និងសេចក្ដីអធិប្បាយ

ភាគទី ៣
េមុចចយេងគហ វិភាគ ប្បចច យេងគហ វិភាគ
ក្មមដ្ឋានេងគហ វិភាគ

ការផ្សាយរបស់វត្តកច្ឆបបព៌ត្ “ភ្នំអណ្ដើក”
ព.ស. ២៥៦២

ស

ៀវសៅស

្មោះ

អភិធម្មត្ថសង្គហៈ និង្សសចក្ដីអធិប្បាយ ភាគទី ៣

បរិវត្តន៍សោយ

ក្រុមប្ក្បគមពីរធម៌វត្តភ្នំអស្ដើរ

ដឹរនំសោយ

ក្រោះមហា វជិរធស្្ម វបក្ សាវុឌបឍ

កាលបរិសឆេទ

រ.

វាយអត្ថបទសោយ

- ភ្ិរខុ យនតធសោ អុន សាសេន

. ២៥៦២ គ.

- ក្រោះមហា សោបិយ

.២០១៨

ីសោ សសៀង្ សនឿត្

- ភ្ិរខុ វិនយធសោ ជិន តារា
- ឧបា

រ ដុស សំអាន

រឆនក្របសោយ

- ភ្ិរខុ បញ្ញមបស្ជមសោ សាន ថាវីន

ទីរប្នែងសធវើ

វត្តរឆេបបរ៌ត្ "ភ្នំអស្ដើរ" ភ្ូមិក្រសរើសជើង ឃុំភ្នំ
ក្

ុរបា្ន់ សេត្តបាត្់ដំបង ក្បសទ

©ររមា ិទធិក្គប់យមង សោយវត្តរឆេបបរ៌ត្ “ភ្នំអស្ដើរ”

រមពុ្ ។

ំសៅ

ក

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

ព្ទ្ង់គង់ចាំព្រះវសាម្ៅទ្ី ណា

ព្ទ្ង់ព្ាប្បថាចាំវសាម្ៅន្មឋាន

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

ម្មនព្រះសារី ប្បុព្ត្ម្ៅគ្នល់ ប្បំ ម្រើ ព្រះអងគរាល់ ព្ងៃ

ម្ហ្ើ យព្ទ្ង់

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

គ៉ឺ រាប្ប់ថាាអដឋ កថា

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

ម្ព្ពាះម្ហ្ត្ុ ដូ ម្ចានះ

ម្ធវើ ឲ្យការសិ កាម្ៅ

ព្រះម្ងរៈម្ដលសាទត្់ ជុំន្មញកន ុងព្រះអភ្ិ ធម្ា កនុង

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

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

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

និ ងសិ កាព្សួល

ម្លាកឲ្យ

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

ព្ៃយវឌ្ឍន៍

គ៉ឺ ម្លាកអធិ ប្បាយាម្

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

ាការសិ កាប្បរម្ត្ថ ធម្៌ ាធម្៌ ម្មនអត្ថ លអិ ត្សុ ែុម្ព្ព្កម្លង

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

ឃ
អារម្ភកថា

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

រ.ស.

២៥៦១

ម្ោយម្សចកែី រាយាម្ព្ប្បឹ ងម្ព្ប្បងទំងយប្ប់ទំងព្ងៃ រប្បស់ព្កុម្

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

ម្យើ ងែ្ព្ុ ំ រះករុ ណាទំងឡាយ

សូ ម្ម្លើ កម្ ើងនូ វ

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

សូ ម្ម្គ្នររឧទ្ទិ ស

និ ងព្ប្បម្គន

ព្កុម្ជុំនុំព្រះ

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

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

ង

សន្លក
ឹ ប្រាប់ មាតិកា
មាតិ កា

លេខទំ ព័រ
បរ ិច្ឆេ ទទី ៧
សមុ ច្ចយសង្គហវិ ភាគ

ការសលគ្គោះកង្ធម៌ ៤ ប្រការ ...................................................................................... ២
អកុ សេសង្គហៈ ........................................................................................................ ៣
អាសវៈ ៤ ............................................................................................................ ៤
អធិ រាយឱឃៈ ៤................................................................................................. ៨
អធិ រាយលោគៈ ៤ ............................................................................................. ៩
អធិ រាយគន្ថ ៈ ៤ ............................................................................................... ១២
អធិ រាយឧបាទាន្ ៤ ......................................................................................... ១៥
អធិ រាយន្ី វរណៈ ៥ ......................................................................................... ១៨
អធិ រាយ អន្ុ ស័យ ៧ ...................................................................................... ២៣
អធិ រាយសំ លោជន្ៈ ១០ ................................................................................. ២៩
អធិ រាយកិ លេស ១០ .......................................................................................៣៥
មិ សសកសង្គហៈ.......................................................................................................... ៤០
អធិ រាយលហតុ ៦ ............................................................................................. ៤១
អធិ រាយអង្គឈាន្ ៧ ....................................................................................... ៤១
អធិ រាយអង្គមគគ ១២ ........................................................................................ ៤៣
អធិ រាយឥគន្រិ យ ២២........................................................................................ ៥០
អធិ រាយពេៈ ៩ ............................................................................................. ៥៥
អធិ រាយអធិ រតី ៤ .......................................................................................... ៥៦
អធិ រាយអាហារ ៤........................................................................................... ៥៧

ច
សន្លក
ឹ ប្រាប់មាតកា
ិ

លោធិ រកខិ យសង្គហៈ .................................................................................................. ៦៥
អធិ រាយសតិ របដ្ឋាន្ ៤ .................................................................................... ៦៤
អធិ រាយសមម របធាន្ ៤ .................................................................................... ៦៦
អធិ រាយឥទធិ បាទ ៤ .......................................................................................... ៦៧
អធិ រាយឥគន្រិ យ ៥ ........................................................................................... ៦៨
អធិ រាយពេៈ ៥.............................................................................................. ៧០
អធិ រាយលោជឈង្គ ៧ ......................................................................................... ៧១
អធិ រាយអង្គមគគ ៨ .......................................................................................... ៧២
សពវ សង្គហៈ .............................................................................................................៧៩
អធិ រាយខន្ធ ៥................................................................................................. ៨០
អធិ រាយឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ ................................................................................... ៨៣
អធិ រាយអាយតន្ៈ ១២ .................................................................................... ៨៦
អធិ រាយធាតុ ១៨ ............................................................................................ ៩០
អធិ រាយអរិ យសច្ច ៈ ៤ .................................................................................... ៩២
បរ ិច្ឆេ ទទី ៨

រច្ច យសង្គហវិ ភាគ
រច្ច យសង្គហៈ ........................................................................................................ ១០៨
(ការសលគ្គោះរច្ច័ យ ការរួ ររួ មរច្ច័ យ) ២ ន្័ យ........................................................... ១០៨
រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ ................................................................................................ ១១០
អធិ រាយរដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ ................................................................................. ១១១
អធិ រាយោកយថា “អវិ ជ្ជា” ............................................................................... ១១១
អធិ រាយោកយថា “ស្ខរ” ............................................................................. ១១៣

ឆ
សន្លក
ឹ ប្រាប់មាតកា
ិ

ស្ខរមាន្ ២ ប្រលេទ ..................................................................................... ១១៣
អធិ រាយរទថា “ស្ខរទាំង្ឡាយ លកើ តមាន្ លប្ោោះអវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ” ................... ១១៦
អធិ រាយោកយថា “វិ ញ្ញាណ” ........................................................................... ១១៧
អធិ រាយោកយថា “នាមរូ រ” ............................................................................ ១១៨
អធិ រាយោកយថា “សឡាយតន្ៈ”....................................................................១២០
អធិ រាយោកយថា “ផសសៈ” ............................................................................ ១២១
អធិ រាយោកយថា “លវទនា” ............................................................................ ១២២
អធិ រាយោកយថា “តណ្ហ
ា ” ............................................................................. ១២៣
អធិ រាយោកយថា “ឧបាទាន្” .......................................................................... ១២៤
អធិ រាយោកយថា “េព” ................................................................................. ១២៦
អធិ រាយោកយថា “ជ្ជតិ ” ............................................................................... ១២៧
អធិ រាយោកយថា “ជរា មរណៈ” ជ្ជលដើ ម ........................................................ ១២៨
រដិ ច្ចសមុ រាទមាន្ ៤ ន្័ យ ............................................................................. ១២៩
ការចច្កអង្គរដិ ច្ចសមុ រាទ លដ្ឋយអទាធ ៣ ជ្ជលដើ ម .......................................... ១៣៦
គរបីប្ជ្ជរេវច្ប្កលដ្ឋយការឧរមា តាមន្័ យ សលមាមហវិ លនាទន្ី យអដា កថា ................. ១៤៧
រដ្ឋាន្ន្័ យ .............................................................................................................. ១៤៨
អធិ រាយ លហតុ របច្ច័ យ ................................................................................. ១៤៩
អធិ រាយ អារមម ណរបច្ច័ យ ............................................................................ ១៥២
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អភិធមមត្េ
ថ ងគហៈ និងសេចក្ដីអធិប្បាយ

បរ ិច្ឆេ ទទី ៧
េមុចចយេងគហ វិភាគ
គាថាលផែើ មររិ លច្ា ទ
ទាវសតត តិ វិធា វុតាត

វតថ ធ
ុ មាម សេកខ ណ្ហ

លតសនារន្ិ យថាលោគំ

រវកាខមិ សមុ ច្ចយំ ។

ចប្រថា វតថ ុធម៌ ៧២ ោ៉ាង្ ប្ពមទាំង្េកខ ណៈ ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណ្ហ (ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ) បាន្
លោេលហើ យ លពេលន្ោះខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណ្ហន្ឹ ង្លោេ សមុ ច្ចយៈ (កង្ធម៌ ) នន្ធម៌ ទាំង្លនាោះ តាម
សមគួ រដេ់ ការប្រករបាន្ ។
អធិ រាយ
ប្រករលសច្កែី បាន្ោ៉ាង្លន្ោះថា វតថ ធ
ុ ម៌ គឺ សភាវធម៌ ន្ុោះឯង្ លប្ោោះថា កន ុង្ទី លន្ោះ
ោកយថា “វតថ ុ” មិ ន្បាន្មាន្ន្័ យថា “ទី អាប្ស័ យលកើ ត” មិ ន្បាន្មាន្ន្័ យថា “លហតុ ” ថា
“ទពវ សមាារៈ” ជ្ជលដើ មដូ ច្កន ុង្ទី ដនទ ចតមាន្ន្័ យថា “សភាវៈ” មាន្ ៧២ ោ៉ាង្ គឺ ច្ិ តត ១
លច្តសិ ក ៥២ ន្ិ រផន្នរូរ ១៨ ន្ិ ង្ន្ិ ោវន្ ១ ប្ពមទាំង្េកខ ណៈ គឺ ប្ពមទាំង្រច្ច តតេកខ ណៈ
(េកខ ណៈច្ំ លោោះខលួន្) មាន្េកខ ណៈដឹ ង្វិ លសសន្ូ វអារមម ណ៍នន្ច្ិ តត េកខ ណៈរ៉ា ោះ ខររ់អារមម ណ៍
ជ្ជលដើ មនន្លច្តសិ ក េកខ ណៈរឹ ង្ជ្ជលដើ មនន្ន្ិ រផន្នរូរ ន្ិ ង្េកខ ណៈសង រ់ នន្ន្ិ ោវន្ ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណ្ហ
បាន្លោេលហើ យ គឺ បាន្លោេលៅអស់លហើ យ កន ុង្ររិ លច្ា ទទាំង្ ៦ ខាង្លដើ ម លដ្ឋយជ្ជឧលទរ ស
ថា “ររមតថ ធម៌ មាន្ ៤ គឺ ច្ិ តត លច្តសិ ក រូ រ ន្ិ ោវន្” ដូ លច្ន ោះ លហើ យសចមែ ង្អធិ រាយន្ិ លទរ ស
លទៀតថា “កន ុង្ររមតថ ធម៌ ៤ ោ៉ាង្លនាោះ ជ្ជដំ រូង្ច្ិ តតមាន្ ៤ ោ៉ាង្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម លៅតាម
េំ ដ្ឋរ់ ឧលទរ សលនាោះ លដ្ឋយោកយលោេប្តឹ មចត ៦ ររិ លច្ា ទលន្ោះ គមពី រអេិ ធមម តថសង្គហៈគួ រន្ឹ ង្
ច្រ់ ររិ រូរលហើ យ លប្ោោះបាន្លោេដេ់ ររមតថ ធម៌ ទាំង្ឡាយសពវ ប្គរ់ លហើ យ ចតលប្ោោះលហតុ
ចដេប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលៅមិ ន្ទាន្់ បាន្លោេសមុ ច្ចយៈ (កង្ធម៌ ) នន្រណ្ហ
ែ ររមតថ ធម៌ ចដេ

2
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ និង្សសចក្ដីអធិប្បាយ ភាគទី ៣

មាន្ការចច្កប្រលេទលផសង្ៗ ទាំង្លនាោះ លហើ យលោកន្ឹ ង្លោេដេ់ លដ្ឋយមាន្រំ ណង្ន្ឹ ង្
ចច្កធម៌ ទាំង្លន្ោះច្ូ េកន ុង្ពួ កលផសង្ៗ

ចដេប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់កំណត់ លហើ យសចមែ ង្ទុ ក

កន ុង្គមពី រអេិ ធមម រិដក

ឬសូ មបីកនុង្ប្ពោះសូ ប្តលដ្ឋយលឈាមោះលផសង្ៗគានថា

ឧបាទាន្

ចដេន្ឹ ង្ជ្ជឧរការៈដេ់ ការលច្ោះដឹ ង្ររស់រណឌិតចដេជួ រពួ កធម៌

ខន្ធ ជ្ជលដើ ម

អាសវៈ

ឱឃៈ

លផសង្ៗ ទាំង្លន្ោះ កន ុង្ទី លនាោះៗ លហើ យ រចមង្ប្ជ្ជរបាន្ថា ពួ កធម៌ លន្ោះចដេមាន្លឈាមោះោ៉ាង្
លន្ោះ លោេលដ្ឋយសភាវធម៌ លហើ យមាន្រ៉ាុ នាមន្ោ៉ាង្ អវី ខលោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ
លទើ រលោេថា “លពេលន្ោះ ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណ្ហន្ឹ ង្លោេ សមុ ច្ចយៈ (កង្ធម៌ ) នន្ធម៌ ទាង្
ំ លនាោះ” ដូ លច្ន ោះ
លសច្កែី ថា ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណ្ហន្ឹ ង្លោេ សមុ ច្ចយៈ គឺ កង្ធម៌ ចដេមាន្លសច្កែី លផសង្គាន ចដេជ្ជ
អកុ សេសមុ ច្ចយៈ

(កង្ធម៌ ចដេជ្ជអកុ សេ)

ជ្ជលដើ ម

នន្សភាវធម៌ ទាំង្លនាោះ

តាមសមគួ រដេ់ ការប្រករបាន្ គឺ តាមការសមគួ រដេ់ ការប្រករគានបាន្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
ជ្ជសមុ ច្ចយៈមួ យៗ មាន្អកុ សេសមុ ច្ចយៈជ្ជលដើ ម ។
សមុ ឆចយសង្គ ហៈ
ការសលគ្គោះកង្ធម៌ ៤ ប្រការ
គរបីប្ជ្ជរថា សមុ ច្ចយសង្គហៈមាន្ ៤ ប្រការ គឺ អកុ សេសង្គហៈ មិ សសកសង្គហៈ
លោធិ រកខិ យសង្គហៈ ន្ិ ង្សពវ សង្គហៈ ។
អធិ រាយ
សមុ ច្ចយៈ គឺ កង្ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជអកុ សេ ចដេកង្ន្ី មួយៗ ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគ
ប្ទង្់ប្តាស់លៅលឈាមោះថា អាសវៈ ៤ ខលោះ ឱឃៈ ៤ ខលោះជ្ជលដើ មរចមង្មាន្, ការសលគ្គោះ គឺ ការ
រួ ររួ មកង្ធម៌ ទាំង្លនាោះទុ កជ្ជមួ យគាន
អកុ សេ

ច្ឆត់ ជ្ជសង្គហៈមួ យ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្លសច្កែី ដូច្គាន
លឈាមោះថា

អកុ សេសង្គហៈ

លដ្ឋយភាពជ្ជ

ចមន្ពិ តលោកគួ រន្ឹ ង្

លោេថា “អកុ សេសមុ ច្ចយសង្គហៈ” ចតលោកេុ រសពរ “សមុ ច្ចយៈ” លច្ញលោេប្តឹ មចត

3
សម្ុចចយសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី៧

“អកុ សេសង្គហៈ” សូ មបីកនុង្សង្គហៈដ៏ លសសមាន្មិ សសកសង្គហៈជ្ជលដើ ម ក៏ មាន្ន្័ យលន្ោះ។
សមុ ច្ចយៈ គឺ កង្ធម៌ ន្ីមួយៗ ចដេមាន្សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយោយឡំគាន លដ្ឋយជ្ជតិ
មាន្កុ សេជ្ជតិ ជ្ជលដើ ម ចដេប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្តាស់លៅលឈាមោះថា “លហតុ ៦” ជ្ជលដើ មរចមង្
មាន្ការសលគ្គោះ គឺ ការប្រមូ េកង្ធម៌ ទាំង្លនាោះទុ កជ្ជមួ យគាន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជកង្ធម៌ ចដេ
មាន្សភាវៈោយឡំគានដូ ច្លោេមកលនាោះ ច្ឆត់ ជ្ជសង្គហៈមួ យ លឈាមោះថា មិ សសកសង្គហៈ ។
សមុ ច្ចយៈ គឺ កង្ធម៌ ន្ីមួយៗ ចដេជ្ជពួ កធម៌ នន្ការប្តាស់ដឹ ង្ គឺ ជ្ជពួ កនន្អរិ យមគគ
ចដេលោកលៅថា “លោធិ ” (ការប្តាស់ដឹ ង្, អន កប្តាស់ដឹ ង្) លប្ោោះលហតុ ចដេប្តាស់ដឹ ង្ន្ូ វ
សច្ច ៈ ៤ ចដេប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្តាស់លៅលដ្ឋយលឈាមោះថា “សតិ របដ្ឋាន្ ៤” ជ្ជលដើ មរចមង្
មាន្ ការសលគ្គោះ គឺ ការរួ ររួ មកង្ធម៌ ទាំង្លនាោះទុ កជ្ជមួ យគាន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជពួ កនន្ការ
ប្តាស់ដឹ ង្ដូ ច្គាន ច្ឆត់ ជ្ជសង្គហៈមួ យ លឈាមោះថា លោធិ រកខិ យសង្គហៈ ។
សមុ ច្ចយៈ គឺ កង្ធម៌ ន្ីមួយៗ ចដេមាន្ការរួ ររួ មសភាវធម៌ ទាំង្ឡាយបាន្ទាំង្អស់
មិ ន្ចមន្ប្តឹ មចតច្ំ ចណកខលោះ ដូ ច្កន ុង្សង្គហៈ ៣ ខាង្លដើ ម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ថា សភាវធម៌
ន្ី មួយៗ ទាំង្លនាោះ សូ មបីមាន្លសច្កែី លផសង្គានលដ្ឋយ ជ្ជតិ លដ្ឋយេូ មិ ជ្ជលដើ ម ក៏ រួមជ្ជពួ ក
ជ្ជមួ យគានបាន្ លដ្ឋយេកខ ណៈចដេរារ់ បាន្ថា ជ្ជខន្ធ ជ្ជមួ យគានជ្ជលដើ ម ច្ឆត់ ជ្ជសង្គហៈ
មួ យ លឈាមោះថា សពវ សង្គហៈ លប្ោោះសពរ ថា “សពវ ” រញ្ញាក់ លសច្កែី ថា “ទាំង្អស់” គឺ មិ ន្មាន្
លសសសេ់ ដូ លច្ន ោះ ។
អកុ សលសង្គ ហៈ
អកុ សេសង្គហៈលតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? សូ មលោេអកុ សេសង្គហៈមុ ន្ បាន្ដេ់ ៖
អាសវៈ ៤

គឺ កាមាសវៈ េវាសវៈ ទិ ដ្ឋាសវៈ ន្ិ ង្អវិ ជ្ជាសវៈ ។

ឱឃៈ ៤

គឺ កាលមាឃៈ េលវាឃៈ ទិ លដ្ឋាឃៈ ន្ិ ង្អវិ លជ្ជាឃៈ ។

លោគៈ ៤

គឺ កាមលោគៈ េវលោគៈ ទិ ដាិ លោគៈ ន្ិ ង្អវិជ្ជាលោគៈ ។

គន្ថ ៈ ៤

គឺ អេិ ជាកាយគន្ថ ៈ ពាបាទកាយគន្ថ ៈ សី េពវ តររាមាសកាយគន្ថ ៈ
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អភិធម្មត្ថសង្គហៈ និង្សសចក្ដីអធិប្បាយ ភាគទី ៣

ន្ិ ង្ឥទំ សច្ឆចេិ ន្ិ លវសកាយគន្ថ ៈ ។
ឧបាទាន្ ៤

គឺ កាមុ បាទាន្ ទិ ដា ុបាទាន្ សី េពវ តុបាទាន្ ន្ិ ង្អតត វាទុ បាទាន្ ។

ន្ី វរណៈ ៦

គឺ កាមឆន្រ ន្ីវរណៈ ពាបាទន្ី វរណៈ ថី ន្មិ ទធន្ី វរណៈ ឧទធ ច្ច កុកកុច្ច-

ន្ី វរណៈ វិ ច្ិកិច្ឆាន្ី វរណៈ ន្ិ ង្អវិ ជ្ជាន្ី វរណៈ ។
អន្ុ ស័យ ៧

គឺ កាមរាគាន្ុ ស័យ

េវរាគាន្ុ ស័យ

រដិ ឃាន្ុ ស័យ

មានាន្ុ ស័យ

ទិ ដ្ឋាន្ុ ស័យ វិ ច្ិកិច្ឆាន្ុ ស័យ ន្ិ ង្អវិ ជ្ជាន្ុ ស័យ ។
សំ លោជន្ៈ ១០ គឺ កាមរាគសំ លោជន្ៈ រូ ររាគសំ លោជន្ៈ អរូ ររាគសំ លោជន្ៈ
រដិ ឃសំ លោជន្ៈ មាន្សំ លោជន្ៈ ទិ ដាិ សំលោជន្ៈ សី េពវ តររាមាសសំ លោជន្ៈ វិ ច្ិកិច្ឆាសំ លោជន្ៈ ឧទធ ច្ច សំ លោជន្ៈ ន្ិ ង្អវិ ជ្ជាសំ លោជន្ៈ ។
សំ លោជន្ៈ ១០ មា៉ាង្លទៀតកន ុង្ប្ពោះអេិ ធមម គឺ កាមរាគសំ លោជន្ៈ េវរាគសំ លោជន្ៈ
រដិ ឃសំ លោជន្ៈ មាន្សំ លោជន្ៈ ទិ ដាិ សំលោជន្ៈ សី េពវ តររាមាសសំ លោជន្ៈ វិ ច្ិកិច្ឆាសំ លោជន្ៈ ឥសាសំ លោជន្ៈ មច្ា រិយសំ លោជន្ៈ ន្ិ ង្អវិ ជ្ជាសំ លោជន្ៈ ។
កិ លេស ១០ គឺ លោេៈ លទាសៈ លមាហៈ មាន្ោះ ទិ ដាិ វិ ច្ិកិច្ឆា ថី ន្ៈ ឧទធ ច្ច ៈ អហិ រិកៈ ន្ិ ង្
អលនាតត របៈ ។
កន ុង្រណ្ហ
ែ អាសវៈជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ ប្ទង្់រំណង្យកតណ្ហ
ា ចដេមាន្កាម ន្ិ ង្េវ (េព)
លនាោះ ជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យ លដ្ឋយលឈាមោះថា កាម ន្ិ ង្េវ ។ ទិ ដាិ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការ
ន្ុ ោះឯង្ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា សី េពវ តររាមាស ឥទំ សច្ឆចេិ ន្ិ លវស អតត វាទ ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយអកុ សេសង្គហៈ
អាសវៈ ៤
ោកយថា អាសវៈ មាន្អតថ លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ ដូ ច្តលៅលន្ោះ ៖
ច្ិ របារិ វាសិ យលតថ ន្ អាសវា ចប្រថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា
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អក្ុសលសង្គហៈ

អាសវៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា “ប្តាំលៅយូ រ” ដូ លច្ន ោះ, លឈាមោះថា “យូ រ” បាន្ដេ់ មិ ន្ប្បាកដច្ំ ចណក
ខាង្លដើ ម គឺ មិ ន្មាន្ច្ំ ចណកខាង្លដើ ម លសច្កែី ដឹង្ថា មិ ន្មាន្ច្ំ ចណកខាង្លដើ ម (មិ ន្មាន្
ច្ំ ណុច្ច្ឆរ់ លផែើ ម) លន្ោះ ជ្ជកិ ច្ចររស់ប្ពោះសពវ ញ្ាុតញ្ញាណ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កដូ លច្ន ោះថា
“កន ុង្សង្ារវដែ ចដេរកទី រំ ផុតខាង្លដើ មមិ ន្បាន្” ន្ិ ង្ប្តាស់ថា “កន ុង្សង្ារវដែ ចដេមិ ន្
មាន្ទី រំ ផុតខាង្លដើ ម” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់អាប្ស័ យភាពជ្ជររស់ប្តាំលៅយូ រ
នន្ធម៌ ទាំង្លន្ោះ

លហើ យប្ទង្់កំណត់ ធម៌ ទាំង្លន្ោះទុ កជ្ជពួ កមួ យ

លដ្ឋយលឈាមោះថា

អាសវៈ

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា លប្ោោះលហតុ ចដេប្តាំលៅយូ រោ៉ាង្លន្ោះន្ុ ោះឯង្ លទើ រជ្ជធម៌ លៅហម ង្ចដេ
ជំរោះឲ្យររិ សុទធ បាន្លដ្ឋយេំ បាក ។
មា៉ាង្លទៀត លប្គឿង្ប្តាំទាំង្ឡាយមាន្សុ រាជ្ជលដើ ម លគលៅថា “អាសវៈ” ធម៌ មាន្
លោេៈជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ ដូ ច្ជ្ជលប្គឿង្ប្តាំ ចដេលៅថា “អាសវៈ” ទាំង្លនាោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
ជ្ជធម៌ ចដេលធវើ ឲ្យប្សវឹ ង្ដូ ច្គាន លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលៅថា “អាសវៈ” ។
មា៉ាង្លទៀត មាន្វច្ន្តថ ថា េវលតា អា េវគគ ំ ធមម លតា អា លគាប្តេុ ំ សវន្តិ រវតត ន្តី តិ
អាសវា ចប្រថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា អាសវៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថាហូ រលៅ
គឺ ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយទូ លៅ (អា - ទូ លៅ, សវៈ - ហូ រលៅ) លោេលដ្ឋយេព រចមង្ហូ រលៅដេ់
េវគគ េព លោេលដ្ឋយធម៌ រចមង្ហូ រលៅដេ់ លគាប្តេូ ដូ លច្ន ោះ ។
ចមន្ពិ ត លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្េព លឈាមោះថា េវគគ េព លប្ោោះជ្ជេពទី រំ ផុត គឺ
ខពស់ជ្ជង្េពទាំង្ឡាយ ប្ពហម លកើ តកន ុង្េពលន្ោះ លទើ រលឈាមោះថា េវគគ ប្ពហម លសច្កែី ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ រចមង្មាន្អំ ណ្ហច្ហូ រលៅដេ់ េពទាំង្ឡាយ មិ ន្លវៀរ
សូ មបីលន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្េព

ចដេជ្ជេពជ្ជន្់ ខពស់រំ ផុតលនាោះ

រចមង្តាំង្លៅប្គរ

សង្កត់ពួ កេវគគ ប្ពហម ទាំង្ឡាយកន ុង្េពលនាោះ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ច្ឆំបាច្់ លោេលៅថវី ដេ់ សតវ
ចដេលកើ តកន ុង្េពចដេទារជ្ជង្ទាំង្ឡាយលនាោះ ។
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ច្ំ ចណកលោេលដ្ឋយធម៌ រចមង្ហូ រលៅកន ុង្លោកិ យធម៌ ទាំង្ឡាយរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លវៀរពួ ក
លោកុ តតរធម៌ ចដេមាន្អាន្ុ ភាពលប្ច្ើ ន្លនាោះលច្ញ ទូ លៅដេ់ លគាប្តេូ ។ លសច្កែី ថា លគាប្តេូ
សូ មបីមាន្ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជអារមម ណ៍ ក៏ ជ្ជលោកិ យធម៌ លទើ រមិ ន្ផុ តពី ការប្គរសង្កត់ររស់ធម៌
ទាំង្លន្ោះ ។
គរបីប្ជ្ជរថា សពរ ថា “អា - ទូ លៅ” កន ុង្ោកយថា អាសវៈលន្ោះ មាន្លសច្កែី ជ្ជ អវធិ (ចដន្
កំណត់ ) ក៏ រ៉ាុចន្ត អវធិ មាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ មរិ ោទៈ ន្ិ ង្ អេិ វិ ធិ កន ុង្អវធិ ២ ោ៉ាង្លនាោះ មរិ ោទៈ
លធវើ កិរិោប្រប្ពឹ តតលៅខាង្លប្ៅ (គឺ លធវើ កិ រិោលៅខាង្លប្ៅ) មិ ន្ផាយលៅខាង្កន ុង្ ដូ ច្កន ុង្
ប្រលោគថា “អា បាដេិ រុ តតំ វុលដ្ឋា លទលវា លេល ៀង្ធាលក់ ទូ លៅដេ់ ប្កុង្បាដេិ រុ តត (ឬលេល ៀង្ធាលក់
រហូ តដេ់ ប្កុង្បាដេិ រុ តត)” មាន្លសច្កែី ថា ធាលក់ រហូ តដេ់ ប្កុង្បាដេិ រុ តត លហើ យលទើ រឈរ់
ធាលក់ មិ ន្បាន្ធាលក់ លេើ ប្កុង្បាដេិ រុ តត ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។ ច្ំ ចណក អេិ វិ ធិ លធវើ កិរិោផាយច្ូ េ
លៅ ដូ ច្កន ុង្ប្រលោគថា “អា េវគគ ំ សលទារ អពា គ
ុ គ លតា សំ លឡង្ោន្់ ឮលឡើង្លៅដេ់ េវគគ េព”
មាន្លសច្កែី ថា

សំ លឡង្លនាោះោន្់ ឮលឡើង្លៅដេ់

គឺ ផាយច្ូ េលៅកន ុង្េវគគ េព

ដូ លច្ន ោះ

ជ្ជលដើ ម សពរ ថា អា កន ុង្ោកយថា “អាសវៈ” លន្ោះមាន្អតថ ប្បារ់ អវធិ ចដេជ្ជ អេិ វិ ធិ មិ ន្ចមន្
ជ្ជមរិ ោទៈលទ លសច្កែី ថា លោេលដ្ឋយេព រចមង្ហូ រលៅដេ់ េវគគ េព គឺ ផាយច្ូ េលៅ
សូ មបីកនុង្េវគគ េពចដេជ្ជទី លកើ តររស់សតវ ន្ិ ង្សូ មបីលដ្ឋយការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ លោេ
លដ្ឋយធម៌ រចមង្ហូ រលៅដេ់ លគាប្តេូ គឺ ផាយច្ូ េលៅកន ុង្លោកិ យធម៌ ទាំង្ឡាយ លដ្ឋយ
ទី រំ ផុតសូ មបីកនុង្លគាប្តេូ លដ្ឋយការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ចតមា៉ាង្ ។
ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់អាប្ស័ យការហូ រលៅដេ់ ទាំង្លដ្ឋយេព ទាំង្លដ្ឋយធម៌ ដូ ច្
លោេមកលន្ោះ លហើ យប្ទង្់កំណត់ ធម៌ ទាំង្លន្ោះទុ កជ្ជពួ កមួ យ លដ្ឋយលឈាមោះថា អាសវៈ ។
មា៉ាង្លទៀត មាន្វច្ន្តថ ថា “វណលតា វិ សន្រ មាន្រូ តិោ វិ យ ច្កាខវទិ លតា វិសលយសុ វិ សន្រ ន្លតា អាសវា” ចប្រថា “ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា អាសវៈ លប្ោោះហូ រ
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លច្ញពី ទាវរទាំង្ឡាយ មាន្ច្កខ ុទាវរជ្ជលដើ ម ផាយច្ូ េលៅកន ុង្អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយ មាន្រូ បារមម ណ៍ជ្ជលដើ ម ដូ ច្ររស់សអ ុយរេួ យ (មាន្ខរុោះ ឈាមជ្ជលដើ ម) ចដេហូ រលច្ញពី មុខដំ លៅ
ដូ លច្ឆនោះ” ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា សូ មបីកាេធម៌ ដនទ មាន្មាន្ោះជ្ជលដើ ម ចដេជ្ជលប្គឿង្ប្តាំមក
យូ រ ឬហូ រលៅដេ់ េវគគ េព ន្ិ ង្លគាប្តេូ ជ្ជលដើ ម រចមង្មាន្ក៏ លដ្ឋយ លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ ធម៌ មាន្
មាន្ោះជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះ ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគក៏ មិន្បាន្ប្តាស់លៅថា អាសវៈ ច្ំ លោោះធម៌ មាន្
លោេៈជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា អាសវៈ លប្ោោះសលប្មច្ភាពជ្ជអាសវៈ
លដ្ឋយេអ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អាការចដេប្តាំមកយូ រ អាការចដេហូ រទូ លៅជ្ជលដើ មនន្ធម៌ ទាំង្
លន្ោះ ប្រប្ពឹ តតលៅមាន្ភាពពិ លសសជ្ជង្ធម៌ មាន្មាន្ោះជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះ លោេគឺ ប្ជួតប្ជ្ជរជ្ជរ់
លៅកន ុង្លោកិ យធម៌ ទាំង្លនាោះប្គរ់ ចផន កទាំង្អស់ រហូ តអាច្លោេបាន្ថា កិ ច្ចទាក់ ទង្ការ
រដិ រតតិ លដើ មបីការោង្ជប្មោះឲ្យររិ សុទធ លនាោះ លធវើ បាន្លដ្ឋយេំ បាកណ្ហស់ ដូ ច្កិ ច្ចគឺ ការោង្
ជប្មោះចប្មង្លេលើ ង្ចដេជ្ជរ់ បាតខរោះ ដូ លច្ឆនោះ ។
អាសវៈ គឺ កាម លឈាមោះថា កាមាសវៈ, លសច្កែី ប្បាថាន លសច្កែី ប្តូវការ លោកលៅថា
“កាម” អាសវៈចដេជ្ជលសច្កែី ប្បាថាន លសច្កែី ប្តូវការលនាោះ ន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា កាមាសវៈ ។
មា៉ាង្លទៀត កាមាវច្រធម៌ ទាំង្ឡាយ ជ្ជពិ លសស គឺ កាមគុ ណ ៥ លៅថា “កាម” លប្ោោះ
ចដេសតវ ទាំង្ឡាយប្បាថាន គឺ ច្ង្់បាន្ អាសវៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្កាមាវច្រធម៌ ទាំង្ លនាោះ
លដ្ឋយច្ំ លោោះកន ុង្កាមគុ ណ ៥ ទាំង្លនាោះ លឈាមោះថា កាមាសវៈ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ កាមាសវៈលន្ោះ លទើ រ
ជ្ជលឈាមោះររស់ កាមរាគៈ ន្ុ ោះឯង្ ។
ឆន្រ រាគៈកន ុង្រូ រេព ន្ិ ង្អរូ រេព លឈាមោះថា េវាសវៈ ោកយថា “េព” កន ុង្ោកយថា
“រូ រេព, អរូ រេព” លន្ោះ សំ លៅយកឧររតតិ េព (េពចដេច្ូ េដេ់ គឺ ឧបាទាន្កខ ន្ធចដេលកើ ត
ពី កមម េព កន ុង្ទី លន្ោះ គឺ រូ រឈាន្ ន្ិ ង្អរូ រឈាន្ ) ។
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ឈាន្ន្ិ កន្តិ (លសច្កែី ប្បាថានកន ុង្ឈាន្) ក៏ លឈាមោះថា េវាសវៈ ជ្ជលសច្កែី ប្បាថានកន ុង្
កមម េព (េពចដេជ្ជកមម ) គឺ រូ រឈាន្ ឬអរូ រឈាន្អន កលធវើ ឧររតតិ េពឲ្យលកើ តលឡើង្លនាោះ ។
មា៉ាង្លទៀត រាគៈចដេប្រករជ្ជមួ យសសសតទិ ដាិ (លសច្កែី លឃើ ញថាលទៀង្) ក៏ លឈាមោះថា
េវាសវៈ លប្ោោះោកយថា “េវ” (េព) មាន្អតថ ថា សសសត (លទៀង្) ក៏ បាន្ ដូ ច្កន ុង្ោកយថា
េវទិ ដាិ ចដេមាន្លសច្កែី ថា សសសតទិ ដាិ ដូ លច្ឆនោះ ។
លទើ រលោេបាន្ថា រាគៈ ចដេមាន្លឈាមោះថា េវាសវៈ មាន្ ៣ ោ៉ាង្គឺ ៖
១. រាគៈកន ុង្រូ រេព ន្ិ ង្អរូ រេព ជ្ជរាគៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ឧររតតិ េព គឺ កន ុង្
ឧបាទាន្កខ ន្ធ ច្ំ លោោះចដេជ្ជពួ ករូ បាវច្រ ន្ិ ង្អរូ បាវច្រ ចដេលកើ តលហើ យអំ ពីកមម ។
២. រាគៈចដេជ្ជលសច្កែី ប្បាថានកន ុង្ឈាន្ ច្ឆត់ ជ្ជរាគៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្កមម េព
គឺ កន ុង្េពចដេរារ់ ថាជ្ជរូ បាវច្រកុ សេកមម ន្ិ ង្អរូ បាវច្រកុ សេកមម ។
៣. រាគៈចដេប្រករជ្ជមួ យេវទិ ដាិ ឬសសសតទិ ដាិ លនាោះ ។
ទិ ដាិ ៦២ ប្រការលឈាមោះថា ទិ ដ្ឋាសវៈ ។
ការមិ ន្ដឹ ង្កន ុង្ឋាន្ៈ ៨ គឺ កន ុង្សច្ច ៈ ៤ មាន្ទុ កខ ជ្ជលដើ ម កន ុង្ធម៌ ជ្ជច្ំ ចណកខាង្លដើ ម
(រុ ពវន្ត) គឺ ច្ំ ចណកអតី ត ១, កន ុង្ធម៌ ជ្ជច្ំ ចណកខាង្លប្កាយ (អររន្ត ) គឺ ច្ំ ចណកអនាគត ១,
កន ុង្ធម៌ ទាំង្ច្ំ ចណកខាង្លដើ ម ន្ិ ង្ខាង្លប្កាយ គឺ ទាំង្ច្ំ ចណកអតី ត ន្ិ ង្ទាំង្ច្ំ ចណកអនាគត
ចដេសំ លៅដេ់ ច្ំ ចណករច្ច ុរបន្ន ន្ុោះឯង្

១,

កន ុង្រដិ ច្ចសមុ រាទ គឺ កន ុង្រច្ច័ យមាន្អវិ ជ្ជា

ជ្ជលដើ ម ជ្ជទី ចដេផេអាប្ស័ យលកើ តលឡើង្ ១, លឈាមោះថា អវិ ជ្ជាសវៈ ។
អធិ រាយឱឃៈ ៤
ោកយថា ឱឃៈ មាន្វច្ន្តថ ថា ឱថរិ តាវ ហន្តី តិ ឱលឃា ចប្រថា “ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្
លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ឱឃៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា កួ ច្ពន្លិ ច្ លហើ យនាំលៅ” ដូ លច្ន ោះ ។ លសច្កែី
ថា កួ ច្ពន្លិ ច្ គឺ លធវើ សតវ ឲ្យេិ ច្ច្ុ ោះ លហើ យនាំលៅកន ុង្វដែ ៈ ោកយថា “កន ុង្វដែ ៈ” គឺ កន ុង្វដែ ៈចដេ
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មាន្េូ មិ ៣ ឬកន ុង្វដែ ៈ ៣ មាន្កិ លេសវដែ ៈជ្ជលដើ ម ។
មា៉ាង្លទៀត អន្ល ង្់ទឹក លោកលៅថា “ឱឃៈ” លប្ោោះមាន្ការកួ ច្ពន្លិ ច្ (សតវ ) អន កធាលក់
ច្ុ ោះ លហើ យនាំលៅ ឬលប្ោោះមាន្ការទាញទមាលក់ ច្ុ ោះលៅ គឺ លធវើ ឲ្យេិ ច្ច្ុ ោះលៅខាង្លប្កាម លហើ យនាំ
លៅ ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ មាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅ ដូ ច្គានន្ឹ ង្អន្ល ង្់ទឹកចដេ
លៅថា “ឱឃៈ” លនាោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លធវើ ឲ្យេិ ច្លៅកន ុង្វដែ ៈ លហើ យនាំលៅឲ្យជួ រទុ កខ ទាំង្ឡាយ
មាន្ជ្ជតិ ទុ កខ ជ្ជលដើ ម កន ុង្វដែ ៈលនាោះ លដ្ឋយប្រការចដេមិ ន្ប្ពមឲ្យសតវ លង្ើរកាេលឡើង្ផុ តពី
វដែ ៈលនាោះបាន្លដ្ឋយ្យលឡើយ ។
លប្ោោះភាពជ្ជកិ លេសចដេលធវើ សតវ ឲ្យេិ ច្ច្ុ ោះកន ុង្វដែ ៈ លហើ យរន្ាត់ លៅលដ្ឋយប្រការ
ោ៉ាង្លន្ោះ ន្ុ ោះឯង្ លទើ រជ្ជកិ លេសចដេច្ឆំចតលធវើ ឲ្យេិ ច្ច្ុ ោះ គឺ ឲ្យលៅកន ុង្ទី ទារ គឺ អបាយេូ មិ
សូ មបីកនុង្ អដា កថាឱឃតរណសូ ប្ត(១) លោេទុ កោ៉ាង្លន្ោះថា “អយញ្ាិ អតត លនា វសំ គលត
សលតត អលធា គលមតិ ន្ិ រោទិ លេទាយ ទុ គគ តិយំ លយវ ន្ិ ពវលតត តិ , ឧររិ េវញ្ច ន្ិ ោវន្ំ គន្ត ំុ
អលទលនាត” ចប្រថា “ចមន្ពិ ត ឱឃៈ លន្ោះ រចមង្ញុំង្សតវ ទាំង្ឡាយចដេលៅកន ុង្អំ ណ្ហច្
ររស់ខលួន្ឲ្យលៅកាន្់ ទី ទារ គឺ ឲ្យលកើ តកន ុង្ទុ គគ តិ មាន្ន្រកជ្ជលដើ ម មិ ន្ឲ្យលៅកាន្់ េពខពស់ ន្ិ ង្
ប្ពោះន្ិ ោវន្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។ លសច្កែី ថា មាន្ប្រប្កតី លធវើ ឲ្យលៅកន ុង្ទី ទារ គឺ ឲ្យលកើ តកន ុង្ទុ គគ តិ
លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ឲ្យជួ រប្រសពវ ទុកខ ទាំង្ឡាយកន ុង្សង្ារវដែ លដ្ឋយលប្ច្ើ ន្កន ុង្អបាយន្ុ ោះឯង្ ។
ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេច្ឆត់ ជ្ជអាសវៈលនាោះ បាន្លឈាមោះថា “ឱឃៈ” តាមន្័ យដូ ច្បាន្
លោេលហើ យលនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ រលោេថា “គឺ កាលមាឃៈ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
អធិ រាយលោគៈ ៤
ោកយថា លោគៈ មាន្វច្ន្តថ ថា លោលជន្តី តិ លោគា ចប្រថា “ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈ
ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា លោគៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ប្រករ” ដូ លច្ន ោះ ។ លសច្កែី ថា ប្រករសតវ

(១)

សំ យុ តត ន្ិ កាយដា កថា សគាថវគគ វណណនា សារតថ របកាសិ ន្ី ភាគ ១១ ទំ .៣៦ (ច្ារ់ ពុ ទធិករណឌិតសភា) ។
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ទាំង្ឡាយទុ កកន ុង្វដែ ៈ គឺ ប្រករឲ្យជ្ជរ់ លៅកន ុង្វដែ ៈលនាោះ ឲ្យវិ េលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្រដិ សន្ធិ ន្ិ ង្
ច្ុ តិកន ុង្វដែ ៈលនាោះ មិ ន្ឈរ់ ឈរ ដូ ច្លគាទឹ មន្ឹ ង្រលទោះចដេមាន្កង្់វិេលៅដូ លច្ឆនោះ លសច្កែី លន្ោះ
ដូ ច្ចដេលោកលោេទុ កកន ុង្ អដា កថារដិ សមាិ ទាមគគ មហាករុ ណ្ហញណន្ិ លទរ សវណណនា ថា
“ឥលមហិ ច្តូ ហិ លោលគហិ សកដសមឹ គាលវា វិយ វដែ សមឹ លោជិ លតា” ចប្រថា “សតវ ប្តូវលោគៈ
៤ ប្រករទុ កកន ុង្វដែ ៈដូ ច្លគាចដេលគប្រករ (ទឹ ម) ទុ កន្ឹ ង្រលទោះ ដូ លច្ឆនោះ” ។
មា៉ាង្លទៀត ធម៌ ទាំង្លន្ោះរចមង្ ប្រករសតវ ទុ កប្តង្់រន្រ ោះកាែរយន្ត គឺ េព េព ៣ មាន្
កាមេពជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ដូ ច្រន្រ ោះកាែរយន្ត លប្ោោះមាន្ការវិ េលៅមិ ន្ឈរ់ ឈរ លប្រៀរដូ ច្
ជ្ជ មាចស់លគាទឹ មលគាទុ កប្តង្់ ន្ឹមរន្រ ោះកាែរយន្ត លហើ យច្ឆំវាយឲ្យលដើ រលៅលរឿយៗ លគាបាន្ចត
លដើ រលៅព័ ទធជុ ំវិញរន្រ ោះកាែរយន្ត លធវើ កាែរយន្ត ឲ្យវិ េលៅលរឿយៗ វិ េលហើ យវិ េលទៀត ោ៉ាង្ណ្ហ,
ធម៌ ទាំង្លន្ោះ ប្រករលគា គឺ សតវ ទុ កប្តង្់រន្រ ោះកាែរយន្ត គឺេព, លធវើ រន្រ ោះកាែរយន្ត គឺេពលនាោះឲ្យវិ េ
លៅលរឿយៗ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រដិ សន្ធិ ន្ិ ង្ច្ុ តិ មែ ង្លហើ យមែ ង្លទៀតមិ ន្ឲ្យឈរ់ ឈរ ក៏ ោ៉ាង្
លនាោះចដរ ។ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា លោគៈ ។
មា៉ាង្លទៀត ធម៌ ទាំង្លន្ោះ រចមង្ប្រករសតវ ទុ កជ្ជមួ យកមម ន្ិ ង្វិ បាក លដ្ឋយប្រការ
ចដេញុំង្សតវ លនាោះឲ្យលធវើ កមម ន្ិ ង្លសាយវិ បាកររស់កមម លនាោះលរឿយៗ មិ ន្ ឲ្យរួ ច្ផុ ត, ឬថា
ប្រករតួ កមម ន្ុោះឯង្ ច្ូ េទុ កជ្ជមួ យវិ បាកររស់ខលួន្ លដ្ឋយប្រការចដេញុំង្អំ លពើ ឲ្យសលប្មច្
ជ្ជកមម កាេកមម សលប្មច្លហើ យ ក៏ រចមង្មាន្វិ បាកជ្ជរ់ តាមមក, មាន្វិ បាកលកើ តលឡើង្លហើ យ
ក៏ លធវើ វិបាកលនាោះឲ្យជ្ជឱកាសលកើ តលឡើង្នន្កមម តលៅលទៀត មិ ន្ឈរ់ ឈរ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
លទើ រលឈាមោះថា លោគៈ ។
មា៉ាង្លទៀត ធម៌ ទាំង្លន្ោះ រចមង្ប្រករេពច្ូ េទុ កជ្ជមួ យេពដនទ ជ្ជលដើ ម លសច្កែី ថា
កន ុង្រណ្ហ
ែ េព ៣ មាន្កាមេពជ្ជលដើ ម រចមង្ប្រករេពណ្ហមួ យច្ូ េទុ កជ្ជមួ យេពដនទ
កន ុង្រណ្ហ
ែ លោន្ិ ៤ មាន្ជោពុ ជៈ (លកើ តកន ុង្គេ៌ ) ជ្ជលដើ ម រចមង្ប្រករលោន្ិ ណ្ហមួ យច្ូ េ
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ទុ កជ្ជមួ យលោន្ិ ដនទ, កន ុង្រណ្ហ
ែ វិ ញ្ញាណឋិ តិ ៧ មាន្នាន្តត កាយនាន្តត សញ្ាី (មាន្កាយ
លផសង្គានមាន្សញ្ញាលផសង្គាន)

ជ្ជលដើ ម

រចមង្ប្រករវិ ញ្ញាណឋិ តិ ណ្ហមួ យច្ូ េទុ កជ្ជមួ យ

វិ ញ្ញាណឋិ តិ ដនទ, កន ុង្រណ្ហ
ែ សតាតវាស (ទី លៅររស់សតវ ) ៩ មាន្នាន្តត កាយនាន្តត សញ្ាី
ជ្ជលដើ ម រចមង្ប្រករសតាតវាសណ្ហមួ យច្ូ េជ្ជមួ យសតាតវាសដនទ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រ
លឈាមោះថា លោគៈ ។
មា៉ាង្លទៀត ធម៌ ទាំង្លន្ោះ រចមង្ប្រករទុ កខ ច្ូេជ្ជមួ យទុ កខ គឺ ប្រករទុ កខ ផលូវច្ិ តតច្ូ េ
ជ្ជមួ យទុ កខ ផលូវកាយ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្ទុ កខ ផលូវកាយចដេលកើ តលឡើង្ឲ្យជ្ជរច្ច័ យលដើ មបី
ការលកើ តលឡើង្ជ្ជរ់ តាមមកនន្ទុ កខ ផលូវច្ិ តត,

ន្ិ ង្ប្រករទុ កខ ផលូវកាយច្ូ េជ្ជមួ យទុ កខ ផលូវច្ិ តត

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្ទុ កខ ផលូវច្ិ តតចដេលកើ តលឡើង្ ឲ្យជ្ជរច្ច័ យលដើ មបីការលកើ តលឡើង្នន្ទុ កខ
ផល ូវកាយ លដ្ឋយការគក់ ប្ទូង្ ការអត់ អាហារជ្ជលដើ ម ជ្ជរ់ តមក ឬប្រករទុ កខ ទាំង្ឡាយកន ុង្
សង្ារវដែ

ច្ូ េជ្ជមួ យទុ កខ ទាំង្ឡាយកន ុង្សង្ារវដែ ន្ុោះឯង្

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ថា កាេមាន្

ជ្ជតិ ទុ កខ លហើ យ ក៏ មាន្ជរាទុ កខ មរណទុ កខ ជ្ជរ់ តាមមក ។ កាេមាន្មរណទុ កខ លហើ យ ក៏
រចមង្មាន្ជ្ជតិ ទុ កខ ជរាទុ កខ ជ្ជរ់ តាមមក លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា លោគៈ ។
មា៉ាង្លទៀត ធម៌ ទាំង្លន្ោះ រចមង្ប្រករសតវ ច្ូ េជ្ជមួ យទុ កខ ទាង្
ំ ពួ ង្ លដ្ឋយប្រការចដេ
លវៀរច្ឆកញណលច្ញលហើ យ ក៏ រោស់លច្ញពី ទុកខ ទាំង្លនាោះបាន្លដ្ឋយេំ បាកលធវើ ឲ្យសតវ ជួ រ
ប្រសពវ ន្ូវទុ កខ ជ្ជរ់ ជ្ជន្ិ ច្ច គឺ មិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា លោគៈ ដូ លច្ន ោះ
ឯង្ ។
សភាវធម៌ ចដេច្ឆត់ ជ្ជអាសវៈជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះ ច្ឆត់ ជ្ជលោគៈបាន្លទៀត តាមន្័ យ
ដូ ច្បាន្លោេមកលន្ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “គឺ កាមលោគៈ”
ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
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មាន្ោកយលោេលសច្កែី លផសង្គាននន្ឱឃៈ ន្ិ ង្លោគៈ ប្បាកដោ៉ាង្លន្ោះថា លតឯវ
ច្តាតលរា ពេវេូ តា ឱឃា, ទុ ពវ េេូ តា លោគា

(១)

ចប្រថា “ធម៌ ទាំង្ឡាយ ៤ ោ៉ាង្លនាោះ ចដេ

មាន្កមាលំង្ច្ឆត់ ជ្ជឱឃៈ, ចដេលខសោយកមាលំង្ច្ឆត់ ជ្ជលោគៈ” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយគន្ថ ៈ ៤
ោកយថា គន្ថ ៈ មាន្វច្ន្តថ ថា គលន្ថ ន្តីតិ គនាថ ចប្រថា “ធម៌ មាន្រាគៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា
គន្ថ ៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ច្ង្” ដូ លច្ន ោះ ។ ោកយថា “ច្ង្” បាន្ដេ់ ច្ង្សតវ ចដេមាន្គន្ថ ៈលន្ោះទុ ក
កន ុង្វដែ ៈលដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ច្ុ តិ ន្ិ ង្រដិ សន្ធិ លសច្កែី ថា ច្ង្រដិ សន្ធិ ទុកជ្ជមួ យច្ុ តិន្ុ ោះឯង្ ជ្ជ
លហតុ ឲ្យសតវ ច្ុ តិ លហើ យក៏ មាន្រដិ សន្ធិ ច្ង្ គឺ តភាារ់ ។
មា៉ាង្លទៀត ោកយថា “ច្ង្” បាន្ដេ់ ច្ង្រូ រកាយទុ កជ្ជមួ យនាមរូ រកាយ, ច្ង្នាមកាយ ទុ កជ្ជមួ យនាមកាយ, ច្ង្នាមកាយទុ កជ្ជមួ យនាមរូ រកាយ, ច្ង្នាមរូ រកាយទុ ក
ជ្ជមួ យនាមកាយ, ច្ង្នាមរូ រកាយទុ កជ្ជមួ យរូ រកាយ ច្ង្នាមរូ រកាយទុ កជ្ជមួ យនាមរូ រកាយ ។
អធិ រាយថា សប្មារ់ សតវ ចដេច្ុ តិពី រញ្ច លវាការេព ច្ូ េដេ់ អសញ្ាី េព លឈាមោះថា
ច្ង្រូ រកាយទុ កជ្ជមួ យនាមរូ រកាយ ។
សប្មារ់ សតវ ចដេច្ុ តិ ពី ច្តុ លវាការេព ច្ូ េដេ់ ច្តុ លវាការេព លឈាមោះថា ច្ង្នាមកាយទុ កជ្ជមួ យនាមកាយ ។
សប្មារ់ សតវ ចដេច្ុ តិ ពី រញ្ច លវាការេព ច្ូ េដេ់ ច្តុ លវាការេព លឈាមោះថា ច្ង្នាមកាយទុ កជ្ជមួ យនាមរូរកាយ ។
សប្មារ់ សតវ ចដេច្ុ តិ ពី ច្តុ លវាការេព ច្ូ េដេ់ រញ្ច លវាការេព លឈាមោះថា ច្ង្នាមរូ រកាយទុ កជ្ជមួ យនាមកាយ ។
(១)

សទធ មម របកាសិ ន្ី (មហាករុ ណ្ហញណន្ិ លទរ សវណណនា) ភាគ ៤៣ ទំ .៤៧ (ច្ារ់ ពុ ទធិករណឌិតសភា)
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សប្មារ់ សតវ ចដេច្ុ តិ ពី ឯកលវាការេព (អសញ្ាី េព) ច្ូ េដេ់ រញ្ច លវាការេព លឈាមោះ
ថា ច្ង្នាមរូ រកាយទុ កជ្ជមួ យរូ រកាយ ។
សប្មារ់ សតវ ចដេច្ុ តិ ពី រញ្ច លវាការេព ច្ូ េដេ់ រញ្ច លវាការេព លឈាមោះថា ច្ង្នាមរូ រកាយទុ កជ្ជមួ យនាមរូ រកាយ ។
ឱកាសចដេន្ឹ ង្ច្ង្រូ រកាយទុ កជ្ជមួ យរូ រកាយ

មិ ន្មាន្

លប្ោោះសតវ ចដេច្ុ តិ ពី

អសញ្ាី េពលហើ យច្ូ េដេ់ អសញ្ាី េពកន ុង្េពរនាររ់ លៅ

មិ ន្មាន្

ន្ិ ង្ឱកាសចដេន្ឹ ង្ច្ង្

រូ រកាយទុ កជ្ជមួ យនាមកាយ រួ មទាំង្ច្ង្នាមកាយទុ កជ្ជមួ យរូ រកាយ ក៏ មិន្មាន្ លប្ោោះសតវ
ចដេច្ុ តិពី ច្តុ លវាការេព លហើ យច្ូ េដេ់ អសញ្ាី េព, ឬចដេច្ុ តិ ពី អសញ្ាី េព លហើ យច្ូ េ
ដេ់ ច្តុ លវាការេព រចមង្មិ ន្មាន្ ។
មា៉ាង្លទៀតលឈាមោះថា គន្ថ ៈ លប្ោោះច្ង្កាយអនាគតទុ កជ្ជមួ យកាយរច្ច ុរបន្ន គឺ ច្ង្នាមកាយ ឬរូ រកាយ ឬនាមរូ រកាយ ចដេជ្ជអនាគត ចដេជ្ជផេ ច្ូ េទុ កជ្ជមួ យ នាមកាយ
ឬរូ រកាយ ឬនាមរូ រកាយ ចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន ចដេជ្ជលហតុ តាមសមគួ រលធវើ ឲ្យរោស់លច្ញ
បាន្លដ្ឋយេំ បាក ។
លោេៈន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា អេិ ជា លប្ោោះជ្ជលហតុ ឲ្យសតវ សមលឹ ង្រំនព ឬលប្ោោះសមលឹ ង្រំនព
លដ្ឋយខលួន្ឯង្ ឬលប្ោោះប្តឹ មចតការសមលឹ ង្រំនព, អេិ ជាលនាោះ លឈាមោះថា កាយគន្ថ ៈ លប្ោោះភាវៈ
ចដេច្ង្កាយតាមប្រការដូ ច្លោេលហើ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា អេិ ជាកាយគន្ថ ៈ
កាយគន្ថ ៈ គឺ អេិ ជា ។
លទាសៈន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា ពាបាទ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជលហតុ ឲ្យច្ិ តត ខូច្ គឺ ឲ្យដេ់ ន្ូ វភាព
អាប្កក់ ឬលប្ោោះមាន្អតថ ថា ញុំង្វិ ន្័យ អាច្ឆរៈ រូ រសមបតតិ ប្រលោជន្៍ លសច្កែី សុខ ជ្ជលដើ ម
ឲ្យដេ់ ន្ូ វលសច្កែី វិនាស, ពាបាទលន្ោះ លឈាមោះថា កាយគន្ថ ៈ តាមអតថ ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ
លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ពាបាទកាយគន្ថ ៈ កាយគន្ថ ៈ គឺ ពាបាទ ។
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ទិ ដាិ (មិ ច្ឆាទិ ដាិ ) ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការប្រកាន្់ លដ្ឋយប្រការដនទ (អំ ពីសភាវៈពិ ត) ថា “លសច្កែី ររិ សុទធ លច្ញអំ ពីសង្ារវដែ រចមង្មាន្លប្ោោះសី េ មាន្លគាសី េ
ជ្ជលដើ ម លសច្កែី ររិ សុទធ លច្ញអំ ពីសង្ារវដែ រចមង្មាន្លប្ោោះវតត មាន្លគាវតែ ជ្ជលដើ ម លសច្កែី
ររិ សុទធ លច្ញអំ ពីសង្ារវដែ រចមង្មាន្លប្ោោះសី េ ន្ិ ង្វតត ” ដូ លច្ន ោះ នន្ពួ កសមណៈ ន្ិ ង្
ប្ោហម ណ៍ទាំង្ឡាយខាង្លប្ៅប្ពោះពុ ទធសាសនា លឈាមោះថា សី េពវ តររាមាស ។
ោកយថា “លគាសី េ” បាន្ដេ់ ប្រប្កតី ររស់លគាចដេមាន្ការសុី លៅម ការទំ ោលអៀង្
ជ្ជលដើ ម, ច្ំ ចណក “លគាវតត ” បាន្ដេ់ ការប្រប្ពឹ តតដូ ច្លគា សុី រលណែើរជុ ោះរលណែើរជ្ជលដើ ម,
ោកយថា “ជ្ជលដើ ម” គរបីសលគ្គោះយកសុ ន្ខសី េ សុ ន្ខវតត ជ្ជលដើ ម តាមសមគួ រ ។
ច្ំ ចណក ោកយថា “លសច្កែី ររិសុទធ លច្ញអំ ពីសង្ារវដែ
លោេដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លោេលដ្ឋយអតថ

(សង្ារសុ ទធិ )” ជ្ជោកយ

ការប្រកាន្់ យករដិ រទាដនទចដេ

មិ ន្ចមន្ជ្ជលហតុ ឲ្យដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ ថាជ្ជលហតុ ឲ្យដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា សី េពវ តររាមាស,
សី េពវ តររាមាស លន្ោះ ជ្ជកាយគន្ថ ៈ លប្គឿង្ច្ង្កាយមា៉ាង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា
សី េពវ តររាមាសកាយគន្ថ ៈ កាយគន្ថ ៈ គឺ សី េពវ តររាមាស ។
ការប្រកាន្់ មាំ គឺ ការប្រកាន្់ យកោ៉ាង្មាំថា “លន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះពិ ត ដនទ (ពី លន្ោះ) លសាោះសូ ន្យ”
ដូ លច្ន ោះលឈាមោះថា ឥទំ សច្ឆចេិ ន្ិ លវស លសច្កែី ថា ការប្រកាន្់ លដ្ឋយអាការថា “លោកលទៀង្,
លសច្កែី ចដេថាលោកលទៀង្លន្ោះ លន្ោះឯង្ពិ ត វាទដនទលប្ៅពី លន្ោះលសាោះសូ ន្យ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម
រដិ លសធសូ មបីពុទធភាសិ តររស់ប្ពោះសពវ ញ្ាូពុទធ លឈាមោះថា ឥទំ សច្ឆចេិ ន្ិ លវស បាន្ដេ់ ទិ ដាិ
(មិ ច្ឆាទិ ដាិ ) ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការលន្ោះ ន្ុ ោះឯង្ ឥទំ សច្ឆចេិ ន្ិ លវសលនាោះ ជ្ជកាយគន្ថ ៈ
មា៉ាង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា ឥទំ សច្ឆចេិ ន្ិ លវសកាយគន្ថ ៈ កាយគន្ថ ៈ គឺ ឥទំ សច្ឆចេិ ន្ិ លវស ។
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អធិ រាយឧបាទាន្ ៤
ោកយថា ឧបាទាន្ មាន្វច្ន្តថ ថា មណឌក
ូ ំ រន្ន លគា វិយ េុ សំ ទឡាំ អារមម ណំ អាទិ យតី តិ
ឧបាទានា ចប្រថា “ធម៌ ទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា ឧបាទាន្ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ប្រកាន្់ ន្ូ វអារមម ណ៍
ខាលំង្កាល គឺ មាំទាំ គរបីប្ជ្ជរថា លប្រៀរដូ ច្ពស់រឹ តកចង្ករ” ។
ចមន្ពិ តសពរ ថា ឧរ លន្ោះមាន្ន្័ យលប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ គឺ មាន្ន្័ យថា “ច្ូ េលៅ” ដូ ច្កន ុង្ោកយថា
“ឧរគមន្ំ ច្ូ េលៅ” ជ្ជលដើ មក៏ បាន្, មាន្ន្័ យថា “ជិ ត” ដូ ច្កន ុង្ោកយថា “ឧរគង្គ ំ ជិ តទលន្ល
គ្គ” ជ្ជលដើ មក៏ បាន្, មាន្ន្័ យថា “មាំទាំ” ឬ “ខាលំង្កាល” ដូ ច្កន ុង្ោកយថា “ឧបាោស ការខូច្
ច្ិ តតខាលំង្កាលលសច្កែី ច្លង្អៀតច្ង្អេ់ច្ិ តត ” ជ្ជលដើ ម, សពរ ថា ឧរ កន ុង្ោកយថា ឧបាទាន្ មាន្ន្័ យថា
ខាលំង្កាល មាំទាំ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ឧបាទាន្លន្ោះ លទើ រជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេប្រកាន្់ មាំ ឬមាន្ វច្ន្តថ ជ្ជ
ភាវសាធន្ៈ ក៏ បាន្ថា “លសច្កែី ប្រកាន្់ ខាលំង្កាល គឺ មាំទាំ (ន្ូ វអារមម ណ៍) លឈាមោះថា ឧបាទាន្”
ដូ លច្ន ោះ ។
ឧបាទាន្ គឺ កាម លឈាមោះថា កាមុ បាទាន្ ជ្ជការលោេដេ់ កិ លេសកាម គឺ កាមរាគៈ
ចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្ខាលំង្កាលន្ុ ោះឯង្ ថាជ្ជតួ ឧបាទាន្ លសច្កែី ថា រាគៈចដេខាលំង្កាលន្ុ ោះឯង្ បាន្
លឈាមោះថា កាម លប្ោោះអតថ ថា ប្បាថាន (ប្តូវការ) រាគៈលន្ោះ ជ្ជឧបាទាន្ផង្ លប្ោោះអតថ ថា ប្រកាន្់
មាំន្ូវអារមម ណ៍ផង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា កាមុ បាទាន្ ។
មា៉ាង្លទៀត លសច្កែី ប្រកាន្់ ខាលំង្កាល (ឬប្រកាន្់ មាំ) ន្ូ វកាម លឈាមោះថា កាមុ បាទាន្ ។ ជ្ជ
ការលោេដេ់ វតថ ុទាំង្ឡាយមាន្ រូ រ សំ លឡង្ជ្ជលដើ ម ថាជ្ជកាម លប្ោោះអតថ ថា សតវ ទាំង្ឡាយ
ប្បាថាន គឺ ប្តូវការរាគៈចដេជ្ជការប្រកាន្់ ខាលំង្កាលន្ូ វវតថ ុកាមទាំង្លនាោះ លឈាមោះថា កាមុ បាទាន្ ។
កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ោកយររស់អាច្ឆរយទាំង្ឡាយចដេថា “កាមតណ្ហ
ា ចដេមាន្កមាលំង្
លនាោះ លឈាមោះថា កាមុ បាទាន្”ដូ លច្ន ោះ រចមង្មិ ន្ប្តឹ មប្តូវ លប្ោោះមិ ន្ដូ ច្គានន្ឹ ង្វច្ន្តថ ចររទី ២ ថា
“ការប្រកាន្់ ខាលំង្កាលន្ូ វកាម លឈាមោះថា កាមុ បាទាន្” លប្ោោះោកយថា “កាម” កន ុង្លសច្កែី លន្ោះ បាន្

16
សម្ុចចយសង្គហវ ិភាគ ប្បរ ិសចេទទី ៧

លោេលហើ យថា ជ្ជវតថ ុ (វតថ ុកាម), លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លោកិ យសភាវធម៌ ណ្ហ ជ្ជទី តាំង្នន្លសច្កែី
ប្បាថានបាន្ លោកិ យសភាវធម៌ លនាោះ សុ ទធ ចតលឈាមោះថា ជ្ជវតថ ុកាមទាំង្អស់ ក៏ រ៉ាុចន្ត លោកិ យ
សភាវធម៌ ចដេជ្ជទី តាំង្នន្លសច្កែី ប្បាថានមិ ន្បាន្លនាោះមិ ន្មាន្លឡើយ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលោកិ យ
សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយសុ ទធ ចតជ្ជវតថ ុកាម សមដូ ច្ប្ពោះសារី រុតតលតថ រសចមែ ង្ទុ កកន ុង្ច្ូ ឡន្ិ លទរ ស
ថា “កតលម វតថ កា
ុ មា ? មនារិ កា រូ បា ។លរ។ សលពវ រិ កាមាវច្រា ធមាម សលពវ រិ រូ បាវច្រា ធមាម
សលពវ រិ អរូ បាវច្រា ធមាម តណ្ហ
ា វតថ កា
ុ
តណ្ហ
ា រមម ណ្ហ កាមន្ី យលដា ន្ រជន្ី យលដា ន្ មទន្ី យលដា ន្ កាមា ឥលម វុ ច្ចន្តិ វតថ កា
ុ មា”

(១)

ចប្រថា “វតថ ុកាម លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ។ បាន្ដេ់ រូ រជ្ជទី

គារ់ ច្ិ តត ។េ។ ធម៌ ជ្ជកាមាវច្រទាំង្អស់កែី , ធម៌ ជ្ជរូ បាវច្រទាំង្អស់កែី , ធម៌ ជ្ជអរូ បាវច្រ
ទាំង្អស់កែី ជ្ជវតថ ុនន្តណ្ហ
ា ជ្ជអារមម ណ៍នន្តណ្ហ
ា លឈាមោះថា កាម លដ្ឋយលសច្កែី ថា គរបី
ប្បាថាន លដ្ឋយលសច្កែី ថា គរបីលប្តកអរ លដ្ឋយលសច្កែី ថា គរបីប្សវឹ ង្ ទាំង្លន្ោះ លោកលៅថា
វតថ ុកាម” ដូ លច្ន ោះ ។ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ កាមុ បាទាន្ក៏ រចមង្ជ្ជលសច្កែី ប្រកាន្់ ខាលំង្កាលន្ូ វអារមម ណ៍
កន ុង្េូ មិ ៣ មាន្កាមាវច្រជ្ជលដើ មបាន្ប្គរ់ ោ៉ាង្ មិ ន្ចមន្ច្ំ លោោះចតជ្ជកាមាវច្ររ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះលទ ។
រ៉ាុ ចន្ត កាមតណ្ហ
ា ោ៉ាង្ខាលំង្កាលក៏ លដ្ឋយ មិ ន្ខាលំង្កាលក៏ លដ្ឋយ សុ ទធ ចតមាន្អារមម ណ៍ជ្ជកាមាវច្រ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្បាន្កាន្់ យកអារមម ណ៍ចដេជ្ជរូ បាវច្រ ឬអរូ បាវច្រ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រមិ ន្អាច្
លោេបាន្ថា ច្ំ លោោះកាមតណ្ហ
ា ចដេមាន្កមាលំង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លៅថា កាមុ បាទាន្ ចតប្គាន្់ ចតជ្ជ
ច្ំ ចណកមួ យនន្កាមុ បាទាន្ បាន្លសច្កែី ថា ទាំង្កាមតណ្ហ
ា ទាំង្រូ រតណ្ហ
ា ទាំង្អរូ រតណ្ហ
ា
កាេមាន្កមាលំង្ សុ ទធ ចតបាន្លឈាមោះថា កាមុ បាទាន្ ។
មា៉ាង្លទៀត ប្រសិ ន្លរើ កាមុ បាទាន្ គឺ កាមតណ្ហ
ា ចដេមាន្កមាលំង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះលសាត កាេ
លរើ ដូលច្ន ោះ កាមុ បាទាន្លន្ោះក៏ រចមង្ប្តូវអនាគាមិ មគគ េោះលៅ ចតលសច្កែី ពិត ជ្ជធម៌ ចដេប្តូវ
អរហតត មគគ េោះ មិ ន្ចមន្អនាគាមិ មគគ េោះលទ សមដូ ច្ចដេលោកលោេទុ កកន ុង្វិ សុទធិ មគគ

(១)

រិ . ៦៧ ទំ .៤១
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(ញណទសសន្វិ សុទធិ ន្ិ លទរ ស) ថា “ឧបាទាលន្សុ សលពវ សមបិ លោកិ យធមាមន្ំ វតថ កា
ុ មវលសន្
កាមាតិ អាគតតាត រូ បារូ ររាលគារិ កាមូ បាទាលន្ រតតិ , តសាម តំ ច្តុ តថ ញណវជឈំ ចប្រថា កន ុង្
រណ្ហ
ែ ឧបាទាន្ទាំង្ឡាយ សូ មបីរូររាគៈន្ិ ង្អរូ ររាគៈ (រូ រតណ្ហ
ា ន្ិ ង្អរូ រតណ្ហ
ា ន្ុ ោះឯង្) រចមង្
រារ់ រញ្ច ូេកន ុង្កាមូ បាទាន្ លប្ោោះលោកិ យធម៌ ទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្ មកលហើ យថា “កាម” លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ជ្ជវតថ ុកាម លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ កាមុ បាទាន្លនាោះ លទើ រជ្ជឧបាទាន្ចដេញណ ទី ៤ (អរហតត មគគ ញណ) គរបីប្រហារ” ដូ លច្ន ោះ ។
ទិ ដាិ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះថា “អតាតន្ិ ង្លោកលទៀង្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ទិ ដាិ ,
ទិ ដាិ លនាោះ ជ្ជឧបាទាន្មា៉ាង្ផង្ចដរ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា ទិ ដា បា
ុ ទាន្ បាន្ដេ់ ទិ ដាិ
ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលរឿយៗ លហើ យមាន្កមាលំង្លឡើង្កន ុង្កាេខាង្លប្កាយន្ុ ោះឯង្ ។ មា៉ាង្លទៀត
ទិ ដាិ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅខាង្លប្កាយៗ ចដេមាន្កមាលំង្លហើ យ លឈាមោះថា ទិ ដា បា
ុ ទាន្ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ការប្រកាន្់ ទិ ដាិ មុន្ៗ ។
ការច្ឆរ់ ប្រកាន្់ ខាលំង្កាលន្ូ វសី េន្ិ ង្វតត ោ៉ាង្លន្ោះថា

“លសច្កែី ររិ សុទធិ ច្ឆកសង្ារវដែ

រចមង្មាន្បាន្លដ្ឋយសី េលន្ោះ លដ្ឋយវតត លន្ោះ ររស់អាតាមអញ” ដូ លច្ន ោះ លឈាមោះថា សី េពវ តុបាទាន្ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យសី េពវ តុបាទាន្លន្ោះ តាមទំ ន្ង្សី េពវ តររាមាសកាយគន្ថ ៈខាង្លដើ មលនាោះច្ុ ោះ

លផសង្គានប្តឹ មចតថា

លនាោះជ្ជគន្ថ ៈ

ច្ំ ចណកលន្ោះជ្ជ

ឧបាទាន្ លសច្កែី ថា ជ្ជការប្រកាន្់ ខាលំកាលន្ូ វសី េពវ តៈ (សី េន្ិ ង្វតត ) ។
មា៉ាង្លទៀត សូ មបីទិដាិ ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេប្រកាន្់ សី េន្ិ ង្វតត លនាោះ ក៏ លឈាមោះ
ថា សី េពវ តៈ លដ្ឋយអារមម ណលវាហារ ដូ ច្ឈាន្ចដេលកើ តពី រឋវី កសិ ណភាវនា ក៏ លឈាមោះ
ថា រឋវី កសិ ណដូ លច្ឆនោះ ទិ ដាិ ចដេលឈាមោះថា សី េពវ តៈ លនាោះជ្ជឧបាទាន្ផង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
លទើ រលឈាមោះថា សី េពវ តុបាទាន្ ។
អតាតន្ុ ទិដាិ (ការយេ់ លឃើ ញថាជ្ជអតាត) អាការទាំង្ ២០ ចដេចញកច្ឆកខន្ធ ន្ិ ង្មិ ន្
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ចញកច្ឆកខន្ធ

(១)

ចដេដេ់ ន្ូ វការសលគ្គោះច្ូ េកន ុង្ទិ ដាិ ២ ោ៉ាង្ គឺ សសសតទិ ដាិ លសច្កែី យេ់

លឃើ ញថាលទៀង្ ន្ិ ង្ឧលច្ា ទទិ ដាិ លសច្កែី យេ់ លឃើ ញថាសូ ន្យ ន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា អតត វាទៈ លប្ោោះ
ជ្ជលហតុ ឲ្យសតវ លោេដេ់ អតាត (ឬលោេអោះអាង្អតាត) អតត វាទៈ លនាោះជ្ជឧបាទាន្ផង្ លប្ោោះ
លហតុ លនាោះលឈាមោះថា អតត វាទុ បាទាន្ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
កន ុង្រណ្ហ
ែ ឧបាទាន្ចដេជ្ជទិ ដាិ ទាំង្ឡាយ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា លវៀរទិ ដាិ ចដេដេ់ ន្ូ វ
ការរារ់ ថាជ្ជសី េពវ តុបាទាន្ ន្ិ ង្អតត វាទុ បាទាន្លច្ញ ទិ ដាិ ដ៏លសសសូ មបីទាំង្អស់សុ ទធ ចត
ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជ ទិ ដា ុបាទាន្ ។
អធិ រាយន្ី វរណៈ ៥
ោកយថា ន្ី វរណៈ មាន្វច្ន្តថ ថា ច្ិ តតំ ន្ី វរន្តិ ររិ លោន្ន្ធ ន្តីតិ ន្ី វរណ្ហ ចប្រថា
“ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្កាមឆន្រ ៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ន្ី វរណៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា រារាំង្ គឺ រួ ររឹ តទុ ក
ន្ូ វច្ិ តត” ដូ លច្ន ោះ លសច្កែី ថា រារាំង្ គឺ រួ ររឹ ត បាន្ដេ់ ឃាត់ ឃាំង្ រារាំង្ន្ូ វកុ សេច្ិ តតចដេ
គរបីលកើ តលឡើង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ឈាន្ជ្ជលដើ ម គឺ មិ ន្ឲ្យកុ សេច្ិ តតលកើ តលឡើង្បាន្ លដ្ឋយ
ប្រការលនាោះ ។ ោកយថា ជ្ជលដើ ម កន ុង្ោកយថា ឈាន្ជ្ជលដើ ម គរបីរួមយកមគគ ច្ូ េមកផង្
អធិ រាយថា កន ុង្ការច្លប្មើ ន្សមថ ធម៌ ទាំង្លន្ោះលកើ តលឡើង្លហើ យរចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយ
ប្រការចដេរារាំង្ន្ូ វការលកើ តលឡើង្នន្ឈាន្ លដ្ឋយមាន្ការលកើ តលឡើង្លរឿយៗ ក៏ កាត់ រន្ថ យ
កមាលំង្ររស់សមាធិ តាំង្អំ ពីលដើ ម មិ ន្ឲ្យសមាធិ លនាោះមាន្កមាលំង្ច្លប្មើ ន្លឡើង្តជ្ជរ់ គានលៅ
រហូ តជ្ជរច្ច័ យលដើ មបីការលកើ តលឡើង្នន្អរបនាឈាន្

ឬសូ មបីឧរច្ឆរឈាន្កន ុង្កាេខាង្-

លប្កាយ ច្ំ ចណកខាង្វិ រសសនា រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីរារាំង្ន្ូ វការលកើ តលឡើង្នន្មគគ លដ្ឋយ
ការចដេប្គរសង្កត់លរឿយៗ

(១)

ក៏ កាត់ រន្ថ យកមាលំង្ររស់សមាធិ ន្ុ ោះឯង្ ចដេជ្ជរច្ច័ យដេ់

លឈាមោះថា ចញកច្ឆកខន្ធ គឺ អតាត ជ្ជោ៉ាង្ដនទពីខន្ធ , លឈាមោះថា មិ ន្ចញកច្ឆកខន្ធ គឺ ខន្ធ ោ៉ាង្ណ្ហ អតាតក៏ ោ៉ាង្

លនាោះ, អតាតោ៉ាង្ណ្ហ ខន្ធ ក៏ោ៉ាង្លនាោះ ។
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វិ រសសនាលនាោះ

ជ្ជលហតុ ឲ្យវិ រសសនាចដេលៅមិ ន្ទាន្់ លកើ តលឡើង្រចមង្លកើ តលឡើង្មិ ន្បាន្

សូ មបីចដេលកើ តលឡើង្បាន្លហើ យ ក៏ ន្ឹង្វិ នាសលៅ ទាំង្មិ ន្អាច្ន្ឹ ង្លធវើ ឲ្យច្លប្មើ ន្លឡើង្រហូ ត
ដេ់ បាន្សលប្មច្មគគ លទើ រលោេបាន្ថា រារាំង្ទាំង្ឈាន្ រារាំង្ទាំង្មគគ ។
កាម គឺ រាគៈចដេមាន្ប្រមាណនប្កចេង្កន ុង្កាមគុ ណ ៥ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជឆន្រ ៈ (តណ្ហ
ា ឆន្រ ៈ)
លប្ោោះមាន្សភាវៈលពញច្ិ តតកន ុង្អារមម ណ៍ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា កាមឆន្រ ៈ , កាមឆន្រ ៈ
ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជន្ី វរណៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រ លឈាមោះថា កាមឆន្រ ន្ីវរណៈ អាការចដេរារាំង្នន្
កាមឆន្រ ន្ីវរណៈលនាោះ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ

កាេច្ិ តតប្តូវកាមឆន្រ ៈរួ ររឹ តឲ្យលប្តកអរកន ុង្កាមគុ ណ

លហើ យ ច្ិ តតសនាែន្ក៏ មិន្រល្អន្លៅកន ុង្រដិ រទាចដេរគញ្ញចសន្ូ វប្កចសនន្លសច្កែី លប្តកអរ
លនាោះ ។
សភាវធម៌ លឈាមោះថា ពាបាទ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជលហតុ ឲ្យច្ិ តតដេ់ ន្ូ វលសច្កែី វិនាស
បាន្ដេ់ លទាសៈ ៩ ោ៉ាង្ លប្ោោះលកើ តពី អាឃាតវតថ ុ ៩ ោ៉ាង្ ដូ ច្ជ្ជ លប្កាធខឹង្លគលប្ោោះគិ តថា
លគបាន្លធវើ លសច្កែី វិនាសដេ់ អាតាមអញលហើ យដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ឬ ១០ ោ៉ាង្ មួ យអលន្លើ លដ្ឋយ
លទាសៈចដេលកើ តពី ឋាន្ៈ (លហតុ ) ចដេមិ ន្សមគួ រ ដូ ច្ជ្ជខឹង្លេល ៀង្ធាលក់ កំលៅចដេលៅែខាលំង្
ជ្ជលដើ ម ពាបាទន្ុ ោះឯង្ ជ្ជន្ី វរណៈមា៉ាង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ពាបាទន្ី វរណៈ
អាការចដេរារាំង្នន្ពាបាទន្ី វរណៈលនាោះ

ោ៉ាង្លន្ោះគឺ

កាេច្ិ តតប្តូវពាបាទន្ី វរណៈ

ប្គរសង្កត់ ច្ិ តតសនាែន្ដេ់ ន្ូ វអាការលប្គាតប្គាតលប្ោោះលសច្កែី ថានំង្ថានក់ លនាោះលហើ យ រចមង្
មិ ន្ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយេអ កន ុង្សមាមរដិ រទាចដេគួ រដេ់ ច្ិ តតចដេសង រ់ ប្រណីតទាំង្លនាោះ ។
ថី ន្ៈ ន្ិ ង្មិ ទធៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជន្ី វរណៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ថី ន្មិ ទធន្ី វរណៈ
ថី ន្ៈន្ិ ង្មិ ទធៈលធវើ ភាពធង ន្់ដេ់ កាយ (នាមកាយ) ន្ិ ង្ច្ិ តត កាេកាយន្ិ ង្ច្ិ តតប្តូវថី ន្ៈន្ិ ង្មិ ទធៈ
ប្គរសង្កត់ ការញុំង្ច្ិ តតឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្រដិ រទាចដេប្បាថានរចមង្ជ្ជភារៈធង ន្់ ដូ ច្កន ុង្ប្គា
ចដេរុ គគេេី ររស់ធង ន្់លឡើង្កំពូេេន ំ ដូលច្ន ោះ រចមង្ដេ់ ន្ូ វអាការដូ ច្ជ្ជ រួ ញរាមិ ន្ប្រប្ពឹ តត
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លៅកន ុង្រដិ រទាទាំង្លនាោះលឡើយ ផេចដេគួ រប្បាថានចដេគរបីសលប្មច្លដ្ឋយរដិ រទាលនាោះ
លទើ រសលប្មច្បាន្លដ្ឋយេំ បាក លន្ោះគឺ អាការចដេរារាំង្នន្ថី ន្មិ ទធន្ី វរណៈ ។
ឧទធ ច្ច ៈន្ិ ង្កុ កកុច្ចៈលនាោះ ជ្ជន្ី វរណៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ឧទធ ច្ច កុកកច្
ុ ច ន្ីវរណៈ
ចមន្ពិ ត កាេច្ិ តតមាន្ភាពប្ច្រូ កប្ច្រេ់ មិ ន្សង រ់ លប្ោោះប្តូវលសច្កែី រាយមាយ ន្ិ ង្លសច្កែី
រសារ់ រសេ់ ប្គរសង្កត់

ច្ិ តត លនាោះក៏ ន្ឹង្្កលច្ញលៅលប្ៅផល ូវ

មិ ន្សប្ង្ួមលដ្ឋយេអ កន ុង្

អារមម ណ៍ចដេគួ រមន្សិ ការ រចមង្មិ ន្ជ្ជរច្ច័ យលដើ មបីលសច្កែី សលប្មច្នន្អរបនា លន្ោះគឺ
អាការរារាំង្នន្ឧទធ ច្ច ៈន្ិ ង្កុ កកុច្ចន្ីវរណៈ ។
លសច្កែី សង្ស័យចដេបាន្រច្ច័ យលកើ តលឡើង្ កន ុង្ប្គាចដេប្ពោះលោគាវច្រប្បារពធ ឈាន្រដិ រទាជ្ជលដើ មន្ុ ោះឯង្ ជ្ជន្ី វរណៈ លទើ រលឈាមោះថា វិ ច្ិកិច្ឆាន្ី វរណៈ មាន្ ៨ ោ៉ាង្តាមឋាន្ៈ
ចដេលកើ តលឡើង្ បាន្ដេ់ លសច្កែី សង្ស័យកន ុង្ប្ពោះពុ ទធជ្ជលដើ ម ឬមាន្ ១៦ ោ៉ាង្តាមឋាន្ៈ
ចដេលកើ តលឡើង្ គឺ ឧបាទាន្កខ ន្ធចដេប្រប្ពឹ តតលៅ កន ុង្កាេទាំង្ ៣ បាន្ដេ់ លសច្កែី សង្ស័យ
ថា “កន ុង្អតី តកាេ អាតាមអញធាលរ់ មាន្លហើ យឬហន ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
គរបីប្ជ្ជរថា កាេមាន្លសច្កែី សង្ស័យលកើ តលឡើង្លហើ យ សទាធររស់ប្ពោះលោគី អន ក
មាន្លសច្កែី សង្ស័យថា “លសច្កែី ពិតោ៉ាង្លន្ោះឬហន ឬថាមិ ន្ចមន្ោ៉ាង្លន្ោះលទ” ដូ លច្ន ោះ រចមង្
ជ្ជធមម ជ្ជតិ លខសោយកមាលំង្ សូ មបីធម៌ ដនទមាន្វី រិយៈជ្ជលដើ ម ចដេន្ឹ ង្គរបីប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយ
េអ ដេ់ អន កមាន្សទាធមុ ន្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពលខសោយកមាលំង្លៅផង្ចដរ រដិ រទាចដេ
លខសោយកមាលំង្រចមង្មិ ន្ញុំង្ប្រលោជន្៍ ចដេគរបីប្បាថានឲ្យសលប្មច្បាន្ លន្ោះគឺ អាការចដេ
រារាំង្នន្វិ ច្ិកិច្ឆាន្ី វរណៈ ។
អវិ ជ្ជាគឺ លសច្កែី មិន្ដឹ ង្កន ុង្សច្ច ៈ ៤ មាន្ទុ កខ ជ្ជលដើ ម ឬកន ុង្ឋាន្ៈ ៨ គឺ កន ុង្សច្ច ៈ ៤ ទាំង្
លនាោះ កន ុង្ធម៌ ជ្ជច្ំ ចណកអតី ត កន ុង្ធម៌ ជ្ជច្ំ ចណកអនាគត កន ុង្ធម៌ ទាំង្ជ្ជច្ំ ចណកអតី តទាំង្
ជ្ជច្ំ ចណកអនាគត ន្ិ ង្កន ុង្រច្ច ោការ (រដិ ច្ចសមុ រាទន្ុ ោះឯង្) លឈាមោះថា អវិ ជ្ជាន្ី វរណៈ
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លសច្កែី ថា កាេអវិ ជ្ជាលកើ តលឡើង្ប្គរសង្កត់ ក៏ លឈាមោះថា រារាំង្ លដ្ឋយការលធវើ សតវ ចដេប្តូវ
ប្គរសង្កត់លនាោះឲ្យវលង្វង្កន ុង្រដិ រទាលនាោះ ដូ លច្ន ោះ ។
សួ រថា លប្ោោះលហតុ អវី ប្ពោះអង្គលទើ រប្ទង្់ប្តាស់រួ មធម៌ ២ ោ៉ាង្ ច្ូ េទុ កលដ្ឋយភាពជ្ជ
ន្ី វរណៈចតមួ យ គឺ ប្ទង្់ប្តាស់រួ មធម៌ ២ ោ៉ាង្គឺ ថី ន្ៈ ន្ិ ង្មិ ទធៈ លដ្ឋយភាពជ្ជន្ី វរណៈចតមួ យ
គឺ ថី ន្មិ ទធន្ី វរណៈ, ន្ិ ង្ប្ទង្់ប្តាស់រួ មធម៌ ២ ោ៉ាង្គឺ ឧទធ ច្ច ៈន្ិ ង្កុ កកុច្ចៈ លដ្ឋយភាពជ្ជន្ី វរណៈ
ចតមួ យ គឺ ឧទធ ច្ច កុកកុច្ចន្ីវរណៈ ដូ លច្ន ោះ ?
លឆលើ យថា លប្ោោះធម៌ ទាំង្ ២ ោ៉ាង្ មួ យពួ កៗ មាន្កិ ច្ច អាហារ ន្ិ ង្ធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ
ដូ ច្គាន ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ធម៌ ២ ោ៉ាង្ដំ រូង្ គឺ ថី ន្ៈន្ិ ង្មិ ទធៈ រចមង្មាន្កិ ច្ចដូ ច្គាន គឺ ការលធវើ ច្ិតតុរាទ
ឲ្យរួ ញរា, មាន្អាហារដូ ច្គាន គឺ លសច្កែី ខាិេប្ច្អូ សន្ិ ង្លសច្កែី ទប្មន្់ ជ្ជអាហារ (ជ្ជលហតុ )
ន្ិ ង្មាន្ធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ ដូច្គាន គឺ លសច្កែី ពាោម ។
ធម៌ ២ ោ៉ាង្ខាង្លប្កាយ គឺ ឧទធ ច្ច ៈន្ិ ង្កុ កកុច្ចៈ រចមង្មាន្កិ ច្ចដូ ច្គាន គឺ លធវើ លសច្កែី មិន្សង រ់
ដេ់ ច្ិ តតុរាទ

មាន្អាហារដូ ច្គាន

គឺ ការន្ឹ កដេ់ លសច្កែី វិនាសញតិ ជ្ជលដើ ម

ឬន្ឹ កដេ់

រេិ លោធធម៌ ទាំង្ឡាយ ន្ិ ង្មាន្ធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ ដូច្គាន គឺ លសច្កែី សងរ់ ។ លប្ោោះធម៌ ២
ោ៉ាង្លនាោះ មួ យពួ កៗ មាន្កិ ច្ច អាហារ ន្ិ ង្ធម៌ ចដេរដិ រកខ ដូច្គាន ដូ ច្លោេមកលន្ោះ
ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគលទើ រប្ទង្់ប្តាស់រួ មច្ូ េជ្ជន្ី វរណៈចតមួ យ ។
សួ រលទៀតថា

កន ង្
ុ ការលោេដេ់ ធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ ច្ំលោោះអង្គឈាន្

ប្ពោះដ៏ មាន្-

ប្ពោះភាគប្ទង្់ប្តាស់ន្ី វរណៈទុ កប្តឹ មចត ៥ ោ៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះកន ុង្ប្ពោះសូ ប្តជ្ជលប្ច្ើ ន្ មិ ន្មាន្
អវិ ជ្ជាន្ី វរណៈ លប្ោោះលហតុ អវី កន ុង្ទី លន្ោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេន្ី វរណៈទុ ក ៦ ោ៉ាង្
លដ្ឋយមាន្អវិ ជ្ជាន្ី វរណៈ ជ្ជទី ៦ ផង្ចដរ ?
លឆលើ យថា ចមន្ពិ ត សូ មបីន្ីវរណៈ ៦ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ប្តាស់ទុ ក គឺ សចមែ ង្កន ុង្
គមពី រធមម សង្គណី ថា “កតលម ធមាម ន្ី វរណ្ហ ? ឆ ន្ី វរណ្ហ កាមច្ា ន្រន្ីវរណំ, ពាបាទន្ី វរណំ,
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ថី ន្មិ ទធន្ី វរណំ, ឧទធ ច្ច កុកកច្
ុ ច ន្ីវរណំ, វិ ច្ិកិច្ឆាន្ី វរណំ, អវិ ជ្ជាន្ី វរណំ(១) ចប្រថា ពួ កធម៌ ជ្ជ
ន្ី វរណៈ (ធម៌ ជ្ជរនាំង្) លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? ន្ី វរណៈ ៦ គឺ កាមឆន្រ ន្ីវរណៈ ពាបាទន្ី វរណៈ
ថី ន្មិ ទធន្ី វរណៈ ឧទធ ច្ច កុកកុច្ចន្ីវរណៈ វិ ច្ិកិច្ឆាន្ី វរណៈ អវិ ជ្ជាន្ី វរណៈ” ។
លប្ោោះលហតុ លនាោះ អង្គឈាន្ទាំង្ឡាយមាន្ ៥ ោ៉ាង្ មាន្វិ តកក ៈជ្ជលដើ ម លហើ យអង្គឈាន្
ទាំង្លន្ោះ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីប្គរសង្កត់ធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ គឺ ន្ី វរណៈ លដ្ឋយពិ លសស
លដ្ឋយប្រការចដេអង្គឈាន្ គឺ វិ តកក ៈប្គរសង្កត់ថី ន្មិ ទធន្ី វរណៈជ្ជលដើ ម លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រ
ប្ទង្់ប្តាស់ន្ី វរណៈចដេជ្ជរដិ រកខ ទុកប្តឹ មចត ៥ ោ៉ាង្ ចដេជ្ជគូ រដិ រកខ ច្ំលោោះអង្គឈាន្
ន្ី មួយៗ មិ ន្បាន្ប្តាស់អវិ ជ្ជាន្ី វរណៈទុ ក លប្ោោះអវិ ជ្ជាមិ ន្ជ្ជរដិ រកខ លដ្ឋយពិ លសសច្ំ លោោះ
អង្គឈាន្ណ្ហមួ យ ដូ ច្ថី ន្មិ ទធជ្ជលដើ មលឡើយ មា៉ាង្លទៀត រដិ រទាប្គាន្់ ចតលធវើ ឈាន្ឲ្យលកើ ត
លឡើង្ មិ ន្ចមន្ជ្ជរដិ រទាប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីកមាចត់ អវិ ជ្ជា លប្ោោះសូ មបីមិន្មាន្ការកមាចត់ អវិ ជ្ជា
មកតាមេំ ដ្ឋរ់ ក៏ ជ្ជរដិ រទាចដេឲ្យសលប្មច្អរបនា គឺ ឈាន្បាន្ ។ លប្ោោះប្ទង្់សមលឹ ង្ដេ់
រដិ រទាចដេឲ្យសលប្មច្អរបនា គឺ មគគ ជ្ជរដិ រទាចដេគរបីប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីការដឹ ង្ចដេ
មាន្ការកមាចត់ អវិ ជ្ជាតាមេំ ដ្ឋរ់

ប្រសិ ន្លរើ លៅមាន្អវិ ជ្ជាប្គរសង្កត់រញ្ញារចមង្មិ ន្លកើ ត

លឡើង្ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ រដិ រទាលន្ោះក៏ មិន្ជ្ជលហតុ ឲ្យសលប្មច្អរបនា គឺ មគគ បាន្លឡើយ ។ លប្ោោះ
ដូ លច្ឆនោះ លោេបាន្ថា សប្មារ់ ការរដិ រតតិ លដើ មបីសលប្មច្មគគ ចដេជ្ជការច្លប្មើ ន្វិ រសសនា
លនាោះ លប្ៅពី ធម៌ ៥ ោ៉ាង្មាន្ថី ន្មិ ទធៈជ្ជលដើ ម ជ្ជន្ី វរណៈ លហើ យក៏ លៅមាន្អវិ ជ្ជាលន្ោះ ជ្ជ
ន្ី វរណៈមួ យលទៀតផង្ចដរ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ សមលឹ ង្ដេ់ រដិ រទាលន្ោះលហើ យ
លទើ រប្តាស់ន្ី វរណៈទុ ក ៦ ោ៉ាង្ កាេលរើ ដូលច្ន ោះរចមង្លោេបាន្ថា ប្ទង្់ប្តាស់ន្ី វរណៈ
៥ ោ៉ាង្សប្មារ់ ឈាន្រដិ រទា ឬការច្លប្មើ ន្សមថៈ, ប្ទង្់ប្តាស់ ន្ី វរណៈ ៦ ោ៉ាង្ សប្មារ់
មគគ រដិ រទា ឬការច្លប្មើ ន្វិ រសសនា ។

(១)

រិ .៧៩ ទំ .១៧៦
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មា៉ាង្លទៀត កាេមិ ន្សមលឹ ង្រដិ រទាចដេលផសង្គានទាំង្លន្ោះ សមលឹ ង្ច្ំ លោោះភាពចដេធម៌
ទាំង្លន្ោះជ្ជលប្គឿង្រារាំង្រដិ រទាចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ គរបីប្ជ្ជរថា សូ មបីអវិ ជ្ជាក៏ មាន្ សភាវៈជ្ជ
លប្គឿង្រារាំង្បាន្ដូ ច្គាន កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ប្ទង្់ លទើ រនាំច្ូេមករួ មទុ កជ្ជពួ កន្ី វរណៈ លហើ យ
ប្តាស់ន្ី វរណៈទុ ក ៦ ោ៉ាង្ ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយ អន្ុ ស័យ ៧
ោកយថា អន្ុ ស័យ មាន្វច្ន្តថ ថា អរបហី ន្លតថ ន្ អន្ុ អន្ុ សនាតលន្ លសន្តី តិ អន្ុ សោ
ចប្រថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា អន្ុ ស័យ លប្ោោះមាន្អតថ ថា លដកលៅកន ុង្
សនាតន្ជ្ជរ់ ជ្ជន្ិ ច្ច (លដកសមង ំ លៅកន ុង្សនាតន្) លដ្ឋយអតថ ថា ជ្ជកិ លេសចដេលៅមិ ន្ទាន្់ បាន្
េោះ” ដូ លច្ន ោះ ។ លសច្កែី ថា បាន្លហតុ ចដេសមគួ រលហើ យក៏ លកើ តលឡើង្ ចមន្ពិ តកិ លេស
ទាំង្ឡាយចដេមិ ន្ទាន្់ បាន្េោះ ន្ឹ ង្លកើ តលឡើង្កាេលរើ មាន្លហតុ រចមង្ហាក់ ដូ ច្ជ្ជលដក
សមង ំ លៅកន ុង្សនាតន្ អាប្ស័ យការកំណត់ ដូ ច្លោេលន្ោះ លៅកិ លេសទាំង្លន្ោះថា “អន្ុ ស័យ”
ន្ិ ង្លប្ោោះសមលឹ ង្ដេ់ ការលកើ តលឡើង្

កាេបាន្លហតុ លន្ោះ

គួ រជ្ជលហតុ ឲ្យសំ គាេ់ ថា

ជ្ជ

កិ លេសអនាគត រ៉ាុ ចន្ត លឈាមោះថា សង្ខតធម៌ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ លដ្ឋយកាេ ន្ឹ ង្មិ ន្ប្រប្ពឹ តត
លៅជ្ជរ់ លដ្ឋយកាេចតមួ យលទ តាមពិ ត រចមង្ប្តូវកាេទាំង្ ៣ ប្គរសង្កត់ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
កិ លេសសូ មបីជ្ជអតី ត ជ្ជរច្ច ុរបន្ន ក៏ លៅចតជ្ជអន្ុ ស័យន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះមាន្ការលកើ តលឡើង្
កាេលរើ មាន្លហតុ ជ្ជសភាវៈន្ុ ោះឯង្ មា៉ាង្លទៀត សូ មបីកិលេសជ្ជអតី ត ជ្ជរច្ច ុរបន្ន ក៏ ជ្ជ
កិ លេសអនាគតមុ ន្លនាោះន្ុ ោះឯង្

កាេកិ លេសអនាគតលន្ោះបាន្ការកំណត់ ថាជ្ជអន្ុ ស័យ

លហើ យ កាេកិ លេសដូ ច្គានលន្ោះ ប្បាកដច្ំ លោោះមុ ខជ្ជរច្ច ុរបន្ន , កន្ល ង្លៅលហើ យជ្ជអតី ត ន្ឹ ង្
ជ្ជការចដេផុ តច្ឆកភាពជ្ជអន្ុ ស័យលប្ោោះកាេចដេផ្លលស់រែ ូរលៅជ្ជរច្ច ុរបន្ន ឬអតី តបាន្
ដូ ច្លមែ ច្ ។ សរុ រលសច្កែី ថា ន្ឹ ង្ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជអន្ុ ស័យ ឬមិ ន្ចមន្ជ្ជអន្ុ ស័យមិ ន្
បាន្ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យកាេលទ ។
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សួ រថា “ោកយថា លដកសមង ំ លៅកន ង្
ុ សនាតន្លន្ោះ លោកអធិ រាយថា លដ្ឋយអតថ ថា ជ្ជ
កិ លេសចដេមិ ន្ទាន្់ បាន្េោះ ដូ លច្ន ោះមិ ន្ចមន្ឬ លរើ ដូលច្ឆនោះ កិ លេសណ្ហៗ លរើ មិន្ទាន្់ បាន្
េោះ

កិ លេសទាំង្លនាោះសុ ទធ ចតជ្ជប្រលេទអន្ុ ស័យទាំង្អស់លៅលហើ យឬ

?

បាន្ន្័ យថា

កិ លេសចដេមិ ន្ទាន្់ បាន្េោះ មិ ន្លឈាមោះថាជ្ជអាសវៈ មិ ន្លឈាមោះថាជ្ជឱឃៈជ្ជលដើ ម រ៉ាុ ចន្ត
សុ ទធ ចត លឈាមោះថា អន្ុ ស័យ” ?
លឆលើ យថា “ធម៌ ទាំង្លនាោះ មិ ន្លឈាមោះថាអន្ុ ស័យ លដ្ឋយលហតុ ប្តឹ មចតជ្ជកិ លេសចដេ
មិ ន្ទាន្់ បាន្េោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះលទ ោកយលោេថាជ្ជកិ លេសចដេមិ ន្ទាន្់ បាន្េោះលន្ោះ ប្តឹ មចតជ្ជ
ោកយអធិ រាយររស់ោកយថា លដកសមង ំ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ, គរបីប្ជ្ជរថា កិ លេសពួ កណ្ហដេ់ ន្ូ វ
ភាពមាន្កមាលំង្ (មាន្ភាពខាលំង្កាល) លដ្ឋយភាពជ្ជធម៌ ចដេប្តូវេោះ ន្ិ ង្េោះបាន្េំ បាកកាេ
េោះបាន្លហើ យ កិ លេសទាំង្ឡាយប្រលេទដនទៗ មាន្អាសវៈជ្ជលដើ ម ក៏ ន្ឹង្ប្តូវេោះលៅ
លដ្ឋយេអ សង្ារវដែ រចមង្ឈរ់ ប្រប្ពឹ តតលៅ ចតកាេលៅមិ ន្ទាន្់ បាន្េោះ កិ លេសទាំង្លនាោះ
លោកលៅថា អន្ុ ស័យ តាមលសច្កែី ដូច្បាន្លោេមកលហើ យ ភាពមាន្កមាលំង្នន្អន្ុ ស័យ
លធវើ ឲ្យ អន្ុ ស័យលន្ោះជ្ជកិ លេសចដេេោះបាន្លដ្ឋយេំ បាកនប្កចេង្លនាោះ រណឌិតរចមង្ដឹ ង្
បាន្ កាេបាន្ពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញរដិ រទាចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីេោះអន្ុ ស័យលន្ោះ ចដេជ្ជ
រដិ រទាលធវើ ន្ូ វរញ្ញាដឹ ង្ន្ូ វសច្ច ធម៌ ឲ្យលកើ តលឡើង្ រញ្ញាលន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ចដេជ្ជរដិ រកខ ច្ំលោោះ
អន្ុ ស័យ សមដូ ច្ចដេលោកលោេទុ កកន ុង្វិ សុទធិ មគគ ថា “រញ្ញាយ អន្ុ សយរដិ រលកាខ រកាសិ លតា” ចប្រថា “ធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ ច្ំលោោះអន្ុ ស័យ ចដេប្ទង្់ប្រកាសទុ កលហើ យលដ្ឋយ
រញ្ញា” ដូ លច្ន ោះ ។ រញ្ញាចដេដឹ ង្ន្ូ វសច្ច ធម៌ លន្ោះ លធវើ ឲ្យលកើ តបាន្េំ បាក ច្លប្មើ ន្បាន្េំ បាក
ចដេរញ្ញាក់ ឲ្យលឃើ ញថា កិ លេសចដេលឈាមោះថាអន្ុ ស័យលន្ោះ ជ្ជធម៌ ចដេេោះបាន្េំ បាក
នប្កចេង្

ចដេលោេមកលន្ោះគឺ

ភាពមាន្កមាលំង្េោះបាន្លដ្ឋយេំ បាកនន្ធម៌ ទាំង្ឡាយ

មាន្លោេៈជ្ជលដើ ម ចដេជ្ជលហតុ ឲ្យធម៌ ទាំង្លន្ោះលដកសមង ំ លៅកន ុង្សនាតន្ ចដេប្ពោះអង្គប្ទង្់
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អាប្ស័ យជ្ជការកំណត់ រញ្ា តតិន្ូ វធម៌ ទាំង្លន្ោះថា អន្ុ ស័យ” ។
កន ុង្ោកយថា លដកសមង ំ នន្អន្ុ ស័យលន្ោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា អន្ុ ស័យលន្ោះរចមង្លដក
សមង ំ លដ្ឋយអាការ ២ ោ៉ាង្ គឺ លដ្ឋយជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាន ១, លដ្ឋយការលធវើ (ធម៌ លនាោះៗ) ឲ្យ
ជ្ជអារមម ណ៍ ១ ។ លសច្កែី លន្ោះសមតាមចដេលោកលោេទុ កកន ុង្គមពី រអដា កថាយមកថា
“លសា រលន្ស អកុ សេសុ ខុលរកាខលវទនាសុ សហជ្ជតវលសន្ ច្ អារមម ណវលសន្ ច្ឆតិ
ទវី ហាកាលរហិ អន្ុ លសតិ ” ចប្រថា “កាមរាគាន្ុ ស័យលន្ោះ រចមង្លដកសមង ំ លដ្ឋយអាការ ២ ោ៉ាង្
គឺ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មគានកន ុង្សុ ខលវទនា ន្ិ ង្ឧលរកាខលវទនាចដេជ្ជអកុ សេ
ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា លដកសមង ំ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាន គឺ លដកសមង ំ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
ជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មគានកន ុង្អកុ សេច្ិ តតុរាទ ១២ ដួ ង្ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ តាមសមគួ រដេ់ ការលកើ ត
លឡើង្បាន្ ។
ោកយថា លដកសមង ំ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ លសច្កែី ថា សូ មបីការលធវើ ធម៌
លនាោះៗ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ កាន្់ យកធម៌ លនាោះៗ ជ្ជអារមម ណ៍ ក៏ លឈាមោះថា ជ្ជការលដកសមង ំ
អន្ុ ស័យទាំង្ឡាយ រចមង្លដកសមង ំ កនុង្ធម៌ ប្រច្ឆំេូមិ ៣ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លវៀរលោកុ តតរធម៌ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ការលកើ តលឡើង្កាន្់ យកធម៌ ប្រច្ឆំេូមិ ៣ លនាោះៗ ជ្ជអារមម ណ៍ ។
កាមរាគៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជអន្ុ ស័យ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា កាមរាគាន្ុ ស័យ បាន្
ដេ់ លោេៈចដេជ្ជកាមតណ្ហ
ា ចដេដេ់ ន្ូ វអាការរារ់ ថាជ្ជការលដកសមង ំ ន្ុោះឯង្ ។ កាមរាគាន្ុ ស័យលន្ោះ រចមង្លដកសមង ំ កនុង្លោេសហគតច្ិ តត ៨ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌ ចដេលកើ ត
រួ មគាន ច្ំ ចណកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ កាមរាគាន្ុ ស័យលន្ោះ រចមង្លដកសមង ំ
កន ុង្ររិ តតធម៌ (កាមាវច្រធម៌ ) ច្ំ លោោះចដេជ្ជឥដ្ឋារមម ណ៍រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្
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គមពី រវិ េង្គថា “យំ លោលក រិ យរូរំ សាតរូ រំ ឯតថ សតាតន្ំ រាគាន្ុ សលោ អន្ុ លសតិ (១) ចប្រថា
ឥដ្ឋារមម ណ៍ណ្ហ កន ុង្លោក មាន្សភាពគួ រប្សឡាញ់ មាន្សភាពគួ រលប្តកអរ, រាគាន្ុ ស័យ
ររស់ពួ កសតវ រចមង្លដកសមង ំ កន ុង្ឥដ្ឋារមម ណ៍លនាោះ” ដូ លច្ន ោះ ។
េវរាគៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជអន្ុ ស័យ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា េវរាគាន្ុ ស័យ បាន្ដេ់
លោេៈចដេជ្ជរូ រតណ្ហ
ា
ន្ិ ង្អរូ រតណ្ហ
ា
ចដេដេ់ ន្ូ វអាការលដកសមង ំ ន្ុោះឯង្ េវរាគាន្ុ ស័យលន្ោះ រចមង្លដកសមង ំ កនុង្ច្ិ តតុរាទចដេវិ របយុ តត ច្ឆកទិ ដាិ ៤ ដួ ង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌
ចដេលកើ តរួ មគាន ច្ំ ចណកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ រចមង្លដកសមង ំ កនុង្រូ បាវច្រធម៌ ន្ិ ង្អរូ បាវច្រធម៌ ទាំង្ឡាយរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្មិ ន្លដកសមង ំ កនុង្កាមាវច្រធម៌ លប្ោោះប្ទង្់
ប្តាស់ទុ កថា “រូ រធាតុ ោ អរូរធាតុ ោ ឯតថ េវរាគាន្ុ សលោ អន្ុ លសតិ

(២)

ចប្រថា េវរាគា-

ន្ុ ស័យលដកសមង ំ លៅកន ុង្រូ រធាតុ កន ុង្អរូ រធាតុ លនាោះ” ដូ លច្ន ោះ ។ កន ុង្ោកយលន្ោះ ោកយថា “រូ រធាតុ
អរូ រធាតុ ” ប្ទង្់ប្តាស់សំ លៅយករូ បាវច្រធម៌ ន្ិ ង្អរូ បាវច្រធម៌ ទាំង្ឡាយ ន្ុ ោះឯង្ ។
រដិ ឃៈ គឺ លទាសៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជអន្ុ ស័យ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា រដិ ឃាន្ុ ស័យ
រដិ ឃាន្ុ ស័យរចមង្លដកសមង ំ កនុង្រដិ ឃសហគតច្ិ តត ២ ដួ ង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌ ចដេ
លកើ តរួ មគាន ច្ំ ចណកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ រចមង្លដកសមង ំ កនុង្អន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្គមពី រវិេង្គថា “យំ លោលក អរបិយរូរំ អសាតរូ រំ ឯតថ
សតាតន្ំ រដិ ឃាន្ុ សលោ អន្ុ លសតិ (៣) ចប្រថា អន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍ណ្ហកន ុង្លោក មាន្សភាពមិ ន្
គួ រប្សឡាញ់ មាន្សភាពមិ ន្គួ រលប្តកអរ, រដិ ឃាន្ុ ស័យររស់ពួ កសតវ រចមង្លដកសមង ំ កន ុង្
អន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍លនាោះ” ដូ លច្ន ោះ ។ អន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍ ជ្ជកាមាវច្រធម៌ ចតមា៉ាង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ រុ គគេ
ចដេមាន្ឈាន្វិ នាស ប្បារពធ ដេ់ ឈាន្ចដេវិ នាស លហើ យលកើ តលទាមន្សស រដិ ឃៈចដេ

(១)

រិ .៨២ ទំ .១៣២ ញណវិ េង្គ ទសកន្ិ លទរ ស, (២) រិ .៨៩ ទំ .២ អន្ុ សយយមក

(៣)

រិ .៨២ ទំ .១៣២ ញណវិ េង្គ ទសកន្ិ លទរ ស ។
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លកើ តលឡើង្កន ុង្កាេលនាោះ មិ ន្លឈាមោះថាជ្ជ រដិ ឃាន្ុ ស័យលទ លប្ោោះឈាន្ចដេវិ នាសជ្ជ
ឥដ្ឋារមម ណ៍ មិ ន្ចមន្ជ្ជអន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍លទ ។
មាន្ោះន្ុ ោះឯង្ ជ្ជអន្ុ ស័យ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា មានាន្ុ ស័យ មានាន្ុ ស័យ
រចមង្លដកសមង ំ លៅកន ុង្ច្ិ តត ុរាទចដេវិ របយុ តត ច្ឆកទិ ដាិ ៤ ដួ ង្ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ
ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាន

ច្ំ ចណកលដ្ឋយការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍

រចមង្លកើ តលឡើង្លធវើ ធម៌ កនុង្

េូ មិ ៣ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ លប្ោោះប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “កាមធាតុ ោ ទវី សុ លវទនាសុ រូរធាតុ ោ
អរូ រធាតុ ោ ឯតថ មានាន្ុ សលោ អន្ុ លសតិ (១) ចប្រថា មានាន្ុ ស័យលដកសមង ំ លៅកន ុង្លវទនា ២
ោ៉ាង្កន ុង្កាមធាតុ កន ុង្រូ រធាតុ ន្ិ ង្កន ុង្អរូ រធាតុ ” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា កន ុង្លវទនា ២ ោ៉ាង្កន ង្
ុ កាមាធាតុ មាន្លសច្កែី ថា សំ រារ់ កន ុង្កាមធាតុ រចមង្
លដកសមង ំ លដ្ឋយអាការ

២

ោ៉ាង្ន្ុ ោះឯង្

គឺ លដ្ឋយការលកើ តរួ មគានជ្ជមួ យច្ិ តត ុរាទចដេ

វិ របយុ តត ច្ឆកទិ ដាិ ៤ ដួ ង្ ចដេមាន្លវទនា ២ ោ៉ាង្ គឺ សុខ ន្ិ ង្ឧលរកាខលនាោះ ន្ិ ង្លដ្ឋយការលធវើ
លវទនាទាំង្ ២ ោ៉ាង្លនាោះឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរដេ់ ការលដកសមង ំ កនុង្ពួ កកាមធាតុ
លនាោះតាមទំ ន្ង្ដូ ច្ចដេបាន្លោេលហើ យកន ុង្កាមរាគាន្ុ ស័យន្ុ ោះឯង្ ។
ច្ំ ចណកកន ុង្ោកយថា កន ង្
ុ រូ រធាតុ កន ង្
ុ អរូ រធាតុ មាន្លសច្កែី ថា កន ុង្ធាតុ ២ ោ៉ាង្លន្ោះ
រចមង្លដកសមង ំ លដ្ឋយអាការមា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
សរុ រលសច្កែី ថា ការលធវើ មាន្ោះថា “អញ” ជ្ជលដើ ម រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យធម៌ ប្រច្ឆំ
េូ មិ ៣ ោ៉ាង្ណ្ហមួ យ រចមង្លកើ តលឡើង្បាន្ទាំង្អស់ លវៀរចេង្ចតទុ កខ លវទនា ន្ិ ង្ធម៌ ចដេ
សមបយុ តត ជ្ជមួ យទុ កខ លវទនាលនាោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ទិ ដាិ ន្ុ ោះឯង្ជ្ជអន្ុ ស័យ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា ទិ ដ្ឋាន្ុ ស័យ ទិ ដ្ឋាន្ុ ស័យលន្ោះ
រចមង្លដកសមង ំ កនុង្ច្ិ តតុរាទចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យទិ ដាិ ៤ ដួ ង្ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ

(១)

រិ .៨៩ ទំ .១ អន្ុ សយយមក
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ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាន ច្ំ ចណកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ រចមង្លដកសមង ំ កនុង្ធម៌
ទាំង្ឡាយចដេរារ់ រញ្ច ូេកន ុង្សកាកយ (កាយចដេមាន្ គឺ ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥) ចដេគរបីលឃើ ញ
ថា ជ្ជអតាត, លដ្ឋយអាការ ២០ ោ៉ាង្លដ្ឋយន្័ យថា “រូ រជ្ជខលួន្” ជ្ជលដើ ម ។ លសច្កែី លន្ោះ
សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “សពវ សកាកយររិ ោរលន្ន សុ ធលមម សុ ឯតថ ទិ ដ្ឋាន្ុ សលោ
អន្ុ លសតិ (១) ចប្រថា ទិ ដ្ឋាន្ុ ស័យលដកសមង ំ កនង្
ុ ពួ កធម៌ ចដេរារ់ រញ្ច ូេកន ុង្សកាកយទាំង្អស់
លនាោះ” ដូ លច្ន ោះ ។
វិ ច្ិកិច្ឆាន្ុ ោះឯង្ ជ្ជអន្ុ ស័យ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា វិ ច្ិកិច្ឆាន្ុ ស័យ វិ ច្ិកិច្ឆាន្ុ ស័យ រចមង្លដកសមង ំ កនុង្ច្ិ តតុរាទចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យវិ ច្ិកិច្ឆាមួ យដួ ង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លដ្ឋយ
ជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាន ច្ំ ចណកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ គរបីប្ជ្ជរថា លប្ោោះ
លហតុ ចដេវិ ច្ិកិច្ឆាលន្ោះ កាេន្ឹ ង្លកើ តលឡើង្ រចមង្លកើ តលឡើង្ប្រប្ពឹ តតលៅប្បារពធ សកាកយ គឺ
ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ លនាោះ ជ្ជធម៌ ចដេអន្ុ វតត (ប្រប្ពឹ តតលៅតាម) ទិ ដាិ កាេទិ ដាិ មាន្លទើ រមាន្
កាេទិ ដាិ មិន្មាន្ក៏ មិន្មាន្

លទើ រមាន្គតិ ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយការលដកសមង ំ ដូច្គានជ្ជមួ យ

ទិ ដ្ឋាន្ុ ស័យន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រប្ទង្់ប្តាស់ថា “សពវ សកាកយររិ ោរលន្ន សុ ធលមម សុ
ឯតថ វិ ច្ិកិច្ឆា ន្ុ សលោ អន្ុ លសតិ

(២)

ចប្រថា វិ ច្ិកិច្ឆាន្ុ ស័យលដកសមង ំ កនុង្ពួ កធម៌ ចដេរារ់

រញ្ច ូេកន ុង្សកាកយទាំង្អស់លនាោះ” ដូ លច្ន ោះ ។
អវិ ជ្ជាន្ុ ោះឯង្ ជ្ជអន្ុ ស័យ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា អវិ ជ្ជាន្ុ ស័យ អវិ ជ្ជាន្ុ ស័យ
គឺ លមាហៈន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ រចមង្លដកសមង ំ កនុង្អកុ សេច្ិ តតុរាទទាំង្ ១២ ដួ ង្ន្ុ ោះឯង្
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាន ច្ំ ចណកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ រចមង្
លដកសមង ំ កនុង្ធម៌ ប្រច្ឆំេូមិ ៣ ចដេរារ់ ថាជ្ជសកាកយន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះថាអវិ ជ្ជាន្ុ ស័យចដេលកើ ត
លឡើង្ប្បារពធ យកអារមម ណ៍ណ្ហៗ ដនទពី ធម៌ ចដេរារ់ ថាជ្ជសកាកយលនាោះ មិ ន្មាន្លទលប្ោោះ

(១)

រិ .៨៩ ទំ .១ អន្ុ សយយមក, (២) រិ .៨៩ ទំ .២ អន្ុ សយយមក
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លហតុ លនាោះលទើ រប្ទង្់ប្តាស់ថា “សពវ សកាកយររិ ោរលន្ន សុ ធលមម សុ ឯតថ អវិ ជ្ជាន្ុ សលោ
អន្ុ លសតិ (១) ចប្រថា អវិ ជ្ជាន្ុ ស័យលដកសមង ំ កនុង្ពួ កធម៌ ចដេរារ់ រញ្ច ូេកន ុង្សកាកយទាំង្អស់
លនាោះ” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយសំ លោជន្ៈ ១០
ោកយថា សំ លោជន្ៈ មាន្វច្ន្តថ ថា សំ លោជន្តិ ពន្ធ ន្តីតិ សលញ្ញាជនា ចប្រថា “ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា សំ លោជន្ៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ប្រករ គឺ ច្ង្ទុ ក”
ដូ លច្ន ោះ ។ លសច្កែី ថា ប្រករ គឺ ច្ង្សតវ ទាំង្ឡាយឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យទុ កខ កនុង្វដែ ៈ ។
ពិ តចមន្ សំ លោជន្ៈលន្ោះ រចមង្ច្ង្សតវ ទាំង្ឡាយឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យទុ កខ កនុង្វដែ ៈ មាន្
ជ្ជតិ (ការលកើ ត) ជ្ជលដើ ម ោកយចដេលោេលន្ោះ លោកលោេសំ លៅយកផេចដេគរបី
សលប្មច្លប្ោោះមាន្សំ លោជន្ៈ
រចមង្ប្បាកដសូ មបីកនុង្រច្ច ុរបន្ន

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា

អាការចដេច្ង្នន្សំ លោជន្ៈលន្ោះ

កន ុង្ប្គាចដេអារមម ណ៍លនាោះៗ

មកដេ់ គន្ល ង្ទាវរលនាោះៗ

ប្រសិ ន្លរើ កន ុង្លវោលនាោះមាន្ធម៌ ទាំង្លន្ោះលកើ តលឡើង្ ក៏ រារ់ ថា មាន្ការច្ង្លកើ តលឡើង្ គឺ ច្ង្
ចេន កឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យរូ រ ច្ង្ប្តលច្ៀកឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យសំ លឡង្ជ្ជលដើ ម សភាពោ៉ាង្លន្ោះរចមង្
មាន្ផេ គឺ ការច្ង្សតវ ឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យទុ កខ តលៅ ។
ោកយថា ច្ង្ចេន កឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យរូ រ មាន្លសច្កែី ថា កន ុង្លវោចដេមាន្ការលឃើ ញ
រូ រ ធម៌ ចដេលកើ តលឡើង្ទាំង្លន្ោះ រចមង្ញុំង្សតវ ឲ្យជ្ជរ់ ឲ្យកង្វេ់ ឲ្យកាន្់ យកសារៈកន ុង្រូរ
ចដេលឃើ ញលនាោះ ដូ ច្ជ្ជ មិ ន្ប្ពមឲ្យចេន កលនាោះប្បាសលៅ េោះលៅពី រូរលនាោះ សូ មបីទាក់ ទង្ន្ឹ ង្
ការច្ង្ប្តលច្ៀកឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យសំ លឡង្ជ្ជលដើ ម

ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន

រួ មលសច្កែី ថា

ច្ង្

អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ គឺ ចេន ក ប្តលច្ៀក ប្ច្មុ ោះ អណ្ហ
ែ ត កាយ ន្ិ ង្ច្ិ តត ឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យ អាយតន្ៈ
ខាង្លប្ៅ គឺ រូ រ សំ លឡង្ កលិ ន្ រស លផ្លដា ពវៈ ន្ិ ង្ធមម លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគ

(១)

រិ .៨៩ ទំ .២ អន្ុ សយយមក
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កាេប្ទង្់ប្តាស់សំ លោជន្ៈ

ប្ពោះអង្គរចមង្ប្តាស់ទុ កជ្ជគូ ៗ

នន្អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ជ្ជមួ យ

អាយតន្ៈខាង្លប្ៅជ្ជន្ិ ច្ច ដូ ច្ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ឥធ េិ កខ លវ េិ កខ ុ ច្កខ ញ្
ុ ច រជ្ជនាតិ រូ លរ ច្
រជ្ជនាតិ យញ្ច តទុ េយំ រដិ ច្ច ឧរបជា តិ សលញ្ញាជន្ំ តញ្ច រជ្ជនាតិ (១) ចប្រថា មានេេិ កខ ុ
ទាំង្ឡាយ េិ កខ ុកនុង្សាសនាលន្ោះ ដឹ ង្ច្ាស់ន្ូ វចេន កផង្ ដឹ ង្ច្ាស់ន្ូ វរូ រទាំង្ឡាយផង្ មួ យ
វិ ញលទៀត សំ លោជន្ៈណ្ហអាប្ស័ យន្ូ វចេន ក ន្ិ ង្រូ រទាំង្ពី រលនាោះ លហើ យលកើ តលឡើង្ ក៏ ដឹ ង្
ច្ាស់ន្ូ វសំ លោជន្ៈលនាោះផង្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
អាការចដេច្ង្ចេន កឲ្យជ្ជរ់ ជ្ជមួ យរូ រជ្ជលដើ មនន្សំ លោជន្ៈលនាោះ

រណឌិតរចមង្

ជ្ជក់ ច្ាស់បាន្លដ្ឋយឧរមាចដេប្ពោះសារី រុតតសចមែ ង្ទុ កកន ុង្លកាដាិ កសូ ប្ត(២) ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
មាន្លគាពី រកាេ គឺ លគាលមមន្ិ ង្លគាស លគាន្ី មួយៗ ប្តូវមាចស់លប្រើ កន្រ ុយចខសទាំង្ពី រ
ខាង្នន្ចខសមួ យច្ង្ទុ ក ការចដេន្ឹ ង្លោេថា លគាលមមជ្ជអន កច្ង្លគាសទុ ក ឬលគាសជ្ជអន ក
ច្ង្លគាលមមទុ ក រចមង្មិ ន្សមគួ រ ចតគួ រន្ឹ ង្លោេថា ចខសន្ុ ោះឯង្ច្ង្លគាទាំង្ពី រទុ កជ្ជមួ យគាន
លសច្កែី លន្ោះោ៉ាង្ណ្ហ កន ុង្លវោចដេចេន ករ៉ា ោះខររ់រូ រ (គឺ កន ុង្ប្គាចដេលឃើ ញរូ រ) ជ្ជលដើ ម ការ
ចដេន្ឹ ង្លោេថា ចេន កជ្ជសំ លោជន្ៈច្ង្រូ រទុ ក ឬរូ រជ្ជសំ លោជន្ៈច្ង្ចេន កទុ ក ជ្ជលដើ ម
រចមង្មិ ន្សមគួ រ លប្ោោះលរើ មិន្ដូ លច្ឆនោះលហើ យ ន្រណ្ហៗ រចមង្មិ ន្អាច្េោះសំ លោជន្ៈបាន្
លប្ោោះថា ការចដេលៅមាន្ជី វិត ចេន កមិ ន្ខាវក់ ប្តលច្ៀកមិ ន្ថល ង្់ជ្ជលដើ ម ចេន កក៏ ន្ឹ ង្ប្តូវរ៉ា ោះខររ់
ជ្ជមួ យរូ រ ប្តលច្ៀកក៏ ន្ឹង្រ៉ា ោះខររ់ជ្ជមួ យសំ លឡង្ជ្ជលដើ ម មាន្ការលឃើ ញ ការឮ ជ្ជលដើ មលកើ ត
លឡើង្ជ្ជធមម តា សូ មបីប្ពោះខីណ្ហប្សពទាំង្ឡាយ ជ្ជពិ លសសប្ពោះសមាមសមព ុទធ ចដេជ្ជរុ គគេ
ប្បាសច្ឆកកិ លេសទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្ រួ មទាំង្សំ លោជន្ៈលន្ោះលហើ យ ក៏ ជ្ជោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ចេន កក៏ មិន្ចមន្ជ្ជសំ លោជន្ៈច្ង្រូ រទុ ក រូ រក៏ មិន្ចមន្ជ្ជសំ លោជន្ៈច្ង្ចេន ក
ទុ កជ្ជលដើ មោ៉ាង្ពិ តប្បាកដ រ៉ាុ ចន្ត កិលេសមាន្លសច្កតី លប្តកអរ លសច្កតី លពញច្ិ តត ជ្ជលដើ ម

(១)

រិ .១៧ ទំ .៣៧៤ , (២) រិ .៣៥ ទំ .៣៧៣
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លកើ តលឡើង្កន ុង្លវោចដេចេន ករ៉ា ោះខររ់ជ្ជមួ យរូ រជ្ជលដើ មន្ុ ោះឯង្ ជ្ជតួ សំ លោជន្ៈច្ង្ចេន កឲ្យ
ជ្ជរ់ ជ្ជមួ យរូ រជ្ជលដើ មក៏ ដូលច្ឆនោះចដរ កិ លេសគឺ សំ លោជន្ៈចដេលកើ តលឡើង្ កន ុង្លវោចដេ
អាយតន្ៈខាង្កន ុង្មាន្ចេន កជ្ជលដើ ម រ៉ា ោះខររ់អាយតន្ៈខាង្លប្ៅ មាន្រូ រជ្ជលដើ ម លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ
ចខស, អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ន្ិ ង្អាយតន្ៈខាង្លប្ៅ លប្រៀរដូ ច្លគាលមមន្ិ ង្លគាស ។
កាមរាគៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា កាមរាគសំ លោជន្ៈ
បាន្ដេ់ លសច្កតី លប្តកអរលពញច្ិ តតកន ុង្កាមគុ ណទាំង្ ៥ ។
រូ ររាគៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា រូ ររាគសំ លោជន្ៈ បាន្
ដេ់ លសច្កតី លប្តកអរលពញច្ិ តតកន ុង្រូ រឈាន្ ឬកន ុង្រូ រេពចដេលកើ តលប្ោោះរូ រឈាន្លនាោះ ។
អរូ ររាគៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា អរូ ររាគសំ លោជន្ៈ
បាន្ដេ់

លសច្កតី លប្តកអរលពញច្ិ តត កន ុង្អរូ រឈាន្

ឬកន ុង្អរូ រេពចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះ

អរូ រឈាន្លនាោះ ។
រដិ ឃៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា រដិ ឃសំ លោជន្ៈ បាន្
ដេ់ លទាសៈចដេលកើ តលឡើង្លដ្ឋយឋាន្ៈ ៩ ឬ ១០ ដូ ច្ជ្ជ ខឹង្លគលប្ោោះគិ តថាលគបាន្លធវើ
លសច្កតី វិនាសដេ់ លយើ ង្លហើ យ

ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម

តាមចដេបាន្លោេមកលហើ យកន ុង្ពួ ក

កិ លេសដនទខាង្លដើ ម ។
មាន្ោះន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា មាន្សំ លោជន្ៈ បាន្ដេ់
ការប្រកាន្់ ខលួន្ ៩ ោ៉ាង្ មាន្ការប្រកាន្់ ខលន្
ួ ថា អាតាមអញេអ ជ្ជង្លគលដ្ឋយជ្ជតិ ប្តកូ េ
ជ្ជលដើ ម ។
ទិ ដាិ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា ទិ ដាិ សំលោជន្ៈ បាន្ដេ់
សកាកយទិ ដាិ គឺ ការយេ់ លឃើ ញខុសកន ុង្កាយចដេមាន្ (កន ុង្ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥) ថា ជ្ជអតាត ឬ
ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្អតាត ចដេមាន្អាការ ២០ ោ៉ាង្ ដូ លច្ន ោះថា “រូ រជ្ជអាតាមអញ” ជ្ជលដើ ម ។
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ការប្រកាន្់ យកលដ្ឋយប្រការដនទអំ ពីលសច្កតី ពិត ន្ូ វសី េន្ិ ង្វតត លឈាមោះថា សី េពវ តររាមាសៈ

សី េពវ តររាមាសៈន្ុ ោះឯង្

សី េពវ តររាមាសសំ លោជន្ៈ

ជ្ជសំ លោជន្ៈ

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កែី

លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា
ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្សី េពវ ត-

ររាមាសៈ លន្ោះតាមទំ ន្ង្ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ កន ុង្កិ លេសពួ កគន្ថ ៈន្ុ ោះឯង្ ច្ំ ណុច្ចដេ
លផសង្គាន មាន្ប្តឹ មរ៉ាុ លណណោះគឺ លនាោះជ្ជគន្ថ ៈ លៅថា សី េពវ តររាមាសកាយគន្ថ ៈ ច្ំ ចណកលន្ោះ
ជ្ជសំ លោជន្ៈ លៅថា សី េពវ តររាមាសសំ លោជន្ៈ ។
វិ ច្ិកិច្ឆាន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា វិ ច្ិកិច្ឆាសំ លោជន្ៈ
បាន្ដេ់ លសច្កតី សង្ស័យកន ុង្ឋាន្ៈ ៨ ោ៉ាង្ មាន្ប្ពោះពុ ទធជ្ជលដើ ម តាមចដេលោេលហើ យកន ុង្
កិ លេសពួ កមុ ន្ៗ ចដេមាន្វិ ច្ិកិច្ឆារួ មជ្ជមួ យផង្ ។
ឧទធ ច្ច ៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា ឧទធ ច្ច សំ លោជន្ៈ បាន្
ដេ់ ភាវៈចដេច្ិ តតរលវើ រវាយរាយមាយលៅកាន្់ អារមម ណ៍លផសង្ៗ ។
អវិ ជ្ជាន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា អវិ ជ្ជាសំ លោជន្ៈ បាន្
ដេ់ ការមិ ន្ដឹ ង្កន ុង្ឋាន្ៈ ៤ ោ៉ាង្ ឬកន ុង្ឋាន្ៈ ៨ ោ៉ាង្ ដូ ច្បាន្លោេមកលហើ យកន ុង្កិ លេស
ពួ កមុ ន្ៗ លនាោះដូ ច្គាន ។
ចដេលោេមកលន្ោះ ជ្ជការអធិ រាយ សំ លោជន្ៈ ១០ ោ៉ាង្ ចដេមកលហើ យកន ុង្
ប្ពោះសូ ប្តទាំង្ឡាយ ច្ំ ចណកសំ លោជន្ៈ ១០ ោ៉ាង្ ចដេមកលហើ យកន ុង្ប្ពោះអេិ ធមម លនាោះ ន្ឹ ង្
មាន្ការអធិ រាយច្ំ លោោះលសច្កែី ចរល កគានរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ គឺ េវរាគសំ លោជន្ៈ ឥសាសំ លោជន្ៈ
ន្ិ ង្មច្ា រិយសំ លោជន្ៈ ចដេមិ ន្ប្បាកដលៅកន ុង្ប្ពោះសូ ប្ត ។
គរបីប្ជ្ជរថា េវសពរ (េព) កន ង្
ុ ោកយថា េវរាគៈលន្ោះ បាន្ដេ់ រូ រេពន្ិ ង្អរូ រេព
រួ មទាំង្កមម េព (េព គឺ កមម ) ទាំង្ឧររតតិ េព (េពចដេលកើ តលឡើង្) លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ េវរាគៈលនាោះ
លទើ របាន្ដេ់ លសច្កតី លប្តកអរលពញច្ិ តតកន ុង្រូ រឈាន្ កន ុង្អរូ រឈាន្ ន្ិ ង្កន ុង្េពចដេលកើ ត
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លប្ោោះរូ រឈាន្ ន្ិ ង្អរូ រឈាន្លនាោះ, េវរាគៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រ
លឈាមោះថា េវរាគសំ លោជន្ៈ លទើ រជ្ជការរួ មយកសំ លោជន្ៈ ២ ោ៉ាង្ គឺ រូ ររាគសំ លោជន្ៈ
ន្ិ ង្អរូ ររាគសំ លោជន្ៈ កន ុង្ប្ពោះសូ ប្ត, ជ្ជសំ លោជន្ៈចតមួ យ គឺ េវរាគសំ លោជន្ៈ កន ង្
ុ
ប្ពោះអេិ ធមម ។
ឥសាន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា ឥសាសំ លោជន្ៈ បាន្
ដេ់ ឥសា គឺ លសច្កតី ប្ច្ចណន្ ចដេមាន្លសច្កតី អត់ ធន្់ មិ ន្បាន្កន ុង្ប្ទពយសមបតតិ (លសច្កតី
សុ ខ, លសច្កតី សលប្មច្) ររស់អន កដនទ ជ្ជេកខ ណៈ ចដេដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជសំ លោជន្ៈ ។
មច្ា រិយៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសំ លោជន្ៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា មច្ា រិយសំ លោជន្ៈ
បាន្ដេ់ មច្ា រិយៈ គឺ លសច្កតី កំណ្ហញ់ចដេមាន្លសច្កតី អត់ ធន្់ មិ ន្បាន្ន្ូ វសមបតតិ ររស់ខលួន្
ចដេធាលក់ លៅជ្ជសាធារណៈ ដេ់ អន កដនទជ្ជេកខ ណៈ ន្ុ ោះឯង្ ។
សួ រថា លប្ោោះលហតុ អវី ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគលទើ រប្ទង្់ប្តាស់សចមត ង្កិ លេសពួ កសំ លោជន្ៈ
១០ ទុ កជ្ជ ២ ចផន ក គឺ ចផន កប្ពោះសូ ប្ត ន្ិ ង្ប្ពោះអេិ ធមម លផសង្គានោ៉ាង្លន្ោះ លតើ ប្ពោះអង្គ ប្ទង្់សមលឹ ង្
លឃើ ញច្ំ ណុច្ពិ លសសអវី ចដេប្ទង្់អាប្ស័ យជ្ជលប្គឿង្ច្ំ ចណកឲ្យលផសង្គានោ៉ាង្លនាោះ ?
លឆលើ យថា
លវលន្យយសតវ

លទសនាកន ង្
ុ ប្ពោះសូ ប្តជ្ជលទសនាចដេអន្ុ លោមតាមអធាប្ស័ យនន្
អន កសាតរ់ ប្ពោះធម៌ លទសនា

លហើ យនាំយកលៅប្រប្ពឹ តតរដិ រតតិ ឲ្យសលប្មច្ជ្ជ

ប្រលោជន្៍ សំ លោជន្ៈ ១០ ចដេប្ពោះអង្គសចមត ង្ទុ កកន ុង្ប្ពោះសូ ប្ត ប្ទង្់សចមត ង្លដ្ឋយ
អន្ុ លោមតាមអធាប្ស័ យនន្លវលន្យយសតវ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លោេគឺ ប្ទង្់សមលឹ ង្លឃើ ញលវលន្យយជន្
លដ្ឋយលប្ច្ើ ន្ទាំង្លន្ោះ

ជ្ជកុ េរុ តតចដេលន្ឿយណ្ហយកន ុង្លេទជ្ជឃរាវាស

លឃើ ញលទាស

ររស់កាមគុ ណ លហើ យលច្ញច្ឆកផរ ោះលៅកាន្់ ភាពជ្ជអន កគាមន្ផរ ោះ គឺ រួ សជ្ជរពវ ជិត ចសវ ង្រក
លសច្កតី សងរ់ នន្ច្ិ តត តមកក៏ ច្លប្មើ ន្ឈាន្ សលប្មច្ជ្ជរូ រឈាន្ខលោះ ន្ិ ង្អរូ រឈាន្ខលោះ បាន្
ឈាន្លហើ យក៏ លកើ តលសច្កតី លប្តកអរកន ុង្រូ រឈាន្ ឬអរូ រឈាន្ចដេបាន្លនាោះ រ៉ាុ ចន្ត រុគគេ
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អន កលប្តកអរកន ុង្រូ រឈាន្ ឬអរូ រឈាន្រចមង្មាន្ប្រប្កតី លឃើ ញលទាសររស់ឧទធ ច្ច ៈ ចដេ
លធវើ លសច្កតី មិន្សង រ់ នន្ច្ិ តត

កាេប្ទង្់សមលឹ ង្លឃើ ញ

លសច្កតី ពិតដូ ច្លោេមកលន្ោះ

កន ុង្

ប្ពោះសូ ប្ត លទើ រប្ទង្់សចមត ង្សំ លោជន្ៈ ១០ ោ៉ាង្ លដ្ឋយអន្ុ លោមតាមអធាប្ស័ យររស់
កុ េរុ តតអន កលឃើ ញលទាសររស់ឧទធ ច្ច ៈ អន កមាន្លសច្កតី លប្តកអរកន ុង្រូ រឈាន្ កន ុង្អរូ រឈាន្
ចដេជ្ជលប្គឿង្ប្គរសង្កត់ឧទធ ច្ច ៈទាំង្លនាោះ ចដេមាន្រូ ររាគៈ អរូ ររាគៈ ន្ិ ង្ឧទធ ច្ច ៈ ជ្ជ
សំ លោជន្ៈ រួ មទុ កកន ុង្រណ្ហ
ត សំ លោជន្ៈទាំង្លនាោះផង្ ។ ច្ំ ចណក ការចដេប្ទង្់មិន្រួ មយក
ឥសាន្ិ ង្មច្ា រិយៈទុ កផង្

លប្ោោះឥសាន្ិ ង្មច្ា រិយៈទាំង្លនាោះ

មាន្សមបតតិ អន កដនទន្ិ ង្

ររស់ខលួន្ជ្ជអារមម ណ៍ ចដេសមបតតិ ទាំង្លនាោះសុ ទធ ចតជ្ជច្ំ ចណកនន្កាមគុ ណ ចដេកុ េរុ តត
ទាំង្លន្ោះលឃើ ញលទាស លហើ យលទើ រលច្ញច្ឆកផរ ោះរួ សជ្ជរពវ ជិត លទើ រលោេបាន្ថា ឥសាន្ិ ង្
មច្ា រិយៈ មិ ន្ចមន្ជ្ជកិ លេសចដេន្ឹ ង្លកើ តលឡើង្ដេ់ ន្ូ វភាវៈជ្ជសប្តូវររស់ឈាន្ជ្ជលដើ ម
សប្មារ់ រុ គគេទាំង្លនាោះលឡើយ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលទើ រប្ទង្់មិន្រួ មទុ កកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជសំ លោជន្ៈ ។
ច្ំ ចណក ពួ កសំ លោជន្ៈ ១០ ោ៉ាង្ ចដេមកលហើ យកន ុង្ប្ពោះអេិ ធមម ជ្ជការសចមត ង្
ប្ពោះធម៌ លដ្ឋយន្ិ របរិ ោយ ធម៌ ណ្ហក៏ លដ្ឋយ កាេន្ឹ ង្ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជសំ លោជន្ៈបាន្ ប្ទង្់
ប្ជ្ជរលហើ យក៏ រួ មយកធម៌ ទាំង្លនាោះ ប្តាស់ទុ កកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជសំ លោជន្ៈ កាេប្ទង្់ប្ជ្ជរ សូ មបី
ឥសាន្ិ ង្មច្ា រិយៈ ក៏ មាន្ភាវៈជ្ជសំ លោជន្ៈ លទើ រប្ទង្់រួមយកមកប្តាស់ទុ កកន ុង្កិ លេស
ពួ កសលញ្ញាជន្ៈ

ច្ំ ចណកការចដេប្ទង្់មិន្រួមយកឧទធ ច្ច ៈទុ កផង្

លប្ោោះឧទធ ច្ច ៈជ្ជកិ លេស

ពិ លសសសប្មារ់ រុ គគេអន កបាន្ឈាន្ ដូ ច្លោេមកលហើ យរុ លណ្ហ
ណ ោះ កន ុង្អេិ ធមម លទសនាប្ទង្់
មិ ន្បាន្សមលឹ ង្ដេ់ លសច្កតី ពិលសសលន្ោះ លទើ រប្ទង្់មិន្បាន្រួ មច្ូ េមក ។
មា៉ាង្លទៀត រូ ររាគៈ អរូ ររាគៈ សូ មបីន្ីមួយៗ ក៏ ជ្ជសំ លោជន្ៈបាន្ដូ ច្គាន ចតលប្ោោះ
ប្ទង្់មិន្បាន្សមលឹ ង្ដេ់ លសច្កតី សំខាន្់ នន្ការបាន្ឈាន្ចដេលផសង្គាន កាេលរើ ដូលច្ន ោះ លទើ រ
ប្ទង្់ប្តាស់រាគៈទាំង្ពី រលន្ោះ កន ុង្ឋាន្ៈលសមើ គាននន្ភាវៈជ្ជសំ លោជន្ៈ ប្តាស់រួ មជ្ជសំ លោជន្ៈ
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ចតមួ យថា េវរាគសំ លោជន្ៈ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយកិ លេស ១០
ោកយថា កិ លេស មាន្វច្ន្តថ ថា ច្ិ តតំ កិ េិសសតិ ឧរតរបតិ ោធិ យតិ វា ឯលតហី តិ
កិ លេសា ចប្រថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថាកិ លេស លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជ
លហតុ ឲ្យច្ិ តត លៅហម ង្ គឺ លៅតប្កហាយ ឬលរៀតលរៀន្ច្ិ តត ។
សួ រថា អកុ សេធម៌ ពួកដនទៗ មាន្ពួ កអាសវៈជ្ជលដើ មពួ កន្ី មួយៗ មិ ន្លឈាមោះថាជ្ជ
កិ លេសលទឬ ? លោកលទើ រលោេពួ កធម៌ ចដេលឈាមោះថា “កិ លេស” ជ្ជពួ កមួ យលផសង្លដ្ឋយ
ចឡក ោ៉ាង្លន្ោះ ៖
លឆលើ យថា សូ មបីពួកដនទៗ ចដេលោេមកលហើ យទាំង្អស់ ក៏ លឈាមោះថាជ្ជកិ លេស
ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះសុ ទធ ចតជ្ជលហតុ លធវើ ឲ្យច្ិ តតលៅហម ង្ ឬលរៀតលរៀន្ច្ិ តតជ្ជសភាវៈទាំង្អស់ ប្គាន្់
ចត មួ យពួ កៗ មាន្អាការលធវើ ឲ្យលៅហម ង្លផសង្គាន ប្ទង្់អាប្ស័ យអាការចដេលធវើ ឲ្យលៅហម ង្
លផសង្គានទាំង្លន្ោះ ចច្កកិ លេសទាំង្លន្ោះ ជ្ជប្កុម ជ្ជប្រលេទលផសង្ៗ គាន ដូ ច្ជ្ជ កិ លេសខលោះលធវើ
ច្ិ តតឲ្យលៅហម ង្ លដ្ឋយអាការរារាំង្កុ សេចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ឈាន្ជ្ជលដើ ម ប្ទង្់
កំណត់ កិ លេសទាំង្លន្ោះទុ កជ្ជពួ កមួ យលផសង្លដ្ឋយចឡក ប្តាស់លៅថា “ន្ី វរណៈ” ោ៉ាង្
លន្ោះជ្ជលដើ ម ច្ំ ចណកកិ លេសទាំង្ ១០ លនាោះ មិ ន្មាន្អាការពិ លសសោ៉ាង្លនាោះ លកើ តលឡើង្
លហើ យប្គាន្់ ចតលធវើ ច្ិ តតឲ្យលៅហម ង្

ឬលរៀតលរៀន្ច្ិ តតរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

លទើ រប្ទង្់កំណត់ ទុ កជ្ជពួ ក

មួ យ ប្តាស់លៅលដ្ឋយប្តង្់ៗ តាមសភាវៈចដេមាន្ថា “កិ លេស” រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ បាន្ដេ់ ធម៌
១០ ោ៉ាង្ មាន្លោេៈជ្ជលដើ ម ចដេមាន្វច្ន្តថ

ន្ិ ង្េកខ ណៈដូ ច្បាន្លោេលហើ យកន ុង្

ររិ លច្ា ទទី ២ លនាោះ ។ ច្ំ ចណកកន ុង្អដា កថាទាំង្ឡាយ លៅធម៌ ១០ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះថា “កិ លេសវតថ ុ” លប្ោោះធម៌ ទាំង្លន្ោះជ្ជកិ លេស, លប្ោោះជ្ជលហតុ ឲ្យច្ិ តតលៅហម ង្លៅតប្កហាយផង្ ជ្ជវតថ ុគឺ
ជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យររស់សតវ ទាំង្ឡាយអន កមិ ន្ទាន្់ អស់អាសវៈផង្ លសច្កតី ថា កិ លេសពួ ក
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លន្ោះ ន្ឹ ង្លៅថា “កិ លេស” រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះក៏ បាន្ ន្ិ ង្លៅថា “កិ លេសវតថ ុ” ក៏ បាន្ចដរ ។
សួ រថា ថី ន្ៈ ន្ិ ង្មិ ទធៈ សូ មបីជ្ជសភាវធម៌ លផសង្គាន លទាោះរី ដូលច្ឆនោះក៏ ជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេប្តូវ
លកើ តរួ មគានជ្ជន្ិ ច្ច មិ ន្លកើ តចរកគានមិ ន្ចមន្ឬ ? កន ុង្ពួ កន្ី វរណៈប្ទង្់ប្តាស់សចមត ង្ធម៌ ពីរ
ោ៉ាង្លន្ោះ ជ្ជន្ី វរណៈចតមួ យថា “ថី ន្មិ ទធន្ី វរណៈ” លប្ោោះលហតុ អវី កន ុង្ពួ កកិ លេស ១០ ោ៉ាង្
លន្ោះ លទើ រប្ទង្់ប្តាស់ច្ំ លោោះចតថី ន្ៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ថាជ្ជកិ លេសចតមា៉ាង្ មិ ន្បាន្ប្តាស់រួ មមិ ទធៈ
ទុ កផង្ ?
លឆលើ យថា លប្ោោះប្ទង្់សមលឹ ង្ច្ំ លោោះច្ិ តតជ្ជសំ ខាន្់ មិ ន្សមលឹ ង្ដេ់ លច្តសិ កផង្ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ធម៌ ទាំង្លន្ោះ ជ្ជលហតុ ឲ្យច្ិ តត លៅហម ង្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រប្ទង្់ប្តាស់ច្ំ លោោះចតថី ន្ៈ
ចដេជ្ជលសច្កតី រួញរា រាថយអំ ពីការ្រ នន្ច្ិ តត រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្ប្តាស់រួ មមិ ទធៈចដេជ្ជលសច្កតី
រួ ញរា រាថយអំ ពីការ្រ នន្លច្តសិ កទុ កផង្ សូ មបីមិទធៈលនាោះប្រប្ពឹ តតលៅមិ ន្ប្បាសច្ឆកថី ន្ៈ
ក៏ លដ្ឋយ ជ្ជលទសនាចដេអន្ុ លោមតាមអធាប្ស័ យនន្លវលន្យយសតវ ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយោកយដ៏ លសស
ោកយថា ប្ទង្់ប្បាថានយកតណ្ហ
ា ចដេមាន្កាម ន្ិ ង្េវៈ (េព) លនាោះជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យ
លដ្ឋយលឈាមោះថា កាម ន្ិ ង្េវៈ លសច្កតី ថា ប្ទង្់ប្បាថានយកតណ្ហ
ា ចដេមាន្កាមន្ិ ង្េព
(រូ រេព, អរូ រេព) លនាោះចដេជ្ជទី អាប្ស័ យ គឺ ជ្ជអារមម ណ៍ លដ្ឋយលឈាមោះថា កាមន្ិ ង្េវៈ
គឺ លដ្ឋយលឈាមោះថា កាមាសវៈ េវាសវៈ កន ុង្ពួ កអាសវៈ, លដ្ឋយលឈាមោះថា កាលមាឃៈ េលវាឃៈ
កន ុង្ពួ កឱឃៈ, លដ្ឋយលឈាមោះថា កាមលោគៈ េវលោគៈ កន ុង្ពួ កលោគៈ អធិ រាយោកយថា
កាម ចដេប្បាកដលៅកន ុង្ពួ កលផសង្ៗ ទាំង្លន្ោះ សំ លៅយកតណ្ហ
ា ចដេមាន្កាម គឺ កាមាវច្រធម៌ ជ្ជអារមម ណ៍, ោកយថា េវៈ លៅកន ុង្ពួ កលផសង្ៗ ទាំង្លន្ោះ សំ លៅយកតណ្ហ
ា ចដេមាន្េវៈ
គឺ រូ រឈាន្
អារមម ណ៍ ។

