ធម៌ ស
ោំង្ឡាយ ២ ព្ប្បការលៃះ មិ ៃរកាទុ កៃូ វសតា លោកលទ ព្តង្់ព្វកយថា មាាកតី ថាមាតយមី ង្កតី ថា
មាតយធំ កតី ថាភរិ យារប្បស់អាចារយកតី ថាព្ប្បពៃធ រប្បស់ព្គូកតី មិ ៃព្បាកដកា ុង្លោកលៃះល ើយ
សតា លោកៃឹ ង្ដេ់ ៃូ វការព្ច ូកព្ច ំដូចសតា ពចព លចៀម មាៃ់ ព្ជូក សុ ៃខ ៃិ ង្ចចក
ោំង្ឡាយ ។ មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ លព្ព្វះធម៌ ស ២ ព្ប្បការលៃះចតង្រកាទុ កៃូ វសតា លោក បាៃ
ជាព្វកយថា មាាកតី ថាមាតយមី ង្កតី ថាមាតយធំ កតី ថាភរិ យារប្បស់អាចារយកតី ថាព្ប្បពៃធ រប្បស់ព្គូកតី
ចតង្មាៃព្បាកដ (កា ុង្លោក) ។
កា ុង្ព្វកយោំង្លៃះ ហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈ ល្មះថា ធម៌ ស លព្ព្វះលកើ តល ើង្ដេ់ ប្បុ គគេណាក៏
លធាើ ចិតត រប្បស់ប្បុ គគេលនាះឲ្យោអត គឺ ឲ្យ្ូ រ្ង្់ ។
ល្មះថា ចតង្រកាទុ កៃូ វសតា លោក គឺ ចតង្រកាមៃុ សសលោកលៃះទុ ក លធាើ ឲ្យភាវៈ
ជាមៃុ សសអា កមាៃចិ តតខពង្់ខពស់ាំង្លៅព្ប្បលសើ រជាង្សតា តិ រចាេៃ ។
ព្វកយថា មាាកតី ក៏ មិៃគប្បបីព្បាកដថាជា “មាា” គឺ មាាក៏ មិៃគប្បបីព្បាកដដេ់ ប្បុ ព្ត
ចដេខាះហិ រិឱតត ប្បបៈ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតកៃល ង្មាារប្បស់ខលួៃកា ុង្លពេលនាះថា “ន្ទសតី លៃះជាមាា”

(១)

អង្គ.ុ ទុ ក.ប្បិ .៤០ ទំ .១១៣

214
លសចកតី ថា ជាអា កចដេប្បុ ព្តមិ ៃមៃសិ ការ មិ ៃគិ តថា “ន្ទសតី លៃះជាមាារប្បស់អាាមអែ”,
សូ មបីកាុង្ប្បុ គគេដ៏ លសសក៏ មាៃៃ័ យដូ ចលៃះចដរ ។
ព្វកយថា សតា លោកៃឹ ង្ដេ់ ៃូ វការព្ច ក
ូ ព្ច ំ លសចកតី ថា មៃុ សសលោកលៃះៃឹ ង្
ដេ់ ៃូ វការព្ច ូកព្ច ំ គឺ ព្បាសចាកចដៃកំណត់ ចដេគប្បបីព្ប្បព្ពឹ តតចំ លព្វះគាា ដូ ចអាី ដូ ច
សតា ពចព លចៀមជាលដើ ម ។ ព្វកយដ៏ លសសង្ខយយេ់ ោំង្អស់ ។
អលោភៈ
ព្វកយថា អលោភៈ មាៃវចៃតថ ថា លោភប្បដិ ប្បលកាា អលោលភា ចព្ប្បថា ធម៌ ចដេជា
ប្បដិ ប្បកា ៃឹង្លោភៈ ល្មះថា អលោភៈ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា អ-អកសរ កា ុង្ប្បទថា អលោភៈលៃះ
មាៃលសចកតី ថា ជាប្បដិ ប្បកា សូ មបី អ-អកសរ កា ង្
ុ ប្បទថា អលោសៈ អលមាហៈ ចដេៃឹ ង្លព្វេ
តលៅលៃះ ក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា ។
អលោភៈលនាះ មាៃលសចកតី មិៃជាប្ប់ជំព្វក់ កា ុង្អារមម ណ៍នៃចិ តត ជាេកា ណៈ ដូ ចភិ កា ុ
អា ករួ ច្ុ ត (គឺ ព្ពះខីណាព្សព) ដូ លចាាះ ៃិ ង្ដូ ចតំ ណក់ ទឹ កសលៃសើមលេើ សលឹ ក

ូ កដូ លចាាះ ។

លព្ប្បៀប្បដូ ចជា ភិ កា ុជាព្ពះខីណាព្សព សូ មបីមាៃការកាៃ់ យកប្បចា័ យ មាៃចី វរជាលដើ ម
លព្ព្វះចាំបាច់ ព្តូវអាព្ស័ យលព្ប្បើ ព្បាស់ លោះប្បី ដូលចាាះ ក៏ រចមង្កាៃ់ យកលដ្ឋយអាការចដេមិ ៃ
ជាប្ប់ជំព្វក់

គឺ មិ ៃព្ប្បកាៃ់ កា ុង្វតថ ុោំង្លនាះថា

“រប្បស់អាាមអែ”ជាលដើ ម

មោ៉ាង្លទៀត តំ ណក់ ទឹ កសលៃសើម សូ មបីាំង្លៅលេើ សលឹ ក
សលឹ ក

យា៉ាង្ណាមិ ែ,

ូ ក ក៏ មិៃជាប្ប់ គឺ មិ ៃដិ តជាប្ប់

ូ ក យា៉ាង្ណាមិ ែ, អលោភៈ សូ មបីមាៃការកាៃ់ យកអារមម ណ៍ លព្ព្វះអាព្ស័ យ

អារមម ណ៍ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ លោះប្បី ដូលចាាះ ក៏ រចមង្កាៃ់ យកលដ្ឋយអាការចដេមិ ៃជាប្ប់ជំព្វក់ ក៏
យា៉ាង្លនាះចដរ ចិ តត ៃិ ង្សមបយុ តត ធម៌ ដ៏លសស មិ ៃមាៃការជាប្ប់ជំព្វក់ កា ុង្អារមម ណ៍លនាះ ក៏
លដ្ឋយអាៃុ ភាពនៃអលោភៈលនាះ

លទើ ប្បមាៃសភាវៈ្េ ុយៃឹ ង្លោភៈព្គប្ប់យា៉ាង្

កុ សេ

ោំង្ឡាយណាជាកុ សេចដេលចែចាកកាម (លៃកា មមៈ) កុ សេោំង្លនាះសុ ទធ ចតជាកុ សេ
ចដេមាៃ អលោភៈលចែមុ ខជាព្ប្បធាៃ បាៃដេ់ កុ សេចដេលកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ចដេ
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អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

ជាប្បដិ កូេ ប្បឋមជាៃកុ សេជាលដើ ម ។ មោ៉ាង្លទៀត ការេះប្បង្់ចដេបាៃល្មះថា “មុ តតចាគៈ េះប្បង្់ដ្ឋច់ ព្ស ះ” គឺ េះប្បង្់លហើ យ មិ ៃមាៃចិ តត ជាប្ប់ជំព្វក់ កា ុង្វតថ ុចដេបាៃឲ្យអា ក
ដនទលហើ យលនាះ

ឬមិ ៃមាៃលសចកតី លោកោតយកា ុង្កាេជាខ្លង្លព្កាយជាលដើ ម

ក៏ លព្ព្វះ

អាព្ស័ យអលោភៈដ៏ មាៃកមាលំង្ៃុ ះឯង្ ។
អលោភៈលនាះដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាមូ េ ក៏ លៅថា អលោភមូ េ, ដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាកមម ប្បថ
(មលនាកមម ) ក៏ លៅថា អៃភិ ជា ។េ។ អលោភៈដ៏ មាៃកមាលំង្ រចមង្ជាលហតុ ឲ្យប្បុ គគេព្ប្បព្ពឹ តត
ខលួៃជាមៃុ សសព្បាថាាតិ ច សលនាតសបាៃលដ្ឋយង្ខយ ។
អលោសៈ
ព្វកយថា អលោសៈ មាៃវចៃតថ ថា លោសប្បដិ ប្បលកាា អលោលោ ចព្ប្បថា ធម៌ ចដេជា
ប្បដិ ប្បកា ៃឹង្លោសៈ ល្មះថា អលោសៈ ។ អលោសៈលៃះ មាៃភាពមិ ៃកាច ជាេកា ណៈ ដូ ចមិ តត
អា កអៃុ លព្គាះដូ លចាាះ ។ ព្វកយថា ភាពមិ ៃកាច គប្បបីព្ជាប្បថា បាៃដេ់ សភាវៈចដេមិ ៃអាព្កក់
ជួ ជាតិ លព្វេគឺ ទៃ់ ភល ៃ់ ព្តជាក់ ចដេចាត់ បាៃថា ជាភាវៈចូ េលៅលធាើ ឲ្យសង ប្ប់រមាងប្ប់ៃូ វ
លសចកតី លតតព្កហាយនៃចិ តត ។
លព្ប្បៀប្បដូ ចជាមិ តតរចមង្មាៃប្បំ ណង្េអ ចំ លព្វះមិ តត

លទើ ប្បជួ យសលន្ទង្ខគះមិ តតអា កមាៃ

លសចកតី លតតព្កហាយ ឲ្យលសចកតី លតតព្កហាយលនាះសង ប្ប់លៅ យា៉ាង្ណា ។ លោសៈជាលសចកតី
លតតព្កហាយនៃចិ តត

អលោសៈលព្ព្វះលហតុ ជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្លោសៈលនាះ

លព្ព្វះដូ លចាាះ

លទើ ប្ប

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេញាុំង្លសចកតី លតតព្កហាយនៃចិ តតលនាះឲ្យសង ប្ប់លៅ ក៏ យា៉ាង្លនាះ
ចដរ លទើ ប្បជាសភាវៈចដេលធាើ ឲ្យចិ តត ព្តជាក់ លដ្ឋយពិ លសស ។
អលោសៈលនាះ ដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាមូ េលៅថា អលោសមូ េ, ដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាកមម ប្បថ
លៅថា អពោបាទ, ដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាព្ពហម វិ ហារ លៅថា លមាត ។េ។ អលោសៈលនាះអាចលធាើ
ឲ្យមាៃកមាលំង្រហូ តដេ់ យក
លមាត ។

ា ះលសចកតី លព្កាធ

ា ះលពៀរលវរាបាៃលដ្ឋយការចលព្មើ ៃៃូ វ
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តព្តមជឈតត ា
ព្វកយថា តព្តមជឈតត ា មាៃវចៃតថ ថា លតសុ លតសុ ធលមម សុ មជឈតត ា តព្តមជឈតត ា
ចព្ប្បថា ភាពជាកណា
ត េកា ុង្ធម៌ លនាះៗ (គឺ កាុង្ចិ តតៃិ ង្លចតសិ កធម៌ លនាះៗ ចដេសមបយុ តត
ជាមួ យៃឹ ង្ខលួៃ) ល្មះថា តព្តមជឈតត ា ។
តព្តមជឈតត ាលនាះ មាៃភាពព្ពលង្ើយកា ុង្ធម៌ ោំង្ឡាយ (ចដេលកើ តរួ មជាមួ យខលួៃ)
ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលសមើ គាា ជាេកា ណៈ ដូ ចជានាយោរថី ចដេព្ពលង្ើយៃឹ ង្លសះអាជាលៃយយ
ចដេលបាេលៅលសមើ េអ លហើ យដូ លចាាះ ។ ឬមាៃភាពព្ពលង្ើយ គឺ ជាកណា
ត េកា ង្
ុ ធម៌ ោំង្លនាះ
លដ្ឋយការញាុំង្ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅលសមើ គាា ជាេកា ណៈ លសចកដី ថា ខលួៃឯង្កាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយ
អាការចដេព្ពលង្ើយកា ុង្ធម៌ ោំង្ឡាយចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលសមើ គាា ខណៈជាមួ យគាាក៏ ព្ពលង្ើយ គឺ
មាៃលសចកតី ជាកណា
ត េលដ្ឋយការញាុំង្ធម៌ ោំង្លនាះឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្កិ ចារប្បស់ខលួៃៗ លសមើ គាា
គឺ មិ ៃធាលក់ លៅកា ុង្ពួ ក

(មិ ៃេំ លអៀង្ចូ េខ្លង្ណា)

លដ្ឋយការមិ ៃលធាើ ឲ្យធម៌ ចដេមាៃកិ ចា

លនាះៗ បាៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅលេើ សធម៌ ដនទៗ លដ្ឋយពិ លសស ៃិ ង្មិ ៃអូ សោែធម៌ ចដេមាៃកិ ចា
លនាះៗ ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅធូ ររេុ ង្ លទើ ប្បជាធមម ជាតិ ចដេហាមភាពលេើ ស ៃិ ង្ភាពខាះកា ុង្ការលធាើ
កិ ចានៃធម៌ ោំង្លនាះ លសចកដី លៃះដូ ចគាាៃឹ ង្ព្ពះរាជា សូ មបីព្ប្បថាប្ប់គង្់លសង ៀមៗ ក៏ ព្ទង្់ព្ប្បព្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយព្ប្បការចដេញាុំង្ឲ្យពួ កអាមាតយោំង្ឡាយ បាៃលធាើ កិចារប្បស់ខលួៃៗ លសមើ គាា មិ ៃ
លេើ សមិ ៃខាះជាង្គាា ដូ លចាាះ ។
សួ រថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ព្វកយអធិ ប្បាយមាៃយា៉ាង្លៃះចមៃ ការមិ ៃធាលក់ លៅកា ុង្ពួ ក គឺ ការ
មិ ៃេំ លអៀង្នៃតព្តមជឈតត ា

ៃឹ ង្ធាលក់ ដេ់ ធម៌ ចដេជាអធិ ប្បតី មាៃ្ៃេ ៈជាលដើ មបាៃយា៉ាង្

ណា លព្ព្វះថា ធម៌ ចដេជាអធិ ប្បតី ោំង្លនាះ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅនាំមុខធម៌ ដ៏លសសលដ្ឋយកិ ចា ?
ល្លើ យថា ធម៌ ោំង្លនាះដេ់ ព្គាជាអធិ ប្បតី ការលធាើ ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ភាពជាអធិ ប្បតី អៃុ លោម
ាមភាពជាអធិ ប្បតី

ចដេមាៃការនាំមុខធម៌ ដនទលទៀតលដ្ឋយកិ ចា

ក៏ ជាកិ ចារប្បស់តព្ត-

មជឈតត ាៃុ ះឯង្ គឺ លព្ប្បៀប្បដូ ចជាព្ពះរាជាព្ទព្ទង្់ធម៌ ព្ទង្់ព្ប្បោៃរង្ខាៃ់ ដេ់ អាមាតយអា កមាៃ
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ោានដេអ ព្ទង្់មិៃព្ប្បោៃរង្ខាៃ់ ដេ់ អាមាតយអា កគាមៃោានដេអ ល ើយ លទើ ប្បល្មះថា ព្ទង្់មិៃ
ធាលក់ លៅកា ុង្ពួ ក គឺ ព្ទង្់មិៃេំ លអៀង្កា ុង្ពួ កអាមាតយោំង្លនាះ ចដេរាប្ប់បាៃថា ជាការព្ពលង្ើ យ
ជាកណា
ត េកា ុង្ពួ កអាមាតយោំង្លនាះ យា៉ាង្ណាមិ ែ, កាេលប្បើ ធម៌ ោំង្ឡាយមាៃ្ៃេ ៈជាលដើ ម
ដេ់ ៃូ វភាពជាអធិ ប្បតី គឺ នាំមុខធម៌ ដនទលដ្ឋយកិ ចា តព្តមជឈតត ាក៏ រចមង្ញាុំង្ធម៌ ោំង្លនាះ
ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ភាពជាអធិ ប្បតី ៃុ ះឯង្ អៃុ លោមចំ លព្វះភាពជាអធិ ប្បតី ៃុ ះឯង្ កាេលប្បើ លៅ
មិ ៃោៃ់ ដេ់ លពេជាអធិ ប្បតី ក៏ រចមង្មិ ៃញាុំង្ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ភាពជាអធិ ប្បតី លនាះ លទើ ប្ប
ល្មះថា មិ ៃធាលក់ លៅកា ុង្ពួ ក គឺ មិ ៃេំ លអៀង្ ចតមាៃភាពជា កណា
ត េកា ុង្ធម៌ ោំង្លនាះ ក៏ យា៉ាង្
លនាះចដរ ។ សូ មបីកាុង្កិ រិយាចដេធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាា ដេ់ លពេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
លដ្ឋយភាវៈជាឥន្ទៃេិ យ ជាពេៈជាលដើ ម ក៏ យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា ។
មោ៉ាង្វិ ែលទៀត លព្វេលដ្ឋយអំ ណាចនៃអារមម ណ៍ ធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាា
ពួ កខលះរចមង្ជាធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្ខ្លលំង្ ឬមាៃកមាលំង្លខសោយ ក៏ ោក់ ទង្ជាមួ យសភាវៈរប្បស់
អារមម ណ៍្ង្

ជាប្បចា័ យមួ យលទៀតលព្វេគឺ

ព្ប្បសិ ៃលប្បើ បាៃអារមម ណ៍មាៃសភាពសមគួ រ

ចំ លព្វះការព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់ខលួៃ ធម៌ លនាះៗ ក៏ រចមង្ជាធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្, ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃបាៃ
អារមម ណ៍យា៉ាង្លៃះលទ ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្លខសោយ ។ ពិ តណាស់ កា ុង្
អារមម ណ៍

គឺ វតថ ុចដេជាទី ាំង្នៃសោធមាៃពុ ទធគុ ណជាលដើ ម

សោធរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជា

ធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្ខ្លលំង្ កា ុង្អារមម ណ៍លព្តពី លៃះមាៃកមាលំង្លខសោយជាង្ ចំ ចណកកា ុង្អារមម ណ៍
ចដេជាសភាវធម៌ ដ៏េអិតសុ ខុម ចដេព្ពះលយាគាវចរលធាើ មៃសិ ការៈលដ្ឋយភាពជាខៃធ ធាតុ
អាយតៃៈជាលដើ ម ប្បញ្ញញរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្ខ្លលំង្ កា ុង្អារមម ណ៍លព្តពី លៃះ
មាៃកមាលំង្លខសោយជាង្យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម សូ មបីការលធាើ ឲ្យធម៌ ោំង្លនាះព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាធមម ជាតិ
មាៃកមាលំង្ខ្លលំង្ ឬមាៃកមាលំង្លខសោយ លដ្ឋយអៃុ លោមាមសភាពរប្បស់អារមម ណ៍ក៏ ជាកិ ចា
រប្បស់តព្តមជឈតត ាលនាះដូ ចគាា ដូ លចា ះឯង្ ។
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តព្តមជឈតត ាលនាះ លព្ព្វះមាៃភាពព្ពលង្ើយជាេកា ណៈ លទើ ប្បលោកលៅថា “ឧលប្បកាា”
ចដេមិ ៃចមៃជាឧលប្បកាាលវទនា ។ ប្បណា
ត ឧលប្បកាាោំង្ ១០ យា៉ាង្លនាះ តព្តមជឈតត ា មកលហើ យ
កា ុង្ព្វកយថា “្ ង្គលុ ប្បកាា” គឺ ភាពព្ពលង្ើយកា ុង្អារមម ណ៍ ៦ ចដេជារប្បស់ព្ពះអរហៃត , កា ុង្
ព្វកយថា “ព្ពហម វិហារុ លប្បកាា” គឺ ឧលប្បកាាព្ពហម វិ ហារចដេជាព្ពហម វិ ហារខទី ៤, កា ុង្ព្វកយថា
“លព្វជឈង្គលុ ប្បកាា” គឺ ឧលប្បកាាសលមាពជឈង្គចដេជាលព្វជឈង្គខចុ ង្លព្កាយ, កា ុង្ព្វកយថា “តព្តមជឈតត លុ ប្បកាា” គឺ ភាពជាកណា
ត េកា ុង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាា, កា ុង្ព្វកយថា “្ៃុ លប្បកាា” គឺ ឧលប្បកាា
កា ុង្្ៃ ៃិ ង្កា ុង្ព្វកយថា “បារិ សុទធ លុ ប្បកាា” គឺ ភាពព្ពលង្ើយដ៏ ប្បរិ សុទធ ចដេជាគុ ណសមបតតិ
រប្បស់្ៃទី ៤ ឧលប្បកាាដ៏ លសសលព្តពី លៃះ មិ ៃចមៃជាតព្តមជឈតត ាលចតសិ ក លសចកតី
ពិ ោដរជាង្លៃះ ោក់ ទង្ៃឹ ង្ឧលប្បកាាោំង្ ១០ ប្បណឌិតគប្បបីលមើ េកា ុង្វិ សុទធិ មគគ ។

កាយប្បសសទធិ ចិ តតប្បសសទធិ
ព្វកយថា កាយប្បសសទធិ , ចិ តតប្បសសទធិ មាៃវចៃតថ ថា កាយសស ប្បសសមភ ៃំ កាយប្បសសទធិ ,
ចិ តតសស ប្បសសមភ ៃំ ចិ តតប្បសសទធិ ចព្ប្បថា លសចកតី សងប្ប់កាយ ល្មះថា កាយប្បសសទធិ , លសចកតី សងប្ប់
ចិ តត ល្មះថា ចិ តត ប្បសសទធិ ដូ លចា ះ ។ គប្បបីព្ជាប្បសពេ ថា “កាយ” កា ុង្ព្វកយថា កាយប្បសសទធិ
ជាលដើ ម (កាយប្បសសទធិ , កាយេហុ ា, កាយមុ ទុា, កាយកមម ញ្ញា, កាយបាគុ ញ្ញ ា) សំ លៅ
យកនាមកាយ គឺ លចតសិ កចដេជាខៃធ ៣ មាៃលវទនាខៃធ ជាលដើ ម ។ ល្មះថា លសចកតី សងប្ប់
កា ុង្ទី លៃះបាៃដេ់

សភាវៈចដេមិ ៃរលវើ រវាយ មិ ៃរោប្ប់រសេ់

មិ ៃព្កវេ់ ព្កវាយ ។

កាយប្បសសទធិ ជាលសចកតី សងប្ប់នៃលចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាា ចំ ចណកចិ តតប្បសសទធិ
ជាលសចកតី សងប្ប់នៃចិ តត ។
ប្បសសទធិ ោំង្ ២ លៃះ មាៃការចូ េលៅរមាងប្ប់លសចកតី ព្កវេ់ ព្កវាយ (លសចកតី មិៃសង ប្ប់)
នៃកាយៃិ ង្ចិ តតជាេកា ណៈ លទើ ប្បជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្ៃី វរណៈ មាៃឧទធ ចា ៈ ជាលដើ ម ចដេលធាើ ៃូវ
លសចកតី រោប្ប់រសេ់ ព្កវេ់ ព្កវាយនៃចិ តតុប្បាទ ឬជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្អកុ សេនាមខៃធ ោំង្ ៤
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ៃុ ះឯង្ ចដេនព្កចេង្លដ្ឋយឧទធ ចា ៈ ។ ប្បសសទធិ លៃះ លពេចដេមាៃកមាលំង្ក៏ រចមង្ជាប្បចា័ យ
ដេ់ សុ ខ (លោមៃសស) សមាធិ បាៃសុ ខជាប្បចា័ យ ក៏ រចមង្លកើ តល ើង្ាំង្មាំកាុង្អារមម ណ៍
លនាះលដ្ឋយេអ សមដូ ចចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កថា “ប្បសសទធិ សុ ខាថយ, សុ ខំ សមាធាថយ(១)

ប្ប

សសទធិ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ សុ ខ, សុ ខព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ សមាធិ ”
ដូ លចា ះជាលដើ ម លពេចដេសមាធិ ាំង្មាំកាុង្អារមម ណ៍លនាះេអ លហើ យ ឧទធ ចា កុកកុចាៈក៏ ាំង្លៅ
កា ុង្ឋាៃៈចដេឆ្ងងយនព្កចេង្លទើ ប្បលព្វេបាៃថា ប្បសសទធិ ោំង្ ២ លៃះជាប្បកា ពួកនៃសមាធិ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា ប្បសសទធិ ោំង្២ លៃះ កាេដេ់ ៃូ វភាពជាលព្វជឈង្គ ក៏ លៅថា “ប្បសសទធិ សលមាពជឈង្គ”
ដូ លចា ះឯង្ ។
កាយេហុ ា, ចិ តតេហុ ា
ព្វកយថា កាយេហុ ា, ចិ តតេហុ ា មាៃវចៃតថ ថា កាយសស េហុ ភាលវា កាយេហុ ា, តថា ចិ តតេហុ ា ចព្ប្បថា ភាពព្ោេនៃកាយ ល្មះថា កាយេហុ ា, ភាពព្ោេ
នៃចិ តតល្មះថា ចិ តត េហុ ា ដូ លចា ះ ។
កាយេហុ ា ៃិ ង្ចិ តតេហុ ាលនាះ មាៃការចូ េលៅរមាងប្ប់ភាពធង ៃ់នៃកាយៃិ ង្ចិ តត
ជាេកា ណៈ ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្កិ លេស មាៃថី ៃៈ ជាលដើ ម ចដេលធាើ ៃូវភាព
ធង ៃ់នៃកាយៃិ ង្ចិ តត, ឬជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្អកុ សេនាមខៃធ ោំង្ ៤ លនាះ ចដេនព្កចេង្លដ្ឋយ
ថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈ ។
ចមៃពិ ត

លពេចដេប្បុ គគេព្តូវថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈព្គប្បសង្កត់

ការង្ខរចដេជាកុ សេ

រប្បស់លគរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃលដ្ឋយេំ បាក ដូ ចប្បុ គគេអា កេី រប្បស់ធង ៃ់លដើ រល ើង្ភា ំ លព្ព្វះ
ដូ លចាាះ ថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈលនាះ លទើ ប្បលព្វេបាៃថា ជាធមម ជាតិ ចដេធង ៃ់ លធាើ ៃូវភាពធង ៃ់ដេ់ កាយ
ៃិ ង្ចិ តត, េហុ ាលចតសិ កោំង្ ២ លៃះ ជាភាពព្ោេនៃចិ តតៃិ ង្លចតសិ ក មាៃសភាពចដេ

(១)

វិ .ប្បរិ វារ. ១២ ទំ .១៩៥
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្េ ុយចំ លព្វះថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈលនាះ លព្ព្វះដូ លចាាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា ជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះថី ៃៈៃិ ង្
មិ ទធៈ ឬចំ លព្វះអកុ សេនាមខៃធ ោំង្ ៤ ចដេនព្កចេង្លដ្ឋយថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈលនាះ ។ សួ រថា កា ុង្
ទី ដនទ លោកលព្វេថា លសចកតី ពោយាម ជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈ មិ ៃចមៃឬ កាេលប្បើ
ដូ លចា ះ លព្ព្វះលហតុ អាី កា ុង្ទី លៃះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា េហុ ាលចតសិ កជាប្បដិ ប្បកា ចំ លព្វះថី ៃៈ
ៃិ ង្មិ ទធៈលនាះវិ ែ ?
ល្លើ យថា គប្បបីព្ជាប្បថាកុ សេធម៌ សុទធ ចតជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្អកុ សេធម៌ លដ្ឋយអាការ
ណាមួ យបាៃោំង្អស់ ដូ ចជាការចដេមាៃសភាវៈ្េ ុយគាាខលះ លដ្ឋយអាការចដេអប្ប់រំឲ្យ
មាៃកមាលំង្លហើ យ ក៏ មាៃអាៃុ ភាពកមាាត់ លចាេបាៃខលះ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ។ េហុ ាលចតសិ ក
ោំង្ ២ ល្មះថា ប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈ ក៏ លដ្ឋយមាៃសភាវៈ្េ ុយៃឹ ង្ថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈ
ចំ ចណកលៅកា ុង្ទី ដនទ លោកលព្វេដេ់ លសចកតី ពោយាមថា ជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈ
លនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា លោកលព្វេសំ លៅយកលសចកតី ពោយាមចដេជាកុ សេប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃ
ចមៃលសចកតី ពោយាមណាៗ ក៏ ជាយា៉ាង្លៃះបាៃល ើយ លដ្ឋយអំ ណាចលសចកដី ពោយាមចដេ
ជាកុ សេលនាះ កាេចដេប្បុ គគេព្បារពធ េអលហើ យ កមាលំង្លកើ តល ើង្ក៏ មាៃអាៃុ ភាពកមាាត់
ថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈចដេលធាើ ៃូវលសចកតី ខាិេព្ចអូ សបាៃយា៉ាង្េអ ។ មោ៉ាង្លទៀត សូ មបីវិតកក លចតសិ ក
កាេមាៃកមាលំង្ដេ់ ៃូ វភាពជាអង្គ្ៃ ក៏ រាប្ប់ថាជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈលនាះដូ ចគាា
មាៃអាៃុ ភាពព្គប្បសង្កត់ថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈលនាះ

លព្ព្វះកាេញាុំង្ចិ តតុប្បាទឲ្យជាប្ប់លៅជាមួ យ

អារមម ណ៍ចតមួ យជាប្ប់តគាាយូ រៗ យា៉ាង្លនាះ ក៏ រចមង្ប្បិ ទឱកាសនៃការព្គប្បសង្កត់នៃថី ៃៈៃិ ង្
មិ ទធៈលនាះ លព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្ការលព្វេដេ់ អង្គ្ៃជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្ៃី វរណៈោំង្ឡាយ លោក
លទើ ប្បលព្វេដេ់ វិ តកក ៈថា មាៃសភាពជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះថី ៃៈៃិ ង្មិ ទធៈ សូ មបីប្បសសទធិ លចតសិ ក
ោំង្ពី រចដេលព្វេរួ ចលហើ យ ៃិ ង្មុ ទុាលចតសិ កជាលដើ ម គូ ៃី មួយៗ ចដេៃឹ ង្លព្វេតលៅក៏
យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា កា ុង្ៃិ លទេ សនៃលចតសិ ក ៦ គូ មាៃប្បសសទធិ លចតសិ ក ជាលដើ មលៃះ គប្បបីព្ជាប្ប
ថា

អកុ សេធម៌ ណាជាប្បដិ ប្បកា មាៃសភាវៈ្េ ុយគាាពី លចតសិ កគូ ណា

លោកក៏ លេើ កយក
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ចំ លព្វះអកុ សេធម៌ លនាះៗ ចដេជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្លចតសិ កគូ លនាះៗ មក សចមត ង្ទុ កលដើ មបីឲ្យ
ព្ជាប្បដូ លចា ះ ។
កាយមុ ទុា, ចិ តតមុ ទុា
ព្វកយថា កាយមុ ទុា, ចិ តតមុ ទុា មាៃវចៃតថ ថា កាយសស មុ ទុភាលវា កាយមុ ទុា,
តថា ចិ តតមុ ទុា, ចព្ប្បថា ភាពទៃ់ នៃកាយ ល្មះថា កាយមុ ទុា, ភាពទៃ់ នៃចិ តត ល្មះថា
ចិ តតមុ ទុា ។
កាយមុ ទុា ៃិ ង្ចិ តតមុទុា លនាះ មាៃការចូ េលៅរមាងប្ប់ភាវៈរឹ ង្តអឹ ង្នៃកាយៃិ ង្ចិ តតជា
េកា ណៈ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះទិ ដឋិ ៃិង្មាៃះ ចដេជាអា កលធាើ ភាពរឹ ង្តអឹ ង្នៃ
កាយៃិ ង្ចិ តត (គឺ ទិ ដឋិ ក៏លធាើ ៃូ វភាពរឹ ង្តអឹ ង្នៃកាយៃិ ង្ចិ តត, មាៃះក៏ លធាើ ៃូ វភាពរឹ ង្តអឹ ង្នៃកាយៃិ ង្
ចិ តត) ។
ចមៃពិ ត ប្បុ គគេល្មះថា ជាអា ករឹ ង្តអឹ ង្ លព្ព្វះមាៃចិ តតគំ ៃិតចដេរឹ ង្តអឹ ង្ អាី ចដេលធាើ
ឲ្យមាៃសភាពយា៉ាង្លៃះ ល្លើ យថា ទិ ដឋិ ៃិង្មាៃះ, លសចកតី ថា លព្ព្វះព្តូវទិ ដឋិ ៃិង្មាៃះព្គប្បសង្កត់
លទើ ប្បជាមៃុ សសរឹ ង្តអឹ ង្ ល្មះថា មៃុ សសរឹ ង្តអឹ ង្ គឺ មៃុ សសកាេរឹ ង្ គឺ មៃុ សសព្ប្បលៅព្ក
មៃុ សសមិ ៃទៃ់ ភល ៃ់ មៃុ សសមិ ៃប្បនាេប្បខលួៃ ។ ទិ ដឋិ ក៏លធាើ ឲ្យជាមៃុ សសរឹ ង្តអឹ ង្ លដ្ឋយអំ ណាច ជា
អា កព្ប្បកាៃ់ មាំលដ្ឋយទិ ដឋិ ព្ប្បកាៃ់ មាំ ៃូ វគំ ៃិតរប្បស់ខលួៃ រចមង្មិ ៃទទួ េព្វកយចណនាំចង្អុេ
ប្បង្ខាែរប្បស់អា កដនទ លហើ យក៏ ដេ់ ភាពជាមៃុ សសព្ប្បលៅព្កជាលដើ ម ។ មាៃះក៏ លធាើ ឲ្យជាអា ក
រឹ ង្តអឹ ង្ លដ្ឋយអំ ណាចជាអា កព្ប្បកាៃ់ ខលួៃ សមាគេ់ ខលួៃថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្” ជាលដើ ម
រចមង្មិ ៃលគារពប្បុ គគេដនទ កាេលប្បើ ដូលចា ះ ក៏ រចមង្មិ ៃលព្តកអរទទួ េព្វកយចណនាំរប្បស់
អា កដនទ លហើ យក៏ ដេ់ ៃូ វភាពជាមៃុ សសព្ប្បលៅព្កជាលដើ ម ។ កាេមុ ទុាលចតសិ កមាៃ
សភាព្េ ុយពី ទិដឋិ ៃិង្មាៃះលនាះ

មុ ទុាលចតសិ កលនាះ

លទើ ប្បរាប្ប់ថាជាធម៌ ចដេលធាើ មៃុ សស

ឲ្យទៃ់ ភល ៃ់ គឺ មិ ៃចលចស ព្ប្បលៅង្ខយ ឱៃេំ លោៃ ប្បនាេប្បខលួៃ ។ ព្វកយថា “លោវចសសា” ចព្ប្ប
ថា “ភាពជាប្បុ គគេព្ប្បលៅង្ខយ” កតី ព្វកយថា “លោរចា ៈ” ចព្ប្បថា “លសចកតី សងប្ប់លសង ៀម”កតី ព្វកយ
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ថា “ៃិ វាតៈ” ចព្ប្បថា “ការប្បនាេប្បខលួៃ” កតី ព្ទង្់ព្ាស់សំ លៅយកកុ សេនាមខៃធ ោំង្ឡាយចដេ
នព្កចេង្លដ្ឋយមុ ទុាលៃះ ។
កាយកមម ញ្ញា ៃិ ង្ចិ តតកមម ញ្ញា
ព្វកយថា កាយកមម ញ្ញា ចិ តតកមម ញ្ញា មាៃវចៃតថ ថា កមម ៃិ ោធុ កមម ញ្ញំ កមម ញ្ញលមវកមម ញ្ញា ។ កាយសស កមម ញ្ញា កាយកមម ញ្ញា, តថា ចិ តតកមម ញ្ញា ។ ចព្ប្បថា ភាវៈគួ រដេ់
ការង្ខរ ល្មះថា កមម ញ្ញ, កមម ញ្ញ ៃុ ះឯង្ ជាកមម ញ្ញា (ភាវៈគួ រដេ់ ការង្ខរលនាះ) ភាវៈគួ រដេ់
ការង្ខរនៃកាយ ល្មះថា កាយកមម ញ្ញា, ភាវៈគួ រដេ់ ការង្ខរនៃចិ តត ល្មះថា ចិ តតកមម ញ្ញា
ដូ លចា ះ ។ ចដេល្មះថា ភាវៈគួ រដេ់ ការង្ខរ កា ុង្ទី លៃះ បាៃដេ់ ភាវៈគួ រដេ់ ការង្ខរចដេ
ជាប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្ឡាយលនាះ គឺ ភាវៈចដេសមគួ រ ចដេអៃុ លោម ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃ
រអាក់ រអួ េកា ុង្ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្ឡាយ ។
កាយកមម ញ្ញាៃិ ង្ចិ តតកមម ញ្ញាលនាះ មាៃការចូ េលៅរមាងប្ប់ភាវៈមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរ
នៃកាយៃិ ង្ចិ តតជាេកា ណៈ, គឺ មាៃការចូ េលៅរមាងប្ប់ភាវៈមិ ៃគួ រ បាៃដេ់ ភាវៈចដេមិ ៃ
សមគួ រ មិ ៃអៃុ លោម ៃិ ង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរអាក់ រអួ េកា ុង្ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្ឡាយជាេកា ណៈ ។
លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្កិ លេស មាៃកាម្ៃេ ៈជាលដើ ម ចដេជាអា កលធាើ ៃូវភាវៈ
មិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរនៃកាយៃិ ង្ចិ តត ចមៃពិ ត កាេៃី វរណៈដ៏ លសសគឺ កាម្ៃេ ៈៃិ ង្វិ ចិកិ ចាេ
លកើ តល ើង្លហើ យ ចិ តត កាេព្តូវកាម្ៃេ ៈរួ ប្បរឹ ត លធាើ ឲ្យលភលើ តលភលើ ៃលៅកា ុង្អារមម ណ៍ចដេជាទី
ាំង្នៃរាគៈកតី

កាេព្តូវវិ ចិកិចាេលធាើ មិៃឲ្យចុ ះចិ តតស៊ ប្ប់កា ុ ង្ការកាៃ់ យកអារមម ណ៍

លដ្ឋយ

ព្ប្បការណាមួ យកតី កា ុង្លពេលនាះ ោំង្ចិ តត ោំង្លចតសិ កចដេព្ប្បកប្បរួ មគាា រចមង្ដេ់ ៃូ វ
អាការចដេរាប្ប់ថា មិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរចដេជាប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុ មិ ៃសមគួ រ មិ ៃអៃុ លោមកា ុង្
ការង្ខរោំង្លនាះ រចមង្មិ ៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយេអ មិ ៃរេូ ៃកា ុង្ការង្ខរោំង្លនាះ កមម ញ្ញា
លចតសិ កោំង្ ២ មាៃភាព្េ ុយគាាៃឹ ង្ភាវៈរប្បស់កាម្ៃេ ៈៃិ ង្វិ ចិកិចាេោំង្លៃះ លព្ព្វះលហតុ
លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា ជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្ៃី វរណៈ ោំង្លៃះ ។
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អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

មោ៉ាង្លទៀត លព្ព្វះកមម ញ្ញាលចតសិ កោំង្ ២ លៃះ លកើ តល ើង្លហើ យ ោំង្ចិ តត ោំង្
លចតសិ កសុ ទធ ចតសមគួ រដេ់ ការព្ប្បកប្បកា ុង្កិ រិយាចដេជាព្ប្បលយាជៃ៍ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្ប
លព្ប្បៀប្បបាៃៃឹ ង្មាសសុ ទធ ចដេលគខ្លត់ ទុ កេអ លហើ យ

ក៏ សមគួ រៃឹ ង្លធាើ ឲ្យជាលព្គឿង្ព្ប្បដ្ឋប្ប់

ល្សង្ៗ ដូ លចាាះ ។
កាយបាគុ ញ្ញា ចិ តតបាគុ ញ្ញា
ព្វកយថា កាយបាគុ ញ្ញា ចិ តតបាគុ ញ្ញា មាៃវចៃតថ ថា ប្បគុ ណសស ភាលវា បាគុ ញ្ញំ តលទវ
បាគុ ញ្ញា ។ កាយសស បាគុ ញ្ញា កាយបាគុ ញ្ញា ។ តថា ចិ តតបាគុ ញ្ញា ចព្ប្បថា ភាព
ជាប្បុ គគេោេត់ ជំនាែ ល្មះថា បាគុ ញ្ញ ៈ បាគុ ញ្ញ លនាះ ជាបាគុ ញ្ញ ា (ភាពោេត់ ជំនាែ) ភាព
ោេត់ ជំនាែនៃកាយ ល្មះថា កាយបាគុ ញ្ញ ា ។ ភាពោេត់ ជំនាែនៃចិ តត ល្មះថា ចិ តតបាគុ ញ្ញ ា ។ កាយបាគុ ញ្ញ ាៃិ ង្ចិ តតបាគុ ញ្ញ ាលនាះ មាៃការចូ េលៅរមាងប្ប់ការ
ៃិ ង្ចិ តតជាេកា ណៈ ចដេល្មះថា ការ
មាៃភាពជាអា កមិ ៃមាៃសោធជាលដើ ម

ឺ ចាប្ប់នៃកាយ

ឺ ចាប្ប់កា ុង្ទី លៃះបាៃដេ់ ការលកើ តល ើង្នៃកិ លេស
ចដេលធាើ ៃូ វការ

ឺ ចាប្ប់ដេ់ កាយៃិ ង្ចិ តត

លព្វេគឺ

លធាើ កាយៃិ ង្ចិ តតលនាះឲ្យលខសោយកមាលំង្ ឲ្យទៃ់ ព្ជាយព្គប្ប់យា៉ាង្ រហូ តដេ់ មិ ៃអាចរឹ ង្មាំកាុង្
ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្ឡាយ ។
លព្ប្បៀប្បដូ ចជា កាេមាៃការ
សង្កត់

រចមង្ជាអា កទៃ់ ព្ជាយលខសោយកមាលំង្លៅ

ព្ប្បព្កតី យា៉ាង្ណា កាេភាព
ព្តូវភាព

ឺ ចាប្ប់លកើ តល ើង្ ប្បុ គគេកាេព្តូវភាព

ឺ ចាប្ប់ ព្គប្ប-

មិ ៃអាចរឹ ង្មាំកាុង្ការង្ខររប្បស់ខលួៃដូ ច

ឺ ចាប្ប់មាៃការមិ ៃមាៃសោធជាលដើ មលកើ តល ើង្ កាយៃិ ង្ចិ តត

ឺ ចាប្ប់ គឺ ការមិ ៃមាៃសោធលៃះព្គប្បសង្កត់លហើ យ រចមង្ដេ់ ភាពទៃ់ ព្ជាយលខសោយ

កមាលំង្ព្គប្ប់យា៉ាង្

មិ ៃអាចរឹ ង្មាំកាុង្ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្ឡាយដូ ចកា ុង្លពេដនទក៏ យា៉ាង្លនាះ

ចដរ បាគុ ញ្ញ ាលចតសិ កោំង្ ២ លៃះ មាៃភាព្េ ុយៃឹ ង្ការមិ ៃមាៃសោធជាលដើ មលៃះ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្ភាពជាអា កចដេមិ ៃមាៃសោធជាលដើ មលនាះ លកើ តល ើង្លហើ យក៏ លធាើ
កាយៃិ ង្ចិ តតឲ្យរឹ ង្មាំ កា ុង្ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ប្បុ ញ្ញកិរិយាវតថ ុោំង្ឡាយលដ្ឋយេអ ដូ លចា ះឯង្ ។

224
កាយុ ជុ កា, ចិ តតជ
ុ ុ កា
ព្វកយថា កាយុ ជុ កា, ចិ តតជ
ុ ុ កា មាៃវចៃតថ ថា កាយសស ឧជុ កភាលវា កាយុ ជុ កា ។
តថា ចិ តតជ
ុ ុ កា ចព្ប្បថា ភាពព្តង្់នៃកាយ ល្មះថា កាយុ ជុ កា ។ ភាពព្តង្់នៃចិ តត ល្មះថា
ចិ តតុជុកា ដូ លចា ះ ។ កាយុ ជុ កា ៃិ ង្ចិ តតជ
ុ ុ កា មាៃភាពព្តង្់នៃកាយៃិ ង្ចិ តតជា េកា ណៈ ។
លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះសង្កិលេសធម៌ ខលះ ចដេលធាើ ៃូវភាពមិ ៃព្តង្់ នៃកាយ
ៃិ ង្ចិ តតមាៃមាយាៃិ ង្ោលថយយជាលដើ ម ។ ចមៃពិ ត កាេមាៃមាយា ឬោលថយយជាលដើ ម
លកើ តល ើង្លហើ យ ប្បុ គគេរចមង្មាៃកាយៃិ ង្ចិ តត ដេ់ ៃូ វភាព លវៀចលវរ គឺ មិ ៃព្តង្់ ឧជុ កាលចតសិ កោំង្ ២ មាៃសភាព្េ ុយពី មាយា ឬោលថយយជាលដើ មលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្ប
លព្វេបាៃថា ជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះកិ លេសចដេលធាើ ឲ្យលវៀចលវរ មាៃមាយា ឬោលថយយជាលដើ ម
លនាះ ដូ លចា ះ ។
លហតុ ចដេព្ទង្់ព្ាស់ធម៌ មាៃប្បសសទធិ ជាលដើ មទុ កជាគូ ៗ
ប្បសសទធិ ោំង្ ២ ៃុ ះឯង្ មាៃធម៌ ចដេលធាើ ៃូវភាពរោប្ប់រសេ់ គឺ ឧទធ ចា ៈជាប្បដិ ប្បកា
រួ មគាា លព្ព្វះដូ លចាាះ ព្ពះមាៃព្ពះភាគកាេៃឹ ង្ព្ាស់ដេ់ ប្បសសទធិ លចតសិ ក ព្ពះអង្គៃឹង្ព្ាស់
ទុ កជាគូ គាាថា “កាយប្បសសទធិ , ចិ តតប្បសសទធិ ” ដូ លចា ះជាៃិ ចា សូ មបីលចតសិ ក ៥ គូ ដ៏ លសស មាៃគូ
នៃេហុ ាជាលដើ ម ក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា ។
មោ៉ាង្លទៀត លព្ព្វះលហតុ ចដេប្បសសទធិ លចតសិ កជាលដើ ម លកើ តល ើង្លហើ យកា ុង្ចិ តត ដួ ង្
ណា ចិ តតដួ ង្លនាះរចមង្ជាសមុ ដ្ឋឋៃញាុំង្ចិ តត ជរូ ប្ប (រូ ប្បលកើ តពី ចិតត ) ឲ្យលកើ តល ើង្ សុ ទធ ចតជា
រូ ប្បចដេព្ប្បណីតលដ្ឋយអាៃុ ភាពនៃលចតសិ កធម៌ ោំង្លៃះ

កាេលប្បើ ដូលចា ះ

រូ ប្បកាយសូ មបី

ោំង្អស់ រចមង្សង ប្ប់រមាងប្ប់មិ ៃរោប្ប់រសេ់ ជាលដើ ម លដ្ឋយអំ ណាចនៃការ្ាយលៅនៃចិ តតជរូ ប្បចដេព្ប្បណីតលនាះដូ លចា ះឯង្ ។
លហតុ ចដេលៅថា “លោភណោធារណលចតសិ ក”
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អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

ព្វកយថា លោភណោធារណ មាៃវចៃតថ ថា លោភណាៃំ សលពា សមបិ ោធារណា
ៃិ យលមៃ លតសុ ឧប្បបជា ៃលាតិ លោភណោធារណា ចព្ប្បថា លចតសិ កធម៌ ១៩ ដួ ង្ មាៃសោធ
ជាលដើ ម ល្មះថា លោភណោធារណៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាោធារណៈដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្
លព្ព្វះមាៃការលកើ តល ើង្កា ុង្លោភណចិ តតោំង្ លនាះលដ្ឋយពិ តព្បាកដដូ លចា ះ

។

ចំ ចណក

លចតសិ ក ៦ ដួ ង្ដ៏ លសសមាៃវិ រតិ ៣ ជាលដើ ម ចដេៃឹ ង្លព្វេតលៅលៃះ ជាលចតសិ កចដេ
មិ ៃោធារណៈដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ លកើ តបាៃកា ុង្លោភណចិ តតដួ ង្ខលះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
វិ រតិ ៣ មាៃសមាមវាចាជាលដើ ម
សមាមវាចា
ព្វកយថា សមាមវាចា មាៃវចៃតថ ថា សមាម វទៃតិ ឯាយាតិ សមាមវាចា វចី ទុចារិត វិ រតិ
ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា សមាមវាចា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាលហតុ លព្វេព្តូវ បាៃដេ់ ការលវៀរ
ចាកវចី ទុចា រិតដូ លចា ះ ។ ប្ប៉ាុ ចៃត ធមម ជាតិ ចដេល្មះថា សមាមវាចា លៃះ ជាវិ រតិ លចតសិ កក៏ មាៃ
មិ ៃចមៃជាវិ រតិ លចតសិ កចតជាធម៌ ដនទក៏ មាៃ លព្ព្វះដូ លចាាះ លដើ មបីឲ្យយេ់ ជាក់ ចាស់កា ុង្
សមាមវាចាចដេជាវិ រតិ លចតសិ កលៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បព្ប្បលភទនៃសមាមវាចាមុ ៃ ។
សមាមវាចាលៃះមាៃ ៣ យា៉ាង្គឺ កថាសមាមវាចា លចតនាសមាមវាចា ៃិ ង្វិ រតិ សមាមវាចា ។
- កថាសមាមវាចា បាៃដេ់ សមាមវាចាចដេជាព្វកយៃិ យាយ ចដេប្បុ គគេលព្វេលចែ
មកលហើ យមិ ៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីជាលោស ចតព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីជាគុ ណ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីជា
ព្ប្បលយាជៃ៍ គឺ ញាុំង្ព្ប្បលយាជៃ៍ សុខឲ្យលកើ តដេ់ អា កដនទ ។ រួ មលសចកតី ថា ព្តូវមាៃការលព្វេ
ព្វកយចដេេអ លទើ ប្បល្មះថា មាៃកថាសមាមវាចាលៃះ ។
- លចតនាសមាមវាចា បាៃដេ់ សមាមវាចាចដេជាលចតនា គឺ ជាការាំង្ចិ តតៃឹ ង្មិ ៃ
លព្វេទុ ចា រិតរប្បស់ប្បុ គគេចដេសមលឹ ង្លឃើ ែលោសនៃការលព្វេវចី ទុចា រិត,

សមលឹ ង្លឃើ ែ

គុ ណនៃការមិ ៃលព្វេវចី ទុចា រិត ដូ ចជាលចតនារប្បស់ប្បុ គគេអា កសមាោៃសី េថា “ចាប្ប់ាំង្
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ពី លៃះលៅអាាមអែៃឹ ង្មិ ៃលព្វេព្វកយកុ ហក” យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ។ សមាមវាចាលៃះ សូ មបីមិៃ
មាៃការលព្វេវាចាណាៗ ក៏ រចមង្សលព្មចបាៃលដ្ឋយការចដេមាៃលចតនាដូ ចចដេលព្វេ
មកលៃះ លកើ តល ើង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
- វិ រតិ សមាមវាចា បាៃដេ់ សមាមវាចាចដេជាការលវៀរចាកវចី ទុចា រិតោំង្ឡាយ លព្វេ
គឺ កាេដេ់ លពេចដេៃឹ ង្លព្វេវចី ទុចា រិត ដឹ ង្ខលួៃោៃ់ ក៏ មិៃលព្វេៃូ វវចី ទុ ចា រិ តលនាះ គឺ
ហាមឃាត់ បាៃ លវៀរចាកបាៃៃុ ះឯង្ ធមម ជាតិ ចដេលកើ តល ើង្លហើ យជាលហតុ ហាមៃូ វវចី ទុ ចា រិត លវៀរចាកវចី ទុចា រិ តកា ុង្ព្គាលនាះៗ ៃុ ះឯង្ លៅថា “សមាមវាចា” ជាវិ រតិ លចតសិ ក ១ កា ង្
ុ
ប្បណា
ត លចតសិ កោំង្ ៣ យា៉ាង្លនាះ ។
កា ុង្ប្បណា
ត សមាមវាចាោំង្ ៣ យា៉ាង្លនាះ ព្វកយថា “សមាមវាចា” កា ុង្ៃិ លទេ សសចមត ង្
អធិ ប្បាយលសចកតី នៃលចតសិ កលៃះ លោកសំ លៅយក វិ រតិ សមាមវាចា ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះថា
កថាសមាមវាចាព្តឹ មចតជាព្វកយលព្វេ ប្បញ្ញ តតិ លវាហារ ចំ ចណកលចតនាសមាមវាចា សូ មបីជា
លចតសិ កធម៌ ក៏ មិៃចមៃជាវិ រតិ លចតសិ ក ជាលចតនាលចតសិ ក ចដេមាៃេកា ណៈដូ ចបាៃ
លព្វេលហើ យខ្លង្លដើ មៃុ ះឯង្,

ព្វកយថា

ប្បុ គគេសូ មបីមាៃលចតនាាំង្ចិ តតមិ ៃលព្វេព្វកយ

កុ ហកជាលដើ ម ក៏ មិៃព្បាកដថាលគៃឹ ង្ព្ប្បព្ពឹ តតបាៃដូ ចចដេបាៃាំង្ចិ តតទុ ក លព្ព្វះលហតុ អាី
លទើ ប្បលគមិ ៃអាចព្ប្បព្ពឹ តតបាៃដូ ចចដេបាៃាំង្ចិ តតទុ ក ? ល្លើ យថា លព្ព្វះកា ុង្លវោលនាះមិ ៃ
មាៃលចតសិ កធម៌ មោ៉ាង្ លកើ តល ើង្លហើ យជាលហតុ ឲ្យលគលវៀរចាកបាៃ, ព្ប្បសិ ៃលប្បើ លកើ តល ើង្
លគក៏ លវៀរចាកបាៃ លចតសិ កធម៌ លៃះឯង្ ជាលចតសិ កមោ៉ាង្ល្សង្អំ ពីលចតនា លៅថា វិ រតិ ,
ៃិ ង្លព្ព្វះជាវិ រតិ ចដេជាការលវៀរចាក ឬជាលហតុ ឲ្យលវៀរចាកវចី ទុ ចា រិតបាៃ លោកលទើ ប្បលៅ
ថា “សមាមវាចា” កា ុង្ទី លៃះចាត់ ជាលោភណលចតសិ កមួ យកា ុង្ប្បណា
ត លចតសិ កោំង្ឡាយ ។
សមាមវាចាលៃះ មាៃ ៤ យា៉ាង្ លព្ព្វះវចី ទុចា រិ តចដេគប្បបីលវៀរ មាៃ ៤ យា៉ាង្ គឺ ៖
១. មុ ោវាោ លវរមណី

ការលវៀរចាកមុ ោវាទ (ព្វកយកុ ហក) ។

២. ប្បិ សុណាវាចា លវរមណី

ការលវៀរចាកប្បិ សុណាវាចា (ព្វកយែុះែង្់) ។
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៣. ្រុ សវាចា លវរមណី

ការលវៀរចាក្រុ សវាចា (ព្វកយលព្គាតព្គាត) ។

៤. សមផ ប្បបោបា លវរមណី

ការលវៀរចាកសមផ ប្បបោប្បៈ

(ព្វកយលរាយរាយឥត

ព្ប្បលយាជៃ៍ ) ។
គប្បបីព្ជាប្បថា ព្វកយថា “វិ រតិ ”កតី , ព្វកយថា “វិ រមណំ”កតី , ព្វកយថា “លវរមណី”កតី , លព្វេ
លដ្ឋយអតថ គឺ មាៃៃ័ យដូ ចគាា ៃុ ះឯង្ ។
សមាមកមម ៃត
ព្វកយថា សមាមកមម ៃត មាៃវចៃតថ ថា កមម លមវ កមម លនាត សុ តត ៃត វៃនាតទលយា វិ យ ។ សមាម
ប្បវលាត កមម លនាត សមាមកមម លនាត កាយទុ ចារិតវិ រតិ ។ ចព្ប្បថា កមម ៃុះឯង្ ជាកមម ៃតៈ (ចព្ប្បថាការលធាើ )
ដូ ចសុ តត ៈៃុ ះឯង្ ជាសុ តត ៃត ៈ (ព្ពះសូ ព្ត) វៃៃុ ះឯង្ជា វៃៃត (នព្ព) ជាលដើ ម ។ កមម ៃតៈចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយព្ប្បនព ល្មះថា សមាមកមម ៃតៈ បាៃដេ់ ការលវៀរចាកកាយទុ ចា រិត ។
សូ មបី សមាមកមម ៃតៈលៃះ ក៏ មាៃលព្ចើ ៃយា៉ាង្ ដូ ចសមាមវាចាលនាះចដរ ព្ប្បលភទខលះមិ ៃចមៃ
ជាវិ រតិ លចតសិ កចដេប្បំ ណង្យកកា ុង្ទី លៃះ លព្ព្វះដូ លចា ះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បព្ប្បលភទនៃ សមាមកមម ៃតៈលនាះថាមាៃ ៣ យា៉ាង្គឺ យថាពេសមាមកមម ៃត លចតនាសមាមកមម ៃត ៃិ ង្ វិ រតិ សមាមកមម ៃត ។
- យថាពេសមាមកមម ៃត បាៃដេ់ ការលធាើ ាម្ល ូវកាយ ឬកាយកមម ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
លដ្ឋយព្ប្បនព លដ្ឋយអំ ណាចការព្ប្បព្ពឹ តតលដ្ឋយព្ប្បនពាម្ល ូវកាយ កា ុង្វតត ោំង្ឡាយចដេគួ រ
លធាើ មាៃឧប្បជាយ៍ វតត (វតត ចដេគួ រលធាើ ចំ លព្វះឧប្បជាយ៍ ) មាៃការតមក េ់ទឹ កឆ្ងៃ់ ទឹ កលព្ប្បើ
ព្បាស់ លបាសសមាអត ដុ សជូ តទី លៅអាព្ស័ យរប្បស់លោកជាលដើ ម ។ អាចរិ យវតត (វតត ចដេ
គួ រលធាើ ឲ្យចំ លព្វះអាចារយ) ក៏ យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា លព្វធិ យង្គណវតត (វតត ចដេគួ រលធាើ កាុង្ោៃព្ពះ
លព្វធិ ព្ពឹ កស) មាៃការលបាសសមាអតោៃព្ពះលព្វធិ៍ជាលដើ ម លចតិ យង្គណវតត (វតត ចដេគួ រលធាើ
កា ុង្ោៃព្ពះលចតិ យ) ក៏ យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា វតត ចដេគួ រលធាើ ដេ់ មាាប្បិ ា យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម
ាមសមគួ រដេ់ កមាលំង្ ។ ព្វកយថា “កមម ៃត” លៃះ គប្បបីព្ជាប្បថា លោកលព្វេសំ លៅយកការ
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លធាើ ាម្ល ូវកាយ ឬកាយកមម ជាសំ ខ្លៃ់ ។
- លចតនាសមាមកមម ៃត បាៃដេ់ សមាមកមម ៃតៈចដេជាលចតនា គឺ ជាការាំង្ចិ តត មិ ៃលធាើ
កាយទុ ចា រិតោំង្ឡាយ រប្បស់ប្បុ គគេអា កសមលឹ ង្លឃើ ែលោសនៃការលធាើ កាយទុ ចា រិត សមលឹ ង្
លឃើ ែគុ ណនៃការមិ ៃលធាើ ៃូ វកាយទុ ចា រិត

លសចកតី លៃះក៏ ដូ ចជាលចតនារប្បស់ប្បុ គគេអា ក

សមាោៃសី េថា “ចាប្ប់ពី លពេលៃះលៅ អាាមអែៃឹ ង្មិ ៃសមាលប្ប់សតា ៃឹ ង្មិ ៃដដច់ ប្បង្់ជីវិត
សតា ” យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម សមាមកមម ៃតៈលៃះ សូ មបីមិៃមាៃការលធាើ អាីចដេោអតាម្ល ូវកាយលកើ ត
ល ើង្លទ ក៏ រចមង្សលព្មចបាៃលដ្ឋយព្តឹ មចតមាៃលចតនា ដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ លកើ ត
ល ើង្ ៃុ ះឯង្ ។
- វិ រតិ សមាមកមម ៃត បាៃដេ់ សមាមកមម ៃតៈចដេជាការលវៀរចាកកាយទុ ចា រិតោំង្ឡាយ
បាៃ លព្វេគឺ កាេដេ់ សម័ យៃឹ ង្លធាើ កាយទុ ចា រិត លពេដឹ ង្ខលួៃក៏ មិៃលធាើ កាយទុ ចា រិតលនាះ គឺ
ហាមឃាត់ បាៃ លវៀរចាកបាៃ ៃុ ះឯង្ ធមម ជាតិ ចដេលកើ តល ើង្លហើ យ ជាលហតុ ហាម កាយទុ ចា រិតបាៃ លវៀរចាកកាយទុ ចា រិតបាៃកា ុង្លពេលនាះ ៃុ ះឯង្ លៅថា “សមាមកមម ៃតៈ” ជាវិ រតិ
មោ៉ាង្កា ុង្ ប្បណា
ត វិ រតិ លចតសិ កោំង្ ៣ យា៉ាង្លនាះ លព្ព្វះដូ លចាាះ បាៃលសចកតី ថា កា ុង្ៃិ លទេ ស
សចមត ង្អធិ ប្បាយលចតសិ កលៃះ

ព្វកយថាសមាមកមម ៃតៈលៃះ

សំ លៅយកវិ រតិ សមាមកមម ៃតៈ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លដ្ឋយលហតុ ្េាមទំ ៃង្ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យ កា ុង្សមាមវាចាៃុ ះឯង្ ។
សមាមកមម ៃតៈលៃះ មាៃ ៣ យា៉ាង្ លព្ព្វះកាយទុ ចា រិតចដេគប្បបីលវៀរមាៃ ៣ យា៉ាង្គឺ ៖
១. បាណាតិ បាា លវរមណី

ការលវៀរចាកបាណាតិ បាត (ការសមាលប្ប់សតា )

២. អទិ នាាោនា លវរមណី

ការលវៀរចាកអទិ នាាោៃ (វតថ ុចដេលគមិ ៃបាៃឲ្យ)

៣. កាលមសុ មិ ចាេចារា លវរមណី ការលវៀរចាកកាលមសុ មិ ចាេចារ (ការព្ប្បព្ពឹ តតខុ សកា ុង្
កាមោំង្ឡាយ) ។
សមាមអាជី វ
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ព្វកយថា សមាមអាជី វ មាៃវចៃតថ ថា សមាម អាជី វៃតិ ឯលតនាតិ សមាមអាជី លវា មិ ចាេជី វវិ រតិ ចព្ប្បថា សភាវធម៌ ល្មះថា សមាមអាជី វ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាលហតុ ចិ ញ្ាឹមជី វិតលដ្ឋយ
ព្ប្បនព បាៃដេ់ ការលវៀរចាកមិ ចាេជី វៈ ដូ លចា ះ ។
សូ មបីសមាមអាជី វៈលៃះ ក៏ មាៃលព្ចើ ៃព្ប្បលភទ កា ុង្ព្ប្បលភទលនាះៗ ព្ប្បលភទខលះជាធម៌ ដនទ
មិ ៃចមៃវិ រតិ លចតសិ ក លព្ព្វះដូ លចាាះ លដើ មបីជាក់ ចាស់កា ុង្លសចកតី លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្ប
ព្ប្បលភទនៃសមាមអាជី វៈជាមុ ៃ លសចកតី ថា សមាមអាជី វៈលៃះ មាៃ ៣ យា៉ាង្គឺ វី រិយសមាមអាជី វៈ
លចតនាសមាមអាជី វៈ ៃិ ង្វិ រតិ សមាមអាជី វៈ ។
- វី រិយសមាមអាជី វ បាៃដេ់ ការចិ ញ្ាឹមជី វិតលដ្ឋយព្ប្បនព គឺ ការលធាើ ចព្សចមាករ េក់ ដូ រ
ប្បលព្មើ រាជការជាលដើ ម ចដេរាប្ប់ថាលដ្ឋយព្ប្បនព លដ្ឋយអំ ណាចសុ ចរិ ត មិ ៃអាព្ស័ យ កាយ
ទុ ចា រិតៃិ ង្វចី ទុចា រិតជាលព្គឿង្ព្ប្បកប្បកា ុង្ការចិ ញ្ាឹមជី វិតលនាះ

ៃឹ ង្សលព្មចបាៃេអ ក៏ លដ្ឋយ

អាព្ស័ យលសចកតី ពោយាម គឺ ការព្ប្បឹ ង្ចព្ប្បង្មិ ៃខាិេព្ចអូ សប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ សុ ខចិ តតហត់ លៃឿយចប្បក
លែើសហូ រលែើស សៃសំព្ទពយប្បៃតិ ចមត ង្ៗ មិ ៃព្ពមព្ប្បព្ពឹ តតអាព្កក់ លដ្ឋយលឃើ ែការបាៃមក
ង្ខយៗ

ចំ លព្វះមុ ខល ើយ,

លព្ព្វះលហតុ ចដេៃឹ ង្សលព្មចបាៃ

លដ្ឋយអាព្ស័ យលសចកតី

ពោយាមជាសំ ខ្លៃ់ លៃះៃុ ះឯង្ លទើ ប្បលៅថា “វី រិយសមាមអាជី វៈ” ។ រួ មលសចកតី ថា ជាសមាមអាជី វៈចដេមាៃការលព្ប្បើ លសចកតី ពោយាមកា ុង្ការព្ប្បកប្បការង្ខរចិ ញ្ាឹមជី វិតលនាះៗ ។
- លចតនាសមាមអាជី វ បាៃដេ់ សមាមអាជី វៈចដេជាលចតនា គឺ ជាការាំង្ចិ តត ចដេ
ៃឹ ង្មិ ៃព្ប្បកប្បអាជី ពលដ្ឋយអាព្ស័ យកាយទុ ចា រិ ត ៣ វចី ទុចា រិ ត ៤ នៃប្បុ គគេោំង្ឡាយចដេ
សមលឹ ង្លឃើ ែលោសរប្បស់មិ ចាេជី វៈ

សមលឹ ង្លឃើ ែគុ ណរប្បស់សមាមអាជី វៈ,

សមាមអាជី វៈ

លៃះ សូ មបីមិៃមាៃការព្ប្បកប្បអាជី ពណាមួ យមាៃការលធាើ ចព្សចមាករ េក់ ដូ រជាលដើ ម ក៏ រចមង្
សលព្មចបាៃលដ្ឋយព្តឹ មចតមាៃលចតនា ដូ ចបាៃលព្វេលៃះលកើ តល ើង្ៃុ ះឯង្ ។
- វិ រតិ សមាមអាជី វ បាៃដេ់ សមាមអាជី វៈចដេជាការលវៀរចាកៃូ វកាយទុ ចា រិត ៃិ ង្
វចី ទុចា រិតោំង្ឡាយចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្អាជី ព ឬជាអង្គព្ប្បកប្បអាជី ព ចដេរាប្ប់ថាជាមិ ចាេជី វៈ
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កា ុង្ទី លៃះ ។ លសចកតី ថា កាេដេ់ ព្គាដេ់ សម័ យចដេអាចៃឹ ង្លធាើ ទុចា រិតោំង្ឡាយ មាៃការ
សមាលប្ប់សតា ជាលដើ ម លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការព្ទព្ទង្់ជីវិតរប្បស់ខលួៃ លពេដឹ ង្ខលួៃក៏ មិ ៃលធាើ
ទុ ចា រិតលនាះៗ គឺ ហាមឃាត់ បាៃ លវៀរចាកបាៃ ធមម ជាតិ ចដេលកើ តល ើង្លហើ យ ជាលហតុ ហាម
ជាលហតុ លវៀរចាក ទុ ចា រិតលនាះៗ កា ុង្ព្គាលនាះៗៃុ ះឯង្លៅថា “វិ រតិ សមាមអាជី វៈ” ជាវិ រតិ
លចតសិ កមោ៉ាង្កា ុង្ប្បណា
ត វិ រតិ លចតសិ កោំង្ ៣ យា៉ាង្លនាះ លព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្ៃិ លទេ ស សចមត ង្
អធិ ប្បាយលចតសិ កលៃះ ព្វកយថា សមាមអាជី វៈ សំ លៅយកវិ រតិ សមាមអាជី វៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លដ្ឋយ
លហតុ ្េាមទំ ៃង្ចដេបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្សមាមវាចាលនាះ ។
សមាមអាជី វៈលៃះមាៃ ៧ យា៉ាង្ លព្ព្វះជាការលវៀរចាកកាយទុ ចា រិត ៣ ៃិ ង្វចី ទុចា រិត ៤
ចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្អាជី វៈ ។
មោ៉ាង្លទៀត សព្មាប្ប់ភិ កា ុ សមាមអាជី វៈលៃះមាៃលព្ចើ ៃយា៉ាង្លទៀត គឺ ជាការលវៀរចាក
អលៃសនា (ការចសា ង្រកមិ ៃសមគួ រ) ៥ យា៉ាង្ គឺ កុ ហនា, េប្បនា, លៃមិ តិតកា, ៃិ លប្បបសិ កា,
ោលភៃ ោភំ ៃិ ជិគឹសៃា ។
- កុ ហនា ការលបាកប្បលញ្ញេត ចដេចចកលចែជា ៣ យា៉ាង្គឺ
ប្បចា័ យចដេលគថាាយតិ ចតួ ចលពេដំ ប្បូង្

ការចកល ង្ប្បដិ លសធ

លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការបាៃប្បចា័ យលព្ចើ ៃលពេ

លព្កាយ, ការៃិ យាយប្បញ្េិ តប្បលញ្េ ៀង្ដេ់ វតថ ុចដេខលួៃព្តូវការ ៃិ ង្ការលរៀប្បចំ ឥរិ យាប្បថចដេ
សព្ង្ួមលដើ មបីលធាើ ឲ្យលគព្ជះថាល ។
- េប្បនា ការៃិ យាយរកលហតុ ល្សង្ៗ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការបាៃមកៃូ វប្បចា័ យ
មាៃការៃិ យាយរាក់ ោក់ ៃិ យាយលេើ កខលួៃលដើ មបីឲ្យលគៃិ មៃត ជាលដើ ម ។
- លៃមិ តតិកា ភាពជាអា កលធាើ ៃិមិតត គឺ លធាើ លព្គឿង្សមាគេ់ ឲ្យលកើ តល ើង្ (លធាើ កាយវិ ការ)
លដើ មបីឲ្យលគដឹ ង្ប្បំ ណង្ លហើ យៃឹ ង្បាៃថាាយប្បចា័ យដេ់ ខលួៃ ។
- ៃិ លប្បបសិ កា ភាពជាអា កៃិ យាយគាប្បសង្កត់ គឺ ៃិ យាយឲ្យលគលកើ តភាពអាមា៉ាស់ ឬ
ឺ ចិតតរហូ តលគព្ោំមិៃបាៃ ក៏ ថាាយប្បចា័ យលដើ មបីមិៃចង្់ឮព្វកយដូ លចាាះលទៀត ។
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អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

- ោលភៃ ោភំ ៃិ ជិគឹសៃា ការព្បាថាាៃឹ ង្លព្ប្បើ ោភ នាំយកោភលៅ គឺ ដូ រោភគឺ វតថ ុ
ចដេខលួៃមាៃជាមួ យរប្បស់អា កដនទ ។
លសចកតី ពិោតរោក់ ទង្ៃឹ ង្អលៃសនាោំង្ ៥ លៃះ មាៃព្បាកដកា ុង្គមពី រវិ សុទធិ មគគ ។
វិ រតិ លចតសិ កៃី មួយ ៗ ចចកជា ៣ យា៉ាង្ាមអាការចដេលវៀរចាក
លសចកតី ថា វិ រតិ លចតសិ ក ៣ ដួ ង្ មួ យដួ ង្ ៗ អាចចចកជា ៣ យា៉ាង្ាមអាការចដេ
លវៀរចាក គឺ សមបតត វិ រតិ ១, សមាោៃវិ រតិ ១, សមុ លចេ ទវិ រតិ ១ ។
កា ុង្វិ រតិ ៣ យា៉ាង្លនាះ វិ រតិ ចដេកំពុង្លកើ តល ើង្ដេ់ ប្បុ គគេចដេមិ ៃព្ពមព្ប្បព្ពឹ តត
កៃល ង្វតថ ុចដេខលួៃជួ ប្បព្ប្បសពា លហើ យ លព្ព្វះបាៃពិ ចារណា ជាតិ វ័ យ ភាពជាពហុ សសូតជាលដើ ម
រប្បស់ខលួៃលហើ យគិ តថា “ការៃឹ ង្លធាើ អំលពើ អាព្កក់ មាៃសភាពដូ លចា ះ មិ ៃសមគួ រដេ់ អាាមអែ
ចដេជាអា កមាៃការោតប្ប់មកលដ្ឋយេអ លហើ យល ើយ” ដូ លចា ះជាលដើ ម គប្បបីព្ជាប្បថា ល្មះថា
សមបតត វិ រតិ ចព្ប្បថា ការលវៀរចាកកា ុង្អារមម ណ៍ចដេបាៃជួ ប្បព្ប្បសពា ។
តលៅលៃះជាៃិ ទសសៃៈ សចមត ង្អំ ពីសមបតត វិ រតិ លនាះ ។
ដូ ចជា វិ រតិ រប្បស់ឧបាសកមាាក់ ល្មះថា ចកក ៃៈ កា ុង្សី ហ ទាី ប្ប, មាៃលរឿង្ដំ ណាេ
ថា កាេគាត់ លៅលកម ង្មាារប្បស់គាត់ លកើ តជមងឺ លពទយព្បាប្ប់ថា “ព្តូវៃឹ ង្ោច់ ទៃាយព្សស់”,
កាេលប្បើ ដូលចា ះ ប្បង្ព្ប្បុសរប្បស់នាយចកក ៃៈលនាះ លទើ ប្បលព្ប្បើ ឲ្យគាត់ លៅចាប្ប់ទៃាយឯចព្សមួ យ
កចៃល ង្ នាយចកក ៃៈលទើ ប្បលៅកាៃ់ ចព្សាមព្វកយប្បញ្ញារប្បស់ប្បង្ព្ប្បុស, កា ុង្ កាេលនាះ មាៃ
ទៃាយមួ យកាេកំពុង្ចូ េមកសុី ព្សូវ លពេវាលឃើ ែនាយចកក ៃៈលហើ យ ក៏ រត់ លគចយា៉ាង្
លេឿៃ ព្តូវវេល ិ៍រុំជាប្ប់ រត់ លគចលៅមិ ៃបាៃ បាៃចតយំ “កិ រិ កិ រិ” នាយចកក ៃៈលដើ ររកលមើ េលៅ
ាមសំ ល ង្លនាះ លឃើ ែលហើ យក៏ ចាប្ប់ទៃាយលនាះបាៃ គិ តថា “អាាមអែបាៃថាាំសព្មាប្ប់
ពោបាេមាាលហើ យ”ដូ លចា ះលហើ យ ក៏ គិតជាថមី មតង្លទៀតថា “ការចដេអាាមអែដតច់ ប្បង្់ជីវិត
សតា ដនទ លព្ព្វះលហតុ ចតជី វិតរប្បស់មាាមិ ៃសមគួ រល ើយ ” េុ ះគិ តដូ លចា ះលហើ យ ក៏ បាៃ
ចេង្ទៃាយលនាះលៅ លព្វេថា “ឯង្ចូ រលៅប្បរិ លភាគចំ ណីជាមួ យៃឹ ង្ពួ កទៃាយោំង្ឡាយ
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កា ុង្នព្ពចុ ះ” លពេព្ត ប្ប់មកដេ់ ្េ ះវិ ែ ព្តូវប្បង្ព្ប្បុសសួ រ ក៏ បាៃៃិ យាយលរឿង្ោំង្អស់ឲ្យ
ោតប្ប់

ព្តូវប្បង្ព្ប្បុសសតី ប្បលនាេស

នាយចកក ៃៈមិ ៃយកចិ តតទុ កដ្ឋក់ ៃឹ ង្ព្វកយសមតី រប្បស់ប្បង្

ព្ប្បុស

លហើ យលដើ រលៅជិ តចព្គរប្បស់មាា

រលព្វេព្វកយសចា ៈថា

“ាំង្ពី លកើ តមកខ្ម
ុំ ិ ៃ

ចដេគិ តៃឹ ង្សមាលប្ប់សតា ល ើយ លដ្ឋយអំ ណាចសចា វាចាលៃះ សូ មឲ្យមាាជាសះលសបើយ
ចាកលរាគចុ ះ” ចប្ប់ៃូ វសចា វាចា មាារប្បស់គាត់ ក៏ ជាសះលសបើយចាកលរាគភាលមមួ យរំលពច ។
ចំ ចណក

វិ រតិ ចដេកំពុង្លកើ តល ើង្ដេ់ ប្បុ គគេអា កសមាោៃសិ កាាប្បទ

សុ ខចិ តត

េះប្បង្់ជីវិតរប្បស់ខលួៃ មិ ៃព្ពមព្ប្បព្ពឹ តតកៃល ង្វតថ ុ ចាប្ប់ាំង្ពី លពេចដេសមាោៃ ៃិ ង្លពេ
លព្កាយមកលនាះឯង្ គប្បបីព្ជាប្បថា ល្មះថា សមាោៃវិ រតិ លព្ព្វះលកើ តល ើង្លដ្ឋយអំ ណាច
ការសមាោៃ លសចកតី លៃះ ដូ ចវិ រតិ រប្បស់ឧបាសកមាាក់ ចដេលៅអាព្ស័ យឯភា ំ ទៃត រវឌេមាៃៈ
ដូ លចាាះ ។
មាៃលរឿង្តំ ណាេថា ឧបាសកលនាះ សមាោៃសិ កាាប្បទកា ុង្សមាាក់ រប្បស់ព្ពះប្បិ ង្គេពុ ទធរកាិ តលតថ រ ចដេគង្់លៅឯអមព រិយវិ ហារ លហើ យក៏ លៅភា ួរចព្ស តមកលគារប្បស់គាត់ បាត់
លទើ ប្បគាត់ ល ើង្ភា ំ លដើ មបីចសា ង្រកលគាកា ុង្ទី លនាះ

លហើ យគាត់ ព្តូវពស់ធំ រឹត

ក៏ បាៃចាប្ប់

ដង្កាំប្បិតគិ តល ើង្ថា “អាាមអែៃឹ ង្លព្ប្បើ កាំប្បិតដ៏ មុតលៃះកាត់ កាេវា”, លហើ យបាៃគិ តមត ង្
លទៀតថា “ការចដេអាាមអែសមាោៃសិ កាាប្បទកា ុង្សមាាក់ រប្បស់ព្គូ ចដេគួ រលេើ កតលមកើ ង្
មាៃសភាពដូ លចា ះ ចតចប្បរជាព្ប្បព្ពឹ តតកៃល ង្ជាការមិ ៃសមគួ រល ើយ ” គាត់ គិ តដូ លចា ះដេ់ លៅ
៣ ដង្ លទើ ប្បសលព្មចចិ តត ថា “អាាមអែស៊ូ េះប្បង្់ជីវិត មិ ៃទមាលយសិ កាាប្បទល ើយ” សលព្មច
ចិ តតយា៉ាង្លៃះលហើ យ ក៏ ព្គចវង្កាំប្បិតលនាះលចាេលៅកា ុង្នព្ព ពស់ក៏ បាៃចេង្គាត់ លហើ យេូ ៃ
ចូ េលៅកា ុង្នព្ពកា ុង្ព្គាៃុ ះឯង្ ។
កា ុង្ព្វកយថា សមាោៃវិ រតិ លៃះ កុ ំគប្បបីយេ់ ថា សមាោៃៃុ ះឯង្ ជាវិ រតិ លទើ ប្បលៅថា
សមាោៃវិ រតិ លសចកតី ពិត សមាោៃល្សង្ វិ រតិ ល្សង្ សមាោៃគឺ ការកាៃ់ យក ការទទួ េ
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យកលដ្ឋយព្ប្បនព ៃូ វសិ កាាប្បទោំង្ឡាយបាៃដេ់ លចតនា លសចកតី ាំង្ចិ តត ៃឹ ង្រកាៃូ វសិ កាា ប្បទៃុ ះឯង្ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បមិ ៃចមៃជាវិ រតិ ។ វិ រតិ លៃះ លកើ តល ើង្លព្ព្វះមាៃការសមាោៃ
ជាមុ ៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បលៅថា សមាោៃវិ រតិ ។
វិ រតិ ចដេសមបយុ តត លដ្ឋយអរិ យមគគ គឺ ជាច្ា កមួ យនៃអង្គមគគ ោំង្ ៨ គប្បបីព្ជាប្បថា
ល្មះថា សមុ លចេ ទវិ រតិ

រាប្ប់ាំង្ពី សមុ លចេ ទវិ រតិ លកើ តល ើង្លហើ យ សូ មបីព្តឹ មចតគិ តថា

“អាាមអែៃឹ ង្សមាលប្ប់សតា ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ក៏ មិៃលកើ តល ើង្ដេ់ ព្ពះអរិ យប្បុ គគេោំង្ឡាយ
ល ើយ ។
អតថ រប្បស់ “វិ រតិ ”
ព្វកយថា វិ រតិ មាៃវចៃតថ ថា វិ រតិ លយា នាម យថាវុ តតទុ ចា រិលតហិ វិ រមណលា ចព្ប្បថា
ធមម ជាតិ ៣ យា៉ាង្ មាៃសមាមវាចាជាលដើ មល្មះថា វិ រតិ លព្ព្វះជាការលវៀរចាកៃូ វទុ ចា រិត
ោំង្ឡាយ ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យ ។
លសចកតី ល្សង្គាានៃអាការចដេលវៀរចាករប្បស់ហិ រិ, ឱតត ប្បបៈ ៃិ ង្វិ រតិ
សួ រថា ហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈ កាេលកើ តល ើង្ជាលហតុ ឲ្យប្បុ គគេលវៀរចាកៃូ វបាប្បទុ ចា រិ ត
ោំង្ឡាយបាៃ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លតើ មាៃសភាពល្សង្គាាដូ ចលមត ចជាមួ យៃឹ ង្អាការចដេលវៀរ
ចាកនៃវិ រតិ , លតើ មាៃព្ប្បលយាជៃ៍ អាីលដ្ឋយវិ រតិ លទៀតលនាះ ?
ល្លើ យថា អាការចដេលវៀរចាកនៃហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាច
លសចកតី លអៀៃខ្លមសៃិ ង្លសចកតី ភ័យខ្លលច, ចំ ចណកអាការចដេលវៀរចាកនៃវិ រតិ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយអំ ណាចលោរចា គឺ លសចកតី សងប្ប់លសង ៀម ទៃ់ ភល ៃ់ ហម ត់ ចត់ នៃចិ តត ជាសភាពចដេ
ហាមៃូ វការព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្បាប្បទុ ចា រិ តោំង្ឡាយ ចដេជាលសចកតី អាព្កក់ នៃចិ តត ។
មោ៉ាង្លទៀត

សព្មាប្ប់ប្បុ គគេអា កលវៀរចាកៃូ វបាប្បទុ ចា រិតោំង្ឡាយបាៃជាលរឿយៗ

រចមង្ជាអា កមាៃហិ រិឱតត ប្បបៈលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តតលរឿយ ៗ ជាព្ប្បចាំ សូ មបីកាុង្លពេលនាះ លៅមិ ៃ
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ោៃ់ មាៃវតថ ុឲ្យលវៀរចាកៃូ វអំ លពើ អាព្កក់ ចដេលកើ តល ើង្ក៏ លដ្ឋយ ចតលគជាអា កមាៃវិ រតិ លកើ ត
ល ើង្កា ុង្លពេចដេមាៃវតថ ុឲ្យលវៀរចាកៃូ វអំ លពើ អាព្កក់ ចដេលកើ តល ើង្លហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។
ព្វកយថា “មាៃវតថ ុឲ្យលវៀរចាកៃូ វអំ លពើ អាព្កក់ ចដេលកើ តល ើង្” មាៃលសចកតី ថា មាៃវិ រមិ តពា វតថ ុ (វតថ ុគឺទី ាំង្នៃទុ ចា រិតចដេគប្បបីលវៀរចាក) បាៃដេ់ ជី វិតរប្បស់សតា ជាលដើ ម ចដេអាច
ព្ប្បព្ពឹ តតកៃល ង្កា ុង្លពេលនាះ ៗ ។
មោ៉ាង្លទៀត វិ រតិ លៃះ លព្ព្វះមាៃសភាវៈចដេជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្ភាពព្ទុ សដសី េ លទើ ប្បចាត់
ថា ជាសី េមួ យកា ុង្ប្បណា
ត សី េោំង្ឡាយ ដូ ចធម៌ ដនទលទៀត មាៃលចតនាជាលដើ ម, ចំ ចណក
ហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈមិ ៃចមៃជាសី េលទ ចតជាប្បទដ្ឋឋៃ(លហតុ ជិ ត)នៃសី េ ដូ ចលោកលព្វេទុ ក
(កា ុង្គមពី រវិ សុទធិ មគគ ជាលដើ ម) ថា “សី េមាៃហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈជាប្បទដ្ឋឋៃ” ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្ប
លព្វេបាៃថា ហិ រិៃិង្ឱតត ប្បបៈរចមង្ាំង្លៅលដ្ឋយអាការចដេជាលហតុ នៃវិ រតិ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តត
លៅមុ ៃការលកើ តល ើង្នៃវិ រតិ ចំ ចណកវិ រតិ ាំង្លៅលដ្ឋយអាការ ចដេជា្េនៃហិ រិ ៃិ ង្
ឱតត ប្បបៈលនាះ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្លពេចដេមាៃវតថ ុចដេគប្បបីលវៀរព្បាកដលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
អប្បបមញ្ញញ ២ មាៃករុ ណាជាលដើ ម
ករុ ណា
ព្វកយថា ករុ ណា សលព្មចពី ធាតុ លព្ចើ ៃយា៉ាង្ លទើ ប្បមាៃវចៃតថ លព្ចើ ៃយា៉ាង្ ល្សង្ៗ គាា
ដូ ចតលៅលៃះ ៖
- កលរាតិ ប្បរទុ លកា សតិ ោធូ ៃំ ហទយលខទំ ជលៃតី តិ ករុណា ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះ
ថា ករុ ណា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា កាេទុ កា រប្បស់អា កដនទមាៃក៏ រចមង្លធាើ គឺ ញាុំង្លសចកតី េំបាក
ចិ តតឲ្យលកើ តដេ់ មៃុ សសេអ ។ សលព្មចពី ករ-ធាតុ ចដេមាៃអតថ ថា “លធាើ ” ព្វកយថា “ញាុំង្
លសចកតី េំបាកចិ តតឲ្យលកើ តដេ់ មៃុ សសេអ ” មាៃលសចកតី ថា ញាុំង្លសចកតី រជ
ំ ួ េចិ តត ញាប្ប់ែ័រ
ចិ តតឲ្យលកើ តដេ់ មៃុ សសេអ ។
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- កិ រតិ វា វិ កាិប្បតី តិ ករុ ណា ចព្ប្បថា មោ៉ាង្លទៀត ល្មះថា ករុ ណា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា
្ាយលៅ គឺ ប្បៃាត់ លៅៃូ វទុ កា រប្បស់អា កដនទ ។ សលព្មចពី កិ រ-ធាតុ ចដេមាៃអតថ ថា
“្ាយលៅ ”, ព្វកយថា “ប្បៃាត់ លៅៃូ វទុ កា រប្បស់អា កដនទ ” មាៃលសចកតី ថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅហាក់
ដូ ចជាព្កចវង្លចាេ លបាះលចាេៃូ វទុ កា រប្បស់អា កដនទ ។
- ប្បរទុ កា ំ កិ ណាតិ វា ហឹ សតី តិ ករុ ណា ចព្ប្បថា មោ៉ាង្លទៀត ល្មះថា ករុ ណា លព្ព្វះមាៃ
អតថ ថា លប្បៀតលប្បៀៃ គឺ កមាាត់ ៃូ វទុ កា រប្បស់អា កដនទ ។ សលព្មចពី កិ -ធាតុ ចដេមាៃអតថ ថា
លប្បៀតលប្បៀៃ ។ ព្វកយថា “កមាាត់ ៃូ វទុ កា រប្បស់អា កដនទ ”មាៃលសចកតី ថា ព្បាថាាៃឹ ង្កមាាត់ គឺ
ទមាលយៃូ វលសចកតី ទុកា រប្បស់អា កដនទឲ្យអស់លៅ ។
- កិ រិយតិ វា ទុ កាិ លតសុ ប្បោរិយតី តិ ករុ ណា ចព្ប្បថា មោ៉ាង្លទៀត ល្មះថា ករុ ណា
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ចដេប្បុ គគេរចមង្្ាយលៅ គឺ ្ាយលៅកា ុង្សតា ោំង្ឡាយអា កដេ់ ៃូ វ
លសចកតី ទុកា ។ សលព្មចពី កិ រ-ធាតុ ចដេមាៃអតថ ថា្ាយលៅ ។ ព្វកយថា “្ាយលៅកា ុង្សតា
ោំង្ឡាយអា កដេ់ ៃូ វលសចកតី ទុកា ” មាៃលសចកតី ថា ដូ ចជានដចដេប្បុ គគេល្ង្លៅរកសតា
ចដេដេ់ ៃូ វលសចកតី ទុកា លដើ មបីព្តកង្ល ើង្ឲ្យ្ុ តអំ ពីលសចកតី ទុកា លនាះ ។
ករុ ណាលនាះ

