លពះលរូវីរិយមុ នីវិសុទ្និ ញាណ អ.រស. រសបញ្ញដ
អាចារ្យបងររៀនងៅសាលាបាឡីជាន់ខ្ស
ព ់ ររុរភ្ងនំ េញ

តែងនិ ងញ្រៀបញ្រៀង
រុរសយងសនាបត
ី បានអនុញ្ញាត
ី
ំ ី រ្គណៈយល់រេដ
និរសងដច
េ រេះសរឃនាយរទរេ

ភ្នំពេញ
ការផ្សាយរបស់អង្គការមូលនិធិវត្តបញ្ញាធំ
ព ោះេុមចព ែកជាធមមទាន
េ.ស. ២៥៦៣

គ.ស. ២០១៩

សមាធន
ិ ទ្ិ ទេសសទ្ខេប
សាសនគណកថា
ុ

3
ក្ប ុ ង ខាងញ្ដើ មញ្នះ នឹ ងពណ៌ នានូ វរុ ណននលពះពុ ទ្ន សាសនា
ញ្ោយសញ្ងេ បទ្ុ ក្ជាមុ ន

ញ្ដើ មផី នឹ ង បងហូ រនូ វ ទ្ឹ ក្ចិ ែថ ននក្ុ ល បុ លែ

អប ក្មានសទ្ធន ក្ប ុ ង លពះពុ ទ្ន សាសនា

ឲរយាងចុ ះញ្ោយលសួល

កាន់ សមាធិ ភាវនា ។
ធមយ ជាែិ អឝី តដលញ្ោក្ញ្ៅថា

“ពុ ទ្ន សាសនា?”

មាន

ញ្លរឿងអាងដូ ចញ្មឋ ច?
ញ្បើ ញ្ោលញ្ោយរួ បរួ ម មក្សំ ញ្ៅយក្សី ល សមាធិ បញដ
តែ ៣ ប៉ុ ញ្ណតះឯង តដលញ្ោក្ញ្ៅថា “ពុ ទ្ន សាសនា” អាង
មានោក្រញ្ោក្ញ្ោលទ្ុ ក្ថា
ខាងញ្ដើ ម

“ពុ ទ្ន សាសនាញ្នះ

សមាធិ ជាក្ណ្ដ
ឋ ល

ន័ យមួ យញ្ទ្ៀែថា

មានសី លជា

បញដជាខាងចុ ងបំ ផុ ែ”

។

សី លចាែ់ ទ្ុ ក្ជារុ ណលឡ រួ ររាប់ ថាប ក្់

ខាងញ្ដើ មននសាសនា

(អាទ្ិ ក្លាណ)

អវិ បផដិ សារាទ្ិ រុ ណ (១)

សមាធិ ចាែ់ ទ្ុ ក្ជារុ ណលឡ រួ ររាប់ ថាប ក្់

១-

គុ ណ មានមិ ន ក្ដៅ ក្រហាយចិ ត្ត ជា ក្ ើ ម ។

1

ញ្លោះនាំ មក្នូ វ

-២-

ក្ណ្ដ
ឋ លននសាសនា

(មញ្ជឈក្លាណ)

ញ្លោះនាំ មក្នូ វ

ឥទ្និ វិ ធាទ្ិ រុ ណ (១)

បញដ ចាែ់ ទ្ុ ក្ជារុ ណលឡ រួ ររាប់ ថាប ក្់ ខាងចុ ង

បំ ផុ ែននសាសនា

(បរិ ញ្យាសានក្លាណ)

តាទ្ិ ភាព (២)

។

ជាអប ក្ញ្ជឿតាម

ញ្លោះញ្េែុ ញ្នាះ

ញ្លោះនាំ មក្នូ វ

បុ រគ លតដលបានញ្្យះថា

កាន់ តាមលពះពុ ទ្ន សាសនាញ្នាះ

លុ ះតែបាន

លបែិ បែថិ លែង់ ញ្ៅតាមថាប ក្់ ននលពះពុ ទ្ន សាសនាទ្ធំ ង ៣ ញ្នះ យា៉ ង
ញ្ោចលែឹ មថាប ក្់ ណ្ដនី មួយក្ឋី ។
លពះពុ ទ្ន សាសនាទ្ធំ ង

៣

ថាប ក្់ ញ្នះ

មានរុ ណអាចនឹ ង

េុ ចលបញ្យាជន៍ មក្ឲរដល់ បុ រគ លតដលលបែិ បែថិ តាម

តបវ ក្គ្នប

ដូ ចញ្មឋ ចខ្វះ ?
សី ល ញាុំ ង បុ រគ លតដលលបែិ បែថិ តាមឲរបាននូ វ វិ ជាជ

៣,

សមាធិ ឲរបាននូ វ អភិ ញដ ៦, បញដ ឲរបាននូ វ បដិ សមមិ ទ្ធ ៤ ។
សី ល ញាុំ ង បុ រគ លតដលលបែិ បែថិ តាម ឲរញ្វៀរបង់ នូ វ កាមសុ ខ្លវិ កានុ ញ្យារបាន,

សមាធិ

ឲរញ្វៀរបង់ នូ វ អែថ ក្ិ លមថា-

នុ ញ្យារបាន, បញដ ឲរញ្សពនូ វ មជឈិ មា បដិ បទ្ធបាន ។
១- គុ ណ មានប្លែ ង ឫទ្ះិ បា នជាក្ ើ ម ។២-ភាពជាអ្ន រ មិ ន រំ ក្ ើ ល រនុ ង ឥដ្ឋា រមម ណ៍ និ ង អ្និ ដ្ឋា រមម ណ៍ ។
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-៣-

សី ល

ញាុំ ង បុ រគ លតដលលបែិ បែថិ តាមឲរក្នវ ងនូ វ អបាយ-

ភូ មិ បាន, សមាធិ

ឲរក្នវ ង នូ វ កាមធាែុ បាន, បញដ ឲរក្នវ ង

នូ វ ភពទ្ធំ ងអស់ បាន ។
សី ល

ញាុំ ង បុ រគ លតដលលបែិ បែថិ តាម

ក្ិ ញ្លសបានញ្ោយែទ្ងគ បផោន,

ឲរលះបង់ នូ វ

សមាធិ

ឲរលះបង់ នូ វ

បញដ

ឲរលះបង់ នូ វ

ក្ិ ញ្លសបានញ្ោយវិ ក្េ មម នបផោន,
ក្ិ ញ្លសបានញ្ោយសមុ ញ្ចឆ ទ្បផោន ។

សី ល ញាុំ ង បុ រគ លតដលលបែិ បែថិ តាម ឲរផ្ចាច ញ់ នូ វវី ែិ ក្ក មញ្ទ្ធសននក្ិ ញ្លសទ្ធំ ងឡាយបាន (១) ,
បរិ យុ ោឌ នននក្ិ ញ្លសទ្ធំ ង ឡាយបាន (២) ,

សមាធិ

ឲរផ្ចាចញ់ នូ វ

បញដ

ឲរផ្ចាច ញ់ នូ វ

អនុ ស័ យននក្ិ ញ្លសទ្ធំ ង ឡាយបាន (៣) ។
សី ល ញាុង
ំ បុ រគលតដលលបែិ បែថិ តាមឲរជលមះនូ វសងកិញ្លសធម៌ រឺ ទ្ុ ចច រិ ែ ទ្ធំ ង ៣ បាន, សមាធិ ឲរជលមះនូ វ សងកិ ញ្លសធម៌
១- ក្ោសរំហុសប្ លរិក្លសយ៉ាងក្ក្ោត្ក្ោត្លណ្ដ
ៅ លឲ្យក្លក្ពឹត្រ
ត នែងរនុងោារោំង ៣ ។
ៅ លក្គលសងក ត្់ នូ វ រុ ស លចិ ត្ត ទ្ុ រ មិ ន ឲ្យក្លក្ពឹ ត្ត ក្ៅបាន ។
២- រិ រិ យ ប្ លរិ ក្លសយ៉ា ងរណ្ដ
៣-

រិ រិ យ ប្ លរិ ក្លសយ៉ា ងលអិ ត្ តាមក្ រក្តាំ ក្ៅរនុ ង ចិ ត្ត

ក្ ើងបានរ៏ក្រើត្ក្ ើង ។

3

ទ្នទឹ ង ចំ មា នលចច័ យ គួ រ ក្រើ ត្

-៤-

រឺ ែណ្ដ
ហ បាន,
សី ល

បញដ

ឲរជលមះនូ វ សងកិ ញ្លសធម៌ រឺ ទ្ិ ដឌិ បាន

ញាុំ ង បុ រគ លតដលលបែិ បែថិ តាម

ជាញ្សាតាបនប បុ រគ ល

ឲរដល់ នូ វ ភាព

និ ង សក្ទ្ធគ្នមិ បុ រគ លបាន,

ដល់ នូ វ ភាពជាអនាគ្នមិ បុ រគ លបាន,

បញដ

។

សមាធិ

ឲរ

ឲរដល់ នូ វ ភាពជា

លពះអរេនថ បា ន ។
សាសនគ ុណកថា ចប់
ប្បទ្េទននសមាធិ
លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ

កាលញ្បើ បានញ្ ើ ញរុ ណរបស់

លពះពុ ទ្ន សាសនាដូ ចបានពណ៌ នាមក្យា៉ ងញ្នះញ្េើ យ
តដលបានបំ ញ្ពញសី លបរិ បូណ៌ ញ្េើ យ

ញ្ពល

របផី ច ញ្លមើ ននូ វ សមាធិ -

ចិ ែថ ជាលំ ោប់ ែញ្ៅញ្ទ្ៀែ ។
ធមយ ជាែអឝី តដលញ្ៅថា

“សមាធិ ”?

សមាធិ ញ្នាះមាន

ប៉ុ នាយ នយា៉ ង?
ភាពរបស់ ចិ ែថ ជាក្ុ សល

តដលែមក ល់ ញ្ៅញ្សយើ លឡ ក្ប ុ ង

អារមយ ណ៍ តែមួ យ ញ្ៅថា “សមាធិ ” ។
សមាធិ ញ្នាះ

មានញ្លចើ នលបការញ្ពក្ណ្ដស់
4

តែតដល

-៥-

នឹ ង លែូ វ នាំ មក្ញ្ោលក្ប ុ ង ទ្ី ញ្នះតែ ២ យា៉ ង ។
សមាធិ ទ្ធំ ង ២ យា៉ ងញ្នាះរឺ
១-

ញ្ោក្ិ យសមាធិ

សមាធិ ជាញ្ោក្ិ យ

រឺ ភាពរបស់

ចិ ែថ ជាក្ុ សលតដលែមក ល់ ញ្ៅញ្សយើ លឡ ក្ប ុ ង អារមយ ណ៍ តែ ១ លបលពឹ ែថ
ញ្ៅក្ប ុ ង ភូ មិ ៣ រឺ កាមភូ មិ ១ រូ បភូ មិ ១ អរូ ប ភូ មិ ១ ។
២- ញ្ោក្ុ ែថ រសមាធិ សមាធិ ជាញ្ោក្ុ ែថ រៈ រឺ ភាពរបស់
ចិ ែថ តដលែមក ល់ ញ្ៅញ្សយើ លឡ ក្ប ុ ង អារមយ ណ៍ តែ ១ សមផយុ ែថ ញ្ោយ
អរិ យមរគ ។
បណ្ដ
ឋ សមាធិ ទ្ធំ ង ២ យា៉ ងញ្នះ តដលនឹ ង លែូ វ នាំ យក្មក្
អធិ បាយក្ប ុ ង សមាធិ ភាវនាញ្នះ

ចំ ញ្ោះតែញ្ោក្ិ យសមាធិ

មា៉ ងប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ ឯញ្ោក្ុ ែថ រសមាធិ មិ នបាននាំ យក្មក្អធិ បាយ
ញ្ ើ យ ញ្លោះញ្ោក្សញ្គ្គះចូ លក្ប ុ ង បញដភាវនា ។
ក្៏ ញ្ោក្ិ យសមាធិ ញ្នាះញ្សាែញ្ោក្តចក្ញ្ចញជា ២ យា៉ ង
ែញ្ៅញ្ទ្ៀែរឺ
១- ឧបចារសមាធិ ភាពរបស់ ចិ ែថ ជាក្ុ សលតដលែមក ល់
ញ្ៅញ្សយើ លឡ ក្ប ុ ង អារមយ ណ៍ តែ ១ ក្ប ុ ង ឧបចារភូ មិ រឺ ភូ មិ តដលជិ ែ
5

-៦-

នឹ ង បាន្ន ជាបុ ពឝ ភា រននអបផនាសមាធិ ។
២- អបផនាសមាធិ ភាពរបស់ ចិ ែថ ជាក្ុ សលតដលែមក ល់
ញ្ៅញ្សយើ លឡ ក្ប ុ ង អារមយ ណ៍ តែ

១

ក្ប ុ ង បដិ ោភភូ មិ

រឺ ភូ មិ តដល

បាន្នញ្េើ យ ។
ក្ប ុ ង សមាធិ ទ្ធំ ង

២

យា៉ ងញ្នះ

ឧបចារសមាធិ

ជាកា-

មាវចរ ឯអបផនាសមាធិ ជារូ បា វចរនិ ង អរូ បា វចរ ញ្បើ ក្ប ុ ង បញដ ភាវនាជាញ្ោក្ុ ែថ រៈ ។
វិ ធី ញ្រៀនយក្នូ វ ក្មយ ោឌ ន
ោក្រញ្ផឋើ ម
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែមានលបាថាបញ្ដើ មផីនឹងចញ្លមើ ន
នូ វ សមាធិ

ដូ ចសតមឋ ងមក្ញ្នះ ក្៏ របផី ជ លមះនូ វ សី លរបស់ ខ្វួ ន

ឲរបរិ សុ ទ្ន ជាមុ ន

បនាធ ប់ អំ ពី ញ្នាះមក្

ញ្បើ បលិ ញ្ោធរឺ ញ្សចក្ឋី

ក្ងឝ ល់ ទ្ធំ ង ១០ យា៉ងបលិ ញ្ោធណ្ដមួ យញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង លែូ វ ផ្ចាឋ ច់
បង់ ញ្ចញ

ញ្េើ យចូ លញ្ៅកាន់ សំ ណ្ដក្់ អាចាររអប ក្បញ្លងៀននូ វ

ក្មយ ោឌ នតដលជាក្លាណមិ ែថ

ញ្រៀនយក្នូ វ ក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង

ក្មយ ោឌ នណ្ដមួ យតដលសមរួ រដល់ ចរិ ែ របស់ ខ្វួ ន
6

៤០

ញ្េើ យញ្វៀរ

-៧-

បង់ នូ វ វិ ោ រតដលមិ នសមរួ រដល់ សមាធិ ភាវនា

ញ្ចញញ្ៅញ្ៅ

ក្ប ុ ង វិ ោ រតដលសមរួ រដល់ សមាធិ ភាវនា
បលិ ញ្ោធតដលែូ ចៗញ្ចញ

ផ្ចាឋ ច់ បង់ នូ វ

ញ្េើ យរបផី ច ញ្លមើ ននូ វ ក្មយ ោឌ នឲរ

លែឹ មលែូ វ តាមរញ្បៀបននវិ ធីចញ្លមើ នឲរសពឝ លរប់

។

ូ
កិ ច ត្រ
ច វជត្រះសី
ល

លែង់ តដលថាលែូ វ ជលមះសី លឲរបរិ សុ ទ្ន ជាមុ នញ្នាះ
ោក្របុ ចាឆ តលជក្ចូ លមក្ថា

មាន

: ញ្បើ លពះញ្យារី ចញ្លមើ ននូ វ សមាធិ

ភាវនាតែមឋ ង មិ នទ្ធន់ បានជលមះសី លឲរបរិ សុ ទ្ន ជាមុ ន ញ្ែើ នឹ ង
អាចញាុំ ង រុ ណវិ ញ្សសឲរញ្ក្ើ ែបានឬញ្ទ្? ញ្លោះញ្េែុ អឝី ?
មិ នអាចញាុំ ង រុ ណវិ ញ្សសឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង បានញ្ ើ យ ញ្លោះ
សនាឋ នចិ ែថ របស់ បុ រគ លលទ្ុសថ សី លតែងមានវិ បផដិ សារី អ ស់ កាល
ជានិ ចច មិ នតមនជាទ្ី តាំ ង ញ្ៅននរុ ណវិ ញ្សសញ្ ើ យ ធមយ តាញ្ទ្ធស
លទ្ុ សថ សី លក្ុ ំ ថា ញ្ ើ យដល់ ធំ

សូ មផី តែទ្ុ ក្ក ោបែថិ

១

យា៉ ង

ែូ ចតដលលបក្បញ្ោយចិ ែថ តក្វ ង

ក្៏ ញ្ធឝើ ឲរអនថ រា យដល់ រុ ណ

វិ ញ្សសមានសមាធិ ជាញ្ដើ មបាន

ញ្េែុ ញ្នាះលែូ វ តែជលមះសី ល

ឲរបរិ សុ ទ្ន ជាមុ នតាមសមរួ រដល់ ញ្ភទ្ជាលរេសទ ឬបពឝ ជិ ែ ។
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-៨-

បលិ ពោធ

លែង់ តដលថាលែូ វផ្ចាឋ ច់ បង់ នូ វ បលិ ញ្ោធទ្ធំ ង

១០

យា៉ ង

ញ្នាះ ញ្ែើ បលិ ញ្ោធអឝី ខ្វះ? លែូ វ ផ្ចាឋ ច់ បង់ ដូ ចញ្មឋ ច?
បលិ ញ្ោធទ្ធំ ង ១០ យា៉ ងញ្នាះរឺ
១- អាវាសបលិ ញ្ោធ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយលរប់ លរងទ្ី លំ ញ្ៅ ។
២- ក្ុ លបលិ ញ្ោធ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយជាប់ ជើ ោ ក្់ ញ្ៅក្ប ុ ង លែក្ូ ល
ញាែិ ឬលែក្ូ លរបស់ ឧបោឌ ក្ ។
៣- ោភបលិ ញ្ោធ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយទ្ទ្ួ លោភ រឺ ក្ងឝ ល់
ញ្ោយញ្ធឝើ អនុ ញ្មាទ្នាឬសតមឋ ងធម៌ ដល់ ទ្ធយក្។
៤- រណបលិ ញ្ោធ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយពួ ក្ ញ្ោក្អប ក្ញ្រៀនលពះ
សូ លែឬពួ ក្ ញ្ោក្អប ក្ញ្រៀនលពះអភិ ធមយ

រឺ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយការ

បញ្លងៀន ។
៥- ក្មយ បលិ ញ្ោធ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយការ្រ រឺ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយញ្ធឝើ
ការ្រខ្វួ ន ឯងឬចាែ់ ប្គ ប់ ឲរញ្រញ្ធឝើ ។
៦- អទ្ធន នបលិ ញ្ោធ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយញ្ដើ រដើ ញ្ណើ រផវ ូ វ ឆ្ងងយ ។
៧- ញាែិ បលិ ញ្ោធ

ក្ងឝ ល់ ញ្ោយតែទ្ធំ ពាបាលជើ ងឺ
8

-៩-

របស់ ញាែិ

រឺ អាចាររនិ ង ឧបជាយ៍ ជាញ្ដើ ម

ឬមាតានិ ង បិ តា

ជាញ្ដើ ម ។
៨-

អាោធបលិ ញ្ោធ

ក្ងឝ ល់ ញ្ោយពាបាលញ្រារ

របស់ ខ្វួ ន ។
៩- រនទ បលិ ញ្ោធ ក្ងឝ ល់ ញ្ោយញ្រៀនលពះបរិ យែថិ ។
១០-

ឥទ្និ បលិ ញ្ោធ

ក្ងឝ ល់ ញ្ោយរក្ាទ្ុ ក្នូ វ ឫទ្និ ជា

របស់ បុ ែុ ជជ ន តែថាឫទ្និ ញ្នះជាក្ងឝ ល់ ដល់ វិ បសសនា មិ នតមនជា
ក្ងឝ ល់ ដល់ សមាធិ ញ្ ើយ រឺ លែូ វ ឲរញ្ោក្អប ក្ចញ្លមើ ននូ វ វិ បសសនា
ផ្ចាឋ ច់ បង់ ញ្ចញ ។
វិ ធី តដលនឹ ង ផ្ចាឋច់ បង់ នូ វបលិ ញ្ោធទ្ធំ ង ១០ យា៉ ងញ្នះ លែូ វ
ផ្ចាឋ ច់ បង់ ញ្ោយញ្េែុ

២

យា៉ ង

រឺ ញ្ោយលះបង់ ញ្ចញមា៉ ង

ញ្ោយញ្ធឝើ បញ្ងហើ យ មា៉ ង (ណ្ដតដលរួ រលះបង់ ញ្ចញបាន លែូ វ លះ
បង់ ញ្ចញ ណ្ដតដលមិ នរួ រលះបង់ ញ្ចញបានលែូ វ ញ្ធឝើ បញ្ងហើ យ) ។
កលាណរិ រ តកថា

ញ្ោក្តដលញ្ៅថា

“ក្លាណមិ ែថ ” រួ រញ្ធឝើ ជាអាចាររ
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-១០-

បញ្លងៀននូ វ ក្មយ ោឌ នបានញ្នាះ ញ្ែើ តបបដូ ចញ្មឋ ច?
ញ្ោក្តដលញ្ៅថា
ញ្ោក្ណ្ដតដលមានសទ្ធន

“ក្លាណមិ ែថ ”

ញ្នាះសំ ញ្ៅយក្

ញ្ជឿលបាជាញ ញ្ោធិ ញដ ណរបស់ លពះ

ែថារែ

ញ្ជឿក្មយ និ ងផលរបស់ ក្មយ

លសឡាញ់

និ ង ជាទ្ី ញ្គ្នរពសរញ្សើ រននមនុ សសនិ ង ញ្ទ្វតាទ្ធំ ង ពួ ង

ជាអប ក្ែិ ះញ្ដៀលបុ រគ លបាប

មានសី លបរិ សុ ទ្ន ជាទ្ី

ជាអប ក្អែ់ ធយ ែ់

ជាអប ក្ញ្ចះ

បរមែទ ធម៌ ដ៏លជាលញ្លៅ មិ នតដលលបក្បការអាលក្ក្់ មានញ្សចក្ឋី
សញ្នាឋ ស

ជាអប ក្លបាថាប ែិ ច

មិ នជើ ោ ក្់ ញ្ោយលរេសទ

ពាយាមមិ នខ្ជិ ល លចអូ ស

មានសាយ រែី ែមក ល់ ខាជ ប់

ែមក ល់ មាំ មិនរាយមាយ

ជាអប ក្មានលបាជាញ យល់ លែូ វ

មាន

មានចិ ែថ
ជា

ពេុ សសូ ែ ញ្ចះចាំ ពុ ទ្ន វចនៈញ្លចើ ន ជាអប ក្ញ្អៀនខាយ សអំ ញ្ពើ បា បលរប់
ជើ ពូ ក្

។

បុ រគ លតដលជាក្លាណមិ ែថ រួ រយក្ញ្ធឝើ ជាអាចាររ

បញ្លងៀននូ វ ក្មយ ោឌ នញ្នាះមានទ្ំ នងដូ ញ្ចប ះឯង ។
ូ
កិ ច ត្រ
ច វត្បគល់
ខ្ នចំ
ល ួ ពោះអាចារ្យ

ញ្វោតដលចូ លញ្ៅកាន់ សំ ណ្ដក្់ អាចាររជាក្លាណមិ ែថ
ដូ ចញ្ោលមក្ញ្នះ

ញ្ដើ មផី ញ្រៀនយក្នូ វ ក្មយ ោឌ នញ្នាះ
10

ញ្បើ ជា

-១១-

បពឝ ជិ ែ លែូ វ លបលពឹ ែថ តាមរមិ ក្វែថ និ ង អាចរិ យវែថ
លរប់

ឲរសពឝ

លុ ះដល់ លបារពន នឹ ង ញ្រៀន លែូ វ លបរល់ ខ្វួ ន ចំ ញ្ោះអាចាររថា

“ឥមាេំ ភញ្នថ អែថ ភាវើ ែុ មាហក្ំ បរិ ចចជាមិ
ញ្ោក្មាច ស់ ដ៏ ចញ្លមើ ន

(តលបថា) បពិ លែ

ខ្ញុ លំ ពះក្រុ ណ្ដ សូ មលះបង់ នូ វ អែថ ភាពញ្នះ

ចំ ញ្ោះញ្ោក្មាច ស់ ” ។
ក្ប ុងក្ិ ចចតដលលបរល់ ខ្វួនញ្នះមានអានិ សងសដូ ចញ្មឋ ចខ្វះ?
មានអានិ សងសនឹ ង ញ្ធឝើ ខ្វួ ន ឲរលុ ះក្ប ុ ង អំ ណ្ដចរបស់ អាចាររ
ឲរជាអប ក្លបញ្ៅ្យ

មិ នលបលពឹ ែថ ញ្ៅតាមអំ ញ្ពើ ចិ ែថ

អាចាររ

ញ្សាែញ្ោក្ក្៏ នឹ ងសញ្គ្គះញ្ោយផវ ូវអាមិ សនិ ងផវ ូវធម៌ លរប់ ជើពូក្ ។
ញ្បើ តបរជាមិ នលបរល់ ខ្វួ ន ដូ ញ្ចប ះវិ ញ ញ្ទ្

នឹ ង មានញ្ទ្ធស

ដូ ចញ្មឋ ច?
នឹ ង ញ្ៅជាបុ រគ លមិ នរួ រឲរអាចាររ
សឋី លបញ្ៅបាន
លបញ្ៅលក្
ទ្ំ ញ្នើ ង ចិ ែថ

ញ្ោក្រលមាមក្ំ តេង

លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែញ្នាះនឹ ង ញ្ៅជាបុ រគ ល
មិ នលបលពឹ ែថ តាមឱវាទ្

ចង់ ញ្ៅទ្ី ណ្ដក្៏ ញ្ៅតាម

ញ្េើ យអាចាររក្៏ ញ្ោក្មិ នបានសញ្គ្គះញ្ោយផវ ូ វ

អាមិ សនិ ង ផវ ូ វធម៌

ញ្ោក្មិ នបញ្លងៀនញ្សចក្ឋី ណ្ដតដលជាអាែ៌
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-១២-

ក្ំ បាំ ង លជាលញ្លៅ,
ញ្នាះ

កាលញ្បើ ដូ ញ្ចប ះ

លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ

នឹ ង ញ្ៅជាបុ រគ លមិ នមានទ្ី ពឹ ង អាលស័ យ

លបលពឹ ែថ លទ្ុ សថ សី លវិ លចាក្ញ្ភទ្ញ្ៅវិ ញ ក្៏ សឹ ងមាន

នឹ ង តបរញ្ៅជា
ញ្េែុ ញ្នាះ

លែូ វ តែលបរល់ ខ្វួ ន ដូ ចន័ យតដលបានញ្ោលមក្ញ្នះ ។
អជាសយធរ៌ ៦ យ៉ា ង

លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ

កាលញ្បើ បានលបរល់ ខ្វួ ន ចំ ញ្ោះ

អាចាររជាក្លាណមិ ែថ រួ ច ញ្េើ យ លែូ វ លបក្បញ្ោយអជាសយធម៌

៦

យា៉ ង

តដលលបលពឹ ែថ ញ្ៅញ្ដើ មផី ញ្ធឝើ លបាជាញ ញ្ោធិ ញដ ណ

ឲរចាស់ កាវ ។
អជាសយធរ៌ ៦ យ៉ា ង ព

១-

អញ្ោភជាសយ

ះគឺ

លែូ វ មានអធាលស័ យមិ នញ្ោភ

ជាអប ក្ញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុ ង ញ្សចក្ឋី ញ្ោភ ។
២-

អញ្ទ្ធសជាសយ

លែូវ មានអធាលស័ យមិ នលបទ្ូ សថ

ជាអប ក្ញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុ ង ញ្សចក្ឋី លបទ្ូ សថ
៣-

អញ្មាេជាសយ

។

លែូ វ មានអធាលស័ យមិ នវញ្ងឝ ង ជា

អប ក្ញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុ ង ញ្សចក្ឋី វញ្ងឝ ង ។
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-១៣-

៤- ញ្នក្េ មយជាសយ លែូ វ មានអធាលស័ យញ្ចញចាក្កាម
ឬញ្ចញបួ ស ជាអប ក្ញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុ ង
៥ក្ប ុ ង ទ្ី សាងែ់
៦-

បវិ ញ្វក្ជាសយ

រាវាស ។

លែូ វ មានអធាលស័ យញ្ពញចិ ែថ

ជាអប ក្ញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុ ង ការលច
និ សសរណជាសយ

នឹ ង រោស់ ខ្វួ ន ញ្ចញចាក្ភព

ំ ញ្ោយពួ ក្ ។

លែូ វ មានអធាលស័ យញ្ពញចិ ែថ
ជាអប ក្ញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុ ង ដើ ញ្ណើ រ

ញ្ៅកាន់ ភពទ្ធំ ង ឡាយ ។
សពឝ ែទ ក្ក្មយ ោឌ ន បារិ ោ រិ យក្មយ ោឌ ន
លែង់ តដលថាញ្រៀនយក្នូ វ ក្មយ ោឌ នញ្នាះ
“ក្មយ ោឌ ន”?

បានញ្សចក្ឋី ដូ ចញ្មឋ ច?

ញ្ែើ អឝី ញ្ៅថា
មានប៉ុ នាយ នយា៉ ង?