អរូ រឈាន្

ន្ិ ង្ខន្ធ ចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះរូ រឈាន្

ន្ិ ង្អរូ រឈាន្លនាោះជ្ជ
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ោកយថា

ទិ ដាិ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការលនាោះ

គឺ ធម៌ ចដេប្ទង្់ប្តាស់លៅថា

សី េពវ តររាមាសៈកែី ចដេប្ទង្់ប្តាស់លៅថា ឥទំ សច្ឆចេិ ន្ិ លវសកែី ចដេប្ទង្់ប្តាស់លៅថា
អតត វាទៈកែី សុ ទធ ចតជ្ជទិ ដាិ ដូច្គាន លផសង្គានលដ្ឋយអាការចដេប្រប្ពឹ តតលៅ ន្ិ ង្អារមម ណ៍ដូ ច្
លោេមកលហើ យរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ចដេជ្ជលហតុ ឲ្យទិ ដាិ ពួកលន្ោះមាន្លឈាមោះលផសង្គានដូ លច្ន ោះឯង្ ។
គាថារួ ររួ មកិ លេសលផសង្ៗ កន ង្
ុ អកុ សេសង្គហៈ
អាសលវាឃា ច្ លោគា ច្

តលោ គនាថ ច្ វតថ លុ តា

ឧបាទានា ទុ លវ ធមាម

អដា ន្ី វរណ្ហ សិ យុ ំ

ឆលឡវាន្ុ សោ លហាន្តិ

ន្វ សលញ្ញាជនា មតា

លកល សា ទលសតិ វុលតាតយំ

ន្វធា បារសង្គលហា ។

ចប្រថា អកុ សេសង្គហៈលន្ោះ រណឌិតលោេទុ កជ្ជ ៩ ពួ ក ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ អាសវៈ ឱឃៈ
លោគៈ គន្ថ ៈ (ចដេមួ យពួ កៗ) មាន្ ៣ លដ្ឋយវតថ ុ (គឺ លដ្ឋយធម៌ ) ឧបាទាន្មាន្ ២ លដ្ឋយធម៌
ន្ី វរណៈមាន្ ៨ អន្ុ ស័យមាន្ ៦ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ សំ លោជន្ៈលោកលោេទុ ក ៩ កិ លេសលោក
លោេទុ ក ១០ ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយគាថា
អាសវៈ ៤ កតី ឱឃៈ ៤ កតី លោគៈ ៤ កតី គន្ថ ៈ ៤ កតី ន្ី មួយៗ លោេលដ្ឋយវតថ ុ គឺ លដ្ឋយ
ធម៌ ឬលដ្ឋយតួ សភាវធម៌ មាន្ ៣ ោ៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ គឺ ៖
ជ្ជដំ រូង្ កន ុង្អាសវៈ ៤ កាមាសវៈ ន្ិ ង្េវាសវៈ បាន្ដេ់ លោេលច្តសិ កន្ុ ោះឯង្
ទិ ដ្ឋាសវៈ បាន្ដេ់ ទិ ដាិ លច្តសិ ក ច្ំ ចណកអវិ ជ្ជាសវៈ បាន្ដេ់ លមាហលច្តសិ ក សូ មបីកនុង្
ឱឃៈ ៤ លោគៈ ៤ ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ។
កន ុង្គន្ថ ៈ ៤ លោេបាន្ថាមាន្ ៣ ោ៉ាង្ លដ្ឋយធម៌ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ អេិ ជាកាយគន្ថ ៈ
បាន្ដេ់ លោេលច្តសិ ក ពាបាទកាយគន្ថ ៈ បាន្ដេ់ លទាសលច្តសិ ក គន្ថ ៈ ២ ដ៏ លសស បាន្
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ដេ់ ទិ ដាិ លច្តសិ កចតមា៉ាង្ ។
កន ុង្ឧបាទាន្ ៤ លោេបាន្ថា មាន្ ២ ោ៉ាង្លដ្ឋយធម៌ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ កាមូ បាទាន្ បាន្ដេ់
លោេលច្តសិ ក ឧបាទាន្ ៣ ដ៏ លសស បាន្ដេ់ ទិ ដាិ លច្តសិ ក ចតមា៉ាង្ ។
កន ុង្ន្ី វរណៈ ៦ លោេបាន្ថា មាន្ ៨ ោ៉ាង្លដ្ឋយធម៌ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ថី ន្មិ ទធន្ី វរណៈ
បាន្ដេ់ ធម៌ ២ ោ៉ាង្គឺ ថី ន្ៈលច្តសិ ក ន្ិ ង្មិ ទធៈលច្តសិ ក ឧទធ ច្ច កុកកុច្ចន្ីវរណៈ បាន្ដេ់
ធម៌ ២ ោ៉ាង្ដូ ច្គាន គឺ ឧទធ ច្ច លច្តសិ ក ន្ិ ង្កុ កកុច្ចលច្តសិ ក ន្ី វរណៈលប្ៅពី លន្ោះន្ី មួយៗ ក៏ បាន្
ដេ់ ធម៌ ន្ីមួយៗ រួ មលសច្កតី ថា ន្ី វរណៈ ៦ មាន្ធម៌ ៨ ោ៉ាង្គឺ លោេៈ លទាសៈ ថី ន្ៈ មិ ទធៈ
ឧទធ ច្ច ៈ កុ កកុច្ចៈ វិ ច្ិកិច្ឆា ន្ិ ង្លមាហៈ ។
កន ុង្អន្ុ ស័យ ៧ លោេបាន្ថា មាន្ធម៌ ៦ ោ៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះកាមរាគាន្ុ ស័យ ន្ិ ង្
េវរាគាន្ុ ស័យសុ ទធ ចតជ្ជលោេលច្តសិ ក រួ មលសច្កតី ថា អន្ុ ស័យ ៧ មាន្ធម៌ ៦ ោ៉ាង្ គឺ
លោេៈ លទាសៈ មាន្ោះ ទិ ដាិ វិ ច្ិកិច្ឆា ន្ិ ង្លមាហៈ ។
កន ុង្សំ លោជន្ៈ ១០ (ទាំង្ចផន កប្ពោះសូ ប្តន្ិ ង្ប្ពោះអេិ ធមម ) លោកលោេថាមាន្ ៩ ោ៉ាង្
លដ្ឋយធម៌ លប្ោោះសំ លោជន្ៈ ៤ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ គឺ កាមរាគសំ លោជន្ៈ រូ ររាគសំ លោជន្ៈ
អរូ ររាគសំ លោជន្ៈ

ន្ិ ង្េវរាគសំ លោជន្ៈ

សុ ទធ ចតជ្ជធម៌ ដូច្គានចតមា៉ាង្

គឺ លោេ-

លច្តសិ ក, សំ លោជន្ៈ ២ ោ៉ាង្ គឺ ទិ ដាិ សំលោជន្ៈ ន្ិ ង្សី េពវ តររាមាសសំ លោជន្ៈសុ ទធ ចត
ជ្ជធម៌ ដូច្គាន គឺ ទិ ដាិ លច្តសិ ក ។ សំ លោជន្ៈលប្ៅពី លន្ោះន្ី មួយៗ ក៏ ជ្ជធម៌ មួយៗ រួ មលសច្កតី ថា
សំ លោជន្ៈ ១០ ទាំង្ ២ ចផន ក មាន្ធម៌ រួមគាន ៩ ោ៉ាង្គឺ លោេៈ លទាសៈ មាន្ោះ ទិ ដាិ វិ ច្ិកិច្ឆា
ឧទធ ច្ច ៈ លមាហៈ ឥសា មច្ា រិយៈ ។ បាន្លសច្កែី ថា ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេរួ ររួ មអកុ សេធម៌
ទាំង្ឡាយចដេអាប្កក់ ទុ កជ្ជ ៩ ពួ ក តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ ។
គរបីប្ជ្ជរថា កន ុង្រណ្ហ
ត ធម៌ ទាំង្លន្ោះ ធម៌ ន្ីមួយៗ មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េកន ុង្ឋាន្ៈ
ទាំង្ឡាយបាន្លផសង្ៗ គាន ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
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លោេៈ មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ ៩ ឋាន្ៈ ។
ទិ ដាិ

មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ ៨ ឋាន្ៈ លវៀរឋាន្ៈជ្ជន្ី វរណៈ ។

អវិ ជ្ជា

(លមាហៈ) មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ ៧ ឋាន្ៈ លវៀរឋាន្ៈជ្ជគន្ថ ៈន្ិ ង្

ឧបាទាន្ ។
រដិ ឃៈ (លទាសៈ) មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ ៥ ឋាន្ៈ លវៀរឋាន្ៈជ្ជអាសវៈ ឱឃៈ
លោគៈ ន្ិ ង្ឧបាទាន្ ។
ក្ខ

(វិ ច្ិកិច្ឆា) មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ ៤ ឋាន្ៈ គឺ ឋាន្ៈជ្ជន្ី វរណៈ

អន្ុ ស័យ សំ លោជន្ៈ ន្ិ ង្កិ លេស ។
មាន្ោះ

មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ ៣ ឋាន្ៈ គឺ ឋាន្ៈជ្ជអន្ុ ស័យ សំ លោជន្ៈ ន្ិ ង្

កិ លេស ។
ឧទធ ច្ច ៈ

មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ ៣ ឋាន្ៈ គឺ ឋាន្ៈជ្ជន្ី វរណៈ សំ លោជន្ៈ ន្ិ ង្

កិ លេស ។
ថី ន្ៈ

មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ ២ ឋាន្ៈ គឺ ឋាន្ៈជ្ជន្ី វរណៈ ន្ិ ង្កិ លេស ។

កុ កកច្
ុ ច ៈ ន្ិ ង្មិ ទធៈ មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ឋាន្ៈ ១ គឺ ឋាន្ៈជ្ជន្ី វរណៈ ។
អហិ រិកៈន្ិ ង្អលនាតត រប មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ឋាន្ៈ ១ គឺ ឋាន្ៈជ្ជកិ លេស ។
ឥសា ន្ិ ង្មច្ា រិយៈ

មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េបាន្កន ុង្ឋាន្ៈ ១ គឺ ឋាន្ៈជ្ជសំ លោជន្ៈ

ដូ លច្ន ោះឯង្ ។

ចប់អកសលសង្គ
ុ
ហៈ
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មិសសកសង្គ ហៈ

កន ុង្មិ សសកសង្គហៈ មាន្ធម៌ លប្ច្ើ ន្ពួ ក ដូ ច្តលៅលន្ោះ គឺ ៖
លហតុ ៦ គឺ លោេៈ លទាសៈ លមាហៈ អលោេៈ អលទាសៈ ន្ិ ង្អលមាហៈ ។
អង្គឈាន្ ៧ គឺ វិ តកក ៈ វិ ច្ឆរៈ រី តិ ឯកគគ តា លសាមន្សស លទាមន្សស ន្ិ ង្ឧលរកាខ ។
អង្គមគគ ១២ គឺ សមាមទិ ដាិ សមាមសង្ករបៈ សមាមវាច្ឆ សមាមកមម ន្តៈ សមាមអាជី វៈ សមាម វាោមៈ សមាមសតិ សមាមសមាធិ មិ ច្ឆាទិ ដាិ មិ ច្ឆាសង្ករបៈ មិ ច្ឆាវាោមៈ ន្ិ ង្មិ ច្ឆាសមាធិ ។
ឥគន្រិ យ ២២ គឺ ច្កខ ុគន្រិ យ លសាតិ គន្រិ យ ឃាន្ិ គន្រិ យ ជិ វាិគន្រិ យ កាយិ គន្រិ យ ឥតិថ គន្រិ យ
រុ រិសិគន្រិ យ ជី វិតិគន្រិ យ មន្ិ គន្រិ យ សុ ខិគន្រិ យ ទុ កខិ គន្រិ យ លសាមន្សសិគន្រិ យ លទាមន្សសិ គន្រិ យ
ឧលរកខិ គន្រិ យ សទធិ គន្រិ យ វី រិយិគន្រិ យ សតិ គន្រិ យ សមាធិ គន្រិ យ រញ្ាិ គន្រិ យ អន្ញ្ញាតញ្ា សាមី តិ គន្រិ យ(១) អញ្ាិ គន្រិ យ ន្ិ ង្អញ្ញាតាវិ គន្រិ យ ។
ពេៈ ៩ គឺ សទាធពេៈ វី រិយពេៈ សតិ ពេៈ សមាធិ ពេៈ រញ្ញាពេៈ ហិ រិពេៈ
ឱតត របពេៈ អហិ រិកពេៈ ន្ិ ង្អលនាតត របពេៈ ។
អធិ រតី ៤ គឺ ឆនារធិ រតី វី រិោធិ រតី ច្ិ តាតធិ រតី ន្ិ ង្វី មំសាធិ រតី ។
អាហារ ៤ គឺ កវឡិ្ករាហារ ជ្ជអាហារទី ១, ផសសៈ ជ្ជអាហារទី ២, មលនាសលញ្ច តនា
ជ្ជអាហារទី ៣, វិ ញ្ញាណ ជ្ជអាហារទី ៤ ។
កន ុង្មិ សសកសង្គហៈលន្ោះ លោេកន ុង្រណ្ហ
ត ឥគន្រិ យទាំង្ឡាយ ប្ទង្់ ប្តាស់លៅលសាតារតតិ មគគ ញ្ញាណថា

“អន្ញ្ញាតញ្ា សាមី តិគន្រិ យ”

ប្ទង្់ប្តាស់លៅអរហតត ផេញណថា

“អញ្ញាតាវិ គន្រិ យ” ប្ទង្់ប្តាស់លៅញណ ៦ ប្តង្់កណ្ហ
ត េថា “អញ្ាិ គន្រិ យ” ដូ លច្ន ោះ ។ មា៉ាង្លទៀត
ជី វិតិប្ន្ិរ យ មាន្ពី រោ៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជរូ រន្ិ ង្នាម ។
កន ុង្វិ ញ្ញាណ ៥ រចមង្មិ ន្មាន្អង្គឈាន្, កន ុង្រណ្ហ
ត ច្ិ តតចដេមិ ន្មាន្វី រិយៈ រចមង្មិ ន្

(១)

ច្ឆកឆដា ស្គយនា, រ៉ាុ ចន្ត កនង្
ុ បាេី ប្ពោះនប្តរិ ដកចខមរថា អន្ញ្ាតញ្ាសាមី តិគន្រិ យ ។
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បាន្ជ្ជពេៈ, កន ុង្រណ្ហ
ត ច្ិ តត ចដេជ្ជអលហតុ កៈ រចមង្មិ ន្បាន្ជ្ជអង្គមគគ ។ មា៉ាង្លទៀត
ឯកគគ តាចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យវិ ច្ិកិច្ឆា រចមង្មិ ន្ដេ់ ន្ូ វភាវៈជ្ជមគគ

ឥគន្រិ យ ន្ិ ង្ពេៈ,

ច្ំ លោោះកន ុង្រណ្ហ
ត ជវន្ៈចដេជ្ជទិវ លហតុ កៈ ន្ិ ង្តិ លហតុ កៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្បាន្ជ្ជអធិ រតី ចត
មា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ តាមសមគួ រដេ់ ការលកើ តលឡើង្បាន្ ។
អធិ រាយមិ សសកសង្គហៈ
អធិ រាយលហតុ ៦
លហតុ ៦ សូ មបីប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយបាន្សចមត ង្លហើ យកន ុង្ររិ លច្ា ទទី ៣ លោកសចមត ង្ទុ ក
កន ុង្ររិ លច្ា ទលន្ោះលទៀត លដើ មបីរួររួ មកង្ធម៌ ចដេមាន្សភាវធម៌ ោយឡំគានលដ្ឋយជ្ជតិ មាន្
កុ សេជ្ជលដើ ម ន្ុ ោះឯង្ ។
ធម៌ ៦ ោ៉ាង្ មាន្លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា លហតុ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជមូ េ គឺ ជ្ជ
ឫសគេ់

បាន្ដេ់ ភាវៈចដេឲ្យសលប្មច្ន្ូ វការតាំង្មាំេអនន្ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កទាំង្ឡាយ

ចដេប្រករជ្ជមួ យខលួន្ន្ុ ោះឯង្

គរបីប្ជ្ជរោកយអធិ រាយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្លហតុ ចដេពិ សាតរជ្ជង្

លន្ោះតាមន្័ យចដេបាន្លោេលហើ យកន ុង្ លហតុ សង្គហៈ កន ង្
ុ ររិ លច្ា ទទី ៣ ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយអង្គឈាន្ ៧
ោកយថា ឈាន្ មាន្វច្ន្តថ ថា អាេមព ន្ំ ឧរគនាតវ ច្ិ ន្ត ន្ស្ខលតន្ ឧរន្ិ ជាន្លតថ ន្
យថារហំ រច្ច ន្ិកធមម ជារន្លតថ ន្ ច្ ឈានាន្ិ ចប្រថា ធមម ជ្ជតិ ទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា ឈាន្
លប្ោោះមាន្អតថ ថា ច្ូ េលៅសមលឹ ង្ លោេគឺ ច្ូ េលៅគិ ត (សមលឹ ង្លមើ េ) ន្ូ វអារមម ណ៍ ន្ិ ង្លប្ោោះ
មាន្អតថ ថា ដុ តន្ូ វធម៌ ចដេជ្ជសប្តូវ តាមសមគួ រ ដូ លច្ន ោះ ។
រួ មលសច្កតី ថា លៅធម៌ ទាំង្លន្ោះ ថា ឈាន្ លប្ោោះមាន្កិ ច្ច ២ ោ៉ាង្គឺ ៖
១- លប្ោោះច្ូ េលៅសមលឹ ង្អារមម ណ៍លដ្ឋយពិ លសស
២- លប្ោោះដុ តន្ូ វធម៌ ចដេជ្ជសប្តូវររស់ខលួន្ មាន្ន្ី វរណៈជ្ជលដើ ម ។
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លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លវាហារថា “ឈាន្” លទើ របាន្ដេ់ ធម៌ ៧ ោ៉ាង្ មាន្វិ តកក ៈជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះធម៌ ៧ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ មាន្កិ ច្ច ២ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ តាមសមគួ រដេ់ ការលកើ តបាន្
ច្ំ ចណកធម៌ ដ៏លសស មាន្ផសសៈជ្ជលដើ ម មិ ន្លឈាមោះថាឈាន្ មិ ន្បាន្លវាហារថាឈាន្លប្ោោះ
មិ ន្មាន្កិ ច្ច ២ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ ។
មា៉ាង្លទៀត គរបីប្ជ្ជរថា ឈាន្ ច្ំ លោោះចដេជ្ជកុ សេរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លទើ រដេ់ ប្ពមលដ្ឋយ
កិ ច្ចទាំង្ ២ ោ៉ាង្ ឈាន្ចដេជ្ជអកុ សេ ន្ិ ង្ចដេជ្ជអពាកតៈ មាន្កិ ច្ចប្តឹ មចតមា៉ាង្
គឺ ការច្ូ េលៅសមលឹ ង្ន្ូ វអារមម ណ៍រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្មាន្ការដុ តន្ូ វធម៌ ចដេជ្ជសប្តូវររស់ខលួន្
លទ ។
ឈាន្ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជអង្គ គឺ ប្តឹ មចតជ្ជច្ំ ចណកមួ យៗ (អង្គប្រករ) ចដេរួ មគាន លប្ោោះលហតុ
លនាោះ លទើ រលៅថា “អង្គឈាន្” លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ លៅច្ំ ចណកមួ យៗ ឬច្ំ ចណកចដេប្រកររួ ម
គានទាំង្អស់នន្រថលនាោះថា “រថ”, លៅច្ំ ចណកមួ យៗ អង្គប្រករចដេចញកគានជ្ជច្ំ ចណកៗ
នន្រថលនាោះថា “អង្គ រថ”, លៅច្ំ ចណកមួ យៗ ឬច្ំ ចណកប្រកររួ មគានទាំង្អស់នន្លសនា
(កង្ទ័ ព) ថា “លសនា”, លៅច្ំ ចណកមួ យៗ អង្គប្រករចដេចញកគានជ្ជច្ំ ចណកៗ នន្លសនា
លនាោះថា “អង្គ លសនា” ោ៉ាង្ណ្ហមិ ញ, ក៏ លៅច្ំ ចណកមួ យៗ អង្គប្រករចដេរួ មគានទាំង្អស់
នន្ឈាន្ថា “ឈាន្” លៅច្ំ ចណកមួ យៗ អង្គប្រករចដេចញកគានជ្ជច្ំ ចណកៗ នន្ឈាន្
លនាោះថា “អង្គឈាន្” ក៏ ោ៉ាង្លនាោះចដរ ចដេលឈាមោះថា ឈាន្ ជ្ជកុ សេក៏ មាន្ ជ្ជអកុ សេក៏
មាន្ ជ្ជអពាកតៈក៏ មាន្ ។
សភាវេកខ ណៈនន្អង្គឈាន្ទាំង្ឡាយ មាន្វិតកក ៈជ្ជលដើ ម បាន្លោេលហើ យកន ុង្កាេ
មុ ន្ (កន ុង្ររិ លច្ា ទទី ២) ន្ិ ង្កិ ច្ចទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ការសមលឹ ង្ ន្ិ ង្ការដុ តនន្អង្គឈាន្ទាំង្លន្ោះ ក៏ បាន្
លោេលហើ យដូ ច្គាន កន ុង្អធិ ការនន្រូ បាវច្រកុ សេច្ិ តត (កន ុង្ររិ លច្ា ទទី ១) ន្ុ ោះឯង្ ។
គរបីប្ជ្ជរថា ច្ំ លោោះលទាមន្សសចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ជ្ជអង្គឈាន្ចដេជ្ជអកុ សេ អង្គ-
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ឈាន្ដ៏ លសស មាន្វិ តកក ៈជ្ជលដើ ម ជ្ជកុ សេក៏ មាន្ ជ្ជអកុ សេក៏ មាន្ ជ្ជអពាកតៈក៏ មាន្
ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយអង្គមគគ ១២
ោកយថា មគគ មាន្វច្ន្តថ ថា សុ គតិ ទុ គគ តីន្ំ ន្ិ ោវន្សស ច្ អេិ មុ ខ ំ បារន្លតា មគាគ
ចប្រថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្សមាមទិ ដាិ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា មគគ (ផល ូវ) លប្ោោះមាន្ការញុំង្រុ គគេឲ្យ
ល្ពោះមុ ខលៅកាន្់ សុ គតិ ទុ គគ តិ ន្ិ ង្ប្ពោះន្ិ ោវន្ ដូ លច្ន ោះ ។ អង្គនន្ធម៌ ចដេប្រករគានលហើ យ ជ្ជមគគ
ទាំង្លនាោះ លឈាមោះថា អង្គមគគ ។ មា៉ាង្វិ ញលទៀត អង្គនន្អដា ង្គិកមគគ (មគគ មាន្អង្គ ៨) លឈាមោះថា
អង្គមគគ ។ ោកយអធិ រាយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្មគគ ន្ិ ង្អង្គមគគ ក៏ មាន្ន្័ យដូ ច្គានន្ឹ ង្ោកយអធិ រាយ
ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ឈាន្ ន្ិ ង្អង្គឈាន្ ចដេបាន្លោេលហើ យ ន្ុ ោះឯង្ ។
អង្គមគគ ទាំង្លនាោះ លោេលដ្ឋយវតថ ុ ឬលដ្ឋយតួ សភាវធម៌ មាន្ ១២ ោ៉ាង្ ដូ ច្ចដេ
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយបាន្សចមត ង្ទុ កន្ុ ោះឯង្

រ៉ាុ ចន្ត ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្វតថ ុចដេមគគ ទាំង្លន្ោះល្ពោះមុ ខ

លៅដេ់ លោេបាន្ថាមាន្ ២៤ គឺ អង្គមគគ ចដេញុំង្ឲ្យដេ់ សុ គតិ មាន្ ៨, អង្គមគគ ចដេ
ញុំង្ឲ្យដេ់ ទុ គគ តិ មាន្ ៨, អង្គមគគ ចដេញុំង្ឲ្យដេ់ អគតិ គឺ ប្ពោះន្ិ ោវន្ ក៏ មាន្ ៨ ។
តលៅលន្ោះ ន្ឹ ង្លោេ អង្គមគគ ៨ ចដេញុង្
ំ សតវ ឲ្យដេ់ ទុ គគ តិមុ ន្ បាន្ដេ់ ៖
១- មិ ច្ឆាទិ ដាិ ការយេ់ លឃើ ញខុស បាន្ដេ់ មិ ច្ឆាទិ ដាិ ចដេមាន្វតថ ុ (ទី តាំង្អាប្ស័ យនន្
ការយេ់ លឃើ ញខុស, លរឿង្ចដេយេ់ លឃើ ញខុស) ១០ ោ៉ាង្ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
ន្តថិ ទិ ន្ំន ទាន្ចដេរុ គគេឲ្យលហើ យមិ ន្មាន្ផេ ។
ន្តថិ យិ ដា ំ ការរូ ជ្ជធំ មិន្មាន្ផេ ។
ន្តថិ ហុ តំ ការរូ ជ្ជតូ ច្មិ ន្មាន្ផេ ។
ន្តថិ សុ កតទុ កក តាន្ំ កមាមន្ំ ផេវិ បាលកា ផេវិបាកររស់កមម ចដេលធវើ ទុកេអ ន្ិ ង្លធវើ ទុក
មិ ន្េអ មិ ន្មាន្ ។
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ន្តថិ អយំ លោលកា

លោកលន្ោះមិ ន្មាន្ ។

ន្តថិ រលរា លោលកា

លោកដនទមិ ន្មាន្ ។

ន្តថិ មាតា

មាតាមិ ន្មាន្ ។

ន្តថិ រិ តា

រិ តាមិ ន្មាន្ ។

ន្តថិ សតាត ឱរបាតិ កា

សតវ អន កឧរបតតិ (ច្ូ េដេ់ េពមុ ខ) មិ ន្មាន្ ។

ន្តថិ លោលក សមណប្ោហម ណ្ហ សមគាគ សមាមរដិ រនាន លយ ឥមញ្ច លោកំ ររញ្ច លោកំ
សយំ អេិ ញ្ញា សច្ាិ កតាវ រដិ លវលទន្តិ សមណៈ ឬប្ោហម ណ៍អន កប្រប្ពឹ តតប្តូវ រដិ រតតិ ប្តូវ ចដេ
ជ្ជអន កដឹ ង្ដ៏ នប្កចេង្ លធវើ ឲ្យជ្ជក់ ច្ាស់លដ្ឋយខលួន្ឯង្ ន្ូ វលោកលន្ោះ ន្ិ ង្លោកដនទ លហើ យ
សចមែ ង្ឲ្យអន កដនទដឹ ង្ មិ ន្មាន្ (រដិ លសធការមាន្ពិ តនន្ប្ពោះពុ ទធ) ដូ លច្ន ោះ ។
កន ុង្ោកយទាំង្លន្ោះ ោកយថា ទាន្ចដេរុ គគេឲ្យមិ ន្មាន្ផេ គឺ ទាន្ចដេរុ គគេឲ្យ
លហើ យមិ ន្មាន្ផេ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លធវើ វិបាកជ្ជសុ ខឲ្យលកើ តលឡើង្ ឬឲ្យច្ូ េដេ់ សុ គតិ សួ គ៌
លទវលោក ។
ោកយថា ការរូ ជ្ជតូ ច្មិ ន្មាន្ផេ គឺ ការរូ ជ្ជលប្គឿង្សកាករៈដេ់ សតវ វិ លសស មាន្
លទវតាជ្ជលដើ ម មិ ន្មាន្ផេ ។ សូ មបីោកយថា ការរូ ជ្ជធំ មិន្មាន្ផេ ក៏ មាន្ន្័ យដូ ច្គានន្ុ ោះឯង្
ទាន្ចដេរុ គគេច្ឆត់ ចច្ង្លធវើ លដ្ឋយលគារព លដ្ឋយផចិ តផច ង្់ន្ុោះឯង្ លោកលៅថា រូ ជ្ជ ។
ោកយថា ផេវិ បាកររស់កមម ចដេលធវើ ទុកេអ លធវើ ទុកមិ ន្េអ មិ ន្មាន្ គឺ ផេវិ បាកររស់
កុ សេកមម ន្ិង្អកុ សេកមម ចដេសតវ លធវើ ទុកមិ ន្មាន្, លសច្កែី ថា ការលធវើ រុណយលធវើ បារ មិ ន្
មាន្ផេ មិ ន្មាន្វិ បាក ។
ោកយថា លោកលន្ោះមិ ន្មាន្ គឺ មន្ុ សសចដេសាលរ់ ពី លោកដនទមកកាន្់ លោកលន្ោះមិ ន្
មាន្ សាលរ់ លហើ យក៏ រចមង្ដ្ឋច្់ សូ ន្យលៅកន ុង្លោកលនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
ោកយថា លោកដនទមិ ន្មាន្ ក៏ មាន្ន្័ យដូ ច្គាន គឺ មន្ុ សសចដេសាលរ់ ពី លោកលន្ោះលៅ
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កាន្់ លោកដនទមិ ន្មាន្ សាលរ់ លហើ យក៏ រចមង្ដ្ឋច្់ សូ ន្យលៅកន ុង្លោកលន្ោះឯង្ ។
ោកយថា មាតាមិ ន្មាន្ គឺ រុ គគេចដេលៅថា មាតា ជ្ជរុ គគេពិ លសស ចដេអន កជ្ជ
រុ ប្ត លរើ ប្រប្ពឹ តតលេមើ សកន្ល ង្រចមង្ប្រសពវ ន្ូវបារដ៏ ធំ លរើ ទំន្ុករប្មុង្ ក៏ បាន្ទទួ េន្ូ វគុ ណ
ជ្ជអន្ន្ត ដូ ច្ចដេដឹ ង្ឮមកលនាោះ មិ ន្មាន្ ការលធវើ េអលធវើ អាប្កក់ ច្ំ លោោះមាតា ក៏ ដូ ច្ជ្ជការលធវើ
ច្ំ លោោះរុ គគេដនទន្ុ ោះឯង្ មិ ន្មាន្លសច្កតី លផសង្គានលឡើយ សូ មបីោកយថា រិ តាមិ ន្មាន្ ក៏ ន្័យ
លន្ោះដូ ច្គាន ។
ោកយថា សតវ អន កឧរបតតិ មិ ន្មាន្ គឺ សតវ អន កច្ូ េដេ់ េពដនទលប្កាយពី សាលរ់ មិ ន្មាន្ ។
ោកយថា សមណៈ ឬប្ោហម ណ៍ អន កប្រប្ពឹ តតប្តូវ ។េ។ លហើ យសចមែ ង្ឲ្យអន កដនទដឹ ង្
មិ ន្មាន្ គឺ សមណៈ ឬប្ោហម ណ៍ អន កប្រប្ពឹ តតប្តូវគឺ ប្តឹ មប្តូវ បាន្ដេ់ រំ លពញពុ ទធការកធម៌
មាន្ប្ពោះបារមី ជ្ជលដើ ម រដិ រតតិ ប្តូវ គឺ រដិ រតតិ សមាមរដិ រទា ចដេជ្ជអន កដឹ ង្ដ៏ នប្កចេង្ លធវើ ឲ្យ
ជ្ជក់ ច្ាស់លដ្ឋយខលួន្ឯង្ គឺ ជ្ជអន កដឹ ង្ដ៏ នប្កចេង្ លធវើ ឲ្យជ្ជក់ ច្ាស់លដ្ឋយរញ្ញាររស់ខលួន្ឯង្
មិ ន្បាន្អាប្ស័ យអន កដនទកន ុង្ការដឹ ង្ដ៏ នប្កចេង្ លធវើ ឲ្យជ្ជក់ ច្ាស់ន្ូ វលោកលន្ោះ គឺ មន្ុ សស
លោកលន្ោះ ន្ិ ង្លោកដនទគឺ លោកដនទអំ ពីលោកមន្ុ សសលន្ោះ លហើ យ សចមែ ង្ឲ្យអន កដនទដឹ ង្
គឺ ប្រកាសសច្ច ៈ ៤ លប្រៀន្ប្រលៅលដ្ឋយប្រលោជន្៍ ៣ ដេ់ អន កដនទមិ ន្មាន្ជ្ជោកយ
រដិ លសធភាពមាន្ពិ តនន្ប្ពោះពុ ទធជ្ជមាចស់ ។
២- មិ ច្ឆាសង្ករបៈ លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះខុស វិ តកក ៈន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថាសង្ករបៈ លប្ោោះជ្ជលសច្កែី
ប្តិ ោះរិ ោះន្ូ វអារមម ណ៍នន្ច្ិ តត

លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះខុស

គឺ ជ្ជអកុ សេ

ជ្ជវិ តកក ៈកន ុង្អកុ សេច្ិ តត

លឈាមោះថា មិ ច្ឆាសង្ករបៈ មិ ច្ឆាសង្ករបៈលនាោះ មាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ៖
-កាមសង្ករបៈ

លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះកាម

ជ្ជវិ តកក ៈចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យលោេៈចដេ

ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍ គឺ កាមគុ ណ ៥ ។
-ពាបាទសង្ករបៈ លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះលដើ មបីពាបាទ ជ្ជវិ តកក ៈចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យលទាសៈ
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ចដេដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជពាបាទ ។
-វិ ហឹសាសង្ករបៈ លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះលដើ មបីលរៀតលរៀន្, ជ្ជវិ តកក ៈចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ
លច្តនា ឬឆន្រ ៈ ចដេដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជវិ ហឹសា ។
៣- មិ ច្ឆាវាច្ឆ វាច្ឆខុស បាន្ដេ់ លច្តនា ៤ ោ៉ាង្ ចដេដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជ
វច្ី ទុច្ច រិត ៤ មាន្មុ សាវាទជ្ជលដើ ម ។
៤- មិ ច្ឆាកមម ន្តៈ ការ្រខុស បាន្ដេ់ លច្តនា ៣ ោ៉ាង្ ចដេដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថា ជ្ជ
កាយទុ ច្ច រិត ៣ មាន្បាណ្ហតិ បាតជ្ជលដើ ម ។
៥- មិ ច្ឆាអាជី វៈ ការច្ិ ញ្ចឹមជី វិតខុស បាន្ដេ់ លច្តនា ៧ ោ៉ាង្ ចដេដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថា
ជ្ជ វច្ី ទុច្ច រិ ត ៤ កាយទុ ច្ច រិត ៣ ទាំង្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅទាក់ ទង្ន្ឹ ង្អាជី វៈ ។
៦- មិ ច្ឆាវាោមៈ ពាោមខុស បាន្ដេ់ វី រិយៈ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យអកុ សេកមម ទាំង្ឡាយ ឬលសច្កតី ពាោមកន ុង្ការប្រករអកុ សេកមម ។
៧- មិ ច្ឆាសតិ លសច្កតី រឭកខុស សតិ ចដេជ្ជអកុ សេមិ ន្មាន្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ោកយថា
“មិ ច្ឆាសតិ ” លន្ោះ លទើ រជ្ជោកយលោេដេ់ ការវលង្វង្លេល ច្សតិ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ឬកន ុង្ប្គាចដេគួ រន្ឹ ង្
មាន្សតិ លកើ តលឡើង្ ការលធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្មិ ន្បាន្ ក៏ លឈាមោះថា មិ ច្ឆាសតិ លោេលដ្ឋយធម៌
បាន្ដេ់ អកុ សេច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយន្ុ ោះឯង្ ។
៨- មិ ច្ឆាសមាធិ សមាធិ ខុស បាន្ដេ់ ឯកគគ តាចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យអកុ សេច្ិ តត
ទាំង្ឡាយ ឬភាវៈចដេអកុ សេច្ិ តតុរាទតាំង្មាំកនុង្អារមម ណ៍ចតមួ យ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត អង្គមគគ ចដេជ្ជអកុ សេទាំង្លន្ោះ លោេលដ្ឋយវតថ ុ ឬលដ្ឋយធម៌ មាន្ប្តឹ ម
ចត ៤ ោ៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ គឺ មិ ច្ឆាទិ ដាិ បាន្ដេ់ ទិ ដាិ លច្តសិ ក, មិ ច្ឆាសង្ករបៈ បាន្ដេ់ វិ តកក លច្តសិ ក
មិ ច្ឆាវាោមៈ បាន្ដេ់ វី រិយលច្តសិ ក ន្ិ ង្មិ ច្ឆាសមាធិ បាន្ដេ់ ឯកគគ តាលច្តសិ ក លោកមិ ន្
កាន្់ យកមិ ច្ឆាវាច្ឆ មិ ច្ឆាកមម ន្តៈ ន្ិ ង្មិ ច្ឆាអាជី វៈ ជ្ជធម៌ មួយៗ លដ្ឋយចឡក លប្ោោះច្ិ តត ឬ
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លច្តសិ កណ្ហៗ ចដេបាន្លឈាមោះថា មិ ច្ឆាវាច្ឆជ្ជលដើ មមិ ន្មាន្ ចមន្ពិ ត អកុ សេលច្តនា
ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយប្រការលនាោះៗ

បាន្លឈាមោះថា

មិ ច្ឆាវាច្ឆជ្ជលដើ ម

ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន

លឈាមោះថា សតិ ចដេជ្ជអកុ សេមិ ន្មាន្ ោកយថា មិ ច្ឆាសតិ ប្គាន្់ ចតជ្ជលវាហារ លោេដេ់
ការវលង្វង្លេល ច្សតិ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រមិ ន្មាន្តួ សភាវធម៌ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ អង្គមគគ
ចដេជ្ជអកុ សេ ចដេជ្ជផល ូវលៅកាន្់ ទុ គគ តិ លនាោះ លទើ រមាន្ ៤ ោ៉ាង្លដ្ឋយធម៌ មាន្មិ ច្ឆាទិ ដាិ
ជ្ជលដើ ម តាមចដេបាន្លោេលហើ យរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ច្ំ ចណក អង្គមគគ ៨ ចដេញុង្
ំ សតវ ឲ្យដេ់ សុ គតិ បាន្ដេ់ ៖
១- សមាមទិ ដាិ ការយេ់ លឃើ ញប្តូវ បាន្ដេ់ រញ្ញាចដេលឃើ ញប្តូវ ប្តង្់តាមលសច្កតី
ពិ ត ឬការយេ់ លឃើ ញចដេរណឌិ តសរលសើ រ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះថា អតថិ ទិ ន្ន ំ ទាន្
ចដេរុ គគេឲ្យលហើ យរចមង្មាន្ផេជ្ជលដើ ម រណឌិតគរបីប្ជ្ជរោកយអធិ រាយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្
ោកយថា អតថិ ទិ ន្ន ំ ជ្ជលដើ មលន្ោះ លដ្ឋយររិ ោយចដេផរ ុយគានន្ឹ ង្ោកយចដេបាន្លោេលហើ យ
កន ុង្មិ ច្ឆាមគគ ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លោេបាន្ថា បាន្ដេ់ លោកិ យសមាមទិ ដាិ ៣ ោ៉ាង្ គឺ
កមម សសកតាសមាមទិ ដាិ ការយេ់ លឃើ ញន្ូ វភាវៈនន្រុ គគេមាន្កមម ជ្ជររស់ខលួន្ ១, ឈាន្សមាមទិ ដាិ ការយេ់ លឃើ ញប្តូវចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យឈាន្ ១, វិ រសសនាសមាមទិ ដាិ ការយេ់ លឃើ ញ
ប្តូវចដេជ្ជវិ រសសនារញ្ញា ១ ។
២. សមាមសង្ករបៈ លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះប្តូវ បាន្ដេ់ លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះប្តូវ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ៖
- លន្កខ មមសង្ករបៈ

លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះលដើ មបីលច្ញច្ឆកកាម

- អពាបាទសង្ករបៈ

លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះលដើ មបីមិន្ពាបាទ

- អវិ ហឹសាសង្ករបៈ

លសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះលដើ មបីមិន្លរៀតលរៀន្ ។

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរោកយអធិ រាយ
លហើ យកន ុង្ពួ កមិ ច្ឆាមគគ ន្ុ ោះឯង្ ។

លដ្ឋយររិ ោយផរ ុយគានន្ឹ ង្ោកយចដេបាន្លោេ
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មួ យវិ ញលទៀត លសច្កតី ប្បាថានកន ុង្កាមគុ ណ ៥ លឈាមោះថា “កាម” អលោេៈចដេមាន្
កមាលំង្កន ុង្ប្គាចដេរុ គគេច្លប្មើ ន្អធិ កុសេ មាន្អសុ េភាវនាជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ឈាន្កុ សេ
ទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា “លន្កខ មមៈ” លប្ោោះលច្ញ គឺ លគច្្ងយពី កាមលនាោះ, វិ តកក ៈចដេសមបយុ តត
ជ្ជមួ យលន្កខ មមៈ ដូ ច្លោេមកលន្ោះ លឈាមោះថា លន្កខ មមសង្ករបៈ ។
រដិ ឃៈ គឺ លទាសៈ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ឋាន្ៈ ៩ ឬ ១០ ោ៉ាង្ ោ៉ាង្លន្ោះថា “លគកំពុង្លធវើ
លសច្កតី វិនាសដេ់ អាតាមអញ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ មន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា “ពាបាទ” លប្ោោះញុំង្ច្ិ តតឲ្យ
ដេ់ ន្ូ វលសច្កតី វិនាស អលទាសៈចដេដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជលមតាតន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា “អពាបាទ”
លប្ោោះជ្ជរដិ រកខ ច្ំលោោះពាបាទ

វិ តកក ៈចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យអពាបាទលនាោះ

លឈាមោះថា

អពាបាទសង្ករបៈ ។
លច្តនា ឬឆន្រ ៈ ចដេតាំង្ច្ិ តត ឬលពញច្ិ តត លរៀតលរៀន្សតវ ដនទ លឈាមោះថា “វិ ហឹសា”
ករុ ណ្ហ លឈាមោះថា “អវិ ហឹសា” លប្ោោះជ្ជរដិ រកខ ន្ឹង្វិ ហឹសាលនាោះ វិ តកក ៈចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ
អវិ ហឹសា លឈាមោះថា អវិ ហឹសាសង្ករបៈ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។ គរបីប្ជ្ជរថា សមាមសង្ករបៈ ទាំង្ ៣
ោ៉ាង្លន្ោះ ជ្ជកុ សេសង្ករបៈកន ុង្េូ មិ ៣ លវៀរលោកុ តតរ ។
៣.-៥. សមាមវាច្ឆ វាច្ឆប្តូវ, សមាមកមម ន្តៈ ការ្រប្តូវ, សមាមអាជី វៈ ច្ិ ញ្ចឹមជី វិតប្តូវ
លោេលដ្ឋយធម៌ បាន្ដេ់ លច្តនា ន្ិ ង្វិ រតិ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ប្គាចដេរុ គគេតាំង្ច្ិ តត
លវៀរច្ឆក ន្ិ ង្លវៀរច្ឆកបាន្ន្ូ វវច្ី ទុច្ច រិត ៤ ជ្ជលដើ ម កន ុង្សម័ យលនាោះៗ គរបីប្ជ្ជរអធិ រាយ
អង្គមគគ ទាំង្ ៣ មាន្សមាមវាច្ឆជ្ជលដើ មលន្ោះ តាមប្រការចដេបាន្លោេលហើ យ កន ុង្អធិ ការនន្
វិ រតិ លច្តសិ ក (កន ុង្ររិ លច្ា ទទី ២) ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជលច្តនា ន្ិ ង្វិ រតិ ចដេជ្ជកាមាវច្រកុ សេចត
មា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
៦. សមាមវាោមៈ លសច្កតី ពាោមប្តូវ បាន្ដេ់

វី រិយៈចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ

លោកិ យកុ សេកមម ទាំង្ឡាយ កន ុង្លពេចដេសតវ លធវើ កុសេកមម លនាោះៗ រួ មទាំង្វី រិយៈចដេ
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ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្កិ ច្ចនន្សមម របធាន្ ៤ ោ៉ាង្ មាន្លសច្កតី ពាោមការោរអកុ សេចដេមិ ន្
ទាន្់ លកើ ត មិ ន្ឲ្យលកើ តបាន្ជ្ជលដើ ម ចដេប្រប្ពឹ តតលៅមុ ន្ការលកើ តលឡើង្នន្អរិ យមគគ ។
៧. សមាមសតិ លសច្កតី រឭកប្តូវ បាន្ដេ់

សតិ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យលោកិ យ-

កុ សេច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយ រួ មទាំង្សតិ ចដេរារ់ ថាជ្ជសតិ របដ្ឋាន្ ៤ មាន្កាោន្ុ រសសនាសតិ របដ្ឋាន្ជ្ជលដើ ម ចដេជ្ជច្ំ ចណកខាង្លដើ មនន្ការលកើ តលឡើង្នន្អរិ យមគគ ។
៨. សមាមសមាធិ សមាធិ ប្តូវ (ការតាំង្ច្ិ តតមាំលដ្ឋយប្រនព) បាន្ដេ់ ឯកគគ តាចដេ
សមបយុ តត ជ្ជមួ យលោកិ យកុ សេច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយលដ្ឋយពិ លសស បាន្ដេ់ ឯកគគ តា ៥
ោ៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ឈាន្ ៥ មាន្រឋមជាន្ជ្ជលដើ ម ។
ច្ំ ចណក អង្គមគគ

៨ ចដេញុង្
ំ សតវ ឲ្យដេ់ អគតិ

គឺ ប្ពោះន្ិ ោវន្ លនាោះ ន្ឹ ង្មាន្

អធិ រាយកន ុង្លោធិ រកខិ យសង្គហៈខាង្មុ ខ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា អង្គមគគ ៣ ប្រលេទ មាន្ប្រលេទចដេញុំង្សតវ ឲ្យដេ់ ន្ូ វទុ គគ តិ
ជ្ជលដើ មលនាោះ លោេលដ្ឋយន្ិ របរិ ោយ (លដ្ឋយប្តង្់) រចមង្មាន្ចតប្រលេទចដេជ្ជអកុ សេ
ន្ិ ង្កុ សេរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្មាន្ជ្ជអពាកតៈលទ លប្ោោះធម៌ ចដេជ្ជកុ សេ ន្ិ ង្អកុ សេរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ
ញុំង្សតវ ឲ្យដេ់ ទុ គគ តិ សុ គតិ ន្ិ ង្ប្ពោះន្ិ ោវន្បាន្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ កន ុ ង្ោកយអធិ រាយលទើ រ
ប្បាកដោកយចដេលោេសំ លៅយកអង្គមគគ ចដេជ្ជកុ សេ ន្ិ ង្អកុ សេជ្ជសំ ខាន្់ លទាោះរី
ដូ លច្ឆនោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា អង្គមគគ ទាំង្លន្ោះ សូ មបីលកើ តរួ មកន ុង្ច្ិ តត ុរាទចដេជ្ជអពាកតៈ
ចដេមិ ន្បាន្ញុំង្ឲ្យដេ់ ទុ គគ តិ ជ្ជលដើ ម ក៏ បាន្លឈាមោះថា “អង្គមគគ ” ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះមាន្េកខ ណៈ
លនាោះ ដូ ច្ជ្ជអង្គសគសាត (អាវុ ធន្ី មួយៗ) ររស់អន កប្រយុ ទធ ចដេលប្រើ ជ្ជលប្គឿង្វាយប្រហារ
សប្តូវកន ុង្សគ្គម សូ មបីសគ្គមសង រ់ លៅលហើ យ ឈន ោះសគ្គមលហើ យមិ ន្បាន្លប្រើ ជ្ជលប្គឿង្
វាយប្រហារលឡើយ ក៏ លៅមាន្លឈាមោះថា “អង្គសគសាត” ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះមាន្េកខ ណៈលនាោះ
ដូ លច្ឆនោះ ។
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អធិ រាយឥគន្រិ យ ២២
ធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្ច្កខ ុជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា “ឥគន្រិ យ” លប្ោោះមាន្ភាពជ្ជធំ , លឈាមោះថាភាព
ជ្ជធំ កនុង្ទី លន្ោះ លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? គឺ ការមាន្អំ ណ្ហច្ញុំង្ធម៌ ដនទៗ ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាមខលួន្
កន ុង្កិ ច្ចលនាោះៗ ន្ិ ង្កាេលរើ ខលួន្ខាលំង្កាល ធម៌ ទាំង្លនាោះក៏ ខាលំង្កាលតាម កាេលរើ ខលួន្ទន្់ លខសោយ ក៏
ទន្់ លខសោយតាម ។
ច្កខ ុ (រសាទច្កខ ុ) ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជឥគន្រិ យ លទើ រលឈាមោះថា ច្កខ គុ ន្រិ យ សូ មបីឥគន្រិ យដ៏ លសស ក៏
ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ។
គរបីប្ជ្ជរភាពជ្ជឥគន្រិ យនន្ធម៌ ទាំង្លន្ោះ តាមេំ ដ្ឋរ់ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
ជ្ជដំ រូង្ ច្កខ ុ មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា ច្កខ គុ ន្រិ យ លប្ោោះមាន្ការញុំង្ធម៌ ទាំង្ឡាយ
ចដេអាប្ស័ យខលួន្ គឺ ច្កខ ុវិញ្ញាណ ន្ិ ង្សមបយុ តត ធម៌ ទាំង្ឡាយឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាមខលួន្
កន ុង្កិ ច្ច គឺ ការលឃើ ញរូ បារមម ណ៍ លោេគឺ កាេខលួន្ខាលំង្កាល គឺ ថាលេអ ធម៌ មាន្ច្កខ ុវិញ្ញាណជ្ជលដើ ម
ទាំង្លនាោះ ក៏ ខាលំង្កាលតាម កាេខលួន្ទន្់ លខសោយ ក៏ ទន្់ លខសោយតាម មា៉ាង្លទៀត កន ុង្ប្គាចដេមាន្
ច្កខ ុវិញ្ញាណលកើ តលឡើង្ លធវើ ទសសន្កិ ច្ច គឺ ការលឃើ ញរូ បារមម ណ៍ ច្កខ ុវិញ្ញាណសលប្មច្ទសសន្កិ ច្ចលន្ោះបាន្ លប្ោោះជ្ជវិ ញ្ញាណចដេអាប្ស័ យច្កខ ុ ប្រសិ ន្លរើ មិន្មាន្ច្កខ ុរ៉ាោះខររ់រូ បារមម ណ៍មុ ន្
ក៏ រចមង្មិ ន្មាន្វិ ញ្ញាណចដេលកើ តលឡើង្លធវើ ទសសន្កិ ច្ច ចដេលៅថា ច្កខ ុវិញ្ញាណលន្ោះបាន្
លទ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ រចមង្លោេបាន្ថា ច្កខ ុមាន្ភាពជ្ជធំ លដ្ឋយការចដេមាន្អំ ណ្ហច្ញុំង្
វិ ញ្ញាណចដេអាប្ស័ យខលួន្ គឺ ច្កខ ុវិញ្ញាណ ឲ្យលកើ តលឡើង្សលប្មច្ទសសន្កិ ច្ចកនុង្រូ បារមម ណ៍
ចដេខលួន្រ៉ា ោះខររ់លហើ យលនាោះ ។
សូ មបីភាពជ្ជឥគន្រិ យនន្រសាទដ៏ លសស គឺ លសាតៈ ឃាន្ៈ ជិ វាា ន្ិ ង្កាយ ជ្ជលហតុ ឲ្យ
រសាទទាំង្លន្ោះ បាន្លឈាមោះថា លសាតិ គន្រិ យ ឃាន្ិ គន្រិ យ ជិ វាិគន្រិ យ កាយិ គន្រិ យ ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះ
ដូ ច្គាន ។
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លោកគួ រចតសចមត ង្មន្ិ គន្រិ យទុ កកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្កាយិ គន្រិ យ លប្ោោះជ្ជអាយតន្ៈខាង្កន ុង្
ដូ ច្គាន ឬជ្ជទាវរនន្វិ ថីច្ិតត ដូ ច្គាន ចតមិ ន្សចមត ង្ទុ កោ៉ាង្លន្ោះ លប្ោោះរំ ណង្ន្ឹ ង្សចមត ង្ឥគន្រិ យ
ចដេជ្ជរូ រធម៌ ឲ្យអស់មុ ន្

លទើ រសចមត ង្ឥគន្រិ យចដេជ្ជនាមធម៌

មាន្មន្ិ គន្រិ យជ្ជលដើ ម

តលៅ លប្ោោះលហតុ លនាោះ កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្កាយិ គន្រិ យលនាោះ លោកលទើ រសចមត ង្ឥគន្រិ យចដេជ្ជ
ភាវរូ រ ២ ។
ភាវរូ រទាំង្ ២ មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា ឥតថិ គន្រិ យ ន្ិ ង្រុ រិសិគន្រិ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការ
ញុំង្េិ ង្គៈ ន្ិ មិតតៈ(១) ជ្ជលដើ ម ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាមខលួន្ ចមន្ពិ ត េិ ង្គៈ ន្ិ មិតតៈ ជ្ជលដើ ម កន ុង្
សនាតន្ចដេមាន្ឥតថី ភាវៈ ក៏ មា៉ាង្ កន ុង្សនាតន្ចដេមាន្រុ រិសភាវៈ ក៏ មា៉ាង្ មិ ន្ដូ ច្គានលទ,
ភាពជ្ជោ៉ាង្លន្ោះ ប្រប្ពឹ តតលៅតាមអំ ណ្ហច្នន្ភាវរូ រចដេលផសង្គានលនាោះ ។
ច្ំ ចណក ជី វិត មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា ជី វិតិគន្រិ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការតាមរកាគឺ
ការញុំង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគានជ្ជមួ យខលួន្ឲ្យតាំង្លៅបាន្

ច្ឆរ់ តាំង្ពី ឧរាទខណៈដេ់ េង្គ-

ខណៈ, ជី វិតិគន្រិ យលនាោះមាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ នាមជី វិតិគន្រិ យ ន្ិ ង្រូ រជី វិតិគន្រិ យ ។
ច្ំ ចណក មលនា (ច្ិ តតន្ុ ោះឯង្) មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា មន្ិ គន្រិ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការ
ញុំង្សមបយុ តត ធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេកំពុង្ដឹ ង្អារមម ណ៍លនាោះៗ ប្ពមគានជ្ជមួ យខលួន្ឲ្យប្រប្ពឹ តត
លៅប្សរតាមការដឹ ង្អារមម ណ៍ររស់ខលួន្ លោេគឺ ខលួន្ដឹ ង្អារមម ណ៍ណ្ហ ធម៌ ទាំង្លនាោះក៏ ប្តូវ
ដឹ ង្អារមម ណ៍លនាោះ ខលួន្លធវើ កិច្ចររស់ខលួន្កន ុង្អារមម ណ៍ណ្ហ ធម៌ ទាំង្លនាោះក៏ លធវើ កិច្ចររស់ ខលួន្កន ុង្
អារមម ណ៍លនាោះ ។
រណ្ហ
ត ឥគន្រិ យចដេជ្ជលវទនាទាំង្ឡាយ ចដេមាន្លឈាមោះថា សុ ខិគន្រិ យជ្ជលដើ មលនាោះ
រចមង្មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យោ៉ាង្លន្ោះ គឺ សុ ខលវទនា មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា សុ ខិគន្រិ យ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ការញុំង្សមបយុ តត ធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេលកើ តរួ មជ្ជមួ យខលួន្ ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាម

(១)

ោកយថា េិ ង្គៈ ន្ិ មិតតៈ ជ្ជលដើ ម មាន្ោកយអធិ រាយកន ង្
ុ ន្ិ លទរ សភាវរូ រ កន ង្
ុ ររិ លច្ា ទទី ៦ ។
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ខលួន្ លដ្ឋយការញុំង្ធម៌ ទាំង្លនាោះឲ្យដេ់ ន្ូ វសុ ខ (គឺ ភាវៈចដេប្សួេ, សរាយ) ដូ ច្គានន្ឹ ង្
ខលួន្ សូ មបីភាពជ្ជឥគន្រិ យនន្លវទនាដ៏ លសស ចដេជ្ជលហតុ ឲ្យលវទនាទាំង្លនាោះបាន្លឈាមោះថា
ទុ កខិ គន្រិ យ លសាមន្សសិគន្រិ យ លទាមន្សសិគន្រិ យ ន្ិ ង្ឧលរកខិ គន្រិ យ ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ។
កន ុង្រណ្ហ
ត ឥគន្រិ យ ៥ មាន្សទាធជ្ជលដើ ម មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យតាមេំ ដ្ឋរ់ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
សទាធ មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា សទធិ គន្រិ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្ធម៌ ទាំង្ឡាយ
ចដេលកើ តរួ មគានជ្ជមួ យខលួន្ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាមការលជឿ លសច្កតី ប្ជោះថាលររស់ខលួន្ លសច្កតី
ថា ញុំង្ធម៌ ទាំង្លនាោះឲ្យរល្អន្លៅលដ្ឋយេអ កន ុង្អារមម ណ៍ចដេខលួន្លជឿ ចដេខលួន្ប្ជោះថាល ។
វី រិយៈ មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា វី រិយិគន្រិ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្ធម៌ ចដេលកើ ត
រួ មគានទាំង្លនាោះ ឲ្យប្សរលៅតាមលសច្កតី ឧសាហៈររស់ខលួន្ លសច្កតី ថា ជំរុញឲ្យធម៌ ទាំង្លនាោះ
ខវេ់ខាវយកន ុង្កិ ច្ចររស់ខលួន្ៗ ។
សតិ មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា សតិ គន្រិ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ ម
គាន

ឲ្យប្សរលៅតាមអាន្ុ ភាពនន្ការរឭកររស់ខលួន្

លសច្កតី ថា

ខលួន្ច្ូ េលៅតាំង្លៅកន ុង្

អារមម ណ៍ណ្ហ ក៏ រចមង្ញុំង្ធម៌ ទាំង្លនាោះ ឲ្យច្ូ េលៅតាំង្លៅកន ុង្អារមម ណ៍លនាោះ ។
សមាធិ

មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ

លៅថា

សមាធិ គន្រិ យ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្ធម៌

ទាំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាន ឲ្យតាំង្មាំកនុង្អារមម ណ៍ ១ ច្ំ លោោះអារមម ណ៍ចដេខលួន្តាំង្មាំ ។
រញ្ញា រចមង្មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យ លៅថា

រញ្ាិ គន្រិ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្ធម៌

ទាំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាន ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាមខលួន្ លដ្ឋយអាការចដេជួ យដេ់ ការដឹ ង្
ន្ូ វសភាវៈតាមលសច្កតី ពិតររស់ខលួន្ ។
ច្ំ ចណកកន ុង្រណ្ហ
ត ឥគន្រិ យចដេជ្ជលោកុ តតរធម៌ ទាំង្ឡាយ

លសាតារតតិ មគគ ញ្ញាណ

ន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា អន្ញ្ញាតញ្ា សាមី តិគន្រិ យ លប្ោោះជ្ជឥគន្រិ យររស់អន ករដិ រតតិ លដ្ឋយមាន្
អធាប្ស័ យ

មាន្ច្ិ តតរល្អន្លៅោ៉ាង្លន្ោះថា

“កន ុង្សង្ារវដត ចដេមាន្ទី រំ ផុតខាង្លដើ ម
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ចដេរុ គគេដឹ ង្មិ ន្បាន្ អាតាមអញន្ឹ ង្ដឹ ង្អមតរទ (ប្ពោះន្ិ ោវន្) ឬសច្ច ៈ ធម៌ ៤ ចដេលៅមិ ន្
ទាន្់់ ដឹ ង្ន្ុ ោះឯង្” ដូ លច្ន ោះ ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជឥគន្រិ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្ភាពជ្ជធំ កនុង្ការញុំង្
ធម៌ ចដេលកើ តរួ មជ្ជមួ យខលួន្ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាមខលួន្

លដ្ឋយអធាប្ស័ យដូ ច្លោេលន្ោះ

ន្ុ ោះឯង្ ។
ញណ ៦ កន ុង្ច្លនាលោះនន្លសាតារតតិ មគគ ញ្ញាណ ន្ិ ង្អរហតត ផេញណ មាន្លសាតារតតិ ផេញណជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា “អញ្ញា” លប្ោោះមាន្អតថ ថា ដឹ ង្ដចដេៗ គឺ ដឹ ង្មិ ន្ហួ សពី ចដន្
ចដេរឋមមគគ ញ្ញាណបាន្ដឹ ង្លហើ យ បាន្លឃើ ញលហើ យ មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យលដ្ឋយអំ ណ្ហច្
មាន្ភាពជ្ជធំ កនុង្ការញុំង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគានឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាមខលួន្

គឺ អន្ុ លោម

ច្ំ លោោះការដឹ ង្ដចដេៗ លនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា អញ្ាិ គន្រិ យ ។
អរហតត ផេញណ លឈាមោះថា អញ្ញាតាវិ គន្រិ យ លប្ោោះជ្ជឥគន្រិ យររស់ប្ពោះអរហន្ត ចដេ
ដឹ ង្សពវ ប្គរ់ គឺ ច្ឆក់ ធល ុោះសច្ច ៈ ៤ លដ្ឋយអាការទាំង្ពួ ង្លហើ យ អរហតត ផេញណលន្ោះ រារ់ ថា
ជ្ជឥគន្រិ យ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគានជ្ជមួ យខលួន្ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅប្សរតាម

ខលួន្កន ុង្ភាវៈចដេដឹ ង្សពវ ប្គរ់

អស់កិ ច្ចចដេប្តូវលធវើ

លដើ មបីការដឹ ង្សពវ ប្គរ់ បាន្លហើ យ

ន្ុ ោះឯង្ ។
លោកុ តតរឥគន្រិ យទាំង្ ៣ មាន្អន្ញ្ញាតញ្ា សាមី តិគន្រិ យជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ គួ រចតជ្ជការ
កាន្់ យកលហើ យលដ្ឋយោកយថា “រញ្ាិ គន្រិ យ” ន្ុ ោះឯង្ ។ លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់
ប្បាថានសចមត ង្អាការចដេជ្ជឥគន្រិ យ

លដ្ឋយពិ លសសលផសង្ពី លោកិ យរញ្ញាទាំង្ឡាយនន្

លោកុ តតររញ្ញាទាំង្លន្ោះ ចដេជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយអធាប្ស័ យចដេលផសង្គាននន្រុ គគេ លទើ រ
ប្ទង្់ចញកលច្ញមកសចមត ង្ជ្ជឥគន្រិ យមួ យពួ កលទៀតលដ្ឋយចឡក ប្រសិ ន្លរើ មិ ន្សមលឹ ង្ដេ់
អាការចដេពិ លសសដូ ច្លោេលន្ោះ ចតសមលឹ ង្ដេ់ តួ សភាវៈជ្ជសំ ខាន្់ លោកុ តតររញ្ញាទាំង្
លន្ោះគឺ រញ្ាិ គន្រិ យ ន្ុ ោះឯង្ ។
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មា៉ាង្លទៀត គរបីប្ជ្ជរ េំ ដ្ឋរ់ នន្ការសចមត ង្ឥគន្រិ យ ទាំង្លន្ោះ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
កន ុង្រណ្ហ
ត ឥគន្រិ យទាំង្លន្ោះ

ការចដេប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ប្តាស់ឥគន្រិ យចដេជ្ជ

អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ទុ កជ្ជខាង្លដើ មមុ ន្ លប្ោោះឥគន្រិ យទាំង្លន្ោះន្ុ ោះឯង្ ជ្ជលហតុ ពិ លសសនន្ការ
រញ្ា តតិសតវ រុ គគេ ច្ំ ចណកមន្ិ គន្រិ យ សូ មបីជ្ជអាយតន្ៈខាង្កន ុង្ (ទី ៦) ដូ ច្ឥគន្រិ យ ៥ ខាង្លដើ ម
ការចដេប្ទង្់មិន្សចមត ង្ទុ កជ្ជឥគន្រិ យទី ៦ លដ្ឋយលហតុ ផេដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ។
លដើ មបីសចមត ង្ថា ការរញ្ា តតិសតវ រុ គគេលន្ោះ រចមង្ដេ់ ន្ូ វការចច្កថាជ្ជ “ប្សី ” ឬ
“ប្រុស” តលៅលទៀត ក៏ លប្ោោះអាប្ស័ យភាវរូ រ ២ ោ៉ាង្លន្ោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រប្ទង្់ប្តាស់
ឥគន្រិ យចដេជ្ជភាវរូ រទាំង្ ២ គឺ ឥតថិ គន្រិ យ ន្ិ ង្រុ រិសិគន្រិ យ ទុ កកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្ឥគន្រិ យចដេជ្ជ
អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ទាំង្លនាោះ ។
លដើ មបីសចមត ង្ថា ជ្ជប្កុមកមម ជរូ រ ចដេជ្ជឥគន្រិ យដូ ច្លោេលហើ យលន្ោះ រចមង្តាំង្លៅ
បាន្ លហើ យប្រប្ពឹ តតលៅរហូ តអស់អាយុ ក៏ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ជី វិតលន្ោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រប្ទង្់
សចមត ង្ជី វិតិគន្រិ យទុ កកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្រុ រិសិគន្រិ យលនាោះ ។
លដើ មបីសចមត ង្ពួ កធម៌ ចដេរុ គគេសមាគេ់ ថា “សតវ ”, ថា “ប្សី ”, ថា “ប្រុស” ចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តគានលដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ជី វិតិគន្រិ យលនាោះរចមង្លៅហម ង្បាន្ លប្ោោះលវទនាទាំង្
លន្ោះ តាមទំ ន្ង្ចដេប្តាស់ទុ កថា “លប្ោោះលវទនាជ្ជរច្ច័ យលទើ រមាន្តណ្ហ
ា ” ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
លទើ រប្ទង្់ប្តាស់ឥគន្រិ យចដេជ្ជលវទនា ៥ ោ៉ាង្ មាន្សុ ខិគន្រិ យជ្ជលដើ ម ទុ កកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្
ជី វិតិគន្រិ យលនាោះ ។
លដើ មបីសចមត ង្ឥគន្រិ យចដេជ្ជលហតុ ររិ សុទធ នន្លវទនា លទើ រប្ទង្់សចមត ង្ឥគន្រិ យ ៥ ោ៉ាង្
មាន្សទធិ គន្រិ យជ្ជលដើ ម ទុ កកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្ឥគន្រិ យចដេជ្ជលវទនាទាំង្លនាោះ ន្ិ ង្លដើ មបីសចមត ង្ថា
សតវ ទាំង្ឡាយចដេបាន្សន្សំធម៌ ចដេជ្ជលហតុ ររិ សុទធ នន្លវទនា (គឺ ឥគន្រិ យ ៥) ទាំង្លនាោះ
ប្ពមទាំង្មូ េលហើ យ រចមង្សលប្មច្លោកុ តតរឥគន្រិ យ ៣ ោ៉ាង្ មាន្អន្ញ្ញាតញ្ា សាមី តិគន្រិ យ
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ជ្ជលដើ ម ទុ កកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្រញ្ាិ គន្រិ យលនាោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
កន ុង្គមពី រវិ សុទធិ មគគ

ប្ពោះពុ ទធលឃាសាច្ឆរយបាន្លោេដេ់ អតថ នន្ឥគន្រិ យទុ កលដ្ឋយ

ប្រការលផសង្លទៀត ដូ ច្ជ្ជ លឈាមោះថា “ឥគន្រិ យ” លប្ោោះសចមែ ង្ដេ់ ភាពជ្ជឥន្រ ៈ (ឥន្រ េិង្គតថ)
ជ្ជលដើ ម ចដេរណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ពិសាតរកន ុង្គមពី រវិ សុទធិ មគគ លនាោះច្ុ ោះ ។
អធិ រាយពេៈ ៩
ោកយថា ពេៈ មាន្វច្ន្តថ ថា រដិ រកខ ធលមម ហិ អកមបិយលតថ ន្ សមបយុ តត ធលមម សុថិ រភាលវន្ ច្ សទាធទី ន្ិ សតត ពោន្ិ ចប្រថា ធម៌ ៧ ោ៉ាង្ មាន្សទាធជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ពេៈ លប្ោោះ
មាន្អតថ ថា មិ ន្ញរ់ ញ័រលប្ោោះធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ ន្ិ ង្លប្ោោះមាន្ភាពតាំង្មាំកនុង្សមបយុ តត ធម៌ ទាំង្ឡាយ ។
លសច្កតី ថា សទាធន្ុ ោះឯង្ ជ្ជពេៈ លប្ោោះមិ ន្ញរ់ ញ័រកន ុង្ភាពជ្ជអន កមិ ន្មាន្សទាធ គឺ កន ុង្
អកុ សេច្ិ តតុរាទចដេជ្ជរដិ រកខ ច្ំលោោះសទាធ ន្ិ ង្លប្ោោះតាំង្មាំកនុង្សមបយុ តត ធម៌ គឺ ខលួន្ឯង្
តាំង្មាំលហើ យ ក៏ ញុំង្សមបយុ តត ធម៌ ឲ្យដេ់ ន្ូ វភាពតាំង្មាំផង្ លោេគឺ ប្រប្ពឹ តតលៅមាំទាំកនុង្
អារមម ណ៍ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា សទាធពេៈ ។
វី រិយៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជពេៈ លប្ោោះមិ ន្ញរ់ ញ័រកន ុង្លសច្កតី ខាិេប្ច្អូ ស ន្ិ ង្លប្ោោះតាំង្មាំកនុង្
សមបយុ តត ធម៌ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា វី រិយពេៈ ។
សតិ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជពេៈ លប្ោោះមិ ន្ញរ់ ញ័រកន ុង្ការវលង្វង្លេល ច្សតិ ឬកន ុង្លសច្កតី ប្រមាទ
ន្ិ ង្លប្ោោះតាំង្មាំកនុង្សមបយុ តត ធម៌ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា សតិ ពេៈ ។
សមាធិ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជពេៈ លប្ោោះមិ ន្ញរ់ ញ័រកន ុង្លសច្កតី រលវើ រវាយ ន្ិ ង្លប្ោោះតាំង្មាំកនុង្
សមបយុ តត ធម៌ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា សមាធិ ពេៈ ។
រញ្ញាន្ុ ោះឯង្

ជ្ជពេៈ

លប្ោោះមិ ន្ញរ់ ញ័រកន ុង្លសច្កតី មិន្ដឹ ង្

សមបយុ តត ធម៌ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា រញ្ញាពេៈ ។

ន្ិ ង្លប្ោោះតាំង្មាំកនុង្
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ហិ រិន្ុោះឯង្ ជ្ជពេៈ លប្ោោះមិ ន្ញរ់ ញ័រកន ុង្លសច្កតី មិន្ខាមសបារ ន្ិ ង្លប្ោោះតាំ ង្មាំកនុង្
សមបយុ តត ធម៌ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ហិ រិពេៈ ។
ឱតត របៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជពេៈ លប្ោោះមិ ន្ញរ់ ញ័រកន ុង្លសច្កតី មិន្ខាលច្បារ ន្ិ ង្លប្ោោះតាំង្មាំកនុង្
សមបយុ តត ធម៌ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ឱតត របពេៈ ។
ច្ំ ចណក អហិ រិកៈ ន្ិ ង្អលនាតត របៈ លឈាមោះថា អហិ រិកពេៈ ន្ិ ង្អលនាតត របពេៈ
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្ការតាំង្មាំកនុង្សមបយុ តត ធម៌ ចតមា៉ាង្ ។
អធិ រាយអធិ រតី ៤
ោកយថា អធិ រតី មាន្វច្ន្តថ ថា អតាតធី ន្របវតតី ន្ំ រតិ េូតា ធមាម អធិ រតី ចប្រថា ធម៌
ទាំង្ឡាយចដេជ្ជធំ ច្ំលោោះធម៌ ទាំង្ឡាយចដេប្រប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យខលួន្ លឈាមោះថា អធិ រតី
ដូ លច្ន ោះ

លសច្កតី ថា

ជ្ជធំ ច្ំលោោះធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យខលួន្ចដេប្រប្ពឹ តតលៅ

អាប្ស័ យខលួន្ លោេគឺ មាន្ខលួន្ជ្ជធុ រៈលច្ញមុ ខ ច្ឆត់ ចច្ង្ឲ្យសលប្មច្កន ុង្ការ្រ ។
ចមន្ពិ ត កន ុង្ច្ិ តតចដេបាន្អេិ ស្ខរ (ការច្ឆត់ ចច្ង្) ចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះថា
“សប្មារ់ អន កមាន្ឆន្រ ៈ កិ ច្ចអវីលៅចដេន្ឹ ង្សលប្មច្មិ ន្បាន្” ដូ លច្ន ោះ ។ ជ្ជឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ
លធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលឡើង្មក លឈាមោះថា លកើ តលឡើង្លដ្ឋយមាន្ឆន្រ ៈជ្ជ
ធុ រៈលច្ញមុ ខ ឆន្រ ៈញុំង្ឲ្យសលប្មច្ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ធម៌ ទាំង្លនាោះ លឈាមោះថា មាន្ឆន្រ ៈលនាោះ
ន្ុ ោះឯង្ជ្ជអធិ រតី លប្ោោះថា រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅបាន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ឆន្រ ៈចដេជ្ជធុ រៈលច្ញមុ ខ
លនាោះ សូ មបីកនុង្ប្គាចដេមាន្វី រិយៈជ្ជលដើ ម ជ្ជអធិ រតី ក៏ មាន្អាការប្រប្ពឹ តតលៅទំ ន្ង្ដូ ច្គាន
លន្ោះឯង្ សរុ រលសច្កតី ថា ធម៌ មាន្ឆន្រ ៈជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះ លឈាមោះថា ឆនារធិ រតី ជ្ជលដើ ម លប្ោោះ
មាន្ភាពជ្ជធំ ច្ំ លោោះធម៌ ទាំង្ឡាយចដេប្រប្ពឹ តតអាប្ស័ យខលួន្ លដ្ឋយប្រការដូ ច្លោេមក
លន្ោះ ។
អធិ រតី គឺ ឆន្រ ៈ លឈាមោះថា ឆនារធិ រតី សូ មបីចដេមាន្លឈាមោះថា វី រិោធិ រតី ច្ិ តាតធិ រតី
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ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ច្ំ ចណក វី មំសា ជ្ជលឈាមោះររស់រញ្ញាន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការ
ចដេពិ ច្ឆរណ្ហន្ូ វអារមម ណ៍ អធិ រតី គឺ វី មំសា លឈាមោះថា វី មំសាធិ រតី ។
សួ រថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្សទាធជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ឥគន្រិ យ ក៏ លប្ោោះមាន្ភាពជ្ជធំ មិ ន្
ចមន្ឬ លតើ ភាពជ្ជធំ នន្ឥគន្រិ យ លផសង្គានពី ភាពជ្ជធំ នន្អធិ រតី ដូ ច្លមត ច្ ?
លឆលើ យថា ធម៌ ចដេជ្ជឥគន្រិ យទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជឥគន្រិ យ មាន្ភាពជ្ជធំ បាន្កន ុង្ប្គាចត
មួ យ អធិ រាយថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្សទាធជ្ជលដើ មន្ី មួយៗ កន ុង្ច្ិ តតុរាទមួ យដួ ង្ រចមង្ដេ់
ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជឥគន្រិ យបាន្ដូ ច្គានទាំង្អស់

គឺ សទាធក៏ ជ្ជឥគន្រិ យ

វី រិយៈជ្ជលដើ មក៏ ជ្ជឥគន្រិ យ

ច្ំ ចណក ធម៌ ចដេជ្ជអធិ រតី ទាំង្ឡាយ មិ ន្មាន្ភាពជ្ជអធិ រតី មិ ន្មាន្ភាពជ្ជធំ កនុង្ប្គាចត
មួ យបាន្លឡើយ អធិ រាយថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ឆន្រ ៈជ្ជលដើ មន្ី មួយៗ ចដេលកើ តរួ មគានកន ុង្
ច្ិ តតុរាទដួ ង្លនាោះ មិ ន្ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជអធិ រតី ទាំង្អស់លទ ណ្ហមួ យចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ចដេ
ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជអធិ រតី ប្រសិ ន្លរើ កន ុង្ប្គាលនាោះ ឆន្រ ៈ ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជអធិ រតី ធម៌ ដ៏លសស
មាន្វី រិយៈជ្ជលដើ ម
ច្ឆត់ ចច្ង្នន្ឆន្រ ៈ

រចមង្មិ ន្ជ្ជអធិ រតី លទ

លប្ោោះសុ ទធ ចតច្ឆំប្រប្ពឹ តតលៅតាមអំ ណ្ហច្ការ

ន្ឹ ង្ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជអធិ រតី កន ុង្ឱកាសដនទសូ មបីកនុង្ប្គាចដេវី រិយៈ

ជ្ជលដើ មន្ី មួយៗ ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជអធិ រតី ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ។
សរុ រលសច្កតី ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជឥគន្រិ យ មាន្ភាពជ្ជឥគន្រិ យបាន្ប្ពមគាន កន ុង្ប្គា
ចតមួ យ ច្ំ ចណក ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជអធិ រតី សូ មបីលកើ តប្ពមគានបាន្ ក៏ មិន្អាច្ដេ់ ន្ូ វ
ភាពជ្ជអធិ រតី បាន្ប្ពមគាន កន ុង្ប្គាចតមួ យ ច្ំ លោោះណ្ហមួ យរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
អធិ រតី ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយអាហារ ៤
ោកយថា អាហារ មាន្វច្ន្តថ ថា ឱជដា មករូបាទលោ អាហរន្តី តិ អាហារា ចប្រថា
ធម៌ ទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា អាហារ លប្ោោះមាន្អតថ ថា នាំមកន្ូ វរូ រចដេមាន្ឱជ្ជជ្ជទី ៨ ជ្ជលដើ ម
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ដូ លច្ន ោះ ។
អាហារ គឺ ពំន្ូតបាយចដេរុ គគេលធវើ ឲ្យជ្ជដុ ំ ៗ លហើ យររិ លភាគ លឈាមោះថា កវឡិ្ករាហារ (អាហារចដេលធវើ ឲ្យជ្ជពំន្ូតៗ) ជ្ជការចដេលោកលោេដេ់ ឱជ្ជរូ រចដេប្ជួតប្ជ្ជរ
លៅកន ុង្វតថ ុ មាន្បាយទឹ កជ្ជលដើ ម ប្ពមទាំង្វតថ ុលនាោះថា “កវឡិ្ករាហារ” ។
អាហារ គឺ ផសសៈ លឈាមោះថា ផសាហារ ។
អាហារ គឺ មលនាសលញ្ច តនា (លច្តនាចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យច្ិ តត) លឈាមោះថា មលនាសលញ្ច តនាហារ ។
អាហារ គឺ វិ ញ្ញាណ លឈាមោះថា វិ ញ្ញាណ្ហហារ ។
អធិ រាយថា កវឡិ្ករាហារ រចមង្នាំមកន្ូ វរូ រមាន្ឱជ្ជជ្ជទី ៨ គឺ ប្កុមអវិ ន្ិលោាគរូ រ
៨ ោ៉ាង្ ចដេលកើ តពី អាហារ គរបីប្ជ្ជរលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ភាពជ្ជរច្ច័ យចដេនាំមកន្ូ វប្កុម
អវិ ន្ិលោាគរូ រនន្ឱជ្ជរូ រ តាមប្រការដូ ច្លោេលហើ យ កន ុង្លសច្កែី អធិ រាយ រូ រររមតថ កន ុង្
ររិ លច្ា ទទី ៦ ន្ុ ោះឯង្ ។
ផសាហារ រចមង្នាំមកន្ូ វលវទនា ៣ តាមប្ពោះបាេី ថា “ផសសរបច្ច ោ លវទនា(១)
លវទនាលកើ តមាន្ លប្ោោះផសសៈជ្ជរច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
កុ សេកមម ន្ិ ង្អកុ សេកមម ចដេរារ់ ថាជ្ជ មលនាសលញ្ច តនាហារ រចមង្នាំមកន្ូ វ
រដិ សន្ធិ កនុង្េព ៣ មាន្កាមេពជ្ជលដើ ម តាមប្ពោះបាេី ថា “ស្ខររបច្ច ោ វិ ញ្ញាណំ(២) វិ ញ្ញាណ
លកើ តមាន្ លប្ោោះស្ខរជ្ជរច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
រដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ ចដេរារ់ ថាជ្ជ វិ ញ្ញាណ្ហហារ រចមង្នាំមកន្ូ វនាមរូ រចដេលកើ ត
រួ មគាន តាមប្ពោះបាេី ថា “វិ ញ្ញាណរបច្ច ោ នាមរូ រំ(៣) នាមរូ រលកើ តមាន្ លប្ោោះវិ ញ្ញាណជ្ជ
រច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។

(១)

រិ .៣១ ទំ .២ , (២) រិ .៣១ ទំ .២, (៣) រិ .៣១ ទំ .២
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សួ រថា ធម៌ ទាំង្ឡាយដនទ ចដេជ្ជរច្ច័ យ នាំ មករច្ច យុរបន្ន ធម៌ (ធម៌ ចដេលកើ តលឡើង្
លប្ោោះរច្ច័ យ) ចដេជ្ជផេររស់ខលួន្ ក៏ មាន្មិ ន្ចមន្ឬ ដូ ច្ជ្ជឧតុ នាំមកន្ូ វរូ រចដេមាន្ឧតុ
ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ជ្ជលដើ ម លប្ោោះលហតុ អវី ធម៌ ដនទទាំង្លន្ោះ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគ លទើ រមិ ន្ប្តាស់លៅ
ថា អាហារ ចតប្ទង្់ប្តាស់លៅច្ំ លោោះធម៌ ៤ ោ៉ាង្ មាន្កវឡិ្ករាហារជ្ជលដើ ម រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះថា ជ្ជ
អាហារ ?
លឆលើ យថា លប្ោោះធម៌ ដនទទាំង្លនាោះ មិ ន្ជ្ជរច្ច័ យពិ លសសដេ់ ការលកើ តជ្ជរ់ តគានខាង្កន ុង្
ច្ំ លោោះធម៌ ៤ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ជ្ជរច្ច័ យពិ លសសដេ់ ការលកើ តជ្ជរ់ តគានខាង្កន ុង្ ោ៉ាង្
លន្ោះគឺ ៖
កវឡិ្ករាហារ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យពិ លសសដេ់ រូ រកាយររស់សតវ ទាំង្ឡាយ ចដេប្តូវ
ររិ លភាគកវឡិ្ករាហារ លទើ រតាំង្លៅបាន្ លប្ោោះថា រូ រកាយលន្ោះ សូ មបីកមម ជ្ជលដើ ម លធវើ ឲ្យ
លកើ តលហើ យក៏ លដ្ឋយ លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ ន្ឹ ង្តាំង្លៅបាន្រហូ តអស់ ១០ ្នំ ជ្ជលដើ មបាន្ ក៏ លដ្ឋយ
កមាលំង្ឧរតថ មា នន្កវឡិ្ករាហារន្ុ ោះឯង្ ចមន្ពិ ត កវឡិ្ករាហារលន្ោះ ប្ពោះអដា កថាច្ឆរយលោេ
ថា “ដូ ច្ជ្ជេី លេៀង្, ដូ ច្ជ្ជលប្គឿង្ប្ទផរ ោះ” ដូ លច្ន ោះ ។ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រប្ទង្់ច្ឆត់ ជ្ជអាហារទី ១
លៅថា កវឡិ្ករាហារ ។
ខន្ធ ររស់សតវ ទាំង្ឡាយន្ឹ ង្លកើ តកន ុង្េពតូ ច្េពធំ

ជ្ជរ់ តគានលៅមិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈលដ្ឋយ

អាប្ស័ យលវទនាទាំង្ឡាយចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ

ឲ្យសតវ លកើ តលសច្កតី

លប្តកអររី ករាយកន ុង្អារមម ណ៍ រ៉ាុ ចន្ត លវទនាទាំង្លន្ោះ រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្ផសសៈ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
ផសសៈលទើ ររារ់ ថា ជ្ជរច្ច័ យពិ លសសដេ់ ការលកើ តជ្ជរ់ តគាន លទើ រប្ទង្់ច្ឆត់ ជ្ជអាហារទី ២
លៅថា ផសាហារ ។
មា៉ាង្លទៀត េពររស់សតវ ទាំង្ឡាយ ប្រប្ពឹ តតលៅមិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈ លប្ោោះមាន្រដិ សន្ធិ លកើ ត
លឡើង្លរឿយៗ មលនាសលញ្ច តនាចដេដេ់ ភាពជ្ជកុ សេកមម

ន្ិ ង្អកុ សេកមម ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជ
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រច្ច័ យពិ លសសដេ់ ការជ្ជរ់ តគាន លដ្ឋយអាការចដេលធវើ រដិ សន្ធិ ឲ្យលកើ តលឡើង្លរឿយៗ លន្ោះ
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ មលនាសលញ្ច តនាលន្ោះ លទើ រប្ទង្់ច្ឆត់ ជ្ជអាហារទី ៣ លៅថា មលនាសលញ្ច តនាហារ ។
វិ ញ្ញាណ គឺ រដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ លកើ តលឡើង្លហើ យ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ការជ្ជរ់ តគាន គឺ ការ
តាំង្លៅបាន្នន្សតវ ទាំង្ឡាយ លដ្ឋយការនាំមកន្ូ វនាមរូ រ គឺ លធវើ នាមរូ រចដេជ្ជច្ំ ចណក
ប្រករនន្អតត ភាពឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ វិ ញ្ញាណលន្ោះ លទើ រប្ទង្់រារ់ ថា ជ្ជអាហារទី ៤
លៅថា វិ ញ្ញាណ្ហហារ ។
លប្ោោះលហតុ ចដេធម៌ ៤ ោ៉ាង្ មាន្កវឡិ្ករាហារជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ជ្ជរច្ច័ យ
ពិ លសសដេ់ ការលកើ តជ្ជរ់ តគានខាង្កន ុង្ តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រប្ទង្់
ប្តាស់លៅច្ំ លោោះធម៌ ៤ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះថា អាហារ ៤ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយោកយដ៏ លសស
ោកយលោេទាក់ ទង្ន្ឹ ង្លោកុ តតរឥគន្រិ យទាំង្ឡាយ ចដេបាន្លឈាមោះថា អន្ញ្ញាតញ្ា សាមី តិគន្រិ យជ្ជលដើ ម បាន្អធិ រាយលសច្កតី លហើ យកន ុង្ពួ កឥគន្រិ យ ២២ ។
ោកយថា កន ង្
ុ វិ ញ្ញាណ ៥ រចមង្មិ ន្បាន្ជ្ជអង្គឈាន្ លសច្កតី ថា កន ុង្វិ ញ្ញាណ ៥ មាន្ច្កខ ុវិ ញ្ញាណជ្ជលដើ ម ទាំង្ ២ ចផន កន្ុ ោះឯង្ លវទនា គឺ ឧលរកាខ សុ ខ ទុ កខ ន្ិ ង្ឯកគគ តា សូ មបីមាន្កន ង្
ុ
វិ ញ្ញាណទាំង្លន្ោះ ក៏ មិន្បាន្ភាពជ្ជអង្គឈាន្ចដរ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់មិន្បាន្លេើ កលឡើង្
លដ្ឋយភាពជ្ជអង្គឈាន្ លប្ោោះមិ ន្មាន្អាការចដេច្ូ េលៅសមលឹ ង្ (អារមម ណ៍) ក៏ អាការចដេ
ច្ូ េលៅសមលឹ ង្អារមម ណ៍នន្ធម៌ ទាំង្ឡាយ

មាន្វិ តកក ៈជ្ជអន កដឹ កនាំ

រចមង្មាន្បាន្លដ្ឋយ

អាប្ស័ យកមាលំង្ររស់វិ តកក ៈចដេច្ឆំលេើ កច្ិ តតលឡើង្កាន្់ អារមម ណ៍ រ៉ាុ ចន្ត ច្ិ តត ុរាទ ៥ ដួ ង្លន្ោះ
មិ ន្បាន្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍
លប្ោោះមិ ន្មាន្វិ តកក ៈ

លដ្ឋយការអាប្ស័ យកមាលំង្ររស់វិ តកក ៈលេើ កលឡើង្លឡើយ

រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍បាន្

លដ្ឋយលហតុ ប្គាន្់ ចតរច្ច័ យ-
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ទាំង្ឡាយ មាន្រសាទជ្ជលដើ មមកប្រជុ ំប្ពមគានច្ំ លោោះមុ ខរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ កាេលរើ ប្បាសច្ឆកវិ តកក ៈ
ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លវទនាជ្ជលដើ ម កន ុង្ច្ិ តតុរាទទាំង្លន្ោះ រចមង្មិ ន្មាន្អាការចដេច្ូ េលៅ
សមលឹ ង្ កាេមិ ន្មាន្អាការចដេច្ូ េលៅសមលឹ ង្ រចមង្មិ ន្មាន្ភាពជ្ជអង្គឈាន្ ចមន្ពិ ត
ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “អង្គឈាន្មាន្វិ តកក ៈជ្ជទី រំ ផុត” (កំណត់ ទុ កលដ្ឋយវិ តកក ៈ) លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
កន ុង្ច្ិ តតលប្ៅពី លន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្បាន្ជ្ជអង្គ ឈាន្ គរបីប្ជ្ជរថា កន ុង្ច្ិ តតុរាទចដេមិ ន្មាន្
វិ តកក ៈលដ្ឋយប្រការដនទ គឺ លដ្ឋយភាពជ្ជភាវនាចដេប្គរសង្កត់វិ តកក ៈបាន្ មិ ន្ចមន្មិ ន្មាន្
លដ្ឋយសភាវៈ ដូ ច្ជ្ជវិ ញ្ញាណ ៥ ចដេលោេមកលនាោះលទ ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្វិ ច្ឆរៈជ្ជលដើ ម
រចមង្មាន្ភាពជ្ជអង្គឈាន្ លប្ោោះសូ មបីមិន្បាន្ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យវិ តកក ៈ ចតធាលរ់ អាប្ស័ យ
វិ តកក ៈលេើ កលឡើង្កាន្់ អារមម ណ៍រហូ តដេ់ សនិ ទធ សានេមកមុ ន្ ។
ោកយថា កន ង្
ុ រណ្ហ
ត ច្ិ តតចដេមិ ន្មាន្វី រិយៈ រចមង្មិ ន្បាន្ជ្ជពេៈ លសច្កតី ថា កន ុង្ច្ិ តត
ចដេមិ ន្មាន្វី រិយៈ ១៦ ដួ ង្ គឺ អលហតុ កច្ិ តត ១៦ លវៀរមលនាទាវរាវជា ន្ៈ ន្ិ ង្ហសិ តុ រាទ
ឯកគគ តា សូ មបីមាន្កន ុង្ច្ិ តតទាំង្លន្ោះ រចមង្មិ ន្ដេ់ ភាពជ្ជសមាធិ ពេៈ លប្ោោះថាធម៌ ទាំង្ឡាយ
ន្ឹ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជពេៈបាន្

កន ុង្ច្ិ តត ចដេមាន្ឧសាហៈលដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្វី រិយៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

ចមន្ពិ ត ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ពេៈមាន្វី រិយៈជ្ជទី រំ ផុត” (កំណត់ ទុ កលដ្ឋយវី រិយៈ) ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា កន ង្
ុ រណ្ហ
ត ច្ិ តតចដេជ្ជអលហតុ កៈ រចមង្មិ ន្បាន្ជ្ជអង្គមគគ លសច្កតី ថា ធម៌
ទាំង្ឡាយលន្ោះ សូ មបីន្ឹង្មាន្កន ុង្ច្ិ តតប្គរ់ ជ្ជតិ ចតន្ឹ ង្ដេ់ ភាពជ្ជអង្គមគគ បាន្ ច្ំ លោោះចដេ
មាន្កន ុង្សលហតុ កច្ិ តតរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះមគគ មាន្លហតុ ជ្ជទី រំ ផុត តាមចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា
“អង្គមគគ មាន្លហតុ ជ្ជទី រំ ផុត” (កំណត់ ទុ កលដ្ឋយលហតុ ) លោេគឺ ន្ឹ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជអង្គមគគ
បាន្ ប្តូវអាប្ស័ យការលកើ តកន ុង្ច្ិ តតចដេមាន្ការតាំង្មាំលដ្ឋយេអ កន ុង្អារមម ណ៍មុ ន្ ចដេ
ភាវៈលន្ោះរចមង្មាន្ដេ់ ច្ិ តតចដេមាន្លហតុ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ធម៌ ពួកខលោះ គឺ វិ តកក ៈ វី រិយៈ
ឯកគគ តា សូ មបីមាន្កន ុង្អលហតុ កច្ិ តត ក៏ មិន្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជអង្គមគគ លឡើយ ។
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ោកយថា មា៉ាង្លទៀត ឯកគគ តាកន ង្
ុ ច្ិ តតចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យវិ ច្ិកច្ឆា រចមង្មិ ន្ដេ់ ន្ូ វ
ភាពជ្ជមគគ ជ្ជលដើ ម លសច្កតី ថា ឯកគគ តា ប្រសិ ន្លរើ មាន្ជ្ជតិ ជ្ជអកុ សេ លកើ តកន ុង្អកុ សេច្ិ តត ក៏ គួរន្ឹ ង្រារ់ ថាជ្ជអង្គ មគគ គឺ មិ ច្ឆាសមាធិ ជ្ជលដើ ម រ៉ាុ ចន្ត ឯកគគ តាកន ង្
ុ ច្ិ តតចដេសមបយុ តត
ជ្ជមួ យវិ ច្ិកិច្ឆា ប្រប្ពឹ តតលៅប្តឹ មចតជ្ជលហតុ ឲ្យច្ិ តតតាំង្លៅកន ុង្អារមម ណ៍លនាោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្
មាន្ការតាំង្មាំកនុង្អារមម ណ៍លឡើយ លប្ោោះប្បាសច្ឆកអធិ លមាកខ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ឯកគគ តាកន ង្
ុ
ច្ិ តតចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យវិ ច្ិកិច្ឆា មិ ន្ដេ់ ការរារ់ ថា ជ្ជមិ ច្ឆាសមាធិ សមាធិ គន្រិ យ សមាធិ ពេៈលឡើយ ។
ោកយថា ច្ំ លោោះរណ្ហ
ត ជវន្ៈចដេជ្ជទិវ លហតុ កៈ ន្ិ ង្តិ លហតុ កៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្បាន្ជ្ជ
អធិ រតី លសច្កតី ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ឆន្រ ៈជ្ជលដើ ម រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជអធិ រតី បាន្ច្ំ លោោះ
កន ុង្ប្គាចដេច្ិ តតុរាទសរ ុោះលៅកន ុង្អារមម ណ៍

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជវន្ៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ

ប្រសិ ន្លរើ ជវន្ច្ិ តតុរាទទាំង្លនាោះ ជ្ជជវន្ច្ិ តត ុរាទចដេមាន្លហតុ ១ (លមាហមូ េច្ិ តត ២)
ន្ិ ង្មិ ន្មាន្លហតុ (ហសិ តុ រាទច្ិ តត ) ធម៌ ទាំង្លន្ោះ សូ មបីមាន្ក៏ លដ្ឋយ ក៏ មិ ន្បាន្ភាពជ្ជ
អធិ រតី ចដរ លប្ោោះលហតុ អវី ? លប្ោោះជវន្ៈលនាោះមិ ន្មាន្ឆន្រ ៈប្រករជ្ជមួ យ, ចមន្ពិ ត ធម៌
ទាំង្ឡាយ គឺ វី រិយៈ ន្ិ ង្ច្ិ តតចដេជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យជវន្ច្ិ តតុរាទទាំង្លន្ោះ មិ ន្បាន្ភាពជ្ជ
អធិ រតី លទ

លប្ោោះជ្ជភាវៈចដេជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ច្ិ តតុរាទចដេមិ ន្មាន្ឆន្រ ៈលដ្ឋយសភាវៈ,

លប្ោោះថា អធិ រតី ធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្ឆន្រ ៈជ្ជទី រំ ផុត (កំណត់ ទុ កលដ្ឋយឆន្រ ៈ) លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
អធិ រតី ធម៌ ទាំង្ឡាយ លទើ រលកើ តបាន្កន ុង្ជវន្ច្ិ តតុរាទ ៥២ ដួ ង្ លវៀរលមាហមូ េច្ិ តត ២ ន្ិ ង្
ហសិ តុ រាទច្ិ តត ១ ។
កន ុង្ទវិ លហតុ កជវន្ច្ិ តតុរាទ រចមង្មាន្ធម៌ ចដេជ្ជអធិ រតី ៣ ោ៉ាង្ គឺ ឆន្រ ៈ វី រិយៈ ន្ិ ង្
ច្ិ តត ច្ំ ចណកកន ុង្តិ លហតុ កជវន្ច្ិ តតុរាទ រចមង្មាន្ធម៌ ចដេជ្ជអធិ រតី ៤ ោ៉ាង្ ប្ពមទាំង្
រញ្ញាចដេលៅថា វី មំសាធិ រតី លនាោះផង្ ។
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កន ុង្ជវន្ច្ិ តតុរាទចដេជ្ជកាមាវច្រធម៌

មាន្ឆន្រ ៈជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ

ន្ី មួយៗ មិ ន្បាន្ភាពជ្ជអធិ រតី ពិ តប្បាកដលទ ប្គាខលោះក៏ ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជអធិ រតី ប្គាខលោះក៏ មិន្
ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជអធិ រតី ច្ំ ចណក កន ុង្អរបនាជវន្ច្ិ តត ុរាទទាំង្ឡាយ ធម៌ ទាំង្លន្ោះណ្ហមួ យ
រចមង្ដេ់ ភាពជ្ជអធិ រតី ពិ តប្បាកដ លប្ោោះទាំង្លោកិ យអរបនាទាំង្លោកុ តតរអរបនា រចមង្
លកើ តលឡើង្ លប្ោោះអាប្ស័ យការលធវើ ធម៌ ទាំង្លន្ោះឲ្យជ្ជធុ រៈ ឲ្យលច្ញមុ ខ ន្ុ ោះឯង្ ។
ោកយថា តាមសមគួ រដេ់ ការលកើ តលឡើង្បាន្ លសច្កតី ថា ធម៌ មាន្ឆន្រ ៈជ្ជលដើ ម ទាំង្លន្ោះ
ណ្ហមួ យ

ន្ឹ ង្លកើ តលឡើង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជអធិ រតី បាន្តាមសមគួ រដេ់ ឧរន្ិ សស័យ

គឺ ការ

តាក់ ចតង្ច្ិ តតចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការោ៉ាង្លន្ោះថា “ប្រសិ ន្លរើ ផេដូ ច្លន្ោះ ន្ឹ ង្មាន្
ដេ់ អន កចដេមាន្ឆន្រ ៈលសាត សូ មបីអាតាមអញក៏ មាន្ឆន្រ ៈលនាោះបាន្ដូ ច្គាន” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
គាថាសរុ រតួ សភាវធម៌ នន្ពួ កធម៌ លផសង្ៗ កន ង្
ុ មិ សសកសង្គហៈ
ឆ លហតូ រញ្ច ឈាន្្គ

មគគ ្គ ន្វ វតថ លុ តា

លសាឡសិ គន្រិ យធមាម ច្

ពេធមាម ន្លវរិ តា

ច្តាតលរាធិ រតី

តថាហារាតិ សតត ធា

វុតាត

កុ សោទិ សមាកិ លណ្ហ
ណ

វុ លតាត មិ សសកសង្គលហា ។

ចប្រថា សង្គហៈចដេោយគានលដ្ឋយកុ សេជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា មិ សសកសង្គហៈ ប្ទង្់
ប្តាស់ទុ កជ្ជ ៧ ប្រការ គឺ លោេលដ្ឋយវតថ ុ លហតុ មាន្ ៦, អង្គឈាន្មាន្ ៥, អង្គមគគ មាន្ ៩
ឥគន្រិ យធម៌ មាន្ ១៦ ប្ទង្់ប្តាស់ពេៈធម៌ ទុក ៩ ប្តាស់អធិ រតី ទុ ក ៤ អាហារក៏ ប្តាស់ទុ ក ៤
ដូ ច្គាន ។
អធិ រាយគាថា
សង្គហៈចដេោយគានលដ្ឋយច្ំ ចណក ៣ មាន្កុ សេជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា មិ សសកសង្គហៈ បាន្លឈាមោះោ៉ាង្លន្ោះ លប្ោោះភាវៈចដេោយគានលដ្ឋយជ្ជតិ ន្ុ ោះឯង្ ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កជ្ជ
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៧ ប្រការ គឺ ៧ ពួ ក លោេលដ្ឋយវតថ ុ គឺ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្តួ សភាវធម៌ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
ធម៌ ចដេជ្ជលហតុ មាន្ ៦ មាន្លោេៈជ្ជលដើ ម ។
អង្គឈាន្ សូ មបីលោកលោេថាមាន្ ៧ ចតលប្ោោះរួ មយកលសាមន្សស លទាមន្សស ន្ិ ង្
ឧលរកាខ ច្ូ េជ្ជអង្គឈាន្ចតមួ យ លដ្ឋយភាពជ្ជលវទនាដូ ច្គាន រចមង្លោេបាន្ថា មាន្ ៥ ។
អង្គមគគ សូ មបីលោកលោេទុ កមុ ន្លហើ យថាមាន្ ១២ ចតលប្ោោះរួ មយក មិ ច្ឆាសង្ករបៈ
ន្ិ ង្សមាមសង្ករបៈ ច្ូ េជ្ជអង្គចតមួ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជវិ តកក ៈដូ ច្គាន រួ មមិ ច្ឆាវាោមៈ ន្ិ ង្
សមាមវាោមៈច្ូ េជ្ជអង្គចតមួ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជវី រិយៈដូ ច្គាន ន្ិ ង្រួ មមិ ច្ឆាសមាធិ ន្ិ ង្
សមាមសមាធិ ច្ូេជ្ជអង្គចតមួ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជឯកគគ តាដូ ច្គាន រចមង្លោេបាន្ថាមាន្ ៩
សូ មបី ឥគន្រិ យទាំង្ឡាយ ក៏ ោ៉ាង្លនាោះ លោកលោេទុ កលហើ យថាមាន្ ២២ ចតលប្ោោះរួ មឥគន្រិ យ
៥ ោ៉ាង្ ចដេជ្ជលវទនា ច្ូ េទុ កជ្ជឥគន្រិ យចតមួ យ លប្ោោះជ្ជលវទនាដូ ច្គាន ន្ិ ង្លប្ោោះរួ មឥគន្រិ យ
ចដេជ្ជលោកុ តតរ ៣ ោ៉ាង្ ន្ិ ង្រញ្ាិ គន្រិ យ ច្ូ េទុ កជ្ជឥគន្រិ យចតមួ យ លប្ោោះជ្ជញណដូ ច្គាន
ច្ំ ចណកជី វិត សូ មបីលោកលោេទុ កជ្ជឥគន្រិ យចតមា៉ាង្ គឺ ជី វិតិគន្រិ យ ចតលប្ោោះជី វិតក៏ មាន្
២ ោ៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជរូ រន្ិ ង្នាម កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ឥគន្រិ យទាំង្ឡាយលោេលដ្ឋយសភាវធម៌ លហើ យ រចមង្មាន្ ១៦ ។
ច្ំ ចណក ពេធម៌ លោេលដ្ឋយសភាវៈក៏ មាន្ ៩ ោ៉ាង្ តាមចដេបាន្លោេទុ ក
ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រតី ធម៌ ទាំង្ឡាយ រួ មទាំង្ អាហារ ន្ី មួយៗ មាន្ ៤ តាមចដេបាន្លោេលហើ យ
លនាោះដូ ច្គាន ។
កន ុង្រណ្ហ
ត វតថ ុធម៌ ទាំង្លន្ោះ គរបីប្ជ្ជរថា វតថ ុធម៌ ន្ីមួយៗ រចមង្មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េ
កន ុង្ឋាន្ៈទាំង្ឡាយបាន្ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
កន ុង្រណ្ហ
ត ឋាន្ៈទាំង្ ៧ លន្ោះ រញ្ញា សលគ្គោះបាន្ ៥ ឋាន្ៈ លវៀរអង្គឈាន្ ន្ិ ង្អាហារ ។
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វាោមៈ (វី រិយៈ) សលគ្គោះបាន្ ៤ ឋាន្ៈ គឺ អង្គមគគ ឥគន្រិ យ ពេៈ ន្ិ ង្អធិ រតី ។
សមាធិ (ឯកគគ តា) សលគ្គោះបាន្ ៤ ឋាន្ៈ គឺ អង្គឈាន្ អង្គមគគ ឥគន្រិ យ ន្ិ ង្ពេៈ។
ច្ិ តត សលគ្គោះបាន្ ៣ ឋាន្ៈ គឺ ឥគន្រិ យ អធិ រតី ន្ិ ង្អាហារ ។
សតិ សលគ្គោះបាន្ ៣ ឋាន្ៈ គឺ អង្គមគគ ឥគន្រិ យ ន្ិ ង្ពេៈ ។
សង្ករបៈ (វិ តកក ៈ) សលគ្គោះបាន្ ២ ឋាន្ៈ គឺ អង្គឈាន្ ន្ិ ង្អង្គមគគ ។
លវទនា សលគ្គោះបាន្ ២ ឋាន្ៈ គឺ អង្គឈាន្ ន្ិ ង្ឥគន្រិ យ ។
ធម៌ ២៨ ោ៉ាង្ដ៏ លសស រចមង្សលគ្គោះបាន្ ១ ឋាន្ៈ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ៖
ធម៌ ចដេជ្ជលហតុ ៥ ោ៉ាង្ លវៀរអលមាហលហតុ រចមង្សលគ្គោះបាន្ ១ ឋាន្ៈគឺ លហតុ ។
វិ ច្ឆរៈ រចមង្សលគ្គោះបាន្ ១ ឋាន្ៈ គឺ អង្គឈាន្ ។
វិ រតិ ៣ រចមង្សលគ្គោះបាន្ ១ ឋាន្ៈ គឺ អង្គមគគ ។
ធម៌ ៨ ោ៉ាង្ គឺ រសាទរូរ ៥ ,ឥតថិ គន្រិ យ ១, រុ រិសិគន្រិ យ ១, ជី វិតិគន្រិ យ ១ រចមង្សលគ្គោះ
បាន្ ១ ឋាន្ៈ គឺ ឥគន្រិ យ ។
ធម៌ ៤ ោ៉ាង្ គឺ ហិរិ ១ ឱតត របៈ ១ អហិ រិកៈ ១ អលនាតត របៈ ១ រចមង្សលគ្គោះបាន្កន ុង្
ឋាន្ៈមា៉ាង្ គឺ ពេៈ ។
ធម៌ មា៉ាង្ គឺ ឆន្រ ៈ រចមង្សលគ្គោះបាន្ ១ ឋាន្ៈ គឺ អធិ រតី ។
ធម៌ ៣ ោ៉ាង្ គឺ កវឡិ្ករាហារ ១ ផសសៈ ១ លច្តនា ១ រចមង្សលគ្គោះបាន្ ១ ឋាន្ៈ គឺ
អាហារ ។
ចប ់ មសសកសង្គ
ហៈ
ិ
ច្ោធិបកខ ិយសង្គ ហៈ

ពួ កធម៌ ទាំង្ឡាយកន ុង្លោធិ រកខិ យសង្គហៈ មាន្ដូ ច្តលៅលន្ោះ ៖
សតិ របដ្ឋាន្ ៤ គឺ កាោន្ុ រសសនាសតិ របដ្ឋាន្, លវទនាន្ុ រសសនាសតិ របដ្ឋាន្, ច្ិ តាតន្ុ -
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រសសនាសតិ របដ្ឋាន្ ន្ិ ង្ធមាមន្ុ រសសនាសតិ របដ្ឋាន្ ។
សមម របធាន្ ៤ គឺ លសច្កតី ពាោមលដើ មបីេោះរង្់ន្ូវអកុ សេធម៌ ដ៏ោមកទាំង្ឡាយ
ចដេលកើ តលឡើង្លហើ យ

១,

លសច្កតី ពាោមលដើ មបីញុំង្អកុ សេធម៌ ដ៏ោមកទាំង្ឡាយ

ចដេមិ ន្ទាន្់ លកើ តលឡើង្ មិ ន្ឲ្យលកើ តលឡើង្បាន្ ១, លសច្កតី ពាោមលដើ មបីញុំង្កុ សេធម៌
ទាំង្ឡាយចដេមិ ន្ទាន្់ លកើ តលឡើង្ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ១ ន្ិ ង្លសច្កតី ពាោមលដើ មបីញុំង្កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលឡើង្លហើ យរឹ ង្រឹ តចតច្លប្មើ ន្លឡើង្

១

(កន ុង្ប្ពោះបាេី ប្ទង្់ប្តាស់

សំ វររបធាន្មុ ន្ ប្តាស់រហាន្របធាន្ជ្ជខាង្លប្កាយ) ។
ឥទធិ បាទ ៤ គឺ ឆន្រិ ទធិបាទ, វី រិយិទធិ បាទ, ច្ិ តតិទធិ បាទ ន្ិ ង្វី មំសិទធិ បាទ ។
ឥគន្រិ យ ៥

គឺ សទធិ គន្រិ យ, វី រិយិគន្រិ យ, សតិ គន្រិ យ, សមាធិ គន្រិ យ, ន្ិ ង្រញ្ាិ គន្រិ យ ។

ពេៈ ៥

គឺ សទាធពេៈ, វី រិយពេៈ, សតិ ពេៈ, សមាធិ ពេៈ, ន្ិ ង្រញ្ញាពេៈ ។

លោជឈង្គៈ ៧ គឺ សតិ សលមាពជឈង្គៈ, ធមម វិច្យសលមាពជឈង្គៈ, វី រិយសលមាពជឈង្គៈ,

រី តិ-

សលមាពជឈង្គៈ, រសសទធិ សលមាពជឈង្គៈ, សមាធិ សលមាពជឈង្គៈ ន្ិ ង្ឧលរកាខសលមាពជឈង្គៈ ។
អង្គមគគ ៨

គឺ សមាមទិ ដាិ , សមាមសង្ករបៈ, សមាមវាច្ឆ, សមាមកមម ន្តៈ, សមាមអាជី វៈ, សមាម-

វាោមៈ, សមាមសតិ ន្ិ ង្សមាមសមាធិ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត អង្គមគគ ទាំង្លន្ោះ សមាមសតិ ន្ុ ោះឯង្ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា សតិ របដ្ឋាន្ ៤ សមាមវាោមៈក៏ ដូច្គាន ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា សមម របធាន្ ៤ ។
អធិ រាយលោធិ រកខិ យសង្គហៈ
អធិ រាយសតិ របដ្ឋាន្ ៤
ោកយថា សតិ របដ្ឋាន្ មាន្វច្ន្តថ ថា សរណលដា ន្ សតិ ឧរដ្ឋាន្លដា ន្ រដ្ឋាន្ំ ឥតិ សតិ ច្
សា រដ្ឋាន្ញ្ញចតិ សតិ របដ្ឋាន្ំ(១) ចប្រថា លឈាមោះថា សតិ លប្ោោះអតថ ថា រឭក, លឈាមោះថារដ្ឋាន្

(១)

អដា កថា ទី ឃន្ិ កាយ សុ មង្គេវិ ោសិ ន្ី ភាគ ៥ ទំ .៨៦២
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លប្ោោះអតថ ថាច្ូ េលៅតាំង្ទុ ក, ធមម ជ្ជតិ លនាោះ លឈាមោះថាសតិ ផង្ លឈាមោះថារដ្ឋាន្ផង្ លដ្ឋយ
អតថ តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា សតិ របដ្ឋាន្ ។ លសច្កតី ថា
ជ្ជសតិ ចដេច្ូ េលៅតាំង្ទុ កប្តង្់អារមម ណ៍ ៤ ោ៉ាង្ មាន្កាយជ្ជលដើ ម ។
សតិ របដ្ឋាន្លនាោះ លឈាមោះថា មាន្ ៤ ោ៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការកាន្់ យកលដ្ឋយអាការ ថា
មិ ន្សាអត ថាជ្ជទុ កខ ថាមិ ន្លទៀង្ ថាជ្ជអន្តាត ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការេោះវិ រោលស ថាសាអត ថា
ជ្ជសុ ខ ថាលទៀង្ ថាជ្ជអតាត កន ុង្កាយ លវទនា ច្ិ តត ន្ិ ង្ធម៌ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ រលោេ
ថា សតិ របដ្ឋាន្ ៤ ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា កាយ បាន្ដេ់ រូ រកាយ គឺ សរី រៈ, សតិ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យរញ្ញាតាម
ពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញកាយកន ុង្កាយ លឈាមោះថា កាោន្ុ រសសនាសតិ របដ្ឋាន្ លោកលប្រើ ោកយថា
“កាយ” ដេ់ លៅ ២ ដង្ លដើ មបីសចមត ង្ការរំ ចរកឃន្ៈ លដ្ឋយកំណត់ ការមិ ន្ោយគាន
លសច្កតី ថា តាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញកាយណ្ហមួ យ កន ុង្កាយ គឺ កន ុង្សរី រៈទាំង្អស់ ឬកន ុង្រណ្ហ
ត
កាយ ១៤ រពវ ៈ មាន្ពួ កខយេ់ អសាសរសាសៈ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា លវទនា បាន្ដេ់ លវទនា ៩ ោ៉ាង្ មាន្សុ ខលវទនាជ្ជលដើ ម លវទនា ៣ ោ៉ាង្មាន្
សុ ខលវទនាជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះន្ុ ោះឯង្ កាេលរើ ចច្កតាមការោយឡំលដ្ឋយអាមិ ស គឺ កាមគុ ណ
ន្ិ ង្មិ ន្ោយឡំលដ្ឋយអាមិ ស រចមង្ច្ឆត់ ថា មាន្ ៩ ោ៉ាង្ លោេគឺ លវទនា ៣ ោ៉ាង្សុ ទធ ៗ
ន្ុ ោះឯង្ (គឺ មិ ន្សមលឹ ង្ដេ់ ការោយឡំ ឬមិ ន្ោយឡំលដ្ឋយអាមិ ស), លវទនា ៣ ចដេ
ោយឡំលដ្ឋយអាមិ ស ន្ិ ង្លវទនា ៣ លទៀតចដេមិ ន្ោយឡំលដ្ឋយអាមិ ស ។ សតិ ចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យរញ្ញាតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញលវទនាណ្ហមួ យ កន ុង្រណ្ហ
ត លវទនា ៩ ោ៉ាង្
ទាំង្លន្ោះ លឈាមោះថា លវទនាន្ុ រសសនាសតិ របដ្ឋាន្ ។
ោកយថា ច្ិ តត បាន្ដេ់ ច្ិ តត ១៦ ោ៉ាង្ មាន្ច្ិ តតចដេមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម សតិ ចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យរញ្ញាតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញច្ិ តតណ្ហមួ យ កន ុង្រណ្ហ
ត ច្ិ តត ១៦ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ
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លឈាមោះថា ច្ិ តាតន្ុ រសសនាសតិ របដ្ឋាន្ ។
ោកយថា ធម៌ បាន្ដេ់ ធម៌ ៥ ពួ ក មាន្ពួ កឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ ជ្ជលដើ ម សតិ ចដេប្រប្ពឹ តត
លៅជ្ជមួ យរញ្ញាតាមពិ ច្ឆរណ្ហធម៌ កន ុង្ពួ កន្ី មួយៗ ទាំង្លន្ោះ លឈាមោះថា ធមាមន្ុ រសសនាសតិ របដ្ឋាន្ ។ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ពិសាតរទាក់ ទង្ន្ឹ ង្សតិ របដ្ឋាន្ ៤ តាមចដេមកលហើ យ
កន ុង្មហាសតិ របដ្ឋាន្សូ ប្ត សតិ របដ្ឋាន្វិ េង្គ ន្ិ ង្កន ុង្ប្ពោះសូ ប្តទាំង្ឡាយ កន ុង្សតិ របដ្ឋាន្សំ យុ តត លនាោះច្ុ ោះ ។
អធិ រាយសមម របធាន្ ៤
ោកយថា សមម របធាន្ មាន្វច្ន្តថ ថា សមាម រទហន្តិ ឯលតនាតិ សមម របធាន្ំ ចប្រថា
ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា សមម របធាន្ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជលហតុ ពាោមលដ្ឋយប្រនពដូ លច្ន ោះ ។
បាន្ដេ់ សមាមវាោមៈ លសច្កតី ពាោមប្តូវន្ុ ោះឯង្ លសច្កតី ពាោមប្តូវលនាោះ មាន្ ៤ ោ៉ាង្
លដ្ឋយកិ ច្ច លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “សមម របធាន្ ៤” ដូ លច្ន ោះ ។
គរបីប្ជ្ជរថា ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយសចមត ង្េំ ដ្ឋរ់ លផសង្គានពី ប្ពោះបាេី ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ លោក
សចមត ង្លសច្កតី ពាោមលដើ មបីេោះរង្់ន្ូវអកុ សេធម៌ ដ៏ោមកទាំង្ឡាយ ចដេលកើ តលឡើង្
លហើ យជ្ជដំ រូង្

លហើ យលទើ រសចមែ ង្លសច្កតី ពាោមលដើ មបីញុំង្អកុ សេធម៌ ដ៏ោមក

ទាំង្ឡាយចដេមិ ន្ទាន្់ លកើ តលឡើង្ មិ ន្ឲ្យលកើ តលឡើង្បាន្កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ តមក ច្ំ ចណក កន ុង្ប្ពោះ
បាេី

ប្ទង្់សចមត ង្លសច្កតី ពាោមលដើ មបីញុំង្អកុ សេធម៌ ដ៏ោមកទាំង្ឡាយ ចដេមិ ន្

ទាន្់ លកើ តលឡើង្ មិ ន្ឲ្យលកើ តលឡើង្បាន្ ជ្ជដំ រូង្ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា លឈាមោះថា “អកុ សេ” កន ង្
ុ អធិ ការនន្សមម របធាន្លន្ោះ សំ លៅយក
ន្ី វរណៈ ៥ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះសមលឹ ង្យកអកុ សេចដេរួ ររឹ តលហើ យ ន្ឹ ង្រារាំង្ការប្រប្ពឹ តតលៅ
លដ្ឋយេអ នន្អធិ កុសេទាំង្ឡាយរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
លឈាមោះថា កុ សេធម៌ ទាង្
ំ ឡាយចដេមិ ន្ទាន្់ លកើ តលឡើង្ បាន្ដេ់ សមថៈ (សមាធិ )
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វិ រសសនា ន្ិ ង្មគគ ។
លឈាមោះថា កុ សេធម៌ ទាង្
ំ ឡាយចដេលកើ តលឡើង្លហើ យ បាន្ដេ់ សមថៈ ន្ិ ង្វិ រសសនា
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះមគគ លកើ តប្តឹ មចត ១ ខណៈ មិ ន្មាន្ន្រណ្ហមួ យអាច្លធវើ មគគ ចដេលកើ តលឡើង្
ប្តឹ មចត ១ ខណៈលនាោះ ឲ្យនប្កចេង្លឡើង្បាន្លឡើយ គរបីប្ជ្ជរថា លោកលៅលសច្កតី
ពាោមមា៉ាង្ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្កិ ច្ច ៤ ោ៉ាង្លនាោះថា សមម របធាន្ ៤ ។
អធិ រាយឥទធិ បាទ ៤
ោកយថា ឥទធិ មាន្វច្ន្តថ ថា ឥជឈតី តិ ឥទធិ ចប្រថា លឈាមោះថា ឥទធិ លប្ោោះមាន្អតថ ថាចដេ
រុ គគេរចមង្សលប្មច្ ដូ លច្ន ោះ ។ លសច្កតី ថា ជ្ជផេចដេរុ គគេសលប្មច្ គឺ លធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្
បាន្ កន ុង្ផល ូវសមថៈ បាន្ដេ់ ឥទធិ (ឫទធិ ) ទាំង្ឡាយ មាន្អធិ ដ្ឋានាឥទធិ (ឫទធិ គឺ ការអធិ ដ្ឋាន្លធវើ
មន្ុ សសមានក់ ឲ្យលៅជ្ជលប្ច្ើ ន្នាក់ ជ្ជលដើ ម) ជ្ជលដើ ម, កន ុង្ផល ូវវិ រសសនា បាន្ដេ់ លោកុ តតរធម៌
ទាំង្ឡាយចដេគរបីសលប្មច្ មាន្វិ រសសនាញណជ្ជខាង្លដើ ម ។
បាទនន្ឥទធិ លឈាមោះថា ឥទធិ បាទ, ោកយថា បាទ មាន្អតថ ថា ជ្ជលហតុ ឲ្យដេ់ គឺ ជ្ជឧបាយ
ឲ្យសលប្មច្ ។
ឆន្រ ៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជឥទធិ បាទ លទើ រលឈាមោះថា ឆន្រិ ទធិបាទ សូ មបីកនុង្ឥទធិ បាទ ៣ ដ៏ លសសក៏ ោ៉ាង្
លន្ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “គឺ ឆន្រិ ទធិបាទ វី រិយិទធិ បាទ ច្ិ តតិទធិ បាទ ន្ិ ង្
វី មំសិទធិ បាទ” ដូ លច្ន ោះ ។ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរអាការចដេប្រប្ពឹ តតលៅនន្ឥទធិ បាទទាំង្លន្ោះតាម
ោកយចដេលោេមកកន ុង្អដា កថាវិ េង្គលនាោះច្ុ ោះ ចមន្ពិ ត លោកលោេទុ កកន ុង្អដា កថាវិ េង្គ
(ឥទធិ បាទវិ េង្គ) ោ៉ាង្លន្ោះថា “ឯលកា ហិ េិ កខ ុ ឆន្រ ំ អវសសយតិ ។លរ។ រញ្ា ំ លជដា កំ រញ្ា ំ ធុ រំ
រញ្ា ំ រុ ពវង្គមំ កតាវ លោកុ តតរធមម ំ ន្ិ ពវលតត តិ ”(១) ចប្រថា “េិ កខ ុមួយរូ ររចមង្អាប្ស័ យឆន្រ ៈ គិ តថា
កាេលរើ ប្រលោជន្៍ លកើ តលឡើង្លដ្ឋយឆន្រ ៈចដេជ្ជកុ សេធម៌ គឺ លសច្កតី ប្បាថានន្ឹ ង្លធវើ រចមង្

(១)

សលមាមហវិ លនាទន្ី អដា កថា ភាគ ៤៩ ទំ .៦១១-៦១២
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មាន្ អាតាមអញន្ឹ ង្ញុំង្លោកុ តតរធម៌ ឲ្យលកើ តលឡើង្, ភារៈកន ុង្ការញុំង្លោកុ តតរធម៌ លន្ោះឲ្យ
លកើ តលឡើង្ រចមង្មិ ន្មាន្ដេ់ អាតាមអញ ដូ លច្ន ោះលហើ យ ក៏ លធវើ ឆន្រ ៈឲ្យជ្ជធំ លធវើ ឆន្រ ៈឲ្យជ្ជធុ រៈ លធវើ
ឆន្រ ៈឲ្យលច្ញមុ ខ ញុំង្លោកុ តតរធម៌ ទាំង្ឡាយឲ្យលកើ តលឡើង្បាន្ ។
េិ កខ ុមួយរូ រ រចមង្អាប្ស័ យវី រិយៈ.... េិ កខ ុមួយរូ ររចមង្អាប្ស័ យច្ិ តត.... េិ កខ ុមួយរូ រ
រចមង្អាប្ស័ យរញ្ញា គិ តថា កាេប្រលោជន្៍ លកើ តលឡើង្លដ្ឋយរញ្ញា រចមង្មាន្, អាតាមអញ
ន្ឹ ង្ញុំង្លោកុ តតរធម៌ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ភារៈកន ុង្ការញុំង្លោកុ តតរធម៌ លន្ោះឲ្យលកើ តលឡើង្មិ ន្មាន្
ដេ់ អាតាមអញដូ លច្ន ោះលហើ យ ក៏ លធវើ រញ្ញាឲ្យជ្ជធំ លធវើ រញ្ញាឲ្យជ្ជធុ រៈ លធវើ រញ្ញាឲ្យលច្ញមុ ខ ញុំង្
លោកុ តតរធម៌ ឲ្យលកើ តលឡើង្បាន្” ដូ លច្ន ោះ ។ ោកយដ៏ លសស គរបីប្ជ្ជរតាមន្័ យចដេបាន្
លោេលហើ យកន ុង្អធិ រតី ធម៌ ៤ មុ ន្ន្ុ ោះឯង្ ធម៌ ៤ ោ៉ាង្ មាន្ឆន្រ ៈជ្ជលដើ មលន្ោះ កន ុង្អកុ សេជវន្ច្ិ តតុរាទ

រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជអធិ រតី ចតមា៉ាង្

មិ ន្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជលោធិ រកខិ យធម៌ ,

រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជលោធិ រកខិ យធម៌ កនុង្ជវន្ច្ិ តតុរាទដនទពី លន្ោះ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
អធិ រាយឥគន្រិ យ ៥
អតថ ររស់ោកយថា “ឥគន្រិ យ” ន្ិ ង្អាការចដេជ្ជឥគន្រិ យនន្ធម៌ ៥ ោ៉ាង្ មាន្សទាធ
ជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរតាមប្រការចដេបាន្លោេលហើ យកន ុង្មិ សសកសង្គហៈ

លនាោះ រចមង្បាន្ឥគន្រិ យសូ មបីចដេជ្ជអកុ សេ គឺ វី រិយៈ ន្ិ ង្សមាធិ កន ុង្អកុ សេច្ិ តតុរាទ
ទាំង្ឡាយ ច្ំ ចណកកន ុង្លោធិ រកខិ យសង្គហៈ រចមង្បាន្ឥគន្រិ យទាំង្ ៥ ច្ំ លោោះកន ុង្លសាេណច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ភាពជ្ជធំ នន្ឥគន្រិ យទាំង្លន្ោះ ន្ី មួយៗ រចមង្ប្បាកដច្ាស់កន ុង្ប្គាចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្
អារមម ណ៍ចដេជ្ជវិ ស័យររស់ខលួន្ៗ ។
លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ រុ គគេ ៥ នាក់ គឺ រុ ប្តលសដាី ៤ នាក់ ប្ពោះរាជ្ជ ១ អង្គ ជ្ជសមាលញ់ន្ឹង្គាន គិ ត
ថា “ពួ កលយើ ង្ន្ឹ ង្នាំគានលៅលេង្ឆល ង្ន្កខ តតឫកស” កាេលរើ បាន្លេង្ឆល ង្ន្កខ តតឫកសរួ ច្លហើ យ
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កន ុង្លពេចដេលៅកាន្់ ផរ ោះររស់រុ ប្តលសដាី មានក់

រុ ប្តលសដាី មាចស់ផរ ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ចដេជ្ជអន ក

រញ្ញាការមន្ុ សសកន ុង្ផរ ោះថា “ច្ូ រនាំលប្គឿង្ររិ លភាគ លប្គឿង្ប្រដ្ឋរ់ មកឲ្យអន កទាំង្លន្ោះ” រួ ន្នាក់
ដ៏ លសស រចមង្លៅលសង ៀម មានក់ ៗ ក៏ យេ់ ប្សរតាមរុ ប្តលសដាី មាចស់ផរ ោះ ចដេជ្ជធំ រញ្ញាការ,
កន ុង្លពេចដេលៅកាន្់ ផរ ោះររស់រុ ប្តលសដាី ទី ២ ទី ៣ ទី ៤ ក៏ ដូច្គាន សមាលញ់ជ្ជមាចស់ផរ ោះ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះរចមង្រញ្ញាការ ៤ នាក់ ដ៏ លសស រចមង្លៅលសង ៀម លពេលៅកាន្់ ប្ពោះរាជន្ិ លវសន្៍
ររស់សមាលញ់ចដេជ្ជប្ពោះរាជ្ជ ប្ពោះរាជ្ជន្ុ ោះឯង្ រចមង្រញ្ញាការ អន កលប្ៅពី លន្ោះរចមង្លៅ
លសង ៀម ោ៉ាង្ណ្ហមិ ញ កន ុង្រណ្ហ
ត ឥគន្រិ យ ៥ ទាំង្លន្ោះកន ុង្លសាតារតតិ យង្គធម៌ (ធម៌ ចដេជ្ជអង្គ
គុ ណលដើ មបីការបាន្មកន្ូ វភាពជ្ជប្ពោះលសាតារន្ន ៤ ោ៉ាង្ គឺ ការគរ់ រកសរបុរស ១, ការសាតរ់
ប្ពោះសទធ មម ១, ការរដិ រតតិ ធម៌ ខាង្លដើ មអន្ុ លោមច្ំ លោោះធម៌ ខាង្ច្ុ ង្ ១, លោន្ិ លសាមន្សិ ការ
១ ឬ ៤ ោ៉ាង្ដនទលទៀត គឺ ប្ពោះពុ ទធគុ ណ ១, ប្ពោះធមម គុណ១, ប្ពោះសង្ឃគុ ណ ១, សី េគុ ណ ១)
ចដេជ្ជវិ ស័យនន្សទធិ គន្រិ យ សទាធចដេដូ ច្ជ្ជសមាលញ់ទី ១ រចមង្រញ្ញាការ គឺ រចមង្លច្ញ
មុ ខជ្ជធំ ឥគន្រិ យ ៤ ោ៉ាង្លប្ៅពី លន្ោះ រចមង្ប្ពលង្ើយ រចមង្ប្សរលៅតាមភាពជ្ជធំ នន្
សទធិ គន្រិ យ ។
កន ុង្ កិ ច្ចនន្សមម របធាន្ ៤ ចដេជ្ជវិ ស័យនន្វី រិយិគន្រិ យ វី រិយៈចដេដូ ច្ជ្ជសមាលញ់ទី ២
រចមង្រញ្ញាការ គឺ រចមង្លច្ញមុ ខជ្ជធំ ឥគន្រិ យ ៤ ោ៉ាង្លប្ៅពី លន្ោះ រចមង្ប្ពលង្ើយ រចមង្ប្សរ
លៅតាមភាពជ្ជធំ នន្វី រិយិគន្រិ យ ។
កន ុង្ កិ ច្ចនន្សតិ របដ្ឋាន្ ៤ ចដេជ្ជវិ ស័យនន្សតិ គន្រិ យ សតិ ចដេដូ ច្ជ្ជសមាលញ់ទី ៣
រចមង្រញ្ញាការ គឺ រចមង្លច្ញមុ ខជ្ជធំ ឥគន្រិ យ ៤ ោ៉ាង្លប្ៅពី លន្ោះ រចមង្ប្ពលង្ើយ រចមង្ប្សរ
លៅតាមភាពជ្ជធំ នន្សតិ គន្រិ យ ។
កន ុង្ ឈាន្វិ លមាកខ ឬកន ង្
ុ ភាវៈចដេន្ឹ ង្ញុំង្អរបនា គឺ ឈាន្ឲ្យសលប្មច្ ចដេជ្ជវិ ស័យ
ររស់សមាធិ គន្រិ យ សមាធិ ចដេដូ ច្ជ្ជសមាលញ់ទី ៤ រចមង្រញ្ញាការ គឺ រចមង្លច្ញមុ ខជ្ជធំ
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ឥគន្រិ យ

៤

ោ៉ាង្លប្ៅពី លន្ោះ

រចមង្ប្ពលង្ើយ

រចមង្ប្សរលៅតាមភាពជ្ជធំ នន្

សមាធិ គន្រិ យ ។
កន ុង្ លពេប្តាស់ដឹ ង្អរិ យសច្ច ៈ ៤ ឬកន ុង្ប្គាចដេប្បារពធ អារមម ណ៍មាន្ខន្ធ

ធាតុ

អាយតន្ៈ លដើ មបីប្រលោជន្៍ ដេ់ វិ រសសនា ន្ិ ង្មគគ ចដេជ្ជវិ ស័យនន្រញ្ាិ គន្រិ យ រញ្ញាចដេ
ដូ ច្ជ្ជសមាលញ់ទី ៥ គឺ ប្ពោះរាជ្ជ រចមង្រញ្ញាការ គឺ រចមង្លច្ញមុ ខជ្ជធំ ឥគន្រិ យ ៤ ោ៉ាង្លប្ៅពី
លន្ោះ រចមង្ប្ពលង្ើយ រចមង្ប្សរលៅតាមភាពជ្ជធំ នន្រញ្ាិ គន្រិ យ ក៏ ោ៉ាង្លនាោះចដរ ។
មា៉ាង្លទៀត កន ុង្ឧរមា លឈាមោះថា ផរ ោះររស់សមាលញ់ណ្ហលៅ ចដេប្ពោះរាជ្ជមិ ន្អាច្ច្ូ េ
លៅជ្ជធំ

រញ្ញាការបាន្

ប្ពោះរាជ្ជប្ទង្់មាន្ប្ពោះរាជអំ ណ្ហច្រញ្ញាការកន ុង្ផរ ោះររស់សមាលញ់

៤ នាក់ ដ៏ លសស បាន្ប្គរ់ ផរ ោះន្ុ ោះឯង្ កាេលរើ ប្ទង្់មាន្ប្ពោះរំ ណង្ន្ឹ ង្លធវើ ោ៉ាង្លនាោះ លសច្កតី លន្ោះ
ោ៉ាង្ណ្ហ, ធម៌ ចដេជ្ជវិ ស័យររស់ឥគន្រិ យដនទៗ ណ្ហលៅ ចដេរញ្ាិ គន្រិ យន្ឹ ង្ច្ូ េលៅដឹ ង្
មិ ន្បាន្

រញ្ញារចមង្មាន្ភាពជ្ជធំ

គឺ មាន្អាន្ុ ភាពកន ុង្ការដឹ ង្ធម៌ ចដេជ្ជវិ ស័យររស់

ឥគន្រិ យដ៏ លសសបាន្ទាំង្អស់ កាេលរើ ធម៌ ទាំង្លនាោះ ធាលក់ លៅកន ុង្ចដន្នន្រញ្ញា ក៏ ដូលច្ឆនោះចដរ ។
អធិ រាយពេៈ ៥
វច្ន្តថ នន្ោកយថា

ពេៈ គរបីប្ជ្ជរតាមប្រការចដេបាន្លោេលហើ យកន ុង្មិ សសក-

សង្គហៈន្ុ ោះឯង្ ។
ឥគន្រិ យ ៥ មាន្សទធិ គន្រិ យជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះ ចដេប្ពោះលោគាវច្រអរ់ រំលធវើ ឲ្យលប្ច្ើ ន្
លហើ យ

មាន្កមាលំង្លឡើង្រហូ តដេ់ ធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ ទាំង្ឡាយ

មាន្ភាពជ្ជអន កមិ ន្មាន្

សទាធជ្ជលដើ ម មិ ន្អាច្លធវើ ឲ្យញរ់ ញ័របាន្ ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជពេៈ លៅថា សទាធពេៈជ្ជលដើ ម ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កតី លផសង្គាននន្ឥគន្រិ យ ន្ិ ង្ពេៈ ោ៉ាង្លន្ោះថា ធម៌ ៥ ោ៉ាង្ មាន្សទាធ
ជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ

កាេមិ ន្ទាន្់ មាន្កមាលំង្

រចមង្ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជឥគន្រិ យរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

ទាំង្ឡាយចដេជ្ជរដិ រកខ លៅប្គរសង្កត់លធវើ ឲ្យញរ់ ញ័របាន្

ធម៌

ច្ំ ចណកកាេមាន្កមាលំង្
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លហើ យ រចមង្ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជពេៈ, ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជរដិ រកខ រចមង្មិ ន្អាច្លធវើ ឲ្យញរ់
ញ័របាន្ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយលោជឈង្គ ៧
គរបីប្ជ្ជរវច្ន្តថ នន្ោកយថា លោជឈង្គៈ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
រុ គគេលឈាមោះថា លោធិ លប្ោោះជ្ជអន កប្តាស់ដឹ ង្ ធម៌ ៧ ោ៉ាង្មាន្សតិ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា
លោជឈង្គៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជអង្គនន្រុ គគេចដេលឈាមោះថាលោធិ លនាោះ ។
មា៉ាង្លទៀត ធមម សាមគគី ៧ ោ៉ាង្ មាន្សតិ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា លោធិ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជ
លហតុ ប្តាស់ដឹ ង្ អង្គ (ច្ំ ចណកប្រករន្ី មួយៗ) នន្ធមម សាមគគី ទាំង្លនាោះលឈាមោះថា លោជឈង្គៈ ។
មួ យវិ ញលទៀត ប្ពោះអរិ យមគគ មាន្អង្គ ៨ លោកលៅថា លោធិ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ប្តាស់
ដឹ ង្ន្ូ វអរិ យសច្ច ៈ ៤ ធមម សាមគគី ៧ ោ៉ាង្ ចដេប្ពោះលោគី អន កប្បារពធ វិរសសនាគរបីប្រករ
តាំង្អំ ពីលដើ ម ន្ិ ង្លធវើ ឲ្យររិ រូណ៌ លដើ មបីការលកើ តលឡើង្នន្អរិ យមគគ លនាោះ លឈាមោះថា លោជឈង្គៈ ។
ច្ំ ចណក កន ុង្ការចញកសចមត ង្មួ យៗ សំ -សពរ កន ុង្ទី លន្ោះមាន្អតថ ថា “េអ ប្រនព” ចដេ
រចន្ថ មច្ូ េមកជ្ជរុ ពវរទថា “សលមាពជឈង្គៈ” (លោជឈង្គៈចដេេអ ប្រនព) ប្តឹ មចតជ្ជោកយលេើ ក
សរលសើ ររ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្បាន្លធវើ អតថ ឲ្យចរល កលដ្ឋយប្រការដនទលទ ។
សតិ ទាំង្ឡាយ

ចដេប្ពោះលោគី គរបីប្រករឲ្យររិ រូណ៌

លដើ មបីការលកើ តលឡើង្នន្

អរិ យមគគ ជ្ជលោជឈង្គៈចដេេអ ប្រនព លឈាមោះថា សតិ សលមាពជឈង្គៈ ។
លោកលៅ វិ រសសនារញ្ញា ថា “ធមម វិច្យ” លប្ោោះប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការពិ ច្ឆរណ្ហន្ូ វ
ធម៌ ថា “មិ ន្លទៀង្” ជ្ជលដើ ម ។ រញ្ញាវិ ច្យធម៌ លន្ោះ ជ្ជលោជឈង្គៈចដេេអ ប្រនព លឈាមោះថា ធមម វិ ច្យសលមាពជឈង្គៈ ។
វី រិយៈ ចដេប្ពោះលោគី គរបីប្រករតាមផល ូវកាយ លដ្ឋយអំំ ណ្ហច្ជ្ជលសច្កតី ខវេ់ខាវយ
កន ុង្ការលធវើ វតត រដិ រតតិ ឲ្យលពញររិ រូណ៌ជ្ជលដើ ម,

តាមផល ូវច្ិ តត

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជលសច្កតី
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ពាោមមិ ន្ធូ រថយកន ុង្កមម ដ្ឋាន្ ជ្ជលោជឈង្គៈចដេេអ ប្រនព លឈាមោះថា វី រិយសលមាពជឈង្គៈ ។
រី តិ (លសច្កតី ចឆអ តច្ិ តត) ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យវិ រសសនាច្ិ តត ឬ ចដេលកើ តលឡើង្
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្រញ្ញាចដេច្ូ េលៅដឹ ង្េកខ ណៈនន្សភាវធម៌

ចដេជ្ជរី តិមិ ន្អាប្ស័ យ

ផរ ោះ (ផរ ោះ គឺ កាមគុ ណ) ជ្ជលោជឈង្គៈចដេេអ ប្រនព លឈាមោះថា រី តិសលមាពជឈង្គៈ ។
រសសទធិ ចដេជ្ជលសច្កតី រមាងរ់ នន្កាយ (នាមកាយ ឬលច្តសិ ក) ន្ិ ង្ច្ិ តត លប្ោោះលហតុ
ចដេរដិ រទាប្រប្ពឹ តតលៅលសមើ េអ លហើ យកន ុង្អារមម ណ៍

ចដេមាន្នប្តេកខ ណ៍ប្បាកដ

ជ្ជ

លោជឈង្គៈចដេេអ ប្រនព លឈាមោះថា រសសទធិ សលមាពជឈង្គៈ ។
ឯកគគ តានន្ច្ិ តត ចដេលកើ តរួ មជ្ជមួ យវិ រសសនា ឬជ្ជបាទនន្វិ រសសនា ជ្ជលោជឈង្គៈ
ចដេេអ ប្រនព លឈាមោះថា សមាធិ សលមាពជឈង្គៈ ។
ច្ំ ចណក តប្តមជឈតត ុលរកាខ (ឧលរកាខ គឺ ភាពជ្ជកណ្ហ
ត េកន ុង្សមបយុ តត ធម៌ លនាោះៗ) ចដេ
សមបយុ តត ជ្ជមួ យវិ រសសនាច្ិ តត ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជលោជឈង្គៈចដេេអ ប្រនព លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្ភាព
ប្ពលង្ើយជ្ជកណ្ហ
ត េៗ (មិ ន្លសាមន្សស មិ ន្លទាមន្សស) កន ុង្សតវ ន្ិ ង្ស្ខរ លឈាមោះថា
ឧលរកាខសលមាពជឈង្គៈ ។
អធិ រាយអង្គមគគ ៨
កន ុង្លោធិ រកខិ យសង្គហៈលន្ោះ ោកយថា “អង្គមគគ ៨” លោកលោេសំ លៅយកអង្គអរិ យមគគ ៨ ចដេជ្ជផល ូវលៅកាន្់ អគតិ គឺ ប្ពោះន្ិ ោវន្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះសមលឹ ង្ដេ់ ភាពជ្ជពួ កធម៌ ចដេ
ជ្ជច្ំ ចណកនន្ការប្តាស់ដឹ ង្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ គរបីប្ជ្ជរដេ់ លសច្កតី ចដេលផសង្គានអំ ពីអង្គមគគ ៨
កន ុង្មិ សសកសង្គហៈ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
អង្គមគគ ៨ កន ុង្មិ សសកសង្គហៈលនាោះ កាេសមលឹ ង្ដេ់ ភាវៈនន្ធម៌ ទាំង្លន្ោះដេ់ ន្ូ វភាព
ជ្ជអង្គមគគ បាន្ចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្បាន្សមលឹ ង្ដេ់ ភាវៈលផសង្គាននន្ភាពជ្ជផល ូវលៅកាន្់ ទុ គគ តិ
ជ្ជលដើ មជ្ជសំ ខាន្់ ោ៉ាង្លន្ោះលហើ យ លោេបាន្ថា លោេលដ្ឋយអារមម ណ៍ រចមង្មាន្អារមម ណ៍
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បាន្ប្គរ់ ោ៉ាង្

តាមសមគួ រដេ់ ការប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ប្គាលនាោះៗ

ន្ិ ង្រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្

សលហតុ កច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយលប្ច្ើ ន្ៗ ខណៈ ច្ំ ចណកអង្គមគគ ៨ កន ុង្លោធិ រកខិ យសង្គហៈ
លោេលដ្ឋយអារមម ណ៍ រចមង្មាន្ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជអារមម ណ៍ចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លដ្ឋយន្ិ របរិ ោយ
ន្ិ ង្រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅច្ំ លោោះកន ុង្មគគ ច្ិ តតុរាទប្តឹ មចត ១ ខណៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ន្ិ ង្លប្ោោះភាវៈចដេ
មាន្ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជអារមម ណ៍ចតមា៉ាង្ន្ុ ោះឯង្

អង្គ

គឺ សមាមសមាធិ លន្ោះ

លទើ រដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ

អរបនាសមាធិ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រប្ទង្់សចមត ង្ពន្យេ់ សមាមសមាធិ ទុកទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ឈាន្ ៤
ោ៉ាង្លន្ោះថា កតលមា ច្ េិ កខ លវ សមាមសមាធិ ? ឥធ េិ កខ លវ េិ កខ ុ វិ វិលច្ច វ កាលមហិ វិ វិច្ច
អកុ សលេហិ ធលមម ហិ ។លរ។ រឋមំ ឈាន្ំ ឧរសមបជា វិ ហរតិ (១) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ
សមាមសមាធិ លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ េិ កខ ុកនុង្សាសនាលន្ោះ សាងត់ លហើ យ ច្ឆកកាម
ទាំង្ឡាយ សាងត់ លហើ យច្ឆកអកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយ បាន្ដេ់ ន្ូ វរឋមជាន្ ។េ។” ដូ លច្ន ោះ
ជ្ជលដើ ម ។
មា៉ាង្លទៀត គរបីប្ជ្ជរថា អង្គ ៣ មាន្សមាមវាច្ឆជ្ជលដើ ម ចដេលកើ តកន ុង្លោកិ យច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយ តាមសមគួ រដេ់ ការលកើ តបាន្លនាោះ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីការលវៀរច្ឆក
គឺ ការេោះវី តិកក មកិ លេស ចដេជ្ជលហតុ នន្ទុ ច្ច រិតជ្ជលដើ ម ចតមា៉ាង្ៗ ន្ិ ង្មែ ង្មាកេ លទើ រជ្ជ
ការេោះលដ្ឋយតទង្គរបហាន្ៈ ការេោះវី តិកក មកិ លេសជ្ជតទង្គរបហាន្ៈនន្វិ រតិ រចមង្ប្រប្ពឹ តត
លៅបាន្កន ុង្អារមម ណ៍ចដេដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជវិ រមិ តពវ វតថ ុរ៉ាុលណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ វិ រតិ ទាំង្លន្ោះ
លទើ រលកើ តបាន្ចតមា៉ាង្ៗ តាមសមគួ រដេ់ ទុ ច្ច រិតចដេគរបីលវៀរច្ឆក ឬតាមសមគួ រដេ់
ប្រលេទនន្វិ រមិ តពវ វតថ ុចដេជ្ជអារមម ណ៍ មិ ន្អាច្លកើ តប្ពមគានបាន្លទ ។
ច្ំ ចណក

វិ រតិ ចដេលកើ តលឡើង្កន ុង្មគគ ច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយ

រចមង្លកើ តលឡើង្រួ ម

ជ្ជមួ យអង្គមគគ ដនទៗ លដើ មបីភាពររិ រូរណ៍ ន្ិ ង្មាន្អាន្ុ ភាពោ៉ាង្នប្កចេង្នន្សិ កាខ ៣ កន ុង្

(១)
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ការេោះអន្ុ ស័យកិ លេសទាំង្ឡាយលដ្ឋយសមុ លច្ា ទរបហាន្ៈ មិ ន្ចមន្ប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីការ
េោះវី តិកក មកិ លេសជ្ជខណៈៗ ដូ ច្លោេមកលនាោះលទ លសច្កតី លន្ោះ រចមង្សលប្មច្បាន្លប្ោោះ
ច្ិ តតុរាទខណៈលនាោះ លធវើ ប្ពោះន្ិ ោវន្ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ វិ រតិ ទាំង្លន្ោះ លទើ រលកើ តបាន្
កន ុង្អារមម ណ៍ គឺ ប្ពោះន្ិ ោវន្ សូ មបីមិន្ចមន្ជ្ជវិ រមិ តពវ វតថ ុ ន្ិ ង្លប្ោោះមិ ន្មាន្េកខ ខ័ណឌទាក់ ទង្
ន្ឹ ង្វិ រមិ តពវ វតថ ុោ៉ាង្លនាោះន្ុ ោះឯង្ វិ រតិ ទាំង្លន្ោះលទើ រលកើ តបាន្ប្ពមគានទាំង្ ៣ ោ៉ាង្ ។
ច្ំ ចណក ការចដេប្ពោះសាសាតប្ទង្់ប្តាស់អង្គអរិ យមគគ គឺ វិ រតិ ទាំង្លន្ោះ ទុ កោ៉ាង្លន្ោះ
ថា “កតមា ច្ េិ កខ លវ សមាមវាច្ឆ មុ សាវាទា លវរមណី ។លរ។ អយំ វុ ច្ចតិ េិ កខ លវ សមាមវាច្ឆ(១)
ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ សមាមវាច្ឆ លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? ការលវៀរច្ឆកមុ សាវាទ (ការលោេ
កុ ហក) ។េ។ មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ លន្ោះលៅថា សមាមវាច្ឆ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម, គរបីប្ជ្ជរថា
ោកយចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កដូ លច្ន ោះលន្ោះ ជ្ជផេលវាហារ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ វិ រតិ ចដេលកើ តលឡើង្រចមង្
ជ្ជលហតុ នន្មគគ សមង្គិតា (លសច្កតី ប្ពមលប្ពៀង្គាននន្អង្គមគគ ) េោះអន្ុ ស័យកិ លេសចដេជ្ជ
រច្ច័ យដេ់ វី តិកក មកិ លេស ចដេរណ្ហ
ត េឲ្យទុ ច្ច រិត មាន្មិ ច្ឆាវាច្ឆជ្ជលដើ មលកើ តលឡើង្ លប្ោោះ
ដូ លច្ឆនោះលទើ រប្ទង្់ប្តាស់ទុ កជ្ជផេលវាហារថា ជ្ជការលវៀរច្ឆក វី តិកក មកិ លេស គឺ មិ ច្ឆាវាច្ឆ ន្ិ ង្
មិ ច្ឆាកមម ន្តៈ ដូ ច្លោេមកលនាោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយោកយដ៏ លសស
ោកយថា កន ង្
ុ រណ្ហ
ត អង្គមគគ ទាង្
ំ លន្ោះ សមាមសតិ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជលដើ ម លសច្កតី ថា អង្គ គឺ សមាមសតិ ចតមា៉ាង្ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា សតិ របដ្ឋាន្ ៤ គឺ ប្ទង្់សចមត ង្អធិ រាយជ្ជ សតិ របដ្ឋាន្ ៤
ោ៉ាង្លន្ោះថា កតមា ច្ េិ កខ លវ សមាមសតិ ? ឥធ េិ កខ លវ េិ កខ ុ កាលយ កាោន្ុ រសសី វិ ហរតិ (២)
ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ សមាមសតិ លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ េិ កខ ុកនង្
ុ សាសនា
លន្ោះ ជ្ជអន កតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញកាយកន ុង្កាយ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម គរបីប្ជ្ជរថា ប្ទង្់ប្តាស់ទុ ក

(១)
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ោ៉ាង្លន្ោះ លប្ោោះអង្គ គឺ សមាមសតិ លន្ោះជ្ជភាវៈសលប្មច្ន្ូ វកិ ច្ចនន្សតិ របដ្ឋាន្ ៤ ។
ោកយថា សូ មបីអង្គ គឺ សមាមវាោមៈ ។េ។ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា សមម របធាន្ ៤ លសច្កតី ថា
សូ មបីអង្គ គឺ សមាមវាោមៈ ក៏ ដូច្គានន្ឹ ង្សមាមសតិ លនាោះចដរ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា សមម របធាន្ ៤
គឺ ប្ទង្់សចមត ង្អធិ រាយសមាមវាោមៈ

ទុ កោ៉ាង្លន្ោះថា

“កតលមា

ច្

េិ កខ លវ

សមាម-

វាោលមា ? ឥធ េិ កខ លវ េិ កខ ុ អន្ុ របនានន្ំ បារកាន្ំ អកុ សោន្ំ ធមាមន្ំ អន្ុ រាទាយ ឆន្រ ំ
ជលន្តិ វាយមតិ វី រិយំ អារេតិ ច្ិ តតំ រគគ ណ្ហ
ា តិ រទហតិ ”(១) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ
សមាមវាោមៈ លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ េិ កខ ុកនុង្សាសនាលន្ោះ រចមង្លធវើ ឆន្រ ៈឲ្យលកើ ត
រចមង្ពាោម រចមង្ប្បារពធ លសច្កតី ពាោម រចមង្ផគ ង្ច្ិ តត រចមង្ប្រឹ ង្ចប្រង្ លដើ មបីការមិ ន្
លកើ តលឡើង្នន្អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយដ៏ អាប្កក់