មាៃលសចកតី ព្បាថាាៃឹ ង្កមាាត់ ៃូ វទុ កា រប្បស់អា កដនទជាេកា ណៈ

។

ករុ ណាលនាះ លោះប្បី កមាាត់ ៃូ វទុ កា រប្បស់អា កដនទបាៃ ឬមិ ៃបាៃក៏ លដ្ឋយ ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
លដ្ឋយអាការលដើ មបីកមាាត់ ប្បង្់ៃូវទុ កា រប្បស់អា កដនទៃុ ះឯង្ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា ករុ ណាលនាះ មាៃ ៣ ឋាៃៈ គឺ ខ្លង្លដើ ម កណា
ត េ ៃិ ង្ទី ប្បំ ្ុត ។
ខ្លង្លដើ ម

គឺ លធាើ ៃូវការរំជួេចិ តតដេ់ ោធុ ជៃ

កា ុង្លពេចដេលឃើ ែអា កដនទមាៃទុ កា ,

កណា
ដ េ គឺ ព្បាថាាៃឹ ង្កមាាត់ ៃូ វទុ កា លនាះ, ទី ប្បំ ្ុត គឺ ពោយាមកមាាត់ ៃូ វទុ កា លនាះ ។
មោ៉ាង្លទៀត លព្ព្វះមាៃសភាវៈ្េ ុយៃឹ ង្វិ ហិង្ា (ការគិ តលប្បៀតលប្បៀៃ) លទើ ប្បគប្បបីព្ជាប្ប
ថា ជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្វិ ហិង្ាលនាះ ចមៃពិ ត អា កចដេមាៃទុ កា េំ បាកលដ្ឋយទុ កា លនាះ រចមង្ជា
អា កទៃ់ លខសោយ លខសោយកមាលំង្ មិ ៃអាចសូ មបីព្តឹ មចតការព្វរខលួៃឯង្ រចមង្លប្បើ កឱកាសឲ្យ
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មួ យបាៃលដ្ឋយង្ខយ លព្ព្វះយេ់ ថា លធាើ បាៃលដ្ឋយព្សួេ ។ ប្ប៉ាុ ចៃត មៃុ សសេអ ចដេមកលឃើ ែ
លហើ យ រចមង្លកើ តៃូ វលសចកតី ករុ ណា លព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្អារមម ណ៍ដូ ចគាា គឺ សតា ចដេមាៃទុ កា
ដូ ចគាា កាេមៃុ សសអាព្កក់ លកើ តៃូ វការគិ តលប្បៀតលប្បៀៃ ចំ ចណកមៃុ សសេអ ចប្បរជាលកើ តៃូ វ
លសចកតី ករុ ណាយា៉ាង្លៃះលហើ យ រចមង្លព្វេបាៃថា ករុ ណាលៃះ ជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្វិ ហិង្ា ឬមាៃ
វិ ហិង្ាជាសព្តូវលដ្ឋយព្តង្់ ។
មុ ទិា
ព្វកយថា មុ ទិា មាៃវចៃតថ ថា លមាទៃតិ ឯាយាតិ មុ ទិា ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា
មុ ទិា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាលហតុ រី ករាយ (លព្តកអរ) ។ មុ ទិាលនាះ មាៃលសចកតី លព្តកអរៃឹ ង្
សមបតតិ (វតថ ុចដេសតា ដេ់ ព្ពម មាៃោភជាលដើ ម) រប្បស់អា កដនទជាេកា ណៈ ។ កាេមាៃ
េកា ណៈយា៉ាង្លៃះ រចមង្លព្វេបាៃថា មុ ទិាមាៃសភាវៈ្េ ុយៃឹ ង្ឥសា (លសចកតី ព្ចចណៃ)
ចដេជាលសចកតី មិៃលព្តកអរាម គឺ ព្ោំមិៃបាៃៃូ វសមបតតិ រប្បស់អា កដនទ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្ប
ជាប្បដិ ប្បកា ៃឹង្ឥសា ។ លសចកតី ថា កា ុង្អារមម ណ៍ដូ ចគាា គឺ កា ុង្សតា ចដេដេ់ ៃូ វលសចកតី សុខ
លព្ព្វះជួ ប្បព្ប្បសពា ៃូវសមបតតិ មាៃោភជាលដើ ម ឥសាព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយសភាវៈចដេព្ោំមិៃ
បាៃ ចំ ចណកមុ ទិាព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយសភាវៈ ចដេលព្តកអរាម ។
អតថ រប្បស់អប្បបមញ្ញញ
ព្វកយថា អប្បបមញ្ញញ មាៃវចៃតថ ថា អប្បបមាណសាតរមម ណាត អប្បបមាណាា ឯវ
អប្បបមញ្ញញ ចព្ប្បថា លចតសិ កធម៌ ២ យា៉ាង្ មាៃករុ ណាជាលដើ ម ល្មះថា អប្បបមាណា លព្ព្វះមាៃ
សតា រកព្ប្បមាណមិ ៃបាៃជាអារមម ណ៍ អប្បបមាណាៃុ ះឯង្ ជាអប្បបមញ្ញញ ។ ព្វកយថា “មាៃសតា
រកព្ប្បមាណមិ ៃបាៃជាអារមម ណ៍” លោកលព្វេទុ កលដ្ឋយអំ ណាចការចដេអាច្ាយលៅ
កា ុង្សតា ោំង្ឡាយរកព្ប្បមាណមិ ៃបាៃ គឺ កំណត់ ចំ ៃួៃ ៃិ ង្ព្ប្បលភទមិ ៃបាៃ ។
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លហតុ ចដេលព្វេអប្បបមញ្ញញលចតសិ កទុ កព្តឹ ម ២ យា៉ាង្ មិ ៃរួ មលមាត ៃិ ង្ឧលប្បកាា
សួ រថា ព្ពះអៃុ រុោធចារយៃឹ ង្លព្វេទុ កកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ៩ ថា “អប្បបមញ្ញញមាៃ ៤” ដូ លចា ះ
មិ ៃចមៃឬ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លព្ព្វះលហតុ អាី កា ុង្ៃិ លទេ សអធិ ប្បាយលចតសិ កធម៌ លដ្ឋយសភាវៈ
ចដេមាៃលៅកា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ២ លៃះ លោកលទើ ប្បលព្វេទុ កព្តឹ មចត ២ យា៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លមាតលចតសិ ក ឧលប្បកាាលចតសិ ក មិ ៃមាៃ ឬយា៉ាង្ណា ?
ល្លើ យថា ការចដេលោកលព្វេអប្បបមញ្ញញលចតសិ កទុ កព្តឹ មចត ២ យា៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
លព្ព្វះថា កា ុង្ៃិ លទេ សអធិ ប្បាយលចតសិ កធម៌ លដ្ឋយការប្បញ្ញាក់ ៃូ វសភាវៈចដេមាៃពិ តលៃះ
លមាតៃិ ង្ឧលប្បកាាលនាះ ជាការចដេលោកកាៃ់ យកលហើ យលដ្ឋយអលោសលចតសិ ក ៃិ ង្ តព្តមជឈតត ាលចតសិ ក ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ គប្បបីព្ជាប្បថាអលោសៈលៃះ សូ មបីមិៃបាៃដេ់ ៃូ វឋាៃៈជា
លមាតព្គប្ប់ព្គាចដេលកើ តល ើង្ក៏ លដ្ឋយ ចតលមាតចដេលកើ តល ើង្ព្គប្ប់ព្គា រចមង្ជាអលោសៈ
សូ មបីតព្តមជឈតត ាក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា ។ លសចកតី ថា លមាតលចតសិ កៃិ ង្ឧលប្បកាាលចតសិ ក ជា
លចតសិ កល្សង្លដ្ឋយច កពី អលោសលចតសិ ក ៃិ ង្តព្តមជឈតត ាលចតសិ កលនាះ មិ ៃមាៃ
ល ើយ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ប្បុ រាណាចារយោំង្ឡាយ លទើ ប្បលព្វេទុ កថា ៖
អពោបាលទៃ លមាត ហិ

តព្តមជឈតត ាយ ច

ឧលប្បកាា គហិ ា យោម

តោម ៃ គហិ ា ឧលភា ។

លព្ព្វះលហតុ ចដេព្ពះមាៃព្ពះភាគព្ទង្់កាៃ់ យកលមាតលហើ យលដ្ឋយសពេ ថា អពោបាទ
(អលោសៈ) ៃិ ង្ព្ទង្់កាៃ់ យកឧលប្បកាាលហើ យលដ្ឋយសពេ ថា តព្តមជឈតត ា លព្ព្វះដូ លចាាះ (កា ុង្ទី
លៃះ) ព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បមិ ៃកាៃ់ យកធម៌ ោំង្ ២ (ជាលចតសិ កល្សង្លដ្ឋយច ក) ។

ប្បញ្ញិ ន្ទៃេិ យ
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ព្វកយថា ប្បញ្ញិ ន្ទៃេិ យ មាៃវចៃតថ ថា ប្បកាលរៃ ជានាតិ អៃិ ចាាទិ វលសៃ អវពុ ជឈតី តិ ប្បញ្ញញ,
ោឯវ យថាសភាវាវលព្វធលៃ អធិ ប្បចា លយាគលា ឥន្ទៃេិ យៃតិ ប្បញ្ញិ ន្ទៃេិ យំ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះ
ថា ប្បញ្ញញ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ គឺ ដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បការចដេមិ ៃលទៀង្
ជាលដើ ម

ប្បញ្ញញៃុ ះឯង្ជាឥន្ទៃេិ យ

លព្ព្វះព្ប្បកប្បលដ្ឋយភាពជាធំ

កា ុង្ការដឹ ង្ៃូ វសភាវៈាម

លសចកតី ពិត លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា ប្បញ្ញិ ន្ទៃេិ យ ។
ប្បណឌិតអាចយេ់ ជាក់ ចាស់កា ុង្សភាវៈរប្បស់ប្បញ្ញញកាៃ់ ចតព្ប្បលសើ រល ើង្ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ
បាៃព្ជាប្បៃូ វលសចកតី ល្សង្គាានៃអាការចដេដឹ ង្រប្បស់ប្បញ្ញញ ៃិ ង្អាការចដេដឹ ង្រប្បស់សញ្ញញ
ព្ពមោំង្វិ ញ្ញញណ ចដេលោកសចមត ង្លព្ប្បៀប្បលធៀប្បទុ កកា ុង្គមពី រវិ សុទធិ មគគ ។
លសចកតី ល្សង្គាានៃការដឹ ង្រប្បស់សញ្ញញ វិ ញ្ញញណ ៃិ ង្ប្បញ្ញញ
សួ រថា សញ្ញញ ជាធមម ជាតិ ចដេដឹ ង្ គឺ កំណត់ សមាគេ់ បាៃដេ់ ចាំបាៃ, សូ មបី
វិ ញ្ញញណ ក៏ ជាធមម ជាតិ ចដេដឹ ង្ គឺ ដឹ ង្វិ លសស កាេលប្បើ ដូលចាាះ លតើ អាចដឹ ង្ៃូ វលសចកតី ល្សង្គាា
នៃអាការចដេដឹ ង្នៃធមម ជាតិ ៣ យា៉ាង្លៃះបាៃដូ ចលមត ច ?
ល្លើ យថា សញ្ញញ រចមង្ដឹ ង្លដ្ឋយអំ ណាចព្តឹ មចតការចាំៃូវអារមម ណ៍ចដេោក់ ទង្
ៃឹ ង្ពណ៌ មាៃពណ៌លខៀវជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃអាចចាក់ ធល ុះៃូ វេកា ណៈបាៃល ើយ វិ ញ្ញញណ
ឲ្យសលព្មចសូ មបីការចាក់ ធល ុះៃូ វេកា ណៈក៏ បាៃ

ចតមិ ៃអាចឲ្យសលព្មចដេ់ មគគ បាៃលទ

ចំ ចណកឯ ប្បញ្ញញ រចមង្លធាើ កិចាោំង្ ៣ យា៉ាង្លនាះបាៃ ។ ការដឹ ង្កហាប្បណៈរប្បស់លកម ង្ រប្បស់
ប្បុ រសអា កជៃប្បទ ៃិ ង្រប្បស់ហិ រញ្ញិ ក ជាៃិ ទសសៃៈសចមដ ង្ឲ្យដឹ ង្ៃូ វលសចកតី លៃះបាៃ ។
ចមៃពិ ត កា ុង្គមពី រវិ សុទធិ មគគ លោកបាៃលធាើ ការឧប្បមាទុ កយា៉ាង្លៃះថា ៖
លព្ប្បៀប្បដូ ចជា
ជៃប្បទ

កា ុង្ប្បណា
ត ជៃ ៣ នាក់ គឺ មាាក់ ជាលកម ង្មិ ៃោៃ់ ដឹ ង្កតី

មាាក់ លទៀតជាហិ រញ្ញិ ក

មាាក់ ជាប្បុ រស-

ចដេមាាក់ ៗកំពុង្សមលឹ ង្លមើ េៃូ វគំ ៃរកហាប្បណៈចដេលគ

ដ្ឋក់ ាំង្លៅលេើ តុ រប្បស់ហិ រញ្ញិ ក ។

239
អធិ ប្បាយសោភណសចត្សិក្

លកម ង្ចដេមិ ៃោៃ់ ដឹ ង្កតី រចមង្ដឹ ង្ព្តឹ មចតកាច់ វិ ចិព្ត សណា
ឋ ៃចវង្ខលី ប្បួ ៃព្ជុង្ ឬ
មូ េប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ រចមង្មិ ៃដឹ ង្ថា លៃះជាវតថ ុចដេលគសៃម តឲ្យមាៃតនមល ដូចរតៃៈជាលព្គឿង្ចាយ
វាយរប្បស់មៃុ សសោំង្ឡាយល ើយ ។
ប្បុ រសជៃប្បទ

រចមង្ដឹ ង្ៃូ វកាច់ វិ ចិព្តជាលដើ ម្ង្

ដឹ ង្ថាលៃះជាវតថ ុចដេលគ

សៃម តឲ្យមាៃតនមល ដូចរតៃៈជាលព្គឿង្ចាយវាយរប្បស់មៃុ សសោំង្ឡាយ្ង្

ចតរចមង្មិ ៃ

លចះវិ ៃិចេ័យ លៃះជាកហាប្បណៈពិ ត លៃះជាកហាប្បណៈចកល ង្កាលយ កហាប្បណៈលៃះមាៃតនមល
ព្តឹ មចតព្វក់ កណា
ត េដូ លចា ះជាលដើ មបាៃល ើយ ។
ហិ រញ្ញិ ក
លទើ ប្បដឹ ង្ខលះ

រចមង្ដឹ ង្ៃូ វលសចកដី លនាះោំង្អស់

កាេដឹ ង្ក៏ រចមង្សមលឹ ង្លមើ េលហើ យ

រចមង្លគាះោតប្ប់សំ ល ង្លហើ យលទើ ប្បដឹ ង្ខលះ

រចមង្ហិ តកលិ ៃលហើ យលទើ ប្បដឹ ង្ខលះ

រចមង្ េិ ទធ រសលហើ យលទើ ប្បដឹ ង្ខលះ រចមង្ថលឹ ង្លដ្ឋយនដលហើ យលទើ ប្បដឹ ង្ខលះ រចមង្ដឹ ង្ថាលធាើ លៅ
កា ុង្ព្សុក កា ុង្ៃិ គម ឬកា ុង្រាជធាៃី ។េ។ ល្មះឯលណាះខលះ អាចារយល្មះឯលណាះលធាើ ខលះ
យា៉ាង្ណាមិ ែ សូ មបីឧប្បលមយយលៃះប្បណឌិតក៏ គប្បបីព្ជាប្បយា៉ាង្លនាះចដរ ។
សញ្ញញ លព្ប្បៀប្បដូ ចការលឃើ ែៃូ វកហាប្បណៈរប្បស់លកម ង្ចដេមិ ៃោៃ់ ដឹ ង្កតី លព្ព្វះចាប្ប់
យកបាៃព្តឹ មចតអាការព្បាកដនៃអារមម ណ៍លដ្ឋយអំ ណាចពណ៌ មាៃពណ៌លខៀវជាលដើ ម ។
វិ ញ្ញញណ លព្ប្បៀប្បដូ ចជាការសមលឹ ង្លមើ េៃូ វកហាប្បណៈរប្បស់ប្បុ រសជៃប្បទ លព្ព្វះចាប្ប់
យកអាការលដ្ឋយអំ ណាចពណ៌ មាៃពណ៌លខៀវជាលដើ មក៏ បាៃ ៃិ ង្លព្ព្វះឲ្យសលព្មចៃូ វគុ ណ
កាៃ់ ចតនព្កចេង្ល ើង្ គឺ ការដឹ ង្ៃូ វេកា ណៈ មាៃអៃិ ចាេកា ណៈជាលដើ មក៏ បាៃ ។
ប្បញ្ញញ លព្ប្បៀប្បដូ ចជា ការសមលឹ ង្លមើ េកហាប្បណៈនៃហិ រញ្ញិ ក គឺ លព្តពី ចាប្ប់យកៃូ វ
អាការរប្បស់អារមម ណ៍លដ្ឋយអំ ណាចពណ៌ មាៃពណ៌លខៀវជាលដើ ម ៃិ ង្ឲ្យសលព្មចៃូ វការដឹ ង្
េកា ណៈបាៃលហើ យ ចថមោំង្ឲ្យសលព្មចៃូ វគុ ណវិ លសសនព្កចេង្ជាង្លនាះ គឺ មគគ ក៏ បាៃ
លព្ព្វះដូ លចាាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ការដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បការល្សង្ៗចដេវិ លសសជាង្ការចាំរប្បស់សញ្ញញ
ៃិ ង្ការដឹ ង្វិ លសសរប្បស់វិ ញ្ញញណ លៃះល្មះថា ជាការដឹ ង្លដ្ឋយប្បការៈោំង្ពួ ង្ (នៃប្បញ្ញញ) ។
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កា ុង្ប្បណា
ត ធម៌ ៣ យា៉ាង្ មាៃសញ្ញញជាលដើ មលៃះ គប្បបីព្ជាប្បថា កិ ចាគឺការដឹ ង្រប្បស់
សញ្ញញ រចមង្ជាធមម ជាតិ ព្បាកដចាស់ កា ុង្លពេចដេចិ តតជាញាណវិ ប្បបយុ តត ព្ប្បព្ពឹ តតលៅដេ់
ប្បុ គគេអា កព្បាថាាៃឹ ង្ដឹ ង្ៃូ វអារមម ណ៍ចប្បល កៗ ថមី ៗ គួ រឲ្យចាប្ប់អារមម ណ៍ចដេព្បាកដចំ លព្វះមុ ខ
ចដេកា ុង្លពេលនាះសូ មបីមាៃវិ ញ្ញញណ វិ ញ្ញញណលនាះក៏ គួរៃឹ ង្លព្វេបាៃថា ជាអលព្វាហារិ ក
(មិ ៃចមៃជាវតថ ុចដេគួ រៃឹ ង្លព្វេដេ់ ) លព្ព្វះមិ ៃមាៃកិ ចាព្បាកដចាស់លសមើ ៃឹ ង្សញ្ញញ កា ុង្
លពេដនទលព្តពី លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ វិ ញ្ញញណលទើ ប្បជាធមម ជាតិ ចដេមាៃកិ ចាព្បាកដចាស់ ។
មោ៉ាង្លទៀត វិ ញ្ញញណអាចចាក់ ធល ុះៃូ វេកា ណៈ កា ុង្អារមម ណ៍ចដេប្បញ្ញញ គឺ វិ ប្បសសនាញាណ បាៃលកើ តល ើង្ចាក់ ធល ុះមុ ៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លហើ យកាេបាៃដឹ ង្យា៉ាង្លនាះលរឿយៗ ក៏ លកើ តៃូ វ
ភាពោេត់ ជំនាែ តមកសូ មបីលវៀរចាកញាណ ចិ តតចដេជាញាណវិ ប្បបយុ តត ក៏ រចមង្កាៃ់ យក
អារមម ណ៍ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយនព្តេកា ណ៍ដូ ចប្បញ្ញញលនាះបាៃ លទើ ប្បលព្វេបាៃថា វិ ញ្ញញណមាៃ
ចំ ចណកចាក់ ធល ុះៃូ វេកា ណៈខលះ លដ្ឋយអៃុ លោមាមការចាក់ ធល ុះរប្បស់ប្បញ្ញញប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លសចកតី
លៃះ លព្ប្បៀប្បដូ ចការោាធោយគៃថ ៈ (គមពី រ) ដ៏ ោេត់ ជំនាែ ចដេដំ ប្បូង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយការ
លព្ប្បើ ប្បញ្ញញពិ ចារណាៃូ វអតថ កា ុង្ប្បទ ចដេកំពុង្សូ ព្តលនាះៗ លធាើ យា៉ាង្លៃះលរឿយៗ តមកលកើ តៃូ វ
ភាពោេត់ េអ លហើ យ កា ុង្លពេលនាះ សូ មបីមិៃលព្ប្បើ ប្បញ្ញញពិ ចារណាៃូ វអតថ ក៏ ដឹង្ៃូ វអតថ លនាះបាៃ
ព្ពមគាាៃឹ ង្ការសូ ព្តៃូ វប្បទលនាះៗ ដូ លចាាះ ។
មោ៉ាង្លទៀត លដ្ឋយអំ ណាចការោាធោយគៃថ ៈលៃះឯង្ រចមង្ជាៃិ ទសសៃៈសចមត ង្ៃូ វ
លសចកតី ល្សង្គាានៃអាការចដេដឹ ង្រប្បស់ធម៌ ៣ យា៉ាង្លៃះបាៃ គឺ ៖
ការព្តឹ មចតោាធោយ សូ ព្ត លដ្ឋយមិ ៃដឹ ង្ៃូ វអតថ រប្បស់ប្បទ ចាត់ ជាការដឹ ង្រប្បស់
សញ្ញញ, ការសូ ព្តបាៃ្ង្ ដឹ ង្ៃូ វអតថ រប្បស់ប្បទបាៃ្ង្ ចាត់ ជាការដឹ ង្រប្បស់វិ ញ្ញញណ, ការ
សូ ព្តបាៃ្ង្ ដឹ ង្ៃូ វអតថ រប្បស់ប្បទបាៃ្ង្ ដឹ ង្ៃ័ យលព្ៅកា ុង្អតថ រប្បស់ប្បទលនាះៗ បាៃ្ង្
ចាត់ ជាការដឹ ង្រប្បស់ប្បញ្ញញ ។
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ប្បញ្ញញលៃះ ល្មះថា ប្បញ្ញញ លព្ព្វះជាការដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្, ល្មះថា ញាណ
លព្ព្វះជាការដឹ ង្ៃូ វវតថ ុចដេគួ រដឹ ង្, ដេ់ ៃូ វឋាៃៈជាមូ េ ល្មះថា អលមាហៈ លព្ព្វះជាប្បដិ ប្បកា
ៃឹ ង្លមាហៈ, ល្មះថា វិ ជាា លព្ព្វះភាវៈចដេចាក់ ទមល ុះ គឺ ទមាលយៃូ វអវិ ជាា, ល្មះថា សមាមទិ ដឋិ
លព្ព្វះជាលសចកតី យេ់ លឃើ ែព្តូវ លព្វេគឺ មិ ៃវិ ប្បរិ ត ។េ។ ។
លហតុ ចលព្មើ ៃនៃប្បញ្ញញ
ធម៌ ៤ យា៉ាង្ មាៃការលសពគប្ប់ៃូ វសប្បបុរសជាលដើ ម ជាលហតុ លធាើ ៃូវលសចកតី ចលព្មើ ៃ
នៃប្បញ្ញញ ។ លសចកតី លៃះ សមដូ ចព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្ ប្បញ្ញញវុ ឌេិសូព្ត អង្គុតតរៃិ កាយចតុ កក ៃិបាត
ថា ៖ “ចាតលរាលម ភិ កា លវ ធមាម ប្បញ្ញញវុ ឌេិយា សំ វតត ៃតិ ”(១) ជាលដើ ម “មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ ធម៌ ៤
ព្ប្បការលៃះ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីចលព្មើ ៃប្បញ្ញញ ។ ធម៌ ៤ ព្ប្បការ គឺ អាី ខលះ ។ គឺ ការលសពគប្ប់
សប្បបុរស ១ ការោតប្ប់ធម៌ រប្បស់សប្បបុរស ១ យកចិ តតទុ កដ្ឋក់ លដ្ឋយឧបាយ ១ ព្ប្បតិ ប្បតតិ ធម៌ ដ៏
សមគួ រាមធម៌ ១ ។ មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ ធម៌ ៤ ព្ប្បការលៃះ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីចលព្មើ ៃ
ៃូ វប្បញ្ញញ” ។
សង្គហគាថានៃលចតសិ កចដេបាៃលព្វេលហើ យោំង្អស់
លតរសញ្ញ សមានា ច

ចុ ទេោកុ សោ តថា

លោភណា ប្បញ្ា វីោតិ

ទាិ ប្បញ្ញញស ប្បវុ ចាលរ ។

ខ្ុលំ ព្វេលចតសិ កទុ ក ៥២ ដួ ង្ គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣ អកុ សេលចតសិ ក ១៤
លោភណលចតសិ ក ២៥ ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ

(១) ប្បិ .

៤៣ ទំ .២៦២
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ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេថា “ខ្លុ ំ ព្វេលចតសិ កទុ ក ៥២ ដួ ង្” ដូ លចា ះជាលដើ ម លដើ មបី
សចមត ង្ឲ្យព្ជាប្បថា លចតសិ ក ៥២ ដួ ង្លនាះ លោកលព្វេសលន្ទង្ខគះ (រួ ប្បរួ មប្បំ ព្ពួែ) ជា ៣ ពួ ក
គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣, អកុ សេលចតសិ ក ១៤, លោភណលចតសិ ក ២៥ ។

សម្បច្យាគន្័យ
(ៃ័ យនៃការព្ប្បកប្បរួ មគាា)
គាថាសចមដ ង្សមបលយាគៃ័ យ ៖
លតសំ ចិ ាតវិយុាតៃំ

យថាលយាគមិ លា ប្បរំ

ចិ តតប្ប
ុ ាលទសុ ប្បលចា កំ

សមបលយាលគា ប្បវុចាតិ

សតត សពា តថ យុ ជា ៃតិ

យថាលយាគំ ប្បកិ ណណកា

ចុ ទេោកុ សលេលសា វ

លោភលណលសា វ លោភណា ។

ចព្ប្បថា តពី លៃះខ្ព្ុ ំ ពះករុ ណាៃឹ ង្លព្វេសមបលយាគកា ុង្ចិ តតុប្បាទោំង្ឡាយមួ យដួ ង្ ៗ
នៃលចតសិ កចដេមិ ៃចប្បកគាាជាមួ យចិ តតោំង្លនាះ ាមសមគួ រដេ់ ការព្ប្បកប្បបាៃ សពា ចិតតោធារណលចតសិ ក ៧ ព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ប្បកិ ណណកលចតសិ កោំង្ឡាយព្ប្បកប្ប បាៃាម
សមគួ រ អកុ សេលចតសិ ក ១៤ ព្ប្បកប្បកា ុង្អកុ សេចិ តតោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លោភណលចតសិ កក៏ ព្ប្បកប្បកា ុង្លោភណចិ តតោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
ព្វកយថា

កា ង្
ុ ចិ តតប្ប
ុ ាទោំង្ឡាយ

គឺ កាុង្ចិ តតចដេលកើ តល ើង្ោំង្ឡាយៃុ ះឯង្

ចំ ចណកកា ុង្ទី ដនទ ោំង្ចិ តត ោំង្លចតសិ កចដេព្ប្បកប្បរួ មគាា លោកលៅថា “ចិ តតុប្បាទ” ។
ព្វកយថា សមបលយាគ ចព្ប្បថាការព្ប្បកប្បរួ មគាា ។
សមបលយាគៃ័ យនៃអញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣

។
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លតើ ដូ ចលមត ច ? ជាដំ ប្បូង្ សពា ចិតតោធារណលចតសិ ក ៧ ដួ ង្ លៃះរចមង្លកើ តបាៃកា ុង្
ចិ តតុប្បាទោំង្ ៨៩ ដួ ង្ ។
ចំ ចណកកា ុង្ប្បណា
ត ប្បកិ ណណកលចតសិ កោំង្ឡាយ វិ តកក រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តត ៥៥
ដួ ង្ គឺ កា ុង្កាមាវចរចិ តតោំង្ឡាយ លវៀរទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ៃិ ង្កា ុង្ប្បឋមជាៃចិ តត ១១ ដួ ង្ ។
វិ ចារ រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តត ៦៦ ដួ ង្ គឺ កា ុង្ចិ តត ៥៥ ដួ ង្ៃុ ះឯង្ ៃិ ង្កា ុង្ទុ តិ យជាៃ
ចិ តត ១១ ដួ ង្ ។
អធិ លមាកា រចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តតោំង្ឡាយ លវៀរទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ៃិ ង្ចិ តត ចដេព្ប្បកប្ប
លដ្ឋយវិ ចិកិចាេ ។
វី រិយ រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតោំង្ឡាយ លវៀរប្បញ្ា ោារាវជា ៃចិ តត , ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ,
សមបដិ ចេៃចិ តត ៃិ ង្សៃតី រណចិ តត ។
ប្បី តិ

រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតោំង្ឡាយ

លវៀរចិ តត ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសស,

ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាា, កាយវិ ញ្ញញណ, ៃិ ង្ចតុ តថ ជាៃចិ តត ។
្ៃេ រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតោំង្ឡាយ លវៀរអលហតុ កចិ តត ៃិ ង្លមាមូ ហចិ តត ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
វិ តកក រចមង្មិ ៃលកើ តល ើង្កា ុង្ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ១០ ដួ ង្ លព្ព្វះចិ តតោំង្លៃះជាចិ តតចដេ
មិ ៃមាៃវិ តកក ៈលដ្ឋយសភាវៈ

លដ្ឋយអំ ណាចថាកាេមាៃអារមម ណ៍លនាះៗ

មកដេ់ គៃល ង្

ព្ប្បោទចដេជាោារេម មឲ្យភវង្គែ័ររហូ តដ្ឋច់ ចខសភវង្គ ជាប្បចា័ យឲ្យប្បញ្ា ោារាវជា ៃចិ តត លកើ ត
ល ើង្មកព្បារពធ អារមម ណ៍លនាះ លហើ យរេត់ លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ក៏ លកើ តល ើង្ដឹ ង្អារមម ណ៍លនាះៗ
បាៃលហើ យ

កិ រិយាចដេដឹ ង្អារមម ណ៍លដ្ឋយព្ប្បការយា៉ាង្លៃះ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយមិ ៃ

អាព្ស័ យវិ តកក ៈ លព្ព្វះដូ លចាាះទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ១០ ដួ ង្លទើ ប្បលព្វេថា ជាចិ តត ចដេមិ ៃមាៃវិ តកក ៈ
លដ្ឋយ សភាវៈ ។ ចំ ចណកការចដេមិ ៃលកើ តល ើង្កា ុង្ទុ តិ យជាៃចិ តតជាលដើ ម រួ ម ៥៦ ដួ ង្
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លនាះ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលព្ព្វះលហតុ គឺ ព្តូវព្គប្បសង្កត់ទុ កលដ្ឋយកមាលំង្ភាវនា លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ តកក ៈ លៃះ
លទើ ប្បលកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតដ៏ លសសគឺ កាមាវចរចិ តត ៤៤ ដួ ង្ ៃិ ង្ប្បឋមជាៃចិ តត ១១ ដួ ង្ រួ មជា ៥៥
ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
គប្បបីព្ជាប្បដេ់ ការមិ ៃលកើ តល ើង្នៃវិ ចារ កា ុង្ចិ តត ៥៥ ដួ ង្ គឺ កា ុង្ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ១០
ដួ ង្ ៃិ ង្កា ុង្តតិ យជាៃចិ តតជាលដើ ម រួ ម ៤៥ ដួ ង្ាមចដេបាៃលព្វេកា ុង្វិ តកក ៈៃុ ះឯង្, រចមង្
លកើ តកា ុង្ចិ តត ៦៦ ដួ ង្ គឺ កា ុង្ចិ តតចដេមាៃវិ តកក ៈ ៥៥ ដួ ង្ៃុ ះឯង្ ៃិ ង្កា ុង្ទុ តិ យជាៃចិ តត ១១
ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
អធិ លមាកា រចមង្មិ ៃលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ១១ ដួ ង្ គឺ កា ុង្ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ១០ ដួ ង្ ាមៃ័ យ
ចដេបាៃលព្វេលហើ យ ៃិ ង្កា ុង្ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយវិ ចិកិចាេ លព្ព្វះមាៃសភាវៈជាប្បដិ ប្បកា
ជាមួ យវិ ចិកិចាេ លព្ព្វះដូ លចាាះ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ៧៨ ដួ ង្ដ៏ លសសប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ចំ ចណក វី រិយ រចមង្មិ ៃលកើ តកា ុង្ចិ តត ១៦ ដួ ង្ គឺ កាុង្អលហតុ កចិ តត ១៦ ដួ ង្ លវៀរ
មលនាោារាវជា ៃ ៃិ ង្ហសិ តុ ប្បាទចិ តត លព្ព្វះចិ តត ១៦ ដួ ង្លៃះ រចមង្សលព្មចកិ ចារប្បស់ខលួៃកា ុង្
អារមម ណ៍លនាះៗ បាៃលដ្ឋយមិ ៃបាច់ អាព្ស័ យលសចកតី ពោយាមលដ្ឋយអំ ណាចថា ប្បញ្ា ោារាវជា ៃលនាះ ព្គាៃ់ ចតមាៃអារមម ណ៍មកដេ់ គៃល ង្ព្ប្បោទ ជាលហតុ ឲ្យភវង្គ ែ័រ លហើ យដ្ឋច់ ចខស
លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ រចមង្លកើ តល ើង្លធាើ កិចារប្បស់ខលួៃ គឺ ព្បារពធ អារមម ណ៍ចដេដេ់ គៃល ង្ព្ប្បោទ
លនាះ ៗ លហើ យ, ចំ ចណកទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ព្តឹ មចតមាៃលហតុ រប្បស់ខលួៃព្ប្បជុ ំគាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ក៏ លកើ ត
ល ើង្លធាើ កិចារប្បស់ខលួៃ មាៃការលឃើ ែជាលដើ មបាៃភាលម សមបដិ ចេៃ ព្តឹ មចតកាេចដេទាិ ប្បញ្ា វិ ញ្ញញណដួ ង្លនាះៗរេត់ លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ក៏ លកើ តល ើង្លធាើ កិចាទទួ េអារមម ណ៍រប្បស់ខលួៃបាៃ ។
សូ មបីសៃតី រណក៏ ដូលចាាះ មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្តឹ មចតមួ យខណៈ ឬយា៉ាង្លព្ចើ ៃ ២ ខណៈ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ (សៃតី រណចិ តត កា ុង្ព្គាចដេលធាើ កិចាតោេមព ៃកិ ចា រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ២ ខណៈ) ។
ចិ តតដ៏ លសស ៧៣ ដួ ង្ រចមង្សលព្មចកិ ចាលរៀង្ ៗ ខលួៃកា ុង្អារមម ណ៍លនាះ ៗ បាៃ លដ្ឋយ
អាព្ស័ យលសចកតី ពោយាម លព្ព្វះដូ លចាាះ វី រិយលទើ ប្បលកើ តបាៃកា ុង្ចិ តត ៧៣ ដួ ង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
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ចំ ចណក ប្បី តិ លព្វេលដ្ឋយការរាប្ប់ចិ តតោំង្អស់ជា ១២១ ដួ ង្រចមង្មិ ៃលកើ តកា ុង្ចិ តត
៧០ ដួ ង្ គឺ លោសមូ េចិ តត ២ ដួ ង្, កាយវិ ញ្ញញណ ២ ដួ ង្, ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាោំង្
អស់ ៥៥ ដួ ង្ លព្ព្វះចិ តត ៥៩ ដួ ង្លៃះមាៃលវទនាចដេមិ ៃចមៃជាលោមៃសស លព្ព្វះថាប្បី តិ
រចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តតចដេមាៃលវទនាជាលោមៃសសប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ៃិ ង្រចមង្មិ ៃលកើ តកា ុង្ចតុ តថ -

ជាៃចិ តត ១១ ដួ ង្ លព្ព្វះចតុ តថ ជាៃចិ តត សូ មបីមាៃលវទនាជាលោមៃសស ចតប្បី តិក៏ មិៃអាច
លកើ តរួ មបាៃ លព្ព្វះព្តូវព្គប្បសង្កត់េអ លហើ យលដ្ឋយកមាលំង្ភាវនា លព្ព្វះដូ លចាាះ ប្បី តិលៃះលទើ ប្ប
លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តត ដ៏ លសស ៥១ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចដេសុ ទធ ចតជាចិ តត ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ។
្ៃេ ៈ រចមង្មិ ៃលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ២០ ដួ ង្ គឺ កា ង្
ុ អលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្ ៃិ ង្កា ុង្លមាហមូ េចិ តត ២ ដួ ង្ លព្ព្វះ្ៃេ ៈកាេៃឹ ង្លកើ តល ើង្លដ្ឋយអំ ណាចលសចកតី លពែចិ តតៃឹ ង្លធាើ កិចា
លនាះ ៗ កា ុង្អារមម ណ៍ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ចដេមាៃការាំង្លៅលដ្ឋយេអ កា ុង្អារមម ណ៍
លនាះមុ ៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ចតអលហតុ កចិ តត ោំង្ឡាយ

មិ ៃមាៃការាំង្មាំលដ្ឋយេអ កា ុង្អារមម ណ៍

ោំង្ឡាយល ើយ លព្ព្វះមិ ៃមាៃលហតុ ចដេជាមូ េ លព្ព្វះដូ លចាាះ ្ៃេ ៈ លទើ ប្បមិ ៃលកើ តកា ុង្
អលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្ោំង្លៃះ, ៃិ ង្លព្ព្វះលមាហមូ េចិ តតសូ មបីជាចិ តត ចដេមាៃលមាហលហតុ
ជាមូ េ លោះប្បី ដូលចាាះក៏ មាៃលសចកតី រាយមាយ មិ ៃាំង្មាំ មិ ៃចុ ះស៊ុ ប្បកា ុង្អារមម ណ៍ ប្បិ ទ
ឱកាសនៃការលកើ តល ើង្រប្បស់្ៃេ ៈ លព្ព្វះដូ លចាាះ សូ មបីកាុង្លមាហមូ េចិ តត ២ ដួ ង្លៃះ ្ៃេ ៈក៏
មិ ៃលកើ តល ើង្ សរុ ប្បមក ្ៃេ ៈរចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ៦៩ ដួ ង្ លព្តពី លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
គាថាសចមដ ង្ចំ ៃួៃចិ តតចដេមាៃៃិ ង្មិ ៃមាៃប្បកិ ណណកលចតសិ កៃី មួយៗ ព្ប្បកប្បជាមួ យ
្សដឋី ប្បញ្ា ប្បញ្ញញស

ឯកាទស ច លោ ស

សតត តិ វី សតិ លចវ

ប្បកិ ណណកវិវជាិ ា

ប្បញ្ា ប្បញ្ញញស ្សដឋ យ-

ដឋ សតត តិ តិ សតត តិ

ឯកប្បញ្ញញស លចកូ ៃ-

សតត តិ សប្បបកិ ណណកា
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ចព្ប្បថា ប្បណា
ត ចិ តតុប្បាទោំង្លនាះ ចិ តត ុប្បាទចដេលវៀរប្បកិ ណណកលចតសិ កមាៃ ៦៦ដួ ង្
មាៃ ៥៥ ដួ ង្ មាៃ ១១ ដួ ង្ មាៃ ១៦ ដួ ង្ មាៃ ៧០ ដួ ង្ ៃិ ង្មាៃ ២០ ដួ ង្, ចដេមាៃ ប្បកិ ណណកលចតសិ កមាៃ ៥៥ ដួ ង្ មាៃ ៦៦ ដួ ង្ មាៃ ៧៨ ដួ ង្ មាៃ ៧៣ ដួ ង្ មាៃ ៥១ ដួ ង្ ៃិ ង្មាៃ ៦៩
ដួ ង្ ាមេំ ដ្ឋប្ប់ ។
អធិ ប្បាយគាថា
ព្វកយថា ប្បណា
ត ចិ តតប្ប
ុ ាទោំង្លនាះ គឺ ចិ តតុប្បាទចដេមាៃការលវៀរប្បកិ ណណកលចតសិ ក
ៃិ ង្ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យប្បកិ ណណកលចតសិ កោំង្លនាះ ។
ព្វកយថា មាៃ ៦៦ ដួ ង្ មាៃ ៥៥ ដួ ង្ជាលដើ ម គប្បបីព្ប្បកប្បទុ កលដ្ឋយអំ ណាចការរាប្ប់
ចំ ៃួៃចិ តតោំង្អស់ជា ១២១ ដួ ង្ ៃិ ង្លដ្ឋយអំ ណាចការរាប្ប់ចំ ៃួៃចិ តត ោំង្អស់ជា ៨៩ ដួ ង្ាម
សមគួ រ គឺ ចិ តតុប្បាទចំ ៃួៃ ៦៦, ៥៥, ៧០, ៥៥, ៦៦, ៥១ ជាការរាប្ប់លដ្ឋយអំ ណាចចំ ៃួៃចិ តតោំង្
អស់មាៃ ១២១ ដួ ង្, ចំ ៃួៃចិ តតុប្បាទដ៏ លសស ជាការរាប្ប់លដ្ឋយអំ ណាចចំ ៃួៃចិ តត ោំង្អស់
មាៃ ៨៩ ដួ ង្ ។ អធិ ប្បាយថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ការលកើ តល ើង្បាៃឬមិ ៃបាៃកា ុង្ចិ តតុប្បាទនៃ
ប្បកិ ណណកលចតសិ កលនាះៗ មាៃចំ ចណកជាប្ប់ោក់ ទង្ជាមួ យៃឹ ង្្ៃ ចដេជាអង្គ្ៃកដី
មាៃចំ ចណកោក់ ទង្ជាមួ យលវទនាលដ្ឋយចំ លព្វះកដី

គប្បបីរាប្ប់ចំ ៃួៃចិ តតុប្បាទចដេមាៃឬមិ ៃ

មាៃ នៃប្បកិ ណណកលចតសិ កលនាះៗ លដ្ឋយចំ ៃួៃចិ តតោំង្អស់មាៃ ១២១ ដួ ង្ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃ
មាៃចំ ចណកោក់ ទង្ជាមួ យៃឹ ង្្ៃឬលវទនាលដ្ឋយចំ លព្វះ គប្បបីរាប្ប់ចំ ៃួៃចិ តត លដ្ឋយចំ ៃួៃ
ោំង្អស់មាៃ ៨៩ ដួ ង្ ដូ លចាាះឯង្។
ព្វកយថា ាមេំ ដ្ឋប្ប់ គឺ ាមការសមគួ រដេ់ េំ ដ្ឋប្ប់ចិ តត ចដេលវៀរ ៃិ ង្ចដេព្ប្បកប្ប
ជាមួ យប្បកិ ណណកលចតសិ ក ៦ មាៃវិ តកក ៈជាលដើ ម ។
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សមបលយាគៃ័ យនៃអកុ សេលចតសិ ក ១៤ ដួ ង្
ចំ ចណកកា ុង្ប្បណា
ត អកុ សេលចតសិ កោំង្ឡាយ លចតសិ ក ៤ ដួ ង្លៃះគឺ លមាហៈ ១,
អហិ រិកៈ ១, អលនាតត ប្បប ១, ឧទធ ចាៈ ១ ល្មះថា សព្វាកុ សេោធារណលចតសិ ក (លចតសិ ក
ជាោធារណដេ់ អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្) រចមង្លកើ តកា ុង្អកុ សេចិ តតោំង្ ១២ ដួ ង្ ។
លោភៈ រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោភៈ ៨ ដួ ង្ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ទិ ដឋិ

រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតចដេព្ប្បកប្បជាមួ យទិ ដឋិ ៤ ដួ ង្ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។

មាៃះ

រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតចដេព្បាសចាកទិ ដឋិ ៤ ដួ ង្ ។

លចតសិ ក ៤ ដួ ង្លៃះគឺ លោសៈ ១, ឥសា ១, មចេ រិយៈ ១, កុ កកច
ុ ា ៈ ១ រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្
ប្បដិ ឃចិ តត ២ ដួ ង្ ។
ថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ

រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតចដេជា សសង្ខារិ ក ៥ ដួ ង្ ។

វិ ចិកិចាេ

រចមង្លកើ តបាៃកា ុង្ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយវិ ចិកិ ចាេ ១ ដួ ង្ ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ

ចមៃពិ ត កា ុង្លវោចដេប្បុ គគេព្ប្បព្ពឹ តតទុ ចា រិ តោំង្ឡាយ មាៃបាណាតិ បាតជាលដើ ម
កា ុង្លវោលនាះ អកុ សេចិ តតោំង្ឡាយរចមង្លកើ តល ើង្ដេ់ ប្បុ គគេលនាះាមសមគួ រ ដេ់
កមម ចដេលធាើ កាុង្លវោៃុ ះឯង្ ប្បុ គគេលនាះរាប្ប់បាៃថាមាៃ លមាហៈ លកើ តល ើង្ប្បិ ទបាំង្មិ ៃឲ្យ
លឃើ ែលោសកា ុង្ទុ ចា រិតលនាះៗ ្ង្, មាៃ អហិ រិកៈ លកើ តល ើង្មិ ៃលខពើមទុ ចា រិតលនាះៗ ្ង្, មាៃ
អលនាតត ប្បបៈ លកើ តល ើង្មិ ៃខ្លលចទុ ចា រិតលនាះៗ ្ង្ ៃិ ង្មាៃ ឧទធ ចា ៈ លកើ តល ើង្លធាើ លសចកតី
រាយមាយមិ ៃសង ប្ប់នៃចិ តត ្ង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះលោកលទើ ប្បលព្វេថា “លចតសិ កោំង្ ៤ ដួ ង្
លៃះ ។េ។ ល្មះថា សព្វាកុ សេោធារណលចតសិ ក” ។
ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោភៈមាៃ ៨ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះលហតុ លនាះលោកលទើ ប្ប
លព្វេថា “លោភៈ រចមង្លកើ តបាៃកា ង្
ុ ចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោភៈ ៨ ដួ ង្ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ” ។
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ទិ ដឋិ

ជាសភាវៈចដេព្ប្បកាៃ់ អារមម ណ៍

លព្ព្វះយេ់ លឃើ ែខុសកា ុង្អារមម ណ៍ ណាៗ

ល្មះថា ព្ប្បកាៃ់ អារមម ណ៍លនាះៗ លដ្ឋយភាពជាោរៈ (ថាជា “អាាមអែ” ថាជា “រប្បស់អាាមអែ” ជាលដើ ម) លទើ ប្បមាៃចំ ចណកលសមើ គាាៃឹ ង្លោភៈចដេព្ប្បកាៃ់ កា ុង្អារមម ណ៍លដ្ឋយអំ ណាច
ការ ជាប្ប់កា ុង្រសរប្បស់អារមម ណ៍ ចាត់ ថាមាៃអារមម ណ៍រួ មគាាជាមួ យលោភៈ លព្ព្វះដូ លចាាះ ទិ ដឋិ
លៃះកាេៃឹ ង្លកើ តល ើង្រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោភៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លទើ ប្ប

លោកលព្វេថា “រចមង្លកើ តបាៃកា ង្
ុ ចិ តតចដេព្ប្បកប្បជាមួ យទិ ដឋិ ៤ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ” លព្ព្វះចិ តត
ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោភៈ ៤ ដួ ង្ដ៏ លសសជាព្ប្បលភទព្បាសចាកទិ ដឋិ ។
សូ មបី មាៃះ រចមង្មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅដូ ចទិ ដឋិ ៃុ ះឯង្ លដ្ឋយអំ ណាចជាការព្ប្បកាៃ់
ខលួៃថា “អាាមអែ” (អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្, អាាមអែអៃ់ ជាង្ ជាលដើ ម) លដ្ឋយអំ ណាច
លសចកតី ព្សោែ់ខលួៃ គឺ មាៃលសចកតី ព្សោែ់ខលួៃជាសមុ ដ្ឋឋៃ លទើ ប្បព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យ
លោភមូ េចិ តត ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃលកើ តកា ុង្លោសមូ េចិ តតជាលដើ ម ៃិ ង្មិ ៃលកើ តកា ុង្ចិ តតុប្បាទមួ យ
ជាមួ យគាា

ៃឹ ង្ទិ ដឋិ ដូ ចជាលសត ចសី ហៈចដេមិ ៃលៅរួ មកា ុង្ោអង្មួ យជាមួ យលសត ចសី ហៈ

ព្ប្បលភទដូ ចគាា ។ អធិ ប្បាយថា ការព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែ” មត ង្ៗ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាច
រប្បស់ធម៌ មាៃទិ ដឋិ ជាលដើ មណាមួ យចតមោ៉ាង្

លព្វេគឺ

កាេមាៃទិ ដឋិ លកើ តល ើង្ព្ប្បកាៃ់ ថា

“អាាមអែ” លដ្ឋយអំ ណាចជាការយេ់ លឃើ ែខុស លហើ យកា ុង្ខណៈលនាះក៏ រចមង្មិ ៃមាៃ
មាៃះលកើ តល ើង្ព្ប្បកាៃ់ ថា “អាាមអែ” លដ្ឋយអំ ណាចការព្ប្បកាៃ់ ខលួៃដចដេលទៀត លព្ព្វះ
ដូ លចាាះ

មាៃះ

លៃះសូ មបីមាៃការលកើ តល ើង្រួ មជាមួ យលោភមូ េចិ តត

ក៏ លកើ តរួ មជាមួ យ

លោភមូ េចិ តត ចដេមិ ៃមាៃទិ ដឋិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បលោកលព្វេថា “មាៃះរចមង្
លកើ តបាៃកា ង្
ុ ចិ តតចដេព្បាសចាកទិ ដឋិ ៤ ដួ ង្” ។
លោសៈ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ប្បដិ ឃចិ តត ២ ដួ ង្ លសចកដី លៃះង្ខយយេ់ លហើ យ, ឥសា
កាេៃឹ ង្លកើ តល ើង្
ព្ចចណៃ

រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ប្បដិ ឃចិ តត

២ ដួ ង្ៃុ ះឯង្

គឺ ព្ោំមិៃបាៃៃូ វសមបតតិ រប្បស់អា កដនទនៃឥសាលនាះ

លព្ព្វះសភាវៈចដេ
រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាម
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អាការចដេប្ប៉ា ះទង្គិចឬព្ប្បទូ សដ អារមម ណ៍នៃលោសៈ

លទើ ប្បព្តូវព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យៃឹ ង្

លោសៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ សូ មបីសភាវៈចដេព្ោំមិៃបាៃៃឹ ង្សមបតតិ រប្បស់ខលួៃចដេធាលក់ លៅជារប្បស់
អា កដនទនៃមចេ រិយៈក៏ ដូលចាាះ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យអាការចដេលព្កាធខឹង្ គឺ ព្ោំមិៃ
បាៃៃឹ ង្អារមម ណ៍នៃលោសៈ មចេ រិយៈលនាះលទើ ប្បព្តូវព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យលោសៈ សូ មបី កុ កកច
ុ ាៈ
ជាសភាវៈចដេលោកលៅឬទុ កា ព្ពួយកា ុង្លពេលព្កាយ លព្ព្វះទុ ចា រិតចដេបាៃលធាើ លហើ យ ៃិ ង្
សុ ចរិ តចដេមិ ៃបាៃលធាើ ទុក ជាធមម ាកាេៃឹ ង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យ
អាការចដេថាាំង្ថាាក់ កា ុង្អារមម ណ៍នៃលោសៈៃុ ះឯង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា
“លចតសិ កោំង្ ៤ ដួ ង្លៃះ គឺ លោសៈ ១ ។េ។ រចមង្លកើ តបាៃកា ង្
ុ ប្បដិ ឃចិ តត ២ ដួ ង្” ។
លោកលព្វេថា “ថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ រចមង្លកើ តបាៃកា ង្
ុ ចិ តតចដេជាសសង្ខារិ ក ៥ ដួ ង្”
លព្ព្វះ ថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ ជាលសចកដី រួែរា ង្ង្ុយលង្ខកង្ក់ មិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរ លទើ ប្បមិ ៃមាៃការ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ចិ តតជាអសង្ខារិ កចដេលកល ៀវកាលលដ្ឋយសភាវៈ ។
មិ ៃមាៃព្វកយអធិ ប្បាយោក់ ទង្ៃឹ ង្វិ ចិកិចាេ ចដេមាៃកា ុង្ចិ តតព្ប្បកប្បលដ្ឋយវិ ចិកិចាេ
១ ដួ ង្ លព្ព្វះង្ខយយេ់ លហើ យ ។
គាថាសង្គហសមបលយាគៃ័ យនៃអកុ សេលចតសិ ក
សព្វាប្បុ លញ្ញ សុ ចាតលរា

លោភមូ លេ តលយា កា

លោសមូ លេសុ ចាតលរា

សសង្ខាលរ ទា យៃដ ថា

វិ ចិកិចាេ

ចិ លតត ចាតិ ចតុ ទេ ស

វិ ចិកិចាេ-

ោាទោកុ សលេលសា វ

សមបយុ ជា ៃដិ ប្បញ្ា ធា ។

ចព្ប្បថា អកុ សេលចតសិ ករចមង្ព្ប្បកប្បរួ មគាាកា ុង្អកុ សេចិ តត ១២ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
លដ្ឋយអាការ ៥ យា៉ាង្ គឺ ៖
១. លចតសិ ក ៤

ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្
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២. លចតសិ ក ៣

ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្លោភមូ េចិ តត

៣. លចតសិ ក ៤

ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្លោសមូ េចិ តត

៤. លចតសិ ក ២

ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្ចិ តតចដេជាសសង្ខារិ ក

៥. វិ ចិកិចាេលចតសិ ក

ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្វិ ចិកិចាេចិ តតមួ យដួ ង្ ។

លសចកដី អធិ ប្បាយ
លចតសិ ក ៤ ដួ ង្ ចដេលៅថា លមាចតុ កក ៈ (ពួ ក ៤ មាៃលមាហៈជាលដើ ម) ព្ទង្់ព្ាស់ទុ ក
កា ុង្អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ។ លចតសិ ក ៣ ដួ ង្ លៅថា លោតិ កៈ (ពួ ក ៣ មាៃលោភៈ
ជាលដើ ម) ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្លោភមូ េចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ាមសមគួ រដេ់ ការលកើ តបាៃ ។
លចតសិ ក ៤ ដួ ង្ លៅថា លោចតុ កក ៈ (ពួ ក ៤ មាៃលោសៈជាលដើ ម) ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្
លោសមូ េចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ាមសមគួ រដេ់ អារមម ណ៍ ។
លចតសិ ក ២ ដួ ង្ លៅថា ថី ទុកៈ (ពួ ក ២ មាៃថី ៃៈជាលដើ ម) ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្ចិ តត
ចដេជាសសង្ខារិ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។
ចំ ចណកលចតសិ កមោ៉ាង្ចដេលៅថា វិ ឯកៈ (ពួ ក ១ គឺ វិ ចិកិចាេ) ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្
វិ ចិកិចាេចិ តតមួ យដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
សមបលយាគៃ័ យនៃលោភណលចតសិ ក ២៥
ចំ ចណកកា ុង្លោភណចិ តតោំង្ឡាយ ជាដំ ប្បូង្លោភណោធារណលចតសិ ក ១៩ ដួ ង្
រចមង្ព្ប្បកប្បរួ មគាាកា ុង្លោភណចិ តត ោំង្ ៥៩ ដួ ង្ ។
ចំ ចណកវិ រតិ លចតសិ ក ៣ ដួ ង្ រចមង្លកើ តជាព្ប្បចាំព្ពមគាាកា ុង្លោកុ តតរចិ តត ៨ ដួ ង្
សូ មបីលដ្ឋយអាការោំង្ពួ ង្

ប្ប៉ាុ ចៃដ ប្បណា
ដ លោកិ យចិ តតោំង្ឡាយរចមង្ព្បាកដកា ុង្កាមាវចរ-

កុ សេចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះកា ុង្លពេខលះ, លកើ តមដ ង្ចតមួ យដួ ង្ ។
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ចំ ចណកអប្បបមញ្ញញលចតសិ ក រចមង្លកើ តកា ុង្លពេខលះ ជាធមម ជាតិ ចែកគាា លកើ តកា ុង្
ចិ តត ២៨ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ កា ុង្មហគគ តចិ តត លវៀរប្បញ្ា មជាៃ ១២ ដួ ង្ កា ុង្កាមាវចរកុ សេចិ តត ៨
ដួ ង្ ៃិ ង្កា ុង្សលហតុ កកាមាវចរកិ រិយាចិ តត ៨ ដួ ង្ ចតអាចារយពួ កខលះលព្វេថា “កា ុង្កាមាវចរចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាា មិ ៃមាៃករុ ណា ៃិ ង្មុ ទិាល ើយ” ដូ លចា ះ ។
ចំ ចណកប្បញ្ញញ រចមង្ព្ប្បកប្បរួ មលៅកា ុង្ចិ តត ៤៧ ដួ ង្ គឺ កាមាវចរចិ តតចដេសមបយុ តត
ជាមួ យប្បញ្ញញ ១២ ដួ ង្, កា ុង្មហគគ តចិ តត ៃិ ង្លោកុ តតរចិ តតោំង្ ៣៥ ដួ ង្ ដូ លចា ះឯង្ ។
លសចកដី អធិ ប្បាយ
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលហតុ ្េចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្លចតសិ ក ១៩ ដួ ង្ លកើ តកា ុង្លោភណចិ តតោំង្ ៥៩ ដួ ង្ ាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេលហើ យ កា ុង្កាេចដេលព្វេដេ់ សភាវៈរប្បស់
លចតសិ កោំង្លៃះៃី មួយៗ កា ុង្កាេមុ ៃលហើ យ ។
កា ុង្ប្បណា
ដ លោកុ តតរចិ តតោំង្ឡាយ លោកុ តតរចិ តតដួ ង្ខលះ លពេខលះលវៀរសមាមសង្កប្បបៈ
លដ្ឋយោក់ ទង្ៃឹ ង្្ៃចដេជាបាទជាលដើ ម លទើ ប្បមិ ៃមាៃវិ តកក ៈលកើ តរួ មបាៃ ក៏ ប្ប៉ាុ ចៃត ៃឹង្មិ ៃ
មាៃវិ រតិ ោំង្ ៣ លនាះលកើ តរួ មជាមួ យក៏ លទ លព្ព្វះអង្គមគគ ោំង្ឡាយចដេព្ប្បជុ ំគាាកា ុង្មគគ ចិ តត
លដើ មបីការកាត់ ដដច់ ៃូ វកិ លេសលនាះៗ ព្តូវដេ់ ព្ពមលដ្ឋយសិ កាា ៣ យា៉ាង្, អធិ សីេសិ កាាបាៃ
ដេ់ វិ រតិ ោំង្ ៣ ៃុ ះឯង្ ចំ ចណក្េចិ តតរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្សប្បាមអាៃុ ភាពរប្បស់មគគ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លទើ ប្បមាៃលចតសិ កលកើ តរួ មដូ ចគាាៃឹ ង្មគគ ចិ តត លព្ព្វះលហតុ លនាះព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្ប
លព្វេថា “ចំ ចណកវិ រតិ ោំង្ ៣ រចមង្លកើ តបាៃជាព្ប្បចាំព្ពមគាាចតមដ ង្ កា ុង្លោកកុ តតរចិ តត ៨
ដួ ង្” ដូ លចា ះ ។ ព្វកយថា ជាព្ប្បចាំ លសចកតី ថា មិ ៃបាៃលកើ តល ើង្កា ុង្កាេខលះ ចតព្ប្បកប្បជាព្ប្បចាំ
កា ុង្លោកុ តតរចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ចំ ចណកព្វកយថា ព្ពមគាា ជាការប្បដិ លសធការលកើ តល ើង្ចប្បកគាា
ដូ ចជាកា ុង្លោកិ យចិ តត ។ ចមៃពិ ត វិ រតិ កា ុង្លោកុ តតរចិ តតមិ ៃបាៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាច
ការលវៀរចាកទុ ចា រិត ៃិ ង្មិ ចាេជី វៈចតមោ៉ាង្ៗ ដូ ចជាកា ុង្លោកិ យចិ តត លព្ព្វះវិ រតិ ចដេជាអង្គ
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មគគ មាៃព្ពះៃិ ព្វាៃជាអារមម ណ៍ ក៏ អាចលកើ តល ើង្ព្ពមគាាោំង្ ៣ ដួ ង្កា ុង្ខណៈចតមួ យ លដើ មបី
ការកាត់

ដតច់ កិ លេស

ចដេជាលហតុ នៃកាយទុ ចា រិតជាលដើ មលនាះៗ

ាមសមគួ រដេ់

អាៃុ ភាពរប្បស់មគគ លនាះៗ ជាលហតុ ឲ្យទុ ចា រិតលនាះៗ អស់លៅោំង្ព្សុង្មិ ៃមាៃលសសសេ់ ,
ទុ ចា រិតចដេលៅសេ់ ក៏ លធាើ ឲ្យអស់អំ ណាចកា ុង្ការនាំលៅកាៃ់ អបាយជាលដើ ម ។
ព្វកយថា

សូ មបីលដ្ឋយអាការោំង្ពួ ង្

គឺ

សូ មបីលដ្ឋយអាការចដេញាំែីទុចា រិត

ោំង្ឡាយោំង្ពួ ង្ ។
ព្វកយថា ប្ប៉ាុ ចៃត កាង្
ុ ប្បណា
ត លោកិ យចិ តតោំង្ឡាយ ជាលដើ មលៃះ គប្បបីព្ជាប្បលសចកតី យា៉ាង្
លៃះថា ៖
កា ុង្លោកិ យចិ តតោំង្ឡាយ លព្ព្វះវិ រតិ ៣ រចមង្ព្បាកដ គឺ រចមង្លកើ តល ើង្ចំ លព្វះកា ុង្
កាមាវចរកុ សេចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

រចមង្មិ ៃលកើ តល ើង្កា ុង្កាមាវចរវិ បាកចិ តត

ោំង្រចមង្មិ ៃលកើ តល ើង្កា ុង្មហគគ តចិ តតោំង្ឡាយ
មកលដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ចតមោ៉ាង្

ៃិ ង្កិ រិយាចិ តត

លព្ព្វះវិ រតិ កា ុង្លោកិ យចិ តតលកើ តល ើង្

គឺ ការលវៀរចាកទុ ចា រិតោំង្ឡាយចដេមាៃជាតិ ជាអកុ សេ

ចតកុ សេប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មាៃភាពជាប្បដិ ប្បកា ៃិង្អកុ សេ ជាអា កេះ លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ រតិ លៃះព្តូវ
មាៃជាតិ ជាកុ សេ លកើ តកា ុង្កុ សេចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃលកើ តកា ុង្វិ បាកចិ តត ៃិ ង្កា ុង្កិ រិយាចិ តត
សុ ទធ ចតជាចិ តត ចដេមិ ៃចមៃជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះអកុ សេ

មោ៉ាង្លទៀត

សូ មបីៃឹង្លកើ តកា ុង្

កុ សេចិ តត ក៏ រចមង្លកើ តកា ុង្កាមាវចរកុ សេចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃលកើ តកា ុង្មហគគ តកុ សេចិ តត
លព្ព្វះទុ ចា រិតោំង្ឡាយ មាៃកាយទុ ចា រិតជាលដើ ម ជាភាពព្ទុសដសី េ សលព្មចបាៃលដ្ឋយ
វី តិកក មកិ លេស កា ុង្លពេចដេជួ ប្បៃឹ ង្វតថ ុចដេជាទី ាំង្នៃទុ ចា រិតលនាះៗ វិ រតិ ចដេលកើ ត
ល ើង្មក រចមង្លកើ តល ើង្មកលដើ មបីលវៀរទុ ចា រិតចដេជាភាពព្ទុសតសី េលនាះ រចមង្ដេ់ ៃូ វ
ភាពជាសី េមយៈ លវៀរចាកភាពព្ទុសតសី េលនាះៗ បាៃ លដ្ឋយការេះវី តិកក មកិ លសស ចដេ
ជាលហតុ នៃភាពព្ទុសតសី េលនាះៗ ល្មះថា សី េមយៈ ជាកាមាវចរកុ សេចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
រចមង្លកើ តកា ុង្កាមាវចរកុ សេចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ វិ រតិ ោំង្ ៣ លនាះមិ ៃអាចលកើ តកា ុង្មហគគ ត
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កុ សេចិ តត ដេ់ ៃូ វភាពជា មហគគ តកុ សេ ដូ ចជា ករុ ណា មុ ទិា ជាលដើ មបាៃល ើយ លព្ព្វះ
មហគគ តកុ សេជាភាវនាមយៈ

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីេះប្បរិ យុដ្ឋឋៃកិ លេស

មាៃៃី វរណៈ

ជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃបាៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីេះវី តិកក មកិ លេសល ើយ ។
ៃ័ យមោ៉ាង្លទៀត វិ រតិ គឺ សមាមកមម ៃតៈ កាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីលវៀរចាកកាយទុ ចា រិត
រចមង្ដេ់ ៃូ វភាពជាកុ សេកាយកមម , វិ រតិ គឺ សមាមវាចា កាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីលវៀរចាកវចី ទុ ចា រិត រចមង្ដេ់ ៃូ វភាពជាកុ សេវចី កមម , វិ រតិ គឺ សមាមអាជី វៈកាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដើ មបីលវៀរ
ចាកកាយទុ ចា រិតកតី វចី ទុចា រិតកតី លដ្ឋយអំ ណាចអាជី វៈ រចមង្ដេ់ ៃូ វភាពជាកុ សេកាយកមម
ខលះ កុ សេវចី កមម ខលះ ាមសមគួ រដេ់ អាជី វៈលនាះៗ ចតកុ សេចដេជាកាយកមម ៃិង្វចី កមម
សុ ទធ ចត កាមាវចរកុ សេ មិ ៃចមៃជាមហគគ តកុ សេលទ លព្ព្វះមហគគ តកុ សេជាមលនាកមម
ចតមោ៉ាង្ លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ រតិ កា ុង្លោកិ យចិ តតរចមង្ជាកាមាវចរកុ សេ លកើ តកា ុង្ កាមាវចរកុ សេចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ព្ប្បការមួ យលទៀត ព្ប្បសិ ៃលប្បើ លព្វេលដ្ឋយអារមម ណ៍ អារមម ណ៍រប្បស់វិ រតិ ោំង្ ៣
រចមង្ ដេ់ ភាពជាវិ រមិ តពា វតថ ុ (វតថ ុចដេជាទី ាំង្នៃទុ ចា រិត ចដេគប្បបីលវៀរចាក) លព្ព្វះជា
អារមម ណ៍ចដេវិ រតិ គប្បបីព្បារពធ លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការលវៀរចាកទុ ចា រិ ត ចតកាមាវចរវិ បាក
ចិ តតោំង្ឡាយសូ មបីជាលោភណ ចតលព្ព្វះលហតុ ចដេលធាើ កិចាដនទ មាៃប្បដិ សៃធិ កិចាជាលដើ ម
ចដេមិ ៃជាប្ប់ោក់ ទង្ជាមួ យការលវៀរចាកទុ ចា រិ តោំង្ឡាយ

លទើ ប្បមាៃអារមម ណ៍មិ ៃដេ់ ៃូ វ

ភាពជាវិ រមិ តពា វតថ ុ, កាមាវចរកិ រិយាចិ តតោំង្ឡាយសូ មបីជាលោភណ ចតលព្ព្វះលហតុ ចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សនាតៃរប្បស់ព្ពះខីណាព្សព

ជាអា កប្បរិ សុទធ ព្បាសចាកទុ ចា រិតោំង្ឡាយជា

សមុ លចេ ទ លទើ ប្បមាៃអារមម ណ៍មិ ៃដេ់ ភាពជាវិ រមិ តពា វតថ ុដូចគាា លព្ព្វះមិ ៃមាៃទុ ចា រិ តណាមួ យ
ចដេលោកៃឹ ង្ព្តូវលវៀរចាក ចំ ចណកមហគគ តចិ តតោំង្ឡាយលព្ព្វះលហតុ ជាអប្បបនា លទើ ប្បមាៃ
អារមម ណ៍កមម ដ្ឋឋៃ មាៃប្បឋវី កសិ ណជាលដើ ម ជាអារមម ណ៍ព្ប្បចាំរប្បស់ខលួៃ មិ ៃអាចប្បត ូរលៅ
ចាប្ប់យកវិ រមិ តពា វតថ ុជាអារមម ណ៍បាៃល ើយ

សូ មបីដួង្ខលះដេ់ ៃូ វភាពជាអភិ ញ្ញញចិ តត

ដឹ ង្
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អារមម ណ៍បាៃលព្ចើ ៃយា៉ាង្ក៏ លដ្ឋយ
វិ រមិ តពា វតថ ុលដ្ឋយពិ ត

លោះប្បី ដូលចាាះអារមម ណ៍ោំង្លនាះក៏ ្ុតកំណត់ ៃូ វភាពជា

លព្ព្វះប្បុ គគេព្បារពធ អភិ ញ្ញញលដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដនទមិ ៃចមៃលដើ មបីលវៀរ

ចាកទុ ចា រិតលទ ។
ព្វកយថា

កា ុង្លពេខលះលកើ តមដ ង្ចតមួ យដួ ង្

លៃះលោកលព្វេប្បដិ លសធការលកើ ត

ល ើង្ជាព្ប្បចាំ កា ុង្កាមាវចរកុ សេចិ តត រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្លពេខលះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ កា ុង្ព្គាចដេ
ចិ តតព្បារពធ អារមម ណ៍ ចដេជាវិ រមិ តពា វតថ ុប្ប៉ាុលណា
ណ ះ លហើ យកាេៃឹ ង្លកើ តល ើង្ រចមង្លកើ ត
ល ើង្បាៃចតមួ យដួ ង្ៗប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃបាៃលកើ តល ើង្ព្ពមគាាលទ លព្ព្វះោក់ ទង្ជាមួ យអារមម ណ៍
គឺ វិ រមិ តពា វតថ ុចដេល្សង្គាាយា៉ាង្លៃះគឺ ៖
សមាមវាចា រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ គឺ វិ រមិ តពា វតថ ុចដេជាទី ាំង្នៃវចី ទុចា រិ ត
ចដេគប្បបីលវៀរចាកលនាះៗ បាៃដេ់ លរឿង្មិ ៃពិ តឬព្វកយកុ ហក ១, ប្បុ គគេចដេខលួៃគប្បបី
ែុះែង្់ឲ្យចប្បកគាា ១, ព្វកយព្ទលគាះលបាះលបាក ១, ព្វកយលរាយរាយឥតព្ប្បលយាជៃ៍ ១ ាម
សមគួ រដេ់ ឱកាស ។
សមាមកមម ៃតៈ

រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍

គឺ វិ រមិ តពា វតថ ុចដេជាទី ាំង្នៃកាយ

ទុ ចា រិតចដេគប្បបីលវៀរចាកលនាះៗ បាៃដេ់ ជី វិតសតា ១, វតថ ុចដេអា កដនទហួ ង្ចហង្ ១, ន្ទសតី
២០ ពួ ក ១ ាមសមគួ រដេ់ ឱកាស ។
សមាមអាជី វៈ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្អារមម ណ៍ គឺ វិ រមិ តពា វតថ ុចដេជាទី ាំង្នៃទុ រាជី វៈ
(អាជី វៈអាព្កក់ ) មាៃលរឿង្មិ ៃពិ តជាលដើ មៃុ ះឯង្ ាមសមគួ រដេ់ ឱកាស ។
លសចកតី ថា ទុ ចា រិតមាៃវតថ ុណាជាអារមម ណ៍ វិ រតិ ចដេលវៀរចាកទុ ចា រិតលនាះៗ រចមង្
មាៃវតថ ុលនាះជាអារមម ណ៍ ។
អធិ ប្បាយអំ ពីអប្បបមញ្ញញ
ព្វកយថា អប្បបមញ្ញញលចតសិ ក រចមង្លកើ តកា ង្
ុ ព្គាខលះ ជាធមម ជាតិ ចប្បកគាា លៃះមាៃ
អធិ ប្បាយថា អប្បបមញ្ញញលចតសិ កោំង្ ២ លៃះសូ មបីលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ២៨ ដួ ង្ ដូ ចលព្វេ
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លនាះ ក៏ មិៃបាៃលកើ តរួ មគាាជាព្ប្បចាំ ចតលកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាខលះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះាមអារមម ណ៍ចដេជា
ប្បចា័ យ លព្វេគឺ ករុ ណាលចតសិ ក រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាចដេព្បារពធ ដេ់ សតា មាៃលសចកតី
ទុ កា , ឯ មុ ទិាលចតសិ ក រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាចដេព្បារពធ ដេ់ សតា ចដេមាៃលសចកតី សុខ
ៃិ ង្លព្ព្វះមាៃអារមម ណ៍ល្សង្គាា គឺ សតា អា កដេ់ ៃូ វលសចកតី ទុកា ៃិ ង្សតា អា កដេ់ ៃូ វលសចកតី
សុ ខ ដូ ចលព្វេមកលៃះ អប្បបមញ្ញញោំង្ ២ លៃះ លទើ ប្បមិ ៃលកើ តល ើង្ព្ពមគាា គឺ ចប្បកគាា ។
អប្បបមញ្ញញលចតសិ កចដេដេ់ ៃូ វភាពជាមហគគ តលកើ តល ើង្កា ុង្មហគគ តចិ តត រចមង្
ជាធមម ជាតិ មិ ៃចប្បកគាាជាមួ យលោមៃសសលវទនា ព្តូវលកើ តរួ មគាាជាមួ យលោមៃសសលវទនា
ជាៃិ ចា

លព្ព្វះភាពមាៃកមាលំង្ដេ់ ថាាក់ ជាអប្បបនា ៃឹ ង្ធឹ ង្កា ុង្អារមម ណ៍ចតមួ យនៃអប្បបមញ្ញញ

ព្តូវមាៃលោមៃសសលវទនាជាលវទនាចដេមាៃឧសាហៈ

(ខាះចខាង្កា ុង្ការលោយរសរប្បស់

អារមម ណ៍) ចាំជួយឧប្បតថ មភ គាំព្ទ ៃិ ង្លព្ព្វះឧលប្បកាាលវទនាដេ់ ភាពជាអប្បបនា ជាធមម ជាតិ ចដេ
សង ប្ប់លពក ព្ពលង្ើយកលៃតើ យ (កា ុង្អារមម ណ៍) លពក មិ ៃមាៃឧសាហៈ មិ ៃពោយាមកា ុង្ការ
លោយរសរប្បស់អារមម ណ៍ លទើ ប្បមិ ៃជួ យឧប្បតថ មភ គាំព្ទឲ្យអប្បបមញ្ញញោំង្ ២ លកើ តល ើង្ៃឹ ង្ធឹ ង្
កា ុង្អារមម ណ៍ គឺ ទុ កាិ តសតា ឬសុ ខិតសតា លនាះបាៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ករុ ណា ៃិ ង្មុ ទិាលៃះ
លទើ ប្បលកើ តកា ុង្មហគគ តចិ តត ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនាព្តឹ មចត ១២ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
លវៀរពួ កប្បញ្ា មជាៃចិ តតចដេជាចិ តត ព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាាលវទនាោំង្ឡាយ ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ កាមាវចរកុ សេចិ តត ៨ ដួ ង្ ៃិ ង្កា ង្
ុ សលហតុ កកាមាវចរកិ រិយាចិ តត ៨
ដួ ង្លៃះ លោកសចមដ ង្ឲ្យព្ជាប្បថា សព្មាប្ប់កាមាវចរចិ តត ោំង្ឡាយលនាះ អប្បបមញ្ញញលចតសិ ក
ៃី មួយៗ រចមង្លកើ តកា ុង្កាមាវចរលោភណចិ តត ចដេជាកុ សេ ៃិ ង្កិ រិយាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ រចមង្មិ ៃ
លកើ តល ើង្កា ុង្វិ បាកចិ តត

លព្ព្វះអប្បបមញ្ញញលចតសិ កមាៃសតា ប្បញ្ញ តតិជាអារមម ណ៍

ចំ ចណក

កាមាវចរវិ បាកចិ តត មាៃប្បរមតថ ធម៌ គឺ កាមធម៌ ជាអារមម ណ៍ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មោ៉ាង្លទៀត
ព្វកយលៃះចថមោំង្សចមដ ង្ឲ្យព្ជាប្បមោ៉ាង្លទៀតថា ករុ ណា ៃិ ង្មុ ទិាកា ុង្កាមាវចរចិ តតលៃះ
រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យលោមៃសសលវទនាក៏ បាៃ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យឧលប្បកាា
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លវទនាក៏ បាៃ លព្ព្វះមិ ៃមាៃេកា ខណឌចដេោក់ ទង្ជាមួ យការមាៃកមាលំង្ដេ់ ភាពជាអប្បបនា
ចូ េមកព្វក់ ព័ ៃធ ឬកាេលកើ តរួ មជាមួ យលោមៃសសលវទនាលនាះលរឿយៗ លកើ តលសចកតី សាិ ទោាេេអ លហើ យ រចមង្លកើ តរួ មគាាជាមួ យឧលប្បកាាលវទនាបាៃ លទើ ប្បលព្វេថា រចមង្លកើ តល ើង្
កា ុង្កុ សេចិ តត ៨ ដួ ង្ៃុ ះឯង្ សូ មបីកាុង្កិ រិយាចិ តតក៏ ដូចគាា កាេចដេព្ពះអៃុ រុោធចារយលេើ ក
ព្វកយលព្វេរប្បស់អាចារយពួ កខលះ មកសចមដ ង្ទុ កយា៉ាង្លៃះថា “ចតអាចារយពួ កខលះលព្វេថា កា ង្
ុ
កាមាវចរចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាា មិ ៃមាៃករុ ណា ៃិ ង្មុ ទិា” ដូ លចា ះ លដើ មបីៃឹង្ឲ្យដឹ ង្ថា
ព្វកយលៃះព្តឹ មចតជាមតិ រប្បស់អាចារយពួ កខលះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។ ចតប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថាកាមជវៃចិ តត
កា ុង្អប្បបនាវិ ថី រចមង្ជាចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះអប្បបនាជវៃចិ តត
ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយមាៃជវៃចិ តត ចដេមាៃ

លវទនាដូ ចគាាជាមួ យខលួៃ ជាអាលសវៃប្បបចា័ យមកាំង្ចតពី លដើ ម លព្ព្វះដូ លចាាះ អប្បបមញ្ញញលចតសិ កោំង្ ២ ចដេលកើ តរួ មគាាជាមួ យកាមាវចរចិ តតកា ុង្អប្បបនាវិ ថី លទើ ប្បជា ធមម ជាតិ ចដេ
ព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនាចតមោ៉ាង្ ដូ ចចដេលកើ តកា ុង្អប្បបនាចិ តត ឬកា ុង្មហគគ តចិ តត
ៃុ ះឯង្ ។ សរុ ប្បលសចកតី ថា អប្បបមញ្ញញលចតសិ ករចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តត ២៨ ដួ ង្លដ្ឋយលហតុ ្េ
ចដេលព្វេមកលៃះ ។
ព្វកយអធិ ប្បាយោក់ ទង្ៃឹ ង្ការព្ប្បកប្បរួ មគាាកា ង្
ុ ចិ តត ៤៧ ដួ ង្នៃប្បញ្ញញ មិ ៃចាំបាច់
លព្វេលព្ព្វះង្ខយយេ់ លៅលហើ យ ចិ តតចដេជាតិ លហតុ កៈ (មាៃលហតុ ៣) ឬចដេសមបយុ តត
ជាមួ យប្បញ្ញញោំង្ឡាយៃុ ះឯង្ ល្មះថា ចិ តតចដេមាៃប្បញ្ញញចូ េលៅព្ប្បកប្បជាមួ យ ។
គាថាសង្គហសមបលយាគៃ័ យនៃលោភណលចតសិ ក
ឯកូ ៃវី សតិ ធមាម

ជាយលៃដ កូៃសដឋិ យំ

តលយា លោ សចិ លតត សុ អដឋ វីសតិ យំ ទា យំ
ប្បញ្ញញ ប្បកាសិ ា សតត -

ចាត ស
ី វិលធសុ ប្បិ

សមបយុ ាត ចតុ លធវំ

លោភលណលសា វ លោភណា ។
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ចព្ប្បថា សមបយុ តត ធម៌ ោំង្ឡាយចដេជាលោភណលចតសិ ក រចមង្លកើ តកា ុង្លោភណចិ តតោំង្ឡាយលដ្ឋយអាការ ៤ យា៉ាង្ គឺ ៖
ធម៌ ១៩ យា៉ាង្ រចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តត៥៩ ដួ ង្,ធម៌ ៣ យា៉ាង្ រចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តត ១៦ ដួ ង្,
ធម៌ ២ យា៉ាង្ រចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តត ២៨ ដួ ង្ ប្បញ្ញញព្ទង្់សចមដ ង្ទុ កកា ង្
ុ ចិ តត ៤៧ ដួ ង្ ។

លសចកដី អធិ ប្បាយគាថា
ព្វកយថា លដ្ឋយអាការ ៤ យា៉ាង្ គឺ ធម៌ ១៩ យា៉ាង្ ១, ធម៌ ៣ យា៉ាង្ ១, ធម៌ ២ យា៉ាង្ ១,
ៃិ ង្ធម៌ ១ គឺ ប្បញ្ញញ ១ ។
ព្វកយថា ធម៌ ១៩ យា៉ាង្ រចមង្លកើ តកា ង្
ុ ចិ តត ៥៩ ដួ ង្ លសចកដី ថា ធម៌ ១៩ យា៉ាង្ មាៃ
សោធជាលដើ ម រចមង្លកើ តកា ុង្លោភណចិ តតព្គប្ប់ោំង្ ៥៩ ដួ ង្ លដ្ឋយភាពជាលចតសិ កចដេជា
ោធារណៈដេ់ លោភណចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ ។
ព្វកយថា ធម៌ ៣ យា៉ាង្រចមង្លកើ តកា ង្
ុ ចិ តត ១៦ ដួ ង្ គឺ វិ រតិ ៣ មាៃសមាមវាចាជាលដើ ម
រចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តត ១៦ ដួ ង្ គឺ កា ុង្កាមាវចរកុ សេចិ តត ៨ ដួ ង្ ៃិ ង្លោកុ តតរចិ តត ៨ ដួ ង្ ។
ព្វកយថា ធម៌ ២ យា៉ាង្រចមង្លកើ តកា ង្
ុ ចិ តត ២៨ ដួ ង្ អប្បបមញ្ញញលចតសិ ក ២ មាៃករុ ណា
ជាលដើ ម រចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តត ២៨ ដួ ង្ គឺ កា ុង្មហគគ តចិ តត ១២ ដួ ង្ លវៀរពួ កប្បញ្ា មជាៃចិ តត, កា ុង្
កាមាវចរកុ សេចិ តត ៨ ដួ ង្ ៃិ ង្កា ុង្កាមាវចរកិ រិយាចិ តត ៨ ដួ ង្ ។
ព្វកយថា ប្បញ្ញញព្ទង្់សចមដ ង្ទុ កកា ង្
ុ ចិ តត ៤៧ ដួ ង្ គឺ ប្បញ្ញញរចមង្លកើ តកា ុង្តិ លហតុ កចិ តត
៤៧ ដួ ង្ ។
គាថាសចមដ ង្ៃូ វធម៌ ចដេព្ប្បកប្បព្ប្បចាំ ៃិ ង្មិ ៃព្ប្បចាំ, ព្ប្បកប្បចប្បកគាា ៃិ ង្មិ ៃចប្បកគាា
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ឥសាមលចេ រកុ កកច
ុ ា-

វិ រតិ ករុ ណាទលយា

នានា កោចិ មាលនា ច

ថី ៃមិ ទធំ តថា សហ

យថាវុ ាតៃុ ោលរៃ

លសោ ៃិ យតលយាគិ លនា

សង្គហញ្ា ប្បវកាាមិ

លតសនាេៃិ យថារហំ ។

ចព្ប្បថា ធម៌ ោំង្ឡាយមាៃ ឥសា មចេ រិយៈ កុ កកុចាៈ វិ រតិ ករុ ណាជាលដើ ម ៃិ ង្មាៃះ
រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាខលះ ៃិ ង្ចប្បកគាា មោ៉ាង្លទៀតថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាខលះ
ព្ពមគាា ធម៌ ោំង្ឡាយដ៏ លសសមាៃការព្ប្បកប្បជាព្ប្បចាំាមៃ័ យចដេលព្វេលហើ យ ឥ ូវលៃះ
ខ្ព្ុ ំ ពះករុ ណាៃឹ ង្លព្វេសង្គហៃ័ យនៃធម៌ ោំង្លនាះាមសមគួ រ ។
លសចកដី អធិ ប្បាយគាថា
លសចកដី ថា ធម៌ ោំង្ឡាយមាៃឥសា ។េ។ ករុ ណាជាលដើ ម រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ព្គា
ខលះ គឺ មិ ៃព្ប្បចាំ ៃិ ង្លកើ តល ើង្ចប្បកគាា គឺ មិ ៃព្ពមគាា លហើ យមាៃះរចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្លពេខលះ
កា ុង្ព្គាចដេចិ តតុប្បាទព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយៃ័ យថា “អាាមអែព្ប្បលសើ រជាង្”ជាលដើ ម ថី ៃៈ ៃិ ង្
មិ ទធៈ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្លពេខលះដូ ចគាា ចតមិ ៃចប្បកគាា គឺ ព្ពមគាាកា ុង្ព្គាចដេចិ តតុប្បាទ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយសភាពចដេមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរ ។
ប្បណា
ដ ធម៌ ចដេមិ ៃព្ប្បកប្បព្ប្បចាំ ១១ យា៉ាង្ោំង្លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ចដេ
ល្សង្គាាខលះ យា៉ាង្លៃះ គឺ ៖
ធម៌ ៣ យា៉ាង្ គឺ ឥសា មចេ រិយៈ ៃិ ង្កុ កកុចាៈ ព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំ (អៃិ យតលយាគី ) ៃិ ង្
មិ ៃព្ប្បកប្បរួ មគាាកា ុង្ប្បដិ ឃចិ តត ២ ដួ ង្ ។
ធម៌ ៣ យា៉ាង្ គឺ វិ រតិ ៣ រចមង្ព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តត ១៦ ដួ ង្យា៉ាង្លៃះគឺ រចមង្ព្ប្បកប្បជាព្ប្បចាំ
(ៃិ យតលយាគី ) ៃិ ង្មិ ៃចប្បកគាាគឺ ព្ពមគាាកា ុង្លោកុ តតរចិ តត ៨ ដួ ង្, រចមង្ព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំ
(អៃិ យតលយាគី ) ៃិ ង្កាេព្ប្បកប្បរចមង្ព្ប្បកប្បចប្បកគាា កា ុង្កាមាវចរកុ សេចិ តត ៨ ដួ ង្ ។
ធម៌ ២ យា៉ាង្ គឺ អប្បបមញ្ញញ ២ ដួ ង្ រចមង្ព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំ (អៃិ យតលយាគី ) កា ុង្ចិ តត ២៨
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ដួ ង្ គឺ រចមង្ព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំ ៃិ ង្កាេព្ប្បកប្បរចមង្ព្ប្បកប្បចប្បកគាា កា ុង្កាមាវចរលោភណចិ តតចដេជាកុ សេ ៃិ ង្កិ រិយា រួ ម ១៦ ដួ ង្, រចមង្ព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំ ៃិ ង្ចប្បកគាាកា ុង្ មហគគ តចិ តត ១២ ដួ ង្ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសសលវទនា ។
គប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ល្សង្គាានៃការព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំកាុង្មហគគ តចិ តតយា៉ាង្លៃះ គឺ លប្បើ ជា
មហគគ តចិ តត ចដេសលព្មចពី អប្បបមញ្ញញកមម ដ្ឋឋៃ ក៏ ព្ប្បកប្បរួ ម លប្បើ មិៃចមៃក៏ មិៃព្ប្បកប្បរួ ម ។
ធម៌ មោ៉ាង្ គឺ មាៃះរចមង្ព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំ (អៃិ យតលយាគី ) កា ង្
ុ ចិ តតុប្បាទចដេ ព្បាសចាកទិ ដឋិ ៤ ដួ ង្ ។
ធម៌ ២ យា៉ាង្ គឺ ថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈរចមង្ព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំ (អៃិ យតលយាគី ) ៃិ ង្កាេព្ប្បកប្ប
រចមង្ព្ប្បកប្បមិ ៃចប្បកគាាកា ុង្អកុ សេចិ តតុប្បាទចដេជាសសង្ខារិ ក ។
ៃ័ យមោ៉ាង្លទៀត ប្បណឌិតគប្បបីសមព័ ៃធ ច សពេ កាង្
ុ ប្បទថា “មាលនា ច” លៃះចូ េកា ុង្ សហ
សពេ លហើ យព្ជាប្បលសចកដី ចដេព្ប្បកប្បយា៉ាង្លៃះថា ៖
ថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាខលះ ព្ពមគាា គឺ រួ មគាាជាមួ យឥសា មចេ រិ យៈ
កុ កកុចាៈណាមួ យកា ុង្ប្បដិ ឃចិ តតចដេជាសសង្ខារិ កក៏ បាៃ រចមង្លកើ តរួ មគាាកា ុង្លពេខលះ ព្ពម
គាាជាមួ យមាៃះកា ុង្លោភមូ េចិ តត ចដេព្បាសចាកទិ ដឋិ ចដេជាសសង្ខារិ កក៏ បាៃ ៃិ ង្រចមង្
លកើ តកា ុង្លពេខលះចប្បកគាាជាមួ យឥសា មចេ រិយៈ ៃិ ង្មាៃះកា ុង្សសង្ខារិ កចិ តតោំង្លនាះៃុ ះឯង្
កា ុង្ព្គាចដេឥសាជាលដើ មមិ ៃបាៃលកើ តល ើង្ ។
ព្វកយថា ធម៌ ដ៏លសសមាៃការព្ប្បកប្បជាព្ប្បចាំ បាៃដេ់ ធម៌ ៤១ យា៉ាង្លព្តពី ធម៌ ១១
យា៉ាង្ ចដេព្ប្បកប្បមិ ៃព្ប្បចាំោំង្លៃះ ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ កាេសចមដ ង្សមបលយាគៃ័ យ (ៃ័ យការព្ប្បកប្បរួ មគាាជាមួ យចិ តត ) គឺ
ៃ័ យចដេលចតសិ កលនាះៗ មាៃ្សសៈជាលដើ ម រចមង្លកើ តកា ុង្ចិ តតដួ ង្លៃះចំ ៃួៃប្ប៉ាុ លណណះ យា៉ាង្
លៃះលហើ យ ឥ ូវលៃះព្បាថាាៃឹ ង្សចមដ ង្សង្គហៃ័ យ គឺ ៃ័ យចដេរួ ប្បរួ មពួ កលចតសិ កកា ុង្ចិ តត
មួ យដួ ង្ៗ ឬមួ យពួ កៗ ថា “កា ុង្ចិ តតដួ ង្លៃះឬកា ុង្ចិ តតពួ កលៃះ មួ យដួ ង្ៗ រចមង្មាៃលចតសិ ក
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ចំ ៃួៃប្ប៉ាុ លណណះ” ដូ លចា ះ លទើ ប្បលោកលព្វេថា “ឥ វូ លៃះខ្ព្ុ ំ ពះករុ ណាៃឹ ង្លព្វេ សង្គហៃ័ យនៃ
ធម៌ ោង្
ំ លនាះ” ដូ លចា ះ ។

សង្គហៃ័ យ
(ៃ័ យការរួ ប្បរួ មពួ កលចតសិ កចដេមាៃកា ុង្ចិ តតមួ យដួ ង្ៗ)
្តតឹ ោៃុ តតលរ ធមាម

ប្បញ្ា តតឹស មហគគ លត

អដឋ តតឹោប្បិ េពភ ៃដិ

កាមាវចរលោភលណ

សតត វី សតយប្បុ ញ្ញមាិ

ោាទោលហតុ លកតិ ច

យថាសមភ វលយាលគៃ

ប្បញ្ា ធា តតថ សង្គលហា ។

ចព្ប្បថា ការរួ ប្បរួ មលចតសិ កកា ុង្ចិ តតុប្បាទោំង្លនាះមាៃ ៥ ព្ប្បការ លដ្ឋយការព្ប្បកប្ប
លៅាមសមគួ រដេ់ ការលកើ តបាៃ គឺ ៖
១. ធម៌ ៣៦ យា៉ាង្

រចមង្លកើ តកា ុង្អៃុ តតរចិ តត

២. ធម៌ ៣៥ យា៉ាង្

រចមង្លកើ តកា ុង្មហគគ តចិ តត

៣. ធម៌ ៣៨ យា៉ាង្

រចមង្លកើ តកា ុង្កាមាវចរលោភណចិ តត

៤. ធម៌ ២៧ យា៉ាង្

រចមង្លកើ តកា ុង្អកុ សេចិ តត

៥. ធម៌ ១២ យា៉ាង្

រចមង្លកើ តកា ុង្អលហតុ កចិ តត ។
សង្គហៃ័ យកា ង្
ុ លោកុ តតរចិ តត

លតើ ដូ ចលមត ច ? សូ មលព្វេកា ុង្លោកុ តតរចិ តត ោំង្ឡាយមុ ៃ, កា ុង្លោកុ តតរចិ តតោំង្ ៨
ដួ ង្ មាៃការសលន្ទង្ខគះចំ ៃួៃលចតសិ ក ៥ ព្ប្បការ លដ្ឋយអំ ណាចនៃ្ៃ ៥ លដ្ឋយព្ប្បការ
ោំង្ពួ ង្យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
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១. ធម៌ ៣៦ យា៉ាង្ គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣ ៃិ ង្លោភណលចតសិ ក ២៣ លវៀរ
អប្បបមញ្ញញ ២ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតចដេជាប្បឋមជាៃ ៨ ដួ ង្ ។
២. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ លវៀរវិ តកក ៈ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តត
ចដេជាទុ តិ យជាៃ ។
៣. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ លវៀរវិ តកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈ សលន្ទង្ខគះ
ចូ េកា ុង្ចិ តតចដេជាតតិ យជាៃ ។
៤. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ លវៀរវិ តកក ៈ វិ ចារៈ ៃិ ង្ប្បី តិ សលន្ទង្ខគះ
ចូ េកា ុង្ចិ តតចដេជាចតុ តថ ជាៃ ។
៥.

ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្

ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយឧលប្បកាា

សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតចដេជាប្បញ្ា មជាៃដូ លចា ះឯង្ ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
ព្វកយកា ុង្គាថាចដេលព្វេថា ្តតឹ ស (ធម៌ ៣៦ យា៉ាង្) ជាលដើ ម ជាការរួ ប្បរួ មចំ ៃួៃធម៌
ាមចដេអាចលកើ តបាៃកា ុង្ចិ តត ដួ ង្លនាះៗ ាមសមគួ រ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ១ លោកុ តតរចិ តតោំង្ឡាយមាៃព្ពះៃិ ព្វាៃជាអារមម ណ៍ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
ចំ ចណកឯ អប្បបមញ្ញញោំង្ឡាយមាៃសតា ប្បញ្ញ តតិជាអារមម ណ៍ លព្ព្វះលហតុ ចដេមាៃអារមម ណ៍
ល្សង្គាាយា៉ាង្លៃះ អប្បបមញ្ញញលទើ ប្បមិ ៃលកើ តកា ុង្លោកុ តតរចិ តត ោំង្ឡាយ លព្ព្វះដូ លចាាះ ព្ពះអៃុ រុ ោធចារយលទើ ប្បលព្វេថា “លវៀរអប្បបមញ្ញញ” ដូ លចា ះ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ២ លោកុ តតរចិ តតចដេជា្ៃទី ២ រចមង្មាៃអង្គ្ៃព្តឹ មចត ៤ លវៀរ
វិ តកក ៈ លព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្លោកុ តតរចិ តតចដេជា្ៃទី

២ លៃះ រចមង្រួ ប្បរួ មលចតសិ ក

ដូ ចចដេលព្វេកា ុង្ព្ប្បការទី ១ លនាះបាៃព្តឹ ម ៣៥ ដួ ង្ លដ្ឋយការដកវិ តកក ៈលចែ ។
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កា ុង្ព្ប្បការទី ៣ លោកុ តតរចិ តតចដេជា្ៃទី ៣ ជា្ៃមិ ៃមាៃវិ ចារៈ រចមង្ជា
ចិ តតចដេមិ ៃមាៃវិ ចារៈលកើ តរួ ម លព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្លោកុ តតរចិ តតដួ ង្លៃះរចមង្រួ ប្បរួ មធម៌ ចដេ
លព្វេលហើ យកា ុង្ព្ប្បការទី ១ ៃុ ះឯង្ បាៃ ៣៤ ដួ ង្ លដ្ឋយការដកវិ តកក ៈៃិ ង្វិ ចារៈលចែ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ៤ លោកុ តតរចិ តតចដេជា្ៃទី ៤ ជា្ៃេះប្បី តិបាៃ រចមង្ជាចិ តត
មិ ៃមាៃប្បី តិ លព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្លោកុ តតរចិ តត ដួ ង្លៃះ រចមង្រួ ប្បរួ មធម៌ ចដេលព្វេលហើ យកា ុង្
ព្ប្បការទី ១ ៃុ ះឯង្ បាៃ ៣៣ ដួ ង្ លដ្ឋយការដក វិ តកក ៈ វិ ចារៈ ៃិ ង្ប្បី តិលចែ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ៥ លោកុ តតរចិ តត ចដេជា្ៃទី ៥ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយ ឧលប្បកាាលវទនា
រចមង្រួ ប្បរួ មធម៌ ដូចចដេលព្វេលហើ យកា ុង្ព្ប្បការទី ១ ៃុ ះឯង្បាៃ ៣៣ ដួ ង្ ដូ ចកា ុង្លោកុ តតរ
ចិ តតចដេជា្ៃទី ៤ ៃុ ះឯង្ ចំ ណុចចដេចប្បល កគាាកា ុង្ចិ តតដួ ង្លៃះពី ចិតតដួ ង្មុ ៃ គឺ ការដលស់
ប្បត ូរលវទនាពី លោមៃសសលវទនាជាឧលប្បកាាលវទនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
គាថារួ ប្បរួ មសង្គហៃ័ យកា ង្
ុ លោកុ តតរចិ តត
្តតឹ ស ប្បញ្ា តឹោថ

ចតុ តតឹ ស យថាកក មំ

លតតតឹ ស ទា យមិ លចា វំ

ប្បញ្ា ធាៃុ តតលរ ឋិ ា ។

ចព្ប្បថា លចតសិ កធម៌ ាំង្លៅកា ុង្អៃុ តតរចិ តត ៥ ព្ប្បការយា៉ាង្លៃះគឺ ធម៌ ៣៦ យា៉ាង្,
ធម៌ ៣៥ យា៉ាង្, ធម៌ ៣៤ យា៉ាង្, ធម៌ ៣៣ យា៉ាង្ ២ លេើ ក ាមេំ ដ្ឋប្ប់ ។
ព្វកយអធិ ប្បាយគាថា
ល្មះថា ធម៌ ៣៣ យា៉ាង្ ២ លេើ ក គឺ ធម៌ ៣៣ យា៉ាង្កា ុង្ចិ តតចដេជាចតុ តថ ជាៃមួ យ
លេើ ក ៃិ ង្ធម៌ ៣៣ យា៉ាង្ កា ុង្ចិ តតចដេជាប្បញ្ា មជាៃ មួ យលេើ ក ។
សង្គហៃ័ យកា ង្
ុ មហគគ តចិ តត
ចំ ចណកកា ុង្មហគគ តចិ តត ោំង្ឡាយ, កា ុង្មហគគ តចិ តត ២៧ ដួ ង្មាៃការសលន្ទង្ខគះ ៥
ព្ប្បការលដ្ឋយ អំ ណាច្ៃ ៥ ៃុ ះឯង្ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
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១. ជាដំ ប្បូង្ ធម៌ ៣៥ យា៉ាង្ គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣ ដួ ង្ ៃិ ង្លោភណលចតសិ ក
២២ ដួ ង្ លវៀរវិ រតិ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតចដេជាប្បឋមជាៃ ៣ ដួ ង្ចតគប្បបីព្ប្បកប្បករុ ណា ៃិ ង្
មុ ទិាចូ េកា ុង្ចិ តតោំង្លៃះ ចតមោ៉ាង្ៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
២. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ លវៀរវិ តកក ៈ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតចដេជា
ទុ តិ យជាៃ ។
៣. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ លវៀរវិ តកក ៈ ៃិ ង្វិ ចារៈ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តត
ចដេជាតតិ យជាៃ ។
៤. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ លវៀរវិ តកក ៈ វិ ចារៈ ៃិ ង្ប្បី តិ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្
ចិ តតចដេជាចតុ តថ ជាៃ ។
៥. កា ុង្ចិ តតចដេជាប្បញ្ា មជាៃ ១៥ ដួ ង្ រចមង្មិ ៃមាៃអប្បបមញ្ញញ ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
ព្ប្បការទី ១ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលហតុ ្េោក់ ទង្ជាមួ យការចដេវិ រតិ មិ ៃលកើ តល ើង្
កា ុង្មហគគ តចិ តត ាមព្ប្បការចដេលព្វេលហើ យកា ុង្សមបលយាគៃ័ យ ៃុ ះឯង្ ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ ចិ តតចដេជា ប្បឋមជាៃ ៣ ដួ ង្ គឺ កា ុង្ចិ តតចដេជាប្បឋមជាៃ ៣ ដួ ង្
លដ្ឋយអំ ណាចជា កុ សេ ១, វិ បាក ១, កិ រិយា ១ ។
ព្វកយថា គប្បបីព្ប្បកប្បករុ ណា ៃិ ង្មុ ទិាកា ង្
ុ ចិ តតោង្
ំ លៃះ ចតមោ៉ាង្ៗ គឺ មិ ៃគប្បបីព្ប្បកប្ប
ករុ ណា ៃិ ង្មុ ទិារួ មគាាកា ុង្ចិ តតៃី មួយៗោំង្លៃះ ចតគប្បបីព្ប្បកប្បដួ ង្ណាមួ យចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
ាមសមគួ រដេ់ អារមម ណ៍ចដេល្សង្គាា ។ មិ ៃចាំបាច់ មាៃព្វកយអធិ ប្បាយកា ុង្ព្ប្បការទី ២ ទី
៣ ៃិ ង្ទី ៤ លព្ព្វះង្ខយយេ់ លហើ យ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ៥ ព្វកយថា កា ុង្ចិ តតចដេជាប្បញ្ា មជាៃ ១៥ ដួ ង្ បាៃដេ់ កា ុង្ចិ តតចដេ
ជារូ បាវចរប្បញ្ា មជាៃ ៣ ដួ ង្ ៃិ ង្កា ុង្ចិ តតចដេជាអរូ បាវចរ្ៃ ១២ ដួ ង្ សូ មបីលហតុ ្េ
កា ុង្ការមិ ៃព្ប្បកប្បអប្បបមញ្ញញកា ុង្ចិ តត ១៥ ដួ ង្ោំង្លៃះ ក៏ បាៃលព្វេលហើ យកា ុង្សមបលយាគ-
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ៃ័ យលនាះដូ ចគាា លព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្ចិ តត ១៥ ដួ ង្លៃះ រចមង្បាៃធម៌ ៣០ យា៉ាង្ លដ្ឋយលវៀរ វិ រតិ
៣ វិ តកក ៈ វិ ចារ ប្បី តិ ៃិ ង្អប្បបមញ្ញញ ២ ដួ ង្ ។
គាថារួ ប្បរួ មសង្គហៃ័ យកា ង្
ុ មហគគ តចិ តត
ប្បញ្ា តតឹស ចតុ តតឹ ស

លតតតឹ ោថ យថាកក មំ

ទា តតឹ ស លចវ តឹ ោតិ

ប្បញ្ា ធាវ មហគគ លត ។

ចព្ប្បថា លចតសិ កធម៌ លកើ តរួ មកា ុង្មហគគ តចិ តត ៥ ព្ប្បការដូ ចគាាគឺ ធម៌ ៣៥ យា៉ាង្, ធម៌
៣៤ យា៉ាង្, ធម៌ ៣៣, យា៉ាង្ ធម៌ ៣២ យា៉ាង្ ៃិ ង្ធម៌ ៣០ យា៉ាង្ាមេំ ដ្ឋប្ប់ ។
សង្គហៃ័ យកា ង្
ុ កាមាវចរលោភណចិ តត
ចំ ចណកកា ុង្កាមាវចរលោភណចិ តត ោំង្ឡាយ, កាមាវចរលោភណចិ តត ២៤ ដួ ង្មាៃ
ការរួ ប្បរួ ម ១២ ព្ប្បការ លដ្ឋយអំ ណាចជាគូ ៗ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
សូ មលព្វេកា ុង្កុ សេចិ តតមុ ៃ
១. ធម៌ ៣៨ យា៉ាង្គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣ លោភណលចតសិ ក ២៥ ដេ់ ៃូ វការ
សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតគូ ដំ ប្បូង្

ចដេសមបយុ តត ជាមួ យ ប្បញ្ញញ

ចតកា ុង្ចិ តតគូ លៃះគប្បបីព្ប្បកប្ប

អប្បបមញ្ញញ ៃិ ង្វិ រតិ រួ ម ៥ យា៉ាង្លៃះ ចតមោ៉ាង្ៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
២. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ ចដេលវៀរប្បញ្ញញសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតគូ ទី ២ ។
៣. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ ចដេលវៀរប្បី តិ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតគូ ទី ៣
ចដេព្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ញញ ។
៤. ធម៌ ោំង្ឡាយៃុ ះឯង្ ចដេលវៀរប្បញ្ញញ ៃិ ង្ប្បី តិសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតគូ ទី ៤ ។
សូ មបីកាុង្កិ រិយាចិ តតោំង្ឡាយ ធម៌ ដូចលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ចដេលវៀរវិ រតិ រួ ប្បរួ មជា
៤ ព្ប្បការ កា ុង្ចិ តតោំង្ ៤ គូ , ៃិ ង្ធម៌ ោំង្ៃុ ះឯង្ ចដេលវៀរអប្បបមញ្ញញ ៃិ ង្វិ រតិ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្
វិ បាកចិ តតោំង្ឡាយ ។
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លសចកតី អធិ ប្បាយ
កា ុង្ព្ប្បការទី ១ ព្វកយថា កា ុង្ចិ តតគូ ដំប្បូង្ចដេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញញ គឺ កា ុង្ចិ តតដួ ង្
ទី ១ ៃិ ង្ដួ ង្ទី ២ ។
ព្វកយថា ចតមោ៉ាង្ៗប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លសចកតី ថា ធម៌ ៥ យា៉ាង្ គឺ អប្បបមញ្ញញ ២ ដួ ង្ វិ រតិ ៣ ដួ ង្
ៃី មួយៗ មាៃអារមម ណ៍ល្សង្ពី ៤ ដួ ង្ដ៏ លសស ាមចដេលព្វេលហើ យកា ុង្សមបលយាគៃ័ យ
លព្ព្វះដូ លចាាះ គប្បបីព្ប្បកប្បធម៌ ោំង្ ៥ យា៉ាង្លៃះចូ េកា ុង្ចិ តតគូ ដំ ប្បូង្ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យ
លោមៃសស ៃិ ង្សមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញញ ចតមោ៉ាង្ៗ ណាមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ព្ប្បការទី ២ ព្វកយថា ធម៌ ោង្
ំ ឡាយដូ ចចដេលព្វេលនាះ គឺ ធម៌ ៣៨ យា៉ាង្ ចដេលព្វេ
លហើ យកា ុង្ព្ប្បការទី ១ លវៀរប្បញ្ញញ គឺ ប្បញ្ញិ ន្ទៃេិ យលចតសិ ក សេ់ ៣៧ ដួ ង្ រចមង្សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្
ចិ តតគូ ទី ២ គឺ ដួ ង្ទី ៣ ៃិ ង្ដួ ង្ទី ៤ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យលោមៃសស ៃិ ង្ព្បាសចាកប្បញ្ញញ ។
ព្ប្បការទី ៣ ធម៌ ៣៨ យា៉ាង្ ចដេលព្វេលហើ យកា ុង្ព្ប្បការទី ១ ៃុ ះឯង្ លវៀរប្បី តិលចែ
សេ់ ៣៧ ដួ ង្ រចមង្សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតគូ ទី ៣ គឺ ដួ ង្ទី ៥ ៃិ ង្ដួ ង្ទី ៦ ចដេលកើ តរួ ម
ជាមួ យឧលប្បកាា សមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញញ ។
ព្ប្បការទី ៤ ធម៌ ៣៨ យា៉ាង្ ចដេលព្វេលហើ យកា ុង្ព្ប្បការទី ១ ៃុ ះឯង្ លវៀរប្បញ្ញញ ៃិ ង្
ប្បី តិលចែ សេ់ ៣៦ ដួ ង្ រចមង្សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតគូ ទី ៤ គឺ ដួ ង្ទី ៧ ៃិ ង្ដួ ង្ទី ៨ ចដេលកើ ត
រួ មជាមួ យឧលប្បកាា ព្បាសចាកប្បញ្ញញ លៃះគឺ សង្គហៃ័ យកា ុង្កុ សេចិ តត ។
សូ មបីកាុង្កិ រិយាចិ តត ក៏ មាៃការសលន្ទង្ខគះជា ៤ ព្ប្បការលដ្ឋយអំ ណាចជាគូ ៗ ៤ គូ យា៉ាង្
លៃះឯង្ ចដេល្សង្គាាក៏ ព្គាៃ់ ចតដកវិ រតិ ៣ លចែ កា ុង្មួ យគូ ៗចដេលព្វេទុ កកា ុង្កុ សេ
លនាះ

លព្ព្វះវិ រតិ

៣

មិ ៃអាចលកើ តល ើង្បាៃកា ុង្កិ រិយាចិ តតោំង្ឡាយលដ្ឋយលហតុ ្េ

ដូ ចចដេលព្វេលហើ យខ្លង្លដើ ម លព្ព្វះលហតុ លនាះព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បលព្វេទុ កថា “ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចចដេលព្វេលហើ យលនាះ ចដេលវៀរវិ រតិ ” លព្ព្វះដូ លចាាះ កិ រិយាចិ តតគូ ដំ ប្បូង្លទើ ប្ប
មាៃធម៌ ៣៥ យា៉ាង្ចូ េព្ប្បកប្ប, កិ រិយាចិ តត គូ ទី ២ មាៃធម៌ ៣៤ យា៉ាង្ចូ េព្ប្បកប្ប, កិ រិយាចិ តត
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គូ ទី ៣ មាៃធម៌ ៣៤ យា៉ាង្ៃុ ះឯង្ចូ េព្ប្បកប្ប, កិ រិយាចិ តតគូ ទី ៤ មាៃធម៌ ៣៣ យា៉ាង្ចូ េព្ប្បកប្ប ។
ធម៌ ោំង្ឡាយសលន្ទង្ខគះកា ុង្កិ រិយាចិ តតជា ៤ ព្ប្បការដូ ចចដេលព្វេមកលៃះ ។
កា ុង្ វិ បាកចិ តត ៤ គូ ក៏ មាៃការសលព្ង្ខគះ ៤ ព្ប្បការលដ្ឋយអំ ណាចជាគូ ៗយា៉ាង្លនាះ ដូ ច
គាា ចដេល្សង្គាាចំ លព្វះការដកអប្បបមញ្ញញ ៃិ ង្វិ រតិ រួ ម ៥ យា៉ាង្លៃះលចែ លព្ព្វះលចតសិ កោំង្
លៃះមិ ៃមាៃកា ុង្វិ បាកចិ តត ។
សួ រថា ការចដេៃឹ ង្ដកយកវិ រតិ លចែក៏ សមគួ រលហើ យ លព្ព្វះវិ រតិ កា ុង្លោកិ យចិ តត
មាៃជាតិ ជាកុ សេចតមោ៉ាង្ ។ ដូ ចចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្វិ ភង្គ (សិ កាាប្បទវិ ភង្គ) ថា “សិ កាាប្បទ ៥ ជាកុ សេចតមោ៉ាង្”ដូ លចា ះ ចតការលព្វេដេ់ លហតុ ្េ ការមិ ៃលកើ តល ើង្នៃអប្បបមញ្ញញកា ុង្កាមាវចរវិ បាកោំង្លៃះថា

“លព្ព្វះអប្បបមញ្ញញមាៃសតា ជាអារមម ណ៍

វិ បាកមាៃប្បរមតថ កាមធម៌ ជាអារមម ណ៍”ដូ លចា ះសមគួ រដូ ចលមត ចលៅ
កុ សេចដេមាៃសតា ប្បញ្ញ តតិជាអារមម ណ៍

លព្ព្វះថា

ចតកាមាវចរ
វិ បាករប្បស់

ក៏ គួរៃឹ ង្មាៃសតា ជាអារមម ណ៍ដូ ចគាាៃឹ ង្កុ សេ

ចដេជាលហតុ រប្បស់ខលួៃមិ ៃចមៃឬ ?
ល្លើ យថា អារមម ណ៍រប្បស់កាមាវចរវិ បាក មិ ៃជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្កាមាវចរកុ សេចដេ
ជាលហតុ រប្បស់ខលួៃលទ

លព្ព្វះកាមាវចរវិ បាកជា្េរប្បស់កមម ចដេជាប្ប់ោក់ ទង្លដ្ឋយកាម-

តណា
ា លទើ ប្បមាៃអារមម ណ៍ព្សប្បាមកាមតណា
ា គឺ លព្ប្បៀប្បដូ ចកូ ៃរប្បស់នាង្ោសី មិ ៃអាចៃឹ ង្
លធាើ កិចាចដេមាាព្តូវការបាៃល ើយ រចមង្លធាើ បាៃចំ លព្វះកិ ចាព្គប្ប់យា៉ាង្ចដេលៅហាាយព្តូវ
ការប្ប៉ាុ លណា
ណ ះយា៉ាង្ណា, ចិ តត ចដេជាវិ បាករប្បស់កាមាវចរកមម
ជាតិ ចដេជាប្ប់ោក់ ទង្លដ្ឋយកាមតណា
ា

ដូ ចជាកូ ៃនាង្ោសី ជាធមម -

រចមង្មិ ៃកាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេកាមាវចរកមម

លនាះកាៃ់ យកលទ ចតរចមង្កាៃ់ យកចំ លព្វះអារមម ណ៍រប្បស់កាមតណា
ា ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ក៏ យា៉ាង្លនាះ
ចដរ អារមម ណ៍រប្បស់កាមតណា
ា សុ ទធ ចតជាកាមធម៌ មិៃចមៃប្បញ្ញ តិត លព្ព្វះដូ លចាាះវិ បាករប្បស់
កាមាវចរកុ សេ កាេមាៃអារមម ណ៍ព្សប្បាមកាមតណា
ា រចមង្មាៃអារមម ណ៍ជាកាមធម៌
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ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ កាមាវចរវិ បាកចិ តតលព្ប្បៀប្បដូ ចកូ ៃរប្បស់នាង្ោសី កាមាវចរកមម លព្ប្បៀប្បដូ ចនាង្ោសី
កាមតណា
ា លព្ប្បៀប្បដូ ចជាលៅហាាយដូ លចា ះ ។
សរុ ប្បលសចកដី ថា កា ុង្កាមាវចរវិ បាកចិ តត ោំង្ ៤ ព្ប្បការរចមង្មាៃចំ ៃួៃធម៌ ដេ់ ការ
សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ចិ តតោំង្ ៤ គូ គឺ ធម៌ ៣៣, ធម៌ ៣២, ធម៌ ៣២, ធម៌ ៣១ ាមេំ ដ្ឋប្ប់ ។
គាថារួ ប្បរួ មសង្គហៃ័ យកា ង្
ុ កាមាវចរលោភណចិ តត
អដឋ តតឹស សតត តតឹ ស

ទា យំ ្តតឹ សកំ សុ លភ

ប្បញ្ា តតឹស ចតុ តតឹ ស

ទា យំ លតតតឹ សកំ ព្កិ លយ

លតតតឹ ស បាលក ទា តតឹ ស

ទា លយកតតឹ សកំ ភលវ

សលហតុ កាមាវចរ-

ប្បុ ញ្ញបាកព្កិ យាមលៃ ។

ចព្ប្បថា កា ុង្សលហតុ កកាមាវចរកុ សេចិ តត វិ បាកចិ តត ៃិ ង្កិ រិយាចិ តត មាៃការ
សលន្ទង្ខគះ ១២ ព្ប្បការគឺ ៖
ធម៌ ៣៨, ធម៌ ៣៧, ធម៌ ៣៧, ធម៌ ៣៦ មាៃកា ុង្កាមាវចរកុ សេចិ តត,
ធម៌ ៣៥, ធម៌ ៣៤, ធម៌ ៣៤, ធម៌ ៣៣ មាៃកា ុង្កាមាវចរកិ រិយាចិ តត ,
ធម៌ ៣៣, ធម៌ ៣២, ធម៌ ៣២, ធម៌ ៣១ មាៃកា ុង្កាមាវចរវិ បាកចិ តត ដូ លចា ះ ។
គាថាសចមត ង្លចតសិ កខលះ ចដេលធាើ ឲ្យលោភណចិ តតមាៃភាពខុសចប្បល កគាា
ៃ វិ ជាលៃត តថ វិរតី

ព្កិ យាសុ ច មហគគ លត

អៃុ តតលរ អប្បបមញ្ញញ

កាមបាលក ទា យំ តថា

អៃុ តតលរ ្ៃធមាម

អប្បបមញ្ញញ ច មជឈិលម

វិ រតី ញាណប្បី តិ ច

ប្បរិ លតត សុ វិ លសសកា ។

ចព្ប្បថា កា ុង្ចិ តតោំង្លៃះ គឺ កាមាវចរកិ រិយាចិ តត ៃិ ង្កា ុង្មហគគ តចិ តតមិ ៃមាៃវិ រតិ កា ុង្
អៃុ តតរចិ តត មិ ៃមាៃអប្បបមញ្ញញ មោ៉ាង្លទៀត វិ រតិ ៃិ ង្អប្បបមញ្ញញោំង្ ២ យា៉ាង្មិ ៃមាៃកា ុង្
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កាមាវចរវិ បាកចិ តត

កា ុង្អៃុ តតរចិ តត មាៃ្ៃធម៌ ោំង្ឡាយលធាើ ឲ្យចប្បល កគាា

កា ុង្មជឈិមចិ តត

(មហគគ តចិ តត) មាៃ្ៃធម៌ ៃិ ង្អប្បបមញ្ញញលធាើ ឲ្យចប្បល កគាា កា ុង្ប្បរិ តតចិ តត (កាមាវចរចិ តត)
ោំង្ឡាយមាៃ វិ រតិ ញាណ ប្បី តិ ៃិ ង្អប្បបមញ្ញញលធាើ ឲ្យចប្បល កគាា ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយសចមត ង្ថា

“កា ុង្ចិ តតោំង្លៃះគឺ

កា ង្
ុ កាមាវចរកិ រិយាចិ តត

ៃិ ង្កា ង្
ុ

មហគគ តចិ តត មិ ៃមាៃវិ រតិ ” ដូ លចា ះជាលដើ ម លដើ មបីសចមត ង្លចតសិ កព្ប្បលភទខលះចដេលធាើ ឲ្យចិ តត
មាៃភាពខុសចប្បល ក គឺ មាៃភាពល្សង្គាា ។
គប្បបីព្ជាប្បថា

កា ុង្ធម៌ ោំង្ឡាយមាៃវិ រតិ ជាលដើ មលនាះ

កុ សេចិ តតឲ្យមាៃភាពខុសចប្បល កពី កាមាវចរវិ បាកចិ តត

វិ រតិ ជាអា កលធាើ កាមាវចរ

ៃិ ង្កាមាវចរកិ រិយាចិ តត

ចំ ចណក

អប្បបមញ្ញញ ជាអា កលធាើ កាមាវចរកុ សេចិ តត ៃិ ង្កាមាវចរកិ រិយាចិ តត ឲ្យមាៃភាពខុសចប្បល កពី
កាមាវចរវិ បាកចិ តត ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ អៃុ តតរចិ តត មាៃ្ៃធម៌ ោង្
ំ ឡាយ លធាើ ឲ្យខុសចប្បល កគាា គឺ កាុង្អៃុ តតរចិ តត
មាៃ្ៃធម៌ គឺ វិ តកក ៈ វិ ចារៈ ប្បី តិ សុ ខ ៃិ ង្ឧលប្បកាាលធាើ ឲ្យខុសចប្បល កគាា លដ្ឋយអំ ណាចដួ ង្ខលះ
មាៃវិ តកក ៈវិ ចារៈ

ដួ ង្ខលះមិ ៃមាៃវិ តកក ៈមាៃចតវិ ចារៈ

ដួ ង្ខលះមិ ៃមាៃោំង្វិ តកក ៈោំង្វិ ចារៈ

ដួ ង្ខលះមាៃប្បី តិ ដួ ង្ខលះមិ ៃមាៃប្បី តិ ដួ ង្ខលះព្ប្បកប្បលដ្ឋយសុ ខ(លោមៃសស) ដួ ង្ខលះព្ប្បកប្ប លដ្ឋយ
ឧលប្បកាា ។ កា ុង្ មជឈិមចិ តត (ចិ តតជាកណា
ត េ) គឺ កា ុង្មហគគ តចិ តត មាៃ្ៃធម៌ ៃិ ង្ អប្បបមញ្ញញ
លធាើ ឲ្យខុសចប្បល កគាា ដួ ង្ខលះមាៃវិ តកក ៈវិ ចារៈ ដួ ង្ខលះមិ ៃមាៃវិ តកក ៈមាៃព្តឹ មចតវិ ចារៈជាលដើ ម ៃិ ង្
ដួ ង្ខលះមាៃករុ ណា ដួ ង្ខលះមាៃមុ ទិា ដួ ង្ខលះមិ ៃមាៃោំង្ ២ យា៉ាង្ ាមទំ ៃង្ដូ ចបាៃលព្វេ
លហើ យកា ុង្អៃុ តតរចិ តត ។
កា ុង្ ប្បរិ តតចិ តត (ចិ តតចដេមាៃអាៃុ ភាពតិ ច) គឺ កា ុង្កាមាវចរចិ តត មាៃវិ រតិ ញាណ ប្បី តិ
ៃិ ង្អប្បបមញ្ញញលធាើ ឲ្យខុសចប្បល កគាាលដ្ឋយអំ ណាចវិ រតិ មាៃចំ លព្វះចតកា ុង្កុ សេចិ តត ញាណមាៃ
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ចតចំ លព្វះកា ុង្ដួ ង្ចដេជាញាណសមបយុ តត

ប្បី តិមាៃចំ លព្វះចតសហគតលដ្ឋយលោមៃសស

ៃិ ង្អប្បបមញ្ញញមាៃចំ លព្វះចតកា ុង្កុ សេចិ តត ៃិ ង្កិ រិយាចិ តត ដូ លចា ះ ។
សង្គហៃ័ យកា ង្
ុ អកុ សេចិ តត
ចំ ចណក កា ុង្អកុ សេចិ តតោំង្ឡាយ គប្បបីព្ជាប្បថា លចសិ កោំង្ឡាយចដេព្ប្បកប្ប
កា ុង្អកុ សេចិ តតុប្បាទ ១២ ដួ ង្ៃី មួយៗ ក៏ សលន្ទង្ខគះការរាប្ប់ចំ ៃួៃបាៃ ៧ ព្ប្បការប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ យា៉ាង្
លៃះគឺ ៖
១. ធម៌ ១៧ គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣ ៃិ ង្អកុ សេោធារណលចតសិ ក ៤ ព្ពម
ោំង្លោភៈ ៃិ ង្ទិ ដឋិ រួ មជា ១៩ ដេ់ ៃូ វការសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ១ ។ ធម៌
ោំង្ឡាយចដេបាៃលព្វេមកលនាះ ព្ពមោំង្លោភៈ ៃិ ង្មាៃះ រួ មជា ១៩ ដេ់ ៃូ វការ
សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ២ ។
២. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលនាះ ចដេលវៀរប្បី តិ ព្ពមោំង្លោភៈ ៃិ ង្
ទិ ដឋិ រួ មជា ១៨ ដេ់ ៃូ វការសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៣ ។ ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចចដេ
បាៃលព្វេមកលនាះ ព្ពមោំង្លោភៈ ៃិ ង្មាៃះ រួ មជា ១៨ ដេ់ ៃូ វការសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្
អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៤ ។
៣. ធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ ចដេលវៀរប្បី តិ ព្ពមោំង្លចតសិ ក ៤ យា៉ាង្ គឺ លោសៈ ១,
ឥសា១, មចេ រិ យៈ ១, កុ កកុចាៈ ១ រួ មជា ២០ ដេ់ ៃូ វការសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្អសង្ខារិ កដួ ង្ទី ៥
ចដេសមបយុ តត ជាមួ យប្បដិ ឃៈ ។ កា ុង្ចិ តតចដេសមបយុ តត ជាមួ យប្បដិ ឃៈលៃះ គប្បបីព្ប្បកប្ប
ឥសា មចេ រិយៈ ៃិ ង្កុ កកុចាៈ ចតមោ៉ាង្ៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
៤,៥,៦. គប្បបីព្ប្បកប្បធម៌ ោំង្ឡាយចដេលព្វេលហើ យលនាះ ចូ េកា ុង្សសង្ខារិ កចិ តត
ោំង្ ៥ ដួ ង្ លធាើ ឲ្យចប្បល កគាាលដ្ឋយអំ ណាច ថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ ។
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៧. ចំ ចណកធម៌ ១៥ គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១១ ចដេលវៀរ្ៃេ ៈ ៃិ ង្ប្បី តិ ៃិ ង្
អកុ សេោធារណលចតសិ ក

៤

រចមង្ព្ប្បកប្បរួ មគាាជាមួ យលមាហមូ េចិ តតចដេព្ប្បកប្ប

លដ្ឋយឧទធ ចា ៈ ។ មោ៉ាង្លទៀតធម៌ ១៥ យា៉ាង្ ដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ ចដេលវៀរអធិ លមាកា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យវិ ចិកិចាេ រចមង្លកើ តកា ុង្លមាហមូ េចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយវិ ចិកិចាេ ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
សង្គហៃ័ យកា ុង្អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ១ ៃិ ង្ដួ ង្ទី ២ រាប្ប់ជាព្ប្បការទី ១ ដូ ចគាា លដ្ឋយ
អំ ណាចមាៃចំ ៃួៃលចតសិ កលសមើ គាា សូ មបីរាប្ប់ជាព្ប្បការទី ២ ក៏ ដូលចា ះ ។ ចំ ចណកចដេរាប្ប់ជា
ព្ប្បការទី ៣ ក៏ លដ្ឋយអំ ណាចចំ ៃួៃលចតសិ កមួ យពួ កលដ្ឋយច ក ព្ប្បការទី ៤, ៥, ៦, ក៏ ដូច
ព្ប្បការទី ១, ២, ៣ ចដេលព្វេលហើ យលនាះ ព្គាៃ់ ចតចិ តតោំង្លៃះ កាេជាសសង្ខារិ ក ក៏ មាៃ
ប្បចៃថ មចំ ៃួៃលចតសិ កថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ, ព្ប្បការទី ៧ ក៏ ដូលចាាះចដរ លព្ព្វះលមាហមូ េចិ តត ោំង្ ២
ដួ ង្លៃះ មាៃចំ ៃួៃលចតសិ កលសមើ គាា ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ១ ព្វកយថា អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ១ គឺ កា ុង្អសង្ខារិ កចិ តតចដេលកើ តល ើង្
ព្ពមជាមួ យលោមៃសសលវទនា សមបយុ តត ជាមួ យទិ ដឋិ ។
ព្វកយថា ធម៌ ោង្
ំ ឡាយដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ គឺ ធម៌ ោំង្ឡាយ ១៧ យា៉ាង្
ដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ២ គឺ កាុង្អសង្ខារិ កចិ តតចដេលកើ តល ើង្ព្ពមជាមួ យ
លោមៃសសលវទនា វិ ប្បបយុ តត ចាកទិ ដឋិ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ២ ព្វកយថា ធម៌ ោង្
ំ ឡាយ ដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ បាៃដេ់ ធម៌
១៧ យា៉ាង្ ដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលនាះ ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៣ គឺ កា ង្
ុ អសង្ខារិ កចិ តតចដេលកើ តល ើង្ព្ពមជាមួ យ
ឧលប្បកាាលវទនា សមបយុ តត ជាមួ យទិ ដឋិ ។
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ព្វកយថា ធម៌ ោង្
ំ ឡាយដូ ចចដេបាៃលព្វេលនាះ (មត ង្លទៀត) គឺ ធម៌ ១៧ យា៉ាង្ចដេ
លវៀរប្បី តិ លហើ យលៅសេ់ ១៦ យា៉ាង្ដូ ចចដេលព្វេលនាះ ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៤ គឺ កាុង្អសង្ខារិ កចិ តតចដេលកើ តល ើង្ព្ពមជាមួ យ
ឧលប្បកាាលវទនា វិ ប្បបយុ តត ចាកទិ ដឋិ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ៣ ព្វកយថា ធម៌ ោង្
ំ ឡាយលនាះ គឺ ធម៌ ១៦ យា៉ាង្ពួ កលនាះ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ៤, ៥, ៦ គប្បបីព្ប្បកប្បធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្
ព្ប្បការទី ១, ២, ៣ ាមេំ ដ្ឋប្ប់លនាះចុ ះ លធាើ ឲ្យខុសចប្បល កគាាលដ្ឋយការប្បចៃថ មថី ៃៈ ៃិ ង្មិ ទធៈ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ៧ លព្វេដេ់ ធម៌ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្លមាហមូ េចិ តត ២ ដួ ង្ កា ុង្មួ យ
ដួ ង្ៗ មាៃ ១៥ យា៉ាង្លសមើ គាា មាៃលសចកដី ល្សង្គាាព្តឹ មចតប្ប៉ាុ លណណះ គឺ មួ យដួ ង្មាៃអធិ លមាកា
មួ យដួ ង្លទៀតមិ ៃមាៃអធិ លមាកា ចតមាៃវិ ចិកិចាេចូ េជំៃួស លព្ព្វះថាអធិ លមាកា រចមង្មិ ៃលកើ ត
កា ុង្ចិ តតចដេមាៃវិ ចិកិចាេ ចដេមាៃអាការ ២ យា៉ាង្ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់ោក់ ទង្លដ្ឋយការ
កំណត់ មិ ៃបាៃថា ៃឹ ង្កាៃ់ យកយា៉ាង្លៃះ ឬយា៉ាង្លនាះ ។
គាថារួ ប្បរួ មសង្គហៃ័ យកា ង្
ុ អកុ សេចិ តត
ឯកូ ៃវី សដ្ឋឋរស

វី លសកវី ស វី សតិ

ព្វវី ស ប្បណណរោតិ

សតត ធាកុ សលេ ឋិ ា ។

ោធារណា ច ចាតលរា

សមានា ច ទោប្បលរ

ចុ ទេលសលត ប្បវុ ចាៃតិ

សព្វា កុ សេលយាគិ លនា ។

ចព្ប្បថា ធម៌ ោំង្ឡាយាំង្លៅកា ុង្អកុ សេចិ តតលដ្ឋយ ៧ ព្ប្បការ គឺ ធម៌ ១៩, ធម៌ ១៨,
ធម៌ ២០, ធម៌ ២១, ធម៌ ២០, ធម៌ ២២, ធម៌ ១៥ ។ ធម៌ ១៤ លៃះគឺ ធម៌ ចដេជាោធារណៈ ៤
ៃិ ង្ជាអញ្ញ សមានា ១០ លៅថា “សព្វាកុ សេលយាគី ” (ព្ប្បកប្បកា ុង្អកុ សេចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្) ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
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ព្ប្បកប្បលសចកដី កាុង្គាថាទី ១ ចដេសចមដ ង្ថា ឯកូ ៃវី សដ្ឋឋរស ។េ។ សតត ធាកុ សលេ ឋិ ា បាៃយា៉ាង្លៃះថា ៖
ធម៌ ោំង្ឡាយាំង្លៅកា ុង្អកុ សេចិ តត ៧ ព្ប្បការយា៉ាង្លៃះគឺ ៖
១. ធម៌ ១៩ ាំង្លៅកា ុង្អសង្ខារិ កចិ តត ដួ ង្ទី ១ ៃិ ង្អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ២,
២. ធម៌ ១៨ ាំង្លៅកា ុង្អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៣ ៃិ ង្អសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៤,
៣. ធម៌ ២០ ាំង្លៅកា ុង្អសង្ខារិ កចិ តត ដួ ង្ទី ៥,
៤. ធម៌ ២១ ាំង្លៅកា ុង្សសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ១ ៃិ ង្សសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ២,
៥. ធម៌ ២០ ាំង្លៅកា ុង្សសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៣ ៃិ ង្សសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៤,
៦. ធម៌ ២២ ាំង្លៅកា ុង្សសង្ខារិ កចិ តតដួ ង្ទី ៥,
៧. ធម៌ ១៥ ាំង្លៅកា ុង្លមាហមូ េចិ តត ២ ដួ ង្ ដូ លចា ះ ។
សង្គហៃ័ យកា ង្
ុ អលហតុ កចិ តត
ចំ ចណកកា ុង្អលហតុ កចិ តតោំង្ឡាយ គប្បបីព្ជាប្បថា កា ុង្អលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្ មាៃ
ការសលន្ទង្ខគះលដ្ឋយការរាប្ប់ចំ ៃួៃ ៤ ព្ប្បការ សូ មបីលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
១. ជាដំ ប្បូង្ ធម៌ ោំង្ឡាយ គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១២ ចដេលវៀរ្ៃេ ៈ ដេ់ ៃូ វការ
សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ហសៃចិ តត ។
២. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ ចដេលវៀរ្ៃេ ៈ ៃិ ង្ប្បី តិ ដេ់ ៃូ វការសលន្ទង្ខគះ
ចូ េកា ុង្លវាដឋ ពាៃចិ តត, ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ ចដេលវៀរ្ៃេ ៈ ៃិ ង្វី រិយៈដេ់ ៃូ វ
ការសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្សុ ខសៃតី រណចិ តត ។
៣. ធម៌ ោំង្ឡាយដូ ចលព្វេលហើ យលនាះ ចដេលវៀរ្ៃេ ៈ ប្បី តិ ៃិ ង្វី រិយៈ ដេ់ ៃូ វការ
សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្មលនាធាតុ ៣ ៃិ ង្កា ុង្អលហតុ កប្បដិ សៃធិ ោំង្ពី រ ។
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៤. ធម៌ ោំង្ឡាយលនាះ ចដេលវៀរប្បកិ ណណកលចតសិ ក សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ
១០ ដួ ង្ ដូ លចា ះ ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
កា ុង្ព្ប្បការទី ១ ព្វកយថា លវៀរ្ៃេ ៈ គឺ អញ្ញ សមានា ១៣ លវៀរ្ៃេ ៈលចែលៅសេ់ ១២ ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ ហសៃចិ តត គឺ កាុង្ហសិ តុ ប្បាទចិ តត ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ២ ព្វកយថា ធម៌ ោង្
ំ ឡាយដូ ចចដេលព្វេលហើ យលនាះ គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣ លនាះ ចដេលវៀរ្ៃេ ៈ ៃិ ង្ប្បី តិលចែសេ់ ១១ ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ លវាដឋ ពាៃចិ តត គឺ កាុង្មលនាោារាវជា ៃចិ តត ។
ព្វកយថា

ធម៌ ោង្
ំ ឡាយដូ ចចដេលព្វេលហើ យលនាះ

(មដ ង្លទៀត)

គឺ អញ្ញ សមានា-

លចតសិ ក ១៣ លនាះ ចដេលវៀរ្ៃេ ៈ ៃិ ង្វី រិយៈ លៅសេ់ ១១ ដេ់ ៃូ វការសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្
សុ ខសៃតី រណចិ តត ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ៣ ព្វកយថា ធម៌ ោង្
ំ ឡាយដូ ចចដេលព្វេលហើ យលនាះ គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក ១៣ លនាះ ចដេលវៀរ្ៃេ ៈ ប្បី តិ ៃិ ង្វី រិយៈ លៅសេ់ ១០ ដេ់ ៃូ វការសលន្ទង្ខគះចូ េ
កា ុង្មលនាធាតុ ៣ ជាលដើ ម ។
ព្វកយថា មលនាធាតុ ៣ បាៃដេ់ ប្បញ្ា ោារាវជា ៃ ១ សមបដិ ចេៃៈ ២ ចដេបាៃល្មះថា
“មលនាធាតុ ”

លព្ព្វះជាធាតុ ចដេព្តឹ មចតដឹ ង្អារមម ណ៍លដ្ឋយកិ ចាប្បៃតិ ចប្បៃត ួចរប្បស់ខលួៃបាៃ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃព្ប្បកប្បលដ្ឋយកិ ចាចដេដឹ ង្វិ លសសជាង្លៃះ ដូ ចមលនាវិ ញ្ញញណធាតុ ោំង្ឡាយ ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ អលហតុ កប្បដិ សៃធិ ោង្
ំ ២ គឺ កា ុង្ឧលប្បកាាសៃតី រណចិ តតោំង្ពី រ ។
កា ុង្ព្ប្បការទី ៤ ព្វកយថា ចដេលវៀរប្បកិ ណណកលចតសិ ក គឺ អញ្ញ សមានាលចតសិ ក
១៣ ចដេលវៀរប្បកិ ណណកលចតសិ ក ៦ លៅសេ់ សពា ចិតតោធារណលចតសិ ក ៧ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
រចមង្សលន្ទង្ខគះចូ េបាៃកា ុង្ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ១០ ដួ ង្ ។
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គាថារួ ប្បរួ មសង្គហៃ័ យកា ង្
ុ អលហតុ កចិ តត
ោាទលសកាទស ទស

សតត ចាតិ ចតុ ពាិ លធា

អដ្ឋឋរោលហតុ លកសុ

ចិ តតប្ប
ុ ាលទសុ សង្គលហា

អលហតុ លកសុ សពា តថ

សតត លសោ យថារហំ

ឥតិ វិ ាថរលា វុ ាត

លតតតឹ សវិ ធសង្គហា ។

ចព្ប្បថា កា ុង្ចិ តតុប្បាទចដេជាអលហតុ ក ១៨ ដួ ង្ មាៃការសលន្ទង្ខគះ ៤ ព្ប្បការយា៉ាង្លៃះ
គឺ ធម៌ ១២, ធម៌ ១១, ធម៌ ១០, ៃិ ង្ធម៌ ៧, ធម៌ ៧ ដ៏ លសសសលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្អលហតុ កចិ តត ព្គប្ប់
ដួ ង្ ខ្ព្ុ ំ ពះករុ ណាលព្វេសង្គហៃ័ យ ៣៣ ព្ប្បការលដ្ឋយពិ ោដរលហើ យ ាមសមគួ រាមព្ប្បការ
ដូ ចលព្វេមកលៃះ ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
ព្ប្បកប្បលសចកដី ថា កា ុង្ចិ តតុប្បាទចដេជាអលហតុ កចិ តត ១៨ ដួ ង្មាៃការសលន្ទង្ខគះ ៤
ព្ប្បការយា៉ាង្លៃះ គឺ ៖
១. ធម៌ ១២ រចមង្មាៃកា ុង្ហសៃចិ តត (ហសិ តុ ប្បាទចិ តត),
២. ធម៌ ១១ រចមង្មាៃកា ុង្លវាដឋ ពាៃចិ តត ៃិ ង្កា ុង្សុ ខសៃតី រណចិ តត,
៣. ធម៌ ១០ រចមង្មាៃកា ុង្ចិ តត ៥ ដួ ង្ គឺ មលនាធាតុ ៣ ៃិ ង្អលហតុ កប្បដិ សៃធិ ោំង្ពី រ,
៤. ធម៌ ៧ រចមង្មាៃកា ុង្ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ១០ ដួ ង្,
ព្វកយថា ធម៌ ៧ ដ៏ លសស គឺ ធម៌ ៧ ដួ ង្ ចដេជាោធារណៈដេ់ ចិ តតព្គប្ប់ដួ ង្ដ៏ លសស
ពី ធម៌ ចដេជាប្បកិ ណណក ៦ ដួ ង្ ។
ព្វកយថា សង្គហៃ័ យ ៣៣ ព្ប្បការ បាៃដេ់ សង្គហៃ័ យ ៣៣ ព្ប្បការយា៉ាង្លៃះគឺ ៖
-

កា ុង្អៃុ តតរចិ តតមាៃ ៥ ព្ប្បការ

-

កា ុង្មហគគ តចិ តតមាៃ ៥ ព្ប្បការដូ ចគាា

-

កា ុង្កាមាវចរលោភណចិ តតមាៃ ១២ ព្ប្បការ
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-

កា ុង្អកុ សេចិ តតមាៃ ៧ ព្ប្បការ

-

កា ុង្អលហតុ កចិ តតមាៃ ៤ ព្ប្បការ ដូ លចា ះ ។
គាថាសចមដ ង្ការចចកចំ ៃួៃលចតសិ កលដ្ឋយពិោដរ
ឥតថ ំ ចិ ាតវិ យុាតៃំ

សមបលយាគញ្ា សង្គហំ

ែាា លភទំ យថាលយាគំ ចិ លតត ៃ សមមុ ទេិលស ។
ចព្ប្បថា ប្បណឌិតកាេព្ជាប្បសមបលយាគៃ័ យ ៃិ ង្សង្គហៃ័ យ នៃលចតសិ កចដេមិ ៃ
ចប្បកពី ចិតតយា៉ាង្លៃះលហើ យ ក៏ គប្បបីសចមដ ង្ៃូ វការចចកលៅលសមើ ៃឹ ង្ចិ តត ាមសមគួ រដេ់ ការ
ព្ប្បកប្បបាៃ ។
លសចកតី អធិ ប្បាយ
ប្បណឌិត

កាេព្ជាប្បសមបលយាគៃ័ យចដេលព្វេទុ កលដ្ឋយអំ ណាចកា ុង្ការកំណត់

ចិ តត ៃិ ង្សង្គហៃ័ យចដេលព្វេទុ កលដ្ឋយអំ ណាចកា ុង្ការកំណត់ លចតសិ ក នៃលចតសិ ក
ចដេមិ ៃចប្បកពី ចិតត យា៉ាង្លៃះលហើ យ គឺ ាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេលហើ យ ក៏ គប្បបីសចមដ ង្ការ
ចចកលៅលសមើ ៃឹ ង្ចិ តត ាមសមគួ រចដេអាចព្ប្បកប្បបាៃ ដូ ចជា “ដំ ប្បូង្ សពា ចិតត ោធារណលចតសិ ក ៧ ដួ ង្ៃី មួយៗ ចចកលចែជា ៨៩ យា៉ាង្ លព្ព្វះមាៃការលកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ៨៩ ដួ ង្,
កា ុង្ប្បណា
ដ ប្បកិ ណណកលចតសិ កោំង្ឡាយ វិ តកក ៈមួ យដួ ង្ចចកបាៃជា ៥៥ យា៉ាង្ លព្ព្វះមាៃការ
លកើ តល ើង្កា ុង្ចិ តត ៥៥ ដួ ង្” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។

បរិដចេទទី ២ ដ្មេះថា ដចត្សិក្សខគេវិភាគ ចប់ដោយប្បការ ូដចនេះ ។

អភិធម្ម តថសង្គហៈ ន្ិង្ច្សឆកតអ
ី ធិបាយ

បរ ិច្ឆេ ទទី ៦
រូប្បេងគហ វិភាគ
សង្គហគាថា ប្បរិ លចេ ទទី ៦ លព្វេអំ ពីការរួ ប្បរួ មរូ ប្ប ៥ ព្ប្បការ
ឯាតវា វិភាត ហិ

សប្បបលភទប្បបវតតិ កា

ចិ តតលចតសិ កា ធមាម

រូ ប្បនាេៃិ ប្បវុ ចាតិ ។

សមុ លទេ ោ វិ ភាគា ច

សមុ ដ្ឋឋនា កោប្បលា

ប្បវតតិ កក មលា លចតិ

ប្បញ្ា ធា តតថ សង្គលហា ។

ខ្(ុ ំ ព្ពះអៃុ រុោធចារយ)បាៃចចកចិ តត ៃិ ង្លចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយ ព្ពមោំង្ព្ប្បលភទ ៃិ ង្
ប្បវតតិ រួ ចលហើ យលដ្ឋយព្វកយព្តឹ មប្ប៉ាុ លណណះ ឥ ូវលៃះៃឹ ង្លព្វេដេ់ រូ ប្ប កា ុង្រូ ប្បលនាះមាៃសង្គហៈ
(ការសលន្ទង្ខគះ, ការរួ ប្បរួ ម) ៥ ព្ប្បការ គឺ លដ្ឋយសមុ លទេ ស ១, លដ្ឋយវិ ភាគ ១, លដ្ឋយសមុ ដ្ឋឋៃ
១, លដ្ឋយកោប្ប (សំ ណុំ ព្កុម) ១, លដ្ឋយប្បវតតិ កក ម (េំ ដ្ឋប្ប់នៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ) ១ ។
អធិ ប្បាយសង្គហគាថា
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ េុ ះបាៃសចមដ ង្សភាវៈកា ុង្ព្ពះអភិ ធមម ២ យា៉ាង្ គឺ ចិ តត ៃិ ង្លចតសិ ក
យា៉ាង្លៃះរួ ចលហើ យ ឥ ូវលៃះ លោកព្បារពធ ៃឹង្សចមដ ង្រូ ប្ប ៃិ ង្ព្ពះៃិ ព្វាៃ កា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់នៃរូ ប្ប
លនាះតលៅ លទើ ប្បលព្វេថា “ឯាតវា” ដូ លចា ះជាលដើ ម លសចកដី ថា លព្ព្វះលហតុ ចដេខ្ុ ំ (ព្ពះអៃុ រុ ោធចារយ) បាៃចចកចិ តត ៃិ ង្លចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយ ព្ពមោំង្ព្ប្បលភទ គឺ ព្ប្បលភទនៃចិ តត ៤
យា៉ាង្លដ្ឋយភូ មិ មាៃកាមាវចរចិ តតជាលដើ ម ព្ប្បលភទនៃលចតសិ ក ៣ យា៉ាង្ មាៃអញ្ញ សមានាលចតសិ កជាលដើ ម ព្ប្បលភទនៃធម៌ ចដេជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្ចិ តត មាៃលវទនា, លហតុ ជាលដើ ម លដ្ឋយ
៣ ប្បរិ លចេ ទ លដ្ឋយអំ ណាចៃិ លទេ ស (ព្វកយពៃយេ់ ) ៃិ ង្ប្បដិ ៃិលទេ ស (ព្វកយពៃយេ់ ប្បទៃី មួយៗ)
ជាលដើ ម ៃិ ង្ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចប្បវតតិ កាេ ៃិ ង្ប្បដិ សៃធិ កាេ លដ្ឋយ ២ ប្បរិ លចេ ទ
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លដ្ឋយព្វកយព្តឹ មប្ប៉ាុ លណណះ គឺ លដ្ឋយ ៥ ប្បរិ លចេ ទលហើ យ លព្ព្វះដូ លចាាះ ឥ ូវលៃះៃឹ ង្លព្វេដេ់ រូ ប្ប
ចដេមកដេ់ លហើ យាមេំ ដ្ឋប្ប់ ។ មាៃព្វកយសចមដ ង្លៅកា ុង្ អតថ លយាជនា ថា ព្វកយថា
កា ង្
ុ សភាវធម៌ ៤ យា៉ាង្លនាះ ដំ ប្បូង្ចិ តតមាៃ ៤ យា៉ាង្គឺ ជាលដើ ម ជាៃិ លទេ ស ព្វកយថា កា ុង្ប្បណា
ដ ចិ តត
៤ យា៉ាង្លនាះ សួ រថា កាមាវចរចិ តតលតើ ដូ ចលមដ ច ជាលដើ ម ជាប្បដិ ៃិលទេ ស ។
ឥ ូវលៃះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយ ាំង្មាតិ កាលដើ មបីចចករូ ប្បាមចដេបាៃសចមដ ង្ទុ កលទើ ប្ប
លព្វេថា សមុ លទេ ោ លដ្ឋយសមុ លទេ ស ជាលដើ ម ។
អធិ ប្បាយព្វកយថា “សមុ លទេ ស” ជាលដើ ម
កា ុង្ ៥ ព្ប្បការលនាះ ការលេើ កល ើង្សចមដ ង្លដ្ឋយសលង្ាប្ប ល្មះថា សមុ លទេ ស ។
ការចចកលដ្ឋយអំ ណាចជារូ ប្បមាៃចតមោ៉ាង្ជាលដើ ម ល្មះថា វិ ភាគ ។
ប្បចា័ យោំង្ឡាយ មាៃកមម ជាលដើ ម ចដេលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្ ល្មះថា សមុ ដ្ឋឋៃ
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃ្េ ។
ព្កុមរូ ប្បោំង្ឡាយមាៃ ចកា ុទសកៈ (ព្កុមរូ ប្ប ១០ យា៉ាង្ មាៃចកា ុជាព្ប្បធាៃ) ជាលដើ ម
ល្មះថា កោប្ប ។
េំ ដ្ឋប្ប់នៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

គឺ េំ ដ្ឋប្ប់ការលកើ តល ើង្នៃរូ ប្បោំង្ឡាយ

ាមលសចកតី

ល្សង្គាានៃភព កាេ ៃិ ង្សតា ល្មះថា ប្បវតតិ កក ម ។
រូបសម្ុ ច្ទេស ១១ យា៉ាង្

រូ ប្ប ២ យា៉ាង្ គឺ មហាភូ តរូ ប្ប ៤ ៃិ ង្រូ ប្បអាព្ស័ យមហាភូ តរូ ប្ប ៤ (ឧបាោយរូ ប្ប) លៃះ
រចមង្ដេ់ ៃូ វការសលន្ទង្ខគះចូ េលដ្ឋយរូ ប្ប ១១ យា៉ាង្, គឺ អាី ខលះ ? គឺ ៖
ប្បឋវី ធាតុ អាលបាធាតុ លតលជាធាតុ ៃិ ង្វាលយាធាតុ ល្មះថា មហាភូ តរូប្ប ។
ចកា ុ លោត ឃាៃ ជិ វាា ៃិ ង្កាយ ល្មះថា ប្បោទរូ ប្ប ។
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រូ ប្ប សទេ គៃធ រស ៃិ ង្លដដឋ ពា គឺ ភូ តរូ ប្ប ៣ លវៀរអាលបាធាតុ (សរុ ប្ប ៧ រូ ប្ប) ល្មះថា
លគាចររូ ប្ប ។
ឥតថី ភាវ (ភាពជាន្ទសតី ) ៃិ ង្ប្បុ រិសភាវ (ភាពជាប្បុ រស) ល្មះថា ភាវរូ ប្ប ។
ហទយវតថ ុ ល្មះថា ហទយរូ ប្ប ។
ជី វិតិន្ទៃេិ យ ល្មះថា ជី វិតរូ ប្ប ។
កព ិង្ខករាហារ (អាហារជាពំៃូត) ល្មះថា អាហាររូ ប្ប ។
រូ ប្ប ១៨ យា៉ាង្ (មាៃមហាភូ តរូ ប្ប ៤ ជាលដើ ម) ដូ ចលព្វេមកលៃះ ដេ់ ៃូ វការរាប្ប់ថា ជា
សភាវរូ ប្ប សេកា ណរូប្ប ៃិ ប្បផៃារូប្ប រូប្បរូ ប្ប ៃិ ង្ សមម សៃរូ ប្ប ។
អាកាសធាតុ ល្មះថា ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ។
កាយវិ ញ្ញតតិ ៃិ ង្វចី វិ ញ្ញតតិ ល្មះថា វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ។
េហុ ា (ភាវៈព្ោេ) នៃរូ ប្ប, មុ ទុា (ភាវៈទៃ់ ) នៃរូ ប្ប, កមម ញ្ញា (ភាវៈគួ រដេ់
ការង្ខរ) នៃរូ ប្ប ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិោំង្ ២ (សរុ ប្ប ៥ រូ ប្ប) ល្មះថា វិ ការរូ ប្ប ។
ឧប្បចយ (ការលកើ តដំ ប្បូង្) នៃរូ ប្ប, សៃត តិ (ការលកើ តប្បៃត គាា) នៃរូ ប្ប, ជរា (លសចកដី
ព្គាំព្គា) នៃរូ ប្ប, អៃិ ចាា (លសចកដី មិៃលទៀង្) នៃរូ ប្ប (សរុ ប្ប ៤ យា៉ាង្) ល្មះថា េកា ណរូ ប្ប,
កា ុង្េកា ណរូ ប្បោំង្លៃះ ព្ពះមាៃព្ពះភាគព្ាស់ជាតិ រូ ប្ប (រូ ប្បចដេលកើ ត) ៃុ ះឯង្ ល្មះថា
ឧប្បចយ ៃិ ង្សៃត តិ ។
រូ ប្បោំង្ ១១ យា៉ាង្លៃះ ចាត់ ជារូ ប្ប ២៨ លដ្ឋយអំ ណាចតួ សភាវៈចដេមាៃ (ប្បញ្ញាក់
ចំ ៃួៃសភាវៈ) លតើ ដូ ចលមដ ច ? គឺ ៖
គាថាសចមដ ង្រូ ប្បលដ្ឋយសភាវៈចដេមាៃ
ភូ តប្បបោទវិ សយា

ភាលវា ហទយមិ ចាប្បិ

ជី វិាហាររូ លប្បហិ

អដ្ឋឋរសវិ ធំ តថា
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ប្បរិ លចេ លោ ច វិ ញ្ញតតិ

វិកាលរា េកា ណៃតិ ច

អៃិ ប្បផនាា ទស លចតិ

អដឋ វីសវិធមភ លវ ។

រូ ប្បមាៃ ២៨ យា៉ាង្ គឺ ៃិ ប្បផៃារូប្ប ១៨ បាៃដេ់ មហាភូ តរូ ប្ប ៤ ប្បោទរូ ប្ប ៥
វិ សយរូ ប្ប ៤ ភាវរូ ប្ប ២ រួ មោំង្ហទយរូ ប្ប ១ ជី វិតរូ ប្ប ១ អាហាររូ ប្ប ១ ៃិ ង្អៃិ ប្បផៃារូប្ប ១០ គឺ
ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប១ វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ២ វិ ការរូ ប្ប ៣ េកា ណរូ ប្ប ៤ ចដេលព្វេមកលៃះ គឺ រូ ប្បសមុ លទេ សកា ុង្
រូ ប្បសង្គហៈលៃះ ។
អធិ ប្បាយរូ ប្បសមុ លទេ ស ១១ យា៉ាង្
១. មហាភូ តរូ ប្ប ៤
ក. ប្បឋវី ធាតុ
កា ុង្ប្បណា
ដ ធាតុ ៤ លនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ប្បឋវី ធាតុ មាៃ ៤ យា៉ាង្ គឺ េកា ណៈប្បឋវី
សសមាភរប្បឋវី អារមម ណប្បឋវី សមម តិប្បឋវី ។
កា ុង្ប្បណា
ដ ប្បឋវី ៤ យា៉ាង្លនាះ ប្បឋវី ចដេមកលហើ យកា ុង្ព្ប្បលយាគថា “កតមា អជឈតតិ កា
ប្បឋវី ធាតុ ? យំ អជឈតត ំ ប្បចា តតំ កកា ំ ខរិគតំ កកា តត ំ កកា ភាលវា អជឈតត ំ ឧបាទិ ៃា ំ(១)
ប្បឋវី ធាតុ ខ្លង្កា ុង្លតើ ដូ ចលមដ ច ? ធមម ជាតិ ណាជាខ្លង្កា ុង្ អាព្ស័ យៃូ វខលួៃ រឹ ង្ ខះ មាៃអាការ
រឹ ង្ មាៃសភាពរឹ ង្ ជាខ្លង្កា ុង្ ចដេវិ ញ្ញញណចូ េលៅកាៃ់ យកបាៃ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា
េកា ណប្បឋវី ។ េកា ណប្បឋវី លៃះល្មះថា មាៃប្បរិ មាណលព្ចើ ៃកា ុង្វតថ ុចដេព្បាកដជាដុ ំ រឹង្
មាៃចដក ោពៃ់ ថម ្អឹ ង្ជាលដើ ម, ល្មះថា មាៃប្បរិ មាណតិ ចកា ុង្វតថ ុ ចដេព្បាកដជារប្បស់រាវ
មាៃទឹ ក ្មជាលដើ ម ។ ប្បុ គគេកាេចាប្ប់ព្វេ់ វតថ ុចដេមាៃេកា ណប្បឋវី មាៃប្បរិ មាណតិ ច
រចមង្លព្វេថា “លៃះទៃ់ លៃះរាវ” សភាវៈចដេមាៃេកា ណរឹ ង្ ទៃ់ ជាលដើ ម ៃុ ះឯង្ ជា
េកា ណប្បឋវី ។ ចមៃពិ ត ភាពរឹ ង្កដី ភាពទៃ់ កដី ជាលដើ ម ក៏ ជាភាពរឹ ង្ដូ ចគាា រឹ ង្ខ្លលំង្ក៏ លៅថា
(១)

អភិ . វិ. ភ.៨០ ទំ .១៥២(ធាតុ វិ ភង្គ) , (២) អដឋ ោេិ ៃី (រូប្បវិ ភតតិ ទុ កៃិ លទេ សវណណនា),
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“រឹ ង្” ៃុ ះឯង្ ចំ ចណករឹ ង្តិ ចលៅថា “ទៃ់ ” ជាលដើ មលព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្អដឋ ោេិ ៃី (២) លោកលទើ ប្ប
លព្វេដេ់ េកា ណៈ នៃេកា ណប្បឋវី លៃះទុ កព្តឹ មចតមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ថា “កកា តត េកា ណា
ប្បឋវី ធាតុ ប្បឋវី ធាតុ មាៃភាពរឹ ង្ជាេកា ណៈ” ។
ប្បឋវី ចដេលព្វេទុ កយា៉ាង្លៃះថា “ប្បឋវឹ ខលណយយ វា ខណាលប្បយយ វា(១) ជី កច្ៃដី
លដ្ឋយខលួៃឯង្កដី លព្ប្បើ អាកដនទឲ្យជី កកដី ” ដូ លចា ះជាលដើ មកដី , លកាដ្ឋឋស ២០ យា៉ាង្ មាៃសក់
ជាលដើ មកដី , ប្បឋវី ខ្លង្លព្ត មាៃចដក ោពៃ់ ជាលដើ មកដី ល្មះថា សសមាភរប្បឋវី លព្ព្វះជាប្បឋវី
ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យសមាភរៈ (លព្គឿង្ព្ប្បកប្ប) មាៃពណ៌ កលិ ៃ រសជាលដើ ម លសចកដី ថា
លៅរូ ប្បធម៌ ោំង្អស់ (មិ ៃចមៃលៅចំ លព្វះេកា ណៈចដេរឹ ង្) ចដេលៅរួ មគាាជាដុ ំ ថា ប្បឋវី ។
ចំ ចណកប្បឋវី ចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា

“ប្បឋវី កសិ ណលមលកា

សញ្ញានាតិ (២)

ប្បុ គគេពួ កមួ យ ោគេ់ ចាស់ៃូ វប្បឋវី កសិ ណ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា អារមម ណប្បឋវី
អារមម ណប្បឋវី លៃះ បាៃដេ់ ប្បឋវី កសិ ណៃិ មិតតចដេជាអារមម ណ៍រប្បស់្ៃ ចដេលកើ តពី
ប្បឋវី កសិ ណភាវនាៃុ ះឯង្ អារមម ណប្បឋវី លៃះលៅមោ៉ាង្លទៀតថា ៃិ មិតតប្បឋវី (ប្បឋវី ចដេជា
ៃិ មិតត) ។
ប្បុ គគេអា កបាៃប្បឋវី កសិ ណ្ៃ លកើ តកា ុង្រូបាវចរលទវលោក លដ្ឋយអាៃុ ភាពនៃ
កសិ ណ្ៃលនាះ រចមង្មាៃល្មះថា ប្បឋវី លទវា លដ្ឋយអំ ណាចនៃ្ៃចដេជាលហតុ
ប្បឋវី លទវាលៃះឯង្ គប្បបីព្ជាប្បថា ល្មះថា សមម តិប្បឋវី ។
ៃិ លទេ សសចមដ ង្អធិ ប្បាយរូ ប្ប កា ុង្រូ ប្បសង្គហៈលៃះ ព្វកយថា ប្បឋវី ធាតុ លោកលព្វេ
សំ លៅយកេកា ណប្បឋវី គឺ សភាវៈចដេមាៃេកា ណៈរឹ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ប្បឋវី ៃុះឯង្ ជាធាតុ
លដ្ឋយអតថ ថា មិ ៃចមៃសតា មិ ៃចមៃជី វៈ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បមាៃល្មះថា ប្បឋវី ធាតុ ។
ខ. អាលបាធាតុ
(១)

វិ. មហា.ភ.៣ ទំ .៣៤៣

(២)

ទី .បាដិ . (ទសុ តត រសុ តត ) ១៩ ទំ .៣៤៤
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សូ មបីអាលបា ក៏ មាៃ ៤ យា៉ាង្ គឺ េកា ណអាលបា សសមាភរអាលបា អារមម ណអាលបា
សមម តិអាលបា ។
កា ុង្ប្បណា
ដ អាលបា ៤ យា៉ាង្លនាះ អាលបាចដេលោកលព្វេទុ កយា៉ាង្លៃះថា “តតថ កតមា
អជឈតតិ កា អាលបាធាតុ , យំ អជឈតត ំ ប្បចា តតំ អាលបា អាលបាគតំ លសា លហា លសា ហគតំ ពៃធ ៃតត ំ
រូ ប្បសស អជឈតត ំ ឧបាទិ ៃា ំ(១) កា ុង្ធាតុ ៤ លនាះ អាលបាធាតុ ខ្លង្កា ុង្លតើ ដូ ចលមដ ច ? ធមម ជាតិ ណាជា
ខ្លង្កា ុង្ អាព្ស័ យៃូ វខលួៃជាទឹ ក ដេ់ ៃូ វភាពជាទឹ ក មាៃសភាពសអិ ត ដេ់ ៃូ វភាពសអិ ត មាៃ
សភាពជាទី ជាប្ប់លៅនៃរូ ប្ប ជាខ្លង្កា ុង្ចដេវិ ញ្ញញណចូ េលៅកាៃ់ យកបាៃ” ដូ លចា ះជាលដើ ម
ល្មះថា េកា ណអាលបា បាៃដេ់ សភាវៈចដេមាៃេកា ណៈព្ជួតព្ជាប្ប (ឬជាប្ប់សអិ ត) ៃុ ះឯង្
ដូ ចលោកលព្វេទុ កថា “ប្បគឃរណេកា ណា អាលបាធាតុ

(២)

អាលបាធាតុ មាៃសភាពព្ជួតព្ជាប្ប

ជាេកា ណៈ” លសចកដី ថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃប្បរិ មាណលព្ចើ ៃក៏ ព្ជួតព្ជាប្ប លធាើ ឲ្យវតថ ុលនាះលៅជារាវ
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃប្បរិ មាណតិ ចក៏ ព្តឹ មចតជាប្ប់សអិ តកា ុង្វតថ ុ ។
អាលបាចដេលោកលព្វេទុ កយា៉ាង្លៃះថា “អាប្បសមឹ ៃិ មិតតំ គណាិតពា ,ំ កលត វា អកលត
វា(៣) គប្បបីកាៃ់ យកៃិ មិតតកា ុង្អាលបាចដេលធាើ ល ើង្ ឬចដេមិ ៃបាៃលធាើ ល ើង្” ដូ លចា ះជាលដើ ម
ជាអាលបាចដេលៅកា ុង្ភាជៃៈខលះ កា ុង្អណដូង្ខលះ កា ុង្ព្សះខលះជាលដើ មកដី , លកាដ្ឋឋស ១២ យា៉ាង្
មាៃព្ប្បមាត់ លសល សម ជាលដើ មកដី , អាលបាខ្លង្លព្តដនទលទៀត មាៃទឹ កលភល ៀង្ ទឹ កឫសល
សមបកល

ើ ទឹ កច្ល ល

ើ ទឹ ក-

ើ ជាលដើ មកដី ល្មះថា សសមាភរអាលបា លព្ព្វះជាអាលបាចដេព្ប្បព្ពឹ តត

លៅព្ពមជាមួ យសមាភរៈ មាៃពណ៌ កលិ ៃ រស ជាលដើ ម លសចកដី ថា លៅរូ ប្បធម៌ ោំង្អស់ (មិ ៃ
ចមៃលៅចំ លព្វះេកា ណៈចដេព្ជួតព្ជាប្ប) ចដេលៅរួ មគាាជាវតថ ុរាវ ថា អាលបា ។

(១)

វិសុទធិ មគគ .លសសកសិ ៃិ លទេ ស, (២) អដឋ ោេិ ៃី ( រួ ប្បវិ ភតតិ ទុ កក ៃិលទេ សវណណនា),

(៣)

វិ សុទធិ មគគ (លសសកសិ ណៃិ លទេ ស), (៤) ទី .បាដិ . (ទសុ តត រសុ តត ) ១៩ ទំ .៣៤៥ ។
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ចំ ចណកអាលបាចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា “អាលបាកសិ ណលមលកា សញ្ញានាតិ (៤)
ប្បុ គគេពួ កមួ យរចមង្ោគេ់ ចាស់ៃូ វអាលបាកសិ ណ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា អារមម ណអាលបា ។ អារមម ណអាលបា លៃះ បាៃដេ់ អាលបាកសិ ណៃិ មិតតចដេជាអារមម ណ៍រប្បស់្ៃ
ចដេលកើ តពី អាលបាកសិ ណភាវនាៃុ ះឯង្ អារមម ណអាលបាលៃះ លៅមោ៉ាង្លទៀតថា ៃិ មិតតអាលបា (អាលបាចដេជាៃិ មិតត) ។
ប្បុ គគេអា កបាៃអាលបាកសិ ណ្ៃ លកើ តកា ុង្រូបាវចរលទវលោក លដ្ឋយអាៃុ ភាពនៃ
កសិ ណ្ៃលនាះ រចមង្មាៃល្មះថា អាលបាលទវា លដ្ឋយអំ ណាចនៃ្ៃចដេជាលហតុ
អាលបាលទវាលៃះឯង្ គប្បបីព្ជាប្បថា ល្មះថា សមម តិអាលបា ។
កា ុង្ៃិ លទេ សអធិ ប្បាយរូ ប្បសង្គហលៃះ ព្វកយថា “អាលបា” គប្បបីព្ជាប្បថា សំ លៅយក
េកា ណអាលបា គឺ សភាវៈចដេមាៃេកា ណៈព្ជួតព្ជាប្បលនាះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ អាលបាៃុ ះឯង្ ជាធាតុ
លដ្ឋយអតថ ថា មិ ៃចមៃសតា មិ ៃចមៃជី វៈ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បល្មះថា អាលបាធាតុ ។
គ. លតលជាធាតុ
សូ មបីកាុង្វារៈចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្លតលជាធាតុ លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ាមទំ ៃង្
ដូ ចគាាលៃះ លព្វេគឺ សូ មបីលតលជាលនាះក៏ មាៃ ៤ យា៉ាង្ មាៃេកា ណលតលជាជាលដើ ម ។
លសចកដី ថា លតលជា ចដេលោកលព្វេទុ កយា៉ាង្លៃះថា “កតមា អជឈតតិ កា លតលជាធាតុ ? យំ អជឈតត ំ ប្បចា តតំ លតលជា លតលជាគតំ (១) លតលជាធាតុ ខ្លង្កា ុង្លតើ ដូ ចលមដ ច ? ធមម ជាតិ ណា
ជាខ្លង្កា ុង្ អាព្ស័ យៃូ វខលួៃ ជាសភាពលតដ ដេ់ ៃូ វសភាពលតដ ជាចំ ហាយ ដេ់ ៃូ វភាពជា
ចំ ហាយ ជាធមម ជាតិ អប្ប់កលដដ ដេ់ ៃូ វភាពអប្ប់កលដដ ជាខ្លង្កា ុង្ ចដេវិ ញ្ញញណចូ េលៅកាៃ់
យកបាៃ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា េកា ណលតលជា ។ បាៃដេ់ លភលើ ង្ចដេលធាើ ឲ្យកាយលតដសពា ១, ចដេលធាើ ឲ្យកាយព្គាំព្គា ១, ចដេលធាើ ឲ្យកាយលតដព្កហាយ ១, លធាើ ឲ្យវតថ ុចដេលគសុី

(១)

អភិ .វិ. ភ ៨០ ទំ .១៥៤ (ធាតុ វិ ភង្គ)
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្ឹ ក ទំ ព្វ េិ ទធ ភល កសលហើ យ ដេ់ ៃូ វភាពព្ទុឌលព្ោមរេួ យអស់ ១ ។ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ជាលតលជាខ្លង្
លព្ត បាៃដេ់ លតលជាចដេលព្វេយា៉ាង្លៃះថា លភលើ ង្ឧស លភលើ ង្សំ ប្បកល

ើ លភលើ ង្សលឹ កល

ើ

លភលើ ង្លៅម ដូ លចា ះជាលដើ ម ចដេសំ លៅយកភាពលតដចដេមាៃលៅកា ុង្លភលើ ង្ឧសជាលដើ មលនាះ
លសចកដី ថា អណា
ដ តលភលើ ង្មិ ៃចមៃេកា ណលតលជាលទ ចតភាពលតដ ឬសភាវៈលតដ ចដេមាៃលៅ
កា ុង្អណា
ដ តលភលើ ង្ៃុ ះឯង្ ល្មះថា េកា ណលតលជា លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា
“ឧណាតត េកា ណា លតលជាធាតុ (១) លតលជាធាតុ មាៃសភាវៈលតដជាេកា ណៈ” ។
ចំ ចណកអណា
ដ តលភលើ ង្ចដេមៃុ សសលព្វេលដ្ឋយលវាហារយា៉ាង្លៃះថា

“ប្បំ ពក់ លភលើ ង្

ដុ តលភលើ ង្ ប្បង្ខកត់ លភលើ ង្ លភលើ ង្ល្ះសលនាធសលៅធ”ជាលដើ ម ចដេមិ ៃបាៃសំ លៅដេ់ ភាពលតតជា
សំ ខ្លៃ់ ល្មះថា សសមាភរៈលតលជា លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យសមាភរៈ មាៃពណ៌ កលិ ៃ រស
ជាលដើ ម លសចកដី ថា លៅរូ ប្បធម៌ ោំង្អស់ (មិ ៃចមៃលៅចំ លព្វះេកា ណៈចដេលតដ) ចដេលៅ
រួ មគាាកា ុង្អណា
ដ តលភលើ ង្ថា លតលជា ។
ចំ ចណកលតលជាចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា “លតលជាកសិ ណលមលកា សញ្ញានាតិ (២)
ប្បុ គគេពួ កមួ យ ោគេ់ ចាស់ៃូ វលតលជាកសិ ណ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា អារមម ណលតលជា ។
អារមម ណលតលជាលៃះ បាៃដេ់ លតលជាកសិ ណៃិ មិតត ចដេជាអារមម ណ៍រប្បស់្ៃចដេលកើ ត
ពី លតលជាកសិ ណភាវនាៃុ ះឯង្ អារមម ណលតលជាលៃះ លៅមោ៉ាង្លទៀតថា ៃិ មិតតលតលជា (លតលជា
ចដេជាៃិ មិតត) ។
ប្បុ គគេអា កបាៃលតលជាកសិ ណ្ៃ លកើ តកា ុង្រូ បាវចរលទវលោក លដ្ឋយអាៃុ ភាពនៃ
កសិ ណ្ៃលនាះ រចមង្មាៃល្មះថា លតលជាលទវា លដ្ឋយអំ ណាចនៃ្ៃចដេជាលហតុ
លតលជាលទវាលៃះឯង្ គប្បបីព្ជាប្បថា ល្មះថា សមម តិលតលជា ។

(១)

អដឋ ោេិ ៃី (រូ ប្បវិ ភតតិ ទុ កៃិ លទេ សវណណនា) , (២) ទី .បាដិ . (ទសុ តត រសុ តត ) ១៩ ទំ .៣៤៥
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កា ុង្ៃិ លទេ សអធិ ប្បាយរូ ប្បសង្គហលៃះ គប្បបីព្ជាប្បថា ព្វកយថា “លតលជា” សំ លៅយក
េកា ណលតលជា គឺ សភាវៈចដេមាៃេកា ណៈលតដលនាះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លតលជាៃុ ះឯង្ ជាធាតុ លដ្ឋយ
អតថ ថា មិ ៃចមៃសតា មិ ៃចមៃជី វៈ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា លតលជាធាតុ ។
ឃ. វាលយាធាតុ
សូ មបីកាុង្ព្វកយោក់ ទង្ៃឹ ង្វាលយាធាតុ

គប្បបីព្ជាប្បាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេលហើ យ

ោក់ ទង្ៃឹ ង្ធាតុ ៣ ខ្លង្លដើ មលនាះចុ ះ ។
េកា ណវាលយា ចដេសំ លៅយកកា ុង្ទី លៃះ បាៃដេ់ វាលយាខ្លង្កា ុង្ ចដេមកលហើ យ
កា ុង្ព្ប្បលយាគថា “ឧទធ ង្គមា វាា ។េ។ ប្បសាលោ (១) ខយេ់ ប្បក់ ពី លព្កាមល ើង្លេើ ខយេ់ ប្បក់ ពី
លេើ លៅលព្កាម ខយេ់ លដកលៅខ្លង្កា ុង្ន្េ (ខយេ់ ខ្លង្លព្តលព្វះលវៀៃ) ខយេ់ លដកលៅកា ុង្ព្កពះ
(ខយេ់ ខ្លង្កា ុង្លព្វះលវៀៃ) ខយេ់ ប្បក់ ្សពា ្ាយសពា អវយវៈតូ ចធំ ។េ។ ខយេ់ ដកដលង្ាើម
លចែ”ជាលដើ ម សំ លៅយកេកា ណៈចដេតឹ ង្ (ឬប្បក់ ដត់ ) កា ុង្កង្ខយេ់ ចដេមាៃល្មះ
យា៉ាង្លនាះៗ ជាសំ ខ្លៃ់ សូ មបីវាលយាខ្លង្លព្ត ចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា “កតមា ព្វហិ រា
វាលយាធាតុ ។ យំ ព្វហិ រំ វាលយា វាលយាគតំ ថមភិ តតត ំ ។លប្ប។ វិធូប្បៃវាា

(២)

វាលយាធាតុ ខ្លង្-

លព្ត លតើ ដូ ចលមដ ច ? ធមម ជាតិ ណា ជាខ្លង្លព្ត ជាសភាពប្បក់ ដត់ ដេ់ ៃូ វភាពប្បក់ ដត់ មាៃ
ភាពលធាើ រូប្បឲ្យរឹ ង្ប្បុឹ ង្ ជាខ្លង្លព្ត ចដេវិ ញ្ញញណមិ ៃចូ េលៅកាៃ់ យកបាៃលទ ។េ។ ខយេ់
ចដេាំង្ល ើង្អំ ពី្ិល ត” ដូ លចា ះជាលដើ ម យា៉ាង្លៃះឯង្ គឺ សំលៅយកសភាវៈ ចដេតឹ ង្ ចដេ
មាៃលៅកា ុង្កង្ខយេ់ ចដេមាៃល្មះយា៉ាង្លនាះៗជាសំ ខ្លៃ់ លព្ព្វះព្ប្បសិ ៃលប្បើ កាៃ់ យកកង្ខយេ់ ោំង្អស់ ក៏ រចមង្ដេ់ ៃូ វភាវៈជា សសមាភរវាលយា ។
ព្វកយចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្ អារមម ណវាលយា ៃិ ង្ សមម តិវាលយា គប្បបីព្ជាប្បាមៃ័ យចដេ
បាៃលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។ វាលយាៃុ ះឯង្ ជាធាតុ លដ្ឋយអតថ ថា មិ ៃចមៃសតា មិ ៃចមៃជី វៈ

(១)

អភិ .វិ . ៨០ ទំ .១៥៦.១៥៧ (ធាតុ វិ ភង្គ),

(២)

អភិ .វិ . ភ.៨០ ទំ .១៥៦(ធាតុ វិ ភង្គ), (៣) អដឋ ោេៃី (រូ ប្បកណឌ) ។
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លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា វាលយាធាតុ ។ លព្ព្វះលហតុ ចដេសំ លៅយកេកា ណៈ ចដេ
តឹ ង្ (ឬប្បក់ ដត់ ) ៃុ ះឯង្ លោកលទើ ប្បលព្វេទុ កថា វិ តថមភ ៃេកា ណា វាលយាធាតុ (៣) វាលយាធាតុ
មាៃភាពតឹ ង្ (ឬប្បក់ ដត់ ) ជាេកា ណៈ ប្បុ គគេមាៃល្មះថា សមផ សសវាលយាធាតុ កា ុង្លពេ
ចដេដឹ ង្ដេ់ ភាពតឹ ង្ ែ័រ កា ុង្វតថ ុចដេចាប្ប់កាៃ់ ៃុ ះឯង្ ។
អធិ ប្បាយភាពជាមហាភូ ត នៃរូ ប្ប ៤ យា៉ាង្
ដំ ប្បូង្គប្បបីព្ជាប្បៃូ វ ភូ ត-ស័ ពេ យា៉ាង្លៃះថា ភូ ត-ស័ ពេ លៃះ លព្ប្បើ កាុង្អតថ ថា ខៃធ ៥ ខលះ,
អមៃុ សសខលះ, ធាតុ ខលះ, មាៃពិ តខលះ, ព្ពះខីណាព្សពខលះ, សតា ខលះ, លដើ មល

ើ ខលះជាលដើ ម ។

ចមៃពិ ត ភូ ត-ស័ ពេ លៃះ លឃើ ែលព្ប្បើ កាុង្អតថ ថា ខៃធ ៥ ដូ ចកា ុង្ព្ប្បលយាគថា “ភូ តមិ ទៃតិ
ភិ កា លវ សមៃុ ប្បសសថ(១) មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ អា កោំង្ឡាយចូ រលឃើ ែថា វតថ ុលៃះជាភូ ត (ជាខៃធ
៥) ដូ លចា ះចុ ះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
លឃើ ែលព្ប្បើ កាុង្អតថ ថា អមៃុ សស ដូ ចកា ុង្ព្ប្បលយាគថា“យាៃី ធ ភូ ាៃិ សមាគាៃិ (២)
ពួ កភូ តឯណា (ពួ កអមៃុ សសឯណា) ចដេមកព្ប្បជុ ំគាាកា ុង្ទី លៃះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
លឃើ ែលព្ប្បើ កាុង្អតថ ថា ធាតុ ៤ ដូ ចកា ុង្ព្ប្បលយាគថា “ចាតលរា លខ្ល ភិ កា ុ មហាភូ ាលហតុ
ចាតលរា មហាភូ ា ប្បចា លយា រូ ប្បកា ៃធសស ប្បញ្ញញប្បនាយ(៣) មាាេភិ កា ុ មហាភូ តោំង្ ៤ (ធាតុ ៤) ជា
លហតុ ជាប្បចា័ យលដើ មបីប្បញ្ញ តតិៃូ វរូ ប្បកា ៃធ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
លឃើ ែលព្ប្បើ កាុង្អតថ ថា មាៃពិ ត ដូ ចកា ុង្ព្វកយថា “ភូ តសមឹ បាចិ តតិយំ (៤) កាេមាៃពិ តក៏
ជាបាចិ តតិយ” ដូ លចា ះជាលដើ ម។