អារមយ ណ៍តដលរួ រចញ្លមើ នឲរញ្ក្ើ ែសែិ សមផជញ្ដ ៈ និ ងរុ ណ
វិ ញ្សសញ្ផសងៗ មានសមាធិ ជាញ្ដើ ម ញ្ោក្ញ្ៅថា “ក្មយ ោឌ ន”
បានញ្សចក្ឋី ថា

ញ្េែុ ជាទ្ី តាំ ង ននភាវនាក្មយ

សលមាប់ ញ្ធឝើ បរិ ក្ មយ ភាវនា

មា៉ ងញ្ទ្ៀែថា

អំ ញ្ពើ ពាយាមញ្ដើ មផី នឹ ង ចញ្លមើ ននូ វ សមាធិ ភាវនា
នឹ ង ឲរញ្ក្ើ ែភាវនាក្មយ ចំ តណក្ជាន់ ញ្លើ
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។

រឺ ជាអារមយ ណ៍
ញ្េែុ ជាទ្ី តាំ ង នន
ឬជាញ្េែុ

-១៤-

ក្មយ ោឌ នក្ប ុ ង ទ្ី ញ្នះញ្ោក្តចក្ញ្ចញជា ២ យា៉ ងរឺ
១-

សពឝ ែទ ក្ក្មយ ោឌ ន

ក្មយ ោឌ នតដលមានលបញ្យាជន៍

ដល់ លពះញ្យារី ក្ុ លបុ លែ (១) លរប់ ចរិ ែ ទ្ធំ ង អស់ ញ្ទ្ធះចរិ ែ ណ្ដក្ឋី
លែូ វ តែញ្សពជាមុ ន ។
២- បារិ ោ រិ យក្មយ ោឌ ន ក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង ៤០ មានបឋវី ក្សិ ណជាញ្ដើ ម

ក្មយ ោឌ នណ្ដមួ យ

តដលលពះញ្យារី ចញ្លមើ នបានញ្េើ យ
ននភាវនាក្មយ ជាន់ ញ្លើ

តដលសមរួ រដល់ ចរិ ែ
លែូ វ រក្ាទ្ុ ក្ជាបទ្ោឌ ន (២)

។

សពឝ ែទ ក្ក្មយ ោឌ ន ញ្ោក្សំ ញ្ៅយក្ក្មយ ោឌ ន ៣ រឺ
(ក្)
សី មា

ញ្មតាថ

លែូ វ ចញ្លមើ នញ្មតាថ ចិ ែថ

ចំ ញ្ោះញ្ទ្វតាតដលសទិ ែញ្ៅក្ប ុ ង សី មា

ក្ប ុ ង ញ្គ្នចរលគ្នម

ចំ ញ្ោះភិ ក្េ ុ សងឃក្ប ុ ង
ចំ ញ្ោះឥសសរជន

ដរាបដល់ សពឝ ស ែឝ ទ្ធំ ងអស់ ថា

“សុ ខ្ិតា

ភវនថ ុ អពាបជា សូ មឲរបានញ្សចក្ឋី សុ ខ្ ក្ុ ំ បីមានទ្ុ ក្េ ញ្ទ្ធស
អឝី ញ្ ើ យ ” ។
(ខ្)

មរណសសែិ

លែូ វ រឭក្ដល់ ញ្សចក្ឋី សាវ ប់ របស់ ខ្វួ ន

១- រុ ល លុ ក្ត្អ្ន រ មានពាយម (ក្ក្លើ ពា រយក្នេះជំ នួ ស ពារយថា ក្យោវចររុ ល លុ ក្ត្
២- ក្ហត្ុ ប្ លជិ ត្ ។
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-១៥-

ថា “អវសសំ មយា មរិ ែពឝ ំ អញរង់ តែនឹ ង សាវ ប់ ញ្ោយពិ ែ ” ។
(រ)

អសុ ភសញដ

លែូ វ សមាគ ល់ អារមយ ណ៍ ថាជារបស់

មិ នសាឡ ែ ។
អានិ ស ងសក្ប ុ ង ក្ិ រិ យា ចញ្លមើ នសពឝ ែទ ក្ក្មយ ោឌ ន

ទ្ធំ ង

៣

ញ្នះដូ ចញ្មឋ ចខ្វះ?
ចញ្លមើ នញ្មតាថចិ ែថ នឹ ងបានញ្ៅរួ មជាសុ ខ្មួ យអញ្នវើ ញ្ោយភិ ក្េ ុ
សងឃផងគ្នប ញ្ទ្វតានឹ ង តែរក្ា ឥសសរជននឹ ង ជួ យ ុ ំ លរងទ្ំ នុ ក្
បលមុ ង ញ្ទ្ធះបី នឹ ង លតាច់ ញ្ៅកាន់ ទ្ី ណ្ដក្៏ ឥែមានញ្ទ្ើ សទ្ធល់ ចិ ែថ ។
ចញ្លមើ នមរណសសែិ
ជី វិ ែ មិ នរួ រ

នឹ ង បានលះបង់ នូ វ ក្ិ រិ យា តសឝ ងរក្ចិ ញ្ចឹ ម

នឹ ង មានញ្សចក្ឋី ស ញ្ងឝ រ

នឹ ង មិ នមានចិ ែថ រួ ញ

រាខ្ជិ ល លចអូ ស ។ល។ ចញ្លមើ នអសុ ភសញដ ចិ ែថ នឹ ង មិ នលបញ្ក្ៀក្
លបកាន់ អារមយ ណ៍ ញ្ោយញ្សចក្ឋី ញ្ោភ ។
ឯបារិ ោ រិ យក្មយ ោឌ ន មិ នបានអធិ បាយក្ប ុ ង ទ្ី ញ្នះញ្ ើ យ
ញ្លោះជាញ្សចក្ឋី ពិ សាឋ រនលក្ញ្ពក្ ទ្ុ ក្រួ ប រួ មញ្ោលញ្ៅខាងចុ ង ។
ចរ្ រ
ិ

៦ យ៉ា ង

លែង់ តដលថាញ្រៀនយក្នូ វ ក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង
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៤០

ក្មយ ោឌ ន

-១៦-

ណ្ដមួ យតាមសមរួ រដល់ ចរិ ែ របស់ ខ្វួ ន ញ្នាះ
“ចរិ ែ ”?

មានប៉ុ នាយ នយា៉ ង?

លែូ វ សមាគល់ ដឹ ងបានដូ ចញ្មឋ ច?

លំ នាំ លបលពឹ ែថ ជាលបលក្ែី

ឬសំ ណ្ដមវាសនាតដលធាវប់

សនសំ អ ប់ រំទ្ុ ក្មក្អំ ពី អ ែី ែជាែិ
សនាឋ នញ្ោយញ្លចើ ន

អឝី ញ្ៅថា

ញ្េើ យមក្ផុ សផុ រញ្ ើ ង ក្ប ុ ង

ក្ប ុ ង បចច ុ បផនប ជា ែិ ញ្នះ

ញ្ៅថា

“ចរិ ែ

ឬចរិ យា ” តចក្ញ្ោយសញ្ងេ បមាន ៦ យា៉ ងរឺ (១)
១-

រារចរិ ែ

លំ នាំ រា រ

រឺ ញ្លចើ នញ្ោយ

លំ នាំ ញ្ទ្ធស

រឺ ញ្លចើ នញ្ោយ

លំ នាំ ញ្មាេ

រឺ ញ្លចើ នញ្ោយ

លំ នាំ ស ទ្ធន

រឺ ញ្លចើ នញ្ោយ

ញ្សចក្ឋី ែញ្លមក្ ។
២-

ញ្ទ្ធសចរិ ែ

ញ្សចក្ឋី លបទ្ុ សថ
៣-

។
ញ្មាេចរិ ែ

ញ្សចក្ឋី វញ្ងឝ ង ។
៤-

សទ្ធន ចរិ ែ

ញ្សចក្ឋី ញ្ជឿ ។
១-

រនុ ង អ្ ិ ំ មមត្ថ វិ ភា វិ នី

ក្ោរសប្មៅង ចរិ ត្ ក្ដ្ឋយពិ ស្ដៅ រមាន ល់

អាចរយខ្ែេះ ថាមាន ល់ ៦៤។
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៦៣,

-១៧-

៥-

ពុ ទ្និ ចរិ ែ

លំ នាំ លបាជាញ

រឺ ញ្លចើ នញ្ោយ

លំ នាំ វិ ែ ក្ក

រឺ ញ្លចើ នញ្ោយ

ញ្សចក្ឋី ញ្ចះដឹ ង ។
៦-

វិ ែ ក្ក ចរិ ែ

ញ្សចក្ឋី លែិ ះរិ ះ ។
បុ រគ លក្ប ុ ង ញ្ោក្បំ លបួ ញ មក្មានតែ ៦ ពួ ក្ បានញ្្យះ
តាមចរិ ែ ទ្ធំ ង ៦ ញ្នះឯង រឺ តាមញ្ោយមានចរិ ែ ណ្ដមួ យផុ ស
ផុ រញ្ ើ ង ក្ប ុ ង សនាឋ នញ្លចើ ន

លែូ វ សមាគល់ ដឹ ងបានថាបុ រគ លញ្នះ

ជារារចរិ ែ ឬជាចរិ ែ ណ្ដមួ យ
ឥរិ យា បែ

ញ្នាះញ្ោយពិ និ ែរសញ្ងក ែ ញ្មើ ល

សញ្ងក ែ ញ្មើ លសាប នដញ្ធឝើ ការ្រ

ក្ិ រិ យា បរិ ញ្ភារញ្ភាជន

សញ្ងក ែ ញ្មើ ល

សញ្ងក ែ ញ្មើ លក្ិ រិ យា លក្ញ្ ក្ញ្ ើ ញរូ ប

ជាញ្ដើ ម សញ្ងក ែ ញ្មើ លធម៌ តដលលបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង សនាឋ ន ។
បុ រគ លតដលជារារចរិ ែ
រំោ ស់
ញ្ជើ ង ផែ

ញ្ញ៉ ង ញ៉ ង

ញ្លើ ក្ោក្់ ញ្ជើ ងញ្សយើ

ោនញ្ជើ ង ក្ំ ពុ ង ក្ណ្ដ
ឋ ល

រមរទ្មរួ រឲរលជះថាវ
រណ្ដង

ដើ ញ្ណើ រញ្ដើ រជាលបលក្ែី
លទ្ង់ ែបមៗ

នផធ បាទ្

ជើ េ រនិ ងបងគុ យលទ្ង់ សុ ភាព

តាក្់ តែងទ្ី ដើ ញ្ណក្ញ្សយើ ៗ

លបមូ លអវយវៈែូ ចធំ ឲរមូ លគ្នប
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លទ្ង់

មិ នរណូ ង

ញ្ទ្ើ បលបះខ្វួ ន ញ្ដក្

-១៨-

ញ្មើ លញ្លកាក្ក្៏ សនសឹ ម ៗ
ញ្លចើ នសាឡ ែ

និ យា យោក្រលទ្ង់ លសទ្ន់

ញ្សវ ៀក្ដណឋ ប់ ញ្លចើ នបរិ មណឍ ល

បរិ ញ្ភារញ្ភាជនតដលសបិ ទ្ន នឹ ង បតងឡ ម
បរិ មណឍ ល

ទ្ំ ោេយ ែ់ ញ្ទ្ើ បញ្លប

ញ្ធឝើ ការ្រ

ញ្លចើ នញ្ពញចិ ែថ
ពូ ែ ពំនូ ែ បាយជា

បានអឝី បនថិ ច បនថ ួ ច ឆ្ងប់ ញ្លែក្

អរ ញ្ ើ ញរូ បលឡ ឮសំ ញ្ ងពី ញ្រាះជាញ្ដើ មឆ្ងប់ ជាប់ ចិ ែថ ខ្ំស មវ ក្់
ឬញ្ផធ ៀងសាឋ ប់ អស់ កាលយូ រ
មិ នសូ វលបកាន់ ញ្ទ្ធសញ្រ
ក្តនវ ង
ខ្វួ ន

ផ្ចាគ ប់ ផគ ុ ន បនថិ ច បនថ ួ ច ឆ្ងប់ គ្នប់
ញ្ចញញ្ដើ រញ្ៅទ្ី ណ្ដញ្លចើ នអាល័ យទ្ី

មានធម៌ លបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង សនាឋ ន
ញ្លចើ នអំ នួ ែ

ញ្លចើ នលបកាន់ ខ្វួ ន

ញ្លចើ នបិ ទ្បាំ ង ញ្ទ្ធស
ញ្លចើ នលបាថាប ោមក្

ញ្លចើ នលបាថាប ធំ មិ នសញ្នាឋ ស ញ្លចើ នលក្អឺ ែលក្ទ្ម ញ្ឆយើ ងនឆយ ។
បុ រគលតដលជាញ្ទ្ធសចរិ ែ ញ្ដើ រដើ ញ្ណើរលទ្ង់កាយដី ញ្ោយចុ ង
លមាម ញ្លើ ក្ោក្់ ញ្ជើ ង រេ័ ស ោនញ្ជើ ង ធង ន់ ញ្លៅខាងមុ ខ្ ជើ េ រ
និ ង បងគុ យមានអាការលទ្ង់ រឹ ង ញ្រៀបចំ ទ្ី ដើ ញ្ណក្ែូ ងតាងលពូ ស លបះ
តាមតែបាន

លបះខ្វួ ន ញ្ដក្ខាវំ ង

ញ្ដក្ចងចិ ញ្ញ្ចើ មញ្ធឝើ មុ ខ្លក្ញូ វ

ញ្លកាក្រេ័ ស និ យា យសំ ដី លទ្ង់ ដូ ចជាខ្ឹ ង ញ្ធឝើ ការ្រនដធង ន់ មិ ន
សាឡ ែ ញ្សវ ៀក្ដណឋ ប់ ញ្លចើ នរឹ ែ តណនមិ នបរិ ម ណឍ ល ញ្លចើ នញ្ពញ
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ចិ ែថ បរិ ញ្ភារញ្ភាជនតដលញ្ៅេយ ងនិ ង មជ ូ រ
ថាភ ល់

ឆ្ងប់ ញ្លបមិ នសូ វទ្ំ ោឲរេយ ែ់

បរិ ញ្ភារញ្ធឝើ ឲរទ្ូ ញ

បានអឝី មិ នលឡ ឆ្ងប់ ែូ ចចិ ែថ

ញ្ ើ ញរូ ប ឬសាឋ ប់ សំ ញ្ ងមិ នជាទ្ី ែញ្លមក្ ចិ ែថ លទ្ង់ ដូ ចជាលំ បាក្
ណ្ដស់

សមវឹ ងឬសាឋ ប់ មិ នបានយូ រ

ផ្ចាគ ប់ ផគ ុ ន មិ នសូ វគ្នប់
ក្តនវ ង

ឆ្ងប់ លបកាន់ ញ្ទ្ធសញ្រ

ញ្ចញញ្ដើ រញ្ៅទ្ី ណ្ដមិ នមានអាល័ យ

មានធម៌ លបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង សនាឋ ន

សនសំ ញ្រឿងទ្ុ ក្

ញ្លចើ នបំ ញ្ភវ ចរុ ណញ្រ

ញ្លចើ នញ្លកាធ

ញ្លចើ ន

ញ្លចើ នញ្លើ ក្ខ្វួ ន ផធឹ មញ្សយើ

នឹ ង ញ្ោក្អប ក្ធំ ញ្លចើ នលចតណន ញ្លចើ នក្ំ ណ្ដ ញ់ ។
បុ រគ លតដលជាញ្មាេចរិ ែ ញ្ដើ រដើ ញ្ណើ រលទ្ង់ រញ្ មរឡាម
ញ្លើ ក្ោក្់ ញ្ជើ ង លទ្ង់ ដូចជាភ័ យ ោនញ្ជើ ងធង ន់ ខាងញ្លកាយ ជើ េ រ
និ ង បងគុ យមានអាការលទ្ង់ វឹ ក្វរខ្ជី ខាជ
សណ្ដ
ឌ នមិ នលឡ

ញ្រៀបចំ ទ្ី ដើ ញ្ណក្មាន

លបះខ្វួ ន ញ្ដក្ញ្លចើ នលចញ្ងងលច្ង

ញ្លចើ ន

ញ្ដក្ផ្ចាក ប់ មុ ខ្ ញ្រោស់ ញ្លចើ នែង ូ រេ៊ុ ះៗ ញ្លកាក្យឺ ែ ញ្ធឝើ ការ្រ
ចាប់ កាន់ ធូ រៗ

លរវី ស លរវាសលំ ៗញ្ចាលៗ

លទ្ង់ រយី ក្រយាក្ខ្ជី ខាជ តាមតែបាន

ញ្សវ ៀក្ដណឋ ប់

ញ្ពញចិ ែថ បរិ ញ្ភារញ្ភាជន

មិ នញ្ទ្ៀងមឋ ងញ្នះមឋ ងញ្នាះ បរិ ញ្ភារញ្ធឝើ ពំនូ ែ បាយែូ ចៗ ញ្ចាល
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លគ្នប់ បាយញ្រាយរាយក្ប ុ ង ភាជន៍

ញ្លចើ នបរិ ញ្ភារឲរលបឡាក្់ មាែ់

ញ្លចើ នបរិ ញ្ភារមានចិ ែថ រាយមាយ

រិ ែពី ញ្នះពី ញ្នាះបញ្ណឋើ រ

ញ្ ើ ញរូ ប ឬសាឋ ប់ សំ ញ្ ងជាញ្ដើ ម

ញ្លចើ នបញ្ណ្ដ
ឋ យតាមញ្រ

ញ្បើ ញ្រនិ នាធ ក្៏ និ នាធ តាម ញ្បើ ញ្រសរញ្សើ រក្៏ សរញ្សើ រតាម ញ្បើ មាប ក្់ ឯង
ញ្លចើ នលពញ្ងើ យៗ

មានធម៌ លបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង សនាឋ ន

លទ្ធន់ ងងុ យ ញ្ដក្
សាឋ យញ្លកាយ

មានចិ ែថ អតណឋ ែអណឋូ ង
ញ្លចើ នសងស័ យ

ញ្លចើ នធុ ញ

ញ្លចើ នញ្ដឋលក្ោយ

លបកាន់ លែង់ ណ្ដ មាំ លែង់

ញ្ណ្ដះ លះបង់ បា នលក្ ។
ឯបុ រគ លតដលជាសទ្ធនចរិ ែ
ឥរិ យា បែ

សាប នដញ្ធឝើ ការ្រ

លក្ញ្ ក្ញ្ ើ ញរូ បជាញ្ដើ ម

ពុ ទ្និ ចរិ ែ

និ ង វិ ែ ក្ក ចរិ ែ

ក្ិ រិ យា បរិ ញ្ភារញ្ភាជន

ក្ិ រិ យា

មានទ្ំ នងលបតេលៗគ្នបនឹ ង ចរិ ែ

៣ ខាងញ្ដើ មតដរ រឺ សទ្ធន ចរិ ែ លបតេលគ្នបនឹ ង រារចរិ ែ ពុ ទ្និ ចរិ ែ លបតេលគ្នបនឹ ង ញ្ទ្ធសចរិ ែ វិ ែ ក្ក ចរិ ែ លបតេលគ្នបនឹ ង
ញ្មាេចរិ ែ
គ្នបខ្វះ

តែញ្បើ ទ្ុ ក្ណ្ដជាដូ ញ្ចាបះ

ែួ យា៉ ងដូ ចរារ

ក្៏ រង់ មា នលំ នាំ ញ្ផសង

តែងតសឝ ងរក្វែទ ុ កាម

អំ ញ្ពើ ឥែលបញ្យាជន៍ ឯសទ្ធន

មិ នលះបង់

តែងតសឝ ងរក្សី ោទ្ិ រុ ណ មិ ន
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លះបង់ អំ ញ្ពើ តដលមានលបញ្យាជន៍ ,

ញ្ទ្ធសក្ប ុ ង ពួ ក្ ខាងអក្ុ សល

មិ នមានញ្សប ោជាប់ ញ្ៅក្ប ុ ង អារមយ ណ៍

តែងតសឝ ងរក្ញ្ទ្ធស

តដលមិ នពិ ែ លបលពឹ ែថ ញ្ៅញ្ដើ មផី ញ្វៀរបង់ នូ វ សែឝ ឯពុ ទ្និ រឺ បញដ
ក្ប ុ ង ពួ ក្ ខាងក្ុ សល

មិ នមានញ្សប ោជាប់ ញ្ៅក្ប ុ ង អារមយ ណ៍

តែងតសឝ ងរក្ញ្ទ្ធសតដលពិ ែ លបលពឹ ែថ ញ្ៅញ្ដើ មផី ញ្វៀរបង់ នូ វ ស្េ រ
ញ្មាេ តាំ ង ញ្ៅមិ ននឹ ងនួ ន ញ្ោយវញ្ងឝ ង ភាន់ តែងញ្ វ ងញ្លវ ង
ញ្ោយយាងចុ ះមិ នស៊ ប់

ឯវិ ែ ក្ក

លែិ ះរិ ះនូ វ ញ្េែុ ញ្ផសងៗ
រេ័ ស

តាំ ង ញ្ៅមិ ននឹ ង នួ ន

តែងញ្ វ ងញ្លវ ង

ឬញ្ឆវ ឆ្ងវ ញ្ោយរំ និ ែ

តែឯធម៌ តដលលបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង សនាឋ នញ្ផសងៗ
បុ រគ លតដលជាសទ្ធនចរិ ែ

ញ្លចើ នលះបង់ ប រិ ចាច រទ្ធន
ចង់ សាឋ ប់ លពះសទ្ន មយ
អួ ែអាងខ្វួ ន

ញ្ោយ

គ្នប

។

មានធម៌ លបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង សនាឋ ន
ញ្លចើ នលបាថាប ចង់ ញ្ ើ ញលពះអរិ យ

ញ្លចើ នញ្ោយញ្សចក្ឋី អំ ណររី ក្ រាយ

មិ នបិ ទ្បាំ ង ញ្ទ្ធសខ្វួ ន

មិ ន

លជះថាវ ក្ប ុ ង ញ្េែុ តដល

រួ រលជះថាវ ។
បុ រគ លតដលជាពុ ទ្និ ចរិ ែ
ជាអប ក្លបញ្ៅ្យ

មានធម៌ លបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង សនាឋ ន

ញ្សពរប់ តែក្លាណមិ ែថ
21

ដឹ ងលបមាណ

-២២-

ក្ប ុ ង ញ្ភាជន

មានសែិ សមផជញ្ដ ៈ

សញ្ងឝ រក្ប ុ ង ញ្េែុ តដលរួ រសញ្ងឝ រ

ជាអប ក្ភាញក្់ រឭក្

តែង

ញ្លចើ នតាំ ង ទ្ុ ក្នូ វ ពាយាម

ញ្ោយឧបាយលបាជាញ ។
បុ រគលតដលជាវិ ែក្ក ចរិែ មានធម៌ លបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងសនាឋនញ្លចើ ន
ញ្ោលែិ រចាឆនក្ថាញ្លងញ្សើ ច ញ្លចើ នញ្លែក្អរក្ប ុ ង ពួ ក្ មិ នសូ វ
ញ្លែក្អរក្ប ុ ង ការក្សាងក្ុ សល ញ្លចើ នកាន់ ការមិ នចំ ញ្ោះ ញ្ពល
យប់ តបក្រំ និ ែ េុ យដូ ចតផសង

ញ្ពលនែង ចាែ់ ការញ្ដឋលក្ោយ

ដូ ចញ្ភវើ ងញ្ឆះ រំ និ ែ ញ្លចើ នញ្រើ រូស ញ្ឆវ ឆ្ងវ ញ្នះបនថិ ច ញ្នាះបនថិ ច ។
លែូ វ សមាគ ល់ ដឹ ងបានថា
ញ្នាះជាចរិ ែ ញ្នាះ

បុ រគ លញ្នះជាចរិ ែ ញ្នះ

បុ រគ ល

តាមលំ អានតដលបានញ្ោលមក្ញ្នះឯង

រួ រឲរមានញ្សចក្ឋី សងស័ យញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ថា

។

ញ្េែុ អឝី ក្៏ បាន

ជាបណ្ដ
ឋ លឲរមនុ សសទ្ធំ ង ពួ ង មានចរិ ែ ញ្ផសងៗ គ្នបដូ ញ្ចប ះ?
ញ្លោះកាលអំ ពី អ ែី ែជាែិ ធាវប់ លបលពឹ ែថ ដូ ញ្ចាបះ
វាសនាញ្នាះ

ក្៏ ដិ ែជាប់ តាមមក្

ក្ុ សលណ្ដមួ យក្ប ុ ង អែី ែភព

ឬកាលតដលតាក្់ តែងញ្ធឝើ

ញ្េើ យធម៌ ទ្ធំ ង ញ្នាះ

មានក្មាវំ ង កាវតាំ ង ញ្ៅក្ប ុ ង សនាឋ ន
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ញ្េើ យ

ណ្ដមួ យ

ដល់ ញ្ពលតដលញ្ធឝើ មរណ-

-២៣-

កាល

ញ្បើ ក្ុ សលញ្នាះេុ ចបដិ សននិ ឲរមក្

ធម៌ ញ្នាះ

ក្៏ ជាប់ ញ្ោយតាមមក្ផង

សំ ណ្ដមរបស់

ញ្េែុ ញ្នាះ

ញ្ទ្ើ បមនុ សស

ក្ប ុ ង ញ្ោក្មានចរិ ែ ខ្ុ ស គ្នបដូ ញ្ចប ះឯង ។
អាការ្ ១០ យ៉ា ង

លែង់ តដលថាលែូ វ ញ្រៀនយក្ក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង
ណ្ដមួ យ

៤០

តដលសមរួ រដល់ ចរិ ែ របស់ ខ្វួ ន ញ្នាះ

ក្មយ ោឌ ន
ញ្ែើ ក្មយ ោឌ ន

ទ្ធំ ង ៤០ អឝី ខ្វះ? បណ្ដ
ឋ ចរិ ែ ទ្ធំ ង ៦ យា៉ ង ញ្ែើ ក្មយ ោឌ នណ្ដ
សមរួ រដល់ ចរិ ែ ណ្ដ?
មុ នតដលនឹ ង ដឹ ងអំ ពី ញ្រឿងញ្នះ លែូ វ ដឹ ងអាការ ១០ យា៉ ង
ជាមុ នសិ ន រង់ នឹ ង ដឹ ងបានឯងជាខាងញ្លកាយ (១) ។
អាការទ្ធំ ង ១០ យា៉ ងញ្នាះរឺ
១-

ស្េ ែនិ ញ្ទ្ធ ស

លែូ វ ដឹ ងអាការតដលញ្ោក្សតមឋ ង

ញ្ចញរាប់ ចំ នួ ន ននក្មយ ោឌ ន ។
២-

ឧបចារបផនាវេ

លែូ វ ដឹ ងក្មយ ោឌ នតដលនាំ មក្នូ វ

ឧបចារជាន និ ង ក្មយ ោឌ នតដលនាំ មក្នូ វ អបផនា្ន ។
១- រមមដ្ឋា ន ក្ត្ូ វ ក្មើ ល ក្ត្ង់ អា ការទ្ី ១ រមមដ្ឋា នប្ លសមគួ រ ល់ ច រិ ត្ ក្ត្ូ វ ក្មើ ល
ក្ត្ង់ អា ការទ្ី ១០ ។
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-២៤-

៣- ្នបផញ្ភទ្ លែូ វ ដឹ ងលបញ្ភទ្របស់ ្ន ។
៤- សមែិ ក្ក ម លែូ វ ដឹ ងវិ ធី លបលពឹ ែថ ក្នវ ង របស់ ក្មយ ោឌ ន ។
៥-

វឌណនាវឌណន

លែូ វ ដឹ ងក្មយ ោឌ ន

តដលរួ រចញ្លមើ ន

តែមនិ ង ក្មយ ោឌ នតដលមិ នរួ រចញ្លមើ នតែម ។
៦- អារមយ ណ៍ លែូ វ ដឹ ងអារមយ ណ៍ របស់ ក្មយ ោឌ ន ។
៧- ភូ មិ លែូ វ ដឹ ងភូ មិ របស់ ក្មយ ោឌ ន ។
៨- រេណ លែូ វ ដឹ ងក្ិ ចច តដលលែូ វ ញ្រៀនយក្នូ វ ក្មយ ោឌ ន
៩- បចច យ លែូ វ ដឹ ងបចច័ យរបស់ ក្មយ ោឌ ន ។
១០-

ចរិ យា នុ ក្ុ ល

លែូ វ ដឹ ងក្មយ ោឌ នតដលសមរួ រ

ដល់ ចរិ ែ ។
អធិ បាយអាការ្ទី ១ - ករ ដ្
ម ឋ ៉ា ន ៤០

លែង់ ស ្េ ែនិ ញ្ទ្ធ សទ្ី ១ តដលថាលែូ វ ឲរដឹ ងអាការតដល
ញ្ោក្សតមឋ ងញ្ចញរាប់ តាមចំ នួ ន ននក្មយ ោឌ នញ្នាះ

រឺ លែូ វ ដឹ ងថា

ក្មយ ោឌ នមាន ៤០ រឺ ក្សិ ណ ១០ អសុ ភ ១០ អនុ សសែិ ១០
លពេយ វិ ោ រ ៤ (១) អារុ បផ ៤ សញដ ១ វវោឌ ន ១ រួ មលែូ វ ជា ៤០ ។
១- ជួ ន ណ្ដក្ោរក្ៅថា “អ្លបមញ្ញា ” ។
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-២៥-

កសិ ណ ១០

១- បឋវី ក្ សិ ណ

យក្ដី ញ្ធឝើ ជាវង់ ក្សិ ណ ។

២- អាញ្បាក្សិ ណ

យក្ទ្ឹ ក្ញ្ធឝើ ជាក្សិ ណ ។

៣- ញ្ែញ្ជាក្សិ ណ

យក្ញ្ភវើ ងញ្ធឝើ ជាក្សិ ណ ។

៤- វាញ្យាក្សិ ណ

យក្ខ្រល់ ញ្ធឝើ ជាក្សិ ណ ។

៥- នី ល ក្សិ ណ

យក្វែទ ុ មា នពណ៌ ញ្ខ្ៀវជា

ក្សិ ណ ។
៦- បី ែក្សិ ណ

យក្វែទ ុ មា នពណ៌ ញ្លឿងជា

ក្សិ ណ ។
៧- ញ្ោេិ ែក្សិ ណ

យក្វែទ ុ មា នពណ៌ លក្េមជា

ក្សិ ណ ។
៨- ឱទ្ធែក្សិ ណ

យក្វែទ ុ មា នពណ៌សជាក្សិ ណ។

៩- អាកាសក្សិ ណ

យក្អាកាសតដលក្ំ ណ ែ់ ទ្ុ ក្ជា

ក្សិ ណ ។
១០- អាញ្ោក្ក្សិ ណ

យក្ពនវឺ ជា ក្សិ ណ ។
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-២៦អស ុភ ១០

១- ឧទ្ន ុ មា ែក្

អសុ ភញ្េើ មញ្ោរពងញ្ ើ ង ។

២- វិ នី ល ក្

អសុ ភញ្េើ មមានពណ៌ញ្ខ្ៀវញ្ោយញ្លចើ ន ។

៣- វិ បុពឝ ក្

អសុ ភញ្េើ មមានខ្ធុះេូ រញ្ៅក្ប ុ ង ខាងញ្លើ

ខាងញ្លកាម ។
៤- វិ ចឆិ ទ្ធ ក្

អសុ ភតដលញ្រកាែ់ ោច់ ោក្់ ក្ណ្ដ
ឋ លខ្វួ ន

៥- វិ កាេយិ ែក្ អសុ ភតដលសែឝ ខាំ ក្ ញ្ក្រសុី មានសំ ណ្ដម
រលុ ះរលួ យញ្ផសងៗ ។
៦- វិ ក្េិ ែថ ក្

អសុ ភតដលញ្រកាែ់ ោច់ ញ្ចញពី គ្នប ជាក្ំ

ណ្ដែ់ ៗ រាែ់ រាយញ្ៅញ្ផសងៗ ។
៧- េែវិ ក្េិ ែថ ក្ អសុ ភតដលញ្រកាប់ សាប់ មានសាប ម
សាំ រវាម ។
៨- ញ្ោេិ ែក្ អសុ ភលែូ វ លបោរមាន្មេូ រ
ញ្លសាចលសព ។
៩- បុ

ូ វ ក្

អសុ ភមានដងកូវ ចុ ះេូ រញ្ចញតាម

ទ្ធឝ រទ្ធំ ង ៩ ។
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-២៧-

១០- អដឌិ ក្

អសុ ភមានតែរាងឆឡឹ ងរាែ់ រាយខាច ែ់

ខាច យញ្ផសងៗ ។
អន សសរិ
ុ
១០

១- ពុ ទ្ធន នុ សសែិ

ញ្សចក្ឋី រឭក្ញ្រឿយៗ មានពុ ទ្ន រុ ណ

ជាអារមយ ណ៍ ។
២- ធមាយ នុ សសែិ ញ្សចក្ឋី រឭក្ញ្រឿយៗ មានធមយ រុ ណ
ជាអារមយ ណ៍ ។
៣- សងានុ សសែិ

ញ្សចក្ឋី រឭក្ញ្រឿយៗ មានសងឃរុ ណ

ជាអារមយ ណ៍ ។
៤- សី ោនុ សសែិ

ញ្សចក្ឋី រឭក្ញ្រឿយៗ មានសី លរុ ណ

ជាអារមយ ណ៍ ។
៥- ចាគ្ននុ សសែិ

ញ្សចក្ឋី រឭក្ញ្រឿយៗ មានចាររុ ណ

ជាអារមយ ណ៍ ។
៦- ញ្ទ្វតានុ សសែិ

ញ្សចក្ឋី រឭក្ញ្រឿយៗ

មានសទ្ធនទ្ិ -

រុ ណរបស់ ញ្ទ្វតា និ ងសទ្ធនទ្ិ រុ ណរបស់ ខ្វួ ន ជាអារមយ ណ៍ ។
៧- មរណ្ដនុ សសែិ ញ្សចក្ឋី រឭក្ញ្រឿយៗ មាន
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-២៨-