ចដេមិ ន្ទាន្់ លកើ តលឡើង្ ”

ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម

លប្ោោះជ្ជភាវៈសលប្មច្កិ ច្ចនន្សមម របធាន្ ៤ ន្ុ ោះឯង្ ។

គាថាសចមែ ង្សភាវធម៌ នន្ពួ កធម៌ លផសង្ៗ កន ង្
ុ លោធិ រកខិ យសង្គហៈ
ឆលនារ ច្ិ តតមុ លរកាខ ច្

សទាធរសសទធិ រី តិលោ

សមាមទិ ដាិ ច្ សង្កលរា

វាោលមា វិ រតិ តតយំ

សមាមសតិ សមាធី តិ

ច្ុ ទរលសលត សភាវលតា

សតត តតឹ សរបលេលទន្

សតត ធា តតថ សង្គលហា ។

ចប្រថា ធម៌ ទាំង្លន្ោះ លោេលដ្ឋយសភាវៈ មាន្ ១៤ ោ៉ាង្ គឺ ឆន្រ ៈ ១ ច្ិ តត ១ ឧលរកាខ ១
សទាធ ១ រសសទធិ ១ រី តិ ១ សមាមទិ ដាិ (រញ្ញា) ១ សង្ករបៈ ១ វាោមៈ ១ វិ រតិ ៣ សមាមសតិ ១
សមាធិ ១ លោេលដ្ឋយប្រលេទមាន្ ៣៧ កន ុង្លោធិ រកខិ យសង្គហៈលនាោះ មាន្ការសលគ្គោះជ្ជ ៧
ប្រការ ។

(១)
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អធិ រាយគាថា
ោកយថា ធម៌ ទាង្
ំ លន្ោះ គឺ រណ្ហ
ត លោធិ រកខិ យធម៌ ទាំង្លន្ោះ ។
ោកយថា លដ្ឋយសភាវៈ មាន្ ១៤ លសច្កតី ថា លោធិ រកខិ យធម៌ ទាំង្ ៧ ពួ ក មាន្សតិ របដ្ឋាន្ ៤ ជ្ជលដើ ម ចដេមាន្ការចច្កជ្ជ ៣៧ ប្រលេទលនាោះ លោេលដ្ឋយសភាវៈ គឺ លដ្ឋយ
អង្គធម៌ មាន្ ១៤ ោ៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មាន្ឆន្រ ៈជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា មាន្ការសលគ្គោះជ្ជ ៧ ប្រការ គឺ មាន្ការសលគ្គោះ ការរួ ររួ មទុ កជ្ជ ៧ ពួ ក មាន្
សតិ របដ្ឋាន្ជ្ជលដើ ម ។
គាថាសលគ្គោះសភាវធម៌ មួយៗ ច្ូ េកន ង្
ុ ឋាន្ៈលនាោះៗ
សង្ករបរសសទធិ ច្ រី តយុលរកាខ

ឆលនារ ច្ ច្ិ តតំ វិ រតិ តត យញ្ច

ន្លវកដ្ឋានា វី រិយំ ន្វដា

សតី សមាធី ច្តុ រញ្ច រញ្ញា

សទាធ ទុ ឋាន្ុ តតមសតត តឹ ស-

ធមាមន្លមលសា រវលរា វិភាលគា ។

ចប្រថា ធម៌ ៩ ោ៉ាង្ គឺ សង្ករបៈ ១ រសសទធិ ១ រី តិ ១ ឧលរកាខ ១ ឆន្រ ៈ ១ ច្ិ តត ១ ន្ិ ង្វិ រតិ
៣ មាន្ ១ ឋាន្ៈ, វី រិយៈមាន្ ៩ ឋាន្ៈ, សតិ មាន្ ៨ ឋាន្ៈ, សមាធិ មាន្ ៤ ឋាន្ៈ, រញ្ញាមាន្ ៥
ឋាន្ៈ, សទាធមាន្ ២ ឋាន្ៈ លន្ោះជ្ជការចច្កដ៏ ប្រលសើ រនន្ធម៌ ដ៏ខពង្់ខពស់ ៣៧ ោ៉ាង្ ។
អធិ រាយគាថា
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ េុ ោះលោេថា “កន ង្
ុ លោធិ រកខិ យសង្គហៈលនាោះ មាន្ការសលគ្គោះជ្ជ ៧
ប្រការ” ដូ លច្ន ោះលហើ យ ប្បាថានន្ឹ ង្សចមត ង្ការសលគ្គោះសភាវធម៌ ច្ូេកន ុង្ឋាន្ៈលនាោះៗ លទៀត
លទើ រលោេថា “សង្ករបរសសទធិ ច្” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម ។
កន ុង្រណ្ហ
ត សភាវធម៌ ទាំង្លនាោះ សភាវធម៌ ៩ ោ៉ាង្ មាន្សង្ករបៈជ្ជលដើ ម ន្ី មួយៗ មាន្
១ ឋាន្ៈ គឺ សលគ្គោះច្ូ េកន ុង្មួ យឋាន្ៈ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ៖
សង្ករបៈ (វិ តកក ៈ) លឈាមោះថា មាន្ ១ ឋាន្ៈ លប្ោោះជ្ជអង្គមគគ ចតមា៉ាង្ ។
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រសសទធិ លឈាមោះថា មាន្ ១ ឋាន្ៈ លប្ោោះជ្ជលោជឈង្គៈចតមា៉ាង្ ។ សូ មបី រី តិ ឧលរកាខ
(តប្តមជឈតត តា) ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ។
ឆន្រ ៈ ន្ិ ង្ច្ិ តត លឈាមោះថា មាន្ ១ ឋាន្ៈ លប្ោោះជ្ជឥទធិ បាទចតមា៉ាង្ ។
វិ រតិ ៣ ន្ី មួយៗ លឈាមោះថា មាន្ ១ ឋាន្ៈ លប្ោោះជ្ជអង្គមគគ ចតមា៉ាង្ ។
ច្ំ ចណក វី រិយៈ លឈាមោះថា មាន្ ៩ ឋាន្ៈ លប្ោោះវី រិយៈប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្
កិ ច្ចនន្សមម របធាន្មាន្ ៤, ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជឥទធិ បាទ (វី រិយិទធិ បាទ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជ
ឥគន្រិ យ (វី រិយិគន្រិ យ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជពេៈ (វី រិយពេៈ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជលោជឈង្គៈ (វី រិយសលមាពជឈង្គៈ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជអង្គមគគ (សមាមវាោមៈ) ១ ។
ច្ំ ចណក សតិ លឈាមោះថា មាន្ ៨ ឋាន្ៈ លប្ោោះសតិ ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជសតិ របដ្ឋាន្ ៤, ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជឥគន្រិ យ (សតិ គន្រិ យ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជពេៈ (សតិ ពេៈ) ១,
កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជលោជឈង្គៈ (សតិ សលមាពជឈង្គៈ) ១, កន ង្
ុ ឋាន្ៈជ្ជអង្គមគគ (សមាមសតិ ) ១ ។
ច្ំ ចណក សមាធិ (ឯកគគ តា) លឈាមោះថា មាន្ ៤ ឋាន្ៈ លប្ោោះសមាធិ ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ ៤
ឋាន្ៈ គឺ កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជឥគន្រិ យ (សមាធិ គន្រិ យ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជពេៈ (សមាធិ ពេៈ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈ
ជ្ជលោជឈង្គៈ (សមាធិ សលមាពជឈង្គៈ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជអង្គមគគ (សមាមសមាធិ ) ១ ។
ច្ំ ចណក រញ្ញា លឈាមោះថា មាន្ ៥ ឋាន្ៈ លប្ោោះរញ្ញា ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជឥទធិ បាទ
(វី មំសិទធិ បាទ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជឥគន្រិ យ (រញ្ាិ គន្រិ យ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជពេៈ (រញ្ញាពេៈ) ១, កន ុង្
ឋាន្ៈជ្ជលោជឈង្គៈ (ធមម វិច្យសលមាពជឈង្គៈ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជអង្គមគគ (សមាមទិ ដាិ ) ១ ។
ច្ំ ចណក សទាធ លឈាមោះថា មាន្ ២ ឋាន្ៈ លប្ោោះសទាធ ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជឥគន្រិ យ
(សទធិ គន្រិ យ) ១, កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជពេៈ (សទាធពេៈ) ១ ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា លន្ោះជ្ជការចច្កដ៏ ប្រលសើ រ គឺ ការចច្កលន្ោះ លឈាមោះថា ជ្ជការចច្កដ៏ ប្រលសើ រ គឺ
ខពង្់ខពស់ លប្ោោះភាពជ្ជលោធិ រកខិ យធម៌ ។
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គាថាសលគ្គោះលោធិ រកខិ យធម៌ ច្ូេកន ង្
ុ លោកិ យច្ិ តត ន្ិ ង្លោកុ តតរច្ិ តត
សលពវ លោកុ តតលរ លហាន្តិ

ន្ វា សង្ករបរី តិលោ

លោកិ លយរិ យថាលោគំ

ឆពវិ សុទធិ របវតតិ យំ ។

ចប្រថា ធម៌ ប្គរ់ ោ៉ាង្ រចមង្មាន្បាន្កន ុង្លោកុ តតរច្ិ តត ឬន្ឹ ង្មិ ន្មាន្សង្ករបៈ ន្ិ ង្ រី តិ
ខលោះក៏ បាន្

រចមង្មាន្បាន្សូ មបីកនុង្លោកិ យច្ិ តត

តាមសមគួ រដេ់ ការប្រករបាន្កន ុង្ប្គា

ប្រប្ពឹ តតលៅនន្វិ សុទធិ ៦ ។
អធិ រាយគាថា
ោកយថា ធម៌ ប្គរ់ ោ៉ាង្ រចមង្មាន្បាន្កន ង្
ុ លោកុ តតរច្ិ តត គឺ ធម៌ ៣៧ ោ៉ាង្ ប្គរ់ ោ៉ាង្
រចមង្មាន្បាន្កន ុង្លោកុ តតរច្ិ តត ទាំង្ ៨ ដួ ង្ ចតលរើ លោេលដ្ឋយឋាន្ៈនន្លោធិ រកខិ យធម៌
លនាោះៗ គរបីប្ជ្ជរថា វី រិយៈ សូ មបីមាន្កន ុង្ផេច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយ ក៏ មិន្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
សមម របធាន្

លប្ោោះកិ ច្ចនន្សមម របធាន្មិ ន្មាន្កន ុង្ខណៈនន្ផេ

សមដូ ច្ចដេប្ពោះពុ ទធ-

លឃាសាច្ឆរយ បាន្លោេទុ កថា “ផេកខ លណ ឋលរតាវ ច្តាតលរា សមម របធាលន្ អវលសសា
លតតតឹ ស េពា ន្តិ”(១) ចប្រថា “កន ុង្ខណៈនន្ផេ រចមង្បាន្លោធិ រកខិ យធម៌ ដ៏លសស ៣៣ ោ៉ាង្
លវៀរសមម របធាន្ ៤” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា ឬន្ឹ ង្មិ ន្មាន្សង្ករបៈ ន្ិ ង្រី តិខលោះក៏ បាន្ លសច្កតី ថា ប្រសិ ន្លរើ លោកុ តតរច្ិ តត
លនាោះ ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យរឋមជាន្ជ្ជឈាន្ចដេមាន្វិ តកក ៈ ន្ិ ង្រី តិ រចមង្មាន្សង្ករបៈ គឺ
សមាមសង្ករបៈចដេជ្ជអង្គមគគ ន្ិ ង្មាន្រី តិចដេជ្ជលោជឈង្គៈ ប្រសិ ន្លរើ ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យ
ទុ តិ យជាន្ ន្ិ ង្តតិ យជាន្ ជ្ជឈាន្ចដេេោះវិ តកក ៈចតលៅមាន្រី តិ រចមង្មិ ន្មាន្សង្ករបៈ
ចដេជ្ជអង្គមគគ

ចតមាន្រី តិចដេជ្ជលោជឈង្គៈ

ប្រសិ ន្លរើ ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យ ច្តុ តថ ជាន្

ន្ិ ង្រញ្ច មជាន្ ជ្ជឈាន្ចដេេោះវិ តកក ៈ ន្ិ ង្រី តិបាន្ រចមង្មិ ន្មាន្សង្ករបៈ ន្ិ ង្រី តិចដេ

(១)

វិសុទធិ មគគ (ញណទសសន្វិ សុទធិ ន្ិ លទរ ស លោធិ រកខិ យកថា)
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ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ឋាន្ៈទាំង្ ២ ដូ ច្លោេលនាោះ ។
ោកយថា

រចមង្មាន្បាន្សូ មបីកនង្
ុ លោកិ យច្ិ តត

តាមសមគួ រដេ់ ការប្រករបាន្

លសច្កតី ថា ធម៌ ៣៧ ប្រលេទទាំង្លន្ោះ រចមង្មាន្បាន្កន ុង្លោកិ យច្ិ តត តាមសមគួ រដេ់ ការ
ប្រករបាន្ គឺ តាមចដេអាច្មាន្បាន្ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ កន ុង្អារមម ណ៍ចដេមិ ន្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
វិ រមិ តពវ វតថ ុ រចមង្មិ ន្មាន្វិ រតិ ៣ មាន្សមាមវាច្ឆជ្ជលដើ មលកើ តលឡើង្ កន ុង្អារមម ណ៍ចដេជ្ជ
វិ រមិ តពវ វតថ ុ រចមង្មាន្វិ រតិ លកើ តលឡើង្ចតមា៉ាង្ៗ តាមសមគួ រដេ់ អារមម ណ៍ កន ុង្លោកិ យច្ិ តត
ចដេប្រករលដ្ឋយឧលរកាខលវទនា រចមង្មិ ន្មាន្រី តិជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា កន ង្
ុ ប្គាប្រប្ពឹ តតលៅនន្វិ សុទធិ ៦ គឺ លោធិ រកខិ យធម៌ កនុង្លោកិ យច្ិ តតទាំង្លន្ោះ
រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ប្គាចដេប្ពោះលោគាវច្រប្បារពធ ភាវនា ញុំង្វិ សុទធិ ៦ មាន្សី េវិ សុទធិ
ជ្ជលដើ ម លវៀរញណទសសន្វិ សុទធិ ចដេជ្ជលោកុ តតរលច្ញ ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅតាមេំ ដ្ឋរ់ ។
ចប់ ពោធបកខ
យសង្គ
ហៈ
ិ
ិ

សព្វសង្គ ហៈ

ពួ កធម៌ ទាំង្ឡាយកន ុង្ សពវ សង្គហៈ មាន្ដូ ច្តលៅលន្ោះ ៖
ខន្ធ ៥ គឺ រូ រកខ ន្ធ លវទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ ស្ខរកខ ន្ធ ន្ិ ង្វិ ញ្ញាណកខ ន្ធ ។
ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ គឺ រូ រូបាទាន្កខ ន្ធ លវទន្ូ បាទាន្កខ ន្ធ សញ្ា ូបាទាន្កខ ន្ធ ស្ខរូ បាទាន្កខ ន្ធ ន្ិ ង្
វិ ញ្ញាណូបាទាន្កខ ន្ធ ។
អាយតន្ៈ

១២

គឺ ច្កាខវយតន្ៈ

លសាតាយតន្ៈ

ឃានាយតន្ៈ

ជិ វាាយតន្ៈ

កាោយតន្ៈ មនាយតន្ៈ រូ បាយតន្ៈ សទារយតន្ៈ គនាធយតន្ៈ រសាយតន្ៈ លផ្លដា ោវយតន្ៈ
ន្ិ ង្ធមាមយតន្ៈ ។
ធាតុ ១៨ គឺ ច្កខ ុធាតុ លសាតធាតុ ឃាន្ធាតុ ជិ វាាធាតុ កាយធាតុ រូ រធាតុ សទរ ធាតុ
គន្ធ ធាតុ រសធាតុ លផ្លដា ពវធាតុ ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លសាតវិ ញ្ញាណធាតុ ឃាន្វិ ញ្ញាណធាតុ
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ជិ វាាវិ ញ្ញាណធាតុ កាយវិ ញ្ញាណធាតុ មលនាធាតុ ធមម ធាតុ ន្ិ ង្មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ។
អរិ យសច្ច ៈ ៤ គឺ ទុ កខ អរិ យសច្ច ៈ ទុ កខ សមុ ទយអរិ យសច្ច ៈ ទុ កខ ន្ិលរាធអរិ យសច្ច ៈ ន្ិ ង្
ទុ កខ ន្ិលរាធគាមិ ន្ីរដិ រទាអរិ យសច្ច ៈ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត ពួ កធម៌ ទាំង្លន្ោះ ធម៌ ៦៩ ោ៉ាង្ គឺ លច្តសិ ក ៥២ សុ ខុមរូ រ ១៦ ន្ិ ោវន្ ១
រចមង្ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជធមាមយតន្ៈ ន្ិ ង្ជ្ជធមម ធាតុ មនាយតន្ៈចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ចច្កជ្ជ
វិ ញ្ញាណធាតុ ៧ ។
អធិ រាយសពវសង្គហៈ
អធិ រាយខន្ធ ៥
ធម៌ ទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា ខន្ធ លប្ោោះមាន្អតថ ថាគំ ន្រ, ពួ ក, ច្ំ ចណក (លកាដ្ឋាស), ប្រជុ ំ ។
លសច្កតី ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ សូ មបីមាន្លសច្កតី លផសង្គានលដ្ឋយប្រលេទជ្ជលប្ច្ើ ន្ មាន្ភាព
ជ្ជអតី ត អនាគត ជ្ជលដើ ម លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ ក៏ មាន្ច្ំ ចណកដូ ច្គាន លដ្ឋយេកខ ណៈចតមា៉ាង្មាន្
េកខ ណៈចដេចរកធាលយជ្ជលដើ ម ប្ទង្់អាប្ស័ យេកខ ណៈចដេដូ ច្គានលន្ោះ រួ មធម៌ ទាំង្លន្ោះ
ច្ូ េទុ កជ្ជពួ កចតមួ យ លហើ យប្តាស់លៅថា “រូ រកខ ន្ធ” ជ្ជលដើ ម ។
អធិ រាយថា ធម៌ ពួក ១ សូ មបីមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្តាមលសច្កតី លផសង្គាននន្ភាពជ្ជអតី ត
អនាគត ជ្ជលដើ ម លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ ធម៌ ន្ីមួយៗ ក៏ មាន្េកខ ណៈដូ ច្គាន ចតមា៉ាង្ គឺ េកខ ណៈចដេ
ចរកធាលយលៅលប្ោោះរច្ច័ យចដេជ្ជរដិ រកខ មាន្ប្តជ្ជក់ លៅត ជ្ជលដើ ម ប្ទង្់អាប្ស័ យេកខ ណៈ
ចដេដូ ច្គានលន្ោះ រួ មធម៌ ពួកលន្ោះច្ូ េជ្ជពួ កចតមួ យ ប្តាស់លៅថា “រូ រកខ ន្ធ” ។ លសច្កតី លន្ោះ
សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “យំ កិញ្ចិ រូ រំ អតី តានាគតរបច្ច រ
ុ បន្ំន អជឈតត ំ វា ពហិ ទាធ វា
ឱឡារិ កំ វា សុ ខុមំ វា ហី ន្ំ វា រណីតំ វា យំ ទូ លរ សន្តិ លក វា តលទកជឈំ អេិ សញ្ា ហ
ូ ិ តាវ
អេិ សង្ខិរិតាវ អយំ វុ ច្ចតិ រូ រកខ លនាធ”(១) ចប្រថា “រូ រ (ធមម ជ្ជតិ ចដេចរកធាលយលប្ោោះរច្ច័ យចដេ
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ជ្ជរដិ រកខ ) ណ្ហមួ យ ជ្ជអតី ត អនាគត រច្ច ុរបន្ន ចដេជ្ជអជឈតត រូ រ (រូ រខាង្កន ុង្) កតី
ពហិ ទាធរូ រ (រូ រខាង្លប្ៅ) កតី ឱឡារិ ករូ រ (រូ រលប្គាតប្គាត) កតី សុ ខុមរូ រ (រូ រេអិ ត) កតី ហី ន្រូ រ
(រូ រលថាកទារ) កតី រណីតរូ រ (រូ រនថល ថាល) កតី ទូ លររូ រ (រូ រកន ុង្ទី ្ងយ) កតី សន្តិ លករូ រ (រូ រកន ុង្ទី
ជិ ត) កតី លន្ោះលៅថា រូ រកខ ន្ធ លប្ោោះប្រមូ េរួ ររួ មន្ូ វរូ រទាំង្អស់លនាោះកន ុង្ទី ជ្ជមួ យគាន ” ដូ លច្ន ោះ ។
ធម៌ ពួកមួ យ សូ មបីមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ តាមលសច្កតី លផសង្គានដូ ច្លោេលនាោះ លទាោះរី ដូ លច្ឆនោះ
ធម៌ ន្ីមួយៗ ក៏ មាន្េកខ ណៈដូ ច្គានមា៉ាង្ គឺ េកខ ណៈចដេលសាយអារមម ណ៍ ប្ទង្់អាប្ស័ យ
េកខ ណៈចដេដូ ច្គានលន្ោះ រួ មធម៌ ពួកលន្ោះច្ូ េទុ កជ្ជពួ កចតមួ យ ប្តាស់លៅថា “លវទនាខន្ធ ”
លសច្កតី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ោកាច្ិ លវទនា អតី តានាគតរបច្ច រ
ុ បនាន ។លរ។
តលទកជឈំ អេិ សញ្ា ហ
ូ ិ តាវ អេិ សង្ខិរិតាវ អយំ វុច្ចតិ លវទនាខលនាធ”(១) ចប្រថា “លវទនា (ធមម ជ្ជតិ
ចដេលសាយអារមម ណ៍) ណ្ហមួ យ ជ្ជអតី ត អនាគត រច្ច ុរបន្ន ។េ។ លន្ោះលៅថា លវទនាខន្ធ
លប្ោោះប្រមូ េរួ ររួ មន្ូ វលវទនាទាំង្អស់លនាោះទុ កកន ុង្ទី ជ្ជមួ យគាន” ដូ លច្ន ោះ ។
ធម៌ ពួកមួ យ សូ មបីមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ តាមប្រការដូ ច្លោេលនាោះន្ុ ោះឯង្ លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ ធម៌
ន្ី មួយៗ ក៏ មាន្េកខ ណៈដូ ច្គានមា៉ាង្ គឺ េកខ ណៈចដេច្ឆំអារមម ណ៍ ប្ទង្់អាប្ស័ យេកខ ណៈ
ចដេដូ ច្គានលន្ោះ រួ មធម៌ ពួកលន្ោះច្ូ េទុ កជ្ជពួ កចតមួ យ ប្តាស់លៅថា “សញ្ញាខន្ធ ” លសច្កតី
លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ោកាច្ិ

សញ្ញា អតី តានាគតរបច្ច រ
ុ បនាន ។លរ។

តលទកជឈំ អេិ សញ្ា ហ
ូ ិ តាវ អេិ សង្ខិរិតាវ អយំ វុច្ចតិ សញ្ញាខលនាធ”(២) ចប្រថា “សញ្ញា (ធមម ជ្ជតិ
ចដេច្ឆំអារមម ណ៍) ណ្ហមួ យ ជ្ជអតី ត អនាគត រច្ច ុរបន្ន ។េ។ លន្ោះលៅថា សញ្ញាខន្ធ លប្ោោះ
ប្រមូ េរួ ររួ មន្ូ វសញ្ញាទាំង្អស់លនាោះច្ូ េទុ កកន ុង្ទី ជ្ជមួ យគាន ” ដូ លច្ន ោះ ។
ធម៌ ពួកមួ យ សូ មបីមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ តាមប្រការដូ ច្លោេលនាោះន្ុ ោះឯង្ លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ ធម៌
ន្ី មួយៗ ក៏ មាន្េកខ ណៈដូ ច្គានមា៉ាង្ គឺ េកខ ណៈចដេតាក់ ចតង្ (ច្ឆត់ ចច្ង្) សង្ខ តធម៌ ប្ទង្់

(១)
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អាប្ស័ យេកខ ណៈចដេដូ ច្គានលន្ោះ

រួ មធម៌ ពួកលន្ោះច្ូ េទុ កជ្ជពួ កចតមួ យ

ប្តាស់លៅថា

“ស្ខរកខ ន្ធ” លសច្កតី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “លយលកច្ិ ស្ខរា អតី តានាគតរបច្ច រ
ុ បនាន ។លរ។ តលទកជឈំ អេិ សញ្ា ហ
ូ ិ តាវ អេិ សង្ខិរិតាវ អយំ វុ ច្ចតិ ស្ខរកខ លនាធ”(១)
ចប្រថា “ស្ខរ (ធមម ជ្ជតិ ចដេតាក់ ចតង្ន្ូ វសង្ខតធម៌ ) ណ្ហមួ យ ជ្ជអតី ត អនាគត រច្ច ុរបន្ន
។េ។ លន្ោះលៅថា ស្ខរកខ ន្ធ លប្ោោះប្រមូ េរួ ររួ មន្ូ វស្ខរទាំង្អស់លនាោះ ច្ូ េទុ កកន ុង្ទី
ជ្ជមួ យគាន” ដូ លច្ន ោះ ។
ធម៌ ពួកមួ យ សូ មបីមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្

តាមប្រការដូ ច្លោេលនាោះន្ុ ោះឯង្ លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ

ធម៌ ន្ីមួយៗ ក៏ មាន្េកខ ណៈដូ ច្គានមា៉ាង្ គឺ ដឹ ង្វិ លសស (ដឹ ង្េអ ជ្ជង្សញ្ញា) ន្ូ វអារមម ណ៍ ប្ទង្់
អាប្ស័ យេកខ ណៈចដេដូ ច្គានលន្ោះ

រួ មធម៌ ពួកលន្ោះច្ូ េទុ កជ្ជពួ កចតមួ យ

ប្តាស់លៅថា

“វិ ញ្ញាណកខ ន្ធ” លសច្កតី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “យំ កិញ្ចិ វិញ្ញាណំ អតី តានាគតរបច្ច រ
ុ បន្ន ំ ។លរ។ តលទកជឈំ អេិ សញ្ា ហ
ូ ិ តាវ អេិ សង្ខិរិតាវ អយំ វុ ច្ចតិ វិ ញ្ញាណកខ លនាធ (២) វិ ញ្ញាណ
(ធមម ជ្ជតិ ចដេដឹ ង្វិ លសសន្ូ វអារមម ណ៍) ណ្ហមួ យ ជ្ជអតី ត អនាគត រច្ច ុរបន្ន ។េ។លន្ោះលៅ
ថា វិ ញ្ញាណកខ ន្ធ លប្ោោះប្រមូ េរួ ររួ មន្ូ វវិ ញ្ញាណទាំង្អស់លនាោះច្ូ េទុ កជ្ជមួ យគាន” ដូ លច្ន ោះ ។
គរបីប្ជ្ជរថា សង្ខតធម៌ ទាំង្ឡាយរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់នាំមកចច្កជ្ជខន្ធ ៥
សង្ខតធម៌ ទាំង្លន្ោះ សូ មបីជ្ជសភាវធម៌ ដូច្គាន ក៏ លៅមាន្លសច្កតី លផសង្គានលដ្ឋយ េកខ ណៈ ១១
គឺ ភាពជ្ជអតី ត អនាគត រច្ច ុរបន្ន , ខាង្កន ុង្ ខាង្លប្ៅ, លប្គាតប្គាត េអិ ត, លថាកទារ ប្រណីត,
្ងយ ជិ ត ចដេរណឌិតគរបីប្ជ្ជរោកយអធិ រាយលដ្ឋយពិ សាតរ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ភាពជ្ជអតី ត
ជ្ជលដើ ម នន្សង្ខតធម៌ ទាំង្លន្ោះ តាមចដេមាន្មកកន ុង្ប្ពោះបាេី គមពី រវិ េង្គ (ខន្ធ វិេង្គ) ន្ិ ង្កន ុង្
គមពី រអដា កថាទាំង្ឡាយន្ុ ោះឯង្ រ៉ាុ ចន្ត ធម៌ ទាំង្លន្ោះ សូ មបីមាន្លសច្កតី លផសង្គានលដ្ឋយេកខ ណៈ
១១ ោ៉ាង្លនាោះ ប្ពោះអង្គក៏ប្ទង្់រំប្ពួញជ្ជពួ កមួ យៗ បាន្ ៥ ពួ ក លដ្ឋយអាប្ស័ យេកខ ណៈចដេ

(១)
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ពួ កន្ី មួយៗ មាន្លសច្កតី ដូច្គានលដ្ឋយេកខ ណៈចតមា៉ាង្ មាន្ការចរកធាលយលៅលប្ោោះរច្ច័ យ
ចដេជ្ជរដិ រកខ ជ្ជលដើ ម ដូ ច្លោេលនាោះ លហើ យប្ទង្់ប្តាស់ លៅថា ខន្ធ ៥ ។
សភាវធម៌ ចដេប្ទង្់នាំមករួ មទុ កជ្ជខន្ធ មួយៗ លនាោះ មាន្ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
-រូ រកខ ន្ធ

បាន្ដេ់

រូ រធម៌ ទាំង្ ២៨ ោ៉ាង្ ។

-លវទនាខន្ធ បាន្ដេ់

លវទនាលច្តសិ កចតមា៉ាង្ ។

-សញ្ញាខន្ធ

សញ្ញាលច្តសិ កចតមា៉ាង្ ។

បាន្ដេ់

-ស្ខរកខ ន្ធ បាន្ដេ់

លច្តសិ ក ៥០ ដ៏ លសស លវៀរលវទនាលច្តសិ ក ន្ិ ង្សញ្ញាលច្តសិ ក ។

-វិ ញ្ញាណកខ ន្ធ បាន្ដេ់

វិ ញ្ញាណទាំង្ ៨៩ ប្រលេទន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥

ខន្ធ ចដេជ្ជអារមម ណ៍ររស់ឧបាទាន្ទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា ឧបាទាន្កខ ន្ធ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលធវើ ទុកកន ុង្ច្ិ តតោ៉ាង្លន្ោះថា ខន្ធ ៥ ន្ុ ោះឯង្ កាេលរើ ជ្ជអារមម ណ៍ររស់
ឧបាទាន្

ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់សចមត ង្ថា

ជ្ជឧបាទាន្កខ ន្ធដូលច្ន ោះ

លហើ យលទើ រប្តាស់ថា

“ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ គឺ រូរូបាទាន្កខ ន្ធ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ឧបាទាន្កខ ន្ធ គឺ រូ រ លឈាមោះថា រូ រូបាទាន្កខ ន្ធ
សូ មបីចដេលឈាមោះថា លវទន្ូ បាទាន្កខ ន្ធ ជ្ជលដើ ម ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ។
អធិ រាយថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ ទាំង្ចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអាសវៈ (ជ្ជអារមម ណ៍ររស់
អាសវៈ) ទាំង្ចដេមិ ន្ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអាសវៈ (មិ ន្ជ្ជអារមម ណ៍ររស់អាសវៈ) ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ចច្កជ្ជ ៥ ច្ំ ចណក ប្តាស់លៅថា “ខន្ធ ៥” លដ្ឋយមិ ន្ចរល កគាន លដ្ឋយប្ទង្់
អាប្ស័ យេកខ ណៈចដេដូ ច្គាន ដូ ច្លោេលហើ យ ជ្ជលប្គឿង្រួ ររួ មសង្ខតធម៌ ប្គរ់ ោ៉ាង្ ទាំង្
លនាោះច្ូ េជ្ជច្ំ ចណកមួ យៗ

ខន្ធ ទាំង្លនាោះន្ុ ោះឯង្

ច្ំ លោោះចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអាសវៈ

រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ប្ទង្់សចមត ង្ទុ កលដ្ឋយភាពជ្ជឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ លដើ មបីប្ទង្់សចមត ង្វិ រសសនាេូ មិ (ធម៌
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ចដេជ្ជទី លកើ តររស់វិ រសសនារញ្ញា) លដើ មបីប្រលោជន្៍ ដេ់ ការរដិ រតតិ លដើ មបីដកឧបាទាន្នន្
ប្ពោះលោគាវច្រអន កច្លប្មើ ន្វិ រសសនា ។
កាេលរើ ដូលច្ន ោះ

រណ្ហ
ត ធម៌ ទាំង្លនាោះ

រូ រទាំង្

២៨

ន្ុ ោះឯង្

ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យ

អាសវៈចតមា៉ាង្លប្ោោះរូ រជ្ជលោកិ យធម៌ ចតមា៉ាង្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា រូ រលនាោះ
ប្ទង្់សចមត ង្ទុ កកន ង្
ុ រណ្ហ
ត ខន្ធ ទាំង្ឡាយថា “រូ រកខ ន្ធ” លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជពួ កធម៌ ជ្ជកង្ធម៌
ចដេមាន្ច្ំ ចណកដូ ច្គាន លដ្ឋយេកខ ណៈចដេចរកធាលយផង្, ប្ទង្់សចមត ង្រូ រលនាោះទុ កកន ុង្
រណ្ហ
ត ឧបាទាន្កខ ន្ធទាំង្ឡាយថា “រូ រូបាទាន្កខ ន្ធ” លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្រូ រលនាោះ ប្រប្ពឹ តតលៅ
ជ្ជមួ យអាសវៈ ជ្ជអារមម ណ៍ររស់ឧបាទាន្ផង្ ។
ច្ំ ចណក នាមខន្ធ ៤ មាន្លវទនាជ្ជលដើ ម នាមចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអាសវៈក៏ មាន្
នាមចដេមិ ន្ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអាសវៈក៏ មាន្ លប្ោោះនាមបាន្ទាំង្ ២ ចផន ក គឺ ចផន កចដេជ្ជ
លោកិ យធម៌ ន្ិ ង្ចផន កចដេជ្ជលោកុ តតរធម៌ នាមចផន កចដេជ្ជលោកិ យធម៌ ប្ទង្់សចមត ង្ទុ ក
កន ុង្រណ្ហ
ត ខន្ធ ទាំង្ឡាយថា “លវទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ ស្ខរកខ ន្ធ វិ ញ្ញាណកខ ន្ធ” លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ធម៌
ន្ី មួយៗ

ជ្ជកង្ធម៌ ចដេមាន្ច្ំ ចណកដូ ច្គានលដ្ឋយេកខ ណៈចដេលសាយអារមម ណ៍ជ្ជលដើ ម

ផង្, ប្ទង្់សចមត ង្ពន្យេ់ ទុ កកន ុង្រណ្ហ
ត ឧបាទាន្កខ ន្ធទាំង្ឡាយថា “លវទន្ូ បាទាន្កខ ន្ធ” ជ្ជលដើ ម
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លវទនាជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអាសវៈ ជ្ជអារមម ណ៍ររស់ឧបាទាន្
ផង្ ដូ ច្រូ រន្ុ ោះឯង្ សរុ រលសច្កតី ថា នាម ៤ ោ៉ាង្ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជលោកិ យច្ិ តតុរាទ ៨១ ដួ ង្ លឈាមោះថា ទាំង្ជ្ជខន្ធ ទាំង្ជ្ជឧបាទាន្កខ ន្ធ ។ រ៉ាុ ចន្ត នាមធម៌ ៤ ោ៉ាង្ ចដេជ្ជ
លោកុ តតរធម៌

មិ ន្បាន្ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអាសវៈ

មិ ន្ជ្ជអារមម ណ៍ររស់ឧបាទាន្

នាម

ទាំង្លន្ោះ ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជខន្ធ លៅថា “លវទនាខន្ធ ” ជ្ជលដើ ម តាមការកំណត់ ដូ ច្លោេ
លហើ យចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជឧបាទាន្កខ ន្ធ ចដេលៅថា “លវទន្ូ បាទាន្កខ ន្ធ” ជ្ជលដើ មលឡើយ លប្ោោះលោកុ តតរធម៌ ទាំង្ឡាយមិ ន្បាន្ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអាសវៈ មិ ន្ជ្ជ
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អារមម ណ៍ររស់ឧបាទាន្ សរុ រលសច្កតី ថា នាម ៤ ោ៉ាង្ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ
លោកុ តតរច្ិ តត ុរាទ ៨ ដួ ង្ លឈាមោះថាជ្ជខន្ធ ចតមា៉ាង្ មិ ន្លឈាមោះថាជ្ជឧបាទាន្កខ ន្ធលទ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរ េំ ដ្ឋរ់ ការសចមត ង្ ខន្ធ ទាំង្លន្ោះ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
ប្ទង្់សចមត ង្រូ រខន្ធ មុន្ លប្ោោះរូ រជ្ជររស់លប្គាតប្គាតជ្ជង្នាម ជ្ជធម៌ ចដេគរបីកាន្់
យកបាន្លដ្ឋយ្យជ្ជង្នាម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រូ រមាន្ច្កខ ុជ្ជលដើ ម ជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យររស់
នាមខន្ធ ទាំង្ឡាយ

ន្ឹ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអារមម ណ៍ចដេគរបីដឹង្បាន្លដ្ឋយ្យជ្ជង្នាម-

ខន្ធ ទាំង្ឡាយលនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
តពី រូរកខ ន្ធលនាោះលៅ ប្ទង្់សចមត ង្លវទនាខន្ធ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លវទនាលដ្ឋយលប្ច្ើ ន្អាប្ស័ យ
រូ រលកើ តលឡើង្ ដូ ច្ជ្ជ អាប្ស័ យការរ៉ា ោះខររ់គាននន្ច្កខ ុ (ច្កខ ុរសាទ) ជ្ជមួ យរូ បារមម ណ៍លទើ រលកើ ត
ច្កខ ុសមផ សសជ្ជលវទនាលឡើង្កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ តមក ោ៉ាង្លន្ោះជ្ជលដើ ម ឬថា លវទនាលសាយអារមម ណ៍
លហើ យ ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ជ្ជសុ ខលវទនាខលោះ ទុ កខ លវទនាខលោះ អទុ កខ មសុ ខលវទនាខលោះ លប្ោោះលដ្ឋយលប្ច្ើ ន្ អាប្ស័ យន្ឹ ង្អារមម ណ៍ចដេជ្ជរូ រធម៌ ចដេដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថា
ជ្ជឥដ្ឋារមម ណ៍ខលោះ ជ្ជអន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍ខលោះ ជ្ជមជឈតាតរមម ណ៍ខលោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
តពី លវទនាខន្ធ លនាោះលៅ ប្ទង្់ក៏សចមត ង្សញ្ញាខន្ធ លប្ោោះសញ្ញារចមង្ច្ឆំអារមម ណ៍ថា “េអ
គួ រប្បាថាន” ថា “មិ ន្េអ មិ ន្គួ រប្បាថាន” លដ្ឋយប្សរលៅតាមអាការចដេលសាយអារមម ណ៍នន្
លវទនាន្ុ ោះឯង្ តាមប្ពោះបាេី ថា “យំ លវលទតិ តំ សញ្ញានាតិ ”(១) ចប្រថា “លវទនាទទួ េន្ូ វ
អារមម ណ៍ណ្ហ សញ្ញាក៏ សាគេ់ ច្ាស់ន្ូ វអារមម ណ៍លនាោះ” ដូ លច្ន ោះ ។
តពី សញ្ញាខន្ធ លនាោះលៅ

ប្ទង្់សចមត ង្ស្ខរកខ ន្ធ

លប្ោោះភាពជ្ជធម៌ ចដេតាក់ ចតង្

សង្ខតធម៌ លៅតាមអំ ណ្ហច្នន្សញ្ញា ។
ប្ទង្់សចមត ង្វិ ញ្ញាណកខ ន្ធទុកកន ុង្ទី រំ ផុត

(១)

មធុ រិណឌិកសូ ប្ត សី ហនាទវគគ រិ .២០ ទំ .២១៧ ។

លដើ មបីន្ឹង្ប្ទង្់សចមែ ង្ឲ្យលឃើ ញថានាមខន្ធ
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ទាំង្ឡាយខាង្លដើ ម មាន្លវទនាជ្ជលដើ ម មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យ ន្ិ ង្ជ្ជប្រធាន្កន ុង្ការ
ដឹ ង្អារមម ណ៍ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
មា៉ាង្លទៀត

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្គាននន្ខន្ធ

លដ្ឋយច្ំ លោោះចដេជ្ជ

ឧបាទាន្កខ ន្ធទាំង្លន្ោះ លដ្ឋយឧរមា ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
រូ រ លប្រៀរដូ ច្មន្រី រលពទយ, វិ ញ្ញាណ លប្រៀរដូ ច្អន កជមងឺ , លវទនា លប្រៀរដូ ច្ជមងឺ , សញ្ញា
លប្រៀរដូ ច្សមុ ដ្ឋាន្នន្ជមងឺ , ស្ខរ លប្រៀរដូ ច្ការររិ លភាគន្ូ វច្ំ ណីទាស់ ។
ចមន្ពិ ត រូ រលប្រៀរដូ ច្មន្រី រលពទយ លប្ោោះជ្ជសាថន្ទី លៅនន្អន កជមងឺ គឺ វិ ញ្ញាណកខ ន្ធ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ជ្ជវតថ ុខលោះ ជ្ជទាវរខលោះ នន្វិ ញ្ញាណកខ ន្ធលនាោះ ។
លវទនា

លប្រៀរដូ ច្ជមងឺ

លប្ោោះលធវើ អនកជមងឺ

គឺ វិ ញ្ញាណកខ ន្ធលនាោះឲ្យឈឺ ច្ឆរ់

គឺ

ឲ្យ

ប្រករលដ្ឋយទុ កខ ៣ ោ៉ាង្ មាន្ទុ កខ ទុកខ ជ្ជលដើ ម, សញ្ញាខន្ធ លប្រៀរដូ ច្សមុ ដ្ឋាន្ (លហតុ លកើ ត
លឡើង្)

នន្ជមងឺ

លប្ោោះជមងឺ គឺលវទនាខន្ធ លនាោះ

ប្រករលដ្ឋយរាគៈជ្ជលដើ ម

លសាយអារមម ណ៍ជ្ជសុ ខ

ជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេ

លដ្ឋយលប្ច្ើ ន្ប្រប្ពឹ តតលៅតាមការវិ រោលសនន្សញ្ញា

មាន្សុ េ-

វិ រោលសជ្ជលដើ ម, ស្ខរកខ ន្ធ លប្រៀរដូ ច្ការររិ លភាគន្ូ វច្ំ ណីទាស់ លប្ោោះស្ខរទាំង្ឡាយ
ចដេមាន្លច្តនាជ្ជប្រធាន្

រចមង្ច្ឆត់ ចច្ង្តាក់ ចតង្លៅតាមការវិ រោលសនន្សញ្ញាលនាោះ

លហើ យជ្ជលហតុ នាំមកន្ូ វជមងឺ គឺលវទនាទាំង្លនាោះ តលៅលទៀត ។
អធិ រាយអាយតន្ៈ ១២
ធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្ច្កខ ុ (ច្កខ ុរសាទ) ជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្រូ រជ្ជលដើ ម ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា
“អាយតន្ៈ”, ប្ទង្់ប្រកាសទុ កថា “អាយតន្ៈ” លប្ោោះមាន្អតថ លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ដូ ច្តលៅលន្ោះ គឺ ៖
អាយតន្លតា លប្ោោះជ្ជទី តភាារ់ លសច្កតី ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ច្កខ ុជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ធម៌
ទាំង្ឡាយមាន្រូ រជ្ជលដើ ម លៅមាន្ដរារណ្ហ ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កក៏ រចមង្បាន្អាប្ស័ យជ្ជទាវរ
ន្ិ ង្ជ្ជអារមម ណ៍លកើ តលឡើង្ជ្ជរ់ តគាន គឺ ខវេ់ខាវយពាោមកន ុង្កិ ច្ចររស់ខលួន្ដរារលនាោះ លប្ោោះ

87
សព្វសង្គហៈ

ដូ លច្ឆនោះច្កខ ុជ្ជលដើ មចដេជ្ជទាវរ

ន្ិ ង្រូ រជ្ជលដើ មចដេជ្ជអារមម ណ៍លទើ រលឈាមោះថា

អាយតន្ៈ

លប្ោោះជ្ជ ទី តភាារ់ នន្កិ ច្ចររស់ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ ក ដូ ច្លោេមកលន្ោះ ។
អាោន្ំ តន្ន្លតា លប្ោោះផាយលៅន្ូ វធម៌ ទាង្
ំ ឡាយចដេជ្ជអន កមក លសច្កតី ថាធម៌
ទាំង្ឡាយមាន្ច្កខ ុជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្រូ រជ្ជលដើ ម ទាំង្លន្ោះមាន្លៅដរារណ្ហ ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជទាវរ ន្ិ ង្
ជ្ជអារមម ណ៍លហើ យ រចមង្ជ្ជទី លកើ តនន្ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កទាំង្ឡាយចដេជ្ជអន កមក ដរារ
លនាោះ ជ្ជលហតុ នន្ការប្រប្ពឹ តតលៅមិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈ នន្ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កចដេជ្ជអន កមកទាំង្លនាោះ
រារ់ ថាជ្ជការផាយលៅ គឺ លធវើ ឲ្យធំ ទូោយ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ច្កខ ុជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្រូ រជ្ជលដើ ម
ទាំង្លន្ោះ លទើ រលឈាមោះថា អាយតន្ៈ លប្ោោះផាយលៅន្ូ វធម៌ ទាំង្ឡាយ (គឺ ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ ក)
ចដេជ្ជអន កមក ។
អាយតសស ន្យន្លតា លប្ោោះនាំសង្ារទុ កខ ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅយឺ តយូ រ លសច្កតី ថា ធម៌
ទាំង្ឡាយ មាន្ច្កខ ុជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្រូ រជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ ដរារណ្ហលៅមាន្ លៅមិ ន្ទាន្់ អស់, ដរារ
លនាោះរចមង្នាំយកទុ កខ កនុង្សង្ារវដត មាន្ជ្ជតិ ជ្ជលដើ មលន្ោះលៅ គឺ លធវើ ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅមិ ន្ដ្ឋច្់
រយៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្ច្កខ ុជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្រូ រជ្ជលដើ ម ទាំង្លន្ោះលទើ រលឈាមោះថា
អាយតន្ៈ ចដេចប្រថា អន កនាំសង្ារទុ កខ ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅយឺ តយូ រ ។
មា៉ាង្លទៀត ោកយថា “អាយតន្ៈ” លៅមាន្លសច្កតី លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្លទៀត គឺ លឈាមោះថា
អាយតន្ៈ លប្ោោះ ជ្ជសាថន្ទី លៅ គឺ ជ្ជសាថន្ទី លៅនន្ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ ក លប្ោោះភាវៈនន្ច្ិ តត ន្ិ ង្
លច្តសិ កប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយធម៌ ទាំង្លន្ោះ ន្ិ ង្អាច្រកលឃើ ញបាន្កន ុង្ធម៌ ទាំង្លន្ោះ
ដូ ច្សាថន្ទី លៅររស់លទវតា លឈាមោះថា “លទវាយតន្ៈ” ដូ លច្ឆនោះ ។
លឈាមោះថា អាយតន្ៈ លប្ោោះ ជ្ជអណតង្
ូ លកើ ត គឺ ជ្ជទី លកើ តនន្ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កលប្ោោះជ្ជទី
ចដេមាន្ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កលៅោសលពញ ដូ ច្សាថន្ទី ចដេមាន្មាសលៅលដរដ្ឋស លគក៏ នាំ
គានលៅថា “អណតូង្មាស” ដូ លច្ឆនោះ ។
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លឈាមោះថា អាយតន្ៈ លប្ោោះ ជ្ជសាថន្ទី ប្រជុ ំ គឺ លប្ោោះជ្ជទី ប្រជុ ំគាននន្ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ ក
ទាំង្ឡាយលនាោះន្ុ ោះឯង្ កន ុង្ប្គាចដេជួ រប្រសពវ គាន កន ុង្ឋាន្ៈចដេពួ កមួ យជ្ជទាវរ ពួ កមួ យជ្ជ
អារមម ណ៍ ។ ោកយថា “អាយតន្ៈ” កន ុង្ផល ូវលោក លប្រើ កនុង្ន្័ យថា ជ្ជសាថន្ទី ប្រជុ ំ ក៏ បាន្ ។
លឈាមោះថា អាយតន្ៈ លប្ោោះ ជ្ជប្រលទសជ្ជទី លកើ ត គឺ ប្រលទសជ្ជទី លកើ តនន្ច្ិ តតន្ិ ង្
លច្តសិ ក លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កកាេលកើ តលឡើង្ រចមង្លកើ តលឡើង្បាន្លប្ោោះធម៌
ទាំង្លន្ោះ ោកយថា “អាយតន្ៈ” ចប្រថា “ប្រលទសជ្ជទី លកើ ត” ក៏ បាន្ ។
លឈាមោះថា អាយតន្ៈ លប្ោោះ ជ្ជលហតុ គឺ ជ្ជលហតុ នន្ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កទាំង្លនាោះន្ុ ោះឯង្
លប្ោោះកាេធម៌ ទាំង្លន្ោះមិ ន្មាន្ ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កក៏ មិន្មាន្ ោកយថា “អាយតន្ៈ” ចប្រថា
“លហតុ ” ក៏ បាន្ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
គរបីប្ជ្ជរសភាវធម៌ ចដេប្ទង្់នាំមកចច្កជ្ជអាយតន្ៈ ១២ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ៖
-ច្កាខវយតន្ៈ

បាន្ដេ់ ច្កខ ុរសាទរូ រ

-លសាតាយតន្ៈ

បាន្ដេ់ លសាតរសាទរូ រ

-ឃានាយតន្ៈ

បាន្ដេ់ ឃាន្រសាទរូ រ

-ជិ វាាយតន្ៈ

បាន្ដេ់ ជិ វាារសាទរូ រ

-កាោយតន្ៈ

បាន្ដេ់ កាយរសាទរូ រ

-មនាយតន្ៈ

បាន្ដេ់ វិ ញ្ញាណ ៦ មាន្ច្កខ ុវិញ្ញាណជ្ជលដើ ម គឺ ច្ិ តតុរាទទាំង្ ៨៩
ន្ុ ោះឯង្ ។

-រូ បាយតន្ៈ

បាន្ដេ់ វណណរូ រ គឺ ពណ៌, សណ្ហ
ា ន្ទាំង្ឡាយ ន្ុ ោះឯង្

-សទារយតន្ៈ

បាន្ដេ់ សទរ រូ រ គឺ សំ លឡង្លផសង្ៗ ន្ុ ោះឯង្

-គនាធយតន្ៈ

បាន្ដេ់ គន្ធ រូរ គឺ កលិ ន្លផសង្ៗ

-រសាយតន្ៈ

បាន្ដេ់ រសរូ រ គឺ រសលផសង្ៗ
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-លផ្លដា ោវយតន្ៈ

បាន្ដេ់ លផ្លដា ពវៈរូ រ គឺ ធាតុ ៣ លវៀរអាលបាធាតុ

-ធមាមយតន្ៈ

បាន្ដេ់ សុ ខុមរូ រ ១៦ មាន្អាលបាធាតុ ជ្ជលដើ ម លច្តសិ កធម៌ ទាំង្
៥២ ន្ុ ោះឯង្ ន្ិ ង្ប្ពោះន្ិ ោវន្ ។

កន ុង្រណ្ហ
ត អាយតន្ៈទាំង្ ១២ លន្ោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា អាយតន្ៈ ៦ ខាង្លដើ ម មាន្
ច្កាខវយតន្ៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថាជ្ជ អាយតន្ៈខាង្កន ង្
ុ លប្ោោះជ្ជរ់ លដ្ឋយអតត ភាព តាំង្លៅកន ុង្
ឋាន្ៈជ្ជអន កទទួ េរ៉ា ោះខររ់អារមម ណ៍ ន្ិ ង្ជ្ជអន កដឹ ង្អារមម ណ៍, អាយតន្ៈ ៦ ដ៏ លសស មាន្
រូ បាយតន្ៈ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថាជ្ជ អាយតន្ៈខាង្លប្ៅ លប្ោោះអាយតន្ៈខលោះ មាន្លៅខាង្លប្ៅ
ចដេមិ ន្ជ្ជរ់ លដ្ឋយអតត ភាព ន្ិ ង្ខលោះលទៀតដូ ច្ជ្ជររស់ប្តាច្់ លៅ មិ ន្មាន្លៅជ្ជប្រច្ឆំ មួ យ
វិ ញលទៀត ទាំង្ ៦ លនាោះ តាំង្លៅកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជអារមម ណ៍ចដេច្ិ តត គរបីដឹង្បាន្តាមទាវរលផសង្ៗ
លទើ រដូ ច្ជ្ជររស់ខាង្លប្ៅ ។
គរបីប្ជ្ជរ េំ ដ្ឋរ់ ការសចមត ង្ ោ៉ាង្លន្ោះថា ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់សចមត ង្េំ ដ្ឋរ់
អាយតន្ៈ ១២ ទុ កោ៉ាង្លន្ោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការអន្ុ លោមតាមេំ ដ្ឋរ់ ការសចមត ង្ ទាវរ ៦ ន្ិ ង្
េំ ដ្ឋរ់ ការសចមត ង្អារមម ណ៍ ៦ ចដេមកដេ់ គន្ល ង្ទាវរទាំង្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
មា៉ាង្លទៀត រណឌិតគរបីពិច្ឆរណ្ហលឃើ ញអាយតន្ៈទាំង្លន្ោះ ោ៉ាង្លន្ោះថា អាយតន្ៈ
ខាង្កន ុង្ ៦ ដូ ច្ជ្ជេូ មិ សាងត់ (សុ ញ្ា គាលមា) លប្ោោះប្បាសច្ឆកភាពសាអត ភាពតាំង្មាំ លសច្កតី សុខ
ន្ិ ង្ភាពជ្ជអតាត, ច្ំ ចណកអាយតន្ៈខាង្លប្ៅ ៦ ដូ ច្ជ្ជពួ កលច្ឆររល ន្់អន កេូ មិ លប្ោោះលរៀតលរៀន្
អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ លសច្កតី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ច្កខ ុ េិ កខ លវ ហញ្ា តិ មនាបាមនាលរសុ រូលរសុ ”(១) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ច្កខ ុប្តូវរូ រចដេជ្ជទី គារ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្មិ ន្ជ្ជទី
គារ់ ច្ិ តតលរៀតលរៀន្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អាយតន្ៈខាង្លប្ៅចដេជ្ជអារមម ណ៍
មកដេ់ គន្ល ង្អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ចដេជ្ជទាវរលហើ យ

(១)

សំ . សឡ. អាសី វី សវគគ រិ .៣៥ ទំ .៣៩៩

ក៏ ជ្ជលហតុ លកើ តលឡើង្នន្ហាយន្ភាព
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(លសច្កែី វិនាស) គឺ កិ លេសដ៏ លប្ច្ើ ន្ ។
អធិ រាយធាតុ ១៨
វច្ន្តថ នន្ោកយថា ធាតុ មាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ ដូ ច្តលៅលន្ោះ ៖
វិ ទហតី តិ ធាតុ លឈាមោះថា “ធាតុ ” លប្ោោះមាន្អតថ ថាច្ឆត់ ចច្ង្ លសច្កតី ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ
ណ្ហ ចដេជ្ជលហតុ នន្ទុ កខ កនុង្សង្ារវដត រចមង្ច្ឆត់ ចច្ង្ទុ កខ កនុង្ សង្ារវដត គឺ លធវើ ទុកខ មាន្
អលន្ករបការ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជទុ កខ កនុង្អបាយជ្ជលដើ ម

ឲ្យលកើ តលឡើង្

ដូ ច្ជ្ជធាតុ មាស

(ថម ចដេជ្ជពូ ជនន្មាស) ច្ឆត់ ចច្ង្មាស គឺ លធវើ ឲ្យលកើ តជ្ជមាសលឡើង្ ធាតុ ប្បាក់ (ថម ចដេជ្ជពូ ជ
នន្ប្បាក់ ) ច្ឆត់ ចច្ង្ប្បាក់ គឺ លធវើ ឲ្យលកើ តជ្ជប្បាក់ លឡើង្ដូ លច្ឆនោះ លប្ោោះលហតុ ចដេច្ឆត់ ចច្ង្ទុ កខ
លនាោះ ធម៌ ទាំង្លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ធាតុ ។
ធី យលតតិ

ធាតុ

លឈាមោះថា “ធាតុ ” លប្ោោះមាន្អតថ ថា គឺ សតវ ទាំង្ឡាយប្ទប្ទង្់ទុក

លសច្កតី ថា សតវ ទាំង្ឡាយប្ទប្ទង្់ធម៌ ពួកណ្ហទុ ក គឺ រា៉ារ់ រង្ទុ ក ដូ ច្ជ្ជររស់ធង ន្់ចដេរុ គគេ
អន កជញ្ា ូន្ប្តូវទទួ េរា៉ារ់ រង្ទុ ក ធម៌ ពួកលនាោះ លឈាមោះថា ធាតុ លប្ោោះភាវៈជ្ជររស់ចដេសតវ
ទាំង្ឡាយប្ទប្ទង្់ទុកន្ុ ោះឯង្ ។
វិ ធាន្ន្តិ ធាតុ លឈាមោះថា “ធាតុ ” លប្ោោះអតថ ថាជ្ជការច្ឆត់ ចច្ង្ លសច្កតី ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ
បាន្លឈាមោះថា ធាតុ លប្ោោះប្តឹ មចតជ្ជការច្ឆត់ ចច្ង្លឡើង្នន្ទុ កខ រ៉ាុលណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្មាន្អន កច្ឆត់ ចច្ង្
គឺ អន កលធវើ អន ករណ្ហ
ត េលទ លប្ោោះមិ ន្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អំ ណ្ហច្ ។
វិ ធីយលត ឯតាោតិ ធាតុ លឈាមោះថា “ធាតុ ” លប្ោោះមាន្អតថ ថាជ្ជលហតុ ប្ទប្ទង្់ទុក
លសច្កតី ថា

សតវ ទាំង្ឡាយតាមប្ទប្ទង្់

គឺ ប្ទប្ទង្់ទុកន្ូ វទុ កខ កនុង្សង្ារវដត មិ ន្មាន្ទី រំ ផុត

លប្ោោះធម៌ ពួកណ្ហជ្ជលហតុ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ធម៌ ពួកលនាោះលទើ រលឈាមោះថា ធាតុ ។
ធី យតិ ឯតាថតិ ធាតុ លឈាមោះថា “ធាតុ ” លប្ោោះមាន្អតថ ថាជ្ជទី ប្ទប្ទង្់ទុក លសច្កតី ថា
ទុ កខ ទាំង្ឡាយកន ុង្សង្ារវដត ចដេសតវ ប្ទប្ទង្់ទុក គឺ ប្ទប្ទង្់ទុកកន ុង្ធម៌ ទាំង្ឡាយណ្ហ លប្ោោះ
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លហតុ លនាោះ ធម៌ ចដេសតវ ប្ទប្ទង្់ទុកន្ូ វទុ កខ ទាង្
ំ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ធាតុ ។
មួ យវិ ញលទៀត លឈាមោះថា ធាតុ លប្ោោះមាន្អតថ ថាប្ទប្ទង្់ទុកន្ូ វសភាវៈររស់ខលន្
ួ ដូ ច្ជ្ជ
ធាតុ ដី បាន្លឈាមោះថា ធាតុ លប្ោោះប្ទប្ទង្់ទុកន្ូ វសភាវៈ លោេគឺ ភាពរឹ ង្ររស់ខលួន្ជ្ជលដើ ម
រដិ លសធអតាតចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយសភាវៈ ។
មួ យវិ ញលទៀត ោកយថា ធាតុ លន្ោះប្តឹ មចតជ្ជោកយលៅសភាវធម៌ ចដេមិ ន្ចមន្ជ្ជ
សតវ រុ គគេជ្ជលដើ ម រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
មួ យវិ ញលទៀត លឈាមោះថា ធាតុ លប្ោោះមាន្អតថ ថាជ្ជច្ំ ចណកតូ ច្ៗ ចដេគួ រដឹ ង្ ដូ ច្ជ្ជ
ធាតុ គឺ ច្ំ ចណកតូ ច្ៗ នន្សរី រៈ មាន្ឈាម ខរុោះ ជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ដូ ច្ជ្ជធាតុ គឺ ច្ំ ចណកតូ ច្ៗ នន្
េន ំ ថម មាន្ហរិ តាេ ន្ិ ង្មលនាសិ ោជ្ជលដើ ម ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរសភាវធម៌ ចដេប្ទង្់នាំមកចច្កជ្ជធាតុ ១៨ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ចច្កទុ ក
កន ុង្អាយតន្ៈ ១២ ន្ុ ោះឯង្ លដ្ឋយប្គាន្់ ចតចច្កមនាយតន្ៈមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ជ្ជវិ ញ្ញាណធាតុ ៧
មាន្ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ជ្ជលដើ ម ។
កន ុង្វិ ញ្ញាណធាតុ ៧ លនាោះ គឺ ៖
- ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ បាន្ដេ់ ច្កខ ុវិញ្ញាណ ២ ដួ ង្
- សូ មបីលសាតវិ ញ្ញាណធាតុ ជ្ជលដើ ម បាន្ដេ់ លសាតវិ ញ្ញាណ ២ ដួ ង្ជ្ជលដើ ម
- មលនាធាតុ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៣ ដួ ង្គឺ រញ្ច ទាវរាវជា ន្ៈ ១ សមបដិ ច្ាន្ៈ ២ ច្ិ តតទាំង្ ៣ ដួ ង្
លន្ោះ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា “មលនាធាតុ ” លប្ោោះជ្ជធាតុ ចដេប្គាន្់ ចតដឹ ង្អារមម ណ៍បាន្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ
មិ ន្មាន្អាការចដេដឹ ង្វិ លសសដូ ច្មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ លឡើយ ។
- ធមម ធាតុ បាន្ដេ់ សុ ខុមរូ រ ១៦ លច្តសិ ក ៥២ ន្ិ ង្ប្ពោះន្ិ ោវន្ ។
- មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ុរាទ ៧៦ ដួ ង្ លវៀរច្ិ តតុរាទ ១៣ ដួ ង្ ចដេច្ឆត់ ជ្ជ
វិ ញ្ញាណធាតុ ៦ ខាង្លដើ ម ។
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រណឌិតគរបីប្ជ្ជរ េំ ដ្ឋរ់ ការសចមត ង្ ធាតុ ទាំង្លន្ោះ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ៖
ដំ រូង្

ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់រំណង្ន្ឹ ង្សចមត ង្េំ ដ្ឋរ់ ធាតុ ចដេជ្ជទាវរ

អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយន្ឹ ង្មកដេ់ គន្ល ង្មុ ន្ លទើ រប្ទង្់សចមត ង្ធាតុ

ចដេ

៥ មាន្ច្កខ ុធាតុ ជ្ជលដើ ម

ដូ ច្ចដេប្ទង្់សចមត ង្អាយតន្ៈ តអំ ពីលនាោះ លទើ រប្ទង្់សចមត ង្ធាតុ ៥ មាន្រូ រធាតុ ជ្ជលដើ ម
ជ្ជអារមម ណ៍ចដេមកដេ់ គន្ល ង្នន្ធាតុ ចដេជ្ជទាវរលនាោះៗ តអំ ពីលនាោះ លទើ រប្ទង្់សចមត ង្ធាតុ
ចដេជ្ជវិ ញ្ញាណ ៥ ចដេលកើ តលឡើង្កន ុង្ប្គាចដេធាតុ ចដេជ្ជអារមម ណ៍ ៥ មកដេ់ គន្ល ង្នន្
ធាតុ ចដេជ្ជទាវរ ៥ ទាំង្លនាោះ តអំ ពីលនាោះលៅ ប្ទង្់សចមត ង្មលនាធាតុ ជ្ជវិ ញ្ញាណធាតុ ចដេអាច្
ដឹ ង្អារមម ណ៍ទាំង្ ៥ ោ៉ាង្ខាង្លដើ ម តាមទាវរ ៥ ខាង្លដើ មលនាោះបាន្ តអំ ពីលនាោះលៅ ប្ទង្់សចមត ង្
ធមម ធាតុ លដ្ឋយប្ពោះរំ ណង្ន្ឹ ង្ឲ្យដឹ ង្ធម៌ ចដេលកើ តរួ មគានជ្ជមួ យវិ ញ្ញាណធាតុ ទាំង្ឡាយ ន្ិ ង្
ធម៌ ចដេជ្ជអារមម ណ៍ររស់មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ប្ទង្់ប្តាស់មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ទុ កកន ុង្ទី រំ ផុត
លដើ មបីសចមត ង្ធាតុ ចដេអាច្កាន្់ យកធាតុ ដនទៗ ជ្ជអារមម ណ៍បាន្ទាំង្អស់ ។
គរបីប្ជ្ជរថា

ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ចច្កអាយតន្ៈមា៉ាង្

គឺ មនាយតន្ៈកន ុង្រណ្ហ
ត

អាយតន្ៈ ១២ ជ្ជ ៧ ោ៉ាង្ លៅថា វិ ញ្ញាណធាតុ ៧ លហើ យប្ទង្់កំណត់ ធាតុ ទុ កជ្ជ ១៨ ។
អធិ រាយអរិ យសច្ច ៈ ៤
ធម៌ ៤ ោ៉ាង្មាន្ទុ កខ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា សច្ច ៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថាពិ ត គឺ មិ ន្វិ ររិ ត ។
ចមន្ពិ ត ទុ កខ លឈាមោះថា សច្ច ៈ លប្ោោះមាន្ភាពជ្ជររស់ពិ តលដ្ឋយេកខ ណៈ គឺ ភាពជ្ជ
ររស់លរៀតលរៀន្សតវ ទាំង្ឡាយពិ តៗ លប្ោោះថា ន្រណ្ហៗ ន្ឹ ង្រកររស់ចដេលរៀតលរៀន្ន្ូ វ
ធម៌ ដនទលប្ៅពី ទុកខ មិន្មាន្ លហើ យទុ កខ លនាោះន្ឹ ង្ប្បាសច្ឆកន្ូ វភាពជ្ជររស់លរៀតលរៀន្បាន្ខលោះ
សូ មបីមួយជួ រខណៈ ក៏ មិន្មាន្ចដរ ។
សមុ ទយៈ លឈាមោះថា សច្ច ៈ លប្ោោះមាន្ភាពជ្ជររស់ពិ ត លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ភាពជ្ជចដន្លកើ ត
លឡើង្នន្ទុ កខ ន្ុោះឯង្ ចមន្ពិ ត លប្ោោះថាទុ កខ រចមង្មាន្ កាេលរើ សមុ ទយៈមាន្, កាេសមុ ទយៈ
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មិ ន្មាន្ ទុ កខ ក៏មិន្មាន្ ។
ន្ិ លរាធ លឈាមោះថា សច្ច ៈ លប្ោោះមាន្ភាពជ្ជររស់ពិ ត លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្ភាវៈជ្ជធម៌
ចដេរោស់លច្ញច្ឆកទុ កខ ពិតៗ គឺ ចញកលច្ញពី ទុកខ សូ មបីជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យទុ កខ លដ្ឋយ
អាការមា៉ាង្ លប្ោោះជ្ជធម៌ ចដេរំេត់ ទុ កខ ក៏ មិន្ោយឡំជ្ជមួ យទុ កខ ដូ ច្លប្រង្ សូ មបីជ្ជរ់ លៅ
ជ្ជមួ យទឹ ក ក៏ មិន្ោយជ្ជមួ យទឹ កដូ លច្ឆនោះ ឬ ជ្ជធម៌ ចដេរោស់លច្ញច្ឆកទុ កខ គឺ ឈាន្លច្ញ
ច្ឆកវដត ៈ ។
មគគ

លឈាមោះថា សច្ច ៈ លប្ោោះមាន្ភាពជ្ជររស់ពិ ត លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌ ចដេនាំ

លច្ញច្ឆកទុ កខ បាន្ពិ ត លប្ោោះថាសតវ ន្ឹ ង្លច្ញច្ឆកទុ កខ ផុ តច្ឆកទុ កខ បាន្ លប្ោោះបាន្អាប្ស័ យ
មគគ ជ្ជអន កនាំលច្ញ ។
សច្ច ៈទាំង្លន្ោះលឈាមោះថា អរិ យសច្ច ៈ លប្ោោះជ្ជសច្ច ៈចដេឲ្យសលប្មច្ភាពជ្ជប្ពោះអរិ យរុ គគេ លប្ោោះជ្ជធម៌ ចដេលោកទាំង្លនាោះប្តាស់ដឹ ង្ គឺ ច្ឆក់ ធល ុោះ លហើ យសលប្មច្ជ្ជប្ពោះអរិ យរុ គគេ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ឥលមសំ លខា េិ កខ លវ ច្តុ ន្ន ំ អរិយសច្ឆចន្ំ ។លរ។
អរិ លោតិ វុ ច្ចតិ”(១) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ប្ពោះតថាគតអរហន្ត សមាមសមព ុទធ ចដេ
លទវតាន្ិ ង្មន្ុ សសទាំង្ឡាយថាវយនាមថា អរិ យៈ លប្ោោះបាន្ប្តាស់ដឹ ង្នប្កចេង្ តាមលសច្កតី
ពិ ត ន្ូ វអរិ យសច្ច ៈទាំង្ ៤ លន្ោះឯង្” ដូ លច្ន ោះ ។ ចមន្ពិ ត ប្ពោះអរិ យរុ គគេ ៨ ពួ ក គឺ អន កចដេតាំង្
លៅកន ុង្មគគ ៤ ពួ ក ចដេជ្ជអន ករដិ រតតិ ន្ិ ង្អន កចដេតាំង្លៅកន ុង្ផេ ៤ ពួ កទាំង្លនាោះរចមង្
ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជប្ពោះអរិ យរុ គគេពួ កលនាោះៗ បាន្ លប្ោោះបាន្ច្ឆក់ ធល ុោះសច្ច ៈ ទាំង្ ៤ លន្ោះឯង្ ។
មួ យវិ ញលទៀត ោកយថា “អរិ យៈ” មាន្អតថ ថា ពិ ត មិ ន្ចមន្មិ ន្ពិ ត បាន្ដេ់ មិ ន្
ចប្រប្រួេ សច្ច ៈទាំង្ ៤ លន្ោះ ជ្ជររស់ពិ ត មិ ន្ចមន្មិ ន្ពិ តលឡើយ មិ ន្ដូ ច្ជ្ជសច្ច ៈចដេពួ ក
តិ រថិ យគិ តរញ្ា តតិលឡើង្ លហើ យអោះអាង្ថាជ្ជសច្ច ៈ លប្ោោះប្រប្ពឹ តតលៅតាមចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ ក

(១)

សំ .មហា. ១៩ ទំ .៥៣៣
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ប្គរ់ ប្រការ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា អរិ យសច្ច ៈ លសច្កតី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់
ប្តាស់ទុ កថា “ឥមាន្ិ លខា េិ កខ លវ ច្តាតរិ អរិយសច្ឆចន្ិ តថាន្ិ អវិ តថាន្ិ អន្ញ្ា ថាន្ិ តសាម
អរិ យសច្ឆចន្ី តិ វុច្ចតិ”(១) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ អរិ យសច្ច ៈទាំង្ ៤ លន្ោះឯង្ពិ ត មិ ន្ចមន្
មិ ន្ពិ ត មិ ន្ជ្ជដនទ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលៅថា អរិ យសច្ច ៈ ” ដូ លច្ន ោះ ។
មួ យវិ ញលទៀត សច្ច ៈទាំង្លន្ោះ លឈាមោះថា អរិ យសច្ច ៈ លប្ោោះជ្ជសច្ច ៈររស់ប្ពោះពុ ទធ
ជ្ជមាចស់ចដេជ្ជប្ពោះអរិ យៈ (អង្គដំរូង្) លប្ោោះប្ពោះពុ ទធជ្ជមាចស់ ចដេជ្ជប្ពោះអរិ យៈលនាោះប្ទង្់
ប្រកាសទុ ក លសច្កតី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “សលទវលក េិ កខ លវ លោលក ។លរ។
សលទវមន្ុ សាយ តថាគលតា អរិ លោ តសាម អរិ យសច្ឆចន្ី តិ វុច្ចតិ”(២) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុ
ទាំង្ឡាយ ប្ពោះតថាគតជ្ជប្ពោះអរិ យៈ កន ុង្លោកប្ពមទាំង្លទវលោក ។េ។ កន ុង្ពួ កសតវ ប្ពម
ទាំង្លទវតាន្ិ ង្មន្ុ សស លប្ោោះលហតុ លនាោះ (សច្ច ៈចដេប្ពោះតថាគតជ្ជប្ពោះអរិ យៈប្ទង្់ប្រកាស
ទុ ក) លទើ រលៅថា អរិ យសច្ច ៈ” ដូ លច្ន ោះ ។

អធិ រាយសពរថា “ទុ កខ ” ជ្ជលដើ ម
សច្ច ៈដំ រូង្ លឈាមោះថា ទុ កខ លប្ោោះជ្ជររស់គួ រលខពើម, អាប្កក់ ន្ិ ង្លប្ោោះជ្ជររស់ទលទ
(ទុ កខ < ទុ = គួ រលខពើម, អាប្កក់ + ខ = ទលទ, លសាោះសូ ន្យ) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជទី តាំង្នន្ររស់គួ រ
លខពើមទាំង្ពួ ង្ គឺ អន្ត រាយជ្ជអលន្ករបការ ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជសច្ច ៈចដេប្បាសច្ឆក ភាព
លទៀង្ទាត់ ភាពសាអត លសច្កតី សុខ ន្ិ ង្ភាពជ្ជអតាត ចដេជន្ោេគិ តលឡើង្ ។
ច្ំ ចណកសច្ច ៈទី ២ លឈាមោះថា ទុ កខ សមុ ទយៈ លប្ោោះកាេប្រករប្ពមជ្ជមួ យរច្ច័ យដនទ
មាន្កមម ជ្ជលដើ ម ជ្ជលហតុ ឲ្យលកើ តលឡើង្នន្ទុ កខ ។
សច្ច ៈទី ៣ លឈាមោះថា ទុ កខ ន្ិលរាធ លប្ោោះភាវៈចដេទុ កខ មកដេ់ លហើ យ រចមង្ដេ់ ការ
រេត់់ លៅ គឺ លកើ តលឡើង្មិ ន្បាន្ បាន្ដេ់ ធម៌ ចដេរេត់ ទុ កខ ន្ុោះឯង្ ។

(១)
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សច្ច ៈទី ៤ លឈាមោះថា ទុ កខ ន្ិលរាធគាមិ ន្ីរដិ រទា លប្ោោះភាពជ្ជរដិ រទា (ការរដិ រតតិ ) ចដេ
ជ្ជលហតុ ឲ្យដេ់ ន្ូ វទុ កខ ន្ិលរាធលនាោះ ។
ទុ កខ ន្ុោះឯង្ជ្ជអរិ យសច្ច ៈ តាមលសច្កតី ដូច្បាន្លោេលហើ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រ
លឈាមោះថា ទុ កខ អរិ យសច្ច ៈ សូ មបីចដេលឈាមោះថា ទុ កខ សមុ ទយអរិយសច្ច ៈ ជ្ជលដើ ម ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះ
ដូ ច្គាន ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរ សភាវធម៌ ចដេប្ទង្់នាំមកសចមត ង្ ជ្ជពួ កនន្អរិ យសច្ច ៈ ៤ ោ៉ាង្
លន្ោះ គឺ ៖
កន ុង្ន្ិ លទរ ស សចមត ង្អធិ រាយ ទុ កខ អរិ យសច្ច ៈ ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
“តតថ កតមំ ទុ កខ ំ អរិយសច្ច ំ ? ជ្ជតិ រិ ទុ កាខ ។លរ។ សង្ខិលតត ន្ រញ្ច បា
ុ ទាន្កខ នាធ ទុ កាខ”(១)
ចប្រថា “រណ្ហ
ែ អរិ យសច្ច ៈ ៤ លនាោះ ទុ កខ អរិ យសច្ច ៈ លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? ការលកើ ត ជ្ជទុ កខ ការច្ឆស់
ប្គាំប្គា ជ្ជទុ កខ លសច្កែី សាលរ់ ជ្ជទុ កខ លសច្កតី លសាក ខសឹកខសួេ េំ បាកកាយ អាក់ អន្់ ច្ិ តត
តាន្តឹ ង្ច្ិ តត ជ្ជទុ កខ ការជួ រប្រសពវ លដ្ឋយសតវ ន្ិ ង្ស្ខរ មិ ន្ជ្ជទី ប្សឡាញ់ ជ្ជទុ កខ , ការប្ោត់
ប្បាសច្ឆកសតវ ន្ិ ង្ស្ខរជ្ជទី ប្សឡាញ់ ជ្ជទុ កខ រុ គគេកាេលរើ ច្ង្់បាន្ររស់ណ្ហ ចតមិ ន្
បាន្ររស់លនាោះ ការមិ ន្បាន្លនាោះ ជ្ជទុ កខ , លដ្ឋយរំ ប្រួញ ឧបាទាន្កខ ន្ធទាំង្ ៥ ក៏ ជ្ជទុ កខ ” ដូ លច្ន ោះ
គរបីប្ជ្ជរថា ប្ទង្់ប្តាស់ន្ូ វទុ កខ គឺ ការលកើ ត ជ្ជទី មួ យ លប្ោោះទុ កខ ទាំង្ឡាយហូ រមកពី ការលកើ ត
ប្តាស់ទុ កខ លដ្ឋយរំ ប្ពួញ គឺ ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ ទុ កកន ុង្ទី រំ ផុត លដើ មបីសចមត ង្ថាទុ កខ ទាំង្ឡាយ មាន្
ការលកើ តជ្ជលដើ ម តាមចដេលោេមកទាំង្អស់ មិ ន្ចមន្ជ្ជររស់សតវ មិ ន្ចមន្ជ្ជររស់
រុ គគេ ចតជ្ជររស់ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ ន្ុ ោះឯង្ លកើ ត, ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ ន្ុ ោះឯង្ ច្ឆស់
ជ្ជលដើ ម ទាំង្ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ ខលួន្ឯង្ក៏ ប្រករលដ្ឋយភាពជ្ជទុ កខ ទាំង្ ៣ ោ៉ាង្ ន្ុ ោះឯង្ គឺ ភាពជ្ជ
ទុ កខ ទុកខ ទុ កខ គឺសភាវៈចដេប្ទាំបាន្លដ្ឋយេំ បាក បាន្ដេ់ ទុ កខ លវទនាទាំង្ផល ូវកាយ ទាំង្ផល ូវ
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ច្ិ តត, ភាពជ្ជ វិ ររិ ណ្ហមទុ កខ ទុ កខ គឺសភាវៈចដេចប្រប្រួេ បាន្ដេ់ សុ ខលវទនាទាំង្ផល ូវកាយ
ទាំង្ផល ូវច្ិ តត ចដេចប្រប្រួេ គឺ ប្បាសលៅលហើ យ លធវើ លសច្កតី ទុកខ ផលូវច្ិ តត ឲ្យលកើ តដេ់ សតវ ចដេ
លប្តកអរកន ុង្សុ ខលវទនាទាំង្លនាោះ ន្ិ ង្ភាពជ្ជ ស្ខរទុ កខ ទុ កខ ប្រច្ឆំស្ខរ បាន្ដេ់ ទុ កខ គឺការ
លរៀតលរៀន្លប្ោោះការលកើ តលឡើង្ន្ិ ង្ការរេត់ លៅ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ

លោេលដ្ឋយន្ិ របរិ ោយ

សភាវធម៌ ចដេលឈាមោះថា ទុ កខ អរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ ន្ុ ោះឯង្ ។
ច្ំ ចណក ទុ កខ សមុ ទយអរិយសច្ច ៈ ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ន្ិ លទរ ស ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
“តតថ កតមំ ទុ កខសមុ ទលោ អរិ យសច្ច ំ ? ោយំ តណ្ហ
ា លបាលនាពា វិកា ន្ន្រិ រាគសហគតា, តប្តតប្តាេិ ន្ន្រិ ន្ី ។ លសយយថី ទំ កាមតណ្ហ
ា េវតណ្ហ
ា វិេវតណ្ហ
ា ”(១) ចប្រថា “រណ្ហ
ែ
អរិ យសច្ច ៈទាំង្ ៤ លនាោះ ទុ កខ សមុ ទយអរិ យសច្ច ៈ លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? តណ្ហ
ា ណ្ហ ចដេនាំសតវ ឲ្យ
លកើ តកន ុង្េពថមី លទៀត ប្រករលដ្ឋយតលប្មករី ករាយ ជ្ជធមម ជ្ជតិ នាំសតវ ឲ្យលប្តកប្តអាេកន ុង្
អារមម ណ៍លនាោះៗ

ឬ

កន ុង្េពលនាោះ

គឺ

កាមតណ្ហ
ា

េវតណ្ហ
ា

វិ េវតណ្ហ
ា ”

ដូ លច្ន ោះ,

ជ្ជការចដេប្ទង្់ប្តាស់ថា តណ្ហ
ា ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជទុ កខ សមុ ទយៈ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរភាពទាក់ ទង្ន្ឹ ង្តណ្ហ
ា ៣ ោ៉ាង្ តាមចដេលោកលោេទុ កកន ុង្
អដា កថា ោ៉ាង្លន្ោះថា “កាលម តណ្ហ
ា កាមតណ្ហ
ា ។លរ។ វិ េលវ តណ្ហ
ា វិេវតណ្ហ
ា ”(២) លសច្កតី
លពញចប្រថា “តណ្ហ
ា កន ុង្កាម លឈាមោះថា កាមតណ្ហ
ា , ោកយថា កាមតណ្ហ
ា លន្ោះ ជ្ជលឈាមោះររស់
រាគៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្កាមគុ ណ ៥ ។ តណ្ហ
ា កន ុង្េព លឈាមោះថា េវតណ្ហ
ា , េវតណ្ហ
ា លន្ោះ ជ្ជ
លឈាមោះររស់រាគៈចដេប្រករលដ្ឋយទិ ដាិ ចដេលកើ តលឡើង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លសច្កែី ប្បាថានេព,
ជ្ជលឈាមោះររស់រាគៈកន ុង្រូ រេព ន្ិ ង្អរូ រេព ន្ិ ង្ជ្ជលឈាមោះររស់លសច្កតី ប្បាថានកន ុង្ឈាន្ ។
តណ្ហ
ា កន ុង្វិ េព លឈាមោះថា វិ េវតណ្ហ
ា , ោកយថា វិ េវតណ្ហ
ា លន្ោះ ជ្ជលឈាមោះររស់រាគៈចដេ
ប្រករលដ្ឋយឧលច្ា ទទិ ដាិ ” ដូ លច្ន ោះ ។

(១)
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ជ្ជការចដេលោកលោេថា កាមតណ្ហ
ា គឺ ច្ំ ណង្់ លសច្កតី ប្បាថាន លសច្កតី លប្តកអរ
លសច្កតី លេលើ តលេលើ ន្កន ុង្កាមគុ ណ ៥ ន្ុ ោះឯង្ ។
ច្ំ ចណក េវតណ្ហ
ា មាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ច្ំ ណង្់ លសច្កតី ប្បាថាន លសច្កតី លប្តកអរ លសច្កតី
លេលើ តលេលើ ន្កន ុង្េព ចដេប្រករលដ្ឋយសសសតទិ ដាិ (ការយេ់ ខុសថាលទៀង្ទាត់ ) លសច្កតី ថា ជ្ជ
លសច្កតី ប្បាថានកន ុង្េព (ឧររតតិ េព មាន្លទវេពជ្ជលដើ ម) ចដេយេ់ ខុសថា លទៀង្ទាត់ ១,
លសច្កតី ប្បាថានកន ុង្រូ រេព ន្ិ ង្អរូ រេព ចដេគរបីច្ូេដេ់ លដ្ឋយឈាន្លនាោះៗ ១, លសច្កតី
ប្បាថាន គឺ លសច្កតី លប្តកអរកន ុង្ឈាន្ចដេបាន្ ១ ។
ច្ំ ចណក វិ េវតណ្ហ
ា ជ្ជតណ្ហ
ា ចដេលកើ តរួ មជ្ជមួ យឧលច្ា ទទិ ដាិ (លសច្កតី យេ់ លឃើ ញ
ខុសថាដ្ឋច្់ សូ ន្យ) មួ យប្រការ លប្ោោះសពរ ថា វិ េវៈ កន ុង្ោកយថា វិ េវតណ្ហ
ា លន្ោះ គឺ វិ េវទិ ដាិ
(ឧលច្ា ទទិ ដាិ ) ចដេរដិ លសធេព លសច្កតី ថា ជ្ជលសច្កតី ប្បាថានកន ុង្ការប្បាសច្ឆកេព ។
កាេមិ ន្កាន្់ យកអាការពិ លសសចដេប្រប្ពឹ តតលៅខុសចរល កគាននន្តណ្ហ
ា ទាំង្ ៣ លន្ោះ ក៏
លោេបាន្ថា សភាវធម៌ ចដេជ្ជទុ កខ សមុ ទយៈ គឺ តណ្ហ
ា រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
ច្ំ ចណក ទុ កខ ន្ិលរាធអរិ យសច្ច ៈ ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ន្ិ លទរ សោ៉ាង្លន្ោះ ថា “តតថ កតមំ
ទុ កខ ន្ិលរាលធា អរិ យសច្ច ំ ? លោ តសាលយវ តណ្ហ
ា យ អលសសវិ រាគន្ិ លរាលធា ច្ឆលគា
រដិ ន្ិសសលគាគ មុ តតិ អនាេលោ”(១) ចប្រថា “រណ្ហ
ត អរិ យសច្ច ៈទាំង្ ៤ លនាោះ ទុ កខ ន្ិលរាធអរិ យសច្ច ៈ លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? ការវិ នាសន្ិ ង្ការរេត់ លដ្ឋយឥតលសសសេ់ សភាវៈេោះរង្់ ការ
ទមាលក់ លច្ឆេ ការជប្មុោះលច្ឆេ ការមិ ន្មាន្អាេ័ យ ច្ំ លោោះតណ្ហ
ា លនាោះឯង្ (លន្ោះលៅថាទុ កខ ន្ិ លរាធអរិ យសច្ច ) ដូ លច្ន ោះ។
កន ុង្ោកយទាំង្លនាោះ គរបីប្ជ្ជរថា ោកយថាធម៌ ចដេជ្ជទី រេត់ គឺ ចដេកមាចត់ រង្់ មិន្
ឲ្យមាន្លសសសេ់ ជ្ជលដើ ម ជ្ជោកយលោេដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ទាំង្អស់ ចមន្ពិ ត តណ្ហ
ា មកដេ់
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ប្ពោះន្ិ ោវន្លនាោះលហើ យ ក៏ រេត់ លៅ គឺ ប្តូវកមាចត់ រង្់ បាន្ដេ់ ប្តូវេោះរង្់ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
ប្ពោះន្ិ ោវន្លទើ រលឈាមោះថា តសាលយវ តណ្ហ
ា យ អលសសវិ រាគន្ិ លរាលធា ធម៌ ចដេជ្ជទី រេត់ គឺ
កមាចត់ រង្់ មិ ន្ឲ្យមាន្លសសសេ់ ន្ូ វតណ្ហ
ា ន្ុ ោះឯង្ មា៉ាង្លទៀត តណ្ហ
ា លនាោះ មកដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្
លហើ យក៏ ប្តូវេោះរង្់ ប្តូវរោស់លច្ឆេ ប្តូវជប្មុោះលច្ឆេ មិ ន្មាន្អាេ័ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
ប្ពោះន្ិ ោវន្លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ច្ឆលគា ធម៌ ជ្ជទី េោះរង្់ន្ូវតណ្ហ
ា , រដិ ន្ិសសលគាគ ធម៌ ជ្ជទី រោស់
លច្ឆេន្ូ វតណ្ហ
ា , មុ តតិ ធម៌ ជ្ជទី រួ ច្ផុ តច្ឆកតណ្ហ
ា , អនាេលោ ធម៌ ជ្ជទី ចដេតណ្ហ
ា មិ ន្ជ្ជរ់
លៅ, ជ្ជការចដេប្ទង្់ប្តាស់ថា សភាវធម៌ ចដេបាន្លឈាមោះថា ទុ កខ ន្ិលរាធអរិ យសច្ច លន្ោះ គឺ
ប្ពោះន្ិ ោវន្ន្ុ ោះឯង្ ។
ច្ំ ចណកឯ ទុ កខ ន្ិលរាធគាមិ ន្ីរដិ រទាអរិយសច្ច ៈ ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ង្
ុ ន្ិ លទរ ស ោ៉ាង្លន្ោះថា
“តតថ កតមំ ទុ កខ ន្ិលរាធគាមិ ន្ីរដិ រទា អរិយសច្ច ំ ? អយលមវ អរិ លោ អដា ង្គិលកា មលគាគ,
លសយយថី ទំ សមាមទិ ដាិ ។លរ។ សមាមសមាធិ ”(១) ចប្រថា “រណ្ហ
ែ អរិ យសច្ច ៈទាំង្ ៤ លនាោះ ទុ កខ ន្ិ លរាធគាមិ ន្ីរដិ រទាអរិ យសច្ច លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? មគគ ដ៏ ប្រលសើ រមាន្អង្គ ៨ លន្ោះឯង្ មគគ ដ៏
ប្រលសើ រមាន្អង្គ ៨ លន្ោះលតើ ដូ ច្លមែ ច្ ។ គឺ សមាមទិ ដាិ សមាមសង្ករបៈ សមាមវាច្ឆ សមាមកមម ន្តៈ
សមាមអាជី វៈ សមាមវាោមៈ សមាមសតិ សមាមសមាធិ ” ដូ លច្ន ោះ ។
កន ុង្ោកយទាំង្លនាោះ ប្ទង្់ប្តាស់លៅអង្គថា “មគគ ” លប្ោោះថាមគគ ចដេផុ តពី អង្គទាំង្លន្ោះ
មិ ន្មាន្ អង្គ ៨ ទាំង្លន្ោះ បាន្លឈាមោះថា អរិ យៈ លប្ោោះ្ងយច្ឆកកិ លេសចដេបាន្ប្រហារ
លដ្ឋយមគគ លនាោះៗ លប្ោោះលធវើ ភាពជ្ជប្ពោះអរិ យរុ គគេ ន្ិ ង្លប្ោោះលធវើ ន្ូ វការបាន្មកន្ូ វប្ពោះអរិ យផេ ។ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា អរិ យមគគ ។ សភាវធម៌ ៨ ោ៉ាង្ មាន្សមាមទិ ដាិ ជ្ជលដើ ម
ន្ុ ោះឯង្ គឺ អង្គមគគ ៨ គរបីប្ជ្ជរោកយអធិ រាយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្សភាវធម៌ ៨ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ តាម
ចដេលោេមកលហើ យកន ុង្អង្គមគគ កន ុង្លោធិ រកខិ យសង្គហៈ ន្ុ ោះឯង្ ។

(១)

អេិ .វិ.សច្ច វិ.៨០ ទំ .២០៨
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សរុ រលសច្កតី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្សភាវធម៌ ចដេច្ឆត់ ជ្ជអរិ យសច្ច ៈន្ី មួយៗបាន្ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ៖
លដ្ឋយសមលឹ ង្ដេ់ ទុ កខ កនុង្រច្ច ុរបន្ន ចដេលកើ តពី តណ្ហ
ា កន ុង្អតី ត

លោេបាន្ថា

ទុ កខ -

អរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ ឧបាទាន្កខ ន្ធទាំង្ ៥ មិ ន្មាន្លសសសេ់ ។ ច្ំ ចណក ទុ កខ សមុ ទយអរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ តណ្ហ
ា កន ុង្អតី ត, ទុ កខ ន្ិលរាធអរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ចតមា៉ាង្,
ទុ កខ ន្ិលរាធគាមិ ន្ីរដិ រទាអរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ អង្គ ៨ មាន្សមាមទិ ដាិ ជ្ជលដើ ម កន ុង្មគគ ច្ិ តតុរាទ
ទាំង្ ៤ ន្ុ ោះឯង្ ។ ច្ំ ចណកធម៌ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យអង្គមគគ កន ុង្មគគ ច្ិ តតុរាទទាំង្ ៤ កតី កន ុង្
ផេច្ិ តតុរាទទាំង្ ៤ កតី សូ មបីជ្ជសច្ច ៈ ក៏ មិន្លឈាមោះថាជ្ជអរិ យសច្ច ៈ លប្ោោះមិ ន្មាន្កិ ច្ចចដេ
ប្តូវលធវើ មាន្ការកំណត់ ដឹ ង្ជ្ជលដើ ម ចដេកាេលធវើ លហើ យក៏ បាន្ភាពជ្ជប្ពោះអរិ យរុ គគេ ។
ច្ំ ចណកឯ លដ្ឋយន្ិ របរិ ោយ លដ្ឋយចញកដ្ឋច្់ លច្ញពី គាន ៖
- ទុ កខ អរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ ធម៌ ១៦០ ោ៉ាង្ គឺ លោកិ យច្ិ តត ៨១ លច្តសិ ក ៥១ លវៀរ
លោេលច្តសិ ក ន្ិ ង្រូ រ ២៨ ។
- ទុ កខ សមុ ទយអរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ លោេលច្តសិ កចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
- ទុ កខ ន្ិលរាធអរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ ន្ុ ោះឯង្ ។
- ទុ កខ ន្ិលរាធគាមិ ន្ីរដិ រទាអរិ យសច្ច ៈ បាន្ដេ់ លច្តសិ កធម៌ ៨ ោ៉ាង្ មាន្រញ្ាិ គន្រិ យលច្តសិ កជ្ជលដើ ម ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
មា៉ាង្លទៀត គរបីប្ជ្ជរ េំ ដ្ឋរ់ ការសចមត ង្ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
ប្រសិ ន្លរើ សួរថា ទុ កខ សច្ច ៈចដេជ្ជផេ រចមង្មាន្ កាេលរើ មាន្លហតុ គឺ សមុ ទយសច្ច ៈមុ ន្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ លហតុ អវី លទើ រប្ទង្់ មិន្សចមត ង្សមុ ទយសច្ច ៈមុ ន្ទុ កខ សច្ច ៈ
ចររជ្ជប្ទង្់សចមត ង្ទុ កខ សច្ច ៈមុ ន្សមុ ទយសច្ច ៈលៅវិ ញ មា៉ាង្លទៀត រុ គគេរចមង្រដិ រតតិ មុ ន្
លហើ យលទើ រដេ់ ន្ូ វប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជខាង្លប្កាយ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ លប្ោោះលហតុ អវី

លទើ រប្ទង្់មិន្

សចមត ង្មគគ សច្ច ៈមុ ន្ន្ិ លរាធសច្ច ៈ ចររជ្ជប្ទង្់សចមត ង្ន្ិ លរាធសច្ច ៈ មុ ន្មគគ សច្ច ៈលៅវិ ញ ?
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លឆលើ យថា ប្ទង្់សចមត ង្ទុ កខ សច្ច ៈទុ កជ្ជដំ រូង្ លដើ មបីន្ឹង្ញុំង្សតវ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជរ់
ជំោក់ កន ុង្លសច្កតី លប្តកអរចដេជ្ជលសច្កតី សុខកន ុង្េព

ឲ្យលកើ តលសច្កតី សលុតសលង្វគច្ិ តត,

ប្ទង្់សចមត ង្សមុ ទយសច្ច ៈទុ កកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្ទុ កខ សច្ច ៈលនាោះ លដើ មបីឲ្យដឹ ង្ថា ទុ កខ សច្ច ៈ លនាោះ
ន្ឹ ង្មាន្មកឯង្ៗ

មិ ន្មាន្អវី លធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ក៏ លទ, ទាំង្ន្ឹ ង្មាន្មកលដ្ឋយការន្ិ មិមតររស់

រុ គគេចដេជ្ជធំ ក៏លទ រ៉ាុ ចន្ត រចមង្លកើ តមាន្មកអំ ពីធម៌ លន្ោះ (គឺ តណ្ហ
ា ) ដូ លច្ន ោះ ។ ប្ទង្់សចមត ង្
ន្ិ លរាធសច្ច ៈទុ កតអំ ពីសមុ ទយសច្ច ៈ លដើ មបីន្ឹង្ញុំង្លសច្កតី ប្សឡោះច្ិ តត ដេ់ សតវ ចដេមាន្
ច្ិ តតសល ុតសលង្វគ លប្ោោះការចដេទុ កខ ប្ពមទាំង្លហតុ ប្គរសង្កត់លហើ យ ជ្ជអន កចសវ ង្រកន្ូ វធម៌
ចដេរោស់លច្ញច្ឆកទុ កខ , ប្ទង្់សចមត ង្មគគ សច្ច ៈ ចដេជ្ជធម៌ ឲ្យសលប្មច្ន្ូ វន្ិ លរាធ រនាររ់
ពី ន្ិលរាធលនាោះ លដើ មបីន្ឹង្ឲ្យដឹ ង្ន្ូ វឧបាយសលប្មច្ន្ូ វន្ិ លរាធ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
មា៉ាង្លទៀត រណឌិតគរបីប្ជ្ជរអរិ យសច្ច ៈ ៤ ទាំង្លន្ោះ លដ្ឋយ ឧរមា ោ៉ាង្លន្ោះ ថា ទុ កខ សច្ច ៈដូ ច្ជ្ជភារៈ (ររស់ធង ន្់) សមុ ទយសច្ច ៈ ដូ ច្ជ្ជការនាំលៅន្ូ វភារៈ ន្ិ លរាធសច្ច ៈដូ ច្ជ្ជការ
ដ្ឋក់ ច្ុ ោះន្ូ វភារៈ មគគ សច្ច ៈដូ ច្ជ្ជឧបាយដ្ឋក់ ច្ុ ោះន្ូ វភារៈ ។ មួ យវិ ញលទៀត ទុ កខ សច្ច ៈដូ ច្ជ្ជ
លរាគ សមុ ទយសច្ច ៈដូ ច្ជ្ជលហតុ នន្លរាគ ន្ិ លរាធសច្ច ៈដូ ច្ជ្ជលសច្កតី សងរ់ នន្លរាគ (ជ្ជច្ឆក
លរាគ) មគគ សច្ច ៈដូ ច្ជ្ជថានំ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយោកយលោេដ៏ លសស
ធម៌ ៦៩ ោ៉ាង្ គឺ លច្តសិ ក ៥២ សុ ខុមរូ រ ១៦ ន្ិ ង្ប្ពោះន្ិ ោវន្ ១ រចមង្ដេ់ ន្ូ វការរារ់
ថា ជ្ជធមាមយតន្ៈ កន ុង្រណ្ហ
ត អាយតន្ៈទាំង្ឡាយ ន្ិ ង្ជ្ជធមម ធាតុ កន ុង្រណ្ហ
ត ធាតុ ទាំង្ឡាយ ។
គាថាសរុ រលសច្កតី កនង្
ុ សពវ សង្គហៈ
រូ រញ្ច លវទនា សញ្ញា

លសសា លច្តសិ កា តថា

វិ ញ្ញាណមិ តិ រលញ្ច លត

រញ្ច កខនាធតិ ភាសិ តា

រញ្ច បា
ុ ទាន្កខ នាធតិ

តថា លតេូ មិ កា មតា
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លេទាភាលវន្ ន្ិ ោវន្ំ

ខន្ធ សង្គហន្ិ សសដំ

ទាវរាេមព ន្លេលទន្

េវនាតយតនាន្ិ ច្

ទាវរាេមព ន្តទុ របន្ន -

ររិ ោលយន្ ធាតុ លោ ។

ទុ កខ ំ លតេូ មិ កំ វដត ំ

តណ្ហ
ា សមុ ទលោ េលវ

ន្ិ លរាលធា នាម ន្ិ ោវន្ំ

មលគាគ លោកុ តតលរា មលតា

មគគ យុតាត ផោ លច្វ

ច្តុ សច្ច វិន្ិសសដ្ឋ

ឥតិ រញ្ច របលេលទន្

រវុ លតាត សពវ សង្គលហា ។

ចប្រថា សពវ សង្គហៈ ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កលដ្ឋយប្រលេទនន្ធម៌ ៥ ពួ ក គឺ ធម៌ ៥ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ
គឺ រូ រ ១ លវទនា ១ សញ្ញា ១ លច្តសិ កដ៏ លសស (ពី លវទនា ន្ិ ង្សញ្ញា) ១ វិ ញ្ញាណ ១ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា រញ្ច កខន្ធ ធម៌ ៥ ោ៉ាង្ទាំង្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ចដេមាន្កន ុង្េូ មិ ៣ ប្ទង្់
ប្តាស់លៅថា

រញ្ច ុបាទាន្កខ ន្ធ

ប្ពោះន្ិ ោវន្ផុ តអំ ពីការសលគ្គោះច្ូ េកន ុង្ខន្ធ

លប្ោោះមិ ន្មាន្

ប្រលេទ ច្ំ ចណកអាយតន្ៈទាំង្ឡាយ រចមង្មាន្លដ្ឋយប្រលេទទាវរ ន្ិ ង្អារមម ណ៍, ធាតុ
ទាំង្ឡាយ រចមង្មាន្លដ្ឋយប្រលេទនន្ទាវរ អារមម ណ៍ ន្ិ ង្វិ ញ្ញាណចដេអាប្ស័ យធមម ជ្ជតិ
ទាំង្ ២ លនាោះលកើ តលឡើង្, វដត ៈចដេមាន្កន ុង្េូ មិ ៣ លឈាមោះថា ទុ កខ , តណ្ហ
ា លឈាមោះថា សមុ ទយៈ,
ប្ពោះន្ិ ោវន្លឈាមោះថា ន្ិ លរាធ, ប្ទង្់ប្តាស់ដេ់ មគគ ថាជ្ជលោកុ តតរៈ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេប្រករ
ជ្ជមួ យមគគ ន្ិ ង្ផេទាំង្ឡាយ ន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថាជ្ជធម៌ ចដេផុ តច្ឆកសច្ច ៈ ៤ ។
អធិ រាយគាថា
ោកយថា លច្តសិ កដ៏ លសស បាន្ដេ់ លច្តសិ ក ៥០ ដ៏ លសសពី លវទនា ន្ិ ង្សញ្ញា ។
សួ រថា ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់សមលឹ ង្ដេ់ ប្រលោជន្៍ អវី លទើ រប្ទង្់កំណត់ ខន្ធ ទុក ៥
ោ៉ាង្ មិ ន្លេើ ស មិ ន្ខវោះ ?
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លឆលើ យថា ប្ទង្់សមលឹ ង្ដេ់ ភាពជ្ជវតថ ុ (ទី តាំង្អាប្ស័ យ) នន្ការប្រកាន្់ ថា អញ ថាររស់
អញ លទើ រប្ទង្់កំណត់ ខន្ធ ទុក ៥ ោ៉ាង្ មិ ន្លេើ ស មិ ន្ខវោះ ។ លសច្កតី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់
ប្តាស់ទុ កថា រូ លរ លខា េិ កខ លវ សតិ រូ រំ ឧបាទាយ រូ រំ អេិ ន្ិ វិសស ឯវំ ទិ ដាិ ឧរបជា តិ “ឯតំ
មម, ឯលសាហមសមិ , ឯលសា លម អតាតតិ ។លរ។ វិ ញ្ញាលណ សតិ វិញ្ញាណំ ឧបាទាយ វិ ញ្ញាណំ
អេិ ន្ិ វិសស ឯវំ ទិ ដាិ ឧរបជា តិ “ឯតំ មម, ឯលសាហមសមិ , ឯលសា លម អតាត”(១) ចប្រថា មានេេិ កខ ុ
ទាំង្ឡាយ កាេលរើ រូរមាន្ ទិ ដាិ លទើ រអាប្ស័ យរូ រ ប្រកាន្់ មាំន្ូវរូ រ លកើ តលឡើង្ោ៉ាង្លន្ោះថា
“លន្ោះររស់អញ, លន្ោះជ្ជអញ, លន្ោះជ្ជខលួន្ររស់អញ” ។លរ។ កាេលរើ វិញ្ញាណមាន្ ទិ ដិា លទើ រ
អាប្ស័ យវិ ញ្ញាណ ប្រកាន្់ មាំន្ូវវិ ញ្ញាណ លកើ តលឡើង្ោ៉ាង្លន្ោះថា “លន្ោះររស់អញ, លន្ោះជ្ជអញ,
លន្ោះជ្ជខលួន្ររស់អញ” ដូ លច្ន ោះ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយតាំង្សំ ណួរទុ កកន ុង្ច្ិ តតោ៉ាង្លន្ោះថា “ប្ពោះន្ិ ោវន្ក៏ មាន្ការសលគ្គោះច្ូ េ
កន ុង្អាយតន្ៈន្ិ ង្ធាតុ បាន្ មិ ន្ចមន្ឬ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ លប្ោោះលហតុ អវី

លទើ រមិ ន្មាន្ការ

សលគ្គោះច្ូ េកន ុង្ខន្ធ ទាំង្ឡាយផង្ ?” ដូ លច្ន ោះលហើ យលោេថា “លប្ោោះមិ ន្មាន្ប្រលេទ” ដូ លច្ន ោះ។
ោកយថា “លប្ោោះមិ ន្មាន្ប្រលេទ” គឺ លប្ោោះមិ ន្មាន្លសច្កតី លផសង្គានលដ្ឋយប្រការទាំង្ឡាយ
១១ ោ៉ាង្ មាន្ភាពជ្ជអតី ត អនាគតជ្ជលដើ ម លប្ោោះថាប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជកាេវិ មុតត (ផុ តច្ឆកកាេ
ទាំង្ ៣) េអិ តចតមា៉ាង្ មិ ន្មាន្សភាវៈចដេលប្គាតប្គាត, ប្រណីតចតមា៉ាង្ មិ ន្មាន្សភាវៈ
ចដេលថាកទារ ោ៉ាង្លន្ោះជ្ជលដើ ម លប្ោោះមិ ន្មាន្ប្រលេទដូ ច្លោេលន្ោះ ប្ពោះអង្គលទើ រប្ទង្់មិន្
សលគ្គោះច្ូ េទុ កកន ុង្រណ្ហ
ត ខន្ធ ទាំង្ឡាយ ចដេសុ ទធ ចតជ្ជធម៌ ចដេមាន្ប្រលេទ ។
ោកយថា

អាយតន្ៈទាំង្ឡាយ

រចមង្មាន្លដ្ឋយប្រលេទនន្ទាវរ

ន្ិ ង្អារមម ណ៍

គឺ

អាយតន្ៈរារ់ បាន្ថាមាន្ ១២ ោ៉ាង្ លដ្ឋយការចច្កលៅតាមប្រលេទនន្ទាវរ មាន្ ៦, ន្ិ ង្
អារមម ណ៍ចដេមកដេ់ គន្ល ង្នន្ទាវរមាន្ ៦ លសច្កតី ថា អាប្ស័ យប្រលេទនន្ទាវរ ន្ិ ង្ប្រលេទ

(១)

សំ . ខន្ធ វា.៣៤ ទំ .៥៦
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នន្អារមម ណ៍ ជ្ជលប្គឿង្ចច្ក ។
ោកយថា ធាតុ ទាំង្ឡាយ រចមង្មាន្លដ្ឋយប្រលេទនន្ទាវរ ជ្ជលដើ ម លសច្កតី ថា ធាតុ
ទាំង្ឡាយចច្កជ្ជ ១៨ ោ៉ាង្ លដ្ឋយលសច្កតី លផសង្គាននន្ទាវរ ៦ លដ្ឋយលសច្កតី លផសង្គាននន្
អារមម ណ៍ ៦ ន្ិ ង្លដ្ឋយលសច្កតី លផសង្គាននន្វិ ញ្ញាណ ៦ ចដេអាប្ស័ យទាវរលនាោះៗ ន្ិ ង្អារមម ណ៍
លនាោះៗ លកើ តលឡើង្ ។ លសច្កតី ថា សប្មារ់ ធាតុ អាប្ស័ យប្រលេទនន្ទាវរ ប្រលេទនន្អារមម ណ៍
ន្ិ ង្ប្រលេទនន្វិ ញ្ញាណ ជ្ជលប្គឿង្ចច្ក ។
ោកយថា វដត ៈចដេមាន្េូ មិ ៣ លឈាមោះថា ទុ កខ លសច្កតី ថា វដត ៈ គឺ េំ ដ្ឋរ់ ការប្រប្ពឹ តតលៅ
មិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈនន្ខន្ធ ធាតុ អាយតន្ៈ ចដេមាន្កន ុង្េូ មិ ៣ មាន្កាមាវច្រេូ មិ ជ្ជលដើ ម លវៀរ
លោកុ តតរ លឈាមោះថា ទុ កខ ។
ោកយថា តណ្ហ
ា លឈាមោះថាជ្ជសមុ ទយៈលន្ោះ គរបីមាន្ោកយសួ រោ៉ាង្លន្ោះថា លហតុ នន្ទុ កខ
ដនទលប្ៅអំ ពីតណ្ហ
ា មាន្កមម ជ្ជលដើ មក៏ មាន្ មិ ន្ចមន្ឬ កាេលរើ ោ៉ាង្លន្ោះ លប្ោោះលហតុ អវី
ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគលទើ រប្ទង្់ប្តាស់ច្ំ លោោះតណ្ហ
ា ចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ថាជ្ជសមុ ទយៈ ?
លឆលើ យថា លហតុ នន្ទុ កខ ដនទៗ មាន្ក៏ ពិត រ៉ាុ ចន្ត ទុ កខ លន្ោះវិ ច្ិប្ត គឺ មាន្លសច្កតី ខុសចរល កគាន
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ថា ទុ កខ កនុង្អបាយក៏ មា៉ាង្ ទុ កខ កនុង្កាមសុ គតិ ក៏ មា៉ាង្ជ្ជលដើ ម ចដេសភាព
ោ៉ាង្លន្ោះ

ញុំង្លសច្កតី តក់ សល ុតច្ិ តត

លសច្កែី ខាលច្េ័ យកន ុង្វដត ៈឲ្យលកើ តដេ់ សតវ ទាំង្ឡាយ

ចដេពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញ រ៉ាុ ចន្ត ការវិ ច្ិប្តនន្ទុ កខ ទាំង្លនាោះ ប្រប្ពឹ តតលៅតាមអំ ណ្ហច្នន្ការវិ ច្ិប្ត
ររស់តណ្ហ
ា លោេគឺ តណ្ហ
ា ចដេមាន្ការវិ ច្ិប្តលនាោះ បាន្កមម ជ្ជអន កលធវើ ផេរួ មគានលហើ យ
កមម លនាោះក៏ រចមង្វិ ច្ិប្តលៅតាមតណ្ហ
ា

លធវើ ន្ូវទុ កខ ចដេវិ ច្ិប្ត

ចដេជ្ជផេឲ្យលកើ តលឡើង្

ដូ លច្ន ោះ លទើ រលោេបាន្ថា តណ្ហ
ា ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជលហតុ ចដេជ្ជប្រធាន្នន្ទុ កខ ចដេមាន្សភាពោ៉ាង្
លន្ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគលទើ រប្តាស់ច្ំ លោោះតណ្ហ
ា រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះថាជ្ជសមុ ទយៈ ។
មា៉ាង្លទៀត កន ុង្រណ្ហ
ត លហតុ នន្ទុ កខ ដនទលទៀត ចដេគួ រលោេដេ់

គឺ កមម ន្ិង្អវិ ជ្ជា
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គរបីប្ជ្ជរថា កមម មាន្ លប្ោោះតណ្ហ
ា មាន្ លរើ តណ្ហ
ា មិ ន្មាន្ កមម លនាោះក៏ អស់លៅ រុ គគេន្ឹ ង្
បាន្លឈាមោះថា ជ្ជអន កអស់កមម លប្ោោះជ្ជអន កេោះតណ្ហ
ា បាន្ទាំង្អស់លហើ យ រដិ រទាចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីេោះតណ្ហ
ា មាន្ លប្ោោះអាច្េោះបាន្លដ្ឋយប្តង្់ ចតរដិ រទាចដេប្រប្ពឹ តតលៅ
លដើ មបីេោះកមម មិន្មាន្ លប្ោោះមិ ន្អាច្េោះបាន្លដ្ឋយប្តង្់ ច្ំ ចណកអវិ ជ្ជា រារ់ ថាមាន្តណ្ហ
ា ជ្ជ
លហតុ លកើ តលឡើង្ន្ុ ោះឯង្ តាមទំ ន្ង្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “អាសវសមុ ទោ អវិ ជ្ជាសមុ ទលោ
លប្ោោះអាសវៈលកើ តលឡើង្ អវិ ជ្ជាលទើ រលកើ តលឡើង្ ”(១) ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះអវិ ជ្ជាន្ឹ ង្តាំង្លៅបាន្ ច្លប្មើ ន្
េូ តោស់បាន្ ដរារណ្ហចដេលៅមាន្តណ្ហ
ា ជួ យឧរតថ មា តណ្ហ
ា ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជលហតុ ចដេជ្ជ
ប្រធាន្នន្ទុ កខ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលទើ រប្ទង្់ប្តាស់ច្ំ លោោះតណ្ហ
ា ចតមា៉ាង្ ថាជ្ជសមុ ទយៈ ។
តណ្ហ
ា លនាោះ ចច្កបាន្ជ្ជ ៣ ោ៉ាង្តាមអាការចដេប្រប្ពឹ តតលៅ មាន្កាមតណ្ហ
ា ជ្ជលដើ ម
ចច្កបាន្ជ្ជ ១៨ ោ៉ាង្លទៀត តាមប្រលេទនន្អារមម ណ៍ ៦ ចច្កបាន្ជ្ជ ៥៤ ោ៉ាង្លទៀតតាម
ប្រលេទនន្កាេ មាន្អតី តជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ចច្កបាន្ជ្ជ ១០៨ ោ៉ាង្តាមប្រលេទនន្ភាពជ្ជខាង្កន ុង្
ន្ិ ង្ខាង្លប្ៅ ។
ោកយថា ប្ទង្់ប្តាស់ដេ់ មគគ ថាជ្ជលោកុ តតរៈ លសច្កតី ថា ប្ទង្់ប្តាស់ដេ់ មគគ គឺ ប្ពោះអរិ យមគគ មាន្អង្គ ៨ ថាជ្ជលោកុ តតរធម៌ លប្ោោះជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មកន ុង្លោកុ តតរច្ិ តត ុរាទ គឺ
មគគ ច្ិ តតុរាទទាំង្ ៤ ជ្ជការរដិ លសធថា អរិ យសច្ច ៈទី ៤ លន្ោះ មិ ន្ចមន្ជ្ជលោកិ យមគគ ។
ោកយអធិ រាយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ោកយថា

ធម៌ ទាង្
ំ ឡាយចដេប្រករជ្ជមួ យមគគ

។េ។

លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ ចដេផុ តច្ឆកសច្ច ៈ ៤ លន្ោះ បាន្លោេរួ ច្លហើ យ ។
សួ រថា ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់មាន្ប្ពោះរំ ណង្អវី លទើ រប្ទង្់ប្តាស់សចមត ង្ធម៌ ទាំង្លន្ោះ
កំណត់ ទុ កជ្ជលប្ច្ើ ន្ពួ ក មាន្ពួ កខន្ធ ៥ ជ្ជលដើ ម ?
លឆលើ យថា ប្ទង្់មាន្ប្ពោះរំ ណង្អន្ុ លប្គាោះសតវ ៣ ពួ ក គឺ ពួ កចដេប្សវឹ ង្វលង្វង្កន ុង្នាម

(១)

ម. មូ . ១២ ទំ .៨៧
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លប្ច្ើ ន្ជ្ជង្កន ុង្រូ រ ១, ពួ កចដេប្សវឹ ង្វលង្វង្កន ុង្រូ រលប្ច្ើ ន្ជ្ជង្កន ុង្នាម ១ ន្ិ ង្ពួ កចដេប្សវឹ ង្
វលង្វង្ទាំង្ ២ ោ៉ាង្លសមើ គាន ១ ។ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្ឥគន្រិ យច្ឆស់កាល ១, មាន្ឥគន្រិ យមិ ន្សូ វ
ច្ឆស់កាល ១, មាន្ឥគន្រិ យទន្់ ខចី ១, ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្លសច្កតី លពញច្ិ តតកន ុង្ោកយលោេ
ោ៉ាង្សលង្ខរ ១, មាន្លសច្កតី លពញច្ិ តត កន ុង្ោកយលោេោ៉ាង្កណ្ហ
ត េ ១ ន្ិ ង្មាន្លសច្កតី លពញ
ច្ិ តតកន ុង្ោកយលោេោ៉ាង្ពិ សាតរ ១ ។
អធិ រាយលសច្កតី ថា រទលទសនាអំ ពី ខន្ធ សចមត ង្ខន្ធ ចដេជ្ជនាមទុ កដេ់ លៅ ៤ ខន្ធ
រចមង្អន្ុ លប្គាោះសតវ ចដេប្សវឹ ង្វលង្វង្កន ុង្នាមលប្ច្ើ ន្ជ្ជង្កន ុង្រូ រ

លប្ោោះនាមមាន្លប្ច្ើ ន្ជ្ជង្

រចមង្ជ្ជឧបាយ្យប្សួេ សប្មារ់ សតវ ចដេប្សវឹ ង្វលង្វង្កន ុង្នាម គរបីពិច្ឆរណ្ហលដើ មបី
ដកន្ូ វលសច្កតី ប្សវឹ ង្វលង្វង្ កន ុង្នាមលប្ច្ើ ន្ជ្ជង្កន ុង្រូ រ។
រទលទសនាអំ ពី អាយតន្ៈ ១២ សចមត ង្រូ រទុ កដេ់ លៅ ១០ អាយតន្ៈកន្ល ោះ រចមង្
អន្ុ លប្គាោះសតវ ចដេប្សវឹ ង្វលង្វង្កន ុង្រូ រលប្ច្ើ ន្ជ្ជង្កន ុង្នាម

លប្ោោះរូ រចដេមាន្លប្ច្ើ ន្ ជ្ជង្

រចមង្ជ្ជឧបាយ្យប្សួេ សប្មារ់ សតវ ចដេប្សវឹ ង្វលង្វង្កន ុង្រូ រគរបីពិច្ឆរណ្ហលដើ មបីដក
ន្ូ វលសច្កតី ប្សវឹ ង្វលង្វង្ កន ុង្រូ រលប្ច្ើ ន្ជ្ជង្កន ុង្នាម។
រទលទសនាអំ ពី ធាតុ ១៨ សចមត ង្ធាតុ ចដេជ្ជរូ រ ន្ិ ង្ចដេជ្ជនាមទុ ក លដ្ឋយពិ សាតរ
ច្ំ ន្ួន្ប្រចហេគាន រចមង្អន្ុ លប្គាោះសតវ ចដេប្សវឹ ង្វលង្វង្កន ុង្ រូ រ ន្ិ ង្នាមទាំង្ ២ ោ៉ាង្
ប្រចហេគាន លប្ោោះច្ំ ន្ួន្ចដេប្រចហេគាន រចមង្ជ្ជឧបាយ្យប្សួេ សប្មារ់ សតវ ចដេ
ប្សវឹ ង្វលង្វង្កន ុង្រូ រ ន្ិ ង្នាមទាំង្ ២ ោ៉ាង្គរបីពិច្ឆរណ្ហលដើ មបីដកន្ូ វលសច្កតី ប្សវឹ ង្វលង្វង្ កន ុង្
រូ រន្ិ ង្នាមប្រចហេគាន ។
សូ មបីជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ភាពជ្ជអន កមាន្ឥគន្រិ យច្ឆស់កាលជ្ជលដើ ម, ន្ិ ង្ភាពជ្ជអន កលពញច្ិ តត
កន ុង្ោកយលោេលដ្ឋយសលង្ខរជ្ជលដើ ម រណឌិតគរបីប្រករគានជ្ជមួ យខន្ធ ៥ អាយតន្ៈ ១២
ធាតុ ១៨ តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមទំ ន្ង្ដូ ច្បាន្លោេលហើ យលន្ោះច្ុ ោះ ។
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គរបីប្ជ្ជរថា រុ គគេអន កបាន្ពិ ច្ឆរណ្ហធម៌ ៣ ពួ កទាំង្លន្ោះ កាេណ្ហបាន្ច្ូ េដេ់
លហើ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ រវតតិ (ធម៌ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅ គឺ ទុ កខ ), ជ្ជ ន្ិ វតតិ (ធម៌ ចដេឈរ់
ប្រប្ពឹ តតលៅ គឺ ន្ិ លរាធ), ជ្ជ លហតុ នន្រវតតិ (លហតុ ចដេលធវើ ន្ូវការប្រប្ពឹ តតលៅ គឺ សមុ ទយៈ) ន្ិ ង្
ជ្ជ លហតុ នន្ន្ិ វតតិ (លហតុ ឲ្យដេ់ ន្ូ វធម៌ ចដេឈរ់ ប្រប្ពឹ តតលៅ គឺ មគគ ) កាេលនាោះ លឈាមោះថា
ច្ូ េដេ់ ភាពជ្ជសច្ច ៈកន ុង្ធម៌ ទាំង្លនាោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
សព្ វសង្គហៈ ចប់ពោយប្រការទំាង្ព្ួង្
ិ
អភធមមត្ថ
សង្គហៈ បរ ិពចេទទី ៧ ព្មោះថា សម ុចចយសង្គហវភាគ
ិ
នង្ពសចកដ
អធ
រាយ
ចប់ពោយប្រការដូពចនោះ !!!
ិ
ី
ិ

អេិ ធមម តថសង្គហៈ ន្ិ ង្លសច្កែី អធិ រាយ

បរ ិច្ឆេ ទទី ៨
ប្បចច យេងគហ វិភាគ
គាថាលផែើ មររិ លច្ា ទ

ចប្រថា

លយសំ សង្ខតធមាមន្ំ

លយ ធមាម រច្ច ោ យថា

តំ វិ ភាគមិ លហទាន្ិ

រវកាខមិ យថារហំ ។

ធម៌ ទាំង្ឡាយណ្ហ

(ចដេជ្ជសង្ខ ត

ន្ិ ង្អសង្ខត)

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់

សង្ខតធម៌ ទាំង្ឡាយណ្ហ លដ្ឋយប្រការណ្ហ ឥឡូវលន្ោះ ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណ្ហន្ឹ ង្លោេន្ូ វការចច្កធម៌
ទាំង្លនាោះទុ កកន ុង្ទី លន្ោះ តាមសមគួ រ ។
អធិ រាយគាថា
ឥឡូវលន្ោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ ប្បាថានន្ឹ ង្សចមែ ង្រច្ច័ យទាំង្ឡាយ មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជលដើ ម
នន្នាមធម៌

ន្ិ ង្រូ រធម៌ ទាំង្ឡាយ

តាមចដេបាន្លោេលហើ យ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្

រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះថា “លប្ោោះអវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ លទើ រមាន្ស្ខរ”
ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រដ្ឋាន្ន្័ យ គឺ អាការចដេជ្ជរច្ច័ យ ចដេមាន្ោ៉ាង្លន្ោះថា
“លហតុ របច្ច័ យ អារមម ណរបច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម លទើ រលផែើ មជ្ជគាថាថា “លយសំ ” ជ្ជលដើ ម ។
កន ុង្គាថាលនាោះ មាន្ោកយប្រករលសច្កែី ោ៉ាង្លន្ោះថា ធម៌ ទាង្
ំ ឡាយ

គឺ រច្ច័ យធម៌

ទាំង្ឡាយណ្ហ, រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ គឺ ជ្ជអន កឧរការៈ លដើ មបីការលកើ តលឡើង្កែី លដើ មបីការតាំង្លៅកែី
ទាំង្លដើ មបីការលកើ តលឡើង្ទាំង្លដើ មបីការតាំង្លៅកែី ដេ់ សង្ខតធម៌ ទាង្
ំ ឡាយ គឺ ដេ់ ធម៌ ចដេ
រច្ច័ យទាំង្ឡាយប្ពមលប្ពៀង្គានលធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ចដេលៅថា រច្ច យុរបន្ន ធម៌ លប្ោោះភាពជ្ជ
ធម៌ ចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះរច្ច័ យ ណ្ហ, លដ្ឋយប្រការណ្ហ គឺ លដ្ឋយអាការ មាន្អាការលកើ ត
លឡើង្ប្ពមគានជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្លដ្ឋយអាការ មាន្អាការចដេជ្ជឧរន្ិ សស័យជ្ជលដើ មណ្ហ ឥឡូវលន្ោះ
ខ្ប្ុ ំ ពោះករុ ណ្ហន្ឹ ង្លោេន្ូ វការចច្កធម៌ ទាង្
ំ លនាោះ

គឺ ន្ឹ ង្លោេប្រលេទនន្រច្ច័ យ

ន្ិ ង្

108
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៨

រច្ច យុរបន្ន នន្ធម៌ ទាំង្លនាោះ ន្ិ ង្ប្រលេទនន្អាការចដេជ្ជរច្ច័ យ នន្ធម៌ ចដេជ្ជរច្ច័ យ
ទាំង្លនាោះ កន ង្
ុ ទី លន្ោះ គឺ កន ុង្រច្ច យសង្គហវិ ភាគលន្ោះ ចដេមាន្រនាររ់ ពី សមុ ច្ចយសង្គហវិ ភាគ
តាមសមគួ រ គឺ តាមលសច្កែី សមគួ រដេ់ អាការចដេជ្ជរច្ច័ យលនាោះៗ នន្រច្ច័ យទាំង្ឡាយ
លនាោះៗ កន ុង្ប្គាចដេមាន្រច្ច យុរបន្ន ធម៌ ទាំង្ឡាយលកើ តលឡើង្ ។
បឆច យសង្គ ហៈ
(ការសលគ្គោះរច្ច័ យ ការរួ ររួ មរច្ច័ យ) ២ ន្័ យ
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា រច្ច យសង្គហៈ មាន្ ២ ន្័ យ គឺ រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ ន្ិ ង្រដ្ឋាន្ន្័ យ ។
កន ុង្ន្័ យទាំង្ ២ លនាោះ រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ ប្ទង្់កំណត់ ទុ កលដ្ឋយប្តឹ មចតជ្ជអាការ គឺ
ភាវៈនន្ធម៌ ចដេមាន្ប្រប្កតី លកើ តលឡើង្លដ្ឋយភាពជ្ជរច្ច័ យ ច្ំ ចណក រដ្ឋាន្ន្័ យប្ទង្់ប្តាស់
ប្បារពធ ទីតាំង្ គឺ រច្ច័ យចដេប្រប្ពឹ តតលៅលផសង្គាន ចតអាច្ឆរយទាំង្ឡាយ អធិ រាយន្័ យទាំង្ ២
រួ មរញ្ច ូេគាន ។
អធិ រាយ
កន ុង្ោកយថា រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ ន្ិ ង្រដ្ឋាន្ន្័ យ លនាោះ មាន្វច្ន្តថ ោ៉ាង្លន្ោះ ៖
រច្ច យសាមគគឹ រដិ ច្ច សមំ គនាតវ ផោន្មុ រាលទា ឯតសាមតិ រដិ ច្ចសមុ រាលទា រច្ច លោ
ចប្រថា រច្ច័ យ លឈាមោះថា រដិ ច្ច សមុ រាទ លប្ោោះមាន្អតថ ថា អាប្ស័ យន្ូ វការដេ់ ប្ពមនន្
រច្ច័ យ គឺ ដេ់ ន្ូ វការប្ពមគានលហើ យ រចមង្ជ្ជចដន្លកើ តលឡើង្នន្ផេដូ លច្ន ោះ ។ ន្័ យចដេ
សចមែ ង្រដិ ច្ចសមុ រាទលនាោះ លឈាមោះថា រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ ។
នាន្របការាន្ិ ឋានាន្ិ រច្ច ោ ឯតាថតិ អាទិ នា រដ្ឋាន្ំ អន្ន្ត ន្យសមន្ត រដ្ឋាន្មហារករណំ ចប្រថា មហាគមពី រសមន្ត រដ្ឋាន្ ចដេមាន្ន្័ យមិ ន្មាន្ទី រំ ផុតលឈាមោះថា រដ្ឋាន្
លប្ោោះវច្ន្តថ ថា ជ្ជទី ចដេមាន្ទី តាំង្ (គឺ រច្ច័ យទាំង្ឡាយ) មាន្ប្រការលផសង្ៗ ដូ លច្ន ោះ ន្័ យ
ចដេប្ទង្់ប្តាស់សចមែ ង្ទុ កកន ុង្មហាគមពី រសមន្ត រដ្ឋាន្លនាោះ លឈាមោះថា រដ្ឋាន្ន្័ យ ។
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ោកយថា ភាវៈចដេធម៌ មាន្ប្រប្កតី លកើ តលឡើង្លដ្ឋយភាពជ្ជរច្ច័ យលនាោះ គឺ ភាវៈចដេ
ធម៌ មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជលដើ មលនាោះៗ

មាន្ប្រប្កតី លកើ តលឡើង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជរច្ច័ យ

លសច្កែី ថា

រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យប្ទង្់កំណត់ ទុ ក គឺ ប្ទង្់សចមែ ង្ទុ ក លដ្ឋយប្តឹ មចតជ្ជអាការ គឺ ភាពជ្ជ
ធមម តាចដេធម៌ លនាោះៗ លកើ តលឡើង្លហើ យជ្ជរច្ច័ យ ភាវៈចដេមាន្ប្រប្កតី លកើ តលឡើង្លហើ យ
ជ្ជរច្ច័ យលនាោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរតាមោកយលោេលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ធម៌ ចដេមាន្ ន្ិ ង្មិ ន្មាន្
អន្ុ លោមតាមគានដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ោ៉ាង្លន្ោះថា “ឥមសមឹ សតិ ឥទំ លហាតិ ឥមសសុរាទា
ឥទំ ឧរបជា តិ ឥមសមឹ អសតិ ឥទំ ន្ លហាតិ ឥមសស ន្ិ លរាធា ឥទំ ន្ិ រុជឈតិ ”(១) ចប្រថា “កាេលរើ
ធមម ជ្ជតិ លន្ោះមាន្ ធមម ជ្ជតិ លន្ោះក៏ មាន្ចដរ លប្ោោះការលកើ តលឡើង្នន្ធមម ជ្ជតិ លន្ោះ លទើ រធមម ជ្ជតិ
លន្ោះលកើ តលឡើង្ចដរ កាេលរើ ធមម ជ្ជតិ លន្ោះមិ ន្មាន្ ធមម ជ្ជតិ លន្ោះក៏ មិន្មាន្ចដរ លប្ោោះការរេត់
លៅនន្ធមម ជ្ជតិ លន្ោះ លទើ រធមម ជ្ជតិ លន្ោះរេត់ លៅចដរ” ដូ លច្ន ោះ ។
កន ុង្ោកយថា ច្ំ ចណក រដ្ឋាន្ន្័ យ ប្ទង្់ប្តាស់ប្បារពធ ទីតាំង្ គឺ រច្ច័ យចដេប្រប្ពឹ តតលៅ
លផសង្គានលន្ោះ គរបីប្ជ្ជរវច្ន្តថ ររស់ោកយថា រច្ច័ យមុ ន្ថា រដិ ច្ច ផេំ ឯតសាម ឯតី តិ រច្ច លោ
ចប្រថា “សភាវធម៌ លឈាមោះថា រច្ច័ យ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជចដន្ចដេផេអាប្ស័ យលហើ យ
ប្រប្ពឹ តតលៅ”ដូ លច្ន ោះ បាន្ដេ់ ធម៌ ចដេជ្ជឧរការៈដេ់ ផេ រច្ច័ យន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា ឋិ តិ
(ទី តាំង្) លប្ោោះភាពជ្ជទី េំ លៅនន្ផេ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ថា ផេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយ
រច្ច័ យ រច្ច័ យន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា ប្រប្ពឹ តតលៅលផសង្គាន លប្ោោះប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេ
ឧរការៈដេ់ ផេលផសង្គាន មាន្អាការចដេជ្ជលហតុ (ជ្ជឫសគេ់ ), អាការចដេជ្ជអារមម ណ៍
ជ្ជលដើ ម ដេ់ រច្ច យុរបន្ន ចដេជ្ជផេររស់ខលួន្ ។
ចមន្ពិ ត

រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ

រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយមិ ន្ខុសគានលឡើយ

លប្ោោះ

មិ ន្មាន្ការសមលឹ ង្ដេ់ អាការចដេលផសង្គានកន ុង្ភាពជ្ជរច្ច័ យចដេលៅថា “លហតុ របច្ច័ យ”

(១)

រិ . ៣០ ទំ .៥៩ សំ .ន្ិ .ទសពេវគគ
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ជ្ជលដើ ម លប្ោោះប្ទង្់សមលឹ ង្ដេ់ ភាពចដេវតថ ុលន្ោះមាន្ប្រប្កតី លកើ តលឡើង្លហើ យក៏ ជ្ជរច្ច័ យដេ់
វតថ ុលន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ច្ំ ចណក រដ្ឋាន្ន្័ យ ប្ទង្់សចមែ ង្ទុ កលដ្ឋយសមលឹ ង្ដេ់ អាការចដេលផសង្
គាននន្អំំ ណ្ហច្កន ុង្ភាពជ្ជរច្ច័ យ ថា ជ្ជលហតុ របច្ច័ យ ឬជ្ជអារមម ណរបច្ច័ យ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា ចតអាច្ឆរយទាំង្ឡាយ អធិ រាយន្័ យទាំង្ ២ រួ មរញ្ច េ
ូ គាន លសច្កែី ថា ចត
អាច្ឆរយទាំង្ឡាយ មាន្ប្ពោះអដា កថាច្ឆរយជ្ជលដើ ម អធិ រាយលសច្កែី គឺ សចមែ ង្អធិ រាយន្័ យ
ទាំង្ ២ រួ មរញ្ច ូេគាន គឺ ប្ពមៗគាន គឺ សចមែ ង្អធិ រាយរដ្ឋាន្ន្័ យកន ុង្ប្គាចដេសចមែ ង្
អធិ រាយរដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យន្ុ ោះឯង្ ោ៉ាង្លន្ោះថា អរុ ញ្ញាេិ ស្ខរ រចមង្មាន្ លប្ោោះមាន្
អវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជលហតុ របច្ច័ យ, អារមម ណរបច្ច័ យ ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម ។
ិ ច សមុ បាទន្័យ
បដឆ

កន ុង្ន្័ យទាំង្ ២ លនាោះ ន្័ យចដេថា
អវិ ជ្ជារច្ច ោ ស្ខរា

ស្ខរទាំង្ឡាយ លកើ តមាន្ លប្ោោះអវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ

ស្ខររបច្ច ោ វិ ញ្ញាណំ

វិ ញ្ញាណ លកើ តមាន្ លប្ោោះស្ខរជ្ជរច្ច័ យ

វិ ញ្ញាណរបច្ច ោ នាមរូរំ

នាមរូ រ លកើ តមាន្ លប្ោោះវិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យ

នាមរូ ររបច្ច ោ សឡាយតន្ំ

សឡាយតន្ៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះនាមរូ រជ្ជរច្ច័ យ

សឡាយតន្របច្ច ោ ផលសសោ

ផសសៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះសឡាយតន្ៈជ្ជរច្ច័ យ

ផសសរបច្ច ោ លវទនា

លវទនា លកើ តមាន្ លប្ោោះផសសៈជ្ជរច្ច័ យ

លវទនារច្ច ោ តណ្ហ
ា

តណ្ហ
ា លកើ តមាន្ លប្ោោះលវទនាជ្ជរច្ច័ យ

តណ្ហ
ា រច្ច ោ ឧបាទាន្ំ

ឧបាទាន្ លកើ តមាន្ លប្ោោះតណ្ហ
ា ជ្ជរច្ច័ យ

ឧបាទាន្របច្ច ោ េលវា

េព លកើ តមាន្ លប្ោោះឧបាទាន្ជ្ជរច្ច័ យ

េវរបច្ច ោ ជ្ជតិ

ជ្ជតិ លកើ តមាន្ លប្ោោះេពជ្ជរច្ច័ យ

ជ្ជតិ របច្ច ោ ជរាមរណំ

ជរា ន្ិ ង្មរណៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យ
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លសាកររិ លទវទុ កខ លទាមន្សសុបាោសា

សមា វន្តិ

លសាក

(លសច្កតី លសាក)

ររិ លទវ

(លសច្កតី ខសឹកខសួេ) ទុ កខ (លសច្កតី េំបាកកាយ) លទាមន្សស (លសច្កតី េំបាកច្ិ តត)(១) ន្ិ ង្
ឧបាោស

(លសច្កតី ច្លង្អៀតច្ង្អេ់ច្ិ តតទាំង្ឡាយ)

រចមង្លកើ តមាន្

លប្ោោះជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យ

ចដរ ។
ឯវលមតសស លកវេសស ទុ កខ កខន្ធសស សមុ ទលោ លហាតិ

កិ រិោលកើ តមាន្នន្កង្ទុ កខ

ទាំង្អស់លន្ោះ មាន្លដ្ឋយប្រការដូ លច្ន ោះ ។ លន្ោះលឈាមោះថា រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ កន ុង្ទី លន្ោះ ។
អធិ រាយរដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ
អធិ រាយោកយថា “អវិ ជ្ជា”
ោកយថា អវិ ជ្ជា មាន្វច្ន្តថ ដូ ច្តលៅលន្ោះ គឺ ៖
ន្ វិ ជ្ជនាតី តិ អវិ ជ្ជា ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា អវិ ជ្ជា លប្ោោះមាន្អតថ ថា មិ ន្ដឹ ង្ច្ាស់ដូ លច្ន ោះ
លសច្កែី ថា មិ ន្ដឹ ង្ន្ូ វសភាវធម៌ តាមលសច្កែី ពិត ។
អវិ ន្រិយំ វា កាយទុ ច្ចរិតាទឹ វិ ន្រតិ រដិ េេតី តិ អវិ ជ្ជា មា៉ាង្លទៀត ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា
អវិ ជ្ជា លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជួ រប្រសពវ គឺ បាន្មកន្ូ វវតថ ុចដេមិ ន្គួ របាន្ មាន្កាយទុ ច្ច រិត
ជ្ជលដើ ម ដូ លច្ន ោះ លសច្កែី ថា ទុ ច្ច រិត ៣ មាន្កាយទុ ច្ច រិតជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា អវិ ន្រិយ វតថ ុចដេមិ ន្
គួ រជួ រប្រសពវ គឺ មិ ន្គួ របាន្ លប្ោោះមិ ន្ចមន្ជ្ជវតថ ុចដេគួ រលធវើ ឲ្យររិ រូណ៌ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ
លហតុ នន្វិ បាកចដេមិ ន្គួ រប្បាថានមាន្ប្រការលផសង្ៗ

ធមម ជ្ជតិ លន្ោះ

លប្ោោះជ្ជលហតុ ឲ្យជួ រ

ប្រសពវ គឺ បាន្មកន្ូ វវតថ ុចដេលៅថា អវិ ន្រិយលនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា អវិ ជ្ជា ។
វិ ន្រិយំ កាយសុ ច្រិ តាទឹ វា ន្ វិ ន្រតីតិ អវិ ជ្ជា មា៉ាង្លទៀត ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា អវិ ជ្ជា

(១)

សពរ ថា ទុ កខ លន្ោះ អដា កថាពន្យេ់ ថា ជ្ជលសច្កតី ទុកខ ផលូវកាយ ឯ លទាមសស គឺ ជ្ជទុ កខ តាមផល ូវច្ិ តត លប្ោោះ

ដូ លច្ន ោះ លទើ រលយើ ង្សលប្មច្ចប្រជ្ជថមី តាមន្័ យររស់ អដា កថា ន្ិ ង្តប្មូវតាមោកយចប្រររស់ រិ ដកលេខ ៦ ទំ .១,
លេខ ៨០ ទំ .១៩៦ ន្ិ ង្លេខ ៨១ ទំ .៧ ។
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លប្ោោះមិ ន្ជួ រប្រសពវ ន្ូ វវតថ ុចដេគួ រជួ រប្រសពវ មាន្កាយសុ ច្រិ តជ្ជលដើ ម ដូ លច្ន ោះ លសច្កែី ថា
សុ ច្រិ ត ៣ មាន្កាយសុ ច្រិ តជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា វិ ន្រិយ វតថ ុចដេគួ រជួ រប្រសពវ គឺ វតថ ុចដេគួ រ
បាន្ លប្ោោះជ្ជវតថ ុចដេគួ រលធវើ ឲ្យររិ រូណ៌ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជលហតុ នន្វិ បាកចដេគួ រប្បាថានមាន្
ប្រការលផសង្ៗ

ធមម ជ្ជតិ លន្ោះលប្ោោះជ្ជលហតុ មិ ន្ឲ្យជួ រប្រសពវ

គឺ មិ ន្បាន្មកន្ូ វវតថ ុចដេ

លៅថា វិ ន្រិយ លនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា អវិ ជ្ជា ។
លវទិ តពវ ំ វា ច្តុ សច្ឆចទិ កំ ន្ វិទិតំ កលរាតី តិ អវិជ្ជា មា៉ាង្លទៀត ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា អវិ ជ្ជា
លប្ោោះមាន្អតថ ថា មិ ន្លធវើ ន្ូ វវតថ ុចដេគួ រដឹ ង្ មាន្សច្ច ៈ ៤ ជ្ជលដើ ម ឲ្យប្បាកដដូ លច្ន ោះ លសច្កែី ថា
សច្ច ៈ ៤ លោជឈង្គ ៧ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ជ្ជវតថ ុចដេគួ រដឹ ង្ លប្ោោះញុំង្សតវ ចដេដឹ ង្ឲ្យឆល ង្ច្ឆក
េពកនាតរទាំង្ឡាយបាន្
ឲ្យប្បាកដ

រ៉ាុ ចន្ត

ធមម ជ្ជតិ លន្ោះ

លប្ោោះមិ ន្លធវើ ន្ូ វវតថ ុចដេគួ រដឹ ង្ទាំង្លនាោះ

គឺ ឲ្យប្រច្កសច្ាស់តាមសភាវររស់ខលួន្តាមលសច្កែី ពិត

លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រ

លឈាមោះថា អវិ ជ្ជា ។
អវិ ជាមាលន្ វា ជវាលរតី តិ អវិ ជ្ជា មា៉ាង្លទៀត ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា អវិ ជ្ជា លប្ោោះមាន្អតថ ថា
លធវើ ឲ្យសរ ុោះលៅកន ុង្វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ ត ដូ លច្ន ោះ លសច្កែី ថា អតាត ជី វៈ ប្រុស ប្សី ជ្ជវតថ ុចដេមិ ន្
មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ធមម ជ្ជតិ លន្ោះ លប្ោោះលហតុ ចដេលធវើ រុ គគេ ឬច្ិ តត ឲ្យសរ ុោះលៅ គឺ ល្ពោះលៅ
កន ុង្វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ លនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា អវិ ជ្ជា អធិ រាយ
ថា ជ្ជលហតុ ឲ្យកាន្់ យកតាមលសច្កែី មិន្ពិ ត ន្ុ ោះឯង្ ។
វិ ជាមាលន្ ន្ ជវាលរតី តិ អវិ ជ្ជា មា៉ាង្លទៀត ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា អវិ ជ្ជា លប្ោោះមាន្អតថ ថា
មិ ន្លធវើ ឲ្យសរ ុោះលៅកន ុង្វតថ ុចដេមាន្ពិ ត ដូ លច្ន ោះ លសច្កែី ថា វតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ចដេ
មិ ន្ចមន្ជ្ជ អតាត ជី វៈ ប្រុស ប្សី គឺ ខន្ធ ធាតុ អាយតន្ៈ ធមម ជ្ជតិ លន្ោះ លប្ោោះលហតុ ចដេមិ ន្លធវើ
ឲ្យសរ ុោះលៅ គឺ ល្ពោះលៅ កន ុង្វតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ លនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះ
ថា អវិ ជ្ជា អធិ រាយថា ជ្ជលហតុ មិ ន្ឲ្យកាន្់ យកតាមលសច្កែី ពិត ន្ុ ោះឯង្ ។
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គរបីប្ជ្ជរថា ោកយថា អវិ ជ្ជា លន្ោះ ជ្ជលឈាមោះររស់លសច្កែី មិន្ដឹ ង្កន ុង្អរិ យសច្ច ៈ ៤
មាន្ទុ កខ អរិ យសច្ច ៈជ្ជលដើ ម ឬកន ុង្វតថ ុ ៨ ោ៉ាង្ មាន្អរិ យសច្ច ៈទាំង្ ៤ លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ន្ិ ង្កន ុង្វតថ ុ
៤ លទៀត គឺ ខន្ធ ជ្ជច្ំ ចណកអតី ត ១ ខន្ធ ជ្ជច្ំ ចណកអនាគត ១ ខន្ធ ទាំង្ជ្ជច្ំ ចណកអតី តទាំង្ជ្ជ
ច្ំ ចណកអនាគត ១ រច្ច ោការ (រដិ ច្ចសមុ រាទ) ១ ។
អធិ រាយោកយថា “ស្ខរ”
ោកយថា ស្ខរ មាន្វច្ន្តថ ថា សង្ខតមេិ សង្ខលរាន្តី តិ ស្ខរា ចប្រថា កុ សេលច្តនា
ន្ិ ង្អកុ សេលច្តនា លឈាមោះថា ស្ខរ លប្ោោះមាន្អតថ ថា តាក់ ចតង្ន្ូ វសង្ខតធម៌ ដូ លច្ន ោះ ។
ផេធម៌ លោកលៅថា សង្ខ តធម៌ លប្ោោះជ្ជររស់ចដេរច្ច័ យទាំង្ឡាយប្ពមលប្ពៀង្គានលធវើ
លឡើង្ គឺ សាង្លឡើង្ កុ សេលច្តនា ន្ិ ង្អកុ សេលច្តនាទាំង្លន្ោះ លប្ោោះលហតុ ចដេតាក់ ចតង្
គឺ ច្ឆត់ ចច្ង្ឲ្យសង្ខតធម៌ ទាំង្លនាោះ លកើ តលឡើង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ស្ខរ ។
ស្ខរមាន្ ២ ប្រលេទ គឺ ស្ខរចដេជ្ជផេររស់អវិ ជ្ជា ១, ស្ខរចដេមកលដ្ឋយ
ស្ខរ សពរ ១ ។
១. ស្ខរចដេជ្ជផេររស់អវិ ជ្ជា មាន្ ៦ គឺ ៖
១- រុ ញ្ញាេិ ស្ខរ ស្ខរ គឺ លច្តនាកន ុង្មហាកុ សេ ៨ ន្ិ ង្រូ បាវច្រកុ សេ ៥ ។
២- អរុ ញ្ញាេិ ស្ខរ ស្ខរ គឺ លច្តនាកន ុង្អកុ សេ ១២ ។
៣- អលន្ញ្ញាេិ ស្ខរ ស្ខរ គឺ លច្តនាកន ុង្ អរូ បាវច្រកុ សេ ៤ ។
៤- កាយស្ខរ គឺ លច្តនាកន ុង្អកុ សេ ១២ មហាកុ សេ ៨ ។ (១)
៥- វច្ី ស្ខរ គឺ លច្តនាកន ុង្អកុ សេ ១២ មហាកុ សេ ៨ ។ (២)
៦- ច្ិ តតស្ខរ គឺ លច្តនាកន ុង្អកុ សេ ១២ មហាកុ សេ ៨ មហគគ តកុ សេ ៩ (ជ្ជ
លច្តនាចដេមិ ន្លធវើ វិញ្ាតតិឲ្យលកើ តលឡើង្) ។

(១)

ជ្ជលច្តនាលធវើ កាយវិ ញ្ាតតិឲ្យលកើ តលឡើង្ , (២) ជ្ជលច្តនាលធវើ វច្ី វិញ្ាតតិឲ្យលកើ តលឡើង្ ។
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២. ស្ខរចដេមកលដ្ឋយ ស្ខរសពរ មាន្ ៤ គឺ ៖
១- សង្ខតស្ខរ គឺ រូ រធម៌ នាមធម៌ ចដេប្តូវរច្ច័ យតាក់ ចតង្ អង្គធម៌ គឺ ច្ិ តត ៨៩,
លច្តសិ ក ៥២, រូ រ ២៨, ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់កន ុង្ប្ពោះបាេី ថា អន្ិ ច្ឆច វត ស្ខរា ជ្ជលដើ ម ។
២- អេិ សង្ខតស្ខរ គឺ រូ រធម៌ ន្ិ ង្នាមធម៌ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្េូ មិ ៣ ចដេលកើ តពី
កមម លោកលោេទុ កកន ុង្អដា កថា (បាន្ដេ់ លោកិ យវិ បាក ៣២ លច្តសិ ក ៣៥ ន្ិ ង្កមម ជរូ រ
២០) ក៏ រួមកន ុង្ប្ពោះបាេី ថា អន្ិ ច្ឆច វត ស្ខរា ន្ុ ោះឯង្ ។
៣- អេិ សង្ខរណកស្ខរ គឺ កុ សេលច្តនា ន្ិ ង្អកុ សេលច្តនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្
េូ មិ ៣ ធម៌ ចដេតាក់ ចតង្ន្ូ វលោកិ យវិ បាក ៣២ លច្តសិ ក ៣៥ ន្ិ ង្កមម ជរូ រ ២០, អង្គធម៌
បាន្ដេ់ លោកិ យកុ សេ ១៧ ន្ិ ង្អកុ សេ ១២ ប្បាកដកន ុង្ប្ពោះបាេី ថា “អវិ ជ្ជាគលតាយំ
េិ កខ លវ រុ រិសរុ គគលោ រុ ញ្ាលញ្ច វ ស្ខរំ អេិ សង្ខលរា... មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ លរើ រុរសរុ គគេ េុ ោះ
កន ុង្អំ ណ្ហច្អវិ ជ្ជាលហើ យ រចមង្តាក់ ចតង្ស្ខ រជ្ជរុ ណយ”(១) ជ្ជលដើ ម ។
៤- រលោគាេិ ស្ខរ គឺ លសច្កែី ពាោមតាមផល ូវកាយ ន្ិ ង្ផល ូវច្ិ តត , អង្គធម៌ បាន្ដេ់
វី រិយៈចដេលកើ តលឡើង្ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្កាយកមម ន្ិ ង្មលនាកមម ។ ន្ិ ង្មាន្ស្ខរចដេមក
លដ្ឋយសពរ លប្ច្ើ ន្លទៀតដូ ច្កន ុង្ប្ពោះបាេី ថា

“សញ្ញាលវទយិ តន្ិ លរាធំ

សមារជា ន្តសស

លខា,

អាវុ លសា វិសាខ, េិ កខ លុ នា រឋមំ ន្ិ រុជឈតិ វច្ី ស្ខលរា, តលតា កាយស្ខលរា, តលតា ច្ិ តតស្ខលរា មានេអាវុ លសាវិ សាខ េិ កខ ុចដេច្ូ េសញ្ញាលវទយិ តន្ិ លរាធលនាោះ វច្ី ស្ខររេត់ មុ ន្
តមកលទើ រកាយស្ខររេត់ តពី លនាោះមក លទើ រច្ិ តតស្ខររេត់ ”(២) ។ មាន្លសច្កែី ថា កាយស្ខរ គឺ ធមម ជ្ជតិ ចដេប្តូវកាយតាក់ ចតង្ បាន្ដេ់ ខយេ់ អសាសរសាសៈ អង្គធម៌ បាន្
ដេ់ ច្ិ តតជរូ រ ៨ ឬ ៩ (អវិ ន្ិលោាគរូ រ ៨ + សទរ រូ រ ១) ។
-វច្ី ស្ខរ គឺ ធមម ជ្ជតិ ចដេតាក់ ចតង្ន្ូ វវាច្ឆ បាន្ដេ់ វិ តកក ៈ ន្ិ ង្វិ ច្ឆរៈលច្តសិ ក ។

