និងសេចក្ដីអធិប្បាយ

ភាគទី ២
ប្បក្ិណ្ណក្េងគហ វិភាគ វថ ិេងគហ វិភាគ
វថ ិមុត្េ
ត ងគហ វិភាគ

ការផ្សាយរបស់វត្តកច្ឆបបព៌ត្ ភ្នអ
ំ ណ្ើដ ក
ព.ស. ២៥៦២

ស

ៀវសៅស

្មោះ

អភិធម្មត្ថសង្គហៈ និង្សសចក្ដីអធិប្បាយ ភាគទី ២

បរិវត្តន៍សោយ

ក្រុមប្ក្បគមពរី ធម៌វត្តភ្នំអស្ដើរ

ដឹរនំសោយ

ក្រោះមហា វជិរធស្្ម វបក្ សាវុឌបឍ

កាលបរិសឆេទ

រ.

វាយអត្ថបទសោយ

- ភ្ិរខុ យនតធសោ អុន សាស ៉េន

. ២៥៦២ គ.

- ក្រោះមហា សោបិយ

.២០១៨

សី ោ សសៀង្ សនឿត្

- ភ្ិរខុ វិនយធសោ ជិន តារា
- ឧបា

រ ដុស សំអាន

រឆនក្របសោយ

- ភ្ិរខុ បញ្ញមបស្ជមសោ សាន ថាវីន

ទីរប្នែងសធវើ

វត្តរឆេបបរ៌ត្ "ភ្នំអស្ដើរ" ភ្ូមិក្រសរើសជើង ឃុភ្
ំ នំ
ក្

ុរបា្ន់ សេត្តបាត្់ដំបង ក្បសទ

©ររមា ិទធិក្គប់យមង សោយវត្តរឆេបបរ៌ត្ “ភ្នអ
ំ ស្ដើរ”

រមព្
ុ ។

ំ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
សន្លឹកប្រាប់មាតិកា

សន្លក
ឹ ប្រាប់ មាតិកា
មាតិ កា

លេខទំ ព័រ
បរ ិច្ឆេ ទទី ៣
បកិណ្ណកសង្គ ហវិភាគ

ច្វទនាសង្គ ហៈ ......................................................................................................... ២
អធិ ប្បាយលេទនា ៣ យ៉ាង ........................................................................................ ៣
អធិ ប្បាយលេទនា ៥ យ៉ាង .......................................................................................... ៦
ការចែកែិ តត ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលេទនាលនាោះ ៗ ........................................................... ៨
ច្ហតុ សង្គ ហៈ ........................................................................................................... ១០
កិឆចសង្គ ហៈ ............................................................................................................. ២០
ការកំណត់ ែិ តតចែេមានកិ ែចលនាោះៗ ........................................................................ ២៤
ទ្វារសង្គ ហៈ ............................................................................................................. ៣០
ការកំណត់ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំងលនាោះ .................................................... ៣១
អាលម្ព ន្សង្គ ហៈ .................................................................................................... ៣៧
អធិ ប្បាយការចែកអារមម ណ៍ ................................................................................. ៣៨
ការចែកែិ តត ចែេែឹ ងអារមម ណ៍លនាោះៗ តាមទ្វារលនាោះៗ .............................................. ៤១
ការចែកប្ប្បលេទ និ ងែំ នួនអារមម ណ៍ចែេែិ តតលនាោះៗ គប្បបីែឹងបាន ............................. ៥៤
អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍ននកាមាេែរកុ សេែិ តតចែេសមបយុ តត ...........................៦០
អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់កាមាេែរកិ រិយចែេសមបយុ តត ............................. ៦២
អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់មហគគ តែិ តត ទ្វំងឡាយ ........................................... ៦៣

ច
សន្លឹកប្រាប់មាតិកា

អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់លោកុ តតរែិ តត ........................................................ ៦៤
វតថុសង្គ ហៈ ............................................................................................................. ៦៧
ការកំណត់ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេតថ ុលនាោះៗ .................................................. ៦៩
បរ ិច្ឆេ ទទី ៤

ិ ង្គ ហវិភាគ
វីថស
បវតតិសង្គ ហៈ.......................................................................................................... ៧៥
ឆកក ៈ (ធម៌ ពួក ៦) ៦ ពួ ក.......................................................................................... ៧៦
អតិ មហនាតរមម ណ៍ ...................................................................................................... ៨៥
មហនាតរមម ណ៍............................................................................................................ ៩៦
ប្បរិ តាតរមម ណ៍............................................................................................................. ៩៩
អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍ ...................................................................................................... ១០១
វារៈ ៤ ននេិ ថីែិ តតតាមប្បញ្ច ទ្វារ .................................................................................. ១០៤
ការសចមត ងេិ ថីែិតត តាមប្បញ្ច ទ្វារចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ សយប្បបេតតិ ទ្វំង ៤ .................... ១០៦
ការសចមត ងមលនាទ្វារេិ ថី វារៈចែេមានជេនៈជាកាមាេែរ .......................................... ១១៣
វារៈចែេមានជេនៈជាអប្បបនា .................................................................................. ១១៤
តទ្វេមព ននិ យម ................................................................................................... ១២៦
ជវន្ន្ិយម្ .......................................................................................................... ១៤០
ប្បុ គគេលេទ ............................................................................................................. ១៤៨
ភូ ម្ិវភា
ិ គ ............................................................................................................. ១៥៦
បរ ិច្ឆេ ទទី ៥
ិ ុ តតសង្គ ហវិភាគ
វីថម្

ែតុ កក ៈ ៤ ............................................................................................................... ១៦២
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ភូ ម្ិឆតុ កកៈ ........................................................................................................ ១៦២
អធិ ប្បាយកាមសុ គតិ េូ មិ ៧ ................................................................................. ១៦៦
អធិ ប្បាយរូ បាេែរេូ មិ ១៦ ................................................................................... ១៦៨
អធិ ប្បាយអរូ ប្បេូ មិ ៤ ......................................................................................... ១៧២
ិ ន្ធឆ
បដស
ិ តុ កកៈ .................................................................................................. ១៧៤
អបាយប្បែិ សនធិ ................................................................................................... ១៧៤
កាមសុ គតិ ប្បែិ សនធិ ..............................................................................................១៧៥
រូ បាេែរប្បែិ សនធិ ................................................................................................. ១៨៣
អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ .............................................................................................. ១៨៩
កម្ម ឆតុ កកៈ ........................................................................................................ ១៩១
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អេិ ធមម តថសងគហៈ និ ងលសែកដី អធិ ប្បាយ
បរ ិច្ឆេ ទទី ៣
បកិណ្ណកសង្គហវិភាគ
គ្នថាលផដើ មប្បរិ លែេ ទទី ៣, លោេអំ ពីសងគហៈ ៦
សមបយុ តាត យថាលយគំ

លតប្បញ្ញាស សភាេលតា

ែិ តតលែតសិ កា ធមាម

លតសនាានិ យថារហំ

លេទនាលហតុ លតា កិ ែច-

ទ្វារាេមព នេតថ លុ តា

ែិ តតប្ប
ុ ាទេលសលនេ

សងគលោ នាម នី យលត ។

ចប្ប្បថា ធម៌ គឺ ែិ តត និ ងលែតសិ កទ្វំងឡាយ ចែេប្ប្បកប្បគ្ននតាមសមគួ រែេ់ ការ
ប្ប្បកប្បគ្ននបាន រាប្ប់លដាយសភាេៈមាន ៥៣ យ៉ាង ។ តលៅលនោះ ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណានឹ ងលោេសងគហៈ
ចែេល្មោះថា ជាការរួ ប្បរួ មធម៌ ទ្វំងលនាោះ លដាយលេទនា លដាយលហតុ លដាយកិ ែច លដាយទ្វារ
លដាយអារមម ណ៍ និ ងលដាយេតថ ុ តាមសមគួ រ លដាយជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងែិ តតុប្បាទនុ ោះឯង ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ឥឡូេលនោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បំ ណងសចមដ ងប្បកិ ណណកសងគហៈ

(ការរួ ប្បរួ មពួ កធម៌

រាយរង) ននែិ តត និ ងលែតសិ ក ចែេបានលោេលហើ យកន ុង ២ ប្បរិ លែេ ទខាងលែើ ម លដាយការ
ចែកលេទនាជាលែើ ម និ ងចែកែិ តត ុប្បាទ លែើ មបីឲ្យល ើ ញលសែកដី លផេងគ្នន លដាយលសែកដី លផេង
គ្ននននលេទនាជាលែើ ម លទើ ប្បលផដើ មលដាយោកយថា សមបយុ តាត យថាលយគំ ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
លសែកដី ថា

ធម៌

គឺ ែិ តត

និ ងលែតសិ កទ្វំងឡាយចែេប្ប្បកប្បគ្ននលដាយេកខ ណៈ

ទ្វំងឡាយមានការលកើ តលឡើងប្ពមគ្ននជាលែើ ម តាមសមគួ រែេ់ ការប្ប្បកប្បគ្ននបាន លដាយន័ យ
ថា ផសេៈ រចមងប្ប្បកប្បបានកន ុងែិ តត ៨៩ ែួ ង លោេៈ រចមងប្ប្បកប្បបានកន ុងលោេមូ េែិ តត ៨
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អភិធម្មតថសងគហៈ ន្ិងសសចកដីអធិបាយ ភាគទី ២

ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ យ៉ាងលនោះជាលែើ ម រាប្ប់លដាយសភាេៈ គឺ េកខ ណៈរប្បស់ខែួន មានប្តឹ មចត ៥៣ យ៉ាង
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លោេគឺ ែិ តតទ្វំង ៨៩ ែួ ងនុ ោះឯង រាប្ប់លដាយេកខ ណៈរប្បស់ខែួនមានប្តឹ មចតមយ៉ាង
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះែិ តតទ្វំង ៨៩ ែួ ងលនាោះ មួ យែួ ងៗមានេកខ ណៈែូ ែគ្នន គឺ ែឹ ងអារមម ណ៍ ែំ ចណក
លែតសិ កទ្វំង ៥២ ែួ ង មួ យែួ ងៗសុ ទធ ចតមានេកខ ណៈរប្បស់ខែួនលផេងគ្ននពី េកខ ណៈរប្បស់
លែតសិ កែ៏ លសស ែូ ែជា ផសេៈមានេកខ ណៈប្ប៉ា ោះខាប្ប់អារមម ណ៍ ែំ ចណកលេទនាមានេកខ ណៈ
លស្លយអារមម ណ៍ យ៉ាងលនោះជាលែើ ម លប្ោោះែូ លចានោះ លែតសិ ក ៥២ ក៏ ចាត់ ថាមាន ៥២ ែួ ងនុ ោះឯង
តលៅលនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយនឹ ងលោេនូ េសងគហៈចែេល្មោះថា ជាការរួ ប្បរួ មធម៌ ៥៣ យ៉ាង
លនាោះលដាយលេទនាជាលែើ ម គឺ រួ ប្បរួ មធម៌ ទ្វំងលនាោះប្បញ្ច ូេគ្ននជាពួ កៗ លដាយអាប្ស័ យ លេទនា
នី មួយៗ ចែេលផេងគ្នន ជាលប្គឿងរួ ប្បរួ មជាលែើ ម លដាយជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងែិ តតុប្បាទនុ ោះឯង គឺ ការ
រួ ប្បរួ មែូ ែលោេលនោះ

រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែែិ តតុប្បាទទ្វំងឡាយនុ ោះឯង

មិ នបាន

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលេៀរចាកែិ តត ុប្បាទលឡើយ ។
ច្វទនាសង្គ ហៈ
ការចែកលេទនា
កន ុងសងគហៈទ្វំង ៦ លនាោះនឹ ងលោេលេទនាសងគហៈមុ ន លេទនាមាន ៣ យ៉ាង គឺ សុ ខលេទនា ១ ទុ កខ លេទនា ១ អទុ កខ មសុ ខលេទនា ១ ចតលដាយប្ប្បលេទមាន ៥ យ៉ាង គឺ សុ ខលេទនា ១
ទុ កខ លេទនា ១ លស្លមនសេលេទនា ១ លទ្វមនសេលេទនា ១ ឧលប្បកាខលេទនា ១ ។
អធិ ប្បាយការចែកលេទនា
ការរួ ប្បរួ មលេទនាទ្វំងឡាយមានសុ ខលេទនាជាលែើ ម

និ ងការរួ ប្បរួ មែិ តតុប្បាទចែេ

ប្ប្បកប្បជាមួ យលេទនាលនាោះៗ លដាយអំ ណាែននការចែកលេទនា និ ងចែកែិ តតចែេប្ប្បកជាមួ យ
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បកិណ្ណកសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៣

លេទនាលនាោះៗ ល្មោះថា លេទនាសងគហៈ ។
អធិ ប្បាយលេទនា ៣ យ៉ាង
លេទនាល្មោះថា

សុ ខ

លប្ោោះជាលេទនាចែេសតា ទ្វំងឡាយប្ទ្វំបានលដាយងាយ,

លេទនាល្មោះថា ទុ កខ លប្ោោះជាលេទនាចែេសតា ទ្វំងឡាយប្ទ្វំបានលដាយេំ បាក ។
ោកយថា

អទុ កខ មសុ ខលេទនា

គឺ អទុ កខ មសុ ខលេទនានុ ោះឯង

ម-អកេរ

ប្តឹ មចតជា

អាគម ។ គប្បបីប្ជាប្បថា អ-អកេរ កន ុងប្បទថា អទុ កខ , និ ងកន ុងប្បទថា អសុ ខ មានអតថ ថា ែនទ,
លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បមានអតាថធិ ប្បាយថា ជាលេទនាែនទពី ទុកខ និ ងែនទពី សុខ លសែកដី ថា ជា
លេទនាលផេងលដាយចឡកពី ទុកខ លេទនា និ ងសុ ខលេទនា ។ សរុ ប្បលសែកដី ថា លេទនាមាន ៣ យ៉ាង
មាន សុ ខលេទនាជាលែើ ម តាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះ, លសែកដី លនោះ សមែូ ែចែេប្ទង់ប្តាស់
ទុ កថា “តិ លសេោ ឥមា េិ កខ លេ លេទនា សុ ខា លេទនា ទុ កាខ លេទនា អទុ កខមសុ ខា លេទនា(១) មានេេិ កខ ុ
ទ្វំងឡាយ លេទនាលនោះមាន ៣ យ៉ាង គឺ សុ ខលេទនា ១ ទុ កខ លេទនា ១ អទុ កខ មសុ ខលេទនា ១ ។
សួ រថា “កន ុងទី ខែោះប្ទង់ប្តាស់លេទនាទុ កប្តឹ មចត ២ យ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានអទុ កខ មសុ ខ
លេទនាលទ ែូ ែប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា “លទា មា េិ កខ លេ លេទនា សុ ខា ទុ កាខ”(២) ចប្ប្បថា “មានេេិ កខ ុ
ទ្វំងឡាយ លេទនាលនោះមាន ២ យ៉ាង គឺ សុ ខលេទនា ១ ទុ កខ លេទនា ១” ែូ លែន ោះ ។ លប្ោោះលហតុ អាី កន ុង
កចនែ ងមួ យប្ទង់កាន់ យកអទុ កខ មសុ ខលេទនាលហើ យប្តាស់លេទនាទុ ក ៣ យ៉ាង, ចតកន ុងទី ែនទ
លទៀត ប្ទង់មិនកាន់ យកអទុ កខ មសុ ខលេទនា ប្តាស់លេទនាទុ ក ២ យ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ?
លឆែើ យថា កន ុងទី ខែោះប្ទង់ប្តាស់លេទនាទុ កប្តឹ ម ២ យ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ក៏ ពិត ចតការចែេ
មិ នប្តាស់អទុ កខ មសុ ខលេទនាទុ កផងលនាោះ មិ នចមនលប្ោោះប្ទង់មិនកាន់ យកលេទនាលនោះលឡើយ,
ចមនពិ ត ប្ទង់កាន់ យកលហើ យលដាយោកយថា សុ ខលេទនា, ទុ កខ លេទនា នុ ោះឯង លោេគឺ

(១) សំ .សឡា.៣៦\៧,

(២) សំ .សឡា.៣៦
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ប្ប្បសិ នលប្បើ អទុ កខ មសុ ខលេទនាលនាោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅរួ មគ្ននជាមួ យធម៌ ចែេមានលទ្វស
មានជាតិ ជាអកុ សេកដី ,

ជាេិ បាកចែេមានអារមម ណ៍ជាអនិ ដាារមម ណ៍

គឺ កិ លេស

លប្ោោះជាផេរប្បស់

អកុ សេកដី ក៏ សលគងាគោះែូ េកន ុងទុ កខ លេទនា ប្ប្បសិ នលប្បើ អទុ កខ មសុ ខលេទនាលនាោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅរួ ម
គ្ននជាមួ យធម៌ ចែេមិ នមានលទ្វសលទ មានជាតិ ជាកុ សេ ឬកិ រិយកដី ជាេិ បាកចែេមាន
អារមម ណ៍ជាឥដាារមម ណ៍ លប្ោោះជាផេរប្បស់កុ សេកដី ក៏ សលគងាគោះែូ េកន ុងសុ ខលេទនា, បាន
ន័ យថា កន ុងលេទនា ២ យ៉ាងលនាោះ ប្ទង់កាន់ យកអទុ កខ មសុ ខលេទនាលហើ យផងចែរ តាមប្ប្បការ
ែូ ែលោេមកលនោះ ែូ លែន ោះឯង ។ គប្បបីប្ជាប្បថា ឧលប្បកាខលេទនាចែេបានលោេលហើ យកន ុង
ប្បរិ លែេ ទមុ នៗ លនាោះ គឺ អទុ កខ មសុ ខលេទនា កន ុងលេទនា ៣ យ៉ាងលនោះ ។
មយ៉ាងលទៀត កន ុងប្ពោះសូ ប្តខែោះប្ទង់ប្តាស់ែេ់ លេទនាទុ កោក់ ែូ ែជា លេទនាលនោះមាន
ប្តឹ មចតមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ ទុ កខ លេទនា យ៉ាងលនោះថា “យំ កិ ញ្ចិ លេទយិ តំ ឥទលមតថ ទុ កខ សេ”(១)
ចប្ប្បថា “លេទនាឯណានី មួយល្មោះថា ទុ កខ កន ុងទី លនោះ” ែូ លែន ោះ គប្បបីប្ជាប្បថា ប្ទង់ប្តាស់ោកយ
លនាោះទុ ក ប្ទង់មិនមានប្បំ ណងនឹ ងប្បំ ប្ពួញលេទនាទ្វំងអស់ែូ េជាលេទនាមួ យ គឺ ទុ កខ លេទនាលទ
ចតប្ទង់ប្តាស់ោកយលនោះទុ កលដាយមានប្ពោះប្បំ ណងនឹ ងសចមដ ងឲ្យប្ជាប្បថា លេទនាទ្វំងឡាយនឹ ង
មានការចែកជាប្ប៉ាុ នាមនយ៉ាងក៏ លដាយ នី មួយៗសុ ទធ ចតជាទុ កខ សុ ខលេទនាក៏ ជាទុ កខ ទុ កខ លេទនាក៏
ជាទុ កខ អទុ កខ មសុ ខលេទនា ឬឧលប្បកាខលេទនាក៏ ជាទុ កខ លប្ោោះប្ប្បកប្បលដាយសភាពចែេជាទុ កខ
ចែេលផេងគ្ននយ៉ាងលនោះគឺ ៖
ទុ កខ លេទនាទ្វំងផែ ូេកាយទ្វំងផែ ូេែិ តត

មានសភាពជាទុ កខ

លដាយអំ ណាែជាសភាេៈ

ចែេសតា ទ្វំងឡាយប្ទ្វំបានលដាយេំ បាក ប្តាស់លៅថា ទុ កខ ទុកខ ចប្ប្បថា “ទុ កខ គឺ សភាព
ចែេប្ទ្វំបានលដាយេំ បាក” នុ ោះឯង, លៅមយ៉ាងលទៀតថា “សភាេទុ កខ ” ចប្ប្បថា “ទុ កខ លដាយ

(១) សំ .សឡា.
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សភាេៈ” លប្ោោះលហតុ មានសភាពចែេប្ទ្វំបានលដាយេំ បាកនុ ោះឯង ។ ែំ ចណកសុ ខលេទនា
ទ្វំងឡាយ ទ្វំងផែ ូេកាយទ្វំងផែ ូេែិ តត ចែេបានល្មោះថា “សុ ខ” លដាយអតថ ថា សតា ទ្វំងឡាយ
ប្ទ្វំបានលដាយងាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ សូ មបីជាលេទនាចែេសតា លប្តកអរ ក៏ មានសភាពជាទុ កខ នុោះឯង
លប្ោោះលហតុ អាី ? លប្ោោះជារប្បស់មិ នលទៀង ចប្ប្បប្ប្បួេលៅជាយ៉ាងែនទបាន ចមនពិ ត កាេលប្បើ
សុ ខលេទនាលនាោះែេ់ នូ េការអស់លៅ ស្លប្បសូ នយលៅ ចប្ប្បប្ប្បួេលៅ សតា ទ្វំងឡាយចែេ
លប្តកអរកន ុងសុ ខលេទនាលនាោះ រចមងលដដប្កោយ ស្លដយសុ ខលេទនាលនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
សូ មបីសុខលេទនាក៏ ចាត់ ថាជាទុ កខ ប្ទង់ប្តាស់លៅថា េិ ប្បរិ ណាមទុ កខ ចប្ប្បថា “ទុ កខ គឺ សភាព
ចែេចប្ប្បប្ប្បួេ”

លដាយអំ ណាែជាលហតុ លកើ តលឡើងននទុ កខ ផែូេែិ តត

ែំ ចណកអទុ កខ មសុ ខ

លេទនា ឬលៅមយ៉ាងលទៀតថា ឧលប្បកាខលេទនា (រួ មទ្វំងឧបាទ្វនកខ នធែ៏លសសទ្វំងអស់) មិ នមាន
អាការចែេជាទុ កខ ពិលសស លោេគឺ ជាសភាពចែេប្ទ្វំបានលដាយេំ បាកែូ ែទុ កខ លេទនា និ ង
មិ នមានអាការចែេជាលហតុ លកើ តលឡើងននទុ កខ ផែូេែិ តត កន ុងប្គ្នចែេចប្ប្បប្ប្បួេលៅែូ ែសុ ខលេទនា ប្តឹ មចតជាសងាខរចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងលដាយលហតុ ប្បែច័ យ ក៏ រចមងមានការលកើ តលឡើង
រេត់ លៅជាធមម តា អទុ កខ មសុ ខលេទនា (រួ មទ្វំងឧបាទ្វនកខ នធែ៏លសសទ្វំងអស់) លនោះ លទើ ប្បជា
រប្បស់មិ នលទៀង រប្បស់ណាមិ នលទៀងរប្បស់លនាោះជាទុ កខ គឺ ជាទុ កខ លប្ោោះប្តូេលប្បៀតលប្បៀនលដាយ
ការលកើ តលឡើង និ ងការរេត់ នុ ោះឯង ទុ កខ យ៉ាងលនោះប្ទង់ប្តាស់លៅថា សងាខរទុ កខ ចប្ប្បថា “ទុ កខ
ប្ប្បចាំសងាខរ” ជាទុ កខ ចែេមានែេ់ សតា ទ្វំងឡាយលសមើ គ្នន ។ បានន័ យថា លេទនាទ្វំង ៣
សុ ទធ ចតជាទុ កខ ែូែគ្នន លផេងគ្ននចតអាការចែេជាទុ កខ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ ប្បប្ទង់
ប្តាស់ថា “លេទនាឯណានី មួយសុ ទធ ចតជាទុ កខ ” គប្បបីប្ជាប្បថា ប្ពោះអងគប្ទង់ប្តាស់យ៉ាងលនោះ
លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ លសែកដី លនឿយណាយកន ុងលេទនាទ្វំងឡាយរប្បស់សតា

ចែេមាន
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អធយប្ស័ យកន ុងការប្បារពធ ភាេនាលែើ មបីការលែញចាកទុ កខ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ

ប្ទង់មិនមានប្បំ ណងនឹ ង

ប្បំ ប្ពួញលេទនាទ្វំងអស់ជាលេទនាចតមួ យ លដាយប្ប្បការណាលឡើយ ។
គប្បបីប្ជាប្បថា សុ ខលេទនា ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាការចែេសុ ខប្សួេ កន ង
ុ ការលស្លយ
រសរប្បស់ឥដាារមម ណ៍ ទ្វំងលដាយសភាេៈទ្វំងលដាយប្បរិ កប្បបៈ តាមសមគួ រ ។
ទុ កខ លេទនា ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាការចែេមិ នសុ ខប្សួេ កន ុងការលស្លយរសរប្បស់
អនិ ដាារមម ណ៍ ទ្វំងលដាយសភាេៈទ្វំងលដាយប្បរិ កប្បបៈ តាមសមគួ រ ។
អទុ កខ មសុ ខលេទនា ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាការជាកណា
ដ េ (ប្ពលងើយ) កន ុងការលស្លយ
រសរប្បស់មជឈតាដរមម ណ៍

លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ ប្បលៅល្មោះមយ៉ាងលទៀតថា

“ឧលប្បកាខលេទនា”

យ៉ាងលនោះឯង ។
អធិ ប្បាយលេទនា ៥ យ៉ាង
លេទនាទ្វំងលនោះ សូ មបីមាន ៣ យ៉ាង តាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះ ប្ពោះែ៏ មាន
ប្ពោះភាគប្ទង់សចមដ ងទុ កកន ុងឥគនាិ យនិ លទា សថាមាន ៥ យ៉ាង គឺ សុ ខិគនាិ យ ១ ទុ កខិ គនាិ យ ១
លស្លមនសេិគនាិ យ ១ លទ្វមនសេិគនាិ យ ១ ឧលប្បកខិ គនាិ យ ១ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ
ប្បំ ណងនឹ ងសចមដ ងការចែកលេទនា លដាយទ្វក់ ទងជាមួ យឥគនាិ យលនាោះ លទើ ប្បលោេថា “ចត
លដាយប្ប្បលេទមាន ៥ យ៉ាង គឺ សុខ ១ ទុ កខ ១ លស្លមនសេ ១ លទ្វមនសេ ១ ឧលប្បកាខ ១”ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា “លដាយប្ប្បលេទ” កន ុងទី លនោះ មានលសែកដី ថា លដាយការចែកប្ប្បលេទលៅតាម
សភាពជាឥគនាិ យនុ ោះឯង លប្ោោះលហតុ លនាោះ សូ មបីលោកលោេទុ កប្តឹ មចតប្ប៉ាុ លណណោះថា “គឺ សុ ខ”
ជាលែើ ម មិ នបានលោេថា “គឺ សុ ខិគនាិ យ” ជាលែើ ម ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា ចែេលោកលោេថា
“សុ ខិគនាិ យ” ជាលែើ មលនាោះ លប្ោោះការចែកលេទនា ៥ យ៉ាង មានមកកន ុងឥគនាិ យលទសនានុ ោះឯង ។
ចមនពិ ត ប្ទង់ចែកសុ ខលេទនា ចែេបានលោេលហើ យកន ុងលេទនា ៣ ជា ២ យ៉ាង
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លដាយអំ ណាែននអាការចែេសុ ខប្សួេ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមផែ ូេកាយ និ ងផែ ូេែិ តត ប្តាស់
លៅថា សុ ខិគនាិ យ និ ងលស្លមនសេិគនាិ យ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន ប្ទង់ចែកទុ កខ លេទនា ជា ២ យ៉ាង
លដាយអំ ណាែននអាការចែេមិ នសុ ខប្សួេ

ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមផែ ូេកាយ

និ ងផែ ូេែិ តត

ប្តាស់លៅថា ទុ កខិ គនាិ យ និ ងលទ្វមនសេិគនាិ យ ។ ែំ ចណកអទុ កខ មសុ ខលេទនា ឬឧលប្បកាខលេទនា
លប្ោោះមិ នមានការចែកតាមផែ ូេកាយ និ ងផែ ូេែិ តត

លដាយអំ ណាែប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមផែ ូេែិ តត ចត

មយ៉ាង មិ នបានប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមផែ ូេកាយ លប្ោោះមិ នមានែំ ចណកកន ុងការអាប្ស័ យកាយប្ប្បស្លទ
លកើ តលឡើង លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ ប្បជាឥគនាិ យចតមយ៉ាង គឺ ឧលប្បកខិ គនាិ យ នុ ោះឯង ។ រួ មលសែកដី ថា
លេទនា ៣ ចែកជា ៥ យ៉ាងតាមប្ប្បលេទននឥគនាិ យ យ៉ាងលនោះគឺ ៖
សុ ខលេទនា ចែកជា ២ យ៉ាង គឺ សុ ខលេទនាតាមផែ ូេកាយ លៅថា សុ ខិគនាិ យ និ ងសុ ខ
លេទនាតាមផែ ូេែិ តត លៅថា លស្លមនសេិគនាិ យ ។
ទុ កខ លេទនា ចែកជា ២ យ៉ាង គឺ ទុ កខ លេទនាតាមផែ ូេកាយ លៅថា ទុ កខិ គនាិ យ និ ងទុ កខ
លេទនាតាមផែ ូេែិ តត លៅថា លទ្វមនសេិគនាិ យ ។
អទុ កខ មសុ ខលេទនា លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមផែ ូេែិ តតចតមយ៉ាង លទើ ប្បជាឥគនាិ យចតមយ៉ាង
លៅថា ឧលប្បកខិ គនាិ យ ។
លេទនា ៥ យ៉ាងមានសុ ខលេទនាជាលែើ មគឺ ៖
សុ ខ មានការលស្លយឥែា លោែា ោារមម ណ៍ (អារមម ណ៍ចែេប្ប៉ា ោះខាប្ប់កាយចែេគួ រប្បាថាន)
លដាយសភាេៈ ជាេកខ ណៈ ។
ទុ កខ មានការលស្លយអនិ ែាលោែា ោារមម ណ៍ (អារមម ណ៍ចែេប្ប៉ា ោះខាប្ប់កាយចែេមិ នគួ រ
ប្បាថាន) លដាយសភាេៈ ជាេកខ ណៈ ។
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លស្លមនសេ មានការលស្លយឥដាារមម ណ៍ (អារមម ណ៍ចែេគួ រប្បាថាន) លដាយសភាេៈ ឬ
លដាយប្បរិ កប្បបៈ ជាេកខ ណៈ ។
លទ្វមនសេ មានការលស្លយអនិ ដាារមម ណ៍ (អារមម ណ៍មិ នគួ រប្បាថាន) លដាយសភាេៈ ឬ
លដាយប្បរិ កប្បបៈ ជាេកខ ណៈ ។
ឧលប្បកាខ

មានការលស្លយអារមម ណ៍មានសភាពជាកណា
ដ េ

ឬការលស្លយអារមម ណ៍

លដាយអាការជាកណា
ដ េ ជាេកខ ណៈ ។
ការចែកែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលេទនាលនាោះ ៗ
កន ុងលេទនាទ្វំង ៥ យ៉ាងលនាោះ ែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យសុ ខលេទនា បានែេ់ កាយេិ ញ្ញាណ ចែេជាកុ សេេិ បាក ១ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន ែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ
ទុ កខ លេទនា បានែេ់ កាយេិ ញ្ញាណចែេជាអកុ សេេិ បាក ១ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះែូ ែគ្នន ។
ែំ ចណកែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេលេទនា បានែេ់ កាមាេែរែិ តត ១៨ ែួ ង
គឺ លោេមូ េែិ តត ៤ ែួ ង កាមាេែរលស្លេណែិ តត ១២ ែួ ង សុ ខសនដី រណែិ តត និ ងហសនែិ តត ២
ែួ ងលទៀត និ ងមហគគ តែិ តត និ ងលោកុ តតរែិ តត ចែេលៅថា ប្បឋមជាន ទុ តិ យជាន តតិ យជាន និ ងែតុ តថ ជាន ៤៤ ែួ ង រួ មជា ៦២ ែួ ង ។
ែំ ចណកែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលទ្វមនសេលេទនា

បានែេ់ ប្បែិ

ែិ តត

២

ែួ ង

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ែិ តត ៥៥ ែួ ងែ៏ លសស ជាែិ តត ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខលេទនាចតមយ៉ាង ។
អធិ ប្បាយការចែកែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលេទនាលនាោះៗ
កន ុងលេទនា ៥ យ៉ាង សុ ខលេទនាមានជាតិ ជាេិ បាកចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លកើ តរួ មជាមួ យ
កាយេិ ញ្ញាណចែេជាកុ សេេិ បាកកន ុងប្គ្នមានឥែា លោែា ោារមម ណ៍ មកប្ប៉ា ោះខាប្ប់កាយប្ប្បស្លទ ជា

9
បកិណ្ណកសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៣

ប្បែច័ យឲ្យកាយេិ ញ្ញាណលកើ តលឡើង

លប្ោោះលហតុ លនាោះលោកលទើ ប្បលោេថា

“ែិ តតចែេប្ប្បកប្ប

ជាមួ យ សុ ខលេទនា បានែេ់ កាយេិ ញ្ញាណចែេជាកុ សេេិ បាក ១ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ។
ែូ ែគ្ននលនាោះចែរ ទុ កខ លេទនា មានជាតិ ជាេិ បាកចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លកើ តរួ មជាមួ យកាយ
េិ ញ្ញាណចែេជាអកុ សេេិ បាក កន ុងប្គ្នមានអនិ ែាលោែា ោារមម ណ៍មកប្ប៉ា ោះខាប្ប់កាយប្ប្បស្លទ ជា
ប្បែច័ យឲ្យកាយេិ ញ្ញាណលកើ តលឡើង

លប្ោោះលហតុ លនាោះលោកលទើ ប្បលោេថា

“ែិ តតចែេប្ប្បកប្ប

ជាមួ យទុ កខ លេទនា បានែេ់ កាយេិ ញ្ញាណចែេជាអកុ សេេិ បាក ១ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ។
ប្បណា
ដ ែិ តត ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេលេទនាទ្វំងឡាយ ែិ តតចែេជាមហគគ ត និ ង
ជាលោកុ តតរមាន ៤៤ ែួ ង លដាយអំ ណាែជាមហគគ តែិ តតចែេមាន្ន ៤ (លេៀរប្បញ្ច មជាន
ែំ នួន ១២ ែួ ង និ ងជាលោកុ តតរែិ តតចែេមាន្ន ៤ ែំ នួន ៣២ ែួ ង, ែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ
លទ្វមនសេ បានែេ់ ប្បែិ
លកើ តកន ុងប្បែិ

ែិ តតទ្វង
ំ ២ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះលទ្វមនសេមិ នប្បាសចាកប្បែិ

ៈ ចតង

ែិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។

ោកយថា ែិ តត ៥៥ ែួ ងែ៏ លសស គឺ ែិ តតចែេលៅសេ់ អំ ពីែិតតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ
សុ ខលេទនា, ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យទុ កខ លេទនា, ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេលេទនា, និ ងចែេ
ប្ប្បកប្បជាមួ យលទ្វមនសេលេទនា មានែំ នួន ៥៥ ែួ ង គឺ ចផន កខាងអកុ សេ ៦ ែួ ង ចផន កខាង
អលហតុ ក ១៤ ែួ ង, ចផន កខាងកាមាេែរលស្លេណ ១២ ែួ ង, និ ងចែេប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ច មជាន
២៣ ែួ ងលទៀត ។ ែិ តត ៥៥ ែួ ងទ្វំងលនោះ ប្គប្ប់ែួ ងជាែិ តត ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខលេទនា
យ៉ាងលនោះឯង ។
គ្នថាកន ង
ុ លេទនាសងគហៈ
សុ ខំ

ទុ កខ មុលប្បកាខតិ

លស្លមនសេំ លទ្វមនសេំ

តិ េិ ធា តតថ លេទនា
ឥតិ លេលទន ប្បញ្ច ធា
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សុ ខលមកតថ ទុ កខ ញ្ច

លទ្វមនសេំ ទា លយ ឋិ តំ

ទ្វាសែាី សុ លស្លមនសេំ

ប្បញ្ច ប្បញ្ញាសលកតរា ។

ចប្ប្បថា លេទនាកន ុងលេទនាសងគហៈលនាោះមាន ៣ យ៉ាង គឺ សុ ខ ១ ទុ កខ ១ ឧលប្បកាខ ១ លដាយ
ប្ប្បលេទមាន ៥ យ៉ាង គឺ ចថមលស្លមនសេ ១ លទ្វមនសេ ១, សុ ខនិ ងទុ កខ តាង
ំ លៅកន ុងែិ តត ១ ែួ ង
(កាយេិ ញ្ញាណ) លទ្វមនសេតាំងលៅកន ុងែិ តត ២ ែួ ង លស្លមនសេតាំងលៅកន ុងែិ តត ៦២ ែួ ង ឧលប្បកាខ
លប្ដពី លនោះតាំងលៅកន ុងែិ តត ៥៥ ែួ ង ។
ចប់វេទនាសង្គហៈ

ច្ហតុ សង្គ ហៈ
ការចែកលហតុ
កន ុងលហតុ សងគហៈ ល្មោះថា លហតុ មាន ៦ យ៉ាង គឺ លោេៈ ១ លទ្វសៈ ១ លមាហៈ ១
អលោេៈ ១ អលទ្វសៈ ១ អលមាហៈ ១ ។
អធិ ប្បាយការចែកលហតុ
ការរួ ប្បរួ មលហតុ ទ្វំងឡាយ មានលោេៈជាលែើ ម និ ងការរួ ប្បរួ មែិ តតុប្បាទចែេមានភាព
លផេងគ្ននលដាយលហតុ ទ្វំងលនាោះ ល្មោះថា លហតុ សងគហៈ ។
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា ភាេៈជាលហតុ ននធម៌ ៦ យ៉ាង មានលោេៈជាលែើ មលនោះ បានែេ់
ភាេៈជាមូ េនុ ោះឯង ភាេៈជាមូ េចែេលោេមកលនោះ លតើ ែូ ែលមដ ែ ? គឺ ការឲ្យសលប្មែនូ េការ
តាំងមាំលដាយេអ ននែិ តត និ ងលែតសិ កធម៌ ទ្វំងឡាយនុ ោះឯង

ចមនពិ ត

ែិ តតនិ ងលែតសិ កធម៌

ទ្វំងឡាយចែេប្ប្បកប្បជាមួ យធម៌ ៦ យ៉ាងលនោះ បានធម៌ ទ្វំងលនោះជាមូ េលហើ យក៏ រចមងែេ់ នូ េ
ការតាំងមាំលដាយេអ ែូ ែលែើ មល
មាំលដាយេអ ែូ លចានោះ

ើ ចែេមានឫសេអ ចាក់ លប្ៅែូ េលៅកន ុងចផនែី លហើ យក៏ តាំង

ែំ ចណកែិ តតនិ ងលែតសិ កធម៌ ទ្វំងឡាយចែេមិ នប្ប្បកប្បជាមួ យធម៌ ទ្វំង

11
បកិណ្ណកសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៣

លនោះ មិ នបានធម៌ ទ្វំងលនោះជាមូ េលហើ យក៏ រចមងមិ នែេ់ នូ េការតាំងមាំលដាយេអ ែូ ែស្លរាយ
លេើ នផា ទឹកចែេមិ នតាំងមាំ រចមងរស្លត់ លៅខាងលនោះខាងលនាោះលដាយកមាែំងរេកនិ ងខយេ់ ។
លប្ោោះប្ទង់អធិ ប្បាយទុ កលៅកន ុងប្ពោះទ័ យយ៉ាងលនោះឯង ប្ពោះមានប្ពោះភាគលទើ ប្បប្តាស់លៅធម៌ ៦
យ៉ាងលនោះ ថាជាមូ េ ែូ ែចែេប្ទង់ប្តាស់ទុ កកន ង
ុ អកុ សេមូ េសូ ប្ត កន ុងតិ កនិ បាតថា “តី ណិ
មានិ េិ កខ លេ អកុ សេមូ ោនិ ។ កតមានិ តី ណិ ? លោលភា អកុ សេមូ េំ លទ្វលស្ល អកុ សេមូ េំ លមាលោ អកុ សេមូ េំ”(១) ។ ចប្ប្បថា “មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ អកុ សេមូ េ (ឫសគេ់ នន
អកុ សេ) លនោះមាន ៣ យ៉ាង ។ អកុ សេមូ េ ៣ យ៉ាង លតើ ែូ ែលមដ ែ ? គឺ លោេៈជាអកុ សេ
មូ េ ១ លទ្វសៈជាអកុ សេមូ េ ១ លមាហៈជាអកុ សេមូ េ ១” ។ សូ មបីទ្វក់ ទងនឹ ងធម៌
ែ៏ លសសមានអលោេៈជាលែើ ម ប្ទង់ក៏ប្តាស់កន ុងឋានៈជាមូ េទំ នងែូ ែគ្ននលនោះ ។
ប្ប៉ាុ ចនដ ោកយថា “លហតុ ” លនោះ មានន័ យលប្ែើ នយ៉ាង មិ នចមនមានន័ យថា “មូ េ” ចតមយ៉ាង
លនាោះលទ

លប្ោោះថាលហតុ មានលប្ែើ នប្ប្បលេទ

លប្ោោះែូ លចានោះ

លែើ មបីកុំឲ្យប្ែឡំជាមួ យោកយថា

“លហតុ ” ចែេប្បាកែកន ុងទី លនាោះៗ ប្បណឌិតគួ រប្ជាប្បប្ប្បលេទរប្បស់លហតុ ែូ ែតលៅលនោះ ៖
កន ុងអែា កថាអែា ស្លេិ នី លោេទុ កថា លហតុ មាន ៤ យ៉ាងគឺ លហតុ លហតុ ១ ប្បែច័ យលហតុ ១ ឧតត មលហតុ ១ ស្លធារណលហតុ ១ ចែេអាែរួ ប្បរួ មោកយអធិ ប្បាយរប្បស់លោកបាន
យ៉ាងលនោះថា ៖
កន ុងលហតុ ទ្វំង ៤ យ៉ាងលនាោះ លហតុ ចែេមកកន ុងអេិ ធមម (ធមម សងគណី) (២) យ៉ាងលនោះថា
“កុ សេលហតុ ៣ អកុ សេលហតុ ៣ អពយកតលហតុ ៣” ជាលែើ ម ល្មោះថា លហតុ លហតុ ចប្ប្បថា
លហតុ គឺ ឫសគេ់ (មូ េនុ ោះឯង) ។

(១)

ប្បិ .៤១/២៥០,

(២) [៥៩៤]
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លហតុ ចែេមកកន ុងមជឈិមនិ កាយ ឧប្បរិ ប្បណា
ណ សក(១) យ៉ាងលនោះថា “មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ
មោេូ តទ្វំង ៤ ជាលហតុ មោេូ តទ្វំង ៤ ជាប្បែច័ យ ចែេនាំឲ្យប្បញ្ា តតនូ េរូ ប្បកខ នធ” ែូ លែន ោះ
ជាលែើ ម ល្មោះថា ប្បែច័ យលហតុ ចប្ប្បថា លហតុ ចែេជាប្បែច័ យ ។
លហតុ ចែេមកយ៉ាងលនោះថា “កុ សេកមម និងអកុ សេកមម ល្មោះថា ឧតត មលហតុ កន ុង
ឋានៈននេិ បាករប្បស់ខែួន, ឥដាារមម ណ៍ល្មោះថា ឧតត មលហតុ ននកុ សេេិ បាក, អនិ ដាារមម ណ៍
ល្មោះថា ឧតត មលហតុ ននអកុ សេេិ បាក, លយនិ លស្លមនសិ ការ ល្មោះថា ឧតត មលហតុ នន
កុ សេ, អលយនិ លស្លមនសិ ការ ល្មោះថា ឧតត មលហតុ ននអកុ សេ, េេងគ ចែេរេត់ លៅមុ ន
អាេជជ នៈទ្វំង ២ និ ងសនាដនចែេប្បាសចាកអនុ ស័យ ល្មោះថា ឧតត មលហតុ ននកិ រិយ” ែូ លែន ោះ
ល្មោះថា ឧតត មលហតុ ចប្ប្បថា លហតុ ប្ប្បលសើ រ គឺ ជាប្ប្បធានននប្បណា
ដ លហតុ ទ្វំងឡាយចែេញុំង
ផេធម៌ លនាោះៗ ឲ្យលកើ តលឡើង ។
លហតុ ចែេមកយ៉ាងលនោះថា “សងាខរទ្វំងឡាយ មានអេិ ជាជលនោះឯងជាលហតុ មានអេិ ជាជ
លនោះឯងជាប្បែច័ យ លប្ោោះែូ លចានោះ អេិ ជាជលទើ ប្បជាស្លធារណលហតុ រចមងផាយភាពជាប្បែច័ យែេ់
សងាខរទ្វំងឡាយ” ជាលែើ ម ល្មោះថា ស្លធារណលហតុ ចប្ប្បថា លហតុ ចែេជាស្លធារណៈ
លប្ប្បៀប្បែូ ែជា ឱជៈែី និ ងឱជៈទឹ កជាប្បែច័ យែេ់ លែើ មល

ើ និងចផែ ល

ើ ប្គប្ប់ប្ប្បលេទ យ៉ាងណា

អេិ ជាជរចមងជាស្លធារណលហតុ ទ្វំងែេ់ កុ សេសងាខរ ទ្វំងែេ់ អកុ សេសងាខរ ក៏ យ៉ាងលនាោះ
ចែរ ។ អារមម ណ៍ក៏ ល្មោះថា ជាស្លធារណលហតុ ែេ់ នាមធម៌ ទ្វំងឡាយ ទ្វំងចែេជាកុ សេ
ទ្វំងចែេជាអកុ សេ ទ្វំងចែេជាអពយកតៈ ។េ។ ។
គប្បបីប្ជាប្បថា លហតុ ចែេលោកសំ លៅយកកន ុង លហតុ សងគហៈ លនោះ គឺ លហតុ លហតុ ។

(១) មោប្បុ ណណមសូ ប្ត ២៦/១៩៣
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អាចារយពួ កខែោះលោេថា “លហតុ ចែេជាកុ សេ រចមងញុំងធម៌ ចែេលកើ តរួ មជាមួ យ
ខែួនឲ្យសលប្មែភាពជាកុ សេ, លហតុ ចែេជាអកុ សេរចមងញុំងធម៌ ចែេលកើ តរួ មជាមួ យខែួន
ឲ្យសលប្មែភាពជាអកុ សេ ភាពអាែកន ុងការញុំងធម៌ ចែេលកើ តរួ មជាមួ យខែួន ឲ្យសលប្មែ
ភាពជាកុ សេ ឬឲ្យសលប្មែភាពជាអកុ សេនុ ោះឯង ល្មោះថា ភាពជាលហតុ ននធម៌ ទ្វង
ំ ៦ យ៉ាង
លនោះ” ែូ លែន ោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ លសែកដី ពិតែូ ែចែេអាចារយពួ កលនោះលោេចមនលនាោះ តួ លហតុ ខែួនឯង
នឹ ងសលប្មែភាពជាកុ សេ ឬអកុ សេបាន ក៏ ប្តូេអាប្ស័ យលហតុ ែនទចែេលកើ តរួ មជាមួ យ
ខែួន លោេគឺ កន ុងលោេមូ េែិ តត ទ្វំងឡាយ ចែេមានលហតុ ២ យ៉ាង គឺ លោេៈនិ ង លមាហៈ,
អកុ សេលហតុ គឺ លោេៈ រចមងញុំងលមាហៈ និ ងធម៌ ែនទលទៀត ចែេសមបយុ តត ជាមួ យខែួន
ឲ្យែេ់ នូ េភាពជាអកុ សេតាមខែួន, អកុ សេលហតុ គឺ លមាហៈ រចមងញុំងលោេៈនិ ងធម៌ ែនទ
លទៀត ចែេសមបយុ តត ជាមួ យខែួន ឲ្យែេ់ នូ េភាពជាអកុ សេតាមខែួន សូ មបីកនុងលទ្វសមូ េែិ តត
២ ែួ ង ចែេមានលហតុ ២ យ៉ាង គឺ លទ្វសៈ និ ងលមាហៈ ក៏ មានទំ នងែូ ែគ្ននលនោះ, ខណោះលនោះលោេ
កន ុងលមាហមូ េែិ តត ចែេជាែិ តតមានលហតុ ចតមួ យ គឺ លមាហៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះមដ ង អកុ សេលហតុ គឺ
លមាហៈកន ុងែិ តតែួ ងលនោះ រចមងញុំងធម៌ ចែេលកើ តរួ មជាមួ យខែួន ឲ្យែេ់ នូ េភាពជាអកុ សេ
តាមខែួន ក៏ េមមស្លដប្ប់បាន ប្ប៉ាុ ចនដ តួលមាហៈខែួនឯងលនាោះ គឺ បានប្ជាប្បែាស់លហើ យថា មានជាតិ ជា
អកុ សេចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លមាហៈកន ុងែិ តត ២ ែួ ងលនោះ ជាអកុ សេបានយ៉ាងលម៉ា ែលៅ មាន
អកុ សេលហតុ អាី កន ុងែិ តត ២ ែួ ងលនោះលទៀត ចែេញុំងលមាហៈឲ្យែេ់ នូ េភាពជាអកុ សេ ?
លនោះគឺ ជាោកយជំទ្វស់នឹ ងោកយចែេអាចារយពួ កលនាោះលោេ

រចមងលប្ប្បើ បានសូ មបីកនុងប្បណា
ដ

លស្លេណែិ តតទ្វំងឡាយ ចែេមានជាតិ ជាកុ សេ និ ងអពយកត មយ៉ាងលទៀតប្ទង់ប្តាស់ទុ កកន ុង
និ លទា សសចមដ ងអធិ ប្បាយលហតុ ប្បបែច័ យកន ុងមោប្បដាាន យ៉ាងលនោះថា “លហតូ លហតុ សមបយុ តត កានំ ធមាមនំ តំ សមុ ដាានានញ្ច រូ បានំ លហតុ ប្បែច លយន ប្បែច លយ ចប្ប្បថា លហតុ ទ្វំងឡាយជាប្បែច័ យ
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ែេ់ ពួ កធម៌ ចែេប្ប្បកប្បលដាយលហតុ ផង ែេ់ ពួ ករូ ប្បចែេតាំងលឡើងអំ ពីធម៌ លនាោះផង លដាយ
លហតុ ប្បែច័ យ ។ លសែកដី លនោះ សចមដ ងឲ្យល ើ ញថា លហតុ ទ្វំងឡាយមិ នចមនជាលហតុ ប្បបែច័ យែេ់
ធម៌ ចែេសមបយុ តត ជាមួ យខែួន គឺ ែិ តតនិ ងលែតសិ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលទ ចតចថមទ្វំងជាលហតុ ប្បបែច័ យ
ែេ់ រូ ប្បចែេមានែិ តតែួ ងលនាោះជាសមុ ដាានផង កាេលប្បើ ែូលែន ោះ សូ មបីរូប្បចែេមានែិ តត ប្ប្បកប្ប
ជាមួ យលហតុ លនាោះជាសមុ ដាាន ក៏ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមលហតុ លនាោះផង លោេគឺ រចមងែេ់ នូ េ
ភាេៈជាអកុ សេជាលែើ មតាមលហតុ លនាោះផង ប្ប៉ាុ ចនដ

កន ុងទី ណាៗក៏ ប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា “រូ ប្បជា

អពយកតៈ” យ៉ាងលនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លដាយលហតុ ផេែូ ែចែេលោេមកលនោះ
ប្បណឌិតកុ ំគប្បបីយេ់ ថាធម៌ ៦ យ៉ាង មានលោេៈជាលែើ ម ល្មោះថា “លហតុ ” លប្ោោះញុំងធម៌ ចែេ
លកើ តរួ មជាមួ យខែួន ឲ្យែេ់ នូ េភាេៈជាកុ សេជាលែើ មតាមខែួនលឡើយ ចតគប្បបីយេ់ ថា ល្មោះថា
“លហតុ ” លប្ោោះភាេៈចែេជាមូ េ គឺ ជាឫសគេ់ លដាយអំ ណាែឲ្យសលប្មែការតាំងមាំលដាយេអ
ននែិ តត និ ងលែតសិ កធម៌ ទ្វំងឡាយ ចែេប្ប្បកប្បរួ មជាមួ យខែួនែូ ែចែេបានលោេលហើ យពី
ខាងលែើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គប្បបីប្ជាប្បថា ភាេៈជាកុ សេជាលែើ ម រចមងសលប្មែលដាយធម៌ ែនទ មិ ន
ចមនលដាយលហតុ ៦ យ៉ាងលនោះលទ គឺ ភាេៈជាកុ សេរចមងសលប្មែលដាយលយនិ លស្លមនសិ ការ
ភាេៈជាអកុ សេរចមងសលប្មែលដាយអលយនិ លស្លមនសិ ការ

ភាេៈជាេិ បាករចមងសលប្មែ

លដាយកមម ភាេៈជាកិ រិយរចមងសលប្មែលដាយេេងគ ចែេរេត់ លៅមុ នអាេជជ នៈ និ ងលដាយ
សនាដនចែេប្បាសចាកអនុ ស័យ ែូ លែន ោះឯង ។
ការចែកែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យលហតុ
កន ុងលហតុ ៦ យ៉ាងលនាោះ ែិ តត ១៨ ែួ ង គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត ១ ទាិ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ ១០
សមបែិ ែេនែិ តត ២ សនដី រណែិ តត ៣ លវាែា ពានែិ តត ១ ហសនែិ តត ១ ល្មោះថា អលហតុ កែិ តត ែិ តត
ចែេមិ នមានលហតុ , ែិ តត ៧១ ែួ ងែ៏ លសស ល្មោះថា សលហតុ កែិ តត ែិ តតចែេមានលហតុ ។
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សូ មបីកនុងសលហតុ កែិ តត ៧១ ែួ ងលនាោះ លមាមូ ហែិ តត ២ ែួ ង ល្មោះថា ឯកលហតុ កែិ តត
ែិ តតចែេលហតុ ១ ។
ែិ តត ២២ ែួ ង គឺ អកុ សេែិ តត ១០ ែួ ងែ៏ លសស និ ងកាមាេែរលស្លេណែិ តត ចែេ
េិ ប្បបយុ តត ចាកញណ ១២ ែួ ង ល្មោះថា ទុ លហតុ កែិ តត ែិ តតចែេមានលហតុ ២ ។
ែិ តត ៤៧ ែួ ង គឺ កាមាេែរលស្លេណែិ តត ចែេសមបយុ តត ជាមួ យញណ ១២ ែួ ង និ ង
មហគគ តែិ តត និ ងលោកុ តតរែិ តត ៣៥ ែួ ង ល្មោះថា តិ លហតុ កែិ តត ែិ តតចែេមានលហតុ ៣ ។
អធិ ប្បាយការចែកែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យលហតុ
ធម៌ ៦ យ៉ាង មានលោេៈជាលែើ ម ល្មោះថា លហតុ លដាយភាពជា លហតុ លហតុ រចមងមិ ន
មានលៅកន ុងែិ តត ១៨ ែួ ងលនោះ លប្ោោះែូ លចានោះ ែិ តត ទ្វំង ១៨ ែួ ងលនោះ លទើ ប្បល្មោះថា អលហតុ កែិ តត
ែិ តតចែេមិ នមានលហតុ ។
លមាមូ ហែិ តត ២ ែួ ង ល្មោះថា ឯកលហតុ កែិ តត ែិ តតចែេមានលហតុ ១ លប្ោោះប្ប្បកប្ប
លដាយលហតុ គឺ លមាហៈ ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
សួ រថា កន ុងប្បណា
ដ អកុ សេែិ តតទ្វំងឡាយ លប្ោោះលហតុ អាី លទើ ប្បមានប្តឹ មចតឯកលហតុ កែិ តត និ ងទុ លហតុ កែិ តត ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានតិ លហតុ កែិ តត, អកុ សេែិ តតចែេប្ប្បកប្បលដាយលហតុ
ទ្វំង ៣ គឺ លោេៈ លទ្វសៈ និ ងលមាហៈ មានមិ នបានឬយ៉ាងណា ?
លឆែើ យថា មានមិ នបានលឡើយ លប្ោោះលោេៈ និ ងលទ្វសៈមិ នអាែលកើ តរួ មគ្ននកន ុង ែិ តតុប្បាទជាមួ យគ្ននបានលឡើយ លដាយអំ ណាែជាធម៌ ចែេមានអារមម ណ៍ផា ុយគ្នន លោេគឺ លោេៈ
មានអារមម ណ៍ជាឥដាារមម ណ៍ ែំ ចណកលទ្វសៈមានអារមម ណ៍ជាអនិ ដាារមម ណ៍ និ ងលដាយអំ ណាែ
ជាអកុ សេធម៌ ែូែគ្នន មានសភាេៈផា ុយគ្នន លោេគឺ លោេៈប្តូេការឬលប្តកអរកន ុងអារមម ណ៍
ែំ ចណកលទ្វសៈប្ប្បទូ សដ ឬមិ នលប្តកអរកន ុងអារមម ណ៍ ។ លប្ោោះែូ លចានោះ អកុ សេែិ តតទ្វំងឡាយ
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លទើ ប្បមានលហតុ យ៉ាងលប្ែើ នប្តឹ មចត ២ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ លោេៈ និ ងលមាហៈ, លទ្វសៈ និ ងលមាហៈ
អកុ សេែិ តតចែេមានលហតុ ៣ មិ នមានលទ ។ ែំ ចណកលមាហៈចតងមានកន ុងអកុ សេែិ តតលសមើ
គ្ននប្គប្ប់ែួ ងមិ នមានលេៀរ លប្ោោះថា កន ុងលេោចែេអកុ សេែិ តតុប្បាទទ្វំងឡាយលកើ តលឡើង កន ុង
លេោលនាោះ បានន័ យថា ប្បុ គគេលនាោះចតងមានលសែកដី េលងាង គឺ មិ នែឹ ងថា អាី គួ រលធាើ អាី មិ នគួ រលធាើ
អាី មានប្ប្បលយជន៍ អាី មិ នមានប្ប្បលយជន៍ អាី គួ រកាន់ យក អាី មិ នគួ រកាន់ យកជាលែើ មលដាយពិ ត
ការមិ នែឹ ងលនាោះគឺ លមាហៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះ កន ុងលេោលនាោះចតងមានលហតុ គឺ លមាហៈលកើ តលឡើង
លដាយពិ ត សភាេៈពិ តននអារមម ណ៍ ទ្វំងចែេកំពុងមាន ចតមិ នប្បាកែ ចែេមិ នប្បាកែក៏
លប្ោោះប្តូេលមាហៈប្បិ ទបាំង លទើ ប្បលោេបានថា អកុ សេែិ តតទ្វំងឡាយប្គប្ប់ែួ ងប្តូេមានលហតុ គឺ
លមាហៈលកើ តរួ មជានិ ែច លដាយមានលមាហៈលនាោះជាលហតុ ចតមយ៉ាងខែោះ ជាលហតុ លកើ តរួ មជាមួ យ
លហតុ ែនទមានលោេៈឬលទ្វសៈខែោះ ។
សួ រថា កាមាេែរកុ សេែិ តតចែេមានលហតុ ២ លៅថា ញណេិ ប្បបយុ តត លនាោះមានបាន
ែូ ែលមដ ែ លប្ោោះធម៌ ទ្វំងឡាយបានល្មោះថា “កុ សេ” លប្ោោះលកើ តអំ ពីភាពឆ្លែតមិ នចមនឬ, ភាេៈ
ចែេមានលហតុ ២ មិ នគួ រនឹ ងមាន ឬលប្បើ នឹងមានបាន ក៏ មិនគួ រនឹ ងរាប្ប់ថាជាកុ សេ លប្ោោះមិ ន
បានលកើ តអំ ពីភាពឆ្លែត លដាយអំ ណាែមិ នមានភាពឆ្លែត ឬប្បញ្ញាប្ប្បកប្បជាមួ យ ?
លឆែើ យថា លហតុ ននភាេៈជាញណេិ ប្បបយុ តត និ ងភាេៈជាញណសមបយុ តត ននកាមេែរកុ សេែិ តតលនាោះ បានលោេលហើ យកន ុងប្បរិ លែេ ទទី ១ លប្ោោះែូ លចានោះ កាមាេែរកុ សេែិ តតសូ មបីជា
ញណេិ ប្បបយុ តត ក៏ មានបាន និ ងសូ មបីជាញណេិ ប្បបយុ តត មិ នបានលកើ តអំ ពីភាពឆ្លែត គឺ មិ នមាន
ប្បញ្ញាប្ប្បកប្បជាមួ យក៏ លដាយ

ក៏ គង់មានភាពជាកុ សេ

ែូ ែគ្ននជាមួ យពួ កញណសមបយុ តត

ទ្វំងឡាយនុ ោះឯង លប្ោោះមានេិ បាក មានអានិ សងេែូ ែពួ កញណសមបយុ តត លប្ប្បៀប្បែូ ែជាផែិ ត
សូ មបីលធាើ អំពីេតថ ុែនទចែេមិ នចមនជាសែឹ កលតានត

ចតលប្ោោះលហតុ ចែេមានរូ ប្បរាងេកខ ណៈ
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ែូ ែផែិ តសែឹ កលតានត ជនទ្វំងឡាយចតងលៅថា “ផែិ តសែឹ កលតានត” យ៉ាងណាមិ ញកុ សេែិ តតចែេ
ជាញណសមបយុ តត

បានល្មោះថា “កុ សេ” លប្ោោះលកើ តអំ ពីភាពឆ្លែតពិ តប្បាកែក៏ លដាយ

លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ ែិ តត ចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត សូ មបីមិនបានលកើ តពី ភាពឆ្លែតលប្ោោះមិ នមានប្បញ្ញា
ប្ប្បកប្ប ចតលប្ោោះលហតុ ចែេមានេិ បាក មានអានិ សងេចែេគួ រប្បាថានែូ ែគ្ននជាមួ យពួ កញណ
សមបយុ តត នុ ោះឯង រចមងសមគួ រនឹ ងលៅថា “កុ សេ” ចែរ ក៏ យ៉ាងនុ ោះឯង ។ ចាំបាែ់ លោេន័ យ
ឲ្យលប្ែើ នលធាើ អាី សូ មបីកនុងប្បរិ លែេ ទទី ១ លនាោះ ក៏ បានលោេទុ កលហើ យលដាយន័ យមយ៉ាងលទៀត
មិ នចមនឬ ថា “ល្មោះថាកុ សេ លប្ោោះមានេិ បាកជាសុ ខ” ែូ លែន ោះ ទ្វំងញណេិ ប្បបយុ តត ទ្វំង
ញណសមបយុ តត សុ ទធ ចតមានេិ បាកជាសុ ខ ក៏ រចមងបានល្មោះថា កុ សេទ្វំងអស់ ។
សួ រលទៀតថា កន ុងពួ កអកុ សេែិ តតចែេមានលហតុ ២, ចតងមានលហតុ ២ យ៉ាងលនោះ គឺ
លោេៈនិ ងលមាហៈ លទ្វសៈនិ ងលមាហៈ, មិ នអាែមានលហតុ ២ យ៉ាងលនោះ គឺ លោេៈនិ ងលទ្វសៈ
បានលឡើយ តាមលហតុ ផេចែេបានលោេលហើ យ បានន័ យថា លោេៈនិ ងលទ្វសៈជាលហតុ
ចែេប្តូេលៅចប្បកគ្នន កាេលប្បើ ែូលែន ោះ លប្ោោះលហតុ អាី កន ុងពួ កលស្លេណែិ តតលទើ ប្បមិ នែូ លែន ោះ គឺ
អលោេៈនិ ងអលទ្វសៈមិ នលៅចប្បកគ្នន ប្តូេលកើ តរួ មគ្ននជានិ ែច លប្ោោះលហតុ អាី អលោេៈមានលៅ
កន ុងែិ តតែួ ងណា អលទ្វសៈក៏ ប្តូេមានលៅកន ុងែិ តត ែួ ងលនាោះ, អលទ្វសៈមានលៅកន ុងែិ តត ែួ ងណា
អលោេៈក៏ ប្តូេមានលៅកន ុងែិ តតែួ ងលនាោះ ?
លឆែើ យថា នឹ ងកាន់ យកថា កន ុងពួ កអកុ សេយ៉ាងណា កន ុងពួ កលស្លេណៈក៏ យ៉ាងលនាោះ
លដាយការកាន់ យកប្តឹ មចតសពា ជាប្ប្បមាណមិ នបាន លប្ោោះថា ធមម ជាតិ ទ្វំងលនោះជាសភាេធម៌
លោេៈមិ នអាែលកើ តរួ មជាមួ យលទ្វសៈបាន

លប្ោោះមានលហតុ រារាំងែូ ែបានលោេមកលហើ យ

ចតលហតុ រារាំងចែេលធាើ ឲ្យលកើ តរួ មគ្ននមិ នបាន ទំ នងែូ ែគ្ននលនោះ
អលទ្វសៈលឡើយ ។

មិ នមានែេ់ អលោេៈ និ ង

18
អភិធម្មតថសងគហៈ ន្ិងសសចកដីអធិបាយ ភាគទី ២

កន ុងែិ តតចែេមានលហតុ ទ្វំងឡាយ ធម៌ ទ្វំងឡាយចែេលកើ តរួ មគ្ននចែេតាំងមាំលធាើ កិែច
រប្បស់ខែួនបានយ៉ាងេអ ក៏ លប្ោោះបានអាប្ស័ យលហតុ ចែេជាមូ េ ។ អលោេៈក៏ ែូែគ្នន កន ុង
កុ សេែិ តតុប្បាទចែេខាោះប្បញ្ញា អលោេៈសូ មបីជាលហតុ មួ យកន ុងប្បណា
ដ លហតុ ទ្វំង ៦ លទ្វោះប្បី
ែូ លចានោះ ខែួនឯងនឹ ងតាំងមាំលធាើ កិែច គឺ ការោមលសែកដី លប្តកអរកន ុងអារមម ណ៍លនាោះបានលដាយេអ
ក៏ ប្តូេការអាប្ស័ យលហតុ ែនទជាមូ េ លហតុ ែនទចែេជាមូ េចែេលោេលនោះគឺ អាី ? លឆែើ យថា
គឺ អលទ្វសៈ

អលទ្វសៈចែេមានសភាពជាប្បែិ ប្បកខ នឹងលទ្វសៈលនាោះ

មិ នមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

ជំទ្វស់ជាមួ យនឹ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននអលោេៈលឡើយ ចតងប្ប្បប្ពឹ តតលៅរួ មគ្ននលដាយេអ លប្ោោះ
ថា លសែកដី ថាប្បុ គគេមិ នជាប្ប់ជំោក់ េោះអារមម ណ៍ណា ចតកន ុងខណៈជាមួ យគ្នននុ ោះឯង ក៏ មាន
លសែកដី លប្កាធខឹង ប្ប្បទូ សត អារមម ណ៍លនាោះផង ែូ លែន ោះ លនោះមិ នចមនឋានៈចែេនឹ ងមានបាន
លឡើយ បានន័ យថា លេោណាមានអលោេៈ លេោលនាោះរចមងមានអលទ្វសៈ, សូ មបីអលទ្វសៈក៏
ែូ ែគ្នន នឹ ងតាំងមាំ លធាើ កិែច គឺ ការោមឃាត់ លសែកដី លប្កាធខឹង ប្ប្បទូ សត កន ុងអារមម ណ៍លនាោះបាន
យ៉ាងេអ ក៏ ប្តូេអាប្ស័ យលហតុ ចែេជាមូ េែនទ គឺ អលោេៈនុ ោះឯង, អលោេៈមានសភាេៈជា
ប្បែិ ប្បកខ នឹងលោេៈលនាោះ

មិ នមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជំទ្វស់គ្នននឹ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននអលទ្វសៈ

លឡើយ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅរួ មគ្ននលដាយេអ លប្ោោះថា ប្បុ គគេអន កមានអធយប្ស័ យអនុ លប្គ្នោះ មិ ន
លប្កាធខឹងប្ប្បទូ សត អារមម ណ៍ណា ចតកន ុងខណៈជាមួ យគ្នននុ ោះឯង ក៏ ែង់បាន ប្តូេការអារមម ណ៍
លនាោះមកប្គប្ប់ប្គង ែូ លែន ោះ លនោះមិ នចមនជាឋានៈចែេនឹ ងមានបានលឡើយ ។ បានន័ យថា លេោ
ណាមានអលទ្វសៈ

លេោលនាោះរចមងមានអលោេៈ

អលោេៈនិ ងអលទ្វសៈចតងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

ជាមួ យគ្ននជានិ ែច កន ុងឋានៈធម៌ នីមួយៗ ជាមូ េែេ់ គ្នននឹ ងគ្ននតាមប្ប្បការែូ ែចែេបានលោេ
មកលនោះ ែំ ចណកកន ុងែិ តតចែេមានលហតុ ៣ ធម៌ ទ្វំងឡាយរួ មទ្វំង អលោេៈនិ ងអលទ្វសៈលនាោះ
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រចមងតាំងមាំលដាយេអ នប្កចេងលឡើង

លដាយអំ ណាែននអលមាហៈលហតុ ចែេែូ េមកប្ប្បកប្ប

ប្បចនថ មលនាោះ ។
ែិ តត ៤៧ ែួ ង ល្មោះថា តិ លហតុ កែិ តត ែិ តតមានលហតុ ៣ លប្ោោះែិ តត ទ្វំងលនោះសុ ទធ ចត
សមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញាចែេជាលហតុ ទី ៣ ចែេប្បចនថ មអំ ពីលហតុ ២ គឺ អលោេៈនិ ងអលទ្វសៈ ។
គ្នថាកន ង
ុ លហតុ សងគហៈ
លោលភា លទ្វលស្ល ែ លមាលោ ែ

លហតូ អកុ សោ តលយ

អលោភាលទ្វស្លលមាោ ែ

កុ សេពយកតា តថា

អលហតុ កដាារលសក-

លហតុ កា លទា ទាិ េី សតិ

ទុ លហតុ កា មតា សតត -

ែតាតឡីស តិ លហតុ កា ។

ចប្ប្បថា អកុ សេលហតុ មាន ៣ គឺ លោេៈ ១ លទ្វសៈ ១ លមាហៈ ១ កុ សេលហតុ និ ង
អពយកតលហតុ (នី មួយៗ) មាន ៣ យ៉ាងែូ ែគ្នន គឺ អលោេៈ ១ អលទ្វសៈ ១ អលមាហៈ ១ ។
ែិ តតុប្បាទចែេមិ នមានលហតុ មាន ១៨ ែួ ង, ែិ តត ុប្បាទចែេមានលហតុ ១ មាន ២ ែួ ង
ែិ តតុប្បាទចែេមានលហតុ ២ មាន ២២ ែួ ង, ែិ តត ុប្បាទចែេមានលហតុ ៣ មាន ៤៧ ែួ ង ។
អធិ ប្បាយគ្នថា លហតុ ៣ យ៉ាង គឺ លោេៈ លទ្វសៈ លមាហៈ មានជាតិ ជាអកុ សេ ចតមយ៉ាង
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “អកុ សេលហតុ មាន ៣ យ៉ាង គឺ លោេៈ
១ លទ្វសៈ ១ លមាហៈ ១” ែូ លែន ោះ ។ ែំ ចណកលហតុ ៣ យ៉ាងលទៀត លប្ោោះមានការប្ប្បកប្បលៅកន ុងែិ តត
ចែេជាកុ សេ និ ងអពយកត លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “កុ សេលហតុ និ ង
អពយកតលហតុ (នី មួយៗ) មាន ៣” ែូ លែន ោះ ។ លសែកដី លប្ដពី លនោះងាយយេ់ លហើ យ ។
ចប់វហតុសង្គហៈ
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កិឆចសង្គ ហៈ
ការចែកកិ ែច
ល្មោះថា កិ ែច កន ុងកិ ែចសងគហៈលនោះមាន ១៤ យ៉ាង គឺ ប្បែិ សនធិ កិែច ១ េេងគកិែច ១ អាេជជ នកិ ែច ១ ទសេនកិ ែច ១ សេនកិ ែច ១ ឃាយនកិ ែច ១ ស្លយនកិ ែច ១ ផុ សនកិ ែច ១ សមបែិ ែេនកិ ែច ១
សនដី រណកិ ែច ១ លវាែា ពានកិ ែច ១ ជេនកិ ែច ១ តទ្វេមព នកិ ែច ១ ែុ តិ កិ ែច ១ ។
មយ៉ាងលទៀត គប្បបីប្ជាប្បប្ប្បលេទឋាន ១០ យ៉ាងននែិ តតទ្វំងលនាោះ គឺ ប្បែិ សនធិ ឋាន េេងគ ឋាន
អាេជជ នឋាន ប្បញ្ច េិញ្ញាណឋាន ជាលែើ ម ។
អធិ ប្បាយការចែកកិ ែច
ការសលគងាគោះ (រួ ប្បរួ ម) កិ ែចទ្វំងឡាយ លដាយអំ ណាែការចែក និ ងការកំណត់ ែិ តត ចែេ
មានកិ ែចលនាោះៗ ល្មោះថា កិ ែចសងគហៈ ។
ប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម ល្មោះថា កិ ែច លប្ោោះភាេៈជារប្បស់ចែេែិ តត គប្បបីលធាើ ។
១ . កិ ែច គឺ ការតភាជប្ប់ប្បែច ុប្បបនន េព និ ងអតី តេព ជាលហតុ ឲ្យេពរប្បស់សតា មិ នដាែ់ រយៈ
ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ កិែច ។
២. កិ ែច គឺ ភាេៈជាអងគននេព លដាយអំ ណាែជាលហតុ ឲ្យេពប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននលៅ
រហូ តែេ់ មរណៈ ល្មោះថា េេងគកិែច ។ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននននអតត ភាពរប្បស់សតា រចមង
ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេេងគេិញ្ញាណ (េិ ញ្ញាណចែេលធាើ េេងគកិែច) លសែកដី លនោះជាប្បែច័ យមួ យលទៀត ។
លសែកដី លនោះសមែូ ែោកយចែេប្បូ រាណាចារយទ្វំងឡាយលោេទុ កថា ៖
អាយុ ឧស្លម ែ េិ ញ្ញាណំ

យទ្វ កាយំ ជហនដិ មំ

អប្បេិ លដាា តទ្វ លសតិ

និ រតថ ំ េ កេិ ងគរំ ។

ចប្ប្បថា អាយុ កដី លេែើ ងធាតុ កដី េិ ញ្ញាណកដី ចតេោះប្បង់កាយលនោះលៅកន ុងកាេណាលហើ យ
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(កាយលនោះក៏ ែេ់ នូ េលសែកដី មិនគួ រនឹ ងទុ កដាក់ ឱយលៅលេើ ផា ោះសចមបងបានលឡើយ)

លគចតងនាំ

យកលៅលចាេឲ្យលែកសងក ត់លៅ (លេើ ចផនែី ) កន ុងកាេនុ ោះឯង ែូ ែជាអងកត់ឧសរកប្ប្បលយជន៍
គ្នមនលឡើយ ។
ោកយថា េិ ញ្ញាណ កន ុងគ្នថាលនោះ លោកសំ លៅយកេេងគេិញ្ញាណនុ ោះឯង ។
៣. កិ ែច គឺ ការនឹ កែេ់ អារមម ណ៍ចែេមកែេ់ គនែ ងននប្បញ្ច ទ្វារ និ ងតាមមលនាទ្វារ បាន
ែេ់ ការប្បារពធ អារមម ណ៍ចែេែេ់ គនែ ងទ្វារលនាោះៗ ែូ ែទទួ េែឹ ងថា “លនោះរូ បារមម ណ៍” ជាលែើ ម
ល្មោះថា អាេជជ នកិ ែច ។
៤. កិ ែច គឺ ការល ើ ញរូ បារមម ណ៍ ឬការលធាើ រូប្បលនាោះឲ្យជាអារមម ណ៍លដាយការល ើ ញ
ល្មោះថា ទសេនកិ ែច ។
៥. កិ ែច គឺ ការឮសទ្វារមម ណ៍ (សំ លឡងលផេងៗ) ឬការលធាើ សំ លឡងលនាោះឲ្យជាអារមម ណ៍
លដាយការឮ ល្មោះថា សេនកិ ែច ។
៦. កិ ែច គឺ ការធុ ំ កែិន បានែេ់ ការែឹ ងកែិ ន ល្មោះថា ឃាយនកិ ែច ។
៧. កិ ែច គឺ ការេិ ទធ រស បានែេ់ ការែឹ ងរស ល្មោះថា ស្លយនកិ ែច ។
៨. កិ ែច គឺ ការប្ប៉ា ោះខាប្ប់លោែា ោារមម ណ៍ បានែេ់ ការែឹ ងអារមម ណ៍ចែេប្ប៉ា ោះោេ់ កាយ
ល្មោះថា ផុ សនកិ ែច ។
៩. កិ ែច គឺ ការទទួ េលដាយេអ នូ េអារមម ណ៍ចែេបានល ើ ញលហើ យជាលែើ ម ល្មោះថា
សមបែិ ែេនកិ ែច ។
១០. កិ ែច គឺ ការពិ ចារណា បានែេ់ ពិ ចារណាអារមម ណ៍ចែេបានទទួ េលហើ យ ល្មោះថា
សនដី រណកិ ែច ។
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១១. កិ ែច គឺ ការកាត់ កដី អារមម ណ៍ បានែេ់ ការសលប្មែែិ តតកន ុងអារមម ណ៍ ល្មោះថា
លវាែា ពានកិ ែច ។
១២. កិ ែច គឺ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ ោក់ ែូ ែជា សា ុោះលៅកន ុងអារមម ណ៍ ៧ វារៈខែោះ,
តិ ែជាងលនាោះខែោះ, មួ យវារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះខែោះ, ២ ឬ ៣ វារៈខែោះ, រាប្ប់ែំ នួនវារៈមិ នបានខែោះ, ល្មោះថា
ជេនកិ ែច ។ កាមាេែរជេនៈរចមងសា ុោះលៅ ៧ វារៈ ឬតិ ែជាងលនាោះ, មហគគ តជេនៈចែេជាអេិ ញ្ញា
និ ងអាទិ កមមិ ក្ន រចមងសា ុោះលៅមួ យវារៈ, ចែេជាលនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈកន ុងសម័ យចែេ
ែូ េនិ លរាធសមាប្បតតិ រចមងសា ុោះលៅ ២ វារៈ, ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្គ្នចែេែូ េ្នសមាប្បតតិ
ចតងប្ប្បប្ពឹ តតលៅរាប្ប់ែំ នួនមិ នបាន, លោកុ តតរជេនៈចែេជាមគគ ែិ តត ចតងសា ុោះលៅ ១ វារៈ ចែេជា
ផេែិ តតរចមងសា ុោះលៅតអំ ពីមគគ ែិ តត ២ ឬ ៣ វារៈ, និ ងរាប្ប់ែំ នួនមិ នបានកន ុងប្គ្នចែេែូ េ
ផេសមាប្បតតិ ែិ តត ទ្វំងលនោះរចមងសា ុោះលៅលដាយលសែកដី លប្តកប្តអាេខែោះ លដាយការប្ប្បទូ សរា៉ាយ
ខែោះ លដាយលសែកដី េលងា ងខែោះ ជាលែើ មកន ុងអារមម ណ៍ ។
១៣. កិ ែច

គឺ ការលធាើ អារមម ណ៍ចែេជេនៈកាន់ យកលហើ យឲ្យជាអារមម ណ៍

ល្មោះថា

តទ្វេមព នកិ ែច (ឬតទ្វរមម ណកិ ែច) បានែេ់ ការទទួ េយកអារមម ណ៍រប្បស់ជេនៈ ។
១៤. កិ ែច គឺ ការឃាែត អធិ ប្បាយថា ែូ ែជាឃាែតចាកេព ល្មោះថា ែុ តិកិ ែច ។
មយ៉ាងលទៀត កិ ែចទ្វំងលនោះ រចមងប្បាកែលដាយអំ ណាែននឋាន លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះ
អនុ រុទ្វធចារយ ប្បាថានសចមដ ងប្ប្បលេទននឋានរប្បស់កិ ែចទ្វំងឡាយលនាោះ លទើ ប្បលោេថា “ប្បែិ សនធិ ឋាន” ជាលែើ ម ។
ទី តាំង (ឬឱកាស) ទី លកើ តលឡើងននែិ តត ចែេមានកិ ែចលនាោះៗ ល្មោះថា ឋាន មាន ១០ យ៉ាង
គឺ ប្បែិ សនធិ ឋាន ១, េេងគ ឋាន ១, អាេជជ នឋាន ១, ប្បញ្ច េិញ្ញាណឋាន ១, សមបែិ ែេនឋាន ១,
សនដី រណឋាន ១, លវាែា ពានឋាន ១, ជេនឋាន ១, តទ្វេមព នឋាន ១, ែុ តិឋាន ១ ែូ លែន ោះ ។
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កន ុងឋានទ្វំងលនាោះ ឋានននប្បែិ សនធិ ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ ឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងកន ុង
ែលនាែោះែុ តិែិ តត និ ងេេងគ ែិតត ។ ចមនពិ ត ល្មោះថា ឋាន មិ នលផេងពី ប្បែិ សនធិ លទ ប្បែិ សនធិ នុ ោះឯង
ជាឋាន ការលោេែូ ែជាលផេងគ្ននថា “ឋានននប្បែិ សនធិ ” ប្គ្នន់ ចតលែើ មបីយេ់ លសែកដី បានលដាយ
ងាយ ែូ ែកន ុងោកយថា “សិ ោប្បុ តតកសេ សរី រំ” ចប្ប្បថា តួ រប្បស់កូ នតាេ់ ែូ លចានោះ (លោេគឺ តួ និ ង
កូ នតាេ់

គឺ ចតមួ យ ចប្បរជាលោេោក់ ែូ ែជាលផេងគ្នន លែើ មបីងាយយេ់ ) សូ មបីកនុងឋាន

ែ៏ លសស ក៏ ែូែគ្នននុ ោះឯង ។
ឋានននេេងគែិតត ល្មោះថា េេងគឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងននេេងគែិតត ចែេលៅែលនាែោះ
ប្បែិ សនធិ និ ងអាេជជ នែិ តត , ជេនែិ តត និ ងអាេជជ នែិ តត , តទ្វេមព នែិ តត និ ងអាេជជ នែិ តត , លវាែា ពានែិ តត
និ ងអាេជជ នែិ តត , ជេនែិ តត និ ងែុ តិ ែិ តត កន ុងប្គ្នខែោះ, និ ងកន ុងែលនាែោះតទ្វេមព នែិ តត និ ងែុ តិ ែិ តត (រួ ម
ជា ៦ ឋាន) ។
ឋានននអាេជជ នែិ តតទ្វំង ២ ល្មោះថា អាេជជ នឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងលៅកន ុងែលនាែោះ
េេងគែិតត និ ងប្បញ្ច េិញ្ញាណ មានែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ ម និ ងលៅកន ុងែលនាែោះេេងគ ែិតត និ ងជេនែិ តត
(រួ មជា ២ ឋាន) ។
ឋានននប្បញ្ច េិញ្ញាណ ល្មោះថា ប្បញ្ច េិញ្ញាណឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងលៅកន ុងែលនាែោះ
ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត និ ងសមបែិ ែេ នែិ តត ។
ឋានននប្បែិ ែេនែិ តត ល្មោះថា សមបែិ ែេនឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងលៅកន ុងែលនាែោះ
ប្បញ្ច េិញ្ញាណនិ ងសនដី រណែិ តត ។
ឋានននសនដី រណែិ តត ល្មោះថា សនដី រណឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងលៅកន ុងែលនាែោះ
សមបែិ ែេនែិ តត និ ងលវាែា ពានែិ តត ។
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ឋានននលវាែា ពានែិ តត ល្មោះថា លវាែា ពានឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងលៅកន ុងែលនាែោះ
សនដី រណែិ តត និ ងជេនែិ តត និ ងែលនាែោះសនដី រណែិ តត និ ងេេងគែិតត (រួ មជា ២ ឋាន) ។
ឋានននជេនែិ តត ល្មោះថា ជេនឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងលៅកន ុងែលនាែោះលវាែា ពានែិ តត
និ ងតទ្វេមព នែិ តត , លវាែា ពានែិ តតនិ ងេេងគែិតត , លវាែា ពានែិ តតនិ ងែុ តិែិ តត, មលនាទ្វារាេជជ នែិ តតនិ ង
តទ្វេមព នែិ តត, មលនាទ្វារាេជជ នែិ តត និ ងេេងគែិតត , និ ងកន ុងែលនាែោះមលនាទ្វារាេជជ នែិ តតនិ ងែុ តិ ែិ តត
(រួ មជា ៦ ឋាន) ។
ឋានននតទ្វេមព នែិ តត ល្មោះថា តទ្វេមព នឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងលៅកន ុងែលនាែោះ
ជេនែិ តតនិ ងេេងគ ែិតត, និ ងែលនាែោះជេនែិ តត និ ងែុ តិែិ តត (រួ មជា ២ ឋាន) ។
ឋានននែុ តិែិ តត ល្មោះថា ែុ តិឋាន បានែេ់ ទី លកើ តលឡើងលៅកន ុងែលនាែោះជេនែិ តត និ ង
ប្បែិ សនធិ ែិតត, តទ្វេមព នែិ តត និ ងប្បែិ សនធិ ែិតត និ ងកន ុងែលនាែោះេេងគ ែិតតនិ ងប្បែិ សនធិ ែិតត (រួ មជា ៣
ឋាន) ែូ លែន ោះឯង ។
ការកំណត់ ែិ តតចែេមានកិ ែចលនាោះៗ
កន ុងកិ ែច ១៤ យ៉ាងលនាោះ ែិ តត ១៩ ែួ ង គឺ សនដី រណែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ ២ ែួ ង
មោេិ បាកែិ តត ៨ ែួ ង រូ ប្បេិ បាកែិ តត និ ងអរូ ប្បេិ បាកែិ តត ៩ ែួ ងលធាើ កិែចគឺ ប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ ។
ែំ ចណក ែិ តត ចែេលធាើ អាេជជ នកិ ែចមាន ២ ែួ ង និ ងែិ តតចែេលធាើ ទសេនកិ ែចមាន ២ ែួ ង
ែិ តតចែេលធាើ សេនកិ ែចមាន ២ ែួ ង ែិ តត ចែេលធាើ ឃាយនកិ ែចមាន ២ ែួ ង ែិ តត ចែេលធាើ ស្លយនកិ ែច
មាន ២ ែួ ង ែិ តតចែេលធាើ ផុ សនកិ ែចមាន ២ ែួ ង ែិ តត ចែេលធាើ សមបែិ ែេ នកិ ែចមាន ២ ែួ ង យ៉ាងលនាោះ
ែូ ែគ្នន ។
ែិ តតចែេលធាើ សនតី រណកិ ែចមាន ៣ ែួ ង, មលនាទ្វារាេជជ នែិ តតនុ ោះឯង លធាើ លវាែា ពានកិ ែចតាម
ប្បញ្ច ទ្វារ ។
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ែិ តត ៥៥ ែួ ង គឺ កុ សេែិ តត, អកុ សេែិ តត, ផេែិ តត និ ងកិ រិយែិ តតលេៀរអាេជជ នៈ ទ្វំង ២
លធាើ ជេនកិ ែច ។
ែិ តត ១១ ែួ ង គឺ មោេិ បាកែិ តត ៨ និ ងសនតី រណែិ តត ៣ លធាើ តទ្វេមព នកិ ែច ។
មយ៉ាងលទៀត កន ុងែិ តតទ្វំងលនាោះ សនតី រណែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខលេទនា ២ ែួ ង លធាើ
កិ ែច ៥ យ៉ាង គឺ ប្បែិ សនធិ ១ េេងគ ១ ែុ តិ ១ តទ្វេមព នៈ ១ និ ងសនតី រណៈ ១ ។
មោេិ បាកែិ តត ៨ ែួ ង លធាើ កិ ែច ៤ យ៉ាង គឺ ប្បែិ សនធិ ១ េេងគ ១ ែុ តិ ១ និ ងតទ្វេមព នៈ ១ ។
មហគគ តេិ បាកែិ តត ៩ ែួ ង លធាើ កិ ែច ៣ យ៉ាងគឺ ប្បែិ សនធិ ១ េេងគ ១ និ ងែុ តិ ១ ។
សនតី រណែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេលេទនា មានកិ ែច ២ គឺ សនតី រណៈ ១ និ ង
តទ្វេមព នៈ ១ ។
លវាែា ពានែិ តត លធាើ កិ ែច ២ យ៉ាងែូ ែគ្នន គឺ លវាែា ពានៈ ១ និ ងអាេជជ នៈ ១ ។
ែំ ចណកែិ តតែ៏ លសស គឺ ជេនែិ តត ៥៥ ែួ ង មលនាធាតុ ៣ ែួ ង ទាិ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ ១០ ែួ ង
ប្គប្ប់ែួ ងលធាើ កិ ែចមួ យ តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តបាន ែូ លែន ោះឯង ។
អធិ ប្បាយការកំណត់ ែិ តតចែេមានកិ ែចលនាោះ ៗ
សនតី រណែិ តតមាន ៣ ែួ ងក៏ ពិត ប្ប៉ាុ ចនត ែំលោោះចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ ២ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
លធាើ ប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កិ ែច សនតី រណែិ តត ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេ មិ នមានការប្ប្បប្ពឹ តត
លៅលដាយអំ ណាែននកិ ែច មានប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម លដាយលហតុ ផេែូ ែនឹ ងលោេតលៅលនោះ ៖
ជាែំ ប្បូង ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បែិ សនធិ កនុងជាតិ ប្បនាាប្ប់លៅ នឹ ងគប្បបីជាធមម ជាតិ ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ
លស្លមនសេលស្លត

អតិ ឥដាារមម ណ៍

(អារមម ណ៍ចែេគួ រប្បាថាននប្កចេង)

រចមងប្បាកែជា

កមាមរមម ណ៍ជាលែើ ម ែេ់ សតា កន ុងលេោជិ តស្លែប្ប់ ក៏ ប្ប៉ាុចនត អតិ ឥដាារមម ណ៍រចមងមិ នប្បាកែែេ់
សតា ចែេមានប្បុ ណយតិ ែ ចែេនឹ ងប្បែិ សនធិ លដាយអលហតុ កេិ បាក លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បមិ នមាន
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ឱកាសចែេអលហតុ កេិ បាក គឺ សនតី រណែិ តត ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេ នឹ ងលកើ តលឡើងលធាើ
ប្បែិ សនធិ កិែច លប្ោោះខាោះប្បែច័ យននលស្លមនសេ គឺ អតិ ឥដាារមម ណ៍លនាោះ ែំ លោោះចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ
ឧលប្បកាខប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែប្បែិ សនធិ កិែច ។
សនតី រណែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេ រចមងជាែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្បេតតិ កាេ (កាេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្កាយប្បែិ សនធិ ) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ កន ុងលពេចែេមានអតិ ឥដាារមម ណ៍មកែេ់
គនែ ងទ្វារទ្វំងឡាយ លដាយការលធាើ សនតី រណកិ ែចពិ ចារណាអារមម ណ៍លនាោះខែោះ លធាើ តទ្វេមព នកិ ែច
ទទួ េយកអារមម ណ៍រប្បស់ជេនៈលនាោះ កន ុងប្គ្នចែេជេនែិ តតទ្វំងឡាយសា ុោះលៅកន ុងអារមម ណ៍លនាោះ
លហើ យរេត់ លៅខែោះ ។ ចមនពិ ត ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់ប្តាស់សចមត ងែេ់ ែិ តតែួ ងលនោះទុ ក (កន ុង
គមពី រមោប្បដាានប្បែិ ែចន័យ) ែំ លោោះកន ុងប្បេតតិ កាេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នចមនកន ុងប្បែិ សនធិ កាេថា “កន ុង
ប្បេតតិ ខណៈ ខនធ ២ អាប្ស័ យខនធ ១ ចែេជាអលហតុ កប្ប្បកប្បជាមួ យសុ ខ” ែូ លែន ោះ ។ ែំ ចណក
២ ែួ ងែ៏ លសសចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ ប្ទង់ ប្តាស់ទុ កសូ មបីកនុងប្បែិ សនធិ កាេថា “កន ុងខណៈ
ននអលហតុ កប្បែិ សនធិ ខនធ ២ អាប្ស័ យខនធ ១ ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ” ែូ លែន ោះ ការចែេប្ទង់
ប្តាស់ទុ កយ៉ាងលនោះលនាោះ ជាការសចមត ងថា សុ ខសនតី រណែិ តត មិ នបានប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែ
ប្បែិ សនធិ នុោះឯង ោកយថា ខនធ ២ បានែេ់ នាមខនធ ២ គឺ សញ្ញាខនធ និ ងសងាខរកខ នធ ។ ោកយថា
អាប្ស័ យខនធ ១ ចែេជាអលហតុ កប្ប្បកប្បជាមួ យសុ ខ គឺ អាប្ស័ យសុ ខសនតី រណេិ បាកេិ ញ្ញាណកខ នធ
ោកយថា អាប្ស័ យខនធ ១ ចែេជាអលហតុ កប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ គឺ អាប្ស័ យឧលប្បកាខសនតី រណេិ បាកេិ ញ្ញាណកខ នធ កន ុងទី លនោះ លោកកាន់ យកនាមខនធ ៣ លេៀរលេទនាខនធ លប្ោោះលេទនាតាំងលៅកន ុង
ឋានៈជាលប្គឿងចែកលសែកតី ឲ្យលផេងគ្ននលដាយលេទនា ននអលហតុ កេិ បាកេិ ញ្ញាណកខ នធ ។
កន ុងគមពី រអេិ ធមម ទ្វំងឡាយ ប្ទង់ប្តាស់ប្បែិ សនធិ ែិតតរប្បស់សតា ទុ ក ១៩ ែួ ង ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ
កាមេិ បាក ១០ (មោេិ បាក ៨, ឧលប្បកាខសនតី រណៈ ២) និ ងមហគគ តេិ បាក ៩ ប្ទង់មិនបានប្តាស់សុ ខ
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សនតី រណែិ តតទុ កផងលទ ការចែេប្ទង់ មិនបានប្តាស់ទុ កលនាោះ លប្ោោះប្បែិ សនធិ ែិតត ចែេជាែិ តត ែួ ង
លនោះ មិ នមានលទ ។
លប្ប្បៀប្បែូ ែជា កន ុងប្បណា
ត ជាងោប្បថានំ ៣ នាក់ , ២ នាក់ មានសមតថ ភាពពិ លសស គឺ អាែ
ចាំងល

ើ បាន មនុ សេខែោះមានការគិ តថា “សូ មបីអនកទី ៣ ក៏ ប្តូេចាំងល

ើ លប្ោោះលគក៏ ជាជាងោប្ប

ថានំែូែគ្នន” ែូ លែន ោះ រចមងជាការគិ តចែេមិ នប្តឹ មប្តូេតាមលហតុ ផេ យ៉ាងណាមិ ញ, កន ុងប្បណា
ត
សនតី រណែិ តត ៣ ែួ ង, ២ ែួ ងចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខមានសមតថ ភាពពិ លសស គឺ អាែលធាើ
ប្បែិ សនធិ កិែចបាន អាចារយពួ កខែោះ មានការគិ តថា “សូ មបីែួងទី ៣ ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេ
ក៏ ប្តូេលធាើ ប្បែិ សនធិ កិែចបាន លប្ោោះែួ ងលនោះក៏ ជាសនតី រណែិ តតែូ ែគ្នន” ែូ លែន ោះ រចមងជាការគិ តចែេ
មិ នប្តឹ មប្តូេតាមលហតុ ផេ ក៏ យ៉ាងលនាោះចែរ ។
លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បណឌិតគប្បបីកាន់ យកថា មិ នមានប្បែិ សនធិ ែិតតចែេជាសុ ខសនតី រណែិ តត ,
ឬថា មិ នមានសតា ចែេប្បែិ សនធិ លដាយសុ ខសនតី រណែិ តត ែូ លែន ោះែុ ោះ ។
ោកយថា ែិ តតចែេលធាើ អាេជជ នកិ ែចមាន ២ ែួ ង លសែកតី ថា ែិ តត ចែេលធាើ អាេជជ នកិ ែច បាន
ែេ់ ការនឹ ក ឬការប្បារពធ អារមម ណ៍ចែេមកែេ់ គនែ ងទ្វារ មាន ២ ែួ ង គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជនៈ ចែេនឹ ក
ែេ់ អារមម ណ៍តាមប្បញ្ច ទ្វារ លដាយការលកើ តលឡើងកាត់ ោដែ់ នូ េការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េេងគ លហើ យ
នឹ កែេ់ គឺ ប្បារពធ អារមម ណ៍ចែេមកែេ់ គនែ ងទ្វារទ្វំង ៥ មានែកខ ុទ្វារជាលែើ ម ែូ ែជាទទួ េែឹ ង
ថា “លនោះរូ បារមម ណ៍” ជាលែើ ម និ ងមលនាទ្វារាេជជ នៈចែេនឹ កែេ់ អារមម ណ៍តាមមលនាទ្វារ លដាយ
ការលកើ តលឡើងកាត់ ោដែ់ នូ េការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េេងគ

លហើ យនឹ កែេ់ អារមម ណ៍ចែេមកែេ់

គនែ ងមលនាទ្វារលនាោះ ។
ោកយថា ែិ តតចែេលធាើ ទសេនកិ ែច មាន ២ ែួ ង លសែកតី ថា ែិ តតចែេលធាើ ទសេនកិ ែច បាន
ែេ់ ការល ើ ញរូ បារមម ណ៍លនាោះ មាន ២ ែួ ង គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណ ២ ែួ ង លដាយអំ ណាែជាកុ សេេិ បាក
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១ ែួ ង អកុ សេេិ បាក ១ ែួ ង ។ សូ មបីកនុងោកយថា ែិ តត ចែេលធាើ សេនកិ ែចក៏មាន ២ ែួ ង ជាលែើ ម
ក៏ គប្បបីប្ជាប្បលសែកតី តាមទំ នងែូ ែគ្នន ។
ោកយថា ែិ តតចែេលធាើ សនតី រណកិ ែចមាន ៣ ែួ ង គឺ ែិ តតចែេលធាើ សនតី រណកិ ែច បានែេ់
ការពិ ចារណាអារមម ណ៍ចែេសមបែិ ែេ នទទួ េលហើ យលនាោះ មាន ៣ ែួ ង គឺ ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ
ឧលប្បកាខលេទនា និ ងចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេលេទនា ចែេជាេិ បាករប្បស់កុ សេ រួ មមាន
២ ែួ ង និ ងចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខលេទនាចែេជាេិ បាករប្បស់អកុ សេ ១ ែួ ង ។
ោកយថា មលនាទ្វារាេជជ នែិ តតនុ ោះឯង លធាើ លវាែា ពានកិ ែចតាមប្បញ្ច ទ្វារ លសែកតី ថា មលនាទ្វារាេជជ នែិ តត ចែេលធាើ អាេជជ នកិ ែចតាមមលនាទ្វារនុ ោះឯង ចថមទ្វំងលធាើ លវាែា ពានកិ ែចតាមប្បញ្ច ទ្វារផង ។
ោកយថា ែិ តត ៥៥ ែួ ង គឺ កុសេែិ តត ។េ។ លធាើ ជេនកិ ែច លសែកតី ថា ែិ តត ល្មោះថា លធាើ
ជេនកិ ែច

លដាយមានការសា ុោះលៅកន ុងអារមម ណ៍

លដាយអំ ណាែការលសពរសរប្បស់អារមម ណ៍

លោកលៅថា “សា ុោះលៅ” លប្ោោះលដាយលប្ែើ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្ែើ នវារៈ ចែេែូ ែជាការសា ុោះលៅ ក៏ ប្ប៉ាុ ចនត
មគគ ែិ តត ទ្វំងឡាយ សូ មបីមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅមួ យវារៈ ក៏ ល្មោះថា លធាើ ជេនកិ ែចនុ ោះឯង លប្ោោះមាន
ការលសពរសរប្បស់អារមម ណ៍ជាសភាេៈ ែូ ែប្ពោះសពា ញ្ាុតញ្ញាណ សូ មបីលពេនឹ ងែឹ ងអារមម ណ៍ ក៏
រចមងែឹ ងអារមម ណ៍នី មួយៗ មដ ងចតមួ យ ក៏ ល្មោះថា ញណលធាើ កិែចែឹងេតថ ុប្គប្ប់យ៉ាងែូ លចានោះ លប្ោោះ
លហតុ លនាោះ មគគ ែិ តត សូ មបីប្ប្បប្ពឹ តតលៅចត ១ វារៈ ក៏ ល្មោះថាសា ុោះលៅកន ុងអារមម ណ៍នុ ោះឯង លប្ោោះមាន
ការលសពរសរប្បស់អារមម ណ៍ជាសភាេៈ ។ ប្បណា
ត កិ រិយែិ តតទ្វំងឡាយ មលនាទ្វារាេជជ នែិ តត សូ មបី
មានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននែេ់ លៅ ៣ វារៈកន ុងប្គ្នចែេមានប្បរិ តាតរមម ណ៍ (អារមម ណ៍មានអាយុ
តិ ែ) មកែេ់ គនែ ងទ្វារទ្វំង ៥ លដាយលវាែា ពានកិ ែច ចតលប្ោោះមិ នមានការលសពរសរប្បស់អារមម ណ៍
ជាសភាេៈ ែូ ែគ្នននឹ ងប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលេៀរអាេជជ នៈទ្វំង ២
លនោះលែញ លោេចត ែិ តត ៥៥ ែួ ង គឺ កុ សេែិ តត ទ្វំងអស់ ២១ ែួ ង អកុ សេែិ តត ទ្វំងអស់ ១២ ែួ ង
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េិ បាកែិ តតែំ លោោះផេែិ តត ៤ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ និ ងកិ រិយែិ តត ១៨ ែួ ង លេៀរអាេជជ នៈទ្វំង ២ ល្មោះថា
លធាើ ជេនកិ ែច ែូ លែន ោះឯង ។
ែិ តតមួ យែួ ងៗ រចមងមានែំ នួន និ ងប្ប្បលេទននកិ ែចលផេងគ្នន ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បាថាននឹ ង
ប្បញ្ញជក់ ែំ នួន និ ងប្ប្បលេទននកិ ែចរប្បស់ែិ តត លនាោះៗ លទើ ប្បលោេថា “មយ៉ាងលទៀត កន ុងែិ តតទ្វំងលនាោះ
សនតី រណែិ តត ។េ។ ទាិ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ ១០ ែួ ង សូ មបីប្គប្ប់ែួ ង ល្មោះថា មានកិ ែចចតមួ យតាម
សមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើង” ។
គ្នថាកន ង
ុ កិ ែចសងគហៈ
ប្បែិ សនាធទលយ នាម

កិ ែចលេលទន ែុ ទាស

ទសធា ឋានលេលទន

ែិ តតប្ប
ុ ាទ្វ ប្បកាសិ តា

អែា សែាី តថា លទា ែ

នេែា លទា យថាកក មំ

ឯក ទាិ តិ ែតុ ប្បញ្ច -

កិ ែចដាានានិ និ ទាិលស ។

ចប្ប្បថា ែិ តតុប្បាទទ្វំងឡាយប្ទង់សចមដ ងទុ កថា មាន ១៤ យ៉ាង លដាយប្ប្បលេទននកិ ែច
ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ ែិតតុប្បាទ ជាលែើ ម, មាន ១០ យ៉ាង លដាយប្ប្បលេទននឋាន ប្បណឌិតគប្បបីសចមត ង
ថា ែិ តត ចែេមានកិ ែចនិ ងឋាន ១, ែិ តតចែេមានកិ ែចនិងឋាន ២, ែិ តត ចែេមានកិ ែចនិងឋាន ៣,
ែិ តតចែេមានកិ ែចនិងឋាន ៤, ែិ តត ចែេមានកិ ែចនិ ងឋាន ៥, មាន ៦៨ ែួ ង, ២ ែួ ង, ៩ ែួ ង, ៨ ែួ ង,
និ ង ២ ែួ ងតាមេំ ដាប្ប់ែុ ោះ ។
អធិ ប្បាយគ្នថាកន ង
ុ កិ ែចសងគហៈ
កន ុងគ្នថាែំ ប្បូង ែិ តតុប្បាទទ្វំងឡាយ គឺ ែិ តតចែេលកើ តលឡើងទ្វំងឡាយ ប្ទង់ សចមដ ងទុ កថា
មាន ១៤ យ៉ាងលដាយប្ប្បលេទននកិ ែច គឺ តាមលសែកតី លផេងគ្ននននកិ ែច ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ ែិតត ុប្បាទ
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ជាលែើ ម គឺ មានល្មោះថា ប្បែិ សនធិ ែិតត លប្ោោះលហតុ ចែេលធាើ ប្បែិ សនធិ កិែចជាលែើ ម, មាន ១០ យ៉ាង
លដាយប្ប្បលេទននឋាន គឺ ទី ចែេលកើ តលឡើងកន ុងលពេលធាើ កិែចលនាោះៗ មានប្បែិ សនធិ ឋានជាលែើ ម ។
កន ុងគ្នថាទី ២ មានលសែកតី ថា ែិ តតចែេមានកិ ែចនិ ងឋាន ១ មាន ៦៨ ែួ ង, ែិ តតចែេមាន
កិ ែចនិងឋាន ២ មាន ២ ែួ ង, ែិ តត ចែេមានកិ ែចនិងឋាន ៣ មាន ៩ ែួ ង, ែិ តតចែេមានកិ ែចនិងឋាន
៤ មាន ៨ ែួ ង, ែិ តត ចែេមានកិ ែចនិងឋាន ៥ មាន ២ ែួ ង ។
ចប់កិចចសង្គហៈ

ទ្វារសង្គ ហៈ
ការចែកទ្វារ
ល្មោះថា ទ្វារ កន ុងទ្វារសងគហៈ មាន ៦ គឺ ែកខ ុទ្វារ ១, លស្លតទ្វារ ១, ឃានទ្វារ ១, ជិ វាាទ្វារ ១,
កាយទ្វារ ១, មលនាទ្វារ ១ ។
កន ុងទ្វារ ៦ យ៉ាងលនាោះ គប្បបីប្ជាប្បថា ែកខ ុនុោះឯង ល្មោះថា ែកខ ុទ្វារ, លស្លតជាលែើ ម ល្មោះថា
លស្លតទ្វារជាលែើ ម យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន ។ ែំ ចណកមលនាទ្វារ លោកលោេថា បានែេ់ េេងគ ។
អធិ ប្បាយការចែកទ្វារ
ការសលគងាគោះ (រួ ប្បរួ ម) ទ្វារទ្វំងឡាយ និ ងែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំងលនាោះ ល្មោះថា
ទ្វារសងគហៈ ។
ោកយថា ទ្វារ មានេែនតថ ថា អាេជជ នាទី នំ អរូ ប្បធមាមនំ ប្បេតតិ មុ ខភាេលតា ទ្វារានិ េិ យតិ
ទ្វារានិ ចប្ប្បថា ែកខ ុជាលែើ ម ល្មោះថា ទ្វារ លប្ោោះមានអតថ ថា ែូ ែជាទ្វារ លប្ោោះជាផែ ូេននការប្ប្បប្ពឹ តត
លៅរប្បស់នាមធម៌ ទ្វំងឡាយ មានអាេជជ នែិ តត ជាលែើ មែូ លែន ោះ ។ បានែេ់ ជាផែ ូេននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
រប្បស់េី ថិែិ តតទ្វំងឡាយនុ ោះឯង លប្ោោះថា ែិ តត កាេនឹ ងផុ តចាកភាពជាេេងគ លហើ យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
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លដាយភាពជាេី ថិែិតត រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាប្ស័ យធម៌ មានែកខ ុជាលែើ ម ជាផែ ូេ លប្ោោះលហតុ
លនាោះ ធម៌ មានែកខ ុជាលែើ ម លទើ ប្បលៅថា “ទ្វារ” (ផែ ូេ) ។
ោកយថា ែកខ ន
ុ ុ ោះឯង ល្មោះថា ែកខ ទ្វ
ុ ា រ លសែកតី ថា ែកខ ុប្បស្លទនុ ោះឯង ល្មោះថា ែកខ ទ្វ
ុ ា រ។
ោកយថា លស្លតជាលែើ ម គឺ លស្លតប្បស្លទជាលែើ ម ល្មោះថា លស្លតទ្វារជាលែើ ម អតថ រប្បស់
ោកយថា ែកខ ុជាលែើ ម បានលោេលហើ យកន ុងោកយអធិ ប្បាយ អលហតុ កែិ តត កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ១ ។
ោកយថា ែំ ចណកមលនាទ្វារលោកលោេថា បានែេ់ េេងគ លសែកតី ថា េេងគ ចែេប្ប្បប្ពឹ តត
លៅកន ុងេំ ដាប្ប់មុ នអាេជជ នែិ តត ល្មោះថាមលនាទ្វារ ែូ ែប្បូ រាណាចារយលោេទុ កថា “ស្លេជជ នំ េេងគ ំ
មលនាទ្វារំ េេងគចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងេំ ដាប្ប់ (មុ ន) ននអាេជជ នៈ ល្មោះថា មលនាទ្វារ” ។
ការកំណត់ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំងលនាោះ
ប្បណា
ត ទ្វារទ្វំងលនាោះ ែិ តត ៤៦ ែួ ង គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត , ែកខ ុេិញ្ញាណ, សមបែិ ែេនែិ តត ,
សនតី រណែិ តត, លវាែា ពានែិ តត, កាមាេែរជេនែិ តត, និ ងតទ្វេមព នែិ តត រចមងលកើ តលឡើងតាមែកខ ុទ្វារ
តាមសមគួ រ ។
ែិ តត ៤៦ ែួ ង គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត, លស្លតេិ ញ្ញាណជាលែើ ម ក៏ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន រចមងលកើ ត
លឡើងសូ មបីតាមលស្លតទ្វារជាលែើ មែូ លែន ោះឯង តាមប្បញ្ច ទ្វារលទើ ប្បមានែិ តតចែេជាកាមាេែរ ៥៤ ែួ ង
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ។
ែំ ចណកែិ តត ៦៧ ែួ ង គឺ មលនាទ្វារាេជជ នែិ តត , ជេនែិ តត ៥៥ ែួ ង និ ងតទ្វេមព នែិ តត ១១ ែួ ង
រចមងលកើ តលឡើងតាមមលនាទ្វារ ។
ែិ តត ១៩ ែួ ង លដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ ែិតត េេងគែិតត និ ងែុ តិ ែិ តត ល្មោះថា ទ្វារេិ និមុតតែិ តត ែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារ ។
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ប្បណា
ត ែិ តតទ្វំងលនាោះ ែិ តត ៣៦ ែួ ង គឺ ទាិ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ និ ងមហគគ តជេនែិ តត និ ងលោកុ តតរជេនែិ តត ល្មោះថា ឯកទ្វារិ កែិ តត ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ១ តាមសមគួ រ ។
ែំ ចណក មលនាធាតុ ៣ ល្មោះថា ប្បញ្ច ទ្វារិ កែិ តត ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមប្បញ្ច ទ្វារ ។
សុ ខសនតី រណែិ តត, លវាែា ពានែិ តត, និ ងកាមាេែរជេនែិ តតទ្វំងឡាយ (សរុ ប្ប ៣១ ែួ ង)
ល្មោះថា ឆទ្វារិ កែិ តត ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំង ៦ ។
សនតី រណែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ និ ងមោេិ បាកែិ តតទ្វំងឡាយ ល្មោះថា ឆទ្វារិ កែិ តត ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦ ផង ល្មោះថា ទ្វារេិ និមុតតែិ តត ែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារផង ។
មហគគ តេិ បាកែិ តត ល្មោះថា ទ្វារេិ និមុតតែិ តត ែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារចតមយ៉ាង ។
អធិ ប្បាយការកំណត់ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំងលនាោះ
ោកយថា ែិ តត ៤៦ ែួ ង គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត ។េ។ រចមងលកើ តលឡើងតាមែកខ ទ្វ
ុ ា រ តាមសម
គួ រ លសែកតី ថា ែិ តត ៤៦ ែួ ង គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត ១ ែួ ង, ែកខ ុេិញ្ញាណ ២ ែួ ង, សមបែិ ែេ នែិ តត
២ ែួ ង, សនតី រណែិ តត ៣ ែួ ង, លវាែា ពានែិ តត ១ ែួ ង, កាមាេែរជេនែិ តត ២៩ ែួ ង (លដាយអំ ណាែជា
មោកុ សេ ៨ អកុ សេ ១២ មោកិ រិយនិ ងហសិ តុ ប្បាទ ៩) និ ងតទ្វេមព នែិ តត ៨ ែួ ង គឺ
មោេិ បាក ៨ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះថា តទ្វេមព នែិ តតែ៏ លសស ៣ លទៀតបានកាន់ យកលហើ យ លដាយ
ោកយថាសនតី រណែិ តត

៣

រចមងលកើ តលឡើងតាមែកខ ុទ្វារតាមសមគួ រ

គឺ តាមសមគួ រែំ លោោះ

អារមម ណ៍ មានឥដាារមម ណ៍ជាលែើ ម លយនិ លស្លមនសិ ការ អលយនិ លស្លមនសិ ការ សនាតនចែេ
ប្បាសចាកអនុ ស័យជាលែើ ម យ៉ាងលនោះគឺ ៖
ែកខ ុេិញ្ញាណ, សមបែិ ែេនែិ តត, សនតី រណែិ តត និ ងតទ្វេមព នែិ តត ចែេជាកុ សេេិ បាក
រចមងលកើ តលឡើងកន ុងឥដាារមម ណ៍, ប្ប្បសិ នលប្បើ ឥដាារមម ណ៍លនាោះជាអតិ ឥដាារមម ណ៍ សនតី រណែិ តត
និ ងតទ្វេមព នែិ តត ែំ លោោះចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងលកើ តលឡើង ។
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កន ុងអនិ ដាារមម ណ៍, ែកខ ុេិញ្ញាណ, សមបែិ ែេ នែិ តត, សនតី រណែិ តត និ ងតទ្វេមព នែិ តតចែេ
ជាអកុ សេេិ បាកប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះរចមងលកើ តលឡើង ។
កាមាេែរជេនចែេជាកុ សេរចមងលកើ តលឡើង លប្ោោះលហតុ គឺ លយនិ លស្លមនសិ ការ ។
ជេនែិ តតចែេជាអកុ សេ រចមងលកើ តលឡើង លប្ោោះលហតុ គឺ អលយនិ លស្លមនសិ ការ ។
កាមាេែរកិ រិយជេនែិ តត រចមងលកើ តលឡើងែេ់ ប្ពោះខីណាប្សពប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លដាយអំ ណាែ
ននសនាតនចែេប្បាសចាកអនុ ស័យ ។
មយ៉ាងលទៀត លោេលដាយេូ មិ
តទ្វេមព នែិ តត និ ងប្បែិ

តទ្វេមព នែិ តត រចមងលកើ តលឡើងកន ុងកាមេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ,

ែិ តត រចមងមិ នលកើ តកន ុងរូ ប្បេូ មិ ។

ែំ ចណកលោេលដាយប្បុ គគេ តទ្វេមព នែិ តតចែេមានលហតុ ៣ រចមងមិ នលកើ តលឡើង
ែេ់ ទាិ លហតុ កសតា និ ងអលហតុ កសតា ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា សូ មបីលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង លសែកដី ថា តាមប្បញ្ច ទ្វារ មានែំ លោោះចតកាមាេែរ
ែិ តត ៥៤ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ សូ មបីលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង លដាយមានអាេជជ នែិ តតជាខាងលែើ ម
ននេិ ថី, មានតទ្វេមព នែិ តត ជាទី ប្បំ ផុត លដាយការរាប្ប់ែិ តត រួ មគ្ននទ្វំង ៥ ទ្វារ និ ងមិ នរាប្ប់ែិ តត ចែេ
បានរាប្ប់លហើ យលឡើយ ។
ោកយថា ែំ ចណកែិ តត ៦៧ ែួ ង ។េ។ រចមងលកើ តលឡើងតាមមលនាទ្វារ លសែកតី ថា ែិ តត ៦៧
ែួ ង គឺ មលនាទ្វារាេជជ នែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយកិ ែច គឺ អាេជជ នៈ ១, ជេនែិ តត ៥៥ ែួ ង គឺ កាមាេែរជេនែិ តត ២៩ ែួ ង ចែេមានប្ប្បលេទែូ ែបានលោេលហើ យ តាមប្បញ្ច ទ្វារនុ ោះឯង មហគគ តជេនែិ តត ១៨ ែួ ងចែេជាកុ សេ, កិ រិយ និ ងលោកុ តតរជេនែិ តត ៨ ែួ ង, តទ្វេមព នែិ តត ១១ ែួ ង
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារ ។ ោកយថា រចមងលកើ តលឡើងតាមមលនាទ្វារ លនោះ មិ នចមនមានន័ យ
ថា រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅែំ លោោះតាមមលនាទ្វារប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលឡើយ ចតលោកលោេសំ លៅែេ់ ភាេៈចែេ
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ែិ តតទ្វំងលនោះពួ កខែោះ សូ មបីនឹងមានការលកើ តលឡើងតាមទ្វារែនទបានក៏ លដាយ ក៏ មានការលកើ តលឡើង
តាម មលនាទ្វារលនោះបានចែរ លទើ ប្បរួ មប្បញ្ច ូេជាប្ប្បលេទែិ តតចែេមានការលកើ តលឡើងតាមមលនាទ្វារ
លនោះចែរ ។
ែិ តត ១៩ ែួ ង គឺ មោេិ បាក ៨, ឧលប្បកាខសនតី រណែិ តត ២, មហគគ តេិ បាកែិ តត ៩ ចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយកិ ែច មានប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម ល្មោះថា ទ្វារេិ និមុតតែិ តត ែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារ
លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយមិ នអាប្ស័ យទ្វារ

លដាយអំ ណាែកាន់ យកអារមម ណ៍ែនទពី អារមម ណ៍

ចែេែេ់ គនែ ងទ្វារលនាោះៗ ជាអារមម ណ៍ចែេលោកលៅថា កមម ខែោះ, កមម និមិតតខែោះ, គតិ និ មិតតខែោះ
ចែេប្បាកែកន ុងេពមុ ន លពេជិ តស្លែប្ប់ ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ ប្បាថាននឹ ងលោេែេ់ ភាពអាែកន ុងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានកន ុងទ្វារ ១ ឬ
លប្ែើ នជាងលនាោះននប្បណា
ត ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំងលនោះ លទើ ប្បលោេថា “ែិ តត ៣៦ ែួ ង”
ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
ែិ តត ៣៦ ែួ ង គឺ ទាិ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ ១០ ែួ ង មហគគ តជេនែិ តត ១៨ ែួ ង លោកុ តតរជេនែិ តត ៨
ែួ ង ល្មោះថា ឯកទ្វារិ កែិ តត ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ១ លប្ោោះលកើ តលឡើងតាមទ្វារចែេជា
ប្បស្លទរប្បស់ខែួន និ ងតាមមលនាទ្វារប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ តាមសមគួ រ គឺ តាមលសែកតី សមគួ រែំ លោោះទ្វាររប្បស់
ខែួនយ៉ាងលនោះគឺ ៖
ែកខ ុេិញ្ញាណ ២ ែួ ង រចមងលកើ តលឡើងតាមទ្វារ ១ គឺ ែកខ ុទ្វារប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ សូ មបីលស្លតេិ ញ្ញាណ
២ ែួ ងជាលែើ ម ក៏ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន ក៏ រចមងលកើ តលឡើងតាមទ្វារមួ យ គឺ លស្លតទ្វារជាលែើ ម ែំ ចណក
មហគគ តជេនែិ តត និ ងលោកុ តតរជេនែិ តត ទ្វំងឡាយ រចមងលកើ តលឡើងតាមទ្វារ ១ គឺ តាមមលនាទ្វារ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ លចានោះឯង ។
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ែំ ចណកមលនាធាតុ ៣ គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត ១ សមបែិ ែេនែិ តត ២ ចែេបានល្មោះថា
“មលនាធាតុ ” ក៏ លដាយអំ ណាែថាជាធាតុ ចែេប្តឹ មចតែឹ ង មិ នមានកិ ែចទ្វក់ ទងនឹ ងការែឹ ងអាី ៗ
ចែេពិ លសសនប្កចេងជាងលនាោះ ល្មោះថា ប្បញ្ច ទ្វារិ កែិ តត ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមប្បញ្ច ទ្វារ
លដាយប្ប្បការយ៉ាងលនោះ គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តតលកើ តលឡើងជាប្បុ លរចារិ ក (ប្តាែ់ លៅមុ ន) ននេិ ញ្ញាណ ៥
មានែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ មជានិ ែច លដាយកិ ែច គឺ ការនឹ កែេ់ អារមម ណ៍ចែេមកែេ់ គនែ ងទ្វារលនាោះៗ
ែំ ចណកសមបែិ ែេ នែិ តត ជាែិ តតលកើ តលប្កាយេិ ញ្ញាណ ៥ ជានិ ែច លដាយកិ ែច គឺ ទទួ េរូ បារមម ណ៍
ជាលែើ ម ចែេែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ ម បានល ើ ញលហើ យជាលែើ ម ។
ែំ ចណក សុ ខសនតី រណែិ តត លវាែា ពានែិ តត និ ងកាមាេែរជេនែិ តត ទ្វំងឡាយ សរុ ប្ប ៣១ ែួ ង
ល្មោះថា ឆទ្វារិ កែិ តត ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦ លប្ោោះមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារបានទ្វំង
៦ តាមសមគួ រែេ់ កិ ែចរប្បស់ខែួន យ៉ាងលនោះគឺ ៖
សុ ខសនតី រណែិ តត រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦ យ៉ាងលនោះគឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាម
ប្បញ្ច ទ្វារ លដាយកិ ែច គឺ សនតី រណកិ ែចនិងតទ្វេមព នកិ ែចកនុងលពេចែេអតិ ឥដាារមម ណ៍មកែេ់
គនែ ងទ្វារទ្វំង ៥ លនាោះៗ និ ងរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារ លដាយកិ ែច គឺ តទ្វេមព នៈចតមយ៉ាង
កន ុងលពេចែេមានអារមម ណ៍ជាអតិ ឥដាារមម ណ៍នុ ោះឯង ។
លវាែា ពានែិ តត (មលនាទ្វារាេជជ នែិ តត នុ ោះឯង) រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំង ៦ យ៉ាងលនោះគឺ
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមប្បញ្ច ទ្វារ លដាយកិ ែច គឺ លវាែា ពានៈនុ ោះឯង និ ងរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារ
លដាយកិ ែច គឺ អាេជជ នកិ ែច ។
កាមាេែរជេនែិ តតទ្វំងឡាយ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំង ៦ យ៉ាងលនោះគឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តត
លៅតាមប្បញ្ច ទ្វារ លដាយកិ ែច គឺ ជេនកន ុងេំ ដាប្ប់ននមលនាទ្វារាេជជ នែិ តតចែេលធាើ លវាែា ពានកិ ែច និ ង
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រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារ លដាយកិ ែច គឺ ជេននុ ោះឯងកន ុងេំ ដាប្ប់ននមលនាទ្វារាេជជ នៈចែេលធាើ
អាេជជ នកិ ែច ។
សនតី រណែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ និ ងមោេិ បាកទ្វំងឡាយ រួ មមាន ១០ ែួ ង
ល្មោះថា ឆទ្វារិ កែិ តត ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំង ៦ ផង ល្មោះថា ទ្វារេិ និមុតតែិ តត ែិ តត
ចែេផុ តចាកទ្វារផង តាមសមគួ រែេ់ កិ ែចរប្បស់ខែួន យ៉ាងលនោះគឺ ៖
សនតី រណែិ តត ២ ែួ ង ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមប្បញ្ច ទ្វារ លដាយ
កិ ែច គឺ សនតី រណនិ ងតទ្វេមព នៈ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារ លដាយកិ ែច គឺ តទ្វេមព នៈ និ ង
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅផុ តចាកទ្វារ លដាយកិ ែច មានប្បែិ សនធិ កិែចជាលែើ ម ។
មោេិ បាក ៨ ែួ ង រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំង ៦ លដាយកិ ែច គឺ តទ្វេមព នកិ ែច
ចតមយ៉ាង, និ ងរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅផុ តចាកទ្វារ លដាយកិ ែច គឺ ប្បែិ សនធិ កិែចជាលែើ ម ។
មហគគ តេិ បាកែិ តត ល្មោះថា ទ្វារេិ និមុតតែិ តត ចតមយ៉ាង លដាយអំ ណាែការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
លដាយកិ ែច មានប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម ចែេមិ នចាំបាែ់ អាប្ស័ យទ្វារលឡើយ លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ។
គ្នថាកន ង
ុ ទ្វារសងគហៈ
ឯកទ្វារិ កែិ តាតនិ