ញ្សចក្ឋី សាវ ប់ ជាអារមយ ណ៍ ។
៨- កាយរតាសែិ

ញ្សចក្ឋី រឭក្តាំ ង ចុ ះក្ប ុ ង កាយ

មានញ្កាោឌ សនិ មិែថ (១) ននអាការមានសក្់ ជាញ្ដើ ម ជាអារមយ ណ៍ ។
៩- អានាបានសសែិ

ញ្សចក្ឋី រឭក្មានអសាស

បសាសនិ មិែថ (២) ជាអារមយ ណ៍ ។
១០- ឧបសមានុ សសែិ

ញ្សចក្ឋី រឭក្ញ្រឿយៗ

រុ ណរបស់ លពះនិ ោឝ ន

មាន

តដលជាទ្ី រមាង ប់ នូ វ ទ្ុ ក្េ ទ្ធំ ង ពួ ង

ជាអារមយ ណ៍ ។
ិ រ្
ត្រហ្ មវ ហា

៤

១- ញ្មតាថ ផាយញ្មតាថដល់ សពឝ ស ែឝ ទ្ធំ ង អស់ ។
២- ក្រុ ណ្ដ ផាយក្រុ ណ្ដ ដល់ សពឝ សែឝ ទ្ធំ ងអស់ ។
៣- មុ ទ្ិ តា ផាយមុ ទ្ិ តាដល់ សពឝ ស ែឝ ទ្ធំ ង អស់ ។
៤- ឧញ្បកាេ ផាយឧញ្បកាេដល់ សពឝ ស ែឝ ទ្ធំ ងអស់ ។
អារ្ុ បប ៤

១- អាកាសានញច យែន យក្អាកាសក្ប ុ ង បដិ ភារ
១- និ មិ ត្តរ លស់ ចំ ប្ណរននអាការោំង ៣២ មានសរ់ ជា ក្ ើ ម ។
២- និ មិ ត្តរ លស់ ខ្យល់ ក្ងហើម ក្ចញចូ ល ។
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-២៩-

និ មិែថ តដលញ្ក្ើ ែអំ ពី ក្ សិ ណ

៩

ញ្លើ ក្អាកាសក្សិ ណញ្ចញ

តដលមិ នមានទ្ី បំ ផុ ែមក្ជាអារមយ ណ៍ ។
២-

វិ ញដ ណញច យែន

លសាវយក្អរូ ប វិ ញដ ណទ្ី

១

តដលផាយញ្ៅ មិ នមានទ្ី បំ ផុ ែមក្ជាអារមយ ណ៍ ។
៣- អាក្ិ ញ្ច ញដ យែន

ក្ំ ណ ែ់ យក្អរូ ប វិ ញដ ណទ្ី

១

តដលផាយញ្ៅ មិ នមានក្ងឝ ល់ែិ ចែួ ចមក្ជាអារមយ ណ៍ ។
៤- ញ្នវសញដ នាសញដ យែន
របស់ អរូ បវិ ញដ ណទ្ី

៣

ក្ំ ណ ែ់ យក្ញ្សចក្ឋី លឡិ ែ

តដលមានញ្សធើ រតែនឹ ង មិ នមានមក្

ជាអារមយ ណ៍ ។
សញដ ១ ញ្នាះ សំ ញ្ៅយក្អាោរបដិ ក្ូ លសញដ តដល
លពះញ្យាគ្នវចរ ពិ ចារណ្ដអាោរញ្ោយបដិ ក្ូ ល ។
វវោឌ ន ១ ញ្នាះ

សំ ញ្ៅយក្ចែុ ធាែុ វវោឌ ន

តដល

លពះញ្យាគ្នវចរពិ ចា រណ្ដក្ំ ណ ែ់ ធាែុ ទ្ធំ ង ៤ ក្ប ុ ង ក្រជកាយ ។
រួ មទ្ធំ ង អស់ លែូ វ ជាក្មយ ោឌ ន ៤០ ។
អធិ បាយអាការទ្ី

២

ឧបចារជាននិ ង អបផនា្ន ។
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-

ក្មយ ោឌ នតដលនាំ មក្នូ វ

-៣០-

លែង់ ឧបចារបផនាវេទ្ី

២

តដលថាលែូ វ ឲរដឹ ងក្មយ ោឌ ន

តដលនាំ មក្នូ វ ឧបចារជាន និ ង ក្មយ ោឌ នតដលនាំ មក្នូ វ អបផនា្នញ្នាះ

រឺ លែូ វ ឲរដឹ ងថា

អនុ សសែិ

៨

ញ្លើ ក្កាយរតា -

សែិ ១ អានាបានសសែិ ១ ញ្ចញ និ ង សញដ ១ វវោឌ ន ១
រួ ម លែូ វ ជា ១០ ក្មយ ោឌ ន ទ្ធំ ង ១០ ញ្នះ មានអំ ណ្ដចនាំ មក្
បានតែលែឹ មឧបចារជាន

ក្មយ ោឌ ន

៣០

ញ្លដអំ ពី ញ្នះ

សុ ទ្ន តែមានអំ ណ្ដចនាំមក្បានដល់ អបផនា្ន ។
អធិ បាយអាការ្ទី ៣- ត្បពភទរ្បស់ ក រ ដ្
ម ឋ ៉ា ន

លែង់ ្ នបផញ្ភទ្ទ្ី ៣ តដលថាលែូ វ ឲរដឹ ងលបញ្ភទ្របស់
្នញ្នាះ

រឺ លែូ វ ឲរដឹ ងថា

បណ្ដ
ឋ ក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង

តដលនាំ មក្បានដល់ អបផនា្នញ្នាះ
ក្សិ ណ

១០

អានាបានសសែិ

បានតាំ ង អំ ពី ប ឋមជាន
ចែុ ក្ក ន័ យ
ក្មយ ោឌ ន

១

ញ្ទ្ៀែ

រឺ

អសុ ភ

មានអំ ណ្ដចឲរសញ្លមចបាន

១១

រឺ

មានអំ ណ្ដចឲរសញ្លមច

រេូ ែដល់ ចែុ ែទ ជាន

ញ្បើ ជាបញ្ច ក្ក ន័ យវិ ញ
១១

ក្មយ ោឌ ន

៣

ញ្បើ ្ន

រេូ ែដល់ បញ្ច មជាន
១០

កាយរតាសែិ

១

តែលែឹ មបឋមជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ
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-៣១-

លពេយ វិ ោ រ ៣ ខាងញ្ដើ ម រឺ ញ្មតាថ ១ ក្រុ ណ្ដ ១ មុ ទ្ិ តា ១
មានអំ ណ្ដចឲរសញ្លមចបានតាំ ង អំ ពី បឋមជាន

រេូ ែដល់

ែែិ យជាន ញ្បើ ្នចែុ ក្ក ន័ យ, ញ្បើ ជាបញ្ច ក្ក ន័ យវិ ញ រេូ ែ
ដល់ ចែុ ែទ ជាន

លពេយ វិ ោ រទ្ី

៤

រឺ ឧញ្បកាេ

១

និ ង អារុ បផ

ទ្ធំ ង ៤ លែូ វ ជា ៥ មានអំ ណ្ដចឲរសញ្លមចដល់ ចែុ ែទ ជាន ក្ប ុ ង
ចែុ ក្ក ន័ យ

ឬបញ្ច ម ជានក្ប ុ ង បញ្ច ក្ក ន័ យតែមឋ ង

តែថាឧញ្បកាេ -

លពេយ វិ ោ រឲរសញ្លមចខាងរូ បជាន ឯអារុ បផទ្ធំ ង ៤ ឲរសញ្លមច
ខាងអរូ បជាន ។
អធិ បាយអាការ្ទី ៤ - ករ ដ្
ម ឋ ៉ា ន ដែលកន ងអង
ល
គនិ ង កន ងអារ្រ
ល
ណ៍
ម

លែង់ ស មែិ ក្ក មទ្ី
របស់ ក្មយ ោឌ នញ្នាះ

៤ តដលថាលែូ វ ឲរដឹ ងវិ ធី លបលពឹ ែថ ក្នវ ង
រឺ លែូ វ ឲរដឹ ងថា

វិ ធី លបលពឹ ែថ ក្នវ ងរបស់

ក្មយ ោឌ នមាន ២ យា៉ ងរឺ
១- អងគ ស មែិ ក្ក ម លបលពឹ ែថ ក្នវ ង នូ វ អងគ ។
២- អារមយ ណសមែិ ក្ក ម លបលពឹ ែថ ក្នវ ង នូ វ អារមយ ណ៍ ។
ក្មយ ោឌ នតដលមានអំ ណ្ដចឲរសញ្លមចបាន
បឋមជានដរាបដល់ ែែិ យជាន
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តាំ ង អំ ពី

និ ងក្មយ ោឌ នតដលមាន

-៣២-

អំ ណ្ដចឲរសញ្លមចបាន
ចែុ ែទ ជាន

តាំ ង អំ ពី ប ឋមជាន

ញ្នាះរតមងលបលពឹ ែថ ក្នវ ង នូ វ អងគ

វចរនឹ ង ចូ លដល់ ្នជាន់ ញ្លើ

ញ្លោះលពះញ្យាគ្ន -

លុ ះតែក្នវ ង នូ វ អងគ របស់ ្ន

ជាន់ ញ្លកាមមានវិ ែ ក្ក និ ង វិ ចារជាញ្ដើ មញ្ៅជាលំ ោប់
បាន

ដរាបដល់

ញ្ទ្ើ បចូ ល

ឯឧញ្បកាេ លពេយ វិ ោ រញ្ទ្ៀែញ្សាែក្៏ ដូ ចគ្នប

លពះញ្យាគ្នវចរនឹ ង ចូ លញ្ៅដល់ បាន

ញ្លោះ

លុ ះតែក្នវ ង នូ វ អងគ ញ្សា-

មនសស របស់ ញ្មតាថលពេយ វិ ោ រជាញ្ដើ ម អារុ បផក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង ៤
រតមងលបលពឹ ែថ ក្នវ ង នូ វ អារមយ ណ៍ រឺ អារុ បផទ្ី ១ លបលពឹ ែថ ក្នវ ង នូ វ
ក្សិ ណទ្ធំ ង ៩ ញ្លដអំ ពី អា កាសក្សិ ណញ្ចញ, អារុ បផ
ខាងចុ ង

លបលពឹ ែថ ក្នវ ង នូ វ អារមយ ណ៍ មានអាកាសជាញ្ដើ ម

លពះញ្យាគ្នវចរតដលមានលបាថាប នឹ ង ចូ លកាន់ ្ន
ទ្ធំ ង

៤

ញ្នះ

៣

ញ្លោះ

ក្ប ុ ង ក្មយ ោឌ ន

លុ ះតែលបលពឹ ែថ ក្នវ ង នូ វ អារមយ ណ៍ ដូ ចញ្ោល

មក្ញ្េើ យយា៉ ងញ្នះ ញ្ទ្ើ បអាចចូ លដល់ បាន ។
អធិបាយអាការ្ទី ៥-ករដ្
ម ឋ ៉ានដែលគរ្ចពត្រើ
ួ
នបដនរនិ
ែ ងរិនគរ្ចពត្រើ
ួ
នបដនរែ

លែង់ វ ឌណនាវឌណនទ្ី

៥ តដលថាលែូ វ ឲរដឹ ងក្មយ ោឌ នតដល

រួ រចញ្លមើ នបតនទ ម និ ងក្មយ ោឌនតដលមិ នរួ រចញ្លមើ នបតនទ មញ្នាះ រឺ
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-៣៣-

លែូ វ ឲរដឹ ងថា ក្ប ុ ង ក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង ៤០ កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរបាន
ចញ្លមើ ន ឲរសញ្លមចរុ ណវិ ញ្សសដល់ ទ្ី បំ ផុែរបស់ក្មយ ោឌនញ្នាះ ៗ
ញ្េើ យ ញ្បើ មានលបាថាប នឹ ង ចញ្លមើ នបតនទ មឲរញ្ក្ើ នញ្ ើ ង ញ្ទ្ៀែ របផី
ចញ្លមើ នតែក្ប ុ ង ក្សិ ណទ្ធំ ង ១០ ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ ញ្លោះថាក្សិ ណទ្ធំ ង
១០ ញ្នាះ ញ្បើ ផាយញ្ៅកាន់ ទ្ី ឱកាសលែឹ មណ្ដ ក្៏ អាចនឹ ង សាឋ ប់
សំ ញ្ ងឮញ្ោយទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ

ញ្មើ លរូ បញ្ ើ ញញ្ោយទ្ិ ពឝ ច ក្េ ុ

ដឹ ងចិ ែថ សែឝ ដនទ្ញ្ោយបរចិ ែថ វិ ជាជ ក្ប ុ ង ទ្ី ឱកាសលែឹ មញ្ណ្ដះបាន
ឯក្មយ ោឌនឯញ្ទ្ៀែ មិ នរួ រចញ្លមើ នបតនទ មឲរញ្ក្ើ នញ្ៅញ្ទ្ៀែញ្ទ្ ញ្លោះ
មិ នមានអានិ ស ងសឲរបានដល់ ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ
ជាញ្ដើ ម

និ ង ទ្ិ ពឝ ច ក្េ ុ

ដូ ចជាក្សិ ណទ្ធំ ង ១០ ញ្នាះញ្ ើ យ ។
អធិ បាយអាការ្ទី ៦-អារ្រ ណ៍
ម រ្ បស់ ក រ ដ្
ម ឋ ៉ា ន

លែង់ អា រមយ ណ៍ ទ្ី

៦

តដលថាលែូ វ ឲរដឹ ងអារមយ ណ៍ របស់

ក្មយ ោឌ នញ្នាះ រឺ លែូ វ ឲរដឹ ងថា : ក្មយ ោឌ ន ២២ រឺ ក្សិ ណ ១០
អសុ ភ ១០ អានាបានសសែិ ១ កាយរតាសែិ ១ កាន់ យក្
បដិ ភារនិ មិ ែថ មក្ជាអារមយ ណ៍ បាន

ក្មយ ោឌ នញ្លដអំ ពី ញ្នាះ

កាន់ យក្បដិ ភារនិ មិ ែថ មក្ជាអារមយ ណ៍ មិ នបានញ្ ើ យ
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១៨

ក្មយ ោឌ ន

-៣៤-

១២ រឺ អនុ សសែិ ៨ ញ្លើ ក្អានាបានសសែិ និ ង កាយរតាសែិ ញ្ចញ និ ង អាោរបដិ ក្ូ លសញដ
វិ ញដ ណញច យែន

១

១ ចែុ ធាែុ វវោឌ ន

ញ្នវសញដ នាសញដយែន

១

១

កាន់

យក្សភាពធម៌ មក្ជាអារមយ ណ៍ ក្មយ ោឌ ន ២២ រឺ ក្សិ ណ ១០
អសុ ភ ១០ អានាបានសសែិ ១ កាយរតាសែិ ១ កាន់ យក្
និ មិែថ មក្ជាអារមយ ណ៍ ក្មយ ោឌ ន ៦ រឺ លពេយ វិ ោ រ ៤ អាកាសានញច យែន

១

អាក្ិ ញ្ច ញដ យែន

អារមយ ណ៍ ញ្ោលក្ំ ណ ែ់ មិ នបាន

ក្មយ ោឌ ន

អសុ ភ ១ ញ្ោេិ ែក្អសុ ភ ១ បុ
នសសែិ

១

ក្សិ ណ

១

អាញ្បាក្សិ ណ

១

អាញ្ោក្ក្សិ ណ

១
៨

កាន់ យក្នូ វ
រឺ

វិ បុពឝ ក្ -

ូ វ ក្អសុ ភ ១ អានាបា-

ញ្ែញ្ជាក្សិ ណ

១

វាញ្យា -

លែង់ តដលសមវឹ ងយក្មណឍ ល

រសយី ននលពះអាទ្ិ ែរជាញ្ដើ មមក្ជាអារមយ ណ៍ ១ មុ នតដលនឹ ង ញ្ក្ើ ែ
បដិ ភារនិ មិ ែថ អារមយ ណ៍ ញ័ រ ដល់ បដិ ភារនិ មិែថ ញ្ក្ើ ែ អារមយ ណ៍
សង ប់ មិ នមានក្ញ្លមើ ក្ ក្មយ ោឌ នសល់ អំ ពី ញ្នាះ ២២ មានអារមយ ណ៍
សង ប់ ឥែក្ញ្លមើ ក្ ។
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-៣៥អធិ បាយអាការ្ទី ៧-ភ្ូ ដិ រ្បស់ រ ដមដ្ឋា ន

លែង់ ភូ មិ ទ្ី

៧ តដលថាលែូ វ ឲរដឹ ងភូ មិ របស់ ក្មយ ោឌ នញ្នាះ

រឺ លែូ វ ឲរដឹ ងថា ក្មយ ោឌ ន ១២ រឺ អសុ ភ ១០ កាយរតាសែិ ១
អាោរបដិ ក្ូ លសញដ ១ លបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង ញ្ទ្វញ្ោក្មិ នបាន, (១)
ក្មយ ោឌ ន ១៣ រឺ អសុ ភ ១០ កាយរតាសែិ ១ អាោរបដិ ក្ូ ល សញដ ១ អានាបានសសែិ
បាន (២)

១ លបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង លពេយ ញ្ោក្មិ ន

ក្មយ ោឌ នដនទ្ញ្លដអំ ពី អា រុ បផក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង

លបលពឹ ែថ ញ្ៅក្ប ុ ង អរូ បភពមិ នបាន (៣)

៤

ញ្ចញ

ឯក្ប ុងមនុ សសញ្ោក្

លបលពឹ ែថញ្ៅបានលរប់ ទ្ធំង ៤០ ។
អធិ បាយអាការ្ទី ៨- រិ ចចដែលរតូ វ ងរ្ៀនយរនូ វ រដ មដ្ឋា ន

លែង់រេណទ្ី

៨

តដលថាលែូវឲរដឹ ងក្ិ ចចតដលលែូវញ្រៀន

យក្នូ វក្មយ ោឌនញ្នាះ រឺ លែូវឲរដឹ ងថា ក្មយ ោឌន ១៩ រឺ ក្សិ ណ
៩

ញ្លើ ក្វាញ្យាក្សិ ណញ្ចញ

និ ងអសុ ភ

១០

លែូវញ្រៀនយក្

មុ នដមផូងតាមនិ មិែថតដលញ្មើ លញ្ ើ ញចំ ញ្ោះតភប ក្

កាយរតា-

សែិ

តាមតដល

លែូវញ្រៀនយក្តាមនិ មិែថតដលញ្មើ លញ្ ើ ញខ្វះ

សាឋប់ ឮខ្វះ

រឺ លែង់ែចបញ្ច ក្លែូវញ្រៀនយក្តាមនិ មិែថតដល

១-២-៣ ក្ក្ពាេះ ពោំងក្ េះមិនមានអារមមណប្៍ លលក្នេះប្ លលមមនឹងចក្ក្មើនបាន។
35

-៣៦ញ្មើ លញ្ ើ ញសល់ អំ ពី ញ្នាះតាមញ្ោយសាឋ ប់ ឮ

អានាបានសសែិ

លែូ វ ញ្រៀនយក្តាមខ្រល់ អសាសបសាស តដលោល់ លែូវ ចញ្នាវះ
កាយអំ ពី ខា ងក្ប ុ ង

វាញ្យាក្សិ ណ

លែូវ ញ្រៀនយក្តាមតដល

ញ្មើ លញ្ៅញ្ ើ ញខ្រល់ បក្់ ក្ញ្លមើ ក្សវឹ ក្ញ្ឈើ ខ្វះ
ោល់ លែូ វ កាយរបស់ ខ្វួ ន ខ្វះ

បក្់ មក្ប៉ ះ

ក្មយ ោឌ នតដលសល់ អំ ពី ញ្នះ

លែូ វ ញ្រៀនយក្តាមញ្ោយសាឋ ប់ ឮអាចាររពនរល់ លបាប់

១៨

ក្មយ ោឌ ន

៥ រឺ ឧញ្បកាេលពេយ វិ ោ រ ១ អារុ បផ ៤ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
តដលជាអាទ្ិ ក្មយិ ក្ (១) មិ នលែូ វ ញ្រៀនញ្ ើ យ លែូ វ ញ្រៀនតែក្មយ ោឌ ន
៣៥ ញ្លដអំ ពី ញ្នះ ។
អធិ បាយអាការ្ទី ៩- បច័ចយ រ្បស់ រ ដមដ្ឋា ន

លែង់ បចច័ យទ្ី
រឺ លែូ វ ឲរដឹ ងថា

៩

តដលថាលែូ វឲរដឹ ងបចច័ យរបស់ ក្មយ ោឌ នញ្នាះ
ក្សិ ណ

៩

ជាបចច័ យដល់ អារុ បផក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង
១០

ជាបចច័ យដល់ អភិ ញដ

ជាបចច័ យដល់ លពេយ វិ ោ រទ្ី

៥

ញ្លដអំ ពី អា កាសក្សិ ណញ្ចញ
៤
លពេយ វិ ោរ

ក្សិ ណលរប់ ទ្ធំ ង
៣

ជាន់ ញ្លកាម

៤ អារុ បផជាន់ ញ្លកាមៗ ជាបចច័ យ

១- រុលលុក្ត្ប្ លមិនធ្លែល់សនសំទ្ុរមរអ្ំពីអ្ត្ីត្ជាត្ិ ក្ទ្ើលប្ត្នឹងក្បារពះរនុងលចចល
ុ បននជាត្ិ
ក្នេះជា មបូង ឬប្ លមិនោន់ចក្ក្មើនរមមដ្ឋានឯក្ទ្ៀត្ក្ៅក្ យ
ើ ។
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-៣៧ដល់ អារុ បផជាន់ ញ្លើ ៗ
ដល់ និ ញ្រាធសមាបែថិ

ញ្នវសញដ នាសញដយែន
ក្មយ ោឌ នលរប់ ទ្ធំ ង

ខ្ី ណ្ដ លសពញ្ៅជាសុ ខ្ក្ប ុ ង បចច ុ បផនប

៤០

ជាបចច័ យ

ជាបចច័ យឲរលពះ

ជាបចច័ យដល់ វិ បសសនា

ញ្បើ លពះញ្យារី ចញ្លមើ នមិ នបានលតាស់ ដឹ ងរុ ណវិ ញ្សសអឝី ជាន់ ខ្ភ ស់
ក្ប ុ ង បចច ុ បផនប ជា ែិ ក្៏ រង់ ជា បចច័ យឲរញ្ក្ើ ែសមផែថិ ញ្ៅក្ប ុ ង ភព ។
អធិ បាយអាការ្ទី ១០- រដមដ្ឋា នដែលសដគួ រ្ ែល់ ចរ្ ត
ិ

លែង់ ច រិ យា នុ ក្ុ លទ្ី ១០ តដលថាលែូ វ ឲរដឹ ងក្មយ ោឌ នតដល
សមរួ រដល់ ចរិ ែ ញ្នាះរឺ លែូ វ ឲរដឹ ងថាក្មយ ោឌ ន ១១ រឺ អសុ ភ ១០
កាយរតាសែិ ១ សមរួ រដល់ បុ រគ លជារារចរិ ែ ក្មយ ោឌ ន ៨ រឺ
លពេយ វិ ោ រ ៤ វណត ក្សិ ណ ៤ រឺ នី ល ក្សិ ណ ១ បី ែក្សិ ណ ១
ញ្ោេិ ែក្សិ ណ ១

ឱទ្ធែក្សិ ណ ១ សមរួ រដល់ បុ រគ លជា

ញ្ទ្ធសចរិ ែ អានាបានសសែិ តែ ១ សមរួ រដល់ បុ រគ លជាញ្មាេចរិ ែ និ ង វិ ែ ក្ក ចរិ ែ , អនុ សសែិ ៦ ខាងញ្ដើ មរឺ ពុ ទ្ធន នុ សសែិ ១
ធមាយ នុ សសែិ ១ សងានុ សសែិ ១ សី ោនុ សសែិ ១ ចាគ្ននុ សសែិ ១
ញ្ទ្វតានុ សសែិ ១ សមរួ រដល់ បុ រគ លជាសទ្ធន ចរិ ែ ក្មយ ោឌ ន ៤ រឺ
មរណ្ដនុ សសែិ

១

ឧបសមានុ សសែិ ១
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ចែុ ធាែុ វវោឌ ន ១

-៣៨អាោរបដិ ក្ូ លសញដ

១

សមរួ រដល់ បុ រគ លជាពុ ទ្និ ចរិ ែ

ក្មយ ោឌ នសល់ អំ ពី ញ្នាះ ១០ រឺ បឋវី ក្ សិ ណ ១ អាញ្បាក្សិ ណ ១
ញ្ែញ្ជាក្សិ ណ

១

វាញ្យាក្សិ ណ

១

អាកាសក្សិ ណ

១

អាញ្ោក្ក្សិ ណ ១ អារុ បផ ៤ សមរួ រដល់ បុ រគ លលរប់ ចរិ ែ
ទ្ធំងអស់ តែញ្បើ បុរគលជាវិ ែក្ក ចរិ ែ លែូវញ្ធឝើ វង់ក្សិ ណឲរែូ ច ញ្បើ
ជាញ្មាេចរិ ែ លែូ វ ញ្ធឝើ វង់ ក្ សិ ណឲរធំ ញ្ទ្ើ បបានជាទ្ី សបាយ ។
ញ្បើ ញ្រៀនយក្នូ វ ក្មយ ោឌ នណ្ដមួ យ តដលខ្ុ ស ទ្ំ នងមិ នសមរួ រ
ដល់ ចរិ ែ តបបញ្នះ

ញ្ែើ នឹ ង មិ នមានលបញ្យាជន៍ អឝី ែិ ចែួ ចញ្ទ្ឬ?

រង់ មា នលបញ្យាជន៍

ធមយ តាក្ុ សលក្មយ តែសែឝ ក្សាងសនសំ

ញ្េើ យ

ញ្បើ ទ្ុ ក្ជាដូ ចញ្មឋ ចក្៏ រង់ បា នខ្វះ មិ នខាន

បានផធ ញ់ ផ្ចាធល់ ធម៌ ជាសលែូ វឲរចំ ៗ
ដល់ សនាឋ នចិ ែថ

តែថានឹ ង

នឹ ង ឲរបានជាទ្ី សបាយ

ជាញ្េែុ នឹ ង ញាុំ ង រុ ណវិ ញ្សសជាន់ ខ្ភ ស់

ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ញ្នាះពុ ំបា នញ្ ើ យ

ោក្់ ដូ ចជាលរូ ញ្ពទ្រោក្់ ថាបំ

ខ្ុ ស ញ្រាររបស់ អប ក្ជើ ងឺ ។
វ ហារ្ដ
ិ
ិ នសដគួ រ្ ែល់ សមាធិ ភាវនា

លែង់ តដលថាលែូ វឲរញ្វៀរបង់ មិនឲរញ្ៅក្ប ុ ង វិ ោ រ (១)
១- ប្ លក្ៅថា “ វិ ហា រ” រនុ ង ទ្ី ក្នេះ សំ ក្កយរទ្ី អា សទសោំង មូ ល ។
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តដល

-៣៩មិ នសមរួ រដល់ សមាធិ ភាវនាញ្នាះ

ញ្ែើ វិ ោ រតដលមិ នសមរួ រ

មានប៉ុ នាយ នយា៉ ង? ដូ ចញ្មឋ ចខ្វះ? មានញ្ទ្ធសដូ ចញ្មឋ ច?
វ ហារ្ដែលដ
ិ
ិ នសដគួ រ្ ែល់ សមាធិ ភាវនាមាន ១៨ យ៉ រគឺ ៖

១- មេនថ ែថំ

វិ ោ រធំ ។

២- នវែថ ំ

វិ ោ រញ្ទ្ើ បក្ែយី ។

៣- ជិ ណតែថ ំ

វិ ោ រចាស់ បាក្់ តបក្ ។

៤- បនទ សនបិ សសិែែថ ំ

វិ ោ រអាលស័ យញ្ៅតក្ផរផវ ូ វ ធាវ ។

៥- ញ្សាណឍី

វិ ោ រមានលែោំ ងទ្ឹ ក្ ។

៦- បណតំ

វិ ោ រសមផូ រសវឹ ក្ញ្ឈើ បតនវ ។

៧- បុ បព ំ

វិ ោ រសមផូ រញ្ោយផ្ចាក ញ្ឈើ ។

៨- ផលំ

វិ ោ រសមផូ រញ្ោយតផវ ញ្ឈើ ។

៩- បដឌ នី យតា

វិ ោរតដលញ្រលែូវការចុ ះចូ លញ្លចើ ន

១០- នររសនបិ សសិែតា

វិ ោរតដលអាលស័ យញ្ៅក្ប ុងលក្ុង ។

១១- ទ្ធរុ សនបិ សសិែតា

វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅតក្ផរ

នលពញ្ឈើ ឧស ។
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-៤០១២- ញ្ខ្ែថ សនបិ សសិែតា

វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅតក្ផរ

តលស។
១៣- វិ សភាគ្ននំ បុ រគ ោនំ អែទិ តា

វិ ោ រតដលមាន

បុ រគ លខ្ុ ស តបបគ្នប (១) ។
១៤- បដឋ នសនបិ សសិែតា

វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅតក្ផរ

ក្ំ ព ង់ ចំ ណ ែ ។
១៥- បចច នថ សនបិ សសិែតា

វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅក្ប ុ ង

បចច នថ លគ្នម ។
១៦- រជជ សីមនថ រសនបិ សសិែតា វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅ
ក្ប ុ ង ចញ្នាវះននលពំតដន ។
១៧- អសបាយតា

វិ ោ រតដលមិ នសបាយញ្ោយ

វិ ស ភាគ្នរមយ ណ៍ ជាញ្ដើ ម ឬញ្ោយអមនុ សសញ្បៀែញ្បៀន ។
១៨-

ក្លាណមិ តាថនំ

អោញ្ភា

វិ ោ រតដលរក្ញ្ោក្

ជាក្លាណមិ ែថ មិ នបាន ។
វិ ោ រទ្ធំ ង

១៨

យា៉ងញ្នះ

មានភិ ក្េ ុ ញ្ៅអាលស័ យញ្លចើ ន

មានញ្ទ្ធសដូ ញ្ចប ះ

រឺ វិ ោ រធំ

ញ្េើ យញ្លចើ នមានឆនធ ៈញ្ផសងៗគ្នប

១- អាសទសប្ លមាន ិ រខុក្្
ែ េះោស់ ប្ទ្ងោន ក្លកាន់ ក្ដ្ឋយពួ រ ។
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-៤១ញ្លចើ នលបចាំ មិ នញ្ធឝើ វែថ មានញ្បាសលចាសជាញ្ដើ ម
ធាវក្់ មក្ញ្លើ លពះញ្យារី

ភារៈញ្នាះ

នឹ ង

វិ ោ រញ្ទ្ើ បក្ែយី និ ង វិ ោ រចាស់ បាក្់ តបក្

ញ្លចើ នមានក្ងឝ ល់ ញ្ោយការ្រ វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅតក្ផរផវ ូ វ
ធាវ និ ង វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅតក្ផរក្ំ ព ង់ ចំ ណែ ញ្លចើ នក្ងឝ ល់
ញ្ោយអារនថ ុ ក្ៈ
សវឹ ញ្ឈើ បតនវ

វិ ោ រតដលមានលែោំ ងទ្ឹ ក្
សមផូ រផ្ចាក ញ្ឈើ

តដលសមផូ រ

សមផូ រ តផវ ញ្ឈើ

ញ្លចើ ន

ញ្ក្ើ ែញ្ទ្ធសអំ ពី អប ក្លសុក្ វិ ោ រតដលញ្រលែូ វ ការចុ ះចូ លញ្លចើ ន ៗ
រឹ ក្ក្ងញ្ោយញ្ភញ ៀវ

វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅក្ប ុ ង លក្ុ ង ញ្លចើ ន

លបទ្ះវិ ស ភាគ្នរមយ ណ៍

វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅតក្ផរនលពញ្ឈើ

និ ង តក្ផរតលស ញ្លចើ នក្ងឝ ល់ ញ្ោយញ្រខ្ចី របស់ ឬញ្ផញើ របស់ វិ ោ រ
តដលមានបុ រគ លខ្ុ ស តបបគ្នប

លំ បាក្ញ្ោយការរាប់ អានមាេ ងៗ

វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅក្ប ុ ង បចច នថ លគ្នម
មិ នសូ វលជះថាវ ក្ប ុ ង ពុ ទ្ធន ទ្ិ រុ ណ
ចញ្នាវះននលពំតដន

មនុ សសអប ក្លសុ ក្

វិ ោ រតដលអាលស័ យញ្ៅក្ប ុ ង

ញ្លចើ នលំ បាក្ញ្ោយអាជាញ របស់ ញ្សឋ ច (១)

វិ ោ រតដលមានអមនុ សសេួ ងតេង

ញ្លចើ នលំ បាក្ញ្ោយ

១- មៅងក្សៅចខាងអាយក្រៀរលញ្ចូ លមរខាងអាយ មៅងក្សៅចខាង យក្រៀរលញ្ចូ លក្ៅខាង យ
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-៤២អមនុ សសញ្បៀែញ្បៀន
មិ នបាន

វិ ោ រតដលរក្ញ្ោក្ជាក្ណាណមិ ែថ

មានញ្ទ្ធសធំ ជា ងញ្របំ ផុ ែ

ញ្លោះមិ នមានបុ រគ ល

ជាទ្ី ញ្គ្នរពនិ ង សាក្សួ រញ្សចក្ឋី តដលលជាលញ្លៅ ។
អននុ រូបវិ ោ រទ្ធំ ង
ញ្េើ យ

ញ្េែុ ញ្នាះ

១៨

ញ្នះមានញ្ទ្ធសដូ ចអធិ បាយមក្

លពះញ្យារី មិ នរួ រញ្ៅអាលស័ យញ្ ើ យ

ញ្លោះជាសលែូ វ ដល់ សមាធិ ភាវនា

តែថា

ញ្បើ លពះញ្យារី អង់

អាចនឹ ង រក្ាអារមយ ណ៍ ឲរផុ ែចាក្ញ្ទ្ធសទ្ធំ ង ញ្នាះបាន

ក្៏ រួ រ

ញ្ៅអាលស័ យបាន ។
វ ហារ្ដែលសដគ
ួ រ្ ែល់ សមាធិ ភាវនា
ិ

លែង់ តដលថា

លែូ វ ញ្ៅក្ប ុ ង វិ ោ រតដលសមរួ រដល់ សមាធិ -

ភាវនា ញ្ែើ វិ ោ រញ្នាះដូ ចញ្មឋ ច?
វិ ោ រតដលសមរួ រដល់ សមាធិ ភាវនាញ្នាះ

លបក្បញ្ោយ

អងគ ៥ លបការរឺ ៖
១- មិ នឆ្ងងយជាងក្នវ ះ គ្នវុ ែ មិ នជិ ែ ជាង ៥០០ ជួ រធប ូ អំ ពី ទ្ី
ញ្គ្នចរ ញ្េើ យ្យញ្ៅ្យមក្។
២-

ញ្ពលនែង មិ នលច ូ ក្ លច ំ ញ្ោយមោជន
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ញ្ពលយប់

-៤៣សាង ែ់ មិ នមានឮសូ រសំ ញ្ ងមោជនលបជុ ើ ជ តជក្គ្នបសពឝ កាល ។
៣- មិ នមានសមព សស រញ្បាម មូ ស ខ្រល់

ក្ញ្ដឋ នែង និ ង

ពស់ ែូ ច ពស់ធំ ។
៤- មិ នលំ បាក្ញ្ោយបចច័ យទ្ធំ ង ៤ មានចី វរបផចច័ យជាញ្ដើ ម
៥-

មានញ្ោក្ជាពេូ សូ ែញ្ចះចាំ បរិ យែថិ

លទ្លទ្ង់ ធ ម៌

លទ្លទ្ង់ វិ ន័ យ លទ្លទ្ង់ មា ែិ កា អាចនឹ ង ចូ លញ្ៅសាក្សួ រ លែង់
ក្តនវ ង តដលក្ំ បាំ ង

ក្តនវ ង តដលសងស័ យបានញ្ោយ្យ

លពះញ្យារី ជាអប ក្ចញ្លមើ ននូ វ សមាធិ ភាវនា

។

រួ រញ្ៅក្ប ុ ង វិ ោ រ

តបបញ្នះចុ ះ ។
បលិ ងោធតូ ច ៗ និ រវ ធ
ិ ី ផ្ដេ ច់ ប រ់

លែង់ តដលថា

លែូ វផ្ចាឋ ច់ បង់ នូ វ បលិ ញ្ោធែូ ចៗ

បនាធ ប់ បនសំ ) ញ្នាះញ្ែើ បលិ ញ្ោធអឝី ខ្វះ?
បលិ ញ្ោធែូ ចៗ ញ្នាះរឺ
ចី វរចាស់ លគ្នំ លគ្នឬញ្ៅេយ ង

(ក្ងឝ ល់

-លែូ វ ផ្ចាឋច់ បង់ ដូ ចញ្មឋ ច?