(១) សំ យុ តត ន្ិ កាយ

ន្ិ ទាន្វគគ រិ .៣១ ទំ .១៨០, (២) មជឈិមន្ិ កាយ មូ េរណ្ហ
ណ សក រិ .២២ ទំ .២៩៦ ។
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-ច្ិ តតស្ខរ គឺ ធមម ជ្ជតិ ចដេតាង្់ចតង្ន្ូ វច្ិ តត បាន្ដេ់ សញ្ញាន្ិ ង្លវទនាលច្តសិ ក ។
កន ុង្រណ្ហ
ែ ស្ខរទាំង្លនាោះ ស្ខរចដេមិ ន្សលគ្គោះច្ូ េកន ុង្សង្ខតស្ខរមិ ន្មាន្ ។
ស្ខរ (កន ុង្រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យ) មាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ រុ ញ្ញាេិ ស្ខរ ១ អរុ ញ្ញាេិ ស្ខរ ១
អលន្ញ្ញាេិ ស្ខរ ១ ។
កន ុង្ស្ខរទាំង្ ៣ ោ៉ាង្លន្ោះ កាមាវច្រកុ សេលច្តនា ៨ ន្ិ ង្រូ បាវច្រកុ សេលច្តនា ៥
រួ មជ្ជ ១៣ លឈាមោះថា រុ ញ្ញាេិ ស្ខរ ស្ខរទាំង្លន្ោះ បាន្លឈាមោះថា រុ ញ្ា (រុ ណយ) លប្ោោះមាន្
អតថ ថា

ជំរោះច្ិ តត សនាែន្ឲ្យររិ សុទធ ច្ឆកមន្រិ េមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម

លោករួ មយកកាមាវច្រ-

កុ សេលច្តនា ន្ិ ង្រូ បាវច្រកុ សេលច្តនាច្ូ េទុ កជ្ជស្ខរចតមួ យគឺ រុ ញ្ញាេិ ស្ខរ លប្ោោះ
លច្តនាទាំង្ ២ ចផន កសុ ទធ ចតជ្ជស្ខរចដេលធវើ ទាំង្នាមខន្ធ ទាំង្រូ រខន្ធ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ។
អកុ សេលច្តនា ១២ លឈាមោះថា អរុ ញ្ញាេិ ស្ខរ លប្ោោះជ្ជស្ខរចដេជ្ជ អរុ ញ្ា គឺ
បារ ។
ច្ំ ចណក អរូ បាវច្រកុ សេលច្តនា លឈាមោះថា អលន្ញ្ញាេិ ស្ខរ អរូ បាវច្រកុ សេលច្តនាទាំង្លន្ោះ

សូ មបីជ្ជរុ ណយដូ ច្គានន្ឹ ង្រុ ញ្ញាេិ ស្ខរ

ក៏ រចមង្មិ ន្រួ មច្ូ េកន ុង្រុ ញ្ញាេិ -

ស្ខរ គរបីប្ជ្ជរថា ការចដេលោកមិ ន្រួ មច្ូ េកន ុង្រុ ញ្ញាេិ ស្ខរ ចររជ្ជចញកលច្ញមកជ្ជ
ស្ខរមួ យលដ្ឋយចឡក លប្ោោះភាពជ្ជស្ខរចដេលធវើ ន្ូវនាមខន្ធ ចតមា៉ាង្ឲ្យលកើ តលឡើង្ មិ ន្
លធវើ ន្ូវរូ រខន្ធ ឲ្យលកើ តលឡើង្លឡើយ ន្ិ ង្លៅលឈាមោះឲ្យចរល កលៅលដ្ឋយោកយថា “អលន្ញ្ា ” ចដេ
ចប្រថា មិ ន្ញរ់ ញ័រលប្ោោះភាពចដេលៅ្ងយពី ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជរដិ រកខ ររស់សមាធិ
លប្ោោះជ្ជភាវនាកមាចត់ ន្ូ វលសច្កែី លប្តកអរកន ុង្រូ រ

ចដេជ្ជធមម ជ្ជតិ លៅជិ តធម៌ ចដេជ្ជ

រដិ រកខ ររស់សមាធិ ។
ស្ខរ ៣ មា៉ាង្លទៀតគឺ កាយស្ខរ វច្ី ស្ខរ ន្ិ ង្ច្ិ តតស្ខរ ។
កន ុង្លវោខវេ់ខាវយន្ូ វកមម កាយសលញ្ច តនា (លសច្កែី តាំង្ច្ិ តតលដ្ឋយេអ តាមផល ូវកាយ)
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គឺ លច្តនា ២០ ោ៉ាង្ គឺ កាមាវច្រកុ សេលច្តនា ៨ អកុ សេលច្តនា ១២ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅ
តាមកាយទាវរ លធវើ កាយវិ ញ្ាតតិឲ្យលកើ តលឡើង្ លឈាមោះថា កាយស្ខរ ។
វច្ី សលញ្ច តនា (លសច្កែី តាំង្ច្ិ តត លដ្ឋយេអ តាមផល ូវវាច្ឆ) គឺ លច្តនាទាំង្ ២០ ោ៉ាង្ន្ុ ោះឯង្
ចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមវច្ី ទាវរ លធវើ វច្ី វិញ្ាតតិឲ្យលកើ តលឡើង្ លឈាមោះថា វច្ី ស្ខរ ។
មលនាសលញ្ច តនា (លសច្កែី តាំង្ច្ិ តតលដ្ឋយេអ តាមផល ូវច្ិ តត) គឺ លច្តនា ២៩ ោ៉ាង្ បាន្
ដេ់ លច្តនាទាំង្ ២០ ន្ុ ោះឯង្ ន្ិ ង្ មហគគ តកុ សេលច្តនា ៩ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមផល ូវច្ិ តត មិ ន្
លធវើ វិញ្ាតតិទាំង្ ២ ឲ្យលកើ តលឡើង្ លឈាមោះថា ច្ិ តត ស្ខរ ។
សរុ រលសច្កែី ថា លោកិ យកុ សេលច្តនា ន្ិ ង្អកុ សេលច្តនារួ ម ២៩ ោ៉ាង្ដូ ច្
លោេមកលន្ោះ លឈាមោះថា ស្ខរ កន ុង្ទី លន្ោះ, ស្ខរដូ ច្លោេមកលន្ោះ រចមង្លកើ តមាន្លប្ោោះ
មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ ។
អធិ រាយភាពជ្ជរច្ច័ យ ន្ិ ង្ភាពជ្ជផេចដេលកើ តពី រច្ច័ យនន្ធម៌ ទាង្
ំ លន្ោះ
កន ុង្រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យលន្ោះ គរបីប្ជ្ជរថា សូ មបីរច្ច័ យដនទលទៀត មាន្វតថ ុ អារមម ណ៍
ជ្ជលដើ មន្ឹ ង្មាន្ក៏ លដ្ឋយ ការចដេប្ទង្់មិន្កាន្់ យករច្ច័ យទាំង្លន្ោះ ប្ទង្់កាន្់ យករច្ច័ យមាន្
អវិ ជ្ជាជ្ជលដើ មរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះរច្ច័ យន្ី មួយៗ មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជលដើ ម ជ្ជរច្ច័ យចដេជ្ជប្រធាន្កន ុង្
ការប្រប្ពឹ តតលៅនន្សង្ារវដែ ន្ិ ង្ជ្ជរច្ច័ យចដេមាន្សភាវប្បាកដច្ាស់ ។
អធិ រាយរទថា “ស្ខរទាំង្ឡាយ លកើ តមាន្ លប្ោោះអវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ”
កន ុង្រណ្ហ
ែ ធម៌ ចដេជ្ជរច្ច័ យ ន្ិ ង្ជ្ជរច្ច យុរបន្ន ទាំង្លន្ោះ ស្ខរទាំង្ឡាយរចមង្មាន្
លប្ោោះមាន្អវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យោ៉ាង្ពិ តប្បាកដ លប្ោោះស្ខរទាំង្ឡាយមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយ
ភាពជ្ជធម៌ ចដេមាន្វិ បាកជ្ជធមម តាបាន្ ច្ំ លោោះកន ុង្សនាែន្ចដេមាន្អវិ ជ្ជាលដកប្តាំរ៉ាុលណ្ហ
ណ ោះ
ន្ិ ង្រុ គគេលឈាមោះថា ប្បារពធ ស្ខរ ៣ មាន្កាយស្ខរជ្ជលដើ មណ្ហមួ យ លដ្ឋយមិ ន្អាប្ស័ យ
ន្ូ វអវិ ជ្ជាមិ ន្មាន្លឡើយ ។
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ចមន្ពិ ត រុ គគេណ្ហលៅមិ ន្ទាន្់ េោះអវិ ជ្ជា គឺ លសច្កែី មិន្ដឹ ង្កន ុង្ទុ កខ ជ្ជលដើ មបាន្ រុ គគេ
លនាោះរចមង្កាន្់ យកន្ូ វសង្ារទុ កខ លដ្ឋយសមាគេ់ ថាជ្ជសុ ខ កាេប្បាថានការប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្
ឋាន្សួ គ៌ ជ្ជលដើ ម រចមង្ច្ឆត់ ចច្ង្តាក់ ចតង្ន្ូ វស្ខរទាំង្ ៣ លនាោះ លដើ មបីការបាន្មកន្ូ វវតថ ុ
ចដេសមាគេ់ ថាជ្ជសុ ខលនាោះ ។
មា៉ាង្លទៀត រុ គគេណ្ហបាន្សាែរ់ ធម៌ ររស់ប្ពោះតថាគត ដឹ ង្ថា ធមម តាលឈាមោះថាសុ ខ
ណ្ហៗ ចដេគួ រប្បាថានមិ ន្មាន្ពិ តលទ ទុ កខ រ៉ាុលណ្ហ
ណ ោះមាន្ពិ ត ទាំង្ដឹ ង្ថា អវិ ជ្ជាន្ុ ោះឯង្ ជ្ជមូ េនន្
ទុ កខ ទាំង្ពួ ង្ដូ លច្ន ោះលហើ យ

លទើ រប្បារពធ រុញ្ញាេិ ស្ខរ ចដេជ្ជរដិ រទាប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីការ

រេត់ ន្ូ វអវិ ជ្ជា សូ មបីរុញ្ញាេិ ស្ខរចដេជ្ជរដិ រទាររស់រុ គគេលនាោះ លឈាមោះថា មាន្លប្ោោះ
មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យន្ុ ោះឯង្លដ្ឋយន្័ យមា៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជស្ខរចដេមាន្លប្ោោះមាន្ការ
ប្បារពធ លទាសររស់អវិ ជ្ជាមុ ន្ន្ុ ោះឯង្ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ លោេបាន្ថា “ស្ខរទាំង្ឡាយ លកើ តមាន្
លប្ោោះអវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ” ។
អធិ រាយោកយថា “វិ ញ្ញាណ”
វិ បាកវិ ញ្ញាណរួ ម ១៩ ដួ ង្ (កាមវិ បាក ១០ មហគគ តវិ បាក ៩) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ
រដិ សន្ធិ វិបាក, វិ បាក ៣២ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ រវតតិ វិ បាក លឈាមោះថា វិ ញ្ញាណ ។ លសច្កែី ថា
លឈាមោះថា វិ ញ្ញាណ កន ុង្ទី លន្ោះ សំ លៅយកលោកិ យវិ បាកទាំង្អស់រួ ម ៣២ ដួ ង្ន្ុ ោះឯង្ លោកិ យវិ បាកវិ ញ្ញាណទាំង្លន្ោះ រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្ស្ខរជ្ជរច្ច័ យ គរបីប្ជ្ជរថា ការចដេមិ ន្កាន្់
យកលោកុ តតរវិ បាកវិ ញ្ញាណផង្លនាោះ លប្ោោះលោកុ តតរវិ បាកវិ ញ្ញាណមិ ន្គួ រដេ់ វដែ ៈកថា ។
អធិ រាយរទថា “វិ ញ្ញាណ លកើ តមាន្ លប្ោោះស្ខរជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀត

វិ បាកវិ ញ្ញាណទាំង្ឡាយន្ឹ ង្មាន្ការលកើ តលឡើង្កន ុង្េពដនទ

ទាំង្កន ុង្

រដិ សន្ធិ កាេ ទាំង្កន ុង្រវតតិ កាេបាន្ លប្ោោះមាន្ស្ខរទាំង្ ៣ ចដេសលប្មច្លហើ យ ជ្ជអន ក
លធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ កាេស្ខរទាំង្លនាោះមិ ន្មាន្ វិ បាកវិ ញ្ញាណទាំង្លន្ោះក៏ មិន្មាន្ ។
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រុ ញ្ញាេិ ស្ខរចផន កកាមាវច្រ រចមង្ញុំង្កាមាវច្រកុ សេវិ បាកវិ ញ្ញាណ ៩ ដួ ង្ ឲ្យ
លកើ តលឡើង្កន ុង្រដិ សន្ធិ កាេកន ុង្កាមសុ គតិ េព ៧, រចមង្ញុំង្កាមាវច្រកុ សេវិ បាកវិ ញ្ញាណ
ទាំង្ ១៦ ដួ ង្ ឲ្យលកើ តលឡើង្កន ុង្រវតតិ កាេ កន ុង្កាមេព ១១ ន្ិ ង្កន ុង្រូ រេព ១៥ តាមសមគួ រ ។
រុ ញ្ញាេិ ស្ខរចផន ករូ បាវច្រ រចមង្ញុំង្រូ បាវច្រវិ បាកវិ ញ្ញាណ ៥ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ទាំង្
កន ុង្រដិ សន្ធិ កាេ ទាំង្កន ុង្រវតតិ កាេ កន ុង្រូ រេព ១៥ តាមសមគួ រ ។
អរុ ញ្ញាេិ ស្ខរ ១១ លវៀរឧទធ ច្ច លច្តនា រចមង្ញុំង្អកុ សេវិ បាកវិ ញ្ញាណគឺ ឧលរកាខសន្តី រណ ១ ដួ ង្ ឲ្យលកើ តលឡើង្កន ុង្រដិ សន្ធិ កាេ កន ុង្អបាយ ៤, ទាំង្ ១២ ដួ ង្ ន្ុ ោះឯង្ រចមង្
ញុំង្អកុ សេវិ បាកវិ ញ្ញាណ ៧ ឲ្យលកើ តលឡើង្កន ុង្រវតតិ កាេ កន ុង្កាមេព ១១ ន្ិ ង្កន ុង្រូ រេព
១៥ តាមសមគួ រ ។
អលន្ញ្ញាេិ ស្ខរ រចមង្ញុំង្អរូ បាវច្រវិ បាកវិ ញ្ញាណ ៤ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ទាំង្កន ុង្
រដិ សន្ធិ កាេ ទាំង្កន ុង្រវតតិ កាេ កន ុង្អរូ រេព តាមសមគួ រ តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ
លឈាមោះថា វិ ញ្ញាណ លកើ តមាន្ លប្ោោះស្ខរជ្ជរច្ច័ យ ។
អធិ រាយោកយថា “នាមរូ រ”
នាមន្ិ ង្រូ រលឈាមោះថា នាមរូ រ កន ុង្នាមន្ិ ង្រូ រលនាោះ លឈាមោះថា នាម កន ុង្ទី លន្ោះបាន្ដេ់
នាមខន្ធ ៣ មាន្លវទនាជ្ជលដើ ម ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យវិ ញ្ញាណលនាោះ ច្ំ ចណក លឈាមោះថា រូ រ
បាន្ដេ់ រូ រចដេមាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ ចច្កជ្ជ ២ ោ៉ាង្គឺ េូ តរូ រន្ិ ង្ឧបាទាយរូ រ
នាមន្ិ ង្រូ រលនាោះ គរបីកាន្់ យកទាំង្កន ុង្រដិ សន្ធិ កាេ ទាំង្កន ុង្រវតតិ កាេ ។
នាមរូ រចដេមាន្លប្ោោះមាន្វិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យលន្ោះ គរបីប្ជ្ជរថា ជ្ជសរូ លរកលសស
(លធវើ លប្ច្ើ ន្រទឲ្យសេ់ ប្តឹ មចតមួ យរទ លដ្ឋយភាពចដេដូ ច្គាន) លដ្ឋយការលធវើ ៣ រទ ឲ្យ
សេ់ ប្តឹ មចតមួ យរទលដ្ឋយភាពចដេដូ ច្គានោ៉ាង្លន្ោះ គឺ នាមញ្ច រូ រញ្ច នាមរូ រញ្ច នាមរូរំ
នាមផង្ រូ រផង្ នាមរូ រផង្ លឈាមោះថា នាមរូ រ ដូ លច្ន ោះ ។
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ចមន្ពិ តកាេសមលឹ ង្ដេ់ េពជ្ជទី លកើ ត កន ុង្ច្តុ លវាការេព (េពចដេមាន្ខន្ធ ៤) ច្ំ លោោះ
នាមចតមា៉ាង្ លឈាមោះថា រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្វិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យ កន ុង្ឯកលវាការេព (េពចដេ
មាន្ខន្ធ មួយ) ច្ំ លោោះរូ រចតមា៉ាង្ លឈាមោះថា រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្វិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យ កន ុង្រញ្ច លវាការេព (េពចដេមាន្ខន្ធ ៥) ចដេមាន្ទាំង្នាមទាំង្រូ រ, ទាំង្នាមទាំង្រូ រ លឈាមោះថា
រចមង្លកើ តមាន្ លប្ោោះមាន្វិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យ ។
អធិ រាយរទថា “នាមរូ រ លកើ តមាន្ លប្ោោះវិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀត េុ ោះមាន្វិ ញ្ញាណទាំង្លនាោះលកើ តលឡើង្លហើ យ នាមរូ របាន្វិ ញ្ញាណចដេលកើ ត
លឡើង្លនាោះ ជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យ លទើ រលកើ តលឡើង្កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈ ន្ិ ង្រវតតិ ខណៈបាន្លដ្ឋយ
កំណត់ តាមលសច្កែី លផសង្គាននន្េព ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ
កន ុង្ច្តុ លវាការេព នាមចតមា៉ាង្បាន្វិ ញ្ញាណជ្ជទី អាប្ស័ យលហើ យ រចមង្លកើ តលឡើង្ ។
កន ុង្រញ្ច លវាការេព (កាមេព ន្ិ ង្រូ រេព លវៀរអសញ្ាី េព) នាមន្ិ ង្រូ របាន្វិ ញ្ញាណជ្ជទី
តាំង្អាប្ស័ យលហើ យ

រចមង្លកើ តលឡើង្ដូ លច្ន ោះឯង្

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

លទើ រប្ទង្់ប្តាស់ថា

“នាមរូ រ លកើ តមាន្ លប្ោោះវិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
សួ រថា កន ុង្ឯកលវាការេព (អសញ្ាី េព) មាន្រូ រចតមា៉ាង្ មិ ន្មាន្នាមធម៌ ទាំង្ឡាយរួ ម
ទាំង្វិ ញ្ញាណលន្ោះ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ោកយថា “នាមរូ រ លកើ តមាន្ លប្ោោះវិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ
លន្ោះ ជ្ជោកយចដេប្ទង្់ប្តាស់សំ លៅយកេពដ៏ លសស លវៀរឯកលវាការេព ចមន្ឬលទ ?
លឆលើ យថា ប្ទង្់ប្តាស់ោកយលន្ោះលដ្ឋយសំ លៅយកេពដ៏ លសស លវៀរច្ំ លោោះឯកលវាការេព
ក៏ លទ លប្ោោះថារូ រ សូ មបីកនុង្ឯកលវាការេពលនាោះ ក៏ មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យន្ុ ោះឯង្ គឺ មាន្កមម វិ ញ្ញាណ

(វិ ញ្ញាណចដេលកើ តរួ មជ្ជមួ យកមម )

រញ្ច មជាន្កុ សេលច្តនា

បាន្ដេ់

វិ ញ្ញាណចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ

ចដេលកើ តលហើ យលដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្សញ្ញាវិ រាគភាវនា

ប្រប្ពឹ តតលៅមុ ន្ការលកើ តលឡើង្កន ុង្អសញ្ាី េពន្ុ ោះឯង្ ជ្ជរច្ច័ យដូ លច្ន ោះ ។

ចដេ
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អធិ រាយោកយថា “សឡាយតន្ៈ”
អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ ៦ មាន្ច្កាខយតន្ៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា សឡាយតន្ៈ (អាយតន្ៈ ៦)
សូ មបីកនុង្ោកយថា សឡាយតន្ៈលន្ោះ គរបីប្ជ្ជរថា ជ្ជសរូ លរកលសស លដ្ឋយការលធវើ ២ រទ
ឲ្យសេ់ ប្តឹ មចតមួ យរទលដ្ឋយសភាពចដេដូ ច្គានោ៉ាង្លន្ោះ គឺ សឡាយតន្ញ្ច ឆដ្ឋាយតន្ញ្ច
សឡាយតន្ំ អាយតន្ៈ ៦ ផង្ អាយតន្ៈទី ៦ ផង្ លឈាមោះថា សឡាយតន្ៈ ។
ចមន្ពិ តកាេសមលឹ ង្ដេ់ េពជ្ជទី លកើ ត កន ុង្រញ្ច លវាការេព រចមង្បាន្អាយតន្ៈខាង្
កន ុង្ទាំង្ ៦, អាយតន្ៈទាំង្ ៦ លឈាមោះថា រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្នាមរូ រជ្ជរច្ច័ យ, កន ុង្ច្តុ លវាការេព រចមង្បាន្អាយតន្ៈទី ៦ គឺ មនាយតន្ៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ច្ំ លោោះអាយតន្ៈទី ៦ លឈាមោះថា
រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្នាមជ្ជរច្ច័ យ, ច្ំ ចណកកន ុង្ឯកលវាការេព រចមង្មិ ន្មាន្ការលកើ តលឡើង្
នន្អាយតន្ៈណ្ហមួ យលឡើយ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរកន ុង្រទថា “សឡាយតន្ៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះនាមរូ រជ្ជរច្ច័ យ” លន្ោះ គួ រ
ន្ឹ ង្កាន្់ យកច្ំ លោោះអាយតន្ៈខាង្កន ុង្

៦

រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

លប្ោោះកំណត់ ដេ់ ផេខាង្កន ុង្ចដេ

ប្រប្ពឹ តតលៅលប្ោោះមាន្រច្ច័ យចដេជ្ជខាង្កន ុង្ ច្ំ ចណកកន ុង្រទថា “ផសសៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះ
សឡាយតន្ៈ ជ្ជរច្ច័ យ” លន្ោះ កាេន្ឹ ង្កាន្់ យកសូ មបីអាយតន្ៈខាង្លប្ៅ ៦ ផង្រចមង្គួ រ
លប្ោោះជ្ជការកំណត់ ដេ់ ផេខាង្កន ុង្ចដេមាន្លប្ោោះរច្ច័ យទាំង្ខាង្កន ុង្ ទាំង្ខាង្លប្ៅ រួ មគាន
លធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ។
អធិ រាយរទថា “សឡាយតន្ៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះនាមរូ រជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀត សឡាយតន្ៈកាេន្ឹ ង្មាន្បាន្ រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្នាមរូ រជ្ជរច្ច័ យ
ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យនាមរូ រ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ថា ប្រសិ ន្លរើ
មិ ន្មាន្នាមរូ រ

អាយតន្ៈខាង្កន ុង្

៦

ចដេន្ឹ ង្ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយភាពជ្ជទាវរនន្ផសសៈ

ទាំង្លន្ោះ ក៏ មាន្មិ ន្បាន្ លដ្ឋយប្រការទាំង្ពួ ង្ ។
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គរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ចដេជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្េព ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
កន ុង្ច្តុ លវាការេព អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ទី ៦ គឺ មនាយតន្ៈចតមា៉ាង្ រចមង្មាន្លប្ោោះ
មាន្នាមជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយភាពជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាន ។
កន ុង្រញ្ច លវាការេព អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ទាំង្ ៦ រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្នាមន្ិ ង្រូ រជ្ជ
រច្ច័ យ លដ្ឋយភាពជ្ជធម៌ ចដេលកើ តរួ មគាន ន្ិ ង្លដ្ឋយភាពជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យ ។
ច្ំ ចណក កន ុង្ឯកលវាការេព រចមង្មិ ន្មាន្អាយតន្ៈណ្ហមួ យចដេមាន្រូ រជ្ជរច្ច័ យ
បាន្លឡើយ

លប្ោោះជ្ជេពចដេមិ ន្មាន្ច្ិ តត

ចដេជ្ជធមម ជ្ជតិ គរបីន្ឹង្លកើ តលឡើង្លប្ោោះមាន្

អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ចដេជ្ជទាវរ ន្ិ ង្អាយតន្ៈខាង្លប្ៅចដេជ្ជអារមម ណ៍ ជ្ជទី លកើ ត ។
អធិ រាយោកយថា “ផសសៈ”
ផសសៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមទាវរ ៦ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជច្កខ ុសមផ សសៈ ជ្ជលដើ ម កន ុង្ប្គា
ចដេមាន្អារមម ណ៍ ៦ មកដេ់ គន្ល ង្លឈាមោះថា ផសសៈ កន ង្
ុ ទី លន្ោះ ។
លោេលដ្ឋយការរារ់ ច្ំ ន្ួន្ គរបីប្ជ្ជរថា ផសសៈចដេមាន្លប្ោោះមាន្សឡាយតន្ៈជ្ជ
រច្ច័ យលនាោះ គួ រន្ឹ ង្កាន្់ យកផសសៈចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យលោកិ យវិ បាកច្ិ តត ៣២ ទាំង្លនាោះ
ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះកំណត់ ទុ កលដ្ឋយភាពជ្ជផេ ច្ំ ចណកកន ុង្រទថា “លវទនា លកើ តមាន្ លប្ោោះផសសៈ
ជ្ជរច្ច័ យ” លនាោះ គួ រន្ឹ ង្កាន្់ យកផសសៈកន ុង្លោកិ យច្ិ តតទាំង្ ៨១ ដួ ង្ លប្ោោះកំណត់ ទុ កលដ្ឋយ
ភាពជ្ជលហតុ ។
អធិ រាយរទថា “ផសសៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះសឡាយតន្ៈ ជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀត កាេមាន្អាយតន្ៈខាង្កន ុង្លកើ តលឡើង្លហើ យន្ុ ោះឯង្ អាយតន្ៈខាង្កន ុង្
ទាំង្លន្ោះ រចមង្ជ្ជទាវរ គឺ ជ្ជលហតុ ឲ្យអារមម ណ៍ចដេជ្ជអាយតន្ៈខាង្លប្ៅ មកដេ់ គន្ល ង្
លហើ យលទើ រលកើ តការរ៉ា ោះខររ់គាននន្អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ចដេជ្ជទាវរ

ជ្ជមួ យអាយតន្ៈខាង្លប្ៅ

ចដេជ្ជអារមម ណ៍ ភាវៈចដេរ៉ា ោះខររ់គាននន្អាយតន្ៈទាំង្ ២ ពួ កលន្ោះ គឺ ផសសៈ ការប្បាកដនន្
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ការប្រជុ ំគានររស់ធម៌ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ច្កាខវយតន្ៈ ១ រូ បាយតន្ៈ ១ ច្កខ ុវិញ្ញាណ ១ កន ុង្លវោលនាោះ
ន្ុ ោះឯង្ រចមង្ប្រកាសឲ្យប្ជ្ជរថាមាន្ផសសៈ គឺ មាន្ការរ៉ា ោះខររ់នន្អាយតន្ៈទាំង្ ២ ពួ កលកើ ត
លឡើង្លហើ យ លសច្កែី លន្ោះសមដូ ច្ប្ពោះបាេី ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ច្កខ ញ្
ុ ច រដិ ច្ច រូ លរ ច្
ឧរបជា តិ ច្កខ វុ ិ ញ្ញាណំ តិ ណណំ សង្គតិ ផលសសោ (១) ច្កខ ុវិញ្ញាណលកើ តលឡើង្ លប្ោោះអាប្ស័ យច្កខ ុ ន្ិ ង្
រូ រ ការជួ រប្រជុ ំនន្ធម៌ ទាំង្ ៣ គឺ ច្កខ ុ ១ រូ រ ១ ច្កខ ុវិញ្ញាណ ១ លៅថាផសសៈ” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម
លសច្កែី ថា លប្ោោះមាន្អាយតន្ៈខាង្លប្ៅចដេជ្ជអារមម ណ៍ មកដេ់ គន្ល ង្អាយតន្ៈខាង្កន ុង្
ចដេជ្ជទាវរ លទើ រលកើ តផសសៈចដេមាន្វិ ញ្ញាណជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យ ជ្ជអន កលធវើ ឲ្យរ៉ា ោះខររ់គាន
គរបីប្ជ្ជរថា កន ុង្រទថា “ផសសៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះសឡាយតន្ៈ ជ្ជរច្ច័ យ” លន្ោះ មាន្ការរួ ម
យកអាយតន្ៈខាង្លប្ៅច្ូ េមកផង្ ។ គរបីប្ជ្ជរការប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្េូ មិ ោ៉ាង្
លន្ោះ ថា ៖
កន ុង្ច្តុ លវាការេព

អាយតន្ៈទី

៦

ចតមា៉ាង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ផសសៈមួ យ

គឺ មលនា-

សមផ សសៈ ។
កន ុង្រញ្ច លវាការេព អាយតន្ៈ ៦ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ផសសៈ ៦ មាន្ច្កខ ុសមផ សសៈ ជ្ជលដើ ម
តាមសមគួ រដេ់ េពលនាោះៗ

សប្មារ់ អាយតន្ៈខាង្លប្ៅចដេជ្ជរច្ច័ យ

គរបីនាំច្ូេមក

លដ្ឋយការចច្កលៅតាមសមគួ រដេ់ អាយតន្ៈខាង្កន ុង្ចដេជ្ជទាវរលនាោះៗ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយោកយថា “លវទនា”
បាន្ដេ់ លវទនា ៦ លដ្ឋយកំណត់ តាមរច្ច័ យគឺ ផសសៈចដេលកើ តលឡើង្តាមទាវរ ៦ គឺ
ច្កខ ស
ុ មផ សសជ្ជលវទនា លវទនាចដេលកើ តពី ច្កខ ុសមផ សស ១, លសាតសមផ សសជ្ជលវទនា លវទនា
ចដេលកើ តពី លសាតសមផ សស ១, ឃាន្សមផ សសជ្ជលវទនា លវទនាចដេលកើ តពី ឃាន្សមផ សស ១,
ជិ វាាសមផ សសជ្ជលវទនា លវទនាចដេលកើ តពី ជិវាាសមផ សស ១, កាយសមផ សសជ្ជលវទនា លវទនា

(១) រិ .

៣១ ទំ .១៦១
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ចដេលកើ តពី កាយសមផ សស ១, មលនាសមផ សសជ្ជលវទនា លវទនាចដេលកើ តពី មលនាសមផ សស ១
លោេលដ្ឋយការរារ់ ច្ំ ន្ួន្តាមច្ិ តត ុរាទ

លវទនាចដេមាន្លប្ោោះមាន្ផសសៈជ្ជរច្ច័ យលនាោះ

បាន្ដេ់ លវទនា ៣២ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យលោកិ យវិ បាក ៣២ ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះកំណត់ ទុ ក
លដ្ឋយភាពជ្ជផេ ច្ំ ចណកកន ុង្រទថា “តណ្ហ
ា លកើ តមាន្ លប្ោោះលវទនាជ្ជរច្ច័ យ”លនាោះ គរបី
កាន្់ យកលវទនាកន ុង្លោកិ យច្ិ តតទាំង្ ៨១ ដួ ង្ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះកំណត់ ទុ កលដ្ឋយភាពជ្ជលហតុ ។
អធិ រាយរទថា “លវទនា លកើ តមាន្ លប្ោោះផសសៈជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀតសតវ ទាំង្ឡាយ កាេមាន្ផសសៈរ៉ា ោះខររ់អារមម ណ៍ចដេជ្ជឥដ្ឋារមម ណ៍ ចដេ
ជ្ជអន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍

ន្ិ ង្ចដេជ្ជមជឈតាតរមម ណ៍

លវទនារចមង្បាន្ឱកាសលកើ តលឡើង្

លសាយ

អារមម ណ៍ចដេផសសៈរ៉ា ោះខររ់លនាោះ តាមកមាលំង្នន្ការរ៉ា ោះខររ់លនាោះ ជ្ជសុ ខលវទនាខលោះ ជ្ជទុ កខ លវទនាខលោះ ជ្ជអទុ កខ មសុ ខលវទនាខលោះ តាមសមគួ រដេ់ អារមម ណ៍ ។
អធិ រាយោកយថា “តណ្ហ
ា ”
បាន្ដេ់ តណ្ហ
ា ៦ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អារមម ណ៍ គឺ រូ រតណ្ហ
ា ១ ។េ។ ធមម តណ្ហ
ា ១ ឬ បាន្
ដេ់ តណ្ហ
ា ៣ គឺ កាមតណ្ហ
ា េវតណ្ហ
ា ន្ិ ង្វិ េវតណ្ហ
ា ចដេមាន្ការចច្កលៅតាមប្រលេទនន្
អារមម ណ៍ ៦ ជ្ជលដើ ម រហូ តរារ់ បាន្ថា មាន្ដេ់ លៅ ១០៨ ោ៉ាង្ន្ុ ោះឯង្ តណ្ហ
ា ទាំង្លន្ោះលកើ ត
មាន្ លប្ោោះមាន្លវទនាជ្ជរច្ច័ យ ។
អធិ រាយរទថា “តណ្ហ
ា លកើ តមាន្ លប្ោោះលវទនាជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀតអារមម ណ៍ណ្ហមកដេ់ គន្ល ង្ទាវរទាំង្ឡាយ

សតវ ទាំង្ឡាយបាន្លសាយ

លហើ យជ្ជសុ ខ អារមម ណ៍លនាោះក៏ រចមង្ជ្ជទី តាំង្នន្លសច្កែី ប្បាថាន លប្ោោះជ្ជទី លកើ តនន្លសច្កែី
សុ ខន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះឯង្ លទើ រលោេបាន្ថា តណ្ហ
ា រចមង្មាន្ លប្ោោះមាន្លវទនាជ្ជ
រច្ច័ យ ។
គរបីប្ជ្ជរថា កន ុង្រទថា តណ្ហ
ា លកើ តមាន្ លប្ោោះលវទនាជ្ជរច្ច័ យ លន្ោះប្បាថានយកសុ ខ
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លវទនាចតមា៉ាង្លដ្ឋយន្ិ របររិ ោយ ចតលដ្ឋយររិ ោយរចមង្អាច្លោេបាន្ថា សូ មបីទុកខ
លវទនាក៏ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ តណ្ហ
ា បាន្លដ្ឋយអាការដនទ
អន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍ចដេជ្ជទី លកើ តនន្ទុ កខ លវទនា

ោ៉ាង្លន្ោះគឺ

សតវ កាេជួ រប្រទោះ

ទុ កខ លវទនាលនាោះរចមង្ជ្ជរច្ច័ យឲ្យគិ តចសវ ង្រក

អារមម ណ៍ដនទចដេយេ់ ថា ជ្ជទី លកើ តនន្លសច្កែី សុខ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះសូ មបីទុកខ លវទនាលន្ោះ ក៏
រារ់ ថាជ្ជរច្ច័ យដេ់ តណ្ហ
ា បាន្លដ្ឋយររិ ោយលន្ោះ ច្ំ ចណក ឧលរកាខលវទនា ជ្ជធមម ជ្ជតិ សង រ់
អាការចដេសង រ់ នន្ឧលរកាខលវទនាលន្ោះ

សតវ ចដេអាប្ស័ យលហើ យ

រចមង្លកើ តលសច្កែី

រី ករាយច្ិ តតបាន្លដ្ឋយចផន កមួ យ ដូ ច្ជ្ជប្ពោះលោគាវច្រចដេបាន្ឈាន្ទី ៥ ចដេប្រប្ពឹ តត
លៅជ្ជមួ យឧលរកាខលវទនាលហើ យលប្តកអររី ករាយដូ លច្ឆនោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះអារមម ណ៍ណ្ហជ្ជទី តាំង្
នន្ឧលរកាខលវទនា សតវ ក៏ រចមង្លកើ តតណ្ហ
ា ប្បាថានន្ូ វអារមម ណ៍លនាោះ ។ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រ
ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “តណ្ហ
ា លកើ តមាន្ លប្ោោះលវទនាជ្ជរច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយោកយថា “ឧបាទាន្”
កិ លេសជ្ជលហតុ ប្រកាន្់ មាំលឈាមោះថា ឧបាទាន្ បាន្ដេ់ ឧបាទាន្ ៤ ោ៉ាង្ មាន្
កាមុ បាទាន្ជ្ជលដើ ម ចដេមាន្ោកយអធិ រាយដូ ច្លោេលហើ យកន ុង្ររិ លច្ា ទទី ៧ ឧបាទាន្ទាំង្
៤ លន្ោះ លោេលដ្ឋយសភាវៈមាន្ ២ ោ៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ គឺ តណ្ហ
ា ន្ិ ង្ទិ ដាិ គរបីប្ជ្ជរថា តណ្ហ
ា ចដេ
លខសោយកមាលំង្ លឈាមោះថា តណ្ហ
ា ន្ុ ោះឯង្, តណ្ហ
ា ចដេមាន្កមាលំង្លឈាមោះថា ឧបាទាន្ មា៉ាង្លទៀត
លសច្កែី ប្បាថានកន ុង្អារមម ណ៍ចដេមិ ន្ទាន្់ មកដេ់ លឈាមោះថា តណ្ហ
ា ដូ ច្ជ្ជការចដេលច្ឆរេូ ក
នដលៅកន ុង្ទី ង្ង្ឹតលដើ មបីន្ឹង្ច្ឆរ់ យកររស់ដូ លច្ឆនោះ,

ការកាន្់ យកអារមម ណ៍ចដេមកដេ់

លហើ យលឈាមោះថា ឧបាទាន្ ដូ ច្លច្ឆរច្ឆរ់ យកររស់ចដេនដេូ កលៅដេ់ លហើ យ ដូ លច្ឆនោះតណ្ហ
ា
មាន្ការចសវ ង្រកអារមម ណ៍ជ្ជសភាវៈ

លទើ រមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅដូ ច្កន ុង្ប្គាចដេពស់េូ ន្

លច្ញពី រន្ធ ល្ពោះមុ ខលៅកាន្់ ប្សោះទឹ ក លដើ មបីចសវ ង្រកកចង្ករដូ លច្ឆនោះ ឧបាទាន្មាន្ការប្រកាន្់ មាំ
កន ុង្អារមម ណ៍ចដេបាន្លហើ យជ្ជសភាវៈ

លទើ រមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅដូ ច្កន ុង្ប្គាចដេពស់ជួ រ
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កចង្ករចដេខលួន្កំពុង្ចសវ ង្រក

លហើ យលទើ រខាំរឹតចណន្ដូ លច្ឆនោះ

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះតណ្ហ
ា លទើ រជ្ជ

លហតុ នន្ទុ កខ លប្ោោះការចសវ ង្រក ឧបាទាន្ជ្ជលហតុ នន្ទុ កខ លប្ោោះការរកា, តណ្ហ
ា ជ្ជរដិ រកខ ន្ឹង្
លសច្កែី ប្បាថានតិ ច្ ឧបាទាន្ជ្ជរដិ រកខ ន្ឹង្លសច្កែី សលនាែស, លន្ោះគឺ លសច្កែី លផសង្គាននន្តណ្ហ
ា
ន្ឹ ង្ឧបាទាន្ (កាមុ បាទាន្) សូ មបីទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ទិ ដាិ ក៏ គរបីប្ជ្ជរោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គានថា ទិ ដាិ ចដេ
លខសោយកមាលំង្ លឈាមោះថា ទិ ដាិ ន្ុ ោះឯង្ ចដេមាន្កមាលំង្លឈាមោះថា ជ្ជឧបាទាន្ ៣ ដ៏ លសសមាន្
ទិ ដា ុបាទាន្ជ្ជលដើ ម ឧបាទាន្ទាំង្លន្ោះ រចមង្មាន្ លប្ោោះមាន្តណ្ហ
ា ជ្ជរច្ច័ យ ។
អធិ រាយរទថា “ឧបាទាន្ លកើ តមាន្ លប្ោោះតណ្ហ
ា ជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀត

សតវ ទាំង្ឡាយចដេលប្សកឃាលន្ន្ូ វអារមម ណ៍លដ្ឋយអំ ណ្ហច្តណ្ហ
ា

រចមង្ដេ់ ន្ូ វការច្ុ ោះស៊ រ់ កន ុង្រសររស់អារមម ណ៍

លហើ យដេ់ ន្ូ វការប្រកាន្់ មាំកនុង្អារមម ណ៍

ចដេបាន្មក លន្ោះគឺ ឧបាទាន្ ចដេលៅថា កាមុ បាទាន្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលទើ រលោេបាន្ថា
តណ្ហ
ា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ កាមុ បាទាន្ ។
ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន សតវ ចដេមាន្តណ្ហ
ា មាន្លសច្កែី ប្សឡាញ់ន្ូវខលួន្ ប្បាថានលសច្កែី
សួ សែី ដេ់ ខលួន្ ពួ កខលោះសាែរ់ ធម៌ ររស់សាសាែចដេមាន្ទិ ដាិ វិររិ តជ្ជលដើ មលហើ យ រចមង្លកើ ត
ទសសន្ៈទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ការប្រប្ពឹ តតចដេយេ់ លឃើ ញថាសមគួ រដេ់ ខលួន្ន្ិ ង្អន កដនទ
ទសសន្ៈ

ប្រកាន្់ មាំន្ូវមិ ច្ឆាទសសន្ៈទាំង្ឡាយចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយន្័ យថា

ជ្ជមិ ច្ឆា“ទាន្ចដេ

រុ គគេឲ្យលហើ យមិ ន្មាន្ផេ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ រចមង្លោេបាន្ថា តណ្ហ
ា ររស់
លគរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ទិ ដា បា
ុ ទាន្ ។
ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន សតវ ចដេមាន្តណ្ហ
ា ប្តូវការន្ូ វលសច្កែី សួសែី ដេ់ ខលួន្ ប្បាថានន្ូ វ
លសច្កែី ររិ សុទធ ច្ឆកសង្ារវដែ កាេសាែរ់ ធម៌ ររស់សាសាែចដេមាន្មិ ច្ឆាទិ ដាិ ន្ិ ង្កាេមិ ន្
បាន្សាែរ់ ធម៌ ររស់ប្ពោះសមាមសមព ុទធរចមង្មាន្មិ ច្ឆាទសសន្ៈ

ប្រកាន្់ មាំកនុង្រដិ រទាចដេខលួន្

ច្ូ េច្ិ តត ចដេមិ ន្ចមន្ជ្ជផល ូវនន្លសច្កែី ររិ សុទធ ច្ឆកសង្ារវដែ លឡើយ ថាជ្ជផល ូវនន្លសច្កែី
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ររិ សុទធ លដ្ឋយន្័ យថា “លសច្កែី ររិ សុទធ ច្ឆកសង្ារវដែ រចមង្មាន្លដ្ឋយសី េលន្ោះ លដ្ឋយវតត
លន្ោះ លដ្ឋយសី េន្ិ ង្វតត លន្ោះ” ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលោេបាន្ថា តណ្ហ
ា ររស់លគ
រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ សី េពវ តុបាទាន្” ដូ លច្ន ោះ ។
ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន

សតវ ទាំង្ឡាយចដេមាន្តណ្ហ
ា កន ុង្ខន្ធ ទាំង្ឡាយចដេបាន្មក

រចមង្ប្រកាន្់ មាំលដ្ឋយមិ ច្ឆាទសសន្ៈកន ុង្ខន្ធ ទាំង្លនាោះ ថាជ្ជអតាត ថាជ្ជអតត ន្ិ យ (វតថ ុចដេជ្ជរ់
លដ្ឋយអតាត) ចដេលោេបាន្ថា ជ្ជការប្រកាន្់ មាំចដេជ្ជលហតុ ឲ្យមាន្ការប្រកាន្់ ន្ូ វអតាត
ប្រកាន្់ ន្ូ វអតត ន្ិ យៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលោេបាន្ថា តណ្ហ
ា លន្ោះ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់
អតត វាទុ បាទាន្ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយោកយថា “េព”
លឈាមោះថា េព បាន្ដេ់ េព ២ ោ៉ាង្ គឺ កមម េព ន្ិ ង្ឧររតតិ េព កន ុង្េព ២ ោ៉ាង្លនាោះ
កមម ន្ុោះឯង្ ជ្ជេព លប្ោោះជ្ជចដន្លកើ តនន្ផេ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា កមម េព, កមម េព
លនាោះ មាន្ ២៩ ោ៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជកាមាវច្រកុ សេលច្តនា ៨, អកុ សេលច្តនា ១២,
មហគគ តកុ សេលច្តនា ៩ ។
ឧបាទាន្កខ ន្ធចដេលកើ តលឡើង្ លឈាមោះថា ឧររតតិ ឧររតតិ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជេព លប្ោោះលកើ តលឡើង្
គឺ លប្ោោះប្តូវកមម លធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ឧររតតិ េព បាន្ដេ់ េព ៣
គឺ កាមេព, រូ រេព ន្ិ ង្អរូ រេព ឬ បាន្ដេ់ េព ៩ គឺ ៖
េព ៣ មាន្កាមេពជ្ជលដើ ម ន្ុ ោះឯង្ ។
េព ៣ បាន្ដេ់ ឯកលវាការេព (េពចដេមាន្ខន្ធ ១) ១, ច្តុ លវាការេព (េពចដេមាន្
ខន្ធ ៤) ១ ន្ិ ង្រញ្ច លវាការេព (េពចដេមាន្ ខន្ធ ៥) ១ ។
េព ៣ បាន្ដេ់ សញ្ាី េព (េពររស់សតវ ចដេមាន្សញ្ញា) ១, អសញ្ាី េព (េពររស់
សតវ ចដេមិ ន្មាន្សញ្ញា) ១, លន្វសញ្ាី នាសញ្ាី េព (េពររស់សតវ ចដេមាន្សញ្ញាក៏ មិន្
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ចមន្ មិ ន្មាន្សញ្ញាក៏ មិន្ចមន្) ១ ។
កន ុង្ោកយថា

េព លកើ តមាន្ លប្ោោះឧបាទាន្ជ្ជរច្ច័ យលន្ោះ ប្បាថានយកទាំង្កមម េពទាំង្

ឧររតតិ េព ច្ំ ចណក កន ុង្រទថា ជ្ជតិ លកើ តមាន្ លប្ោោះេពជ្ជរច្ច័ យលន្ោះ ប្បាថានយកកមម េព
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះថា កមម េពរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ជ្ជតិ គរបីប្ជ្ជរថា ឧររតតិ េពចដេ
លកើ តប្គាដំ រូង្ ន្ុ ោះឯង្ លៅថា “ជ្ជតិ ” លប្ោោះដូ លច្ឆនោះប្រសិ ន្លរើ ន្ឹង្កាន្់ យកថា សូ មបីឧររតតិ េពក៏ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ជ្ជតិ លសាត លសច្កែី ន្ឹង្ជ្ជោ៉ាង្លន្ោះគឺ ឧររតតិ េព រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់
ឧររតតិ េព (លកើ តប្គាដំ រូង្) លៅថា ជ្ជតិ ដូ លច្ន ោះន្ុ ោះឯង្ ជ្ជការចដេមិ ន្គួ រប្បាថាន ។
អធិ រាយរទថា “េព លកើ តមាន្ លប្ោោះឧបាទាន្ជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀតសតវ ទាំង្ឡាយ កាេមាន្ឧបាទាន្ោ៉ាង្លនាោះលហើ យ រចមង្ខនោះចខនង្លធវើ កមម េអ
ខលោះ អាប្កក់ ខលោះ លដើ មបីប្រលោជន្៍ ដេ់ ការបាន្មកន្ូ វវតថ ុចដេប្រកាន្់ មាំលនាោះ ឬខនោះចខនង្ប្រករ
កន ុង្រដិ រទាចដេប្រកាន្់ មាំលនាោះ

កមម ចដេសលប្មច្លហើ យលនាោះ

រចមង្ជ្ជលហតុ ឲ្យមាន្

ឧបាទាន្កខ ន្ធលកើ តលឡើង្កន ុង្េពដនទ លប្ោោះលហតុ លនាោះ រចមង្លោេបាន្ថា លប្ោោះមាន្ឧបាទាន្
ជ្ជរច្ច័ យ លទើ រមាន្េព អធិ រាយថា េពទាំង្ ២ គឺ កមម េព ន្ិ ង្ឧររតតិ េព រចមង្មាន្លប្ោោះ
មាន្ឧបាទាន្ជ្ជរច្ច័ យ ។
អធិ រាយោកយថា “ជ្ជតិ ”
ការលកើ តលឡើង្ជ្ជប្គាដំ រូង្នន្ខន្ធ ទាំង្ឡាយ

ចដេជ្ជការបាន្ន្ូ វអតត ភាពដំ រូង្ររស់

សតវ កន ុង្កំលណើត គតិ ជ្ជលដើ មលនាោះៗ នន្ពួ កសតវ ទាំង្ឡាយលនាោះៗ លឈាមោះថា ជ្ជតិ ជ្ជតិ លន្ោះ
មាន្ លប្ោោះមាន្េព (កមម េព) ជ្ជរច្ច័ យ
អធិ រាយរទថា “ជ្ជតិ លកើ តមាន្ លប្ោោះេពជ្ជរច្ច័ យ”
ជ្ជតិ គឺ ឧររតតិ េព បាន្ដេ់ ឧបាទាន្កខ ន្ធចដេលកើ តលឡើង្ជ្ជប្គាដំ រូង្កន ុង្េពថមី រចមង្
មាន្លប្ោោះ េព គឺ កមម ចដេសលប្មច្លហើ យកន ុង្េពមុ ន្ន្ុ ោះឯង្ ។ លប្ោោះលហតុ លនាោះ រចមង្លោេ

128
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៨

បាន្ថា “ជ្ជតិ លកើ តមាន្ លប្ោោះេពជ្ជរច្ច័ យ” េពចដេជ្ជរច្ច័ យដេ់ ជ្ជតិ លន្ោះ ប្ទង្់ប្តាស់
សំ លៅយក កមម េពរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះជ្ជលហតុ ។
អធិ រាយោកយថា “ជរា មរណៈ” ជ្ជលដើ ម
ភាវៈចដេច្ឆស់ប្គាំប្គានន្អតត ភាព ចដេបាន្មកលដ្ឋយជ្ជតិ លនាោះ លឈាមោះថា ជរា ។
ការរញ្ច រ់នន្អតត ភាពចដេកំណត់ ទុ កលដ្ឋយេពមួ យន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា មរណៈ ។
លសច្កែី លប្កៀមប្កំ

(ឬការប្ជរ់ ប្សលោន្)

នន្ច្ិ តតររស់រុ គគេចដេជួ រប្រសពវ ន្ូវ

លសច្កែី វិនាស ៥ ោ៉ាង្ មាន្លសច្កែី វិនាសនន្ញតិ ជ្ជលដើ មណ្ហមួ យ លឈាមោះថា លសាកៈ ។
លសច្កែី ខសឹកខសួេ

ការទួ ញយំ លរៀររារ់ នន្រុ គគេចដេជួ រប្រសពវ ន្ូវលសច្កែី វិនាស

ទាំង្លនាោះន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា ររិ លទវៈ ។
ទុ កខ លវទនាតាមផល ូវកាយ លឈាមោះថា ទុ កខ ៈ ។
ទុ កខ លវទនាតាមផល ូវច្ិ តត លឈាមោះថា លទាមន្សសៈ ។
លសច្កែី តាន្តឹ ង្ច្ិ តត

ភាពច្លង្អៀតច្ង្អេ់ច្ិ តតោ៉ាង្ខាលំង្

ចដេទុ កខ តាមផល ូវច្ិ តតដ៏ នប្ក-

ចេង្លធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ នន្សតវ ចដេជួ រប្រសពវ ន្ូវលសច្កែី វិនាសទាំង្លនាោះន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា
ឧបាោសៈ ។
ធម៌ មាន្លសាកៈជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ លឈាមោះថា រចមង្មាន្លប្ោោះមាន្ជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យ លប្ោោះជ្ជ
អាន្ិ សង្សចដេហូ រមកអំ ពីជ្ជតិ រចមង្មាន្ដេ់ សតវ ចដេលកើ តមកលហើ យ ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយរទថា “ជរា ន្ិ ង្មរណៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យ”
មា៉ាង្លទៀត កាេមាន្ជ្ជតិ ន្ុ ោះឯង្ លទើ រមាន្ជរាមរណៈជ្ជលដើ ម លប្ោោះជរា មរណៈជ្ជលដើ ម រចមង្មាន្ដេ់ សតវ ចដេលកើ តមកលហើ យរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្ចមន្មាន្ដេ់ អន កចដេមិ ន្លកើ ត
លទើ រលោេបាន្ថា “ជរា ន្ិ ង្មរណៈ ។េ។ ឧបាោសៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យ” ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរ ភាវៈចដេធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជលដើ ម មាន្ប្រប្កតី លកើ តលឡើង្
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លដ្ឋយជ្ជរច្ច័ យដេ់ រច្ច យុរបន្ន ធម៌ លនាោះៗ តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះច្ុ ោះ ។
ោកយថា កិ រិោលកើ តមាន្នន្កង្ទុ កខ ទាង្
ំ អស់លន្ោះ មាន្លដ្ឋយប្រការដូ លច្ន ោះ លសច្កែី ថា
ការលកើ តលឡើង្ គឺ ការលកើ តនន្កង្ទុ កខ ឬការប្រជុ ំនន្ទុ កខ សុទធ ៗ គឺ មិ ន្ោយឡំលដ្ឋយលសច្កែី
សុ ខ លដ្ឋយភាពេអ លដ្ឋយភាពលទៀង្ ន្ិ ង្ភាពជ្ជអតាត គឺ ទាំង្អស់លន្ោះ រចមង្មាន្លដ្ឋយអាការ
ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ លដ្ឋយការលកើ តជ្ជរ់ តគាននន្រច្ច័ យ តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ មិ ន្ចមន្មាន្
លដ្ឋយការន្ិ មិមតររស់ប្ពោះឥសូ រជ្ជលដើ មលឡើយ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរោ៉ាង្លន្ោះថា

កន ុង្រដិ ច្ច សមុ រាទន្័ យលន្ោះ

សូ មបីប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ

សចមែ ង្ច្ំ លោោះឧរាទវារៈថា “ស្ខរទាំង្ឡាយ លកើ តមាន្ លប្ោោះអវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ ។េ។ ជរា
មរណៈ

លកើ តមាន្

លប្ោោះជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យជ្ជលដើ ម

កិ រិោលកើ តមាន្នន្កង្ទុ កខ ទាំង្អស់លន្ោះ

មាន្លដ្ឋយប្រការដូ លច្ន ោះ ” រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្មាន្សចមែ ង្ន្ិ លរាធវារៈថា “កិ រិោរេត់ លៅនន្ស្ខរ
លប្ោោះការរេត់ អវិ ជ្ជា កិ រិោរេត់ លៅនន្វិ ញ្ញាណ លប្ោោះការរេត់ នន្ស្ខរ ។េ។ កិ រិោ
រេត់ លៅនន្កង្ទុ កខ ទាំង្អស់លន្ោះ រចមង្មាន្លដ្ឋយប្រការដូ លច្ន ោះ” ក៏ ពិត លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ រណឌិត
រចមង្ដឹ ង្ន្ិ លរាធវារៈលនាោះបាន្ លដ្ឋយន្័ យថា “កាេមាន្អវិ ជ្ជា លទើ រមាន្ស្ខរ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
កាេអវិ ជ្ជារេត់ លៅ ស្ខរក៏ រចមង្រេត់ លៅជ្ជធមម តា” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ មន្ុ ោះឯង្ ។
លទសនារដិ ច្ចសមុ រាទចដេជ្ជឧរាទវារៈ ជ្ជលទសនាចដេជ្ជរដិ រកខ ច្ំលោោះឧលច្ា ទវាទ (វាទៈថាដ្ឋច្់ សូ ន្យ) ជ្ជវាទៈចដេរដិ លសធការមាន្នន្ផេលប្ោោះមាន្រច្ច័ យ, ច្ំ ចណក
ចដេជ្ជន្ិ លរាធវារៈ រចមង្ជ្ជលទសនាចដេជ្ជរដិ រកខ ច្ំលោោះសសសតវាទ (វាទៈថាលទៀង្) ជ្ជ
វាទៈចដេរដិ លសធការមិ ន្មាន្នន្ផេលប្ោោះមិ ន្មាន្រច្ច័ យ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
រដិ ច្ចសមុ រាទមាន្ ៤ ន្័ យ
ការសចមត ង្រដិ ច្ច សមុ រាទររស់ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគមាន្ ៤ ន្័ យគឺ ៖
១. ប្ទង្់សចមត ង្ពី ខាង្លដើ មលៅខាង្ច្ុ ង្ គឺ ច្ឆរ់ ពី អវិ ជ្ជារហូ តដេ់ ជរាមរណៈ លៅថា
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អាទិ ររិ លោសានាន្ុ លោមលទសនា ។
២. ប្ទង្់សចមត ង្ពី កណ្ហ
ត េលៅខាង្ច្ុ ង្ គឺ ច្ឆរ់ ពី លវទនារហូ តដេ់ ជរាមរណៈ លៅថា
មជឈររិ លោសានាន្ុ លោមលទសនា ។
៣. ប្ទង្់សចមត ង្ពី ខាង្ច្ុ ង្លៅខាង្លដើ ម គឺ ច្ឆរ់ ពី ជរាមរណៈថយមករហូ តដេ់ អវិ ជ្ជា
លៅថា ររិ លោសានាទិ រដិ លោមលទសនា ។
៤. ប្ទង្់សចមត ង្ពី កណ្ហ
ត េលៅខាង្លដើ ម គឺ ច្ឆរ់ ពី តណ្ហ
ា ថយមករហូ តដេ់ អវិ ជ្ជា លៅថា មជាទិ រដិ លោមលទសនា ។
លប្រៀរដូ ច្ជ្ជការរកវេលិ ររស់រុ រសអន ករកវេលិ លៅ ៤ នាក់ ដូ លច្ឆនោះ ។
សចមត ង្រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យទី ១
លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ កន ុង្រណ្ហ
ែ រុ រសអន ករកវេលិ ៤ នាក់ រុ រសមានក់ លឃើ ញគេ់ វេលិ មុ ន្ លទើ រ
កាត់ ប្តង្់គេ់ វេលិ លនាោះ លហើ យច្ឆរ់ ទាញវេលិ ទាំង្អស់យកលៅលប្រើ ប្បាស់កន ុង្ការ្រោ៉ាង្ណ្ហ
ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ក៏ដូលច្ឆនោះ រចមង្សចមត ង្រដិ ច្ចសមុ រាទ តាំង្ពី ខាង្លដើ មរហូ តដេ់ ខាង្
ច្ុ ង្ថា ឥតិ លខា េិ កខ លវ អវិ ជ្ជារច្ច ោ ស្ខរា ។លរ។ ជ្ជតិ រច្ច ោ ជរាមរណំ មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ស្ខរទាំង្ឡាយលកើ តមាន្ លប្ោោះអវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យ ។េ។ ជរាន្ិ ង្មរណៈលកើ តមាន្
លប្ោោះជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយប្រការដូ លច្ន ោះឯង្ (១) ។
សចមត ង្រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យទី ២
លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ កន ុង្រណ្ហ
ែ រុ រសទាំង្លនាោះ រុ រសមានក់ លឃើ ញប្តង្់កណ្ហ
ត េវេលិ មុ ន្លទើ រ
កាត់ ប្តង្់កណ្ហ
ត េ លហើ យទាញយកច្ំ ចណកខាង្លេើ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ យកលៅលប្រើ ប្បាស់កន ុង្ការ្រ
ោ៉ាង្ណ្ហ

ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគក៏ ដូលច្ឆនោះ

ប្ទង្់សចមត ង្តាំង្ពី កណ្ហ
ត េលៅរហូ តដេ់ ខាង្ច្ុ ង្ថា

តសស តំ លវទន្ំ អេិ ន្ន្រ លតា អេិ វទលតា អលជាសាយ តិ ដា លតា ឧរបជា តិ ន្ន្រិ , ោ លវទនាសុ ន្ន្រិ

(១)
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តទុ បាទាន្ំ តសសុបាទាន្រច្ច ោ េលវា េវរបច្ច ោ ជ្ជតិ ។លរ។ សមុ ទលោ លហាតិ ។ កាេលរើ
កុ មារលនាោះ លប្តកអរន្ិ ោយសរលសើ រ ប្រកាន្់ ន្ូ វលវទនាលនាោះលហើ យ ក៏ លកើ តលប្មក កាេលរើ
តលប្មកកន ុង្លវទនាទាំង្ឡាយមាន្លហើ យ ឧបាទាន្ក៏ លកើ តលឡើង្ដេ់ កុ មារលនាោះ លប្ោោះតលប្មក
លនាោះ េពលកើ តមាន្លប្ោោះឧបាទាន្ជ្ជរច្ច័ យ ជ្ជតិ លកើ តមាន្លប្ោោះេពជ្ជរច្ច័ យ ។េ។ រចមង្
មាន្លដ្ឋយលហតុ ោ៉ាង្លន្ោះ(១) ។
សចមត ង្រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យទី ៣
លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ កន ុង្រណ្ហ
ែ រុ រសទាំង្លនាោះ រុ រសមានក់ លឃើ ញច្ុ ង្វេលិ មុ ន្ លទើ រច្ឆរ់ ច្ុ ង្
ប្សាវយកវេលិ ទាំង្អស់រហូ តដេ់ គេ់ លហើ យយកលៅលប្រើ ប្បាស់កន ុង្ការ្រោ៉ាង្ណ្ហ ប្ពោះ
មាន្ប្ពោះភាគក៏ ដូលច្ឆនោះ ប្ទង្់សចមត ង្រដិ ច្ចសមុ រាទតាំង្ពី ខាង្ច្ុ ង្រហូ តដេ់ ខាង្លដើ មថា ជ្ជតិ របច្ច ោ ជរាមរណន្តិ ឥតិ លខា រលន្តំ វុ តតំ ជ្ជតិ របច្ច ោ ។លរ។ អវិ ជ្ជារច្ច ោ ស្ខរា ោកយថា
ជរាមរណៈលកើ តមាន្លប្ោោះជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យដូ លច្ន ោះលន្ោះ

។េ។

ទាំង្លយើ ង្ខ្ប្ុ ំ ពោះអង្គក៏មាន្ការ

យេ់ លឃើ ញកន ុង្ខន្ធ រញ្ច កៈន្ុ ោះោ៉ាង្លន្ោះថា ស្ខរលកើ តមាន្ លប្ោោះអវិ ជ្ជាជ្ជរច្ច័ យចដរ(២) ។
សចមត ង្រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យទី ៤
លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ កន ុង្រណ្ហ
ែ រុ រសទាំង្លនាោះ រុ រសមានក់ លឃើ ញប្តង្់កណ្ហ
ត េវេលិ មុ ន្ លទើ រ
កាត់ ប្តង្់កណ្ហ
ត េ លហើ យច្ឆរ់ ទាញប្សាវច្ុ ោះលៅខាង្លប្កាម រហូ តដេ់ គេ់

យកលៅលប្រើ

ប្បាស់កន ុង្ការ្រោ៉ាង្ណ្ហ ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគក៏ ដូលច្ឆនោះដូ ច្គាន ប្ទង្់សចមត ង្តាំង្ពី កណ្ហ
ត េរហូ ត
ដេ់ ខាង្លដើ មថា មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយអាហារទាំង្ ៤ លន្ោះមាន្អវី ជ្ជលហតុ មាន្អវី ជ្ជសមុ ទយៈ
មាន្អវី ជ្ជកំលណើត មាន្អវី ជ្ជចដន្លកើ ត ។ អាហារទាំង្ ៤ លន្ោះ មាន្តណ្ហ
ា ជ្ជលហតុ មាន្តណ្ហ
ា
ជ្ជសមុ ទយៈ មាន្តណ្ហ
ា ជ្ជកំលណើត មាន្តណ្ហ
ា ជ្ជចដន្លកើ ត ។ មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ តណ្ហ
ា លន្ោះ
មាន្អវី ជ្ជលហតុ មាន្អវី ជ្ជសមុ ទយៈ មាន្អវី ជ្ជកំលណើត មាន្អវី ជ្ជចដន្លកើ ត ។ តណ្ហ
ា មាន្

(១)

ម.មូ េ. ២២ ទំ .១៨២, (២) ម.មូ េ.២២ ទំ .១៦៦,
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លវទនាជ្ជលហតុ មាន្លវទនាជ្ជសមុ ទយៈ មាន្លវទនាជ្ជកំលណើត មាន្លវទនាជ្ជចដន្លកើ ត ។
មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ។េ។ លវទនា......ផសស.....សឡាយតន្.......នាមរូ រ.....វិ ញ្ញាណ.......
ស្ខរទាំង្ឡាយមាន្អវី ជ្ជលហតុ មាន្អវី ជ្ជសមុ ទយៈ មាន្អវី ជ្ជកំលណើត មាន្អវី ជ្ជចដន្លកើ ត ។
ស្ខរទាំង្ឡាយមាន្អវិ ជ្ជាជ្ជលហតុ មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជសមុ ទយៈ មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជកំលណើត មាន្អវិ ជ្ជា
ជ្ជចដន្លកើ ត(១) ។
សួ រថា

លប្ោោះលហតុ ដូ ច្លមែ ច្ ប្ពោះអង្គលទើ រប្ទង្់សចមត ង្ដូ លច្ន ោះ ?

លឆលើ យថា លប្ោោះរដិ ច្ចសមុ រាទជ្ជធម៌ េអលដ្ឋយជុ ំវិញ (សមន្ត េទរ កធម៌ ) ន្ិ ង្ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគលសាតក៏ ប្ទង្់ដេ់ ន្ូ វភាពឈាលសលដ្ឋយលទសនា ។
ចមន្ពិ ត រដិ ច្ចសមុ រាទចដេជ្ជធម៌ េអលដ្ឋយជុ ំវិញ (សមន្ត េទរ កធម៌ ) រចមង្ប្រប្ពឹ តត
លៅលដើ មបីច្ឆក់ ធល ុោះន្ូ វលញយយធម៌ លដ្ឋយលទសនាលនាោះន្ុ ោះឯង្ ន្ិ ង្ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ដេ់
ន្ូ វភាពឈាលសលដ្ឋយលទសនា លប្ោោះប្ទង្់ប្រករលដ្ឋយលវសារជា ញណ ៤ ន្ិ ង្រដិ សមាិ ទាញណ ៤ ន្ិ ង្ប្ទង្់ដេ់ ន្ូ វភាពេអិ តសុ ខុម (កន ុង្រដិ ច្ចសមុ រាទ) ៤ ោ៉ាង្, ប្ពោះអង្គប្ទង្់សចមត ង្
ធម៌ លដ្ឋយន្័ យលផសង្ៗ លប្ោោះប្ទង្់ដេ់ ន្ូ វភាពឈាលសលដ្ឋយលទសនាន្ុ ោះឯង្ ។
រ៉ាុ ចន្ត

កាេលរើ លោេលដ្ឋយលសច្កតី ចរល កគាននន្លទសនា

នន្រដិ ច្ច សមុ រាទលនាោះ

លទសនាណ្ហ ជ្ជលទសនាលដ្ឋយអន្ុ លោមច្ឆរ់ លផតើ មតាំង្អំ ពីលដើ ម លទសនាលនាោះរណឌិតគរបី
ប្ជ្ជរថា ជ្ជលទសនាចដេប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគ កាេប្ទង្់ពិច្ឆរណ្ហលឃើ ញន្ូ វលវលន្យយជន្ចដេ
វលង្វង្កន ុង្ការចច្កន្ូ វលហតុ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅ លទើ រប្ទង្់ប្រកាសលដើ មបីរ្ាញការប្រប្ពឹ តតលៅ
តាមលហតុ ចដេសមគួ រដេ់ ខលួន្ ន្ិ ង្លដើ មបីរ្ាញដេ់ េំ ដ្ឋរ់ នន្ការលកើ តលឡើង្ ។ លទសនា
ណ្ហ ជ្ជលទសនាលដ្ឋយរដិ លោមតាំង្អំ ពីខាង្ច្ុ ង្រគញ្ញចសលៅ លទសនាលនាោះគរបីប្ជ្ជរថាជ្ជ
លទសនាចដេប្ពោះអង្គ កាេពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញន្ូ វលោក ចដេដេ់ ន្ូ វភាពេំ បាកលដ្ឋយន្័ យ

(១)

ម.មូ េ.ភាគ២២ ទំ .១៦៤
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ជ្ជលដើ មថា “លោកលន្ោះដេ់ ន្ូ វភាពេំ បាកហន រចមង្លកើ ត រចមង្ច្ឆស់ន្ិ ង្រចមង្សាលរ់ ”(១) លទើ រ
ប្ទង្់ប្រកាសលដើ មបីរ្ាញដេ់ លហតុ នន្ទុ កខ មាន្ជរាន្ិ ង្មរណៈជ្ជលដើ មលនាោះៗ ចដេប្ពោះអង្គ
ប្ទង្់ប្តាស់ដឹ ង្លហើ យលដ្ឋយទំ ន្ង្នន្ការប្តាស់ដឹ ង្កន ុង្ច្ំ ចណកខាង្លដើ ម

។

មា៉ាង្លទៀត

លទសនាណ្ហ ជ្ជលទសនាចដេប្ទង្់សចមត ង្តាំង្ពី កណ្ហ
ត េលៅដេ់ ខាង្លដើ ម លទសនាលនាោះ
គរបីប្ជ្ជរថា

ជ្ជលទសនាចដេប្ពោះអង្គប្ទង្់ប្រកាសលដើ មបីរ្ាញេំ ដ្ឋរ់ នន្លហតុ ន្ិ ង្ផេ

ច្ឆរ់ តាំង្ពី រេ
ំ ង្អតី តអទាធលៅរហូ តដេ់ អតី តអទាធលទៀត

លដ្ឋយទំ ន្ង្ការកំណត់ តណ្ហ
ា ជ្ជ

លហតុ នន្អាហារ ។ ច្ំ ចណកលទសនាណ្ហ ជ្ជលទសនាចដេប្ទង្់សចមត ង្តាំង្ពី កណ្ហ
ត េរហូ ត
ដេ់ ទី រំ ផុត លទសនាលនាោះគរបីប្ជ្ជរថា ជ្ជលទសនាចដេប្ទង្់ប្រកាសលដើ មបីរ្ាញអនាគត
កាេច្ឆរ់ លផតើ មតាំង្ពី ការលកើ តលឡើង្នន្ធម៌ ចដេជ្ជលហតុ ររស់អនាគតអទាធកន ុង្
រច្ច ុរបន្ន កាេ ។
កន ុង្លទសនាទាំង្ ៤ លនាោះ លទសនាណ្ហចដេប្តាស់សចមត ង្លដ្ឋយអន្ុ លោមតាំង្ពី
លដើ ម លដើ មបីរ្ាញការប្រប្ពឹ តតលៅតាមលហតុ ររស់ខលួន្ដេ់ លវលន្យយជន្ចដេវលង្វង្លហតុ នន្
ការប្រប្ពឹ តតលៅ ន្ិ ង្លដើ មបីរ្ាញេំ ដ្ឋរ់ នន្ការលកើ តលឡើង្លនាោះ លទសនាលនាោះគរបីប្ជ្ជរថា
ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់តាំង្ទុ កលហើ យកន ុង្រដិ ច្ចសមុ រាទវិ េង្គ ។
សួ រថា លប្ោោះលហតុ អវី កន ុង្រដិ ច្ចសមុ រាទលន្ោះ ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគលទើ រប្តាស់អវិ ជ្ជាទុ ក
ខាង្លដើ ម សូ មបីអវិ ជ្ជាក៏ មិន្មាន្អវី ជ្ជលហតុ អវិ ជ្ជាជ្ជលហតុ ខាង្លដើ មររស់លោកដូ ច្ការតាំង្
លៅររស់ពួ ករកតិ វាទី ឬ ?
លឆលើ យថា

អវិ ជ្ជាមិ ន្ចមន្មិ ន្មាន្លហតុ លទ

លហតុ នន្អវិ ជ្ជាប្ពោះអង្គប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា

អាសវសមុ ទោ អវិ ជ្ជាសមុ ទលោ ការលកើ តលឡើង្នន្អវិ ជ្ជា លប្ោោះការលកើ តលឡើង្នន្អាសវៈ
ដូ លច្ន ោះ (អាសវៈ ជ្ជលហតុ ឲ្យអវិ ជ្ជាលកើ តលឡើង្) ។

(១)

អដា .សលមាមហវិ លនាទន្ី រដិ ច្ចសមុ រាទវិ េង្គ
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សួ រថា

ររិ ោយចដេជ្ជលហតុ លដើ មមាន្ លហតុ លនាោះបាន្ដេ់ អវី ?

លឆលើ យថា បាន្ដេ់ ភាវៈនន្អវិ ជ្ជាជ្ជប្រធាន្ររស់វដត កថា (ការលោេអំ ពីសង្ារវដត ) ។
ចមន្ពិ ត ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគកាេប្ទង្់ប្តាស់ន្ូ វវដត កថា ប្ទង្់ប្តាស់ធម៌ ២ ោ៉ាង្លធវើ ឲ្យជ្ជ
ប្រធាន្ ឬប្តាស់អវិ ជ្ជាជ្ជប្រធាន្ ដូ ច្ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា រុ រិមា េិ កខ លវ លកាដិ ន្ រញ្ញាយតិ
អវិ ជ្ជាយ ឥលតា រុ លពវ អវិ ជ្ជា នាលហាសិ អថ រច្ឆា សមា វីតិ ឯវលញ្ច តំ េិ កខ លវ វុច្ចតិ អថ ច្ រន្
រញ្ញាយតិ ឥទរបច្ច ោ អវិ ជ្ជា ចប្រថា មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ទី រំ ផុតខាង្លដើ ម ររស់អវិ ជ្ជាមិ ន្
ប្បាកដលទ អវិ ជ្ជាមិ ន្មាន្កន ុង្កាេមុ ន្អំ ពីកាេលន្ោះ ឬថា លកើ តលឡើង្កន ុង្ខាង្លប្កាយលឡើយ
លហតុ លនាោះ មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ោកយថា អវិ ជ្ជាលន្ោះ តថាគតលោេោ៉ាង្លន្ោះ ចតថា អវិ ជ្ជា
រចមង្ប្បាកដ លប្ោោះមាន្ររស់លន្ោះជ្ជរច្ច័ យ (១) ។
មា៉ាង្លទៀត ប្ទង្់ប្តាស់េវតណ្ហ
ា ជ្ជប្រធាន្ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ថា រុ រិមា េិ កខ លវ លកាដិ
ន្ រញ្ញាយតិ េវតណ្ហ
ា យ ឥលតា រុ លពវ េវតណ្ហ
ា នាលហាសិ អថ រច្ឆា សមា វី តិ ។ ឯវលញ្ចតំ
េិ កខ លវ វុ ច្ចតិ អថ ច្ រន្ រញ្ញាយតិ ឥទរបច្ច ោ េវតណ្ហ
ា មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ទី រំ ផុតខាង្លដើ ម
ររស់េវតណ្ហ
ា មិ ន្ប្បាកដលទ េវតណ្ហ
ា (លសច្កែី ប្បាថានកន ុង្េព) មិ ន្មាន្កន ុង្កាេមុ ន្អំ ពី
កាេលន្ោះ ឬថា លកើ តលឡើង្កន ុង្ខាង្លប្កាយលឡើយ លហតុ លនាោះ មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ក៏ ោកយថា
េវតណ្ហ
ា លន្ោះ តថាគតលោេោ៉ាង្លន្ោះ ចតថា េវតណ្ហ
ា រចមង្ប្បាកដ លប្ោោះមាន្ររស់លន្ោះជ្ជ
រច្ច័ យ (២) ។
សួ រថា លប្ោោះលហតុ អវី ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគកាេប្ទង្់ប្តាស់ន្ូ វវដត កថាលទើ រប្តាស់ធម៌ ២
ោ៉ាង្លន្ោះលធវើ ឲ្យជ្ជប្រធាន្ ?
លឆលើ យថា លប្ោោះធម៌ ២ ោ៉ាង្លន្ោះ ជ្ជលហតុ ពិ លសសនន្កមម ឲ្យសតវ ដេ់ សុ គតិ ឬទុ គគ តិ ។
ចមន្ពិ ត អវិ ជ្ជាជ្ជលហតុ ពិ លសសនន្កមម ចដេញុំង្សតវ ឲ្យដេ់ ទុ គគ តិ ។ លប្ោោះលហតុ អវី ? លប្ោោះ

(១)

អង្គ.ុ ទសក.៥០ ទំ .២៤៦, (២) អង្គុ.ទសក.៥០ ទំ .២៥៣
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រុ ថុជាន្ចដេប្តូវអវិ ជ្ជាប្គរសង្កត់លហើ យ

រចមង្លផតើ មលធវើ កមម ចដេញុំង្ខលួន្ឲ្យដេ់ ទុ គគ តិ ជ្ជ

អលន្ក មាន្បាណ្ហតិ បាតជ្ជលដើ ម ទាំង្ចដេមិ ន្មាន្ភាពរី ករាយច្ិ តតលប្ោោះការលៅតលរាេរាេ
លដ្ឋយកិ លេសខលោះ ន្ិ ង្នាំលសច្កែី វិនាសដេ់ ខលួន្លប្ោោះប្តូវធាលក់ លៅកាន្់ ទុ គគ តិ ខលោះ ដូ ច្លគាចដេ
ន្ឹ ង្ប្តូវសមាលរ់ ប្តូវលសច្កែី ប្គាំប្គាប្គរសង្កត់

លប្ោោះលៅតលដ្ឋយលេលើ ង្

ន្ិ ង្ប្តូវវាយលដ្ឋយ

ញញួរ រចមង្ផឹ កទឹ កលៅតសូ មបីមិន្មាន្លសច្កែី រីករាយច្ិ តត ន្ិ ង្សូ មបីនាំមកន្ូ វលសច្កែី វិនាស
ដេ់ ខលួន្ លប្ោោះភាពជ្ជអន កប្កហេ់ ប្កហាយលដ្ឋយលសច្កែី ប្គាំប្គាលនាោះ ។
ច្ំ ចណកេវតណ្ហ
ា ជ្ជលហតុ វិ លសសនន្កមម ចដេញុំង្សតវ ឲ្យដេ់ សុ គតិ

លប្ោោះលហតុ

អវី ? លប្ោោះរុ ថុជាន្ចដេប្តូវេវតណ្ហ
ា ប្គរសង្កត់លហើ យរចមង្លផតើ មលធវើ កមម ចដេញុំង្ខលួន្ឲ្យ
ដេ់ សុ គតិ ជ្ជអលន្ក

មាន្លច្តនាជ្ជលប្គឿង្លវៀរច្ឆកបាណ្ហតិ បាតជ្ជលដើ ម

ចដេមាន្ចត

លសច្កែី រីករាយច្ិ តត លប្ោោះប្បាសច្ឆកលសច្កែី លៅតលរាេរាេលដ្ឋយកិ លេស ន្ិ ង្រលនាររង្់ន្ូវ
លសច្កែី េំបាកលប្ោោះទុ កខ កនង្
ុ ទុ គគ តិ ររស់ខលួន្ លប្ោោះដេ់ ន្ូ វសុ គតិ

ដូ ច្លគាចដេបាន្លោេ

លហើ យ

ន្ិ ង្រលនាររង្់ន្ូវលសច្កែី

រចមង្ផឹ កទឹ កប្តជ្ជក់ ចដេមាន្ចតលសច្កែី រីករាយច្ិ តត

ប្គាំប្គាររស់ខលួន្ លដ្ឋយច្ំ ណង្់កនុង្ទឹ កប្តជ្ជក់ ដូ លច្ឆនោះ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត ធម៌ ចដេជ្ជប្រធាន្នន្វដត កថាលន្ោះ

កន ុង្ប្ពោះសូ ប្តខលោះប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់

សចមត ង្លទសនាចដេមាន្ធម៌ មួយជ្ជមូ េលតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? គឺ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ថា ឥតិ លខា
េិ កខ លវ អវិ ជារ
ូ ន្ិ សា ស្ខរា, ស្ខរូ រន្ិ សំ វិ ញ្ញាណំ មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ លដ្ឋយលហតុ ដូ លច្ន ោះឯង្
ស្ខរទាំង្ឡាយមាន្អវិ ជ្ជាជ្ជលហតុ វិ ញ្ញាណមាន្ស្ខរជ្ជលហតុ ជ្ជលដើ ម(១) ។ ន្័ យមា៉ាង្លទៀត
ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កជ្ជលដើ មថា ឧបាទាន្ី លយសុ េិ កខ លវ ធលមម សុ អសាទាន្ុ រសសិលនា វិ ហរលតា តណ្ហ
ា
រវឌ្ឍតិ ,

តណ្ហ
ា រច្ច ោ ឧបាទាន្ំ

មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ កាេេិ កខ ុពិច្ឆរណ្ហលឃើ ញ

ន្ូ វ

លសច្កតី លប្តកអរ កន ុង្ឧបាទាន្ី យធម៌ ទាំង្ឡាយលហើ យ តណ្ហ
ា រចមង្ច្លប្មើ ន្លឡើង្ ឧបាទាន្

(១)

សំ. ន្ិ ទាន្.៣១ ទំ .៦៨,
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លកើ តលឡើង្ លប្ោោះតណ្ហ
ា ជ្ជរច្ច័ យ (១) ។ កន ុង្ប្ពោះសូ ប្តខលោះប្ទង្់ សចមត ង្ធម៌ សូមបីទាំង្ ២ ជ្ជមូ េ
លតើ ដូ ច្លមែ ច្ គឺ ដូ ច្ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កជ្ជលដើ មថា អវិ ជ្ជាន្ី វរណសស េិ កខ លវ ោេសស តណ្ហ
ា យ
សមបយុ តត សស ឯវមយំ កាលោ សមុ ទាគលតា ។ ឥតិ អយលញ្ច វ កាលោ ពហិ ទាធ ច្ នាមរូ រំ
ឥលតថ តំ ទវ យំ ។ ទវ យំ រដិ ច្ច ផលសសោ សលឡវាយតនាន្ិ , លយហិ ផុ លដ្ឋា ោលោ សុ ខទុ កខំ
រដិ សំលវទយតិ ឯលតសំ វា អញ្ា តលរន្ មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ រុ គគេោេ ចដេមាន្អវិ ជ្ជាជ្ជ
លប្គឿង្រារាំង្ ចដេប្រករលដ្ឋយតណ្ហ
ា រចមង្មាន្កាយគឺ រដិ សន្ធិ លន្ោះ លកើ តលឡើង្ោ៉ាង្លន្ោះ
ឯង្ ដបិត ផសសៈ រចមង្លកើ តលឡើង្លប្ោោះអាប្ស័ យន្ូ វធម៌ ជ្ជគូ ៗ ន្ឹ ង្គានន្ុ ោះ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ កាយលន្ោះ
ផង្ នាមរូ រខាង្លប្ៅផង្ រុ គគេោេ ចដេផសាយតន្ៈទាំង្៦ ឬក៏ រណ្ហ
ែ ផសាយតន្ៈទាំង្
លនាោះ ណ្ហមួ យ ោេ់ ប្តូវលហើ យ រចមង្ទទួ េន្ូ វសុ ខ ន្ិ ង្ទុ កខ

(២)

។

កន ុង្រណ្ហ
ត លទសនាទាំង្លនាោះ លទសនាថា “អវិ ជ្ជារច្ច ោ ស្ខរា ស្ខរទាំង្ឡាយលកើ ត
មាន្លប្ោោះអវិ ជ្ជារច្ច័ យដូ លច្ន ោះ

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា

ជ្ជលទសនាចដេមាន្ធម៌ មួយជ្ជមូ េ

(ឯកធមម មូេិកា) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អវិ ជ្ជា ។

ការចច្កអង្គរដិ ច្ចសមុ រាទ លដ្ឋយអទាធ ៣ ជ្ជលដើ ម
កន ុង្រដិ ច្ចសមុ រាទលនាោះ គរបីប្ជ្ជរអទាធ ៣, អង្គ ១២, អាការ ២០, សន្ធិ ៣, សលង្ខរ ៤,
វដែ ៈ ៣ ន្ិ ង្មូ េ ២ លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? គឺ ៖
លឈាមោះថា អទាធ (កាេ) ៣ គឺ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ ជ្ជអតី តអទាធ ១, ជ្ជតិ ន្ិ ង្ជរាមរណៈ
ជ្ជអនាគតអទាធ ១, អង្គ ៨ ប្តង្់កណ្ហ
ែ េជ្ជរច្ច ុរបន្ន អទាធ ១ ។
លឈាមោះថា អង្គ ១២ គឺ អវិ ជ្ជា ១, ស្ខរ ១, វិ ញ្ញាណ ១, នាមរូ រ ១, សឡាយតន្ៈ ១,
ផសសៈ ១, លវទនា ១, តណ្ហ
ា ១, ឧបាទាន្ ១, េព ១, ជ្ជតិ ១, ជរាមរណៈ ១ ។

(១)
(២)

សំ . ន្ិ ទាន្.៣១ ទំ .១៨៦, (២) សំ . ន្ិ ទាន្.៣១ ទំ .៥០
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កន ុង្រដិ ច្ចសមុ រាទន្័ យលន្ោះ ោកយថា លសាកៈ ជ្ជលដើ ម ជ្ជការសចមែ ង្ន្ូ វផេ ។
មា៉ាង្លទៀត អធិ រាយបាន្ថា លដ្ឋយសពរ ថា អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរកន ុង្ទី លន្ោះ ជ្ជការកាន្់
យកតណ្ហ
ា ឧបាទាន្ ន្ិ ង្េពផង្ ន្ិ ង្លដ្ឋយន្័ យដូ ច្គានលនាោះ លដ្ឋយសពរ ថា តណ្ហ
ា ឧបាទាន្ ន្ិ ង្
េព ជ្ជការកាន្់ យកអវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរផង្ ន្ិ ង្លដ្ឋយសពរ ថា ជ្ជតិ ជរាមរណៈ ជ្ជការកាន្់ យក
ផេ ៥ គឺ វិ ញ្ញាណ, នាមរូ រ, សឡាយតន្ៈ, ផសសៈ, លវទនាផង្ន្ុ ោះឯង្ ។

អធិ រាយការចច្កអង្គរដិ ច្ចសមុ រាទលដ្ឋយអទាធ ៣ ជ្ជលដើ ម
កាេ លឈាមោះថា អទាធ លប្ោោះមាន្អតថ ថា លៅ ឬប្រប្ពឹ តតលៅ បាន្ដេ់ ប្រប្ពឹ តតលៅលរឿយៗ។
ចមន្ពិ ត រដិ ច្ចសមុ រាទលន្ោះ មាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយកាេ ៣ គឺ មាន្
ការប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្រច្ច ុរបន្ន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្លហតុ កន ុង្អតី ត គឺ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ សូ មបីលហតុ
ដនទមាន្ក៏ ពិត ចតអវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរន្ុ ោះឯង្ ជ្ជលហតុ ចដេជ្ជប្រធាន្នន្ការប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្
រច្ច ុរបន្ន លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ លទើ រលឈាមោះថាជ្ជ អតី តអទាធ គរបីប្ជ្ជរថា លដ្ឋយសពរ
ថា អទាធ ជ្ជការកាន្់ យកធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្អវិ ជ្ជាជ្ជលដើ មន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះអទាធណ្ហៗ ចដេផុ ត
ច្ឆកពី សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយមិ ន្មាន្ ។ ចមន្ពិ តកាេលោេថា អតី តអទាធ (អតី តកាេ) ជ្ជការ
លោេដេ់ សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយចដេកន្ល ង្លៅលហើ យន្ុ ោះឯង្
(អនាគតកាេ)

កាេលោេថា

ជ្ជការលោេដេ់ សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយចដេមិ ន្ទាន្់ មកដេ់

អនាគតអទាធ
ន្ិ ង្កាេ

លោេថា រច្ច រ
ុ បន្ន អទាធ (រច្ច ុរបន្ន កាេ) ជ្ជការលោេដេ់ សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយចដេកំពុង្
ប្រប្ពឹ តតលៅ ។ គរបីប្ជ្ជរថា សពរ ថា អទាធ កន ុង្ទី លន្ោះ លោេសំ លៅយកការប្រប្ពឹ តតលៅនន្
សភាវធម៌ ច្ឆរ់ តាំង្ពី រដិ សន្ធិ រហូ តដេ់ ច្ុ តិ កន ុង្េពមួ យ ។
លដ្ឋយការកំណត់ អង្គ ចដេមិ ន្ោយឡំគាន កាេអង្គគឺវិ ញ្ញាណចដេប្រប្ពឹ តតលៅប្គា
ដំ រូង្កន ុង្រច្ច ុរបន្ន េពលន្ោះ អង្គ ២ ចដេជ្ជលហតុ នន្វិ ញ្ញាណ គឺ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ ចដេមាន្មក
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មុ ន្វិ ញ្ញាណលនាោះ

រចមង្ជ្ជអង្គ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលហើ យកន ុង្អតី ត

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលោកលទើ រ

លោេថា “អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរជ្ជអតី តអទាធ” ។
មា៉ាង្លទៀត កាេជ្ជតិ គឺ ការលកើ តលឡើង្ប្គាដំ រូង្នន្ឧររតតិ េពកន ុង្អនាគត អំ ពីកមម េព
កន ុង្រច្ច ុរបន្ន ន្ិ ង្កាេជ្ជតិ មាន្លហើ យកន ុង្េពជ្ជមួ យគានន្ុ ោះឯង្ លទើ រមាន្ជរាមរណៈលនាោះជ្ជរ់
តាមមក លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលោកលទើ រលោេថា “ជ្ជតិ ន្ិ ង្ជរាមរណៈ ជ្ជអនាគតអទាធ” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា អង្គ ៨ ប្តង្់កណ្ហ
ែ េជ្ជរច្ច រ
ុ បន្ន អទាធ គឺ អង្គ ៨ មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជលដើ ម មាន្េពជ្ជ
ទី រំ ផុត ច្ឆត់ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន អទាធ លដ្ឋយអង្គ ៥ មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជលដើ ម ជ្ជផេចដេលកើ តលឡើង្កន ុង្
រច្ច ុរបន្ន លន្ោះអំ ពីលហតុ កន ុង្អតី ត ន្ិ ង្អង្គ ៥ ទាំង្លន្ោះ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យឲ្យលកើ តអង្គ ៣ មាន្តណ្ហ
ា
ឧបាទាន្ េព កន ុង្រច្ច ុរបន្ន េពជ្ជមួ យគានលន្ោះន្ុ ោះឯង្ អង្គទាំង្ ៣ លន្ោះមាន្សភាវៈជ្ជលហតុ នន្
ផេកន ុង្អនាគតតលៅ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយតាំង្សំ ណួរទុ កកន ុង្ច្ិ តតថា “សូ មបីធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្លសាកៈ ន្ិ ង្ររិ លទវៈជ្ជលដើ ម ក៏ គួ រន្ឹ ង្កំណត់ ទុ កលដ្ឋយភាពជ្ជអង្គផង្ មិ ន្ចមន្ឬ ? លហើ យលទើ រលោេថា
“ោកយថា លសាកៈជ្ជលដើ ម” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ មទុ ក ។
កន ុង្ោកយលនាោះ ោកយថា ជ្ជការសចមែ ង្ផេ គឺ ោកយថា លសាកៈជ្ជលដើ មលនាោះ ប្តឹ មចតជ្ជ
ការសចមែ ង្ផេចដេលកើ តពី ជ្ជតិ លប្ោោះជ្ជផេចដេមាន្ជ្ជរ់ តាមជ្ជតិ មក មិ ន្ចមន្ផេ
ចដេលៅថា មុ ខយផេ (ផេលដ្ឋយប្តង្់) គឺ មិ ន្ចមន្ជ្ជធម៌ ចដេរច្ច័ យណ្ហមួ យលធវើ ឲ្យ
លកើ តលឡើង្លដ្ឋយចឡកដូ ច្អង្គលប្ៅពី លន្ោះលទ លប្ោោះលហតុ លនាោះឯង្ លោកលទើ រមិ ន្កំណត់ ទុ ក
លដ្ឋយភាពជ្ជអង្គមួយលដ្ឋយចឡក ។
សួ រថា ប្រសិ ន្លរើ លសាកៈជ្ជលដើ ម មិ ន្ចមន្ជ្ជអង្គមួយលដ្ឋយចឡក ដូ ច្ចដេលោេ
លនាោះលសាត លរើ ដូលច្ឆនោះ ប្ពោះអង្គប្ទង្់ប្តាស់ធម៌ មាន្លសាកៈជ្ជលដើ មទុ ក លដើ មបីប្រលោជន្៍ អវី ?
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លឆលើ យថា ប្ទង្់ប្តាស់ធម៌ មាន្លសាកៈជ្ជលដើ ម

ទុ កលដើ មបីសចមែ ង្ការមិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈនន្

េវច្ប្ក ចមន្ពិ ត អវិ ជ្ជា សលប្មច្ពី ធម៌ មាន្លសាកៈជ្ជលដើ ម លប្ោោះធម៌ មាន្លសាកៈជ្ជលដើ មលនាោះ
ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយអវិ ជ្ជា មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជមូ េ អវិ ជ្ជាចដេលកើ តលឡើង្កន ុង្ប្គាមាន្លសាកៈ ជ្ជ
លដើ មលនាោះ

ក៏ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ស្ខរ

ស្ខរក៏ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ វិ ញ្ញាណោ៉ាង្លន្ោះ

ជ្ជលដើ ម តលៅលទៀត េវច្ប្កក៏ វិេលៅោ៉ាង្លនាោះន្ុ ោះឯង្លទៀត លប្ោោះដូ លច្ឆនោះធម៌ មាន្លសាកៈ
ជ្ជលដើ ម សូ មបីមិន្ចមន្ជ្ជអង្គ រដិ ច្ចសមុ រាទលដ្ឋយប្តង្់ ប្ទង្់ក៏ប្តាស់ទុ កលដើ មបីប្រលោជន្៍
ដូ ច្លោេមកលន្ោះ ។
ោកយថា លដ្ឋយសពរ ថា អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ ជ្ជការកាន្់ យកតណ្ហ
ា ឧបាទាន្ ន្ិ ង្េពផង្
លសច្កែី ថា កន ុង្អតី តអទាធលនាោះ លដ្ឋយសពរ ថា អវិ ជ្ជាលនាោះ ជ្ជការកាន្់ យកតណ្ហ
ា ន្ិ ង្ឧបាទាន្
ផង្ លប្ោោះមាន្សភាវៈជ្ជកិ លេសចដេន្ឹ ង្ប្តូវមាន្កន ុង្ច្ិ តតសនាែន្ជ្ជមួ យគាន លដ្ឋយលហតុ ថា
សតវ ចដេមាន្អវិ ជ្ជាចតមា៉ាង្មិ ន្មាន្តណ្ហ
ា ន្ិ ង្ឧបាទាន្លនាោះមិ ន្មាន្លឡើយ លដ្ឋយសពរ ថា
ស្ខរ ជ្ជការកាន្់ យកេព គឺ កមម េពផង្ លប្ោោះមាន្សភាវៈជ្ជលច្តនាកមម ចដេលធវើ វិ បាកឲ្យ
លកើ តដូ ច្គាន លច្តនាកន ុង្អតី តចដេលធវើ វិបាកឲ្យលកើ តកន ុង្រច្ច ុរបន្ន លៅថា ស្ខរ លច្តនាកន ុង្
រច្ច ុរបន្ន ចដេលធវើ វិបាកឲ្យលកើ តកន ុង្អនាគត លៅថា េព (កមម េព) ។
ោកយថា លដ្ឋយន្័ យដូ ច្គាន ។េ។ ជ្ជការកាន្់ យកអវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ លសច្កែី ថា លដ្ឋយ
ន្័ យដូ ច្គាន លោេគឺ ភាពជ្ជធម៌ ចដេមាន្សភាវៈជ្ជកិ លេសដូ ច្គាន ន្ិ ង្ភាពជ្ជធម៌ ចដេមាន្
សភាវៈជ្ជលច្តនាដូ ច្គាន លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ កាេកាន្់ យក តណ្ហ
ា ឧបាទាន្ ន្ិ ង្េពលហើ យ ក៏
ជ្ជការកាន្់ យកអវិ ជ្ជាន្ិ ង្ស្ខរផង្ចដរ ។
ជ្ជតិ ជរាមរណៈ ចដេជ្ជអនាគតអទាធ បាន្ដេ់ ផេ ៥ មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជលដើ មន្ុ ោះឯង្
លប្ោោះធម៌ ចដេលកើ តប្គាដំ រូង្កន ុង្េពថមី លឈាមោះថា ជ្ជតិ ចដេដេ់ ន្ូ វការច្ឆស់ប្គាំប្គាកន ុង្
កាេតមក លឈាមោះថា ជរា ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វការវិ នាសលៅកន ុង្កាេទី រំ ផុត លឈាមោះថា មរណៈ លនាោះ
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ចដេផុ តលៅអំ ពីផេ ៥ មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជលដើ មលន្ោះ មិ ន្មាន្លឡើយ ។

គាថាសចមែ ង្ អាការ ២០ សន្ធិ ៣ សលង្ខរ ៤

ចប្រថា

អតី លត លហតលវា រញ្ច

ឥទាន្ិ ផេរញ្ច កំ

ឥទាន្ិ លហតលវា រញ្ច

អាយតឹ ផេរញ្ច កំ ។

លហតុ ៥ រចមង្មាន្កន ុង្អតី ត,

ផេ ៥ រចមង្មាន្កន ុង្រច្ច ុរបន្ន ,

លហតុ ៥ រចមង្មាន្កន ុង្រច្ច ុរបន្ន ,

ផេ ៥ រចមង្មាន្កន ុង្អនាគត ដូ លច្ន ោះ ។

អាការ ២០ សន្ធិ ៣ ន្ិ ង្សលង្ខរ ៤ រចមង្មាន្តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរ វដែ ៈ ៣ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ អវិ ជ្ជា តណ្ហ
ា ន្ិ ង្ឧបាទាន្ ច្ឆត់ ជ្ជកិ លេសវដែ ៈ១,
ច្ំ ចណកមួ យនន្េពចដេលៅថា កមម េព ន្ិ ង្ស្ខរច្ឆត់ ជ្ជកមម វដែ ៈ ១, ច្ំ ចណកមួ យនន្េព
ចដេលៅថា ឧររតតិ េព ន្ិ ង្ធម៌ ដ៏លសស ច្ឆត់ ជ្ជវិ បាកវដែ ៈ ១ ដូ លច្ន ោះ ។
គរបីប្ជ្ជរមូ េ មាន្ ២ គឺ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្តណ្ហ
ា ។
អធិ រាយគាថា
ោកយថា លហតុ ៥ រចមង្មាន្កន ង្
ុ អតី ត គឺ លហតុ ចដេលកើ តលហើ យកន ុង្អតី តេព ចដេជ្ជ
រច្ច័ យដេ់ ផេកន ុង្រច្ច ុរបន្ន មាន្ ៥ ោ៉ាង្ គឺ លហតុ ២ បាន្ដេ់ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ ចដេប្ទង្់
ប្តាស់កំណត់ ទុ កលដ្ឋយប្តង្់ ន្ិ ង្លហតុ ៣ បាន្ដេ់ តណ្ហ
ា ឧបាទាន្ ន្ិ ង្េព ចដេបាន្កាន្់
យកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការសលគ្គោះ លដ្ឋយមាន្សភាវជ្ជកិ លេសដូ ច្គាន ន្ិ ង្ជ្ជកមម (កមម េព) ដូ ច្
គាន ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ។
ោកយថា ផេ ៥ រចមង្មាន្កន ង្
ុ រច្ច រ
ុ បន្ន គឺ ផេ ៥ មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជលដើ ម ចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះមាន្អតី តលហតុ ៥ ដូ ច្លោេលនាោះជ្ជរច្ច័ យ រចមង្មាន្កន ុង្រច្ច ុរបន្ន លន្ោះ ។
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ោកយថា លហតុ ៥ រចមង្មាន្កន ង្
ុ រច្ច រ
ុ បន្ន គឺ លហតុ ៥ ចដេជ្ជរច្ច័ យដេ់ ផេកន ុង្
អនាគតបាន្ដេ់ លហតុ ៣ គឺ តណ្ហ
ា ឧបាទាន្ ន្ិ ង្េព (កមម េព) ចដេប្ទង្់ប្តាស់កំណត់ ទុ ក
លដ្ឋយប្តង្់ ន្ិ ង្លហតុ ២ គឺ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កលដ្ឋយការសលគ្គោះ តាម
ន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ រចមង្មាន្កន ុង្រច្ច ុរបន្ន ។
សួ រថា កន ុង្េពជ្ជមួ យគាន កាេលោេដេ់ ស្ខរលហើ យ ប្រលោជន្៍ អវីលដ្ឋយការលោេ
ដេ់ េព (កមម េព) លទៀត ឬ លោេដេ់ េពលហើ យ ប្រលោជន្៍ អវីលដ្ឋយការលោេដេ់ ស្ខរ
លទៀត លប្ោោះថាមាន្សភាវៈដូ ច្គាន គឺ លច្តនាកមម ន្ុោះឯង្ ។
លឆលើ យថា លច្តនាកន ុង្ជវន្ខណៈទី ៧ ចដេជ្ជឧររជា លវទន្ី យកមម ឲ្យវិ បាករដិ សន្ធិ វិ ញ្ញាណកន ុង្េពរនាររ់ លៅ លឈាមោះថា កមម េព ។ ច្ំ ចណក លច្តនាកន ុង្ជវន្ខណៈទី ១ ដេ់ ទី ៦
ចដេជ្ជអាលសវន្របច្ច័ យឲ្យលច្តនាកន ុង្ជវន្ខណៈទី

៧ មាន្កមាលំង្អាច្ឲ្យវិ បាករដិ សន្ធិ -

វិ ញ្ញាណឲ្យលកើ តលឡើង្កន ុង្េពរនាររ់ លៅ លឈាមោះថា ស្ខរ ចដេលោកលៅថា អាយូ ហន្ស្ខរ ស្ខរចដេប្រមូ េមក លសច្កែី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេលោកលោេទុ កថា “ឯកាវជា លន្សុ
វា ឆសុ ជវលន្សុ លច្តនា អាយូ ហន្ស្ខរា នាម, សតត មា លច្តនា

េលវា”(១) ចប្រថា

កន ុង្រណ្ហ
ែ ជវន្ចដេមាន្អាវជា ន្ចតមួ យទាំង្ឡាយ លច្តនាកន ុង្ជវន្ ៦ ខណៈ លឈាមោះថា
អាយូ ហន្ស្ខរ លច្តនាខណៈទី ៧ លឈាមោះថា េព” ដូ លច្ន ោះ ។ សូ មបីកនុង្ប្គាចដេលច្តនាខណៈ
ទី ២ ដេ់ ទី ៦ ជ្ជអររាររលវទន្ី យកមម មាន្លច្តនាខណៈទី ១ ដេ់ ទី ៥ ជ្ជអាលសវន្របច្ច័ យ
ញុំង្វិ បាករដិ សន្ធិ ឲ្យលកើ តលឡើង្កន ុង្េព ច្ឆរ់ តាំង្អំ ពីេពទី ៣ ជ្ជលដើ មលៅ គរបីប្ជ្ជរតាម
ន្័ យលន្ោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះរណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា កន ុង្េពជ្ជមួ យគាន ស្ខរ ន្ិ ង្េព សូ មបីមាន្
សភាវៈជ្ជលច្តនាដូ ច្គាន

ក៏ មាន្លសច្កែី លផសង្គានលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការប្រប្ពឹ តតលៅតាមប្រការ

ដូ ច្លោេមកលន្ោះ ។

(១)

សលមាមហវិ លនាទន្ី ៤៩ ទំ .៣៨១(ពុ ទធិករណឌិតសភា)

142
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៨

ោកយថា ផេ ៥ រចមង្មាន្កន ង្
ុ អនាគត គឺ ផេ ៥ មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជលដើ មចដេប្ទង្់ប្តាស់
រួ មទុ កលដ្ឋយសពរ ថា ជ្ជតិ ជរាមរណៈ រចមង្មាន្កន ុង្អនាគត លប្ោោះមាន្រច្ច ុរបន្ន លហតុ ៥
ោ៉ាង្ ដូ ច្ចដេលោេមកលហើ យលនាោះ ជ្ជរច្ច័ យ ។
អាការ ២០ ោ៉ាង្ រចមង្មាន្ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ ។
លហតុ កន ុង្អតី តជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា អាការ លប្ោោះមាន្លសច្កែី ថា ចដេរណឌិតចច្ក គឺ
ចរង្ចច្កមួ យៗ ជ្ជ ៥ កន ុង្ឋាន្ៈលនាោះៗ គឺ កនុង្ឋាន្ៈ ជ្ជលហតុ អតី តជ្ជលដើ មន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះលហតុ
លនាោះ លោកលទើ រលោេថា អាការ ២០ ។
ោកយថា សន្ធិ ៣ ចប្រថា ទី តភាារ់ ៣ កចន្ល ង្ សន្ធិ លនាោះមាន្ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
- ទី តភាារ់ គានរវាង្ស្ខរជ្ជមួ យន្ឹ ង្រដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ ជ្ជសន្ធិ មួយ លឈាមោះថា លហតុ ផេសន្ធិ ។
- ទី តភាារ់ គានរវាង្លវទនាជ្ជមួ យន្ឹ ង្តណ្ហ
ា ជ្ជសន្ធិ មួយ លឈាមោះថា ផេលហតុ សន្ធិ ។
- ទី តភាារ់ គានរវាង្េពជ្ជមួ យន្ឹ ង្ជ្ជតិ ជ្ជសន្ធិ មួយ លឈាមោះថា លហតុ ផេសន្ធិ ។ សន្ធិ មាន្
៣ ោ៉ាង្ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
គរបីប្ជ្ជរថា លប្ោោះមាន្សន្ធិ ន្ុោះឯង្ លទើ រមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅមិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈនន្សង្ារវដែ ចមន្ពិ ត កន ុង្រណ្ហ
ែ សន្ធិ ទាំង្លន្ោះ សន្ធិ ដំរូង្ ជ្ជការតភាារ់ ផេ គឺ រដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ ជ្ជមួ យ
ន្ឹ ង្លហតុ

គឺ ស្ខរ លប្ោោះផេកន ុង្រច្ច ុរបន្ន រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅមិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈ ក៏ លប្ោោះលហតុ

អតី ត ។
ច្ំ ចណក សន្ធិ ទី ២ ជ្ជការតភាារ់ លហតុ គឺ តណ្ហ
ា ជ្ជមួ យន្ឹ ង្ផេ គឺ លវទនា លប្ោោះ
លហតុ ន្ឹ ង្មាន្តលៅលទៀតបាន្

ក៏ លប្ោោះផេលៅមិ ន្ទាន្់ កំណត់ ដឹ ង្បាន្រហូ តអស់អាសវៈ

ចមន្ពិ ត ធម៌ សូ មបីជ្ជផេ ក៏ លៅមាន្ភាពជ្ជរច្ច័ យដេ់ ធម៌ ចដេជ្ជលហតុ បាន្លទៀតលដ្ឋយ
អាការមា៉ាង្ ។
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សន្ធិ ទី ៣ ជ្ជការតភាារ់ ផេ គឺ រដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ ចដេមកលដ្ឋយសពរ ថា ជ្ជតិ ជ្ជមួ យ
ន្ឹ ង្លហតុ គឺ េព (កមម េព) លប្ោោះផេកន ុង្អនាគតន្ឹ ង្មាន្តលៅលទៀតបាន្ ក៏ លប្ោោះលហតុ កន ុង្
រច្ច ុរបន្ន ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ធម៌ ចដេរូ ររួ មច្ូ េជ្ជពួ កលហតុ ដូ ច្គាន

ន្ិ ង្ធម៌ ចដេរូ ររួ មច្ូ េជ្ជពួ កផេដូ ច្គាន

លដ្ឋយការកំណត់ ទុ កលដ្ឋយកាេ ចដេជ្ជអតី ត ន្ិ ង្រច្ច ុរបន្ន លឈាមោះថា សលង្ខរ លប្ោោះមាន្
លសច្កែី ថា ជ្ជការរូ ររួ ម (រំ ប្ពួញ) កន ុង្អដា កថាខលោះលៅថា សង្គហៈ ។
សលង្ខរលនាោះ មាន្ ៤ គឺ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ស្ខរ ចដេជ្ជលហតុ អតី ត ជ្ជសលង្ខ រ១, វិ ញ្ញាណ
នាមរូ រ សឡាយតន្ៈ ផសសៈ លវទនា ចដេជ្ជផេកន ុង្រច្ច ុរបន្ន ជ្ជសលង្ខ រ១, តណ្ហ
ា ឧបាទាន្
ន្ិ ង្េព ចដេជ្ជលហតុ កន ុង្រច្ច ុរបន្ន ជ្ជសលង្ខ រ១, ជ្ជតិ ជរាមរណៈ ចដេជ្ជផេកន ុង្អនាគត
ជ្ជសលង្ខរ១, សលង្ខ រមាន្ ៤ ោ៉ាង្ ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា គរបីប្ជ្ជរវដែ ៈ ៣ លសច្កែី ថា ការវិ េលៅមិ ន្ឈរ់ ឈរនន្ធម៌ ទាំង្ឡាយ
លដ្ឋយការលកើ តជ្ជរ់ តគាននន្លហតុ ន្ិ ង្ផេ ដូ ច្កង្់រលទោះចដេវិ េលៅ លឈាមោះថា វដែ ៈ វដែ ៈលនាោះ
កាេដកន្ូ វសមម តិ សតវ រុ គគេលច្ញលហើ យ បាន្ដេ់ ធម៌ ៣ ោ៉ាង្ គឺ កិ លេស កមម ន្ិ ង្វិ បាក
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា គរបីប្ជ្ជរវដែ ៈ ៣ ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា អវិ ជ្ជា តណ្ហ
ា ឧបាទាន្ ច្ឆត់ ជ្ជកិ លេសវដែ ៈ លសច្កែី ថា ធម៌ ទាំង្លន្ោះ ជ្ជកិ លេស
ផង្ ជ្ជវដែ ៈផង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ខលួន្ឯង្វិ េលៅ គឺ ប្រប្ពឹ តតលៅលរឿយៗ លហើ យក៏ ញុំង្ធម៌ ដនទ
ចដេជ្ជអន កលធវើ ផេឲ្យលកើ តលឡើង្រួ មគានជ្ជមួ យខលួន្ (គឺ ស្ខរន្ិ ង្កមម េព) ឲ្យវិ េលៅ គឺ ឲ្យ
ប្រប្ពឹ តតលៅតាមអំ ណ្ហច្ររស់ខលួន្ផង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ធម៌ មាន្អវិ ជ្ជាជ្ជលដើ ម លទើ រលឈាមោះថា
ជ្ជកិ លេសវដែ ៈ ។
ោកយថា ច្ំ ចណកមួ យនន្េព ចដេលៅថាកមម េព ន្ិ ង្ស្ខរ ច្ឆត់ ជ្ជកមម វដែ ៈ លសច្កែី
ថា កន ុង្េពទាំង្ ២ គឺ កមម េព ន្ិ ង្ឧររតតិ េព កមម េពរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ន្ិ ង្ស្ខរច្ឆត់ ជ្ជ កមម វដែ ៈ
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លប្ោោះខលួន្ឯង្វិ េលៅតាមកមាលំង្ររស់កិ លេសវដែ ៈ អន កលធវើ ផេឲ្យលកើ តលឡើង្រួ មគានជ្ជមួ យខលួន្
ទាំង្លនាោះលហើ យ រចមង្ញុំង្ធម៌ ដនទចដេជ្ជផេឲ្យវិ េលៅតាមខលួន្ផង្ ។
ោកយថា ច្ំ ចណកមួ យនន្េពចដេលៅថា ឧររតតិ េព ន្ិ ង្ធម៌ ដ៏លសស ច្ឆត់ ជ្ជវិ បាកវដែ ៈ លសច្កែី ថា ឧររតតិ េព គឺ ឧបាទាន្កខ ន្ធ ៥ លោេគឺ ផេ ៥ មាន្វិ ញ្ញាណ នាមរូ រ ជ្ជលដើ ម
កន ុង្រច្ច ុរបន្ន ចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះកមម កនុង្អតី ត ន្ិ ង្ផេទាំង្ ៥ លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ កន ុង្អនាគត
ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កលដ្ឋយោកយថា ជ្ជតិ ជរាមរណៈ ចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះកមម កនុង្រច្ច ុរបន្ន
ច្ឆត់ ជ្ជ
លនាោះផង្

វិ បាកវដែ ៈ

លប្ោោះជ្ជវិ បាកវិ ញ្ញាណ

ន្ិ ង្ជ្ជធម៌ ចដេមាន្មកតាមរដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ

ទាំង្វិ េលៅតាមកមាលំង្នន្កិ លេសវដែ ៈ

ន្ិ ង្កមម វដែ ៈលហើ យរចមង្ជ្ជរច្ច័ យញុំង្

កិ លេសវដែ ៈន្ិ ង្កមម វដែ ៈ ឲ្យវិ េតលៅលទៀតផង្ ។
ោកយថា គរបីប្ជ្ជរមូ េ ២ គឺ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្តណ្ហ
ា លសច្កែី ថា មូ េគឺ ឫសគេ់ នន្វដែ ៈចដេ
មាន្លៅដរារណ្ហ

រចមង្ញុំង្វដែ ៈឲ្យវិ េលៅដរារលនាោះ

គរបីប្ជ្ជរថា

អវិ ជ្ជាជ្ជមូ េនន្

វដែ ៈកន ុង្អតី ត ច្ំ ចណកតណ្ហ
ា ជ្ជមូ េនន្វដែ ៈកន ុង្អនាគត លដ្ឋយលហតុ ថា ការប្រប្ពឹ តតលៅនន្
វដែ ៈកន ុង្អតី តចដេកន្ល ង្លៅលហើ យមិ ន្ប្បាកដច្ាស់ លប្ោោះលហតុ ចដេកន្ល ង្លៅលហើ យន្ុ ោះឯង្
រណឌិតរចមង្ប្ជ្ជរប្តឹ មចតថា

វដែ ៈកន ុង្អតី តចដេប្រប្ពឹ តតលៅលហើ យដ៏ លប្ច្ើ ន្ន្ុ ោះឯង្

ប្រប្ពឹ តតលៅលប្ោោះសតវ ចដេមិ ន្មាន្ញណដឹ ង្ន្ូ វសច្ច ធម៌ តាមលសច្កែី ពិត

រចមង្

ន្ឹ ង្ប្រសិ ន្លរើ

មាន្ ក៏ រចមង្ដកការមិ ន្ដឹ ង្គឺ អវិ ជ្ជាលច្ញបាន្ វដែ ៈក៏ រចមង្ឈរ់ ប្រប្ពឹ តតលៅ រចមង្មិ ន្ជ្ជរ់ ត
គានមករហូ តដេ់ រច្ច ុរបន្ន លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ សូ មបីកាេមូ េដនទ គឺ តណ្ហ
ា ន្ឹ ង្មាន្លៅក៏ លដ្ឋយ
លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ សប្មារ់ ការប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អតី ត គួ រន្ឹ ង្លោេដេ់ មូ េ គឺ អវិ ជ្ជា ន្ុ ោះឯង្
ច្ំ ចណក ការប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្រច្ច ុរបន្ន តណ្ហ
ា មាន្លសច្កែី វិច្ិប្តលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជរូ រតណ្ហ
ា ខល ោះ
ជ្ជសទរ តណ្ហ
ា ខលោះ ជ្ជលដើ ម អាការប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការខនោះចខនង្ន្ូ វកមម ចដេនាំមកន្ូ វ
ការប្រប្ពឹ តតលៅមិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈនន្វដែ ៈររស់តណ្ហ
ា លទើ រប្បាកដច្ាស់ជ្ជង្អវិ ជ្ជាចដេមិ ន្មាន្
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លសច្កែី វិច្ិប្ត លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ សប្មារ់ ការប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្រច្ច ុរបន្ន សូ មបីកាេអវិ ជ្ជាលៅមាន្ក៏
លដ្ឋយ ក៏ គួរន្ឹ ង្លោេថា តណ្ហ
ា ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជមូ េនន្វដែ ៈដូ លច្ន ោះ ។
គាថារួ ររួ មការប្រប្ពឹ តតលៅនន្ វដែ ៈ
លតសលមវ ច្ មូ ោន្ំ

ន្ិ លរាលធន្ ន្ិ រុជឈតិ

ជរាមរណមុ ច្ឆាយ

រី ឡតា
ិ ន្មេិ ណាលសា

អាសវាន្ំ សមុ រាទា

អវិ ជ្ជា ច្ រវឌ្ឍតិ

វដែ មាវទធ មិ លច្ច វំ

លតេូ មិ កនាទិ កំ

រដិ ច្ចសមុ រាលទាតិ

រដា លរសិ មហាមុ ន្ិ ។

ចប្រថា វដែ ៈ រចមង្រេត់ លៅ លប្ោោះការរេត់ លៅនន្មូ េទាំង្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្, អវិ ជ្ជា រចមង្
ច្លប្មើ ន្ដេ់ សតវ ទាំង្ឡាយចដេប្តូវលសច្កែី វលង្វង្ គឺ ជរា ន្ិ ង្មរណៈលរៀតលរៀន្លរឿយៗ
លប្ោោះការលកើ តលឡើង្ប្ពមនន្អាសវៈទាំង្ឡាយ ប្ពោះមហាមុ ន្ីជ្ជមាចស់ប្ទង្់រញ្ា តតិវដែ ៈចដេមិ ន្
ដ្ឋច្់ រយៈ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្េូ មិ ៣ មិ ន្មាន្ទី រំ ផុតខាង្លដើ ម តាមប្រការដូ ច្លោេមក
លន្ោះថា “រដិ ច្ចសមុ រាទ” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយគាថា
វដែ ៈរចមង្រេត់ លៅ លប្ោោះការរេត់ លៅ គឺ លប្ោោះដេ់ ន្ូ វការលកើ តលឡើង្មិ ន្បាន្ ជ្ជ
ធមម តានន្មូ េររស់វដែ ៈ លោេគឺ អវិ ជ្ជា ន្ិ ង្តណ្ហ
ា ទាំង្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ គរបីប្ជ្ជរថា លដ្ឋយោកយ
ថា “តណ្ហ
ា ” ជ្ជការសលគ្គោះឧបាទាន្ផង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ឧបាទាន្លនាោះ គឺ តណ្ហ
ា ចដេមាន្
កមាលំង្ន្ុ ោះឯង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ការច្ឆក់ ធល ុោះន្ូ វសច្ច ៈ លដ្ឋយភាពជ្ជរច្ច័ យដេ់ ការរេត់ លៅ
ជ្ជរ់ តគានោ៉ាង្លន្ោះ គឺ កាេអវិ ជ្ជា ន្ិ ង្តណ្ហ
ា ចដេជ្ជកិ លេសវដែ ៈរេត់ លៅ ធម៌ ចដេជ្ជពួ ក
កមម វដែ ៈ គឺ ស្ខរ ន្ិ ង្េពចដេមាន្កិ លេសវដែ ៈលនាោះជ្ជរច្ច័ យ រចមង្ដេ់ ន្ូ វការរេត់ លៅ
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កាេកមម វដែ ៈរេត់ លៅ ធម៌ ចដេជ្ជពួ កវិ បាកវដែ ៈ មាន្វិ ញ្ញាណជ្ជលដើ ម ចដេមាន្កមម វដែ ៈ
លនាោះជ្ជរច្ច័ យ ក៏ រចមង្ដេ់ ន្ូ វការរេត់ លៅ ។
សតវ ចដេលកើ តមកប្តូវទុ កខ ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ជរា ពាធិ មរណៈ ជ្ជលដើ មប្គរសង្កត់
លហើ យ រចមង្លកើ តលសាកៈររិ លទវៈជ្ជលដើ ម លសច្កែី លនាោះ លឈាមោះថា ការសន្សំអវិ ជ្ជា លប្ោោះ
លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ ម រចមង្មាន្ដេ់ មន្ុ សសេង ង្់ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ លដ្ឋយអវិ ជ្ជា ឬថា កាេ
មាន្លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ មលនាោះលកើ តលឡើង្ រចមង្តាំង្លៅកន ុង្ឋាន្ៈ្ងយពី វិ ជ្ជា គឺ ញណចដេ
ដឹ ង្ន្ូ វសច្ច ធម៌ លសច្កែី លន្ោះរារ់ ថា ជ្ជការសន្សំអវិ ជ្ជាន្ុ ោះឯង្ ។
លរើ ន្ឹង្សួ រថា លប្ោោះលហតុ អវី កាេប្តូវទុ កខ ធម៌ ទាំង្លន្ោះោេ់ ប្តូវលហើ យ លទើ រលសច្កែី
លសាកជ្ជលដើ មលកើ តលឡើង្មក ?
លឆលើ យថា លប្ោោះមាន្អាសវៈទាំង្ឡាយជ្ជឧរន្ិ សស័យន្ុ ោះឯង្ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
កាេមាន្លសច្កែី ប្ោត់ ប្បាសពី វតថ ុកាម

មាន្រូ រ សំ លឡង្

ចដេគួ រប្បាថានជ្ជលដើ ម

លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ មរចមង្លកើ តលឡើង្ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ រចមង្លោេបាន្ថា លសច្កែី លសាក
ជ្ជលដើ ម រចមង្មាន្ លប្ោោះមាន្កាមាសវៈជ្ជរច្ច័ យ លសច្កែី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ ក
ថា “កាមលតា ជ្ជយតី លសាលកា(១) លសច្កែី លសាកលកើ តអំ ពីតលប្មក” ដូ លច្ន ោះ ។
មា៉ាង្លទៀតសតវ ចដេមាន្

េវាសវៈ

លប្តកអរន្ូ វភាពជ្ជររស់លទៀង្

កាេស្ខរ

ទាំង្ឡាយប្បាកដលហើ យថា មិ ន្ចមន្ជ្ជវតថ ុចដេលទៀង្ទាត់ រចមង្លកើ តលសច្កែី លសាកជ្ជលដើ ម
ដូ ច្ចដេពួ កលទវតាទាំង្ឡាយ កាេរុ ពវន្ិមិតត ៥ ោ៉ាង្មាន្ភាវៈចដេរាង្កាយអស់រសមី លៅ
ជ្ជលដើ មប្បាកដ ចដេជ្ជលប្គឿង្សចមែ ង្ថា ខលួន្ន្ឹ ង្ច្ុ តិកន ុង្លវោមិ ន្យូ រមិ ន្្រ់ លន្ោះលហើ យ
រចមង្លកើ តលសច្កែី លសាកលៅ

ខាលច្ច្ំ លោោះមរណៈជ្ជលដើ មដូ លច្ឆនោះ

លប្ោោះលហតុ លនាោះរចមង្

លោេបាន្ថា លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ ម រចមង្លកើ តមាន្សូ មបីអំពីេវាសវៈ ។

(១)

រិ .៥២ ទំ .៦៦
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មា៉ាង្លទៀត លប្ោោះលហតុ ចដេមាន្ទិ ដ្ឋាសវៈ ថា “រូ រជ្ជររស់អាតាមអញ អាតាមអញជ្ជ
រូ រ” ជ្ជលដើ ម លទើ រលកើ តលសច្កែី ប្សឡាញ់កនុង្ខន្ធ ទាំង្ឡាយចដេយេ់ លឃើ ញថា ជ្ជអាតាមអញ
លនាោះ កាេខន្ធ ទាំង្លនាោះចប្រប្រួេលៅជ្ជោ៉ាង្ដនទ

រចមង្លកើ តលសច្កែី លសាកជ្ជលដើ មលឡើង្

លទើ រលោេបាន្ថា លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះ រចមង្លកើ តមាន្សូ មបីអំពីទិដ្ឋាសវៈ ។
មា៉ាង្លទៀត

លប្ោោះមាន្ភាពជ្ជោេមិ ន្ដឹ ង្ន្ូ វសច្ច ធម៌

ោេ់ ប្តូវលហើ យលទើ រលសាកលៅ

កាេប្តូវទុ កខ ធម៌ ទាំង្ឡាយ

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលទើ រលោេបាន្ថា

លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ ម

រចមង្លកើ តមាន្សូ មបីអំពីអវិ ជ្ជាសវៈ ។
រ៉ាុ ចន្ត កាេអាសវៈទាំង្ ៤ ជ្ជផល ូវមកនន្លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ ម តាមប្រការចដេបាន្
លោេលហើ យលន្ោះ ន្ិ ង្លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ មលនាោះ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅប្ពមជ្ជមួ យលសច្កែី វលង្វ ង្
គឺ អវិ ជ្ជា លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលោេលដ្ឋយប្រការទាំង្ពួ ង្សូ មបី អវិ ជ្ជាលន្ោះ ក៏ រចមង្មាន្ លប្ោោះមាន្
អាសវៈ ៤ ជ្ជរច្ច័ យ ដូ ច្គានន្ឹ ង្លសច្កែី លសាកជ្ជលដើ មលនាោះ លោេបាន្ថាអវិ ជ្ជាលន្ោះ មាន្
អាសវៈទាំង្ ៤ លន្ោះ ជ្ជសមុ ទយៈ (លហតុ លកើ តលឡើង្) លសច្កែី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់
ទុ កថា “អាសវសមុ ទោ អវិ ជ្ជាសមុ ទលោ (១) ការលកើ តលឡើង្នន្អវិ ជ្ជា លប្ោោះការលកើ តលឡើង្នន្
អាសវៈ” ដូ លច្ន ោះ កាេមាន្អវិ ជ្ជាលកើ តលឡើង្ អវិ ជ្ជាលនាោះក៏ តាំង្លៅកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជប្រធាន្នន្ការ
ប្រប្ពឹ តតលៅររស់សង្ារវដែ តលៅលទៀត ោ៉ាង្លន្ោះគឺ “ស្ខរទាំង្ឡាយ លកើ តមាន្ លប្ោោះអវិ ជ្ជា
ជ្ជរច្ច័ យ ។េ។ ជរា ន្ិ ង្មរណៈ លកើ តមាន្ លប្ោោះជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ វដែ ៈ លឈាមោះថាប្រប្ពឹ តត
លៅមិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈ លដ្ឋយប្រការោ៉ាង្លន្ោះ លឈាមោះថា រដិ ច្ចសមុ រាទ ។
គរបីប្ជ្ជរេវច្ប្កលដ្ឋយការឧរមា តាមន្័ យ សលមាមហវិ លនាទន្ី យអដា កថា
កន ុង្េវច្ប្កលន្ោះ អវិ ជ្ជា លប្រៀរដូ ច្ មន្ុ សសខាវក់ លប្ោោះមិ ន្លឃើ ញន្ូ វធម៌ ទាំង្ឡាយ
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្សភាវេកខ ណៈ ន្ិ ង្សាមញ្ា េកខ ណៈ ។
(១)

រិ .២០ ទំ .១៨០
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ស្ខរ

លប្រៀរដូ ច្ មន្ុ សសខាវក់ លដើ រជំពរ់ លជើ ង្

វិ ញ្ញាណ

លប្រៀរដូ ច្ មន្ុ សសខាវក់ រអិ េដួ េ

នាមរូ រ

លប្រៀរដូ ច្ មន្ុ សសខាវក់ មាន្ររួ សលប្ោោះការរអិ េដួ េ

សឡាយតន្ៈ

លប្រៀរដូ ច្ ដំ លៅថមី លកើ តលឡើង្តពី ការចរកដំ លៅច្ឆស់

ផសសៈ

លប្រៀរដូ ច្ ដំ លៅច្ឆស់ ន្ិ ង្ដំ លៅថមី ប្តូវរ៉ា ោះទង្គិច្

លវទនា

លប្រៀរដូ ច្ មន្ុ សសខាវក់ លនាោះឈឺ ច្ឆរ់ លប្ោោះដំ លៅចដេប្តូវរ៉ា ោះទង្គិច្

តណ្ហ
ា

លប្រៀរដូ ច្ មន្ុ សសខាវក់ មាន្លសច្កែី ប្តូវការថានំមករកាដំ លៅលនាោះ

ឧបាទាន្

លប្រៀរដូ ច្ មន្ុ សសខាវក់ លៅយកថានំចដេមិ ន្ប្តូវន្ឹ ង្ដំ លៅលនាោះមក

េវៈ

លប្រៀរដូ ច្ មន្ុ សសខាវក់ យកថានំលនាោះោរប្តង្់ដំលៅ

ជ្ជតិ

លប្រៀរដូ ច្ ដំ លៅចដេកាលយខាលំង្លឡើង្ លប្ោោះមិ ន្ប្តូវជ្ជមួ យន្ឹ ង្ថានំ

ជរាមរណៈ

លប្រៀរដូ ច្ ដំ លៅចរករលេោះរេួ យ ។

បដ្ឋាន្ន្័យ

កន ុង្ន្័ យទាំង្ ២ លន្ោះ ន្័ យថា លហតុ របច្ច័ យ អារមម ណរបច្ច័ យ អធិ រតិ របច្ច័ យ
អន្ន្ត ររបច្ច័ យ សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ សហជ្ជតរបច្ច័ យ អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ ន្ិ សសយរបច្ច័ យ
ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ រុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ រច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យ អាលសវន្របរបច្ច័ យ កមម របច្ច័ យ
វិ បាករបច្ច័ យ អាហាររបច្ច័ យ ឥគន្រិ យរបច្ច័ យ ឈាន្របច្ច័ យ មគគ របច្ច័ យ សមបយុ តត របច្ច័ យ
វិ របយុ តត របច្ច័ យ អតថិ របច្ច័ យ ន្តថិ របច្ច័ យ វិ គតរបច្ច័ យ អវិ គតរបច្ច័ យ ដូ លច្ន ោះលន្ោះ លឈាមោះថា
រដ្ឋាន្ន្័ យ ។
អធិ រាយ រដ្ឋាន្ន្័ យ
លឈាមោះថា រដ្ឋាន្ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជទី តាំង្ លដ្ឋយប្រការលផសង្ៗ បាន្ដេ់ រច្ច័ យ ២៤
ោ៉ាង្ ចដេជ្ជទី តាំង្នន្ផេន្ុ ោះឯង្ ន្័ យចដេលោេលដ្ឋយ រដ្ឋាន្ ឬរច្ច័ យ ២៤ ោ៉ាង្លនាោះ
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លឈាមោះថា រដ្ឋាន្ន្័ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “កន ុង្ន្័ យទាំង្ ២ លន្ោះ
ន្័ យថា លហតុ របច្ច័ យ ។េ។ អវិ គតរបច្ច័ យ ដូ លច្ន ោះលន្ោះ លឈាមោះថា រដ្ឋាន្ន្័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយ លហតុ របច្ច័ យ
ោកយថា លហតុ របច្ច័ យ មាន្វច្ន្តថ ថា ហិ លនាតិ រតិ ដ្ឋាតិ ឯលតនាតិ លហតុ ចប្រថា
សភាវធម៌ ៦ ោ៉ាង្ មាន្លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា លហតុ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជលហតុ តាំង្មាំនន្
ផេ ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះ ហិ ធាតុ មាន្អតថ លប្ច្ើ ន្ ដូ លច្ឆនោះគរបីប្ជ្ជរថា ហិ ធាតុ កន ុង្សពរ ថាលហតុ លន្ោះ
មាន្អតថ ថា តាំង្លៅ ។
លឈាមោះថា រច្ច័ យ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ឧរការៈ សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយ (៦ ោ៉ាង្) មាន្
លោេៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា លហតុ លដ្ឋយអតថ តាមចដេលោេលហើ យ (គឺ ជ្ជលហតុ តាំង្មាំ) ផង្,
លឈាមោះថា រច្ច័ យ លដ្ឋយអតថ ថា ជ្ជឧរការៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា លហតុ របច្ច័ យ ។
ោកយថា “ជ្ជលហតុ តាំង្មាំលន្ោះ” មាន្អធិ រាយដូ ច្លមែ ច្ ? មាន្អធិ រាយថា បាន្ដេ់
ជ្ជលហតុ តាំង្មាំ គឺ ជ្ជមូ េ (ជ្ជឫសគេ់ ) លដើ មបីការតាំង្មាំនន្សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ ត
ប្ពមគាន ដូ ច្ជ្ជឫសររស់លដើ មលឈើ ចដេជ្ជលហតុ តាំង្មាំនន្លដើ មលឈើ ដូ លច្ឆនោះ ។
លហតុ របច្ច័ យលនាោះ បាន្ដេ់ សភាវធម៌ ៦ ោ៉ាង្ គឺ លោេៈ លទាសៈ លមាហៈ អលោេៈ
អលទាសៈ ន្ិ ង្អលមាហៈ ចដេជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត
ជ្ជមួ យខលួន្ ជ្ជលដើ ម ។
សួ រថា ចដេលោេថា “លឈាមោះថា រច្ច័ យ លដ្ឋយអតថ ថា ជ្ជឧរការៈ” ដូ លច្ន ោះលនាោះ
លតើ ដូ ច្លមែ ច្, ជ្ជអវី ោ៉ាង្ណ្ហ លឈាមោះថាជ្ជឧរការៈ ?
លឆលើ យថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា ជ្ជរច្ច័ យ គឺ ជ្ជឧរការៈដេ់ ផេររស់ខលួន្លប្ោោះការ
ចដេញុំង្ផេឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅតាមអំ ណ្ហច្ររស់ខលួន្ លដ្ឋយអាការ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ជ្ជ ជន្ករច្ច័ យ
រច្ច័ យចដេលធវើ ឲ្យលកើ ត (ឧរការៈលដ្ឋយភាពជ្ជអន កលធវើ ឲ្យលកើ ត) ១, ជ្ជ ឧរតថ មា ករច្ច័ យ រច្ច័ យ
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ចដេឧរតថ មា (ឧរការៈលដ្ឋយភាពជ្ជអន កឧរតថ មា ) ១ ន្ិ ង្ទាំង្ជ្ជ ជន្ករច្ច័ យទាំង្ជ្ជឧរតថ មា ករច្ច័ យ ១ ។
កន ុង្រណ្ហ
ែ រច្ច័ យ ២៤ ោ៉ាង្ ទាំង្លន្ោះ រច្ច័ យខលោះជ្ជជន្ករច្ច័ យចតមា៉ាង្ រច្ច័ យខលោះជ្ជ
ឧរតថ មា ករច្ច័ យចតមា៉ាង្ រច្ច័ យខលោះទាំង្ជ្ជជន្ករច្ច័ យទាំង្ជ្ជឧរតថ មា ករច្ច័ យ ចដេរណឌិត
គរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ពិសាែរតាមចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្គមពី រមហារដ្ឋាន្ ន្ិ ង្កន ុង្អដា កថាលនាោះ
ច្ុ ោះ ច្ំ ចណកផេចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះរច្ច័ យលនាោះៗ លោកលៅថា រច្ច យុរបន្ន ធម៌ ចប្រថា
ធម៌ ចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះរច្ច័ យ ។
គរបីប្ជ្ជរថា សភាវធម៌ ៦ ោ៉ាង្មាន្លោេៈ ជ្ជលដើ ម រចមង្ជ្ជលហតុ របច្ច័ យដេ់
ផេធម៌ លដ្ឋយអាការ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ៖
១.