ប្បញ្ច ឆទ្វារិ កានិ ែ

ឆទ្វារិ កេិ មុតាតនិ

េិ មុតាតនិ ែ សពា ថា

ឆតតឹ សតិ តថា តី ណិ

ឯកតតឹ ស យថាកក មំ

ទសធា នេធា លែតិ

ប្បញ្ច ធា ប្បរិ ទីប្បលយ ។

ចប្ប្បថា ប្បណឌិតគប្បបីសចមត ងែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារមួ យ, ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
តាមទ្វារ ៥, ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦, ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦ ផង ផុ តចាកទ្វារ ៦
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ផង, និ ងែិ តត ចែេផុ តចាកទ្វារលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង, លដាយ ៥ ប្ប្បការ គឺ ែិ តត ៣៦ ែួ ង, ែិ តត
៣ ែួ ង, ែិ តត ៣១ ែួ ង, ែិ តត ១០ ែួ ង និ ងែិ តត ៩ ែួ ងតាមេំ ដាប្ប់ែុ ោះ ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
លសែកតី ថា គប្បបីសចមត ងែិ តតលដាយអំ ណាែទ្វារ មាន ៥ ប្ប្បការតាមេំ ដាប្ប់យ៉ាងលនោះគឺ ៖
១- ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ១ មាន ៣៦ ែួ ង
២- ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៥ មាន ៣ ែួ ង
៣- ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦ មាន ៣១ ែួ ង
៤- ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦ ផង ផុ តចាកទ្វារ ៦ ផងមាន ១០ ែួ ង
៥- ែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង មាន ៩ ែួ ង ែូ លែន ោះឯង ។
ចប់ទ្វារសង្គហៈ

អាលម្ព ន្សង្គ ហៈ
ការចែកអារមម ណ៍
ល្មោះថា អារមម ណ៍ កន ុងអាេមព នសងគហៈមាន ៦ យ៉ាង គឺ រូ បារមម ណ៍ ១ សទ្វារមម ណ៍ ១
គនាធរមម ណ៍ ១ រស្លរមម ណ៍ ១ លោែា ោារមម ណ៍ ១ ធមាមរមម ណ៍ ១ ។
កន ុងអារមម ណ៍ទ្វំងលនាោះ រូ ប្បនុ ោះឯង ល្មោះថា រូ បារមម ណ៍ ។
សទា (សំ លឡង) ជាលែើ មក៏ យ៉ាងលនាោះ ល្មោះថា សទ្វារមម ណ៍ ជាលែើ ម ។
ែំ ចណក ធមាមរមម ណ៍ រួ មបានជា ៦ យ៉ាង គឺ ប្បស្លទរូ ប្ប ១ សុ ខុមរូ ប្ប ១ ែិ តត ១ លែតសិ ក ១
និ ោាន ១ ប្បញ្ា តតិ ១ ។
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អធិ ប្បាយការចែកអារមម ណ៍
ការសលគងាគោះ (រួ ប្បរួ ម) អារមម ណ៍ទ្វំងឡាយលដាយសភាេៈចែេកំពុងមាន និ ងការចែក
ែិ តតចែេមានរូ ប្បជាលែើ មលនាោះៗ ជាអារមម ណ៍ ល្មោះថា អាេមព នសងគហៈ ។
ោកយថា អារមម ណ៍ មានេែនតថ ថា ទុ ពា េប្បុ រិលសន ទណា
ឌ ទិ េិ យ ែិ តតលែតសិ លកហិ
អាេមពិ យតី តិ អាេមព នំ ចប្ប្បថា ធមម ជាតិ មានរូ ប្បជាលែើ ម ល្មោះថា អារមម ណ៍ លប្ោោះមានអតថ ថា
ចែេែិ តត និ ងលែតសិ កទ្វំងឡាយចាប្ប់យក (គឺ ែឹ ង) ែូ ែេតថ ុ មានល

ើ ប្ែត់ ជាលែើ ម ចែេមនុ សេ

ទន់ លខេោយ (មានមនុ សេចាស់ជាលែើ ម) ចាប្ប់យកែូ លចានោះ ។
ោកយថា រូ បារមម ណ៍ ជាលែើ ម មានេែនតថ ែូ ែតលៅលនោះ ៖
រូ ប្បយតី តិ រូ ប្បំ េណណៈ (ពណ៌) ល្មោះថា រូ ប្ប លប្ោោះមានអតថ ថា សចមត ង ែូ លែន ោះ អធិ ប្បាយថា
សចមត ង គឺ ប្ប្បកាសសណា
ា ន (ប្ទង់ប្ទ្វយ) ថាជា ៤ ប្ជុង ៦ ប្ជុង មូ េ ចេង ខែី ជាលែើ ម ។ មយ៉ាងលទៀត
េណណេិ ការំ អាប្បជជ មានំ រូ ប្បយតិ ហទយគតភាេំ ប្បកាលសតី តិ រូ ប្បំ េណណៈ ល្មោះថា រូ ប្ប លប្ោោះមានអតថ
ថា កាេែេ់ នូ េភាពចប្ប្បប្ប្បួេននពណ៌ ក៏ សចមត ង គឺ ប្ប្បកាសការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងែិ តត ែូ លែន ោះ ។
អធិ ប្បាយថា ែូ ែជាពណ៌សមបុររប្បស់ប្បងគួយ ចែេែេ់ នូ េការចប្ប្បប្ប្បួេលរឿយៗ ក៏ ប្ប្បកាសឲ្យ
ប្ជាប្បការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងែិ តតរប្បស់ប្បងគួយថា មានលសែកដី លប្តកប្តអាេ ឬមានលសែកដី លប្កាធខឹង
ជាលែើ ម រូ ប្បនុ ោះឯងជាអារមម ណ៍ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ ប្បល្មោះថា រូ បារមម ណ៍ បានែេ់ រូ ប្បលផេងៗ
ចែេែេ់ នូ េភាេៈជាអារមម ណ៍រប្បស់ែិ តត និ ងលែតសិ ក ។
សទាិ យតិ កថិ យតី តិ សលទ្វា សភាេធម៌ ល្មោះថា សទា លប្ោោះមានអតថ ថា ចែេប្បុ គគេ
រចមងប្បនែឺ គឺ លោេែូ លែន ោះ គប្បបីប្ជាប្បថា សូ មបីសំលឡងែនទលទៀត ចែេមិ នចមនជាសំ លឡង
និ យយ ក៏ ល្មោះថា សទា នុ ោះឯង លដាយភាេៈជារុ ឡាិសពា (សពា ចែេនិ យមលប្ប្បើ ) ។ សទា នុ ោះឯង ជា
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អារមម ណ៍ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ ប្បល្មោះថា សទ្វារមម ណ៍ បានែេ់ សំ លឡងលផេងៗ ចែេែេ់ នូ េ
ភាេៈជាអារមម ណ៍រប្បស់ែិ តត និ ងលែតសិ ក ។
គនធ យតិ អតត លនា េតថ ំ ុ សូ លែតិ ឥទលមតថ អតថី តិ លប្បសុ ញ្ា ំ កលរានត ំ េិ យ លោតី តិ គលនាធ
សភាេធម៌ ល្មោះថា គនធ លប្ោោះមានអតថ ថា ប្បាប្ប់ គឺ ប្បាប្ប់ទី លៅ (មានោកជាលែើ ម) រប្បស់ខែួន ែូ ែលធាើ
ការពណ៌នាថា “ប្តង់ទីលនោះមានេតថ ុលនោះ” ែូ លែន ោះ ។ គនធ នុោះឯងជាអារមម ណ៍ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
លទើ ប្បល្មោះថា គនាធរមម ណ៍ បានែេ់ កែិ នលផេងៗ ចែេែេ់ នូ េភាេៈជាអារមម ណ៍រប្បស់ែិ តត និ ង
លែតសិ ក ។
រសនតិ តំ សតាត អសាលទនតី តិ រលស្ល សភាេធម៌ មយ៉ាង ល្មោះថា រស លប្ោោះមានអតថ ថា
ជាេតថ ុចែេសតា ទ្វំងឡាយលប្តកអរ គឺ រី ករាយ ែូ លែន ោះ ។ រសនុ ោះឯងជាអារមម ណ៍ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
លទើ ប្បល្មោះថា រស្លរមម ណ៍ បានែេ់ រសលផេងៗ ចែេែេ់ នូ េភាេៈជាអារមម ណ៍រប្បស់ែិ តត និ ង
លែតសិ ក ។
ផុ សយតី តិ លោែា ពាំ ធមម ជាតិ មយ៉ាងល្មោះថា លោែា ពា លប្ោោះមានអតថ ថា គឺ កាយរចមង
ប្ប៉ា ោះខាប្ប់ ។ លោែា ពានុោះឯងជាអារមម ណ៍ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ ប្បល្មោះថា លោែា ោារមម ណ៍ បានែេ់
ធាតុ ៣ លេៀរអាលបាធាតុ ចែេែេ់ នូ េភាេៈជាអារមម ណ៍ននែិ តត និ ងលែតសិ ក ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា ែំ ចណកធមាមរមម ណ៍ រួមបានជា ៦ យ៉ាង ជាលែើ ម មានន័ យថា
សភាេៈែ៏ លសសពី ការចាត់ ជាអារមម ណ៍ ៥ ខាងលែើ មែូ ែបានលោេលហើ យ និ ងប្បញ្ា តតិ រួ មលៅថា
“ធម៌ ” បានែេ់ ប្បស្លទ ៥ មានែកខ ុប្បស្លទជាលែើ ម, សុ ខុមរូ ប្ប ១៦ គឺ អាលបាធាតុ ១, ឱជារូ ប្ប ១,
ហទយរូ ប្ប ១, ភាេរូ ប្ប ២, ជី េិតរូ ប្ប ១, េិ ញ្ាតតិរូ ប្ប ២, េិ ការរូ ប្ប ៣, េកខ ណរូ ប្ប ៤, ប្បរិ លែេ ទរូ ប្ប ១.
ចែេបានល្មោះថា សុ ខុមរូ ប្ប លប្ោោះលប្ប្បៀប្បលធៀប្បជាមួ យរូ ប្បែ៏ លសសលហើ យ ក៏ រាប្ប់ថា េអិ ត
លដាយអំ ណាែែឹ ងបានលដាយេំ បាក ពិ ចារណាល ើ ញលដាយេំ បាក, ែិ តត ទ្វំង ៨៩ ែួ ងនុ ោះឯង,
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លែតសិ កទ្វំង ៥២ ែួ ង, ប្ពោះនិ ោាន និ ងប្បញ្ា តតិ ែេ់ នូ េភាេៈជាអារមម ណ៍ននមលនាេិ ញ្ញាណចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ល្មោះថា ធមាមរមម ណ៍ ។
អាចារយពួ កខែោះលោេថា អារមម ណ៍ ៥ យ៉ាងខាងលែើ ម មានរូ បារមម ណ៍ជាលែើ ម ចែេមិ ន
ែេ់ គនែ ងទ្វារទ្វំង ៥ លនាោះៗ លដាយអំ ណាែតូ ែលពក េអិ តលពក មានេតថ ុប្បិទបាំង លៅឆ្លាយលពក
ជាលែើ ម ចែេជាេិ ស័យននអេិ ញ្ញាែិ តតជាែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារ ឬជាអតី តកតី ជា
អនាគតកតី ចែេជាេិ ស័យរប្បស់ែិ តត តាមមលនាទ្វារលនាោះែូ ែគ្នន រចមងចាត់ ថាជា ធមាមរមម ណ៍ ។
ោកយរប្បស់ អាចារយទ្វំងលនាោះ មិ នប្តឹ មប្តូេលទ លប្ោោះថា រូ បារមម ណ៍េអិ តលពក ជាលែើ ម សូ មបីជា
េិ ស័យរប្បស់អេិ ញ្ញាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារ

មិ នចមនជាេិ ស័យរប្បស់ែិ តតតាមែកខ ុទ្វារ

លឡើយ ក៏ លៅចតជារូ បារមម ណ៍នុ ោះឯង លប្ោោះសុ ទធ ចតមានសភាេៈជាេណណៈចែេសចមត ងសណា
ា ន
សូ មបីរូបារមម ណ៍ចែេជាអតី ត អនាគតក៏ យ៉ាងលនាោះ មិ នែូ លចានោះការកំណត់ ននភាេៈជារូ បារមម ណ៍
ក៏ រចមងរកលសែកតី ពិតប្បាកែមិ នបាន

លដាយលហតុ ប្តឹ មចតលពេល ើ ញតាមផែ ូេចេន កបានក៏ ជា

រូ បារមម ណ៍ ប្ប្បសិ នលប្បើ ល ើ ញតាមផែ ូេចេន កមិ នបាន ក៏ មិនជារូ បារមម ណ៍, ឬជាប្បែច ុប្បបនន ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ជា
រូ បារមម ណ៍ លប្បើ ជាអតី ត ជាអនាគតក៏ មិនជារូ បារមម ណ៍ គប្បបីប្ជាប្បថា ចែេល្មោះថា រូ ប្ប កាេ
ែេ់ នូ េភាេៈជាអារមម ណ៍រប្បស់ែិ តត តាមែកខ ុទ្វារកតី តាមមលនាទ្វារកតី ក៏ សុទធ ចតល្មោះថា រូ បារមម ណ៍ទ្វំងអស់ ភាេៈជារូ បារមម ណ៍មិ នបានចប្ប្បប្ប្បួេលៅតាមទ្វារ សូ មបីសភាេធម៌ ែ៏លសស មាន
សទា ជាលែើ ម ចែេែេ់ នូ េភាេៈជាសទ្វារមម ណ៍ជាលែើ ម ក៏ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន ។
សួ រថា លប្ោោះលហតុ អាី ? ប្បណា
ត ធាតុ ៤ ធាតុ ៣ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះែេ់ នូ េភាេៈជាលោែា ោារមម ណ៍
អាលបាធាតុ ជាលោែា ោារមម ណ៍មិ នបានយ៉ាងណា លប្ោោះថា លពេចែេប្បុ គគេោេ់ ប្តូេេតថ ុរាេក៏
ល្មោះថា ប្ប៉ា ោះប្តូេអាលបាធាតុ មិ នចមនឬ ?
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លឆែើ យថា លពេចែេប្បុ គគេោេ់ ប្តូេេតថ ុរាេ លប្ោោះភាេៈចែេលប្ែើ នលដាយអាលបាធាតុ
មិ នល្មោះថា

ប្ប៉ា ោះប្តូេអាលបាធាតុ ចែេជាសភាេៈប្ជួតប្ជាប្ប

ឬជាប្ប់សអិ តលដាយធាតុ ទ្វំង

៣

ែ៏ លសសលទ កន ុងលពេចែេប្ប៉ា ោះប្តូេេតថ ុរាេ កាេែឹ ងនូ េភាពរឹ ង ទន់ ក៏ ល្មោះថា ប្ប៉ា ោះប្តូេប្បឋេី ធាតុ
កាេែឹ ងនូ េភាពលដត ប្តជាក់ ក៏ ល្មោះថា ប្ប៉ា ោះប្តូេលតលជាធាតុ កាេែឹ ងនូ េភាពតឹ ង ធូ រ ក៏ ល្មោះថា
ប្ប៉ា ោះប្តូេវាលយធាតុ ឱកាសចែេនឹ ងែឹ ងែេ់ ភាេៈ ចែេប្ជួតប្ជាប្ប ឬជាប្ប់សអិ តននអាលបាធាតុ មិ ន
មានលឡើយ អាលបាធាតុ លទើ ប្បមិ នែេ់ នូ េភាេៈជាលោែា ោារមម ណ៍, ជាអារមម ណ៍ចែេែឹ ងបានែំ លោោះ
ផែ ូេែិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បជាធមាមរមម ណ៍នុ ោះឯង ។
ការចែកែិ តតចែេែឹ ងអារមម ណ៍លនាោះៗ តាមទ្វារលនាោះៗ
កន ុងអារមម ណ៍ ៦ លនាោះ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមែកខ ុទ្វារ សូ មបីប្គប្ប់ែួ ង មានរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
ជាអារមម ណ៍ និ ងរូ ប្បលនាោះជាប្បែច ុប្បបនន ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ។
យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន សូ មបីែិតតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមលស្លតទ្វារជាលែើ ម មានសទា ជាលែើ ម
ចែេជាប្បែច ុប្បបនន ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ជាអារមម ណ៍ ។
ែំ ចណកែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារមានអារមម ណ៍បានទ្វំង ៦ យ៉ាង ចែេជា
ប្បែច ុប្បបនន អតី ត អនាគត និ ងផុ តចាកកាេតាមសមគួ រ ។
ែំ ចណកែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារ ចែេលៅថា ប្បែិ សនធិ េេងគ ែុ តិ ក៏ មានអារមម ណ៍ទ្វំង ៦
យ៉ាង ចែេទ្វារទ្វំង ៦ កន ុងេពែនទកាន់ យកលហើ យលដាយលប្ែើ ន តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើង
បាន ជាប្បែច ុប្បបនន អតី ត ឬ ប្បញ្ា តតិ ចែេរាប្ប់ថាជាកមម កមម និមិតត គតិ និ មិតត ។
អធិ ប្បាយការចែកែិ តតចែេែឹ ងអារមម ណ៍លនាោះៗ តាមទ្វារលនាោះៗ
ោកយថា

ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមែកខ ទ្វ
ុ ារ

។េ។

និ ងរូ ប្បលនាោះជាប្បែច ប្ប
ុ បនន ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ

លសែកដី ថា កាេរូ ប្បមកែេ់ គនែ ងែកខ ុទ្វារ ជាលហតុ ឱយេេងគញ័រ ២ ខណៈលហើ យរេត់ លៅ តអំ ពី
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លនាោះ រចមងមានែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមែកខ ុទ្វារ ជាេិ ថីែិតត ចែេលៅថា ែកខ ុទ្វារេិ ថីែិតត ែិ តត លពញ
ទ្វំងេិ ថី ចាប្ប់តាំងពី ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ ន ែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ មលៅ រចមងមានរូ ប្បចែេែេ់ គនែ ងែកខ ុទ្វារ
នុ ោះឯងជាអារមម ណ៍ និ ងរូ ប្បចែេជាអារមម ណ៍លនាោះ ជាប្បែច ុប្បបនន ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ គឺ តាំងលៅកន ុងខណៈទ្វំ ង
៣ រប្បស់ខែួន លោេគឺ ឧប្បាទខណៈ ខណៈលកើ តលឡើង, ឋិ តិ ខណៈ ខណៈតាំងលៅ និ ងេងគខណៈ
ខណៈរេត់ លៅ អធិ ប្បាយថា កំពុងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ោកយថា យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន លសែកតី ថា សូ មបីែិតត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៤ មានលស្លត
ទ្វារជាលែើ ម ក៏ គប្បបីប្ជាប្បតាមន័ យចែេបានលោេលហើ យទ្វក់ ទងនឹ ងែកខ ុទ្វារលនោះឯង ។
ោកយថា ែំ ចណកែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារមានអារមម ណ៍បានទ្វំង ៦ យ៉ាង គឺ
ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែេិ ថីតាមមលនាទ្វារ ចែេលៅថា មលនាទ្វារេិ ថីែិ តត មាន
អារមម ណ៍បាន ៦ យ៉ាង មានរូ បារមម ណ៍ជាលែើ ម ចែេជាប្បែច ុប្បបនន ជាអតី តគឺ កនែ ងហួ សេងគខណៈ
លៅលហើ យ ជាអនាគតគឺ លៅមិ នទ្វន់ ែេ់ ឧប្បាទខណៈរប្បស់ខែួន និ ងមានអារមម ណ៍ចែេផុ តចាក
កាេបានែេ់ ប្ពោះនិ ោាន និ ងប្បញ្ា តតិ ចែេបានល្មោះថា ជាកាេេិ មុតតិលប្ោោះលហតុ ចែេមិ នមាន
ការលកើ តរេត់ នុ ោះឯង ។
ោកយថា តាមសមគួ រ គឺ តាមសមគួ រែេ់ ការចែេអាែនឹ ងកាន់ យកធម៌ លនាោះ ៗ ជា
អារមម ណ៍បានននែិ តត លនាោះ ៗ ។
ចមនពិ ត ប្បណា
ត កាមាេែរជេនែិ តត ២៩ ែួ ង កាមាេែរជេនែិ តត ២៨ ែួ ង លេៀរហសិ តុ ប្បាទ
ែិ តត រចមងមានអារមម ណ៍បាន ៦ យ៉ាង ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងកាេ ៣ និ ងផុ តចាកកាេ ែំ ចណក
ហសិ តុ ប្បាទែិ តត រចមងមានអារមម ណ៍បាន ៦ យ៉ាង ចតែំ លោោះចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងកាេ ៣
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ និ ងចែេជាប្បរិ តតធម៌ (កាមាេែរធម៌ ) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា ហសិ តុ ប្បាទែិ តតលនាោះ មានអារមម ណ៍ែំ លោោះចែេជាប្បរិ តាតរមម ណ៍ចតមយ៉ាង ។
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ែំ ចណកអេិ ញ្ញា្នែិ តត ទ្វំងឡាយ

ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាពជាទិ ពា ែកខ ុជាលែើ ម

មានអារមម ណ៍បានទ្វំង ៦ យ៉ាង ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងកាេ ៣ និ ងផុ តចាកកាេ តាមសមគួ រ ។
ការចែកអារមម ណ៍ននអេិ ញ្ញានី មួយៗ ចែេលផេងគ្ននលនោះនឹ ងមានជាក់ ែាស់កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៩ ។
មហគគ តែិ តតទ្វំងឡាយ លេៀរអរូ បាេែរែិ តតែួ ងទី ២ និ ងែួ ងទី ៤ មានប្បញ្ា តតិចែេរាប្ប់ថា
ជាកាេេិ មុតតិជាអារមម ណ៍ ។
អរូ បាេែរែិ តតែួ ងទី ២ និ ងែួ ងទី ៤ ចែេមានអរូ បាេែរែិ តតែួ ងទី ១ និ ងែួ ងទី ៣ ជា
អារមម ណ៍ ល្មោះថាមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
លោកុ តតរែិ តត ទ្វំងឡាយមានប្ពោះនិ ោានចែេជាកាេេិ មុតតិ ជាអារមម ណ៍ែូ លែន ោះ ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ េុ ោះលធាើ ទុកកន ុងែិ តត ថា អារមម ណ៍រប្បស់ែិ តត ចែេផុ តចាកទ្វារ លប្ោោះភាេៈ
ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយកិ ែចមានប្បែិ សនធិ ជាលែើ មទ្វំងលនាោះ ជាអារមម ណ៍ចែេេិ ថីែិ តតណា ៗ កន ុង
េពលនោះមិ នធាែប្ប់កាន់ យកលឡើយ

មិ នបានែេ់ នូ េភាេៈជាអារមម ណ៍លប្ោោះលហតុ ចែេមកែេ់

គនែ ងទ្វារ ែូ ែចែេែេ់ នូ េភាពជាអារមម ណ៍រប្បស់អាេជជ នែិ តត ទ្វំងជាប្បែច ុប្បបនន ចតមយ៉ាង ែូ ែ
អារមម ណ៍រប្បស់ជេនែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមប្បញ្ច ទ្វារក៏ លទ

ទ្វំងជាអារមម ណ៍ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

ជាប្ប់លដាយកាេ ៣ ក៏ បាន ឬផុ តចាកកាេក៏ បាន ែូ ែអារមម ណ៍រប្បស់ជេនែិ តត តាមមលនាទ្វារក៏ លទ
ទ្វំងផុ តពី អារមម ណ៍ចែេសលប្មែល្មោះតាមកមម ចែេជាលហតុ ថា កមម កមម និមិតត គតិ និ មិតត ក៏
លទ ែូ លែន ោះលហើ យលទើ ប្បលោេថា “ែំ ចណកែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារចែេលៅថា ប្បែិ សនធិ ។េ។
ចែេរាប្ប់ថាជាកមម កមម និមិតត គតិ និ មិតត” ែូ លែន ោះ ។
កន ុងោកយលនោះមានអធិ ប្បាយយ៉ាងលនោះថា ែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារ លប្ោោះមិ នបានអាប្ស័ យ
ទ្វារប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ចែេលៅថា ប្បែិ សនធិ លប្ោោះតភាជប្ប់េពលនោះនឹ ងេពមុ នកដី ចែេលៅថា េេងគ
លប្ោោះភាពជាអងគននេពកដី ចែេលៅថា ែុ តិ លប្ោោះឃាែតចាកេពកតី មានអារមម ណ៍បាន ៦ យ៉ាង ជា
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អារមម ណ៍ចែេទ្វារទ្វំង ៦ គឺ ចែេែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំង ៦ កន ុងលេោជិ តស្លែប្ប់កន ុងេពែនទ
គឺ កន ុងេពមុ នប្បនាាប្ប់ពី េពលនោះ កាន់ យកលហើ យគឺ លធាើ ឲ្យជាអារមម ណ៍លហើ យនុ ោះឯងលដាយលប្ែើ ន គឺ
ភាគលប្ែើ នជាអារមម ណ៍ចែេែិ តតតាមទ្វារទ្វំង ៦ កន ុងេពអតី តកាន់ យក លោកលប្ប្បើ ោកយថា
“លដាយលប្ែើ ន”

លប្ោោះមិ នបានជាែូ លែន ោះទ្វំងអស់លទ

លដាយអំ ណាែអារមម ណ៍ននប្បែិ សនធិ ែិតត

រប្បស់សតា ចែេឃាែតចាកអសញ្ាី េព មិ នបានជាអារមម ណ៍ចែេែិ តត តាមទ្វារណា ៗ កន ុងេពមុ ន
លនោះបានកាន់ យកលហើ យលឡើយ លប្ោោះេពមុ នលនោះជាអសញ្ាី េព ជាេពចែេមិ នមានែិ តត ។
សួ រថា កាេលប្បើ ែូលែន ោះ អារមម ណ៍ននប្បែិ សនធិ ែិតតរប្បស់សតា ចែេែុ តិចាកអសញ្ាី េព
លនាោះ ប្បាកែបានលដាយឧបាយែូ ែលមត ែលៅ ? លឆែើ យថា អារមម ណ៍ចែេរាប្ប់ថាជាកមម និមិតត
ជាលែើ ម

រចមងប្បាកែែេ់ សតា ចែេែុ តិ ចាកអសញ្ាី េព

លដាយអានុ ភាពរប្បស់កមម ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ

លោេគឺ កុ សេកមម ណាមួ យ ចែេបានលធាើ ទុកមុ នលៅលកើ តកន ុងអសញ្ាី េពនុ ោះឯង រចមងប្បណា
ត េ
ឲ្យអារមម ណ៍ចែេរាប្ប់ថាជាកមម និមិតតជាលែើ ម ប្បាកែែេ់ ប្បែិ សនធិ ែិតតរប្បស់សតា ចែេែុ តិ ចាក
អសញ្ាី េពលនាោះ ប្ពមគ្ននជាមួ យប្បែិ សនធិ ែិតត នុ ោះឯង ចមនពិ ត ប្ពោះធមម បាេ កាេបានតាំង សំ ណួរ
ែេ់ លហតុ ននប្បែិ សនធិ ែិតត រប្បស់សតា ចែេែុ តិចាកអសញ្ាី េពលហើ យ ក៏ បានលោេែេ់ លសែកតី
ប្បាកែននអារមម ណ៍រប្បស់ប្បែិ សនធិ ែិតត លប្ោោះអំ ណាែកមម ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ទុ កកន ុងគមពី រ សែច សលងខប្ប ថា ៖
េេនត រកតំ

កមម ំ

លោតិ ស្ល សនធិ លតលនេ

យលមាកាសំ េលេ យលតា
ឧប្បដាាប្បិ តលគ្នែលរ ។

ចប្ប្បថា កមម ណាចែេលធាើ ទុកកន ុងេពមុ ន គប្បបីបានឱកាស ប្បែិ សនធិ លនាោះរចមងមាន លប្ោោះ
កមម លនាោះ កន ុងអារមម ណ៍ចែេកមម លនាោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លធាើ ឲ្យប្បាកែ ។
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ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា

កន ុងលរឿងចែេសចមត ងអារមម ណ៍រប្បស់ែិ តត ចែេផុ តចាកទ្វារលនោះ

ោកយថា “ចែេទ្វារទ្វំង ៦ កាន់ យកលហើ យ” លនោះប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេសំ លៅយកអារមម ណ៍
ចែេជេនែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់កន ុងេពមុ នកាន់ យកលហើ យនុ ោះឯង លប្ោោះលហតុ លនាោះ
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេទុ កកន ុងគមពី រប្បរមតថ េិនិែេ័យ កន ុងលរឿងលនោះថា ៖
មរណាសនន សតត សេ

យលថាប្បែាិ តលគ្នែរំ

ឆទ្វាលរសុ តមារពភ

ប្បែិ សនធិ េេនត លរ ។

ចប្ប្បថា សប្មាប្ប់សតា ចែេជិ តស្លែប្ប់ រចមងមានប្បែិ សនធិ កនុងេពប្បនាាប្ប់លៅ ប្បារពធ យក
អារមម ណ៍ចែេប្បាកែតាមទ្វារ ៦ លនាោះ ។
ោកយថា ជាប្បែច ប្ប
ុ បនន ជាលែើ ម ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បែិ លសធអារមម ណ៍រប្បស់ប្បែិ សនធិ ចែេជា
អនាគត លប្ោោះថាអារមម ណ៍ចែេលៅថា កមម លនាោះ បានែេ់ កុ សេកមម និងអកុ សេកមម ចែេ
សតា លធាើ ទុក លទើ ប្បជាអតី តចតមយ៉ាង, កមម និមិតត ជាឧប្បករណ៍ចែេសតា លប្ប្បើ លធាើ កុសេកមម ខែោះ
អកុ សេកមម ខែោះលនាោះ ជាេតថ ុចែេសតា ធាែប្ប់លប្ប្បើ ប្បាស់មកពី មុនលនាោះខែោះ កំពុងលប្ប្បើ ប្បាស់ គឺ កំពុង
ទទួ េែឹ ងកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់លនាោះខែោះ លទើ ប្បរាប្ប់ថាជាអារមម ណ៍អតី តខែោះ ជាអារមម ណ៍ប្បែច ុប្បបនន ខែោះ
ប្ប្បសិ នលប្បើ សតា ចែេជិ តស្លែប្ប់លនាោះជា្នោេី

្នមិ នស្លប្បសូ នយ

នឹ ងែូ េែេ់ ប្ពហម

លោកលប្កាយពី ស្លែប្ប់ ែំ លោោះកមម និមិតតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងប្បាកែកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ បានែេ់
ពួ កកមម ដាានប្បញ្ា តតិទ្វំងឡាយ មានប្បឋេី កសិ ណនិ មិតតជាលែើ ម ចែេផុ តចាកកាេខែោះ មហគគ ត
ធម៌ មានអាកាស្លនញ្ញចយតនេិ ញ្ញាណជាលែើ ម ចែេជាអតី តប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះខែោះ តាមសមគួ រែេ់ ្ន
ចែេបានសលប្មែ ែំ ចណក គតិ និ មិតត មានរូ ប្បភាពគសតី មានគេ៌ ចាស់ចខជាលែើ ម ចែេប្តឹ មចតជា
រូ បារមម ណ៍ចតមយ៉ាង មកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់លនាោះ ជាប្បែច ុប្បបនន ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
បានលសែកតី ថាអារមម ណ៍រប្បស់ប្បែិ សនធិ ចែេជាអនាគតមិ នមានលឡើយ ។
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សួ រថា លោកនឹ ងលោេទុ ក (កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៥) ថា ប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ រប្បស់សតា កន ុង
ជាតិ ជាមួ យគ្ននរចមងែូ ែគ្នន

មានអារមម ណ៍ែូ ែគ្នន

កាេលប្បើ ែូលែន ោះ

ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បែិ សនធិ មាន

អារមម ណ៍ជា អតី តលស្លត េេងគនិងែុ តិ ក៏ រចមងមានអារមម ណ៍ជាអតី តផងចែរ ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បែិ សនធិ
មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន លស្លត េេងគ និ ងែុ តិ រចមងមានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន ផងចែរ ែូ លែន ោះ
ជាលែើ ម ចមនឬលទ ?
លឆែើ យថា មិ នចមនលទ ែំ ប្បូង ោកយថា “មានអារមម ណ៍ែូ ែគ្នន” មានអធិ ប្បាយយ៉ាងលនោះថា
ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាកមម េេងគ និ ងែុ តិក៏ រចមងមានអារមម ណ៍ជាកមម ែូែគ្នននុ ោះឯង
ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាកមម និមិតត

េេងគនិងែុ តិក៏ រចមងមានអារមម ណ៍ជាកមម និមិតត

ែូ ែគ្នននុ ោះឯង ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។ ោកយលនោះ មិ នជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកាេ លប្ោោះថាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ
សូ មបីមានអារមម ណ៍ែូ ែគ្នន មិ នលផេងគ្ននលដាយសភាេៈ អារមម ណ៍លនាោះក៏ មិ នចាំបាែ់ មានកាេែូ ែ
គ្ននជានិ ែចលឡើយ លោេគឺ ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាអតី ត េេងគនិងែុ តិ ចែេលកើ ត
ប្បនាាប្ប់មកក៏ រចមងមានអារមម ណ៍ជាអតី ត លសែកតី លនោះ មិ នបាែ់ សងេ័យ ចតប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បែិ សនធិ
មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន េេងគយ៉ាងលប្ែើ ន ៣ ឬ ៤ ខណៈ ចែេជាប្ប់តាមប្បែិ សនធិ ក៏រចមងមាន
អារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន

លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេមានអាយុ លៅសេ់

មិ នទ្វន់ កនែ ង

ហួ សខណៈរប្បស់ខែួន ែំ ចណកេេងគចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ តពី លនាោះ និ ងែុ តិ រចមងមានអារមម ណ៍ជា
អតី ត លប្ោោះប្បារពធ យកអារមម ណ៍ចែេអស់អាយុ លហើ យ កនែ ងហួ សខណៈទ្វំង ៣ មានឧប្បាទ
ខណៈរប្បស់ខែួនលៅលហើ យ លប្ោោះែូ លចានោះ លោេបានថា ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជា
ប្បែច ុប្បបនន េេងគ រចមងមានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន ខែោះ ជាអតី តខែោះ ែំ ចណកែុ តិមានអារមម ណ៍ជាអតី ត
ចតមយ៉ាង ប្ប្បសិ នលប្បើ អារមម ណ៍រប្បស់ប្បែិ សនធិ លនាោះ មិ នជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកាេ គឺ ជាកាេេិ មុតតិ
លប្ោោះជាប្បញ្ា តតិ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគទ្វំងឡាយរប្បស់ែុ តិ ក៏ រចមងជាប្បញ្ា តតិនុ ោះឯង
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មិ នលផេងគ្នន ។ លែើ មបីការជាក់ ែាស់ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងលដាយកាេរប្បស់
ែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារលនោះប្បចនថ មលទៀត ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បលសែកតី ចែេលោកលោេទ្វក់ ទងនឹ ង
លរឿងលនោះកន ុង េិ សុទធិ មគគ ែុ ោះ ចែេេម មនឹ ងសរុ ប្បលសែកតី ចែេលោកលោេទុ កកន ុងេិ សុទធិ មគគ លនាោះ
មកសចមត ងកន ុងទី លនោះយ៉ាងលនោះថា ៖
លដាយសលងខ ប្ប ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកាេ ៣ យ៉ាង គឺ អារមម ណ៍
ចែេជាអតី ត អារមម ណ៍ចែេជាប្បែច ុប្បបនន និ ងអារមម ណ៍ចែេជាប្បញ្ា តតិ, ប្បែិ សនធិ រប្បស់អសញ្ាី
សតា មិ នមានអារមម ណ៍ លប្ោោះមិ នមានែិ តត (ជារូ ប្បប្បែិ សនធិ ) ។
កន ុងប្បែិ សនធិ ទ្វំងលនាោះ េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនប្បែិ សនធិ រប្បស់សតា ចែេកំពុងែូ េែេ់ អរូ ប្បប្ពហម
ជាន់ េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនៈ

និ ងលនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនប្បែិ សនធិ រប្បស់សតា ចែេកំពុងែូ េែេ់

អរូ ប្បប្ពហម ជាន់ លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ រចមងមានអារមម ណ៍ជាអតី តចតមយ៉ាង លប្ោោះេិ ញ្ញាណញ្ញចយតនប្បែិ សនធិ

មានអាកាស្លនញ្ញចយតនេិ ញ្ញាណចែេជាអតី ត

ជាអារមម ណ៍

ែំ ចណក

លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនប្បែិ សនធិ មានអាកិ ញ្ចញ្ញាយតនេិ ញ្ញាណចែេជាអតី ត ជាអារមម ណ៍ ។
កាមាេែរប្បែិ សនធិ ទ្វំង ១០ សុ ទធ ចតមានអារមម ណ៍ជាកាមធម៌ លទើ ប្បមានអារមម ណ៍ជាអតី ត
ក៏ បាន មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន ក៏បាន ។
ែំ ចណក ប្បែិ សនធិ ែ៏លសស គឺ មហគគ តប្បែិ សនធិ ចែេលេៀរេិ ញ្ញាណញ្ញចយតនប្បែិ សនធិ និ ង
លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាប្បញ្ា តតិ គឺ ជាកមម ដាានប្បញ្ា តិត មានប្បឋេី កសិ ណ
ជាលែើ ម ។
ប្បែិ សនធិ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ ៣ យ៉ាង គឺ អារមម ណ៍ចែេជាអតី ត ចែេជា
ប្បែច ុប្បបនន និ ងចែេជាប្បញ្ា តតិ តាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះ លប្ោោះលហតុ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បនាាប្ប់ពី
ែុ តិចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ឬមានអារមម ណ៍ជាប្បញ្ា តតិ លប្ោោះថា ែុ តិចែេមានអារមម ណ៍ជា
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ប្បែច ុប្បបនន មិនមានលឡើយ លប្ោោះែូ លចានោះ គប្បបីប្ជាប្ប អាការចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងសុ គតិ
និ ងទុ គគ តិននប្បែិ សនធិ ចែេមានអារមម ណ៍ ៣ យ៉ាងណាមួ យ កន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិចែេមាន
អារមម ណ៍ ២ យ៉ាង ណាមួ យ តលៅលទៀតែុ ោះ ។
ជាែំ ប្បូង

សប្មាប្ប់សតា ចែេែុ តិចាកសុ គតិ ជាន់ កាមាេែរ

លហើ យប្បែិ សនធិ កនុងទុ គគ តិ

រចមងមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះ គឺ ៖
សប្មាប្ប់ប្បុ គគេចែេលធាើ កមម អាប្កក់ ទុ កលហើ យ

ខណៈចែេលែកលេើ ចប្គជិ តនឹ ងស្លែប្ប់

កមម អាប្កក់ ចែេបានលធាើ ទុក ឬកមម និមិតត មានរូ ប្បធន ូ េំ ចពង ែបូកជាលែើ ម ចែេលប្ប្បើ លធាើ កមម
អាប្កក់ លនាោះ រចមងមកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ តាមប្ពោះបាេី ថា “តានិ សេ តមាិ សមលយ ឱេមព នតិ
អលជាេមព នតិ អេិ ប្បបេមព នតិ

(១)

អំ លពើ អាប្កក់ ទ្វំងលនាោះ ចតងប្គប្បែណតប្ប់ សងកត់សងកិ ន រួ ប្បរឹ តលគ

កន ុងសម័ យលនាោះ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ែុ តិែិ តតរចមងលកើ តលឡើង កន ុងេំ ដាប្ប់នន ជេនេិ ថីចែេមាន
តទ្វេមព នៈជាទី ប្បំ ផុតចែេលកើ តលឡើងប្បារពធ កមម អាប្កក់ លនាោះ លធាើ នូេអារមម ណ៍រប្បស់េេងគឲ្យជា
អារមម ណ៍លហើ យរេត់ លៅ
ទុ គគ តិ ប្បារពធ យកកមម

កាេែុ តិែិ តតលនាោះរេត់ លៅលហើ យ

ប្បែិ សនធិ ែិតតក៏ លកើ តលឡើងកន ុង

ឬកមម និមិតតចែេមកែេ់ គនែ ងទ្វារកន ុងេពមុ នលពេជិ តស្លែប្ប់នុ ោះឯង ជា

អារមម ណ៍ លដាយអំ ណាែការលធាើ ឲ្យប្បលងាអនលៅកន ុងអារមម ណ៍លនាោះ ននកមាែំងរប្បស់កិ លេសចែេ
លៅមិ នទ្វន់ កាត់ ោតែ់ ចែេលោេមកលនោះ ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាអតី ត កន ង
ុ េំ ដាប្ប់
ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិែិ តតចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
កន ុងសម័ យជិ តស្លែប្ប់រប្បស់ប្បុ គគេមានក់ លទៀត

ទុ គគ តិ និ មិតត

មានរូ ប្បភាពអណា
ត តលេែើ ង

ជាលែើ ម ចែេជាលប្គឿងសមាគេ់ ប្ប្បចាំនរកជាលែើ ម រចមងមកកាន់ គនែ ងមលនាទ្វារ លដាយអំ ណាែ

(១)

ម. ឧ. ោេប្បណឌិតសូ ប្ត ២៧/១៦៦
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ននកមម អាប្កក់ ចែេមានប្ប្បការែូ ែលោេលហើ យនុ ោះឯង កាេលប្បើ េេងគញ័រ ២ ខណៈលកើ តលឡើង
លហើ យរេត់ លៅ េិ ថីែិតត ៣ ប្ប្បលេទ គឺ អាេជជ នៈ ១ ខណៈ, ជេនៈ ៥ ខណៈ លប្ោោះមានកមាែំងលខេោយ
លដាយមានកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ និ ងតទ្វេមព នៈ ២ ខណៈ រចមងលកើ តលឡើងែេ់ លគ តពី លនាោះែុ តិ
ែិ តត ១ ែួ ងក៏ លកើ តលឡើង លធាើ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគឲ្យជាអារមម ណ៍ លដាយោកយលោេប្តឹ មប្ប៉ាុ លណណោះ
រចមងចាត់ បានថា មានខណៈែិ តតរាប្ប់តាំងពី េេងគ ញ័រខណៈែំ ប្បូងកនែ ងលៅលហើ យ ១១ ខណៈ តពី
លនាោះលៅ ប្បែិ សនធិ ែិតតលទើ ប្បលកើ តលឡើងែេ់ លគ កន ុងអារមម ណ៍ចែេមានអាយុ សេ់ ៥ ខណៈែិ តត
នុ ោះឯង (អារមម ណ៍ចែេជារូ ប្បធម៌

មានអាយុ លសមើ នឹ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ែិ តត

១៧ ខណៈ,

អារមម ណ៍មានអាយុ កនែ ងលៅលហើ យលសមើ នឹ ង ១ ខណៈែិ តតមុ ន លៅសេ់ លសមើ នឹ ង ១៦ ខណៈែិ តត
លទើ ប្បែេ់ គនែ ងទ្វារ ជាលហតុ ឲ្យេេងគញ័រលឡើង) ចែេលោេមកលនោះ ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ មាន
អារមម ណ៍ជាប្បែច ប្ប
ុ បនន កនុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិែិ តតចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
កន ុងសម័ យជិ តស្លែប្ប់រប្បស់ប្បុ គគេមានក់ លទៀត អារមម ណ៍អាប្កក់ ចែេជាលហតុ ននកិ លេស
មានរាគៈជាលែើ ម រចមងមកកាន់ គនែ ងទ្វារទ្វំង ៥ ណាមួ យ ឲ្យប្បុ គគេលនាោះបានល ើ ញ ជាលែើ ម េិ ថី
ែិ តតតាមទ្វារលនាោះៗ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមេំ ដាប្ប់ កាេលវាែា ពានៈរេត់ ជេនែិ តត ៥ ខណៈ លប្ោោះ
មានកមាែំងលខេោយ លដាយមានកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ និ ងតទ្វេមព នៈ ២ ខណៈ រចមងលកើ តលឡើង
ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះ ែុ តិ ែិ តត ក៏ លកើ តលឡើងលធាើ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគឲ្យជាអារមម ណ៍ លដាយោកយលោេ
ប្តឹ មប្ប៉ាុ លណណោះ បានលសែកតី ថា មានខណៈែិ តតកនែ ងលៅលហើ យ ១៥ ខណៈ គឺ េេងគញ័រ ២ ខណៈ,
អាេជជ នៈ ១ ខណៈ, ទសេនៈជាលែើ ម ១ ខណៈ, សមបែិ ែេនៈ ១ ខណៈ, សនតី រណៈ ១ ខណៈ,
លវាែា ពានៈ ១ ខណៈ, ជេនៈ ៥ ខណៈ, តទ្វេមព នៈ ២ ខណៈ, ែុ តិែិ តត ១ ខណៈ េំ ដាប្ប់នុ ោះឯង
ប្បែិ សនធិ ែិតតក៏ លកើ តលឡើងកន ុងអារមម ណ៍ចែេមានអាយុ លៅសេ់ ប្តឹ ម ១ ខណៈែិ តតនុ ោះឯង ចែេ
លោេមកលនោះ ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ប្ប
ុ បនន កនុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិែិ តតចែេមាន
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អារមម ណ៍ជាអតី ត
អារមម ណ៍ជាអតី ត

ចែេលោេមកលនោះ

គឺ អាការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននប្បែិ សនធិ កនុងទុ គគ តិ ចែេមាន

និ ងមានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន កនុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិ ែិ តតកន ុងសុ គតិ ជាន់

កាមាេែរចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
សប្មាប្ប់សតា ចែេែុ តិចាកទុ គគ តិ

លហើ យប្បែិ សនធិ កនុងសុ គតិ ជាន់ កាមាេែរចែេសនេំ

កមម មិនមានលទ្វស គឺ កុ សេកមម ទុក គប្បបីប្ជាប្បោកយទ្វំងអស់តាមន័ យខាងលែើ មនុ ោះឯង លដាយ
ោែស់ោកយលោេចផន កេអ ជំនួសចផន កអាប្កក់ ថា “កមម ចែេមិ នមានលទ្វសចែេបានសនេំទុក ឬ
កមម និមិតត មានរូ ប្បភាពែី េរជាលែើ ម ចែេលប្ប្បើ លធាើ កមម េអកន ុងកាេមុ នលនាោះ រចមងមកែេ់ គនែ ង
មលនាទ្វារ” ជាលែើ ម តាមន័ យចែេបានលោេលហើ យនុ ោះឯង ចែេលោេមកលនោះ គឺ អាការចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅននប្បែិ សនធិ កនុងសុ គតិ ចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត និ ងជាប្បែច ុប្បបនន កនុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់
ពី ែុតិែិ តត កន ុងទុ គគ តិ ចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
សប្មាប្ប់សតា ចែេែុ តិចាកសុ គតិ ជាន់ កាមាេែរ

លហើ យប្បែិ សនធិ កនុងសុ គតិ ជាន់ កាមា-

េែរ ឬជាន់ រូ បាេែរ ជាន់ អរូ បាេែរ បានសនេំកមម ចែេមិ នមានលទ្វសទុ ក ចែេលែកលេើ ចប្គជិ ត
នឹ ងស្លែប្ប់ ប្ប្បសិ នលប្បើ នឹងែូ េែេ់ សុ គតិ ជាន់ កាមាេែរ កុ សេកមម ចែេបានសនេំទុក ឬកមម និ មិតត រចមងមកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ កាេជេនេិ ថីចែេមានតទ្វេមព នជាទី ប្បំ ផុត ឬចែេមាន
ជេនសុ ទធ ៗ ចែេលកើ តលឡើងប្បារពធ យកកុ សេកមម ឬកមម និមិតត លនាោះជាអារមម ណ៍ រេត់ លៅ
ែុ តិែិ តត រចមងលកើ តលឡើងលធាើ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគ ឲ្យជាអារមម ណ៍លហើ យរេត់ លៅ ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះ
ប្បែិ សនធិ ែិតតរចមងលកើ តលឡើងប្បារពធ យកកុ សេកមម ឬកមម និមិតតលនាោះជាអារមម ណ៍, ប្ប្បសិ នលប្បើ
នឹ ងប្បែិ សនធិ កនុងសុ គតិ ជាន់ រូ បាេែរ ឬជាន់ អរូ បាេែរ ែំ លោោះកមម និមិតត គឺ អារមម ណ៍រប្បស់្ន
ចែេបានសលប្មែ មានប្បឋេី កសិ ណជាលែើ ម ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងមកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ
លប្ោោះថាអារមម ណ៍រប្បស់្ន សូ មបីទ្វំងអស់ ចាត់ ជាកមម និ មិតតចតមយ៉ាង កាេជេនេិ ថីចែេមាន
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ចតជេន សុ ទធ ៗ (គឺ មិ នមានតទ្វេមព នៈ) ចែេលកើ តលឡើងប្បារពធ យកកមម និមិតតលនាោះជាអារមម ណ៍
រេត់ លៅ

ែុ តិែិ តតក៏ រចមងលកើ តលឡើងលធាើ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគឲ្យជាអារមម ណ៍លហើ យរេត់ លៅ

ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះលៅ ប្បែិ សនធិ ែិតត រចមងលកើ តលឡើងប្បារពធ យកកមម និមិតត គឺ អារមម ណ៍រប្បស់្ន
ចែេបានសលប្មែលនាោះជាអារមម ណ៍ ចែេលោេមកលនោះ ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជា
អតី ត ឬមានអារមម ណ៍ជាប្បញ្ា តតិ (កមម ដាានប្បញ្ា តតិ) កន ង
ុ េំ ដាប្ប់ននែុ តិមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
កន ុងសម័ យជិ តស្លែប្ប់រប្បស់ប្បុ គគេមានក់ លទៀត សុ គតិ និ មិតត លោេគឺ រូ ប្បភាពគសតី មានគេ៌
ចាស់ចខ ឬរូ ប្បភាពនផា មាតាកន ុងមនុ សេលោក ឬរូ ប្បភាពឧទយន េិ មាន លែើ មកប្បបប្ពឹ កេជាលែើ ម កន ុង
លទេលោក រចមងមកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ លដាយអានុ ភាពននកាមាេែរកុ សេកមម ប្បែិ សនធិ ែិតត
រចមងលកើ តលឡើងែេ់ ប្បុ គគេលនាោះកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិ ែិ តត

តាមេំ ដាប្ប់ែិ តតចែេសចមត ង

លហើ យកន ុងទុ គគ តិ និ មិតតនុ ោះឯង ចែេលោេមកលនោះ ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ប្ប
ុ បនន កនង
ុ
េំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិែិ តតចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
កន ុងសម័ យជិ តស្លែប្ប់រប្បស់ប្បុ គគេមានក់ លទៀត ពួ កញតិ ទ្វំងឡាយប្បលងាអនអារមម ណ៍ ៥
យ៉ាង ែូ េលៅតាមទ្វារ ៥ គឺ ប្បលងាអនរូ បារមម ណ៍ែូ េលៅ មានបាែ់ ោក ទង់ ោាំងសំ ពត់ ជាលែើ ម
លដាយប្បាប្ប់ថា “ចន អន កែ៏ ែលប្មើ ន លនោះជាលប្គឿងពុ ទធប្បូ ជា ពួ កលយើ ងលធាើ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ អន ក
សូ មអន កលធាើ ែិ តតឲ្យប្ជោះថាែែុ ោះ” ែូ លែន ោះខែោះ. ប្បលងាអនសទ្វារមម ណ៍ែូ េលៅ មានការស្លតប្ប់ធម៌ ការប្បូ ជា
លដាយលប្គឿងតគនតី ជាលែើ មខែោះ, ប្បលងាអនរស្លរមម ណ៍ែូ េលៅ មានទឹ ក ម ំ ុ ទឹ កអំ លៅជាលែើ ម លដាយ
ប្បាប្ប់ថា “ចនអន កែ៏ ែលប្មើ ន អន កែូ រេែ កេែុ ោះ លនោះជាលទយយធម៌ ចែេពួ កលយើ ងនឹ ងថាាយ លែើ មបី
ប្ប្បលយជន៍ ែេ់ អន ក” ជាលែើ មខែោះ, ប្បលងាអនលោែា ោារមម ណ៍ែូ េលៅ មានសំ ពត់ ែី នៈ សំ ពត់ លស្លមារ
ជាលែើ ម លដាយប្បាប្ប់ថា “ចនអន កែ៏ ែលប្មើ ន អន កែូ រចាប្ប់ោេ់ ែុ ោះ លនោះជាលទយយធម៌ ចែេពួ កលយើ ង
នឹ ងថាាយ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ អន ក” ែូ លែន ោះខែោះ កាេអារមម ណ៍ មានរូ បារមម ណ៍ជាលែើ មលនាោះ ែេ់
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គនែ ងទ្វារលនាោះៗ លហើ យ កាេលវាែា ពានៈលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅតាមេំ ដាប្ប់ ជេនៈចែេមាន ៥
ខណៈ លប្ោោះមានកមាែំងលខេោយលដាយមានកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ និ ងតទ្វេមព នៈ ២ ខណៈរចមង
លកើ តលឡើងែេ់ ប្បុ គគេលនាោះ

តពី លនាោះែុ តិ ែិ តត ក៏ លកើ តលឡើ ង

លធាើ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគឲ្យជា

អារមម ណ៍លហើ យរេត់ លៅ ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះលៅ ប្បែិ សនធិ ែិតតរចមងលកើ តលឡើងកន ុងអារមម ណ៍ចែេ
តាំងលៅ ១ ខណៈែិ តតនុ ោះឯង ចែេលោេមកលនោះ ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ប្ប
ុ បនន កនង
ុ
េំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិែិ តតចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
ែំ ចណកកន ុងសម័ យជិ តស្លែប្ប់រប្បស់ប្បុ គគេមានក់ លទៀត

ចែេសថិ តលៅកន ុងសុ គតិ ជាន់

រូ បាេែរ ឬជាន់ អរូ បាេែរ លដាយអានុ ភាពនន្ន ចតលប្ោោះអស់កមាែំង្ន កាមាេែរកុ សេកមម កមម និមិតត ឬគតិ និ មិតតណាមួ យ រចមងមកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ កាេេិ ថីែិ តតតាមមលនាទ្វារ
ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ មានកាមាេែរកុ សេកមម ជាលែើ មលនាោះរេត់ លៅលហើ យ ែុ តិ ែិ តត ក៏
លកើ តលឡើងលធាើ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគឲ្យជាអារមម ណ៍ កន ុងទី ប្បំ ផុតននែុ តិែិ តត ប្បែិ សនធិ រចមងលកើ ត
លឡើងែេ់ ប្បុ គគេលនាោះ កន ុងអារមម ណ៍មានកាមាេែរកុ សេកមម ជាលែើ ម នុ ោះឯង ជាប្ប់ទ្វក់ ទងកន ុង
សុ គតិ ជាន់ កាមាេែរ មយ៉ាងលទៀត ប្បុ គគេលនាោះអាប្ស័ យអានុ ភាពរប្បស់ ្នចែេលៅរកាទុ ក
បាន ឬ្នែនទ កមម និមិតតមានប្បឋេី កសិ ណជាលែើ មកតី មហគគ តែិ តតកតី រចមងមកែេ់ គនែ ង
មលនាទ្វារ កាេេិ ថីែិ តតតាមមលនាទ្វារចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ មានប្បឋេី កសិ ណជាលែើ ម
លនាោះ រេត់ លៅលហើ យ ែុ តិែិ តតក៏ លកើ តលឡើងលធាើ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគឲ្យជាអារមម ណ៍ កន ុងទី ប្បំ ផុត
ននែុ តិ ែិ តត ប្បែិ សនធិ រចមងលកើ តលឡើងែេ់ ប្បុ គគេលនាោះ កន ុងអារមម ណ៍មានប្បឋេី កសិ ណជាលែើ ម
នុ ោះឯង ជាប្ប់ទ្វក់ ទងកន ុងសុ គតិ ជាន់ រូ បាេែរ ឬជាន់ អរូ បាេែរ តាមសមគួ រែេ់ អានុ ភាពរប្បស់
្នចែេមាន ។
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មយ៉ាងលទៀត

អារមម ណ៍ែ៏ ប្ប្បណីតចែេជាលហតុ លកើ តលឡើងននកុ សេ

រចមងមកែេ់

គនែ ងែកខ ុទ្វារ ឬ លស្លតទ្វារណាមួ យ កាេេិ ថីែិ តតតាមែកខ ុទ្វារជាលែើ មប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមេំ ដាប្ប់
កាេ លវាែា ពានៈរេត់ លៅ ជេនៈរចមងលកើ តលឡើ ង ៥ ខណៈ លប្ោោះមានកមាែំងលខេោយ លដាយមាន
កន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ ក៏ ប្ប៉ាុចនត ប្បុគគេចែេតាំងលៅកន ុងគតិ ចែេជាមហគគ តៈ រចមងមិ នមាន តទ្វេមព នៈលកើ តលឡើង លប្ោោះែូ លចានោះ ែុ តិែិ តតរចមងលកើ តលឡើងភាែមប្បនាាប្ប់ពី ជេនៈ ខណៈទី ៥ រេត់ លៅ
លធាើ អារមម ណ៍រប្បស់េេងគឲ្យជាអារមម ណ៍

កន ុងទី ប្បំ ផុតននែុ តិ ែិ តត លនាោះ

ប្បែិ សនធិ ែិតតរចមងលកើ ត

លឡើងែេ់ ប្បុ គគេលនាោះ ជាប្ប់ទ្វក់ ទងកន ុងសុ គតិ ជាន់ កាមាេែរ ចែេលោេមកលនោះ ល្មោះថា
ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាអតី ត ប្បែច ប្ប
ុ បនន ឬប្បញ្ា តតិណាមួ យកន ង
ុ េំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែុតិែិ តតកន ង
ុ សុ គតិ
ចែេមានអារមម ណ៍ជាប្បញ្ា តតិ ។
គប្បបីប្ជាប្បប្បែិ សនធិ ចែេមានកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី អរូ ប្បែុ តិ លដាយទំ នងែូ ែគ្ននលនោះែុ ោះ ។
អាការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននប្បែិ សនធិ កនុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី អរូ ប្បែុ តិ លនោះ លោេបានថាជាអាការ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅននប្បែិ សនធិ ចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត (គឺ ននេិ ញ្ញាណញ្ញចយតនប្បែិ សនធិ ចែេមាន
អាកាស្លនញ្ញចយតនេិ ញ្ញាណជាអារមម ណ៍

និ ងលនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនប្បែិ សនធិ

ចែេមាន

អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនេិ ញ្ញាណជាអារមម ណ៍), ចែេជាប្បញ្ា តតិ, ឬចែេជាប្បែច ុប្បបនន កនុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី
ែុ តិែិ តត កន ុងសុ គតិ ជាន់ មហគគ តៈចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ឬប្បញ្ា តតិ ។
ែំ ចណក ប្បុ គគេចែេមានកមម អាប្កក់ សថិ តលៅកន ុងទុ គគ តិ កមម កមម និមិតត ឬគតិ និ មិតតលនាោះ
ជាអារមម ណ៍ចែេជាលហតុ លកើ តលឡើងននអកុ សេ រចមងមកកាន់ គនែ ងមលនាទ្វារខែោះ ប្បញ្ច ទ្វារខែោះ
តាមន័ យចែេបានលោេលហើ យនុ ោះឯង

តពី លនាោះ

កាេែុ តិែិ តតរេត់ លៅតាមេំ ដាប្ប់លហើ យ

ប្បែិ សនធិ ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងកន ុងទុ គគ តិ រចមងលកើ តលឡើងែេ់ ប្បុ គគេលនាោះ

មានអារមម ណ៍ទ្វំងលនាោះ
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ណាមួ យ ចែេលោេមកលនោះ គឺ អាការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននប្បែិ សនធិ ចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ឬ
ប្បែច ប្ប
ុ បនន កនង
ុ េំ ដាប្ប់ននែុ តិែិ តតកនង
ុ ទុ គគ តិចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
សរុ ប្បមក

លោកបានសចមត ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ននប្បែិ សនធិ

េិ ញ្ញាណទ្វំង ១៩ ែួ ងលហើ យ លដាយោកយលោេប្តឹ មប្ប៉ាុ លណណោះ ។
កន ុងោកយថា ចែេរាប្ប់ថា ជាកមម កមម និមិតត គតិ និ មិតត លនោះ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បលសែកតី
ពិ ស្លតរលដាយអំ ណាែធម៌ ចែេជាអារមម ណ៍

លដាយអំ ណាែការប្ប្បប្ពឹ តតលៅចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទង

លដាយកាេ និ ងទ្វារ កន ុងោកយអធិ ប្បាយប្បរិ លែេ ទទី ៥ ខាងមុ ខលនាោះែុ ោះ ។
ការចែកប្ប្បលេទ និ ងែំ នួនអារមម ណ៍ចែេែិ តតលនាោះៗ គប្បបីែឹងបាន
កន ុងែិ តតទ្វំងលនាោះ ែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ ម មានរូ ប្បជាលែើ មណាមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជាអារមម ណ៍
តាមេំ ដាប្ប់ ។
ែំ ចណក មលនាធាតុ ៣ មានអារមម ណ៍បាន ៥ យ៉ាង មានរូ ប្បជាលែើ ម ។
កាមាេែរេិ បាកែិ តត ែ៏ លសស និ ងហសនែិ តត មានអារមម ណ៍ចែេជាកាមាេែរ ចតមយ៉ាង
លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង, អកុ សេែិ តតទ្វំងឡាយ និ ងកាមាេែរជេនែិ តត ចែេប្បាសចាកប្បញ្ញា មាន
អារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង លេៀរអារមម ណ៍ចែេជាលោកុ តតរ ។
កាមាេែរកុ សេែិ តត ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ញា

និ ងអេិ ញ្ញាកុ សេែិ តតចែេរាប្ប់ថាជា

ប្បញ្ច មជាន មានអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង លេៀរអរហតត មគគ និ ងអរហតត ផេ ។
កាមាេែរកិ រិយែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ញា និ ងអេិ ញ្ញាកិ រិយែិ តត និ ងលវាែា ពានែិ តត
មានអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាងលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ។
កន ុងអរូ បាេែរែិ តតទ្វំងឡាយ អរូ បាេែរែិ តត ែួ ងទី ២ និ ងែួ ងទី ៤ មានមហគគ តធម៌ ជា
អារមម ណ៍ ែំ ចណកមហគគ តែិ តត ែ៏ លសសប្គប្ប់ែួ ង មានប្បញ្ា តតិជាអារមម ណ៍ ។
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លោកុ តតរែិ តត ទ្វំងឡាយ មានប្ពោះនិ ោានជាអារមម ណ៍ ែូ លែន ោះឯង ។
អធិ ប្បាយការចែកប្ប្បលេទ និ ងែំ នួនអារមម ណ៍ចែេែិ តតលនាោះៗ គប្បបីែឹងបាន
អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់ទាិ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ
ោកយថា ែកខ េុ ិ ញ្ញាណជាលែើ ម មានរូ ប្បជាលែើ មណាមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជាអារមម ណ៍ តាមេំ ដាប្ប់
លសែកតី ថា េិ ញ្ញាណ ៥ មានែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ ម ទ្វំង ២ ចផន ក មួ យែួ ងៗ ក៏ មានែំ លោោះរូ ប្បជាលែើ ម
ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះជាអារមម ណ៍ តាមេំ ដាប្ប់អារមម ណ៍យ៉ាងលនោះគឺ ែកខ ុេិញ្ញាណមានរូ ប្បចតមយ៉ាង
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះជាអារមម ណ៍ ។េ។ កាយេិ ញ្ញាណមានលោែា ពាធម៌ ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជាអារមម ណ៍ ។
អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់មលនាធាតុ
ែិ តត ៣ ែួ ង គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈ ១ សមបែិ ែេនៈ ២ ល្មោះថា មលនាធាតុ លប្ោោះជាធាតុ គឺ ជា
េិ ញ្ញាណធាតុ ចែេប្តឹ មចតែឹ ងអារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានអាការែឹ ងពិ លសសកន ុងអារមម ណ៍លនាោះ
ែូ ែពួ កមលនាេិ ញ្ញាណធាតុ ទ្វំងឡាយលឡើយ មលនាធាតុ ទ្វំង ៣ លនោះែឹ ងអារមម ណ៍បាន ៥ យ៉ាង គឺ ៖
ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈ លពេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមែកខ ុទ្វារ កន ុងប្គ្នចែេមានរូ បារមម ណ៍មកែេ់
គនែ ងែកខ ុទ្វារ ជាប្បុ លរចារិ ក (ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន) ននែកខ ុេិញ្ញាណ រចមងមានរូ ប្បជាអារមម ណ៍ កាេលប្បើ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមលស្លតទ្វារជាលែើ ម កន ុងប្គ្នចែេមានសទ្វារមម ណ៍ជាលែើ ម មកែេ់ គនែ ងលស្លតទ្វារ
ជាលែើ ម ជាប្បុ លរចារិ កននលស្លតេិ ញ្ញាណជាលែើ ម ក៏ រចមងមានសទា ៈជាលែើ ម ជាអារមម ណ៍ ។
សមបែិ ែេនៈទ្វំង ២ លពេលកើ តលឡើងទទួ េអារមម ណ៍ គឺ រូ បារមម ណ៍ចែេែកខ ុេិញ្ញាណ
លនាោះល ើ ញលហើ យ ល្មោះថា មានរូ ប្បជាអារមម ណ៍ លពេចែេលកើ តលឡើងទទួ េអារមម ណ៍ មាន
សទ្វារមម ណ៍ជាលែើ ម ចែេលស្លតេិ ញ្ញាណជាលែើ ម បានឮលហើ យជាលែើ ម ក៏ ល្មោះថា មានសទា
ជាលែើ ម ចតមយ៉ាងៗ លនាោះជាអារមម ណ៍ បានន័ យថា មលនាធាតុ ៣ លនោះ ែឹ ងអារមម ណ៍បាន ៥ យ៉ាង
លេៀរធមាមរមម ណ៍ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ លែន ោះឯង ។
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អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់កាមាេែរេិ បាកែិ តតែ៏ លសស និ ងហសនែិ តត
ោកយថា កាមាេែរេិ បាកែិ តតែ៏ លសស បានែេ់

កាមាេែរេិ បាកែិ តតទ្វំងឡាយ គឺ

សនតី រណៈ ៣ ែួ ង មោេិ បាក ៨ ែួ ង រួ មជា ១១ ែួ ង ចែេលៅសេ់ ពី កាមាេែរេិ បាកែិ តត ១២ ែួ ង
គឺ ទាិ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ និ ងសមបែិ ែេនែិ តត ២ ែួ ង ចែេបានលោេលហើ យ ។
ោកយថា

និ ងហសនែិ តត

គឺ និ ងហសិ តុ ប្បាទែិ តត

ចែេជាអលហតុ កកិ រិយរប្បស់

ប្ពោះខីណាប្សពប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ោកយថា មានអារមម ណ៍ចែេជាកាមាេែរចតមយ៉ាង សូ មបីលដាយអាការទ្វំងពួ ង លសែកតី ថា
ែិ តត ១២ ែួ ង ទ្វំងលនោះ សូ មបីជាប្ប្បលេទមលនាេិ ញ្ញាណធាតុ អាែប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦, ែួ ងខែោះ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅផុ តចាកទ្វារកន ុងលពេលធាើ ប្បែិ សនធិ កិែចជាលែើ ម លទើ ប្បមានអារមម ណ៍សូ មបីទ្វំង ៦ បានកតី
អារមម ណ៍ទ្វំងលនាោះ សុ ទធ ចតមានសភាេៈជាកាមាេែរ ។
អធិ ប្បាយថា ជាែំ ប្បូងប្បណា
ត េិ បាកែិ តត ១១ ែួ ង សនតី រណែិ តត ៣ ែួ ង រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
អារមម ណ៍ ៥ មានរូ បារមម ណ៍ជាលែើ ម លដាយកិ ែច គឺ សនតី រណៈ និ ងតទ្វេមព នៈតាមទ្វារ ៥, រចមង
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្បរិ តាតរមម ណ៍ (ធមាមរមម ណ៍) លដាយកិ ែច គឺ តទ្វេមព នៈចតមយ៉ាងតាមមលនាទ្វារ ។
សនតី រណែិ តត ២ ែួ ង ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ទ្វំង ៦
លដាយកិ ែច មានប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម ចែេផុ តចាកទ្វារ ។
មោេិ បាក ៨ ែួ ង រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ទ្វំង ៦ លដាយកិ ែច គឺ តទ្វេមព នៈ តាម
ទ្វារ ៦, រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ ៦ លដាយកិ ែច មានប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម ចែេផុ តចាកទ្វារ,
អារមម ណ៍ទ្វំង ៦ រប្បស់េិ បាកែិ តតទ្វំងលនោះ សុ ទធ ចតជាកាមាេែរ លប្ោោះេិ បាកទ្វំងលនោះ លកើ តលឡើង
អំ ពីកមម ចែេសលប្មែលដាយកាមតណា
ា ែូ ែបានលោេមកលហើ យ ។
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ែំ ចណក ហសនែិ តត (ហសិ តុ ប្បាទែិ តត ) រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ទ្វំង ៦ ចែេ
សុ ទធ ចតជាកាមាេែរ តាមទ្វារទ្វំង ៦ ែេ់ ប្ពោះខីណាប្សពយ៉ាងលនោះគឺ ៖
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងរូ បារមម ណ៍ែេ់ ប្ពោះខីណាប្សព ចែេល ើ ញស្លថនទី ែ៏ សមគួ រែេ់
ការប្បំ លពញលសែកតី ពយយមជាលែើ ម លហើ យលប្តកអរថា “អាតាមអញបានស្លថនទី ែ៏ សមគួ រ លែើ មបី
លៅជាសុ ខកន ុងអតត ភាពប្បែច ុប្បបនន លនោះលហើ យ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងសទ្វារមម ណ៍ ែេ់ ប្ពោះខី ណាប្សពចែេបានឮសំ លឡងខាែំង កន ុងស្លថន
ទី ចែេលគចែកេតថ ុែេ់ គ្នន លហើ យលប្តកអរថា “តណា
ា ចែេលោមេមានសភាពែូ លែន ោះ អាតាមអញ
បានេោះលហើ យ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងគនាធរមម ណ៍ ែេ់ ប្ពោះខី ណាប្សពចែេលប្តកអរកន ុងលេោប្បូ ជាប្ពោះ
លែតិ យលដាយលប្គឿងប្កអូ ប្បជាលែើ ម ។
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងរស្លរមម ណ៍

ែេ់ ប្ពោះខី ណាប្សពចែេលប្តកអរកន ុងលេោចែេ

ចែកនូ េប្បិ ណឌបាត ែេ់ ប្ពមលដាយរស លហើ យប្បរិ លភាគរួ មគ្ននជាមួ យនឹ ងេិ កខ ុអនកប្ប្បប្ពឹ តតប្ពហម ែរិ យធម៌ លសមើ គ្ននទ្វំំងឡាយ ។
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលោែា ោារមម ណ៍ ែេ់ ប្ពោះខីណាប្សពចែេលប្តកអរកន ុងលេោចែេ
លធាើ អេិ សមាចារិ កេតត មានឧប្បជាយេតត ជាលែើ មឲ្យលពញប្បរិ ប្បូណ៌ ។
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងធមាមរមម ណ៍ ែេ់ ប្ពោះខី ណាប្សពអន កប្បារពធ កាមាេែរធម៌ ចែេកាន់
យកលហើ យលដាយប្បុ លពា និវាសញ្ញាណជាលែើ ម លហើ យលប្តកអរែូ លែន ោះ គប្បបីប្ជាប្បោកយអធិ ប្បាយ
ទ្វក់ ទងនឹ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ហសនែិ តត ែ៏ លសស
ប្បរិ លែេ ទទី ១ នុ ោះឯង ។

តាមន័ យចែេបានលោេលហើ យកន ុង
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អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់ែិ តត ២០ ែួ ងគឺ អកុ សេែិ តត ១២ ែួ ង
និ ងកាមាេែរជេនែិ តតចែេប្បាសចាកប្បញ្ញា ៨ ែួ ង
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលធាើ ទុកកន ុងែិ តត ថា “ែិ តត ២០ ែួ ង គឺ អកុ សេែិ តត ១២ ែួ ង និ ងកាមាេែរជេនែិ តតចែេប្បាសចាកប្បញ្ញា

៨

ែួ ង

មិ នអាែនឹ ងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកលោកុ តតរធម៌

ទ្វំងឡាយជាអារមម ណ៍បានលឡើយ លប្ោោះអកុ សេែិ តតទ្វំងឡាយជាធមម ជាតិ ចែេលៅហម ង មិ ន
សមគួ រែេ់ អារមម ណ៍ ចែេជាលោកុ តតរធម៌ ចែេប្បរិ សុទធ ចាកភាពលៅហម ងទ្វំងពួ ងលនាោះ និ ង
លប្ោោះជេនែិ តតចែេប្បាសចាកប្បញ្ញាទ្វំងឡាយ សូ មបីមិនចមនជាធមម ជាតិ លៅហម ង លប្ោោះជា
លស្លេណែិ តត លទ្វោះប្បី យ៉ាងលនាោះ ក៏ មានអានុ ភាពតិ ែ លប្ោោះមិ នមានប្បញ្ញាែូ េប្ប្បកប្ប លទើ ប្បមិ ន
សមគួ រែេ់ អារមម ណ៍ចែេជាលោកុ តតរ

ចែេជាធម៌ មានអានុ ភាពលប្ែើ នសមគួ រែេ់ ប្បញ្ញា

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ែូ លែន ោះលហើ យ លទើ ប្បលោេថា “អកុ សេែិ តតទ្វំងឡាយ និ ងកាមាេែរជេនែិ តតចែេ
ប្បាសចាកប្បញ្ញាមានអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង លេៀរអារមម ណ៍ចែេជាលោកុ តតរ” ែូ លែន ោះ ។
កន ុងោកយលនោះ ប្បណឌិតគប្បបីសលប្មែយ៉ាងលនោះថា ៖
ប្បណា
ត ែិ តត ២០ ែួ ងទ្វំងលនោះ កន ុងពួ កអកុ សេែិ តត ែិ តតប្ប
ុ ាទចែេសមបយុ តត ជាមួ យទិ ែាិ
៤ ែួ ង ល្មោះថា មានកាមាេែរធម៌ ជាអារមម ណ៍ កន ុងលេោចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកប្បរិ តតធម៌
(កាមាេែរធម៌ នុោះឯង) ជាអារមម ណ៍លដាយអំ ណាែលសែកតី យេ់ ខុសថា “លទៀង” ជាលែើ ម លដាយ
ទិ ែាិ និ ងលដាយអំ ណាែលសែកដី លប្តកអរលេែើ តលេែើ នលដាយតណា
ា ល្មោះថា មានមហគគ តធម៌
(រូ បាេែរ និ ងអរូ បាេែរធម៌ ) ជាអារមម ណ៍ កន ុងលេោចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកមហគគ តធម៌ ២៧
យ៉ាងជាអារមម ណ៍

លដាយអំ ណាែលសែកតី យេ់ ខុស

និ ងលដាយអំ ណាែលសែកតី លប្តកអរ

លេែើ តលេែើ ននុ ោះឯងល្មោះថា មានប្បញ្ា តតិធម៌ ជាអារមម ណ៍ កន ុងលេោចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យក
សមម តិធម៌ ជាអារមម ណ៍ សូ មបីែិតតប្ប
ុ ាទចែេេិ ប្បបយុ តត ចាកទិ ែាិ ៤ ែួ ង ក៏ ល្មោះថា មានប្បរិ តតធម៌
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ជាអារមម ណ៍

មានមហគគ តធម៌ ជាអារមម ណ៍

និ ងមានប្បញ្ា តតិធម៌ ជាអារមម ណ៍

កន ុងលេោចែេ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកប្បរិ តតធម៌ ជាលែើ ម ជាអារមម ណ៍ លដាយអំ ណាែលសែកតី លេែើ តលេែើ នចតមយ៉ាង
(មិ នមានលសែកតី យេ់ ខុស) ។
ែំ ចណក ែិ តតប្ប
ុ ាទចែេសមបយុ តត ជាមួ យនឹ ងប្បែិ

ៈ ២ ែួ ង ក៏ ល្មោះថា មានប្បរិ តតធម៌

ជាលែើ មជាអារមម ណ៍ កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកប្បរិ តតធម៌ ជាលែើ មជាអារមម ណ៍ លដាយ
អំ ណាែលសែកដី ថានំងថានក់ ែិ តត ។
ែិ តតប្ប
ុ ាទចែេសមបយុ តត ជាមួ យនឹ ងេិ ែិកិចាេ ក៏ មានប្បរិ តតធម៌ ជាលែើ មជាអារមម ណ៍ កន ុង
ប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកប្បរិ តតធម៌ ជាលែើ មជាអារមម ណ៍

លដាយអំ ណាែការសងេ័យកន ុង

អារមម ណ៍លនាោះ ។
ែិ តតប្ប
ុ ាទចែេសមបយុ តត ជាមួ យនឹ ងឧទធ ែច ៈ

ក៏ ល្មោះថា

មានប្បរិ តតធម៌ ជាលែើ ម

អារមម ណ៍កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកប្បរិ តតធម៌ ជាលែើ មជាអារមម ណ៍

ជា

លដាយអំ ណាែ

លសែកតី រាយមាយ ។
កន ុងពួ ក កាមាេែរជេនែិ តតចែេប្បាសចាកប្បញ្ញា ៨ ែួ ង ចែេជាកុ សេ ៤ ែួ ង ជាកិ រិយ
៤ ែួ ង ល្មោះថា មានប្បរិ តតធម៌ ជាអារមម ណ៍ កន ុងលេោចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកប្បរិ តតធម៌ ជា
អារមម ណ៍ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ កិ ែច មានការឲ្យទ្វន ការពិ ចារណា ការស្លដប្ប់ធម៌ ជាលែើ ម ជាកិ ែច
ចែេមិ នបានប្បលងាអនែិ តតលធាើ លដាយលសែកដី លគ្នរពផចិ តផច ង់

ននប្ពោះលសកខ

មានប្ពោះលស្លតាប្បនន

ជាលែើ ម ប្បុ ថុជជន និ ងប្ពោះខី ណាប្សព, ល្មោះថា មានមហគគ តធម៌ ជាអារមម ណ៍ កន ុងលេោប្ប្បប្ពឹ តត
លៅលដាយអំ ណាែការពិ ចារណា្នចែេស្លាត់ ជំនាញខាែំង, ល្មោះថា មានប្បញ្ា តតិជាអារមម ណ៍
កន ុងលេោចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែការប្បរិ កមម កនុងកសិ ណនិ មិតត (ថា ប្បឋេី ប្បឋេី ) ជាលែើ ម
ែូ លែន ោះឯង ។
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អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍ននកាមាេែរកុ សេែិ តតចែេសមបយុ តត
ជាមួ យប្បញ្ញា និ ងអេិ ញ្ញាកុ សេែិ តត
កាមាេែរកុ សេែិ តត ចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា និ ងអេិ ញ្ញាកុ សេែិ តត

ល្មោះថា

មានអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង លេៀរអរហតត មគគ និងអរហតត ផេ លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងសនាដនរប្បស់
ប្ពោះលសកខ និងប្បុ ថុជជនប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ និ ងលប្ោោះអរហតត មគគ ែិ តតនិ ងអរហតត ផេែិ តតជារប្បស់ែំ លោោះខែួន
ននប្ពោះខីណាប្សពចែេបានសលប្មែលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

ផុ តេិ ស័យរប្បស់ប្ពោះលសកខ និងប្បុ ថុជជន

ចែេមិ នទ្វន់ បានសលប្មែ នឹ ងគប្បបីែឹងបាន ។
ចមនពិ ត កាមាេែរកុ សេែិ តត សូ មបីសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា និ ងអេិ ញ្ញាកុ សេែិ តត
រប្បស់ប្បុ ថុជជន រចមងមិ នអាែែឹ ងមគគ ែិ តត និ ងផេែិ តតទ្វំងឡាយ ចែេជារប្បស់ែំ លោោះខែួនននប្ពោះ
អរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយបានលឡើយលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ។
ែំ ចណកឯ

ប្ពោះលសកខ ទ្វំងឡាយ

រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកមគគ ធម៌

កាមាេែរកុ សេែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា

និ ងផេធម៌ រប្បស់ខែួនកន ុងលពេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយ

អំ ណាែ ប្បែច លេកខ ណញណពិ ចារណាមគគ ធម៌ និងផេធម៌ រប្បស់ខែួន អេិ ញ្ញាកុ សេែិ តតរចមង
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ យកមគគ ធម៌ និងផេធម៌ រប្បស់ប្ពោះលសកខ ចែេលសមើ នឹ ងខែួន និ ងរប្បស់ប្ពោះលសកខ
ចែេទ្វប្បជាងខែួន កន ុងលពេចែេលធាើ ប្បរិ កមម ននអេិ ញ្ញាលែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការែឹ ងមគគ និ ងផេ
ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងសនាដនរប្បស់អន កែនទលនាោះ រចមងមិ នអាែែឹ ងែិ តត ចែេជារប្បស់ែំ លោោះខែួ ន
ននប្ពោះខីណាប្សព គឺ អរហតត មគគ ែិ តត និ ងអរហតត ផេែិ តតបានលឡើយ លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង លប្ោោះ
ែូ លចានោះសប្មាប្ប់ប្ពោះលសកខ ទ្វំងឡាយ លោកលទើ ប្បប្បែិ លសធែំ លោោះអរហតត មគគ និ ងអរហតត ផេ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ថាផុ តេិ ស័យ ោកយលនាោះ លោកមិ នបានប្បែិ លសធ លោកិ យែិ តតរប្បស់ប្ពោះខីណាប្សព
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ទ្វំងឡាយផងលទ

លប្ោោះសូ មបីប្បុថុជជនអន កបានអេិ ញ្ញាក៏ អាែនឹ ងែឹ ងលោកិ យែិ តតទ្វំងឡាយ

រប្បស់ប្ពោះខីណាប្សពបាន ។
ប្បណា
ដ អារមម ណ៍ែ៏ លសសលេៀរអរហតត មគគ និ ងអរហតត ផេលនាោះលែញ កាមាេែរកុ សេែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា ល្មោះថាមានប្បរិ តតធម៌ ជាអារមម ណ៍កន ុងលេោចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
ប្បារពធ យកប្បរិ តតធម៌ ជាអារមម ណ៍ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ កិ ែច មានការឲ្យទ្វន ការពិ ចារណា ការ
ស្លដប្ប់ធម៌ ជាលែើ ម លដាយលសែកដី លគ្នរពផចិ តផច ង់ ននប្ពោះលសកខ និងប្បុ ថុជជន, ល្មោះថា មានមហគគ ត
ធម៌ ជាអារមម ណ៍

កន ុងលេោចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែននប្បែច លេកខ ណញណ

ពិ ចារណា

្នចែេសលប្មែននប្ពោះលសកខ និងប្បុ ថុជជន, ល្មោះថាមានប្ពោះនិ ោានជាអារមម ណ៍

កន ុងលពេ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាលគ្នប្តេូ ននប្បុ ថុជជន និ ងកន ុងលពេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែ
ននប្បែច លេកខ ណញណ

និ ងលដាយអំ ណាែជាលវាទ្វនននប្ពោះលសកខ ,

ល្មោះថា

អារមម ណ៍កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ សមម តិធម៌ ទ្វំងឡាយជាអារមម ណ៍

មានប្បញ្ា តតិជា
ឬកន ុងប្គ្នចែេ

ប្បរិ កមម កសិ ណជាលែើ ម ននប្ពោះលសកខ និងប្បុ ថុជជន ។
ែំ ចណក អេិ ញ្ញាកុ សេែិ តត
ប្បរិ កមម ននអេិ ញ្ញា

ល្មោះថា មានប្បរិ តតធម៌ ជាអារមម ណ៍កន ុងប្គ្នចែេលធាើ

លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការល ើ ញរូ ប្បចែេតូ ែេអិ ត

លដាយទិ ពា ែកខ ុជាលែើ ម

រប្បស់ប្ពោះលសកខ និងប្បុ ថុជជន, ល្មោះថា មានមហគគ តធម៌ ជាអារមម ណ៍ កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
លដាយអំ ណាែននលែលតាប្បរិ យញ្ញាណ ែឹ ងមហគគ តែិ តត ុប្បាទរប្បស់អន កែនទជាលែើ ម, ល្មោះថា
មានមគគ ែិ តត ផេែិ តត និ ងប្ពោះនិ ោានជាអារមម ណ៍ កន ុងលពេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ មគគ ផេ និ ង
ប្ពោះនិ ោានចែេខែួនបានសលប្មែកន ុងេពអតី តជាលែើ ម ជាអារមម ណ៍ននប្ពោះលសកខ , ល្មោះថា មាន
ប្បញ្ា តតិជាអារមម ណ៍ កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បុ លពា និវាស្លនុ សេតិ ញ្ញាណ ប្បារពធ
ល្មោះ និ ងលគ្នតត កន ុងេពមុ នរប្បស់ខែួនជាលែើ ម ននប្ពោះលសកខ និងប្បុ ថុជជន ែូ លែន ោះឯង ។
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អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់កាមាេែរកិ រិយចែេសមបយុ តត
ជាមួ យប្បញ្ញា, អេិ ញ្ញាកិ រិយែិ តត និ ងលវាែា ពានែិ តត
កាមាេែរកិ រិយែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា អេិ ញ្ញាកិ រិយែិ តត និ ងលវាែា ពានែិ តត
ល្មោះថា មានអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង សូ មបីលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង គឺ មានអារមម ណ៍បានប្គប្ប់
យ៉ាងចែេមានលសែកតី លផេងៗគ្នន លដាយភាពជាកាមាេែរជាលែើ ម លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង គឺ មិ នែឹ ង
អារមម ណ៍លនាោះ ប្តឹ មចតឯកលទស ែូ ែជាអកុ សេែិ តតុប្បាទលទ ចតែឹ ងបានសពា ប្គប្ប់ ែំ ចណក
ចែេមិ នអាែែឹ ងបានមិ នមានលទ ចមនពិ ត កន ុងប្គ្នចែេកាមាេែរកិ រិយែិ តត ចែេសមបយុ តត
ជាមួ យប្បញ្ញា

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្ពោះសពា ញ្ាុតញ្ញាណជាលែើ ម

និ ងកន ុងលពេចែេ

លវាែា ពា នែិ តត គឺ មលនាទ្វារាេជជ នែិ តត ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាពជាប្បុ លរចារិ ក (ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន) នន
កិ រិយជេនទ្វំងលនាោះ ធម៌ ណាមួ យចែេរាប្ប់ថាជាអារមម ណ៍មិ នបាន មិ នមានលទ ។
ចមនពិ ត កាមាេែរកិ រិយជេនែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយ
អំ ណាែជាសពា ញ្ាុតញ្ញាណ កាេប្ទង់ មានប្ពោះប្បំ ណងែង់ែឹងកាមាេែរធម៌
ប្បារពធ កាមាេែរធម៌ ឲ្យជាអារមម ណ៍បានទ្វំងអស់នុ ោះឯង

រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

កាេប្ទង់មានប្ពោះប្បំ ណងែង់ែឹងនូ េ

មហគគ តធម៌ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ មហគគ តធម៌ ឲ្យជាអារមម ណ៍បានទ្វំងអស់ កាេប្ទង់ មាន
ប្ពោះប្បំ ណងែង់ែឹងនូ េលោកុ តតរធម៌

រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ លោកុ តតរធម៌ ឲ្យជាអារមម ណ៍បាន

ទ្វំងអស់ ។
គប្បបីប្ជាប្បែេ់ ការលធាើ លោកុ តតរធម៌ ទ្វំងអស់ឲ្យជាអារមម ណ៍

ននកាមាេែរកិ រិយែិ តត

ចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញាយ៉ាងលនោះគឺ ៖
កន ុងលពេចែេប្ពោះខី ណាប្សពពិ ចារណាែូ លែន ោះថា “លនោះគឺ មគគ លនោះគឺ ផេចែេអាតាមអញ
បានសលប្មែលហើ យ” ល្មោះថា លធាើ មគគ និ ងផេឲ្យជាអារមម ណ៍ និ ងកន ុងលេោចែេពិ ចារណា
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ែូ លែន ោះថា “លនោះប្ពោះនិ ោាន ជាអារមម ណ៍ននមគគ និ ងផេចែេអាតាមអញបានសលប្មែ” ល្មោះថា លធាើ
ប្ពោះនិ ោានឲ្យជាអារមម ណ៍ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេទុ កកន ុងប្បរិ លែេ ទទី

៩

ែូ លែន ោះថា “ប្បណឌិតរចមងពិ ចារណាមគគ ផេ និ ងប្ពោះនិ ោាន” កិ រិយជេនែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
លដាយអំ ណាែននប្ពោះសពា ញ្ាុតញ្ញាណ ល្មោះថា រចមងអាែលធាើ ធម៌ ទ្វំងអស់ គឺ ធម៌ ចែេជា
កាមាេែរ ចែេជា មហគគ ត ចែេជាលោកុ តតរ និ ងចែេជាប្បញ្ា តតិ ឲ្យជាអារមម ណ៍តាមប្ប្បការែូ ែ
លោេមកលនោះ ែូ លែន ោះឯង ។
ែំ ចណកកិ រិយអេិ ញ្ញាជេន ល្មោះថា មានកាមាេែរធម៌ មហគគ តធម៌ លោកុ តតរធម៌ និ ង
ប្បញ្ា តតិជាអារមម ណ៍ កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បុ លពា និវាស្លនុ សេតិ ញ្ញាណ ប្បារពធ
ខនធ ចែេជាកាមាេែរជាលែើ ម ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងេពមុ នរប្បស់ខែួន ប្បារពធ មគគ ផេ និ ោាន ចែេ
ធាែប្ប់បានសលប្មែលហើ យ និ ងប្បារពធ លគ្នតត ជាលែើ មរប្បស់ខែួនកន ុងេពមុ ននុ ោះឯង កិ រិយអេិ ញ្ញាជេន
ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាអនាគតំ សញ្ញាណ

(ញណែឹ ងែំ ចណកអនាគត)

ក៏ មាន

អារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង យ៉ាងលនាោះ ចតជារប្បស់អន កែនទ ឬជាប្ប់ទ្វក់ ទងកន ុងសនាតនអន កែនទ ។
សូ មបីលវាែា ពានែិ តត ក៏ ល្មោះថា មានអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង ចតគប្បបីប្ជាប្បថា លោក
មិ នបានសំ លៅយកលវាែា ពា នែិ តត រប្បស់ប្បុ គគេែនទទូ លៅលទ ចតសំ លៅយកលវាែា ពានែិ តត ចែេលធាើ
អាេជជ នកិ ែច ចែេជាប្បុ លរចារិ កននសពា ញ្ាុតញ្ញាណនុ ោះឯង លប្ោោះថាលវាែា ពានែិ តតែួ ងលនោះ រចមងែឹ ង
អារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាងទ្វំងអស់ ែូ ែជាសពា ញ្ាុតញ្ញាណ ។
អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់មហគគ តែិ តតទ្វង
ំ ឡាយ
អរូ បាេែរែិ តតែួ ងទី ២ និ ងែួ ងទី ៤ ល្មោះថា មានមហគគ តធម៌ ជាអារមម ណ៍ លប្ោោះអរូ បាេែរែិ តត ែួ ងទី ២ គឺ េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនៈ រចមងមានមហគគ តធម៌ គឺ អាកាស្លនញ្ញចយតនេិ ញ្ញាណជា
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អារមម ណ៍ និ ងលប្ោោះអរូ បាេែរែិ តតែួ ងទី ៤ គឺ លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ រចមងមានមហគគ តធម៌ គឺ
អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនៈជាអារមម ណ៍ ។
ែំ ចណកមហគគ តែិ តត ែ៏ លសស សូ មបីប្គប្ប់ែួ ង ល្មោះថា មានប្បញ្ា តតិជាអារមម ណ៍ លប្ោោះ
អរូ ប្បែួ ងទី ១ មានប្បញ្ា តតិ គឺ កសិ ណុគាែិ មាកាសជាអារមម ណ៍ អរូ ប្បែួ ងទី ៣ ក៏ មានប្បញ្ា តតិ គឺ ភាេៈ
មិ នមានននអរូ ប្បែួ ងទី ១ ជាអារមម ណ៍ មហគគ តែិ តត លប្ដពី លនោះ សុ ទធ ចតជារូ បាេែរ រចមងមាន
ប្បញ្ា តតិ មានប្បឋេី កសិ ណនិ មិតតជាលែើ ម ជាអារមម ណ៍តាមសមគួ រែេ់ កមម ដាានលនាោះ ៗ ។
អធិ ប្បាយការែឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់លោកុ តតរែិ តត
លោកុ តតរែិ តត ទ្វំងឡាយ គឺ មគគ ែិ តត និ ងផេែិ តត ទ្វំងឡាយ ល្មោះថា មានប្ពោះនិ ោានជា
អារមម ណ៍ ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះប្ពោះនិ ោានប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះជាអារមម ណ៍ចែេសមគួ រែេ់ មគគ និ ងផេ
ែូ លែន ោះឯង ។
គ្នថាកន ង
ុ អាេមព នសងគហៈ
ប្បញ្ច េីស ប្បរិ តតមាិ

ឆ ែិ តាតនិ មហគគ លត

ឯកេី សតិ លវាោលរ

អែា និ ោានលគ្នែលរ

េី ស្លនុ តតរមុ តតមាិ

អគគ មគគ ផេុ ជជិ លត

ប្បញ្ច សពា តថ ឆ លែតិ

សតត ធា តតថ សងគលោ ។

កន ុងអាេមព នសងគហៈលនាោះ មានការសលគងាគោះបាន ៧ ប្ប្បការ គឺ ៖
១. ែិ តត ២៥

ែួ ង

រចមងមានកន ុងប្បរិ តាតរមម ណ៍

២. ែិ តត ៦

ែួ ង

រចមងមានកន ុងមហគគ តារមម ណ៍

៣. ែិ តត ២១

ែួ ង

រចមងមានកន ុងប្បញ្ា តតិ

៤. ែិ តត ៨

ែួ ង

រចមងមានកន ុងអារមម ណ៍ គឺ ប្ពោះនិ ោាន
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៥. ែិ តត ២០ ែួ ង រចមងមានកន ុងអារមម ណ៍ចែេផុ តចាកលោកុ តតរ
៦. ែិ តត ៥ ែួ ង

រចមងមានកន ុងអារមម ណ៍ចែេលេៀរអរហតត មគគ និ ងអរហតត ផេ

៧. ែិ តត ៦ ែួ ង

រចមងមានកន ុងអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង ។
អធិ ប្បាយគ្នថាកន ង
ុ អាេមព នសងគហៈ

១. ែិ តត ២៥ ែួ ង គឺ កាមាេែរេិ បាកែិ តត ២៣ ែួ ង ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត ១ ែួ ង និ ងហសិ តុ ប្បាទ
ែិ តត ១ ែួ ង រចមងមានកន ុងប្បរិ តាតរមម ណ៍ គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាកាមាេែរធម៌
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ កាមាេែរធម៌ លោកលៅថា ប្បរិ តត លប្ោោះលប្ប្បៀប្បលធៀប្បនឹ ងរូ បាេែរធម៌ និ ងអរូ បាេែរធម៌
លហើ យ ក៏ រាប្ប់ថា មានអានុ ភាពតិ ែ ។
២. ែិ តត ៦ ែួ ង គឺ េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនែិ តត និ ងលនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនែិ តតចែេនី មួយៗ
មាន ៣ ែួ ង ចែេជាកុ សេ េិ បាក និ ងកិ រិយ រចមងមានកន ុងមហគគ តារមម ណ៍ គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
កន ុងអារមម ណ៍ចែេជាអរូ បាេែរធម៌ យ៉ាងលនោះគឺ េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនែិ តត រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
អារមម ណ៍ចែេជាអរូ បាេែរធម៌ គឺ អាកាស្លនញ្ញចយតនែិ តត ែំ ចណកលនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនែិ តតរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាអរូ បាេែរធម៌ គឺ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនែិ តត រូ បាេែរធម៌
និ ងអរូ បាេែរធម៌ លោកលៅថា មហគគ តៈ លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅ គឺ សលប្មែលដាយធម៌ ែ៏នប្កចេង
ចែេជាអធិ ប្បតី មានឆនា ៈជាលែើ ម ។
៣. ែិ តត ២១ ែួ ង គឺ រូ បាេែរែិ តត ទ្វំងអស់ ១៥ ែួ ង អរូ បាេែរែិ តត ៦ ែួ ង គឺ អាកាស្លនញ្ញចយតនែិ តត និ ង អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនែិ តត ចែេនី មួយៗមាន ៣ ែួ ង ចែេជាកុ សេ េិ បាក និ ងកិ រិយ
រចមងមានកន ុងប្បញ្ា តតិ គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាប្បញ្ា តតិយ៉ាងលនោះគឺ ៖
រូ បាេែរែិ តត ១៥ ែួ ងនុ ោះឯង ចែេលកើ តអំ ពីការែលប្មើ នកមម ដាានចែេឲ្យសលប្មែអប្បបនា
ែនទអំ ពីប្ពហម េិ ោរ ៤

រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាប្បញ្ា តតិ

គឺ ប្បែិ ភាគនិ មិតតនន
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កមម ដាានលនាោះៗ ចែេលៅថា ប្បឋេី កសិ ណនិ មិតតជាលែើ ម ែំ ចណកចែេលកើ តអំ ពីការែលប្មើ ន
ប្ពហម េិ ោរ ៤ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាប្បញ្ា តតិ គឺ សតា ទ្វំងឡាយ ។
ែំ ចណកអរូ បាេែរែិ តត ៦ ែួ ង អាកាស្លនញ្ញចយតនេិ ញ្ញាណ ៣ ែួ ង រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
អារមម ណ៍ចែេជាប្បញ្ា តតិគឺ កសិ ណុគាែិ មាកាស (អាកាសគឺ េំ ហចែេកសិ ណនិ មិតតប្តូេបាន
លប្បើ ក) អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនេិ ញ្ញាណ ៣ែួ ង រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាប្បញ្ា តតិ គឺ នតថិ ភាេៈ
(ភាេៈមិ នមានននអាកាស្លនញ្ញចយតនចែេជាអារមម ណ៍រប្បស់េិ ញ្ញាណញ្ញចយតន) ។
៤ . ែិ តត ៨ ែួ ង គឺ មគគ ែិ តត ៤ ែួ ង និ ងផេែិ តត ៤ ែួ ង រចមងមាន គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
អារមម ណ៍ គឺ ប្ពោះនិ ោានចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
៥ . ែិ តត ២០ ែួ ង គឺ អកុ សេែិ តត ១២ ែួ ង និ ងមោកុ សេែិ តត និ ងមោកិ រិយែិ តត រួ ម ៨
ែួ ង ចែេប្បាសចាកប្បញ្ញា រចមងមានកន ុងអារមម ណ៍ចែេផុ តចាកលោកុ តតរ គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
កន ុងអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង លេៀរអារមម ណ៍ចែេជាលោកុ តតរលដាយអំ ណាែ មយ៉ាងជាធម៌ ចែេ
លៅហម ង មិ នប្បរិ សុទធ

រចមងមិ នសមគួ រែេ់ អារមម ណ៍ចែេជាលោកុ តតរធម៌ ែ៏ប្បរិ សុទធ ចែេ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលែើ មបីការអស់លៅននធម៌ ចែេលៅហម ងមិ នប្បរិ សុទធ លនាោះ,

និ ងមយ៉ាងលទៀត

សូ មបី

មិ នលៅហម ងក៏ មានអានុ ភាពតិ ែ លប្ោោះប្បាសចាកប្បញ្ញា រចមងមិ នសមគួ រែេ់ អារមម ណ៍ចែេជា
លោកុ តតរធម៌ ចែេមានអានុ ភាពលប្ែើ នសមគួ រែេ់ ប្បញ្ញា តាមចែេបានលោេលហើ យ ។
៦. ែិ តត ៥ ែួ ង គឺ មោកុ សេែិ តតចែេជាញណសមបយុ តត ៤ ែួ ង និ ងអេិ ញ្ញាកុ សេ
ែិ តត ១ ែួ ង រចមងមានកន ុងអារមម ណ៍ចែេលេៀរអរហតត មគគ និ ងអរហតត ផេ គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
អារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង លេៀរអារមម ណ៍ចែេជាអរហតត មគគ និ ងអរហតត ផេ លប្ោោះជាែិ តត ចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងសនាតនរប្បស់ប្ពោះលសកខ និ ងប្បុ ថុជជនប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
៧. ែិ តត ៦ ែួ ង គឺ មោកិ រិយែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា ៤ ែួ ង អេិ ញ្ញាកិ រិយែិ តត ១

67
បកិណ្ណកសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៣

ែួ ង និ ងមលនាទ្វារាេជជ នែិ តត ១ ែួ ង រចមងមាន គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍បានប្គប្ប់យ៉ាង
ធម៌ ណា ៗ ចែេមិ នអាែជាអារមម ណ៍ែេ់ ែិ តត បាន មិ នមានលឡើយ ែូ លែន ោះឯង ។
ចប់អាលម្ពនសង្គហៈ

វតថុសង្គ ហៈ
ការចែកេតថ ុ
ល្មោះថា េតថ ុ កន ុងេតថ ុសងគហៈ មាន ៦ យ៉ាង គឺ ែកខ ុេតថ ុ ១ លស្លតេតថ ុ ១ ឃានេតថ ុ ១ ជិ វាាេតថ ុ ១
កាយេតថ ុ១ និ ង ហទយេតថ ុ ១ កន ុងកាមលោក រចមងមានេតថ ុទ្វំងលនាោះសូ មបីប្គប្ប់យ៉ាង ែំ ចណកកន ុង
រូ ប្បលោក មិ នមានេតថ ុ ៣ យ៉ាង មានឃានេតថ ុជាលែើ ម ែំ ចណកកន ុងអរូ ប្បលោក មិ នមានេតថ ុប្គប្ប់
យ៉ាង ។
អធិ ប្បាយការចែកេតថ ុ
ការសលគងាគោះ (រួ ប្បរួ ម) េតថ ុទ្វំងឡាយ លដាយសភាេៈចែេកំពុងមាន និ ងែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តត
លៅអាប្ស័ យេតថ ុលនាោះ ៗ លដាយការចែក ល្មោះថា េតថ ុសងគហៈ ។
ោកយថា េតថ ុមានេែនតថ ថា េសនតិ ឯលតសុ ែិ តតលែតសិ កា តននិ សេយតាតតិ េតថ ន
ូ ិ ចប្ប្បថា ែិ តត
និ ងលែតសិ កទ្វំងឡាយរចមងលៅកន ុងធម៌ មានែកខ ុជាលែើ មលនោះ លប្ោោះភាេៈចែេមានែកខ ុជាលែើ ម
លនាោះ ជាទី អាប្ស័ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ែកខ ុជាលែើ មលនោះ លទើ ប្បល្មោះថា េតថ ុ (ទី អាប្ស័ យ) ។
េតថ ុ គឺ ែកខ ុ បានែេ់ ែកខ ុប្បស្លទ ល្មោះថា ែកខ េុ តថ ុ សូ មបីល្មោះថា លស្លតេតថ ុ ជាលែើ ម ក៏ មាន
ន័ យែូ ែគ្នន េែនតថ រប្បស់ោកយថា ែកខ ុ ជាលែើ ម ចែេជាេតថ ុ ៥ យ៉ាងខាងលែើ ម បានលោេលហើ យកន ុង
ោកយអធិ ប្បាយ អលហតុ កែិ តត កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ១ ។
ែំ ចណកធមម ជាតិ ចែេល្មោះថា ហទយ លនាោះ ជារូ ប្បធម៌ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាមួ យ មោេូ តរូ ប្ប ទំ ហំប្ប៉ាុនប្គ្នប្ប់ោកប្បុ សនាគ (ប្បុ នានគ) ចែេអាប្ស័ យលៅកន ុងលោហិ តប្ប្បមាណកនែ ោះទូ កនែ
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ខាងកន ុងលប្បោះែូ ង លប្ោោះែូ លចានោះ អាែលោេបានថា ៖
ែកខ េុ តថ ុ

បានែេ់ ែកខ ុប្បស្លទរូ ប្ប

លស្លតេតថ ុ

បានែេ់ លស្លតប្បស្លទរូ ប្ប

ឃានេតថ ុ

បានែេ់ ឃានប្បស្លទរូ ប្ប

ជិ វាាេតថ ុ

បានែេ់ ជិ វាាប្បស្លទរូ ប្ប

កាយេតថ ុ

បានែេ់ កាយប្បស្លទរូ ប្ប

ហទយេតថ ុ

បានែេ់ ហទយរូ ប្ប ែូ លែន ោះឯង ។

ោកយអធិ ប្បាយចែេពិ ស្លតរ ទ្វក់ ទងនឹ ងប្បស្លទ ៥ និ ងហទយរូ ប្បលនោះ មានប្បាកែកន ុង
ប្បរិ លែេ ទទី ៦ ខាងមុ ខ េតថ ុទ្វំងលនោះសុ ទធ ចតជារូ ប្បធម៌ លទើ ប្បជាេតថ ុចែេជាទី អាប្ស័ យននែិ តត ចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងេូ មិ ចែេមានរូ ប្ប គឺ ប្បញ្ច លវាការេូ មិ (េូ មិ ចែេមានខនធ ៥ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ) ។
កន ង
ុ កាមលោក គឺ កនុងកាមេូ មិ ១១ រចមងមានេតថ ទ្វ
ុ ំងលនាោះសូ មបីប្គប្ប់យ៉ាង គឺ ទ្វំង ៦ យ៉ាង
លប្ោោះសតា ចែេមានឥគនាិ យទ្វំងឡាយ មានែកខ ុគនាិ យជាលែើ មប្បរិ ប្បូណ៌ រចមងមានកន ុងកាមលោក
នុ ោះឯង លប្ោោះសតា កន ុងកាមលោកលនោះ លកើ តលឡើងអំ ពីកមម ចែេសលប្មែអំ ពីកាមតណា
ា ចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍សូ មបីទ្វំង ៦ យ៉ាង គប្បបីប្ជាប្បថា ោកយថា សូ មបីប្គប្ប់យ៉ាងលនោះ ជាការ
កំណត់ យ៉ាងខពស់ប្បំ ផុត តាមចែេអាែនឹ ងមាននុ ោះឯង ប្ប្បសិ នលប្បើ ជាសតា ចែេខាាក់ ចែេថែ ង់
ជាលែើ ម រចមងមិ នមានែកខ ុេតថ ុ លស្លតេតថ ុជាលែើ ម ។
កន ង
ុ រូ ប្បលោក គឺ កន ុងរូ ប្បេូ មិ ១៥ លេៀរអសញ្ាី សតត េូ មិ ល្មោះថា មិ នមានេតថ ុ ៣ យ៉ាង មាន
ឃានេតថ ុ ជាលែើ ម លប្ោោះភាេៈចែេពួ កប្ពហម ប្បលនាាប្បង់លសែកដី លប្តកអរកន ុងកែិ ន រស និ ងលោែា ពា បាន
លហើ យ

លដាយអានុ ភាពននភាេនា

ចែេជាលប្គឿងប្គប្បសងក ត់លសែកដី លប្តកអរកន ុងកាមគុ ណ

កាេប្បលនាាប្បង់ លសែកដី លប្តកអរកន ុងកែិ នជាលែើ មលហើ យ ក៏ រចមងប្បលនាាប្បង់លសែកតី លប្តកអរ សូ មបី
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កន ុងប្បស្លទចែេមានកែិ នជាលែើ មលនាោះជាេិ ស័យ (ជាអារមម ណ៍) ចែេមកប្ប៉ា ោះខាប្ប់ផង ែំ ចណកការ
ចែេពួ កប្ពហម លៅមានេតថ ុ ២ យ៉ាង គឺ ែកខ ុេតថ ុ និ ងលស្លតេតថ ុ លប្ោោះលៅមិ នទ្វន់ ប្បលនាាប្បង់ លសែកតី
លប្តកអរកន ុងែកខ ុប្បស្លទ និ ងលស្លតប្បស្លទ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការបានល ើ ញប្ពោះសមាមសមព ុទធ
បានលសពគប្ប់ប្បណឌិត បានស្លតប្ប់ធម៌ ជាលែើ ម ។
កន ង
ុ អរូ ប្បលោក គឺ កន ុងអរូ ប្បេូ មិ ៤ មិ នមានេតថ ស
ុ ូ មបីទ្វំងអស់ គឺ ទ្វំង ៦ យ៉ាងលនាោះ លប្ោោះ
រូ ប្បទ្វំងឡាយមិ នមានែេ់ ពួ កអរូ ប្បប្ពហម
លប្គឿងប្គប្បសងកត់លសែកតី លប្តកអរកន ុងរូ ប្ប
លដាយអាប្ស័ យេតថ ុចែេជារូ ប្បធម៌ លទ

ចែេលកើ តលឡើងលដាយអានុ ភាពននភាេនា ចែេជា
ែិ តត រប្បស់ពួ កអរូ ប្បប្ពហម លទើ ប្បពុ ំមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាប្ស័ យប្បែច័ យែនទ

មាន

អារមម ណ៍ជាលែើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ លែន ោះឯង ។
ការកំណត់ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេតថ លុ នាោះៗ
កន ុងេតថ ុទ្វំង ៦ យ៉ាងលនាោះ េិ ញ្ញាណធាតុ ៥ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេតថ ុ គឺ ប្បស្លទ ៥ តាម
េំ ដាប្ប់ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ែំ ចណកមលនាធាតុ ៣ លោេគឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត និ ងសមបែិ ែេនែិ តត រចមងជាធមម ជាតិ
ចែេអាប្ស័ យហទយេតថ ុចតមយ៉ាង ។
ធម៌ ែ៏លសស ចែេលៅថា មលនាេិ ញ្ញាណធាតុ លដាយអំ ណាែជាសនតី រណែិ តត មោេិ បាកែិ តត ប្បែិ

ែិ តត ទ្វំង ២ ប្បឋមមគគ ែិ តត ហសនែិ តត និ ងរូ បាេែរែិ តត ក៏ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន រចមង

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យហទយេតថ ុចតមយ៉ាង ។
ែំ ចណកធម៌ ែ៏លសស លដាយអំ ណាែជាកុ សេែិ តត អកុ សេែិ តត កិ រិយែិ តត និ ងអនុ តតរែិ តត (លេៀរប្បឋមមគគ ែិ តត ) រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យហទយេតថ ុក៏បាន មិ នអាប្ស័ យក៏ បាន នឹ ង
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមិ នអាប្ស័ យហទយេតថ ុលឡើយ ក៏ លដាយអំ ណាែជាអរូ ប្បេិ បាក ែូ លែន ោះឯង ។
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អធិ ប្បាយការកំណត់ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេតថ លុ នាោះ ៗ
ោកយថា េិ ញ្ញាណធាតុ ៥ បានែេ់ េិ ញ្ញាណធាតុ ៥ ខាងលែើ ម មានែកខ ុេិញ្ញាណធាតុ ជាលែើ ម
ទ្វំងជាកុ សេេិ បាក ទ្វំងជាអកុ សេេិ បាក េិ ញ្ញាណទ្វំងឡាយបានល្មោះថា “ធាតុ ” លប្ោោះអតថ ថា
មិ នចមនសតា មិ នចមនជី េៈ លប្ោោះលហតុ នុ ោះឯង លទើ ប្បបានល្មោះថា េិ ញ្ញាណធាតុ , េិ ញ្ញាណធាតុ ទ្វំង
៥ យ៉ាងលនោះ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេតថ ុ គឺ ប្បស្លទ ៥ តាមេំ ដាប្ប់ យ៉ាងពិ តប្បាកែ លប្ោោះកាេ
នឹ ងលកើ តលឡើង រចមងលកើ តលឡើងកន ុងប្បស្លទ ៥ ទ្វំងលនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលេៀរប្បស្លទលនាោះ ៗ លែញលហើ យ
េិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះៗ មិ នមានទី អាប្ស័ យ ក៏ រចមងលកើ តលឡើងមិ នបាន ។
ោកយថា ែំ ចណកមលនាធាតុ ៣ ។េ។ រចមងជាធមម ជាតិ ចែេអាប្ស័ យហទយេតថ ចុ ត
មយ៉ាង ល្មោះថា រចមងជាធមម ជាតិ ចែេអាប្ស័ យហទយេតថ ុចតមយ៉ាង លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
ប្បញ្ច លវាការេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ លពេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្បញ្ច លវាការេូ មិ រចមងអាប្ស័ យេតថ ុលទៀងទ្វត់
និ ងកាេេតថ ុ ៥ ខាងលែើ មជាទី អាប្ស័ យប្ប្បចាំរប្បស់េិ ញ្ញាណធាតុ ៥ ខាងលែើ ម, មលនាធាតុ ៣ លនោះ
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេតថ ុែនទ គឺ ហទយេតថ ុប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្បុ លរចារិ ក
ននេិ ញ្ញាណធាតុ ៥ និ ងទទួ េអារមម ណ៍តអំ ពីេិញ្ញាណទ្វំង ៥ លនាោះ ។
ោកយថា ធម៌ ែ៏លសស ចែេលៅថា មលនាេិ ញ្ញាណធាតុ លដាយអំ ណាែជាសនតី រណែិ តត
។េ។ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យហទយេតថ ចុ តមយ៉ាង លសែកតី ថា ធម៌ គឺ ែិ តតុប្បាទែ៏ លសសអំ ពី
េិ ញ្ញាណ ៥ ខាងលែើ ម និ ងមលនាធាតុ រួ ម ៧៦ ែួ ង ចែេលៅថា “មលនាេិ ញ្ញាណធាតុ ” លប្ោោះជា
េិ ញ្ញាណធាតុ ចែេមានកិ ែច គឺ ការែឹ ងអារមម ណ៍ចែេពិ លសសនប្កចេងជាងេិ ញ្ញាណធាតុ ៥ ខាង
លែើ ម, និ ងមលនាធាតុ លនាោះ ែួ ងខែោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យហទយេតថ ុ លទៀងទ្វត់ លទើ ប្បលោេថា “លដាយ
អំ ណាែជាសនតី រណែិ តត” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។ ចមនពិ ត ែិ តតទ្វំងលនោះ គឺ សនតី រណែិ តត ៣ ែួ ង មោេិ បាក ៨ ែួ ង រចមងលកើ តកន ុងប្បញ្ច លវាការេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ រចមងមិ នលកើ តកន ុងអរូ ប្បេូ មិ លដាយអំ ណាែ
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ថា សនតី រណែិ តត កាេលធាើ សនតី រណកិ ែច រចមងជាែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងលដាយទ្វារ ៥
ខាងលែើ ម ចែេមិ នមានកន ុងអរូ ប្បេូ មិ លប្ោោះជារូ ប្បធម៌ សនតី រណែិ តត និ ងមោេិ បាកែិ តត កាេលធាើ
តទ្វេមព នកិ ែច រចមងជាែិ តតចែេមានែេ់ ពួ កកាមាេែរសតា កន ុងកាមេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ (លប្ោោះមាន
ការកំណត់ លទៀងទ្វត់ ថា តទ្វេមព នែិ តត រចមងជាែិ តត ចែេមានែេ់ ពួ កកាមាេែរសតា ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ)
មិ នមានែេ់ សតា កន ុងេូ មិ ែនទ សនតី រណែិ តត និ ងមោេិ បាកែិ តតទ្វំងលនាោះ កាេលធាើ កិ ែច ៣ យ៉ាង
មានប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម រចមងជាែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងកាមេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះែូ ែគ្នន លប្ោោះជាេិ បាក
រប្បស់កមម ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងលដាយកាមតណា
ា លប្ោោះែូ លចានោះ សនតី រណែិ តត និ ងមោេិ បាកែិ តត
ទ្វំងឡាយ លទើ ប្បមិ នលកើ តលឡើងកន ុងអរូ ប្បេូ មិ ។
ែំ ចណក ប្បែិ

ែិ តតទ្វំង ២ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្ពមជាមួ យលទ្វសៈ ចែេមានការកំណត់

ែាស់ោស់ថាជា នី េរណៈ (ពយបាទនី េរណៈ) ជានី េរណៈចែេមិ នមានសូ មបីែេ់ ពួ ករូ ប្បប្ពហម
នឹ ងចាំបាែ់ លោេលៅថាី ែេ់ ពួ កអរូ ប្បប្ពហម

និ ងជាែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងហទយ-

េតថ ុចែេជាលហតុ ជិ តននលទ្វមនសេ ជាលេទនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅរួ មគ្ននជាមួ យប្បែិ

លនាោះ លប្ោោះ

លហតុ លនាោះ លទើ ប្បមិ នលកើ តលឡើងកន ុងអរូ ប្បេូ មិ ។
ែំ ចណក ប្បឋមមគគ ែិ តត គឺ លស្លតាប្បតតិ មគគ ែិ តត រចមងមិ នលកើ តលឡើងកន ុងអរូ ប្បេូ មិ លប្ោោះ
មគគ ែិ តត ែួ ងលនោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យប្បរលតាលឃាសៈ (ការចណនាំអំពីអនកែនទ) និ ងការប្បែិ ប្បតតិ
ចែេមានការកំណត់ ទ្វំងរូ ប្បទ្វំងនាម ។
ែំ ចណក ហសនែិ តត ជាែិ តតចែេលធាើ នូេការញញឹមែេ់ ប្ពោះអរហនត ចែេជាអាការរប្បស់
រូ ប្បធម៌ និ ងអារមម ណ៍ ក៏ សុទធ ចតជាប្ប់ទ្វក់ ទងលដាយរូ ប្បធម៌ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បមិ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
អរូ ប្បេូ មិ ។
ែំ ចណក រូ បាេែរែិ តត ទ្វំងឡាយ រចមងមិ នលកើ តលឡើងកន ុងអរូ ប្បេូ មិ ពិតប្បាកែ លប្ោោះពួ ក
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អរូ ប្បប្ពហម ទ្វំងឡាយប្បលនាាប្បង់លសែកតី លប្តកអរកន ុងរូ ប្បជានទ្វំងឡាយបានលហើ យ ែលប្មើ នអរូ ប្បភាេនា សលប្មែអរូ ប្បជានប្ប្បប្ពឹ តតកនែ ងរូ ប្បជានទ្វំងឡាយបានលហើ យ លទើ ប្បមិ នមានរូ បាេែរែិ តត
ជាែិ តត ចែេសមបយុ តត ជាមួ យរូ ប្បជានលកើ តលឡើងកន ុងែិ តតសនាតនបាន ។
លប្ោោះលហតុ លនាោះ ែិ តត ៤៣ ែួ ង ែូ ែលោេមកលនោះទ្វំងអស់ លទើ ប្បប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
ប្បញ្ច លវាការេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ កន ុងេូ មិ លនាោះ ៗ តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តបាន លប្ោោះលហតុ នុ ោះឯង លទើ ប្ប
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេតថ ុលទៀងទ្វត់ និ ងកាេចែេមិ នបានប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេតថ ុ ៥ ខាងលែើ ម
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យហទយេតថ ុនុោះឯង

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

ប្ពោះអនុ ទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា

“រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យហទយេតថ ចុ តមយ៉ាង” ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា ធម៌ ែ៏លសស លដាយអំ ណាែជាកុ សេែិ តត ជាលែើ ម គឺ ែិ តតែ៏ លសសអំ ពីែិតត ចែេ
រាប្ប់លហើ យខាងលែើ ម រួ ម ៤២ ែួ ង លដាយអំ ណាែជា កុ សេ គឺ កាមាេែរកុ សេ និ ងអរូ បាេរកុ សេ រួ ម ១២ ែួ ង, អកុ សេ ១០ ែួ ង (លេៀរប្បែិ

ែិ តត ២), កិ រិយ គឺ កាមាេែរកិ រិយ, អរូ បាេែរ-

កិ រិយ និ ងមលនាទ្វារាេជជ នែិ តត រួ ម ១៣ ែួ ង និ ងអនុ តតរែិ តត ៧ ែួ ង លេៀរលស្លតាប្បតតិ មគគ ែិ តត
ល្មោះថា រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យហទយេតថ ក
ុ ៏ បាន មិ នអាប្ស័ យក៏ បាន លប្ោោះែិ តតទ្វំងលនោះ
លកើ តែេ់ សតា កន ុងប្បញ្ច លវាការេូ មិ ក៏បាន លកើ តែេ់ ពួ កអរូ ប្បប្ពហម កន ុងអរូ ប្បេូ មិ ក៏បាន ។
អរូ ប្បេិ បាក ៤ ល្មោះថា ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមិ នអាប្ស័ យហទយេតថ លុ ឡើយ លប្ោោះលកើ តកន ុង
អរូ ប្បេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ែូ លែន ោះឯង ។
គ្នថាកន ុងេតថ ស
ុ ងគហៈ
ឆេតថ ុនិសេិតា កាលម

សតត រូ លប្ប ែតុ ពាិ ធា

តិ េតថ ុនិសេិតារុ លប្បប

ធាលតា កានិ សេិតា មតា
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លតែតាតឡីស និ សាយ

លទា ែតាតឡីស ជាយលរ

អនិ សាយ ែ និ សាយ

បាការុ ប្បា អនិ សេិតា ។

ចប្ប្បថា កន ុងកាមេព េិ ញ្ញាណធាតុ ៧ យ៉ាង អាប្ស័ យេតថ ុ ៦, កន ុងរូ ប្បេព េិ ញ្ញាណធាតុ ៤ យ៉ាង
អាប្ស័ យេតថ ុ ៣, កន ុងអរូ ប្បេព េិ ញ្ញាណធាតុ មយ៉ាង លោកលោេថាមិ នអាប្ស័ យេតថ ុ, ែិ តត ៤៣ ែួ ង
លកើ តលឡើងអាប្ស័ យេតថ ុ, ែិ តត ៤២ ែួ ង លកើ តលឡើងអាប្ស័ យេតថ ុក៏បាន មិ នអាប្ស័ យក៏ បាន, អរូ ប្បេិ បាកែិ តតលកើ តលឡើងមិ នអាប្ស័ យេតថ ុលទ ែូ លែន ោះ ។
អធិ ប្បាយគ្នថាកន ង
ុ េតថ ស
ុ ងគហៈ
កន ង
ុ កាមេព គឺ កនុងកាមេូ មិ ទ្វំង ១១ នុ ោះឯង េិ ញ្ញាណធាតុ ៧ យ៉ាង ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ អាប្ស័ យ
េតថ ុ ៦, កន ង
ុ រូ ប្បេព គឺ កន ុងរូ ប្បេូ មិ ១៥ លេៀរអសញ្ាី សតត េូ មិ េិ ញ្ញាណធាតុ ៤ យ៉ាង គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណធាតុ
លស្លតេិ ញ្ញាណធាតុ មលនាធាតុ និ ងមលនាេិ ញ្ញាណធាតុ លេៀរេិ ញ្ញាណធាតុ ៣ យ៉ាង មាន ឃានេិ ញ្ញាណធាតុ ជាលែើ ម ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ អាប្ស័ យេតថ ុ ៣ គឺ ែកខ ុេតថ ុ លស្លតេតថ ុ និ ងហទយេតថ ុ លេៀរេតថ ុ ៣
មានឃានេតថ ុជាលែើ ម, កន ុងអរូ ប្បេព គឺ កន ុងអរូ ប្បេូ មិ ៤ េិ ញ្ញាណធាតុ ចតមយ៉ាង គឺ មលនាេិ ញ្ញាណធាតុ
ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះកន ុងប្បណា
ត េិ ញ្ញាណធាតុ ទ្វំង ៧ យ៉ាងលនាោះ កន ុងអរូ ប្បេព ៤ មានចត
មលនាេិ ញ្ញាណធាតុ មយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លោកលោេថា ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ មិ នអាប្ស័ យេតថ ុ ។
ែិ តត ៤៣ ែួ ង គឺ កាមាេែរែិ តត ២៧ ែួ ង លដាយអំ ណាែជាកាមាេែរេិ បាកែិ តត ២៣ ែួ ង
ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តត ១ ែួ ង ប្បែិ

ែិ តត ២ ែួ ង និ ងហសនែិ តត ១ ែួ ង រូ បាេែរែិ តតទ្វំង ១៥ ែួ ងនុ ោះឯង

ប្បឋមមគគ ែិ តត ១ ែួ ង លកើ តលឡើងអាប្ស័ យេតថ ុ ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ែិ តត ៤២ ែួ ង គឺ ែិ តតែ៏ លសសអំ ពីែិតត ទ្វំង ៤៣ ែួ ងនុ ោះឯង លដាយលេៀរអរូ ប្បេិ បាកែិ តត ៤ ែួ ង
លកើ តលឡើងអាប្ស័ យេតថ ក
ុ ៏ បាន