សក្់ តវង ញ្រាមតវង លក្ចក្តវង
បាលែមានមនធិ ល តលរតាំ ង ជាញ្ដើ ម

មិ នសាឡ ែ ។
វិ ធីផ្ចាឋ ច់ បង់ នូ វ បលិ ញ្ោធទ្ធំ ង ញ្នាះដូ ចញ្នះរឺ
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សក្់

ញ្រាម

-៤៤លក្ចក្តវងលែូ វ ញ្ការកាែ់ ញ្ចញ ចី វរចាស់ លគ្នំ លគ្នឬញ្ៅេយ ង លែូ វ
ប៉ ះជុ ល ោងលជលក្់ ឲរញ្េើ យ

បាលែមានមនធិ ល លែូ វ ដុ ែញ្ចញ

តលរតាំ ង ជាញ្ដើ មមិ នសាឡ ែលែូ វ ជលមះញ្ចញឲរញ្េើ យជាញ្លសច ។
វធ
ិ ី ងរ្ៀនយរនូ វ រដមដ្ឋា ន ចប់
វធ
ិ ី ច ទ្ប្រី ន ក្នុ ខក្រម ដ្ឋា ន ៤០
រសិ ណ ១០

បឋវ ក្ស
ី
ិណ

លែង់ តដលថាចញ្លមើ ននូ វ ក្មយ ោឌ ន

ឲរលែឹ មលែូ វ តាមរញ្បៀប

ននវិ ធី ចញ្លមើ នឲរសពឝ លរប់ ញ្នាះ ញ្ែើ វិ ធី ចញ្លមើ នតដលលែឹ មលែូ វ ញ្នាះ
ដូ ចញ្មឋ ចខ្វះ ?
ក្៏ ឯវិ ធី ចញ្លមើ ននូ វ ក្មយ ោឌ នញ្នះ
ញ្ពក្ណ្ដស់

ជាញ្សចក្ឋី ពិ សាឋ រលជាលញ្លៅ

ញ្េែុ ញ្នាះរបផី ដឹ ងតាមលំ អានតដលនឹ ង ញ្ោល

ែញ្ៅជាលំ ោប់ ញ្នះចុ ះ ។
ក្ប ុ ង ក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង ៤០ នឹ ង ពណ៌ នានូ វ វិ ធី ចញ្លមើ នក្ប ុ ង ក្សិ ណ
ទ្ធំ ង

១០

ជាមុ ន

តែមុ នដមផូ ង នឹ ងសូ មពណ៌ នាអំ ពី បឋវី -

ក្សិ ណញ្រៀងជាលំ ោប់ ែញ្ៅ ។
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-៤៥លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែតដលជាអាទ្ិ ក្មយិ ក្

កាលញ្បើ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីនឹងចញ្លមើ នយក្និ មិែថក្ប ុងបឋវី ក្សិ ណ

របផីយក្

ដី មក្ញ្ធឝើ ជាវង់ ក្ សិ ណទ្ុ ក្ជាមុ ន (១)

ឯវិ ធី តដលនឹ ង ញ្ធឝើ នូ វវង់

ក្សិ ណញ្នាះមាន ២ យា៉ ងរឺ យក្ញ្ឈើ មក្ចងតខ្ឝ ង ទ្ុ ក្ជា ៤
លជុ ង

យក្ក្ំ ណ្ដ ែ់ សំ ពែ់

ក្ំ ណ្ដ ែ់ តសផក្

មក្ចងោសភាជប់ ឲរតណនអំ ពី ខា ងញ្លើ
ពណ៌ លក្េមដូ ចលពះអរុ ណ
ជាញ្ដើ ម

ឬក្ំ ណ្ដ ែ់ ក្ញ្នធ ល

ញ្េើ យយក្ដី សឡិ ែមាន

មិ នមានោយញ្ោយពណ៌ ញ្ខ្ៀវ

មក្ោបអំ ពី ខា ងញ្លើ ញ្ធឝើ ឲរមានវង់ មូលទ្ំ េំ កាែ់

ទ្ទ្ឹ ង ១ ចំ អា ម ៤ ធាបប់ ឬធំ ជា ងញ្នះញ្ៅក្ឋី តាមសមរួ រដល់
ចរិ ែ

ដុ ះខាែ់ ឲរសាឡែញ្សយើ ដូ ចនផធ សគ រក្ុ ំ ឲរមានសលមាម

ឫស

ញ្ៅយ ឬដុ ើ លរួ ស និ ង ដី ខ្ាច់ ជាញ្ដើ មញ្ៅោយ ំ ដល់ ញ្ពលចញ្លមើ ន
ញ្ទ្ើ បនាំ យក្ញ្ៅតែមឋ ងក្៏ បាន
ញ្ៅលែង់ ក្ តនវ ង តដលសាង ែ់

ពុ ំញ្នាះនឹ ង ញ្បាះជាបញ្្គ ល

៤

មានលជុ ង ញក្វិ ោ រជាញ្ដើ មញ្េើ យ

យក្ក្ំ ណ្ដ ែ់ សំ ពែ់ ក្ំ ណ្ដ ែ់ តសផក្ ឬក្ំ ណ្ដ ែ់ ក្ញ្នធ ល ញ្ៅចងរឹ ែ
១- ប្ លក្ត្ូវក្ំាវើ ង់រសិណទ្ុរយ៉ាងក្នេះ ចំក្ពាេះប្ត្ក្ពេះក្យគីប្ លជាអាទ្ិរមមិរមា៉ា ង
ក្លើក្ពេះក្យគីប្ លមានអ្ ន
ិ ហា
ី រធ្លែល់សនសំទ្ុរមរក្ោរសមែឹងក្មើលប្ត្មណឌលននោនជាក្ ម
ើ
ល៉ាុក្ណ្ដ
ណ េះ រ៏អាចនឹងញុង
ំ ឧគគហនិមិត្ឲ្
ត យក្រើត្ក្ ង
ើ បានរហូត្ ល់អ្លប ្ន ។
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-៤៦អំ ពី ខា ងញ្លើ

យក្ដី សឡិ ែមក្ោបញ្ធឝើ ជាវង់ ក្ សិ ណែមក ល់ ទ្ុ ក្

ជាប់ ជានិ ចច ក្ប ុ ង ទ្ី ញ្នាះក្៏ បាន ញ្េើ យលែូ វ មានតាំ ង ១ មានញ្ជើ ង
ក្មភ ស់ ១ ចំ អា ម ៤ ធាបប់ សលមាប់ អងគុ យចញ្លមើ ន ដល់ ញ្ពលតដល
បានបញ្នាធ បង់ នូ វ ញ្សចក្ឋី លសវឹ ង ក្ប ុ ងភែថ

ញ្ោយលសួ ល ញ្េើ យ

លែូ វ នាំ យក្វង់ ក្សិ ណញ្នាះញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលក្ំ បាំ ង

ែមក ល់ ទ្ុ ក្

អំ ពី ខា ងមុ ខ្ចមាង យ ២ េែទ ១ ចំ អា ម ញ្រៀបចំ លកាលតាំ ង ឲរលឡ
ញ្ ើ ង អងគុ យពែ់ តភប នែលមង់ កា យលបុ ង សាយ រែី ឲរលសួ ល
ពិ ចារណ្ដនូ វ ញ្ទ្ធសរបស់ ក្ិ ញ្លសកាមនិ ង វែទ ុកាម
ថាមានញ្សចក្ឋី ញ្លែក្អរមានលបមាណែិ ច
ចញ្ងឡៀ ែចងឡ ល់ ញ្លចើ ន
ដុ ែឲរញ្ដឋលក្ោយ
ញ្ដើ ម

ញ្េើ យ
ឲរញ្ ើ ញ

មានទ្ុ ក្េ ញ្ទ្ធស

មិ នរួ រឲរញ្លែក្អរដូ ចជារាងឆឡឹ ង

តែង

ញ្រាលរាលដូ ចរប់ ញ្ភវើ ងញ្ធឝើ ញ្ោយញ្ៅយ ជា

ញ្េើ យញាុំ ង ញ្សចក្ឋី លបាថាប ក្ប ុ ង ្នឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង លពមថា

“បដិ បទ្ធញ្នះជាញ្លរឿងរោស់ ញ្ចញចាក្កាមបាន
ឲរក្នវ ង បង់ នូ វ ទ្ុ ក្េ ទ្ធំ ងពួ ង បាន”

ជាឧបាយ

ញ្េើ យលែូ វ រឭក្ដល់ ពុ ទ្ធនទ្ិ -

រុ ណ ឲរញ្ក្ើ ែបី ែិ និ ង បាញ្មាជជ (១) ជាមុ ន ញ្េើ យលែូ វ មានញ្សចក្ឋី
១- ក្សចរៅអ្
ី ណ
ំ រប្ លក្រើត្ការក្ ើងក្ៅថា “លីត្”ិ ប្ លក្ៅទ្ន់ក្សទើរក្ៅថា “បាក្មាជជ” ។
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-៤៧ញ្គ្នរព លែូ វ សងឃឹ មចំ ញ្ោះញ្សចក្ឋី លបែិ បែថិ របស់ ខ្វួ ន ថា “ញ្នះជា
ដើ ញ្ណើ រតដលលពះពុ ទ្ន លពះបញ្ចច ក្ពុ ទ្ន
លពះអងគ តែងលបែិ បែថិ មក្ញ្េើ យ
ននញ្សចក្ឋី សុ ខ្ក្ប ុ ង វិ ញ្វក្
ញ្ ើ យ ”

និ ង លពះអរិ យសាវក្រាល់
អញមុ ខ្ជានឹ ង បាននូ វ ចំ តណក្

ញ្ោយញ្សចក្ឋី លបែិ បែថិ ញ្នះមិ នខាន

ញ្េើ យលែូ វ ញាុំ ង ឧសាេ៍ ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ក្ប ុ ង ខ្ណៈញ្នាះ

ញ្ទ្ើ បញ្បើ ក្តភប ក្ញ្ ើ ង ឲរលយ មក្ុ ំ ឲរែូ ចញ្ពក្ធំ ញ្ពក្

សមវឹ ងយក្

និ មិែថ របស់ ក្សិ ណញ្នាះ តែមិ នលែូ វ ពិ ចា រណ្ដពណ៌ មិ នលែូ វ ញ្ធឝើ
ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ នូ វលក្េ ណៈរឹ ង ឬទ្ន់ ជាញ្ដើ មញ្ ើ យ
យក្ពណ៌ មក្តផឡ បទ្ុ ក្ជានិ សស័ យ
បញ្ដ ែថិ ធម៌

លែូ វ ទ្ធញលសាវ

ញ្េើ យតាំ ង ចិ ែថ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង

តដលញ្ោក្សនយ ែ ញ្ៅថា “ដី ” ញ្ោយមានធាែុ ដី

ផាយញ្ ើ ង ញ្លចើ នប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

ញ្េើ យលែូ វ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា

“បឋវី បឋវី ដី ៗ” ដូ ញ្ចប ះ ញ្បើ ក្តភប ក្សមវឹ ងញ្មើ លវង់ ក្ សិ ណមឋ ង
ញ្ធយ ចតភប ក្នឹ ក្ រំពឹ ង មឋ ង ដល់ ១ រយចប់ ក្ឋី ១ ោន់ ចប់ ក្ឋី ដរាប
ដល់ ញ្បើ ក្តភប ក្ញ្ ើ ង ញ្ ើ ញយា៉ ងណ្ដ
យា៉ ងញ្នាះដតដល

ញ្ធយ ចញ្ៅវិ ញ

លែង់ ញ្នះលែូ វ ដឹ ងថា

ញ្ ើ ង ញ្េើ យ ។
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ក្៏ ញ្ ើ ញ

“ឧរគ េនិ មិែថ ញ្ក្ើ ែ

-៤៨កាលញ្បើ ចញ្លមើ នបានឧរគ េនិ មិែថ ដូ ញ្ចប ះញ្េើ យ
ក្ប ុ ង ទ្ី ញ្នាះញ្ទ្ៀែញ្ ើ យ
ញ្ទ្ៀែ

របផី ែ យញ្ៅរក្ក្តនវ ង ដនទ្និ ង ចញ្លមើ ន

លែូ វ ោក្់ តសផក្ញ្ជើ ង នផធ មួ យជាន់

កាន់ ញ្ឈើ លចែ់ ញ្ដើ រ

ញ្ដើ មផី រក្ាទ្ុ ក្នូ វ និ មិែថ ញ្នាះមិ នឲរវិ នា សញ្ៅវិ ញ (១)

ញ្ៅ
លែ

មិ នលែូ វ ញ្ៅ

ប់ ដល់ ទ្ី ញ្សនាសនរបស់ ខ្វួ ន ញ្េើ យ

ញ្េើ យ

លុ ះ

លែូ វ អងគុ យឲរលសួ ល

នឹ ក្ ទ្ធញលសាវយក្ឧរគ េនិ មិែថ ញ្នាះមក្ក្ំ ណ ែ់ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង

ចិ ែថ ថា “បឋវី បឋវី ដី ៗ” ដូ ចញ្ដើ មដតដល ោែ់ បងឝឹ ក្ ចញ្លមើ នឲរ
វិ ញ្សសញ្ ើ ង ញ្ទ្ៀែ
ញ្រឿយៗ

កាលញ្បើ លពះញ្យារី ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ

យា៉ ងញ្នះញ្េើ យ

នី វ រណធម៌ ទ្ធំង

ក្ិ ញ្លសក្៏ សង ប់ ញ្ៅជាលំ ោប់

៥

ក្៏ ញ្លទ្ធមញ្ៅ

ចិ ែថ របស់ លពះញ្យារី ញ្សាែ

ក្៏ ែមក ល់ ញ្ៅមាំ ញ្ោយឧបចារសមាធិ

ខ្ណៈញ្នាះបដិ ភារនិ មិ ែថ

ក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
១កាន់ក្

ពារ់ប្សបរក្ជើងការពារមិនឲ្យល ែ មុត្ឬក្លឡារ់ំូលីជាក្ ើមប្ លជាក្ហត្ុឲ្យក្រើត្លលិក្ពាំ
ើក្ចត្់សក្មាល់ការពារអ្នតរាយមានប្កកជាក្ ើម

រនុងទ្ីក្នេះក្ោរក្ពាលថាក្ត្ូវពារ់ប្សបរ

ក្ជើងនទទ១ជាន់ ប្ត្ថាក្លប្ហលជាក្ោរក្ពាលចំក្ពាេះមជឈិមក្លក្ទ្សក្ទ្ ឹង? ក្លើរនុងលចចនក្ត លក្ទ្ស
តាមលក្ទ្សលញ្ាត្ិពា
ត រ់បានរហូត្ ល់ ៤ ជាន់មិនជាអ្ាី ឬនឹងក្ៅជាំងន់ ឲ្
ំ យក្រើត្លលិក្ពាំវិញ ។
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-៤៩ឧរគ េនិ មិែថ និ ង បដិ ភារនិ មិ ែថ ញ្ផសងគ្នបដូ ចញ្មឋ ច?
ក្ប ុ ង បឋវី ក្ សិ ណញ្នះ

ឧរគ េនិ មិែថ

ញ្ោយពណ៌ ញ្ខ្ៀវញ្លឿងជាញ្ដើ ម

ឯបដិ ភារនិ មិែថ ក្៏ ោក្់ ដូ ចជា

ទ្មាវ យនូ វ ឧរគ េនិ មិែថ ញ្ចញមក្
រុ ណមួ យោន់ រុ ណ

ញ្ៅមានោយលច ំ

បរិ សុ ទ្ន លឡិ ែសុ ខ្ុ មមួ យរយ

នលក្តលងញ្ ើ ង ញ្ទ្ៀែ

ឧបមាដូ ចជា

មណឍ លននក្ញ្ច ក្់

តដលញ្រេូ ែញ្ចញអំ ពី ញ្លសាម

សមផក្ននស័ ងេ

តដលជាងខាែ់ យា៉ ងលឡ

មណឍ លននលពះចគនធ

តដលញ្ទ្ើ បញ្ចញមក្អំ ពី ច ញ្នាវះពពក្

ថាមិ នមានពណ៌

ឬដូ ចជា
ពុ ំញ្នាះដូ ចជា

មិ នមានសណ្ដ
ឌ នលទ្ង់ លទ្ធយញ្ ើ យ

តែ
លំ -

ោប់ ញ្នាះ នី វ រណធម៌ ទ្ធំ ង ៥ ក្ឋី ក្ិ ញ្លសទ្ធំ ង ពួ ង ក្ឋី ក្៏ ញ្លទ្ធម
សាង ែ់ បាែ់ ញ្ៅ ចិ ែថ របស់ លពះញ្យារី ញ្សាែ ក្៏ ែមក ល់ ញ្ៅមាំ ញ្ោយ
ឧបចារសមាធិ ដតដល

ញ្លោះញ្ៅជាកាមាវចរ

អងគ ្ ន

ទ្ធំ ង ៥ មិ នទ្ធន់ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង មានក្មាវំ ង តែញ្បើ លពះញ្យារី ពុ ំបា ន
លះបង់ នូ វ លំ ោប់ ននវិ ធី ចញ្លមើ ន ក្៏ នឹ ង បានសញ្លមចដល់ អបផនា្នទ្ធំ ង ចែុ ក្ក ន័ យនិ ង បញ្ច ក្ក ន័ យ
លពះញ្យារី ចញ្លមើ នបាននូ វ បដិ ភារនិ មិែថ
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ញ្លោះញ្េែុ ញ្នាះ

ញ្បើ

មានសភាពដូ ចញ្ោល

-៥០មក្យា៉ ងញ្នះញ្េើ យ

តែមិ នទ្ធន់ ដល់ នូ វអបផនា្នក្ប ុ ង ខ្ណៈ

ញ្នាះ ក្៏ របផី រក្ានូ វ បដិ ភារនិ មិែថ ញ្នាះទ្ុ ក្ មិ នរបផី ឲរវិ នា សញ្ៅ
វិ ញ ញ្ ើ យ ញ្លោះក្លមនឹ ង ចញ្លមើ នឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង វិ ញ ញ្ពក្ណ្ដស់ ។
រក្េ ណ្ដវិ ធី
ក្៏ វិ ធី តដលមិ នរក្ាទ្ុ ក្នូ វ បដិ ភារនិ មិែថ ញ្នាះ

លែូ វ ញ្វៀរបង់

នូ វ ញ្េែុ តដលមិ នជាទ្ី សបាយ ៧ យា៉ ង ញ្េើ យលែូ វ ញ្សពនូ វ
ញ្េែុ តដលជាទ្ី សបាយ ៧ យា៉ ង ។
ញ្េែុ តដលមិ នជាទ្ី សបាយ ៧ យា៉ ងញ្នាះរឺ
១-

អាវាញ្សា

និ ង មិ នញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង

អាវាសតដលនិ មិែថ មិ នទ្ធន់ ញ្ក្ើ ែ

និ មិែថ តដលញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ញ្េើ យ

ក្៏ វិ នា ស

បាែ់ ញ្ៅវិ ញ ជាញ្ដើ ម ។
២-

ញ្គ្នចញ្រា

ទ្ី ញ្គ្នចរតដលឆ្ងងយញ្ពក្

ជិ ែ ញ្ពក្ (១)

លំ បាក្ញ្ោយភិ កាេ ។
៣-

ភសសំ

ោក្រតដលញ្រាយរាយ

រាប់ បញ្ច ូ ល ក្ប ុ ង

ែិ រចាឆនក្ថា ៣២ ។
១- ទ្ី ក្ោចរប្ លឆ្ងង យជាង ឬជិ ត្ ជាង ១ ក្ក្កាសរនែេះ គឺ ១ ពាន់ ជួ រ ំនូ។
50

-៥១៤ខាងសុី

បុ រគ ញ្ោ

បុ រគ លតដលជាអប ក្សង ួន កាយញ្ោយ ភតែ

ញ្លចើ នញ្ោលនូ វ ែិ រចាឆនក្ថា ។

៥-

ញ្ភាជនំ

ញ្ភាជនតដលបរិ ញ្ភារចូ លញ្ៅនាំ ឲរមិ ន

លសួ ល ខ្វួ ន ែមក ល់ ចិ ែថ ឲរមាំ មិនបាន ។
៦-

ឧែុ

រដូ វតដលញ្ដឋណ្ដស់

ឬលែជាក្់ ណ្ដស់

ែមក ល់ ចិ ែថ ឲរមាំ មិនបាន ។
៧-

ឥរិ យាបញ្ថា

ឥរិ យា បែតដលមិ នលែូ វ ទ្ំ នង

ែមក ល់

ចិ ែថ ឲរមាំ មិនបាន ។
ឯញ្េែុ តដលជាទ្ី សបាយ ៧ យា៉ ងញ្នាះ លគ្នន់ តែផធ ុ យមក្
នឹ ង ញ្េែុ តដលមិ នជាទ្ី សបាយទ្ធំ ង
និ ង លែង់ ទ្ី

៣

៧

យា៉ ងញ្នះ

ញ្េើ យ

ញ្ោក្សំ ញ្ៅយក្ោក្រតដលរាប់ បញ្ច ូ ល ក្ប ុ ង

ក្ថាវែទ ុ ១០ យា៉ ងប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង ។
កាលញ្បើ

លពះញ្យារី ញ្វៀរបង់ នូ វ ញ្េែុ តដលមិ នជាទ្ី សបាយ

ញ្សពនូ វ ញ្េែុ តដលជាទ្ី សបាយ
ញ្សពនូ វ បដិ ភារនិ មិ ែថ ញ្នាះញ្រឿយៗ
អបផនាចិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
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ដូ ចញ្ោលមក្ញ្នះ
ញ្ ើ ង ញ្ៅ

ញ្េើ យ

ជួ ន កាលក្៏

-៥២អបបនាងកាសល វល ធ
ិ ី

ញ្បើ លពះញ្យារី

ញ្វៀរបង់ នូ វ ញ្េែុ តដលមិ នជាទ្ី សបាយ

ញ្េើ យញ្សពនូ វ ញ្េែុ តដលជាទ្ី សបាយ
អបផនាចិ ែថ

យា៉ ងញ្នះញ្េើ យ

ញ្ៅតែមិ នទ្ធន់ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង

ញ្កាសលវ វិ ធី

ក្៏ របផី ញាុំ ង អបផនា-

រឺ វិ ធី តដលឆ្ងវសក្ប ុ ងអបផនាឲរសញ្លមចញ្ោយ

អាការ ១០ យា៉ ងែញ្ៅញ្ទ្ៀែ ។
អបផនាញ្កាសលវ វិ ធី ១០ យា៉ ងញ្នាះរឺ
១-

វែទ ុវិសទ្ក្ិ រិយា

ញ្ធឝើ វែទ ុ ទ្ធំ ងខាងក្ប ុ ង ខាងញ្លដឲរ

លស ះលស ូ ន មានញ្ការសក្់ និ ង កាែ់ លក្ចក្ជាញ្ដើ ម ។
២-

ឥគនធិ យសមែថ បដិ បាទ្នំ

គនធិ យឲរមានក្មាវំ ង ញ្សយើ គ្នប

លបមុ ំ ស ននិ គនធិ យនិ ង បញ្ដិ -

សមាធិ គនធិ យនិ ង វី រិយិ គនធិ យឲរមាន

ក្មាវំ ង ញ្សយើ គ្នប ឯសែិ គនធិ យលែូ វ ឲរមានក្មាវំ ង លរប់ អញ្នវើ ។
៣-

និ មិែថ ញ្កាសលវ ំ

ភាពជាអប ក្ឆ្ងវសក្ប ុ ង វិ ធីចញ្លមើ នយក្

និ មិែថ និ ង រក្ាទ្ុ ក្នូ វ និ មិែថ តដលបានញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ញ្េើ យ

មិ នឲរ

វិ នា សញ្ៅវិ ញ ។
៤-

សមញ្យ ចិ ែថ ំ បរគ ណ្ដ
ហ ែិ
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ផគ ងចិ ែថ ញ្ ើ ង ក្ប ុ ង សម័ យ

-៥៣តដលរួ រ

រឺ ចញ្លមើ ននូ វ ធមយ វិ ច យសញ្មាភ ជឈងគ

វី រិយសញ្មាភ ជឈងគ

និ ង បី ែិ សញ្មាភ ជឈងគ ក្បុ ង សម័ យតដលចិ ែថ ក្ំ ពុ ងរួ ញ រា ។
៥តដលរួ រ

សមញ្យ

ចិ ែថ ំ

និ រគណ្ដ
ហ ែិ

ផធ ញ់ ចិែថ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ងសម័ យ

រឺ ចញ្លមើ ននូ វ បសសទ្និ សញ្មាភ ជឈងគ

សមាធិ សញ្មាភ ជឈងគ

និ ង ឧញ្បកាេសញ្មាភ ជឈងគ ក្បុ ង សម័ យតដលចិ ែថ ក្ំ ពុ ង រាយមាយ ។
៦តដលរួ រ

សមញ្យ

ចិ ែថ ំ

សមផេំ ញ្សែិ

ក្មាវ ចិ ែថ ក្ប ុ ង សម័ យ

រឺ ញាុំ ង ចិ ែថ ឲរសវ ុ ែ ញ្ោយពិ ចារណ្ដនូ វសំ ញ្វរវែទ ុ

៨

យា៉ ង ឬឲរលជះថាវ ញ្ោយរឭក្ដល់ ពុ ទ្ធន ទ្ិ រុ ណ ។
៧-

សមញ្យ

សម័ យតដលរួ រ

ចិ ែថ ំ

អជឈុញ្បក្េ ែិ

ទ្ប់ ចិ ែថ ែលមង់ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង

រឺ មិ នខ្ឝ ល់ ខាឝ យនិ ង ផគ ងញ្ ើ ង ផធ ញ់ចុះ

ញ្ ើ ង ក្ប ុ ង សម័ យតដលចិ ែថ លបលពឹ ែថ ញ្ៅញ្សយើ លែង់

ឬក្មាវ

តាមវិ ែី របស់

សមែៈញ្េើ យ ។
៨-

អសមាេិ ែបុ រគ លបរិ វ ជជ នា

ញ្វៀរបង់ នូ វ បុ រគ លតដល

មានចិ ែថ មិ នែមក ល់ មាំ ខ្ឝ ល់ ខាឝ យតែក្ប ុ ង ក្ិ ចច ការញ្ោយញ្លចើ ន ។
៩-

សមាេិ ែបុ រគ លញ្សវនា

ញ្សពរប់ នូ វ បុ រគ លតដល

មានចិ ែថ ែមក ល់ មាំ រឺញ្ោក្អប ក្បាននូ វសមាធិ ចិ ែថ ។
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-៥៤១០-

ែទ្ធិ មុ ែថ តា

ភាពជាអប ក្មានចិ ែថ យាងចុ ះស៊ ប់

ក្ប ុ ង សមាធិ ញ្នាះ ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី

បានញាុំ ង អបផនាញ្កាសលវ វិ ធី

សញ្លមចញ្ោយអាការ

១០

យា៉ ង

ដូ ចពណ៌ នាមក្ញ្នះញ្េើ យ

អបផនាចិ ែថ ក្៏ នឹ ង ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ញ្រៀងជាលំ ោប់
ជាននិ ង បញ្ច ក្ ជាន

ឲរ

ដរាបដល់

ចែុ ក្ក -

(ដើ ញ្ណើ រតដល្នញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង យា៉ ងដូ ច

ញ្មឋ ចញ្នាះនឹ ង មានអធិ បាយញ្ៅខាងមុ ខ្) ។
អាទ្ោក្សិ ណ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរ
និ មិែថ ក្ប ុ ង អាញ្បាក្សិ ណ