រចមង្ជ្ជលហតុ របច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត

ន្ិ ង្លច្តសិ កចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យខលួន្កន ុង្

រដិ សន្ធិ ខណៈ ន្ិ ង្កន ុង្រវតតិ ខណៈ ។
២. រចមង្ជ្ជលហតុ របច្ច័ យ ដេ់ រូ រចដេមាន្ច្ិ តត (សលហតុ កច្ិ តត ) ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្កន ុង្
រវតតិ ខណៈ ។
៣. រចមង្ជ្ជលហតុ របច្ច័ យដេ់ រូ រចដេមាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈ ជ្ជរូ រ
ចដេមកប្ពមជ្ជមួ យសលហតុ ករដិ សន្ធិ ច្ិតត

លសច្កែី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ង្
ុ

ប្ពោះបាេី ន្ិ លទរ សអធិ រាយលហតុ របច្ច័ យោ៉ាង្លន្ោះ ថា “លហតូ លហតុ សមបយុ តត កាន្ំ ធមាមន្ំ តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ លហតុ រច្ច លយន្រច្ច លោ(១) ចប្រថា លហតុ (៦) ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ពួ កធម៌ ចដេ
ប្រករលដ្ឋយលហតុ ផង្ ដេ់ ពួ ករូ រចដេតាំង្លឡើង្អំ ពីធម៌ លនាោះផង្ លដ្ឋយលហតុ របច្ច័ យ” ។
កន ុង្ន្ិ លទរ សលន្ោះ មាន្អធិ រាយថា ៖ លហតុ គឺ សភាវធម៌ ៦ ោ៉ាង្ មាន្ លោេៈ ជ្ជលដើ ម

(១)
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សូ មបីជ្ជរច្ច័ យដនទមាន្សហជ្ជតរបច្ច័ យជ្ជលដើ ម ដេ់ ផេររស់ខលួន្ ចតកាេធម៌ ទាំង្លនាោះ
មាន្ភាពជ្ជមូ េ (ជ្ជឫសគេ់ លដើ មបីការតាំង្មាំ) លហតុ ទាំង្លនាោះន្ី មួយៗ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
រច្ច័ យលដ្ឋយលហតុ របច្ច័ យ ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យខលួន្ គឺ ដេ់

សលហតុ

កច្ិ តត ៧១ ដួ ង្ ប្ពមទាំង្លច្តសិ កចដេប្រករ, ចដេលប្ៅពី ខលួន្ចដេជ្ជលហតុ ន្ី មួយៗ ទាំង្
កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈ ន្ិ ង្រវតតិ ខណៈ ។ មា៉ាង្លទៀតសលហតុ កច្ិ តត ទាំង្ឡាយណ្ហ ញុំង្រូ រចដេ
មាន្ច្ិ តតជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ (ច្ិ តតជរូ រ) ឲ្យលកើ តលឡើង្ លច្តសិ កទាំង្ឡាយរួ មទាំង្លហតុ ទាំង្លនាោះ
ចដេលកើ តរួ មជ្ជមួ យសលហតុ កច្ិ តតទាំង្លនាោះ

រចមង្ជ្ជអន កមាន្ច្ំ ចណកញុំង្រូ រឲ្យលកើ ត

លឡើង្ ដូ ច្គានជ្ជមួ យច្ិ តត លដ្ឋយជ្ជអន កលធវើ រួ មគានជ្ជមួ យច្ិ តត កាេលរើ ដូលច្ន ោះ កាេន្ឹ ង្លោេ
ច្ំ លោោះលច្តសិ កចដេជ្ជលហតុ រចមង្លោេបាន្ថា សលហតុ កច្ិ តតជរូ រទាំង្លនាោះ រចមង្លកើ ត
លឡើង្ សូ មបីពីលហតុ ទាំង្លន្ោះផង្ មិ ន្ចមន្ពី ច្ិតត ចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះលទ លប្ោោះលហតុ លនាោះន្ុ ោះឯង្
លទើ រប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា

“ដេ់ ពួ ករូ រចដេតាំង្លឡើង្អំ ពីធម៌ លនាោះផង្

លដ្ឋយលហតុ របច្ច័ យ”

ដូ លច្ន ោះ ។
រ៉ាុ ចន្ត កន ុង្ន្ិ លទរ សប្ពោះបាេី សចមែ ង្អធិ រាយលហតុ របរច្ច័ យលន្ោះ ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យរូ រធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជផេររស់លហតុ របច្ច័ យលន្ោះ

ប្ទង្់សចមែ ង្ច្ំ លោោះរូ រចដេមាន្ច្ិ តតជ្ជ

សមុ ដ្ឋាន្ទុ ករ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះក៏ ពិត លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា សូ មបីរូរចដេមាន្កមម ជ្ជ
សមុ ដ្ឋាន្ គឺ សលហតុ ករដិ សន្ធិ កមម ជរូ រ (កមម ជរូ រចដេលកើ តប្ពមជ្ជមួ យរដិ សន្ធិ ច្ិតត ចដេ
មាន្លហតុ ) ក៏ រារ់ ថាជ្ជផេររស់លហតុ របច្ច័ យផង្ចដរ លប្ោោះទាំង្នាមទាំង្រូ រចដេលកើ តប្គា
ដំ រូង្កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈ រចមង្លកើ តលឡើង្បាន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្រដិ សន្ធិ ច្ិតត ន្ុ ោះឯង្ តាមប្ពោះ
បាេី ថា “វិ ញ្ញាណរបច្ច ោ នាមរូ រំ នាមរូ រ លកើ តមាន្ លប្ោោះវិ ញ្ញាណជ្ជរច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ កមម ជរូ រកន ុង្ខណៈរដិ សន្ធិ លនាោះ

លទើ រតាំង្លៅកន ុង្ឋាន្ៈដូ ច្ជ្ជច្ិ តត ជរូ រ

លប្ោោះប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់

លដ្ឋយច្ិ តត ន្ិ ង្កាេរដិ សន្ធិ ច្ិតត លនាោះ ជ្ជច្ិ តត ចដេមាន្លហតុ កមម ជរូ រទាំង្លនាោះ ក៏ ប្តូវដេ់
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ន្ូ វការរារ់ ថា ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យលហតុ ទាំង្លនាោះ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ក៏ លឈាមោះថា ជ្ជ
ផេររស់លហតុ របច្ច័ យ ។ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លោេបាន្ថា លហតុ ទាំង្លន្ោះ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយ
លហតុ របច្ច័ យ ដេ់ ផេធម៌ ៣ ប្រការ គឺ ជ្ជលហតុ របច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កទាំង្ឡាយ
ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យខលួន្ ជ្ជលដើ ម ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ។
អធិ រាយ អារមម ណរបច្ច័ យ
ោកយថា អារមម ណ មាន្វច្ន្តថ ថា អាេមពិ យតិ ទុ ពវ លេន្ វិយ ទណ្ហ
ឌ ទិ កំ ច្ិ តតលច្តសិ លកហិ គណាិយតី តិ អាេមព ន្ំ ចប្រថា វតថ ុ លឈាមោះថា អារមម ណ៍ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ចដេច្ិ តត ន្ិ ង្
លច្តសិ កទាំង្ឡាយលតាង្យក

គឺ កាន្់ យក

ដូ ច្វតថ ុមាន្លឈើ ប្ច្ត់ ជ្ជលដើ ម

ចដេមន្ុ សស

ទន្់ លខសោយ (មន្ុ សសច្ឆស់ជ្ជលដើ ម) ច្ឆរ់ កាន្់ ដូ លច្ឆនោះ អធិ រាយថា ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយប្បារពធ ធម៌ ណ្ហ ៗ ប្រប្ពឹ តតលៅ ធម៌ ចដេប្តូវប្បារពធ ទាំង្លនាោះ ៗ លឈាមោះថា ជ្ជ
អារមម ណរបច្ច័ យ ដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្លនាោះ ចមន្ពិ ត ធម៌ ចដេមិ ន្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
អារមម ណរបច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយមិ ន្មាន្ លសច្កែី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេ
ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ន្ិ លទរ សអធិ រាយ អារមម ណរបច្ច័ យ ថា “រូ បាយតន្ំ ច្កខ វុ ិញ្ញាណធាតុ ោ
សមបយុ តត កាណញ្ច ធមាមន្ំ អារមម ណរបច្ច លយន្ រច្ច លោ ។លរ។ លត លត ធមាម លតសំ លតសំ
ធមាមន្ំ អារមម ណរបច្ច លយន្ រច្ច លោ(១)ចប្រថា រូ បាយតន្ៈ ជ្ជរច្ច័ យនន្ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ផង្
នន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករជ្ជមួ យច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ផង្ លដ្ឋយអារមម ណរបច្ច័ យ, សទារយតន្ៈ ជ្ជ
រច្ច័ យនន្លសាតវិ ញ្ញាណធាតុ ផង្

នន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករជ្ជមួ យលសាតវិ ញ្ញាណធាតុ ផង្

លដ្ឋយអារមម ណរបច្ច័ យ, គនាធយតន្ៈ ជ្ជរច្ច័ យនន្ឃាន្វិ ញ្ញាណធាតុ ផង្ នន្ពួ កធម៌ ចដេ
ប្រករជ្ជមួ យឃាន្វិ ញ្ញាណធាតុ ផង្ លដ្ឋយអារមម ណរបច្ច័ យ, រសាយតន្ៈ ជ្ជរច្ច័ យនន្ជិ វាាវិ ញ្ញាណធាតុ ផង្ នន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករជ្ជមួ យជិ វាាវិ ញ្ញាណធាតុ ផង្ លដ្ឋយអារមម ណរបច្ច័ យ

(១)
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លផ្លដា ោវយតន្ៈ

ជ្ជរច្ច័ យនន្កាយវិ ញ្ញាណធាតុ ផង្

នន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករជ្ជមួ យកាយ

វិ ញ្ញាណធាតុ ផង្ លដ្ឋយអារមម ណរបច្ច័ យ, រូ បាយតន្ៈ សទារយតន្ៈ គនាធយតន្ៈ រសាយតន្ៈ
លផ្លដា ោវយតន្ៈ

ជ្ជរច្ច័ យនន្មលនាធាតុ ផង្

នន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករជ្ជមួ យមលនាធាតុ ផង្

លដ្ឋយអារមម ណរបច្ច័ យ, ធម៌ ទាំង្ពួ ង្ ជ្ជរច្ច័ យនន្មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ផង្ នន្ពួ កធម៌ ចដេ
ប្រករជ្ជមួ យមលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ផង្ លដ្ឋយអារមម ណរបច្ច័ យ, ពួ កធម៌ ណ្ហៗ ប្បារពធ ន្ូវធម៌
ណ្ហៗ លហើ យលកើ តលឡើង្ ពួ កធម៌ លនាោះៗ គឺ ច្ិ តត លច្តសិ កធម៌ ជ្ជរច្ច័ យនន្ពួ កធម៌ លនាោះៗ លដ្ឋយ
អារមម ណរបច្ច័ យ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យប្រលេទនន្អារមម ណ៍ ៦ មាន្រូ បារមម ណ៍ជ្ជ
លដើ ម ន្ិ ង្លសច្កែី ពិសាែរទាក់ ទង្ន្ឹ ង្អំ ណ្ហច្កន ុង្ការកាន្់ យកអារមម ណ៍ទាំង្លនាោះនន្ច្ិ តត ុរាទទាំង្ឡាយ តាមចដេបាន្លោេលហើ យកន ុង្អារមម ណសង្គហៈកន ុង្ររិ លច្ា ទទី ៣ ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយ អធិ រតិ របច្ច័ យ
ោកយថា អធិ រតិ របច្ច័ យ មាន្វច្ន្តថ ថា អតាតធី ន្របវតតី ន្ំ រតិ េូលតា រច្ច លោ អធិ រតិ របច្ច លោ

ចប្រថា

រច្ច័ យចដេជ្ជធំ ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្

ជ្ជមួ យខលួន្ លឈាមោះថា អធិ រតិ របច្ច័ យ ។
អធិ រតិ របច្ច័ យ មាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ សហជ្ជតាធិ រតិ របច្ច័ យ (អធិ រតិ របច្ច័ យកន ុង្ធម៌ ចដេ
លកើ តរួ មគាន) ន្ិ ង្អារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យ (អធិ រតិ របច្ច័ យចដេជ្ជអារមម ណ៍) ។
លឈាមោះថា សហជ្ជតាធិ រតិ របច្ច័ យ បាន្ដេ់ អធិ រតី ធម៌ ៤ ោ៉ាង្ គឺ ឆន្រ ៈ វី រិយៈ ច្ិ តត
វី មំសា (រញ្ញា) ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ន្ិ លទរ សសចមែ ង្អធិ រាយអធិ រតិ របច្ច័ យ ោ៉ាង្
លន្ោះ ថា “ឆនារធិ រតិ ឆន្រ សមបយុ តត កាន្ំ ធមាមន្ំ តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ អធិ រតិ របច្ច លយន្
រច្ច លោ ។ វី រិោធិ រតិ ។លរ។ ច្ិ តាតធិ រតិ ។លរ។ វី មំសាធិ រតិ វី មំសសមបយុ តត កាន្ំ ធមាមន្ំ
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តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ អធិ រតិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ”

(១)

លសច្កែី លពញចប្រថា ោកយថា អធិ រ-

តិ របច្ច័ យ បាន្ដេ់ ឆនារធិ រតិ ជ្ជរច្ច័ យនន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករ លដ្ឋយឆន្រ ៈផង្ នន្ពួ ករូ រ
ចដេលកើ តអំ ពីឆន្រ ៈលនាោះផង្ លដ្ឋយអធិ រតិ របច្ច័ យ ។
វី រិោធិ រតិ

ជ្ជរច្ច័ យនន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករលដ្ឋយវី រិយៈផង្ នន្ពួ ករូ រចដេលកើ ត

អំ ពីវីរិយៈលនាោះផង្ លដ្ឋយអធិ រតិ របច្ច័ យ ។
ឆនារធិ រតិ ជ្ជរច្ច័ យនន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករលដ្ឋយឆន្រ ៈផង្ នន្ពួ ករូ រចដេលកើ តអំ ពី
ឆន្រ ៈលនាោះផង្ លដ្ឋយអធិ រតិ របច្ច័ យ ។
ច្ិ តាតធិ រតិ ជ្ជរច្ច័ យនន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករលដ្ឋយច្ិ តតផង្ នន្ពួ ករូ រចដេលកើ តអំ ពី
ច្ិ តតលនាោះផង្ លដ្ឋយអធិ រតិ របច្ច័ យ ។
វី មំសាធិ រតិ ជ្ជរច្ច័ យនន្ពួ កធម៌ ចដេប្រករលដ្ឋយវី មំសាផង្ នន្ពួ ករូ រចដេលកើ ត
អំ ពីវីមំសាលនាោះផង្ លដ្ឋយអធិ រតិ របច្ច័ យ ។
គរបីប្ជ្ជរថា ធម៌ ៤ ោ៉ាង្ រចមង្មិ ន្មាន្ភាពជ្ជអធិ រតី ប្ពមគានកន ុង្ច្ិ តតុរាទចតមួ យ
លទ គឺ ថា កន ុង្លពេណ្ហ ច្ិ តតរចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅលធវើ ឆន្រ ៈឲ្យជ្ជធុ រៈ ឲ្យជ្ជធំ កន ុង្លពេលនាោះឆន្រ ៈ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ជ្ជអធិ រតី ធម៌ លប្ៅពី លន្ោះមិ ន្ជ្ជអធិ រតី ផង្លទ សូ មបីកនុង្ប្គាចដេច្ិ តតប្រប្ពឹ តតលៅ
លធវើ ធម៌ លប្ៅពី លន្ោះន្ី មួយៗ ឲ្យជ្ជធុ រៈ ឲ្យជ្ជធំ ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន លន្ោះគឺ សហជ្ជតាធិ រតិ ។
លឈាមោះថា អារមម ណ្ហធិ រតិ លសច្កែី ថា នាមធម៌ ទាំង្ឡាយ ប្រប្ពឹ តតលៅប្បារពធ ធម៌ ណ្ហ លធវើ
ឲ្យស៊ រ់ សួ ន្ ធម៌ លន្ោះលឈាមោះថា ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យ ដេ់ នាមធម៌ ទាំង្
លនាោះ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ន្ិ លទរ សសចមែ ង្អធិ រាយអធិ រតិ របច្ច័ យលនាោះោ៉ាង្លន្ោះថា
“យំ យំ ធមម ំ គរុ ំ កតាវ លយ លយ ធមាម ឧរបជា ន្តិ ។លរ។ អធិ រតិ របច្ច លយន្ រច្ច លោតិ

(១) រិ .៩៤
(១)

ទំ .៣

រិ .៩៤ ទំ .៣

(១)

ចប្រថា

155
ប្បដ្ឋានន័យ

ពួ កធម៌ ណ្ហ ៗ លធវើ ន្ូវធម៌ ណ្ហ ៗ ឲ្យស៊ រ់ សួ ន្ លហើ យលកើ តលឡើង្ ពួ កធម៌ លនាោះ ៗ គឺ ច្ិ តត លច្តសិ ក
ធម៌ ជ្ជរច្ច័ យនន្ពួ កធម៌ លនាោះ ៗ លដ្ឋយអធិ រតិ របច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា លធវើ ឲ្យស៊ រ់ សួ ន្ គឺ លធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍មាំទាំ លធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ជ្ជក់ ច្ាស់ លធវើ
ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍រឹ ង្មាំ ។
អធិ រាយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ ន្ិ ង្សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ
ោកយថា អន្ន្ត ររបច្ច័ យ មាន្វច្ន្តថ ថា “ន្ វិ ជាតិ រច្ច យុរបលន្ន ន្ សហ អន្ន្ត រំ ឯតសស
រច្ច យសាតិ អន្ន្ត ររបច្ច លោ ចប្រថា រច្ច័ យចដេមិ ន្មាន្ច្លនាលោះជ្ជមួ យ រច្ច យុរបន្ន លឈាមោះ
ថា អន្ន្ត ររបច្ច័ យ” ។
ោកយថា សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ មាន្វច្ន្តថ ថា “សណ្ហ
ា នាភាលវន្ សំ សុ ដា ុ អន្ន្ត ររបច្ច លោ
សមន្ន្ត ររបច្ច លោ” ចប្រថា “រច្ច័ យមិ ន្មាន្ច្លនាលោះលដ្ឋយប្រនព គឺ លដ្ឋយេអ លប្ោោះមិ ន្មាន្
សណ្ហ
ា ន្ (លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជនាមធម៌ ) លឈាមោះថា សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ” ។
ធម៌ ចដេរេត់ លៅមុ ន្ ចដេអាច្លធវើ ច្ិ តតុរាទចដេសមគួ រជ្ជមួ យខលួន្ ឲ្យលកើ តលឡើង្
កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ តអំ ពីការរេត់ លៅររស់ខលួន្ ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ប្តាស់លៅថា អន្ន្ត ររបច្ច័ យ
ន្ិ ង្លៅថា សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ ។
គរបីប្ជ្ជរថា រច្ច័ យទាំង្ ២ លន្ោះ មាន្លសច្កែី លផសង្គានលដ្ឋយប្តឹ មចតលឈាមោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ
មិ ន្មាន្លសច្កែី លផសង្គានលដ្ឋយសភាវៈ លប្ោោះថា លឈាមោះទាំង្ ២ លនាោះ សុ ទធ ចតជ្ជលឈាមោះលៅ
ធម៌ ចដេរេត់ លៅលហើ យ ចដេមិ ន្មាន្ច្លនាលោះលដ្ឋយេអ ជ្ជមួ យផេចដេសមគួ រររស់ខលួន្
គឺ មិ ន្មាន្ធម៌ ដនទរាំង្កន ុង្ច្លនាលោះរវាង្ខលួន្ជ្ជមួ យផេចដេសមគួ រររស់ខលួន្

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ

លទើ រលោេថា មិ ន្មាន្លសច្កែី លផសង្គានលដ្ឋយសភាវៈ ។
ច្ំ ចណក អាច្ឆរយពួ កខលោះលោេថា លឈាមោះថា អន្ន្ត ររបច្ច័ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជរច្ច័ យ
ចដេមិ ន្មាន្ច្លនាលោះជ្ជមួ យផេ

គឺ មិ ន្មាន្នាមធម៌ ដនទរាំង្កន ុង្ច្លនាលោះរវាង្ខលួន្ជ្ជមួ យន្ឹ ង្
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ផេ លឈាមោះថា សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជរច្ច័ យចដេមិ ន្មាន្ច្លនាលោះលដ្ឋយកាេ
ជ្ជមួ យផេ (គឺ ខលួន្រេត់ លៅលហើ យ ផេលកើ តជ្ជរ់ តាមមកភាលម) ដូ លច្ន ោះ ។
សួ រថា

ោកយចដេលោេមកលន្ោះ

រចមង្ខុសន្ឹ ង្ប្ពោះបាេី ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា

“ន្ិ លរាធា វុ ដាហន្ត សស លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ំ

ផេសមារតតិ ោ សមន្ន្ត ររបច្ច លយន្

រច្ច លោ”(១) ចប្រថា សប្មារ់ រុ គគេអន កលច្ញពី ន្ិលរាធ លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈរចមង្ជ្ជ
រច្ច័ យលដ្ឋយសមន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់ ផេសមារតតិ ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ចមន្ពិ តលន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្សមារតតិ ចដេរេត់ លៅលហើ យមុ ន្លន្ោះជ្ជលដើ ម ក៏ លៅចតជ្ជសមន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់ ផេ
(អនាគាមិ ផេ អរហតត ផេ) បាន្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះោកយថា សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ ជ្ជរច្ច័ យចដេមិ ន្
មាន្រវាង្ច្លនាលោះលដ្ឋយកាេជ្ជមួ យផេ លទើ រជ្ជោកយលោេចដេមិ ន្ប្តឹ មប្តូវ រណឌិតមិ ន្
គរបីកាន្់ យកជ្ជសារៈ គរបីប្ជ្ជរថា រច្ច័ យទាំង្ ២ លន្ោះ មាន្លសច្កែី លផសង្គានប្តឹ មចតលឈាមោះ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្ចមន្លដ្ឋយសភាវៈលទ ។
សួ រថា កាេជ្ជរច្ច័ យចតមួ យលដ្ឋយសភាវៈដូ ច្ចដេលោេលន្ោះ លប្ោោះលហតុ អវី លទើ រ
ប្ទង្់ប្តាស់លៅលឈាមោះជ្ជ ២ ោ៉ាង្ ដូ លច្ឆនោះន្ុ ោះ ?
លឆលើ យថា ចមន្ពិ តលោេលដ្ឋយលឈាមោះ មាន្លសច្កែី លផសង្គានដូ លច្ន ោះ គឺ ការរេត់ លៅនន្
ធម៌ ចដេរេត់ លៅមុ ន្ ចដេមាន្អំ ណ្ហច្ញុំង្ធម៌ (នាមធម៌ ) ដនទឲ្យលកើ តលឡើង្ ជ្ជរ់ តាម
មកលដ្ឋយមិ ន្មាន្ច្លនាលោះ គឺ មិ ន្មាន្នាមធម៌ ដនទរាំង្កន ុង្ច្លនាលោះបាន្ លឈាមោះថា ភាពជ្ជអន្ន្ត ររបច្ច័ យក៏ ជ្ជោ៉ាង្លន្ោះរចមង្មាន្ការសលប្មច្បាន្លដ្ឋយេអ គឺ មិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈ ដូ ច្ភាពជ្ជធមម ជ្ជតិ ចតមួ យ មិ ន្មាន្អន កច្ឆត់ ចច្ង្ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅថា ច្ិ តត ដួ ង្លន្ោះច្ូ រលៅខាង្មុ ខច្ិ តត ដួ ង្លន្ោះ
ច្ិ តតដួ ង្លន្ោះច្ូ រលៅខាង្លប្កាយ លទើ រអាច្លៅលដ្ឋយលឈាមោះមា៉ាង្លទៀតថាសមន្ន្ត ររបច្ច័ យ ។
ចមន្ពិ ត លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈ សូ មបីជ្ជរច្ច័ យដេ់ ន្ិ លរាធសមារតតិ

(១)

រិ .៩៤ ទំ .២៤២-៥

ក៏ មាន្
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អំ ណ្ហច្កន ុង្ការញុំង្ផេច្ិ តត ឲ្យលកើ តលឡើង្លដ្ឋយគាមន្ច្លនាលោះបាន្

គឺ មិ ន្មាន្នាមធម៌ ដនទ

រាំង្កន ុង្ច្លនាលោះ សូ មបីច្ុតិច្ិ តតចដេលកើ តលឡើង្មុ ន្ការលកើ តកន ុង្អសញ្ាី េព ក៏ មាន្អំ ណ្ហច្កន ុង្
ការញុំង្រដិ សន្ធិ ច្ិតតឲ្យលកើ តលឡើង្ រនាររ់ ពី ការឃាលតលៅពី អសញ្ាី េពលនាោះ សូ មបីរវាង្ច្ុ តិ
ច្ិ តតជ្ជមួ យរដិ សន្ធិ ច្ិតត ដូ ច្លោេលន្ោះ មាន្រូ រធម៌ កំពុង្លកើ តរហូ ត ៥០០ មហាករប រូ រធម៌
ទាំង្លន្ោះក៏ មិន្មាន្កិ រិោចដេរាំង្កន ុង្ច្លនាលោះរវាង្ច្ុ តិជ្ជមួ យរដិ សន្ធិ បាន្

លប្ោោះថា

រូ រ

សនាែន្ (ការលកើ តជ្ជរ់ តគាននន្រូ រ) មិ ន្មាន្ការតភាារ់ ជ្ជសនាែន្ចតមួ យជ្ជមួ យច្ិ តត សនាែន្លទ
ទាំង្ការលកើ តលឡើង្នន្រូ រ

មិ ន្បាន្ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាន្ុ ភាពនន្ការរេត់ លៅនន្នាមមុ ន្ៗ

សូ មបីការរេត់ លៅនន្ច្ុ តិច្ិ តតមុ ន្ការលកើ តកន ុង្អសញ្ាី េព

ក៏ ញុំង្រដិ សន្ធិ ច្ិតតឲ្យលកើ តលឡើង្

បាន្ លដ្ឋយមិ ន្មាន្នាមធម៌ រាំង្កន ុង្ច្លនាលោះរហូ ត ៥០០ មហាករបោ៉ាង្លន្ោះ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ
ន្ឹ ង្លោេលៅថវី ដេ់ នាមធម៌ ចដេលកើ តមុ ន្ៗរេត់ លៅ

លហើ យជ្ជរច្ច័ យឲ្យនាមធម៌ ចដេ

លកើ តលប្កាយៗលកើ តលឡើង្បាន្ភាលម ថាន្ឹ ង្មាន្នាមធម៌ ណ្ហៗ មាន្ឱកាសលកើ តរាំង្កន ុង្ច្លនាលោះ
បាន្លនាោះ ប្ទង្់ប្បារពធ លសច្កែី ោ៉ាង្លន្ោះ ប្តាស់លៅរច្ច័ យលន្ោះថា អន្ន្ត ររបច្ច័ យ ។
មា៉ាង្លទៀត ភាពជ្ជោ៉ាង្លន្ោះ រចមង្សលប្មច្បាន្លដ្ឋយេអ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ដូ ច្ផារ
ភាារ់ គានចតមួ យ លប្ោោះទាំង្រច្ច័ យ ទាំង្រច្ច យុរបន្ន មិ ន្មាន្រូ ររាង្សណ្ហ
ា ន្ លប្ោោះជ្ជនាមធម៌
ដូ ច្គាន លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រប្ទង្់ប្តាស់លៅលដ្ឋយលឈាមោះមា៉ាង្លទៀតថា សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ
ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
គរបីប្ជ្ជរថា ប្ពោះអង្គប្ទង្់លធវើ រច្ច័ យចតមួ យន្ុ ោះឯង្ ឲ្យជ្ជ ២ រច្ច័ យ លដ្ឋយលឈាមោះតាម
ប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ លដ្ឋយប្ទង្់មាន្ប្ពោះរំ ណង្ន្ឹ ង្អន្ុ លប្គាោះលវលន្យយសតវ អន កចដេន្ឹ ង្
ប្តាស់ដឹ ង្បាន្ លដ្ឋយប្រការចដេលផសង្គានលនាោះៗ ឯង្ ។
សភាវៈចដេនាមធម៌ ទាំង្ឡាយ លកើ តមុ ន្ ៗ ជ្ជអន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់ នាមធម៌ ទាំង្ឡាយ
ចដេលកើ តលប្កាយ ៗ លន្ោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កែី តាមប្ពោះបាេី ន្ិ លទរ សអន្ន្ត ររបច្ច័ យោ៉ាង្
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លន្ោះថា “ច្កខ វុ ិ ញ្ញាណធាតុ តំ សមបយុ តត កា ច្ ធមាម មលនាធាតុ ោ តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ
អន្ន្ត ររបច្ច លយន្

រច្ច លោ ។ មលនាធាតុ តំ សមបយុ តត កា ច្ ធមាម មលនាវិញ្ញាណធាតុ ោ

តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ អន្ន្ត ររបច្ច លយន្ រច្ច លោ ។លរ។ លយសំ លយសំ ធមាមន្ំ អន្ន្ត រា
លយ លយ ធមាម ឧរបជា ន្តិ ច្ិ តតលច្តសិ កា ធមាម, លត លត ធមាម លតសំ លតសំ ធមាមន្ំ អន្ន្ត ររបច្ច លយន្ រច្ច លោ”(១) លសច្កែី លពញចប្រថា “ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេសមបយុ តត
ជ្ជមួ យច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លនាោះ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ ដេ់ មលនាធាតុ ន្ិ ង្ដេ់
ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យមលនាធាតុ លនាោះ ។ មលនាធាតុ ន្ិ ង្ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេ
សមបយុ តត ជ្ជមួ យមលនាធាតុ លនាោះ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ ដេ់ មលនាវិ ញ្ញាណ
ធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យមលនាវិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។ លសាតវិ ញ្ញាណ
ធាតុ ។េ។ ឃាន្វិ ញ្ញាណធាតុ ។េ។ ជិ វាាវិ ញ្ញាណធាតុ ។េ។ កាយវិ ញ្ញាណធាតុ ។េ។ ន្ិ ង្
ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យមលនាវិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។
កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ ៗ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់

កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ ។ កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជ
រច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់ អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់

អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ, អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្
ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់ អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេលកើ តមុ ន្ ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ ដេ់
អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ, អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្
ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់ កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ, អពាកតធម៌

(១)

រិ .៩៤ ទំ .៣-៥ [៥]
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ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យដេ់ អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយ
ចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
ធម៌ ទាំង្ឡាយ គឺ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយណ្ហៗ រចមង្លកើ តលឡើង្មិ ន្មាន្
ច្លនាលោះ (កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ ) នន្ធម៌ ទាំង្ឡាយណ្ហៗ, ធម៌ លនាោះៗ ក៏ លឈាមោះថា ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយលនាោះៗ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
សូ មបីន្ិលទរ សសចមែ ង្អធិ រាយ សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន រែ ូរចតោកយថា
“អន្ន្ត ររបច្ច លយន្ លដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ” ជ្ជ “សមន្ន្ត ររបច្ច លយន្ លដ្ឋយសមន្ន្ត ររបច្ច័ យ”
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយសហជ្ជតរបច្ច័ យ
រច្ច័ យចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយការញុំង្ធម៌ ទាំង្ឡាយ

ចដេន្ឹ ង្លកើ តរួ មជ្ជមួ យខលួន្

ឲ្យមាន្ការលកើ តលឡើង្ប្ពមគានជ្ជមួ យខលួន្ ដូ ច្ប្រទី រចដេជ្ជរច្ច័ យដេ់ ពន្លឺ ដូលច្ឆនោះ កាេខលួន្
មិ ន្មាន្ការលកើ តលឡើង្

ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេន្ឹ ង្លកើ តរួ មគានជ្ជមួ យខលួន្ក៏ រចមង្មិ ន្មាន្ការ

លកើ តលឡើង្បាន្ លឈាមោះថា សហជ្ជតរបច្ច័ យ ។ ធម៌ ចដេដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ សហជ្ជតរបច្ច័ យ
បាន្លនាោះ បាន្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយ គឺ នាមខន្ធ ៤ មហាេូ តរូ រ ៤ ន្ិ ង្វតថ ុជ្ជមួ យវិ បាកកន ុង្
រដិ សន្ធិ ខណៈ ដូ ច្ចដេប្តាស់ទុ កកន ុង្ប្ពោះបាេី ន្ិ លទរ សសចមែ ង្អធិ រាយសហជ្ជតរបច្ច័ យ
ថា “ច្តាតលរា ខនាធ អរូ រិលនា អញ្ា មញ្ា ំ សហជ្ជតរបច្ច លយន្ រច្ច លោ ។លរ។ កិ ញ្ចិកាលេ ន្
សហជ្ជតរបច្ច លយន្ រច្ច លោ”

(១)

លសច្កែី លពញចប្រថា អរូ រខន្ធ ៤ (នាមខន្ធ ៤)រចមង្ជ្ជ

រច្ច័ យ លដ្ឋយសហជ្ជតរបច្ច័ យនន្គានន្ឹ ង្គាន ។
មហាេូ ត ៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយសហជ្ជតរបច្ច័ យនន្គានន្ឹ ង្គាន ។
កន ុង្ខណៈនន្រដិ សន្ធិ នាមន្ិ ង្រូ រជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយសហជ្ជតរបច្ច័ យនន្គានន្ឹ ង្គាន។

(១)

រិ .៩៤ ទំ .៨ (រិ ដកចខមរ កញ្ចិ កាេំ )
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ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយសហជ្ជតរបច្ច័ យដេ់ ច្ិ តតជរូ រ
(រូ រចដេមាន្ច្ិ តត ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ) ។
មហាេូ តរូ រទាំង្ឡាយ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ

លដ្ឋយសហជ្ជតរបច្ច័ យដេ់ ឧបាទាយរូ រ

ទាំង្ឡាយ ។
រូ រធម៌ ទាំង្ឡាយ

(ហទយវតថ ុរូរ)

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ

លដ្ឋយសហជ្ជតរបច្ច័ យដេ់

អរូ រធម៌ (នាមធម៌ ) ទាំង្ឡាយ កន ុង្កាេខលោះ (កន ុង្រដិ សន្ធិ កាេ), រចមង្មិ ន្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយ
សហជ្ជតរបច្ច័ យ កន ុង្កាេខលោះ (កន ុង្រវតតិ កាេ) ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ
រច្ច័ យចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយភាពជ្ជអន កឧរតថ មា ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយ កន ុង្ខណៈចដេ
ធម៌ ទាំង្ឡាយលនាោះក៏ ឧរតថ មា ដេ់ ខលួន្ ដូ ច្លឈើ ៣ កំណ្ហត់ ចដេទរ់ ចប្ជង្គានន្ឹ ង្គានលឈាមោះថា
អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ ។
លសច្កែី លផសង្គាននន្សហជ្ជតរបច្ច័ យ ន្ិ ង្អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ
ធម៌ ណ្ហ ជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យដេ់ ផេធម៌ (រច្ច យុ របន្ន ធម៌ ) ររស់ខលួន្ ធម៌ លនាោះរចមង្
ជ្ជសហជ្ជតរបច្ច័ យផង្ លប្ោោះការញុំង្ផេលនាោះឲ្យលកើ តលឡើង្ប្ពមជ្ជមួ យខលួន្ក៏ ពិ តចតធម៌
ណ្ហ ជ្ជសហជ្ជតរបច្ច័ យ ធម៌ លនាោះ មិ ន្មាន្ភាពជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យជ្ជន្ិ ច្ចលទ ច្ំ លោោះខលោះ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះជ្ជសហជ្ជតរបច្ច័ យលហើ យ ក៏ លៅជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ គឺ នាមខន្ធ ៤ ចដេជ្ជរច្ច័ យ
នន្គានន្ឹ ង្គាន មហាេូ ត ៤ ចដេជ្ជរច្ច័ យនន្គានន្ឹ ង្គានជ្ជលដើ ម ច្ំ ចណក ខលោះលទៀតសូ មបីជ្ជ
សហជ្ជតរបច្ច័ យដេ់ ផេររស់ខលួន្ ក៏ មិន្ជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យបាន្ លប្ោោះផេររស់ខលួន្ មិ ន្
បាន្មាន្ច្ំ ចណកជ្ជរច្ច័ យលធវើ ឲ្យខលួន្លកើ តលឡើង្ ដូ ច្ជ្ជច្ិ តតជ្ជសហជ្ជតរបច្ច័ យដេ់ រូ រចដេ
មាន្ច្ិ តតជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ ចតរូ រចដេមាន្ច្ិ តត ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្លនាោះ មិ ន្បាន្ជ្ជសហជ្ជតរបច្ច័ យដេ់
ច្ិ តតលនាោះលទ លទើ រជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យមិ ន្បាន្ ោ៉ាង្លន្ោះជ្ជលដើ ម ប្រសិ ន្លរើ កាេមាន្ភាព
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ជ្ជសហជ្ជតរបច្ច័ យលហើ យ ន្ឹ ង្ប្តូវមាន្ភាពជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យជ្ជន្ិ ច្ចលសាត រច្ច័ យទាំង្ ២
លន្ោះ ក៏ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជរច្ច័ យចតមួ យ ដូ ច្អន្ន្ត ររបច្ច័ យជ្ជមួ យ ន្ឹ ង្សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ
ដូ លច្ឆនោះ ។
គរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ តាមចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ប្ពោះបាេី
អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យន្ិ លទរ ស ោ៉ាង្លន្ោះ ថា “ច្តាតលរា ខនាធ អរូ រិលនា អញ្ា មញ្ា របច្ច លយន្ រច្ច លោ
ច្តាតលរា មហាេូ តា អញ្ា មញ្ា របច្ច លយន្ រច្ច លោ ឱកក ន្តិកខលណ នាមរូរំ អញ្ា មញ្ា របច្ច លយន្
រច្ច លោ”(១) ចប្រថា អរូ រខន្ធ ៤ (នាមខន្ធ ៤) រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ, មហាេូ ត
៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយ អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ, កន ុង្ខណៈនន្រដិ សន្ធិ នាម ន្ិ ង្រូ រ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
លដ្ឋយអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយន្ិ សសយរបច្ច័ យ
រច្ច័ យទាំង្លន្ោះ គឺ ខន្ធ ៤ ចដេជ្ជទី អាប្ស័ យររស់នាម ន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគានដូ ច្
ផ្លរំង្សំ ពត់ ចដេជ្ជទី អាប្ស័ យររស់រូ រច្ិ ប្តកមម , េូ តរូ រចដេជ្ជទី អាប្ស័ យររស់រូ រចដេ
លកើ តប្ពមគាន ន្ិ ង្វតថ ុចដេជ្ជទី អាប្ស័ យររស់វិ ញ្ញាណធាតុ ៧ តាមេំ ដ្ឋរ់ លដ្ឋយអាការជ្ជទី
ទទួ េន្ុ ោះឯង្ ដូ ច្ជ្ជនផរ ចផន្ដី ចដេជ្ជទី ទទួ េវតថ ុមាន្ លដើ មលឈើ េន ំ ជ្ជលដើ មដូ លច្ឆនោះ លឈាមោះថា
ន្ិ សសយរបច្ច័ យ លប្ោោះថា ចដេធម៌ ទាំង្ឡាយជ្ជអន កអាប្ស័ យ អាប្ស័ យលកើ តលឡើង្ ។
លសច្កែី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ប្ពោះបាេី ន្ិ សសយរបច្ច័ យន្ិ លទរ ស

ោ៉ាង្

លន្ោះថា “ច្តាតលរា ខនាធ អរូ រិលនា អញ្ា មញ្ា ំ ន្ិ សសយរបច្ច លយន្ រច្ច លោ, ច្តាតលរា មហាេូ តា
។លរ។ តំ រូរំ មលនាធាតុ ោ ច្ មលនាវិញ្ញាណធាតុ ោ ច្ តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ ន្ិ សសយរបច្ច លយន្ រច្ច លោ”(២) លសច្កែី លពញចប្រថា អរូ រខន្ធ ៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យនន្គានន្ឹ ង្គាន, មហាេូ ត ៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យនន្គានន្ឹ ង្គាន, កន ុង្

(១) រិ .៩៤

ទំ .៨, (២) រិ .៩៤ ទំ .៩
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ខណៈនន្រដិ សន្ធិ នាមន្ិ ង្រូ រ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យនន្គានន្ឹ ង្គាន, ច្ិ តតន្ិ ង្
លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យដេ់ រូ រចដេមាន្ច្ិ តត ជ្ជ

សមុ ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ, មហាេូ តទាំង្ឡាយរចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យ

ដេ់ ឧបា-

ទាយរូ រទាំង្ឡាយ ។
ច្កាខយតន្ៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដេ់ ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌
ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។
លសាតាយតន្ៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដេ់ លសាតវិ ញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្
ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យលសាតវិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។
ឃានាយតន្ៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដេ់ ឃាន្វិ ញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្
ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យឃាន្វិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។
ជិ វាាយតន្ៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដេ់ ជិ វាាវិ ញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌
ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យជិ វាាវិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។
កាោយតន្ៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដេ់ កាយវិ ញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់
ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យកាយវិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។
មលនាធាតុ ន្ិ ង្មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ អាប្ស័ យរូ រណ្ហ (ហទយវតថ ុរូរ) ប្រប្ពឹ តតលៅ រូ រលនាោះ
ក៏ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដេ់ មលនាធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់
ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ មលនាធាតុ ន្ិ ង្មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ដូ លច្ន ោះ។
អធិ រាយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ
រច្ច័ យចដេជ្ជទី អាប្ស័ យដ៏ មាន្កមាលំង្ោ៉ាង្នប្កចេង្ លឈាមោះថា ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ
លប្ោោះសពរ ថា ឧរ មាន្អតថ ថា “នប្កចេង្”, ោកយថា “ឧរន្ិ សសយ” លន្ោះ ជ្ជលឈាមោះររស់លហតុ
ចដេមាន្កមាលំង្ន្ុ ោះឯង្ ។ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ធម៌ ចដេជ្ជឧរការៈ លដ្ឋយភាពជ្ជលហតុ ចដេមាន្
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កមាលំង្ លឈាមោះថា ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ, ឧរន្ិ សសយរច្ច័ យ លន្ោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កែី តាម
ប្ពោះបាេី ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យន្ិ លទរ ស ថា “រុ រិមា រុ រិមា កុ សោ ធមាម រច្ាិ មាន្ំ រច្ាិ មាន្ំ
កុ សោន្ំ ធមាមន្ំ ឧរន្ិ សសយរបច្ច លយន្ រច្ច លោ ។លរ។ រុ គគលោរិ ឧរន្ិ សសយរបច្ច លយន្
រច្ច លោ លសនាសន្មបិ ឧរន្ិ សសយរបច្ច លយន្ រច្ច លោ (១) លសច្កែី លពញចប្រថា កុ សេធម៌
ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ

លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដេ់ កុ សេធម៌

ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យដេ់
អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយខលោះចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដេ់
អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ
ដេ់ អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ.... ដេ់ កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយខលោះចដេលកើ ត
លប្កាយៗ.... ដេ់ អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ
ដេ់ អពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ....

ដេ់ កុ សេកមម ទាំង្ឡាយចដេលកើ ត

លប្កាយៗ.... ដេ់ អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
សូ មបីរុគគេ ក៏ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ សូ មបីលសនាសន្ៈក៏ រចមង្
ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដូ លច្ន ោះ ។
សរុ រលសច្កែី ថា ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ លន្ោះ មាន្លប្ច្ើ ន្ប្រលេទ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយន្ឹ ង្
លោេប្រលេទនន្ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ខាង្មុ ខ ។

(១) រិ .៩៤

ទំ .១០
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អធិ រាយរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ
ធម៌ ទាំង្ឡាយ គឺ វតថ ុ ៦ ន្ិ ង្អារមម ណ៍ ចដេលកើ តលឡើង្មុ ន្លហើ យ កំពុង្ប្រប្ពឹ តតលៅ
ន្ុ ោះឯង្ (លៅមិ ន្ទាន្់ រេត់ ) ជ្ជឧរការៈដេ់ រច្ច យុរបន្ន ររស់ខលួន្ លឈាមោះថា រុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ
លសច្កែី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់កន ុង្ប្ពោះបាេី រុ លរជ្ជតរបច្ច័ យន្ិ លទរ ស ថា “ច្កាខយតន្ំ
ច្កខ វុ ិ ញ្ញាណធាតុ ោ តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ រុ លរជ្ជតរច្ច លយន្ រច្ច លោ ។លរ។ កិ ញ្ចិកាលេន្ រុ លរជ្ជតរបច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) លសច្កែី លពញចប្រថា ច្កាខយតន្ៈរចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
លដ្ឋយរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ ដេ់ ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ
ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។
លសាតាយតន្ៈ..., ឃានាយតន្ៈ..., ជិ វាាយតន្ៈ..., កាោយតន្ៈ..., រូ បាយតន្ៈរចមង្
ជ្ជរច្ច័ យ

លដ្ឋយរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ

ដេ់ ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ

ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេ

សមបយុ តត ជ្ជមួ យច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។
សទារយតន្ៈ...,

គនាធយតន្ៈ..., រសាយតន្ៈ..., លផ្លដា ោវយតន្ៈ..., រូ បាយតន្ៈ,

សទារយតន្ៈ, គនាធយតន្ៈ, រសាយតន្ៈ, លផ្លដា ោវយតន្ៈ, រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ ដេ់ មលនាធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យមលនាធាតុ លនាោះ ។
មលនាធាតុ ន្ិ ង្មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ អាប្ស័ យរូ រណ្ហ ប្រប្ពឹ តតលៅ រូ រលនាោះរចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
លដ្ឋយរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ

ដេ់ មលនាធាតុ

ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយ

ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ

មលនាធាតុ លនាោះ, រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យកន ុង្ប្គាខលោះរចមង្មិ ន្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយ
រុ លរជ្ជតរបច្ច័ យកន ុង្ប្គាខលោះដេ់ មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេសមបយុ តត
ជ្ជមួ យមលនាវិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ដូ លច្ន ោះ ។

(១) រិ .៩៤

ទំ .១១
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អធិ រាយរច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យ
នាមធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តខាង្លប្កាយជ្ជឧរការៈ លដ្ឋយភាវៈចដេឧរតថ មា រូរធម៌
គឺ កាយលន្ោះ ចដេលកើ តមុ ន្លឈាមោះថា រច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យ ចដេជ្ជរច្ច័ យ ចដេជ្ជលហតុ តាំង្លៅ
បាន្នន្ខន្ធ សនាែន្ លរើ មិន្មាន្រច្ច័ យលន្ោះខន្ធ សនាែន្ក៏ ដ្ឋច្់ រយៈ តាំង្លៅមិ ន្បាន្ ដូ ច្លច្តនា
ចដេប្បាថានកន ុង្អាហារនន្សរី រៈររស់កូ ន្តាមត ដូ លច្ឆនោះ ។ គរបីប្ជ្ជរការប្រប្ពឹ តតលៅនន្រច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យ តាមចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្រច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យន្ិ លទរ ស ោ៉ាង្លន្ោះថា “រច្ឆាជ្ជតា
ច្ិ តតលច្តសិ កា ធមាម រុ លរជ្ជតសស ឥមសស កាយសស រច្ឆាជ្ជតរបច្ច លយន្ រច្ច លោ

(១)

ចប្រថា

ពួ កច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ចដេលកើ តលប្កាយ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ កាយលន្ោះ ចដេលកើ តមុ ន្ លដ្ឋយ
រច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយអាលសវន្របរច្ច័ យ
ធម៌ ចដេជ្ជឧរការៈ លដើ មបីភាពសារត់ ជំនាញ ន្ិ ង្មាន្កមាលំង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេ
មាន្កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ រនាររ់ ពី ខលួន្ លដ្ឋយសភាវៈចដេលសពលរឿយៗ លឈាមោះថា អាលសវន្របរច្ច័ យ
អធិ រាយថា ជ្ជឧរការៈលដ្ឋយការលធវើ ន្ូ វភាពសារត់ ជំនាញ ន្ិ ង្មាន្កមាលំង្ឲ្យលកើ តដេ់ រច្ច យុ
របន្ន ចដេមាន្កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ រនាររ់ អំ ពីខលួន្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលសពលរឿយ ៗ គរបីប្ជ្ជរលសច្កែី
ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្អាលសវន្របរច្ច័ យ តាមប្ពោះបាេី អាលសវន្របច្ច័ យន្ិ លទរ ស ថា ៖ “រុ រិមា រុ រិមា
កុ សោ ធមាម រច្ាិ មាន្ំ រច្ាិ មាន្ំ កុ សោន្ំ ធមាមន្ំ អាលសវន្របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។
រុ រិមា រុ រិមា អកុ សោ

ធមាម រច្ាិ មាន្ំ រច្ាិ មាន្ំ អកុ សោន្ំ ធមាមន្ំ អាលសវន្រប-

ច្ច លយន្ រច្ច លោ ។
រុ រិមា រុ រិមា កិ រិោពាកតា ធមាម រច្ាិ មាន្ំ រច្ាិ មាន្ំ កិ រិោពាកតាន្ំ ធមាមន្ំ
អាលសវន្របច្ច លយន្ រច្ច លោ (២) ។

(១) រិ .៩៤

ទំ .១២, (២) រិ .៩៤ ទំ .១២
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ចប្រថា

កុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ

ដេ់ កុ សេធម៌

ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ លដ្ឋយអាលសវន្របច្ច័ យ ។
អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ អកុ សេធម៌ ទាំង្ឡាយ
ចដេលកើ តលប្កាយៗ លដ្ឋយអាលសវន្របច្ច័ យ ។
កិ រិោអពាកតធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ ដេ់ កិ រិោអពាកត
ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ លដ្ឋយអាលសវន្របច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយកមម របច្ច័ យ
ធម៌ ចដេជ្ជឧរការៈ

លដ្ឋយភាវៈជ្ជការលធវើ ចដេរារ់ ថាជ្ជលសច្កែី ពាោមនន្ច្ិ តត

លឈាមោះថា កមម របច្ច័ យ ។ គរបីប្ជ្ជរថា លឈាមោះថា “លសច្កែី ពាោមនន្ច្ិ តត ” កន ុង្ទី លន្ោះបាន្ដេ់
សភាវៈចដេឧសាហ៍ សភាវៈចដេខវេ់ខាវយ កន ុង្ការញុំង្ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាន
ជ្ជមួ យខលួន្ ឲ្យពាោមកន ុង្កិ ច្ចររស់ខលួន្ ន្ិ ង្សភាវៈចដេញុំង្វិ បាក ន្ិ ង្កមម ជរូ រឲ្យលកើ ត
លឡើង្កន ុង្កាេ ចដេលផសង្ខណៈគានជ្ជមួ យខលួន្ គរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យកមម របច្ច័ យ
តាមចដេមកលហើ យកន ុង្ប្ពោះបាេី កមម របច្ច័ យន្ិ លទរ ស ោ៉ាង្លន្ោះ ថា “កុ សោកុ សេំ កមម ំ
វិ បាកាន្ំ ខនាធន្ំ កដតាត ច្ រូ បាន្ំ កមម របច្ច លយន្ រច្ច លោ លច្តនា សមបយុ តត កាន្ំធមាមន្ំ
តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ កមម របច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ចប្រថា កមម ចដេជ្ជកុ សេ ន្ិ ង្អកុ សេ
រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
ទាំង្ឡាយ

លដ្ឋយកមម របច្ច័ យដេ់ វិ បាកខន្ធ ទាំង្ឡាយ

លច្តនារចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយកមម របច្ច័ យ

ន្ិ ង្ដេ់ កដតាតរូ រ(កមម ជរូ រ)

ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត

ជ្ជមួ យខលួន្ ន្ិ ង្ដេ់ រូ រទាំង្ឡាយចដេមាន្លច្តនា ន្ិ ង្ធម៌ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យលច្តនា
លនាោះ ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្” ដូ លច្ន ោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយន្ឹ ង្លោេប្រលេទនន្កមម របច្ច័ យ តលៅខាង្មុ ខ ។

(១)

រិ .៩៤ ទំ .១៣
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អធិ រាយវិ បាករបច្ច័ យ
ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជវិ បាក ជ្ជធម៌ ចដេសង រ់ គឺ មិ ន្មាន្ឧសាហៈ
ររស់ខលួន្ ជ្ជឧរការៈច្ំ លោោះនាមរូ រចដេលកើ តរួ មគាន លដើ មបីឲ្យធម៌ ទាំង្លនាោះសង រ់

គឺ អស់

ឧសាហៈដូ ច្គានន្ឹ ង្ខលួន្ លឈាមោះថា វិ បាករបច្ច័ យ ចមន្ពិ ត វិ បាកទាំង្ឡាយ មាន្េវង្គជ្ជលដើ ម
លប្ោោះជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេសង រ់ គឺ មិ ន្មាន្ឧសាហៈន្ុ ោះឯង្ សូ មបីកំពុង្ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តគាន ក៏ ដឹ ង្
បាន្លដ្ឋយេំ បាក លប្ោោះលហតុ ប្តឹ មចតជ្ជផេចដេសលប្មច្ពី កមម ចដេលធវើ ទុក កមម ន្ុោះឯង្
មិ ន្សង រ់ មាន្ឧសាហៈ ច្ំ ចណកវិ បាកសង រ់ មិ ន្មាន្ឧសាហៈ លទើ រដឹ ង្បាន្លដ្ឋយេំ បាក
វិ បាកទាំង្ឡាយ ចដេប្តឹ មចតជ្ជការធាលក់ ច្ុ ោះ(េវង្គ) ការទទួ េអារមម ណ៍(សមបដិ ច្ាន្ៈ) ន្ិ ង្
ការពិ ច្ឆរណ្ហអារមម ណ៍ (សន្តី រណៈ) ជ្ជធម៌ ចដេដឹ ង្បាន្លដ្ឋយេំ បាក ថាមាន្ ។ ច្ំ ចណក
វិ បាក ៥ មាន្ច្កខ ុវិញ្ញាណជ្ជលដើ ម សូ មបីកាេកាន្់ យកអារមម ណ៍ មាន្រូ បារមម ណ៍ជ្ជលដើ ម
លហើ យក៏ លដ្ឋយ លទាោះរី ដូលច្ឆនោះ រុ គគេន្ឹ ង្ដឹ ង្បាន្ក៏ កាេមាន្ជវន្ប្រប្ពឹ តតលៅ ។ កន ុង្ប្ពោះបាេី
វិ បាករបច្ច័ យលនាោះ ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កប្តឹ មចតរ៉ាុ លណណោះថា “វិ បាកា ច្តាតលរា ខនាធ អរូ រិលនា អញ្ាមញ្ា ំ វិ បាករបច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ចប្រថា វិ បាកខន្ធ ៤ ចដេមិ ន្ចមន្ជ្ជរូ រ ជ្ជរច្ច័ យ នន្គាន
ន្ឹ ង្គាន លដ្ឋយវិ បាករបច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយអាហាររបច្ច័ យ
អាហារ ៤ មាន្កពឡិ្ករាហារជ្ជលដើ ម ចដេឧរការៈលដ្ឋយភាពជ្ជអន កឧរតថ មា ដេ់
រូ រកាយ ន្ិ ង្នាមកាយទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា អាហាររបច្ច័ យ ។ អាហារលន្ោះ សូ មបីមាន្ភាពជ្ជ
អន កលធវើ ឲ្យលកើ តបាន្ ក៏ ពិត ចតកិ ច្ចចដេជ្ជប្រធាន្ចដេប្បាកដច្ាស់ររស់អាហារ គឺ ភាពជ្ជ
អន កឧរតថ មា ន្ុ ោះឯង្ ។ អាហារ សូ មបីកាេន្ឹ ង្លធវើ រូរ ន្ិ ង្នាមឲ្យលកើ ត ក៏ រចមង្លធវើ ឲ្យលកើ តដូ ច្
ជ្ជឧរតថ មា ទំ ន្ង្ដូ ច្ជ្ជឧរតថ មា លដើ មបីឲ្យតាំង្លៅបាន្មិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ភាពជ្ជ

(១)

រិ .៩៤ ទំ .១៣
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អន កឧរតថ មា ន្ុោះឯង្ គឺ ភាពជ្ជអាហាររបច្ច័ យ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់សំលៅយកលសច្កែី ចដេ
លោេលន្ោះឯង្ ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ង្
ុ ប្ពោះបាេី អាហាររបច្ច័ យន្ិ លទរ ស ោ៉ាង្លន្ោះ ថា “កពឡិ្កលរា
អាហាលរា ឥមសស កាយសស អាហាររបច្ច លយន្ រច្ច លោ ។ អរូ រិលនា អាហារា សមបយុ តត កាន្ំ ធមាមន្ំ តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ អាហាររបច្ច លយន្ រច្ច លោ(១)ចប្រថា កពឡិ្ករាហាជ្ជ
រច្ច័ យលដ្ឋយអាហាររបច្ច័ យ ដេ់ កាយលន្ោះ, នាមអាហារទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយ
អាហាររបច្ច័ យដេ់ សមបយុ តត ធម៌ ទាំង្ឡាយ ន្ិ ង្ដេ់ រូ រទាំង្ឡាយ ចដេមាន្នាមអាហារ
ន្ិ ង្ធម៌ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យនាមអាហារលនាោះ ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយឥគន្រិ យរបច្ច័ យ
ធម៌ ចដេជ្ជឧរការៈ លដ្ឋយសភាវៈជ្ជធំ លោេគឺ ការញុំង្រច្ច យុរបន្ន ធម៌ ទាំង្ឡាយ
ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅអន្ុ លោមតាមខលួន្កន ុង្កិ ច្ចទាំង្ឡាយលនាោះៗ

លឈាមោះថា

ឥគន្រិ យរបច្ច័ យ

កន ង្
ុ

ឥគន្រិ យធម៌ ២២ បាន្ដេ់ ឥគន្រិ យធម៌ ២០ លវៀរឥតថិ គន្រិ យ ន្ិ ង្រុ រិសិគន្រិ យ លហតុ ផេទាក់ ទង្
ន្ឹ ង្លសច្កែី ចដេឥតថិ គន្រិ យ ន្ិ ង្រុ រិសិគន្រិ យមិ ន្ជ្ជឥគន្រិ យរបច្ច័ យលន្ោះ ន្ឹ ង្មាន្សចមែ ង្ខាង្មុ ខ
គរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ឥគន្រិ យរបច្ច័ យ

តាមចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ឥគន្រិ យរបច្ច័ យ

ន្ិ លទរ ស ោ៉ាង្លន្ោះ ថា “ច្កខ គុ ន្រិ យំ ច្កខ វុ ិ ញ្ញាណធាតុ ោ តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ ឥគន្រិ យរប
ច្ច លយន្ រច្ច លោ ។ លសាតិ គន្រិ យំ...., ឃាន្ិ គន្រិ យំ....., ជិ វាិគន្រិ យំ....., កាយិ គន្រិ យំ....., រូ រជី វិតិគន្រិ
យំ កដតាតរូ បាន្ំ ឥគន្រិ យរបច្ច លយន្ រច្ច លោ ។ អរូ រិលនា ឥគន្រិ ោ សមបយុ តត កាន្ំ ធមាមន្ំ
តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ ឥគន្រិ យរបច្ច លយន្ រច្ច លោ

(២)។

ចប្រថា ច្កខ ុគន្រិ យ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ

លដ្ឋយឥគន្រិ យរបច្ច័ យ ដេ់ ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ
ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។ លសាតិ គន្រិ យ...., ឃាន្ិ គន្រិ យ...., ជិ វាិគន្រិ យ...., កាយិ គន្រិ យ...., រូ រជី វិតិគន្រិ យ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយឥគន្រិ យរបច្ច័ យ ដេ់ កដតាតរូ រ (កមម ជរូ រ) ទាំង្ឡាយ ។
(១) រិ .៩៤

ទំ .១៣, (២) រិ .៩៤ ទំ .១៣-១៤
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អរូ រឥគន្រិ យ (នាមឥគន្រិ យ) ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយឥគន្រិ យរបច្ច័ យ ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យខលួន្

ន្ិ ង្ដេ់ រូ រទាំង្ឡាយចដេមាន្ឥគន្រិ យ

ន្ិ ង្ធម៌ ចដេ

សមបយុ តត ជ្ជមួ យឥគន្រិ យលនាោះ ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយឈាន្របច្ច័ យ
អង្គទាំង្ឡាយ ៧ ោ៉ាង្ មាន្វិ តកក ៈ ជ្ជលដើ ម (វិ តកក ៈ វិ ច្ឆរៈ រី តិ សុ ខៈ ទុ កខ ៈ ឧលរកាខ
ឯកគគ តា) លវៀរកន ុង្ទវិ រញ្ច វិញ្ញាណ ចដេមាន្ការច្ូ េលៅសមលឹ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ អារមម ណូរន្ិ ជាន្ (ច្ូ េលៅសមលឹ ង្អារមម ណ៍) ន្ិ ង្េកខ ណូរន្ិ ជាន្ (ច្ូ េលៅសមលឹ ង្េកខ ណៈ) លឈាមោះថា
ឈាន្របច្ច័ យ

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ឈាន្របច្ច័ យ

តាមចដេមាន្មកកន ុង្

ប្ពោះបាេី ឈាន្របច្ច័ យន្ិ លទរ ស ោ៉ាង្លន្ោះ ថា “ឈាន្្គន្ិ ឈាន្សមបយុ តត កាន្ំ ធមាមន្ំ តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ ឈាន្របច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ចប្រថា អង្គឈាន្ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
លដ្ឋយឈាន្របច្ច័ យ ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យឈាន្ ន្ិ ង្ដេ់ រូ រទាំង្ឡាយ
ចដេមាន្ឈាន្ ន្ិ ង្ធម៌ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យឈាន្លនាោះជ្ជសមុ ដ្ឋាន្” ។
អធិ រាយមគគ របច្ច័ យ
អង្គមគគ ១២ ោ៉ាង្ មាន្សមាមទិ ដាិ ជ្ជលដើ ម ចដេជ្ជឧរការៈ លដ្ឋយសភាវៈចដេនាំលច្ញ
ពី សុគតិ ឬពី ទុគគ តិ ពី រុណយ ឬបារ ឬលដ្ឋយសភាៈវចដេដូ ច្ជ្ជផល ូវលៅកាន្់ សុ គតិ ជ្ជលដើ ម
លឈាមោះថា មគគ របច្ច័ យ ។ គរបីប្ជ្ជរ មគគ របច្ច័ យ តាមប្ពោះបាេី មគគ របច្ច័ យន្ិ លទរ ស ចដេប្ទង្់
ប្តាស់ទុ ក ោ៉ាង្លន្ោះ ថា “មគគ ្គន្ិ មគគ សមបយុ តត កាន្ំ ធមាមន្ំ តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ មគគ របច្ច លយន្ រច្ច លោ(២) ចប្រថា អង្គមគគ ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយមគគ របច្ច័ យ ដេ់ ធម៌
ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យមគគ

(១) រិ .៩៤

ទំ .១៤, (២) រិ .៩៤ ទំ .១៤

ន្ិ ង្ដេ់ រូ រទាំង្ឡាយចដេមាន្មគគ

ន្ិ ង្ធម៌ ចដេ
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សមបយុ តត ជ្ជមួ យមគគ លនាោះ ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយសមបយុ តត របច្ច័ យ
នាមធម៌ ទាំង្ឡាយរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ចដេសូ មបីលផសង្គានលដ្ឋយររមតថ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មួ យជ្ជ
ច្ិ តត មួ យជ្ជលច្តសិ ក ជ្ជឧរការៈដេ់ គានន្ឹ ង្គានបាន្ លដ្ឋយេកខ ណៈចដេប្រករប្ពមគាន
លោេគឺ មាន្ការលកើ តលឡើង្ប្ពមគានជ្ជលដើ ម ដូ ច្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជធមម ជ្ជតិ ចតមួ យ លឈាមោះថា
សមបយុ តត របច្ច័ យ ។ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ប្ពោះបាេី សមបយុ តត របច្ច័ យន្ិ លទរ ស ថា
“ច្តាតលរា ខនាធ អរូរិលនា អញ្ា មញ្ា ំ សមបយុ តត របច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ចប្រថា នាមខន្ធ ៤ រចមង្
ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយសមបយុ តត របច្ច័ យដេ់ គានន្ិ ង្គាន ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយវិ របយុ តត របច្ច័ យ
វតថ ុ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កទាំង្ឡាយ សូ មបីសមគួ រដេ់ គាន គឺ លសមើ គានលដ្ឋយមាន្លសច្កែី
សមព ន្ធដេ់ គានន្ិ ង្គាន សូ មបីមាន្ការឧរការៈដេ់ គាន ក៏ ជ្ជឧរការៈលដ្ឋយភាវៈចដេចញកពី គាន
គឺ មិ ន្មាន្ការប្រករច្ូ េគាន លប្ោោះមាន្សភាវៈខុសគានលដ្ឋយអំ ណ្ហច្មួ យជ្ជនាម មួ យជ្ជរូ រ
លឈាមោះថា វិ របយុ តត របច្ច័ យ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ង្
ុ ប្ពោះបាេី វិ របយុ តត របច្ច័ យន្ិ លទរ សថា
“រូ រិលនា ធមាម អរូ រីន្ំ ធមាមន្ំ វិ របយុ តត រច្ច លយន្ រច្ច លោ ។ អរូ រិលនា ធមាម រូ រីន្ំ ធមាមន្ំ
វិ របយុ តត រច្ច លយន្ រច្ច លោ(២) ចប្រថា រូ រធម៌ ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយវិ របយុ តត របច្ច័ យ ដេ់ នាមធម៌ ទាំង្ឡាយ, នាមធម៌ ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយវិ របយុ តត របច្ច័ យ
ដេ់ រូ រធម៌ ទាំង្ឡាយ ដូ លច្ន ោះ ។

(១)

រិ .៩៤ ទំ .១៤, (២) រិ .៩៤ ទំ .១៤
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អធិ រាយអតថិ របច្ច័ យ
ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលោេបាន្ថា លកើ តប្ពមគានកែី លកើ តមុ ន្កែី ចតកំពុង្តាំង្លៅ លៅមិ ន្
ទាន្់ រេត់ លៅ គឺ មាន្សភាវៈជ្ជរច្ច ុរបន្ន ជ្ជឧរការៈលដ្ឋយភាពជ្ជអន កឧរតថ មា ធម៌ ចដេជ្ជ
រច្ច ុរបន្ន ដូច្គានលនាោះ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លឈាមោះថា អតថិ របច្ច័ យ ។ ចមន្ពិ តសូ មបីន្ឹង្មាន្ភាពជ្ជជន្ក
(អន កលធវើ ឲ្យលកើ ត) ចតលទាោះរី ដូលច្ឆនោះ អតថិ របច្ច័ យទាំង្ឡាយ មាន្លសច្កែី ខវេ់ខាវយកន ុង្ភាពជ្ជ
រច្ច័ យោ៉ាង្េអ កន ុង្ឋិ តិ ខណៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រគរបីប្ជ្ជរថា សប្មារ់ អតថិ របច្ច័ យលន្ោះ

ប្ពោះអង្គប្ទង្់ប្តាស់សំ លៅយកភាពជ្ជអន កឧរតថ មា រ៉ាុលណ្ហ
ណ ោះ

កន ុង្ប្ពោះបាេី អតថិ -

របច្ច័ យន្ិ លទរ ស ថា “ច្តាតលរា ខនាធ អរូរិលនា អញ្ា មញ្ា ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។
ច្តាតលរា មហាេូ តា អញ្ា មញ្ា ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។
ឱកក ន្តិកខលណ នាមរូរំ អញ្ា មញ្ា ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។
ច្ិ តតលច្តសិ កា ធមាម ច្ិ តតសមុ ដ្ឋានាន្ំ រូ បាន្ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។
មហាេូ តា ឧបាទារូ បាន្ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។
ច្កាខយតន្ំ ច្កខ វុ ិញ្ញាណធាតុ ោ តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។
លសាតាយតន្ំ..., ឃានាយតន្ំ...,ជិ វាាយតន្ំ...,កាោយតន្ំ..., រូ បាយតន្ំ ច្កខ វុ ិ ញ្ញាណធាតុ ោ
តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។ សទារយតន្ំ...., គនាធយតន្ំ...., រសាយតន្ំ....., លផ្លដា ោវយតន្ំ....., រូ បាយតន្ំ សទារយតន្ំ គនាធយតន្ំ រសាយតន្ំ លផ្លដា ោវយតន្ំ
មលនាធាតុ ោ តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ ។ យំ រូ រំ ន្ិ សាយ មលនាធាតុ ច្ មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ច្ វតត ន្តិ តំ រូរំ មលនាធាតុ ោ ច្ មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ ោ ច្ តំ
សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ អតថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ។ ចប្រថា នាមខន្ធ ៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
លដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យ ដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ។

(១) រិ .៩៤

ទំ .១៥
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មហាេូ ត ៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យ ដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ។
កន ុង្ខណៈនន្រដិ សន្ធិ នាម ន្ិ ង្រូ ររចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យ ដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ។
ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យ ដេ់ រូ រចដេមាន្
ច្ិ តតជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ ។
មហាេូ តទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យដេ់ ឧបាទាយរូ រទាំង្ឡាយ ។
ច្កាខយតន្ៈរចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យ ដេ់ ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។ លសាតាយតន្ៈ..., ឃានាយតន្ៈ...,
ជិ វាាយតន្ៈ..., កាោយតន្ៈ..., រូ បាយតន្ៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យ ដេ់ ច្កខ ុវិ ញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លនាោះ ។ សទារយតន្ៈ.., គនាធយតន្ៈ.., រសាយតន្ៈ.., លផ្លដា ោវយតន្ៈ..., រូ បាយតន្ៈ..., សទារយតន្ៈ
គនាធយតន្ៈ រសាយតន្ៈ លផ្លដា ោវយតន្ៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យដេ់ មលនាធាតុ
ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យមលនាធាតុ លនាោះ ។
មលនាធាតុ ន្ិ ង្មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ អាប្ស័ យរូ រណ្ហប្រប្ពឹ តតលៅ រូ រលនាោះរចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
លដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យ

ដេ់ មលនាធាតុ

ដេ់ មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ

ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេ

សមបយុ តត ជ្ជមួ យមលនាធាតុ ន្ិ ង្មលនាវិ ញ្ញាណធាតុ លនាោះ ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយន្តថិ របច្ច័ យ
ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយចដេរេត់ លៅលហើ យ ជ្ជឧរការៈលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការ
ឲ្យឱកាសដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយលកើ តលឡើង្បាន្កន ុង្េំ ដ្ឋរ់

ចដេជ្ជច្ិ តត ន្ិ ង្

លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយកាេលរើ ពួកធម៌ កនុង្េំ ដ្ឋរ់ មុ ន្លៅមាន្ ក៏ រចមង្មិ ន្មាន្ឱកាសលកើ ត
លឡើង្ កាេមិ ន្មាន្លៅលទើ រមាន្ឱកាសលកើ តលឡើង្ លឈាមោះថា ន្តថិ របច្ច័ យ ។ សមដូ ច្ចដេ
ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ប្ពោះបាេី ន្តថិ របច្ច័ យន្ិ លទរ សថា “សមន្ន្ត រន្ិ រុទាធ ច្ិ តតលច្តសិ កា ធមាម រច្ច -ុ
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របនានន្ំ ច្ិ តតលច្តសិ កាន្ំ ធមាមន្ំ ន្តថិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ចប្រថា ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌
ទាំង្ឡាយ

ចដេរេត់ លៅលហើ យកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ លដ្ឋយេអ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយន្តថិ របច្ច័ យ

ដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ចដេលកើ តលឡើង្លហើ យច្ំ លោោះមុ ខ (គឺ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន ) ។
អធិ រាយវិ គតរបច្ច័ យ
ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេប្បាសលៅលហើ យ ជ្ជឧរការៈដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្
លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ ឲ្យលកើ តលឡើង្កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ ប្រសិ ន្លរើ អនកឧរការៈមិ ន្ទាន្់ ប្បាសលៅ
មុ ន្លទ រចមង្លកើ តលឡើង្មិ ន្បាន្ កាេប្បាសលៅលហើ យន្ុ ោះឯង្ លទើ រលកើ តលឡើង្បាន្ លឈាមោះថា
វិ គតរបច្ច័ យ ។ លសច្កែី លន្ោះសមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្ប្ពោះបាេី វិ គតរបច្ច័ យន្ិ លទរ សថា
“សមន្ន្ត រវិ គតា ច្ិ តតលច្តសិ កា ធមាម រច្ច រ
ុ បនានន្ំ ច្ិ តតលច្តសិ កាន្ំ ធមាមន្ំ វិ គតរបច្ច លយន្ រ
ច្ច លោ”(១) ចប្រថា ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេប្បាសលៅលហើ យកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ លដ្ឋយ
េអ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយវិ គតរបច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលឡើង្
លហើ យច្ំ លោោះមុ ខ (គឺ រច្ច ុរបន្ន ) ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយអវិ គតរបច្ច័ យ
អតថិ របច្ច័ យន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា អវិ គតរបច្ច័ យ លប្ោោះភាវៈចដេមាន្លៅលនាោះ ជ្ជភាវៈ
ចដេមិ ន្ទាន្់ ប្បាសលៅ លហើ យភាវៈចដេមិ ន្ទាន្់ ប្បាសលៅលន្ោះ ជ្ជឧរការៈដេ់ រច្ច យុរបន្ន ធម៌ លប្ោោះលហតុ លនាោះ កន ុង្ប្ពោះបាេី អវិ គតរបច្ច័ យន្ិ លទរ ស លទើ រប្ទង្់ប្តាស់ទុ កលដ្ឋយទំ ន្ង្ដូ ច្
គានជ្ជមួ យអតថិ របច្ច័ យន្ិ លទរ សន្ុ ោះឯង្ ោ៉ាង្លន្ោះថា “ច្តាតលរា ខនាធ អរូរិលនា អញ្ា មញ្ា ំ អវិ គត- រប
ច្ច លយន្ រច្ច លោ”(២) ចប្រថា នាមខន្ធ ៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអវិ គតរបច្ច័ យដេ់ គានន្ិ ង្គាន
ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ចដេរណឌិតគរបីរែូរោកយថា “អតថិ របច្ច លយន្ លដ្ឋយអតថិ របច្ច័ យ”ជ្ជ “អវិ គតរបច្ច លយន្ លដ្ឋយអវិ គតរបច្ច័ យ” កន ុង្ទី លនាោះ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។

(១)

រិ .៩៤ ទំ .១៦, (២) រិ .៩៤ ទំ .១៧
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អធិ រាយលសច្កែី លផសង្គាននន្អតថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យ
រច្ច័ យទាំង្ ២ ោ៉ាង្លន្ោះ សូ មបីន្ឹង្មិ ន្មាន្លសច្កែី លផសង្គាននន្សភាវៈធម៌ ចតរណឌិត
គរបីប្ជ្ជរលសច្កែី លផសង្គាននន្ភាពជ្ជរច្ច័ យោ៉ាង្លន្ោះថា ភាពជ្ជឧរការៈ លដ្ឋយលហតុ ប្តឹ មចត
ខលួន្មាន្លៅ កំពុង្មាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅប្ពមជ្ជមួ យសភាវៈ ក៏ ច្ូេលៅឧរតថ មា រច្ច យុរបន្ន ធម៌
លឈាមោះថាជ្ជ អតថិ របច្ច័ យ ។ ច្ំ ចណក ភាពជ្ជឧរការៈលដ្ឋយលហតុ ប្តឹ មចតខលួន្មិ ន្ទាន្់ រេត់
លៅរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ក៏ ដេ់ ន្ូ វការច្ូ េលៅឧរតថ មា រច្ច យុ របន្ន ធម៌ ទុក លឈាមោះថាជ្ជ អវិ គតរបច្ច័ យ ។
រណឌិតគរបីអាប្ស័ យសទាធកន ុង្ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគថា

“ប្ពោះមាន្ប្ពោះភាគលប្ោោះប្ទង្់ប្ជ្ជរ

អំ ណ្ហច្កន ុង្ភាពជ្ជរច្ច័ យចដេលផសង្គាននន្ធម៌ ទាំង្ឡាយលដ្ឋយអាការទាំង្ពួ ង្លហើ យ

លទើ រ

ប្ទង្់សចមែ ង្រច្ច័ យ ២៤ ោ៉ាង្ទុ ក” ដូ លច្ន ោះលហើ យលធវើ សុតមយញណឲ្យលកើ តលឡើង្ ោ៉ាង្លន្ោះ
ថា “ធម៌ ទាំង្លន្ោះមាន្លសច្កែី លផសង្គានោ៉ាង្លន្ោះ ន្ិ ង្ោ៉ាង្លន្ោះ” ដូ លច្ន ោះ លហើ យគរបីរដិ រតតិ
លដើ មបីលធវើ ច្ិ នាតមយញណ ន្ិ ង្ភាវនាមយញណ លដើ មបីប្តាស់ដឹ ង្អាការជ្ជរច្ច័ យចដេលផសង្
គាននន្ធម៌ ទាំង្លន្ោះឲ្យនប្កចេង្លឡើង្ច្ុ ោះ គរបីប្ជ្ជរថា ការចដេប្ទង្់សចមែ ង្ន្ូ វអំ ណ្ហច្នន្
ធម៌ ចដេមិ ន្លផសង្គានកន ុង្ការឧរការៈ ច្ំ លោោះរច្ច យុរបន្ន ធម៌ ចដេមិ ន្លផសង្គានទុ កជ្ជរច្ច័ យ
មា៉ាង្លហើ យ ក៏ លៅសចមែ ង្ទុ កលដ្ឋយភាពជ្ជរច្ច័ យមាន្លឈាមោះមា៉ាង្លទៀត លដ្ឋយជ្ជរ់ ទាក់ ទង្
ន្ឹ ង្អធាប្ស័ យនន្រុ គគេចដេលផសង្គាន ចដេប្ទង្់ន្ឹង្ទូ នាមន្បាន្លដ្ឋយប្រការលនាោះៗ ដូ ច្ជ្ជ
សូ មបីប្ទង្់ប្តាស់អលហតុ កទុ កៈ (ធម៌ ពួក ២ ចដេមិ ន្មាន្លហតុ ) លហើ យប្ទង្់លៅប្តាស់ លហតុ វិ របយុ តត ទុ កៈ (ធម៌ ពួក ២ ចដេប្បាសច្ឆកលហតុ ) លទៀត ដូ លច្ឆនោះ ។
គាថាសលគ្គោះប្រការចដេធម៌ លនាោះៗ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ធម៌ លនាោះៗ
ឆធា នាមន្ត ុ នាមសស

រញ្ច ធា នាមរូ រិន្ំ

ឯកធា រុ ន្ រូរសស

រូ រំ នាមសស លច្កធា

រញ្ា តតិនាមរូ បាន្ិ

នាមសស ទុ វិធា ទវ យំ
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ទវ យសស ន្វធា លច្តិ

ឆពវិ ធា រច្ច ោ កថំ ។

ចប្រថា រច្ច័ យទាំង្ឡាយមាន្ ៦ ប្រការ គឺ នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមលដ្ឋយអាការ ៦ ោ៉ាង្
១, នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រ លដ្ឋយអាការ ៥ ោ៉ាង្ ១, នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រលទៀតលដ្ឋយ
អាការមា៉ាង្ ១, ច្ំ ចណករូ រជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមលដ្ឋយអាការមា៉ាង្ ១, រញ្ា តតិ នាម ន្ិ ង្រូ រជ្ជ
រច្ច័ យដេ់ នាមលដ្ឋយអាការ ២ ោ៉ាង្ ១, ច្ំ ចណកទាំង្ ២ ោ៉ាង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ទាំង្ ២ ោ៉ាង្
លដ្ឋយអាការ ៩ ោ៉ាង្ ១ ដូ លច្ន ោះ លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ?
អធិ រាយគាថា
រច្ច័ យទាំង្ឡាយ មាន្អាការ ៦ ប្រការ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
១. នាម បាន្ដេ់ នាមខន្ធ ៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម ដូ ច្គានន្ុ ោះឯង្ លដ្ឋយ ៦ អាការ ។
២. នាមន្ុ ោះឯង្ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់

នាម ន្ិ ង្រូ រ ចដេលកើ តលឡើង្ប្ពមគានលដ្ឋយ

អាការ ៥ ោ៉ាង្ ។
៣. នាម ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រ ចដេជ្ជេូ តរូ រន្ិ ង្ឧបាទាយរូ រលទៀតលដ្ឋយអាការមា៉ាង្ ។
៤. ច្ំ ចណក រូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម លដ្ឋយអាការមា៉ាង្ដូ ច្គាន ។
៥. រញ្ា តតិ នាម ន្ិ ង្រូ រ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម លដ្ឋយអាការ ២ ោ៉ាង្ ។
៦. ច្ំ ចណកទាំង្ ២ ោ៉ាង្ គឺ នាមន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគានរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ទាំង្ ២
ោ៉ាង្ គឺ ដេ់ នាម ន្ិ ង្រូ រ ដូ ច្គានន្ុ ោះឯង្ លដ្ឋយអាការ ៩ ោ៉ាង្ ។
អធិ រាយលសច្កែី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្អាការជ្ជរច្ច័ យ ៦ ប្រការលនាោះ (លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ?)
គឺ នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមចតមា៉ាង្លដ្ឋយអាការ ៦ គឺ ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ
ចដេរេត់ លៅលហើ យកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយចដេ
ជ្ជរច្ច ុរបន្ន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អន្ន្ត ររបច្ច័ យ សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ ន្តថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្វិ គតរបច្ច័ យ,
ជវន្មុ ន្ៗ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ជវន្លប្កាយៗ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អាលសវន្របរច្ច័ យ, ច្ិ តតន្ិ ង្
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លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តប្ពមគាន រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអំ ណ្ហច្សមបយុ តត របច្ច័ យ
ដេ់ គានន្ឹ ង្គានប្រការមួ យ ។
នាមរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រ លដ្ឋយអាការ ៥ គឺ លហតុ អង្គឈាន្ ន្ិ ង្អង្គមគគ
រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគាន

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លហតុ របច្ច័ យជ្ជលដើ ម,

លច្តនាចដេលកើ តប្ពមគានរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគាន
មាន្ខណៈលផសង្គាន

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម

លច្តនាចដេ

ន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តពី កមម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្កមម -

របច្ច័ យ ន្ិ ង្វិ បាកខន្ធ ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម ន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគានលដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្វិ បាករបច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គានប្រការមួ យ ។
នាមរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រ លដ្ឋយអាការមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ គឺ ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ចដេ
លកើ តខាង្លប្កាយ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ កាយលន្ោះចដេលកើ តមុ ន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រច្ឆាជ្ជត-

របច្ច័ យប្រការមួ យ ។
រូ រ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម លដ្ឋយអាការមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ គឺ វតថ ុ ៦ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់
វិ ញ្ញាណធាតុ ៧ កន ុង្រវតតិ ខណៈ ន្ិ ង្អារមម ណ៍ ៥ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រញ្ច វិញ្ញាណវិ ថីលដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្រុ លរជ្ជតរបច្ច័ យប្រការមួ យ ។
រញ្ា តតិ នាម ន្ិ ង្រូ រ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមចតមា៉ាង្លដ្ឋយអាការ ២ គឺ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
អារមម ណរបច្ច័ យ ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យប្រការមួ យ កន ុង្អាការ ២ លនាោះ
អារមម ណរបច្ច័ យមាន្ ៦ ោ៉ាង្ មាន្រូ រជ្ជលដើ ម ច្ំ ចណកឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យមាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ
អារមម ណូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ

អន្ន្ត រូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ

ន្ិ ង្រកតូ រន្ិ សសយរបច្ច័ យ

កន ុង្

ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ៣ ោ៉ាង្លនាោះ អារមម ណ៍ន្ុ ោះឯង្ ចដេរុ គគេលធវើ ឲ្យមាំទាំ លឈាមោះថា អារមម ណូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ

ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ

ចដេរេត់ លៅលហើ យកន ុង្េំ ដ្ឋរ់

លឈាមោះថា អន្ន្ត រូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ច្ំ ចណករកតូ រន្ិ សសយរបច្ច័ យ មាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្គឺ ធម៌
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ទាំង្ឡាយមាន្ រាគៈជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្សទាធជ្ជលដើ ម សុ ខ ទុ កខ រុ គគេ លភាជន្ ឧតុ
ន្ិ ង្លសនាសន្ៈទាំង្ខាង្កន ង្
ុ

ន្ិ ង្ខាង្លប្ៅ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្កុ សេ

ជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្វិ បាកររស់កមម តាមសមគួ រ ។
នាម ន្ិ ង្រូ ររចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម ន្ិ ង្រូ រ លដ្ឋយអាការ ៩ ោ៉ាង្ តាមសមគួ រ គឺ
រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអំ ណ្ហច្អធិ រតិ របច្ច័ យ សហជ្ជតរបច្ច័ យ អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ ន្ិ សសយរបច្ច័ យ អាហាររបច្ច័ យ ឥគន្រិ យរបច្ច័ យ វិ របយុ តត របច្ច័ យ អតថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យ
ប្រការមួ យ កន ុង្រណ្ហ
ែ រច្ច័ យ ៩ ោ៉ាង្លនាោះ អធិ រតិ របច្ច័ យមាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ អារមម ណ៍ចដេ
រុ គគេលធវើ ឲ្យមាំទាំរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមទាំង្ឡាយ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យ
១, សហជ្ជតាធិ រតិ ធម៌ (អធិ រតី ធម៌ ចដេលកើ តប្ពមគានន្ឹ ង្សមបយុ តត ធម៌ ទ.) ៤ ោ៉ាង្ រចមង្
ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម ន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគានលដ្ឋយអំ ណ្ហច្សហជ្ជតាធិ រតិ របច្ច័ យ ១ ។
សហជ្ជតរបច្ច័ យមាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់
គានន្ឹ ង្គាន ន្ិ ង្រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រទាំង្ឡាយចដេលកើ តប្ពមគាន ១, មហាេូ តរូ រទាំង្ឡាយ
រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ន្ិ ង្រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ឧបាទាយរូ រទាំង្ឡាយ ១, វតថ ុន្ិង្វិ បាក
កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ១ ។
អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យមាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គាន
ន្ឹ ង្គាន ១, មហាេូ តរូ រទាំង្ឡាយរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ១, វតថ ុន្ិង្វិ បាកកន ុង្រដិ សន្ធិ
ខណៈរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ១ ។
ន្ិ សសយរបច្ច័ យមាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គាន
ន្ឹ ង្គាន ន្ិ ង្រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រទាំង្ឡាយចដេលកើ តប្ពមគាន ១, មហាេូ តរូ រទាំង្ឡាយ
រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ន្ិ ង្រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ឧបាទាយរូ រទាំង្ឡាយ ១, វតថ ុ ៦ រចមង្
ជ្ជរច្ច័ យដេ់ វិ ញ្ញាណធាតុ ៧ ោ៉ាង្ ១ ។
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អាហាររបច្ច័ យ មាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ កពឡិ្ករាហាររចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ កាយលន្ោះ ១, នាម
អាហារទាំង្ឡាយរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគាន ១ ។
ឥគន្រិ យរបច្ច័ យ មាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ប្រសាទ ៥ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រញ្ច វិញ្ញាណ ១, ជី វិតិគន្រិ យរចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ឧបាទិ ន្ន ករូ រទាំង្ឡាយ ១, នាមឥគន្រិ យទាំង្ឡាយរចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
ដេ់ នាម ន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគាន ១ ។
វិ របយុ តត របច្ច័ យ មាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ វតថ ុកនុង្ខណៈនន្រដិ សន្ធិ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ វិ បាក
ទាំង្ឡាយ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្សហជ្ជតវិ របយុ តត របច្ច័ យ, ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយរចមង្
ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រទាំង្ឡាយ ចដេលកើ តប្ពមគានលដ្ឋយអំ ណ្ហច្សហជ្ជតវិ របយុ តត របច្ច័ យ ១,
ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តខាង្លប្កាយ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ កាយលន្ោះចដេ

លកើ តមុ ន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រច្ឆាជ្ជតវិ របយុ តត របច្ច័ យ ១, វតថ ុ ៦ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ វិ ញ្ញាណធាតុ
៧ កន ុង្រវតតិ ខណៈ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រុ លរជ្ជតវិ របយុ តត របច្ច័ យ ១ ។
អតថិ របច្ច័ យមាន្ ៥ ោ៉ាង្ គឺ ៖

ចប្រថា

សហជ្ជតំ រុ លរជ្ជតំ

រច្ឆាជ្ជតញ្ច សពវ ថា

កពឡិ្កលរា អាហាលរា

រូ រជី វិតមិ ច្ចយំ ។

ធមម ជ្ជតិ ចដេលកើ តប្ពមគាន ១, ធមម ជ្ជតិ ចដេលកើ តមុ ន្ ១, ធមម ជ្ជតិ ចដេ

លកើ តខាង្លប្កាយ ១, កពឡិ្ករាហារ ១, រូ រជី វិតិគន្រិ យ ១, លដ្ឋយប្រការទាំង្ពួ ង្ ។
សូ មបីអវិ គតរបច្ច័ យក៏ មាន្ ៥ ោ៉ាង្ ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន ។
រច្ច័ យសូ មបីទាំង្អស់

រចមង្ដេ់ ន្ូ វការរួ មច្ូ េកន ុង្អារមម ណរបច្ច័ យ

ឧរន្ិ សសយ-

របច្ច័ យ កមម របច្ច័ យ ន្ិ ង្អតថិ របច្ច័ យ មា៉ាង្លទៀតកន ុង្រទថា “សហជ្ជតរូ រំ រូរចដេលកើ តប្ពម
គាន” លន្ោះ គរបីប្ជ្ជរថា បាន្ដេ់ រូ រ ២ ោ៉ាង្ គឺ រូ រចដេមាន្ច្ិ តត ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ កន ុង្
រវតតិ ខណៈ ន្ិ ង្កតតាតរូ រ (កមម ជរូ រ) ទាំង្ឡាយកន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈ លដ្ឋយប្រការទាំង្ពួ ង្ ។
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អធិ រាយលសច្កែី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្អាការចដេជ្ជរច្ច័ យ ៦ ប្រការលនាោះ
អធិ រាយប្រការទី ១ នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
វិ បាកអពាកតដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជវិ បាកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្កមម ប្រប្ពឹ តតលៅហាក់ ដូ ច្ជ្ជប្តូវ
កមាលំង្ររស់កមម រញ្ា ូន្លៅ

បាន្ន្ូ វសភាវៈដ៏ ឆអិន្ររស់ខលួន្លហើ យ

លទើ រមិ ន្មាន្លសច្កែី

ខវេ់ខាវយ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រមិ ន្លធវើ វិបាកដនទឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅ ន្ិ ង្លប្ោោះប្តូវកមាលំង្ររស់កមម
រញ្ា ូន្មករ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះន្ុ ោះឯង្ លទើ រមិ ន្មាន្ការតភាារ់ អាន្ុ ភាពនន្វិ បាកដួ ង្មុ ន្ៗ ចដេន្ី មួយៗក៏
ប្តូវកមម រញ្ា ូន្មកដូ ច្គាន លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលទើ រមិ ន្ចមន្ទាំង្ជ្ជអាលសវន្របច្ច័ យ ទាំង្មិ ន្ប្រប្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយអាន្ុ ភាពនន្អាលសវន្របច្ច័ យ ន្ិ ង្អាវជា ន្ច្ិ តត ទាំង្ ២ ក៏ មិន្មាន្ភាពជ្ជអាលសវន្របច្ច័ យ លប្ោោះមិ ន្ចមន្ច្ិ តតចដេមាន្អាន្ុ ភាពកន ុង្ការលធវើ ន្ូ វការលសពលរឿយៗ (សន្សំ រន្រ ំុ) ឲ្យ
លកើ តលឡើង្ ន្ិ ង្លប្ោោះកន ុង្រណ្ហ
ែ អលហតុ កកិ រិោទាំង្ឡាយ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគ ប្ទង្់លេើ កយក
ភាពជ្ជ អាលសវន្របច្ច័ យទុ កច្ំ លោោះហសិ តុ រាទច្ិ តតរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ តាមប្ពោះបាេី ថា “ន្មគគ របច្ច ោ អាលសវលន្ ឯកំ(១) រចមង្មាន្ច្ិ តត កន ុង្អាលសវន្របច្ច័ យ ១ ដួ ង្ អំ ពីច្ិតត ចដេមិ ន្មាន្មគគ ជ្ជ
រច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
កន ុង្ោកយថា ជវន្ លន្ោះ សូ មបីមាន្ោកយលោេមិ ន្ចរល កគានរណឌិតក៏ គរបីប្ជ្ជរថា បាន្
ដេ់ ជវន្ចដេជ្ជកុ សេ ចដេជ្ជអកុ សេ ន្ិ ង្ចដេជ្ជអពាកត (កិ រិោ) ចផន កលោកិ យ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះប្ពោះអង្គប្ទង្់មិន្បាន្លេើ កយកភាពជ្ជអាលសវន្របច្ច័ យទុ កដេ់ ពួ កលោកុ តតរ
ជវន្ទាំង្ឡាយ ទាំង្កន ង្
ុ អដា កថាមហារដ្ឋាន្ លោកក៏ បាន្លោេទុ កថា “ច្ំ ចណកអាលសវន្របច្ច័ យចដេជ្ជលោកុ តតរមិ ន្មាន្” ដូ លច្ន ោះ ចមន្ពិ តកន ុង្រណ្ហ
ែ លោកុ តតរជវន្ទាំង្ឡាយលនាោះ
លោកុ តតរកុ សេ (មគគ កុ សេ) លនាោះ លប្ោោះភាពជ្ជរុ លរច្ឆរិ ក (ប្រប្ពឹ តតលៅមុ ន្) នន្ផេចដេ
មាន្ជ្ជតិ លផសង្គានលទើ រមិ ន្លធវើ ផេលនាោះឲ្យកាន្់ យកអាលសវន្គុ ណ

(១)

រិ .៩៤ ទំ .២២៣

គឺ អាន្ុ ភាពនន្ការលសព
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លរឿយៗ បាន្ ទាំង្ផេច្ិ តតទាំង្ឡាយ សូ មបីលកើ តលឡើង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជជវន្ ក៏ រចមង្មិ ន្កាន្់
យកភាពជ្ជអាលសវន្របច្ច័ យ

មិ ន្លធវើ វិបាកដនទឲ្យកាន្់ យកលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជវិ បាកទាំង្-

ឡាយ សូ មបីជ្ជជវន្ក៏ ជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេកមម រញ្ា ូន្មកតាមចដេលោេលហើ យន្ុ ោះឯង្ ។
សូ មបីោកយចដេប្ពោះធមម បាេលតថ រលោេទុ កកន ង្
ុ ដី កាអដា សាេិ ន្ី ថា “ជវន្ចដេផុ តពី
(ភាពជ្ជ) អាលសវន្របច្ច័ យ មិ ន្មាន្” ដូ លច្ន ោះ លនាោះ រណឌិតគរបីយេ់ ថាលោកលោេទុ កលដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ជ្ជច្ំ ចណកលប្ច្ើ ន្ លរើ មិន្យេ់ ោ៉ាង្លន្ោះ ក៏ អាច្សមាគេ់ ថា ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ ប្រញ៉ារ់
លោេលដ្ឋយមិ ន្សមលឹ ង្លសច្កែី ឲ្យេអ ជ្ជមុ ន្ ចតន្រណ្ហៗ មិ ន្អាច្លោេបាន្ថា “មគគ រចមង្
មិ ន្កាន្់ យកអាលសវន្គុ ណអំ ពីលគាប្តេូ ” ឬថា “លគាប្តេូ មិ ន្បាន្ជ្ជ អាលសវន្របច្ច័ យដេ់
មគគ ” លប្ោោះថា លសច្កែី លផសង្គានលដ្ឋយជ្ជតិ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ជ្ជឧរសគគ រារាំង្កន ុង្ភាពជ្ជអាលសវ-ន្
របច្ច័ យ មិ ន្ចមន្លសច្កែី លផសង្គានលដ្ឋយេូ មិ ជ្ជលដើ មលទ ចមន្ពិ តប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ុង្គមពី រមហា
រដ្ឋាន្ថា “លគាប្តេូ មគគ សស លវាទាន្ំ មគគ សស អាលសវន្របច្ច លយន្ រច្ច លោ”(១) ចប្រថា
“លគាប្តេូ ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអាលសវន្របច្ច័ យដេ់ មគគ លវាទាន្ ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយអាលសវន្របច្ច័ យដេ់ មគគ ”ដូ លច្ន ោះ លគាប្តេូ ន្ិ ង្លវាទាន្ជ្ជកាមាវច្រធម៌ ច្ំ ចណកមគគ ជ្ជលោកុ តតរធម៌
ទាំង្លគាប្តេូ ទាំង្លវាទាន្ ទាំង្មគគ សុ ទធ ចតមាន្ជ្ជតិ ជ្ជកុ សេ បាន្លសច្កែី ថាសូ មបីមាន្េូ មិ
លផសង្គានចតមាន្ជ្ជតិ ដូ ច្គាន

គឺ ជ្ជកុ សេដូ ច្គាន

ធម៌ ទាំង្លន្ោះលទើ រមាន្ភាពជ្ជអាលសវន្-

របច្ច័ យ ន្ិ ង្ភាពជ្ជអន កទទួ េយកអាលសវន្គុ ណច្ំ លោោះគានបាន្ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលធវើ ទុកកន ុង្ច្ិ តតថា សប្មារ់ រូ រធម៌ ទាំង្ឡាយ សូ មបីលកើ តលឡើង្ប្ពមគាន
លៅកន ុង្កោរជ្ជមួ យគាន

ក៏ មិន្មាន្ភាពជ្ជសមបយុ តត របច្ច័ យ

ឬជ្ជរច្ច យុរបន្ន ធម៌ ររស់

សមបយុ តត របច្ច័ យលឡើយ លប្ោោះមិ ន្មាន្េកខ ណៈចដេប្រកររួ មគាន ៤ ប្រការ គឺ លកើ តលឡើង្
ប្ពមគាន រេត់ លៅប្ពមគាន មាន្អារមម ណ៍ជ្ជមួ យគាន ន្ិ ង្អាប្ស័ យវតថ ុរួមគាន ដូ លច្ន ោះលហើ យ លទើ រ

(១)

រិ .៩៤ ទំ .២៧៥
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លោេថា “ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាង្
ំ ឡាយចដេលកើ តប្ពមគាន រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអំ ណ្ហច្
សមបយុ តត របច្ច័ យ ដេ់ គានន្ឹ ង្គាន” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយប្រការទី ២ នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រ
ោកយថា លហតុ អង្គឈាន្ ន្ិ ង្អង្គមគគ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពម
គានលដ្ឋយអំ ណ្ហច្លហតុ របច្ច័ យ ជ្ជលដើ ម លសច្កែី ថា ធម៌ ៣ ោ៉ាង្មាន្លហតុ ជ្ជលដើ មលន្ោះរចមង្
ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយលហតុ របច្ច័ យ គឺ លហតុ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយលហតុ របច្ច័ យ អង្គឈាន្រចមង្
ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយឈាន្របច្ច័ យ ន្ិ ង្អង្គមគគ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយមគគ របច្ច័ យ ដេ់ រូ រចដេ
មាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈដេ់ រូ រចដេមាន្ច្ិ តតជ្ជសមុ ដ្ឋាន្កន ុង្រវតតិ ខណៈ ន្ិ ង្
ដេ់ នាមចដេលកើ តប្ពមជ្ជមួ យខលួន្កន ុង្ខណៈទាំង្ ២ ចមន្ពិ ត លឈាមោះថា រូ រចដេលកើ តប្ពម
គាន ចដេប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេទុ កប្គរ់ កចន្ល ង្ លោកសំ លៅរូ រចដេមាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្
កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈ ន្ិ ង្រូ រចដេមាន្ច្ិ តតជ្ជសមុ ដ្ឋាន្កន ុង្រវតតិ ខណៈ ។
ោកយថា លច្តនាចដេលកើ តប្ពមគាន បាន្ដេ់ លច្តនាចដេលកើ តប្ពមគានជ្ជមួ យច្ិ តតប្គរ់
ដួ ង្ លដ្ឋយលហាច្លៅ សូ មបីជ្ជមួ យច្កខ ុវិញ្ញាណជ្ជលដើ ម ចដេច្ឆត់ ចច្ង្ឲ្យសមបយុ តត ធម៌
ទាំង្ឡាយបាន្ខវេ់ខាវយកន ង្
ុ កិ ច្ចររស់ខលួន្ៗ កន ង្
ុ អារមម ណ៍ ។
ោកយថា រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគាន គឺ លច្តនាទាំង្អស់រចមង្ជ្ជ
រច្ច័ យដេ់ នាមទាំង្ឡាយចដេលកើ តរួ មគាន លច្តនាចដេប្រករជ្ជមួ យរដិ សន្ធិ ច្ិតតចថមទាំង្
ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រទាំង្ឡាយ ចដេមាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ចដេមកប្ពមគានជ្ជមួ យរដិ សន្ធិ ច្ិតត
លនាោះ ន្ិ ង្លច្តនាចដេប្រករជ្ជមួ យច្ិ តតចដេលធវើ រូរឲ្យលកើ តលឡើង្ (លវៀរទវិ រញ្ច វិញ្ញាណ ១០
ន្ិ ង្អរូ រវិ បាក

៤)

កន ុង្រវតតិ ខណៈ

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រទាំង្ឡាយចដេមាន្ច្ិ តតជ្ជ

សមុ ដ្ឋាន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្កមម របច្ច័ យ លដ្ឋយភាពជ្ជ សហជ្ជតកមម របច្ច័ យ (កមម រច្ច័ យចដេ
លកើ តប្ពមគានជ្ជមួ យរច្ច យុរបន្ន ធម៌ ) ។
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ោកយថា លច្តនាចដេមាន្ខណៈលផសង្គាន បាន្ដេ់ កុ សេលច្តនា ន្ិ ង្អកុ សេ
លច្តនាចដេលកើ តកន ុង្ខណៈលផសង្ពី ខណៈររស់វិ បាក លដ្ឋយជ្ជធម៌ ចដេលកើ តមុ ន្វិ បាក គឺ
លកើ តកន ុង្េពអតី តជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា

រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តពី កមម

គឺ ដេ់ វិ បាកនាមខន្ធ

ទាំង្ឡាយ ន្ិ ង្ដេ់ រូ រចដេមាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ កន ុង្ខណៈសូ មបីទាំង្ ២ (ទាំង្រដិ សន្ធិ ខណៈ
ទាំង្រវតតិ ខណៈ) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្កមម របច្ច័ យ លដ្ឋយភាពជ្ជ នាន្កខ ណិកកមម របច្ច័ យ (កមម របច្ច័ យចដេមាន្ខណៈលផសង្គានពី ខណៈររស់វិ បាក) ។
ោកយថា វិ បាកខន្ធ ទាង្
ំ ឡាយ បាន្ដេ់ នាមខន្ធ ចដេជ្ជវិ បាកទាំង្ឡាយមាន្រដិ សន្ធិ
វិ ញ្ញាណជ្ជលដើ ម ចមន្ពិ ត រូ រសូ មបីមាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ក៏ មិន្បាន្លវាហារថាវិ បាក លប្ោោះសពរ
ថា “វិ បាក” ន្ិ យមលប្រើ កនុង្នាមធម៌ ទាំង្ឡាយចដេដូ ច្គានន្ឹ ង្កមម ចដេលធវើ ឲ្យលកើ ត លដ្ឋយ
សុ ទធ ចតជ្ជនាមធម៌ ដូច្គាន ន្ិ ង្ជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេដឹ ង្អារមម ណ៍ដូ ច្គាន មា៉ាង្លទៀតកាេមាន្នាម
ខន្ធ ចដេជ្ជផេររស់កមម លកើ តលឡើង្ន្ុ ោះឯង្ រុ គគេលទើ រដឹ ង្ថា កំពុង្លសាយន្ូ វផេររស់កមម
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះោកយថា “វិ បាក” លទើ រគួ រជ្ជលឈាមោះ នាមខន្ធ ចដេជ្ជផេររស់កមម រ៉ាុលណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្
ចមន្រូ រខន្ធ លទ ។
អធិ រាយប្រការទី ៣ នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូរ
ោកយថា ដេ់ កាយលន្ោះចដេលកើ តមុ ន្ គឺ ដេ់ រូរកាយលន្ោះចដេលកើ តមុ ន្រច្ច័ យធម៌ ។
សួ រថា កាេផេមាន្ការលកើ តលឡើង្មុ ន្បាន្តាំង្លៅលហើ យជ្ជរច្ច ុរបន្ន ប្រលោជន្៍ អវី
លដ្ឋយធម៌ ណ្ហៗ ចដេលកើ តខាង្លប្កាយច្ូ េមកជ្ជរច្ច័ យលទៀតលនាោះ ?
លឆលើ យថា បាន្លោេទុ កកន ុង្ោកយអធិ រាយរច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យលហើ យថា “ជ្ជឧរការៈ
លដ្ឋយភាវៈចដេឧរតថ មា រូរធម៌ (គឺ កាយលន្ោះ) ចដេលកើ តមុ ន្ លឈាមោះថា រច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យ ជ្ជ
រច្ច័ យចដេជ្ជលហតុ តាំង្លៅបាន្នន្ខន្ធ សនាែន្ លរើ មិន្មាន្រច្ច័ យលន្ោះ ខន្ធ សនាែន្ក៏ ដ្ឋច្់ រយៈ
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តាំង្លៅមិ ន្បាន្”ដូ លច្ន ោះមិ ន្ចមន្ឬ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ កាយលន្ោះសូ មបីលកើ តមុ ន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្
រច្ច័ យដនទ លទាោះរី ដូលច្ឆនោះកាេប្រប្ពឹ តតលៅបាន្មិ ន្ដ្ឋច្់ រយៈក៏ ប្តូវអាប្ស័ យរច្ច័ យដនទចដេ
លកើ តលប្កាយឧរតថ មា កនុង្ខណៈចដេកាយលនាោះកំពុង្តាំង្លៅ មិ ន្ទាន្់ រេត់ លៅន្ុ ោះឯង្ រច្ច័ យ
លន្ោះ គឺ រច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លសច្កែី ចដេថា ធម៌ ចដេលកើ តលប្កាយមាន្ភាពជ្ជ
រច្ច័ យដេ់ ធម៌ ចដេលកើ តមុ ន្បាន្លន្ោះ លទើ រមិ ន្មាន្លសច្កែី ខុស្គំឆគង្ណ្ហមួ យលឡើយ ។
អធិ រាយប្រការទី ៤ រូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “វតថ ុ ៦ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ វិ ញ្ញាណធាតុ ៧ កន ង្
ុ រវតតិ ខណៈ”
ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះកន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈវតថ ុ ៥ មាន្ច្កខ ុវតថ ុជ្ជលដើ មលៅមិ ន្ទាន្់ លកើ ត ន្ិ ង្សូ មបីលកើ ត
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជឱរបាតិ កសតវ ជ្ជលដើ ម

ក៏ លៅមិ ន្ទាន្់ អាច្ច្ូ េដេ់ ភាពជ្ជ

រុ លរជ្ជត-

របច្ច័ យ ដេ់ វិ ញ្ញាណទាំង្ឡាយលនាោះៗ បាន្លឡើយ ។
មា៉ាង្លទៀត ហទយវតថ ុចដេលកើ តប្ពមជ្ជមួ យរដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ ក៏ មិន្ចមន្ជ្ជធម៌ ចដេ
លកើ តមុ ន្រដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះទាក់ ទង្ន្ឹ ង្វតថ ុ

ជ្ជរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យដេ់ វិ ញ្ញាណ

ទាំង្ឡាយបាន្លនាោះ ច្ំ លោោះកន ុង្រវតតិ ខណៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ច្ំ ចណកោកយថា អារមម ណ៍ ៥ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រញ្ច វិញ្ញាណវិ ថី លន្ោះលោកសំ លៅ
យកប្ពោះពុ ទធដី កាចដេមាន្កន ុង្ន្ិ លទរ សអារមម ណរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ ថា “រូ បាយតន្ំ ច្កខ វុ ិ ញ្ញាណធាតុ ោ តំ សមបយុ តត កាន្ញ្ច ធមាមន្ំ រុ លរជ្ជតរបច្ច លយន្ រច្ច លោ រូ បាយតន្ៈរចមង្ ជ្ជរច្ច័ យ
លដ្ឋយរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យដេ់ ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ ន្ិ ង្ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យ
ច្កខ ុវិញ្ញាណធាតុ លនាោះ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ដូ ច្បាន្លេើ កមកសចមែ ង្លហើ យកន ុង្ោកយអធិ រាយ
រុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ ។
ច្ំ ចណកកន ុង្រញ្ញាវារៈ សូ មបីធមាមរមម ណ៍ក៏ រចមង្បាន្ភាពជ្ជអារមម ណរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ
ដេ់ មលនាវិ ញ្ញាណវិ ថី លប្ោោះសូ មបីធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ច្កខ ុជ្ជលដើ មចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន ក៏ ប្ទង្់កាន្់
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យក (លដ្ឋយភាពជ្ជអារមម ណ៍) លដ្ឋយមិ ន្ចរល កគានថា “លសកាខ វា រុ ថុជានា វា ច្កខ ំុ អន្ិ ច្ចលតា
ទុ កខ លតា អន្តត លតា វិរសសន្តិ ប្ពោះលសកខ កែី រុ ថុជា ន្កែី រចមង្លឃើ ញច្ាស់ន្ូ វច្កខ ុ ថាមិ ន្លទៀង្ ថា
ជ្ជទុ កខ

ថាជ្ជអន្តាត”ដូ លច្ន ោះ ោកយអធិ រាយលន្ោះលទើ រមាន្ការសលប្មច្លហើ យលដ្ឋយអតថ ថា

មលនាវិ ញ្ញាណរចមង្កាន្់ យកអារមម ណ៍រច្ច ុរបន្ន ណ្ហប្រប្ពឹ តតលៅ អារមម ណ៍រច្ច ុរបន្ន លនាោះ ក៏
រចមង្ជ្ជអារមម ណរុ លរជ្ជតរបច្ច័ យ ដេ់ មលនាវិ ញ្ញាណវិ ថីលនាោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។

អធិ រាយប្រការទី ៥ រញ្ា តតិ នាម ន្ិ ង្រូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
ោកយថា (អារមម ណ៍ន្ុ ោះឯង្) ចដេរុ គគេលធវើ ឲ្យមាំទាំ គឺ ចដេរុ គគេពិ ច្ឆរណ្ហលធវើ ឲ្យមាំទាំ
ចមន្ពិ ត ោកយសចមែ ង្អធិ រាយ អារមម ណូរន្ិ សសយរបច្ច័ យប្រប្ពឹ តតលៅទាក់ ទង្ជ្ជមួ យការ
ពិ ច្ឆរណ្ហ លធវើ ឲ្យមាំទាំន្ូវទាន្ សី េ ឧលបាសថកមម កមម ចដេបាន្លធវើ ទុកេអ លហើ យ ន្ិ ង្សន្សំ
ទុ កេអ លហើ យកន ុង្កាេមុ ន្ ឈាន្ លគាប្តេូ លវាទាន្ មគគ ជ្ជលដើ ម លដ្ឋយន្័ យថា “ទាន្ំ ទតាវ
សី េំ សមាទិ យិតាវ ឧលបាសថកមម ំ កតាវ តំ គរុ ំ កតាវ រច្ច លវកខ តិ.....មគគ ំ គរុ ំ កតាវ រច្ច លវកខ តិ

(១)

រុ គគេឲ្យទាន្ សមាទាន្សី េ លធវើ ឧលបាសថកមម លហើ យពិ ច្ឆរណ្ហទាន្ជ្ជលដើ មលនាោះលធវើ ឲ្យមាំទាំ
រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហកមម ចដេសន្សំទុកេអ លហើ យកន ង្
ុ កាេមុ ន្លធវើ ឲ្យមាំទាំ លច្ញពី ឈាន្ រចមង្
ពិ ច្ឆរណ្ហឈាន្ លធវើ ឲ្យមាំទាំ ប្ពោះលសកខ រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហលគាប្តេូ លធវើ ឲ្យមាំទាំ រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហ
លវាទាន្ លធវើ ឲ្យមាំទាំ ប្ពោះលសកខ លច្ញពី មគគ លហើ យរចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហមគគ លធវើ ឲ្យមាំទាំ” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជ
លដើ ម ។ ចដេលោេមកលន្ោះ គឺ អារមម ណូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាង្
ំ ឡាយ ចដេរេត់ លៅលហើ យកន ង្
ុ
េំ ដ្ឋរ់ ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម លប្ោោះអន្ន្ត រូរន្ិ សសយរបច្ច័ យមកលហើ យ លដ្ឋយប្ទង្់មិន្បាន្លធវើ ឲ្យ
លផសង្គានជ្ជមួ យន្ឹ ង្អន្ន្ត ររបច្ច័ យ លដ្ឋយន្័ យថា “រុ រិមា រុ រិមា កុ សោ ខនាធ រច្ាិ មាន្ំ

(១)
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រច្ាិ មាន្ំ កុ សោន្ំ ខនាធន្ំ អន្ន្ត ររបច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) កុ សេខន្ធ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តមុ ន្ៗ
រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ ដេ់ កុ សេខន្ធ ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលប្កាយៗ” ដូ លច្ន ោះ
ជ្ជលដើ ម ប្តឹ មចតរែ ូរោកយថា អន្ន្ត ររបច្ច លយន្ លដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ ជ្ជ អន្ន្ត រូរន្ិ សសយរបច្ច លយន្ លដ្ឋយអន្ន្ត រូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ កន ុង្ទី លនាោះៗរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ សូ មបីជ្ជោ៉ាង្លន្ោះ រច្ច័ យ
២ ោ៉ាង្លន្ោះ ក៏ មាន្ច្ំ ណុច្ចដេលផសង្គានោ៉ាង្លន្ោះ គឺ លឈាមោះថា ជ្ជអន្ន្ត ររបច្ច័ យ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ការញុំង្ច្ិ តត ុរាទចដេសមគួ រកន ុង្េំ ដ្ឋរ់ ររស់ខលួន្ឲ្យលកើ តលឡើង្

លឈាមោះថាជ្ជ

អន្ន្ត រូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ក៏ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជលហតុ មាន្កមាលំង្ ។
ឧរន្ិ សសយៈតាមប្រប្កតី ន្ុ ោះឯង្ គឺ តាមសភាវៈររស់ខលួន្ មិ ន្ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយរច្ច័ យ
ដនទ លឈាមោះថារកតូ រន្ិ សសយៈ រកតូ រន្ិ សសយៈន្ុ ោះឯង្ជ្ជរច្ច័ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រ
លឈាមោះថា

រកតូ រន្ិ សសយរបច្ច័ យ

ចដេអធិ រាយបាន្ថា ជ្ជឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យមួ យ

លដ្ឋយចឡក មិ ន្ោយឡំលដ្ឋយអារមម ណូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ន្ិ ង្អន្ន្ត រូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ
(លេើ កចេង្ចតកន ុង្មគគ វិ ថី ចដេមគគ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអន្ន្ត ររបច្ច័ យ សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ
រកតូ រន្ិ សសយរបច្ច័ យ ន្ិ ង្កមម របច្ច័ យដេ់ ផេ) ។
មា៉ាង្លទៀត

ឧរន្ិ សសយៈចដេរុ គគេលធវើ ទុកររិ រូណ៌លហើ យន្ុ ោះឯង្ជ្ជរច្ច័ យលទើ រ

លឈាមោះថាឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ (រកលតា ឧរន្ិ សសលោ = រកតូ រន្ិ សសលោ ) លប្ោោះថា រ អកសរ
កន ុង្រទថា រកលតា ចដេជ្ជឧរសគគ លន្ោះ សចមែ ង្ដេ់ ធម៌ មាន្រាគៈជ្ជលដើ ម រុ គគេលធវើ ទុក
ររិ រូណ៌ គឺ លធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ររិ រូណ៌លហើ យកន ុង្សនាែន្ ន្ិ ង្សចមែ ង្ដេ់ វតថ ុមាន្លភាជន្ជ្ជលដើ ម
ចដេរុ គគេលធវើ ទុកររិ រូណ៌គឺ លសពលហើ យ ក៏ តាំង្លៅកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជលហតុ ចដេមាន្កមាលំង្អាច្
លធវើ ផេររស់ខលួន្ឲ្យលកើ តលឡើង្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ធម៌ មាន្រាគៈជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ធម៌ មាន្សទាធជ្ជលដើ ម
ចដេសលប្មច្លហើ យកន ុង្សនាែន្ររស់ខលួន្កែី វតថ ុមាន្លភាជន្ ឧតុ ជ្ជលដើ ម ចដេរុ គគេលសព

(១)
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ោ៉ាង្មាំទាំកែី លទើ រលឈាមោះថា រកតូ រន្ិ សសយៈ ជ្ជរច្ច័ យមា៉ាង្ លទើ រលឈាមោះថា រកតូ រន្ិ សសយរបច្ច័ យ ដូ ច្ចដេមកលហើ យកន ុង្រញ្ញាវារៈថា “សទធ ំ ឧរន្ិ សាយ ទាន្ំ លទតិ ។លរ។ សទាធ
សទាធយ ឧរន្ិ សសយរបច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) អាប្ស័ យោ៉ាង្មាំទាំន្ូវសទាធលហើ យរចមង្ឲ្យទាន្
។េ។ សទាធក៏ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យដេ់ សទាធ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ថា
ឧតុ ... លភាជន្ំ... លសនាសន្ំ កាយិ កសស សុ ខសស កាយិ កសស ទុ កខ សស, ផេសមារតតិ ោ
ឧរន្ិ សសយរបច្ច លយន្ រច្ច លោ ឧតុ ... លភាជន្... លសនាសន្ៈរចមង្ជ្ជរច្ច័ យ ដេ់ សុ ខផល ូវកាយ ដេ់ ទុ កខ ផលូវកាយ ដេ់ ផេសមារតតិ លដ្ឋយឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ចដេ
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយក៏ បាន្សចមែ ង្អធិ រាយទុ កខលោះលហើ យ ។
គរបីប្រករលសច្កែី ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម ។េ។ ន្ិ ង្លសនាសន្ៈទាំង្ខាង្
កន ុង្ ទាំង្ខាង្លប្ៅ តាមសមគួ រោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម ចដេរុ គគេលធវើ ឲ្យ
លកើ តលឡើង្ខាង្កន ុង្

ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្រុ គគេជ្ជលដើ ម

ចដេរុ គគេលសពលហើ យខាង្លប្ៅ

ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយបាន្លោេទុ កកន ុង្នាមរូ រររិ លច្ា ទថា ៖

ចប្រថា

រាគសទាធទលោ ធមាម

អជឈតត មន្ុ វាសិ តា

សតត ស្ខរធមាម ច្

ពហិ ទាធ រដិ លសវិ តា ។

ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្សទាធជ្ជលដើ ម ចដេ

រុ គគេលធវើ ឲ្យអាប្ស័ យលៅខាង្កន ុង្ ន្ិ ង្ធម៌ ទាំង្ឡាយគឺ សតវ ន្ិ ង្ស្ខរ (មាន្ឧតុ លភាជន្ ជ្ជ
លដើ ម) ចដេរុ គគេលសពលហើ យខាង្លប្ៅដូ លច្ន ោះ ។
ន្័ យមា៉ាង្លទៀត ប្រករលសច្កែី លដ្ឋយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ទី តាំង្តាមចដេតាំង្លៅ (នន្សពរ )
ន្ុ ោះឯង្ថា “ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្សទាធជ្ជលដើ ម សុ ខ ទុ កខ រុ គគេ
លភាជន្ ឧតុ លសនាសន្ៈទាំង្ខាង្កន ុង្ទាំង្ខាង្លប្ៅ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយរកតូ រន្ិ សសយ-

(១)
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របច្ច័ យ ដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្កុ សេជ្ជលដើ ម” ដូ លច្ន ោះ អធិ រាយថា ធម៌ មាន្រាគៈជ្ជលដើ ម
ន្ិ ង្ធម៌ មាន្សទាធជ្ជលដើ មររស់ខលួន្

រចមង្ជ្ជទី អាប្ស័ យររស់ធម៌ មាន្កុ សេជ្ជលដើ មររស់

ខលួន្ ន្ិ ង្ជ្ជទី អាប្ស័ យររស់ធម៌ មាន្កុ សេជ្ជលដើ មររស់អន កដនទ ចដេជ្ជអន កអាប្ស័ យធម៌
ជ្ជលដើ ម ររស់កេាណមិ តត រំ លពញកុ សេ ។
កន ុង្រណ្ហ
ែ ធម៌ ទាំង្លនាោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កែី តាមសមគួ រ ោ៉ាង្លន្ោះថា លប្ោោះបាន្
អាប្ស័ យធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្កាមរាគៈជ្ជលដើ ម លទើ រមាន្ការឲ្យទាន្ ការសមាទាន្សី េ ការ
លធវើ ឧលបាសថកមម ការច្លប្មើ ន្ឈាន្ អេិ ញ្ញា វិ រសសនា ន្ិ ង្មគគ ភាវនា លដើ មបីការលកើ តកន ុង្េព
ទាំង្ឡាយ

មាន្កាមេពជ្ជលដើ ម

ទាំង្ឡាយមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម

ន្ិ ង្លដើ មបីលសច្កែី ច្ូេលៅសង រ់ រមាងរ់ បាន្ន្ូ វកិ លេស

ន្ិ ង្ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម

ចដេមាន្រាគៈជ្ជលហតុ

លទាោះជ្ជរាគៈជ្ជលដើ មចដេ(មាន្កមាលំង្)នប្កចេង្លឡើង្ ចមន្ពិ ត ធម៌ ណ្ហៗ មាន្ការលកើ តលឡើង្
បាន្ លប្ោោះអាប្ស័ យធម៌ ណ្ហ ធម៌ ចដេប្តូវអាប្ស័ យលនាោះ លឈាមោះថា រកតូ រន្ិ សសយរបច្ច័ យ
ដេ់ ធម៌ ចដេអាប្ស័ យលនាោះ ចមន្ពិ ត មាន្ោកយលោេទុ កថា “រច្ច័ យចដេជ្ជ មហារលទស
(មាន្វិ ស័យធំ ) លន្ោះ បាន្ដេ់ ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយក៏ បាន្លោេទុ ក
ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គានថា “រកតូ រន្ិ សសយរបច្ច័ យមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា ធម៌ ទាង្
ំ ឡាយមាន្សទាធជ្ជលដើ ម បាន្ដេ់ សទាធ សី េ សុ តៈ ច្ឆគៈន្ិ ង្រញ្ញា
លសច្កែី លន្ោះលទើ រប្បាកដច្ាស់លហើ យថា “លប្ោោះអាប្ស័ យោ៉ាង្មាំទាំន្ូវធម៌ មាន្សទាធជ្ជលដើ ម
ររស់ខលួន្ ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ទាន្ សី េជ្ជលដើ មររស់ខលួន្ លទើ រមាន្បាន្ ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន
លប្ោោះបាន្អាប្ស័ យោ៉ាង្មាំទាំន្ូវធម៌ មាន្សទាធជ្ជលដើ ម ររស់កេាណមិ តតទាំង្ឡាយ ធម៌
មាន្ទាន្ សី េជ្ជលដើ ម ររស់រុ គគេទាំង្ឡាយដនទលទើ រមាន្បាន្” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា សុ ខ ន្ិ ង្ទុ កខ បាន្ដេ់ សុ ខ ន្ិ ង្ទុ កខ តាមផល ូវកាយ ។
ោកយថា រុ គគេ បាន្ដេ់ រុ គគេមាន្កេាណមិ តត ជ្ជលដើ ម ។
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ោកយថា លភាជន្ បាន្ដេ់ លភាជន្ចដេជ្ជទី សរាយជ្ជលដើ ម សូ មបីឧតុ ក៏ ដូច្ជ្ជលភាជន្
ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយប្រការទី ៦ នាមន្ិ ង្រូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រ
អធិ រាយកន ង្
ុ អធិ រតិ របច្ច័ យ មុ ន្
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ ប្បាថានអធិ រាយលសច្កែី ចដេបាន្លោេទុ កលដ្ឋយសលង្ខរ ថា “នាម
ន្ិ ង្រូ រ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រ លដ្ឋយអធិ រតិ របច្ច័ យ ។េ។ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យ”
ដូ លច្ន ោះ ឲ្យពិ សាែរ លទើ រលោេថា “កន ុង្រណ្ហ
ែ រច្ច័ យ ៩ ោ៉ាង្លនាោះ អធិ រតិ របច្ច័ យមាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ
អារមម ណ៍ចដេរុ គគេលធវើ ឲ្យមាំទាំ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា អារមម ណ៍ចដេរុ គគេលធវើ ឲ្យមាំទាំ គឺ អារមម ណ៍ចដេរុ គគេលធវើ ឲ្យមាំទាំលដ្ឋយ
ការពិ ច្ឆរណ្ហ ន្ិ ង្លដ្ឋយលសច្កែី លប្តកអរ ជ្ជលដើ ម ចមន្ពិ ត អារមម ណ៍ គឺ ឈាន្ ន្ិ ង្វិ រសសនា
លឈាមោះថា អារមម ណ្ហធិ រតិ លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍ចដេប្ពោះលោគាវច្រលធវើ ឲ្យមាំទាំលដ្ឋយអំ ណ្ហច្
ការពិ ច្ឆរណ្ហ ន្ិ ង្លដ្ឋយលសច្កែី លប្តកអរ, ច្ំ ចណកមគគ ផេ ន្ិ ង្ប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា អារមម ណ្ហធិ រតិ លប្ោោះរុ គគេលធវើ ឲ្យមាំទាំលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ញុំង្ការពិ ច្ឆរណ្ហឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តាម
ការប្រប្ពឹ តតលៅររស់ខលួន្ ។
លរើ សួរថាកាេជ្ជោ៉ាង្លន្ោះ អារមម ណូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ ន្ិ ង្អារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យ
ទាំង្លន្ោះ ន្ឹ ង្មាន្អវី ជ្ជច្ំ ណុច្ចដេលផសង្គាន ?
លឆលើ យថា មាន្ច្ំ ណុច្ចដេលផសង្គានោ៉ាង្លន្ោះគឺ លឈាមោះថា ជ្ជអារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យ
លដ្ឋយប្តឹ មចតជ្ជអារមម ណ៍ចដេគរបីលធវើ ឲ្យមាំទាំ ច្ំ ចណកលឈាមោះថា ជ្ជអារមម ណូរន្ិ សសយរបច្ច័ យ លដ្ឋយលសច្កែី ថា ជ្ជអារមម ណ៍ចដេលធវើ ឲ្យមាន្កមាលំង្ នប្កចេង្ជ្ជង្ភាពជ្ជអារមម ណ៍
ចដេលធវើ ឲ្យមាំទាំ ។
ោកយថា សហជ្ជតាធិ រតិ ធម៌ ទាង្
ំ ៤ ោ៉ាង្រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម ន្ិ ង្រូ រចដេលកើ ត
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ប្ពមគាន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្សហជ្ជតាធិ រតិ របច្ច័ យ លសច្កែី ថា សហជ្ជតាធិ រតិ ធម៌ (អធិ រតី ធម៌
ចដេលកើ តប្ពមគានជ្ជមួ យរច្ច យុ របន្ន ធម៌ ) ទាំង្ ៤ ោ៉ាង្ គឺ ឆន្រ ៈ វី រិយៈ ច្ិ តត ន្ិ ង្ វី មំសា រចមង្
ជ្ជរច្ច័ យដេ់

នាមន្ិ ង្រូ រ ចដេលកើ តប្ពមគានតាមសមគួ រកន ុង្រវតតិ ខណៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លដ្ឋយ

អំ ណ្ហច្សហជ្ជតាធិ រតិ របច្ច័ យ តាមន្័ យចដេបាន្ប្តាស់ទុ កកន ុង្ន្ិ លទរ សថា “ឆនារធិ រតិ
ឆន្រ សមបយុ តត កាន្ំ ធមាមន្ំ តំ សមុ ដ្ឋានាន្ញ្ច រូ បាន្ំ អធិ រតិ របច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ចប្រថា
អធិ រតី

គឺ ឆន្រ ៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអធិ រតិ របច្ច័ យដេ់ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេសមបយុ តត

ជ្ជមួ យឆន្រ ៈ ន្ិ ង្ដេ់ រូ រទាំង្ឡាយចដេមាន្ឆន្រ ៈ ន្ិ ង្ធម៌ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យឆន្រ ៈលនាោះ
ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម គរបីប្ជ្ជរថា ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យអធិ រតិ របច្ច័ យលន្ោះ លរើ សំលៅយក
ច្ំ លោោះសហជ្ជតាធិ រតិ ចតមា៉ាង្ លោេបាន្ថា “នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រ” លរើ សំលៅ
យកច្ំ លោោះអារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យចតមា៉ាង្លោេបាន្ថា

“នាមន្ិ ង្រូ រជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម”

ចតកាេលរើ សមលឹ ង្ដេ់ ភាពជ្ជអធិ រតី រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះមិ ន្សមលឹ ង្ដេ់ ប្រការចដេលផសង្គាន

លោេ

បាន្ថា “នាមន្ិ ង្រូ រជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមន្ិ ង្រូ រ សូ មបីកនុង្រច្ច័ យដនទមាន្ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ
ជ្ជលដើ ម ជ្ជរច្ច័ យចដេមាន្ការចច្កប្រលេទ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ដូច្គានលន្ោះច្ុ ោះ ។
អធិ រាយកន ង្
ុ សហជ្ជតរបច្ច័ យ
ភាវៈចដេរូ រធម៌ ប្រប្ពឹ តតលៅអាប្ស័ យនាមធម៌ ជ្ជសហជ្ជតរបច្ច័ យលនាោះ ឱកាសចដេ
ន្ឹ ង្មាន្ក៏ ច្ំលោោះចតកន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះប្ពោះសាសាែប្ទង្់ប្តាស់ទុ កលដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្វតថ ុ(ហទយវតថ ុ) កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ោ៉ាង្លន្ោះថា “ឱកក ន្តិកខលណ នាមរូ រំ អញ្ា មញ្ា ំ សហជ្ជតរបច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ចប្រថា កន ុង្ខណៈនន្រដិ សន្ធិ នាមន្ិ ង្រូ ររចមង្ជ្ជ

(១)

រិ .៩៤ ទំ .៣

(១)

រិ .៩៤ ទំ .៨, (២) រិ .៩៤ ទំ .៨
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រច្ច័ យ លដ្ឋយសហជ្ជតរបច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន” ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះលហតុ ន្ុ ោះឯង្ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រ
លោេថា “វតថ ន្
ុ ិ ង្វិ បាកកន ង្
ុ រដិ សន្ធិ ខណៈ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយកន ង្
ុ អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ
លប្ោោះលហតុ ចដេជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ

រចមង្មាន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការឧរតថ មា ដេ់ គាន

ន្ឹ ង្គានន្ុ ោះឯង្ មិ ន្ចមន្លដ្ឋយប្តឹ មចត លកើ តប្ពមគានដូ ច្ភាពជ្ជសហជ្ជតរបច្ច័ យ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
រូ រលទើ រមិ ន្ជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យដេ់ នាមទាំង្ឡាយកន ុង្រវតតិ ខណៈ លប្ោោះថា សូ មបីលកើ តប្ពម
គាន នាមរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លធវើ រូរ(ច្ិ តតជរូ រ)ឲ្យលកើ តលឡើង្ ចតរូ រមិ ន្បាន្លធវើ នាមឲ្យលកើ តលឡើង្លទ លប្ោោះ
ដូ លច្ឆនោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេទុ កទាក់ ទង្ជ្ជមួ យនាម គឺ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ ក រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ថា
“ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ទាង្
ំ ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន (គឺ ជ្ជ អញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ)” ដូ លច្ន ោះ
លដ្ឋយអន្ុ លោមតាមន្ិ លទរ សប្ពោះបាេី ថា “ច្តាតលរា ខនាធ អរូ រិលនា អញ្ា មញ្ា របច្ច លយន្
រច្ច លោ(២) ចប្រថា អរូ រខន្ធ ៤ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ មា៉ាង្លទៀត
ឧបាទាយរូ រទាំង្ឡាយ ក៏ ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គានរចមង្មិ ន្ជ្ជអញ្ា មញ្ា របច្ច័ យដេ់ េូ តរូ រ លប្ោោះថា
ឧបាទាយរូ ររ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

អាប្ស័ យមហាេូ តរូ រលកើ តលឡើង្

មហាេូ តរូ រមិ ន្បាន្អាប្ស័ យ

ឧបាទាយរូ រលកើ តលឡើង្លទ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេច្ំ លោោះមហាេូ តរូ រ ៤
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ថា “មហាេូ តរូ រទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានន្ឹ ង្គាន” សូ មបីកនុង្ន្ិ លទរ សប្ពោះ
បាេី ក៏ ប្តាស់ទុ កោ៉ាង្លន្ោះឯង្ ។
អធិ រាយកន ង្
ុ អាហាររបច្ច័ យ
សួ រថា នាមអាហារទាំង្ឡាយ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម ន្ិ ង្រូ រចដេលកើ តប្ពមគាន
ដូ លច្ន ោះ មិ ន្ចមន្ឬ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ោកយចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “សលពវ សតាត អាហារដាិ តិកា
សតវ ទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្មាន្ការតាំង្លៅបាន្លប្ោោះអាហារ”ដូ លច្ន ោះ

ន្ឹ ង្ឲ្យយេ់ លសច្កែី ោ៉ាង្

ណ្ហ លប្ោោះថាអាហារចដេលកើ តប្ពមគានមិ ន្មាន្ដេ់ ពួ កអសញ្ាី សតវ ?
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លឆលើ យថា ោកយថា “សតវ ទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្មាន្ការតាំង្លៅបាន្” ដូ លច្ន ោះ ប្ទង្់ប្តាស់
សំ លៅយកអាហារ ៤ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះជ្ជរច្ច័ យចដេពិ លសសដេ់ ការតាំង្លៅបាន្ររស់សតវ ទាំង្ឡាយចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ

មិ ន្បាន្សមលឹ ង្ដេ់ អាការចដេជ្ជរច្ច័ យលនាោះៗជ្ជសំ ខាន្់

សូ មបីនាមអាហារមិ ន្មាន្កន ុង្អតត ភាពររស់អសញ្ាី សតវ

អសញ្ាី សតវ លនាោះក៏ តាំង្លៅបាន្លដ្ឋយមលនាសលញ្ច តនាហារ

ចតអតត ភាពររស់

រួ មទាំង្នាមអាហារដ៏ លសស

ចដេលកើ តរួ មជ្ជមួ យមលនាសលញ្ច តនាហារលនាោះ ចដេបាន្លធវើ ទុកមុ ន្ន្ឹ ង្លៅលកើ តជ្ជអសញ្ាី
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រច្ច័ យដនទ គឺ កមម របច្ច័ យ ន្ិ ង្ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ មិ ន្ចមន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
អាហាររបច្ច័ យចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន ចតមា៉ាង្លទ ។
អធិ រាយកន ង្
ុ ឥគន្រិ យរបច្ច័ យ
សួ រថា

កន ុង្ោកយថា

រសាទ ៥ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ វិ ញ្ញាណ ៥ ជ្ជលដើ ម ជ្ជការចដេ

អន្ុ រុទាធច្ឆរយ កាន្់ យកឥគន្រិ យ ២០ មិ ន្បាន្កាន្់ យក ឥតថិ គន្រិ យ ន្ិ ង្រុ រិសិគន្រិ យ លទឬ ?
លឆលើ យថា ចមន្ពិ ត លោកមិ ន្បាន្កាន្់ យកឥគន្រិ យ ២ ោ៉ាង្លន្ោះ លដ្ឋយភាពជ្ជ ឥគន្រិ យរបច្ច័ យលទ សូ មបីឥគន្រិ យទាំង្ ២ លន្ោះន្ឹ ង្មាន្ភាពជ្ជធំ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការញុំង្េិ ង្គ (សណ្ហ
ា ន្
នន្គសែី ) ជ្ជលដើ ម ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅតាមខលួន្ក៏ ពិត លប្ោោះថាការញុំង្េិ ង្គជ្ជលដើ មឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅតាម
ខលួន្លនាោះមិ ន្បាន្សលប្មច្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ឥគន្រិ យរបច្ច័ យលទ លប្រៀរដូ ច្ច្កខ ុ ជី វិត ឬអាហារ
រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ធម៌ ពួកណ្ហ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្

លហើ យរចមង្ជ្ជអន ក

តាមរកា ជ្ជអន កឧរតថ មា ទាំង្ជ្ជអតថិ របច្ច័ យ អវិ គតរបច្ច័ យ ដេ់ ធម៌ ពួកលនាោះោ៉ាង្ណ្ហ ឥតថី ភាវៈន្ិ ង្រុ រិសភាវៈន្ឹ ង្ជ្ជឧរការៈលដ្ឋយប្រការណ្ហៗ តាមចដេលោេលនាោះប្តឹ មចតមា៉ាង្ក៏
មិ ន្មាន្ លប្ោោះថាេិ ង្គជ្ជលដើ មក៏ ជ្ជប្កុមរូ រចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមរច្ច័ យមាន្កមម ជ្ជលដើ ម ររស់
ខលួន្ៗ ន្ុ ោះឯង្ កាេកមម លធវើ ឲ្យលកើ តលហើ យ ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យឥតថី ភាវៈ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅ
អន្ុ លោមតាមឥតថី ភាវៈ

ន្ិ ង្កាេប្រប្ពឹ តតលៅអន្ុ លោមតាមឥតថី ភាវៈរចមង្ជ្ជរច្ច័ យឲ្យកាន្់
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យកថាជ្ជគសតី សូ មបីប្កុមរូ រចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យរុ រិសភាវៈក៏ ោ៉ាង្លន្ោះឯង្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
ទាំង្ឥតថី ភាវៈ ទាំង្រុ រិសភាវៈកាេលរើ មិ ន្មាន្អាការចដេរារ់ ថាជ្ជរច្ច័ យដេ់ រច្ច ុរបន្ន ធម៌
គឺ ការលធវើ ឲ្យលកើ ត ឬឧរតថ មា ឬទាំង្លធវើ ឲ្យលកើ តទាំង្ឧរតថ មា លោកលទើ រមិ ន្ប្បាថាន ជ្ជឥគន្រិ យរបច្ច័ យ លសច្កែី ថា ជ្ជឥគន្រិ យ គឺ ជ្ជធំ កនុង្ការញុំង្េិ ង្គជ្ជលដើ ម ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅតាមខលួន្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ
មិ ន្ជ្ជឥគន្រិ យរបច្ច័ យលទ ។
អធិ រាយកន ង្
ុ វិ របយុ តត របច្ច័ យ
នាមន្ិ ង្រូ រ លប្ោោះលហតុ ចដេមាន្សភាវៈផរ ុយគាន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មួ យជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេ
ដឹ ង្អារមម ណ៍ មួ យលទៀតជ្ជធមម ជ្ជតិ ខាវក់ មិ ន្ដឹ ង្អារមម ណ៍ លទើ រដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជសភាវៈ
ច្ូ េគានចតមួ យមិ ន្បាន្

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ

សូ មបីជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានលដ្ឋយអំ ណ្ហច្មួ យជ្ជទី

អាប្ស័ យមួ យលទៀតជ្ជអន កអាប្ស័ យ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយអាការចដេចញកគាន គឺ ដូ ច្ជ្ជ
រលង្គៀសន្ឹ ង្ការប្រកររួ មគាន ដូ ច្រុ រសចដេលខពើមវតថ ុរដិ កូេ ចដេប្តូវផឹ កទឹ កមូ ប្តសអ ុយ
លដើ មបីរកាលរាគដូ លច្ឆនោះ លន្ោះគឺ អាការចដេជ្ជវិ របយុ តត របច្ច័ យ ។
ប្រសិ ន្លរើ មាន្ភាពជ្ជរច្ច័ យដេ់ គានលដ្ឋយប្រការដនទ លោេគឺ រូ រលនាោះប្បាកដជ្ជ
អារមម ណ៍ដេ់ នាម មិ ន្មាន្េកខ ណៈចដេពាោមច្ូ េមកប្រករជ្ជមួ យនាម រូ រចដេជ្ជ
អារមម ណ៍ក៏ ប្តឹ មចតជ្ជវិ ស័យ (អារមម ណ៍) ររស់នាមចដេកំពុង្លកើ តរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លទើ រមិ ន្មាន្
អាការចដេ ដូ ច្ជ្ជរលង្គៀសន្ឹ ង្ការប្រកររួ មគាន ោ៉ាង្លន្ោះមិ ន្ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថាជ្ជវិ របយុ តត របច្ច័ យដេ់ គាន លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ធម៌ ពួកណ្ហ មាន្ភាពដូ ច្ជ្ជរលង្គៀសន្ឹ ង្ការប្រកររួ មគាន លដ្ឋយ
មួ យជ្ជទី អាប្ស័ យ មួ យលទៀតជ្ជអន កអាប្ស័ យ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្ទង្់ប្តាស់វិ របយុ តត របច្ច័ យ
ទុ កសប្មារ់ ធម៌ ពួកលន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កកន ង្
ុ ន្ិ លទរ សប្ពោះបាេី ថា

“រូ រិលនា

ធមាម អរូ រីន្ំ ធមាមន្ំ វិរបយុ តត របច្ច លយន្ រច្ច លោ(១) ចប្រថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ (វតថ ុរូរទាំង្ឡាយ)

(១)

រិ .៩៤ ទំ .១៤
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រចមង្ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយវិ របយុ តត របច្ច័ យដេ់ នាមធម៌ ទាំង្ឡាយ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
សូ មបី ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយក៏ បាន្លោេទុ កដូ ច្គានថា “វតថ ក
ុ ន ង្
ុ ខណៈនន្រដិ សន្ធិ រចមង្ជ្ជ
រច្ច័ យដេ់ វិ បាកទាំង្ឡាយ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
អធិ រាយកន ង្
ុ អតថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យ
អតថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យមាន្ ៥ ោ៉ាង្ តាមចដេប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេទុ ក ជ្ជ
គាថាថា “សហជ្ជតំ ” ជ្ជលដើ ម រួ មលសច្កែី ថាមាន្ ៥ ោ៉ាង្គឺ ៖
១. ធមម ជ្ជតិ គឺ រច្ច័ យជ្ជតិ ចដេលកើ តប្ពមគានចដេមាន្ ៣ ោ៉ាង្ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ
កន ុង្សហជ្ជតរបច្ច័ យ ។
២. រច្ច័ យជ្ជតិ ចដេលកើ តមុ ន្មាន្ ២ ោ៉ាង្ដូ ច្បាន្លោេលហើ យោ៉ាង្លន្ោះថា “រូ រ គឺ វតថ ុ
៦ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ វិ ញ្ញាណធាតុ ៧ កន ុង្រវតតិ ខណៈ” ន្ិ ង្ថា “អារមម ណ៍ ៥ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យ
ដេ់ រញ្ច វិញ្ញាណវិ ថី” ។
៣.

រច្ច័ យជ្ជតិ ចដេលកើ តខាង្លប្កាយមាន្ចតមួ យ

ដូ ច្បាន្លោេលហើ យកន ុង្ោកយ

អធិ រាយរច្ឆាជ្ជតរបច្ច័ យ ចដេថា “ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ កធម៌ ចដេលកើ តខាង្លប្កាយរចមង្ជ្ជ
រច្ច័ យដេ់ កាយលន្ោះ ចដេលកើ តមុ ន្” ដូ លច្ន ោះ ។
៤. កពឡិ្ករាហារកន ុង្រណ្ហ
ែ អាហារទាំង្ឡាយ ចដេថា "កពឡិ្ករាហារ រចមង្ជ្ជ
រច្ច័ យដេ់ កាយលន្ោះ” ដូ លច្ន ោះ ។
៥. រូ រជី វិតិគន្រិ យ ចដេថា “ជី វិតិគន្រិ យ រចមង្ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ឧបាទិ ន្ន ករូ រទាំង្ឡាយ”
ដូ លច្ន ោះ ចដេលោកបាន្លោេទុ កលដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្នាម ន្ិ ង្រូ រតាមសមគួ រ លដ្ឋយប្រការ
ទាំង្ពួ ង្ គឺ លដ្ឋយអាការទាំង្ពួ ង្ ។
ប្ពោះន្ិ ោវន្មិ ន្មាន្ភាពជ្ជអតថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យ
ប្ពោះន្ិ ោវន្ សូ មបីន្ឹង្ជ្ជអារមម ណរបច្ច័ យ ដេ់ មគគ ច្ិ តត ន្ិ ង្ផេច្ិ តតជ្ជលដើ មបាន្ ក៏ មិន្
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បាន្ន្ូ វភាពជ្ជរច្ច័ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអតថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យ លប្ោោះលហតុ អវី ?
លប្ោោះថា ភាពជ្ជអតថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យលនាោះ គឺ ភាវៈចដេធម៌ លនាោះៗ មាន្លៅជ្ជ
រច្ច ុរបន្ន លៅមិ ន្ទាន្់ ប្បាសលៅន្ុ ោះឯង្ រចមង្ជ្ជឧរការៈ លដ្ឋយការច្ូ េលៅឧរតថ មា ផេធម៌
ឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយេអ ជ្ជឱកាសចដេន្ឹ ង្លោេបាន្ថា ផេធម៌ លនាោះប្រប្ពឹ តតលៅលប្ោោះមាន្
ធម៌ ចដេកំពុង្មាន្លៅជ្ជរច្ច ុរបន្ន ច្ូេលៅឧរតថ មា ប្រសិ ន្លរើ ធម៌ លនាោះកន្ល ង្លៅលហើ យប្បាស
លៅលហើ យ មិ ន្មាន្លៅលទ ផេធម៌ លនាោះខវោះការឧរតថ មា ក៏ មិន្មាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅបាន្លទៀត
លន្ោះគឺ ភាពជ្ជអតថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្អវិ គតរបច្ច័ យនន្ធម៌ ចដេមាន្លៅជ្ជរច្ច ុរបន្ន ភាវៈចដេកំពុង្
តាំង្លៅជ្ជរច្ច ុរបន្ន ជ្ជរច្ច័ យលន្ោះមិ ន្មាន្ដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ លប្ោោះប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជកាេវិ មុតតិ (ផុ ត
ច្ឆកកាេ) មិ ន្មាន្ភាពជ្ជអតី ត អនាគត រច្ច ុរបន្ន លប្ោោះជ្ជអសង្ខតធម៌ ជ្ជធម៌ ចដេមាន្
លៅប្គរ់ កាេទាំង្ពួ ង្

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះសូ មបីជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមខន្ធ ទាំង្ឡាយបាន្ក៏ មិន្ចមន្

លដ្ឋយភាវៈចដេមាន្លៅជ្ជរច្ច ុរបន្ន

មិ ន្ទាន្់ ប្បាសលៅ

ដូ ច្ធម៌ ចដេមាន្សភាវជ្ជអតថិ -

របច្ច័ យ អវិ គតរបច្ច័ យដនទលទ ចតលោេលដ្ឋយភាវៈចដេច្ិ តតររស់រុ គគេរចមង្លធវើ ឲ្យជ្ជ
អារមម ណ៍បាន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការច្លប្មើ ន្ ការលធវើ ឲ្យលប្ច្ើ ន្កន ុង្សិ កាខ ៣ លៅតាមេំ ដ្ឋរ់ វិ សុទធិ
មគគ ច្ិ តតចដេលកើ តលឡើង្ប្ពមជ្ជមួ យញណទសសន្វិ សុទធិ ន្ុ ោះឯង្,

រចមង្ជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេ

រល្អន្លៅកាន្់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ ចដេលគាប្តេូ ឬលវាទាន្ប្បារពធ ឲ្យលហើ យលដ្ឋយអាន្ុ ភាពនន្ញណ
ន្ុ ោះឯង្ រារ់ ថាបាន្ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជអារមម ណ៍ ច្ិ តត ដនទមាន្ផេច្ិ តតជ្ជលដើ ម ក៏ រចមង្កាន្់ យក
ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជអារមម ណ៍បាន្ លដ្ឋយអាន្ុ ភាពនន្មគគ ចដេសលប្មច្លនាោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ោកយថារច្ច័ យទាំង្ឡាយដេ់ ន្ូ វការរួ មច្ូ េកន ង្
ុ
អារមម ណរបច្ច័ យ ។េ។ ន្ិ ង្អតថិ របច្ច័ យ ជ្ជលដើ ម
ឥឡូវលន្ោះប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយរំ ណង្ថា រច្ច័ យសូ មបីទាំង្អស់លោេលដ្ឋយសលង្ខរ មាន្ ៤
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រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ដូ លច្ន ោះលទើ រលោេថា “រចមង្ដេ់ ន្ូ វការរួ មច្ូ េកន ង្
ុ អារមម ណរបច្ច័ យ ឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យ កមម របច្ច័ យ ន្ិ ង្អតថិ របច្ច័ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
ចមន្ពិ ត

រច្ច័ យទាំង្ឡាយណ្ហមួ យចដេជ្ជអារមម ណ៍ររស់ច្ិ តត

ន្ិ ង្លច្តសិ កមិ ន្

បាន្មិ ន្មាន្លទ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ រច្ច័ យទាំង្លនាោះលទើ រដេ់ ន្ូ វការរួ មច្ូ េកន ុង្អារមម ណរបច្ច័ យ ។
មា៉ាង្លទៀត ធម៌ ណ្ហមួ យដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជរច្ច័ យណ្ហមួ យ ដេ់ រច្ច ុរបន្ន ររស់ខលួន្លហើ យ
ធម៌ ទាំង្លនាោះចដេន្ឹ ង្មិ ន្មាន្ច្ំ ចណកជ្ជឧរន្ិ សសយរបច្ច័ យលនាោះ មិ ន្មាន្លទ ។
មា៉ាង្លទៀត លោកប្រប្ពឹ តតលៅតាមកមម កាេមាន្កមម លទើ រមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅររស់
លោក លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លោក គឺ ធម៌ ទាំង្ឡាយន្ឹ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជរច្ច័ យលនាោះៗ បាន្ ក៏ លប្ោោះភាព
ជ្ជធម៌ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយកមម លកើ តលឡើង្លប្ោោះកមម កមម ជ្ជអន កច្ឆត់ ចច្ង្មុ ន្
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ថាផេមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ លដ្ឋយលហតុ ។
មា៉ាង្លទៀត រច្ច័ យទាំង្លនាោះរចមង្មាន្ កាេមាន្ររស់ពិ តលដ្ឋយររមតថ ប្រសិ ន្លរើ
ររស់ពិ តលដ្ឋយររមតថ មិ ន្មាន្
លដ្ឋយន្តថិ របច្ច័ យ

រច្ច័ យទាំង្ឡាយក៏ មិន្មាន្

ឬវិ គតរបច្ច័ យ

សូ មបីប្គាលនាោះន្ឹ ង្ជ្ជរច្ច័ យ

លទាោះរី ដូលច្ឆនោះន្ឹ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជន្តថិ របច្ច័ យ

ឬវិ គត-

របច្ច័ យ ក៏ សុទធ ចតជ្ជររស់ចដេមាន្ មុ ន្ភាពជ្ជន្តថិ របច្ច័ យ ឬវិ គតរបច្ច័ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
រច្ច័ យទាំង្អស់លទើ រដេ់ ន្ូ វការរួ មច្ូ េកន ុង្រច្ច័ យ ៤ ោ៉ាង្ ។
ោកយចដេប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេទុ កកន ុង្ឋាន្ៈនន្រច្ច័ យលនាោះៗ

ថា

“សហជ្ជតរូ រំ

រូ រចដេលកើ តប្ពមគាន” ដូ លច្ន ោះណ្ហ ឥឡូវលន្ោះប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយប្បាថានន្ឹ ង្សចមែ ង្ឲ្យលឃើ ញថា
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរអតថ ររស់ោកយលន្ោះកន ុង្ទី លនាោះៗ លដ្ឋយមិ ន្ចរល កគានច្ុ ោះដូ លច្ន ោះ លហើ យលទើ រ
លោេថា “សហជ្ជតរូ រំ” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម ។
អធិ រាយថា

លប្ោោះកន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈមិ ន្មាន្រូ រចដេមាន្ច្ិ តតជ្ជសមុ ដ្ឋាន្

រដិ សន្ធិ ច្ិតតមិ ន្ចមន្ច្ិ តតចដេអាច្ញុំង្រូ រធម៌ ឲ្យលកើ តលឡើង្បាន្

លប្ោោះ

រចមង្មាន្ចតរូ រចដេ
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មាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លកើ តប្ពមជ្ជមួ យរដិ សន្ធិ ច្ិតតន្ុ ោះឯង្ ន្ិ ង្លប្ោោះកន ុង្រវតតិ ខណៈ
រូ រចដេមាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ ក៏ មិន្មាន្ការកំណត់ ចដេលទៀង្ទាត់ ថាន្ឹ ង្ប្តូវមាន្
ការប្រប្ពឹ តតលៅប្ពមជ្ជមួ យច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កបាន្លឡើយ រូ រចដេមាន្កមម ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ចដេ
មាន្ច្ំ ចណកច្ូ េមកជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ ក សុ ទធ ចតជ្ជរូ រចដេលកើ តមុ ន្ច្ិ តត លប្ោោះ
ដូ លច្ឆនោះោកយថា “សហជ្ជតរូ រំ រូ រចដេលកើ តប្ពមគាន” លទើ របាន្ដេ់ រូ រ ២ ោ៉ាង្ គឺ រូ រចដេ
មាន្ច្ិ តតជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ចដេលកើ តប្ពមគានជ្ជមួ យច្ិ តតកន ុង្រវតតិ ខណៈ

១,

រូ រចដេមាន្កមម ជ្ជ

សមុ ដ្ឋាន្ចដេលៅថា កតតាតរូ រ ចដេលកើ តប្ពមគានជ្ជមួ យច្ិ តត កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈ ១, រូ រ
ចដេលកើ តពី កមម លោកលៅថា “កតតាតរូ រ” លប្ោោះថា ជ្ជរូ រចដេលកើ តលប្ោោះកមម ចដេបាន្លធវើ
ទុ ក ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
គាថាសរុ រវតថ ធ
ុ ម៌ ចដេចច្កជ្ជរច្ច័ យ ២៤

ចប្រថា

ឥតិ លតកាេិ កា ធមាម

កាេមុ តាត ច្ សមា វា

អជឈតត ញ្ច ពហិ ទាធ ច្

សង្ខតាសង្ខតា តថា ។

រញ្ា តតិ នាមរូ បាន្ំ

វលសន្ តិ វិ ធា ឋិ តា

រច្ច ោ នាម រដ្ឋាលន្

ច្តុ វី សតិ សពវ ថា ។

តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យោ៉ាង្លន្ោះ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្

កាេ ៣ កែី ចដេផុ តច្ឆកកាេកែី ចដេជ្ជខាង្កន ុង្កែី ចដេជ្ជខាង្លប្ៅកែី ចដេជ្ជសង្ខតកែី
មា៉ាង្លទៀតចដេជ្ជអសង្ខតកែី តាមចដេមាន្ តាំង្លៅលដ្ឋយប្រការ ៣ គឺ ជ្ជរញ្ា តតិ ១, ជ្ជនាម
១, ជ្ជរូ រ ១ តាមសមគួ រដេ់ ការមាន្បាន្ លឈាមោះថា រច្ច័ យ ២៤ កន ុង្គមពី ររដ្ឋាន្លដ្ឋយប្រការ
ទាំង្ពួ ង្ ។
អធិ រាយគាថា
ប្រករលសច្កែី ថា តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យោ៉ាង្លន្ោះ ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេប្រប្ពឹ តត

197
ប្បដ្ឋានន័យ

លៅកន ុង្កាេ ៣ គឺ ចដេមាន្កាេ ៣ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
រច្ច័ យទាំង្ ៥ លន្ោះ មាន្កាេជ្ជអតី ត បាន្ដេ់ អន្ន្ត ររបច្ច័ យ សមន្ន្ត ររបច្ច័ យ
អាលសវន្របច្ច័ យ ន្តថិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្វិ គតរបច្ច័ យ ។
រច្ច័ យ ១ មាន្កាេ ២ គឺ អតី ត ន្ិ ង្រច្ច ុរបន្ន បាន្ដេ់ កមម របច្ច័ យ ។
រច្ច័ យ ៣ មាន្កាេ ៣ បាន្ដេ់ អារមម ណរបច្ច័ យ អធិ រតិ របច្ច័ យ ន្ិ ង្ឧរន្ិ សសយរច្ច័ យ ។
រច្ច័ យ ១៥ ោ៉ាង្លប្ៅពី លន្ោះ មាន្កាេ ១ គឺ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន ដូ លច្ន ោះកែី , ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេផុ ត
ច្ឆកកាេ គឺ ប្ពោះន្ិ ោវន្ ន្ិ ង្រញ្ា តតិកែី , ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជខាង្កន ុង្ បាន្ដេ់ ធម៌ មាន្ច្កខ ុ
ជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ធម៌ មាន្រាគៈ សទាធជ្ជលដើ មកែី , ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជខាង្លប្ៅ គឺ លប្ៅពី ធម៌ ចដេ
ជ្ជខាង្កន ុង្លនាោះ គឺ រុ គគេ ឧតុ លភាជន្ជ្ជលដើ មកែី , ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជសង្ខតៈ លប្ោោះភាពជ្ជ
ធម៌ ចដេលកើ តលឡើង្លប្ោោះរច្ច័ យកែី , មា៉ាង្លទៀតចដេជ្ជអសង្ខតៈ លប្ោោះភាពជ្ជរដិ រកខ ន្ឹង្
ធម៌ ចដេជ្ជសង្ខតលនាោះកែី , តាមចដេមាន្ គឺ តាមសមគួ រដេ់ ការមាន្បាន្ លោេលដ្ឋយ
សលង្ខរ តាំង្លៅលដ្ឋយប្រការ ៣ គឺ ជ្ជរញ្ា តតិ ១, ជ្ជនាម ១, ជ្ជរូ រ ១ លឈាមោះថា រច្ច័ យ រារ់ បាន្
២៤ កន ុង្រដ្ឋាន្ គឺ កន ង្
ុ គមពី រសមន្ត របដ្ឋាន្ចដេមាន្ន្័ យមិ ន្មាន្ទី រំ ផុត លដ្ឋយប្រការទាំង្ពួ ង្
ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
សម្មែ ង្បឆច័ យ ២៤ ឬ ៥២ ច្ដ្ឋយអណាឆជាតិ
ំ
៩
១. សហជ្ជតជ្ជតិ មាន្ ១៥ រច្ច័ យ

៦. រូ រអាហារជ្ជតិ មាន្ ៣ រច្ច័ យ

២. អារមម ណជ្ជតិ មាន្ ១២ រច្ច័ យ

៧. រូ រជី វិតិគន្រិ យជ្ជតិ មាន្ ៣ រច្ច័ យ

៣. អន្ន្ត រជ្ជតិ មាន្ ៧ រច្ច័ យ

៨. រកតូ រន្ិ សសយជ្ជតិ មាន្ ១ រច្ច័ យ

៤. វតថ ុរុលរជ្ជតជ្ជតិ មាន្ ៦ រច្ច័ យ

៩. នាន្កខ ណិកកមម ជ្ជតិ មាន្ ១ រច្ច័ យ ។

៥. រច្ឆាជ្ជតជ្ជតិ មាន្ ៤ រច្ច័ យ
ជ្ជតិ មាន្វច្ន្តថ ថា ជ្ជយន្តិ ឯតថ រច្ច ោ សមាន្ន្វ ោតិ ជ្ជតិ , ន្ិ កាលោ ន្ិ កាយ (ពួ ក,

196
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៨

ប្កុម) លឈាមោះថា ជ្ជតិ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជទី លកើ តលឡើង្នន្រច្ច័ យទាំង្ឡាយ ចដេមាន្ការ
ប្រប្ពឹ តតលៅដូ ច្ៗ គាន ។
១. សហជាតជាតិ
សហជ្ជតជ្ជតិ គឺ ជ្ជតិ ចដេមាន្រច្ច័ យ ន្ិ ង្រច្ច យុ របន្ន លកើ តលឡើង្ប្ពមគាន ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាមរូ រ ជ្ជរច្ច័ យ ដេ់ នាមរូ រ
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន កាេ
-លដ្ឋយសតតិ

គឺ អាច្ជ្ជឧរការៈដេ់ រច្ច យុរបន្ន ធម៌ មាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ ១. ជន្កសតតិ

ជួ យឧរការៈឲ្យរច្ច យុ របន្ន ធម៌ លកើ តលឡើង្ ២. ឧរតថ មា កសតតិ ជួ យឧរការៈដេ់ រច្ច យុរបន្ន
ធម៌ ឲ្យតាំង្លៅ ន្ិ ង្ច្លប្មើ ន្លឡើង្ ។
 ចច្កជ្ជ ៣ ប្កុម មាន្ ១៥ រច្ច័ យ គឺ ៖
ប្កុមទី ១ មហាសហជាត មាន្ ៤ រច្ច័ យ

១.១. សហជ្ជត មាន្េកខ ណៈ រច្ច័ យលកើ តលឡើង្ប្ពមគានជ្ជមួ យរច្ច យុរបន្ន ។
១.២. សហជ្ជតន្ិ សសយ មាន្េកខ ណៈ លកើ តប្ពមគានផង្, ជ្ជទី អាប្ស័ យររស់រច្ច យុរបន្ន ផង្ ។
១.៣. សហជ្ជតតថិ មាន្េកខ ណៈ លកើ តប្ពមគានផង្, កំពុង្មាន្លៅផង្ ។
១.៤. សហជ្ជតអវិ គត មាន្េកខ ណៈ លកើ តប្ពមគានផង្, មិ ន្ទាន្់ ប្បាសច្ឆកលៅផង្ ។
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = រដិ .១៩, លច្.៣៥, េូ ត.៤, រដិ .ហទយវតថ ុរូរ ១ ជ្ជរច្ច័ យដេ់
រដិ .១៩, លច្.៣៥, រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = ច្ិ តត ៨៩,លច្.៥២, េូ ត.៤ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត៨៩, លច្.៥២, រូ រ ២៨ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យធម៌ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២, េូ ត. ៤ ន្ិ ង្រដិ .ហទយវតថ ុរូរ ១ ។
-រច្ច យុរបន្ន ធម៌ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២, រូ រ ២៨ ។
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ឬលដ្ឋយន្ិ លទរ ស
១. នាមខន្ធ ៤ គឺ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២ ។
២. មហាេូ តរូ រ ៤ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ មហាេូ តរូ រ ៤ ។
៣. រញ្ច លវាការរដិ សន្ធិ ច្ិតត ១៥, លច្.៣៥ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ សន្ធិ ហទយវតថ ុរូរ ។
៤. ច្ិ តត ៧៥ (លវៀរទវិ រញ្ច វិ. ១០, អរូ រវិ . ៤) លច្. ៥២ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ជរូ រ ១៧ ។
៥. មហាេូ តរូ រ ៤ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ឧបាទាយរូ រ ២៤ ។
ប្កុមទី ២ មជ្ឈិមសហជាត មាន្ ៤ រច្ច័ យ

២.១ អញ្ា មញ្ា មាន្េកខ ណៈ ឧរការៈដេ់ គានន្ឹ ង្គាន ។
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = រដិ .១៩,លច្. ៣៥, េូ ត.៤, រដិ .ហទយរូ រ១ ជ្ជរច្ច័ យដេ់
រដិ . ១៩, លច្. ៣៥, េូ ត.៤, រដិ .ហទយរូ រ១ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = ច្ិ តត៨៩, លច្.៥២, េូ ត.៤, រដិ .ហទយរូ រ១ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត.៨៩,
លច្. ៥២, េូ ត. ៤, រដិ .ហទយរូ រ១ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២, មហាេូ តរូ រ ៤, រដិ .ហទយវតថ ុរូរ ១ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២, .េូ ត. ៤, រដិ .ហទយវតថ ុរូរ ១ ។
២.២. វិ បាករច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជផេររស់កុ សេ ន្ិ ង្អកុ សេ ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមរូ រ ។
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = រដិ .ច្ិ តត១៩, លច្.៣៥ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .ច្ិ តត១៩, លច្.៣៥,
រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = វិ បាក ៣៦, លច្.៣៨ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ វិ បាក ៣៦, លច្.៣៨, ច្ិ តត ជ ១៥
(-វិ ញ្ាតិតរូ រ ២) ។
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សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ វិ បាកច្ិ តត ៣៦, លច្.៣៨ ទាំង្ ២ កាេ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ វិ បាកច្ិ តត ៣៦, លច្.៣៨, រដិ សន្ធិ កមម ជរូ រ ២០, ច្ិ តតជរូ រ ១៥
(លវៀរ វិ ញ្ាតតិរូ រ ២) ។
២.៣. សមបយុ តត រច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈ ប្រករជ្ជមួ យគានោ៉ាង្ជិ តសនិ ទធ
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាមជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម ។
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = រដិ . ១៩ ,លច្.៣៥ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៩ លច្.៣៥ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២ (នាមសមបយុ តត
ជ្ជមួ យនាមលដ្ឋយេកខ ណៈ ៤ មាន្ឯកុ រាទៈ ជ្ជលដើ ម ) ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២ ។
២.៤. សហជ្ជតវិ របយុ តត មាន្េកខ ណៈ លកើ តប្ពមគានផង្ មិ ន្ប្រករជ្ជមួ យគានផង្
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាមរូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមរូ រ ។
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = រដិ .ច្ិ តត.១៥, លច្.៣៥, រដិ .ហទយរូ រ១ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .ច្ិ តត
១៥, លច្.៣៥, រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = ច្ិ តត ៧៥, លច្. ៥២ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តតជ ១៧ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៧៥ (លវៀរទវិ .១០, អរូ រវិ .៤), លច្.៥២ កន ុង្រញ្ច លវា. ន្ិ ង្រដិ សន្ធិ ហទយវតថ ុរូរ ១ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ជរូ រ ១៧, រដិ សន្ធិ កមម ជរូ រ ២០, រញ្ច លវាការរដិ សន្ធិ ច្ិតត -
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១៥, លច្.៣៥ ។
ប្កុមទី ៣ ខុទទកសហជាត មាន្ ៧ រច្ច័ យ

៣.១ លហតុ រច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជទី តាំង្ ន្ិ ង្ជ្ជឫសគេ់ ររស់រច្ច យុរបន្ន ធម៌
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាម ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមរូ រ (ដូ ច្គានទាំង្ ៧ រច្ច័ យ)
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = អលោេៈ, អលទាសៈ, អលមាហៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៧ (-អលហតុ ក
រដិ .២), លច្.៣៥, រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = អលោេៈ, អលទាសៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត៥៩, លច្.៣៧,
ច្ិ តតជ. ១៧ ។
-អលមាហៈ

ជ្ជរច្ច័ យដេ់

តិ លហតុ កច្ិ តត៤៧, លច្.៣៧, ច្ិ តតជ. ១៧

-លោេលហតុ

ជ្ជរច្ច័ យដេ់

លោេមូ េ. ៨, លច្.២១, ច្ិ តតជ. ១៧

-លទាសលហតុ

ជ្ជរច្ច័ យដេ់

លទាសមូ េ. ២, លច្.២១, ច្ិ តត ជ. ១៧

-លមាហលហតុ

ជ្ជរច្ច័ យដេ់

អកុ សេ. ១២, លច្.២៦, ច្ិ តត ជ. ១៧ ។
សរុ រអង្គធម៌

-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ លហតុ ៦ គឺ លោេៈ លទាសៈ លមាហៈ អលោេៈ អលទាសៈ ន្ិ ង្
អលមាហៈ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ សលហតុ កច្ិ តត ៧១, លច្.៥២ (-លមាហលច្តសិ កកន ុង្លមាហមូ េ
ច្ិ តត ២ ដួ ង្), សលហតុ ករដិ សន្ធិ កមម ជរូ រ ២០, សលហតុ កច្ិ តតជរូ រ ១៧, ។
៣.២ សហជ្ជតាធិ រតិ មាន្េកខ ណៈ លកើ តប្ពមគានផង្ ជ្ជអធិ រតី ផង្ (មាន្ច្ំ លោោះចត
កន ុង្រវតតិ កាេ ជ្ជច្ិ តត ចដេលធវើ ជវន្កិ ច្ចចតមា៉ាង្) ។
-ឆន្រ ៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ សាធិ រតិ ជវន្ ៥២ (-លមាហមូ េ.២,ហសិ តុ .១), លច្.៥០ (-ឆន្រ ៈ,
វិ ច្ិកិច្ឆា),ច្ិ តតជ. ១៧ ។
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-វី រិយៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ សាធិ រតិ ជវន្ ៥២, លច្.៥០ (-វី រិយៈ,វិ ច្ិកិច្ឆា), ច្ិ តតជ. ១៧ ។
-ច្ិ តត ជ្ជរច្ច័ យដេ់ សាធិ រតិ ជវន្ ៥២, លច្.៥១ (-វិ ច្ិកិច្ឆា ), ច្ិ តតជ. ១៧ ។
-វី មំសា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ តិ លហតុ កសាធិ រតិ ជវន្ ៤៧, លច្.៣៧ (-រញ្ញា), ច្ិ តតជ. ១៧ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ អង្គអធិ រតី ៤ ណ្ហមួ យ គឺ ឆនារធិ រតី វី រិោរធិ តី ច្ិ តាតធិ រតី ន្ិ ង្វី មំសាធិ រតី ចដេលកើ តប្ពមជ្ជមួ យសាធិ រតិ ជវន្ច្ិ តត ៥២ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ សាធិ រតិ ជវន្ច្ិ តត ៥២ គឺ ទវិ លហតុ កសាធិ រតិ ជវន្ច្ិ តត១៨,
តិ លហតុ កសាធិ រតិ ជវន្ច្ិ តត ៣៤, លច្.៥១ (-វិ ច្ិកិ ច្ឆា ១) សាធិ រតិ ជវន្ច្ិ តតជរូ រ ១៧ ។
៣.៣. សហជ្ជតកមម មាន្េកខ ណៈ លកើ តប្ពមគានផង្ ន្ិ ង្ឲ្យសមបយុ តត ធម៌ លធវើ ការប្ពមគាន
ផង្ ។
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = លច្តនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .ច្ិ តត ១៩, លច្.៣៤ (-លច្តនា),
រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = លច្តនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥១ (-លច្តនា), ច្ិ តតជ. ១៧ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ លច្តនាលច្តសិ កកន ុង្ច្ិ តត ៨៩ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥១ (-លច្តនា), ច្ិ តតជរូ រ ១៧, រដិ .កមម . ២០ ។
៣.៤. នាមអាហារ មាន្េកខ ណៈ នាំឲ្យសហជ្ជតធម៌ លកើ តលឡើង្ ។
នាមអាហារ ៣
១. ផសាហារ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = ផសសៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៩, លច្.៣៤ (-ផសសៈ), រដិ .កមម ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= ផសសៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥១ (-ផសសៈ), ច្ិ តតជ. ១៧
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សរុ រ = ផសសៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥១ (-ផសសៈ), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
២. មលនាសលញ្ច តនាហារ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = លច្តនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៩, លច្.៣៤ (-លច្តនា), រដិ .កមម ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= លច្តនាជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥១ (-លច្តនា), ច្ិ តត ជ. ១៧