មិ នអាប្ស័ យេតថ ក
ុ ៏ បាន

លកើ តលឡើងកន ុងែតុ លវាការេូ មិ ក៏បាន ។

លប្ោោះលកើ តកន ុងប្បញ្ច លវាការេូ មិ ក៏បាន
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អរូ ប្បេិ បាកែិ តត ៤ ែួ ង លកើ តលឡើងមិ នអាប្ស័ យេតថ លុ ឡើយ លប្ោោះលកើ តលឡើងែេ់ ពួ ក
អរូ ប្បប្ពហម កន ុងអរូ ប្បេូ មិ ទ្វំងឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ លែន ោះឯង ។
ចប់េតថុសង្គហៈ
បរិវចេទទី ៣ បកិណ្ណកសង្គហេិភាគ ចប់វោយប្បការដូវចនេះ ។

អេិ ធមម តថសងគហៈ និ ងលសែកដី អធិ ប្បាយ
បរ ិច្ឆេ ទទី ៤
ិ ង្គហវិភាគ
វីថស
បវតតិសង្គ ហៈ
គ្នថាប្បារពធ ប្បេតតិ សងគហៈ
ែិ តតប្ប
ុ ាទ្វនមិ លែច េំ

កតាា សងគហមុ តតរំ

េូ មិ ប្បុគគេលេលទន

ប្បុ ោាប្បរនិ យមិ តំ

ប្បេតតិ សងគហំ នាម

ប្បែិ សនធិ ប្បបេតតិ យំ

ប្បេកាខមិ សមាលសន

យថាសមភ េលតា កថំ ។

ចប្ប្បថា ខ្ុ ំ (ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ) េុ ោះបានលធាើ សងគហៈ (ការរួ ប្បរួ ម) ែ៏ ប្ប្បលសើ រននែិ តត ុប្បាទ
ទ្វំងឡាយ លដាយប្ប្បការចែេលោេលហើ យ នឹ ងលោេសងគហៈ ល្មោះថា ប្បេតតិ សងគហៈ (ការ
រួ ប្បរួ មការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននែិ តត ុប្បាទ) កន ុងប្បែិ សនធិ កាេ និ ងកន ុងប្បេតតិ កាេ ជាសងគហៈចែេបាន
កំណត់ ទុ កលដាយែិ តតែួ ងមុ ន និ ងែិ តត ែួ ងលប្កាយ តាមលសែកតី លផេងគ្ននននេូ មិ និ ងប្បុ គគេ
លដាយសលងខប្ប តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើងបាន លតើ ែូ ែលមដ ែ ?
លសែកតី អធិ ប្បាយ
លសែកតី ថា ខ្ុ ំ (ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ) េុ ោះបានលធាើ សងគហៈ គឺ ការរួ ប្បរួ មប្ប្បលេទពួ កធម៌ លដាយ
ការចប្បងចែកជាសងគហៈមានលេទនាសងគហៈជាលែើ ម

ែ៏ ប្ប្បលសើ រ

គឺ ខពង់ខពស់

ននែិ តតប្ប
ុ ាទ

ទ្វំងឡាយ គឺ នននាមខនធ ៤ លដាយប្ប្បការចែេលោេលហើ យ គឺ លដាយន័ យែូ ែបានលោេមក
លហើ យលនោះ នឹ ងលោេសងគហៈ ចែេល្មោះថាប្បេតតិ សងគហៈ គឺ ការរួ ប្បរួ មការប្ប្បប្ពឹ តតលៅនន
ែិ តតុប្បាទទ្វំងឡាយ
កាេ

កន ុងប្បែិ សនធិ កាេ

គឺ កន ង
ុ ឧប្បាទខណៈននប្បែិ សនធិ ែិតត

គឺ កនុងកាេខាងលប្កាយអំ ពីឧប្បាទខណៈននប្បែិ សនធិ ែិតតលនាោះ

និ ងកន ង
ុ ប្បេតតិ -

ជាសងគហៈចែេបាន

កំណត់ ទុ កលដាយែិ តតែួ ងមុ ន និ ងែិ តតែួ ងលប្កាយ យ៉ាងលនោះគឺ ែិ តតែួ ងលនោះមានតពី ែិតតែួ ងលនោះ
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ប្ប្បមាណប្ប៉ាុ លណណោះែួ ង ែិ តត សូ មបីប្ប្បមាណប្ប៉ាុ លណណោះែួ ង ក៏ មានកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ែិតត ែួ ងលនោះ
តាមលសែកតី លផេងគ្ននននេូ មិ

គឺ តាមលសែកដី លផេងគ្ននននេូ មិ

៣ មានកាមាេែរេូ មិ ជាលែើ ម

និ ងប្បុ គគេ មានទាិ លហតុ កប្បុ គគេ (ប្បុ គគេចែេមានលហតុ ពី រ) ជាលែើ ម លដាយសលងខប្ប គឺ លដាយ
ប្បំ ប្ពួញ

តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើងបាន

គឺ តាមចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានលដាយប្បែច័ យ

(តលៅ) លទៀត ែូ លែន ោះឯង ។
ឆកក ៈ (ធម៌ ពួក ៦) ៦ ពួ ក
គប្បបីប្ជាប្បឆកក ៈ (ធម៌ ពួក ៦) ៦ ពួ ក កន ុងេិ ថីសងគហៈែូ លែន ោះ គឺ ៖
១. េតថ ុ ៦ (ធម៌ ជាទី អាប្ស័ យននែិ តត និ ងលែតសិ ក ៦ យ៉ាង មានែកខ ុេតថ ុជាលែើ ម) ។
២. ទ្វារ ៦ (ធម៌ ចែេជាផែ ូេននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននេិ ថីែិ តតមាន ៦ យ៉ាង មានែកខ ុទ្វារ
ជាលែើ ម) ។
៣. អារមម ណ៍ ៦ (ធម៌ ចែេែិ តត និ ងលែតសិ កកាន់ យក គឺ ែឹ ង មាន ៦ យ៉ាង មាន
រូ បារមម ណ៍ជាលែើ ម) ។
៤. េិ ញ្ញាណ ៦ (ធម៌ ចែេែឹ ងេិ លសសនូ េអារមម ណ៍ ៦ យ៉ាងមានែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ ម) ។
៥. េិ ថី ៦ (ផែ ូេចែេែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅ គឺ េំ ដាប្ប់ននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ែិ តត ៦ យ៉ាង មាន
ែកខ ុទ្វារេិ ថីជាលែើ ម) ។
៦. េិ សយប្បបេតតិ ៦ (ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននអារមម ណ៍តាមទ្វារលផេងៗ ៦ យ៉ាង មាន
អតិ មហនាតរមម ណ៍ជាលែើ ម) ។
ែំ ចណកែិ តតចែេផុ តចាកេិ ថី មានេិ សយប្បបេតតិ ៣ យ៉ាង គឺ កមម កមម និមិតត និ ង
គតិ និ មិតត ។
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អធិ ប្បាយឆកក ៈ ៦
េតថ ុ ទ្វារ និ ងអារមម ណ៍ សូ មបីប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយបានលោេលហើ យកន ុងសងគហៈ ៦ មាន
លេទនាសងគហៈជាលែើ ម កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៣ លទ្វោះប្បី យ៉ាងលនាោះ លោកក៏ នាំមកលោេទុ កកន ុងទី លនោះ
លទៀត លែើ មបីសចមត ងប្បេតតិ សងគហៈឲ្យប្បរិ ប្បូណ៌ លដាយមិ នចាំបាែ់ មានោកយអធិ ប្បាយែចែេ
លទៀត ។
េិ ញ្ញាណទ្វំងឡាយ សូ មបីមានការចែកលដាយេូ មិ ជាតិ ជាលែើ ម រួ មបានជា ៨៩ ែួ ង ឬ
១២១ ែួ ង ឬនប្កចេងជាងលនាោះកតី ចតកាេលប្បើ លោេលដាយទី អាប្ស័ យលហើ យក៏ មាន ៦ យ៉ាង
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “េិ ញ្ញាណ ៦” ែូ លែន ោះ ។
ផែ ូេននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ែិ តត

គឺ ការលកើ តជាប្ប់តគ្ននននែិ តត

តាមទ្វារទ្វំងឡាយ

ល្មោះថា េិ ថី, មាន ៦ លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ៦ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្ប
លោេថា “េិ ថី ៦” ែូ លែន ោះ ។
ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ឬេកខ ណៈចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅននអារមម ណ៍កន ុងទ្វារទ្វំងឡាយ និ ងការ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅននែិ តត កន ុងអារមម ណ៍ទ្វំងឡាយ ល្មោះថា េិ សយប្បបេតតិ ។
ល្មោះថា ែិ តតចែេផុ តចាកេិ ថី បានែេ់ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅផុ តចាកទ្វារ មិ ន
អាប្ស័ យទ្វារ លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយកិ ែច គឺ ប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ មានេិ សយប្បបេតតិ គឺ មាន
ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននអារមម ណ៍ ៣ យ៉ាង មានកមម ជាលែើ ម ចែេែិ តត លពេជិ តស្លែប្ប់កន ុងេពមុ ន
កាន់ យកលហើ យ

លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ប្បែិ សនធិ កនុងេពលនោះ

លសែកតី ពិស្លតរទ្វក់ ទងនឹ ង

អារមម ណ៍ទ្វំង ៣ យ៉ាងលនោះនឹ ងមានប្បាកែខាងមុ ខ (កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៥) ។
វិញ្ញ
ា ណ្ ៦
កន ុងឆកក ៈទ្វំង ៦ លនាោះ េតថ ុ ទ្វារ និ ងអារមម ណ៍ មានន័ យែូ ែចែេខ្បា
ុ ំ នលោេលហើ យកន ុង
(កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៣) នុ ោះឯង (លប្ោោះែូ លចានោះលទើ ប្បមិ នអធិ ប្បាយកន ុងប្បរិ លែេ ទលនោះលទៀតលទ) ។
ល្មោះថា េិ ញ្ញាណ ៦ គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណ ១ លស្លតេិ ញ្ញាណ ១ ឃានេិ ញ្ញាណ ១ ជិ វាា-
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េិ ញ្ញាណ ១ កាយេិ ញ្ញាណ ១ មលនាេិ ញ្ញាណ ១ ។
អធិ ប្បាយេិ ញ្ញាណ ៦
អតថ រប្បស់ោកយថា ែកខ េុ ិ ញ្ញាណ ជាលែើ ម បានលោេលហើ យកន ុងកាេមុ ន (កន ុងប្បរិ លែេ ទ
ទី ១ និ ងប្បរិ លែេ ទទី ៣) ។
ការកំណត់ េិ ញ្ញាណជា ៦ យ៉ាង មានែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ មយ៉ាងលនោះ លនោះជាការកំណត់
លៅតាមលសែកតី លផេងគ្ននននទី អាប្ស័ យ (េតថ ុ) និ ងអារមម ណ៍យ៉ាងលនោះ គឺ អាប្ស័ យែកខ ុប្បស្លទ
លហើ យែឹ ងែំ លោោះរូ បារមម ណ៍ ល្មោះថា ែកខ ុេិញ្ញាណយ៉ាងលនោះជាលែើ ម ែំ ចណកមលនាេិ ញ្ញាណ
សូ មបីមិនបានល្មោះតាមទី អាប្ស័ យលដាយប្តង់ ែូ ែជាេិ ញ្ញាណ ៥ ខាងលែើ ម លប្ោោះមលនា គឺ
ែិ តត (េេងគែិតត) មិ នចមនេតថ ុ លទ្វោះប្បី យ៉ាងលនាោះ ល្មោះលនោះក៏ រចមងបានលដាយអាប្ស័ យេតថ ុ និ ង
អារមម ណ៍

ជាលប្គឿងកំណត់ នុ ោះឯង

យ៉ាងលនោះគឺ

ែិ តតទ្វំងឡាយណាប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យ

ហទយេតថ ុលទៀងទ្វត់ កតី មិ នលទៀងទ្វត់ កតី មិ នអាប្ស័ យកតី និ ងែឹ ងអារមម ណ៍ ៦ ឬសូ មបីែំលោោះ
អារមម ណ៍ទី ៦ ចែេលៅថា “ធមម ” តាមសមគួ រ ែិ តតទ្វំងលនោះសុ ទធ ចតល្មោះថា “មលនាេិ ញ្ញាណ” លសែកតី លនោះសមែូ ែចែេប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា “ែកខ ញ្
ុ ច ប្បែិ ែច រូ លប្ប ែ ឧប្បបជជ តិ
េិ ញ្ញាណំ, ែកខ េុ ិ ញ្ញាណលនតា េ សងខយំ គែេ តិ ។លប្ប។ មនញ្ច ប្បែិ ែច ធលមម ែ ឧប្បបជជ តិ េិ ញ្ញាណំ,
មលនាេិ ញ្ញាណលនតា េ សងខយំ គែេ តិ

(១)”

ចប្ប្បថា េិ ញ្ញាណលកើ តលឡើងលប្ោោះអាប្ស័ យចេន កនិ ងរូ ប្ប

ែេ់ នូ េកិ រិយរាប្ប់ថា ែកខ ុេិញ្ញាណ (ការែឹ ងលដាយស្លរចេន ក) ។េ។ េិ ញ្ញាណលកើ តលឡើងលប្ោោះ
អាប្ស័ យែិ តតនិ ងធម៌ ែេ់ នូ េកិ រិយរាប្ប់ថា មលនាេិ ញ្ញាណ (ការែឹ ងលដាយស្លរែិ តត) ។ បាន
ន័ យថា ែំ លោោះល្មោះថា មលនាេិ ញ្ញាណប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ចែេជាល្មោះមិ នបានសលប្មែអំ ពីេតថ ុណា
មួ យលឡើយ លប្ោោះមលនាមិ នចមនេតថ ុែូែបានលោេលហើ យ ប្ពោះអងគប្ទង់ សំលៅយកភាេៈននែិ តត
ពួ កលនោះ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលហតុ ប្តឹ មចតមានមលនា

(១) ប្បិ ២២/១៥៨-១៥៩

(កន ុងទី លនោះសំ លៅយកេេងគែិតត ចែេ
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ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នលហើ យ) និ ងអារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លទើ ប្បប្តាស់លៅល្មោះយ៉ាងលនោះ ។ លប្ោោះលហតុ
លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “ល្មោះថាេិ ញ្ញាណ ៦ គឺ ែកខ េុ ិ ញ្ញាណ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
វិថ ី ៦

ែំ ចណកេិ ថី ៦ គឺ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ គប្បបីប្ប្បកប្បទុ ក
លដាយអំ ណាែទ្វារយ៉ាងលនោះថា ែកខ ុទ្វារេិ ថី ១ លស្លតទ្វារេិ ថី ១ ឃានទ្វារេិ ថី ១ ជិ វាាទ្វារេិ ថី ១
កាយទ្វារេិ ថី ១ មលនាទ្វារេិ ថី ១ ែូ លែន ោះក៏ បាន, គប្បបីប្ប្បកប្បទុ កលដាយអំ ណាែេិ ញ្ញាណយ៉ាងលនោះ
ថា ែកខ ុេិញ្ញាណេិ ថី ១ លស្លតេិ ញ្ញាណេិ ថី ១ ឃានេិ ញ្ញាណេិ ថី ១ ជិ វាាេិ ញ្ញាណេិ ថី ១ កាយេិ ញ្ញាណេិ ថី ១ មលនាេិ ញ្ញាណេិ ថី ១ ែូ លែន ោះក៏ បាន ។
អធិ ប្បាយេិ ថី ៦
ផែ ូេ គឺ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននននែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារទ្វំងឡាយ ល្មោះថា េិ ថី
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បាថានសចមត ងថា េិ ថីលនាោះមាន ៦ លប្ោោះទ្វារចែេជាផែ ូេននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
រប្បស់េិ ថីលនាោះមាន ៦ លប្ោោះែូ លចានោះ ល្មោះរប្បស់េិ ថីលនាោះគប្បបីប្ប្បកប្បទុ កលដាយអំ ណាែទ្វារ
នុ ោះឯងក៏ បាន ឬ គប្បបីប្ប្បកប្បទុ កជាមួ យនឹ ងេិ ញ្ញាណចែេមានប្ប្បចាំែំលោោះទ្វារលនាោះៗក៏ បាន
ែូ លែន ោះ លទើ ប្បលោេថា “គប្បបីប្ប្បកប្បទុ កលដាយអំ ណាែទ្វារ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម លសែកតី ថា កាេមាន
ការប្ប្បកប្បទុ កជាមួ យទ្វារ ក៏ រចមងបានល្មោះតាមទ្វារថា “ែកខ ទ្វ
ុ ា រេិ ថី” ែូ លែន ោះជាលែើ ម, កាេ
មានការប្ប្បកប្បទុ កជាមួ យេិ ញ្ញាណចែេមានប្ប្បចាំែំលោោះទ្វារលនាោះៗ ក៏ រចមងបានល្មោះតាម
េិ ញ្ញាណលនាោះៗថា “ែកខ េុ ិ ញ្ញាណេិ ថី” ែូ លែន ោះជាលែើ ម លដាយភាេៈជាែិ តត ប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននកន ុង
េិ ថីនី មួយៗ សុ ទធ ចតមានអារមម ណ៍ែូ ែគ្នន លេៀរលោកុ តតរេិ ថី ។
វិសយបបវតតិ ៦

គប្បបីប្ជាប្បេិ សយប្បបេតតិ តាមប្បញ្ច ទ្វារ (មាន ៤) គឺ អតិ មហនាតរមម ណ៍ ១ មហនាតរមម ណ៍ ១
ប្បរិ តាតរមម ណ៍ ១ អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍ ១ ែំ ចណកតាមមលនាទ្វារ (មាន ២) គឺ េិ េូតារមម ណ៍ ១
អេិ េូតារមម ណ៍ ១ រួ មជា ៦ យ៉ាង ។
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អធិ ប្បាយេិ សយប្បបេតតិ ៦
អារមម ណ៍ជារប្បស់កនែ ងលៅលហើ យមួ យខណៈែិ តត

លទើ ប្បែេ់ គនែ ងទ្វារមានអាយុ លៅ

សេ់ ១៦ ខណៈែិ តត ល្មោះថា អតិ មហនាតរមម ណ៍ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ លប្ែើ ននប្កចេង
ោកយថា ែេ់ គនែ ងទ្វារ មានលសែកតី ថា ែេ់ រយៈចែេអានុ ភាពននប្បស្លទចែេជាទ្វារលនាោះៗ
នឹ ងផាយលៅទទួ េប្ប៉ា ោះខាប្ប់ ចែេជាប្បែច័ យឲ្យេេងគញ័រ ។
អារមម ណ៍ជារប្បស់កនែ ងលៅលហើ យ ២ ឬ៣ ខណៈែិ តត លទើ ប្បែេ់ គនែ ងទ្វារ មានអាយុ
លៅសេ់ ១៥ ឬ ១៤ ខណៈែិ តតល្មោះថា មហនាតរមម ណ៍ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ លប្ែើ ន ។
អារមម ណ៍ជារប្បស់កនែ ងលៅលហើ យ ចាប្ប់តាំងពី ៤ ែេ់ ៩ ខណៈែិ តត លទើ ប្បែេ់ គនែ ង
ទ្វារ មានអាយុ លៅសេ់ ចាប្ប់តាំងពី ១៣ ខណៈែិ តត (ថយែុ ោះ) រហូ តែេ់ ៨ ខណៈែិ តត ល្មោះ
ថា ប្បរិ តាតរមម ណ៍ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ តិ ែ ។
អារមម ណ៍ជារប្បស់កនែ ងលៅលហើ យ ចាប្ប់តាំងពី ១០ ែេ់ ១៥ ខណៈែិ តតលទើ ប្បែេ់
គនែ ងទ្វារ មានអាយុ លៅសេ់ ចាប្ប់តាំងពី ៧ ខណៈែិ តត (ថយែុ ោះ) រហូ តែេ់ ២ ខណៈែិ តត
ល្មោះថា អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ តិ ែនប្កចេង ។ ចែេលោេមកលនោះ គឺ
េិ សយប្បបេតតិ តាមប្បញ្ច ទ្វារ ។
ែំ ចណកតាមមលនាទ្វារ លប្ោោះលហតុ ចែេអារមម ណ៍មកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារលនាោះ ជា
អតី តក៏ មាន ជាអនាគតក៏ មាន ជាប្បែច ុប្បបនន ក៏មាន មិ នចមនជាប្បែច ុប្បបនន ចតមយ៉ាង ែូ ែចែេមក
ែេ់ គនែ ងប្បញ្ច ទ្វារ សូ មបីអារមម ណ៍លនាោះជាប្បែច ុប្បបនន ក៏ មិនចមនមកែេ់ គនែ ងទ្វារលដាយទំ នង
អានុ ភាពននប្បស្លទចែេជាទ្វារលនាោះៗ និ ងផាយលៅប្ប៉ា ោះខាប្ប់ែូ ែជាប្បញ្ច ទ្វារលឡើយ ចតល្មោះថា
មកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារលនាោះលដាយអំ ណាែកាេប្បាកែលហើ យជាលហតុ ឲ្យេេងគញ័រចែេជា
ប្បែច័ យឲ្យលកើ តមលនាទ្វារាេជជ នៈែូ េលៅប្បារពធ យកអារមម ណ៍លនាោះលដាយប្តង់

លប្ោោះែូ លចានោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បមិ នកាន់ យកល្មោះ លដាយការរាប្ប់អាយុ រប្បស់អារមម ណ៍ថា អតិ មហនាត-
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រមម ណ៍ជាលែើ ម

ែូ ែតាមប្បញ្ច ទ្វារលឡើយ

អារមម ណ៍តាមផែ ូេមលនាទ្វារលនាោះរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

លដាយអំ ណាែមលនាទ្វារាេជជ នៈ ប្បារពធ បានែាស់ ឬមិ នែាស់ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បារពធ បាន
ែាស់ក៏ ល្មោះថា ប្បាកែែាស់, ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បារពធ មិនបានែាស់លទ ក៏ ល្មោះថាមិ នប្បាកែ
ែាស់ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បកាន់ យកល្មោះរប្បស់អារមម ណ៍ចែេែេ់ គនែ ង
មលនាទ្វារទុ ក លដាយអំ ណាែការប្បាកែែាស់ និ ងមិ នប្បាកែែាស់លនាោះឯងថា “េិ េូតារមម ណ៍
អារមម ណ៍ចែេប្បាកែែាស់ អេិ េូតារមម ណ៍ អារមម ណ៍ចែេមិ នប្បាកែែាស់” ែូ លែន ោះឯង ។
ចែេលោេមកលនោះ គឺ េិ សយប្បបេតតិ តាមមលនាទ្វារ ។
កាេអារមម ណ៍មាន ៦ យ៉ាងែូ លែន ោះ េិ ថីែិ តតចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ទ្វំងលនោះ
រចមងមាន ៦ យ៉ាង គឺ អតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថី ។េ។ អេិ េូតារមម ណ៍េិ ថី ។
ន័ យននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិថីែិ តតជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ សយប្បបេតតិ តាមប្បញ្ច ទ្វារ
អាយុ រប្បស់រូប្បធម៌
អាយុ រប្បស់រូ ប្បធម៌ លតើ ែូ ែលមដ ែ ? គឺ ខណៈ ៣ បានែេ់ ឧប្បាទខណៈ ឋិ តិ ខណៈ និ ង
េងគខណៈ ល្មោះថា មួ យខណៈែិ តត ខណៈែិ តតទ្វំងលនាោះ ១៧ ខណៈជាអាយុ រប្បស់រូ ប្បធម៌
ទ្វំងឡាយ ។
អធិ ប្បាយអាយុ រប្បស់រូប្បធម៌
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ

កាេនឹ ងសចមដ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិ ថីែិ តតតាមប្បញ្ច ទ្វារចែេ

ល្មោះថា អតិ មហនាដរមម ណ៍េិ ថីជាលែើ ម ចែេទ្វក់ ទងនឹ ងេិ សយប្បបេតតិ ៤ មានអតិ មហនាដរមម ណ៍ជាលែើ ម ែំ ប្បូងលោកប្បាថានសចមដ ងការកំណត់ រប្បស់អារមម ណ៍ចែេនឹ ងគប្បបីរាប្ប់ថាជា
អតិ មហនាដរមម ណ៍ជាលែើ មមុ ន

លែើ មបីឲ្យប្ជាប្បថាភាេៈជាអតិ មហនាដរមម ណ៍ជាលែើ ម

នឹ ងមាន

លដាយប្ប្បការណា លហើ យលទើ ប្បសចមដ ងេិ ថីែិ តត តលៅ លទើ ប្បលោេថា “លតើ ែូ ែលមដ ែ” ជាលែើ ម,
និ ងលែើ មបីសចមដ ងការកំណត់ រប្បស់អារមម ណ៍លនាោះ លោកលទើ ប្បចាប្ប់លផដើ មថា “គឺ ខណៈ ៣ បាន
ែេ់ ឧប្បាទខណៈ ឋិ តិ ខណៈ និ ងេងគខណៈ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
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ការលកើ តលឡើងល្មោះថា ឧប្បាទ បានែេ់ ការប្បាកែតួ សភាេៈប្គ្នែំ ប្បូង ចែេមុ ន
លនោះលៅមិ នទ្វន់ មាន មិ នទ្វន់ លកើ តលឡើង ខណៈគឺ ទី តាំងននឧប្បាទ ល្មោះថា ឧប្បាទខណៈ,
ការចប្បកធាែយ ល្មោះថា េងគ បានែេ់ លសែកតី េិនាស ការអស់លៅននសភាេៈចែេកំពុងមាន
ខណៈ គឺ ទី តាំងននេងគ ល្មោះថា េងគខណៈ ជាខណៈែុ ងលប្កាយននសភាេៈចែេកំពុងមាន,
ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងែលនាែោះឧប្បាទនឹ ងេងគ ចែេមានចតការលឆ្លពោះមុ ខលៅរកលសែកដី ចប្បកធាែយ
ល្មោះថា ឋិ តិ ខណៈ គឺ ទី តាំងននឋិ តិ ល្មោះថា ឋិ តិ ខណៈ ។
មួ យខណៈែិ តត គឺ រយៈលពេចែេែិ តត មានការលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅមត ង រចមង
ប្ប្បកប្បលដាយ ៣ ខណៈ មានឧប្បាទខណៈជាលែើ ម លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្ប
លោេថា “គឺ ខណៈ ៣ ។េ។ ល្មោះថា មួ យខណៈែិ តត” ែូ លែន ោះ ។
ែំ ចណកអាចារយពួ កខែោះ

(មានប្ពោះអាននាាចារយជាលែើ ម)

ចែេជាអន កចតងែី កាប្ពោះ

អេិ ធមម លោេប្បែិ លសធឋិ តិ ខណៈថាមិ នមាន យ៉ាងលនោះថា ៖
កន ុង ែិ តតយមក កន ុងការចែកប្បទមានអាទិ យ៉ាងលនោះថា ឧប្បបនន ំ លកើ តលឡើងលហើ យ,
ឧប្បបជជ មានំ កំពុងលកើ តលឡើង យ៉ាងលនោះជាលែើ ម នឹ ងល ើ ញថា ប្ពោះអងគប្តាស់ចតឧប្បាទខណៈនិ ង
េងគខណៈទុ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នបានប្តាស់ឋិ តិ ខណៈទុ កលឡើយ ែូ លែន ោះថា “កន ុង េងគខណៈ ែិ តត
ល្មោះថាលកើ តលឡើងលហើ យ ចតមិ នល្មោះថាកំ ពុងលកើ តលឡើង, កន ុង ឧប្បាទខណៈ ែិ តតល្មោះថា
កំពុងលកើ តលឡើងផង ល្មោះថាលកើ តលឡើងលហើ យផង” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។ កាេលប្បើ មិនបានប្តាស់
ែេ់ ឋិ តិ ខណៈទុ កលឡើយយ៉ាងលនោះ

ក៏ រចមងសចមត ងថា

ឋិ តិ ខណៈលនាោះមិ នមាន,

លប្ោោះ

ប្ប្បសិ នលប្បើ មាន ក៏ គួរនឹ ងប្តាស់ោកយលនោះទុ ក គឺ គួរនឹ ងមានោកយថា “ឋិ តិ កខ លណកន ង
ុ ឋិ តិ ខណៈ”
ប្បាកែលៅខែោះ ចតមិ នមានលឡើយ ។
សូ មលឆែើ យកន ុងោកយរប្បស់អាចារយពួ កខែោះលនាោះ យ៉ាងលនោះថា ចមនពិ ត កន ុងែិ តត យមក
ប្ពោះអងគមិនបានប្តាស់ែេ់ ឋិ តិ ខណៈទុ ក ចតគប្បបីប្ជាប្បថា ការចែេប្ទង់មិនប្តាស់ទុ កលនាោះ
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មិ នចមនលប្ោោះមិ នមានលទ ចតលប្ោោះប្ទង់មិនប្បាថាននឹ ងប្តាស់ែេ់ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លដាយអំ ណាែជា
លទសនាចែេប្ទង់ែង់ឲ្យប្បុ គគេែឹ ងទ្វក់ ទងនឹ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ែិ តតប្ប្បការខែោះ ចែេជាប្ប់
ទ្វក់ ទងនឹ ងទី ប្បំ ផុតខាងលែើ មគឺ ការលកើ តលឡើង
អនុ លោមតាមអធយប្ស័ យននលេលនយយសតា

និ ងទី ប្បំ ផុតខាងែុ ងគឺ ការរេត់ លៅ

លដាយ

លទើ ប្បប្តាស់សចមដ ងែំ លោោះឧប្បាទខណៈ

និ ង

េងគខណៈទុ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្ទង់មិនលេើ កយកឋិ តិ ខណៈមកសចមដ ងប្ពមៗគ្ននផងកន ុងវារៈលនោះ ទ្វំង
ចែេឋិ តិ ខណៈលនាោះមានពិ តក៏ លដាយ លប្ោោះមិ នមានប្ប្បលយជន៍ លសែកដី លនោះែូ ែកាេចែេ
ប្ទង់មានប្ពោះប្បំ ណងនឹ ងសចមដ ងឲ្យល ើ ញថា

លសែកដី ស្លែប្ប់ជាទី ប្បំ ផុតរប្បស់អន កចែេលកើ ត

មកលហើ យ ប្ទង់សចមដ ងែំ លោោះការលកើ តនិ ងការស្លែប្ប់ទុ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ លែន ោះ ថា “នតថិ ជាតសេ
អមរណំ(១) សតា ចែេលកើ តមកលហើ យ មិ នស្លែប្ប់មិ នមាន” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ប្ទង់មិនបានលេើ ក
យកភាពចាស់មកសចមដ ងប្ពមគ្ននផង យ៉ាងលនោះថា “សតា ចែេលកើ តមកលហើ យ មិ នចាស់ មិ ន
ស្លែប្ប់ មិ នមាន” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ទ្វំងចែេភាពចាស់លនាោះជាសភាេៈមានពិ តក៏ លដាយ លប្ោោះមិ ន
មានប្ប្បលយជន៍ ។ លប្ោោះែូ លចានោះ ការចែេប្ទង់មិនប្តាស់ែេ់ ឋិ តិ ខណៈទុ កកន ុងគមពី រយមក
លនាោះ

មិ នចមនលប្ោោះមិ នមានលទ

កាេលប្បើ មានការលកើ តប្បាកែលហើ យ

ចតលប្ោោះលហតុ ផេតាមប្ប្បការែូ ែលោេលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
ភាេៈចែេលឆ្លពោះមុ ខលៅរកការចប្បកធាែយននធម៌ ចែេ

លកើ តលឡើងលហើ យនុ ោះឯង រចមងមានមួ យឋានៈលទៀតលដាយចឡក លៅថា “ឋិ តិ ខណៈ” បាន
ន័ យថា សងខតធម៌ (ធម៌ ចែេប្បែច័ យទ្វំងឡាយប្ពមលប្ពៀងគ្ននតាក់ ចតងលឡើង) ទ្វំងឡាយរចមង
មានខណៈ ៣ មានឧប្បាទខណៈជាលែើ ម ែូ ែលោេមកលនោះ លសែកដី លនោះសមែូ ែចែេប្ទង់
ប្តាស់ទុ ក (កន ុង អងគ.ុ តិ ក) ថា “តី ណិមានិ េិ កខ លេ សងខតសេ សងខតេកខ ណានិ ។ កតមានិ
តី ណិ ។ ឧប្បាលទ្វ ប្បញ្ញាយតិ េលយ ប្បញ្ញាយតិ ឋិ តសេ អញ្ា ថតត ំ ប្បញ្ញាយតិ ឥមានិ លខា
េិ កខ លេ តី ណិ សងខតសេ សងខតេកខ ណានី តិ”(២) ចប្ប្បថា “មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ សងខតេកខ ណៈ

(១) អាយុ សូ ប្ត ប្បិ . ២៩/២៩៥, (២) ប្បិ . ៤១/១២៤
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រប្បស់សងខតធម៌ លនោះ មាន ៣ យ៉ាង ។ សងខតេកខ ណៈ ៣ យ៉ាង លតើ ែូ ែលមដ ែ ។ គឺ ការលកើ តលឡើង
រចមងប្បាកែ ១ ការចប្បកធាែយរចមងប្បាកែ ១ ការចប្ប្បប្ប្បួេននសភាេៈចែេតាំងលៅរចមង
ប្បាកែ ១ មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ លនោះជាសងខតេកខ ណៈរប្បស់សងខតធម៌ ទ្វំង ៣ យ៉ាង” ែូ លែន ោះ
ោកយថា “ការលកើ តលឡើងរចមងប្បាកែ” ជាការចែេប្ទង់សចមដ ងឧប្បាទខណៈ, ោកយថា “ការ
ចប្បកធាែយរចមងប្បាកែ” ជាការចែេប្ទង់សចមដ ងេងគខណៈ ែំ ចណកោកយថា “ការចប្ប្បប្ប្បួេ
ននសភាេៈចែេតាំងលៅរចមងប្បាកែ” ជាការចែេប្ទង់សចមដ ងឋិ តិ ខណៈចែេមានអាការ
លឆ្លពោះមុ ខលៅកាន់ សភាពជាយ៉ាងែនទ គឺ ការប្បាសលៅ ែូ លែន ោះឯង ។ លប្ោោះលហតុ លនាោះឯង
ប្ពោះអែា កថាចារយលទើ ប្បលោេទុ កកន ុងគមពី រេិ េងគថា “ឯលកកសេ ឧប្បាទែាិ តិេងគេលសន តលយ
តលយ ខណា ែិ តតមួ យែួ ងៗមានខណៈ ៣ គឺ ឧប្បាទខណៈ, ឋិ តិ ខណៈ និ ង េងគខណៈ” ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា ខណៈែិ តតទ្វំងលនាោះ ១៧ ខណៈ ជាអាយុ រប្បស់រូ ប្បធម៌ ទ្វំងឡាយ ែូ លែន ោះលនាោះ
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេទុ កលដាយប្បំ ណងនឹ ងសចមត ងឲ្យប្ជាប្បថា
លេឿនជាងរូ ប្ប

រូ ប្បមានលសែកតី ចប្ប្បប្ប្បួេយឺ តជាងនាម

នាមមានលសែកតី ចប្ប្បប្ប្បួេ

លោេគឺ

នាម

គឺ ែិ តត ចែេ

ប្ប្បកប្បលដាយខណៈទ្វំង ៣ មានឧប្បាទខណៈជាលែើ ម ែូ ែលោេលហើ យលនាោះ កាេលកើ តលឡើង
លហើ យរេត់ លៅមត ងល្មោះថា ១ ខណៈែិ តត ខណៈែិ តតែូ ែលោេមកលនោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្នន
១៧ ខណៈ គឺ មានការលកើ តលឡើងប្ពមគ្នននឹ ងរូ ប្ប លហើ យរេត់ លៅ លកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ
ជាប្ប់តគ្នន ១៧ វារៈ នុ ោះឯង ចាត់ ថាជាអាយុ រប្បស់រូ ប្បធម៌ លសែកតី ថា រូ ប្បលកើ តលឡើងប្ពមគ្នននឹ ង
ែិ តតែួ ងណាចែេរាប្ប់ជាែួ ងទី ១ រចមងមានការរេត់ លៅប្ពមគ្នននឹ ងែិ តត ែួ ងទី ១៧ នុ ោះឯង ការ
ចែេប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេែេ់ អាយុ រប្បស់ែិ តត និ ងរូ ប្បទុ កមុ នយ៉ាងលនោះ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍
ឲ្យប្ជាប្បថា

រូ ប្បចែេមកែេ់ គនែ ងទ្វារមួ យជួ រអាយុ ចែេលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅមត ង

លនាោះរចមងជាប្បែច័ យ គឺ ជាអារមម ណ៍ែេ់ ែិ តត ប្ប៉ាុ នាមនខណៈ ែេ់ ែិ តតអាី ខែោះ តលៅនុ ោះឯង ។
មយ៉ាងលទៀត ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បប្បចនថ មយ៉ាងលនោះថា រូ ប្បធម៌ ចែេមានអាយុ លសមើ នឹ ងការ
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ប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននននខណៈែិ តត ១៧ ខណៈលនោះ មិ នចមនរូ ប្បធម៌ ទ្វំង ២៨ យ៉ាងលទ គប្បបីលេៀរ
េិ ញ្ាតតិរូ ប្បទ្វំង ២ (កាយេិ ញ្ាតតិ និ ងេែី េិញ្ាតតិ) និ ងេកខ ណរូ ប្បទ្វំង ៤ (ឧប្បែយៈ សនត តិ ជរតា និ ង
អនិ ែចតា) លប្ោោះថា េិ ញ្ាតតិទ្វំង ២ មានអាយុ លសមើ នឹ ងខណៈែិ តតមួ យែួ ងៗ សូ មបីប្ពោះែ៏ មានប្ពោះ
ភាគក៏ ប្តាស់េិ ញ្ាតតិទ្វំង

២

លនាោះទុ កកន ុងប្បណា
ត ធម៌ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅអនុ លោមតាមែិ តត

ែំ ចណកកន ុងប្បណា
ត េកខ ណរូ ប្បទ្វំង ៤ ឧប្បែយៈចែេជាការលកើ តលឡើង គឺ ការលកើ តលឡើងែំ ប្បូង
ននរូ ប្ប

និ ងសនត តិចែេជាការលកើ តជាប្ប់តគ្ននជាមួ យនឹ ងរូ ប្បចែេលកើ តមុ នននរូ ប្បចែេលកើ ត

ជាប្ប់តាមមក មានអាយុ លសមើ នឹ ងឧប្បាទខណៈននែិ តត ែំ ចណកអនិ ែចតាចែេជាការរេត់ លៅ
ននរូ ប្បលនាោះ មានអាយុ លសមើ នឹ ងេងគខណៈននែិ តត សប្មាប្ប់ជរតាចែេជាលសែកតី ចាស់ប្គ្នំប្គ្ននន
រូ ប្បចែេលកើ តមកលហើ យែេ់ នូ េការតាំងលៅលនាោះ មានអាយុ លសមើ នឹ ង ៤៩ ខណៈ (អនុ ខណៈ
ចាប្ប់តាំងពី ឋិតិ ខណៈរប្បស់ែិ តតែួ ងែំ ប្បូងរហូ តែេ់ ឋិ តិ ខណៈរប្បស់ែិ តតែួ ងទី

១៧)

ននែិ តត

អាចារយទ្វំងឡាយលធាើ លសែកតី លនោះទុ កកន ុងែិ តតលហើ យ ក៏ លោេយ៉ាងលនោះថា ៖
“តំ សតត រសែិ តាតយុ េិនា េិ ញ្ាតតិេកខ ណំ” ចប្ប្បថា “លេៀរេិ ញ្ាតតិរូ ប្ប និ ងេកខ ណរូ ប្បលែញ
រូ ប្បែ៏ លសសលនាោះ មានអាយុ លសមើ នឹ ង ១៧ ខណៈែិ តត” ែូ លែន ោះ ។
តលៅលនោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយនឹ ងសចមត ងេិ ថីែិ តតតាមប្បញ្ច ទ្វារចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ង

េិ សយប្បបេតតិ មានអតិ មហនាតរមម ណ៍ជាលែើ ម ។
អតិ មហនាតរមម ណ៍
អារមម ណ៍ ៥ មានខណៈកនែ ងលៅលហើ យលសមើ នឹ ងខណៈរប្បស់ែិ តត ១ ែួ ង ឬមានខណៈ
កនែ ងលៅលហើ យលសមើ នឹ ងខណៈរប្បស់ែិ តតលប្ែើ នែួ ង ែេ់ នូ េការតាំងលៅនុ ោះឯង រចមងមកែេ់
គនែ ងប្បញ្ច ទ្វារ លប្ោោះែូ លចានោះ លប្បើ រូបារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ ១ ខណៈែិ តត មកែេ់ គនែ ង
ែកខ ុទ្វារ កាេេេងគញ័រលហើ យ ២ ខណៈ លប្ោោះលហតុ ចែេមានរូ បារមម ណ៍មកែេ់ គនែ ងទ្វារ
លនាោះ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តតរចមងលកើ តលឡើងកាត់ ោដែ់ ចខេេេងគ នឹ កែេ់ រូ បារមម ណ៍នុ ោះឯង លហើ យ
រេត់ លៅ តអំ ពីេំដាប្ប់ននប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តតលនាោះ ែិ តតទ្វំងលនោះ គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណចែេល ើ ញ
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រូ បារមម ណ៍នុ ោះឯង,

សមបែិ ែេននែិតតចែេទទួ េយករូ បារមម ណ៍នុ ោះឯង,

សនតី រណែិ តតចែេ

ពិ ចារណារូ បារមម ណ៍នុ ោះឯង និ ងលវាែា ពានែិ តត ចែេកាត់ កតី រូបារមម ណ៍នុ ោះឯង រចមងលកើ តលឡើង
លហើ យរេត់ លៅតាមេំ ដាប្ប់ ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះលៅ កាមាេែរជេន ២៩ ែួ ងណាមួ យចែេបាន
ប្បែច័ យលហើ យ រចមងសា ុោះលៅ ៧ វារៈលដាយលប្ែើ ន និ ងតទ្វេមព នេិ បាកែិ តត ២ ខណៈចែេជាប្ប់
តាមជេនៈ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមសមគួ រ តអំ ពីលនាោះលៅក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ នុោះឯង ។
ខណៈែិ តត ១៧ ខណៈលដាយអំ ណាែែិ តតុប្បាទប្តឹ មចតប្ប៉ាុ លណណោះ ល្មោះថាប្បរិ ប្បូរណ៌
លប្ោោះអធិ ប្បាយបានថា “ជាេិ ថីែិ តត ុប្បាទ ១៤ ខណៈ, ជាេេងគញ័រ ២ ខណៈ ជាខណៈែិ តតចែេ
កនែ ងលៅមុ ននុ ោះឯង ១ ខណៈ” ែូ លែន ោះ តអំ ពីលនាោះ រូ បារមម ណ៍រចមងរេត់ លៅ អារមម ណ៍លនោះ ជា
អារមម ណ៍ល្មោះថា “អតិ មហនាតរមម ណ៍” ។
អធិ ប្បាយ អតិ មហនាតរមម ណ៍
ោកយថា អារមម ណ៍ ៥ មានខណៈកនែ ងលៅលហើ យលសមើ នឹ ងខណៈរប្បស់ែិ តត ១ ែួ ង
ជាលែើ ម គឺ អារមម ណ៍ ៥ មានរូ បារមម ណ៍ជាលែើ ម មានខណៈចែេជាអាយុ កនែ ងលៅលសមើ នឹ ង
ខណៈរប្បស់ែិ តតចែេលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ ១ ែួ ង, ឬមានខណៈកនែ ងលៅលសមើ នឹ ងខណៈ
រប្បស់ែិ តត ចែេលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ លកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ ជាប្ប់តគ្ននលប្ែើ នែួ ង ។
ោកយថា ែេ់ នូ េការតាំងលៅ គឺ អារមម ណ៍លនាោះែេ់ ឋិ តិ ខណៈ មិ នទ្វន់ ែេ់ េងគខណៈ។
ោកយថា រចមងមកែេ់ គនែ ងប្បញ្ច ទ្វារ លសែកតី ថា អារមម ណ៍ គឺ រូ ប្ប និ ងសំ លឡងចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្កុមរូ ប្បជាលប្ែើ នប្កុម ចែេតាំងលៅកន ុងទី តាំងរប្បស់ខែួន នុ ោះឯង រចមងមកែេ់
គនែ ងែកខ ុទ្វារ និ ងលស្លតទ្វារ គឺ មកែេ់ រយៈចែេអានុ ភាពរប្បស់ែកខ ុប្បស្លទ និ ងលស្លតប្បស្លទអាែផាយលៅទទួ េប្ប៉ា ោះខាប្ប់បាន ែំ ចណកអារមម ណ៍ែ៏ លសស មានគនាធរមម ណ៍ជាលែើ ម
ប្តូេមកែេ់ តួ េូ តរូ ប្បចែេជាទី អាប្ស័ យននឃានប្បស្លទជាលែើ មនុ ោះឯង លទើ ប្បល្មោះថា ែេ់
គនែ ងទ្វារលនាោះៗ លសែកតី ថា េូ តរូ ប្បចែេជាទី អាប្ស័ យននគនាធរមម ណ៍ជាលែើ មលនាោះ ប្តូេមក
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ែេ់ តួ េូ តរូ ប្បចែេជាទី អាប្ស័ យននឃានប្បស្លទជាលែើ មមុ ន

គនាធរមម ណ៍ជាលែើ មលនាោះលទើ ប្ប

បានល្មោះថា ែេ់ គនែ ងឃានទ្វារជាលែើ ម លហើ យជាលហតុ លកើ តលឡើងននេិ ញ្ញាណទ្វំងឡាយ
តលៅ លប្ោោះែូ លចានោះ អារមម ណ៍ គឺ កែិ ន និ ងរស សូ មបីប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្កុមរូ ប្បមួ យប្កុមៗ ក៏ ល្មោះ
ថា មកែេ់ គនែ ងបាន លដាយេូ តរូ ប្បចែេជាទី អាប្ស័ យរប្បស់ខែួនមកែេ់ តួ េូ តរូ ប្ប ចែេជា
ទី អាប្ស័ យរប្បស់ឃានប្បស្លទ និ ងជិ វាាប្បស្លទនុ ោះឯង ចែេជាលហតុ ឲ្យអារមម ណ៍ គឺ កែិ ន បាន
ប្ប៉ា ោះខាប្ប់នឹ ងឃានប្បស្លទ អារមម ណ៍គឺ រស បានប្ប៉ា ោះខាប្ប់ជិ វាាប្បស្លទ លដាយការប្ប៉ា ោះែេ់ គ្នន ែំ ចណក
អារមម ណ៍ គឺ លោែា ពាៈបានែេ់ េូ ត ៣ លេៀរអាលបាធាតុ ល្មោះថា មកែេ់ គនែ ង លដាយេូ តទ្វំង
៣ លនាោះមកែេ់ កាយប្បស្លទលនាោះលដាយខែួនឯង ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា លប្ោោះែូ លចានោះ លប្បើ រូបារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ ១ ខណៈែិ តតមកែេ់ គនែ ង
ែកខ ទ្វ
ុ ា រ លសែកតី ថា លប្ោោះលហតុ ចែេអារមម ណ៍ ៥ ប្តូេមានអាយុ ចែេកនែ ងលៅមុ នលហើ យ
១ ខណៈែិ តត ឬលប្ែើ នខណៈែិ តត លប្ោោះែូ លចានោះ លប្បើ រូបារមម ណ៍ចែេមានអាយុ កនែ ងលៅលហើ យ
លសមើ នឹ ង ១ ខណៈែិ តតលទើ ប្បមកែេ់ គនែ ងែកខ ុទ្វារលហើ យលស្លត ក៏ រចមងជាលហតុ ឲ្យលកើ ត េិ ថីែិ តត
កន ុងេំ ដាប្ប់ននេេងគចែេញ័រ ២ ខណៈលហើ យនុ ោះឯង ។ េេងគែិតត ១ ខណៈចែេកនែ ងលៅប្ពម
គ្នននឹ ងអារមម ណ៍ មុ ននឹ ងមកែេ់ គនែ ងទ្វារែូ ែលោេលនោះ លោកលៅថា អតី តេេងគ ចប្ប្បថា
េេងគចែេកនែ ងលៅលហើ យនុ ោះឯង លប្បើ អារមម ណ៍មានអាយុ កនែ ងលៅលប្ែើ នជាងលនាោះ គឺ លសមើ នឹ ង
ខណៈែិ តតលប្ែើ នៗ ខណៈ ចាប្ប់តាំងពី ២ ខណៈលឡើងលៅ លហើ យលទើ ប្បែេ់ គនែ ងទ្វារ េេងគចែេ
កនែ ងលៅប្ពមគ្នននឹ ងអារមម ណ៍ ចែេលៅថាអតី តេេងគលនោះ ក៏ រចមងមានលប្ែើ នខណៈ េិ ថីែិ តត
ណាមានអតី តេេងគប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នខែួនប្តឹ មចត ១ ខណៈែិ តត លោកលៅែំ លោោះេិ ថីែិ តតលនោះ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះថា អតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថី េិ ថីែិ តតចែេមានអតី តេេងគប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នលប្ែើ នជាង ១
ខណៈ មិ នលៅថា អតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថីលទ ។
ប្បស្លទទ្វំងឡាយចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្កុមរូ ប្បនី មួយៗ
េិ ញ្ញាណទ្វំងឡាយចែេជាេិ ថីែិ តតបានក៏ ពិតលហើ យ

រចមងែេ់ នូ េភាពជាទ្វារនន

លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ

ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា
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ប្បស្លទទ្វំងលនាោះប្តូេចតជាប្បស្លទចែេលកើ តលឡើងប្ពមគ្នននឹ ងអតី តេេងគែួងែំ ប្បូងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ោកយថា កាេេេងគញរ័ លហើ យ ២ ខណៈ គឺ កាេេេងគប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ខណៈកន ុង
អារមម ណ៍ចែេមានកមម

កមម និមិតតជាលែើ មណាមួ យ ចែេេេងគ ែិតតែួ ងមុ នកាន់ យកលហើ យ

លដាយអាការចែេញ័រលហើ យក៏ ជាលហតុ លកើ តលឡើងននេិ ញ្ញាណែនទ

ចែេមិ នចមនជាេេងគ

េិ ញ្ញាណ ។
ចមនពិ ត កាេមានអារមម ណ៍មកប្ប៉ា ោះខាប្ប់ប្តង់ប្បស្លទ ៥ លដាយការ្នែុ ោះកាន់ ទី តាំង
ចែេសមគួ រែេ់ ភាពជាប្បែច័ យែេ់ េិ ញ្ញាណេិ ថីទ្វំងឡាយលហើ យ េេងគចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់
តគ្នន កាេនឹ ងដាែ់ ចខេលៅលដាយអំ ណាែការប្ប៉ា ោះខាប្ប់គ្ននននអារមម ណ៍នឹ ងប្បស្លទក៏ មិនអាែដាែ់
ចខេបានភាែម រចមងលកើ តលឡើងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលទៀត ២ ខណៈលហើ យលទើ ប្បដាែ់ ចខេលៅ ែូ ែប្បុ រស
ចែេរត់ លៅយ៉ាងលេឿន សូ មបីប្បាថាននឹ ង

ប្ប់រត់ ក៏ រចមងមិ នអាែនឹ ង

រចមងមានការ្នលជើ ងហួ សលៅមុ ខ ២ ឬ៣ ជំោនសិ ន លទើ ប្ប

ប្ប់បានភាែមៗលឡើយ

ប្ប់បាន ែូ លចានោះ ។

កន ុងេេងគែិតត ២ ខណៈលនាោះ ែិ តតខណៈែំ ប្បូង លប្ោោះលហតុ ចែេលកើ តលឡើងលដាយ
អាការញ័រ េម មជាប្បែច័ យែេ់ េិ ថីែិ តត

លដាយអំ ណាែការប្ប៉ា ោះខាប្ប់គ្ននននអារមម ណ៍នឹ ងប្បស្លទ

ែូ ែលោេលហើ យនុ ោះឯង លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ ប្បលៅថា េេងគែេន ចប្ប្បថា េេងគ ញ័រ
នុ ោះឯង ែិ តតខណៈទី ២ សូ មបីមានអាការញ័រ លប្ោោះលហតុ តាមប្ប្បការែូ ែលោេលនាោះ ចតលប្ោោះ
េុ ោះលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ

ក៏ ជាលហតុ ឲ្យែិ តតប្បនាាប្ប់ពី លនាោះជាេិ ថីែិ តតផុ តភាពជាេេងគ

េេងគញ័រខណៈទី ២ លនាោះ លទើ ប្បែូ ែជាែូ េលៅកាត់ ោដែ់ ចខេេេងគែិតត លោកលទើ ប្បលៅឲ្យចប្បែ ក
ថា េេងគប្ប
ុ បលែេ ទ ចប្ប្បថា “េេងគចែេែូ េលៅកាត់ ោដែ់ ចខេេេងគ” ប្ប៉ាុ ចនត កនុងអេិ ធមម តថសងគហៈ
លនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ មិ នបានសំ លៅែេ់ លសែកតី សំខាន់ រប្បស់ល្មោះ សំ លៅែំ លោោះចតអាការ
ញ័រចែេមានែូ ែគ្ននប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លទើ ប្បលោេលដាយមិ នចប្បែ កគ្ននថា “កាេេេងគញរ័ លហើ យ ២
ខណៈ” ែូ លែន ោះ ។
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សួ រថា កាេមានអារមម ណ៍មកប្ប៉ា ោះខាប្ប់ប្តង់ប្បស្លទ ការចែេេិ ញ្ញាណអាប្ស័ យលៅ
ប្តង់ប្បស្លទលនាោះនឹ ងលកើ តការញ័រលដាយអំ ណាែការប្ប៉ា ោះខាប្ប់គ្ននលនាោះក៏ សមគួ រ ក៏ ប្ប៉ាុចនត េេងគ មិន
បានអាប្ស័ យលៅប្តង់ប្បស្លទលនាោះលទ

េេងគ អាប្ស័ យលៅប្តង់ហទយេតថ ុឯលណាោះ

េេងគចែេអាប្ស័ យលៅកន ុងទី ចែេមិ នប្តូេអារមម ណ៍ប្ប៉ា ោះខាប្ប់ លនាោះ

សប្មាប្ប់

ការចែេនឹ ងលកើ តការញ័រ

លឡើងផងលនាោះ សមគួ រចែរឬ ?
លឆែើ យថា េេងគ សូ មបីអាប្ស័ យលៅប្តង់ហទយេតថ ុ ការចែេនឹ ងលកើ តការញ័រលឡើងផង
ក៏ គួរែូ ែគ្នន

លប្ោោះេេងគកនុងប្បញ្ច លវាការេូ មិ លនាោះ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយជាប្ប់ទ្វក់ ទងគ្នននឹ ងរូ ប្ប

លដាយអំ ណាែននការអាប្ស័ យគ្នន ។
លប្ប្បៀប្បែូ ែជា រុ យទំ លេើ ែុ ំ ប្គួសចែេតាំងលៅលេើ នផា សគរមាខង កាេលគលប្ប្បើ េតថ ុមាន
អនែ ូងជាលែើ ម វាយនផា សគរមាខងលទៀត កាេែុ ំ ប្គួសញ័រ លៅតាមរំញ័រននតួ សគ រលហើ យ រុ យក៏
សា ុោះលហើ រលៅយ៉ាងណា

កាេប្បស្លទប្តូេអារមម ណ៍មានរូ ប្បជាលែើ មមកប្ប៉ា ោះខាប្ប់លហើ យ

កាេ

មោេូ តរូ ប្បចែេជាទី អាប្ស័ យរប្បស់ប្បស្លទលនាោះញ័រលហើ យ េុ ោះហទយេតថ ុញ័រលៅតាមរំញ័រ
ននឧបាទ្វយរូ ប្ប

ជាឧបាទ្វយរូ ប្បចែេមានការជាប្ប់ទ្វក់ ទងគ្នននឹ ងមោេូ តរូ ប្ប

អាប្ស័ យរប្បស់ប្បស្លទតាមេំ ដាប្ប់លហើ យ

េេងគចែេអាប្ស័ យហទយេតថ ុលនាោះ

ចែេជាទី
ក៏ រចមង

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាការញ័រយ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន លសែកតី លនោះសមែូ ែចែេ ប្ពោះធមម បាេ លោេ
ទុ កកន ុងគមពី រសែច សលងខប្បថា ៖
ែិ លត អញ្ា េតថ ម
ុ ាិ
ឯកាពលទធ ន លោតី តិ

អញ្ា និសេិតកមបនំ
សកខ លរាប្បមាយ េលទ ។

ចប្ប្បថា ប្បណឌិតគប្បបីលោេែេ់ ោកយចែេថា “កាេេតថ ុមួយ (មានែកខ ុេតថ ុជាលែើ ម)
ប្តូេអារមម ណ៍ មានរូ ប្បជាលែើ មប្ប៉ា ោះខាប្ប់លហើ យ រំញ័រននេេងគ ចែេអាប្ស័ យេតថ ុ មួយលទៀត (គឺ
ហទយេតថ ុ) រចមងមានបានលដាយការជាប្ប់ទ្វក់ ទងគ្នន” ែូ លែន ោះ លដាយការឧប្បមាែូ ែែុ ំ ប្គួស
(ចែេដាក់ លេើ នផា សគរ) ែុ ោះ ែូ លែន ោះ ។
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ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្ប
េេងគែិតត លប្ប្បៀប្បែូ ែសតា រុ យ

ែេ់ លសែកតី លប្ប្បៀប្បលធៀប្បកន ុងឧប្បមានិ ងឧប្បលមយយយ៉ាងលនោះថា
ហទយេតថ ុលប្ប្បៀប្បែូ ែែុ ំ ប្គួស

ប្បស្លទលប្ប្បៀប្បែូ ែនផា សគរចផន ក

ចែេប្តូេវាយ ឧបាទ្វយរូ ប្បែ៏ លសសចែេអាប្ស័ យនឹ ងមោេូ តជាទី អាប្ស័ យរប្បស់ប្បស្លទរូ ប្បលប្ប្បៀប្បែូ ែតួ សគ រ អារមម ណ៍លប្ប្បៀប្បែូ ែអនែ ូងវាយ គឺ កាេលប្បើ អារមម ណ៍មកប្ប៉ា ោះខាប្ប់ប្បស្លទ
លហើ យក៏ នឹងលធាើ ឲ្យមោេូ តរូ ប្បចែេជាទី អាប្ស័ យរប្បស់ប្បស្លទរូ ប្បញ័រ
អាប្ស័ យមោេូ តរូ ប្បលនាោះក៏ ញ័រតាម

ឧបាទ្វយរូ ប្បចែេ

ជាប្ប់តគ្ននលៅរហូ តែេ់ ហទយេតថ ុ

ហទយេតថ ុញ័រ

លហើ យជាលហតុ ឲ្យេេងគញ័រលៅតាម ២ ខណៈែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ ន រចមងលកើ តលឡើងកាត់ ោដែ់ ចខេេេងគ គឺ ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈ រចមង
លកើ តលឡើង លប្ោោះថាកាេែិ តត ែួ ងលនោះលកើ តលឡើងលហើ យ ចខេេេងគ គឺ ការលកើ តជាប្ប់តគ្ននននេេងគ
ក៏

ប្ប់ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ លទើ ប្បែូ ែជាកាត់ ោដែ់ ចខេេេងគទ្វំងលនាោះ ។
ោកយថា នឹ កែេ់ រូ បារមម ណ៍នុ ោះឯង លសែកតី ថា ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នែិ តតចែេលកើ តលឡើងលនាោះ

រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយកិ ែចរប្បស់ខែួន

គឺ ការនឹ កែេ់ អារមម ណ៍ចែេែេ់ គនែ ងទ្វារលហើ យ

នុ ោះឯង គឺ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅែូ ែជាការនឹ កគិ តថា “លនោះអាី លៅ” ឬ “លនោះចនរូ បារមម ណ៍” ែូ លចានោះ ។
ោកយថា ែកខ េុ ិ ញ្ញាណចែេល ើ ញរូ បារមម ណ៍នុ ោះឯង គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណចែេមានកិ ែច គឺ ការ
ល ើ ញរូ បារមម ណ៍នុ ោះឯងលដាយប្ប្បែកេ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការទទួ េនូ េរូ បារមម ណ៍ លនាោះនន
ែិ តតែួ ងប្បនាាប្ប់លៅ ។
សួ រថា “ែកខ ុគនាិ យ (ែកខ ុប្បស្លទលនាោះ) នុ ោះឯង មិ នចមនឬចែេសលប្មែកិ ែច គឺ ការ
ល ើ ញរូ បារមម ណ៍ មិ នចមនែកខ ុេិញ្ញាណលទ លប្ោោះប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា ែកខ នា
ុ រូ ប្បំ ទិ ស្លា ល ើ ញរូ ប្ប
លដាយែកខ ុ” ែូ លែន ោះ ។
លឆែើ យថា “មិ នចមនែូ ែចែេលោកសួ រលនាោះលទ លប្ោោះែកខ ុគនាិ យជារូ ប្បធម៌ មិ នមាន
អំ ណាែកន ុងការល ើ ញរូ បារមម ណ៍ លប្ោោះរូ ប្បធម៌ ទ្វំងឡាយ ជាធមម ជាតិ ខាាក់ ប្ប្បសិ នលប្បើ ែកខ ុ-
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គនាិ យលនាោះល ើ ញរូ បារមម ណ៍បានលស្លត កាេលប្បើ ែូលចានោះ ែកខ ុគនាិ យលនាោះ សូ មបីប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្ពម
ជាមួ យេិ ញ្ញាណែនទចែេមិ នចមនែកខ ុេិញ្ញាណ

ក៏ រចមងល ើ ញរូ ប្បភាពបាន

សូ មបីមានែកខ ុគនាិ យលៅប្គប្ប់លេោចែេសតា មានជី េិត

ចតប្បាកែថា

ចតកាេលប្បើ មិនមានេិ ញ្ញាណចែេ

លៅថា ែកខ ុេិញ្ញាណអាប្ស័ យលហើ យ កន ុងលេោលនាោះ សូ មបីមានេិ ញ្ញាណែនទប្ប្បប្ពឹ តតលៅក៏ មិន
មានការល ើ ញរូ ប្បលឡើយ” ។
សួ រលទៀតថា

“េិ ញ្ញាណចែេអាប្ស័ យនឹ ងែកខ ុគនាិ យ

ឬចែេសលប្មែកិ ែច

គឺ ការ

ល ើ ញរូ បារមម ណ៍ ប្ប៉ាុ ចនត េិញ្ញាណលនោះជានាមធម៌ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅមិ ន លទើ សទ្វក់ កន ុងទី ទ្វំងពួ ង
កាេលប្បើ ែូលែន ោះ េិ ញ្ញាណលនាោះរចមងល ើ ញរូ បារមម ណ៍បាន សូ មបីេតថ ុែនទមានជញ្ញជំងជាលែើ ម
ប្បិ ទបាំង” ?
លឆែើ យថា “េិ ញ្ញាណចែេអាប្ស័ យនឹ ងែកខ ុគនាិ យនុ ោះឯង ចែេសលប្មែកិ ែច គឺ ការ
ល ើ ញរូ បារមម ណ៍ លហើ យនឹ ងល ើ ញរូ បារមម ណ៍ចែេមានេតថ ុប្កាស់មានជញ្ញជំងជាលែើ ម ប្បិ ទ
បាំងបានក៏ លទ លប្ោោះខាោះពនែឺ ចតសប្មាប្ប់រូ បារមម ណ៍ចែេសថិ តលៅកន ុងេតថ ុថាែ មានចកេផេិ ក
ជាលែើ ម

េិ ញ្ញាណលនោះនឹ ងល ើ ញបាន

លប្ោោះមានពនែឺ

ប្ប៉ាុ ចនត ោកយចែេប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា

“ល ើ ញរូ ប្បលដាយែកខ ”ុ លនោះ គប្បបីប្ជាប្បថា ជានិ សេយលវាោរ (ោកយលោេែេ់ ទី អាប្ស័ យ)
លោេែេ់ ែកខ ុចែេជាទី អាប្ស័ យរប្បស់ែកខ ុេិញ្ញាណ ែូ ែោកយថា “មញ្ញច ឧកក ែ
ុ ាឹ កលរានតិ
ចប្គទ្វំងឡាយលធាើ នូេការចប្សកលោ៊ោ” មានលសែកតី ថា ប្បុ គគេអន កលែកលេើ ចប្គលធាើ ការចប្សក
លោ៊ោ ែូ លចានោះ ។
ោកយថា

សមបែិ ែេនៈែិ តតចែេទទួ េយករូបារមម ណ៍នុ ោះឯង

គឺ សមបែិ ែេនៈែិ តត

ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅែូ ែជាទទួ េយករូ បារមម ណ៍ចែេែកខ ុេិញ្ញាណល ើ ញលហើ យនុ ោះឯង

លែើ មបី

ប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការពិ ចារណាននែិ តតែួ ងប្បនាាប្ប់លៅ ។
ោកយថា សនតី រណែិ តតចែេពិ ចារណារូ បារមម ណ៍នុ ោះឯង គឺ សនតី រណែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តត
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លៅែូ ែជាពិ ចារណា

គឺ ពិ ចារណារូ បារមម ណ៍ចែេសមបែិ ែេនៈទទួ េលហើ យនុ ោះឯង

លែើ មបី

ប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការកាត់ កតី ននែិ តតែួ ងប្បនាាប្ប់លៅ ។
ោកយថា

លវាែា ពានែិ តតចែេកាត់ កតី រូបារមម ណ៍នុ ោះឯង

គឺ មលនាទ្វារាេជជ នែិ តតចែេលធាើ

លវាែា ពានកិ ែចគឺ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅែូ ែជាកាត់ កតី អារមម ណ៍ចែេសនតី រណបានពិ ចារណាលហើ យនុ ោះឯង ។
ោកយថា កាមាេែរជេន ។េ។ ចែេបានប្បែច័ យលហើ យ គឺ កាមាេែរជេនែួ ងណាមួ យ
ចែេបានប្បែច័ យលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើង មានលយនិ លស្លមនសិ ការជាលែើ ម តាមសមគួ រែេ់ ជាតិ
រប្បស់ខែួន ។
ោកយថា រចមងសា ោះុ លៅ ៧ វារៈលដាយលប្ែើ ន គឺ រចមងសា ុោះលៅ ៧ ខណៈលដាយលប្ែើ ន
គប្បបីប្ជាប្បថា លោកលប្ប្បើ ោកយថា “លដាយលប្ែើ ន” លប្ោោះលពេខែោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅតិ ែជាងលនាោះ គឺ
កន ុងលពេសនែ ប្ប់ កាមជេនៈលនោះសា ុោះលៅប្តឹ មចត ៦ វារៈ កន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ សា ុោះលៅប្តឹ មចត ៥
វារៈ ។
ោកយថា តទ្វេមព នេិ បាកែិ តត ២ ខណៈចែេជាប្ប់តាមជេនៈរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាម
សមគួ រ គឺ កាមេិ បាកែិ តត ចែេលធាើ កិែចតទ្វេមព នៈ ១១ ែួ ងណាមួ យ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ខណៈ ជាប្ប់
តាមជេនៈលៅកន ុងរូ បារមម ណ៍ ចែេមានអាយុ លៅសេ់ ប្គប្ប់ប្គ្នន់ អាែឲ្យតទ្វេមព នៈប្ប្បប្ពឹ តត
លៅបាន ២ ខណៈ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមសមគួ រ គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមសមគួ រែេ់ ការ
កំណត់ លទៀងទ្វត់ ននតទ្វេមព នៈ (តទ្វេមព ននិ យម) មានអារមម ណ៍ ជេនៈ និ ងសតា លោេគឺ
តទ្វេមព នៈរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាអតិ មហនាតរមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

រចមងជាប្ប់

តាមជេនៈចែេជាកាមជេនៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ និ ងរចមងលកើ តែេ់ សតា កន ុងកាមេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ លសែកតី
ពិ ស្លតរទ្វក់ ទងនឹ ងតទ្វេមព ននិ យមលនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយនឹ ងលោេខាងមុ ខ ។
ោកយថា តអំ ពីលនាោះលៅក៏ មានការធាែក់ ែុោះកាន់ េេងគ លសែកតី ថា តអំ ពីលនាោះលៅ គឺ កាេ
តទ្វេមព នៈខណៈទី ២ រេត់ លៅ ក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ គឺ មានែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅែូ ែជា
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ធាែក់ ពី ភាពជាេិ ថីែិ តតលៅជាេេងគ ចែេរាប្ប់ថាជាេិ ថីេិ មុតតែិ តត (ែិ តតផុ តចាកេិ ថី) ។
កន ុងអធិ ការលនោះ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការយេ់ ទ្វក់ ទងនឹ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននេិ ថីែិ តត
បានលដាយងាយ ប្ពោះអែា កថាចារយបាននាំយកលរឿងឧប្បមាទ្វំងឡាយ មកជាស្លធកៈកន ុងគមពី រ
អែា កថាទ្វំងឡាយ កន ុងទី លនោះ សូ មលេើ កមកសចមត ងមួ យលរឿង គឺ លរឿងប្បុ រសអន កប្បរិ លភាគ
ចផែ ស្លាយ ។
មានលរឿងែំ ណាេថា ប្បុ រសមានក់ លែកទទូ រសំ ពត់ លៅប្តង់គេ់ ស្លាយ ចែេមានចផែ
មួ យលែើ ម ភា្ក់ លឡើងលដាយសំ លឡងស្លាយមួ យចផែ ចែេធាែក់ ែុ ោះកន ុងទី ជិ ត លទើ ប្បលប្បើ កសំ ពត់
លែញអំ ពីសីសៈ លប្បើ កចេន កលមើ េលហើ យ ក៏ ចាប្ប់យកចផែ ស្លាយលនាោះ ប្ែបាែ់ លហើ យហិ តលមើ េ
េុ ោះែឹ ងថាទុ ំ ក៏ប្បរិ លភាគ លហើ យលេប្បស្លាយចែេលៅកន ុងមាត់ ែូ េលៅប្ពមទ្វំងលសែ សម៍ លហើ យ
ក៏ បានលែកេក់ កនុងទី នុ ោះឯង តលៅលទៀត ។
កន ុងកាេទ្វំង ៩ មានកាេចែេលែកេក់ ជាលែើ មលនាោះ កាេននេេងគ លប្ប្បៀប្បែូ ែកាេ
ចែេប្បុ រសលែកេក់ , កាេចែេអារមម ណ៍ជាមួ យប្បស្លទប្ប៉ា ោះខាប្ប់គ្នន លប្ប្បៀប្បែូ ែកាេចែេចផែ
ស្លាយធាែក់ ែុ ោះ, កាេចែេប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈនឹ កែេ់ អារមម ណ៍លប្ប្បៀប្បែូ ែកាេចែេប្បុ រសភា្ក់
លឡើងលដាយសំ លឡងរប្បស់ចផែ ស្លាយធាែក់ លនាោះ,

កាេចែេែកខ ុេិញ្ញាណលកើ តលឡើងល ើ ញ

រូ បារមម ណ៍លប្ប្បៀប្បែូ ែកាេចែេប្បុ រសលប្បើ កចេន កលមើ េ,
អារមម ណ៍លប្ប្បៀប្បែូ ែកាេចែេប្បុ រសចាប្ប់យកចផែ ស្លាយ,

កាេចែេសមបែិ ែេនៈទទួ េយក
កាេចែេសនតី រណៈពិ ចារណា

អារមម ណ៍លប្ប្បៀប្បែូ ែកាេចែេប្បុ រសប្ែបាែ់ ចផែ ស្លាយ, កាេចែេលវាែា ពានៈកាត់ កតី អារមម ណ៍
លប្ប្បៀប្បែូ ែកាេចែេប្បុ រសហិ តចផែ ស្លាយកាត់ លសែកតី ថាទុ ំ , កាេចែេជេនៈសា ុោះលៅលប្ប្បៀប្ប
ែូ ែកាេចែេប្បុ រសប្បរិ លភាគ (ទំ ោ) ចផែ ស្លាយលនាោះ, កាេននតទ្វេមព នៈលប្ប្បៀប្បែូ ែកាេ
ចែេប្បុ រសលេប្បស្លាយចែេលៅកន ុងមាត់ ែូ េលៅប្ពមទ្វំងលសែ សម៍ , កាេននេេងគលប្ប្បៀប្បែូ ែ
កាេចែេប្បុ រសលនាោះលែកេក់ តលៅលទៀត ែូ លែន ោះឯង ។
ឧប្បមាចែេលេើ កមកសចមត ងលនោះ ជាការប្ប្បកាសឲ្យែឹ ងនូ េអាី ? ជាការប្ប្បកាសឲ្យែឹ ង
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ែេ់ ភាេៈននធម៌ ទ្វំងឡាយមិ នប្ែឡូកប្ែឡំគ្ននលដាយកិ ែច យ៉ាងលនោះគឺ ៖ កិ ែចរប្បស់អារមម ណ៍
ប្តឹ មចតប្ប៉ា ោះខាប្ប់នឹ ងប្បស្លទប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ,

កិ ែចរប្បស់ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈ

ប្តឹ មចតនឹ កែេ់ អារមម ណ៍

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ, កិ ែចរប្បស់ែកខ ុេិញ្ញាណប្តឹ មចតល ើ ញប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ, កិ ែចរប្បស់សមបែិ ែេ នៈប្តឹ មចតទទួ េ
អារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ,

កិ ែចរប្បស់សនតី រណៈប្តឹ មចតពិ ចារណាអារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ,

លវាែា ពានៈប្តឹ មចតកាត់ កតី អារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ,

កិ ែចរប្បស់

កិ ែចរប្បស់ជេនៈប្តឹ មចតសា ុោះលៅលដាយអាការ

ចែេលស្លយរសរប្បស់អារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ, កិ ែចរប្បស់តទ្វេមព នៈ ប្តឹ មចតកាន់ យកអារមម ណ៍
ចែេជេនៈលស្លយលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ លែន ោះឯង ។
ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះ សូ មបីមិនមានអន កប្បប្បួ េែឹ កនាំលដាយន័ យថា “អន កែូ រ
មានល្មោះថា អាេជជ នៈ ែូ រប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់អំ ពីេេងគ ែុោះ, ែំ ចណកអន កែូ រមាន
ល្មោះថា ែកខ ុេិញ្ញាណ ែូ រប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់អំ ពីអាេជជ នៈែុ ោះ ” ែូ លែន ោះ ជាលែើ ម
ក៏ លដាយ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះបាន លដាយអំ ណាែននែិ តត និ យម ែូ ែឧតុ និ យ ម និ ង
ពី ជនិ យមជាលែើ ម ។
លែើ មបីឲ្យជាក់ ែាស់កន ុងលសែកតី លនោះ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បលសែកតី ទ្វក់ ទងនឹ ងនិ យម ៥
ែូ ែតលៅលនោះ ៖
ចមនពិ ត កន ុងអែា កថាអែា ស្លេិ នី (១) បានលោេទុ កយ៉ាងលនោះថា ៖
ឥមសមឹ ប្បន ឋាលន ប្បញ្ច េិធំ និ យមំ នាម គណាឹសុ េិជនិ យមំ ជាលែើ ម ចប្ប្បថា “កន ុង
ឋានៈលនោះ

(គឺ កន ុងវារៈចែេលោេែេ់ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមេំ ដាប្ប់គ្ននននែិ តតលនោះ)

អាចារយ

ទ្វំងឡាយកាន់ យកលរឿងល្មោះថា និ យម ៥ មកសចមដ ង គឺ ពី ជនិ យម ការកំណត់ លទៀងទ្វត់
ននពូ ជ ១, ឧតុ និ យម ការកំណត់ លទៀងទ្វត់ ននរែូ េ ១, កមម និយមការកំណត់ លទៀងទ្វត់ នន
កមម ១, ធមម និយមការកំណត់ លទៀងទ្វត់ ននេតថ ុចែេមានសភាពយ៉ាងលនាោះជា ធមម តា ១, ែិ តត-

(១) អែា ស្លេិ នី ទំ .៣៣០
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និ យម ការកំណត់ លទៀងទ្វត់ ននែិ តត ១” ។
កន ុងប្បណា
ត និ យម ៥ យ៉ាងលនាោះ ការចែេពូ ជលនាោះៗឲ្យផេ (ឬមានអាការ) ែូ ែគ្នននឹ ង
ពូ ជប្ប្បលេទែូ ែគ្ននលនាោះ គឺ លែើ មប្ប្បោយ (សចណតកប្ជុង) ចតងលបាោះប្តួយលៅទិ សខាងលជើ ង,
ទកខិ ណេេែិ (េេែិ ស្លតំ) កាេលឡើងលែើ មល

ើ ចតងវារព័ ទធលៅខាងស្លតំ, ោក

លៅរកប្ពោះអាទិ តយ េេែិ គនាី ស ចតងលឆ្លពោះមុ ខលៅរកលែើ មល

ូ ករ័ តនចតងចប្បរមុ ខ

ើ ចតមយ៉ាង, ចផែ ែូង ចតងមានរនធ លៅ

ចផន កខាងលេើ ែូ លែន ោះជាលែើ ម លនោះល្មោះថា ពី ជនិ យម ។
ការចែេលែើ មល

ើ ទ្វំងលនាោះៗ លែញោក ចផែ និ ងោស់សែឹ កប្ពមគ្ននចតមត ងកន ុងសម័ យ

លនាោះៗ ល្មោះថា ឧតុ និ យម ។
ការចែេកមម លនាោះៗ

ឲ្យេិ បាកែូ ែគ្នននឹ ងកមម លនាោះៗ

យ៉ាងលនោះ

គឺ កមម ចែេជា

តិ លហតុ កៈ ឲ្យេិ បាកចែេជា តិ លហតុ កៈ ជាទុ លហតុ កៈ និ ងជាអលហតុ កៈ, កមម ចែេជា
ទុ លហតុ កៈឲ្យេិ បាកជាទុ លហតុ កៈ និ ងជាអលហតុ កៈ មិ នឲ្យេិ បាកចែេជា តិ លហតុ កៈ ែូ លែន ោះ
ល្មោះថា កមម និយម សូ មបីភាេៈចែេកមម សលប្មែលហើ យ េុ ោះបានការប្ពមលប្ពៀងលដាយ
ប្បែច័ យែនទ ក៏ ឲ្យេិ បាកចែេមិ នអាែលជៀសវាងបាន ល្មោះថា កមម និយមនុ ោះឯង ។
ែំ ចណក ការកលប្មើ កញ័រននមុឺ នលោកធាតុ
ប្ទង់ែុោះចាប្ប់ប្បែិ សនធិ ,

កន ុងប្គ្នចែេប្ពោះលោធិ សតា ទ្វំងឡាយ

កន ុងប្គ្នចែេប្ទង់ប្ប្បសូ តចាកប្ពោះគេ៌ រប្បស់ប្ពោះមាតា,

កន ុងប្គ្នចែេ

ប្តាស់ែឹ ង, កន ុងប្គ្នចែេប្ទង់សចមដ ងនូ េប្ពោះធមម ែកក , កន ុងប្គ្នចែេប្ទង់ដាក់ ប្ពោះជនាមយុ សងាខរ
និ ងកន ុងប្គ្នចែេប្ទង់រេ
ំ ត់ ខនធ ប្បរិ និោាន ល្មថា ធមម និយម ។
ែំ ចណកលសែកតី ថា កាេប្បស្លទប្តូេអារមម ណ៍ប្ប៉ា ោះខាប្ប់លហើ យ អន កលធាើ កតី អន កលប្ប្បើ ឲ្យលធាើ
កតី ថា “អន កែូ រមានល្មោះថា អាេជជ នៈ ។េ។ អន កែូ រមានល្មោះថា ជេនៈ” ែូ លែន ោះ មិ នមាន
លឡើយ ប្ប៉ាុ ចនត ចាប្ប់តាំងពី កាេចែេប្បស្លទប្តូេអារមម ណ៍ប្ប៉ា ោះខាប្ប់លហើ យ ែិ តត គឺ កិ រិយមលនាធាតុ
រចមងកាត់ ោដែ់ ចខេេេងគ, ែកខ ុេិញ្ញាណរចមងឲ្យសលប្មែទសេនកិ ែច, េិ បាកមលនាធាតុ រចមង
ឲ្យសលប្មែសមបែិ ែេនកិ ែច, េិ បាកមលនាេិ ញ្ញា ណធាតុ រចមងឲ្យសលប្មែសនតី រណកិ ែច, កិ រិយ-
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មលនាេិ ញ្ញាណធាតុ រចមងឲ្យសលប្មែលវាែា ពានកិ ែច,

ជេនៈរចមងលស្លយរសរប្បស់អារមម ណ៍

តាមធមម តារប្បស់ខែួន នុ ោះឯង ែូ លែន ោះ ល្មោះថា ែិ តត និ យម កន ុងអធិ ការននេិ ថីែិ តត លនោះសំ លៅយក
ែិ តតនិ យម លសែកតី ថា េិ ថីែិ តតរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមេំ ដាប្ប់គ្ននលដាយអំ ណាែែិ តត និ យម ។
ោកយថា ខណៈែិ តត ១៧ ខណៈលដាយអំ ណាែែិ តតប្ប
ុ ាទប្តឹ មចតប្ប៉ាុ លណណោះ ល្មោះថា
ប្បរិ ប្បូណ៌ លសែកតី ថា េិ ថីែិ តតតាមប្បញ្ច ទ្វារ ល្មោះថា ប្បរិ ប្បូណ៌ គឺ មិ នខាោះខាតលឡើយ លដាយ
អំ ណាែការមានែិ តតុប្បាទប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍លនាោះ ែំ នួនប្តឹ មចតប្ប៉ាុ លណណោះ គឺ
ែូ ែចែេលោេមកលនោះ ។
ោកយថា លប្ោោះអធិ ប្បាយបានថា ជាេិ ថីែិតតប្ប
ុ ាទ ១៤ ខណៈ ជាលែើ ម គឺ លប្ោោះសំ លៅថា
មានេេងគកនែ ងលៅចែេលៅថា អតី តេេងគ ១ ខណៈ មានេេងគញ័រ ២ ខណៈ មានេិ ថី
ែិ តតុប្បាទ មានអាេជជ នៈជាខាងលែើ ម មានតទ្វេមព នៈជាទី ប្បំ ផុតរួ មគ្នន ១៤ ខណៈ ។
ោកយថា អារមម ណ៍លនោះជាអារមម ណ៍ល្មោះថា អតិ មហនាតរមម ណ៍ គឺ អារមម ណ៍ចែេមាន
អាយុ កនែ ងលៅលសមើ នឹ ងែិ តត ១ ខណៈ លហើ យលទើ ប្បែេ់ គនែ ងទ្វារ លនោះល្មោះថា អតិ មហនាតរមម ណ៍ គប្បបីប្ជាប្បថា សូ មបីេិថីចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ល្មោះលនោះ ក៏ រចមងមានល្មោះ
តាមអារមម ណ៍ថា អតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថី បានន័ យថា អតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថីលនាោះ មានអតី តេេងគប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្តឹ មចត ១ ខណៈ ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយមិ នបានលោេែេ់ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ែ៏ លសស
មានសទ្វារមម ណ៍ជាលែើ ម ចែេមកប្ប៉ា ោះខាប្ប់ប្បស្លទែ៏ លសស មានលស្លតប្បស្លទជាលែើ ម លប្ោោះ
មានន័ យែូ ែគ្នននឹ ងរូ បារមម ណ៍ចែេមកប្ប៉ា ោះខាប្ប់នឹ ងែកខ ុប្បស្លទនុ ោះឯង ។
មហនាតរមម ណ៍
ែំ ចណក អារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ មានមិ នេម មែេ់ ការលកើ តលឡើងននតទ្វេមព នៈមកែេ់ គនែ ងទ្វារ ល្មោះថា មហនាតរមម ណ៍ កន ង
ុ ទី ប្បំ ផុតននជេនៈ(ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ) កន ុង
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មហនាតរមម ណ៍លនាោះ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ ចតមត ង មិ នមានតទ្វេមព នៈលកើ តលឡើងលឡើយ ។
អធិ ប្បាយមហនាតរមម ណ៍
ោកយថា អារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ គឺ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ កនែ ងលៅ លសមើ នឹ ង
ែិ តត ២ ឬ ៣ ខណៈ លហើ យលទើ ប្បមកែេ់ គនែ ងទ្វារ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ កនែ ងលៅយ៉ាង
លនោះ

រចមងមានអាយុ លៅសេ់ ប្គប្ប់ប្គ្នន់ ឲ្យែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

អាប្ស័ យនឹ ងអារមម ណ៍លនាោះ

ប្តឹ មចត ១៥ ឬ ១៤ ខណៈែិ តត លហើ យលទើ ប្បអស់អាយុ ការចែេប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា
កន ង
ុ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ ១៤ ខណៈែិ តតលនោះ គប្បបីប្ជាប្បថា លោកលោេសំ លៅយកកន ុង
ប្គ្នចែេអារមម ណ៍មានអាយុ កនែ ងលៅ ៣ ខណៈ លហើ យលទើ ប្បមកែេ់ គនែ ងទ្វារ កន ុងអារមម ណ៍
ចែេមានអាយុ កនែ ងលៅមុ ន

៣

ខណៈយ៉ាងលនោះរចមងមានែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យនឹ ង

អារមម ណ៍លនាោះ ១៤ ខណៈ ចាប្ប់តាំងអំ ពីេេងគ ញ័រខណៈែំ ប្បូងលៅរហូ តែេ់ ជេនៈខណៈទី ៧
លកើ តលឡើងលហើ យក៏ រេត់ លៅ

អារមម ណ៍រចមងអស់អាយុ ប្ពមគ្នននឹ ងការរេត់ លៅននជេនៈ

ខណៈទី ៧ លនាោះ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ រចមងមិ នមានអាយុ រប្បស់អារមម ណ៍ចែេលៅសេ់ លែើ មបីការ
លកើ តលឡើងននតទ្វេមព នៈ លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា មិ នមានតទ្វេមព នៈ
លកើ តលឡើង កាេមិ នមានេិ ថីែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅ លប្ោោះអារមម ណ៍អស់អាយុ មុ នយ៉ាងលនោះ រចមង
មាន

េេងគែិតតនុ ោះឯងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បនាាប្ប់ពី ជេនែិ តតខណៈទី

៧

លនាោះ

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “កន ុងទី ប្បំ ផុតននជេនៈ កន ង
ុ មហនាតរមម ណ៍លនាោះ មានការធាែក់ ែុោះ
កាន់ េេងគចតមត ង” ែូ លែន ោះ ។
សួ រថា ប្ប្បសិ នលប្បើ អារមម ណ៍មានអាយុ កនែ ងលៅ ៣ ខណៈ មានអាយុ លៅសេ់ ប្តឹ មចត
លសមើ នឹ ងែិ តត ១៤ ខណៈ រចមងមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅែូ ែចែេបានលោេលនាោះ មិ នសងេ័យលទ
ប្ប៉ាុ ចនត លប្បើ អារមម ណ៍មានអាយុ កនែ ងលៅប្តឹ មចត ២ ខណៈ មានអាយុ លៅសេ់ ១៥ ខណៈ
អារមម ណ៍ែូ ែលនោះ មានអាយុ លៅសេ់ េម មប្គប្ប់ប្គ្នន់ ជាប្បែច័ យឲ្យតទ្វេមព នៈលកើ តលឡើងបាន
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១ ខណៈ មិ នចមនឬ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ លប្ោោះលហតុ អាី ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បមិ នលោេទុ កជា
ប្ប្បការមួ យលទៀតថា “មានេម មែេ់ ការលកើ តលឡើងននតទ្វេមព នៈ ១ ខណៈ” ែូ លែន ោះលៅ ?
លឆែើ យថា សូ មបីកនុងអារមម ណ៍ចែេមានអាយុ ១៥ ខណៈែិ តត ចែេមានអាយុ លៅ
សេ់ េម មប្គប្ប់ប្គ្នន់ លែើ មបីឲ្យែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាពជាេិ ថីប្បនាាប្ប់អំ ពីជេនខណៈទី ៧ បាន
ប្តឹ មចត ១ ខណៈែិ តតក៏ លដាយ ប្ប៉ាុ ចនត តទ្វេមព នែិ តតលនោះ កាេនឹ ងលកើ តលឡើង រចមងលកើ តលឡើង
២ ខណៈ លប្បើ អារមម ណ៍មានអាយុ លៅសេ់ មិ នប្គប្ប់ប្គ្នន់ ឲ្យខណៈទី ២ លកើ តលឡើងបានលទ ឲ្យ
លកើ តលឡើងបានប្តឹ មចត ១ ខណៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងមិ នលកើ តលឡើងលឡើយ លប្ោោះកន ុងប្ពោះបាេី
ប្បែិ ែចសមុ ប្បាទេិេងគ ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់កំណត់ ការលកើ តលឡើងននតទ្វេមព នៈទុ ក ២ វារៈ
សូ មបីកនុង អែា កថាសលមាមហេិ លនាទនី (១) លោកក៏ បានលោេទុ កយ៉ាងែាស់ោេ់ លហើ យថា
“ែិ តតប្បបេតតិ គណាយំ ប្បន សពា ទ្វាលរសុ តទ្វរមម លណ លទា ឯេ ែិ តតវារា អាគតា ែំ ចណកកន ុង
ការរាប្ប់វារៈននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ែិ តត តទ្វេមព នែិ តត ២ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះមកលហើ យកន ុងទ្វារ
ទ្វំងពួ ង” ែូ លែន ោះ ។
ែំ ចណកោកយចែេប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេទុ កកន ុងគមពី រ ប្បរមតថ េិ និែេ័យ ថា “សកឹ លទា
វា តទ្វេមព ំ សកិ មាេជជ នាទលយ តទ្វេមព នៈរចមងលកើ ត ១ ឬ ២ វារៈ អាេជជ នៈជាលែើ មរចមង
លកើ ត ១ វារៈ” ែូ លែន ោះ ោកយលនាោះប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា លប្ោោះលោកលោេអនុ លោមតាមមតិ
រប្បស់ មជឈិមភាណកាចារយ (អាចារយអន កប្បលប្ងៀនគមពី រមជឈិមនិ កាយ) ចតលប្ោោះវាទៈរប្បស់
មជឈិមភាណកាចារយ ប្តូេប្បែិ លសធលហើ យ កន ុងអែា កថាសលមាមហេិ លនាទនី លប្ោោះមិ ន ប្សប្បគ្នន
នឹ ងប្ពោះបាេី ចែេលោេទុ កមុ នលហើ យ លប្ោោះែូ លចានោះ សូ មបីប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ ក៏ មិនលោេែេ់
ការលកើ តលឡើងប្តឹ មចត ១ វារៈននតទ្វេមព នៈទុ កកន ុងគមពី រ អេិ ធមម តថសងគហៈ លនោះ និ ងកន ុងគមពី រ
នាមរូ ប្បប្បរិ លែេ ទ លប្ោោះលោកក៏ មិនប្បាថានយកចែរ ។

(១) អែា កថាសលមាមហេិ លនាទនី ៤៩/៣០២ (ពុ ទធិកប្បណឌិតសភា)
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គប្បបីប្ជាប្បថា សូ មបីេិថីែិ តត រចមងមានល្មោះប្សប្បតាមអារមម ណ៍ថា មហនាតរមម ណ៍េិ ថី
បានន័ យថា មហនាតរមម ណ៍េិ ថីជាេិ ថីចែេមានេេងគែិតត ចែេលៅថា អតី តេេងគ លនាោះកនែ ង
លៅប្ពមគ្នននឹ ងអារមម ណ៍លនាោះ ២ ឬ ៣ ខណៈនុ ោះឯង ។
ប្បរិ តាតរមម ណ៍
អារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ មកែេ់ គនែ ងទ្វារ មិ នេម មសូ មបីែេ់ ការលកើ តលឡើង
ននជេនៈ ល្មោះថា ប្បរិ តាតរមម ណ៍ កន ង
ុ ប្បរិ តាតរមម ណ៍លនាោះ សូ មបីចតជេនៈ ក៏ មិនលកើ តលឡើង
លវាែា ពានៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ឬ ៣ វារៈ តអំ ពីលនាោះលៅក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ
នុ ោះឯង ។
អធិ ប្បាយប្បរិតាតរមម ណ៍
ោកយថា អារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ គឺ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ កនែ ងលៅ លសមើ នឹ ង
ខណៈែិ តតចែេកនែ ងលៅ (អតី តេេងគ) លប្ែើ នជាង ៣ ខណៈ ។
ោកយថា មិ នេម មសូ មបីែេ់ ការលកើ តលឡើងននជេនៈ គឺ មានអាយុ លៅសេ់ មិ នប្គប្ប់
ប្គ្នន់ សូ មបីែេ់ ការលកើ តលឡើងននជេនៈ ៧ ខណៈ ចមនពិ ត អារមម ណ៍លនោះសូ មបី មានអាយុ លៅ
សេ់ រហូ តែេ់ ឋានៈការលកើ តលឡើងននជេនៈ លប្ោោះលៅសេ់ លសមើ នឹ ង ៦ ខណៈែិ តតក៏ លដាយ ក៏
មិ នជាប្បែច័ យែេ់ ការលកើ តលឡើងននជេនៈ លប្ោោះលខេោយកមាែំង លប្ោោះលហតុ ចែេមានអាយុ
តិ ែនុ ោះឯង លប្ោោះថាជេនៈកាេនឹ ងលកើ តលឡើងរចមងលកើ តលឡើងកន ុងអារមម ណ៍ ចែេមានអាយុ
លប្ែើ នេម មនឹ ងឲ្យខែួនប្ប្បប្ពឹ តតលៅែេ់

៧ វារៈនុ ោះឯង លដាយការកំណត់ ចែេជាជេននិ យម

ប្ប្បសិ នលប្បើ មានអាយុ មិ នប្គប្ប់ប្គ្នន់ លែើ មបីឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានែេ់ ៧ វារៈ ជេនៈលនាោះក៏ រចមង
មិ នលកើ តលឡើងលឡើយ សូ មបីប្តឹ មចត ១ ខណៈែិ តត លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថីលនោះ លទើ ប្បមាន
ការរេត់ លៅប្តឹ មលវាែា ពានែិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា

“លវាែា ពានៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ឬ ៣ វារៈ” ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា ២ ឬ ៣ វារៈ មានលសែកតី ថា លវាែា ពា នៈប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ វារៈខែោះ ៣ វារៈខែោះ
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អធិ ប្បាយថា យ៉ាងតិ ែ ២ វារៈ ។
សួ រថា អារមម ណ៍ចែេរាប្ប់ថា ជាប្បរិ តាតរមម ណ៍លនោះ រចមងជាអារមម ណ៍ចែេមានអាយុ
កនែ ងលៅលហើ យ លៅសេ់ ប្គប្ប់ប្គ្នន់ ឲ្យលវាែា ពានែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្ែើ នជាង ៤ វារៈ លប្ោោះលហតុ
អាី លទើ ប្បលោកលោេថា “២ ឬ ៣ វារៈ” យ៉ាងលនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លវាែា ពានែិ តត ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្ែើ នជាង
៣ វារៈមិ នបានលទឬ ?
លឆែើ យថា

ពិ តចមនលហើ យ

លវាែា ពានែិ តត មិ នអាែប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្ែើ នជាង

៣

វារៈ

លប្ោោះែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្ែើ នជាង ៣ វារៈលនាោះ ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់សចមត ងទុ ក សប្មាប្ប់
ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែអាលសេនប្បបែច័ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
ប្ទង់សចមត ងទុ កកន ង
ុ ប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយជេនកិ ែចប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

ប្ប៉ាុ ចនត អាលសេនប្បបែច័ យលនោះ
មិ នចមនលដាយកិ ែចលប្ដពី

លនោះលទ លប្ោោះែូ លចានោះ លវាែា ពានែិ តតលនោះ លទើ ប្បមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលប្ែើ ន ៣ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
ែូ លែន ោះឯង ។
ែំ ចណកប្ពោះអាននាាចារយ (អន កចតងែី កាប្ពោះអេិ ធមម ) អធិ ប្បាយការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់
េិ ថីែិ តត កន ុងប្បរិ តាតរមម ណ៍ទុ កយ៉ាងលនោះថា

“េិ ថីែិ តតចែេមានលវាែា ពា នៈជាទី ប្បំ ផុតមិ នមានលទ

លប្ោោះថា លវាែា ពានៈកាេលកើ តលឡើងរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាពជាអននត រប្បបែច័ យែេ់ កុ សេ
ជេនៈ, អកុ សេជេនៈ និ ងកិ រិយជេនៈ ជាន់ កាមាេែរយ៉ាងលទៀងទ្វត់ រចមងមិ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
លដាយប្ប្បការែនទពី លនោះលទ លប្ោោះប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគ ប្តាស់អាេជជ នែិ តតទ្វំងឡាយទុ កលដាយ
ភាពជាប្បែច័ យែេ់ ជេនៈ

ែូ ែចែេបានលោេមកលហើ យែូ លែន ោះថា

“អាេជជ នា

កុ សោនំ

ខនាធនំ អកុ សោនំ ខនាធនំ អននត រប្បបែច លយន ប្បែច លយ អាេជជ នៈទ្វំងឡាយរចមងជាប្បែច័ យលដាយ
អននត រប្បបែច័ យែេ់ កុ សេខនធ ទ្វំងឡាយ ែេ់ អកុ សេខនធ ទ្វំងឡាយ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ប្ប៉ាុ ចនត
លវាែា ពានៈលនោះ ក៏ គឺអាេជជ នែិ តតនុ ោះឯង (មលនាទ្វារាេជជ នែិ តតនុ ោះឯង) លប្ោោះែូ លចានោះ កាេមាន
លវាែា ពានៈលកើ តលឡើងលហើ យ ក៏ មិនអាែោមការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននជេនៈទ្វំងឡាយបានលឡើយ និ ង
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កាេលប្បើ ែូលែន ោះ ភាពជាប្បរិ តាតរមម ណ៍ េិ ថីលទើ ប្បមិ នអាែកំណត់ ទុ កលដាយអំ ណាែការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
រប្បស់លវាែា ពានៈ ២ ឬ ៣ វារៈែូ ែចែេលោេលនាោះបានលឡើយ ចតគប្បបីកំណត់ លដាយភាពជា
េិ ថីចែេមានជេនៈមិ នប្បរិ ប្បូណ៌ គឺ មិ នប្គប្ប់ ៧ វារៈ លប្ោោះមានកមាែំងលខេោយនុ ោះឯង លោេគឺ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ៦ វារៈ កន ុងលពេសនែ ប្ប់ និ ងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ៥ វារៈកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់” ែូ លែន ោះ ។
ប្ពោះអាននាាចារយបានលោេទុ កយ៉ាងលនាោះក៏ ពិតចមនលហើ យ លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ ប្បណឌិតគប្បបី
ប្ជាប្បថា ឱកាសចែេលវាែា ពានៈមិ នអាែជាអននត រប្បបែច័ យែេ់ ជេនៈ លប្ោោះមានភាពខាោះខាតនន
ប្បែច័ យ

ែូ ែែុ តិែិ តតរប្បស់ប្ពោះខីណាប្សពមិ នអាែជាអននត រប្បបែច័ យែេ់ ប្បែិ សនធិ កនុងេពថមី

លប្ោោះភាពខាោះខាតននប្បែច័ យនុ ោះឯង លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បណឌិតរចមងកំណត់ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថីបាន
យ៉ាងលនោះចតមត ងថា “លវាែា ពានៈរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ឬ ៣ វារៈ” ែូ លែន ោះ ែូ ែចែេប្បាកែលៅកន ុង
អែា កថាទ្វំងឡាយនុ ោះឯង ។
អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍
ែំ ចណកអារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ មកែេ់ គនែ ងទ្វារ មិ នប្គប្ប់ប្គ្នន់ ែេ់ ការ
លកើ តលឡើងននលវាែា ពានៈ ជិ តនឹ ងរេត់ ល្មោះថា អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍ កន ុងអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍លនាោះ
មានចតេេងគែេនៈ (េេងគញ័រ) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានការលកើ តលឡើងននេិ ថីែិ តត ។
អធិ ប្បាយអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍
ោកយថា

អារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ

គឺ អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ កនែ ងលៅ

លហើ យ លសមើ នឹ ងខណៈែិ តតចែេកនែ ងលៅលហើ យ ចែេលៅថា អតី តេេងគលនាោះ ១០ លៅ
១៥ ខណៈែិ តត ។
ោកយថា មិ នមានការលកើ តលឡើងននេិ ថីែិ តត លសែកតី ថា មិ នមានការលកើ តលឡើងននេិ ថី
ែិ តត លប្ោោះលហតុ ថា អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍ជាអារមម ណ៍ចែេមានអាយុ តិ ែនប្កចេង យ៉ាងលប្ែើ ន
ប្តឹ មចត ៧ ខណៈែិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ចែេមានមិ នប្គប្ប់ប្គ្នន់ ែេ់ ការលកើ តលឡើងននលវាែា ពានែិ តត ២
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ឬ ៣ វារៈ យ៉ាងលប្ែើ នប្តឹ មចតលធាើ េេងគឲ្យញ័រប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្ប
លោេថា “មានចតេេងគែេនៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ែូ លែន ោះ ។
សួ រថា អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ កនែ ងលៅ ១០ ខណៈែិ តត សូ មបីលៅសេ់ ប្តឹ ម ៧
ខណៈែិ តតក៏ លដាយ ែូ លចានោះក៏ ប្គប្ប់ប្គ្នន់ លែើ មបីការលកើ តលឡើងននលវាែា ពានៈ ១ វារៈ មិ នចមនលទឬ
លប្ោោះលហតុ អាី លោកលទើ ប្បលោេថា “មិ នប្គប្ប់ប្គ្នន់ ែេ់ ការលកើ តលឡើងននលវាែា ពានៈ” និ ងថា
“មានចតេេងគែេនៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ែូ លែន ោះ ?
លឆែើ យថា លវាែា ពានែិ តតលនាោះ បានល្មោះថា ជាជេនប្បែិ បាទកមនសិ ការ (មនសិ ការ
ចែេញុំងជេនែិ តតឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ)

គឺ កាេនឹ ងលកើ តលឡើងរចមងលកើ តលឡើង លែើ មបីប្ប្បលយជន៍

ែេ់ ការញុំងជេនែិ តតទ្វំងឡាយឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ចតកន ុងអារមម ណ៍ចែេមានអាយុ អស់លៅមុ ន
មិ នមានអាយុ លៅសេ់ លែើ មបីការលកើ តលឡើងននជេនៈ សូ មបីប្តឹ មចតមួ យវារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ យ៉ាង
លនោះ ប្ប្បលយជន៍ ណាគប្បបីមានលែើ មបីឲ្យលវាែា ពានែិ តតលនោះបានលធាើ កនុងអារមម ណ៍លនាោះ ប្ប្បលយជន៍
លនាោះមិ នមានលឡើយ កាេមិ នមានការលធាើ ប្ប្បលយជន៍ លវាែា ពានែិ តតលនាោះក៏ រចមងមិ នលកើ តលឡើង
លឡើយ និ ងសូ មបីភាេៈចែេែិ តតមុ នលនោះ មានប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈ ែកខ ុេិញ្ញាណ ជាលែើ ម មិ នលកើ ត
លឡើងកន ុងអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍លនោះ សូ មបីមានអាយុ លៅសេ់

ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បអធិ ប្បាយតាម

ទំ នងែូ ែបានលោេមកលហើ យលនោះ ។
សួ រថា ែលមែើ យចែេលោេមកលនោះ រចមងជំទ្វស់នឹ ងោកយចែេលោេលហើ យកន ុង
ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថី លប្ោោះកន ុងប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថីលនាោះ ជេនៈលកើ តមិ នបានែូ ែគ្នន លដាយការអាងែេ់
ជេននិ យម ចតសូ មបីជេនៈលកើ តមិ នបាន លវាែា ពា នៈក៏ លៅចតលកើ តលឡើងបាន មិ នចមនប្តឹ មចត
១ វារៈ ចតែេ់ លៅ ៣ វារៈចតមត ង លប្ោោះលហតុ អាី លទើ ប្បលកើ តបាន កាេមិ នមានប្ប្បលយជន៍
ទ្វក់ ទងនឹ ងការញុំងជេនៈឲ្យសា ោះុ លៅ ែូ ែគ្នននឹ ងការអាងកន ុងអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថីលនោះ ?

103
វ ីថិសងគហៈវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៤

លឆែើ យថា ប្ប្បសិ នលប្បើ ែូលចានោះ នឹ ងសូ មលោេឲ្យនប្កចេងប្បនតិ ែលទៀតកន ុងប្បរិ តាតរមម ណ៍
េិ ថី លវាែា ពានៈលៅចតលកើ តលឡើងបាន លប្ោោះមានអាយុ អារមម ណ៍លៅសេ់ េម មជាប្បែច័ យែេ់
ជេនៈ សូ មបីអាយុ អារមម ណ៍លៅសេ់ តិ ែលពករហូ តែេ់ ប្បិ ទឱកាសននជេនៈ ចែេនឹ ងប្តូេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅរហូ តែេ់ ប្គប្ប់ ៧ វារៈក៏ លដាយ អធិ ប្បាយថា ជេនៈលកើ តមិ នបានលដាយខែួនឯង
លប្ោោះលហតុ ែនទ គឺ លប្ោោះជំទ្វស់នឹ ងការកំណត់ ចែេជាជេននិ យម មិ នចមនលប្ោោះខាោះអារមម ណ៍
លទ

លប្ោោះអារមម ណ៍មានអាយុ លៅសេ់ េម មជាប្បែច័ យែេ់ ជេនៈបាន

អារមម ណ៍

លវាែា ពានៈក៏ លៅចតអាប្ស័ យជាប្បែច័ យលកើ តលឡើងបាន

កាេលៅមិ នទ្វន់ ខាោះ
លែើ មបីនឹងញុំងជេនៈ

ឲ្យសា ុោះលៅ ពយយមែេ់ លៅ ៣ វារៈ ជេនៈក៏ មិនលកើ តលឡើងសា ុោះលៅកន ុងអារមម ណ៍លនាោះ ក៏ អស់
លសែកតី ពយយមលៅ ែំ ចណកកន ុងអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថី ជេនៈមិ នអាែលកើ តលឡើងបានលឡើយ
លប្ោោះខាោះអារមម ណ៍ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ លវាែា ពានៈលនោះ សូ មបីអាែនឹ ងលកើ តលឡើងបានកន ុងអារមម ណ៍
ចែេមានអាយុ លៅសេ់ ១ ខណៈែិ តត លនាោះ លទ្វោះប្បី យ៉ាងលនាោះក៏ មិនលកើ តលឡើង លប្ោោះមិ នមាន
ប្ប្បលយជន៍ ចែេប្តូេលធាើ គឺ ការលធាើ ជេនៈឲ្យសា ុោះលៅ សូ មបីទ្វក់ ទងនឹ ងការចែេែកខ ុេិញ្ញាណ
ជាលែើ ម មិ នលកើ តលឡើង ក៏ គប្បបីប្ជាប្បអធិ ប្បាយតាមទំ នងែូ ែគ្ននលនោះឯង លដាយការលោេ
ប្បគញ្ញចស់េំ ដាប្ប់យ៉ាងលនោះ

គឺ កាេលវាែា ពានៈមិ នមានឱកាសលកើ តលឡើងតាមធមម តារប្បស់ខែួន

បាន សនតី រណៈចែេនឹ ងគប្បបីលកើ តលឡើងមកលែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការកាត់ កតី ននលវាែា ពានៈ ក៏
រចមងមិ នលកើ តលឡើង ។េ។ កាេែកខ ុេិញ្ញាណមិ នលកើ តលឡើង ប្ប្បលយជន៍ អាីលដាយការលកើ ត
លឡើងននប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈលនាោះ គប្បបីប្ជាប្បថា ែិ តតែួ ងមុ ននឹ ងជាប្បែច័ យឲ្យែិ តត ែួ ងលប្កាយលកើ ត
លឡើងបាន ក៏ លដាយអំ ណាែែិ តត ែួ ងលប្កាយលនាោះ មិ នមានលសែកតី ខាោះខាតលដាយប្បែច័ យែនទ
ចែេជួ យឧប្បតថ មភ ឲ្យខែួនបានលកើ តលឡើងតាមធមម តារប្បស់ខែួនមុ ន ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ែំ ចណកអាចារយមួ យពួ កលោេថា “កន ុងអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍លនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយមិ នគួ រ
លោេថា “មានចតេេងគែេនៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” គួ រលោេថា “មិ នមានេេងគុប្បបលែេ ទៈ” លប្ោោះថា
ប្ប្បសិ នលប្បើ មានេេងគុប្បបលែេ ទៈ េិ ថីែិតត ទ្វំងឡាយរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ” ពិ តែូ ែចែេអាចារយពួ ក
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លនាោះលោេលហើ យ ប្ប៉ាុ ចនត ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា ការមិ នមានននេេងគុប្បបលែេ ទៈលនាោះ គឺ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយសចមដ ងឲ្យប្ជាប្បលដាយន័ យលដាយោកយថា “មិ នមានការលកើ តលឡើងននេិ ថីែិតត” ែូ លែន ោះ
នុ ោះឯង លប្ោោះថាកាេនឹ ងមានេិ ថីែិតត លកើ តលឡើង េេងគប្តូេដាែ់ ចខេលៅមុ នគឺ មានេេងគុប្បបលែេ ទៈ
លកើ តលឡើងមុ ន យ៉ាងលនោះឯង ចែេលោេមកលនោះ គឺ អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍ េិ ថីចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ង
អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍រចមងមានល្មោះតាមអារមម ណ៍ថា អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថី នុ ោះឯង ។
សួ រថា កាេចែេែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាមួ យអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍ មិ នមានភាេៈជាេិ ថីលឡើយ
លោេគឺ មានចតេេងគញ័រប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះយ៉ាងលនោះ លប្ោោះលហតុ អាី លទើ ប្បលៅេំ ដាប្ប់ែិ តតចែេមានចត
េេងគទ្វំងលនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះថា “អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថី” ?
លឆែើ យថា គប្បបីប្ជាប្បថា េំ ដាប្ប់ែិ តតចែេមានចតេេងគ ទ្វំងលនោះ លោកលៅថា “អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថី”

ប្គ្នន់ ចតជាលវាោរប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

អាប្ស័ យលហតុ ប្គ្នន់ ចតអារមម ណ៍មកែេ់ គនែ ងទ្វារ
ប្ប្បប្កតី

មិ នចមនភាេៈជាេិ ថីណាមួ យលទ

លដាយ

ជាលហតុ ឲ្យេេងគមិនប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាម

ចតលកើ តការញ័រលឡើងលដាយអំ ណាែននការប្ប៉ា ោះខាប្ប់គ្ននរវាងអារមម ណ៍នឹ ងប្បស្លទលនាោះ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការនឹ ងសចមត ងឲ្យល ើ ញថា

កាេអារមម ណ៍មកែេ់ គនែ ង

ប្បស្លទលហើ យ សូ មបីមានអាយុ លៅសេ់ តិ ែនប្កចេងយ៉ាងលនាោះ ក៏ មានផេប្ប៉ា ោះ ោេ់ ែេ់ ការ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅននែិ តត បាន សូ មបីប្តឹ មចតលធាើ នូេការញ័រននេេងគប្ប៉ាុលណា
ណ ោះក៏ លដាយ យ៉ាងលនោះឯង ។
វារៈ ៤ ននេិ ថីែិតតតាមប្បញ្ច ទ្វារ
គប្បបីប្ជាប្បេិ សយប្បបេតតិ ចែេជាអារមម ណ៍ ៤ យ៉ាង (មានអតិ មហនាតរមម ណ៍ជាលែើ ម)
ននវារៈ (រប្បស់េិ ថីែិ តត) ៤ វារៈ លោេគឺ តទ្វេមព នវារៈ ១ ជេនវារៈ ១ លវាែា ពានវារៈ ១ លមា

-

វារៈ ១ តាមេំ ដាប្ប់ តាមប្បញ្ច ទ្វារ គឺ តាមែកខ ុទ្វារតាមប្ប្បការចែេលោេមកយ៉ាងលនោះ និ ងតាម
លស្លតទ្វារជាលែើ ម តាមប្ប្បការចែេលោេលនាោះែូ ែគ្នន លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ។
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លសែកដី អធិ ប្បាយ
ោកយថា េិ សយប្បបេតតិ ចែេជាអារមម ណ៍ គឺ េិ សយប្បបេតតិ (អារមម ណ៍ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ)
ចែេជាអារមម ណ៍រប្បស់េិ ថីែិតត មាន ៤ យ៉ាង មានអតិ មហនាតរមម ណ៍ជាលែើ ម មយ៉ាងលទៀតមាន
លសែកតី ថា េិ សយប្បបេតតិ ចែេជាអារមម ណ៍ គឺ ជាប្បែច័ យែេ់ ការប្បញ្ា តតិវារៈ ៤ មាន តទ្វេមព ន
វារៈជាលែើ ម លប្ោោះថាសូ មបីប្បែច័ យលោកក៏ លប្ប្បើ ស័ពា ថា “អារមម ណ៍” កន ុងទី ខែោះ ែូ ែកន ុងប្ប្បលយគ
ថា “អលគ្នែលរ េិ កខ លេ ែរតំ ប្បរេិ សលយ េែេ តិ មាលរា ឱតារំ េែេ តិ មាលរា អារមម ណំ(១) ចប្ប្បថា
មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ កាេលប្បើ អនកទ្វំងឡាយប្តាែ់ លៅកន ុងទី មិ នចមនជាទី លគ្នែរ ជាចែននន
ប្បុ គគេែនទ មារចតងបាននូ េែលនាែោះ មារចតងបាននូ េអារមម ណ៍ (បានប្បែច័ យ)” ែូ លែន ោះ ជាលែើ ម
ប្ប្បសិ នលប្បើ សំលៅយកលសែកតី ថា “ប្បែច័ យ” ជាសំ ខាន់ យ៉ាងលនោះលហើ យ លសែកតី សងេ័យយ៉ាង
លនោះថា “លមា

វារៈ ជាវារៈចែេទលទចាកេិ ថីែិតត មិ នមានេិ ថីែិតត លកើ តលឡើងលឡើយ ប្ប៉ាុ ចនត មាន

ចតេេងគញ័រ (េេងគ ែេនៈ) ចតមយ៉ាងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ េិ សយប្បបេតតិ គឺ អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍លនាោះនឹ ងជាអារមម ណ៍ននលមា

វារៈ បានែូ ែលមត ែលៅ លប្ោោះថាេេងគចែេញ័រទ្វំងលនាោះ

មិ នបានកាន់ យកអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍លនាោះជាអារមម ណ៍

ចតកាន់ យកអារមម ណ៍ប្ប្បចាំរប្បស់ខែួន

មានកមម កមម និមិតតជាលែើ ម ជាអារមម ណ៍លដាយចឡក” ែូ លែន ោះ រចមងមិ នលកើ តលឡើង និ ង
ប្ប្បសិ នលប្បើ មិនកាន់ យកកន ុងលសែកតី ថាជាប្បែច័ យ ោកយថា េិ សយប្បបេតតិ ចែេជាអារមម ណ៍ លនោះ
រចមងជាការចែេប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេទុ កខុស ។
គ្នថាសរុ ប្បេិ ថីែិតតតាមប្បញ្ច ទ្វារ
េី ថិែិតាតនិ សលតត េ

ែិ តតប្ប
ុ ាទ្វ ែតុ ទា សេ

ែតុ ប្បញ្ញាស េិតាថរា

ប្បញ្ច ទ្វាលរ យថារហំ ។

ចប្ប្បថា តាមប្បញ្ច ទ្វារ មានេិ ថីែិតត ៧ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មានែិ តតុប្បាទ ១៤ ែួ ង លដាយពិ ស្លតរមាន

(១) សំ .មោវារ ៣៨\១៧
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ែិ តតុប្បាទ ៥៤ ែួ ង តាមសមគួ រ ។
អធិ ប្បាយគ្នថាសរុប្បេិ ថីែិតតតាមប្បញ្ច ទ្វារ
តាមប្បញ្ច ទ្វារ

មានេិ ថីែិតត លកើ តលឡើងតាមសមគួ រ

គឺ តាមលសែកតី សមគួ រែេ់ ទ្វារ

មានែកខ ុទ្វារជាលែើ មលនាោះៗ យ៉ាងលនោះ គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណ ជាេិ ថីែិ តតចែេសមគួ រែេ់ ែកខ ុទ្វារ
លស្លតេិ ញ្ញាណជាលែើ ម ជាេិ ថីែិ តតចែេសមគួ រែេ់ លស្លតទ្វារជាលែើ ម ែំ ចណកែិ តត ទ្វំងឡាយ
លប្ដពី េិញ្ញាណ ៥ លនោះ មានអាេជជ នៈជាលែើ ម ជាេិ ថីែិ តតចែេសមគួ រែេ់ ទ្វារទ្វំង ៥, តាម
សមគួ រែេ់ ប្បែច័ យយ៉ាងលនោះ

គឺ កុ សេជេនៈ

ជាេិ ថីែិ តតចែេសមគួ រែេ់ ប្បែច័ យ

គឺ

លយនិ លស្លមនសិ ការ, អកុ សេជេនៈ ជាេិ ថីែិតតចែេសមគួ រែេ់ ប្បែច័ យ គឺ អលយនិ លស្លមនសិ ការជាលែើ ម និ ងតាមសមគួ រែេ់ អារមម ណ៍លនាោះៗ យ៉ាងលនោះ គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណជាេិ ថីែិតត
ចែេសមគួ រែេ់ រូ បារមម ណ៍ លស្លតេិ ញ្ញាណជាលែើ ម ជាេិ ថីែិតត ចែេសមគួ រែេ់ សទ្វារមម ណ៍
ជាលែើ ម ែិ តតទ្វំងឡាយលប្ដពី េិញ្ញាណ ៥ លនោះ ជាេិ ថីែិ តតចែេសមគួ រែេ់ អារមម ណ៍ទ្វំង ៥ ។
េិ ថីែិតត ចែេលកើ តលឡើងតាមសមគួ រែេ់ ទ្វារជាលែើ មលនាោះ

រាប្ប់លដាយទី លកើ តលឡើង

មានប្តឹ មចត ៧ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ អាេជជ នៈ (ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈ) ១ ទសេនៈ (ែកខ ុេិញ្ញាណ) ជាលែើ ម ១
សមបែិ ែេនៈ ១ សនតី រណៈ ១ លវាែា ពានៈ ១ ជេនៈ ១ តទ្វេមព នៈ ១ ។
មយ៉ាងលទៀត ែិ តត ុប្បាទ គឺ ែិ តតចែេលកើ តលឡើងទ្វំងឡាយរាប្ប់លដាយេំ ដាប្ប់ការលកើ ត
លឡើងមួ យខណៈៗ នុ ោះឯង រចមងមាន ១៤ ខណៈ គឺ ែិ តត ៥ ខណៈ មានអាេជជ នៈជាលែើ ម ជេនៈ ៧
ខណៈ តទ្វេមព នៈ ២ ខណៈ ចតលដាយពិ ស្លតររចមងមានកាមាេែរែិ តត លកើ តតាមប្បញ្ច ទ្វារបាន
ទ្វំង ៥៤ ែួ ងនុ ោះឯង តាមសមគួ រែេ់ ទ្វារលនាោះៗ ។
ការសចមត ងេិ ថីែិតតតាមប្បញ្ច ទ្វារចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ សយប្បបេតតិ ទ្វំង ៤
ែំ ប្បូងគប្បបីប្ជាប្បតួ អកេរចែេលប្ប្បើ ជាសញ្ញាសមាគេ់ សចមត ងរូ ប្បភាព

ែូ ែតលៅលនោះ
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េ

-

េេងគធមម តា

តី

-

អតី តេេងគ

ន

-

េេងគែេនៈ

ទ

-

េេងគុប្បបលែេ ទៈ

ប្ប

-

ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈ

ែ

-

ែកខ ុេិញ្ញាណ (តាមែកខ ុទ្វារ, លប្បើ តាមទ្វារែនទក៏ ប្បតូរសញ្ញាសមាគេ់ ជា

ស - លស្លតេិ ញ្ញាណ ជាលែើ ម) ។
សំ

-

សមបែិ ែេនៈ

ណ

-

សនតី រណៈ

លវា

-

លវាែា ពានៈ

ជ

-

ជេនៈ

ត

-

តទ្វេមព នៈ

ែំ ប្បូង ែកខ ទ្វ
ុ ា រេិ ថីែិតត មានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ សយប្បបេតតិ ទ្វំង ៤ យ៉ាង,
យ៉ាងលនោះ គឺ ៖
អតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថី ជាេិ ថីចែេមានអារមម ណ៍ គឺ រូ បារមម ណ៍កនែ ងលៅលហើ យ

១

ខណៈែិ តត លទើ ប្បមកែេ់ គនែ ងែកខ ុទ្វារ លទើ ប្បមានអតី តេេងគប្តឹ មចត ១ ខណៈ អារមម ណ៍មាន
អាយុ លៅសេ់ េម មជាប្បែច័ យែេ់ េិ ថីែិ តត ១៦ ខណៈ មាន ១ េិ ថី យ៉ាងលនោះ គឺ ៖
—

១

េ តី

២ ៣

៤

ន

ប្ប ែ សំ

ទ

៥

៦

៧

៨

ណ លវា

៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ —
ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ត

ត

មហនាតរមម ណ៍េិ ថី ជាេិ ថីចែេមានអារមម ណ៍កនែ ងលៅលហើ យ ២ លៅ ៣ ខណៈែិ តតលទើ ប្ប
មកែេ់ គនែ ងែកខ ុទ្វារ លទើ ប្បមានអតី តេេងគ ២ ឬ ៣ ខណៈ អារមម ណ៍មានអាយុ លៅសេ់ េម ម
ជាប្បែច័ យែេ់ េិ ថីែិតត ១៥ ឬ ១៤ ខណៈែិ តត មាន ២ េិ ថីយ៉ាងលនោះ គឺ ៖

េ
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—

១

២ ៣ ៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧

—

េ តី

តី

ន

ទ ប្ប ែ សំ

ណ

លវា

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

េ

េ

េ តី

តី

តី

ន

សំ

ណ លវា

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

េ

ទ

ប្ប

ែ

ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថី ជាេិ ថីចែេមានអារមម ណ៍កនែ ងលៅលហើ យ ៤ លៅ ៩ ខណៈែិ តត លទើ ប្ប
មកែេ់ គនែ ងែកខ ុទ្វារ លទើ ប្បមានអតី តេេងគ ៤ លៅ ៩ ខណៈ អារមម ណ៍មានអាយុ លៅសេ់ េម ម
ជាប្បែច័ យែេ់ េិ ថីែិតត ១៣ ឬ ៨ ខណៈែិ តត មាន ៦ េិ ថី យ៉ាងលនោះ គឺ ៖
—

១

២ ៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១ ១២ ១៣ ១៤

១៥ ១៦ ១៧

—

េ

តី

តី

តី

តី

ន

ទ

ប្ប

ែ សំ

ណ

លវា

លវា

លវា

េ

េ

េ

េ

េ

េ

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ទ

ប្ប

ែ

សំ

ណ

លវា

លវា

លវា

េ

េ

េ

េ

េ

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ទ

ប្ប

ែ

សំ

ណ

លវា

លវា

លវា

េ

េ

េ

េ

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ទ

ប្ប

ែ

សំ

ណ

លវា

លវា

លវា

េ

េ

េ

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ទ

ប្ប

ែ

សំ

ណ

លវា

លវា

លវា

េ

េ

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ទ

ប្ប

ែ

សំ

ណ

លវា

លវា

េ

អតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថី ជាេិ ថីចែេមានអារមម ណ៍កនែ ងលៅលហើ យ ១០ លៅ ១៥ ខណៈែិ តត
លទើ ប្បមានអតី តេេងគ ១០ លៅ ១៥ ខណៈែិ តត អារមម ណ៍មានអាយុ លៅសេ់ ៧ ឬ ២ ខណៈែិ តត
មាន ៦ េិ ថីយ៉ាងលនោះគឺ ៖
—

១

២ ៣

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧

—

េ តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ន

េ

េ

េ

េ

េ

េ

េ តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ន

េ

េ

េ

េ

េ

េ តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ន

េ

េ

េ

េ
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េ តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ន