មានលបាថាប ញ្ដើ មផី នឹ ង ចញ្លមើ នយក្
របផី លែងយក្ទ្ឹ ក្ញ្ភវ ៀងតដលញ្ទ្ើ ប

ធាវក្់ ចុ ះមក្អំ ពី អា កាសមិ នទ្ធន់ ដល់ តផនដី
ឲរតែថាវ
បាលែ

មានសភាពដូ ញ្ចាបះ
ឬក្ុ នធី ជា ញ្ដើ ម

ឬទ្ឹ ក្ឯញ្ទ្ៀែក្៏ បាន

យក្សមភ ែ់ លែងឲរសាឡ ែោក្់ ក្ប ុ ង

វាល់ ឲរញ្ពញញ្សយើ លែឹ មមាែ់

ែមក ល់ ទ្ុ ក្ជាក្សិ ណ (១) ក្ប ុ ង ទ្ី តដលសាង ែ់

នាំ យក្ញ្ៅ

ញ្ ើ ង អងគុ យញ្លើ តាំ ង

១- វិំីប្ លក្ត្ូវក្ំាើរសិណយ៉ាងក្នេះ ចំក្ពាេះប្ត្ក្ពេះក្យគីប្ លជាអាទ្ិរមមរ
ិ មា៉ា ង ក្លើ
ក្ពេះក្យគីប្ លមានលុណយមានអ្ ិនីហារ ធ្លែល់ចក្ក្មើនរនុងរសិណក្នេះមរអ្ំ ពីអ្ត្ីត្ជាត្ិ ក្ោរ
ក្ោន់ប្ត្សមែង
ឹ ក្មើលទ្ឹររនុងក្សេះ ឬសមុក្ទ្ជាក្ ើម រ៏អាចញុង
ំ និមត្
ិ ឲ្
ត យក្រើត្ក្ ើងបាន ។
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-៥៥ញ្បើ ក្តភប ក្សមវឹ ងញ្មើ លយក្និ មិែថ តែមិ នលែូ វ ពិ ចារណ្ដពណ៌ មិ ន
លែូ វ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ នូ វលក្េ ណៈតដលរាវជាញ្ដើ មញ្ ើ យ
ចិ ែថ ទ្ុ ក្តែក្ប ុ ង បញ្ដ ែថិ ធម៌
“ទ្ឹ ក្”

លែូ វ តាំ ង

រឺ ោក្រតដលញ្ោក្សនយ ែ ញ្ៅថា

ញ្ោយមានធាែុ ទ្ឹ ក្ផាយញ្ ើ ង ញ្លចើ នប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

លែូ វ បរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា

“អាញ្បា

អាញ្បា

ញ្េើ យ
ទ្ឹ ក្ៗ”

ដូ ញ្ចប ះរេូ ែដល់ ឧរគ េនិ មិែថ និ ង បដិ ភារនិ មិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
ឧរគ េនិ មិែថ ក្ប ុ ង អាញ្បាក្សិ ណញ្នះ
ោក្់ ដូ ចជាញ័ ររំជួ យ

តាំ ង ញ្ ើ ង លបាក្ដ

ញ្បើ ទ្ឹ ក្តដលយក្មក្ញ្ធឝើ ជាក្សិ ណញ្នាះ

មានលច ំ ញ្ោយញ្ផរញ្ោយរលក្ឬពពុ ះ

ក្៏ លបាក្ដញ្ ើ ង ដូ ញ្ចាបះ

ឯបដិ ភារនិ មិែថ លទ្ង់ ដូ ចជាផាយខ្ភុ រលោចញ្ ើ ង លបាក្ដ
ដូ ចជាផវិ ែជាវិ ការននតក្វមណី
ពុ ំញ្នាះ

ោក្់

តដលញ្រែមក ល់ ទ្ុ ក្ឰដ៏ អាកាស

លបាក្ដោក្់ ដូ ចជាមណឍ លននក្ញ្ច ក្់

ជាវិ ការនន

តក្វមណី (១) ។
ទ្េទ្ោក្សិ ណ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែមានលបាថាប ញ្ដើ មផី នឹ ង ចញ្លមើ ន
យក្និ មិែថ ក្ប ុ ង ញ្ែញ្ជាក្សិ ណ របផី យក្ឧសលគ្នក្់ តដលខ្វឹ ម ។
១- វិ ំី ប្ លសល់ អ្ំ ពី ក្នេះ ូ ច រនុ ង លឋវី រ សិ ណ ។
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-៥៦មក្ពុ ះ ោលនែង ឲរសង ួ ែ ចងញ្ធឝើ ជាបាច់ ៗ ឲរមូ លៗ ដល់ ញ្ពល
តដលលែូ វ ការនឹ ង ចញ្លមើ ន
សាង ែ់

របផី នាំ យក្ញ្ៅកាន់ ទ្ី ឱកាសតដល

ដុ ែឲរមានជាអណ្ដ
ឋ ែញ្ ើ ង

ក្៏ បាន

ក្ំ ណ្ដ ែ់ តសផក្ក្៏ បាន

ក្ំ ណ្ដ ែ់ សំ ពែ់ ក្៏ បាន

មក្ញ្ចាះញ្ធឝើ ជាលបញ្ោងឲរមានវង់ មូល
ធាប ប់ (១)

៤

ទ្ំ េំ ទ្ ទ្ឹ ង

ណ្ដមួ យ
១

ចំ អា ម

ញ្េើ យយក្ញ្ៅោក្់ បាំ ង អំ ពី ខា ងមុ ខ្ឲរញ្មើ លញ្ៅ

ញ្ ើ ញតែអណ្ដ
ឋ ែញ្ភវើ ង
ញ្នាះ

រួ ច យក្ក្ំ ណ្ដ ែ់ ក្ញ្នធ ល

តដលឆ្ងបញ្ ើ ង លែង់ ច ញ្នាវះលបញ្ោង

ញ្េើ យតាំ ង អងគុ យញ្បើ ក្តភប ក្សមវឹ ង

យក្និ មិ ែថ លែង់

ក្ណ្ដ
ឋ លអណ្ដ
ឋ ែញ្ភវើ ងញ្នាះ មិ នលែូ វ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ងចិ ែថ នូ វ ញ្ៅយ ឬឧស
ខាងញ្លកាមនិ ង សំ ណុំ តផសងខាងញ្លើ មិ នលែូ វ ពិ ចារណ្ដពណ៌ មិ ន
លែូ វ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ងចិ ែថ

នូ វ លក្េ ណៈតដលញ្ដឋញ្នាះញ្ ើ យ

របផី ទ្ធ ញលសាវយក្ពណ៌ មក្តផឡ បញ្ធឝើ ជានិ សស័ យ
ចិ ែថ ទ្ុ ក្តែក្ប ុ ង បញ្ដ ែថិ ធម៌

ញ្េើ យតាំ ង

រឺ ោក្រតដលញ្ោក្សនយ ែ ញ្ៅថា

“ញ្ភវើ ង” ញ្ោយមានធាែុ ញ្ភវើ ងផាយញ្ ើ ង ញ្លចើ នប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ
១-

ញ្េើ យ

វិំីក្ំាើរសិណប្លលក្នេះ សក្មាល់ក្ពេះក្យគីជាអាទ្ិរមមិរ ក្លើក្ពេះក្យគីអ្រ
ន មាន

អ្ ិនីហារ សមែឹងក្មើលប្ត្អ្ណ្ដ
ៅ ត្ក្លទ្ីល ឬក្ ើង
ែ រនុងចក្រានកនជាក្ ម
ើ រ៏បាន ។
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-៥៧តាំ ង ក្ំ ណ ែ់ បរិ ក្ មយ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា “ញ្ែញ្ជា ញ្ែញ្ជា ញ្ភវើ ងៗ”
ដូ ញ្ចប ះ

ជួ ន កាលញ្បើ ក្តភប ក្សមវឹ ងញ្មើ ល

ជួ ន កាលញ្ធយ ចតភប ក្

នឹ ក្ រំពឹ ង ដរាបដល់ ឧរគ េនិ មិែថ និ ង បដិ ភារនិ មិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
ឧរគ េនិ មិែថ ក្ប ុ ង ញ្ែញ្ជាក្សិ ណញ្នះ
អណ្ដ
ឋ ែញ្ភវើ ងោច់ ៗ

ធាវក្់ ចុ ះមក្

ឬតផសង

លបាក្ដោក្់ ដូ ចជា

ញ្បើ ក្សិ ណញ្នាះមានអងក ែ់ ដុ ើ

រញ្ងើ ក្

ញ្ផះ

ក្៏ លបាក្ដញ្ ើ ង យា៉ ងញ្នាះ

និ មិែថ

តាំ ង ញ្ៅនឹ ង ែក ល់ ឥែមានក្ញ្លមើ ក្

សំ ពែ់ ក្មភ លមានពណ៌លក្េម

ឯបដិ ភារ-

ោក្់ ដូ ចជាក្ំ ណ្ដែ់

តដលញ្រែមក ល់ ទ្ុ ក្ឰដ៏ អាកាស

ឬោក្់ ដូ ចជាផវិ ែជាវិ ការននមាស

ពុ ំញ្នាះោក្់ ដូ ចជាសសរ

មាស តដលញ្រញ្លើ ក្បញ្ឈរញ្ ើ ង ឰដ៏ អាកាស ។
វាទ្ោក្សិ ណ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ

មានលបាថាប ញ្ដើ មផី នឹ ង

ចញ្លមើ នយក្និ មិែថក្ប ុងវាញ្យាក្សិ ណ របផីក្ំណែ់ ចុ ងអំ ញ្ៅក្ឋី ចុ ង
ឫសសី ក្ឋី

តដលញ្សយើ លែឹ មក្ាល

ឬសក្់ របស់ មនុ សសក្ឋី

ញ្មើ លញ្ៅញ្ ើ ញខ្រល់ បក្់ មក្លែូ វ រំញ្ភើ យៗ
ញ្ៅលែង់ ច ញ្នាវះបងឡួ ច

ឬលែង់ លបញ្ោងជញជំង
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តដល

ពុ ំញ្នាះលែូ វ អងគុ យ
កាលញ្បើ ខ្រល់

-៥៨ផ្ចាែ់ ចូ លមក្ោល់ លែូ វកាយបញ្ទ្សលែង់ ណ្ដ

របផី លបុ ង សាយ រែី

ទ្ុ ក្ថា ខ្រល់ បក្់ មក្លែូ វ លែង់ ញ្នះ ញ្េើ យបរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្
ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា

“វាញ្យា

វាញ្យា

ខ្រល់ ៗ”

ដូ ញ្ចប ះ

ដរាបដល់

ឧរគ េនិ មិែថ និ ង បដិ ភារនិ មិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
ក្ប ុ ង វាញ្យាក្សិ ណញ្នះ
ញ័ រ

ឧរគ េនិ មិែថ លបាក្ដញ្ ើ ង លទ្ង់

ោក្់ ដូ ចជាសំ ណុំ ចំ ោ យននបាយាស

នឹ ង ោក្់ ចុ ះមក្អំ ពី ច គ្ក ន

ឯបដិ ភារនិ មិ ែថ

តដលញ្ទ្ើ ប
សង ប់ ឥែមាន

ក្ញ្លមើ ក្ញ្ ើ យ ។
នី ល ក្សិ ណ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរ
និ មិែថ ក្ប ុ ង នី ល ក្សិ ណ

មានលបាថាប ញ្ដើ មផី នឹ ង ចញ្លមើ នយក្
របផី យក្ផ្ចាក ញ្ឈើ តដលមានពណ៌ ញ្ខ្ៀវ

មក្ោក្់ ឲរញ្ពញក្ប ុ ង លបអប់ ជាញ្ដើ ម

ញ្ធឝើ ឲរញ្ពញញ្សយើ លែឹ ម

ក្ណ្ដ
ឋ ប់ មាែ់ ញ្េើ យចងឲរញ្សយើ ដូ ចជានផធ សគ រ ពុ ំ ញ្នាះនឹ ង យក្វែទ ុ
អឝី ក្៏ បានឲរតែមានពណ៌ ញ្ខ្ៀវ
ជញជំ ង ជាញ្ដើ ម

ញ្ទ្ធះនឹ ង យក្ញ្ៅញ្សៀែទ្ុ ក្ញ្ៅ

ញ្ធឝើ ជាក្សិ ណក្៏ បាន

ញ្ោយពណ៌ ឯញ្ទ្ៀែញ្ផសងៗ

ក្ុ ំ ឲរតែោយ ំ

ញ្េើ យបរិ ក្ មយ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា
58

-៥៩“នី លំ

នី លំ

ញ្ខ្ៀវៗ”

ដូ ញ្ចប ះ

ដរាបដល់ ឧរគ េនិ មិែថ

និ ង

បដិ ភារនិ មិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
ក្ប ុ ង នី ល ក្សិ ណញ្នះឧរគ េនិ មិែថ
ញ្ៅមានទ្លមង់ ញ្ក្សរ
ភារនិ មិែថ

តាំ ង ញ្ ើ ង លបាក្ដ

ទ្ងនិ ងចញ្នាវះននលែបក្ជាញ្ដើ ម

ឯបដិ -

លបាក្ដោក្់ ដូ ចជាផវិ ែជាវិ ការននតក្វមណី មាន

ពណ៌ ញ្ខ្ៀវញ្លចញ្ចញមក្អំ ពី មណឍ លននក្សិ ណ

ញ្ៅតាំ ង ញ្ៅ

ឰដ៏ អាកាស ។
បី េ ក្សិ ណ -ទ្ោហិ េ ក្សិ ណ -ឱទាេក្សិ ណ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរ
និ មិែថ ក្ប ុ ង បី ែក្សិ ណក្ឋី

មានលបាថាប ញ្ដើ មផី នឹ ង ចញ្លមើ នយក្

ញ្ោេិ ែក្សិ ណក្ឋី

ឱទ្ធែក្សិ ណក្ឋី

របផី យក្ផ្ចាក ញ្ឈើ ជាញ្ដើ មមក្ញ្ធឝើ ជាមណឍ លក្សិ ណ

ដូ ចន័ យ

តដលញ្ោលមក្ញ្េើ យក្ប ុ ង នី ល ក្សិ ណ តបវ ក្គ្នបតែពណ៌ រឺ បី ែក្សិ ណពណ៌ ញ្លឿង
ក្សិ ណពណ៌ស

ញ្ោេិ ែក្សិ ណពណ៌ លក្េម

ឱទ្ធែ-

ញ្េើ យលែូ វ បរិ ក្ មយ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ តាមញ្្យះ

របស់ ក្សិ ណញ្នាះៗ ថា “បី ែក្ំ បី ែក្ំ ញ្លឿងៗ, ញ្ោេិ ែក្ំ
ញ្ោេិ ែក្ំ លក្េមៗ ឱទ្ធែំ ឱទ្ធែំ សៗ ដូ ញ្ចប ះ ដរាបដល់
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-៦០ឧរគ េនិ មិែថ និ ង បដិ ភារនិ មិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង
យា៉ ងញ្នះញ្ទ្ៀែក្៏ ដូ ចគ្នបនឹ ង នី ល ក្សិ ណ
និ មិែថ

រឺ ក្ប ុ ង បី ែក្សិ ណ

សូ មផី និ មិែថ ទ្ធំ ង

២

តបវ ក្គ្នបខ្វះ តែបដិ ភារ-

បដិ ភារនិ មិ ែថ តាំ ង ញ្ ើ ង លបាក្ដដូ ច

ផវិ ែជាវិ ការននតក្វមណី មានពណ៌ ញ្លឿង

ក្ប ុ ង ញ្ោេិ ែក្សិ ណ

ដូ ចផវិ ែជាវិ ការននតក្វមណី មានពណ៌ លក្េម

ឯក្ប ុ ង ឱទ្ធែ-

ក្សិ ណដូ ចផវិ ែជាវិ ការននតក្វមណី មានពណ៌ ស ។
អាទ្ោក្ក្សិ ណ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរ
និ មិែថ ក្ប ុ ង អាញ្ោក្ក្សិ ណ
លពះចគនធ

មានលបាថាប ញ្ដើ មផី នឹ ង ចញ្លមើ នយក្
របផី ក្ំ ណ ែ់ យក្ពនវឺ លពះអាទ្ិ ែរឬ

តដលចាំ ង ឆវ ុះចូ លញ្ៅតាំ ង ញ្ៅជាមណឍ លឰដ៏ ជញជំ ង

ឬចាំ ង ឆវ ុះ តាមចញ្នាវះសំ ណុំសវឹ ក្ញ្ឈើ
តផនដី

មក្តាំ ង ញ្ៅជាមណឍ លញ្លើ

ពុ ំញ្នាះរបផី យក្ក្ឡ មមក្ញ្ចាះទ្មវ ុះ ឲរមានលបញ្ោងយា៉ ង

មូ ល ឧជលបទ្ី បោក្់ ចុ ះញ្ៅក្ប ុ ង ញ្នាះលរបមាែ់ ឲរជិ ែ នាំ យក្ញ្ៅ
ោក្់ តបរមុ ខ្ផធ ប់ ញ្ៅខាងជញជំ ង

កាលញ្បើ ពនវឺ លបទ្ី បញ្នាះចាំ ង

ឆវ ុះ ជាមណឍ លមូ លជាប់ ញ្ៅនឹ ង ជញជំ ង

ញ្េើ យរបផី ក្ំ ណ ែ់

បរិ ក្ មយ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា “អាញ្ោញ្កា អាញ្ោញ្កា ពនវឺ ៗ ” ដូ ញ្ចប ះ
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-៦១ដរាបដល់ និ មិែថ ទ្ធំ ង ពី រញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
ក្ប ុ ង អាញ្ោក្ក្សិ ណញ្នះ

ឧរគ េនិ មិែថ

លបាក្ដដូ ចជាមណឍ លននពនវឺ

ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង

តដលតាំ ង ញ្ ើ ង ជាលបលក្ែី ឰដ៏

ជញជំ ង ឬញ្លើ តផនដី តាមទ្ំ នងននក្សិ ណ
លបាក្ដដូ ចជាពនវឺ តាំង ញ្ ើ ង ជាដុ ើ យា៉ ងលកាស់

ឯបដិ ភារនិ មិ ែថ
ញ្េើ យថាវ វិ ញ្សស

ោក្់ ដូ ចជាពនវឺ តដលផាយញ្ចញអំ ពី ស រី រកាយ

ននលពះមាន-

លពះភារមានពាម ១ ជាលបមាណ ។
អាកាសក្សិ ណ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរ
និ មិែថ ក្ប ុ ង អាកាសក្សិ ណ
តសផក្

មានលបាថាប ញ្ដើ មផី នឹ ង ចញ្លមើ នយក្
របផី ញ្ចាះជញជំ ង ក្៏ បាន

ឬក្ំ ណ្ដ ែ់ ក្ញ្នធ ល ជាញ្ដើ មក្៏ បាន

ឲរមានលបញ្ោងមូ លទ្ំ េំ ទ្ទ្ឹ ង

ក្ំ ណ្ដ ែ់

ញ្ធឝើ ជាវង់ ក្សិ ណ

១ ចំ អា ម ៤

ធាបប់

ញ្េើ យ

សមវឹ ងយក្អាកាសតាមចញ្នាវះលបញ្ោងញ្នាះ មក្ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្
ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា

“អាកាញ្សា

អាកាញ្សា

ទ្ញ្ទ្ៗ”

ដូ ញ្ចប ះ

ដរាប

ដល់ និ មិែថ ទ្ធំ ង ពី រញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
ក្ប ុ ង អាកាសក្សិ ណញ្នះ

ឧរគ េនិ មិែថ តាំ ង ញ្ ើ ង ជាវង់
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-៦២អាកាស

ញ្ៅជាប់ ញ្ោយទ្លមង់ រ បស់ ក្សិ ណ

ដូ ចជាចញ្នាវះលបញ្ោងរបស់ ក្សិ ណ
ជញជំ ង ជាញ្ដើ ម

រឺ លបាក្ដ

លពមទ្ធំ ង ទ្ី បំ ផុ ែនន

តែញ្បើ លពះញ្យារី នឹ ង ចញ្លមើ នពលងី ក្ ឲរធំ ញ្ ើ ង

ញ្ទ្ៀែពុ ំបា ន

ឯបដិ ភារនិ មិែថ តាំ ង ញ្ ើ ង លបាក្ដដូ ចជាមណឍ ល

ននអាកាស មិ នមានទ្ី បំ ផុ ែរបស់ ជញជំ ងជាញ្ដើ មញ្ ើ យ ញ្េើ យ
លពះញ្យារី នឹ ង ចញ្លមើ នពលងី ក្ ឲរធំ ញ្ ើ ង ញ្ទ្ៀែក្៏ ធំ ញ្ ើ ង បាន ។
ក្សិ ណ ១០ ចប់

អសុ ភ្រដមដ្ឋា ន ១០
ឧទធុ មាេក្អសុ េ

បនាធ ប់ មក្អំ ពី ក្ សិ ណទ្ធំ ង
ក្មយ ោឌ នទ្ធំ ង

១០

១០

ែញ្ៅញ្ទ្ៀែ

នឹ ង ពណ៌ នានូ វ អសុ ភ-

តែនឹ ង ញ្ោលនូ វ ឧទ្ន ុ មា ែក្-

អសុ ភជាមុ ន ។
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរ

មានលបាថាប ញ្ដើ មផី នឹ ង ចញ្លមើ នយក្

និ មិែថ ក្ប ុ ង ឧទ្ន ុ មា ែក្អសុ ភ របផី ចូ លញ្ៅកាន់ សំ ណ្ដក្់ ក្លាណមិ ែថ ដូ ចន័ យតដលញ្ោលមក្ក្ប ុ ង ខាងញ្ដើ ម

ញ្រៀនយក្នូ វ វិ ធី ញ្ដើ រ

ញ្ៅកាន់ អសុ ភនិ មិែថ វិ ធី ក្ំ ណែ់ នូ វនិ មិែថ ជិ ែ ខាង
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វិ ធី កាន់ យក្

-៦៣នូ វ និ មិែថ វិ ធី ពិ ចារណ្ដតាមផវ ូ វ តដលញ្ដើ រញ្ៅញ្ដើ រមក្ រេូ ែដល់
អបផនាវិ ធី ជាទ្ី បំ ផុ ែ

ញ្ចញញ្ៅញ្ៅក្ប ុ ង ទ្ី ញ្សនាសនៈដ៏ សមរួ រ

ដល់ សមាធិ ភាវនាញ្េើ យសនសឹមតសឝ ងរក្អសុ ភនិ មិែថនិ ងចញ្លមើ ន ។
លែង់ តដលថា

ញ្រៀនយក្នូ វ វិ ធី ញ្ដើ រញ្ៅកាន់ អសុ ភនិ មិែថ

ញ្នាះដូ ចញ្មឋ ច?
លែូ វ ញ្រៀនឲរដឹ ងថា
រូ បអសុ ភែមក ល់ ញ្ៅ

មុ នតដលនឹ ង ញ្ដើ រញ្ៅកាន់ ក្តនវ ង តដល
លែូ វ លបាប់ ដល់ ញ្ោក្តដលជាសងឃញ្ែទ រជា

មុ នសនសឹ មញ្ដើ រញ្ចញញ្ៅ មិ នលែូ វ ញ្ៅ ២ ឬ ៣ រូ ប លែូ វ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង
ចិ ែថ នូ វ មូ លក្មយ ោឌ នជានិ ចច

លែូ វ កាន់ ញ្ឈើ លចែ់ ញ្ដើ រញ្ៅ

ការោរនូ វ អនថ រា យមានតឆក ជាញ្ដើ ម

ញ្ដើ មផី

លែូ វ ញ្ដើ រលបុ ង សាយ រែី សលងួ ម

ឥគនធិ យទ្ធំ ង ៦ លែូ វ ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងទ្ិ ស ដឹ ងទ្ធឝ រ ដឹ ងផវ ូ វ តដល
ខ្វួ ន ញ្ចញញ្ដើ រញ្ៅ
វែទ ុ អឝី

លែូ វ ឲរដឹ ងខាងញ្ឆឝ ងខាងសាឋំ

ញ្ៅទ្ី ណ្ដមាន

មិ នលែូ វ ញ្ដើ រចូ លញ្ៅកាន់ អសុ ភអំ ពី ខា ងញ្លកាមខ្រល់

លែង់ តដលថា

។

ញ្រៀនយក្នូ វ វិ ធី ក្ំ ណ ែ់ និ មិែថ ជិ ែ ខាងញ្នាះ

ដូ ចញ្មឋ ច ។
លែូ វ ញ្រៀនឲរដឹ ងថា ញ្ពលតដលចូ លញ្ៅដល់ រូ បអសុ ភញ្េើ យ
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-៦៤មិ នលែូ វ សមវឹ ងញ្មើ លរូ បអសុ ភជាដមផូ ង ញ្ ើ យ

លែូ វ ក្ំ ណ ែ់ រក្

ទ្ិ សតដលសមវឹ ងញ្មើ លញ្ៅញ្ ើ ញអសុ ភលបាក្ដ

លែូ វ ឈរញ្ៅ

ក្ប ុ ង ទ្ី ជាចញ្នាវះមិ នជាខាងញ្លកាមខ្រល់ ខាងញ្លើ ខ្រល់
ឆ្ងងយញ្ពក្

ជិ ែ ញ្ពក្

មិ នតបរខាងក្ាលញ្ពក្

ញ្ជើ ង ញ្ពក្

លែូ វ ក្ំ ណ ែ់ ទ្ី ជុ ើ វិ ញឲរដឹ ងថា

មិ ន
តបរខាងចុ ង

ខាងណ្ដមានវែទ ុអឝី

ែយ ឬ ដើ បូក្ជាញ្ដើ ម ធំ ឬ ែូ ច ខ្ភ ស់ ឬ ទ្ធប ជាមុ ន លែូ វ
ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ងចិ ែថ នូ វវែទ ុ ជិែ ខាងតផឡ បជាមួ យនឹ ង ែួ អសុ ភថា “ញ្នះែយ
ញ្នះអសុ ភ” ជាញ្ដើ ម ។
លែង់ តដលថា

ញ្រៀនយក្នូ វ វិ ធី កាន់ យក្នូ វ និ មិ ែថ ញ្នាះ

ដូ ច

ញ្មឋ ច?
លែូ វ ញ្រៀនឲរដឹ ង នូ វ វិ ធី កាន់ យក្នូ វ និ មិែថ ញ្ោយអាការ ១១
យា៉ ងរឺ ៖
១-

វណតញ្តា

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា

“ញ្នះជាសរី រៈរបស់

មនុ សស សមផុ រស ឬញ្មយ ជាញ្ដើ ម” ។
២-

លិ ងគ ញ្តា

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា

មនុ សសសទិ ែញ្ៅក្ប ុ ង បឋមវ័ យ

មជឈិ មវ័ យ
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“ញ្នះជាសរី រៈរបស់
ឬបចឆិ មវ័ យ ” ។

-៦៥៣-

សណ្ដ
ឌ នញ្តា

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា

“ញ្នះជាសណ្ដ
ឌ ន

ក្ាល ឬ សណ្ដ
ឌ នក្ជាញ្ដើ ម” ។
៤-

ទ្ិ សញ្តា

ទ្ិ សខាងញ្លកាម

ក្ប ុ ង សរី រៈញ្នះតាំ ង អំ ពី ផិច ែចុ ះញ្ៅចាែ់ ជា

អំ ពី ផិច ែញ្ ើ ង ញ្លើ

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា

ចាែ់ ជាទ្ិ សខាងញ្លើ

លែូ វ

“ញ្នះជាទ្ិ សខាងញ្លកាមញ្នះជាទ្ិ សខាងញ្លើ ”

ឬក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា

“អញឈរញ្ៅក្ប ុ ងទ្ិ សញ្នះ

អសុ ភញ្ៅ

ក្ប ុ ង ទ្ិ សញ្នះ” ។
៥-

ឱកាសញ្តា

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា

“នដញ្ៅក្ប ុ ង ឱកាស

ញ្នះ ញ្ជើ ង ញ្ៅក្ប ុ ង ឱកាសញ្នះ” ជាញ្ដើ ម ឬក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា “អញ
ឈរញ្ៅក្ប ុ ង ឱកាសញ្នះ អសុ ភញ្ៅក្ប ុ ង ឱកាសញ្នះ” ។
៦-

បរិ ញ្ចឆ ទ្ញ្តា

ញ្លកាមលែឹ មបាទ្ញ្ជើ ង

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា
ខាងញ្លើ លែឹ មចុ ងសក្់

“សរី រៈញ្នះ

ខាង

ជុ ើ វិ ញ លែឹ មតសផក្

ក្ប ុ ង ចញ្នាវះញ្នះញ្ពញញ្ោយសាក្អសុ ភៈ ៣២ លបការ” ឬក្ំ ណ ែ់
ឲរដឹ ងថា “នដលែឹ មញ្នះញ្ជើ ង លែឹ មញ្នះ” ជាញ្ដើ ម ។
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-៦៦៧-

សននិ ញ្តា

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងទ្ី ែននសរី រៈ

៨-

វិ វរញ្តា

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងទ្ី ចញ្នាវះ

ទ្ធំ ង ១៨០ (១)

របស់ អសុ ភមាន

ចញ្នាវះនដចញ្នាវះញ្ជើ ង ចញ្នាវះញ្ោះជាញ្ដើ ម ។
៩-

និ នបញ្តា

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងទ្ី ទ្ំ នាបក្ប ុ ង សរី រៈ

អសុ ភមានរញ្ដ
ឋ តភប ក្និ ង ក្ប ុ ង មាែ់ ជាញ្ដើ ម

របស់

ឬក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា

“អញឈរញ្ៅក្ប ុ ង ទ្ី ទ្ំ នាប ឯអសុ ភសទិ ែញ្ៅក្ប ុ ង ទ្ី ទ្ួ ល” ។
១០-

ឧនប ែញ្តា

អសុ ភ

ក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងទ្ី ខ្ភ ស់ ក្ប ុ ង សរី រៈរបស់

មានជងគ ង់ និ ង លទ្ូ ង ជាញ្ដើ ម

ឬក្ំ ណ ែ់ ឲរដឹ ងថា

“អញឈរញ្ៅក្ប ុ ង ទ្ី ខ្ភ ស់ ឯអសុ ភសទិ ែញ្ៅក្ប ុង ទ្ី ទ្ំ នាប” ។
១១-

សមនថ ញ្តា

លែូ វ បញ្ជ ូ ន ញាណឲរលបលពឹ ែថ ញ្ៅ

សពឝ ក្បុ ងសរី រៈរបស់ អសុ ភទ្ធំ ង មូ ល
លបាក្ដ

ញ្បើ លែង់ ណ្ដ តាំ ង ញ្ ើ ង

សនសឹ មក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ លែង់ ញ្ណ្ដះ ។

លែង់ តដលថាញ្រៀនយក្នូ វ វិ ធី ពិ ចារណ្ដ

តាមផវ ូ វ តដលញ្ដើ រ

ញ្ៅញ្ដើ រមក្ញ្នាះដូ ចញ្មឋ ច?
១-

ទ្ីត្

១៨០

ក្ោរមិនបានរាល់ចន
ំ ន
ួ ក្គល់ោង
ំ អ្ស់ទ្ុររនង
ុ ទ្ីក្នេះ

ក្ោររាល់ប្ត្

ទ្ីត្ំំ ១៤ គឺ រនុងន ស្ដៅ ំ ៣ ក្កាង ៣ ក្ជើងស្ដៅ ំ ៣ ក្កាង ៣ រ ១ ចក្ងកេះ ១ ទ្ីត្រនុង
ន ស្ដៅ ំ ៣ ក្ េះគឺ ក្ត្ង់ស្ដម ១ នុំ ១ រន ១ ខាងក្កាងរ៏ ូចោន ។ ទ្ីត្រនុងក្ជើងស្ដៅ ំ ៣ ក្ េះ
គឺ ក្ត្ង់ក្ត្ោរ ១ ជងគង់ ១ រក្ជើង ១ ខាងក្កាងរ៏ ូចោន ។
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-៦៧ក្ប ុ ង វិ ធី ពិ ចារណ្ដតាមផវ ូ វ

តដលញ្ដើ រញ្ៅនិ ង ញ្ដើ រមក្ញ្នាះ

លែង់ វិ ធី ពិ ចារណ្ដតាមផវ ូ វ តដលញ្ដើ រញ្ៅ បានញ្ោលមក្ញ្េើ យក្ប ុ ង
វិ ធី ញ្ដើ រញ្ៅកាន់ អសុ ភនិ មិែថ ខាងញ្ដើ ម នឹ ង ញ្ោលតែវិ ធី ពិ ចារណ្ដ
តាមផវ ូវតដលញ្ដើ រមក្
រឺ