សរុ រ = លច្តនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥១ (-លច្តនា), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
៣. វិ ញ្ញាណ្ហហារ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = រដិ .១៩ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លច្. ៣៥, រដិ .កមម ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= ច្ិ តត ៨៩ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លច្. ៥២, ច្ិ តត ជ. ១៧

សរុ រ = ច្ិ តត ៨៩ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លច្. ៥២, រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ ផសសៈលច្តសិ ក៨៩, លច្តនាលច្តសិ ក៨៩, វិ ញ្ញាណ ៨៩
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥២,ច្ិ តតជ. ១៧ រដិ សន្ធិ កមម . ២០ ។
៣.៥ សហជ្ជតិ គន្រិ យ មាន្េកខ ណៈ លកើ តប្ពមគានផង្ មាន្ភាពជ្ជធំ ផង្
១. សទធិ គន្រិ យ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = សទាធ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៧, លច្. ៣៤ (-សទាធ), រដិ .កមម ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= សទាធ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧ (-សទាធ),
ច្ិ តតជ. ១៧ ។

សរុ រ = សទាធ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៤ (-សទាធ), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ.១៧ ។
២. វី រិយិគន្រិ យ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = វី រិយៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៧, លច្.៣៤ (-វី រិយៈ), រដិ .កមម ២០
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កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= វី រិយៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៧៣ (-អវី រិយៈច្ិ តត ១៦), លច្.៥១
(-វី រិយៈ), ច្ិ តតជ. ១៧ ។

សរុ រ = វី រិយិគន្រិ យ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៧៣, លច្.៥១ (-វី រិយៈ), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
៣. សតិ គន្រិ យ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = សតិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .ច្ិ តត ១៧, លច្.៣៤ (-សតិ ), រដិ .កមម ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= សតិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧ (-សតិ ),
ច្ិ តតជ.១៧

សរុ រ = សតិ គន្រិ យ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧ (-សតិ ), រដិ .កមម ២០,
ច្ិ តតជ.១៧ ។
៤. សមាធិ គន្រិ យ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = ឯកគគ តា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៧, លច្.៣៤ (-ឯកគគ តា),រដិ .កមម ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= ឯកគគ តា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៧២ (-វិ ច្ិកិច្ឆា, អវី រិយៈ.១៦), លច្.៥០
(-វិ ច្ិកិច្ឆា,ឯកគគ តា), ច្ិ តត ជ ១៧ ។

សរុ រ = សមាធិ គន្រិ យ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៧២, លច្.៥០ (-វិ ច្ិកិច្ឆា,ឯកគគ តា), រដិ .កមម ២០,
ច្ិ តតជ. ១៧ ។
៥. រញ្ាិ គន្រិ យ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = រញ្ញា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .សំ .១៣, លច្. ៣៤ (-រញ្ញា),រដិ .កមម . ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = រញ្ញា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ តិ លហតុ កច្ិ តត ៤៧, លច្. ៣៧ (-រញ្ញា), ច្ិ តតជ. ១៧
សរុ រ = រញ្ាិ គន្រិ យ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ តិ លហតុ កច្ិ តត ៤៧, លច្.៣៧(-រញ្ញា), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ.១៧
៦. លវទន្ិ គន្រិ យ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = លវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៩, លច្.៣៤ (-លវទនា), រដិ .កមម ២០
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កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= លវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥១ (-លវទនា), ច្ិ តតជ. ១៧

សរុ រ = លវទន្ិ គន្រិ យ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥១(-លវទនា), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តត ជ. ១៧ ។
៧. មន្ិ គន្រិ យ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = ច្ិ តត ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លច្. ៣៥, រដិ .កមម ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= ច្ិ តត ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លច្.៥២, ច្ិ តត ជ. ១៧

សរុ រ = មន្ិ គន្រិ យ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លច្.៥២, រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
៨. ជី វិតិគន្រិ យ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = ជី វិត. ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៩, លច្.៣៤ (-ជី វិត.), រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= ជី វិត. ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥១ (-ជី វិត.), ច្ិ តតជ. ១៧ ។

សរុ រ = ជី វិតិគន្រិ យ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥១(-ជី វិត.), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ នាមឥគន្រិ យ ៨ គឺ ជី វិតិគន្រិ យលច្., ច្ិ តត , លវទនា,សទាធ, វី រិយៈ, សតិ ,
ឯកគគ តា ន្ិ ង្រញ្ញា ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២, ច្ិ តត ជរូ រ ១៧, រដិ . កមម ជរូ រ ២០ ។
៣.៦ ឈាន្រច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈ លធវើ ឲ្យសមបយុ តត ធម៌ ច្ូេលៅសមលឹ ង្អារមម ណ៍ ឬដុ ត
ន្ូ វធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ ដេ់ ខលួន្ ។
១-វិ តកក ៈ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = វិ តកក ៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ . ១១ (-ទុ តិ យជាន្. ដេ់ រញ្ច ម.រដិ
.៨), លច្.៣៤,រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= វិ តកក ៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៥៥, លច្ .៥១ (-វិ តកក ៈ), ច្ិ តតជ.១៧ ។

សរុ រ = វិ តកក ៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៥៥, លច្ .៥១ (-វិ តកក ៈ), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
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២-វិ ច្ឆរៈ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = វិ ច្ឆរៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១២ (-តតិ យជាន្ ដេ់ រញ្ច ម.រដិ .៧),
លច្.៣២(-វិ ច្ឆរៈ), រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= វិ ច្ឆរៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៦៦, លច្.៥១ (-វិ ច្ឆរៈ), ច្ិ តតជ. ១៧ ។

សរុ រ = វិ ច្ឆរៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៦៦, លច្.៥១(-វិ ច្ឆរៈ), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
៣-រី តិ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = រី តិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .៧ (-អរី តិ.រដិ .១២), លច្.៣៤(-រី តិ),
រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= រី តិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៥១, លច្.៤៦ (-លទាច្តុ កក ៈ ៤, វិ ច្ិកិច្ឆា ១,
រី តិ ១), ច្ិ តត ជ. ១៧ ។

សរុ រ = រី តិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ សរី តិច្ិ តត ៥១, លច្.៤៦, រដិ .កមម ២០, ច្ិ តត ជ. ១៧ ។
៤-លសាមន្សសលវទនា
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = លសាមន្សសលវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ . ៨ (-ឧលរកាខរដិ .១១),
លច្. ៣៤ (-លសាមន្សស១), រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= លសាមន្សសលវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៦២, លច្.៤៦ (-លទាច្តុ កក ៈ ៤, វិ ច្ិកិច្ឆា ១,លសាមន្សសលវទនា១), ច្ិ តតជ.១៧ ។

សរុ រ = លសាមន្សសលវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាមន្សសហគតច្ិ តត ៦២, លច្.៤៦ (-លទាច្តុ កក ៈ
៤, វិ ច្ិកិច្ឆា ១,លសាមន្សសលវទនា១), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ.១៧ ។
៥-លទាមន្សសលវទនា
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= លទាមន្សសលវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់
(-លទាមន្សសលវទនា), ច្ិ តតជ. ១៧ ។

លទាសមូ េ ២, លច្. ២១
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៦-ឧលរកាខលវទនា
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = ឧលរកាខលវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១១, លច្. ៣១ (-វី រតិ ៣, អរបមញ្ញា ២,រី តិ, ឧលរកាខ), រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= ឧលរកាខលវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៤៧ (-ទវិ .៨ ខាង្លដើ ម), លច្ .៤៦
(-លទាច្-តុ កក ៈ. ៤,រី តិ,ឧលរកាខ), ច្ិ តតជ ១៧ ។

សរុ រ = ឧលរកាខលវទនា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ សឧលរកាខច្ិ តត៤៧, លច្.៤៦, រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ.១៧ ។
៧-ឯកគគ តា
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = ឯកគគ តា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ . ១៩, លច្.៣៤ (-ឯកគគ តា), រដិ .កមម ២០
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ = ឯកគគ តា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៧៩ (-ទវិ .១០), លច្.៥១ (-ឯកគគ តា), ច្ិ តតជ.
១៧ ។
សរុ រ = ឯកគគ តា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៧៩, លច្.៥១, រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ. ១៧ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ អង្គឈាន្ ៧ គឺ វិ តកក ៈ, វិ ច្ឆរៈ, រី តិ, លសាមន្សសលវទនា, លទាមន្សសលវទនា, ឧលរកាខលវទនា, ឯកគគ តា ចដេលៅកន ុង្ច្ិ តត ៧៩ (លវៀរទវិ .១០) ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៧៩ (លវៀរទវិ .១០), លច្.៥២, ច្ិ តត ជរូ រ ១៧, រដិ សន្ធិ កមម ជរូ រ ២០ ។
៣.៧ មគគ រច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជរដិ រទានាំលៅកាន្់ ទុ គគ តិ , សុ គតិ ន្ិ ង្ន្ិ ោវន្ ឬលធវើ
ឲ្យសហជ្ជតធម៌ ច្ូេដេ់ អារមម ណ៍ ន្ិ ង្លធវើ ការតាមនាទី ររស់ខលួន្ ។
១-សមាមទិ ដាិ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = សមាមទិ ដាិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ តិ លហតុ ករដិ .១៣, លច្.៣៤(-រញ្ញា), រដិ
.កមម ២០
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កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= សមាមទិ ដាិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ តិ លហតុ កច្ិ តត៤៧ ,លច្. ៣៧ (-រញ្ញា), ច្ិ តត
ជ.១៧ ។

សរុ រ = សមាមទិ ដាិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ តិ លហតុ កច្ិ តត ៤៧, លច្.៣៧(-រញ្ញា),រដិ .កមម ២០,ច្ិ តតជ.១៧ ។
សង្ករបៈ ២ ោ៉ាង្
២-សមាមសង្ករបៈ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = វិ តកក ៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .៩ (គឺ មហាវិ .៨, រឋមជាន្វិ .១),
លច្.៣៤ (-វិ តកក ៈ), រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= វិ តកក ៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ៣៥ (គឺ កាមលសាេ.២៤, រឋមជាន្
.១១), លច្.៣៧ (-វិ តកក ៈ), ច្ិ តតជ.១៧ ។

សរុ រ = វិ តកក ៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ សវិ តកក លសាេណច្ិ តត ៣៥, លច្.៣៧,រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ.១៧ ។
៣. មិ ច្ឆាសង្ករបៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ អកុ សេ ១២, លច្.២៦ (-វិ តកក ៈ), ច្ិ តតជ. ១៧ ។
៤-៦. វី រតិ ៣ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ មហាកុ . ៨ ,លោកុ តតរ. ៨, លច្.៣៦, ច្ិ តត ជ. ១៧ ។
ក- វិ រតិ ៣ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ មហាកុ .៨, លច្.៣៣(-វិ រតិ ៣,អរបមញ្ញា ២ ), ច្ិ តតជ.១៧ ។
ខ- វិ រតិ ៣ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លោកុ តតរ.៨, លច្.៣៦(-អរបមញ្ញា២), ច្ិ តតជ ១៥ (-វិ ញ្ាតតិ២)
វាោមៈ ២ ោ៉ាង្
៧. សមាមវាោមៈ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = វី រិយៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ .១៧ (-ឧលរកាខសន្តី រណរដិ .២), លច្.៣៤
(-វី រិយៈ),រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= វី រិយៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧ (-វី រិយៈ), ច្ិ តត
ជ.១៧ ។

សរុ រ = វី រិយៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧ (-វី រិយៈ), រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ.១៧
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៨. មិ ច្ឆាវាោមៈ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ អកុ . ១២, លច្.២៦ (-វី រិយៈ), ច្ិ តតជ.១៧ ។
៩. សមាមសតិ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = សមាមសតិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ . ១៧ (-ឧលរកាខសន្តី រណរដិ . ២),
លច្.៣៤ (-សតិ ) ,រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= សមាមសតិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧ (-សតិ ),
ច្ិ តតជ.១៧ ។

សរុ រ = សមាមសតិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧, រដិ .កមម ២០, ច្ិ តតជ.១៧ ។
សមាធិ ២ ោ៉ាង្
១០. សមាមសមាធិ
កន ង្
ុ រដិ សន្ធិ កាេ = ឯកគគ តា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រដិ . ១៧ (-ឧលរកាខសន្តី .រដិ . ២), លច្.៣៤
(-ឯកគគ តា), រដិ .កមម ២០ ។
កន ង្
ុ រវតតិ កាេ

= ឯកគគ តា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧ (-ឯកគគ តា),
ច្ិ តតជ.១៧ ។

សរុ រ = ឯកគគ តា ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លសាេណច្ិ តត ៥៩, លច្.៣៧, រដិ .កមម ២០, ច្ិ តត ជ.១៧ ។
១១. មិ ច្ឆាសមាធិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ អកុ .១១ (-វិ ច្ិកិ ច្ឆា), លច្. ២៥ (-វិ ច្ិ.,ឯកគគ .),ច្ិ តតជ.១៧ ។
១២. មិ ច្ឆាទិ ដាិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ទិ ដាិ សមប.៤, លច្ ២០ (-ទិ ដាិ ), ច្ិ តតជ.១៧ ។
សរុ រ = អង្គមគគ ៩ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ សលហតុ កច្ិ តត ៧១, លច្.៥២, រដិ .កមម ២០, ច្ិ តត ជ.១៧ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ អង្គមគគ ៩ គឺ លច្តសិ ក ៩ ដួ ង្ បាន្ដេ់ រញ្ញា,វិ តកក ៈ, វី រិយៈ,
សមាមវាច្ឆ, សមាមកមម ន្តៈ, សមាមអាជី វៈ, សតិ , ឯកគគ តា ន្ិ ង្ទិ ដាិ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ សលហតុ កច្ិ តត ៧១, លច្.៥២, សលហតុ កច្ិ តតជរូ រ ១៧, សលហតុ -
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ករដិ សន្ធិ កមម ជរូ រ ២០ ។
២. អារមម ណជាតិ
អារមម ណជ្ជតិ ជ្ជរច្ច័ យលដ្ឋយភាពជ្ជអារមម ណ៍ឲ្យរច្ច យុរបន្ន ធម៌ ។
 ចច្កជ្ជ ៥ ប្កុម មាន្ ១២ រច្ច័ យ
ប្កុមទី ១ មាន្ ១ រច្ច័ យ
១.អារមម ណរច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈចដេគួ រលប្តកអរ ន្ិ ង្ជ្ជទី លតាង្នន្រច្ច យុរបន្ន ធម៌ ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាមរូ រ រញ្ា តតិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជអតី ត រច្ច ុរបន្ន អនាគត ន្ិ ង្កាេវិ មុតតិ
-លដ្ឋយសតតិ ជ្ជជន្កសតតិ ន្ិ ង្ឧរតថ មា កសតតិ
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ អារមម ណ៍ទាំង្ ៦ គឺ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២ រូ រ ២៨, ន្ិ ោវន្ ន្ិ ង្រញ្ា តតិ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២ ។
ប្កុមទី ២ មាន្ ២ រច្ច័ យ
១.អារមម ណ្ហធិ រតិ មាន្េកខ ណៈចដេគួ រលប្តកអរ ន្ិ ង្ជ្ជទី លតាង្ផង្ជ្ជអធរតី ផង្ ។
២.អារមម ណូរន្ិ សសយៈ មាន្េកខ ណៈជ្ជអារមម ណ៍ផង្ ជ្ជទី អាប្ស័ យដ៏ មាន្កមាលំង្ផង្។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាមរូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
-លដ្ឋយកាេ ន្ិ ង្លដ្ឋយសតតិ ដូ ច្អារមម ណរបច្ច័ យ
១.អារមម ណ្ហធិ រតិ

ច្ិ តត៨៤

(-លទាស២,លមាហ២,ទុ កខ កាយ១),លច្.៤៧

(-លទាច្តុ .៤,

វិ ច្ិកិច្ឆា១), ឥដា ន្ិរផន្នរូរ១៨, ន្ិ ោវន្ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ច្ិ តត ២៨ គឺ លោេ.៨, មហាកុ .៨, មហាកិ .
សំ .៤, លោកុ តត ៨, លច្.៤៥ (-លទាច្តុ .៤, វិ ច្ិកិច្ឆា ១, អរបមញ្ញា ២) ។
១- លោេមូ េ ៨
១.១. លោកិ យ ៨១, លច្.៥២, រូ រ២៨ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លោេ.៨, លច្.២២ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
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អារមម ណរបច្ច័ យ ។
១.២. ច្ិ តត ៧៦ (-លទាស ២, លមាហ ២, ទុ កខ កាយ ១), លច្.៤៧ (-លទាច្តុ ក ៤, វិ ច្ិកិច្ឆា ១),
ឥដា ន្ិរផន្នរូរ ១៨ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លោេ.៨, លច្.២២ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ អារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យ ។
២- មហាកុ សេ ៨
២.១. ច្ិ តត ៨៧ (-អរហតត មគគ +ផេ២), លច្. ៥២, រូ រ ២៨, ន្ិ ោវន្ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ មកុ . ៨,
លច្. ៣៦ (-អរបមញ្ញា ២) លដ្ឋយ អំ ណ្ហច្អារមម ណរបច្ច័ យ ។
២.២. កុ សេ ២០ (គឺ មហាកុ .៨, មហគគ តកុ . ៩, លោកុ តតរកុ . ៣ (-អរហតត មគគ ), ផេ
ខាង្លប្កាម ៣ (-អរហតត ផេ), លច្.៣៦ (-អរបមញ្ញា ២), ន្ិ ោវន្ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ មហាកុ .៨,
លច្.៣៦(-អរបមញ្ញា២) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យ ។
អារមម ណ៍ចដេមហាកុ សេ ៨ មិ ន្យកជ្ជអធិ រតិ គឺ ៖
១. មហាកុ . ៨ មិ ន្ទទួ េ រូ រជ្ជអធិ រតី
២. មហាកុ . ៨ មិ ន្ទទួ េ លោកិ យវិ បាក ៣២ ជ្ជអធិ រតី
៣. មហាកុ . ៨ មិ ន្ទទួ េ កិ រិោ ២០ ជ្ជអធិ រតី
៤. មហាកុ . ៨ មិ ន្ទទួ េ អកុ សេ ១២ ជ្ជអធិ រតី ។
៣-មហាកិ រិោញណសមបយុ តត ៤
៣.១. ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥២, រូ រ ២៨, ន្ិ ោវន្ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ មកិ .សំ . ៤, លច្.៣៣ (-អរបមញ្ញា ២, វិ រតិ ៣ ) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អារមម ណរបច្ច័ យ ។
៣.២. អរហតត មគគ , អរហតត ផេ, លច្.៣៦ (-អរបមញ្ញា ២), ន្ិ ោវន្ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ ម.កិ
.សំ ៤, លច្.៣៣ (-វិ រតិ ៣, អរបមញ្ញា២ ) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យ ។
៤- លោកុ តតរ ៨
-ន្ិ ោវន្ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ លោកុ តតរច្ិ តត ៨, លច្.៣៦ (-អរបមញ្ញា ២) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជ
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អារមម ណរបច្ច័ យផង្ អារមម ណ្ហធិ រតិ របច្ច័ យផង្ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ អារមម ណ៍ ៦ គឺ ច្ិ តត ៨៤ (លវៀរលទាសមូ េ ២, លមាហ-មូ េ២, ទុ កខ .កាយ
.១) លច្.៤៧ (លវៀរលទាច្តុ កក ៈ៤, វិ ច្ិកិច្ឆា១) ឥដា ន្ិ រផន្នរូរ ១៨ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្កាេទាំង្ ៣
ន្ិ ង្ប្ពោះន្ិ ោវន្ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ២៨ គឺ លោេមូ េ.៨, មហាកុ សេ.៨, មហាកិ រិោញណ
សំ .៤ ន្ិ ង្លោកុ តតរ ៨, លច្.៤៥ (លវៀរលទាច្តុ កក ៈ ៤ វិ ច្ិកិច្ឆា ១ អរបមញ្ញា ២) ។
ប្កុមទី ៣ មាន្ ៣ រច្ច័ យ
១. អារមម ណរុ លរជ្ជតៈ មាន្េកខ ណៈជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ ។
២. អារមម ណរុ លរជ្ជតតថិ មាន្េកខ ណៈជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ លៅមាន្ផង្ ។
៣. អារមម ណរុ លរជ្ជតអវិ គតៈ មាន្េកខ ណៈជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ មិ ន្ទាន្់
ប្បាសលៅផង្ ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ រូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន កាេ
-លដ្ឋយសតិត ជ្ជជន្កសតតិ ន្ិ ង្ឧរតថ មា កសតតិ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ រច្ច ុរបន្ន ន្ិរផន្នរូរ ១៨ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ កាមច្ិ តត ៥៤ អេិ ញ្ញាច្ិ តត ២ លច្.៥០ (លវៀរអរបមញ្ញា ២)
ប្កុមទី ៤ មាន្ ៥ រច្ច័ យ
១. វតាថរមម ណរុ លរជ្ជតៈ មាន្េកខ ណៈជ្ជទី លកើ តផង្ ជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ ។
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២. វតាថរមម ណរុ លរជ្ជតន្ិ សសយៈ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជទី លកើ តផង្ ជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្
ផង្ ជ្ជទី អាប្ស័ យផង្ ។
៣. វតាថរមម ណរុ លរជ្ជតវិ របយុ តត ៈ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជទី លកើ តផង្ ជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ មិ ន្ប្រកររួ មផង្ ។
៤. វតាថរមម ណរុ លរជ្ជតតថិ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជទី លកើ តផង្ ជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ លៅ
មាន្ផង្ ។
៥. វតាថរមម ណរុ លរជ្ជតអវិគតៈ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជទី លកើ តផង្ ជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្
ផង្ មិ ន្ទាន្់ ប្បាសលៅផង្ ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ រូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម ។
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន កាេ ។
-លដ្ឋយសតតិ ទាំង្ជ្ជជន្កសតតិ ន្ិ ង្ឧរតថ មា កសតតិ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ មរណ្ហសន្ន ហទយវតថ ុ ចដេលកើ តប្ពមគានន្ឹ ង្ឧរាទខណៈររស់ច្ិ តត
ដួ ង្ទី ១៧ រារ់ ថយលប្កាយ អំ ពីច្ុតិច្ិ តត កន ុង្មរណ្ហសន្ន កាេ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៤៣ ដួ ង្ ចដេលកើ តកន ុង្មរណ្ហសន្ន វិថី គឺ មលនា.១
កាមជវន្ច្ិ តត ២៩, តទាេមព ន្ច្ិ តត ១១, ន្ិ ង្អេិ ញ្ញាច្ិ តត ២, លច្.៤៤ (លវៀរឥសា មច្ា រិយៈ
កុ កកុច្ចៈ វិ រតី ៣ ន្ិ ង្អរបមញ្ញា ២) ។
ប្កុមទី ៥ មាន្ ១ រច្ច័ យ
១. វតាថរមម ណរុ លរជ្ជតាធិ រតិ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជទី លកើ តផង្ ជ្ជអារមម ណ៍ផង្ លកើ តមុ ន្ផង្
ន្ិ ង្ជ្ជអធិ រតី ផង្ ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ កាេ ន្ិ ង្សតតិ (ដូ ច្ច្ំ ណុច្ទី ៤)
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សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ ឥដា មរណ្ហសន្ន ហទយវតថ ុ ចដេលកើ តប្ពមគានន្ឹ ង្ឧរាទខណៈច្ិ តត
ដួ ង្ទី ១៧ រារ់ ថយលប្កាយ អំ ពីច្ុតិច្ិ តត កន ុង្មរណ្ហសន្ន កាេ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ លោេមូ េច្ិ តត ៨, លច្.២២ ចដេលកើ តកន ុង្មរណ្ហសន្ន វិថី ។
៣. អន្ន្តរជាតិ
អន្ន្ត រជ្ជតិ រច្ច័ យធម៌ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ ក ចដេលកើ តរេត់ ជ្ជរ់ តគាន លដ្ឋយ
មិ ន្មាន្រវាង្ច្លនាលោះ ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាម ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជអតី តកាេ
-លដ្ឋយសតតិ ជ្ជជន្កសតតិ ចតមា៉ាង្ ។
 ចច្កជ្ជ ៣ ប្កុម មាន្ ៧ រច្ច័ យ គឺ
ប្កុមទី ១ មាន្ ៥ រច្ច័ យ
១.អន្ន្ត រៈ មាន្េកខ ណៈលធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ជ្ជរ់ តគាន លដ្ឋយមិ ន្មាន្រវាង្ច្លនាលោះ ។
២.សមន្ន្ត រៈ មាន្េកខ ណៈលធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្ជ្ជរ់ តគាន លដ្ឋយមិ ន្មាន្រវាង្ច្លនាលោះ ។
៣.អន្ន្ត រូរន្ិ សសយៈ

មាន្េកខ ណៈលកើ តជ្ជរ់ តគានមិ ន្មាន្រវាង្ច្លនាលោះផង្

ជ្ជទី

អាប្ស័ យដ៏ មាន្កមាលំង្ផង្ ។
៤.ន្តថិ មាន្េកខ ណៈការមិ ន្មាន្នន្រច្ច័ យធម៌ ។
៥.វិ គតៈ មាន្េកខ ណៈការប្បាសលៅនន្រច្ច័ យធម៌ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ
ប្ពោះអរហន្ត ) ។

បាន្ដេ់

ច្ិ តត

៨៩,

លច្.៥២,

ចដេលកើ តមុ ន្ៗ

(លវៀរច្ុ តិច្ិ តតររស់
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-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្. ៥២ ចដេលកើ តលប្កាយៗ (រួ មទាំង្ច្ុ តិច្ិ តតររស់
ប្ពោះអរហន្ត ) ។
ប្កុមទី ២ មាន្ ១ រច្ច័ យ
១. អាលសវន្របច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈលកើ តលឡើង្លដ្ឋយការលសពលរៀយៗ (រន្រ ំ) ន្ូ វរច្ច យុ របន្ន ធម៌ ចដេលកើ តលប្កាយឲ្យដូ ច្គានន្ឹ ង្ខលួន្ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ លោកិ យជវន្ច្ិ តត ៤៧ គឺ កាមជវន្ ២៩, មហគគ តជវន្ ១៨, លច្.៥២
(លវៀរជវន្ដួ ង្ច្ុ ង្លប្កាយ) ចដេលកើ តមុ ន្ៗ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ជវន្ច្ិ តត ៥១, លច្.៥២ (លវៀរកាមជវន្ច្ិ តតដួ ង្ដំ រូង្ ន្ិ ង្ផេច្ិ តត
៤) ចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
ប្កុមទី ៣ មាន្ ១ រច្ច័ យ
១. អន្ន្ត រកមម ៈ មាន្េកខ ណៈលកើ តលឡើង្មិ ន្មាន្រវាង្ច្លនាលោះផង្ លធវើ ការឲ្យផេផង្ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ លច្តនាកន ុង្មគគ ច្ិ តត ៤ ចដេរេត់ លៅលហើ យ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ផេច្ិ តត ៤, លច្.៣៦ ចដេលកើ តតអំ ពីមគគ ច្ិ តត ៤ កន ុង្មគគ វិ ថី
(មគាគន្ន្ត រផេ) ។
៤. វតថុបុច្រជាតជាតិ

វតថ ុរុលរជ្ជតជ្ជតិ រច្ច័ យធម៌ បាន្ដេ់ វតថ ុរូរ ៦ ចដេលកើ តមុ ន្ ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ រូ រជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន
-លដ្ឋយសតតិ ទាំង្ជ្ជជន្កសតតិ ន្ិ ង្ឧរតថ មា កសតតិ
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 ចច្កជ្ជ ២ ប្កុម មាន្ ៦ រច្ច័ យ គឺ ៖
ប្កុមទី ១ មាន្ ៥ រច្ច័ យ
១.វតថ រ
ុ ុ លរជ្ជតៈ មាន្េកខ ណៈជ្ជទី លកើ តររស់នាមធម៌ ផង្ ន្ិ ង្លកើ តមុ ន្ផង្ ។
២.វតថ រ
ុ ុ លរជ្ជតន្ិ សសយៈ មាន្េកខ ណៈជ្ជទី លកើ តផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ ន្ិ ង្ជ្ជទី អាប្ស័ យ
ផង្ ។
៣.វតថ រ
ុ ុ លរជ្ជតវិ របយុ តត ៈ មាន្េកខ ណៈជ្ជទី លកើ តផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ មិ ន្ប្រកររួ មផង្
៤.វតថ រ
ុ ុ លរជ្ជតតថិ មាន្េកខ ណៈជ្ជទី លកើ តផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ លៅមាន្ផង្ ។
៥.វតថ រ
ុ ុ លរជ្ជតអវិ គតៈ មាន្េកខ ណៈជ្ជទី លកើ តផង្ លកើ តមុ ន្ផង្ មិ ន្ទាន្់ ប្បាសលៅ
ផង្ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ វតថ ុរូរ ៦ ចដេលកើ តមុ ន្ ន្ិ ង្តាំង្លៅកន ុង្ឋិ តិ រតត ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ វិ ញ្ញាណ ៧ គឺ ច្ិ តត ៨៥ (លវៀរអរូ រវិ បាក ៤), លច្.៥២ ចដេប្រប្ពឹ តត
លៅកន ុង្រវតតិ កាេ កន ុង្រញ្ច លវាការេូ មិ ។
ប្កុមទី ២ មាន្ ១ រច្ច័ យ
១.រុ លរជ្ជតិ គន្រិ យ មាន្េកខ ណៈលកើ តមុ ន្ផង្ មាន្ភាពជ្ជធំ ផង្ ។
សរុ រអង្គធម៌

-រច្ច័ យ បាន្ដេ់

មជឈិមាយុ ករញ្ច វតថ ុចដេលកើ តប្តង្់ឧរាទខណៈររស់

អតី តេវង្គ ឬរញ្ច វតថ ុចដេដេ់ ឋិ តិ រតត ររស់ខលួន្ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ទវិ រញ្ច វិញ្ញាណ ១០, សពវ ច្ិតតសាធារណលច្តសិ ក ៧ ។
៥. បច្ឆេជាតជាតិ

រច្ឆាជ្ជតជ្ជតិ រច្ច័ យធម៌ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ន្ិ ង្លច្តសិ កចដេលកើ តខាង្លប្កាយ
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាម ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រ
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន កាេ

215
ប្បចច័យ ៩ ជាត្ិ

-លដ្ឋយសតតិ ជ្ជឧរតថ មា កសតតិ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
 មាន្ ៤ រច្ច័ យ គឺ ៖
១.រច្ឆាជ្ជតៈ មាន្េកខ ណៈលកើ តលប្កាយរច្ច យុរបន្ន ធម៌ ។
២.រច្ឆាជ្ជតវិ របយុ តត ៈ

មាន្េកខ ណៈលកើ តលប្កាយរច្ច យុរបន្ន ធម៌ ផង្

មិ ន្ប្រកររួ ម

ផង្ ។
៣.រច្ឆាជ្ជតតថិ មាន្េកខ ណៈលកើ តលប្កាយរច្ច យុរបន្ន ធម៌ ផង្ លៅមាន្ផង្ ។
៤.រច្ឆាជ្ជតអវិ គតៈ មាន្េកខ ណៈលកើ តលប្កាយរច្ច យុរបន្ន ធម៌ ផង្ មិ ន្ទាន្់ ប្បាសលៅ
ផង្ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៥ (លវៀរអរូ រវិ បាក ៤ ន្ិ ង្រដិ សន្ធិ ច្ិតត ១៥), លច្. ៥២ ចដេ
លកើ តលប្កាយៗ រារ់ អំ ពីរឋមេវង្គជ្ជលដើ មលៅ កន ុង្រញ្ច លវាការេូ មិ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ឯកជកាយ ទវិ ជកាយ តិ ជកាយ ន្ិ ង្ច្តុ ជកាយ គឺ រូ រ ២៣ (លវៀរ
វិ ញ្ាតតិ២ ឧរច្យៈ សន្ត តិ ន្ិ ង្អន្ិ ច្ចតា) ចដេលកើ តប្ពមគានន្ឹ ង្ខណៈទាំង្ ៣ ររស់ច្ិ តតដួ ង្មុ ន្ៗ
មាន្រដិ សន្ធិ ច្ិតត ជ្ជលដើ ម រហូ តប្គរ់ ៤ សមុ ដ្ឋាន្លហើ យតាំង្លៅកន ុង្រវាង្ឋិ តិ រតត ។
៦. រូបអាហារជាតិ

រូ រអាហារជ្ជតិ រច្ច័ យធម៌ បាន្ដេ់ អាហារ ។
-លដ្ឋយរច្ច័ យ រូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រ
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន កាេ

-លដ្ឋយសតិត ទាំង្ជ្ជជន្កសតតិ ន្ិ ង្ឧរតថ មា កសតតិ ។
មាន្ ៣ រច្ច័ យ គឺ ៖
១.រូ រអាហារៈ មាន្េកខ ណៈលធវើ អាហារជរូ រឲ្យលកើ តលឡើង្
២.រូ រអាហារតថិ មាន្េកខ ណៈលធវើ អាហារជរូ រឲ្យលកើ តលឡើង្ផង្ លៅមាន្ផង្ ។
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៣.រូ រអាហារអវិ គតៈ មាន្េកខ ណៈលធវើ អាហារជរូ រឲ្យលកើ តលឡើង្ផង្ មិ ន្ទាន្់ ប្បាស
លៅផង្ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់
១.ពហិ ទធឱជ្ជ គឺ ឱជ្ជលៅកន ុង្អាហារលផសង្ៗ ចដេជ្ជកពឡិ្ករាហារ ។
២.ច្តុ សមុ ដ្ឋាន្ិ កឱជ្ជ ចដេជ្ជអជឈតត ឱជ្ជ គឺ កមម ជឱជ្ជ ច្ិ តតជឱជ្ជ ឧតុ ជឱជ្ជ អាហារជឱជ្ជ ចដេលកើ តលៅខាង្កន ុង្ ន្ិ ង្ពហិ ទធឱជ្ជ (ឱជ្ជរូ រចដេលកើ តខាង្លប្ៅសនាតន្) ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់
១.អាហារសមុ ដ្ឋាន្ិ ករូ រ ១២ ឬ ១៤ ។
២.ច្តុ សមុ ដ្ឋាន្ិ ករូ រ គឺ កមម ជរូ រ ១៨, ច្ិ តតជរូ រ ១៥, ឧតុ ជរូ រ ១៣ ន្ិ ង្អាហារជរូ រ ១២
(លវៀរឱជ្ជចដេលៅកន ុង្កោរជ្ជមួ យគានន្ឹ ង្រច្ច័ យធម៌ ) ន្ិ ង្ច្តុ សមុ ដ្ឋាន្ិ ករូ រទាំង្អស់ចដេ
តាំង្លៅកន ុង្កោរដនទៗ ។
ី តិន្ទន្ទយ
៧. រូបជ្វិ
ិ ជាតិ

រូ រជី វិតិគន្រិ យជ្ជតិ រច្ច័ យធម៌ គឺ ជី វិតរូ រ
-លដ្ឋយរច្ច័ យ រូ រ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ រូ រ
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន កាេ

-លដ្ឋយសតតិ ជ្ជអន្ុ បាេកសតតិ គឺ មាន្អំ ណ្ហច្ជួ យរការច្ច យុរបន្ន ធម៌ ទុកជ្ជន្ិ ច្ច ។
 មាន្ ៣ រច្ច័ យ គឺ ៖
១.រូ រជី វិតិគន្រិ យ មាន្េកខ ណៈ មាន្ភាពជ្ជរូ រផង្ មាន្ភាពជ្ជធំ ផង្ ។
២.រូ រជី វិតិគន្រិ យតថិ មាន្េកខ ណៈ មាន្ភាពជ្ជរូ រផង្ មាន្ភាពជ្ជធំ ផង្ លៅមាន្ផង្ ។
៣.រូ រជី វិតិគន្រិ យអវិ គតៈ មាន្េកខ ណៈ មាន្ភាពជ្ជរូ រផង្ មាន្ភាពជ្ជធំ ផង្ លៅមិ ន្
ទាន្់ ប្បាសលៅផង្ ។
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សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ ជី វិតរូ រ ១ កន ុង្កមម ជកោរទាំង្ ៩ កន ុង្ឋិ តិ ខណៈទាំង្កន ុង្រដិ សន្ធិ កាេ ន្ិ ង្រវតតិ កាេ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ កមម ជរូ រដ៏ លសស ៩ រូ រ ឬ ៨ រូ រ ចដេលៅកន ុង្កោរជ្ជមួ យ
គានន្ឹ ង្ជី វិតរូ រ ។
៨.បកតូ បន្ិសសយជាតិ

រកតូ រន្ិ សសយជ្ជតិ រច្ច័ យធម៌ គឺ លហតុ ធម៌ ចដេបាន្លធវើ លហើ យ
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាម រូ រ រញ្ា តតិ ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាម
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន អតី ត អនាគត ន្ិ ង្កាេវិ មុតតិ
-លដ្ឋយសតតិ ជ្ជជន្កសតតិ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២, រូ រ ២៨ ចដេលកើ តមុ ន្ ៗ ចដេមាន្កមាលំង្ខាលំង្
រញ្ា តតិលផសង្ៗមាន្សទរ រញ្ា តតិ អតថ រញ្ា តតិ ឧតុ រញ្ា តតិ លភាជន្រញ្ា តតិ លសនាសន្រញ្ា តតិ ចដេជ្ជ
ពេវៈ មាន្កមាលំង្លប្ច្ើ ន្ ។
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ ច្ិ តត ៨៩, លច្.៥២ ចដេលកើ តលប្កាយៗ ។
-រកតូ រន្ិ សសយរបច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈ ជ្ជការចដេបាន្លធវើ លហើ យផង្ ន្ិ ង្ជ្ជទី អាប្ស័ យដ៏
មាន្កមាលំង្ផង្ ។
៩.នាន្កខ ណិកកមម ជាតិ
នាន្កខ ណិកកមម ជ្ជតិ រច្ច័ យធម៌ បាន្ដេ់ លច្តនាចដេលធវើ សលប្មច្លហើ យកន ុង្អតី ត
-លដ្ឋយរច្ច័ យ នាម ជ្ជរច្ច័ យដេ់ នាមរូ រ
-លដ្ឋយកាេ ជ្ជអតី តកាេ
-លដ្ឋយសតតិ ជ្ជជន្កសតតិ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ
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-នាន្កខ ណិកកមម របច្ច័ យ មាន្េកខ ណៈ មាន្ខណៈលផសង្គាន គឺ រេត់ លៅមុ ន្ផង្ ន្ិ ង្លធវើ
ការឲ្យផេផង្ ។
សរុ រអង្គធម៌
-រច្ច័ យ បាន្ដេ់ កុ សេលច្តនា ២១, អកុ សេលច្តនា ១២ ចដេជ្ជអតី ត
-រច្ច យុរបន្ន បាន្ដេ់ វិ បាកច្ិ តត ៣៦, លច្.៣៨ រដិ សន្ធិ កមម ជរូ រ, រវតតិ កមម ជរូ រ ន្ិ ង្
អសញ្ា សតត កមម ជរូ រ ។
(ច្រ់ ការសចមែ ង្រច្ច័ យ២៤ ឬ៥២ លដ្ឋយជ្ជតិ ៩)
បញ្ញតតិ
កន ុង្រណ្ហ
ែ ធម៌ ទាំង្លនាោះ លឈាមោះថា រូ រធម៌ បាន្ដេ់ រូ រខន្ធ , ធម៌ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ច្ិ តត
លច្តសិ ក លោេគឺ អរូ រខន្ធ ៤ ន្ិ ង្ន្ិ ោវន្ លៅថា អរូ រធម៌ ឬ នាមធម៌ ធម៌ ដ៏លសសពី ធម៌
ចដេលោេលហើ យលនាោះ លឈាមោះថា រញ្ា តតិ ។
រញ្ា តតិលនាោះ មាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ រញ្ញារិ យតាតរញ្ា តតិ (អតថ រញ្ា តតិ) ១, រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិ
(សទរ រញ្ា តតិ) ១, លតើ ដូ ច្លមែ ច្?
រញ្ា តតិទាំង្ឡាយ មាន្រញ្ា តតិថាចផន្ដី ថាេន ំ ជ្ជលដើ ម ចដេលគអាប្ស័ យអាការចដេ
ផ្លលស់រែ ូរររស់េូ តលនាោះៗ រញ្ា តតិទុ កោ៉ាង្លនាោះៗ កែី ។
រញ្ា តតិទាំង្ឡាយ មាន្រញ្ា តតិ ថារថ ថារលទោះជ្ជលដើ ម ចដេលគអាប្ស័ យអាការចដេ
ប្រកររួ មគាននន្លប្គឿង្សសមាារៈ (លប្គឿង្ប្រករ) រញ្ា តតិទុ កោ៉ាង្លនាោះៗកែី ។
រញ្ា តតិទាំង្ឡាយ មាន្រញ្ា តតិថាប្រុស ថារុ គគេជ្ជលដើ ម ចដេលគអាប្ស័ យខន្ធ ៥ រញ្ា តតិ
ទុ កោ៉ាង្លនាោះៗ កែី ។
រញ្ា តតិទាំង្ឡាយមាន្រញ្ា តតិថាទិ ស

ថាកាេជ្ជលដើ ម

ររស់ប្ពោះច្ន្រ ជ្ជលដើ ម រញ្ា តតិទុ កោ៉ាង្លនាោះៗ កែី ។

ចដេលគអាប្ស័ យការលគាច្រ
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រញ្ា តតិទាំង្ឡាយ មាន្រញ្ា តតិថាអណែូង្ ថាោអង្ជ្ជលដើ ម ចដេលគអាប្ស័ យអាការចដេ
រ៉ា ោះោេ់ មិ ន្បាន្ រញ្ា តតិទុ កោ៉ាង្លនាោះៗ កែី ។
រញ្ា តតិទាំង្ឡាយ មាន្រញ្ា តតិថាកសិ ណន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម ចដេលគអាប្ស័ យេូ តលនាោះៗ ជ្ជ
ន្ិ មិតត ន្ិ ង្ភាវនាវិ លសសរញ្ា តតិទុ កោ៉ាង្លនាោះៗ កែី ។
រញ្ា តតិ ចដេមាន្ប្រលេទដូ ច្ចដេលោេមកលន្ោះជ្ជលដើ ម សូ មបីមិន្មាន្លដ្ឋយររមតថ
ក៏ ជ្ជអារមម ណ៍ររស់ច្ិ តតុរាទបាន្

លដ្ឋយអាការដូ ច្ប្សលមាេររស់សភាវៈ

អាប្ស័ យអាការមាន្សណ្ហ
ា ន្ជ្ជលដើ មលនាោះៗ

លធវើ ឲ្យជ្ជលហតុ លប្រៀរលធៀរ

រណឌិត

លហើ យកំណត់

សមាគេ់ លោេដេ់ ដ្ឋក់ លឈាមោះ លៅរក ោ៉ាង្លនាោះៗ លៅថា រញ្ា តតិ លប្ោោះប្តូវលធវើ ឲ្យដឹ ង្ លន្ោះ
លឈាមោះថា រញ្ញារិ យតាតរញ្ា តតិ (អតថ រញ្ា តតិ) ។
ច្ំ ចណក រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិ (សទរ រញ្ា តតិ) បាន្ដេ់ វាច្ឆ សមែី ចដេរុ គគេលោេ
លោកសចមែ ង្ទុ កលដ្ឋយលឈាមោះ មាន្លឈាមោះថា នាម នាមកមម ជ្ជលដើ ម រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិលនាោះ
មាន្ ៦ ោ៉ាង្ គឺ វិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ១, អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ១, វិ ជាមាលន្ន្ អវិជាមាន្រញ្ា តតិ ១, អវិជាមាលន្ន្ វិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ១, វិជាមាលន្ន្ វិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ១, អវិ ជាមាលន្ន្ អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ១ ដូ លច្ន ោះ ។
កន ុង្រណ្ហ
ែ រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិ ៦ ោ៉ាង្លនាោះ កន ុង្លវោណ្ហ រុ គគេលធវើ ឲ្យអន កដនទដឹ ង្វតថ ុ
ចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ មាន្រូ រ លវទនាជ្ជលដើ ម លដ្ឋយរញ្ា តតិលន្ោះ កន ុង្លវោលនាោះ រញ្ា តតិ
លន្ោះលៅថា វិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ។
ច្ំ ចណកកន ុង្លវោណ្ហ រុ គគេលធវើ ឲ្យអន កដនទដឹ ង្វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ ត លដ្ឋយររមតថ
មាន្ចផន្ដី េន ំ ជ្ជលដើ ម លដ្ឋយរញ្ា តតិលន្ោះ កន ុង្លវោលនាោះ រញ្ា តតិលន្ោះលៅថា អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ។
ច្ំ ចណករញ្ា តតិដ៏ លសសទាំង្ឡាយ គរបីប្ជ្ជរលដ្ឋយអំ ណ្ហច្វតថ ុទាំង្ ២ ោយឡំគាន
ដូ ច្កន ុង្ោកយថា ឆឡេិ លញ្ញា (រុ គគេអន កមាន្អេិ ញ្ញា ៦) ឥតថី សលទារ (សំ លឡង្គសែី ) ច្កខ វុ ិ ញ្ញាណ
ន្ិ ង្ោកយថា រាជឱរស ជ្ជលដើ មច្ុ ោះ ។
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អធិ រាយរញ្ា តតិលផសង្ ៗ
ោកយថា កន ង្
ុ រណ្ហ
ែ ធម៌ ទាង្
ំ លនាោះ គឺ កនុង្រណ្ហ
ែ រញ្ា តតិ នាម ន្ិ ង្រូ រ ទាំង្លនាោះ ។ ការប្បារ់
ឲ្យដឹ ង្ ការសចមែ ង្ឲ្យដឹ ង្ ការប្រកាសឲ្យដឹ ង្ លឈាមោះថា រញ្ា តតិ មា៉ាង្លទៀត ការសន្ម តលឈាមោះ
ការដ្ឋក់ លឈាមោះ លៅថា រញ្ា តតិ ។
រញ្ា តតិ មាន្ ២ ោ៉ាង្ លដ្ឋយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ អតថ (សភាវៈ) ចដេប្តូវលោេដេ់ ១, សទរ
(សំ លឡង្) ចដេប្តូវលោេដេ់ ១, លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “រញ្ា តតិ
មាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ រញ្ញារិ យតាតរញ្ា តតិ” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា រញ្ញារិ យតាតរញ្ា តតិ ចប្រថា រញ្ា តតិ លប្ោោះជ្ជអតថ គឺ ជ្ជសភាវៈចដេប្តូវលធវើ ឲ្យ
ដឹ ង្លដ្ឋយប្រការទាំង្ឡាយ លសច្កែី ថា រារ់ ថាជ្ជរញ្ា តតិ លឈាមោះោ៉ាង្លន្ោះ ក៏ លប្ោោះភាពជ្ជ
សភាវៈចដេប្តូវលធវើ ឲ្យដឹ ង្ ប្តូវប្រកាសឲ្យដឹ ង្ លដ្ឋយប្រការទាំង្ឡាយលនាោះៗ លដ្ឋយោកយថា
រញ្ញារិ យតាតរញ្ា តតិលន្ោះ ជ្ជការចដេលោកលោេដេ់ អតថ របញ្ា តតិ (រញ្ា តតិ គឺ សភាវៈចដេ
ប្តូវលធវើ ឲ្យដឹ ង្) ន្ុ ោះឯង្ អតថ ឬសភាវៈចដេប្តូវលធវើ ឲ្យដឹ ង្ ប្តូវប្រកាសឲ្យដឹ ង្ ទាំង្លន្ោះ មាន្
លសច្កែី លផសង្គានលដ្ឋយអាការមាន្ សមូ ហៈ (ការរួ មគាន) សនាតន្ៈ (ការជ្ជរ់ តគាន) ន្ិ ង្ការ
កំណត់ ពិ លសសខលោះកន ុង្ប្គាចដេសភាវៈលនាោះៗ ប្រប្ពឹ តតលៅ ជ្ជលដើ ម សូ មបីជ្ជការប្រប្ពឹ តតលៅ
ររស់ររមតថ ចតលប្ោោះប្តូវលធវើ ឲ្យដឹ ង្ ប្តូវប្រកាសឲ្យដឹ ង្ លដ្ឋយប្រការទាំង្ឡាយចដេលផសង្
គានលនាោះៗ

លទើ ររារ់ ថាជ្ជសមម តិ សច្ច ៈ

មិ ន្ចមន្តួ ររមតថ សច្ច លដ្ឋយប្តង្់

លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ

ប្សលមាេររស់ររមតថ ន្ុ ោះឯង្ លៅលឈាមោះមា៉ាង្លទៀតថា ឧបាទារញ្ា តតិ ចប្រថា រញ្ា តតិចដេ
មាន្ លប្ោោះអាប្ស័ យអាការប្រប្ពឹ តតលៅររស់ររមតថ , អតថ របញ្ា តតិលនាោះ រុ គគេន្ឹ ង្ដឹ ង្បាន្
ន្ឹ ង្ច្ូ េដេ់ បាន្ ន្ឹ ង្ជ្ជក់ ច្ាស់បាន្ ក៏ លដ្ឋយអាប្ស័ យនាមរបញ្ា តតិ លឈាមោះន្ុ ោះឯង្ ជ្ជរញ្ា តតិ
លប្ោោះជ្ជវតថ ុចដេប្បារ់ ឲ្យដឹ ង្ ប្រកាសឲ្យដឹ ង្ ថាវតថ ុលន្ោះមាន្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលទើ រលឈាមោះថា
នាមរញ្ា តតិ ។
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ោកយថា រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិ ចប្រថា រញ្ា តតិ លដ្ឋយការប្បារ់ ឲ្យដឹ ង្លដ្ឋយប្រការ
ទាំង្ឡាយ សួ រថា ប្បារ់ ឲ្យដឹ ង្អវី លឆលើ យថា ប្បារ់ ឲ្យដឹ ង្រញ្ញារិ យតាតរញ្ា តតិ ឬអតថ របញ្ា តតិ
ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះោកយថា រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិលន្ោះ ជ្ជការចដេលោកលោេដេ់ នាមរញ្ា តតិ ចដេ
ជ្ជលឈាមោះររស់សភាវៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយប្រការលនាោះៗ

មាន្ោកយអធិ រាយដូ ច្បាន្

លោេលហើ យន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយោកយចដេទាក់ ទង្ន្ឹ ង្រញ្ញារិ យតាតរញ្ា តតិ
ោកយថា រញ្ា តតិ មាន្រញ្ា តតិថាចផន្ដី េន ំ ជ្ជលដើ ម គឺ រញ្ា តតិ (សភាវៈចដេប្តូវលធវើ ឲ្យដឹ ង្)
មាន្រញ្ា តតិថា ចផន្ដី េន ំ លដើ មលឈើ ចដេបាន្លឈាមោះថា សនាតន្រញ្ា តតិ (រញ្ា តតិអាប្ស័ យការ
ជ្ជរ់ តគាន) ។
ោកយថា

ចដេលគអាប្ស័ យអាការផ្លលស់រែ រូ ររស់េូ តលនាោះៗ

គឺ ចដេលគអាប្ស័ យ

អាការចដេផ្លលស់រែ ូរលៅ សភាវៈចដេផ្លលស់រែ ូរលៅ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្ការពប្ង្ីកខលួន្ធំ លឡើង្
ឬថារប្ង្ួមខលួន្តូ ច្ច្ុ ោះជ្ជលដើ ម នន្មហាេូ តទាំង្ឡាយមាន្រឋវី ធាតុ ជ្ជលដើ ម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
ការប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តគាន លសច្កែី ថា លធវើ ឲ្យជ្ជទី អាប្ស័ យលដើ មបីការលធវើ ឲ្យដឹ ង្ ។
ោកយថា រញ្ា តតិ មាន្រញ្ា តតិថារថ រលទោះជ្ជលដើ ម គឺ រញ្ា តតិមាន្រញ្ា តតិថារថ រលទោះ ផរ ោះ
កអ មទឹ ក ផ្លរំង្សំ ពត់ ជ្ជលដើ ម ចដេបាន្លឈាមោះថា សមូ ហរញ្ា តតិ (រញ្ា តតិអាប្ស័ យការរួ មគាន) ។
ោកយថា ចដេលគអាប្ស័ យអាការប្រករគាននន្លប្គឿង្សសមាារៈ គឺ ចដេលគអាប្ស័ យ
អាការចដេរួ មគាន គឺ អាការចដេប្រករច្ូ េគានជ្ជប្ទង្់ប្ទាយ សណ្ហ
ា ន្ជ្ជលដើ ម លដ្ឋយវិ ធី
ចដេសមគួ រ លដើ មបីប្រលោជន្៍ ដេ់ ការលប្រើ ប្បាស់ចដេលផសង្គានទាំង្ឡាយ ឬលដើ មបីលប្រើ ជ្ជ
លប្គឿង្ប្រករកន ុង្ការ្រលនាោះៗនន្លប្គឿង្សសមាារៈទាំង្ឡាយ

មាន្កំណ្ហត់ លឈើ

លោហៈ ផ្លរំង្សំ ពត់ ដី សអិត ជ្ជលដើ ម លហើ យរញ្ា តតិ គឺ ប្បារ់ ឲ្យដឹ ង្ ។

ចសបក
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ោកយថា រញ្ា តតិ មាន្រញ្ា តតិថាប្រុស ថារុ គគេជ្ជលដើ ម គឺ រញ្ា តតិ មាន្រញ្ា តតិថាប្រុស ប្សី
សតវ រុ គគេជ្ជលដើ ម ចដេបាន្លឈាមោះថា ខន្ធ របញ្ា តតិ (រញ្ា តតិអាប្ស័ យខន្ធ ៥) ឬន្ឹ ង្រារ់ ថាជ្ជ
សនាតន្រញ្ា តតិ ក៏ បាន្ លប្ោោះជ្ជរញ្ា តតិចដេអាប្ស័ យការជ្ជរ់ តគាននន្ខន្ធ ៥ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះលោក
លទើ រលោេថា “ចដេលគអាប្ស័ យខន្ធ ៥ រញ្ា តតិទុ ក” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា រញ្ា តតិ មាន្រញ្ា តតិថាទិ ស កាេជ្ជលដើ ម លសច្កែី ថា រញ្ា តតិទាក់ ទង្ជ្ជមួ យទិ ស
មាន្ទិ សខាង្លកើ តជ្ជលដើ ម ចដេរារ់ ថា ទិ សារញ្ា តតិ ឬទាក់ ទង្ជ្ជមួ យកាេ មាន្ប្ពឹ កប្ពេឹ ម
ជ្ជលដើ ម ចដេរារ់ ថាជ្ជ កាេរបញ្ា តតិ ឬរញ្ា តតិមាន្រញ្ា តតិថាចខ រដូ វ ចខវិ សាខជ្ជលដើ ម ចដេ
ដេ់ ន្ូ វការសលគ្គោះថាជ្ជ មាសាទិ រញ្ា តតិ (រញ្ា តតិទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ចខជ្ជលដើ ម) ោ៉ាង្លន្ោះ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា ចដេលគអាប្ស័ យការលគាច្រររស់ប្ពោះច្ន្រ ជ្ជលដើ ម គឺ ចដេលគអាប្ស័ យការ
លគាច្រ គឺ អាការចដេវិ េដចដេៗ នន្ប្ពោះច្ន្រ ន្ិ ង្ប្ពោះអាទិ តយ ន្ិ ង្ផ្លកយន្កសប្តទាំង្ឡាយ
លហើ យរញ្ា តតិទុ ក ។
ោកយថា រញ្ា តតិ មាន្រញ្ា តតិថាអណែង្
ូ ោអង្ជ្ជលដើ ម គឺ រញ្ា តតិ មាន្រញ្ា តតិថាអណែូង្ោអង្
ប្រលហាង្ រន្ធ ជ្ជលដើ ម ចដេរារ់ ថាជ្ជ អាកាសរញ្ា តតិ (រញ្ា តតិអាប្ស័ យទី ប្សឡោះទី េំ ហ) ។
ោកយថា ចដេលគអាប្ស័ យអាការចដេរ៉ា ោះោេ់ មិ ន្បាន្ គឺ ចដេលគមិ ន្អាច្រ៉ា ោះោេ់ ឬ
រ៉ា ោះខររ់ លប្ោោះជ្ជទី េំ ហចដេរូ រកោរទាំង្ឡាយទាំង្ចដេជ្ជរ់ កន ុង្កាយ ទាំង្ចដេមិ ន្ជ្ជរ់
កន ុង្កាយ មិ ន្បាន្រ៉ា ោះខររ់ ។
ោកយថា រញ្ា តតិ មាន្រញ្ា តតិថាកសិ ណន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម គឺ រញ្ា តតិមាន្ប្រលេទជ្ជ កសិ ណន្ិ មិតត មាន្រឋវី កសិ ណជ្ជលដើ ម អសុ េន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម ឬថាចដេមាន្ប្រលេទជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតត
រដិ ភាគន្ិ មិតត ចដេប្បាកដដេ់ ប្ពោះលោគី ចដេរារ់ ថាជ្ជ ន្ិ មិតតរញ្ា តតិ ។
ោកយថា ចដេលគអាប្ស័ យេូ តលនាោះៗ ជ្ជន្ិ មិតត គឺ ចដេលគអាប្ស័ យេូ ត មាន្រឋវី ជ្ជ
លដើ ម ជ្ជ ន្ិ មិតត គឺ ជ្ជអារមម ណ៍ លដើ មបីការប្រប្ពឹ តតលៅនន្ភាវនា ។
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ោកយថា ភាវនាពិ លសស គឺ ភាវៈចដេច្លប្មើ ន្ជ្ជរ់ តគានលៅបាន្វិ លសស នន្ភាវនា ចដេ
លផសង្គានលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជររិ កមម ភាវនាជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា លដ្ឋយអាការដូ ច្ប្សលមាេររស់សភាវៈ គឺ សូ មបីមិន្ចមន្ជ្ជសភាវធម៌ លប្ោោះ
ជ្ជរញ្ា តតិ ក៏ ដូ ច្ជ្ជប្សលមាេររស់សភាវធម៌ លប្ោោះអាប្ស័ យអាការចដេប្រប្ពឹ តតលៅលផសង្
គាននន្សភាវធម៌ ។
រញ្ា តតិទាំង្ឡាយដូ ច្ចដេលោេមកលន្ោះ លឈាមោះថា រញ្ញារិ យតាតរញ្ា តតិ លប្ោោះជ្ជរញ្ា តតិ
គឺ ជ្ជអតថ ជ្ជសភាវៈចដេប្តូវលធវើ ឲ្យដឹ ង្ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ។
អធិ រាយរញ្ញារន្លតារញ្ា តតិ
ោកយថា លដ្ឋយលឈាមោះ មាន្លឈាមោះថានាម នាមកមម ជ្ជលដើ ម គឺ លដ្ឋយលឈាមោះ ៦ ោ៉ាង្ ទាំង្
លន្ោះ គឺ នាម នាមកមម នាមលធយយ ន្ិ រុតតិ ពយញ្ា ន្ៈ អេិ ោរៈ ។
កន ុង្លឈាមោះទាំង្ ៦ លនាោះ សពរ (សំ លឡង្ចដេលោេរលញ្ច ញ ោកយលោេ) លឈាមោះថា នាម
លប្ោោះមាន្អតថ ថា រល្អន្លៅកន ុង្អតថ ឬលធវើ រុ គគេឲ្យរល្អន្លៅកន ុង្អតថ បាន្ដេ់ លធវើ ឲ្យដឹ ង្
អតថ គឺ អតថ ន្័ យររស់ោកយ ។ នាម លនាោះមាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ នាមចដេអន្ុ លោមតាមអតថ ររស់
ោកយលោេ លសច្កែី ថា ជ្ជលឈាមោះចដេបាន្តាមអតថ ដូ ច្ជ្ជ វិ ន្័យធរ (អន កប្ទប្ទង្់ប្ពោះវិ ន្័យ)
ខីណ្ហសវៈ (អន កអស់អាសវៈ) ជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្នាមចដេដ្ឋក់ តាមការន្ិ យម គឺ ជ្ជលឈាមោះចដេ
ដ្ឋក់ តាមលសច្កែី ប្តូវការ ប្គាន្់ ចតឲ្យដឹ ង្គានរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ដូ ច្ជ្ជលឈាមោះថា តិ សសៈ រុ សសៈ ជ្ជលដើ ម
មា៉ាង្លទៀតសូ មបីជ្ជសពរ ចដេមាន្អតថ ច្ំ លោោះខលួន្

ចតកាេនាំលៅលប្រើ ជ្ជលឈាមោះលៅវតថ ុដនទ

ចដេមិ ន្បាន្ជ្ជោ៉ាង្លនាោះ ក៏ រារ់ ថាជ្ជនាមចដេដ្ឋក់ តាមន្ិ យម (រុ ឡាិសពរ ) ន្ុ ោះឯង្ ដូ ច្ជ្ជ
លឈាមោះចដេលប្រើ លៅផលិ ត សូ មបីមិន្បាន្លធវើ ពី សលឹកលតានត ថា តាេរតត (ផលិ តសលឹ កលតានត)ជ្ជលដើ ម
ដូ លច្ឆនោះ ។
មា៉ាង្លទៀតនាមមាន្ ៤ ោ៉ាង្ គឺ សាមញ្ា នាម គុ ណនាម កិ តតិមនាម ន្ិ ង្ឱរបាតិ កនាម ។
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កន ុង្នាម ៤ ោ៉ាង្លនាោះ ប្ពោះនាមររស់ប្ពោះរាជ្ជកន ុង្រឋមករបថា “មហាសមម ត” លឈាមោះថា
សាមញ្ា នាម លប្ោោះជ្ជនាមចដេមហាជន្សន្ម តលហើ យចតង្តាំង្លឡើង្ បាន្ដេ់ នាមចដេ
ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កោ៉ាង្លន្ោះថា “មហាជន្សមម លតាតិ លខា វាលសដ្ឋា ‘មហាសមម លតា’ លតវ វ រឋមអកខ រំ
ឧបាទាយ ន្ិ ពវតតំ(១) មានេវាលសដា ៈ ន្ិ ង្ភារទាវជៈ សតវ លនាោះមហាជន្សន្ម តលហើ យ លប្ោោះ
លហតុ លនាោះ លទើ រអកខ រជ្ជដំ រូង្ក៏ លកើ តលឡើង្ថា មហាសមម ត” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម ។
នាមចដេបាន្មកតាមគុ ណធម៌ ចដេមាន្េកខ ណៈោ៉ាង្លន្ោះ ថា “ធមម កថិ ក (អន ក
សចមែ ង្ធម៌ ) រង្សុកូេិក (េិ កខ អ
ុ ន កប្រប្ពឹ តតប្ទប្ទង្់សំពត់ រង្សុកូេជ្ជប្រប្កតី ) វិ ន្យធរ (អន ក
ប្ទង្់ប្ពោះវិ ន្័យ) តិ រិ ដកធរ (អន កប្ទប្ទង្់ប្ពោះនប្តរិ ដក) សទធ រសន្ន (អន កមាន្សទាធ, ប្ជោះថាល)
ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា គុ ណនាម ប្ពោះនាមច្ំ ន្ួន្លប្ច្ើ ន្រយររស់ប្ពោះតថាគតដូ ច្ជ្ជ “អរហំ សមាមសមព លុ ទាធ” ជ្ជលដើ ម ក៏ ជ្ជគុ ណនាមន្ុ ោះឯង្ ។
នាម ចដេពួ កញតិ ទាំង្ឡាយ ថាវយលប្គឿង្សកាករៈ ដេ់ រដិ គាគហកទាំង្ឡាយ លហើ យ
ដ្ឋក់ លឈាមោះលកម ង្ចដេលកើ តមកលដើ មបីជ្ជកិ តិតយស ដឹ ង្គានថា “អន កលន្ោះលឈាមោះលន្ោះ” លឈាមោះថា
កិ តតិមនាម ។
រញ្ា តតិចដេមាន្មកមុ ន្ រចមង្ធាលក់ លៅជ្ជរញ្ា តតិចដេមាន្តៗមក លវាហារចដេលៅ
មកមុ ន្ក៏ រចមង្ធាលក់ លៅជ្ជលវាហារចដេមាន្តៗមក ដូ ច្ជ្ជ រញ្ា តតិថា ប្ពោះច្ន្រ លវាហារថា ប្ពោះ
ច្ន្រ នន្ប្ពោះច្ន្រ កនុង្ករបមុ ន្ៗ សូ មបីប្ពោះច្ន្រ កនុង្កាេសពវ នថង លន្ោះ ក៏ លៅចតមាន្រញ្ា តតិថា ប្ពោះ
ច្ន្រ មាន្លវាហារថា ប្ពោះច្ន្រ ន្ុោះឯង្ ជ្ជលឈាមោះចដេមាន្មកដ៏ យូរលហើ យ ហាក់ ដូ ច្ជ្ជ លកើ ត
លឡើង្មកឯង្មិ ន្មាន្អន កតាំង្លឡើង្ ោ៉ាង្លន្ោះជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ឱរបាតិ កនាម ។
នាមន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា នាមកមម លប្ោោះជ្ជលឈាមោះចដេលគលធវើ លឡើង្ គឺ ជ្ជវតថ ុចដេលគលោេ
លគលៅ ។ លឈាមោះថា នាមលធយយ លប្ោោះជ្ជលឈាមោះចដេលគចតង្តាំង្ គឺ ដ្ឋក់ ទុ ក ច្ឆត់ ទុ ក ។

(១)

ទី ឃ.បា (អគគ ញ្ា សូប្ត) ១៨ ទំ .១៨៨
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លឈាមោះថា ន្ិ រុតតិ លប្ោោះជ្ជោកយចដេលគប្បារ់ ឲ្យប្ជ្ជរដេ់ អតថ តាមផល ូវ នន្តួ អកសរចដេបាន្
កំណត់ គានទុ កមុ ន្ ។ លឈាមោះថា ពយញ្ា ន្ៈ លប្ោោះលធវើ អតថ ឲ្យច្ាស់ គឺ លរើ ករ្ាញអតថ ។ សពរ
(សំ លឡង្ចដេលោេ) លឈាមោះថា អេិ ោរ លប្ោោះអតថ ថា ចដេជន្ទាំង្ឡាយរចមង្លោេ បាន្
ដេ់ ោកយផសំន្ឹង្អកសរចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមេំ ដ្ឋរ់ លដ្ឋយសំ លឡង្ដូ លច្ន ោះ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ ប្បាថានន្ឹ ង្ឲ្យប្ជ្ជរថា នាមរបញ្ា តតិចដេលៅថា រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិ
លន្ោះ មាន្ ៦ ោ៉ាង្ លដ្ឋយទាក់ ទង្ជ្ជមួ យការប្រករន្ឹ ង្វតថ ុចដេមាន្ពិ ត វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ ត
ន្ិ ង្ទាំង្ ២ ោ៉ាង្លនាោះរញ្ច ូេគាន លទើ រលោេថា “រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិលនាោះ មាន្ ៦ ោ៉ាង្” ដូ លច្ន ោះ
ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា

វិ ជាមាន្រញ្ា តតិ

បាន្ដេ់

រញ្ា តតិចដេលធវើ ឲ្យដឹ ង្វតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយ

ររមតថ ។ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា កន ុង្លវោណ្ហ រុ គគេលធវើ ឲ្យអន កដនទ
ដឹ ង្ន្ូ វវតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា មាន្រូ រ លវទនាជ្ជលដើ ម គឺ លធវើ ឲ្យដឹ ង្វតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ បាន្ដេ់
សភាវៈចដេចរកធាលយលៅលប្ោោះរច្ច័ យចដេជ្ជរដិ រកខ

សភាវៈចដេលសាយអារមម ណ៍

សភាវចដេច្ឆំអារមម ណ៍ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា លដ្ឋយរញ្ា តតិលន្ោះ គឺ លដ្ឋយរញ្ា តតិ លដ្ឋយលវាហារ លដ្ឋយនាម លឈាមោះថា រូ រ
ថាលវទនា ថាសញ្ញា ជ្ជលដើ ម លន្ោះ ។
ោកយថា កន ង្
ុ លវោលនាោះ រញ្ា តតិលន្ោះ លៅថា វិជាមាន្រញ្ា តតិ លសច្កែី ថា កន ុង្លវោលនាោះ
រញ្ា តតិលន្ោះ គឺ លវាហារលន្ោះ លឈាមោះលន្ោះ លៅថា វិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ។
ោកយថា អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ បាន្ដេ់ រញ្ា តតិចដេលធវើ ឲ្យដឹ ង្វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយ
ររមតថ ។ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា កន ុង្លវោណ្ហ រុ គគេលធវើ ឲ្យអន ក
ដនទដឹ ង្វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម ។
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ោកយថា មាន្ចផន្ដី េន ំ ជ្ជលដើ ម គឺ លធវើ ឲ្យដឹ ង្វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ មាន្
ចផន្ដី េន ំ លដើ មលឈើ ជ្ជលដើ ម លប្ោោះចផន្ដី ជ្ជលដើ ម ប្តឹ មជ្ជសមម តិ ចដេអាប្ស័ យការរួ មគានជ្ជរ់
តគាននន្ធាតុ ៤ ជ្ជលដើ ម រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្ចមន្វតថ ុចដេជ្ជររមតថ លទ ។
ោកយថា លដ្ឋយរញ្ា តតិលន្ោះ គឺ លដ្ឋយរញ្ា តតិ លដ្ឋយលវាហារ លដ្ឋយលឈាមោះ ថាចផន្ដី ថាេន ំ
ថាលដើ មលឈើ ជ្ជលដើ ម ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា កន ង្
ុ លវោលនាោះ រញ្ា តតិលន្ោះ លៅថា អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ លសច្កែី ថា កន ុង្លវោលនាោះ
រញ្ា តតិលន្ោះ គឺ លវាហារលន្ោះ លឈាមោះលន្ោះ លៅថា អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ។
ោកយថា រញ្ា តតិដ៏ លសស បាន្ដេ់ វិ ជាមាលន្ន្ អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ជ្ជលដើ ម រួ ម ៤ ោ៉ាង្ ។
រញ្ា តតិចដេលធវើ ឲ្យដឹ ង្វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ

លដ្ឋយអាប្ស័ យវតថ ុចដេ

មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ជ្ជការចដេលធវើ ឲ្យចរល កលៅ លឈាមោះថា វិ ជាមាលន្ន្ អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ។
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “ឆឡេិ ញ្ញា (រុ គគេអន កមាន្អេិ ញ្ញា ៦)” ដូ លច្ន ោះ
លដើ មបីជ្ជន្ិ ទសសន្ៈ ចមន្ពិ ត ោកយលន្ោះ ជ្ជរញ្ា តតិ លោេដេ់ រុ គគេចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយ
ររមតថ លដ្ឋយអាប្ស័ យគុ ណធម៌ គឺ អេិ ញ្ញា ៦ ចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ លដើ មបីការលធវើ ឲ្យ
ប្ជ្ជរដេ់ ភាពចដេចរល កគានពី រុគគេដ៏ លសសោ៉ាង្លន្ោះ ជ្ជលដើ ម ។
ច្ំ ចណក

រញ្ា តតិចដេលធវើ ឲ្យដឹ ង្វតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ

លដ្ឋយអាប្ស័ យវតថ ុ

ចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ជ្ជការចដេលធវើ ឲ្យចរល កលៅ លឈាមោះថា អវិ ជាមាលន្ន្ វិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ។ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេទុ កជ្ជន្ិ ទសសន្ៈ ថា “ឥតថី សទរ (សំ លឡង្
គសែី ) ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះថាសទរ (សំ លឡង្) ជ្ជវតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ចតប្សីត មិ ន្បាន្មាន្
ពិ តលដ្ឋយររមតថ ជ្ជរញ្ា តតិឲ្យដឹ ង្ដេ់ សំ លឡង្ចដេជ្ជវតថ ុមាន្ពិ តលដ្ឋយប្រករច្ូ េជ្ជមួ យ
រញ្ា តតិថា “គសែី ” ចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ លដើ មបីឲ្យដឹ ង្ដេ់ លសច្កែី ចដេចរល កគានពី
សំ លឡង្រុ រសជ្ជលដើ ម ។
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ច្ំ ចណក

រញ្ា តតិចដេលធវើ ឲ្យដឹ ង្វតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ

ចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ន្ុ ោះឯង្

លដ្ឋយអាប្ស័ យវតថ ុ

លដើ មបីឲ្យប្ជ្ជរដេ់ លសច្កែី ចដេចរល កគានពី វតថ ុចដេជ្ជ

ររមតថ ោ៉ាង្ដនទលទៀត លឈាមោះថា វិ ជាមាលន្ន្ វិ ជាមាន្រញ្ា តតិ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយ
លទើ រលោេថា “ច្កខ វុ ិ ញ្ញាណ” ដូ លច្ន ោះ ចមន្ពិ ត វិ ញ្ញាណមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ លដើ មបីឲ្យប្ជ្ជរថា
វិ ញ្ញាណលន្ោះ មិ ន្ចមន្វិ ញ្ញាណដនទលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជវិ ញ្ញាណចដេអាប្ស័ យច្កខ ុន្ុោះឯង្ លប្ោោះ
ដូ លច្ឆនោះ លទើ រមាន្រញ្ា តតិលៅថា “ច្កខ ុវិញ្ញាណ” លទើ រជ្ជការលោេដេ់ វិ ញ្ញាណចដេជ្ជធម៌
មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ លដ្ឋយអាប្ស័ យច្កខ ុ ចដេជ្ជវតថ ុមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ដូ ច្គាន ។
ច្ំ ចណក រញ្ា តតិចដេលធវើ ឲ្យដឹ ង្វតថ ុចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ លដ្ឋយអាប្ស័ យវតថ ុ
ចដេមិ ន្មាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជការចដេលធវើ ឲ្យចរល កលៅ លឈាមោះថា អវិ ជាមាលន្ន្
អវិ ជាមាន្រញ្ា តតិ ដូ ច្ចដេប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេទុ កលដើ មបីជ្ជន្ិ ទសសន្ៈ ថា “រាជឱរស (រុ ប្ត
ររស់ប្ពោះរាជ្ជ) ចមន្ពិ ត ទាំង្ឱរសទាំង្ប្ពោះរាជ្ជ មិ ន្ចមន្ជ្ជវតថ ុចដេមាន្ពិ តលដ្ឋយររមតថ
ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
គាថារួ ររួ មលសច្កែី ចដេទាក់ ទង្ន្ឹ ង្រញ្ា តតិ

ចប្រថា

វច្ី លឃាសាន្ុ លរន្

លសាតវិ ញ្ញាណវី ថិោ

រវតាតន្ន្ត រុរបន្ន -

មលនាទាវរសស លគាច្រា ។

អតាថ យសាន្ុ សាលរន្

វិ ញ្ញាយន្តិ តលតា ររំ

សាយំ រញ្ា តតិវិ លញ្ា យា

លោកសលង្កតន្ិ មមិតា ។

អតថ ទាំង្ឡាយ ចដេជ្ជទី លគាច្រររស់មលនាទាវរ ចដេលកើ តលឡើង្កន ុង្េំ ដ្ឋរ់

នន្ការប្រប្ពឹ តតលៅររស់លសាតវិ ញ្ញាណវិ ថី តាមទំ ន្ង្នន្សំ លឡង្ោកយលោេ រុ គគេរចមង្ដឹ ង្
បាន្តពី លនាោះ តាមទំ ន្ង្នន្រញ្ា តតិណ្ហ រញ្ា តតិចដេគរបីដឹង្បាន្លន្ោះលនាោះ ប្តូវកំណត់ គានទុ ក
លដ្ឋយជ្ជលប្គឿង្សលង្កតររស់សតវ លោក ។
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អធិ រាយគាថា
ប្រករលសច្កែី ថា អតថ ទាំង្ឡាយទាំង្ចដេជ្ជសមម តិ ទាំង្ចដេជ្ជររមតថ ចដេជ្ជទី
លគាច្រ គឺ ជ្ជអារមម ណ៍ររស់មលនាទាវរ គឺ ររស់ច្ិ តតចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមមលនាទាវរ លដ្ឋយ
អាការចដេន្ឹ កដេ់ លឈាមោះ

ចដេលកើ តលឡើង្កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ តពី ការប្រប្ពឹ តតលៅររស់លសាត-

វិ ញ្ញាណវិ ថី ជ្ជវិ ថីចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមទំ ន្ង្ គឺ តាមប្កចសនន្សំ លឡង្ចដេសលប្មច្ពី ការ
រលញ្ច ញវាច្ឆថា ចផន្ដី េន ំ រូ រ លវទនាជ្ជលដើ ម អតថ លនាោះ ចដេរុ គគេរចមង្ដឹ ង្បាន្រនាររ់ ពី
លនាោះ

គឺ រនាររ់ ពី ការរលញ្ច ញសំ លឡង្លនាោះ

តាមទំ ន្ង្នន្រញ្ា តតិណ្ហ

គឺ តាមេំ ដ្ឋរ់ នន្

នាមរបញ្ា តតិចដេមាន្សមម តិ ឬររមតថ ជ្ជវិ ស័យណ្ហ នាមរបញ្ា តតិលនាោះ ប្តូវកំណត់ គានទុ កមុ ន្
លដ្ឋយជ្ជលប្គឿង្សលង្កតររស់សតវ លោក

គឺ សលប្មច្ជ្ជលវាហារររស់សតវ លោកជ្ជរលរៀរ

នន្អកខ រចដេគរបីកាន្់ យកតាមមលនាទាវរ នាមរបញ្ា តតិលន្ោះ រណឌិតប្ជ្ជរថាជ្ជ រញ្ញារន្លតារញ្ា តតិ ។
ចមន្ពិ ត កន ុង្ោកយថា ឃលដ្ឋ (្នំង្) លន្ោះ មាន្េំ ដ្ឋរ់ ការប្រប្ពឹ តតលៅររស់វិ ថីច្ិតត រហូ ត
ដេ់ ដឹ ង្ន្ូ វអតថ រញ្ា តតិ ៦ វិ ថី ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
វិ ថីដំរូង្ គឺ លសាតវិ ញ្ញាណចដេប្រប្ពឹ តតលៅប្បារពធ សំលឡង្ថា “ឃ” ចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន
ជ្ជអារមម ណ៍ លៅថា លសាតទាវរវិ ថី ។
វិ ថីទី ២ គឺ មលនាទាវរវិ ថីប្រប្ពឹ តតលៅប្បារពធ សំលឡង្ថា “ឃ” ន្ុ ោះឯង្ ចដេជ្ជអតី ត ជ្ជ
អារមម ណ៍ លៅថា អតី តគគ ហណមលនាទាវរវិ ថី ។
វិ ថីទី ៣ គឺ លសាតវិ ញ្ញាណវិ ថី ប្រប្ពឹ តតលៅប្បារពធ សំលឡង្ថា “លដ្ឋ” ចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន ជ្ជ
អារមម ណ៍ លៅថា លសាតទាវរវិ ថី ។
វិ ថីទី ៤ គឺ មលនាទាវរវិ ថី ប្រប្ពឹ តតលៅប្បារពធ សំលឡង្ថា “លដ្ឋ” ចដេជ្ជអតី ត ជ្ជអារមម ណ៍
លៅថា អតី តគគ ហណមលនាទាវរវិ ថី ។
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រនាររ់ មកលកើ តវិ ថីទី

៥ ចដេជ្ជមលនាទាវរវិ ថី ប្រប្ពឹ តតលៅប្បារពធ រលរៀរអកខ រ ថា

“ឃលដ្ឋ” ចដេជ្ជនាមរញ្ា តតិ លៅថា នាមគគ ហណមលនាទាវរវិ ថី ។
តពី លនាោះលៅ ក៏ លកើ តវិ ថីទី ៦ ចដេជ្ជមលនាទាវរវិ ថីន្ុ ោះឯង្ ដឹ ង្ន្ូ វអតថ (លសច្កែី ) ថា “្នង្
ំ ”
លៅថា អតថ គគ ហណមលនាទាវរវិ ថី ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ិ
បរពចេទទ
ិ
កនង្អភ
ធមមត្ថសង្គ
ហៈ
ី ៨ ព្មោះថា បចចយសង្គហវភាគ
ិ
ុ
ចប់ពោយប្រការដូពចនោះ!!!

អេិ ធមម តថសង្គហៈ ន្ិ ង្លសច្កែី អធិ រាយ

បរ ិច្ឆេ ទទី ៩
ក្មមដ្ឋានេងគហ វិភាគ
គាថាលផតើ មររិ លច្ា ទ
សមថវិ រសសនាន្ំ

ភាវនាន្មិ លតា ររំ

កមម ដ្ឋាន្ំ រវកាខមិ

ទុ វិ ធមបិ យថាកក មំ ។

ចប្រថា តពី លន្ោះលៅ ខ្ប្ុ ំ ពោះកុ រណ្ហ (អន្ុ រុទាធច្ឆរយ) ន្ឹ ង្លោេន្ូ វកមម ដ្ឋាន្ ២ ោ៉ាង្ នន្
ភាវនា គឺ សមថភាវនា ន្ិ ង្វិ រសសនាភាវនា តាមេំ ដ្ឋរ់ ។
អធិ រាយគាថា
ោកយថា តពី លន្ោះលៅ គឺ តពី ការសចមត ង្អធិ រាយរច្ច័ យ (ររិ លច្ា ទទី ៨) ។
កន ុង្ោកយថា កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ ២ ោ៉ាង្លន្ោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា ទាំង្អារមម ណ៍ មាន្
រឋវី កសិ ណជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្អារមម ណ៍ មាន្ខន្ធ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា កមម ដ្ឋាន្ លប្ោោះជ្ជទី តាំង្នន្ការ
លធវើ គឺ ការរំ លពញកន ុង្ភាវនាទាំង្ពី រ, ទាំង្ភាវនាវិ ធី (វិ ធីច្លប្មើ ន្) មាន្ការច្ូ េលៅលរៀន្យកន្ូ វ
កមម ដ្ឋាន្កន ុង្សមានក់ ររស់កេាណមិ តត, ការលប្ជើ សលរើ សសរាយធម៌ (ធម៌ ចដេលធវើ ន្ូវភាព
្យប្សួេដេ់ ការច្លប្មើ ន្), វិ ធីកាន្់ យកន្ូ វន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា កមម ដ្ឋាន្ លប្ោោះជ្ជលហតុ
ជិ តនន្ការលធវើ គឺ ការរំ លពញភាវនាលនាោះបាន្ជ្ជរ់ តគាន រហូ តដេ់ សលប្មច្គុ ណវិ លសសនប្កចេង្លឡើង្ ។
ោកយថា ទាំង្ ២ ោ៉ាង្ គឺ ទាំង្សមថកមម ដ្ឋាន្ ន្ិ ង្វិ រសសនាកមម ដ្ឋនន្ ។
ោកយថា សមថៈ មាន្វច្ន្តថ ថា“កាមឆនារទលោ រច្ច ន្ីកធលមម សលមតី តិ សមលថា(១)
ឯកគគ តានន្ច្ិ តត លឈាមោះថា សមថៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ញុំង្ធម៌ ចដេជ្ជសប្តូវទាំង្ឡាយមាន្

(១)
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កាមឆន្រ ៈជ្ជលដើ ម ឲ្យសង រ់ រមាងរ់ ” ដូ លច្ន ោះ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា ធម៌ ចដេលឈាមោះថា សមថៈលន្ោះ មាន្ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ច្ិ តតសមថៈ ១,
អធិ ករណសមថៈ ១, សពវ ស្ខរសមថៈ ១ ។
ឯកគគ តានន្ច្ិ តត (ភាវៈនន្ច្ិ តតមាន្អារមម ណ៍ចត ១) កន ុង្លពេចដេរុ គគេច្ូ េសមារតតិ
៨ ប្ពមទាំង្ឧរច្ឆរៈ លឈាមោះថា ច្ិ តតសមថៈ លប្ោោះលហតុ អវី ? លប្ោោះថា លសច្កតី ញរ់ ញ័រនន្ច្ិ តត
លសច្កតី ប្ជួេប្ច្រេ់ នន្ច្ិ តត បាន្ជួ រជ្ជមួ យឯកគគ តានន្ច្ិ តតលនាោះលហើ យ រចមង្សង រ់ រមាងរ់ លៅ
រចមង្ច្ូ េលៅសង រ់ រមាងរ់ បាន្ោ៉ាង្វិ លសស លប្ោោះលហតុ លនាោះ ឯកគគ តានន្ច្ិ តតលនាោះ លទើ រលឈាមោះ
ថា ច្ិ តតសមថៈ (លសច្កតី សងរ់ នន្ច្ិ តត) ។
ច្ំ ចណក វិ ធីរមាងរ់ បាន្ន្ូ វអធិ ករណ៍ទាំង្ឡាយចដេលកើ តលឡើង្កន ុង្សង្ឃ លឈាមោះថា
អធិ ករណសមថៈ លប្ោោះលហតុ អវី ? លប្ោោះថា អធិ ករណ៍ទាំង្លនាោះ បាន្អាប្ស័ យវិ ធីចដេប្ពោះ
អង្គប្ជ្ជរលដ្ឋយប្រនព រញ្ា តតិទុ កលហើ យលនាោះ រចមង្សង រ់ រមាងរ់ លៅ រចមង្ដេ់ ន្ូ វលសច្កតី សងរ់
រមាងរ់ លៅបាន្ោ៉ាង្វិ លសស លប្ោោះលហតុ លនាោះ វិ ធីរមាងរ់ បាន្ន្ូ វអធិ ករណ៍ទាំង្លនាោះ លទើ រលឈាមោះ
ថា អធិ ករណសមថៈ (វិ ធីរមាងរ់ អធិ ករណ៍) ។
លប្ោោះលហតុ អវី ប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា សពវ ស្ខរសមថៈ ? លប្ោោះថាស្ខរទាំង្ឡាយ
ទាំង្ពួ ង្មកដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្លហើ យក៏ រចមង្សង រ់ រមាងរ់ លៅ

រចមង្ច្ូ េលៅសង រ់ រមាងរ់ បាន្ោ៉ាង្

វិ លសស លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះន្ិ ោវន្លទើ របាន្លឈាមោះថា សពវ ស្ខរសមថៈ (ធម៌ ចដេជ្ជទី
សង រ់ រមាងរ់ នន្ស្ខរទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្) ។
ោកយថា សមថៈ កន ុង្ោកយថា សមថភាវនា លន្ោះ សំ លៅយកច្ិ តតសមថៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ច្ំ ចណកោកយថា វិ រសសនា មាន្វច្ន្តថ ថា “អន្ិ ច្ឆចទិ វលសន្ វិ វិលធហិ អាកាលរហិ
ធលមម រសសតី តិ វិ រសសនា (១) ចប្រថា រញ្ញា លឈាមោះថា វិ រសសនា លប្ោោះមាន្អតថ ថា លឃើ ញន្ូ វធម៌

(១)
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ទាំង្ឡាយលដ្ឋយអាការទាំង្ឡាយលផសង្ៗ

គាន

គឺ លដ្ឋយអាការចដេមិ ន្លទៀង្ជ្ជលដើ ម”

លសច្កតី ថា ោកយថាវិ រសសនាលន្ោះ ជ្ជលឈាមោះររស់រញ្ញាចដេដឹ ង្ន្ូ វលសច្កតី ពិត លដ្ឋយអាការ
មិ ន្លទៀង្ ជ្ជទុ កខ ជ្ជអន្តាត នន្សភាវធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ ខន្ធ ធាតុ អាយតន្ៈ សច្ច ៈជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា គឺ សមថភាវនា ន្ិ ង្វិ រសសនាភាវនា លសច្កតី ថា គឺ ការច្លប្មើ ន្សមថៈ ន្ិ ង្ការ
ច្លប្មើ ន្វិ រសសនា បាន្ដេ់ ការលធវើ សមថៈចដេមិ ន្ទាន្់ លកើ តឲ្យលកើ តលឡើង្ លធវើ សមថៈចដេ
លកើ តលឡើង្លហើ យឲ្យច្លប្មើ ន្លឡើង្ ន្ិ ង្ការលធវើ វិរសសនាចដេមិ ន្ទាន្់ លកើ តឲ្យលកើ តលឡើង្ លធវើ
ន្ូ វវិ រសសនាចដេលកើ តលឡើង្លហើ យឲ្យច្លប្មើ ន្លឡើង្
លច្ញ គរបីប្ជ្ជរថា
កមម ដ្ឋាន្

។

លដ្ឋយការេុ រសពរ ថា

កមម ដ្ឋាន្នន្សមថភាវនា (សមថភាវនាកមម ដ្ឋាន្)

ភាវនា

លឈាមោះថា សមថ-

។ កមម ដ្ឋាន្នន្វិ រសសនាភាវនា (វិ រសសនាភាវនាកមម ដ្ឋាន្) លឈាមោះថា វិ រសសនា-

កមម ដ្ឋាន្
សមថកមម ដ្ឋាន្
កន ុង្កមម ដ្ឋាន្ ២ ោ៉ាង្លនាោះ ជ្ជដំ រូង្ កន ុង្សមថសង្គហៈ (ការរួ ររួ មពួ កធម៌ កនុង្សមថភាវនា) គរបីប្ជ្ជរការសលគ្គោះសមថកមម ដ្ឋាន្ (ទាំង្អស់ ៤០) ជ្ជ ៧ ប្រលេទ គឺ ៖
- កសិ ណ ១០
- អសុ េ ១០
- អន្ុ សសតិ ១០
- អរបមញ្ញា ៤
- សញ្ញា (អាហាលររដិ កូេសញ្ញា) ១
- វវតាថន្ ១
- អរូ រ ៤
គរបីប្ជ្ជរការសលគ្គោះច្រិ ត ជ្ជ ៦ ប្រលេទគឺ រាគច្រិ ត ១, លទាសច្រិ ត ១, លមាហច្រិ ត
១, សទាធច្រិ ត ១, ពុ ទធិច្រិ ត ១, វិ តកក ច្រិ ត ១ ដូ លច្ន ោះ ។
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គរបីប្ជ្ជរភាវនា ៣ ោ៉ាង្ គឺ ររិ កមម ភាវនា ១, ឧរច្ឆរភាវនា ១, អរបនាភាវនា ១
ដូ លច្ន ោះ ។
គរបីប្ជ្ជរន្ិ មិតត ៣ គឺ ររិ កមម ន្ិមិតត ១, ឧគគ ហន្ិ មិតត ១, រដិ ភាគន្ិ មិតត ១ ដូ លច្ន ោះ ។
លសច្កតី អធិ រាយលសច្កែី នន្សមថកមម ដ្ឋាន្ ៧ ប្រលេទជ្ជលដើ ម
ដួ ង្កសិ ណ

(មណឌេកសិ ណ)

មាន្រឋវី ជ្ជលដើ មកតី

ន្ិ មិតតចដេលកើ តពី ការសមលឹ ង្

កសិ ណលនាោះកតី ន្ិ ង្ឈាន្ចដេមាន្ន្ិ មិតត (រដិ ភាគន្ិ មិតត) ជ្ជអារមម ណ៍កតី លឈាមោះថា កសិ ណ
លប្ោោះភាវៈចដេផាយលៅមិ ន្មាន្ទី រំ ផុត មាន្ ១០ ោ៉ាង្ មាន្រឋវី កសិ ណ ជ្ជលដើ ម ។
សាកសពចដេមិ ន្សាអត លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជសាកសពចដេលហើ មលបា៉ាង្ជ្ជលដើ ម លឈាមោះ
ថា អសុ េ មាន្ ១០ ោ៉ាង្ មាន្សាកសពលហើ មលបា៉ាង្ជ្ជលដើ ម ។
ការតាមរេឹ កលរឿយៗ លឈាមោះថា អន្ុ សសតិ មាន្ ១០ ោ៉ាង្ មាន្ពុ ទាធន្ុ សសតិ (ការតាម
រឭកលរឿយៗ ដេ់ ប្ពោះពុ ទធគុ ណ) ជ្ជលដើ ម ។
ធម៌ ៤ ោ៉ាង្ មាន្លមតាតជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា អរបមញ្ញា លប្ោោះជ្ជភាវៈចដេមាន្សតវ មិ ន្
មាន្ប្រមាណ ជ្ជអារមម ណ៍ ។
លសច្កតី សមាគេ់ ថា ជ្ជរដិ កូេ កន ុង្អាហារចដេររិ លភាគ លឈាមោះថា សញ្ញា ១ ។
ការកំណត់ ចញកធាតុ ទាំង្ ៤ មាន្រឋវី ធាតុ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា វវតាថន្ ១ ។
អារមម ណ៍នន្អរូ រជាន្ ន្ិ ង្ការច្លប្មើ ន្អរូ រជាន្ ៤ មាន្អាកាសាន្ញ្ញចយតន្ៈជ្ជលដើ ម
លឈាមោះថា អរូ រ ៤ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយន្ឹ ង្សចមត ង្ន្ូ វលសច្កែី អធិ រាយកមម ដ្ឋាន្មួ យពួ ក ៗ ទាំង្លន្ោះ លដ្ឋយ
ខលួន្ឯង្តលៅ ។
អធិ រាយ ការសលគ្គោះច្រិ តជ្ជ ៦ ប្រលេទ
ភាវៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលប្ច្ើ ន្ ជ្ជប្រប្កតី កន ុង្ច្ិ តតសនាតន្ នន្ធម៌ មាន្រាគៈជ្ជលដើ ម
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ឬភាវៈចដេធម៌ មាន្រាគៈជ្ជលដើ មខាលំង្កាល ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ច្ិ តតសនាតន្ លឈាមោះថា “ច្រិោ”
ច្រិ ោលនាោះមាន្ ៦ ោ៉ាង្ មាន្រាគច្រិ ោជ្ជលដើ ម រុ គគេចដេមាន្រាគច្រិ ោ លឈាមោះថារុ គគេ
រាគច្រិ ត សូ មបីរុគគេចដេលឈាមោះថា លទាសច្រិ តជ្ជលដើ ម ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន លប្ោោះលហតុ លនាោះ
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “គរបីប្ជ្ជរការសលគ្គោះច្រិ តជ្ជ ៦ ប្រលេទ គឺ រាគច្រិត ។េ។
វិ តកក ច្រិ ត” ដូ លច្ន ោះ ។
រុ គគេណ្ហ មាន្រាគៈលកើ តលឡើង្កន ុង្ច្ិ តតសនាតន្លរឿយៗ បាន្អារមម ណ៍ចដេគួ រប្បាថាន
សូ មបីប្តឹ មចតរន្តិ ច្រន្ត ួច្

ក៏ លកើ តរាគៈមាន្ប្រមាណនប្កចេង្

រុ គគេលនាោះ

លឈាមោះថាជ្ជ

រុ គគេរាគច្រិ ត ។
រុ គគេណ្ហ មាន្លទាសៈលកើ តលឡើង្កន ុង្ច្ិ តតសនាតន្លរឿយៗ បាន្អារមម ណ៍ចដេមិ ន្គួ រ
ប្បាថានសូ មបីប្តឹ មចតរន្តិ ច្រន្ត ួច្ ក៏ លកើ តលទាសៈមាន្ប្រមាណនប្កចេង្ រុ គគេលនាោះ លឈាមោះថា
រុ គគេលទាសច្រិ ត ។
រុ គគ េណ្ហ ជ្ជអន កលប្ច្ើ ន្លដ្ឋយលសច្កតី វលង្វ ង្ មាន្ចតលសច្កតី រា ចរកច្ិ តត កន ុ ង្ ការន្ឹ ង្
កាន្់ យកអារមម ណ៍ ថាេអ ឬមិ ន្េអ ជ្ជលដើ មកតី មាន្លសច្កតី រា យមាយលកើ តលឡើ ង្ លរឿយៗ មិ ន្
អាច្កាន្់ យកអារមម ណ៍តាមេំ ដ្ឋរ់ លដ្ឋយេអ លប្ោោះច្ិ តត ចតង្ន្ឹ ង្ធាលក់ លច្ញពី អារមម ណ៍ចដេ
បាន្កាន្់ យកលហើ យបាន្លដ្ឋយ្យកតី រុ គគេលនាោះលឈាមោះថាជ្ជ រុ គគេលមាហច្រិ ត ។
រុ គគេណ្ហ ជ្ជអន កលប្ច្ើ ន្លដ្ឋយលសច្កតី ប្ជោះថាល ប្បាថានច្ង្់ជួរអន កមាន្សី េ ប្បាថានកន ុង្
ការលធវើ រុណយទាំង្ឡាយមាន្ទាន្ជ្ជលដើ ម ជួ រប្រសពវ អារមម ណ៍ចដេគួ រប្ជោះថាលសូ មបីប្តឹ មចត
រន្តិ ច្រន្ត ួច្ សទាធក៏ លកើ តលឡើង្បាន្ភាលម រុ គគេលនាោះ លឈាមោះថាជ្ជ រុ គគេសទាធច្រិ ត ។
រុ គគេណ្ហ

ជ្ជអន កមាន្សតិ សមបជញ្ា ៈលកើ តបាន្្យកតី

ពិ ច្ឆរណ្ហដេ់ គុ ណន្ិ ង្លទាសមុ ន្ន្ឹ ង្លធវើ កតី

ជ្ជអន កលប្ច្ើ ន្លដ្ឋយការ

លប្តកអរកន ុង្ការសាតរ់ ធម៌ ចដេមាន្អតថ ប្ជ្ជេ

លប្ៅទាក់ ទង្ន្ឹ ង្សុ ញ្ា តាកតី លប្តកអរកន ុង្ការគរ់ រករណឌិតកតី លកើ តលសច្កតី សលុតសលង្វគច្ិ តត
កន ុង្ឋាន្ៈចដេគួ រសល ុតសលង្វគជ្ជប្រប្កតី កតី ជ្ជលដើ ម រុ គគេលនាោះ លឈាមោះថា រុ គគេពុ ទធិច្រិ ត ។
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រុ គគេណ្ហ ជ្ជអន កលប្ច្ើ ន្លដ្ឋយលសច្កតី ប្តិ ោះរិ ោះន្ឹ ង្លធវើ កនុង្កិ ច្ចការទាំង្ឡាយលនាោះៗ េុ ោះ
កាេចដេបាន្កំណត់ ទុ កថា “អាតាមអញគួ រន្ឹ ង្លធវើ ន្ូវកិ ច្ចលន្ោះ” មកដេ់ ក៏ ប្តឡរ់ ជ្ជមិ ន្លធវើ
វិ ញ លហើ យប្បារពធ ន្ឹង្លធវើ ន្ូវកិ ច្ចដនទ ជ្ជរុ គគេចដេមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅ ចដេលោកលៅថា
េសសពហុ េតា (ភាពជ្ជអន កន្ិ ោយលប្ច្ើ ន្ជ្ជង្លធវើ ) មិ ន្មាន្ច្ិ តតគំ ន្ិតន្ឹ ង្ធឹ ង្ពិ តប្បាកដ ផ្លលស់
រត ូរគំ ន្ិតបាន្លដ្ឋយ្យ រុ គគេលនាោះលឈាមោះថា រុ គគេវិ តកក ច្រិ ត ។
រុ គគេមានក់ ៗ រចមង្មាន្ច្រិ ោបាន្ប្គរ់ ទាំង្ ៦ ោ៉ាង្ ការចដេលៅរុ គគេលនាោះថា
“រុ គគេរាគច្រិត” លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអន កមាន្រាគច្រិ ោលច្ញមុ ខ ជ្ជប្រធាន្ នប្កចេង្ជ្ជង្
ច្រិ ោដនទរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ សូ មបីចដេលៅថា “រុ គគេលទាសច្រិត”ជ្ជលដើ ម ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ។
លប្ោោះលហតុ ចដេមាន្ច្រិ ោបាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ ោយឡំគានបាន្ោ៉ាង្លន្ោះន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះ
ដូ លច្ឆនោះ រចមង្ច្ឆត់ ប្រលេទរុ គគេតាមច្រិ ោចដេលច្ញមុ ខ ទាំង្ចដេមិ ន្ោយឡំគាន ទាំង្
ចដេោយឡំគានបាន្លប្ច្ើ ន្ប្រលេទ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
-រុ គគេរាគច្រិ ត, រុ គគេលទាសច្រិ ត, រុ គគេលមាហច្រិ ត ។
-រុ គគេរាគលទាសច្រិ ត, រុ គគេរាគលមាហច្រិ ត, រុ គគេលទាសលមាហច្រិ ត, រុ គគេរាគលទាសលមាហច្រិ ត ។
-រុ គគេសទាធច្រិ ត, រុ គគេពុ ទធិច្រិ ត, រុ គគេវិ តកក ច្រិ ត ។
-រុ គគេសទាធពុ ទធិច្រិ ត, រុ គគេសទាធវិ តកក ច្រិ ត, រុ គគេសទាធពុ ទធិវិ តកក ច្រិ ត ។េ។ រុ គគេ
រាគលទាសលមាហសទាធវិ តកក ពុទធិច្រិ ត ។
មា៉ាង្លទៀត ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយសំ លៅយកច្រិ ោន្ុ ោះឯង្ លោេថា ច្រិ ត លប្ោោះលហតុ លនាោះ
លោកលទើ រលោេថា គរបីប្ជ្ជរការសលគ្គោះច្រិ តជ្ជ ៦ ប្រលេទ ជ្ជលដើ ម ។
អធិ រាយភាវនា ៣ ោ៉ាង្
ភាវនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្ច្ំ ចណកខាង្លដើ ម ចដេជ្ជការតាក់ ចតង្ន្ូ វភាវនា ឬជ្ជការ
ច្ឆរ់ លផតើ មលធវើ (ច្ឆរ់ លផតើ មរំ លពញ) លោេគឺ ការលធវើ ទុកកន ុង្ច្ិ តតដចដេៗ ថា “រឋវី រឋវី ដី ដី ”
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ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ររិ កមម ភាវនា លប្ោោះជ្ជភាវនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ លដ្ឋយការររិ កមម ។
កាមាវច្រភាវនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅច្ឆរ់ លផតើ មពី ប្គរសង្កត់ន្ី វរណៈទាំង្ឡាយបាន្ មាន្
លគាប្តេូ ជ្ជទី រំ ផុត គឺ មាន្ចដន្កំណត់ ដេ់ លគាប្តេូ លឈាមោះថា ឧរច្ឆរភាវនា លប្ោោះជ្ជភាវនា
ចដេប្តាច្់ លៅជិ តអរបនា ដូ ច្ទី ជិ តប្សុកជ្ជលដើ មលឈាមោះថា ឧរច្ឆរគាម ជ្ជលដើ មដូ លច្ន ោះ ។
អរបនាចដេដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជមហគគ តៈ លឈាមោះថា អរបនាភាវនា លប្ោោះមាន្វិ តកក ៈចដេ
បាន្លឈាមោះថា អរបនាលនាោះជ្ជប្រមុ ខ ។ ចមន្ពិ ត វិ តកក ៈលនាោះ ប្ទង្់សចមត ង្ពន្យេ់ ទុ កលហើ យថា
“អរបនា ពយរបនា (ធមម ជ្ជតិ ចដេន្ឹ ង្ធឹ ង្ ចដេន្ឹ ង្ធឹ ង្វិ លសស)”(១) លប្ោោះថា វិ តកក ៈលនាោះញុំង្

សមបយុ តត ធម៌ ទាំង្ឡាយឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅ ន្ឹ ង្ធឹ ង្កន ុង្អារមម ណ៍ ច្ំ ចណកឯឈាន្ធម៌ ចដេជ្ជ
មហគគ តៈ ន្ិ ង្សូ មបីជ្ជលោកុ តតរៈទាំង្ពួ ង្ លោកក៏ លៅថា អរបនា លប្ោោះភាវៈចដេមាន្
អរបនាគឺ វិ តកក ៈលនាោះ ជ្ជប្រមុ ខ ។ គរបីប្ជ្ជរថា បាន្លឈាមោះថា អរបនា លប្ោោះភាវៈចដេន្ឹ ង្ធឹ ង្
ច្ំ លោោះអារមម ណ៍ មិ ន្មាន្ការផ្លលស់រត ូរអារមម ណ៍ ន្ុ ោះឯង្ ។
រណឌិតគរបីប្ជ្ជរថា សមាធិ ចដេរំ ណង្យកកន ុង្ការច្លប្មើ ន្សមថៈ មាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ
ឧរច្ឆរសមាធិ ន្ិ ង្អរបនាសមាធិ ។
ឯកគគ តានន្ច្ិ តត

ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្េូ មិ នន្ឧរច្ឆរភាវនា

ប្រប្ពឹ តតលៅជិ តអរបនា-

សមាធិ លឈាមោះថា ឧរច្ឆរសមាធិ ឧរច្ឆរសមាធិ លន្ោះ ជ្ជកាមាវច្រសមាធិ ។
ឯកគគ តានន្ច្ិ តត ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្េូ មិ នន្អរបនាភាវនា លឈាមោះថា អរបនាសមាធិ
អរបនាសមាធិ លន្ោះ ជ្ជមហគគ តសមាធិ ។
អធិ រាយ ន្ិ មិតត ៣
លឈាមោះថា ររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះមាន្លសច្កតី ថា ជ្ជន្ិ មិតតនន្ររិ កមម លប្ោោះភាពជ្ជអារមម ណ៍
នន្ររិ កមម បាន្ដេ់ កសិ ណន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម ។

(១)

អេិ . សំ .
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ររិ កមម ន្ិមិតតលនាោះន្ុ ោះឯង្ ចដេប្ពោះលោគាវច្រកាន្់ យកលដ្ឋយច្ិ តតបាន្លហើ យ (ជ្ជរ់ លៅ
កន ុង្ច្ិ តត) លឃើ ញលដ្ឋយច្ិ តត ដូ ច្លឃើ ញលដ្ឋយចេន ក ឬជ្ជន្ិ មិតតររស់ប្ពោះលោគាវច្រអន កកាន្់
យកបាន្លហើ យ លឈាមោះថា ឧគគ ហន្ិ មិតត ។
ន្ិ មិតតចដេមាន្ច្ំ ចណកលប្រៀរគានបាន្ន្ឹ ង្ឧគគ ហន្ិ មិតតលនាោះ
ឧគគ ហន្ិ មិតត

ប្បាសច្ឆកលទាសររស់កសិ ណមាន្ពណ៌ជ្ជលដើ ម

ចដេថាលនប្កចេង្ជ្ជង្
ជ្ជអារមម ណ៍ររស់ឧរច្ឆរ-

សមាធិ ន្ិ ង្អរបនាសមាធិ លឈាមោះថា រដិ ភាគន្ិ មិតត ។
អធិ រាយថា ដូ ច្ជ្ជ កាេន្ឹ ង្ច្លប្មើ ន្រឋវី កសិ ណ ន្ិ មិតតចដេមិ ន្បាន្លធវើ លឡើង្ មាន្
ប្សារ់ លហើ យតាមប្រប្កតី ដូ ច្ជ្ជ សាថន្ទី ចដេលគេា ួរទុ កសប្មារ់ ការសារលប្ោោះ ោន្ហាេ
ប្សូវជ្ជលដើ ម ឬន្ិ មិតតចដេលធវើ លឡើង្ គឺ ដី មាន្សាច្់ េអ ចដេប្ពោះលោគាវច្ររូ កោរទុ កជ្ជ
រង្វង្់ប្តង្់កណ្ហ
ត េផ្លរំង្សំ ពត់ ឬកលន្រ េចផង្ចដេច្ង្សន្ធឹ ង្ មាន្ទំ ហំប្រមាណ ១ ច្ំ អាម ៤
ធានរ់ (អង្កត់ផចិ ត) លឈាមោះថា ររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះជ្ជន្ិ មិតត គឺ ជ្ជអារមម ណ៍ចដេប្ពោះលោគាវច្រ
គរបីលរើ កចេន កសមលឹ ង្លមើ េខលោះ រិ ទចេន កន្ឹ កដេ់ ខលោះ ប្ពមគានជ្ជមួ យការររិ កមម កនុង្ច្ិ តត លរឿយ ៗ
ថា “រឋវី រឋវី ដី ដី ” ដូ លច្ឆនោះ ។
ច្ំ ចណកឯ កន ុង្លពេណ្ហ រឋវី កសិ ណចដេជ្ជររិ កមម ន្ិមិតតលនាោះ ប្ពោះលោគី កាន្់
យកលដ្ឋយច្ិ តតបាន្លហើ យ សូ មបីមិន្លរើ កចេន កលមើ េ ក៏ ន្ឹកដេ់ បាន្លដ្ឋយច្ិ តត្រ់ រហ័ ស
ដូ ច្លរើ កចេន កលមើ េ កន ុង្លពេលនាោះ ន្ិ មិតតលនាោះ ក៏ ដេ់ ន្ូ វឋាន្ៈជ្ជ ឧគគ ហន្ិ មិតត លប្ោោះភាពជ្ជ
ន្ិ មិតតចដេលប្រើ ច្ិតត កាន្់ យកមកអំ ពីន្ិមិតតចដេលរើ កចេន កលមើ េលនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
ច្ំ ចណក រឋវី កសិ ណន្ិ មិតតចដេមាន្ភាពថាលនប្កចេង្ ដូ ច្ជ្ជប្ពោះច្ន្រ លពញរូ ណ៌មី
ដូ ច្កប្មង្ចកវមណី

ដូ ច្ប្កុមផ្លកយជ្ជលដើ ម

លោគាវច្រលនាោះបាន្សលប្មច្ឧរច្ឆរសមាធិ

ន្ឹ ង្កាេប្បាកដលហើ យ

បាន្ន្័ យថា

ឬសូ មបីជ្ជអរបនាសមាធិ លហើ យ

ប្ពោះ-

លឈាមោះថា

រដិ ភាគន្ិ មិតត លប្ោោះជ្ជន្ិ មិតតចដេមាន្ច្ំ ចណកលប្រៀរគានបាន្ន្ឹ ង្ឧគគ ហន្ិ មិតតលនាោះ គឺ ដូ ច្ជ្ជ
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ភាពថាលនប្កចេង្នន្ឧគគ ហន្ិ មិតតន្ុ ោះឯង្ រី ដូច្ជ្ជចប្ជកឧគគ ហន្ិ មិតតលនាោះលច្ញមកប្បាកដ សូ មបី
កន ុង្ការច្លប្មើ ន្អាលបាកសិ ណជ្ជលដើ ម គរបីប្ជ្ជរលសច្កតី តាមទំ ន្ង្ដូ ច្លោេមកលន្ោះ ។
ច្ំ ចណក រដិ ភាគន្ិ មិតតកន ុង្កមម ដ្ឋាន្ចដេមាន្ន្ិ មិតតដនទ គឺ អសុ េកមម ដ្ឋាន្ អានាបាន្សសតិ ន្ិ ង្កាយគតាសតិ រចមង្ប្បាកដប្សរលៅតាមេកខ ណៈចដេលផសង្គាន (នន្សាកសព,
នន្លកាដ្ឋាសៈ) ន្ិ ង្ប្សរលៅតាមលសច្កតី លផសង្គាននន្សញ្ញាមន្សិ ការ ។
ច្ំ ចណក កន ុង្វិ សុទធិ មគគ ប្ពោះពុ ទធលឃាសាច្ឆរយរួ មយកន្ិ មិតត ២ ោ៉ាង្ គឺ ររិ កមម ន្ិមិតតន្ិ ង្
ឧគគ ហន្ិ មិតត ច្ូ េជ្ជន្ិ មិតតចតមួ យ លហើ យលោេន្ិ មិតតទុ កប្តឹ មចត ២ ោ៉ាង្ គឺ ឧគគ ហន្ិ មិតតន្ិ ង្
រដិ ភាគន្ិ មិតត លវៀរររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះលោករំ ណង្យកន្ិ មិតតចដេជ្ជអារមម ណ៍ររស់ភាវនា
២ កាេ គឺ កាេមុ ន្បាន្សលប្មច្ឧរច្ឆរឈាន្ ន្ិ ង្កាេតៗ មក ច្ឆរ់ តាំង្ពី បាន្សលប្មច្
ឧរច្ឆរឈាន្លហើ យ ។
លសច្កែី អធិ រាយសមថកមម ដ្ឋាន្ ៧ ប្រលេទ
សួ រថា លតើ ដូ ច្លមត ច្ ?
លឆលើ យថា កសិ ណទាំង្លន្ោះ គឺ រឋវី កសិ ណ ១, អាលបាកសិ ណ ១, លតលជ្ជកសិ ណ ១,
វាលោកសិ ណ ១, ន្ី េកសិ ណ ១, រី តកសិ ណ ១, លោហិ តកសិ ណ ១, ឱទាតកសិ ណ ១,
អាកាសកសិ ណ ១, អាលោកកសិ ណ ១ ដូ លច្ន ោះ លឈាមោះថា កសិ ណ ១០ ។
សាកសពអសុ េៈទាំង្លន្ោះ គឺ ឧទធ ុមាតកៈ ១, វិ ន្ីេកៈ ១, វិ រុពវកៈ ១, វិ ច្ាិទរកៈ ១,
វិ កាខយិ តកៈ ១, វិ កខិតតកៈ ១, ហតវិ កខិតតកៈ ១, លោហិ តកៈ ១, រុ ឡុវកៈ ១, អដាិ កៈ ១ លឈាមោះថា
អសុ េ ១០ ។
អន្ុ សសតិ ទាំង្លន្ោះ គឺ ពុ ទាធន្ុ សសតិ ១, ធមាមន្ុ សសតិ ១, សង្ាន្ុ សសតិ ១, សី ោន្ុ សសតិ ១,
ច្ឆគាន្ុ សសតិ ១, លទវតាន្ុ សសតិ ១, ឧរសមាន្ុ សសតិ ១, មរណ្ហន្ុ សសតិ ១, កាយគតាសតិ ១,
អានាបាន្សសតិ ១ លឈាមោះថា អន្ុ សសតិ ១០ ។
ធមម ជ្ជតិ ទាំង្លន្ោះ គឺ លមតាត ករុ ណ្ហ មុ ទិតា ឧលរកាខ លឈាមោះថា អរបមញ្ញា ៤ ។
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អាហាលររដិ កូេសញ្ញា (លសច្កតី សមាគេ់ ថាមិ ន្សាអតកន ុង្អាហារ) លឈាមោះថាសញ្ញា ១ ។
ច្តុ ធាតុ វវតាថន្ (ការកំណត់ ចញកន្ូ វធាតុ ៤) លឈាមោះថា វវតាថន្ ១ ។
អរូ រទាំង្ឡាយមាន្អាកាសាន្ញ្ញចយតន្ៈជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា អរូ រ ៤ ដូ លច្ន ោះ ។
លសច្កែី អធិ រាយ សមថកមម ដ្ឋាន្ ៤០
អធិ រាយ កសិ ណ ១០
រឋវី ន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា កសិ ណ លដ្ឋយលសច្កតី ដូច្បាន្លោេលហើ យ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
លទើ រលឈាមោះថា រឋវី កសិ ណ ។ ោកយថា រឋវី កសិ ណលន្ោះ ជ្ជលឈាមោះររស់កសិ ណចដេមាន្
ប្សារ់ លហើ យតាមប្រប្កតី ក៏ បាន្ ឬលធវើ លឡើង្មកក៏ បាន្ ជ្ជលឈាមោះររស់ន្ិ មិតតក៏ បាន្ ជ្ជលឈាមោះ
ររស់ឈាន្ក៏ បាន្ ដូ ច្បាន្លោេលហើ យកន ុង្ន្ិ មិតត ៣ ខាង្លដើ ម សូ មបីចដេលៅថា អាលបាកសិ ណជ្ជលដើ ម ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន ។
សប្មារ់ អាលបាកសិ ណ គរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ភាពលផសង្គាននន្កសិ ណ ២
ោ៉ាង្ គឺ កសិ ណចដេមិ ន្បាន្លធវើ លឡើង្ ចដេមាន្ប្សារ់ លហើ យតាមប្រប្កតី ន្ិ ង្កសិ ណចដេ
លធវើ លឡើង្ោ៉ាង្លន្ោះថា ទឹ កចដេដក់ លៅកន ុង្ប្រេពទឹ កទាំង្ឡាយ មាន្អាង្ទឹ ក អណតូង្ទឹ ក ប្សោះ
រឹ ង្ជ្ជលដើ ម ច្ឆត់ ជ្ជកសិ ណចដេមិ ន្បាន្លធវើ លឡើង្ ច្ំ ចណកទឹ កចដេដង្ដ្ឋក់ កន ុង្អាង្ កន ង្
ុ
បាប្ត កន ុង្ផតិ េ កន ុង្្នំង្ កន ុង្ោង្ជ្ជលដើ ម លដើ មបីប្រលោជន្៍ ដេ់ ការលធវើ ររិ កមម មាន្ទំ ហំរ៉ាុន្
ភាជន្ៈចដេដ្ឋក់ ទឹ កលនាោះ ច្ឆត់ ជ្ជកសិ ណចដេលធវើ លឡើង្ អាលបាកសិ ណទាំង្ ២ ោ៉ាង្លន្ោះ
ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះមាន្ការររិ កមម ថា “អាលបា អាលបា ទឹ ក ទឹ ក” ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាព
ជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ អាលបាកសិ ណចដេជ្ជ
រដិ ភាគន្ិ មិតត ថាលនប្កចេង្ សង រ់ មិ ន្ញ័រ ដូ ច្ចកវមណីចដេអចណតតកន ុង្អាកាស ដូ លច្ឆនោះ ។
ច្ំ ចណក លតលជ្ជកសិ ណ គរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ភាពលផសង្គាន នន្កសិ ណ ២
ោ៉ាង្ ោ៉ាង្លន្ោះថាអណ្ហ
ត តប្រទី រ អណ្ហ
ត តលេលើ ង្កន ុង្ឡ ប្តង្់កចន្ល ង្ដុ តបាប្តឬសូ មបី លេលើ ង្នប្ព
ជ្ជលដើ ម ច្ឆត់ ជ្ជកសិ ណចដេមិ ន្បាន្លធវើ លឡើង្ ច្ំ ចណក កសិ ណចដេលធវើ លឡើង្ បាន្ដេ់
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លេលើ ង្ទំ ហំប្រមាណ ១ ច្ំ អាម ៤ ធានរ់ ចដេប្ពោះលោគាវច្រសមលឹ ង្លមើ េតាមរង្វង្់ចដេលគលច្ឆោះ
ទុ កប្តង្់នផរ សំពត់ ឬកលន្រ េចផង្ចដេច្ង្សន្ធឹ ង្ ទំ ហំប្រមាណ ១ ច្ំ អាម ៤ ធានរ់ លនាោះ ចដេ
ខាង្លប្កាយមាន្ការដុ តលេលើ ង្ឲ្យលកើ តអណ្ហ
ត តលេលើ ង្លឡើង្ លដើ មបីប្រលោជន្៍ ដេ់ ការលធវើ ររិ កមម
ថា “លតលជ្ជ លតលជ្ជ លេលើ ង្ លេលើ ង្” លតលជ្ជកសិ ណទាំង្ ២ ោ៉ាង្លន្ោះ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិ មិតត លប្ោោះមាន្ការររិ កមម ថា “លតលជ្ជ លតលជ្ជ លេលើ ង្ លេលើ ង្” ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជ
លដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ រ៉ាុ ចន្ត លតលជ្ជកសិ ណចដេជ្ជរដិ ភាគន្ិ មិតត
ប្បាកដជ្ជវង្់កសិ ណសង រ់ ន្ឹ ង្ មិ ន្ញ័ររញ្ា ួយ ដូ ច្សំ ពត់ កមព េប្កហមចដេមាន្ពណ៌ដូ ច្ ជ្ជ
អណ្ហ
ត តលេលើ ង្ ចដេលគច្ង្ទុ កកន ុង្អាកាស ឬដូ ច្ផលិ តមាស ដូ លច្ឆនោះ ។
ច្ំ ចណក វាលោកសិ ណ មាន្លសច្កតី ពិលសស លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ វាលោ ខយេ់ លន្ោះ កន្ល ង្
វិ ស័យររស់ច្កខ ុ មិ ន្អាច្លមើ េលឃើ ញបាន្ លទើ រមិ ន្មាន្លសច្កតី លផសង្គានជ្ជ ២ ោ៉ាង្ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ ជ្ជកសិ ណចដេមិ ន្បាន្លធវើ លឡើង្ន្ិ ង្ចដេលធវើ លឡើង្ ប្ពោះលោគាវច្ររចមង្លធវើ ររិ កមម
ថា “វាលោ វាលោ ខយេ់ ខយេ់ ” បាន្ ប្តង្់សាថន្ទី ចដេខយេ់ រ៉ា ោះប្តូវ ដូ ច្ជ្ជ ច្ុ ង្អំ លៅ ច្ុ ង្
ឫសសីជ្ជលដើ ម ចដេរក់ លៅមក ឬប្តង្់កាយ នាររិ លវណចដេខយេ់ កំពុង្រ៉ា ោះប្តូវ ដេ់ ន្ូ វភាព
ជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះមាន្ការររិ កមម ថា “វាលោ វាលោ ខយេ់ ខយេ់ ” ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
ឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ រដិ ភាគន្ិ មិតតចដេថាលនប្កចេង្ ដូ ច្ដុ ំ ពពកចដេអចណតតន្ឹ ង្ធឹ ង្កន ុង្អាកាស ដូ លច្ឆនោះ ។
កសិ ណទាំង្ ៤ មាន្រឋវី កសិ ណជ្ជលដើ ម លៅថា េូ តកសិ ណ ។
ច្ំ ចណក ន្ី េកសិ ណ កសិ ណពណ៌លខៀវ គរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ភាពលផសង្គាន
នន្កសិ ណ ២ ោ៉ាង្ ោ៉ាង្លន្ោះថា គុ មព លឈើ ពណ៌លខៀវ គុ លមាពតលឈើ ពណ៌លខៀវ ឬកប្មាេពណ៌
លខៀវចដេប្កាេប្តង្់អាសន្ៈរូ ជ្ជជ្ជលដើ ម ច្ឆត់ ជ្ជកសិ ណចដេមិ ន្បាន្លធវើ លឡើង្ ច្ំ ចណក
សលឹ កលឈើ ពណ៌លខៀវចដេប្រមូ េមកដ្ឋក់ លពញគប្មរបាប្តកតី ដ្ឋក់ លពញប្រអរ់ លពញច្ឆន្ចដកជ្ជលដើ មកតី ឬសំ ពត់ ពណ៌លខៀវចដេច្ង្រិ ទគប្មរបាប្តជ្ជលដើ ម ច្ឆត់ ជ្ជកសិ ណចដេលធវើ
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លឡើង្ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះមាន្ការររិ កមម កនុង្លពេចដេសមលឹ ង្លមើ េថា
“ន្ី េកំ ន្ី េកំ លខៀវ លខៀវ” ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្
បាន្លោេលហើ យន្ុ ោះឯង្ កសិ ណចដេជ្ជរដិ ភាគន្ិ មិតត ថាលនប្កចេង្ ប្បាកដដូ ច្ជ្ជផលិ តចកវ
មណីពណ៌លខៀវកន ុង្អាកាស ដូ លច្ឆនោះ ។
សូ មបីកសិ ណដ៏ លសស

គឺ

រី តកសិ ណ (កសិ ណពណ៌លេឿង្) លោហិ តកសិ ណ

(កសិ ណពណ៌ប្កហម) ឱទាតកសិ ណ (កសិ ណពណ៌ស) ក៏ គរបីប្ជ្ជរតាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេ
លហើ យ កន ុង្ន្ី េកសិ ណន្ុ ោះឯង្ លផសង្គានចតវតថ ុចដេជ្ជកសិ ណលនាោះ មាន្ពណ៌លេឿង្ ដូ ច្ជ្ជ
ផ្លកលឈើ ចដេមាន្ពណ៌លេឿង្ សំ ពត់ ពណ៌លេឿង្ជ្ជលដើ ម, ន្ិ ង្ការររិ កមម ថា “រី តកំ រី តកំ
លេឿង្ លេឿង្”, ថា “លោហិ តកំ លោហិ តកំ ប្កហម ប្កហម”, ន្ិ ង្ថា “ឱទាតំ ឱទាតំ ស ស”
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
កសិ ណទាំង្ ៤ មាន្ន្ី េកសិ ណជ្ជលដើ មលន្ោះរួ មលៅថា វណណកសិ ណ (កសិ ណពណ៌) ។
គរបីប្ជ្ជរលសច្កែី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ អាកាសកសិ ណ (កសិ ណេំ ហ) ោ៉ាង្លន្ោះថា ប្រលឡាោះ
ជញ្ញាំង្ ប្រលឡាោះរង្អួច្ជ្ជលដើ ម ចដេមាន្តាមប្រប្កតី កាេលរើ ប្ពោះលោគាវច្រកាន្់ យក រចមង្
រារ់ បាន្ថា ជ្ជកសិ ណចដេមិ ន្បាន្លធវើ លឡើង្ ច្ំ ចណក រង្វង្់មូេទំ ហំប្រមាណ ១ ច្ំ អាម ៤
ធានរ់ ចដេលច្ឆោះទុ កប្តង្់កណ្ហ
ត េផ្លរំង្កលន្រ េចផង្ ឬផ្លរំង្សំ ពត់ ចដេច្ង្សន្ធឹ ង្ ច្ឆត់ ជ្ជ
កសិ ណចដេលធវើ លឡើង្ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះមាន្ការររិ កមម ថា “អាកាលសា
អាកាលសា អាកាស អាកាស” ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យ
ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ រ៉ាុ ចន្ត រដិ ភាគន្ិ មិតត រចមង្ប្បាកដជ្ជវង្់អាកាស (វង្់េំហ) រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ច្ំ ចណក អាលោកកសិ ណ (កសិ ណពន្លឺ ) រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
ពន្លឺ នថង ឬពន្លឺ ប្ពោះច្ន្រ ជ្ជលដើ ម ចដេច្ឆំង្ប្តង្់ នផរ ដី ឬចដេជោះច្ូ េមកតាមប្រលឡាោះ
ជញ្ញាំង្ជ្ជលដើ ម លហើ យតាំង្លៅប្តង្់ជញ្ញាំង្ជ្ជលដើ ម ណ្ហមួ យ កាេលរើ ប្ពោះលោគាវច្រកាន្់ យក
រចមង្ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថា ជ្ជកសិ ណចដេមិ ន្បាន្លធវើ លឡើង្ ច្ំ ចណក ពន្លឺ ប្រទី រ ចដេតាំង្ទុ ក
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កន ុង្កអ ម ឬកន ុង្បាប្តជ្ជលដើ ម ច្ឆត់ ជ្ជកសិ ណចដេលធវើ លឡើង្ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត
លប្ោោះមាន្ការររិ កមម កនុង្លវោចដេសមលឹ ង្លមើ េថា “អាលោកំ អាលោកំ ពន្លឺ ពន្លឺ ” ន្ិ ង្ដេ់
ន្ូ វភាពជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ។ រ៉ាុ ចន្ត រដិ ភាគន្ិ មិតត រចមង្ប្បាកដជ្ជវង្់កសិ ណចណន្ប្កាស់ ថាលនប្កចេង្ សង រ់ ន្ឹ ង្ ប្បាសច្ឆកការញ័រ
រញ្ា ួយ ដូ ច្ជ្ជដុ ំ ពន្លឺ ឬដូ ច្ជ្ជប្ពោះច្ន្រ កនុង្នថង លពញរូ ណ៌មី ចដេប្បាសច្ឆកពពកដូ លច្ឆនោះ ។
ចដេលោេមកលន្ោះគឺ កសិ ណ ១០ ។
អធិ រាយ អសុ េ ១០
ជ្ជដំ រូង្ ោកយថា ឧទធ មា
ុ តកៈ គរបីប្ជ្ជរោ៉ាង្លន្ោះថា អសុ េ គឺ សាកសពចដេលហើ មលបា៉ាង្ គឺ លហើ មលបា៉ាង្លឡើង្ ដូ ច្បាេ់ ចដេលបា៉ាង្លប្ោោះខយេ់ លឈាមោះថា “ឧទធ ុមាតៈ” ឧទធ ុមាតៈ
ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជ ឧទធ ុមាតកៈ អសុ េលហើ មលបា៉ាង្ ។
មួ យវិ ញលទៀត ឧទធ ុមាតៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជឧទធ ុមាតកៈ លប្ោោះគួ រលខពើម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ ជ្ជរដិ កូេ
រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍នន្ការររិ កមម ថា “អសុ េលហើ មលបា៉ាង្ គួ រ
លខពើម ជ្ជរដិ កូេ, អសុ េលហើ មលបា៉ាង្ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ” ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
ឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ។
ច្ំ ចណក អសុ េមាន្ពណ៌លខៀវចដេោយឡំលដ្ឋយពណ៌លផសង្ៗ ចតមាន្ពណ៌លខៀវ
លដ្ឋយលប្ច្ើ ន្ លឈាមោះថា “វិ ន្ីេៈ”, វិ ន្ីេៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជវិ ន្ីេកៈ ។ មា៉ាង្លទៀត លឈាមោះថា វិ ន្ីេកៈ
លប្ោោះជ្ជអសុ េលហើ មលខៀវ គួ រលខពើម លប្ោោះភាពជ្ជររស់រដិ កូេ ជ្ជលឈាមោះររស់សាកសព
ចដេមាន្ពណ៌ប្កហមប្តង្់កចន្ល ង្មាន្សាច្់ ប្កាស់ មាន្ពណ៌សប្តង្់ កចន្ល ង្កលកើ តខរុោះ ចតមាន្
ពណ៌លខៀវលដ្ឋយលប្ច្ើ ន្ ដូ ច្រាង្កាយទាំង្មូ េចដេមាន្សំ ពត់ ច្ឆស់ៗពណ៌លខៀវ ប្គរដណតរ់
រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍នន្ការររិ កមម ថា “អសុ េលហើ មលខៀវ គួ រ
លខពើម ជ្ជរដិ កូេ, អសុ េលហើ មលខៀវ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ”ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតត
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ជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ប្តឹ មចតថា េុ ោះជ្ជរដិ ភាគ-ន្ិ មិតត ក៏
ប្បាកដជ្ជរាង្កាយចដេសង រ់ ន្ឹ ង្ មិ ន្កលប្មើ ក ។
ច្ំ ចណក អសុ េចដេមាន្ខរុោះហូ រលច្ញប្តង្់កចន្ល ង្លប្រោះចរក លប្ោោះចកអ ក ឬ តាមតជ្ជលដើ ម ឬមាន្ខរុោះហូ រលច្ញតាមមាត់ តាមមុ ខដំ លៅជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា “វិ រុពវៈ” វិ រុពវៈន្ុ ោះឯង្ជ្ជ
វិ រុពវកៈ ។
មា៉ាង្លទៀត លឈាមោះថា វិ រុពវកៈ លប្ោោះមាន្ខរោះុ ហូ រលច្ញគួ រលខពើម លប្ោោះភាពជ្ជររស់
រដិ កូេ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍នន្ការររិ កមម ថា “អសុ េមាន្ខរោះុ
ហូ រលច្ញ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ, អសុ េមាន្ខរុោះហូ រលច្ញ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ” ដូ លច្ន ោះ
ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ប្តឹ មចតថា កាេជ្ជ
រដិ ភាគន្ិ មិតត ក៏ ប្បាកដជ្ជរាង្កាយសង រ់ ន្ឹ ង្ មិ ន្មាន្ការកលប្មើ ក ។
ច្ំ ចណក អសុ េចដេដ្ឋច្់ លច្ញ ដ្ឋច្់ ប្តង្់កណ្ហ
ត េ ដ្ឋច្់ ជ្ជ ២ ច្ំ ចណក លឈាមោះថា
“វិ ច្ាិទរៈ” វិ ច្ាិទរៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជ វិ ច្ាិទរកៈ ឬលឈាមោះថា វិ ច្ាិទរកៈ លប្ោោះជ្ជអសុ េចដេដ្ឋច្់ ប្តង្់កណ្ហ
ត េ
គួ រលខពើម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ ជ្ជរដិ កូេ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍នន្
ការររិ កមម ថា “អសុ េដ្ឋច្់ ប្តង្់កណ្ហ
ត េ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ, អសុ េដ្ឋច្់ ប្តង្់កណ្ហ
ត េ គួ រ
លខពើម ជ្ជរដិ កូេ” ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យ ដូ ច្បាន្
លោេលហើ យ ប្តឹ មចតថា េុ ោះជ្ជរដិ ភាគន្ិ មិតត ក៏ ប្បាកដជ្ជរាង្កាយលពញ (មិ ន្ដ្ឋច្់ ប្តង្់
កណ្ហ
ត េ) ។
ច្ំ ចណក អសុ េចដេប្តូវសតវ ទាំង្ឡាយ មាន្ចឆក ប្សុក ចឆក ច្ច្កជ្ជលដើ ម ខាំសុីលដ្ឋយ
អាការលផសង្ៗ ប្តង្់ខាង្លន្ោះ ខាង្លនាោះ លឈាមោះថា “វិ កាខយិ តៈ” វិ កាខយិ តៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជ វិ កាខយិ តកៈ
ឬលឈាមោះថា វិ កាខយិ តកៈ លប្ោោះជ្ជអសុ េចដេប្តូវសតវ ខាំសុី លដ្ឋយអាការលផសង្ៗ ប្តង្់ខាង្
លន្ោះ ខាង្លនាោះ គួ រលខពើម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ ជ្ជរដិ កូេ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះជ្ជ
អារមម ណ៍នន្ការររិ កមម ថា “អសុ េប្តូវសតវ ខាំសុី លដ្ឋយអាការលផសង្ៗ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ,
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អសុ េប្តូវសតវ ខាំសុី លដ្ឋយអាការលផសង្ៗ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ”ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
ឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យប្តឹ មចតថា េុ ោះជ្ជរដិ ភាគ
ន្ិ មិតត ក៏ ប្បាកដជ្ជរាង្កាយលពញ (មិ ន្ប្កលហតប្កហត) ។
ច្ំ ចណក អសុ េចដេប្តូវលគលច្ឆេមាន្ប្រការលផសង្ៗ គឺ នដប្តូវលគលច្ឆេមួ យកចន្ល ង្
លជើ ង្ប្តូវលគលច្ឆេមួ យកចន្ល ង្

កាេប្តូវលគលច្ឆេមួ យកចន្ល ង្ជ្ជលដើ មលឈាមោះថា

“វិ កខិតតៈ”

វិ កខិតតៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជវិ កខិតតកៈ ឬលឈាមោះថា វិ កខិតតកៈ លប្ោោះប្តូវលគលច្ឆេមាន្ប្រការលផសង្ៗ គួ រលខពើម
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្

ជ្ជរដិ កូេ

រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត

លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍នន្ការ

ររិ កមម ថា “អសុ េប្តូវលគលច្ឆេមាន្ប្រការលផសង្ៗ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ, អសុ េប្តូវលគលច្ឆេ
មាន្ប្រការលផសង្ៗ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ” ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជឧគគ ហន្ិ មិតត ជ្ជលដើ ម តាម
េំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ប្តឹ មចតថា េុ ោះជ្ជរដិ ភាគន្ិ មិតត ក៏ ប្បាកដជ្ជរាង្កាយ
លពញ (មិ ន្រាត់ រាយ) ។
ច្ំ ចណក អសុ េចដេសាលរ់ លប្ោោះប្តូវប្រហារ ន្ិ ង្ប្តូវលច្ឆេមាន្ប្រការលផសង្ៗ លឈាមោះ
ថា “ហតវិ កខិតតៈ” ហតវិ កខិតតៈន្ុ ោះឯង្ ជ្ជហតវិ កខិតតកៈ ឬលឈាមោះថា ហតវិ កខិតតកៈ លប្ោោះជ្ជអសុ េ
ចដេប្តូវប្រហារ ន្ិ ង្ប្តូវលច្ឆេមាន្ប្រការលផសង្ៗ គួ រលខពើម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ ជ្ជរដិ កូេ
រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍នន្ការររិ កមម ថា

“អសុ េប្តូវប្រហារ

ប្តូវលច្ឆេមាន្ប្រការលផសង្ៗ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ, អសុ េប្តូវប្រហារ ប្តូវលច្ឆេមាន្ប្រការ
លផសង្ៗ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ” ដូ លច្ន ោះ ។ ឧគគ ហន្ិ មិតតលៅមាន្មុ ខដំ លៅ លប្ោោះការប្តូវប្រហារលៅ
ប្បាកដ ច្ំ ចណក រដិ ភាគន្ិ មិតតប្បាកដជ្ជរាង្កាយលពញ មិ ន្រាត់ រាយ មិ ន្មាន្មុ ខដំ លៅ ឬ
សាលកសានមលប្ោោះប្តូវប្រហារលទ ។
ច្ំ ចណក អសុ េចដេមាន្ឈាមហូ រលច្ញលប្សាច្ប្សព ហូ រលៅខាង្លន្ោះ ខាង្លនាោះ
លឈាមោះថា លោហិ តកៈ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ កមម ន្ិមិតត លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍នន្ការររិ កមម ថា
“អសុ េមាន្ឈាមហូ រលច្ញប្រឡាក់ ប្រឡូស គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ, អសុ េមាន្ឈាមហូ រលច្ញ
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ប្រឡាក់ ប្រឡូស គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេ” ដូ លច្ន ោះ ឧគគ ហន្ិ មិតតលៅប្បាកដជ្ជរាង្កាយចដេមាន្
អាការកលប្មើ កញ័រ (លប្ោោះឈាមចដេហូ រលច្ញ) ដូ ច្សំ ពត់ ប្កហមចដេប្តូវខយេ់ រក់ តិ ច្ ៗ
ច្ំ ចណករដិ ភាគន្ិ មិតតប្បាកដដូ ច្រាង្កាយមាន្សំ ពត់ ប្កហមប្គរដណតរ់ សង រ់ ន្ឹ ង្ ។
ច្ំ ចណកឯ

អសុ េចដេមាន្ដង្កូវរវី មរវាម ជ្ជដង្កូវចដេលច្ឆោះលច្ញមកពី ខាង្កន ុ ង្

លឈាមោះថា រុ ឡុវកៈ ោកយថា “រុ ឡុវកៈ” លន្ោះជ្ជលឈាមោះររស់សាកសពចដេលពញលៅលដ្ឋយ
ដង្កូ វន្ុ ោះឯង្ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ ក មម ន្ិ មិតត លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍ នន្ការររិ ក មម ថា “អសុ េ
មាន្ដង្កូវ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូ េ, អសុ េមាន្ដង្កូវ គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូ េ”ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាព
ជ្ជ ឧគគ ហន្ិ មិតតជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ ឧគគ ហន្ិ មិតតលៅមាន្អាការកលប្មើ កញ័រ លប្ោោះពួ កដង្កូ វ
ចដេ វារលៅខាង្លន្ោះ ខាង្លនាោះ ចតរដិ ភាគន្ិ មិតតប្បាកដជ្ជរាង្កាយសង រ់ ន្ឹ ង្ ។
អដាិ (ឆអឹ ង្) ន្ុ ោះឯង្ លឈាម ោះថា អដិា កៈ ឬលឈាម ោះថា អដាិ កៈ លប្ោោះជ្ជឆអឹ ង្គួ រលខពើ ម លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ ជ្ជរដិ កូ េ ោកយថា “អដាិ កៈ” លន្ោះជ្ជលឈាមោះររស់ឆអឹ ង្មួ យកំណ្ហត់ ក៏ បាន្ ជ្ជលឈាមោះ
ររស់ ឆអឹ ង្ទាំ ង្ រាង្កាយក៏ បាន្ រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជររិ ក មម ន្ិ មិតត លប្ោោះជ្ជអារមម ណ៍ នន្ការ
ររិ ក មម ថា “ឆអឹ ង្គួ រលខពើ ម ជ្ជរដិ កូ េ , ឆអឹ ង្គួ រលខពើ ម ជ្ជរដិ កូ េ ” ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជ
ឧគគ ហន្ិ មិតត ជ្ជលដើ ម តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមន្័ យ ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ សប្មារ់ ឆអឹ ង្មួ យកំ ណ្ហត់
មិ ន្មាន្លសច្កតី លផសង្គាននន្ឧគគ ហន្ិ មិតតន្ិ ង្រដិ ភាគន្ិ មិតត ចតកន ុង្លប្គាង្ឆអឹ ង្ ឧគគ ហន្ិ មិតត លៅ
ប្បាកដជ្ជច្លនាលោះរវាង្កំ ណ្ហត់ ឆអឹ ង្ផង្គាន ច្ំ ចណករដិ ភាគន្ិ មិតត ប្បាកដជ្ជរាង្កាយលពញររិ រូណ៌ ។
អធិ រាយអន្ុ សសតិ ១០
ការរឭកលរឿយៗ លឈាមោះថា អន្ុ សសតិ

អន្ុ សសតិ ចដេមាន្ប្ពោះពុ ទធគុ ណមាន្ភាពជ្ជ

ប្ពោះអរហន្ត ជ្ជលដើ ម ជ្ជអារមម ណ៍ លឈាមោះថា ពុ ទាធន្ុ សសតិ ។
ចមន្ពិ ត

ប្ពោះពុ ទធគុ ណលនាោះ

សូ មបីមាន្លប្ច្ើ ន្ជ្ជអលន្កមិ ន្អាច្ន្ឹ ង្ពណ៌នាឲ្យអស់

បាន្ ក៏ សរុ របាន្ ៩ ោ៉ាង្ លដ្ឋយសលង្ខរ គឺ ភាពជ្ជប្ពោះអរហន្ត ១, ភាពជ្ជប្ពោះសមាមសមព ុទធ ១,
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ភាពជ្ជអន កររិ រូណ៌លដ្ឋយវិ ជ្ជាន្ិ ង្ច្រណៈ ១, ភាពជ្ជសុ គតៈ (ប្ទង្់ោង្លៅលដ្ឋយេអ , ប្តាស់
េអ ) ១, ភាពជ្ជអន កប្ជ្ជរច្ាស់ន្ូ វលោក ១, ភាពជ្ជសារថី អនកទូ នាមន្ន្ូ វរុ រសចដេគួ រទូ នាមន្
បាន្ដ៏ ប្រលសើ រ ១, ភាពជ្ជប្ពោះសាសាតររស់លទវតាន្ិ ង្មន្ុ សសទាំង្ឡាយ ១, ភាពជ្ជពុ ទធៈ (អន ក
ដឹ ង្, អន កភា្ក់ ) ១, ភាពជ្ជប្ពោះេគវា (អន កគរ់ រកធម៌ ចដេគួ រគរ់ រកជ្ជលដើ ម) ១ ដូ លច្ន ោះ លសច្កតី
លន្ោះ សមពិ តដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ឥធ មហានាម អរិ យសាវលកា តថាគតំ អន្ុ សសរតិ
ឥតិ រិ លសា េគវា អរហំ ។លរ។ ពុ លទាធ េគវា”(១) លសច្កតី លពញចប្រថា “មានេមហានាម អរិ យ
សាវ័ កកន ុង្សាសនាលន្ោះ រចមង្រឭកលរឿយៗ ដេ់ ប្ពោះតថាគតថា ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ
ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះអរហន្ត សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ, ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះសមាមសមព ុទធ
សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ, ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ ប្ទង្់ជ្ជអន កដេ់ ប្ពមលដ្ឋយវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ច្រណៈ
សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ, ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ ប្ទង្់ជ្ជ

សុ គតៈ សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ,

ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ ប្ទង្់ ជ្ជលោកវិ ទូ សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ, ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គ
លនាោះ ប្ទង្់ជ្ជសារថី អនកទូ នាមន្ន្ូ វរុ រសចដេគួ រទូ នាមន្បាន្ដ៏ ប្រលសើ រនប្កចេង្ សូ មបីលប្ោោះ
លហតុ លន្ោះ, ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះសាសាតររស់លទវតាន្ិ ង្មន្ុ សសទាំង្ឡាយ
សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ, ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះេគវា សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ”
ដូ លច្ន ោះ ។ គរបីកាន្់ យកោកយថា ឥតិ រិ លសា េគវា ច្ូ េន្ឹ ង្រទមួ យៗ ោ៉ាង្លន្ោះថា ឥតិ រិ លសា
េគវា អរហំ, ឥតិ រិ លសា េគវា សមាមសមព លុ ទាធ ជ្ជលដើ មច្ុ ោះ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត ប្ពោះពុ ទធគុ ណទាំង្លនាោះ រទថា អរហំ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះអរហន្ត លសច្កតី ថា ប្ទង្់ដេ់
ន្ូ វភាពជ្ជប្ពោះអរហន្ត សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ គឺ លប្ោោះលហតុ ៥ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ គឺ លប្ោោះប្ទង្់្ងយ
ច្ឆកកិ លេស ប្ពមទាំង្វាសនា ១, លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជអន កកមាចត់ អរិ (សប្តូវ គឺ កិ លេស) ១, លប្ោោះ
ប្ទង្់ជ្ជអន កទមាលយន្ូ វអរៈ (កាំនន្សង្ារច្ប្ក) ១, លប្ោោះប្ទង្់គួរដេ់ ទកខិ ណ្ហវតថ ុទាំង្ឡាយ

(១)

រិ .៤៦ ទំ .១១

248
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៩

ចដេលទវតាន្ិ ង្មន្ុ សសទាំង្ឡាយនាំមករូ ជ្ជ ១, លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជអន កមិ ន្មាន្ទី កំបាំង្កន ុង្ការលធវើ
បារ ១ ។
រទថា សមាមសមព លុ ទាធ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះសមាមសមព ទ
ុ ធ លសច្កតី ថា ប្ទង្់មាន្ប្ពោះនាមថា “ប្ពោះ
សមាមសមព ុទធ” សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ គឺ លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជអន កប្តាស់ដឹ ង្ន្ូ វធម៌ ទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្
លដ្ឋយប្រនព ន្ិ ង្លដ្ឋយប្ពោះអង្គឯង្ ។
រទថា វិ ជ្ជាច្រណសមបលនាន ប្ទង្់ជ្ជអន កដេ់ ប្ពមលដ្ឋយវិ ជ្ជា ន្ិ ង្ច្រណៈ លសច្កតី ថាប្ទង្់
ជ្ជអន កដេ់ ប្ពមលដ្ឋយវិ ជ្ជា ៣ ន្ិ ង្ច្រណៈ ១៥ សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ គឺ លប្ោោះប្ទង្់ដេ់ ប្ពម
លដ្ឋយវិ ជ្ជា ៣ បាន្ដេ់ រុ លពវ ន្ិវាសាន្ុ សសតិ ញ្ញាណ (ញណចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យសតិ រឭក
ដេ់ ខន្ធ ចដេធាលរ់ អាប្ស័ យកន ុង្េពមុ ន្) ១, ច្ុ តូរបាតញ្ញាណ (ញណដឹ ង្ច្ុ តិ ន្ិ ង្រដិ សន្ធិ
ររស់សតវ ទាំង្ឡាយ) ១, អាសវកខ យញ្ញាណ (ញណចដេលធវើ អាសវកិ លេសទាំង្ឡាយឲ្យ
អស់លៅ) ១ ន្ិ ង្លប្ោោះប្ទង្់ដេ់ ប្ពមលដ្ឋយច្រណៈ គឺ ធម៌ ចដេជ្ជលហតុ ប្តាច្់ លៅកាន្់ ប្ពោះ
ន្ិ ោវន្ ១៥ ោ៉ាង្ បាន្ដេ់ សី េសំ វរៈ ១, ឥគន្រិ លយសុ គុ តតទាវរតា ភាពជ្ជអន កប្គរ់ ប្គង្ទាវរកន ុង្
ឥគន្រិ យទាំង្ឡាយ ១, លភាជលន្ មតត ញ្ា តា
ុ ភាពជ្ជអន កសាគេ់ ប្រមាណកន ុង្លភាជន្ ១, ជ្ជគរិ ោន្ុ លោគ ការតាមប្រករកន ុង្ភាពជ្ជអន កភា្ក់ រឭកជ្ជន្ិ ច្ច (មិ ន្ប្បាថានលប្ច្ើ ន្កន ុង្ការលដក) ១, ប្ពោះ
សទធ មម ៧ (សទាធ ហិ រិ ឱតត របៈ ោហុ សច្ច ៈ វី រិយៈ សតិ រញ្ញា), រូ បាវច្រឈាន្ ៤ ដូ លច្ន ោះ ។
រទថា សុ គលតា ប្ទង្់ជ្ជសុ គតៈ លសច្កតី ថា ប្ទង្់មាន្ប្ពោះនាមថា “ប្ពោះសុ គត” សូ មបី
លប្ោោះលហតុ លន្ោះ គឺ លប្ោោះមាន្ផល ូវចដេប្ទង្់ោង្ (លៅកាន្់ ប្ពោះន្ិ ោវន្) ដ៏ េអ ១, លប្ោោះប្ទង្់ោង្
លៅកាន្់ សាថន្ទី ចដេេអ (គឺ ប្ពោះន្ិ ោវន្) ១, លប្ោោះប្ទង្់ោង្លៅលដ្ឋយេអ (គឺ ប្ទង្់ោង្លៅលធវើ
ប្រលោជន្៍ សុខដេ់ សតវ លោក) ១, លប្ោោះប្ទង្់ប្តាស់សចមែ ង្លដ្ឋយប្រនព ១ ។
រទថា លោកវិ ទូ ប្ទង្់ជ្ជអន កប្ជ្ជរច្ាស់ន្ូ វលោក លសច្កតី ថា ប្ទង្់ជ្ជលោកវិ ទូ សូ មបី
លប្ោោះលហតុ លន្ោះ គឺ លប្ោោះលហតុ ចដេប្ទង្់ប្ជ្ជរច្ាស់ន្ូ វលោក ៣ គឺ ស្ខរលោក លោកគឺ
ស្ខរ, សតត លោក លោក គឺ ពពួ កសតវ ន្ិ ង្ឱកាសលោក លោក គឺ ឱកាស (ឱកាសចដេជ្ជ
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ទី តាំង្លៅនន្ពពួ កសតវ ចផន្ដី េន ំ ទលន្ល បាន្ដេ់ លោកធាតុ ច្ប្កវាឡ) ជ្ជលដើ ម ។
រទថា អន្ុ តតលរា រុ រិសទមម សារថិ ប្ទង្់ជ្ជសារថី អនកទូ នាមន្ន្ូ វរុ រសចដេគួ រទូ នាមន្បាន្
ដ៏ ប្រលសើ រនប្កចេង្ លសច្កតី ថា ប្ទង្់ដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថា ជ្ជសារថី អនកទូ នាមន្ន្ូ វលសោះ គឺ រុ រស
ចដេគួ រទូ នាមន្ គឺ អាច្ទូ នាមន្ឲ្យសលប្មច្បាន្ ដ៏ ប្រលសើ រនប្កចេង្ សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ គឺ
លប្ោោះរករុ គគេលសមើ គាមន្