េ

េ

េ

េ តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ន

េ

េ

េ តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

តី

ន

ន

េ

កន ុងអតិ ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថី បានល្មោះថាេិ ថីប្តឹ មចតជាលវាោរប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានេិ ថីែិ តត
លកើ តលឡើងពិ តប្បាកែលឡើយ អាយុ រប្បស់អារមម ណ៍ចែេលៅសេ់ តិ ែលពកមានផេប្តឹ មចត
លធាើ ឲ្យេេងគញ័រប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នអាែលធាើ ែិតតុប្បាទចែេជាេិ ថីឲ្យលកើ តលឡើងបានលឡើយ ។
បានលសែកតី ថា តាមែកខ ុទ្វារលនោះ អាែរួ ប្បរួ មេិ ថីចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ សយប្បបេតតិ
ទ្វំង ៤ បាន ១៥ េិ ថី, តាមែកខ ុទ្វារយ៉ាងណា សូ មបីតាមទ្វារែ៏ លសស មានលស្លតទ្វារជាលែើ ម
ក៏ យ៉ាងលនាោះចែរ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ រចមងលោេបានថា តាមប្បញ្ច ទ្វារលនោះអាែរួ ប្បរួ មេិ ថីែិ តតទ្វំង
អស់ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ សយប្បបេតតិ ទ្វំង ៤ លនាោះបាន ៧៥ េិ ថីែូលែន ោះឯង ។
ែំ ណាំ អារមម ណ៍មានអាយុ លសមើ នឹ ង ១៧ ខណៈែិ តតចាប្ប់លផតើ មរាប្ប់តាំងអំ ពីឧប្បាទខណៈ
រប្បស់អតី តេេងគែួងែំ ប្បូងលៅ

ចែេនឹ ងរេត់ លៅប្ពមគ្ននជាមួ យេងគខណៈរប្បស់ែិ តតែួ ង

ទី ១៧ ។
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា េិ ថីែិតត នឹ ងបានល្មោះថា “អតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថី” ជាលែើ មលនាោះ
ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអតី តេេងគ លោេគឺ ប្ប្បសិ នលប្បើ មានអតី តេេងគប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្តឹ ម ១ ខណៈ ក៏
បានល្មោះថា ជាអតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថី ភាពជាអតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថីលទើ ប្បមិ នបានជាប្ប់ទ្វក់ ទង
នឹ ងការមានតទ្វេមព នៈ លប្ោោះសូ មបីមិនមានតទ្វេមព នៈក៏ ជាអតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថីបាន លប្ោោះ
ថា កាេលប្បើ មិនែេ់ ប្ពមលដាយប្បែច័ យននតទ្វេមព នៈ តទ្វេមព នៈរចមងមិ នលកើ តលឡើង, លប្បើ
មានអតី តេេងគប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ឬ៣ ខណៈ បានល្មោះថា មហនាតរមម ណ៍េិ ថីែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
ចប់ន័យ ននការប្បប្រឹតតវៅរបស់េិថីចិតតជាប់ទ្វក់ទង្នឹង្េិសយបបេតតិ
តាម្បញ្ចទ្វារ
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េិ េូតារមម ណ៍ និ ងអេិ េូតារមម ណ៍
វារៈចែេមានជេនៈជាកាមាេែរ (ប្បរិ តតជេនវារៈ)
ប្ប្បសិ នលប្បើ េិ េូតារមម ណ៍មកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះលៅ កាេមានការ
រេត់ លៅននេេងគែេនៈ មលនាទ្វារាេជជ នៈ និ ងជេនៈលហើ យ េិ បាកតទ្វេមព នៈ រចមងប្ប្បប្ពឹ តត
លៅ ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះលៅក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ ចតកន ុងអេិ េូតារមម ណ៍ កាេមានការរេត់
លៅននជេនៈលហើ យ

នឹ ងមានចតការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគចតមយ៉ាង

មិ នមានការលកើ តលឡើងនន

តទ្វេមព នៈលទ ។
អធិ ប្បាយមលនាទ្វារេិថី វារៈចែេមានជេនៈជាកាមាេែរ
តាមមលនាទ្វារ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយមិ នបានលោេថា

“ប្ប្បសិ នលប្បើ អតិ មហនាតរមម ណ៍”

ជាលែើ ម លប្ោោះែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារចែេមានកាមធម៌ ជាអារមម ណ៍ រចមងមាន
អារមម ណ៍ជាអតី តក៏ បាន ជាអនាគតក៏ បាន លទើ ប្បមិ នអាែកំណត់ អារមម ណ៍លដាយអំ ណាែជា
អតិ មហនាតរមម ណ៍ (អារមម ណ៍ចែេមានអាយុ លប្ែើ ននប្កចេង) ជាលែើ មបាន លប្ោោះអតិ មហនាត រមម ណ៍លោកកំណត់ យកអារមម ណ៍ប្បែច ុប្បបនន ចែេមកែេ់ គនែ ង ប្បញ្ច ទ្វារប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ
លនាោះ

លែើ មបីនឹងកំណត់ យកអារមម ណ៍លនាោះលដាយអំ ណាែជាេិ េូតារមម ណ៍

(អារមម ណ៍ចែេ

ប្បាកែែាស់) នឹ ងអេិ េូតារមម ណ៍ (អារមម ណ៍ចែេមិ នប្បាកែែាស់) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “ប្ប្បសិ នលប្បើ េិេូតារមម ណ៍” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
ោកយថា មកែេ់ គនែ ង អធិ ប្បាយថា លប្ោោះលហតុ ចែេមលនាទ្វារមិ នចមនជាប្បស្លទ
ែូ ែជាទ្វារ ៥ ខាងលែើ ម ោកយថា “មកែេ់ គនែ ង” លទើ ប្បមិ នមានលសែកតី ថា មកែេ់ រយៈ
ចែេអានុ ភាពរប្បស់ប្បស្លទណាមួ យចែេបានល្មោះថា
ែូ ែចែេលោេលហើ យ

ទ្វារ

នឹ ងផាយលៅទទួ េប្ប៉ា ោះខាប្ប់

ែំ ចណកេេងគចែេមានកន ុងេំ ដាប្ប់ខាងលែើ មអំ ពីមលនាទ្វារាេជជ នៈ

នុ ោះឯង ល្មោះថា មលនាទ្វារ លប្ោោះែូ លចានោះ គប្បបីប្ជាប្បលសែកតី រប្បស់ោកយថា “មកែេ់ គនែ ង
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មលនាទ្វារ” លនោះ យ៉ាងលនោះថា បានែេ់ ការចែេអារមម ណ៍លនាោះៗ ជាប្បែច័ យឲ្យេេងគញ័រ លែើ មបី
ការលកើ តលឡើងននមលនាទ្វារាេជជ នៈែូ លែន ោះនុ ោះឯង ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយមិ នបានលោេថា

“អារមម ណ៍មានខណៈកនែ ងលៅលហើ យ...រចមងមក

ែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ” ែូ លែន ោះ ែូ ែកន ុងកាេមុ ន លប្ោោះេិ ថីែិ តតតាមមលនាទ្វារមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
ជាប្ប់ទ្វក់ ទងលដាយភាពប្បាកែែាស់

ឬមិ នប្បាកែែាស់ននអារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអាយុ រប្បស់អារមម ណ៍ចែេលៅសេ់

មិ នបាន

ែូ ែេិ ថីែិតត តាមប្បញ្ច ទ្វារ

លឡើយ ចមនពិ ត តាមប្បញ្ច ទ្វារ អារមម ណ៍លនាោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ កនែ ងលៅលហើ យលសមើ នឹ ងែិ តត ១ ខណៈ
ក៏ លដាយ ឬលប្ែើ នជាងក៏ លដាយ លប្បើ មានអាយុ លៅសេ់ េម មជាប្បែច័ យឲ្យេិ ថីែិតត លកើ តលឡើងបាន
េិ ថីែិតត ក៏ នឹងលកើ តលឡើង

លប្បើ មានអាយុ សេ់ តិ ែលពកមិ នេម មនឹ ងជាប្បែច័ យឲ្យេិ ថីែិតត លកើ ត

លឡើង េិ ថីែិតត ក៏ នឹ ងមិ នលកើ តលឡើងយ៉ាងណា តាមមលនាទ្វារមិ នែូ លចានោះលទ ចតែូ លែន ោះគឺ អារមម ណ៍
ណាលធាើ េេងគឲ្យញ័ររហូ តែេ់ ដាែ់ ចខេ ជាប្បែច័ យឲ្យេិ ថីែិតតលកើ តលឡើងទទួ េែឹ ងអារមម ណ៍លនាោះ
បាន អារមម ណ៍លនាោះរចមងែេ់ នូ េឋានៈថា មានភាពប្បាកែេម មជាប្បែច័ យឲ្យ េិ ថីែិតត ប្ប្បប្ពឹ តត
លៅទ្វំងអស់

លប្បើ មានកមាែំងអាែញុំងេិ បាកតទ្វេមព នៈឲ្យលកើ តលឡើងបាន

ក៏ ល្មោះថា

េិ េូតារមម ណ៍ លប្បើ មានកមាែំងមិ នេម មកន ុងការញុំងេិ បាកតទ្វេមព នៈឲ្យលកើ តលឡើងបានលទ ក៏
ល្មោះថា អេិ េូតារមម ណ៍ លប្ោោះែូ លចានោះ ការចែេលោេថា “អារមម ណ៍មានខណៈកនែ ងលៅ
លហើ យ...លទើ ប្បមកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ”

លទើ ប្បមិ នមានប្ប្បលយជន៍ កនុងការចែេនឹ ងឲ្យែឹ ងអតថ

ពិ លសសទ្វក់ ទងនឹ ងប្ប្បលេទរប្បស់េិ ថីែិតត តាមមលនាទ្វារ កាេមិ នមានប្ប្បលយជន៍ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយក៏ រចមងមិ នលោេយ៉ាងលនាោះ លប្ោោះលហតុ នុ ោះឯង តាមមលនាទ្វារលនោះ លទើ ប្បមិ នមានការ
កំណត់ េេងគែិតត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នអំ ពីេេងគ ញ័រចែេល្មោះថា “អតី តេេងគ” លែើ មបីឲ្យ
ប្ជាប្បថា ជាេេងគចែេកនែ ងលៅប្ពមគ្ននជាមួ យអារមម ណ៍ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការរាប្ប់អាយុ
រប្បស់អារមម ណ៍ចែេកនែ ងលៅលហើ យ និ ងចែេលៅសេ់ ែូ ែតាមប្បញ្ច ទ្វារ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ ការ
សចមត ងេិ ថីែិ តតតាមមលនាទ្វារ

លទើ ប្បមិ នមានការចាំបាែ់ ប្តូេប្បញ្ញជក់ េេងគ

លដាយល្មោះថា
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“អតី តេេងគ” លឡើយ ។
សួ រថា ប្ប្បសិ នលប្បើ ការកំណត់ ភាពជាេិ េូតារមម ណ៍មានែូ លែន ោះថា “លប្បើ មានកមាែំងអាែ
ញុំងេិ បាកតទ្វេមព នៈឲ្យលកើ តលឡើងបាន ល្មោះថា េិ េូតារមម ណ៍ ” ែូ ែលោេលនាោះលស្លត
លប្បើ យ៉ាងលនាោះ ពួ កប្ពហម ក៏ រចមងមិ ន មានេិ េូតារមម ណ៍ និ ងលប្ោោះមិ នមានេិ េូតារមម ណ៍ក៏ រចមង
មិ នមានេិ ថីែិតត ចែេល្មោះថា េិ េូតារមម ណ៍េិ ថីលឡើយ លប្ោោះតទ្វេមព នៈរចមងមិ នលកើ តែេ់
ពួ កប្ពហម តាមការកំណត់ ននតទ្វេមព ននិ យម ?
លឆែើ យថា សូ មបីពួកប្ពហម ក៏ រចមងមានេិ េូតារមម ណ៍ រចមងមានេិ េូតារមម ណ៍េិ ថីមិ នចមន
មិ នមានប្គ្នន់ ចតថា តទ្វេមព នៈមិ នលកើ តែេ់ ពួ កប្ពហម ទ្វំងលនាោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលទ លប្ោោះការជំទ្វស់
លដាយការកំណត់ ននតទ្វេមព ននិ យម គប្បបីប្ជាប្បថា ោកយថា “លប្បើ មានកមាែំងអាែ ញុំងេិ បាក
តទ្វេមព នៈឲ្យលកើ តលឡើងបាន ក៏ ល្មោះថា េិ េូតារមម ណ៍” ែូ លែន ោះ លនោះប្តឹ មចតជាោកយលោេ
សចមដ ងឲ្យល ើ ញកមាែំងរប្បស់អារមម ណ៍ ចែេគប្បបីនឹងប្បញ្ា តតិល្មោះយ៉ាងលនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ ន
បានមានន័ យថា លប្បើ ជាេិ េូតារមម ណ៍លហើ យ ប្តូេចតជាអារមម ណ៍ចែេលធាើ េិបាក តទ្វេមព នៈឲ្យ
លកើ តលឡើងប្គប្ប់លពេចែេប្បាកែលឡើយ ែូ ែោកយលោេថា “លប្បើ អាែបាញ់ែូេប្ប្បលោង
ចែេលចាោះទុ កប្តង់ប្បនា ោះកាតរចែេដាក់ តលប្មៀប្បគ្ននជាជួ រ ៧ ប្បនា ោះបានទ្វំងអស់ ល្មោះថា ជា
នាយខាមន់ ធន ូ” មិ នបានមានន័ យថា អន កចែេបានល្មោះថា នាយខាមន់ ធន ូ គឺ អន កចែេបាញ់ែូេ
ប្ប្បលោងកាតរទ្វំង ៧ ប្បនា ោះលនាោះលឡើយ លសែកតី ថា សូ មបីមិនមានឱកាសបាញ់ែូេប្ប្បលោង
កាតរទ្វំងលនាោះ ចតកាេមានសមតថ ភាពចែេអាែលធាើ យ៉ាងលនាោះបាន ក៏ ល្មោះថានាយខាមន់ ធន ូ
នុ ោះឯង ។ អធិ ប្បាយថា អារមម ណ៍សូ មបីមានកមាែំងអាែញុំងេិ បាកតទ្វេមព នៈឲ្យលកើ តលឡើង
បានក៏ លដាយ លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ កាេជំទ្វស់លដាយតទ្វេមព ននិ យមលដាយអំ ណាែថាប្បុ គគេមិ ន
ចមនជាកាមាេែរសតា ជាលែើ ម

េិ បាកតទ្វេមព នៈក៏ រចមងមិ នលកើ តលឡើង

នឹ ងសូ មបីមិនមាន

តទ្វេមព នៈលកើ តលឡើង អារមម ណ៍ចែេមានកមាែំងយ៉ាងលនោះក៏ ល្មោះថា េិ េូតារមម ណ៍នុ ោះឯង
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េិ ថីែិតត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ កាេអារមម ណ៍ែូ លែន ោះប្បាកែ ក៏ ល្មោះថា េិ េូតារមម ណ៍េិ ថីនុោះឯង ។
ោកយថា កាេមានការរេត់ លៅននេេងគែេនៈ លសែកតី ថា កាេមានការរេត់ លៅ
ននេេងគែេនៈ

ខណៈទី

២

ចែេលៅថា

“េេងគុប្បបលែេ ទ”

មលនាទ្វារេិ ថីែិតត

មាន

មលនាទ្វារាេជជ នៈជាលែើ មរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ។
គ្នថាសរុ ប្បេិ ថីែិតតតាមមលនាទ្វារ, វារៈចែេមានជេនៈជាកាមាេែរ
េី ថិែិតាតនិ តី លណេ

ែិ តតប្ប
ុ ាទ្វ ទលសរិ តា

េិ តាថលរន ប្បលនលតថ ក-

ែតាតឡីស េិ ភាេលយ ។

ចប្ប្បថា តាមមលនាទ្វារលនោះមានេិ ថីែិ តត ៣ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លោកលោេែិ តតុប្បាទទុ ក ១០ ែួ ង
ចតលដាយពិ ស្លតរ គប្បបីសចមត ងែិ តត បាន ៤១ ែួ ង លនោះជាវារៈចែេមានជេនជាកាមាេែរតាម
មលនាទ្វារលនោះ ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ោកយថា មានេិ ថីែិតត ៣ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ រាប្ប់លដាយទី តាំងននការលកើ តលឡើងមានប្តឹ ម ៣
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ មលនាទ្វារាេជជ នៈ ១ ជេនៈ ១ តទ្វេមព នៈ ១ ។ ោកយថា លោកលោេែិ តតប្ប
ុ ាទទុ ក
១០ ែួ ង គឺ លោកលោេខណៈែិ តតុប្បាទចែេជាេិ ថីទុក ១០ ែួ ងយ៉ាងលនោះ គឺ មលនាទ្វារាេជនៈ ១
ជេនៈ ៧, តទ្វេមព នៈ ២ ។ ោកយថា ែិ តត ៤១ ែួ ង បានែេ់ កាមាេែរែិ តត ៤១ ែួ ង កន ុងប្បណា
ត
កាមាេែរែិ តត ៥៤ ែួ ង លេៀរែិ តត ១៣ ែួ ង គឺ ទាិ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ ១០ និ ងមលនាធាតុ ៣ ែួ ង លប្ោោះែិ តត
១៣ ែួ ងលនោះ ជាែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមប្បញ្ច ទ្វារប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារលទ ។
ការសចមត ងមលនាទ្វារេិថី វារៈចែេមានជេនៈជាកាមាេែរ
អកេរចែេលប្ប្បើ ជាសញ្ញាសមាគេ់ ប្បងាាញរូ ប្បភាពេិ ថីែិតត
ម - មលនាទ្វារាេជជ នៈលប្ដពី លនាោះ មានលសែកតី ែូែចែេបានលោេលហើ យ ។
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េិ េូតារមម ណ៍េិ ថី
េ

ន

ទ

ម

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ត

ត

េ

ជ

ជ

ជ

េ

េ

េ

អេិ េូតារមម ណ៍េិ ថី
េ ន

ទ

ម

ជ

ជ

ជ

ជ

វារៈចែេមានជេនៈជាអប្បបនា
ែំ ចណកកន ុងវារៈចែេមានជេនៈជាអប្បបនា
អេិ េូតារមម ណ៍

មិ នមានប្ប្បលេទននេិ េូតារមម ណ៍និ ង

មិ នមានការលកើ តលឡើងននតទ្វេមព នៈលឡើយ

កន ុងវារៈចែេមានជេនៈជា

អប្បបនាលនាោះលទ កាេកាមាេែរជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យ ប្បញ្ញា ៨ ែួ ងណាមួ យលកើ តលឡើង
៤ ខណៈ ឬ ៣ ខណៈ ចែេល្មោះថា ប្បរិ កមម ឧប្បចារៈ អនុ លោម និ ងលគ្នប្តេូ លហើ យរេត់ លៅ
តាមេំ ដាប្ប់, កន ុងេំ ដាប្ប់ននជេនៈចែេរេត់ លៅលហើ យ នុ ោះឯង ជេនៈែួ ងណាមួ យកន ុងប្បណា
ត
មហគគ តជេនៈនិ ងលោកុ តតរជេនៈ ២៦ ែួ ង លដាយអំ ណាែននលសែកតី សមគួ រែេ់ ការប្បលងាអន
ែិ តតលៅ រចមង្នែុ ោះកាន់ អប្បបនាេិ ថីជាខណៈទី ៤ ឬខណៈទី ៥ តាមសមគួ រ ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះ
លៅកន ុងទី ប្បំ ផុតននអប្បបនាក៏ នឹងមានចតការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ។
កន ុងវារៈចែេមានជេនៈជាអប្បបនាលនាោះ

កន ុងេំ ដាប្ប់ននជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយ

លស្លមនសេនឹ ងគប្បបីមានអប្បបនាបានែំ លោោះចតប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ,
េំ ដាប្ប់ននជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខនឹ ងគប្បបីមានអប្បបនាបាន
លដាយឧលប្បកាខប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ,

កន ុង

ក៏ ែំលោោះចតប្ប្បកប្ប

សូ មបីកនុងវារៈចែេជេនៈមានលេទនាែូ ែគ្ននលនាោះកន ុងេំ ដាប្ប់នន

កុ សេជេនៈ កុ សេជេនៈនឹ ងផេថានក់ លប្កាម ៣ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងែេ់ ភាពជាអប្បបនា,
កន ុងេំ ដាប្ប់ននកិ រិយជេនៈ កិ រិយជេនៈនិ ងអរហតត ផេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងែេ់ ភាពជាអប្បបនា
ែូ លែន ោះឯង ។
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អធិ ប្បាយមលនាទ្វារេិថីវារៈចែេមានជេនៈជាអប្បបនា
កន ុងវារៈចែេមានជេនៈជាអប្បបនា

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា

មិ នមានប្ប្បលេទនន

េិ េូតារមម ណ៍ និ ងអេិ េូតារមម ណ៍ គឺ មិ នមានការចែកជាពី រយ៉ាងែូ លចានោះ លប្ោោះអារមម ណ៍មាន
ប្បែិ ភាគនិ មិតតជាលែើ ម

និ ងប្ពោះនិ ោានចែេជាអារមម ណ៍រប្បស់អប្បបនាជេនៈទ្វំងឡាយ

អារមម ណ៍ចែេប្បាកែែាស់ចតមយ៉ាង

ជា

និ ងលប្ោោះភាពចែេជាអារមម ណ៍ប្បាកែែាស់នុ ោះឯង

លទើ ប្បជាលហតុ លកើ តលឡើងននអប្បបនាបាន ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា “មិ នមានការលកើ តលឡើងននតទ្វេមព នៈលឡើយ” លប្ោោះផុ តពី
ការកំណត់ ចែេជាតទ្វេមព ននិ យម (ការកំ ណត់ លទៀងទ្វត់ ននតទ្វេមព នៈ) ចែេលោេថា
តទ្វេមព នៈរចមងលកើ តលឡើងកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាកាមធម៌ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ

រចមងលកើ តជាប្ប់តាម

កាមជេនៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះជាលែើ ម អប្បបនាជេនៈចែេលកើ តលឡើងែេ់ កាមាេែរសតា លដាយអំ ណាែ
ជាអេិ ញ្ញា សូ មបីលពេខែោះមានអារមម ណ៍ជាកាមធម៌ គឺ កន ុងលពេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាពជា
ប្បុ លពា និវាស្លនុ សេតិ ញ្ញាណ

រឭកែេ់ កាមាេែរខនធ រប្បស់ខែួនកន ុងេពមុ នជាលែើ មបានក៏ ពិ ត

លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ កាេអេិ ញ្ញាជេនៈលនាោះរេត់ លៅ តទ្វេមព នៈរចមងមិ នអាែលកើ តលឡើងជាប្ប់
តាមអេិ ញ្ញាជេនៈលនាោះបានលឡើយ លប្ោោះជាមហគគ តជេនៈមិ នចមនជាកាមាេែរជេនៈលទ ។
ោកយថា កាេកាមាេែរជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា ៨ ែួ ង ។េ។ លហើ យ
រេត់ លៅតាមេំ ដាប្ប់ គឺ កាេកាមាេែរជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា ៨ ែួ ង ចែេជា
កុ សេ ៤ ែួ ង ជាកិ រិយ ៤ ែួ ងណាមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងលកើ តលឡើងតាមសមគួ រែេ់
ប្បែច័ យលោេគឺ

កន ុងសនាតនចែេលៅមានអនុ ស័យក៏ រចមងជាកុ សេ

កន ុងសនាតនចែេ

ប្បាសចាកអនុ ស័យក៏ រចមងជាកិ រិយ. ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលែើ មបីសលប្មែអប្បបនាចែេមានលេទនាជា
លស្លមនសេ ក៏ មានលេទនាជាលស្លមនសេ, ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលែើ មបីសលប្មែអប្បបនាចែេមានលេទនា
ជាឧលប្បកាខ ក៏ មានលេទនាជាឧលប្បកាខជាលែើ ម និ ងរចមងលកើ តលឡើង ៤ ខណៈ លដាយអំ ណាែជា
មនា ប្បុគគេ (ប្បុ គគេចែេមានប្បញ្ញាលខេោយជាង), ៣ ខណៈ លដាយអំ ណាែជា តិ កខ ប្បុគគេ
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(ប្បុ គគេចែេមានប្បញ្ញាចាស់កាែជាង) ចមនពិ ត កាមាេែរែិ តតទ្វំងលនោះរចមងលកើ តលឡើងែេ់
មនា ប្បុគគេ ៤ ខណៈ ចែេល្មោះថា ប្បរិ កមម ឧប្បចារៈ អនុ លោម និ ងលគ្នប្តេូ រចមងលកើ តលឡើង
ែេ់ តិ កខ ប្បុគគេ ៣ ខណៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានខណៈចែេលៅថា ប្បរិ កមម លទ ។
គប្បបីប្ជាប្បថា កាមាេែរជេនៈខណៈែំ ប្បូង ល្មោះថា ប្បរិ កមម លប្ោោះភាេៈជាប្បរិ កមម
គឺ ជាអន កតាក់ ចតង បានែេ់ ចាត់ ចែងលែើ មបីការលកើ តលឡើងននអប្បបនា, ខណៈទី ២ ល្មោះថា
ឧប្បចារៈ លប្ោោះភាេៈចែេប្តាែ់ លៅជិ តអប្បបនា គឺ ចកបរអប្បបនា, ឬលប្ោោះភាេៈចែេប្តាែ់ ែូ េ
លៅកាន់ អប្បបនា, ខណៈទី ៣ ល្មោះថា អនុ លោម លប្ោោះអនុ លោម គឺ ប្សប្បតាមប្បរិ កមម ភាេនា
ែចែេៗ ចែេជាែំ ចណកខាងលែើ ម និ ងលប្ោោះអនុ លោមែេ់ អប្បបនាចែេនឹ ងគប្បបីសលប្មែ
កន ុងែំ ចណកខាងែុ ង, ខណៈទី ៤ ល្មោះថា លគ្នប្តេូ លប្ោោះប្គប្បសងកត់ប្បរិ តតលគ្នប្តនិ ងប្បុ ថុជជន
លគ្នប្ត និ ងលប្ោោះលធាើ មហគគ តលគ្នប្តនិ ងអរិ យលគ្នប្តឲ្យលកើ តលឡើង លោេគឺ លប្បើ ជាប្បុ លរចារិ ក
(ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន) ននមហគគ តជេនៈ រចមងបានល្មោះថា លគ្នប្តេូ

លប្ោោះមានលសែកតី ថា

ប្គប្បសងកត់ប្បរិ តតលគ្នប្ត និ ងលធាើ មហគគ តលគ្នប្តឲ្យលកើ តលឡើង, លប្បើ ជាប្បុ លរចារិ កននមគគ ែំ ប្បូង
(លស្លតាប្បតតិ មគគ ) រចមងបានល្មោះថាលគ្នប្តេូ លប្ោោះមានលសែកតី ថាប្គប្បសងកត់ប្បុ ថុជជនលគ្នប្ត
និ ងលធាើ អរិ យលគ្នប្តឲ្យលកើ តលឡើង ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បញ្ញជក់ ល្មោះខណៈែិ តតលនោះថា “លគ្នប្តេូ ”
លដាយមិ នចប្បែ កគ្ននក៏ ពិត សូ មបីែូលចានោះ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា លប្បើ ជាប្បុ លរចារិ កននមគគ ចែេខពស់
លឡើងលៅ មានសកទ្វគ្នមិ មគគ ជាលែើ ម រចមងប្បត ូរល្មោះលៅជា “លវាទ្វន” ចប្ប្បថា “ធម៌ ស្លអត,
ធម៌ ប្បរិ សុទធ ” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានកិ ែចចែេនឹ ងឲ្យសលប្មែល្មោះថា “លគ្នប្តេូ ” ែូ ែមុ នលឡើយ
លប្ោោះមិ នមានកិ ែច គឺ ការប្គប្បសងកត់ ប្បុ ថុជជនលគ្នប្ត ឬការលធាើ អរិ យលគ្នប្តឲ្យលកើ តលឡើង ។
ែំ ចណកកន ុងលពេចែេប្ពោះអរិ យប្បុ គគេែូ េផេសមាប្បតតិ គឺ ការលធាើ ផេែិ តត ចែេ
ជារប្បស់ែំ លោោះខែួនឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននរហូ តលពេចែេែូ េ ខណៈែិ តត ៤ ឬ ៣ ខណៈ
ទ្វំងលនោះ រចមងបានល្មោះថា អនុ លោម ែូ ែគ្ននទ្វំងអស់ លប្ោោះសុ ទធ ចតអនុ លោម គឺ អនុ លោម
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តាមេិ ប្បសេនាចែេែលប្មើ នមកមុ ន លែើ មបីការែូ េផេសមាប្បតតិ លនាោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ោកយថា កន ុងេំ ដាប្ប់ននជេនៈចែេរេត់ លហើ យនុ ោះឯង ជេនៈែួ ងណាមួ យកន ង
ុ ប្បណា
ត
មហគគ តជេនៈនិ ងលោកុ តតរជេនៈ ២៦ ែួ ង ជាលែើ ម មានលសែកតី ថា កន ុងេំ ដាប្ប់ននកាមាេែរ
ជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញាចែេមានល្មោះថា លគ្នប្តេូ ឬលវាទ្វន ឬបានល្មោះថា
អនុ លោមកន ុងលពេែូ េផេសមាប្បតតិ ជេនៈែួ ងណាមួ យកន ុងប្បណា
ត មហគគ តជេនៈ ១៨ ែួ ង
(កុ សេ ៩, កិ រិយ ៩) និ ងលោកុ តតរជេនៈ ៨ ែួ ង រួ ម ២៦ ែួ ង តាមសមគួ រែេ់ ការប្បលងាអន
ែិ តតលៅ គឺ តាមលសែកតី សមគួ រែេ់ ការលធាើ ឲ្យែិ តតលៅកាន់ ភាេៈជាមហគគ តែិ តត លដាយអំ ណាែ
សមថភាេនាចែេែលប្មើ នតាំងពី ែំប្បូង ឬកាន់ ភាេៈជាលោកុ តតរែិ តតលដាយអំ ណាែេិ ប្បសេនា
ចែេែលប្មើ នតាំងពី ែំប្បូង

អធិ ប្បាយថា

អប្បបនាជេនៈចែេលកើ តលឡើងលដាយអំ ណាែនន

ការែលប្មើ នសមថរចមងជាមហគគ តជេនៈ,

ចែេលកើ តលឡើងលដាយអំ ណាែននការែលប្មើ ន

េិ ប្បសេនារចមងជាលោកុ តតរជេនៈ ។
ោកយថា រចមង្នែុ ោះកាន់ អប្បបនាេិ ថី គឺ រចមងែេ់ នូ េភាេៈជាអប្បបនាេិ ថី ឬជា
អប្បបនាែិ តត ចែេែេ់ នូ េភាេៈជាអប្បបនាេិ ថី, េិ ថី (ផែ ូេ) ចែេមានអប្បបនាែិ តត

ល្មោះថា

អប្បបនាេិ ថី បានែេ់ េំ ដាប្ប់ែិ តតទ្វំងលនោះ គឺ មលនាទ្វារាេជជ នៈ ប្បរិ កមម ឧប្បចារៈ អនុ លោម
លគ្នប្តេូ និ ងអប្បបនាែិ តត ។
ោកយថា ជាខណៈទី ៤ ឬខណៈទី ៥ លសែកតី ថា សប្មាប្ប់តិ កខ ប្បុគគេរចមងមាន
កាមាេែរជេនៈប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នអប្បបនាជេនៈ ចែេែេ់ នូ េភាេៈជាអប្បបនាេិ ថីលនោះ ៣ ខណៈ
ចែេល្មោះថា ឧប្បចារៈ អនុ លោម លគ្នប្តេូ (ឬលវាទ្វន) លេៀរប្បរិ កមម ឬល្មោះថា អនុ លោម
ទ្វំង ៣ ខណៈនុ ោះឯង រចមងមានអប្បបនាជេនៈជាខណៈទី ៤, សប្មាប្ប់មនា ប្បុគគេ រចមងមាន
កាមាេែរជេនៈប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន ៤ ខណៈ ចែេល្មោះថាប្បរិ កមម ជាលែើ ម ឬល្មោះថាអនុ លោម
ទ្វំង ៤ ខណៈនុ ោះឯង រចមងមានអប្បបនាជេនៈជាខណៈទី ៥ ។
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អប្បបនាជេនៈទ្វំងឡាយ រចមងមិ នលកើ តមុ នខណៈទី ៤ ជាខណៈទី ២ ឬទី ៣ លទ
លប្ោោះអនុ លោមចែេនឹ ងជាប្បែច័ យែេ់ លគ្នប្តេូ ចែេនឹ ងញុំងអប្បបនាឲ្យលកើ តលឡើង ប្តូេមាន
ជេនែិ តតចែេលកើ តមុ នខែួនជាអាលសេនប្បបែច័ យ និ ងភាេៈជាអាលសេនប្បបែច័ យលនោះ រចមងមាន
បានកន ុងជេនៈចែេសា ុោះលៅយ៉ាងតិ ែ ៤ ខណៈនុ ោះឯង និ ងរចមងមិ នលកើ តជាខណៈទី ៦ ឬទី ៧
លប្ោោះភាេៈចែេជិ តេេងគ

ែូ ែប្បុ រសចែេ

រលៅជិ តមាត់ លប្ជាោះែូ លចានោះ

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

លទើ ប្បគប្បបីប្ជាប្បថា អប្បបនាជេនៈរចមងមិ នលកើ តលឡើងមុ នខណៈទី ៤ ជាខណៈទី ២ ឬទី ៣ ឬ
ហួ សខណៈទី ៥ ជាខណៈទី ៦ ឬទី ៧ លឡើយ ។
ោកយថា តាមសមគួ រ លសែកតី ថា អប្បបនាលនាោះនឹ ងលកើ តលឡើងជាខណៈទី ៤ ឬទី ៥ តាម
សមគួ រែេ់ ប្បុ គគេចែេជាតិ កខ ប្បុគគេនិ ងជាមនា ប្បុគគេ

ឬតាមសមគួ រែេ់ ប្បុ គគេចែេជា

ខិប្បាេិ ញ្ា ប្បុគគេ (ប្បុ គគេប្តាស់ែឹ ងបានឆ្លប្ប់រហ័ ស) និ ងជាទនាធេិ ញ្ា ប្បុគគេ (ប្បុ គគេប្តាស់ែឹ ង
បានយឺ តយូ រ) នុ ោះឯង ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយមិ នលោេថា

“ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះលៅមានចតការធាែក់ ែុោះកាន់ េេងគ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ប្ប៉ាុ ចនត លោេថា “ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះលៅកន ង
ុ ទី ប្បំ ផុតននអប្បបនានឹ ងមានចតការធាែក់ ែុោះកាន់
េេងគប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ” ែូ លែន ោះ លែើ មបីការោរលសែកតី សមាគេ់ ខុសថា “ប្បនាាប្ប់អំ ពីខណៈទី ៤ ឬទី ៥
លនាោះលៅ មានចតការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ” លប្ោោះថា កន ុងេិ ថីខែោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ អប្បបនាែិ តតលកើ ត
លឡើងជាខណៈទី ៤ ឬទី ៥ ប្តឹ មចត ១ ខណៈ លហើ យប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះលៅក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់
េេងគភាែម បានែេ់ អាទិ កមមិ ក្នេិ ថី (្នេិ ថីរប្បស់ប្បុ គគេចែេលធាើ ្នលនាោះៗ ឲ្យលកើ ត
បានប្គ្នែំ ប្បូង) ជាលែើ ម លប្ោោះលហតុ ចែេមិ នទ្វន់ មានេសី (ភាពស្លាត់ ជំនាញ) ជាលែើ ម ប្ប៉ាុ ចនត
កន ុងេិ ថីខែោះ អប្បបនាែិ តតលកើ តលឡើងជាខណៈទី ៤ ឬទី ៥ យ៉ាងលនាោះលហើ យ ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះលៅក៏ លៅ
លកើ តតលៅលទៀតលប្ែើ នខណៈ មិ នអាែរាប្ប់ែំ នួនបាន បានែេ់ ្នសមាប្បតតិ េិ ថី (េិ ថីចែេជា
ការែូ េ្ន) ជាលែើ ម ក៏ ប្ប៉ាុចនត កាេអប្បបនាជេនៈខណៈែុ ងលប្កាយរេត់ លៅ រចមងមិ នមាន
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ែិ តតណាមួ យែនទលទៀត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាេៈជាេិ ថីែិតត លកើ តលឡើងលឡើយ រចមងមាន
ចតការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា

កន ង
ុ េំ ដាប្ប់ននជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ

នឹ ងគប្បបីមានអប្បបនា

បានែំ លោោះចតប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ ជាលែើ ម គឺ កន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី កាមាេែរកុ សេ និ ង
កិ រិយចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញាចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ ៤ ែួ ង ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
លដាយល្មោះថា ប្បរិ កមម ជាលែើ មលនាោះ កាេលប្បើ រេត់ លៅលហើ យនឹ ងគប្បបី សងឃឹម គឺ គប្បបីបាន
អប្បបនាែំ លោោះចតចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ចមនពិ ត អន កចែេែលប្មើ នសមថលែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ្ន ៤ ខាងលែើ ម (លេៀរ
្នទី ៥) ណាមួ យ ចែេសុ ទធ ចតមានលេទនាជាលស្លមនសេ កាមាេែរជេនៈចែេប្ប្បប្ពឹ តត
លៅលដាយល្មោះថា ប្បរិ កមម ជាលែើ ម ទ្វំង ៤ ឬ ៣ ខណៈលនាោះ ប្តូេមានលេទនាជាលស្លមនសេ
លប្ោោះថា

អប្បបនាចែេមានលេទនាជាលស្លមនសេនឹ ងប្តូេបានកាមាេែរជេនៈចែេមាន

លេទនាែូ ែគ្ននជាអាលសេនប្បបែច័ យ លប្ោោះថាប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្តាស់ភាេៈជាអាលសេនប្បបែច័ យ
ននប្បណា
ត ជេនែិ តត ទ្វំងឡាយកន ុងេិ ថីចតមួ យលនោះទុ ក

សប្មាប្ប់ជេនៈចែេមានលេទនាចតមួ យ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ ែលប្មើ នសមថលែើ មបីជាប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ្នទី ៥ ចែេមានលេទនាជា
ឧលប្បកាខ

កាមាេែរជេនៈទ្វំងលនាោះ

ប្តូេមានលេទនាជាឧលប្បកាខលដាយលហតុ ផេែូ ែគ្នននុ ោះឯង

សូ មបីកនុងប្គ្នែូ េ្នសមាប្បតតិ កន ុងប្គ្នលធាើ អេិ ញ្ញាក៏ យ៉ាងលនោះែូ ែគ្នន ែំ ចណកអន កែលប្មើ ន
េិ ប្បសេនាលែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ មគគ និ ងផេ ចែេជាសុ កខ េិប្បសេកមិ នបាន្នកតី ឬបាន
្ន លប្ប្បើ ្នចែេទ្វប្បជាង្នទី ៥ ជាបាទននការែលប្មើ នេិ ប្បសេនាកតី ចែេនឹ ងជា
លហតុ ឲ្យលោកុ តតរអប្បបនា

គឺ មគគ និ ងផេមានលេទនាជាលស្លមនសេ

កាមាេែរជេនៈចែេ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នអំ ពីលោកុ តតរអប្បបនាប្តូេមានលេទនាជាលស្លមនសេយ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន

លប្បើ លប្ប្បើ

្នទី ៥ ជាបាទ កាមាេែរជេនៈទ្វំងលនាោះក៏ ប្តូេមានលេទនាជាឧលប្បកាខលដាយលហតុ ផេែូ ែ
គ្នននឹ ងការែលប្មើ នសមថ សូ មបីកនុងប្គ្នែូ េផេសមាប្បតតិ ក៏ យ៉ាងលនោះឯង ។
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គ្នថាសរុ ប្បអប្បបនាជេនៈចែេគប្បបីលកើ តតពី កាមាេែរជេនៈចែេមានលេទនាែូ ែគ្នន
ទា តតឹ ស សុ ខប្បុ ញ្ាមាា

ទ្វាទលស្លលប្បកខ កា ប្បរំ

សុ ខិតប្កិ យលតា អែា

ឆ សលមាភនតិ ឧលប្បកខ កា

ប្បុ ថុជជនានំ លសកាខនំ

កាមប្បុ ញ្ាតិលហតុ លតា

តិ លហតុ កាមាប្កិ យលតា

េី តរាគ្ននមប្បបនា ។

ចប្ប្បថា អប្បបនា ៣២ ែួ ង រចមងលកើ តតអំ ពីកុសេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ,
អប្បបនា ១២ ែួ ង រចមងលកើ តតអំ ពីកុសេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ,
អប្បបនា ៨ ែួ ង រចមងលកើ តតអំ ពីកិរិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយសុ ខ,
អប្បបនា ៦ ែួ ង រចមងលកើ តតអំ ពីកិរិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ,
អប្បបនារប្បស់ប្បុ ថុជជន និ ងរប្បស់ប្ពោះលសកខ ទ្វំងឡាយរចមងលកើ តតអំ ពីតិលហតុ កកាមាេែរកុ ស,

រប្បស់ប្បុ គគេប្បាសចាករាគៈ

(ប្ពោះអលសកខ )

រចមងលកើ តតអំ ពីតិលហតុ កកាមា-

េែរកិ រិយ ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ោកយថា

អប្បបនា

៣២

រចមងលកើ តលឡើងតអំ ពីកុសេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយ

លស្លមនសេ លសែកតី ថា អប្បបនាែិ តត ៣២ គឺ លោកិ យអប្បបនាែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ្ន ៤
លេៀរប្បញ្ច មជាន រួ ម ៤ ែួ ង ែំ លោោះជាកុ សេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លេៀរេិ បាកនិ ងកិ រិយលែញ និ ងលោកុ តតរ
អប្បបនាែិ តត គឺ មគគ ែិ តត ៤ និ ងផេែិ តតថានក់ លប្កាម ៣ លេៀរអរហតត ផេចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ
្ន ៤ នុ ោះឯង រួ ម ២៨ ែួ ង រចមងលកើ តតអំ ពីកុសេជេនៈចែេមានលហតុ ៣ ចែេ
ប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ ២ ែួ ង ។
ោកយថា

អប្បបនា

១២

រចមងលកើ តតអំ ពីកុសេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ

លសែកតី ថា អប្បបនាែិ តត ១២ គឺ លោកិ យអប្បបនាែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ច មជានែំ លោោះ
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ជាកុ សេ ៥ ែួ ង គឺ រូ ប្បកុ សេ ១ អរូ ប្បកុ សេ ៤ លេៀរេិ បាកនិ ងកិ រិយលែញ និ ងលោកុ តតរអប្បបនាែិ តត គឺ មគគ ែិ តត ៤ និ ងផេែិ តតថានក់ លប្កាម ៣ លេៀរអរហតត ផេចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ
ប្បញ្ច មជាននុ ោះឯង រួ ម ៧ ែួ ង រចមងលកើ តតអំ ពីតិលហតុ កកុ សេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយ
ឧលប្បកាខ ២ ែួ ង ។
ោកយថា អប្បបនា ៨ រចមងលកើ តតអំ ពីកិរិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយសុ ខ លសែកតី ថា
អប្បបនាែិ តត ៨ ែួ ង គឺ លោកិ យអប្បបនាែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ្ន ៤ រួ ម ៤ ែួ ង ែំ លោោះជា
កិ រិយ និ ងលោកុ តតរអប្បបនាែិ តត គឺ អរហតត ផេែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យ្ន ៤ រួ ម ៤ ែួ ង
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

រចមងលកើ តតអំ ពីតិលហតុ កកិ រិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយសុ ខ

គឺ ចែេប្ប្បកប្ប

លដាយលស្លមនសេ ។
ោកយថា អប្បបនា ៦ រចមងលកើ តតអំ ពីកិរិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ លសែកតី
ថា អប្បបនា ៦ គឺ រូ បាេែរកិ រិយចែេប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ច មជាន ១ ែួ ង, អរូ បាេែរកិ រិយែិ តត ៤ ែួ ង និ ងអរហតត ផេែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ច មជាន ១ ែួ ង រចមងលកើ តតអំ ពី
តិ លហតុ កកិ រិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ លប្ដពី លនាោះងាយយេ់ លហើ យ ។
អធិ ប្បាយប្ប្បលេទននមលនាទ្វារេិ ថី វារៈចែេមានជេនៈជាអប្បបនា
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា មលនាទ្វារេិ ថី វារៈចែេមានជេនៈជាអប្បបនា ចែកបានជា ២
ប្ប្បលេទ គឺ លោកិ យអប្បបនាេិ ថី ជាេិ ថីចែេមានអប្បបនាជេនៈជាលោកិ យែិ តត និ ងលោកុ តតរអប្បបនាេិ ថី ជាេិ ថីចែេមានអប្បបនាជេនៈជាលោកុ តតរែិ តត ។
សូ មបី លោកិ យអប្បបនាេិ ថី លនាោះក៏ លៅចែកបានជា ៤ េិ ថីលទៀត គឺ ៖
- អាទិ កមមិ ក្នេិ ថី បានែេ់ ្នេិ ថីរប្បស់ប្បុ គគេអន កលធាើ ្នលនាោះៗ ឲ្យលកើ ត
លឡើងបានប្គ្នែំ ប្បូង ។
- ្នសមាប្បតិត េិ ថី បានែេ់ េិ ថីចែេជាការែូ េ្ន ។
- បាទក្នេិ ថី បានែេ់ េិ ថីនន្នចែេជាបាទ ។
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- អេិ ញ្ញាេិ ថី បានែេ់ េិ ថីចែេមានអេិ ញ្ញាែិ តត ។
អាែសចមត ងរូ ប្បភាពេំ ដាប្ប់ននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិ ថីនីមួយៗបានែូ ែតលៅលនោះ ៖
ែំ ប្បូង គប្បបីប្ជាប្ប អកេរចែេលប្ប្បើ ជាសញ្ញាសមាគេ់ ៈ
េ

-

េេងគ

ន

-

េេងគែេនៈ

ទ

-

េេងគុប្បបលែេ ទៈ

ម

-

មលនាទ្វារាេជជ នៈ

ប្ប

-

ប្បរិ កមម

ឧ

-

ឧប្បចារៈ

នុ

-

អនុ លោម

លគ្ន

-

លគ្នប្តេូ

លវា

-

លវាទ្វន

-

អប្បបនាជេនៈចែេជា្នែិ តត

-

អប្បបនាជេនៈចែេជាអេិ ញ្ញាែិ តត ។

អេិ

អាទិ កមមិ ក្នេិ ថី មានេំ ដាប្ប់ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះ គឺ ៖

ឬ

េ

ន

ទ

ម

ប្ប

ឧ

នុ

េ

ន

ទ

ម

ឧ

នុ

លគ្ន

គប្បបីប្ជាប្បថា

លគ្ន
េ

េ

េ

េ

.....

េិ ថីែំប្បូងជាអាទិ កមមិ ក្នេិ ថីរប្បស់ទនាធេិ ញ្ា ប្បុគគេ

.....

ឬមនា ប្បុគគេ

លប្ោោះកាមាេែរជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យ ប្បញ្ញាលនាោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ៤ ខណៈ ចែេល្មោះថា
ប្បរិ កមម ជាលែើ ម រូ ប្បភាពេិ ថីទី ២ ជាការសចមត ងអាទិ កមមិ ក្នេិ ថីរប្បស់ខិប្បាេិ ញ្ា ប្បុគគេ ឬ
តិ កខ ប្បុគគេ លប្ោោះកាមាេែរជេនៈទ្វំងលនាោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្តឹ ម ៣ ខណៈ មិ នមានប្បរិ កមម ។
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្នសមាប្បតតិ េិ ថី មានេំ ដាប្ប់ែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះ គឺ ៖

ឬ

េ

ន

ទ

ម

ប្ប

ឧ

នុ

លគ្ន

េ

ន

ទ

ម

ឧ

នុ

លគ្ន

.......

េ

េ

.................

េ

េ

គប្បបីប្ជាប្បថា ្នសមាប្បតតិ េិ ថីចែេចែកលៅតាមប្បុ គគេ ២ ប្ប្បលេទជា ២ េិ ថីលនោះ
ជាេិ ថីរប្បស់ប្បុ គគេអន កបាន្ន

កំពុងែូ េ្ន

លកើ តលឡើងរេត់ លៅជាប្ប់តគ្ននរាប្ប់មិ នអស់

អប្បបនាជេនៈចែេជា្នែិ តតរចមង

មិ នអាែកំណត់ ែំ នួនបានរហូ តលពេចែេែូ េ

្ន ។
បាទក្នេិ ថី មានេំ ដាប្ប់ែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅែូ ែ្នសមាប្បតតិ េិ ថីប្គប្ប់យ៉ាង ជាេិ ថី
ែិ តតរប្បស់ប្បុ គគេអន កបាន្ន ែូ េ្នលនាោះៗ លែើ មបីលប្ប្បើ ជាបាទែេ់ ការសលប្មែ្ន
ថានក់ ខពស់ខែោះ, លែើ មបីលប្ប្បើ ជាបាទននអេិ ញ្ញាែិ តតខែោះ, លែើ មបីលប្ប្បើ ជាបាទននការែលប្មើ នេិ ប្បសេនា
ខែោះ, េិ ថីែិតតចែេប្ប្បកប្បលដាយ្នចែេជាបាទនុ ោះឯង លៅថា “បាទក្នេិ ថី” ។
អេិ ញ្ញាេិ ថី មានេំ ដាប្ប់ែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះ គឺ ៖

ឬ

េ ន

ទ

ម ប្ប ឧ

េ ន

ទ

ម ឧ

នុ

នុ

លគ្ន

អេិ

លគ្ន

អេិ

េ

េ េ .....
េ .....

គប្បបីប្ជាប្បថា អេិ ញ្ញាែិ តតលនាោះ បានែេ់ រូ បាេែរប្បញ្ច មជានកុ សេ និ ងកិ រិយ រួ ម ២
ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លកើ តលឡើងប្តឹ មចត ១ ខណៈ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការសចមត ងឫទធិ ជាលែើ ម ។
គប្បបីប្ជាប្បរូ ប្បភាពេំ ដាប្ប់ននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់លោកិ យអប្បបនាេិ ថីទ្វំង

៤

េិ ថី

តាមប្ប្បការចែេសចមត ងមកលនោះ ។
ែំ ចណក លោកុ តតរេិ ថី ចែកបានជា ២ េិ ថី គឺ មគគ េិ ថី និ ងផេសមាប្បតតិ េិ ថីប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។

124
អភិធម្មតថសងគហៈ ន្ិងសសចកដីអធិបាយ ភាគទី ២

មគគ េិថី គឺ េិថីចែេមានអប្បបនាជេនៈខណៈែំ ប្បូងជាមគគ ែិ តត មានេំ ដាប្ប់ែិ តតប្ប្បប្ពឹ តត
លៅយ៉ាងលនោះ គឺ ៖

ឬ

េ

ន

ទ

ម

ប្ប

ឧ

នុ

លគ្ន

(ឬលវា)

មគគ

ផ

ផ

េ

េ

េ

ន

ទ

ម

ឧ

នុ

លគ្ន

(ឬលវា)

មគគ

ផ

ផ

ផ

េ

េ

គប្បបីប្ជាប្បថា សប្មាប្ប់អន កសលប្មែមគគ េិ ថីប្គ្នែំ ប្បូង កាមាេែរជេនៈខណៈែុ ងលប្កាយ
បានល្មោះថា លគ្នប្តេូ នុ ោះឯង ចតសប្មាប្ប់អន កសលប្មែមគគ េិ ថីថានក់ ខពស់ កាមាេែរខណៈែុ ង
លប្កាយមិ នល្មោះថាលគ្នប្តេូ លទ លប្ោោះមិ នមានកិ ែចទ្វក់ ទងនឹ ងការប្គប្បសងកត់ ប្បុ ថុជជនលគ្នប្ត
ឬលធាើ ប្ពោះអរិ យលគ្នប្តឲ្យលកើ តលឡើង

លប្ោោះលោកតាំងលៅកន ុងភាេៈជាប្ពោះអរិ យប្បុ គគេថានក់

លនាោះៗ លហើ យ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បប្បត ូរល្មោះពី លគ្នប្តេូ ជាលវាទ្វន ចប្ប្បថា ធម៌ ស ធម៌ ស្លអត ។
ផេសមាប្បតតិ េិថី មានេំ ដាប្ប់ែិ តតប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះ គឺ

ឬ

េ

ន

ទ

ម

នុ

នុ

នុ

នុ

ផ

ផ

ផ

....

ផ

េ

េ

ន

ទ

ម

នុ

នុ

នុ

ផ

ផ

ផ

ផ

.....

ផ

េ

គប្បបីប្ជាប្បថា លដាយស្លរេិ ថីចែេមិ នបានប្ប្បប្ពឹ តតលៅលែើ មបីការសលប្មែមគគ កាមាេែរជេនៈ ៤ ឬ ៣ ខណៈលនាោះ លទើ ប្បមិ នបានប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែចចែេជាការ
ចាត់ ចែងលែើ មបីការលកើ តលឡើងននមគគ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បមិ នបានប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយល្មោះថា
ប្បរិ កមម ជាលែើ ម ប្ប៉ាុ ចនត សុទធ ចតបានល្មោះថាអនុ លោម លប្ោោះអនុ លោមតាមេិ ប្បសេនាចែេ
ែលប្មើ នមកពី ខាងលែើ ម លែើ មបីការែូ េផេែិ តត លនាោះចតមយ៉ាង និ ងេិ ថីលនោះជាេិ ថីែូ េផេែិ តត
គឺ លធាើ ផេែិ តតឲ្យលកើ តលឡើងប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននយូ រៗ

រយៈលេោចែេប្បាថាននឹ ងែូ េនន

ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេអន កសលប្មែប្ពោះអរិ យផេលនាោះៗ មានប្ពោះលស្លតាប្បតតិ ផេជាលែើ ម លទើ ប្បមាន
ផេែិ តតលកើ តលឡើងរេត់ លៅជាប្ប់តគ្ននលប្ែើ នខណៈ

មិ នអាែកំណត់ បានែូ ែជា្នែិ តត
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ចែេលកើ តលឡើងកន ុងលពេចែេប្បុ គគេែូ េ្នសមាប្បតតិ នុ ោះឯង ។
គប្បបីប្ជាប្បរូ ប្បភាពេំ ដាប្ប់ននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ រប្បស់លោកុ តតរអប្បបនាេិ ថីទ្វំ ង ២ េិ ថី
តាមប្ប្បការចែេសចមត ងមកលនោះឯង ។
លៅមានេិ ថីពិលសស ១ េិ ថីលទៀត គឺ និ លរាធសមាប្បតតិ េិ ថី ចែេជាេិ ថីននការែូ េនិ លរាធ
គឺ ការរេត់ លៅននែិ តត លែតសិ ក និ ងរូ ប្បចែេលកើ តអំ ពីែិតតននប្ពោះអនាគ្នមី ឬប្ពោះអរហនត អនក
បានសមាប្បតតិ

៨

ឬ

៩

កន ុងេិ ថីលនោះមានទ្វំងលោកិ យអប្បបនា

គឺ លនេសញ្ញានាសញ្ញា-

យតនែិ តត និ ងលោកុ តតរអប្បបនា គឺ ផេែិ តតលកើ តលឡើង លទើ ប្បចាត់ ថាជាេិ ថីចែេមានទ្វំង
លោកិ យអប្បបនា ទ្វំងលោកុ តតរអប្បបនាោយគ្នន លោកិ យអប្បបនាលកើ តលឡើងលដាយអំ ណាែ
ការែលប្មើ ន្នមកតាមេំ ដាប្ប់មុ នែូ េ

លោកុ តតរអប្បបនាលកើ តលឡើងលដាយអំ ណាែការ

ែលប្មើ នេិ ប្បសេនាឆ្លែស់គ្ននជាមួ យការែលប្មើ ន្នខាងលែើ មមុ នែូ េលនាោះ

មានេំ ដាប្ប់ការ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅននេិ ថីយ៉ាងលនោះ គឺ ៖

ឬ

ន

ទ

ម

ប្ប

ឧ

ន

ទ

ម

ឧ

នុ

នុ

លគ្ន

លនេ

លនេ

លគ្ន លនេ លនេ (និ លរាធ)

(និ លរាធ)

ផ

ផ

េ

េ

លនេ-ជាសញ្ញាសមាគេ់ គឺ លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនែិ តតនុ ោះឯង ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្ពោះអនាគ្នមី
ែូ េ ក៏ ជាកុ សេ ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្ពោះអរហនត ែូេ ក៏ ជាកិ រិយ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ខណៈ កាេ
ខណៈទី ២ រេត់ លៅលហើ យ នឹ ងមិ នមានែិ តត លែតសិ ក និ ងែិ តតជរូ ប្បលកើ តលឡើងលឡើយ រហូ ត
លេោចែេែូ េនិ លរាធប្ប្បមាណ ៧ នថា លនាោះ កន ុងលេោចែេលែញផេចែេជារប្បស់ខែួននន
លោកអន កែូ េនិ លរាធ គឺ អនាគ្នមិ ផេ ឬអរហតត ផេនុ ោះឯង រចមងលកើ តលឡើងប្តឹ ម ១ ខណៈ
ែិ តត ផេែិ តត ១ ខណៈចែេលកើ តលឡើងលនោះឯង រាប្ប់ថាជាែិ តត ចែេលកើ តលឡើងកន ុងេំ ដាប្ប់
ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនខណៈទី ២ ចែេរេត់ លៅមុ ននននិ លរាធ ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះ
លៅ ក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ ែូ លែន ោះឯង ។
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លប្ោោះែូ លចានោះ តាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះ រចមងអាែរួ មអប្បបនាេិ ថី ទ្វំងចែេជា
លោកិ យអប្បបនា ទ្វំងចែេជាលោកុ តតរអប្បបនា និ ងចែេោយគ្ននបានែេ់ លៅ ៧ េិ ថី មាន
អាទិ កមមិ ក្នេិ ថីជាលែើ ម ។
លសែកតី ពិស្លតរទ្វក់ ទងនឹ ងអប្បបនាេិ ថីែិតត ទ្វំងលនោះ នឹ ងលោេកន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៩ ខាងមុ ខ
លនាោះ ។
ចប់ន័យននការប្បប្រឹតតវៅរបស់េិថីចិតតជាប់ទ្វក់ទង្នឹង្េិសយបបេតតិ
តាម្ម្វនាទ្វារ
តទ្វេមព ននិ យម
(ការកំណត់ ននតទ្វេមព នៈ)
កន ុងប្បណា
ដ អារមម ណ៍ទ្វំងលនោះតាមទ្វារទ្វំងអស់

កន ុងអនិ ដាារមម ណ៍រចមងមានប្បញ្ច -

េិ ញ្ញាណ, សមបែិ ែេនៈ, សនតី រណៈ និ ងតទ្វេមព នៈ ែំ លោោះចែេជាអកុ សេេិ បាកប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
កន ុងឥដាារមម ណ៍រចមងមានប្បញ្ច េិញ្ញាណ
កុ សេេិ បាក

សមបែិ ែេនៈ

សនតី រណៈ

ប្ប៉ាុ ចនត កនុងអតិ ឥដាារមម ណ៍រចមងមានសនតី រណៈ

និ ងតទ្វេមព នៈចែេជា
និ ងតទ្វេមព នៈែំ លោោះ

ចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
សូ មបីកនុងប្បណា
ត តទ្វេមព នៈទ្វំងលនាោះ កន ុងលពេចែេកិ រិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយ
លស្លមនសេរេត់ លៅ រចមងមានតទ្វេមព នៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ កន ុង
លពេចែេកិ រិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខរេត់ លៅ

រចមងមានតទ្វេមព នៈចែេ

ប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ ែំ ចណកកន ុងលពេចែេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលទ្វមនសេរេត់ លៅ
រចមងមានតទ្វេមព នៈ និ ងេេងគចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខចតមយ៉ាង លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ
សតា ចែេមានប្បែិ សនធិ ប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេមិ នមានតទ្វេមព នៈ

(ចែេប្ប្បកប្បលដាយ

ឧលប្បកាខ) លកើ តបានលឡើយ កន ុងលពេចែេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលទ្វមនសេរេត់ លៅ កន ុង
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លពេលនាោះ

សនតី រណៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខរចមងលកើ តលឡើងប្បារពធ យកប្បរិ តាតរមម ណ៍

(កាមារមម ណ៍) យ៉ាងណាមួ យចែេធាែប្ប់សនេំទុក កន ុងេំ ដាប្ប់ននសនតី រណៈចែេប្ប្បកប្បលដាយ
ឧលប្បកាខលនាោះ ក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ ែូ លែន ោះ អាចារយទ្វំងឡាយលោេទុ កយ៉ាងលនោះ ។
យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន

អាចារយទ្វំងឡាយរចមងប្បាថានតទ្វេមព នៈកន ុងអារមម ណ៍ចែេជា

កាមាេែរធម៌ ទ្វំងឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ននកាមាេែរសតា ទ្វំងឡាយ កន ុងលពេចែេកាមាេែរជេនៈ
រេត់ លៅ ។
អធិ ប្បាយតទ្វេមព ននិ យម
ោកយថា កន ង
ុ ប្បណា
ត អារមម ណ៍ទ្វំងលនោះ គឺ កន ុងប្បណា
ត អារមម ណ៍ ៦ មានរូ បារមម ណ៍ជាលែើ ម
ឬកន ុងប្បណា
ត អារមម ណ៍ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ សយប្បបេតតិ ៦ មានអតិ មហនាតរមម ណ៍ ជាលែើ ម ។
ោកយថា តាមទ្វារទ្វំងអស់ គឺ តាមប្បញ្ច ទ្វារ និ ងតាមមលនាទ្វារប្គប្ប់ទ្វារ ។
ោកយថា

កន ង
ុ អនិ ដាារមម ណ៍

លោកលោេសំ លៅយកអារមម ណ៍ចែេរាប្ប់ថា

ជា

អនិ ដាារមម ណ៍លដាយសភាេៈ លប្ោោះសំ លៅែេ់ ភាេៈជាអារមម ណ៍រប្បស់េិ បាក សូ មបីកនុងោកយថា
“កន ុងឥដាារមម ណ៍” ជាលែើ ម ក៏ យ៉ាងលនាោះចែរ កន ុងអនិ ដាារមម ណ៍លនោះ េិ បាកចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
រចមងជាេិ បាករប្បស់កមម អាប្កក់ លប្ោោះលហតុ លនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “រចមងមាន
ប្បញ្ច េិញ្ញាណ ។េ។ និ ងតទ្វេមព នៈ ែំ លោោះ ជាអកុ សេេិ បាកប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា កន ង
ុ ឥដាារមម ណ៍ បានែេ់ កន ុងឥែា មជឈតាតរមម ណ៍ គឺ អារមម ណ៍ចែេសតា ប្បាថាន
ជាកណា
ត េ លប្ោោះថាអតិ ឥដាារមម ណ៍ គឺ អារមម ណ៍ចែេសតា ប្បាថានយ៉ាងនប្កចេងលនាោះ លោក
លោេជាចផន កមួ យលដាយចឡកលហើ យ ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលធាើ ទុកកន ុងែិ តតថា “កន ុងឥែា មជឈតាតរមម ណ៍ រចមងមានសនតី រណៈ និ ង
តទ្វេមព នៈ ែំ លោោះប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ែូ លែន ោះលហើ យ លែើ មបីសចមត ងលសែកតី ចែេ
ចប្បែ កននអតិ ឥដាារមម ណ៍ លទើ ប្បលោេថា “ប្ប៉ាុ ចនត កនង
ុ អតិ ឥដាារមម ណ៍ រចមងមានសនតី រណៈ និ ង
តទ្វេមព នៈ ែំ លោោះចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ែូ លែន ោះ ។
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ចមនពិ ត េិ បាកប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមអានុ ភាពរប្បស់កមម ប្តូេកមម ប្បញ្ជ ូនមករចមងមានការ
ប្ប្បកប្បជាមួ យលេទនាចែេមានអាការប្ប្បប្ពឹ តតលៅសមគួ រែេ់ អារមម ណ៍ចតមយ៉ាង

លោេគឺ

លេទនាចែេប្ប្បកប្បជាមួ យេិ បាកលនាោះ លទ្វោះជាលស្លមនសេ ឬឧលប្បកាខក៏ លដាយ រចមងជាប្ប់
ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ចតមយ៉ាង លប្ោោះេិ បាកមិ នមានការគិ តកន ុងការលប្ជើ សយកអារមម ណ៍េអ ឬ
មិ នេអ ែូ ែជាកុ សេឬអកុ សេលឡើយ លប្ោោះជាធមម ជាតិ ចែេមិ នមានការគិ តកន ុងការលប្ជើ ស
យកអារមម ណ៍យ៉ាងលនាោះលឡើយ

បានចតប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្សប្បតាមអារមម ណ៍ចតមយ៉ាង

ែូ ែ

ប្សលមាេមុ ខកន ុងកញ្ច ក់ ចែេនឹ ងប្សប្បតាមមុ ខមនុ សេអន កឆែ ុោះកញ្ច ក់ចតមយ៉ាង មិ នអាែនឹ ង
លប្ជើ សយកមុ ខមនុ សេ ែូ លចានោះ ែំ ចណកកុ សេ និ ងអកុ សេទ្វំងឡាយ សូ មបីកនុងអតិ ឥដាារមម ណ៍ចែេគួ រនឹ ងកាន់ យកលដាយអាការ គួ រប្បាថានយ៉ាងនប្កចេងចតមយ៉ាងតាមសភាេៈ
ពិ តននអារមម ណ៍ ចែេជាលហតុ ឲ្យមានលេទនាជាលស្លមនសេចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ក៏ លៅចតមាន
ការកាន់ យកលដាយអាការគួ រប្បាថានជាកណា
ត េ ឬសូ មបីមិនគួ រប្បាថានក៏ បាន ចែេជាលហតុ
ឲ្យមានលេទនាជាឧលប្បកាខក៏ បាន ជាលទ្វមនសេក៏ បាន សូ មបីកនុងអនិ ដាារមម ណ៍ចែេគួ រនឹ ងកាន់
យកលដាយអាការថាមិ នគួ រប្បាថាន ចែេជាលហតុ ឲ្យមានលេទនាជាលទ្វមនសេចតមយ៉ាង ក៏ លៅ
ចតមានការកាន់ យកលដាយអាការថាគួ រប្បាថានជាកណា
ត េ ឬសូ មបីគួរប្បាថាននប្កចេងក៏ បាន
ចែេជាលហតុ ឲ្យមានលេទនាជាឧលប្បកាខក៏ បាន ជាលស្លមនសេក៏ បាន ទ្វំងលនោះលប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
កន ុងសនាតនចែេេោះេិ ប្បោែសមិ នទ្វន់ បាន ។
ចមនពិ ត សប្មាប្ប់អន កមានសទ្វធលខេោយ មិ នល ើ ញអានិ សងេរប្បស់កុ សេជាលែើ ម
សូ មបីមានកុ សេែិ តតលកើ តលឡើង ឬសូ មបីមានអកុ សេែិ តតលកើ តលឡើង ចតជេនៈចែេលកើ ត
លពេលនាោះរចមងជាធមម ជាតិ ចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ សូ មបីកនុងអតិ ឥដាារមម ណ៍មានប្ពោះពុ ទធ
ជាលែើ ម ទ្វំងចែេកន ុងអារមម ណ៍យ៉ាងលនោះ គួ រនឹ ងលកើ តលស្លមនសេក៏ លដាយ ែំ ចណកពួ កតិ រថិ យ
ឬ អន កលប្ែើ នលដាយលទ្វសៈ ឬ អន កលប្ែើ នលដាយលសែកដី កំណាញ់ ជាលែើ ម រចមងមានជេនៈ
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សូ មបីចែេប្ប្បកប្បលដាយលទ្វមនសេក៏ បាន កន ង
ុ អារមម ណ៍សូ មបីែូលែន ោះ, មយ៉ាងលទៀត សប្មាប្ប់
អន កមានប្ប្បប្កតី េអិ តសុ ខុម ឬ មានប្បែិ សនធិ ប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខជាលែើ ម ជាអន កលស្លមនសេ
លទ្វមនសេកន ុងអារមម ណ៍ទ្វំងឡាយបានលដាយកប្ម

សូ មបីជួប្បអារមម ណ៍ចែេជាប្បែិ កូេ

ែូ ែជា ស្លកសពចែេលគលចាេប្តង់គំនរសំ រាមជាលែើ ម ចែេគួ រែេ់ លទ្វមនសេ ក៏ ចប្បរជា
មានជេនៈប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខជាលែើ ម

ប្ប៉ាុ ចនត កនុងអារមម ណ៍ែូ ែគ្ននលនោះ

សតា ទ្វំងឡាយមាន

សុ នខជាលែើ ម ប្តឡប្ប់ជាមានជេនៈប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ែំ ចណកេិ បាកែិ តត
ទ្វំងឡាយចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នជេនៈ

បានែេ់

េិ ញ្ញាណ

៥

មានែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ ម

សមបែិ ែេនៈ និ ងសនតី រណៈ និ ងចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅខាងលប្កាយជេនៈ បានែេ់ តទ្វេមព នៈ
រចមងជាធមម ជាតិ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅសមគួ រែេ់ េតថ ុចែេជាអារមម ណ៍
នុ ោះឯង

សូ មបីេិបាកចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន

ទ្វំងឡាយមានសុ នខជាលែើ ម

មានប្ពោះពុ ទធជាលែើ ម

និ ងចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្កាយជេនៈរប្បស់សតា

ចែេកំពុងលប្តកអរកន ុងការល ើ ញរប្បស់លស្លមកលប្គ្នក

ធមម ជាតិ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅសមគួ រែេ់ េតថ ុចែេជាអារមម ណ៍ែូ ែគ្នននុ ោះឯង

ជា

ប្ប៉ាុ ចនត េិបាកចែេ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នជេនៈែូ ែលោេមកលនោះ ែួ ងខែោះ គឺ ប្បញ្ច េិញ្ញាណ និ ងសមបែិ ែេនៈ សូ មបីប្ប្បប្ពឹ តត
លៅសមគួ រែេ់ េតថ ុចែេជាអារមម ណ៍ែូ ែបានលោេលហើ យលនាោះក៏ លដាយ លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ ការ
ចែេមានលេទនាចែេខែួនប្ប្បកប្បជាមួ យជាឧលប្បកាខជាលែើ ម (ឧលប្បកាខ សុ ខ ទុ កខ ) ណាមួ យចត
មយ៉ាងជាប្ប្បចាំមិនមានការោែស់ប្បត ូរលឡើយ

ក៏ លដាយអំ ណាែននលហតុ ផេែនទ

លហតុ ផេ

ចែេលោេមកលនោះ ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណាបានលោេលហើ យកន ុងប្បរិ លែេ ទមុ នៗ (ប្បរិ លែេ ទទី ១ និ ងទី ៣)
នុ ោះឯង មិ នចមនលប្ោោះមិ នប្សប្បតាមសភាេៈរប្បស់អារមម ណ៍ លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្ប
លោេែំ លោោះសនតី រណៈ និ ងតទ្វេមព នៈទុ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះថា “ប្ប៉ាុ ចនត កនង
ុ អតិ ឥដាារមម ណ៍ រចមងមាន
សនតី រណៈ និ ងតទ្វេមព នៈ ែំ លោោះចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ជាលែើ ម ។
ោកយថា កន ង
ុ លពេចែេកិ រិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេរេត់ លៅ រចមង
មានតទ្វេមព នៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

លសែកតី ថា

កន ុងលពេចែេ
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សលហតុ កកិ រិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ

និ ងអលហតុ កកិ រិយជេនៈចែេ

ប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ រួ ម ៥ ែួ ងរេត់ លៅ រចមងមានតទ្វេមព នៈចែេប្ប្បកប្បលដាយ
លស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
គប្បបីប្ជាប្បថា

លោកលោេយ៉ាងលនោះ

សំ លៅយកការប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលប្ែើ ន

លប្ោោះថា កិ រិយជេនៈរប្បស់ប្ពោះខីណាប្សពទ្វំងឡាយភាគលប្ែើ នប្សប្បតាមសភាេៈពិ តរប្បស់
អារមម ណ៍ែូ ែគ្នននឹ ងេិ បាកនុ ោះឯង

លប្ោោះលហតុ ចែេលោកេោះេិ ប្បោែសបានលហើ យ

ែំ លោោះ

ហសិ តុ ប្បាទែិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ សូ មបីជាធមម ជាតិ ចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ ក៏ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
អនិ ដាារមម ណ៍បាន
អកុ សេកមម
លឡើយ

ែូ ែជា

កន ុងលពេចែេលោកល ើ ញលប្ប្បតជាលែើ ម

អារមម ណ៍ែូ ែលនោះ

លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ

ជាសតា លកើ តពី

ប្ប្បប្កតី មិ នគួ រែេ់ ែិ តតចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ

ែិ តត ចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ

គឺ ហសិ តុ ប្បាទែិ តតរប្បស់

ប្ពោះខីណាប្សព ក៏ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍យ៉ាងលនោះបាន លសែកដី លនោះ គប្បបីប្ជាប្បថាលប្ោោះការ
ចែេលោកល ើ ញរូ ប្បលនាោះលហើ យ

ក៏ លធាើ ទុកកន ុងែិ តតលដាយអាការពិ លសសយ៉ាងណាមួ យ

ចែេជាេិ ស័យរប្បស់ប្ពោះខីណាប្សពប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លហើ យជាប្បែច័ យឲ្យហសិ តុ ប្បាទែិ តតលនោះប្ប្បប្ពឹ តត
លៅ ភាេៈចែេលពេខែោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅមិ នប្សប្បតាមសភាេៈពិ តរប្បស់អារមម ណ៍ ននហសិ តុ ប្បាទែិ តត

លទើ ប្បមានលសែកតី លផេងគ្ននអំ ពីការប្ប្បប្ពឹ តតលៅមិ នប្សប្បតាមសភាេៈពិ តរប្បស់អារមម ណ៍

ននកុ សេជេនៈ និ ងអកុ សេជេនៈ ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ ប្បោែសចែេលៅមិ នទ្វន់ េោះ
បានប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ តាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះ ។
លប្ោោះែូ លចានោះ សប្មាប្ប់ប្ពោះខីណាប្សព លដាយលប្ែើ នកាេជួ ប្បប្ប្បសពា អតិ ឥដាារមម ណ៍
កិ រិយជេនៈរប្បស់លោក រចមងជាធមម ជាតិ ចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ កាេជួ ប្បប្ប្បសពា
ឥែា មជឈតាតរមម ណ៍

កិ រិយជេនៈរប្បស់លោក

រចមងជាធមម ជាតិ ចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ

ោកយថា “កន ង
ុ លពេចែេកិ រិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេរេត់ លៅ” ែូ លែន ោះលនាោះ
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ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេសំ លៅយក កន ុងលពេចែេប្ពោះខីណាប្សពជួ ប្បប្ប្បសពា អតិ ឥដាារមម ណ៍
ែំ ចណកោកយថា

“រចមងមានតទ្វេមព នៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ”

ែូ លែន ោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេលដាយមិ នបានប្បាថានឲ្យយេ់ ថា លប្ោោះលហតុ ចែេកិ រិយជេនៈចែេ
រេត់ លៅលនាោះជាធមម ជាតិ ចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ លប្ោោះែូ លចានោះ

តទ្វេមព នៈចែេ

លកើ តជាប្ប់តាមមកលទើ ប្បប្តូេជាធមម ជាតិ ចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ ែូ លែន ោះលឡើយ លេទនា
ចែេលកើ តរួ មគ្ននជាមួ យេិ បាកសនតី រណៈ

និ ងតទ្វេមព នៈ

ខីណាប្សពរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្សប្បតាមសភាេៈពិ តរប្បស់អារមម ណ៍

សូ មបីកនុងសនាតនរប្បស់ប្ពោះ
ែូ ែលោេលហើ យនុ ោះឯង

សូ មបីកនុងោកយថា កន ង
ុ លពេចែេកិ រិយជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខរេត់ លៅ ជាលែើ ម
ក៏ គប្បបីប្ជាប្បអធិ ប្បាយតាមន័ យលនោះឯង ។
ែំ ចណកអាចារយពួ កខែោះមាន

ប្ពោះអាននាាចារយ

អន កចតងែី កាប្ពោះអេិ ធមម ជាលែើ ម

លោេថា “កន ុងគមពី រប្បដាាន ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្តាស់តទ្វេមព នៈទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់ននកុ សេ និ ង
អកុ សេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះថា “កុ សោកុ សលេ និ រុលទធ េិ បាលកា តទ្វរមម ណតា កាេកុ សេនិ ង
អកុ សេរេត់ លៅលហើ យ េិ បាករចមងលកើ តលឡើងលដាយភាពជាតទ្វេមព នៈ” ែូ លែន ោះ មិ នបាន
ប្តាស់តទ្វេមព នៈទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់ននកិ រិយជេនៈលឡើយ ការចែេមិ នបានប្តាស់ទុ កយ៉ាងលនោះ
រចមងសចមត ងលសែកតី ថា

កន ុងេំ ដាប្ប់ននកិ រិយជេនៈរចមងមិ នមានតទ្វេមព នៈលកើ តលឡើង

នុ ោះឯង” ែូ លែន ោះ ។
កន ុងោកយរប្បស់អាចារយពួ កខែោះលនោះសូ មលឆែើ យយ៉ាងលនោះថា ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគមិ នបាន
ប្តាស់តទ្វេមព នៈទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់ននកិ រិយជេនៈក៏ ពិតចមនលហើ យ ចតកុ ំគប្បបីសមាគេ់ ថាលប្ោោះ
មិ នមានលទើ ប្បប្ទង់មិនបានប្តាស់ទុ ក លហតុ ផេននការចែេប្ទង់មិនបានប្តាស់ទុ ក ជាយ៉ាង
ែនទលោេគឺ

ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្ពោះអងគប្តាស់ែេ់ ការលកើ តលឡើងននតទ្វេមព នៈកន ុងេំ ដាប្ប់ននធម៌

ចែេជាអពយកតៈទុ កលស្លត

ជនទ្វំងឡាយក៏ រចមងលកើ តលសែកតី សមាគេ់ ខុសថា

កន ង
ុ

ប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថីចែេមានលវាែា ពានកិ រិយប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្ែើ នវារៈ (៣ វារៈ) កាេវារៈែុ ងលប្កាយ
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រេត់ លៅ

រចមងមានេិ បាកតទ្វេមព នៈលកើ តជាប្ប់តាមមក

“កាេកិ រិយរេត់ លៅលហើ យ
លវាែា ពានៈលនោះក៏ ជាកិ រិយ

លប្ោោះប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា

េិ បាករចមងលកើ តលឡើងលដាយភាពជាតទ្វេមព នៈ”

ែូ លែន ោះ

និ ងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្បរិ តាតរមម ណ៍េិ ថីលប្ែើ នវារៈែូ ែជេនៈបានែូ លែន ោះ

លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ទង់ប្បំណងនឹ ងប្បងាករលសែកតី សមាគេ់ ខុសែូ ែលោេមកលនោះ លទើ ប្បមិ នបានប្តាស់
តទ្វេមព នៈទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់ននកិ រិយ

សូ មបីជាកិ រិយជេនៈ,

ចមនពិ ត

ការចែេប្ពោះអងគ

មិ នប្តាស់សចមត ងែេ់ ធមម ជាតិ ខែោះសូ មបីមានពិ ត លប្ោោះមានប្ពោះប្បំ ណងែនទ ែូ ែជាការចែេ
មិ នបានប្តាស់ហទយេតថ ុទុកកន ុង គមពី រធមម សងគណី ទ្វំងចែេមាន លប្ោោះប្ទង់មានប្ពោះប្បំ ណង
លែៀសវាងនូ េការខូែននប្ពោះធមម លទសនា ែូ លចានោះឯង ។
ប្បណឌិតទ្វំងឡាយ
លេទនាចែេលកើ តរួ មគ្នន

រចមងយេ់ ប្សប្បតាមការកំណត់ រប្បស់តទ្វេមព នៈទ្វក់ ទងនឹ ង
តាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលហើ យលនោះ

ែំ ចណកការកំណត់ រប្បស់

តទ្វេមព នៈប្ប្បការខែោះតាមចែេអាចារយពួ កខែោះលោេទុ កយ៉ាងលនោះថា

“តទ្វេមព នៈចែេ

សមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា រចមងមានតអំ ពីជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា” ែូ លែន ោះជាលែើ ម
លនាោះ ប្បណឌិតទ្វំងឡាយមិ នយេ់ ប្សប្បតាមលប្ោោះមិ នលទៀងទ្វត់ ចមនពិ តសប្មាប្ប់ប្បុ គគេអន ក
សនេំអកុ សេទុ កលប្ែើ ន កន ង
ុ ប្គ្នខែោះសូ មបីកាេតិ លហតុ កកុ សេជេនៈសា ុោះលៅ ក៏ លៅចតមាន
តទ្វេមព នៈសូ មបីចែេជាអលហតុ កៈលកើ តជាប្ប់តាមបាន លប្ោោះភាេៈចែេបានលកើ តជាប្ប់តាម
អកុ សេជេនៈលរឿយៗរហូ តែេ់ សនិ ទធ ស្លនេ សប្មាប្ប់ប្បុ គគេអន កសនេំកុសេទុ កលប្ែើ ន កន ុង
ប្គ្នខែោះសូ មបីកាេអកុ សេជេនៈសា ោះុ លៅ ក៏ លៅចតមានតទ្វេមព នៈសូ មបីចែេជាតិ លហតុ កៈ
លកើ តជាប្ប់តាមបាន លដាយលហតុ ផេទំ នងែូ ែគ្ននលនាោះ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បលោេបានថា មិ ន
លទៀងទ្វត់ សូ មបីលសែកតី លនោះក៏ សមែូ ែចែេប្ពោះមានប្ពោះភាគប្តាស់ទុ កកន ុងគមពី រមោប្បដាាន
ថា ៖ “លយគី រចមងល ើ ញែាស់នូ េអលហតុ កខនធ ទ្វំងឡាយ ថាមិ នលទៀង ថាជាទុ កខ ថាជា
អនតាត... កាេកុ សេ, អកុ សេរេត់ លៅលហើ យ អលហតុ កេិ បាករចមងលកើ តលឡើងលដាយ
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ភាពជាតទ្វេមព នៈ... កាេកុ សេ, អកុ សេរេត់ លៅលហើ យ សលហតុ កេិ បាករចមងលកើ ត
លឡើងលដាយភាពជាតទ្វេមព នៈ” ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា
តទ្វេមព នៈ

កន ង
ុ លពេចែេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលទ្វមនសេរេត់ លៅ

និ ងេេងគចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខចតមយ៉ាង

តទ្វេមព នៈ

មានលសែកតី ថា

និ ងេេងគចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេលកើ តលឡើង

សភាេៈផា ុយគ្នននឹ ងលទ្វមនសេ

រចមងមាន

រចមងមិ នមាន

លប្ោោះលស្លមនសេមាន

លប្ោោះលហតុ លនាោះកន ុងគមពី រមោប្បដាាន

កន ុងវារៈននអននត រ-

ប្បបែច័ យ(១) ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់មិនបានប្តាស់លស្លមនសេទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់លទ្វមនសេ និ ង
ប្ទង់មិនប្តាស់លទ្វមនសេទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់លស្លមនសេ ប្ទង់ប្តាស់អននត រប្បបែច័ យទុ ក ៧ វារៈ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ យ៉ាងលនោះថា “ធម៌ ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យសុ ខលេទនា (លស្លមនសេនុ ោះឯង) ជាប្បែច័ យ
លដាយអននត រប្បបែច័ យែេ់ ធម៌ ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យសុ ខលេទនា, ធម៌ ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យសុ ខ
លេទនាជាប្បែច័ យលដាយអននត រប្បបែច័ យ

ែេ់ ធម៌ ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យអទុ កខ មសុ ខលេទនា

(ឧលប្បកាខលេទនា)” ែូ លែន ោះជាលែើ ម សរុ ប្បលសែកតី ថា ប្ទង់ប្តាស់លស្លមនសេទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់
លស្លមនសេ ១ ប្តាស់ឧលប្បកាខទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់លស្លមនសេ ១ ប្តាស់លស្លមនសេទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់
ឧលប្បកាខ ១ ប្តាស់លទ្វមនសេទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់លទ្វមនសេ ១ ប្តាស់លទ្វមនសេទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់
ឧលប្បកាខ ១ ប្តាស់ឧលប្បកាខទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់លទ្វមនសេ ១ ប្តាស់ឧលប្បកាខទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់ឧលប្បកាខ ១
រួ ម

៧

វារៈ

មិ នបានប្តាស់លទ្វមនសេទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់លស្លមនសេ

និ ងមិ នបានប្តាស់

លស្លមនសេទុ កកន ុងេំ ដាប្ប់លទ្វមនសេ ទុ ក ២ វារៈលទៀតលឡើយ ការចែេមិ នបានប្តាស់ ២
វារៈលនោះទុ ក រចមងសចមត ងថា លទ្វមនសេមិ នបានលកើ តលឡើងកន ុងេំ ដាប្ប់ននលស្លមនសេ និ ង
លស្លមនសេក៏ មិនបានលកើ តលឡើងកន ុងេំ ដាប្ប់ននលទ្វមនសេនុ ោះឯង ។ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោក

(១) អននត រប្បបែច័ យ គឺ ប្បែច័ យចែេមិ នមានែលនាែោះជាមួ យនឹ ងផេ បានែេ់ ការរេត់ លៅននែិ តតុប្បាទែួ ងមុ ន
ចែេជាប្បែច័ យឲ្យែិ តតុប្បាទែួ ងលប្កាយលកើ តលឡើងបាន ។
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លទើ ប្បលោេថា

“កន ុងលពេចែេជេនៈប្ប្បកប្បលដាយលទ្វមនសេរេត់ លៅ

រចមងមាន

តទ្វេមព នៈ និ ងេេងគចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខចតមយ៉ាង” ែូ លែន ោះ លប្ោោះលទ្វមនសេមិ នមាន
សភាេៈផា ុយគ្នននឹ ងឧលប្បកាខលទ ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលធាើ ទុកកន ុងែិ តតថា “កន ុងអតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថីកតី កន ុងេិ េូតារមម ណ៍េិ ថីកតី
ជាេិ ថីចែេតទ្វេមព នៈមានឱកាសលកើ តលឡើង បាន ប្ប៉ាុ ចនត
លទ្វមនសេរេត់ លៅលនាោះ
លឡើងបាន

កន ុងប្គ្នចែេជេនៈប្ប្បកប្បលដាយ

ប្ប្បសិ នលប្បើ តទ្វេមព នៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខមិ នអាែលកើ ត

លប្ោោះអារមម ណ៍ជាអតិ ឥដាារមម ណ៍គួ រែេ់ លស្លមនសេ

ការចែេនឹ ងមិ នមាន

តទ្វេមព នៈលកើ តលឡើងក៏ សមគួ រ លប្ោោះមានលហតុ រារាំង ប្ប៉ាុ ចនត កាេលប្បើ តទ្វេមព នៈមិ នអាែ
លកើ តបានក៏ ប្តូេធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ

ប្តង់លនោះប្ប្បសិ នលប្បើ សតា លនាោះមានប្បែិ សនធិ ប្ប្បកប្បលដាយ

លស្លមនសេ នឹ ងមានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគបានែូ ែលមត ែ លប្ោោះលេទនារប្បស់ ជេនៈជំទ្វស់គ្នននឹ ង
លេទនារប្បស់េេងគចែេែូ ែប្បែិ សនធិ

មយ៉ាងលទៀតសប្មាប្ប់សតា ចែេមានប្បែិ សនធិ ប្ប្បកប្ប

លដាយលស្លមនសេនុ ោះឯងកន ុងមហនាតរមម ណ៍េិ ថី ឬអេិ េូតារមម ណ៍េិ ថីចែេមិ នមានអាយុ រប្បស់
អារមម ណ៍លៅសេ់ េម មជាប្បែច័ យែេ់ តទ្វេមព នៈ

តទ្វេមព នៈក៏ មិនអាែលកើ តលឡើងបានជា

ធមម តាតាមចែេបានលោេមកលហើ យកន ុងប្គ្នខាងលែើ មលនាោះ កាេតទ្វេមព នៈមិ នអាែលកើ ត
លឡើងបាន ែិ តតរចមងមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយប្ប្បការលនោះចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ ការធាែក់ ែុ ោះ
កាន់ េេងគ

នឹ ងមានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគបានែូ ែលមត ែ

លេទនាជាលទ្វមនសេ
“លប្ោោះែូ លចានោះ

កន ុងកាេចែេជេនៈរេត់ លៅមាន

ែំ ចណកេេងគមានលេទនាជាលស្លមនសេ

ែូ លែន ោះលហើ យលទើ ប្បលោេថា

ប្ប្បសិ នលប្បើ សតា ចែេប្បែិ សនធិ ប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេមិ នមានតទ្វេមព នៈ”

ែូ លែន ោះជាលែើ ម កន ុងោកយលនោះមានអធិ ប្បាយែូ ែតលៅលនោះ ៖
សប្មាប្ប់ពួ កតិ រិថ យជាលែើ ម
ប្បែិ

ចែេមានប្បែិ សនធិ ប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេមានែិ តត

ថានំងថានក់ សូ មបីកនុងអតិ ឥដាារមម ណ៍មានប្ពោះពុ ទធជាលែើ ម កាេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយ
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លទ្វមនសេសា ុោះលៅលហើ យ

កន ុងេិ ថីចែេរាប្ប់ថាជាអតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថីជាលែើ ម

តទ្វេមព នៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ
លោេលហើ យ

ប្ប្បសិ នលប្បើ

មិ នអាែនឹ ងលកើ តលឡើងបានតាមន័ យែូ ែបាន

និ ងលប្ោោះតទ្វេមព នៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខមិ នលកើ តលឡើងកន ុងអតិ ឥដាា-

រមម ណ៍ ក៏ គួរនឹ ងធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគលែើ ម ចតក៏ ធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគលនាោះភាែមមិ នបាន លប្ោោះសូ មបី
េេងគលនាោះក៏ ប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ កន ុងឱកាសលនោះនឹ ងមានែិ តតែនទ គឺ សនតី រណែិ តតចែេ
ប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខ ២ ែួ ងណាមួ យលកើ តលឡើងមុ នប្តឹ ម ១ ខណៈលហើ យក៏ រេត់ លៅ តពី លនាោះ
លៅក៏ ជាេេងគលែើ ម ែំ ចណកកន ុងមហនាតរមម ណ៍េិ ថីជាលែើ ម ជាេិ ថីចែេមិ នមានតទ្វេមព នៈជា
ប្ប្បប្កតី លប្ោោះអាយុ រប្បស់អារមម ណ៍ រេត់ លៅលហើ យមិ នមានភាពខុសគ្ននទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍
លឡើយ

កាេជេនៈចែេប្ប្បកប្បលដាយលទ្វមនសេសា ុោះលៅលហើ យកន ុងអតិ ឥដាារមម ណ៍កតី

ឥែា មជឈតាតរមម ណ៍ជាលែើ មកតី

កន ុង

កាេជេនៈរេត់ លៅសប្មាប្ប់សតា ចែេមានប្បែិ សនធិ ប្ប្បកប្ប

លដាយលស្លមនសេ ក៏ រចមងមានឧលប្បកាខសនតី រណៈលកើ តលឡើងមុ ន តាមន័ យចែេបានលោេ
លហើ យនុ ោះឯង សភាពែូ លែន ោះរចមងមានែេ់ សតា ចែេមានប្បែិ សនធិ ប្ប្បកប្បលដាយលស្លមនសេ
កន ុងអារមម ណ៍

សូ មបីចែេមិ នចមនជាកាមាេែរធម៌ កនុងប្គ្នចែេប្បារពធ ែេ់ លោកិ យ ្ន

រប្បស់ខែួនចែេេិ នាសលៅ លប្ោោះអសប្បាយធម៌ ណាមួ យ លដាយលសែកតី លទ្វមនសេែិ តតថា
“ធម៌ ែ៏ប្ប្បណីតរប្បស់អាតាមអញេិ នាសលហើ យហន ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
ោកយថា

រចមងលកើ តលឡើងប្បារពធ យកប្បរិតាតរមម ណ៍យ៉ាងណាមួ យចែេធាែប្ប់សនេំទុក

លសែកតី ថា សនតី រណៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខែួ ងលនោះ កាេនឹ ងលកើ តលឡើងរចមងប្បារពធ
យកប្បរិ តតធម៌ គឺ កាមាេែរធម៌ យ៉ាងណាមួ យជាអារមម ណ៍ លដាយជាអារមម ណ៍ ចែេធាែប្ប់សនេំ
គឺ ធាែប្ប់សនិ ទធ ស្លនេកន ុងកាេមុ នៗ គប្បបីប្ជាប្បថា សនតី រណៈចែេប្ប្បកប្បលដាយឧលប្បកាខែួ ងលនោះ
សូ មបីមិនមានអាេជជ នៈក៏ រចមងលកើ តលឡើងបាន ែូ ែផេែិ តត ប្តឹ មចត ១ ខណៈរប្បស់អន កចែេ
លែញពី និលរាធសមាប្បតតិ ែូ លចានោះ ។
សួ រថា សនតី រណែិ តតែួ ងលនោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយកិ ែចអាី ?
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លឆែើ យថា

ែំ ប្បូង

សនតី រណែិ តតែួ ងលនោះមិ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយតទ្វេមព នកិ ែចលដាយ

លទៀងទ្វត់ លទ លប្ោោះមិ នកាន់ យកអារមម ណ៍រប្បស់ជេនៈ ចតកាន់ យកប្បរិ តាតរមម ណ៍ចែេធាែប្ប់
សនិ ទធ ស្លនេកន ុងេពមុ នៗ ទ្វំងនឹ ងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយសនតី រណកិ ែចក៏ លទ លប្ោោះមិ នបានប្ប្បប្ពឹ តត
លៅលដាយកិ ែច គឺ ការពិ ចារណាអារមម ណ៍តាមចែេសមបែិ ែេនៈទទួ េទុ ក ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែច គឺ
ប្បែិ សនធិ និ ងែុ តិ មិ នមានោកយចែេប្តូេលោេលឡើយ ការនឹ ងលោេថា “រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
លដាយេេងគកិែច លដាយភាពជាអងគននេព” ែូ លែន ោះគប្បបីលប្ប្បើ បាន លប្ោោះជាោកយចែេមានន័ យ
លៅលសសសេ់ ចមនពិ ត លសែកដី អធិ ប្បាយចែេថា សនតី រណែិ តតែួ ងលនោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយ
េេងគកិែចលនាោះ ប្ពោះធមម បាេក៏ បានសចមត ងលហើ យ ែំ ចណកការចែេប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេ
ទុ កកន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៥ ថា ប្បែិ សនធិ េេងគ ែុ តិ ជាែិ តតចែេែូ ែគ្នន លដាយធម៌ មានផសេៈជាលែើ ម
លដាយអារមម ណ៍មានកមម

កមម និមិតតជាលែើ មលនាោះ

គប្បបីប្ជាប្បថាលោកលោេទុ កយ៉ាង

លនាោះលដាយអំ ណាែជាយ៉ាងលនាោះលដាយលប្ែើ នប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

ប្ប៉ាុ ចនត ែំលោោះកន ុងឋានៈលនោះេេងគ

គឺ

ឧលប្បកាខសនតី រណែួ ងលនោះ មានលសែកតី ខុសចប្បែ កគ្ននពី ប្បែិ សនធិ និ ងេេងគលែើ ម ការលកើ តលឡើងនន
ឧលប្បកាខសនតី រណែិ តតែួ ងលនោះមានប្ប្បលយជន៍ ប្តឹ មលនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ ជួ យឲ្យមានការធាែក់ ែុ ោះកាន់
េេងគលែើ មបាន ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា អាចារយទ្វំងឡាយរចមងប្បាថានតទ្វេមព នៈ ។េ។ កន ង
ុ លពេចែេកាមាេែរជេនៈរេត់ លៅលនោះ មានលសែកតី ថា អាចារយទ្វំងឡាយប្បាថានតទ្វេមព នៈ គឺ យេ់ ប្សប្បតាមថា
មានតទ្វេមព នៈលកើ តលឡើងកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាកាមាេែរធម៌ ទ្វំងឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ កន ុងប្គ្ន
ចែេអតិ មហនាតរមម ណ៍េិ ថី ឬេិ េូតារមម ណ៍េិ ថីប្បារពធ អារមម ណ៍ចែេជាកាមាេែរធម៌ ប្ប្បប្ពឹ តត
លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
ទ្វំងឡាយ

ននកាមាេែរសតា ទ្វំងឡាយ

គឺ ននសតា ចែេបានប្បែិ សនធិ កនុងកាមេូ មិ

កន ុងលពេចែេកាមាេែរជេនៈរេត់ លៅ

ខណៈែុ ងលប្កាយចែេរេត់ លៅ ។

គឺ មានកន ុងេំ ដាប្ប់ននកាមាេែរជេនៈ
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ចមនពិ ត

អាចារយទ្វំងឡាយរចមងយេ់ ប្សប្បតាមយ៉ាងលនោះថា

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេជាកាមាេែរធម៌ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ

តទ្វេមព នៈរចមង

លប្ោោះជាអារមម ណ៍ចែេសនិ ទធ ស្លនេ

រចមងមិ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ែនទ ចែេជាមហគគ តៈ ជាលោកុ តតរ និ ងជាប្បញ្ា តតិ លប្ោោះ
មិ នសនិ ទធ ស្លនេ ។
លប្ប្បៀប្បែូ ែជាលកម ងតូ ែ កាេនឹ ងលៅតាមអន កណាមួ យ រចមងមិ នលៅតាមកន ុងស្លថនទី
ចែេខែួនមិ នធាែប្ប់លៅមាននប្ពជាលែើ ម

រចមងលៅតាមកន ុងស្លថនទី ចែេខែួនធាែប្ប់លៅមានទី ធាែ

មុ ខផា ោះ ទី ធាែចកបរផា ោះ ជាលែើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ យ៉ាងណាមិ ញ, សូ មបីតទ្វេមព នៈលនោះ រចមងមិ នលកើ ត
ជាប្ប់តាមជេនៈចែេប្បារពធ អារមម ណ៍ចែេខែួនមិ នសនិ ទធ ស្លនេមានរូ បាេែរធម៌ ជាលែើ ម រចមង
ជាប្ប់តាមជេនៈចែេប្បារពធ អារមម ណ៍ចែេខែួនសនិ ទធ ស្លនេ គឺ កាមាេែរធម៌ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ក៏ យ៉ាង
លនាោះចែរ ។
មយ៉ាងលទៀត អាចារយទ្វំងឡាយរចមងយេ់ ប្សប្បតាមយ៉ាងលនោះលទៀតថា សប្មាប្ប់សតា
ជាន់ កាមាេែរទ្វំងឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ចែេមានតទ្វេមព នៈលកើ តលឡើងកន ុងប្គ្នលនាោះៗបាន មិ ន
ចមនពួ កប្ពហម

លប្ោោះពួ កប្ពហម មិ នមានពូ ជ

គឺ កាមាេែរប្បែិ សនធិ ចែេជាឧប្បនិ សេ័យនន

តទ្វេមព នៈ ។
មយ៉ាងលទៀត

អាចារយទ្វំងឡាយយេ់ ប្សប្បតាមនូ េតទ្វេមព នៈកន ុងលពេចែេកាមា-

េែរជេនៈរេត់ លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

លប្ោោះជាេិ បាកែិ តតចែេលកើ តពី កមម ចែេមានកាមតណា
ា ជា

លហតុ ចមនពិ ត តទ្វេមព នៈលនាោះប្តូេកមម ចែេមានកាមតណា
ា ជាលហតុ លធាើ ឲ្យលកើ តលឡើង លទើ ប្ប
មិ នលកើ តលឡើងកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី រូបាេែរជេនៈ អរូ បាេែរជេនៈ និ ងលោកុ តតរជេនៈ ចែេ
មិ នមានសភាេៈជាកាមាេែរៈលនាោះ លប្ោោះលហតុ អាី

? លប្ោោះរូ បាេែរជេនៈជាលែើ មមិ នចមន

ជាអន កលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើង និ ងមិ នមានភាពជាជេនៈែូ ែគ្នននឹ ងជេនៈចែេលធាើ ឲ្យលកើ ត គឺ មិ នមាន
ភាពជាកាមាេែរកិ រិយជេនៈចែេែូ ែគ្នននឹ ងកាមាេែរកុ សេ

និ ងអកុ សេអន កលធាើ ឲ្យលកើ ត

លប្ប្បៀប្បែូ ែជាលកម ងតូ ែ អន កប្បាថាននឹ ងលែញលៅលប្ដផា ោះ រចមងលៅតាមប្បិ តាអន កផដ េ់កំលណើត
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ឬមនុ សេចែេែូ ែគ្នននឹ ងប្បិ តាអន កផដ េ់កំលណើតឲ្យនាំលែញលៅ

រចមងមិ នលៅតាមអន កែនទ

មានពួ ករាជប្បុ រសជាលែើ ម យ៉ាងណាមិ ញ, តទ្វេមព នៈចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ែនទពី
អារមម ណ៍រប្បស់េេងគ រចមងជាប្ប់តាមកាមាេែរកុ សេ និ ងអកុ សេអន កលធាើ ឲ្យលកើ ត និ ងកាមាេែរកិ រិយជេនៈចែេែូ ែគ្នននឹ ងកាមាេែរកុ សេ និ ងអកុ សេអន កលធាើ ឲ្យលកើ តលនាោះ ចតនឹ ង
មិ នជាប្ប់តាមមហគគ តជេនៈ

និ ងលោកុ តតរជេនៈចែេមិ នែូ ែគ្នននឹ ងកាមាេែរកុ សេ

និ ង

អកុ សេអន កលធាើ ឲ្យលកើ ត ក៏ យ៉ាងលនាោះចែរ ។
សួ រថា

“ប្ប្បសិ នលប្បើ តទ្វេមព នៈចែេជាកាមាេែរេិ បាកមិ នអាែមានែេ់ ពួ កប្ពហម

(រូ ប្បប្ពហម ) បាន លដាយលហតុ ផេថាពួ កប្ពហម មិ នមានពូ ជចែេជាកាមាេែរប្បែិ សនធិ លស្លត
លប្បើ ែូលចានោះ កាមាេែរេិ បាកែនទ គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណ លស្លតេិ ញ្ញាណ សមបែិ ែេនៈ និ ងសនតី រណៈ
ក៏ មិនគួ រមានែេ់ ពួ កប្ពហម បានែូ ែគ្នន ចតប្បាកែថាមាន លតើ មានបានែូ ែលមដ ែ ?” ។
លឆែើ យថា “លប្ោោះលហតុ ចែេសតា នឹ ងលៅលកើ តជាប្ពហម លនាោះ លៅមិ នទ្វន់ េោះរូ ប្បតណា
ា
និ ងសទា តណា
ា បាន

លដាយអំ ណាែននលសែកតី ប្បាថានែង់ជួប្បប្បណឌិត

ែង់ស្លតប្ប់ធម៌ ជាលែើ ម

រូ បាេែរកុ សេកមម ចែេអាប្ស័ យនឹ ងតណា
ា ទ្វំង ២ លនោះ រចមងស្លងែកខ ុគនាិ យ គឺ ែកខ ុប្បស្លទ
រចមងស្លងលស្លតិ គនាិ យ

គឺ លស្លតប្បស្លទ

ឲ្យសលប្មែែេ់ ប្បុ គគេចែេលកើ តជាប្ពហម កន ុង

ប្ពហម លោកលនាោះ កាេឥគនាិ យទ្វំង ២ លនោះមាន ក៏ រចមងមានកាមាេែរេិ បាកែិ តត មាន
ែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ ម ជាេិ បាកចែេអាប្ស័ យនឹ ងឥគនាិ យទ្វំង ២ លនាោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ” ។
គ្នថាសរុ ប្បការកំណត់ ននតទ្វេមព នៈ
កាលម ជេនសតាតេមព -

នានំ និ យលម សតិ

េិ េូលតតិ មហលនត ែ

តទ្វេមព នមី រិតំ ។

ចប្ប្បថា កាេជេនៈ, សតា និ ងអារមម ណ៍ មានការកំណត់ បានថា ជាកាម លោកក៏
លោេតទ្វេមព នៈទុ ក (ថាមាន) កន ុងេិ េូតារមម ណ៍ និ ងកន ុងអតិ មហនាតរមម ណ៍ ។
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អធិ ប្បាយគ្នថា
ោកយថា មានការកំណត់ បានថា ជាកាម គឺ មានការកំណត់ បានថាជាកាមាេែរជេនៈជា
កាមាេែរសតា និ ងជាកាមារមម ណ៍ ែូ លែន ោះឯង ។
ឱកាសចែេលធាើ ឲ្យតទ្វេមព នៈលកើ តលឡើង សរុប្បតាមគ្នថាបាន ៤ ប្ប្បការ គឺ ៖
១- អារមម ណ៍ចែេមានកមាែំង គឺ ជាអតិ មហនាតរមម ណ៍ ឬេិ េូតារមម ណ៍ ។
២-

អារមម ណ៍លនាោះជាកាមាេែរធម៌ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ

(អតិ មហនាតរមម ណ៍ជាកាមាេែរធម៌

ចតមយ៉ាង ែំ ចណកេិ េូតារមម ណ៍ជាកាមាេែរធម៌ ក៏មាន ជាយ៉ាងែនទក៏ មាន) ។
៣- ជេនៈចែេសា ុោះលៅកន ុងេិ ថី ជាកាមាេែរជេនៈ ។
៤- សតា ជាកាមាេែរសតា គឺ ជាអន កមានប្បែិ សនធិ ជាកាមាេែរេិ បាកែិ តត ។
ឱកាសចែេលធាើ ឲ្យមិ នមានតទ្វេមព នៈលកើ តលឡើង
កន ុងអែា កថា

សលមាមហេិ លនាទនី

បានលោេែេ់ ឱកាសចែេមិ នមានតទ្វេមព នៈ

លកើ តលឡើង សូ មបីកនុងវារៈចែេមានជេនៈជាកាមាេែរននកាមាេែរសតា ទុ កយ៉ាងលនោះថា ៖
១- កាេជេនៈប្បារពធ យកនាមនិ ងលគ្នប្តសា ុោះលៅ ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ១១ ែួ ងលកើ ត
លឡើង កាន់ យកអារមម ណ៍រប្បស់ជេនៈលនាោះលឡើយ ។
២- កាេជេនៈប្បារពធ ប្បញ្ា តតិ (កមម ដាានប្បញ្ា តតិ) សា ុោះលៅ ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ។
៣- កន ុងេិ ប្បសេនាចែេមាននប្តេកខ ណ៍ជាអារមម ណ៍ ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ។
៤- កន ុងេុ ដាានគ្នមិ នីេិប្បសេនាចែេមានកមាែំង ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ។
៥- កាេជេនៈប្បារពធ យករូ បាេែរធម៌ អរូ បា េែរធម៌ សាុោះលៅ ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ។
៦- កន ុងមិ ែេតតនិ យតធម៌ ទ្វំងឡាយ មានមិ ចាេទិ ែាិ ជាលែើ ម ក៏ មិន មានតទ្វេមព នៈ ។
៧- កន ុងសមម តតនិ យតធម៌ ទ្វំងឡាយ មានសមាមទិ ែាិ ជាលែើ ម ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ។
៨- កាេជេនៈប្បារពធ យកលោកុ តតរធម៌ សាុោះលៅ ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ។
៩- កាេជេនៈប្បារពធ អេិ ញ្ញាញណសា ុោះលៅ ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ។
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១០- កាេជេនៈប្បារពធ ប្បែិ សមភិ ទ្វសា ុោះលៅ ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ។
១១-

សប្មាប្ប់អារមម ណ៍ចែេជាកាមាេែរកន ុងអារមម ណ៍ចែេលខេោយកមាែំង

(មាន

មហនាតរមម ណ៍ជាលែើ ម) ក៏ មិនមានតទ្វេមព នៈ ែូ លែន ោះឯង ។
ជវន្ន្ិយម្
(ការកំណត់ ននជេនៈ)
មយ៉ាងលទៀត កន ុងប្បណា
ត ជេនៈទ្វំងឡាយ កាមាេែរជេនៈកន ុងកាមាេែរជេនេិ ថី រចមង
សា ុោះលៅ ៧ វារៈខែោះ ៦ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះខែោះ ចតកន ុងប្គ្នប្ប្បប្ពឹ តតលៅលខេោយ គឺ កន ុ ងលពេជិ តស្លែប្ប់
ជាលែើ ម រចមងសា ុោះលៅ ៥ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ អាចារយជាលប្ែើ នបានលោេថា “ប្ប៉ាុ ចនត សប្មាប្ប់
ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគ រចមងមានប្បែច លេកខ ណែិ តត ៤ ឬ ៥ ខណៈ កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលេឿន គឺ
កន ុងប្គ្នចែេប្ទង់លធាើ ប្ពោះយមកប្បាែិ ោរិ យ៍ជាលែើ ម” ែូ លែន ោះក៏ មាន ។
ែំ ចណកមហគគ តជេនៈ

កន ុងអប្បបនាេិ ថីែំប្បូងរប្បស់ប្ពោះលយគី ចែេជាអាទិ កមមិ កៈ

(អន កលធាើ បានប្គ្នែំ ប្បូង) និ ងអេិ ញ្ញាជេនៈរចមងសា ុោះលៅ ១ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ សូ មបីប្គប្ប់ប្គ្ន តពី លនាោះ
លៅ ក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ ។
ែំ ចណក មគគ ែិ តតចែេលកើ តលឡើងទ្វំង ៤ (មានលស្លតាប្បតតិ មគគ ែិ តត ជាលែើ ម) មាន ១
ខណៈ តពី លនាោះផេែិ តត រចមងលកើ តលឡើង ២ ឬ ៣ ខណៈតាមសមគួ រ តពី លនាោះលៅក៏ មានការ
ធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ ។
ែំ ចណកកន ុងលពេែូ េនិ លរាធសមាប្បតតិ អរូ ប្បជេនៈែួ ងទី ៤ រចមងសា ុោះលៅ ២ វារៈ
តពី លនាោះលទើ ប្បោេ់ ប្តូេនិ លរាធ ចតកន ុងលពេលែញ កាេអនាគ្នមិ ផេ ឬអរហតត ផេលកើ ត
លឡើងតាមសមគួ រ ១ វារៈលហើ យរេត់ លៅ ក៏ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគចតមត ង ។
លប្ោោះលោកអធិ ប្បាយទុ កថា កន ុងសមាប្បតតិ េិ ថី ប្គប្ប់េិ ថី មិ នមានការកំណត់ េិ ថីឲ្យពិ ត
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ប្បាកែលទ ែូ ែគ្នននឹ ងចខេេេងគ ែូ លែន ោះ លទើ ប្បគប្បបីប្ជាប្បថា (កន ុងសមាប្បតតិ េិ ថី) រចមងមានជេនៈ
លប្ែើ ន ែូ លែន ោះ ។
អធិ ប្បាយជេននិ យម
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយសចមត ង ការកំណត់ ននជេនៈទ្វំងឡាយទុ ក ៥
ប្ប្បការយ៉ាងលនោះ គឺ ៖
១- កាមាេែរជេនៈ កន ុងកាមាេែរជេនេិ ថី ។
២- មហគគ តជេនៈ កន ុងអប្បបនាេិ ថីែំប្បូងរប្បស់ប្ពោះលយគី ចែេជាអាទិ កមមិ កៈ និ ង
អេិ ញ្ញាជេនៈ ។
៣- មគគ ែិ តតចែេលកើ តលឡើង ។
៤- អរូ ប្បជេនៈ និ ងអនាគ្នមិ ផេ ឬអរហតត ផេ កន ុងនិ លរាធសមាប្បតតិ េិ ថី ។
៥- ជេនៈកន ុងសមាប្បតតិ េិ ថី ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា កន ុងប្គ្នប្ប្បប្ពឹ តតលៅលខេោយ គឺ កនុងប្គ្នប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាធមម ជាតិ ចែេមានកមាែំង
លខេោយ សួ រថា លប្ោោះលហតុ អាី ? លប្ោោះកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ជាលែើ ម េតថ ុ (ហទយេតថ ុ) ចែេជាទី
អាប្ស័ យមានកមាែំងលខេោយ ។
ោកយថា គឺ កនង
ុ លពេជិ តស្លែប្ប់ជាលែើ ម លដាយ អាទិ -សពា ចែេចប្ប្បថា ជាលែើ ម លោក
រួ មយកលពេសនែ ប្ប់ែូ េផង ។
ោកយថា រចមងសា ោះុ លៅអស់ ៥ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លសែកតី ថា ោកយថា “ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” កន ុងោកយ
លនោះមានលសែកតី ថា ប្បែិ លសធការប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្ែើ នជាង ៥ វារៈ ។
មានោកយកន ុង អតថ លយជនា ទ្វក់ ទងនឹ ងោកយលោេលនោះ យ៉ាងលនោះថា ៖ កន ុងសងគហៈ
“ឯេ” សពា ចែេចប្ប្បថា “ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” កន ុងោកយថា “អស់ ៥ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” លនោះ ប្បែិ លសធការ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្ែើ នជាង ៥ វារៈ មិ នបានប្បែិ លសធការប្ប្បប្ពឹ តតលៅតិ ែជាង ៥ វារៈ លប្ោោះែូ លចានោះ
កន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ ជេនៈរចមងសា ុោះលៅ ៤ ខណៈក៏ បានយ៉ាងតិ ែ លប្ោោះលហតុ លនាោះ កន ុង ែី កា
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អេិ ធមាមេតារ លទើ ប្បបានលោេទុ កថា “លប្ោោះភាេៈចែេមរណាសនន េិថី (េិ ថីចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
កន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់) លខេោយកមាែំង ជេនៈលទើ ប្បមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅលខេោយ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ៤ ឬ ៥
ខណៈ” ែូ លែន ោះ កន ុងលពេសនែ ប្ប់រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ៥ ខណៈក៏ បាន ៦ ខណៈក៏ បាន លប្ោោះលហតុ
លនាោះ កន ុងែី កាលទើ ប្បលោេទុ កពី ខាងលែើ មថា “កន ុងលពេសនែ ប្ប់ ឬកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ ជេនៈ
សូ មបី ៦ ឬ ៥ វារៈរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ” ែូ លែន ោះ អធិ ប្បាយថា កន ុងលពេសនែ ប្ប់ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
យ៉ាងលប្ែើ ន ៦ ខណៈ កន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលប្ែើ ន ៥ ខណៈ ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា អាចារយជាលប្ែើ នបានលោេថា “ប្ប៉ាុ ចនត សប្មាប្ប់ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគរចមងមាន
ប្បែច លេកខ ណែិ តត ៤ ឬ ៥ ខណៈ កន ង
ុ ប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលេឿន គឺ កនង
ុ ប្គ្នចែេប្ទង់លធាើ
យមកប្បាែិ ោរិ យ៍ជាលែើ ម” លសែកតី ថា ប្ពោះអែា កថាចារយទ្វំងឡាយលោេថា “ប្ពោះអេិ នី ោរ
ននែិ តត

(ការលធាើ ែិ តតឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ)

ចែេមានអាេជជ នៈលនាោះជាប្ប្បធានចែេែេ់ កំពូេនន

អាេជជ នេសី រចមងមានែេ់ ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគ កាេប្ទង់ែូេ្នចែេជាបាទ (ននអេិ ញ្ញា)
នី មួយៗ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការលធាើ ទននទឹ ក និ ងគំ នរននលេែើ ងឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្គ្នចែេ
ប្ពោះអងគសចមត ងយមកប្បាែិ ោរិ យ៍ (ប្បែិ ោរចែេលធាើ ប្ពមគ្ននជាគូ ៗ) ជាលែើ ម ប្ទង់លែញចាក
្នចែេជាបាទលនាោះលហើ យ

ប្ទង់ ក៏ពិ ចារណាែេ់ ្នធម៌ នីមួយៗ

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

ជេនែិ តតចែេពិ ចារណា ៤ ឬ ៥ ខណៈ ចែេមានអងគ្នតាមចែេប្ទង់ ពិចារណាជា
អារមម ណ៍ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ” ែូ លែន ោះ ។
ោកយលោេរប្បស់ប្ពោះអែា កថាចារយលពេលនោះ

មានោកយអធិ ប្បាយប្បចនថ មលៅកន ុង

អតថ លយជនា យ៉ាងលនោះថា ៖
កន ុងោកយថា

“រចមងមានែេ់ ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគកាេប្ទង់ែូេ្នចែេជាបាទ

(ននអេិ ញ្ញា) នី មួយៗ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ការលធាើ ទននទឹ ក និ ងគំ នរននលេែើ ងឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
កន ុងប្គ្នចែេប្ពោះអងគសចមត ងយមកប្បាែិ ោរិ យ៍ ជាលែើ ម ប្ទង់លែញចាក្នចែេជាបាទ
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លនាោះលហើ យ ប្ទង់ក៏ពិ ចារណាែេ់ ្នធម៌ នីមួយៗ” ែូ លែន ោះ មានោកយអធិ ប្បាយែូ ែតលៅ
លនោះ ៖
កន ុងប្គ្នចែេប្ទង់សចមត ងយមកប្បាែិ ោរិ យ៍

លែើ មបីលធាើ ទននទឹ កឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់ែូេែតុ តថ ជានចែេជាបាទននអេិ ញ្ញា

លហើ យប្ទង់លែញចាក្ន

កាេប្ទង់លែញចាក្នលនាោះលហើ យប្ទង់ក៏ពិចារណាអងគ្ន គឺ ឧលប្បកាខមុ ន ប្បែច លេកខ ណែិ តត ៤ ឬ ៥ ខណៈ ចែេមានឧលប្បកាខជាអារមម ណ៍នុ ោះឯង រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងេំ ដាប្ប់នន
អាេជជ នៈចែេលកើ តលឡើងកាត់ ោដែ់ ចខេេេងគ តអំ ពីលនាោះ េេងគ ២ ខណៈរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ (គឺ
ធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគប្តឹ ម ២ ខណៈ) ប្បនាាប្ប់ពី េេងគ ២ ខណៈ (េេងគែេនៈ នឹ ងេេងគុប្បបលែេ ទៈ) លនាោះ
អាេជជ នៈចែេមានអងគ្ន គឺ ឯកគគ តាជាអារមម ណ៍រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ប្បែច លេកខ ណែិ តត ចែេ
មាន

ឯកគគ តាជាអារមម ណ៍រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងេំ ដាប្ប់ននអាេជជ នៈលនាោះ

ែំ ចណកឯេិ ថី

ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា មានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះ គឺ ៖
អតី តេេងគ េេងគ ែេនៈ េេងគុប្បបលែេ ទៈ មលនាទ្វារាេជជ នៈ ប្បរិ កមម ឧប្បចារៈ អនុ លោម
លគ្នប្តេូ ែតុ តថ ជាន លនោះជាេិ ថីទី ១ ។
អតី តេេងគ េេងគែេនៈ េេងគុប្បបលែេ ទៈ មលនាទ្វារាេជជ នៈ ប្បែច លេកខ ណែិ តត ៤ ខណៈ
ចែេមានអងគ្ន គឺ ឧលប្បកាខជាអារមម ណ៍ លនោះជាេិ ថីទី ២ ។
អតី តេេងគ េេងគែេនៈ េេងគុប្បបលែេ ទៈ មលនាទ្វារាេជជ នៈ ប្បែច លេកខ ណែិ តត ៤ ខណៈ
ចែេមានអងគ្ន គឺ ឯកគគ តាជាអារមម ណ៍ លនោះជាេិ ថីទី ៣ ។
តអំ ពីលនាោះ

ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់ប្បំណងនឹ ងលធាើ ទននទឹ កឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

ប្ទង់ែូេ

ែតុ តថ ជានចែេជាបាទននអេិ ញ្ញា លធាើ អាលបាកសិ ណឲ្យជាអារមម ណ៍ ប្ទង់លែញចាកែតុ តថ ជានលនាោះលហើ យ ប្ទង់ក៏លធាើ ប្បរិ កមម លដាយប្បរិ កមម ែិតតចែេជាកាមាេែរៈថា “ែូ រមាន ទននទឹ ក
ែូ រមានទននទឹ ក ែូ រមានទននទឹ ក” ែូ លែន ោះ លនោះជាេិ ថីែំ ប្បូង, េិ ថីតលៅគឺ ៖ អតី តេេងគ េេងគ-

144
អភិធម្មតថសងគហៈ ន្ិងសសចកដីអធិបាយ ភាគទី ២

ែេនៈ េេងគុប្បបលែេ ទៈ មលនាទ្វារាេជជ នៈ ប្បរិ កមម ឧប្បចារៈ អនុ លោម លគ្នប្តេូ អេិ ញ្ញាែិ តត
ទននទឹ ករចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកមាែំងរប្បស់អេិ ញ្ញា លនោះជាេិ ថីទី ២ ។
ែំ ចណកកន ុងប្គ្នចែេប្ទង់សចមត ងយមកប្បាែិ ោរិ យ៍

លែើ មបី នឹងលធាើ គំ នរលេែើ ងឲ្យ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ កន ុងសម័ យជាមួ យគ្ននលនាោះ ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់ែូេែតុ តថ ជានចែេជាបាទ
ននអេិ ញ្ញាលហើ យប្ទង់លែញចាក្ន

កាេប្ទង់លែញចាកែតុ តថ ជានលនាោះលហើ យ

ប្ទង់ ក៏

ពិ ចារណាអងគ្នគឺ ឧលប្បកាខមុ ន ប្បែច លេកខ ណែិ តត ៤ ឬ ៥ ខណៈ ចែេមានឧលប្បកាខជាអារមម ណ៍
នុ ោះឯង រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ។េ។ ប្បែច លេកខ ណែិ តត ៤ ខណៈ ចែេមានអងគ្ន គឺ ឯកគគ តាជា
អារមម ណ៍ ។េ។ (មានលសែកដី ែូែលោេលហើ យកន ុងការលធាើ ទននទឹ ក) លនោះជាេិ ថីទី ៣ ។
តអំ ពីលនាោះ ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់ប្បាថាននឹ ងលធាើ គំ នរននលេែើ ងឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ប្ទង់ែូេ
ែតុ តថ ជានចែេជាបាទននអេិ ញ្ញាលធាើ លតលជាកសិ ណឲ្យជាអារមម ណ៍ ប្ទង់លែញពី ែតុ តថ ជាន
លនាោះលហើ យ ប្ទង់ក៏លធាើ ប្បរិ កមម លដាយប្បរិ កមម ែិតត ចែេជាកាមាេែរៈថា “ែូ រមានគំ នរននលេែើ ង
ែូ រមានគំ នរននលេែើ ង ែូ រមានគំ នរននលេែើ ង” ែូ លែន ោះ លនោះជាេិ ថីែំ ប្បូង, េិ ថីតលៅ គឺ អតី តេេងគ
េេងគែេនៈ េេងគុប្បបលែេ ទៈ មលនាទ្វារាេជជ នៈ ប្បរិ កមម ឧប្បចារៈ អនុ លោម លគ្នប្តេូ អេិ ញ្ញាែិ តត គំ នរននលេែើ ងរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកមាែំងរប្បស់អេិ ញ្ញា លនោះជាេិ ថីទី ២ ែូ លែន ោះ ។
កន ុងោកយរប្បស់អតថ លយជនាលពេលនោះ