ក្៏ ឯវិ ធីពិ ចារណ្ដតាមផវ ូវតដលញ្ដើ រមក្ញ្នាះ

កាលញ្បើ លពះញ្យារី បានកាន់ យក្នូ វ និ មិ ែថ ញ្ោយលបនពញ្េើ យ

តែមិ នទ្ធន់ បានសញ្លមចក្ិ ចច ដល់ ទ្ី បំ ផុ ែរបស់ ភាវនា
លែ

ប់ មក្កាន់ ទ្ី ញ្សនាសនៈវិ ញ

លែូ វ ែយ

ក្ប ុ ង ញ្ពលតដលញ្ដើ រមក្ញ្នាះ

លែូ វ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ នូ វក្មយ ោឌ នញ្នាះជាដរាប លែូ វ ញ្ដើ រលបុ ង សាយ រែី
សលងួ មឥគនធិ យទ្ធំ ង
លែូ វ ក្ំ ណ ែ់ ផវ ូវ

៦

ញ្ពលតដលញ្ចញចាក្នលពសយ សានមក្

ក្ំ ណ ែ់ ទ្ិ ស

ដូ ចកាលតដលញ្ដើ រចូ លញ្ៅ

ក្ំ ណ ែ់ វែទ ុ ជិ ែ ខាងឲរសពឝ លរប់
លុ ះមក្ដល់ ទ្ី ញ្សនាសនៈញ្េើ យ

ញ្បើ នឹ ង ចគងក មក្ឋី នឹ ង អងគុ យក្ឋី លែូ វ អធិ ោឌ នទ្ី ចគងក មណ៍ តាក្់ តែង
ទ្ី អងគុ យឲរតបរមុ ខ្ញ្ឆ្ងភះញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលអសុ ភែមក ល់ ញ្ៅ ញ្េើ យ
លែូវពិ ចារណ្ដបញ្ជ ូនចិ ែថ នឹ ក្ញ្ៅរក្អសុ ភតដលខ្វួនចញ្លមើ នញ្នាះ
វិ ធី តដលនឹ ង ក្ំ ណ ែ់ នូ វនិ មិែថ ជិ ែ ខាងជាញ្ដើ មញ្នះ
លបញ្យាជន៍ យា៉ ងណ្ដខ្វះ ។
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។
មាន

-៦៨វិ ធី ក្ំ ណែ់ និ មិែថ ជិ ែ ខាង

នឹ ង មិ នវញ្ងឝ ង ញ្ភវ ចសាយ រែី ក្ប ុ ង

ញ្ពលតដលអសុ ភសតមឋ ងនូ វ អាការរួ រសញ្មផើ ម ។
វិ ធី កាន់ យក្នូ វ និ មិែថ ញ្ោយអាការ

១១

យា៉ ង

ចងញ្លក្ៀក្ទ្ុ ក្នូ វ ក្មយ ោឌ នឲរជាបចច័ យដល់ ឧរគ េនិ មិែថ
ភារនិ មិែថ

និ ង អបផនា្ន

ញ្ដើ មផី នឹ ង
បដិ -

ដរាបដល់ អរេែថ ផលជាទ្ី

បំ ផុ ែ ញ្បើ ចញ្លមើ ននូ វ វិ បសសនាែញ្ៅញ្ទ្ៀែ ។
វិ ធី ពិ ចារណ្ដតាមផវ ូ វ តដលញ្ដើ រញ្ៅនិ ង ញ្ដើ រមក្
វិ ែីរបស់ ក្មយ ោឌ ន

ឲរសញ្លមចក្ប ុ ង ញ្ពលតដលលពះញ្យារី ចញ្លមើ ន

បាននូ វ ឧរគ េនិ មិែថ លែ
ញ្នាះវិ នា សបាែ់ ញ្ៅ
ក្៏ នឹ ង លែ

ញ្ដើ មផី ញាុំ ង

ប់ ញ្ៅកាន់ ទ្ី ញ្សនាសនៈវិ ញ ញ្បើ និ មិ ែថ

ញ្េើ យលពះញ្យារី រឭក្សាតាមលំ អានញ្នាះ

ប់ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង វិ ញ ។

កាលលពះញ្យារី

បានញ្រៀនយក្នូ វ វិ ធី ទ្ធំង ពួ ង ដូ ចញ្ោល

មក្ញ្នះ ក្ប ុ ង សំ ណ្ដក្់ ននក្លាណមិ ែថ សពឝ លរប់ ញ្េើ យ ញ្បើ ញ្ ើ ញ
ឬឮដើ ណឹ ងថា

អសុ ភតដលញ្េើ មញ្ោរពងញ្ ើ ង មានញ្ៅក្ប ុ ង ទ្ី

ណ្ដ ក្៏ របផី ញ្ដើ រញ្ៅកាន់ ទ្ី ញ្នាះ លបលពឹ ែថ តាមលំ អានតដលញ្ោល
មក្ លុ ះញ្ៅដល់ ញ្េើ យលែូ វ ចញ្លមើ នឈរ ឬអងគុ យក្៏ បាន ក្ុ ំ ឲរ
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-៦៩ឆ្ងងយញ្ពក្ ជិ ែ ញ្ពក្ ឲរលយ មតែលក្ញ្ ក្ញ្មើ លញ្ៅអសុ ភញ្ ើ ញ
ចាស់ លែូវ សងឃឹ មថា “អញមុ ខ្ជានឹ ង រួ ច ចាក្សំ សារទ្ុ ក្េ ញ្ោយ
បដិ បទ្ធញ្នះជាពិ ែ ”

លែូ វ សមាគល់ នូ វអសុ ភោក្់ ដូ ចជាដួ ងតក្វ

លែូ វ តាំ ង ញ្សចក្ឋី ញ្គ្នរពឲរណ្ដស់
ណ្ដស់

លែូ វ មានញ្សចក្ឋី ញ្ពញចិ ែថ ឲរ

លែូ វ ចងញ្លក្ៀក្ចិ ែថ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង អារមយ ណ៍ ញ្នាះ

តភប ក្សមវឹ ងញ្មើ លក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ងចិ ែថ ថា
ក្ូ លំ

ឧទ្ន ុ មាែក្ំ

មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើ មៗ”

បដិ ក្ូ លំ

ញ្េើ យញ្បើ ក្

“ឧទ្ន ុមាែក្ំ

បដិ -

អសុ ភញ្េើ មញ្ោរពងញ្ ើ ង

ញ្េើ យញ្ធយ ចតភប ក្នឹ ក្ រំពឹ ង ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង

ចិ ែថ ដូ ចតដល ដល់ ១ រយចប់ ក្ឋី ១ ោន់ ចប់ ក្ឋី ដរាបដល់ កាន់
យក្នូ វ និ មិែថ បានញ្ោយលឡ
ក្៏ ញ្ ើ ញ

ឧរគ េនិ មិែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង

ញ្ធយ ចតភប ក្ចុ ះញ្ៅវិ ញ ក្៏ ញ្ ើ ញដូ ចគ្នប

អំ ពី ទ្ី ញ្នាះញ្ៅកាន់ ទ្ី ញ្សនាសនៈរបស់ ខ្វួ ន វិ ញ

ញ្បើ ក្តភប ក្

លុ ះញ្ចញចាក្
ក្៏ លែូ វ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង

ចិ ែថ ឲរញ្រឿយៗ លុ ះលតាតែបដិ ភារនិ មិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ។
ឧរគ េនិ មិែថ

ក្ប ុ ង ឧទ្ន ុ មា ែក្អសុ ភញ្នះ

តាំ ង ញ្ ើ ង មាន

ទ្ំ នងតបវ ក្ មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើ ម សតមឋ ងអាការរួ រឲរញ្សផើ ម ឯបដិ ភារនិ មិែថ

លបាក្ដញ្ ើ ង ោក្់ ដូ ចជាបុ រសមានអវយវៈ ែូ ចធំ យា៉ ង
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-៧០ញ្ថាវ សបរិ ញ្ភារតឆឡ ែញ្េើ យញ្ដក្ញ្ៅ

លំ ោប់ ញ្នាះនី វ រណធម៌

និ ង ក្ិ ញ្លសរបស់ លពះញ្យារី អងគ ញ្នាះ ក្៏ ញ្លទ្ធមសង ប់ ញ្ៅ ជាលំ ោប់
ចិ ែថ ញ្សាែក្៏ ែមក ល់ ញ្ៅមាំ ញ្ោយឧបចារសមាធិ

កាលញ្បើ លពះ

ញ្យារី ញ្សពនូ វ និ មិែថ ញ្នាះជាញ្រឿយៗ

ពុ ំ បា នលះបង់ ពាយាមក្៏

នឹ ង បានសញ្លមចដល់ អបផនា្ន

តែក្ប ុ ង ក្មយ ោឌ នញ្នះមាន

អំ ណ្ដចឲរសញ្លមចបានតែលែឹ មបឋមជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

មិ នមាន

អំ ណ្ដច ឲរសញ្លមចដល់ អបផនា្នជាន់ ញ្លើ ញ្ទ្ៀែបានញ្ ើ យ
ញ្ទ្ធះបី អសុ ភទ្ធំ ង ៩ ខាងចុ ង ក្៏ ដូ ចគ្នប ។
វន
ិ ី ល ក្អសុ េ

បនាធ ប់ មក្អំ ពី ឧទ្ន ុ មា ែក្អសុ ភ

នឹ ង ពណ៌ នាក្ប ុ ង អសុ ភ

ទ្ធំ ង ៩ ខាងចុ ងែញ្ៅ ។
ក្៏ ក្ប ុ ង អសុ ភទ្ធំ ង

៩

ញ្នះ

មានវិ ធី ទ្ធំ ងពួ ង ដូ ចគ្នបនឹ ង ឧទ្ន ុ -

មាែក្អសុ ភញ្សធើ រតែនឹ ង ទ្ធំ ង អស់ ញ្ៅមានញ្សចក្ឋី តដលតបវ ក្គ្នប
ញ្នាះបនថិ ច បនថ ួ ច ញ្េែុ ញ្នាះនឹ ង ពណ៌ នាតែញ្សចក្ឋី ណ្ដតដលតបវ ក្
គ្នបប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

ឯញ្សចក្ឋី ឯញ្ទ្ៀែរបផី លជាបតាមន័ យ តដលញ្ោល

មក្ក្ប ុ ង ឧទ្ន ុ មា ែក្អសុ ភឯញ្ណ្ដះចុ ះ ។
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-៧១តែក្ប ុ ង អសុ ភទ្ធំ ង ៩ ញ្នះ នឹ ង ញ្ោលនូ វ វិ នី ល ក្អសុ ភជា
មុ ន ញ្េើ យញ្ទ្ើ បពណ៌ នានូ វ អសុ ភដ៏ ញ្សសែញ្រៀងញ្ៅ ។
ក្៏ ក្ប ុ ង វិ នី ល ក្អសុ ភញ្នះ
ចិ ែថ ថា

“វិ នីលក្ំ

លែូ វ បរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង

បដិ ក្ូ លំ

វិ នីលក្ំ

បដិ ក្ូ លំ

អសុ ភញ្េើ ម

មានពណ៌ ញ្ខ្ៀវ មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើ មៗ” ។
ឧរគ េនិ មិែថ ក្ប ុ ង វិ នី លក្អសុ ភញ្នះ
ពណ៌ ពោលៗ

ញ្ោយញ្លចើ ន

លបាក្ដញ្ ើ ង

ឯបដិ ភារនិ មិែថ

តាមពណ៌ តដលផាយញ្ ើ ង ញ្លចើ ន

ញ្ៅមាន

លបាក្ដញ្ ើ ង

ពណ៌ លក្េម-ស-ញ្ខ្ៀវ

ពណ៌ ណ្ដមួ យផាយញ្ ើ ង ញ្លចើ ន ក្៏ លបាក្ដដូ ញ្ចាបះ ។
វ បុ
ិ ព្វ ក្ អសុ េ

ក្ប ុ ង វិ បុពឝ ក្ អសុ ភញ្នះ
“វិ បុពឝ ក្ំ

បដិ ក្ូ លំ

លែូ វ បរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ងចិ ែថ ថា

វិ បុពឝ ក្ំ

បដិ ក្ូ លំ

អសុ ភញ្េើ មមានខ្ធុះ

េូ រញ្ៅខាងញ្លើ ខាងញ្លកាម មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើ មៗ” ។
ឧរគ េនិ មិែថ
ខ្ធុះ ក្ំ ពុ ង េូ រញ្ចញ

ក្ប ុ ង វិ បុពឝ ក្ អសុ ភញ្នះ
ឯបដិ ភារនិ មិែថ

ញ្លជៀបមិ នមានក្ញ្លមើ ក្ ។
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លបាក្ដញ្ ើ ង ដូ ច
លបាក្ដញ្ ើ ង លទ្ង់ សង ប់

-៧២វ ចឆ
ិ ិ ទេ ក្ អសុ េ

ក្៏ ឯវិ ចឆិ ទ្ធ ក្អសុ ភញ្នះ

តែងមានញ្ៅក្ប ុ ង មណឍ លននទ្ី ចមាំ ង

ក្ប ុ ង ដងនលពតដលញ្ចារតែងញ្ៅអាលស័ យ

ក្ប ុ ង ទ្ី តដលពិ ល ដ

មនុ សសញ្ទ្ធស

ឬក្ប ុ ង នលពតដលជាទ្ី លំ ញ្ៅននសែឝ សាោវមាន

សី េៈជាញ្ដើ ម

ញ្េែុ ញ្នាះ

លបញ្ទ្សណ្ដមួ យ

ញ្បើ លពះញ្យារី តសឝ ងរក្បានក្ប ុ ង

ញ្េើ យអសុ ភញ្នាះោច់ ញ្ចញលវ ែអំ ពី គ្នប

ឆ្ងងយ

លែូ វ លបមូ លអារមយ ណ៍

ឲរមូ លពិ ចារណ្ដរួ បចូ លជា

មួ យគ្នប

ពុ ំ ញ្នាះនឹ ង ញ្លបើ ញ្រឲរលបមូ ល

ឬនឹ ង លបមូ លខ្វួ ន ឯងឲរ

មូ លគ្នបមក្ញ្ោយញ្ឈើ លចែ់ ជាញ្ដើ មក្៏ បាន

ក្ុ ំ តែចាប់ ោល់

ញ្ោយនដ (១) ញ្េើ យលែូ វ បរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា “វិ ចឆិទ្ធ ក្ំ
បដិ ក្ូ លំ

វិ ចិឆ ទ្ធ ក្ំ

បដិ ក្ូ លំ

អសុ ភតដលញ្រកាែ់ ោច់ ោក្់

ក្ណ្ដ
ឋ លខ្វួ ន មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើ មៗ” ។
ឧរគ េនិ មិែថ

ក្ប ុ ង វិ ចឆិ ទ្ធ ក្អសុ ភញ្នះ

ដូ ចជាោច់ ោក្់ ក្ណ្ដ
ឋ ល

ឯបដិ ភារនិ មិ ែថ

លបាក្ដញ្ ើ ង ោក្់
លបាក្ដដូ ចជា

ញ្ពញបរិ បូរញ្ ើ ង វិ ញ ។
១- ញ្បើ ចាប់ ោល់ ញ្ោយនដឯង នឹ ង ញ្ៅជាសបិ ទ្ន សាបលមិ នញ្ក្ើ ែ សញ្ងឝ រ ។
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-៧៣វ កា
ិ េ យិ េ ក្អសុ េ
ក្ប ុ ង វិ កាេយិ ែក្អសុ ភញ្នះ
ចិ ែថ ថា

“វិ កាេយិ ែក្ំ

តដលសែឝ ក្ញ្ក្រសុី

លែូ វ បរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង

បដិ ក្ូ លំ

វិ កាេយិ ែក្ំ

បដិ ក្ូ លំ

អសុ ភ

មានសំ ណ្ដមរលុ ះរលួ យញ្ផសងៗ

មុ ខ្រួ រ

ឲរញ្ខ្ភើ មៗ” ។
ឧរគ េនិ មិែថ ក្ប ុ ង វិ កាេយិ ែក្អសុ ភញ្នះ

លបាក្ដញ្ ើ ង ញ្ៅ

ដូ ចសាប មតដលសែឝ ក្ញ្ក្រសុី ក្ប ុ ង ទ្ី ញ្នាះៗ

ឯបដិ ភារនិ មិ ែថ

លបាក្ដញ្ ើ ង ញ្ៅញ្ពញបរិ បូ រដូ ចញ្ដើ ម ។
វ ក្េ
ិ ិ េត ក្ អសុ េ
ក្ប ុ ង វិ ក្េិ ែថ ក្អសុ ភញ្នះ

លែូ វ បរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ងចិ ែថ ថា

“វិ ក្េិែថក្ំ បដិ ក្ូ លំ វិ ក្ិេ ែថក្ំ បដិ ក្ូ លំ អសុ ភតដលញ្រកាែ់ ោច់
ញ្ចញពី គ្នបជាក្ំ ណ្ដ ែ់ ៗ រាែ់ រាយញ្ៅញ្ផសងៗ មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើ មៗ” ។
ឧរគ េនិ មិែថ
មានជាចញ្នាវះៗ

ក្ប ុ ង វិ ក្េិ ែថ ក្អសុ ភញ្នះ

លបាក្ដញ្ ើ ង ញ្ៅ

ននអវយវៈតដលលបាក្ដ

ឯបដិ ភារនិ មិ ែថ

លបាក្ដញ្ ើ ង ញ្ពញបរិ បូ រដូ ចញ្ដើ ម ។
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-៧៤ហេវ ក្េ
ិ ិ េត ក្ អសុ េ

ក្ប ុ ង េែវិ ក្េិ ែថ ក្អសុ ភញ្នះ លែូ វ បរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ងចិ ែថ
ថា “េែវិ ក្ិេ ែថក្ំ បដិ ក្ូ លំ េែវិ ក្ិេ ែថ ក្ំ បដិ ក្ូ លំ អសុ ភតដល
ញ្រកាប់ សាប់ មានសាប មសាំ រវាម មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើ មៗ” ។
ឧរគ េនិ មិែថ

ក្ប ុ ង េែវិ ក្េិ ែថ ក្អសុ ភញ្នះ

ញ្ៅមានសាប មមុ ខ្របួ ស

ឯបដិ ភារនិ មិ ែថ

លបាក្ដញ្ ើ ង

លបាក្ដញ្ ើ ង ញ្ពញ

បរិ បូ រដូ ចញ្ដើ ម ។
ទ្ោហិ េ ក្អសុ េ

ក្៏ ឯញ្ោេិ ែក្អសុ ភញ្នះ
មណឍ លននទ្ី ចមាំ ង ជាញ្ដើ ម
អសុ ភ
ញ្ចញ

លពះញ្យារី រតមងតសឝ ងរក្បានក្ប ុ ង
ដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យក្ប ុ ង វិ ចឆិទ្ធ ក្-

តែលែូ វ ចញ្លមើ នបានតែក្ប ុ ង ញ្ពលតដល្មក្ំ ពុ ង េូ រ
អំ ពី មុខ្របួ សតដលញ្រលបោរ

ពុ ំញ្នាះនឹ ង ចញ្លមើ នយក្

និ មិែថ ក្ប ុ ង ្មតដលេូ រញ្ចញអំ ពី មុខ្បូ ស

ឬពក្តដលតបក្

ធាវយជាញ្ដើ ម

ញ្លដអំ ពី អ សុ ភសាវ ប់ ក្៏ បាន

ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា

“ញ្ោេិ ែក្ំ

បដិ ក្ូ លំ

លែូ វ បរិ ក្ មយ ក្ំ ណ ែ់

ញ្ោេិ ែក្ំ

អសុ ភមាន្មេូ រញ្លសាចលសព មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើ មៗ” ។
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បដិ ក្ូ លំ

-៧៥ឧរគ េនិ មិែថ

ក្ប ុ ង ញ្ោេិ ែក្អសុ ភញ្នះ

មានអាការញ័ រដូ ចជាផ្ចាធំ ង សមភ ែ់
បក្់ មក្លែូ វ

លបាក្ដញ្ ើ ង

មានពណ៌ លក្េមតដលខ្រល់

ឯបដិ ភារនិ មិែថ

លបាក្ដញ្ ើ ង មានសភាពសង ប់

មិ នមានក្ញ្លមើ ក្ ។
បុ ឡូវក្ (១) អសុ េ

ក្ប ុ ង បុ

ូ វ ក្អសុ ភញ្នះ

លែូ វ ចញ្លមើ នយក្និ មិែថ ក្ប ុ ង កាល

តដលដងកូ វ ក្ំ ពុ ងេូ រញ្ចញតាមទ្ធឝ រទ្ធំ ង
សរី រអសុ ភញ្នាះ

ឬក្ប ុ ង កាលតដល

រលួ យរញ្បះញ្ចញចាក្គ្នបអស់ ញ្េើ យ

សល់ តែដងកូ វ ផឋ ំ ុ គ្នបជារំ ន រ
ក្៏ បាន

៩

ញ្ៅ

ដូ ចរំ ន របាយលសូ វ សាលី ដូ ញ្ចាបះ

ទ្ុ ក្ណ្ដជាសរី រៈននអសុ ភញ្នាះ

ជាសរី រៈរបស់ តឆក ក្ឋី

ចចក្ក្ឋី មនុ សសក្ឋី ញ្គ្ន លក្បី ដើ រី ញ្សះ ឬពស់ ថាវ ន់ ជាញ្ដើ មក្ឋី
ក្៏ រួ រចញ្លមើ នបានដូ ចគ្នប

លែូ វ បរិ ក្ មយ

“បុ

ូវក្ំ បដិ ក្ូ លំ អសុ ភមានដងកូ វចុ ះេូ រ

ូវក្ំ បដិ ក្ូ លំ បុ

ក្ំ ណ ែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុ ង ចិ ែថ ថា

ញ្ចញតាមទ្ធឝ រទ្ធំ ង ៩ (២) មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើមៗ” ។
១-

“បុ

វុ ក្”

ដូ ញ្ចប ះក្៏ ថាតដរ

។

២-

ញ្បើ អសុ ភញ្នាះញ្ៅសល់ តែរំ នរដងកវូ

លែូវថា “អសុ ភញ្ៅសល់ តែរំ នរដងកវូ ដូ ចដុ ើ បាយននលសូវសាលី ” ដូ ញ្ចប ះវិញ ។
75

-៧៦ឧរគ េនិ មិែថ
លទ្ង់ញ័រ

ក្ប ុងបុ

ឯបដិ ភារនិ មិែថ

ូវក្អសុ ភញ្នះ

លបាក្ដញ្ ើង

លបាក្ដញ្ ើងលទ្ង់សងប់ ដូ ចដុ ើ បាយ

ននលសូវសាលី ។
អដ្ាក្
ិ អសុ េ
ក្៏ ឯអដឌិ ក្អសុ ភញ្នះ
មូ លក្ឋី

ញ្ទ្ធះបី ញ្ៅរង់ជារាងឆឡឹ ងទ្ធំង

លជុះរញ្្គះញ្ចញញ្ៅញ្ោយត ក្ៗអំ ពីគ្នបក្ឋី

ញ្ៅសល់ តែឆឡឹ ង ១ ក្ំណ្ដែ់

២ ក្ំណ្ដែ់

ក្៏ រួ រចញ្លមើ នយក្និ មិែថបានដូ ចគ្នបទ្ធំងអស់
ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ថា

“អដឌិ ក្ំ

សូ មផី

ពុ ក្ផុ យដូ ចញ្មឋ ចក្ឋី
លែូវបរិ ក្មយ ក្ំណែ់ ញ្ធឝើ

បដិ ក្ូលំ អដឌិ ក្ំ បដិ ក្ូលំ

អសុ ភមាន

តែរាងឆឡឹ ងខាចែ់ ខាចយរាែ់ រាយញ្ៅញ្ផសងៗ មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើមៗ” ។
ឧរគ េនិ មិែថក្ប ុងអដឌិ ក្អសុ ភញ្នះ

លបាក្ដញ្ ើង

ញ្ៅមាន

ជាចញ្នាវះៗ ឯបដិ ភារនិ មិែថលបាក្ដញ្ ើងញ្ពញបរិ បូរ(១) ។
១-

និមិត្ក្ត បារ ក្ ើងប្លលក្នេះ

ចំក្ពាេះប្ត្អ្សុ ប្ លសល់ក្ៅប្ត្រាងកអឹងោំងមូល

ក្លើ

អ្សុ ប្ លមានកអឹងខាចត្់ខាចយរាត្់រាយក្ៅក្ទសងៗឬអ្សុ ប្ លសល់ក្ៅប្ត្កអឹង ១ រំណ្ដត្់ ២
រំណ្ដត្់ល៉ាុក្ណ្ដ
ណ េះ

និមិត្ោ
ត ង
ំ

២

យ៉ាង

រ៏ក្បារ ក្ ើងមិនប្លែរអ្ំពីសណ្ដ
ា នរលស់កអឹងក្ោ

ល៉ាុ ម នក្ យ
ើ ។
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-៧៧ន័ យមា៉ងញ្ទ្ៀែថា
ញ្ខ្ភើម

រួ រឲរខាវច

“ឧរគ េនិ មិែថលបាក្ដញ្ ើង
ឯបដិ ភារនិ មិែថលបាក្ដញ្ ើង

រួ រឲរ
រួ រឲរញ្ក្ើ ែ

បី ែិនិ ងញ្សាមនសស” ។
អសុ ភក្មយ ោឌនទ្ធំង

១០

បានដល់ បដិ ភារនិ មិែថ
ទ្ធំង

៥

៥

លពមគ្នបនឹ ងបដិ ភារនិ មិែថ ញ្ក្ើ ែ

ដល់ ឧបចារជាន

ខ្ណៈញ្នាះ

ញ្េើ យអងគ

លពះញ្យារី ក្៏ចូ ល

ញ្េើ យែញ្ៅញ្ទ្ៀែនឹ ងអាចចូ លបានដរាប
តែចូ លបានតែលែឹ មបឋមជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

ណ្ដជាលពះញ្យារី ខ្ស
ំ ្ឝែពាយាម

ញាុំងរុ ណវិ ញ្សស
ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបានញ្ យ
ើ

ទ្ុ ក្

ចញ្លមើ នែញ្ៅញ្ទ្ៀែដូ ចញ្មឋ ច

ក្៏ មិ នអាចនឹ ងចូ លដល់ ្នជាន់ ញ្លើ ញ្ទ្ៀែបាន

ញ្ពញតផនដី ប៉ុញ្ណ្ដ
ត ះ

នី វរណធម៌

ក្៏ លពះញ្យារី អងគញ្នាះលះបង់បាន

ក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ើងផង

ដល់ អបផនា្ន

កាលញ្បើ លពះញ្យារី ចញ្លមើ ន

ក្ប ុងអសុ ភណ្ដមួ យញ្េើ យ

មានកាមចឆ នធ ជាញ្ដើ ម

ជាវិ ក្េមមនបផោន(២)
្នទ្ធំង

ញ្នះ

មិ នអាចនឹ ង

មានទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ និ ងទ្ិ ពឝ ចក្េ ុជាញ្ដើ ម
លគ្នន់ តែញ្ ើ ញរំ នរអសុ ភលបាក្ដញ្ ើង
តែញ្បើ លពះញ្យារី

២- លេះក្ដ្ឋយសងកត្់ទ្ុរមិនឲ្យទុសទុរក្ ើងបាន ។
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ទ្ធញយក្វិ បសសនា

-៧៨មក្ចញ្លមើ នតផឡ បផង

ក្៏ នឹ ងបានសញ្លមចនូ វញ្ោក្ុ ែថរធម៌ ដរាប

ដល់ លពះអរេែថ ជាទ្ី បំ ផុែ ។
អសុភ្រដដ្ឋ
ម ា ន ១០ ចប់
អនុសសតរដ
ដ្ឋ
ម ា ន ១០
ិ
ព្ុ ទាធនុ សសេិ

បនាធប់ មក្អំ ពីអសុ ភក្មយ ោឌនទ្ធំង

១០

នឹ ងពណ៌នានូ វ

អនុ សសែិ ក្មយ ោឌនទ្ធំង ១០ ែញ្ៅញ្ទ្ៀែ តែក្ប ុងអនុ សសែិ ក្មយ ោឌន
ទ្ធំង

១០

ញ្នះ

នឹ ងពណ៌នានូ វពុ ទ្ធននុ សសែិ ជាមុ ន

ញ្េើ យញ្ទ្ើ ប

ពណ៌នានូ វអនុ សសែិ ដ៏ ញ្សសជាលំ ោប់ ែញ្ៅញ្ទ្ៀែ ។
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វពុ ទ្ធននុ សសែិ ក្មយ ោឌន
លពះពុ ទ្ន

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

របផីឲរមានចិ ែថ លជះថាវក្ប ុងរុ ណរបស់

មិ នឲរមានក្ញ្លមើ ក្

ញ្េើ យចូ លញ្ៅរក្ទ្ី តដលសាងែ់

ចាក្អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ

ែមក ល់សាយរែី រឭក្ដល់ រុ ណរបស់

លពះពុ ទ្ន ចាប់ ញ្ដើ មអំ ពី ឥែិ បិ

ញ្សា ភរវា អរេំ ដរាបដល់

ភរវា

ជាទ្ី បំ ផុែ

ពិ ចារណ្ដថា

“ញ្សា

ញ្េើ យលែូវលសង់យក្រុ ណមួ យៗ
ភរវា ឥែិ បិ អរេំ
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មក្រំពឹង

លពះមានលពះភារ

-៧៩អងគញ្នាះលទ្ង់លពះនាមថា

អរេំ

ញ្លោះញ្េែុ ដូ ញ្ចប ះ

ផង(១)

។

។ ល ។ ញ្សា ភរវា ឥែិ បិ ភរវា លពះមានលពះភារអងគញ្នាះ
លទ្ង់លពះនាមថា

ភរវា

ញ្លោះញ្េែុ ដូ ញ្ចប ះផងៗ(២)”

ឲរដឹ ងញ្សចក្ឋី អធិ បាយក្ប ុងរុ ណញ្នាះៗ

ញ្េើ យលែូវ

ឲរបានសពឝ លរប់ ផង

ញ្ោយអំ ណ្ដចតដលលពះញ្យារី នឹក្រឭក្ញ្រឿយៗ

នូ វរុ ណ

ននលពះមានលពះភារតាមន័ យតដលញ្ោលមក្យា៉ងញ្នះ
ញ្នាះចិ ែថ របស់លពះញ្យារី ញ្សាែ

។

សម័ យ

ក្៏ លបាសចាក្រាគ្នទ្ិ ក្ិ ញ្លស

ែមក ល់ញ្ៅលែង់ចំញ្ោះញ្ៅរក្លពះែថារែ

លពមទ្ធំងនី វរណធម៌

ក្៏ ញ្លទ្ធមញ្ៅផង លំ ោប់ ញ្នាះ វិ ែក្ក ៈនិ ងវិ ចារៈ ក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ើងលែិ ះរិ ះ
ពិ ចារណ្ដញ្រឿយៗ នូ វពុ ទ្នរុ ណមាន អរេំ ជាញ្ដើ ម ញ្េើ យបី ែិ
១-

ក្ទ្ង់ក្ពេះ មថា

“អ្រហំ”

ក្ក្ពាេះក្ពេះអ្ងគឆ្ងងយចរសក្ត្ូវគឺរិក្លសោំងពួងទង

ក្ក្ពាេះក្ពេះអ្ងគលំបារ់លង់នូវកាំរលស់សំស្ដរចក្របានទង

ក្ក្ពាេះក្ពេះអ្ងគគួរ ល់សកាករមានលចច័យ

ជាក្ ើមទង ក្ក្ពាេះក្ពេះអ្ងគមិនសមងំក្ំាើបាលរនុងទ្ីស្ដងត្់ទង ។
២ទង

ក្ទ្ង់ក្ពេះ មថា

“ គសទ”