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ចដេប្ទង្់អាច្ទូ នាមន្ន្ូ វរុ រសចដេគួ រទូ នាមន្ទាំង្

លនាោះឲ្យសលប្មច្គុ ណវិ លសសទាំង្ឡាយទាំង្ចផន កលោកិ យៈ គឺ សមារតតិ ៨ ប្ពមទាំង្ អេិ ញ្ញា
៥ ទាំង្ចផន កលោកុ តតរៈ គឺ ប្ពោះអរិ យផេទាំង្ ៤ បាន្ លដ្ឋយការចដេរុ រសទាំង្ លនាោះអង្គុយ
ពត់ ចេន ន្ សូ មបីប្តឹ មចតមត ង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះជ្ជលដើ ម ក៏ សលប្មច្បាន្តាមសមគួ រដេ់ ឧរន្ិ សស័យ ។
រទថា សតាថ លទវមន្ុ សាន្ំ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះសាសាតររស់លទវតា ន្ិ ង្មន្ុ សសទាំង្ឡាយ
លសច្កតី ថា ប្ទង្់តាំង្លៅកន ុង្ឋាន្ៈជ្ជសាសាតររស់លទវតា ន្ិ ង្មន្ុ សសទាំង្ឡាយ សូ មបីលប្ោោះ
លហតុ លន្ោះ គឺ លប្ោោះប្ទង្់អន្ុ សាសន្៍ (លប្រៀន្ប្រលៅ) លទវតា ន្ិ ង្មន្ុ សសទាំង្ឡាយលនាោះ លដ្ឋយ
ប្រលោជន្៍ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ទិ ដា ធមមិ កតថ ៈ ប្រលោជន្៍ កនុង្អតត ភាពលន្ោះ ១, សមបរាយិ កតថ ៈ ប្រលោជន្៍
កន ុង្ររលោក ១ ន្ិ ង្ររមតថ ៈ ប្រលោជន្៍ ដ៏នប្កចេង្ (ប្ពោះន្ិ ោវន្) ១ ។
រទថា ពុ លទាធ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះពុ ទធ លសច្កតី ថា ប្ទង្់មាន្ប្ពោះនាមថា “ប្ពោះពុ ទធ” សូ មបីលប្ោោះលហតុ
លន្ោះ គឺ លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជអន កប្តាស់ដឹ ង្ន្ូ វលញយយធម៌ (ធម៌ ចដេគួ រដឹ ង្) ទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្ចដេ
ប្រមូ េច្ុ ោះកន ុង្សច្ច ៈ ៤ ។
មួ យវិ ញលទៀត ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះពុ ទធ លប្ោោះលហតុ ចដេប្ទង្់ជ្ជអន កប្តាស់ដឹ ង្ន្ូ វសច្ច ៈ ៤ លដ្ឋយ
ប្ពោះអង្គឯង្លហើ យ ចថមទាំង្ប្ទង្់លប្បាសសតវ ដនទឲ្យប្តាស់ដឹ ង្តាមផង្ ។
រទថា េគវា ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះេគវា លសច្កតី ថា ប្ទង្់មាន្ប្ពោះនាមថាប្ពោះេគវា, ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគ សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ គឺ លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជអន កគរ់ រកធម៌ ចដេគួ រគរ់ រក, លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជ
េគី (អន កមាន្លជ្ជគ), លប្ោោះប្ទង្់មាន្ប្ពោះភាគយៈ គឺ មាន្ប្ពោះបារមី , លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជេគវន្ត គៈ (អន ក
ដេ់ ទី រំ ផុតនន្េព), លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជវន្ត គមន្ៈ (អន កកមាចត់ ការប្តាច្់ លៅកន ុង្េព), លប្ោោះប្ទង្់ជ្ជ
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វិ េតត វា (អន កចច្កធម៌ លប្រៀន្ប្រលៅសតវ ) ជ្ជលដើ ម ។
ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វប្ពោះពុ ទធគុ ណចដេរួ ររួ មទុ កលដ្ឋយ ៩ រទទាំង្លន្ោះ លឈាមោះថា
ពុ ទាធន្ុ សសតិ ។
ច្ំ ចណក

អន្ុ សសតិ ចដេមាន្ប្ពោះធមម គុណមាន្ភាពជ្ជសាវកាខតៈ

(ប្ទង្់ប្តាស់ទុ កេអ

លហើ យ)ជ្ជលដើ ម ជ្ជអារមម ណ៍ លឈាមោះថា ធមាមន្ុ សសតិ ។ គរបីប្ជ្ជរថា លឈាមោះថា ប្ពោះធម៌ លន្ោះ
បាន្ដេ់ ប្ពោះសទធ មម ១០ ោ៉ាង្ គឺ ប្ពោះអរិ យមគគ ៤ ប្ពោះអរិ យផេ ៤ ប្ពោះន្ិ ោវន្ ១
ន្ិ ង្ប្ពោះររិ យតតិ ១ ។
គរបីប្ជ្ជរថា ប្ពោះធមម គុណលនាោះ លោករួ ររួ មទុ កជ្ជ ៦ ោ៉ាង្ លដ្ឋយសលង្ខរ គឺ ភាពជ្ជ
ធម៌ ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កេអ លហើ យ ១, ភាពជ្ជធម៌ ចដេគរបីលឃើ ញបាន្លដ្ឋយខលួន្ឯង្ ១, ភាព
ជ្ជធម៌ ចដេមិ ន្មាន្កាេ ១, ភាពជ្ជធម៌ ចដេគរបីលៅជន្ដនទឲ្យមកលមើ េបាន្ ១, ភាពជ្ជ
ធម៌ ចដេគួ ររល្អន្ច្ូ េមកទុ កកន ុង្ខលន្
ួ ១, ន្ិ ង្ភាពជ្ជធម៌ ចដេវិ ញ្ាូជន្គរបីដឹង្បាន្ច្ំ លោោះ
ខលួន្ ១ ។
លសច្កតី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “រុ ន្ ច្ររំ មហានាម អរិយសាវលកា

ធ

មម ំ អន្ុ សសរតិ សាវកាខលតា េគវតា ធលមាម ។លរ។ រច្ច តតំ លវទិ តលោវ វិ ញ្ាហ
ូ ិ ”(១) លសច្កតី លពញ ចប្រ
ថា “មានេមហានាម លៅមាន្ធម៌ មួយលទៀត អរិ យសាវ័ ករចមង្រឭកលរឿយៗ ន្ូ វប្ពោះធម៌
ថា ប្ពោះធម៌ ជ្ជធម៌ ចដេប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគប្តាស់ទុ កេអ លហើ យ , ជ្ជធម៌ ចដេគរបីលឃើ ញបាន្
លដ្ឋយខលួន្ឯង្, ជ្ជធម៌ ចដេមិ ន្មាន្កាេ, ជ្ជធម៌ ចដេគរបីលៅជន្ដនទឲ្យមកលមើ េបាន្ ជ្ជ
ធម៌ ចដេគួ ររល្អន្ច្ូ េមកទុ កកន ុង្ខលន្
ួ , ជ្ជធម៌ ចដេវិ ញ្ាូជន្ទាំង្ឡាយគរបីដឹង្បាន្ច្ំ លោោះ
ខលួន្” ដូ លច្ន ោះ ។
រណ្ហ
ត ប្ពោះធមម គុណទាំង្ ៦ រទលនាោះ គរបីប្ជ្ជរលសច្កតី នន្រទន្ី មួយៗ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖

(១)

រិ .៤៦ ទំ .១៣
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រទថា សាវកាខលតា ជ្ជធម៌ ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កេអ លហើ យ លសច្កតី ថា ប្ពោះធម៌ លឈាមោះថា ជ្ជ
ធម៌ ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កេអ លហើ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌ ចដេមាន្េមអ ខាង្លដើ ម កណ្ហ
ត េ
ន្ិ ង្ទី រំ ផុត ដេ់ ប្ពមលដ្ឋយអតថ ៈ ន្ិ ង្ពយញ្ា ន្ៈ ររិ រូណ៌ ររិ សុទធ ឥតលខាចោះ ។
រទថា សទរិ ដាិ លកា ជ្ជធម៌ ចដេគរបីលឃើ ញបាន្លដ្ឋយខលន្
ួ ឯង្ លសច្កតី ថា ប្ពោះធម៌ លឈាមោះ
ថា ជ្ជធម៌ ចដេគរបីលឃើ ញបាន្លដ្ឋយខលួន្ឯង្ លប្ោោះប្ពោះអរិ យរុ គគេទាំង្ឡាយ គរបីលឃើ ញ
គឺ គរបីច្ឆក់ ធល ុោះ លដ្ឋយញណទសសន្ៈលដ្ឋយខលួន្ឯង្ តាមេំ ដ្ឋរ់ ការនន្រដិ រតតិ ។
រទថា អកាេិ លកា ជ្ជធម៌ ចដេមិ ន្មាន្កាេ លសច្កតី ថា ប្ពោះធម៌ លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ ចដេ
មិ ន្មាន្កាេ លប្ោោះភាវៈចដេមិ ន្មាន្កាេកន ុង្ការឲ្យផេ ។
លប្រៀរដូ ច្ជ្ជ ពួ កលោកិ យកុ សេកមម ន្ិ ង្អកុ សេកមម ទាំង្ឡាយ រចមង្មាន្ការរង្់
ច្ឆំកាេកន ុង្ការឲ្យផេ ន្ឹ ង្ឲ្យកន ុង្នថង លនាោះ, កន ុង្ ៧ នថង , កន ុង្េពរនាររ់ លៅ ន្ិ ង្កន ុង្េពតៗលៅ
ោ៉ាង្ណ្ហ, ប្ពោះធម៌ លន្ោះន្ឹ ង្មាន្ការរង្់ច្ឆំកាេកន ុង្ការឲ្យផេ ោ៉ាង្លនាោះក៏ លទ ។ មិ ន្មាន្ការ
រង្់ច្ឆំកាេកន ុង្ការន្ឹ ង្ឲ្យផេលឡើយ លសច្កតី ថា ឲ្យផេភាលមកន ុង្លពេសលប្មច្ លប្ោោះលហតុ
លនាោះ លោេលដ្ឋយន្ិ របរិ ោយ (ប្តង្់) រទថា អកាេិ លកា លន្ោះលទើ រសំ លៅយកលោកុ តតរមគគ
៤ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
រទថា ឯហិ រសសិលកា ជ្ជធម៌ ចដេគួ រលៅជន្ទាំង្ឡាយឲ្យមកលមើ េបាន្ លសច្កតី ថា
ប្ពោះធម៌ លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ ចដេគួ រលៅជន្ទាំង្ឡាយឲ្យមកលមើ េ បាន្ថា ប្រប្ពឹ តតលៅដូ ច្
ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កលនាោះ ពិ តឬលទ ឬលប្ោោះជ្ជររស់ចដេមាន្ប្រលោជន្៍ ន្ិ ង្ររិ សុទធ ។
រទថា ឱរន្យិ លកា ជ្ជធម៌ ចដេគួ ររល្អន្ច្ូ េមកទុ កកន ង្
ុ ខលន្
ួ

លសច្កតី ថា ប្ពោះធម៌

លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ ចដេគួ ររល្អន្ច្ូ េមកទុ កកន ុង្ខលួន្ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ប្ពោះអរិ យមគគ ៤ ន្ិ ង្ប្ពោះអរិ យផេ ៤ លឈាមោះថា គួ ររល្អន្ច្ូ េមកទុ កកន ុង្ខលួន្ លដ្ឋយការលធវើ ឲ្យលកើ តលឡើង្កន ុ ង្ច្ិ តត
ររស់ខលួន្ ច្ំ ចណកប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា គួ ររល្អន្ច្ូ េមកទុ កកន ុង្ខលួន្ លដ្ឋយការលធវើ ឲ្យជ្ជ
អារមម ណ៍នន្ច្ិ តតររស់ខលួន្ ។
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រទថា រច្ច តតំ លវទិ តលោវ វិ ញ្ាហ
ូ ិ ជ្ជធម៌ ចដេវិញ្ាជ
ូ ន្ទាំង្ឡាយ គរបីដឹង្បាន្ច្ំ លោោះខលន្
ួ
លសច្កតី ថា ប្ពោះធម៌ លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ ចដេវិ ញ្ាូជន្ទាំង្ឡាយគរបីដឹង្បាន្ច្ំ លោោះខលួន្

លប្ោោះ

វិ ញ្ាូជន្ទាំង្ឡាយគឺ ជន្អន កអាច្ដឹ ង្បាន្ គរបីដឹង្បាន្ច្ំ លោោះខលួន្មានក់ ៗ លប្ោោះថា រុ គគេណ្ហ
សលប្មច្ រុ គគេលនាោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះរចមង្ដឹ ង្ រុ គគេដនទចដេមិ ន្បាន្សលប្មច្ មិ ន្មាន្ច្ំ ចណក
ដឹ ង្ផង្លទ ។ កន ុង្ប្ពោះសទធ មម ទាំង្ ១០ ោ៉ាង្លនាោះ លោកុ តតរធម៌ ៩ ោ៉ាង្ រចមង្បាន្ន្ូ វប្ពោះគុ ណ
ទាំង្ ៦ រទលន្ោះ, ច្ំ ចណកប្ពោះររិ យតតិ រចមង្បាន្ប្ពោះគុ ណប្តឹ មចត ១ រទ គឺ រទថា សាវកាខលតា
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វប្ពោះធមម គុណ ៦ រទទាំង្លន្ោះ លឈាមោះថា ធមាមន្ុ សសតិ ។
ច្ំ ចណក

អន្ុ សសតិ ចដេមាន្ប្ពោះសង្ឃគុ ណមាន្ភាពជ្ជអន ករដិ រតតិ េអ ជ្ជលដើ ម

ជ្ជ

អារមម ណ៍ លឈាមោះថា សង្ាន្ុ សសតិ ។
គរបីប្ជ្ជរថា ប្ពោះសង្ឃ ចដេមកកន ុង្សង្ាន្ុ សសតិ លន្ោះ គឺ ប្ពោះអរិ យរុ គគេ ៨ ពួ ក បាន្
ដេ់ រុ គគេចដេដេ់ ប្ពមលដ្ឋយអរិ យមគគ ៤ ពួ ក រុ គគេចដេដេ់ ប្ពមលដ្ឋយអរិ យផេ ៤
ពួ ក ឬរុ គគេ ៤ ពួ កមាន្ប្ពោះលសាតារន្ន ជ្ជលដើ ម ។ ចមន្ពិ ត ប្ពោះអរិ យរុ គគេ ៨ ពួ ក ឬ ៤ ពួ ក
ទាំង្លន្ោះ បាន្លឈាមោះថា “សង្ឃ” តាមវច្ន្តថ ៈថា ទិ ដាិ សីេសង្ាលតន្ សំ ហលតាតិ សលង្ា(១)
ប្ពោះអរិ យរុ គគេទាំង្ឡាយ លឈាមោះថា សង្ឃ លប្ោោះអតថ ថា លសមើ គាន លដ្ឋយមាន្ភាពលសមើ គាននន្ទិ ដាិ
ន្ិ ង្សី េ ដូ លច្ន ោះ ។ លសច្កតី ថា លោកទាំង្លនាោះមាន្ទិ ដាិ ន្ិ ង្សី េលសមើ គាន គឺ ដូ ច្គាន ន្ុ ោះឯង្ ។
គរបីប្ជ្ជរថា ប្ពោះសង្ឃគុ ណលនាោះ ប្ទង្់រួររួ មទុ កជ្ជ ៩ រទ លដ្ឋយសលង្ខរ គឺ ភាពជ្ជ
អន ករដិ រតតិ េអ ១, ភាពជ្ជអន ករដិ រតតិ ប្តង្់ ១, ភាពជ្ជអន ករដិ រតតិ ញយរដិ រទា ១, ភាពជ្ជអន ក
រដិ រតតិ សាមី ច្ិរដិ រទា ១, ភាពជ្ជអន កគួ រដេ់ វតថ ុចដេលគគរបីនាំមករូ ជ្ជ ១, ភាពជ្ជអន កគួ រ
ដេ់ វតថ ុចដេលគគរបីនាំមករូ ជ្ជមុ ន្ ១, ភាពជ្ជអន កគួ រដេ់ ទកខិ ណ្ហទាន្ ១, ភាពជ្ជអន កគួ រ

(១)

សុ មង្គេវិ សាេិ ន្ី ១ ទំ .២៨៤,
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ដេ់ ការលធវើ អញ្ា េិកមម ១, ភាពជ្ជចប្សរុ ណយដ៏ ប្រលសើ រររស់សតវ លោក ១, ដូ លច្ន ោះ ។
លសច្កតី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “រុ ន្ ច្ររំ មហានាម អរិ យសាវលកា
សង្ឃំ អន្ុ សសរតិ សុ រដិ រលនាន េគវលតា សាវកសលង្ា ។លរ។ អន្ុ តតរំ រុ ញ្ាលកខ តត ំ លោកសស ចប្រ
ថា មានេមហានាម អរិ យសាវ័ ករចមង្រឭកលរឿយៗ ន្ូ វប្ពោះសង្ឃ ោ៉ាង្លន្ោះថា ប្ពោះសង្ឃសាវ័ ក
ររស់ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគ ជ្ជអន ករដិ រតតិ េអ ។េ។ ជ្ជចប្សរុ ណយដ៏ ប្រលសើ រររស់សតវ លោក”
ដូ លច្ន ោះ ។
រណ្ហ
ត ប្ពោះសង្ឃគុ ណទាំង្ ៩ រទលន្ោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរអតថ តាមេំ ដ្ឋរ់ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
រទថា សុ រដិ រលនាន ជ្ជអន ករដិ រតតិ េអ លសច្កតី ថា ប្ពោះសង្ឃ បាន្លឈាមោះថា ជ្ជអន ក
រដិ រតតិ េអ លប្ោោះរដិ រតតិ ន្ូ វសមាមរដិ រទា គឺ ប្ពោះអរិ យមគគ មាន្អង្គ ៨ ន្ុ ោះឯង្ ។
រទថា ឧជុ រដិ រលនាន ជ្ជអន ករដិ រតតិ ប្តង្់ លសច្កតី ថា ប្ពោះសង្ឃ លឈាមោះថា ជ្ជអន ករដិ រតតិ
ប្តង្់ លប្ោោះរដិ រតតិ ឧជុ រដិ រទា (រដិ រទាប្តង្់ ) លប្ោោះភាពជ្ជរដិ រទាចដេប្តង្់លៅកាន្់ ប្ពោះន្ិ ោវន្ មិ ន្លវៀច្លវរលដ្ឋយអំ ណ្ហច្កិ លេសចដេជ្ជលប្គឿង្លធវើ ន្ូវការលវៀច្លវរទាំង្ឡាយ មាន្
មាោ សាលថយយជ្ជលដើ ម រដិ រទាប្តង្់លនាោះលតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? គឺ ប្ពោះអរិ យមគគ មាន្អង្គ ៨ ន្ុ ោះឯង្។
រទថា ញយរដិ រលនាន ជ្ជអន ករដិ រតតិ ញយរដិ រទា លសច្កតី ថា ប្ពោះសង្ឃ លឈាមោះថា ជ្ជ
អន ករដិ រតតិ ន្ូ វញយរដិ រទា គឺ ប្ពោះអរិ យមគគ មាន្អង្គ ៨ ន្ុ ោះឯង្ ចមន្ពិ ត ប្ពោះអរិ យមគគ មាន្
អង្គ ៨ លន្ោះ លឈាមោះថា ញយរដិ រទា លប្ោោះជ្ជរដិ រទាចដេគួ រដឹ ង្ លប្ោោះដឹ ង្លហើ យក៏ ជ្ជលហតុ
ឲ្យដេ់ ន្ូ វប្ពោះន្ិ ោវន្ ។
រទថា សាមី ច្ិរដិ រលនាន ជ្ជអន ករដិ រតតិ សាមី ច្ិរដិ រទា លសច្កតី ថា ប្ពោះអរិ យមគគ មាន្
អង្គ ៨ លឈាមោះថា សាមី ច្ិរដិ រទា គឺ រដិ រទាចដេសមគួ រ លប្ោោះសមគួ រដេ់ ការនាំលច្ញ
ច្ឆកទុ កខ

ប្ពោះសង្ឃជ្ជអន ករដិ រតតិ សាមី ច្ិរដិ រទាលនាោះ

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

លទើ រលឈាមោះថា

សាមី ច្ិរដិ រលនាន អន ករដិ រតតិ សាមី ច្ិរដិ រទា ។
ច្ំ ចណក រទទាំង្ឡាយថា យទិ ទំ ច្តាតរិ រុ រិសយុ គាន្ិ អដា រុរិសរុ គគោ ឯស េគវលតា
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សាវកសលង្ា ចប្រថា “បាន្ដេ់ គូ នន្រុ រស ៤ គូ លទើ រជ្ជរុ រសរុ គគេ ៨ ពួ ក លន្ោះគឺ ប្ពោះសង្ឃ
សាវ័ កររស់ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគ” ដូ លច្ន ោះលនាោះ ប្តឹ មចតជ្ជោកយច្ង្អុេរ្ាញរុ រសរុ គគេចដេ
បាន្លឈាមោះថា “ប្ពោះសង្ឃ” កន ុង្ទី លន្ោះ លសច្កតី ថា បាន្ដេ់ គូ នន្រុ រស ៤ គូ គឺ ប្ពោះលសាតារតតិ មគគ រុ គគេ ន្ិ ង្ប្ពោះលសាតារតតិ ផេរុ គគេ ជ្ជគូ ទី ១ ។េ។ ប្ពោះអរហតត មគគ រុ គគេ ន្ិ ង្
ប្ពោះអរហតត ផេរុ គគេ ជ្ជគូ ទី ៤ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ កាេចច្កគូ ជ្ជរុ គគេមួ យៗ លទើ រជ្ជរុ គគេ ៨
ពួ ក អធិ រាយថា បាន្ដេ់ អន កចដេដេ់ ប្ពមលដ្ឋយមគគ ៤ ន្ិ ង្អន កចដេដេ់ ប្ពមលដ្ឋយ
ផេ ៤ ន្ុ ោះឯង្ ។
រទថា អាហុ លន្លយា ជ្ជអន កគួ រដេ់ វតថ ចុ ដេលគគរបីនាម
ំ ករូ ជ្ជ លសច្កតី ថា វតថ ុចដេ
លគគរបីនាំមករូ ជ្ជន្ូ វរុ គគេចដេគួ ររូ ជ្ជ លោកលៅថា “អាហុ ន្ៈ” បាន្ដេ់ រច្ច័ យ៤ ន្ុ ោះឯង្
ប្ពោះសង្ឃន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា អាហុ លន្លយា អន កគួ រដេ់ វតថ ចុ ដេលគគរបីនាម
ំ ករូ ជ្ជ លប្ោោះលធវើ
អាន្ិ សង្សឲ្យលកើ តលប្ច្ើ ន្ដេ់ អន កចដេនាំមករូ ជ្ជលនាោះ ។
រទថា បាហុ លន្លយា ជ្ជអន កគួ រដេ់ វតថ ចុ ដេលគគរបីនាម
ំ ករូ ជ្ជមុ ន្ លសច្កតី ថា វតថ ុ
ចដេប្រណីត ចដេប្រលសើ រ ចដេលគលប្ជើ សលរើ សលហើ យកន ុង្ការចដេន្ឹ ង្នាំលៅរូ ជ្ជអន ក
ចដេគួ ររូ ជ្ជមុ ន្អន កដនទ លឈាមោះថា “បាហុ ន្ៈ”, ប្ពោះសង្ឃលនាោះន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា ជ្ជអន កចដេ
គួ រដេ់ វតថ ុចដេលឈាមោះថា “បាហុ ន្ៈ” លនាោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ របាន្លឈាមោះថា បាហុ លន្លយា អន កគួ រដេ់ វតថ ចុ ដេលគគរបីនាម
ំ ករូ ជ្ជមុ ន្ លប្ោោះថាលោកន្ុ ោះឯង្ គួ រដេ់ ការចដេ
ន្រណ្ហៗ ន្ឹ ង្ន្ឹ កដេ់ មុ ន្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអន កមាន្គុ ណវិ លសស ។
រទថា ទកខិ លណលយា ជ្ជអន កគួ រដេ់ ទកខិ ណ្ហទាន្ លសច្កតី ថា ទាន្ចដេរុ គគេឲ្យលប្ោោះ
លជឿន្ូ វលោកខាង្មុ ខ លហើ យប្បារពធ អាន្ិ សង្សចដេគរបីបាន្ទទួ េកន ុង្លោកខាង្មុ ខ លឈាមោះ
ថា “ទកខិ ណ្ហ” ប្ពោះសង្ឃន្ុ ោះឯង្ គួ រដេ់ ទាន្ចដេលឈាមោះថា ទកខិ ណ្ហលនាោះ លប្ោោះថា ទាន្ចដេ
រុ គគេឲ្យលហើ យដេ់ សង្ឃ

រចមង្លធវើ អាន្ិ សង្សឲ្យលកើ តជ្ជរ់ តគានលៅលប្ច្ើ ន្េពជ្ជតិ

លហតុ លនាោះ លោកលទើ របាន្លឈាមោះថា ទកខិ លណលយា អន កគួ រដេ់ ទកខិ ណ្ហទាន្ ។

លប្ោោះ
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រទថា អញ្ា េិករណីលោ ជ្ជអន កគួ រដេ់ ការលធវើ អញ្ា េិកមម លសច្កតី ថា ប្ពោះសង្ឃន្ុ ោះឯង្
ជ្ជអន កគួ រដេ់ ការលធវើ អញ្ា េិកមម គឺ ការប្ការសំ ពោះ លប្ោោះលហតុ ចដេជ្ជអន កសលប្មច្គុ ណ
វិ លសស គួ រដេ់ ការប្ការសំ ពោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថាជ្ជ អញ្ា េិករណីលោ អន កគួ រ
ដេ់ ការលធវើ អញ្ា េិកមម ។
រទថា

អន្ុ តតរំ

រុ ញ្ាលកខ តតំ

លោកសស

ជ្ជចប្សរុ ណយដ៏ ប្រលសើ រររស់សតវ លោក

លសច្កតី ថា ប្ពោះសង្ឃន្ុ ោះឯង្ ជ្ជលខតត គឺ ជ្ជចប្ស ទី សារលប្ោោះពូ ជ គឺ រុ ណយដ៏ ប្រលសើ រររស់សតវ
លោក លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ច្ិ តត សនាតន្ររស់លោកប្បាសច្ឆកកិ លេស ចដេជ្ជឧរសគគ រារាំង្
លសច្កតី ច្លប្មើ ន្នន្ពូ ជ គឺ រុ ណយ ជ្ជលហតុ ឲ្យពូ ជ គឺ រុ ណយទាំង្ឡាយចដេសតវ លោកសារលប្ោោះទុ កកន ុង្លោក ដេ់ ន្ូ វលសច្កតី ច្លប្មើ ន្េូ តោស់ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លោកទាំង្លនាោះលទើ រ
បាន្លឈាមោះថា អន្ុ តតរំ រុ ញ្ាលកខ តតំ លោកសស ជ្ជចប្សរុ ណយដ៏ ប្រលសើ រររស់សតវ លោក ។
ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វប្ពោះសង្ឃគុ ណ ៩ រទទាំង្លន្ោះ លឈាមោះថា សង្ាន្ុ សសតិ ។
ច្ំ ចណក ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វសី េគុ ណររស់ខលួន្ចដេររិ សុទធ លប្ោោះភាពជ្ជសី េ
ចដេមិ ន្ដ្ឋច្់ ជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា សី ោន្ុ សសតិ ។
គរបីប្ជ្ជរថា លឈាមោះថា ភាពជ្ជសី េចដេមិ ន្ដ្ឋច្់ ជ្ជលដើ ម បាន្ដេ់

ភាពជ្ជសី េ

ចដេមិ ន្ដ្ឋច្់ មិ ន្ធល ុោះ មិ ន្ពោេ មិ ន្ពប្ពុស ជ្ជសី េរួ ច្ខលួន្ (មិ ន្ជ្ជខ្ត
ុ ំ ណ្ហ
ា ) ចដេវិ ញ្ាូជន្
សរលសើ រ មិ ន្មាន្តណ្ហ
ា ន្ិ ង្ទិ ដាិ រ៉ា ោះោេ់ បាន្ ជ្ជសី េប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីសមាធិ ។
លសច្កតី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “រុ ន្ ច្ររំ មហានាម អរិ យសាវលកា
អតត លនា សី ោន្ិ អន្ុ សសរតិ អខណ្ហ
ឌ ន្ិ អច្ាិ ទារន្ិ អសពោន្ិ អកមាមសាន្ិ េុ ជិ សាន្ិ វិ ញ្ារ
ុ បសដ្ឋាន្ិ អររាមដ្ឋាន្ិ សមាធិ សំវតត ន្ិ កាន្ិ ”(១) ចប្រថា “មានេមហានាម អរិ យសាវ័ ករចមង្រឭក
លរឿយៗ ន្ូ វសី េររស់ខលួន្ ចដេជ្ជសី េមិ ន្ដ្ឋច្់ មិ ន្ធល ុោះ មិ ន្ពោេ មិ ន្ពប្ពុសជ្ជសី េរួ ច្ -

(១)

រិ .៤៦ ទំ .១៥
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ខលួន្ (មិ ន្ជ្ជខ្ត
ុ ំ ណ្ហ
ា ) ចដេវិ ញ្ាូជន្សរលសើ រ ចដេន្រណ្ហមួ យ តិ ោះលដៀេមិ ន្បាន្ ជ្ជសី េ
ប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីសមាធិ ” ដូ លច្ន ោះ ។
រណ្ហ
ែ រទទាំង្លនាោះ រទថា អខណ្ហ
ឌ ន្ិ មិ ន្ដ្ឋច្់ បាន្ដេ់ ជ្ជសី េចដេមាន្សិ កាខរទ
ខាង្លដើ មៗ ឬខាង្ច្ុ ង្ៗ មិ ន្ដ្ឋច្់ លសច្កតី ថា ន្ឹ ង្ដ្ឋច្់ លៅដូ ច្ជ្ជសំ ពត់ ចដេដ្ឋច្់ ប្តង្់ជ្ជយ
ដូ លច្ឆនោះ ក៏ លទ ។
រទថា អច្ាិ ទារន្ិ មិ ន្ធល ោះុ បាន្ដេ់ ជ្ជសី េចដេមាន្សិ កាខរទកណ្ហ
ត េៗ មិ ន្ធល ុោះ គឺ មិ ន្
ដ្ឋច្់ ន្ុ ោះឯង្ លសច្កតី ថា ន្ឹ ង្ដ្ឋច្់ លៅដូ ច្សំ ពត់ ចដេដ្ឋច្់ ប្តង្់កណ្ហ
ត េផ្លរំង្ ដូ លច្ឆនោះក៏ លទ ។
រទថា អសពោន្ិ មិ ន្ពោេ បាន្ដេ់ ជ្ជសី េចដេមាន្សិ កាខរទមិ ន្ពោេ គឺ មិ ន្
ដ្ឋច្់ ជ្ជពួ កៗ ពួ កមួ យៗ ២ - ៣ សិ កាខរទ ្លស់គានលៅ លសច្កតី ថា ពោេដូ ច្ជ្ជលមលគាចដេ
ពោេលដ្ឋយផ្លរំង្ពណ៌លផសង្ៗ គាន ដូ ច្ជ្ជមាន្ពណ៌លមម្លស់សជ្ជលដើ ម ចដេលកើ តលឡើង្ប្តង្់
លោោះខលោះ ប្តង្់ខនង្ខលោះជ្ជលដើ ម ដូ លច្ឆនោះក៏ លទ ។
រទថា អកមាមសាន្ិ មិ ន្ពប្ពុស បាន្ដេ់ ជ្ជសី េចដេមាន្សិ កាខរទមិ ន្ពប្ពុស គឺ មាន្
សិ កាខរទមិ ន្ដ្ឋច្់ ជ្ជច្លនាលោះ ៗ លសច្កតី ថា ន្ឹ ង្ពប្ពុសដូ ច្ជ្ជលមលគាចដេពប្ពុស គឺ ប្សលមក
ប្សមក លដ្ឋយពណ៌លផសង្ៗ គានោសលពញទាំង្ខលួន្ ដូ លច្ឆនោះក៏ លទ ។
រទថា េុ ជិ សាន្ិ ជ្ជសី េរួច្ខលន្
ួ (មិ ន្ជ្ជខ្ត
ុ ំ ណ្ហ
ា ) បាន្ដេ់ ជ្ជសី េចដេមិ ន្ជ្ជទាសៈ
ររស់តណ្ហ
ា (តណ្ហ
ា លប្រើ ឲ្យរកា) ។
រទថា វិ ញ្ារ
ុ បសដ្ឋាន្ិ ចដេវិ ញ្ាជ
ូ ន្សរលសើ រ បាន្ដេ់ ជ្ជសី េចដេរណឌិតទាំង្ឡាយ
មាន្ប្ពោះពុ ទធជ្ជលដើ ម សរលសើ រ ។
រទថា អររាមដ្ឋាន្ិ ចដេរុ គគេណ្ហមួ យ តិ ោះលដៀេមិ ន្បាន្ បាន្ដេ់ ជ្ជសី េចដេ
ន្រណ្ហៗ លមើ េ្យមិ ន្បាន្ថា “លន្ោះ ជ្ជលសច្កែី ខូច្ខាតនន្សី េររស់លោក, សី េកន ង្
ុ
សិ កាខរទលន្ោះររស់លោកមិ ន្ររិ សុទធ ” ជ្ជលដើ ម ។
រទថា សមាធិ សំវតត ន្ិ កាន្ិ ជ្ជសី េប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីសមាធិ បាន្ដេ់ ជ្ជសី េចដេ
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ជ្ជរច្ច័ យដេ់ គុ ណវិ លសសចដេខពស់ៗលឡើង្លៅ គឺ សមាធិ មាន្ឧរច្ឆរសមាធិ ន្ិ ង្អរបនា
សមាធិ លសច្កតី ថា ញុំង្សមាធិ ទាំង្លនាោះ ចដេមិ ន្ទាន្់ លកើ តឲ្យលកើ តលឡើ ង្ ន្ិ ង្ចដេលកើ ត
លឡើង្លហើ យឲ្យច្លប្មើ ន្នប្កចេង្លឡើង្ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ការរឭកលរឿយ ៗ ន្ូ វសី េគុ ណររស់ខលួន្ មាន្ភាពជ្ជសី េចដេមិ ន្ដ្ឋច្់ ជ្ជលដើ មតាម
ប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ លឈាមោះថា សី ោន្ុ សសតិ ។
ច្ំ ចណក ការរឭកលរឿយ ៗ

ន្ូ វច្ឆគៈគុ ណររស់ខលួន្ មាន្ភាពជ្ជអន កប្បាសច្ឆក

លសច្កតី កំណ្ហញ់ចដេជ្ជមន្រិ េលៅប្គរ់ ប្គង្ផរ ោះជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា ច្ឆគាន្ុ សសតិ ។
លសច្កតី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “រុ ន្ ច្ររំ មហានាម អរិ យសាវលកា
អតត លនា ច្ឆគំ អន្ុ សសរតិ ។លរ។ វិ គតមលច្ា លរន្ លច្តសា អគារំ អជាវសាមិ មុ តតច្ឆលគា
រយតបាណិ

លវាសសគគ រលតា

ោច្លោលគា

ទាន្សំ វិភាគរលតា”(១)

លសច្កតី លពញចប្រថា

“មានេមហានាម មួ យលទៀត អរិ យសាវ័ ករឭកលរឿយៗ ន្ូ វច្ឆគៈររស់ខលួន្ថា ឱហន អាតាមអញ
លពញជ្ជមាន្ោេលហើ យ, ឱហន អតត ភាពជ្ជមន្ុ សសអាតាមអញលពញជ្ជបាន្េអ លហើ យ លប្ោោះ
កាេពួ កសតវ មាន្លសច្កែី កំណ្ហញ់ជ្ជមន្រិ េកំពុង្រួ ររឹ ត

អាតាមអញមាន្ច្ិ តតប្បាសច្ឆក

លសច្កែី កំណ្ហញ់ជ្ជមន្រិ េ ជ្ជអន កមាន្ការេោះផុ តលហើ យ មាន្នដោង្សាអតលហើ យ លប្តកអរ
កន ុង្ការេោះរង្់ ជ្ជរុ គគេគួ រលគសូ ម លប្តកអរកន ុង្ការចច្កទាន្ លៅប្គរ់ ប្គង្ផរ ោះ ” ។
គរបីប្ជ្ជរអតាថធិ រាយកន ុង្រទទាំង្លន្ោះ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
រទថា វិ គតមលច្ា លរន្ លច្តសា អគារំ អជាវសាមិ អាតាមអញមាន្ច្ិ តតប្បាសច្ឆក
លសច្កតី កណ្ហ
ំ
ញ់ជ្ជមន្រិ េ

លៅប្គរ់ ប្គង្ផរ ោះ

បាន្ដេ់

ជ្ជអន កមាន្ច្ិ តត ប្បាសច្ឆកលសច្កតី

កំណ្ហញ់ ចដេជ្ជមន្រិ េ លប្ោោះលធវើ លសច្កតី លៅហម ង្ដេ់ ច្ិ តត លៅប្គរ់ ប្គង្ផរ ោះ លសច្កតី ថា ជ្ជ
អន កលៅប្គរ់ ប្គង្ផរ ោះ លដ្ឋយមាន្ច្ិ តតប្បាសច្ឆកលសច្កតី កំណ្ហញ់កនុង្សមបតតិ ទាំង្ឡាយ ។

(១)
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រទថា មុ តតច្ឆលគា ជ្ជអន កមាន្ការេោះផុ តលហើ យ គឺ ជ្ជអន កេោះបាន្ មិ ន្ជ្ជរ់ ជំោក់ បាន្
ដេ់ មិ ន្មាន្ច្ិ តតតាមហួ ង្ចហង្កន ុង្វតថ ុចដេបាន្េោះលៅលហើ យលនាោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លកើ តការ
សាតយកន ុង្លពេជ្ជខាង្លប្កាយជ្ជលដើ ម ។
រទថា រយតបាណិ មាន្នដោង្សាអតលហើ យ គឺ មាន្បាតនដចដេោង្ជប្មោះសាអត ស
ពវ ៗកាេ

លដើ មបីលសច្កតី ប្ពមកន ុង្ការន្ឹ ង្ប្រគេ់ រច្ច័ យលទយយធម៌ ដេ់ រដិ គាគហកៈ

ោ៉ាង្

លគារព ។
រទថា លវាសសគគ រលតា លប្តកអរកន ង្
ុ ការេោះរង្់ គឺ លប្តកអរកន ុង្ការប្រករការេោះរង្់ជ្ជ
ប្រច្ឆំ ប្ពមន្ឹ ង្េោះរង្់សពវ ៗកាេ ។
រទថា ោច្លោលគា ជ្ជរុ គគេគួ រលគសូ ម គឺ លប្ោោះលហតុ ចដេជ្ជអន កលប្តកអរកន ុង្
ការេោះរង្់ជ្ជប្រប្កតី ន្ុ ោះឯង្ លទើ រជ្ជអន កគួ រកន ុង្ការចដេអន កដនទសូ ម លប្ោោះលគដឹ ង្ថា “កាេ
លរើ អាតាមអញសូ ម អន កលន្ោះន្ឹ ង្លប្តកអរឲ្យដេ់ អាតាមអញ” ដូ លច្ន ោះ ។
រទថា ទាន្សំ វិភាគរលតា លប្តកអរកន ង្
ុ ការចច្កទាន្ លសច្កតី ថា មិ ន្ចមន្លប្តកអរកន ុង្
ការឲ្យររស់ណ្ហមួ យសុ ទធ ៗ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះលទ សូ មបីចតររស់ចដេខលួន្លរៀរន្ឹ ង្ររិ លភាគ (លប្រើ
ប្បាស់) លដ្ឋយខលួន្ឯង្ ក៏ លប្តកអរន្ឹ ង្ចច្ករំចេកដេ់ អន កចដេប្តូវការ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ការរឭកលរឿយ ៗ ន្ូ វច្ឆគៈគុ ណ មាន្ប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះ លឈាមោះថា ច្ឆគាន្ុ សសតិ ។
ច្ំ ចណក ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វគុ ណមាន្សទាធជ្ជលដើ មររស់ខលួន្ លដ្ឋយតាំង្លទវតាទុ ក
កន ុង្ឋាន្ៈជ្ជទី អាង្ លឈាមោះថា លទវតាន្ុ សសតិ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “រុ ន្ ច្ររំ មហានាម
អរិ យសាវលកា លទវតាន្ុ សសតឹ ភាលវតិ សន្តិ លទវា ច្ឆតុ មម ហារាជិ កា ។លរ។ តា លទវតា ឥលតា

ច្ុ

តា តតថ រ
ូ រនាន មយា ំ រិ តថារូ បា រញ្ញា សំ វិជាតិ”(១) លសច្កតី លពញចប្រថា “មានេមហានាម មួ យ
វិ ញលទៀត អរិ យសាវ័ កច្លប្មើ ន្ន្ូ វលទវតាន្ុ សសតិ ថា លទវតាទាំង្ឡាយជ្ជន្់ ច្ឆតុ មម ហារាជិ កាក៏

(១)
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មាន្, លទវតាទាំង្ឡាយជ្ជន្់ តាវតឹ ង្សក៏ មាន្ ។េ។ លទវតាទាំង្ឡាយជ្ជន្់ ប្ពហម កាយិ កៈក៏ មាន្,
លទវតាទាំង្ឡាយខពស់ជ្ជង្លនាោះក៏ មាន្, លទវតាទាំង្លនាោះប្រករលដ្ឋយសទាធ មាន្សភាពោ៉ាង្
ណ្ហ... លដ្ឋយសី េមាន្សភាពោ៉ាង្ណ្ហ... លដ្ឋយសុ តៈមាន្សភាពោ៉ាង្ណ្ហ... លដ្ឋយច្ឆគៈ
មាន្សភាពោ៉ាង្ណ្ហ... លដ្ឋយរញ្ញាមាន្សភាពោ៉ាង្ណ្ហ េុ ោះច្យុតច្ឆកលោកលន្ោះលហើ យ លៅ
លកើ តកន ុង្ទី លនាោះ រញ្ញាររស់អាតាមអញចដេមាន្សភាពោ៉ាង្លនាោះក៏ មាន្” ដូ លច្ន ោះ ។ អធិ រាយ
ថា លទវតាទាំង្លនាោះ បាន្ច្ូ េដេ់ លហើ យន្ូ វភាពជ្ជលទវតាជ្ជន្់ លនាោះៗ លប្ោោះលហតុ គឺ ការដេ់
ប្ពមលដ្ឋយគុ ណ គឺ សទាធ សី េ សុ តៈ ច្ឆគៈ រញ្ញា ចររណ្ហ គឺ ប្រលសើ រ គួ រលេើ កតលមកើ ង្ប្តឹ ម
ណ្ហ គុ ណមាន្សទាធជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះ ក៏ មាន្កន ុង្ខលួន្អាតាមអញដូ លច្ន ោះ ។
ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វគុ ណមាន្សទាធជ្ជលដើ មររស់ខលួន្ លដ្ឋយលេើ កលទវតាជ្ជទី អាង្ គឺ
អាង្ដេ់ លទវតា ដូ ច្លោេមកលន្ោះ លឈាមោះថា លទវតាន្ុ សសតិ ។
ច្ំ ចណក ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វគុ ណររស់ប្ពោះន្ិ ោវន្ ចដេជ្ជទី សង រ់ ទុ កខ ទាំង្ពួ ង្ លឈាមោះ
ថា ឧរសមាន្ុ សសតិ បាន្ដេ់ ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វគុ ណមាន្ភាពជ្ជធម៌ ចដេអស់ន្ូ វលសច្កែី
ប្សវឹ ង្ជ្ជលដើ ម ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “ោវតា េិ កខ លវ ធមាម សង្ខតា វា អសង្ខតា វា

វិ

រាលគា លតសំ អគគ មកាខយតិ យទិ ទំ មទន្ិ មមទលនា រិ បាសវិ ន្លោ អាេយសមុ គាលតា វដត រ
ូ -លច្ា
លទា តណាកខ លោ វិ រាលគា ន្ិ លរាលធា ន្ិ ោវន្ំ”(១) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយធម៌ ទាំង្រ៉ាុ នាមន្ ជ្ជ
សង្ខតធម៌ កតី អសង្ខតធម៌ កតី វិ រាគធម៌ ប្បាកដជ្ជប្រលសើ រជ្ជង្ធម៌ ទាំង្លនាោះ លប្ោោះថាវិ រាគធម៌
លន្ោះជ្ជធម៌ សប្មារ់ រលនាររង្់ន្ូវលសច្កែី ប្សវឹ ង្ ជ្ជធម៌ កមាចត់ រង្់ន្ូវលសច្កែី លប្សកឃាលន្ ជ្ជ
ធម៌ អាច្ដកន្ូ វលសច្កែី អាេ័ យ ជ្ជធម៌ ផ្លែច្់ រង្់ន្ូវវដត ៈ ជ្ជធម៌ អស់លៅនន្តណ្ហ
ា ជ្ជធម៌ ប្បាស
ច្ឆកតលប្មក ជ្ជធម៌ រេ
ំ ត់ តណ្ហ
ា ជ្ជធម៌ មិន្មាន្លប្គឿង្ច្ឆក់ ចប្សោះ” ដូ លច្ន ោះ ។
ប្ពោះន្ិ ោវន្ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា វិ រាគធម៌ លប្ោោះជ្ជធម៌ ចដេប្បាសច្ឆកតលប្មក ឬលប្ោោះ

(១)
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ជ្ជទី ប្បាសច្ឆករាគៈ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត ឧរសមគុ ណទាំង្លនាោះ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរអធិ រាយ តាមេំ ដ្ឋរ់ រទោ៉ាង្
លន្ោះថា ៖
រទថា មទន្ិ មមទលនា ជ្ជធម៌ រលនាររង្់ន្ូវលសច្កែី ប្សវឹ ង្ លសច្កតី ថា ប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា
ជ្ជធម៌ រលនាររង្់ន្ូវលសច្កែី ប្សវឹ ង្ លប្ោោះភាវៈនន្លសច្កតី ប្សវឹ ង្ទាំង្ឡាយ មាន្លសច្កតី ប្សវឹ ង្
កន ុង្ភាពជ្ជប្រុសជ្ជលដើ ម មកដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្លនាោះលហើ យក៏ អស់លៅ គឺ ឈរ់ ប្សវឹ ង្ បាន្ដេ់
វិ នាសលៅ ។
រទថា រិ បាសវិ ន្លោ ជ្ជធម៌ កមាចត់ រង្់ន្ូវលសច្កែី លប្សកឃាលន្ លសច្កតី ថា ប្ពោះន្ិ ោវន្
លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ កមាចត់ រង្់ន្ូវលសច្កែី លប្សកឃាលន្ លប្ោោះលសច្កតី លប្សកឃាលន្ គឺ លសច្កតី
ប្បាថាន មកដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្លនាោះលហើ យ ក៏ រចមង្ប្តូវកមាចត់ លៅ គឺ ដេ់ ន្ូ វការតាំង្លៅមិ ន្បាន្ ។
រទថា អាេយសមុ គាលតា ជ្ជធម៌ អាច្ដកន្ូ វលសច្កែី អាេ័ យ លសច្កតី ថា អាេ័ យ គឺ
កាមគុ ណ ៥ មកដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្លហើ យ ក៏ រចមង្ដេ់ ន្ូ វការដកលច្ញបាន្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
ប្ពោះន្ិ ោវន្លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ជ្ជធម៌ អាច្ដកន្ូ វលសច្កែី អាេ័ យ អធិ រាយថា ជ្ជទី ដកន្ូ វ
លសច្កតី លប្តកអរកន ុង្កាមគុ ណ ៥ ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រគរបីប្ជ្ជរថា ោកយថា “ជ្ជធម៌
អាច្ដកន្ូ វលសច្កែី អាេ័ យ” លន្ោះប្តឹ មចតជ្ជន្ិ សសយលវាហារ លោេដេ់ អាេ័ យ គឺ កាមគុ ណចដេជ្ជទី អាប្ស័ យនន្លសច្កតី លប្តកអរន្ុ ោះឯង្ ។
រទថា វដត រ
ូ លច្ា លទា ជ្ជធម៌ ផ្លែច្់ រង្់ន្ូវវដត ៈ លសច្កតី ថា ប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ ផ្លែច្់
រង្់ន្ូវវដត ៈ លប្ោោះវដត ៈចដេមាន្េូ មិ ៣ មកដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្លហើ យ ក៏ រចមង្ប្តូវកាត់ ផ្លតច្់ លៅ ។
រទថា តណាកខ លោ ជ្ជធម៌ អស់លៅនន្តណ្ហ
ា លសច្កតី ថា ប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ អស់
លៅនន្តណ្ហ
ា លប្ោោះតណ្ហ
ា មកដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្លនាោះលហើ យ ក៏ រចមង្ដេ់ ន្ូ វការអស់លៅ ។
រទថា ន្ិ លរាលធា ជ្ជធម៌ រេ
ំ ត់ តណ្ហ
ា លសច្កតី ថា ប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា ជ្ជធម៌ រេ
ំ ត់ តណ្ហ
ា
លប្ោោះតណ្ហ
ា មកដេ់ ប្ពោះន្ិ ោវន្លនាោះលហើ យ ក៏ ដេ់ ន្ូ វការរេត់ លៅ មួ យវិ ញលទៀត វដត ៈចដេ
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មាន្េូ មិ ៣ លោកលៅថា “លរាធៈ គុ ក” លប្ោោះជ្ជទី ដ្ឋក់ ជ្ជទី ឃុ ំ ឃាំង្សតវ ទាំង្ឡាយ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ឲ្យវិ េវេ់ ដចដេៗ លដ្ឋយជ្ជតិ ជរា មរណៈជ្ជលដើ ម ប្ពោះន្ិ ោវន្ លឈាមោះថា ន្ិ លរាធៈ
លប្ោោះជ្ជទី លច្ញច្ឆកលរាធៈ គឺ វដត ៈលនាោះ ។
រទថា ន្ិ ោវន្ំ ជ្ជធម៌ មិន្មាន្លប្គឿង្ច្ឆក់ ចប្សោះ គឺ ជ្ជទី លច្ញច្ឆកវាន្ៈ លោេគឺ កិ លេស
ចដេជ្ជលប្គឿង្ច្ឆក់ ចប្សោះឲ្យជ្ជរ់ ន្ឹ ង្េពតូ ច្េពធំ លនាោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វឧរសមគុ ណ (គុ ណប្ពោះន្ិ ោវន្) មាន្ភាពជ្ជធម៌ ចដេអស់ន្ូ វ
លសច្កែី ប្សវឹ ង្ជ្ជលដើ ម ដូ ច្លោេមកលន្ោះ លឈាមោះថា ឧរសមាន្ុ សសតិ ។
ច្ំ ចណក

ការរឭកលរឿយៗ

ន្ូ វមរណៈ

គឺ លសច្កតី សាលរ់

ចដេជ្ជការដ្ឋច្់ ចខសនន្

ជី វិតិគន្រិ យ លដ្ឋយសលង្ខរលដ្ឋយន្័ យថា “មរណំ េវិ សសតិ ជី វិតិគន្រិ យំ ឧរច្ាិ ជាិសសតិ លសច្កែី
សាលរ់ ន្ឹ ង្មាន្ ជី វិតិគន្រិ យន្ឹ ង្ដ្ឋច្់ ”(១) ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ឬលដ្ឋយពិ សាែរ លដ្ឋយន្័ យថា “វធករច្ច រ
ុ បដ្ឋាន្លតា លដ្ឋយលសច្កតី សាលរ់ មាន្អាការប្បាកដដូ ច្លពជឈឃាត (អន ក្រដ្ឋវកន ុង្ទី ជិ ត)”
ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា មរណ្ហន្ុ សសតិ ។ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ពិសាតរតាមចដេលោក
លោេទុ កកន ុង្វិ សុទធិ មគគ ន្ុ ោះឯង្ ។
ច្ំ ចណក សតិ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្លកាដ្ឋាសៈ (ច្ំ ចណកនន្កាយ មាន្សក់ ជ្ជលដើ ម)
លឈាមោះថា កាយគតាសតិ បាន្ដេ់ ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វលកាដ្ឋាសៈ ៣២ មាន្សក់ ជ្ជលដើ ម
ចដេជ្ជរដិ កូេលដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ពណ៌ សណ្ហ
ា ន្ កលិ ន្ រច្ច័ យចដេអាប្ស័ យលកើ ត ន្ិ ង្ឱកាស
(ទី តាំង្លៅ) លសច្កតី លន្ោះ សមដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា ៖ “រុ ន្ ច្ររំ េិ កខ លវ េិ កខ ុ ឥមលមវ
កាយំ ឧទធ ំ បាទតោ”(២) ជ្ជលដើ ម លសច្កតី លពញចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ លៅមាន្ធម៌ មួយ
លទៀត េិ កខ ុរចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហកាយលន្ោះឯង្ ខាង្លេើ តាំង្អំ ពីបាទលជើ ង្លឡើង្លៅ ខាង្លប្កាម តាំង្
អំ ពីច្ុង្សក់ ច្ុ ោះមក ចដេមាន្ចសបករិ ទបាំង្ជុ ំ វិញ លពញលៅលដ្ឋយវតថ ុមិន្សាអតមាន្ប្រការ

(១)

វិសុទធិ មគគ មរណ្ហន្ុ សសតិ កថា, (២) ទី . មហា.រិ .១៧ ទំ .២៥២
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លផសង្ៗ ដូ លច្ន ោះថា កន ុង្កាយលន្ោះមាន្ សក់ លរាម ប្កច្ក លធម ញ ចសបក សាច្់ សរនស ឆអឹ ង្ ខួរ កន ុង្ឆអឹ ង្ ទាច្ លរោះដូ ង្ លថលើ ម វាវ ប្កពោះ សួ ត លោោះលវៀន្ធំ លោោះលវៀន្តូ ច្ អាហារថមី អាហារច្ឆស់
ប្រមាត់ លសល សម ខរុោះ ឈាម លញើស ខាលញ់ខារ់ ទឹ កចេន ក ខាលញ់រាវ ទឹ កមាត់ ទឹ កសំ លបារ ទឹ ករំអិេ
ទឹ កមូ ប្ត” ដូ លច្ន ោះ កន ុង្ប្ពោះបាេី មិ ន្បាន្ប្តាស់ មតថ េុ ង្គ ំ ខួរកន ង្
ុ កាេ ទុ ក គរបីប្ជ្ជរថា ខួរកន ុង្
កាេលនាោះ ជ្ជការចដេប្ទង្់ប្តាស់សលគ្គោះលហើ យលដ្ឋយោកយថា ខួរកន ុង្ឆអឹ ង្ន្ុ ោះឯង្ ។
ការរឭកលរឿយៗ ន្ូ វលកាដ្ឋាសៈ ៣២ ោ៉ាង្ ចដេជ្ជរដិ កូេទាំង្លន្ោះ ន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា
កាយគតាសតិ ចដេរំ ណង្យកកន ុង្ទី លន្ោះ ។
អាន្ៈផង្ អបាន្ៈផង្ លឈាមោះថា អានាបាន្ៈ បាន្ដេ់ ខយេ់ ដលង្ាើមច្ូ េន្ិ ង្ខយេ់ ដលង្ាើម
លច្ញ សតិ ចដេមាន្ អានាបាន្ៈ លនាោះជ្ជអារមម ណ៍ លឈាមោះថា អានាបាន្សសតិ បាន្ដេ់ សតិ
ចដេរឭកខយេ់ ដលង្ាើមច្ូ េន្ិ ង្ខយេ់ ដលង្ាើមលច្ញ ចដេរ៉ា ោះខររ់ប្តង្់ច្ុង្ប្ច្មុ ោះ ឬប្តង្់រឹមររូ រ
មាត់ លេើ សតិ លនាោះ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅប្ពមជ្ជមួ យការដឹ ង្ន្ូ វខយេ់ ថាជ្ជខយេ់ ដលង្ាើមច្ូ េចវង្
ថាជ្ជខយេ់ ដលង្ាើមលច្ញចវង្ ន្ិ ង្ថាជ្ជខយេ់ ដលង្ាើមច្ូ េខលី ថាជ្ជខយេ់ ដលង្ាើមលច្ញខលីជ្ជលដើ ម
តាមប្ពោះបាេី ថា “ទី ឃំ វា អសសសលនាត ទី ឃំ អសសសាមី តិ រជ្ជនាតិ ” (១) ចប្រថា “កាេដក
ដលង្ាើមច្ូ េចវង្ ក៏ ដឹង្ច្ាស់ថាដកដលង្ាើមច្ូ េចវង្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
លសច្កតី នន្ប្ពោះបាេី ចដេទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ច្តុ កក ៈដំ រូង្
ដ្ឋាន្ គរបីប្ជ្ជរទី មកកន ុង្ មហាសតិ របដ្ឋាន្សូ ប្ត

(២)

ចដេជ្ជកាោន្ុ រសសនាសតិ រប-

ន្ិ ង្ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ច្តុ កក ៈ ទាំង្ ៤ ន្ុ ោះឯង្

ចដេជ្ជសតិ របដ្ឋាន្ទាំង្ ៤ គរបីប្ជ្ជរលសច្កតី តាមចដេមកលហើ យកន ុង្ ឯកធមម សូប្ត(៣)
ន្ុ ោះឯង្ ច្ំ ចណក វិ ធីច្លប្មើ ន្លដ្ឋយពិ សាតរ គរបីប្ជ្ជរតាមចដេលោកពណ៌នាទុ កកន ុង្គមពី រ
វិ សុទធិ មគគ ន្ុ ោះឯង្ ។

(១) ទី .

មហា.រិ .១៧ ទំ .២៤៦, (២) ទី . មហា.រិ .១៧ ទំ .២៤៤, (៣) សំ . មហា.រិ ៣៩ ទំ .៥
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អធិ រាយប្ពហម វិហារ ៤
ោកយថា លមតាត មាន្វច្ន្តថ ថា មិ ជាតិ សិ ន្ិ យាតី តិ លមតាត ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា លមតាត លប្ោោះ
មាន្អតថ ថា ប្សឡាញ់ គឺ រារ់ អាន្ ។ មួ យវិ ញលទៀត មិ លតត សុ េវាតិ លមតាត លឈាមោះថា លមតាត លប្ោោះ
មាន្អតថ ថា មាន្កន ុង្មិ តតទាំង្ឡាយ ។
លមតាតលនាោះ មាន្ការរល្អន្ន្ូ វប្រលោជន្៍ ន្ិ ង្លសច្កតី សុខច្ូ េលៅដេ់ សតវ ទាំង្ឡាយ
ជ្ជេកខ ណៈ បាន្ដេ់ អលទាសលច្តសិ ក ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការោ៉ាង្លន្ោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
ោកយថា ករុ ណ្ហ មាន្វច្ន្តថ ៈថា ររទុ លកខ សតិ សាធូ ន្ំ កមបន្ំ កលរាតី តិ ករុ ណ្ហ
ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា ករុ ណ្ហ លប្ោោះមាន្អតថ ថា កាេទុ កខ ររស់អន កដនទមាន្ រចមង្លធវើ ន្ូវ
លសច្កតី ញរ់ ញ័រ (នន្ច្ិ តត ) ដេ់ សាធុ ជន្ ។
ករុ ណ្ហលនាោះ មាន្លសច្កតី ប្បាថានន្ឹ ង្កមាចត់ ន្ូ វទុ កខ ររស់អន កដនទ ជ្ជេកខ ណៈ ។
ោកយថា មុ ទិតា មាន្វច្ន្តថ ថា លមាទន្តិ តាយ តំ សមង្គិលនាតិ មុ ទិតា សតវ ទាំង្ឡាយអន ក
ដេ់ ប្ពមលដ្ឋយធមម ជ្ជតិ លនាោះ

រចមង្លប្តកអរលប្ោោះធមម ជ្ជតិ លនាោះ

លប្ោោះលហតុ លនាោះ

ធមម ជ្ជតិ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា មុ ទិតា (ធមម ជ្ជតិ ជ្ជលហតុ ឲ្យសតវ លប្តកអរ) ។
មុ ទិតាលនាោះ មាន្លសច្កតី លប្តកអរកន ុង្សមបតតិ ររស់អន កដនទ ជ្ជេកខ ណៈ ករុ ណ្ហ ន្ិ ង្
មុ ទិតាលនាោះ មាន្សភាវៈដូ ច្លោេលហើ យកន ុង្លច្តសិ កសង្គ ហវិ ភាគ ររិ លច្ា ទទី ២ ន្ុ ោះឯង្ ។
ោកយថា ឧលរកាខ មាន្វច្ន្តថ ថា អលវរា លហាន្ត ត
ូ ិ អាទិ ពាបាររបហាលន្ន្ មជឈតត ភាវុ រគមលន្ន្ ច្ ឧលរកខ តីតិ ឧលរកាខ ធមម ជ្ជតិ លឈាមោះថា ឧលរកាខ លប្ោោះមាន្អតថ ថា ប្ពលង្ើយលដ្ឋយ
ការេោះលសច្កតី ខវេ់ខាវយ (នន្ច្ិ តត) ចដេប្រប្ពឹ តតលៅថា “ច្ូ រជ្ជអន កមិ ន្មាន្លពៀរលវរាច្ុ ោះ”
ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្លដ្ឋយការច្ូ េដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជកណ្ហ
ត េ។
ឧលរកាខលនាោះ មាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេជ្ជកណ្ហ
ត េកន ុង្ឥដ្ឋារមម ណ៍ ន្ិ ង្
អន្ិ ដ្ឋារមម ណ៍ជ្ជេកខ ណៈ លោេលដ្ឋយសភាវៈ បាន្ដេ់ តប្តមជឈតត តាលច្តសិ ក ចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការោ៉ាង្លន្ោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
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ធមម ជ្ជតិ ទាំង្ ៤ មាន្លមតាតជ្ជលដើ មលន្ោះ លឈាមោះថា អរបមញ្ញា លប្ោោះមាន្សតវ ចដេមិ ន្
មាន្ប្រមាណជ្ជអារមម ណ៍ ។ លឈាមោះថា ប្ពហម វិហារ លប្ោោះភាពជ្ជវិ ហារធម៌ (ធម៌ ជ្ជទី លៅ)
ដ៏ ប្រលសើ រទាំង្ឡាយ ។ គរបីប្ជ្ជរវិ ធីច្លប្មើ ន្អរបមញ្ញា ៤ លដ្ឋយពិ សាតរ តាមចដេលោក
លោេទុ កកន ុង្ វិ សុទធិ មគគ ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយសញ្ញា ១
ោកយថា សញ្ញា កន ង្
ុ ទី លន្ោះ សំ លៅយក អាហាលររដិ កូេសញ្ញា (លសច្កតី សមាគេ់ ថាជ្ជ
រដិ កូេកន ុង្អាហារ) រណឌិតគរបីប្ជ្ជរទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ោកយថា អាហារ មុ ន្ថា ធម៌ ទាំង្ឡាយ
លឈាមោះថា អាហារ លដ្ឋយអតថ ថា “នាំមក” បាន្ដេ់ រច្ច័ យពិ លសសចដេជ្ជលហតុ នាំមកន្ូ វ
ការលកើ តជ្ជរ់ តគានខាង្កន ុង្ មាន្ ៤ ោ៉ាង្ គឺ ៖
១. កពឡីការាហារ អាហារគឺ វតថ ុចដេរុ គគេលធវើ ឲ្យជ្ជពំន្ូតៗ លហើ យររិ លភាគ ។
២. ផសាហារ អាហារគឺ ផសសៈ ។
៣. មលនាសលញ្ច តនាហារ អាហារគឺ លច្តនាចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យច្ិ តត (ការច្ឆត់ ចច្ង្
ផល ូវច្ិ តត ) ។
៤. វិ ញ្ញាណ្ហហារ អាហារ គឺ វិ ញ្ញាណ (រដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ) ។
កពឡីការៈ វតថ ុចដេលធវើ ឲ្យជ្ជពំន្ូតៗ ជ្ជអាហារ លឈាមោះថា កពឡីការាហារ លប្ោោះនាំមក
ន្ូ វរូ រមាន្ឱជ្ជជ្ជគប្មរ់ ៨ (អវិ ន្ិលោាគរូ រ ៨ ចដេលកើ តពី អាហារ) ។
ច្ំ ចណក ផសសៈ ជ្ជអាហារ លឈាមោះថា ផសាហារ លប្ោោះនាំមកន្ូ វលវទនា ៣ ។
ច្ំ ចណក មលនាសលញ្ច តនា ជ្ជអាហារ លឈាមោះថា មលនាសលញ្ច តនាហារ លប្ោោះនាំមកន្ូ វ
រដិ សន្ធិ កនុង្េព ៣ ។
ច្ំ ចណក វិ ញ្ញាណ (រដិ សន្ធិ វិញ្ញាណ) ជ្ជអាហារ លឈាមោះថា វិ ញ្ញាណ្ហហារ លប្ោោះនាំមកន្ូ វ
នាមរូ រកន ុង្ខណៈរដិ សន្ធិ ។
“អាហារ” កន ុង្ោកយថា អាហាលររដិ កូេសញ្ញាលន្ោះ លោកលោេសំ លៅយក កពឡី-
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ការាហារ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ប្ពោះលោគី អន កប្បាថានច្លប្មើ ន្អាហាលររដិ កូេសញ្ញាលនាោះ គរបីពិច្ឆរណ្ហលឃើ ញន្ូ វភាព
ជ្ជរដិ កូេកន ុង្អាហារ លដ្ឋយអាការ ១០ ោ៉ាង្ ទាំង្លន្ោះ គឺ ៖
១. លដ្ឋយការលធវើ ដំលណើរ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ចដេប្តូវលប្កាកអំ ពីទីលដកចដេផ្លសុ ក លច្ញ
ពី ទីលៅចដេផ្លសុ ក លដើ រលៅជ្ជន្់ កន ុង្ផល ូវចដេមិ ន្ផ្លសុ ក លដរដ្ឋសលដ្ឋយររស់រដិ កូេ
លដ្ឋយប្តឹ មចតលដើ មបីរិណឌបាត បាន្អាហារមកររិ លភាគ ។
២. លដ្ឋយការចសវ ង្រក លដ្ឋយការចដេប្គាន្់ ចតលៅដេ់ ច្លនាលោះប្សុកលហើ យ ក៏ ច្ឆំបាច្់
ប្តូវប្ទាំលឃើ ញរូ រ ប្ទាំធុំកលិន្ ររស់រដិ កូេតាមច្លនាលោះប្សុក ពី កចន្ល ង្លច្ឆេសប្មាម អណតូង្
ទឹ កប្ជ្ជំជ្ជលដើ ម

ប្តូវរុ យលហើ រមកលរាមកន ុង្លពេចដេច្ូ េលៅជិ ត

រហូ តដេ់ ច្ឆំបាច្់ ប្តូវ

ទទួ េអាហារផអ ូមចដេសេ់ ពី មសិេមិ ញ ចដេលគប្រលគន្ ។
៣. លដ្ឋយការររិ លភាគ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អាហារលនាោះ ប្គាន្់ ចតលផតើ មររិ លភាគក៏ ប្រឡាក់
នដចដេររិ លភាគ កន ុង្លពេចដេដ្ឋក់ ច្ូ េលៅកន ុង្មាត់ ោយឡំលដ្ឋយប្រមាត់ លសល សម ទឹ កមាត់ លហើ យ ក៏ ប្រឡាក់ ប្រឡូសកន ុង្មាត់ ។
៤. លដ្ឋយលកាដ្ឋាសៈនន្អន កអាប្ស័ យ គឺ ប្គរ់ ប្គាចដេររិ លភាគច្ូ េលៅ ក៏ រចមង្ជ្ជទី
តាំង្អាប្ស័ យនន្លកាដ្ឋាសៈចដេជ្ជរដិ កូេ មាន្ប្រមាត់ លសល សម ជ្ជលដើ ម ច្ឆំបាច្់ ប្តូវលេរ
ច្ូ េលៅប្ពមជ្ជមួ យលកាដ្ឋាសៈទាំង្លនាោះ ។
៥. លដ្ឋយការសន្សំ គឺ អាហារចដេររិ លភាគច្ូ េលៅសន្សំកនុង្ប្កពោះអាហារ ចដេដូ ច្
ជ្ជរលត
ត ោមកចដេមិ ន្ធាលរ់ ោង្ជប្មោះមករហូ តអស់ ១០ ្នំ ២០ ្នំ ៣០ ្នំ......១០០ ្នំ
តាមអាយុ ររស់រុ គគេលនាោះ ។
៦. លដ្ឋយភាពជ្ជររស់មិ ន្ទាន្់ រោយ គឺ ប្គរ់ លពេចដេតាំង្លៅកន ុង្លោោះ មិ ន្ទាន្់
រោយ ក៏ ប្តូវកមាលំង្ររស់លេលើ ង្ធាតុ លធវើ ឲ្យពុ ោះជ្ជពពុ ោះ រលញ្ច ញកលិ ន្ររស់សាកសពសតវ ជ្ជ
ររស់ចដេររិ លភាគច្ូ េលៅ សអ ុយនប្កចេង្ ។
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៧. លដ្ឋយជ្ជររស់ចដេរោយលហើ យ គឺ េុ ោះកាេប្គាន្់ ចតរោយលហើ យក៏ ដេ់ ន្ូ វភាព
ជ្ជ ឧច្ឆចរៈ ន្ិ ង្រសាវៈ ។
៨. លដ្ឋយផេ គឺ ឲ្យសលប្មច្ភាពជ្ជររស់រដិ កូេលផសង្ៗ មាន្សក់ លរាម ប្កច្ក
លធម ញ ជ្ជលដើ ម ។
៩. លដ្ឋយការហូ រលច្ញ គឺ អាហារចដេលេរច្ូ េលៅតាមទាវរមួ យ រ៉ាុ ចន្ត លពេន្ឹ ង្ហូ រ
លច្ញ រចមង្ហូ រលច្ញតាមទាវរទាំង្ឡាយលនាោះៗ ដូ ច្ជ្ជ ជ្ជឧច្ឆចរៈហូ រលច្ញតាមទាវរធំ ជ្ជ
រសាវៈហូ រលច្ញតាមទាវរតូ ច្ ជ្ជអាច្ម៍ ចេន កហូ រលច្ញតាមទាវរចេន កជ្ជលដើ ម ។
១០. លដ្ឋយការប្រឡាក់ គឺ ហូ រលច្ញមកតាមទាវរណ្ហៗ ក៏ ប្រឡាក់ ប្រឡូសទាវរលនាោះៗ ជ្ជ
លហតុ ឲ្យច្ឆំបាច្់ ប្តូវមាន្ភារៈទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ការោង្ជប្មោះទាវរលនាោះៗ ។
ប្ពោះលោគាវច្រ រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហភាពជ្ជរដិ កូេកន ុង្អាហារ លដ្ឋយអាការ ១០ ោ៉ាង្
ដូ ច្លោេមកលន្ោះ ច្ំ ចណក វិ ធីច្លប្មើ ន្លដ្ឋយពិ សាតរ គរបីប្ជ្ជរតាមចដេលោកលោេទុ ក
កន ុង្ វិ សុទធិ មគគ ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយវវតាថន្ ១
ោកយថា វវតាថន្ បាន្ដេ់ ច្តុ ធាតុ វវតាថន្ គឺ ការកំណត់ ចញកធាតុ ៤ លោេគឺ
រឋវី ធាតុ អាលបាធាតុ លតលជ្ជធាតុ ន្ិ ង្វាលោធាតុ លដ្ឋយេកខ ណៈ ចដេជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ជ្ជមួ យ
សសមាារៈកន ុង្កាយ មាន្សក់ ជ្ជលដើ ម ។
េកខ ណៈចដេរឹ ង្ ទន្់ លឈាមោះថា រឋវី ធាតុ ។
េកខ ណៈចដេប្ជួតប្ជ្ជរ ជ្ជរ់ សអិ ត លឈាមោះថា អាលបាធាតុ ។
េកខ ណៈចដេលៅត ប្តជ្ជក់ លឈាមោះថា លតលជ្ជធាតុ ។
េកខ ណៈចដេទរ់ ប្ទ ឬរុ ញប្ច្ឆន្ តឹ ង្ លឈាមោះថា វាលោធាតុ ។
ការកំណត់ ចញកធាតុ ៤ លដ្ឋយសលង្ខរ មាន្កន ុង្ មហាសតិ របដ្ឋាន្សូ ប្ត ោ៉ាង្លន្ោះថា
“លសយយថារិ េិ កខ លវ ទលកាខ លគាឃាតលកា វា លគាឃាតកលន្ត វាសី វា គាវឹ វិធិតាវ ច្តុ មហា-
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រលថ ពី េលសា វិ េជិ តាវ ន្ិ សិលនាន អសស ។លរ។ ឥមសមឹ កាលយ រឋវី ធាតុ អាលបាធាតុ លតលជ្ជធាតុ
វាលោធាតុ ” (១) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ រុ រសអន កពិ ឃាតលគាកែី កូ ន្សិ សសនន្រុ រសអន ក
ពិ ឃាតលគាកែី ចដេរុិ ន្ប្រសរ់ គរបីពិឃាតលគា លហើ យរំចេកជ្ជ ច្ំ ចណកៗ អង្គុយលៅលទៀរ
ផល ូវធំ ចរកជ្ជរួ ន្ មាន្ឧរមាដូ ច្លមែ ច្មិ ញ មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ េិ កខ ុពិច្ឆរណ្ហលឃើ ញច្ាស់ន្ូ វ
កាយលន្ោះឯង្ ចដេឋិ តលៅោ៉ាង្ណ្ហ ចដេតាំង្លៅោ៉ាង្ណ្ហ លដ្ឋយកំណត់ ថា ប្គាន្់ ចតជ្ជ
ធាតុ ដូ លច្ន ោះថា កន ុង្កាយលន្ោះមាន្ធាតុ ដី ធាតុ ទឹ ក ធាតុ លេលើ ង្ ធាតុ ខយេ់ មាន្ឧរលមយយដូ លច្ឆនោះ
ឯង្” ។
ការកំណត់ ធាតុ ៤ លដ្ឋយពិ សាតរ មាន្កន ុង្ មហាហតថិ រលទារមសូ ប្ត(២) ោ៉ាង្លន្ោះថា
“កតមា ច្ឆវុ លសា អជឈតតិ កា រឋវី ធាតុ យំ អជឈតត ំ រច្ច តតំ កកខ ឡំ ខរិគតំ ឧបាទិ ន្ន ំ លសយយថី ទំ
លកសា លោមា ។លរ។ ឧទរិយំ ករី សំ, យំ វា រន្ញ្ា មបិ កិ ញ្ចិ អជឈតត ំ រច្ច តតំ កកខ ឡំ ខរិ គតំ
ឧបាទិ ន្ន ំ អយំ វុ ច្ចតាវុ លសា អជឈតតិ កា រឋវី ធាតុ ” ជ្ជលដើ ម លសច្កតី លពញចប្រថា “មានេអន កមាន្
អាយុ ទាំង្ឡាយ រឋវី ធាតុ ខាង្កន ុង្ លតើ ដូ ច្លមត ច្ ។ ធាតុ ណ្ហជ្ជខាង្កន ុង្អាប្ស័ យន្ូ វខលួន្ជ្ជ
ររស់រឹ ង្ ជ្ជររស់លប្គាតប្គាត ចដេវិ ញ្ញាណច្ូ េលៅកាន្់ យក គឺ សក់ ទាំង្ឡាយ លរាម
ទាំង្ឡាយ ។េ។ អាហារថមី អាហារច្ឆស់, ឬក៏ ធាតុ ដនទណ្ហមួ យ ជ្ជខាង្កន ុង្អាប្ស័ យន្ឹ ង្ខលួន្
ជ្ជររស់រឹ ង្

ជ្ជររស់លប្គាតប្គាតចដេវិ ញ្ញាណច្ូ េលៅកាន្់ យក

មានេអន កមាន្អាយុ

ទាំង្ឡាយ លន្ោះលៅថា រឋវី ធាតុ ខាង្កន ុង្” ។
មានេអន កមាន្អាយុ ទាំង្ឡាយ អាលបាធាតុ ខាង្កន ុង្ លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? អាលបា (ធមម ជ្ជតិ
ចដេប្ជួតប្ជ្ជរ), អាលបាគត (ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្វតថ ុចដេប្ជួតប្ជ្ជរ, គឺ េកខ ណៈចដេ
ប្ជួតប្ជ្ជរ) ចដេជ្ជឧបាទិ ន្ន ចដេជ្ជខាង្កន ុង្ ចដេអាប្ស័ យន្ូ វខលួន្ណ្ហ បាន្ដេ់ ប្រមាត់

(១)

រិ .១៧ ទំ .២៥៤, (២) រិ .២១ ទំ .១៩៤
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លសល សម ។េ។ ទឹ កមូ ប្ត ។ ឬធមម ជ្ជតិ ចដេប្ជួតប្ជ្ជរ ។េ។ សូ មបីដនទណ្ហ មានេអន កមាន្អាយុ ទាំង្ឡាយ លន្ោះលៅថា អាលបាធាតុ ខាង្កន ង្
ុ ។
មានេអន កមាន្អាយុ ទាំង្ឡាយ លតលជ្ជធាតុ ខាង្កន ុង្ លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? បាន្ដេ់ លតលជ្ជ
លតលជ្ជគត (ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្លតលជ្ជ គឺ មាន្េកខ ណៈលៅែ) ចដេជ្ជឧបាទិ ន្ន ចដេជ្ជខាង្
កន ុង្ ចដេអាប្ស័ យន្ូ វខលួន្ណ្ហ បាន្ដេ់ លតលជ្ជចដេជ្ជលហតុ ឲ្យលៅែ លតលជ្ជចដេជ្ជលហតុ
ឲ្យប្គាំប្គា លតលជ្ជចដេជ្ជលហតុ ឲ្យកាយប្កហេ់ ប្កហាយ ន្ិ ង្លតលជ្ជចដេជ្ជលហតុ ឲ្យររស់
ហូ រ ររស់ផឹ ក ររស់ទំ ោ ន្ិ ង្ររស់ជញ្ា ក់ ឲ្យរោយលៅលដ្ឋយេអ ឬលតលជ្ជ ។េ។ សូ មបី
ដនទណ្ហ, មានេអន កមាន្អាយុ ទាំង្ឡាយ លន្ោះលៅថា លតលជ្ជធាតុ ខាង្កន ង្
ុ ។
មានេអន កមាន្អាយុ ទាំង្ឡាយ វាលោធាតុ ខាង្កន ុង្ លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ? បាន្ដេ់ វាលោ
វាលោគត (ធមម ជ្ជតិ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្វាលោ គឺ េកខ ណៈចដេប្ទ ឬរុ ញ) ចដេជ្ជឧបាទិ ន្ន
ចដេជ្ជខាង្កន ុង្ ចដេអាប្ស័ យន្ូ វខលួន្ណ្ហ បាន្ដេ់ ខយេ់ រក់ លឡើង្លេើ ខយេ់ រក់ ច្ុ ោះលប្កាម
ខយេ់ រក់ លៅកន ុង្នផរ គឺ រក់ ខាង្លប្ៅលោោះលវៀន្ ខយេ់ រក់ កន ង្
ុ លោោះលវៀន្ ខយេ់ រក់ សពវ សោ៌ង្គ
កាយ ខយេ់ ដលង្ាើមច្ូ េ ខយេ់ ដលង្ាើមលច្ញ ឬវាលោគត ចដេជ្ជឧបាទិ ន្ន ចដេជ្ជខាង្កន ុង្
ចដេអាប្ស័ យន្ូ វខលួន្ សូ មបីោ៉ាង្ដនទណ្ហ មានេអន កមាន្អាយុ ទាំង្ឡាយ លន្ោះលៅថា វាលោធាតុ ខាង្កន ង្
ុ ។
ច្តុ ធាតុ វវតាថន្ៈ ចដេសលង្ខរ ជ្ជកមម ដ្ឋាន្សមគួ រសប្មារ់ ប្ពោះលោគី អន កមាន្រញ្ញា
ច្ឆស់កាល ចដេពិ សាតរ សមគួ រសប្មារ់ ប្ពោះលោគី អន កមាន្រញ្ញាមិ ន្សូ វច្ឆស់កាល ។ គរបីប្ជ្ជរ
វិ ធីច្លប្មើ ន្លដ្ឋយពិ សាតរ តាមចដេលោកលោេទុ កកន ង្
ុ វិ សុទធិ មគគ លនាោះដូ ច្គាន ។
អធិ រាយ អរូរ ៤
អរូ រ ៤ មាន្អាកាសាន្ញ្ញចយតន្ៈជ្ជលដើ ម រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍ ៤ ោ៉ាង្
ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
-

អាកាសាន្ញ្ញចយតន្ៈ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍ គឺ កសិ ណុគាដិ មាកាស
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(អាកាសចដេបាន្លរើ កកសិ ណន្ិ មិតតលច្ញ) ។
- វិ ញ្ញាណញ្ញចយតន្ៈ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍ គឺ អាកាសាន្ញ្ញចយតន្វិ ញ្ញាណ។
- អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ៈ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍ គឺ ភាវៈមិ ន្មាន្នន្អាកាសាន្ញ្ញចយតន្វិ ញ្ញាណ (ន្តថិ ភាវរញ្ា តតិ) ចដេជ្ជអារមម ណ៍ររស់វិ ញ្ញាណញ្ញចយតន្វិ ញ្ញាណលនាោះ ។
- លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍ គឺ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្វិ ញ្ញាណ ។
ប្ពោះលោគាវច្រចដេច្លប្មើ ន្អាកាសាន្ញ្ញចយតន្ឈាន្ រចមង្លធវើ ររិ កមម កនុង្អារមម ណ៍
គឺ អាកាសជ្ជេំ ហចដេបាន្លរើ កកសិ ណន្ិ មិតតថា “អាកាសមិ ន្មាន្ទី រំ ផុត, អាកាសមិ ន្
មាន្ទី រំ ផុត” អាកាសាន្ញ្ញចយតន្វិ ញ្ញាណរចមង្លកើ តលឡើង្កន ុង្អារមម ណ៍ គឺ អាកាសលន្ោះ ។
ច្ំ ចណក ប្ពោះលោគាវច្រចដេបាន្អាកាសាន្ញ្ញចយតន្ឈាន្លហើ យ ពាោមលដើ មបី
សលប្មច្វិ ញ្ញាណញ្ញចយតន្ឈាន្ រចមង្លធវើ ររិ កមម កនុង្អារមម ណ៍ គឺ កន ុង្អាកាសាន្ញ្ញចយតន្វិ ញ្ញាណថា “វិ ញ្ញាណមិ ន្មាន្ទី រំ ផុត, វិ ញ្ញាណមិ ន្មាន្ទី រំ ផុត” វិ ញ្ញាណញ្ញចយតន្ឈាន្
រចមង្លកើ តលឡើង្កន ុង្អារមម ណ៍ គឺ អាកាសាន្ញ្ញចយតន្វិ ញ្ញាណលន្ោះ ។
ច្ំ ចណក

ប្ពោះលោគាវច្រចដេបាន្វិ ញ្ញាណញ្ញចយតន្ឈាន្លហើ យ

ពាោមលដើ មបី

សលប្មច្អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ឈាន្ រចមង្លធវើ ររិ កមម កនុង្អារមម ណ៍ គឺ ភាវៈមិ ន្មាន្នន្អាកាសាន្ញ្ញចយតន្វិ ញ្ញាណ ចដេជ្ជអារមម ណ៍ររស់វិ ញ្ញាណញ្ញចយតន្ៈលនាោះថា “អវី ៗ ក៏ មិន្មាន្, អវី ៗ ក៏
មិ ន្មាន្” ឬថា “ទលទរ, ទលទរ” អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ៈឈាន្ រចមង្លកើ តលឡើង្កន ុង្អារមម ណ៍ គឺ ការ
មិ ន្មាន្ (ន្តថិ ភាវៈ) លន្ោះ ។
ច្ំ ចណក ប្ពោះលោគាវច្រចដេបាន្អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ឈាន្ ពាោមលដើ មបីសលប្មច្
លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈឈាន្ រចមង្លធវើ ររិ កមម កនុង្អារមម ណ៍ គឺ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្វិ ញ្ញាណ
ថា “លន្ោះសង រ់ , លន្ោះប្រណីត” លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈឈាន្ រចមង្លកើ តលឡើង្កន ុង្អារមម ណ៍
គឺ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្វិ ញ្ញាណលន្ោះ ។
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គរបីប្ជ្ជរវិ ធីច្លប្មើ ន្លដ្ឋយពិ សាតរ តាមចដេលោកលោេកន ុង្គមពី រ វិ សុទធិ មគគ ន្ុ ោះឯង្ ។
ប្រលេទនន្កមម ដ្ឋាន្ចដេជ្ជសរាយៈ
កន ុង្រណ្ហ
ត ច្រិ តទាំង្ឡាយ អសុ េៈ ១០ ន្ិ ង្ការច្លប្មើ ន្លកាដ្ឋាសៈ ៣២ ចដេលៅថា
កាយគតាសតិ ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេរាគច្រិ ត ។
អរបមញ្ញា ៤ ន្ិ ង្កសិ ណ (ពណ៌) មាន្ន្ី េកសិ ណជ្ជលដើ ម ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេ
លទាសច្រិ ត ។
អានាបាន្សសតិ ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេលមាហច្រិ ត ន្ិ ង្រុ គគេវិ តកក ច្រិ ត ។
អន្ុ សសតិ ៦ មាន្ពុ ទាធន្ុ សសតិ ជ្ជលដើ ម ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេសទាធច្រិ ត ។
កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ គឺ មរណ្ហន្ុ សសតិ ឧរសមាន្ុ សសតិ អាហាលររដិ កូេសញ្ញា ន្ិ ង្ការ
កំណត់ ចញកធាតុ ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេពុ ទធិច្រិ ត ។
ច្ំ ចណក កមម ដ្ឋាន្ដ៏ លសស ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេច្រិ តប្គរ់ ប្រលេទ សូ មបីកនុង្កមម ដ្ឋាន្ទាំង្លនាោះ កន ុង្កសិ ណទាំង្ឡាយ កសិ ណចដេមាន្ខានតធំ ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេលមាហច្រិ ត កសិ ណចដេមាន្ខានតតូ ច្ ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេវិ តកក ច្រិ ត ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយប្រលេទនន្កមម ដ្ឋាន្ចដេជ្ជសរាយៈ
ោកយថា សរាយៈ មាន្លសច្កតី ថា អន្ុ កូេ លប្ជ្ជមចប្ជង្ បាន្ដេ់ ជ្ជលហតុ ឲ្យប្រប្ពឹ តត
លៅបាន្លដ្ឋយ្យ (លធវើ ន្ូវលសច្កតី ្យប្សួេ) ។
ឥឡូវលន្ោះ

ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយរំ ណង្ន្ឹ ង្សចមត ង្កមម ដ្ឋាន្ចដេអន្ុ កូេដេ់ ច្រិ ត

នន្

រុ គគេមាន្ច្រិ តលនាោះៗ លទើ រលោេថា “កន ង្
ុ រណ្ហ
ត ច្រិ តទាំង្ឡាយ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
អសុ េកមម ដ្ឋាន្ ច្ឆត់ ថាជ្ជសរាយៈ ដេ់ រុ គគេរាគច្រិ ត គឺ អន កមាន្រាគៈជ្ជប្រប្កតី ឬ
លប្ច្ើ ន្លដ្ឋយរាគៈ លប្ោោះភាវៈនន្អសុ េកមម ដ្ឋាន្ ជ្ជសប្តូវលដ្ឋយប្តង្់ ររស់រាគៈ ។
ចមន្ពិ ត រុ គគេរាគច្រិ ត រាគៈលកើ តលរឿយៗ រចមង្ជ្ជឧរសគគ រារាំង្លសច្កតី ច្លប្មើ ន្ នន្
អធិ កុសេគឺ សមថភាវនា លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្រសិ ន្លរើ លោកប្បារពធ កមម ដ្ឋាន្ចដេជ្ជលប្គឿង្
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រមាងរ់ រាគៈ រាគៈលខសោយកមាលំង្ច្ុ ោះលហើ យ អធិ កុសេលន្ោះ រចមង្ច្លប្មើ ន្េូ តោស់នប្កចេង្
លឡើង្ អសុ េកមម ដ្ឋាន្ចដេលធវើ ទុកកន ុង្ច្ិ តតថា កាយលន្ោះជ្ជររស់មិ ន្សាអត គួ រលខពើម ន្ុ ោះឯង្
រចមង្ជ្ជលប្គឿង្រមាងរ់ រាគៈកន ុង្កាយ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ ររារ់ ថាជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេ រាគច្រិ ត

គរបីប្ជ្ជរទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ភាវៈនន្កាយគតាសតិ លន្ោះ

ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេរាគច្រិ ត

តាមន្័ យដូ ច្គានលន្ោះឯង្ ។
ច្ំ ចណក សប្មារ់ រុ គគេលទាសច្រិ ត អន កលប្ច្ើ ន្លដ្ឋយលទាសៈ មាន្លទាសៈលកើ តលរឿយៗ
ជ្ជប្រប្កតី លទាសៈចដេលកើ តលរឿយៗលនាោះ ជ្ជឧរសគគ រារាំង្ដេ់ ការច្លប្មើ ន្ន្ូ វអធិ កុសេ
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្រសិ ន្លរើ លោកប្បារពធ កមម ដ្ឋាន្ចដេជ្ជលប្គឿង្រមាងរ់ លទាសៈ លទាសៈលខសោយ
កមាលំង្ច្ុ ោះលហើ យ អធិ កុសេររស់លោករចមង្ច្លប្មើ ន្េូ តោស់នប្កចេង្លឡើង្ អរបមញ្ញា
៤ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជសប្តូវលដ្ឋយប្តង្់ររស់លទាសៈ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ អរបមញ្ញា ៤ លទើ ររារ់ ថាជ្ជ កមម ដ្ឋាន្ចដេជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេលទាសច្រិ ត ។
មា៉ាង្លទៀត ពួ កវណណកសិ ណ (កសិ ណពណ៌) ទាំង្ឡាយ ជ្ជលប្គឿង្លធវើ ឲ្យលកើ តលសច្កតី
សុ ខផល ូវច្ិ តត លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ច្ិ តតចដេរល្អន្លៅកន ុង្អារមម ណ៍ចដេមាន្ពណ៌ប្សស់សាអត
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ

លទើ រជ្ជរដិ រកខ ន្ឹង្លទាសៈចដេមាន្ប្រប្កតី លធវើ ឲ្យលកើ តលសច្កតី ទុកខ ផលូវច្ិ តត

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការរល្អន្លៅកន ុង្លទាសររស់អារមម ណ៍ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ សូ មបីពួកកសិ ណពណ៌
ទាំង្ឡាយ មាន្ន្ី េកសិ ណជ្ជលដើ ម ក៏ រារ់ ថាជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេលទាសច្រិ ត ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “អានាបាន្សសតិ ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេលមាហច្រិត ន្ិ ង្
រុ គគេវិ តកក ច្រិ ត” ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះលមាហៈចដេប្គរសង្កត់លរឿយៗ ជ្ជឧរសគគ រារាំង្ដេ់ ការ
ច្លប្មើ ន្អធិ កុសេ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ សប្មារ់ រុ គគេលមាហច្រិ ត ប្រសិ ន្លរើ បាន្ច្លប្មើ ន្កមម ដ្ឋាន្
ចដេជ្ជលប្គឿង្រមាងរ់ លមាហៈ

រារាំង្លមាហៈមិ ន្ឲ្យលកើ តបាន្លរឿយៗ

ដូ ច្កន ុង្លពេប្រប្កតី

លហើ យ អធិ កុសេរចមង្ដេ់ ន្ូ វលសច្កតី ច្លប្មើ ន្េូ តោស់លៅតាមេំ ដ្ឋរ់ លដ្ឋយេអ អានាបាន្សសតិ ជ្ជកមម ដ្ឋាន្ចដេជ្ជវិ ស័យនន្រញ្ញា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ ប្ពោះលោគាវច្រប្តូវរឭកដឹ ង្
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អាការលផសង្គានចដេមាន្កន ុង្ខយេ់ ដលង្ាើម

ថាជ្ជខយេ់ ដលង្ាើមច្ូ េឬលច្ញ,

ជ្ជខយេ់ ដលង្ាើម

ច្ូ េខលី ឬចវង្ ជ្ជលដើ ម លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រច្ឆត់ ថា ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេលមាហច្រិ ត ។
មា៉ាង្លទៀត

រុ គគេវិ តកក ច្រិ តរចមង្មាន្ច្ិ តត ប្តាច្់ លៅកន ុង្អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយបាន្

លដ្ឋយ្យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការប្តាច្់ លៅនន្វិ តកក ៈ ។ កាេណ្ហលប្រើ សតិ ច្ង្ច្ិ តតទុ កឲ្យលៅ
ជ្ជមួ យអារមម ណ៍ចតមួ យបាន្ រចមង្ហាមការប្តាច្់ លៅនន្វិ តកក ៈបាន្ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ខយេ់
ដលង្ាើមច្ូ េន្ិ ង្ខយេ់ ដលង្ាើមលច្ញប្តង្់កចន្ល ង្រ៉ា ោះខររ់មួ យ គឺ រន្ធ ប្ច្មុ ោះ ឬរឹ មររូ រមាត់ លេើ ន្ុ ោះឯង្
រចមង្ជ្ជអារមម ណ៍ចដេ្យប្សួេ
អំ ណ្ហច្នន្សតិ

ដេ់ ការចដេប្ពោះលោគាវច្រន្ឹ ង្ច្ង្ច្ិ តតទុ កលដ្ឋយ

ជ្ជលហតុ ឲ្យវិ តកក ៈឈរ់ ប្តាច្់ លៅកន ុង្អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយ

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ

អានាបាន្សសតិ លន្ោះ លទើ ររារ់ ថាជ្ជសរាយៈ សូ មបីដេ់ រុ គគេវិ តកក ច្រិ ត ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “អន្ុ សសតិ ៦ មាន្ពុ ទាធន្ុ សសតិ ជ្ជលដើ ម

ជ្ជសរាយៈដេ់

រុ គគេសទាធច្រិ ត” ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះអន្ុ សសតិ ៦ ោ៉ាង្ខាង្លដើ ម គឺ ពុ ទាធន្ុ សសតិ ។េ។ លទវតាន្ុ សសតិ ជ្ជលហតុ ច្លប្មើ ន្នន្សទាធ អធិ កុសេ គឺ សមថៈ ន្ឹ ង្ដេ់ ន្ូ វលសច្កតី ច្លប្មើ ន្េូ ត
ោស់នប្កចេង្លឡើង្លៅបាន្ ក៏ លដ្ឋយអាប្ស័ យកមាលំង្នន្សទាធ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ រុ គគេសទាធ ច្រិ ត លប្ច្ើ ន្លដ្ឋយសទាធ កាេបាន្កមម ដ្ឋាន្ចដេសមគួ រ ចដេជ្ជអារមម ណ៍នន្សទាធ គឺ
អន្ុ សសតិ ៦ ទាំង្លន្ោះលហើ យ អធិ កុសេររស់លោករចមង្ច្លប្មើ ន្នប្កចេង្លឡើង្ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ គឺ មរណ្ហន្ុ សសតិ ឧរសមាន្ុ សសតិ
អាហាលររដិ កូេសញ្ញា ន្ិ ង្ការកំណត់ ចញកធាតុ ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេពុ ទធិច្រិត” ដូ លច្ន ោះ
លប្ោោះភាវៈនន្កមម ដ្ឋាន្ទាំង្លន្ោះ ជ្ជអារមម ណ៍ររស់រញ្ញា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ មរណ្ហន្ុ សសតិ ជ្ជ
កមម ដ្ឋាន្ចដេលធវើ ន្ូវញណសលង្វគ
កមម ដ្ឋាន្ចដេប្ជ្ជេលប្ៅ

(លសច្កតី សលុតច្ិ តតលដ្ឋយញណ)

ឧរសមាន្ុ សសតិ ជ្ជ

លប្ោោះប្ពោះសន្តិ គុណទាំង្ឡាយមាន្ភាពប្ជ្ជេលប្ៅ

ច្ឆក់ ធល ុោះបាន្

លដ្ឋយេំ បាក ហួ សវិ ស័យររស់ការប្តិ ោះរិ ោះន្ឹ កគិ ត ជ្ជអារមម ណ៍ររស់រញ្ញាដ៏ េអិត, ច្ំ ចណក
ភាវៈជ្ជររស់រដិ កូេកន ុង្អាហារ

ប្តូវរិ ទបាំង្លដ្ឋយពណ៌សមបុរ

ការតាក់ ចតង្ចដេគួ រ
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ប្បាថាន ការន្ឹ ង្ពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញបាន្ ច្ឆំបាច្់ ប្តូវមាន្ញណលច្ញមុ ខ, ទាំង្ការកំណត់ ចវក
ចញក លប្ោោះមន្សិ ការន្ូ វេកខ ណៈចដេលផសង្គាននន្ធាតុ ៤ ដកភាពជ្ជដុ ំ ដកភាពជ្ជសតវ
រុ គគេលច្ញបាន្ ន្ឹ ង្សលប្មច្បាន្ក៏ លដ្ឋយអាន្ុ ភាពនន្ញណលនាោះ

ន្ុ ោះឯង្

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ

កមម ដ្ឋាន្ទាំង្លន្ោះ លទើ ររារ់ ថាជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេពុ ទធិច្រិ ត ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “ច្ំ ចណក កមម ដ្ឋាន្ដ៏ លសស សូ មបីទាង្
ំ ពួ ង្ ជ្ជសរាយៈដេ់
រុ គគេប្គរ់ ច្រិ ត” ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះកមម ដ្ឋាន្ដ៏ លសស ១០ ោ៉ាង្ បាន្ដេ់ េូ តកសិ ណ ៤, អាកាស
កសិ ណ ១, អាលោកកសិ ណ ១, អរូ រកមម ដ្ឋាន្ ៤ ជ្ជកមម ដ្ឋាន្ចដេមិ ន្អន្ុ កូេពិ លសសដេ់
រុ គគេច្រិ តណ្ហមួ យលដ្ឋយច្ំ លោោះ លសច្កតី ថា រុ គគេច្រិ តណ្ហៗ ក៏ រចមង្ច្លប្មើ ន្បាន្លដ្ឋយ
មិ ន្លផសង្គាន លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ រចមង្រារ់ ថាជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេប្គរ់ ច្រិ តន្ុ ោះឯង្ ។
ោកយថា

សូ មបីកនង្
ុ រណ្ហ
ត កមម ដ្ឋាន្ទាំង្លនាោះ

គឺ

សូ មបីកនុង្រណ្ហ
ត កមម ដ្ឋាន្ចដេជ្ជ

សរាយៈដេ់ រុ គគេប្គរ់ ច្រិ តទាំង្លនាោះ ។
ោកយថា

កសិ ណចដេមាន្ខានតធំ

ជ្ជសរាយៈដេ់ រុ គគេលមាហច្រិ ត

ជ្ជលដើ ម

លសច្កតី ថា កសិ ណខានតធំ គឺ ធំ ជ្ជង្ ១ ច្ំ អាម ៤ ធានរ់ មាន្ខានតមាត់ ោង្ជ្ជលដើ ម រចមង្ជ្ជ
សរាយៈដេ់ រុ គគេលមាហច្រិ ត លប្ោោះកន ុង្ឱកាសចដេច្លង្អៀត គឺ កន ុង្អារមម ណ៍ចដេមាន្
ខានតតូ ច្ ច្ិ តត ររស់រុ គគេចដេជ្ជលមាហច្រិ ត រចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពវលង្វង្ោ៉ាង្នប្កចេង្ រចមង្
ជ្ជភារៈធង ន្់កន ុង្កាេចដេន្ឹ ង្លធវើ ឲ្យច្ិ តតសង រ់ លៅជ្ជមួ យអារមម ណ៍

លប្ោោះន្ឹ ង្ រាយមាយលៅ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លសច្កតី រលវើ រវាយ ច្ំ ចណក កសិ ណមាន្ខានតតូ ច្ លឈាមោះថា ជ្ជសរាយៈដេ់
រុ គគេវិ តកក ច្រិ ត ក៏ លប្ោោះអារមម ណ៍ចដេមាន្ខានតធំ រចមង្ជួ យលប្ជ្ជមចប្ជង្ ដេ់ ការប្តាច្់
លៅនន្វិ តកក ៈ គរបីប្ជ្ជរថា លោកលោេទុ កោ៉ាង្លន្ោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ភាពជ្ជសប្តូវន្ឹ ង្គាន
លដ្ឋយប្តង្់ ន្ិ ង្ភាពជ្ជសរាយៈចដេពិ លសសនប្កចេង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រ៉ាុ ចន្ត ចដេលឈាមោះថា ការ
ច្លប្មើ ន្កសិ ណជ្ជលដើ ម ចដេមិ ន្ជ្ជភាវនាប្គរសង្កត់កិ លេសមាន្រាគៈ ជ្ជលដើ ម នន្រុ គគេ
ច្រិ តដនទចដេមិ ន្ចមន្ជ្ជរាគច្រិ តជ្ជលដើ ម ឬមិ ន្ឧរការៈដេ់ សទាធ ជ្ជលដើ ម នន្រុ គគេច្រិ ត
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ដនទចដេមិ ន្ចមន្ជ្ជសទាធច្រិ តជ្ជលដើ ម ក៏ លទចដរ ។
ប្រលេទនន្ភាវនាកន ង្
ុ កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ
កន ុង្រណ្ហ
ត កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ ររិ កមម ភាវនារចមង្បាន្កន ុង្កមម ដ្ឋាន្ប្គរ់ ោ៉ាង្ ។
កន ុង្កមម ដ្ឋាន្ ១០ ោ៉ាង្ គឺ អន្ុ សសតិ ៨ មាន្ពុ ទាធន្ុ សសតិ ជ្ជលដើ ម សញ្ញា ១, វវតាថន្ ១
រចមង្សលប្មច្ឧរច្ឆរភាវនារ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្បាន្អរបនាភាវនាលទ ។
ច្ំ ចណក កន ុង្កមម ដ្ឋាន្ ៣០ ដ៏ លសស រចមង្សលប្មច្បាន្សូ មបីអរបនាភាវនា ។
សូ មបីកនុង្រណ្ហ
ត កមម ដ្ឋាន្ចដេសលប្មច្អរបនាទាំង្លនាោះ កសិ ណ ១០, អានាបាន្សសតិ
១ ជ្ជរញ្ច កឈាន្ិ កៈ (បាន្ឈាន្ ៥, ឲ្យសលប្មច្បាន្ឈាន្ ៥) ។
អសុ េ ១០ កាយគតាសតិ ១ ជ្ជរឋមឈាន្ិ កៈ (បាន្រឋមជាន្, ឲ្យសលប្មច្ រឋមជាន្), អរបមញ្ញា ៣ មាន្លមតាតជ្ជលដើ ម ជ្ជច្តុ កក ឈាន្ិ កៈ (បាន្ឈាន្ ៤, ឲ្យសលប្មច្ឈាន្
៤), ឧលរកាខប្ពហម វិ ហារ ជ្ជរញ្ច មជាន្ិ កៈ (បាន្ឈាន្ទី ៥, ឲ្យសលប្មច្រញ្ច មជាន្) កមម ដ្ឋាន្
២៦ ជ្ជរូ បាវច្រឈាន្ិ កៈ (បាន្រូ បាវច្រឈាន្, ឲ្យសលប្មច្រូ បាវច្រឈាន្) ច្ំ ចណក អរូ រ ៤ ជ្ជ
អរុ របឈាន្ិ កៈ (បាន្អរូ រឈាន្, ឲ្យសលប្មច្អរូ រឈាន្) ។ លន្ោះ គឺ ប្រលេទនន្ភាវនាកន ុង្
កមម ដ្ឋាន្ទាំង្លន្ោះ ។
អធិ រាយប្រលេទនន្ភាវនាកន ង្
ុ កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ
ោកយថា ររិ កមម ភាវនារចមង្បាន្កន ង្
ុ កមម ដ្ឋាន្ប្គរ់ ោ៉ាង្ គឺ កន ង្
ុ កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ ៤០ ោ៉ាង្
លប្ោោះថាការច្លប្មើ ន្សមថកមម ដ្ឋាន្ណ្ហៗ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលវៀរការររិ កមម មិន្មាន្ ។
ោកយថា កន ង្
ុ កមម ដ្ឋាន្ ១០ ោ៉ាង្ ។េ។ មិ ន្បាន្អរបនាភាវនា លសច្កតី ថា មុ ន្ដំ រូង្
អន្ុ សសតិ ៨ មាន្ពុ ទាធន្ុ សសតិ ជ្ជលដើ ម អន្ុ សសតិ ន្ី មួយៗ រចមង្មាន្អារមម ណ៍លប្ច្ើ ន្លផសង្គាន
លប្ោោះប្ពោះពុ ទធគុ ណជ្ជលដើ មទាំង្លនាោះ មាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ ច្ិ តតលទើ រមិ ន្លផ្លតតច្ុ ោះលៅកន ុង្គុ ណណ្ហ
មួ យប្តឹ មចតមា៉ាង្

លទើ រមិ ន្អាច្ឲ្យសលប្មច្អរបនា

មា៉ាង្លទៀត

ប្ពោះពុ ទធគុ ណជ្ជលដើ ម

ទាំង្លនាោះ សូ មបីចតមួ យ ក៏ ជ្ជធមម ជ្ជតិ ប្ជ្ជេលប្ៅ លប្ោោះជ្ជសភាវធម៌ កនុង្អារមម ណ៍ចដេ
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ប្ជ្ជេលប្ៅ ច្ិ តត រចមង្ច្ូ េដេ់ បាន្លដ្ឋយេំ បាក មិ ន្អាច្លផ្លតតច្ុ ោះស៊ រ់ ដេ់ ន្ូ វភាវៈចតមួ យ
បាន្ សូ មបីកនុង្សញ្ញាន្ិ ង្វវតាថន្ ក៏ មាន្អារមម ណ៍ជ្ជសភាវធម៌ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
កន ុង្កមម ដ្ឋាន្ទាំង្លន្ោះ

រចមង្ឲ្យសលប្មច្ប្តឹ មចតឧរច្ឆរភាវនារ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

មិ ន្ឲ្យសលប្មច្

អរបនាភាវនាលឡើយ ។
សួ រថា ក៏ រ៉ាុចន្ត លោកុ តតរសមាធិ រចមង្ដេ់ អរបនាកន ុង្អារមម ណ៍ចដេជ្ជសភាវធម៌
បាន្ មិ ន្ចមន្ឬ ? លប្ោោះថា លោកុ តតរសមាធិ មាន្ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជអារមម ណ៍ មា៉ាង្លទៀត អរូ រទី
២ ន្ិ ង្ទី ៤ ក៏ មាន្អារមម ណ៍ជ្ជសភាវធម៌ ?
លឆលើ យថា

លោកុ តតរសមាធិ រចមង្ដេ់ អរបនាកន ុង្អារមម ណ៍ចដេជ្ជសភាវធម៌

គឺ

ប្ពោះន្ិ ោវន្បាន្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្មាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅតាមេំ ដ្ឋរ់ នន្វិ សុទធិ ចដេជ្ជរច្ច័ យជួ យ
ឧរតថ មា គានលៅតាមេំ ដ្ឋរ់ រហូ តឲ្យសលប្មច្ប្ពោះន្ិ ោវន្បាន្កន ុង្ទី រំ ផុត ច្ំ ចណក អរូ រសមាធិ
ទី ២ ន្ិ ង្ទី ៤ រចមង្ដេ់ អរបនាកន ុង្អារមម ណ៍សូ មបីចដេជ្ជសភាវធម៌ គឺ អរូ រទី ១ ន្ិ ង្
អរូ រទី ៣ បាន្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជភាវនាចដេអាច្ឈាន្កន្ល ង្អារមម ណ៍ចដេជ្ជរញ្ា តតិបាន្
ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះថា អរូ រសមាធិ ទាំង្ឡាយរចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជរញ្ច មជាន្ចដេជ្ជឈាន្ថានក់
ខពស់រំ ផុតលដ្ឋយអង្គ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្ពោះលោគាវច្រន្ឹ ង្លធវើ ឲ្យច្លប្មើ ន្េូ តោស់លឡើង្តលៅ
លទៀត មិ ន្ចមន្លដ្ឋយការឈាន្កន្ល ង្អង្គ ចតលដ្ឋយការឈាន្កន្ល ង្អារមម ណ៍ររស់អរូ ររញ្ច មជាន្សមាធិ ដូច្គានរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លសច្កតី លនាោះ ជ្ជលហតុ ឲ្យតាំង្មាំ ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជអរបនាបាន្កន ុង្
អារមម ណ៍សូ មបីជ្ជសភាវធម៌ ។
ោកយថា ជ្ជរញ្ច កឈាន្ិ កៈ ចប្រថា បាន្ឈាន្ ៥ ឬប្រករកន ុង្ឈាន្ ៥ លសច្កតី ថា ឲ្យ
សលប្មច្ឈាន្បាន្ទាំង្ ៥ សូ មបីចដេបាន្លឈាមោះថា ជ្ជរឋមឈាន្ិ កៈ ជ្ជលដើ ម ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះ
ដូ ច្គាន ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “អសុ េៈ ១០ កាយគតាសតិ ១ ជ្ជរឋមឈាន្ិ កៈ” ដូ លច្ន ោះ
លប្ោោះថា ច្ិ តតន្ឹ ង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អារមម ណ៍លនាោះបាន្លដ្ឋយេអ ក៏ លដ្ឋយអាប្ស័ យកមាលំង្ររស់

276
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៩

វិ តកក ៈលេើ កលឡើង្កាន្់ អារមម ណ៍លនាោះលរឿយៗរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ច្ឆំបាច្់ ប្តូវអាប្ស័ យកមាលំង្ររស់វិ តកក ៈ
លដ្ឋយពិ លសសន្ុ ោះឯង្ ចមន្ពិ ត កន ុង្អារមម ណ៍ចដេមិ ន្សាអត គួ រលខពើម ជ្ជរដិ កូេលនាោះ ច្ិ តត
រចមង្រល្អន្ច្ូ េលៅបាន្លដ្ឋយេំ បាក

រចមង្លគច្លច្ញចតមា៉ាង្

លទើ រច្ឆំ បាច្់ ប្តូវ

អាប្ស័ យកមាលំង្ររស់វិ តកក ៈលេើ កលឡើង្ោ៉ាង្នប្កចេង្ ដូ ច្ជ្ជទូ កចដេសរ ុោះលៅកន ុង្ទលន្ល ចដេ
មាន្ប្កចសទឹ កហូ រប្តបាញ់

ច្ឆំបាច្់ ប្តូវអាប្ស័ យកមាលំង្ររស់លឈើ លថានេន្ុ ោះឯង្ជ្ជពិ លសស

លទើ រអាច្សរ ុោះកាត់ ប្កចសទឹ កលៅកាន្់ ទិ សចដេប្បាថានបាន្ដូ លច្ឆនោះ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ កន ុង្កមម ដ្ឋាន្
១១ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ ន្ឹ ង្សលប្មច្អរបនាបាន្ ក៏ លដ្ឋយកមាលំង្ររស់វិ តកក ៈ ប្បាសច្ឆកវិ តកក ៈមិ ន្
បាន្លឡើយ កាេលរើ ដូលច្ន ោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “ជ្ជរឋមឈាន្ិ កៈ” លសច្កតី ថា
ឲ្យសលប្មច្បាន្ប្តឹ មចតរឋមជាន្ ។
ច្ំ ចណក អរបមញ្ញា ៣ មាន្លមតាតជ្ជលដើ ម គឺ អរបមញ្ញា ៣ បាន្ដេ់ លមតាត ករុ ណ្ហ ន្ិ ង្
មុ ទិតា លឈាមោះថា ជ្ជច្តុ កក ឈាន្ិ កៈ លប្ោោះលមតាតប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីេោះពាបាទ ករុ ណ្ហប្រប្ពឹ តត
លៅលដើ មបីេោះវិ ហិង្ា ន្ិ ង្មុ ទិតាក៏ ប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីេោះអរតិ (លសច្កតី មិន្លប្តកអរ)ឬឥសា
រ៉ាុ ចន្ត

ធម៌ មាន្ពាបាទជ្ជលដើ មលន្ោះ

ជ្ជរ់ លៅកន ុង្លទាសមូ េច្ិ តតប្រករលដ្ឋយលទាមន្សស

លសាមន្សសជ្ជរដិ រកខ ច្ំលោោះលទាមន្សស លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ធម៌ មាន្លមតាតជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ ន្ឹ ង្មាន្
កមាលំង្អាច្េោះធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ពាបាទជ្ជលដើ ម បាន្លដ្ឋយេអ ដេ់ ន្ូ វអរបនាបាន្ ច្ឆំបាច្់
ប្តូវអាប្ស័ យការប្រកររួ មគានជ្ជមួ យលសាមន្សស ន្ុ ោះឯង្ ។
មួ យវិ ញលទៀត អរបមញ្ញាទាំង្ ៣ លន្ោះ ន្ឹ ង្មាន្ការប្រករលដ្ឋយឧលរកាខលវទនាបាន្
ច្ំ លោោះចដេលៅជ្ជកាមាវច្រៈ លៅមិ ន្ទាន្់ ដេ់ អរបនារ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ចតការន្ឹ ង្អរ់ រំឲ្យមាន្កមាលំង្
ររិ រូណ៌រហូ តដេ់ សលប្មច្អរបនាជ្ជរូ បាវច្រៈ
អាប្ស័ យកមាលំង្នន្លវទនាជួ យឧរតថ មា
លសាមន្សសលវទនា

ផុ តច្ឆកភាពជ្ជកាមាវច្រៈបាន្លនាោះ

ប្តូវ

លវទនាចដេជួ យឧរតថ មា ឲ្យមាន្កមាលំង្នប្កចេង្ គឺ

ឧលរកាខលវទនាមិ ន្ចមន្ជ្ជលវទនាចដេជួ យឧរតថ មា ឲ្យមាន្កមាលំង្នប្ក-

ចេង្រហូ តដេ់ សលប្មច្អរបនាលទ លប្ោោះភាពជ្ជកណ្ហ
ត េន្ិ ង្សង រ់ លពក មិ ន្ខវេ់ខាវយលដ្ឋយ
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ពិ លសសកន ុង្កិ ច្ច មាន្ការរល្អន្ន្ូ វប្រលោជន្៍ ច្ូេលៅកន ុង្សតវ ទាំង្ឡាយ នន្លមតាតជ្ជលដើ ម
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រមិ ន្ជួ យឧរតថ មា ឲ្យមាន្កមាលំង្រហូ តដេ់ សលប្មច្អរបនាបាន្ លប្ោោះលហតុ
លនាោះអរបនាទាំង្ ៣ ោ៉ាង្លន្ោះ ច្ំ លោោះចដេប្រករលដ្ឋយលសាមន្សសរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ តាំង្មាំជ្ជ
អរបនាបាន្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “ជ្ជច្តុ កក ឈាន្ិ កៈ” លសច្កតី
ថា ឲ្យសលប្មច្ឈាន្ ៤ ខាង្លដើ ម លវៀររញ្ច មជាន្ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា

“ឧលរកាខប្ពហម វិហារ

ជ្ជរញ្ច មជាន្ិ កៈ”

លប្ោោះឧលរកាខ-

ប្ពហម វិ ហារ គឺ តប្តមជឈតត ុលរកាខ ចដេលកើ តពី ភាវនាពិ លសសចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការ
ចដេសមលឹ ង្លឃើ ញសតវ ទាំង្ឡាយថា

មាន្កមម ជ្ជររស់ខលួន្

លហើ យប្ពលង្ើយកលន្តើ យ

ជ្ជ

កណ្ហ
ត េ កន ុង្សតវ ទាំង្លនាោះ ោកយថា “ប្ពលង្ើយកលន្តើ យ, ជ្ជកណ្ហ
ត េ” គឺ េោះលសច្កតី ខវេ់ខាវយ
៣ ប្រការចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះថា “សតវ ទាំង្ឡាយ ច្ូ រជ្ជអន កមាន្លសច្កតី សុខច្ុ ោះ ១, ច្ូ រ
រួ ច្ផុ តច្ឆកទុ កខ ១, ច្ូ រកុ ំប្ោត់ ប្បាសពី សមបតតិ ចដេបាន្ទទួ េលហើ យ ១” នន្ធម៌ ៣ ោ៉ាង្ មាន្
លមតាតជ្ជលដើ ម ។ កិ ច្ចជ្ជរ់ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្លសច្កតី ប្ពលង្ើយកលន្តើ យ ជ្ជកណ្ហ
ត េ េោះលសច្កតី
ខវេ់ខាវយ ៣ ប្រការ នន្ឧលរកាខប្ពហម វិ ហារលន្ោះ ន្ឹ ង្សលប្មច្លដ្ឋយេអ មាន្កមាលំង្ដេ់ អរបនា
បាន្ កន ុង្កាេចដេបាន្ឧលរកាខលវទនាជ្ជរច្ច័ យ ប្រប្ពឹ តតលៅរួ មគានជ្ជមួ យឧលរកាខលវទនា ។
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ឧលរកាខប្ពហម វិ ហារលន្ោះ លទើ រជ្ជ រញ្ច មជាន្ិ កៈ លសច្កតី ថា ឲ្យសលប្មច្ច្ំ លោោះ
រញ្ច មជាន្ អធិ រាយថា រុ គគេប្តូវច្លប្មើ ន្អរបមញ្ញា ៣ ខាង្លដើ មោ៉ាង្ណ្ហមួ យ រហូ ត
ដេ់ សលប្មច្ច្តុ តថ ជាន្បាន្សិ ន្ លទើ រន្ឹ ង្ច្លប្មើ ន្ឧលរកាខប្ពហម វិ ហារ រហូ តដេ់ សលប្មច្
រញ្ច មជាន្បាន្ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ោកយថា ច្ំ ចណក អរូរ ៤ ជ្ជអារុ របឈាន្ិ កៈ លសច្កតី ថា រុ គគេច្លប្មើ ន្អរូ រកមម ដ្ឋាន្
៤ ណ្ហមួ យ រចមង្ឲ្យសលប្មច្អរូ រឈាន្ ៤ ណ្ហមួ យ តាមេំ ដ្ឋរ់ នន្ភាវនា តាមសមគួ រ ។
ប្រលេទនន្អារមម ណ៍កន ង្
ុ កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ
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កន ុង្រណ្ហ
ត ន្ិ មិតតទាំង្ឡាយ ររិ កមម ន្ិមិតតន្ិ ង្ឧគគ ហន្ិ មិតត រចមង្បាន្កន ុង្កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ ឡាយប្គរ់ កមម ដ្ឋាន្ លដ្ឋយររិ ោយ តាមសមគួ រ ។
ច្ំ ចណក រដិ ភាគន្ិ មិតត រចមង្បាន្កន ុង្កសិ ណ អសុ េៈ លកាដ្ឋាសៈ ន្ិ ង្អានាបាន្សសតិ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ចមន្ពិ ត កន ុង្រណ្ហ
ែ កមម ដ្ឋាន្មាន្កសិ ណជ្ជលដើ មលនាោះ ឧរច្ឆរសមាធិ ន្ិង្អរបនា
សមាធិ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅប្បារពធ រដិ ភាគន្ិ មិតត ។
លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? គឺ កាេប្ពោះលោគាវច្រចដេជ្ជអាទិ កមមិ កៈ កាន្់ យកន្ូ វន្ិ មិតត កន ុង្
រឋវី កសិ ណជ្ជលដើ ម ន្ិ មិតតចដេជ្ជអារមម ណ៍លនាោះ លៅថា ររិ កមម ន្ិមិតត ន្ិ ង្ភាវនាលនាោះ ក៏
លឈាមោះថា ររិ កមម ភាវនា ។
ច្ំ ចណកឯ កន ុង្លពេណ្ហ ន្ិ មិតតលនាោះចដេប្ពោះលោគាវច្រកាន្់ យកមកលដ្ឋយច្ិ តត បាន្
លដ្ឋយេអ លហើ យ មកដេ់ គន្ល ង្មលនាទាវរ ហាក់ រី ដូច្ជ្ជលឃើ ញលដ្ឋយច្កខ ុន្ុោះឯង្ កន ុង្លពេលនាោះ
ន្ិ មិតតចដេជ្ជអារមម ណ៍លនាោះន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា ឧគគ ហន្ិ មិតត ន្ិ ង្ភាវនាលនាោះក៏ រចមង្តាំង្មាំ ។
ច្ំ ចណក តពី លនាោះលៅ កាេប្ពោះលោគាវច្រ (មាន្ច្ិ តត) តាំង្មាំលហើ យោ៉ាង្លនាោះ ប្រករ
លរឿយៗ ន្ូ វភាវនា លដ្ឋយររិ កមម សមាធិ កន ុង្ឧគគ ហន្ិ មិតតលនាោះ កន ុង្លពេណ្ហ ន្ិ មិតតចដេមាន្
ច្ំ ចណកលប្រៀរគានបាន្ន្ឹ ង្ឧគគ ហន្ិ មិតតលនាោះ ជ្ជអារមម ណ៍ចដេសលប្មច្ពី ភាវនា ផុ តច្ឆកភាព
ជ្ជវតថ ុធម៌ រារ់ ថាជ្ជរញ្ា តតិ ជ្ជការសង រ់ ន្ឹ ង្ តាំង្មាំលដ្ឋយេអ កន ុង្ច្ិ តត កន ុង្លពេលនាោះ លោេបាន្
ថា រដិ ភាគន្ិ មិតតលនាោះ លកើ តលឡើង្លហើ យ ។
ច្ឆរ់ តាំង្ពី លនាោះលៅ

ឧរច្ឆរភាវនា

ចដេលៅរារ់ ថាជ្ជកាមាវច្រសមាធិ េោះធម៌ ជ្ជ

សប្តូវ (ន្ី វរណៈ) បាន្ លឈាមោះថា ជ្ជការសលប្មច្លហើ យ ។
តពី លនាោះលៅ កាេប្ពោះលោគាវច្រលសពលរឿយៗ ន្ូ វរដិ ភាគន្ិ មិតតលនាោះន្ុ ោះឯង្ លដ្ឋយ
ឧរច្ឆរសមាធិ ភាវនា រូ បាវច្ររឋមជាន្ក៏ រចមង្តាំង្មាំ (ដេ់ អរបនា) ។
តពី លនាោះលៅ កាេប្ពោះលោគាវច្រលធវើ រឋមជាន្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ឲ្យមាន្វសី លដ្ឋយវសី ៥
គឺ អាវជា ន្វសី សមារជា ន្វសី អធិ ដ្ឋាន្វសី វុ ដ្ឋាន្វសី ន្ិ ង្រច្ច លវកខ ណវសី ពាោមលដើ មបីេោះ
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អង្គលប្គាតប្គាតមាន្វិ តកក ៈជ្ជលដើ ម លដើ មបីការលកើ តលឡើង្នន្អង្គចដេេអិ តមាន្វិ ច្ឆរៈជ្ជលដើ ម
ឈាន្ទាំង្ឡាយ មាន្ទុ តិ យជាន្ជ្ជលដើ ម ក៏ រចមង្តាំង្មាំ តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមសមគួ រ ។
កន ុង្កមម ដ្ឋាន្ ២២ ោ៉ាង្ មាន្រឋវី កសិ ណជ្ជលដើ ម រចមង្បាន្រដិ ភាគន្ិ មិតត តាមប្រការ
ដូ ច្បាន្លោេមកលន្ោះ ។
ច្ំ ចណក កន ុង្រណ្ហ
ត កមម ដ្ឋាន្ដ៏ លសសទាំង្ឡាយ អរបមញ្ញាទាំង្ឡាយ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅ
កន ុង្សតវ រញ្ា តតិ ។
ច្ំ ចណក កាេប្ពោះលោគាវច្រលធវើ ររិ កមម កនុង្អាកាសចដេបាន្មកលប្ោោះលរើ កកសិ ណ
ណ្ហមួ យ កន ុង្រណ្ហ
ត កសិ ណទាំង្ឡាយ លវៀរអាកាសកសិ ណ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអាកាសចដេ
មិ ន្មាន្ទី រំ ផុត អរូ រដួ ង្ដំ រូង្ក៏ រចមង្តាំង្មាំ (ដេ់ អរបនា) ។
កាេលធវើ ររិ កមម ន្ូវអរូ រវិ ញ្ញាណដួ ង្ដំ រូង្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជវិ ញ្ញាណមិ ន្
មាន្ទី រំ ផុត អរូ រដួ ង្ទី ២ ក៏ រចមង្តាំង្មាំ ។
ច្ំ ចណក កាេលធវើ ររិ កមម ន្ូវការមិ ន្មាន្នន្អរូ រវិ ញ្ញាណដួ ង្ដំ រូង្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ថា “អវី ៗ
ក៏ មិន្មាន្” អរូ រដួ ង្ទី ៣ ក៏ រចមង្តាំង្មាំ ។
កាេលធវើ ររិ កមម អរូ រវិ ញ្ញាណដួ ង្ទី ៣ លនាោះថា “លន្ោះសង រ់ , លន្ោះប្រណីត” អរូ រដួ ង្ទី ៤ ក៏
រចមង្តាំង្មាំ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត កមម ដ្ឋាន្ ១០ ោ៉ាង្ដ៏ លសស កាេប្ពោះលោគី លធវើ ររិ កមម ប្បារពធ អារមម ណ៍មាន្
ប្ពោះពុ ទធគុ ណជ្ជលដើ ម កាន្់ យកន្ិ មិតតលនាោះលដ្ឋយេអ លហើ យ ររិ កមម រចមង្តាំង្មាំកនុង្ន្ិ មិតតលនាោះ
(ឧគគ ហន្ិ មិតតលនាោះ) ន្ិ ង្ឧរច្ឆរឈាន្ក៏ រចមង្សលប្មច្ ។
ច្ំ ចណក រូ បាវច្ររញ្ច មជាន្ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអេិ ញ្ញា រចមង្តាំង្មាំ
កន ុង្អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយ មាន្រូ បារមម ណ៍ជ្ជលដើ ម តាមសមគួ រ ដេ់ ប្ពោះលោគាវច្រចដេលច្ញ
ច្ឆករញ្ច មជាន្ចដេជ្ជបាទនន្អេិ ញ្ញា
លដើ ម ។

លធវើ ររិ កមម ន្ឹកដេ់ អារមម ណ៍ចដេគរបីអធិ ដ្ឋាន្ជ្ជ
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មា៉ាង្លទៀត លឈាមោះថា អេិ ញ្ញា មាន្ ៥ ោ៉ាង្ គឺ ៖

ចប្រថា

ឥទធិ វិ ធំ ទិ ពវ លសាតំ

ររច្ិ តតវិ ជ្ជន្នា

រុ លពវ ន្ិវាសាន្ុ សសតិ

ទិ ពវ ច្កខ ត
ូ ិ រញ្ច ធា ។

អេិ ញ្ញា មាន្ ៥ គឺ ឥទធិ វិ ធៈ (ការសចមត ង្ឫទធិ ), ទិ ពវ លសាត, ររច្ិ តតវិ ជ្ជន្ន្ៈ (ការ

ដឹ ង្ច្ិ តតររស់អន កដនទ), រុ លពវ ន្ិវាសាន្ុ សសតិ (ញណចដេប្រប្ពឹ តតលៅប្ពមជ្ជមួ យសតិ រឭក
ដឹ ង្ខន្ធ ចដេធាលរ់ អាប្ស័ យកន ុង្េពមុ ន្), ទិ ពវ ច្កខ ុ ដូ លច្ន ោះ ។
លន្ោះ គឺ ប្រលេទនន្អារមម ណ៍កន ុង្កមម ដ្ឋាន្ទាំង្លន្ោះ ។
អធិ រាយ ប្រលេទនន្អារមម ណ៍កន ង្
ុ កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយ
ោកយថា ររិ កមម ន្ិមិតត ន្ិ ង្ឧគគ ហន្ិ មិតត រចមង្បាន្កន ង្
ុ កមម ដ្ឋាន្ទាំង្ឡាយប្គរ់ កមម ដ្ឋាន្
លដ្ឋយររិ ោយ តាមសមគួ រ លសច្កតី ថា ររិ កមម ន្ិមិតតជ្ជលដើ ម រចមង្បាន្ គឺ រចមង្សលប្មច្កន ុង្
កមម ដ្ឋាន្ប្គរ់ ោ៉ាង្ លដ្ឋយររិ ោយ លប្ោោះភាវៈនន្អារមម ណ៍កមម ដ្ឋាន្ខលោះ ដូ ច្ជ្ជពុ ទាធន្ុ សសតិ ជ្ជ
លដើ ម មិ ន្ប្បាកដច្ាស់ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ប្ពោះពុ ទធគុ ណមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ ន្ិ ង្ប្ជ្ជេលប្ៅ លប្ោោះ
ជ្ជសភាវធម៌ ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ ចដេបាន្លឈាមោះថាន្ិ មិតត (ររិ កមម ន្ិមិតតជ្ជលដើ ម) លដ្ឋយ
ររិ ោយរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ គឺ លដ្ឋយប្គាន្់ ចតជ្ជលហតុ លកើ តលឡើង្នន្ភាវនារ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លប្ោោះលហតុ លនាោះ
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា “តាមសមគួ រ” គឺ តាមលសច្កតី សមគួ រដេ់ អារមម ណ៍លនាោះៗ
ច្ំ លោោះកសិ ណ អសុ េៈ លកាដ្ឋាសៈ ន្ិ ង្អានាបាន្សសតិ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លោេបាន្ថា មាន្ការលកើ ត
លឡើង្នន្ន្ិ មិតតចដេប្បាកដច្ាស់

ន្ិ ង្លប្ោោះមាន្ន្ិ មិតតចដេជ្ជក់ ច្ាស់

លសច្កែី ប្បាកដ

ច្ាស់ ភាពថាលសាអតនន្ន្ិ មិតតទាំង្លន្ោះ លទើ រច្លប្មើ ន្លឡើង្តាមេំ ដ្ឋរ់ តាមកមាលំង្នន្ភាវនា
រហូ តដេ់ លកើ តរដិ ភាគន្ិ មិតតបាន្កន ុង្ទី រំ ផុត លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលទើ រលោេថា
“ច្ំ ចណក រដិ ភាគន្ិ មិតត រចមង្បាន្កន ង្
ុ កសិ ណ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយរំ ណង្ន្ឹ ង្សចមត ង្ន្ូ វភាពប្បាកដលៅតាមេំ ដ្ឋរ់
លទើ រលោេថា “លតើ ដូ ច្លមត ច្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។

នន្ន្ិ មិតតទាំង្លន្ោះ
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គរបីប្ជ្ជរអធិ រាយកន ុង្ោកយថា កាេប្ពោះលោគាវច្រចដេជ្ជអាទិ កមមិ កៈ កាន្់ យកន្ូ វ
ន្ិ មិតតកន ង្
ុ រឋវី កសិ ណ ជ្ជលដើ មលន្ោះ ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
ជ្ជដំ រូង្ ប្ពោះលោគាវច្រ គរបីជប្មោះច្តុ រារិ សុទធិ សី េ គឺ ៖
បាតិ លមាកខ សំវរសី េ (សី េគឺ ការសប្ង្ួមបាតិ លមាកខ ) ១, ឥគន្រិ យសំ វរសី េ (សី េគឺ
ការសប្ង្ួមឥគន្រិ យ៦) ១, អាជី វបារិ សុទធិ សី េ (សី េគឺ អាជី វៈររិ សុទធ ) ១,រច្ច យសន្និ សសិតសី េ (សី េអាប្ស័ យការពិ ច្ឆរណ្ហរច្ច័ យ ៤ កន ុង្លពេលប្រើ ប្បាស់) ១ ឲ្យររិ រូណ៌ តាមចដេ
លោកលោេទុ កកន ុង្សី េន្ិ លទរ ស កន ង្
ុ វិ សុទធិ មគគ ន្ុ ោះឯង្, កាត់ រេិ លោធ (ធម៌ ជ្ជលប្គឿង្លធវើ ន្ូវ
លសច្កតី កង្វេ់ច្ិ តត) ១០ ោ៉ាង្ គឺ ៖
អាវាស ទី លៅអាប្ស័ យ ១, កុ េ ប្តកូ េញតិ , ប្តកូ េឧរដ្ឋាក ១, ោេ រច្ច័ យរួ ន្១,
គណៈ គណៈអន កលរៀន្ប្ពោះសូ ប្ត ឬគណៈអន កលរៀន្ប្ពោះអេិ ធមម ១, ន្វកមម ការ្រកសាង្១,
អទាធន្ៈ ការលធវើ ដំលណើរ ១, ញតិ ចផន ករពវ ជិត មាន្អាច្ឆរយ ប្ពោះឧរជាយ៍ ជ្ជលដើ ម ចផន ក
ឃរាវាស មាន្មាតារិ តាជ្ជលដើ ម ១ , អាោធ ជំង្ឺតមាកត់ ១, គន្ថ ៈ ការលរៀន្គន្ថ ៈគឺ គមពី រ ១, ឥទធិ
ឫទធិ ១ ដូ លច្ន ោះ ។
ធម៌ ទាំង្ ១០ ោ៉ាង្លន្ោះ ណ្ហមួ យ លឈាមោះថា រេិ លោធ លប្ោោះភាវៈជ្ជលហតុ កង្វេ់នន្ច្ិ តត
រំខាន្ច្ិ តត ដេ់ ប្ពោះលោគាវច្រពួ កខលោះ អន កមាន្អាេ័ យ មិ ន្អាច្សលប្មច្ច្ិ តត កាត់ ផ្លែច្់ គឺ លធវើ
ឲ្យអស់ភាពជ្ជលប្គឿង្កង្វេ់បាន្ គរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ពិសាតរ ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្រដិ លោធន្ិ ង្ឧបាយ
កាត់ ផ្លែច្់ រេិ លោធទាំង្លន្ោះ តាមចដេលោកលោេទុ កកន ុង្ វិ សុទធិ មគគ ន្ុ ោះឯង្ ។
មា៉ាង្លទៀត ឫទធិ រចមង្សលប្មច្ដេ់ រុ គគេអន កច្លប្មើ ន្សមថៈ ឬរុ គគេចដេមាន្
រំ ណង្ន្ឹ ង្បាន្ឫទធិ លទើ រច្លប្មើ ន្សមថៈ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ អាច្លោេបាន្ថា ឫទធិ មិ ន្បាន្ជ្ជ
រេិ លោធសប្មារ់ រុ គគេអន កច្លប្មើ ន្សមថៈ

ជ្ជរេិ លោធសប្មារ់ រុ គគេអន កច្លប្មើ ន្

វិ រសសនារ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្បាន្លសច្កតី ថា កន ុង្ចផន កសមថៈ មាន្រេិ លោធ ៩ ោ៉ាង្ លវៀរ
ឥទធិ រេិ លោធ, កន ុង្ចផន កវិ រសសនា មាន្រេិ លោធទាំង្ ១០ ោ៉ាង្ ។

282
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៩

ប្ពោះលោគាវច្រេុ ោះកាត់ រេិ លោធបាន្លហើ យ

ច្ូ េលៅរកកេាណមិ តតអន កប្រករ

ប្ពមលដ្ឋយគុ ណ មាន្ភាពជ្ជអន កគួ រឲ្យប្សឡាញ់ជ្ជលដើ ម ជ្ជរុ គគេចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា ៖

ចប្រថា

រិ លោ គរុ ភាវន្ី លោ

វតាត ច្ វច្ន្កខ លមា

គមាី រញ្ច កថំ កតាត

លនា ច្ដ្ឋាលន្ ន្ិ លោជលយ(១) ។

េិ កខ ុជ្ជអន ក (លធវើ ខលួន្) គួ រឲ្យប្សឡាញ់ផង្ គួ រលគារពផង្ គួ រសរលសើ រផង្

ឧសាហ៍ លប្រៀន្ប្រលៅផង្ អត់ ធន្់ កន ុង្ការទូ នាមន្(លគ)ផង្ ជ្ជអន កលោេោកយចដេប្ជ្ជេលប្ៅ
ផង្ ន្ិ ង្មិ ន្ដឹ កនាំកនុង្លហតុ ចដេមិ ន្សមគួ រផង្ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត គុ ណទាំង្លនាោះ ោកយថា រិ លោ គួ រឲ្យប្សឡាញ់ បាន្ដេ់ ជ្ជអន កមាន្សី េ
មាន្ការសប្ង្ួមកាយន្ិ ង្វាច្ឆ មាន្កាយន្ិ ង្វាច្ឆសង រ់ លរៀររយេអ ។
ោកយថា គរុ គួ រលគារព គឺ មាន្ការប្រប្ពឹ តតចដេជន្ទាំង្ឡាយលកាតចប្កង្ លឃើ ញថាគួ រ
កាន្់ យកជ្ជទិ ដ្ឋាន្ុ គតិ លដើ មបីប្រប្ពឹ តតរដិ រតតិ តាម ។
ោកយថា ភាវន្ី លោ គួ រសរលសើ រ គឺ គួ រលេើ កតលមកើ ង្ មាន្កិ តតិសពរ េអ ចដេន្រណ្ហៗ គួ រ
ប្រកាសឲ្យជន្ទាំង្ឡាយបាន្ប្ជ្ជរ ។
ោកយថា វតាត ឧសាហ៍ លប្រៀន្ប្រលៅ គឺ មាន្ប្រប្កតី លោេសរលសើ រគុ ណធម៌ ទាំង្ឡាយ
មាន្សី េគុ ណជ្ជលដើ ម មាន្ប្រប្កតី លោេតិ ោះលដៀេបារទុ ច្ច រិតទាំង្ឡាយ ឬជ្ជអន កឈាលស
កន ុង្ការទូ នាមន្ លដើ មបីញុំង្អន កដនទឲ្យប្រប្ពឹ តតចតប្រលោជន្៍ ។
ោកយថា វច្ន្កខ លមា អត់ ធន្់ កនង្
ុ ការទូ នាមន្ គឺ មិ ន្ធុ ញប្ទាន្់ មិ ន្រួ ញរា កន ុង្ការពន្យេ់
ដ្ឋស់លតឿន្ លប្រៀន្ប្រលៅសិ សស ឬរុ គគេអន កច្ូ េមកប្បាថានន្ូ វការអន្ុ លប្គាោះ ។
ោកយថា គមាី រញ្ច កថំ កតាត លោេោកយចដេប្ជ្ជេលប្ៅ បាន្ដេ់ មាន្រញ្ញាអាច្
ពន្យេ់ ធម៌ ចដេប្ជ្ជេលប្ៅ ចដេទាក់ ទង្ដេ់ សុ ញ្ា តា ឲ្យអន កដនទលកើ តរញ្ញាដឹ ង្បាន្ ។

(១)

អង្គ. សតត ក.៤៧ ទំ .៦១
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ោកយថា លនា ច្ដ្ឋាលន្ ន្ិ លោជលយ មិ ន្ដឹ កនាំកនង្
ុ លហតុ ចដេមិ ន្សមគួ រ គឺ មិ ន្ដឹ កនាំ
អន កដនទឲ្យប្រករកន ុង្ឋាន្ៈ

គឺ

កន ុង្ការលធវើ ចដេជ្ជលហតុ នន្លសច្កែី វិនាស

ឬនាំមកន្ូ វ

ហាយន្ភាព ។
កាន្់ យកកមម ដ្ឋាន្ចដេសមគួ រន្ឹ ង្ច្រិ តររស់ខលួន្ េោះវិ ហារ (ទី លៅ) ចដេមិ ន្សមគួ រ
ដូ ច្ជ្ជ វិ ហារចដេធំ លពកចដេជ្ជភារៈលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ប្តូវចថរកា វិ ហារចដេច្ឆស់លពក
ចដេជ្ជភារៈលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការជួ សជុ េជ្ជលដើ ម លហើ យលៅចតកន ុង្វិ ហារ គឺ កន ុង្លសនាសន្ៈ
ចដេសមគួ រ ចដេប្រករលដ្ឋយអង្គ ៥ ដូ ច្ចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កថា “កថញ្ច េិ កខ លវ លសនាសន្ំ រញ្ច ង្គសមនានគតំ លហាតិ ?(១) ចប្រថា “មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ ច្ុ ោះលសនាសន្ៈប្រករលដ្ឋយ
អង្គ ៥ លតើ ដូ ច្លមែ ច្ ?” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម គឺ ៖
លសនាសន្ៈ មិ ន្្ងយលពក មិ ន្ជិ តលពក េម មលៅមកប្សួេ ១, មិ ន្កុ ោះករលដ្ឋយ
មន្ុ សសកន ុង្លវោនថង មិ ន្សូ វមាន្សំ លឡង្ មិ ន្សូ វគឹ កកង្ កន ុង្រាប្តី ១, មិ ន្សូ វមាន្សមផ សស
លដ្ឋយរលបាម មូ ស ខយេ់ កលដែនថង ន្ិ ង្ពស់តូ ច្ពស់ធំ ១, ច្ី វរ រិ ណឌបាត លសនាសន្ៈ ន្ិ ង្
គិ ោន្របច្ច យលេសជា ររិ កាខរ លកើ តលឡើង្ដេ់ េិ កខ ុចដេលៅកន ុង្លសនាសន្ៈលនាោះ លដ្ឋយមិ ន្
េំ បាក ១, ពួ កេិ កខ ុជ្ជលថរៈចដេលៅ កន ុង្លសនាសន្ៈលនាោះ ជ្ជពហុ សសូត លច្ោះច្ឆំន្ូវន្ិ កាយ
ប្ទប្ទង្់ធម៌ ប្ទប្ទង្់វិន្័យ ប្ទប្ទង្់មាតិ កា េិ កខ ុច្ូេលៅរកេិ កខ ុជ្ជលថរៈទាំង្លនាោះមែ ង្ៗ លហើ យ
សួ រ ប្រឹ កាថា រពិ ប្តលោកដ៏ ច្លប្មើ ន្ លរឿង្លន្ោះលតើ ដូ ច្លមែ ច្ លសច្កែី អធិ រាយនន្លរឿង្លន្ោះ
លតើ ដូ ច្លមែ ច្ លោកដ៏ មាន្អាយុ ទាំង្លនាោះ រចមង្ពន្យេ់ លរឿង្ចដេមិ ន្ទាន្់ ច្ាស់ោស់ផង្
លធវើ ឲ្យ្យន្ូ វលរឿង្ចដេលប្ៅផង្ រលនាររង្់ន្ូវលសច្កែី សង្ស័យកន ុង្ធម៌ ទាំង្ឡាយ ចដេជ្ជទី
តាំង្នន្លសច្កតី សង្ស័យលប្ច្ើ ន្ប្រការផង្ ១ ។
លហើ យលធវើ ការកាត់ ន្ូ វរេិ លោធរន្តិ ច្រន្ត ួ ច្ចដេជ្ជរ់ ន្ឹ ង្កាយ ដូ ច្ជ្ជ កាត់ សក់ កាត់

(១)

អង្គុ.៥០ ទំ .៣៣
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ប្កច្កចដេចវង្ជ្ជលដើ ម

លធវើ វង្់កសិ ណតាំង្ទុ កខាង្មុ ខ

ឬតមក េ់ច្ិ តតទុ កកន ុង្អានាបាន្ៈ

(ខយេ់ ដលង្ាើម) ឬកន ុង្លកាដ្ឋាសៈ (អាការ ៣២) អង្គុយររិ កមម ថា “រឋវី , រឋវី ដី , ដី ” ជ្ជលដើ ម
កាន្់ យកន្ិ មិតតកន ុង្អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយលនាោះៗ
ច្លប្មើ ន្ោ៉ាង្សលង្ខរ

លៅតាមេំ ដ្ឋរ់ នន្ភាវនាលនាោះៗ

សូ មបីបាន្លោេខលោះលហើ យមុ ន្លន្ោះ

លន្ោះជ្ជវិ ធី

ក៏ ប្តឹ មចតជ្ជន្ិ ទសសន្ៈ

លៅជ្ជ

លសច្កតី សលង្ខរលៅលឡើយន្ុ ោះឯង្ រណឌិតគរបីប្ជ្ជរវិ ធីច្លប្មើ ន្លដ្ឋយពិ សាតរ តាមចដេលោក
លោេទុ កកន ុង្ វិ សុទធិ មគគ លនាោះច្ុ ោះ ។
ោកយថា ច្ំ ចណកឯ កន ង្
ុ លពេណ្ហ ន្ិ មិតតលនាោះចដេប្ពោះលោគាវច្រកាន្់ យកមកលដ្ឋយ
ច្ិ តតបាន្លដ្ឋយេអ លហើ យ គឺ កន ុង្លពេណ្ហ ររិ កមម ន្ិមិតតលនាោះ គឺ ប្ពោះលោគាវច្រកាន្់ យកមក
លដ្ឋយច្ិ តតបាន្លដ្ឋយេអ ដូ ច្លប្រើ នដកាន្់ យកមកអំ ពីផ្លរំង្សំ ពត់ ចដេច្ង្សន្ធឹ ង្ជ្ជលដើ មលនាោះ
លដ្ឋយកមាលំង្នន្ភាវនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តគាន តាមវិ ធីចដេលោេមកលន្ោះ ។
ោកយថា មកដេ់ គន្ល ង្មលនាទាវរ រី ដូច្ជ្ជលឃើ ញលដ្ឋយច្កខ ុ ន្ុ ោះឯង្ គឺ មកដេ់ គន្ល ង្

ជ

វន្តាមមលនាទាវរ ចដេជវន្តាមមលនាទាវរកាន្់ យកជ្ជអារមម ណ៍បាន្លហើ យ ប្បាកដច្ាស់ដូ ច្
ជ្ជលឃើ ញលដ្ឋយចេន ក លសច្កតី ថា អារមម ណ៍លនាោះប្បាកដច្ាស់ដេ់ ច្ិ តតតាមមលនាទាវរ ដូ ច្គាន
ន្ឹ ង្ប្បាកដច្ាស់ដេ់ ចេន ក កន ុង្ប្គាចដេលប្រើ ចេន កសមលឹ ង្លមើ េ ដូ លច្ឆនោះ ។
ោកយថា ន្ិ ង្ភាវនាលនាោះក៏ រចមង្តាំង្មាំ គឺ ន្ិ ង្ភាវនាលនាោះក៏ រចមង្ជ្ជការតាំង្មាំ លប្ោោះ
ការបាន្សលប្មច្ឯកគគ តានន្ច្ិ តតលហើ យ លដ្ឋយពិ លសស ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយរំ ណង្ន្ឹ ង្ឲ្យប្ជ្ជរថា សូ មបីប្ពោះលោគាវច្រ ក៏ រចមង្បាន្លឈាមោះថា
“អន កតាំង្មាំ” លប្ោោះភាវៈចដេមាន្ច្ិ តត តាំង្មាំ ដូ លច្ន ោះ លទើ រលោេថា “ច្ំ ចណកឯ តពី លនាោះលៅ
កាេប្ពោះលោគាវច្រតាំង្មាំលហើ យោ៉ាង្លនាោះ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា ចដេមាន្ច្ំ ចណកលប្រៀរគានបាន្ន្ឹ ង្ឧគគ ហន្ិ មិតតលនាោះ គឺ ដូ ច្ឧគគ ហន្ិ មិតតលនាោះ
លប្ោោះលហតុ លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ លទើ រលៅថា “រដិ ភាគន្ិ មិតត” ប្គាន្់ ចត រដិ ភាគន្ិ មិតតលនាោះររិ សុទធ ថាល
នប្កចេង្ជ្ជង្ឧគគ ហន្ិ មិតត ។
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ោកយថា ជ្ជអារមម ណ៍ចដេសលប្មច្ពី ភាវនា គឺ ជ្ជអារមម ណ៍ចដេលកើ តពី ភាវនា ។
ោកយថា ផុ តច្ឆកភាពជ្ជវតថ ធ
ុ ម៌ គឺ ផុ តច្ឆកភាពជ្ជររមតថ ធម៌ លសច្កតី ថា ផុ តច្ឆក
លទាសនន្កសិ ណមាន្ពណ៌ជ្ជលដើ ម ចដេមាន្ជ្ជរ់ លៅកន ុង្វង្់កសិ ណលនាោះ ។
ោកយថា ច្ឆរ់ តាំង្ពី លនាោះលៅ គឺ ច្ឆរ់ អំ ពីកាេចដេរដិ ភាគន្ិ មិតតលនាោះ ប្បាកដលហើ យ ។
កន ុង្ោកយថា កាេប្ពោះលោគាវច្រលធវើ រឋមជាន្លនាោះន្ុ ោះឯង្ ឲ្យមាន្វសី លដ្ឋយវសី ៥ ជ្ជ
លដើ មលនាោះ

រណឌិតគរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្វសី

៥ មាន្អាវជា ន្វសី ជ្ជលដើ ម ោ៉ាង្

លន្ោះថា ៖
ការអាច្ន្ឹ កដេ់ អង្គឈាន្បាន្ោ៉ាង្្រ់ រហ័ សជ្ជរ់ តគាន

មិ ន្មាន្ការលទើ សទាក់ កន ុង្

ការន្ឹ កោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ច្ូ េរឋមជាន្មុ ន្ កាេលច្ញពី រឋមជាន្លហើ យក៏ មាន្អាវជា ន្ច្ិ តត
លកើ តលឡើង្តពី េវង្គចដេរេត់ លៅលហើ យលនាោះ ន្ឹ កដេ់ វិ តកក ៈមុ ន្ ជវន្ៈ ៤ ឬ ៥ ខណៈក៏ សរុោះ
លៅលដ្ឋយមាន្វិ តកក ៈជ្ជអារមម ណ៍ ធាលក់ ច្ុ ោះកាន្់ េវង្គមិន្ហួ ស ២ ឬ ៣ ខណៈ ក៏ លកើ តអាវជា ន្
ច្ិ តតន្ឹ កដេ់ វិ ច្ឆរៈភាលម ជវន្ៈ ៤ ឬ ៥ ខណៈចដេមាន្វិ ច្ឆរៈជ្ជអារមម ណ៍ក៏ សរុោះលៅ សូ មបីកនុង្
ប្គាចដេន្ឹ ង្លកើ តអាវជា ន្ៈន្ឹ កដេ់ អង្គគឺរី តិជ្ជលដើ ម

ក៏ មាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន

លន្ោះលឈាមោះថា អាវជា ន្វសី ភាពជំនាញកន ង្
ុ ការន្ឹ ក ។
ច្ំ ចណក ការអាច្ច្ូ េបាន្លេឿន្ មិ ន្មាន្ភាពយឺ តយូ រកន ុង្ការច្ូ េ ច្ូ េបាន្ភាលម
រាេ់ លពេចដេប្តូវការន្ឹ ង្ច្ូ េ

កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្ជវន្ចដេប្រប្ពឹ តតលៅ

លហើ យធាលក់ ច្ុ ោះកាន្់

េវង្គមិន្ហួ ស ២ ឬ ៣ ខណៈ លឈាមោះថា សមារជា ន្វសី ភាពជំនាញកន ង្
ុ ការច្ូ េ ។
ការអាច្រកាឈាន្ច្ិ តតទុ កមួ យជួ រខណៈ គឺ មួ យផ្លរត់ ប្មាមនដ ឬដរ់ ផ្លរត់ ប្មាមនដ មិ ន្
ឲ្យលច្ញ្រ់ រហ័ ស លឈាមោះថា អធិ ដ្ឋាន្វសី ភាពជំនាញកន ង្
ុ ការរកាឈាន្ទុ ក ។
ការអាច្លច្ញបាន្្រ់ រហ័ ស