(១)

ម.មូ .(មហាតណា
ា សង្ាយសូ ព្ត) ប្បិ ២២, (២)ខុ.សុ .(រតៃសូ ព្ត) ប្បិ . ៥២ ទំ .៦

(៣)

ម.ឧ.(មហាប្បុ ណណមសូ ព្ត)ប្បិ . ២៦ ទំ .១៩៣,

(៤) វិ.មហា.(បាចិ តតិយកណ
ឌ,

ភូ ាលរាចៃសិ កាាប្បទ) ប្បិ .៣ ទំ .៣១៧
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លឃើ ែលព្ប្បើ កាុង្អតថ ថា ព្ពះខីណាព្សព ដូ ចកា ុង្ព្វកយថា “លយា ច កាេឃលោ ភូ លា(៥)
ចំ ចណកសតា ណា (ព្ពះខីណាព្សព) ជាអា កសុី ៃូ វកាេ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
លឃើ ែលព្ប្បើ កាុង្អតថ ថា សតា ដូ ចកា ុង្ព្ប្បលយាគថា “សលពា វ ៃិ កាិប្បិសសៃតិ ភូ ា លោលក
សមុ សសយំ (៦) ពួ កសតា ោំង្អស់ មុ ខជាៃឹ ង្ដ្ឋក់ ចុ ះៃូ វរាង្កាយ កា ុង្លោក (លនាះ) មិ ៃខ្លៃ
ល ើយ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
លឃើ ែលព្ប្បើ កាុង្អតថ ថា លដើ មល
លធាើ ភូតគាម (លដើ មល

ើ ដូ ចកា ុង្ព្វកយថា “ភូ តគាមបាតពយាយ បាចិ តតយំ (១)

ើ ) ឱយវិ នាស ព្តូវអាប្បតតិ បាចិ តតយ” ដូ លចា ះ។

គប្បបីព្ជាប្បថា ភូ ត-ស័ ពេ កា ង្
ុ រូ ប្បសង្គហៈលៃះ សំ លៅយកធាតុ ៤ មាៃ ប្បឋវី ធាតុ ជាលដើ ម
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ភូ ត គឺ ធាតុ ៤ លៃះឯង្ ល្មះថា មហាភូ ត លព្ព្វះព្បាកដជារប្បស់ធំ , លព្ព្វះដូ ចជា
មហាភូ ត គឺ អា កលេង្លសៀក ឬយកាិ ៃី, លព្ព្វះព្តូវមាៃការរកាលព្ចើ ៃ លព្ព្វះមាៃវិ ការលព្ចើ ៃ
ៃិ ង្លព្ព្វះជារប្បស់មាៃពិ ត ។
ល្មះថា មហាភូ ត លព្ព្វះព្បាកដជារប្បស់ធំ លតើ ដូ ចលមដ ច ? លសចកដី ថា ភូ ត គឺ ធាតុ ៤
ល្មះថា មហាភូ ត លព្ព្វះព្បាកដជារប្បស់ធំ ោំង្កា ុង្ឧបាទិ ៃា កសនាតៃ (ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្
ចដេសលព្មចពី កមម ) ោំង្កា ុង្អៃុ បាទិ ៃា កសនាដៃ (ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្តចដេមិ ៃបាៃសលព្មច
ពី កមម ) ។
ចមៃពិ ត អតត ភាពរប្បស់សតា ចដេព្បាកដជាអតត ភាពធំ បាៃលនាះ ព្តឹ មចតជាធាតុ ៤
លៃះព្ប្បជុ ំគាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ អតត ភាពធំ មួយរយលយាជៃ៍ ឬសូ មបីនព្កចេង្ជាង្លៃះក៏ មាៃ ដូ ចព្ទង្់
ព្ាស់ទុ កថា “សៃតិ ភិ កា លវ មហាសមុ លទេ លយាជៃសតិ កាប្បិ អតត ភាវា(២) មាាេភិ កា ុោង្
ំ ឡាយ

(៥)

ខុ.ជា.ទុ ក.(មូ េប្បរិ យាយជាតក) ប្បិ . ៥៨ ទំ .១៣៣,

(១)

វិ.មហា. (ភូ តគាមសិ កាាប្បទ) ប្បិ .៣ ទំ .៣៤៩, (២) អង្គុ. អដឋ ក. (ឧលបាសថសូ ព្ត) ប្បិ ៤៨ ទំ .១០៤

(៦)

ទី .មហា.(មហាប្បរិ ៃិព្វាៃសូ ព្ត) ប្បិ .១៦ ទំ .៣២៦ ។
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អតត ភាពមាៃទំ ហំមួយរយលយាជៃ៍ ក៏ មាៃលៅកា ុង្មហាសមុ ព្ទ” ដូ លចា ះជាលដើ ម លៃះគឺ លសចកដី
ព្បាកដជារប្បស់ធំ កាុង្ឧបាទិ ៃា កសនាតៃ ។
មោ៉ាង្លទៀតខៃធ សនាតៃខ្លង្លព្តចដេធំ ោំង្ឡាយ

គឺ លោកធាតុ ដ៏ ធំ

ចដេព្ប្បកប្ប

លដ្ឋយទាី ប្បោំង្៤ ភា ំ មហាសមុ ព្ទជាលដើ ម ក៏ ព្តឹ មចតជាធាតុ ៤ ចដេព្ប្បជុ ំគាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃ
អាី លព្តពី លៃះលទ លៃះគឺ លសចកដី ព្បាកដជារប្បស់ធំ កាុង្អៃុ បាទិ ៃា កសនាតៃ ។ លព្ព្វះព្បាកដជា
រប្បស់ធំ ាមលសចកតី ដូចលព្វេមកលៃះ ភូ ត ៤ គឺ ធាតុ ៤ លៃះ លទើ ប្បល្មះថា មហាភូ ត ។
ល្មះថា មហាភូ ត លព្ព្វះដូ ចជាមហាភូ ត លតើ ដូចលមដ ច ? គឺ ដូ ចជាអា កលេង្លសៀក
លោកលៅថាមហាភូ ត លព្ព្វះភាពជាអា កលបាកប្បលញ្ញេតខ្លលំង្ លដ្ឋយការលធាើ ទឹកចដេមិ ៃចមៃ
ជាចកវមណីលោះ ឲ្យលឃើ ែជាចកវមណី លធាើ ដុំដីចដេមិ ៃចមៃជាមាស ឲ្យលឃើ ែជាមាសជា
លដើ ម យា៉ាង្ណាមិ ែ ភូ តគឺ ធាតុ ៤ លៃះ មិ ៃចមៃពណ៌លខៀវលដ្ឋយខលួៃឯង្ល ើយ ក៏ លធាើ (ឧបា
ោយរូ ប្ប) ឲ្យលឃើ ែជាពណ៌លខៀវ មិ ៃចមៃពណ៌លេឿង្លោះ ក៏ លធាើ ឲ្យលឃើ ែជាពណ៌លេឿង្
មិ ៃចមៃពណ៌ព្កហមលោះ ក៏ លធាើ ឲ្យលឃើ ែជាពណ៌ព្កហមជាលដើ ម ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ។
មោ៉ាង្លទៀត លព្ប្បៀប្បដូ ចយកាិ ៃី លោកលៅថាមហាភូ ត លព្ព្វះភាពចដេលបាកប្បលញ្ញេតខ្លលំង្

លដ្ឋយអំ ណាចនៃការប្បិ ទបាំង្ៃូ វសភាវៈពិ តចដេគួ រឲ្យខ្លលចរប្បស់ខលួៃ

លហើ យលបាក

ប្បលញ្ញេតសតា ោំង្ឡាយលដ្ឋយពណ៌សមបុរ ព្ទង្់ព្ោយ ដំ លណើរចកព្កាយដ៏ េាត់ េា ៃ់ គួរឲ្យ
ព្សោែ់លពែចិ តត យា៉ាង្ណាមិ ែ, ភូ តគឺ ធាតុ ៤ លៃះ ក៏ ប្បិទបាំង្េកា ណៈពិ ត មាៃេកា ណៈរឹ ង្
រប្បស់ខលួៃជាលដើ ម

លហើ យលបាកប្បលញ្ញេតព្វេជៃលដ្ឋយពណ៌សមបុរ

ព្ទង្់ព្ោយ

ដំ លណើរ

ចកព្កាយដ៏ េាត់ េា ៃ់ គួ រឲ្យព្សោែ់លពែចិ តត កា ុង្រូ ប្បកាយចដេលបាកប្បលញ្ញេតឲ្យលឃើ ែថា
ជាន្ទសតី ជាប្បុ រសជាលដើ ម ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ លព្ព្វះដូ ចជាមហាភូ ត គឺ អា កលេង្លសៀក ឬយកាិ ៃី
ាមលសចកដី ដូចលព្វេមកលៃះ ភូ តគឺ ធាតុ ៤ លៃះ លទើ ប្បល្មះថា មហាភូ ត ។
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ល្មះថា មហាភូ ត លព្ព្វះព្តូវមាៃការរកាលព្ចើ ៃ លតើ ដូ ចលមដ ច ? លសចកដី ថា ភូ តគឺ
ធាតុ ៤ លៃះ មាៃការព្តូវរកា គឺ ទំ ៃុកប្បព្មុង្លដ្ឋយប្បចា័ យោំង្ឡាយ មាៃអាហារ លព្គឿង្
លសល ៀកដណដប្ប់ ថាាំចកលរាគជាលដើ មលព្ចើ ៃយា៉ាង្ លដ្ឋយការទំ ៃុកប្បំ រុង្លរៀង្រាេ់ នថង ាមលវោ
ដ៏ សមគួ រ លទើ ប្បអាចាំង្លៅបាៃ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃ លព្ព្វះព្តូវមាៃការរកាលព្ចើ ៃ ាមលសចកដី
ដូ ចលព្វេមកលៃះ ភូ តគឺ ធាតុ ៤ លៃះ លទើ ប្បល្មះថា មហាភូ ត ។
ល្មះថា មហាភូ ត លព្ព្វះមាៃវិ ការលព្ចើ ៃ លតើ ដូ ចលមដ ច ? លសចកដី ថា ភូ តគឺ ធាតុ ៤ លៃះ
មាៃវិ ការ (លសចកដី ចព្ប្បព្ប្បួេ) លព្ចើ ៃ លដ្ឋយអំ ណាចធាតុ ៤ ចដេជាអៃុ បាទិ ៃា កសនាតៃខ្លង្
លព្ត ដេ់ ៃូ វភាពចព្ប្បព្ប្បួេលៅជាល្សង្ ៗ កា ង្
ុ លពេចដេកប្បបដេ់ ៃូ វលសចកដី វិនាស លព្ព្វះ
លភលើ ង្ខលះ លព្ព្វះទឹ កខលះ លព្ព្វះខយេ់ ខលះជាលដើ ម ៃិ ង្លដ្ឋយអំ ណាចធាតុ ៤ចដេជាឧបាទិ ៃា កសនាតៃខ្លង្កា ុង្ ដេ់ ៃូ វភាពចព្ប្បព្ប្បួេលៅកា ុង្លពេលនាះ ៗ លព្វេគឺ កាេធាតុ ដី កលព្មើ ក រាង្កាយលៃះក៏ រឹង្ លធាើ ចេនាបាៃលដ្ឋយេំ បាក ហាក់ ដូ ចជាព្តូវពស់កដឋ មុខចឹ កដូ លចាាះ, កាេ
ធាតុ ទឹ កកលព្មើ ក រាង្កាយលៃះក៏ លសើ មរេរហាក់ ដូ ចជាចង្់រេួ យ លព្ព្វះព្តូវពស់ប្បូ តិមុ ខចឹ ក
ដូ លចាាះ, កាេធាតុ លភលើ ង្កលព្មើ ក រាង្កាយលៃះក៏ លតតលរាេរាេ ហាក់ ដូ ចជាព្តូវពស់អគគិ មុខ
ចឹ កដូ លចាាះ ៃិ ង្កាេធាតុ ខយេ់ កលព្មើ ក រាង្កាយហាក់ ដូ ចជាព្តូវកាត់ ព្តូវវះ កា ុង្លពេចដេ
ព្តូវពស់សតថ មុ ខចឹ កដូ លចាាះ លព្ព្វះមាៃវិ ការលព្ចើ ៃ ាមលសចកតី ដូចលព្វេមកលៃះ ភូ តគឺ ធាតុ ៤
លៃះ លទើ ប្បល្មះថា មហាភូ ត ។
ល្មះថា មហាភូ ត លព្ព្វះជារប្បស់មាៃពិ តលព្ចើ ៃ លតើ ដូ ចលមត ច ? លសចកតី ថា ភូ តគឺ ធាតុ
៤ លៃះ ជារប្បស់មាៃពិ តលព្ចើ ៃ យា៉ាង្ពិ តព្បាកដ លព្ព្វះអាចកំណត់ កាៃ់ យកបាៃលដ្ឋយញាណ
ចដេដឹ ង្ចាស់ាមលសចកតី ពិតថា ដកសតា ប្បុ គគេចដេមិ ៃមាៃពិ តលចែលហើ យ ក៏ មាៃចត
ធាតុ ៤ លៃះឯង្ ចដេមាៃពិ ត ៃិ ង្មាៃលៅលព្ចើ ៃ លដ្ឋយអំ ណាចនៃការមាៃភាពល្សង្គាាលព្ចើ ៃ
យា៉ាង្

ាមប្បចា័ យចដេមាៃភាពល្សង្គាាលព្ចើ ៃយា៉ាង្

ៃិ ង្លដ្ឋយអំ ណាចនៃការព្តូវ

លព្ប្បើ លសចកតី ពោយាមលព្ចើ ៃ លដើ មបីកំណត់ កាៃ់ យក លព្ព្វះជារប្បស់មាៃពិ ត ាមលសចកតី ដូច
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លព្វេមកលៃះ ភូ តគឺ ធាតុ ៤ លៃះ លទើ ប្បល្មះថា មហាភូ ត ។ ធាតុ ៤លៃះ ល្មះថា មហាភូ ត
ាមលសចកតី ដូចលព្វេមកលៃះ្ង្ ល្មះថា រូ ប្ប លដ្ឋយអតថ ថា វិ នាស លព្ព្វះប្បចា័ យចដេជា
ប្បដិ ប្បកា លនាះ្ង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា មហាភូ តរូ ប្ប ។
អធិ ប្បាយព្វកយថាឧបាោយរូ ប្ប
រូ ប្បចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅអាព្ស័ យមហាភូ តរូ ប្ប ល្មះថា ឧបាោយរូ ប្ប ។
សួ រថា

លោះប្បី បាៃល្មះថា ឧបាោយរូ ប្ប លព្ព្វះភាវៈជារូ ប្បចដេអាព្ស័ យមហា-

ភូ តរូ ប្បយា៉ាង្លៃះក៏ លដ្ឋយ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត មហាភូ តរូ ប្បៃី មួយៗ រចមង្ជាទី អាព្ស័ យនៃមហាភូ តរូ ប្ប
ដ៏ លសស ាមព្ពះបាេី ចដេលព្វេថា “ឯកំ មហាភូ តំ ប្បដិ ចា តលយា មហាភូ ា
ភូ ត ៣ អាព្ស័ យមហាភូ ត ១

(១)”

មហា

ដូ លចា ះជាលដើ ម កាេលប្បើ ដូលចា ះ មហាភូ ត៣ លនាះ

ក៏ រចមង្ដេ់ ៃូ វភាវៈជាឧបាោយរូ ប្បចដរ លព្ព្វះអាព្ស័ យមហាភូ តរូ ប្ប១ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ?
ល្លើ យថា លសចកដី លៃះមិ ៃដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យលៃះលទ លព្ព្វះការបាៃល្មះថា
ជាឧបាោយរូ ប្បលនាះ រចមង្សលព្មចដេ់ រូ ប្បចដេអាព្ស័ យមហាភូ តរូ ប្ប ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ចំ ចណករូ ប្បណាអាព្ស័ យមហាភូ ត្ង្ ខលួៃឯង្ព្តូវរូ ប្បធម៌ ដនទលទៀតអាព្ស័ យ្ង្ រូ ប្បលនាះ
មិ ៃល្មះថា ឧបាោយរូ ប្បល ើយ លព្ព្វះដូ លចាាះ មហាភូ តោំង្ឡាយៃី មួយៗ សូ មបីព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
អាព្ស័ យមហាភូ តរូ ប្បដ៏ លសស លដ្ឋយអំ ណាចធាតុ ៤ លនាះព្ប្បព្ពឹ តតលៅអាព្ស័ យគាាៃឹ ង្គាា
លោះប្បី ដូលចាាះក៏ រចមង្មិ ៃបាៃល្មះថា ឧបាោយរូ ប្បល ើយ លព្ព្វះខលួៃព្តូវរូ ប្បធម៌ ដនទលទៀត
អាព្ស័ យលនាះឯង្ ចំ ចណករូ ប្បធម៌ ដ៏លសសពី មហាភូ តរូ ប្ប ៤ មាៃប្បោទរូ ប្បជាលដើ ម លព្ព្វះ
លហតុ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅអាព្ស័ យមហាភូ តចតមោ៉ាង្
លព្ព្វះដូ លចាាះ ក៏ រចមង្បាៃល្មះថា ឧបាោយរូ ប្ប ។

(១)

អភិ .ប្ប (ប្បដិ ចាវារៈ)

មិ ៃព្តូវបាៃរូ ប្បដនទអាព្ស័ យល ើយ
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២. ប្បោទរូប្ប ៥
ក. ចកា ប្ប
ុ ោទ
កា ុង្ទី លៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បព្ប្បលភទរប្បស់ចកា ម
ុ ុ ៃថា មាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ ប្បញ្ញញចកា ុ (ចភា ក
គឺ ប្បញ្ញញ) ៃិ ង្ មំ សចកា ុ (ចភា កោច់ ) ។
កា ុង្ប្បណា
ត ចកា ុោំង្ ២ យា៉ាង្លនាះ ប្បញ្ញញចកា ុមាៃ ៥ យា៉ាង្ គឺ ពុ ទធចកា ុ ១, សមៃត ចកា ុ ១,
ញាណចកា ុ ១, ទិ ពា ចកា ុ ១, ធមម ចកា ុ ១ ។
កា ុង្ប្បណា
ត ប្បញ្ញញចកា ុ ៥ យា៉ាង្លនាះ ចកា ុចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា “អទេ សំ លខ្ល អហំ
ភិ កា លវ ពុ ទធចកា នា
ុ លោកំ លវាលោលកលនាត សលតត អប្បបរជលកា ។លប្ប។ ទុ វិញ្ញញប្បលយ

មាាេភិ កា ុ

(១)

ោំង្ឡាយ តថាគតកំពុង្ព្ប្បលមើ េលមើ េសតា លោកលដ្ឋយពុ ទធចកា ុ ក៏ បាៃលឃើ ែៃូ វពួ កសតា
ចដេមាៃធូ េីតិ ចកា ុង្ចភា កខលះ ។េ។ ជាសតា ចដេតថាគតឲ្យព្ាស់ដឹ ង្បាៃលដ្ឋយព្កខលះ”
ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា ពុ ទធចកា ុ ពុ ទធចកា ុលៃះគឺ ឥន្ទៃេិ យប្បលរាប្បរិ យតតិ ញ្ញញណ(ញាណចដេដឹ ង្ៃូ វ
ភាពចាស់កាល

ៃិ ង្ភាពទៃ់ ខាីនៃឥន្ទៃេិ យរប្បស់សតា ោំង្ឡាយ)

ៃិ ង្អាសយាៃុ សយញ្ញញណ

(ញាណចដេដឹ ង្ៃូ វអៃុ ស័យៃិ ង្ធម៌ ចដេអាព្ស័ យរប្បស់សតា ោំង្ឡាយ) ៃុ ះឯង្ ។
ចកា ុចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា “សមៃត ចកា ុ វុ ចាតិ សពា ញ្ញត
ុ ញ្ញញណំ

(២)

សពា ញ្ញុត-

ញ្ញញណ លោកលៅថា សមៃត ចកា ុ (ចកា ុលឃើ ែលដ្ឋយជុ ំវិែ) ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា
សមៃត ចកា ុ ។
ចកា ុចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា “ចកា ំុ ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ

(៣)

ចកា ុលកើ តល ើង្

លហើ យ ញាណលកើ តល ើង្លហើ យ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា ញាណចកា ុ (ចកា ុគឺញាណ) ។

(១)

ម.មូ . (បាសរាសិ សូ ព្ត) ប្បិ ២១ ទំ .១៤៩,

(៣)

សំ.មហា.(ធមម ចកក ប្បបវតត ៃសូ ព្ត) ប្បិ ៣៩ ទំ .២៤១,

(២)

ខុ.ចូ

.(លធាតកមាណវប្បញ្ញាៃិ លទេ ស) ប្បិ ៦៧ ទំ .១៨៤
(៤)

ម.មូ .(បាសរាសិ សូ ព្ត) ប្បិ ២១ ទំ .១៥៣ ។
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ចកា ុចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា “អទេ សំ លខ្ល អហំ ភិ កា លវ ទិ លពា ៃ ចកា នា
ុ វិសុលទធ ៃ(៤)
មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ តថាគតបាៃលឃើ ែលដ្ឋយទិ ពា ចកា ុដ៏ប្បរិ សុទធ ោអត” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះ
ថា ទិ ពា ចកា ុ ។
ចកា ុចដេមកលហើ យយា៉ាង្លៃះថា “ឧបាេិ សស គហប្បតិ សស តសមឹ លយវ អាសលៃ វិ រជំវី តមេំ ធមម ចកា ំុ ឧទបាទិ (៥) ធមម ចកា ុគឺលោាប្បតតិ មគគ ដ៏ ព្បាសចាកធូ េី ព្បាសចាកមៃេិ េ ក៏
លកើ តល ើង្ដេ់ ឧបាេិ គហប្បតី កា ុង្កចៃល ង្អង្គុយៃុ ះឯង្” ដូ លចា ះជាលដើ ម ល្មះថា ធមម ចកា ុ
(ចកា ុលឃើ ែធម៌ ) ។ ធមម ចកា ុ លៃះបាៃដេ់ មគគ ញ្ញញណ ៣ ខ្លង្លដើ មៃុ ះឯង្ ។ ប្បញ្ញញចកា ុោំង្ ៥
យា៉ាង្លៃះ មិ ៃបាៃសំ លៅយកកា ុង្រូ ប្បសង្គហៈលៃះល ើយ លព្ព្វះមិ ៃចមៃជារូ ប្បធម៌ ។
សូ មបី មំ សចកា ុ ក៏ មាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ សសមាភរចកា ុ (ចកា ុចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យ
សមាភរ) ៃិ ង្ប្បោទចកា ុ (ចកា ុព្ប្បោទ) កា ង្
ុ មំ សចកា ុ ២ យា៉ាង្លនាះ ដុ ំ ោច់ ចដេាំង្លៅកា ុង្រង្ាង្់
ចភា ក ខ្លង្លព្កាមកំណត់ លដ្ឋយ្អឹ ង្រង្ាង្់ចភា ក ខ្លង្លេើ កំណត់ លដ្ឋយ្អឹ ង្ចិ លញ្ាើ ម ចំ លហៀង្ោំង្
ពី រកំណត់ លដ្ឋយចគមរង្ាង្់ចភា ក ខ្លង្កា ុង្កំណត់ លដ្ឋយខួរកាេ ខ្លង្លព្តកំណត់ លដ្ឋយលរាម
ចភា ក លព្វេលដ្ឋយសលង្ាប្បបាៃដេ់ លព្គឿង្សមាភរ ១៤ យា៉ាង្ គឺ ធាតុ ៤ វណណៈ១ គៃធ ១ រស១
ឱជា១ ទឹ កសមភ ព១ សណា
ឋ ៃ១ ជី វិត១ ភាវៈ១ កាយព្ប្បោទ១ ចកា ុព្ប្បោទ១, លព្វេលដ្ឋយ
ពិ ោដរមាៃ ៤៤ លព្ព្វះ ១០យា៉ាង្លៃះ គឺ ធាតុ ៤ វណណៈ១ គៃធ ១ រស១ ឱជា១ សណា
ឋ ៃ១ ទឹ កសមភ ព
១ ដូ លចា ះ លនាះមាៃ ៤ សមុ ដ្ឋឋៃ លសចកដី ថាប្បោទចកា ុព្ពមោំង្ោច់ វាវោំង្អស់ចដេាំង្លៅ
កា ុង្រង្ាង្់ចភា កៃុ ះឯង្ ល្មះថា សសមាភរចកា ុ ជាចកា ុចដេលគលៅយា៉ាង្លៃះថា “ចភា កស ចភា ក
លលម ចភា កធំ ចភា កតូ ច” ជាលដើ ម ជាដុ ំ ោច់ ចដេមាៃសរនសចង្ភាាប្ប់ខ្លង្កា ុង្រង្ាង្់ចភា ក ។
ចំ ចណក ចកា ប្ប
ុ ោទ ជាភាពថាលនៃមហាភូ តរូ ប្បចដេលកើ តពី កមម ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ទី
ទំ ហំព្ប្បមាណប្ប៉ាុ ៃកាេនច ចំ កណា
ត េចកវចភា ក ចដេសណា
ឋ ៃព្ទង្់ព្ោយរប្បស់រូ ប្ប (ពណ៌)

(៥)

មជឈិ.មជឈិ.(ឧបាេិ វាទសូ ព្ត) ប្បិ ២៣ ទំ .១១៤.១១៥
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ោំង្ឡាយចដេាំង្លៅខ្លង្មុ ខៃឹ ង្ព្បាកដបាៃ ជាភាពថាលចដេល្សើមភាាសរប្បស់ចភា ក
ជាៃ់

ដូ ចលព្ប្បង្ល្សើមសំ

ីដូលចាាះ

ចដេធាតុ ៤លធាើ ឧប្បការៈលដ្ឋយកិ ចា

៧

គឺ ការព្ទព្ទង្់ទុក

(ប្បឋវី ធាតុ ), ការជាប្ប់សអិ ត (អាលបាធាតុ ), ការកលដដ (លតលជាធាតុ ), ៃិ ង្ការប្បក់ ដត់ (វាលយា
ធាតុ ) ដូ ចខតតិ យកុ មារចដេភី លេៀង្លធាើ ឧប្បការៈលដ្ឋយកិ ចា គឺ ការប្បី ការង្ូតទឹ កឲ្យ ការតុ ប្បចតង្កាយ ៃិ ង្ការប្បក់ ្លិ តឲ្យដូ លចាាះ ចដេឧតុ ចិ តត ៃិ ង្អាហារឧប្បតថ មភ (លដ្ឋយការញាុំង្ឧតុ ជរូ ប្បជាលដើ ម ឲ្យលកើ តល ើង្លហើ យឧប្បតថ មភ ) ចដេអាយុ (គឺ ជី វិតិន្ទៃេិ យចដេលកើ តរួ មគាា)ាមរកា
ចដេវណណៈ(ពណ៌)ជាលដើ ម លចាមលរាម សលព្មចភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយមាៃ
ចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ ម ាមសមគួ រដេ់ ភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណោំង្លនាះ ។
ចកា ុប្បោទលៃះ ជាភាពថាលនៃភូ តរូ ប្បចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យរូ បារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “រូ បាភិ ឃាារហភូ តប្បបោទេកា ណំ

(១)

ចកា ុមាៃភាព

ថាលនៃភូ តរូ ប្បចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់រូ បារមម ណ៍ជាេកា ណៈ” ប្បោទចកា ុលៃះ លកើ តអំ ពីកមម
ៃិ ង្កមម លនាះសលព្មចលហើ យពី រូប្បតណា
ា ឬលសចកតី ព្បាថាាចង្់លឃើ ែរូ ប្ប ។
កា ុង្មំ សចកា ុ ២ យា៉ាង្លៃះ កា ុង្រូ ប្បសមុ លទេ សលៃះសំ លៅយកប្បោទចកា ុប្ប៉ាុលណា
ណ ះ ចកា ុប្បោទបាៃល្មះថា ចកា ុ ាមវចៃតថ ថា ចកា តីតិ ចកា ុ ចព្ប្បថា ល្មះថាចកា ុ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា
“ព្បាប្ប់” គឺ េុ ះវិ ញ្ញញណ(ចកា ុវិញ្ញញណ)អាព្ស័ យលហើ យ ក៏ ដូចជាព្បាប្ប់ឲ្យព្ជាប្បដេ់ ្ល ូវ ឬន្េ ដីថា
រាប្បលសមើ ឬរដិ ប្បរដុ ប្ប ដូ លចា ះ ។
ខ. លោតប្បោទ
សូ មបីលោតលនាះ ក៏ ចចកជា ២ យា៉ាង្ គឺ សសមាភរលោត ៃិ ង្ប្បោទលោត ាមៃ័ យ
ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្ចកា ុៃុះឯង្ ៃិ ង្សូ មលព្វេចំ លព្វះចតលោតប្បោទ ជាលោតចដេ

(១)

អដឋ ោេិ ៃី (រូ ប្បកណឌ)
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លោកសំ លៅយកកា ុង្រូ ប្បសមុ លទេ សលៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ សូ មបីឃាៃជាលដើ ម ចដេៃឹ ង្លព្វេតលៅក៏
យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា ។
ព្វកយថា លោត មាៃវចៃតថ ថា សុ ណាតី តិ លោតំ ចព្ប្បថា ល្មះថា លោត លព្ព្វះមាៃ
អតថ ថា “ោតប្ប់” គឺ េុ ះវិ ញ្ញញណ(លោតវិ ញ្ញញណ) អាព្ស័ យលហើ យ ក៏ ឮសំ ល ង្ ។
លោតលនាះ ាំង្លៅកា ុង្ចលនាលះ សសមាភរលោត កា ុង្ចំ ចណកចដេមាៃសណា
ឋ ៃដូ ច
វង្់ចិលញ្ា ៀៃចដេមាៃលរាមព្កហមខាីរួម្ត ំ ុ ចដេធាតុ ៤លធាើ ឧប្បការៈាមលសចកតី ដូចបាៃលព្វេ
លហើ យកា ុង្ចកា ុ ចដេឧតុ ចិ តត ៃិ ង្អាហារឧប្បតថ មភ ចដេអាយុ ាមរកា ចដេវណណៈជាលដើ ម
លចាមលរាម ឲ្យសលព្មចភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយ មាៃលោតវិ ញ្ញញណជាលដើ ម
ាមសមគួ រដេ់ ភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណោំង្លនាះ ។
លោតប្បោទលៃះ
រមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ជាភាពថាលនៃភូ តរូ ប្បចដេសមគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យសោេ-

លព្ព្វះលហតុ លនាះលោកលទើ ប្បលព្វេថា

“សោេភិ ឃាតរហភូ តប្បបោទ-

េកា ណំ(១) លោតមាៃភាពថាលនៃភូ តរូ ប្បចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ៃឹ ង្សោេរមម ណ៍ជាេកា ណៈ”
ដូ លចា ះជាលដើ ម លោតប្បោទលៃះលកើ តអំ ពីកមម ជាកមម ចដេសលព្មចលហើ យពី សទេ តណា
ា ឬ
លសចកតី ព្បាថាាចង្់ឮសំ ល ង្។
គ. ឃាៃោទ
ព្វកយថា ឃាៃ មាៃវចៃតថ ថា ឃាយតី តិ ឃាៃំ ចព្ប្បថា ល្មះថា ឃាៃ លព្ព្វះមាៃអតថ
ថា “ធុ ំ (កលិ ៃ)” គឺ េុ ះវិ ញ្ញញណ (ឃាៃវិ ញ្ញញណ) អាព្ស័ យលហើ យ ក៏ ធុំកលិៃ (ដឹ ង្កលិ ៃ) ។
ឃាៃលនាះ ាំង្លៅកា ុង្ចលនាលះសសមាភរៈឃាៃ ព្តង្់ប្បរិ លវណចដេមាៃសណា
ឋ ៃដូ ច
ព្កចកលជើ ង្ពចព ជាធមម ជាតិ ចដេបាៃទទួ េការឧប្បការៈ ការឧប្បតថ មភ ការអៃុ បាេ ការលចាម

(១)

អដឋ ោេិ ៃី (រូ ប្បកណឌ), (២) អដឋ ោេិ ៃី (រូ ប្បកណឌ)
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លរាម ាមលសចកតី ចដេបាៃលព្វេលហើ យ ឲ្យសព្មចភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយ
មាៃឃាៃវិ ញ្ញញណជាលដើ ម ាមសមគួ រដេ់ ភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណោំង្លនាះ ។
ឃាៃប្បោទលៃះ ជាភាពថាលនៃភូ តរូ ប្ប

ចដេសមគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យគនាធ-

រមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បលោកលព្វេថា “គនាធភិ ឃាារហភូ តប្បបោទេកា ណំ
ឃាៃមាៃភាពថាលនៃភូ តរូ ប្បចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់គនាធរមម ណ៍ជាេកា ណៈ (២)” ដូ លចា ះជាលដើ ម
ឃាៃប្បោទលៃះ លកើ តអំ ពីកមម ចដេជាកមម សលព្មចលហើ យពី គៃធ តណា
ា ឬលសចកតី ព្បាថាាចង្់
ហិ តកលិ ៃ ។
ឃ. ជិ វាាោទ
ព្វកយថា ជិ វាា មាៃវចៃតថ ថា ោយៃលដឋ ៃ ជិ វាា ចព្ប្បថា ល្មះថា ជិ វាា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា
“េិ ទធ ” គឺ េុ ះវិ ញ្ញញណ (ជិ វាាវិ ញ្ញញណ) អាព្ស័ យលហើ យ ក៏ េិទធ រស ។
មោ៉ាង្លទៀត

រសចដេជាលហតុ នៃជី វិត

(លដ្ឋយអំ ណាចប្បុ គគេព្តូវការរសលហើ យ

ប្បរិ លភាគអាហារលនាះលហើ យក៏ លធាើ ឲ្យជី វិតលៃះាំង្លៅបាៃ) ល្មះថា ជី វិត លដ្ឋយជា្េ
លវាហារ (លវាហារបាៃាម្េចដេលកើ តល ើង្), ល្មះថា ជិ វាា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា លៅរក
ជី វិត គឺ រសលនាះ លព្ព្វះភាវៈចដេប្បលង្ខអៃលៅកា ុង្ជី វិត គឺ រសលនាះ ។
ជិ វាាលនាះ

ាំង្លៅច្ា កខ្លង្លេើ ចំ កណា
ដ េសសមាភរជិ វាា

ព្តង្់ប្បរិ លវណចដេមាៃ

សណា
ឋ ៃដូ ចព្តប្បកដកឧប្បបេ ជាធមម ជាតិ ចដេមាៃការឧប្បការៈ ការឧប្បតថ មភ ការអៃុ បាេ
ៃិ ង្ការលចាមលរាម ចដេមាៃលសចកដី ដូចបាៃលព្វេលហើ យ ឲ្យសលព្មចភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃ
វិ ញ្ញញណោំង្ឡាយ មាៃជិ វាាវិ ញ្ញញណជាលដើ ម ាមសមគួ រដេ់ ភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណ
ោំង្លនាះ ។
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ជិ វាាប្បោទលៃះ ជាភាពថាលនៃភូ តរូ ប្បចដេសមគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យរោរមម ណ៍
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “រោភិ ឃាារហភូ តប្បបោទេកា ណា(១) ជិ វាា
មាៃភាពថាលនៃភូ តរូ ប្បចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យរោរមម ណ៍

ជាេកា ណៈ”

ដូ លចា ះ

ជាលដើ ម ជិ វាាប្បោទលៃះ លកើ តពី កមម ជាកមម ចដេសលព្មចលហើ យពី រសតណា
ា ឬលសចកដី ព្បាថាា
ចង្់េិទធ រស ។
ង្. កាយោទ
ព្វកយថា កាយ មាៃវចៃតថ ថា កុ ចេិាៃំ លកោទី ៃំ អាលយាតិ កាលយា ចព្ប្បថា ល្មះថា
កាយ លព្ព្វះមាៃអតថ ថាជាទី មកនៃលកាដ្ឋឋសោំង្ឡាយ មាៃសក់ ជាលដើ ម ចដេគួ រលខពើម បាៃ
ដេ់ សសមាភរកាយ (រាង្កាយចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយអវយវៈតូ ចធំ ោំង្អស់) សូ មបីកាយប្បោទ
ក៏ លៅថាកាយដូ ចគាា លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មជាមួ យសសមាភរកាយលនាះ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា កាយប្បោទលៃះរចមង្ាំង្លៅកា ុង្ទី ោំង្ពួ ង្ ចដេមាៃឧបាទិ ៃា ករូ ប្ប
ាំង្លៅ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ្ាយលៅសពា សរី រៈ ដូ ចជ័ រចដេព្ជាប្បលៅកា ុង្សំ

ីកប្បាសដូ លចាាះ

លវៀរកចៃល ង្ខលះគឺ ប្បរិ លវណទី ាំង្នៃលតលជាធាតុ ចដេលកើ តពី កមម (បាចកលតលជា) ចុ ង្សក់ ចុ ង្លរាម ចុ ង្ព្កចក ៃិ ង្ចសបកព្កិ ៃ មាៃការឧប្បការៈ ការឧប្បតថ មភ ការអៃុ បាេ ៃិ ង្ការលចាម
លរាមមាៃលសចកដី ដូចលព្វេលហើ យ ឲ្យសលព្មចភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយមាៃ
កាយវិ ញ្ញញណជាលដើ ម ាមសមគួ រដេ់ ភាវៈជាវតថ ុ ៃិ ង្ោារនៃវិ ញ្ញញណោំង្លនាះ ។
កាយប្បោទលៃះជាភាពថាលនៃភូ តរូ ប្ប

ចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្លដដឋ ព្វា-

រមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “លដដឋ ព្វាភិ ឃាារហភូ តប្បបោទេកា លណា (១) កាយមាៃភាពថាលនៃភូ តរូ ប្បចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្លដដឋ ព្វារមម ណ៍ជា

(១)
(១)

អដឋ ោេិ ៃី (រូ ប្បកណឌ)
អដឋ ោេិ ៃី (រូ ប្បកណឌ)
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េកា ណៈ”ដូ លចា ះជាលដើ ម កាយប្បោទលៃះលកើ តពី កមម ជាកមម ចដេសលព្មចលហើ យពី លដដឋ ពាតណា
ា ឬលសចកដី ព្បាថាាចង្់ប្ប៉ាះលដដឋ ព្វារមម ណ៍ ។
សួ រថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ កាយប្បោទលៃះ ដូ ចជ័ រចដេព្ជាប្បកា ុង្សំ

ីកប្បាសាំង្លៅកា ុង្

កាយព្គប្ប់ទី ោំង្ពួ ង្ ចដេមាៃឧបាទិ ៃា ករូ ប្បលោត កាេលប្បើ ដូលចា ះ េកា ណៈ (ចដេថាល) នៃ
កាយប្បោទលនាះ
លទៀត

រចមង្ដេ់ ៃូ វភាពោយ ំជាមួ យេកា ណៈចដេថាលនៃប្បោទរូ ប្បដនទ

មាៃចកា ុប្បោទជាលដើ ម

ដូ ចលព្ប្បង្េង ដេ់ ៃូ វភាពោយ ំជាមួ យលព្ប្បង្ដនទលទៀត

ដូ លចាាះ លព្ព្វះប្បោទរូ ប្បោំង្លនាះ សូ មបីាំង្លៅាមកចៃល ង្រប្បស់ខលួៃ ក៏ ាង្
ំ លៅកា ុង្កាយ
(សសមាភរកាយ) លៃះឯង្ ។
ល្លើ យថា េកា ណៈោំង្លនាះ សូ មបីជាភាពថាលដូ ចគាា ក៏ មិៃដេ់ ៃូ វការោយ គា
ំ ា
ល ើយ លព្ព្វះលហតុ អាី ? លព្ព្វះេកា ណៈមួ យរចមង្មិ ៃមាៃលៅកា ុង្េកា ណៈមួ យលទៀតល ើយ
លដ្ឋយអំ ណាចសលព្មចលហើ យពី កមម ល្សង្គាា ។
សួ រលទៀតថា

លប្បើ ដូលចាាះ អាចលព្វេបាៃឬមិ ៃបាៃថាកាយប្បោទលៃះមិ ៃមាៃលៅ

កា ុង្ទី ោំង្ពួ ង្ លព្វេ គឺ កា ុង្ទី ណាមាៃប្បោទរូ ប្បដនទ កា ុង្ទី លនាះរចមង្មិ ៃមាៃកាយប្បោទ
លៃះល ើយ ?
ល្លើ យថា លព្វេបាៃ កាយប្បោទលៃះមិ ៃមាៃលៅកា ុង្ទី ោំង្ពួ ង្លដ្ឋយប្បរមតថ លដ្ឋយ
អំ ណាចសភាវេកា ណៈចដេល្សង្គាានៃប្បោទរូ ប្បោំង្ៃុ ះឯង្

ជាលហតុ ឲ្យព្ពះមាៃព្ពះភាគ

ព្ទង្់កំណត់ បាៃលដ្ឋយព្ពះញាណថា “លៃះចកា ុប្បោទ លៃះកាយប្បោទ, លៃះកាយប្បោទ លៃះ
ចកា ុប្បោទ, ព្តង្់កចៃល ង្ចដេមាៃ ចកា ុប្បោទាំង្លៅលៃះ មិ ៃមាៃកាយប្បោទាំង្លៅ
ល ើយ,

ព្តង្់កចៃល ង្ចដេមាៃកាយប្បោទាំង្លៅ

ក៏ មិៃមាៃចកា ុប្បោទាំង្លៅល ើយ”

ដូ លចា ះជាលដើ ម ក៏ ប្ប៉ាុចៃត ការចដេប្បុ គគេមិ ៃអាចចែកកាយប្បោទលចែពី ប្បោទរូ ប្បោំង្លនាះ
លដើ មបីបាៃព្ជាប្បេកា ណៈរប្បស់កាយប្បោទបាៃលនាះ

មិ ៃចមៃលព្ព្វះកាយប្បោទលៃះ
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ោយ ំលៅកា ុង្ប្បោទរូ ប្បដនទលទៀតល ើយ ដូ ចរូ ប្ប (ពណ៌), រសជាលដើ ម ចដេរួ មគាាលៅកា ុង្
ព្កុមរូ ប្បោំង្ឡាយ ការចដេប្បុ គគេមិ ៃអាចចែក រូ ប្ប ឬរស លចែពី ព្កុមរូ ប្បោំង្លនាះ លដើ មបី
បាៃព្ជាប្បចាស់ៃូ វេកា ណៈចដេជារប្បស់ខលួៃ

នៃសភាវធម៌ ោំង្លនាះបាៃលនាះមិ ៃចមៃ

លព្ព្វះសភាវធម៌ ៃីមួយៗ ោំង្លនាះ មាៃេកា ណៈោយ ំគាាជាមួ យសភាវធម៌ ដ៏លសសល ើយ
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ោយ ំគាាបាៃលនាះ ប្បុ គគេកាេកាៃ់ យករូ ប្ប (គឺ លធាើ រូប្បឲ្យជាអារមម ណ៍) ក៏ រចមង្
បាៃល្មះថា កាៃ់ យករសជាលដើ ម្ង្ ។ រូ ប្បគឺ ព្ប្បោទ លព្ព្វះលហតុ លនាះលទើ ប្បល្មះថា
ប្បោទរូ ប្ប ។
៣. លគាចររូ ប្ប ៧
ក. រូ ប្ប
ព្វកយថា រូ ប្ប មាៃវចៃតថ ថា រូ ប្បយតី តិ រូ ប្បំ ចព្ប្បថា វណណៈ (ពណ៌) ល្មះថា រូ ប្ប លព្ព្វះ
មាៃអតថ ថា សចមដ ង្ អធិ ប្បាយថា សចមដ ង្ គឺ ព្ប្បកាសៃូ វសណា
ឋ ៃ (ព្ទង្់ព្ោយ) ថាជា ៤ ព្ជុង្
៦ ព្ជុង្ មូ េ ចវង្ ខលី ជាលដើ ម ។
មោ៉ាង្លទៀត វណណវិ ការំ អាប្បជា មាៃំ រូ ប្បយតិ ហទយគតភាវំ ប្បកាលសតី តិ រូប្បំ វណណៈ
ល្មះថា រូ ប្ប លព្ព្វះមាៃអតថ ថា េុ ះដេ់ ៃូ វភាពចព្ប្បព្ប្បួេនៃពណ៌ ក៏ សចមត ង្គឺ ព្ប្បកាសៃូ វការ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ចិ តត អធិ ប្បាយថា ដូ ចពណ៌សមបុរកាយ រប្បស់សតា ប្បង្កួយចដេដេ់ ៃូ វភាព
ចព្ប្បព្ប្បួេជាលរឿយ ៗ ក៏ ព្ប្បកាសឲ្យព្ជាប្បៃូ វការព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ចិ តតរប្បស់សតា ប្បង្កួយថា មាៃ
លសចកដី លព្តកអរ ឬមាៃលសចកតី លព្កាធខឹង្ ដូ លចាាះជាលដើ ម ។
លព្ព្វះបាៃអាព្ស័ យរូ ប្ប លធាើ រូ ប្បឲ្យជាអារមម ណ៍ លដ្ឋយការលឃើ ែជាលដើ មៃុ ះឯង្ មៃុ សស
ោំង្ឡាយលទើ ប្បលព្វេដេ់ វតថ ុ លៅាមលសចកតី ល្សង្គាានៃពណ៌យា៉ាង្លៃះថា “សលឹ កល

ើ លខៀវ

ដកព្កហម ទឹ កថាល” ជាលដើ ម ឬាមលសចកតី ល្សង្គាានៃសណា
ឋ ៃយា៉ាង្លៃះថា “កំណាត់ ល

ើ ចវង្

ថម មូេ មៃុ សសសគ ម”ជាលដើ ម ។ រូ ប្បៃុ ះឯង្ រចមង្ដេ់ ៃូ វភាវៈជាអារមម ណ៍ លហើ យលៅថា
រូ បារមម ណ៍នៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយាមចកា ុោារៃិ ង្ាមមលនាោារ ាមសមគួ រ ។ លោកលព្វេ
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េកា ណៈថា “ចកា ហ
ុ ៃៃេកា ណំ រូ ប្បំ រូ ប្បមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ចកា ុជាេកា ណៈ” លព្ព្វះភាវៈជារូ ប្បធម៌
ចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះ្េ ប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្ចកា ុប្បោទលដ្ឋយពិ លសស ។
ខ. សទេ
ព្វកយថា សទេ មាៃវចៃតថ ថា សទិេ យតិ កថិ យតី តិ សលោេ ចព្ប្បថា រូ ប្បធម៌ ល្មះថា
សទេ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ចដេប្បុ គគេរចមង្ប្បៃលឺ គឺ លព្វេ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា សូ មបី សំល ង្ដនទ
លទៀតចដេមិ ៃចមៃជាសំ ល ង្ៃិ យាយ ក៏ ល្មះថា សទេ ដូ ចគាា លដ្ឋយភាវៈជា រុ ា ស
ិ ពេ (សពេ
ចដេលព្ប្បើ ាមៃិ យម) បាៃដេ់ សំ ល ង្ល្សង្ ៗ ចដេលគលព្វេយា៉ាង្លៃះថា សំ ល ង្សគ រ
សំ ល ង្សលមាភរ សំ ល ង្ស័ ង្ា សំ ល ង្លព្ចៀង្ សំ ល ង្ព្ប្បគំ សំ ល ង្ទះនដ សំ ល ង្ខយេ់
សំ ល ង្ទឹ ក សំ ល ង្មៃុ សស សំ ល ង្អមៃុ សសជាលដើ ម ។ សទេ លនាះរចមង្ដេ់ ៃូ វភាវៈជា
អារមម ណ៍ លៅថា សោេរមម ណ៍ នៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយ ាមលោតោារ ៃិ ង្ាមមលនាោារ ាម
សមគួ រ ។ លោកលព្វេេកា ណៈទុ កថា “លោតប្បដិ ហៃៃេកា លណា សលោេ សទេ មាៃការប្ប៉ា ះ
ខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្លោតជាេកា ណៈ”

លព្ព្វះភាវៈជារូ ប្បធម៌ ចដេគួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្

លោតលដ្ឋយពិ លសស ។
គ. គៃធ
ព្វកយថា គៃធ មាៃវចៃតថ ថា គៃធ យតិ អតត លនា វតថ ំ ុ សូ លចតិ ឥទលមតថ អតថី តិ លប្បសុ ញ្ញ ំ
កលរាតិ វិ យ លហាតី តិ គលនាធ ចព្ប្បថា រូ ប្បធម៌ ល្មះថា គៃធ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ព្បាប្ប់ គឺ ព្បាប្ប់ទី
លៅ(មាៃដកល

ើ ជាលដើ ម)រប្បស់ខលួៃ ដូ ចព្បាប្ប់ថា “លៅទី លៃះមាៃវតថ ុលៃះ” បាៃដេ់ កលិ ៃល្សង្ៗ

ចដេមៃុ សសោំង្ឡាយលព្វេយា៉ាង្លៃះថា កលិ ៃឫស កលិ ៃសលឹ ក កលិ ៃដក កលិ ៃឆ្ងអប្ប កលិ ៃព្កអូ ប្ប
កលិ ៃសអ ុយជាលដើ ម ។
គៃធ លនាះដេ់ ៃូ វភាវៈជាអារមម ណ៍ លៅថា គនាធរមម ណ៍ នៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយាម
ឃាៃោារ ៃិ ង្ាមមលនាោារ ាមសមគួ រ ។ លោកលព្វេេកា ណៈទុ កថា “ឃាៃប្បដិ ហៃៃ-
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េកា លណា គលនាធ គៃធ មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្ឃាៃជាេកា ណៈ” លព្ព្វះភាវៈជារូ ប្បធម៌ ចដេ
គួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្ឃាៃប្បោទ លដ្ឋយពិ លសស ។
ឃ. រស
ព្វកយថា រស មាៃវចៃតថ ថា រសៃតិ តំ សាត អសាលទៃតី តិ រលោ ចព្ប្បថា រូ ប្បធម៌
ល្មះថា រស លព្ព្វះមាៃអតថ ថា

ជាវតថ ុចដេសតា ោំង្ឡាយរី ករាយគឺ លព្តកអរ បាៃដេ់

រសល្សង្ៗ ចដេមៃុ សសោំង្ឡាយលព្វេយា៉ាង្លៃះថា រសឫស រសលដើ ម រសសលឹ ក រសដក
រសជូ រ រសច្អ ម រសេាី ង្ រសចត់ រសហឹ រ រសនព្ប្ប រសឆ្ងងែ់ រសមិ ៃឆ្ងងែ់ ជាលដើ ម ។
រស លនាះដេ់ ៃូ វភាវៈជាអារមម ណ៍ លៅថា រោរមម ណ៍ នៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយាម ជិ វាា
ោារ

ៃិ ង្ាមមលនាោារ ាមសមគួ រ ។

លោកលព្វេេកា ណៈលនាះថា “ជិ វាាប្បដិ ហៃៃ-

េកា លណា រលោ រស មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្ជិ វាាជាេកា ណៈ” លព្ព្វះភាវៈជារូ ប្បធម៌ ចដេ
គួ រដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្ជិ វាាប្បោទ លដ្ឋយពិ លសស ។
ង្. លដដឋ ពា
ព្វកយថា លដដឋ ពា មាៃវចៃតថ ថា ្ុ សិយតី តិ លដដឋ ពាំ ចព្ប្បថា រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយល្មះ
ថា លដដឋ ពា លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ចដេកាយរចមង្ប្ប៉ា ះខេប្ប់ ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេថា គឺ ភូ ត ៣ លវៀរអាលបាធាតុ លព្ព្វះប្បុ គគេមិ ៃអាចប្ប៉ា ះព្វេ់
អាលបាធាតុ បាៃល ើយ លព្ព្វះជាសុ ខុមរូ ប្ប(រូ ប្បេអិ ត) មោ៉ាង្លទៀត កា ុង្វតថ ុរាវចដេលព្ចើ ៃលដ្ឋយ
អាលបាធាតុ កាេប្បុ គគេប្ប៉ា ះព្តូវភាពព្តជាក់ កា ុង្វតថ ុោំង្លនាះ ក៏ មិៃល្មះថា ប្ប៉ា ះព្តូវអាលបាធាតុ ល ើយ លព្ព្វះថាភាពព្តជាក់ លនាះជាលតលជាធាតុ ៃុ ះឯង្ ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្ព្វកយ
អធិ ប្បាយ មហាភូ តរូ ប្ប ៤ ខ្លង្លដើ ម ចមៃពិ ត កាេមាៃភាពលតតតិ ច ប្បុ គគេរចមង្ដឹ ង្ថា
ព្តជាក់ លព្ព្វះសភាវៈណាមួ យចដេមាៃល្មះថា ព្តជាក់ ល្សង្ពី លតលជាធាតុ មិ ៃមាៃល ើយ
កាេភាវៈចដេឲ្យដឹ ង្ថាព្តជាក់ លៅមិ ៃោៃ់ លកើ តល ើង្ ប្បុ គគេក៏ ដឹ ង្ថា លតត ។
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ចមៃពិ ត មៃុ សសោំង្ឡាយលពេ

រលៅកណា
ត េនថង កា ុង្រដូ វលតត លហើ យចូ េលៅ

កាៃ់ មល ប្ប់ ចូ េលៅលព្កាមមល ប្ប់លហើ យ ក៏ ដឹ ង្ថា ព្តជាក់ លពេ

រលៅលព្កាមមល ប្ប់លនាះយូ រ ក៏ ចប្បរ

ជាដឹ ង្ថាលតតល ើង្លទៀត គឺ ថា ឧតុ ដូ ចគាា មត ង្លព្វេថា “ព្តជាក់ ”, មត ង្លព្វេថា “លតត” ដូ ច
មៃុ សសចដេ

រលេើ លព្តើ យមាាង្ លព្វេដេ់ លព្តើ យចដេខលួៃ

ដេ់ លព្តើ យមាាង្លទៀតថា “លព្តើ យលនាះ”, េុ ះលៅ

រថា “លព្តើ យលៃះ” លព្វេ

រឯលព្តើ យចដេខលួៃលព្វេលេើ កដំ ប្បូង្ថា

លព្តើ យលនាះលហើ យ ក៏ ចប្បរជាលៅលព្តើ យលនាះថា “លព្តើ យលៃះ” លហើ យលៅលព្តើ យចដេធាលប្ប់
លៅថាលព្តើ យលៃះថា “លព្តើ យលនាះ” ដូ លចាាះ ។
អាចារយខលះលព្វេថា “ភាវៈចដេរាវ ល្មះថា អាលបាធាតុ ចដេអាលបាធាតុ លនាះ
ប្បុ គគេរចមង្ចាប្ប់ព្វេ់ កាៃ់ យកបាៃ” ។ គួ រលព្វេៃឹ ង្អាចារយលនាះថា “ល្មះថា អាលបាធាតុ
គឺ ភាវៈចដេរាវ ប្បុ គគេរចមង្ចាប្ប់ព្វេ់ កាៃ់ យកបាៃ កា ង្
ុ លពេចដេចាប្ប់ព្វេ់ វតថ ុរាវលៃះ
ព្គាៃ់ ចតជាការយេ់ លឃើ ែរប្បស់លោកប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ាមពិ ត

កា ុង្លពេចដេចាប្ប់ព្តូវវតថ ុរាវ

កាេដឹ ង្ដេ់ ភាពទៃ់ លនាះ ក៏ ល្មះថា ចាប្ប់ព្តូវប្បឋវី ធាតុ ៃុ ះឯង្ កាេដឹ ង្ដេ់ ភាពព្តជាក់
ភាពលតត ក៏ ល្មះថា ចាប្ប់ព្តូវលតលជាធាតុ កាេដឹ ង្ដេ់ ភាពតឹ ង្ ភាពធូ របាៃ ក៏ ល្មះថា ចាប្ប់
ព្តូវវាលយាធាតុ ” ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បព្គាៃ់ ចតជាការយេ់ លឃើ ែខុសរប្បស់អាចារយលនាះ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ដូ ចប្បុ គគេ កាេចាប្ប់ព្តូវភាពរឹ ង្ ភាពទៃ់ រប្បស់វតថ ុ ក៏ សមាគេ់ ថា អាាមអែចាប្ប់ព្តូវ
ព្ទង្់ព្ោយសណា
ឋ ៃដូ លចាាះ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លដដឋ ពាលៃះលទើ ប្បបាៃដេ់ ធាតុ ៣ មាៃប្បឋវី ធាតុ
ជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លវៀរអាលបាធាតុ ។
រូ ប្បធម៌ ៧ យា៉ាង្ មាៃរូ ប្បជាលដើ មលៃះ ល្មះថា លគាចររូ ប្ប លព្ព្វះភាវៈជាលគាចរ
(អារមម ណ៍) នៃវិ ញ្ញញណ ៥ មាៃចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ ម អារមម ណ៍លោកលៅថា លគាចរ លព្ព្វះមាៃ
អតថ ថា ជាទី ព្ាច់ លៅនៃហា ូង្លគា គឺ វិ ញ្ញញណោំង្ឡាយ មាៃចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ ម លព្ព្វះលហតុ
លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថាលគាចររូ ប្បោំង្ ៥ យា៉ាង្លៃះ ជាទី លគាចរនៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយ
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មាៃចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ មជាេកា ណៈ

ាមេំ ដ្ឋប្ប់

ឬមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្ចកា ុជាលដើ ម

ជាេកា ណៈាមេំ ដ្ឋប្ប់ ដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យ ។
៤. ភាវរូ ប្ប
ក. ឥតថី ភាវរូ ប្ប
ភាវៈនៃន្ទសតី ល្មះថា ឥតថី ភាវៈ ជារូ ប្បធម៌ មោ៉ាង្ចដេព្ជួតព្ជាប្បលៅកា ុង្កាយោំង្អស់
ចដេមាៃឧបាទិ ៃា ករូ ប្បាំង្លៅ ដូ ចកាយប្បោទ សូ មបីប្បុរិសភាវៈក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា ឥតថី ភាវៈ
លនាះ មាៃភាពជាលហតុ នៃឥតថី េិ ង្គៈ ឥតថី ៃិ មិតតៈ ឥតថី កុ តតៈ ៃិ ង្ឥតថី អាកប្បបៈ ជាេកា ណៈចដេ
ប្បុ គគេកាៃ់ យកលហើ យក៏ ដឹង្ថា “លៃះជាន្ទសតី ” ។
កា ុង្ឥតថី េិ ង្គៈជាលដើ មលនាះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បយា៉ាង្លៃះថា ព្វកយថា េិ ង្គៈ បាៃដេ់
សណា
ឋ ៃ ព្ទង្់ព្ោយ ។ សណា
ឋ ៃ នដ លជើ ង្ ក ព្ទូង្ជាលដើ ម រប្បស់ន្ទសតី មិ ៃដូ ចរប្បស់ប្បុ រសលទ គឺ
ថា កាយច្ា កខ្លង្លព្កាមចាប្ប់ាំង្ពី ្ិា តចុ ះមកមាំមួៃ កាយច្ា កខ្លង្លេើ ចាប្ប់ាំង្ពី ្ិា តល ើង្
លៅមិ ៃមាំមួៃ, នដតូ ច លជើ ង្តូ ច លៃះគឺ ជា ឥតថី េិ ង្គៈ ។
ព្វកយថា ៃិ មិតតៈ បាៃដេ់ េកា ណៈនៃអវយវៈជាលដើ ម ចដេជាលហតុ ឲ្យសមាគេ់ ថាជា
ន្ទសតី គឺ លដើ មព្ទូង្ចដេមិ ៃមាំមួៃ មុ ខគាមៃពុ កមាត់ ពុ កចង្ខក េកា ណៈការលព្ប្បើ ព្កណាត់ ចង្សក់
ជាលដើ ម ចដេចប្បល កពី ប្បុរស សំ ល ង្តូ ចព្សួយ សូ មបីអាការែែឹម យំ ការចាប្ប់កាៃ់ ជាលដើ ម
ចប្បល កអំ ពីប្បុរស ក៏ សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ៃិ មិតត លៃះគឺ ឥតថី ៃិ មិតតៈ ។
ចំ ចណកព្វកយថា កុ តតៈ បាៃដេ់ ការង្ខរ ឬការលេង្ ការង្ខរលដរ បា៉ាក់ ចាក់ តាែ
ជាលដើ ម ជាការង្ខររប្បស់ន្ទសតី កាេលៅលកម ង្ លកម ង្ព្សី ោំង្ឡាយរចមង្លេង្កូ ៃចលង្អរតូ ចៗ
អចព្ង្តូ ចៗ រូ ប្បតុ កក ា ជាលដើ ម លៃះគឺ ឥតថី កុ តតៈ ។
ល្មះថា អាកប្បបៈ បាៃដេ់ អាការនៃឥរិ យាប្បថតូ ចធំ ោំង្ឡាយ មាៃការលដើ រលៅ
ជាលដើ ម ចមៃពិ ត ឥរិ យាប្បថរប្បស់ន្ទសតី រចមង្មិ ៃអង្់អាចគឺ

ការលដើ រ ការ

រ ការអង្គុយ

ការលដករហូ តដេ់ ការទំ ព្វ ការប្បរិ លភាគជាលដើ ម ក៏ មិៃអង្់អាច មៃុ សសោំង្ឡាយកាេបាៃ
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លឃើ ែប្បុ រសកំពុង្លដើ រជាលដើ មចដេមិ ៃអង្់អាច

ក៏ លព្វេថា “ប្បុ រសលៃះលដើ រដូ ចព្សី

រ

ដូ ចព្សី អង្គុយដូ ចព្សី លដកដូ ចព្សី ” លៃះគឺ ឥតថី អាកប្បបៈ ។
ឥតថី ភាវៈលៃះ ជារូ ប្បធម៌ ចដេលកើ តអំ ពីកមម លកើ តល ើង្ាំង្អំ ពីប្បដិ សៃធិ ចំ ចណកឥតថី េិ ង្គៈជាលដើ ម លកើ តល ើង្កា ុង្ប្បវតតិ កាេ មិ ៃចមៃជាឥតថី ភាវៈ ចតអាព្ស័ យឥតថី ភាវៈៃុ ះឯង្
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ។ លព្ប្បៀប្បដូ ចជា កាេលប្បើ មាៃព្គាប្ប់ពូ ជ លដើ មល

ើ ចដេអាព្ស័ យព្គាប្ប់ពូ ជ មាៃ

ព្គាប្ប់ពូ ជជាប្បចា័ យក៏ ដុះធំ ល ើង្ ជាធមម ជាតិ ចដេដេ់ ព្ពមលដ្ឋយចមក ធាង្ ៃិ ង្សលឹ កេូ តលៅ
កា ុង្អាកាស កា ុង្កាេតៗមកយា៉ាង្ណា កាេមាៃឥតថី ភាវៈ សតា ចដេបាៃអាព្ស័ យឥតថី ភាវៈ
មាៃឥតថី ភាវៈ ចដេមាៃមកាំង្អំ ពីប្បដិ សៃធិ ជាប្បចា័ យលហើ យ ក៏ រចមង្ជាអា កមាៃឥតថី េិ ង្គៈ
ជាលដើ ម កា ុង្កាេតៗមកក៏ ដូលចាាះចដរ ឥតថី ភាវៈលព្ប្បៀប្បដូ ចព្គាប្ប់ពូ ជ, ឥតថី េិ ង្គៈជាលដើ ម លព្ប្បៀប្ប
ដូ ចលដើ មល

ើ ចដេអាព្ស័ យព្គាប្ប់ពូ ជលកើ តល ើង្ ។

កា ុង្ធម៌ ោំង្លនាះ

ឥតថី ភាវៈមិ ៃចមៃជាធមម ជាតិ ចដេគប្បបីដឹង្បាៃាមប្បញ្ា ោារលទ

លព្ព្វះមិ ៃចមៃជារូ បារមម ណ៍ជាលដើ ម

រចមង្ជាធមម ជាតិ ចដេគប្បបីដឹង្បាៃាមមលនាោារ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះជាធមាមរមម ណ៍ ចំ ចណកឥតថី េិ ង្គៈជាលដើ ម គប្បបីដឹង្បាៃាមចកា ុោារជាលដើ មខលះ
ាមមលនាោារខលះ លព្ព្វះដេ់ ៃូ វភាវៈជាអារមម ណ៍បាៃលព្ចើ ៃយា៉ាង្ ។ លព្ប្បៀប្បដូ ចជាចកា ុន្ទៃេិ យ
ជាលដើ ម រចមង្មាៃសូ មបីដេ់ ប្បុ រសបាៃ្ង្យា៉ាង្ណា ឥតថី ភាវរូ ប្បលៃះៃឹ ង្មិ ៃមាៃដេ់ ប្បុ រស
បាៃ្ង្ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ។
ខ. ប្បុ រិសភាវរូ ប្ប
ភាវៈនៃប្បុ រស ល្មះថា ប្បុ រិសភាវៈ គប្បបីព្ជាប្បប្បុ រិសភាវៈាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេ
លហើ យ កា ុង្ឥតថី ភាវៈៃុ ះឯង្ ៃិ ង្គប្បបីព្ជាប្បលដ្ឋយៃ័ យថា ប្បុ រិសេិ ង្គៈជាលដើ ម មាៃការព្ប្បព្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយ្េ ុយគាាៃឹ ង្ឥតថី េិ ង្គៈជាលដើ មលនាះ លព្វេគឺ សណា
ឋ ៃ នដ លជើ ង្ ក ព្ទូង្ជាលដើ ម រប្បស់
ប្បុ រសមិ ៃដូ ចជាន្ទសតី គឺ ថាកាយច្ា កខ្លង្លព្កាមមិ ៃមាំមួៃ ចំ ចណកកាយច្ា កខ្លង្លេើ មាំមួៃ
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នដធំ លជើ ង្ធំ មាត់ ធំ លដើ មព្ទូង្មាំមួៃ មុ ខមាៃពុ កមាត់ ពុ កចង្ខកដុ ះល ើង្ េកា ណៈនៃការចង្
សក់ ក៏ មិៃដូ ចជាន្ទសតី សំ ល ង្ធំ ព្គេរ អង្់អាច សូ មបីអាការចដេែែឹម ការចាប្ប់កាៃ់ ជា
លដើ ម ក៏ ចប្បល កពី ន្ទសតី ព្ប្បកប្បកិ ចាការង្ខរចដេមាំោំ មាៃភា ួរចព្ស ជាអា កចមាំង្ ជាព្ព្វៃជាលដើ ម
កាេលៅលកម ង្

លកម ង្ព្ប្បុសោំង្ឡាយរចមង្លេង្ធា ូតូចៗ

ដ្ឋវតូ ចៗ

រថតូ ចៗ

ជាលដើ ម

ឥរិ យាប្បថនៃការលដើ រជាលដើ ម មាៃភាពអង្់អាច មៃុ សសោំង្ឡាយកាេបាៃលឃើ ែន្ទសតី កំពុង្
លដើ រជាលដើ មយា៉ាង្អង្់អាច ក៏ រចមង្លព្វេថា “ន្ទសតី លៃះលដើ រដូ ចប្បុ រស” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ភាវរូ ប្បោំង្ ២ លៃះ កា ុង្ព្គាប្បឋមកប្បប រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ប្បវតតិ កាេ កា ុង្កាេជា
ខ្លង្លព្កាយមក រចមង្ាំង្ល ើង្កា ុង្ប្បដិ សៃធិ កាេៃុ ះឯង្ សូ មបីាំង្ល ើង្កា ុង្ប្បដិ សៃធិ កាេ
យា៉ាង្លនាះ

ក៏ លៅមាៃភាពចព្ប្បព្ប្បួេដលស់ប្បត ូរបាៃកា ុង្ប្បវតតិ កាេ

គឺ ឥតថី ភាវៈអៃត រធាៃលៅ

ប្បុ រិសភាវៈក៏ លកើ តល ើង្ ប្បុ រិសភាវៈអៃត រធាៃលៅ ឥតថី ភាវៈក៏ លកើ តល ើង្ លសចកតី លៃះ សមដូ ច
ព្ពះអង្គព្ទង្់សចមត ង្ថា “លតៃ លខ្ល សមលយៃ អញ្ញ តរសស ភិ កា លុ នា ឥតថី េិង្គ ំ បាតុ ភូ តំ លហាតិ
។លប្ប។ ប្បុ រិសេិ ង្គ ំ បាតុ ភូ តំ លហាតិ

(១) ”

ចព្ប្បថា “សម័ យៃុ ះឯង្ ភិ កា ុ១រូ ប្ប កាលយលភទខលួៃចព្ប្បលៅ

ជាព្សី ។េ។ សម័ យៃុ ះឯង្ ភិ កា ុៃី១រូ ប្ប កាលយលភទខលួៃលៅជាព្ប្បុស” ដូ លចា ះ ។ កា ុង្លភទ
ោំង្ ២ លៃះ លភទប្បុ រសជាឧតត មលភទ លភទន្ទសតី ជាហី ៃលភទ លព្ព្វះដូ លចាាះ លភទប្បុ រសរចមង្
លកើ តល ើង្លព្ព្វះកុ សេចដេមាៃកមាលំង្

ៃិ ង្រចមង្អៃត រធាៃលៅលព្ព្វះអកុ សេចដេមាៃ

កមាលំង្ ចំ ចណកលភទន្ទសតី រចមង្លកើ តល ើង្លព្ព្វះកុ សេចដេមាៃកមាលំង្លខសោយ ៃិ ង្រចមង្
អៃត រធាៃលៅលព្ព្វះអកុ សេចដេមាៃកមាលំង្លខសោយ ។ គប្បបីព្ជាប្បថា លភទោំង្ ២ លៃះរចមង្
លកើ តល ើង្លព្ព្វះកុ សេ រចមង្អៃត រធាៃលៅលព្ព្វះអកុ សេ ដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ ។
សួ រថា ប្បុ គគេបាៃល្មះថា ជាឧភលាពយញ្ា ៃកៈ (មៃុ សសមាៃលភទ២) លព្ព្វះមាៃ
ភាវរូ ប្ប ២ យា៉ាង្ ឬពួ កឧភលាពយញ្ា ៃកៈមាៃភាវរូ ប្បចតមោ៉ាង្ ?

(១)

វិ .មហា.១ ទំ .១១៥,១១៦

304
រូប្បសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ៦

ល្លើ យថា ប្បុ គគេសូ មបីបាៃល្មះថា ជាឧភលាពយញ្ា ៃកៈក៏ មាៃភាវរូ ប្បណាមួ យ ចត
មោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃចមៃមាៃភាវរូ ប្ប ២ យា៉ាង្លទ ចមៃពិ ត កា ុង្ប្បណា
ត ឧភលាពយញ្ា ៃកៈ ២ ពួ ក គឺ
ឥតថី ឧភលាពយញ្ា ៃកៈ ៃិ ង្ប្បុ រិសឧភលាពយញ្ា ៃកៈលនាះ, ពួ កឥតថី ឧភលាពយញ្ា ៃកៈរចមង្មាៃ
ឥតថី ភាវរូ ប្បចតមោ៉ាង្ ពួ កប្បុ រិសឧភលាពយញ្ា ៃកៈរចមង្មាៃប្បុ រិសភាវរូ ប្បចតមោ៉ាង្ ។
សួ រថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ដូចព្វកយចដេបាៃលព្វេមកលៃះលោត មួ យពួ កៗៃឹ ង្មាៃលភទទី
២ បាៃយា៉ាង្ណា ក៏ រចមង្មាៃលភទយា៉ាង្ណាមួ យព្តឹ មចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះថាភាវរូ ប្ប
រចមង្ជាលហតុ នៃលភទ កាេលប្បើ ប្បុគគេលនាះមាៃភាវរូ ប្បព្តឹ មចតមោ៉ាង្ គឺ ឥតថី ភាវរូ ប្ប ក៏ រចមង្
មាៃលភទ១ គឺ លភទព្សី ៃិ ង្កាេមាៃភាវរូ ប្បព្តឹ មចតមោ៉ាង្ គឺ ប្បុ រិសភាវរូ ប្ប ក៏ រចមង្មាៃលភទ ១
គឺ លភទព្ប្បុស បាៃលសចកដី ថា មិ ៃមាៃលភទទី ២ ៃិ ង្កាេលប្បើ ដូលចា ះ ៃឹ ង្បាៃល្មះថា ជា
ឧភលាពយញ្ា ៃកៈយា៉ាង្ណា បាៃលសចកដី ថា ឧភលាពយញ្ា ៃកៈលនាះមិ ៃមាៃពិ តលទ ។
ល្លើ យថា

ភាវរូ ប្បមិ ៃចមៃជាលហតុ នៃលភទ រប្បស់ពួ កឧភលាពយញ្ា ៃកៈោំង្អស់លទ

លព្ព្វះថាសូ មបីមាៃភាវរូ ប្បណាមួ យព្តឹ មចតមោ៉ាង្អស់កាេោំង្ពួ ង្ ក៏ មិៃចមៃមាៃលភទចដេ
ព្សប្បលៅាមភាវរូ ប្បលនាះាំង្លៅរហូ តអស់កាេោំង្ពួ ង្លទ

រចមង្ដលស់ប្បត ូរចព្ប្បព្ប្បួេបាៃ

អធិ ប្បាយថា សព្មាប្ប់ពួ កឥតថី ឧភលាពយញ្ា ៃកៈ លភទចដេព្បាកដជាព្ប្បព្កតី ក៏ គឺលភទព្សី
ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះជាលភទចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមឥតថី ភាវរូ ប្បចដេមាៃលៅព្ប្បចាំលនាះ សូ មបីកាុង្កាេ
ចដេរាគៈចិ តតលកើ តល ើង្កា ុង្ប្បុ រសក៏ យា៉ាង្លៃះឯង្ ប្ប៉ាុ ចៃត កាុង្លវោណារាគៈចិ តតលកើ ត ល ើង្កា ុង្
ព្សីត ចំ លព្វះកា ុង្លវោលនាះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លភទព្ប្បុសរចមង្ព្បាកដ ឯលភទន្ទសតី ក៏ មិៃព្បាកដវិ ែ សូ មបី
ោក់ ទង្ៃឹ ង្ប្បុ គគេចដេជាប្បុ រិសឧភលាពយញ្ា ៃកៈលកើ តមាៃលភទព្សី ព្បាកដ ក៏ មាៃអធិ ប្បាយ
ដូ ចគាាលៃះឯង្ លព្ព្វះដូ លចា ះ ប្បុ គគេសូ មបីមាៃភាវរូ ប្បយា៉ាង្ណាមួ យ ព្តឹ មចតមោ៉ាង្
បាៃល្មះថាជាឧភលាពយញ្ា ៃកៈ
ចិ តតចដេជាសមាលែ់រប្បស់កមម
ឧភលាពយញ្ា ៃកៈលនាះមាៃពិ ត ។

ក៏ រចមង្

គឺ មាៃលភទទី ២ព្បាកដល ើង្បាៃលដ្ឋយអំ ណាចនៃរាគៈ
ាមដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ

លទើ ប្បលព្វេបាៃថា
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មោ៉ាង្លទៀត

លព្ព្វះលហតុ ចដេពួ កឧភលាពយញ្ា ៃកៈលៃះ

មាៃភាវរូ ប្បព្តឹ មចតមោ៉ាង្

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះៃុ ះឯង្ លព្ព្វះដូ លចាាះ ពួ កឥតថី ឧភលាពយញ្ា ៃកៈ សូ មបីខលួៃឯង្ៃឹ ង្អាចាំង្គភ៌ បាៃាម
ធមម ារប្បស់ខលួៃលហើ យ

កា ុង្កាេចដេលភទព្ប្បុសព្បាកដលហើ យលៅរួ មជាមួ យៃឹ ង្ន្ទសតី ដនទ

រចមង្អាចលធាើ ន្ទសតី លនាះឲ្យាំង្គភ៌ បាៃ្ង្ ប្ប៉ាុ ចៃត ពួកប្បុ រិសឧភលាពយញ្ា ៃកៈរចមង្លធាើ ន្ទសតី ដនទ
ឲ្យាំង្គភ៌ បាៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ចំ ចណកកា ុង្លពេចដេលភទព្សី ព្បាកដលហើ យលៅរួ មជាមួ យៃឹ ង្

ប្បុ រសដនទ ខលួៃឯង្មិ ៃអាចាំង្គភ៌ បាៃល ើយ លព្ព្វះខលួៃជាអា កមាៃប្បុ រិសភាវៈដូ លចា ះឯង្ ។
៥. ហទយរូ ប្ប
ព្វកយថា ហទយរូ ប្ប មាៃវចៃតថ ថា ហទយលមវ មលនាធាតុ មលនាវិ ញ្ញញណធាតូ ៃំៃិ សសយាត វតថ ុ ចាតិ ហទយវតថ ុ ចព្ប្បថា ហទយរូ ប្ប ៃុ ះឯង្ ជាវតថ ុ្ង្ លព្ព្វះជាទី អាព្ស័ យនៃ
មលនាធាតុ ៃិ ង្មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ ្ង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា ហទយវតថ ុ ដូ លចា ះ ។
ចមៃពិ ត ហទយវតថ ុលនាះមាៃភាវៈជាទី អាព្ស័ យនៃធាតុ ោំង្ ២ ដូ ចលព្វេលនាះ ជាេកា ណៈ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា ហទយវតថ ុលនាះ ជារូ ប្បធម៌ ចដេមាៃសភាពព្ជួតព្ជាប្បលៅកា ុង្មហាភូ តរូ ប្ប ចដេមាៃខ្លាតព្ប្បមាណប្ប៉ាុ ៃព្គាប្ប់ដកប្បុ សនាគ(ប្បុ នាាគ) កា ុង្លោហិ តព្ប្បមាណជាកៃល ះ
ទូ កនដខ្លង្កា ុង្លប្បះដូ ង្ ។
មាៃព្វកយជំោស់ថា
មាៃ

ហទយវតថ ុចដេលោកលព្វេមកលៃះមិ ៃមាៃលទ

ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគក៏ ៃឹង្ព្ាស់ទុ កកា ុង្រូប្បកណឌ

ព្ប្បសិ ៃលប្បើ

កា ុង្គមពី រធមម សង្គណីយា៉ាង្ពិ តព្បាកដ

ប្ប៉ាុ ចៃត ព្ទង្់មិៃបាៃព្ាស់ទុ កល ើយ ចមៃពិ ត កា ុង្លទសនាវតថ ុទុកៈ ព្ទង្់ព្ាស់វតថ ុទុកៈទុ កព្តឹ ម
៥ ទុ កៈ លដ្ឋយោក់ ទង្ៃឹ ង្វតថ ុ ៥ យា៉ាង្ខ្លង្លដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃហទយវតថ ុទុកៈល ើយ យា៉ាង្
លៃះថា “អតថិ រូ ប្បំ ចកា វុ ិ ញ្ញញណសស វតថ ុ អតថិ រូ ប្បំ ចកា វុ ិ ញ្ញញណសស ៃ វតថ ុ ។លប្ប។ អតថិ រូ ប្បំ
កាយវិ ញ្ញញណសស វតថ ុ អតថិ រូប្បំ កាយវិ ញ្ញញណសស ៃ វតថ (១)
ុ ចព្ប្បថា រូ ប្បជាវតថ ុនៃចកា ុវិញ្ញញណមាៃ

(១)

អភិ .សង្គ. ប្បិ ៧៩ ទំ .៤ ,

(២)

. អភិ .មហា.ប្បិ ៩៤ ទំ .៩,
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រូ ប្បមិ ៃចមៃជាវតថ ុនៃចកា ុវិញ្ញញណមាៃ(១) ។េ។ រូ ប្បជាវតថ ុនៃកាយវិ ញ្ញញណមាៃ រូ ប្បមិ ៃចមៃជា
វតថ ុនៃកាយវិ ញ្ញញណមាៃ(៥)” ។ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ហទយវតថ ុៃឹង្គប្បបីមាៃជាវតថ ុទី ៦ លោត ក៏ គួរៃឹ ង្
ព្ាស់ទុ កៈទី ៦ យា៉ាង្លៃះថា “រូ ប្បចដេជាវតថ ុនៃមលនាវិ ញ្ញញណមាៃ រូ ប្បចដេមិ ៃជាវតថ ុនៃ
មលនាវិ ញ្ញញណមាៃ” ដូ លចា ះខលះ ប្ប៉ាុ ចៃត ក៏មិៃបាៃព្ាស់ទុ ក ការចដេមិ ៃបាៃព្ាស់ទុ កសចមត ង្
ដេ់ ភាវៈចដេហទយវតថ ុលៃះមិ ៃចមៃជារូ ប្បធម៌ ចដេមាៃពិ តៃុ ះឯង្ ?
ល្លើ យថា ហទយវតថ ុលៃះ សូ មបីព្ទង្់មិៃបាៃព្ាស់ទុ កកា ុង្រូ ប្បកណឌ កា ុង្គមពី រធមម សង្គណីប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ជាវតថ ុមាៃពិ ត លដ្ឋយអាគម (ោធកៈចដេមាៃមក) កា ុង្ព្ពះបាេី ៃុ ះឯង្ កា ុង្គមពី រដនទ ៃិ ង្លដ្ឋយយុ តតិ (លហតុ ្េចដេសមគួ រចដេប្បណឌិតោំង្ឡាយ
ព្ពមទទួ េយក) ។
កា ុង្ អាគម ៃិ ង្ យុ តតិ លនាះ ព្វកយចដេព្បាកដកា ុង្គមពី រមហាប្បដ្ឋឋៃយា៉ាង្លៃះថា “យំ
រូ ប្បំ ៃិ សាយ មលនាធាតុ ច មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ ច វតត ៃតិ ។លប្ប។ ៃិ សសយប្បចា លយៃ ប្បចា លយា(២)
ចព្ប្បថា មលនាធាតុ កដី មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ កដី អាព្ស័ យៃូ វរូ ប្បណា លហើ យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ រូ ប្បលនាះជា
ប្បចា័ យនៃមលនាធាតុ ្ង្ នៃមលនាវិ ញ្ញញណធាតុ ្ង្ នៃពួ កធម៌ ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយមលនាធាតុ
ៃិ ង្មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ លនាះ្ង្ លដ្ឋយៃិ សសយប្បចា័ យ (ប្បចា័ យជាទី អាព្ស័ យ)” ដូ លចា ះ លៃះគឺ
អាគម កា ុង្លសចកតី ចដេលេើ កយកមកលៃះ សូ មបីព្ទង្់មិៃបាៃប្បញ្ញាក់ ដេ់ រូ ប្បចដេជាប្បចា័ យ
ជាទី អាព្ស័ យនៃមលនាធាតុ ៃិ ង្មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ លដ្ឋយល្មះថា ហទយវតថ ុក៏លដ្ឋយ ចត
កាេវតថ ុោំង្ ៥ ខ្លង្លដើ ម បាៃព្ាស់ទុ កមុ ៃលហើ យថា ជាប្បចា័ យគឺ ទី អាព្ស័ យនៃវិ ញ្ញញណធាតុ
៥ ខ្លង្លដើ ម យា៉ាង្លៃះថា “ចកាាយតៃំ ចកា វុ ិញ្ញញណធាតុ យា តំ សមបយុ តត កាៃញ្ា ធមាមៃំ ៃិ សសយប្បបចា លយៃ ប្បចា លយា

(១)

(១)

. អភិ .មហា.ប្បិ ៩៤ ទំ .៩ ។

ចកាាយតៃៈ(ចកា ុវតថ ុ)ជាប្បចា័ យ នៃចកា ុវិញ្ញញណធាតុ ្ង្ នៃពួ កធម៌
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ចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយចកា ុវិញ្ញញណធាតុ លនាះ្ង្ លដ្ឋយៃិ សសយប្បចា័ យ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។ កាេ
លប្បើ ដូលចា ះ ប្បចា័ យជាទី អាព្ស័ យនៃមលនាធាតុ ៃិ ង្មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ ព្តូវចតជាវតថ ុល្សង្មោ៉ាង្
លទៀតយា៉ាង្ពិ តព្បាកដ ព្ពះអដឋ កថាចារយោំង្ឡាយលៅថា “ហទយវតថ ”ុ ។
ចំ ចណកឯ លដ្ឋយ យុ តតិ

គប្បបីព្ជាប្បយា៉ាង្លៃះថា វិ ញ្ញញណោំង្ឡាយរប្បស់ពួ កកាមាវ-

ចរសតា ៃិ ង្ពួ ករូ បាវចរសតា រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាធមម ជាតិ ចដេអាព្ស័ យរូ ប្ប លព្ព្វះកា ុង្ភូ មិ
ចដេមាៃរូ ប្ប វិ ញ្ញញណរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់លដ្ឋយរូ ប្ប ក៏ ប្ប៉ាុចៃត ៃឹង្មិ ៃអាព្ស័ យរូ ប្បខ្លង្លព្ត
មាៃរូ ប្ប សំ ល ង្ជាលដើ មលកើ តល ើង្លទ លព្ព្វះរូ ប្បខ្លង្លព្តមិ ៃមាៃលៅរហូ តលទ ោំង្មាៃការ
ចព្ប្បព្ប្បួេ រចមង្អាព្ស័ យរូ ប្បខ្លង្កា ុង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ សូ មបីអាព្ស័ យរូ ប្បខ្លង្កា ុង្ ក៏ មិៃអាព្ស័ យ
ជី វិតរូ ប្បលកើ តល ើង្ លព្ព្វះជី វិតរូ ប្បព្ប្បកប្បកា ុង្កិ ចាដនទ មិ ៃចមៃកិ ចា គឺ ជាទី ទទួ េវិ ញ្ញញណ ោំង្
មិ ៃអាព្ស័ យភាវរូ ប្បសូ មបីោំង្ ២ លព្ព្វះប្បុ គគេសូ មបីមិៃមាៃភាវរូ ប្ប ក៏ មាៃវិ ញ្ញញណលកើ តល ើង្
បាៃ លព្ព្វះដូ លចាាះ រចមង្អាព្ស័ យរូ ប្បធម៌ ខ្លង្កា ុង្ដនទលកើ តល ើង្ រូ ប្បធម៌ ណាជាទី អាព្ស័ យ
លកើ តនៃវិ ញ្ញញណ លោកលៅរូ ប្បធម៌ លនាះថា “វតថ ុ” កាេប្បោទរូ ប្ប ៥ ខ្លង្លដើ មជាទី អាព្ស័ យ
នៃវិ ញ្ញញណធាតុ ៥ ខ្លង្លដើ ម មលនាធាតុ ៃិ ង្មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ ក៏ រចមង្អាព្ស័ យកា ុង្វតថ ុដនទ
កាេលប្បើ ដូលចា ះ វតថ ុដនទអំ ពីប្បោទរូ ប្ប ៥ ខ្លង្លដើ មរចមង្មាៃ វតថ ុលៃះ គឺ ហទយវតថ ៃ
ុ ុ ះឯង្ ។
ប្ប៉ាុ ចៃត ការចដេព្ទង្់មិៃបាៃព្ាស់ទុ កកា ុង្វតថ ុទុកៈ កា ង្
ុ ធមម សង្គណី ក៏ លព្ព្វះព្ទង្់មាៃ
ប្បំ ណង្ៃឹ ង្លធាើ លទសនាឲ្យមាៃរសចតមោ៉ាង្ គឺ អៃុ លោមាម អារមម ណទុ កៈ ចដេព្ទង្់សចមត ង្
ទុ កព្តឹ ម ៥ ទុ កៈ ដូ ចគាាៃុ ះឯង្យា៉ាង្លៃះថា “អតថិ រូ ប្បំ ចកា វុ ិញ្ញញណសស អារមម ណំ, អតថិ រូ ប្បំ
ចកា វុ ិ ញ្ញញណសស ៃ អារមម ណំ ។លប្ប។ អតថិ រូ ប្បំ កាយវិ ញ្ញញណសស អារមម ណំ, អតថិ រូប្បំ
កាយវិ ញ្ញញណសស ៃ អារមម ណំ(១) ចព្ប្បថា រូ ប្បជាអារមម ណ៍នៃចកា ុវិញ្ញញណមាៃ រូ ប្បមិ ៃចមៃជា
អារមម ណ៍នៃចកា ុវិញ្ញញណមាៃ(១) ។េ។ រូ ប្បជាអារមម ណ៍នៃកាយវិ ញ្ញញណមាៃ រូ ប្បមិ ៃចមៃជា

(១)

. អភិ .សង្គ.ប្បិ ៧៩ ទំ .៤,៥
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អារមម ណ៍នៃកាយវិ ញ្ញញណមាៃ (៥)” ដូ លចា ះ ការចដេព្ទង្់មិៃបាៃព្ាស់ អារមម ណទុ កៈ ទី ៦
ទុ កយា៉ាង្លៃះថា