ក្ទ្ង់ប្ចរនូវំមមរត្នៈទង

មរក្ហើយអ្ស់កាលយូរទង

ក្ក្ពាេះក្ពេះអ្ងគមានឥសសរិយយសទង

គួរទ្ទ្ួលនូវលចច័យ

ក្ទ្ង់លំបារ់លង់នូវបាលំម៌មានរាគជាក្ ើមទង

មានបារមីំម៌សនសំ

មានកាយនិងចិត្ច
ត ក្ក្មើនក្ហើយក្ដ្ឋយភាវ ំម៌ ៏ក្ក្ចើនទង

នូវទ្ីលំទុត្នន ពគឺក្ពេះនិពាានទង

ក្ទ្ង់ក្សពនូវអ្រិយគុណក្លើសក្ោរទង

ក្ទ្ង់ ល់

ក្ទ្ក្ទ្ង់នូវលុញ្ស
ា ិ រីទង

ក្ទ្ង់ក្សពនូវទ្ិពាក្ពហម វិហារទង ក្ទ្ង់ខាជរ់ក្ចលនូវ ំក្ណើរប្ លវិលក្រើត្ស្ដែល់រនុងនក្ត្ ពទង ។
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-៨០ញ្ ើងញ្ទ្ៀែ
យា៉ងញ្នះ

ញ្ោយអំ ណ្ដចតដលបី ែិញ្ក្ើ ែញ្ ើងជាបទ្ោឌន
កាយបសសទ្និ និ ងចិ ែថ បសសទ្និ

និ ងសង ប់ ចិ ែថ ក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ

រឺ ញ្សចក្ឋី សងប់ កាយ

បណ្ដ
ឋ លឲរលពះញ្យារី លបាសចាក្

ញ្សចក្ឋី លក្វល់ លក្វាយក្ប ុងកាយនិ ងចិ ែថ

ញ្ោយអំ ណ្ដចតដល

លពះញ្យារី មានញ្សចក្ឋី លក្វល់ លក្វាយសង ប់ រមាងប់

យា៉ងញ្នះញ្េើ យ

សុ ខ្លបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងកាយនិ ងចិ ែថ ក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ើងផង
ចិ ែថ របស់លពះញ្យារី ញ្សាែក្៏ ែមក ល់ញ្ៅមាំ

ញ្ពលញ្នាះ
មានពុ ទ្នរុ ណជា

អារមយ ណ៍

អងគ្នញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ ក្ប ុងខ្ណៈជាមួ យគ្នបញ្រៀងតាម

លំ ោប់ ដូ ញ្ចប ះ

តែក្ប ុងពុ ទ្ធននុ សសែិ ក្មយ ោឌនញ្នះ

ឲរញ្ក្ើ ែបានតែលែឹ មឧបចារជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ
បានដល់ អបផនា្នញ្ ើយ

មានអំ ណ្ដច

មិ នអាចនឹ ងឲរញ្ក្ើ ែ

ញ្លោះរុ ណរបស់លពះសមភ ុទ្នជា

រមមី រភាពនលក្ញ្ពក្

លពះញ្យារី មិ នអាចនឹ ងរឭក្ឲរសពឝ លរប់ ញ្ៅ

បាន

៧

សូ មផីអនុ សសែិ

អានាបានសសែិ ញ្ចញ
បានតែលែឹ មឧបចារជាន

ខាងចុ ង

ញ្លើ ក្តែកាយរតាសែិ និ ង

ក្៏ របផីដឹងថា

“មានអំ ណ្ដចឲរសញ្លមច

ដូ ចជាពុ ទ្ធននុ សសែិ ញ្នះតដរ”
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។

-៨១ធមាមនុ សសេិ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វធមាយនុ សសែិ ក្មយ ោឌន

របផីឲរមានចិ ែថ លជះថាវក្ប ុងរុ ណរបស់

លពះធម៌ ក្ុំឲរមានក្ញ្លមើ ក្
អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ

ញ្េើ យចូ លញ្ៅរក្ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្

ែមក ល់សាយរែី រឭក្ដល់ រុ ណរបស់លពះបរិ យែថិ -

ធម៌ និងលពះនពឝ ញ្ោក្ុ ែថរធម៌
ធញ្មាយ ដរាបដល់

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

ចាប់ ញ្ដើ មអំ ពី

សាឝកាេញ្តា

ភរវតា

បចច ែថំ ញ្វទ្ិ ែញ្ោឝ វិ ញ្ដេ
ូ ិ ជាទ្ី បំ ផុែ ញ្េើ យ

លែូវលសង់យក្រុ ណមួ យៗ

មក្រំពឹងពិ ចារណ្ដឲរដឹ ងញ្សចក្ឋី

ចាស់ោស់លរប់ រុ ណញ្នាះៗ ។
សខានុ សសេិ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វសងានុ សសែិ ក្មយ ោឌន

របផីឲរមានចិ ែថ លជះថាវក្ប ុងរុ ណរបស់

លពះសងឃក្ុ ំឲរមានក្ញ្លមើ ក្
ចាក្អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

ញ្េើ យចូ លញ្ៅរក្ទ្ី តដលសាងែ់
ែមក ល់សាយរែី រឭក្ដល់ រុ ណរបស់លពះ

អរិ យសងឃ ចាប់ ញ្ដើ មអំ ពី សុ បដិ បញ្នាប ភរវញ្តា សាវក្សញ្ងា
ដរាបដល់

អនុ ែថរំ

បុ ញ្ដញ្ក្េ ែថំ
81

ញ្ោក្សស

ជាទ្ី បំ ផុែ

-៨២ញ្េើ យលែូវលសង់យក្រុ ណមួ យៗ

មក្រំពឹងពិ ចារណ្ដឲរដឹ ង

ញ្សចក្ឋី ចាស់ោស់លរប់ រុ ណញ្នាះៗ ។
សីោនុ សសេិ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
សី ោនុ សសែិ ក្មយ ោឌន

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ននូ វ

របផីជលមះសី លរបស់ខ្វួនឲរបរិ សុទ្ន

ញ្េើ យចូ លញ្ៅរក្ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ
សាយរែី រឭក្ដល់ សី លរុ ណរបស់ខ្វួន(១)
សី ោនិ

អក្េ ណ្ដ
ឍ និ

អចឆិ ទ្ធធនិ

សានិ

វិ ញ្ដប
ុ សតាទនិ

មានពោល

អសពោនិ

អបរាមោឌនិ

សី លទ្ធំងឡាយរបស់អញ
មិ នមានពលពុស

ថា

“អញ្ោ

វែ

អក្មាយសានិ

សមាធិ សំវែថ និ កានិ

មិ នមានោច់

មិ នមានធវ ុះ

ញ្ម
ភុ ជិ ឱេ៎ !
មិ ន

រួ ចផុ ែអំ ពីខ្រញុ ំ បស់ែណ្ដ
ហ រួ រឲរអប ក្

លបាជញ មានលពះពុ ទ្នជាញ្ដើ មញ្ោក្ញ្ោលសរញ្សើ រ
ោល់ លែូវមិ នបាន

ែមក ល់

ែណ្ដ
ហ និ ងទ្ិ ដឌិ

លបលពឹ ែថញ្ៅលពមញ្ដើ មផីឲរបាននូ វសមាធិ ” ។
ចាគានុ សសេិ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ

មានលបាជាញញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

១- ក្លើក្គហសថក្ត្ូវឲ្យរឭរ ល់សីលរលស់ក្គហសថ ក្លើជាអ្នរលួសក្ត្ូវឲ្យរឭរ ល់
សីលរលស់អ្រ
ន លួស ។
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-៨៣នូ វចាគ្ននុ សសែិ ក្មយ ោឌន

របផីឲរមានចិ ែថ យាងចុ ះក្ប ុងការ

បរិ ចាចរទ្ធនជាលបលក្ែី

របផីតចក្រំតលក្ឲរទ្ធនអស់កាលជា-

និ ចច ញ្ពលតដលលបារពន នឹងចញ្លមើ នលែូវអធិ ោឌនថា “តាំងអំ ពីញ្ពល
ញ្នះជាញ្ដើ ម ញ្បើ មានបដិ គ្នគេក្ អប ក្ទ្ទ្ួ លយក្នូ វទ្ធន តែអញ
មិ នទ្ធន់ បានឲរញ្ទ្ធះបី

១

ពំនូែញ្ោយយា៉ងញ្ោចជាមុ ន

នឹ ងមិ នបរិ ញ្ភារខ្វួនឯងញ្ ើយ”

អញ

កាលញ្បើ បានឲរទ្ធនដល់

ញ្ោក្អប ក្មានរុ ណវិ ញ្សសអងគណ្ដ ១ ញ្ទ្ធះបី ែិចក្ឋី ញ្លចើ នក្ឋី រួ ច
ញ្េើ យលែូវចូ លញ្ៅរក្ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ

ែមក ល់

សាយរែី រឭក្ដល់ ចាររុ ណរបស់ខ្វួនថា “ោភា វែ ញ្ម សុ លទ្ន ំ
វែ ញ្ម ញ្យាេំ មញ្ចឆ រមលបរិ យុដឌិ តាយ បជាយ វិ រែមលមញ្ចឆ ញ្រន ញ្ចែសា វិេរាមិ មុ ែថចាញ្គ្ន បយែបាណិ ញ្វាសសរគ រញ្តា យាចញ្យាញ្គ្ន ទ្ធនសំ វិភាររញ្តា អានិ សងស ៥ លបការ(១)
១- អានិសងសរលស់ោយរអ្នរឲ្យោន ៥ ក្លការគឺ អាយុប្វង ១ សមបុរលអ ១ ក្សចរៅី
សុខ្ ១ រមាែំងក្ក្ចើន ១ ក្បាជាាក្ក្ចើន ១ ។ ន័យមួយក្ទ្ៀត្ថា បានជាទ្ីក្សឡាញ់ក្ពញចិត្នត ន
មហាជន ១ ក្ោរជាសលបុរសប្ត្ងគល់ររ ១ មានរិត្ិស
ត ពទលអ ១ បានក្្
ម េះថាមិនក្បាសចរ
ំម៌រលស់ក្គហសថ ១

ល់ទ្មាែយកាយក្ៅនឹងបានក្ៅក្រើត្រនុងសុគត្ិ ព ១ ។
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-៨៤តដលលពះមានលពះភារលទ្ង់សរញ្សើ រថា
អប ក្ឲរនូ វទ្ធន
សាសនាក្ឋី

ជាោភរបស់ទ្ធយក្

អានិ សងសទ្ធំងញ្នាះជាោភរបស់អញពិ ែ
ភាពជាមនុ សសក្ឋី

ថាបានញ្ោយលបនពពិ ែ

តដលអញបានញ្េើ យញ្នះញ្្យះ

ញ្លោះថា

ពួ ក្សែឝ ទ្ធំងអស់ក្ំពុងមាន

មនធិ លរឺ ញ្សចក្ឋី ក្ំណ្ដញ់លរបសងកែ់ជាប់ ជានិ ចច
មាបក្់ ឯង

ពុ ទ្ន-

ញ្េើ យអញ

មានចិ ែថ លបាសចាក្មនធិ លរឺ ញ្សចក្ឋី ក្ំណ្ដញ់

លះបរិ ចាចរឲរទ្ធន

បាន

មាននដោងសមាឡែញ្ដើ មផីឲរនូ វញ្ទ្យរធម៌

ញ្ោយញ្គ្នរពនដឯងសពឝ កាល

ជាអប ក្ញ្លែក្អរក្ប ុងការលះបង់

រួ រដល់ ក្ិ រិយាសូ ម ញ្ពញចិ ែថ ក្ប ុងក្ិ រិយាតចក្រំតលក្ឲរទ្ធន ។
ទ្ទវតានុ សសេិ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វញ្ទ្វតានុ សសែិ ក្មយ ោឌន
មានសទ្ធនជាញ្ដើ ម
ញ្ផសងៗ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

របផីតាំងខ្វួនឲរែមក ល់ញ្ៅក្ប ុងរុ ណ

ញ្េើ យចូ លញ្ៅរក្ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្អារមយ ណ៍

ែមក ល់ សាយ រែី រឭក្ដល់ សទ្ធន ទ្ិ រុ ណរបស់ ញ្ទ្វតា

ទ្ុ ក្ជាបនាធល់ ញ្េើ យរឭក្ដល់ សទ្ធនទ្ិ រុ ណរបស់ខ្វួនថា
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“ញ្ទ្វតា

-៨៥ទ្ធំងឡាយ

ក្ប ុងជាន់ ចាែុ មយ ោរាជ

មានញ្ទ្វតាទ្ធំងឡាយ

ក្ប ុង

ជាន់ តាវែថិ ងស ជាន់ យាមា ជាន់ ែុ សិ ែ ជាន់ និ មាយនរែី ជាន់ បរនិ មយិែវសសវែី

មានញ្ទ្វតាទ្ធំងឡាយ

មានញ្ទ្វតាទ្ធំងឡាយ

តដលលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងពួ ក្លពេយ

ញ្លើ សអំ ពីញ្នាះញ្ៅញ្ទ្ៀែក្៏ មាន

ញ្ទ្វតា

ទ្ធំងអមាលញ្នាះលបក្បញ្ោយ សទ្ធន សី លៈ សុ ែៈ ចារៈ បញដ
មានសភាពយា៉ងណ្ដ

ញ្ទ្ើ បចរុែអំ ពីមនុ សសញ្ោក្ញ្នះញ្ៅញ្ក្ើ ែ

ក្ប ុងញ្ទ្វញ្ោក្និ ងលពេយ ញ្ោក្ញ្នាះៗ បាន សទ្ធន សី លៈ សុ ែៈ
ចារៈ

បញដ មានសភាពយា៉ងញ្នាះរបស់អញក្៏ មានលពម(១) ។
ររណានុ សសេិ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វមរណ្ដនុ សសែិ ក្មយ ោឌន
អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ
“មរណំ

ភវិ សសែិ

តែនឹ ងមាន

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

របផីចូលញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្
ញ្េើ យញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយឧបាយថា

ជី វិែិគនធិ យំ

ឧបចឆិ ជជិ សសែិ

ជី វិែិគនធិ យមុ ខ្ជានឹ ងោច់ បង់ញ្ៅ”

ញ្សចក្ឋី សាវប់ រង់
ឬថា

“មរណំ

មរណំ ញ្សចក្ឋី សាវប់ ៗ” ដូ ញ្ចប ះក្៏ បាន ។
១-

ប្ លត្មកល់ទ្រ
ុ នូវក្ទ្វតាោំងឡាយជាល ទ ល់ក្ហើយរឭរ ល់សោះទ្ិគណ
ុ រលស់

ខ្ែួនយ៉ាងក្នេះ ក្ ើមបីក្ំាើសោះទ្ិគុណរលស់ខ្ួ ន
ែ ឲ្យកាន់ប្ត្មាំ ក្ ង
ើ ។
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-៨៦ញ្បើ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយឧបាយយា៉ងញ្នះញ្េើ យ

នី វរណ-

ធម៌ ទ្ធំង ៥ មិ នទ្ធន់ ញ្លទ្ធមញ្ៅ សាយរែី មិ នទ្ធន់ តាំងញ្ៅ ក្មយ ោឌន
ក្៏ មិ នទ្ធន់ ដល់ នូ វឧបចារៈ

លែូវឲររឭក្ដល់ ញ្សចក្ឋី សាវប់ ញ្ោយ

អាការ ៨ យា៉ងែញ្ៅញ្ទ្ៀែ ។
អាការទ្ធំង ៨ យា៉ងញ្នាះដូ ចញ្មឋ ច?
អាការទ្ធំង ៨ យា៉ងញ្នាះដូ ញ្ចប ះរឺ ៖
១-

វធក្បចច ប
ុ ផោឌនញ្តា

លែូវរឭក្ថា

“ញ្សចក្ឋី សាវប់

តាំងញ្ ើងលបាក្ដ ដូ ចជាសលែូវ្រោវផគ ងោក្់ ញ្លើ ក្” ។
២-

សមផែថិ វិ បែថិ ញ្តា

លែូវរឭក្ថា

“ធមយ តាសមផែថិ ក្ប ុង

ញ្ោក្សុ ទ្ន តែក្នវ ងនូ វវិ បែថិ ញ្ៅពុ បា
ំ ន” ។
៣-

ឧបសំ េរណញ្តា

លែូវរឭក្ដល់ ញ្សចក្ឋី សាវប់

របស់ខ្វួន ញ្លបៀបញ្ោយញ្សចក្ឋី សាវប់ របស់អប ក្ដនទ្ ។
៤-

កាយពេុ សាធារណញ្តា

ទ្ួ ញ្ៅដល់ អនថ រាយញ្លចើ នលបការ

លែូវរឭក្ថា

“កាយញ្នះ

មានលែក្ូ លននសែឝ ដងកវូ

៨០ ជាញ្ដើ ម” ។
៥-

អាយុ ទ្ុ ពឝ លញ្តា

លែូ វ រឭក្ថា
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“អាយុ ញ្នះមាន

-៨៧ក្មាវំងែយពន់ ញ្ពក្ញ្លោះថា

ជី វិែរបស់សែឝ ទ្ធំងឡាយជាប់

ញ្ៅញ្ោយខ្រល់ អសាសៈ -បសាសៈជាញ្ដើ ម” ។
៦ក្ំណែ់

អនិ មិែថញ្តា
ញ្លោះថា

លែូវរឭក្ថា

“ញ្សចក្ឋី សាវប់ មិ នមាន

ជី វិែជាញ្ដើ មរបស់សែឝ ទ្ធំងឡាយរក្ក្ំណែ់

មិ នបាន(១)” ។
៧-

អទ្ធននបរិ ញ្ចឆ ទ្ញ្តា

ក្ប ុងកាលឥ វូ ញ្នះ

លែូវរឭក្ថា

“ជី វិែរបស់មនុ សស

ក្ំណែ់ យា៉ងយូ របំ ផុែលែឹ មមួ យរយឆ្ងបំ(២)

ញ្បើ ញ្លើ សក្៏ បនថិ ចបនថ ួច” ។
៨ទ្ធំងឡាយ

ខ្ណបរិែថញ្តា

លែូវរឭក្ថា

“ជី វិែក្េ ណៈរបស់សែឝ

ញ្បើ ញ្ោលតាមបរមែទ ែូ ចញ្ពក្ណ្ដស់

លបលពឹ ែថ

ញ្ៅបានតែលែឹ ម ១ ខ្ណៈចិ ែថ ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង” ។
បណ្ដ
ឋ អាការទ្ធំង ៨ យា៉ងញ្នះ លែង់អាការទ្ី ៣ តដលថា
លែូវរឭក្ដល់ ញ្សចក្ឋី សាវប់ របស់ខ្វួន
របស់ អប ក្ដនទ្ញ្នាះ

ញ្លបៀបញ្ោយញ្សចក្ឋី សាវប់

លែូ វ ញ្លបៀបញ្ោយញ្សចក្ឋី សាវ ប់ របស់

បុ រគល ៧ ពួ ក្រឺ ៖
១- ំម៌ប្ លរំណត្់មន
ិ បានរនុងជីវក្ោរ មាន ៥ យ៉ាងគឺ ជី វិត្ ១ ពាំិ ១ កាល ១
ក្ទ្ហនិក្រខលន ១ គត្ិ ១ ។ ២- រំណត្់ក្នេះតាមជំ ន់ក្ ើម ។
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-៨៨១-

យសមេែថ ញ្តា

ញ្លបៀបញ្ោយញ្សចក្ឋី សាវប់ របស់

បុ រគលតដលមានយសបរិ វារញ្លចើ ន

មានញ្សឋ ចមោសមយ ែរាជ

និ ងញ្សឋ ចមនានែុ ជាញ្ដើ ម ។
២-

បុ ញ្ដមេែថ ញ្តា

បុ រគលតដលមានបុ ណរញ្លចើ ន

ញ្លបៀបញ្ោយញ្សចក្ឋី សាវប់ របស់
មានញ្ជាែិ យ(១)ញ្សដឌី

និ ងជដិ ល-

ញ្សដឌី ជាញ្ដើ ម ។
៣-

ថាមមេែថ ញ្តា

ញ្លបៀបញ្ោយញ្សចក្ឋី សាវប់ របស់

បុ រគ លតដលមានក្មាវំ ង ញ្លចើ ន

មានញ្សឋ ចវាសុ ញ្ទ្ពនិ ងញ្សឋ ច

ពលញ្ទ្ពជាញ្ដើ ម ។
៤-

ឥទ្និ មេែថ ញ្តា

ញ្លបៀបញ្ោយញ្សចក្ឋី សាវប់ របស់

បុ រគលតដលមានឫទ្និ ញ្លចើ នដូ ចលពះញ្មារគ ោវនញ្ែទ រ ។
៥-

បញដមេែថ ញ្តា

ញ្លបៀបញ្ោយញ្សចក្ឋី សាវប់ របស់

បុ រគលតដលមានលបាជាញញ្លចើ ន ដូ ចលពះសារី បុែថញ្ែទ រ ។
៦-

បញ្ចច ក្ពុ ទ្ន ញ្តា

ញ្លបៀបញ្ោយបរិ និ ោឝ នរបស់

លពះបញ្ចច ក្ពុ ទ្ន ។
១- “ក្ជាត្ិរ”

ក្ូ ចនេះរ៏ថា ។
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-៨៩៧-

សមាយសមភ ទ្
ុ ន ញ្តា

ញ្លបៀបញ្ោយបរិ និោឝនរបស់លពះ

សមាយសមភ ុទ្ន ។
លែូវញ្លបៀបដូ ចញ្មឋ ច

ញ្សចក្ឋី សាវប់ របស់បុ រគលទ្ធំង

៧

ពួ ក្ញ្នះ?
លែូវញ្លបៀបថា
ញ្មា៉វះ

“អមាលដូ ចបុ រគលតដលញ្ែកើ ងថាកនដល់

រង់ក្នវ ងមិ នផុ ែអំ ពីញ្សចក្ឋី សាវប់

ជាបុ រគលញ្ថាក្ែយដល់ ញ្ម៉វ ះ

ចំ ណង់ញ្បើ អាតាយអញ

ដូ ចញ្មឋ ចនឹ ងក្នវ ងឲរផុ ែអំ ពី

ញ្សចក្ឋី សាវប់ ញ្ៅបាន” ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី
ទ្ធំង

៨

យា៉ង

អាការណ្ដមួ យញ្េើ យ

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្រឿយៗ
ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅ
ក្៏ ញ្លទ្ធមញ្ៅ

រឭក្ដល់ ញ្សចក្ឋី សាវប់ ញ្ោយអាការ
ញ្ោយអំ ណ្ដចតដល

ចិ ែថ ក្៏ ញ្សពនូ វភាវនាញ្ោយញ្លចើ ន

មានញ្សចក្ឋី សាវប់ ជាអារមយ ណ៍
អងគ្នញ្សាែក្៏ ញ្ក្ើ ែលបាក្ដញ្ ើង

សាយរែី

នី វរណធម៌
តែក្ប ុង

មរណ្ដនុ សសែិ ក្មយ ោឌនញ្នះ

មានអំ ណ្ដចឲរសញ្លមចបានតែ

លែឹ មឧបចារជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

មិ នអាចឲរសញ្លមចដល់ អបផនា-

្នបានញ្ ើយ ។
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-៩០កាយគតាសេិ
ទ្ឝ ែថឹ សាការក្មយ ោឌន

រឺ ក្មយ ោឌនតដលលែូវែមក ល់សាយរែី ចុ ះ

ក្ប ុងអាការ ៣២ តដលមានញ្ៅក្ប ុងកាយ ញ្ោយញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ថា
ជាបដិ ក្ូលមុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើម ញ្ៅថា
កាលញ្បើ លពះញ្យារី
សែិ ក្មយ ោឌនញ្នះ
ឆ្ងវសក្ប ុងឧរគ េ

“កាយរតាសែិ ក្មយ ោឌន”

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ននូ វកាយរតា-

របផីញ្រៀនយក្នូ វឧរគ េញ្កាសលវ
៧

ឆ្ងវសក្ប ុងមនសិ ការ

។

យា៉ង
១០

និ ងមនសិ ការញ្កាសលវ
យា៉ង

រឺ វិធីតដល
រឺ វិធីតដល

ក្ប ង
ុ សំ ណ្ដក្់ ននអាចាររតដល

ជាក្លាណមិ ែថជាមុ ន ។
ឧរគ េញ្កាសលវ

៧

យា៉ងញ្នាះអឝី ខ្វះ?

-អធិ បាយដូ ចញ្មឋ ច?

ឧរគ េញ្កាសលវ ៧ យា៉ងញ្នាះ រឺ ៖
១-

វចសា

ឆ្ងវសញ្ោយវាចាតដលសាឝធាយក្ប ុង

អាការទ្ធំង ៣២ ។
២-

មនសា

ឆ្ងវសញ្ោយចិ ែថ តដលក្ំណែ់ សាឝធាយ

តាមក្ប ុងអាការទ្ធំង ៣២ ។
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-៩១៣-

វណតញ្តា

ឆ្ងវសញ្ោយក្ំណែ់ ពណ៌របស់អាការ

ញ្នាះៗ ។
៤-

សណ្ដ
ឌ នញ្តា

ឆ្ងវសញ្ោយក្ំណែ់ សណ្ដ
ឌ នរបស់

អាការញ្នាះៗ ។
៥-

ទ្ិ សញ្តា

ឆ្ងវសញ្ោយក្ំណែ់ ទ្ិ សតដលអាការ

ញ្នាះៗែមក ល់ញ្ៅ ។
៦-

ឱកាសញ្តា

ឆ្ងវសញ្ោយក្ំណែ់ ឱកាស

តដល

អាការញ្នាះៗែមក ល់ញ្ៅ ។
៧-

បរិ ញ្ចឆ ទ្ញ្តា

ឆ្ងវសញ្ោយក្ំណែ់ ទ្ី ជុ ើវិញរបស់

អាការញ្នាះៗ និ ងភាពតដលអាការញ្នាះៗ មិ នលច ំគ្នប ។
អធិ បាយ

លែង់ឧរគ េញ្កាសលវ ទ្ី

១

លែូវោែ់ សាឝធាយ

ញ្ោយវាចាឲរសាធែ់ ក្ប ុងអាការទ្ធំង ៣២ ។
ក្៏ អាការទ្ធំង ៣២ ញ្នាះញ្ោក្ចាែ់ ទ្ុ ក្ជា ៦ ពួ ក្រឺ ៖
ពួ ក្ទ្ី
ញ្ក្សា

១

ញ្្យះ

សក្់ ទ្ធំងឡាយ

លក្ចក្ទ្ធំងឡាយ

ទ្នាថ

ែចបញ្ច ក្ៈ

មានអាការ

ញ្ោមា

ញ្រាមទ្ធំងឡាយ

ញ្ធយ ញទ្ធំងឡាយ
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ែញ្ចា

៥

រឺ
នខា

តសផក្

-៩២ពួ ក្ទ្ី

២ ញ្្យះវក្ក បញ្ច ក្ៈ មានអាការ ៥ រឺ

នាហរូ

សរនសទ្ធំងឡាយ

ខ្ួរក្ប ុងឆឡឹ ង វក្ក ំ
ពួ ក្ទ្ី
េទ្យំ

អដឌី

មំ សំ សាច់

ឆឡឹ ងទ្ធំងឡាយ

អដឌិ មិញ្ជំ

ទ្ធច ។

៣

ញ្្យះបបាពសបញ្ច ក្ៈ

ញ្បះដូ ង

យក្នំ

ញ្ែវើ ម

មានអាការ

ក្ិ ញ្ោមក្ំ

វាវ

៥

រឺ

បិ េក្ំ

សនធ ះខ្រល់ បបាឆសំ សួ ែ ។
ពួ ក្ទ្ី

៤

ញ្្យះមែទ លុ ងគបញ្ច ក្ៈ

អនថ ំ ញ្ោះញ្វៀនធំ

មានអាការ

៥

រឺ

អនថ រុណំ ញ្ោះញ្វៀនែូ ច ឧទ្រិ យំ អាោរែយី

ក្រី សំ អាោរចាស់ មែទ លុ ងគ ើ ខ្ួរក្ប ុងក្ាល ។
ពួ ក្ទ្ី ៥ ញ្្យះញ្មទ្ឆក្ក ៈ មានអាការ ៦ រឺ បិ ែថំ លបមាែ់
ញ្សមហ ំ ញ្សវ សយ

បុ ញ្ោឝ ខ្ធុះ ញ្ោេិ ែំ ្ម ញ្សញ្ទ្ធ ញ្ញើស

ញ្មញ្ទ្ធ ខាវញ់ខាប់ ។
ពួ ក្ទ្ី ៦ ញ្្យះមុ ែថឆក្ក ៈ មានអាការ ៦ រឺ អសសុ ទ្ឹ ក្តភប ក្
វសា

ខាវញ់រាវ

ញ្ខ្ញ្ឡា

លសិ កា ទ្ឹ ក្រំអិល

ទ្ឹ ក្មាែ់

សិ ងាណិកា

មុ ែថំ ទ្ឹ ក្មូ លែ ។
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ទ្ឹ ក្សញ្មារ

-៩៣លែូវោែ់ សាឝធាយក្ប ុងពួ ក្ទ្ី
ឲរបានសាធែ់ ជាមុ ន
បានសាធែ់ ក្ប ង
ុ ពួ ក្ទ្ី
ទ្ី

១

ជាអនុ ញ្ោមបដិ ញ្ោម

សនសឹមឆវ ងចូ លញ្ៅក្ប ង
ុ ពួ ក្ទ្ី
២

ខាងញ្ដើ មវិ ញ

បានសាធែ់

១

ញ្េើ យ

២

លុ ះ

លែូវសាឝធាយភាជប់ មក្នឹ ងពួ ក្

ជាអនុ ញ្ោមបដិ ញ្ោមដូ ចគ្នប

លតាតែ

ញ្េើ យសនសឹមឆវ ងចូ លញ្ៅក្ប ុងពួ ក្ខាងចុ ងៗញ្ទ្ៀែ

ជាលំ ោប់ ែញ្ៅ ។
លែង់ឧរគ េញ្កាសលវ ទ្ី

២

ឲរដូ ចជាសាឝធាយញ្ោយវាចា
នូ វអាការញ្នាះៗ

លែូវោែ់ សាឝធាយញ្ោយចិ ែថ
រឺ ថា

តាមលំ អានតដលសាឝធាយញ្ោយវាចា

ញ្លោះថាសាឝធាយញ្ោយវាចា
ញ្ោយចិ ែថ
លែង់ទ្ី

លែូវញ្លើ ក្ចិ ែថ ញ្ ើងក្ំណែ់

ជាបចច័ យដល់ ក្ិ រិយាសាឝធាយ

។
៣

ឲរដឹ ងថា

លែូវញ្រៀនក្ំណែ់ នូ វពណ៌របស់អាការញ្នាះៗ

“អាការញ្នះមានពណ៌ដូ ញ្ចប ះៗ”

លរប់ អាការ

ទ្ធំងអស់ ។
លែង់ទ្ី

៤

លែូវញ្រៀនក្ំណែ់ នូ វសណ្ដ
ឌ នលទ្ង់លទ្ធយរបស់
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-៩៤អាការទ្ធំងញ្នាះឲរដឹ ងថា

“អាការញ្នះមានសណ្ដ
ឌ នតបបញ្នះៗ”