មានការប្បញ្ញជក់ ល្មោះេេងគចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

មុ នេិ ថីល្មោះថា “អតី តេេងគ” ទ្វំងចែេអារមម ណ៍មិ នមានអាយុ កនែ ងលៅលសមើ នឹ ងេេងគ ចែេ
កនែ ងលៅ ១ ខណៈែិ តត លហើ យលទើ ប្បមកែេ់ គនែ ងប្ប្បស្លទលឡើយ លប្ោោះជាេិ ថីែិតត តាមមលនាទ្វារ
មយ៉ាងេិ ញលទៀត លប្បើ មានអតី តេេងគក៏នឹងកាែយជាការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ ៣ ខណៈ គឺ អតី ត
េេងគ េេងគែេនៈ េេងគុប្បបលែេ ទៈ ជំទ្វស់នឹ ងោកយរប្បស់លោកខែួនឯងចែេថាធាែក់ ែុ ោះកាន់
េេងគប្តឹ ម ២ ខណៈ, មយ៉ាងលទៀត ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់ជាតិ កខ ប្បុគគេ (ប្បុ គគេមានប្បញ្ញាែ៏
លកែ ៀេកាែ) លដាយពិ ត លប្ោោះែូ លចានោះ េំ ដាប្ប់េិ ថីែិតត ចែេមានអប្បបនារប្បស់ប្ពោះពុ ទធជាមាចស់ លទើ ប្ប
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មិ នគួ រមានប្បរិ កមម ចតអាចារយអន ករែនាគមពី រអតថ លយជនាបានប្បញ្ញជក់ ប្បរិ កមម ទុក ប្បណឌិតកុ ំ
គប្បបីយេ់ ល ើ ញថា ជាលសែកតី ភាែំងភាែត់ រប្បស់លោក ចតគប្បបីយេ់ ល ើ ញថា លប្ោោះលោក
មិ នបានសំ លៅែេ់ ល្មោះ និ ងភាពមាន ឬមិ នមានជាសំ ខាន់ លដាយប្បំ ណងសចមត ងចតេំ ដាប្ប់
ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិ ថីែិ តតចែេមានជាប្ប់តាមគ្ននមកជាេំ ដាប្ប់ ជាសំ ខាន់ ។
គប្បបីប្ជាប្បថា ោកយថា “ប្ប៉ាុ ចនត សប្មាប្ប់ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគ (រចមងមានប្បែច លេកខ ណែិ តត ៤
ឬ ៥ ខណៈ)” លនោះ ប្តឹ មចតជានិ ទសេនៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះជេនៈចែេមិ នប្បរិ ប្បូណ៌ទ្វំងឡាយ
រចមងមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ សូ មបីែេ់ ប្បុ គគេែនទមានប្ពោះធមម លសនាប្បតី ជាលែើ ម កន ុងលពេមាន
កិ ែចប្ប្បញប្ប់ែូ ែលនោះ លប្ោោះែូ លចានោះលោកលទើ ប្បលោេទុ កកន ុង េិ សុទធិ មគគ ថា “អយញ្ច មតថ កប្បតាត
េសី េគេលតា យមកបាែិ ោរិ យកាលេ អលញ្ា សំ វា ឯេរូ លប្ប កាលេ” ចប្ប្បថា “េសី
(ប្បែច លេកខ ណេសី ភាពស្លាត់ ជំនាញកន ុងការពិ ចារណា) ចែេែេ់ កំពូេលនោះ រចមងបានែេ់
ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគកន ុងប្គ្នចែេប្ទង់សចមត ងប្ពោះយមកប្បាែិ ោរិ យ៍ ឬែេ់ ប្បុ គគេែនទលទៀត
កន ុងកាេមានសភាពែូ ែលនោះ” ែូ លែន ោះ ែំ ចណក ប្ពោះធមម បាេលតថ រ អន កចតងប្បរមតថ មញ្ជ ស្ល
ូ មោែី កា លោេទុ កថា “ែំ ចណកោកយថា ៤ ឬ ៥ ខណៈ លនោះ គប្បបីកាន់ យកលដាយអំ ណាែនន
ឥគនាិ យចាស់កាែ និ ងឥគនាិ យទន់ ខចី” ែូ លែន ោះ លប្ោោះែូ លចានោះ ការចែេលោេថា “សប្មាប្ប់
ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគ ជេនៈ ៤ ខណៈរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ (លប្ោោះប្ទង់មានឥគនាិ យចាស់កាែ) សប្មាប្ប់
ប្បុ គគេែនទ ជេនៈ ៥ ខណៈរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ” ែូ លែន ោះ គួ រនឹ ងរាប្ប់ថាប្តឹ មប្តូេ ។
ោកយថា
អាទិ កមមិ កៈ

ែំ ចណកមហគគ តជេនៈកន ង
ុ អប្បបនាេិ ថីែំប្បូងរប្បស់ប្ពោះលយគី ចែេជា

គឺ មហគគ តជេនៈកន ុងអប្បបនាេិ ថីចែេលកើ តលឡើងប្គ្នែំ ប្បូងរប្បស់ប្ពោះលយគី ចែេ

ជាអាទិ កមមិ កៈ គឺ រប្បស់ប្ពោះលយគី ចែេលធាើ ឲ្យលកើ តបានប្គ្នែំ ប្បូង ល្មោះថា រចមងសា ុោះលៅ
១ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ ចែេមិ នទ្វន់ បានសនេំេសី ។
ោកយថា អេិ ញ្ញាជេនៈរចមងសា ោះុ លៅអស់ ១ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ ជេនៈចែេរាប្ប់ថាជា
អេិ ញ្ញា ៥ យ៉ាង គឺ ៖
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១ - ឥទធិ េិ ធ

ការសចមត ងឫទធិ ។

២ - ទិ ពា លស្លត ប្តលែៀកទិ ពា ។
៣ - ប្បរែិ តតេិ ជាននៈ (លែលតាប្បរិ យញ្ញាណ) ការែឹ ងែិ តតរប្បស់ប្បុ គគេែនទ ។
៤ - ប្បុ លពា និវាស្លនុ សេតិ ញ្ញាណ

ញណតាមរឭកែេ់ ខនធ

ចែេធាែប្ប់អាប្ស័ យកន ុង

េពមុ ន ។
៥ - ែុ តូប្បបាតញ្ញាណ

ញណែឹ ងែុ តិ និ ងប្បែិ សនធិ រប្បស់សតា ទ្វំងឡាយ ។

រចមងសា ុោះលៅអស់ ១ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ សូ មបីប្គប្ប់ប្គ្ន គឺ សូ មបីកនុងប្គ្នចែេឧប្បបតតិ ជាែំ ប្បូង សូ មបី
កន ុងប្គ្នចែេសនេំេសី លហើ យ ចែេជាធមម តាននអេិ ញ្ញា ។
ោកយថា ែំ ចណកមគគ ែិតតចែេលកើ តលឡើងទ្វំង ៤ គឺ មគគ ែិ តតចែេលកើ តលឡើងទ្វំង ៤
មានលស្លតាប្បតតិ មគគ ែិ តតជាលែើ ម ល្មោះថា មាន ១ ខណៈែិ តត លដាយអំ ណាែននការេោះ
កិ លេសជាសមុ លែេ ទប្បបោនៈ ។
ោកយថា ផេែិ តតរចមងលកើ តលឡើង ២ ឬ ៣ ខណៈតាមសមគួ រ គឺ ផេែិ តតរចមងលកើ ត
លឡើង ២ ឬ ៣ ខណៈ តាមសមគួ រែេ់ មគគ ចែេលកើ តលឡើងជាខណៈទី ៥ លប្ោោះមានប្បរិ កមម ឬ
លកើ តលឡើងជាខណៈទី ៤ លប្ោោះមិ នមានប្បរិ កមម លសែកតី ថា លប្បើ មានមគគ ែិ តត លកើ តលឡើងជាខណៈ
ទី ៥ ក៏ មានផេែិ តតលកើ តលឡើង ២ ខណៈ, លប្បើ មានមគគ ែិ តតលកើ តលឡើងជាខណៈទី ៤ ក៏ មានផេ
ែិ តតលកើ តលឡើង ៣ ខណៈ ។
ោកយថា កន ង
ុ លពេែូ េនិ លរាធសមាប្បតតិ គឺ កន ង
ុ លពេមុ ននឹ ងែូ េែេ់ និ លរាធ (ការ
រេត់ ននែិ តត លែតសិ ក និ ងែិ តតជរូ ប្ប) មិ នចមនកន ុងលពេចែេែូ េែេ់ និ លរាធលហើ យលទ ។
ោកយថា អរូ ប្បជេនៈែួ ងទី ៤ បានែេ់ លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈចែេជាកុ សេ
ឬកិ រិយ តាមសមគួ រ ែេ់ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេចែេែូ េ ប្ពោះអនាគ្នមី និ ងប្ពោះខីណាប្សពអន ក
បានសមាប្បតតិ ៨ (រូ ប្ប្ន ៤ អរូ ប្ប្ន ៤) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងែូ េនិ លរាធសមាប្បតតិ បាន
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ប្ពោះលស្លតាប្បនន និ ងប្ពោះសកទ្វគ្នមី សូ មបីបានសមាប្បតតិ ៨ ក៏ មិនអាែែូ េបានលឡើយ លប្ោោះ
លៅមិ នទ្វន់ កមាចត់ ធម៌ ចែេជាសប្តូេនននិ លរាធ

គឺ កាមរាគ្ននុ ស័យបាន

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “ចតកន ង
ុ លពេលែញ កាេអនាគ្នមិ ផេ ឬអរហតត ផេលកើ ត
លឡើង ១ វារៈលហើ យរេត់ លៅ” ែូ លែន ោះ លសែកតី ថា កាេប្ពោះអនាគ្នមី ែូេនិ លរាធសមាប្បតតិ
កាេលនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនកុ សេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ខណៈលហើ យរេត់ លៅ តពី លនាោះលៅក៏ ជា
សម័ យចែេែូ េែេ់ និ លរាធ ែេ់ លពេលែញ បានល្មោះថាលែញចាកនិ លរាធលប្ោោះមានែិ តត
គឺ អនាគ្នមិ ផេែិ តតលកើ តលឡើង ១ ខណៈលហើ យក៏ រេត់ លៅ តពី លនាោះលៅក៏ ជាេេងគ សូ មបីកាេ
ប្ពោះខីណាប្សពែូ េក៏ មានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលនោះឯង ចប្បែ កគ្ននប្តឹ មចត លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ២ ខណៈលនាោះ ជាកិ រិយមិ នចមនកុ សេ និ ងែិ តតចែេលកើ តលឡើងចែេរាប្ប់ថាជាការ
លែញចាកនិ លរាធលនាោះក៏ ជាអរហតត ផេែិ តត ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា

កន ង
ុ សមាប្បតតិ េិ ថីសូមបីប្គប្ប់េិថី

គឺ កនុង្នសមាប្បតតិ េិ ថី

និ ងកន ុងផេ

សមាប្បតតិ េិ ថី សូ មបីប្គប្ប់េិ ថី ល្មោះថា មិ នមានការកំណត់ េិ ថីឲ្យពិ តប្បាកែលទ លប្ោោះមិ នអាែ
កំណត់ ែំ នួនជេនៈចែេសា ុោះលៅកន ុងេិ ថីលនាោះៗបានលឡើយ លសែកតី ថាមានជេនៈសា ុោះលៅែ៏ លប្ែើ ន
មិ នអាែប្ប្បមាណខណៈបាន លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ ប្បលោេថា “ែូ ែគ្នននឹ ងចខេេេងគ” និ ង
ថា “រចមងមានជេនៈលប្ែើ ន” ែូ លែន ោះឯង ។
គ្នថាសរុ ប្បការកំណត់ ននជេនៈ
សតត កខ តតំ ុ ប្បរិតាតនិ

មគ្នគេិ ញ្ញា សកឹ មតា

អេលសស្លនិ េពភ នតិ

ជេនានិ ពហូ និប្បិ ។

ចប្ប្បថា ប្បណឌិតលោេប្បរិ តតជេនៈ (កាមាេែរជេនៈ) ទុ ក ៧ វារៈ លោេមគគ និ ងអេិ ញ្ញា
ទុ ក ១ វារៈ រួ មទ្វំងជេនៈែ៏ លសសរចមងមាន (វារៈ) លប្ែើ ន ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ប្បណឌិតលោេកាមាេែរជេនៈទុ ក ៧ វារៈ លដាយការកំណត់ យ៉ាងខពស់ននជេនៈចែេ
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ប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមប្ប្បប្កតី មិ នចមនកន ុងលពេពិ លសស គឺ កន ង
ុ លពេសនែ ប្ប់ ឬកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់
ែំ ចណកមគគ និ ងអេិ ញ្ញា លោេទុ ក ១ វារៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជេនៈែ៏ លសស គឺ មហគគ តជេនៈកន ុងេិ ថី
ចែេមិ នចមនជាអាទិ កមមិ ក្នេិ ថី និ ងលោកុ តតរជេនៈ គឺ ផេែិ តតកន ុងេិ ថីចែេមិ នចមនជា
មគគ េិ ថី

រចមងមានលប្ែើ ន

(វារៈ)

លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងសមាប្បតតិ េិ ថី

បានរហូ តទ្វំងនថា

ទ្វំងយប្ប់ ។
លដាយ អប្បិ -សពា ចែេចប្ប្បថា “រួ មទ្វំង” លោករួ មយកជេនែិ តតកន ុងេិ ថីែនទែូ េមក
យ៉ាងលនោះថា “លោកិ យ្នកន ុងអប្បបនាេិ ថីែំប្បូង និ ងផេែិ តតចែេមានកន ុងេំ ដាប្ប់នននិ លរាធ
២ ែួ ង (អនាគ្នមិ ផេែិ តត និ ងអរហតត ផេែិ តត) ប្ប្បប្ពឹ តតលៅអស់ ១ វារៈ, ផេែិ តតទ្វំងឡាយ
ចែេមានកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី មគគ ែិ តត រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ២ ឬ ៣ វារៈ” ែូ លែន ោះឯង ។
ចប់ជេននិយម្
ប្បុ គគេលេទ
ការចែកការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននេិ ថីែិតតលដាយអំ ណាែប្បុ គគេ
កន ុងប្បណា
ត េិ ថីែិ តតទ្វំងលនោះ សប្មាប្ប់ទាិ លហតុ កប្បុ គគេ និ ង អលហតុ កប្បុ គគេ រចមងមិ ន
មានកិ រិយជេនៈ និ ងអប្បបនាជេនៈលឡើយ និ ងេិ បាកចែេជាញណសមបយុ តត ទ្វំងឡាយក៏
ែូ ែគ្នន រចមងមិ នមានកន ុងសុ គតិ េូ មិ (គឺ កន ុងសុ គតិ អលហតុ កប្បុ គគេ ចែេជាអន កលកើ តចតកន ុង
កាមេូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ) ែំ ចណកកន ុងទុ គគ តិ េូ មិ (កន ុងទុ គគ តិ ប្បុ គគេចែេលកើ តកន ុងអបាយ) រចមង
មិ នមានមោេិ បាកចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត លទៀតផង

ែំ ចណកកន ុងប្បណា
ត តិ លហតុ កប្បុ គគេ

ទ្វំងឡាយ សប្មាប្ប់ប្ពោះខីណាប្សពរចមងមិ នមានកុ សេជេនៈ និ ងអកុ សេជេនៈ, សប្មាប្ប់
ប្ពោះលសកខ

និ ងប្បុ ថុជជនទ្វំងឡាយរចមងមិ នមានកិ រិយជេនៈ

សប្មាប្ប់ប្ពោះលសកខ ទ្វង
ំ ឡាយ

រចមងមិ នមាន ជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យទិ ែាិ និ ងចែេសមបយុ តត ជាមួ យេិ ែិកិចាេ ែំ ចណក
ប្ពោះអនាគ្នមី ទ្វំងឡាយរចមងមិ នមានប្បែិ

ជេនៈផងចែរ, លោកុ តតរជេនៈទ្វំងឡាយរចមង
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លកើ តលឡើងែេ់ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ ទ្វំងឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះតាមសមគួ រែេ់ ខែួនលោក ។
អធិ ប្បាយ
ឥឡូេលនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បាថាននឹ ងសចមត ងការកំណត់ េិ ថីែិតត ចែេលកើ តលឡើងែេ់
ប្បុ គគេ ១២ ពួ ក គឺ ប្បុ ថុជជន ៤ ពួ ក បានែេ់ ៖
១- តិ លហតុ កប្បុ គគេ

ប្បុ គគេចែេមានលហតុ ៣ បានែេ់ អន កមានេិ បាកប្បែិ សនធិ

ែិ តតប្ប្បកប្បលដាយលហតុ ទ្វំង ៣ មានអលោេជាលែើ ម ។
២- ទិា លហតុ កប្បុ គគេ

ប្បុ គគេចែេមានលហតុ ២ បានែេ់ អន កមានេិ បាកប្បែិ សនធិ

ែិ តតប្ប្បកប្បលដាយលហតុ ២ គឺ អលោេៈ និ ងអលទ្វសៈ លេៀរអលមាហៈ ។
៣- អលហតុ កប្បុ គគេ

ប្បុ គគេចែេមិ នមានលហតុ បានែេ់ អន កមានេិ បាកប្បែិ សនធិ

ែិ តតជាអលហតុ ក គឺ ឧលប្បកាខសនតី រណៈចែេជាកុ សេេិ បាក ។
៤- អបាយិ កអលហតុ កប្បុ គគេ ប្បុ គគេចែេមិ នមានលហតុ លកើ តកន ុងអបាយ លៅមយ៉ាង
លទៀតថា “ទុ គគ តិ ប្បុ គគេ” លប្ោោះជាសតា កន ុងទុ គគ តិ បានែេ់

អន កមានេិ បាកប្បែិ សនធិ ែិតតជា

អលហតុ ក គឺ ឧលប្បកាខសនតី រណៈចែេជាអកុ សេេិ បាក និ ងប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ ៨ ពួ ក គឺ ប្បុ គគេ
អន កតាំងលៅកន ុងមគគ ៤ ពួ កចែេលៅថា ប្ពោះលស្លតាប្បតតិ មគគ ប្បុគគេ ។េ។ ប្ពោះអរហតត មគគ
ប្បុ គគេ និ ងលោកអន កតាំងលៅកន ុងផេ ៤ ពួ កចែេលៅថា ប្ពោះលស្លតាប្បតតិ ផេប្បុ គគេ (ឬប្ពោះ
លស្លតាប្បនន ) ។េ។ ប្ពោះអរហតត ផេប្បុ គគេ (ឬប្ពោះអរហនត ) លោកលទើ ប្បលផតើ មលដាយការ
សចមត ងែិ តតចែេប្តូេលេៀរសប្មាប្ប់ប្បុ គគេលនាោះៗមុ ន លដាយោកយថាសប្មាប្ប់ទាិ លហតុ កប្បុ គគេ
និ ងអលហតុ កប្បុ គគេ ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
ពួ កសតា ជាទាិ លហតុ កប្បុ គគេ និ ងអលហតុ កប្បុ គគេ ល្មោះថា រចមងមិ នមានអប្បបនាជេនៈ លប្ោោះភាេៈចែេមានប្បែិ សនធិ ជាេិ បាកាេរណៈ (លប្គឿងរារាំង គឺ េិ បាក) កន ុងប្បណា
ត
អាេរណៈ (លប្គឿងរារាំង) ៣ យ៉ាង មានកិ លេស្លេរណៈជាលែើ ម ។
ចមនពិ ត អាេរណៈមាន ៣ យ៉ាង គឺ ៖
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១- កិ លេស្លេរណៈ អាេរណៈ គឺ កិ លេស បានែេ់ និ យតមិ ចាេទិ ែាិ ចែេជាការយេ់
ល ើ ញខុសយ៉ាងស៊ោ ប្ប់ថា ទ្វនមិ នមានផេ ការប្បូ ជាមិ នមានផេ ជាលែើ ម មិ ចាេទិ ែាិ យ៉ាងលនោះ
បានល្មោះថា អាេរណៈ លប្ោោះរារាំងការលៅកាន់ ឋានសួ គ៌ (សគ្នគេរណៈ) និ ងការសលប្មែមគគ
(មគ្នគេរណៈ) ។
២- កមាមេរណៈ អាេរណៈ គឺ កមម បានែេ់ អននត រិយកមម ៥ យ៉ាង មានការសមាែប្ប់
មាតាជាលែើ ម អននត រិយកមម បានល្មោះថាជា អាេរណៈ លប្ោោះរារាំងការលៅកាន់ ឋានសួ គ៌ និ ង
ការសលប្មែមគគ នុ ោះឯង ែំ ចណកកមម គឺ អរិ យូប្បវាទ ការតិ ោះលែៀេប្ពោះអរិ យ សូ មបីមានភាពជា
អាេរណៈទ្វំង ២ ប្ប្បការ ចតលប្ោោះលហតុ ចែេមិ នលទៀងទ្វត់ លដាយអំ ណាែថា លប្បើ អនកលនាោះនឹ ក
ល ើ ញកំហុសលហើ យលោេសូ មខមាលទ្វសលោកេិ ញ លទ្វសលនាោះក៏ អស់លៅ កន ុងទី ទ្វំងពួ ង
លោកលទើ ប្បមិ នរួ មប្បញ្ច ូេកន ុងកមាមេរណៈលនោះ ។
៣- េិ បាកាេរណៈ អាេរណៈ គឺ េិ បាក បានែេ់ ទាិ លហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ និ ងអលហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ ទ្វង
ំ ២ ចផន ក េិ បាកប្បែិ សនធិ ទ្វំងលនោះរាប្ប់ថាជាអាេរណៈែំ លោោះចតមគ្នគេរណៈ គឺ
រារាំងការសលប្មែមគគ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នជាសគ្នគេរណៈ ប្បុ គគេចែេមានេិ បាកប្បែិ សនធិ យ៉ាងលនោះ
រចមងលធាើ ប្បុណយលៅកាន់ ឋានសួ គ៌ បាន គប្បបីប្ជាប្បោកយថា “រារាំងការសលប្មែមគគ ” លនោះ
សលគងាគោះយកការរារាំងសូ មបីពួកលោកិ យ្នទ្វំងឡាយែូ េមកផង ។
លប្ោោះលហតុ លនាោះ ពួ កទាិ លហតុ កប្បុ គគេ និ ងអលហតុ កប្បុ គគេ លប្ោោះភាេៈចែេមានេិ បាក
ប្បែិ សនធិ ជាអាេរណៈ

លដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ ចែេមានកមាែំងលខេោយប្គប្ប់ចផន ក

លទើ ប្ប

ល្មោះថា រចមងមិ នមានអប្បបនាជេនៈ, លប្ោោះលហតុ ចែេមិ នមានអប្បបនាជេនៈនុ ោះឯង លទើ ប្បមិ ន
អាែសលប្មែភាេៈជាប្ពោះអរហនត ចែេជាអប្បបនាជេនៈមយ៉ាង លប្ោោះលហតុ នុ ោះឯង លទើ ប្បល្មោះ
ថា រចមងមិ នមានកិ រិយជេនៈ លប្ោោះថាកិ រិយជេនៈ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅែេ់

ប្ពោះអរហនត

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។ លប្ោោះមានបាឋៈប្ពោះបាេី កន ុង ទុ កប្បដាាន ថា “េេងគចែេជាសលហតុ កៈរចមងជា
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ប្បែច័ យលដាយអននត រប្បបែច័ យែេ់ េេងគចែេជាអលហតុ កៈ” ែូ លែន ោះ ោកយថា “េេងគចែេជា
សលហតុ កៈ” កន ុងោកយលនោះលនាោះ ប្ទង់ប្តាស់សំ លៅយកតទ្វេមព នៈខណៈទី ២ ចែេលកើ ត
លឡើងែេ់ ពួ កអលហតុ កប្បុ គគេចែេមានេេងគ ជាអលហតុ កៈ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ បានលសែកដី ថា
តទ្វេមព នៈចែេជាទិា លហតុ កៈ

រចមងលកើ តបានសូ មបីែេ់ ពួ កអលហតុ កប្បុ គគេទ្វំងឡាយ

លដាយកមម ែនទអំ ពីកមម ចែេឲ្យប្បែិ សនធិ ចែេតាមឲ្យេិ បាកកន ុងប្បេតតិ កាេ ោកយចែេប្តូេ
លោេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងទិា លហតុ កប្បុ គគេថានឹ ងមានតទ្វេមព នៈចែេជាទាិ លហតុ កៈលកើ តបាន ឬ
មិ នបាន លទើ ប្បមិ នចាំបាែ់ ប្តូេមាន ។
ប្ប៉ាុ ចនត ប្បុគគេ ២ ពួ កលនោះ លប្ោោះលហតុ ចែេមានមូ េប្បែិ សនធិ ទន់ លខេោយលពកមិ នអាែ
ជាទី អាប្ស័ យននតិ លហតុ កេិ បាក លប្ោោះែូ លចានោះ តទ្វេមព នៈចែេជាតិ លហតុ កេិ បាក គឺ េិ បាក
ចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា លទើ ប្បមិ នលកើ តែេ់ ទាិ លហតុ កប្បុ គគេ និ ងអលហតុ កប្បុ គគេ លប្ោោះ
លហតុ លនាោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា

និ ងេិ បាកចែេជាញណសមបយុ តត ទ្វំងឡាយ

ក៏ ែូែគ្នន ែូ លែន ោះទុ ក, ោកយថា រចមងមិ នមានកន ង
ុ សុ គតិ េូ មិ លនោះ គប្បបីប្ជាប្បថា សូ មបីោកយថា
“សុ គតិ េូ មិ ” ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេសំ លៅយកសុ គតិ អលហតុ កប្បុ គគេជាសំ ខាន់ ក៏ លដាយ ចត
ក៏ រួ មលសែកដី ែេ់ ទិា លហតុ កប្បុ គគេលនាោះផង

លប្ោោះលប្បើ មិ នែូ លចានោះក៏ នឹងជំទ្វស់ជាមួ យោកយ

រប្បស់លោកខែួនឯងចែេលោេទុ កកន ុង ប្បរមតថ េិនិែេ័យ ថា “ញណបាកា ន េតត នតិ ជឌតាត មូ េសនធិ យ” ែូ លែន ោះ ចែេចប្ប្បថា “េិ បាកចែេសមបយុ តត ជាមួ យ ប្បញ្ញា រចមងមិ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅែេ់
ទាិ លហតុ កសតា និ ងអលហតុ កសតា ទ្វំងឡាយលឡើយ លប្ោោះមូ េប្បែិ សនធិ ទន់ លខេោយ” ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា កន ង
ុ ប្បណា
ត តិ លហតុ កប្បុ គគេទ្វំងឡាយ គឺ កន ង
ុ ប្បណា
ត ប្បុ គគេអន កមានលហតុ ៣
មានអលោេៈជាលែើ ម ៩ ពួ ក គឺ ប្បុ ថុជជនអន កមានប្បែិ សនធិ ចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា ១,
ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ ៨ ។
ោកយថា

សប្មាប្ប់ប្ពោះខីណាប្សពរចមងមិ នមានកុ សេជេនៈ

និ ងអកុ សេជេនៈ

លសែកតី ថា សប្មាប្ប់ប្ពោះអរហនត គឺ លោកអន កតាំងលៅកន ុងអរហតត ផេជាអរហតត ផេប្បុ គគេ

152
អភិធម្មតថសងគហៈ ន្ិងសសចកដីអធិបាយ ភាគទី ២

រចមងមិ នមានកុ សេជេនៈ និ ងអកុ សេជេនៈ លប្ោោះភាេៈចែេលោកជាអន កមានែិ តត សនាតន
ប្បាសចាកអនុ ស័យទ្វំងពួ ងអស់លហើ យ ។
កិ រិយជេនៈជាែិ តតមានែំ លោោះប្បុ គគេចែេជាប្ពោះអរហនត លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោក
លទើ ប្បលោេថា សប្មាប្ប់ប្ពោះលសកខ និ ងប្បុ ថុជជនទ្វំងឡាយ រចមងមិ នមានកិ រិយជេនៈ ែូ លែន ោះ
(ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ ៣ ពួ កខាងលែើ ម លេៀរប្ពោះអរហនត លៅថា “ប្ពោះលសកខ ” លប្ោោះភាពជាអន កលៅ
មានការសិ កា គឺ ការប្បែិ ប្បតតិ កន ុងសិ កាខ ៣ ជាប្ប្បប្កតី លៅមិ នទ្វន់ បានលធាើ ឲ្យប្បរិ ប្បូណ៌កន ុងសិ កាខ
លៅលឡើយ ែំ ចណកប្ពោះអរហនត លៅថា “ប្ពោះអលសកខ ” លប្ោោះភាពជាអន កលធាើ ឲ្យប្បរិ ប្បូណ៌កន ុង
សិ កាខ ៣ លហើ យ ចែេលោេមកលនោះចែកជា ៨ ពួ ក, ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ ៧ ពួ កខាងលែើ ម មាន
ប្ពោះលស្លតាប្បតតិ មគគ ប្បុ គគេជាលែើ ម ល្មោះថាជា “ប្ពោះលសកខ ” ប្ពោះអរហតត ផេប្បុ គគេ ល្មោះថា
ជា “ប្ពោះអលសកខ ”)។
ោកយថា សប្មាប្ប់ប្ពោះលសកខ ទ្វង
ំ ឡាយរចមងមិ នមានជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យទិ ែាិ
និ ងសមបយុ តត ជាមួ យេិ ែិកិចាេ លសែកតី ថា ប្ពោះលសកខ គឺ ប្ពោះលស្លតាប្បនន និ ងប្ពោះសកទ្វគ្នមី
ទ្វំងឡាយរចមងមិ នមានអកុ សេជេនៈ ៥ ែួ ង គឺ ជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យទិ ែាិ គឺ លោេសហគតែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យទិ ែាិ ៤ ែួ ង និ ងជេនៈចែេសមបយុ តត ជាមួ យេិ ែិកិចាេ គឺ
លមាហមូ េែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យេិ ែិកិចាេ ១ ែួ ង លប្ោោះ ជេនៈ ៥ ែួ ងលនោះប្តូេលោកេោះ
ដាែ់ ជាសមុ លែេ ទលហើ យលដាយលស្លតាប្បតតិ មគគ នុ ោះឯង ។
ោកយថា ែំ ចណកប្ពោះអនាគ្នមី ទ្វង
ំ ឡាយរចមងមិ នមានប្បែិ
សប្មាប្ប់ប្ពោះលសកខ

គឺ ប្ពោះអនាគ្នមី លប្ដពី មិនមានអកុ សេជេនៈ

ប្ពោះលស្លតាប្បនន និ ងប្ពោះសកទ្វគ្នមី លហើ យ ចថមទ្វំងមិ នមានប្បែិ
លដាយលទ្វមនសេសមបយុ តត ជាមួ យប្បែិ

ជេនៈផង លសែកតី ថា
៥

ែួ ងលនាោះ

ែូ ែ

ជេនៈ គឺ ជេនៈចែេប្ប្បកប្ប

ៈ ២ ែួ ង លនាោះលទៀតផង លប្ោោះលោកេោះដាែ់ ជា

សមុ លែេ ទលហើ យលដាយអនាគ្នមិ មគគ នុ ោះឯង ។
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ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ ប្បាថាននឹ ងសចមត ងែិ តតចែេគប្បបីមានែេ់ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយ
លទើ ប្បលោេថា “លោកុ តតរជេនៈទ្វំងឡាយ” ជាលែើ ម ។
ោកយថា

លោកុ តតរជេនៈទ្វំងឡាយ រចមងលកើ តលឡើងែេ់ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះតាមសមគួ រែេ់ ខែន
ួ លោក លសែកតី ថា លោកុ តតរជេនៈទ្វំង ៨ ែួ ង រចមងលកើ តលឡើង
ែេ់ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយចែេតាំងលៅកន ុងមគគ និ ងផេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ តាមសមគួ រែេ់ ខែួន
លោក យ៉ាងលនោះគឺ ៖
-មគគ ែិ តត ៤ ែួ ងណាមួ យ លប្ោោះភាេៈចែេមាន ១ ខណៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រេត់ លៅលហើ យមិ ន
លកើ តលទៀត លទើ ប្បលកើ តលឡើងែេ់ មគគ ប្បុ គគេណាមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លោេគឺ លស្លតាប្បតតិ មគគ ែិ តត
រចមងលកើ តលឡើងែេ់ ប្ពោះលស្លតាប្បតតិ មគគ ប្បុ គគេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

សកទ្វគ្នមិ មគគ ែិ តត ក៏ រចមងលកើ ត

លឡើងែេ់ ប្ពោះសកទ្វគ្នមិ មគគ ប្បុ គគេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ យ៉ាងលនោះជាលែើ ម សរុ ប្បលសែកតី ថា មគគ ប្បុ គគេ
នី មួយៗមានែិ តត ១ ែួ ង គឺ មគគ ែិ តត ចែេខែួនសលប្មែប្តឹ មចត ១ ខណៈ ។
-ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេថានក់ ទ្វប្បៗ គឺ ប្ពោះលស្លតាប្បតតិ ផេប្បុ គគេ ប្ពោះសកទ្វគ្នមិ ផេប្បុ គគេ
និ ងប្ពោះអនាគ្នមិ ផេប្បុ គគេ
លប្ោោះែូ លចានោះ

នី មួយៗ

លៅមិ នទ្វន់ សលប្មែអរិ យផេចែេខពស់ជាងលនាោះ

ប្ពោះលស្លតាប្បតតិ ផេប្បុ គគេរចមងមានែំ លោោះចតលស្លតាប្បតតិ ផេែិ តត ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

លកើ តលឡើង មិ នអាែមានសកទ្វគ្នមិ ផេែិ តត លកើ តលឡើងលទ ។េ។ ប្ពោះអនាគ្នមិ ផេប្បុ គគេ
រចមងមានែំ លោោះចតអនាគ្នមិ ផេែិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលកើ តលឡើង មិ នអាែមានអរហតត ផេែិ តតលកើ ត
លឡើងលទ សរុ ប្បលសែកតី ថា ផេប្បុ គគេថានក់ ទ្វប្បមិ នអាែមានផេែិ តត ចែេខពស់ជាងផេែិ តត
ចែេខែួនសលប្មែ លកើ តលឡើងលឡើយ ។
-ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេថានក់ ខពស់ជាង
នី មួយៗ
ែូ ែជា

ចាប្ប់តាំងពី ប្ពោះសកទ្វគ្នមិ ផេប្បុ គគេជាលែើ មលៅ

េោះបានលហើ យនូ េកិ លេសចែេប្ពោះអរិ យប្បុ គគេថានក់ ទ្វប្បជាង

មិ នទ្វន់ េោះបាន

ប្ពោះសកទ្វគ្នមិ ផេប្បុ គគេេោះបានលហើ យនូ េកិ លេសលប្គ្នតប្គ្នតចែេប្ពោះលស្លតា-

ប្បតតិ ផេប្បុ គគេេោះមិ នទ្វន់ បាន លស្លតាប្បតតិ ផេែិ តតចែេមានអានុ ភាពតិ ែជាងមិ នសមគួ រ
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ែេ់ ែិ តតសនាតនចែេមានការេោះកិ លេសលប្គ្នតប្គ្នតបានលហើ យ
ប្ពោះសកទ្វគ្នមិ ផេប្បុ គគេ,
ប្បែិ

លទើ ប្បមិ នលកើ តលឡើងែេ់

ប្ពោះអនាគ្នមិ ផេប្បុ គគេក៏ េោះបានលហើ យនូ េកាមរាគៈ

ៈ ជាកិ លេសចែេប្ពោះសកទ្វគ្នមិ ផេប្បុ គគេេោះមិ នទ្វន់ បាន សកទ្វគ្នមិ ផេែិ តត

ចែេមានអានុ ភាពតិ ែជាងមិ នសមគួ រែេ់ ែិ តត សនាតនចែេមានការេោះកាមរាគៈ
ប្បែិ

និ ង

និ ង

ៈបានលហើ យ លទើ ប្បមិ នលកើ តលឡើងែេ់ ប្ពោះអនាគ្នមិ ផេប្បុ គគេ យ៉ាងលនោះជាលែើ ម សរុ ប្ប

លសែកតី ថា

ផេែិ តត ទ្វប្បៗ

រចមងមិ នលកើ តលឡើងែេ់ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេចែេសលប្មែផេ

ចែេខពស់ជាង ែូ លែន ោះឯង ។
គ្នថាសរុ ប្បការចែកការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិថីែិតតលដាយអំ ណាែប្បុ គគេ
អលសកាខនំ ែតុ ែតាត-

ឡីស លសកាខនមុ ទាិលស

ឆប្បបញ្ញាស្លេលសស្លនំ

ែតុ ប្បញ្ញាស សមភ វា ។

ចប្ប្បថា ប្បណឌិតគប្បបីសចមត ងេិ ថីែិតត រប្បស់ប្ពោះអលសកខ មាន ៤៤ ែួ ង រប្បស់ប្ពោះលសកខ
មាន ៥៦ ែួ ង រប្បស់ប្បុ គគេែ៏ លសស (ប្បុ ថុជជន) មាន ៥៤ ែួ ង តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើង ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ កាេសចមត ងេិ ថីែិ តត ចែេគប្បបីលេៀរននប្បុ គគេលនាោះៗលហើ យ ឥឡូេ
លនោះ

ប្បាថាននឹ ងសចមត ងែិ តតតាមចែេមានននប្បុ គគេលនាោះៗ

លទើ ប្បលោេោកយជាគ្នថា

ថា

“អលសកាខនំ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
លសែកតី ថា ប្បណឌិតគប្បបីសចមត ងេិ ថីែិតត រប្បស់ប្ពោះអលសកខ គឺ រប្បស់ប្ពោះខីណាប្សពថា
មាន ៤៤ ែួ ង គឺ កាមាេែរេិ បាកទ្វំងអស់នុ ោះឯង ២៣ ែួ ង, កិ រិយទ្វំងអស់នុ ោះឯង ២០ ែួ ង
អរហតត ផេ ១ ែូ លែន ោះ លេៀរែិ តត ៤៥ ែួ ង គឺ កុ សេ និ ងអកុ សេទ្វំងអស់ ៣៣ ែួ ង ផេថានក់
ទ្វប្ប ៣ និ ងមហគគ តេិ បាក ៩ ចែេជាែិ តត ផុ តចាកេិ ថីចតមយ៉ាង លដាយអំ ណាែជាប្ពោះអលសកខ
អន កលកើ តកន ុងកាមេពតាមសមគួ រ គឺ តាមចែេលកើ តបាន ។
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គប្បបីសចមត ងេិ ថីែិ តតរប្បស់ប្ពោះលសកខ ថាមាន ៥៦ ែួ ង គឺ កាមាេែរេិ បាក ២៣ ែួ ង
អាេជជ នៈ ២ កុ សេ ២១ អកុ សេ ៧ និ ងផេថានក់ ទ្វប្ប ៣ លេៀរែិ តត ៣៣ ែួ ង គឺ កិ រិយជេនៈ
១៨ ែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យទិ ែាិ និ ងសមបយុ តត ជាមួ យេិ ែិកិចាេរួ ម ៥ ែួ ង អរហតត ផេ ១
និ ងមហគគ តេិ បាក ៩ តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តបានលដាយមិ នចប្បែ កគ្នន ប្ប៉ាុ ចនត លោេលដាយ
លសែកដី ចប្បែ កគ្នន គប្បបីសចមត ងេិ ថីែិ តតរប្បស់ប្ពោះលស្លតាប្បនន និ ងប្ពោះសកទ្វគ្នមី ថាមាន ៥១ ែួ ង
គប្បបីសចមត ងេិ ថីែិ តតរប្បស់ប្ពោះអនាគ្នមី ថាមាន ៤៩ ែួ ង លដាយការែកលទ្វសជេនៈ ២ ែួ ង
លនាោះលែញ ។
គប្បបីសចមត ងេិ ថីែិ តតរប្បស់ប្បុ ថុជជនែ៏ លសស (អំ ពីប្ពោះអលសកខ និ ងប្ពោះលសកខ ) ថាមាន
៥៤ ែួ ង គឺ កាមាេែរេិ បាក ២៣ អាេជជ នៈ ២ លោកិ យកុ សេ ១៧ អកុ សេ ១២ លេៀរ
ែិ តត ៣៥ ែួ ង គឺ កិ រិយជេនៈ ១៨ លោកុ តតរែិ តត ទ្វំងអស់ និ ងមហគគ តេិ បាក ៩ តាមសមគួ រ
ែេ់ ការលកើ តបានលដាយមិ នចប្បែ កគ្នន ែំ ចណកលោេលដាយលសែកដី ចប្បែ កគ្នន ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្ប
យ៉ាងលនោះថា ៖
សប្មាប្ប់ប្បុ ថុជជនចែេជាតិ លហតុ កប្បុ គគេ រចមងមានេិ ថីែិ តត ៥៤ ែួ ង តាមប្ប្បការែូ ែ
បានលោេលហើ យនុ ោះឯង ។
សប្មាប្ប់ទិា លហតុ កប្បុ គគេ និ ងអលហតុ កប្បុ គគេ រចមងមានេិ ថីែិតត លសមើ គ្នន គឺ ៤១ ែួ ង
លេៀរេិ បាកចែេសមបយុ តត ជាមួ យ ប្បញ្ញា ៤ និ ងអប្បបនាជេនៈ ៩ ។
សប្មាប្ប់ប្បុ ថុជជនជាសតា លកើ តកន ុងអបាយ

រចមងមានេិ ថីែិ តតចែេបានលោេទុ ក

សប្មាប្ប់ទិា លហតុ កប្បុ គគេជាលែើ មនុ ោះឯង ប្ប៉ាុ ចនត មាន ៣៧ ែួ ង លដាយការលេៀរទិា លហតុ កេិ បាក ៤
ែួ ងលែញ ែូ លែន ោះឯង ។
ការចែកការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិ ថីែិតត លដាយអំ ណាែប្បុ គគេ ល្មោះថា ប្បុ គគេលេទ ។
ចប់បុគគលវេទ
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ភូ ម្វ
ិ ភា
ិ គ
ការចែកេិ ថីែិតតលដាយអំ ណាែេូ មិ
មយ៉ាងលទៀត កន ុងកាមាេែរេូ មិ រចមងមានេិ ថីែិ តត ទ្វំងលនោះសូ មបីទ្វំងអស់តាមសមគួ រ
កន ុងរូ បាេែរេូ មិ រចមងមានេិ ថីែិតត ទ្វំងឡាយ លេៀរប្បែិ

ជេនៈ និ ងតទ្វេមព នៈ និ ងកន ុង

អរូ បាេែរេូ មិ រចមងមានេិ ថីែិតត ទ្វំងឡាយ លេៀរប្បឋមមគគ រូ បាេែរែិ តត ហសនែិ តត និ ង
អរូ បាេែរែិ តត ថានក់ ទ្វប្បជាង

និ ងសូ មបីកនុងប្គប្ប់េូ មិ

សប្មាប្ប់ប្បុ គគេអន កប្បាសចាកប្បស្លទ

លនាោះៗ រចមងមិ នមានេិ ថីែិតត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារលនាោះៗលឡើយ ែំ ចណកពួ កអសញ្ាី សតា
ទ្វំងឡាយមិ នមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ែិ តតលឡើយ លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ែូ លែន ោះឯង ។
លសែកដី អធិ ប្បាយ
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា “កន ង
ុ កាមាេែរេូ មិ រចមងមានេិ ថីែិតតទ្វំងលនោះសូ មបីទ្វង
ំ អស់”
ែូ លែន ោះ លប្ោោះកាមាេែរេូ មិ លនោះមានទ្វារននេិ ថីែិតត ប្គប្ប់ទ្វំង ៦ ទ្វារ និ ងប្បុ គគេក៏ មានប្គប្ប់ទ្វំង
១២ ពួ ក ។
ប្ប៉ាុ ចនត សូមបីមានេិ ថីែិតត ប្គប្ប់ទ្វំងអស់ក៏ លដាយ លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ កន ុងកាមេូ មិ ១១ លនាោះ ក៏
មិ នចមនថាេូ មិ នីមួយៗ សុ ទធ ចតមានេិ ថីែិតត ប្គប្ប់ទ្វំងអស់ចែរ លប្ោោះកន ុងអបាយ ៤ រចមងមិ ន
មានអប្បបនាជេនៈ កិ រិយជេនៈ និ ងមោេិ បាកទ្វំងឡាយ មយ៉ាងលទៀត លោេលដាយប្បុ គគេ
ទាិ លហតុ កប្បុ គគេ និ ងអលហតុ កប្បុ គគេ សូ មបីកនង
ុ កាមសុ គតិ េូ មិ លនាោះ ក៏ រចមងមិ ន មានអប្បបនាជេនៈ កិ រិយជេនៈ និ ងមោេិ បាកចែេជាញណសមបយុ តត លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “តាមសមគួ រ” គឺ តាមសមគួ រែេ់ េូ មិ លនាោះៗ និ ងប្បុ គគេលនាោះៗ ។
ោកយថា កន ុងរូ បាេែរេូ មិ រចមងមានេិ ថីែិតតទ្វំងឡាយលេៀរប្បែិ

ជេនៈ និ ងតទ្វេមព នៈ

គឺ កន ុងរូ បាេែរេូ មិ ១៥ លេៀរអសញ្ាី សតត េូ មិ រចមងមានេិ ថីែិតត ែ៏ លសស លេៀរប្បែិ

ជេនៈ

លប្ោោះពួ កប្ពហម ចែេប្បែិ សនធិ លដាយមហគគ តេិ បាក មិ នមានការប្បលងាអនលៅកន ុងការលធាើ ទុកកន ង
ុ

157
វ ីថិសងគហៈវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៤

ែិ តតនូ េអារមម ណ៍ទ្វំងឡាយលដាយអាការថា “មិ នគួ រប្បាថាន” និ ងលេៀរតទ្វេមព នៈចែេមាន
ការកំណត់ ថាប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងកាមាេែរសតា ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

សូ មបីមានសនតី រណែិ តតលកើ តបាន

ក៏

លដាយការលធាើ សនតី រណកិ ែចនុោះឯង មិ នចមនលដាយការលធាើ តទ្វេមព នកិ ែចលទ ។
សួ រថា លប្ោោះលហតុ អាី កន ុងរូ បាេែរេូ មិ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បមិ នលោេការលេៀរែិ តត ៣
ែួ ង (ឬ ៦ ែួ ង) គឺ ឃានេិ ញ្ញាណ ជិ វាាេិ ញ្ញាណ និ ងកាយេិ ញ្ញាណទុ កផង លប្ោោះែិ តតទ្វំងលនោះក៏
មិ នមានែេ់ ពួ កប្ពហម ?
លឆែើ យថា ោកយថា “សប្មាប្ប់ប្បុ គគេអន កប្បាសចាកប្បស្លទលនាោះៗ រចមងមិ នមានេិ ថីែិតត
ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារលនាោះៗ” ែូ លែន ោះលនោះ ជាការចែេប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេសលគងាគោះយក
ពួ កប្ពហម ទ្វំងឡាយផង លសែកតី ថា ពួ កប្ពហម ប្បាសចាកឃានប្បស្លទ ជិ វាាប្បស្លទ និ ងកាយប្បស្លទ ពួ កប្ពហម លទើ ប្បមិ នមានេិ ថីែិតត គឺ ឃានេិ ញ្ញាណ ជិ វាាេិ ញ្ញាណ និ ងកាយេិ ញ្ញាណ ចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យប្បស្លទទ្វំងលនោះជាទ្វារ ។
ោកយថា កន ុងអរូ បាេែរេូ មិ រចមងមានេិ ថីែិតតទ្វង
ំ ឡាយ លេៀរប្បឋមមគគ រូបាេែរែិ តត
ហសនែិ តត និ ងអរូ បាេែរែិ តតថានក់ ទ្វប្បជាង លសែកតី ថា ល្មោះថា លេៀរប្បឋមមគគ លប្ោោះប្បឋមមគគ គឺ លស្លតាប្បតតិ មគគ លនាោះប្បុ គគេនឹ ងលធាើ ឲ្យលកើ តបាន ក៏ លដាយការកំណត់ ទ្វំងនាមទ្វំងរូ ប្ប និ ង
ប្តូេអាប្ស័ យកេយណមិ តត កន ុងអរូ បាេែរេូ មិ មាននាមចតមយ៉ាងមិ នមានរូ ប្ប និ ងមិ នមាន
កេយណមិ តត,

ល្មោះថា

លេៀររូ បាេែរែិ តត

លប្ោោះរូ បាេែរែិ តតទ្វំងឡាយសុ ទធ ចតជាែិ តត

អាប្ស័ យេតថ ុ (ហទយេតថ ុ) ចែេជារូ ប្បធម៌ ចតមយ៉ាង សូ មបីចែេលេៀរ ហសនែិ តត ក៏ យ៉ាងលនាោះ
ទ្វំងហសនែិ តតក៏ មានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងរូ ប្បលដាយប្ប្បការែនទលទៀត គឺ ប្ប្បប្ពឹ តត
លៅលដាយប្ប្បការចែេញុំងការញញឹមចែេជាែំ ចណកននរូ ប្បឲ្យលកើ តលឡើង, ល្មោះថា លេៀរ
អរូ បាេែរែិ តតថានក់ ទ្វប្បជាង លដាយអំ ណាែជាេូ មិ ចែេខពស់ជាង លោេគឺ កន ុងេិ ញ្ញាណញ្ញចយតនេូ មិ រចមងមិ នមានអាកាស្លនញ្ញចយតនែិ តត កន ុងអាកិ ញ្ចញ្ញាយតនេូ មិ ក៏រចមងមិ ន មាន
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សូ មបីេិញ្ញាណញ្ញចយតនែិ តត យ៉ាងលនោះជាលែើ ម លប្ោោះភាេៈចែេ្នកនែ ងបានលហើ យ លដាយ
អរូ ប្បភាេនាថានក់ ខពស់ជាង ។
ោកយថា សប្មាប្ប់ប្បុ គគេអន កប្បាសចាកប្បស្លទលនាោះៗ ជាលែើ ម លប្ដពី ជាោកយចែេ
ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងពួ ករូ ប្បប្ពហម ទ្វំងឡាយែូ ែលោេមកលហើ យលនាោះ ចថមទ្វំងរួ មយកប្បុ គគេកន ុង
កាមេូ មិ ចែេប្បរិ ប្បូរណ៍លដាយប្បស្លទទ្វំង ៥ ចតខាោះនូ េប្បស្លទលនាោះៗ ចែេជាប្បុ គគេខាាក់ ពី
កំលណើត ថែ ង់ពីកំលណើត ជាលែើ មលទៀតផង លប្ោោះោកយថា សូ មបីកនង
ុ ប្គប្ប់េូ មិ ចែេលោក
លោេទុ កមុ នលនាោះមានលសែកតី ថា “កន ុងកាមេូ មិ និ ងរូ ប្បេូ មិ ” ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយនឹ ងលោេែេ់
ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងភាពជាអន កខាាក់ ពីកំលណើតជាលែើ ម កន ុងប្បរិ លែេ ទខាងមុ ខ ោកយ
អធិ ប្បាយជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអសញ្ាី សតា មិ នមានលទ លប្ោោះែាស់ោស់លហើ យ ។
គ្នថាសរុ ប្បការចែកការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិថីែិតតលដាយអំ ណាែេូ មិ
អសី តិ េីថិែិតាតនិ

កាលម រូ លប្ប យថារហំ

ែតុ សែាី តថារូ លប្ប

លទា ែតាតឡីស េពភ លរ ។

ចប្ប្បថា កន ុងកាមេពរចមងមានេិ ថីែិ តត ៨០ កន ុងរូ ប្បេពរចមងមានេិ ថីែិ តត ៦៤ មយ៉ាង
លទៀ់ត កន ុងអរូ ប្បេពរចមងមានេិ ថីែិ តត ៤២ តាមសមគួ រ ។
ចែេលោេមកលនោះជាេូ មិ លេទ (ការចែកេិ ថីែិ តតលដាយអំ ណាែេូ មិ ) កន ុងអធិ ការនន
េិ ថីសងគហៈលនោះ ។
ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ែិ តតតាមទ្វារទ្វំង ៦ តាមប្ប្បការចែេបានលោេលហើ យយ៉ាងលនោះ
មានេេងគលកើ តកន ុងែលនាែោះតាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើងបាន រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននមិ ន
ដាែ់ រហូ តែេ់ អស់អាយុ ។
អធិ ប្បាយគ្នថា និ ងលសែកតី ខាងែុ ងននប្បរិលែេ ទ
កន ុងកាមេពរចមងមានេិ ថីែិ តត ៨០ លេៀរែិ តតចែេផុ តចាកេិ ថី គឺ មហគគ តេិ បាក ៩ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
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កន ុងរូ ប្បេពរចមងមានេិ ថីែិតត ៦៤ គឺ អាេជជ នៈ ២ អលហតុ កេិ បាក ៩ និ ងជេនែិ តត
៥៣ លេៀរែិ តត ២៥ ែួ ង គឺ ប្បែិ

ជេនៈ ២ តទ្វេមព នៈ ៨ (មោេិ បាក ៨) េិ ញ្ញាណ ៦ មាន

ឃានេិ ញ្ញាណជាលែើ ម និ ងែិ តត ចែេផុ តចាកេិ ថី ៩ ែួ ង ។
កន ុងអរូ ប្បេពរចមងមានេិ ថីែិតត ៤២ ែួ ង គឺ កាមាេែរជេនៈ ២៦ (អកុ សេ ១០,
មោកុ សេនិ ងកិ រិយ ១៦) អរូ ប្បជេនៈ ៨ លោកុ តតរជេនៈ ៧ និ ងមលនាទ្វារាេជជ នៈ ១ លេៀរ
ែិ តត ៤៧ ែួ ង គឺ កាមាេែរេិ បាក ២៣ ប្បឋមមគគ ១ រូ បាេែរៈ ១៥ ប្បែិ

ជេនៈ ២ អរូ ប្បេិ បាក ៤

កិ រិយមលនាធាតុ (ប្បញ្ច ទ្វារាេជជ នៈ) ១ និ ងហសនែិ តត ១ ។
ែំ ចណកអាចារយពួ កខែោះលោេថា “លប្ោោះកន ុងរូ ប្បេពមិ នមានអនិ ដាារមម ណ៍ ែំ លោោះពួ ក
ប្ពហម ចែេមកកន ុងមនុ សេលោក (ចែេមានអនិ ដាារមម ណ៍) លនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លទើ ប្បមានការលកើ ត
លឡើងននអកុ សេេិ បាក លប្ោោះលហតុ លនាោះ កន ុងរូ ប្បេពលេៀរពួ កអកុ សេេិ បាកទ្វំងលនាោះលហើ យ
រចមងមានេិ ថីែិ តត ៦០ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្ពមទ្វំងកាមាេែរកុ សេេិ បាក ៥ ែួ ង (ែកខ ុេិញ្ញាណ ១
លស្លតេិ ញ្ញាណ ១ សមបែិ ែេនៈ ១ សនតី រណៈ ២)” ែូ លែន ោះ កន ុងោកយរប្បស់អាចារយពួ កលនោះ គួ រ
មានោកយលឆែើ យយ៉ាងលនោះថា សប្មាប្ប់ពួ កប្ពហម ចែេតាំងលៅកន ុងប្ពហម លោកនុ ោះឯង លមើ េរូ ប្ប
ស្លតប្ប់សំ លឡងកន ុងមនុ សេលោកលនោះលនាោះ នរណាៗ មិ នអាែប្បែិ លសធបានថាអនិ ដាារមម ណ៍កន ុង
មនុ សេលោក នឹ ងមិ នប្បាកែែេ់ ពួ កប្ពហម ទ្វំងលនាោះ លប្ោោះែូ លចានោះ

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្ប

លោេេិ ថីែិ តតកន ុងរូ ប្បេពលនាោះទុ ក ៦៤ ែួ ង ចែេរួ មទ្វំងអកុ សេេិ បាក ៤ ែួ ង ទ្វំងលនាោះ
(ែកខ ុេិញ្ញាណ ១ លស្លតេិ ញ្ញាណ ១ សមបែិ ែេនៈ ១ សនតី រណៈ ១) លប្ោោះបាន អធិ ប្បាយទុ កយ៉ាង
លនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បបានលោេទុ កកន ុង គមពី រធមាមនុ ស្លរណីយ ថា “កន ុងលពេណា
ពួ កប្ពហម កាន់ យកអនិ ដាារមម ណ៍ចែេជាកាមាេែរៈ កន ុងលពេលនាោះ ែកខ ុេិញ្ញាណ លស្លតេិ ញ្ញាណ
មលនាធាតុ និ ងសនតី រណៈ ចែេជាអកុ សេេិបាក រចមងមានការលកើ តលឡើងសូ មបីកនុងរូ ប្បប្ពហម
លនាោះ” ែូ លែន ោះ ។
ការចែកេិ ថីលដាយអំ ណាែេូ មិ ល្មោះថា េូ មិ េិភាគ ។
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ោកយថា មានេេងគលកើ តកន ង
ុ ែលនាែោះ គឺ មានេេងគលកើ តកន ុងែលនាែោះេិ ថីនីមួយៗ ។
ោកយថា តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើងបាន គឺ េិ ថីចែេមានេេងគ លកើ តកន ុងែលនាែោះ
ទ្វំងលនាោះ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តបានតាមទ្វារលនាោះៗ និ ងកន ុងេពលនាោះៗ ។
ោកយថា រហូ តែេ់ អស់អាយុ អធិ ប្បាយថា ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិ ថីែិ តត រចមង
ប្ប្បប្ពឹ តតជាប្ប់តគ្ននមិ នដាែ់

ចាប្ប់តាំងពី េិថីែិតត តាមមលនាទ្វារចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតអំ ពីប្បែិ សនធិ

ចែេជាេិ ថីែំប្បូងកន ុងេព លដាយអំ ណាែជាេេនិ កនតិ (លសែកតី លប្តកអរកន ុងេព) រហូ តែេ់
លពេែុ តិែិ តតរេត់ លៅ

ឬរហូ តែេ់ លពេចែេេេងគប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នែុ តិែិ តតលនាោះរេត់ លៅ

នឹ ងមានការដាែ់ ចខេេេងគកនុងែលនាែោះខែោះ

ែំ លោោះកន ុងលពេចែេប្ពោះអរិ យប្បុ គគេខែោះែូ េ

និ លរាធសមាប្បតតិ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ចប់េូម្ិេិភាគ
បរិវចេទទី ៤ វ្មេះថា េីថិសង្គហេិភាគ ចប់វហើយវោយប្បការដូវចនេះ

****************************************

អេិ ធមម តថសងគហៈ និ ងលសែកដី អធិ ប្បាយ
បរ ិច្ឆេ ទទី ៥
ិ ុ តតសង្គហវិភាគ
វីថម្
គ្នថាលផដើ មប្បរិ លែេ ទ
េី ថិែិតតេលសលនេំ

ប្បេតតិ យមុ ទីរិ លតា

ប្បេតតិ សងគលោ នាម

សនធិ យនាានិ េុ ែចតិ ។

ចប្ប្បថា សងគហៈ ល្មោះថា ប្បេតតិ សងគហៈ (ការសលគងាគោះការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ) កន ុងប្បេតតិ កាេ
ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ ថីែិតត ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណាបានលោេយ៉ាងលនោះលហើ យ ឥឡូេលនោះ នឹ ងលោេ
ែេ់ ការសលគងាគោះការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននប្បែិ សនធិ កាេ ។
លសែកដី អធិ ប្បាយ
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ កាេសចមដ ងេី ថិសងគហៈកន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៤ លដាយោកយប្តឹ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
លហើ យឥឡូេលនោះប្បាថាននឹ ងសចមដ ងេី ថិមុ តតសងគ ហៈតលៅ

លទើ ប្បចាប្ប់លផដើ មលដាយោកយជាគ្នថា

ថា េី ថិែិ តតេលសលនេំ ជាលែើ ម ។
ប្ប្បកប្បលសែកដី ថា

សងគហៈ

ចែេល្មោះថាការសលគងាគោះននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង

ប្បេតតិ កាេ គឺ កន ុងកាេប្បនាាប្ប់ពី ប្បែិ សនធិ ចែេមានែុ តិជាទី ប្បំ ផុត ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេិ ថី
ែិ តតលនាោះ

ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណាបានលោេលហើ យ

គឺ តាមន័ យចែេបានលោេមកយ៉ាងលនោះលហើ យ

(កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៤) នុ ោះឯង ឥឡូេលនោះ គឺ កន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ការសលគងាគោះននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
ប្បេតតិ កាេលនាោះ ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណា នឹ ងលោេនូ េការសលគងាគោះននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្បែិ សនធិ គឺ កន ុង
ប្បែិ សនធិ កាេ និ ងកន ុងែុ តិកាេចែេរួ មប្បញ្ច ូេមកលដាយស័ ពា ថា ប្បែិ សនធិ លនាោះ លប្ោោះភាេៈ
ចែេប្បែិ សនធិ និ ងែុ តិលៅជិ តគ្នន នុ ោះឯង ។
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ែតុ កក ៈ ៤
គប្បបីប្ជាប្បែតុ កក ៈ ៤ (ធម៌ ពួក ៤, ៤ ពួ ក) កន ុងេី ថិមុតតសងគហៈ គឺ េូ មិ ៤, ប្បែិ សនធិ ៤
យ៉ាង, កមម ៤ យ៉ាង និ ងការលកើ តលឡើងននមរណៈ ៤ យ៉ាង ។
លសែកដី អធិ ប្បាយ
ល្មោះថា េូ មិ លប្ោោះមានអតថ ថា ជាទី លកើ តរប្បស់សតា បានែេ់ ឱកាស (ស្លថនទី ) ឬ
ឧបាទ្វនកខ នធចែេលកើ តលឡើងលប្ោោះកមម លនាោះៗ ។
ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ លប្ោោះមានអតថ ថា លកើ ត ោក់ ែូ ែជាប្បនត ពីេពមុ ន បានែេ់
េិ បាកនាមខនធ ទ្វំងឡាយ ចែេលកើ តលឡើងប្គ្នែំ ប្បូងកន ុងេព ។ ែំ ចណកអសញ្ាី សតា កមម ជរូ ប្ប
(រូ ប្បចែេលកើ តពី កមុម ) ចែេលកើ តលឡើងប្គ្នែំ ប្បូងកន ុងេព នុ ោះឯង ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ ។
លែតនា និ ងធម៌ ខែោះចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនា ល្មោះថា កមម លប្ោោះមានអតថ ថា
លធាើ គឺ ស្លងផេ (េិ បាក និ ងកមម ជរូ ប្ប) រប្បស់ខែួន ។
លហតុ លកើ តលឡើងននលសែកដី ស្លែប្ប់មានការអស់លៅននអាយុ ជាលែើ ម

ល្មោះថា

ការ

លកើ តលឡើងននមរណៈ ។
ភូ ម្ិឆតុ កកៈ
កន ុងែតុ កក ៈ ៤ លនាោះ ល្មោះថា េូ មិ ៤ គឺ អបាយេូ មិ ១, កាមសុ គតិ េូ មិ ១,
រូ បាេែរេូ មិ ១, អរូ បាេែរេូ មិ ១ ។
កន ុងេូ មិ ៤ លនាោះ អបាយេូ មិ មាន ៤ គឺ និ រយ នរក១, តិ រចាេនលយនិ កំលណើត
តិ រចាេន ១, លប្បតេិ សយ លប្ប្បតេិ ស័យ ១, អសុ រកាយ ពួ កអសុ រៈ ១ ។
កាមសុ គតិ េូ មិ មាន ៧ េូ មិ គឺ មនុ សេ មនុ សេ ១, ចាតុ មម ោរាជិ កា លទេតាជាន់
ចាតុ មម ោរាជ ១, តាេតឹ ស្ល លទេតាជាន់ តាេតិត ងេ ១, យមា លទេតាជាន់ យមា ១, តុ សិ តា
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លទេតាជាន់ តុ សិ ត ១, និ មាមនរតិ លទេតាជាន់ និ មាមនរតី ១, ប្បរនិ មមិតេសេតីត លទេតាជាន់
ប្បរនិ មមិតេសេតីត ១, េូ មិ ទ្វំង ១១ លនោះរចមងែេ់ នូ េការសលគងាគោះថាជាកាមាេែរេូ មិ ចតមយ៉ាង ។
រូ បាេែរេូ មិ មាន ១៦ េូ មិ គឺ ៖
- ប្បឋមជានេូ មិ (មាន ៣ េូ មិ ) គឺ ប្ពហម បារិ សជាជ ១, ប្ពហម ប្បុ លរាហិ តា ១,
មោប្ពោម ១ ។
- ទុ តិ យជានេូ មិ (មាន ៣ េូ មិ ) គឺ ប្បរិ តាតភា ១, អប្បបមាណាភា ១, អាេសេរា ១ ។
- តតិ យជានេូ មិ (មាន ៣ េូ មិ ) គឺ ប្បរិ តតសុ ភា ១, អប្បបមាណសុ ភា ១, សុ េកិ ណា
ា ១។
- ែតុ តថ ជានេូ មិ (មាន ៣ េូ មិ ) គឺ លេហប្បផ ោ ១, អសញ្ាី សតត ១, សុ ទ្វធវាស ១ ។
សុ ទ្វធវាសេូ មិ ចែកជា ៥ ជាន់ គឺ អេិ ោ ១, អតប្បា ១, សុ ទសា ១, សុ ទសេី ១,
អកនិ ដាា ១ ។
អរូ ប្បេូ មិ មាន ៤ េូ មិ គឺ អាកាស្លនញ្ញចយតនេូ មិ ១, េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនេូ មិ ១,
អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនេូ មិ ១, លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនេូ មិ ១ ។
អធិ ប្បាយេូ មិ ែតុ កកៈ
ឱកាស ឬខនធ ចែេបានមកលប្ោោះកមម នុោះឯង ល្មោះថា អបាយ (អប្ប+អយ=អបាយ)
លប្ោោះមានអតថ ថា លដាយលប្ែើ នប្បាសចាកអយៈ គឺ លសែកដី ែលប្មើ ន បានែេ់ ប្បុ ណយ ។ អបាយ
នុ ោះឯង ជាេូ មិ (ទី លកើ ត) លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ ប្បល្មោះថា អបាយេូ មិ ។
េូ មិ ល្មោះថា គតិ លប្ោោះមានអតថ ថា ជាគតិ ឬទី លៅ បានែេ់ ទី គប្បបីែូេែេ់ គតិ
នុ ោះឯងេអ

លដាយភាេៈជាទី តាំងននសមបតតិ លប្ែើ នយ៉ាង

មានមនុ សេសមបតតិ ជាលែើ ម

លប្ោោះ

លហតុ លនាោះ លទើ ប្បល្មោះថា សុ គតិ សុ គតិ ចែេជាទី ប្តាែ់ លៅននកាមតណា
ា (ជាអារមម ណ៍រប្បស់
កាមតណា
ា ) ល្មោះថា កាមសុ គតិ កាមសុ គតិ នុ ោះឯង ជាេូ មិ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ ប្បល្មោះថា
កាមសុ គតិ េូ មិ ។
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ស្លថនទី ឬខនធ នុោះឯង ល្មោះថារូ បាេែរ លប្ោោះមានអតថ ថា ជាទី ប្តាែ់ លៅននរូ ប្បតណា
ា
(ជាអារមម ណ៍រប្បស់រូ ប្បតណា
ា ) ។ មយ៉ាងលទៀត ល្មោះថា រូ បាេែរ លប្ោោះជាទី គប្បបីប្តាែ់ លៅ គឺ
គប្បបីែេ់ លដាយរូ បាេែរកុ សេកមម រូ បាេែរនុ ោះឯង ជាេូ មិ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ ប្បល្មោះថា
រូ បាេែរេូ មិ ។
ខនធ (ឧបាទ្វនកខ នធ) ល្មោះថា អរូ បាេែរ លប្ោោះមានអតថ ថា ជាទី ប្តាែ់ លៅននអរូ ប្បតណា
ា (ជាអារមម ណ៍រប្បស់អរូ ប្បតណា
ា ) មយ៉ាងលទៀត ល្មោះថា អរូ បាេែរ លប្ោោះជាទី គប្បបីប្តាែ់
លៅ គឺ គប្បបីែេ់ លដាយអរូ បាេែរកុ សេកមម អរូ បាេែរនុ ោះឯង ជាេូ មិ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ ប្ប
ល្មោះថា អរូ បាេែរេូ មិ ។
អធិ ប្បាយអបាយេូ មិ ៤
ស្លថនទី ចែេល្មោះថា និ រយ នរក (និ +អយ=និ រយ) លប្ោោះមានអតថ ថា ប្បាសចាក
អយ គឺ លសែកដី ែលប្មើ ន បានែេ់ លសែកដី សុខ ។
សតា ល្មោះថា តិ រចាេន លប្ោោះមានអតថ ថា សតា ចែេមានរាងកាយែលប្មើ នលដាយ
ទទឹ ង, កំលណើតននតិ រចាេនទ្វំងលនាោះ ល្មោះថា តិ រចាេនលយនិ កំលណើតតិ រចាេន ។ អាការចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅននខនធ ទ្វំងឡាយសូ មបីចប្បែ កគ្ននលដាយអំ ណាែននអតត ភាពែំ រី លសោះជាលែើ ម ចតក៏
មានែំ ចណកែូ ែគ្នន

ចែេជាលហតុ ឲ្យរួ មជាពួ កចតមួ យបាន

លដាយអំ ណាែមានរាងកាយ

ែលប្មើ នលដាយទទឹ ងែូ ែគ្នន ល្មោះថា លយនិ (កំលណើត) លប្ោោះមានអតថ ថា ជាលហតុ ឲ្យរួ មជាពួ ក
ចតមួ យបាននុ ោះឯង ។
សតា ល្មោះថា លប្បត លប្ប្បត លប្ោោះមានអតថ ថា ប្បាសលៅ គឺ ប្បាសលៅលហើ យចាក
លសែកដី សុខែ៏ នប្កចេង េិ សយ (ចែន) ននលប្ប្បតទ្វំងឡាយ មាននិ ជាមតណាិកលប្ប្បតជាលែើ ម
ល្មោះថា លប្បតតិ េិ សយ លប្ប្បតេិ ស័យ តាមពិ តគួ រនឹ ងលោេថា “លប្បតេិ សយ” ចតលប្ោោះលោក
ោែស់ លប្បត-ស័ ពា ជា លប្បតតិ លទើ ប្បលោេថា លប្បតតិ េិសយ ។
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ស័ ពា ថា ជាលែើ ម កន ុងោកយថា និ ជាមតណាិកលប្ប្បតជាលែើ ម សលគងាគោះយកលប្ប្បត ៣ ពួ ក
ែ៏ លសសមានខុប្បបិបាសិ កលប្ប្បតជាលែើ ម ចមនពិ ត លប្ប្បតមាន ៤ ពួ ក គឺ ៖
១. និ ជាមតណាិក លប្ប្បតចែេមានសរី រៈប្តូេតណា
ា គឺ លសែកដី លប្សកឃាែនែុ តលរាេ
ជានិ ែច ។
២. ខុប្បបិបាសិ ក លប្ប្បតចែេមានចតការលប្សកទឹ កលប្បៀតលប្បៀន សូ មបីបានទឹ កលហើ យក៏
មិ នអាែនឹ ងផឹ កបាន ។
៣. េនាដសិ ក លប្ប្បតចែេសុី ទឹ កមាត់ លសែ សម កមអ ួត ជាអាោរ ។
៤. ប្បរទតត ប្ប
ុ ជី េី លប្ប្បតចែេញុំងអតត ភាពឱយប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានលដាយប្បុ ណយចែេអន ក
ែនទឧទាិ សឲ្យ ែូ លែន ោះឯង ។
គប្បបីប្ជាប្បថា េូ មិ ចែេបានល្មោះថា តិ រចាេនលយនិ កដី, លប្បតតិ េិ សយកដី គឺ ជាការកាន់
យកខនធ ចែេសតា ទ្វំងលនាោះបានមកនុ ោះឯង ។ លប្ោោះឱកាស ឬស្លថនទី ចែេជាទី មកលៅរួ មជា
ពួ កចតមួ យលដាយែំ លោោះ ែូ ែជាស្លថនទី ចែេលៅថា “នរក” លនាោះ មិ នមានែេ់ ពួ កសតា
តិ រចាេន

និ ងពួ កលប្ប្បតទ្វំងលនាោះលឡើយ

មយ៉ាងលទៀត

សតា តិ រចាេននិ ងពួ កលប្ប្បតទ្វំងលនាោះ

អាប្ស័ យលៅប្ប្បចាំកនុងស្លថនទី ណា មាននប្ព លជើ ងេន ំ ជាលែើ ម សូ មបីស្លថនទី លនាោះ ក៏ គួររាប្ប់ថា ជា
េូ មិ រប្បស់ពួ កសតា តិ រចាេន និ ងពួ កលប្ប្បតទ្វំងលនាោះែូ ែគ្នន ។
សតា ល្មោះថា អសុ រ លប្ោោះមានអតថ ថា មិ នជាធំ ឬមិ នរុ ងលរឿង លដាយអំ ណាែថា មាន
ចតលសែកដី េ័យខាែែែំ លោោះអនដ រាយទ្វំងឡាយលដាយជុ ំេិញ ប្កុម ពួ ក ននអសុ រៈ ល្មោះថា
អសុ រកាយ កន ង
ុ ោកយថា អសុ រកាយលនោះ សំ លៅយកអសុ រៈចែេជាលប្ប្បតមួ យពួ កប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
មិ នបានរួ មយកលេប្បែិ តតិ អសុ រៈចែេអាប្ស័ យលៅបាតេន ំ សិលនរុ ែូេមកផងលទ ។
ចមនពិ ត ពួ កអសុ រៈលនោះមាន ២ ពួ ក គឺ អសុ រៈចែេជាលប្ប្បត និ ងលេប្បែិ តតិ អសុ រៈចែេ
អាប្ស័ យលៅបាតេន ំ សិលនរុ មានមោសមុ ប្ទជាទី មលនារមយ លេប្បែិ តតិអសុ រៈលនោះបានល្មោះថា
អសុ រៈ លដាយអតថ ថា ជាប្បែិ ប្បកខ នឹងសុ រៈ (សុ រៈ=លទេតា) កាេពី មុនជាលទេតាលៅកន ុងឋាន
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តាេតិត ងេនុ ោះឯង បានលធាើ សគងាគមជាមួ យពួ កលទេតាឋានតាេតតិ ងេនុ ោះឯង ចែេមានសកក លទេរាជ
ជាប្ប្បធានជាលប្ែើ នលេើ ក ទី ប្បំ ផុតក៏ បានចាញ់ លហើ យប្តូេលេៀសខែួនលែញមកអាប្ស័ យលៅ
បាតេន ំ សិលនរុ

លសែកដី លនោះសមែូ ែប្ទង់ប្តាស់ថា

សមុ ប្បពយូលឡាា អលោសិ

(១)

“េូ តប្បុ ពាំ

េិ កខ លេ

លទវាសុ រសងាគលមា

មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ លរឿងធាែប្ប់មានមកថាសគងាគមលទេតា និ ង

អសុ រៈបានផគ ំ គ្ន
ុ ន (ប្ប្បទេ់ គ្នន) លហើ យ ែូ លែន ោះជាលែើ ម លប្ោោះែូ លចានោះ ក៏ ប្តូេរាប្ប់ប្បញ្ច ូេកន ុង
លទេតាឋានតាេតតិ ងេនុ ោះឯង សូ មបីប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយក៏ បានលោេទុ កកន ុង នាមរូ ប្បប្បរិ លែេ ទ ថា
“តាេតឹ លសសុ លទលេសុ លេប្បែិ តាតសុ រា គតា

(២)

លេប្បែិ តតិ អសុ រៈទ្វំងឡាយរួ មប្បញ្ច ូេកន ុងពួ ក

លទេតាឋានតាេតតិ ងេ” ែូ លែន ោះ ។ កាេលប្បើ ែូលចានោះ លេប្បែិ តតិអសុ រៈលនាោះ លទើ ប្បមិ នសំ លៅយកកន ុង
ទី លនោះ លប្ោោះមិ នចមនជាអបាយេូ មិ ។
អធិ ប្បាយកាមសុ គតិ េូ មិ ៧
សតា ល្មោះថា មនុ សេ លប្ោោះមានអតថ ថា មានែិ តតខពស់ លដាយភាពជាអន កប្ប្បលសើ រ
លដាយគុ ណទ្វំងឡាយ មានសតិ ប្បញ្ញា ភាពលកែ ៀេកាែ ភាពជាអន កសមគួ រែេ់ ការប្ប្បប្ពឹ តត
ប្ពហម ែរិ យៈ (គឺ ការប្បួ ស) ចមនពិ ត ប្បុ គគេទ្វំងឡាយ សូ មបីប្ប្បលសើ រលដាយគុ ណទ្វំងឡាយ
លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ែេ់ ប្ពមលដាយសតិ

និ ងប្បញ្ញាែ៏ ប្ប្បលសើ ររកប្បុ គគេលប្ប្បៀប្បផាឹ មពុ ំបាន

ែូ ែជាប្ពោះសមាមសមព ុទធប្ទង់ក៏ជាមនុ សេ ប្បណា
ដ ជនទ្វំងឡាយចែេអាប្ស័ យលៅកន ុងទាី ប្បទ្វំង ៤
គឺ ប្បុ ពាេិលទហទាី ប្ប អប្បរលគ្នយនទាី ប្ប ឧតត រកុ រុទាីប្ប និ ងជមព ូទាីប្បលនាោះ លប្ោោះស័ ពា ថា មនុ សេ លនោះ
លដាយនិ ប្បបរិ យយ លោកកាន់ យកជនកន ុងជមព ទ
ូ ាី ប្បនុ ោះឯង ចតលដាយប្បរិ យយ រចមងកាន់ យក
សូ មបីជនទ្វំងឡាយកន ុងទាី ប្បែ៏ លសស ប្ពមទ្វំងកន ុងទាី ប្បតូ ែទ្វំងឡាយផង លដាយភាពជាអន ក
មានរូ ប្បរាងែូ ែជនលៅកន ុងជមព ូទាីប្បលនាោះ ។
ែំ ចណកមនុ សេលោកលោេថា ល្មោះថា មនុ សេ លប្ោោះភាេៈជាពូ ជពងេ គឺ ប្បុ ប្ត
(១) ប្បិ .៣០/២៤៩, (២) នាមរូ ប្បប្បរិ លែេ ទគ្នថា ទី ៤៣៧
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រប្បស់លសដ ែមនូ ជាប្ពោះរាជាអងគែំប្បូងតាំងអំ ពីលែើ មកប្បប កន ុងទី លនោះលោកលៅេូ មិ ចែេជាទី
លៅរប្បស់ពួ កមនុ សេថា មនុ សេ (េូ មិ មនុ សេ) លដាយនិ សេិតលវាោរ សូ មបីកនុងប្បទែ៏ លសស
មានប្បទថា ចាតុ មម ោរាជិ កាជាលែើ ម ក៏ សំលៅែេ់ េូ មិ ចែេជាទី លៅយ៉ាងលនោះែូ ែគ្នន ។
លទេតាមួ យពួ ក ល្មោះថា ចាតុ មម ោរាជិ កា លប្ោោះមានអតថ ថា មានេកដី ភាព គឺ មាន
លសែកដី លប្តកអរជាបាទប្បរិ ចារិ កា

(អន កប្បលប្មើ )

ែំ លោោះលសដ ែមោរាជទ្វំង

៤

មាន

លសដ ែកុ លេរៈ ជាលែើ ម ឬលប្ោោះមានអតថ ថា លកើ តកន ុងេូ មិ ចែេជាទី លៅរប្បស់លសដ ែមោរាជ
ទ្វំង ៤, េូ មិ ចែេជាទី លកើ តរប្បស់លទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កា ក៏ ល្មោះថា ចាតុ មម ោរាជិ កា ។
លោកលៅសតា លៅកន ុងេូ មិ ចែេខពស់ជាងមនុ សេថា “លទេតា” លដាយអតថ ថា ជាអន ក
រុ ងលរឿងលដាយទិ ពា សមបតតិ រប្បស់ខែួនជាលែើ ម លទេតាលនាោះមាន ៣ ពួ ក គឺ ៖
១. សមម តិលទេតា លទេតាលដាយសនម តិ បានែេ់ ប្ពោះរាជា លសដ ែែប្កពតតិ ប្ប្បចាំចែន
ទ្វំងឡាយ ។
២. ឧប្បប្បតតិ លទេតា លទេតាលដាយឧប្បបតតិ គឺ លដាយការលកើ តកន ុងេពលទេតា ទ្វំងឡាយ
លដាយអានុ ភាពននកមម ចែេប្ប្បណីតរប្បស់ខែួន ។
៣. េិ សុទធិ លទេតា លទេតាចែេប្បរិ សុទធ បានែេ់ ប្ពោះខីណាប្សពទ្វំងឡាយ ។
កន ុងេូ មិ ែតុ កក ៈលនោះ សំ លៅយកឧប្បប្បតតិ លទេតាប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
អាចារយទ្វំងឡាយលោេថា “ជន ៣៣ នាក់ ប្ពមទ្វំងមាណពល្មោះថា ម

ៈ បានលធាើ

ប្បុ ណយរួ មគ្នន លហើ យបានមកលកើ តកន ុងទី លនោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ស្លថនទី ចែេជាទី ប្តាែ់ លៅនន
ជន ៣៣ នាក់ ចែេបានលធាើ ប្បុណយរួ មគ្ននលនាោះ លទើ ប្បល្មោះថា លតតតឹ ស (ចប្ប្បថា ៣៣) លតតតឹ ស
នុ ោះឯង ជា តាេតឹ ស តាេតតិ ងេ ពួ កលទេតាបានល្មោះថា ជាន់ តាេតតិ ងេ លប្ោោះមានអតថ ថា មាន
ស្លថនទី ចែេល្មោះថា តាេតតិ ងេលនាោះ ជាទី លៅ ចតលប្ោោះលហតុ ចែេកាមាេែរលទេលោក ទ្វំង
៦ ជាន់ នុ ោះឯង រចមងមានលៅសូ មបីកនុងែប្កវាឡែនទែ៏ លសស លប្ោោះមានប្ពោះតប្មាស់ប្តាស់
ទុ កថា “សហសេំ ចាតុ មមោរាជិ កានំ, សហសេំ តាេតឹ ស្លនំ ជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាមានរាប្ប់ោន់
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ជាន់ តាេតិត ងេមានរាប្ប់ោន់ ែូ លែន ោះ ។ លប្ោោះែូ លចានោះ ោកយថា តាេតិ ងេលនោះ ប្បណឌិតគប្បបីកាន់ យក
ថា

ប្តឹ មចតជាល្មោះរប្បស់លទេលោកជាន់ លនាោះលដាយអាប្ស័ យល្មោះចែេមានប្ប្បេតតិ មក

កន ុងែប្កវាឡលនោះ ែូ ែចែេលោេមកលនាោះជាលប្គឿងសមាគេ់ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
លទេតាមួ យពួ ក ល្មោះថា យមា លប្ោោះមានអតថ ថា លៅ គឺ ប្បាសលៅលហើ យចាក
លសែកដី ទុកខ េូ មិ ចែេជាទី លកើ តរប្បស់លទេតាជាន់ យមា ល្មោះថា យមា ។
លទេតាមួ យពួ ក ល្មោះថា តុ សិ ត លប្ោោះមានអតថ ថា ែេ់ នូ េលសែកដី លប្តកអរ គឺ
រី ករាយលពញែិ តតកន ុងសិ រី សមបតតិ រប្បស់ខែួនឯង ។
លទេតាមួ យពួ ក ល្មោះថា និ មាមនរតី លប្ោោះមានអតថ ថា លប្តកអរកន ុងលភាគសមបតតិ
ចែេខែួននិ មិមតបានលដាយខែួនឯង ។
លទេតាមួ យពួ ក ល្មោះថា ប្បរនិ មមិតេសេតីត លប្ោោះមានអតថ ថា លប្ប្បើ អំណាែរប្បស់ខែួនឲ្យ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលភាគសមបតតិ ចែេលទេតាែនទនិ មិមត

លសែកដី ថា

មានអំ ណាែកន ុងការលប្ប្បើ

ប្បាសលភាគសមបតតិ ចែេលទេតាែនទនិ មិមត សូ មបីពួកមារទ្វំងឡាយ ក៏ រាប្ប់ប្បញ្ច ូេកន ុងលទេតា
ជាន់ ប្បរនិ មមិតេសេតីត លនោះ ។
អធិ ប្បាយរូ បាេែរេូ មិ ១៦
ប្បឋមជានេូ មិ ៣
លទេតាមួ យពួ ក ល្មោះថា ប្ពហម បារិ សជាជ លប្ោោះមានអតថ ថា លកើ ត គឺ មានលៅ
កន ុងប្បរិ ស័ទរប្បស់លសដ ែមោប្ពហម ទ្វំងឡាយ

លដាយភាពជាអន កប្បំ លរើ រប្បស់លសដ ែមោប្ពហម

ទ្វំងលនាោះ ។
លទេតាមួ យពួ ក ល្មោះថា ប្ពហម ប្បុលរាហិ តា លប្ោោះមានអតថ ថា តាំងលៅកន ុងឋានៈជា
ប្បុ លរាហិ ត (ទី ប្ប្បឹ កា) រប្បស់លសដ ែមោប្ពហម ទ្វំងលនាោះ ។
លទេតាទ្វំងលនាោះ ល្មោះថា ប្ពហម លប្ោោះមានអតថ ថា ែលប្មើ នលឡើង គឺ ែលប្មើ នលដាយ
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គុ ណេិ លសសទ្វំងឡាយ មាន្នជាលែើ មលនាោះៗ ែំ ចណក ចែេបានល្មោះថា មោប្ពហម
លប្ោោះមានអតថ ថា ប្ពហម ទ្វំងលនោះ ជាប្ពហម ចែេប្ប្បលសើ រនប្កចេង លដាយអំ ណាែជាអន កមាន
េណណៈ និ ងលដាយអំ ណាែជាអន កមានអាយុ ចេងជាលែើ ម នប្កចេងជាងពួ កប្ពហម បារិ សជាជ និ ង
ពួ កប្ពហម ប្បុ លរាហិ ត ។
ប្ពហម ទ្វំង ៣ ពួ កលនោះ សូ មបីលៅកន ុងជាន់ ប្បឋមជានេូ មិ ែូែគ្នន ប្ប៉ាុ ចនត េូមិ នីមួយៗ មាន
លសែកដី រុងលរឿងលដាយរតនៈចែេប្ប្បណីតលផេងគ្នន ។
ទុ តិ យជានេូ មិ ៣
ប្ពហម មួ យពួ កល្មោះថា ប្បរិ តាតភា លប្ោោះមានអតថ ថា មានរសមី តិ ែជាងពួ កប្ពហម ជាន់
ខពស់ៗ លឡើងលៅ ។
ប្ពហម មួ យពួ កល្មោះថា អប្បបមាណាភា លប្ោោះមានអតថ ថា មានរសមី ប្ប្បមាណមិ នបាន ។
ប្ពហម មួ យពួ កល្មោះថា អាេសេរា លប្ោោះមានអតថ ថា មានរសមី ផាយលៅ គឺ ផាយ
លែញលៅែូ ែលផែ កប្បលនាារផាយលែញពី ែុំពពកែូ លចានោះ

លដាយសមុ ដាាន

គឺ ខនធ សនាដនចែេ

លកើ តពី ្នចែេមានប្បី តិ ។
មយ៉ាងលទៀត ល្មោះថា អាេសេរា លប្ោោះមានអតថ ថា មានរសមី ផាយលៅ គឺ ផាយលែញ
លៅ ែូ ែដាែ់ ធាែក់ លែញពី សរី រៈ ែូ ែោកលេែើ ងផាយលែញពី ប្ប្បទី ប្បែូ លចានោះ ។
មយ៉ាងលទៀត ល្មោះថា អាេសេរា លប្ោោះមានអតថ ថា មានភាពរុ ងលរឿងលដាយរសមី តាម
ចែេលោេលហើ យជាប្ប្បប្កតី ។
ប្ពហម ទ្វំង ៣ ពួ កលនោះ លៅកន ុងេូ មិ ជាមួ យគ្ននក៏ ពិត លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ ក៏ មានភាពរុ ងលរឿង
លដាយរតនៈចែេប្ប្បណីតនប្កចេងជាងគ្នន ។
តតិ យជានេូ មិ ៣
រសមី ននសរី រៈចែេរួ មផដ ំ គ្ន
ុ ន ចតមួ យ ទ្វំងមិ នឃាែតចាកទី លោកលៅថា សុ ភា, ប្ពហម
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មួ យពួ កល្មោះថា ប្បរិ តតសុ ភា លប្ោោះមានអតថ ថា មានរសមី ចែេលៅថា សុ ភាលនាោះ តិ ែជាងពួ ក
ប្ពហម ខពស់ៗ លឡើងលៅ ។
ប្ពហម មួ យពួ កល្មោះថា អប្បបមាណសុ ភា លប្ោោះមានអតថ ថា មានរសមី ចែេលៅថា
សុ ភាលនាោះ ប្ប្បមាណមិ នបាន ។
ប្ពហម មួ យពួ កល្មោះថា សុ ភាកិ ណា
ណ លប្ោោះមានអតថ ថា ោសលពញ គឺ ផាយលៅលដាយ
សុ េៈ លោេគឺ ទី លកើ តននរសមី កាេគួ រនឹ ងលោេបានថា “សុ ភាកិ ណា
ណ ” លោកក៏ ប្តឡប្ប់លធាើ
ភា-ស័ ពា ឲ្យមានសំ លឡងខែី (ជា “េ”) និ ងលធាើ ណ-អកេរ តួ ែុ ងប្បំ ផុតឲ្យជា ហ-អកេរ លហើ យ
លោេថា សុ េកិ ណា
ា ។
ប្ពហម ទ្វំង ៣ ពួ កលនោះ លៅកន ុងេូ មិ ជាមួ យគ្ននក៏ ពិត ចត ក៏ មានភាពរុ ងលរឿងលដាយរសមី នន
រតនៈចែេប្ប្បណីតនប្កចេងជាងគ្នន ។
ែតុ តថ ជានេូ មិ ៣
ប្ពហម មួ យពួ កល្មោះថា លេហប្បផ ោ លប្ោោះមានអតថ ថា ជាផេចែេលកើ តអំ ពីអានុ ភាព
នន្នចែេប្បរិ ប្បូណ៌ ។
ប្ពហម មួ យពួ កល្មោះថា អសញ្ញា លប្ោោះមានអតថ ថា មិ នមានសញ្ញា រួ មទ្វំងនាមខនធ
ែ៏ លសស ចែេបានលោេែេ់ លហើ យលដាយោកយថា សញ្ញាលនាោះ ជាប្ប្បធាន ពួ កប្ពហម អសញ្ញា
នុ ោះឯង ជាសតា មួ យពួ ក លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ ប្បលៅថា អសញ្ាី សតា ។
ប្ពហម ទ្វំងពី រពួ កមាន លេហប្បផ ោ ជាលែើ មលនោះ លៅកន ុងេូ មិ ជាមួ យគ្ននចែេមានភាព
រុ ងលរឿងលដាយរសមី ននរតនៈចែេប្ប្បណីតនប្កចេងជាងគ្នន ។
េូ មិ ល្មោះថា សុ ទ្វធវាស លប្ោោះមានអតថ ថា ជាអាវាស (ទី លៅ) រប្បស់អន កប្បរិ សុទធ គឺ
ប្ពោះអនាគ្នមី និ ងប្ពោះអរហនដ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ។
មយ៉ាងលទៀត ោកយថា សុ ទ្វធវាសលនោះ ជាល្មោះរប្បស់ប្ពហម មួ យពួ ក ចែេបានល្មោះថា
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សុ ទធ វាស លប្ោោះមានអតថ ថា ជាអន កមានអាវាសចែេប្បរិ សុទធ លប្ោោះជាទី ចែេមិ នមានលសែកដី
លប្តកអរ (គឺ កាមរាគៈ) និ ងលសែកដី ថានំងថានក់ (គឺ ប្បែិ

ៈ) សូ មបីេូមិ ក៏បានល្មោះតាមប្ពហម

ចែេលៅអាប្ស័ យទ្វំងលនាោះថា សុ ទ្វធវាស ។
ប្ពហម ចែេលៅកន ុងសុ ទ្វធវាស ៥ ជាន់ លនោះលនាោះ ពួ កប្ពហម ចែេលៅកន ុងជាន់ ទី ១ ល្មោះ
ថា អេិ ោ លប្ោោះមានអតថ ថា មិ នេោះប្បង់ស្លថនទី រប្បស់ខែួនលៅ សូ មបីចតប្បនតិ ែ ។
ពួ កប្ពហម ចែេលៅកន ុងជាន់ ទី ២ ល្មោះថា អតប្បា លប្ោោះមានអតថ ថា មិ នលដដប្កោយ
លប្ោោះលហតុ ណាមួ យលឡើយ ។
ពួ កប្ពហម ចែេលៅកន ុងជាន់ ទី ៣ ល្មោះថា សុ ទសា លប្ោោះមានអតថ ថា ប្បាកែបាន
លដាយងាយ លប្ោោះភាេៈចែេមានរូ ប្បស្លអតនប្កចេង ។
ពួ កប្ពហម ចែេលៅកន ុងជាន់ ទី ៤ ល្មោះថា សុ ទសេី លប្ោោះមានអតថ ថា ល ើ ញបាន
លដាយងាយ លប្ោោះមានការល ើ ញប្បរិ សុទធ េអ ។
ែំ ចណក ពួ កប្ពហម ចែេលៅកន ុងជាន់ ទី ៥ ល្មោះថា អកនិ ដាា លប្ោោះមានអតថ ថា មិ ន
មានភាពអន់ ថយ លប្ោោះភាេៈជាអន កមានសមបតតិ ឧប្កិ ែា ។
មានោកយលោេប្បាកែលៅកន ុងអែា កថាសទធ មម ប្បកាសិ នី យ៉ាងលនោះថា ៖
សុ ទ្វធវាសេូ មិ ទ្វំងឡាយចែេសថិ តលៅកន ុងចផន កននេិ េែដ

មិ នមានលៅប្គប្ប់កាេ

ទ្វំងពួ ងលទ រចមងមិ នលកើ តលឡើង កាេលោកសូ នយចាកប្ពោះពុ ទធស្លសនា សូ មបីអស់ចសននន
កប្បប អស់អសលងខយយកប្បប រចមងលកើ តលឡើងកន ុងលពេចែេមានប្ពោះពុ ទធ ស្លសនាលកើ តលឡើង
លហើ យ កន ុងរវាង ១៦០០០ កប្បបប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ លែន ោះជាលែើ ម មានោកយអធិ ប្បាយលសែកដី លនោះថា
កាេលោកសូ នយចាកប្ពោះពុ ទធស្លសនាលហើ យលនាោះ
ចែេបានប្បញ្ច មជានកន ុងេូ មិ ែនទ

មិ នមានប្បុ គគេសលប្មែជាប្ពោះអនាគ្នមី

ចែេលធាើ កាេកិ រិយលហើ យនឹ ងលៅលកើ តកន ុងជាន់ សុ ទ្វធ -

វាស, ប្បុ គគេចែេជាប្ពោះអរហនដ លៅមុ នកន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាសលនាោះ ក៏ ប្បរិ និោានលៅតាមេំ ដាប្ប់
សូ មបីប្ពោះអនាគ្នមី កនុងជាន់ លនាោះ ក៏ នឹងសលប្មែជាប្ពោះអរហនដ លហើ យប្បរិ និោានលៅតាមេំ ដាប្ប់
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យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន កាេប្ពោះអរហនដ អងគែុងលប្កាយកន ុងេូ មិ លនាោះប្បរិ និោានលហើ យ សុ ទ្វធវាសេូ មិ
ទ្វំង ៥ នុ ោះឯង ក៏ អនដ រធានលៅ លប្ោោះមិ នមានប្ពោះអនាគ្នមី អន កេោះចាកេូ មិ ែនទមកលកើ ត
លសែកដី ថា

សុ ទ្វធវាសេូ មិ លនោះ

នឹ ងមានការតាំងលៅតលៅលទៀតបាន

ក៏ លប្ោោះលៅមានប្ពោះ

អនាគ្នមី មកលកើ ត ។
អធិ ប្បាយអរូ ប្បេូ មិ ៤
នាមខនធ ៤ ចែេអរូ ប្បេិ បាកែួ ងទី ១ គឺ អាកាស្លនញ្ញចយតនេិ បាក ប្ប្បមូ េរួ មមក
លដាយអំ ណាែប្បែិ សនធិ ល្មោះថា អាកាស្លនញ្ញចយតនេូ មិ ឬ ឱកាស គឺ ខនធ ៤ ចែេមានការ
កំណត់ ែូ ែលោេមកលហើ យនុ ោះឯង ល្មោះថា អាកាស្លនញ្ញចយតនេូ មិ សូ មបីេូមិ ៣ ែ៏ លសស
មានេិ ញ្ញាណញ្ញចយតនេូ មិ ជាលែើ ម ក៏ មានន័ យយ៉ាងលនោះែូ ែគ្នន ។
គ្នថាសចមដ ងប្បុ គគេចែេមិ នមាន និ ងមានកន ង
ុ េូ មិ ទ្វង
ំ ឡាយ

ចប្ប្បថា

ប្បុ ថុជជនា ន េពភ នតិ

សុ ទ្វធវាលសសុ សពា ថា

លស្លតាប្បនាន ែ សកទ្វ-

គ្នមិ លនា ចាប្បិ ប្បុ គគោ

អរិ យ លនាប្បេពភ នដិ

អសញ្ញាបាយេូ មិ សុ

លសសដាាលនសុ េពភ នដិ

អរិ យនរិ យប្បិ ែ ។

ប្បុ គគេទ្វំងឡាយចែេជាប្បុ ថុជជន

ជាប្ពោះលស្លតាប្បនន

និ ងសូ មបីជាប្ពោះ

សកទ្វគ្នមី រចមងមិ នមានកន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាសទ្វំងឡាយ លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ប្ពោះអរិ យ ប្បុ គគេទ្វំងឡាយ រចមងមិ នមានកន ុងអសញ្ាី សតត េូ មិ និ ងកន ុងអបាយេូ មិ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ និ ង
សូ មបីមិនចមនជាប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយ រចមងមានកន ុងឋានៈែ៏ លសស ែូ លែន ោះ ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ កាេលោេថា “ប្បុ គគេទ្វំងឡាយចែេជាប្បុ ថុជជន ជាប្ពោះលស្លតាប្បនន
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និ ងសូ មបីជាប្ពោះសកទ្វគ្នមី

រចមងមិ នមានកន ង
ុ ជាន់ សុទ្វធវាស” ែូ លែន ោះ ជាការចែេលោក

សចមដ ងឲ្យប្ជាប្បថា កន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាសលនាោះ រចមងមានែំ លោោះប្ពោះអនាគ្នមី និ ងប្ពោះអរហនដ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ោកយថា “ប្ពោះអនាគ្នមី ” លនោះ មិ នបានរួ មយកប្ពោះអនាគ្នមិ មគគ ប្បុ គគេែូ េផងលទ
លប្ោោះថា ប្បុ គគេប្តូេសលប្មែអនាគ្នមិ មគគ

លហើ យឋិ តលៅកន ុងភាេៈជាប្ពោះអនាគ្នមី កនុងេូ មិ

ែនទមុ ន ប្បនាាប្ប់ពី លធាើ កាេកិ រិយលហើ យ លទើ ប្បលៅលកើ តកន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាសេូ មិ ប្ពោះអនាគ្នមី
ចែេលៅលកើ តកន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាសលនាោះ សុ ទធ ចតជាអន កបានប្បញ្ច មជាន ។
ោកយថា

ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយ

រចមងមិ នមានកន ង
ុ អសញ្ាី សតត េូមិ

និ ងកន ង
ុ

អបាយេូ មិ លសែកដី ថា ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយ សូ មបីជាអន កបានរូ បាេែរប្បញ្ច មជាន
លោកក៏ មិនបានសមែឹ ងល ើ ញនូ េស្លរៈចែេគួ រលប្តកអរកន ុងរូ ប្ប

និ ងការចែេគួ រប្បែិ

ៈ

កន ុងអរូ ប្ប (នាម) ចែេជាលហតុ ឲ្យប្បាថានេូ មិ ចែេមានចតរូ ប្បមិ នមានអរូ ប្ប ជាេូ មិ ចែេ
មិ នមាន លសែកដី ែលប្មើ នននកុ សេចែេនប្កចេងលឡើងៗ លឡើយ លប្ោោះមិ នមានែិ តត ភាេនា
រប្បស់លោកលទើ ប្បមិ នចមនជាអរូ ប្បេិ រាគភាេនា

(ភាេនាជាលប្គឿងកំចាត់ ប្បង់លសែកដី លប្តកអរ

កន ុងអរូ ប្ប) លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បនាាប្ប់អំ ពីស្លែប្ប់លៅ ភាេនា គឺ រូ បាេែរប្បញ្ច មជានរប្បស់លោក លទើ ប្ប
មិ នលធាើ ឲ្យលកើ តកន ុងអសញ្ាី សតត េូ មិ លឡើយ លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង រចមងជាលហតុ ឲ្យលកើ តកន ុង
ែតុ តថ ជានេូ មិ ែនទប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

ែំ ចណកលហតុ ផេចែេទ្វក់ ទងនឹ ងការចែេលោកមិ នលៅ

លកើ តកន ុងអបាយងាយយេ់ លហើ យ ។
ោកយថា ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ និ ងសូ មបីមិនចមនជាប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយ រចមងមាន
កន ង
ុ ឋានៈែ៏ លសស

លសែកដី ថា

ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ

និ ងសូ មបីមិនចមនជាប្ពោះអរិ យប្បុ គគេគឺ

ប្បុ ថុជជនរចមងមាន គឺ រចមងលកើ តលឡើងកន ុងឋានៈែ៏ លសស គឺ កន ុងេូ មិ ទ្វំងឡាយែ៏ លសស ចែេ
លេៀរសុ ទ្វធវាសេូ មិ អបាយេូ មិ និ ងអសញ្ាី សតត េូ មិ អធិ ប្បាយថា សប្មាប្ប់សុ ទ្វធវាសេូ មិ លនាោះ
មិ នមានទ្វំងប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ និ ងប្បុ ថុជជន លប្ោោះមានែំ លោោះប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ (ប្ពោះអនាគ្នមី និ ង
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ប្ពោះអរហនដ ) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ទ្វំងអបាយេូ មិ និ ងអសញ្ាី សតត េូ មិ ក៏ មិនមានទ្វំងប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ
ទ្វំងប្បុ ថុជជន លប្ោោះមានែំ លោោះប្បុ ថុជជនប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ េូ មិ ែ៏លសសលប្ដអំ ពីលនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ចែេមាន
ទ្វំងប្ពោះអរិ យប្បុ គគេ និ ងប្បុ ថុជជន ែូ លែន ោះឯង ។
េូម្ិចតុកកៈ ចប់
ិ ន្ធឆ
បដស
ិ តុ កកៈ
ល្មោះថា ប្បែិ សនធិ មាន ៤ យ៉ាង គឺ អបាយប្បែិ សនធិ ១, កាមសុ គតិ ប្បែិ សនធិ ១,
រូ បាេែរប្បែិ សនធិ ១ និ ងអរូ បាេែរប្បែិ សនធិ ១ ។
អបាយប្បែិ សនធិ
កន ុងប្បែិ សនធិ ៤ យ៉ាងលនាោះ សនដី រណែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខចផន កអកុ សេេិ បាក រចមងជាប្បែិ សនធិ កនុងខណៈ្នែុ ោះកាន់ អបាយេូ មិ ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះលៅក៏ ជាេេងគ កន ុងទី
ប្បំ ផុតននេេងគក៏ជាែុ តិ លហើ យក៏ រេត់ លៅ លនោះជាប្បែិ សនធិ មយ៉ាង ល្មោះថា អបាយប្បែិ សនធិ ។
អធិ ប្បាយអបាយប្បែិ សនធិ
ប្បែិ សនធិ ចែេលកើ តលឡើងកន ុងអបាយេូ មិ ល្មោះថា អបាយប្បែិ សនធិ សូ មបីប្បែិ សនធិ
ែ៏ លសសមានកាមសុ គតិ ប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម ក៏ មានន័ យែូ ែគ្ននលនោះឯង ។
ោកយថា

កន ង
ុ ខណៈ្នែុ ោះកាន់ អបាយេូ មិ

គឺ កន ុងឧប្បាទខណៈននប្បែិ សនធិ កនុង

អបាយេូ មិ នុោះឯង លប្ោោះែូ ែជាការ្នែុ ោះកាន់ អបាយេូ មិ ននសតា ចែេែុ តិ មកអំ ពី

េូ មិ

ែនទ ។
ោកយថា ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះលៅក៏ ជាេេងគ លសែកដី ថា សនដី រណែិ តតចែេជាប្បែិ សនធិ កនុង
ខណៈែំ ប្បូងចែេរាប្ប់ថាជាការ្នែុ ោះលនោះឯង កាេែេ់ នូ េការរេត់ លៅលហើ យក៏ មានការ
លកើ តលឡើងលទៀតលដាយភាេៈជាេេងគ
េពលនាោះ ។

គឺ ជាអងគ ននេព

កន ុងរវាងចែេសតា លនាោះតាំងលៅកន ុង

175
វ ីថិម្ុតតសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៥

ោកយថា កន ង
ុ ទី ប្បំ ផុតននេេងគក៏ជាែុ តិ លសែកដី ថា ែិ តត ែួ ងចតមួ យ (ប្ប្បលេទែូ ែគ្នន) លនោះ
កាេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាេៈជាេេងគលហើ យ កន ុងទី ប្បំ ផុត ក៏ លកើ តលឡើងជាខណៈែុ ងលប្កាយនន
េព ល្មោះថា ែុ តិ ។
ោកយថា លហើ យក៏ រេត់ លៅ គឺ ការលកើ តជាប្ប់តគ្ននលៅននែិ តតែួ ងលនោះ ល្មោះថា រេត់
លៅ កាេខណៈែុ ងលប្កាយចែេល្មោះថា ែុ តិ លកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ នុ ោះឯង ។
កាមសុ គតិ ប្បែិ សនធិ
ែំ ចណក សនដី រណែិ តតចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧលប្បកាខចផន កកុ សេេិ បាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តត
លៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិកន ុងកាមសុ គតិ េូ មិ ែេ់ មនុ សេទ្វំងឡាយនុ ោះឯង
ជាសតា ចែេខាាក់ ពី កំលណើតជាលែើ ម

និ ងែេ់ ពួ កេិ និបាតិ កអសុ រៈ

ចែេអាប្ស័ យនូ េ

េុ មម លទេតា ។
ែំ ចណក មោេិ បាក ៨ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កន ុង
កាមសុ គតិ េូ មិ ប្គប្ប់េូ មិ ប្បែិ សនធិ ទ្វំង ៩ លនោះ ល្មោះថា កាមសុ គតិ ប្បែិ សនធិ ។
ប្បែិ សនធិ ទ្វំង ១០ យ៉ាង (គឺ អបាយប្បែិ សនធិ ១ កាមសុ គតិ ប្បែិ សនធិ ៩) លនោះ រចមងែេ់
នូ េការសលគងាគោះថាជាកាមាេែរប្បែិ សនធិ នុោះឯង ។
អធិ ប្បាយកាមសុ គតិ ប្បែិ សនធិ
ោកយថា

ជាសតា ចែេខាាក់ ពី កំលណើត

គឺ ជាអន កខាាក់ កន ុងខណៈចែេលកើ ត

សតា

ទ្វំងឡាយចែេជាអណឌជៈ (លកើ តកន ុងស៊ោុ ត) និ ងជោពុ ជៈ (លកើ តកន ុងសបូន) សុ ទធ ចតជាសតា
ចែេមិ នមានែកខ ុប្បស្លទកន ុងខណៈចែេលកើ តក៏ ពិត លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ កាេែេ់ ប្គ្នចែេែកខ ុ ប្បស្លទលកើ តលឡើងតាមធមម តារប្បស់ខែួន ក៏ ប្បាកែជាមិ នអាែលកើ តលឡើងបាន លប្ោោះកុ សេកមម
ចែេឲ្យប្បែិ សនធិ ឬកុ សេកមម លប្ដពី លនោះជាកមម ចែេមានែំ ចណកស្លងែកខ ុប្បស្លទផងលនាោះ
ប្តូេអកុ សេកមម ណាមួ យចែេសតា បានលធាើ ទុកលហើ យ ជាអកុ សេកមម ចែេរារាំងការលកើ ត
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លឡើងននែកខ ុប្បស្លទ លធាើ ឱយកមាែំងែុ ោះលខេោយ កាេលប្បើ ែូលចានោះ ក៏ អស់សមតថ ភាពកន ុងការលធាើ
ែកខ ុប្បស្លទឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងប្គ្នចែេគួ រលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើង សតា លនាោះ ល្មោះថា ជាអន កខាាក់ ពី
កំលណើត ។
ែំ ចណកអាចារយមួ យពួ កលោេថា “ោកយថា សតា ចែេខាាក់ ពី កំលណើត បានែេ់ សតា
ចែេខាាក់ កន ុងលពេចែេប្ប្បសូ តមកនុ ោះឯង លសែកដី ថា ជាអន កខាាក់ កនុងនផា មាតាមុ នប្ប្បសូ ត
លែញមក ែំ ចណកឯ ទាិ លហតុ កសតា និ ងតិ លហតុ កសតា ទ្វំងឡាយពួ កខែោះ ចែេខាាក់ ចតល្មោះ
ថា មិ នចមនខាាក់ ពី កំលណើត លដាយអាប្ស័ យោកយអធិ ប្បាយែេ់ សតា ចែេខាាក់ ពី កំលណើត
លនោះឯង ជាលប្គឿងលប្ប្បៀប្បលធៀប្ប” ែូ លែន ោះ ។
លដាយ អាទិ -ស័ ពា ចប្ប្បថា “ជាលែើ ម” កន ុងប្បទថា ជែច នាធទិ (សតា ចែេខាាក់ ពី កំលណើត
ជាលែើ ម) គប្បបីប្ជាប្បថា រួ មយកសតា ចែេថែ ង់ពីកំលណើត េា ង់ពីកំលណើត គពី កំលណើត ឆក ួតពី
កំលណើត ប្បណឌក ឧេលតាពយញ្ជ នក (មនុ សេលេទ ២) នប្បុ ំ សក (លខាើយ) និ ងមនុ សេនិ យយជាប្ប់
មាត់ ជាលែើ ម ។
កន ុងអតថ លយជនាល្មោះថា ប្បញ្ចិ កា លោេែេ់ ពួ កប្បណឌកៈ គឺ ពួ កេិ កេលេទលនាោះទុ ក
យ៉ាងលនោះថា ៖
១. អាសិ តត ប្បណឌកៈ

ប្បណឌកៈ គឺ អន កផឹ កទឹ កអសុ ែិ ប្បុរសែនទ ។

២. ឧសូ យប្បណឌកៈ

ប្បណឌកៈ ចែេល ើ ញប្បុ គគេែនទប្ប្បប្ពឹ តតលមថុ នធមម លហើ យ

លទើ ប្បរមាាប្ប់កាមរាគៈរប្បស់ខែួនបាន ។
៣. ឱប្បកក មិកប្បណឌកៈ

ប្បណឌកៈ គឺ មនុ សេចែេប្តូេលគលប្គៀេ ។

៤. នប្បុ ំ សកប្បណឌកៈ

ប្បណឌកៈ គឺ មិ នមានភាេៈជាប្សី ឬប្ប្បុសអំ ពីកំលណើត ។

៥. ប្បកខ ប្បណឌកៈ

ប្បណឌកៈចែេលកើ តកាមរាគៈែំ លោោះចតខាងរលនាែ ។

ប្ប៉ាុ ចនដ លប្ោោះ ឱប្បកក មិកប្បណឌកៈ សូ មបីជាសលហតុ កប្បុ គគេក៏ មាន និ ងលប្ោោះនប្បុ ំ សក-
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ប្បណឌកៈ លោកចញកជាពួ កមួ យដាែ់ លដាយចឡកលហើ យ កន ុងទី លនោះោកយថា “ប្បណឌកៈ” លទើ ប្ប
សំ លៅយកប្បណឌកៈ ៣ ពួ កែ៏ លសសប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ែំ ចណកអាចារយមួ យពួ កលទៀតលោេថា សតា ចែេមានប្បែិ សនធិ ជាអលហតុ កៈ ពួ កខែោះ
សូ មបីមានឥគនាិ យប្បរិ ប្បូណ៌ ចតមានេិ ចារណញ្ញាណប្តឹ មចតប្បនតិ ែប្បនដ ួែជាប្ប្បប្កតី ក៏ ែេ់ នូ េ
ការសលគងាគោះែូ េផងចែរ លដាយ អាទិ -ស័ ពា លនាោះ ។
ពួ ក េិ និបាតិ កអសុ រៈ ល្មោះថា ចែេអាប្ស័ យនូ េេុ មម លទេតា លប្ោោះភាពជាអន ក
អាប្ស័ យនូ េេុ មម លទេតាលដាយអំ ណាែថា មានគតិ (ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ) ែូ ែជាគតិ រប្បស់ពួ ក
េុ មម លទេតាទ្វំងលនាោះ ោកយថា “អាប្ស័ យ” ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយសំ លៅែេ់ ន័ យថា “លប្ប្បៀប្បលធៀប្ប
គ្ននបាន”

នុ ោះឯង

លសែកដី ថា

ជាអន កមានគតិ លប្ប្បៀប្បលធៀប្បគ្ននបានជាមួ យគតិ រប្បស់ពួ ក

េុ មម លទេតា ។
ពួ ក លេមានិ កលប្ប្បត (លប្ប្បតចែេមានេិ មាន) មាននាងប្បិ យងករមាតាជាលែើ ម បានល្មោះ
ថា េិ និបាតិ ក លប្ោោះមានអតថ ថា ប្បាសលៅចាកលសែកដី សុខ ពួ កេិ មានិ កលប្ប្បតទ្វំងឡាយ មិ ន
បានរាប្ប់ប្បញ្ច ូេកន ុងលប្ប្បត

៤

ពួ ក

មាននិ ជាមតណាិកលប្ប្បតជាលែើ ម

ចែេបានលោេ

មកលហើ យខាងលែើ មលទ ចតរាប្ប់ប្បញ្ច ូេកន ុងកាមសុ គតិ ប្បុ គគេ លប្ោោះមានប្បែិ សនធិ ជា កាមាេែរកុ សេេិ បាក ។
ោកយថា ែំ ចណកមោេិ បាក ៨ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគនិង
ែុ តិ កន ង
ុ កាមសុ គតិ េូ មិ ប្គប្ប់េូ មិ លសែកដី ថា មោេិ បាក ៨ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែ
ប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម កន ុងកាមសុ គតិ េូ មិ ទ្វំង ៧ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ននប្បុ គគេទ្វំងឡាយចែេជា លទេតា និ ង
មនុ សេ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយមិ នបានលោេែេ់ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជា តទ្វេមព នៈនន
េិ បាកសនដី រណៈ និ ងមោេិ បាកទ្វំងលនោះទុ ក លប្ោោះកន ុងេី ថិមុតតសងគហេិ ភាគលនោះ លោកប្បាថាន
នឹ ងលោេការប្ប្បប្ពឹ តតលៅននែិ តតចែេផុ តចាកេិ ថីប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ។
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លប្ោោះលហតុ ចែេប្បែិ សនធិ ទ្វំង ៩ គឺ សនដី រណៈចែេជាកុ សេេិ បាក និ ងមោេិ បាក
៨ ទ្វំងលនោះលកើ តលឡើងកន ុងកាមសុ គតិ េូ មិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្ប
លោេថា “ប្បែិ សនធិ ទ្វង
ំ ៩ លនោះ ល្មោះថា កាមសុ គតិ ប្បែិ សនធិ ” ែូ លែន ោះ ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា “ប្បែិ សនធិ ទ្វង
ំ ១០ យ៉ាង (គឺ អបាយប្បែិ សនធិ ១ កាមសុ គតិ
ប្បែិ សនធិ ៩) លនោះ រចមងែេ់ នូ េការសលគងាគោះថាជាកាមាេែរប្បែិ សនធិ នុោះឯង” លប្ោោះលហតុ ថា ជា
ប្បែិ សនធិ ចែេលកើ តលឡើងកន ុងកាមាេែរេូ មិ ១១ តាមលសែកដី សមគួ រែេ់ េូ មិ លនាោះៗ ែូ លែន ោះឯង ។
ការកំណត់ ននការរាប្ប់ប្ប្បមាណននអាយុ រប្បស់កាមាេែរសតា
កន ុងប្បណា
ដ កាមាេែរសតា ទ្វំងលនាោះ សប្មាប្ប់ពួ កអបាយ ៤ ពួ កមនុ សេ ១ និ ងពួ ក
េិ និបាតិ កអសុ រៈទ្វំងឡាយ មិ នមានការកំណត់ ពិ តប្បាកែននការរាប្ប់ែំ នួនអាយុ លទ ។
ែំ ចណកពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ៥០០ ឆ្លនំទិពា លដាយការ
រាប្ប់ជាឆ្លនំរប្បស់មនុ សេមានប្ប្បមាណ ៩ ោនឆ្លនំ ។
ប្ប្បមាណអាយុ ពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាលនាោះ (គិ តឆ្លនំមនុ សេ) គុ ណនឹ ង ៤ ក៏ ជា
ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតិត ងេ (១,០០០ ឆ្លនទ
ំ ិ ពា , = (៩ x ៤ = ៣៦ ោនឆ្លនំ
មនុ សេ) ។
ប្ប្បមាណអាយុ ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេលនាោះគុ ណនឹ ង ៤ ក៏ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ ក
លទេតាជាន់ យមា (២,០០០ឆ្លនទ
ំ ិ ពា = ១៤៤ ោនឆ្លនំមនុ សេ) ។
ប្ប្បមាណអាយុ ពួ កលទេតាជាន់ យមាលនាោះគុ ណនឹ ង ៤ ក៏ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ ក
លទេតាជាន់ តុ សិ ត (៤,០០០ឆ្លនំទិពា = ៥៧៦ ោនឆ្លនំមនុ សេ) ។
ប្ប្បមាណអាយុ ពួ កលទេតាជាន់ តុ សិ តលនាោះគុ ណនឹ ង ៤ ក៏ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ ក
លទេតាជាន់ និ មាមនរតី (៨,០០០ឆ្លនំទិពា = ២,៣០៤ ោនឆ្លនំមនុ សេ) ។
ប្ប្បមាណអាយុ ពួ កលទេតាជាន់ និ មាមនរតី លនាោះគុ ណនឹ ង ៤ ក៏ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ ក
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លទេតាជាន់ ប្បរនិ មមិតេសេតតី (១៦,០០០ឆ្លនទ
ំ ិ ពា = ៩,២១៦ ោនឆ្លនំមនុ សេ) ។
គ្នថាសចមដ ងប្ប្បមាណននអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ប្បរនិ មមិតេសេតតី
នេសតលញ្ច កេី ស-

េសានំ លកាែិ លយ តថា

េសេសតសហសានិ

សែាិ ញ្ច េសេតតិ សុ ។

ចប្ប្បថា កន ុងពួ កលទេតាជាន់ ប្បរនិ មមិតេសេតីត មានអាយុ ប្ប្បមាណ ៩២១ លកាែិ ៦ ោន
ឆ្លនំ (ឆ្លនំមនុ សេ) ។
អធិ ប្បាយការកំណត់ ននការរាប្ប់ប្ប្បមាណននអាយុ រប្បស់កាមាេែរសតា
ោកយថា កន ង
ុ ប្បណា
ដ កាមាេែរសតា ទ្វំងលនាោះ គឺ កន ុងប្បណា
ដ សតា ចែេមានប្បែិ សនធិ ែិតត
ជាកាមាេែរេិ បាកទ្វំងលនាោះ

ឬកន ុងប្បណា
ដ កាមាេែរសតា ទ្វំងឡាយមានអបាយសតា ជាលែើ ម

ទ្វំងលនាោះ ។
ពួ កអបាយសតា ទ្វំង ៤ ពួ កមនុ សេ ១ និ ងពួ កេិ និបាតិ កអសុ រៈទ្វំងឡាយ ល្មោះថា
មិ នមានការកំណត់ ពិ តប្បាកែននការរាប្ប់ែំ នួនអាយុ លប្ោោះពួ កខែោះមានអាយុ ចេង ែំ ចណកពួ ក
ខែោះមានអាយុ ខែី ចមនពិ ត ប្បូ រាណាចារយ បានលោេទុ កយ៉ាងលនោះថា ៖
អបាយិ កមនុ សាយុ -

ប្បរិ លែេ លទ្វ ន េិ ជជតិ

តថា ហិ កាលោ មនាធតា

យកាខ លកែិ ែិ រាយុ លនា ។

ចប្ប្បថា ការកំណត់ អាយុ រប្បស់ពួ កសតា ចែេលកើ តកន ុងអបាយ និ ងពួ កមនុ សេ មិ ន
មានលទ ចមនពិ ត លសដ ែនាគល្មោះថាកាឡៈ លសដ ែែប្កពតតិ ប្ពោះនាមថាមនាធតុ និ ងយកខ ពួកខែោះ
ជាអន កមានអាយុ ចេង (ជាងសតា ែនទៗ ចែេជាសតា មានប្ប្បលេទែូ ែគ្នន) ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
ពិ តែូ ែជាប្បូ រាណាចារយទ្វំងលនាោះលោេទុ ក

លសដ ែនាគល្មោះថាកាឡៈលនាោះមាន

អាយុ ចេងណាស់ បានជួ ប្បប្ពោះសមាមសមព ុទធែេ់ លៅ ៤ ប្ពោះអងគ គឺ ប្ពោះកកក ុសនធ ៈសមាមសមព ុទធ
ប្ពោះលកានាគមនៈសមាមសមព ុទធ ប្ពោះកសេប្បៈសមាមសមព ុទធ និ ងប្ពោះសកយមុ នីលគ្នតម លហើ យនឹ ង

180
អភិធម្មតថសងគហៈ ន្ិងសសចកដីអធិបាយ ភាគទី ២

បានជួ ប្បប្ពោះអរិ យលមលតត យយមួ យប្ពោះអងគលទៀតយ៉ាងពិ តប្បាកែ ។
ប្ពោះនាមមនាធតុ លនាោះមានលតជានុ ភាពលប្ែើ ននប្កចេង

ែំ ចណកលសដ ែែប្កពតតិ

ប្ទង់យងលៅប្គប្ប់ប្គងរាជសមបតតិ កន ុង

ជាន់ តាេតតិ ងេរួ មជាមួ យសកក លទេរាជអស់ជាលប្ែើ នប្ពោះអងគ ប្ទង់លនឿយណាយរាជសមបតតិ កន ុង
ឋានសួ គ៌ លនាោះលហើ យ ប្ទង់ក៏យងប្តឡប្ប់មកប្គងរាជសមបតតិ កន ុងេពមនុ សេមដ ងលទៀត លហើ យ
លទើ ប្បអស់ប្ពោះជនម សូ មបីយកខ ពួកខែោះ ក៏ មានអាយុ ចេងយ៉ាងលនោះ ។
លសែកដី ចែេបានលោេមកលហើ យទ្វំងអស់លនោះ មានអធិ ប្បាយែូ ែលមដ ែ ?
មានអធិ ប្បាយថា កមម នុោះឯងជាប្ប្បមាណកន ុងអបាយទ្វំងឡាយ លប្ោោះែរាប្បណាចែេ
សតា លកើ តកន ុងអបាយទ្វំងលនាោះលៅមិ នទ្វន់ អស់កមម ែរាប្បលនាោះក៏ លៅមិ នទ្វន់ ស្លែប្ប់ សូ មបីពួក
េុ មម លទេតា (លទេតាចែេអាប្ស័ យលៅលេើ ចផនែី មានលែើ មល

ើ ោអងជាលែើ ម) ក៏ មានកមម ជា

ប្ប្បមាណយ៉ាងលនោះែូ ែគ្នន ចមនពិ ត សតា ចែេលកើ តកន ុងពួ កេុ មម លទេតាលនាោះ ពួ កខែោះតាំងលៅបាន
អស់កាេប្តឹ ម ៧ នថា ជាលែើ ម ពួ កខែោះតាំងលៅអស់ប្ប្បមាណមួ យកប្បប ។
សូ មបីពួកមនុ សេក៏ មានប្ប្បមាណអាយុ មិ នលទៀងទ្វត់ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន

លប្ោោះថា

មនុ សេទ្វំងលនាោះ ប្គ្នខែោះ សម័ យខែោះ ជាអន កមានអាយុ ចេងែេ់ អសលងខយយឆ្លនំ ប្គ្នខែោះ សម័ យខែោះ
មានអាយុ ប្តឹ ម ១០ ឆ្លនំ គឺ ទ្វក់ ទងនឹ ងរយៈលពេចែេកប្បប (អនដ រកប្បប) កំពុងែលប្មើ ន ឬកំពុង
េិ នាស លប្បើ លៅកន ុងរយៈលពេចែេកប្បបកំពុងែលប្មើ ន ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់មនុ សេលនាោះែូ លែន ោះ
គឺ ប្គប្ប់ៗ ១០០ ឆ្លនំ នឹ ងែលប្មើ នលឡើងមួ យឆ្លនំ រហូ តែេ់ អសលងខយយឆ្លនំ េុ ោះែេ់ អសលងខយយឆ្លនំ
ក៏ ែេ់ វារៈចែេកប្បបប្តូេេិ នាស វារៈចែេកប្បបប្តូេេិ នាសលនោះប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់មនុ សេ
លនាោះ ប្គប្ប់ៗ ១០០ ឆ្លនំនឹងថយែុ ោះ ១ ឆ្លនំ រហូ តែេ់ សេ់ ប្តឹ ម ១០ ឆ្លនំ មានការលឡើងែុ ោះតាម
លសែកដី ែលប្មើ ន និ ងលសែកដី េិនាសរប្បស់កប្បបយ៉ាងលនោះ ។
ែំ ចណកោកយចែេប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា “លយ ែី រំ ជី េតិ ។លប្ប។ ទុ តិ យមបិ េសេសតំ ន
បាប្បុ ណាតិ ” ែូ លែន ោះ ចប្ប្បថា “ប្បុ គគេណារស់លៅបានយូ រអចងាង ប្បុ គគេលនាោះរចមងរស់លៅបាន
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១០០ ឆ្លនំ ឬលេើ សលៅខែោះក៏ មានតិ ែតួ ែ មិ នែេ់ ២០០ ឆ្លនំ” ែូ លែន ោះ លនោះប្ទង់ប្តាស់សំ លៅយក
ពួ កមនុ សេចែេមានកន ុងកាេសពា នថា លនោះ (គឺ កនុងសម័ យពុ ទធកាេ) (១) ។
ោកយថា ៥០០ ឆ្លនទ
ំ ិ ពា លសែកដី ថា ៥០ ឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ លសមើ នឹ ងមួ យនថា រប្បស់ពួ ក
លទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កា,