“រូ ប្បជាអារមម ណ៍នៃមលនាវិ ញ្ញញណធាតុ មាៃ

រូ ប្ប មិ ៃចមៃជាអារមម ណ៍នៃ

មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ មាៃ” ដូ លចា ះ ក៏ លព្ព្វះភាវៈចដេរូ ប្បណាៗ ចដេមិ ៃជាអារមម ណ៍រប្បស់
មលនាវិ ញ្ញញណមិ ៃមាៃលទ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បព្ទង្់ព្ាស់ អារមម ណទុ កៈ ទុ កព្តឹ ម ៥ ទុ កៈ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃទុ កៈទី ៦ ៃិ ង្លព្ព្វះលហតុ ៃុ ះឯង្ ព្ទង្់ប្បំណង្ៃឹ ង្លធាើ លទសនាឲ្យមាៃរសចត
មោ៉ាង្ លទើ ប្បព្ទង្់សចមត ង្វតថ ុទុកៈទុ កព្តឹ ម ៥ ទុ កៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃទុ កៈទី ៦ សូ មបីវតថ ុទី ៦
គឺ ហទយវតថ ុមាៃពិ តក៏ លដ្ឋយ ដូ លចា ះ ។
៦. ជី វិតរូ ប្ប
ព្វកយថា ជី វិតិន្ទៃេិ យ មាៃវចៃតថ ថា ជី វៃតិ ឯលតនាតិ ជី វិតំ តលទវ កមម ជរូ ប្បប្បរិ បាេលៃ
អធិ ប្បចា លយាគលា ឥន្ទៃេិ យៃតិ ជី វិតិន្ទៃេិ យំ ចព្ប្បថា រូ ប្បធម៌ ល្មះថា ជី វិត លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ជា
លហតុ ឲ្យាំង្លៅបាៃ (នៃរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាា) ជី វិតៃុ ះឯង្ ល្មះថា ឥន្ទៃេិ យ
លព្ព្វះព្ប្បកប្បលដ្ឋយភាពជាធំ

កា ុង្ការរការូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម

លព្ព្វះលហតុ លនាះ

លទើ ប្ប

ល្មះថា ជី វិតិន្ទៃេិ យ ។ ជី វិតិន្ទៃេិ យលនាះ មាៃការរការូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ជាេកា ណៈ ។
ជី វិតិន្ទៃេិ យលៃះ រចមង្ព្ជួតព្ជាប្បទូ ោំង្ឧបាទិ ៃា កាយោំង្អស់មិ ៃមាៃលសសសេ់ ព្ពមោំង្
លភលើ ង្ធាតុ រំោយអាហារ (បាចកលតលជា) ។
កា ុង្ប្បណា
ត ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ោំង្ឡាយ សូ មបីកមម អាកលធាើ ឲ្យលកើ តលនាះ បាៃ
កៃល ង្ហួ សខណៈរប្បស់ខលួៃលៅលហើ យ រេត់ លៅលហើ យ ចតព្កុមរូ ប្បោំង្លៃះក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តត
លៅបាៃាមខណៈចដេជាអាយុ រប្បស់ខលួៃ

ក៏ លដ្ឋយអំ ណាចនៃជី វិតិន្ទៃេិ យចដេលកើ តរួ មគាា

លៃះ ៃុ ះឯង្ ចមៃពិ ត កមម ចតមោ៉ាង្មិ ៃជាលហតុ ឱយាំង្លៅបាៃនៃព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម
លនាះលទ លព្ប្បៀប្បដូ ចអាហារព្តឹ មចតមោ៉ាង្ជាលដើ ម មិ ៃជាលហតុ ឲ្យាំង្លៅបាៃនៃព្កុមរូ ប្បចដេ
លកើ តអំ ពីអាហារជាលដើ មលនាះលទ ដូ លចាាះ ។ លព្ព្វះថា កមម សូ មបីមិៃមាៃលៅកា ុង្ខណៈលនាះ រូប្ប
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ចដេលកើ តអំ ពីកមម ោំង្លនាះ

ក៏ លៅចតព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃៃុ ះឯង្ លដ្ឋយអំ ណាចនៃអាី គឺ លដ្ឋយ

អំ ណាចនៃជី វិតន្ទៃេិ យលៃះ ៃុ ះឯង្ លទើ ប្បលព្ប្បៀប្បដូ ចជាន្ទសតី ភី លេៀង្ចដេចាំលមើ េចថរកាប្បុ ព្ត
រប្បស់ន្ទសតី ដនទដូ លចាាះ ។
ព្វកយអធិ ប្បាយដ៏ លសសចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្រូ ប្បជី វិតន្ទៃេិ យលៃះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បាម
ទំ ៃង្ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្នាមជី វិតិន្ទៃេិ យខ្លង្លដើ មចុ ះ (កា ុង្ប្បរិ លចេ ទទី ២) លសចកតី ល្សង្គាា
មាៃព្តឹ មប្ប៉ាុ លណណះ គឺ លនាះជានាម ចតលៃះជារូ ប្ប ។
កាយរប្បស់សតា ចដេលៅមាៃជី វិត សូ មបីលពេលវោកៃល ង្លៅ ក៏ មិ ៃសអ ុយ មិ ៃខូច
ដូ ចជាកាយរប្បស់មៃុ សសោលប្ប់ លព្ព្វះបាៃអាព្ស័ យជី វិតិន្ទៃេិ យលៃះលៅរកាៃុ ះឯង្ មោ៉ាង្លទៀត
សតា ល្មះថា

ជាអា កមិ ៃោៃ់ អស់អាយុ

ក៏ លព្ព្វះលៅមាៃជី វិតិន្ទៃេិ យលៃះឯង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ,

ល្មះថាអស់អាយុ ក៏ លព្ព្វះជី វិតិន្ទៃេិ យលៃះរេត់ លៅ ។
៧. អាហាររូ ប្ប
ព្វកយថា កវ ង្ខ
ិ ក រាហារ មាៃវចៃតថ ថា កាវ ំ កាា អលជាហរិ យតី តិ កវ ង្ខ
ិ ក លរា
អាហាលរា ចព្ប្បថា ល្មះថា កវ ង្ខ
ិ ក រាហារ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ចដេប្បុ គគេលធាើ ឲ្យជាពំៃូត
លហើ យប្បរិ លភាគ ដូ លចា ះ ជាព្វកយចដេសចមត ង្ល្មះអាហារព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យវតថ ុ គឺ រប្បស់
ប្បរិ លភាគ មាៃបាយជាលដើ ម ចដេជាទី ព្ជួតព្ជាប្បនៃអាហារលនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ឱជារូ ប្បចដេ
ជាលហតុ ឧប្បតថ មភ កាយ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យឥន្ទៃេិ យកា ុង្ខៃធ សនាតៃខ្លង្កា ុង្រប្បស់សតា ោំង្
ឡាយៃុ ះឯង្ លោកប្បំ ណង្យកថា ល្មះថា កវ ិង្ខករាហារកា ុង្ទី លៃះ ឱជារូ ប្បដូ ចលព្វេលៃះ
ជារូ ប្បមោ៉ាង្ចដេព្ជួតព្ជាប្បលៅកា ុង្វតថ ុចដេសតា ប្បរិ លភាគ កាេបាៃប្បរិ លភាគលហើ យក៏ ្ាយ
លៅាមអវយវៈតូ ចធំ ាមសរនសនាំអាហារ

មាៃអាៃុ ភាពឧប្បតថ មភ កាយឲ្យាំង្លៅរហូ ត

ដេ់ អស់អាយុ ។
កា ុង្ប្បណា
ត រូ ប្បចដេមាៃ ៤ សមុ ដ្ឋឋៃ គឺ រូ ប្បលកើ តអំ ពីកមម ១, រូ ប្បលកើ តអំ ពីចិតត ១, រូ ប្ប
លកើ តអំ ពីឧតុ ១, រូ ប្បលកើ តអំ ពីអាហារ ១ លនាះ ឱជារូ ប្បរចមង្លធាើ រូប្បចដេលកើ តអំ ពីអាហារឲ្យ
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លកើ តល ើង្ព្ពមោំង្ជួ យឧប្បតថ មភ លហើ យចថមោំង្ឧប្បតថ មភ រូប្ប ៣ សមុ ដ្ឋឋៃដ៏ លសសឲ្យាំង្លៅ
បាៃ្ង្ លព្ព្វះថា កាយរប្បស់សតា កាេៃឹ ង្ាំង្លៅបាៃ រចមង្ាំង្លៅបាៃលព្ព្វះអាហារ
ចដេខលួៃប្បរិ លភាគជាព្ប្បចាំ លព្ព្វះដូ លចាាះ កវ ិង្ខករាហារ គឺ ឱជារូ ប្បលៃះ សូ មបីមាៃកិ ចាជាប្ប់
ោក់ ទង្ៃឹ ង្ការលធាើ ឲ្យ រូ ប្បធម៌ មួយចំ ចណក (រូ ប្បលកើ តអំ ពីអាហារ) លកើ តល ើង្ក៏ លដ្ឋយ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត
កិ ចាគឺការឧប្បតថ មភ រូប្បចដេលកើ តលហើ យអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយឲ្យាំង្លៅបាៃយូ រ រហូ តអស់
អាយុ ៃុ ះឯង្ ជាកិ ចាចដេនាំមុខ ជាកិ ចាចដេជាព្ប្បធាៃ សូ មបីព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគកាេៃឹ ង្
សចមត ង្កវ ិង្ខករាហារ ព្ទង្់ក៏សចមត ង្ទុ ក សំ លៅយកកិ ចាគឺការឧប្បតថ មភ លៃះឯង្ជាសំ ខ្លៃ់ ។
ឱជារូ ប្បលៃះ បាៃល្មះថា អាហារ (កវ ិង្ខករាហារ) លព្ព្វះភាវៈជាលហតុ នាំមក, នាំមកៃូ វអាី
ល្លើ យថា នាំមកៃូ វរូ ប្បកាយ លដ្ឋយអំ ណាចជាលហតុ ឲ្យរូ ប្បកាយាំង្លៅបាៃយូ រ រហូ តដេ់
អស់អាយុ ាមចដេលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។
ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ លព្ព្វះព្ទង្់ប្បំណង្ៃឹ ង្សចមត ង្ៃូ វអាហារ គឺ ឱជារូ ប្បលនាះលៅព្ពមៗ
គាាៃឹ ង្វតថ ុ (ពំៃូតបាយ) លនាះ លទើ ប្បព្ាស់ទុ កកា ង្
ុ គមពី រធមម សង្គណីថា “ឱទលនា បាយ, កុ មាមលោ
ៃំព្សស់ ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
សួ រថា កា ុង្រប្បស់ ២ យា៉ាង្ គឺ វតថ ុ ៃិ ង្ឱជារូ ប្បលនាះ វតថ ុមាៃកិ ចាដូ ចលមដ ច ? ឱជាមាៃកិ ចា
ដូ ចលមដ ច ?
ល្លើ យថា វតថ ុមាៃកិ ចា គឺ ការកមាាត់ អៃត រាយ ចំ ចណកឱជារូ ប្បមាៃកិ ចា គឺ ការរកា
អធិ ប្បាយថា វតថ ុកមាាត់ អៃត រាយបាៃ ចតមិ ៃអាចរកាបាៃ ឱជារូ ប្បអាចរកាបាៃ ចតមិ ៃ
អាចកមាាត់ អៃត រាយបាៃ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត ោំង្ ២ យា៉ាង្លៃះ កាេរួ មជាមួ យគាាលហើ យក៏ រចមង្អាចោំង្
ការរកា ោំង្ការកមាាត់ ៃូ វអៃត រាយ ។
អាី ហា ល្មះថា អៃត រាយកា ុង្ទី លៃះ ? ល្លើ យថា គឺ លតលជាធាតុ ចដេលកើ តអំ ពីកមម ចដេ
លៅថា លភលើ ង្ធាតុ រំោយអាហារ ចដេបាៃល្មះថា អៃត រាយក៏ លព្ព្វះជាលហតុ លប្បៀតលប្បៀៃ
លព្វេ គឺ លធាើ លសចកដី លព្សកឃាលៃឲ្យលកើ តល ើង្ ចមៃពិ ត កាេមិ ៃមាៃវតថ ុ មាៃបាយជាលដើ ម
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លៅកា ុង្ព្កពះ លតលជាធាតុ រចមង្ាំង្ល ើង្ដុ តព្កពះ ញាុំង្ប្បុ គគេលនាះឲ្យលព្វេថា “ខ្ុឃា
ំ ល ៃ,
ចូ រឲ្យអាហារដេ់ ខ្ុ”ំ ។ កា ុង្លវោប្បរិ លភាគមាៃវតថ ុកាុង្ព្កពះលហើ យ លតលជាធាតុ លនាះៃឹ ង្េះ
អំ ពីន្េ ព្កពះ

មកដុ តវតថ ុជំៃួស

កាេលប្បើ ដូលចាាះ

ប្បុ គគេលនាះក៏ បាត់ លសចកដី លព្សកឃាលៃ

(អៃត រាយ) មាៃចិ តតសង ប្ប់មិ ៃរោប្ប់រសេ់ ។
លព្ប្បៀប្បដូ ចជា
សំ ណាែ់ចង្រឹ តទុ ក

អារកសនព្ពចាប្ប់មៃុ សសចដេចូ េលៅកា ុង្ចដៃរប្បស់ខលួៃបាៃ
លហើ យក៏ រីករាយលៅកា ុង្ោថៃទី រប្បស់ខលួៃ

លព្ប្បើ

កា ុង្លវោឃាលៃក៏ មកខ្លំសុី

ប្បុ គគេលនាះព្តង្់សីសៈ ប្បុ គគេលនាះេុ ះអារកសនព្ពខ្លំសុី ក៏ ចព្សកល ើង្ មៃុ សសោំង្ឡាយបាៃ
ឮសំ ល ង្ចព្សកលនាះលហើ យ

គិ តថា

“ព្បាកដជាមាៃមៃុ សសជួ ប្បអៃត រាយកា ុង្ោថៃទី លៃះ”

ដូ លចា ះលហើ យ ក៏ នាំគាាមកកាៃ់ ទី លនាះ អារកសនព្ពលនាះ ក៏ បាៃចាប្ប់មត ង្មាាក់ ៗចដេមកដេ់
ប្បរិ លភាគលហើ យក៏ រីករាយកា ុង្ោថៃទី លៅ លសចកតី លៃះយា៉ាង្ណា ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បឧប្បលមយយ
ដូ លចាាះ គឺ ថា លតលជាធាតុ លព្ប្បៀប្បដូ ចជាអារកសនព្ព, ន្េ ព្កពះ លព្ប្បៀប្បដូ ចជាសតា ចដេព្តូវចង្
លដ្ឋយសំ ណាែ់, វតថ ុមាៃបាយជាលដើ ម លព្ប្បៀប្បដូ ចជាពួ កមៃុ សសចដេបាៃឮសំ ល ង្លហើ យ
ចូ េមកដេ់ កាេចដេលតលជាធាតុ ចដេលកើ តអំ ពីកមម ្ុ តអំ ពីវតថ ុ ដុតព្តង្់ន្េ ព្កពះ លព្ប្បៀប្ប
ដូ ចការចដេអារកសនព្ពមកខ្លំសុីព្តង្់សីសៈ លវោចដេសតា លព្វេថា “ចូ រឲ្យអាហារដេ់
ខ្ុ”ំ លព្ប្បៀប្បដូ ចលវោចដេសតា ព្តូវខ្លំសុីលហើ យចព្សកល ើង្ ភាវៈចដេលតលជាធាតុ ចដេលកើ ត
អំ ពីកមម េះលចាេន្េ ព្កពះ លហើ យមកដុ តវតថ ុ (អាហារ) ជំៃួស ចិ តតរប្បស់សតា ក៏ ដេ់ ៃូ វភាព
សង ប្ប់មិ ៃរោប្ប់រសេ់ លព្ប្បៀប្បដូ ចកាេចដេអារកសនព្ពចាប្ប់យកពួ កមៃុ សសមត ង្មួ យៗ ចដេ
មកដេ់ លដ្ឋយសញ្ញញ គឺ សំ ល ង្ចព្សកលនាះ ខ្លំសុីលហើ យក៏ រីករាយលៅកា ុង្ោថៃទី លៅរប្បស់
ខលួៃដូ លចា ះ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា កា ុង្វតថ ុលព្គាតព្គាតមាៃឱជារូ ប្ប តិ ច លខសោយកមាលំង្, កា ុង្វតថ ុេអិត មាៃ
ឱជារូ ប្បលព្ចើ ៃ ចមៃពិ ត ប្បុ គគេប្បរិ លភាគវតថ ុចដេលព្គាតព្គាតោំង្ឡាយ មាៃអាហារគឺ លៅម
ចគេេកជាលដើ ម

មួ យរំលពចប្ប៉ាុ លណា
ណ ះក៏ រចមង្លព្សកឃាលៃលទៀត

ប្ប៉ាុ ចៃត កាេប្បរិ លភាគវតថ ុ
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ចដេេអិ តោំង្ឡាយ មាៃទឹ កលដ្ឋះថាលជាលដើ មលហើ យមិ ៃលព្តកអរ (មិ ៃគិ ត) ៃឹ ង្ប្បរិ លភាគៃូ វ
អាហាររហូ តលពែមួ យនថង ។
ព្វកយថា “សភាវរូ ប្ប” ជាលដើ ម
រូ ប្ប ១៨ យា៉ាង្ មាៃធាតុ ៤ ជាលដើ ម ល្មះថា សភាវរូ ប្ប លព្ព្វះភាវៈជារូ ប្បចដេមាៃ
លដ្ឋយសភាវៈ

លព្ព្វះអាចប្បញ្ញាក់ ៃូ វសភាវៈចដេមាៃ

មាៃសភាវៈរឹ ង្ជាលដើ មរប្បស់ខលួៃ ៗ

ចដេជាសភាវៈពិ លសសចំ លព្វះខលួៃនៃរូ ប្បធម៌ លនាះ ៗ ោំង្លៃះបាៃ ។
រូ ប្បោំង្ ១៨ យា៉ាង្លៃះៃុ ះឯង្ ល្មះថា សេកា ណរូ ប្ប លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ ម
ជាមួ យេកា ណៈោំង្ឡាយ មាៃឧប្បាទេកា ណៈ (េកា ណៈលកើ តល ើង្) ជាលដើ ម ឬលព្ព្វះ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យេកា ណៈោំង្ឡាយ មាៃអៃិ ចាេកា ណៈ ជាលដើ ម ។
រូ ប្បោំង្ ១៨ យា៉ាង្លៃះ ល្មះថា ៃិ ប្បផៃារូប្ប (រូ ប្បសលព្មច) លព្ព្វះជារូ ប្បចដេសលព្មច
អំ ពីប្បចា័ យោំង្ឡាយ មាៃកមម ជាលដើ ម ាមធមម ារប្បស់ខលួៃ លសចកតី ថា លវៀរប្បរិ លចេ ទរូ ប្បចដេ
ព្តឹ មចតជាចលនាលះរវាង្ព្កុមរូ ប្បោំង្ឡាយលចែ

រូ ប្បធម៌ ចដេលៅរួ មគាាកា ុង្ព្កុមរូ ប្បៃី មួយៗ

ោំង្លនាះចដេសលព្មចលហើ យអំ ពីប្បចា័ យរប្បស់ខលួៃៗរួ ម ១៨ យា៉ាង្ៃុ ះឯង្ ល្មះថាៃិ ប្បផៃារូប្ប ។
សភាវៈចដេវិ នាស គឺ ដលស់ប្បត ូរចព្ប្បព្ប្បួេលៅ លព្ព្វះប្បចា័ យចដេជាសព្តូវ មាៃភាព
ព្តជាក់ លតតជាលដើ ម ល្មះថា រូ ប្ប ។ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត ធម៌ ១០ យា៉ាង្មាៃ អាកាស កាយវិ ញ្ញតតិ វចី វិញ្ញតតិ
ជាលដើ មដ៏ លសស សូ មបីមិៃចមៃជាសភាវៈចដេវិ នាសយា៉ាង្លនាះ ក៏ លៅថា “រូ ប្ប” លព្ព្វះជា
សពេ លព្ប្បើ ាមការៃិ យម លព្ព្វះលហតុ លនាះ លដើ មបីប្បញ្ញាក់ ដេ់ ភាវៈចដេរូ ប្បោំង្ ១៨ យា៉ាង្លៃះ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជាសភាវៈចដេចប្បកធាលយ មិ ៃចមៃរូ ប្បដ៏ លសស លោកលទើ ប្បប្បចៃថ ម រូ ប្ប ស័ ពេ ចូេលៅ
មួ យស័ ពេ លទៀត លហើ យលៅរូ ប្បោំង្ ១៨ យា៉ាង្លៃះថា រូ ប្បរូ ប្ប ចព្ប្បថា រូ ប្ប គឺ សភាវៈចដេ
ចប្បកធាលយ ដូ ចលៅទុ កា លវទនាោំង្្ល ូវកាយៃិ ង្្ល ូវចិ តត ថា ទុ កា ទុកា ចព្ប្បថា ទុ កា គឺ សភាវៈចដេ
សតា ោំង្ឡាយព្ោំបាៃលដ្ឋយេំ បាក ដូ លចាាះ ។
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មោ៉ាង្លទៀត រូ ប្ប ១៨ យា៉ាង្លៃះ ល្មះថា សមម សៃរូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បគួ រដេ់ ការ
ពិ ចារណានៃវិ ប្បសសនា លដ្ឋយជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្នព្តេកា ណ៍ លព្ព្វះមាៃការលកើ តល ើង្លហើ យ
រេត់ លៅ ចមៃពិ ត រូ ប្បចដេមាៃការលកើ តល ើង្លហើ យរេត់ លៅាមធមម ារប្បស់ខលួៃព្ប្បកប្ប
ជាមួ យនព្តេកា ណ៍ គឺ រូ ប្បចដេ្ុ តអំ ពីភាពជាប្បរិ លចេ ទរូ ប្បជាលដើ ម បាៃដេ់ រូ ប្ប ១៨ យា៉ាង្លៃះ
ៃុ ះឯង្ ។
៨. ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប
ព្វកយថា អាកាស មាៃវចៃតថ ថា ៃ កសសតី តិ អកាលោ អកាលោលយវ អាកាលោ
ចព្ប្បថា ល្មះថា អកាស លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ចដេប្បុ គគេភា ួរមិ ៃបាៃ, អកាសៃុ ះឯង្ ជា
អាកាស ដូ លចា ះ អាកាសៃុ ះឯង្ជាធាតុ លព្ព្វះមិ ៃចមៃសតា មិ ៃចមៃជី វៈ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្ប
ល្មះថា អាកាសធាតុ ។
ចលនាលះព្ប្បលហាង្រវាង្ព្កុមរូ ប្បោំង្ឡាយ ៃី មួយៗ មាៃចកា ុទសកៈកោប្ប(ព្កុមរូ ប្ប ១០
យា៉ាង្ មាៃចកា ុជាព្ប្បធាៃ) ជាលដើ ម ជាលហតុ ឲ្យព្កុមរូ ប្បៃី មួយៗមិ ៃោយ ំជាមួ យព្កុមរូ ប្ប
ដនទលទៀត ឬជាលហតុ ឲ្យព្កុមរូ ប្បោំង្លនាះមិ ៃជាប្ប់គាាជាដុ ំ បាៃល្មះថា ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប លព្ព្វះដូ ច
ជាចខសប្បនាេត់ កាត់ ៃូ វព្កុមរូ ប្បៃី មួយៗោំង្លនាះឲ្យដ្ឋច់ លចែពី គាា

ៃិ ង្ចលនាលះព្ប្បលហាង្ចដេ

ដូ ចជាចខសប្បនាេត់ កាត់ ៃូ វព្កុមរូ ប្បលៃះ បាៃល្មះថា “រូ ប្ប” លដ្ឋយព្តឹ មចតព្ប្បព្ពឹ តតលៅអាព្ស័ យ
ៃឹ ង្ព្កុមរូ ប្ប, ព្កុមរូ ប្បោំង្ឡាយមាៃ លទើ ប្បមាៃ លប្បើ ព្កុមរូ ប្បោំង្ឡាយមិ ៃមាៃ ក៏ មិៃមាៃ លទើ ប្ប
រាប្ប់ប្បញ្ា ូេកា ុង្រូ ប្បធម៌ ោំង្លនាះ្ង្

លព្ប្បៀប្បដូ ចជា្េ ះដនទចដេលៅោយ ំកាុង្ចលនាលះ្េ ះ

រប្បស់ជាង្សម ូៃឆ្ងាំង្ ក៏ រចមង្លៅថា “្េ ះជាង្សម ូៃឆ្ងាំង្” ្ង្ចដរ ដូ លចាាះលព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្ប
ល្មះថា ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ។
ចមៃពិ ត ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប រចមង្ដូ ចជាកាត់ ដដច់ រូ ប្បលនាះៗលដ្ឋយភាពជាេំ ហ លវៀរចាក
រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ

ជាទី ចដេមហាភូ តរូ ប្បោំង្ឡាយព្វេ់ ព្តូវមិ ៃបាៃ

លព្ព្វះលហតុ លនាះ
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ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគលទើ ប្បព្ទង្់ព្ាស់ទុ កថា អសមផ ដ
ុ ឋ ំ ចតូ ហិ មហាភូ លតហិ ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ជាទី ចដេ
មហាភូ តរូ ប្បព្វេ់ ព្តូវមិ ៃបាៃ

(ឬជាទី ចដេមិ ៃព្វេ់ ព្តូវមហាភូ តរូ ប្ប)

លទើ ប្បដូ ចជា

អជដ្ឋកាស ៃុ ះឯង្ ចមៃពិ ត អាកាសមាៃ ៣ យា៉ាង្គឺ ៖
១. អជដ្ឋកាស ទី េំ ហ ជាទី ចដេៃរណាចាំង្ គឺ ភា ួរមិ ៃបាៃ បាៃដេ់ ទី េំ ហ ជាទី
សញ្ា រលៅមកនៃពួ កប្បកសី ជាទី ាំង្នៃលោកធាតុ ជាទី លគាចរនៃព្ពះចៃេ ព្ពះអាទិ តយ ។
២. ប្បរិ ចេិនាាកាស ចលនាលះព្ប្បលហាង្ចដេព្តូវកាត់ លដ្ឋយជុ ំវិែ លដ្ឋយវតថ ុព្កាស់ដនទ
បាៃដេ់ ចលនាលះព្ប្បលហាង្មាៃចលនាលះប្បង្អួច ចលនាលះោារ រៃធ រូ ង្ មាត់ ោអង្ រួ មោំង្ព្ប្បលហាង្
ចដេលគកាត់ លចាះលធាើ ល ើង្ព្តង្់ន្េ សំពត់ ឬព្តង្់កលៃេ េច្ង្ជាលដើ ម លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់
ការលធាើ ប្បរិ កមម កាុង្អាកាសកសិ ណ ។
៣.

ប្បរិ លចេ ោកាស

ចលនាលះព្ប្បលហាង្ចដេដូ ចជាចខសប្បនាេត់ កាត់ ព្កុមរូ ប្បោំង្ឡាយ

ដូ ចលព្វេលហើ យ ប្បរិ លចេ ោកាសលៃះឯង្ លោកសំ លៅយក “ប្បរិ លចេ ទរូប្ប” ។
៩. វិ ញ្ញតតិរូប្ប
ព្វកយថា កាយវិ ញ្ញតតិ មាៃវចៃតថ ថា ចេមាៃកាលយៃ អធិ ប្បាយំ វិ ញ្ញញលប្បតិ សយញ្ា
លតៃ វិ ញ្ញញយតី តិ កាយវិ ញ្ញតតិ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា កាយវិ ញ្ញតតិ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ញាុំង្អា ក
ដនទឲ្យដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្លដ្ឋយកាយចដេកលព្មើ ក

ៃិ ង្អា កដនទក៏ ដឹង្ខលួៃឯង្

(ដឹ ង្ ៃូ វប្បំ ណង្

រប្បស់ប្បុ គគេអា កលធាើ កាយឲ្យកលព្មើ ក) បាៃលដ្ឋយកាយចដេកលព្មើ កលនាះ ។
កាយវិ ញ្ញតិត លនាះ ជាវិ ការ (អាការពិ លសស) នៃវាលយាធាតុ ចដេលកើ តអំ ពីចិតត ចដេ
គិ តៃឹ ង្ឲ្យអា កដនទ លដ្ឋយលហាចលៅសូ មបីសតា តិ រចាេៃបាៃដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្លដ្ឋយកាយចដេ
កលព្មើ ក ជាវិ ការចដេជាលហតុ លធាើ រួមគាាជាមួ យវាលយាធាតុ កា ុង្ការរុ ែព្ចាៃ ឧប្បតថ មភ (ឬ
ព្ទព្ទង្់ទុក) លធាើ រូ ប្បកាយឲ្យកលព្មើ ក កា ុង្កាេៃឹ ង្្ៃលៅជាលដើ ម កាេមាៃកាយកលព្មើ ក
លកើ តល ើង្លហើ យ អា កដនទក៏ រចមង្ដឹ ង្ថា “អា កលៃះលព្ប្បើ ឲ្យលធាើ វតថ ុលៃះ” ជាលដើ ម លដ្ឋយចិ តត
ាមមលនាោារចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់នៃចិ តត ាមចកា ុោារចដេចាប្ប់យកពណ៌ (រូ ប្បភាព)
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អធិ ប្បាយរូប្បសម្ុ សទេស ១១ ោ៉ា ង្

នៃកាយចដេកលព្មើ ក លនាះជាអារមម ណ៍ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅដូ ចជាវិ ការ នៃឧសាហៈ កា ុង្កាេចដេ
មៃុ សសោំង្ឡាយលព្ប្បើ កមាលំង្ោំង្អស់ជួ យគាាលេើ កដុ ំ ថមធំ

ឲ្យព្តូវវិ ធីលដើ មបីឲ្យសលព្មចបាៃ

លដ្ឋយព្សួេដូ លចាាះ ។
កាេលប្បើ ដូលចា ះ ព្តឹ មចតមាៃការកលព្មើ កលកើ តល ើង្កា ុង្ទី ណា ទី លនាះមិ ៃល្មះថាមាៃ
វិ ញ្ញតតិោំង្អស់លទ

កា ុង្កាេមិ ៃមាៃវិ ការនៃវាលយាធាតុ ចដេលកើ តអំ ពីចិតត ចដេគិ តៃឹ ង្ឲ្យ

អា កដនទដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្ ជាលហតុ លធាើ រួ មគាាកា ុង្ការៃឹ ង្កលព្មើ កកាយកា ុង្លពេលនាះ លព្ព្វះដូ លចាាះ
កាេមិ ៃមាៃវិ ការចដេលកើ តអំ ពីចិតតដូ ចលព្វេលនាះ សូ មបីកំពុង្កលព្មើ ក អា កដនទកាៃ់ យក
ពណ៌ (រូ ប្បភាព) នៃកាយចដេកលព្មើ ក លដ្ឋយចិ តតាមចកា ុោារលហើ យ ក៏ មិៃមាៃចិ តតាម
មលនាោារលកើ តល ើង្មកដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្ថា “អា កលៃះលព្ប្បើ ឲ្យលធាើ វតថ ុលៃះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ជាប្ប់ាម
មកដូ ចលដើ មល

ើ

សូ មបីកំពុង្កលព្មើ កអា កដនទកាៃ់ យកពណ៌(រូ ប្បភាព)

កលព្មើ កលដ្ឋយចិ តតាមចកា ុោារលហើ យ

នៃលដើ មល

ើ ចដេ

ក៏ មិៃមាៃចិ តត ាមមលនាោា រលកើ តល ើង្មកដឹ ង្ៃូ វ

ប្បំ ណង្ថា “អា កលៃះលព្ប្បើ ឲ្យលធាើ វតថ ុលៃះ” ដូ លចា ះជាលដើ មល ើយ

លព្ព្វះដូ លចាាះ ព្វកយអធិ ប្បាយ

ចដេលព្វេមកលៃះ ជាការសចមត ង្ឲ្យដឹ ង្ថា កាយវិ ញ្ញតតិមោ៉ាង្ កាយចដេកលព្មើ កកា ុង្លវោ
ចដេ្ៃលដើ រជាលដើ មមោ៉ាង្ គឺ ជាឥរិ យាប្បថ កាយវិ ញ្ញតតិរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យឥរិ យាប្បថ
ចតឥរិ យាប្បថមិ ៃព្បាកដថាៃឹ ង្ព្តូវព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យកាយវិ ញ្ញតតិលទ ។
សួ រថា លោកលព្វេថា “ចដេញាុំង្អា កដនទឲ្យដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្” ដូ លចា ះ មិ ៃចមៃឬ
កាេលប្បើ ដូលចា ះ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ សូ មបីមាៃការកលព្មើ កកាយលៅាមការគិ តយា៉ាង្លនាះលហើ យ អា ក
ដនទលៅមិ ៃអាចដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្បាៃលទៀត ឬដឹ ង្ខុសអំ ពីប្បំណង្ បាៃលសចកដី ថា កា ុង្លវោ
លនាះមិ ៃមាៃកាយវិ ញ្ញតិតល ើយ ?
ល្លើ យថា

ចដេលព្វេមកោំង្អស់ោក់ ទង្ៃឹ ង្កាយវិ ញ្ញតតិលនាះ

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លព្វេាមការ

លដ្ឋយសមលឹ ង្ដេ់ កាេចដេៃឹ ង្ប្បង្ខាែឲ្យលឃើ ែចាស់

បាៃថា ព្គាលៃះមាៃកាយវិ ញ្ញតតិលកើ តល ើង្ពិ តព្បាកដប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គប្បបីព្ជាប្បថា កាេមាៃវិ ការ
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នៃវាលយាធាតុ ចដេលកើ តអំ ពីចិតត

ចដេគិ តៃឹ ង្ឲ្យអា កដនទដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្លកើ តល ើង្លហើ យ

សូ មបីអាកដនទមិ ៃអាចដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្បាៃ ឬដឹ ង្ខុសអំ ពីប្បំណង្ក៏ លដ្ឋយ ក៏ ល្មះថា មាៃ
កាយវិ ញ្ញតតិលកើ តល ើង្លហើ យៃុ ះឯង្ ។ កាយវិញ្ញតតិលៃះ រចមង្មាៃពិ តព្បាកដ លព្ព្វះព្ប្បសិ ៃលប្បើ
មិ ៃមាៃពិ តលនាះលទ មៃុ សសោំង្ឡាយសូ មបីលឃើ ែពណ៌ (រូ ប្បភាព) កាយចដេកលព្មើ ករប្បស់
អា កដនទលហើ យ ក៏ មិៃអាចដឹ ង្ៃូ វប្បំ ណង្ចដេមាៃល្សង្ៗគាារប្បស់អា កលនាះបាៃល ើយ ។
សួ រលទៀតថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ កាយវិ ញ្ញតតិមោ៉ាង្ កាយចដេកលព្មើ កមោ៉ាង្ មិ ៃចមៃជាកាយ
វិ ញ្ញតតិដូ ចចដេលោកលព្វេលទលនាះ លប្បើ ដូលចាាះ លព្ព្វះលហតុ អាី កា ុង្អដឋ កថាកចៃល ង្ខលះ លទើ ប្បមាៃ
ព្វកយទំ ៃង្លៃះព្បាកដយា៉ាង្លៃះថា “ោារនៃកាយកមម ក៏ បាៃដេ់ កាយវិ ញ្ញតតិ លព្វេគឺ អាការ
ចដេកលព្មើ កនៃកាយ” ?
ល្លើ យថា

លោកលព្វេទុ កយា៉ាង្លនាះក៏ ពិតចមៃ ចតគប្បបីព្ជាប្បថាជាព្វកយចដេជា

្េូ ប្បចារលវាហារ (ព្វកយលព្វេដេ់ ្េសំ លៅដេ់ លហតុ ) យា៉ាង្លៃះ គឺ ោារនៃកាយកមម បាៃ
ដេ់ កាយវិ ញ្ញតតិ លព្វេគឺ វិ ការនៃវាលយាធាតុ ចដេជាលហតុ លធាើ រួមគាាកា ុង្ការញាុំង្្េ គឺ ការ
កលព្មើ កកាយឲ្យលកើ តល ើង្ ។
សួ រថា ការកលព្មើ កនដជាលដើ ម សលព្មចលដ្ឋយអំ ណាចនៃកាយវិ ញ្ញតតិយា៉ាង្ណា ?
ល្លើ យថា កា ុង្ប្បណា
ត ជវៃៈ ៧ ខណៈចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមមលនាោារ កា ុង្វិ ថីចដេមាៃ
អាវជា ៃៈជាមួ យគាា (កា ុង្វិ ថីជាមួ យគាាៃុ ះឯង្) វាលយាធាតុ ចដេមាៃជវៃខណៈទី

៧ ជា

សមុ ដ្ឋឋៃចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យវិ ការចដេជាវិ ញ្ញតតិ បាៃទទួ េការឧប្បតថ មភ អំពីវាលយាធាតុ ោំង្ឡាយ ចដេមាៃជវៃៈ ៦ ខណៈខ្លង្លដើ មជាសមុ ដ្ឋឋៃលហើ យ ក៏ មាៃកមាលំង្ញាុំង្ចិ តតជរូ ប្បឲ្យកលព្មើ ក វាលយាធាតុ ចដេាំង្ល ើង្អំ ពីជវៃៈ ៦ ខណៈខ្លង្លដើ មព្តឹ មចតជាអា កលធាើ ការ
រុ ែព្ចាៃ ការឧប្បតថ មភ (ឬការព្ទព្ទង្់ទុក) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃមាៃកមាលំង្ញាុំង្ឲ្យកលព្មើ ក រចមង្
ឧប្បតថ មភ លដើ មបីភាពមាៃកមាលំង្នព្កចេង្ល ើង្នៃវាលយាធាតុ ចដេមាៃជវៃខណៈទី
សមុ ដ្ឋឋៃ ។

៧ ជា
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លព្ប្បៀប្បដូ ចជា កា ុង្រលទះចដេទឹ មលដ្ឋយលគា ៧ គូ ៃឹ ង្គប្បបីអូសលៅ លគាមួ យគូ ចដេ
លគទឹ មទុ កកា ុង្ៃឹ មចុ ង្លព្កាយ (ចដេលៅជិ តរលទះ) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ បាៃទទួ េការឧប្បតថ មភ អំពីប្បណា
ត
លគាោំង្ ៦ គូ ចដេលគទឹ មទុ កកា ង្
ុ ៃឹ មខ្លង្មុ ខលហើ យ ក៏ រចមង្មាៃកមាលំង្លធាើ ឲ្យរលទះកលព្មើ ក
លៅបាៃ ចំ ចណកលគាោំង្ ៦ គូ ចដេលគទឹ មទុ កកា ុង្ៃឹ មខ្លង្មុ ខព្តឹ មចតលធាើ ការអូ សោែ
ៃិ ង្ការឧប្បតថ មភ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

មិ ៃបាៃលធាើ ឲ្យកលព្មើ កលៅលទ

រចមង្ឧប្បតថ មភ លដើ មបីភាពមាៃកមាលំង្

នព្កចេង្ល ើង្នៃលគាគូ ទី ៧ចុ ង្លព្កាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លសចកតី លៃះ មាៃឧប្បមាយា៉ាង្ណា ប្បណឌិតក៏
គប្បបីលឃើ ែឧប្បលមយយយា៉ាង្លនាះចុ ះ ។
កា ុង្អធិ ការលៃះ

ភាវៈចដេចិ តតជរូ ប្បលកើ តល ើង្កា ុង្ទី ដនទៗមាៃប្បរិ លវណនដជាលដើ ម

លនាះៗ អៃុ លោមាមចិ តតចដេគិ តៃឹ ង្លដើ រលៅជាលដើ មៃុ ះឯង្ ចាត់ ថាជាការកលព្មើ ក លព្ព្វះ
ធម៌ ោំង្ឡាយមិ ៃមាៃការកលព្មើ កលៅអំ ពីោថៃទី ចដេលកើ តល ើង្ សូ មបីព្តឹ មចតប្ប៉ាុ ៃចុ ង្សក់ ។
កា ុង្ប្បណា
ត រូ ប្បោំង្លៃះ កាេចិ តត ជរូ ប្បកលព្មើ ក សូ មបីរូប្បលព្តលៃះ មាៃកមម ជរូ ប្បជាលដើ ម
ក៏ រចមង្កលព្មើ ក លព្ព្វះោក់ ទង្គាាជាមួ យៃឹ ង្ចិ តតជរូ ប្បលនាះ ដូ ចដុ ំ ោមកលគាចដេលគលបាះលៅ
កា ុង្ទឹ ក លធាើ ឲ្យទឹ កលដ្ឋយជុ ំវិែកលព្មើ កែ័រលហើ យ ទឹ កចដេកលព្មើ កែ័រលនាះក៏ លធាើ ឱយទឹ កដនទ
លដ្ឋយជុ ំវិែលព្តលៃះកលព្មើ កែ័រ្ង្ចដរ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា វាលយាធាតុ ចដេមាៃជវៃៈ ៦ ខណៈ ខ្លង្លដើ មជាសមុ ដ្ឋឋៃ សូ មបីលៅ
មិ ៃអាចលធាើ ឲ្យលកើ តការកលព្មើ កលដ្ឋយព្ប្បការលនាះ ក៏ ល្មះថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យវិ ការ
ចដេជាកាយវិ ញ្ញតតិៃុ ះឯង្
ប្បំ ណង្ោំង្អស់

ក៏ ប្ប៉ាុចៃត

លព្ព្វះសុ ទធ ចតលកើ តអំ ពីជវៃចិ តតចដេគិ តៃឹ ង្ឲ្យអា កដនទបាៃដឹ ង្
ការចដេលោកលព្វេលដ្ឋយលព្ចើ ៃោក់ ទង្លៅដេ់ កាយចដេ

កលព្មើ ក ក៏ លដ្ឋយប្បំ ណង្ចង្់ឲ្យដឹ ង្ថា ប្បុ គគេលនាះៃឹ ង្ដឹ ង្បាៃចាស់ថា កាយវិ ញ្ញតតិមាៃពិ ត
កា ុង្ព្គាចដេលឃើ ែៃូ វកាយចដេកលព្មើ ក លហើ យក៏ ដឹង្ដេ់ ប្បំ ណង្ៃុ ះឯង្ ។
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អធិ ប្បាយថា វិ ញ្ញតតិព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមជាមួ យជវៃៈោំង្ ៧ ខណៈ យា៉ាង្លៃះៃុ ះឯង្ លទើ ប្ប
លព្វេបាៃថា មិ ៃចមៃចំ លព្វះចតជវៃៈ ៧ ខណៈ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទចដេលធាើ កាយវិ ញ្ញតតិឲ្យាំង្ល ើង្
លនាះ សូ មបីមលនាោារាវជា ៃចិ តត ក៏ ជាអា កលធាើ វិញ្ញតតិឲ្យាំង្ល ើង្ដូ ចគាាចដរ ។
ចំ ចណកព្វកយថា វចី វិញ្ញតតិ មាៃវចៃតថ ថា វាចាយ អធិ លប្បបតំ វិ ញ្ញញលប្បតិ សយញ្ា ាយ វិញ្ញញយតី តិ វចី វិញ្ញតតិ ចព្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មះថា វចី វិញ្ញតតិ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ញាុំង្អា កដនទ
ឲ្យដឹ ង្ប្បំ ណង្លដ្ឋយវាចា លហើ យអា កដនទក៏ ដឹង្ខលួៃឯង្បាៃលដ្ឋយវាចាលនាះ ។
វចី វិញ្ញតតិលនាះជាវិ ការ (អាការពិ លសស) នៃប្បឋវី ធាតុ ចដេលកើ តអំ ពីចិតត ចដេគិ តៃឹ ង្
ប្បលញ្ា ែវាចាលដើ មបីៃឹង្ឲ្យអា កដនទ

លដ្ឋយលហាចលៅសូ មបីសតា តិ រចាេៃបាៃដឹ ង្ប្បំ ណង្

ជា

ប្បចា័ យដេ់ ការប្ប៉ា ះខេប្ប់គាានៃរូ ប្បធម៌ ប្បរិ លវណឋាៃចដេលកើ តសំ ល ង្មាៃ ក ពិ ាៃជាលដើ ម ។
កា ុង្លវោចដេប្បុ គគេលព្ប្បើ ព្តង្់កណា
ដ េអណា
ត តប្ប៉ា ះពិ ាៃជាលដើ ម លដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍
ដេ់ ការប្បលញ្ា ែសំ ល ង្

ការប្ប៉ា ះខេប្ប់គាាលនាះរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចនៃប្បឋវី ធាតុ

ណាវិ ការនៃប្បឋវី ធាតុ លនាះ ល្មះថា វចី វិញ្ញតតិ ។
កា ុង្វចី វិញ្ញតតិលៃះ មាៃព្វកយអធិ ប្បាយណាចដេគួ រលព្វេដេ់

ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្ប

ព្វកយអធិ ប្បាយលនាះ ាមទំ ៃង្ដូ ចបាៃលព្វេលហើ យកា ុង្កាយវិ ញ្ញតតិៃុ ះឯង្ ចំ លព្វះលសចកតី
ចដេៃឹ ង្លព្វេតលៅលៃះ ជាលសចកតី ចដេចប្បល កអំ ពីកាយវិ ញ្ញតតិលនាះ ។ កា ុង្កាយវិ ញ្ញតតិលនាះ
ព្វកយថា “លដ្ឋយចិ តតាមមលនាោារ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់ចិ តត ាមចកា ុោារ ចដេចាប្ប់
យកពណ៌ (រូ ប្ប) នៃកាយ ចដេកលព្មើ កជាអារមម ណ៍” ដូ លចា ះជាលដើ មលនាះ កា ុង្វចី វិញ្ញតតិលៃះ
ប្បណឌិតគប្បបីព្ប្បកប្បព្វកយថមី យា៉ាង្លៃះថា

“លដ្ឋយចិ តតាមមលនាោារ

ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្

េំ ដ្ឋប្ប់ចិ តត ាមលោតោារ ចដេចាប្ប់យកសំ ល ង្នៃវាចា ចដេប្បលញ្ា ែមកជាអារមម ណ៍”
ដូ លចា ះជាលដើ មចុ ះ ។
មោ៉ាង្លទៀត កា ុង្វចី វិ ញ្ញតតិលៃះមិ ៃបាៃមាៃៃ័ យដូ ចចដេលព្វេថា “ប្បឋវី ធាតុ ចដេ
មាៃជវៃៈខណៈទី ៧ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ។េ។ ក៏ មាៃកមាលំង្ញាុំង្ចិ តតជរូ ប្បឲ្យកលព្មើ ក” ដូ ចកា ុង្
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កាយវិ ញ្ញតតិលទ លព្ព្វះថា កា ុង្ការប្បលញ្ា ែវាចា មិ ៃមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមេំ ដ្ឋប្ប់ គឺ មាៃការ
រុ ែព្ចាៃជាខ្លង្លដើ មយា៉ាង្លនាះ មិ ៃមាៃការរុ ែព្ចាៃជាលដើ មលនាះល ើយ លព្ព្វះថាសំ ល ង្
រចមង្លកើ តល ើង្ព្ពមជាមួ យការប្ប៉ា ះខេប្ប់ ៃិ ង្ការប្ប៉ា ះខេប្ប់រចមង្មាៃសូ មបីកាុង្ជវៃៈខណៈទី ១
ជាលដើ មៃុ ះឯង្ ។
លដើ មបីលសចកតី ជាក់ ចាស់កា ុង្វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បឧប្បមាចដេជាោធារណៈ
ដេ់ វិ ញ្ញតតិោំង្ ២ លនាះ យា៉ាង្លៃះថា ៖
លព្ប្បៀប្បដូ ចជាប្បុ គគេកាេលឃើ ែសញ្ញញសមាគេ់
ជាលដើ ម

មាៃរូ ប្បកាេលគា

ចដេលគលេើ កល ើង្ចង្ទុ កលដ្ឋយអាការពិ លសស

ព្ប្បភពទឹ កលដ្ឋយជវៃវិ ថីចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមមលនាោារ

្លិ តសលឹ កលាាត

លហើ យក៏ ដឹង្ដេ់ ្ល ូវលៅកាៃ់
ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់នៃ

ជវៃវិ ថីាមចកា ុោារចដេមាៃការលឃើ ែសញ្ញញសមាគេ់ លនាះយា៉ាង្ណា

ប្បុ គគេកាេលឃើ ែ

ពណ៌ កាយចដេកលព្មើ ក ឬបាៃឮសំ ល ង្ចដេលគៃិ យាយ លហើ យក៏ ដឹង្ដេ់ ប្បំ ណង្លដ្ឋយ
ជវៃវិ ថីចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមមលនាោារ

កា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់នៃជវៃវិ ថីាមចកា ុោារចដេមាៃការ

លឃើ ែពណ៌ កាយចដេកលព្មើ ក ឬកា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់នៃជវៃវិ ថីាមលោតោារ ចដេមាៃការបាៃឮ
សំ ល ង្ចដេៃិ យាយលនាះ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ។
១០. េហុ ា មុ ទុា ៃិ ង្កមម ញ្ញា នៃរូប្ប
ភាវៈព្ោេនៃរូ ប្ប ល្មះថា េហុ ា បាៃដេ់ ភាវៈចដេមិ ៃធង ៃ់លដ្ឋយអំ ណាចមាៃ
ការដលស់ប្បដ ូរបាៃយា៉ាង្រហ័ សកា ុង្កិ រិយានៃកាយ មិ ៃមាៃភាពយឺ តយូ រ ដូ ចជា ការដលស់ប្បត ូរ
កិ រិយានៃកាយរប្បស់អា កមិ ៃមាៃលរាគ ដូ លចាាះ ។
ភាវៈទៃ់ នៃរូ ប្ប ល្មះថា មុ ទុា បាៃដេ់ ភាវៈចដេរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយមិ ៃមាៃភាពរឹ ង្
លព្វេគឺ មាៃភាពទៃ់ ភល ៃ់ មិ ៃលទើ សោក់ កា ុង្កិ រិយានៃកាយចដេល្សង្គាាោំង្ពួ ង្ ហាក់ ដូ ចជា
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ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អំ ណាច លព្ប្បៀប្បដូ ចចសបកចដេលគគក់ ព្ចបាច់ ឱយទៃ់ េអលហើ យ ក៏ មាៃភាពទៃ់
លៅាមការលព្ប្បើ ការ (លព្ប្បើ ការបាៃព្សួេ) ដូ លចាាះ ។
ភាវៈគួ រដេ់ ការង្ខរនៃរូ ប្បល្មះថា កមម ញ្ញា បាៃដេ់ ភាវៈចដេរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ
អៃុ កូេ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅសមគួ រដេ់ កិ រិយានៃកាយលនាះៗ កា ុង្ព្គាលនាះៗ ញាុំង្កិ រិយានៃកាយ
លនាះៗ ឲ្យសលព្មចបាៃលដ្ឋយេអ លព្ប្បៀប្បដូ ចភាវៈនៃមាសចដេលគជំរះលដ្ឋយេអ លហើ យ ក៏
អៃុ កូេ គឺ សមគួ រដេ់ ការលធាើ ឲ្យសលព្មចជាលព្គឿង្ព្ប្បដ្ឋប្ប់លនាះៗ មាៃចខសព្កវា៉ាត់ កង្នដ
កង្លជើ ង្ជាលដើ ម បាៃលដ្ឋយេអ ដូ លចាាះ ។
ធម៌ ោំង្ ៣ យា៉ាង្លៃះ សូ មបីព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃចប្បកគាាក៏ លដ្ឋយ ប្បណឌិតរចមង្កំណត់ បាៃ
ថា “លៃះគឺ េហុ ា មិ ៃចមៃមុ ទុា មិ ៃចមៃកមម ញ្ញា”ដូ លចា ះជាលដើ ម លព្ព្វះភាវៈោំង្ ៣ លៃះជា
វិ ការនៃរូ ប្បចដេល្សង្គាាយា៉ាង្លៃះគឺ ៖
វិ ការនៃរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ ចដេលកើ តពី ប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះការកលព្មើ កនៃ
ធាតុ ចដេលធាើ ៃូវភាពធង ៃ់ គឺ ភាពយឺ តយូ រ ល្មះថា េហុ ា ។
ចំ ចណក វិ ការនៃរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ ចដេលកើ តពី ប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះការ
កលព្មើ កនៃធាតុ ចដេលធាើ ៃូវភាពរឹ ង្ គឺ មិ ៃទៃ់ ភល ៃ់ ល្មះថា មុ ទុា ។
ចំ ចណក វិ ការនៃរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ ចដេលកើ តពី ប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះការ
កលព្មើ កនៃធាតុ ចដេលធាើ ៃូវភាពមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរ

គឺ ភាពមិ ៃអៃុ កូេចំ លព្វះកិ រិយា

ោំង្ឡាយនៃសរី រកាយ ល្មះថា កមម ញ្ញា ។
សួ រថា ការកលព្មើ កនៃធាតុ ចដេលធាើ ៃូវភាពធង ៃ់ជាលដើ មលៃះ គឺ អាី លៅ, ប្បចា័ យចដេជា
ប្បដិ ប្បកា ចំលព្វះការកលព្មើ កនៃធាតុ ោំង្លនាះ លតើ ដូ ចលមដ ច ?
ល្លើ យថា ការកលព្មើ កនៃធាតុ ចដេលធាើ ៃូវភាពធង ៃ់កតី ចដេលធាើ ៃូវភាពរឹ ង្កតី ចដេលធាើ
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ៃូ វភាពមិ ៃគួ រដេ់ ការង្ខរកតី គឺ ដូ ចគាា គឺ ការកលព្មើ កនៃធាតុ ខ្លង្កា ុង្មាៃខយេ់ ព្ប្បមាត់ លសល សម
ជាលដើ មៃុ ះឯង្ លព្វេលដ្ឋយសភាវៈ បាៃដេ់ ភាពចព្ប្បព្ប្បួេចដេជាវិ សភាគនៃធាតុ ៤ មាៃ
ប្បឋវី ធាតុ ជាលដើ ម ាមការចព្ប្បព្ប្បួេនៃភាពព្តជាក់ ភាពលតតជាលដើ ម ។
សួ រថា

ប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា

ចំ លព្វះការកលព្មើ កនៃធាតុ ចដេជាសមុ ដ្ឋឋៃញាុំង្

វិ ការោំង្ ៣ លៃះឲ្យលកើ តល ើង្ លតើ ដូ ចលមដ ច ?
ល្លើ យថា សូ មបីប្បចា័ យចដេជាប្បដិ ប្បកា ចំ លព្វះការកលព្មើ កនៃធាតុ ចដេជាសមុ ដ្ឋឋៃ
នៃវិ ការោំង្ ៣ លៃះ ក៏ ដូចគាាៃុ ះឯង្ គឺ អាហារ ឧតុ ចដេជាទី សប្បាយជាលដើ ម ។ លព្ព្វះលហតុ
ចដេលកើ តពី ប្បចា័ យដូ ចគាា

ៃិ ង្មាៃការកលព្មើ កនៃធាតុ ចដេជាប្បដិ ប្បកា ដូចគាាៃុ ះឯង្

វិ ការ

ោំង្ ៣ មាៃេហុ ា ជាលដើ ម លទើ ប្បព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃចប្បកគាា ។
េកា ណៈល្សង្គាានៃវិ ការរូ ប្ប ៣
េហុ ា

មាៃភាពមិ ៃយឺ តយូ រ (ព្ោេ) ជាេកា ណៈ

មុ ទុា

មាៃភាពមិ ៃរឹ ង្ (ទៃ់ ភល ៃ់ ) ជាេកា ណៈ

កមម ញ្ញា

មាៃភាពគួ រដេ់ ការង្ខរ

ចដេអៃុ កូេចំ លព្វះកិ រិយាកា ុង្សរី រៈជា

េកា ណៈ ។
ភាវៈោំង្ ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ មលៃះ ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិរូ ប្បចដេបាៃលព្វេលហើ យ លព្ព្វះ
លហតុ ព្តឹ មចតជាវិ ការនៃរូ ប្បធម៌ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះៃុ ះឯង្

ព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បលព្វេថា

“េហុ ា

(ភាពព្ោេ) នៃរូ ប្ប ។េ។ ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិ ោំង្ ២ ល្មះថា វិ ការរូ ប្ប” ដូ លចា ះ ។
១១. េកា ណរូ ប្ប ៤
ក, ឧប្បចយរូ ប្ប, សៃត តិរូ ប្ប
ការលកើ តល ើង្ដំ ប្បូង្ ល្មះថា ឧប្បចយ លសចកតី ថា ជាការលកើ តល ើង្ព្គាដំ ប្បូង្ លព្ព្វះ
ស័ ពេ ថា “ឧប្ប” មាៃអតថ ថា “ព្គាដំ ប្បូង្” ដូ ចកា ុង្ព្វកយថា ឧប្បញាត ចព្ប្បថា “ដឹ ង្ព្គាដំ ប្បូង្” ដូ លចា ះ
ជាលដើ ម ។
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ការលកើ តប្បៃត ល្មះថា សៃត តិ លសចកតី ថា ជាការលកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាា ។
កា ុង្ ឧប្បចយ ៃិ ង្ សៃត តិ លនាះ រូ ប្បកាេលកើ តល ើង្ព្គាដំ ប្បូង្យា៉ាង្លៃះលហើ យ ក៏ មាៃការ
ធំ ល ើង្ គឺ ចលព្មើ ៃល ើង្ លដ្ឋយមាៃការលកើ តល ើង្ប្បៃត មកលរឿយៗ លព្ប្បៀប្បដូ ចជា អា កជី ក
រលត
ត ចកបរមាត់ សេឹ ង្ រចមង្មាៃទឹ កលកើ តល ើង្ គឺ ព្ជាប្បលចែព្គាដំ ប្បូង្ ប្បនាេប្ប់មក ទឹ កក៏ ព្ជាប្ប
លចែលរឿយៗរហូ តដេ់ លពែរលត
ត ការលកើ តល ើង្ព្គាដំ ប្បូង្នៃរូ ប្ប ល្មះថា ឧប្បចយលព្ប្បៀប្ប
ដូ ចកា ុង្កាេចដេទឹ កព្ជាប្បលចែកា ុង្រលត
ត ព្គាដំ ប្បូង្ដូ លចាាះ, ការលកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាាជាខ្លង្
លព្កាយ ចដេជាការធំ ល ើង្ ចលព្មើ ៃល ើង្នៃរូ ប្ប ល្មះថា សៃត តិ លព្ប្បៀប្បដូ ចកា ុង្កាេចដេ
ទឹ កព្ជាប្បលចែលរឿយៗដូ លចាាះ លព្ព្វះដូ លចាាះ ឧប្បចយ យា៉ាង្ណា សៃត តិ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ, សៃត តិ
យា៉ាង្ណា ឧប្បចយ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ, សមដូ ចចដេលោកលព្វេទុ កថា “លយា រូ ប្បសស
ឧប្បចលយា លោ រូ ប្បសស សៃត តិ(១) ឧប្បចយនៃរូ ប្បយា៉ាង្ណា សៃត តិនៃរូ ប្បក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ” ។
លព្វេបាៃថា ឧប្បចយ ៃិ ង្ សៃត តិលនាះ សុ ទធ ចតជាការលកើ តល ើង្នៃរូ ប្បដូ ចគាា ល្សង្គាា
ព្តឹ មចតប្ប៉ាុ លណណះ គឺ កាេលកើ តល ើង្ព្គាដំ ប្បូង្ លៅថា ឧប្បចយ កាេលកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាានៃរូ ប្ប
ចដេលកើ តមុ ៃ ល្មះថា សៃត តិ ។
លព្វេលដ្ឋយេកា ណៈ អាចយេកា លណា ឧប្បចលយា ឧប្បចយរូ ប្ប មាៃការលកើ តល ើង្
ព្គាដំ ប្បូង្ ជាេកា ណៈ, ប្បវតតិ េកា ណា សៃត តិ សៃត តិរូ ប្ប មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ (ការលកើ តជាប្ប់
តគាា) ជាេកា ណៈ, េកា ណៈចដេលកើ តល ើង្នៃរូ ប្បព្តង្់ ឧប្បាទខណៈ (ខណៈលកើ តល ើង្)
ៃុ ះឯង្ជា ឧប្បចយរូប្ប ៃិ ង្ សៃត តិរូ ប្ប ។
ខ.ជរារូ ប្ប
ភាវៈចដេព្គាំព្គា ល្មះថា ជរា បាៃដេ់ ភាវៈចដេាំង្លៅកា ុង្ ឋិ តិ ខណៈ (ខណៈ
ាំង្លៅ) នៃរូ ប្ប ចដេមាៃកា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់នៃឧប្បាទខណៈ ចដេរាប្ប់ថាជាឧប្បចយឬសៃត តិៃុ ះឯង្

(១)

អដឋ ោេិ ៃី
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ល្មះថា ជរា លព្ព្វះជាភាវៈចដេព្គាំព្គាលដ្ឋយអំ ណាចនៃការអស់លៅនៃភាពថមី លព្ព្វះ
កៃល ង្ហួ សឧប្បាទខណៈចដេរាប្ប់ថា ជាភាពថមី លៅលហើ យ ៃិ ង្លព្ព្វះជាភាវៈចដេលឆ្ងពះលៅរក
ការចប្បកធាលយ ជាភាវៈចដេរូ ប្បាំង្លៅមួ យខណៈចដេជារប្បស់ខលួៃ រវាង្ ឧប្បាទខណៈ ៃិ ង្
ភង្គខណៈៃុ ះឯង្ ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលសចកដី ោក់ ទង្ៃឹ ង្ ជរា យា៉ាង្លៃះថា ជរាលនាះមាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ ៖
១. បាកដជរា (អប្បបដិ ចេៃជរា)

ជរាចដេព្បាកដ

២. ប្បដិ ចេៃាជរា ជរាចដេប្បិ ទបាំង្ (មិ ៃព្បាកដ) ។
ជរាចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កយា៉ាង្លៃះថា “ខណឌិចា ំ ភាវៈចដេលធម ែបាក់ , បាេិ ចា ំ ភាវៈ
ចដេសក់ សក ូវ, វេិ តត ចា ភាវៈចដេចសបកព្ជី វព្ជួែ” ដូ លចា ះ ល្មះថា ជរាចដេព្បាកដ
លព្ព្វះជាជរាចដេព្បាកដចាស់

លដ្ឋយអំ ណាចនៃកាេកៃល ង្លៅអំ ពីប្បឋមវ័ យរហូ តចូ េ

ដេ់ ប្បចេិ មវ័ យ គប្បបីព្ជាប្បថា សូ មបីជរាចដេព្បាកដចាស់យា៉ាង្លៃះ ក៏ មិៃចមៃជារប្បស់
ចដេគប្បបីលឃើ ែបាៃលដ្ឋយចភា ក ចតដឹ ង្បាៃលដ្ឋយចិ តតាមមលនាោារ ។
លព្ប្បៀប្បដូ ចជា ្ល ូវរប្បស់ទឹ ក ឬរប្បស់ខយេ់ ឬរប្បស់លភលើ ង្ (ចដេកៃល ង្្ុ តលៅលហើ យ)
រចមង្ព្បាកដ គឺ ប្បុ គគេរចមង្អាចដឹ ង្បាៃ លព្ព្វះមាៃរូ ប្បភាពនៃលដើ មល
បាក់ ចដេល្ះ ព្បាកដឲ្យលឃើ ែ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត រូ ប្បភាពលដើ មល
្ល ូវព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់ទឹ កជាលដើ មល ើយ
ជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

ើ លៅមជាលដើ មចដេ

ើ លៅមជាលដើ មោំង្លនាះ មិ ៃចមៃជា

ព្គាៃ់ ចតលព្ប្បើ ជាលហតុ ឲ្យដឹ ង្្ល ូវព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់ទឹ ក

គឺ ប្បុ គគេេុ ះលឃើ ែរូ ប្បភាពលនាះលដ្ឋយចកា ុវិញ្ញញណាមចកា ុោារលហើ យ

ក៏

រចមង្ដឹ ង្ដេ់ ្ល ូវព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់ទឹ កជាលដើ មលនាះ លដ្ឋយចិ តតាមមលនាោារ យា៉ាង្ណាមិ ែ
ជរាលៃះក៏ រចមង្ព្បាកដ គឺ ប្បុ គគេរចមង្អាចដឹ ង្បាៃ លព្ព្វះមាៃរូ ប្បភាពនៃលធម ែបាក់ ជាលដើ ម
ព្បាកដឲ្យលឃើ ែ ក៏ ប្ប៉ាុចៃត រូ ប្បភាពនៃលធម ែបាក់ ជាលដើ មលនាះ មិ ៃចមៃជាជរាល ើយ ព្គាៃ់ ចត
លព្ប្បើ ជាលហតុ ឲ្យដឹ ង្ដេ់ ជរាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

គឺ ប្បុ គគេេុ ះលឃើ ែរូ ប្បភាពនៃលធម ែ បាក់ ជាលដើ មលនាះ

លដ្ឋយចកា ុវិញ្ញញណាមចកា ុោារលហើ យ ក៏ រចមង្ដឹ ង្ដេ់ ជរាថា “លៃះមៃុ សសជរា” លដ្ឋយចិ តត
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ាមមលនាោារ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ដូ ចចដេលព្វេមកលៃះ គឺ ជរាចដេព្បាកដ ។
ចំ ចណកជរា ចដេមាៃកា ុង្នាមធម៌ ោំង្ឡាយ ល្មះថា ប្បដិ ចេៃាជរា ជរាចដេប្បិ ទ
បាំង្ លព្ព្វះមិ ៃព្បាកដៃូ វភាពពិ ការ លដ្ឋយអំ ណាចនៃភាវៈចដេបាក់ ជាលដើ មលនាះ ។ សូ មបី
ភាវៈចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅមួ យខណៈរប្បស់ខលួៃ

ចដេលឆ្ងពះមុ ខលៅរកការចប្បកធាលយនៃ

រូ ប្បធម៌ កា ុង្ចលនាលះឧប្បាទខណៈ ៃិ ង្ភង្គខណៈ ក៏ ចាត់ ជាជរាចដេប្បិ ទបាំង្លៃះឯង្ លព្ព្វះរយៈ
លពេព្តឹ មចតប្បៃតិ ចប្បៃត ួចលៃះ

លៅមិ ៃោៃ់ អាចលធាើ ៃូ វភាវៈចដេលធម ែបាក់ ជាលដើ មឲ្យលកើ ត

ល ើង្បាៃល ើយ សូ មបីដូលចាាះ អាព្ស័ យការព្ប្បព្ពឹ តតលៅយា៉ាង្លៃះឯង្លរឿយៗជាប្ប់តគាា ាម
ការចលព្មើ ៃវ័ យចាប្ប់ាំង្ពី ប្បឋមវ័ យលៅ ព្តូវធាតុ លភលើ ង្ដុ តលរាេលរឿយៗ រូ ប្បធម៌ ោំង្លៃះ ក៏
រចមង្មាៃការចព្ប្បព្ប្បួេៃូ វសភាព (លដើ ម) នាំលៅកាៃ់ ភាវៈចដេលធម ែបាក់ ជាលដើ ម ទី ប្បំ ្ុតក៏
ដេ់ ៃូ វការរាប្ប់ថា

ជាជរាព្បាកដ ។

លព្វេលដ្ឋយេកា ណៈ រូ ប្បប្បរិ បាកេកា ណា ជរា

ជរារូ ប្ប មាៃភាពចាស់ព្គាំព្គានៃរូ ប្ប ជាេកា ណៈ ។
គ. អៃិ ចាារូប្ប
ភាវៈចដេមិ ៃលទៀង្ ល្មះថា អៃិ ចាា បាៃដេ់ ភាវៈចដេមាៃលហើ យព្ត ប្ប់ជាមិ ៃ
មាៃវិ ែ អធិ ប្បាយថា ជាការចប្បកធាលយនៃរូ ប្បកា ុង្ព្គាចដេដេ់ ៃូ វភង្គខណៈ ។ ចមៃពិ ត
ភាវៈលៃះមិ ៃចមៃមាៃចំ លព្វះចតរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលទ រចមង្មាៃដេ់ ខៃធ ោំង្ ៥ ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះខៃធ ោំង្ឡាយជារប្បស់មិ ៃលទៀង្
លដ្ឋយពិ លសសលទៀត

ការចដេព្ទង្់ សចមដ ង្ៃូ វភាវៈចដេមិ ៃលទៀង្ទុ កសព្មាប្ប់រូ ប្ប

លដ្ឋយអំ ណាចព្ទង្់សចមដ ង្ឲ្យលឃើ ែថា

កុ ំគប្បបីសមាគេ់ ថានាមធម៌

ោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជារប្បស់មិ ៃលទៀង្ លព្ព្វះលហតុ ចដេនាមមាៃការចព្ប្បព្ប្បួេពី សភាពមួ យ
លៅសភាពមួ យលទៀតយា៉ាង្ឆ្ងប្ប់រហ័ ស

ចដេជាលហតុ ប្បញ្ញាក់ បាៃថា

នាមលៃះព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

មួ យអលៃលើ លដ្ឋយភាវៈចដេមិ ៃលទៀង្ព្គប្ប់លពេលវោ ប្ប៉ាុ ចៃត គប្បបីព្ជាប្បថា រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ
សូ មបីាំង្លៅបាៃរហូ តដេ់ អាយុ ១០០ ឆ្ងាំ ឬនព្កចេង្ជាង្លនាះ ក៏ មាៃភាវៈចដេមិ ៃលទៀង្
ដូ ចនាមធម៌ លៃះឯង្ មិ ៃខុសគាាលទ ។
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លព្វេលដ្ឋយេកា ណៈ ប្បរិ លភទេកា ណា អៃិ ចាា អៃិ ចាារូ ប្ប មាៃការចប្បកធាលយជា
េកា ណៈ ។
កា ុង្ប្បណា
ត េកា ណរូ ប្បោំង្៤ លៃះ ភាវៈនៃរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្ព្តង្់ឧប្បាទខណៈៃុ ះឯង្
ចាប្ប់ាំង្ពី ចុះចាប្ប់ប្បដិ សៃធិ លហើ យព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគាាកា ុង្ប្បវតតិ កាេ បាៃល្មះថា ឧប្បចយ
ៃិ ង្សៃត តិ សូ មបីជាភាវៈចដេលកើ តដូ ចគាា ព្ពះមាៃព្ពះភាគព្ទង្់ព្ាស់ចចកជា ២ ថា ឧប្បចយ
ៃិ ង្សៃត តិ លដ្ឋយអំ ណាចអធោព្ស័ យនៃ លវលៃយយសតា ចដេអាចព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វធម៌ លទសនា
លទើ ប្បរួ មលសចកតី បាៃថា ភាវៈនៃរូ ប្បចដេលកើ តព្តង្់ឧប្បាទខណៈ ល្មះថា ឧប្បចយ ៃិ ង្ល្មះ
ថា សៃត តិ ភាវៈនៃរូ ប្បចដេរេត់ ព្តង្់ភង្គខណៈ ល្មះថា អៃិ ចាា, ភាវៈចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅប្បៃត
ពី ឧប្បាទខណៈ លឆ្ងពះមុ ខលៅរកភង្គខណៈ ល្មះថា ជរា ដូ លចា ះ ។
ភាវៈចដេលកើ តល ើង្ជាលដើ មលៃះ លោកលៅថា េកា ណរូ ប្ប លព្ព្វះជាលហតុ ឲ្យកំណត់
ៃូ វរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយបាៃថា មាៃអាការលកើ តល ើង្ ល្សង្ៗ គាា ដូ លចា ះ ។
អធិ ប្បាយគាថា សចមត ង្រូ ប្បលដ្ឋយសភាវៈចដេមាៃកា ង្
ុ រូ ប្បសមុ លទេ ស
រូ ប្បមាៃ ២៨ បាៃដេ់ ៃិ ប្បផៃារូប្ប ១៨ គឺ មហាភូ តរូ ប្ប ៤ ប្បោទរូ ប្ប ៥ វិ សយរូ ប្ប ៤
ភាវរូ ប្ប ២ ហទយរូ ប្ប ១ ជី វិតរូ ប្ប ១ អាហាររូ ប្ប ១ ចដេល្មះថា ៃិ ប្បផៃារូប្ប លព្ព្វះភាវៈជារូ ប្ប
ចដេសលព្មចពី ប្បចា័ យោំង្ឡាយ មាៃកមម ជាលដើ ម ៃិ ង្រូ ប្ប ល្មះថា អៃិ ប្បផៃារូប្ប លព្ព្វះភាវៈជា
រូ ប្បចដេមិ ៃចមៃជាៃិ ប្បផៃារូប្បោំង្លនាះ មាៃ ១០ គឺ ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ១ វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ២ វិ ការរូ ប្ប ៣
េកា ណរូ ប្ប ៤ ដូ លចា ះ ។
រូបវិភាគ
រូ ប្បោំង្អស់លៃះ លដ្ឋយៃ័ យចតមោ៉ាង្ គឺ ជាអលហតុ ក (មិ ៃមាៃលហតុ ) ចតមោ៉ាង្,
ជាសប្បចា យ (មាៃប្បចា័ យ) ចតមោ៉ាង្, ជាោសវ (ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាមួ យអាសវៈ) ចតមោ៉ាង្, ជា
សង្ាត (ចដេប្បចា័ យោំង្ឡាយាក់ ចតង្) ចតមោ៉ាង្, ជាលោកិ យ (រប្បស់ព្ប្បកប្បកា ុង្លោក)
ចតមោ៉ាង្, ជាកាមាវចរ (ធម៌ ជាទី ព្ាច់ លៅនៃកាមតណា
ា ) ចតមោ៉ាង្, ជាអនារមម ណ (មិ ៃមាៃ
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អារមម ណ៍) ចតមោ៉ាង្, ជាអប្បបហាតពា (មិ ៃចមៃជាធម៌ ចដេគួ រេះ) ចតមោ៉ាង្ ដូ លចា ះ ។ ក៏ លៅ
ចចកជាលព្ចើ ៃយា៉ាង្បាៃ លដ្ឋយអំ ណាចជាអជឈតតិ ករូ ប្ប ៃិ ង្ព្វហិ ររូ ប្ប ជាលដើ ម លតើ ដូ ចលមត ច ?
គឺ រូ ប្ប ៥ យា៉ាង្ លព្វេគឺ ប្បោទរូ ប្ប ល្មះថា អជឈតតិ ករូ ប្ប, រូ ប្បលព្តពី លៃះ ល្មះថា
ព្វហិ ររូ ប្ប ។
រូ ប្ប ៦ យា៉ាង្ លព្វេគឺ ប្បោទរូ ប្ប ៃិ ង្ហទយរូ ប្ប ល្មះថា វតថ រុ ូ ប្ប, រូ ប្បលព្តពី លៃះ ល្មះ
ថា អវតថ រុ ូ ប្ប ។
រូ ប្ប ៧ យា៉ាង្ លព្វេគឺ ប្បោទរូ ប្ប ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ល្មះថា ោាររូ ប្ប, រូ ប្បលព្តពី លៃះ ល្មះ
ថា អោាររូ ប្ប ។
រូ ប្ប ៨ យា៉ាង្ លព្វេគឺ ប្បោទរូ ប្ប ភាវរូ ប្ប ៃិ ង្ជី វិតរូ ប្ប ល្មះថា ឥន្ទៃេិ យរូ ប្ប, រូ ប្បលព្តពី
លៃះល្មះថា អៃិ ន្ទៃេិ យរូ ប្ប ។
រូ ប្ប ១២ យា៉ាង្ លព្វេគឺ ប្បោទរូ ប្ប ៃិ ង្វិ សយរូ ប្ប ល្មះថា ឱឡារិ ករូ ប្ប ល្មះថា
សៃតិ លករូ ប្ប ៃិ ង្ល្មះថា សប្បបដិ ឃរូ ប្ប, រូ ប្បលព្តពី លៃះ ល្មះថា សុ ខុមរូ ប្ប ល្មះថា ទូ លររូ ប្ប
ៃិ ង្ល្មះថា អប្បបដិ ឃរូ ប្ប ។
កមម ជរូ ប្ប (រូ ប្បចដេលកើ តពី កមម ) ល្មះថា ឧបាទិ ៃា ករូ ប្ប, រូ ប្បលព្តពី លៃះ ល្មះថា
អៃុ បាទិ ៃា ករូ ប្ប ។
រូ បាយតៃៈ ល្មះថា សៃិ ទសសៃរូ ប្ប, រូ ប្បលព្តពី លៃះ ល្មះថា អៃិ ទសសៃរូ ប្ប ។
រូ ប្ប ៥ យា៉ាង្ ល្មះថា លគាចរគាគហិ ករូ ប្ប គឺ រូប្ប ២ យា៉ាង្ មាៃចកា ុជាលដើ ម ល្មះថា
លគាចរគាគហិ ករូ ប្ប លដ្ឋយអំ ណាចការកាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេមិ ៃប្ប៉ា ះដេ់ ខលួៃ, រូ ប្ប ៣ យា៉ាង្
មាៃឃាៃជាលដើ ម ល្មះថា លគាចរគាគហិ ករូ ប្ប លដ្ឋយអំ ណាចការកាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេ
មកប្ប៉ា ះដេ់ ខលួៃ, រូ ប្បលព្តពី លៃះ ល្មះថា អលគាចរគាគហិ ករូ ប្ប ។
រូ ប្ប ៨ យា៉ាង្ គឺ វណណៈ គៃធ ៈ រសៈ ឱជា ៃិ ង្ភូ តរូ ប្ប ៤ ល្មះថា អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប, រូ ប្បលព្តពី
លៃះ ល្មះថា វិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ។
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អធិ ប្បាយរូ ប្បវិភាគ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយព្បាថាាសចមត ង្ៃ័ យ មាៃឯកវិ ធៃ័ យ (រូ ប្បមាៃៃ័ យមោ៉ាង្) ជាលដើ ម នៃ
រូ ប្បោំង្ឡាយ ាមចដេបាៃលេើ កល ើង្សចមត ង្លហើ យ កា ុង្រូ ប្បសមុ លទេ ស លទើ ប្បលព្វេថា “រូ ប្ប
ោំង្អស់លៃះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បអតថ រប្បស់ព្វកយលៅាមេំ ដ្ឋប្ប់ប្បទយា៉ាង្
លៃះថា ៖
រូ ប្បោំង្ ២៨ ៃុ ះឯង្ ល្មះថា អលហតុ ក ចព្ប្បថា “មិ ៃមាៃលហតុ ” លព្ព្វះមិ ៃមាៃលហតុ
ណាមួ យ មាៃលោភៈជាលដើ ម ចដេសមបយុ តត ជាមួ យៃឹ ង្ខលួៃ ។
សួ រថា កមម ជរូ ប្ប (រូ ប្បលកើ តពី កមម ) ចដេលកើ តល ើង្ព្ពមគាាៃឹ ង្ប្បដិ សៃធិ ចិតតចដេមាៃ
លហតុ កតី ចិ តតជរូ ប្ប (រូ ប្បលកើ តពី ចិតត ) លកើ តពី ចិតតចដេមាៃលហតុ កតី ព្ពះមាៃព្ពះភាគព្ទង្់ព្ាស់
ទុ កកា ុង្ឋាៃៈជារូ ប្បចដេមាៃលហតុ ជាប្បចា័ យ លដ្ឋយលហតុ ប្បបចា័ យ កាេលប្បើ ដូលចា ះ រូ ប្បោំង្
លនាះ គួ រៃឹ ង្មាៃល្មះថា “សលហតុ ក មាៃលហតុ ” មិ ៃចមៃឬ ?
ល្លើ យថា ព្វកយថា “រូ ប្បជាអលហតុ កចតមោ៉ាង្” លៃះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេសំ លៅយក
លហតុ ចដេសមបយុ តត ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ភាវៈជាសមបយុ តត ៃឹ ង្គាា បាៃដេ់ ភាវៈចដេធម៌ ោំង្ ឡាយ
លកើ តល ើង្ព្ពមគាា រេត់ លៅព្ពមគាា មាៃអារមម ណ៍ជាមួ យគាា ៃិ ង្អាព្ស័ យវតថ ុជាមួ យគាា កាេ
លប្បើ យា៉ាង្លៃះ ភាវៈលៃះរចមង្មាៃដេ់ នាមធម៌ ោំង្ឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ នាមធម៌ ដូចគាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយព្ប្បការចដេសមបយុ តត ៃឹ ង្គាា ភាវៈចដេសមបយុ តត ជាមួ យនាមលៃះ
រចមង្មិ ៃមាៃដេ់ រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយល ើយ លព្ព្វះថារូ ប្ប សូ មបីលកើ តព្ពមគាាៃឹ ង្ចិ តត ចដេមាៃ
លហតុ មាៃនាមធម៌ គឺ លហតុ ោំង្លនាះជាប្បចា័ យ លដ្ឋយលហតុ ប្បបចា័ យ មិ ៃបាៃរេត់ លៅព្ពមគាា
ជាមួ យចិ តត ៃិ ង្លហតុ ោំង្លនាះលទ រចមង្រេត់ លព្កាយចិ តត លព្ព្វះរូ ប្បមាៃអាយុ លព្ចើ ៃជាង្ចិ តត,
សូ មបីរូប្បណាមួ យមាៃការរេត់ លៅព្ពមគាាជាមួ យចិ តតៃិ ង្លហតុ រូ ប្បលនាះក៏ ជារូ ប្បចដេលកើ ត
មុ ៃចិ តតៃិ ង្លហតុ ចដេព្ប្បកប្បកា ុង្ចិ តតលនាះ មិ ៃបាៃលកើ តព្ពមគាាលទ ។
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មោ៉ាង្លទៀត រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយជាធមម ជាតិ ង្ង្ឹ ត មិ ៃដឹ ង្ៃូ វអារមម ណ៍ លព្ព្វះដូ លចាាះ
លព្វេលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្

រូ ប្បលទើ ប្បមិ ៃអាចសមបយុ តត ជាមួ យចិ តតៃិ ង្លចតសិ ករួ មោំង្

លហតុ ោំង្លៃះបាៃល ើយ លព្ព្វះខាះលហតុ ឲ្យសមបយុ តត ជាមួ យគាាបាៃ ាមព្ប្បការដូ ចលព្វេ
មកលៃះ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា រូ ប្ប សូ មបីមិៃអាចសមបយុ តត ជាមួ យនាមធម៌ ព្គប្ប់យា៉ាង្ លោះប្បី ដូលចាាះ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយព្បាថាាប្បញ្ញាក់ ចំ លព្វះនាមធម៌ ចដេជាលហតុ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លទើ ប្បលព្វេដេ់ រូ ប្បោំង្
អស់លនាះ ថា “ជាអលហតុ កចតមោ៉ាង្” ដូ លចា ះ លដើ មបីសចមដ ង្ឲ្យលឃើ ែលសចកតី ល្សង្គាាពី នាម
ធម៌ មួ យព្ប្បការលទៀត លដ្ឋយអំ ណាចលហតុ ថា នាមធម៌ ចដេជាសលហតុ កក៏ មាៃ, ចដេជា
អលហតុ កក៏ មាៃ ចំ ចណករូ ប្បធម៌ ជាអលហតុ កចតមោ៉ាង្ ។
រូ ប្បោំង្ ២៨ យា៉ាង្ៃុ ះឯង្ ល្មះថា ជាសប្បចា យ (មាៃប្បចា័ យ) លព្ព្វះជាធម៌ ចដេមាៃ
ប្បចា័ យជារប្បស់ខលួៃៗ យា៉ាង្លៃះ គឺ រូ ប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ល្មះថា មាៃកមម ជាប្បចា័ យ
រូ ប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ ល្មះថា មាៃចិ តតជាប្បចា័ យ
ល្មះថា មាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ

រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ

រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ ល្មះថា មាៃអាហារជា

ប្បចា័ យ ។
សួ រថា ព្ពះអៃុ រុោធចារយៃឹ ង្លព្វេតលៅខ្លង្មុ ខថា “េកា ណាៃិ ៃ ជាយៃតិ លកហិ ចីតិ
ប្បកាសិ តំ ព្ទង្់ព្ប្បកាសទុ កលហើ យថា េកា ណរូ ប្បោំង្ឡាយរចមង្មិ ៃលកើ តពី ប្បចា័ យណាៃី មួយ
ល ើយ” មិ ៃចមៃឬ កាេលប្បើ ដូលចា ះ គួ រលព្វេបាៃថា ចំ លព្វះេកា ណរូ ប្បោំង្ឡាយ ល្មះថា
អប្បបចា យ មិ ៃមាៃប្បចា័ យ ។
ល្លើ យថា សូ មបីេកា ណរូ ប្បោំង្ឡាយ ក៏ ល្មះថា សប្បចា យ មាៃប្បចា័ យ ៃុ ះឯង្ លដ្ឋយ
ព្ប្បការដនទ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណាចនៃរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយដនទ លព្វេគឺ កាេរូ ប្បធម៌ ោំង្
ឡាយមាៃ េកា ណរូ ប្បោំង្លៃះលទើ ប្បមាៃ កាេរូ ប្បធម៌ ោំង្លនាះមិ ៃ មាៃ េកា ណរូ ប្បោំង្លៃះក៏
រចមង្មិ ៃមាៃ លព្ព្វះជាេកា ណៈរប្បស់រូ ប្បធម៌ ោំង្លនាះ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃកាៃ់ យកាមព្ប្បការ
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ចដេលព្វេលៃះ េកា ណរូ ប្បោំង្ឡាយ ក៏ រចមង្ដេ់ ៃូ វភាវៈជាអសង្ាតៈ ដូ ចព្ពះៃិ ព្វាៃៃិ ង្
ប្បញ្ញ តតិ លព្ព្វះលហតុ លនាះ កា ុង្ដី កាវិ សុទធិ មគគ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “រូ ប្បល្មះថា សប្បចា យ
លព្ព្វះមាៃអតថ ថា

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅមួ យអលៃលើ លដ្ឋយប្បចា័ យ

លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាព្ស័ យ

ប្បចា័ យ” ចំ ចណកការចដេលោកលព្វេថា មិ ៃលកើ តពី ប្បចា័ យណាមួ យលនាះ លដ្ឋយៃ័ យដនទគឺ
មិ ៃលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃ ៤ មាៃកមម ជាលដើ ម លព្ព្វះព្តឹ មចតជាេកា ណៈចដេលកើ តជាលដើ ម នៃរូ ប្ប
ចដេលកើ តល ើង្លហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
រូ ប្បោំង្ ២៨ លនាះល្មះថា ោសវៈ លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅមួ យអលៃលើ លដ្ឋយអាសវៈ
ោំង្ឡាយ មាៃកាមាសវៈជាលដើ ម ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្បារពធ ខលួៃ លព្វេគឺ ជាអារមម ណ៍នៃអាសវៈ
ោំង្លនាះ យា៉ាង្លៃះ គឺ ៖
កាេប្បុ គគេលកើ តលសចកតី លព្តកអរកា ុង្រូ ប្ប

លសចកតី លពែចិ តតកា ុ ង្រូ ប្បថា

“គួ រព្បាថាា

គួ រលព្តកអរ” ជាលដើ ម រូ ប្បលនាះ ល្មះថា ជាអារមម ណ៍រប្បស់កាមាសវៈ ។
កាេប្បុ គគេលកើ តៃូ វលសចកតី យេ់ លឃើ ែថារូ ប្ប កា ុង្រូ ប្បភពជាលដើ ម លទៀង្ ឋិ តលថរ
ជាអមតៈ លហើ យព្បាថាាៃូ វរូ ប្បលនាះ រូ ប្បលនាះល្មះថា ជាអារមម ណ៍រប្បស់ ភវាសវៈ ។
កាេប្បុ គគេលកើ តៃូ វការយេ់ លឃើ ែខុសកា ុង្រូ ប្បថា “លទៀង្ោត់ ឋិ តលថរ ជាអមតៈ”
កតី , ថា “ៃឹ ង្ដ្ឋច់ សូ ៃយ ៃឹ ង្មិ ៃមាៃលទៀត”កតី រូ ប្បលនាះល្មះថា ជាអារមម ណ៍រប្បស់ទិ ដ្ឋឋសវៈ ។
លពេចដេប្បុ គគេមិ ៃដឹ ង្ាមលសចកតី ពិត ចដេគួ រដឹ ង្កា ុង្រូ ប្ប លព្ព្វះព្តូវអវិ ជាា គឺ ការ
មិ ៃដឹ ង្ៃុ ះឯង្ ប្បិ ទបាំង្លសចកតី ពិតោំង្លនាះ លពេលនាះរូ ប្បលនាះ ល្មះថាជាអារមម ណ៍រប្បស់
អវិ ជាាសវៈ ។ លព្ព្វះលហតុ ចដេជាអារមម ណ៍រប្បស់អាសវៈ ដូ ចលព្វេមកលៃះ រូ ប្បោំង្ឡាយ
លៃះ លទើ ប្បល្មះថាជា ោសវៈ មាៃអាសវៈ ដូ លចា ះ ។
រូ ប្បោំង្ ២៨ លនាះ ល្មះថា សង្ាតៈ លព្ព្វះប្បចា័ យោំង្ឡាយាក់ ចតង្ គឺ លកើ តពី ប្បចា័ យ
ោំង្ឡាយ លព្ព្វះរូ ប្បោំង្ឡាយជាសប្បចា យ (មាៃប្បចា័ យ) ដូ ចលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។
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មោ៉ាង្លទៀត រូ ប្ប ២៨ យា៉ាង្លៃះ ល្មះថា សង្ាតៈ លព្ព្វះព្ប្បកប្បលដ្ឋយេកា ណៈចដេ
ជាសង្ាតៈ ដូ ចព្ទង្់ព្ាស់ទុ កកា ុង្តិ កៃិ បាត(១) យា៉ាង្លៃះថា “តី ណីមាៃិ ភិ កា លវ សង្ាតសស
សង្ាតេកា ណាៃិ , កតមាៃិ តី ណិ ? ឧប្បាលោ ប្បញ្ញញយតិ វលយា ប្បញ្ញញយតិ ឋិ តសស អញ្ញ ថតត ំ
ប្បញ្ញញយតិ ” មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ សង្ាតេកា ណៈរប្បស់សង្ាតធម៌ លៃះមាៃ ៣ យា៉ាង្ ។
សង្ាតេកា ណៈ ៣ យា៉ាង្លតើ ដូ ចលមត ច ? គឺ ការលកើ តល ើង្រចមង្ព្បាកដ ១, ការចប្បកធាលយ
រចមង្ព្បាកដ ១, ការចព្ប្បព្ប្បួេនៃសភាវៈចដេាំង្លៅរចមង្ព្បាកដ ១ ។
ព្វកយថា “ការលកើ តល ើង្រចមង្ព្បាកដ” លៃះ ព្ទង្់សចមត ង្ដេ់ ឧប្បាទខណៈ, ព្វកយថា
“ការចប្បកធាលយរចមង្ព្បាកដ” លៃះ ព្ទង្់សចមត ង្ដេ់ ភង្គខណៈ, ៃិ ង្ព្វកយថា “ការចព្ប្បព្ប្បួេ
នៃសភាវៈចដេាំង្លៅរចមង្ព្បាកដ” លៃះ ព្ទង្់សចមត ង្ដេ់ ឋិ តិ ខណៈ ចដេមាៃការលឆ្ងពះ
មុ ខលៅរកការចព្ប្បព្ប្បួេនៃសភាវៈចដេាំង្លៅ គឺ ការព្បាសលៅ លព្ព្វះដូ លចាាះ ធម៌ ណា
ព្ប្បកប្បព្ពមលដ្ឋយេកា ណៈចដេជាសង្ាតៈ ៣ យា៉ាង្លៃះ ធម៌ លនាះល្មះថា “សង្ាតៈ” កាេ
រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយព្ប្បកប្បព្ពមលដ្ឋយេកា ណៈចដេជាសង្ាតៈោំង្លៃះ រូ ប្បោំង្ឡាយលនាះ ក៏
រចមង្ល្មះថា សង្ាតៈ ។
រូ ប្បោំង្ ២៨ យា៉ាង្លនាះ ល្មះថា លោកិ យៈ ចតមោ៉ាង្ លដ្ឋយលសចកតី ថា ចដេប្បចា័ យ
ោំង្ឡាយព្ប្បកប្បទុ កកា ុង្លោក លព្វេគឺ ឧបាោៃកា ៃធ ៥ ចមៃពិ ត ឧបាោៃកា ៃធ ៥ លោក
លៅថា “លោក” លព្ព្វះជារប្បស់ចដេវិ នាសលៅជាធមម ា ។
ប្បុ គគេោំង្ឡាយពិ ចារណាលោកណាាមលសចកតី ពិតលដ្ឋយប្បញ្ញញលហើ យ