តាមលពេចដេប្បាថានចដេប្រប្ពឹ តតលៅមុ ន្ន្ឹ ង្ច្ូ េ

មិ ន្មាន្ភាពយឺ តយូ រកន ុង្ការលច្ញ លឈាមោះថា វុ ដ្ឋាន្វសី ភាពជំនាញកន ង្
ុ ការលច្ញ ។
ការលោេដេ់ អាវជា ន្វសី ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជការលោេដេ់ រច្ច លវកខ ណវសី លហើ យផង្ចដរ
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លប្ោោះថាជវន្ចដេពិ ច្ឆរណ្ហអង្គឈាន្ ចដេអាវជា ន្ៈប្បារពធ ទុកមុ ន្ន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា ជ្ជការ
ពិ ច្ឆរណ្ហអង្គឈាន្

លសច្កតី ថា

រច្ច លវកខ ណវសី ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តាមអាវជា ន្វសី ប្គរ់ ប្គា

ដូ លច្ន ោះ ។ លន្ោះគឺ វសី ៥ ចដេប្ពោះលោគី គរបីសន្សំកនុង្ឈាន្ខាង្លដើ មៗ លដើ មបីប្រលោជន្៍ ដេ់
ការច្លប្មើ ន្ឈាន្ចដេខពស់ៗ លឡើង្លៅ ។
ោកយថា កំពុង្ពាោម គឺ ការលធវើ ររិ កមម គរបីប្ជ្ជរថា ប្ពោះលោគាវច្រលនាោះន្ឹ ង្មាន្ការ
សលប្មច្ឧរច្ឆរភាវនាបាន្

ច្ឆរ់ តាំង្ពី ប្គរសង្កត់លសច្កតី លប្តកអរកន ុង្អង្គ

មាន្វិ តកក ៈជ្ជ

លដើ មបាន្ ។
ោកយថា លដើ មបីការេោះអង្គលប្គាតប្គាតមាន្វិ តកក ៈជ្ជលដើ ម គឺ លដើ មបីការមិ ន្លកើ តលឡើង្នន្
អង្គលប្គាតប្គាតមាន្វិ តកក ៈជ្ជលដើ មកន ុង្ខណៈឈាន្ លដ្ឋយឈាន្មាន្ទុ តិ យជាន្ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា តាមសមគួ រ គឺ តាមសមគួ រដេ់ អារមម ណ៍ មាន្កសិ ណជ្ជលដើ ម នន្ឈាន្
លនាោះៗ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា

“អរបមញ្ញាទាំង្ឡាយ

រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ង្
ុ សតវ រញ្ា តតិ”

ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះភាវៈនន្អរបមញ្ញា ៤ មាន្រញ្ា តតិគឺ សតវ ជ្ជអារមម ណ៍ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ៖
លមតាត

មាន្រញ្ា តតិ

គឺ សតវ ចដេប្ពោះលោគាវច្រន្ឹ ង្រល្អន្ប្រលោជន្៍ ច្ូេលៅជ្ជ

អារមម ណ៍ ។
ករុ ណ្ហ មាន្រញ្ា តតិ គឺ សតវ ចដេដេ់ ន្ូ វលសច្កែី ទុកខ (ទុ កខិ តសតវ ) ជ្ជអារមម ណ៍ ។
មុ ទិតា មាន្រញ្ា តតិ គឺ សតវ ចដេដេ់ ន្ូ វលសច្កែី សុខ (សុ ខិតសតវ ) ដេ់ ប្ពមលដ្ឋយ
សមបតតិ ជ្ជអារមម ណ៍ ។
ឧលរកាខ មាន្រញ្ា តតិ គឺ សតវ ចដេគួ រលៅជ្ជកណ្ហ
ត េ គឺ ប្ពលង្ើយកលន្តើ យកន ុង្ការ
រល្អន្ប្រលោជន្៍ ច្ូេលៅជ្ជលដើ ម ជ្ជអារមម ណ៍ ។
ោកយថា លរើ ក (កសិ ណ) គឺ មិ ន្មន្សិ ការ មិ ន្ន្ឹ កដេ់ បាន្ដេ់ ដកច្ិ តតលច្ញ ។
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “លវៀរអាកាសកសិ ណ” ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះប្ពោះលោគាវច្រមិ ន្អាច្
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លរើ កអាកាសកសិ ណបាន្លទ លប្ោោះថា ការចដេរុ គគេន្ឹ ង្លរើ កអាកាសលដើ មបីឲ្យលកើ តេំ ហ
អំ ពីអាកាសលនាោះ មិ ន្ចមន្ជ្ជឋាន្ៈលឡើយ ។
ោកយថា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអាកាសមិ ន្មាន្ទី រំផុត គឺ លធវើ ររិ កមម ប្បារពធ អាកាសចដេជ្ជ
េំ ហអំ ពីការលរើ កកសិ ណលច្ញលនាោះថា “អន្លនាត អាកាលសា, អន្លនាត អាកាលសា អាកាសមិ ន្
មាន្ទី រំ ផុត,អាកាសមិ ន្មាន្ទី រំ ផុត” ដូ លច្ន ោះ ។
សូ មបីកនុង្ការច្លប្មើ ន្ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ឈាន្ ក៏ ោ៉ាង្លន្ោះដូ ច្គាន អាច្ឆរយទាំង្ឡាយ
លោេថា “សូ មបីន្ឹង្មិ ន្លោេោកយថា “អន្ន្ត ំ, អន្ន្ត ំ មិ ន្មាន្ទី រំ ផុត, មិ ន្មាន្ទី រំ ផុត”
លោេប្តឹ មចត “អាកាសំ , អាកាសំ អាកាស, អាកាស វិ ញ្ញាណំ, វិញ្ញាណំ វិ ញ្ញាណ, វិ ញ្ញាណ”
ដូ លច្ន ោះ ក៏ បាន្ ។
ោកយថា កាេលធវើ ររិ កមម អរូ រវិ ញ្ញាណដួ ង្ទី ៣ លនាោះ ថា “លន្ោះសង រ់ , លន្ោះប្រណីត” គឺ កាេ
ច្លប្មើ ន្ថា “លន្ោះសង រ់ , លន្ោះប្រណីត” លប្ោោះភាវៈនន្អរូ រដួ ង្ទី ៣ លនាោះ មាន្ប្តឹ មចតភាពមិ ន្
មាន្ (នន្អរូ រដួ ង្ទី ១ ចដេជ្ជអារមម ណ៍ររស់អរូ រដួ ង្ទី ២) ជ្ជអារមម ណ៍ អរូ រដួ ង្ទី ៤ ក៏
រចមង្តាំង្មាំ ។
ោកយថា កន ង្
ុ រណ្ហ
ត កមម ដ្ឋាន្ ១០ ោ៉ាង្ដ៏ លសស គឺ កន ុង្រណ្ហ
ត កមម ដ្ឋាន្ ១០ ោ៉ាង្ គឺ
អន្ុ សសតិ ៨ មាន្ពុ ទាធន្ុ សសតិ ជ្ជលដើ ម សញ្ញា ១, វវតាថន្ ១ ដ៏ លសសអំ ពីកមម ដ្ឋាន្ចដេសលប្មច្
ន្ូ វអរបនា ។
ោកយថា

លធវើ ររិ កមម ប្បារពធ អារមម ណ៍មាន្ប្ពោះពុ ទធគុ ណជ្ជលដើ ម

គឺ

លធវើ ររិ កមម ប្បារពធ

អារមម ណ៍មាន្ប្ពោះពុ ទធគុ ណជ្ជលដើ ម លដ្ឋយវិ ធីចដេលោកលោេទុ កថា “ឥតិ រិ លសា េគវា
អរហំ,ឥតិ រិ លសា េគវា សមាមសមព លុ ទាធ ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះអរហន្ត សូ មបី
លប្ោោះលហតុ លន្ោះ, ប្ពោះដ៏ មាន្ប្ពោះភាគអង្គលនាោះ ប្ទង្់ជ្ជប្ពោះសមាមសមព ុទធ សូ មបីលប្ោោះលហតុ លន្ោះ”
ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម

ោកយអធិ រាយប្ពោះពុ ទធគុ ណជ្ជលដើ ម

ចដេលោេលហើ យលន្ោះមាន្លសច្កែី

សលង្ខរ គរបីប្ជ្ជរោកយអធិ រាយន្ិ ង្វិ ធីច្លប្មើ ន្លដ្ឋយពិ សាតរ តាមចដេលោកលោេទុ ក
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កន ុង្ វិ សុទធិ មគគ លនាោះច្ុ ោះ ។
ោកយថា កាន្់ យកន្ិ មិតតលនាោះលដ្ឋយេអ លហើ យ គឺ កាន្់ យកលដ្ឋយេអ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្
ភាពជ្ជអន កមាន្ច្ិ តតរញ្ា ូន្លៅ រល្អន្លៅ កន ុង្គុ ណមាន្ពុ ទធគុ ណជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា ររិ កមម រចមង្តាំង្មាំកនង្
ុ ន្ិ មិតតលនាោះ គឺ ររិ កមម ភាវនារចមង្លកើ តលឡើង្ ជ្ជ
ធមម ជ្ជតិ តាំង្មាំកនុង្ន្ិ មិតត គឺ កន ុង្ប្ពោះពុ ទធគុ ណជ្ជលដើ មលនាោះ ។
ោកយថា ន្ិ ង្ឧរច្ឆរឈាន្រចមង្សលប្មច្ គឺ ន្ិ ង្ឧរច្ឆរឈាន្រចមង្លកើ តលឡើង្ប្គរ
សង្កត់ន្ី វរណៈទាំង្ឡាយបាន្ ។
ោកយថា ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអេិ ញ្ញា គឺ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្
ជ្ជលោកិ យអេិ ញ្ញា ៥ ោ៉ាង្ មាន្ឥទធិ វិ ធៈ (ការសចមត ង្ឫទធិ បាន្)ជ្ជលដើ ម ចដេលៅថា អេិ ញ្ញា
លដ្ឋយលសច្កតី ថា ដឹ ង្ោ៉ាង្នប្កចេង្ ។
ោកយថា រចមង្តាំង្មាំតាមសមគួ រ គឺ រចមង្តាំង្មាំតាមសមគួ រ ដេ់ ការររិ កមម នន្
អេិ ញ្ញាលនាោះៗ ។
ោកយថា លច្ញពី រញ្ច មជាន្ចដេជ្ជបាទនន្អេិ ញ្ញា លសច្កតី ថា ប្ពោះលោគាវច្រហវ ឹ ក
ច្ិ តតលដ្ឋយអាការ ១៤ មាន្ការច្ូ េឈាន្កន ុង្កសិ ណទាំង្ឡាយ លដ្ឋយអន្ុ លោម តាម
េំ ដ្ឋរ់ កសិ ណជ្ជលដើ ម លធវើ ឲ្យសមគួ រដេ់ អេិ ន្ី ហារ (ដេ់ ការឲ្យសលប្មច្តាមរំ ណង្) ច្ូ េ
រូ បាវច្ររញ្ច មជាន្ន្ុ ោះឯង្ ចដេមាន្រឋវី កសិ ណជ្ជលដើ ម ជ្ជអារមម ណ៍ ចដេជ្ជបាទ គឺ ជ្ជ
ទី តាំង្នន្អេិ ញ្ញាទាំង្ឡាយ លប្ោោះប្រករលដ្ឋយអង្គ គឺ ឧលរកាខន្ិ ង្ឯកគគ តា ដូ ច្គានន្ឹ ង្អេិ ញ្ញា
ន្ិ ង្លប្ោោះជ្ជឈាន្ចដេសមគួ រដេ់ ការលកើ តលឡើង្នន្អេិ ញ្ញា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជរូ បាវច្រៈ ដូ ច្
គានន្ឹ ង្អេិ ញ្ញាលនាោះ ។
ោកយថា ន្ឹ កដេ់ អារមម ណ៍ចដេគរបីអធិ ដ្ឋាន្ គឺ កន ុង្ប្គាចដេលធវើ ររិ កមម លដើ មបីឥទធិ វិ ធៈ
ក៏ ន្ឹកដេ់ អារមម ណ៍ចដេគរបីអធិ ដ្ឋាន្ (ចដេគរបីតាំង្ច្ិ តតឲ្យសលប្មច្) ចដេគរបីលធវើ ឲ្យជ្ជ
លផសង្ៗ គាន ដូ ច្ជ្ជលធវើ មន្ុ សសមានក់ ឲ្យជ្ជមន្ុ សស ១០០ នាក់ ជ្ជលដើ ម លធវើ ឲ្យជ្ជរូ រកុ មារជ្ជលដើ ម,
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កន ុង្ប្គាចដេលធវើ ររិ កមម លដើ មបីទិពវ លសាត ក៏ ន្ឹកដេ់ អារមម ណ៍ចដេគរបីអធិ ដ្ឋា ន្ គឺ សំ លឡង្
ចដេមាន្ភាពលផសង្គាន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជសំ លឡង្លប្គាតប្គាត (សំ លឡង្ខាលំង្) សំ លឡង្េអិ ត
(សំ លឡង្តិ ច្) ជ្ជលដើ ម, កន ុង្ប្គាចដេលធវើ ររិ កមម លដើ មបីលច្លតាររិ យញ្ញាណ (ររិ ច្ិតតវិ ជ្ជន្ន្ញណ)

ក៏ ន្ឹកដេ់ អារមម ណ៍ចដេគរបីអធិ ដ្ឋាន្

គឺ ច្ិ តតមាន្ប្រលេទជ្ជច្ិ តត ចដេមាន្រាគៈ

ជ្ជលដើ ម លដ្ឋយអាប្ស័ យការលឃើ ញពណ៌ឈាមកន ុង្លរោះដូ ង្ជ្ជលហតុ , កន ុង្ប្គាចដេលធវើ ររិ កមម
លដើ មបីរុលពវ ន្ិវាសាន្ុ សសតិ ញ្ញាណ

ក៏ ន្ឹកដេ់ អារមម ណ៍ចដេគរបីអធិ ដ្ឋាន្

គឺ ខន្ធ ចដេធាលរ់

អាប្ស័ យកន ុង្េពមុ ន្ មាន្ប្រលេទជ្ជច្ុ តិ ច្ិ តត ជ្ជលដើ ម ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលហើ យកន ុង្េពមុ ន្ៗ
លនាោះ ឬកន ុង្សម័ យចដេលធវើ ររិ កមម លដើ មបីទិពវ ច្កខ ុ ក៏ ន្ឹ កដេ់ អារមម ណ៍ចដេគរបីអធិ ដ្ឋាន្ គឺ
រូ បារមម ណ៍ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្សាថន្ទី ចដេមាន្ពន្លឺ ជោះលៅដេ់ ។
ោកយថា

កន ង្
ុ អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយ មាន្រូ បារមម ណ៍ជ្ជលដើ ម គឺ កន ុង្អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយ

ចដេមាន្ប្រលេទជ្ជរូ បារមម ណ៍ជ្ជលដើ ម លោេគឺ ឈាន្ចដេជ្ជបាទ, កាយ, សំ លឡង្, ច្ិ តត
ររស់អន កដនទ ខន្ធ ចដេធាលរ់ អាប្ស័ យកន ុង្េពមុ ន្ ជ្ជលដើ ម ។
ចមន្ពិ ត មុ ន្ដំ រូង្ ឥទធិ វិ ធញណ លោេបាន្ថារចមង្មាន្អារមម ណ៍បាន្ទាំង្ ៦ ោ៉ាង្គឺ
ឈាន្ចដេជ្ជបាទ,

កាយ

ន្ិ ង្អារមម ណ៍ទាំង្ឡាយមាន្រូ បារមម ណ៍ជ្ជលដើ ម

កន ុង្ប្គាចដេ

អធិ ដ្ឋាន្អារមម ណ៍មាន្រូ បារមម ណ៍ជ្ជលដើ ម ។ កន ុង្រណ្ហ
ត អារមម ណ៍ទាំង្លនាោះ ឈាន្ចដេជ្ជបាទ
ជ្ជអារមម ណ៍អតី តចតមា៉ាង្, កាយ ជ្ជអារមម ណ៍រច្ច ុរបន្ន , អារមម ណ៍លប្ៅពី លន្ោះជ្ជរច្ច ុរបន្ន ក៏
បាន្ អនាគតក៏ បាន្ ។
ច្ំ ចណក ទិ ពវ លសាត មាន្អារមម ណ៍គឺ សំ លឡង្ចតមា៉ាង្ ន្ិ ង្សំ លឡង្លនាោះក៏ ជ្ជរច្ច ុរបន្ន ។
ច្ំ ចណក អាច្ឆរយចតង្ មហាអដា កថា លោេទុ កថា“ញណចដេដឹ ង្ច្ិ តតររស់អន កដនទ
(ររច្ិ តតវិ ជ្ជន្ន្ញណ, ឬលច្លតាររិ យញ្ញាណ) មាន្ច្ិ តត ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្កាេ ៣ ណ្ហ
មួ យរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ជ្ជអារមម ណ៍ កន ុង្រណ្ហ
ត ច្ិ តត ចដេជ្ជកាមាវច្រៈជ្ជលដើ មប្រសិ ន្លរើ ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្
អតី ត ក៏ មិន្លេើ ស ៧ នថង ប្រសិ ន្លរើ ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អនាគត ក៏ មិន្លេើ េ ៧ នថង ” ដូ លច្ន ោះ ។
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ចតអាច្ឆរយចតង្ សង្គហៈ (អដា កថាធមម សង្គណី) លោេទុ កថា “ខន្ធ ទាង្
ំ ៤” (មិ ន្ចមន្
ច្ំ លោោះ វិ ញ្ញាណកខ ន្ធ ឬច្ិ តតជ្ជអារមម ណ៍ររស់ច្ិ តត វិ ជ្ជន្ន្ញណ) ។
សួ រថា ររច្ិ តតវិ ជ្ជន្ន្ញណលន្ោះ មាន្ច្ិ តតចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន ជ្ជអារមម ណ៍បាន្ដូ ច្លមត ច្
ឥទធិ វិ ធៈ (អេិ ញ្ញាច្ិ តត) គឺ ររច្ិ តតវិ ជ្ជន្ន្ញណលន្ោះ រចមង្មាន្ច្ំ លោោះអារមម ណ៍ ចដេអាវជា ន្ៈ
កាន្់ យកលហើ យរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្ចមន្ឬ កាេអាវជា ន្ៈលធវើ ច្ិ តតចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍
លហើ យរេត់ លៅ សូ មបីច្ិតត ររស់អន កដនទ ក៏ រចមង្រេត់ លៅប្ពមគានន្ឹ ង្អាវជា ន្ៈន្ុ ោះឯង្ កាេ
លរើ ដូលច្ន ោះ អាវជា ន្ៈន្ិ ង្ជវន្ៈន្ឹ ង្មាន្អារមម ណ៍ដូ ច្គានលដ្ឋយកាេបាន្ដូ ច្លមត ច្ មួ យវិ ញលទៀត
ការមាន្អារមម ណ៍លផសង្គាននន្អាវជា ន្ៈន្ិ ង្ជវន្ៈទាំង្ឡាយ កន ុង្វិ ថីដនទពី មគគ វិ ថី អាច្មាន្បាន្
ដូ ច្លមត ច្លៅ ?
លឆលើ យថា មុ ន្ដំ រូង្ កន ុង្ អដា កថា(១) លោកយេ់ ប្សរន្ូ វភាពជ្ជអារមម ណ៍រច្ច ុរបន្ន
លដ្ឋយសន្ត តិន្ិ ង្អទាធ ។ ច្ំ ចណក ប្ពោះអាន្នារច្ឆរយ (អន កចតង្មូ េដី កា) លោេថា “រុ គគេអន ក
មាន្អេិ ញ្ញាញណ លច្ញច្ឆកឈាន្ចដេជ្ជបាទ មិ ន្លធវើ ការចច្កលដ្ឋយកាេ មាន្រច្ច ុរបន្ន
ជ្ជលដើ ម លធវើ ររិ កមម ថា “សូ មឲ្យអាតាមអញ ដឹ ង្ច្ិ តត ររស់អន កលន្ោះ” ដូ លច្ន ោះចតមា៉ាង្ ។ ច្ូ េឈាន្
ចដេជ្ជបាទមត ង្លទៀត លច្ញលហើ យ ន្ឹ កដេ់ ច្ិ តតចដេមិ ន្ចរល កគានលឡើយ ក៏ រចមង្ដឹ ង្ច្ិ តត
ររស់អន កដនទបាន្ លដ្ឋយលច្លតាររិ យញ្ញាណ កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្ររិ កមម ៣ ឬ៤ វារៈ ដូ ច្លឃើ ញ
លដ្ឋយទិ ពវ ច្កខ ុដូលច្ឆនោះ លប្កាយមកក៏ លធវើ ការកំណត់ ថា ជ្ជច្ិ តត មាន្រាគៈជ្ជលដើ ម លដ្ឋយកាមាវច្រច្ិ តត ដូ ច្កំណត់ ពណ៌ថាលខៀវជ្ជលដើ ម ច្ិ តតទាំង្លនាោះប្គរ់ ដួ ង្ លឈាមោះថាមាន្ច្ិ តតចដេលកើ ត
មាន្ច្ំ លោោះមុ ខជ្ជអារមម ណ៍ទាំង្អស់ន្ុ ោះឯង្ លសច្កតី ខុសឆគ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការមាន្អារមម ណ៍
លផសង្គាន កន ុង្ឋាន្ៈចដេមិ ន្គួ រប្បាថានមិ ន្មាន្ លប្ោោះមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេ
មិ ន្លផសង្គាន” ដូ លច្ន ោះ ។

(១)

វិសុទធិ មគគ ..., អេិ . អដា ...
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រុ លពវ ន្ិវាសាន្ុ សសតិ ញ្ញាណ រចមង្មាន្ខន្ធ ចដេធាលរ់ អាប្ស័ យកន ុង្េពមុ ន្, លឈាមោះន្ិ ង្
លគាប្តចដេអាប្ស័ យខន្ធ ន្ិ ង្ប្ពោះន្ិ ោវន្ ជ្ជអារមម ណ៍ ។
ច្ំ ចណក ទិ ពវ ច្កខ ុ មាន្ច្ំ លោោះរូ បារមម ណ៍ចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន រ៉ាុលណ្ហ
ណ ោះជ្ជអារមម ណ៍ ចដេ
លោេមកលន្ោះ ជ្ជការចច្កអារមម ណ៍នន្អេិ ញ្ញាញណទាំង្លនាោះ ។
ោកយថា លធវើ ររិ កមម (ន្ឹ កដេ់ អារមម ណ៍ចដេគរបីអធិ ដ្ឋាន្) គឺ លធវើ ររិ កមម លដ្ឋយន្័ យថា
“ច្ូ រកាលយជ្ជ ១០០ នាក់ , ច្ូ រកាលយជ្ជ ១០០ នាក់ ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
ឥឡូវលន្ោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយរំ ណង្ន្ឹ ង្សចមត ង្ប្រលេទនន្អេិ ញ្ញាទាំង្ឡាយ តាមប្រលេទ
អារមម ណ៍ លទើ រលោេថា “មា៉ាង្លទៀត លឈាមោះថាអេិ ញ្ញាមាន្ ៥ ោ៉ាង្ គឺ ឥទធិ វិធៈ” ដូ លច្ន ោះ
ជ្ជលដើ ម ។
អេិ ញ្ញា លឈាមោះថា ឥទធិ វិ ធៈ លប្ោោះមាន្លសច្កតី ថា មាន្ឥទធិ (ឫទធិ ) លផសង្ៗ គាន មាន្អធិ ដ្ឋានាឥទធិ ជ្ជលដើ ម ។
អេិ ញ្ញា លឈាមោះថា ទិ ពវ លសាត លប្ោោះមាន្លសច្កតី ថា ជ្ជលសាតៈចដេជ្ជទិ ពវ លប្ោោះភាវៈ
ចដេដូ ច្លសាតៈររស់ ពួ កលទវតាទាំ ង្ ឡាយ ន្ិ ង្លប្ោោះភា វៈជ្ជធម៌ ចដេអាប្ស័ យន្ូ វ
ទិ ពវ វិហារ។
អេិ ញ្ញា លឈាមោះថា ររច្ិ តតវិ ជ្ជន្នា លប្ោោះមាន្លសច្កតី ថា ជ្ជលហតុ ឲ្យដឹ ង្ច្ិ តតររស់រុ គគ េ
ដនទ ។
ការតាមរឭកបាន្ន្ូ វធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្ខន្ធ ជ្ជលដើ ម កន ុង្េពមុ ន្ គឺ កន ុង្អតី តេព លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ជ្ជធម៌ ចដេធាលរ់ អាប្ស័ យលៅកន ុង្សនាតន្ (ខន្ធ សនាតន្) ររស់ខលួន្ ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
ធាលរ់ ជ្ជអារមម ណ៍ ធាលរ់ ជ្ជទី លៅ លឈាមោះថា រុ លពវ ន្ិវាសាន្ុ សសតិ ។
អេិ ញ្ញា លឈាមោះថា ទិ ពវ ច្កខ ុ លប្ោោះមាន្លសច្កតី ថា ជ្ជទិ ពវ តាមន្័ យដូ ច្បាន្លោេលហើ យ
លនាោះផង្ ជ្ជច្កខ ុផង្ ។ លោកលោេដេ់ ទិ ពវ ច្កខ ុ ន្ុ ោះឯង្ថា “ច្ុ តូ របាតញ្ញាណ” (ញណដឹ ង្ច្ុ តិ
ន្ិ ង្ ឧរបតតិ ររស់ សតវ ) សូ មបី យថាកមម ូ រគញ្ញាណ (ញណដឹ ង្សតវ ចដេច្ូ េដេ់ េពតាម

292
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៩

សមគួ រដេ់ កមម ) សូ មបី អនាគតំ សញ្ញា ណ (ញណដឹ ង្ខន្ធ ជ្ជច្ំ ច ណកអនាគត) ក៏ រចមង្
សលប្មច្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ទិ ពវ ច្កខ ុ ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះថា ញណទាំ ង្ លនាោះមិ ន្មាន្ការលធវើ ររិ ក មម
លផសង្លដ្ឋយចឡកពី ទិពវ ច្កខ ុលឡើយ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត ញណទាំង្លនាោះ ជ្ជដំ រូង្ សប្មារ់ អនាគតំ សញ្ញាណ រចមង្មាន្ច្ិ តតលច្តសិ ក
ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អនាគតលេើ ស ៧ នថង ន្ិ ង្ធមម ជ្ជតិ ោ៉ាង្ណ្ហមួ យចដេប្រប្ពឹ តតលៅ ច្ឆរ់
តាំ ង្ ពី នថង ទី ២ លៅ ជ្ជអារមម ណ៍ ។ ញណលនាោះ មាន្គតិ ដូ ច្ប្ពោះសពវ ញ្ាុតញ្ញា ណកន ុង្ វិ ស័ យ
ររស់ខលួន្ ។
ច្ំ ចណក យថាកមម ូគញ្ញាណ គរបី ប្ ជ្ជរថា មាន្លច្តនាចដេរារ់ ថាជ្ជកុ សេ ជ្ជ
អកុ សេ ឬខន្ធ ទាំង្ ៤ ជ្ជអារមម ណ៍ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ប្រលេទគឺ ការចច្ក លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លគាច្រ (អារមម ណ៍) លឈាមោះថា លគាច្រលេទៈ ។
ចប់ ន័យសមថកមមដ្ឋាន

វិបសសនាកមម ដ្ឋាន្

វិ សុទធិ លេទ ប្រលេទនន្វិសុទធិ
កន ុង្វិ រសសនាកមម ដ្ឋាន្ មាន្ការសលគ្គោះវិ សុទធិ ជ្ជ ៧ ប្រលេទ គឺ សី េវិ សុទធិ ១,ច្ិ តតវិ សុទធិ
១, ទិ ដាិ វិសុទធិ ១, ក្ខវិ តរណវិ សុទធិ ១, មគាគមគគ ញ្ញាណទសសន្វិ សុទធិ ១, រដិ រទាញណទសសន្វិ សុទធិ ១, ញណទសសន្វិ សុទធិ ១ ដូ លច្ន ោះ ។
េកខ ណៈ ៣
េកខ ណៈ មាន្ ៣ គឺ អន្ិ ច្ចេកខ ណៈ ១, ទុ កខ េកខ ណៈ ១, អន្តត េកខ ណៈ ១ ។
អន្ុ រសសនា ៣
អន្ុ រសសនាមាន្ ៣ គឺ អន្ិ ច្ឆចន្ុ រសសនា ១, ទុ កាខន្ុ រសសនា ១, អន្តាតន្ុ រសសនា ១ ។
វិ រសសនាញណ ១០
វិ រសសនាញណមាន្ ១០ ោ៉ាង្គឺ សមម សន្ញណ ១, ឧទយពវ យញ្ញាណ ១, េង្គញណ ១,
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េយញណ ១, អាទី ន្វញណ ១, ន្ិ ពវិទាញណ ១, មុ ញ្ចិតុកមយតាញណ ១, រដិ ស្ខញណ ១,
ស្ខរុ លរកាខញណ ១, អន្ុ លោមញណ ១, ដូ លច្ន ោះ ។
វិ លមាកខ ៣
វិ លមាកខ មាន្ ៣ គឺ សុ ញ្ា តវិ លមាកខ ១, អន្ិ មិតតវិ លមាកខ ១, អរបណិហិ តវិ លមាកខ ១ ។
វិ លមាកខ មុខ ៣
គរបីប្ជ្ជរថា វិ លមាកខ មុខ ក៏ មាន្ ៣ គឺ សុ ញ្ា តាន្ុ រសសនា ១, អន្ិ មិតាតន្ុ រសសនា ១, អរបណិហិ តាន្ុ រសសនា ១, ដូ លច្ន ោះ ។
លសច្កែី អធិ រាយ
អធិ រាយ វិសុទធិ លេទ ប្រលេទនន្វិ សុទធិ
ធម៌ ទាំង្ឡាយ មាន្សី េជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា វិ សុទធិ លប្ោោះររិ សុទធ ច្ឆកធម៌ ជ្ជលប្គឿង្
លៅហម ង្ គឺ តណ្ហ
ា ន្ិ ង្ទិ ដាិ លដ្ឋយមិ ន្ចរល កគាន ច្ំ ចណក ចដេចរល កគាន វិ សុទធិ ន្ី មួយៗ រចមង្
ររិ សុទធ ច្ឆកធម៌ លនាោះៗ ចដេប្តូវខលួន្េោះលៅបាន្លដ្ឋយេអ ោកយអធិ រាយវិ សុទធិ ន្ី មួយៗ ប្ពោះ
អន្ុ រុទាធច្ឆរយន្ឹ ង្លោេតលៅខាង្មុ ខ ។
អធិ រាយេកខ ណៈ ៣
សភាវៈ ឬអាការ លឈាមោះថា េកខ ណៈ លប្ោោះមាន្លសច្កតី ថា ជ្ជលហតុ ឲ្យរណឌិតកំណត់
ដឹ ង្បាន្ថា ធម៌ លន្ោះជ្ជោ៉ាង្លន្ោះ េកខ ណៈលនាោះ មាន្ ២ ោ៉ាង្ គឺ រច្ច តតេកខ ណៈ (េកខ ណៈ
ច្ំ លោោះខលួន្) ១, ន្ិ ង្សាមញ្ា េកខ ណៈ (េកខ ណៈចដេលសមើ គាន) ១ ។
ោកយថា

រច្ច តតេកខ ណៈ

េកខ ណៈច្ំ លោោះខលន្
ួ

គឺ េកខ ណៈចដេជ្ជសភាវៈប្រច្ឆំនន្

ររមតថ ធម៌ លនាោះៗ ប្រករប្ពមលដ្ឋយអាការ ៤ គឺ េកខ ណៈ រស រច្ច ុរបដ្ឋាន្ ន្ិ ង្រទដ្ឋាន្ ។
- េកខ ណៈ បាន្ដេ់ សភាវៈចដេលផសង្គាន ចដេគរបីកំណត់ ចញកបាន្ថា ធម៌ លន្ោះមិ ន្
ចមន្ជ្ជធម៌ លន្ោះ ដូ ច្រូ រសណ្ហ
ា ន្ចដេលផសង្គាននន្រុ គគេមានក់ ៗ ចដេគរបីកំណត់ ចញកបាន្
ថា លន្ោះគឺ អន កលន្ោះ មិ ន្ចមន្ជ្ជអន កលនាោះ ដូ លច្ឆនោះ ។
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- រស បាន្ដេ់ កិ ច្ចចដេសភាវធម៌ លនាោះៗ លធវើ ឬសមបតតិ ប្រច្ឆំសភាវធម៌ លនាោះៗ ។
- រច្ច រ
ុ បដ្ឋាន្ បាន្ដេ់ ផេប្បាកដ ឬអាការចដេប្បាកដ ។
- រទដ្ឋាន្ បាន្ដេ់ លហតុ ជិ តចដេលធវើ ឲ្យសភាវធម៌ លនាោះៗ លកើ តលឡើង្ ។
ដូ ច្ជ្ជរច្ច តតេកខ ណៈររស់រឋវី ធាតុ ថា កកខ ឡតាតេកខ ណ្ហ រឋវី ធាតុ មាន្ភាពរឹ ង្ ជ្ជ
េកខ ណៈ, រតិ រដ្ឋាន្រសា មាន្ភាពជ្ជទី តាំង្អាប្ស័ យ (នន្ធាតុ ដ៏ លសស) ជ្ជរស, សមបដិ ច្ាន្រច្ច រ
ុ បដ្ឋានា មាន្ការប្ទប្ទង្់ទុកលដ្ឋយេអ (ន្ូ វធាតុ ៣ ដ៏ លសស) ជ្ជរច្ច ុរបដ្ឋាន្, រឋវី ធាតុ ឬ
ធាតុ សូ មបីទាំង្ ៤ ន្ី មួយៗ រចមង្មាន្ធាតុ ដ៏ លសសចដេប្រកររួ មគានជ្ជមួ យខលួន្ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជ
រទដ្ឋាន្ ។ ឬដូ ច្ជ្ជរច្ច តតេកខ ណៈររស់ច្ិ តត ថា វិ ជ្ជន្ន្េកខ ណំ ច្ិ តតំ ច្ិ តតមាន្ការដឹ ង្វិ លសស
ន្ូ វអារមម ណ៍ ជ្ជេកខ ណៈ, រុ ពវង្គមរសំ មាន្ការសរ ុោះលៅមុ ន្ (គឺ ជ្ជប្រធាន្នន្ធម៌ ចដេលកើ តរួ ម
គាន) ជ្ជរស, សនាធន្រច្ច រ
ុ បដ្ឋាន្ំ មាន្ការលកើ តជ្ជរ់ តគានជ្ជរច្ច ុរបដ្ឋាន្, នាមរូ ររទដ្ឋាន្ំ មាន្នាម
ន្ិ ង្រូ រជ្ជរទដ្ឋាន្ ោ៉ាង្លន្ោះជ្ជលដើ ម ។
សង្ខតធម៌ ទាំង្ឡាយប្គរ់ ោ៉ាង្ ន្ី មួយៗ រចមង្មាន្រច្ច តត េកខ ណៈចដេប្រករ លដ្ឋយ
អាការ ៤ ដូ ច្លោេមកលន្ោះ ច្ំ ចណក អសង្ខតធម៌ រចមង្មាន្ច្ំ លោោះចតអាការ ៣ មិ ន្មាន្
រទដ្ឋាន្ លប្ោោះប្ពោះន្ិ ោវន្មិ ន្ចមន្ជ្ជធម៌ ចដេអាប្ស័ យរច្ច័ យលកើ តលឡើង្លទ ។ លប្ោោះអាប្ស័ យ
រច្ច តតេកខ ណៈជ្ជលហតុ ឲ្យដឹ ង្ រណឌិតទាំង្ឡាយលទើ រដឹ ង្បាន្ថា កន ុង្លោកលន្ោះ គឺ កនុង្អតត ភាព
ដូ ច្គានលន្ោះរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រូ រមាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្ នាមក៏ មាន្លប្ច្ើ ន្ោ៉ាង្លផសង្គាន រច្ច តត េកខ ណៈលន្ោះ
លៅលឈាមោះបាន្មា៉ាង្លទៀតថា វិ លសសេកខ ណៈ ចប្រថា េកខ ណៈពិ លសស ។
ច្ំ ចណកោកយថា សាមញ្ា េកខ ណៈ េកខ ណៈចដេលសមើ គាន បាន្ដេ់ េកខ ណៈចដេមិ ន្
លទៀង្ជ្ជលដើ ម ។
អាការចដេមិ ន្លទៀង្ គឺ ភាវៈចដេមាន្លហើ យក៏ ប្តឡរ់ ជ្ជមិ ន្មាន្វិ ញ (ហុ តាវ អភាវ-ភា
លវា) ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជេកខ ណៈ គឺ ជ្ជអាការចដេរណឌិតកំណត់ សមាគេ់ បាន្លហើ យ រចមង្ដឹ ង្ថាវតថ ុ
លន្ោះមិ ន្លទៀង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា អន្ិ ច្ចេកខ ណៈ ។
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ភាវៈចដេជ្ជទុ កខ លោេគឺ អាការចដេលរៀតលរៀន្ លប្ោោះការលកើ តលឡើង្ ន្ិ ង្ការរេត់
លៅន្ុ ោះឯង្ ជ្ជេកខ ណៈ គឺ ជ្ជវតថ ុចដេរណឌិតកំ ណត់ សមាគេ់ បាន្លហើ យ រចមង្ដឹ ង្ថាវតថ ុលន្ោះ
ជ្ជទុ កខ លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា ទុ កខ េកខ ណៈ ។
ភាវៈមិ ន្មាន្នន្អតាត ចដេជន្ទាំង្ឡាយអន កមិ ន្មាន្វិ រសសនាញណ សមាគេ់ ថាមាន្
លឈាមោះថា ភាវៈជ្ជអន្តាត ភាវៈជ្ជអន្តាតលនាោះ មាន្ ៣ ោ៉ាង្គឺ សុ ញ្ញា លសាោះសូ ន្យ បាន្ដេ់ លសាោះ
សូ ន្យច្ឆកអតាត ច្ឆកប្សី ច្ឆកប្រុស, អសាមិ កា មិ ន្មាន្មាចស់ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ ន្រណ្ហមួ យ មិ ន្
មាន្សិ ទធិ ប្គរ់ ប្គង្បាន្ ន្ិ ង្អន្ិ សសរា មិ ន្មាន្អន កជ្ជធំ ចដេជ្ជអន កសាង្លឡើង្ ។ ភាវៈជ្ជ
អន្តាតន្ុ ោះឯង្ ជ្ជេកខ ណៈ គឺ ជ្ជវតថ ុចដេរណឌិតកំណត់ សមាគេ់ បាន្លហើ យ រចមង្ដឹ ង្បាន្ថា
វតថ ុលន្ោះជ្ជអន្តាត លប្ោោះលហតុ លនាោះលទើ រលឈាមោះថា អន្តត េកខ ណៈ ។
លប្ោោះអាប្ស័ យ សាមញ្ា េកខ ណៈ រណឌិតលទើ រដឹ ង្បាន្ថា វតថ ុប្គរ់ ោ៉ាង្ចដេលកើ តលឡើង្
លប្ោោះរច្ច័ យរចមង្ដេ់ ន្ូ វភាពលសមើ គានទាំង្អស់ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្សុ ទធ ចតជ្ជររស់មិ ន្លទៀង្ដូ ច្
គាន សុ ទធ ចតជ្ជទុ កខ ដូច្គាន សុ ទធ ចតជ្ជអន្តាតដូ ច្គាន ប្ពោះលោគាវច្រ បាន្លឈាមោះថា លកើ តមាន្
វិ រសសនាញណ លប្ោោះលកើ តរញ្ញាលឃើ ញសាមញ្ា េកខ ណៈលន្ោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយអន្ុ រសសនា ៣
រញ្ញាចដេពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញលរឿយៗ ន្ូ វេកខ ណៈ ៣ ន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា អន្ុ រសសនា ៣
មាន្អន្ិ ច្ឆចន្ុ រសសនាជ្ជលដើ ម ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
រញ្ញាចដេពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញលរឿយៗ ន្ូ វស្ខរទាំង្ឡាយ ថាជ្ជររស់មិ ន្លទៀង្ េោះន្ូ វ
លសច្កែី សមាគេ់ ថា លទៀង្ លឈាមោះថា អន្ិ ច្ឆចន្ុ រសសនា ។
រញ្ញាចដេពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញលរឿយៗ ន្ូ វស្ខរទាំង្ឡាយ ថាជ្ជទុ កខ េោះលសច្កែី សមាគេ់
ថាជ្ជសុ ខ លឈាមោះថា ទុ កាខន្ុ រសសនា ។
រញ្ញាចដេពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញលរឿយៗ ន្ូ វស្ខរទាំង្ឡាយ ថាជ្ជអន្តាត េោះន្ូ វលសច្កែី
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សមាគេ់ ថា ជ្ជអតាត លឈាមោះថា អន្តាតន្ុ រសសនា ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយ វិរសសនាញណ ១០
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយរំ ណង្យករញ្ញាចដេដឹ ង្ ចដេលឃើ ញន្ូ វសាមញ្ា េកខ ណៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ
ថាជ្ជវិ រសសនាញណ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លោកលទើ រលោេថា “វិ រសសនាញណមាន្ ១០ ោ៉ាង្”
ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
គរបីប្ជ្ជរថា ចមន្ពិ ត ញណចដេគរបីលកើ តលឡើង្ដេ់ ប្ពោះលោគាវច្រអន កប្បារពធ ន្ូវ
វិ រសសនាមាន្ ១៦ ោ៉ាង្គឺ ៖
១. នាមរូ រររិលច្ា ទញណ គឺ ញណចដេកំណត់ ចច្កន្ូ វនាមន្ិ ង្រូ រ ដឹ ង្ពិ តថាមាន្ចត
នាមន្ិ ង្រូ រ, អតាត ជី វៈ សតវ រុ គគេ មិ ន្មាន្ ។
២. រច្ច យររិគគហញណ គឺ ញណចដេកំណត់ ដឹ ង្ន្ូ វរច្ច័ យររស់នាម ន្ិ ង្រូ រ ។
៣. សមម សន្ញណ គឺ ញណចដេពិ ច្ឆរណ្ហកោរៈ គឺ ពិ ច្ឆរណ្ហន្ូ វនាមន្ិ ង្រូ រកន ុង្
កាេ ៣ ថាដេ់ ន្ូ វភាពលសមើ គាន លដ្ឋយសុ ទធ ចតមិ ន្លទៀង្ដូ ច្គាន ជ្ជលដើ ម ។
៤.

ឧទយពវ យញណ

គឺ ញណចដេដឹ ង្ការលកើ តលឡើង្

ន្ិ ង្ការរេត់ លៅនន្ខន្ធ -

ទាំង្ឡាយ ចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន ។
៥. េង្គញណ គឺ ញណចដេេោះការលកើ តលឡើង្លច្ញ លហើ យពិ ច្ឆរណ្ហចតការចរក
ធាលយលៅនន្ខន្ធ ទាំង្ឡាយ ។
៦. េយញណ គឺ ញណចដេតាមសមលឹ ង្លឃើ ញចតអាការចដេគួ រខាលច្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
មាន្ចតការរេត់ លៅនន្ខន្ធ ទាំង្ឡាយ ។
៧. អាទី ន្វញណ គឺ ញណចដេតាមសមលឹ ង្លឃើ ញចតអាការចដេជ្ជលទាសនន្ស្ខរ
ទាំង្ឡាយចដេបាន្លឃើ ញថាជ្ជររស់គួ រខាលច្លនាោះ ។
៨. ន្ិ ពវិទាញណ គឺ ញណចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្លសច្កតី លន្ឿយណ្ហយកន ុង្
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ស្ខរចដេបាន្លឃើ ញលទាសលហើ យទាំង្លនាោះ ។
៩.មុ ញ្ចិតុកមយតាញណ គឺ ញណចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្លសច្កតី ប្បាថានន្ឹ ង្រួ ច្
ផុ តច្ឆកធម៌ ចដេគួ រលន្ឿយណ្ហយទាំង្លនាោះ ។ កចន្ល ង្ខលោះជ្ជ “មុ ច្ចិតុកមយតាញណ” ។
១០. រដិ ស្ខញណ គឺ ញណចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការពិ ច្ឆរណ្ហលរឿយៗ
លដើ មបីជ្ជឧបាយនន្ការរួ ច្ផុ ត ។
១១.

ស្ខរុ លរកាខញណ

គឺ ញណចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការចដេប្ពលង្ើយកន ុង្

ស្ខរទាំង្ឡាយលនាោះ ចដេបាន្លឃើ ញលទាសមកមុ ន្លហើ យ ។
១២. អន្ុ លោមញណ គឺ សច្ឆចន្ុ លោមិ កញណ ចប្រថា ញណចដេអន្ុ លោម
ច្ំ លោោះសច្ច ៈ ។
១៣.

លគាប្តេូ ញណ

គឺ កាមាវច្រញណចដេលកើ តលឡើង្មុ ន្ការលកើ តលឡើង្នន្មគគ -

ញណ លធវើ ប្ពោះន្ិ ោវន្ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ ។
១៤. មគគ ញណ គឺ សមាមទិ ដាិ ចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យមគគ ច្ិ តត ុរាទ មាន្ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជ
អារមម ណ៍ ចដេឲ្យសលប្មច្កិ ច្ចអរិ យសច្ច ៈ ៤ ។
១៥. ផេញណ គឺ ញណចដេសមបយុ តត ជ្ជមួ យអរិ យផេទាំង្ឡាយ ។
១៦. រច្ច លវកខ ណញណ គឺ កាមាវច្រញណ ចដេពិ ច្ឆរណ្ហមគគ ផេ ប្ពោះន្ិ ោវន្ ជ្ជលដើ ម
ចដេបាន្សលប្មច្ ដូ លច្ន ោះ ។
គរបីប្ជ្ជរថា កន ុង្រណ្ហ
ត ញណទាំង្លន្ោះ លវៀរមគគ ញណ ន្ិ ង្ផេញណ ២ ោ៉ាង្លច្ញ
លហើ យ ញណដ៏ លសសរួ ម ១៤ ោ៉ាង្ ជ្ជលោកិ យញណ ច្ំ លោោះមគគ ញណ ន្ិ ង្ផេញណ ២
ោ៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ជ្ជលោកុ តតរញណ ។
មា៉ាង្លទៀត កន ុង្រណ្ហ
ត លោកិ យញណ ១៤ ោ៉ាង្ លវៀរលគាប្តេូ ន្ិ ង្រច្ច លវកខ ណញណ
លច្ញ ញណដ៏ លសស ១២ ោ៉ាង្មាន្នាមរូ រររិ លច្ា ទញណជ្ជលដើ ម រចមង្េោះកិ លេស ជ្ជ
តទង្គរបហាន្ (េោះជ្ជខណៈៗ ចដេញណលនាោះៗ លកើ តលឡើង្) ច្ំ ចណក លគាប្តេូ ញណមិ ន្
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មាន្កិ ច្ចទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ការេោះកិ លេស លប្ោោះមិ ន្មាន្ការេោះជ្ជតទង្គរបហាន្ លប្ោោះមិ ន្មាន្
នប្តេកខ ណ៍ជ្ជអារមម ណ៍ ទាំង្ចដេន្ឹ ង្េោះជ្ជសមុ លច្ា ទរបហាន្ ឬរដិ រសសទធិ របហាន្ ក៏ មិន្
បាន្ លប្ោោះសូ មបីមាន្ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជអារមម ណ៍ ក៏ ជ្ជលោកិ យញណ ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យលោកិ យ
ច្ិ តតុរាទ, មគគ ញណន្ុ ោះឯង្ រចមង្េោះកិ លេសជ្ជសមុ លច្ា ទរបហាន្ ផេញណរចមង្េោះ
កិ លេសជ្ជរដិ រសសទធិ របហាន្ (េោះ គឺ រមាងរ់ បាន្) ច្ំ ចណក រច្ច លវកខ ណញណ ប្តឹ មចតជ្ជការ
ពិ ច្ឆរណ្ហន្ូ វការសលប្មច្ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
គរបីប្ជ្ជរោកយអធិ រាយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ញណទាំង្លន្ោះ

លដ្ឋយពិ សាតរ

កន ុង្វារៈចដេ

ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយអធិ រាយវិ សុទធិ ៧ ខាង្មុ ខលនាោះច្ុ ោះ ។
អធិ រាយវិ លមាកខ ៣
ប្ពោះអរិ យមគគ លឈាមោះថា វិ លមាកខ លដ្ឋយអតថ ថា ជ្ជលហតុ រួ ច្ផុ ត, ប្ពោះអរិ យមគគ ន្ុ ោះឯង្
លឈាមោះថា “សុ ញ្ា តៈ” លប្ោោះសូ ន្យច្ឆកកិ លេសទាំង្ឡាយមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
កិ លេសទាំង្លនាោះមិ ន្អាច្សមបយុ តត ឬកាន្់ យកជ្ជអារមម ណ៍បាន្, លឈាមោះថា“អន្ិ មិតត” លប្ោោះ
មិ ន្មាន្ន្ិ មិតត គឺ អាការចដេជ្ជលហតុ លកើ តលឡើង្នន្កិ លេស, លឈាមោះថា “អរបណិហិ តៈ”
លប្ោោះមិ ន្មាន្រណិធិ (កិ លេសចដេលកើ តលឡើង្) មាន្រាគរណិធិ ជ្ជលដើ មលប្ោោះលហតុ លនាោះ
លទើ រលឈាមោះថា សុ ញ្ា តវិ លមាកខ

អន្ិ មិតតវិ លមាកខ

អរបណិហិ តវិ លមាកខ

ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយន្ឹ ង្

អធិ រាយវិ លមាកខ ទាំង្លន្ោះលដ្ឋយខលួន្ឯង្ ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយវិ លមាកខ មុខ ៣
ផល ូវនន្វិ លមាកខ គឺ ប្ពោះអរិ យមគគ លនាោះ លឈាមោះថា វិ លមាកខ មុខ គឺ ញណចដេមាន្កមាលំង្លកើ ត
លឡើង្លហើ យប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តគាន រហូ តដេ់ សលប្មច្អរិ យមគគ បាន្ដេ់ អន្ុ រសសនា ៣ មាន្
សុ ញ្ា តាន្ុ រសសនាជ្ជលដើ ម ។
អន្តាតន្ុ រសសនា ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញចតភាពសូ ន្យច្ឆកអតាត លទើ រលឈាមោះ
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ថា សុ ញ្ា តាន្ុ រសសនា ។
អន្ិ ច្ឆចន្ុ រសសនា ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញចតការប្បាសលៅនន្ខន្ធ ចដេជ្ជ
ន្ិ មិតត គឺ លហតុ លកើ តលឡើង្នន្កិ លេស លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា អន្ិ មិតាតន្ុ រសសនា ។
ទុ កាខន្ុ រសសនា ន្ុ ោះឯង្ លប្ោោះតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញចតការលរៀតលរៀន្ ចដេមិ ន្ចមន្ជ្ជ
ទី លកើ តនន្រណិធិ មាន្រាគរណិធិ ជ្ជលដើ ម លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា អរបណិហិ តាន្ុ រសសនា ។
គរបីប្ជ្ជរថា អន្ុ រសសនាចដេដេ់ ន្ូ វការរារ់ ថា ជ្ជវិ លមាកខ មុខ លន្ោះលោកលោេ
សំ លៅយកវុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ីវិរសសនា (វិ រសសនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅរហូ តទេ់ ន្ឹ ង្វុ ដ្ឋាន្ៈ គឺ អរិ យមគគ ) រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ បាន្ដេ់ ស្ខរុ លរកាខញណចដេដេ់ កំពូេ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅរហូ តទេ់ ន្ឹ ង្
អន្ុ លោមញណ ។ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយន្ឹ ង្អធិ រាយវិ លមាកខ មុខ ៣ ខាង្មុ ខ ន្ុ ោះឯង្ ។
លសច្កែី អធិ រាយវិសុទធិ លេទ ប្រលេទនន្វិសុទធិ
លតើ ដូ ច្លមត ច្ ? ច្តុ រារិ សុទធិ សី េ (សី េររិ សុទធ ៤ ោ៉ាង្) គឺ បាតិ លមាកខ សំវរសី េ ១,
ឥគន្រិ យសំ វរសី េ ១, អាជី វបារិ សុទធិ សី េ ១, រច្ច យសន្និ សសិតសី េ ១, លឈាមោះថា សី េវិ សុទធិ ។
សមាធិ ទាំង្ ២ ោ៉ាង្ គឺ ឧរច្ឆរសមាធិ ន្ិ ង្អរបនាសមាធិ លឈាមោះថា ច្ិ តតវិ សុទធិ ។
ការកំណត់ នាមន្ិ ង្រូ រ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្េកខ ណៈ រស រច្ច ុរបដ្ឋាន្លឈាមោះថា ទិ ដាិ វិសុទធិ ។
ការកំណត់ ដឹ ង្រច្ច័ យនន្នាមរូ រទាំង្លនាោះន្ុ ោះឯង្ លឈាមោះថា ក្ខវិ តរណវិ សុទធិ ។
ច្ំ ចណកតពី លនាោះលៅ កាេប្ពោះលោគាវច្រប្បារពធ ន្័យមាន្ខន្ធ ជ្ជលដើ ម កន ុង្នាមរូ រចដេ
មាន្េូ មិ ៣ ប្ពមទាំង្រច្ច័ យ ចដេកំណត់ បាន្លហើ យោ៉ាង្លនាោះ ចដេលផសង្គានលដ្ឋយប្រលេទ
មាន្អតី តជ្ជលដើ ម រំ ប្ពួញទុ កលដ្ឋយអំ ណ្ហច្កោរៈ ពិ ច្ឆរណ្ហនប្តេកខ ណ៍លដ្ឋយសមម សន្ញណ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អទាធខលោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្សន្ត តិខលោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ខណៈខលោះ ថាមិ ន្លទៀង្
លដ្ឋយលសច្កតី ថា រេត់ លៅ, ថាជ្ជទុ កខ លដ្ឋយលសច្កតី ថា ជ្ជេ័ យ (ជ្ជររស់គួ រខាលច្), ថាជ្ជ
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អន្តាត លដ្ឋយលសច្កតី ថា មិ ន្មាន្សារៈ ដូ លច្ន ោះ ន្ិ ង្កាេតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការលកើ តលឡើង្
ន្ិ ង្រេត់ លៅ កន ុង្ស្ខរទាំង្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រច្ច័ យ ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ខណៈ ការ
កំណត់ េកខ ណៈចដេជ្ជមគគ

(ផល ូវ) ន្ិ ង្ចដេមិ ន្ចមន្មគគ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ការកំណត់

សប្តូវ គឺ វិ រសសន្ូ រកិ លេស ១០ ោ៉ាង្ មាន្ឱភាសជ្ជលដើ ម គឺ ៖
ឱភាលសា រី តិ រសសទធិ

អធិ លមាលកាខ ច្ រគគ លហា

សុ ខំ ញណមុ រដ្ឋាន្-

មុ លរកាខ ច្ ន្ិ កន្តិ ច្ ។

ចប្រថា ឱភាស (ពន្លឺ ) ១, រី តិ (លសច្កតី ចឆអ តច្ិ តត) ១, រសសទធិ (លសច្កែី សងរ់ ) ១, អធិ លមាកខ
(ការលជឿស៊ រ់ ) ១, រគគ ហៈ (លសច្កែី ពាោម) ១, សុ ខៈ ១, ញណ ១, ឧរដ្ឋាន្ៈ (តាំង្មាំ) ១,
ឧលរកាខ ១, ន្ិ កន្តិ (លសច្ច្កែី លពញច្ិ តត) ១ ដូ លច្ន ោះ លឈាមោះថា មគាគមគគ ញ្ញាណទសសន្វិ សុទធិ ។
ច្ំ ចណក វិ រសសនាញណ ៩ ោ៉ាង្ ររស់ប្ពោះលោគាវច្រអន កផុ តលហើ យច្ឆកធម៌ ចដេ
ជ្ជសប្តូវលនាោះ លដ្ឋយប្រការលនាោះ រដិ រតតិ (លឃើ ញ) នប្តេកខ ណ៍ លដ្ឋយការលកើ តជ្ជរ់ តគាននន្
វិ រសសនាញណ ច្ឆរ់ តាំង្ពី ឧទយពវ យញណ រហូ តដេ់ អន្ុ លោមញណ លឈាមោះថា រដិ រទាញណទសសន្វិ សុទធិ ។
កាេប្ពោះលោគាវច្រលនាោះ

រដិ រតតិ ោ៉ាង្លន្ោះ

អាប្ស័ យភាពច្ឆស់កាលនន្វិ រសសនាកន ុង្

េំ ដ្ឋរ់ នន្មលនាទាវរាវជា ន្ៈចដេផ្លែច្់ េវង្គលកើ តលឡើង្ (ហាក់ ដូ ច្ជ្ជន្ឹ ង្លោេថា) “អរបនាន្ឹ ង្
លកើ តលឡើង្កន ុង្ឥឡូវលន្ោះ” ដូ លច្ន ោះ វិ រសសនាច្ិ តត ២ ឬ ៣ ខណៈ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយលឈាមោះ
ថា ររិ កមម ឧរច្ឆរៈ ន្ិ ង្អន្ុ លោម ប្បារពធ េកខ ណៈមាន្អន្ិ ច្ចេកខ ណៈជ្ជលដើ ម ោ៉ាង្ណ្ហមួ យ
(ជ្ជអារមម ណ៍) ក៏ ស្ខរុ លរកាខញណចដេដេ់ កំពូេ ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអន្ុ លោម លោក
លៅថា “វុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ីវិរសសនា” ។
តពី លនាោះលៅ លគាប្តេូ ច្ិ តតក៏ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅ លតាង្យកប្ពោះន្ិ ោវន្ ប្គរសង្កត់លគាប្ត
រុ ថុជាន្ ន្ិ ង្ញុំង្អរិ យលគាប្តឲ្យលកើ តលឡើង្ ។
កន ុង្េំ ដ្ឋរ់ នន្លគាប្តេូ ច្ិ តត ន្ុ ោះឯង្ មគគ រចមង្ឈាន្ច្ុ ោះកាន្់ អរបនា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការ
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កំណត់ ដឹ ង្ន្ូ វទុ កខ សច្ច ៈ េោះន្ូ វសមុ ទយសច្ច ៈ លធវើ ឲ្យជ្ជក់ ច្ាស់ន្ូ វន្ិ លរាធសច្ច ៈ ន្ិ ង្ច្លប្មើ ន្
ន្ូ វមគគ សច្ច ៈ ។
តពី លនាោះលៅ ផេច្ិ តត ២ ឬ៣ ខណៈសរ ុោះលៅ លហើ យក៏ មាន្ការធាលក់ ច្ុ ោះកាន្់ េវង្គ ន្ុ ោះឯង្
រច្ច លវកខ ណញណរចមង្កាត់ ផ្លែច្់ េវង្គ សរ ុោះលៅលទៀត ។
មគគ ំ ផេញ្ច ន្ិ ោវន្ំ

រច្ច លវកខ តិ រណឌិលតា

ហី លន្ កិ លេលស លសលស ច្

រច្ច លវកខ តិ វា ន្ វា ។

ចប្រថា រណឌិតរចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហមគគ ផេ ន្ិ ោវន្ រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហកិ លេស ចដេេោះបាន្
លហើ យ ន្ិ ង្កិ លេសចដេលៅសេ់ ឬថាន្ឹ ង្មិ ន្ពិ ច្ឆរណ្ហកិ លេសចដេេោះលហើ យជ្ជលដើ ម ក៏
បាន្ ។
ឆពវិ សុទធិ កលមលន្វំ

ភាលវតលោវ ច្តុ ពវិ លធា

ញណទសសន្វិ សុទធិ

នាម មលគាគ រវុច្ចតិ ។

ចប្រថា លោកលៅមគគ ៤ ោ៉ាង្ ចដេច្លប្មើ ន្តាមេំ ដ្ឋរ់ នន្វិ សុទធិ ៦ តាមប្រការដូ ច្
លោេមកលន្ោះថា ញណទសសន្វិ សុទធិ , លន្ោះ គឺ ប្រលេទនន្វិ សុទធិ កន ុង្វិ រសសនាកមម ដ្ឋាន្លន្ោះ ។
អធិ រាយោកយពន្យេ់ វិ សុទធិ លេទ
ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយរំ ណង្ន្ឹ ង្សចមត ង្ពន្យេ់ ន្ូ វវិ សុទធិ ៧ តាមឧលទរ សចដេបាន្សចមែ ង្
ទុ កលទើ រលោេថា “លតើ ដូ ច្លមត ច្ ?” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
អធិ រាយសី េវិ សុទធិ
សី េ លឈាមោះថា ច្តុ រារិ សុទធិ សី េ លប្ោោះភាវៈចដេមាន្ ៤ ោ៉ាង្ ន្ិ ង្លប្ោោះររិ សុទធ
គឺ ររិ សុទធ ច្ឆកតណ្ហ
ា ន្ិ ង្ទិ ដាិ លន្ោះលោេលដ្ឋយមិ ន្ចញកគាន, ច្ំ ចណក លោេលដ្ឋយចញកគាន
សី េទាំង្ ៤ ោ៉ាង្លន្ោះ លឈាមោះថា ររិ សុទធ លប្ោោះមាន្លសច្កតី ររិ សុទធ លដ្ឋយលទសនា (ការ
សចមត ង្អារតតិ ) លដ្ឋយសំ វរៈ (ការសប្ង្ួម) លដ្ឋយការចសវ ង្រក ន្ិ ង្លដ្ឋយការពិ ច្ឆរណ្ហ តាម
េំ ដ្ឋរ់ ។
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លសច្កតី ថា បាតិ លមាកខ សំវរសី េ លឈាមោះថា ររិ សុទធ លប្ោោះមាន្លសច្កតី ររិ សុទធ លដ្ឋយ
លទសនា គឺ ការសចមត ង្អារតតិ តាមសមគួ រដេ់ អារតតិ ។
ឥគន្រិ យសំ វរសី េ លឈាមោះថា ររិ សុទធ លប្ោោះមាន្លសច្កតី ររិ សុទធ លដ្ឋយសំ វរៈ គឺ ការ
សប្ង្ួម បាន្ដេ់ សតិ ចដេរកាទាវរចដេជ្ជឥគន្រិ យ ៦ ។
អាជី វបារិ សុទធិ សី េ លឈាមោះថា ររិ សុទធ លប្ោោះមាន្លសច្កតី ររិ សុទធ លដ្ឋយការចសវ ង្រក គឺ
លដ្ឋយការចសវ ង្រករច្ច័ យលដ្ឋយវិ ធីចដេប្ពោះពុ ទធប្ទង្់អន្ុ ញ្ញាតទុ ក ឬជ្ជអាជី វៈចដេមិ ន្បាន្
សលប្មច្លដ្ឋយអលន្សនា (វិ ធីចសវ ង្រកចដេមិ ន្សមគួ រ) មាន្ការចកល ង្រដិ លសធរច្ច័ យជ្ជ
លដើ ម រួ មទាំង្មិ ន្អាប្ស័ យកាយទុ ច្ច រិត វច្ី ទុ ច្ច រិ ត ចសវ ង្រកមក ។
រច្ច យសន្និ សសិតសី េ

លឈាមោះថា

ររិ សុទធ

លប្ោោះមាន្លសច្កតី ររិ សុទធ លដ្ឋយការ

ពិ ច្ឆរណ្ហ គឺ ពិ ច្ឆរណ្ហប្រលោជន្៍ ររស់រច្ច័ យ ៤ តាមលសច្កតី ពិតមុ ន្ន្ឹ ង្លប្រើ ប្បាស់ ។
ច្ំ ចណក អតថ ររស់ោកយថា “បាតិ លមាកខ សំវរសី េ” ជ្ជលដើ ម មាន្ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
សី េ លឈាមោះថា “បាតិ លមាកខ ” លប្ោោះញុំង្រុ គគេអន ករកាឲ្យផុ តច្ឆកទុ កខ ទាំង្ឡាយ មាន្
ទុ កខ កនុង្អបាយជ្ជលដើ ម, លឈាមោះថា “សំ វរៈ” លប្ោោះការោររុ គគេលនាោះន្ុ ោះឯង្ ច្ឆកបារធម៌
ទាំង្ឡាយ មាន្កាយទុ ច្ច រិតជ្ជលដើ ម (ោកយថា “សំ វរៈ សប្ង្ួម” លប្រើ កនុង្អតថ ថា “ការោរ” ក៏
បាន្) ន្ិ ង្លឈាមោះថា “សី េ” លប្ោោះមាន្អតថ ថា ជ្ជ “ទី តាំង្” (នន្គុ ណធម៌ ចដេខពស់ៗ លឡើង្លៅ
មាន្សមាធិ ជ្ជលដើ ម) លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា បាតិ លមាកខ សំវរសី េ ។
សី េចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជការការោរឥគន្រិ យទាំង្ឡាយ ចដេមាន្ច្ិ តតជ្ជ
ទី ៦ កន ុង្ប្គាចដេអារមម ណ៍ទាំង្ឡាយមាន្រូ រជ្ជលដើ ម មកដេ់ គន្ល ង្ទាវរ លដ្ឋយការហាមន្ូ វ
ការច្ឆរ់ យកន្ូ វន្ិ មិតត

ន្ិ ង្អន្ុ ពយញ្ា ន្ៈកន ុង្អារមម ណ៍ចដេបាន្លឃើ ញលហើ យជ្ជលដើ មលនាោះ

លឈាមោះថា ឥគន្រិ យសំ វរសី េ ។
សី េចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ លសច្កតី ររិ សុទធ នន្អាជី វៈ លដ្ឋយការលវៀរច្ឆក
ន្ូ វមិ ច្ឆាអាជី វៈ មាន្ការច្ិ ញ្ចឹមជី វិតលដ្ឋយវិ ធីចដេប្ពោះពុ ទធជ្ជមាចស់ប្ទង្់មិន្អន្ុ ញ្ញាតទុ ក
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(សប្មារ់ េិ កខ ុ) ជ្ជលដើ ម ដូ ច្បាន្លោេលហើ យ លឈាមោះថា អាជី វបារិ សុទធិ សីេ ។
សី េចដេអាប្ស័ យរច្ច័ យ ៤ មាន្ច្ី វរជ្ជលដើ ម ពិ ច្ឆរណ្ហដេ់ ភាវៈនន្រច្ច័ យទាំង្លនាោះ
មាន្វតថ ុលន្ោះជ្ជប្រលោជន្៍ ដូ ច្ជ្ជ ច្ី វរមាន្ប្រលោជន្៍ ប្តឹ មចតលដើ មបីការោរប្តជ្ជក់ ការោរ
កលដតជ្ជលដើ មរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ោ៉ាង្លន្ោះជ្ជលដើ ម លឈាមោះថា រច្ច យសន្និ សសិតសី េ ។
អធិ រាយច្ិ តតវិ សុទធិ
សមាធិ លឈាមោះថា “ច្ិ តត ” លប្ោោះមាន្អតថ ថា “គិ ត” គឺ សមលឹ ង្អារមម ណ៍ សមាធិ ន្ុ ោះឯង្
លឈាមោះថា “វិ សុទធិ ” លប្ោោះជ្ជលប្គឿង្ជប្មោះច្ិ តតឲ្យររិ សុទធ ច្ឆកន្ី វរណៈជ្ជលដើ ម ។ ឬ លប្ោោះររិ សុទធ
ច្ឆកតណ្ហ
ា ន្ិ ង្ទិ ដាិ លប្ោោះភាវៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដើ មបីប្ពោះន្ិ ោវន្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះ
ថា ច្ិ តតវិ សុទធិ

ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយលោេថា “ឧរច្ឆរសមាធិ ន្ិ ង្អរបនាសមាធិ លឈាមោះថា

ច្ិ តតវិ សុទធិ ” ដូ លច្ន ោះ លប្ោោះលោកសំ លៅយកច្ិ តតវិ សុទធិ ររស់ប្ពោះលោគាវច្រចដេជ្ជ សមថោន្ិ ក

(មាន្សមថៈជ្ជោន្)

ជ្ជសំ ខាន្់

គរបីប្ជ្ជរថា

សូ មបីខណិកសមាធិ ររស់ប្ពោះ

លោគាវច្រចដេជ្ជវិ រសសនាោន្ិ ក (មាន្វិរសសនាជ្ជោន្) ក៏ ជ្ជច្ិ តតវិ សុទធិ បាន្ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ជ្ជបាទលកើ តលឡើង្នន្វិ រសសនាញណទាំង្ឡាយ សូ មបីលោកបាន្លោេទុ កលហើ យថា
“ន្ ហិ ខណិកសមាធឹ វិនា វិ រសសនា សមា វតិ ”(១) ចមន្ពិ ត លវៀរខណិកសមាធិ លច្ញលហើ យ
វិ រសសនារចមង្លកើ តលឡើង្មិ ន្បាន្ ” ដូ លច្ន ោះ ។
អធិ រាយលសច្កតី ចដេទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ទិ ដាិ វិសុទធិ
ការកំណត់ កាន្់ យកនាមរូ រ លដ្ឋយអាការមាន្េកខ ណៈជ្ជលដើ ម ចដេលោកលោេទុ ក
ោ៉ាង្លន្ោះថា សភាវៈ លឈាមោះថា េកខ ណៈ, កិ ច្ច ឬសមបតតិ លឈាមោះថា រស, អាការប្បាកដ ឬផេ
ចដេប្បាកដ លឈាមោះថា រច្ច ុរបដ្ឋាន្ (លវៀររទដ្ឋាន្) លដ្ឋយពិ សាតរ លដ្ឋយន្័ យថា “ផសសៈមាន្
ការរ៉ា ោះខររ់អារមម ណ៍ជ្ជេកខ ណៈ, មាន្ការផាភាារ់ គានជ្ជមួ យអារមម ណ៍ជ្ជរស, មាន្ការប្រជុ ំ គាន
(១)

ររមតថ មញ្ា ូសា
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(នន្ធម៌ ៣ ោ៉ាង្ គឺ ទាវរ អារមម ណ៍ ន្ិ ង្វិ ញ្ញាណ) ជ្ជរច្ច ុរបដ្ឋាន្, រឋវី ធាតុ មាន្ភាពរឹ ង្ជ្ជេកខ
ណៈ មាន្ភាវៈជ្ជទី តាំង្ (នន្ធាតុ ៣ ដ៏ លសស) ជ្ជរស, មាន្ការប្ទប្ទង្់ទុកលដ្ឋយេអ (ន្ូ វធាតុ ៣
ដ៏ លសស) ជ្ជរច្ច ុរបដ្ឋាន្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម, ន្ិ ង្លដ្ឋយសលង្ខរ លដ្ឋយន្័ យថា “រូ រមាន្ការចរក
ធាលយ ជ្ជេកខ ណៈ នាមមាន្ការរល្អន្លៅ (កាន្់ អារមម ណ៍) ជ្ជេកខ ណៈ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ចដេ
ច្ឆត់ ថា ជ្ជញណកំណត់ ចច្កនាមរូ រ (នាមរូ រររិ លច្ា ទញណ) លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្រច្ច តត េកខ
ណៈ រារ់ ថា ជ្ជការកំណត់ ទុ កខ សច្ច ៈ លឈាមោះថា ទិ ដាិ វិសុទធិ លប្ោោះជ្ជទិ ដាិ (សមាមទិ ដាិ ) ចដេលឃើ ញ
តាមលសច្កតី ពិតថា “មាន្ចតនាមន្ិ ង្រូ ររ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ អតាតមិ ន្មាន្”, ន្ិ ង្លប្ោោះជ្ជ

ធមម ជ្ជតិ

ចដេររិ សុទធ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការជប្មោះមន្រិ េ គឺ អតាតន្ុ ទិដាិ បាន្ ។
អធិ រាយលសច្កតី ចដេទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ ក្ខវិ តរណវិ សុទធិ
ោកយថា ការកំណត់ ដឹ ង្រច្ច័ យនន្នាមរូ រ គឺ ការកំណត់ កាន្់ យករច្ច័ យមាន្កមម ជ្ជលដើ ម
ចដេសលប្មច្លហើ យ នន្ការប្រប្ពឹ តតលៅររស់នាមរូ រកន ុង្កាេ ៣ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជរច្ច័ យ
ចដេសាធារណៈ ន្ិ ង្មិ ន្សាធារណៈលដ្ឋយប្រច្កស ោ៉ាង្លន្ោះថា ៖
ជ្ជដំ រូង្ កន ុង្រដិ សន្ធិ ខណៈ នាមន្ិ ង្រូ ររចមង្លកើ តលដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្លហតុ គឺ អវិ ជ្ជា
តណ្ហ
ា ឧបាទាន្ ន្ិ ង្កមម ច្ំ ចណក កន ុង្រវតតិ ខណៈ រូ ររចមង្លកើ តលឡើង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្កមម
ច្ិ តត ឧតុ ន្ិ ង្អាហារ ច្ំ ចណក នាមរចមង្លកើ តលឡើង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រច្ច័ យ គឺ ទី អាប្ស័ យមាន្
ច្កខ ុជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្អារមម ណ៍មាន្រូ រជ្ជលដើ ម ចតលដ្ឋយពិ លសស នាមចដេជ្ជកុ សេរចមង្លកើ ត
លឡើង្លប្ោោះលោន្ិ លសាមន្សិ ការ ឬការដេ់ ប្ពមនន្ច្កក ៈ ៤ មាន្រដិ រូ រលទសវាសៈ (ការលៅ
កន ុង្ប្រលទសដ៏ សមគួ រ) ជ្ជលដើ ម, នាមចដេជ្ជអកុ សេរចមង្លកើ តលឡើង្លដ្ឋយររិ ោយផរ ុ យ
គានន្ឹ ង្កុ សេលនាោះ នាមចដេជ្ជវិ បាករចមង្លកើ តលឡើង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្កុ សេកមម ន្ិ ង្
អកុ សេកមម សប្មារ់ នាមចដេជ្ជកិ រិោអាវជា ន្ៈ រចមង្លកើ តលឡើង្លប្ោោះការរេត់ លៅនន្
េវង្គជ្ជលដើ ម កិ រិោជវន្ៈរចមង្លកើ តលឡើង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជច្ិ តត សនាតន្ររស់ប្ពោះខីណ្ហប្សព
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ដូ លច្ន ោះ ចដេច្ឆត់ ថា ការកំណត់ សមុ ទយសច្ច ៈ លឈាមោះថា ក្ខវិ តរណវិ សុទធិ លប្ោោះអធិ រាយ
ថា លឈាមោះថា “ក្ខវិ តរណ្ហ” លប្ោោះការឆល ង្ផុ ត គឺ ឈាន្កន្ល ង្ លសច្កតី សង្ស័យ ១៦ ោ៉ាង្
ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្កាេ ៣ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះថា “អលហាសឹ ន្ុ លខា អហមតី តមទាធន្ំ(១) អំ ពី
អតី តកាេ អាតាមអញបាន្លកើ តមាន្ចដរឬហន ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្លសច្កតី សង្ស័យ ៨ ោ៉ាង្
តាមចដេប្ទង្់ប្តាស់ទុ កោ៉ាង្លន្ោះថា “សតថ រិ កង្ខតិ(១) រចមង្សង្ស័យកន ុង្ប្ពោះសាសាត” ដូ លច្ន ោះជ្ជ
លដើ ម លប្ោោះលហតុ ចដេដឹ ង្នាមរូ រ ថាប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ លដ្ឋយរច្ច័ យន្ុ ោះឯង្ផង្, លឈាមោះថា
“វិ សុទធិ ” លប្ោោះជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេររិ សុទធ ឬលធវើ ឲ្យររិ សុទធ ច្ឆកមន្រិ េ គឺ អលហតុ កទិ ដាិ (លសច្កតី
យេ់ លឃើ ញខុសថា មិ ន្មាន្លហតុ មិ ន្មាន្រច្ច័ យ) ន្ិ ង្ទិ ដាិ ចដេអាង្លហតុ ចដេមិ ន្សមគួ រ
ន្ឹ ង្ផេផង្ លប្ោោះលហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា ក្ខវិ តរណវិសុទធិ ។ ក្ខវិ តរណវិ សុទធិ លន្ោះ ជ្ជ
លឈាមោះររស់ រច្ច យររិ គគហញណ ន្ុ ោះឯង្ ។
អធិ រាយលសច្កតី ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្មគាគមគគ ញ្ញាណទសសន្វិ សុទធិ
ោកយថា តពី លនាោះលៅ គឺ តពី ការកំណត់ ដឹ ង្ន្ូ វរច្ច័ យ ។
ោកយថា ប្បារពធ ន្័យមាន្ខន្ធ ជ្ជលដើ ម គឺ ប្បារពធ ន្័យ មាន្ខន្ធ ៥, ទាវរ ៦, អារមម ណ៍ ៦, ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមទាវរ ៦ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា កន ង្
ុ នាមរូរចដេមាន្េូ មិ ៣ គឺ កនុង្នាមរូ រចដេរារ់ រញ្ច ូេកន ុង្េូ មិ ៣ លវៀរ
លោកុ តតរេូ មិ លប្ោោះលោកុ តតរធម៌ ទាំង្ឡាយ មិ ន្មាន្ភាវៈជ្ជវិ រសសនាេូ មិ លទ ។
ោកយថា

រំ ប្ពួញទុ កលដ្ឋយអំ ណ្ហច្កោរៈ

គឺ រំ ប្ពួញលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការរួ ររួ ម ជ្ជ

ច្ំ ចណកៗ មាន្ច្ំ ចណកអតី តជ្ជលដើ ម ោ៉ាង្លន្ោះថា រូ រណ្ហលកើ តលហើ យកន ុង្អតី ត, រូ រលនាោះក៏
រេត់ លៅកន ុង្អតី តន្ុ ោះឯង្,

(១)

រិ .២០ ទំ .២៥,

(១)

រិ .៧៩ ទំ .២១២

រូ រណ្ហន្ឹ ង្មាន្កន ុង្អនាគត,

សូ មបីរូរលនាោះក៏ ន្ឹង្រេត់ លៅកន ុង្

306
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៩

អនាគតន្ុ ោះឯង្, រូ រណ្ហជ្ជរច្ច ុរបន្ន រូ រលនាោះមិ ន្ទាន្់ ដេ់ អនាគតលឡើយ ក៏ រចមង្រេត់ លៅកន ុង្
រច្ច ុរបន្ន ន្ុោះឯង្, ធម៌ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជខាង្កន ុង្ ជ្ជខាង្លប្ៅ េអិ ត លប្គាតប្គាត លថាកទារ
ប្រណីត ក៏ ោ៉ាង្លនាោះ ដូ ច្គាន លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ លទើ រជ្ជររស់មិ ន្លទៀង្ គឺ ចដេន្រណ្ហៗ មិ ន្អាច្
ន្ឹ ង្កាន្់ យកបាន្លដ្ឋយភាពជ្ជររស់លទៀង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជអតាតចដេលទៀង្ទាត់ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា លដ្ឋយអតថ ថា រេត់ លៅ គឺ លដ្ឋយសភាវៈចដេដឹ ង្បាន្ថា រេត់ លៅ ។
ោកយថា លដ្ឋយអតថ ថា ជ្ជររស់គួ រខាលច្ គឺ លដ្ឋយមាន្សភាវៈចដេដឹ ង្បាន្ថា ជ្ជររស់
ចដេរលង្កើតចតេ័ យ ។
ោកយថា លដ្ឋយអតថ ថា មិ ន្មាន្សារៈ គឺ លដ្ឋយសភាវៈចដេដឹ ង្បាន្ថា មិ ន្មាន្អតត សារៈ (ខលឹម គឺ ជ្ជអតាត) ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា ពិ ច្ឆរណ្ហនប្តេកខ ណ៍លដ្ឋយសមម សន្ញណ គឺ ពិ ច្ឆរណ្ហនប្តេកខ ណ៍លដ្ឋយ
ញណចដេពិ ច្ឆរណ្ហន្ូ វកោរៈ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ លដ្ឋយនប្តេកខ ណ៍ លោេគឺ អាការ
ចដេមាន្លហើ យប្តឡរ់ ជ្ជមិ ន្មាន្វិ ញ អាការចដេលរៀតលរៀន្ លប្ោោះការលកើ តលឡើង្ ន្ិ ង្ការ
រេត់ លៅ ន្ិ ង្អាការចដេមិ ន្ប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្អំ ណ្ហច្ ។
ោកយថា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្អទាធ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្សន្ត តិ ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ខណៈ គឺ ជ្ជរ់
ទាក់ ទង្លដ្ឋយអទាធ (កាេច្ឆរ់ តាំង្ពី រដិ សន្ធិ ដេ់ ច្ុ តិកន ុង្េពមួ យ) មាន្អតី តអទាធជ្ជលដើ ម,
ជ្ជរ់ ទាក់ ទង្លដ្ឋយសន្ត តិ (ការលកើ តជ្ជរ់ តគានជ្ជរយៈៗ) មាន្អតី តសន្ត តិជ្ជលដើ ម ន្ិ ង្ ជ្ជរ់
ទាក់ ទង្លដ្ឋយខណៈ មាន្អតី តខណៈជ្ជលដើ ម លដ្ឋយន្័ យថា “ច្កខ ុមិន្លទៀង្ ជ្ជទុ កខ ជ្ជអន្តាត
។េ។ មលនា (ច្ិ តត) មិ ន្លទៀង្ ជ្ជទុ កខ ជ្ជអន្តាត, រូ រ មិ ន្លទៀង្ ជ្ជទុ កខ ជ្ជអន្តាត ។េ។ ធម៌ មិន្
លទៀង្ ជ្ជទុ កខ ជ្ជអន្តាត,ច្កខ ុវិញ្ញាណ មិ ន្លទៀង្ ជ្ជទុ កខ ជ្ជអន្តាត ។េ។ មលនាវិ ញ្ញាណ មិ ន្លទៀង្
ជ្ជទុ កខ ជ្ជអន្តាត” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា

កាេតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការលកើ តន្ិ ង្រេត់ លៅ

លដ្ឋយឧទយពវ យញណ

ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម លសច្កតី ថា កាេតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការលកើ តលឡើង្ន្ិ ង្ការរេត់ លៅលដ្ឋយ
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ឧទយពវ យញណ ចដេមាន្អាការ ៥០ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្លឃើ ញទាំង្ការលកើ តលឡើង្ ទាំង្ការ
រេត់ លៅ កន ុង្ខន្ធ មួយៗ ១០ អាការ គឺ លកើ តលឡើង្ ៥ អាការ រេត់ លៅ ៥ អាការ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្
រច្ច័ យ ៤ អាការ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ខណៈ ១ អាការ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
លោេលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការលកើ តលឡើង្មុ ន្ រចមង្តាមពិ ច្ឆរណ្ហ
លឃើ ញការលកើ តលឡើង្កន ុង្ខន្ធ មួយៗ ៥ អាការ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលកើ តលឡើង្លប្ោោះមាន្រច្ច័ យ
លកើ តលឡើង្ ៤ អាការ ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ខណៈ គឺ េកខ ណៈចដេលកើ ត (ន្ិ ពវតិតេកខ ណៈ) ១
អាការ លឈាមោះថា រចមង្តាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការលកើ តលឡើង្កន ុង្ខន្ធ ទាំង្ ៥ រួ មជ្ជ ២៥ អាការ
ោ៉ាង្លន្ោះ ។
លោេលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការរេត់ លៅ

រចមង្តាមពិ ច្ឆរណ្ហ

លឃើ ញការរេត់ លៅ កន ុង្ខន្ធ មួយៗ ៥ អាការ ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការរេត់ លៅ
លប្ោោះរច្ច័ យរេត់ លៅ ៤ អាការ ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ខណៈ គឺ េកខ ណៈចដេចប្រប្រួេលៅ
(វិ ររិ ណ្ហមេកខ ណៈ) គឺ រេត់ លៅ ន្ុ ោះឯង្ ១ អាការ លឈាមោះថា រចមង្តាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការ
រេត់ លៅកន ុង្ខន្ធ ទាំង្ ៥ រួ មជ្ជ ២៥ អាការ ោ៉ាង្លន្ោះ ។
កន ុង្រណ្ហ
ត ខន្ធ ៥ ទាំង្លន្ោះ ដំ រូង្ កន ុង្រូ រកខ ន្ធ លឈាមោះថា រចមង្តាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការ
លកើ តលឡើង្ លប្ោោះមាន្រច្ច័ យលកើ តលឡើង្ ៤ អាការ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
លប្ោោះអវិ ជ្ជាលកើ តលឡើង្ រូ រលទើ រលកើ តលឡើង្, លប្ោោះតណ្ហ
ា ... កមម ... អាហារលកើ តលឡើង្ រូ រ
លទើ រលកើ តលឡើង្ ។
ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន លឈាមោះថា រចមង្តាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការរេត់ លៅ លប្ោោះរច្ច័ យ
រេត់ លៅ ៤ អាការ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ ៖
លប្ោោះអវិ ជ្ជារេត់ លៅ រូ រលទើ ររេត់ លៅ, លប្ោោះតណ្ហ
ា .... កមម .... អាហាររេត់ លៅ រូ រ
លទើ ររេត់ លៅ ។
សូ មបីកនុង្ខន្ធ ៣ គឺ លវទនា សញ្ញា ន្ិ ង្ស្ខរ កន ុង្ខន្ធ ន្ីមួយ ៗ លឈាមោះថា រចមង្តាម
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ពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការលកើ តលឡើង្ លប្ោោះលឃើ ញការលកើ តលឡើង្លប្ោោះមាន្រច្ច័ យ លកើ តលឡើង្ ៤
អាការោ៉ាង្លន្ោះ លដ្ឋយប្តឹ មចតដ្ឋក់ ផសសៈជំន្ួសអាហាររ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះោ៉ាង្លន្ោះថា“...លប្ោោះផសសៈ
លកើ តលឡើង្ លវទនាលទើ រលកើ តលឡើង្, ....លប្ោោះផសសៈរេត់ លៅ លវទនាលទើ ររេត់ លៅ” ដូ លច្ន ោះ
ជ្ជលដើ ម ។
ច្ំ ចណកកន ុង្វិ ញ្ញាណកខ ន្ធ ដ្ឋក់ នាមរូ រច្ូ េលៅជំន្ួសផសសៈ ោ៉ាង្លន្ោះថា “...លប្ោោះនាម
រូ រលកើ តលឡើង្ វិ ញ្ញាណលទើ រលកើ តលឡើង្, ...លប្ោោះនាមរូ ររេត់ លៅ វិ ញ្ញាណលទើ ររេត់ លៅ”
ដូ លច្ន ោះ ចដេលោេមកលន្ោះគឺ

ការតាមពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញការលកើ តលឡើង្ ន្ិ ង្ការរេត់ លៅ

លដ្ឋយអំ ណ្ហច្រច្ច័ យ ។
ច្ំ ចណក លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ខណៈ មិ ន្លោេដេ់ តួ រច្ច័ យ ក៏ រចមង្លឃើ ញខណៈ គឺ
េកខ ណៈចដេលកើ ត (ន្ិ ពវតតិេកខ ណៈ) ន្ិ ង្ខណៈ គឺ េកខ ណៈចដេចប្រប្រួេលៅ (វិ ររិ ណ្ហមេកខ ណៈ) កន ង្
ុ ខន្ធ ទាំង្ឡាយចដេជ្ជរច្ច ុរបន្ន ចដេមាន្ការប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ លដ្ឋយរច្ច័ យ
ទាំង្លនាោះ ។ កាេរដិ រតតិ បាន្ោ៉ាង្លន្ោះ ក៏ លឈាមោះថា សលប្មច្ឧទយពវ យញណ ចតលប្ោោះលហតុ
ចដេឧទយពវ យញណលទើ រសលប្មច្លន្ោះ លៅទន្់ ខចីលៅលឡើយ វិ រសសន្ូ រកិ លេស (ធម៌ ជ្ជ
លប្គឿង្លៅហម ង្ររស់វិ រសសនា) ទាំង្ឡាយ រចមង្លកើ តលឡើង្ លោេគឺ ឱភាស (ពន្លឺ ) ចដេមាន្
វិ រសសនាច្ិ តត ជ្ជសមុ ដ្ឋាន្ រចមង្លកើ តលឡើង្លច្ញអំ ពីសរី រៈ, រី តិ ៥ ោ៉ាង្ មាន្ខុទរការី តិ
ជ្ជលដើ ម រចមង្លកើ តលឡើង្ប្ពមជ្ជមួ យវិ រសសនាច្ិ តត, រសសទធិ ២ ោ៉ាង្ គឺ កាយរសសទធិ ន្ិ ង្ច្ិ តតរសសទធិ ចដេមាន្ការច្ូ េលៅរមាងរ់ ន្ូ វលសច្កតី ប្កវេ់ ប្កវាយនន្កាយ ន្ិ ង្ច្ិ តតជ្ជេកខ ណៈ
រចមង្លកើ តលឡើង្ ជ្ជធមម ជ្ជតិ ញុំង្កាយន្ិ ង្ច្ិ តត ឲ្យប្សាេ ទន្់ េល ន្់ គួ រដេ់ ការ្រនប្កចេង្,
អធិ លមាកខ លោេគឺ សទធិ គន្រិ យចដេមាន្កមាលំង្នប្កចេង្ រចមង្លកើ តលឡើង្, រគគ ហៈ គឺ វី រិយសលមាពជឈង្គៈចដេឲ្យសលប្មច្កិ ច្ចសមម របធាន្ ចដេប្បារពធ ោ៉ាង្េអ រចមង្លកើ តលឡើង្, សុ ខ
ចដេប្រណីតនប្កចេង្ រចមង្លកើ តលឡើង្, ញណ គឺ វិ រសសនាញណលឃើ ញនប្តេកខ ណ៍
ចដេប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជធមម ជ្ជតិ មុ តប្សួច្ ដូ ច្ជ្ជលផល ករលនាររចដេផាយលៅ រចមង្លកើ តលឡើង្,
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ឧរដ្ឋាន្ៈ គឺ សតិ របដ្ឋាន្ចដេរឭក គឺ ច្ូ េលៅតាំង្ទុ កកន ុង្អារមម ណ៍ រចមង្លកើ តលឡើង្ ជ្ជ
ធមម ជ្ជតិ តាំង្មាំនប្កចេង្ មិ ន្ញរ់ ញ័រ ដូ ច្េន ំ ដ៏ធំ ។ ឧលរកាខ ២ ោ៉ាង្ គឺ តប្តមជឈតត ុលរកាខ ចដេ
ជ្ជឧលរកាខសលមាពជឈង្គ រចមង្លកើ តលឡើង្ ជ្ជធមម ជ្ជតិ មាន្កមាលំង្នប្កចេង្ កន ុង្ភាពជ្ជកណ្ហ
ត េ
កន ុង្ស្ខរទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្ ន្ិ ង្អាវជា ន្ូលរកាខតាមមលនាទាវរ រចមង្លកើ តលឡើង្ ជ្ជធមម ជ្ជតិ មុ ត
ប្សួច្ ប្បារពធ ដេ់ អារមម ណ៍ចដេប្បាថានបាន្្រ់ រហ័ ស ន្ិ ង្ន្ិ កន្តិ គឺ តណ្ហ
ា ដ៏ េអិតចដេមាន្
លសច្កតី ចពញច្ិ តតកន ុង្ឱភាសជ្ជលដើ មលនាោះ លដ្ឋយន្័ យថា “មុ ន្លន្ោះ ឱភាសមាន្សភាពដូ លច្ន ោះ
មិ ន្ធាលរ់ លកើ តដេ់ អាតាមអញលឡើយ” ដូ លច្ន ោះ ជ្ជលដើ ម រចមង្លកើ តលឡើង្ ។
កាេវិ រសសន្ូ រកិ លេស ១០ ោ៉ាង្ មាន្ឱភាសជ្ជលដើ ម លកើ តលឡើង្លហើ យោ៉ាង្លន្ោះ ការ
ចដេប្ពោះលោគាវច្រមិ ន្ច្ឆរ់ ប្រកាន្់ ថា “ធម៌ ទាំង្ឡាយមាន្ឱភាសជ្ជលដើ ម មាន្សភាពដូ លច្ន ោះ
មុ ន្លន្ោះមិ ន្ធាលរ់ លកើ តដេ់ អាតាមអញលឡើយ,

ប្បាកដណ្ហស់

អាតាមអញសលប្មច្មគគ លហើ យ

សលប្មច្ផេលហើ យ” ចតប្តឡរ់ កំណត់ គឺ វិ ន្ិច្ា័យេកខ ណៈចដេជ្ជមគគ ន្ិ ង្មិ ន្ចមន្មគគ
ោ៉ាង្លន្ោះថា “ធម៌ មាន្ឱភាសជ្ជលដើ មទាំង្លន្ោះ មិ ន្ចមន្ជ្ជមគគ លទ លប្ោោះជ្ជទី តាំង្នន្តណ្ហ
ា
មាន្ោះ ន្ិ ង្ទិ ដាិ , ចតជ្ជវិ រសសន្ូ រកិ លេសរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ, វិ រសសនាញណចដេប្រប្ពឹ តតលៅតាមវិ ថី
ចដេផុ តច្ឆកវិ រសសន្ូ រកិ លេសទាំង្លន្ោះ ជ្ជមគគ ” ដូ លច្ន ោះ លឈាមោះថា មគាគមគគ ញ្ញាណទសសន្វិ សុទធិ លប្ោោះដឹ ង្ គឺ លប្ោោះលឃើ ញថា ជ្ជមគគ ន្ិ ង្មិ ន្ចមន្មគគ ន្ិ ង្លប្ោោះជប្មោះការសមាគេ់ ខុសថា
ជ្ជមគគ កន ុង្វតថ ុចដេមិ ន្ចមន្មគគ គឺ វិ រសសន្ូ រកិ លេសទាំង្ឡាយ ។
ោកយថា វិ រសសនាញណ ៩ ោ៉ាង្ (ចដេរារ់ ថាជ្ជរដិ រទាញណទសសន្វិ សុទធិ ) បាន្
ដេ់ ឧទយពវ យញណ ចដេដឹ ង្ការលកើ តលឡើង្ ន្ិ ង្ការរេត់ លៅនន្ខន្ធ ទាំង្ឡាយចដេមាន្
កមាលំង្រួ ច្ផុ តច្ឆកវិ រសសន្ូ រកិ លេសលហើ យ ១, េង្គញណ ចដេេោះការលកើ តលឡើង្លច្ញ
តាមសមលឹ ង្ចតការរេត់ លៅ ១, េយញណ ចដេតាមសមលឹ ង្ចតអាការចដេគួ រខាលច្ ដូ ច្សតវ
សាហាវមាន្រាជសី ហ៍ ជ្ជលដើ ម

ដូ លច្ឆនោះ

ចដេប្បាកដលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការរេត់ លៅ

នន្ខន្ធ

ទាំង្ឡាយ ១, អាទី ន្វញណ ចដេតាមសមលឹ ង្អាការចដេជ្ជលទាស ដូ ច្ផរ ោះចដេប្តូវ លេលើ ង្
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លឆោះដូ លច្ឆនោះ នន្ខន្ធ ទាំង្ឡាយ តាមចដេលឃើ ញថាមាន្េ័ យោ៉ាង្លនាោះ ១, ន្ិ ពវិទាញណ ចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលន្ឿយណ្ហយកន ុង្ខន្ធ ទាំង្ឡាយ ចដេបាន្លឃើ ញលទាសលហើ យ
លនាោះ ១, មុ ច្ចិតុកមយតាញណ (មុ ញ្ចិតុកមយតាញណ) ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្លសច្កតី
ប្បាថានន្ឹ ង្រួ ច្ច្ឆកលតេូ មិ កធម៌ ចដេគួ រលន្ឿយណ្ហយទាំង្លនាោះ ដូ ច្សតវ ទាំង្ឡាយ មាន្ប្តី
ជ្ជលដើ ម ចដេប្បាថានន្ឹ ង្រួ ច្ផុ តច្ឆកសំ ណ្ហញ់ជ្ជលដើ ម ដូ លច្ឆនោះ ១, រដិ ស្ខញណ ចដេប្រប្ពឹ តត
លៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការពិ ច្ឆរណ្ហដចដេៗ
លន្ឿយណ្ហយលហើ យ

កន ុង្ស្ខរទាំង្ឡាយចដេបាន្លឃើ ញលទាស

ចដេជ្ជការលធវើ ឧបាយឲ្យដេ់ ប្ពមលដើ មបីការរួ ច្ផុ ត

ដូ ច្ចកអ កប្រច្ឆំ

សសរលកាតង្នន្ទូ ក (ចដេច្ឆំលហើ រលច្ញពី សសរលកាតង្លដើ មបីចសវ ង្រកលប្តើ យលរឿយៗ) ដូ លច្ឆនោះ
១, ស្ខរុ លរកាខញណ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាការប្ពលង្ើយកលន្តើ យ កន ុង្ស្ខរទាំង្ឡាយ
ចដេបាន្លឃើ ញលទាសលហើ យលនាោះ

ដូ ច្ជ្ជរុ រសចដេលឃើ ញលទាសកន ុង្េរិ ោ

លហើ យក៏

ប្ពលង្ើយកលន្តើ យកន ុង្េរិ ោបាន្ ដូ លច្ឆនោះ ១, អន្ុ លោមញណ លោេគឺ សច្ឆចន្ុ លោមិ កញណ
(ញណចដេដឹ ង្អន្ុ លោមច្ំ លោោះសច្ច ៈ)

ចដេប្រប្ពឹ តតលៅមុ ន្លគាប្តេូ

កន ុង្មគគ វិ ថីចដេ

អន្ុ លោមច្ំ លោោះវិ រសសនាញណ ៨ ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលហើ យកន ុង្ខាង្លដើ មលដ្ឋយភាវៈចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយការលឃើ ញច្ាស់ន្ូ វនប្តេកខ ណ៍

ប្សរតាមគាន

ន្ិ ង្អន្ុ លោមច្ំ លោោះ

លោធិ រកខិ យធម៌ ៣៧ ប្រការ ចដេគរបីសលប្មច្កន ុង្ខាង្លេើ គឺ កន ុង្ខណៈនន្មគគ ដូ លច្ន ោះ
វិ រសសនាញណ ៩ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ លឈាមោះថា រដិ រទាញណទសសន្វិ សុទធិ លសច្កតី ថា លឈាមោះថា
រដិ រទា

លប្ោោះជ្ជរដិ រទា

គឺ ជ្ជផល ូវរដិ រតតិ លដើ មបីសលប្មច្ញណទសសន្វិ សុទធិ

លឈាមោះថា

“ញណទសសន្ៈ” លប្ោោះជ្ជសភាវៈចដេដឹ ង្នប្តេកខ ណ៍ ន្ិ ង្ជ្ជសភាវៈចដេលឃើ ញលដ្ឋយ
ប្រច្កស ន្ិ ង្លឈាមោះថា “វិ សុទធិ ” លប្ោោះជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេររិ សុទធ ច្ឆកធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ លប្ោោះ
លហតុ លនាោះ លទើ រលឈាមោះថា រដិ រទាញណទសសន្វិ សុទធិ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ស្ខរុ លរកាខញណចដេជ្ជវុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ី (ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តគានរហូ តដេ់ វុ ដ្ឋាន្ៈ គឺ មគគ )
លឈាមោះថា វិ រសសនាររិបាលកា ភាពច្ឆស់កាលនន្វិ រសសនា បាន្ដេ់ អាប្ស័ យស្ខរុ លរកាខ-
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ញណចដេជ្ជវុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ី លនាោះ ។
ោកយថា កន ង្
ុ េំ ដ្ឋរ់ នន្មលនាទាវរាវជា ន្ៈ គឺ រនាររ់ ពី មលនាទាវរាវជា ន្ច្ិ តតកន ុង្មគគ វិ ថីចដេ
ប្បារពធ េកខ ណៈណ្ហមួ យ មាន្អន្ិ ច្ចេកខ ណៈជ្ជលដើ ម លកើ តលឡើង្ ។
ោកយថា អរបនាន្ឹ ង្លកើ តលឡើង្កន ង្
ុ ឥឡូវលន្ោះ គឺ កន ុង្ខណៈចដេន្ឹ ង្គរបីលោេបាន្ថា
“អរបនា គឺ លោកុ តតរមគគ ន្ឹ ង្លកើ តលឡើង្កន ុង្ឥឡូវលន្ោះ” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា ប្បារពធ េកខ ណៈ មាន្អន្ិ ច្ចេកខ ណៈជ្ជលដើ ម ោ៉ាង្ណ្ហមួ យ គឺ ប្បារពធ េកខ ណៈ
ោ៉ាង្ណ្ហមួ យប្តឹ មចតមា៉ាង្ កន ុង្េកខ ណៈ ៣ តាមសមគួ រដេ់ ឧរន្ិ សស័យ ។
ស្ខរុ លរកាខ លឈាមោះថា ដេ់ កំពូេ លប្ោោះសលប្មច្ភាពជ្ជកំពូេនន្វិ រសសនា ។
លឈាមោះថា សាន្ុ លោមា (ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជមួ យអន្ុ លោម) លប្ោោះការប្រប្ពឹ តតលៅប្ពមជ្ជមួ យ
អន្ុ លោមញណ វិ រសសនាលនាោះ ន្ុ ោះឯង្ បាន្លឈាមោះថា ស្ខរុ លរកាខ លប្ោោះប្ពលង្ើយកលន្តើ យកន ុង្
ស្ខរទាំង្ឡាយ ន្ុ ោះឯង្ បាន្លឈាមោះថា វុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ី លប្ោោះមាន្អតថ ថា ទេ់ គានន្ឹ ង្មគគ ចដេរារ់
ថាជ្ជ វុ ដ្ឋាន្ៈ លប្ោោះលច្ញច្ឆកទុ កខ មាន្អបាយជ្ជលដើ ម ឬលប្ោោះលច្ញច្ឆកស្ខរន្ិ មិតត (ស្ខរ
ចដេជ្ជលហតុ លកើ តលឡើង្នន្កិ លេស) តាមសមគួ រ ។
ោកយថា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការកំណត់ ដឹ ង្ទុ កខ សច្ច ៈ ជ្ជលដើ ម គឺ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការកំណត់
ដឹ ង្ន្ូ វទុ កខ សច្ច ៈ ោ៉ាង្លន្ោះថា “ទុ កខ មាន្ប្រមាណរ៉ាុ លណណោះ, មិ ន្លេើ សមិ ន្ខវោះជ្ជង្លន្ោះ” ដូ លច្ន ោះ,
េោះសមុ ទយសច្ច ៈ គឺ េោះតណ្ហ
ា ចដេជ្ជលហតុ លកើ តលឡើង្នន្ទុ កខ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជសមុ លច្ា ទរបហាន្ (េោះគឺ កាត់ ផ្លតច្់ ), លធវើ ឲ្យជ្ជក់ ច្ាស់ន្ូ វន្ិ លរាធ គឺ លធវើ ប្ពោះន្ិ ោវន្ឲ្យលឃើ ញលដ្ឋយប្រច្កស
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការលធវើ ឲ្យជ្ជអារមម ណ៍ ន្ិ ង្ច្លប្មើ ន្មគគ សច្ច ៈ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការច្លប្មើ ន្ចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយជ្ជរច្ច័ យ មាន្សហជ្ជតរបច្ច័ យជ្ជលដើ ម ដេ់ អង្គមគគ ៧ ដ៏ លសស ញុំង្ឲ្យ
ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជមគគ សមង្គី ប្ពមគានជ្ជមួ យខលួន្ ។ គរបីប្ជ្ជរថា មគគ ញ្ញាណ ប្តឹ មចតញណ ១
ឲ្យសលប្មច្កិ ច្ចអរិ យសច្ច ៈ ៤ ប្ពមគាន ដូ ច្ប្រទី រលធវើ កិច្ច ៤ ោ៉ាង្ មាន្លឆោះប្រលឆោះជ្ជលដើ ម (លឆោះ
ប្រលឆោះ ១, លធវើ លប្រង្ឲ្យអស់លៅ ១, លធវើ ពន្លឺ ឲ្យលកើ តលឡើង្ ១,កមាចត់ ង្ង្ឹត ១) ប្ពមគាន ដូ លច្ឆនោះ ចដេ

312
អភិធម្មត្ថសង្គហៈ ប្បរ ិសចេទទី ៩

រណឌិតគរបីប្ពមទទួ េយកបាន្លដ្ឋយអាគម (លប្គឿង្អាង្) ថា “លោ េិ កខ លវ ទុ កខ ំ រសសតិ ទុ កខ
សមុ ទយំ រិ លសា រសសតិ (១) មានេេិ កខ ុទាំង្ឡាយ រុ គគេណ្ហលឃើ ញទុ កខ រុ គគេលនាោះ លឈាមោះថា
លឃើ ញទុ កខ សមុ ទយផង្” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
កន ុង្គាថា ោកយថា តាមេំ ដ្ឋរ់ នន្វិសុទធិ ៦ បាន្ដេ់ តាមេំ ដ្ឋរ់ នន្វិ សុទធិ ៦ ទាំង្លន្ោះគឺ
វិ សុទធិ ២ ចដេជ្ជមូ េ (ជ្ជឫសគេ់ ) គឺ សី េវិសុទធិ ន្ិ ង្ច្ិ តតវិ សុទធិ , វិ សុទធិ ៤ ចដេជ្ជសរី រៈ(រាង្
កាយ តួ ខលួន្) មាន្ទិ ដាិ វិសុទធិ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា លឈាមោះថា ញណទសសន្វិ សុទធិ លសច្កតី ថា មគគ ៤ (មគគ ញ្ញាណ ៤) លឈាមោះថា
ញណទសសន្វិ សុទធិ លប្ោោះដឹ ង្ន្ូ វសច្ច ៈ ៤, លប្ោោះលធវើ សច្ច ៈ ៤ ឲ្យលឃើ ញប្រច្កស ន្ិ ង្លប្ោោះភាព
ចដេររិ សុទធ ច្ឆកកិ លេសទាំង្ឡាយ ។
ោកយថា ផេច្ិ តត ២ ឬ ៣ ខណៈក៏ សរោះុ លៅ គឺ ផេច្ិ តត ២ ខណៈ ឬ ៣ ខណៈ តាមការសម
គួ រដេ់ មគគ សរ ុោះលៅ ជ្ជធមម ជ្ជតិ ចដេរមាងរ់ លសច្កតី ប្កវេ់ ប្កវាយកន ុង្សនាតន្ សូ មបីចដេមាន្
កិ លេសកាត់ ផ្លតច្់ បាន្លហើ យ (លដ្ឋយមគគ ) ដូ ច្ទឹ កចដេលគលប្រើ ្នំង្ដួ សលប្សាច្លដើ មបីរេ
ំ ត់
លសច្កែី លៅត កន ុង្សាថន្ទី សូ មបីបាន្ពន្ល ត់លេលើ ង្លៅលហើ យដូ លច្ឆនោះ ន្ិ ង្រមាងរ់ លសច្កតី ខវេ់ខាវយកន ង្
ុ
កិ ច្ច ៤ មាន្ការកំណត់ ទុ កខ ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា រច្ច លវកខ ណញណ បាន្ដេ់ កាមាវច្រញណទាំង្ឡាយ ចដេមាន្មគគ ផេ
ជ្ជលដើ ម ជ្ជអារមម ណ៍, បាន្ដេ់ ញណចដេលោកសំ លៅយក លោេទុ កថា “វិ មុតតសមឹ វិ មុតតមិ តិ ញណំ លហាតិ (២) កាេរួ ច្ផុ តលហើ យ ក៏ រចមង្មាន្ញណដឹ ង្ថា រួ ច្ផុ តលហើ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
តលៅលន្ោះ ប្ពោះអន្ុ រុទាធច្ឆរយរំ ណង្ន្ឹ ង្សចមត ង្េូ មិ នន្រច្ច លវកខ ណញណ លទើ រលោេថា
“មគគ ំ ផេញ្ច ” ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម ។
កន ុង្ធម៌ ទាំង្លនាោះរណឌិត រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហមគគ ោ៉ាង្លន្ោះថា “អាតាមអញមកលហើ យ លដ្ឋយ

(១)

រិ .៣៩ ទំ .២៧១, (២) រិ .៦ ទំ .៤៦-៤៧
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មគគ លន្ោះឯង្ហន ” តពី លនាោះលៅ រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហផេោ៉ាង្លន្ោះថា “អាតាមអញបាន្អាន្ិ សង្ស
លឈាមោះលន្ោះលហើ យ” ដូ លច្ន ោះ ។
តពី លនាោះ រុ គគេជ្ជរណឌិត រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហប្ពោះន្ិ ោវន្ ថា“ធម៌ លឈាមោះលន្ោះ អាតាមអញបាន្
លធវើ ឲ្យជ្ជក់ ច្ាស់លដ្ឋយភាពជ្ជអារមម ណ៍លហើ យ ” តពី លនាោះលៅ រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហ កិ លេសចដេ
េោះបាន្លហើ យ ថា “កិ លេសទាំង្ឡាយលឈាមោះលន្ោះ អាតាមអញេោះបាន្លហើ យ” ច្ំ ចណក
កិ លេសដ៏ លសស រចមង្ពិ ច្ឆរណ្ហថា “កិ លេសទាំង្ឡាយលឈាមោះលន្ោះ លៅមាន្ដេ់ អាតាមអញ”
ឬន្ឹ ង្មិ ន្ពិ ច្ឆរណ្ហក៏ បាន្ គឺ ថា ប្ពោះលសកខ អង្គខលោះពិ ច្ឆរណ្ហ, អង្គខលោះមិ ន្ពិ ច្ឆរណ្ហ កន ុង្លសច្កតី
លន្ោះមាន្អធិ រាយថា លប្សច្ចតអធាប្ស័ យ ឬលសច្កតី ប្តូវការ ចមន្ពិ ត ប្ពោះមហានាមសកយ
បាន្ទូ េសួ រដេ់ កិ លេសចដេលៅមិ ន្ទាន្់ េោះបាន្ ថា “លកាសុ នាម លម ធលមាម អជឈតត ំ
អរបហី លនា(១) ច្ុ ោះធម៌ អវីហន លៅខាង្កន ុង្សនាែន្ចដេអាតាមអញមិ ន្ទាន្់ េោះរង្់អស់” ដូ លច្ន ោះ ។
ច្ំ ចណក សប្មារ់ ប្ពោះអរហន្ត រចមង្មិ ន្មាន្ការពិ ច្ឆរណ្ហដេ់ កិ លេសចដេលៅសេ់ លប្ោោះ
លោកេោះកិ លេសទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្បាន្លហើ យ,

លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ

គរបីប្ជ្ជរថា

រច្ច លវកខ -

ណញណ មាន្ ១៩ ោ៉ាង្ ោ៉ាង្លន្ោះ គឺ រច្ច លវកខ ណញ្ញាណររស់ប្ពោះលសកខ ៈ ៣ ពួ ក រួ មគានជ្ជ
១៥, រច្ច លវកខ ណញ្ញាណររស់ប្ពោះអរហន្ត ៤ ដូ លច្ន ោះ ន្ុ ោះឯង្ ។
វិ លមាកខ លេទ ប្រលេទនន្វិ លមាកខ
កន ុង្ឧលទរ សលនាោះ អន្តាតន្ុ រសសនា ចដេេោះបាន្ន្ូ វអតាតេិ ន្ិ លវសៈ (លសច្កតី ប្រកាន្់ មាំ
ន្ូ វអតាត) ជ្ជវិ លមាកខ មុខ លឈាមោះថា សុ ញ្ា តាន្ុ រសសនា ។
អន្ិ ច្ឆចន្ុ រសសនា ចដេេោះបាន្ន្ូ វវិ រោលសន្ិ មិតត (អាការចដេជ្ជលហតុ លកើ តលឡើង្នន្
វិ រោលស) ជ្ជវិ លមាកខ មុខ លឈាមោះថា អន្ិ មិតាតន្ុ រសសនា ។
ទុ កាខន្ុ រសសនា ចដេេោះបាន្ន្ូ វតណ្ហ
ា រណិធិ (កិ លេសចដេលកើ តលឡើង្ គឺ តណ្ហ
ា ) ជ្ជ

(១)

រិ .២០ ទំ .៣៣៥
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វិ លមាកខ មុខ លឈាមោះថា អរបណិហិ តាន្ុ រសសនា ។
លប្ោោះលហតុ លនាោះ មគគ រចមង្បាន្លឈាមោះដេ់ លៅ ៣ ោ៉ាង្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល ូវគឺ
វិ រសសនា ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ប្រសិ ន្លរើ វុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ីវិរសសនា លឃើ ញថាជ្ជអន្តាត មគគ រចមង្បាន្
លឈាមោះថា សុ ញ្ា តវិ លមាកខ ។
ប្រសិ ន្លរើ វុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ីវិរសសនា លឃើ ញថាមិ ន្លទៀង្ មគគ រចមង្បាន្លឈាមោះថា អន្ិ មិតតវិ លមាកខ ។
ប្រសិ ន្លរើ វុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ីវិរសសនា លឃើ ញថាជ្ជទុ កខ មគគ រចមង្បាន្លឈាមោះថា អរបណិហិ តវិ លមាកខ ដូ លច្ន ោះ, ន្ិ ង្ផេកន ុង្មគគ វិ ថី រចមង្មាន្លឈាមោះ ៣ ោ៉ាង្ដូ ច្គាន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល ូវ
គឺ មគគ ។ រ៉ាុ ចន្ត កន ុង្ផេសមារតតិ វិ ថី ផេចដេជ្ជររស់ខលួន្ សូ មបីចដេលកើ តលឡើង្ដេ់ ប្ពោះលោគាវច្រចដេកំពុង្លឃើ ញច្ាស់ តាមន្័ យដូ ច្លោេលហើ យលៅបាន្ថា “សុ ញ្ា តវិ លមាកខ ”
ជ្ជលដើ ម លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល ូវ គឺ វិ រសសនា ចតមា៉ាង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ឯលឈាមោះទាំង្ ៣ រចមង្បាន្ដូ ច្គានន្ុ ោះឯង្ ដេ់ មគគ ន្ិ ង្ផេទាំង្ពួ ង្ កន ុង្វិ ថីទាំង្ពួ ង្ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្នន្អារមម ណ៍ (គឺ ប្ពោះន្ិ ោវន្) ន្ិ ង្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្រស (គុ ណសមបតតិ ) ររស់ខលួន្ (មិ ន្
ចមន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល ូវ) ។
អធិ រាយវិ លមាកខ លេទ
អេិ ន្ិ លវសៈ គឺ ការប្រកាន្់ មាំកនុង្ស្ខរទាំង្ឡាយ ោ៉ាង្លន្ោះថា “អន កចដេលធវើ កមម ន្ិ ង្
លសាយផេររស់កមម គឺ អតាតររស់អាតាមអញ” ដូ លច្ន ោះ លឈាមោះថា អតាតេិ ន្ិ លវសៈ ។
អន្តាតន្ុ រសសនា គឺ អន្ុ រសសនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះថា “ជ្ជអន្តាត” កន ុង្ស្ខរ
ទាំង្ឡាយចដេជ្ជអន្តាត េោះរង្់បាន្ន្ូ វអតាតេិ ន្ិ លវសៈ ន្ុ ោះឯង្ ជ្ជវិ លមាកខ មុខ គឺ ជ្ជទាវរ (លហតុ )
នន្លោកុ តតរមគគ ន្ិ ង្ផេ ។ លោកុ តតរមគគ ន្ិ ង្ផេ ប្ទង្់ប្តាស់លៅថា “វិ លមាកខ ” លប្ោោះរួ ច្ផុ ត
ច្ឆកធម៌ ចដេជ្ជរដិ រកខ ,អន្តាតន្ុ រសសនាចដេជ្ជវិ លមាកខ មុខលន្ោះ លឈាមោះថាសុ ញ្ា តាន្ុ រសសនា
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លប្ោោះការលឃើ ញលរឿយៗ ថាជ្ជអន្តាតលនាោះ ជ្ជការលឃើ ញន្ូ វអាការចដេសូ ន្យច្ឆកអតាត ។
អន្ិ ច្ឆចន្ុ រសសនា គឺ អន្ុ រសសនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅោ៉ាង្លន្ោះថា “មិ ន្លទៀង្” កន ុង្ស្ខរ
ទាំង្ឡាយចដេមិ ន្លទៀង្ ចដេេោះរង្់បាន្ គឺ េោះបាន្ ន្ូ វវិ រោលសន្ិ មិតត គឺ អាការចដេជ្ជ
លហតុ លកើ តលឡើង្នន្វិ រោលស លោេគឺ លសច្កតី សមាគេ់ ខុសនន្សញ្ញា ច្ិ តត ន្ិ ង្ទិ ដាិ ចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅថា “លទៀង្” កន ុង្ស្ខរទាំង្ឡាយចដេមិ ន្លទៀង្ ជ្ជវិ លមាកខ មុខ អន្ិ ច្ឆចន្ុ រសសនា
ចដេជ្ជវិ លមាកខ មុខលន្ោះ លឈាមោះថា អន្ិ មិតាតន្ុ រសសនា លប្ោោះការលឃើ ញលរឿយៗ ថាមិ ន្លទៀង្
លនាោះ ជ្ជការលឃើ ញអាការចដេប្បាសច្ឆកន្ិ មិតតនន្វិ រោលស ។
ទុ កាខន្ុ រសសនា គឺ អន្ុ រសសនាចដេប្រប្ពឹ តតលៅថា “ជ្ជទុ កខ ” កន ុង្ស្ខរទាំង្ឡាយចដេ
ជ្ជទុ កខ ចដេេោះរង្់បាន្ គឺ េោះបាន្ ន្ូ វតណ្ហ
ា រណិធិ (កិ លេសចដេលកើ តលឡើង្ គឺ តណ្ហ
ា )
លោេគឺ កាមតណ្ហ
ា ន្ិ ង្េវតណ្ហ
ា ចដេប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយន្័ យថា “លន្ោះររស់អញ, លន្ោះសុ ខ”
ដូ លច្ន ោះជ្ជលដើ ម បាន្ដេ់ េោះរង្់បាន្ លប្ោោះសមលឹ ង្លឃើ ញចតអាការចដេជ្ជទុ កខ ជ្ជវិ លមាកខ មុខ
ទុ កាខន្ុ រសសនាចដេជ្ជវិ លមាកខ មុខលន្ោះ លឈាមោះថា អរបណិហិ តាន្ុ រសសនា លប្ោោះការលឃើ ញ
លរឿយៗ ថាជ្ជទុ កខ លនាោះ ជ្ជការលឃើ ញអាការចដេមិ ន្ជ្ជទី លកើ តលឡើង្នន្រណិធិ គឺ តណ្ហ
ា ។
ោកយថា លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ គឺ លប្ោោះលហតុ ចដេអន្ុ រសសនាទាំង្ ៣ លន្ោះ មាន្លឈាមោះ ៣ លន្ោះ
លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ប្រសិ ន្លរើ វុ ដ្ឋាន្គាមិ ន្ីវិរសសនា លឃើ ញថា ជ្ជអន្តាត មគគ ក៏បាន្លឈាមោះថា
សុ ញ្ា តវិ លមាកខ ជ្ជលឈាមោះចដេបាន្លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល ូវ គឺ វិ រសសនា ចដេជ្ជសុ ញ្ា តវិ លមាកខ មុ ខ ។ សូ មបីចដេបាន្លឈាមោះថា អន្ិ មិតតវិ លមាកខ , អរបណិហិ តវិ លមាកខ ក៏ ន្័យលន្ោះឯង្ ។
ោកយថា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល វូ គឺ វិរសសនា គឺ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ធម៌ ចដេជ្ជផល ូវ គឺ ជ្ជផល ូវ
ប្តាស់ដឹ ង្ ជ្ជផល ូវសលប្មច្ លោេគឺ វិ រសសនា គរបីប្ជ្ជរថា មគគ មាន្វិ រសសនាជ្ជផល ូវ ច្ំ ចណក
ផេ មាន្មគគ ជ្ជផល ូវ ។ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ ផេកន ុង្មគគ វិ ថីចដេប្រប្ពឹ តតលៅ ២ ឬ ៣ ខណៈ រចមង្មាន្
លឈាមោះប្សរតាមផល ូវ គឺ មគគ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ប្រសិ ន្លរើ មគគ លនាោះ បាន្លឈាមោះថា សុ ញ្ា តវិ លមាកខ ,
ផេក៏ រចមង្បាន្លឈាមោះថា សុ ញ្ា តវិ លមាកខ ជ្ជលដើ ម ។
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ោកយថា ផេចដេជ្ជររស់ខលន្
ួ សូ មបីចដេលកើ តលឡើង្កន ង្
ុ ផេសមារតតិ វិថី គឺ ផេ
ររស់ខលួន្ៗ នន្មគគ ន្ី មួយៗ នន្មគគ ៤ តាមចដេសលប្មច្លហើ យ សូ មបីចដេលកើ តលឡើង្កន ុង្
ផេសមារតតិ វិ ថីកនុង្ប្គាចដេប្ពោះលោគាវច្រច្ូ េផេសមារតតិ រចមង្មិ ន្បាន្លឈាមោះលដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្នន្ធម៌ ចដេជ្ជផល ូវ គឺ មគគ លប្ោោះមិ ន្មាន្មគគ ច្ិ តតុរាទលកើ តលឡើង្ លទើ រមិ ន្មាន្មគគ
ច្ូ េមកទាក់ ទង្ កន ុង្ភាពជ្ជផល ូវនន្ផេ ចតរចមង្បាន្លឈាមោះទាំង្ ៣ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ធម៌
ចដេជ្ជផល ូវ គឺ វិ រសសនារ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ប្រសិ ន្លរើ អន្ុ លោមញណចដេប្រប្ពឹ តតលៅ
មុ ន្សមារតតិ

ប្បារពធ អន្តត េកខ ណៈ

ផេក៏ រចមង្បាន្លឈាមោះថា

សុ ញ្ា តវិ លមាកខ ោ៉ាង្លន្ោះ

ជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្អារមម ណ៍ លសច្កតី ថា លវៀរធម៌ ចដេជ្ជផល ូវលច្ញលហើ យមគគ
ន្ិ ង្ផេ បាន្លឈាមោះទាំង្ ៣ លសមើ គាន លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្អារមម ណ៍ គឺ ប្ពោះន្ិ ោវន្ លប្ោោះប្រប្ពឹ តតលៅ
ប្បារពធ ប្ពោះន្ិ ោវន្ចដេមាន្លឈាមោះថា “សុ ញ្ា ត” លប្ោោះសូ ន្យច្ឆកស្ខរទាំង្ឡាយទាំង្ពួ ង្, មាន្
លឈាមោះថា

“អន្ិ មិតត”

លប្ោោះប្បាសច្ឆកស្ខរន្ិ មិតត

(ស្ខរចដេជ្ជលហតុ លកើ តលឡើង្នន្

កិ លេស) ន្ិ ង្មាន្លឈាមោះថា “អរបណិហិ ត” លប្ោោះលវៀរច្ឆកតណ្ហ
ា រណិធិ (កិ លេសចដេលកើ ត
លឡើង្ គឺ តណ្ហ
ា , ឬលសច្កែី ប្បាថាននន្តណ្ហ
ា )។
ោកយថា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្រសររស់ខលន្
ួ លសច្កតី ថា មគគ ន្ិ ង្ផេលនាោះ បាន្លឈាមោះទាំង្ ៣
លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្រស គឺ គុ ណររស់ខលួន្ លប្ោោះមាន្សភាពោ៉ាង្លនាោះលដ្ឋយសភាវៈ លដ្ឋយ
អំ ណ្ហច្ មគគ ន្ិ ង្ផេលនាោះ សូ ន្យច្ឆកកិ លេសមាន្រាគៈជ្ជលដើ ម មគគ ន្ិ ង្ផេលនាោះ ប្បាសច្ឆក
អារមម ណ៍ចដេជ្ជរូ រន្ិ មិតត (រូ រចដេជ្ជលហតុ លកើ តលឡើង្នន្កិ លេស) ជ្ជលដើ ម មគគ ន្ិ ង្ផេ
លនាោះ ប្បាសច្ឆករណិធិ គឺ អាការជ្ជទី លកើ តលឡើង្នន្រាគៈ ឬជ្ជទី លកើ តលឡើង្នន្កិ លេស ។
ោកយថា កន ង្
ុ វិ ថីទាង្
ំ ពួ ង្ គឺ កនុង្មគគ វិ ថី ន្ិ ង្កន ុង្ផេសមារតតិ វិ ថី លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ រចមង្
លោេបាន្ថា មគគ រចមង្បាន្លឈាមោះណ្ហមួ យរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល ូវ គឺ វិ រសសនា,
រចមង្បាន្លឈាមោះទាំង្ ៣ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្អារមម ណ៍ ន្ិ ង្រសររស់ខលួន្, ផេ ២ ឬ ៣ ខណៈកន ុង្
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មគគ វិ ថី រចមង្បាន្លឈាមោះោ៉ាង្ណ្ហមួ យ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល ូវ គឺ មគគ , ច្ំ ចណកផេ កន ុង្ផេ
សមារតតិ វិ ថី រចមង្បាន្លឈាមោះទាំង្ ៣ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្នន្ផល ូវ គឺ វិ រសសនា អារមម ណ៍ ន្ិ ង្រស
ររស់ខលួន្ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ចប់ ប្បភេទននវិភោកខ
រុ គគេលេទ ប្រលេទនន្រុ គគេ
កន ុង្អធិ ការលន្ោះ គរបីប្ជ្ជរថា ប្ពោះលោគាវច្រ លឈាមោះថា ប្ពោះលសាតារន្ន អន កេោះន្ូ វការ
លៅកាន្់ អបាយបាន្ ជ្ជសតត កខ តតុររមៈ (មាន្ ៧ វារៈ ជ្ជោ៉ាង្នប្កចេង្) លប្ោោះការច្លប្មើ ន្
លសាតារតតិ មគគ េោះទិ ដាិ ន្ិ ង្វិ ច្ិកិច្ឆាបាន្) ។
ប្ពោះលោគាវច្រ លឈាមោះថាជ្ជ ប្ពោះសកទាគាមី លប្ោោះការច្លប្មើ ន្សកទាគាមិ មគគ លហើ យ
លធវើ រាគៈ លទាសៈ ន្ិ ង្លមាហៈ ឲ្យប្សាេលសតើ ង្បាន្ មកកាន្់ លោកលន្ោះមត ង្លទៀតរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
ប្ពោះលោគាវច្រ លឈាមោះថាជ្ជ ប្ពោះអនាគាមី លប្ោោះការច្លប្មើ ន្អនាគាមិ មគគ លហើ យ េោះ
កាមរាគៈ ន្ិ ង្ពាបាទបាន្មិ ន្មាន្លសសសេ់ មិ ន្ប្តឡរ់ មកលដើ មបីសភាពោ៉ាង្លន្ោះលទៀត ។
ប្ពោះលោគាវច្រ លឈាមោះថាជ្ជ ប្ពោះអរហន្ត លប្ោោះការច្លប្មើ ន្អរហតត មគគ េោះកិ លេស
ចដេលៅសេ់ បាន្ជ្ជប្ពោះខីណ្ហប្សព ជ្ជអគគ ទកខិ លណយយរុ គគេកន ុង្លោក ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
អធិ រាយរុ គគេលេទ
ប្ពោះលសាតារន្ន លឈាមោះថា សតត កខ តតរ
ុ រមៈ លប្ោោះមាន្អតថ ថា មាន្ការកាន្់ យករដិ សន្ធិ
អស់ ៧ វារៈ គឺ កន ុង្កាមេូ មិ ៧ វារៈ ជ្ជោ៉ាង្នប្កចេង្ គឺ មិ ន្ហួ ស ៧ វារៈលនាោះ អធិ រាយថា
មិ ន្មាន្ការលៅកាន្់ កាមេពកន ុង្វារៈទី ៨ ចដេលោករំ ណង្យកលោេទុ កថា “ន្ លត េវំ
អដា មមាទិ យន្តិ (១) អរិ យរុ គគេទាំង្លនាោះ រចមង្មិ ន្កាន្់ យកេពទី ៨” ដូ លច្ន ោះ ។ ច្ំ ចណក

(១)

រិ .៥២ ទំ .៩
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អាច្ឆរយទាំង្ឡាយ លោេថា “រចមង្លៅកាន្់ សុ គតិ ចដេជ្ជរូ រេូ មិ ឬអរូ រេូ មិ លប្ច្ើ ន្ជ្ជង្ ៧
វារៈក៏ បាន្” ដូ លច្ន ោះ ។
កន ុង្ោកយថា លធវើ រាគៈ លទាសៈ ន្ិ ង្លមាហៈ ឲ្យប្សាេលសតើ ង្បាន្ លន្ោះគរបីប្ជ្ជរថា សពរ ថា
លមាហៈ លោកលោេសំ លៅយកលមាហៈចដេតាំង្លៅកន ុង្ច្ិ តតុរាទចតមួ យជ្ជមួ យរាគៈន្ិ ង្
លទាសៈ ។
ប្ពោះអរហន្ត លឈាមោះថា ខីណ្ហប្សព លប្ោោះមាន្អតថ ថា អស់អាសវៈ ៤ ។
ប្ពោះអរហន្ត លឈាមោះថា អគគ ទកខិ លណយយរុ គគេ លប្ោោះជ្ជរុ គគេចដេប្រលសើ រនប្កចេង្
កន ុង្រណ្ហ
ត រុ គគេចដេគួ រដេ់ ទកខិ ណ្ហទាន្ ។
ោកយអធិ រាយទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ប្ពោះអរិ យរុ គគេ ចដេពិ សាតរជ្ជង្លន្ោះ បាន្លោេលហើ យ
កន ុង្ោកយពណ៌នាលសច្កតី កនុង្ររិ លច្ា ទទី ១ ។
ចប់ ប្បភេទននបុគ្គល
សមារតតិ លេទ ប្រលេទនន្សមារតតិ
មា៉ាង្លទៀត កន ុង្អធិ ការទាក់ ទង្ន្ឹ ង្សមារតតិ លន្ោះ

ផេសមារតតិ ទាំង្ឡាយរចមង្ជ្ជ

សាធារណៈ ដេ់ ប្ពោះអរិ យរុ គគេប្គរ់ ពួ ក លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជផេររស់ខលួន្ៗ ចតការច្ូ េ
ន្ិ លរាធសមារតតិ រចមង្មាន្ដេ់ ប្ពោះអនាគាមី ន្ិ ង្ប្ពោះអរហន្ត រ៉ាុលណ្ហ
ណ ោះ កន ុង្ការច្ូ េន្ិ លរាធសមារតតិ លនាោះ លោករចមង្ច្ូ េមហគគ តសមារតតិ មាន្រឋមជាន្ជ្ជលដើ ម (លៅតាមេំ ដ្ឋរ់ )
លច្ញលហើ យក៏ ច្លប្មើ ន្វិ រសសនា

ពិ ច្ឆរណ្ហលឃើ ញស្ខរទាំង្ឡាយ

ចដេប្រប្ពឹ តតលៅកន ុង្

មហគគ តសមារតតិ លនាោះ កន ុង្សមារតតិ ន្ី មួយៗ ន្ុ ោះឯង្ រហូ តដេ់ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ៈ តពី លនាោះលៅ
ក៏ លធវើ រុពវកិច្ច

(កិ ច្ចចដេគួ រលធវើ មុ ន្ច្ូ េន្ិ លរាធ)

មាន្ការអធិ ដ្ឋាន្ជ្ជលដើ ម

លហើ យក៏ ច្ូេ

លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្សមារតតិ តពី អរបនាជវន្ៈ ២ ខណៈ នន្លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈ
លនាោះ ច្ិ តតសន្ត តិក៏ រេត់ លៅ តាំង្អំ ពីលនាោះលៅ ក៏ លឈាមោះថា ជ្ជអន កច្ូ េន្ិ លរាធ ។
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ច្ំ ចណក កន ុង្លពេចដេលច្ញ សប្មារ់ ប្ពោះអនាគាមី ក៏ រចមង្មាន្អនាគាមិ ផេច្ិ តត
សប្មារ់ ប្ពោះអរហន្ត ក៏ រចមង្មាន្អរហតត ផេច្ិ តត ប្រប្ពឹ តតលៅប្តឹ មចត ១ វារៈរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លហើ យ
ក៏ មាន្ការធាលក់ ច្ុ ោះកាន្់ េវង្គ រនាររ់ អំ ពីលនាោះលៅ រច្ច លវកខ ណញ្ញាណ រចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅ ។
អធិ រាយសមារតតិ លេទ
ោកយថា ផេសមារតតិ ទាំង្ឡាយរចមង្ជ្ជសាធារណៈដេ់ ប្ពោះអរិ យរុ គគេប្គរ់ ពួ ក គឺ
ផេសមារតតិ ទាំង្ឡាយជ្ជររស់សាធារណៈដេ់ ប្ពោះអរិ យរុ គគេទាំង្ ៤ ពួ ក មាន្ប្ពោះលសាតារន្ន រុគគេជ្ជលដើ ម ។
ោកយថា លដ្ឋយអំ ណ្ហច្ជ្ជផេររស់ខលន្
ួ ៗ គឺ ប្ពោះអរិ យរុ គគេមួ យពួ កៗ រចមង្ច្ូ េផេ
សមារតតិ បាន្ លដ្ឋយអំ ណ្ហច្សមារតតិ លនាោះ ជ្ជផេររស់ខលួន្ គឺ ចដេខលួន្សលប្មច្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ ។
លសច្កតី ថា ប្ពោះលសាតារន្ន រចមង្ច្ូ េលសាតារតតិ ផេសមារតតិ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ មិ ន្អាច្ច្ូ េ
សកទាគាមិ ផេសមារតតិ ជ្ជលដើ មបាន្លឡើយ លប្ោោះលៅមិ ន្ទាន្់ សលប្មច្ លដ្ឋយន្័ យដូ ច្គាន
ប្ពោះសកទាគាមី ជ្ជលដើ ម ក៏ មិន្អាច្ច្ូ េអនាគាមិ ផេសមារតតិ ជ្ជលដើ មបាន្ មា៉ាង្លទៀត ប្ពោះអរិ យរុ គគេជ្ជន្់ ខពស់ជ្ជង្ មិ ន្អាច្ច្ូ េផេសមារតតិ ចដេជ្ជផេររស់ប្ពោះអរិ យរុ គគេ
ទារជ្ជង្បាន្លទ លប្ោោះឈាន្កន្ល ង្មកលហើ យ ដេ់ ន្ូ វភាពជ្ជរុ គគេដនទលៅលហើ យ ។
វិ រសសនាពេៈ (កមាលំង្វិ រសសនា) រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ រចមង្ញុំង្ផេឲ្យប្រប្ពឹ តតលៅ លប្ោោះដូ លច្ឆនោះ
ប្ពោះអរិ យរុ គគេទាំង្ឡាយ

កាេន្ឹ ង្ច្ូ េផេសមារតតិ ររស់ខលួន្

លោករចមង្ច្លប្មើ ន្

វិ រសសនាច្ឆរ់ តាំង្ពី ឧទយពវ យញ្ញាណលៅ វិ ថីច្ិតតរចមង្ប្រប្ពឹ តតលៅ រហូ តទេ់ ន្ឹ ង្អរបនាវិ ថី
ចដេមាន្ផេច្ិ តត ប្រប្ពឹ តតលៅជ្ជរ់ តគានរហូ តដេ់ វារៈចដេលច្ញ រ៉ាុ ចន្ត កាមាវច្រជវន្ៈចដេ
ប្រប្ពឹ តតលៅមុ ន្អំ ពីផេច្ិ តត ៤ ឬ ៣ ខណៈលនាោះ រចមង្មិ ន្បាន្លឈាមោះថា ររិ កមម ឧរច្ឆរៈ
ជ្ជលដើ មលៅតាមេំ ដ្ឋរ់ ដូ ច្កន ុង្ប្គាសលប្មច្មគគ លទ កាមាវច្រច្ិ តត ទាំង្លន្ោះ រចមង្បាន្លឈាមោះ
ចតមា៉ាង្ថា អន្ុ លោម លប្ោោះអន្ុ លោមច្ំ លោោះវិ រសសនាចដេច្លប្មើ ន្មុ ន្ច្ូ េលនាោះ
អន្ុ លោមច្ំ លោោះផេចដេគរបីលកើ តលឡើង្

ន្ិ ង្

កាមាវច្រច្ិ តត ទាំង្លន្ោះប្គរ់ ខណៈសុ ទធ ចតមាន្
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េកខ ណៈ មាន្អន្ិ ច្ចេកខ ណៈជ្ជលដើ ម ណ្ហមួ យ ជ្ជអារមម ណ៍ ច្ំ លោោះផេច្ិ តតុរាទទាំង្ឡាយ
រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ

មាន្ប្ពោះន្ិ ោវន្ជ្ជអារមម ណ៍

គរបីប្ជ្ជរថា

សូ មបីប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអំ ណ្ហច្ការ

ច្លប្មើ ន្វិ រសសនា ក៏ មិន្មាន្មគគ ច្ិ តត ចដេខព ស់ជ្ជង្លកើ តលឡើង្ លប្ោោះប្ពោះអរិ យរុ គគេចដេ
ច្ូ េសមារតតិ
សេ់

មិ ន្មាន្ច្ិ តតរល្អន្លៅកន ុង្ការច្លប្មើ ន្គុ ណធម៌ លដើ មបីេោះកិ លេសចដេលៅ

លោករំ ណង្ប្តឹ មចតលដើ មបីការលៅជ្ជសុ ខកន ុង្រច្ច ុរបន្ន លដ្ឋយអរិ យវិ ហារធម៌ លនាោះ

រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ លោេបាន្ថា ការច្លប្មើ ន្វិ រសសនាលដើ មបីការច្ូ េផេសមារតតិ មិ ន្ជ្ជអធិ ការ
លដើ មបីការលកើ តលឡើង្នន្មគគ លឡើយ ។
ការច្ូ េន្ិ លរាធ គឺ ការរេត់ បាន្ដេ់ ការមិ ន្ប្រប្ពឹ តតលៅនន្ច្ិ តតន្ិ ង្លច្តសិ ក លឈាមោះថា
ន្ិ លរាធសមារតតិ ជ្ជការច្ូ េដេ់ ការរេត់ គឺ ការមិ ន្លកើ តលឡើង្នន្ច្ិ តតកន ុង្អតត ភាពលន្ោះ ។
ោកយថា ប្ពោះអនាគាមី បាន្ដេ់ ប្ពោះអនាគាមី ទាង្
ំ ឡាយ ចដេបាន្សមារតតិ ៨ អន កតាំង្
លៅកន ុង្កាមេព ន្ិ ង្រូ រេពរ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ សូ មបីប្ពោះអរហន្ត ក៏ោ៉ាង្លនាោះដូ ច្គាន ។ គរបីប្ជ្ជរថា ការ
ចដេលោកលោេដេ់ ប្ពោះអរិ យរុ គគេចដេច្ូ េន្ិ លរាធសមារតតិ បាន្ទុ ក ២ ពួ ក រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ
លនាោះ លប្ោោះភាវៈនន្ប្ពោះអរិ យរុ គគេ ២ ពួ កលន្ោះ រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះ េោះកាមរាគៈចដេជ្ជសប្តូវររស់
ន្ិ លរាធបាន្ ។
ោកយថា លោករចមង្ច្ូ េមហគគ តសមារតតិ ។េ។ រហូ តដេ់ អាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ៈ លន្ោះ
មាន្អធិ រាយថា លោកច្ូ េមហគគ តសមារតតិ ទាំង្លន្ោះ លៅតាមេំ ដ្ឋរ់ ោ៉ាង្លន្ោះគឺ ដំ រូង្
ច្ូ េរឋមជាន្ លច្ញពី រឋមជាន្ ច្លប្មើ ន្វិ រសសនា លឃើ ញច្ាស់ន្ូ វស្ខរទាំង្ឡាយ គឺ អង្គ
ឈាន្កន ុង្រឋមជាន្លនាោះ

លហើ យក៏ ច្ូេទុ តិ យជាន្

លច្ញពី ទុតិ យជាន្លនាោះ

ច្លប្មើ ន្

វិ រសសនា លឃើ ញច្ាស់ន្ូ វស្ខរទាំង្ឡាយ គឺ អង្គឈាន្កន ុង្ទុ តិ យជាន្លនាោះ ន្ុ ោះឯង្ ។េ។
ច្ូ េអាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ឈាន្ លច្ញលហើ យប្គាលន្ោះមិ ន្ច្ឆំបាច្់ ច្លប្មើ ន្វិ រសសនា ចតលធវើ រុ ពវកិច្ច
ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្ន្ិ លរាធ មាន្ការអធិ ដ្ឋាន្ជ្ជលដើ ម បាន្ដេ់ លធវើ រុពវកិច្ច ៤ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះ គឺ ៖
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១. នានាពទធ អវិ លការន្ ការអធិ ដ្ឋាន្ររិ កាខរចដេលប្រើ រួមគានជ្ជមួ យេិ កខ ុដនទៗ មាន្បាប្ត
ចប្គ តាំង្ លសនាសន្ៈ ជ្ជលដើ ម មិ ន្ឲ្យកលប្មើ ក គឺ មិ ន្ឲ្យវិ នាសលៅ លប្ោោះលេលើ ង្ ទឹ ក ខយេ់ លច្ឆរ
កណតុរជ្ជលដើ មរហូ តប្គាចដេច្ូ េ ច្ំ ចណក ររិ កាខរទាំង្ឡាយចដេជ្ជរ់ លដ្ឋយខលួន្ប្តឹ មចត
មានក់ ឯង្រ៉ាុ លណ្ហ
ណ ោះលប្រើ ប្បាស់ គឺ សំ ពត់ លសល ៀក សំ ពត់ ដណតរ់ ជ្ជលដើ ម មិ ន្មាន្កិ ច្ចអធិ ដ្ឋាន្ជ្ជរ់
ទាក់ ទង្ន្ឹ ង្អធិ ដ្ឋាន្មិ ន្ឲ្យលេលើ ង្លឆោះជ្ជលដើ ម លដ្ឋយចឡកលឡើយ លប្ោោះសមារតតិ រចមង្ឃុ ំ ប្គង្
រកាលៅប្ពមជ្ជមួ យេិ កខ ុចដេច្ូ េន្ិ លរាធ ។
២. សង្ឃរដិ មាន្ន្ៈ ការរង្់ច្ឆំររស់សង្ឃ គឺ ន្ឹ កដេ់ ការរង្់ច្ឆំររស់សង្ឃ លដើ មបីការលធវើ
កិ ច្ចរួមគានជ្ជមួ យសង្ឃ អធិ ដ្ឋាន្ថា កាេកិ ច្ចដូលច្ឆនោះមកដេ់ ក៏ សូមឲ្យអាតាមអញលច្ញច្ឆក
ន្ិ លរាធបាន្្រ់ រហ័ ស កុ ំឲ្យសង្ឃេំ បាកលដ្ឋយការលៅរក ។
៣. សតថ រ
ុ លកាកសន្ៈ ការប្តាស់លៅរកររស់ប្ពោះសាសាត គឺ ន្ឹ កដេ់ ការប្តាស់លៅរក
ររស់ប្ពោះសាសាតថា កាេប្ទង្់ប្រកាសសិ កាខរទជ្ជលដើ ម ក៏ សូមឲ្យអាតាមអញលច្ញច្ឆកន្ិ លរាធ
ោ៉ាង្្រ់ រហ័ ស មិ ន្បាច្់ ឲ្យេិ កខ ុសូមបីប្តឹ មចត ១ រូ រ ប្តូវេំ បាកមកលៅលឡើយ ។
៤. អទាធន្ររិ លច្ា ទ ការកំណត់ កាេនន្ជី វិត គឺ ន្ឹ កដេ់ ជី វិតររស់ខលួន្ ថាន្ឹ ង្ប្រប្ពឹ តតលៅ
បាន្រហូ តដេ់ ៧ នថង ឬថាមិ ន្ដេ់ ៧ នថង លហើ យលទើ រច្ូ េ លឃើ ញថា េម មន្ឹ ង្ប្រប្ពឹ តតលៅបាន្
រហូ តដេ់ ៧ នថង ឬថាលេើ សជ្ជង្ ៧ នថង លទើ រច្ូ េដូ លច្ន ោះ ។ េិ កខ ុចដេលច្ញច្ឆកអាកិ ញ្ចញ្ញាយតន្ៈលនាោះ េុ ោះលធវើ កិច្ច ៤ ោ៉ាង្ទាំង្លន្ោះលហើ យ ក៏ ច្ូេលន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈ លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈចដេជ្ជកុ សេររស់ប្ពោះអនាគាមី ឬចដេជ្ជកិ រិោររស់ប្ពោះអរហន្ត រចមង្
ប្រប្ពឹ តតលៅ ២ វារៈ ។
ោកយថា តអំ ពីអរបនាជវន្ៈ ២ ខណៈ នន្លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈលនាោះ ច្ិ តតសន្ត តិក៏
រេត់ លៅ លសច្កតី ថា តអំ ពីអរបនាជវន្ៈចដេប្រប្ពឹ តតលៅ ២ ខណៈ នន្លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈ គឺ នន្សមារតតិ ចដេរារ់ ថាជ្ជការច្ូ េលន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈលនាោះ ច្ិ តត សន្ត តិ គឺ
ការលកើ តជ្ជរ់ តគាននន្ច្ិ តត ក៏ រេត់ លៅ លសច្កតី ថា មិ ន្មាន្ច្ិ តតលកើ តលឡើង្ លប្ោោះលហតុ ន្ុ ោះឯង្
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លោកលទើ រលោេថា “រារ់ តាំង្អំ ពីលនាោះលៅ ក៏ លឈាមោះថា ជ្ជអន កច្ូ េន្ិ លរាធ” ដូ លច្ន ោះ ។
ោកយថា កន ង្
ុ លពេចដេលច្ញ សប្មារ់ ប្ពោះអនាគាមី ក៏ រចមង្មាន្អនាគាមិ ផេច្ិ តត ជ្ជ
លដើ មលន្ោះ មាន្អធិ រាយថា កន ុង្លពេចដេលច្ញពី ន្ិលរាធ លឈាមោះថា “លច្ញ” លប្ោោះផុ តច្ឆក
ការរេត់

គឺ មាន្ច្ិ តត លកើ តលឡើង្ ច្ិ តតចដេលកើ តដំ រូង្ គឺ អនាគាមិ ផេច្ិ តត សប្មារ់ ប្ពោះ

អនាគាមី , ឬអរហតត ផេច្ិ តត សប្មារ់ ប្ពោះអរហន្ត ។
មា៉ាង្លទៀត គរបីប្ជ្ជរលសច្កតី ោ៉ាង្លន្ោះថា ន្ិ លរាធសមារតតិ ប្រប្ពឹ តតលៅលដ្ឋយអាន្ុ ភាព
នន្កមាលំង្ ២ គឺ កមាលំង្សមថៈ ន្ិ ង្កមាលំង្វិ រសសនា កមាលំង្សមថៈ គឺ សមារតតិ ៨ កមាលំង្វិ រសសនា
គឺ ភាពជ្ជប្ពោះអនាគាមី ន្ិ ង្ភាពជ្ជប្ពោះអរហន្ត ច្ិ តតរចមង្រេត់ លៅមិ ន្លកើ តលទៀតអស់ ៧ នថង
ចដេច្ូ េន្ិ លរាធ លដ្ឋយកមាលំង្សមថៈ គឺ មហគគ តឈាន្ ចដេច្លប្មើ ន្លៅតាមេំ ដ្ឋរ់ រហូ ត
ដេ់ លន្វសញ្ញានាសញ្ញាយតន្ៈខណៈទី ២, ច្ិ តតរចមង្លកើ តលឡើង្លទៀត ប្បាកដលឡើង្លទៀត
លដ្ឋយកមាលំង្វិ រសសនាចដេប្ពោះអនាគាមី ឬប្ពោះអរហន្ត ច្លប្មើ ន្កន ុង្ប្គាចដេលច្ញច្ឆកឈាន្
ន្ី មួយៗ ទាំង្លនាោះ ដូ លច្ន ោះឯង្ ។
ចប់ ប្បភេទននសោបត្តិ
ចប់ ន័យវិបសសនាកមមដ្ឋាន
គាថាច្ុ ង្ររិ លច្ា ទ

ចប្រថា

ភាលវតពវ ំ រន្ិ លច្ច វំ

ភាវនាទវ យមុ តតមំ

រដិ រតតិ រសសាទំ

រតថ យលន្ត ន្ សាសលន្ ។

ប្ពោះលោគាវច្រចដេប្បាថានលសច្កតី លប្តកអរកន ុង្រសនន្ការរដិ រតតិ កន ុង្ប្ពោះ-

សាសនា គរបីច្លប្មើ ន្ភាវនាទាំង្ ២ ដ៏ ប្រលសើ រនប្កចេង្ តាមប្រការដូ ច្លោេមកលន្ោះច្ុ ោះ ។
អធិ រាយគាថា
ោកយថា លសច្កតី លប្តកអរកន ង្
ុ រសនន្ការរដិ រតតិ

គឺ លសច្កតី លប្តកអរកន ុង្រសនន្ការ
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រដិ រតតិ សមថៈ ន្ិ ង្វិ រសសនា ចដេមាន្ប្រលេទជ្ជឈាន្សុ ខ ន្ិ ង្ផេសុ ខ ជ្ជលដើ ម ។
******************************

ន្ិ គមវច្ន្ៈ
ឧបាសកលឈាមោះថា ន្មព ៈ អន កលកើ តកន ង្
ុ ប្តកូ េមហាសាេ ចដេេអ លដ្ឋយច្រិ ោ ជ្ជទី
លកើ តនន្គុ ណដ៏ ច្លប្មើ ន្ ន្ិ ង្ររិ សុទធ លដ្ឋយសទាធ រំ ណង្លដើ មបីអន្ុ លប្គាោះអន កដនទ ប្បាថានន្ូ វ
គមពី រណ្ហ គមពី រលនាោះបាន្ច្រ់ សពវ ប្គរ់ លហើ យ លដ្ឋយរុ ណយដ៏ មហាសាេលនាោះ សូ មពួ កេិ កខ ុជ្ជ
េជាី ចដេេមអ លដ្ឋយគុ ណ ចដេររិ សុទធ លដ្ឋយរញ្ញា ច្ូ រលគារពរារ់ អាន្ មូ េលសាមវិ ហារ
ចដេជ្ជសាថន្ទី អាប្ស័ យលៅររស់លោកអន កមាន្រញ្ញា
េាញ

លដើ មបីសិរី មង្គេ

ន្ិ ង្ជ្ជសាថន្ទី មាន្លករត ិ៍លឈាមោះេបី-

គឺ ការលកើ តលឡើង្នន្រុ ញ្ាសមបតតិ

រហូ តអស់អាយុ កាេនន្ប្ពោះ-

សាសនាច្ុ ោះ ។
ិ
បរពច
ិ ទ
េ ទី ៩ ព្មោះថា កមោ
ម ា នសង្គហវភាគ
ចបព់ ហើយ ពោយប្រការដូពចោះន !

អភ្ិធម្មត្ថសង្គហៈ និង្ណសច្កដីអធិបសាយ
ភាគទី ៣ ច្ប់

គមព រី ជ្ន្ួំ យកនុង្ការច្រៀបច្រៀង្ន្ិង្ម្ប្រប
១. ប្ពោះនប្តរិ ដក
២. ប្ពោះអដា កថា
៣. មិ េិន្រ របញ្ញា
៤. វិ សុទធិ មគគ
៥. វិ សុទធិ មគគ ន្ិ ង្ររមតថ មញ្ា ូសាមហាដី កា
៦. អេិ ធមម តថសង្គហៈ
៧. អេិ ធមម តថសង្គហៈ ន្ិ ង្វិ ភាវិ ន្ី
៨. អេិ ធមម តថសង្គហៈ ន្ិ ង្ររមតថ ទី រន្ី
៩. មណិសារមញ្ា ូសា
១០. អេិ ធាន្វណណនា
១១. ធាតវ តថ សង្គហបាឋន្ិ សសយៈ
១២. វច្នាន្ុ ប្កមចខមរ សលមែ ច្ប្ពោះសង្ឃរាជ ជួ ន្ ណ្ហត (លជ្ជតញ្ញាលណ្ហ)
១៣. ប្ពមទាំង្គមពី រដនទមួ យច្ំ ន្ួន្លទៀត ៕៚