៣០

នថា ចែេជារប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាលនាោះ

ជា ១ ចខ, ១២ ចខ ជា ១ ឆ្លនំ លនោះគឺ ១ ឆ្លនំទិពា , ៥០០ ឆ្លនំទិពា លដាយឆ្លនំទិពា ចែេលោេមកលនោះ ជា
ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាលសែកដី លនោះសមែូ ែអាចារយទ្វំងឡាយ
បានលោេទុ កថា ៖
យនិ ប្បញ្ញាសេសានិ

មនុ សានំ ទិ លនា តហឹ

តឹ សរតតិ នាិ លវា មាលស្ល

មាស្ល ទ្វាទស សំ េែេ រំ

លតន សំ េលែេ លរនាយុ

ទិ ពា ំ ប្បញ្ច សតំ មតំ ។

ចប្ប្បថា ៥០ ឆ្លនំចែេជារប្បស់មនុ សេ ជា ១ នថា កនុងពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កា
លនាោះ, ៣០ យប្ប់និ ងនថា ជា ១ ចខ, ១២ ចខ ជា ១ ឆ្លនំ, ៥០០ ឆ្លនំទិពា លដាយឆ្លនំ (ចែេលោេមក)
លនាោះ ប្បណឌិតរាប្ប់ថា ជាអាយុ (រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កា) ែូ លែន ោះ ។
លប្ោោះែូ លចានោះ អាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាលនាោះ លទើ ប្បមានប្ប្បមាណ ៩
ោនឆ្លនំ លដាយការរាប្ប់ឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ ។
ោកយថា ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាលនាោះ គុ ណនឹ ង ៤ ជាលែើ ម
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេមិ នបានមានន័ យថា

ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់លទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កា

៥០០ ឆ្លនទ
ំ ិ ពា លនាោះ គុ ណនឹ ង ៤ លសមើ នឹ ង ២,០០០ ឆ្លនំទិពា ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់
តាេតតិ ងេលឡើយ លប្ោោះឆ្លនំទិពា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេលនាោះ គឺ លផេងគ្នន មិ នចមនែូ ែគ្នននឹ ងឆ្លនំ
ទិ ពា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាលឡើយ គប្បបីប្ជាប្បថា ោកយថា “គុ ណនឹ ង ៤” លនាោះ

(១) ទី .មោ.មោប្បទ្វនសូ ប្ត
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លោកលោេសំ លៅយកការលប្ប្បៀប្បលធៀប្បគ្ននលដាយឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ លោេគឺ

ប្ប្បមាណអាយុ

៩ ោនឆ្លនំរប្បស់មនុ សេននពួ កលទេតាជាន់ ចាតុ មម ោរាជិ កាលនាោះ គុ ណនឹ ង ៤ លសមើ នឹ ង ៣ លកាែិ
៦ ោនឆ្លនំ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេ ។
គប្បបីប្ជាប្ប់ថា ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេគឺ ១,០០០ ឆ្លនទ
ំ ិ ពា (លដាយ
ឆ្លនំទិពា ចែេជារប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេនុ ោះឯង)

ឆ្លនំទិពា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេលនាោះ

រាប្ប់យ៉ាងលនោះគឺ ១០០ ឆ្លនំរប្បស់មនុ សេលសមើ នឹ ង ១ នថា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេ, ៣០ នថា លដាយ
នថា ចែេលោេមកលនោះជា ១ ចខ, ១២ ចខជា ១ ឆ្លនំទិពា ែូ លែន ោះឯង ។
លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ប្បមាណអាយុ ១,០០០ ឆ្លនទ
ំ ិ ពា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេ លទើ ប្បលសមើ នឹ ង
៣ លកាែិ ៦ ោនឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ ែូ ែចែេបានលោេមកលហើ យលនាោះ ។
ោកយថា ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេលនាោះគុ ណនឹ ង ៤ ជាលែើ ម លសែកដី ថា
ប្ប្បមាណអាយុ ៣ លកាែិ ៦ ោនឆ្លនំរប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តាេតតិ ងេលនាោះគុ ណនឹ ង ៤ លសមើ នឹ ង ១៤
លកាែិ ៤ ោនឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ យមា ែំ ចណក ការរាប្ប់
លដាយឆ្លនំទិពា រាប្ប់យ៉ាងលនោះ គឺ ២០០ ឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ លសមើ នឹ ងមួ យនថា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ យមា
ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះ ក៏ មានការរាប្ប់លៅតាមេំ ដាប្ប់រហូ តែេ់ ឆ្លនំទិពា តាមន័ យែូ ែចែេបានលោេមក
លហើ យនុ ោះឯង គប្បបីប្ជាប្ប់ថា ២,០០០ ឆ្លនំទិពា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ យមា ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់
ពួ កលទេតាជាន់ យមាលនាោះ ។
ោកយថា ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ យមាលនាោះ គុ ណនឹ ង ៤ ជាលែើ ម លសែកដី ថា
ប្ប្បមាណអាយុ ១៤ លកាែិ ៤ ោនឆ្លនំ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ យមាលនាោះ គុ ណនឹ ង ៤ លសមើ នឹ ង ៥៧
លកាែិ ៦ ោនឆ្លនំឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តុ សិ ត ។ ែំ ចណក ការ
រាប្ប់លដាយឆ្លនំទិពា គប្បបីប្ជាប្បថា ៤០០ ឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ លសមើ នឹ ង ១ នថា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តុ សិ ត
ឆ្លនំទិពា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តុ សិ តលនាោះ មានការរាប្ប់តាមន័ យែូ ែចែេលោេមកលនាោះ គប្បបី
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ប្ជាប្បថា ៤,០០០ ឆ្លនំទិពា ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តុ សិ ត ។
ោកយថា ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តុ សិតលនាោះ គុ ណនឹ ង ៤ ជាលែើ ម លសែកដី ថា
ប្ប្បមាណអាយុ ៥៧ លកាែិ ៦ ោនឆ្លនំ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ តុ សិ តលនាោះ គុ ណនឹ ង ៤ លសមើ នឹ ង ២៣០
លកាែិ ៤ ោនឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ និ មាមនរតី ែំ ចណកការរាប្ប់
លដាយឆ្លនំទិពា គប្បបីប្ជាប្បថា ៨០០ ឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ លសមើ នឹ ង ១ នថា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ និ មាមនរតី
ឆ្លនំទិពា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ និ មាមនរតី លនាោះ មានការរាប្ប់តាមន័ យមុ ននុ ោះឯង គប្បបីប្ជាប្បថា ៨,០០០
ឆ្លនំទិពា ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ និ មាមនរតី ។
ោកយថា ប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ និមាមនរតី គុ ណនឹ ង ៤ ជាលែើ ម លសែកដី ថា
ប្ប្បមាណអាយុ ២៣០ លកាែិ ៤ ោនឆ្លនំ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ និ មាមនរតី គុ ណនឹ ង ៤ លសមើ នឹ ង ៩២១
លកាែិ ៦ ោនឆ្លនំរប្បស់មនុ សេ ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ប្បរនិ មមិតេសេតតី ែំ ចណក
ការរាប្ប់លដាយឆ្លនំទិពា គប្បបីប្ជាប្បថា ១,៦០០ ឆ្លនំរប្បស់មនុ សេលសមើ នឹ ង ១ នថា រប្បស់ពួ ក លទេតាជាន់
ប្បរនិ មមិតេសេតតី ឆ្លនំទិពា រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ប្បរនិ មមិតេសេតតី លនាោះ មានការរាប្ប់តាមេំ ដាប្ប់តាម
ន័ យមុ ននុ ោះឯង គប្បបីប្ជាប្បថា ១៦,០០០ ឆ្លនំទិពា ជាប្ប្បមាណអាយុ រប្បស់ពួ កលទេតាជាន់ ប្បរនិ មមិតេសេតតី ែូ លែន ោះឯង ។
រូ បាេែរប្បែិ សនធិ
ប្បឋមជានេិ បាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កន ុងប្បឋមជានេូ មិ ។
យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន ទុ តិ យជានេិ បាក និ ងតតិ យជានេិ បាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយ
អំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កន ុងទុ តិ យជានេូ មិ ។
ែតុ តថ ជានេិ បាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិកន ុង តតិ យជានេូ មិ ។
ប្បញ្ច មជានេិ បាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិកន ុង ែតុ តថ -
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ជានេូ មិ ។
ែំ ចណកអសញ្ាី សតា ទ្វំងឡាយ មានចតរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជាប្បែិ សនធិ ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះលៅ គឺ
កន ុងប្បេតតិ កាេ និ ងែុ តិកាេ មានចតរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ លហើ យរេត់ លៅ ប្បែិ សនធិ ទ្វំង ៦ ពួ ក
លនោះ ល្មោះថា រូ បាេែរប្បែិ សនធិ ។
អធិ ប្បាយរូ បាេែរប្បែិ សនធិ
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយមិ នបានលោេថា “ប្បឋមជានេិ បាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែ
ជាប្បែិ សនធិ ” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលឡើយ ចថមទ្វំងលោេែេ់ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាេេងគ និ ងែុ តិ
ផងចែរ លប្ោោះប្បឋមជានេិ បាកចែេជាប្បែិ សនធិ នុោះឯង រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជា េេងគ
និ ងែុ តិកន ុងប្បេតតិ កាេផង ។
ោកយថា ទុ តិ យជានេិ បាក និ ងតតិ យជានេិបាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជា
ប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កន ង
ុ ទុ តិ យជានេូ មិ លសែកដី ថា រូ បាេែរកុ សេកមម ចែេជាភាេនា
ប្តឹ មចតសា ប្ប់េិ តកក ៈមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ក៏ អាែលធាើ ឲ្យែូ េែេ់ ទុ តិ យជានេូ មិ បាន ការសា ប្ប់េិ ចារៈ
បានមួ យលទៀត

មិ នបានជាលហតុ ឲ្យែូ េែេ់ េូ មិ ចែេខពស់ជាងទុ តិ យជានេូ មិ លនាោះលឡើយ

លប្ោោះែូ លចានោះ

ទុ តិ យជានេិ បាកចែេលកើ តអំ ពីទុតិ យជានកុ សេចែេសា ប្ប់េិ តកក ៈបានកដី

តតិ យជានេិ បាកចែេលកើ តអំ ពីតតិ យជានកុ សេ សូ មបីសាប្ប់េិ ចារៈបានកដី សុទធ ចតប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
លដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កន ុងេូ មិ ជាមួ យគ្នន គឺ កន ុងទុ តិ យជានេូ មិ ែូែគ្នន ។
ោកយថា ែតុ តថ ជានេិ បាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កន ង
ុ
តតិ យជានេូ មិ
បាន

លសែកដី ថា ប្បុ គគេែលប្មើ នែតុ តថ ជានកុ សេចែេជាភាេនាប្គប្បសងកត់ប្បី តិ

ែតុ តថ ជានកុ សេកមម លនាោះរចមងញុំងែតុ តថ ជានេិ បាកឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជា

ប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កន ុងតតិ យជានេូ មិ ។
ោកយថា ប្បញ្ច មជានេិ បាក រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ
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កន ង
ុ ែតុ តថ ជានេូ មិ លសែកដី ថា រូ បាេែរប្បញ្ច មជានកុ សេកមម រចមងញុំងរូ បាេែរប្បញ្ច មជានេិ បាកឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ លដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងែុ តិ កន ុងែតុ តថ ជានេូ មិ ។
សរុ ប្បលសែកដី ថា កន ុងប្បឋមជានេូ មិ មានេិ បាកប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ
េេងគ និ ងែុ តិ ប្តឹ មចតមយ៉ាង គឺ ប្បឋមជានេិ បាក ។
កន ុងទុ តិ យជានេូ មិ មានេិ បាកប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម មាន ២
យ៉ាង គឺ ទុតិ យជានេិ បាក និ ងតតិ យជានេិ បាក, ទុ តិ យជានេូ មិ លនាោះ លទើ ប្បលោេបានថាជាេូ មិ
ចែេអន កសលប្មែភាេនាប្គប្បសងកត់បានប្តឹ មចតេិ តកក ៈ ឬសូ មបីប្គប្បសងកត់បាននូ េេិ ចារៈផង ក៏
មិ នលធាើ ឲ្យចប្បែ កគ្នន ចែេនឹ ងគប្បបីែូេែេ់ ។
កន ុងតតិ យជានេូ មិ មានេិ បាកប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម ប្តឹ មចត
មយ៉ាង គឺ ែតុ តថ ជានេិ បាក តតិ យជានេូ មិ លនាោះ លទើ ប្បលោេបានថា ជាេូ មិ ចែេអន កសលប្មែ
ភាេនាប្គប្បសងកត់ប្បី តិបានមួ យលទៀត ចែេនឹ ងគប្បបីែូេែេ់ ។
កន ុងែតុ តថ ជានេូ មិ មានេិ បាកប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម ប្តឹ មចត
មយ៉ាងែូ ែគ្នន គឺ ប្បញ្ច មជានេិ បាក ែតុ តថ ជានេូ មិ លនាោះ លទើ ប្បលោេបានថា ជាេូ មិ ចែេអន ក
សលប្មែភាេនាេោះសុ ខ មានឧលប្បកាខចែេនឹ ងគប្បបីែូេែេ់ ែូ លែន ោះឯង ។ ចែេលោេមកលនោះ
ជាការចែក្នប្បញ្ច កន័ យលៅតាមេូ មិ ៤ ចតលប្បើ លោេលដាយ្នែតុ កក ន័យ គឺ ងាយយេ់
លហើ យ លដាយជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេំ ដាប្ប់េូ មិ លនាោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមេំ ដាប្ប់្ននុ ោះឯង ។
ោកយថា ែំ ចណកអសញ្ាីសតា ទ្វំងឡាយ មានចតរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជាប្បែិ សនធិ លសែកដី ថា
លប្ោោះអសញ្ាី សតា

ជាសតា ចែេលកើ តលឡើងលដាយភាេនាចែេជាលប្គឿងប្គប្បសងកត់លសែកដី

លប្តកអរកន ុងនាមធម៌ គឺ លដាយរូ បាេែរប្បញ្ច មជានចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែននការសអ ប្ប់
លខពើម តិ ោះលែៀេែិ តត ែូ លែន ោះថា “ែិ តត លនោះ គួ រឲ្យសអ ប្ប់លខពើមណាស់” ជាលែើ ម និ ងលដាយអំ ណាែនន
ការអធិ ដាានប្បាថានភាេៈជាអន កមិ នមានែិ តតកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅ លប្ោោះែូ លចានោះ កន ុងប្គ្នប្បែិ សនធិ លទើ ប្ប
មានចតរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ មិ នមាននាម គឺ ែិ តតប្ពមទ្វំងសមបយុ តត ធម៌ លទ ។
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ោកយថា ប្បនាាប្ប់អំ ពីលនាោះលៅ គឺ កនង
ុ ប្បេតតិ កាេ និ ងកន ង
ុ ែុ តិកាេ គឺ ប្បនាាប្ប់អំ ពីប្បែិ សនធិ លៅ
ក៏ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន គឺ មានចតរូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ លដាយអំ ណាែជាេេងគ (ជាអងគននេព) និ ង
ែុ តិ លហើ យក៏ រេត់ លៅ គឺ កនែ ងលៅ ែេ់ ភាេៈមិ នមាន ។
ការកំណត់ ការរាប្ប់ប្ប្បមាណននអាយុ រប្បស់រូ បាេែរសតា
- លតសុ ប្ពហម បារិ សជាជនំ លទវានំ កប្បបសេ តតិ លយ ភាលគ្ន អាយុ ប្បបមាណំ កន ុងប្បណា
ដ
លទេតាទ្វំងលនាោះ

ពួ កលទេតាជាន់ ប្ពហម បារិ សជាជមានអាយុ ប្ប្បមាណែំ ចណកទី

៣

ននកប្បប

(មួ យភាគប្បី ននកប្បប) ។
-

ប្ពហម ប្បុលរាហិ តានំ

ឧប្បឌឍកលប្បា

ពួ កប្ពហម ជាន់ ប្បុ លរាហិ តមានអាយុ ប្ប្បមាណោក់

កណា
ដ េននកប្បប ។
- មោប្ពោមនំ ឯលកា កលប្បា ពួ កប្ពហម ជាន់ មោប្ពហម មានអាយុ ប្ប្បមាណ ១ កប្បប ។
- ប្បរិ តាតភានំ លទា កប្បានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ ប្បរិ តាតភាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ២ កប្បប ។
- អប្បបមាណាភានំ ែតាតរិ កប្បានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ អប្បបមាណាភាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ៤កប្បប ។
- អាេសេរានំ អែា កប្បានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ អាេសេរាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ៨ កប្បប ។
- ប្បរិ តតសុភានំ លស្លឡស កប្បានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ ប្បរិ តតសុ ភាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ១៦ កប្បប ។
- អប្បបមាណសុ ភានំ ទា តតឹ ស កប្បានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ អប្បបមាណសុ ភាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ៣២
កប្បប ។
- សុ េកិ ណា
ា នំ ែតុ សែាិ កប្បានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ សុ េកិ ណា
ា មានអាយុ ប្ប្បមាណ ៦៤ កប្បប ។
- លេហប្បផ ោនំ អសញ្ា សតាតនញ្ច ប្បញ្ច កប្បបសតានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ លេហប្បផ ោ និ ងពួ កអសញ្ាី
សតា មានអាយុ ប្ប្បមាណ ៥០០ កប្បប ។
- អេិ ោនំ កប្បបសហសានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ អេិ ោមានអាយុ ប្ប្បមាណ ១,០០០ កប្បប ។
- អតប្បានំ លទា កប្បបសហសានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ អតប្បាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ២,០០០ កប្បប ។
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- សុ ទសានំ ែតាតរិ កប្បបសហសានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ សុ ទសាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ៤,០០០
កប្បប ។
- សុ ទសេីនំ អែា កប្បបសហសានិ ពួ កប្ពហម ជាន់ សុ ទសេីមានអាយុ ប្ប្បមាណ ៨,០០០ កប្បប
- អកនិ ដាានំ លស្លឡស កប្បបសហសានិ

ពួ កប្ពហម ជាន់ អកនិ ដាាមានអាយុ ប្ប្បមាណ

១៦,០០០ កប្បប ។
អធិ ប្បាយការកំណត់ ការរាប្ប់ប្ប្បមាណននអាយុ រប្បស់រូ បាេែរសតា
ោកយថា កន ុងប្បណា
ដ លទេតាទ្វំងលនាោះ

គឺ ប្បណា
ដ លទេតាចែេជាពួ កប្ពហម ចែេកាន់ យក

ប្បែិ សនធិ នីមួយៗលហើ យ ទ្វំងលនាោះ ។
ោកយថា ែំ ចណកទី ៣ ននកប្បប គឺ ែំ ចណកទី ៣ ននអសលងខយយកប្បប មិ នចមនមោកប្បប
លប្ោោះថាប្ពហម ៣ ពួ កខាងលែើ ម មានប្ពហម បារិ សជាជជាលែើ ម មិ នមានកំណត់ ប្ប្បមាណននអាយុ
ជាប្ប់ទ្វក់ ទងជាមួ យមោកប្បបលឡើយ លប្ោោះមិ នមានប្ប្បមាណននអាយុ ចេង ចែេអាែនឹ ងរាប្ប់
បានែេ់ ១ មោកប្បបលពញ លដាយស្លរប្ពហម ទ្វំង ៣ ពួ កលនាោះ រចមងមានការេិ នាសលៅកន ុង
ែលនាែោះននអសលងខយយកប្បប ោកយថា អសលងខយយកប្បប លនាោះ បានែេ់ កប្បបចែេរាប្ប់យ៉ាងលនោះ
គឺ ចែកមោកប្បបជា ៤ ែំ ចណក អសលងខយយកប្បបលនាោះបានែេ់ ១ ែំ ចណកកន ុង ៤ ែំ ចណកលនាោះ
ចែេជារយៈលពេយូ រនប្កចេងណាស់

ែូ ែចែេមានឧប្បមាលប្ប្បៀប្បលធៀប្បយ៉ាងលនោះថា

លប្បើ

ប្បុ គគេនាំប្គ្នប្ប់នសព លែញអំ ពីគំនរប្គ្នប្ប់នសព ចែេមានទទឹ ង ១ លយជន៍ ប្បលណា
ដ យ ១ លយជន៍
កំពស់ ១ លយជន៍ ១០០ ឆ្លនំ យកលែញមួ យប្គ្នប្ប់ រហូ តែេ់ ប្គ្នប្ប់នសព លនាោះអស់លៅលហើ យ
អសលងខយយកប្បបលនោះក៏ លៅមិ នទ្វន់ អស់ កន ុងែលនាែោះននអសលងខយយកប្បបលនោះ លោករចមងែេ់ នូ េ
ការេិ នាសលៅលប្ែើ នវារៈលផេងៗគ្ននយ៉ាងលនោះ គឺ លោកលនោះចតងេិ នាសលៅលប្ោោះលេែើ ង ជាប្ប់តគ្នន
៧ វារៈ កន ុងវារៈទី ៨ លទើ ប្បេិ នាសលៅលប្ោោះទឹ ក តអំ ពីលនាោះ រចមងេិ នាសលៅលប្ោោះលេែើ ង ៧ វារៈជាប្ប់
តគ្ននយ៉ាងនុ ោះឯង មដ ងលទៀត កន ុងវារៈទី ៨ រចមងេិ នាសលៅលប្ោោះទឹ កនុ ោះឯងលទៀត កាេេិ នាសលៅ
៨ វារៈលដាយប្ប្បការយ៉ាងលនោះ ែរាប្បែេ់ ប្គប្ប់ ៨ ែងលហើ យ កន ុងវារៈែុ ងលប្កាយលទើ ប្បេិ នាសលៅ

188
អភិធម្មតថសងគហៈ ន្ិងសសចកដីអធិបាយ ភាគទី ២

លប្ោោះខយេ់ ។
កន ុងប្ពហម លោកជាន់ ប្បឋមជានេូ មិ ជាលែើ មលនាោះ លោករចមងែេ់ នូ េលសែកដី េិនាសលៅ
លប្ោោះលេែើ ងរហូ តែេ់ ជាន់ ប្បឋមជានេូ មិ ,

រចមងេិ នាសលៅលប្ោោះទឹ ករហូ តែេ់ ជាន់

ទុ តិ យ-

ជានេូ មិ និ ងតតិ យជានេូ មិ , រចមងេិ នាសលៅលប្ោោះខយេ់ រហូ តែេ់ ជាន់ ែតុ តថ ជានេូ មិ សូ មបី
លសែកដី លនោះ សមែូ ែចែេប្បូ រាណាចារយលោេទុ កថា ៖
សតត សតត គគិនា វារា,

អែា លម អែា លមាទកា

ែតុ សែាី យទ្វ ប្បុ ណា
ណ ,

ឯលកា វាយុ េលរា សិ យ ។

អគគិ នាេសេរា លហដាា,

អាលប្បន សុ េកិ ណាលតា

លេហប្បផ េលតា វាលតន,

ឯេំ លោលកា េិ នសេតិ ។

ចប្ប្បថា វារៈចែេេិ នាសលៅលប្ោោះលេែើ ងមាន ៧ វារៈ, វារៈចែេេិ នាសលប្ោោះទឹ ករចមងមាន
កន ុងប្គប្ប់ៗវារៈទី ៨, កាេណាប្គប្ប់ ៦៤ វារៈលហើ យ ក៏ នឹងមានវារៈចែេេិ នាសលប្ោោះខយេ់
១ វារៈ, លោករចមងេិ នាសលប្ោោះលេែើ ងខាងលប្កាមអំ ពីជាន់ អាេសេរាែុ ោះមក, រចមងេិ នាស
លប្ោោះទឹ កខាងលប្កាមអំ ពីជាន់ សុ េកិ ណា
ា ែុ ោះមក, រចមងេិ នាសលប្ោោះខយេ់ ខាងលប្កាមអំ ពីជាន់
លេហប្បផ ោែុ ោះមក, លោករចមងេិ នាសលៅយ៉ាងលនោះ ។
លប្ោោះែូ លចានោះ ការកំណត់ អាយុ រប្បស់ពួ កប្ពហម ៣ ពួ កខាងលែើ ម លទើ ប្បជាការរាប្ប់លដាយ
អសលងខយយកប្បប អសលងខយយកប្បបលនាោះ មានប្ប្បមាណ ៦៤ អនដ រកប្បប ល្មោះថា អនដ រកប្បប លនាោះ
លតើ ែូ ែលមដ ែ ? គប្បបីប្ជាប្បការកំណត់ អនដ រកប្បបយ៉ាងលនោះថា កាេសតា ទ្វំងឡាយជាលប្ែើ នមាន
អាយុ ប្ប្បមាណប្តឹ ម ១០ ឆ្លនំ លប្ោោះលហតុ ចែេលប្ែើ នលដាយការសមាទ្វនអកុ សេធម៌ មានភាព
ជាអន កប្ទុសតសី េជាលែើ ម

ជាលហតុ ឲ្យជួ ប្បប្ប្បសពា នូេលសែកដី េិនាសចែេប្បណា
ដ េមកអំ ពី

សគស្លតេុ ធ លរាគ ទុ ពភិ កខេ័យ ឯណានី មួយលប្ែើ នសនធឹ កសនាធប្ប់ លហើ យលប្កាយមកលកើ តនូ េការ
ភា្ក់ រឭកកន ុងបាប្បទ្វំងលនាោះ

ក៏ ចាប្ប់លផដើ មងាកមកសមាទ្វននូ េកេយណធម៌ ទ្វំងឡាយមាន
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សី េជាលែើ ម លហើ យចាប្ប់លផដើ មមានអាយុ ែលប្មើ នលឡើងេិ ញ ចាប្ប់តាំងពី ១០ ឆ្លនំរហូ តែេ់
អសលងខយយឆ្លនំតាមេំ ដាប្ប់ លដាយអាការចែេែលប្មើ នលឡើងយ៉ាងលនោះ គឺ ១០០ ឆ្លនំលកើ នលឡើង
១ ឆ្លនំ លដាយអំ ណាែកុ សេធម៌ ចែេសមាទ្វនលនាោះ លប្កាយមកក៏ មានការថយែុ ោះជាេំ ដាប្ប់
តាមទំ នងែូ ែគ្ននលនាោះ លដាយអំ ណាែអកុ សេកមម ចែេខែួនប្តឡប្ប់មកសមាទ្វនលទៀត មាន
អាយុ សេ់ ប្ប្បមាណប្តឹ ម ១០ ឆ្លនំ ជួ ប្បប្ប្បសពា ចតលសែកដី េិនាសលដាយអំ ណាែននសគស្លតេុ ធជា
លែើ មលនាោះមដ ងលទៀត រយៈលពេចែេលកើ នលឡើងពី ១០ ឆ្លនំរហូ តែេ់ អសលងខយយឆ្លនំ លហើ យថយ
ែុ ោះរហូ តែេ់ ប្តឹ ម ១០ ឆ្លនំមដងលទៀតលនាោះ រាប្ប់ជា ១ អនដ រកប្បប ៦៤ អនដ រកប្បបលសមើ ១ អសលងខយយ
កប្បប ។ អាចារយទ្វំងឡាយលោេថា ២០ អនដ រកប្បបលសមើ នឹ ង ១ អសលងខយយកប្បប ។
ែំ ចណកការកំណត់ អាយុ រប្បស់ពួ កប្ពហម ទ្វំងឡាយ ចាប្ប់តាំងពី ទុតិ យជានេូ មិ ជាលែើ ម
លៅ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បលដាយអំ ណាែលពញមួ យមោកប្បប លប្ោោះែូ លចានោះ ោកយថា ពួ កប្ពហម
ជាន់ ប្បរិ តាតភាមានអាយុ ប្ប្បមាណ ២ កប្បប លទើ ប្បមានលសែកដី ថា ពួ កប្ពហម ជាន់ ប្បរិ តាតភាមានអាយុ
ប្ប្បមាណ ២ មោកប្បបនុ ោះឯង ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ
េិ បាកមានអរូ ប្បេិ បាកែួ ងទី ១ ជាលែើ ម រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ
េេងគ និ ងែុ តិ កន ុងេូ មិ ទ្វំងឡាយមានអរូ ប្បេូ មិ ទី ១ ជាលែើ ម តាមេំ ដាប្ប់ ប្បែិ សនធិ ៤ យ៉ាងលនោះ
ល្មោះថា អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ ។
អធិ ប្បាយអរូ បាេែរប្បែិ សនធិ
អរូ បាេែរេិ បាកទ្វំងឡាយមានអាកាស្លនញ្ញចយតនៈជាលែើ ម
េិ បាកនុ ោះឯង គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជាប្បែិ សនធិ

ក៏ ែូែគ្នននឹ ងរូ បាេែរ-

េេងគ និ ងែុ តិ កន ុងអរូ ប្បេូ មិ

ទ្វំងឡាយមានអាកាស្លនញ្ញចយតនេូ មិ ជាលែើ ម ញុំងភាេៈជាអរូ ប្បប្បុ គគេឲ្យសលប្មែកន ុងេូ មិ
លនាោះៗ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ ប្បលោេថា “េិ បាកមានអរូ ប្បេិ បាកែួ ងទី ១ ជាលែើ ម ។េ។
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តាមេំ ដាប្ប់” ែូ លែន ោះ ។
ការកំណត់ ការរាប្ប់ប្ប្បមាណននអាយុ រប្បស់អរូបាេែរសតា
កន ុងប្បណា
ដ លទេតាទ្វំងលនាោះ

ពួ កលទេតាជាន់ អាកាស្លនញ្ញចយតនេូ មិ មានអាយុ

ប្ប្បមាណ ២០,០០០ កប្បប ។
ពួ កលទេតាជាន់ េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនេូ មិ មានអាយុ ប្ប្បមាណ ៤០,០០០ កប្បប ។
ពួ កលទេតាជាន់ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនេូ មិ មានអាយុ ប្ប្បមាណ ៦០,០០០ កប្បប ។
ពួ កលទេតាជាន់ លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនេូ មិ មានអាយុ ប្ប្បមាណ ៨៤,០០០ កប្បប ។
អធិ ប្បាយការកំណត់ ការរាប្ប់ប្ប្បមាណននអាយុ រប្បស់អរូ បាេែរសតា
ោកយថា កន ង
ុ ប្បណា
ដ លទេតាទ្វំងលនាោះ គឺ កន ង
ុ ប្បណា
ដ អរូ ប្បប្ពហម ទ្វំងលនាោះ ោកយថា កប្បប
ចែេលោករាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងែំ នួនអាយុ រប្បស់ពួ កអរូ ប្បប្ពហម ទ្វំងឡាយលនាោះ

គប្បបីប្ជាប្បថា

មានលសែកដី ថា “មោកប្បប” ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ោកយថា ពួ កលទេតាជាន់ អាកាស្លនញ្ញចយតនេូ មិ គឺ ពួ កអរូ ប្បប្ពហម ចែេលកើ តកន ុងជាន់
អាកាស្លនញ្ញចយតនេូ មិ សូ មបីោកយថា ពួ កលទេតាជាន់ េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនេូ មិ ជាលែើ ម ក៏ មាន
ន័ យែូ ែគ្នន ។
គ្នថាកន ង
ុ ប្បែិ សនធិ ែតុ កក ៈ
ប្បែិ សនធិ

េេងគញ្ច

ឯកលមេ តលថលេក-

តថា

ែេនមានសំ

េិ សយលញ្ច កជាតិ យំ ។

ចប្ប្បថា កន ុងជាតិ ជាមួ យគ្នន ប្បែិ សនធិ ែិតត េេងគ ែិតត និ ងែុ តិ ែិ តត ជាែិ តតែូ ែគ្នននុ ោះឯង និ ង
មានអារមម ណ៍ែូ ែគ្នន នុ ោះឯង ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ោកយថា ជាែិ តតែូ ែគ្នននុ ោះឯង គឺ កន ុងជាតិ ជាមួ យគ្នន បានែេ់ កន ុងេពជាមួ យគ្ននលនាោះ
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ប្បែិ សនធិ ែិតត

េេងគែិតត

និ ងែុ តិែិ តត

ជាែិ តត ប្ប្បលេទែូ ែគ្នននុ ោះឯង

លោេគឺ

ប្ប្បសិ នលប្បើ

ប្បែិ សនធិ ែិតតជាមោេិ បាកែួ ងទី ១ លស្លត សូ មបីេេងគែិតត និ ងែុ តិ ែិ តត ក៏ ជាមោេិ បាកែួ ងទី ១
នុ ោះឯង យ៉ាងលនោះជាលែើ ម ។
ោកយថា មានអារមម ណ៍ែូ ែគ្នន លសែកដី ថា កន ង
ុ ប្បណា
ដ អារមម ណ៍ ៣ យ៉ាងណាមួ យ
គឺ កមម កដី កមម និមិតតកដី គតិ និ មិតតកដី ចែេប្បាកែលពេជិ តស្លែប្ប់កន ុងេពមុ ន នឹ ងបានជាអារមម ណ៍
ននប្បែិ សនធិ កនុងេពលនោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ អារមម ណ៍ចែេប្បាកែលពេជិ តស្លែប្ប់ជាកមម ប្បែិ សនធិ ែិតត
កន ុងេពលនោះក៏ នឹងមានកមម ែូែគ្នននុ ោះឯង ជាអារមម ណ៍ កាេលប្បើ ប្បែិ សនធិ ែិតតមានកមម ជាអារមម ណ៍
សូ មបីេេងគែិតត និ ងែុ តិែិ តត ចែេជាែិ តត ប្ប្បលេទែូ ែគ្នននឹ ងប្បែិ សនធិ លនាោះ ក៏ រចមងមានកមម ែូែ
គ្នននុ ោះឯង ជាអារមម ណ៍ សូ មបីទ្វក់ ទងនឹ ងការមានកមម និមិតតជាលែើ ម ជាអារមម ណ៍ ក៏ មានន័ យែូ ែ
គ្នន នុ ោះឯង ។
ចប់បដិសនធិចតុកកៈ

កម្ម ឆតុ កកៈ
កមម ៤ យ៉ាង ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែច
ល្មោះថា កមម មាន ៤ យ៉ាង ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែច គឺ ជនកកមម ១, ឧប្បតថ មភ កកមម
១, ឧប្បប្បី ឡកកមម ១, ឧប្បឃាតកកមម ១ ។
អធិ ប្បាយកមម ៤ យ៉ាង ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែច
ឥឡូេលនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បាថាននឹ ងសចមដ ង កមម ែតុ កក ៈ (កមម ពួក ៤) តលៅ លទើ ប្បលផដើ ម
ោកយថា ល្មោះថា កមម មាន ៤ យ៉ាង ជាលែើ ម ក៏ ប្ប៉ាុចនដ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បលសែកដី ទ្វក់ ទងនឹ ង
ោកយថា “កមម ” ជាមុ ន ។
ោកយថា កមម មានេែនតថ ថា អតត លនា ផេំ កលរាតី តិ កមម ំ ចប្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មោះថា កមម
លប្ោោះមានអតថ ថា រចមងលធាើ ផេរប្បស់ខែួនែូ លែន ោះ ។ លសែកដី ថា រចមងប្បលងកើត ចាត់ ចែងផេ
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ចែេជារប្បស់ខែួន ែូ ែចែេប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា “កមម ំ សលតត េិ េជតិ យទិ ទំ ហី នប្បបណីតតាយ”(១) ចប្ប្បថា “កមម ចតងចែកសតា ទ្វំងឡាយ លែើ មបីឱយលថាកទ្វប្បនិ ងខពង់ខពស់” ែូ លែន ោះ
ជាលែើ ម ។
មយ៉ាងលទៀត មានេែនតថ ថា ករី យលត តនដិ កមម ំ ចប្ប្បថា ធមម ជាតិ ល្មោះថា កមម លប្ោោះអតថ
ថា ជារប្បស់ចែេសតា លធាើ ទុកែូ លែន ោះ ែូ ែចែេប្ពោះស្លរី ប្បុតតលតថ រលោេទុ កថា “នតថិ សុ កតទុ កក តានំ កមាមនំ ផេំ េិ បាលកាតិ េតថ ំ ុ ឯេំវាលទ្វ មិ ចាេេិ និ លេសប្បរាមាលស្ល ទិ ែាិ

(២)

ចប្ប្បថា “ការ

ប្ប្បកាន់ លោេយ៉ាងលនោះ ែំ លោោះេតថ ុថា ផេេិ បាកននកមម ចែេប្បុ គគេលធាើ េអនឹ ងអាប្កក់ មិ នមាន
ល្មោះថា ទិ ែាិ គឺ ការប្ប្បកាន់ សអិ តនឹ ងការស្លាប្បអចងអេននមិ ចាេទិ ែាិ ” ែូ លែន ោះ ។
អធិ ប្បាយថា សភាេៈែូ ែគ្នននុ ោះឯង សំ លៅែេ់ ភាេៈជាធមម ជាតិ ចែេលធាើ ផេរប្បស់
ខែួនឲ្យលកើ តលឡើង មិ នទ្វក់ ទងនឹ ងប្បុ គគេ ក៏ លៅថា “កមម ” លដាយលសែកដី ថា លធាើ ផេរប្បស់ខែួន
សភាេៈនុ ោះឯងលប្ោោះលហតុ ចែេមិ នបានលកើ តលឡើងឯង ចតសតា លធាើ ឲ្យលកើ តលឡើង , សំ លៅែេ់
ភាេៈជារប្បស់ចែេសតា លធាើ ឲ្យលកើ តលឡើង ក៏ លៅថា “កមម ” លដាយលសែកដី ថា ជារប្បស់ចែេ
សតា លធាើ ែូ លែន ោះឯង ។
លប្បើ សួរថា “សភាេៈធម៌ ចែេលោកលៅថា កមម លនាោះ លតើ ែូ ែលមដ ែ ?” លឆែើ យថា គឺ
លែតនា ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលពេសមាែប្ប់សតា ជាលែើ ម លសែកដី លនោះ សមែូ ែចែេប្ទង់ប្តាស់
ទុ កថា “លែតនាហំ េិ កខ លេ កមម ំ េទ្វមិ លែតយិ តាា កមម ំ កលរាតិ កាលយន វាចាយ មនស្ល

(៣)

ចប្ប្បថា មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ តថាគតលៅលែតនាថាជាកមម លប្ោោះប្បុ គគេគិ តលហើ យ លទើ ប្បលធាើ
កមម លដាយកាយ វាចា ែិ តត” ែូ លែន ោះ ។

(១) ប្បិ .២៨/៥៥, (២) ប្បិ .៧០/៤៧, (៣) ប្បិ . ៤៦/២៧២
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គប្បបីប្ជាប្បថា ធម៌ ពួកខែោះ សូ មបីមិនចមនជាលែតនា ចតសមបយុ តត ជាមួ យលែតនា
ក៏ ល្មោះថា កមម លប្ោោះមានេកខ ណៈលធាើ ផេេិ បាករប្បស់ខែួននុ ោះឯង ែូ ែចែេប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា
“កតមញ្ច េិ កខ លេ កមម ំ អកណាំ អសុ កក ំ អកណាអសុ កក េិបាកំ កមម កខយយ សំ េតត តិ ?
សមាមទិ ែាិ ។លប្ប។ សមាមសមាធិ ... សតិ សលមាពជឈលងាគ ។លប្ប។ ឧលប្បកាខសលមាពជឈលងាគ...(១) ចប្ប្បថា
“មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ ែុ ោះកមម មិនលមមមិ នស មានេិ បាកមិ នលមមមិ នស ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលែើ មបីអស់
កមម លតើ ែូ ែលមដ ែ ? គឺ សមាមទិ ែាិ ។េ។ សមាមសមាធិ ...សតិ សលមាពជឈងគ ។េ។ ឧលប្បកាខសលមាពជឈងគ” ែូ លែន ោះ ជាការចែេប្ទង់ប្តាស់ធម៌ ១៥ យ៉ាង គឺ អរិ យមគគ មានអងគ ៨ និ ងលោជឈងគ
៧ ថាជាកមម ធម៌ ១៥ យ៉ាងលនោះមិ នចមនលែតនា ប្ប៉ាុ ចនដ ជាធម៌ ចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនា ។
មយ៉ាងលទៀត សូ មបីធម៌ ចែេមិ នចមនជាលែតនា ែនទពី ធម៌ ១៥ យ៉ាង ចែេលោេមក
លហើ យលនោះ ក៏ ចាត់ ជាកមម ែូែគ្នន បានែេ់ ធម៌ ៦ យ៉ាង គឺ អកុ សេកមម ៣ យ៉ាង បានែេ់
អេិ ជា គឺ លោេៈចែេជាការសមែឹ ងរំនពែង់ បានប្ទពយរប្បស់អន កែនទ ១, ពយបាទ គឺ លទ្វសៈ
ចែេជាលសែកដី ពយបាទ ១, មិ ចាេទិ ែាិ គឺ ការយេ់ ខុសថា ទ្វនមិ នមានផេជាលែើ ម ១, រួ មលៅ
ថា អកុ សេមលនាកមម និ ងកុ សេកមម ៣ យ៉ាង គឺ អនេិ ជា គឺ អលោេៈចែេមិ នសមែឹ ងរំនព
ែង់បានប្ទពយរប្បស់អន កែនទ ១, អពយបាទ គឺ អលទ្វសៈចែេមិ នពយបាទអន កែនទ ១, សមាមទិ ែាិ
គឺ ការយេ់ ល ើ ញប្តូេ ១, រួ មលៅថា កុ សេមលនាកមម ។
សរុ ប្បលសែកដី ថា កន ុងប្គ្នចែេមានការលធាើ ទ្វំងឡាយ លទ្វោះជាប្បុ ណយកដី

ជាបាប្បកដី

សលប្មែលហើ យ ប្ប្បសិ នលប្បើ ការលធាើ កនុងលពេលនាោះៗ សលប្មែបានលប្ោោះអាប្ស័ យលែតនាលែញ
មុ ខ ជាប្ប្បធាន ជាធំ ក៏ លោេបានថា មានលែតនាជាអន កលធាើ ឲ្យសលប្មែ គឺ ជាកមម , ប្ប្បសិ នលប្បើ
សលប្មែបានលប្ោោះអាប្ស័ យធម៌ ែនទចែេប្ប្បកប្បរួ មជាមួ យលែតនា លែញមុ ខ ជាប្ប្បធាន ជា
ធំ ក៏ លោេបានថា មានធម៌ លនាោះៗ ជាអន កឲ្យសលប្មែ គឺ ជាកមម ែូ លែន ោះឯង ។

(១)

ប្បិ .៤៣/២៤២-២៤៣
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សួ រថា ប្ប្បសិ នលប្បើ ធម៌ សូមបីែនទមានអនេិ ជា (អលោេៈ) ជាលែើ មចែេមិ នចមនជា
លែតនា ប្ប៉ាុ ចនដ ជាធម៌ ចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនា ក៏ ចាត់ ជាកមម បានលនាោះ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ
កន ុងគមពី រមោប្បដាាន វារៈននកមម ប្បបែច័ យ លប្ោោះលហតុ អាី ប្ពោះអងគប្ទង់ លេើ កយកែំ លោោះកុ សេ
លែតនា និ ងអកុ សេលែតនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ថាជានានកខ ណិកកមម ប្បបែច័ យ (ប្បែច័ យគឺ កមម ចែេមាន
ខណៈលផេងអំ ពីេិបាករប្បស់ខែួន) ញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើង ប្ទង់មិនលេើ កយកធម៌ ែនទលទៀត
ចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនានុ ោះឯង សចមដ ងផង ?
លឆែើ យថា ចមនពិ ត ទ្វក់ ទងនឹ ងការញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងននកមម លនាោះ លោេលដាយ
និ ប្បបរិ យយចផន កអេិ ធមម លហើ យ កុ សេលែតនា និ ងអកុ សេលែតនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងញុំង
េិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងបាន

មិ នចមនធម៌ ែនទលប្ដពី លនោះលឡើយ

ធម៌ ែនទលប្ដពី លនោះមិ នមាន

សភាេៈននការឲ្យេិ បាកលឡើយ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បប្ពោះអងគប្ទង់លេើ កយកែំ លោោះកុ សេលែតនា
និ ងអកុ សេលែតនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ កន ុងឋានៈជានានកខ ណិកកមម ប្បបែច័ យ ប្ទង់មិនលេើ កយកធម៌
ែនទែូ េមកផង

ក៏ ប្ប៉ាុចនដ ការលោេែេ់ ធម៌ ែនទមានអនេិ ជាជាលែើ ម

ថាជាកមម ចែេឲ្យ

េិ បាកបាន ក៏ លដាយប្បរិ យយ លដាយអំ ណាែកន ុងប្គ្នលនាោះៗ ការលធាើ លនាោះៗ សលប្មែបានលដាយ
អាប្ស័ យធម៌ លនាោះៗ លែញមុ ខ ជាប្ប្បធាន ជាធំ នប្កចេងជាងលែតនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះនុ ោះឯង ការ
លោេែេ់ ធម៌ ែនទចែេមិ នចមនជាលែតនាថាជាកមម

មិ នបានមានន័ យថា

ធម៌ ទ្វំងលនាោះ

នី មួយៗ មានការឲ្យេិ បាកជាសភាេៈលដាយខែួនឯងលឡើយ លែតនាប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះមានការឲ្យេិ បាកជា
សភាេៈ លប្ោោះែូ លចានោះ កាេលប្បើ សំលៅែេ់ ការឲ្យេិ បាកលហើ យ រចមងមិ នអាែលោេែេ់ ធម៌
ែនទលដាយលេៀរលែតនាបានលឡើយ លប្ោោះលហតុ នុ ោះឯង ប្ពោះអែា កថាចារយ កាេលោេែេ់ ធម៌
ែនទលទៀត

ចែេមិ នចមនជាលែតនាថាជាកមម

លោកលទើ ប្បលោេកំណត់ លដាយអាប្ស័ យ

លែតនាថា “ធម៌ ពួកខែោះចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនាក៏ ល្មោះថា កមម ” ែូ លែន ោះ ។ ប្ប្បសិ នលប្បើ
ធម៌ ពួកខែោះចែេលោេមកលនោះ អាែឲ្យេិ បាកបានលដាយខែួនឯងលហើ យ ប្ប្បលយជន៍ អាីលដាយ
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ោកយថា “សមបយុ តត ជាមួ យលែតនា” លនាោះ ។
លប្ប្បៀប្បែូ ែជា ការងារចែេពួ កអាមាតយបានលធាើ តាមអំ ណាែចែេមាន តាមប្ប្បប្កតី
រប្បស់ខែួន មិ នបាែ់ ចាំទទួ េប្បញ្ញជរប្បស់ប្ពោះរាជា ជនទ្វំងឡាយរចមងលោេែេ់ ប្បុ គគេអន កលធាើ
ថា “ពួ កអាមាតយលធាើ ” ែំ ចណកការងារណា ពួ កអាមាតយសូ មបីថា ជាអន កប្តូេលធាើ នុោះឯង ប្ប៉ាុ ចនដ
មិ នអាែលធាើ តាមអំ ណាែចែេមាន តាមប្ប្បប្កតី រប្បស់ខែួនបាន ប្តូេអាប្ស័ យប្ពោះរាជាប្បញ្ញជ
លទើ ប្បលធាើ បាន ការងារលនោះសូ មបីពួកអាមាតយលធាើ ជនទ្វំងឡាយរចមងលោេែេ់ ប្បុ គគេអន កលធាើ
ថា “ប្ពោះរាជាប្ទង់លធាើ ” លប្ោោះវារៈលនោះ ប្ពោះរាជានុ ោះឯង ប្ទង់លែញមុ ខជាប្ប្បធាន ជាធំ លសែកដី
លនោះយ៉ាងណា េិ បាកចែេលែតនាទ្វំងឡាយលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើងបានតាមកំមាែំង ជាប្ប្បប្កតី រប្បស់
ខែួន ប្បណឌិតរចមងលោេែេ់ ធម៌ ចែេលធាើ ឲ្យលកើ តថា “លែតនាជាអន កលធាើ គឺ ជាកមម ” ែំ ចណក
េិ បាកសូ មបីចែេលែតនាលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើងនុ ោះឯង ប្ប៉ាុ ចនដ មិនអាែលធាើ បានតាមសមតថ ភាពចែេ
មាន តាមប្ប្បប្កតី រប្បស់ខែួន ប្តូេអាប្ស័ យធម៌ ែនទចែេសមបយុ តត ជាមួ យខែួនលែញមុ ខ ជា
ប្ប្បធាន ជាធំ ជាងខែួន លទើ ប្បអាែលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងបាន វារៈលនោះប្បណឌិតរចមងលោេែេ់
ធម៌ ចែេលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើងលដាយមិ នេោះលែតនាថា “ធម៌ ចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនាជា
អន កលធាើ គឺ ជាកមម ” លប្ោោះវារៈលនោះ ធម៌ ែនទចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនាជាប្ប្បធាន ជាធំ ក៏
យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន េិ បាកលប្ប្បៀប្បែូ ែជាការងារចែេអាមាតយលធាើ លែតនាលប្ប្បៀប្បែូ ែជាអាមាតយ
អន កលធាើ ធម៌ ចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនា លប្ប្បៀប្បែូ ែជាប្ពោះរាជា ែូ លែន ោះឯង ។
ប្បណឌិតប្ជាប្បលសែកដី ទ្វក់ ទងនឹ ងោកយថា “កមម ” យ៉ាងលនោះលហើ យ គប្បបីប្ជាប្បការចែក
កមម ជា ៤ យ៉ាង ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែចតលៅលទៀតែុ ោះ ។
ោកយថា

ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែច

គឺ

លដាយមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែច

៤ យ៉ាង គឺ ការលធាើ ឲ្យលកើ ត ១, ការឧប្បតថ មភ ១, ការែូ េលៅលប្បៀតលប្បៀន ១, ការែូ េលៅកាត់
ោដែ់ ១, លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “គឺ ជនកកមម ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
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អធិ ប្បាយជនកកមម
កន ុងប្បណា
ដ កមម ៤ យ៉ាងលនោះ ចែេល្មោះថា ជនកកមម លប្ោោះអតថ ថា លធាើ ឲ្យលកើ ត លសែកដី
ថា កុ សេលែតនានិ ងអកុ សេលែតនាចែេលធាើ េិបាក និ ងកតតាតរូ ប្ប (ចប្ប្បថា “រូ ប្បចែេកមម
បានលធាើ ទុក” បានែេ់ កមម ជរូ ប្ប រូ ប្បចែេលកើ តអំ ពីកមម នុោះឯង) ឲ្យលកើ តទ្វំងកន ុងប្បែិ សនធិ កាេ
គឺ កន ុងខណៈែំ ប្បូងចែេសតា លកើ ត

និ ងកន ុងប្បេតតិ កាេ

គឺ កន ុងប្គ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្កាយ

ប្បែិ សនធិ ល្មោះថា ជនកកមម ។ អាី លៅ ល្មោះថា េិ បាក លោេលដាយប្បរិ យយ ល្មោះថា េិ បាក
បានែេ់ ការប្បែិ សនធិ កន ុងសុ គតិ ឬទុ គគ តិ ការល ើ ញ ការឮ ការធុ ំ កែិន ការេិ ទធ រស ការោេ់
ប្តូេអារមម ណ៍ចែេប្ប៉ា ោះកាយជាលែើ ម ចែេនឹ ងញុំងសុ ខលស្លមនសេ ឬ ទុ កខ លទ្វមនសេឲ្យ
លកើ តលឡើង ។ ប្ប្បសិ នលប្បើ ជាផេរប្បស់កុ សេកមម បានែេ់ ការបានប្បែិ សនធិ កនុងសុ គតិ មាន
មនុ សេជាលែើ ម

ការបានល ើ ញរូ ប្បចែេជាឥដាារមម ណ៍ជាលែើ ម

ប្ប្បសិ នលប្បើ ជាផេរប្បស់

អកុ សេកមម បានែេ់ ការបានប្បែិ សនធិ កនុងទុ គគ តិ មាននរកជាលែើ ម ការបានល ើ ញរូ ប្បចែេ
ជាអនិ ដាារមម ណ៍ជាលែើ ម ោកយថា េិ បាកលនោះ មានេែនតថ និ ងោកយអធិ ប្បាយចែេបានលោេ
លហើ យកន ុងប្បរិ លែេ ទទី ១ នុ ោះឯង ។
ែំ ចណកោកយថា កមម ជរូ ប្ប ចែេលោេែេ់ កន ង
ុ ទី លនោះចែេល្មោះថា កតតាតរូ ប្បលនាោះ
មានេែនតថ ថា កមម លតា ជាតតាត កមម ជំ ចប្ប្បថា រូ ប្បល្មោះថា កមម ជរូ ប្ប លប្ោោះភាេចែេលកើ តពី
កមម ែូលែន ោះ បានែេ់ រូ ប្ប ១៨ យ៉ាង គឺ រូ ប្បចែេលកើ តអំ ពីកមម ចតមយ៉ាងមាន ៩ យ៉ាង គឺ ប្បស្លទរូ ប្ប
៥ មានែកខ ុប្បស្លទជាលែើ ម ហទយរូ ប្ប ១ ភាេរូ ប្ប ២ ជី េិតរូ ប្ប ១, និ ងរូ ប្បចែេលកើ តអំ ពីកមម ក៏
បាន លកើ តអំ ពីសមុ ដាានែនទមានែិ តត ជាលែើ មក៏ បាន ៩ យ៉ាងលទៀត គឺ មោេូ តរូ ប្ប ៤, េណណៈ
(ពណ៌) ១, គនធ (កែិ ន) ១, រស (រស) ១, ឱជា (អាោរ) ១, ប្បរិ លែេ ទរូ ប្ប ១ ែូ លែន ោះ ចែេមានោកយ
អធិ ប្បាយយ៉ាងែាស់កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៦ ខាងមុ ខ អាែនឹ ងលោេលដាយប្បរិ យយប្ពោះសូ ប្ត
ក៏ បានថា រូ ប្បចែេជាផេរប្បស់កមម លនាោះ បានែេ់ រូ ប្បកាយរប្បស់សតា ចែេប្ប្បកប្បលដាយ
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ប្បស្លទទ្វំងឡាយមានែកខ ុប្បស្លទជាលែើ ម ចែេជាទី ទទួ េេិ បាកែូ ែលោេលនាោះ រួ មគ្ននជាប្កុម
ប្បាកែជាអេយេៈទ្វំងឡាយលផេង ៗ គ្នន មាននែ លជើ ងជាលែើ ម ទ្វំងេិ បាកនិ ង កតតាតរូ ប្ប ឬ
កមម ជជរូប្បែូ ែលោេលនោះ

សុ ទធ ចតជាផេរប្បស់ជនកកមម

ជនកកមម ចែេជាអតី តឲ្យេិ បាក

រួ ែលហើ យកន ុងេពអតី តនុ ោះឯងក៏ មាន ចែេជាអតី តឲ្យេិ បាកកន ុងេពប្បែច ុប្បបនន ក៏មាន, ចែេជា
ប្បែច ុប្បបនន ឲ្យេិ បាកកន ុងេពប្បែច ុប្បបនន លនោះឯងក៏ មាន ចែេជាប្បែច ុប្បបនន ឲ្យេិ បាក កន ុងេពអនាគតក៏
មានែូ លែន ោះឯង ។ ចែេលោេមកទ្វំងអស់លនោះ គឺ ជនកកមម ។
អធិ ប្បាយឧប្បតថ មភ កកមម
កមម ល្មោះថា ឧប្បតថ មភ កកមម លប្ោោះមានអតថ ថា ឧប្បតថ មភ លសែកដី ថា កុ សេកមម និង
អកុ សេកមម ខែោះ សូ មបីមិនអាែលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងបានខែួនឯង ែូ ែជាជនកកមម លទ្វោះប្បី
ែូ លចានោះ ក៏ ជាប្បែច័ យ ឧប្បតថ មភ លប្ជាមចប្ជងឲ្យេិ បាករប្បស់កមម ែនទ (គឺ រប្បស់ជនកកមម នុោះឯង)
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រ លទើ ប្បែូ ែជាគសតី េី លេៀងចែេចាំឧប្បតថ មភ ប្បី ប្បមថន មប្បុ ប្តរប្បស់គសតី ចែេ
ជាលៅោាយែូ លចានោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ កុសេ ក៏ រចមងឧប្បតថ មភ គឺ ជួ យលប្ជាមចប្ជងេិ បាករប្បស់ជនក
កមម ចែេជាកុ សេឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រ

គឺ ឲ្យលកើ តបានលរឿយៗ

កន ុងប្បេតតិ កាេ

កាេ

កុ សេេិ បាកចែេមានអារមម ណ៍គួ រប្បាថាន ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលរឿយៗយ៉ាងលនោះ សតា លនាោះ ក៏ រចមងជា
អន កលស្លយសុ ខលស្លមនសេ ចែេប្បណា
ដ េមកពី េិបាកលនាោះលរឿយៗ តាមផែ ូេចេន កខែោះ តាមផែ ូេ
ប្តលែៀកខែោះ មយ៉ាងលទៀត រចមងឧប្បតថ មភ េិ បាកលដាយការលធាើ ធាតុ ទ្វំង ៤ ឲ្យលសមើ គ្ននចែេជា
ប្បែច័ យែេ់ ភាពជាអន កមានលរាគតិ ែមានអនាម័ យេអ កាេលប្បើ មានលរាគតិ ែ មានអនាម័ យេអ
ជនកកមម ចផន កខាងកុ សេលនាោះ រចមងបានឱកាស លធាើ កាយេិ ញ្ញាណចែេប្ប្បកប្បជាមួ យសុ ខ
ឲ្យលកើ តបានលដាយងាយ

ញុំងសតា លនាោះឲ្យបានលស្លយលសែកដី សុខផែ ូេកាយអស់កាេយូ រ

អចងាង

ប្បុ គគេលនាោះក៏ រាប្ប់បានថាជាអន កបានលស្លយនូ េលសែកដី សុខចែេ

កាេលប្បើ ែូលែន ោះ

ប្បណា
ដ េមកពី េិបាករប្បស់កុ សេជនកកមម ចែេលកើ តលរឿយៗ តាមទ្វារទ្វំង ៦ ។
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ប្ប្បសិ នលប្បើ ឧប្បតថ មភ កកមម លនាោះជាអកុ សេ រចមងឧប្បតថ មភ លប្ជាមចប្ជងេិ បាករប្បស់
ជនកកមម ចែេជាអកុ សេ ឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រអចងាង ជាលរឿយៗ កន ុងប្បេតតិ កាេលនាោះែូ ែ
គ្នន កាេអកុ សេេិ បាកចែេមានអារមម ណ៍មិ នគួ រប្បាថានប្ប្បប្ពឹ តតលៅលរឿយៗ យ៉ាងលនោះ សតា
លនាោះរចមងលស្លយទុ កខ លទ្វមនសេចែេប្បណា
ដ េមកពី េិបាកលនាោះជាលរឿយៗ តាមផែ ូេចេន កខែោះ
តាមផែ ូេប្តលែៀកខែោះជាលែើ ម មយ៉ាងលទៀត រចមងឧប្បតថ មភ េិបាក លដាយការលធាើ ធាតុ ទ្វំង ៤ មិ នឲ្យ
លសមើ គ្នន ចែេជាប្បែច័ យែេ់ ភាពជាអន កមានលរាគលប្ែើ ន មានអនាម័ យមិ នេអ កាេលប្បើ ជាអន ក
មានលរាគលប្ែើ ន មានអនាម័ យមិ នេអ ជនកកមម ចផន កខាងអកុ សេលនាោះ រចមងបានឱកាសលធាើ
កាយេិ ញ្ញាណចែេប្ប្បកប្បលដាយទុ កខ លនាោះ ឲ្យលកើ តលឡើងបានលដាយងាយ

ជាលហតុ ឲ្យសតា

លនាោះលស្លយនូ េទុ កខ តាមផែ ូេកាយរហូ តអស់កាេយូ រអចងាង ។
សរុ ប្បលសែកដី ថា ឧប្បតថ មភ កកមម ចផន កខាងកុ សេ រចមងឧប្បតថ មភ េិបាករប្បស់ជនកកមម
ចែេជាពួ កែូ ែគ្នននឹ ងខែួន គឺ ជាកុ សេឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រ ទ្វំងញុំងភាេៈជាអន កមានលរាគ
តិ ែ មានអនាម័ យេអ ចែេជាប្បែច័ យែេ់ លសែកដី សុខតាមផែ ូេកាយឲ្យសលប្មែ, ឧប្បតថ មភ កកមម ចផន កខាងអកុ សេ ក៏ មានន័ យែូ ែគ្នន រចមងឧប្បតថ មភ េិបាករប្បស់ជនកកមម ចែេជាពួ កែូ ែ
គ្នននឹ ងខែួន គឺ ជាអកុ សេកមម ឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រ ទ្វំងញុំងភាេៈជាអន កមានលរាគលប្ែើ ន មាន
អនាម័ យមិ នេអ ចែេជាប្បែច័ យែេ់ លសែកដី ទុកខ តាមផែ ូេកាយឲ្យសលប្មែ ។
អាចារយពួ កខែោះលោេថា “ោកយថា ឧប្បតថ មភ េិបាកប្តឹ មចតជាផេូ ប្បចារលវាោរ (ោកយ
លោេអំ ពីផេសំ លៅែេ់ លហតុ ) ចមនពិ ត ឧប្បតថ មភ ជនកកមម នុោះឯង លដាយន័ យប្តង់លនាោះ គឺ
កាេលកើ តលឡើងលហើ យក៏ ឧប្បតថ មភ គឺ ប្បចនថ មកមាែំងឲ្យែេ់ ជនកកមម ចែេជាពួ ករប្បស់ខែួនលនាោះ
ឲ្យមានអំ ណាែកន ុងការញុំងេិ បាកឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ ឧប្បតថ មភ កកមម លនោះ
លទើ ប្បមានទ្វំងប្ប្បលេទជាអតី ត ទ្វំងប្ប្បលេទជាប្បែច ុប្បបនន ” ។
ន័ យមយ៉ាងលទៀត កន ុងប្គ្នចែេលធាើ កមម ជាកុ សេក៏ លដាយ ជាអកុ សេក៏ លដាយ លប្បើ
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មានលែតនាប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្គប្ប់ទ្វំង ៣ កាេ (ឬសូ មបីប្តឹ មចត ២ កាេ) គឺ កាេមុ នលធាើ ១, កាេ
កំពុងលធាើ ១, កាេលប្កាយលធាើ ១, លែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងកាេកំពុងលធាើ ជាអន កលធាើ ឲ្យ
សលប្មែកមម រចមងមានកមាែំងលប្ែើ នជាងលែតនាលប្ដពី លនោះ លទើ ប្បជាជនកកមម លដាយលប្ែើ ន
លែតនាកន ុងកាេ ២ លប្ដពី លនោះ រចមងជាឧប្បតថ មភ កកមម ែូលែន ោះឯង ។
អធិ ប្បាយឧប្បប្បី ឡកកមម
កមម ល្មោះថា ឧប្បប្បី ឡកកមម លប្ោោះមានអតថ ថា ែូ េលៅលប្បៀតលប្បៀន គប្បបីប្ជាប្បថា
ឧប្បប្បី ឡកកមម លនោះ មានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅផា ុយនឹ ងឧប្បតថ មភ កកមម ចែេបានលោេមកលហើ យ គឺ
សូ មបីមិនអាែលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងបាន ែូ ែគ្នននឹ ងឧប្បតថ មភ កកមម ក៏លដាយ ចត ក៏ មានលសែកដី
ខុសចប្បែ កគ្ននអំ ពីឧប្បតថ មភ កកមម គឺ ផា ុយគ្ននលដាយការែូ េលៅលប្បៀតលប្បៀន គឺ ែូ េលៅរារាំងការ
ប្ប្បប្ពឹ តតបានយូ រ ននេិ បាករប្បស់ជនកកមម ។ លប្បើ ជាកុ សេក៏ រចមងលប្បៀតលប្បៀន គឺ រារាំងការ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រ ននេិ បាករប្បស់ជនកកមម ចែេជាអកុ សេ លធាើ ឲ្យេិ បាករប្បស់ជនកកមម
ចផន កខាងអកុ សេលនាោះ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្បេតតិ កាេលនាោះមិ នបានយូ រ

លប្បៀតលប្បៀនេិ បាករប្បស់ជនកកមម ចផន កខាងអកុ សេ
(ការ

មយ៉ាងលទៀត

រចមង

លដាយការលប្បៀតលប្បៀនលហតុ ននពយធិ

ឺ ថាកត់ ) លប្បៀតលប្បៀនលហតុ ននភាពមិ នលសមើ គ្ននរប្បស់ធាតុ ៤ ជាលែើ ម ជាលហតុ ឲ្យេិ បាក

កាយេិ ញ្ញាណចែេប្ប្បកប្បលដាយទុ កខ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានលដាយេំ បាក

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមិ នបានយូ រ

លប្ោោះែូ លចានោះ សតា លនាោះសូ មបីលស្លយលសែកដី ទុកខ ចែេលកើ តមកពី េិបាករប្បស់អកុ សេ រចមង
លស្លយមិ នបានយូ រ ។ សូ មបីឧប្បប្បី ឡកកមម ចែេជាអកុ សេ លប្បៀតលប្បៀនេិ បាករប្បស់ជនកកមម ចែេជាកុ សេ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បតាមទំ នងែូ ែគ្ននលនោះ

លដាយទ្វក់ ទងនឹ ងការែូ េលៅ

លប្បៀតលប្បៀន គឺ រារាំងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រននេិ បាករប្បស់ជនកកមម ចផន កខាងកុ សេ
ែូ េលៅលប្បៀតលប្បៀនភាពលសមើ គ្ននននធាតុ

៤

ប្ប្បកប្បលដាយសុ ខប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានេំ បាក

លប្ោោះែូ លចានោះ

និ ង

ចែេជាលហតុ ឲ្យេិ បាកកាយេិ ញ្ញាណចែេ
សតា លនាោះសូ មបីលស្លយនូ េលសែកដី
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សុ ខចែេលកើ តមកពី េិបាករប្បស់កុ សេ ក៏ លស្លយមិ នបានយូ រលឡើយ ។
សរុ ប្បលសែកដី មក

ឧប្បប្បី ឡកកមម ចផន កខាងកុ សេ

រចមងលប្បៀតលប្បៀនេិ បាករប្បស់

ជនកកមម ចែេផា ុយគ្នននឹ ងខែន
ួ គឺ ជាអកុ សេ មិ នឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រ, ឧប្បប្បី ឡកកមម ចផន ក
ខាងអកុ សេ ក៏ រចមងលប្បៀតលប្បៀនេិ បាករប្បស់ជនកកមម ចែេផា ុយគ្នននឹ ងខែន
ួ គឺ ជាកុ សេ មិ ន
ឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានយូ រ ។
ែំ ចណកអាចារយខែោះលោេថា “សូ មបីោកយថា លប្បៀតលប្បៀនេិ បាករប្បស់ជនកកមម លនោះ
គប្បបីប្ជាប្បថា ជាផេូ ប្បចារលវាោរនុ ោះឯង លសែកដី ពិតលប្បៀតលប្បៀនជនកកមម លដាយប្តង់ចតមដ ង
លដាយការចែេខែួនលកើ តលហើ យក៏ រារាំង គឺ ប្បនថ យកមាែំងរប្បស់ជនកកមម ចែេផា ុយនឹ ងខែួន ឲ្យ
អស់អំ ណាែកន ុងការឲ្យេិ បាកជាប្ប់តគ្ននបានយូ រ កាេលប្បើ ែូលែន ោះ ឧប្បប្បី ឡកកមម លនោះ លទើ ប្បមាន
ទ្វំងប្ប្បលេទជាអតី ត ទ្វំងប្ប្បលេទជាប្បែច ុប្បបនន ” ែូ លែន ោះឯង ។
អធិ ប្បាយឧប្បឃាតកកមម
កមម ល្មោះថា ឧប្បឃាតកកមម លប្ោោះមានអតថ ថា ែូ េលៅកាត់ ោដែ់ លសែកដី ថា ែូ េ
លៅកាត់ ោដែ់ េិ បាករប្បស់កមម ែនទ លដាយការកំចាត់ អំ ណាែកន ុងការញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើង
រប្បស់កមម ែនទលនាោះ ចែេជាកមម មានកមាែំងលខេោយជាង ទ្វំងកន ុងប្បែិ សនធិ កាេ ទ្វំងកន ុងប្បេតតិ កាេ កាេកមម លនាោះអស់អំ ណាែកន ុងការឲ្យេិ បាកលហើ យ ក៏ លធាើ េិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងលដាយខែួន
ឯង ន័ យមយ៉ាងលទៀត សូ មបីកមម ចែេមិ នអាែឲ្យេិ បាកបានលដាយខែួនឯង ចតកាេលកើ តលឡើង
លហើ យក៏ រារាំងការលកើ តលឡើងននេិ បាករប្បស់កមម ែនទ តាមប្ប្បការចែេលោេលហើ យ លប្បើ ក
ឱកាសកន ុងការឲ្យេិ បាកននកមម ែនទលទៀត ល្មោះថា ឧប្បឃាតកកមម នុ ោះឯង ។
សួ រថា ប្ប្បសិ នលប្បើ ឧប្បឃាតកកមម លនោះ កាត់ ោដែ់ ការលកើ តលឡើងននេិ បាករប្បស់កមម
ែនទ លហើ យលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងលដាយខែួនឯងយ៉ាងលនោះលស្លត កាេលប្បើ ែូលែន ោះ នឹ ងមិ នប្ែឡំ
គ្ននជាមួ យជនកកមម លៅលហើ យឬ លប្ោោះកមម នីមួយៗ ក៏ មានការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងែូ ែគ្នន ?
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លឆែើ យថា

មិ នប្ែឡំគ្ននជាមួ យនឹ ងជនកកមម លទ

លប្ោោះថាជនកកមម លនាោះប្តឹ មចតលធាើ

េិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានកិ ែចទ្វក់ ទងជាមួ យការកាត់ ោដែ់ េិ បាករប្បស់កមម ែនទលទ
ែំ ចណក ឧប្បឃាតកកមម សូ មបីមានការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តបានែូ ែគ្នននឹ ងជនកកមម ក៏ មានកិ ែច
ែនទលទៀត គឺ ការែូ េលៅកាត់ ោដែ់ េិ បាករប្បស់កមម ែនទផង កិ ែចចែេពិ លសសលនោះនុ ោះឯង ជា
លហតុ ឲ្យកមម លនោះបានល្មោះថា ឧប្បឃាតកកមម សរុ ប្បលសែកដី មក កមម ណា ជាកុ សេក៏ លដាយ
ជាអកុ សេក៏ លដាយ លធាើ េិបាកឲ្យលកើ តបានលដាយខែួនឯងក៏ លដាយ មិ នអាែលធាើ េិបាកឲ្យលកើ ត
បានលដាយខែួនឯង បានចតលប្បើ កឱកាសឱយកមម ែនទឱយេិ បាកក៏ លដាយ កាេមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកិ ែច ឬការកាត់ ោដែ់ អំ ណាែកន ុងការឲ្យេិ បាករប្បស់កមម ែនទ រចមងបានល្មោះ
ថា ឧប្បឃាតកកមម ទ្វំងអស់ ។
មហគគ តកមម រចមងកាត់ ោដែ់ អំ ណាែកន ុងការញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងននកាមាេែរកមម
ទ្វំងកន ុងប្បែិ សនធិ កាេ ទ្វំងកន ុងប្បេតតិ កាេ លហើ យញុំងេិ បាក គឺ មហគគ តេិ បាករប្បស់ខែួនឲ្យលកើ ត
លឡើងលដាយខែួនឯង មហគគ តកមម ចែេខពស់ជាង រចមងកាត់ ោដែ់ អំ ណា ែកន ុងការញុំងេិ បាកឲ្យ
លកើ តលឡើងរប្បស់មហគគ តកមម ចែេទ្វប្បជាង លហើ យញុំងេិ បាករប្បស់ខែួនឲ្យលកើ តលឡើងលដាយ
ខែួនឯង ែូ ែគ្នន ។
អននដ រិយកមម ៥ យ៉ាង រចមងកាត់ ោដែ់ អំ ណាែកន ុងការញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងរប្បស់
លោកិ យកុ សេកមម

និ ងអកុ សេកមម ែនទលទៀតទ្វំងអស់

លហើ យញុំងេិ បាករប្បស់ខែួនឲ្យ

លកើ តលឡើងលដាយខែួនឯង ។
ប្បណា
ដ មគគ កមម ទ្វំងឡាយ មានលស្លតាប្បតតិ មគគ ជាលែើ ម លស្លតាប្បតតិ មគគ រចមងកាត់ ោដែ់
អំ ណាែកន ុងការញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តកន ុងអបាយរប្បស់អកុ សេកមម និ ងរចមងកាត់ ោដែ់ អំ ណាែ
កន ុងការញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តកន ុងេពទី ៨ រប្បស់កុ សេកមម និ ងសូ មបីរប្បស់អកុ សេកមម ចតមិ ន
បានលធាើ េិបាកមានប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម កន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅឲ្យលកើ តលឡើងលដាយខែួនឯងលឡើយ លប្ោោះ
មគគ កមម ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលែើ មបីកាត់ ោដែ់ នូ េេែដ ៈ

បានចតផដ េ់ឱកាសឲ្យកុ សេកមម ចែេប្ប្បណីត
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ែនទលទៀតបានឱយេិ បាក

ជាលហតុ ឲ្យលោកលកើ តកន ុងទី ណាក៏ លដាយ

ជាអន កែេ់ ប្ពមលដាយ

ប្តកូ េ ប្ទពយសមបតតិ ជាលែើ ម ឬជាលទេតាចែេរុ ងលរឿងជាងពួ កលទេតាែនទ លដាយអារមម ណ៍
ចែេជាទិ ពា ជាលែើ ម សូ មបីមគគ កមម ែ៏លសស មានសកទ្វគ្នមិ មគគ ជាលែើ ម ប្បណឌិតគប្បបីប្ប្បកប្ប
លសែកដី តាមសមគួ រ តាមទំ នងែូ ែគ្ននលនោះែុ ោះ ។
កមម ៤ យ៉ាងជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងប្បរិ យយននការឲ្យផេ
ល្មោះថា កមម មាន ៤ យ៉ាង ទ្វក់ ទងនឹ ងប្បរិ យយននការឲ្យផេ គឺ គរុ កកមម ១,
អសនន កមម ១, អាែិ ណណកមម ១ និ ងកែតាតកមម ១ ។
អធិ ប្បាយកមម ៤ យ៉ាង ទ្វក់ ទងនឹ ងប្បរិ យយននការឲ្យផេ
ោកយថា

ទ្វក់ ទងនឹ ងប្បរិ យយននការឲ្យផេ

គឺ មានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅទ្វក់ ទងនឹ ង

ប្បរិ យយ គឺ េំ ដាប្ប់ននការឲ្យេិ បាក លដាយន័ យថា ប្ប្បសិ នលប្បើ កមម លនោះមាន កមម លនោះរចមងឲ្យ
េិ បាកមុ ន ប្ប្បសិ នលប្បើ កមម លនោះមិ នមាន កមម លនោះរចមងឲ្យេិ បាកមុ ន កន ុងោកយថា រចមងឲ្យេិ បាក
មុ ន លនោះ គប្បបីប្ជាប្បថា លោកសំ លៅែេ់ ការឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ ជាសំ ខាន់ មិ នបានសំ លៅែេ់
ការឲ្យប្បេតតិ េិ បាកជាសំ ខាន់ លទ សូ មបីកមម ចែេឲ្យេិ បាកកន ុងប្បែិ សនធិ កាេ រចមងឲ្យេិ បាកកន ុង
ប្បេតតិ កាេផងក៏ លដាយ ។
អធិ ប្បាយគរុកកមម
កមម ល្មោះថា គរុ កកមម លប្ោោះមានអតថ ថា ជាកមម ធាន់ ។ ល្មោះថា កមម ធាន់ បានែេ់
កមម ចែេមានលទ្វសលប្ែើ ន

និ ងមានអានុ ភាពលប្ែើ ន

កមម ទ្វំងឡាយែនទលទៀតចែេលធាើ ទុក

លហើ យ មិ នអាែរារាំងកន ុងការឲ្យេិ បាកបាន ។
កន ុងប្បណា
ដ កុ សេកមម និ ងអកុ សេកមម ទ្វំងឡាយ អននដ រិយកមម ៥ យ៉ាង គឺ ៖
១- មាតុ ឃាត

ការសមាែប្ប់មាតា,

២- ប្បិ តុឃាត

ការសមាែប្ប់ប្បិ តា,
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៣- អរហនដ ឃាត

ការសមាែប្ប់ប្ពោះអរហនដ ,

៤- លោហិ តុប្បាទ

ការលធាើ ប្ពោះលោហិ តរប្បស់ប្ពោះពុ ទធឲ្យពុ រពងលឡើង,

៥- សងឃលេទ

ការប្បំ ចប្បកសងឃ ។

ល្មោះថា ជាគរុ កកមម ចផន កខាងអកុ សេ លប្ោោះជាកមម ធាន់ លដាយអំ ណាែមានលទ្វស
លប្ែើ ន

លោេគឺ រចមងញុំងេិ បាកប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងនរកកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅយ៉ាងពិ ត

ប្បាកែ ចែេកមម ែនទៗ មិ នអាែរារាំងបាន លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បុ គគេណាលធាើ អននដ រិយកមម ទ្វំងលនោះ
លហើ យ សូ មបីប្តឹ មចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្បុ គគេលនាោះប្បនាាប្ប់ពី ស្លែប្ប់លៅ រចមងែូ េលៅកាន់ នរកកន ុង
េពប្បនាាប្ប់លៅយ៉ាងពិ តប្បាកែ ែូ ែជាប្បុ គគេទ្វំងឡាយ មានប្ពោះបាទអជាតសតត ុ ប្ពោះលទេទតត
ជាលែើ ម កមម ៥ យ៉ាង មានការសមាែប្ប់មាតាជាលែើ ម លោកលៅថា “អននដ រិយកមម ” លប្ោោះជាកមម
ចែេមានផេកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់លៅ គឺ កន ុងជាតិ ប្បនាាប្ប់លៅ នុ ោះឯង ។
ចផន កខាងកុ សេ មហគគ តកមម គឺ សមាប្បតតិ ៨ ឬ ៩ ល្មោះថា គរុ កកមម លប្ោោះជាកមម
ធា ន់ លដាយអំ ណាែមានអានុ ភាពលប្ែើ ន ចែេប្បុ គគេរកាបានេអ មិ នឲ្យេិ នាស រចមងញុំង
េិ បាកប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងប្ពហម លោកជាន់ លនាោះៗ តាមសមគួ រែេ់ កមម ចែេកមម ែនទ
មិ នអាែរារាំងកន ុងការឲ្យេិ បាកបាន លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បុ គគេណាក៏ លដាយ ប្ប្បសិ នលប្បើ សលប្មែ
្នសមាប្បតតិ កាេលប្បើ ្នលនាោះមិ នេិ នាស លប្កាយអំ ពីចប្បកធាែយរាងកាយស្លែប្ប់លៅ លគ
រចមងែូ េែេ់ ប្ពហម លោកកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅយ៉ាងពិ តប្បាកែ ែូ ែជាប្បុ គគេទ្វំងឡាយ មាន
កាេលទេិ េតាប្បស និ ងអាឡារតាប្បសជាលែើ ម ។
ប្ប្បសិ នលប្បើ លធាើ កមម ទ្វំង ២ យ៉ាង គឺ សលប្មែមហគគ តកមម មុន ខាងលប្កាយមកលធាើ
អននដ រិយកមម មហគគ តកមម រចមងេិ នាសលៅ អននដ រិយកមម នុោះឯង រចមងលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តកន ុង
នរក ែូ ែជាអននដ រិយកមម រប្បស់ប្ពោះលទេទតត ែូ លចានោះ ោកយថា “លធាើ អននដ រិយកមម មុន ខាង
លប្កាយមកបានសប្មែមហគគ តកមម ”ែូ លែន ោះ មិ នអាែមានបានលឡើយ លប្ោោះអននដ រិយកមម ទ្វំង
ជាសគ្នគេរណៈ (ោមសួ គ៌ ) ទ្វំងជាមគ្នគេរណៈ (ោមមគគ ) លប្ោោះែូ លចានោះ រចមងោម គឺ រារាំង
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មិ នឲ្យប្បុ គគេលនាោះបានសលប្មែ្នសមាប្បតតិ ឬមគគ លឡើយ ។ ប្ប្បសិ នលប្បើ គរុ កកមម ទ្វំងលនោះ
ណាមួ យមាន, គរុ កកមម លនោះរចមងឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ មុនកមម ែនទ ។
អធិ ប្បាយអាសនន កមម
ល្មោះថា អាសនន កមម លប្ោោះមានអតថ ថា ជាកមម ចែេប្បុ គគេរេឹ កបានលៅលពេជិ ត
ស្លែប្ប់ ឬ បានលធាើ ទុកកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់លនាោះ ។ ោកយថា កមម ចែេប្បុ គគេរេឹ កបានលៅលពេ
ជិ តស្លែប្ប់ លនោះ គឺ កមម ចែេប្បុ គគេលធាើ ទុកមដ ងក៏ លដាយ លប្ែើ នែងក៏ លដាយ លហើ យរេឹ កបានកន ុង
លេោជិ តស្លែប្ប់ គឺ កន ុងមរណាសនន កាេ មុ នមរណាសនន េិថីែិតត ប្បនដិ ែ ែូ ែជាកមម រប្បស់ប្ពោះនាង
មេែិ កាលទេី ជាលែើ ម ែំ ចណកោកយថា បានលធាើ ទុកកន ង
ុ លពេជិ តស្លែប្ប់លនាោះ មានលសែកដី ថា មិ ន
បានលធាើ មកពី មុនលទ ចតប្បារពធ លធាើ កនុងលពេជិ តស្លែប្ប់ គឺ កន ុងមរណាសនន កាេនុ ោះឯង ែូ ែជាកមម
រប្បស់ទមិ ឡអន កយមទ្វារនគរ ចែេប្ប្បកប្បអាជី ពជាប្ោនសនា ូែអស់ ៥០ ឆ្លនំ ចែេតាំងែិ តត
សមាទ្វនសី េកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ តាមចែេលោកលោេទុ កកន ុងអែា កថាអងគត
ុ ត រនិ កាយលនាោះ
ែូ លចានោះ ។
កន ុងការឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ ប្ប្បសិ នលប្បើ គរុ កកមម មិនមាន គឺ សតា មិ នបានលធាើ ទុក អាសនន កមម នុោះឯងនឹ ងឲ្យផេមុ ន លប្ោោះលៅជិ តមាត់ ទ្វារគឺ លសែកដី ស្លែប្ប់ ។
លប្ប្បៀប្បែូ ែជា កាេលគលប្បើ កទ្វារលប្កាេចែេលពញលដាយហា ូងលគ្ន លគ្នែនទៗ ចែេ
មានកមាែំង សូ មបីជាលគ្នលពញលប្ប្បើ ឬលគ្នស្លាេក៏ លដាយ ចតលៅប្បរិ លេណែុ ងលប្កាេ រចមង
លែញអំ ពីលប្កាេភាែមមុ នលគ្នែនទមិ នបានលឡើយ លគ្នចែេលៅជិ តមាត់ លប្កាេនុ ោះឯង រចមង
លែញបានមុ ន សូ មបីជាលគ្នចាស់មានកមាែំងលខេោយក៏ លដាយ ទ្វំងលនោះលប្ោោះលហតុ ចែេលៅជិ ត
ទ្វារលប្កាេនុ ោះឯងយ៉ាងណា កន ុងប្បណា
ដ កុ សេកមម និងអកុ សេកមម ទ្វំងឡាយ កាេគរុ កកមម
មិ នមាន អាសនន កមម រចមងឲ្យផេ គឺ ឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ មុន លប្ោោះលហតុ អាី លប្ោោះលៅជិ តមាត់
ទ្វារ គឺ លសែកដី ស្លែប្ប់ក៏ យ៉ាងនុ ោះឯង ។
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អធិ ប្បាយអាែិ ណណកមម
កមម ល្មោះថា អាែិ ណណកមម លប្ោោះមានអតថ ថា ជាកមម ចែេសតា លធាើ ទុកលរឿយៗ ឬសូ មបី
លធាើ ទុកមដ ង មានការរេឹ កលរឿយៗ ។ ោកយថា ចែេសតា លធាើ ទុកលរឿយៗ គឺ លធាើ ជាប្ប្បចាំ ជា
ប្ប្បប្កតី ជាកមម ចែេលធាើ ទុកលប្ែើ ន លប្ោោះលហតុ លនាោះ កន ុង អែា កថាលោកលទើ ប្បលៅល្មោះមយ៉ាង
លទៀតថា ោហុ េែកមម ចប្ប្បថា កមម ចែេសតា លធាើ ទុកលប្ែើ ននុ ោះឯង ។ ោកយថា សូ មបីលធាើ ទុកមដ ង
មានការរេឹ កលរឿយៗ គឺ លធាើ ទុកប្តឹ មចតមដ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះក៏ លដាយ ក៏ មានការរេឹ កែេ់ លរឿយៗ
ចែេជាកុ សេក៏ លធាើ ប្បីតិលស្លមនសេឲ្យលកើ តប្គប្ប់ប្គ្នចែេរេឹ កែេ់

ចែេជាអកុ សេក៏

លធាើ ការលដដប្កោយែិ តតឲ្យលកើ តលឡើង ែេ់ នូ េភាេៈជាកមម ចែេមានកមាែំងខាែំងជាងកមម លប្ដ
ពី លនោះ (គឺ កមម ចែេមិ នបានលធាើ ទុកលរឿយៗ ឬកមម ចែេមិ នបានលធាើ ការរេឹ កលរឿយៗ) លប្ោោះ
លហតុ ចែេលធាើ លរឿយៗ ឬរេឹ កែេ់ លរឿយៗ នុ ោះឯង ចតងប្គប្បសងកត់កមម ចែេលខេោយកមាែង
ំ
លប្ដពី លនោះ លហើ យឲ្យេិ បាកែូ ែជាអន កប្ប្បយុ ទធ ២ ពួ កចែេែុ ោះកាន់ សមរេូ មិ ពួ កចែេមាន
កមាែំងខាែំងជាង រចមងលធាើ ភាគី មាខងលទៀតឲ្យប្បរាជ័ យលហើ យែលណដើមយកជ័ យេូ មិ បានែូ លចានោះ ។
កមម ចែេប្បុ គគេលធាើ លរឿយៗ បានល្មោះថា អាែិ ណណកមម មានកមាែំងជាងកមម ែនទ អាែ
ឲ្យប្បែិ សនធិ មុនកមម ែ៏លសស ក៏ េមមល ើ ញបានែាស់ោស់លហើ យ ចតថាកមម ចែេលធាើ ប្តឹ មចត
មដ ងក៏ បានល្មោះថា អាែិ ណណកមម លដាយលហតុ ប្តឹ មចតរេឹ កែេ់ លរឿយៗ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលនាោះ យេ់
លសែកដី បានលដាយេំ បាក លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បណឌិតគប្បបីនាំយកលរឿងចែេលោកលោេទុ កកន ុង
អែា កថា

មានលរឿងប្ពោះបាទទុ ែា គ្នមិ នីអេ័ យចែេប្បរាជ័ យកន ុងការប្ប្បយុ ទធ

មកជាស្លធក

លែើ មបីឲ្យជាក់ ែាស់កន ុងលសែកដី លនោះែុ ោះ ។
កាេលប្បើ គរុ កកមម និ ងអាសនន កមម មិនមាន អាែិ ណណកមម លនោះឯង ជាកុ សេក៏ លដាយ ជា
អកុ សេក៏ លដាយ រចមងលធាើ េិបាកប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅ មុ នកមម ែ៏លសស ។
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អធិ ប្បាយកែតាតកមម
កមម ល្មោះថា កែតាតកមម

លប្ោោះមានអតថ ថា ជាកមម ចែេសតា ប្តឹ មចតបានលធាើ ទុក

លសែកដី ថា ជាកមម ចែេមិ នែេ់ នូ េភាេៈជាគរុ កកមម ជាលែើ ម លៅបានថា កមម ក៏ លដាយប្តឹ ម
ចតសតា បានលធាើ ទុកប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។ អធិ ប្បាយលសែកដី ប្បនដិ ែលទៀតថា ជាកមម មួយលដាយចឡក
ចែេមិ នរាប្ប់ែូ េកន ុងកមម ៣ យ៉ាងខាងលែើ មចែេបានលោេមកលហើ យ ជាកមម ចែេសតា លធាើ
ទុ កលដាយអំ ណាែការមិ នែឹ ង ឬលេែ ែស្លមរតី ។
ោកយថា លធាើ ទុ កលដាយអំ ណាែការមិ នែឹ ង ឬលេែ ែស្លមរតី គឺ លដាយអំ ណាែការមិ នែឹ ង
គឺ ការមិ នែឹ ងខែួន មិ នមានមនសិ ការ មិ នល ើ ញស្លរសំ ខាន់ កន ុងការលធាើ ឬលធាើ លដាយលេែ ែស្លមរតី
គឺ មិ នមានការតាំងែិ តត មិ នមានការប្តិ ោះរិ ោះមុ នលធាើ លនាោះ លធាើ រួែលហើ យក៏ លេែ ែស្លមរតី លៅមិ ននឹ ក
ែេ់ លទៀត លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ ក៏ មានកមាែំងកន ុងការឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ ។
លប្ប្បៀប្បែូ ែជា ល

ើ សាួតចែេមនុ សេឆក ួតប្គចេងលៅ រចមងលោោះលៅធាែក់ កន ុងទី ណា

មួ យក៏ បាន យ៉ាងណា កែតាតកមម លនោះក៏ យ៉ាងលនាោះចែរ បានឱកាសក៏ ឲ្យេិ បាករប្បស់ខែួន លោេ
គឺ ប្ប្បសិ នលប្បើ កមម ប្បីយ៉ាងខាងលែើ មមិ នមានលទ ក៏ រចមងឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ កនុង េពខាងមុ ខណា
មួ យ តាមសមគួ រែេ់ កមម សរុ ប្បលសែកដី ថា លប្បើ គរុ កកមម មាន គរុ កកមម ក៏នឹ ងឲ្យផេលដាយ
អំ ណាែប្បែិ សនធិ មុន លប្បើ គរុ កកមម មិនមាន អាសនន កមម ក៏នឹងឲ្យផេ លប្បើ អាសនន កមម មិនមាន
អាែិ ណណកមម ក៏នឹ ងឲ្យផេ លប្បើ អាែិ ណណកមម មិនមានលទៀត ប្គ្នលនោះនឹ ងជាវារៈរប្បស់កែតាតកមម ។
ែំ ចណក

ប្ពោះពុ ទធទតត

អន កចតងគមពី រអេិ ធមាមេតារ

យេ់ ប្សប្បការឲ្យផេរប្បស់

អាែិ ណណកមម មុនអាសនន កមម លរឿងលនោះ ប្បណឌិតគប្បបីសលប្មែលសែកដី បាន លដាយោកយឧប្បមា
លដាយហា ូងលគ្នចែេលគចេងលែញពី លប្កាេចែេបានលោេមកលហើ យលនាោះែុ ោះ ។
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កមម ៤ យ៉ាងជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកាេចែេឲ្យផេ
ល្មោះថា កមម មាន ៤ យ៉ាង ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកាេចែេឲ្យផេ គឺ ទិែា ធមម លេទនី យកមម ១, ឧប្បប្បជជ លេទនី យកមម ១, អប្បរាប្បរលេទនី យកមម ១, អលោសិ កមម ១ ។
អធិ ប្បាយកមម ៤ យ៉ាង ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកាេចែេឲ្យផេ
ោកយថា ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកាេចែេឲ្យផេ គឺ ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងកាេចែេឲ្យផេ ៣
កាេ យ៉ាងលនោះគឺ កន ង
ុ ប្បែច ុប្បបនន កាេ ១, កន ុងកាេប្បនាាប្ប់ពី ប្បែច ុប្បបនន កាេ ១, កន ុងកាេណាមួ យ
ប្បនាាប្ប់ពី លនាោះ ១ ។
អធិ ប្បាយទិ ែា ធមម លេទនី យកមម
អតត ភាពចែេមានប្ប្បែកេ គឺ ជាប្បែច ុប្បបនន ល្មោះថា ទិ ែា ធមម កមម ល្មោះថា ទិ ែា ធមម លេទនី យកមម លប្ោោះមានអតថ ថា ជាកមម ចែេសតា គប្បបីលស្លយ លដាយអំ ណាែការលស្លយេិ បាកកន ុង
អតត ភាពប្បែច ុប្បបនន លនាោះ ។
កន ុងប្បណា
ដ ជេនេិ ថីែិតត ចែេមានជេនៈសា ុោះលៅ ៧ ខណៈ លដាយភាេៈជាកុ សេកដី
អកុ សេកដី

លែតនាកន ុងជេនៈខណៈែំ ប្បូង

សូ មបីមានកមាែំងក៏ មិនខាែំងកាែ

លប្ោោះមិ នបាន

អាលសេនប្បបែច័ យអំ ពីជេនៈមុ នលនោះ លប្ោោះលហតុ ចែេលទើ ប្បចតលកើ តលឡើងជាខណៈែំ ប្បូងនុ ោះឯង
លប្ោោះែូ លចានោះ សូ មបីមានអានុ ភាពលធាើ េិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងបាន ក៏ មិនអាែលធាើ ឲ្យលកើ ត លឡើងបាន
កន ុងេពប្បនាាប្ប់ៗ លៅ រចមងលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងបានកន ុងអតត ភាពប្បែច ុប្បបនន លនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លទើ ប្ប
មានចតេិ បាកប្ប្បលេទអលហតុ ក ចតមយ៉ាងកន ុងប្បេតតិ កាេ តាមផែ ូេចេន ក គឺ ែកខ ុេិញ្ញាណខែោះ តាម
ផែ ូេប្តលែៀក គឺ លស្លតេិ ញ្ញាណខែោះជាលែើ ម ែូ ែលែើ មល

ើ ចែេឲ្យផេប្តឹ មចតោក មិ នបានឲ្យ

ផេជាចផែ ែូលចានោះ ។
មយ៉ាងលទៀត កន ុងប្គ្នចែេជេនេិ ថីែូែលោេលនោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង
ប្បុ គគេចែេមានគុ ណេិ លសស លែតនាកន ុងជេនខណៈែំ ប្បូងចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែ
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ជួ យឧប្បការៈកដី លដាយអំ ណាែលសែកដី ប្ប្បទូ សរា៉ាយកដី រចមងញុំងផេេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងកន ុង
រវាង ៧ នថា ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ចផន កខាងកុ សេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែជួ យឧប្បការៈលនាោះ

ែូ ែជាលែតនា

កមម រប្បស់កាកេេិ យលសែាី ជាលែើ ម ចែេបានប្បលងាអនថាាយនូ េអាោរែេ់ ប្ពោះមោកសេប្បៈ
ចែេលែញពី និលរាធសមាប្បតតិ កន ុងនថា លនាោះ
បានជាលសែាី កនុងនថា លនាោះ

ចមនពិ ត

ជាលហតុ ឲ្យគ្នត់ បានទទួ េសមបតតិ យ៉ាងលប្ែើ ន

កន ុងប្គ្នថាាយទ្វនលនាោះ

លប្បើ មានការែេ់ ប្ពមលដាយ

ទកខិ ណាេិ សុទធិ (លហតុ ប្បរិ សុទធ ននទកខិ ណា) ៤ ប្ប្បការ គឺ ៖
១- ប្បែច យនំ ធមមិ កតា ប្បែច័ យទ្វំងឡាយចែេនឹ ងថាាយលនាោះបានមកលដាយធម៌ ,
២- លែតនាមហតត ំ លែតនា (ចែេតាំងែិ តតនឹ ងថាាយ) មានសភាពខាែំងកាែ លដាយ
អំ ណាែការតាំងែិ តត ថាាយលដាយសទ្វធែ៏ មានកមាែំង,
៣- េតថ ស
ុ មបតតិ េតថ ុសមបតតិ គឺ ប្បុ គគេចែេជាប្បែិ គ្នគហកៈ ជាប្ពោះខីណាប្សព,
៤- គុ ណាតិ លរកតា ប្ពោះខីណាប្សពចែេជាប្បែិ គ្នគហកៈលនាោះ ជាអន កនប្កចេង លដាយ
គុ ណានុ ភាព គឺ លែញអំ ពីនិលរាធសមាប្បតតិ ថមី ៗ ។
ែូ លែន ោះលហើ យ

លែតនាកន ុងជេនៈខណៈែំ ប្បូងលនាោះ

រចមងឲ្យផេកន ុងេពជាមួ យគ្នន

នុ ោះឯង និ ងកន ុងរវាង ៧ នថា ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ លប្បើ មិនបានទកខិ ណាេិ សុទធិ ៤ ប្ប្បការលនោះលទ លែតនាកន ុង
ជេនៈខណៈែំ ប្បូងលនាោះ

ក៏ មានកមាែំងប្តឹ មចតលធាើ េិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងេពជាមួ យគ្ននលនាោះ

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានការកំណត់ ែាស់ោស់ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងរយៈលពេថា កន ុងរវាង ៧ នថា ឬ
១៥ នថា ឬ ១ ចខជាលែើ មលឡើយ ។
កន ុងចផន កអកុ សេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែលសែកដី ប្ប្បទូ សរា៉ាយលនាោះ

ែូ ែជា

លែតនាកមម រប្បស់ននា យកេ ចែេវាយប្ពោះស្លរី ប្បុតតចែេកំពុងែូ េនិ លរាធសមាប្បតតិ ថមី ៗ ជា
លែើ មែូ លចានោះ

កន ុងប្បណា
ដ លែតនាទ្វំងលនាោះ

លែតនាកន ុងជេនែិ តតខណៈែំ ប្បូងរចមងញុំងេិ បាក
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ចែេមិ នគួ រប្បាថានឲ្យលកើ តលឡើងែេ់ ជនទ្វំងលនាោះកន ុងរវាង ៧ នថា នុោះឯងែូ ែគ្នន លប្បើ ជាប្ប់ទ្វក់ ទង
នឹ ងការប្ប្បទូ សរា៉ាយែេ់ ប្បុ គគេលប្ដពី លនោះ ក៏ មានអំ ណាែប្តឹ មចតញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងកន ុង
េពលនាោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

មិ នមានការកំណត់ ែាស់ោស់ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងលពេលេោែូ ែគ្នននឹ ងពួ ក

កុ សេនុ ោះឯង ។
លែតនាកន ុងជេនៈខណៈែំ ប្បូងលនោះ លប្ោោះលហតុ ចែេមិ នមានកមាែំងខាែំង លទើ ប្បឲ្យផេឲ្យ
េិ បាកបានែំ លោោះកន ុងប្បែច ុប្បបនន លនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លប្បើ មិនមានឱកាសនឹ ងឲ្យផេបាន
កន ុងរយៈលេោចែេខែួនអាែនឹ ងឲ្យបាន រចមងជាអលោសិ កមម លៅ មិ នមានផេ មិ នមានេិ បាក
លសែកដី លនោះ ែូ ែជានាយប្ោនយិ តធន ូបាញ់ប្ពួញលៅ លប្បើ បាញ់មិនខុស ក៏ នឹងលធាើ ឲ្យសតា ែួ េកន ុង
ទី លនាោះ លប្បើ បាញ់ខុស សតា ក៏ នឹងលបាេលៅមិ នងាកលប្កាយ ែូ លចានោះ ការបានឱកាសលធាើ េិបាកឲ្យ
លកើ តលឡើងននទិ ែា ធមម លេទនី យកមម ែូ ែជាការចែេប្ពួញសា ុោះលៅប្តូេសតា , ការែេ់ នូ េភាពជា
កមម ចែេមិ នមានេិ បាក គឺ ជាអលោសិ កមម ែូ ែជាការបាញ់ខុស ែូ លចានោះឯង ។
អធិ ប្បាយឧប្បប្បជជ លេទនី យកមម
កមម ចែេសតា ប្តូេែូ េែេ់ កន ុងអតត ភាពប្បនាាប្ប់ពី អតត ភាពប្បែច ុប្បបនន លហើ យលទើ ប្បលស្លយ
េិ បាកបានល្មោះថា ឧប្បប្បជជ លេទនី យកមម លសែកដី ថា ជាកមម ចែេឲ្យេិ បាកកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅ ។
កន ុងប្បណា
ដ ជេនែិ តត ៧ ខណៈ ចែេមានន័ យែូ ែបានលោេលហើ យនុ ោះឯង លែតនាកន ុង
ជេនៈខណៈទី ៧ ចែេឲ្យសលប្មែលសែកដី ប្បាថានកន ុងការឲ្យទ្វនជាលែើ ម ឬកន ុងការសមាែប្ប់សតា
ជាលែើ ម ជាឧប្បប្បជជ លេទនី យកមម ឲ្យេិ បាកកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នហួ សពី លនាោះលទ លែតនា
កន ុងជេនៈខណៈទី ៧ លនោះ សូ មបីមានកមាែំងខាែំងជាងលែតនាកន ុងខណៈទី ១ លប្ោោះការចែេបាន
ជេនែិ តតខណៈទី ១ ែេ់ ទី ៦ ជាអាលសេនប្បបែច័ យក៏ ពិត លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ កាេលកើ តលឡើងជា
ខណៈែុ ងលប្កាយជិ តធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ រចមងមានកមាែំងថយែុ ោះលៅមួ យចផន ក មិ នលពញលេញ
លទើ ប្បមានអំ ណាែលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងេពតលៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

ទ្វំងកន ុងប្បែិ សនធិ កាេ

និ ង
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ប្បេតតិ កាេ លប្បើ កនុងេពខាងមុ ខលនាោះមិ នមានឱកាសឲ្យផេ ក៏ អស់ឱកាសរប្បស់ខែួនលៅ រចមងជា
អលោសិ កមម មិ នមានផេ មិ នមានេិ បាក ែំ លោោះមហគគ តកមម គឺ សមាប្បតតិ ៨ ឬ ៩ និ ង
អននដ រិយកមម

៥ ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ចែេឲ្យផេ ឲ្យេិ បាកកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅពិ តប្បាកែ មិ នជា

អលោសិ កមម លឡើយ លប្ោោះជាកមម ធាន់ ។
មយ៉ាងលទៀត ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បុ គគេចែេបានសមាប្បតតិ លប្ែើ ន លប្បើ មិនមានអធយប្ស័ យមិ ន
មានែិ តតប្បលងាអនលៅទ្វក់ ទងនឹ ងេពចែេគប្បបីែេ់ ណាមួ យ ជាលរឿងមួ យលដាយចឡក ែូ ែអន ក
ចែេមានប្បុ ញ្ញាធិ ការលប្ែើ ន មានប្ពោះលោធិ សតា ជាលែើ ម ែំ លោោះសមាប្បតតិ មួ យចែេខពស់ប្បំ ផុត
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងជាឧប្បប្បជជ លេទនី យកមម ញុំងផេ ញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅ
សមាប្បតតិ ែ៏ លសសរចមងែេ់ នូ េភាពជាអលោសិ កមម លៅ ។
សូ មបីអននដ រិយកមម ៥ ក៏ ែូែគ្នន លប្បើ ប្បុគគេលនាោះលធាើ អននដ រិយកមម លប្ែើ នយ៉ាងអននដ រិយកមម ចែេធា ន់ប្បំ ផុតមួ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងជាឧប្បប្បជជ លេទនី យកមម ញុំងផេ ញុំងេិ បាកឲ្យលកើ ត
លឡើងកន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅ អននដ រិយកមម ែ៏លសសរចមងែេ់ នូ េភាពជា អលោសិ កមម ។
ប្បណា
ដ អននដ រិយកមម ៥ យ៉ាងលនាោះ អននដ រិយកមម គឺ សងឃលេទនុ ោះឯងធា ន់ប្បំ ផុត ប្បនាាប្ប់
មកបានែេ់ លោហិ តុប្បាទ ប្បនាាប្ប់មកលទៀតបានែេ់ អរហនដ ឃាត ប្បនាាប្ប់មកលទៀតបានែេ់
មាតុ ឃាត ឬប្បិ តុឃាត អាប្ស័ យលេើ មាតាមានគុ ណធម៌ ជាងប្បិ តា ឬប្បិ តាមានគុ ណធម៌ ជាង
មាតា ប្ប្បសិ នលប្បើ មាតាមានគុ ណធម៌ ជាងប្បិ តា មាតុ ឃាតជាកមម ចែេធា ន់ជាង សូ មបីប្បិតាមាន
គុ ណធម៌ ជាងមាតា ក៏ មានអតាថធិ ប្បាយទំ នងែូ ែគ្នន, ប្ប៉ាុ ចនដ ប្ប្បសិ នលប្បើ មាតា និ ងប្បិ តាលសមើ គ្នន
លដាយគុ ណធម៌ មានសី េជាលែើ មកដី លដាយបាប្បធម៌ មានភាេៈជាអន កប្ទុសដសី េជាលែើ មកដី ការ
សមាែប្ប់មាតាជាកមម ចែេធា ន់ជាង
ប្បិ តា ែូ លែន ោះឯង ។

លប្ោោះមាតាមានគុ ណមានឧប្បការៈែំ លោោះប្បុ ប្តលប្ែើ នជាង

211
វ ីថិម្ុតតសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៥

អធិ ប្បាយអប្បរាប្បរលេទនី យកមម
កមម មានេិ បាកចែេគប្បបីលស្លយកន ុងេពតៗលៅ

គឺ កន ុងអតត ភាពែនទអំ ពីអតត ភាព

ប្បែច ុប្បបនន និ ងអតត ភាពប្បនាាប្ប់លៅណានី មួយ ល្មោះថា អប្បរាប្បរលេទនី យកមម ។ កចនែ ងខែោះ
លៅថា អប្បរាប្បរិ យលេទនី យកមម ។
ប្បណា
ដ ជេនែិ តត ចែេសា ុោះលៅ ៧ ខណៈ តាមន័ យែូ ែចែេបានលោេលហើ យ នុ ោះឯង
លែតនាកន ុងជេនៈ ៥ ខណៈ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងរវាងជេនៈខណៈែំ ប្បូង និ ងជេនៈខណៈែុ ង
លប្កាយ រចមងមិ នែេ់ នូ េភាពជាទិ ែា ធមម លេទនី យកមម ជាលែើ ម លប្ោោះប្បាសចាកលហតុ ននភាពជា
ទិ ែា ធមម លេទនី យកមម ជាលែើ ម តាមចែេលោេមកលហើ យ មានកមាែំងខាែំងលប្ោោះបាន អាលសេនប្បបែច័ យអំ ពីជេនៈខណៈមុ ន រចមងជាអប្បរាប្បរលេទនី យកមម ឲ្យេិ បាកទ្វំងកន ុងប្បែិ សនធិ កាេ និ ង
កន ុងប្បេតតិ កាេ កន ុងេពទី ៣ ជាលែើ មលៅ (រាប្ប់េពប្បែច ុប្បបនន ជាេពទី ១) កាេបានឱកាសកន ុង
លេោណាមួ យ

លប្ោោះមិ នខាោះនូ េសភាេៈកន ុងការឲ្យេិ បាក

កាេសងារេែដ លៅប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

ល្មោះថា ឱកាសនឹ ងជាអលោសិ កមម លនាោះមិ នមានលឡើយ ។
លប្ប្បៀប្បែូ ែជា ប្ោនសុ នខជួ ប្បសតា លហើ យចេងចឆក លៅ ចឆក លនាោះនឹ ងលែញតាមសតា លនាោះ
លៅមិ ន

ប្ប់ ទ្វន់ កន ុងទី ណាក៏ ខាំកនុងទី លនាោះ កាេលប្បើ មិនទ្វន់ ក៏ លែញតាមតលៅលទៀត យ៉ាងណា

អប្បរាប្បរលេទនី យកមម លនោះក៏ យ៉ាងលនាោះចែរ

បានឱកាសកន ុងទី ណា

និ ងលពេណាក៏ រចមងឲ្យ

េិ បាកកន ុងទី លនាោះ និ ងលពេលនាោះ កាេចែេមិ នទ្វន់ បានឱកាសក៏ ជាប្ប់តាមតលៅលទៀតែូ លចានោះ
សតា ចែេបានល្មោះថា រួ ែផុ តអំ ពីអប្បរាប្បរលេទនី យកមម លនោះមិ នមានលឡើយ លសែកដី ថា មិ ន
ជាអលោសិ កមម ែរាប្បណាចែេសងារេែដ លៅប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ។
អធិ ប្បាយអលោសិ កមម
កមម ចែេគប្បបីលោេបានយ៉ាងលនោះថា “កមម មានលហើ យ េិ បាករប្បស់កមម លនាោះមិ នមាន
លហើ យ មិ នកំពុងមាន ឬនឹ ងមិ នមាន” ែូ លែន ោះ ល្មោះថា អលោសិ កមម ។ អធិ ប្បាយថា កមម មាន
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លហើ យ លោេគឺ លធាើ រួែលៅលហើ យកន ុងអតី ត ឬកន ុងប្បែច ុប្បបនន គួ រនឹ ងឲ្យេិ បាកកន ុងប្បែច ុប្បបនន ចតមិ ន
បានឲ្យកដី , កមម មានលហើ យ លោេគឺ លធាើ រួែលហើ យកន ុងអតី ត ឬកន ុងប្បែច ុប្បបនន គួ រនឹ ងឲ្យេិ បាកកន ុង
អនាគត ចតក៏ នឹងមិ នឲ្យកដី លប្ោោះអស់ឱកាស ឬកនែ ងហួ សឱកាសចែេខែួននឹ ងឲ្យតាមន័ យ
ចែេបានលោេលហើ យ ល្មោះថា អលោសិ កមម បានែេ់ កមម ២ យ៉ាងខាងលែើ ម ចែេកនែ ង
ហួ សឱកាសរប្បស់ខែួនលៅលហើ យ

ឬអស់ឱកាស

លប្ោោះប្តូេកមម ចែេមានកមាែំងជាងប្គប្ប

សងកត់នុ ោះឯង ែំ ចណក អប្បរាប្បរលេទនី យកមម នឹ ងែេ់ នូ េភាពជាអលោសិ កមម បានលដាយ
ប្ប្បការចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ សងារេែដ

ប្ប់ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ ។

កមម ៤ យ៉ាងជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងទី កចនែ ងឲ្យផេ
ល្មោះថា កមម មាន ៤ យ៉ាងយ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងទី កចនែ ងចែេឲ្យផេគឺ
អកុ សេកមម ១, កាមាេែរកុ សេកមម ១, រូ បាេែរកុ សេកមម ១ និ ងអរូ បាេែរកុ សេកមម ១ ។
អធិ ប្បាយកមម ៤ យ៉ាងជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងទី កចនែ ងឲ្យផេ
ោកយថា ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងទី កចនែ ងឲ្យផេ គឺ ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងេូ មិ ចែេជាទី ឲ្យេិ បាក
មាន ៤ េូ មិ គឺ អបាយេូ មិ ១, កាមសុ គតិ េូ មិ ១, រូ ប្បេូ មិ ១, អរូ ប្បេូ មិ ១, លប្ោោះលហតុ លនាោះ
លោកលទើ ប្បលោេថា “គឺ អកុ សេកមម ១” ែូ លែន ោះជាលែើ ម លសែកដី ថា អកុ សេកមម រចមងឲ្យ
ប្បែិ សនធិ េិបាក និ ងប្បេតតិ េិ បាកកន ុងអបាយេូ មិ ៤ រចមងឲ្យែំ លោោះប្បេតតិ េិ បាកកន ុងកាមសុ គតិ េូ មិ
និ ងរូ ប្បេូ មិ តាមសមគួ រែេ់ េូ មិ រចមងមិ នឲ្យេិ បាកអាី ៗ កន ុងអរូ ប្បេូ មិ សូ មបី ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ង
ការឲ្យេិ បាកននកាមាេែរកុ សេកមម ជាលែើ ម ប្បណឌិតគប្បបីប្ប្បកប្បលសែកដី តាមសមគួ រ តាម
ន័ យែូ ែគ្ននលនោះ ។
កមម ជាអកុ សេ មានេិ បាកមិ នគួ រប្បាថាន ល្មោះថា អកុ សេកមម ។
កមម ជាកុ សេថានក់ កាមាេែរ មានេិ បាកគួ រប្បាថាន ល្មោះថា កាមាេែរកុ សេកមម ។
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កមម ជាកុ សេថានក់ រូ បាេែរ មានេិ បាកគួ រប្បាថាន ល្មោះថា រូ បាេែរកុ សេកមម ។
កមម ជាកុ សេថានក់ អរូ បាេែរ មានេិ បាកគួ រប្បាថាន ល្មោះថា អរូ បាេែរកុ សេកមម ។
អកុ សេកមម
កន ុងប្បណា
ដ កមម ៤ យ៉ាង ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងទី កចនែ ងឲ្យផេលនាោះ អកុ សេកមម មាន ៣
យ៉ាង លដាយអំ ណាែននទ្វាររប្បស់កមម គឺ កាយកមម ១, េែី កមម ១, មលនាកមម ១ លតើ ែូ ែលមដ ែ ?
គឺ បាណាតិ បាត អទិ នានទ្វន និ ងកាលមសុ មិ ចាេចារ ល្មោះថា កាយកមម លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយ
លប្ែើ នតាមកាយទ្វារ លោេគឺ កាយេិ ញ្ាតតិ ។ មុ ស្លវាទ ប្បិ សុណាវាចា ផរុ សវាចា និ ង
សមផ ប្បបោប្ប ល្មោះថា េែី កមម លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលប្ែើ នតាមេែី ទ្វារ លោេគឺ េែី េិញ្ាតតិ ។
អេិ ជា ពយបាទ និ ងមិ ចាេទិ ែាិ ល្មោះថា មលនាកមម លប្ោោះសូ មបីលេៀរេិ ញ្ាតតិ ក៏ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយ
លប្ែើ នតាមផែ ូេែិ តត នុ ោះឯង ។
កន ុងអកុ សេកមម ១០ យ៉ាងលនាោះ បាណាតិ បាត ផរុ សវាចា និ ងពយបាទ រចមងលកើ តពី
មូ េ គឺ លទ្វសៈ, កាលមសុ មិ ចាេចារ អេិ ជា និ ងមិ ចាេទិ ែាិ រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លោេៈ, អកុ សេ
កមម ែ៏លសសទ្វំង ៤ រចមងលកើ តពី មូេ ៣, មយ៉ាងលទៀត អកុ សេកមម លនោះ រចមងមាន ១២ យ៉ាង
លដាយអំ ណាែននែិ តតុប្បាទលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង ។
អធិ ប្បាយអកុ សេកមម
កមម ១០ យ៉ាង មានបាណាតិ បាតជាលែើ ម ល្មោះថា អកុ សេកមម ប្បថ លប្ោោះជា
អកុ សេកមម ចែេជាផែ ូេលៅកាន់ ទុ គគ តិ សូ មបីយ៉ាងលនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយក៏ មិនលៅកមម ទ្វំង
លនោះថា “អកុ សេកមម ប្បថ” លៅថា “អកុ សេកមម ” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានោកយថា “ប្បថ” គប្បបី
ប្ជាប្បថា លប្ោោះលោកសមែឹ ងែេ់ លសែកដី លផេងគ្ននលដាយជាតិ ននកមម ទ្វំងឡាយជាសំ ខាន់ មិ ន
បានសមែឹ ងែេ់ ភាេៈជាផែ ូេលៅកាន់ ទុ គគ តិ ឬសូ មបីសុគតិ ជាសំ ខាន់ លឡើយ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្ប
យ៉ាងលនោះថា អកុ សេកមម ចែេអាែលធាើ ប្បែិ សនធិ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងបាន ល្មោះថា អកុ សេ-
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កមម ប្បថ, ចែេមិ នប្បាកែថា នឹ ងអាែលធាើ ប្បែិ សនធិ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងបាន ល្មោះថា អកុ សេ
កមម ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ មិ នល្មោះថា អកុ សេកមម ប្បថ ។ បានន័ យថា អកុ សេកមម ប្បថជាអកុ សេកមម
ពិ តប្បាកែ ចតអកុ សេកមម មិនប្បាកែថាជាអកុ សេកមម ប្បថលទ ។ សូ មបីជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ង
កុ សេក៏ យ៉ាងលនោះែូ ែគ្នន លសែកដី លនោះ សមែូ ែចែេលោកលោេកន ុងអែា កថាប្បែិ សមភិ ទ្វមគគ
ល្មោះថាទធ មម ប្បបកាសិ នី យ៉ាងលនោះថា “កុ សោកុ សោប្បិ ែ ប្បែិ សនធិ ជនកាលយេ កមម ប្បថាតិ
េុ តាត” ជាលែើ ម ចប្ប្បថា “ទ្វំងកុ សេនិ ងអកុ សេ ែំ លោោះចែេលធាើ ប្បែិ សនធិ ឲ្យ លកើ តបានប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
លៅថា កមម ប្បថ កុ សេនិ ងអកុ សេែ៏ លសសលប្ដពី បានលោេលហើ យ មិ នលៅថា កមម ប្បថលទ
លប្ោោះមិ នប្បាកែកន ុងការលធាើ ប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តែូ លែន ោះ ។
ោកយថា មាន ៣ យ៉ាង លដាយអំ ណាែននទ្វាររប្បស់កមម គឺ មាន ៣ យ៉ាង លដាយជាប្ប់
ទ្វក់ ទងនឹ ងផែ ូេននការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់កមម មាន ៣ យ៉ាង គឺ កាយ វាចា និ ងែិ តត លប្ោោះលហតុ
លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “គឺ កាយកមម ១” ែូ លែន ោះជាលែើ ម លសែកដី ថា កមម ចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកាយទ្វារ ល្មោះថា កាយកមម សូ មបីល្មោះថា េែី កមម និ ងមលនាកមម ក៏ យ៉ាង
លនោះែូ ែគ្នន ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បាថានសចមដ ងប្ប្បលេទននកមម

ចែេរាប្ប់ថាជាកាយកមម ជាលែើ មលនាោះ

លទើ ប្បលោេថា “លតើ ែូ ែលមដ ែ ? គឺ បាណាតិ បាត” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
អធិ ប្បាយបាណាតិ បាត
ការលធាើ សតា ឲ្យធាែក់ ែុ ោះលដាយរហ័ សល្មោះថា បាណាតិ បាត, លសែកដី ថាសតា មានការ
ធាែក់ ែុ ោះសនេឹមៗ គឺ ស្លែប្ប់តាមប្ប្បប្កតី រប្បស់ខែួនឯង មិ នប្ពមឲ្យធាែក់ ែុ ោះសនេឹមៗ យ៉ាងលនាោះលទ
ចប្បរជាលធាើ ឲ្យធាែក់ ែុ ោះលដាយរហ័ សនុ ោះឯង អធិ ប្បាយថា បានែេ់ ការសមាែប្ប់សតា ។ ោកយថា
“បាណ” កន ង
ុ ោកយថា បាណាតិ បាតលនោះ លោេលដាយលវាោរ បានែេ់ សតា លោេលដាយ
ប្បរមតថ បានែេ់ ជី េិតរប្បស់សតា េធកលែតនា (លែតនាសមាែប្ប់) ចែេលធាើ ការពយយមឲ្យ
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លកើ តលឡើង លែើ មបីកាត់ ោដែ់ នូ េជី េិតអន កែនទចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកាយទ្វារ លដាយការសមាែប្ប់
លដាយខែួនឯង ឬតាមេែី ទ្វារលដាយការលប្ប្បើ ឲ្យអន កែនទសមាែប្ប់ ននប្បុ គគេអន កែឹ ងថា សតា លនាោះ
មានជី េិត ល្មោះថា បាណាតិ បាត កន ុងទី លនោះសំ លៅយក កាេសតា ស្លែប្ប់ េធកលែតនា
នុ ោះឯង ល្មោះថា បាណាតិ បាត ។
ចមនពិ ត កន ុងអែា កថា លោកបានរួ ប្បរួ មអងគប្ប្បកប្បននកមម ចែេែេ់ នូ េការរាប្ប់ថា ជា
បាណាតិ បាត ែេ់ នូ េភាពជាអកុ សេកមម ប្បថទុ កយ៉ាងលនោះថា កាេែេ់ ប្ពមលដាយអងគ ៥
យ៉ាង ែូ ែលោេតលៅលនោះលហើ យ េធកលែតនាលនាោះរចមងែេ់ នូ េការរាប្ប់ថាជាបាណាតិ បាត
ជាអកុ សេកមម ប្បថ អងគប្ប្បកប្ប ៥ យ៉ាងលនាោះ លតើ អាី ខែោះ ? គឺ ៖
១. បាលណា

សតា មានជី េិត,

២. បាណសញ្ាិ តា

លសែកដី ែឹងថា សតា មានជី េិត,

៣. េធកែិ តតំ

គិ តនឹ ងសមាែប្ប់,

៤. ឧប្បកក លមា

ពយយមនឹ ងសមាែប្ប់,

៥. លតន មរណំ

សតា ស្លែប្ប់លដាយពយយមលនាោះ ។

កាេលប្បើ ែេ់ នូ េភាពជាអកុ សេកមម ប្បថ

ក៏ តាំងលៅកន ុងឋានៈជាផែ ូេលៅកាន់ ទុ គគ តិ

បាន ។ សូ មបីអកុ សេកមម ប្បថែ៏ លសសមានអទិ នានទ្វនជាលែើ ម ក៏ យ៉ាងលនោះែូ ែគ្នន ។
អធិ ប្បាយអទិ នានទ្វន
ការកាន់ យករប្បស់ចែេលគមិ នបានឲ្យ ល្មោះថា អទិ នានទ្វន លសែកដី ថា ការេួ ែ
រប្បស់អន កែនទ ការលធាើ លចារកមម ។
កន ុងោកយថា អទិ នានទ្វនលនាោះ ោកយថា “អទិ នន ” ចប្ប្បថា រប្បស់ចែេលគមិ នបានឲ្យលនាោះ
បានែេ់ រប្បស់ចែេមាចស់លៅហួ ងចហង ចែេមាចស់រប្បស់លនាោះមានសិ ទធ ប្គប្ប់ប្គងប្តឹ មប្តូេ
តាមធម៌

អាែលប្ប្បើ ប្បាស់បានតាមប្បាថាន

មិ នប្តូេដាក់ លទ្វសទណឌកន ុងការលប្ប្បើ ប្បាស់លនាោះ
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លថយយលែតនា (លែតនាេួ ែ) ចែេលធាើ ការពយយមឲ្យលកើ តលឡើង លែើ មបីនឹងកាន់ យករប្បស់
ចែេលគមិ នបានឲ្យលនាោះ

ននប្បុ គគេចែេែឹ ងថា

ជារប្បស់ចែេលគហួ ងចហង

ល្មោះថា

អទិ នានទ្វន ។ លដាយទំ នងែូ ែគ្នននឹ ងបាណាតិ បាតលនាោះ លថយយលែតនាលនាោះនឹ ងែេ់ នូ េភាពជា
អកុ សេកមម ប្បថ គឺ អទិ នានទ្វនលនោះ េុ ោះប្តាចតែេ់ ប្ពមលដាយអងគប្ប្បកប្ប ៥ យ៉ាងលនោះ គឺ ៖
១. ប្បរប្បរិ គគហិតំ

ប្ទពយចែេមាចស់រប្បស់លគហួ ងចហងរកា,

២. ប្បរប្បរិ គគហិតសញ្ាិ តា

លសែកដី ែឹងថា ប្ទពយមានមាចស់ហួ ងចហងរកា,

៣. លថយយែិ តតំ

គិ តនឹ ងេួ ែ,

៤. ឧប្បកក លមា

ពយយមនឹ ងេួ ែ,

៥. លតន ហរណំ

េួ ែបានលដាយពយយមលនាោះ ។
អធិ ប្បាយកាលមសុ មិ ចាេចារ

ោកយថា កាលមសុ មិ ចាេចារ ចប្ប្បថា ការប្ប្បប្ពឹ តតខុសកន ុងកាមទ្វំងឡាយ ោកយថា
“កន ុងកាមទ្វំងឡាយ” កន ុងទី លនោះ បានែេ់ កន ង
ុ លមថុ នធមម គឺ កន ុងេតថ ុចែេមនុ សេពី រនាក់ បាន
ែេ់ ប្សីត និ ងប្បុ រសប្ប្បប្ពឹ តតែំ លោោះគ្ននលប្ោោះតលប្មក លសែកដី ថា ការរួ មប្បលេណី នុ ោះឯង ។ ោកយថា
“ការប្ប្បប្ពឹ តតខុស” បានែេ់ ការប្ប្បប្ពឹ តតអាប្កក់ ចែេស្លធុ ជនទ្វំងឡាយតិ ោះលែៀេ ។
គប្បបីប្ជាប្បថា េី តិកក មលែតនា (លែតនាប្ប្បប្ពឹ តតកនែ ង) កន ុងឋានៈចែេមិ នគួ រែេ់ គឺ
មិ នគួ រទ្វក់ ទងប្ប៉ា ោះោេ់

ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកាយទ្វារ

លដាយលសែកដី ប្បាថាននឹ ងប្ប្បប្ពឹ តត

អសទធ មម (លមថុ នធមម នុោះឯង) ល្មោះថា កាលមសុ មិ ចាេចារ ។
ោកយថា ឋានៈចែេមិ នគួ រែេ់ (អគមនី យឋានៈ) បានែេ់ ឋានៈចែេមិ នគួ រ
ទ្វក់ ទងប្ប៉ា ោះោេ់ លដាយអំ ណាែលសែកដី ប្បាថាននឹ ងប្ប្បប្ពឹ តតអសទធ មម ។
ឋានៈចែេប្បុ រសមិ នគួ រទ្វក់ ទង បានែេ់ ប្សីត ២០ ពួ ក គឺ ប្សីត ចែេមិ នចមនេរិ យ
១០ ពួ ក គឺ ៖
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១. មាតុ រកខិ តា

គសតី ចែេមាដយចថរកា ។

២. ប្បិ តុរកខិ តា

គសតី ចែេឪពុ កចថរកា ។

៣. មាតាប្បិ តុរកខិ តា

គសតី ចែេមាដយឪពុ កចថរកា ។

៤. ភាតុ រកខិ តា

គសតី ចែេប្បងប្បអ ូនប្ប្បុសចថរកា ។

៥. េគនិ រកខិ តា

គសតី ចែេប្បងប្បអ ូនប្សី ចថរកា ។

៦. ញតិ រកខិ តា

គសតី ចែេពួ កញតិ ចថរកា ។

៧. លគ្នតត រកខិ តា

គសតី ចែេជនមានលគ្នតត េងេលសមើ គ្ននចថរកា ។

៨. ធមម រកខិ តា

គសតី ចែេជនប្ប្បប្ពឹ តតធម៌ លសមើ គ្ននចថរកា ។

៩. ស្លរកាខ

គសតី ចែេប្បុ រសែនទែណដឹងទុ កលហើ យ ។

១០. សប្បរិ ទណា
ឌ

គសតី ចែេមានែាប្ប់រកា គឺ គសតី ចែេប្ពោះរាជាលែញែាប្ប់

ោមប្បុ រសប្ប្បប្ពឹ តតកនែ ង។
និ ងបានែេ់ គសតី ចែេជាេរិ យ ១០ ពួ កលទៀត គឺ ៖
១. ធនកកី តា

េរិ យចែេប្បុ រសលោោះនឹ ងប្ទពយលហើ យឲ្យលៅជាមួ យ ។

២. ឆនា វាសិ នី

េរិ យចែេលៅរួ មជាមួ យប្បុ រសលដាយលសែកតី លពញែិ តត ។

៣. លភាគវាសិ នី

េរិ យចែេប្បុ រសឲ្យលភាគលហើ យឲ្យលៅរួ មជាមួ យ ។

៤. ប្បែវាសិ នី

េរិ យចែេប្បុ រសឲ្យសំ ពត់ លសែ ៀកែណដប្ប់លហើ យឲ្យលៅរួ ម
ជាមួ យ ។

៥. ឱទប្បតត កិនី

េរិ យចែេញតិ ចាប្ប់នែផគ ំ ុជាមួ យនឹ ងប្បុ រសប្ជេក់ កន ុង
ភាជន៍ ទឹកលហើ យលគផេំឲ្យលៅរួ មជាមួ យ ។

៦. ឱេែែុ មពដា

េរិ យចែេប្បុ រសដាក់ ប្ទនូ េឲ្យ លហើ យឲ្យលៅរួ មជាមួ យ ។

៧. ទ្វសី ែ េរិ យ ែ

េរិ យចែេជាទ្វសី ផង ជាេរិ យផង ។

៨. កមម ការី ែ េរិ យ ែ េរិ យចែេលធាើ ការ

ន ួេផង ជាេរិ យផង ។
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៩. ធជាហដា

េរិ យចែេលគចាប្ប់ពី កងទ័ ពយកមកលធាើ ជាេរិ យ ។

១០. មុ ហុតតិកា

េរិ យចែេប្បុ រសបានលៅរួ មជាមួ យ មួ យរំលពែ ។

ែំ ចណកឋានៈចែេគសតី មិ នគួ រទ្វក់ ទង បានែេ់ ប្បុ រសែនទទ្វំងឡាយនុ ោះឯង លហើ យ
គសតី ចែេមិ នគួ រទ្វក់ ទងឋានៈ គឺ ប្បុ រសែនទទ្វំងលនាោះ បានែេ់ គសតី ១២ ពួ ក គឺ គសតី ចែេមិ ន
ចមនជាេរិ យ ២ ពួ ក បានែេ់ គសតី ចែេប្បុ រសែនទែណដឹងទុ កលហើ យ និ ងគសតី ចែេមានែាប្ប់
រកា ប្ពមទ្វំងគសតី ចែេជាេរិ យ ១០ ពួ កនុ ោះឯង គសតី ១២ ពួ កលនោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ មានលសែកតី
លពញែិ តតកន ុងការលសពលមថុ នធមម ជាមួ យប្បុ រសែនទ ល្មោះថា លធាើ អកុ សេកមម គឺ កាលមសុ មិ ចាេចារលនោះ ។
េី តិកក មលែតនាលនោះ នឹ ងែេ់ នូ េភាេៈជាអកុ សេកមម ប្បថ គឺ កាលមសុ មិ ចាេចារ ប្តូេ
ប្ប្បកប្បប្ពមលដាយអងគ ៤ យ៉ាងលនោះ គឺ ៖
១. អគមនី យេតថ ុ

េតថ ុចែេមិ នគួ រែេ់ បានែេ់ គសតី ២០ ពួ ក ។

២. តសមឹ លសេនែិ តតំ

មានែិ តតគិ តនឹ ងលសព កន ុងេតថ ុចែេមិ នគួ រែេ់ លនាោះ ។

៣. លសេនប្បបលយលគ្ន

ពយយមនឹ ងលសព ។

៤. មលគគ ន មគគ ប្បបែិ ប្បតតិ អធិ វាសនំ

ញុំងមគគ និ ងមគគ ឲ្យែេ់ គ្នន ។

ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា “ល្មោះថា កាយកមម លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលប្ែើ នតាម
កាយទ្វារ” ែូ លែន ោះ លដាយមានប្បំ ណងថា កន ុងប្បណា
ត ទ្វាររប្បស់កមម ៣ យ៉ាង គឺ កាយទ្វារ េែី ទ្វារ
និ ង មលនាទ្វារលនាោះ អកុ សេកមម ៣ យ៉ាង មានបាណាតិ បាតជាលែើ មលនោះ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
តាមទ្វារ ២ គឺ កាយទ្វារ និ ងេែី ទ្វារ លេៀរមលនាទ្វារ លប្ោោះសតា នឹ ងែេ់ នូ េលសែកតី ស្លែប្ប់បាន េុ ោះ
ប្តាចតអន កសមាែប្ប់មានការកលប្មើ កកាយ ឬវាចាសមាែប្ប់ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ចែេជាលហតុ ឲ្យកាន់ យក
បានថា បាណាតិ បាតលនោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមទ្វារ ២ ែូ ែលោេលនោះ មយ៉ាងលទៀត សូ មបីប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
តាមេែី ទ្វារបានកន ុងប្គ្នចែេប្បញ្ញជលគឲ្យលៅសមាែប្ប់ជាលែើ ម

លប្ប្បៀប្បលធៀប្បជាមួ យកាយទ្វារ
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លហើ យរាប្ប់ថាតិ ែជាង ប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកាយទ្វារនុ ោះឯងលដាយលប្ែើ ន ែូ ែប្បុ គគេបានល្មោះថា
ប្ោននប្ព លប្ោោះលដាយលប្ែើ នប្តាែ់ លៅកន ុងនប្ព ប្តាែ់ លៅកន ុងទី ែនទតិ ែតួ ែែូ លចានោះ លប្ោោះែូ លចានោះ
លប្ោោះអាប្ស័ យការប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលប្ែើ នតាមកាយទ្វារ បាណាតិ បាតលនោះ លទើ ប្បែេ់ នូ េការ
រាប្ប់ថា ជាកាយកមម សូ មបីអទិ នានទ្វន និ ងកាលមសុ មិ ចាេចារ ក៏ ែេ់ នូ េការរាប្ប់ថា ជាកាយកមម
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បលដាយន័ យលនោះែូ ែគ្នន ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ ប្បាថាននឹ ងសចមត ងឲ្យែឹ ងថា ទ្វាររប្បស់កមម ចែេលៅថា កាយទ្វារលនោះ
លតើ ែូ ែលមត ែ ? ែូ ែគ្នននឹ ងកាយទ្វារចែេជាទ្វាររប្បស់កាយទ្វារេិ ថីែិតត ឬលទ ? ែូ លែន ោះ លទើ ប្ប
លោេថា “លោេគឺ កាយេិ ញ្ាតតិ” ែូ លែន ោះ ។ គប្បបីប្ជាប្បថា អាការននកាយចែេប្បុ គគេលធាើ លឡើង
លែើ មបីឲ្យអន កែនទែឹ ងនូ េប្បំ ណង ឬខែួនឯងែឹ ងនូ េប្បំ ណងលហើ យលធាើ លឡើង ល្មោះថា កាយេិ ញ្ាតតិ
កាយេិ ញ្ាតតិលនោះឯង ជាកាយទ្វារកន ុងទី លនោះ ។
អធិ ប្បាយមុ ស្លវាទ
លសែកតី ពយយតាមផែ ូេវាចា (គឺ ការលោេវាចានុ ោះឯង) ឬសូ មបីលសែកតី ពយយមតាម
ផែ ូេកាយ (គឺ ការកលប្មើ កកាយលដាយអាការលផេងៗ មានងក់ កាេ ប្គេី កាេជាលែើ ម) ចែេ
លធាើ ឲ្យខូែប្ប្បលយជន៍ រប្បស់អន កែនទ

ននប្បុ គគេចែេមានប្បំ ណងនឹ ងឲ្យលគយេ់ ល ែ ៀងឃាែត

ល្មោះថា មុ ស្ល លែតនាចែេញុំងលសែកតី ពយយមតាមផែ ូេវាចា និ ងតាមផែ ូេកាយ ែូ ែបាន
លោេមកលនាោះឲ្យលកើ តលឡើង ល្មោះថា មុ ស្លវាទ ។
ន័ យមយ៉ាងលទៀត លរឿងមិ នពិ ត ល្មោះថា មុ ស្លវាទ ។ ការលោេ ការលធាើ ឲ្យលគយេ់
កន ុងលរឿងមិ នពិ តលនាោះថា ជាលរឿងពិ ត ល្មោះថា មុ ស្លវាទ ។ លោេលដាយសភាេៈ បានែេ់
លែតនាចែេតាំងែិ តត លោេវាចា កលប្មើ កកាយ លែើ មបីឲ្យអន កែនទែឹ ងលរឿងចែេមិ នពិ តថាជា
លរឿងចែេពិ តនុ ោះឯង ។
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សូ មបីសំលៅយកលែតនាែូ ែលោេមកលនោះក៏ លដាយ លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ លែតនាលនាោះនឹ ង
សលប្មែលៅជាអកុ សេកមម ចែេរាប្ប់ថា ជាអកុ សេកមម ប្បថបាន ប្តូេប្ប្បកប្បប្ពមលដាយអងគ
៤ យ៉ាង គឺ ៖
១. អតថំ េតថ ុ

េតថ ុមិនពិ ត

២. េិ សំវាទនែិ តតំ

ែិ តតគិ តនឹ ងលោេឲ្យខុស

៣. តលជាជ វាយលមា

ពយយមនឹ ងលោេឲ្យខុសលនាោះ

៤. ប្បរសេ តទតថ េិ ជាននំ

ញុំងអន កែនទឲ្យែឹ ងែាស់នូ េលសែកតី លនាោះ ។

មុ ស្លវាទលនាោះ ែំ លោោះចែេអន កែនទលជឿកាន់ យកលហើ យ ទមាែយប្ប្បលយជន៍ រប្បស់អន ក
ែនទបានប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលទើ ប្បល្មោះថា ជាកមម ប្បថ ។
អធិ ប្បាយប្បិ សុណាវាចា
លែតនាចែេលៅហម ងលធាើ ការពយយមតាមផែ ូេវាចា

ឬសូ មបីផែូេកាយឲ្យលកើ តលឡើង

លែើ មបីឲ្យអន កែនទចប្បកបាក់ គ្នន លប្ោោះលកើ តការសអ ប្ប់លខពើមគ្ននក៏ លដាយ លែើ មបីឲ្យខែួនជាទី ប្សឡាញ់
ននប្បុ គគេលនាោះជំនួសប្បុ គគេមានក់ លទៀតក៏ លដាយ ល្មោះថា ប្បិ សុណាវាចា វាចាញុោះញង់ ។
អធិ ប្បាយថា មនុ សេ ២ នាក់ ឬសូ មបីលប្ែើ ននាក់ ស្លមគគី គ្នន ខែួនជាមនុ សេទី ៣ មានលែតនា
លោេវាចាញុោះញង់ប្បាថានឲ្យលគចប្បកបាក់ ស្លមគគី គ្នន លដាយប្បំ ណងែង់ឲ្យមនុ សេមានក់ ប្តូេអន ក
ែនទសអ ប្ប់លខពើមក៏ លដាយ លដាយប្បំ ណងែង់ឲ្យមនុ សេមានក់ សអ ប្ប់លខពើមមនុ សេលនាោះ (ឬទ្វស់ែិ តត
គ្នន)

លហើ យឲ្យងាកមកប្សឡាញ់ខែួនេិ ញក៏ លដាយ

លែតនាចែេលោេវាចាលែញមកលនាោះ

ល្មោះថា ប្បិ សុណាវាចា ។ សូ មបីសំលៅយកលែតនាែូ ែលោេលនោះក៏ លដាយ ចតលែតនាលនាោះ
ប្តូេប្ប្បកប្បប្ពមលដាយអងគ ៤ យ៉ាងែូ ែតលៅលនោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លទើ ប្បែេ់ នូ េការរាប្ប់ថាជាអកុ សេ
កមម ប្បថ បានែេ់ ៖
១. េិ នាិ តលោា ប្បលរា

មានអន កែនទចែេខែួនគប្បបីញុោះញង់ឲ្យចប្បកគ្នន ។
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២. លេទប្បុ លរកាខរតា

ជាអន កមានលែតនាឲ្យលគចប្បកបាក់ គ្ននលដាយន័ យថា “ប្បុ គគេ

ទ្វំងលនាោះនឹ ងចប្បកគ្នន នឹ ងឃាែតឆ្លាយពី គ្ននលដាយឧបាយលនោះ” ឬប្បិ យកមយតា ប្បាថានែង់ឲ្យខែួនជា
ទី ប្សឡាញ់រប្បស់មនុ សេមានក់ លដាយន័ យថា “អាតាមអញនឹ ងជាមនុ សេចែេលគប្សឡាញ់ ជា
មនុ សេចែេលគសនិ ទធ ស្លនេលដាយឧបាយលនោះ” ។
៣. តលជាជ វាយលមា

មានការពយយមចែេលកើ តអំ ពីលែតនាលនាោះ ។

៤. តសេ តទតថ េិ ជាននំ មនុ សេចែេខែួនលធាើ ឲ្យចប្បកគ្ននលនាោះែឹ ងលសែកតី លនាោះ ។
គប្បបីប្ជាប្បថា កាេជន ២ ពួ កចប្បកពី គ្ននលហើ យប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លទើ ប្បែេ់ នូ េភាេៈជាអកុ សេ
កមម ប្បថ លប្បើ លៅមិ នទ្វន់ ចប្បកគ្ននលទ ក៏ ប្តឹ មចតជាអកុ សេកមម ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ មិ នែេ់ នូ េភាេៈជា
អកុ សេកមម ប្បថលឡើយ ។
អធិ ប្បាយផរុសវាចា
លែតនាលប្គ្នតប្គ្នតចតមយ៉ាងចែេលធាើ េែី ប្បលយគ

ឬកាយប្បលយគ

ឲ្យលកើ តលឡើង

លែើ មបីកាត់ នូ េលសែកតី អាេ័ យរប្បស់អន កែនទ ល្មោះថា ផរុ សវាចា ចមនពិ ត ប្ប្បសិ នលប្បើ មាន
ែិ តតមិ នលប្គ្នតប្គ្នត គឺ ទន់ េែ ន់ សូ មបីលោេោកយលប្គ្នតប្គ្នតក៏ មិនល្មោះថា ជាការលោេ
ផរុ សវាចា ។
លែតនាែូ ែចែេលោេលនោះ នឹ ងែេ់ នូ េភាេៈជាអកុ សេកមម ប្បថ ប្តូេប្ប្បកប្បប្ពម
លដាយអងគ ៣ គឺ ៖
១. អលកាកសិ តលោា ប្បលរា មានប្បុ គគេែនទចែេខែួននឹ ងគប្បបីលជរ,
២. កុ ប្បិតែិ តតំ

មានែិ តតលប្កាធខឹង,

៣ អលកាកសនំ

មានការលជរប្ប្បលទែ ។
អធិ ប្បាយសមផ ប្បបោប្បៈ

លែតនាចែេលៅហម ង (ប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាមួ យមនាិ េមានរាគៈជាលែើ ម) ចែេលធាើ លសែកតី
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ពយយមឲ្យលកើ តលឡើងលែើ មបីនឹងឲ្យអន កែនទែឹ ងលរឿងចែេឥតប្ប្បលយជន៍ មានលរឿងចាប្ប់នាង
សី តាជាលែើ ម ល្មោះថា សមផ ប្បបោប្បៈ ។
លែតនាចែេលៅហម ងែូ ែលោេមកលនោះ កាេប្ប្បកប្បប្ពមលដាយអងគ ២ ប្ប្បការ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលទើ ប្បែេ់ នូ េភាេៈជាកមម ប្បថគឺ ៖
១. ភារតយុ ទធ សី តាហរណាទិ និ រតថ កកថាប្បុ លរកាខរតា ភាពជាអន កប្បាថាននឹ ងលោេលរឿង
ឥតប្ប្បលយជន៍ មានលរឿងភារតយុ ទធ និ ង លរឿងចាប្ប់នាងសី តាជាលែើ ម ។
២. តថារូ ប្បីកថាកថនំ មានការលោេលរឿងឥតប្ប្បលយជន៍ មានសភាពែូ លចានោះ ។
សូ មបីែូលចានោះ កាេអន កែនទលៅមិ នទ្វន់ កាន់ យកលសែកតី លនាោះ (មិ នកាន់ យកជាស្លរៈ)
ក៏ លៅមិ នទ្វន់ ែេ់ នូ េភាពជាកមម ប្បថ លៅបានថា ជាអកុ សេកមម ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ចតកាេអន កែនទ
កាន់ យកនុ ោះឯង លទើ ប្បែេ់ នូ េភាពជាកមម ប្បថែូ លែន ោះ ។ កមម ៤ យ៉ាងមានមុ ស្លវាទជាលែើ មលនោះ
លៅថា េែី កមម ។ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បាថានឲ្យែឹ ង នូ េភាេៈជាេែី កមម លទើ ប្បលោេថា “លប្ោោះ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលប្ែើ នតាមេែី ទ្វារ” ជាលែើ ម ។
ោកយថា លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលប្ែើ នតាមេែី ទ្វារ លោេគឺ េែី េិញ្ាតតិ គឺ សូ មបីប្ប្បប្ពឹ តត
លៅតាមកាយទ្វារក៏ បាន កន ុងលេោចែេប្បុ គគេប្គេី កាេ ងក់ កាេជាលែើ ម លែើ មបីឲ្យលគ
យេ់ ល ែ ៀងឃាែតជាលែើ ម សូ មបីែូលចានោះ ក៏ ជាភាគតិ ែ លដាយលប្ែើ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមេែី ទ្វារ
នុ ោះឯង េែី ទ្វារលនោះ គឺ ជាអាី ? គឺ េែី េិញ្ាតតិ បានែេ់ អាការចែេកលប្មើ កវាចា ប្បរិ លេណឋាន
ចែេលកើ តសំ លឡងចែេប្បុ គគេលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើង លែើ មបីឲ្យអន កែនទែឹ ងលសែកតី ប្បាថាន ឬ ខែួន
ឯងែឹ ងនូ េលសែកតី ប្បាថានលហើ យលធាើ លឡើង លប្ោោះែូ លចានោះ លប្ោោះអាប្ស័ យការប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយ
លប្ែើ នតាមេែី ទ្វារ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកាយទ្វារភាគតិ ែ កមម ៤ យ៉ាង មានមុ ស្លវាទជាលែើ មលនោះ
លោកលទើ ប្បលៅថា េែី កមម ។
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អធិ ប្បាយអេិ ជា
ការសមែឹ ងរំនពសមបតតិ រប្បស់អន កែនទ

លហើ យប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាេៈប្បលងាអនែិ តត លៅ

កន ុងសមបតតិ រប្បស់អន កែនទលនាោះ ល្មោះថា អេិ ជា បានែេ់ លោេៈ គឺ លសែកតី ែង់បានចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាការែូ ែចែេលោេលហើ យនុ ោះឯង

អេិ ជាមានការសមែឹ ងរំនពសមបតតិ

រប្បស់អន កែនទលដាយអាការប្បលងាអនមកលែើ មបីជារប្បស់ខែួន យ៉ាងលនោះថា “ឱហន េតថ ុលនោះែូ រមក
ជារប្បស់អាតាមអញ” ែូ លែន ោះ ជាេកខ ណៈ ។
លោេៈចែេមានអាការែូ ែលោេមកលនោះ នឹ ងែេ់ នូ េការរាប្ប់ថា ជាកមម ប្បថ េុ ោះប្តា
ចតប្ប្បកប្បប្ពមលដាយអងគ ២ យ៉ាង គឺ ៖
១. ប្បរេណឌំ

េតថ ុរប្បស់អន កែនទ,

២. អតត លនា ប្បរិ ណាមនំ ប្បលងាអនមកលធាើ ជារប្បស់ខែួន ។
អធិ ប្បាយថា សូ មបីកាេលកើ តលសែកដី លោេកន ុងេតថ ុរប្បស់អន កែនទលហើ យ ចតកាេ
លៅមិ នទ្វន់ ប្បលងាអនមកជារប្បស់ខែួន ថា “ឱហន េតថ ុលនោះែូ រមកជារប្បស់អាតាមអញ” ែូ លែន ោះ លៅ
មិ នទ្វន់ ែេ់ ភាពជាកមម ប្បថ ចតកាេមានែិ តតប្បលងាអនមកជារប្បស់ខែួនប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះនុ ោះឯង សូ មបី
មិ នបានេតថ ុលនាោះមក ក៏ ែេ់ នូ េភាពជាកមម ប្បថចែរ ។
អធិ ប្បាយពយបាទ
លទ្វសៈ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាការចែេប្បាថានឲ្យអន កែនទែេ់ នូ េលសែកដី េិនាស
ល្មោះថា ពយបាទ បានែេ់ លសែកតី លប្កាធចែេជាការប្ប្បទូ សរា៉ាយននែិ តត ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយ
អាការចែេប្បាថានឲ្យអន កែនទជួ ប្បនូ េលសែកដី េិនាស ែូ លែន ោះថា ”ឱហន សូ មឲ្យប្បុ គគេលនោះេិ នាស
លៅ” ែូ លែន ោះជាលែើ មនុ ោះឯង ។
លទ្វសៈែូ ែលោេមកលនោះ នឹ ងែេ់ នូ េភាពជាអកុ សេកមម ប្បថ គឺ ពយបាទលនោះបាន
េុ ោះប្តាចតប្ប្បកប្បប្ពមលដាយអងគ ២ យ៉ាង គឺ ៖
១. ប្បរសលតាត

សតា ែនទ,
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២. តសេ េិនាសែិ នាត

គិ តឲ្យសតា ែនទលនាោះេិ នាស ។

លសែកតី ថា សូ មបីកាេលប្បើ មានលសែកតី លប្កាធកន ុងសតា ែនទលកើ តលឡើងលហើ យ ចតកាេ
មិ នមានការគិ តឲ្យសតា ែនទលនាោះែេ់ នូ េលសែកដី េិនាស ែូ លែន ោះថា ”ឱហន សូ មឲ្យប្បុ គគេលនោះ
ស្លែប្ប់លៅ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម លៅមិ នទ្វន់ រាប្ប់ថាសលប្មែជាកមម ប្បថ កាេមានការគិ តែូ ែលោេ
លនាោះប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លទើ ប្បរាប្ប់ថាសលប្មែជាកមម ប្បថ ។
មយ៉ាងលទៀត សូ មបីមានការពយយមតាមផែ ូេកាយ ឬ វាចាជាប្ប់តាមមកចែេលកើ តអំ ពី
ការគិ តលនាោះ ជាលហតុ ឲ្យសតា ែនទែេ់ នូ េលសែកដី េិនាស ឬ ស្លែប្ប់លៅតាមការគិ តលនាោះ ក៏ រាប្ប់
ថា ជាមលនាកមម គឺ ពយបាទលនោះឯង មិ នចមនជាកាយកមម គឺ បាណាតិ បាតលទ លប្ោោះមានលទ្វសៈ
លែញមុ ខ ជាប្ប្បធាន មិ នចមនមានលែតនាលែញមុ ខ ជាប្ប្បធានលទ ។
អធិ ប្បាយមិ ចាេទិ ែាិ
ធមម ជាតិ ចែេយេ់ ល ើ ញខុស លប្ោោះមិ នមានការកាន់ យកតាមលសែកតី ពិតល្មោះថា
មិ ចាេទិ ែាិ លសែកតី ថា សភាេៈពិ តរចមងមាន ធមម ជាតិ លនោះលកើ តលឡើងលហើ យជាលហតុ មិ នឲ្យកាន់
យកតាមសភាេៈពិ តលនាោះ ចតប្តឡប្ប់កាន់ យកតាមសភាេៈមិ នពិ ត លដាយន័ យថា “ទ្វនចែេ
ប្បុ គគេឲ្យលហើ យមិ នមានផេ មិ នមានេិ បាក” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
អកុ សេកមម គឺ មិ ចាេទិ ែាិ លនោះ នឹ ងែេ់ នូ េភាពជាកមម ប្បថ ក៏ លប្ោោះប្ប្បកប្បប្ពមលដាយ
អងគ ២ យ៉ាងគឺ ៖
១. េតថ លុ នា គហិ តាការេិ ប្បរី តតា េតថ ុ (រប្បស់ពិ ត) មានសភាពខុសអំ ពីធម៌ ចែេខែួន
ប្ប្បកាន់ យក ។
២. យថា តំ គណា
ា តិ , តថាភាលេន តសេូប្បដាានំ េតថ ុមានសភាពប្បាកែមិ នែូ ែចែេខែួន
ប្ប្បកាន់ យក ។
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កន ុងប្បណា
ត មិ ចាេទិ ែាិ ទ្វំងឡាយ មិ ចាេទិ ែាិ ចែេរាប្ប់ថាជាអកុ សេមលនាកមម លនាោះ បាន
ែេ់ មិ ចាេទិ ែាិ ៣ យ៉ាងលនោះ គឺ ៖
១- នតថិ កទិ ែាិ

ការយេ់ ល ើ ញថា ផេរប្បស់ប្បុ ណយ រប្បស់បាប្បមិ នមាន

២- អលហតុ កទិ ែាិ

ការយេ់ ល ើ ញថា សតា នឹ ងប្បរិ សុទធ ឬ លៅហម ង នឹ ងែេ់ នូ េ

សុ គតិ ឬ ទុ គគ តិ លដាយខែួនឯង មិ នមានលហតុ មិ នមានប្បែច័ យ ។
៣- អកិ រិយទិ ែាិ

ការយេ់ ល ើ ញថា កមម មានការសមាែប្ប់សតា ជាលែើ ម

លធាើ

លហើ យក៏ មិនជាការលធាើ គឺ មិ នជាប្បុ ណយ មិ នជាបាប្បលឡើយ ។
ោកយថា ល្មោះថា មលនាកមម លប្ោោះសូ មបីលេៀរេិ ញ្ាតតិ ក៏ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលប្ែើ នតាម
ផែ េូ ែិ តតនុ ោះឯង លសែកតី ថា កមម ៣ យ៉ាងមានអេិ ជាជាលែើ ម សូ មបីលេៀរចាកកាយេិ ញ្ាតតិ និ ង
េែី េិញ្ាតតិ គឺ សូ មបីមិនបានអាប្ស័ យេិ ញ្ាតតិទ្វំង ២ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅក៏ ល្មោះថា មលនាកមម លប្ោោះ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយលប្ែើ នតាមផែ ូេែិ តត ចែេលៅថា

មលនាទ្វារនុ ោះឯង

ចែេប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ

សចមដ ងឲ្យប្ជាប្បលសែកតី យ៉ាងលនោះថា កមម ៣ យ៉ាង មានអេិ ជាជាលែើ មលនោះ សូ មបី ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
អាប្ស័ យេិ ញ្ាតតិទ្វំង

២

ក៏ មាន

កន ុងប្គ្នចែេប្បុ គគេសមែឹ ងរំនពែង់បានេតថ ុរប្បស់អន កែនទ

លហើ យែេ់ នូ េលសែកតី ពយយមលដាយកាយ េួ ែយកេតថ ុរប្បស់អន កែនទលនាោះមក ឬ លប្ប្បើ អនក
ែនទឲ្យលៅេួ ែយកមកជាលែើ ម សូ មបីប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យេិ ញ្ាតតិទ្វំង ២ យ៉ាង ែូ ែចែេ
លោេមកលនាោះ ក៏ លៅចាត់ ថាជាមលនាកមម នុោះឯង លប្ោោះលដាយលប្ែើ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមផែ ូេែិ តត មិ ន
អាប្ស័ យេិ ញ្ាតតិទ្វំង ២ លនាោះ ។
អធិ ប្បាយមូ េរប្បស់អកុ សេកមម
ោកយថា បាណាតិ បាត ផរុ សវាចា និ ងពយបាទ រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លទ្វសៈ មាន
លសែកតី ថា មានលទ្វសៈជាមូ េ គឺ ជាឫសគេ់ យ៉ាងលនោះគឺ ជាែំ ប្បូង បាណាតិ បាត និ ង
ផរុ សវាចា ល្មោះថា រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លទ្វសៈ លប្ោោះលែតនាចែេោដែ់ ជី េិតសតា រចមង
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្ពមជាមួ យលទ្វសៈចែេប្ប្បទូ សរា៉ាយជី េិតសតា និ ង លប្ោោះលែតនាចែេលោេ
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ោកយលប្គ្នតប្គ្នតរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្ពមជាមួ យលទ្វសៈចែេលប្កាធខឹងអន កែនទ ។ ែំ ចណក
ពយបាទ ល្មោះថាលកើ តពី មូេ គឺ លទ្វសៈលនាោះ មានលសែកតី ថា រចមងលកើ តពី ែិតត ចែេមាន
លទ្វសៈជាមូ េ

មិ នមានលសែកដី ប្តង់តាមោកយថា

រចមងលកើ តពី មូេ

គឺ លទ្វសៈ

ែូ ែ

បាណាតិ បាត និ ង ផរុ សវាចាលឡើយ លប្ោោះថាពយបាទលនាោះ លោេលដាយតួ សភាេធម៌ បាន
ែេ់ លទ្វសៈនុ ោះឯង អធិ ប្បាយថា លទ្វសៈនុ ោះឯង ែេ់ នូ េឋានៈជាពយបាទ ឬ ពយបាទលនោះ រចមង
លកើ តពី មូេ គឺ លទ្វសៈយ៉ាងលនោះ គឺ លទ្វសៈចែេលកើ តខាងលប្កាយៗ ែេ់ នូ េឋានៈជាពយបាទ
បានក៏ លដាយអាប្ស័ យមូ េ គឺ លទ្វសៈចែេលកើ តពី មុនៗ ជាប្បែច័ យ លដាយ ឧប្បនិ សេយប្បបែច័ យ
អកុ សេកមម

៣

យ៉ាងលនោះ

ប្ពោះរាជាសូ មបីប្ទង់ញញឹម

មិ នបានលកើ តពី មូេែនទមានលោេៈជាលែើ មលទ

ចមនពិ ត

ក៏ ប្បញ្ញជឲ្យលគសមាែប្ប់លដាយលទ្វសៈែិ តតចែេលកើ តលឡើងកន ុងរវាង

ននលោេែិ តត នុ ោះឯង សូ មបីទ្វក់ ទងនឹ ងផរុ សវាចា និ ងពយបាទ ក៏ គប្បបីលោេលៅតាមសមគួ រ
តាមទំ នងែូ ែគ្ននលនោះ ។
ោកយថា កាលមសុ មិ ចាេចារ ។េ។ រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លោេៈ លសែកដី ថា លែតនា
ចែេែេ់ នូ េភាេៈជា កាលមសុ មិ ចាេចារ ល្មោះថា រចមងលកើ តលឡើងពី មូេ គឺ លោេៈ លប្ោោះមាន
ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្ពមជាមួ យលោេៈចែេប្បាថានកន ុងលមថុ នធមម ។
អេិ ជា ល្មោះថា រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លោេៈ លដាយអតថ ថា រចមងលកើ តពី ែិតត ចែេ
មានលោេៈជាមូ េ ជាធមម ជាតិ ចែេលកើ តរួ មគ្នន ឬ លោេៈចែេលកើ តខាងលប្កាយៗ ចែេ
ែេ់ នូ េភាពជាអេិ ជា រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លោេៈចែេលកើ តមុ នៗ ។
មិ ចាេទិ ែាិ ល្មោះថា រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លោេៈ លប្ោោះលសែកដី យេ់ ល ើ ញខុសកន ង
ុ េតថ ុ
ចែេយេ់ ល ើ ញខុសននមិ ចាេទិ ែាិ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្ពមជាមួ យលោេៈ ចែេប្ប្បកាន់ មាំកនុង
េតថ ុចែេយេ់ ល ើ ញខុសលនាោះ ។
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ោកយថា អកុ សេកមម ទ្វង
ំ ៤ ែ៏ លសស រចមងលកើ តពី មូេ ៣ លសែកដី ថា អកុ សេកមម
៤ យ៉ាង គឺ អទិ នានទ្វន មុ ស្លវាទ ប្បិ សុណាវាចា និ ង សមផ ប្បបោប្បៈ ល្មោះថា រចមងលកើ តពី មូេ
៣ គឺ លោេៈ លទ្វសៈ និ ង លមាហៈ យ៉ាងលនោះគឺ ៖
ប្បុ គគេណាសមែឹ ងល ើ ញប្ប្បលយជន៍ ចែេខែួនគប្បបីបានអំ ពីេតថ ុចែេជារប្បស់អន កែនទ
កដី ចែេពួ កញតិ ជាលែើ មគប្បបីបានកដី លហើ យេួ ែយកេតថ ុលនាោះមកអទិ នានទ្វនរប្បស់ប្បុ គគេលនាោះ
រចមងមានលដាយលោេៈ ។
អទិ នានទ្វនរប្បស់ប្បុ គគេចែេេួ ែយកលៅលប្ោោះការែងលពៀរ (សងសឹ ក) រចមងមាន
លដាយមូ េ គឺ លទ្វសៈ ។
អទិ នានទ្វនរប្បស់ប្ពោះរាជាចែេប្បញ្ញជឲ្យរឹ ប្បអូ សយករប្បស់អន កែនទ លែើ មបីដាក់ លទ្វស
ែេ់ ជនអាប្កក់ លដាយមិ នបានពិ ចារណាលទ្វសធា ន់ ឬ ប្ស្លេតាមលសែកដី ពិតកដី អទិ នានទ្វន
រប្បស់ពួ កប្ោហម ណ៏ចែេលោេថា “ប្ទពយទ្វំងអស់លនោះ ប្ពោះរាជាបានប្ពោះរាជទ្វនឲ្យែេ់ ពួ ក
ប្ោហម ណ៍កន ុងពិ ធីរាជាេិ លសក

ប្បុ គគេែនទនឹ ងលប្ប្បើ ប្បាស់បាន

េុ ោះប្តាចតពួ កប្ោហម ណ៍

ទ្វំងឡាយទុ ពា េភាពមិ នអាែលប្ប្បើ ប្បាស់ប្ទពយលនាោះបាន លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ពួ ក
ប្ោហម ណ៍កាេលប្ប្បើ ប្បាស់ល្មោះថា រចមងលប្ប្បើ ប្បាស់រប្បស់ចែេជារប្បស់ខែួននុ ោះឯង” ែូ លែន ោះកដី
អទិ នានទ្វនរប្បស់ជនទ្វំងឡាយចែេមានប្ប្បប្កតី មិ នែឹ ងនូ េការជាប្ប់ទ្វក់ ទងគ្ននននកមម និងផេ
រប្បស់កមម មិ នលជឿកមម មិ នលជឿផេរប្បស់កមម កដី រចមងមានលដាយមូ េ គឺ លមាហៈ សូ មបីកនុង
កមម ែ៏លសស មានមុ ស្លវាទជាលែើ ម ក៏ គប្បបីប្ប្បកប្បោកយលៅតាមសមគួ រ តាមទំ នងែូ លែន ោះឯង ។
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា ោកយលោេទ្វក់ ទងនឹ ងមូ េទ្វំងអស់លនោះ គឺ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ
លោេសំ លៅយកមូ េចែេជាប្ប្បធាន

កន ុងការឲ្យសលប្មែអកុ សេកមម លនាោះៗ

ប្ប្បសិ នលប្បើ លោេលដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ងគប្បបីប្ជាប្បថា

ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

លមាហៈរចមងជាមូ េននអកុ សេកមម

ប្គប្ប់យ៉ាង ចែេជាមូ េស្លធារណៈ លដាយអំ ណាែថា កន ុងលេោចែេប្បុ គគេលធាើ អកុ សេកមម ណាមួ យ កន ុងលេោលនាោះ លគរចមងមានលមាហៈ គឺ ការមិ នែឹ ងថា លនោះជាេតថ ុចែេមិ នគួ រលធាើ
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យេ់ ថាជាេតថ ុគួរលធាើ លហើ យក៏ លធាើ លៅ លប្ោោះែូ លចានោះោកយថា រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លោេៈ លនោះ
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បលសែកតី ថា “រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លោេៈ និ ងលមាហៈ” និ ងោកយថា រចមង
លកើ តពី មូេ គឺ លទ្វសៈ លនោះ គប្បបីប្ជាប្បលសែកតី ថា “រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លទ្វសៈ និ ងលមាហៈ”
ែូ លែន ោះែុ ោះ ។ ែំ ចណកោកយថា រចមងលកើ តពី មូេ ៣ លនាោះ មិ នគប្បបីយេ់ ថា រចមងលកើ តពី មូេ
៣ ប្ពមគ្នន ចតគប្បបីយេ់ ថា អកុ សេកមម ៤ យ៉ាង មានអទិ នានទ្វនជាលែើ មទ្វំងលនោះនី មួយៗ
រចមងលកើ តពី មូេ ៣ ែូ លែន ោះ គឺ រចមងលកើ តពី មូេ គឺ លោេៈ និ ងលមាហៈ ឬលកើ តពី មូេ គឺ លទ្វសៈ
និ ងលមាហៈ ឬលកើ តពី មូេ គឺ លមាហៈ ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា មយ៉ាងលទៀតអកុ សេកមម លនោះ រចមងមាន ១២ យ៉ាង លដាយ
អំ ណាែននែិ តតប្ប
ុ ាទ សូ មបីលដាយប្ប្បការទ្វំងពួង ែូ លែន ោះ លប្ោោះលែតនាទ្វំងឡាយ និ ងធម៌ មាន
លោេៈជាលែើ ម ចែេសមបយុ តត ជាមួ យលែតនា ចែេែេ់ នូ េភាពជាកមម នី មួយៗ រចមង
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអកុ សេែិ តតុប្បាទ ១២ ែួ ង លប្ោោះជាធម៌ ចែេលកើ តរួ មជាមួ យែិ តតុប្បាទទ្វំង
លនោះ លប្ោោះែូ លចានោះ រចមងលោេបានថា មាន ១២ យ៉ាងតាមែំ នួនអកុ សេែិ តតុប្បាទទ្វំងលនោះ ។
កាមាេែរកុ សេកមម
សូ មបីកាមាេែរកុ សេកមម មាន ៣ យ៉ាង លដាយអំ ណាែននទ្វាររប្បស់កមម គឺ កាយកមម
ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកាយទ្វារ

េែី កមម ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមេែី ទ្វារ

និ ងមលនាកមម ចែេ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទ្វារ ។
មាន ៣ យ៉ាងែូ ែគ្នន លដាយអំ ណាែននទ្វន សី េ និ ងភាេនា ។
ែំ ចណកលដាយអំ ណាែននែិ តត ុប្បាទ កាមាេែរកុ សេកមម លនោះ មាន ៨ យ៉ាង ។
មាន ១០ យ៉ាង លដាយអំ ណាែននទ្វន សី េ ភាេនា អប្បចាយនៈ លេយយេែច ៈ ប្បតតិ ទ្វន
ប្បតាតនុ លមាទនា ធមម សេេនៈ ធមម លទសនា និ ងទិ ែា ុជុកមម ។
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អធិ ប្បាយកាមាេែរកុ សេកមម
អធិ ប្បាយកាមាេែរកុ សេកមម ៣ យ៉ាងលដាយអំ ណាែននទ្វារ
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បភាេៈជាកាយកមម េែី កមម និ ងមលនាកមម ននកាមាេែរកុ សេកមម
តាមន័ យចែេបានលោេលហើ យកន ុងអកុ សេកមម នុោះឯង និ ងគប្បបីប្ជាប្បែេ់ ភាេៈចែេកាយ
កមម មាន ៣ យ៉ាង, េែី កមម មាន ៤ យ៉ាង និ ងមលនាកមម មាន ៣ យ៉ាង លដាយការលេៀរចាក
អកុ សេកមម នីមួយៗ ទ្វំងលនាោះយ៉ាងលនោះគឺ ៖
កាយកមម មាន ៣ យ៉ាង គឺ ការលេៀរចាកបាណាតិ បាត ១, ការលេៀរចាកអទិ នានទ្វន ១ និ ង
ការលេៀរចាកកាលមសុ មិ ចាេចារ ១ ។
េែី កមម មាន ៤ យ៉ាង គឺ ការលេៀរចាកនូ េមុ ស្លវាទ ១, ការលេៀរចាកប្បិ សុណាវាចា ១, ការ
លេៀរចាកផរុ សវាចា ១ និ ងការលេៀរចាកសមផ ប្បបោប្បៈ ១ ។
មលនាកមម មាន ៣ យ៉ាង គឺ អនេិ ជា (ធមម ជាតិ ជាប្បែិ ប្បកខ នឹងអេិ ជា) ១, អពយបាទ
(សភាេធម៌ ជាប្បែិ ប្បកខ នឹងពយបាទ) ១, សមាមទិ ែាិ លសែកដី យេ់ ល ើ ញប្តូេ (លដាយន័ យថា
ទ្វនចែេប្បុ គគេឲ្យលហើ យរចមងមានផេជាលែើ ម) ១ ។
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្ប ែេ់ លសែកដី ចប្បែ កគ្ននពី អកុ សេចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងតួ សភាេធម៌
យ៉ាងលនោះថា កន ុងចផន កកុ សេលនាោះសប្មាប្ប់កុ សេកមម ៧ យ៉ាងខាងលែើ ម កាយកមម ៣ និ ង
េែី កមម ៤ មានសភាេៈជាលែតនាក៏ បាន ជាេិ រតិ (ការលេៀរចាក, សភាេៈចែេជាលហតុ ឲ្យលេៀរ
ចាក) ក៏ បាន មិ នចមនជាលែតនាចតមយ៉ាង ែូ ែកន ុងចផន កអកុ សេកមម លទ ែំ ចណកកុ សេកមម
៣ យ៉ាងខាងែុ ង (មលនាកមម ៣) មានសភាេៈជាអលោេៈ អលទ្វសៈ និ ងប្បញ្ញា ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
លដាយអាការលនាោះៗ ែូ លែន ោះឯង ។
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អធិ ប្បាយកាមាេែរកុ សេ ៣ យ៉ាងលដាយអំ ណាែននទ្វន សី េ ភាេនា
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលធាើ ទុកកន ុងែិ តតថា “កាមាេែរកុ សេកមម លនោះ កាេនឹ ងលកើ តលឡើងកន ុង
អារមម ណ៍ ៦ យ៉ាង រចមងលកើ តលឡើងលដាយអំ ណាែននកមម ៣ យ៉ាង មានកាយកមម ជាលែើ ម
ក៏ ពិត លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ រចមងលកើ តលឡើងលដាយការកំណត់ ៣ យ៉ាង” ែូ លែន ោះលហើ យ លទើ ប្បលោេថា
“មាន ៣ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន លដាយអំ ណាែននទ្វន សី េ និ ងភាេនា” ែូ លែន ោះ លសែកដី ថា មាន ៣
យ៉ាង លដាយអំ ណាែននប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុលដាយសលងខប្បមានទ្វនជាលែើ ម ចមនពិ ត លោកសចមដ ង
ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុទុក ១០ យ៉ាង, ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ ១០ យ៉ាងលនាោះលោករួ ប្បរួ មទុ កយ៉ាងសលងខប្បមាន
៣ យ៉ាង មានទ្វនជាលែើ ម កន ុងប្បណា
ដ ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុទ្វំង ១០ យ៉ាងលនាោះ ប្បុ ញ្ាកិរិយណាខែោះ
សលគងាគោះែូ េកន ុងទ្វនជាលែើ ម និ ងលហតុ ននការសលគងាគោះលនាោះ នឹ ងលោេលៅខាងមុ ខ ែំ ចណក
ការប្ប្បកប្បការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ ៦ យ៉ាង និ ងកន ុងទ្វាររប្បស់កមម ៣ យ៉ាង ននប្បុ ញ្ាកិរិយ
េតថ ុទ្វំងលនោះ លែើ មបីឲ្យប្ជាប្បថា ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុលនាោះៗ កន ុងប្គ្នលនាោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្បារពធ អារមម ណ៍អាី
កន ុងប្បណា
ដ អារមម ណ៍ ៦ យ៉ាងមានរូ បារមម ណ៍ជាលែើ ម និ ងែេ់ នូ េការរាប្ប់ថាជាកមម អាី កន ុងប្បណា
ដ
កមម ៣ យ៉ាង មានកាយកមម ជាលែើ មលនាោះ ប្បណឌិតគប្បបីកាន់ យកតាមចែេមានមកលហើ យកន ុង
គមពី រអែា កថាទ្វំងឡាយមាន អែា ស្លេិ នី ជាលែើ មែុ ោះ នឹ ងមិ នលោេទុ កកន ុងទី លនោះលទ លែើ មបី
ការោរលសែកតី ភាន់ ប្ែឡំរប្បស់អន កចែេមិ នធាែប្ប់ជួ ប្បនូ េលសែកដី ប្ជាេលប្ៅកន ុងគមពី រ ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា “ែំ ចណកលដាយអំ ណាែននែិ តតប្ប
ុ ាទ កាមាេែរកុ សេកមម
លនោះមាន ៨ យ៉ាង” ែូ លែន ោះ លប្ោោះលែតនាចែេែេ់ នូ េភាេៈជាកាមាេែរកុ សេកមម រចមង
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងកាមាេែរកុ សេែិ តត ៨ ែួ ង នុ ោះឯង ។
ោកយថា មាន ១០ យ៉ាងលដាយអំ ណាែននទ្វន សី េ ភាេនា អប្បចាយនៈ លេយយេែច ៈ
ប្បតតិ ទ្វន ប្បតាតនុ លមាទនា ធមម សេេនៈ ធមម លទសនា និ ងទិ ែា ជ
ុ ុ កមម លនោះគប្បបីប្ជាប្បថា ជាោកយ
លោេែេ់ ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុចែេចែកជា ១០ ប្ប្បការនុ ោះឯង គប្បបីប្ជាប្បេែនតថ ែូ ែតលៅលនោះ ៖
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ធមម ជាតិ ល្មោះថា ទ្វន លប្ោោះមានអតថ ថា ជាលហតុ ឲ្យប្បុ គគេឲ្យនូ េេតថ ុ (មានបាយ ទឹ ក
ជាលែើ ម) ែេ់ អន កែនទ សូ មបីការចែករំចេកក៏ ល្មោះថាទ្វននុ ោះឯង លប្ោោះមានសភាេៈ យ៉ាង
លនាោះ ។
មយ៉ាងលទៀត

សូ មបីការលេៀរចាកការសមាែប្ប់ជី េិតសតា ែនទ

ការលេៀរចាកការដាក់

លទ្វសអន កែនទសូ មបីមានកំហុស ក៏ ល្មោះថា ទ្វន បាន កន ុងោកយថា អេ័ យទ្វន ។
ធមម ជាតិ ល្មោះថា សី េ លប្ោោះមានអតថ ថា តាំងទុ កលដាយេអ គឺ តាំងទុ កលដាយប្ប្បនព
នូ េកាយកមម និ ង េែី កមម ឲ្យមានរលប្បៀប្បលរៀប្បរយ ឬ មិ នឲ្យេិ នាសលៅលប្ោោះភាពប្ទុសដសី េ ។
មយ៉ាងលទៀតល្មោះថា សី េ លប្ោោះមានអតថ ថា ជាទី តាំង គឺ ជាទី ប្ទប្ទង់នូេកុ សេ
ទ្វំងឡាយចែេនប្កចេងលឡើង សមែូ ែចែេប្ទង់ ប្តាស់ទុ កថា “សី លេ ប្បតិ ដាាយ នលរា
សប្បលញ្ញា (១) នរជនមានប្បញ្ញា បានតាំងមាំកនុងសី េលហើ យ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
ធមម ជាតិ ល្មោះថា ភាេនា លប្ោោះមានអតថ ថា ែលប្មើ ន គឺ លធាើ ឲ្យលកើ តនិ ងឲ្យែលប្មើ នលឡើង
លសែកតី ថា ញុំងកុ សេធម៌ ចែេមិ នទ្វន់ លកើ តឲ្យលកើ តលឡើង និ ងលធាើ កុសេធម៌ ចែេលកើ ត
លឡើងលហើ យ ឲ្យរឹ ងរឹ តចតែលប្មើ នលឡើង ។
ធមម ជាតិ ល្មោះថា អប្បចាយនៈ លប្ោោះមានអតថ ថា ជាលហតុ ប្ប្បប្ពឹ តតឱនេំ លទ្វនែំ លោោះ
អន កែនទ លដាយអំ ណាែននការប្បូ ជា ។
ភាពជាអន កខាេ់ខាាយកន ុងកិ ែចលនាោះៗ មិ នប្ពលងើ យកលនដើ យ ល្មោះថា លេយយេែច ៈ ។
ប្បុ គគេរចមងឲ្យនូ េែំ ចណកប្បុ ណយចែេខែួនលធាើ លហើ យ គឺ លកើ តលឡើងលហើ យកន ុងសនាដន
រប្បស់ខែួន ែេ់ អន កែនទ លប្ោោះធមម ជាតិ ណា ធមម ជាតិ លនាោះល្មោះថា ប្បតិត ទ្វន ។
ធមម ជាតិ ល្មោះថា ប្បតាតនុ លមាទនា លប្ោោះមានអតថ ថា ជាលហតុ ឲ្យអនុ លមាទនាប្បុ ណយ
ចែេអន កែនទប្បំ លពញលហើ យ គឺ អន កែនទបានលធាើ ឲ្យសលប្មែលហើ យ ។

(១) ប្បិ .២៩/៣៤
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ធមម ជាតិ ល្មោះថា ធមម សេេនៈ លប្ោោះមានអតថ ថា ជាលហតុ ឲ្យស្លដប្ប់នូ េប្ពោះធម៌ ។
ធមម ជាតិ ល្មោះថា ធមម លទសនា លប្ោោះមានអតថ ថា ជាលហតុ ឲ្យសចមដ ងនូ េប្ពោះធម៌ ។
ការលធាើ លសែកដី យេ់ ល ើ ញឲ្យប្តង់ គឺ ឲ្យប្តឹ មប្តូេ មិ នេិ ប្បរិ ត ល្មោះថា ទិ ែា ជ
ុ ុ កមម ។
ចែេលោេមកលនោះ គឺ េែនតថ ននប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុនីមួយៗ ។ ែំ ចណកេែនតថ រប្បស់
ោកយថា ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ លនោះ មានយ៉ាងលនោះគឺ ៖
ការលធាើ ១០ យ៉ាង មានទ្វនជាលែើ មល្មោះថា ប្បុ ញ្ា លប្ោោះជាលប្គឿងជប្មោះនូ េែិ តតសនាដន
ឲ្យប្បរិ សុទធ (សលប្មែពី ប្បុ -ធាតុ ចែេមានអតថ ថា “ជប្មោះ”) ឬ លប្ោោះជារប្បស់គួ រលធាើ ឲ្យលពញ
(សលប្មែពី ប្បុ រ-ធាតុ ចែេមានអតថ ថា “លពញ”) ទ្វនជាលែើ មនុ ោះឯង ល្មោះថា កិ រិយ លប្ោោះជា
រប្បស់គួ រលធាើ និ ងល្មោះថា េតថ ុ លប្ោោះជាទី តាំងននអានិ សងេរាប្ប់រយ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ទ្វនជា
លែើ មលនាោះ លទើ ប្បល្មោះថា ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ ។
តលៅលនោះ ជាោកយអធិ ប្បាយប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ទ្វ
ុ ង
ំ ១០ យ៉ាងលនាោះ ៖
១. ទ្វន
លែតនាចែេតាំងែិ តត េោះនូ េេតថ ុចែេមានជារប្បស់ខែួន (ចាគលែតនា) លដាយប្បាថាន
នឹ ងប្បូ ជាលោកអន កមានគុ ណកតី

លដាយករុ ណាប្បាថាននឹ ងអនុ លប្គ្នោះ

ជួ យអន កែនទឲ្យផុ តពី

លសែកតី ទុកខ កតី សូ មបីលដាយលមតាតប្បាថានឲ្យអន កែនទមានលសែកតី សុខកតី ននប្បុ គគេចែេមាន
ែិ តតសនាតនប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាមួ យអនុ ស័យ

លៅមិ នទ្វន់ ប្បាសចាកអនុ ស័យល្មោះថា

ទ្វន

(ការឲ្យ) លែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នការថាាយេតថ ុែេ់ ប្បែិ គ្នគហកៈ លដាយអំ ណាែននការ
លប្តៀមេតថ ុទ្វន លែើ មបីប្បលងាអនថាាយប្បែិ គ្នគហកៈកន ុងប្គ្នតមកកតី លែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅខាង
លប្កាយអំ ពីការថាាយេតថ ុទ្វនលនាោះ

លដាយអំ ណាែននការតាមរេឹ កែេ់ ការលធាើ

លដាយែិ តត

លស្លមនសេកតី ក៏ សលគងាគោះែូ េកន ុងទ្វននុ ោះឯង សូ មបីកនុងប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុែ៏លសស ក៏ គប្បបីប្ជាប្ប
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ោកយអធិ ប្បាយ ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងលែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន និ ងលប្កាយតាមសមគួ រ តាម
ទំ នងែូ ែគ្ននលនោះឯង ។
មយ៉ាងលទៀតការលេៀរចាកលទ្វស មិ នដាក់ លទ្វសែេ់ អន កលធាើ ខុស ែូ ែជាប្ពោះរាជាប្ទង់
លេើ កចេងលទ្វសមិ នប្ប្បោរជី េិត ែេ់ អន កចែេមានលទ្វសប្តូេប្ប្បោរជី េិតជាលែើ ម ក៏ មាន
សភាពជាទ្វន លៅថា អេ័ យទ្វន ។
គប្បបីប្ជាប្បថា ការឲ្យរប្បស់ ៥ យ៉ាង ែូ ែតលៅលនោះ មិ នល្មោះថា ជាប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ គឺ
ទ្វនលឡើយ លប្ោោះែិ តតរប្បស់អន កឲ្យមិ នមានលសែកដី ប្បរិ សុទធ ចែេជាប្បុ ណយលឡើយ បានែេ់ ៖
១. ឲ្យរប្បស់ចែេលធាើ ឲ្យប្សេឹ ង គឺ សុ រា និ ង លមរ័ យ,
២. ឲ្យមលោរប្សព រាំលប្ែៀង ឬ ការចេបងលផេងៗ,
៣. ឲ្យគសតី ែេ់ ប្បុ រស, (លែើ មបីប្បំលរើ លសែកតី សុខកន ុងលមថុ នធមម )
៤. ឲ្យលគ្នល្មេ ែេ់ លគ្នញីលសែកតី ថា គឺ ឲ្យសតា រួ មសងាាសគ្នន,
៥. ឲ្យរូ ប្បេិ ែិប្តកមម ោមក (រូ ប្បភាពអាសអាភាស) ។
២. សី េ
លែតនាចែេតាំងែិ តត នឹ ងលធាើ ឲ្យប្បរិ ប្បូណ៌នូ េសិ កាខប្បទ ៥ សិ កាខប្បទ ៨ ឬសិ កាខប្បទ ១០
លដាយប្បាថាននឹ ងឲ្យជា

និ ែចសីេជាលែើ ម

ននប្បុ គគេចែេសមាទ្វនសិ កាខប្បទទ្វំងលនាោះ

ឬ

លទ្វោះប្បី មិ នសមាទ្វន ប្ប៉ាុ ចនត លកើ តេិ រតិ លឡើងលេៀរនូ េកាយទុ ែច រិត ឬ េែី ទុែច រិ តបាន កន ុងប្គ្នលនាោះៗ
លែតនា និ ងេិ រតិ ែូ ែលោេមកលនោះល្មោះថា សី េ ។
មយ៉ាងលទៀត លែតនាននប្បុ គគេចែេប្បួ សកន ុងលរាងឧប្បសមប័ទ លហើ យលធាើ ឲ្យប្បរិ ប្បូណ៌នូ េ
ែតុ ប្បារិ សុទធិ សី េ ក៏ ល្មោះថា សី េ ។
សី េលនាោះមាន ២ យ៉ាង គឺ វារិ តតសី េ និ ង ចារិ តតសី េ ។ វារិ តតសី េ គឺ សី េចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែននការសមាទ្វនសិ កាខប្បទចែេជាការោម បានែេ់ ការលេៀរចាក
ការសមាែប្ប់សតា ជាលែើ ម ែំ ចណកចារិ តតសី េ គឺ សី េចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែននការ
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ប្ប្បប្ពឹ តតកន ុងកិ ែចចែេគួ រប្ប្បប្ពឹ តត មានការទំ នុកប្បំ រុងមាតាប្បិ តាជាលែើ ម ។
៣. ភាេនា
លែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅចាប្ប់តាំងពី ផគងែិ តត លឡើងលែើ មបីប្បរិ កមម កនុងកមម ដាាន ៤០ មាន
ប្បឋេី កសិ ណជាលែើ ម ឬលែើ មបីពិចារណាសភាេធម៌ កន ុងេូ មិ ទ្វំងឡាយមានខនធ ជាលែើ ម រហូ ត
ែេ់ លគ្នប្តេូ ជាទី ប្បំ ផុត ល្មោះថា ភាេនា លប្ោោះែូ លចានោះ លោេលដាយនិ ប្បបរិ យយ ភាេនាលនោះ
មាន ២ យ៉ាង គឺ សមថភាេនា និ ងេិ ប្បសេនាភាេនា ។
សមថភាេនា គឺ ការែលប្មើ នសមថៈ បានែេ់ ការលធាើ សមថៈចែេមិ នទ្វន់ លកើ តឲ្យ
លកើ តលឡើង និ ងការញុំងសមថៈចែេលកើ តលឡើងលហើ យឲ្យរឹ ងរឹ តចតែលប្មើ នលឡើង លោកលៅ
សមាធិ ថា “សមថៈ” លប្ោោះជាលសែកដី សាប្ប់ននែិ តត ។
េិ ប្បសេនាភាេនា គឺ ការែលប្មើ នេិ ប្បសេនា បានែេ់ ការលធាើ េិប្បសេនាចែេមិ នទ្វន់
លកើ តឲ្យលកើ តលឡើង និ ងលធាើ េិប្បសេនាចែេលកើ តលឡើងលហើ យឲ្យរឹ ងរឹ តចតែលប្មើ នលឡើង លោក
លៅប្បញ្ញាចែេែឹ ង

គឺ ែឹ ងសភាេធម៌ តាមលសែកតី ពិត ថាមិ នលទៀង

ជាទុ កខ

ជាអនតាតថា

“េិ ប្បសេនា” ។
សមថភាេនា ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងកមម ដាាន ៤០ មានប្បឋេី កសិ ណជាលែើ ម, េិ ប្បសេនាភាេនា
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងេូ មិ មានខនធ ជាលែើ ម ។
៤. អប្បចាយនៈ
លែតនាចែេលធាើ នូេលសែកដី លគ្នរពឱនេំ លទ្វនែំ លោោះប្បុ គគេចែេែលប្មើ នលដាយជាតិ
េ័ យ និ ងគុ ណ លដាយអធយប្ស័ យចែេប្បរិ សុទធ គឺ ប្បាសចាកលសែកដី រលងកៀស ប្បាសចាកការ
សងឃឹមផេតប្បសន ងជាលែើ ម លដាយការលប្កាកទទួ េ ឱយនូ េអាសនៈ ឱយនូ េបាយ និ ងទឹ ក
ជាលែើ ម ល្មោះថា អប្បចាយនៈ ។
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៥. លេយយេែច ៈ
លែតនាចែេខាេ់ខាាយលធាើ នូេកិ ែចលនាោះៗ ែេ់ ប្បុ គគេចែេែលប្មើ នលដាយជាតិ ជាលែើ ម
នុ ោះឯង លដាយអធយប្ស័ យចែេប្បរិ សុទធ ែូ េលោេមកលនាោះ លដាយការលបាសសំ អាតទី លៅ
អាប្ស័ យរប្បស់លោក លប្តៀមទឹ កប្បរិ លភាគ ទឹ កលប្ប្បើ ប្បាស់ទុ កសំ រាប្ប់លោក និ ងទំ នុកប្បំ រុង
លោកលដាយបាយទឹ កនំែំណីជាលែើ ម ឬែេ់ អន កជមាឺ លដាយការឧប្បដាាកពយបាេជមាឺ ជាលែើ ម
ល្មោះថា លេយយេែច ៈ ។
៦. ប្បតតិ ទ្វន
លែតនាចែេប្បាថានឲ្យនូ េែំ ចណកប្បុ ណយចែេខែួនបានប្បំ លពញលហើ យ

គឺ លធាើ លហើ យ

ែេ់ ស្លធារណជន លដាយអធយប្ស័ យចែេប្បរិ សុទធ ែូ ែលោេមកលនោះ ល្មោះថា ប្បតតិ ទ្វន
មានលសែកតី ថា ឧទាិ សនូ េទកខិ ណា គឺ ប្បុ ណយចែេខែួនបានលធាើ លហើ យែេ់ អន កែនទនុ ោះឯង គប្បបី
ប្ជាប្បថា សតា ចែេអាែទទួ េយកែំ ចណកប្បុ ណយចែេអន កែនទឧទាិ សឲ្យលនាោះ បានែេ់ ពួ ក
លប្ប្បតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជាលប្ប្បតមួ យពួ កចែេលោកលៅថា “ប្បរទតត ុប្បជី េី” ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្បុ ណយលនាោះនឹ ង
សលប្មែែេ់ ពួ កលប្ប្បតទ្វំងលនោះបាន លប្ោោះែេ់ ប្ពមលដាយអងគ ៣ គឺ ការតាំងែិ តត ឧទាិ សរប្បស់
ទ្វយក (អន កថាាយទ្វន) យ៉ាងលនោះថា “ទ្វនចែេខ្បា
ុ ំ នលធាើ លហើ យកន ុងប្គ្នលនោះ ែូ េសលប្មែ
ែេ់ ញតិ ទ្វំងឡាយែុ ោះ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ១, ប្បែិ គ្នគហកៈ (អន កទទួ េ) ជាអន កមានគុ ណសមបតតិ
មានសី េប្បរិ ប្បូណ៌ជាលែើ ម ១, ការអនុ លមាទនារប្បស់ពួ កលប្ប្បតទ្វំងលនាោះ ១ ។
៧. ប្បតាតនុ លមាទនា
លែតនាចែេអនុ លមាទនា គឺ លប្តកអររី ករាយ សរលសើ រនូ េប្បុ ណយចែេអន កែនទលធាើ
លហើ យ គឺ លធាើ ឲ្យសលប្មែលហើ យ ឬ សូ មបីអនកែនទលនាោះមិ នទ្វន់ លធាើ ចតនឹ ងលធាើ ែូ ែជាខែួនលធាើ
ឬ នឹ ងលធាើ ប្បុ ណយនុ ោះឯង ននប្បុ គគេចែេមានែិ តតប្ជោះថាែ ប្បាសចាកមនាិ េ គឺ េណណមែេ រិយៈ
(លសែកតី កំណាញ់ោកយសរលសើ រ) ល្មោះថា ប្បតាតនុ លមាទនា ។
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ោកយថា អនុ លមាទនាកន ុងទី លនោះ សំ លៅែេ់ ែិ តតចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាការលនាោះជា
សំ ខាន់

មិ នបានសំ លៅែេ់ ោកយលោេអនុ លមាទនាជាសំ ខាន់ លឡើយ

លប្ោោះសូ មបីមានការ

លោេោកយអនុ លមាទនាថា “ស្លធុ ប្ប្បនព” ជាលែើ ម ចតកាេមិ នមានការលប្តកអររី ករាយកន ុង
ប្បុ ណយចែេលគលធាើ ឬ នឹ ងលធាើ ក៏មិនល្មោះថា មានប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុលនោះលកើ តលឡើង ចតកាេមាន
ការលប្តកអររី ករាយលកើ តលឡើងលហើ យនុ ោះឯង សូ មបីមិនមានការលោេវាចាអនុ លមាទនា លប្ោោះ
មិ នមានឱកាស ក៏ ល្មោះថាមានប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុលនោះលកើ តលឡើងរួ ែលហើ យ ។
៨. ធមម សេេនៈ
លែតនាចែេតាំងែិ តត ស្លដប្ប់នូ េប្ពោះធម៌ រប្បស់ប្បណឌិត

មានប្ពោះសមាមសមព ុទធ

ជាលែើ ម

លដាយអធយប្ស័ យចែេប្បរិ សុទធ គឺ មិ នបានប្បាថាននូ េោកយសរលសើ រ លគ្នរពរាប្ប់អាន ប្បូ ជាអំ ពី
អន កែនទ មិ នបានប្បាថានលេើ កតលមកើ ងខែួនប្បនត ុោះប្បងាអប្ប់អន កែនទ ចតលែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ខែួននិ ង
អន កែនទយ៉ាងលនោះថា “អាតាមអញស្លដប្ប់ធម៌ បានែំ លណោះែឹ ងលហើ យ នឹ ងអាប្ស័ យែំ លណោះែឹ ង
លនោះ ជាចប្បប្បចផនននការប្បែិ ប្បតតិ លែើ មបីប្ប្បលយជន៍ ែេ់ ខែួន អាតាមអញជាអន មមានែំ ចណកនន
ធម៌ លនាោះលហើ យ នឹ ងអនុ លប្គ្នោះអន កែនទលដាយធមម លទសនាតលៅ” ែូ លែន ោះ ល្មោះថា ធមម សេេនៈ
សូ មបីការស្លដប្ប់នូ េែំ លណោះេិ ជាជចែេមិ នមានលទ្វសទ្វំងឡាយ

លដាយប្បារពធ ប្ប្បលយជន៍ កនង
ុ

លោកលនោះជាសំ ខាន់ ក៏ សលគងាគោះែូ េកន ុងធមម សេេនៈលនោះែូ ែគ្នន ។
៩. ធមម លទសនា
លែតនាពនយេ់ នូ េធម៌ រប្បស់ប្បណឌិតចែេជាប្ប្បលយជន៍

លដាយមានលយនិ លស្លមន-

សិ ការចែេមិ នសមែឹ ងែេ់ ផេតប្បសន ង គឺ ោេសកាករៈ លករត ិ៍ល្មោះ ប្បរិ វារ ការលគ្នរព
រាប្ប់អាន ការប្បូ ជាជាលែើ ម ល្មោះថា ធមម លទសនា សូ មបីការសចមដ ងនូ េែំ លណោះចែេមិ នមាន
លទ្វស ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលែើ មបីប្ប្បលយជន៍ កនុងប្បែច ុប្បបនន លនោះ ក៏ សលគងាគោះែូ េកន ុង ធមម លទសនា
លនោះែូ ែគ្នន ។

237
វ ីថិម្ុតតសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៥

១០. ទិ ែា ជ
ុ ុ កមម
ការលធាើ ទិែាិ ឲ្យប្តង់ គឺ មិ នេិ ប្បរិ ត លដាយន័ យថា “អតថិ

ទិ នន ំ ទ្វនចែេប្បុ គគេឲ្យ

លហើ យរចមងមានផេ” ជាលែើ ម ល្មោះថា ទិ ែា ជ
ុ ុ កមម គឺ សមាមទិ ែាិ លសែកដី យេ់ ល ើ ញប្តូេ
នុ ោះឯង សមាមទិ ែាិ លនោះមាន ៥ យ៉ាងគឺ ៖
១. កមម សេកតាសមាមទិ ែាិ លសែកដី យេ់ ល ើ ញប្តូេលដាយន័ យថា សតា ទ្វំងឡាយមាន
កមម ជារប្បស់ខែួន លោេគឺ ខែួនលធាើ កមម ណាទុ កជាកុ សេកតី អកុ សេកតី ខែួននុ ោះឯងជាអន កទទួ េ
ផេននកមម លនាោះ ។
២. ្នសមាមទិ ែាិ លសែកដី យេ់ ល ើ ញប្តូេចែេសមបយុ តត ជាមួ យ្ន បានែេ់
ប្បញ្ញាចែេលកើ តរួ មជាមួ យ្នចែេែលប្មើ នបាន ។
៣. េិ ប្បសេនាសមាមទិ ែាិ លសែកដី យេ់ ល ើ ញប្តូេចែេជាេិ ប្បសេនា បានែេ់ ប្បញ្ញា
ចែេែឹ ងនូ េសភាេធម៌ ទ្វំងឡាយ លដាយអាការលផេងៗគ្នន លោេគឺ ែឹ ងថា មិ នលទៀង ជាទុ កខ
ជាអនតាត ។
៤. មគគ សមាមទិ ែាិ លសែកដី យេ់ ល ើ ញប្តូេចែេជាអងគមគគ អងគទីមួ យននប្បណា
ដ អងគមគគ
៨ ចែេសមបយុ តត ជាមួ យមគគ ែិ តត ចែេយេ់ ល ើ ញប្តូេ គឺ ែឹ ងនូ េអរិ យសែច ៤ ។
៥. ផេសមាមទិ ែាិ លសែកដី យេ់ ល ើ ញប្តូេចែេសមបយុ តត ជាមួ យអរិ យផេ គឺ ប្បញ្ញា
ចែេលកើ តរួ មជាមួ យអរិ យផេទ្វំងឡាយ មានលស្លតាប្បតតិ ផេជាលែើ មនុ ោះឯង ។
លប្ោោះលហតុ ចែេកន ុងវារៈលនោះ ជាអធិ ការននកាមាេែរកុ សេកមម លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បុ ញ្ា កិ រិយេតថ ុ គឺ សមាមទិ ែាិ កនុងទី លនោះ លទើ ប្បសំ លៅយកកមម សេកតាសមាមទិ ែាិ និ ងេិ ប្បសេនាសមាមទិ ែាិ
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះ្នសមាមទិ ែាិ សូ មបីជាប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ (ភាេនា) ក៏ មិនចមនជាកាមាេែរកុ សេកមម ចតជារូ បាេែរកុ សេកមម និ ងជាអរូ បាេែរកុ សេកមម យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន មគគ សមាមទិ ែាិ

សូ មបីជាប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ

(ភាេនា)

ក៏ មិនចមនជាកាមាេែរកុ សេកមម

ចតជា
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លោកុ តតរកុ សេកមម ែំ ចណកផេសមាមទិ ែាិ មិ នមានោកយប្តូេលោេែេ់ លប្ោោះជាេិ បាក
រប្បស់កមម លទើ ប្បមិ នចមនជាកុ សេកមម មិ នចមនជាប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ ។
សួ រថា ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ គឺ ទិ ែា ុជុកមម លនោះ លកើ តកន ុងកាមាេែរកុ សេែិ តតបានប្ប៉ាុ នាមនែួ ង ?
លឆែើ យថា រចមងលកើ តកន ុងកាមាេែរកុ សេែិ តតបានទ្វំង ៨ ែួ ងនុ ោះឯង ។
សួ រថា លកើ តកន ុងកាមាេែរកុ សេែិ តតចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត បានែូ ែលមដ ែ ? លប្ោោះ
កន ុងែិ តតទ្វំងលនោះ មិ នមានប្បញ្ញាលកើ តរួ មជាមួ យសមាមទិ ែាិ គឺ ប្បញ្ញា មិ នចមនឬ ?
លឆែើ យថា ទិ ែា ុជុកមម លនោះ រចមងលកើ តបាន សូ មបីកនុងែិ តតចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត កន ុង
ប្គ្នចែេែិ តតុប្បាទជាញណសមបយុ តត លនាោះ
យុ តត លចាមលរាម

ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន

មានលែតនាកន ុងែិ តត ុប្បាទចែេជាញណេិ ប្បប-

និ ងខាងលប្កាយែិ តតុប្បាទចែេជាញណសមបយុ តត

លនាោះ លែតនាទ្វំងលនាោះ សុ ទធ ចតសលគងាគោះែូ េកន ុងទិ ែា ុជុកមម លនោះ លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននកន ុង
ប្គ្នចតមួ យ ។ ចមនពិ ត កន ុងលពេចែេលធាើ លសែកដី យេ់ ល ើ ញឲ្យប្តង់ គឺ លកើ តសមាមទិ ែាិ លឡើង
លនាោះ កន ុងលពេលនាោះរចមងមានចតែិ តត ចែេជាញណសមបយុ តត ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ក៏ ពិត លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ
កន ុងកាេមុ នអំ ពីលនាោះ និ ងលប្កាយអំ ពីលនាោះ រចមងមានែិ តតសូ មបីចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត ក៏
បាន លប្ោោះលហតុ លនាោះ ទិ ែា ុជុកមម រចមងលកើ តបានសូ មបីកនុងែិ តតចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត រចមង
សលប្មែបាន សូ មបីលដាយែិ តតចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត ។
មយ៉ាងលទៀត កន ុងប្បណា
ដ ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ ១០ យ៉ាងលនោះ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បែេ់ ការ
សលគងាគោះប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ ១០ យ៉ាងទ្វំងលនោះ ែូ េកន ង
ុ ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ ៣ យ៉ាង មានទ្វនមយៈ
ជាលែើ ម ែូ ែតលៅលនោះ ។
គប្បបីប្ជាប្បថា ប្បតតិ ទ្វន និ ងប្បតាតនុ លមាទនា សលគងាគោះែូ េកន ុងទ្វននុ ោះឯង លប្ោោះមាន
េកខ ណៈែូ ែទ្វនលដាយប្ប្បការ ២ យ៉ាងគឺ លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអធយប្ស័ យប្បរិ ចាចគែូ ែ
គ្នន ១, លប្ោោះមានធម៌ ចែេជាប្បែិ ប្បកខ ែូែគ្នន គឺ ឥសា និ ងមែេ រិយៈ ១, លប្ោោះែូ លចានោះ លហតុ ចែេ
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មានេកខ ណៈែូ ែគ្នននឹ ងទ្វនលដាយលហតុ ២ ប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះ ប្បតតិ ទ្វន និ ងប្បតាតនុ លមាទនា លទើ ប្បសលគងាគោះែូ េកន ុងប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ គឺ ទ្វនមយៈបាន ។
ែំ ចណក អប្បចាយនៈ និ ងលេយយេែច ៈ សលគងាគោះែូ េកន ុងប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ គឺ សី េមយៈ
លប្ោោះលសែកតី លគ្នរពឱនេំ លទ្វនែំ លោោះអន កែនទកដី លសែកតី ខាេ់ខាាយកន ុងកិ ែចចែេគួ រលធាើ ែេ់
អន កែនទកដី ជាចារិ តតសី េ ។
ប្ពោះធមម បាេលតថ រលោេថា “ការសចមដ ងប្ពោះធម៌ ការស្លដប្ប់ប្ពោះធម៌ និ ងការលធាើ លសែកដី
យេ់ ល ើ ញឲ្យប្តង់ សលគងាគោះែូ េកន ុងភាេនាមយៈ លប្ោោះជាការលសព (គឺ ជាលហតុ ែលប្មើ ន) នូ េ
កុ សេធម៌ ” ែូ លែន ោះ ។
អាចារយមួ យពួ កលោេថា “លពេមានការសចមត ងប្ពោះធម៌ និ ងការស្លដប្ប់ប្ពោះធម៌ ទ្វំង
អន កសចមដ ង ទ្វំងអន កស្លដប្ប់ ប្បញ្ជ ូនញណលៅតាមប្កចសប្ពោះធម៌ ចែេសចមដ ង ចែេកំពុងស្លដប្ប់
លនាោះលហើ យ ក៏ អាែចាក់ ធែ ុោះេកខ ណៈទ្វំងឡាយបាន កំពុងសចមត ងនុ ោះឯង កំពុងស្លតប្ប់នុ ោះឯង
ក៏ អាែញុំងញណចែេល ើ ញេកខ ណៈលនាោះ

ឲ្យែលប្មើ នលឡើងរហូ តែេ់ ប្បែិ លេធធម៌ បាន

លប្ោោះែូ លចានោះធមម លទសនា និ ងធមម សេេនៈលទើ ប្បសលគងាគោះែូ េកន ុងភាេនាមយៈ” ។
មយ៉ាងលទៀត ការចែេប្បណឌិតនឹ ងលោេថា ធមម លទសនា សលគងាគោះែូ េកន ុងទ្វនមយៈ
ែូ លែន ោះក៏ បាន លប្ោោះមានេកខ ណៈជាការឲ្យធម៌ សមែូ ែប្ពោះតប្មាស់ថា “សពា ទ្វនំ ធមម ទ្វនំ
ជិ នាតិ

(១)

ការឲ្យនូ េប្ពោះធម៌ រចមង

ន ោះការឲ្យទ្វំងពួ ង” ។ ទិ ែា ុជុកមម ក៏ យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន រចមង

សលគងាគោះែូ េកន ុងប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុប្គប្ប់យ៉ាង

លប្ោោះមានេកខ ណៈជាលប្គឿងជប្មោះនូ េប្បុ ញ្ាកិរិយ

េតថ ុទ្វំងពួ ង ចមនពិ ត ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ គឺ ទ្វនមយៈជាលែើ ម នឹ ងប្បរិ សុទធ បានេអ លប្ោោះអាប្ស័ យ
សមាមទិ ែាិ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយន័ យថា “ទ្វនចែេប្បុ គគេឲ្យលហើ យរចមងមានផេ” ែូ លែន ោះ
ជាលែើ ម

ចែេលសែកដី លនោះនឹ ងជាលហតុ ឲ្យមានផេលប្ែើ ន

(១) ប្បិ .៥២/៩៦

មានអានិ សងេលប្ែើ ន

(២) សុ មងគេេិស្លេិ នី ៦/៤០៧ (ពុ ទធិកប្បណឌិតសភា) ។

ប្ពោះពុ ទធ -
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លឃាស្លចារយបានលធាើ ទុកកន ុងែិ តតយ៉ាងលនោះឯង លទើ ប្បលោកបានលោេទុ កកន ុង អែា កថាទី

-

និ កាយថា “ទិ ែា ជ
ុ ុ គតំ ប្បន សលពាសំ និ យមនេកខ ណំ ទិ ែា ុជុកមម លនោះ មានេកខ ណៈជាលប្គឿង
ជប្មោះនូ េប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុទ្វំងពួ ង (២)” ។
គប្បបីប្ជាប្បថា លប្ោោះសលគងាគោះយកប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុលប្ដពី លនោះសរុ ប្ប ៧ យ៉ាង មាន
ប្បតតិ ទ្វនជាលែើ ម ែូ េកន ុងប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ ៣ យ៉ាងគឺ ទ្វនមយៈ សី េមយៈ និ ងភាេនាមយៈ បាន
តាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះ លទើ ប្បមានប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុលដាយសលងខប្ប ៣ យ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះចែេ
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយបានសចមត ងទុ កខាងលែើ មមកលហើ យ ។
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា

មយ-សពា

ចែេប្បាកែកន ុងគមពី រទ្វំងឡាយថា

ទ្វនមយំ

(ទ្វនមយៈ) សី េមយំ (សី េមយៈ) ជាលែើ ម ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអតថ រប្បស់ខែួននុ ោះឯង (មិ នបានលធាើ
អតថ រប្បស់សពា ថា “ទ្វន” ជាលែើ ម ឲ្យលផេងលឡើយ) លសែកតី ថា ទ្វននុ ោះឯងល្មោះថា ទ្វនមយៈ
សី េនុ ោះឯង ល្មោះថា សី េមយៈ ភាេនានុ ោះឯង ល្មោះថា ភាេនាមយៈែូ លែន ោះ ។
រូ បាេែរកុ សេកមម
ែំ ចណករូ បាេែរកុ សេកមម ជាមលនាកមម ចតមយ៉ាង និ ងរូ បាេែរកុ សេកមម លនាោះជា
ភាេនាមយៈ ែេ់ នូ េអប្បបនាមាន ៥ យ៉ាង តាមលសែកតី លផេងគ្ននននអងគ្ន ។
អធិ ប្បាយរូ បាេែរកុ សេកមម
រូ បាេែរកុ សេកមម ល្មោះថា ជាមលនាកមម ចតមយ៉ាង លប្ោោះជាលែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
តាមមលនាទ្វារចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នបានប្ប្បប្ពឹ តតលៅតាមកាយទ្វារ និ ងេែី ទ្វារ លប្ោោះមិ នបាន
លធាើ េិញ្ាតតិទ្វំង ២ (កាយេិ ញ្ាតតិ និ ងេែី េិញ្ាតតិ) ឲ្យលកើ តលឡើង ។
មយ៉ាងលទៀតរូ បាេែរកុ សេកមម លនាោះ កាេនឹ ងរាប្ប់ប្បញ្ច ូេកន ុងប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុ រចមង
រាប្ប់ប្បញ្ច ូេកន ុងភាេនាមយៈ លប្ោោះជាសមថភាេនា និ ងលប្ោោះមិ នបានប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទង
នឹ ងប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុែនទៗ មានទ្វនមយៈជាលែើ ម ។
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ោកយថា

ែេ់ នូ េអប្បបនា

កន ុងអប្បបនា្ន

មានលសែកតី ថា

សលប្មែែេ់ អប្បបនា

គឺ រាប្ប់ប្បញ្ច ូេ

លប្ោោះជាកុ សេកមម ចែេនឹ ងធឹ ងកន ុងអាមម ណ៍មានប្បឋេី កសិ ណជាលែើ ម

រប្បស់ខែួនលដាយមានកាមាេែរកុ សេចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងែំ ចណកខាងលែើ ម

ជាប្បែច័ យឲ្យ

សលប្មែ ។
ោកយថា មាន ៥ យ៉ាងតាមលសែកតី លផេងគ្ននននអងគ្ន លសែកតី ថា លែតនាចែេែេ់
នូ េភាពជារូ បាេែរកុ សេកមម លនាោះមាន ៥ យ៉ាង តាមលសែកតី លផេងគ្ននននអងគ្នចែេ
ប្ប្បកប្បជាមួ យខែួនយ៉ាងលនោះគឺ ៖
រូ បាេែរកុ សេកមម ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យអងគ ្ន ៥ មានេិ តកក ៈជាលែើ ម ល្មោះថា
ប្បឋមជានរូ បាេែរកុ សេកមម ។េ។ រូ បាេែរកុ សេកមម ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យអងគ្ន ២
គឺ ឧលប្បកាខ និ ងឯកគគ តា ល្មោះថា ប្បញ្ច មជានរូ បាេែរកុ សេកមម ែូលែន ោះ តាមេំ ដាប្ប់ននការ
្នកនែ ងនូ េអងគ ។
រូ បាេែរកុ សេកមម លនោះរាប្ប់ថាមានលប្ែើ នយ៉ាងសូ មបីលដាយប្ប្បការែនទលទៀត គឺ មាន
លប្ែើ នយ៉ាងតាមលសែកតី លផេងគ្ននននប្បែិ ប្បទ្វជាលែើ ម ។
អរូ បាេែរកុ សេកមម
ែំ ចណក អរូ បាេែរកុ សេកមម ក៏ ជាមលនាកមម ចតមយ៉ាងែូ ែគ្នន សូ មបីអរូ បាេែរកុ សេ
កមម លនាោះ ក៏ ជាភាេនាមយៈ ែេ់ នូ េអប្បបនាមាន ៤ យ៉ាង តាមលសែកតី លផេងគ្ននននអារមម ណ៍ ។
អធិ ប្បាយអរូ បាេែរកុ សេកមម
គប្បបីប្ជាប្បោកយអធិ ប្បាយកន ុងោកយថា ជាមលនាកមម ចតមយ៉ាង ។េ។ ែេ់ នូ េអប្បបនា
តាមន័ យែូ ែគ្នន ចែេបានលោេលហើ យ កន ុងរូ បាេែរកុ សេកមម នុោះឯង ។
ោកយថា មាន ៤ យ៉ាង តាមលសែកតី លផេងគ្ននននអារមម ណ៍ មានលសែកតី ថា លែតនា
ចែេែេ់ នូ េភាពជាអរូ បាេែរកុ សេកមម លនោះមាន ៤ យ៉ាងតាមលសែកតី លផេងគ្ននននអារមម ណ៍
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មិ នចមនតាមលសែកដី លផេងគ្ននននអងគ្នែូ ែរូ បាេែរកុ សេកមម លទ លប្ោោះនី មួយៗ សុ ទធ ចត
ប្ប្បកប្បលដាយអងគ្នចែេរាប្ប់ថាជាប្បញ្ច មជាន គឺ ឧលប្បកាខ និ ងឯកគគ តា ែូ ែគ្នន ល្មោះថា
មាន ៤ យ៉ាងតាមលសែកតី លផេងគ្ននននអារមម ណ៍ យ៉ាងលនោះគឺ ៖
អាកាស្លនញ្ញចយតនអរូ បាេែរកុ សេកមម មាន កសិ ណុគាែិ មាកាស (អាកាសជាទី
ចែេកសិ ណប្តូេបានលប្បើ ក) ជាអារមម ណ៍ ១ ។
េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនអរូ បាេែរកុ សេកមម

មាន

អាកាស្លនញ្ញចយតនេិ ញ្ញាណ

ជា

អារមម ណ៍ ១ ។
អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនអរូ បាេែរកុ សេកមម មាន ភាេៈមិ នមានននអាកាស្លនញ្ញចយតនេិ ញ្ញាណ ជាអារមម ណ៍ ១ ។
លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនអរូ បាេែរកុ សេកមម មាន អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនេិ ញ្ញាណ ជា
អារមម ណ៍ ១ ែូ លែន ោះឯង ។
ការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងកន ង
ុ េូ មិ ននកមម ទ្វង
ំ ឡាយ
ការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងននអកុ សេកមម
កន ុងកមម ៤ យ៉ាងជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងទី កចនែ ងចែេឲ្យផេទ្វំងលនោះ អកុ សេកមម ចែេ
លេៀរឧទធ ែច ៈ រចមងលធាើ ប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងអបាយេូ មិ ែំ ចណកកន ុងប្បេតតិ កាេអកុ សេកមម ទ្វំង ១២ យ៉ាង រចមងលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើងនូ េអកុ សេេិ បាក ៧ យ៉ាង កន ុងកាមលោកសូ មបី
ទ្វំងអស់ និ ងកន ុងរូ ប្បលោកតាមសមគួ រ ។
អធិ ប្បាយការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងននអកុ សេកមម
ោកយថា

អកុ សេកមម ចែេលេៀរឧទធ ែចៈ

បានែេ់

លែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង

អកុ សេែិ តត ១១ ែួ ង លេៀរលែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលមាមូ ហែិ តត ចែេសមបយុ តត ជាមួ យ
ឧទធ ែច ៈ លសែកតី ថា ែំ លោោះលែតនាកន ុងអកុ សេែិ តត ១១ ែួ ង ចែេែេ់ នូ េភាពជាអកុ សេកមម
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មានបាណាតិ បាតជាលែើ មប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
េូ មិ

៤

ចែេអាែញុំងេិ បាកប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងអបាយ-

មាននរកជាលែើ ម តាមសមគួ រែេ់ កមម

លែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងែិ តតចែេ

សមបយុ តត ជាមួ យឧទធ ែច ៈមិ នអាែញុំងប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងបានលឡើយ លប្ោោះមិ នមានការឲ្យ
ប្បែិ សនធិ ជាសភាេៈ

អាែប្តឹ មចតញុំងេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងប្បេតតិ កាេចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

អធិ ប្បាយថា មិ នអាែឲ្យផេលដាយអំ ណាែននប្បែិ សនធិ ។
សួ រថា អកុ សេកមម ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យេិ ែិកិចាេ សូ មបីលខេោយកមាែំងជាងអកុ សេ
កមម ចែេប្ប្បកប្បលដាយឧទធ ែច ៈ លប្ោោះលហតុ ចែេលេៀរអធិ លមាកខ ក៏ លៅចតញុំងប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ ត
លឡើងបាន លប្ោោះលហតុ អាី អកុ សេកមម ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧទធ ែច ៈមានកមាែំងខាែំងជាងលទើ ប្បមិ ន
អាែញុំងប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងបាន ?
លឆែើ យថា អកុ សេកមម ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧទធ ែច ៈសូ មបីមានកមាែំងខាែំងជាង ក៏ មិន
អាែញុំងប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងបាន

លប្ោោះលហតុ ចែេមិ នមានការឲ្យប្បែិ សនធិ ជាសភាេៈ

លប្ោោះការេិ និែេ័យថា “កមម ចែេមានកមាែំងរចមងញុំងប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងបាន កមម ចែេ
លខេោយកមាែំងរចមងញុំងប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងមិ នបាន” ែូ លែន ោះ លនោះរចមងលប្ប្បើ បានសប្មាប្ប់
កមម ចែេមានការឲ្យប្បែិ សនធិ ជាសភាេៈបានែូ ែគ្ននប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែំ ចណកកមម ណាមានកមាែំង ឬ
មិ នមានកមាែំង កាេមិ នមានការឲ្យប្បែិ សនធិ ជាសភាេៈលហើ យ ក៏ មិនគួ រនឹ ងលោេែេ់ ភាព
មានកមាែំង ឬភាពមិ នមានកមាែំង លែើ មបីេិនិែេ័យការឲ្យប្បែិ សនធិ ឬមិ នឲ្យប្បែិ សនធិ លឡើយ ។
សួ រថា

ោកយថា

“អកុ សេកមម ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងែិ តតចែេសមបយុ តត ជាមួ យ

ឧទធ ែច ៈ មិ នអាែញុំងេិ បាកប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើង លប្ោោះមិ នមានការឲ្យប្បែិ សនធិ ជាសភាេៈ”
ែូ លែន ោះ លនោះនឹ ងអាែយេ់ បានែូ ែលមដ ែ ?
លឆែើ យថា ចមនពិ ត អកុ សេកមម ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងែិ តត ចែេសមបយុ តត ជាមួ យ
ឧទធ ែច ៈលនាោះ មិ នបានមានមកកន ុងពួ កអកុ សេធម៌ ទ្វំងឡាយ ចែេទសេនៈគប្បបីេោះ, គឺ ថា
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អកុ សេកមម ទ្វំងឡាយលនាោះមាន ៣ យ៉ាងគឺ អកុ សេធម៌ ចែេទសេនៈ (លស្លតាប្បតតិ មគគ )
គប្បបីេោះ ១, អកុ សេធម៌ ចែេភាេនា (មគគ ៣ ខាងលេើ ) គប្បបីេោះ ១, អកុ សេធម៌ ចែេ
ទ្វំងទសេនៈ ទ្វំងភាេនាគប្បបីេោះ ១ ។
កន ុងប្បណា
ដ អកុ សេធម៌ ៣ យ៉ាងលនាោះ ែិ តតុប្បាទចែេសមបយុ តត ជាមួ យទិ ែាិ និ ង
ែិ តតុប្បាទចែេសមបយុ តត ជាមួ យេិ ែិកិចាេ

ល្មោះថា

អកុ សេធម៌ ចែេទសេនៈគប្បបីេោះ

លប្ោោះភាពជាធម៌ ចែេមគគ ែំ ប្បូង (លស្លតាប្បតតិ មគគ ) បានល្មោះថា “ទសេនៈ” លប្ោោះភាេៈ
ចែេលទើ ប្បចតល ើ ញប្ពោះនិ ោានជាែំ ប្បូង គប្បបីេោះ ែំ ចណកែិ តតុប្បាទចែេសមបយុ តត ជាមួ យ
ឧទធ ែច ៈ ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្តាស់ទុ កលដាយភាពជាធម៌ ចែេភាេនាគប្បបីេោះ លប្ោោះជាធម៌ ចែេ
មគគ ថានក់ ខពស់ (អរហតត មគគ ) ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះគប្បបីេោះ មគគ ៣ ខាងលេើ លនោះ ល្មោះថា “ភាេនា” លប្ោោះ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអំ ណាែននការែលប្មើ ន គឺ លធាើ ឱយែលប្មើ នលឡើងកន ុងប្ពោះនិ ោានចែេមគគ ែំ ប្បូង
ល ើ ញលហើ យលនាោះ ែំ ចណកែិ តតុប្បាទចែេប្បាសចាកទិ ែាិ និ ងចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលទ្វមនសេ
ល្មោះថា អកុ សេធម៌ ចែេទសេនៈ និ ងភាេនាគប្បបីេោះ យ៉ាងលនោះ គឺ ចផន កចែេជាលហតុ ឲ្យ
លៅអបាយ

និ ងជាលហតុ ឲ្យមានេពទី

៨

ជាចផន កចែេទសេនៈគប្បបីេោះ,

ចផន កចែេ

លប្គ្នតប្គ្នត ជាចផន កចែេភាេនា (សកទ្វគ្នមិ មគគ ) គប្បបីេោះ, ែិ តតុប្បាទចែេប្បាសចាកទិ ែាិ
ចផន កចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាមួ យកាមរាគៈ

និ ងែិ តតុប្បាទចែេប្ប្បកប្បជាមួ យលទ្វមនសេយ៉ាង

េអិ ត ជាចផន កចែេភាេនា (អនាគ្នមិ មគគ ) គប្បបីេោះ ចផន កលៅសេ់ អំ ពីលនោះជាចផន កចែេភាេនា
(អរហតត មគគ ) គប្បបីេោះ ។
ប្ប្បសិ នលប្បើ

អកុ សេកមម ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងែិ តតុប្បាទចែេសមបយុ តត ជាមួ យ

ឧទធ ែច ៈ គប្បបីឲ្យប្បែិ សនធិ បានលស្លត រចមងឲ្យប្បែិ សនធិ កនុងអបាយ លប្ោោះជាអកុ សេកមម ក៏ ប្ប៉ាុចនត
កាេប្ទង់ប្តាស់ទុ កកន ុងឋានៈជាអកុ សេធម៌ ចែេភាេនាថានក់ ខពស់ប្បំ ផុត គឺ អរហតត មគគ គប្បបី
េោះយ៉ាងលនោះថា “កតលម ធមាម ភាេនាយ ប្បោតោា ? ឧទធ ែច សហគលតា ែិ តតប្ប
ុ ាលទ្វ ឥលម ធមាម
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ភាេនាយ ប្បោតោា(១) ពួ កធម៌ ចែេប្តូេេោះលដាយភាេនា លតើ ែូ ែលមត ែ ? គឺ ែិ តត ុប្បាទ
ប្ប្បកប្បលដាយឧទធ ែច ៈ លនោះពួ កធម៌ ប្តូេេោះលដាយភាេនា” ែូ លែន ោះបានន័ យថា ទសេនៈ គឺ លស្លតាប្បតតិ មគគ មិ នអាែេោះបាន កាេលៅមិ នអាែេោះបាន ប្ពោះលស្លតាប្បនន ក៏មានឱកាសលៅអបាយ
បាន លប្ោោះអកុ សេកមម ចែេសមបយុ តត ជាមួ យឧទធ ែច ៈចែេលៅមិ នទ្វន់ េោះបានលនាោះ និ ង
ប្ប្បសិ នលប្បើ ែូលែន ោះ

ក៏ រចមងខុសនឹ ងោកយចែេលោេថា

“ប្ពោះលស្លតាប្បនន ជាអន កប្បិ ទទ្វារលៅ

អបាយបានលហើ យ ចែេមិ នធាែក់ លៅ (កន ុងអបាយ) ជាធមម តា” ជាលែើ ម លប្ោោះលហតុ លនាោះ
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា អកុ សេកមម ចែេសមបយុ តត ជាមួ យឧទធ ែច ៈ មិ នចមនជាអកុ សេកមម
ចែេឲ្យប្បែិ សនធិ លទ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “ចែេលេៀរឧទធ ែចៈ”
ែូ លែន ោះ

លហតុ ផេលដាយពិ ស្លដរជាងលនោះទ្វក់ ទងនឹ ងលែតនាចែេប្ប្បកប្បជាមួ យឧទធ ែច ៈ

មិ នឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ លនាោះ

ប្បណឌិតគប្បបីសិកាកន ុងគមពី រប្បរមតថ មញ្ជ ូស្ល

និ ង

ឬែី កាអធិ ប្បាយ

អេិ ធមាមេតារ ចែេល្មោះថា អេិ ធមម តថេិ កាសិ នី នុ ោះឯង ។
ក៏ ប្ប៉ាុចនត នរណាៗ

មិ នអាែប្បែិ លសធការឲ្យេិ បាកកន ុងប្បេតតិ កាេននលែតនាចែេ

សមបយុ តត ជាមួ យឧទធ ែច ៈលនោះបានលឡើយ

លប្ោោះប្ទង់ប្តាស់ទុ កកន ុង

ប្បែិ សមភិ ទ្វេិេងគ(២)

ថា

“យសមឹ សមលយ អកុ សេំ ែិ តតំ ឧប្បបនន ំ លោតិ ឧលប្បកាខសហគតំ ឧទធ ែច សមបយុ តត ំ ។េ។
ញណំ អតថ ប្បបែិ សមភិ ទ្វ” ជាលែើ ម ចប្ប្បថា “កន ុងសម័ យណា ែិ តតជាអកុ សេប្ប្បកប្បលដាយ
ឧលប្បកាខសមបយុ តត លដាយឧទធ ែច ៈ មានរូ ប្បជាអារមម ណ៍កដី ។េ។ មានធម៌ ជាអារមម ណ៍កដី ឬក៏
ប្បារពធ នូេអារមម ណ៍ណាៗលហើ យលកើ តលឡើង

កន ុងសម័ យលនាោះ

ផសេៈក៏ លកើ តមាន

។េ។

លសែកដី មិនរាយមាយក៏ លកើ តមាន លនោះពួ កធម៌ ជាអកុ សេ លសែកដី ែឹងនូ េធម៌ ទ្វំងឡាយលនោះ
ល្មោះថា ធមម ប្បបែិ សមភិ ទ្វ, លសែកដី ែឹងកន ុងេិ បាកននធម៌ ទ្វំងឡាយលនាោះ ល្មោះថា អតថ -

(១) ប្បិ . ៧៩/២៤៨, (២) ប្បិ . ៨២/២៩-៣០ ។
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ប្បបែិ សមភិ ទ្វ” ោកយថា ញណកន ង
ុ េិ បាករប្បស់ធម៌ ទ្វង
ំ លនោះ ជាការចែេប្ទង់ប្តាស់ែេ់ េិ បាក
កន ុងប្បេតតិ កាេរប្បស់លែតនាចែេសមបយុ តត ជាមួ យឧទធ ែច ៈ នុ ោះឯង ។
ោកយថា ែំ ចណកកន ង
ុ ប្បេតតិ កាេ ។េ។ រចមងឲ្យអកុ សេេិ បាក ៧ យ៉ាងកន ង
ុ កាម
លោកសូ មបីទ្វង
ំ អស់ លសែកដី ថា កន ុងប្បេតតិ កាេ អកុ សេកមម ទ្វំង ១២ យ៉ាង (លែតនាកន ុង
អកុ សេែិ តត ១២ ែួ ង) រចមងឲ្យ គឺ រចមងលធាើ អកុ សេេិ បាកឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងកាមលោកគឺ
កន ុងកាមេូ មិ សូមបីទ្វំងអស់ គឺ ទ្វំង ១១ េូ មិ នុ ោះឯង ។
ោកយថា និ ងកន ង
ុ រូ ប្បលោក គឺ កនុងរូ បាេែរេូ មិ ១៥ លេៀរអសញ្ាី សតត េូ មិ លប្ោោះសូ មបី
ពួ កប្ពហម ក៏ មានការលស្លយេិ បាកចែេជាផេរប្បស់កមម អាប្កក់ ចែេបានលធាើ ទុកមុ ន អំ ពីការ
មកលកើ តជាប្ពហម លនាោះ ។
សរុ ប្បលសែកតី ថា អកុ សេកមម ១១ យ៉ាង លេៀរែិ តតចែេប្ប្បកប្បលដាយឧទធ ែច ៈ រចមងឲ្យ
េិ បាកប្បែិ សនធិ គឺ ឧលប្បកាខសនតី រណៈ កន ុងអបាយេូ មិ ៤, អកុ សេកមម ទ្វំង ១២ យ៉ាង រចមងឲ្យ
េិ បាកទ្វំំង ៧ យ៉ាង កន ុងប្បេតតិ កាេ កន ុងកាមេូ មិ ទ្វំងអស់ និ ងកន ុងរូ ប្បលោកតាមសមគួ រ ។
ោកយថា តាមសមគួ រ គឺ តាមសមគួ រែេ់ ទ្វារនិ ងអារមម ណ៍ យ៉ាងលនោះគឺ ៖
កន ុងកាមេូ មិ រចមងឲ្យអកុ សេេិ បាកបានទ្វំង ៧ យ៉ាងនុ ោះឯង លប្ោោះជាេូ មិ ចែេមាន
ទ្វារប្បរិ ប្បូណ៌ ែំ ចណក សតា ណាមានប្ប្បស្លទចែេជាទ្វារលនាោះៗ មិ នប្បរិ ប្បូណ៌ ែូ ែជា អន កខាាក់
ពី កំលណើត ថែ ង់ពីកំលណើតជាលែើ ម សប្មាប្ប់សតា លនាោះក៏ គប្បបីលេៀរេិ បាកចែេមានការប្ប្បប្ពឹ តត
លៅប្ប្បចាំទ្វារលនាោះៗ លែញ ។
កន ុងរូ ប្បេូ មិ រចមងឲ្យអកុ សេេិ បាកប្តឹ មចត ៤ យ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លេៀរអកុ សេេិ បាក ៣
យ៉ាងគឺ ឃានេិ ញ្ញាណ ជិ វាាេិ ញ្ញាណ និ ងកាយេិ ញ្ញាណ លប្ោោះពួ កប្ពហម មិ នមានប្បស្លទ ៣ យ៉ាង
មានឃានប្បស្លទជាលែើ មលឡើយ លហតុ ននភាពជាអន កមិ នមានប្បស្លទ ៣ យ៉ាងទ្វំងលនោះ បាន
លោេមកលហើ យ (កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ១) លហើ យនឹ ងលោេលដាយពិ ស្លដរខាងមុ ខ (ប្បរិ លែេ ទទី ៦) ។
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មយ៉ាងលទៀត អកុ សេកមម ទ្វំង ១២ យ៉ាងលនោះ រចមងឲ្យអកុ សេេិ បាកទ្វំងលនោះ តាម
សមគួ រ គឺ តាមសមគួ រែេ់ អារមម ណ៍យ៉ាងលនោះគឺ រចមងឲ្យែកខ ុេិញ្ញាណកន ុងរូ បារមម ណ៍ ។េ។
រចមងឲ្យកាយេិ ញ្ញាណកន ុងលោែា ោារមម ណ៍ រចមងឲ្យសមបែិ ែេននកនុងអារមម ណ៍ ៥ រចមងឲ្យ
ឧលប្បកាខសនតី រណែិ តតកន ុងអារមម ណ៍ ៦ លហើ យអារមម ណ៍ទ្វំងលនោះសុ ទធ ចតជាអនិ ដាារមម ណ៍ លប្ោោះ
អនិ ដាារមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ សមគួ រែេ់ េិ បាករប្បស់អកុ សេកមម ែូលែន ោះឯង ។
ការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងននកាមាេែរកុ សេកមម
សូ មបីកនុងប្បណា
ដ កាមាេែរកុ សេកមម ទ្វំងលនាោះ កុ សេកមម ចែេជាតិ លហតុ កឧកក ែាៈ
ឲ្យប្បែិ សនធិ ចែេជាតិ លហតុ កៈ និ ងឲ្យេិ បាក ១៦ យ៉ាងកន ុងប្បេតតិ កាេ, កុ សេកមម ចែេជាតិ
លហតុ កឱមកក ៈ និ ងចែេជាទាិ លហតុ កឧកក ែាៈ ឲ្យប្បែិ សនធិ ចែេជាទាិ លហតុ កៈ និ ងឲ្យេិ បាក ១២
យ៉ាង លេៀរតិ លហតុ កេិ បាកកន ុងប្បេតតិ កាេ ។
ែំ ចណក កុ សេកមម ចែេជាទាិ លហតុ កឱមកក ៈ រចមងឲ្យប្បែិ សនធិ ចែេជាអលហតុ ក
ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងឲ្យែំ លោោះអលហតុ កេិ បាកទ្វំងឡាយ កន ុងប្បេតតិ កាេ ។
គ្នថាសចមត ងមតិ ទ្វក់ ទងនឹ ងការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងរប្បស់ប្ពោះលថរអងគខែោះ
អសងាខរំ សសងាខរ-

េិ បាកានិ ន ប្បែច តិ

សសងាខរមសងាខរ-

េិ បាកានី តិ លកែិ ន,

លតសំ ទ្វាទស បាកានិ

ទសែា ែ យថាកក មំ

យថាេុ តាតនុ ស្លលរន

យថាសមភ េមុ ទាិលស ។

ចប្ប្បថា ប្ពោះលថរៈអងគខែោះលោេថា “កមម ចែេជាអសងាខរិ ក មិ នឲ្យេិ បាកចែេជា
សសងាខរិ ក, កមម ចែេជាសសងាខរិ ក ក៏ មិនឲ្យេិ បាកចែេជាអសងាខរិ ក ” ែូ លែន ោះ សប្មាប្ប់
ប្ពោះលថរៈទ្វំងលនាោះ គប្បបីសចមត ងេិ បាក ១២, េិ បាក ១០ និ ងេិ បាក ៨ តាមេំ ដាប្ប់ តាមទំ នងនន
ោកយចែេបានលោេលហើ យ តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើងបានែុ ោះ ។
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អធិ ប្បាយការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងននកាមាេែរកុ សេកមម
ោកយថា សូ មបីកនង
ុ ប្បណា
ដ កាមាេែរកុ សេកមម ទ្វង
ំ លនាោះ គឺ សូ មបីកនុងប្បណា
ដ កាមាេែរកុ សេកមម ចែេឲ្យេិ បាកបានទ្វំងលនាោះ ។
ោកយថា កុ សេកមម ចែេជាតិ លហតុ កឧកក ែាៈ គឺ កុ សេកមម ចែេមានលហតុ ៣ និ ង
ជាឧកក ែាៈ (យ៉ាងឧប្កិ ែា) ោកយថា ឧកក ែាៈ គឺ ឧប្កិ ែា លប្ោោះមានភាពេិ លសសលដាយការមាន
កុ សេជាប្បរិ វារ លោេគឺ មានកុ សេប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នលធាើ និ ងប្ពឹ តតលៅលប្កាយលធាើ ប្បុញ្ាកិរិយ
េតថ ុលនាោះៗលចាមលរាម

អធិ ប្បាយថា

លែតនាចែេែេ់ នូ េភាពជាកុ សេលនាោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

៣ កាេគឺ កាេមុ នលធាើ បានែេ់ កាេចែេលប្តៀមប្បែច័ យលទយយធម៌ ទុកមុ ន លែើ មបីបាន
ប្ប្បលគន ែេ់ ប្បែិ គ្នគហកៈកន ុងកាេតលៅ ១, កាេចែេប្ប្បលគនប្បែច័ យលទយយធម៌ លនាោះកន ុងនែ
ប្បែិ គ្នគហកៈ ១, ការតាមរេឹ កែេ់ ការលធាើ រប្បស់ខែួនលដាយែិ តតប្បី តិលស្លមនសេ កន ុងកាេខាង
លប្កាយ ១ ។ កាេលប្បើ មានលែតនាប្ប្បប្ពឹ តតលៅប្គប្ប់កាេទ្វំង ៣ យ៉ាងលនោះ លែតនាចែេ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលពេប្ប្បលគនប្បែច័ យលទយយធម៌ កនុងនែប្បែិ គ្នគហកៈនុ ោះឯង

មានលែតនាចែេ

ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន និ ងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលប្កាយ លចាមលរាមតាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះលហើ យ រចមង
មានកមាែំងនប្កចេងែេ់ នូ េការរាប្ប់ថាឧប្កិ ែា អាែឲ្យេិ បាកបានលប្ែើ នយ៉ាង ។
ន័ យមយ៉ាងលទៀត សូ មបីមិនមានលែតនាណាមួ យ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ នក៏ លដាយ លទ្វោះប្បី
ែូ លចានោះ លែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្គ្នប្ប្បលគនប្បែច័ យ សូ មបីប្តឹ មមួ យប្គ្នលនាោះ ក៏ រចមងមាន
កមាែំង ែេ់ នូ េការរាប្ប់ថាជាឧប្កិ ែាបានែូ ែគ្នន លប្ោោះលហតុ ចែេជនអន កលប្ែើ នលដាយសទ្វធ លធាើ
ប្បុ ណយលនាោះៗ លហើ យក៏ រេឹ កែេ់ លដាយែិ តតចែេមានប្បី តិលស្លមនសេ លរឿយៗ នុ ោះឯង ។
ន័ យមយ៉ាងលទៀត ល្មោះថា ឧកក ែាៈ លប្ោោះមានលសែកតី េិលសសលដាយការមានភាព
សនិ ទធ ស្លនេកន ុងកាេជាខាងលប្កាយ

គឺ ជនសនេំលរឿយៗ

លធាើ ជាប្ប្បចាំរហូ តែេ់ មានភាព
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សនិ ទធ ស្លនេកន ុងកាេជាខាងលប្កាយ លសែកតី ថា ជាកមម ចែេជនលនាោះលធាើ ជាប្ប្បប្កតី ជាប្ប់តគ្នន
ោក់ ែូ ែជាប្ប្បនពណី ែូ ែសី េចែេសមាទ្វនជាប្ប្បចាំែូលចានោះឯង ។
ោកយថា ឲ្យប្បែិ សនធិ ចែេជាតិ លហតុ កៈ និ ងឲ្យេិ បាក ១៦ យ៉ាង កន ង
ុ ប្បេតតិ កាេ
លសែកដី ថា លប្ោោះលហតុ ចែេជាតិ លហតុ កៈផង ជាឧកក ែាៈផង លទើ ប្បមានកមាែំងខាែំងអាែឲ្យេិ បាក
ប្បែិ សនធិ ែួងណាមួ យកន ុងប្បណា
ដ ៤ ែួ ងចែេមានលហតុ ៣ ចែេែូ ែគ្នននឹ ងខែួន កន ុងប្បែិ សនធិ
កាេ លហើ យចថមទ្វំងតាមឲ្យេិ បាកបានទ្វំង ១៦ ែួ ងនុ ោះឯង កន ុងប្បេតតិ កាេ លដាយអំ ណាែជា
េេងគ (អងគននេព) ជាលែើ ម ។
កន ុងោកយថា ឲ្យប្បែិ សនធិ លនោះ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា ឲ្យប្បែិ សនធិ ប្តឹ មចតមដ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ
លប្ោោះថាលែតនាកមម កនុងមួ យខណៈែិ តត មិ នអាែឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ បានលប្ែើ នេព លប្ែើ នជាតិ
លឡើយ

កាេបានឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ មដងលហើ យ

ក៏ អស់ឧសាហៈលៅ

មិ នឲ្យប្បែិ សនធិ ណា

មួ យែចែេលទៀតលឡើយ ោកយចែេលោកលោេថា “កមម លនាោះ រចមងលធាើ ឲ្យលគប្តាែ់ លៅ
អលនាាេលៅកន ុងសុ គតិ េូ មិ រាប្ប់រយ រាប្ប់ោន់ ជាតិ ” ែូ លែន ោះជាលែើ មលនាោះ គប្បបីប្ជាប្បថា ោកយថា
“កមម លនាោះ” លោកមិ នបានសំ លៅយកលែតនាកមម កនុងមួ យខណៈែិ តត លទ ចតលោេសំ លៅ
យកលែតនាកមម ចែេប្ប្បប្ពឹ តដលៅជាប្ប់តគ្ននលប្ែើ នខណៈែិ តត
ប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុទ្វំងឡាយមួ យប្គ្នៗ

កន ុងប្គ្នចែេប្បុ គគេប្បារពធ នូេ

លប្ោោះថាប្បុ ញ្ាកិរិយេតថ ុទ្វំងឡាយ

ចែេប្បុ គគេលធាើ ឲ្យ

សលប្មែលដាយអាប្ស័ យលែតនាប្តឹ មចតមួ យខណៈែិ តតលនាោះមិ នមានលទ

ែំ ចណកេិ បាកកន ុង

ប្បេតតិ កាេ មានេិ បាកតាមទ្វារចេន កជាលែើ ម រចមងមានបាន សូ មបីរាប្ប់រយជាតិ រាប្ប់ោន់ ជាតិ
លដាយលែតនាកមម ប្តឹ មចតមួ យខណៈែិ តត ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ែូ ែប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា “តប្តាននា តិ រចាេនគលត ទ្វនំ ទតាា សតគុ ណា ទកខិ ណា បាែិ កងខត
ិ ោា

(១) ប្បិ .២៨ មជឈិមនិ កាយ ឧប្បរិ ប្បណា
ណ សក/២២៣

(១)

ចប្ប្បថា “មានេអាននា ប្បណា
ដ ប្បុ គគេអន ក
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ទទួ េនូ េទ្វនទ្វំងលនាោះ ទកខិ ណាមានគុ ណមួ យរយ (១០០អតត ភាព) ចែេប្បុ គគេប្តូេបាន
លប្ោោះឲ្យទ្វនែំ លោោះសតា តិ រចាេន” ែូ លែន ោះ ជាលែើ ម ។
ោកយថា ចែេជាទាិ លហតុ កឧកក ែាៈ គឺ ចែេមានលហតុ ២ និ ងយ៉ាងឧប្កិ ែា បានែេ់
កាមាេែរកុ សេកមម ចែេមិ នប្ប្បកប្បលដាយប្បញ្ញា លហើ យលហតុ ននភាេៈជាធមម ជាតិ ចែេមិ ន
ប្ប្បកប្បលដាយប្បញ្ញាលនាោះ បានលោេលហើ យកន ុងកាេមុ ន (កន ុងប្បរិ លែេ ទទី ១) និ ងយ៉ាងឧប្កិ ែា
តាមន័ យចែេបានលោេលហើ យកន ុងតិ លហតុ កឧកក ែាៈនុ ោះឯង ។
ចមនពិ ត ភាពជាអន កខាាក់ អំ ពីកំលណើតជាលែើ ម កន ុងកាមសុ គតិ េូ មិ ននសតា ចែេមាន
អាយតនៈលនាោះៗ មានែកាខាយតនៈជាលែើ ម មិ នប្បរិ ប្បូណ៌ រចមងសលប្មែបានលប្ោោះអលហតុ ក
េិ បាកប្បែិ សនធិ ចែេជាផេននកាមាេែរកុ សេកមម

ចែេមានកមាែំងលខេោយលពកជាប្បែច័ យ

លប្ោោះលហតុ អាី កមម លនាោះលទើ ប្បមានកមាែំងលខេោយលពក លឆែើ យថា លប្ោោះប្តូេអកុ សេកមម រារាំង
កមាែំងប្គប្ប់យ៉ាងនុ ោះឯង ។ ប្ប៉ាុ ចនត ញណចែេជាប្បែិ ប្បកខ នឹងលមាហៈចែេជាមូ េននអកុ សេ
កមម ទ្វំងលនាោះ លប្ោោះែូ លចានោះ អកុ សេកមម ទ្វំងលនាោះ សូ មបីរារាំងកមាែំងរប្បស់កុ សេកមម ចែេ
ជាញណសមបយុ តត បានក៏ លដាយ លទ្វោះប្បី ែូលចានោះ ក៏ មិនអាែនឹ ងរារាំងកមាែំងឲ្យអស់បានលឡើយ
លប្ោោះមានញណការោរ លប្ោោះលហតុ លនាោះ

កាមាេែរកុ សេកមម ចែេប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ញា

ចែេលខេោយកមាែំងជាប្ប្បលេទឱមកក ៈ

សូ មបីមិនអាែនាំមកនូ េេិ បាកប្បែិ សនធិ ចែេជា

តិ លហតុ កៈ លសមើ នឹ ងខែួនបាន ក៏ មិ នែេ់ ថានក់ នាំមកនូ េអលហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ លឡើយ រចមងនាំ
មកនូ េទាិ លហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ ។
ែំ ចណក កមម ចែេជាទាិ លហតុ កៈ មិ នអាែញុំងផេចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញាឲ្យ
លកើ តលឡើងបានយ៉ាងពិ តប្បាកែ លប្ោោះខែួនឯងជាធមម ជាតិ ចែេមិ នប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ញា កាេ
លប្បើ ែូលែន ោះ លតើ នឹ ងអាែញុំងផេចែេប្ប្បកប្បជាមួ យប្បញ្ញាឲ្យលកើ តលឡើងបានយ៉ាងែូ ែលមដ ែ ?
លប្ោោះលហតុ លនាោះ កមម ចែេជាទាិ លហតុ កៈលនាោះ សូ មបីជាធមម ជាតិ ចែេឧប្កិ ែានប្កចេង ក៏ មាន
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សមតថ ភាពយ៉ាងខពស់ប្បំ ផុត ប្តឹ មនាំមកនូ េប្បែិ សនធិ ចែេជាទាិ លហតុ កៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងមិ ននាំ
មកនូ េប្បែិ សនធិ ចែេជាតិ លហតុ កៈ លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេលៅប្ពមៗ គ្នន
ទ្វំង ២ ប្ប្បការ ថា “កុ សេកមម ចែេជាតិ លហតុ កឱមកក ៈ និ ងចែេជាទាិ លហតុ កឧកក ែាៈ ឲ្យ
ប្បែិ សនធិ ចែេជាទាិ លហតុ កៈ” ែូ លែន ោះ និ ងលប្ោោះលហតុ ចែេមិ នអាែឲ្យេិ បាកចែេសមបយុ តត
ជាមួ យប្បញ្ញាបាននុ ោះឯង កុ សេកមម ចែេជាតិ លហតុ កឱមកក ៈ

និ ងចែេជាទាិ លហតុ កឧកក ែាៈ

លទើ ប្បតាមឲ្យផេកន ុងប្បេតតិ កាេបានប្តឹ ម

លដាយអំ ណាែជាអងគននេព

១២

ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

ជាលែើ ម លេៀរេិ បាកចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា ៤ ែួ ងលែញ ។
ែំ ចណក

កុ សេកមម ចែេជាទាិ លហតុ កឱមកក ៈ

លប្ោោះភាពចែេលខេោយកមាែំងតាម

ន័ យែូ ែចែេបានលោេលហើ យនុ ោះឯង លទើ ប្បមិ នអាែញុំងេិ បាកែ៏ ប្ប្បលសើ រ គឺ មោេិ បាក
សូ មបីប្តឹ មចតជាញណេិ ប្បបយុ តត ចែេលសមើ នឹ ងខែួនឲ្យលកើ តលឡើងបាន

រចមងញុំងអលហតុ ក-

េិ បាកទ្វំងឡាយឲ្យលកើ តលឡើងបានប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គឺ រចមងញុំងឧលប្បកាខសនតី រណប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ ត
លឡើងកន ុងប្បែិ សនធិ កាេ

ចែេជាលហតុ ឲ្យសលប្មែនូ េភាពជាប្បុ គគេខាាក់ អំ ពីកំលណើតជាលែើ ម

និ ងតាមឲ្យអលហតុ កេិ បាក ៧ ែួ ង កន ុងប្បេតតិ កាេលដាយអំ ណាែជាអងគននេពជាលែើ ម លប្ោោះ
ែូ លចានោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “រចមងឲ្យប្បែិ សនធិ ចែេជាអលហតុ កៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ” ែូ លែន ោះ
ជាលែើ ម ។
លប្ោោះែូ លចានោះ

រចមងសរុ ប្បលសែកតី ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងការឲ្យេិ បាកននកាមាេែរ-

កុ សេកមម ទ្វំងលនោះ បានយ៉ាងលនោះថា ៖
កុ សេកមម ជា តិ លហតុ កឧកក ែាៈ មានកមាែំងខាែំង តាមន័ យែូ ែបានលោេលហើ យ រចមង
ឲ្យេិ បាកចែេជាតិ លហតុ កៈ ៤ ែួ ងណាមួ យ កន ុងប្បែិ សនធិ កាេ និ ងរចមងតាមឲ្យេិ បាកទ្វំង ១៦
ែួ ង គឺ មោេិ បាក ៨ អលហតុ កកុ សេេិ បាក ៨ កន ុងប្បេតតិ កាេបានលទៀត លដាយអំ ណាែជាអងគ
ននេពជាលែើ ម សរុ ប្បលសែកតី ថា អាែឲ្យេិ បាកបាន ១៦ ែួ ង ។
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កុ សេកមម ជាតិ លហតុ កឱមកក ៈ

និ ងជាទាិ លហតុ កឧកក ែាៈ

មានកមាែំងលខេោយលដាយ

អំ ណាែមានអកុ សេលចាមលរាម និ ងមយ៉ាងលទៀតសូ មបីឧប្កិ ែា ក៏ ប្បាសចាកប្បញ្ញាជួ យឧប្បតថ មភ
រចមងឲ្យេិ បាក ១២ ែួ ង លេៀរេិ បាកចែេសមបយុ តត ជាមួ យប្បញ្ញា ៤ ែួ ង យ៉ាងលនោះ គឺ រចមងឲ្យ
េិ បាកចែេជាទាិ លហតុ កៈ ៤ ែួ ងណាមួ យ កន ុងប្បែិ សនធិ កាេ និ ងរចមងតាមឲ្យេិ បាក ១២ ែួ ង គឺ
មោេិ បាក ៤ ចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត និ ងអលហតុ កេិ បាក ៨ កន ុងប្បេតតិ កាេ លដាយអំ ណាែ
ជាអងគននេពជាលែើ ម សរុ ប្បលសែកតី ថា អាែឲ្យេិ បាកបាន ១២ ែួ ង ។
កុ សេកមម ចែេជាទាិ លហតុ កឱមកក ៈ មានកមាែង
ំ លខេោយនប្កចេង លដាយអំ ណាែជា
ធមម ជាតិ ប្បាសចាកប្បញ្ញាជួ យឧប្បតថ មភ ផង មានអកុ សេលចាមលរាមផង លទើ ប្បឲ្យេិ បាកែំ លោោះ
អលហតុ កៈ ៨ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ យ៉ាងលនោះគឺ រចមងឲ្យឧលប្បកាខសនតី រណេិ បាកកន ុងប្បែិ សនធិ កាេ និ ង
រចមងតាមឲ្យេិ បាក ៨ ែួ ង កន ុងប្បេតតិ កាេ លដាយអំ ណាែជាអងគននេពជាលែើ ម សរុ ប្បលសែកតី
ថា អាែឲ្យេិ បាកបាន ៨ ែួ ង ែូ លែន ោះឯង ។
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បយ៉ាងលនោះថា

កមម ណាឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ លហើ យ

កមម លនាោះចតងឲ្យ

េិ បាកកន ុងប្បេតតិ កាេផងជានិ ែច, កមម ណាមិ នអាែឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ លប្ោោះមិ នែេ់ ប្ពមលដាយ
ប្បែច័ យែនទ កមម លនាោះរចមងតាមឲ្យេិ បាកកន ុងប្បេតតិ កាេប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ប្បនាាប្ប់ពី សតា ប្បែិ សនធិ លដាយ
កមម ែនទលហើ យ ។
ន័ យមយ៉ាងលទៀត គប្បបីកំណត់ យ៉ាងលនោះថា កមម ណាឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ កមម លនាោះរចមង
អាែឲ្យេិ បាកកន ុងប្បេតតិ កាេបានផងលដាយពិ តប្បាកែ