ជាលហតុ

ឲ្យអស់ឧបាោៃ ្ុ តចាកលោកបាៃ លោកលនាះគឺ ឧបាោៃកា ៃធ ៥ (ចដេមាៃល្មះថា
សង្ខារលោក កា ុង្ប្បណា
ត លោកោំង្ ៣ គឺ សតត លោក ឱកាសលោក ៃិ ង្សង្ខារលោក) រូ ប្បធម៌
ោំង្ឡាយជាទី ាំង្រប្បស់ឧបាោៃ លទើ ប្បជាឧបាោៃកា ៃធមោ៉ាង្ កា ុង្ប្បណា
ត ឧបាោៃកា ៃធោង្
ំ ៥

(១)

សុ តៃត .អង្គុ. តិ ក ចូ

វគគ .៤១ ទំ .១២៤
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លទើ ប្បជាប្ប់ោក់ ទង្កា ុង្លោក

ព្តូវប្បចា័ យោំង្ឡាយព្ប្បកប្បទុ កកា ង្
ុ លោក

គឺ ជារប្បស់ចដេ

វិ នាសលៅ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា “លោកិ យៈ” ។
មោ៉ាង្លទៀត រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ ល្មះថា លោកិ យៈ លព្ព្វះភាវៈជារប្បស់ជាប្ប់ោក់ ទង្
កា ុង្លោក គឺ កាុង្វដត ទុកា ចដេប្បុ គគេគួ រពិ ចារណាលដ្ឋយប្បញ្ញញលដើ មបីព្ប្បលយាជៃ៍ ដេ់ ការរួ ច
្ុ តចាកវដត ទុកា លនាះ ។
រូ ប្ប ល្មះថា កាមាវចរៈ ចតមោ៉ាង្ លព្ព្វះភាវៈចដេរូ ប្បោំង្អស់លនាះជាទី ព្ាច់ លៅនៃ
កាមតណា
ា គឺ ជាអារមម ណ៍នៃកាមតណា
ា មោ៉ាង្លទៀតល្មះថា កាមាវចរៈ ចតមោ៉ាង្ លដ្ឋយ
អំ ណាចការព្ាច់ លៅ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃកា ុង្កាមភព គឺ កា ង្
ុ កាមភូ មិ ១១ លព្ព្វះមាៃ
ព្វកយអធិ ប្បាយយា៉ាង្លៃះថា រូ ប្បសូ មបីមាៃការព្ាច់ លៅ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្រូ ប្បភព ក៏ លៅចត
ល្មះថា កាមាវចរៃុ ះឯង្ លដ្ឋយកំណត់ ដេ់ ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃៃុ ះឯង្ ។
រូ ប្ប ល្មះថា អនារមម ណៈ លព្ព្វះជាធមម ជាតិ ចដេមិ ៃមាៃអារមម ណ៍ លព្ព្វះមិ ៃមាៃ
ការកាៃ់ យកអារមម ណ៍ណា ៗ ដូ ចពួ កនាមធម៌ ោំង្ឡាយ ចមៃពិ ត រូ ប្បលនាះជាធមម ជាតិ ខ្លាក់
មិ ៃមាៃលចតនាកា ុង្ការដឹ ង្ៃូ វអារមម ណ៍បាៃលទ ។
រូ ប្ប ល្មះថា អប្បបហាតពា ចតមោ៉ាង្ លព្ព្វះរូ ប្បោំង្អស់មិ ៃចមៃជាធម៌ ចដេគួ រេះ
លដ្ឋយអំ ណាចនៃការេះជា តទង្គប្បហាៃ ជាលដើ ម ។
សួ រថា មាៃព្ពះតព្មាស់យា៉ាង្លៃះថា “រូ ប្បំ ភិ កា លវ ៃ តុ មាាកំ តំ ប្បជហថ(១) មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ

រូ ប្បមិ ៃចមៃជារប្បស់អា កោំង្ឡាយលទ

អា កោំង្ឡាយចូ រេះប្បង្់រូប្បលនាះលចែ

ដូ លចា ះ ។ កាេលប្បើ ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កយា៉ាង្លៃះ ក៏ ប្បង្ខាែថា សូ មបីរូប្បក៏ ជាប្បហាតពា ធម៌ គឺ ជាធម៌
ចដេគួ រេះ មិ ៃចមៃឬ ?
ល្លើ យថា ពិ តចមៃសូ មបីព្ទង្់ព្ាស់យា៉ាង្លនាះ

(១)

សំ .ខៃធ សំ .៣៣ ទំ .៧៥

ក៏ គប្បបីព្ជាប្បថា ជាលទសនាលដ្ឋយ
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ប្បរិ យាយ ព្ទង្់ព្ាស់សំ លៅយកការេះ្ៃេ រាគៈកា ុង្រូ ប្ប គឺ ការេះ្ៃេ រាគៈចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
ព្បារពធ រូប្ប ថាជាការេះរូ ប្ប លដ្ឋយការពិ ចារណាលឃើ ែលោសកា ុង្រូ ប្ប លហើ យេះៃូ វ្ៃេ រាគៈ
កា ុង្រូ ប្បលចែបាៃៃុ ះឯង្ ។ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ រូប្បជាប្បហាតពា ធម៌ រូ ប្បក៏ ព្តូវធាលក់ លៅកា ុង្ប្បកា ពួកនៃ
សង្កិេិដឋ ធម៌ (ធម៌ លៅហម ង្) ដូ ចគាាៃឹ ង្កិ លេស មាៃរាគៈជាលដើ ម ចតកា ុង្ទី ណាៗ ក៏ ព្ទង្់មិៃ
បាៃព្ាស់ទុ កថា

រូ ប្បជាសង្កិេិដឋ ធម៌

លព្ព្វះដូ លចាាះ

រូ ប្បលទើ ប្បជាអប្បបហាតពា ធម៌ ចតមោ៉ាង្

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។ មោ៉ាង្លទៀត ព្ប្បសិ ៃលប្បើ រូប្បជាប្បហាតពា ធម៌ ក៏ រចមង្មាៃរូ ប្បណាមួ យព្តូវេះលៅ
ព្ពមជាមួ យៃឹ ង្ការអស់កិ លេសចដេព្តូវមគគ លនាះៗ េះបាៃជាព្បាកដ ចតមិ ៃមាៃ មាៃចត
កិ លេសប្ប៉ាុ លណា
ណ ះចដេព្តូវេះ ។
លដ្ឋយ ឥតិ -សពេ កា ុង្ប្បទថា អប្បបហាតពា លមវាតិ លៃះ លោករួ មយក ឯកវិ ធៃ័ យ
ោំង្អស់ មាៃៃ័ យថា រូ ប្បជាអពោកតចតមោ៉ាង្ លព្ព្វះលហតុ ចដេព្ពះមាៃព្ពះភាគមិ ៃបាៃ
ព្ាស់ទុ កលដ្ឋយភាពជាកុ សេ ៃិ ង្អកុ សេជាលដើ ម ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ កាេលព្វេដេ់ ឯកវិ ធៃ័ យ នៃរូ ប្បោំង្ឡាយាមសមគួ រយា៉ាង្លៃះ
លហើ យ ឥ ូវលៃះលោកព្បាថាាៃឹ ង្លព្វេ ទុ កវិ ធៃ័ យ(ៃ័ យនៃរូ ប្បមាៃ ២ យា៉ាង្) តលៅលទៀត
លទើ ប្បលព្វេថា “ក៏ លៅចចកជាលព្ចើ ៃយា៉ាង្បាៃ លដ្ឋយអំ ណាចជាអជឈតតិ ករូប្ប ៃិ ង្ព្វហិ ររូ ប្ប
ជាលដើ ម” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
រូ ប្បល្មះថា អជឈតតិ ករូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាព្ស័ យខលួៃ លព្ព្វះជាប្ប់
ោក់ ទង្ៃឹ ង្អាត លព្វេគឺ អតត ភាព រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយសូ មបីដនទចដេជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្អតត ភាព
ក៏ មាៃ រូ ប្បោំង្លនាះ ក៏ គួរៃឹ ង្បាៃល្មះថា អជឈតតិ ករូ ប្បដូ ចគាាចដរក៏ ពិត សូ មបីដូលចាាះប្បោទ
រូ ប្ប ៥ មាៃចកា ុប្បោទរូ ប្បជាលដើ មលៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចដេលោកព្បាថាាយកជាអជឈតតិ ករូ ប្បលដ្ឋយ
អំ ណាចជាល្មះចដេលព្ប្បើ ាមការៃិ យម ។
មោ៉ាង្លទៀត ប្បោទរូ ប្ប ៥ ោំង្លៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចដេគួ របាៃល្មះថា អជឈតតិ កលដ្ឋយ
ពិ លសស លព្ព្វះជារប្បស់ចដេជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្អតត ភាព (ខៃធ ៥) លហើ យមាៃឧប្បការលព្ចើ ៃដេ់
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អតត ភាពលនាះ លដ្ឋយការលធាើ បាៃពិ លសសជាង្រូ ប្បដនទ ដូ ចលព្វេថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃមាៃពួ ក
លយើ ង្ (គឺ ប្បោទរូ ប្បោំង្ ៥ លៃះ) ពួ កលោកក៏ មិៃល្សង្អំ ពីកំណាត់ ល

ើ ចដរ ។

មួ យវិ ែលទៀត ប្បោទរូ ប្ប ៥ ល្មះថា អជឈតត លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់
ោក់ ទង្ៃឹ ង្អាត គឺ ចិ តត (អាតៃំ អធិ កិចា ប្បវតត តិ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្អាត) លដ្ឋយភាព
ជាោាររប្បស់ចិ តតោំង្លនាះ អជឈតត ៃុ ះឯង្ ល្មះថា អជឈតតិ ក ។
មោ៉ាង្លទៀត ប្បោទរូ ប្ប ៥ ល្មះថា អជឈតតិ ក លព្ព្វះលព្ប្បៀប្បដូ ចវតថ ុខ្លង្កា ុង្ លព្ព្វះមាៃ
កិ ចាលដ្ឋយអំ ណាចភាាប្ប់ជាមួ យៃឹ ង្អារមម ណ៍ ចដេលព្ប្បៀប្បដូ ចជាវតថ ុខ្លង្លព្ត ។ រូ ប្ប ២៣ យា៉ាង្
លព្តពី លៃះ ល្មះថា ព្វហិ ររូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បចដេមាៃខ្លង្លព្ត ល្សង្ពី អជឈតតិ ករូ ប្បលនាះ ។
រូ ប្ប ៦ យា៉ាង្ មាៃចកា ុប្បោទរូ ប្បជាលដើ ម ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះល្មះថា វតថ រុ ូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បចដេជា
ទី អាព្ស័ យនៃវិ ញ្ញញណ ៦ កា ុង្ប្បញ្ា លវាការភូ មិ ។ រូ ប្ប ២២ យា៉ាង្លព្តពី លៃះ ល្មះថា អវតថ រុ ូ ប្ប
លព្ព្វះជារូ ប្បចដេមិ ៃចមៃជាទី អាព្ស័ យនៃវិ ញ្ញញណោំង្ឡាយ ដូ ចលព្វេលនាះ ។
រូ ប្ប ៧ យា៉ាង្ គឺ ប្បោទរូ ប្ប ៥ ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ២ ល្មះថា ោាររូ ប្ប លព្ព្វះភាពជាោារនៃវិ ថី
ចិ តត ៃិ ង្ោារនៃកមម យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
ប្បោទរូ ប្ប ៥ មាៃចកា ុប្បោទរូ ប្បជាលដើ ម ល្មះថា ោាររូ ប្ប លព្ព្វះជាោារ គឺ ជា្ល ូវនៃការ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់វិ ថីចិ តត មាៃចកា ុោារវិ ថីជាលដើ ម ។
វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ២ ល្មះថា ោាររូ ប្ប លព្ព្វះជាោារ គឺ ជា្ល ូវនៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់កុ សេ
កមម ៃិង្អកុ សេកមម យា៉ាង្លៃះគឺ កាយវិ ញ្ញតតិជាកាយោារ វចី វិញ្ញតតិជាវចី ោារ នៃកុ សេកមម
ៃិ ង្អកុ សេកមម ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅអាព្ស័ យកាយោារ ឬវចី ោារកា ុង្ព្គាលនាះៗ ។
រូ ប្ប ២១ យា៉ាង្លព្តពី លៃះ ល្មះថា អោាររូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បចដេមិ ៃចមៃជាោារ ដូ ច
លព្វេលហើ យ ។
រូ ប្ប ៨ យា៉ាង្ លព្វេគឺ ប្បោទរូ ប្ប ៥ ភាវរូ ប្ប ២ ជី វិតរូ ប្ប ១ ល្មះថា ឥន្ទៃេិ យរូ ប្ប លព្ព្វះ
មាៃភាពជាធំ ដូ លចា ះគឺ ៖
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ចកា ុប្បោទរូ ប្ប ល្មះថា ឥន្ទៃេិ យរូ ប្ប លព្ព្វះមាៃភាពជាធំ កាុង្ការលឃើ ែ លដ្ឋយអំ ណាច
ញាុំង្ការលឃើ ែ គឺ ចកា ុវិញ្ញញណឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមអំ ណាចរប្បស់ខលួៃ កាេលប្បើ ខលួៃចាស់កាល (ថាល
ខ្លលំង្) ចកា ុវិញ្ញញណក៏ ចាស់កាល (លឃើ ែចាស់) កាេលប្បើ ខលួៃទៃ់ លខសោយក៏ ទៃ់ លខសោយ លព្ព្វះលហតុ
លនាះ លទើ ប្បព្ទង្់ព្ាស់លៅចកា ុប្បោទរូ ប្បលៃះថា ចកា ន្ទុ ៃេិ យ សូ មបីប្បោទរូ ប្បដ៏ លសស មាៃ
លោតប្បោទរូ ប្បជាលដើ ម ល្មះថា ឥន្ទៃេិ យរូ ប្ប លព្ព្វះមាៃភាពជាធំ កាុង្ការឮជាលដើ ម ាមទំ ៃង្
ដូ ចគាាលៃះ ។
ចំ ចណកភាវរូ ប្ប ២ ល្មះថា ឥន្ទៃេិ យរូ ប្ប លព្ព្វះមាៃភាពជាធំ លដ្ឋយអំ ណាចញាុំង្េិ ង្គៈ
ជាលដើ ម ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមខលួៃ ។ ភាវរូ ប្បោំង្ ២ លៃះ ព្ពះមាៃព្ពះភាគ សូ មបីមិៃបាៃព្ាស់ទុ ក
លដ្ឋយភាពជាឥន្ទៃេិ យប្បចា័ យកា ុង្គមពី រមហាប្បដ្ឋឋៃ លព្ព្វះមិ ៃបាៃញាុំង្ធម៌ ណា ៗ ឲ្យលកើ តល ើង្
ដូ ចធម៌ ចដេជាឥន្ទៃេិ យប្បចា័ យោំង្ឡាយដនទក៏ លដ្ឋយ

ចតព្ទង្់ព្ាស់ទុ កលដ្ឋយភាពជា

ឥន្ទៃេិ យកា ុង្ឥន្ទៃេិ យៃិ លទេ ស ចដេព្ទង្់កំណត់ ឥន្ទៃេិ យទុ កជា ២២ យា៉ាង្ ល្មះថា ឥតថិ ន្ទៃេិ យ ៃិ ង្
ប្បុ រិសិន្ទៃេិ យ

លព្ព្វះឥតថី ភាវៈសូ មបីមិៃបាៃជាឥន្ទៃេិ យប្បចា័ យដូ ចលព្វេលនាះ

ក៏ ល្មះថាជា

ឥន្ទៃេិ យ លដ្ឋយអំ ណាចជាធំ កាុង្ការញាុំង្េិ ង្គៈ ៃិ មិតតៈជាលដើ ម ឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមខលួៃ លព្វេគឺ
ឲ្យដេ់ ៃូ វភាពជាឥតថី េិ ង្គៈ ឥតថី ៃិ មិតតៈ ឥតថី កុ តតៈ ៃិ ង្ឥតថី អាកប្បបៈៃុ ះឯង្ ប្បុ រិសភាវៈ បាៃល្មះ
ថាជាឥន្ទៃេិ យ ក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា ។
ចំ ចណកជី វិតរូ ប្ប ល្មះថា ឥន្ទៃេិ យរូ ប្ប លដ្ឋយអំ ណាចមាៃភាពជាធំ កាុង្ការរការូ ប្ប
ចដេលកើ តពី កមម មួ យជួ រខណៈចដេមាៃការលកើ តល ើង្ ាំង្លៅ ៃិ ង្រេត់ លៅៃុ ះឯង្ លព្ព្វះ
កមម ជរូ ប្បោំង្លនាះអាព្ស័ យៃឹ ង្ជី វិតិន្ទៃេិ យ

លហើ យជី វិតិន្ទៃេិ យលនាះក៏ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយជាប្ប់

ោក់ ទង្ៃឹ ង្ធម៌ ចដេខលួៃរកាទុ ក ដូ ចនាយសំ លៅចដេលៅលដ្ឋយអាព្ស័ យសំ លៅ ចដេខលួៃ
ឯង្រកាសំ លៅ គឺ ប្បញ្ញាសំ លៅឲ្យលៅដេ់ លព្តើ យ្ង្ ខលួៃឯង្ក៏ ដេ់ លព្តើ យលនាះលដ្ឋយសំ លៅ
ចដេខលួៃរកា្ង្ ។
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រូ ប្ប ២០ យា៉ាង្លព្តពី លៃះ ល្មះថា អៃិ ន្ទៃេិ យរូ ប្ប លព្ព្វះមិ ៃចមៃជាឥន្ទៃេិ យរូ ប្ប ដូ ចចដេ
បាៃលព្វេលហើ យលនាះ ។
រូ ប្ប ១២ យា៉ាង្លព្វេគឺ ប្បោទរូ ប្ប ៥ ៃិ ង្វិ សយរូ ប្ប ៧ ល្មះថា ឱឡារិ ករូ ប្ប លព្ព្វះមាៃ
ភាពលព្គាតព្គាតលដ្ឋយអំ ណាចមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់គាាបាៃ គឺ មួ យពួ កជាវិ សយ (អារមម ណ៍) ចដេ
មកប្ប៉ា ះខេប្ប់ មួ យពួ កលទៀតជាវិ សយី (មាៃអារមម ណ៍) ទទួ េការប្ប៉ា ះខេប្ប់អារមម ណ៍ចដេមកប្ប៉ា ះ
លនាះ អាការចដេប្ប៉ា ះខេប្ប់គាានៃរូ ប្បោំង្លៃះ ចាត់ ថា លព្គាតព្គាត លព្ព្វះដូ លចាាះ រូ ប្បោំង្ ១២
យា៉ាង្លៃះ កាេលព្ប្បៀប្បលធៀប្បជាមួ យរូ ប្បដ៏ លសសចដេមិ ៃមាៃអាការដូ ចលព្វេលៃះ ក៏ រចមង្
ចាត់ ថាជារូ ប្បលព្គាតព្គាត ៃិ ង្លព្ព្វះភាពលព្គាតព្គាតៃុ ះឯង្ លទើ ប្បល្មះថា សៃតិ លករូ ប្ប គឺ
អាសៃា រូប្ប

(រូ ប្បជិ ត)

លព្ព្វះលធាើ ការចាក់ ធល ុះសភាវៈលដ្ឋយញាណបាៃង្ខយជាង្រូ ប្បដ៏ លសស

ដូ ចជាកាេសមលឹ ង្លមើ េប្បុ គគេចដេលៅជិ ត រចមង្លឃើ ែរូ ប្បសណា
ឋ ៃបាៃចាស់ជាង្ប្បុ គគេ
លព្តពី លៃះ (ប្បុ គគេចដេលៅឆ្ងងយ) ។ ភាវៈចដេជួ ប្បគាា គឺ ការមកប្ប៉ា ះខេប្ប់គាា បាៃដេ់ ការចូ េ
មកដេ់ ោថៃទី ចដេៃឹ ង្លកើ តៃូ វការប្ប៉ា ះគាា កា ុង្ឋាៃៈមាាង្ជាវិ សយ (អារមម ណ៍) មាាង្លទៀតជា
វិ សយី (អា កមាៃអារមម ណ៍, អា កកាៃ់ យកអារមម ណ៍) ៃុ ះឯង្ ល្មះថា ប្បដិ ឃៈ លព្ព្វះដូ ចជាការ
ប្ប៉ា ះខេប្ប់គាា ចដេជាភាវៈព្បាកដ លហើ យក៏ ជាលហតុ លធាើ ឲ្យភវង្គែ័រល ើង្ ។
លព្ប្បៀប្បដូ ចជា កាេប្បុ គគេមាៃកមាលំង្ ២ ព្កុម មាៃការប្ប៉ា ះទង្គិចគាា ប្បុ គគេចដេមាៃ
កមាលំង្លខសោយលឃើ ែលគលហើ យ ក៏ លកើ តការញាប្ប់ែ័រចិ តត ល ើង្ យា៉ាង្ណាមិ ែ កាេភាវៈចដេ
ជួ ប្បគាា ចដេចាត់ ថាជាប្បដិ ឃៈនៃធម៌ ២ ពួ ក គឺ វិ សយ ៃិ ង្វិ សយី លនាះព្បាកដលហើ យ ភវង្គ
ចដេជាធមម ជាតិ លខសោយកមាលំង្ លព្ព្វះភាពជានាមធម៌ ក៏លកើ តការែ័រល ើង្ ក៏ យា៉ាង្លនាះចដរ ។
ភាវៈចដេចាត់ ថាជាប្បដិ ឃៈ មាៃអាការ ៣ យា៉ាង្ គឺ ៖
១. មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់លដ្ឋយខលួៃឯង្
២. មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់លដ្ឋយអំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ
៣. មិ ៃមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ោំង្លដ្ឋយខលួៃឯង្ ោំង្លដ្ឋយអំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ។
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កា ុង្ប្បណា
ត អាការោំង្ ៣ យា៉ាង្លនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា លដដឋ ពារូប្ប (ប្បឋវី ធាតុ លតលជាធាតុ
ៃិ ង្វាលយាធាតុ ) មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់លដ្ឋយខលួៃឯង្ គឺ មកប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ កាយប្បោទរូ ប្បលដ្ឋយខលួៃឯង្
ចំ ចណកឃាៃប្បោទរូ ប្ប ជិ វាាប្បោទរូ ប្ប កាយប្បោទរូ ប្ប គៃធ រូប្ប រសរូ ប្ប មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់លដ្ឋយ
អំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ យា៉ាង្លៃះគឺ ឃាៃប្បោទរូ ប្បៃឹ ង្មិ ៃមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ គៃធ រូប្បចដេជា
វិ សយបាៃលដ្ឋយព្តង្់លទ

ចតមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ គៃធ រូប្បបាៃ

លដ្ឋយអំ ណាចមហាភូ តរូ ប្ប

ចដេជាទី អាព្ស័ យរប្បស់ឃាៃប្បោទរូ ប្បលនាះលៅប្ប៉ា ះខេប្ប់ៃឹ ង្មហាភូ តរូ ប្បចដេជាទី អាព្ស័ យ
រប្បស់គៃធ រូប្បមុ ៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ សូ មបីគៃធ រូប្បៃឹ ង្ប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ ឃាៃប្បោទរូ ប្បចដេជា វិ សយី បាៃក៏
យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា លព្ព្វះដូ លចាាះ ោំង្ឃាៃប្បោទរូ ប្បចដេជាវិ សយី ោំង្គៃធ រូប្បចដេជាវិ សយ
សុ ទធ ចតល្មះថា មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ គាាលដ្ឋយអំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ សូ មបីជិវាាប្បោទរូ ប្ប
ចដេជាវិ សយី ៃឹ ង្ប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ រសរូ ប្បចដេជាវិ សយ លដ្ឋយអំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ ៃិ ង្រស
រូ ប្បចដេជាវិ សយៃឹ ង្ប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ ជិ វាាប្បោទរូ ប្បចដេជាវិ សយី លដ្ឋយអំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ
ក៏ មាៃព្វកយអធិ ប្បាយដូ ចគាាលៃះឯង្ ។
ចំ ចណកកាយប្បោទរូ ប្បចដេជាវិ សយី

សូ មបីលដដឋ ពារូប្បចដេជាវិ សយៃឹ ង្មកប្ប៉ា ះ

ខេប្ប់លដ្ឋយខលួៃឯង្ក៏ លដ្ឋយ ក៏ មិៃបាៃប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ វិ សយលនាះលដ្ឋយខលួៃឯង្ចដរ ចតៃឹ ង្ប្ប៉ា ះខេប្ប់
បាៃ

លដ្ឋយអំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ

លព្វេគឺ មហាភូ តរូ ប្បចដេជាទី អាព្ស័ យរប្បស់កាយ

ប្បោទរូ ប្បលនាះព្តូវប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ លដដឋ ពារូប្បចដេមកដេ់ ខលួៃឯង្លនាះមុ ៃ កាយប្បោទរូ ប្បលនាះ
លទើ ប្បមាៃឱកាសបាៃប្ប៉ា ះខេប្ប់លដដឋ ពារូប្បចដេមកដេ់ ខលួៃឯង្លនាះ លព្ព្វះដូ លចាាះ ាមកាយោារ
ចំ លព្វះកាយប្បោទរូ ប្បចដេជាវិ សយី ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចដេល្មះថា មាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ ខលួៃលដ្ឋយ
អំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ លដដឋ ពារូប្បមិ ៃមាៃអាការដូ លចា ះលទ ។
ចំ ចណកចកា ុប្បោទរូ ប្ប លោតប្បោទរូ ប្ប វណណរូ ប្ប សទេ រូ ប្ប ល្មះថា មិ ៃមាៃការប្ប៉ា ះខេប្ប់ ោំង្លដ្ឋយខលួៃឯង្ ោំង្លដ្ឋយអំ ណាចនៃទី អាព្ស័ យ លព្វេង្ខយៗ ថា វណណរូ ប្ប ៃិ ង្
សទេ រូ ប្បាំង្លៅកា ុង្ទី រប្បស់ខលួៃៃុ ះឯង្

កាេលៅកា ុង្រយៈចមាងយចដេអាៃុ ភាពនៃចកា ុ

ៃិ ង្
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លោត្ាយលៅដេ់ ក៏ ល្មះថា លកើ តភាវៈចដេជាប្បដិ ឃៈ គឺ ោំង្ខលួៃឯង្ ោំង្ទី អាព្ស័ យ
រប្បស់ខលួៃ ក៏ មិៃបាៃប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ ចកា ុៃិង្លោតល ើយ សូ មបីចកា ុៃិង្លោតក៏ ដូចគាា ាំង្លៅកា ុង្
ោថៃទី រប្បស់ខលួៃៃុ ះឯង្

មិ ៃបាៃប្ប៉ា ះខេប្ប់ដេ់ រូ ប្បៃិ ង្សទេ

ោំង្លដ្ឋយខលួៃឯង្

ោំង្លដ្ឋយទី -

អាព្ស័ យរប្បស់ខលួៃល ើយ ។
រូ ប្បណាចដេចាត់ ជាប្បដិ ឃៈ លដ្ឋយអាការយា៉ាង្ណាមួ យ កា ុង្អាការ ោំង្ ៣ លៃះ រូ ប្ប
លនាះល្មះថា សប្បបដិ ឃរូ ប្ប បាៃដេ់ រូ ប្ប ១២ យា៉ាង្ៃុ ះឯង្ ។
ដូ ចចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កយា៉ាង្លៃះថា ៖
ទិ លដឋ ទិ ដឋ មតត ំ ភវិ សសតិ

សុ លត សុ តមតត ំ ភវិសសតិ

មុ លត មុ តមតត ំ ភវិសសតិ

វិ ញ្ញញលត វិញ្ញញតមតត ំ ភវិសសតិ (១) ។

រូ បារមម ណ៍ចដេអា កលឃើ ែលហើ យ ព្គាៃ់ ចតជារូ បារមម ណ៍ចដេលឃើ ែលហើ យ សោេ រមម ណ៍ចដេអា កឮលហើ យ ព្គាៃ់ ចតជាសោេរមម ណ៍ចដេឮលហើ យ គនាធរមម ណ៍ រោរមម ណ៍
លដដឋ ព្វារមម ណ៍ ចដេប្ប៉ា ះព្វេ់ លហើ យ ព្គាៃ់ ចតជាអារមម ណ៍ចដេប្ប៉ា ះព្វេ់ លហើ យ ធមាមរមម ណ៍
ចដេអា កដឹ ង្លហើ យ ព្គាៃ់ ចតជាធមាមរមម ណ៍ចដេដឹ ង្លហើ យ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា ព្ទង្់រួមយកវិ សយរូ ប្បចដេមាៃការមកប្ប៉ា ះដេ់ តួ វិ សយី លដ្ឋយអាការ
ណាមួ យទុ កជាមួ យគាា លដ្ឋយល្មះថា “មុ ត អារមម ណ៍ចដេបាៃប្ប៉ា ះព្វេ់ លហើ យ” បាៃដេ់
រូ ប្បធម៌ ៣ យា៉ាង្ គឺ គៃធ រូប្ប រសរូ ប្ប ៃិ ង្លដដឋ ពារូប្ប ។
រូ ប្ប ១៦ យា៉ាង្លព្តពី លៃះ មាៃអាលបាធាតុ ជាលដើ ម ល្មះថា សុ ខុមរូ ប្ប លព្ព្វះមិ ៃមាៃ
ភាវៈចដេជាឱឡារិ ករូ ប្ប ៃិ ង្លព្ព្វះលព្ប្បៀប្បលធៀប្បជាមួ យៃឹ ង្ឱឡារិ ករូ ប្បោំង្លនាះលហើ យ ក៏ រាប្ប់ថាេអិ ត ល្មះថា ទូ លររូ ប្ប ៃិ ង្ល្មះថា អប្បបដិ ឃរូ ប្ប លព្ព្វះមិ ៃមាៃភាវៈចដេរាប្ប់ថាជា
សៃតិ លករូ ប្ប ចដេរាប្ប់ថាជា សប្បបដិ ឃរូ ប្ប ដូ ចលព្វេលនាះល ើយ ។

(១)
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កមម ជរូ ប្ប (រូ ប្បលកើ តពី កមម ) ១៨ យា៉ាង្ គឺ មហាភូ តរូ ប្ប ៤ វណណរូ ប្ប ១ គៃធ រូប្ប ១ រសរូ ប្ប ១
ឱជារូ ប្ប ១ ប្បោទរូ ប្ប ៥ ហទយរូ ប្ប ១ ភាវរូ ប្ប ២ ជី វិតរូ ប្ប ១ ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ១ ល្មះថា ឧបាទិ ៃា ករូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បចដេកមម គឺ ឧបាោៃ (តណា
ា ) ៃិ ង្ទិ ដឋិ ចូេដេ់ លហើ យ បាៃកាៃ់ យកលហើ យ
លដ្ឋយភាវៈជា្េរប្បស់ខលួៃ អធិ ប្បាយថា កមម សលព្មចលហើ យ លព្ព្វះមាៃឧបាោៃ គឺ តណា
ា
ៃិ ង្ទិ ដឋិ ជាប្បចា័ យ រូ ប្បចដេលកើ តពី កមម លនាះ រចមង្បាៃល្មះថា ឧបាទិ ៃា ករូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បលកើ ត
ពី កមម ចដេមាៃឧបាោៃជាប្បចា័ យលនាះ ។ រូ ប្បលព្តពី លៃះ គឺ រូ ប្ប ១០ យា៉ាង្លព្តពី លៃះ ជារូ ប្បមិ ៃ
បាៃលកើ តពី កមម ល ើយ លដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ល្មះថា អៃុ បាទិ ៃា ករូ ប្ប ចមៃពិ ត រូ ប្ប ៩ យា៉ាង្គឺ
មហាភូ តរូ ប្ប ៤ វណណៈ ១ គៃធ ៈ ១ រសៈ ១ ឱជា ១ ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ១ រចមង្លកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃោំង្ ៤
មិ ៃចមៃចំ លព្វះចតកមម ប្ប៉ាុលណា
ណ ះលទ ចតកាេមាៃចំ ចណកលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃ គឺ កមម លោកក៏ មិៃ
រាប្ប់ប្បញ្ា ូេកា ុង្អៃុ បាទិ ៃា ករូ ប្ប

លព្ព្វះមិ ៃមាៃភាពលទៀង្ោត់ កា ុង្ភាវៈជាអៃុ បាទិ ៃា ករូ ប្បលនាះ

ល ើយ ។ ចតលប្បើ កាៃ់ យករូ ប្ប ៩ យា៉ាង្ ចដេលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃដនទពី កមម លនាះ្ង្ អៃុ បាទិ ៃា ករូ ប្ប ក៏ រចមង្មាៃ ១៩ យា៉ាង្ ។
រូ បាយតៃៈ (វណណរូ ប្ប) ល្មះថា សៃិ ទសសៃរូ ប្ប លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
មួ យអលៃលើ លដ្ឋយ ៃិ ទសសៃៈ ចដេល្មះថា ៃិ ទសសៃៈលៃះ លតើ ដូ ចលមត ច ? គឺ ជាអារមម ណ៍ចដេ
ចកា ុវិញ្ញញណគប្បបីលឃើ ែបាៃ

ចមៃពិ ត

អារមម ណ៍រប្បស់ចកា ុវិញ្ញញណ

នៃរូ បាយតៃៈលនាះ

ព្ទង្់លៅថា ៃិ ទសសៃៈ ។ អារមម ណ៍នៃចកា ុវិញ្ញញណលៃះ សូ មបីមិៃល្សង្គាាពី រូបាយតៃៈ ចត
ព្ពះមាៃព្ពះភាគ កាេព្ទង្់ព្បាថាាៃឹ ង្សចមត ង្ៃូ វភាពពិ លសសនៃរូ បាយតៃៈ លដ្ឋយអំ ណាច
រូ បាយតៃៈលៃះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជាអារមម ណ៍ចដេលឃើ ែបាៃ រូ ប្បធម៌ លព្តពី លៃះ សូ មបីជាអារមម ណ៍
បាៃ ក៏ មិៃចមៃជាអារមម ណ៍ចដេលឃើ ែបាៃល ើយ លទើ ប្បព្ទង្់ព្ាស់ដេ់ រូ បាយតៃៈ គឺ
វណណរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ះៃុ ះឯង្ថា សៃិ ទសសៃរូ ប្ប រូប្បលព្តពី លៃះ ល្មះថា អៃិ ទសសៃរូ ប្ប លព្ព្វះ
មិ ៃមាៃភាពពិ លសស លដ្ឋយអំ ណាចជាអារមម ណ៍រប្បស់ចកា ុវិញ្ញញណបាៃល ើយ ។
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រូ ប្ប ៥ យា៉ាង្ គឺ ប្បោទរូ ប្ប ៥ ល្មះថា លគាចរគាគហិ ករូ ប្ប (រូ ប្បចដេមាៃការកាៃ់ យក
អារមម ណ៍) ព្ពះអៃុ រុោធចារយកាេៃឹ ង្សចមត ង្ថា អាការចដេកាៃ់ យកអារមម ណ៍នៃរូ ប្ប ៥ យា៉ាង្
លៃះ មាៃ ២ យា៉ាង្ លទើ ប្បលព្វេថា “គឺ រូប្ប ២ យា៉ាង្ មាៃចកា ជា
ុ លដើ ម” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ព្វកយថា លដ្ឋយអំ ណាចការកាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេមិ ៃមកប្ប៉ា ះដេ់ ខលៃ
ួ លសចកតី ថា រូ ប្ប
គឺ ប្បោទរូ ប្ប ២ យា៉ាង្ បាៃដេ់ ចកា ុ ៃិ ង្លោត រចមង្កាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេមិ ៃមកប្ប៉ា ះដេ់
ខលួៃ លព្វេគឺ កាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេាំង្លៅកា ុង្ទី ចដេលកើ តៃុ ះឯង្ មិ ៃបាៃមកប្ប៉ា ះដេ់ ខលួៃ
ល ើយ ឬខលួៃឯង្មិ ៃបាៃលៅដេ់ អារមម ណ៍ោំង្លនាះល ើយ ក៏ រចមង្កាៃ់ យកបាៃ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ
ចកា ុៃិង្លោតលៃះកាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេមកប្ប៉ា ះដេ់ ខលួៃលោត សតា ោំង្ឡាយក៏ រចមង្មិ ៃ
អាចកំណត់ បាៃថា រូ ប្បលៃះាំង្លៅកា ុង្ទី ឆ្ងងយ ឬកា ុង្ទី ជិ តល ើយ សំ ល ង្លៃះ ឮលៅកា ុង្ទី
ឆ្ងងយ ឬកា ុង្ទី ជិ ត ឮលៅកា ុង្ទិ សខ្លង្លៃះ ឬទិ សខ្លង្លនាះ ចតលសចកតី ពិត សតា ោំង្ឡាយរចមង្
កំណត់ ដេ់ ភាពជិ ត ភាពឆ្ងងយៃិ ង្ទិ សោំង្ឡាយបាៃ កាេលប្បើ ដូលចា ះ លព្វេបាៃថា ចកា ុៃិង្
លោត រចមង្កាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេមិ ៃបាៃមកប្ប៉ា ះដេ់ ខលួៃ គឺ ចកា ុវិញ្ញញណ រចមង្លកើ តល ើង្
កា ុង្ចកា ុចដេមាៃរយៈឆ្ងងយពី រូប្ប លោតវិ ញ្ញញណរចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្លោតចដេមាៃ រយៈ
ឆ្ងងយពី សំល ង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ប្បូ រាណាចារយលទើ ប្បលព្វេទុ កថា ៖
“កា ុង្ប្បណា
ត វតថ ុ ៥ យា៉ាង្ មាៃចកា ុជាលដើ មលៃះ ចកា ុៃិង្លោត ជាអា កកាៃ់ យកអារមម ណ៍
ចដេមិ ៃបាៃមកដេ់ ខលួៃ

លព្ព្វះជាលហតុ លកើ តល ើង្នៃវិ ញ្ញញណកា ុង្អារមម ណ៍ចដេមាៃកា ុង្

រយៈឆ្ងងយ ចមៃពិ តចកា ុ រចមង្លមើ េលឃើ ែរូ ប្បភាពភា ំ ជាលដើ ម ចដេាំង្លៅកា ុង្ទី ឆ្ងងយ ាំង្
លៅកា ុង្ចកវ្េិ កជាលដើ ម ៃិ ង្ទី ធំ ទូោយបាៃ សំ ល ង្ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្អាកាសជាលដើ ម
រួ មោំង្សំ ល ង្ចដេមាៃកា ុង្លព្វះជាលដើ ម ៃិ ង្សំ ល ង្នៃរគាំង្ជាលដើ ម រចមង្ជាអារមម ណ៍
រប្បស់លោតបាៃ ។េ។ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ធមម ជាតិ ោំង្ ២ លៃះ រចមង្កាៃ់ យកចំ លព្វះចតអារមម ណ៍
ចដេលៅជិ តខលួៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះលោត ចកា ុ (កា ុង្ព្គាចដេមាៃចកា ុវិញ្ញញណអាព្ស័ យ) ក៏ ៃឹង្គប្បបី
លឃើ ែរូ ប្បចកវចភា ក ៃិ ង្រូ ប្បគេ់ លរាមចភា ក្ង្ចដរ ការកំណត់ ទិ សៃិ ង្ទី ាំង្នៃសំ ល ង្ ក៏
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មិ ៃអាចមាៃបាៃចដរ, លហើ យនាយខ្លមៃ់ ធា ូចដេបាែ់ាមសំ ល ង្ ក៏ ៃឹង្គប្បបីញាុំង្កូ ៃសរឲ្យ
សេ ុះលៅធាលក់ កា ុង្ព្តលចៀករប្បស់ខលួៃ” ។
ព្វកយថា

លដ្ឋយអំ ណាចការកាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេមកប្ប៉ា ះដេ់ ខលៃ
ួ

លសចកតី ថា

ប្បោទរូ ប្ប ៣ យា៉ាង្លព្តពី លៃះ មាៃឃាៃជាលដើ ម រចមង្កាៃ់ យកអារមម ណ៍ចដេមកប្ប៉ា ះដេ់
ខលួៃ គឺ រចមង្កាៃ់ យកអារមម ណ៍ ចដេមិ ៃមាៃរយៈឆ្ងងយ អធិ ប្បាយថា អារមម ណ៍លនាះរចមង្
ប្ប៉ា ះដេ់ ឃាៃជាលដើ ម លទើ ប្បអាចលកើ តឃាៃវិ ញ្ញញណជាលដើ ម កាៃ់ យកអារមម ណ៍លនាះៗ ប្បណឌិត
គប្បបីព្ជាប្បលសចកដី អធិ ប្បាយលដ្ឋយ អំ ណាចព្វកយថា ប្ប៉ា ះដេ់ ខលួៃ, មិ ៃប្ប៉ា ះដេ់ ខលួៃ ាមៃ័ យ
ចដេបាៃលព្វេលហើ យ កា ុង្សប្បបដិ ឃរូ ប្បៃុ ះឯង្ ។
ប្បោទរូ ប្បោំង្ ៥ យា៉ាង្លៃះ លព្វេលដ្ឋយសភាវៈ បាៃល្មះថា លគាចរគាគហិ ករូប្ប
លព្ព្វះភាវៈជារូ ប្បចដេវិ ញ្ញញណលនាះៗ មាៃចកា ុវិញ្ញញណជាលដើ មអាព្ស័ យលហើ យក៏ មាៃការកាៃ់
យកអារមម ណ៍លនាះៗ ជាសភាវៈ រូ ប្ប ២៣ យា៉ាង្លព្តពី លៃះ ល្មះថា អលគាចរគាគហិ ករូប្ប លព្ព្វះ
មិ ៃមាៃភាវៈជាលគាចរគាគហិ ករូ ប្បាមលសចកដី អធិ ប្បាយចដេលព្វេមកលៃះល ើយ ។
រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ ៨ យា៉ាង្ គឺ ធាតុ ៤ វណណៈ ១ គៃធ ៈ ១ រសៈ ១ ឱជា ១ ល្មះថា
អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បចដេមិ ៃចប្បកគាា គឺ មិៃមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅចប្បកគាាល ើយ លសចកតី
ថា ធាតុ ៤ មាៃកា ុង្ទី ណា រូ ប្ប ៤ យា៉ាង្ មាៃវណណៈជាលដើ ម រចមង្មាៃកា ុង្ទី លនាះ ជាធម៌ លកើ តរួ ម
ជាមួ យធាតុ ៤ ជាព្ប្បចាំ រូ ប្ប ២០ យា៉ាង្លព្តពី លៃះ ល្មះថា វិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប លព្ព្វះជារូ ប្បមិ ៃបាៃ
លកើ តរួ មជាមួ យធាតុ ៤ លនាះជាព្ប្បចាំល ើយ លសចកតី ថា សូ មបីកាេលកើ តល ើង្ រចមង្លកើ ត
ល ើង្រួ មជាមួ យធាតុ ៤ លនាះ លព្ព្វះជាឧបាោយរូ ប្បក៏ លដ្ឋយ ក៏ មិៃបាៃលកើ តរួ មជាមួ យធាតុ ៤
ជាព្ប្បចាំល ើយ អធិ ប្បាយថា រូ ប្បោំង្លៃះមាៃកា ុង្ទី ណា ធាតុ ៤ មាៃកា ុង្ទី លនាះពិ តព្បាកដ
លសចកតី លៃះមិ ៃព្តូវសង្ស័យល ើយ ប្ប៉ាុ ចៃត ធាតុ ៤ មាៃកា ុង្ទី ណា រូ ប្បោំង្លៃះមិ ៃព្បាកដថា មាៃ
លៅកា ុង្ទី លនាះ្ង្ល ើយ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បចាត់ ជា វិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ។
អាចារយពួ កខលះលព្វេថា “លព្ព្វះលហតុ ចដេពួ ករូ ប្បព្ពហម មិ ៃមាៃឃាៃ ជិ វាា ៃិ ង្កាយ
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លព្ព្វះដូ លចាាះ កា ុង្ព្ពហម លោកលទើ ប្បមិ ៃមាៃគៃធ ៈ រសៈ ៃិ ង្លដដឋ ពារូប្ប” មតិ រប្បស់អាចារយពួ កខលះ
ដូ ចលព្វេមកលៃះ ព្តូវអាចារយោំង្ឡាយ មាៃអាចារយធមម បាេជាលដើ ម ប្បដិ លសធលហើ យកា ុង្
គមពី រលនាះៗ ប្បណឌិតគប្បបីសលព្មចថា គៃធ ៈ រសៈ ៃិ ង្លដដឋ ពា រចមង្មាៃសូ មបីកាុង្ព្ពហម លោក
លនាះ

ព្តឹ មចតជារូ ប្បធម៌ ចដេាំង្លៅ

មិ ៃអាចជាអារមម ណ៍ដេ់ ព្ពហម

ចដេមិ ៃមាៃៃូ វ

ប្បោទរូ ប្បចដេជាោារលនាះៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
គាថាសង្គហរូ ប្បវិ ភាគ
ឥលចា វមដឋ វីសតិ -

វិ ធមបិ ច វិចកា ណា

អជឈតតិ កាទិ លភលទៃ

វិ ភជៃដិ យថារហំ ។

ចព្ប្បថា ប្បណឌិតោំង្ឡាយអា កមាៃប្បញ្ញញលឃើ ែព្ប្បចកស ចតង្ចចករូ ប្បោំង្ ២៨ យា៉ាង្
លដ្ឋយព្ប្បលភទ មាៃអជឈតតិ ករូ ប្បជាលដើ ម ាមសមគួ រាមព្ប្បការដូ ចបាៃលព្វេមកលៃះ ។
អធិ ប្បាយគាថាសង្គហៈរូ ប្បវិភាគ
ឥតិ ស័ ពេ កា ុង្ប្បទថា ឥលចា វំលៃះ មាៃអតថ ថា ព្ប្បការ លដ្ឋយ ឥតិ ស័ ពេ លនាះ លោករួ ម
យកព្ប្បលភទទុ កក ៈ (រូ ប្បពួ ក ២) តិ កៈ (រូ ប្បពួ ក ៣) ជាលដើ ម ោំង្អស់ សូ មបីចដេមិ ៃបាៃលព្វេ
កា ុង្គមពី រអភិ ធមម តថសង្គហៈលៃះចូ េមក្ង្ ដូ ចជា ព្ប្បលភទ ទុ កៈ ក៏ គប្បបីរួមយក ៃិ ប្បផៃាទុកៈ គឺ
ៃិ ប្បផៃារូប្ប ១ អៃិ ប្បផៃារូប្ប ១ ជាលដើ មចូ េមក្ង្ ។
សព្មាប្ប់ព្ប្បលភទ តិ កៈ ក៏ គប្បបីរួមយកកមម ជាតិកៈ គឺ កមម ជរូ ប្ប រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម
១, អកមម ជរូ ប្ប រូ ប្បចដេមិ ៃលកើ តអំ ពីកមម ១, លៃវកមម ជានាកមម ជរូ ប្ប រូ ប្បចដេជាកមម ជរូ ប្បក៏ មិៃ
ចមៃ ជាអកមម ជរូ ប្បក៏ មិៃចមៃ១ ជាលដើ ម ចូ េមក្ង្ ។
សព្មាប្ប់ព្ប្បលភទ ចតុ កក ៈ (រូ ប្បពួ ក ៤) ក៏ គប្បបីរួមយក ទិ ដឋ ចតុ កក ៈ គឺ ទិ ដឋ រូប្ប រូ ប្បចដេ
ចកា ុវិញ្ញញណលឃើ ែ ១ សុ តរូ ប្ប រូ ប្បចដេលោតវិ ញ្ញញណឮ ១ មុ តរូ ប្ប រូ ប្បចដេឃាៃវិ ញ្ញញណ
ជិ វាាវិ ញ្ញញណ ៃិ ង្កាយវិ ញ្ញញណចូ េលៅប្ប៉ា ះខេប្ប់ ១ វិ ញ្ញញតរូ ប្ប រូ ប្បចដេមលនាវិ ញ្ញញណដឹ ង្ ១
ជាលដើ មចូ េមក្ង្ ។
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សព្មាប្ប់ព្ប្បលភទ ប្បញ្ា កៈ (រូ ប្បពួ ក ៥) ក៏ គប្បបីរួមយក ឯកជប្បញ្ា កៈ គឺ ឯកជរូ ប្ប
រូ ប្បចដេលកើ តពី ប្បច័ា យចតមួ យ ១ ទាិ ជរូ ប្ប រូ ប្បចដេលកើ តពី ប្បចា័ យពី រ ១ តិ ជរូ ប្ប រូ ប្បចដេលកើ តពី
ប្បចា័ យប្បី ១ ចតុ ជរូ ប្ប រូ ប្បចដេលកើ តពី ប្បចា័ យ ប្បួ ៃ ១ ៃកុ លាចិ ជាតរូ ប្ប រូ ប្បចដេមិ ៃបាៃលកើ តពី
ប្បចា័ យណា ៗ ១ ជាលដើ មចូ េមក្ង្ ។
សព្មាប្ប់ព្ប្បលភទ ្កក ៈ (រូ ប្បពួ ក ៦) ក៏ គប្បបីរួមយក ចកា វុ ិ លញ្ញ យយ្កក ៈ គឺ ចកា ុវិលញ្ញ យយរូ ប្ប
រូ ប្បចដេគប្បបីដឹង្ាមចកា ុោារ ១ ។េ។ មលនាវិ លញ្ញ យយរូ ប្ប រូ ប្បចដេគប្បបីដឹង្ាមមលនាោារ ១
ជាលដើ មចូ េមក្ង្ ។
សព្មាប្ប់ព្ប្បលភទ សតត កៈ (រូ ប្បពួ ក ៧) ក៏ គប្បបីរួមយក ចកា វុ ិ លញ្ញ យយរូ ប្បសតត កៈ គឺ
ចកា ុវិលញ្ញ យយរូ ប្ប រូ ប្បចដេចកា ុវិញ្ញញណគប្បបីដឹង្ ១ ។េ។ មលនាធាតុ វិ លញ្ញ យយរូ ប្ប រូ ប្បចដេ
មលនាធាតុ គប្បបីដឹង្ ១ មលនាវិ ញ្ញញណធាតុ វិ លញ្ញ យយរូ ប្ប រូ ប្បចដេមលនាវិ ញ្ញញណធាតុ គប្បបីដឹង្ ១
ជាលដើ មចូ េមក្ង្ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ។
រូបសម្ុ ដ្ឋាន្
ល្មះថា រូ ប្បសមុ ដ្ឋឋៃ (សមុ ដ្ឋឋៃនៃរូ ប្ប) មាៃ ៤ យា៉ាង្ គឺ កមម ចិ តត ឧតុ ៃិ ង្អាហារ ។
កា ុង្រូ ប្បសមុ ដ្ឋឋៃ ៤ យា៉ាង្លនាះ កុ សេកមម ៃិ ង្អកុ សេកមម រួ មជា ២៥ យា៉ាង្ គឺ ជា
កាមាវចរកមម (២០) ៃិ ង្ជារូ បាវចរកមម (៥) ចដេសតា លធាើ ទុ កលហើ យ (សៃសំទុកលហើ យ) ចតង្
ញាុំង្រូ ប្បមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ (កមម សមុ ដ្ឋឋៃរូ ប្ប) ឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្សនាដៃខ្លង្កា ុង្ព្គប្ប់ៗ ខណៈ
ចាប្ប់ាំង្ពី ប្បដិ សៃធិ លៅ ។
ចិ តត ៧៥ ដួ ង្ លវៀរអរូ ប្បវិ បាក ៃិ ង្ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណកំពុង្លកើ តៃុ ះឯង្ ចតង្ញាុំង្រូ ប្បមាៃ
ចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្ ចាប្ប់ាំង្ពី ភវង្គខណៈដំ ប្បូង្លៅ ប្បណា
ដ ចិ តត ៧៥ ដួ ង្លនាះអប្បបនាជវៃចិ តត (២៦) ចតង្ញាុំង្ឥរិ យាប្បថឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ចំ ចណកលវាដឋ ពាៃចិ តត កាមាវចរជវៃចិ តត
ៃិ ង្អភិ ញ្ញញចិ តត ចតង្ញាុំង្វិ ញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្ ។
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ប្បណា
ដ ចិ តត ចដេញាុំង្វិ ញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្ោំង្លៃះ

ជវៃចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយ

លោមៃសស ១៣ ដួ ង្ រចមង្ញាុំង្ការែែឹមឲ្យលកើ តល ើង្ ។
លតលជាធាតុ ចដេប្បុ គគេដឹ ង្ថា រដូ វលតដ រដូ វព្តជាក់ ចដេកំពុង្ាំង្លៅ ចតង្ញាុំង្
រូ ប្បមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្ោំង្ខ្លង្កា ង្
ុ ោំង្លព្ត ាមសមគួ រ ។
អាហារ លព្វេគឺ

ឱជា ចដេកំពុង្ាំង្លៅៃុ ះឯង្ ចតង្ញាុំង្រូ ប្បមាៃអាហារជា

សមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្ កា ុង្ព្គាចដេប្បរិ លភាគ ។
ប្បណា
ដ រូ ប្បចដេលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយលនាះ ហទយរូ ប្ប ៃិ ង្ឥន្ទៃេិ យរូ ប្បោំង្ឡាយជា
រូ ប្បចដេលកើ តពី កមម ចតមោ៉ាង្។
វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ២ ជារូ ប្បចដេលកើ តពី ចិតត ចតមោ៉ាង្, សទេ រូ ប្បជារូ ប្បចដេលកើ តពី ចិតត ៃិ ង្ឧតុ ។
រូ ប្ប ៣ យា៉ាង្ មាៃេហុ ារូប្បជាលដើ ម ជារូ ប្បចដេលកើ តពី ចិតត ឧតុ ៃិ ង្អាហារ ។
អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៃិ ង្អាកាសធាតុ ជារូ ប្បចដេលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃ ៤ ។
េកា ណរូប្បោំង្ឡាយ មិ ៃលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃណាមួ យល ើយដូ លចា ះឯង្ ។
អធិ ប្បាយរូ ប្បសមុ ដ្ឋឋៃ
អធិ ប្បាយរូ ប្បមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ ាំង្សំ ៃួ រកា ុង្ចិ តតថា “សមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយមាៃកមម ជាលដើ មលនាះ លតើ
ដូ ចលមដ ច ជាសមុ ដ្ឋឋៃនៃរូ ប្បបាៃដូ ចលមដ ច កា ុង្អាី ៃិ ង្កា ុង្កាេណា” ដូ លចា ះ រួ ចលហើ យ លទើ ប្ប
លព្វេថា “កា ុង្រូ ប្បសមុ ដ្ឋឋៃ ៤ យា៉ាង្លនាះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម។
ព្វកយថា កុ សេកមម ៃិ ង្អកុ សេកមម រួ មជា ២៥ យា៉ាង្ បាៃដេ់ កុ សេលចតនា ៃិ ង្
អកុ សេលចតនាចដេដេ់ ៃូ វភាពជាកមម អាចញាុំង្វិ បាកៃិ ង្កមម ជរូ ប្បឲ្យលកើ ត រួ ម ២៥ យា៉ាង្
ព្ពះអៃុ រុោធចារយបាៃប្បញ្ញាក់ ព្ប្បលភទកមម ២៥ យា៉ាង្លៃះឯង្ថា គឺ ជាកាមាវចរកមម (២០) ៃិ ង្ជា
រូ បាវចរកមម (៥) ដូ លចា ះ ។

344
រូប្បសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ៦

ព្វកយថា ចដេសតា លធាើ ទុ កលហើ យ គឺ ចដេសតា បាៃលធាើ ទុកលហើ យ សៃសំទុកលហើ យ
លដ្ឋយលព្ចើ ៃចដេជាអតី ត លដ្ឋយអំ ណាចជាឧប្បប្បជា លវទៃី យកមម ឲ្យវិ បាកកា ុង្ភពខ្លង្មុ ខខលះ
ជាអប្បរាប្បរលវទៃី យកមម ឲ្យ្េកា ុង្ភពតៗលៅប្បនាេប្ប់អំ ពីភពខ្លង្មុ ខលនាះខលះ គប្បបីព្ជាប្បថា
ឱកាសចដេកមម កាុង្ប្បចា ុប្បបៃា ៃិ ង្ញាុំង្កមម ជរូ ប្បឲ្យលកើ តកា ុង្ប្បចា ុប្បបៃា ជាតិ ដូ ចគាាលនាះ មាៃតិ ច
ដូ ចកា ុង្ព្គាចដេលោលរយយមាណព

គិ តអាព្កក់ ោក់ ទង្ៃឹ ង្អសទធ មម កាុង្ប្បុ គគេចដេនព្ក-

ចេង្លដ្ឋយគុ ណវិ លសស គឺ ព្ពះមហាកចាាយៃៈ លហើ យជាលហតុ ឲ្យខលួៃព្តូវប្បដ ូរលភទលៅជាន្ទសដី
ដូ លចា ះឯង្ ។
ព្វកយថា ចតង្ញាុង្
ំ រូ ប្បមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ង្
ើ លសចកដី ថា កាេដេ់ ព្ពម
លដ្ឋយប្បចា័ យដនទមាៃគតិ ជាលដើ មលហើ យ

រចមង្មាៃអំ ណាចកា ុង្ការញាុំង្រូ ប្បមាៃកមម ជា

សមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្ អធិ ប្បាយថា រូ ប្បណាលកើ តអំ ពីកមម រូ ប្បលនាះ ល្មះថា រូ ប្បមាៃកមម ជា
សមុ ដ្ឋឋៃ លព្ព្វះមាៃកមម ៃុះឯង្ជាលហតុ ឲ្យលកើ តល ើង្ លៅមោ៉ាង្លទៀតថា កមម ជរូ ប្ប (រូ ប្បចដេ
លកើ តអំ ពីកមម ) បាៃដេ់ ញាុំង្កមម ជរូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្ ។
ព្វកយថា

កា ង្
ុ សនាដៃខ្លង្កា ង្
ុ

គឺ ការលកើ តជាប្ប់តគាាខ្លង្កា ុង្ខលួៃ បាៃដេ់ កា ុង្សនាដៃ

ចដេជាប្ប់លដ្ឋយឥន្ទៃេិ យ (ជី វិតិន្ទៃេិ យ) លដ្ឋយព្វកយថា “កា ុង្សនាដៃខ្លង្កា ុង្” លៃះ គឺ ព្ពះអៃុ រុោធចារយប្បដិ លសធការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃកមម ជរូ ប្បកា ុង្សនាដៃខ្លង្លព្ត ចដេមិ ៃជាប្ប់លដ្ឋយឥន្ទៃេិ យ ។
ព្វកយថា ព្គប្ប់ៗ ខណៈ លសចកដី ថា ព្គប្ប់ៗខណៈនៃចិ តតុប្បាទមួ យដួ ង្ៗ ចដេកំណត់
បាៃយា៉ាង្លៃះថា ឧប្បាទខណៈ ឋិ តិ ខណៈ ៃិ ង្ភង្គខណៈ លដ្ឋយព្វកយថា “ព្គប្ប់ៗ ខណៈ” លៃះ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយមាៃប្បំ ណង្ព្តឹ មចតសចមដ ង្ឲ្យព្ជាប្បថា កមម ជរូ ប្បលៃះ មាៃព្គប្ប់លពេ មាៃ
ជាប្ប់តគាាលៅមិ ៃដ្ឋច់ រយៈ មិ ៃមាៃចលនាលះ រហូ តអាចលព្វេលព្ប្បៀប្បលធៀប្បជាមួ យការព្ប្បព្ពឹ តត
លៅរប្បស់ចិ តត បាៃថា មាៃលៅព្គប្ប់ៗខណៈ មាៃឧប្បាទខណៈជាលដើ មនៃចិ តតុប្បាទមួ យដួ ង្ ៗ
មិ ៃមាៃប្បំ ណង្សចមដ ង្ឲ្យព្ជាប្បថា ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់កមម ជរូ ប្បរចមង្ជាប្ប់ោក់ ទង្ជាមួ យ
ខណៈនៃចិ តតោំង្លនាះលដ្ឋយព្ប្បការណាល ើយ លប្បើ មិៃដូ លចាាះលទ ក៏ រចមង្ដេ់ ៃូ វភាពដូ ចគាា
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ព្ច ំគាាជាមួ យចិ តតជរូ ប្ប ៃឹ ង្ព្ជាប្បបាៃថា លពេខលះសូ មបីមិៃមាៃចិ តត ក៏ មាៃកមម ជរូ ប្បព្ប្បព្ពឹ តត
លៅ

ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បកា ុង្លរឿង្រប្បស់អា កចូ េៃិ លរាធសមាប្បតតិ

ឬលរឿង្រប្បស់អសញ្ញី សតា

ជាឧោហរណ៍ សចមដ ង្ឲ្យលឃើ ែលសចកដី លៃះចុ ះ ។
ព្វកយថា ចាប្ប់ាំង្ពី ប្បដិ សៃធិ លៅ លសចកដី ថា រូប្បមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃចដេលកើ តល ើង្
ព្គប្ប់ៗ ខណៈនៃចិ តតលនាះ រចមង្លកើ តល ើង្យា៉ាង្លៃះ ចាប្ប់ាំង្ពី ប្បដិ សៃធិ គឺ ចាប្ប់ាំង្ពី ឧប្បាទខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតតលៅ លដ្ឋយជាធម៌ ចដេមកព្ពមគាាជាមួ យប្បដិ សៃធិ ចិតតលនាះ ។
គប្បបីព្ជាប្បថា កាេសតា ៃឹ ង្ដេ់ ៃូ វការអស់លៅនៃអាយុ (ោលប្ប់លៅ) កមម ជរូ ប្បចដេ
លកើ តល ើង្ព្ពមគាាជាមួ យឧប្បាទខណៈនៃចិ តតដួ ង្ទី

១៧

រចមង្ជាកមម ជរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្ព្គាចុ ង្លព្កាយកា ុង្ភព

រាប្ប់ថយលព្កាយអំ ពីចុតិចិ តតមក
ចតង្ដេ់ ៃូ វការរេត់ លៅព្ពមជា

មួ យភង្គខណៈនៃចុ តិចិ តត ៃុ ះឯង្ កា ុង្រវាង្ឧប្បាទខណៈនៃចិ តតដួ ង្ទី ១៧ ជាមួ យភង្គខណៈនៃ
ចុ តិចិ តត លៃះ រចមង្មិ ៃមាៃកមម ជរូ ប្បណាមួ យលកើ តល ើង្ល ើយ លព្ព្វះរវាង្លៃះមិ ៃចមៃជា
ឱកាសនៃកមម ជរូ ប្ប ។
អធិ ប្បាយរូ ប្បមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេថា “ចិ តត ៧៥ ដួ ង្ ។េ។ ចតង្ញាុង្
ំ រូ ប្បមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យ
លកើ តល ង្
ើ ” ដូ លចា ះ គឺ លោកសចមដ ង្ចែកគាាលដ្ឋយដ្ឋច់ ខ្លតថា ប្បណា
ដ ចិ តត ោំង្ ៨៩ ដួ ង្ ចិ តត
ចដេអាចញាុំង្ចិ តត ជរូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្មាៃព្តឹ មចត ៧៥ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លវៀរចិ តត ១៤ ដួ ង្ សួ រថា
លព្ព្វះលហតុ អាី លទើ ប្បព្តូវលវៀរចិ តត ១៤ ដួ ង្លៃះ ? ល្លើ យថា ជាដំ ប្បូង្ អរូ ប្បវិ បាក ៤ ដួ ង្ រចមង្មិ ៃ
ញាុំង្រូ ប្បមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្

លព្ព្វះជាវិ បាកចដេសលព្មចអំ ពីអរូ បាវចរ-

កុ សេចដេជាភាវនាប្បលនាេប្បង្់ៃូវលសចកដី លព្តអរកា ុង្រូ ប្ប

ៃិ ង្អរូ ប្បវិ បាកលនាះលកើ តល ើង្

លដ្ឋយលធាើ កិ ចាមាៃប្បដិ សៃធិ ជាលដើ ម កា ុង្អរូ ប្បភព ជាភពចដេមិ ៃមាៃរូ ប្ប លទើ ប្បមិ ៃចមៃជា
ឱកាសចដេៃឹ ង្លធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ ។
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ចំ ចណកទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ សូ មបីលកើ តកា ុង្ភូ មិ ចដេមាៃរូ ប្ប ក៏ មិៃអាចញាុំង្រូ ប្បមាៃចិ តត
ជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្បាៃល ើយ

លព្ព្វះលខសោយកមាលំង្លដ្ឋយអំ ណាចមិ ៃមាៃការព្ប្បកប្ប

រួ មគាាជាមួ យអង្គ្ៃោំង្ឡាយ

ចដេជាប្បចា័ យពិ លសសកា ុង្ការញាុំង្ចិ តតឲ្យមាៃកមាលំង្

រហូ តដេ់ អាចញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បលព្វេថា
“លវៀរ អរូ ប្បវិ បាក ៃិ ង្ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ” លៃះជាការលព្វេលដ្ឋយចែកគាាលដ្ឋយដ្ឋច់ ខ្លត ។
ចំ ចណក

លព្វេលដ្ឋយមិ ៃចែកគាាដ្ឋច់ ខ្លត

លដ្ឋយសមលឹ ង្ដេ់ ភូ មិ ចដេលកើ ត

ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ចិ តត ណាក៏ លដ្ឋយចដេលកើ តកា ុង្អរូ ប្បភូ មិ ចិ តតោំង្លនាះ ខណៈចដេលកើ ត
លៅកា ុង្អរូ ប្បភូ មិ រចមង្មិ ៃញាុំង្ចិ តត ជរូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្ល ើយ លព្ព្វះមិ ៃចមៃឱកាស លព្ព្វះ
លហតុ លនាះ ចិ តត ចដេកំពុង្លកើ តកា ុង្អរូ ប្បភូ មិ រួម ៤២ ដួ ង្ គឺ កាមជវៃចដេជាកុ សេៃិ ង្
កិ រិយា ១៦ អកុ សេ ១០ (លវៀរប្បដិ ឃចិ តត ២) អរូ ប្បកុ សេ ៃិ ង្កិ រិយា ៨ លោកុ តតរ ៧ (លវៀរ
លោាប្បតតិ មគគ ចិ តត ) មលនាោារាវជា ៃ ១ រចមង្មិ ៃលធាើ ចិ តត ជរូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្ល ើយ ។ ចិ តត ៤២
ដួ ង្លៃះ ៃឹ ង្ញាុំង្រូ ប្បមាៃចិ តត ជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្ កា ុង្ព្គាចដេលកើ តកា ុង្ភូ មិ ដនទចដេ
មិ ៃចមៃជាអរូ ប្បភូ មិ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ក៏ ប្ប៉ាុ ចៃដ ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេចែកដ្ឋច់ ពី គាា ប្បញ្ញាក់ ចំ លព្វះ
អរូ ប្បវិ បាក ៤ លព្ព្វះភាវៈចដេអរូ ប្បវិ បាក ៤ មិ ៃលកើ តកា ុង្ភូ មិ ដនទល ើយ ចតង្លកើ តកា ុង្អរូ ប្បភូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ។
ចំ ចណកការចដេព្ពះអៃុ រុោធចារយមិ ៃបាៃលវៀរប្បដិ សៃធិ ចិតត ៃិ ង្ចុ តិ ចិ តត ទុ ក្ង្ សូ មបី
ប្បដិ សៃធិ ចិតតរប្បស់សតា ោំង្ឡាយ

ៃិ ង្ចុ តិចិ តត រប្បស់ព្ពះអរហៃដ មិៃបាៃលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្

លនាះ លព្ព្វះលោកប្បំ ណង្លវៀរភាពដូ ចគាាៃឹ ង្ភវង្គ លព្ព្វះប្បដិ សៃធិ ចិតតៃិ ង្ចុ តិ ចិ តត លនាះ ក៏ រួមកា ុង្
ភវង្គ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ប្បដិ សៃធិ ចិតតរប្បស់សតា ោំង្ឡាយ មិ ៃអាចលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្
បាៃ លព្ព្វះវតថ ុ (ហទយវតថ ុ) ចដេជាទី អាព្ស័ យលនាះមាៃកមាលំង្លខសោយលពក លដ្ឋយអំ ណាច
វតថ ុលនាះៗ

លទើ ប្បចតព្បាកដជាព្គាដំ ប្បូង្កា ុង្ភពព្ពមជាមួ យប្បដិ សៃធិ ចិតត ៃុ ះឯង្

ៃិ ង្លព្ព្វះ

ហទយវតថ ុ ខណៈចដេលកើ តព្ពមជាមួ យប្បដិ សៃធិ លនាះ លៅមិ ៃោៃ់ បាៃការឧប្បតថ មភ អំពីអាហារ
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លទើ ប្បមិ ៃមាៃកមាលំង្ លព្ព្វះលហតុ ចដេវតថ ុជាទី អាព្ស័ យជាធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្លខសោយ ដូ ច
លព្វេមកលៃះ ប្បដិ សៃធិ ចិតតលៃះលទើ ប្បមិ ៃអាចៃឹ ង្លធាើ រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ ដូ ចជាប្បុ គគេ

រ

លៅលេើ ទី មិ ៃរឹ ង្មាំ ចដេលពែលៅលដ្ឋយភក់ ៃិ ង្េាប្ប់លហើ យមិ ៃអាចលធាើ កិចារប្បស់ខលួៃបាៃ
ដូ លចាាះ ។ មោ៉ាង្លទៀតប្បដិ សៃធិ ចិតតលនាះជាចិ តតចដេលកើ តល ើង្ខណៈដំ ប្បូង្ កា ុង្ភពលទើ ប្បដូ ចជា
អាគៃដ ុកអា កលទើ ប្បមកដេ់ កាេលទើ ប្បមកដេ់ មិ ៃោៃ់ មាៃការាំង្មាំកាុង្វតថ ុ

លព្ព្វះដូ លចាាះ

ប្បដិ សៃធិ លនាះលទើ ប្បរាប្ប់ថា លខសោយកមាលំង្លដ្ឋយខលួៃឯង្ កាេជាធមម ជាតិ លខសោយកមាលំង្ ក៏ មិៃ
អាចលធាើ រូ ប្បណាមួ យឲ្យលកើ តល ើង្បាៃល ើយ ដូ ចប្បុ រសចដេជាលភ្ ៀវលទើ ប្បមកដេ់ កា ុង្ោថៃទី
លនាះៗ លៅមិ ៃមាៃការាំង្មាំ គឺ លៅមិ ៃោៃ់ លព្តៀមខលួៃ ក៏ មិៃអាចលធាើ កិចាណាមួ យបាៃភាលមៗ
ដូ លចាាះ មោ៉ាង្លទៀតកា ុង្ខណៈចដេលកើ តល ើង្នៃប្បដិ សៃធិ ចិតតលនាះ រចមង្មាៃកមម ជរូ ប្បចដេ
មកព្ពមគាាៃឹ ង្ប្បដិ សៃធិ លនាះ

ាំង្លៅកា ុង្ឋាៃៈជំៃួសរូ ប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃលព្សច

លហើ យ ។
ចំ ចណក ចដេោក់ ទង្ៃឹ ង្ចុ តិចិ តត ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បវិ ៃិចេ័យដូ ចតលៅលៃះ ជាដំ ប្បូង្
កា ុង្អដឋ កថាសលមាមហវិ លនាទៃី លោកលព្វេទុ កថា “ចុ តិ ចិ តត រប្បស់ព្ពះខីណាព្សពប្ប៉ាុ លណា
ណ ះមិ ៃ
លធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្ លព្ព្វះកា ុង្សនាដៃចដេកមាាត់ មូ េវដដ ៈបាៃលហើ យ មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
សង ប្ប់នព្កចេង្”ដូ លចា ះ ។ ចដេលោកលព្វេថា ចំ លព្វះចុ តិចិ តតរប្បស់ព្ពះអរហៃដ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ មិ ៃ
លធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្ លព្ព្វះលហតុ អាី ? លព្ព្វះលោកកមាាត់ មូ េរប្បស់វដដ ៈគឺ អវិ ជាាៃិ ង្តណា
ា បាៃ
លហើ យ គឺ ដកលចាេបាៃលហើ យលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ លដ្ឋយអរហតត មគគ ចិ តតសនាដៃរប្បស់
លោកលទើ ប្បសង ប្ប់នព្កចេង្ គឺ មិ ៃមាៃអាការលព្គាតព្គាតល ើយលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ កាេ
ចិ តតសនាដៃចដេសង ប្ប់នព្កចេង្លនាះ រេត់ លៅលដ្ឋយអំ ណាចនៃចុ តិ ចុ តិ ចិ តត រប្បស់លោក
លទើ ប្បមិ ៃលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្ ។
ចំ ចណកដី កាចារយោំង្ឡាយ មាៃព្ពះអាៃនាេចារយជាលដើ ម លោកលព្វេថា “ចុ តិចិ តត
រប្បស់សតា ោំង្ឡាយព្គប្ប់ព្ប្បលភទ (មិ ៃចមៃចំ លព្វះចតព្ពះអរហៃដ ) មិ ៃលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្
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ល ើយ” កាេលប្បើ ដូលចា ះ ព្វកយរប្បស់ដី កាចារយលនាះ ក៏ មិៃព្សប្បៃឹ ង្ព្វកយកា ុង្អដឋ កថាចដេមាៃ
ការអាង្ដេ់ ការកមាាត់ មូ េរប្បស់វដដ ៈចូ េមកជាលហតុ កា ុង្ការមិ ៃលធាើ រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្កាេ
លប្បើ ដូលចាាះ

ប្បណឌិតគប្បបីកាៃ់ យកព្វកយកា ុង្អដឋ កថាៃុ ះឯង្ជាព្ប្បមាណ ព្វកយវិ ៃិចេ័យរប្បស់

ដី កាចារយលដ្ឋយពិ ោដរោក់ ទង្ៃឹ ង្លរឿង្លៃះ

ប្បណឌិតគប្បបីចសា ង្រកបាៃកា ុង្គមពី រដី កាល្មះ

អភិ ធមម តថវិ កាសិ ៃី លនាះចុ ះ ។
ព្វកយថា

រចមង្ញាុង្
ំ រូ ប្បមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ង្
ើ

ចាប្ប់ាំង្ពី ភវង្គខណៈ

ដំ ប្បូង្លៅ លសចកដី ថា ចិ តត ៧៥ ដួ ង្ ដូ ចលព្វេមកលនាះ កាេៃឹ ង្ញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្ រចមង្
ញាុំង្ឲ្យលកើ តល ើង្ចាប្ប់ាំង្ពី ឧប្បាទខណៈនៃភវង្គខណៈដំ ប្បូង្ គឺ ភវង្គចដេមាៃកា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់
ប្បនាេប្ប់ពី ប្បដិ សៃធិ លនាះ អធិ ប្បាយថា ភវង្គ ៃុះឯង្ រចមង្លធាើ រូប្បឲ្យលកើ តភាលមៗ ព្ពមជាមួ យ
ឧប្បាទខណៈរប្បស់ខលួៃ ចិ តតតពី លនាះមាៃភវង្គខណៈទី ២ ជាលដើ ម ក៏ រចមង្លធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្
កា ុង្ឧប្បាទខណៈរប្បស់ខលួៃយា៉ាង្លនាះដូ ចគាា គប្បបីព្ជាប្បថា ចិ តត ោំង្លៃះៃឹ ង្មាៃកមាលំង្ញាុំង្រូ ប្ប
ឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ

ក៏ ចំលព្វះកា ុង្ឧប្បាទខណៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លព្ព្វះភាវៈចដេបាៃប្បចា័ យ

មាៃ

អៃៃដ រប្បចា័ យជាលដើ ម អំ ពីចិតតចដេរេត់ លៅមុ ៃ មិ ៃអាចៃឹ ង្ញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃកា ុង្
ឋិ តិ ខណៈ លព្ព្វះមាៃកមាលំង្លខសោយ លដ្ឋយអំ ណាចកំពុង្លឆ្ងពះមុ ខលៅរកការរេត់ ៃិ ង្មិ ៃ
អាចញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃកា ុង្ភង្គខណៈ លព្ព្វះសូ មបីខលួៃឯង្ក៏ កំពុង្រេត់ ។
ព្វកយថា អប្បបនាជវៃចិ តតរចមង្ញាុង្
ំ សូ មបីឥរិយាប្បថឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ លៃះ ប្បណឌិតគប្បបី
ព្ជាប្បព្វកយអធិ ប្បាយយា៉ាង្លៃះថា អាការលដើ រជាលដើ ម ល្មះថា ឥរិ យាប្បថ លព្ព្វះជា្ល ូវចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃការកលព្មើ ក គឺ នៃកិ រិយា្ល ូវកាយ លព្វេលដ្ឋយសភាវៈធម៌ បាៃដេ់ ការព្ប្បព្ពឹ តត
លៅរប្បស់រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ ចដេព្ពមលព្ពៀង្គាាជាប្បចា័ យឲ្យសលព្មចអាការលដើ រជាលដើ មលនាះ
អប្បបនាជវៃចិ តត ២៦ ដួ ង្ ញាុំង្រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្ឧប្បាទខណៈាមធមម ា
រប្បស់ខលួៃលហើ យក៏ រចមង្ញាុំង្សូ មបីឥរិ យាប្បថឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ គឺ រចមង្ព្ទព្ទង្់សូមបីឥរិ យាប្បថ
បាៃដេ់ ទប្ប់ឥរិ យាប្បថាមចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅលហើ យអំ ពីចិតតដនទ

យា៉ាង្លៃះគឺ

កា ុង្សម័ យ
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ចដេចូ េ្ៃសមាប្បតតិ ជាលដើ ម ឥរិ យាប្បថមាៃការអង្គុយជាលដើ ម រចមង្លកើ តល ើង្អំ ពីចិតត
ោំង្លៃះ គឺ លវាដឋ ពាៃចិ តត (មលនាោារាវជា ៃចិ តត) ៃិ ង្កាមាវចរជវៃចិ តត មុ ៃការាំង្លៅកា ុង្
សមាប្បតតិ េុ ះាំង្លៅកា ុង្សមាប្បតតិ បាៃលហើ យ អប្បបនាជវៃមាៃ្ៃចិ តតជាលដើ ម រចមង្
ព្ទព្ទង្់ គឺ ទប្ប់ឥរិ យាប្បថលនាះទុ ក លសចកដី ថា ញាុំង្ការលកើ តជាប្ប់តគាារប្បស់រូ ប្បឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
កា ុង្អាការលនាះ រហូ តដេ់ ព្គាចដេលចែពី សមាប្បតតិ លនាះ ។
ប្បណឌិតកុ ំគប្បបីសំគាេ់ ថា ព្វកយថា ព្ទព្ទង្់ ឬទប្ប់ឥរិ យាប្បថ នៃអប្បបនាជវៃោំង្លៃះ
មិ ៃចមៃជាការលធាើ ឥរិ យាប្បថឲ្យលកើ តល ើង្លទ ាមពិ ត ជាការលធាើ ឲ្យាំង្ល ើង្ លធាើ ឲ្យលកើ ត
ល ើង្ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះកា ុង្វិ សុទធិ មគគ លោកលព្វេទុ កថា “វិ បាកវជាាៃិ លសសទសរូ បាវចរាៃិ អដឋ
អរូ បាវចរាៃិ អដឋ ប្បិ លោកុ តតរាៃី តិ ្ពាី សតិ ចិ ាតៃិ រូ ប្បំ ឥរិ យាប្បថញ្ា ជៃយៃតិ (១)” ចព្ប្បថា
ចិ តត ២៦ ដួ ង្ គឺ រូ បាវចរចិ តត ១០ ដួ ង្ដ៏ លសស លវៀរវិ បាកចិ តត , អរូ បាវចរចិ តត ៨ ដួ ង្ លោកុ តតរចិ តតោំង្

៨

ដួ ង្

រចមង្លធាើ រូប្បៃិ ង្ឥរិ យាប្បថឲ្យលកើ តល ើង្”

ប្ប៉ាុ ចៃត រហូ តលពេចដេចូ េ

សមាប្បតតិ កាេលធាើ រូប្បធម៌ ោំង្ឡាយឲ្យលកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាាលៅ លដ្ឋយឥរិ យាប្បទចតមួ យមិ ៃ
ដលស់ប្បដ ូរឥរិ យាប្បថ ក៏ ល្មះថាព្ទព្ទង្់ ឬ ទប្ប់ឥរិ យាប្បថ ដូ លចា ះឯង្ ។
ព្វកយថា ចំ ចណកលវាដឋ ពាៃចិ តត កាមាវចរជវៃចិ តត ៃិ ង្អភិ ញ្ញញចិ តត រចមង្ញាុង្
ំ សូ មបី
វិ ញ្ញតតិ ឲ្យលកើ តល ង្
ើ បាៃ លសចកតី ថា ចំ ចណកលវាដឋ ពាៃចិ តត (មលនាោារាវជា ៃចិ តត) កាមាវចរជវៃចិ តត ២៩ ដួ ង្ៃុ ះឯង្ ៃិ ង្ អភិ ញ្ញញចិ តត ២ ដួ ង្ ចដេជាកុ សេ ៃិ ង្ កិ រិយា រួ មជាចិ តត ៣២
ដួ ង្ កាេព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមធមម ារប្បស់ខលួៃៃុ ះឯង្ ក៏ មាៃការញាុំង្ចិ តតជរូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្ រចមង្
ញាុំង្ឥរិ យាប្បថលនាះ ៗ ឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាលនាះ ៗ បាៃលហើ យ ចថមោំង្អាចញាុំង្សូ មបី
វិ ញ្ញតតិោំង្ ២ ឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ្ង្ចដរ ។
សូ មបីលោកលព្វេទុ កលដ្ឋយមិ ៃចប្បល កគាាថា “ចំ ចណកលវាដឋ ពាៃចិ តត ។េ។ រចមង្
(១)

វិសុទធិ .ប្បញ្ញញៃិ លទេ ស.មគាគមគគ ញ្ញញណទសសៃវិ សុទធិ
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ញាុំង្សូ មបីវិញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្” ដូ លចា ះ ក៏ គប្បបីព្ជាប្បថា លវាដឋ ពាៃចិ តត ៃិ ង្ជវៃចិ តតចដេព្ប្បព្ពឹ តត
លៅាមមលនាោារប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ជាចិ តតចដេលធាើ វិញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្ លព្ព្វះការព្តិ ះរិ ះ ៃឹ ង្ឲ្យអា ក
ដនទដឹ ង្ប្បំ ណង្លដ្ឋយកាយចដេកលព្មើ កជាលដើ ម
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមប្បញ្ា ោារមាៃកមាលំង្លខសោយ

លកើ តាមមលនាោារ

ៃិ ង្លព្ព្វះចិ តត ចដេ

លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្តឹ មចតមាៃអារមម ណ៍មកប្ប៉ា ះ

ព្ប្បោទលហើ យលកើ តភវង្គែ័រល ើង្ រហូ តដេ់ ដ្ឋច់ ចខសភវង្គ លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្ប
ថា លោកលព្វេចចករូ ប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃជា ៣ ចំ ចណកយា៉ាង្លៃះ គឺ រូ ប្ប ១,
ឥរិ យាប្បថ ១, វិ ញ្ញតតិ (ោំង្ ២ ៃុ ះឯង្) ១ សូ មបីឥរិ យាប្បថ ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិមិ ៃ្ុ តពី រូប្ប ចតព្វកយថារូ ប្ប
លោកសំ លៅយកប្បណា
ដ រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយសុ ទធ ៗ

មិ ៃោក់ ទង្ជាមួ យឥរិ យាប្បថ

ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិ

ចដេលកើ តល ើង្លដ្ឋយលហតុ ព្តឹ មចតមាៃចិ តតលកើ តល ើង្, លហើ យរូ ប្ប ៣ យា៉ាង្លៃះ រចមង្លកើ ត
ល ើង្កា ុង្ឧប្បាទខណៈនៃចិ តតចដេជាសមុ ដ្ឋឋៃ

លដ្ឋយលហតុ ្េដូ ចចដេបាៃលព្វេមក

លហើ យ ។
លសចកដី លៃះ សមដូ ចព្ពះពុ ទធលឃាោចារយលព្វេទុ កកា ុង្វិ សុទធិ មគគ

មគាគមគគ ញ្ញញណ

ទសសៃវិ សុទធិ ៃិ លទេ ស យា៉ាង្លៃះថា “លតសុ ទា តតឹ ស ចិ ាតៃិ ្ពាី លសកូ ៃវីសតិ លោ សរូប្បិរិ យាប្បថវិ ញ្ញតតិជៃកាជៃកា មា” ជាលដើ ម ចព្ប្បថា “ប្បណា
ដ ចិ តត ៧៥ ដួ ង្លនាះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្ប
ថា ចិ តត ៣២ ដួ ង្ ចិ តត ២៦ ដួ ង្ ចិ តត ១៩ ដួ ង្ ៃិ ង្ចិ តត ១៦ ដួ ង្ ជាអា កលធាើ រូ ប្ប ឥរិ យាប្បថ ៃិ ង្
វិ ញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្ ៃិ ង្មិ ៃឲ្យលកើ តល ើង្ យា៉ាង្លៃះ គឺ ៖
ចិ តត ៣២ ដួ ង្ គឺ កុ សេចិ តត ៨ ដួ ង្ អកុ សេចិ តត ១២ ដួ ង្ កិ រិយាចិ តត ១០ ដួ ង្ លវៀរ
មលនាធាតុ (ប្បញ្ា ោារាវជា ៃ) អភិ ញ្ញញចិ តត ២ ដួ ង្ ច្ា កកុ សេ ៃិ ង្កិ រិយារចមង្លធាើ រូប្ប ឥរិ យាប្បថ
ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្ ។
ចិ តត ២៦ ដួ ង្ គឺ រូ បាវចរចិ តត ១០ ដួ ង្ ដ៏ លសស លវៀរវិ បាកចិ តត អរូ បាវចរចិ តត ៨ ដួ ង្
លោកុ តតរចិ តត ៨ ដួ ង្ រចមង្លធាើ រូប្ប ៃិ ង្ឥរិ យាប្បថឲ្យលកើ តល ើង្ មិ ៃលធាើ វិ ញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្លទ ។
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ចិ តត ១៩ ដួ ង្ គឺ ភវង្គចិតត ១០ ដួ ង្ កា ុង្ពួ កកាមាវចរ, ភវង្គចិតត ៥ ដួ ង្កា ុង្ពួ ករូ បាវចរ,
មលនាធាតុ ៣ ដួ ង្ អលហតុ កមលនាវិ ញ្ញញណធាតុ ច្ា កវិ បាកចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសស
(លោមៃសសសៃដី រណចិ តត) ១ ដួ ង្ រចមង្លធាើ រូប្បប្បុ លណា
ណ ះឲ្យលកើ តល ើង្ មិ ៃលធាើ ឥរិ យាប្បថ ៃិ ង្
វិ ញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្ល ើយ ។
ចិ តត ១៦ ដួ ង្ គឺ ទាិ ប្បញ្ា វិញ្ញញណ ប្បដិ សៃធិ ចិតតរប្បស់សតា ោំង្ពួ ង្ ចុ តិចិ តតរប្បស់
ព្ពះខីណាព្សពោំង្ឡាយ អរូ ប្បវិ បាកចិ តត ៤ ដួ ង្ មិ ៃលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្, មិ ៃលធាើ ឥរិ យាប្បថ
ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិឲ្យលកើ តល ើង្ល ើយ ។
មោ៉ាង្លទៀត ប្បណា
ដ ចិ តត ោំង្លៃះ ចិ តតោំង្ឡាយណាលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្ ចិ តត ោំង្លនាះ
មិ ៃបាៃលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្ឋិ តិ ខណៈ ឬកា ុង្ភង្គខណៈ លព្ព្វះកា ុង្ព្គាលនាះ (កា ុង្ខណៈោំង្
២ លនាះ) ចិ តតជាធមម ជាតិ លខសោយកមាលំង្ ចំ ចណកកា ុង្ឧប្បាទខណៈ ជាធមម ជាតិ មាៃកមាលំង្លព្ព្វះ
លហតុ លនាះ ចិ តតលនាះរចមង្អាព្ស័ យវតថ ុចដេលកើ តល ើង្មុ ៃ កា ុង្ព្គាលនាះ (កា ុង្ឧប្បាទខណៈ
លនាះ) រចមង្លធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្” ដូ លចា ះ ។
ព្វកយថា ជវៃចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសស ១៣ ដួ ង្ រចមង្ញាុង្
ំ សូ មបីការ
ែែឹមឲ្យលកើ តល ង្
ើ លសចកដី ថា ជវៃចិ តត ១៣ ដួ ង្លៃះ លព្តពី ញាុំង្រូ ប្ប ឥរិ យាប្បថ ៃិ ង្វិ ញ្ញតតិ
ឲ្យលកើ តល ើង្លហើ យ

រចមង្ញាុំង្ការែែឹមឲ្យលកើ តល ើង្

សលន្ទង្ខគះចូ េកា ុង្ឥរិ យាប្បថតូ ចៗ

ក៏ លដ្ឋយ

ការែែឹមសូ មបីមាៃការ

ក៏ ជាឥរិ យាប្បថតូ ចៗពិ លសសចដេលកើ តអំ ពី

ជវៃចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសស កា ុង្លពេខលះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្ប
លព្វេចែកលចែមកជាចំ ចណកមួ យល្សង្លទៀត ។
គប្បបីកំណត់ ទុ កយា៉ាង្លៃះជាមុ ៃថា ការែែឹមរចមង្លកើ តល ើង្ពី ជវៃចិ តត ១៣ ដួ ង្
លៃះពិ តព្បាកដ ប្ប៉ាុ ចៃត ជវៃចិ តត ១៣ ដួ ង្លៃះលកើ តល ើង្ មិ ៃព្បាកដថាៃឹ ង្ញាុំង្ការែែឹមឲ្យ
លកើ តល ើង្ល ើយ។
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ជវៃចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយលោមៃសស ១៣ ដួ ង្លៃះ ច្ា កកុ សេគឺ កាមាវចរកុ សេ ៤ ដួ ង្, ច្ា កអកុ សេ គឺ លោភសហគតចិ តត ៤ ដួ ង្, ច្ា កកិ រិយា គឺ កាមាវចរកិ រិយាចិ តត ៥ ដួ ង្ ។
ប្បុ ថុជាៃ រចមង្ែែឹមលដ្ឋយកុ សេចិ តត ៃិ ង្អកុ សេចិ តត រួ មជា ៨ ដួ ង្ ព្ពះលសកា គឺ
អា កាំង្លៅកា ុង្្េោំង្ ៣ ខ្លង្លព្កាម មាៃលោាប្បតតិ ្េប្បុ គគេជាលដើ ម រចមង្ែែឹម
លដ្ឋយចិ តត ៦ ដួ ង្ គឺ កា ុង្ ៨ ដួ ង្លនាះ លវៀរចិ តតចដេព្ប្បកប្បលដ្ឋយទិ ដឋិ ២ ដួ ង្លចែ សូ មបីអាក
ចដេាំង្លៅកា ុង្មគគ មាៃលោាប្បតតិ មគគ ប្បុ គគេជាលដើ ម ៃឹ ង្បាៃល្មះថាជាលសកា ក៏លដ្ឋយ
លោកក៏ មិៃបាៃសំ លៅយកកា ុង្ទី លៃះលទ លព្ព្វះមិ ៃបាៃែែឹមលដ្ឋយចិ តត ដួ ង្ណាៗ ោំង្អស់
លដ្ឋយោរចតជាប្បុ គគេអា កមាៃចិ តត ព្តឹ មចតមួ យដួ ង្ គឺ មគគ ចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ចំ ចណក ព្ពះអលសកា គឺ ព្ពះខីណាព្សព រចមង្ែែឹមលដ្ឋយកិ រិយាចិ តត ៥ ដួ ង្ ។
អាចារយពួ កខលះលព្វេថា “ប្បណា
ដ ប្បុ គគេោំង្លនាះ ព្ពះសមាមសមព ុទធោំង្ឡាយព្ទង្់ែែឹមលដ្ឋយ
សលហតុ កកិ រិយាចិ តត ៤ ដួ ង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ព្ទង្់មិៃែែឹមលដ្ឋយអលហតុ កកិ រិយាចិ តត (ហសិ តុ ប្បាទចិ តត) លទ លព្ព្វះមាៃព្វកយព្បាកដយា៉ាង្លៃះថា “អតី តំ ោទី សុ អប្បបដិ ហតញាណំ កាា
ឥលមហិ តី ហិ ធលមម ហិ សមនាាគតសស ពុ ទធសស ភគវលា សពា ំ កាយកមម ំ ញាណប្បុ ពាង្ម
គ ំ
ញាណាៃុ ប្បរិ វតតិ (១)” ចព្ប្បថា “កាយកមម ោំង្ពួ ង្រប្បស់ព្ពះដ៏ មាៃព្ពះភាគ ព្ទង្់ព្ាស់ដឹ ង្ៃូ វព្ពះញាណមិ ៃលទើ សោក់ កា ុង្ធម៌ ជាអតី តជាលដើ ម ព្ទង្់ដេ់ ព្ពមលដ្ឋយព្ពះញាណ ៣ យា៉ាង្ (មាៃ
ព្ពះញាណចដេមិ ៃលទើ សោក់ កា ុង្ធម៌ ជាអតី តជាលដើ ម) ជាលដើ មលៃះ មាៃព្ពះញាណនាំមុខ”
ដូ លចា ះ ។
ព្វកយថា “កាយកមម ោំង្ពួ ង្ សំ លៅរួ មយកអាកប្បបកិ រិយា្ល ូវកាយោំង្អស់ រួ មោំង្
អាការែែឹមលៃះ កាេលប្បើ ដូលចា ះ អាការែែឹមលដ្ឋយអំ ណាចនៃហសិ តុ ប្បាទចិ តតចដេជា

(១)
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ចិ តតមិ ៃព្ប្បកប្បជាមួ យញាណ ព្បាសចាកវិ ចារណញ្ញញណ លទើ ប្បមិ ៃសមគួ រៃឹ ង្មាៃដេ់ ព្ពះពុ ទធ
ោំង្ឡាយ” ដូ លចា ះ ។
ព្វកយរប្បស់អាចារយពួ កលៃះ

ប្បណឌិតមិ ៃគប្បបីយកជាោរៈ

លព្ព្វះព្ពះអដឋ កថាចារយ

បាៃលធាើ ព្វកយអធិ ប្បាយ (ទុ កកា ុង្ចិ តត) យា៉ាង្លៃះថា អាការែែឹមរប្បស់ព្ពះពុ ទធោំង្ឡាយ
ចដេលកើ តល ើង្ លព្ព្វះហសិ តុ ប្បាទចិ តត ក៏ មាៃ លដ្ឋយអៃុ លោមលៅាមព្ពះញាណៃុ ះឯង្ គឺ
អៃុ លោមលៅាមប្បុ លពា ៃិវាសញ្ញញណ អនាគតំ សញ្ញញណ ៃិ ង្សពា ញ្ញុតញ្ញញណដូ លចា ះ លហើ យ
លទើ ប្បលព្វេទុ កកា ុង្គមពី រអដឋ ោេិ ៃី ថា “ចិ តតដួ ង្លៃះ (គឺ ហសិ តុ ប្បាទចិ តតលៃះ) រចមង្លកើ ត
ល ើង្កា ុង្ព្គាចដេព្ពះញាណោំង្លនាះរេត់

កា ុង្អារមម ណ៍ចដេបាៃសៃសំលហើ យដូ លចា ះ ។

លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បៃរណាៗ មិ ៃអាចជំោស់ៃូ វភាវៈចដេហសិ តុ ប្បាទចិ តតលនាះព្ប្បព្ពឹ តត
លៅដេ់ ព្ពះសមព ុទធ ៃិ ង្ញាុំង្ការែែឹមឲ្យលកើ តល ើង្ដេ់ ព្ពះអង្គបាៃល ើយ ។
កា ុង្អដឋ ោេិ ៃី ៃុះឯង្ លោកលព្វេការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃហសិ តុ ប្បាទចិ តត ៃិ ង្អាការ
ែែឹមកា ុង្េំ ដ្ឋប្ប់នៃព្ពះញាណោំង្លនាះទុ កយា៉ាង្លៃះថា

“លពេចដេព្ទង្់ៃឹកដេ់ លហតុ -

ការណ៍ចដេព្ទង្់លធាើ ទុក កាេជាលជាតិ បាេមាណព មឃមាណព លទវរាជ កណាាប្បស
ជាលដើ ម ព្ពះតថាគតក៏ ព្ទង្់លធាើ ការែែឹមឲ្យព្បាកដ លសចកដី ចដេព្ទង្់ព្បារពធ លហតុ ការណ៍
ដូ ចលព្វេលនាះ ជាកិ ចារប្បស់ប្បុ លពា ៃិវាសញ្ញញណ ៃិ ង្សពា ញ្ញុតញ្ញញណកា ុង្ព្គាចដេញាណោំង្
ពី ររេត់ កា ុង្អារមម ណ៍ចដេសៃសំទុកលហើ យ (ចដេលធាើ ឲ្យដឹ ង្បាៃ) ចិ តតចដេលធាើ ការែែឹម
ដួ ង្លៃះ (គឺ ហសិ តុ ប្បាទចិ តតលៃះ) ក៏ លកើ តល ើង្លពេចដេព្ទង្់ព្ជាប្បថា តៃដិ សរៈ ៃិ ង្មុ ទិង្គ សសរៈ ៃឹ ង្សលព្មចជាព្ពះប្បលចា កពុ ទធកា ុង្អនាគត ព្ទង្់ក៏លធាើ ការែែឹមឲ្យព្បាកដ លសចកដី
ចដេព្ទង្់ព្បារពធ លហតុ ការណ៍ដូ ចលព្វេលនាះជាកិ ចារប្បស់អនាគតំ សញ្ញញណ
ញ្ញញណ

កា ុង្ព្គាចដេញាណោំង្ពី រលៃះរេត់ កា ុង្អារមម ណ៍លនាះលហើ យ

ែែឹមដួ ង្លៃះក៏ លកើ តល ើង្” ដូ លចា ះ ។

ៃិ ង្សពា ញ្ញុតចិ តត ចដេលធាើ ការ
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ព្វកយថា លតលជាធាតុ ។េ។ រចមង្ញាុង្
ំ រូ ប្បមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ង្
ើ ោំង្ខ្លង្
កា ង្
ុ ោំង្ខ្លង្លព្តាមសមគួ រ លសចកដី ថា ឧតុ ចដេញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្លនាះ បាៃដេ់
លតលជាធាតុ ៃុ ះឯង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “ចដេប្បុ គគេដឹ ង្ថា រដូ វព្តជាក់
រដូ វលតដ” ដូ លចា ះ ។ ឧតុ លនាះៃឹ ង្អាចញាុំង្រូ ប្បមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ កា ុង្លពេ
ចដេខលួៃាំង្លៅគឺ ដេ់ ឋិ តិ ខណៈលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លព្ព្វះឧតុ ចដេលកើ តព្ពមជាមួ យប្បដិ សៃធិ

ដេ់ ឋិ តិ ខណៈលហើ យក៏ រចមង្មាៃកមាលំង្ញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ ។ ឧតុ ចដេាំង្លៅខ្លង្
កា ុង្ គឺ ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្ រចមង្ញាុំង្រូ ប្បមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្
កា ុង្លនាះ,

ចដេាំង្លៅខ្លង្លព្ត

គឺ កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្ត

ក៏ រចមង្ញាុំង្រូ ប្បមាៃឧតុ ជា

សមុ ដ្ឋឋៃ ឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្តលនាះ ។
សព្មាប្ប់ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្ ឧតុ រចមង្ញាុំង្រូ ប្បមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ឲ្យលកើ តល ើង្ចាប្ប់
ាំង្ពី ឧតុ ចដេលកើ តព្ពមជាមួ យប្បដិ សៃធិ ៃុះឯង្ ដេ់ ឋិ តិ ខណៈលហើ យ ក៏ ញាុំង្រូ ប្បមាៃឧតុ ជា
សមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្

ឧតុ ចដេលកើ តល ើង្ប្បនាេប្ប់ពី លនាះក៏ មាៃការញាុំង្រូ ប្បមាៃឧតុ ជា

សមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្ជាប្ប់តគាាយា៉ាង្លៃះឯង្ សូ មបីរាង្កាយោលប្ប់លហើ យ ចដេលពេលនាះ
ដេ់ ៃូ វការរាប្ប់ថាជាខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្ត ដូ ចគាាៃឹ ង្ភា ំ លដើ មល

ើ ជាលដើ ម ។

ព្វកយថា អាហារ លព្វេគឺ ឱជា ។េ។ រចមង្ញាុង្
ំ រូ ប្បមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ ត
ល ង្
ើ កា ង្
ុ លពេចដេប្បរិ លភាគ លសចកតី ថា អាហារចដេញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្លនាះ បាៃដេ់
ឱជារូ ប្បៃុ ះឯង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “អាហារ លព្វេគឺ ឱជា”ដូ លចា ះ ។
អាហារលនាះៃឹ ង្អាចញាុំង្រូ ប្បមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ

កា ុង្លពេចដេខលួៃ

ដេ់ ឋិ តិ ខណៈលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ដូ ចគាាៃឹ ង្ឧតុ ៃុ ះឯង្ ៃិ ង្លដ្ឋយអំ ណាចមាៃកមាលំង្ លព្ព្វះបាៃ
ប្បចាេជាតប្បបចា័ យអំ ពីចិតត អាហារលនាះរចមង្ញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្ ចំ លព្វះចតកា ុង្ខៃធ សនាដៃ
ខ្លង្កា ុង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ដូ ចគាាជាមួ យកមម ៃិ ង្ ចិ តត ។
ព្វកយថា កា ង្
ុ លពេចដេប្បរិ លភាគ លសចកតី ថា ចំ លព្វះសតា ចដេជាគពភ លសយយកៈ
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(លកើ តកា ុង្គភ៌ ) អាហារលៃះរចមង្ញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្ព្គប្ប់លពេចដេប្បរិ លភាគ ព្គាដំ ប្បូង្
ចាប្ប់ាំង្ពី ប្បរិ លភាគអាហារចដេមាាប្បញ្ា ូៃលៅដេ់ សរី រៈៃុ ះឯង្

ចំ ចណកសតា ចដេជា

ឱប្បបាតិ កៈ ៃិ ង្សំ លសទជៈ (លកើ តពី លែើស) ចដេមាៃអតត ភាពលពែប្បរិ ប្បូរណ៍ាំង្ពី លកើ ត
អាហាររចមង្ញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្ភាលមៗ

ព្គាចដេលេប្បទឹ កមាត់ រប្បស់ខលួៃចូ េលៅ

ជា

លេើ កដំ ប្បូង្ ។
សួ រថា ប្ប៉ាុ ចៃត សតា លកើ តមកភាលមៗ ព្តូវមាៃអាហារចូ េលៅឧប្បតថ មភ លដ្ឋយឆ្ងប្ប់រហ័ ស
មិ ៃចមៃឬ ? អតត ភាពលទើ ប្បព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃ រហូ តដេ់ លពេចដេបាៃទទួ េអាហារចដេ
មាាប្បរិ លភាគចូ េលៅ ឬ លេប្បទឹ កមាត់ រប្បស់ខលួៃ អាហារចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ឱកាសព្តឹ ម
ចតប្ប៉ាុ លណណះលនាះ ៃឹ ង្មាៃបាៃលដ្ឋយព្ប្បការណា ?
ល្លើ យថា ចមៃពិ ត កាយរប្បស់សតា ចដេមាៃការាំង្លៅបាៃ លដ្ឋយមាៃអាហារ
ឧប្បតថ មភ ព្គប្ប់លពេ

លដ្ឋយអាហារលនាះលធាើ រូ ប្បមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្ៃុ ះឯង្

អាហារចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅមុ ៃអំ ពីការចដេសតា ៃឹ ង្បាៃទទួ េអាហារចដេមាាប្បរិ លភាគ ឬ
លេប្បទឹ កមាត់ រប្បស់ខលួៃលនាះ បាៃដេ់ ឱជាកា ង្
ុ ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ចដេលកើ តល ើង្
កា ុង្ព្គាប្បដិ សៃធិ ព្ពមជាមួ យឧប្បាទខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតត ឱជាកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម
ដូ ចលព្វេមកលៃះ

េុ ះដេ់ ឋិ តិ ខណៈរប្បស់ខលួៃលហើ យ

ក៏ មាៃកមាលំង្ញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្

ជាប្ប់តគាាលៅលព្ចើ ៃតំ ណ រហូ តដេ់ សតា បាៃទទួ េអាហារចដេមាាប្បរិ លភាគលហើ យក៏ អស់
អាៃុ ភាពលៅ សភាពយា៉ាង្លៃះ សួ រថា ៃរណាជាអា កចាត់ ចចង្ ល្លើ យថា សតា ប្បុ គគេអា ក
ចាត់ ចចង្ឲ្យជាយា៉ាង្លៃះមិ ៃមាៃលទ កមម ៃុះឯង្ជាអា កចាត់ ចចង្ ។
រួ ប្បរួ មព្ប្បលភទនៃរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃល្សង្ៗ
ប្បណា
ដ រូ ប្បោំង្លនាះ ហទយរូ ប្បៃិ ង្ឥន្ទៃេិ យរូ ប្បោំង្ឡាយ ជាកមម ជរូ ប្ប ចតមោ៉ាង្ ។
វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ២

ជាចិ តតជរូ ប្ប ចតមោ៉ាង្ ។

សទេ រូ ប្ប

ជាចិ តតជរូ ប្ប ៃិ ង្ឧតុ ជរូ ប្ប (រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីចិតត ៃិ ង្ឧតុ ) ។
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រូ ប្ប ៣ យា៉ាង្ មាៃេហុ ារូប្បជាលដើ ម

លកើ តអំ ពីឧតុ ចិ តត ៃិ ង្អាហារ ។

អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បៃិ ង្អាកាសធាតុ

ជារូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃោំង្ ៤ ។

េកា ណរូប្បោំង្ឡាយ

មិ ៃលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃណាមួ យល ើយ ។
លសចកដី អធិ ប្បាយ

រូ ប្ប ៩ យា៉ាង្ គឺ ហទយរូ ប្ប ១ ឥន្ទៃេិ យរូ ប្ប ៨ (ប្បោទរូ ប្ប ៥ ភាវរូ ប្ប ២ ជី វិតរូ ប្ប ១) ជារូ ប្ប
ចដេលកើ តអំ ពីកមម ចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
ហទយរូ ប្ប ជារូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ចដេអៃុ លោមាមអាៃុ ភាពនៃធមម តណា
ា
ឬ
តណា
ា ោំង្ ៦ ៃុ ះឯង្ ។
ចកា ប្ប
ុ ោទរូ ប្ប ជារូ ប្បលកើ តអំ ពីកមម ចដេអៃុ លោមាមអាៃុ ភាពនៃរូ ប្បតណា
ា ។
លោតប្បោទរូ ប្ប ជារូ ប្បលកើ តអំ ពីកមម ចដេអៃុ លោមាមអាៃុ ភាពនៃសទេ តណា
ា ។
ឃាៃប្បោទរូ ប្ប ជារូ ប្បលកើ តអំ ពីកមម ចដេអៃុ លោមាមអាៃុ ភាពនៃគៃធ តណា
ា ។
ជិ វាាប្បោទរូ ប្ប ជារូ ប្បលកើ តអំ ពីកមម ចដេអៃុ លោមាមអាៃុ ភាពនៃរសតណា
ា ។
កាយប្បោទរូ ប្ប ជារូ ប្បលកើ តអំ ពីកមម ចដេអៃុ លោមាមអាៃុ ភាពនៃលដដឋ ពាតណា
ា ។
ភាវរូ ប្ប ២ ជារូ ប្បលកើ តអំ ពីកមម ចដេអៃុ លោមាមអាៃុ ភាពនៃតណា
ា កា ុង្លមថុ ៃធមម ។
ជី វិតរូ ប្ប ជារូ ប្បលកើ តអំ ពីកមម ចដេអៃុ លោមាមអាៃុ ភាពនៃតណា
ា ោំង្ ៦ ៃុ ះឯង្
លព្ព្វះជារូ ប្បចដេាមរការូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ោំង្ឡាយ លព្ព្វះលហតុ ដូ លចាាះ អាចលព្វេ
បាៃថា រូ ប្បោំង្ ៩ យា៉ាង្លៃះ មាៃសមុ ដ្ឋឋៃចតមួ យគឺ កមម ។
រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ោំង្លៃះ លកើ តល ើង្ពី ប្បចា័ យលព្ចើ ៃយា៉ាង្ ោំង្ជាអតី ត ៃិ ង្
ប្បចា ុប្បបៃា មាៃអវិ ជាា តណា
ា អាហារ ៃិ ង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាាជាលដើ ម្ង្ ក៏ ពិ តចមៃ ចត
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ កុ សេកមម ៃិ ង្អកុ សេកមម ោំង្ឡាយមិ ៃបាៃសលព្មចកា ុង្លពេលនាះៗលទ រូ ប្ប
ចដេលកើ តអំ ពីកមម ោំង្លៃះមាៃពុ ំបាៃល ើយ លពេចដេកុ សេកមម ៃិ ង្ អកុ សេកមម ោំង្
លនាះសលព្មចលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ោំង្លៃះលទើ ប្បមាៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោក
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លទើ ប្បលព្វេចំ លព្វះកមម ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ

ថាជាសមុ ដ្ឋឋៃនៃរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម

លព្ព្វះព្វកយថា

“សមុ ដ្ឋឋៃ” លោកលព្វេសំ លៅយកជៃកប្បចា័ យ (ប្បចា័ យអា កលធាើ ឲ្យលកើ តដ៏ ពិលសស មិ ៃអាច
ខាះបាៃ កា ុង្ការលធាើ ្េលនាះៗ ឲ្យលកើ តល ើង្) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ សូ មបីោក់ ទង្ៃឹ ង្ចិ តត ឧតុ អាហារ ជា
សមុ ដ្ឋឋៃនៃចិ តត ជរូ ប្ប ជាលដើ ម ក៏ ដូចគាា លៃះចដរ ។
រូ ប្បណាលកើ តលហើ យ កំពុង្លកើ ត ៃិ ង្ ៃឹ ង្លកើ តលព្ព្វះកមម លោកលៅរូ ប្បលនាះថាកមម ជរូ ប្ប
ោំង្អស់ ដូ ចជាទឹ កលដ្ឋះចដេរឺ តលហើ យ កំពុង្រឺ ត ៃិ ង្ ៃឹ ង្រឺ តក៏ លៅថា ទឹ កលដ្ឋះោំង្អស់
ដូ លចាាះ ។
វិ ញ្ញតតិ ២ គឺ កាយវិ ញ្ញតតិ ៃិ ង្វចី វិញ្ញតតិ ល្មះថា ជាចិ តតជរូ ប្ប ចតមោ៉ាង្ លព្ព្វះជារូ ប្បចដេ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់ោក់ ទង្ជាមួ យចិ តតចដេព្បាថាាលនាះៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះដូ លចាាះ វិ ញ្ញតតិោំង្ ២
លៃះល្មះថា មាៃសមុ ដ្ឋឋៃ ១ គឺ ចិ តត ។
សទេ រូ ប្ប ចតមោ៉ាង្ ជាចិ តតជរូ ប្បក៏ បាៃ ជាឧតុ ជរូ ប្បក៏ បាៃ សរុ ប្បលសចកតី ថា មាៃ
សមុ ដ្ឋឋៃ ២ គឺ ចិ តតៃិ ង្ឧតុ កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្ សំ ល ង្ៃិ យាយ សំ ល ង្យំ សំ ល ង្ោាធោយ ។េ។ ល្មះថា សំ ល ង្ចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ, សំ ល ង្កូ រលព្វះ សំ ល ង្កអ ក
សំ ល ង្កណា
ដ ស់ ល្មះថា សំ ល ង្ចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ, លទើ ប្បកា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្
សំ ល ង្មាៃពី រសមុ ដ្ឋឋៃ ចំ ចណកកា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្ត សំ ល ង្្គ រោៃ់ សំ ល ង្លភល ៀង្
ធាលក់ សំ ល ង្សលឹ កល

ើ កលព្មើ ក សំ ល ង្ទឹ ក សំ ល ង្ខយេ់ ។េ។ ល្មះថា ជាសំ ល ង្ចដេ

មាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ

កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្ត

សំ ល ង្លកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃចតមួ យ

គឺ ឧតុ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
រូ ប្ប ៣ យា៉ាង្មាៃេហុ ាជាលដើ ម ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់ោក់ ទង្លដ្ឋយសមុ ដ្ឋឋៃចដេជា
ប្បចា ុប្បបៃា ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ មិ ៃបាៃជាប្ប់ោក់ ទង្លដ្ឋយសមុ ដ្ឋឋៃជាអតី តល ើយ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បមិ ៃ
បាៃលកើ តពី កមម ចដេជាអតី ត ព្ប្បសិ ៃលប្បើ លកើ តអំ ពីកមម បាៃលោត ក៏ ព្តូវមាៃការលកើ តល ើង្ជា
ព្ប្បព្កតី ព្គប្ប់លពេលវោ មិ ៃចព្ប្បព្ប្បួេ ព្គប្ប់ៗខណៈ មាៃឧប្បាទខណៈជាលដើ មនៃចិ តតុប្បាទ
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ៃី មួយៗ ដូ ចគាាៃឹ ង្រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ដនទលទៀត ាមពិ តលៅ រូ ប្ប ៣ យា៉ាង្លៃះ បាៃល្មះ
ថា វិ ការរូ ប្ប លព្ព្វះមាៃការចព្ប្បព្ប្បួេព្សប្បគាាលៅាមការចព្ប្បព្ប្បួេនៃប្បចា័ យប្បចា ុប្បបៃា មាៃ
ចិ តត ជាលដើ មៃុ ះឯង្ អធិ ប្បាយថា រូ ប្ប ៣ យា៉ាង្លៃះ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីចិតត ជាលដើ មៃី មួយៗ ក៏
មាៃសភាពមោ៉ាង្ៗ លពេចដេចិ តតជាលដើ មចព្ប្បព្ប្បួេលៅ រូ ប្បោំង្លៃះក៏ មាៃសភាពចព្ប្បព្ប្បួេ
លៅាមចិ តតជាលដើ មចដេចព្ប្បព្ប្បួេលៅលនាះ សភាពយា៉ាង្លៃះ មិ ៃមាៃដេ់ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពី
កមម លទ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “រូ ប្ប ៣ យា៉ាង្មាៃេហុ ារូ ប្បជាលដើ ម លកើ តពី ឧតុ
ចិ តត ៃិ ង្អាហារ” ដូ លចា ះ ។
មាៃព្វកយព្បាកដលៅកា ុង្គមពី រអដឋ ោេិ ៃី យា៉ាង្លៃះថា “កមម មិៃអាចលធាើ រូ ប្បោំង្ ៣
យា៉ាង្លៃះឲ្យលកើ តល ើង្បាៃល ើយ

អាហារជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះចដេអាចលធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ

ចមៃពិ ត ព្ពះលយាគី ោំង្ឡាយរចមង្លព្វេថា នថង លៃះពួ កលយើ ង្បាៃអាហារជាទី សប្បាយ រាង្
កាយរប្បស់លយើ ង្លទើ ប្បព្ោេ ទៃ់ ភល ៃ់

ៃិ ង្គួ រដេ់ ការង្ខរ, នថង លៃះពួ កលយើ ង្បាៃឧតុ ជាទី

សប្បាយ...នថង លៃះពួ កលយើ ង្បាៃចិ តតជាឯកគគ រាង្កាយរប្បស់លយើ ង្លទើ ប្បព្ោេ ទៃ់ ភល ៃ់ ៃិ ង្
គួ រដេ់ ការង្ខរ” ដូ លចា ះ ។
អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ៃិ ង្អាកាសធាតុ

គឺ ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ល្មះថា ជារូ ប្បចដេលកើ តពី

សមុ ដ្ឋឋៃោំង្ ៤ លព្ព្វះរូ ប្បចដេលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយមាៃកមម ជាលដើ ម ដូ ចលព្វេមក
លហើ យលនាះ សុ ទធ ចតជាឧបាោយរូ ប្ប លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មគាាជាមួ យធាតុ ោំង្ ៤
ចំ ចណករូ ប្ប ៤ យា៉ាង្លទៀត គឺ វណណៈ គៃធ ៈ រសៈ ៃិ ង្ ឱជា ក៏ ជាគុ ណសមបតតិ រប្បស់ធាតុ ៤ ព្ប្បកប្ប
ជាមួ យធាតុ ៤ ជាព្ប្បចាំ ដូ ចោធារណលចតសិ ក ៧ ដួ ង្ មាៃ្សសៈជាលដើ ម ព្ប្បកប្បជាមួ យចិ តត
ជាព្ប្បចាំ ។ លទើ ប្បលព្វេបាៃថា អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ចដេលកើ តរួ មជាមួ យរូ ប្បចដេមាៃកមម ជា
សមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ដូចគាាៃុ ះឯង្ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ, លកើ តរួ មជាមួ យរូ ប្បចដេមាៃចិ តត ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ក៏
មាៃចិ តតដួ ង្ដូ ចគាាៃុ ះឯង្ ជាសមុ ដ្ឋឋៃយា៉ាង្លៃះជាលដើ ម លព្ព្វះលហតុ លនាះ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨
លទើ ប្បជារូ ប្បមាៃសមុ ដ្ឋឋៃ ៤ អធិ ប្បាយថា សមុ ដ្ឋឋៃណាញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្សមុ ដ្ឋឋៃៃុ ះឯង្
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រចមង្ញាុំង្រូ ប្បលនាះ ៗ ឲ្យលកើ តល ើង្ព្ពមជាមួ យអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ លដ្ឋយភាវៈជារូ ប្បចដេ
ព្តូវលកើ តរួ មគាា ។
ចំ ចណកប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ព្តឹ មចតជាចលនាលះ ឬ ព្ប្បលហាង្ចដេកាត់ ព្កុមរូ ប្បោំង្លនាះឲ្យ
ព្បាកដជាព្កុមមួ យៗ មិ ៃជាប្ប់គាាជាដុ ំ ប្ប៉ាុលណា
ណ ះ កាេលប្បើ ដូលចា ះអាចលព្វេបាៃថា ព្កុមរូ ប្បោំង្
លនាះលកើ តល ើង្ពី សមុ ដ្ឋឋៃណា ប្បរិ លចេ ទរូ ប្បក៏ ល្មះថាលកើ តល ើង្ពី សមុ ដ្ឋឋៃលនាះ លព្ព្វះលហតុ
លនាះ អាកាសធាតុ ឬប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប លទើ ប្បល្មះថា រូ ប្បមាៃសមុ ដ្ឋឋៃ ៤ យា៉ាង្លៃះឯង្ ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេថា

“េកា ណរូប្បោំង្ឡាយ

មិ ៃលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃណាមួ យ

ល យ
ើ ” លព្ព្វះភាវៈចដេព្តឹ មចតជាេកា ណៈនៃរូ ប្បចដេកំពុង្លកើ តជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ ព្តឹ ម
ចតជាេកា ណៈចដេកំពុង្លកើ ត ព្តឹ មចតជាេកា ណៈចដេលកើ តជាប្ប់តគាា ព្តឹ មចតជាេកា ណៈ
ចដេព្គាំព្គា ព្តឹ មចតជាេកា ណៈចដេរេត់ លៅ នៃរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្អំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃលនាះៗ
លសចកដី ថា កាេមាៃសមុ ដ្ឋឋៃ រូ ប្បក៏ លកើ តល ើង្ កាេលប្បើ រូប្បលកើ តល ើង្ េកា ណៈោំង្លៃះក៏
ព្បាកដ លព្ព្វះដូ លចាាះ េកា ណៈរូ ប្បោំង្ឡាយលទើ ប្បមិ ៃអាចៃឹ ង្លព្វេបាៃថា លកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃ
លនាះៗ ល ើយ ។
រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយមាៃចកា ុជាលដើ ម

លកើ តល ើង្អំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃលនាះៗ

លហើ យក៏ រចមង្

លព្វេដេ់ ការលកើ តល ើង្នៃរូ ប្បធម៌ ោំង្លនាះបាៃថា “ការលកើ តល ើង្នៃចកា ុ” ជាលដើ ម ព្ប្បសិ ៃ
លប្បើ េកា ណរូ ប្បោំង្លៃះលកើ តល ើង្អំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយបាៃលោត

ព្តង្់ខណៈឧប្បចា យៈឬ

សៃដ តិ ក៏ រចមង្លព្វេបាៃយា៉ាង្លនាះដូ ចគាា ថា “ការលកើ តល ើង្នៃការលកើ ត” លព្ព្វះឧប្បចា យៈជា
ការលកើ តនៃរូ ប្បចដេលកើ តព្គាដំ ប្បូង្ ៃិ ង្សូ មបីសៃដ តិក៏ ជាការលកើ តនៃរូ ប្បចដេលកើ តជាប្ប់តគាា
លសចកដី ពិតប្បុ គគេមិ ៃអាចលព្វេយា៉ាង្លនាះបាៃល ើយ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ការលកើ តោំង្លនាះ លៅមាៃ
ការលកើ តលទៀត ក៏ ៃឹង្ព្តូវមាៃការលកើ តនៃការលកើ តោំង្លនាះតលៅលទៀតពុ ំមាៃទី ប្បំ ្ុត សូ មបី
ោក់ ទង្ៃឹ ង្ជរា

ៃិ ង្អៃិ ចាា

ក៏ យា៉ាង្លនាះដូ ចគាា

គឺ ៃឹ ង្ព្តូវមាៃការចាស់នៃការចាស់
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ការរេត់ នៃការរេត់ តជាប្ប់គាាលៅមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុតមាៃទំ ៃង្ដូ ចគាាលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលទើ ប្បប្បដិ លសធថា េកា ណរូ ប្បោំង្លៃះ មិ ៃលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃណាមួ យល ើយ ។
ចំ ចណក ការចដេមាៃព្ពះបាេី ព្បាកដយា៉ាង្លៃះថា “ជាតិ ភិ កា លវ សង្ាា ប្បដិ ចាសមុ ប្បបនាា ជរាមរណំ សង្ាតំ ប្បដិ ចាសមុ ប្បបៃា ំ

(១)”

ចព្ប្បថា មាាេភិ កា ុោំង្ឡាយ ជាតិ (ការលកើ ត)

ជាសង្ាតអាព្ស័ យប្បចា័ យលកើ តល ើង្ ជរា (ការចាស់) មរណៈ (លសចកដី ោលប្ប់) ជាសង្ាត
អាព្ស័ យប្បចា័ យលកើ តល ើង្” ដូ លចា ះលនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កប្បំ ណង្ៃឹ ង្ឲ្យព្ជាប្បថា
សូ មបីជាតិ ជាលដើ មក៏ ជាសង្ាត លដ្ឋយអំ ណាចកំពុង្មាៃ កំពុង្ព្បាកដ ដេ់ ធម៌ ចដេមាៃ
ប្បចា័ យលធាើ ឲ្យលកើ តល ើង្ ជារប្បស់អាព្ស័ យប្បចា័ យលកើ តល ើង្ ជាតិ ជាលដើ មលៃះ រចមង្ព្បាកដ
កាេចដេធម៌ លនាះ ៗ បាៃប្បចា័ យលកើ តល ើង្ដូ លចា ះឯង្ ។
គាថារួ ប្បរួ មរូ ប្បកា ង្
ុ រូប្បសមុ ដ្ឋឋៃៃ័ យ
អដ្ឋឋរស ប្បណណរស

លតរស ោាទោតិ ច

កមម ចិលាតតុ កាហារ-

ជាៃិ លហាៃតិ យថាកក មំ ។

ជាយមានាទិ រូ បាៃំ

សភាវាត ហិ លកវេំ

េកា ណាៃិ ៃ ជាយៃតិ

លកហិ ចីតិ ប្បកាសិ តំ ។

ចព្ប្បថា រូ ប្បោំង្ឡាយគឺ រូ ប្ប ១៨ រូ ប្ប ១៥ រូ ប្ប ១៣ ៃិ ង្រូ ប្ប ១២ ជារូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម
ចិ តត ឧតុ ៃិ ង្អាហារ ាមេំ ដ្ឋប្ប់ ចមៃពិ ត ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កលហើ យថា េកា ណរូ ប្បោំង្ឡាយ មិ ៃ
លកើ តអំ ពីប្បចា័ យណាមួ យល ើយ លព្ព្វះជាសភាវៈរប្បស់រូ ប្បចដេកំពុង្លកើ តជាលដើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
អធិ ប្បាយគាថារួ ប្បរួមរូ ប្បកា ង្
ុ រូប្បសមុ ដ្ឋឋៃៃ័ យ
ព្វកយថា ាមេំ ដ្ឋប្ប់ លសចកដី ថា ាមេំ ដ្ឋប្ប់យា៉ាង្លៃះគឺ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម មាៃ
១៨,
(១)

រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីចិតតមាៃ ១៥,

សំ .ៃិ .អាហារវគគ

រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីឧតុ មាៃ ១៣,

រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពី
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អាហារមាៃ ១២ ។
រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ចតមោ៉ាង្មាៃ ៩ យា៉ាង្ មាៃប្បោទរូ ប្បជាលដើ ម ដូ ចបាៃលព្វេ
មកលហើ យ ប្ប៉ាុ ចៃត រូ ប្ប ៩ យា៉ាង្ គឺ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ៃិ ង្ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ជារូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃ
បាៃោំង្ ៤ សមុ ដ្ឋឋៃ រួ មោំង្កមម លៃះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បរួ មចំ ៃួៃរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម
ោំង្ចដេលទៀង្ោត់ ៃិ ង្ មិ ៃលទៀង្ោត់ បាៃ ១៨ យា៉ាង្ ។
រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីចិតតចតមោ៉ាង្លទៀង្ោត់ មាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ វិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ២ ចំ ចណក រូ ប្ប
១៣ យា៉ាង្ គឺ វិ ការរូ ប្ប ៣ សទេ រូ ប្ប ១ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ១ ោំង្លៃះជារូ ប្បចដេលកើ ត
អំ ពីចិតតក៏ បាៃ លកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃដនទលទៀតក៏ បាៃ លព្ព្វះលហតុ លនាះ រួ មចំ ៃួៃរូ ប្ប ចដេលកើ ត
អំ ពីចិតតោំង្ចដេលទៀង្ោត់ ៃិ ង្ មិ ៃលទៀង្ោត់ បាៃ ១៥ យា៉ាង្ ។
រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីឧតុ ចតមោ៉ាង្លទៀង្ោត់ មិ ៃមាៃ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីឧតុ មាៃ ១៣ គឺ
សទេ រូ ប្ប ១ វិ ការរូ ប្ប ៣ (មាៃេហុ ារូ ប្បជាលដើ ម) អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ១ ចមៃពិ ត រូ ប្ប
ោំង្ ១៣ យា៉ាង្លៃះ រចមង្លកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃដនទលទៀតបាៃ ាមសមគួ រ ។
រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីអាហារចតមោ៉ាង្ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ រចមង្មិ ៃមាៃ, រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីអាហារ
មាៃ ១២ យា៉ាង្គឺ វិ ការរូ ប្ប ៣ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ប្បរិ លចេ ទរូ ប្ប ១ ៃុ ះឯង្ ។
ព្ទង្់ព្ាស់ទុ កថា េកា ណរូ ប្បោំង្ឡាយ រចមង្មិ ៃលកើ តអំ ពីប្បចា័ យណាមួ យ លព្ព្វះជា
សភាវៈរប្បស់រូប្បចដេកំពុង្លកើ តជាលដើ ម គឺ ជាសភាវៈរប្បស់រូ ប្បចដេកំពុង្លកើ ត កំពុង្ចាស់
ព្គាំព្គា ៃិ ង្កំពុង្រេត់ ចតមោ៉ាង្ មិ ៃចមៃជារូ ប្បធម៌ ចដេលកើ តអំ ពីប្បចា័ យណាមួ យល ើយ ាម
លហតុ ្េដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលហើ យ ។
សួ រថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃលហតុ ្េដូ លចាាះ លព្ព្វះលហតុ អាី កា ុង្គមពី រអដឋ កថាោំង្ឡាយ
កាេលោកលព្វេដេ់ ព្ប្បលភទនៃរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្អំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយ លោកមិ ៃបាៃ
លវៀរឧប្បចយរូ ប្ប ៃិ ង្សៃដ តិរូ ប្បលោះល ើយ លោករួ មឧប្បចយរូ ប្ប ៃិ ង្សៃដ តិរូ ប្ប ជារូ ប្បចដេ
លកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃលនាះៗ ប្បញ្ា ូេ្ង្លៅវិ ែ ? ចមៃពិ ត កា ុង្វិ សុទធិ មគគ (មគាគមគគ ញាណ-
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ទសសៃវិ សុទធិ ៃិ លទេ ស) ព្បាកដព្វកយយា៉ាង្លៃះថា “ចិ តតសមុ ដ្ឋឋៃំ នាម តលយា អរូ ប្បិលនា ខនាធ
។លប្ប។ ឧប្បចលយា សៃដ តិ ចព្ប្បថា ល្មះថាធមម ជាតិ ចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ បាៃដេ់
នាមខៃធ ៣ ៃិ ង្រូ ប្ប ១៧ យា៉ាង្ គឺ សទេ ៃវករូ ប្ប (ព្កុមរូ ប្ប ៩ យា៉ាង្មាៃសំ ល ង្ជាព្ប្បធាៃ) កាយវិ ញ្ញតតិ វចី វិញ្ញតតិ អាកាសធាតុ េហុ ា មុ ទុា កមម ញ្ញា ឧប្បចយ សៃដ តិ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ល្លើ យថា ព្ពះអដឋ កថាចារយលព្វេទុ កយា៉ាង្លនាះ លព្ព្វះលោកមិ ៃបាៃសំ លៅយកព្តង្់
តួ សភាវៈចដេលកើ តល ើង្អំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃលនាះៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លោកសំ លៅដេ់ ការចដេរូ ប្បធម៌
លនាះៗ ល្មះថា លកើ តល ើង្អំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃលនាះ ៗ កា ុង្កាេលនាះពិ តព្បាកដ លព្ព្វះមាៃេកា ណៈ
ចដេប្បញ្ញាក់ ព្បាប្ប់ថារូ ប្បកំពុង្លកើ តព្បាកដ េកា ណៈលៃះគឺ ឧប្បចយ ៃិ ង្ សៃត តិ លព្ព្វះលហតុ
លនាះ កា ុង្ព្គាចដេលព្វេដេ់ រូ ប្បចដេលកើ តពី សមុ ដ្ឋឋៃលនាះៗ លោកលទើ ប្បរួ មេកា ណៈពី រលៃះ
ទុ ក ចំ ចណកជរារូ ប្ប ៃិ ង្អៃិ ចាារូ ប្ប ព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃជាប្ប់ោក់ ទង្ជាមួ យសមុ ដ្ឋឋៃណាមួ យ
ល ើយ លព្ព្វះព្តឹ មចតជាការចាស់ជរា ៃិ ង្ការចប្បកធាលយលៅនៃរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្ពី សមុ ដ្ឋឋៃ
លនាះ ៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះលហតុ លនាះលោកលទើ ប្បមិ ៃរួ ប្បរួ មជរារូ ប្ប ៃិ ង្ អៃិ ចាារូ ប្បចូ េ្ង្
កាេលប្បើ ដូលចា ះរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយៃី មួយ ៗ ប្បណឌិតៃឹ ង្ប្បចៃថ មឧប្បចយ ៃិ ង្
សៃត តិចូ េ្ង្ លដ្ឋយអៃុ លោមាមមតិ រប្បស់ព្ពះអដឋ កថាចារយោំង្ឡាយ ដូ ចលព្វេលនាះ
ក៏ គួរ ។
សរុ ប្បលសចកតី ថា លដ្ឋយមតិ រប្បស់ព្ពះអដឋ កថាចារយ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម រូ ប្បចដេ
លកើ តអំ ពីចិតត រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីឧតុ ៃិ ង្រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីអាហារ បាៃដេ់ រូ ប្ប ២០, រូ ប្ប ១៧,
រូ ប្ប ១៥, រូ ប្ប ១៤ ាមេំ ដ្ឋប្ប់ដូ លចា ះឯង្ ។
មោ៉ាង្លទៀត

ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បប្បទចចកោក់ ទង្់ៃឹង្រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ជាលដើ ម

មួ យៃ័ យលទៀត លដ្ឋយរួ ប្បរួ មលសចកដី ចដេលោកបាៃលព្វេទុ កកា ុង្គមពី រវិសុទធិ មគគ (មគាគមគគ ញ្ញញណទសសៃវិ សុទធិ ៃិ លទេ ស, ឃាាប្ប ៧០១) ៃិ ង្អដឋ ោេិ ៃី (រូ ប្បកណឌ) ដូ ចតលៅលៃះ ៖
ប្បណា
ដ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម លនាះ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បៃូ វការចំ ចណក ដូ លចា ះគឺ ៖
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១. កមម ំ កមម
២. កមម សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ
៣. កមម ប្បចា យំ រូ ប្បចដេមាៃកមម ជាប្បចា័ យ
៤. កមម ប្បចា យចិ តតសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃចិ តត ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជាប្បចា័ យ
៥. កមម ប្បចា យអាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជាប្បចា័ យ
៦. កមម ប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ

រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជាប្បចា័ យ ។

កា ុង្ប្បទចចកោំង្លនាះ ល្មះថា កមម ំ កមម បាៃដេ់ កុ សេលចតនាៃិ ង្អកុ សេ
លចតនាចដេដេ់ ៃូ វភាវៈជានាៃកា ណិកកមម ។
ល្មះថា កមម សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃកមម សមុ ដ្ឋឋៃ បាៃដេ់ រូ ប្ប ១៨ ឬ២០ មាៃ
ប្បោទរូ ប្ប ៥ ជាលដើ ម ដូ ចចដេបាៃលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ។
ល្មះថា កមម ប្បចា យំ រូ ប្បចដេមាៃកមម ជាប្បចា័ យ បាៃដេ់ រូ ប្ប ១៨ ឬ២០ ៃុ ះឯង្លព្ព្វះ
ថា កមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្លហើ យក៏ រចមង្ជាឧប្បតថ មភ កប្បចា័ យ ដេ់ រូ ប្បោំង្លនាះ
្ង្ ។ មោ៉ាង្លទៀត សក់ ពុ កមាត់ លរាមកៃេ ុយលសះ លរាមកៃេ ុយចាមរី ជាលដើ ម សូ មបីមាៃ ៤
សមុ ដ្ឋឋៃ ក៏ គួរៃឹ ង្លព្វេថា មាៃកមម ជាប្បចា័ យ លព្ព្វះមាៃេកា ណៈល្សង្គាាលព្ព្វះកមម ។
ល្មះថា កមម ប្បចា យចិ តតសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជាប្បចា័ យ
បាៃដេ់ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីវិបាកចិ តត រូ ប្បណាចដេលកើ តអំ ពីវិបាកចិ តត រូ ប្បលនាះល្មះថា មាៃ
ចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃពិ តព្បាកដមិ ៃបាច់ សង្ស័យ ក៏ ប្ប៉ាុចៃដ វិ បាកចិ តត លនាះ ល្មះថា មាៃកមម ជា
ប្បចា័ យលដ្ឋយនាៃកា ណិកកមម ប្បចា័ យ លព្ព្វះលហតុ លនាះ រូ ប្បោំង្លនាះលទើ ប្បបាៃល្មះថា “រូ ប្ប
ចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជាប្បចា័ យ” ។
ល្មះថា កមម ប្បចា យអាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជា
ប្បចា័ យ លសចកដី ថា ឱជារូ ប្បចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ
ោំង្ឡាយ រចមង្លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ព្កុមដនទលទៀតឲ្យលកើ តល ើង្ សូ មបីឱជារូ ប្បកា ុង្
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ព្កុមរូ ប្បលនាះ ចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅ ក៏ លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគ ៨ ព្កុមដនទលទៀតឲ្យលកើ តល ើង្
រចមង្ប្បៃត ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ៤ ឬ៥ វារៈ លដ្ឋយៃ័ យដូ ចចដេបាៃលព្វេមកលៃះ ព្កុមរូ ប្បោំង្
លៃះ លកើ តអំ ពីអាហារ (គឺ ឱជាៃុ ះឯង្) មាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃក៏ ពិត ចតអាហារចដេជា
សមុ ដ្ឋឋៃលនាះ មាៃលៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ក៏ ព្តូវរាប្ប់ថាជាអាហារចដេមាៃកមម
ជាប្បចា័ យលដ្ឋយកមម ប្បចា័ យជាលដើ ម

កាេអាហារលៃះជាសមុ ដ្ឋឋៃញាុំង្ព្កុមរូ ប្បណាឲ្យលកើ ត

ល ើង្ ព្កុមរូ ប្បលនាះក៏ ល្មះថា “រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជាប្បចា័ យ” ។
ល្មះថា កមម ប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ

រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជាប្បចា័ យ

លសចកដី ថា លតលជាធាតុ ចដេលកើ តអំ ពីកមម (លៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម ) ចដេដេ់ ៃូ វ
ការាំង្លៅ រចមង្លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ឲ្យលកើ តល ើង្ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ចដេលកើ ត
ល ើង្អំ ពីលតលជាធាតុ លៃះ

លទើ ប្បល្មះថា

រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ

ប្ប៉ាុ ចៃដ

ឧតុ

ឬ

លតលជាធាតុ លៃះ ជាឧតុ ចដេមាៃលៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម លព្ព្វះលហតុ លនាះ ព្កុម រូ ប្ប
ណាចដេលកើ តអំ ពីឧតុ លៃះ ព្កុមរូ ប្បលនាះ ល្មះថា “រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជា
ប្បចា័ យ” លតលជាធាតុ ចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅកា ុង្ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បដូ ចលព្វេមកលៃះ ក៏ លធាើ
ព្កុម

អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ដនទឲ្យលកើ តល ើង្លទៀត រចមង្ប្បៃត ៃូវការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ៤ ឬ៥ វារៈ

ាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេមកលៃះ ។
មោ៉ាង្លទៀត កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្ត ចកក រ័តៃ៍ រប្បស់លសដ ចចព្កពតតិ ឧទោៃ វិ មាៃរប្បស់
ពួ កលទវាជាលដើ ម គប្បបីសលន្ទង្ខគះថា ជារូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃកមម ជាប្បចា័ យលព្ព្វះ
សូ មបីលកើ តអំ ពីឧតុ ក៏ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមអាៃុ ភាពរប្បស់កមម ចដេបាៃលធាើ ទុក ។
សូ មបីប្បណា
ដ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីចិតតគប្បបីព្ជាប្បៃូ វការចំ ចណក ដូ លចា ះគឺ ៖
១. ចិ តតំ ចិ តត
២. ចិ តតសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ
៣. ចិ តតប្បចា យំ រូ ប្បចដេមាៃចិ តតជាប្បចា័ យ
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៤. ចិ តតប្បចា យអាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃមាៃចិ តតជាប្បចា័ យ
៥. ចិ តតប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃចិ តតជាប្បចា័ យ ។
កា ុង្ប្បទចចកលៃះ ល្មះថា ចិ តតំ ចិ តត បាៃដេ់ ចិ តត ៨៩ ដួ ង្ ។
ល្មះថា ចិ តតសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃចិ តត ជាសមុ ដ្ឋឋៃ បាៃដេ់ រូ ប្ប ១៥ យា៉ាង្ គឺ
អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨, សទេ (សំ ល ង្) ១, កាយវិ ញ្ញតតិ ១, វចី វិ ញ្ញតតិ ១, អាកាសធាតុ ១, េហុ ា
១, មុ ទុា ១, កមម ញ្ញា ១ ឬបាៃដេ់ រូ ប្ប ១៧ ព្ពមោំង្ឧប្បចយៈ ៃិ ង្សៃដ តិ ។
ល្មះថា ចិ តតប្បចា យំ រូ ប្បចដេមាៃចិ តតជាប្បចា័ យ បាៃដេ់ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃ
ោំង្ ៤ ៃុ ះឯង្ចដេមាៃចិ តតលកើ តលព្កាយចូ េលៅឧប្បតថ មភ កា ុង្ខណៈចដេរូ ប្បលនាះដេ់ ៃូ វការ
ាំង្លៅ ាមចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កយា៉ាង្លៃះថា “ចិ តតៃិ ង្លចតសិ កធម៌ ោំង្ឡាយចដេលកើ ត
លព្កាយ រចមង្ជាប្បចា័ យ លដ្ឋយប្បចាេជាតប្បបចា័ យដេ់ កាយលៃះចដេលកើ តមុ ៃ” ដូ លចា ះ ។
ល្មះថា ចិ តតប្បចា យអាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃចិ តតជា
ប្បចា័ យ

លសចកដី ថា

ឱជាចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ

ោំង្ឡាយ រចមង្លធាើ ព្កុមរូ ប្ប ៨ យា៉ាង្ គឺ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ព្កុមដនទលទៀតឲ្យលកើ តល ើង្ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បព្កុមដនទលទៀតចដេលកើ តល ើង្លនាះ ល្មះថា រូ ប្បមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ ក៏ ប្ប៉ាុចៃដ
អាហារគឺ ឱជាចដេលធាើ ឲ្យរូ ប្បលកើ តល ើង្លនាះ

ជាឱជាកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីចិតត លព្ព្វះ

លហតុ លនាះ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីឱជាលនាះ លទើ ប្បល្មះថា “រូ ប្បចដេមាៃអាហារជា
សមុ ដ្ឋឋៃ មាៃចិ តត ជាប្បចា័ យ” រចមង្ប្បៃត ៃូវការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ២ ឬ៣ វារៈ ាមៃ័ យចដេលព្វេ
មកលៃះ ។
ល្មះថា ចិ តតប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃចិ តត ជាប្បចា័ យ
លសចកតី ថា ឧតុ ចដេមាៃចិ តត ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅរចមង្លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ព្កុមដនទលទៀតឲ្យលកើ តល ើង្ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ចដេលកើ តល ើង្ថមី លៃះ ល្មះថា
“រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃចិ តតជាប្បចា័ យ” ាមព្វកយអធិ ប្បាយចដេមាៃៃ័ យដូ ច
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បាៃលព្វេលហើ យ រចមង្ប្បៃត ៃូវការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ២ ឬ ៣ វារៈាមៃ័ យដូ ចលព្វេមកលៃះ មោ៉ាង្
វិ ែលទៀត ការចដេអា កមាៃរិ ទធិអធិ ដ្ឋឋៃអភិ ញ្ញញចិ តត លធាើ ឲ្យព្បាកដលដ្ឋយព្ប្បការល្សង្ ៗ ាម
ចដេលោកលព្វេថា

“រចមង្លធាើ ដំរីឲ្យព្បាកដ

កា ុង្កណា
ដ េលវហាស៍ ខលះ

រចមង្លធាើ លសះ

ឲ្យព្បាកដ ។េ។ រចមង្លធាើ កង្ទ័ ពល្សង្ ៗ ឲ្យព្បាកដ” ដូ លចា ះជាលដើ មលនាះ អតត ភាពដំ រីជាលដើ ម
ចដេព្បាកដ គប្បបីសលន្ទង្ខគះថា ជារូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃចិ តត ជាប្បចា័ យ លព្ព្វះជាវតថ ុ
ចដេលកើ តអំ ពីឧតុ ៃិ ង្ឧតុ លនាះព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមអាៃុ ភាពនៃអភិ ញ្ញញចិ តត ។
សូ មបីប្បណា
ដ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីអាហារោំង្ឡាយ គប្បបីព្ជាប្បៃូ វការចំ ចណក ដូ លចា ះគឺ ៖
១. អាហាលរា អាហារ
២. អាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ
៣. អាហារប្បចា យំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាប្បចា័ យ
៤. អាហារប្បចា យអាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃអាហារជា
ប្បចា័ យ ។
៥. អាហារប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃអាហារជាប្បចា័ យ ។
កា ុង្ប្បទលនាះ ល្មះថា អាហាលរា អាហារ បាៃដេ់ កព ិង្ខករាហារ (អាហារចដេជា
ជាដុ ំ ពំៃូត) លដ្ឋយសភាវៈគឺ ឱជាចដេលៅកា ុង្រប្បស់ប្បរិ លភាគ ។
ល្មះថា អាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ បាៃដេ់ រូ ប្ប ១២ យា៉ាង្
លៃះ គឺ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ចដេលកើ តល ើង្អំ ពីឱជា ចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្ប គឺ កា ុង្
អាហារចដេមាាប្បរិ លភាគជាលដើ ម អាកាសធាតុ ១ េហុ ា ១ មុ ទុា ១ កមម ញ្ញញា ១ ឬ
ជា ១៤ ព្ពមោំង្ឧប្បចយៈ ៃិ ង្ សៃត តិ ។
ល្មះថា អាហារប្បចា យំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាប្បចា័ យ បាៃដេ់ រូ ប្បចដេមាៃ
សមុ ដ្ឋឋៃ ៤ ចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កយា៉ាង្លៃះថា “កព ិង្ខករាហារ រចមង្ជាប្បចា័ យលដ្ឋយ
អាហារប្បបចា័ យដេ់ កាយលៃះ” ដូ លចា ះ ។ ចមៃពិ ត អាហារចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅ លព្តអំ ពី
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ញាុំង្រូ ប្បមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យលកើ តល ើង្លហើ យ ក៏ រចមង្ជាប្បចា័ យឧប្បតថ មភ រូប្បចដេមាៃ
អាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃលនាះ្ង្ ៃិ ង្រចមង្ជាប្បចា័ យឧប្បតថ មភ រូប្បចដេមាៃ ៣ សមុ ដ្ឋឋៃដ៏ លសស
លព្ព្វះលហតុ លនាះ រូ ប្បោំង្ ៤ សមុ ដ្ឋឋៃលនាះ លទើ ប្បល្មះថា រូ ប្បមាៃអាហារជាប្បចា័ យ ។
ល្មះថា អាហារប្បចា យអាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃ
អាហារជាប្បចា័ យ លសចកតី ថា ឱជាចដេដេ់ ៃូ វការាំង្លៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេមាៃអាហារជា
សមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយ រចមង្លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ដនទលទៀតឲ្យលកើ តល ើង្ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ចដេលកើ តល ើង្លៃះ ល្មះថា រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃអាហារជាប្បចា័ យ
ាមព្វកយអធិ ប្បាយចដេមាៃៃ័ យដូ ចបាៃលព្វេលហើ យ រចមង្ប្បៃត ៃូវការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ១០ ឬ
១២ វារៈាមៃ័ យដូ ចបាៃលព្វេលហើ យ ។
អាហារចដេប្បុ គគេប្បរិ លភាគមួ យនថង រចមង្ឧប្បតថ មភ រហូ តដេ់ ៧ នថង ចំ ចណកឱជា
ចដេជាទិ ពា រចមង្ឧប្បតថ មភ បាៃរហូ តដេ់ ១ ចខ ឬ ២ ចខ សូ មបីអាហារចដេមាាប្បរិ លភាគ
ចូ េលៅ រចមង្លធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្្ាយលៅលពែសរី រៈរប្បស់ោរក សូ មបីអាហារចដេលគ
ោប្បលពែសរី រៈ ក៏ លធាើ រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ ។ អាហារចដេលកើ តអំ ពីកមម ល្មះថា អាហារ
ចដេជាឧបាទិ ៃា កៈ អាហារចដេជាឧបាទិ ៃា កៈលនាះ ដេ់ ៃូ វការាំង្លៅលហើ យក៏ លធាើ រូប្បឲ្យ
លកើ តល ើង្ សូ មបីឱជាកា ុង្ព្កុមរូ ប្បលនាះ ក៏ លធាើ ព្កុមរូ ប្បចដេមាៃឱជាជាគព្មប្ប់ ៨ (អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨) ដនទលទៀតឲ្យលកើ តល ើង្ រចមង្ប្បៃត ៃូវការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ៤ ឬ ៥ វារៈ ាមៃ័ យដូ ចចដេ
បាៃលព្វេមកលហើ យ ។
ល្មះថា អាហារប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃអាហារជា
ប្បចា័ យ លសចកតី ថា ឧតុ គឺ លតលជាធាតុ ចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ ដេ់ ៃូ វការាំង្លៅកា ុង្
ព្កុមរូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ រចមង្លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ដនទលទៀតឲ្យលកើ ត
ល ើង្ ។ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ចដេលកើ តល ើង្លៃះ លទើ ប្បល្មះថា រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជា
សមុ ដ្ឋឋៃ មាៃអាហារជាប្បចា័ យ អាហាររចមង្ជាអាហារប្បបចា័ យ ដេ់ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជា
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សមុ ដ្ឋឋៃលនាះ្ង្ លដ្ឋយជាអា កលធាើ ឲ្យលកើ ត ៃិ ង្រចមង្ជាអាហារប្បបចា័ យ លដ្ឋយជាអា កឧប្បតថ មភ
ៃូ វរូ ប្បចដេមាៃសមុ ដ្ឋឋៃ ៣ ដ៏ លសស ។ មោ៉ាង្លទៀត ប្បុ គគេកាេចដេប្បរិ លភាគអាហារ
ចដេជាវិ សភាគៈ លហើ យលដើ រលៅកណា
ដ េនថង ពង្ចប្បករចមង្លកើ តល ើង្ ពង្ចប្បកចដេលកើ ត
ល ើង្ក៏ ល្មះថា រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃអាហារជាប្បចា័ យ លព្ព្វះថា លតលជាធាតុ
ខ្លង្កា ុង្ចដេបាៃអាព្ស័ យលតលជាធាតុ ខ្លង្លព្ត (ភាពលតដអំ ពីកលដដនថង ) ជាប្បចា័ យ លហើ យលធាើ
ឲ្យពង្ចប្បកលកើ តល ើង្លនាះ ជាលតលជាធាតុ ចដេាំង្លៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្ប ចដេមាៃអាហារជា
វិ សភាគៈលនាះជាសមុ ដ្ឋឋៃ ។
សូ មបីប្បណា
ដ រូ ប្បចដេលកើ តអំ ពីឧតុ ោំង្ឡាយ ក៏ គប្បបីព្ជាប្បៃូ វការចំ ចណក ដូ លចា ះគឺ ៖
១. ឧតុ លតលជាធាតុ
២. ឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ
៣. ឧតុ ប្បចា យំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ
៤. ឧតុ ប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ
៥. ឧតុ ប្បចា យអាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ ។
កា ុង្ប្បទចចកលនាះ ល្មះថា ឧតុ បាៃដេ់ លតលជាធាតុ ចដេមាៃសមុ ដ្ឋឋៃ ៤ ឧតុ លៃះ
មាៃ ២ យា៉ាង្ គឺ រដូ វលតដ ៃិ ង្រដូ វព្តជាក់ ។
ល្មះថា ឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ លសចកដី ថា

ឧតុ ចដេមាៃ

សមុ ដ្ឋឋៃ ៤ បាៃដេ់ ឧបាទិ ៃា ករូ ប្ប (រូ ប្បចដេលកើ តពី កមម ) ជាប្បចា័ យលហើ យដេ់ ៃូ វការាំង្លៅ
រចមង្លធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្សរី រៈ

រូ ប្បចដេលកើ តល ើង្អំ ពីឧតុ

ល្មះថា

មាៃឧតុ ជា

សមុ ដ្ឋឋៃមាៃ ១៣ យា៉ាង្ គឺ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ សទេ ១ អាកាសធាតុ ១ េហុ ា ១ មុ ទុា ១
កមម ញ្ញា ១ ឬ ១៥ ព្ពមោំង្ឧប្បចយៈ ៃិ ង្សៃដ តិ ។
ល្មះថា ឧតុ ប្បចា យំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ បាៃដេ់ រូ ប្បចដេមាៃសមុ ដ្ឋឋៃ ៤
ចដេមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ៃិ ង្ការវិ នាសលៅ លព្ព្វះមាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ ។
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ល្មះថា ឧតុ ប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ
លសចកដី ថា លតលជាធាតុ ចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃដេ់ ៃូ វការាំង្លៅ រចមង្លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ឲ្យលកើ តល ើង្ ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្លៃះ ល្មះថា រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជា
សមុ ដ្ឋឋៃ មាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ លព្ព្វះការចដេាំង្ល ើង្អំ ពីឧតុ ចដេលកើ តល ើង្អំ ពីឧតុ កា ុង្ប្បទ
ថា ឧតុ ប្បចា យឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ លៃះ ៃឹ ង្កាៃ់ យកលដ្ឋយចែកជាវិ លសសៃោំង្ ២ ប្បទលសមើ គាាថា
“ឧតុ ប្បចា យំ ឧតុ សមុ ដ្ឋឋៃំ” ដូ លចា ះក៏ បាៃ កាេលប្បើ យា៉ាង្លៃះ ក៏ រចមង្មាៃលសចកដី ថា “រូ ប្បមាៃ
ឧតុ ជាប្បចា័ យ មាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ” គឺ រូ ប្បៃុ ះឯង្ មាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ លព្ព្វះលកើ តអំ ពីឧតុ ៃិ ង្រូ ប្ប
ដចដេៃុ ះឯង្

មាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ

លព្ព្វះសូ មបីឧតុ ចដេជាសមុ ដ្ឋឋៃលនាះ

ក៏ លកើ តអំ ពីឧតុ

សូ មបីឧតុ កា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្លនាះ រចមង្ញាុំង្ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បដនទឲ្យលកើ តល ើង្
លទៀត ាមៃ័ យដូ ចបាៃលព្វេមកលហើ យ រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ សូ មបីាំង្លៅកា ុង្ពួ ក
ឧបាទិ ៃា ករូ ប្ប រចមង្មាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃយូ រ មោ៉ាង្លទៀត កា ុង្ពួ កអៃុ បាទិ ៃា ករូ ប្ប គឺ កា ុង្ខៃធ
សនាដៃខ្លង្លព្ត រុ កាជាតិ ចដេេូ តោស់េអ ច្ៃដី ចដេ្ាយកលិ ៃ ភា ំ ចដេមាៃពណ៌លខៀវ
សមុ ព្ទលពែលព្ប្បៀប្ប លព្ព្វះដំ ណក់ លភល ៀង្ចដេធាលក់ មកពី ដុំពពក ក៏ គួរសលន្ទង្ខគះថា ជារូ ប្បចដេ
មាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃឧតុ ជាប្បចា័ យ លព្ព្វះឧតុ ចដេជាសមុ ដ្ឋឋៃកា ុង្ដំ ណក់ លភល ៀង្ចដេធាលក់
មកលនាះ មាៃឧតុ កា ុង្ដុ ំ ពពកជាប្បចា័ យ ។
ល្មះថា ឧតុ ប្បចា យអាហារសមុ ដ្ឋឋៃំ រូ ប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃឧតុ ជា
ប្បចា័ យ លសចកដី ថា ឱជាចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ដេ់ ៃូ វការាំង្លៅ រចមង្លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ព្កុមដនទលទៀតឲ្យលកើ តល ើង្ សូ មបីឱជាកា ុង្ព្កុមរូ ប្បលនាះ ក៏ លធាើ ព្កុមអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប
ព្កុមដនទឲ្យលកើ តល ើង្លទៀត រចមង្ប្បៃត ៃូវការព្ប្បព្ពឹ តតលៅ ១០ ឬ ១២ វារៈ ាមៃ័ យដូ ចបាៃ
លព្វេមកលៃះ ប្បណា
ដ រូ ប្បចដេមាៃសមុ ដ្ឋឋៃ ៤ លនាះ ឧតុ លៃះ រចមង្ជាប្បចា័ យដេ់ រូ ប្បចដេ
មាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយ លដ្ឋយជាអា កលធាើ ឲ្យលកើ ត រចមង្ជាប្បចា័ យដេ់ រូ ប្បចដេមាៃ
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សមុ ដ្ឋឋៃដ៏ លសសោំង្ឡាយ លដ្ឋយៃិ សសយប្បបចា័ យ អតថិ ប្បបចា័ យ ៃិ ង្អវិ គតប្បបចា័ យ ឬៃឹ ង្
លព្វេថា ជាប្បចា័ យដេ់ រូ ប្បចដេមាៃសមុ ដ្ឋឋៃដ៏ លសស លដ្ឋយជាអា កឧប្បតថ មភ ដូលចា ះ ក៏ បាៃ ។
ចដេលព្វេមកលៃះ គឺ រូ ប្បសមុ ដ្ឋឋៃៃ័ យ កា ុង្រូប្បសង្គហវិ ភាគលៃះ ។
កោបច្យាជនា

ព្កុមរូ ប្ប ២១ ព្កុម ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមគាា គឺ មាៃការលកើ តល ើង្ព្ពមគាា មាៃការ
រេត់ ព្ពមគាា ៃិ ង្មាៃទី អាព្ស័ យជាមួ យគាា ល្មះថា រូ ប្បកោប្ប ។
លសចកដី អធិ ប្បាយ
លព្ព្វះលហតុ ចដេរូ ប្បោំង្ឡាយលៃះ កាេៃឹ ង្លកើ តល ើង្អំ ពីសមុ ដ្ឋឋៃោំង្ឡាយ មាៃ
កមម ជាលដើ ម ៃឹ ង្មិ ៃលកើ តចប្បកគាាល ើយ ចតរចមង្លកើ តរួ មគាាជាព្កុមៗៃុ ះឯង្ ព្ពះអៃុ រុោធចារយ
ប្បំ ណង្ៃឹ ង្សចមដ ង្ចំ ៃួៃព្កុមរូ ប្ប ៃិ ង្តួ សភាវៈចដេមាៃលៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្បៃី មួយៗ លទើ ប្បលព្វេ
ថា “ព្កុមរូ ប្ប ២១ ព្កុម” ដូ លចា ះ ជាលដើ ម ។
ព្វកយថា ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមគាា មាៃលសចកដី ថា ប្បណា
ដ រូ ប្បចដេលកើ តរួ មគាាលៅកា ុង្
ព្កុមចដេលៅថា កោប្បលនាះ

កា ុង្កោប្បៃី មួយៗ

ចមៃមាៃៃ័ យថា កោប្បោំង្លនាះ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមគាា

លៃះរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមគាា

មិ ៃ

ព្ពះអៃុ រុោធចារយលធាើ ទុកកា ុង្ចិ តតថា

“ព្វកយថា ព្ប្បព្ពឹ តតលៅព្ពមគាា” លៃះ ដូ ចលមដ ច ? ដូ លចា ះលហើ យ លទើ ប្បលព្វេថា “គឺ មាៃការលកើ ត
ល ង្
ើ ព្ពមគាាមាៃការរេត់ លៅព្ពមគាា” ។
ព្វកយថា មាៃទី អាព្ស័ យជាមួ យគាា គឺ មាៃមហាភូ តរូ ប្ប ៤ ជាទី អាព្ស័ យជាមួ យគាា ។
កោប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃមាៃ ៩ កោប្ប
កា ុង្កោប្ប ២១ លនាះ ជី វិតរូ ប្ប ៃិ ង្អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប (៨) ព្ពមោំង្ចកា ុ លៅថា ចកា ទ
ុ សកៈ
(ព្កុមរូ ប្ប ១០ យា៉ាង្ ព្ពមោំង្ចកា ុប្បោទរូ ប្ប), គប្បបីព្ប្បកប្បទសកៈាមេំ ដ្ឋប្ប់ យា៉ាង្លនាះថា
ជី វិតរូ ប្ប អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ព្ពមោំង្លោតជាលដើ ម លៅថា លោតទសកៈ (ព្កុមរូ ប្ប ១០ យា៉ាង្
ព្ពមោំង្លោតប្បោទរូ ប្ប), ថា ឃាៃទសកៈ (ព្កុមរូ ប្ប ១០ យា៉ាង្ ព្ពមោំង្ឃាៃប្បោទរូ ប្ប), ថា
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ជិ វាាទសកៈ (ព្កុមរូ ប្ប ១០ យា៉ាង្ ព្ពមោំង្ជិ វាាប្បោទរូ ប្ប), ថា កាយទសកៈ (ព្កុមរូ ប្ប ១០ យា៉ាង្
ព្ពមោំង្កាយប្បោទរូ ប្ប), ថា ឥតថី ភាវទសកៈ (ព្កុមរូ ប្ប ១០ យា៉ាង្ ព្ពមោំង្ឥតថី ភាវរូ ប្ប), ៃិ ង្ថា
ប្បុ រិសភាវទសកៈ (ព្កុមរូ ប្ប ១០ យា៉ាង្ ព្ពមោំង្ប្បុ រិសភាវរូ ប្ប), ៃិ ង្ថា វតថ ទ
ុ សកៈ (ព្កុមរូ ប្ប ១០
យា៉ាង្ ព្ពមោំង្ហទយវតថ ុរូប្ប) យា៉ាង្លៃះចុ ះ, ចំ លព្វះអវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ព្ពមោំង្ជី វិតរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ
លៅថា ជី វិតៃវក (ព្កុមរូ ប្ប ៩ យា៉ាង្ព្ពមោំង្ជី វិតរូ ប្ប) ។
កោប្ប ៩ ាមចដេលព្វេមកលៃះ ជាកោប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ។
អធិ ប្បាយកោប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ៩ កោប្ប
កោប្ប គឺ ព្កុមរូ ប្ប ល្មះថា ទសកៈ លព្ព្វះមាៃលសចកដី ថា មាៃប្បរិ មាណ ១០ ទសកៈ
ចដេមាៃព្ពមោំង្ចកា ុប្បោទរូ ប្ប

ឬចដេកំណត់ ទុ កលដ្ឋយចកា ុប្បោទរូ ប្ប

ឬចដេមាៃ

ចកា ុប្បោទរូ ប្បលនាះជាព្ប្បធាៃ ល្មះថា ចកា ទ
ុ សកៈ សូ មបីទសកៈដនទលទៀតបាៃល្មះថា
លោតទសកៈជាលដើ ម ក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា កោប្បោំង្លៃះ កោប្បៃី មួយៗ សូ មបីមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ
ដូ ចគាា ក៏ មិ ៃចមៃលកើ តល ើង្អំ ពីកមម ព្ប្បលភទដូ ចគាា លព្វេគឺ ចកា ុទសកៈោំង្កោប្បៃុ ះឯង្
លកើ តល ើង្អំ ពីកមម ចដេសលព្មចលហើ យអំ ពីរូប្បតណា
ា គឺ មាៃរូ ប្បតណា
ា ជាឧប្បៃិ សសយប្បបចា័ យ
សូ មបីកោប្បដ៏ លសសមាៃលោតទសកៈជាលដើ ម ក៏ មាៃៃ័ យដូ ចគាា លទើ ប្បលព្វេបាៃថា កោប្ប
ោំង្លៃះ មាៃលសចកដី ល្សង្គាាលៅាមភាពល្សង្គាានៃកមម លដ្ឋយអំ ណាចនៃតណា
ា ចដេជា
ឧប្បៃិ សសយប្បបចា័ យ ។
កោប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ ៦ កោប្ប
១. អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប លៅថា សុ ទធ ដឋ ក ។
២. អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បៃុ ះឯង្ ព្ពមោំង្កាយវិ ញ្ញតតិរូ ប្បជា កាយវិ ញ្ញតតិៃវក ។
៣. អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បៃុ ះឯង្ ព្ពមោំង្វចី វិញ្ញតតិរូ ប្ប ៃិ ង្សទេ រូ ប្បជា វចី វិញ្ញតតិទសកៈ ។
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៤. អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បៃុ ះឯង្ ព្ពមោំង្វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម ល្មះថា ជា
េហុ ាទិ ឯកាទសកៈកោប្ប ។
៥. អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បៃុ ះឯង្ ព្ពមោំង្កាយវិ ញ្ញតតិរូ ប្ប ៃិ ង្វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម
ជាកាយវិ ញ្ញតតិេហុ ាទិ ោាទសកៈ ។
៦. អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្បៃុ ះឯង្ ព្ពមោំង្វចី វិញ្ញតតិរូ ប្ប សទេ រូ ប្ប ៃិ ង្វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ា
ជាលដើ មជា វចី វិញ្ញតតិេហុ ាទិ លតរសក ។
អធិ ប្បាយកោប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ ៦ កោប្ប
កោប្ប ល្មះថា សុ ទធ ដឋ ក លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ៨ រូ ប្បសុ ទធ លព្វេគឺ មិ ៃមាៃការ
ោយ ំជាមួ យរូ ប្បធម៌ ចដេលកើ តអំ ពីចិតតដនទ

សុ ទធ ដឋ កកោប្បលៃះ

ព្ប្បព្កតី កា ុង្ឧប្បាទខណៈនៃចិ តតចដេអាចលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្

រចមង្លកើ តល ើង្ជា

លដ្ឋយលហាចលៅសូ មបីព្តឹ ម

ចតឧប្បាទខណៈរប្បស់ភវង្គ លព្ព្វះដូ លចាាះ ចិ តត ៧៥ ដួ ង្ចដេអាចលធាើ រូប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ
សូ មបី លពេចដេលៅមិ ៃោៃ់ មាៃការលធាើ កោប្បដនទឲ្យលកើ តល ើង្ រចមង្លធាើ សុទធ ដឋ កកោប្ប
លៃះឯង្ ឲ្យលកើ តល ើង្ ។
កោប្ប ល្មះថា កាយវិ ញ្ញតតិៃវក លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ៩ រូ ប្ប ព្ពមោំង្
កាយវិ ញ្ញតតិ ។
សួ រថា លោកលព្វេទុ កមុ ៃលហើ យថា “ធមម ជាតិ ល្មះថា កាយវិ ញ្ញតតិ លព្ព្វះមាៃ
លសចកដី ថា លធាើ ឲ្យអា កដនទដឹ ង្ប្បំ ណង្លដ្ឋយកាយចដេកលព្មើ ក” ដូ លចា ះមិ ៃចមៃឬ លវៀរវិ ការ
៣ មាៃេហុ ាជាលដើ មលចែ ៃឹ ង្មាៃការកលព្មើ កបាៃយា៉ាង្ដូ ចលមដ ច កោប្បនៃកាយវិ ញ្ញតតិ
ចដេព្បាសចាកវិ ការ ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម មាៃមិ ៃបាៃលទ ?
ល្លើ យថា ព្វកយថា “លដ្ឋយកាយចដេកលព្មើ ក” លៃះ ព្គាៃ់ ចតជាការលព្វេលៅាម
ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលព្ចើ ៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ លដ្ឋយលព្ចើ ៃៃឹ ង្មាៃការកលព្មើ កកាយ ចតប្បណឌិតគប្បបី
ព្ជាប្បថា សូ មបីមិៃមាៃការកលព្មើ កកាយ ចតព្ប្បសិ ៃលប្បើ កាយចដេលៅលសង ៀមលនាះ ប្បុ គគេលធាើ
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ល ើង្លដ្ឋយអាព្ស័ យជាលហតុ ឲ្យអា កដនទដឹ ង្ប្បំ ណង្
លដ្ឋយព្ប្បការណាមួ យលហើ យលធាើ ល ើង្

លវោលនាះ

ឬខលួៃដឹ ង្ប្បំ ណង្ៃឹ ង្ឲ្យអា កដនទដឹ ង្
ល្មះថា

មាៃកាយវិ ញ្ញតតិលកើ តល ើង្

កាយវិ ញ្ញតតិលៃះជាោាររប្បស់កាយកមម ៃិ ង្វចី កមម ជា្ល ូវឲ្យកមម ោំង្លៃះសលព្មចបាៃ សូ មបីកាុង្
លវោលនាះ ប្បុ គគេលនាះមាៃកាយលសង ៀមមិ ៃកលព្មើ កក៏ លដ្ឋយ ចមៃពិ ត កាេភិ កា ុចដេព្តូវ
អាប្បតតិ មួ យរូ ប្បព្តូវសង្ឃសួ រលដែលដ្ឋេថា “លោកព្តូវអាប្បតតិ ល្មះលៃះ ៃិ ង្ល្មះលៃះឬ”
លៅលសង ៀមមិ ៃប្បលញ្ា ែវាចាទទួ េអាប្បតតិ ចដេព្តូវសួ រលដែលដ្ឋេលនាះ លដ្ឋយគិ តថា អាាមអែលៅលសង ៀមយា៉ាង្លៃះភិ កា ុោំង្លៃះ

ៃឹ ង្សមាគេ់ ថា

អាាមអែមិ ៃបាៃព្តូវអាប្បតតិ លនាះៗ

ល ើយ កាេលប្បើ ដូលចា ះ អាាមអែក៏ ៃឹង្្ុ តចាកលោស គឺ មុ ោវាទ លព្ព្វះអាាមអែមិ ៃបាៃ
ប្បលញ្ា ែវាចាប្បដិ លសធអាប្បតតិ ចដេអាាមអែព្តូវល ើយ” ដូ លចា ះ កាេលប្បើ សង្ឃសមាគេ់ ថា
ភិ កា ុរូប្បលៃះមិ ៃបាៃព្តូវអាប្បតតិ ល្មះលៃះ

ៃិ ង្ល្មះលៃះ

លដ្ឋយអាព្ស័ យអាការចដេលៅ

លសង ៀមរប្បស់ភិ កា ុចដេព្តូវសួ រលដែលដ្ឋេជាសំ ខ្លៃ់ ភិ កា ុចដេព្តូវសួ រលដែលដ្ឋេល្មះថា
សលព្មចវចី ទុចា រិត គឺ មុ ោវាទៃុ ះឯង្ លព្ព្វះអាការចដេលៅលសង ៀមនៃកាយលនាះ ព្បាប្ប់ឲ្យដឹ ង្
ថា កាយវិ ញ្ញតតិលនាះព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ខណៈលនាះ កាេលប្បើ មាៃកាយវិ ញ្ញតតិ ក៏ ល្មះថា មាៃោារ
រប្បស់កមម កាេលប្បើ មាៃោាររប្បស់កមម បាៃៃ័ យថា លវោលនាះភិ កា ុសលព្មចអកុ សេកមម គឺ
មុ ោវាទលៃះលហើ យ ចដេលព្វេមកលៃះ គឺ ជាៃិ ទសសៃៈ (ឧោហរណ៍) សចមដ ង្ការព្ប្បព្ពឹ តត
លៅ លដ្ឋយមិ ៃព្ប្បកប្បជាមួ យវិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម នៃកាយវិ ញ្ញតតិ កោប្បលៃះ
រចមង្មាៃកា ុង្ព្គាចដេប្បុ គគេលមើ េមុ ខលៅលសង ៀម ឱៃមុ ខលៅលសង ៀមជាលដើ ម លដើ មបីឲ្យអា ក
ដនទដឹ ង្ប្បំ ណង្ ។
កោប្ប ល្មះថា វចី វិញ្ញតតិទសកៈ លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ១០ រូ ប្ប ព្ពមោំង្វចី វិ ញ្ញតតិ ៃិ ង្សទេ , សទេ សូ មបីលោកមិ ៃបាៃប្បញ្ញាក់ ទុ កកា ុង្ល្មះរប្បស់កោប្បលៃះ ចតលព្ព្វះ
លហតុ ចដេវចី វិញ្ញតតិព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃលវៀរសទេ
ប្ប៉ាុ លណណះថា

“វចី វិញ្ញតតិទសកៈ”

លព្ព្វះលហតុ លនាះ សូ មបីលោកលព្វេព្តឹ មចត

ប្បណឌិតក៏ ព្ជាប្បបាៃថា

ជាវចី វិ ញ្ញតតិសទេ ទសកៈៃុ ះឯង្
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សូ មបីលសចកដី ចដេវចី វិ ញ្ញតតិព្ប្បព្ពឹ តតលៅមិ ៃោយ ំជាមួ យវិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បាមៃ័ យដូ ចបាៃលព្វេលហើ យ កា ុង្កាយវិ ញ្ញតតិៃវក ៃុ ះឯង្ ។
កោប្ប ល្មះថា េហុ ាទិ ឯកាទសកៈ លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ១១ រូ ប្ប ព្ពមោំង្
វិ ការរូ ប្ប

៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម មាៃកា ុង្ឥរិ យាប្បថោំង្ឡាយចដេមិ ៃបាៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

ជាមួ យវិ ញ្ញតតិ ។
កោប្ប ល្មះថា កាយវិ ញ្ញតតិេហុ ាទិ ោាទសកៈ លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ១២ រូ ប្ប
ព្ពមោំង្កាយវិ ញ្ញតតិ ៃិ ង្វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ មចតង្មាៃកា ុង្ព្គាចដេប្បុ គគេកលព្មើ ក
កាយ លដើ មបីឲ្យអា កដនទដឹ ង្ប្បំ ណង្ ឬខលួៃឯង្ដឹ ង្ប្បំ ណង្លហើ យលទើ ប្បកលព្មើ ក ។
កោប្ប ល្មះថា វចី វិញ្ញតតិសទេ េហុ ាទិ លតរសក លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ១៣ រូ ប្ប
ព្ពមោំង្វចី វិញ្ញតតិ សទេ ៃិ ង្វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្ព្គាចដេប្បុ គគេ
កលព្មើ កវាចាប្បរិ លវណឋាៃចដេ លកើ តសំ ល ង្ ប្បលញ្ា ែសំ ល ង្ លដើ មបីឲ្យអា កដនទដឹ ង្ប្បំ ណង្
ជាលដើ ម ។
កោប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃមាៃ ៤ កោប្ប
កោប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃមាៃ ៤ កោប្ប ោំង្លៃះគឺ សុ ទធ ដឋ ក ១ សទេ ៃវក ១
េហុ ាទិ ឯកាទសកៈ ១ សទេ េហុ ាទិ ោាទសកៈ ១ យា៉ាង្លៃះ ។
អធិ ប្បាយកោប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ៤ កោប្ប
កោប្ប ល្មះថា សុ ទធ ដឋ ក លព្ព្វះមាៃ ៨ រូ ប្បសុ ទធ គឺ អវិ ៃិលព្វភគរូ ប្ប ៨ ៃុ ះឯង្ សុ ទធ ដឋ កកោប្បចដេលកើ តអំ ពីឧតុ លៃះ

រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្ចដេជាប្ប់លដ្ឋយ

ឥន្ទៃេិ យ ោំង្កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្តចដេមិ ៃជាប្ប់លដ្ឋយឥន្ទៃេិ យ ាមៃ័ យចដេបាៃលព្វេ
លហើ យៃុ ះឯង្ សុ ទេ ដឋ កកោប្បចដេលកើ តល ើង្អំ ពីរដូ វព្តជាក់ ក៏ មោ៉ាង្ ចដេលកើ តអំ ពីរដូ វលតដ
ក៏ មោ៉ាង្ លព្ព្វះលហតុ លនាះកាយរប្បស់សតា ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្រដូ វលតដក៏ មោ៉ាង្ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្
រដូ វព្តជាក់ ក៏ មោ៉ាង្ ។
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កោប្ប ល្មះថា សទេ ៃវក លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ៩ រូ ប្បព្ពមោំង្សទេ សូ មបី
កោប្បចដេមាៃល្មះថា សទេ ៃវកលៃះ ក៏ រចមង្មាៃោំង្កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្ចដេជាប្ប់
លដ្ឋយឥន្ទៃេិ យ ោំង្កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្តចដេមិ ៃជាប្ប់លដ្ឋយឥន្ទៃេិ យ, ចមៃពិ ត សទេ ៃវក
លៃះល្មះថា រចមង្មាៃកា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ង្
ុ កា ុង្លវោចដេមាៃសំ ល ង្កអ ក សំ ល ង្
កណា
ដ ស់ សំ ល ង្កូ រលព្វះជាលដើ មលកើ តល ើង្, ល្មះថា រចមង្មាៃកា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្ត
លដ្ឋយអំ ណាចជាសំ ល ង្នៃលដើ មល

ើ រលង្គើ សំ ល ង្្គ រោៃ់ សំ ល ង្លភល ៀង្ សំ ល ង្ខយេ់

សំ ល ង្រេកជាលដើ ម ។
កោប្ប ល្មះថា េហុ ាទិ ឯកាទសកៈ លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ១១ រូ ប្ប ព្ពមោំង្
វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម កោប្បលៃះ សូ មបីមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃក៏ ពិត ចតមាៃឧតុ ជា
សមុ ដ្ឋឋៃក៏ មាៃ ចដេប្បណឌិតរចមង្ព្ជាប្បបាៃលដ្ឋយអាព្ស័ យឥរិ យាប្បថតូ ចធំ ចដេព្ប្បព្ពឹ តតលៅល្សង្គាា

លដ្ឋយអៃុ លោមលៅាមលសចកដី ល្សង្គាានៃរដូ វលតដ

ៃិ ង្រដូ វព្តជាក់ ៃុ ះឯង្

លព្ព្វះថា ការដលស់ប្បដ ូរឥរិ យាប្បថព្ប្បព្ពឹ តតលៅោក់ ទង្ៃឹ ង្វិ ការរូ ប្ប ៣ មិ ៃលវៀរវិ ការរូ ប្ប ៣ យា៉ាង្
លៃះ

គឺ ឥរិ យាប្បថោំង្ឡាយចដេាំង្ល ើង្លព្ព្វះរដូ វព្តជាក់ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃេំ បាក