ែំ ចណកកមម ណា

អាែឲ្យេិ បាកកន ុង

ប្បេតតិ កាេបាន កមម លនាោះមិ នប្បាកែថានឹ ងឲ្យេិ បាកប្បែិ សនធិ បានផងលឡើយ ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ កាេបានសចមដ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់េិ បាក លដាយអនុ លោមតាម
វាទរប្បស់ប្ពោះតិ ប្បិ ែកែូ ឡនាគលតថ រ ថា ៖
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លែតនាមួ យខណៈ មានេិ បាក ១៦ ែួ ង លដាយអំ ណាែននតិ លហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ ។
លែតនាមួ យខណៈ មានេិ បាក ១២ ែួ ង លដាយអំ ណាែននទាិ លហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ ។
លែតនាមួ យខណៈ មានេិ បាក ៨ ែួ ង លដាយអំ ណាែននអលហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ ។
តាមប្ប្បការចែេលោេលហើ យលនាោះ

ឥឡូេលនោះ

រប្បស់េិ បាកតាមវាទរប្បស់ប្ពោះមោធមម រកខិ តលតថ រ

ប្បាថាននឹ ងសចមដ ងការប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

ចែេគង់លៅកន ុងលមារវាប្បី មោេិ ោរ

ចែេបានលោេថា ៖
លែតនាមួ យខណៈ មានេិ បាកប្តឹ ម ១២ ែួ ង លដាយអំ ណាែននតិ លហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ
លែតនាមួ យខណៈ មានេិ បាកប្តឹ ម ១០ ែួ ង លដាយអំ ណាែននទាិ លហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ
លែតនាមួ យខណៈ មានេិ បាកប្តឹ ម ៨ ែួ ង លដាយអំ ណាែននអលហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ ។
ែូ លែន ោះ លទើ ប្បលោេជាគ្នថា ថា “អសងាខរំ សសងាខរេិ បាកានិ ន ប្បែច តិ កមម ចែេជាអសងាខរិ ក
មិ នឲ្យេិ បាកចែេជាសសងាខរិ ក” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ។
កន ុងគ្នថាលនោះ មានោកយអធិ ប្បាយយ៉ាងលនោះគឺ

ប្ពោះលថរៈអងគខែោះ (ប្ពោះធមម រកខិ តលតថ រ)

ប្បាថានភាពជាអសងាខរិ ក និ ងភាពជាសសងាខរិ ក ននេិ បាកតាមកមម ចែេជាលហតុ លោេគឺ
ប្ប្បសិ នលប្បើ កមម លនាោះជាអសងាខរិ ក លទើ ប្បឲ្យេិ បាកជាអសងាខរិ ក មិ នឲ្យេិ បាកចែេជាសសងាខរិ ក
លទ ។ ប្ប្បសិ នលប្បើ កមម លនាោះជាសសងាខរិ ក រចមងឲ្យេិ បាកចែេជាសសងាខរិ កមិ នឲ្យេិ បាក
ចែេជាអសងាខរិ កលឡើយ ែូ ែជា កាេនផា មុខមិ នកលប្មើ ក ប្សលមាេមុ ខកន ុងកញ្ច ក់ក៏ មិន
កលប្មើ ក, កាេនផា មុខកលប្មើ ក ប្សលមាេមុ ខលទើ ប្បកលប្មើ ក ែូ លចានោះ ។ ចត លប្ោោះលហតុ ចែេប្ពោះ
អនុ រុទ្វធចារយប្បាថានលហតុ ននភាពជាអសងាខរិ ក និ ងភាពជាសសងាខរិ កែនទ មានអារមម ណ៍ចែេ
រាប្ប់ថាជាកមម កមម និមិតតជាលែើ ម និ ងប្បែច័ យមានឧតុ អាោរជាលែើ ម ជាទី សប្បាយ និ ងមិ នជាទី
សប្បាយ តាមចែេលោេលហើ យខាងលែើ ម (ប្បរិ លែេ ទទី ១) លប្ោោះែូ លចានោះ វាទៈចែេលោេថា
កមម ចែេជាអសងាខរិ ក មិ នឲ្យេិ បាកចែេជាសសងាខរិ កជាលែើ មលនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្ប
លោេថា ជាវាទៈរប្បស់ប្ពោះលថរៈអងគខែោះ ។
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ោកយថា សប្មាប្ប់ប្ពោះលថរៈទ្វំងលនាោះ គប្បបីសចមត ងេិ បាក ១២ ។េ។ តាមេំ ដាប្ប់ មាន
លសែកតី ថា សប្មាប្ប់ប្ពោះលថរៈចែេមានវាទៈថា កមម ចែេជាអសងាខរិ ក មិ នឲ្យេិ បាកចែេ
ជាសសងាខរិ កជាលែើ មទ្វំងលនាោះ គប្បបីសចមដ ងេិ បាកតាមវាទៈរប្បស់លោកថា េិ បាក ១២ េិ បាក
១០ និ ងេិ បាក ៨ តាមេំ ដាប្ប់យ៉ាងលនោះគឺ ៖
កមម ចែេជាតិ លហតុ កឧកក ែាៈ ចែេជាអសងាខរិ កៈ រចមងឲ្យេិ បាក ១២ គឺ មោេិ បាក
ចែេជាអសងាខរិ ក ៤ អលហតុ កេិ បាក ៨ លេៀរមោេិ បាកចែេជាសសងាខរិ ក ៤ ។
កមម ចែេជាតិ លហតុ កឧកក ែាៈ ចែេជាសសងាខរិ ក រចមងឲ្យេិ បាក ១២ នុ ោះឯង គឺ
មោេិ បាកចែេជាសសងាខរិ ក ៤ អលហតុ កេិ បាក ៨ លេៀរមោេិ បាកចែេជាអសងាខរិ ក ៤ ។
កមម ចែេជាតិ លហតុ កឱមកក ៈ

និ ងជាទាិ លហតុ កឧកក ែាៈ

ចែេជាអសងាខរិ ក

រចមង

ឲ្យេិ បាក ១០ គឺ មោេិ បាកចែេជាញណេិ ប្បបយុ តត អសងាខរិ ក ២ និ ងអលហតុ កេិ បាក ៨,
សូ មបីចែេជាសសងាខរិ កក៏ មានន័ យលនោះឯង ។
កមម ចែេជាទាិ លហតុ កឱមកក ៈ ជាអសងាខរិ កក៏ លដាយ ជាសសងាខរិ កក៏ លដាយ រចមងឲ្យ
អលហតុ កេិ បាក ៨ ែួ ងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងមិ នឲ្យមោេិ បាកទ្វំងឡាយលទ ។
ោកយថា តាមទំ នងននោកយ តាមចែេបានលោេលហើ យ គឺ តាមទំ នងែូ ែគ្នននឹ ងោកយ
ចែេបានលោេលហើ យ លដាយអំ ណាែកមម ចែេជាតិ លហតុ កឧកក ែាៈ ១, ចែេជាតិ លហតុ កឱមកក ៈ និ ងចែេជាទាិ លហតុ កឧកក ែាៈ ១, ចែេជាទាិ លហតុ កឱមកក ៈ ១ ។
ោកយថា តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើងបាន គឺ តាមសមគួ រែេ់ ការលកើ តលឡើងបាន
កន ុងប្បែិ សនធិ កាេ និ ងកន ុងប្បេតតិ កាេ ែំ ចណកជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងការលកើ តលឡើងបានតាមសមគួ រ
ែេ់ ទ្វារ និ ងអារមម ណ៍ ក៏ គប្បបីប្ជាប្បតាមទំ នងែូ ែបានលោេលហើ យ កន ុងចផន កអកុ សេកមម
នុ ោះឯង អារមម ណ៍រប្បស់េិ បាកទ្វំងលនោះ សុ ទធ ចតជាឥដាារមម ណ៍ លប្ោោះឥដាាមម ណ៍ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ សមគួ រ
ែេ់ េិ បាករប្បស់កុ សេ ។
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ការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តលឡើងននរូ បាេែរកុ សេកមម និ ងអរូ បាេែរកុ សេកមម
ែំ ចណកប្បុ គគេែលប្មើ នរូ បាេែរកុ សេ គឺ ប្បឋមជានចែេជា ប្បរិ តត (តូ ែ) លហើ យ
រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ ប្បរិ សជាជ ែលប្មើ នប្បឋមជានលនាោះនុ ោះឯង ចែេជាមជឈិម
(កណា
ដ េ) លហើ យរចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ ប្បុ លរាហិ ត ែលប្មើ នប្បឋមជានចែេជា
ប្បណីត (ប្ប្បណីត) លហើ យ រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ មោប្ពហម ។
យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន ែលប្មើ នទុ តិ យជាន និ ងតតិ យជានចែេជាប្បរិ តតលហើ យ រចមង
លកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ ប្បរិ តាតភា,
លហើ យ

ែលប្មើ នទុ តិ យជាន

និ ងតតិ យជានចែេជាមជឈិម

រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ អប្បបមាណាភា,

ែលប្មើ នទុ តិ យជាននិ ងតតិ យ-

ជាន ចែេជាប្បណីតលហើ យ រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ អាេសេរា ។
ែលប្មើ នែតុ តថ ជានចែេជាប្បរិ តតលហើ យ
សុ ភា,

ែលប្មើ នែតុ តថ ជាន

រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ ប្បរិ តត-

ចែេជាមជឈិមលហើ យ

រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់

អប្បបមាណសុ ភា, ែលប្មើ នែតុ តថ ជានចែេជាប្បណីតលហើ យ រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម
ជាន់ សុ េកិ ណា
ា ។
ែលប្មើ នប្បញ្ច មជានលហើ យ រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ លេហប្បផ ោ , ែលប្មើ ន
ប្បញ្ច មជានលនាោះនុ ោះឯង ចែេជាសញ្ញាេិ រាគភាេនាលហើ យ រចមងលកើ តលឡើងកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់់
អសញ្ាី សតា ែំ ចណកប្ពោះអនាគ្នមី រចមងលកើ តលឡើងកន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាសទ្វំងឡាយ ។
ប្បុ គគេែលប្មើ ននូ េអរូ បាេែរកុ សេទ្វំងឡាយលហើ យ

រចមងលកើ តកន ុងអរូ ប្បេូ មិ

ទ្វំងឡាយតាមេំ ដាប្ប់ ែូ លែន ោះឯង ។
គ្នថាសរុ ប្បការឲ្យេិ បាកននមហគគ តកុ សេកមម
ឥតថ ំ មហគគ តំ ប្បុ ញ្ាំ

យថាេូ មិ េេតថិ តំ

ជលនតិ សទិ សំ បាកំ

ប្បែិ សនធិ ប្បបេតតិ យំ ។
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ចប្ប្បថា មហគគ តកុ សេ តាមចែេកំណត់ េូ មិ ទុកលហើ យ រចមងលធាើ េិ បាកចែេែូ ែ
គ្នន (ជាមួ យនឹ ងខែួន) ឲ្យលកើ តលឡើង កន ុងប្បែិ សនធិ កាេ និ ងកន ុងប្បេតតិ កាេ ។
អធិ ប្បាយការលធាើ េិបាកឲ្យលកើ តននរូ បាេែរកុ សេកមម និ ងអរូ បាេែរកុ សេកមម
្ន ល្មោះថា ប្បរិ តត លប្ោោះមានអតថ ថា មានអានុ ភាពតិ ែែូ ែប្តូេកាត់ លដាយជុ ំេិញ,
ល្មោះថា ប្បណីត លប្ោោះមានអតថ ថា ែេ់ នូ េភាពជាធមម ជាតិ ចែេេអ នប្កចេង, ្នចែេ
មានប្តង់ែលនាែោះកណា
ដ េនន្នទ្វំង ២ ល្មោះថា មជឈិម ។
លោកលោេទុ កកន ុងអែា កថា

លដាយមិ នលផេងគ្ននថា

“កន ុងប្បណា
ដ ្នទ្វំងលនាោះ

្នចែេប្តឹ មចតបានមក លៅមិ នទ្វន់ ស្លាត់ ជំនាញល្មោះថា ប្បរិ តត, ្នចែេប្បុ គគេ
ែលប្មើ នបានមិ នេអ ណាស់ណា មិ នមានេសី ភាេៈប្បរិ ប្បូណ៌ ល្មោះថា មជឈិម, ែំ ចណកចែេ
ប្បុ គគេែលប្មើ នបានេអ នប្កចេង

មានេសី ភាេៈប្បរិ ប្បូណ៌លដាយអាការទ្វំងពួ ង

ល្មោះថា

ប្បណីត” ែូ លែន ោះ ។
កន ុងោកយលនោះ

ោកយថា

មានេសី ភាេៈចែេប្បរិ ប្បូណ៌លដាយអាការទ្វំងពួ ង

គឺ មាន

េសី ភាេៈលដាយអាការ ៥ យ៉ាង គឺ ៖
១. អាេជជ នេសី

ស្លាត់ ជំនាញកន ុងការនឹ កែេ់ ្ន,

២. សមាប្បជជ នេសី

ស្លាត់ ជំនាញកន ុងការែូ េ្ន,

៣. អធិ ដាានេសី

ស្លាត់ ជំនាញកន ុងការតាំងលៅកន ុង្ន,

៤. េុ ដាានេសី

ស្លាត់ ជំនាញកន ុងការលែញចាក្ន,

៥. ប្បែច លេកខ ណេសី

ស្លាត់ ជំនាញកន ុងការពិ ចារណាអងគ្ន ។

ការនឹ កែេ់ ្នបានភាែមមួ យរំលពែ កន ុងទី ចែេប្បាថាន កន ុងលេោចែេប្បាថាន កន ុង
រយៈលពេចែេប្បាថាន មិ នមានភាពយឺ តយូ រកន ុងការនឹ ក ល្មោះថា អាេជជ នេសី ។ សូ មបីេសី
ែ៏ លសសក៏ គប្បបីប្ប្បកប្បលសែកដី យ៉ាងលនោះែូ ែគ្នន

ែូ ែជាការែូ េ្នបានភាែមកន ុងទី ចែេ

257
វ ីថិម្ុតតសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៥

ប្បាថាន ។េ។ មិ នមានភាពយឺ តយូ រកន ុងការែូ េ ល្មោះថា សមាប្បជជ នេសី ជាលែើ ម ។
ប្ប៉ាុ ចនត កនុងឋានៈលនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ មានលសែកតី ប្បាថានថា សូ មបីប្បរិ តត្ន ក៏ មាន
ភាពសនិ ទធ ស្លនេតិ ែតួ ែ លប្ោោះប្ប្បសិ នលប្បើ មិនមានភាពសនិ ទធ ស្លនេលឡើយ ក៏ មិនមានកមាែំង កាេ
មិ នមានកមាែំង ក៏ មិនមានសមតថ ភាពកន ុងការឲ្យេិ បាក ចមនពិ ត កន ុងនាមរូ ប្បប្បរិ លែេ ទ លោក
លោេថា ពួ កមហគគ តធម៌ ទ្វំងឡាយ មានសមតថ ភាពកន ុងការឲ្យេិ បាកបាន លប្ោោះភាេៈចែេ
មានកមាែំង លដាយការមានភាពសនិ ទធ ស្លនេអំ ពីធម៌ ចែេមានេូ មិ លសមើ គ្នន (គឺ ជារូ បាេែរៈ ឬ
អរូ បាេែរៈ
ឲ្យេិ បាក

ែូ ែគ្នននឹ ងខែួន)
លប្ោោះមិ នមានកមាែំង

លហើ យក៏ សចមត ងែេ់ ភាពចែេអេិ ញ្ញាកុ សេ

មិ នមានការ

លដាយមិ នមានភាពសនិ ទធ ស្លនេអំ ពីធម៌ ចែេមានេូ មិ លសមើ គ្នន

លទើ ប្បប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេទុ កកន ុងគមពី រនាមរូ ប្បប្បរិ លែេ ទ គ្នថា ៤៧៤ ថា ៖
សមានាលសេលន េលទធ

េជជ មាលន មហពា លេ

អេទ្វធ តាទិ សំ លហតុ ំ

អេិ ញ្ញា ន េិ ប្បែច តិ ។

ចប្ប្បថា កាេមហគគ តកុ សេបានភាពសនិ ទធ ស្លនេអំ ពីធម៌ ចែេលសមើ គ្នន ក៏ មានកមាែំង
លប្ែើ ន រចមងឲ្យេិ បាក អេិ ញ្ញាមិ នបានលហតុ ែូ លចានោះ លទើ ប្បមិ នឲ្យេិ បាក ។
ោកយថា បានភាពសនិ ទធ ស្លនេអំ ពីធម៌ ចែេលសមើ គ្នន គឺ ខែួនជារូ បាេែរៈ ឬ អរូ បាេែរៈ ក៏
បានភាពសនិ ទធ ស្លនេអំ ពីធម៌ ចែេមានេូ មិ លសមើ គ្នន គឺ អំ ពីធម៌ ចែេជារូ បាេែរៈ ឬ អរូ បាេែរៈ
ចែេលសមើ នឹ ងខែួន (ចែេលៅថាអាលសេនប្បបែច័ យ) បានែេ់ ្នចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុង្ន
សមាប្បតតិ េិ ថីនុោះឯង ។
ោកយថា ប្បុ គគេចែេែលប្មើ នរូ បាេែរកុ សេ គឺ ប្បឋមជានចែេជាប្បរិ តតលហើ យរចមង
លកើ តលឡើងកន ង
ុ ពួ កប្ពហម ជាន់ បារិ សជាជ

មានលសែកតី ថា

ប្បុ គគេអន កែលប្មើ នរូ បាេែរ-

កុ សេថានក់ ប្បឋមជានបានលហើ យ កុ សេលែតនាចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាមួ យប្បឋមជានលនាោះ
រចមងឲ្យប្បឋមជានេិ បាកប្បែិ សនធិ កនុងពួ កប្ពហម ជាន់ បារិ សជាជ

ឲ្យសលប្មែភាពជាប្ពហម លៅ
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កន ុងជាន់ បារិ សជាជលនាោះ សូ មបីោកយជាប្ប់ទ្វក់ ទងជាមួ យការែលប្មើ ន្នែ៏ លសស ក៏ មានន័ យ
ែូ ែគ្ននលនោះឯង ។
ោកយថា

ែលប្មើ នប្បញ្ច មជានលហើ យ

រចមងលកើ តកន ង
ុ ពួ កប្ពហម ជាន់ លេហប្បផ ោ

គឺ

ែលប្មើ នប្បញ្ច មជានទ្វំង ៣ យ៉ាង មានប្បរិ តតជាលែើ មនុ ោះឯង ណាមួ យលហើ យ រចមងលកើ តកន ុង
ពួ កប្ពហម ជាន់ លេហប្បផ ោ ោកយថា “ប្បញ្ច មជាន” កន ុងទី លនោះ បានែេ់ ប្បញ្ច មជានចែេមិ ន
ែេ់ ភាពជាអេិ ញ្ញា លប្ោោះថាប្បញ្ច មជានចែេែេ់ ភាពជាអេិ ញ្ញាលនាោះ មិ នមានេិ បាក ចែេ
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយបានលោេលហើ យ កន ុងនាមរូ ប្បប្បរិ លែេ ទថា “អេទ្វធ តាទិ សំលហតុ ំ អេិ ញ្ញា ន
េិ ប្បែច តិ អេិ ញ្ញាមិ នបានលហតុ ែូ លចានោះ លទើ ប្បមិ នឲ្យេិ បាក” ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា ែលប្មើ នប្បញ្ច មជាននុ ោះឯង ចែេជាសញ្ញាេិ រាគភាេនាលហើ យ រចមងលកើ តកន ង
ុ
ពួ កប្ពហម ជាន់ អសញ្ាី សតា លសែកតី ថា ពួ កតិ រិថ យចែេជាកមម កិរិយវាទី (មានប្ប្បប្កតី លោេកមម
កិ រិយ) ែលប្មើ នប្បញ្ច មជានចែេជាភាេនាលប្គឿងកមាចត់ ប្បង់ គឺ ប្បលនាាប្បង់លសែកដី លប្តកអរកន ុង
នាមចែេលោេែេ់ លដាយោកយថា “សញ្ញា” ជាប្ប្បធាន កន ុងអារមម ណ៍ គឺ កន ុងវាលយកសិ ណ
ឬតាមមតិ រប្បស់អាចារយខែោះថាកន ុងប្បរិ ែេិនានកាសកសិ ណ

លដាយអំ ណាែននលសែកដី ពយយម

ញុំងនាមឲ្យែេ់ នូ េការលកើ តលឡើងតលៅលទៀតមិ នបាន

កន ុងេពចែេនឹ ងែេ់ លដាយភាេនា

លនោះ ភាេនាលនោះ ល្មោះថា ភាេនាជាលប្គឿងកមាចត់ ប្បងលសែកតី លប្តកអរកន ុងនាម លប្ោោះមានការ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងសនាតនចែេមានការសមែឹ ងល ើ ញលទ្វសរប្បស់នាម លដាយន័ យថា “សញ្ញាែូ ែ
ជាលរាគ សញ្ញាែូ ែជាប្បូ ស” ែូ លែន ោះជាលែើ ម, ឬលដាយន័ យថា “ែិ តតលនោះ គួ រឲ្យលខពើម” ជាលែើ ម
នឹ ងសមែឹ ងល ើ ញគុ ណរប្បស់ភាពមិ នមាននាមថាសា ប្ប់ណាស់ ថាប្ប្បណីតណាស់ លហើ យលៅ
លកើ តកន ុងអសញ្ាី សតា ទ្វំងឡាយ គប្បបីប្ជាប្បថា អន កសលប្មែភាេនាលនោះបានែុ តិ កន ុង មនុ សេ
លោកលនោះ លដាយឥរិ យប្បថណារចមងលៅលកើ តកន ុងអសញ្ាី សតា េូ មិ លដាយឥរិ យប្បថលនាោះ ។
ោកយថា ែំ ចណកប្ពោះអនាគ្នមី រចមងលកើ តកន ង
ុ ជាន់ សុទ្វធវាសទ្វំងឡាយ លសែកតី ថា
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ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេចែេជាប្ពោះអនាគ្នមី ទ្វំងឡាយ អន កែលប្មើ នប្បញ្ច មជាន ៣ យ៉ាងណាមួ យ
មានប្បរិ តតជាលែើ ម បានតាំងអំ ពីជាប្បថុ ជជន ឬជាប្ពោះលសកខ ខាងលែើ មពី រពួ ក ឬសូ មបីកនុងកាេខាង
លប្កាយអំ ពីការបានសលប្មែជាប្ពោះអនាគ្នមី លហើ យ លធាើ កាេកិ រិយលហើ យ រចមងលៅលកើ តកន ុង
សុ ទ្វធវាសតាមេំ ដាប្ប់ តាមលសែកតី លផេងគ្ននននឥគនាិ យ មានសទ្វធជាលែើ ម យ៉ាងលនោះ គឺ ៖
ប្ពោះអនាគ្នមី ចែេនប្កចេងលដាយសទ្វធ រចមងលកើ តកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ អេិ ោ ។
ប្ពោះអនាគ្នមី ចែេនប្កចេងលដាយេី រិយៈ រចមងលកើ តកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ អតប្បា ។
ប្ពោះអនាគ្នមី ចែេនប្កចេងលដាយសតិ រចមងលកើ តកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ សុ ទសា ។
ប្ពោះអនាគ្នមី ចែេនប្កចេងលដាយសមាធិ រចមងលកើ តកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ សុ ទសេី ។
ប្ពោះអនាគ្នមី ចែេនប្កចេងលដាយប្បញ្ញា រចមងលកើ តកន ុងពួ កប្ពហម ជាន់ អកនិ ដាា ។
ោកយថា

ប្បុ គគេអន កែលប្មើ នអរូ ប្ប្នទ្វំងឡាយលហើ យ

រចមងលកើ តកន ង
ុ ជាន់ អរូ ប្ប

ទ្វំងឡាយតាមេំ ដាប្ប់ លសែកតី ថា តាមេំ ដាប្ប់យ៉ាងលនោះ គឺ ែលប្មើ នអរូ ប្ប្នទី ១ លហើ យ
រចមងលៅលកើ តកន ុងអរូ ប្បេូ មិ ជាន់ ទី ១ ។េ។ ែលប្មើ នអរូ ប្ប្នទី ៤ លហើ យ រចមងលៅកន ុង
អរូ ប្បេូ មិ ជាន់ ទី ៤ ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយលោេសូ មបីទ្វំងអស់លនោះ លោកលោេទុ ក សំ លៅយកេូ មិ ចែេែំ លោោះរប្បស់
្នលនាោះ ៗ លដាយប្តង់ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ, ចតប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា កាេមាននិ កនតិ គឺ លសែកដី ប្បាថាន
កន ុងេព លដាយន័ យថា “សូ មឲ្យអាតាមអញលៅលកើ តកន ុងេពលនាោះែុ ោះ” ែូ លែន ោះ ប្បុ គគេទ្វំងឡាយ
ចែេជាប្បុ ថុ ជជន និ ងចែេជាប្ពោះអរិ យប្បុ គគេថានក់ ទ្វប្បជាងប្ពោះអនាគ្នមី រចមងលៅលកើ តកន ុង
េូ មិ ណាមួ យបាន តាមលសែកតី ប្បាថាន លេៀរជាន់ សុ ទ្វធវាស ែូ ែជាប្ពោះនិ យតលោធិ សតា ចាប្ប់
តាំងអំ ពីបានការពយករណ៍លហើ យ សូ មបីបានអរូ ប្ប្ន ក៏ មិនលៅលកើ តកន ុងអរូ ប្បេពែូ លចានោះ
និ ងលប្ោោះជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងនិ កនតិ លនាោះ នុ ោះឯង ប្ប្បសិ នលប្បើ មាននិ កនតិ កនុងកាមេព សូ មបីបាន្ន
ក៏ រចមងលៅលកើ តកន ុងកាមេពបាន លដាយអំ ណាែននកាមាេែរកុ សេកមម លប្ោោះមានប្ពោះបាេី
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ប្បាកែថា “ឥជឈតិ េិ កខ លេ សី េេលតា លែលតាប្បណិធិ េិសុទធ តាត(១) មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ
លសែកតី ប្បាថានននែិ តត រប្បស់ប្បុ គគេអន កមានសី េរចមងសលប្មែ លប្ោោះភាេៈចែេលគជាប្បុ គគេ
ប្បរិ សុទធ ” ែូ លែន ោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ មិនមានលសែកដី ប្បាថានយ៉ាងលនាោះលទ ្នចែេបានរចមងញុំងឲ្យ
ែូ េែេ់ ប្ពហម លោក កាេជាអន កបាន្នលប្ែើ ន លដាយលប្ែើ ន ្នចែេខពស់ប្បំ ផុត រចមង
ឲ្យែូ េែេ់ ប្ពហម លោកចែេជាេូ មិ រប្បស់្នលនាោះ ែំ ចណកប្ពោះអនាគ្នមី មិ នមាននិ កនតិ
កន ុងកាមេពលឡើយ លប្ោោះលោកេោះកាមរាគ្ននុ ស័យបានលហើ យ លដាយប្ប្បការទ្វំងពួ ង លប្ោោះ
លហតុ លនាោះ

កាមាេែរកុ សេកមម ចែេលោកលធាើ ទុកលទើ ប្បមិ នជាលហតុ ឲ្យលោកលៅលកើ តកន ុង

កាមេព រចមងលៅលកើ តកន ុងេូ មិ ណាមួ យ តាម្នចែេលោកបាន ប្ប្បសិ នលប្បើ បានប្បញ្ច មជាន លោកក៏ រចមងលៅលកើ តកន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាសទ្វំងឡាយនុ ោះឯង លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បមានការ
កំណត់ យ៉ាងពិ តប្បាកែបានយ៉ាងលនោះថា “ប្ពោះអនាគ្នមី ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ រចមងលៅលកើ តកន ុងជាន់ សុ ទ្វធ វាសទ្វំងឡាយ” ែូ លែន ោះ ចតមិ នមានការកំណត់ យ៉ាងពិ តប្បាកែបានលឡើយថា “ល្មោះថា
ប្ពោះអនាគ្នមី រចមងមិ នលកើ តកន ុងេូ មិ ែនទអំ ពីសុទ្វធវាស” ែូ លែន ោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ លប្ោោះបានលធាើ
ការកំណត់ យ៉ាងពិ តប្បាកែទុ កកន ុងែិ តតយ៉ាងលនោះ លោកលទើ ប្បលោេទុ កកន ុងប្បរមតថ េិ និែេ័យថា៖

ចប្ប្បថា

សុ ទ្វធវាលសសា នាគ្នមិ -

ប្បុ គគោលវាប្បប្បជជ លរ

កាមធាតុ មាិ ជាយនតិ

អនាគ្នមិ េិេជជិ តា ។

ប្ពោះអនាគ្នមី ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ

រចមងលកើ តកន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាសទ្វំងឡាយ

ប្បុ គគេ

ទ្វំងឡាយ លេៀរប្ពោះអនាគ្នមី រចមងលកើ តកន ុងកាមធាតុ ជាលែើ ម ។
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បថា ប្ពោះអនាគ្នមី ទ្វំងលនាោះ សូ មបីលោកជាសុ កខ េិប្បសេកៈ អន កមិ ន
បានែលប្មើ នសមថៈ

ែលប្មើ នចតេិ ប្បសេនាចែេជាធម៌ រីងសា ួតចតមយ៉ាង

រចមងលធាើ ្ន

សមាប្បតតិ ឲ្យលកើ តលឡើងបានកន ុងលេោជិ តស្លែប្ប់លដាយពិ តប្បាកែ លប្ោោះលោកល្មោះថា ជាអន ក
(១) អងគ. អែា ក. ៤៨/១៦៥
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លធាើ ឲ្យប្បរិ ប្បូណ៌កន ុងសមាធិ បានលហើ យ

លដាយអំ ណាែជាអន កកមាចត់ នូ េធម៌ ជាសប្តូេរប្បស់

សមាធិ គឺ កាមរាគ្ននុ ស័យបានលហើ យ លប្ោោះែូ លចានោះ លប្កាយអំ ពីស្លែប្ប់ លោករចមងែូ េែេ់
ប្ពហម លោកជាន់ លនាោះៗ តាម្នចែេលោកបាននុ ោះឯង ប្ប្បសិ នលប្បើ បានប្បញ្ច មជាន រចមង
ែូ េែេ់ ប្ពហម លោកជាន់ សុ ទ្វធវាស នុ ោះឯង ។
កន ុងប្ពោះបាេី គមពី រេិ េងគ មានលសែកតី ប្បាកែយ៉ាងលនោះថា អតាថនលមតំ អនេកាលស្ល យំ
អតថី ប្ពហម តតំ កលរយយ លសែកតី ថា គសតី គប្បបីស្លងភាេៈជាប្ពហម ណា លនោះមិ នចមនជាឋានៈ
មិ នចមនជាឱកាសែូ លែន ោះ លសែកតី លនោះ ប្ពោះអែា កថាចារយបានលោេោកយអធិ ប្បាយទុ កយ៉ាង
លនោះថា “ល្មោះថាភាេៈជាប្ពហម ប្ទង់សំលៅយកភាេៈជាមោប្ពហម ” ែូ លែន ោះ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្ប
ប្ពោះែ៏ មានប្ពោះភាគប្ទង់មិនសំ លៅយកភាេៈជាប្ពហម ប្គប្ប់ពួ កលឡើយ ន័ យមយ៉ាងលទៀត មានោកយ
លោេប្បាកែលៅកន ុងអែា កថាថា “គសតី ែលប្មើ ន្នកន ុងលោកលនោះ លធាើ កាេកិ រិយលៅ រចមង
ែូ េែេ់ ភាពជាសមាែញ់ននប្ពហម ជាន់់ បារិ សជាជ រចមងមិ នែូ េែេ់ ភាពជាសមាែញ់ននមោប្ពហម ” ែូ លែន ោះ ។ ោកយចែេលោកលោេថា “រចមងែូ េែេ់ ភាពជាសមាែញ់ននប្ពហម ជាន់
បារិ សជាជ” លនោះ ប្បណឌិតកុ ំគប្បបីយេ់ ល ើ ញថា រចមងែូ េែេ់ ភាពជាសមាែញ់ននប្ពហម ជាន់
ប្បុ លរាហិ តជាលែើ មមិ នបាន

លប្ោោះប្ប្បសិ នលប្បើ ជាយ៉ាងលនាោះ

ក៏ នឹងប្តូេមានោកយលោេរប្បស់

លោកប្បាកែយ៉ាងលនោះថា “រចមងមិ នែូ េែេ់ ភាពជាសមាែញ់ននប្ពហម ជាន់ ប្បុ លរាហិ ត” ែូ លែន ោះ
ផង ចតក៏ មិនមាន លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បគប្បបីប្ជាប្បថា សប្មាប្ប់គសតី លោកប្បែិ លសធ ភាពជា
មោប្ពហម ប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នបានប្បែិ លសធភាពជាប្ពហម កន ុងេូ មិ ែនទលឡើយ ចមនពិ ត គសតី ចែេបាន
សមាប្បតតិ ៨ រចមងលកើ តកន ុងេូ មិ ែនទបាន ជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងលរឿងលនោះ មានលសែកតី កនុង ឧលទនសូ ប្ត ប្បាកែយ៉ាងលនោះថា “សលនត តថ េិ កខ លេ ឧបាសិ កាលយ លស្លតាប្បនាន សនតិ ។លប្ប។ អនិ ប្បផោ
កាេកតា(១)” ចប្ប្បថា “មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ ប្បណា
ត ឧបាសិ កាទ្វំងលនោះ ពួ កឧបាសិ កាចែេជា

(១) ខុទា. ឧ.៥២/៣១៨
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លស្លតាប្បនន ក៏មាន ចែេជាសកទ្វគ្នមី ក៏មាន ចែេជាអនាគ្នមី ក៏មាន ឧបាសិ កាទ្វំងលនាោះជា
អន កមិ នឥតផេ

លធាើ កាេកិ រិយលហើ យ”

ែូ លែន ោះ

មានអែា កថាអធិ ប្បាយឧលទនសូ ប្តទុ ក

យ៉ាងលនោះថា “កន ុងប្បណា
ត គសតី ទ្វំងលនាោះ គសតី ចែេជាអនាគ្នមី រចមងលកើ តកន ុងជាន់ សុ ទ្វធវាស
ទ្វំងឡាយ គសតី លប្ដពី លនោះ ពួ កខែោះលកើ តកន ុងជាន់ តាេតឹ ងេ ពួ កខែោះលកើ តកន ុងជាន់ យមា ពួ កខែោះលកើ ត
កន ុងជាន់ តុ សិ ត ពួ កខែោះលកើ តកន ុងជាន់ និ មាមនរតី ពួ កខែោះលកើ តកន ុងជាន់ ប្បរនិ មមិតេសេតតី ” ែូ ែលនោះ
ោកយថា “គសតី ចែេជាអនាគ្នមី ” កន ុងទី លនោះ គប្បបីប្ជាប្បថា គសតី ចែេជាអនាគ្នមី ទ្វំងលនាោះ
សុ ទធ ចតជាអន កបានសមាប្បតតិ ៨ លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បណឌិតគប្បបីសលប្មែ លសែកដី លដាយអាប្ស័ យ
ឧលទនសូ ប្តលនោះ ជាលប្គឿងលប្ប្បៀប្បលធៀប្បបានថា គសតី ចែេបានសមាប្បតតិ ៨ កន ុងប្ពោះស្លសនា
រចមងលកើ តកន ុងេូ មិ ែនទអំ ពីប្ពហម ជាន់ បារិ សជាជបាន រួ មលសែកតី ថា លកើ តបានកន ុងមហគគ តេូ មិ
១៨ គឺ កន ុងរូ ប្បេូ មិ ១៤ លេៀរមោប្ពហម និ ងអសញ្ាី សតា និ ងកន ុងអរូ ប្បេូ មិ ៤ តាមសមគួ រែេ់
ប្បុ គគេ ែេ់ ្នចែេបាន និ ងែេ់ និ កនតិ កនង
ុ េព ប្ប្បសិ នលប្បើ មិនបាន្នរចមងលកើ តកន ុង
កាមេូ មិ ឬបាន្ននុ ោះឯង ចតខែួនជាគសតី លៅជាប្បុ ថុជជន ឬជាប្ពោះអរិ យប្បុ គគេចែេទ្វប្បជាង
ប្ពោះអនាគ្នមី ក៏ រចមងលៅលកើ តកន ុងកាមេូ មិ បាន លដាយអំ ណាែនិ កនតិ កនុងកាមេព ជាប្ប់ទ្វក់ ទង
នឹ ងភាពជាអន កលៅមិ នទ្វន់ អស់កាមរាគ្ននុ ស័យែូ លែន ោះឯង ។
ន័ យមយ៉ាងលទៀត គប្បបីប្ជាប្បលសែកតី ប្បចនថ មយ៉ាងលនោះថា កន ុងប្បណា
ត េពទ្វំងលនោះ លប្ោោះ
ភាេៈននេពជាន់ លេហប្បផ ោ ជាន់ អកនិ ដាា និ ងជាន់ អរូ ប្បទី ៤ ជាេពប្ប្បលសើ រប្បំ ផុត គឺ ខពស់ប្បំ ផុត
លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយ ចែេលកើ តកន ុងេពទ្វំងលនោះលហើ យ រចមងមិ នលកើ ត
កន ុងេពែនទលទៀតលទ រចមងសលប្មែភាពជាប្ពោះអរហនត លហើ យប្បរិ និោានកន ុងេពនុ ោះឯងលដាយ
ន័ យែូ ែគ្ននលនាោះ ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយ អន កលកើ តកន ុងប្ពហម លោកជាន់ ខពស់ៗ លហើ យ រចមង
មិ នលកើ តកន ុងប្ពហម លោកជាន់ ទ្វប្បៗ លទៀតលទ លសែកតី លនោះ សមែូ ែលោកលោេទុ កកន ុងគមពី រ
នាមរូ ប្បប្បរិ លែេ ទ គ្នថា ៤៥២-៤៥៣ ថា ៖

263
វ ីថិម្ុតតសងគហវ ិភាគ បរ ិសចេទទី ៥

លេហប្បផ លេ អកនិ លែា

េេលគគ ែ ប្បតិ ែាិ តា

ន ប្បុ នញ្ា តថ ជាយនតិ

សលពា អរិ យប្បុ គគោ

ប្ពហម លោកគតា លហដាា

អរិ យ លនាប្បប្បជជ លរ ។

ចប្ប្បថា ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយទ្វំងពួ ង ចែេតាំងលៅកន ុងជាន់ លេហប្បផ ោ កន ុងជាន់
អកនិ ដាា និ ងកន ុងជាន់ េេគគ ប្ពហម (ជាន់ លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ) រចមងមិ នលកើ តកន ុងប្ពហម
លោកជាន់ ែនទលទៀតលឡើយ

ប្ពោះអរិ យប្បុ គគេទ្វំងឡាយចែេជាអន កែូ េែេ់ ប្ពហម លោក

លហើ យ រចមងមិ នលកើ តកន ុងប្ពហម លោកជាន់ ទ្វប្បៗ លឡើយ ែូ លែន ោះ ។
ចប់ កម្មចតុកៈ

ម្រណ្ុបបតតិឆតុ កកៈ
ការលកើ តលឡើងននមរណៈ ៤ យ៉ាង
ល្មោះថា ការលកើ តលឡើងននមរណៈមាន ៤ យ៉ាង គឺ មរណៈលប្ោោះអស់អាយុ ១,
មរណៈលប្ោោះអស់កមម ១, មរណៈលប្ោោះអស់ទ្វំង ២ យ៉ាង ១, មរណៈលប្ោោះឧប្បលែេ ទកកមម ១ ។
អធិ ប្បាយការលកើ តលឡើងននមរណៈ ៤ យ៉ាង
កន ុងោកយថា “មរណៈលប្ោោះអស់អាយុ ” ជាលែើ ម មានេិ និែេ័យែូ ែតលៅលនោះ ៖
លសែកដី ស្លែប្ប់លប្ោោះការអស់លៅននអាយុ តាមចែេកំណត់ ទុ កកន ុងគតិ លនាោះៗ សូ មបី
អានុ ភាពរប្បស់កមម កនុងការញុំងអតត ភាពឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅលៅមានក៏ លដាយ

ល្មោះថា

មរណៈ

លប្ោោះអស់អាយុ ែូ ែជាកន ុងសម័ យចែេប្ពោះសមាមសមព ុទធប្ទង់គង់ធរមានលៅ កន ុងសម័ យលនាោះ
អាយុ រប្បស់ពួ កមនុ សេទ្វំងឡាយមានប្ប្បមាណ ១០០ ឆ្លនំ អន កណាស្លែប្ប់កន ុងប្គ្នចែេមានអាយុ
១០០ ឆ្លនំ អន កលនាោះល្មោះថា ស្លែប្ប់លប្ោោះអស់អាយុ ោកយចែេប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា “អប្បបមិ ទំ
េិ កខ លេ មនុ សានំ អាយុ ។លប្ប។ លស្ល េសេសតំ អប្បបកំ វា េិ លយយ (១) មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ អាយុ

(១) សំ .សគ្នថ.២៩/២៩៥
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រប្បស់មនុ សេទ្វំងឡាយលនោះតិ ែណាស់

សតា ចែេប្តូេលៅកាន់ ប្បរលោក

គួ រលធាើ កុសេ

គួ រប្ប្បប្ពឹ តតប្ពហម ែរិ យធម៌ សតា ចែេលកើ តលហើ យល្មោះថាមិ នស្លែប្ប់ មិ នមានលទ មានេេិ កខ ុ
ទ្វំងឡាយ ប្បុ គគេរស់លៅយ៉ាងយូ រប្តឹ មមួ យរយឆ្លនំ ឬថយែុ ោះមកក៏ មាន លេើ សជាងប្បនតិ ែក៏
មាន” ែូ លែន ោះ គប្បបីប្ជាប្បថា ជាការចែេប្ទង់ប្តាស់សំ លៅែេ់ លសែកតី ស្លែប្ប់លប្ោោះអស់អាយុ
ជាសំ ខាន់ នុ ោះឯង រយៈលេោចែេជី េិតតាំងលៅ រហូ តែេ់ ស្លែប្ប់ ល្មោះថា អាយុ ។
លសែកដី ស្លែប្ប់លប្ោោះអស់កមម ចែេលធាើ េពលនាោះ ៗ ឲ្យលកើ តលឡើង ឲ្យេិ បាកអស់លហើ យ
សូ មបីអាយុ ចែេកំណត់ ទុ កសប្មាប្ប់គតិ លនាោះៗ នឹ ងមានលៅសេ់ ក៏ លដាយ មិ នមានលៅសេ់
ក៏ លដាយ និ ងសូ មបីប្បែច័ យមានគតិ (គតិ សមបតតិ គឺ សុ គតិ , គតិ េិ ប្បតតិ គឺ ទុ គគ តិ ) កាេៈ (កាេ
សមបតតិ គឺ កាេចែេប្ពោះរាជាប្ទង់តាំងលៅកន ុងធម៌ មនុ សេមានែិ តត ខពង់ខពស់, កាេេិ ប្បតតិ គឺ
កាេចែេមានសភាពផា ុយគ្នននឹ ងកាេសមបតតិ លនាោះ) ជាលែើ ម ចែេគួ រែេ់ េិ បាកលនាោះៗ លៅ
ែេ់ ប្ពមក៏ លដាយ ល្មោះថា មរណៈលប្ោោះអស់កមម ។
លសែកតី ស្លែប្ប់លប្ោោះអាយុ និ ងកមម អស់លៅប្ពមគ្ននចតមត ង ល្មោះថា មរណៈលប្ោោះអស់
ទ្វំង ២ យ៉ាង ។
លសែកតី ស្លែប្ប់លប្ោោះប្តូេឧប្បលែេ ទកកមម (កមម ចែេែូ េលៅកាត់ ោតែ់ ) ណាមួ យចែេ
លធាើ ទុកកន ុងអតី ត

ឬសូ មបីកនុងប្បែច ុប្បបនន លនោះឯង

ែូ េលៅកាត់ ោតែ់ ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅរប្បស់ខនធ -

សនាតនឲ្យដាែ់ លៅកន ុងែលនាែោះ មានការោដែ់ ជី េិតខែួនឯងខែោះ ប្តូេអន កែនទោដែ់ ជី េិតខែោះ ប្តូេ
ឧប្បទា េេ័ យលប្បៀតលប្បៀនខែោះជាលែើ ម សូ មបីកមាែំងរប្បស់កមម ចែេលធាើ េពឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅលៅមានក៏
លដាយ ល្មោះថា មរណៈលប្ោោះឧប្បលែេ ទកកមម ។
មយ៉ាងលទៀត

សូ មបីលសែកដី ស្លែប្ប់លប្ោោះប្តូេអកុ សេកមម ធាន់ខែោះ

ចែេលធាើ ទុកកន ុង

ប្បែច ុប្បបនន បានែូ េលៅកាត់ ោតែ់ អំ ណាែរប្បស់កមម ចែេលធាើ េពលនោះឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

កមម លនាោះ

អស់អានុ ភាព លហើ យខនធ សនាតនលនោះក៏ រេត់ លៅលដាយឆ្លប្ប់រហ័ ស ែូ ែលសែកដី ស្លែប្ប់រប្បស់
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លសដ ែកោពុ

ចែេប្ទង់ប្ប្បទូ សរា៉ាយប្ពោះលោធិ សតា កាេលស្លយប្ពោះជាតិ ជាខនតិ វាទី តាប្បស

លដាយេិ ែែុ ោះលៅកន ុងចផនែី (ប្តូេធរណីប្សូប្ប) ជាលែើ ម ក៏ ល្មោះថា មរណៈលប្ោោះឧប្បលែេ ទកកមម ។ ឧប្បលែេ ទកកមម លនោះ មិ នមានែេ់ ពួ កសតា នរក ពួ កមនុ សេឧតត រកុ រុទាីប្ប និ ងលទេតាពួ កខែោះ
លឡើយ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះធមម បាេលទើ ប្បបានលោេទុ កកន ុង សែច សលងខប្ប គ្នថា ៦២ ថា
“សតា ពួ កខែោះ គប្បបីមានលសែកដី ស្លែប្ប់ លប្ោោះឧប្បលែេ ទកកមម ខែោះ លប្ោោះលសែកតី ពយយម (ចែេរាប្ប់
ថាជាកមាែំងរប្បស់ឧប្បលែេ ទកកមម ) ខែោះ” ែូ លែន ោះ ។
ប្ប្បលេទរប្បស់អារមម ណ៍ចែេមកប្បាកែកន ង
ុ លពេជិ តស្លែប្ប់
កមម ចែេលធាើ ប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តកន ុងេពែនទកតី , កមម និមិតត គឺ អារមម ណ៍មានរូ ប្បជាលែើ ម
ចែេធាែប្ប់បាន និ ងេតថ ុចែេជាលប្គឿងឧប្បករណ៍កន ុងលេោលធាើ កមម លនាោះកដី , គតិ និ មិតត គឺ េតថ ុ
ចែេគប្បបីបាន និ ងេតថ ុចែេគប្បបីលប្ប្បើ ប្បាស់កន ុងេពចែេនឹ ងលកើ តលឡើងប្បនាាប្ប់លៅកដី រចមង
ប្បាកែលឡើងែំ លោោះមុ ខកន ុងមរណកាេ តាមសមគួ រែេ់ សតា ចែេជិ តស្លែប្ប់លនាោះ តាមទ្វារ
ទ្វំង ៦ ណាមួ យ តាមកមាែំងរប្បស់កមម តអំ ពីលនាោះលៅ ែិ តតសនាតនប្បារពធ អារមម ណ៍តាមចែេ
ប្បាកែនុ ោះឯង ប្បរិ សុទធ ក៏ បាន លៅហម ងក៏ បាន តាមសមគួ រែេ់ កមម ចែេនឹ ងឲ្យេិ បាក សមគួ រ
ែេ់ េពចែេនឹ ងគប្បបីលកើ តលឡើង ែូ ែជា ប្បញ្ជ ូនលៅកន ុងេពលនាោះ លហើ យប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្នន
លដាយលប្ែើ ន ឬកមម ចែេជាអន កលធាើ ឲ្យលកើ តលឡើងនុ ោះឯង រចមងជាទ្វារលដាយអំ ណាែការលធាើ ឲ្យ
ែូ ែជារប្បស់ថមី កន ុងទី ប្បំ ផុតននេិ ថីែិ តត ឬកន ុងការអស់លៅននេេងគរប្បស់សតា ចែេជិ តស្លែប្ប់ ែុ តិ
ែិ តតចែេជាទី ប្បំ ផុតននេពប្បែច ុប្បបនន

រចមងលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ

លដាយអំ ណាែ

ែូ ែជាឃាែតលៅ កន ុងទី ប្បំ ផុតននែុ តិ ែិ តត ចែេរេត់ លៅលហើ យលនាោះ ែិ តតចែេលៅថា ប្បែិ សនធិ
លដាយអំ ណាែននការតភាជប្ប់េពែនទ ប្តូេសងាខរចែេមានអេិ ជាជនុ ស័យលចាមលរាម ចែេ
មានតណា
ា នុ ស័យជាមូ េ លធាើ ឲ្យលកើ តលឡើងតាមសមគួ រ ប្បារពធ យកអារមម ណ៍ចែេមរណាសនន េិថីែិតតបានកាន់ យកលហើ យលនាោះ ជាែិ តតចែេមានេតថ ុខែោះ មិ នមានេតថ ុខែោះ ចែេសមបយុ តត -
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ធម៌ ទ្វំងឡាយ ជួ យលប្ជាមចប្ជង ជាប្ប្បធាន លដាយភាពជាទី តាំងននធម៌ ទ្វំងឡាយចែេលកើ ត
រួ មគ្នន ចែេកំពុងលកើ តនុ ោះឯង ល្មោះថា តាំងលឡើងកន ុងេពែនទ (េពតលៅ) កន ង
ុ េំ ដាប្ប់ននែុ តិ
នុ ោះឯង ។
អធិ ប្បាយប្ប្បលេទរប្បស់អារមម ណ៍ចែេប្បាកែកន ង
ុ លពេជិ តស្លែប្ប់
ោកយថា កមម ចែេលធាើ ប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងកន ង
ុ េពែនទ គឺ កមម ចែេជាកុ សេ ឬជា
អកុ សេ ចែេលធាើ េិបាកប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងកន ុងេពែនទ គឺ កនុងេពប្បនាាប្ប់លៅ ចែេជា
ឧប្បប្បជជ លេទនី យកមម ចែេបានលធាើ ទុកកន ុងេពប្បែច ុប្បបនន ឬជាអប្បរាប្បរលេទនី យកមម ចែេ
បានលធាើ ទុកកន ុងេពមុ នៗ ។ ោកយរប្បស់ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលនោះ សចមដ ងឲ្យប្ជាប្បយ៉ាងលនោះថា
កមម អារមម ណ៍ចែេប្បាកែកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់លនាោះ បានែេ់ កមម ចែេនឹ ងឲ្យប្បែិ សនធិ កនុងេព
ប្បនាាប្ប់លៅប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នចមនជាកមម លប្ដអំ ពីលនោះលទ ែំ ចណកកន ុងអែា កថាែនទមិ នបានប្បញ្ញជក់
ែាស់យ៉ាងលនោះ ចប្បរជាលោេលដាយមិ នមានការកំណត់ ពិ តប្បាកែយ៉ាងលនោះថា សប្មាប្ប់សតា
ចែេនឹ ងែូ េែេ់ សុ គតិ

កុ សេកមម ណាមួ យចែេបានលធាើ ទុក រចមងប្បាកែែេ់ លគកន ុង

លេោជិ តស្លែប្ប់, សប្មាប្ប់សតា ចែេនឹ ងែូ េែេ់ ទុ គគ តិ អកុ សេកមម ណាមួ យរចមងប្បាកែ
ជាលែើ ម ។
ោកយថា កមម និមិតត គឺ អារមម ណ៍មានរូ ប្បជាលែើ ម បានែេ់ អារមម ណ៍ ៦ មានរូ ប្បជាលែើ ម
ជាប្បរិ តតធម៌ ខែោះ ជាមហគគ តធម៌ ខែោះ ជាប្បញ្ា តតិខែោះ តាមសមគួ រែេ់ េពចែេនឹ ងែូ េែេ់ ចែេ
ប្បាកែកន ុងមរណកាេតាមទ្វារទ្វំង ៦ មានែកខ ុទ្វារជាលែើ មណាមួ យតាមសមគួ រ ចែេល្មោះ
ថា កមម និមិតត លប្ោោះជានិ មិតត គឺ ជាលហតុ អាប្ស័ យលធាើ កមម លនាោះៗ ។
ោកយថា ចែេធាែប្ប់បាន គឺ អារមម ណ៍ចែេប្បាកែកន ុងលេោជិ តស្លែប្ប់ ចែេែេ់ នូ េ
ការរាប្ប់ថាជាកមម និមិតតលនាោះ បានែេ់ េតថ ុ ចែេធាែប្ប់លធាើ កនុងកាេមុ ន មានរូ ប្បលែតិ យចែេ
ធាែប្ប់ល ើ ញ សំ លឡងសូ ប្តប្ពោះធម៌ ចែេធាែប្ប់បានឮជាលែើ ម ។
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ោកយថា និ ងេតថ ចុ ែេជាឧប្បករណ៍កន ង
ុ លេោលធាើ កមម លនាោះ លសែកតី ថា កមម និមិតតលនាោះ
មិ នចមនជាេតថ ុចែេធាែប្ប់បានចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះលទ

សូ មបីេតថ ុចែេជាឧប្បករណ៍កន ុងលេោលធាើ

កមម គឺ ជាឧប្បករណ៍ចែេលប្ប្បើ លធាើ កមម បានែេ់ េតថ ុមានោកល

ើ លប្គឿងប្កអូ ប្បជាលែើ ម លែើ មបីឲ្យ

សលប្មែកមម កនុងប្គ្នលនាោះៗកដី ចែេពួ កញតិ ប្បលងាអនែូ េលៅប្ពមទ្វំងលោេថា “ចន អន កែ៏
ែលប្មើ ន េតថ ុលនោះពួ កលយើ ងចាត់ ចែងលែើ មបីជាប្ប្បលយជន៍ ែេ់ អន ក សូ មអន កែូ រប្បូ ជាប្ពោះលែតិ យ
ែុ ោះ” ែូ លែន ោះជាលែើ ម ែេ់ សតា ចែេកំពុងលែកលេើ ចប្គលទៀប្បនឹ ងស្លែប្ប់កដី

ក៏ ល្មោះថា ជា

កមម និមិតត ។
ោកយថា គតិ និ មិតត គឺ េតថ ចុ ែេគប្បបីបាន និ ងេតថ ចុ ែេគប្បបីលប្ប្បើ ប្បាស់កន ង
ុ េពចែេនឹ ង
លកើ តលឡើងប្បនាាប្ប់លៅ លសែកតី ថា គតិ និ មិតតលនាោះ ជារូ បារមម ណ៍ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជារូ ប្បភាព
ចែេគប្បបីបាន គឺ គប្បបីបានល ើ ញ មានសួ នននា េ័ន សួ នែិ តតេតា នប្ពល

ើ ទលនែ អណា
ត តលេែើ ង

ជាលែើ ម និ ងជាេតថ ុចែេគប្បបីលប្ប្បើ ប្បាស់ មានរូ ប្បលទពធី តា េិ មាន លែើ មកប្បបប្ពឹ កេ រូ ប្បគសតី មាន
គេ៌ (ឬរូ ប្បនផា មាតា) រូ ងល

ើ ែំ ប្បូក រូ ប្បនាយនិ រយបាេជាលែើ ម កន ុងេពចែេនឹ ងគប្បបីលកើ ត

លឡើងតលៅ ចមនពិ ត រូ ប្បសួ នននា េ័ន េិ មាន រូ ប្បគសតី មានគេ៌ ជាលែើ ម ជាសុ គតិ និ មិតត, រូ ប្បភាព
នប្ពល

ើ រូ ងល

ើ អណា
ត តលេែើ ង រូ ប្បនាយនិ រយបាេជាលែើ ម ជាទុ គគ តិ និ មិតត និ មិតត (លប្គឿង

សមាគេ់ ) ននគតិ ឬប្ប្បចាំគតិ ល្មោះថា គតិ និ មិតត ។
ោកយថា

រចមងប្បាកែលឡើងែំ លោោះមុ ខកន ង
ុ មរណកាេ

តាមសមគួ រ

លសែកតី ថា

អារមម ណ៍មានកមម ជាលែើ មលនាោះ រចមងែូ ែជាប្បាកែែំ លោោះមុ ខ លដាយអំ ណាែថា មុ នលនោះមិ ន
បានប្បាកែ មកប្បាកែភាែមកន ុងលេោលនោះ កន ុងមរណកាេ គឺ កន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ មុ នអំ ពីការ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅននមរណាសនន េិថីប្បនតិ ែប្បនត ួែ ។
អាចារយពួ កខែោះលោេថា

ប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បាកែមុ នអំ ពីការលកើ តលឡើងននមរណាសនន េិថី

យូ រ រចមងមានឱកាសោែស់ប្បដ ូរលៅជាែនទបាន ែូ ែជា អារមម ណ៍ជាអកុ សេកមម មុន ខាង
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លប្កាយោែស់ប្បដ ូរលៅជាកុ សេកមម ជាលែើ ម ចតប្ប្បសិ នលប្បើ ប្បាកែមុ នការលកើ តលឡើងននមរណា
សនន េិថីប្តឹ មចតប្បនតិ ែ ក៏ រចមងមិ នមានឱកាសោែស់ប្បដ ូរលៅជាយ៉ាងែនទលទៀត ។
ែំ ចណក ប្ពោះខីណាប្សព នាមធម៌ និ ងរូ ប្បធម៌ ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាមួ យនប្តេកខ ណ៍
និ ងប្បញ្ា តតិធម៌ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ រចមងែេ់ នូ េភាពជាអារមម ណ៍ននែិ តតលពេជិ តស្លែប្ប់ រហូ តែេ់ ែុ តិ ែិ តតលកើ តលឡើង មិ នចមនជាកមម កមម និមិតត ជាលែើ មលឡើយ ។
ោកយថា តាមទ្វារ ៦ ណាមួ យ លសែកតី ថា កមម កមម និមិតតជាលែើ ម រចមងប្បាកែែេ់
សតា ចែេជិ តស្លែប្ប់តាមទ្វារ ៦ ណាមួ យ តាមសមគួ រែេ់ អារមម ណ៍ ។
ោកយថា តាមកមាែង
ំ រប្បស់កមម លសែកតី ថា អារមម ណ៍ មានកមម កមម និមិតតជាលែើ មលនាោះ
រចមងប្បាកែតាមកមាែំងរប្បស់កមម គឺ តាមសមគួ រែេ់ អានុ ភាពរប្បស់ កមម ចែេលធាើ ប្បែិ សនធិ ឲ្យ
លកើ តលឡើង ។
ោកយថា ែិ តតសនាតនប្បារពធ អារមម ណ៍តាមចែេប្បាកែនុ ោះឯង លសែកតី ថា ែិ តតសនាតន
ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់ ប្បារពធ អារមម ណ៍ មានកមម ជាលែើ ម តាមចែេប្បាកែលនាោះ
នុ ោះឯង ។
ោកយថា

ប្បរិ សុទធ ក៏បាន

លៅហម ងក៏ បាន

តាមសមគួ រែេ់ កមម ចែេនឹ ងឲ្យេិ បាក

លសែកតី ថា ប្ប្បសិ នលប្បើ កុសេកមម នឹងឲ្យេិ បាក ែិ តតសនាតនចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់
លនាោះ

រចមងជាកុ សេ

ចែេរាប្ប់ថាប្បរិ សុទធ

ប្ប្បសិ នលប្បើ អកុ សេកមម នឹងឲ្យេិ បាក

លប្ោោះប្បាសចាកធម៌ ជាលប្គឿងលៅហម ង,

ែិ តតសនាតនរចមងជាអកុ សេ

ចែេរាប្ប់ថាលៅហម ង

លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះមានែ៏ ប្ពោះភាគលទើ ប្បប្តាស់ថា “និ មិតតសាទគធិ តំ វា េិ កខ លេ េិ ញ្ញាណំ
តិ ែា មានំ តិ លែា យយ ។លប្ប។ និ រយំ វា តិ រចាេនលយនឹ វា(១) មានេេិ កខ ុទ្វំងឡាយ េិ ញ្ញាណចែេលផដ ក
ផដ ួេលៅរកលសែកដី លប្តកអរកន ុងនិ មិតត

ឬលផដ កផដ ួេលៅរកលសែកដី លប្តកអរកន ុងអនុ ពយញ្ជ នៈ

(១) សំ . សឡ.៣៥/៣៨៤ (អាទិ តត ប្បរិ យយសុ តំ ) ។
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លហើ យតាំងលៅ លប្បើ ប្បុគគេលធាើ កាេកិ រិយកន ុងសម័ យលនាោះ, ប្បណា
ដ គតិ ទ្វំងពី រ ប្បុ គគេគប្បបីលៅ
កាន់ គតិ ណាមួ យគឺ នរក ឬកំលណើតតិ រចាេន លដាយលហតុ ណា លហតុ លនាោះ រចមងមាន” ។
ោកយថា សមគួ រែេ់ េពចែេនឹ ងគប្បបីលកើ តលឡើង លសែកតី ថា ប្ប្បសិ នលប្បើ េពចែេ
នឹ ងគប្បបីលកើ តលឡើងជាសុ គតិ េព

ែិ តតសនាតនចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់រចមងជា

កុ សេ កាេជាកុ សេក៏ ល្មោះថាសមគួ រែេ់ េពចែេនឹ ងគប្បបីលកើ តលឡើង, ប្ប្បសិ នលប្បើ េព
ចែេនឹ ងគប្បបីលកើ តលឡើងជាទុ គគ តិ េព

ែិ តត សនាតនរចមងជាអកុ សេ

កាេជាអកុ សេក៏

ល្មោះថា សមគួ រែេ់ េពចែេនឹ ងគប្បបីលកើ តលឡើង ។
ោកយថា ែូ ែជាប្បញ្ជ ន
ូ លៅកន ង
ុ េពលនាោះ លសែកតី ថា ែិ តតសនាតនចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅមុ ន
ែុ តិ សូ មបីតាំងលៅកន ុងេពលែើ មលនាោះ នុ ោះឯង ចតកាេប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយអាការលនាោះ ក៏ រចមង
ប្ប្បប្ពឹ តត លៅែូ ែជាប្បញ្ជ ូនលៅកន ុងេពចែេនឹ ងគប្បបីលកើ តលឡើងប្បនាាប្ប់លៅលនាោះ ។
ោកយថា លហើ យប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននលដាយលប្ែើ ន លនោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយសចមត ងឲ្យ
ប្ជាប្បថា សតា ចែេជិ តស្លែប្ប់លដាយលប្ែើ នមានែិ តតសនាតនប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននលប្ែើ នេិ ថី ទប្មាំ
ែុ តិែិ តត លកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ ែិ តតសនាតនប្ប្បប្ពឹ តតលៅតិ ែេិ ថីនប្កចេងននសតា ចែេនឹ ង
ស្លែប្ប់ភាែមៗ លនាោះ មានតិ ែ ប្បាកែតិ ែ ។
ោកយថា ឬកមម ចែេលធាើ ឲ្យលកើ តនុ ោះឯង រចមងជាទ្វារលដាយអំ ណាែការលធាើ ឲ្យែូ ែជា
រប្បស់ថមី លសែកតី ថា ឬកមម ចែេជាអន កលធាើ េិបាកប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងចែេសតា លធាើ ទុកលហើ យ
មុ នលនោះ រចមងជាទ្វារ គឺ ប្បាកែជាអារមម ណ៍តាមមលនាទ្វារ លដាយអំ ណាែការលធាើ ឲ្យែូ ែជា
រប្បស់ថមី ចែេលធាើ កនុងលពេជិ តស្លែប្ប់លនាោះ ។
ោកយថា កន ុងទី ប្បំ ផុតននេិថីែិតត ឬកន ង
ុ ការអស់លៅននេេងគ ។េ។ ែុ តិែិតតចែេជាទី
ប្បំ ផុតននេពប្បែច ប្ប
ុ បនន រចមងលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ លសែកតី ថា កន ុងទី ប្បំ ផុតននមរណាសនន េិថីចែេមានតទ្វេមព នជាទី ប្បំ ផុត ឬមានជេនជាទី ប្បំ ផុត មានោកយលោេប្បាកែកន ុង
ធមាមនុ ស្លរណី ថា “កន ង
ុ េពទ្វំងឡាយ មានកាមេពជាលែើ មលនាោះ េិ ថីែិ តតរប្បស់សតា ទ្វំងឡាយ
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ចែេនឹ ងឃាែតចាកកាមេពលហើ យលកើ តលឡើងកន ុងកាមេពនុ ោះឯង

មានតទ្វេមព នៈជាទី ប្បំ ផុត

េិ ថីែិតត រប្បស់សតា ទ្វំងឡាយែ៏ លសស មានជេនជាទី ប្បំ ផុត” ែូ លែន ោះ កាេតទ្វេមព នៈខណៈទី ២
លកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅកដី កាេជេនៈខណៈែុ ងលប្កាយលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅកដី ែុ តិ ែិ តតចែេជាែិ តតខណោះែុ ងលប្កាយននេពប្បែច ុប្បបនន រចមងលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ, ឬកាេ
តទ្វេមព នៈខណៈទី ២ ឬជេនៈខណៈែុ ងលប្កាយលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ មានការែុ ោះកាន់
េេងគមុន េេងគលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ ែុ តិ ែិ តតរចមងលកើ តលឡើងកន ុងេំ ដាប្ប់ននេេងគលនាោះ ។
ោកយថា លដាយអំ ណាែែូ ែជាឃាែតលៅ លសែកតី ថា ែុ តិែិ តត លនាោះ សូ មបីជាែិ តតខណៈ
ែុ ងលប្កាយរប្បស់េព ចតកាេលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ ក៏ លៅចតជាប្បែច័ យឲ្យខនធ សនាតន
លកើ តលឡើងកន ុងេពថមី លទៀត លទើ ប្បែូ ែជាឃាែតអំ ពីេពលនោះលៅកាន់ េពថមី ប្ប៉ាុ ចនត លសែកតី ពិតមិ ន
មានអាី មួ យកន ុងេពលនោះ ឃាែតលៅកាន់ េពប្បនាាប្ប់លៅ សូ មបីប្ប៉ាុនែុ ងប្កែកលឡើយ លប្ោោះែូ លចានោះ
លោកលទើ ប្បលោេថា “ែូ ែជាឃាែតលៅ” ែូ លែន ោះ និ ងលប្ោោះមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅែូ ែជាការឃាែត
លៅលនោះឯង ែិ តតែួ ងលនោះលទើ ប្បបានល្មោះថា ែុ តិែិ តត ែុ តិែិ តតរប្បស់កាមាេែរសតា លនាោះ មានកមម
ជាលែើ មចែេជាអតី តប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ជាអារមម ណ៍ ។
ោកយថា ែិ តតចែេលៅថា ប្បែិ សនធិ លដាយអំ ណាែការតភាជប្ប់េពែនទ លសែកតី ថា ែិ តត
ចែេលកើ តកន ុងេំ ដាប្ប់ននែុ តិ ែិ តត លនាោះលៅថា “ប្បែិ សនធិ ” លដាយអំ ណាែការតភាជប្ប់េពែនទ
គឺ លដាយអំ ណាែការតភាជប្ប់េពមួ យ ចែេមានពី មុនជាមួ យនឹ ងេពមួ យលទៀតចែេមានខាង
លប្កាយ ែូ ែជាលធាើ ឲ្យជាប្ប់គ្ននជាេពចតមួ យ ។
ោកយថា

ប្តូេសងាខរចែេមានអេិ ជាជនុ ស័យលចាមលរាម

ចែេមានតណា
ា នុ ស័យជា

មូ េ លធាើ ឲ្យលកើ តលឡើងតាមសមគួ រ អធិ ប្បាយថា ល្មោះថា សងាខរ កន ុងទី លនោះសំ លៅយក
សងាខរ គឺ កុ សេលែតនា ឬអកុ សេលែតនា ឬជាសងាខរ គឺ ពួ កធម៌ ចែេលកើ តរួ មគ្ននជាមួ យ
ជេនៈជិ តែុ តិ

ចែេល្មោះថា

សងាខរចែេមានអេិ ជាជនុ ស័យលចាមលរាម

លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តត
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លៅកន ុងសនាតនចែេេោះអេិ ជាជនុ ស័យមិ នទ្វន់ បាន និ ងល្មោះថា មានតណា
ា ជាមូ េ គឺ ជា
ប្ប្បធានលដាយអំ ណាែតណា
ា នុ ស័យចែេេោះមិ នទ្វន់ បាននុ ោះឯង
(សហការី )

ជាមួ យកមម

ជាសមាែញ់ចែេលធាើ រួមគ្នន

កន ុងការញុំងេិ បាកប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើង

ជាសងាខរចែេលោក

លៅថា ខិប្បនកសងាខរ (សងាខរចែេប្បញ្ជ ូនលៅ) លប្ោោះលហតុ ចែេប្បញ្ជ ូនលៅនូ េេិ បាកប្បែិ សនធិ
នុ ោះឯង ប្បែិ សនធិ ែិតតលនាោះ ប្តូេសងាខរចែេមានប្ប្បការែូ ែលោេលនោះ លធាើ ឲ្យលកើ តលឡើងលៅតាម
សមគួ រ គឺ តាមសមគួ រែេ់ កមម ចែេនឹ ងឲ្យេិ បាកនុ ោះឯង ។
កន ុងអធិ ការលនោះ

ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បែេ់ លសែកតី លផេងគ្ននននអាការចែេលធាើ ប្បែិ សនធិ

េិ ញ្ញាណឲ្យលកើ តលឡើង ននអេិ ជាជនុ ស័យ តណា
ា នុ ស័យ និ ងសងាខរយ៉ាងលនោះថា ៖
អេិ ជាជ ជាអន កប្បិ ទបាំងលទ្វសរប្បស់អារមម ណ៍ (កមម កមម និមិតត គតិ និ មិតត) តណា
ា លធាើ
េិ ញ្ញាណ (ប្បែិ សនធិ េិញ្ញាណ) ឲ្យប្បលងាអនលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេអេិ ជាជប្បិ ទបាំងលទ្វសលនាោះ សងាខរ
តាមចែេលោេលហើ យ

ចែេលៅថា

ខិប្បនកសងាខរលនាោះ

ជាអន កប្បញ្ជ ូនេិ ញ្ញាណលៅកន ុង

អារមម ណ៍លនាោះ លនោះជាការលោេលដាយមិ នចែកប្ប្បលេទសតា ចែេនឹ ងលៅកាន់ អបាយ និ ង
ចែេលៅកាន់ សុ គតិ ។
ែំ ចណកប្ពោះធមម បាេ លោេចែកជាប្ប្បលេទទុ កកន ុងសែច ស លងខប្បគ្នថា ១៦៤-៥ ថា
អេិ ជាជតណា
ា សងាខរ-

សហលជហិ អបាយិ នំ

េិ សយទី នេចាេទិ -

នមនកខិ ប្បលកហិ តុ ។

អប្បបហី លនហិ លសស្លនំ

ឆ្លទនំ នមនមបិ ែ

ខិប្បកា ប្បន សងាខរា

កុ សោេ េេនតិ ហ ។

ចប្ប្បថា សប្មាប្ប់សតា ចែេលៅកាន់ អបាយ អេិ ជាជ តណា
ា និ ងសងាខរចែេលកើ តរួ មគ្នន
ប្បិ ទបាំងលទ្វសរប្បស់អារមម ណ៍ លធាើ េិញ្ញាណឲ្យប្បលងាអនលៅ និ ងសូ មបីប្បញ្ជ ូនេិ ញ្ញាណលៅ (តាម
េំ ដាប្ប់), សប្មាប្ប់សតា ែ៏ លសស (គឺ អន កនឹ ងលៅកាន់ សុ គតិ ) អេិ ជាជនុ ស័យនិ ងតណា
ា នុ ស័យ
ចែេេោះមិ នទ្វន់ បានប្បិ ទបាំងលទ្វសរប្បស់អារមម ណ៍

និ ងសូ មបីលធាើ េិញ្ញាណឲ្យប្បលងាអនលៅ
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ែំ ចណកសងាខរចែេប្បញ្ជ ូនលៅ ែំ លោោះចែេជាកុ សេរចមងលកើ តលឡើង កន ុងប្គ្នប្បែិ សនធិ កនង
ុ
សុ គតិ លនោះ ។
ោកយរប្បស់ប្ពោះធមម បាេលនោះ មានលសែកដី អធិ ប្បាយយ៉ាងលនោះថា ៖
សប្មាប្ប់សតា ចែេលៅកាន់ អបាយ អេិ ជាជ តណា
ា និ ងសងាខរចែេលកើ តរួ មគ្ននជាមួ យ
ែិ តត ចែេប្ប្បប្ពឹ តតលៅជិ តែុ តិ លនាោះ ជាអន កប្បិ ទបាំងលទ្វសរប្បស់អារមម ណ៍ មានកមម ជាលែើ ម លធាើ
ប្បែិ សនធិ េិញ្ញាណឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍មានកមម ជាលែើ មលនាោះ និ ងប្បញ្ជ ូនប្បែិ សនធិ េិញ្ញាណ
លៅកន ុងអារមម ណ៍មានកមម ជាលែើ មលនាោះ តាមេំ ដាប្ប់ សប្មាប្ប់សតា ែ៏ លសស គឺ អន កនឹ ងលៅកាន់
សុ គតិ អេិ ជាជនុ ស័យ និ ងតណា
ា នុ ស័យចែេេោះមិ នទ្វន់ បាន ជាអន កប្បិ ទបាំងលទ្វសរប្បស់
អារមម ណ៍ មានកមម កមម និមិតត និ ងគតិ និ មិតតលនាោះ និ ងលធាើ េិញ្ញាណឲ្យប្បលងាអនលៅ ែំ ចណកសងាខរ
ចែេប្បញ្ជ ូនលៅជាកុ សេចតមយ៉ាង រចមងលកើ តលឡើងកន ុងប្គ្នប្បែិ សនធិ កនុងសុ គតិ ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា

ប្បារពធ យកអារមម ណ៍

ចែេមរណាសនន េិថីែិតតបានកាន់ យកលហើ យលនាោះ

លសែកតី ថា ប្បារពធ កាន់ យកអារមម ណ៍ចែេមរណាសនន េិថីចែេជាេិ ថី ែិ តតែុ ងលប្កាយកន ុងេព
មុ នកាន់ យកលហើ យលនាោះ ែូ ែជាអារមម ណ៍ គឺ កមម ចែេបានកាន់ យកលហើ យ តាមមលនាទ្វារ
ជាលែើ ម អធិ ប្បាយថា ប្បែិ សនធិ ែិតត កន ុងេពថមី មានអារមម ណ៍ែូ ែគ្នននឹ ងអារមម ណ៍រប្បស់មរណាសនន េិថីកនុងេពមុ ននុ ោះឯង ។
ោកយថា ជាែិ តតចែេមានេតថ ខ
ុ ែោះ មិ នមានេតថ ខ
ុ ែោះ លសែកតី ថា លេៀរអរូ បាេែរេិ បាកប្បែិ សនធិ លែញ េិ បាកប្បែិ សនធិ ែ៏លសស ជាែិ តតចែេមានេតថ ុ គឺ អាប្ស័ យហទយេតថ ុលកើ តលឡើង
អរូ បាេែរេិ បាកប្បែិ សនធិ ទ្វំងឡាយប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ល្មោះថា ជាែិ តតចែេមិ នមានេតថ ុ លប្ោោះលកើ ត
លឡើងកន ុងេូ មិ ចែេមិ នមានរូ ប្ប ។
ោកយថា ចែេសមបយុ តត ធម៌ ទ្វង
ំ ឡាយ ជួ យលប្ជាមចប្ជង លសែកតី ថា ប្បែិ សនធិ ែិតត
លនាោះចែេធម៌ លកើ តរួ មគ្ននទ្វំងឡាយ មានផសេៈជាលែើ ម ជួ យលប្ជាមចប្ជង គឺ គ្នំប្ទ ។
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ោកយថា ជាប្ប្បធានលដាយភាពជាទី តាំងននធម៌ ទ្វង
ំ ឡាយចែេលកើ តរួ មគ្នន លសែកតី ថា
ប្បែិ សនធិ ែិតតលនាោះជាប្ប្បធាន លដាយភាពជាទី តាំងននធម៌ ទ្វំងឡាយ មានផសេៈជាលែើ មចែេ
លកើ តរួ មគ្ននជាមួ យខែួន សមែូ ែចែេប្ទង់ប្តាស់ទុ កថា “មលនាប្បុ ពាងគមា ធមាម ធម៌ ទ្វំងឡាយ
(នាមខនធ ៣) មានែិ តតជាប្ប្បធាន(១)” ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា កំពុងលកើ តនុ ោះឯង ល្មោះថា លកើ តលឡើងកន ង
ុ េពែនទ លសែកតី ថា ប្បែិ សនធិ ែិតត
លនាោះកំពុងលកើ តនុ ោះឯង ល្មោះថា តាំងលៅកន ុងេពែនទ គឺ កន ុងេពប្បនាាប្ប់លៅ កន ុងលពេចែេលកើ ត
លឡើងភាែម មិ នតាំងលៅកន ុងេពលែើ មលឡើយ ។
ោកយថា កន ង
ុ េំ ដាប្ប់ននែុ តិនុ ោះឯង លនោះជាការចែេប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយប្បែិ លសធវាទថា
មានអនត រេព (េពចែេមានកន ុងែលនាែោះែុ តិ កន ុងេពមុ ន និ ងប្បែិ សនធិ កនុងេពប្បនាាប្ប់លៅ) រប្បស់
អាចារយពួ កខែោះ ែូ លែន ោះ ។
ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ននមរណាសនន េិថី និ ងប្បែិ សនធិ ែិតត
មយ៉ាងលទៀត កន ុងមរណាសនន េិថីលនោះ គប្បបីប្ជាប្បថាជេនៈប្ប្បប្ពឹ តតលៅលខេោយបាន ៥
ខណៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះែូ លចានោះ ប្ប្បសិ នលប្បើ កាេអារមម ណ៍ប្បែច ុប្បបនន ទ្វំងឡាយមកែេ់ គនែ ង (ទ្វារ)
លហើ យ តាំងលៅនុ ោះឯង មានការស្លែប្ប់លស្លត កន ុងលេោលនាោះអធិ ប្បាយបានថា រចមងបានភាេៈ
ចែេទ្វំងប្បែិ សនធិ ទ្វំងេេងគ មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន ែូ លែន ោះ កាមាេែរប្បែិ សនធិ រចមងបាន
អារមម ណ៍ គឺ កមម និមិតត និ ងគតិ និ មិតត ចែេទ្វារទ្វំង ៦ កាន់ យកលហើ យ ចែេជាប្បែច ុប្បបនន និង
អតី ត ែំ ចណកកមម ជាអារមម ណ៍អតី តចតមយ៉ាង និ ងកមម លនាោះចែេមលនាទ្វារកាន់ យក ចតគប្បបី
ប្ជាប្បថា អារមម ណ៍ទ្វំងលនាោះសូ មបីទ្វំងអស់ជាប្បរិ តតធម៌ (កាមាេែរធម៌ ) ែំ ចណក សប្មាប្ប់
រូ បាេែរប្បែិ សនធិ រចមងមានែំ លោោះកមម និមិតត ចែេជាប្បញ្ា តតិ ជាអារមម ណ៍យ៉ាងលនាោះែូ ែគ្នន
សប្មាប្ប់អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ រចមងមានែំ លោោះកមម និមិតតចែេជាមហគគ ត និ ងជាប្បញ្ា តតិ ជា

(១) សុ .ខុ.ធមម ប្បទ ។
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អារមម ណ៍តាមសមគួ រ ែំ ចណកពួ កអសញ្ាី សតា ជី េិតនេករូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងតាំងលៅលដាយ
ភាពជាប្បែិ សនធិ លប្ោោះែូ លចានោះ ពួ កអសញ្ាី សតា ទ្វំងលនាោះ លទើ ប្បល្មោះថា ពួ កមានរូ ប្បជាប្បែិ សនធិ
ែំ ចណកពួ កអរូ ប្បប្ពហម ទ្វំងឡាយ ល្មោះថា ពួ កមានអរូ ប្ប (នាម) ជាប្បែិ សនធិ ។
អធិ ប្បាយការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ននមរណាសនន េិថី និ ងប្បែិ សនធិ ែិតត
ោកយថា គប្បបីប្ជាប្បថាជេនៈប្ប្បប្ពឹ តតលៅលខេោយបាន ៥ ខណៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លសែកតី ថា
លប្ោោះលហតុ ចែេេតថ ុ (ហទយេតថ ុ) ចែេជាទី អាប្ស័ យកន ុងលពេជិ តស្លែប្ប់លនាោះលខេោយកមាែំង
ជេនៈលទើ ប្បមានការប្ប្បប្ពឹ តតលៅទន់ លខេោយ មិ នរឹ ងមាំ មិ នអាែប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានប្គប្ប់ ៧ វារៈ ែូ ែ
កន ុងលពេប្ប្បប្កតី

គឺ រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅយ៉ាងលប្ែើ នប្តឹ ម ៥ ខណៈប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ គប្បបីប្ជាប្បថា

ជេនៈកន ុងមរណាសនន េិថីសុទធ ចតជាកាមាេែរជេនៈ

លប្ោោះថាវារៈចែេមានជេនៈប្ប្បប្ពឹ តត

លៅ ៤ ឬ ៥ ខណៈចែេមានអប្បបនាជេនៈជាខណៈទី ៤ ឬ ៥ លនាោះ លោកលោេទុ កសប្មាប្ប់
អាទិ កមមិ ក្នេិ ថី

និ ងអេិ ញ្ញាេិ ថីប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ

មិ នបានលោេទុ កសប្មាប្ប់មរណាសនន េិថីលទ

ន័ យមយ៉ាងលទៀត ការស្លែប្ប់កន ុងរវាងែូ េ្នមិ នមាន ប្បុ គគេចែេែូ េ្នកាេនឹ ងស្លែប្ប់
រចមងលែញចាក្ន គឺ ធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគ លហើ យកាមជេនេិ ថីរចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាពជា
មរណាសនន េិថី ែូ លែន ោះឯង ។
ោកយថា កាេអារមម ណ៍ប្បែច ប្ប
ុ បនន ទ្វង
ំ ឡាយមកែេ់ គនែ ងលហើ យ ។េ។ រចមងបាន
ភាេៈចែេទ្វំងប្បែិ សនធិ ទ្វំងេេងគ មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ប្ប
ុ បនន លសែកតី ថា ែំ ប្បូង កាេអារមម ណ៍
ប្បែច ុប្បបនន ទ្វំងឡាយ

មកែេ់ គនែ ងប្បញ្ច ទ្វារ

លដាយអំ ណាែជាកមម និមិតតកន ុងេិ ថីចែេមាន

តទ្វេមព នៈ និ ងមានែុ តិលកើ តលឡើងកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី តទ្វេមព នៈខណៈទី ២ លនាោះ រូ ប្បធម៌
រចមងមានអាយុ លៅសេ់ ជាប្បែច័ យែំ លោោះប្បែិ សនធិ ែិតតប្តឹ មចត ១ ខណៈែិ តតប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ តាមរូ ប្ប
ភាពសចមត ងេំ ដាប្ប់ែូ ែតលៅលនោះ ៖
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១

២
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ន

ទ

ប្ប

ែកាខទិ

៦

៧

៨

៩

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

សំ

ណ

លវា

ជ

ជ

ជ

ជ

ជ

ត

ត

ែុ តិ

ប្បែិ

េ

ែំ ណាំ ែកាខទិ = េិ ញ្ញាណ ៥ មានែកខ ុេិញ្ញាណជាលែើ ម, ែុ = ែុ តិែិ តត, ប្បែិ = ប្បែិ សនធិ ែិ តត លប្ដពី លនាោះែូ ែចែេលោេលហើ យកន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៤ កន ុងរូ ប្បលនោះនឹ ងល ើ ញថា អារមម ណ៍
មានអាយុ លសមើ នឹ ង ១៧ ខណៈែិ តត ខណៈទី ១៧ ចែេជាខណៈែុ ងលប្កាយនុ ោះឯង ជាប្បែច័ យឲ្យ
ប្បែិ សនធិ លកើ តលឡើង ។ យ៉ាងលនោះល្មោះថា ប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន ចតេេងគ (ចែេ
មានកន ុងេំ ដាប្ប់ននប្បែិ សនធិ លនាោះ) មានអារមម ណ៍ជាអតី ត លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេ
មានអាយុ អស់លៅលហើ យ ។
ប្ប្បសិ នលប្បើ កាេតទ្វេមព នៈខណៈទី ២ រេត់ លហើ យ មានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគសិន
លហើ យលទើ ប្បលកើ តែុ តិែិ តត លប្បើ ែូលែន ោះ ប្បែិ សនធិ លនាោះល្មោះថា មានអារមម ណ៍ជាអតី ត លប្ោោះ
អារមម ណ៍មានអាយុ អស់លៅមុ នលហើ យ ប្ពមជាមួ យការរេត់ លៅននែុ តិ ែិ តត នុ ោះឯង ។
ែំ ចណកកន ុងេិ ថីចែេមិ នមានតទ្វេមព នៈ ជេនៈខណៈទី ៥ រេត់ លហើ យ ែុ តិ ែិ តត
លកើ តភាែមក៏ លដាយ ធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគមុនលហើ យលទើ ប្បលកើ តែុ តិ ែិ តត ក៏ លដាយ ប្បែិ សនធិ ចែេលកើ ត
ប្បនត អំពីែុតិ, និ ងេេងគចែេលកើ តប្បនត អំពីប្បែិ សនធិ លនាោះលៅ ១ ឬ ២ ខណៈ ល្មោះថា មាន
អារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន

ចែេប្បណឌិតគប្បបីសលគងាគោះតាមសមគួ រ

តាមន័ យចែេបានលោេ

លហើ យ ។ លនោះជាការលោេសំ លៅែេ់ ប្គ្នចែេអារមម ណ៍មកែេ់ គនែ ងប្បញ្ច ទ្វារលនាោះ នុ ោះឯង
ជាអតិ មហនាតរមម ណ៍ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បការប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងប្គ្នចែេអារមម ណ៍រប្បស់ប្បែិ សនធិ
លនាោះ ជាមហនាតរមម ណ៍ តាមេំ ដាប្ប់ែិ តតចែេលកើ តលឡើងជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងអាយុ រប្បស់អារមម ណ៍
តាមទំ នងែូ ែគ្ននលនោះឯង ។
ែំ ចណក កាេអារមម ណ៍ប្បែច ុប្បបនន ទ្វំងឡាយ មកែេ់ គនែ ងមលនាទ្វារ លដាយអំ ណាែ
ជាកមម និមិតតនុ ោះឯង ឬជាគតិ និ មិតត កន ុងេិ ថីចែេមានតទ្វេមព នៈ និ ងមានែុ តិែិ តតលកើ តលឡើង
កន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី តទ្វេមព នៈខណៈទី ២ លនាោះ រូ ប្បធម៌ ចែេជាអារមម ណ៍រចមងមានអាយុ លៅ
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សេ់ ជាប្បែច័ យែេ់ ប្បែិ សនធិ ១ ខណៈ និ ងែេ់ េេងគ ៤ ខណៈ (រួ មជាប្បែច័ យែេ់ ែិ តត កន ុងេពថមី
៥ ខណៈ) តាមរូ ប្បប្ប្បកប្បែូ ែតលៅលនោះ គឺ ៖
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[- - - - ៥ ខណៈ- - - - - -]
យ៉ាងលនោះ ល្មោះថាប្បែិ សនធិ មានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន សូ មបីេេងគ ចែេលកើ តប្បនត ពីប្បែិ សនធិ ៤
ខណៈ ក៏ ល្មោះថាមានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន លប្ោោះប្ប្បប្ពឹ តតលៅកន ុងអារមម ណ៍ចែេមានអាយុ
លៅសេ់ ៤ ខណៈ េេងគប្បនត អំពីលនាោះលៅលទៀត ល្មោះថាមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
ែំ ចណក

កន ុងប្គ្នចែេមានការធាែក់ ែុ ោះកាន់ េេងគមុនលហើ យលទើ ប្បលកើ តែុ តិ ែិ តត កតី

អារមម ណ៍លនាោះជាអេិ េូតារមម ណ៍កតី

ឬ

ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បលសែកតី តាមទំ នងចែេបានលោេ

លហើ យជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងប្បញ្ច ទ្វារនុ ោះឯង ។
ប្ប៉ាុ ចនត ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយសមែឹ ងែេ់ ឱកាសចែេនឹ ងប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានជាសំ ខាន់ មិ នបាន
សមែឹ ងែេ់ លសែកតី លផេងគ្ននននេិ ថី លសែកតី លផេងគ្ននននទ្វារ និ ងលសែកតី លផេងគ្ននននអារមម ណ៍
ជាសំ ខាន់ លឡើយ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ ប្បលោេថា “រចមងបានភាេៈចែេទ្វំងប្បែិ សនធិ
ទ្វំងេេងគមានអារមម ណ៍ជាប្បែច ប្ប
ុ បនន ” ែូ លែន ោះ ។ លប្ោោះែូ លចានោះ រចមងរួ មលសែកតី តាមការប្ប្បប្ពឹ តត
លៅ តាមលសែកតី ពិតបានយ៉ាងលនោះថា កាេែុ តិ ែិ តតលកើ តលឡើងលហើ យរេត់ លៅ តអំ ពីមរណាសនន េិថីចែេមានរូ ប្បធម៌ ជាប្បែច ុប្បបនន ជាអារមម ណ៍ លដាយអំ ណាែជាកមម និមិតត និ ងគតិ និ មិតត
រចមងមានប្បែិ សនធិ ចែេមានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន ឬចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត, រចមងបាន
េេងគចែេមានអារមម ណ៍ជាប្បែច ុប្បបនន ឬចែេមានអារមម ណ៍ជាអតី ត ។
សរុ ប្បលសែកដី ថា

កាមាេែរប្បែិ សនធិ ចែេមានអារមម ណ៍ជាកមម និមិតតកតី

ចែេមាន

អារមម ណ៍ជាគតិ និ មិតតកតី តាមប្ប្បការែូ ែលោេមកលនោះ ល្មោះថាមានអារមម ណ៍ជាប្ប់លដាយ
កាេ ២ គឺ ប្បែច ុប្បបនន ឬអតី ត លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេជាស្លធារណៈ ប្គប្ប
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ែណតប្ប់ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅបានទ្វំងអស់មត ងលទៀតថា “កាមាេែរប្បែិ សនធិ រចមងបានអារមម ណ៍ គឺ
កមម និមិតត និ ងគតិ និ មិតត ចែេទ្វារ ៦ កាន់ យកលហើ យ ជាប្បែច ប្ប
ុ បនន និ ងអតី ត” ែូ លែន ោះ ។ កន ុងោកយ
ថា “ចែេទ្វារទ្វំង ៦ កាន់ យកលហើ យ” លនោះ ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បការចែកលសែកតី យ៉ាងលនោះ
ថា “កមម និមិតតចែេទ្វារ ៦ កាន់ យកលហើ យ, គតិ និ មិតតចែេទ្វារទី ៦ (មលនាទ្វារ) កាន់ យក
លហើ យ” ែូ លែន ោះែុ ោះ ទ្វក់ ទងនឹ ងអារមម ណ៍ គឺ កមម និមិតតចែេជារូ ប្បធម៌ ចែេប្បាកែតាម
ប្បញ្ច ទ្វារលពេជិ តស្លែប្ប់លនាោះ គប្បបីប្ជាប្បថា បានែេ់ ពណ៌ សណា
ា ន ជាលែើ ម ននលទយយធម៌
ជាលែើ ម ចែេពួ កញតិ ែូ េលៅតាំងទុ កឲ្យល ើ ញជាលែើ មនុ ោះឯង ចែេប្បណឌិតគប្បបីចែកលៅ
តាមសមគួ រែេ់ ទ្វារ លសែកតី ពិស្លតរទ្វំងអស់ គប្បបីប្ជាប្បតាមន័ យចែេមានកន ុងេិ សុទធិ មគគ និ ង
កន ុងោកយពណ៌នាប្បែិ ែចសមុ ប្បាទេិ េងគ ប្បទចែេលោេថា “លប្ោោះសងាខរជាប្បែច័ យ លទើ ប្បមាន
េិ ញ្ញាណ” លនាោះែុ ោះ ។
ប្បណឌិតគប្បបីប្ជាប្បប្បចនថ មទ្វក់ ទងនឹ ងកមម និមិតត
(ពណ៌) ជាលែើ ម កន ុងេតថ ុមានោកល
ជិ តនឹ ងស្លែប្ប់

យ៉ាងលនោះថា

អារមម ណ៍មានេណណៈ

ើ ជាលែើ ម ចែេពួ កញតិ ែូ េលៅតាំងទុ កខាងមុ ខែេ់ អន ក

សូ មបីមិនចមនជាកមម និមិតតលដាយប្តង់

លប្ោោះកន ុងលពេលនាោះ

មិ នចមនជា

ឧប្បករណ៍ចែេអន កជិ តនឹ ងស្លែប្ប់លប្ប្បើ លធាើ កមម ចែេជាលហតុ នាំមកនូ េប្បែិ សនធិ លឡើយ

លប្ោោះ

លែតនាកន ុងមរណាសនន េិថី សូ មបីប្បារពធ អារមម ណ៍លនាោះ ក៏ មិនសលប្មែភាពជាកមម ណាមួ យ
លឡើយ លដាយមានកមាែំងលខេោយក៏ ពិត ចតលប្ោោះភាេៈចែេែូ ែ ឬមានែំ ចណកលប្ប្បៀប្បគ្ននបាន
នឹ ងកមម និមិតតចែេជាឧប្បករណ៍ ចែេសតា លប្ប្បើ លធាើ កមម ចែេនាំមកនូ េប្បែិ សនធិ ជាកមម ចែេ
សលប្មែលហើ យមុ នលនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ ប្បលៅថា “កមម និមិតត” ។
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា “ែំ ចណកកមម ជាអារមម ណ៍អតី តចតមយ៉ាង និ ងកមម លនាោះចែេ
មលនាទ្វារកាន់ យក” ែូ លែន ោះ លប្ោោះកមម លនាោះ សតា សនេំទុកលហើ យ លធាើ ទុកលហើ យមុ នលនាោះ
ចែេជាេិ ស័យរប្បស់មលនាទ្វារ មលនាទ្វារប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងកាន់ យកបាន លប្ោោះជាធមាមរមម ណ៍ ។
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ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេថា “គប្បបីប្ជាប្បថា អារមម ណ៍ទ្វំងលនាោះសូ មបីទ្វង
ំ អស់ជាប្បរិ តតធម៌ ” ែូ លែន ោះ លដាយជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងភាពជាអារមម ណ៍ចែេគួ រែេ់ ប្បែិ សនធិ ចែេជាកាមាេែរេិ បាក លហតុ ផេជាប្ប់ទ្វក់ ទងនឹ ងភាេៈចែេកាមាេែរេិ បាកទ្វំងឡាយ មានអារមម ណ៍ជាប្បរិ តត ធម៌ ចតមយ៉ាងលនោះ បានលោេលហើ យកន ុងោកយអធិ ប្បាយកាមាេែរេិ បាកកន ុងប្បរិ លែេ ទទី ១ និ ង
កន ុងោកយអធិ ប្បាយអារមម ណសងគហៈកន ុងប្បរិ លែេ ទទី ៣ ។
ោកយថា សប្មាប្ប់រូ បាេែរប្បែិ សនធិ

រចមងមានែំ លោោះកមម និមិតតចែេជាប្បញ្ា តតិ ជា

អារមម ណ៍ លនោះ មានអធិ ប្បាយថា រូ បាេែរប្បែិ សនធិ រចមងមានអារមម ណ៍ែូ ែគ្នននឹ ងរូ បាេែរកុ សេកមម នុោះឯង គឺ

មានអារមម ណ៍ជាប្បឋេី កសិ ណជាលែើ ម អារមម ណ៍ទ្វំងលនោះរាប្ប់ថាជា

កមម និមិតត លប្ោោះភាពជាឧប្បករណ៍ឲ្យសលប្មែកមម គឺ រូ បាេែរកុ សេកមម នុោះឯង និ ងរាប្ប់ថាជា
ប្បញ្ា តតិ គឺ ជាកមម ដាានប្បញ្ា តតិ កាេលប្បើ ជាប្បញ្ា តតិ ក៏ លោេបានថាជាកាេេិ មុតត (ផុ តចាកកាេ) ។
ោកយថា សប្មាប្ប់អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ រចមងមានែំ លោោះកមម និមិតត ចែេជាមហគគ តៈ និ ង
ជាប្បញ្ា តតិ ជាអារមម ណ៍តាមសមគួ រ លសែកតី ថា អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ ល្មោះថា មានអារមម ណ៍
ជាមហគគ តៈ និ ងជាប្បញ្ា តតិតាមសមគួ រ យ៉ាងលនោះគឺ ៖
អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ ែួងទី ២ គឺ េិ ញ្ញាណញ្ញចយតនេិ បាក រចមងមានមហគគ តធម៌ គឺ
អរូ បាេែរកុ សេែួ ងទី ១ (អាកាស្លនញ្ញចយតនកុ សេ) ជាអារមម ណ៍ ។
អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ ែួងទី ៤ គឺ លនេសញ្ញានាសញ្ញាយតនេិ បាក រចមងមាន មហគគ តធម៌ គឺ អរូ បាេែរកុ សេែួ ងទី ៣ (អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនកុ សេ) ជាអារមម ណ៍ ។
មហគគ តធម៌ ចែេជាអារមម ណ៍រប្បស់អរូ ប្បប្បែិ សនធិ ទ្វំងលនោះ ជារប្បស់កនែ ងលៅលហើ យ
លទើ ប្បជាអតី តចតមយ៉ាង ។
អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ ែួងទី

១

កសិ ណុគាែិ មាកាស ជាអារមម ណ៍ ។

គឺ អាកាស្លនញ្ញចយតនេិ បាក

រចមងមានប្បញ្ា តតិ

គឺ
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អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ ែួងទី ៣ គឺ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតនេិ បាក រចមងមានប្បញ្ា តតិ គឺ នតថិ ភាេប្បញ្ា តតិ ជាអារមម ណ៍ ។
មហគគ តធម៌ និ ងប្បញ្ា តតិទ្វំងលនោះ សុ ទធ ចតែេ់ នូ េការរាប្ប់ថា ជាកមម និមិតតតាមលសែកតី
ែូ ែបានលោេលហើ យ ។
លប្ោោះែូ លចានោះ រចមងរួ មលសែកតី ចែេជាប្ប់ទ្វក់ ទងជាមួ យអារមម ណ៍ ៣ យ៉ាង មានកមម
ជាលែើ មលនាោះ បានយ៉ាងលនោះថា ៖
កមម បានែេ់ កុ សេកមម ឬអកុ សេកមម ចែេសតា លធាើ ទុក ែំ លោោះជាប្បរិ តតធម៌ ជា
ធមាមរមម ណ៍ចតមយ៉ាង លទើ ប្បប្បាកែតាមមលនាទ្វារចតមយ៉ាង និ ងជាអតី តលប្ោោះកនែ ងលៅលហើ យ ។
កមម និមិតត បានែេ់ អារមម ណ៍ ៦ មានរូ ប្បជាលែើ ម ជាប្បរិ តតធម៌ ក៏មាន ជាមហគគ តធម៌
ក៏ មាន ជាប្បញ្ា តតិ (កមម ដាានប្បញ្ា តតិ) ក៏ មាន ប្បាកែតាមទ្វារ ៦ ណាមួ យ តាមសមគួ រែេ់
អារមម ណ៍ ជាប្បែច ុប្បបនន ក៏មាន ជាអតី តក៏ មាន ជាកាេេិ មុតតិក៏ មាន ។
គតិ និ មិតត ជារូ បារមម ណ៍ចតមយ៉ាង ប្បាកែតាមមលនាទ្វារចតមយ៉ាង និ ងជាប្បែច ុប្បបនន ចត
មយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ែំ ចណក ពួ កអញ្ាី សតា ជី េិតនេករូ ប្ប (រូ ប្បពួ ក ៩ ប្ពមទ្វំងជី េិតរូ ប្ប បានែេ់ អេិ និលោភគរូ ប្ប ៨ គឺ ធាតុ ែី ធាតុ ទឹ ក ធាតុ លេែើ ង ធាតុ ខយេ់ ពណ៌ កែិ ន រស ឱជា ប្ពមទ្វំងជី េិតរូ ប្ប) ជា
ប្កុមរូ ប្បចែេលកើ តពី កមម នុោះឯង រចមងលកើ តលឡើងប្គ្នែំ ប្បូងកន ុងេព ជាប្កុមរូ ប្បសុ ទធ មិ នោយ
លដាយនាម លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “ែំ ចណក ពួ កអសញ្ាី សតា ជី េិតនេករូ ប្បប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងតាំងលៅលដាយភាពជាប្បែិ សនធិ ” ែូ លែន ោះ ។
ោកយថា ពួ កអរូ ប្បប្ពហម ទ្វង
ំ ឡាយ ល្មោះថា ពួ កមានអរូ ប្ប (នាម) ជាប្បែិ សនធិ លនោះ
ប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលោេសំ លៅែេ់ ភាេៈ

ចែេពួ កអរូ ប្បប្ពហម មានលសែកតី លផេងគ្នននឹ ងពួ ក

អសញ្ាី សតា លដាយដាែ់ ប្សឡោះ លដាយអំ ណាែននពួ កអសញ្ាី សតា មានរូ ប្បចតមយ៉ាង ែំ ចណក
ពួ កអរូ ប្បប្ពហម មាននាមចតមយ៉ាង លោកមិ នបានលោេប្បែិ លសធភាពជាអន កមាននាមប្បែិ សនធិ
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ននសតា កន ុងប្បញ្ច លវាការេូ មិ ទ្វំងឡាយទុ ក ទ្វំងចែេសតា កន ុងប្បញ្ច លវាការេូ មិ គឺកាមេូ មិ និ ង
រូ ប្បេូ មិ ក៏ល្មោះថាជាអន កមាននាមប្បែិ សនធិ លប្ោោះមាននាមគឺ េិ ញ្ញាណលធាើ កិែចប្បែិ សនធិ លនោះ ប្តឹ ម
ចតថា កាេចែេជាប្បែិ សនធិ ចែេមកប្ពមគ្នននឹ ងរូ ប្ប លោកលទើ ប្បមិ នលោេទុ កកន ុងឋានៈពួ ក
មាននាមប្បែិ សនធិ ែូ ែជាពួ កអរូ ប្បប្ពហម ទ្វំងឡាយ ។
គ្នថាសរុ ប្បប្បែិ សនធិ ចែេមានកន ង
ុ េំ ដាប្ប់ែុ តិចែេលផេងគ្នន
អារុ ប្បបែុ តិយ លោនតិ

លហែាិ មារុ ប្បបេជជិ តា

ប្បរមារុ ប្បបសនធី ែ

តថា កាលម តិ លហតុ កា

រូ បាេែរែុ តិយ

អលហតុ រហិ តា សិ យុ ំ

សោា កាមតិ លហតុ មាា

កាលមលសា េ ប្បលនតរា ។

ចប្ប្បថា ប្បនាាប្ប់ពី អរូ ប្បែុ តិ រចមងមានអរូ ប្បប្បែិ សនធិ ទ្វំងឡាយ លេៀរអរូ ប្បប្បែិ សនធិ ជាន់
ទ្វប្បជាង និ ងរចមងមានតិ លហតុ កប្បែិ សនធិ បានែូ ែគ្នន ប្បនាាប្ប់ពី រូបាេែរែុ តិ គប្បបីមានប្បែិ សនធិ
ទ្វំងឡាយ

លេៀរអលហតុ កប្បែិ សនធិ

ប្បនាាប្ប់ពី កាមតិ លហតុ កែិ តត

គប្បបីមានប្បែិ សនធិ បាន

ប្គប្ប់យ៉ាង ែំ ចណកប្បែិ សនធិ លប្ដពី លនោះ (គឺ ចែេមានប្បនាាប្ប់ពី ទុលហតុ កែិ តត និ ងអលហតុ កែិ តត)
គប្បបីមានកន ុងកាមេពប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ ។
ចែេលោេមកលនោះ គឺ េំ ដាប្ប់ននែុ តិ និ ងប្បែិ សនធិ កនុងេី ថិមុតតសងគហេិ ភាគលនោះ ។
អធិ ប្បាយគ្នថាសរុប្បប្បែិ សនធិ ចែេមានកន ង
ុ េំ ដាប្ប់ែុ តិចែេលផេងគ្នន
ប្បនាាប្ប់ពី អរូ ប្បែុ តិ រចមងមានអរូ ប្បប្បែិ សនធិ ទ្វង
ំ ឡាយ លេៀរអរូ ប្បប្បែិ សនធិ ជាន់ ទ្វប្បជាង
លប្ោោះអរូ ប្បប្ពហម ជាន់ ខពស់ៗ

ជាអន កបានអរូ ប្ប្នថានក់ ខពស់ចែេជា្នកនែ ងអរូ ប្ប្ន

ថានក់ ទ្វប្បជាងបានលហើ យ

លទើ ប្បមិ នមានែិ តតប្បលងាអនលៅកន ុងការខាេ់ខាាយលែើ មបីបានមកនូ េ

អរូ ប្ប្នថានក់ ទ្វប្បជាងចែេជាលហតុ នាំមកនូ េអរូ ប្បប្បែិ សនធិ ជាន់ ទ្វប្បជាងលទៀត ចថមទ្វំង
ែិ តតសនាតនរប្បស់ពួ កអរូ ប្បប្ពហម ជាន់ ខពស់ រចមងមិ នជាបាទលែើ មបីការលកើ តលឡើងននអរូ ប្ប្ន
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ចែេទ្វប្បជាង ចែេ្នកនែ ងបានលហើ យ លប្ោោះែូ លចានោះ ប្បនាាប្ប់ពី អរូ ប្បែុ តិ រចមងមានចត
អរូ ប្បប្បែិ សនធិ ចែេជាផេរប្បស់្នចែេបានប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ រចមងមិ នមានអរូ ប្បប្បែិ សនធិ ចែេ
ជាផេរប្បស់្នចែេទ្វប្បជាង ចែេ្នកនែ ងបានលហើ យលឡើយ ។
ប្ប៉ាុ ចនត លប្ោោះការចែេឧប្បចារ្ន (ចែេរាប្ប់ប្បញ្ច ូេកន ុងតិ លហតុ កកាមាេែរកុ សេកមម ) មុ ននឹ ងសលប្មែអរូ ប្ប្ន ឬមុ ននឹ ងែូ េអរូ ប្ប្នសមាប្បតតិ ជាធមម ជាតិ មានកមាែំង
នប្កចេង លប្ោោះលហតុ លនាោះ កាេអរូ ប្បប្ពហម ែុ តិ លប្បើ មិនមានការប្បែិ សនធិ កនុងអរូ ប្បប្ពហម ជាន់
លែើ ម ឬជាន់ ខពស់ជាង លប្ោោះអស់កមាែំង្ន ឧប្បចារ្ន រចមងឲ្យតិ លហតុ កេិ បាកប្បែិ សនធិ
កន ុងកាមេពមុ នសិ ន លប្ោោះលហតុ លនាោះប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយលទើ ប្បលោេថា “ប្បនាាប្ប់ពី អរូ ប្បែុ តិរចមង
មានតិ លហតុ កប្បែិ សនធិ បានែូ ែគ្នន” ែូ លែន ោះ ោកយថាតិ លហតុ កប្បែិ សនធិ លនោះប្ពោះអនុ រុទ្វធចារយ
លោេសំ លៅយកកាមតិ លហតុ កប្បែិ សនធិ ប្ប៉ាុលណា
ណ ោះ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្បជាការប្បែិ លសធរូ ប្បេិ បាក
ប្បែិ សនធិ

ថាមិ នអាែលកើ តលឡើងកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី អរូ ប្បែុ តិ

ជាតិ លហតុ កែូ ែគ្ននក៏ លដាយ

ចមនពិ ត

សូ មបីរូប្បេិ បាកប្បែិ សនធិ លនាោះ

ប្បនាាប្ប់អំ ពីអរូ ប្បែុ តិរចមងមិ នមានរូ ប្បេិ បាកប្បែិ សនធិ

លកើ តលឡើងលឡើយ លប្ោោះរូ ប្បេិ បាកប្បែិ សនធិ ជាេិ បាករប្បស់ភាេនាចែេជាប្ប់លដាយរូ ប្ប (រូ បាេែរកុ សេភាេនា) ភាេនាចែេជាប្ប់លដាយរូ ប្ប ប្ប្បប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យហទយេតថ ុ លប្ោោះែូ លចានោះ លទើ ប្ប
មិ នមានែេ់ អរូ ប្បប្ពហម ទ្វំងឡាយ ។
ប្បនាាប្ប់ពី រូបាេែរែុ តិ គប្បបីមានប្បែិ សនធិ ទ្វង
ំ ឡាយ លេៀរអលហតុ កប្បែិ សនធិ គឺ គប្បបីមាន
ប្បែិ សនធិ ទ្វំងឡាយ បានែេ់ រូ បាេែរប្បែិ សនធិ អរូ បាេែរប្បែិ សនធិ កាមតិ លហតុ កប្បែិ សនធិ
ទាិ លហតុ កប្បែិ សនធិ លេៀរអលហតុ កប្បែិ សនធិ , ភាេនាទ្វំងឡាយ ទ្វំងរូ បាេែរកុ សេភាេនា ទ្វំង
អរូ បាេែរកុ សេភាេនា រចមងមានែេ់ ពួ ករូ ប្បប្ពហម ទ្វំងឡាយ មិ នមានការលទើ សទ្វក់ លប្ោោះ
លហតុ លនាោះ ប្បនាាប្ប់ពី រូបាេែរែុ តិ រចមងមានបានទ្វំងរូ បាេែរប្បែិ សនធិ ទ្វំងអរូ បាេែរប្បែិ សនធិ
តាមសមគួ រែេ់ ភាេនាចែេែលប្មើ នបាន, ប្ប្បសិ នលប្បើ អស់កមាែំង្ន ប្បនាាប្ប់ពី រូបាេែរែុ តិ
រចមងមានកាមតិ លហតុ កប្បែិ សនធិ ឬទាិ លហតុ កប្បែិ សនធិ លដាយអានុ ភាពននឧប្បចារ្នចែេ
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ជាកាមាេែរកុ សេកមម លនាោះែូ ែគ្នន

លោេគឺ

លប្បើ ឧប្បចារ្នលនាោះមានកមាែំងនប្កចេង

ក៏ រចមងលធាើ តិ លហតុ កប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើង លប្បើ មានកមាែំងលខេោយ រចមងលធាើ ទាិលហតុ កប្បែិ សនធិ
ឲ្យលកើ តលឡើង ឧប្បចារ្នលនោះ ប្ប្បប្ពឹ តតលៅរួ មជាមួ យញណ លប្ោោះែូ លចានោះ សូ មបីមានកមាែំង
លខេោយ ក៏ មិនលខេោយលពកលប្ោោះមានញណទំ នុកប្បំ រុង កាេលប្បើ យ៉ាងលនោះ ក៏ មិនជាធមម ជាតិ
ចែេលខេោយកមាែំងលដាយជុ ំេិញ ចែេប្តឹ មចតញុំងអលហតុ កប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងបានលនាោះ
លទ ចតមានកមាែំងប្គប្ប់ប្គ្នន់ ចែេនឹ ងញុំងទាិ លហតុ កប្បែិ សនធិ ឲ្យលកើ តលឡើងបាន លប្ោោះលហតុ
លនាោះ ទ្វក់ ទងនឹ ងប្បែិ សនធិ ចែេមានកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី រូបាេែរែុ តិ លនោះ លោកលទើ ប្បលោេ
ប្បែិ លសធែំ លោោះអលហតុ កប្បែិ សនធិ ទុកប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះថា “លេៀរអលហតុ កប្បែិ សនធិ ” ែូ លែន ោះ ។
ប្បនាាប្ប់ពី កាមតិ លហតុ កែុ តិ
ប្បែិ សនធិ បានប្គប្ប់យ៉ាង

ចែេជារប្បស់តិ លហតុ កប្បុ គគេកន ុងកាមេព

គឺ គប្បបីមានប្បែិ សនធិ បានប្គប្ប់យ៉ាងទ្វំងកាមប្បែិ សនធិ

គប្បបីមាន

ទ្វំងមហគគ ត-

ប្បែិ សនធិ លោេគឺ គប្បបីមានកាមតិ លហតុ កប្បែិ សនធិ លដាយអំ ណាែននកាមាេែរកុ សេកមម
ចែេជាតិ លហតុ កឧកក ែាៈ គប្បបីមានទាិ លហតុ កប្បែិ សនធិ លដាយអំ ណាែននកាមាេែរកុ សេកមម
ចែេជាតិ លហតុ កឱមកៈ

និ ងចែេជាទាិ លហតុ កឧកក ែាៈ

អំ ណាែននកាមាេែរកុ សេកមម ចែេជាទាិ លហតុ កឱមកៈ,

គប្បបីមានអលហតុ កប្បែិ សនធិ លដាយ
គប្បបីមានមហគគ តប្បែិ សនធិ

ទ្វំងឡាយ លដាយអំ ណាែននមហគគ តកុ សេកមម តាមចែេែលប្មើ នបាន ។
ែំ ចណកប្បែិ សនធិ លប្ដលនោះ
អលហតុ កែុ តិ

(គឺ ប្បែិ សនធិ ចែេមានកន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ទាិលហតុ កែុ តិនិ ង

ចែេជាែុ តិរប្បស់ទាិ លហតុ កប្បុ គគេ

និ ងអលហតុ កប្បុ គគេ)

គប្បបីមានកន ង
ុ

កាមេពប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ លប្ោោះជាកាមប្បែិ សនធិ ចតមយ៉ាងប្ប៉ាុ លណា
ណ ោះ មិ នមានមហគគ តប្បែិ សនធិ លប្ោោះពួ ក
ទាិ លហតុ កប្បុ គគេ
ែូ លែន ោះឯង ។

និ ងអលហតុ កប្បុ គគេទ្វំងឡាយ

មិ នអាែែលប្មើ ន្នទ្វំងឡាយបាន
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ការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននមិ នដាែ់ លដាយអំ ណាែននេេងគសនត តិ
ែិ តតលនោះឯង លៅថា “េេងគសនត តិ” លដាយភាពជាអងគននេព កន ុងកាេមិ នមានេិ ថីែិតត
លកើ តលឡើង រចមងប្បារពធ យកអារមម ណ៍នុ ោះឯង ប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់គ្ននមិ នដាែ់ ែូ ែជាចខេទឹ ក ចាប្ប់
លផតើ មតាំងពី កនុងេំ ដាប្ប់ការរេត់ លៅននប្បែិ សនធិ រហូ តែេ់ ែុ តិ ែិ តត លកើ តលឡើង ែេ់ សតា ចែេ
មានប្បែិ សនធិ កាន់ យកលហើ យយ៉ាងលនោះ, និ ងកន ុងទី ប្បំ ផុតក៏ ជាែុ តិែិ តត លដាយអំ ណាែការឃាែត
លៅ លហើ យរេត់ លៅ តពី លនាោះលៅ ប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ េិ េលៅតាមេំ ដាប្ប់ ែូ ែ
កង់រថែូ លចានោះឯង ។
អធិ ប្បាយការប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់គ្ននមិ នដាែ់ លដាយអំ ណាែននេេងគសនត តិជាលែើ ម
ែិ តតនុ ោះឯង គឺ ែិ តតចែេផុ តចាកទ្វារ មិ នប្ប្បប្ពឹ តតលៅលដាយភាពជាេិ ថីនុោះឯង លៅថា
“េេងគសនត តិ”

គឺ ការលកើ តជាប្ប់តគ្ននននេេងគ

លដាយភាពជាអងគននេព

គឺ លដាយភាពជាអងគ

ប្ប្បកប្បននេពចែេតាំងលៅលនាោះ លដាយអំ ណាែការរកាេពលនាោះទុ ក ឲ្យប្ប្បប្ពឹ តតលៅរហូ ត
ែេ់ លពេែុ តិ កន ុងកាេមិ នមានេិ ថីែិតតលកើ តលឡើង គឺ សូ មបីកាេមិ នមានេិ ថីែិតតលកើ តលឡើង
េពក៏ តាំងលៅបានលដាយអំ ណាែននេេងគសនត តិលនោះ

េេងគសនត តិលនោះ

រចមងប្បារពធ យក

អារមម ណ៍នុ ោះឯង គឺ រចមងប្បារពធ យកអារមម ណ៍ មានកមម ជាលែើ មណាមួ យ ចែេប្បែិ សនធិ កនុងេព
ជាមួ យគ្ននលនាោះ បានកាន់ យកលហើ យនុ ោះឯង ប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់គ្ននមិ នដាែ់ ែូ ែជាចខេទឹ ក គឺ
ប្ប្បប្ពឹ តតលៅជាប្ប់តគ្ននមិ ន

ប្ប់ែូ ែជាចខេទឹ ក

ចាប្ប់លផតើ មតាំងពី កនង
ុ េំ ដាប្ប់ការរេត់ លៅនន

ប្បែិ សនធិ គឺ កន ុងេំ ដាប្ប់ប្បនាាប្ប់ពី ការរេត់ លៅននប្បែិ សនធិ ទប្មាំចតែុ តិែិ តតលកើ តលឡើង គឺ ប្ប្បប្ពឹ តត
លៅជាប្ប់គ្ននមិ នដាែ់

រហូ តែុ តិ ែិ តត លកើ តលឡើងលទើ ប្ប

ប្ប់ប្ប្បប្ពឹ តតលៅ

ែេ់ សតា ចែេមាន

ប្បែិ សនធិ កាន់ យកលហើ យយ៉ាងលនោះ គឺ តាមប្ប្បការចែេលោេមកលនោះ និ ងកន ង
ុ ទី ប្បំ ផុតក៏ ជាែុ តិែិ តត គឺ កនុងទី ប្បំ ផុតែុ តិែិ តតក៏ លកើ តលឡើង លដាយអំ ណាែការឃាែតលៅ គឺ លដាយអំ ណាែភាេៈ
ែូ ែជាឃាែតចាកេពលនោះលៅកាន់ េពខាងមុ ខ លហើ យរេត់ លៅ តពី លនាោះលៅ ប្បែិ សនធិ ជាលែើ ម
រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ គឺ តពី ែុតិែិ តតចែេរេត់ លៅ ប្បែិ សនធិ េេងគ និ ងេិ ថីែិតត រចមងប្ប្បប្ពឹ តតលៅ
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េិ េលៅតាមេំ ដាប្ប់ យ៉ាងលនោះគឺ ប្បែិ សនធិ េេងគ េិ ថី ែុ តិ កន ុងេពលនោះលហើ យ ក៏ េិេជាប្បែិ សនធិ
ជាលែើ មកន ុងេពែនទលទៀត ែូ ែកង់រថចែេេិ េលៅមិ ន

ប្ប់ ែូ លចានោះ ។

ចប់ ម្រណ្ុបបតតិចតុកកៈ
គ្នថាខាងែុ ងប្បរិ លែេ ទ
ប្បែិ សនធិ េេងគេីថិលយ

ែុ តិ លែហ តថា េេនត លរ

ប្បុ ន សនធិ េេងគមិែចយំ

ប្បរិ េតត តិ ែិ តតសនត តិ

ប្បែិ សងាខយ ប្បលនតមទធ េុ ំ

អធិ គនាតា ប្បទមែច ត
ុ មព ធា
ុ

សុ សមុ ែេិននសិលនហពនធ នា

សមលមសេនតិ ែិ រាយ សុ ពា តា ។

ចប្ប្បថា ែិ តត សនត តិ គឺ ប្បែិ សនធិ េេងគ េិ ថី និ ងែុ តិ េិ េលៅកន ុងេពលនោះយ៉ាងណា
ែិ តតសនត តិមានប្បែិ សនធិ និ ងេេងគ ជាលែើ មលនោះ ក៏ េិេលៅកន ុងេពែនទបានលទៀត ក៏ យ៉ាងលនាោះ
ចែរ ប្បណឌិតទ្វំងឡាយ ជាអន កមានេតត ប្បែិ ប្បតតិ េអ អស់កាេជាអចងាង ពិ ចារណាប្បែិ សនធិ ែិតត
ជាលែើ ម ចែេមិ នឋិ តលថរលនោះលហើ យ សលប្មែប្បទចែេមិ នស្លែប្ប់ ជាអន កកាត់ ោដែ់ នូ េែំ ណង
គឺ លសែកដី អាេ័ យបានលដាយេអ លហើ យ នឹ ងែេ់ នូ េធម៌ ែ៏សាប្ប់ ែូ លែន ោះ ។
អធិ ប្បាយគ្នថា
ប្ប្បកប្បលសែកតី ថា ប្បែិ សនធិ េេងគ េិ ថីទ្វំងឡាយ និ ងែុ តិ រចមងេិ េលៅកន ុងេពលនោះ
យ៉ាងណា ែិ តតសនត តិចែេមានយ៉ាងលនោះថា ប្បែិ សនធិ េេងគ ជាលែើ មលនោះ រចមងេិ េលៅកន ុងេព
ែនទលទៀត ក៏ យ៉ាងលនាោះចែរ ។
ប្បណឌិតទ្វំងឡាយ ពិ ចារណា គឺ បានសមែឹ ងល ើ ញ ប្បែិ សនធិ ែិតតជាលែើ ម ចែេប្ប្បប្ពឹ តត
លៅកន ុងេែត ៈ ចែេមិ នឋិ តលថរ គឺ មិ នលទៀងទ្វត់ មានការចប្បកធាែយលៅជាធមម តា តាមចែេ
លោេលហើ យលនោះ ក៏ ជាអន កមានេតត ប្បែិ ប្បតតិ េអ គឺ មានប្បែិ ប្បទ្វេអ អស់កាេជាអចងាង សលប្មែ
ប្បទ (អមតប្បទ) គឺ ប្ពោះនិ ោានចែេមិ នស្លែប្ប់ បានែេ់ ឋិ តលថរគង់េងេ មិ នមានែុ តិ ជាធមម តា
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បានែេ់ ការលធាើ ឲ្យជាក់ ែាស់លដាយមគគ ញ្ញាណ និ ងផេញណ លប្ោោះលហតុ នុ ោះឯង លទើ ប្បកាត់
ោដែ់ នូ េែំ ណង គឺ លសែកដី អាេ័ យ បានែេ់ តណា
ា នុ ោះឯង បានលដាយេអ កន ុងទី ប្បំ ផុតក៏ ែេ់ គឺ
សលប្មែនូ េធម៌ ែ៏សាប្ប់ បានែេ់ សលប្មែអនុ បាទិ លសសនិ ោានធាតុ ចែេជាការរេត់ អស់នន
ខនធ ទ្វំងឡាយទ្វំងពួ ងនុ ោះឯង ។
បរិវចេទទី ៥ វ្មេះថា េីថិម្ុតតសង្គហេិភាគ
ចប់វោយប្បការដូវចនេះ
ចប់បទចចកការសវគ្រេះចិតតនិង្វចតសិកកនុង្អេិធម្មតថសង្គហៈ
វោយប្បការទ្វំាង្រួង្ ៕

អេិធម្មតថសង្គហៈ និង្វសចកដីអធិបាយ

ភាគទី ២ ចប់

គម្ព រី ជន្ួំ យកនុង្ការច្រៀបច្រៀង្ន្ិង្ប្ប្រប
១. ប្ពោះនប្តប្បិ ែក
២. ប្ពោះអែា កថា
៣. មិ េិនា ប្បបញ្ញា
៤. េិ សុទធិ មគគ
៥. េិ សុទធិ មគគ និ ងប្បរមតថ មញ្ជ ូស្លមោែី កា
៦. អេិ ធមម តថសងគហៈ
៧. អេិ ធមម តថសងគហៈ និ ងេិ ភាេិ នី
៨. អេិ ធមម តថសងគហៈ និ ងប្បរមតថ ទី ប្បនី
៩. មណិស្លរមញ្ជ ូស្ល
១០. អេិ ធានេណណនា
១១. ធាតា តថ សងគហបាឋនិ សេយៈ
១២. េែនានុ ប្កមចខមរ សលមដ ែប្ពោះសងឃរាជ ជួ ន ណាត (លជាតញ្ញាលណា)
១៣. ប្ពមទ្វំងគមពី រែនទមួ យែំ នួនលទៀត ៕៚