រឹ ង្ យឺ តយូ រ មិ ៃព្សស់ព្ោយ, ចដេាំង្ល ើង្លព្ព្វះរដូ វលតដរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅបាៃង្ខយ
ទៃ់ ភល ៃ់ រហ័ សរហួ ៃ ព្សស់ព្ោយ ឥរិ យាប្បថោំង្ឡាយលកើ តអំ ពីចិតត ក៏ ពិតចមៃ ចតកាេមាៃ
ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅល្សង្គាា លព្ព្វះអំ ណាចនៃរដូ វលតដ ៃិ ង្រដូ វព្តជាក់ ដូ ចលព្វេមកលៃះ ៃរណា
មួ យក៏ រចមង្ប្បដិ លសធមិ ៃបាៃថា កា ុង្ព្គាលនាះ កោប្បមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃចដេមាៃល្មះ
យា៉ាង្លៃះក៏ មាៃ

េហុ ាទិ ឯកាទសកៈកោប្បលៃះ

រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ខៃធ សនាតៃខ្លង្កា ុង្

ចដេជាប្ប់លដ្ឋយឥន្ទៃេិ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ រចមង្មិ ៃលកើ តកា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្តចដេមិ ៃជាប្ប់លដ្ឋយ
ឥន្ទៃេិ យលទ លព្ព្វះវិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម មិ ៃលកើ តកា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្ត ។
កោប្ប ល្មះថា សទេ េហុ ាទិ ោាទសកៈ លព្ព្វះជាកោប្បចដេមាៃ ១២ រូ ប្ប ព្ពម
ោំង្សទេ ៃិ ង្វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម កោប្បលៃះ លព្ព្វះព្ប្បព្ពឹ តតលៅរួ មជាមួ យវិ ការរូ ប្ប
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ោំង្ ៣ លនាះ លទើ ប្បមាៃចំ លព្វះខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្ចដេជាប្ប់លដ្ឋយឥន្ទៃេិ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ កោប្បលៃះ
ក៏ ដូចគាាៃឹ ង្កោប្ប ១១ រូ ប្ប ចដេលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ រចមង្លកើ តល ើង្កា ុង្ព្គាដូ លចាាះ ព្ប្បព្ពឹ តត
លៅព្ពមជាមួ យសំ ល ង្ចដេលកើ តល ើង្លព្ព្វះភាពលតដព្តជាក់ កា ុង្លវោលនាះ ។
លព្វេបាៃថា កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្កា ុង្រចមង្មាៃកោប្បោំង្លៃះព្គប្ប់ោំង្ ៤ កោប្ប
ៃុ ះឯង្ កា ុង្ខៃធ សនាដៃខ្លង្លព្តមាៃ ២ កោប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លវៀរកោប្បចដេមាៃវិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃ
េហុ ាជាលដើ មលកើ តរួ ម្ង្ ២ កោប្បលចែ ។

កោប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ ២ កោប្ប
កោប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ មាៃ ២ កោប្ប គឺ សុ ទធ ដឋ ក ៃិ ង្េហុ ាទិ ឯកាទសកៈ ។
អធិ ប្បាយកោប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ ២ កោប្ប
កោប្ប ល្មះថា សុ ទធ ដឋ ក ដូ ចចដេលព្វេលហើ យៃុ ះឯង្ ព្តឹ មចតថា ចដេលព្វេ
លហើ យលនាះលកើ តល ើង្ពី សមុ ដ្ឋឋៃដនទ

ចំ ចណកកោប្បលៃះលកើ តល ើង្ពី អាហារ,

ៃិ ង្បាៃ

ល្មះថា េហុ ាទិ ឯកាទសកៈ លព្ព្វះមាៃការព្ប្បព្ពឹ តតលៅាមៃ័ យចដេលព្វេលហើ យលនាះ
ដូ ចគាា (គឺ មាៃ ១១ រូ ប្ប ព្ពមោំង្វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម) ល្សង្គាាព្តង្់ថា ព្គាលៃះមាៃ
អាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ លកើ តល ើង្ពី អាហារ គឺ ឱជារូ ប្ប, កាយរប្បស់ប្បុ គគេអា កប្បរិ លភាគអាហារ
ចដេជាសភាគ រចមង្ព្សស់ថាល រហ័ សរហួ ៃ កាយរប្បស់ប្បុ គគេអា កប្បរិ លភាគអាហារចដេជា
វិ សភាគ រចមង្លៅហម ង្ លសល កោលំង្ មិ ៃព្សស់ថាល អាហារចដេជាទី សប្បាយក៏ លដ្ឋយ ចដេ
មិ ៃជាទី សប្បាយក៏ លដ្ឋយ ចដេប្បុ គគេប្បរិ លភាគលហើ យ ជាលហតុ ឲ្យកាយលៃះលធាើ ចេនាបាៃ
រហ័ សរហួ ៃក៏ លដ្ឋយ ខុសពី សភាពលដើ មលដ្ឋយព្ប្បការណាមួ យក៏ លដ្ឋយ រចមង្លព្វេបាៃថា
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលព្ព្វះអំ ណាចនៃកោប្បរូ ប្ប ចដេលកើ តល ើង្ពី អាហារោំង្លៃះឯង្ ។
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រូប្បក្ោប្បសោជនា

រួ ប្បរួ មកោប្បចដេមាៃខ្លង្កា ង្
ុ ៃិ ង្ខ្លង្លព្ត
កា ុង្កោប្ប ២១ លនាះ កោប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ២ កោប្ប គឺ សុ ទធ ដឋ ក ៃិ ង្
សទេ ៃវក

រចមង្មាៃសូ មបីខ្លង្លព្ត

ចំ ចណកកោប្បដ៏ លសសព្គប្ប់កោប្បមាៃចតខ្លង្កា ង្
ុ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
អធិ ប្បាយព្វកយរួ ប្បរួ មកោប្បចដេមាៃខ្លង្កា ង្
ុ ៃិ ង្ខ្លង្លព្ត
ព្ពះអៃុ រុោធចារយសួ រកា ុង្ចិ តតថា “កោប្បោំង្លៃះមាៃលៅកា ុង្ទី ោំង្ពួ ង្ ោំង្ខ្លង្កា ុង្
ខ្លង្លព្ត ឬយា៉ាង្ណា ឬកោប្បខលះមាៃលៅកា ង្
ុ ទី ខលះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ” ? ដូ លចា ះលហើ យ លទើ ប្បលោក
លព្វេថា “កា ុង្កោប្ប ២១ លនាះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
លសចកតី ថា កា ុង្ខៃធ សនាតៃខ្លង្លព្ត មាៃកោប្បចដេលកើ តពី ឧតុ ២ កោប្ប ដូ ចលព្វេ
លហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ កា ុង្ខៃធ សនាតៃខ្លង្កា ុង្ មាៃោំង្ ២១ កោប្ប ាមសមគួ រដេ់ ប្បុ គគេអា កមាៃ
កំលណើតលនាះៗ ជាលដើ ម ។

គាថារួ ប្បរួ មកោប្បលយាជនា
កមម ចិលាតតុ កាហារ-

សមុ ដ្ឋឋនា យថាកក មំ

ៃវ ្ ចតុ លរា លទា តិ

កោបា ឯកវី សតិ

កោបាៃំ ប្បរិលចេ ទ-

េកា ណាត វិ ចកា ណា

ៃ កោប្បង្គមិចាាហុ

អាកាសំ េកា ណាៃិ ច ។

កោប្ប ២១ គឺ កោប្ប ៩, កោប្ប ៦, កោប្ប ៤, កោប្ប ២ មាៃកមម ចិ តត ឧតុ ៃិ ង្
អាហារ ជាសមុ ដ្ឋឋៃាមេំ ដ្ឋប្ប់ ប្បណឌិតអា កមាៃប្បញ្ញញលឃើ ែព្ប្បចកស លព្វេដេ់ អាកាសរូ ប្ប
ៃិ ង្េកា ណរូ ប្បថា មិ ៃជាអង្គនៃកោប្ប លព្ព្វះព្តឹ មចតជាលព្គឿង្កំណត់ ៃិ ង្ជាេកា ណៈនៃ
កោប្បោំង្ឡាយ ។
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រូប្បសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ៦

អធិ ប្បាយគាថារួ ប្បរួមកោប្បលយាជនា
អាកាសរូ ប្ប ៃិ ង្េកា ណរូ ប្ប ល្មះថា មិ ៃជាអង្គនៃកោប្ប គឺ មិ ៃជាអង្គ បាៃដេ់ មិ ៃ
ជាសមាភរលព្គឿង្ព្ប្បកប្បកោប្ប

លសចកតី ថា

មិ ៃជារូ ប្បចដេអាព្ស័ យលៅកា ុង្ព្កុមរូ ប្បចដេ

លៅថា កោប្ប លព្ព្វះលហតុ អាី លព្ព្វះអាកាសរូប្បព្តឹ មចតជាលព្គឿង្កំណត់ គឺ ព្តឹ មចតជាចលនាលះ
ចដេចចករូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយឲ្យព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាព្កុមៗ

មិ ៃឲ្យជាប្ប់គាាជាដុ ំ

រូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ

ល្មះថា លកើ តល ើង្ជាព្កុមៗ លៅថា កោប្ប លព្ព្វះមាៃអាកាសរូ ប្បលៃះឯង្ជាលព្គឿង្
កំណត់

ព្ប្បសិ ៃលប្បើ អាកាសធាតុ ជាអង្គព្ប្បកប្បនៃកោប្ប្ង្លនាះ ៃឹ ង្មាៃធម៌ អាីដនទមកជា

លព្គឿង្កំណត់ ឲ្យជាកោប្បៃី មួយៗ លទៀត មោ៉ាង្លទៀតសូ មបី េកា ណរូ ប្បោំង្ឡាយក៏ មិៃជាអង្គ
នៃកោប្ប លព្ព្វះព្តឹ មចតជាេកា ណៈនៃរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយចដេអាព្ស័ យលៅកា ុង្កោប្បោំង្
លនាះប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ។ ការលព្វេមកលៃះ គឺ កោប្បលយាជនាកា ុង្រូ ប្បសង្គហវិ ភាគលៃះ ។

រូបបវតតិកកម្ (លំដាប្ប់ការប្ប្បប្រឹត្សត ៅននរូប្ប)
េំ ដ្ឋប្ប់ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃរូ ប្បកា ង្
ុ កាមភព
រូ ប្បសូ មបីោំង្អស់លៃះ រចមង្មាៃកា ុង្ប្បវតតិ កាេ កា ុង្កាមលោក ព្គប្ប់ប្បរិ ប្បូរ ាម
សមគួ រ ។
លសចកតី ថា កា ុង្ប្បដិ សៃធិ កាេ ទសកៈ ៧ គឺ ចកា ុទសកៈ លោតទសកៈ ឃាៃទសកៈ
ជិ វាាទសកៈ កាយទសកៈ ភាវទសកៈ ៃិ ង្វតថ ុទសកៈ រចមង្ព្បាកដដេ់ សតា ោំង្ឡាយចដេ
ជាសំ លសទជៈ (លកើ តពី លែើសចកអ េ ឬកា ុង្ទី អាប្ប់អួ រ) ៃិ ង្ឱប្បបាតិ កៈ លដ្ឋយអំ ណាចជាចំ ៃួៃ
កោប្បចដេកំណត់ ទុ កយា៉ាង្ខពស់ប្បំ ្ុត ចតលដ្ឋយអំ ណាចជាចំ ៃួៃកោប្បចដេកំណត់ ទុ ក
យា៉ាង្ោប្បប្បំ ្ុត កា ុង្ព្គាខលះរចមង្មិ ៃមាៃចកា ុទសកៈ លោតទសកៈ ឃាៃទសកៈ ៃិ ង្ភាវទសកៈ ខលះ លព្ព្វះដូ លចាាះ លទើ ប្បគប្បបីព្ជាប្បដេ់ ការថយចុ ះនៃកោប្ប លដ្ឋយអំ ណាចសតា ចដេ
ជាសំ លសទជៈ ៃិ ង្ឱប្បបាតិ កៈោំង្លនាះចុ ះ ។
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រូប្បប្បវត្តិក្កម្ (លំដ្ឋប្ប់ ននការប្ប្បប្រឹ ត្តសៅននរូប្ប)

ចំ ចណកសតា ោំង្ឡាយចដេជាគពភ លសយយកៈ (លកើ តកា ុង្គភ៌ ) ទសកៈ ៣ លព្វេគឺ
កាយទសកៈ ភាវទសកៈ ៃិ ង្វតថ ុទសកៈ រចមង្ព្បាកដ សូ មបីកាុង្ប្បណា
ត ទសកៈ ៣ លនាះ កា ុង្
ព្គាខលះក៏ មិៃមាៃភាវទសកៈ ចំ ចណកលព្កាយពី លនាះលៅកា ុង្ប្បវតតិ កាេ ទសកៈោំង្ឡាយមាៃ
ចកា ុទសកៈជាលដើ ម រចមង្ព្បាកដាមេំ ដ្ឋប្ប់ ។
ាមព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ ការលកើ តជាប្ប់តគាានៃរូ ប្បកោប្ប ៤ សមុ ដ្ឋឋៃ រចមង្
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្កាមលោក រហូ តមិ ៃោៃ់ អស់អាយុ ដូ ចអណា
ត តព្ប្បទី ប្ប ៃិ ង្ដូ ចចខសទឹ ក គឺ ការ
លកើ តជាប្ប់តគាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅចាប្ប់ាំង្ពី ប្បដិ សៃធិ ,
ការលកើ តជាប្ប់តគាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅចាប្ប់ាំង្ពី ចិតត

ដួ ង្ទី ២, ការលកើ តជាប្ប់តគាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅចាប្ប់
ាំង្ពី ឋិតិ កាេ

(ឋិ តិ ខណៈ)

ៃិ ង្ការលកើ តជាប្ប់តគាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃអាហារជា

សមុ ដ្ឋឋៃ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅចាប្ប់ាំង្ពី ព្គាចដេឱជៈ្ាយលៅ ដូ លចា ះ ។
ចំ ចណកកា ុង្មរណកាេ (កាេជិ តោលប្ប់) កមម ជរូ ប្បោំង្ឡាយរចមង្មិ ៃលកើ តល ើង្
ចាប្ប់ាំង្ពី ឋិតិ កាេនៃចិ តតដួ ង្ទី

១៧

ចដេមាៃចុ តិចិ តតជាដួ ង្ដំ ប្បូង្

ចំ ចណកកមម ជរូ ប្បោំង្ឡាយចដេលកើ តល ើង្មុ ៃរចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

(រាប្ប់ថយលព្កាយ)

លហើ យរេត់ លៅព្ពមគាា

ៃឹ ង្ចុ តិចិ តត ៃុ ះឯង្ ប្បនាេប្ប់ពី លនាះចិ តតជរូ ប្ប ៃិ ង្អាហារជរូ ប្បរចមង្រេត់ លៅ ប្បនាេប្ប់ពី លនាះ ការ
លកើ តជាប្ប់តគាានៃរូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគាា

រហូ តដេ់ ជា

ោកសព ។
គាថា
ឥលចា វំ មតសាតៃំ

ប្បុ ៃលទវ ភវៃត លរ

ប្បដិ សៃធិ មុបាោយ

តថារូ ប្បំ ប្បវតត តិ ។

រូ ប្បរប្បស់សតា ោំង្ឡាយចដេោលប្ប់លហើ យ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅយា៉ាង្លនាះកា ុង្ភពដនទ

លទៀត ចាប្ប់ាំង្ពី ប្បដិ សៃធិ លៅ ាមព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ ។
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ចំ ចណកកា ុង្រូ ប្បលោក រចមង្មិ ៃមាៃឃាៃទសកៈ ជិ វាាទសកៈ កាយទសកៈ ៃិ ង្ភាវទសកៈ ៃិ ង្កោប្បោំង្ឡាយចដេលកើ តពី អាហារ លព្ព្វះដូ លចាាះ សព្មាប្ប់សតា ោំង្លនាះ រចមង្
មាៃកោប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ៤ កោប្ប គឺ ទសកៈ ៣ លដ្ឋយអំ ណាចជាចកា ុទសកៈ
លោតទសកៈ

វតថ ុទសកៈ

ៃិ ង្ជី វិតៃវក

កា ុង្ប្បដិ សៃធិ កាេ,

លហើ យរចមង្មាៃកោប្ប

ោំង្ឡាយ ចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ ៃិ ង្ចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ។
ចំ ចណកពួ កអសញ្ញី សតា ោំង្ឡាយ រចមង្មិ ៃមាៃសូ មបីចកា ុទសកៈ លោតទសកៈ
ៃិ ង្សទេ ៃវក យា៉ាង្លនាះដូ ចគាារចមង្មិ ៃមាៃចិ តត ជរូ ប្បោំង្ឡាយ លព្ព្វះដូ លចាាះ ពួ កអសញ្ញី សតា
ោំង្លនាះ រចមង្មាៃជី វិតៃវកប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ កា ុង្ប្បដិ សៃធិ កាេ ៃិ ង្រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ
លវៀរសទេ រូ ប្ប រចមង្មាៃកា ុង្ប្បវតតិ កាេ ។
ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បការព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់រូ ប្បពី រព្ប្បការ លដ្ឋយអំ ណាចនៃប្បដិ សៃធិ កាេ
ៃិ ង្ប្បវតតិ កាេ កា ុង្ឋាៃៈ ៣ លព្វេគឺ កាមភព រូ ប្បភព ៃិ ង្អសញ្ញី ភព ាមលសចកដី ដូចលព្វេ
មកលៃះ ។
អធិ ប្បាយេំ ដ្ឋប្ប់ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃរូ ប្បកា ង្
ុ កាមភព
ឥ ូវលៃះ

ព្ពះអៃុ រុោធចារយ ព្បាថាាសចមត ង្ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃរូ ប្បោំង្លនាះ កា ុង្ភព

ចដេលកើ តលដ្ឋយអំ ណាចកាេ គឺ ប្បដិ សៃធិ កាេ ៃិ ង្ប្បវតតិ កាេ ៃិ ង្លដ្ឋយអំ ណាចកំលណើត
មាៃសំ លសទជកំលណើតជាលដើ ម លទើ ប្បលព្វេថា “រូ ប្បសូ មបីោង្
ំ អស់លៃះ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ព្វកយថា រចមង្មាៃកា ង្
ុ ប្បវតតិ កាេ កា ង្
ុ កាមលោក ព្គប្ប់ប្បរិ ប្បូរ លសចកតី ថា រូ ប្បោំង្ អស់
គឺ ោំង្ ២១ កោប្បលនាះ រចមង្មាៃកា ង្
ុ ប្បវតតិ កាេ គឺ កា ុង្កាេចាប្ប់ាំង្ពី ឋិតិ ខណៈនៃប្បដិ សៃធិ
លៅរហូ តដេ់ ភង្គខណៈនៃចុ តិ ចិ តត កា ុង្កាមលោក គឺ កាុង្កាមភព ១១ ព្គប្ប់ប្បរិ ប្បូរ គឺ លពែ
ប្បរិ ប្បូរ ព្គប្ប់ោំង្ ២១ កោប្ប ។
ព្វកយថា ាមសមគួ រ គឺ ាមសមគួ រដេ់ កំលណើត ដេ់ សតា ចដេមាៃភាវៈ ឬមិ ៃ
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មាៃភាវៈ ៃិ ង្មាៃអាយតៃៈប្បរិ ប្បូរ ឬមាៃអាយតៃៈមិ ៃប្បរិ ប្បូរ ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ លព្វេដេ់ ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃរូ ប្បោំង្លៃះ លដ្ឋយអំ ណាចកំលណើត
មាៃសំ លសទជៈជាលដើ ម ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បលសចកតី ជាប្ប់ោក់ ទង្ៃឹ ង្កំលណើតមុ ៃ យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
ចមៃពិ ត ព្ពះមាៃព្ពះភាគព្ាស់ព្វកយលៃះទុ កថា “ចតលសសោ លខ្ល ឥមា ោរីប្បុតត
លយាៃិ លយា កតមា ចតលសសោ” (១) ជាលដើ ម ចព្ប្បថា មាាេោរី ប្បុតត កំលណើត (រប្បស់សតា ) លៃះ
មាៃ ៤, កំលណើតោំង្ ៤ លតើ ដូ ចលមត ច ? គឺ កំលណើតចដេលកើ តអំ ពីស៊ុត ១ កំលណើតចដេលកើ ត
អំ ពីទឹក ១ កំលណើតចដេលកើ តអំ ពីលែើស ១ កំលណើតហាក់ ដូ ចជាអចណតតលៅលកើ ត ១ ។
មាាេោរី ប្បុតត ចុ ះកំលណើតចដេលកើ តអំ ពីស៊ុតលនាះ លតើ ដូ ចលមត ច ? មាាេោរី ប្បុតត
សតា ោំង្ឡាយចដេទមាលយៃូ វសំ ប្បកស៊ុ តលហើ យលកើ តលចែមក មាាេោរី ប្បុតត លៃះតថាគត
លៅថា កំលណើតចដេលកើ តអំ ពីស៊ុត ។
មាាេោរី ប្បុតត ចុ ះកំលណើតចដេលកើ តអំ ពីទឹក លតើ ដូ ចលមត ច ? មាាេោរី ប្បុតត សតា ោំង្
ឡាយចដេទមាលយៃូ វលព្ោមទឹ កលភាលះលហើ យលកើ ត

មាាេោរី ប្បុតត

លៃះតថាគតលៅថា

កំលណើតចដេលកើ តអំ ពីទឹក ។
មាាេោរី ប្បុតត កំលណើតចដេលកើ តអំ ពីលែើស លតើ ដូ ចលមត ច ? មាាេោរី ប្បុតត សតា
ោំង្ឡាយចដេលកើ តកា ុង្ព្តី សអ ុយកតី

កា ុង្ោកសពសអ ុយកតី

កា ុង្ៃំ្អូមកតី

កា ុង្រលត
ត ព្ជាំកតី

កា ុង្ព្ប្បឡាយទឹ កសំ អុ យកតី មាាេោរី ប្បុតត លៃះតថាគតលៅថា កំលណើតចដេលកើ តអំ ពីលែើស
ចកអ េ ។
មាាេោរី ប្បុតត ចុ ះកំលណើតហាក់ ដូ ចជាអចណតតលៅលកើ ត លតើ ដូ ចលមត ច ? ពួ កលទវា
ពួ កសតា ៃរក មៃុ សសពួ កខលះ ៃិ ង្វិ ៃិបាតពួ កខលះ មាាេោរី ប្បុតត លៃះតថាគតលៅថា កំលណើត
ហាក់ ដូ ចជាអចណតតលៅលកើ ត ។ មាាេោរី ប្បុតត កំលណើត (រប្បស់សតា ) មាៃ ៤ លៃះឯង្ ។

(១)

ម.មូ .(មហាសី ហនាទសូ ព្ត) ប្បិ .២០ ទំ .២៧៧
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កា ុង្ព្វកយោំង្លនាះ ព្វកយថា លយាៃិ ចព្ប្បថា កំលណើត បាៃដេ់ អាការចដេលកើ ត
លសចកតី ថា សតា ោំង្ឡាយ សូ មបីមាៃភាពល្សង្គាាលដ្ឋយគតិ លដ្ឋយភូ មិ ជាលដើ ម កាេមាៃ
អាការចដេលកើ តដូ ចគាា លោកក៏ រួប្បរួ មជាពួ កចតមួ យ លដ្ឋយអាការចដេលកើ តល ើង្លនាះ
ថាពួ កសំ លសទជៈ ថាពួ កឱប្បបាតិ កៈជាលដើ ម ។
ព្វកយថា អណឌជៈ ចព្ប្បថា សតា ចដេលកើ តកា ុង្ស៊ុ ត កំលណើតនៃសតា ចដេលកើ តកា ុង្
ស៊ុ ត ល្មះថា អណឌជលយាៃិ ។
ចំ ចណកសតា ចដេលកើ តកា ុង្សបូៃ ល្មះថា ជោពុ ជៈ កំលណើតនៃសតា ចដេលកើ ត
កា ុង្សបូៃ ល្មះថា ជោពុ ជលយាៃិ ។ សតា ចដេលកើ តពី លែើសចកអ េ ល្មះថា សំ លសទជៈ
កំលណើតនៃសតា ចដេលកើ តពី លែើសចកអ េល្មះថា សំ លសទជលយាៃិ សូ មបីព្ពះមាៃព្ពះភាគ
ព្ទង្់សចមត ង្ទី លកើ តលដ្ឋយអំ ណាចជាទី លោមកលព្គាក មិ ៃគួ រព្បាថាា លដ្ឋយព្វកយថា កា ុង្ព្តី សអ យ
ុ ដូ លចា ះជាលដើ មក៏ ពិត ចតប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា សូ មបីកាុង្ទី ោអតគួ រព្បាថាា មាៃទឹ កលដ្ឋះរាវ លព្ប្បង្ ទឹ កឃម ំ ុ សក រអំ លៅជាលដើ ម ក៏ ជាទី លកើ តនៃសំ លសទជសតា បាៃ ។
សតា ល្មះថា ឱប្បបាតិ កៈ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា លកើ តភាលម ហាក់ ដូ ចជាអចណតតលៅលកើ ត
លដ្ឋយលវៀរការលកើ តកា ុង្ស៊ុ តជាលដើ ម កំលណើតនៃសតា ពួ កឱប្បបាតិ កៈ ល្មះថា ឱប្បបាតិ កលយាៃិ ។
ព្វកយថា ពួ កលទវា លសចកតី ថា លទវាចាប្ប់ាំង្ពី ពួកចាតុ មម ហារាជិ កាល ើង្លៅ ជាពួ ក
ឱប្បបាតិ កៈចតមោ៉ាង្ ចំ ចណកពួ កភុ មម លទវា មាៃោំង្ ៤ កំលណើត ។
ព្វកយថា មៃុ សសពួ កខលះ លសចកតី ថា កា ុង្ប្បណា
ត មៃុ សសោំង្ឡាយ មៃុ សសចដេជា
ឱប្បបាតិ កៈក៏ មាៃ បាៃដេ់ មៃុ សសលដើ មកប្បប លដ្ឋយលព្ចើ ៃជាពួ កជោពុ ជៈៃុ ះឯង្ សូ មបីពួក
ចដេជាអណឌជៈក៏ មាៃខលះ ដូ ចជា ព្ពះលថរៈលកាៃត ប្បុតតពី រនាក់ ប្បង្ប្បអ ូៃ ដូ លចាាះ សូ មបីចដេជា
សំ លសទជៈក៏ មាៃខលះ ដូ ចជាលបាកា រោតិ ព្ព្វហម ណ៍ ចដេជាអាចារយប្បលព្ង្ៀៃសិ េបវិ ជាាដេ់
ព្ពះបាទប្បលសៃទិ លកាសេ ជាអា កលកើ តកា ុង្ដក

ូ ក កា ុង្ពួ កវិ ៃិបាត (ឬវិ ៃិបាតិ ក) ោំង្ឡាយ
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ក៏ យា៉ាង្លៃះ ពួ កៃិ ជាមតណាិកលព្ប្បត លកើ តជាឱប្បបាតិ កៈចតមោ៉ាង្ ដូ ចជាពួ កសតា ៃរក ពួ ក
សតា ដ៏ លសស ជាពួ កមាៃកំលណើតោំង្ ៤ ដូ ចជាពួ កយកស, សូ មបីពួកសតា ោំង្ឡាយោំង្ពួ ង្
ចដេមាៃលជើ ង្ ៤ មាៃោលប្ប មាៃខលួៃចវង្ជាលដើ ម ក៏ មាៃកំលណើតោំង្ ៤ លនាះ ។
កា ុង្សង្គហៈ ព្ពះអៃុ រុោធចារយ រួ មប្បញ្ា ូេពួ កអណឌជៈ ៃិ ង្ជោពុ ជៈ ជាកំលណើតចត
មួ យ លៅថា គពភ លសយយកៈ លព្ព្វះភាវៈជាសតា លកើ តកា ុង្គភ៌ មាាដូ ចគាា កាេលប្បើ ដូលចា ះ
កំលណើតលៃះ អាចរាប្ប់ថាមាៃ ៣ មាៃគពភ លសយយកកំលណើតជាលដើ ម ក៏ បាៃ ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេថា “កា ង្
ុ ប្បដិ សៃធិ កាេ ទសកៈ ៧ គឺ ចកា ទ
ុ សកៈ ។េ។ ៃិ ង្វតថ ុ
ទសកៈ រចមង្ព្បាកដដេ់ សតា ោំង្ឡាយចដេជាសំ លសទជៈ ៃិ ង្ឱប្បបាតិ កៈ” ដូ លចា ះ ប្បណឌិតកុ ំ
គប្បបីយេ់ ថា ព្វកយលៃះសចមត ង្ថា សតា ២ កំលណើតលៃះ មាៃអតត ភាពខណៈលកើ តប្ប៉ាុ ៃគាា លស
ចកតី ពិត សតា ចដេជាសំ លសទជៈ ដំ ប្បូង្មាៃរាង្កាយតូ ច លកើ តអាព្ស័ យដក

ូ កជាលដើ ម

លហើ យក៏ ធំធាត់ ាមេំ ដ្ឋប្ប់ ដូ ចជាលបាកា រោតិ ព្ព្វហម ណ៍ ចដេមាៃរាង្កាយតូ ចប្ប៉ាុ ៃលមនដ
លដកលៅកា ុង្ដក

ូក

ាប្បសលឃើ ែលហើ យក៏ យកលៅចិ ញ្ាឹមប្បី បាច់ ចថរកា

ចលព្មើ ៃធំ ធាត់

ប្បៃតិ ចមត ង្ៗាមេំ ដ្ឋប្ប់ ដូ លចាាះឯង្ ពួ កឱប្បបាតិ កៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ ចដេមាៃអតត ភាពធំ លពែវ័ យ
ខណៈចដេលកើ ត មាៃអវយវៈតូ ចធំ ប្បរិ ប្បូរ ដូ ចមៃុ សសចដេមាៃអាយុ ១៦ ឆ្ងាំ លព្ព្វះដូ លចាាះ
លទើ ប្បគប្បបីព្ជាប្បថា ព្វកយលៃះ លោកព្គាៃ់ ចតសចមត ង្ឲ្យព្ជាប្បថា មាៃព្ប្បលភទកោប្បខណៈ
ចដេលកើ តលសមើ គាាប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ

លដ្ឋយអំ ណាចភាវៈជាសតា ចដេមាៃឥន្ទៃេិ យមិ ៃខាះខ្លត

មាៃ

អាយតៃៈប្បរិ ប្បូរ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លោកលទើ ប្បលព្វេថា “លដ្ឋយអំ ណាចចំ ៃួៃកោប្បចដេ
កំណត់ ទុ កយា៉ាង្ខពស់ប្បំ ្ុត” គឺ កំណត់ ចំ ៃួៃកោប្បបាៃដូ ចលព្វេមកលៃះ យា៉ាង្ខពស់ប្បំ ្ុត ។
លោកលព្វេថា “កា ុង្ព្គាខលះរចមង្មិ ៃមាៃចកា ទ
ុ សកៈ ។េ។ ៃិ ង្ភាវទសកៈខលះ”
លដ្ឋយអំ ណាចខ្លាក់ ពី កំលណើត ថល ង្់ពីកំលណើត មិ ៃមាៃឃាៃៈ ជាលខេើយ ឬជាសតា ចដេលកើ ត
លដើ មកប្បប(មៃុ សសចដេលកើ តលដើ មកប្បបមិ ៃមាៃភាវៈលទ) លសចកតី ថា ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ខ្លាក់ ពី កំលណើត
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ឬថល ង្់ពីកំលណើតណាមួ យ ក៏ រចមង្មាៃ ៦ ទសកៈ, ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ោំង្ខ្លាក់ ោំង្ថល ង្់ពីកំលណើត ក៏
រចមង្មាៃ ៥ ទសកៈ យា៉ាង្លៃះជាលដើ ម ។
កា ុង្ប្បណា
ត សតា ចដេជាសំ លសទជៈ ៃិ ង្ឱប្បបាតិ កៈោំង្លនាះ គប្បបីព្ជាប្បថា ការចដេ
ពួ កឱប្បបាតិ កៈ ៃិ ង្សំ លសទជៈមិ ៃមាៃចកា ុ ៃិ ង្លោតៈ លព្ព្វះភាពខាះខ្លតនៃឥន្ទៃេិ យ ការចដេ
ពួ កសំ លសទជៈមិ ៃមាៃភាវរូ ប្ប លព្ព្វះភាវៈជាលខេើយ ការចដេពួ កឱប្បបាតិ កៈមិ ៃមាៃៃូ វភាវរូ ប្ប
លដ្ឋយអំ ណាចជាអា កលកើ តលដើ មកប្បប ចំ ចណកការមិ ៃមាៃឃាៃៈ លោកលព្វេទុ កសព្មាប្ប់
អា កជាសំ លសទជៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ មិ ៃចមៃសតា ចដេជាឱប្បបាតិ កៈលទ លព្ព្វះថា ឱប្បបាតិ កសតា ព្គប្ប់
ព្ប្បលភទ រចមង្មាៃឃាៃៈជាព្ប្បចាំ លដ្ឋយព្ទង្់ព្ាស់ទុ កព្ពមោំង្ជិ វាា ។
ចមៃពិ ត កា ុង្ ធមម ហទយវិ ភង្គ ព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ១១ លវៀរសោេយតៃៈសព្មាប្ប់
ឱប្បបាតិ កសតា ចដេមាៃអាយតៃៈប្បរិ ប្បូរ

លដ្ឋយព្វកយថា

“កាមធាតុ យា

ឧប្បប្បតតិ កា លណ

កសសចិ ឯកាទោយតនាៃិ បាតុ ភវៃតិ , កសសចិ ទោយតនាៃិ បាតុ ភវៃតិ , កសសចិ អប្បរាៃិ ប្បិ
ទោយតនាៃិ ប្បិ បាតុ ភវៃតិ , កសសចិ
បាតុ ភវៃតិ

(១)”

ៃវាយតនាៃិ

បាតុ ភវៃតិ , កសសចិ សាតយតនាៃិ

ចព្ប្បថា “កា ុង្ខណៈនៃប្បដិ សៃធិ កាង្
ុ កាមធាតុ (កាមភព) អាយតៃៈ ១១ នៃសតា

ពួ កខលះ លកើ តព្បាកដ, អាយតៃៈ ១០ នៃសតា ពួ កខលះ លកើ តព្បាកដ, អាយតៃៈ ១០ លទៀត នៃសតា
ពួ កខលះ លកើ តព្បាកដ, អាយតៃៈ ៩ នៃសតា ពួ កខលះ លកើ តព្បាកដ, អាយតៃៈ ៧ នៃសតា ពួ កខលះ
លកើ តព្បាកដ” ។ កា ង្
ុ ព្វកយចដេព្ទង្់ព្ាស់ទុ កលៃះៃឹ ង្លឃើ ែថា ព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ១០ ទុ ក
២ លេើ ក លេើ កទី ១ ព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ១០ លវៀរ ចកាាាយតៃៈសព្មាប្ប់សតា ចដេខ្លាក់ , លេើ ក
ទី ២ ព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ១០ លវៀរលោាយតៃៈ សព្មាប្ប់សតា ចដេថល ង្់, ព្ទង្់ព្ាស់
អាយតៃៈ ៩ លវៀរអាយតៃៈោំង្ ២ ដូ ចលព្វេលនាះ សព្មាប្ប់សតា ចដេោំង្ខ្លាក់ ោំង្ថល ង្់,
ព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ៧ លវៀរចកាាាយតៃៈ លោាយតៃៈ ឃានាយតៃៈ ជិ វាាយតៃៈ ៃិ ង្

(១)

អ.ភិ . ៨២ ទំ .៣០៧
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សោេយតៃៈ សព្មាប្ប់គពភ លសយយកសតា ។
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃឱប្បបាតិ កសតា ចដេមិ ៃមាៃឃាៃៈខលះលនាះ

ព្ពះអង្គព្ទង្់ៃឹង្ព្ាស់

អាយតៃៈ ១០ ដេ់ លៅ ៣ លេើ ក គឺ លេើ កដំ ប្បូង្ព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ១០ សព្មាប្ប់សតា ចដេ
ខ្លាក់ , លេើ កទី ២ សព្មាប្ប់សតា ចដេថល ង្់, លេើ កទី ៣ សព្មាប្ប់សតា ចដេមិ ៃមាៃឃាៃៈ ៃិ ង្
ព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ៩ ទុ ក ៣ លេើ កដូ ចគាា គឺ លេើ កដំ ប្បូង្សព្មាប្ប់សតា ចដេខ្លាក់ ៃិ ង្ថល ង្់,
លេើ កទី ២ សព្មាប្ប់សតា ចដេខ្លាក់ ៃិ ង្មិ ៃមាៃឃាៃៈ ៃិ ង្លេើ កទី ៣ សព្មាប្ប់សតា ចដេថល ង្់
ៃិ ង្មិ ៃមាៃឃាៃៈ ចថមោំង្ព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ៨ ទុ កមួ យលេើ ក សព្មាប្ប់សតា ចដេខ្លាក់
ថល ង្់ ៃិ ង្មិ ៃមាៃឃាៃៈ ចតព្ទង្់មិៃបាៃព្ាស់ទុ កយា៉ាង្លៃះល ើយ លព្ព្វះដូ លចាាះ ឱប្បបាតិ កសតា រចមង្មិ ៃមាៃការខាះខ្លតឃាៃៈល ើយ ។ លសចកតី លៃះ សមដូ ចព្ពះអដឋ កថាចារយលព្វេ
ទុ កកា ុង្អដឋ កថាយមកៈ ថា “អឃាៃលកា ឧប្បបាតិ លកា ៃតថិ
អដ្ឋឋយតនាៃី តិ វលទយយ

(១)”

យទិ

ភលវយយ, កសសចិ

ចព្ប្បថា “ឱប្បបាតិ កសតា ចដេមិ ៃមាៃឃាៃៈ រចមង្មិ ៃមាៃ,

ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មាៃ ព្ពះមាៃព្ពះភាគព្ទង្់ៃឹង្ព្ាស់ថា ប្បុ គគេខលះព្បាកដអាយតៃៈ ៨ (លវៀរចកា ុ
លោតៈ ៃិ ង្ឃាៃៈ)” ទុ កដូ លចា ះ ។ លព្ព្វះដូ លចាាះ ព្ពះអៃុ រុោធចារយសំ លៅយកសតា ចដេជា
សំ លសទជៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្វេថា “កា ុង្ព្គាខលះ រចមង្មិ ៃមាៃចកា ុទសកៈ ។េ។ មិ ៃមាៃឃាៃៈ”
មោ៉ាង្លទៀត ព្វកយថា ប្បុ គគេខលះព្បាកដអាយតៃៈ ៧ ដូ លចា ះ ជាព្វកយលព្វេដេ់ ប្បុ គគេចដេមិ ៃ
មាៃសូ មបីឃាៃៈលនាះ ព្ពះអង្គព្ទង្់ព្ាស់សំ លៅយកគពភ លសយយកសតា លនាះ មិ ៃបាៃសំ លៅ
យកសំ លសទជសតា ្ង្លទ លព្ព្វះពួ កសំ លសទជៈមិ ៃមាៃការកាៃ់ យកអាយតៃៈ ៧ ល ើយ ។
ចំ ចណកព្វកយកា ុង្អដឋ កថាចដេថា “ព្ពះមាៃព្ពះភាគព្ទង្់ព្ាស់អាយតៃៈ ១១ ទុ ក
ព្ទង្់សលន្ទង្ខគះសំ លសទជកំលណើតចូ េលៅកា ុង្ពួ កឱប្បបាតិ កសតា

លដ្ឋយភាវៈជាអា កមាៃ

អាយតៃៈប្បរិ ប្បូរ” ដូ លចា ះ, គប្បបីព្ជាប្បថា ព្វកយលនាះ លោកលព្វេទុ កមិ ៃបាៃមាៃៃ័ យថា ពួ ក

(១)

ប្បរមតថ ទី ប្បៃី ប្បញ្ា ប្បករណដឋ កថា
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សំ លសទជសតា មាៃការកំណត់ នៃអាយតៃៈដូ ចពួ កឱប្បបាតិ កសតា ព្គប្ប់យា៉ាង្ ចតលោះប្បី យា៉ាង្
ណា

លោកព្គាៃ់ ចតសលន្ទង្ខគះពួ កសំ លសទជសតា ចដេមាៃអាយតៃៈប្បរិ ប្បូរ

ចូ េកា ុង្ពួ ក

ឱប្បបាតិ កសតា លព្វេចំ ៃួៃអាយតៃៈលៅព្ពមៗ គាាៃឹ ង្ពួ កឱប្បបាតិ កសតា ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លព្ព្វះថា
ពួ កសំ លសទជៈចដេមាៃអាយតៃៈប្បរិ ប្បូរ

មិ ៃមាៃការខាះខ្លតនៃអាយតៃៈណាមួ យល ើយ

ក៏ មាៃ ។
សតា ោំង្ឡាយល្មះថា គពភ លសយយក លព្ព្វះមាៃអតថ ថា លៅកា ុង្គភ៌ គឺ កា ុង្ន្េ រប្បស់
មាា គពភ លសយយកៈៃុ ះឯង្ ល្មះថា សតា លព្ព្វះភាវៈជាអា កជាប្ប់ជំព្វក់ លៅកា ុង្ខៃធ ោំង្ឡាយ
មាៃរូ ប្បកា ៃធជាលដើ ម លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា គពភ លសយយកសតា ។
ព្វកយថា ទសកៈ ៣ ។េ។ រចមង្ព្បាកដ លសចកតី ថា ទសកៈ ៣ មាៃកាយទសកៈជា
លដើ មលនាះ រចមង្ព្បាកដដេ់ សតា ចដេលកើ តកា ុង្ស៊ុ ត ៃិ ង្កា ុង្សបូៃ ជាប្បណា
ត ទសកៈចដេ
លោកលៅរួ មគាាថា “កេេរូ ប្ប” ចដេរួ ម្ត ំ ុគាាមាៃសភាពថាលមាៃព្ប្បមាណប្ប៉ាុ ៃតំ ណក់ លព្ប្បង្
េង ថាលចដេលៅសេ់ ជាប្ប់ព្តង្់ចុង្លរាមលចៀមមួ យសរនសចដេលកើ តកា ុង្នថង លនាះ

ចដេលគ

ព្ជេក់ ចូ េលៅកា ង្
ុ លព្ប្បង្េង លហើ យលេើ កល ើង្មកវិ ែ កា ុង្ព្គាខលះមិ ៃ មាៃភាវទសកៈ លដ្ឋយ
អំ ណាចជាសតា ចដេមិ ៃមាៃភាវរូ ប្ប ។
ព្វកយថា លព្កាយពី លនាះ គឺ លព្កាយពី ប្បដិ សៃធិ ។
ព្វកយថា

កា ង្
ុ ប្បវតតិ កាេ

ទសកៈោំង្ឡាយមាៃចកា ទ
ុ សកៈជាលដើ ម

រចមង្ព្បាកដ

លសចកតី ថា កា ុង្ប្បវតតិ កាេ គឺ កា ុង្សបាតហ៍ ទី ៧ ឬកា ុង្សបាតហ៍ ទី ១១ ាមមតិ រប្បស់ព្ពះដី កាចារយ
ទសកៈោំង្ឡាយ មាៃចកា ុទសកៈជាលដើ ម រចមង្ព្បាកដ ាមេំ ដ្ឋប្ប់ យា៉ាង្លៃះ គឺ កាុង្សបាតហ៍
ទី ៧ ឬទី ១១ លនាះ មាៃចកា ុទសកៈព្បាកដ, លដ្ឋយកៃល ង្លៅ ៧ នថង រាប្ប់ាំង្ពី កាេព្បាកដនៃ
ចកា ុទសកៈ លោតទសកៈរចមង្ព្បាកដ, លដ្ឋយកៃល ង្លៅ ៧ នថង រាប្ប់ាំង្ពី កាេព្បាកដនៃ
លោតទសកៈលនាះ ឃាៃទសកៈរចមង្ព្បាកដ, លដ្ឋយកៃល ង្លៅ ៧ នថង រាប្ប់ាំង្ពី កាេព្បាកដ

387
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នៃឃាៃទសកៈលនាះ ជិ វាាទសកៈរចមង្ព្បាកដ ដូ លចា ះ ។ ចមៃពិ ត សូ មបីកាុង្អដឋ កថា លោកក៏
បាៃសចមត ង្ទុ កយា៉ាង្លៃះឯង្ ។
ព្វកយថា

ការលកើ តប្បៃត គាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃកមម ជាសមុ ដ្ឋឋៃ

ចាប្ប់ាំង្ពី ប្បដិ សៃធិ លៅ
ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

លសចកតី ថា

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

ការលកើ តប្បៃត គាានៃរូ ប្បកោប្បចដេលកើ តអំ ពីកមម រចមង្

គឺ រចមង្លកើ តល ើង្ចាប្ប់ាំង្ពី ប្បដិ សៃធិ

គឺ ាំង្ពី ឧប្បាទខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតត

ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ លហើ យរេត់ លៅព្ពមគាាៃឹ ង្ភង្គខណៈនៃចិ តតដួ ង្ទី ១៧, សូ មបីកាុង្ឋិ តិ ខណៈ សូ មបី
កា ុង្ភង្គខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតត ក៏ មាៃរូ ប្បលកើ តពី កមម ាំង្ល ើង្ លហើ យព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយព្ប្បការ
យា៉ាង្លៃះឯង្ សូ មបីកាុង្ព្គប្ប់ៗ ខណៈ (ឧប្បាទខណៈ, ឋិ តិ ខណៈ, ភង្គខណៈ) នៃចិ តតុប្បាទ
ោំង្ឡាយចាប្ប់ាំង្ពី ភវង្គដួង្ទី ១ លៅ ក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា ។
ព្វកយថា ការលកើ តប្បៃត គាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃចិ តតជាសមុ ដ្ឋឋៃ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅចាប្ប់
ាំង្ពី ចិតតដួ ង្ទី ២ លសចកតី ថា ការលកើ តប្បៃត គាានៃរូ ប្បកោប្បចដេលកើ តពី ចិតត រចមង្លកើ តល ើង្
ចាប្ប់ាំង្ពី ឧប្បាទខណៈនៃចិ តតដួ ង្ទី ២ គឺ ភវង្គ ដួង្ទី ១ លហើ យព្ប្បព្ពឹ តតលៅ សូ មបីប្បនាេប្ប់ពី លនាះ
ក៏ យា៉ាង្លៃះដូ ចគាា រចមង្លកើ តល ើង្ចំ លព្វះព្តង្់ឧប្បាទខណៈនៃចិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លវៀរចិ តតចដេ
មិ ៃអាចញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្បាៃ ដូ ចលព្វេលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ។
ព្វកយថា

ការលកើ តប្បៃត គាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ

ចាប្ប់ាំង្ពី ឋិតិ កាេ លសចកតី ថា ការលកើ តប្បៃត គាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃរចមង្
លកើ តល ើង្កា ុង្ឋិ តិ កាេ គឺ កា ុង្កាេាំង្លៅនៃប្បដិ សៃធិ ចិតត អធិ ប្បាយថា រូ ប្បកោប្បចដេ
លកើ តពី ឧតុ រចមង្ព្បាកដចាប្ប់ាំង្ពី ឋិតិ ខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតតលៅ ចមៃពិ ត ឧតុ ចដេលកើ ត
ល ើង្ព្ពមគាាៃឹ ង្ឧប្បាទខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតត

រចមង្ញាុំង្ឧតុ ជរូ ប្បឲ្យលកើ តាមេំ ដ្ឋប្ប់យា៉ាង្

លៃះ គឺ េុ ះលកើ តល ើង្លហើ យដេ់ ៃូ វឋិ តិ ខណៈរប្បស់ខលួៃ រចមង្ញាុំង្សុ ទធ ដឋ ករូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្
កា ុង្ឋិ តិ ខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតតលនាះ

ឧតុ ចដេលកើ តល ើង្កា ុង្ឋិ តិ ខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតតលនាះ

េុ ះដេ់ ឋិ តិ ខណៈ ក៏ រចមង្ញាុំង្សុ ទធ ដឋ ករូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្កា ុង្ភង្គខណៈនៃប្បដិ សៃធិ ចិតតលនាះ
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ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ព្វកយថា ការលកើ តប្បៃត គាានៃរូ ប្បកោប្បចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
ចាប្ប់ាំង្ពី ព្គាចដេឱជៈ្ាយលៅ លសចកតី ថា សព្មាប្ប់សតា ចដេជាគពភ លសយយកៈ ចាប្ប់ាំង្ពី
ព្គាចដេឱជៈលចែពី អាហារចដេមាាប្បរិ លភាគ

្ាយលៅកា ុង្សរី រៈាមសរនសនាំរស,

សព្មាប្ប់សតា ចដេជាសំ លសទជៈ ៃិ ង្ឱប្បបាតិ កៈ ចាប្ប់ាំង្ពី ឱជៈលចែពី លសមា ៈចដេលៅកា ុង្
មាត់ ជាលដើ ម្ាយលៅកា ុង្សរី រៈាមសរនសនាំរស ។
ព្ពះអៃុ រុោធចារយលព្វេថា

“ចំ ចណកកា ង្
ុ មរណកាេ

កមម ជរូ ប្បោំង្ឡាយរចមង្មិ ៃ

លកើ តល ង្
ើ ចាប្ប់ាំង្ពី ឋិតិ ខណៈនៃចិ តតដួ ង្ទី ១៧ ចដេមាៃចុ តិជាដួ ង្ដំ ប្បូង្” ព្វកយលៃះមាៃ
លសចកតី ថា កា ុង្មរណកាេ គឺ កា ង្
ុ កាេជិ តោលប្ប់ កមម ជរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្ព្គប្ប់ៗ ខណៈោំង្
៣ នៃចិ តត ុប្បាទ កាេមកដេ់ ចិ តតុប្បាទដួ ង្ទី ១៧ ចដេមាៃចុ តិចិ តត ជាដួ ង្ដំ ប្បូង្ គឺ មាៃចុ តិ
ចិ តតជាដួ ង្ទី ១ លហើ យ រាប្ប់ថយលព្កាយ ចាប្ប់ាំង្ពី ឋិតិ កាេ គឺ ឋិ តិ ខណៈនៃចិ តតដួ ង្ទី ១៧
លនាះជាលដើ មលៅ រចមង្មិ ៃមាៃកមម ជរូ ប្បថមី លកើ តល ើង្ល ើយ ។
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ ប្បនាេប្ប់ពី លនាះលៅ លៅមាៃកមម ជរូ ប្បថមី លកើ តល ើង្បាៃលទៀត លសចកតី ោលប្ប់
រចមង្មិ ៃមាៃ លសចកតី ថា សតា អាចលព្វេបាៃថា ោលប្ប់លហើ យ ក៏ លព្ព្វះកមម ជរូ ប្បរេត់ លៅ ដូ ច
ប្បូ រាណាចារយោំង្ឡាយលព្វេថា ៖
អាយុ ឧោម ច វិញ្ញញណំ

យោ កាយំ ជហៃតិ មំ

អប្បវិ លោធ តោ លសតិ

ៃិ រតថ ំ វ កេិ ង្គរំ ។

“ធម៌ ៣ យា៉ាង្លៃះ គឺ អាយុ កដី លភលើ ង្ធាតុ កដី វិ ញ្ញញណកដី ចតេះប្បង្់កាយលៃះលៅកា ុង្កាេ
ណាលហើ យ (កាយលៃះ ក៏ ដេ់ ៃូ វលសចកដី មិៃគួ រៃឹ ង្ទុ កដ្ឋក់ ឲ្យលៅលេើ ្េ ះសចមបង្បាៃល ើយ)
លគចតង្នាំយកលៅលចាេឲ្យលដកសង្កត់លៅ (លេើ ច្ៃដី ) កា ុង្កាេលណាះឯង្
ឧសរកព្ប្បលយាជៃ៍ គាមៃល ើយ” ។
ព្វកយថា អាយុ បាៃដេ់ ជី វិតិន្ទៃេិ យ ចដេជាកមម ជរូ ប្បៃុ ះឯង្ ។

ដូ ចជាអង្កត់

389
រូប្បប្បវត្តិក្កម្ (លំដ្ឋប្ប់ ននការប្ប្បប្រឹ ត្តសៅននរូប្ប)

ព្វកយថា

ចំ ចណកកមម ជរូប្បោំង្ឡាយចដេលកើ តល ង្
ើ មុ ៃ

រេត់ លៅព្ពមគាាៃឹ ង្ចុ តិចិតតៃុ ះឯង្

លសចកតី ថា

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលហើ យ

កមម ជរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្មុ ៃឋិ តិ កាេនៃ

ចិ តតដួ ង្ទី ១៧ គឺ លកើ តល ើង្ព្តង្់ឧប្បាទខណៈនៃចិ តតដួ ង្ទី ១៧ លៃះឯង្ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
លហើ យរេត់ លៅព្ពមគាាៃឹ ង្ចុ តិ ចិ តត

គឺ ព្ពមគាាៃឹ ង្ភង្គខណៈនៃចុ តិចិ តតៃុ ះឯង្

លដ្ឋយការ

កំណត់ ចដេលព្វេថា អាយុ រប្បស់រូ ប្បធម៌ លសមើ គាាៃឹ ង្ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅរប្បស់ចិ តត ១៧ ខណៈ
ចំ ចណកកមម ជរូ ប្បចដេលកើ តមុ ៃលនាះលទៀត មិ ៃមាៃព្វកយចដេព្តូវលព្វេដេ់ ល ើយ លព្ព្វះ
ង្ខយយេ់ លហើ យ ។
ព្វកយថា ប្បនាេប្ប់ពី លនាះលៅចិ តតជរូប្ប ៃិ ង្អាហារជរូ ប្ប រចមង្រេត់ លៅ លសចកតី ថា
ប្បនាេប្ប់ពី លនាះ (គឺ ប្បនាេប្ប់ពី ការរេត់ លៅនៃកមម ជរូ ប្បចដេលកើ តល ើង្ព្គាចុ ង្លព្កាយ) ចិ តតជរូ ប្ប
ៃិ ង្អាហារជរូ ប្បចដេលកើ តលហើ យ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្សរី រៈចដេោលប្ប់លហើ យប្បៃតិ ច លហើ យ
រេត់ លៅមិ ៃលកើ តលទៀតល ើយ

លព្ព្វះកា ុង្ខៃធ សនាតៃចដេមិ ៃមាៃជី វិត

មិ ៃមាៃការលកើ ត

ល ើង្នៃចិ តតជរូ ប្ប ៃិ ង្អាហារជរូ ប្បោំង្លនាះល ើយ ចំ ចណកអាចារយពួ កខលះលព្វេថា ចិ តតជរូ ប្ប
រចមង្រេត់ លៅមុ ៃចុ តិចិ តត ។
ចំ ចណករូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ

រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគាា

ចាប្ប់ាំង្ពី កាុង្

សរី រៈចដេលៅមិ ៃោៃ់ ោលប្ប់ រហូ តដេ់ សរី រៈចដេោលប្ប់លហើ យ ចដេដេ់ ៃូ វការរាប្ប់ថាជា
ខៃធ សនាតៃខ្លង្លព្ត ។ ព្វកយកា ុង្គាថាមាៃៃ័ យង្ខយយេ់ លហើ យ ។
អធិ ប្បាយេំ ដ្ឋប្ប់ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃរូ ប្បកា ង្
ុ រូប្បភព ៃិ ង្អសញ្ញី សតា
លហតុ ្េកា ុង្ការមិ ៃមាៃឃាៃៈ ជិ វាា ៃិ ង្កាយកា ុង្រូ ប្បលោក បាៃលព្វេលហើ យកា ុង្
ព្វកយអធិ ប្បាយប្បរិ លចេ ទទី ៣ លព្ព្វះលហតុ លនាះ ពួ កព្ពហម លទើ ប្បមិ ៃមាៃឃាៃទសកៈ ជិ វាាទសកៈ
ៃិ ង្កាយទសកៈ ចំ ចណកភាវរូ ប្បោំង្ ២ រចមង្មិ ៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្រូ ប្បលោកល ើយ លព្ព្វះ
ភាវរូ ប្បោំង្ ២ លកើ តពី កមម ចដេមាៃកាមរាគៈ លដ្ឋយអំ ណាចលមថុ ៃធមម ជាឧប្បៃិ សស័យចដេ
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កាមរាគៈលនាះមិ ៃមាៃដេ់ ពួ កព្ពហម លទ

លព្ព្វះព្តូវកមាលំង្រប្បស់ភាវនាព្គប្បសង្កត់លហើ យ

លដ្ឋយេអ ។
ល្មះថា មិ ៃមាៃកោប្បោំង្ឡាយចដេលកើ តពី អាហារ លព្ព្វះអាហារ លព្វេគឺ ឱជារូ ប្បសូ មបីលៅកា ុង្សរី រៈ

មិ ៃមាៃការញាុំង្រូ ប្បឲ្យលកើ តល ើង្លទ

លព្ព្វះមិ ៃមាៃអាហារចដេ

ប្បរិ លភាគ ចមៃពិ ត ឧតុ ៃិ ង្អាហារខ្លង្កា ុង្បាៃឧតុ ៃិ ង្អាហារខ្លង្លព្តជាឧប្បៃិ សសយប្បបចា័ យ
មុ ៃ លហើ យលទើ ប្បអាចញាុំង្រូ ប្បចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ ៃិ ង្ចដេមាៃអាហារជាសមុ ដ្ឋឋៃឲ្យ
លកើ តល ើង្បាៃ

លព្ព្វះលហតុ ចដេមិ ៃបាៃរូ ប្បចដេលកើ តពី អាហារជាប្បចា័ យព្ទព្ទង្់អតត ភាព

ដូ ចសតា កា ុង្កាមភព ពួ កព្ពហម លទើ ប្បមាៃជី វិតៃវកកោប្បៃុ ះឯង្ លកើ តជាព្ប្បចាំ ជួ យព្ទព្ទង្់
អតត ភាពជំៃួសអាហារ

លហើ យជី វិតៃវកលៃះព្ជួតព្ជាប្បសពា សព្វ៌ង្គកាយជំៃួសកាយទសកៈ

លព្ព្វះពួ កព្ពហម មិ ៃមាៃកាយទសកៈលទ ។
ព្វកយថា លព្ព្វះដូ លចាាះ ពួ កអសញ្ញី សតា ោំង្លនាះលទើ ប្បមាៃចំ លព្វះជី វិតៃវក ជាលដើ ម
ព្ពះអៃុ រុោធចារយសចមត ង្ឲ្យព្ជាប្បថា រូ ប្បរប្បស់អសញ្ញី សតា មាៃ ២ សមុ ដ្ឋឋៃប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ គឺ កមម ៃិ ង្
ឧតុ

បាៃដេ់ ជី វិតៃវកកោប្បចដេលកើ តល ើង្កា ុង្ប្បដិ សៃធិ កាេ ៃិ ង្កា ុង្ប្បវតតិ កាេ ៃិ ង្

រូ ប្បកោប្បោំង្ឡាយចដេមាៃឧតុ ជាសមុ ដ្ឋឋៃ

លវៀរសទេ ៃវកចដេលកើ តល ើង្ចំ លព្វះកា ុង្

ប្បវតតិ កាេ ។
សង្គហគាថានៃរូ ប្បប្បវតតិ កក ម
អដឋ វីសតិ កាលមសុ

លហាៃតិ លតវី ស រូ ប្បិសុ

សតត រលសវាសញ្ញី ៃំ

អរូ លប្ប ៃតថិ កិ ញ្ាិប្បិ

សលោេ វិ កាលរា ជរា

មរណលញ្ញាប្បប្បតតិ យំ

ៃ េពភ ៃតិ ប្បវលតត តុ

ៃ កិ ញ្ាិប្បិ ៃ េពភ តិ ។

កា ុង្កាមភពោំង្ឡាយ មាៃរូ ប្ប ២៨, កា ុង្រូ ប្បភពោំង្ឡាយមាៃរូ ប្ប ២៣, ពួ កអសញ្ញី
សតា មាៃរូ ប្ប ១៧ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ កា ុង្អរូ ប្បភពមិ ៃមាៃរូ ប្បណាមួ យ សទេ រូ ប្ប វិ ការរូ ប្ប ជរារូ ប្ប ៃិ ង្
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រូប្បប្បវត្តិក្កម្ (លំដ្ឋប្ប់ ននការប្ប្បប្រឹ ត្តសៅននរូប្ប)

មរណរូ ប្ប (អៃិ ចាារូ ប្ប) រចមង្មិ ៃមាៃកា ុង្ព្គាលកើ តល ើង្ (កា ុង្ប្បដិ សៃធិ កាេ) ចំ ចណកកា ង្
ុ
ប្បវតតិ កាេៃឹ ង្មិ ៃមាៃរូ ប្បណាមួ យក៏ លទ ។
លៃះជាេំ ដ្ឋប្ប់ការព្ប្បព្ពឹ តតលៅនៃរូ ប្បកា ុង្រូ ប្បសង្គ ហៈលៃះ ។
អធិ ប្បាយសង្គហគាថានៃរូ ប្បប្បវតតិ កក ម
កា ុង្រូ ប្បភពោំង្ឡាយ មាៃរូ ប្ប ២៣ លព្ព្វះមិ ៃមាៃរូ ប្ប ៥ យា៉ាង្ គឺ ឃាៃៈ ជិ វាា កាយ ៃិ ង្
ភាវរូ ប្បោំង្ ២ ។
អាចារយពួ កខលះលព្វេថា កា ុង្រូ ប្បភពលនាះ ខៃធ ចដេលកើ តពី រូបាវចរកុ សេកមម រចមង្
មិ ៃមាៃការកលព្មើ កនៃធាតុ ចដេលធាើ ៃូវភាពធង ៃ់ជាលដើ មល ើយ លព្ព្វះដូ លចាាះ លព្ព្វះមិ ៃមាៃ
ធម៌ ចដេជាប្បដិ ប្បកា , វិ ការរូ ប្ប ៣ មាៃេហុ ារូ ប្បជាលដើ ម លទើ ប្បមិ ៃព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្រូ ប្បភព
ដូ លចា ះ ។ សូ មល្លើ យកា ុង្ព្វកយរប្បស់អាចារយោំង្លនាះយា៉ាង្លៃះថា លសចកតី ពិត ការកលព្មើ កនៃ
ធាតុ ចដេលធាើ ៃូវភាពធង ៃ់ លពកជាលដើ ម រចមង្មិ ៃមាៃកា ុង្រូ ប្បភពល ើយ លោះប្បី ដូលចាាះ វិ ការរូ ប្ប
៣ មាៃេហុ ាជាលដើ ម ក៏ រចមង្ព្ប្បព្ពឹ តតលៅកា ុង្រូ ប្បភពលនាះបាៃ លព្ព្វះថា កា ុង្រូ ប្បភពលនាះ
សូ មបីមិៃមាៃការកលព្មើ កនៃធាតុ ចដេលធាើ ៃូ វភាពធង ៃ់ជាលដើ ម វិ ការរូ ប្បោំង្ ៣ ក៏ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅ
កា ុង្ភពោំង្លនាះ លដ្ឋយមិ ៃមាៃការសមលឹ ង្ដេ់ កិ ចា គឺ ការសង ប្ប់រមាងប្ប់ធម៌ ចដេជាប្បដិ ប្បកា មាៃ
ភាពធង ៃ់ជាលដើ ម ចតលដ្ឋយព្ប្បការដនទ គឺ ព្ប្បព្ពឹ តតលៅលដ្ឋយជាអង្គព្ប្បកប្បនៃកិ រិយាចដេមាៃ
ភាពព្សស់ប្បស់នព្កចេង្នៃរូ ប្បធម៌ ោំង្ឡាយ ព្ប្បសិ ៃលប្បើ េហុ ារូ ប្បជាលដើ ម មិ ៃលកើ តដេ់
ពួ កព្ពហម

លដ្ឋយលហតុ ្េថា មិ ៃមាៃធម៌ ចដេជាប្បដិ ប្បកា លោត លប្បើ ដូលចាាះ េហុ ា-

លចតសិ កជាលដើ ម ក៏ មិៃលកើ តកា ុង្សលហតុ កកិ រិយាចិ តតរប្បស់ព្ពះអរហៃត ោំង្ឡាយចដរ លព្ព្វះ
លោកមិ ៃមាៃកិ លេសណាមួ យចដេលធាើ ៃូវភាពធង ៃ់ជាលដើ ម (ដេ់ ចិ តតៃិ ង្លចតសិ ក) ល ើយ។
ព្វកយថា សទេ រូ ប្ប វិ ការរូ ប្ប ជាលដើ ម លោកលព្វេទុ កលដ្ឋយអំ ណាចជាព្វកយចដេ
ោធារណៈដេ់ សតា ព្គប្ប់ពួ ក ចមៃពិ ត សទេ រូ ប្បជាលដើ មលៃះ រចមង្មិ ៃលកើ តល ើង្កា ុង្ប្បដិ សៃធិ
កាេលដ្ឋយពិ ត ។ ចដេលព្វេមកលៃះ គឺ រូ ប្បប្បវតតិ កក មកា ុង្រូ ប្បសង្គហវិ ភាគលៃះ ។

ប្រពះន្ិព្វាន្
ចំ ចណកព្ពះៃិ ព្វាៃ បាៃដេ់ លោកុ តតរធម៌ ចដេមគគ ញ្ញញណ ៤ គប្បបីលធាើ ឲ្យជាក់ ចាស់
ជាអារមម ណ៍នៃមគគ ៃិ ង្្េ ព្ទង្់ព្ាស់លៅថា ៃិ ព្វាៃ លព្ព្វះភាវៈចដេលចែចាកតណា
ា ចដេ
លោកលៅថា “វាៃៈ” (លព្គឿង្លដ្ឋតព្កង្ លព្គឿង្ចាក់ ចព្សះ, ៃិ +វាៃ=ៃិ ព្វាៃ) ព្ពះៃិ ព្វាៃលនាះ
សូ មបីមាៃចតមោ៉ាង្លដ្ឋយសភាវៈ ក៏ ចចកជាពី រយា៉ាង្បាៃលដ្ឋយប្បរិ យាយ គឺ លហតុ បាៃដេ់
សឧបាទិ លសសៃិ ព្វាៃធាតុ ៃិ ង្អៃុ បាទិ លសសៃិ ព្វាៃធាតុ , ចចកជា ៣ យា៉ាង្បាៃ ាមលសចកតី
ល្សង្គាានៃអាការ គឺ សុ ញ្ញ តៃិ ព្វាៃ អៃិ មិតតៃិ ព្វាៃ ៃិ ង្អប្បបណិហិ តៃិ ព្វាៃ ។
អធិ ប្បាយព្ពះៃិ ព្វាៃ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ េុ ះអធិ ប្បាយៃូ វប្បរមតថ ធម៌ ៣ យា៉ាង្ គឺ ចិ តត លចតសិ ក ៃិ ង្រូ ប្បលដ្ឋយ
ការចចកព្ប្បលភទលដ្ឋយព្វកយព្តឹ មប្ប៉ាុ លណណះលហើ យ ឥ ូវលៃះ ព្បាថាាៃឹ ង្សចមត ង្ៃូ វប្បរមតថ ធម៌
ទី ៤ គឺ ព្ពះៃិ ព្វាៃចដេលៅសេ់ លទើ ប្បលព្វេថា “ចំ ចណកព្ពះៃិ ព្វាៃ” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
កា ុង្ប្បណា
ត លោកុ តតរធម៌ ៩ យា៉ាង្ មគគ ៤ ល្មះថា លោកុ តតរ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា កំពុង្
្ល ង្ចាកលោក សភាវៈចដេព្តូវវិ នាសលៅជាធមម ា លោកលៅថា “លោក” កា ុង្ទី លៃះ
សំ លៅយកឧបាោៃកា ៃធ ៥ ចំ ចណក្េ ៤ ល្មះថា លោកុ តតរ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា ្ល ង្្ុ ត
លហើ យចាកលោកលនាះ ចំ ចណកព្ពះៃិ ព្វាៃ ល្មះថា លោកុ តតរ លព្ព្វះជាលហតុ ឲ្យ្ល ង្្ុ តចាក
លោក ឬលព្ព្វះរកសភាវៈណាមួ យចដេរាប្ប់ថាជាលោកលនាះមិ ៃបាៃ លព្ព្វះជាអសង្ាតធាតុ ។
ព្វកយថា ចដេមគគ ញ្ញញណ ៤ គប្បបីលធាើ ឲ្យជាក់ ចាស់ ជាអារមម ណ៍នៃមគគ ៃិ ង្្េ លៃះ
ព្ពះអៃុ រុោធចារយ សចមត ង្ដេ់ ភាវៈចដេព្ពះៃិ ព្វាៃលនាះសលព្មចលដ្ឋយព្ប្បចកសដេ់ ព្ពះអរិ យប្បុ គគេលនាះៗ កា ុង្ព្គាចដេលោកលធាើ មគគ ញ្ញញណលនាះៗ ឲ្យលកើ តល ើង្លហើ យាំង្លៅកា ុង្ព្ពះអរិ យ្េ ការដឹ ង្ចាស់ៃូ វព្ពះៃិ ព្វាៃរប្បស់ព្ពះអរិ យប្បុ គគេោំង្ឡាយ ល្មះថា ប្បចា កាពុទធិ
(ការដឹ ង្លដ្ឋយព្ប្បចកស) លព្ព្វះលធាើ ឲ្យជាក់ ចាស់លដ្ឋយខលួៃឯង្ ចំ ចណកការដឹ ង្រប្បស់ប្បុ ថុជាៃ
ល្មះថា អៃុ មាៃពុ ទធិ (ការដឹ ង្លដ្ឋយអៃុ មាៃ) លព្ព្វះព្តឹ មចតជាការដឹ ង្ាមព្វកយសចមត ង្
ព្បាប្ប់រប្បស់ប្បណឌិតអា កដេ់ ៃូ វព្ពះៃិ ព្វាៃ មិ ៃចមៃលធាើ ឲ្យជាក់ ចាស់លដ្ឋយខលួៃឯង្ល ើយ ។
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ចមៃពិ ត ព្ពះៃិ ព្វាៃលៃះ រចមង្សលព្មចដេ់ កេោណប្បុ ថុជាៃ យា៉ាង្លៃះថា “ញាណចដេមាៃ
សង្ាតធម៌ ជាអារមម ណ៍កតី មាៃប្បញ្ញ តតិធម៌ ជាអារមម ណ៍កតី មិ ៃអាចកាត់ ដតច់ ៃិ ង្រមាងប្ប់កិ លេស
ោំង្ឡាយបាៃល ើយ ប្ប៉ាុ ចៃត ការកាត់ ដតច់ កិ លេស ការរមាងប្ប់កិ លេស មាៃលៅកា ុង្លោកលៃះ
លព្ព្វះដូ លចាាះ ធម៌ ចដេល្មះថា ព្ពះៃិ ព្វាៃ ចដេល្សង្ពី សង្ាតធម៌ ៃិ ង្ប្បញ្ញ តតិធម៌ ចដេជា
អារមម ណ៍នៃមគគ ៃិ ង្្េ ជាលហតុ ឲ្យមគគ ញាណកាត់ ដតច់ ៃូ វកិ លេសបាៃ ្េញាណរមាងប្ប់
ៃូ វកិ លេសបាៃ រចមង្មាៃពិ ត” ដូ លចា ះជាលដើ ម ។
ចំ ចណកអាចារយពួ កខលះលព្វេថា

“ព្ពះៃិ ព្វាៃចដេជាប្បរមតថ ធម៌ មួយល្សង្លដ្ឋយ

ច កលនាះមិ ៃមាៃលទ ព្តឹ មចតជាការអស់លៅនៃកិ លេសៃុ ះឯង្ ល្មះថា ព្ពះៃិ ព្វាៃ” ដូ លចា ះ
លហើ យ ក៏ ោែយក ៃិ ព្វាៃប្បញ្ញាសូ ព្ត មកអាង្យា៉ាង្លៃះថា ព្ពះោរី ប្បុតត េុ ះព្តូវជមព ុខ្លទកប្បរិ ព្វាជកសួ រថា “មាាេអាវុ លោោរី ប្បុតត លគចតង្ៃិ យាយថា ៃិ ព្វាៃ ៃិ ព្វាៃ មាាេអាវុ លោ
ដូ ចលមត ចហា លៅថា ៃិ ព្វាៃ” ។ ព្ពះោរី ប្បុតតតប្បថា “លយា លខ្ល អាវុ លោ រាគកា លយា លោសកា លយា
លមាហកា លយា ឥទំ វុចាតិ ៃិ ព្វាៃំ”(១) មាាេអាវុ លោ សភាវៈចដេជាទី អស់លៅនៃរាគៈ អស់លៅ
នៃលោសៈ អស់លៅនៃលមាហៈ លៃះលៅថា ៃិ ព្វាៃ ។
ប្បណឌិតគួ រោកសួ រអាចារយោំង្លនាះថា

“ការអស់លៅនៃរាគៈ

ជាការអស់លៅនៃ

លោសៈ ជាការអស់លៅនៃលមាហៈចដរឬលទ” លសចកតី ពិត កាេរាគៈ មិ ៃចមៃជាលោសៈ មិ ៃ
ចមៃជាលមាហៈ ក៏ ៃឹង្ល្លើ យថា “ការអស់លៅនៃរាគៈ ព្តឹ មចតជាការអស់លៅនៃរាគៈចតមោ៉ាង្
មិ ៃចមៃជាការអស់លៅនៃលោសៈ មិ ៃចមៃជាការអស់លៅនៃលមាហៈលទ” កាេល្លើ យយា៉ាង្
លៃះ គួ រសួ រប្បញ្ញាក់ ព្ត ប្ប់លៅវិ ែថា “លប្បើ ដូលចាាះ ប្បុ គគេណាប្បដិ ប្បតតិ អស់រាគៈលហើ យ ក៏ ព្តូវ
ប្បដិ ប្បតតិ លដើ មបីការអស់លៅនៃលោសៈតលៅលទៀត, អស់លោសៈលហើ យ ក៏ ព្តូវប្បដិ ប្បតតិ លដើ មបីការ
អស់លៅនៃលមាហៈតលៅលទៀតឬ គឺ ថាព្តូវព្បារពធ ប្បដិ ប្បោ ៣ យា៉ាង្ លដើ មបីការអស់លៅនៃ

(១)

សំ . ស .ប្បិ .៣៦ ទំ .១០៨
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កិ លេស ៣ យា៉ាង្” កាេលប្បើ ព្តូវសួ រប្បញ្ញាក់ យា៉ាង្លៃះលហើ យ ព្បាកដជាលៅលសង ៀមមិ ៃខ្លៃ ចត
ព្ប្បសិ ៃលប្បើ មិៃលៅលសង ៀមលទ លៅចតអះអាង្យា៉ាង្លនាះលទៀត គួ រសួ រថា “លោកធាលប្ប់ព្ជាប្ប
ធាលប្ប់ឮ ល្មះថា លគាព្តភូ មគគ ្េ ឬលទ?” កាេលប្បើ ដឹង្ក៏ ៃឹ ង្ល្លើ យថា “ធាលប្ប់ព្ជាប្ប ធាលប្ប់ឮ”,
គួ រសួ រតលៅលទៀតថា “លគាព្តភូ មាៃអាី ជាអារមម ណ៍ ?” លប្បើ ដឹង្ក៏ ៃឹង្ល្លើ យថា “មាៃៃិ ព្វាៃជា
អារមម ណ៍”

គួ រសួ រតលៅលទៀតថា “ខណៈលគាព្តភូ កិ លេសៃឹ ង្អស់ កំពុង្អស់ ឬអស់

លហើ យ ?” លប្បើ ដឹង្ក៏ ៃឹង្ល្លើ យថា “កិ លេសៃឹ ង្អស់ មិ ៃចមៃកំពុង្អស់ មិ ៃចមៃអស់លហើ យ
លទ”, កាេល្លើ យយា៉ាង្លៃះ គួ រសួ រប្បញ្ញាក់ បាៃថា “កាេលោកលព្វេថា ការអស់កិ លេសជា
ៃិ ព្វាៃយា៉ាង្លនាះលហើ យ កា ុង្ខណៈលគាព្តភូ កិ លេសលៅមិ ៃោៃ់ អស់ល ើយ ព្គាៃ់ ចតៃឹ ង្អស់
កាេលប្បើ ដូលចា ះ

ៃឹ ង្មាៃៃិ ព្វាៃពី ណាចដេគប្បបីលព្វេថា

ជាអារមម ណ៍រប្បស់លគាព្តភូ លទៀត

លនាះ” លេើ កលៃះមុ ខជាលៅលសង ៀមលដ្ឋយពិ ត លោះប្បី ដូលចាាះ ប្បណឌិតអា កមាៃចិ តត អៃុ លព្គាះ
ចំ លព្វះអា កមិ ៃដឹ ង្ គប្បបីពណ៌នាព្វកយរប្បស់ព្ពះោរី ប្បុតតយា៉ាង្លៃះថា “ព្ពះៃិ ព្វាៃលនាះ លព្ព្វះ
លហតុ ចដេរាគៈមកដេ់ លហើ យក៏ អស់លៅ លោសៈមកដេ់ លហើ យក៏ អស់លៅ លមាហៈមកដេ់
លហើ យក៏ អស់លៅ ព្ពះោរី ប្បុតតលទើ ប្បលព្វេដេ់ ព្ពះៃិ ព្វាៃ ោក់ ទង្ៃឹ ង្អាៃុ ភាពលដ្ឋយល្មះ
ោំង្ ៣ លនាះថា “ការអស់លៅនៃរាគៈ ការអស់លៅនៃលោសៈ ការអស់លៅនៃលមាហៈ” (ឬធម៌
ជាទី អស់លៅនៃរាគៈ ធម៌ ជាទី អស់លៅនៃលោសៈ ធម៌ ជាទី អស់លៅនៃលមាហៈ) ដូ លចា ះជាលដើ ម
លសចកតី ថា ៃិ ព្វាៃចតមួ យ មាៃល្មះ ៣ យា៉ាង្ដូ លចា ះឯង្ ។
តណា
ា លៅថា “វាៃៈ (លព្គឿង្លដ្ឋតព្កង្) លព្ព្វះលហតុ ចដេលដ្ឋតព្កង្ គឺ ចាក់ ចព្សះៃូ វ
ភពតូ ចភពធំ ទុក អសង្ាតធាតុ ចដេជាលោកុ តតរលៃះ បាៃល្មះថា ៃិ ព្វាៃ លព្ព្វះមាៃអតថ ថា
លចែចាកតណា
ា ចដេល្មះថា “វាៃៈ” លនាះ ។
ព្វកយថា មាៃចតមោ៉ាង្លដ្ឋយសភាវៈ គឺ មាៃចតមោ៉ាង្លដ្ឋយសភាវៈចដេជា អសង្ាត ។
ព្វកយថា ក៏ ចចកជា ២ យា៉ាង្បាៃ លដ្ឋយប្បរិ យាយ គឺ លហតុ ជាលដើ ម លសចកតី ថា ចចកជា ២
យា៉ាង្ លដ្ឋយប្បរិ យាយ គឺ លដ្ឋយលហតុ បាៃដេ់ កិ លេស ៃិ ង្ទុ កា ចដេជាការអាង្ដេ់ ភាវៈ
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ជាអៃុ បាទិ លសសៃិ ព្វាៃធាតុ ៃិ ង្សឧបាទិ លសសៃិ ព្វាៃធាតុ យា៉ាង្លៃះគឺ ៖
ដំ ប្បូង្ ប្បណឌិតគប្បបីព្ជាប្បថា ឧបាោៃកា ៃធ ៥ លោកលៅថា “ឧបាទិ ” លព្ព្វះឧបាោៃ
ោំង្ឡាយ មាៃកាមុ បាោៃជាលដើ ម ព្ប្បកាៃ់ មាំ ឧបាទិ ៃុ ះឯង្ ជារប្បស់ចដេលៅលសសសេ់ ពី
កិ លេសោំង្ឡាយចដេព្តូវេះប្បង្់លៅអស់រេី ង្លហើ យ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា
ឧបាទិ លសស

(ឧបាទិ ជាចំ ចណកចដេលៅលសសសេ់ )

ព្ពះៃិ ព្វាៃចដេមាៃឧបាទិ លសស

ល្មះថា សឧបាទិ លសសៃិ ព្វាៃ ជាធាតុ លព្ព្វះមិ ៃចមៃសតា មិ ៃចមៃជី វៈ លព្ព្វះលហតុ លនាះ
លទើ ប្បល្មះថា

សឧបាទិ លសសៃិ ព្វាៃ,

អធិ ប្បាយថាជាៃិ ព្វាៃធាតុ ចដេរេត់ ចតកិ លេស

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ះ លៅមិ ៃោៃ់ រេត់ ខៃធ ជាៃិ ព្វាៃរប្បស់ព្ពះអរហៃត ចដេលៅមាៃជី វិត លៅមោ៉ាង្លទៀត
ថា កិ លេសៃិ ព្វាៃ ។
ព្ពះៃិ ព្វាៃ ចដេមិ ៃមាៃឧបាទិ លសស ល្មះថា អៃុ បាទិ លសសៃិ ព្វាៃ ជាធាតុ មាៃ
លសចកតី ដូចបាៃលព្វេលហើ យ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា អៃុ បាទិ លសសៃិ ព្វាៃធាតុ
អធិ ប្បាយថា

ជាៃិ ព្វាៃធាតុ ចដេរេត់ ខៃធ ោំង្ឡាយបាៃៃុ ះឯង្

លៅមោ៉ាង្លទៀតថា

ខៃធ ៃិព្វាៃ ជាៃិ ព្វាៃរប្បស់ព្ពះអរហៃត ចដេលធាើ ៃូ វកាេកិ រិយាលហើ យ ។
ព្វកយថា ចចកជា ៣ យា៉ាង្បាៃ ាមលសចកតី ល្សង្គាានៃអាការ ជាលដើ ម លសចកតី ថា
ព្ពះៃិ ព្វាៃលនាះ លព្ព្វះភាវៈចដេសូ ៃយចាករាគៈ លោសៈ ៃិ ង្លមាហៈ លដ្ឋយអំ ណាចភាវៈមិ ៃជា
អារមម ណ៍នៃរាគៈជាលដើ មលនាះ លព្ព្វះលហតុ លនាះ លទើ ប្បល្មះថា សុ ញ្ញ តៃិ ព្វាៃ ។ ល្មះថា
អៃិ មិតតៃិ ព្វាៃ លព្ព្វះភាវៈមិ ៃមាៃៃូ វអាការចដេជាៃិ មិតត (លហតុ លកើ ត) នៃកិ លេស មាៃរាគៈ
ជាលដើ មៃុ ះឯង្ ៃិ ង្ល្មះថា អប្បបណិហិ តៃិ ព្វាៃ លព្ព្វះព្បាសចាកប្បណិធិ មាៃរាគៈជាលដើ ម
ៃុ ះឯង្ លៃះគឺ ល្មះចដេសលព្មចលហើ យលដ្ឋយគុ ណ ចដេមាៃអាការល្សង្គាារប្បស់ខលួៃ ។
ចំ ចណកលដ្ឋយប្បដិ ប្បោចដេជា្ល ូវមក (ជា្ល ូវសលព្មច) ព្ពះៃិ ព្វាៃ ចដេវុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនា ព្បារពធ ៃូវអៃតត េកា ណៈលហើ យសលព្មច ល្មះថា សុ ញ្ញ តៃិ ព្វាៃ លព្ព្វះជា
ព្ពះៃិ ព្វាៃចដេសលព្មចលដ្ឋយការលឃើ ែៃូ វអៃតត េកា ណៈ

ចដេសចមដ ង្ដេ់ ភាវៈចដេ
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សង្ខារោំង្ឡាយសូ ៃយចាកអាត,

ព្ពះៃិ ព្វាៃចដេវុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនាព្បារពធ ៃូវអៃិ ចា-

េកា ណៈលហើ យសលព្មច ល្មះថា អៃិ មិតតៃិ ព្វាៃ លព្ព្វះជាៃិ ព្វាៃចដេសលព្មចលដ្ឋយការ
លឃើ ែៃូ វអៃិ ចាេកា ណៈ ចដេសចមដ ង្ដេ់ ភាវៈចដេសង្ខារោំង្ឡាយមិ ៃមាៃៃិ មិតត (អាការ
ចដេជាលហតុ ឲ្យសមាគេ់ ថាលទៀង្),

ព្ពះៃិ ព្វាៃចដេវុ ដ្ឋឋៃគាមិ ៃីវិប្បសសនាព្បារពធ ៃូវទុ កា -

េកា ណៈលហើ យសលព្មច ល្មះថា អប្បបណិហិ តៃិ ព្វាៃ លព្ព្វះជាព្ពះៃិ ព្វាៃចដេសលព្មច
លដ្ឋយការលឃើ ែៃូ វទុ កា េកា ណៈ ចដេសចមដ ង្ដេ់ ភាវៈចដេសង្ខារោំង្ឡាយមិ ៃមាៃរាគៈ
លកើ តល ើង្លដ្ឋយអំ ណាចការលឃើ ែថាជាសុ ខ ដូ លចា ះ ។
គាថាប្បញ្ា ប្ប់នៃប្បរិ លចេ ទទី ៦
ប្បទមចា ត
ុ មចា ៃតំ

អសង្ាតមៃុ តតរំ

ៃិ ព្វាៃមិ តិ ភាសៃតិ

វាៃមុ ាត មលហសលយា

ឥតិ ចិ តតំ លចតសិ កំ

រូប្បំ ៃិ ព្វាៃមិ ចាប្បិ

ប្បរមតថ ំ ប្បកាលសៃតិ

ចតុ ធាវ តថាគា ។

ព្ពះមលហសី ព្ទង្់្ុតលហើ យចាកវាៃៈ (តណា
ា ជាលព្គឿង្ចាក់ ចព្សះ) ព្ទង្់ព្ាស់លៅ
ប្បទចដេមិ ៃោលប្ប់

ចដេមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត

ចដេជាអសង្ាត

ចដេព្ប្បលសើ រនព្កចេង្ថា

“ៃិ ព្វាៃ” ព្ពះតថាគតោំង្ឡាយព្ទង្់សចមដ ង្ៃូ វប្បរមតថ ធម៌ ទុក ៤ យា៉ាង្គឺ ចិ តត លចតសិ ក រូ ប្ប
ៃិ ង្ៃិ ព្វាៃ លដ្ឋយព្ប្បការដូ ចលព្វេមកលៃះ ។
អធិ ប្បាយគាថា
អសង្ាតប្បទ (ព្ពះៃិ ព្វាៃ) ល្មះថា អចា ត
ុ លព្ព្វះមិ ៃមាៃការោលប្ប់ ល្មះថា អចា ៃត
លព្ព្វះមិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត បាៃដេ់ មិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត គឺ ការលកើ តល ើង្ ៃិ ង្មិ ៃមាៃទី ប្បំ ្ុត គឺ ការ
រេត់ លៅ ល្មះថា អសង្ាត លព្ព្វះមិ ៃចមៃជាសង្ាតធម៌ (ធម៌ ចដេប្បចា័ យោំង្ឡាយព្ប្បជុ ំ
ាក់ ចតង្ល ើង្) ល្មះថា អៃុ តតរ (ព្ប្បលសើ រនព្កចេង្) លព្ព្វះមិ ៃមាៃធម៌ ដនទនព្កចេង្ជាង្។
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ព្ពះមាៃព្ពះភាគ ល្មះថា ព្ទង្់្ុតលហើ យចាកវាៃៈ លព្ព្វះព្ទង្់្ុត គឺ ព្ទង្់ព្បាសលៅ
លហើ យលដ្ឋយព្ប្បការោំង្ពួ ង្ចាកវាៃៈ គឺ តណា
ា ។ ព្ទង្់មាៃព្ពះនាមថា ព្ពះមលហសី លព្ព្វះព្ទង្់
ចសា ង្រកៃូ វគុ ណធម៌ ដ៏នព្កចេង្ មាៃសី េកា ៃធជាលដើ ម ។
ព្វកយថា ឥតិ ចិ តតំ ជាលដើ ម ជាព្វកយលព្វេប្បញ្ញាក់ ដេ់ ប្បរមតថ ធម៌ ៤ មាៃចិ តត ជាលដើ ម
ចដេលោកបាៃចចកទុ ក ៦ ប្បរិ លចេ ទ ។
បរិដចេទទី ៦ ដ្មេះថា រូបសខគេវិភាគ
ក្នុខអភិធមមត្ថសខគេៈ និខដសចក្ដីអធិបាយ ចប់ដោយប្បការ ូដចនេះ ។

អភ្ិធម្មត្ថសង្គហៈ និង្ណសច្កដីអធិបសាយ
ភាគ ១ ច្ប់

គម្ព រី ជន្ួំ យកនុង្ការច្រៀបច្រៀង្ ន្ិង្ប្ប្រប
១. ព្ពះនព្តប្បិ ដក
២. ព្ពះអដឋ កថា
៣. មិ េិៃេ ប្បបញ្ញា
៤. វិ សុទធិ មគគ
៥. វិ សុទធិ មគគ ៃិ ង្ប្បរមតថ មញ្ា ូោមហាដី កា
៦. អភិ ធមម តថសង្គហៈ
៧. អភិ ធមម តថសង្គហៈ ៃិ ង្វិ ភាវិ ៃី
៨. អភិ ធមម តថសង្គហៈ ៃិ ង្ប្បរមតថ ទី ប្បៃី
៩. មណិោរមញ្ា ូោ
១០. អភិ ធាៃវណណនា
១១. ធាតា តថ សង្គហបាឋៃិ សសយៈ
១២. វចនាៃុ ព្កមចខមរ សលមដ ចព្ពះសង្ឃរាជ ជួ ៃ ណាត (លជាតញ្ញញលណា)
១៣. ព្ពមោំង្គមពី រដនទមួ យចំ ៃួៃលទៀត ៕៚