លរប់ អាការទ្ធំងអស់ ។
លែង់ទ្ី

៥

លែូវញ្រៀនក្ំណែ់ ឲរដឹ ងថា

ញ្ៅក្ប ុងទ្ិ សណ្ដ

ទ្ិ សខាងញ្លើ

សរី របផញ្ទ្សញ្នះ

ញ្ោក្ចាែ់ ជាទ្ិ សមាន

តាំងអំ ពីផិច ែញ្ ើងញ្ៅ
លែង់ទ្ី

៦

អាការញ្នាះៗ
អាការណ្ដ

ឬខាងញ្លកាម

លែូវញ្រៀនក្ំណែ់ ឲរដឹ ងថា

៧

២

ញ្លោះក្ប ុង
រឺ ទ្ិសខាងញ្លើ

ទ្ិ សខាងញ្លកាមតាំងអំ ពីផិច ែចុ ះមក្

ញ្ៅក្ប ុងទ្ី ឱកាសចញ្នាវះលែង់ណ្ដៗ
លែង់ទ្ី

អាការណ្ដែមក ល់

។

អាការណ្ដែមក ល់

លរប់ អាការទ្ធំង

៣២

។

លែូវញ្រៀនក្ំណែ់ ឲរដឹ ងទ្ី បំ ផុែជុ ើវិញរបស់

អាការណ្ដមានទ្ី បំ ផុែលែឹ មណ្ដ
ញ្េើ យនឹ ងញ្រៀនក្ំណែ់ ឲរដឹ ងថា

ទ្ល់ គ្នបនឹ ង
អាការទ្ធំងញ្នាះ

ញ្ោយត ក្ៗ អំ ពីគ្នប មិ នមានលច ំគ្នបញ្ ើយ(១) ។
មនសិ ការញ្កាសលវ

វិ ធីតដលឆ្ងវសក្ប ង
ុ មនសិ ការ

១០

យា៉ងញ្នាះ ដូ ចញ្មឋ ច?
១- ក្ត្ង់ឧគគហក្កាសលែទ្ី ៧ ក្នេះ ក្ោរប្ចរក្ចញជា ២ គឺ រំណត្់ថា “ក្កាដ្ឋាសក្នេះ
ខាងក្លើក្ត្ឹមក្នេះ ខាងក្ក្កាមក្ត្ឹមក្នេះ ជុំ វិញក្ត្ឹមក្នេះ” ក្ៅថា សភាគលរិក្ចេទ្ ១ រំណត្់ភាព
ប្ លមិនក្ច ំោនថា “សរ់មិនប្មនជាក្រាមៗ មិនប្មនជាសរ់ជាក្ ើម” ក្ៅជា វិសភាគលរិក្ចេទ្ ១ ។
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-៩៥មនសិ ការញ្កាសលវ

វិ ធីតដលឆ្ងវសក្ប ង
ុ មនសិ ការ

១០

យា៉ងញ្នាះរឺ
១-

អនុ បុពឝញ្តា

ញ្កាោឌស(១)

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ តាមលំ ោប់ នន

តាំងអំ ពីសាឝធាយជាដមផូងញ្រៀងញ្ៅ

មិ នលែូវ

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ផ្ចាវះៗ ញ្ោយអញ្នវើ ៗ ញ្ ើយ ។
២-

នាែិ សី

ញ្តា

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ

មិ នឲរ

រេ័ សរួសរាន់ ញ្ពក្ ។
៣-

នាែិ សណិក្ញ្តា

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ

មិ នឲរ

យឺ ែយូ រញ្ពក្ ។
៤ក្មយ ោឌន

វិ ញ្ក្េ បបដិ ោេនញ្តា

កាលញ្បើ ចិែថ លះបង់នូវ

ញ្េើ យរាញ្ៅរក្អារមយ ណ៍ដនទ្ជាខាងញ្លដ

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្

ក្ប ុងចិ ែថ ទ្ប់ មិ នឲរចិ ែថ រាែយញ្ៅវិ ញបាន ។
៥-

បណតែថិ សមែិ ក្ក មនញ្តា

នូ វបញ្ដ ែថិតដលញ្ោក្ញ្ៅថា

“សក្់

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ក្នវ ង
ញ្រាម”

តាំងចិ ែថ ទ្ុ ក្ថាជាបដិ ក្ូលៗ ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ ។
១- ពារយថា “ក្កាដ្ឋាស” និងពារយថា “អាការ”
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ូចោន ។

ជាញ្ដើ ម

ញ្េើ យ

-៩៦៦-

អនុ បុពឝមុញ្ចនញ្តា

តាមលំ ោប់ ននញ្កាោឌស
ញ្ ើង

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្រៀង
កាលញ្បើ ញ្កាោឌសណ្ដមិ នលបាក្ដ

លែូវលះបង់ញ្ចញញ្េើ យញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ តែញ្កាោឌសណ្ដ

តដលលបាក្ដញ្ ើង ។
៧-

អបផនាញ្តា

អបផនា

រឺ លែូវឲរដឹ ងថា

លែូវឲរដឹ ងញ្កាោឌសតដលនាំមក្នូ វ
“អាការទ្ធំង

៣២

សុ ទ្ន តែមានអំ ណ្ដចនឹ ងញាុំងអបផនាចិ ែថ

មានសក្់ ជាញ្ដើ ម
ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបាន

ទ្ធំងអស់” ។
៨-

អធិ ចិែថញ្តា

លែូវឲរដឹ ងអធិ ចិ ែថ សូ លែ

តដល

លពះមានលពះភារលទ្ង់សតមឋ ងថា

“លែូវឲរញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ សពឝ ៗ

កាល(១)

សមាធិ និ មិែថ

នូ វនិ មិែថ

៣

យា៉ងរឺ

១

បរគ េ-

លែូវឲរដឹ ងនូ វសី ែិ ភាវសូ លែ

តដល

និ មិែថ ១ ឧញ្បកាេនិ មិែថ ១” ។
៩-

សី ែិ ភាវញ្តា

លពះមានលពះភារលទ្ង់សតមឋ ងថា
១-

“ភិ ក្េ ុតដលលបក្បញ្ោយ

ក្ំាើទ្ុររនុងចិត្ន
ត ូវសមាំិនិមិត្ប្ត ត្មា៉ា ង

នូវលគគហនិមិត្ត

គឺទង
គ ពាយមប្ត្មា៉ា ង

ចិត្ន
ត ឹងប្លរក្ៅររក្កាសជជ

ចិត្ន
ត ឹងប្លរក្ៅររឧទ្ះ ចច

ប្ត្មា៉ា ង ចិត្ន
ត ឹងមិនត្មកល់ក្ៅមាំ ។
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ក្ំាើទ្ុររនុ ងចិត្ត

ក្ំាើទ្ុររនុងចិត្ន
ត ូវឧក្លកាខនិមិត្ត

-៩៧ធម៌ ៦ យា៉ង(១)
១០-

រួ រញ្ធឝើ ឲរជាក្់ ចាស់នូ វលពះនិ ោឝនបាន” ។
សែថ ញ្ោជឈងគញ្កាសលវ សុ ែថ ញ្តា

សែថ ញ្ោជឈងគញ្កាសលវ សូ លែ
សតមឋ ងថា

លែូវឲរដឹ ងនូ វ

តដលលពះមានលពះភារលទ្ង់

“លែូវឲរចញ្លមើ នូវញ្ោជឈងគទ្ធំង

៧

ញ្ោជឈងគណ្ដមួ យ

ក្ប ុងញ្ពលតដលចិ ែថ ក្ំពុងរួ ញរាជាញ្ដើ ម” ។
លពះញ្យារី
យា៉ង

កាលញ្បើ បានញ្រៀនយក្នូ វឧរគ េញ្កាសលវ

និ ងមនសិ ការញ្កាសលវ

បានក្ំណែ់

ពណ៌

១០

សណ្ដ
ឌ ន

យា៉ង

ទ្ិ ស

ថាជាបដិ ក្ូលញ្ោយសាទន

៥

យា៉ង

ដូ ចញ្ោលមក្ញ្នះ

ឱកាស

លរប់ ញ្កាោឌសមានសក្់ ជាញ្ដើ មរួ ចញ្េើ យ

៧

និ ងបរិ ញ្ចឆ ទ្

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ
ក្ុ ំឲររេ័ សញ្ពក្និ ងយឺ ែ

យូ រញ្ពក្ជាញ្ដើ ម ។
បដិ ក្ូលញ្ោយសាទន ៥ យា៉ងញ្នាះដូ ចញ្មឋ ច?
បដិ ក្ូលញ្ោយសាទន ៥ យា៉ងញ្នាះរឺ
១- ំម៌ ៦ យ៉ាងក្ េះគឺ សងកត្់ចិត្រ
ត នុងសម័យប្ លគួរ ១ ក្ជងចិត្រ
ត នុងសម័យប្ ល
គួរ ១ លក្ងអើលចិត្រ
ត នុងសម័យប្ លគួរ ១ សទង់ចិត្រ
ត នុងសម័យប្ លគួរ ១ មានចិត្យ
ត ង
ចុេះស៊ល់រនុងមគគនិងទល ១ ក្ក្ត្រអ្រចំក្ពាេះរនុងក្ពេះនិពាាន ។
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-៩៨១- វណតញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយពណ៌ ។
២- សណ្ដ
ឌ នញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយសណ្ដ
ឌ ន ។
៣- រនន ញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយក្វិ ន ។
៤- អាសយញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយទ្ី អាលស័ យញ្ៅ ។
៥- ឱកាសញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយឱកាសតដលលបែិ សាទនញ្ៅ ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី
ញ្ោយសាទនទ្ធំង

៥

បានញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ថាជាបដិ ក្ូល
យា៉ងញ្នះ

មានញ្ៅក្ប ុងកាយទ្ធំងប៉ុ នាយន
មិ នញ្លកាយ
ប៉ុ ញ្ណតះ

តាំងញ្ ើងលបាក្ដញ្សយើ គ្នប

លគ្នន់ តែញ្ធឝើ មនសិ ការជាអនុ ញ្ោមថា
មនសិ ការញ្នាះក្៏ រែ់ ញ្ៅទ្ល់ ដល់

ញ្ធឝើ មនសិ ការជាបដិ ញ្ោមថា
ក្៏ រែ់ លែ ប់ មក្ទ្ល់ ដល់

“មុ ែថំ”

“ញ្ក្សា”

មនសិ ការក្ប ុងកាយរបស់បុ រគលដនទ្
ដូ ចគ្នប

ដរាបដល់ ញ្កាោឌស

ប៉ុ ញ្ណតះ

មិ នមុ ន
“ញ្ក្សា”
ជាទ្ី បំ ផុែ

មនសិ ការញ្នាះ

ជាខាងញ្ដើ មវិ ញ

សូ មផីញ្ធឝើ

ជាខាងញ្លដក្៏ លបាក្ដញ្ ើង

ញ្បើ មនុ សសនិ ងសែឝ ែិ រចាឆនជាញ្ដើ ម

ក្៏ លះបង់នូវអាការជាសែឝ

“មុ ែថំ”

តដល

ញ្ដើ រមក្ចំ ញ្ោះមុ ខ្

លបាក្ដញ្ ើងជារំ នរននញ្កាោឌស
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-៩៩ទ្ធំងអស់

ទ្ឹ ក្និ ងញ្ភាជនតដលសែឝ ទ្ធំងញ្នាះផឹ ក្

បរិ ញ្ភារ

ចូ លញ្ៅ

ក្៏ លបាក្ដោក្់ ដូ ចជាោក្់ ចុ ះញ្ៅក្ប ុងរំ នរននញ្កាោឌស

ទ្ធំង ៣២ ។
ញ្បើ លពះញ្យារី ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយបដិ ក្ូលឲរញ្រឿយៗ

តាម

មនសិ ការញ្កាសលវ វិ ធីទ្ធំង ១០ យា៉ង លំ ោប់ មក្ អបផនាចិ ែថ
ក្៏ នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ ។
ក្៏ ក្ប ុងអនុ សសែិ ក្មយ ោឌនទ្ធំង
ភារនិ មិែថ

១០

ឧរគ េនិ មិែថនិ ងបដិ -

មិ នបានញ្ក្ើ ែលរប់ ទ្ធំងអស់ញ្ ើយ

ក្ប ុងកាយរតាសែិ ក្មយ ោឌនញ្នះ

រឺ ញ្ក្ើ ែតែ

និ ងអានាបានសសែិ ក្មយ ោឌន

ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង ។
តែឧរគ េនិ មិែថក្ប ុងកាយរតាសែិ ក្មយ ោឌនញ្នះ
អាការទ្ធំង

៣២

តាំងញ្ ើងលបាក្ដញ្ោយ

ញ្ ើ ញ
ពណ៌

សណ្ដ
ឌ ន

ទ្ិ ស ឱកាស និ ង បរិ ញ្ចឆ ទ្ ឯបដិ ភារនិ មិែថ លបាក្ដញ្ ើងញ្ោយ
បដិ ក្ូលលរប់ អាការទ្ធំងអស់ ។
ញ្បើ លពះញ្យារី

ញ្សពនូ វបដិ ភារនិ មិែថញ្នាះញ្ោយញ្លចើ ន

ចញ្លមើ នឲរញ្រឿយៗញ្ៅ អបផនាចិ ែថ ក្៏ នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ើង តែញ្ក្ើ ែបាន
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-១០០តែលែឹ មបឋមជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ ដូ ចក្ប ុងអសុ ភក្មយ ោឌនតដរ ។
អានាោនសសេិ
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

នូ វអានាបានសសែិ ក្មយ ោឌន

របផីញ្ធឝើ នូ វបុ ពឝក្ិចចមានជលមះសី ល

របស់ខ្វួនឲរបរិ សុទ្ន ជាញ្ដើ ម

ញ្េើ យញ្រៀនយក្នូ វក្មយ ោឌនឲរ

លបក្បញ្ោយសននិ

៥

ក្លាណមិ ែថជាមុ ន

យា៉ង

ក្ប ុងសំ ណ្ដក្់ ននអាចាររតដលជា

រួ ចញ្េើ យសនសឹមចញ្លមើ ន ។

សននិ ៥ យា៉ងញ្នាះដូ ចញ្មឋ ច?
សននិ ៥ យា៉ងញ្នាះដូ ញ្ចប ះរឺ
១-

ឧរគ ញ្ោ

លែូវញ្រៀនយក្នូ វរមភី រតដលសតមឋ ងអំ ពី

ក្មយ ោឌនញ្នះឲរបានញ្ចះដឹ ងញ្សចក្ឋី អធិ បាយសពឝ លរប់ ។
២-

បរិ បុចឆនា

លែូវសាក្សួ រអាចាររឲរចាស់ោស់

លែង់ញ្សចក្ឋី ណ្ដតដលញ្ៅមានសងស័យ ។
៣-

ឧបោឌនំ

លែូវែមក ល់ទ្ុ ក្នូ វនិ មិែថតដលចញ្លមើ នបាន

ញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្េើ យ ។
៤-

អបផនា

លែូវញ្រៀនឲរដឹ ងថា
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“តដលនឹ ងដល់ នូ វ

-១០១អបផនា្នក្ប ុងក្មយ ោឌនញ្នះញ្នាះយា៉ងញ្នះៗ” ។
៥-

លក្េ ណំ

ញ្នះថា

លែូវញ្រៀនឲរដឹ ងនូ វលក្េ ណៈននក្មយ ោឌន

“តដលនឹ ងអាចចញ្លមើ នបានដល់ នូ វអបផនាញ្នាះ

ញ្ោយ

អំ ណ្ដចននរណនាវិ ធី អនុ ពនន នាវិ ធី និ ងផុ សនាវិ ធី” ។
លុ ះលពះញ្យារី បានញ្រៀនយក្នូ វក្មយ ោឌន

លបក្បញ្ោយសននិ

ទ្ធំង ៥ ញ្នះសាធែ់ ញ្េើ យ លែូវចូ លញ្ៅកាន់ ញ្សនាសនៈដ៏ សមរួ រ
អងគុយញ្ៅឲរលសួល
លជះថាវជាមុ ន

រឭក្ដល់ រុ ណលពះរែនលែ័ យញាុំងចិ ែថ ឲរ

ញ្េើ យសនសឹមញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ តាមលំ អានតដលញ្រៀន

មក្អំ ពីសំណ្ដក្់ ននអាចាររក្ុ ំឲរញ្ភវ ចលែង់បទ្ណ្ដនី មួយញ្ ើយ
មនសិ ការវិ ធី

។

រឺ វិធីតដលលែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វអានា-

បានសសែិ ក្មយ ោឌនញ្នះមាន ៨ យា៉ង ។
មនសិ ការវិ ធីទ្ធំង

៨

យា៉ងញ្នាះអឝី ខ្វះ?

-អធិ បាយ

ដូ ចញ្មឋ ច?
មនសិ ការវិ ធីទ្ធំង ៨ យា៉ងញ្នាះរឺ
១-

រណនា

ក្ិ រិយារាប់ នូ វខ្រល់ អសាសៈ

១-ខ្យល់ ក្ងហើមក្ចញ ចូល ។
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បសាសៈ(១)

-១០២២-

អនុ ពនន នា

ក្ិ រិយាចងញ្លក្ៀក្សាយរែី បញ្ជ ូនញ្ៅ

តាមខ្រល់ អសាសៈ បសាសៈ ។
៣-

ផុ សនា

ទ្ី តដលខ្រល់ អសាសៈ

បសាសៈ

ែបនា

ក្ិ រិយាែមក ល់ចិ ែថ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ អារមយ ណ៍ញ្ោយ

ោល់ លែូវ ។
៤-

លបនព បានដល់ អបផនា ។
៥-

សលវ ក្េ ណ្ដ

ក្ិ រិយាក្ំណែ់ នូ វអនិ ចាចទ្ិ លក្េ ណៈបាន

ដល់ វិ បសសនាបញដ ។
៦-

វិ វដឋ នា

ក្ិ រិយាវិ លលែ ប់ ចាក្បវែថ ធម៌ និងនិ មិែថ-

ធម៌ បានដល់ មរគ ៤ ។
៧-

បារិ សុទ្និ

ភាវៈសាឡែញ្ោយជុ ើវិញ

ចាក្សងកិញ្លស-

ធម៌ បានដល់ ផល ៤ ។
៨-

បដិ បសសនា

លបាជាញតដលពិ ចារណ្ដញ្ ើ ញនូ វលក្េ -

ណៈតាមលំ ោប់ ននវិ បសសនា បានដល់ បចច ញ្វក្េ ណញដណ

១៩(១)

១-លចចក្វរខណញ្ញាណ ១៩ ក្ោររាល់យរមគគ ៤ ទល ៤ និពាាន ១ និងរិក្លសប្ លសល់
ក្ៅក្ហើយលេះលង់បាន ១០ (សំក្កយរញណប្ លគលបីពិចរណ្ដ ឹងរនុងំម៌ោំង ១៩ ក្ េះ) ។
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-១០៣ក្ប ុងមនសិ ការវិ ធីទ្ធំង ៨ ញ្នះ ពី លែឹ មទ្ី ១ ដល់ ទ្ី ៤ សលមាប់
លពះញ្យារី តដលជាអាទ្ិ ក្មយិ ក្ៈ ពី លែឹ មទ្ី ៥ ដល់ ទ្ី ៨ សលមាប់
លពះញ្យារី តដលបានដល់ ចែុ ក្ក ជាន
លែង់រណនាវិ ធីទ្ី
អាទ្ិ ក្មយិ ក្ៈ

១

និ ងបញ្ច ក្ជានញ្េើ យ

អធិ បាយថា

។

លពះញ្យារី តដលជា

កាលតដលញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វក្មយ ោឌនញ្នះ

របផី

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយក្ិ រិយារាប់ ជាមុ ន ។
ក្៏ វិ ធីតដលរាប់ ញ្នាះ

មិ នលែូវរាប់ ឲរែិ ចជាង

ឱកាសចញ្ងឡៀែចិ ែថ និ ងញាប់ ញ័រមិ នលែូវរាប់

៥

ញ្លោះទ្ី

ឲរញ្លចើ នញ្លើ ស

ជាង ១០ ញ្លោះចិ ែថ នឹ ងអាលស័ យញ្ៅតែក្ប ង
ុ វិ ធីរាប់ ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ មិ ន
លែូវបងឡង់លែង់ចញ្នាវះៗ
រញ្ងឝើលៗ

ញ្លោះចិ ែថ លចាល់

លែូវរាប់ ញ្ដើ មដមផូង

រួ បខ្រល់ ញ្ចញនិ ងខ្រល់ ចូ លរាប់ ញ្ៅជារូ ៗ

តដលលបាក្ដញ្ៅលែង់ញ្កាឋងលចមុ ះ

ខ្រល់ ណ្ដ

លែូវចាប់ រាប់ ខ្រល់ ញ្នាះមុ នញ្រ

ថា “មួ យៗ ពី រៗ ។ ល ។ លបាំបួនៗ ដប់ ៗ” ដរាបដល់
ខ្រល់ អសាសៈ បសាសៈ លបាក្ដញ្ ើង ។
លុ ះដល់ ខ្រល់ អសាសៈ
រេ័ សញ្ ើង

បសាសៈ

លបលពឹ ែថញ្ៅកាន់ តែ

លែូវរាប់ ក្៏ ឲរកាន់ តែញាប់ ញ្ ើងញ្ទ្ៀែ
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ញ្េើ យ

-១០៤មិ នលែូវចាប់ យក្ខ្រល់

តដលញ្ចញមក្អំ ពីខាងក្ប ង
ុ និ ងចូ លញ្ៅ

អំ ពីខាងញ្លដមក្រាប់ ញ្ ើយ

លែូវចាប់ យក្តែខ្រល់ តដលប៉ ះលែូវ

ដល់ ទ្ធឝរលចមុ ះប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះមក្រាប់ ថា “មួ យ ពី រ បី បួ ន លបាំ ។
មួ យ ពី រ បី បួ ន លបាំ លបាំមួយ ។ មួ យ ពី រ ។ ល ។ លបាំមួយ
លបាំពីរ ។ មួ យ ពី រ ។ ល ។ លបាំពីរ លបាំបី ។ មួ យ ពី រ ។ ល ។
លបាំបី លបាំបួន ។ មួ យ ពី រ ។ ល ។ លបាំបួន ដប់ ” ។
កាលញ្បើ ក្មយ ោឌន
ញ្េើ យ
ឯក្

ជាប់ ញ្ៅញ្ោយក្ិ រិយារាប់ យា៉ងញ្នះ

ចិ ែថ ក្៏ នឹ ងែមក ល់ញ្ៅមាំ
មិ នតែប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

មានអារមយ ណ៍តែមួ យយា៉ង

ញ្ោយអំ ណ្ដចតដលែមក ល់ទ្ុ ក្នូ វសាយរែី

ចញ្លមើ នលែង់ឱកាសតដលខ្រល់ អសាសៈ

បសាសៈ

ប៉ ះោល់

លែូវយា៉ងញ្នះភាវនាក្៏ នឹ ងបានសញ្លមចមិ នខាន ។
លែង់អនុ ពនន នាវិ ធីទ្ី

២ អធិ បាយថា : កាលញ្បើ លពះញ្យារី

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយក្ិ រិយារាប់ រួ ចញ្េើ យ

លែូវបញ្ឈប់

ញ្េើ យ

បញ្ជ ូនសាយរែី ញ្ៅតាមខ្រល់

បសាសៈ

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្

ក្ប ុងចិ ែថ ក្ុ ំឲរមានចញ្នាវះ

អសាសៈ

តែមិ នលែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយអំ ណ្ដច

ខាងញ្ដើ មនិ ងោក្់ ក្ណ្ដ
ឋ លនិ ងខាងចុ ងថា
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“ខ្រល់ ដញ្ងហើម

-១០៥ញ្ចញ

ផចិ ែជាខាងញ្ដើ ម

ជាខាងចុ ង
ជាក្ណ្ដ
ឋ ល

ញ្បះដូ ងជាក្ណ្ដ
ឋ ល

ខ្រល់ ដញ្ងហើមចូ ល

ចុ ងលចមុ ះ

ចុ ងលចមុ ះជាខាងញ្ដើ ម

ផចិ ែជាខាងចុ ង”

ដូ ញ្ចប ះញ្ យ
ើ

ញ្បះដូ ង

ញ្លោះជាញ្េែុ

នាំឲរចិ ែថ រាយមាយ ។
លែង់ផុសនាវិ ធីទ្ី

៣

មិ នតមនជាញ្ផសងគ្នបចាក្រណនាវិ ធី

និ ងអនុ ពនន នាវិ ធីញ្នាះញ្ ើយ

រឺ សំញ្ៅយក្លែង់បញ្ជ ូនសាយរែី ញ្ៅ

តាមវិ ធីននក្ិ រិយារាប់ ញ្េើ យសធ ង់

ពិ ចារណ្ដញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ មិ នឲរ

មានចញ្នាវះ លែង់ឱកាសតដលខ្រល់ អសាសៈ បសាសៈ ោល់
លែូវញ្េើ យញ្នាះប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង ។
លែង់ែបនាវិ ធីទ្ី ៤ អធិ បាយថា : កាលតដលលពះញ្យារី រាប់
នូ វខ្រល់ អសាសៈ

បសាសៈ

លែង់ក្តនវ ងតដលប៉ ះោល់ លែូវទ្ធឝរ

ញ្េើ យញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វខ្រល់ ញ្នាះៗញ្ោយរាប់ ផង
ណែ់ តែលែង់ទ្ីតដលខ្រល់ មក្ប៉ ះោល់ លែូវផង

ញ្ោយក្ំរួ ចញ្េើ យបងឡង់

រាប់ ក្ប ុងទ្ី ញ្នាះ

តាំងបញ្ជ ូនសាយរែី ញ្ៅកាន់ ខ្រល់ អសាសៈ

សៈទ្ធំងញ្នាះ

ញ្លើ និ មិែថណ្ដលបាក្ដញ្ ើងរួ រលយ មញាុំងអបផនាចិ ែថ

ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបាន

បសា-

ក្៏ ែមក ល់ចិ ែថ ទ្ុ ក្តែក្ប ុងនិ មិែថញ្នាះប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ
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។

-១០៦លែង់ទ្ី

៥-៦-៧-៨

អធិ បាយថា

:

លពះញ្យារី តដល

បានដល់ ចែុ ក្ក ជាននិ ងបញ្ច ក្ជានញ្េើ យ

ញ្បើ មានលបាថាប

ញ្ដើ មផីចញ្លមើ ននូ វក្មយ ោឌនញ្នះញ្ោយសលវ ក្េ ណ្ដវិ ធី រឺ វិធីននវិ បសសនាញាណនិ ងវិ វដឋ នាវិ ធីរឺ វិធីននអរិ យមរគ ទ្ធំង
បារិ សុទ្និ

រឺ លពះអរិ យផលទ្ធំង

ជាលពះអរេនថ

៤

៤ ញ្េើ យនិ ងែមក ល់ញ្ៅក្ប ង
ុ ភាវៈ

ជាទ្ក្េិ ញ្ណយរបុ រគ លដ៏ លបញ្សើ រ

ទ្ី បំ ផុែននបដិ បសសនា

ឲរបានដល់ នូ វ

អប ក្ដល់ នូ វ

រឺ បចច ញ្វក្េ ណញដណមានលបញ្ភទ្

១៩

ក្៏ របផីញ្ធឝើ ្នញ្នាះឲរសាធែ់ ញ្ោយវសី ទ្ធំង

៥

ញ្េើ យក្ំណែ់ នូ វនាមនិ ងរូ បចញ្លមើ ននូ វវិ បសសនាែញ្ៅញ្ទ្ៀែ

នឹ ង

យា៉ងញ្នាះ

បានសញ្លមចដូ ចញ្សចក្ឋី លបាថាប ។
ក្៏ ក្ប ុងអានាបានសសែិ ក្មយ ោឌនញ្នះ
ក្មយិ ក្ៈ
បសាសៈ
ញ្រឿយៗ
វិ ធីទ្ធំង

ញ្បើ លពះញ្យារី ជាអាទ្ិ -

ែមក ល់ចិ ែថ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ឱកាសតដលខ្រល់ អសាសៈ
ោល់ លែូវជាលបលក្ែី
ញ្ោយឧបាយននលបាជាញ
៤ ខាងញ្ដើ ម

ញាុំងមនសិ ការឲរលបលពឹ ែថញ្ៅ
តាមលំ អានននមនសិ ការ-

មិ នយូ រប៉ុ នាយនញ្ ើយ ខ្រល់ អសាសៈ
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-១០៧បសាសៈទ្ធំងឡាយញ្នាះក្៏ នឹ ងលបាក្ដញ្ ើង
និ មិែថនិ ងបដិ ភារនិ មិែថ

ញ្េើ យឧរគ េ-

ក្៏ នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ ផង

តែថានិ មិែថ

ទ្ធំង ២ យា៉ងញ្នាះ ក្ប ុងក្មយ ោឌនញ្នះ ញ្ោក្សតមឋ ងរួ បចូ លជា
មួ យគ្នប

ពុ បា
ំ នតញក្ឲរញ្ ើ ញញ្ោយត ក្ៗ

លពះញ្យារី អងគខ្វះ
បាន
ក្៏ មាន

ដូ ចទ្រខ្រល់ ក្៏ មាន(១)

ដូ ចដួ ងតក្វមុ កាឋក្៏ មាន

ដូ ចលគ្នប់ ក្បាសក្៏ មាន
ដូ ចសរនសស្ឝរតក្វក្៏ មាន

មាន

ដូ ចដួ ង

ញ្បើ លពះញ្យារី អងគខ្វះ
និ មិែថតាំងញ្ ើងលបាក្ដ

ដូ ចជក្់ ញ្ធឝើ ញ្ោយញ្ឈើ ខ្វឹមក្៏ មាន
ដូ ចចញ្្កមផ្ចាកក្៏ មាន

ដូ ចសរនសពី ងោងក្៏ មាន

ដូ ចផ្ចាកឈូ ក្ក្៏ មាន

ដូ ចប៉ុ យក្បាស

ដូ ចដួ ងផ្ចាកយក្៏ មាន

តដលញាុំងសមព សសឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងរឹ ង

តផសងក្៏ មាន

។

តដលញាុំងសុ ខ្សមព សសឲរញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ

និ មិែថតាំងញ្ ើងលបាក្ដដូ ចប៉ុ យរក្៏ មាន

តក្វមណីក្៏ មាន

អំ ពីគ្នបញ្ ើយ

ដូ ចសំ ណុំ

ដូ ចនផធ ពោេក្ក្៏

ដូ ចក្ង់ននរែក្៏ មាន

ដូ ចមណឍល

ននលពះចគនធ ក្៏មាន ដូ ចមណឍលននលពះអាទ្ិ ែរក្៏ មាន(២) ។
១- ក្នេះជាពារយ ក្រចិ អាចរយ ។ ២- ក្នេះជាពារយ វិនិច័យ
េ រនុងអ្ រ
ា ថា ។
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-១០៨ចាប់ ញ្ដើ មអំ ពីនិមិែថញ្ក្ើ ែញ្ ើងយា៉ងញ្នះ

នី វរណធម៌ និង

ក្ិ ញ្លសរបស់លពះញ្យារី អងគញ្នាះក្៏ ញ្លទ្ធមសង ប់ ញ្ៅ
ញ្ ើង

សែិ ក្៏ លបុង

ញ្េើ យចិ ែថ ញ្សាែក្៏ ែមក ល់ញ្ៅមាំញ្ោយឧបចារសមាធិ

ញ្បើ លពះញ្យារី រក្ាទ្ុ ក្នូ វនិ មិែថញ្នាះ
ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ឲរញ្រឿយៗ
លបក្បពាយាមឲរញ្សយើ

ឲរលឡ ញ្ោយរក្េ ណ្ដវិ ធី

ញ្ោយអបផនាញ្កាសលវ វិ ធី

ញ្េើ យ

ក្ុ ំតែញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយពណ៌

ពិ ចារណ្ដញ្ោយលក្េ ណៈ

។

និ ង

ក្៏ នឹ ងអាចញាុង
ំ អបផនា្នឲរ

ញ្ក្ើ ែញ្ ើងបានទ្ធំងចែុ ក្ក ន័យនឹ ងបញ្ច ក្ន័ យ

ដូ ចក្ប ុងក្សិ ណ

ទ្ធំង ១០ តដរ ។
ឧបសមានុ សសេិ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វឧបសមានុ សសែិ ក្មយ ោឌន
ចាក្អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

របផីចូលញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលសាងែ់
ញ្េើ យរឭក្ដល់ រុ ណរបស់លពះនិ ោឝន

តដលជាញ្លរឿងរមាងប់ បង់នូវសំ សារទ្ុ ក្េ ទ្ធំងពួ ង
លពះពុ ទ្នដី កាដូ ញ្ចប ះជាញ្ដើ មថា

“យាវតា

ភិ ក្េ ញ្វ

តាមលំ អាន
ធមាយ

វា អសងេតា វា វិរាញ្គ្ន ញ្ែសំ ធមាយនំ អរគ មកាេយែំ
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សងេតា
មាបលភិ ក្េ ុ

-១០៩ទ្ធំងឡាយ

ធម៌ ទ្ធំងប៉ុ នាយន

ញ្ទ្ធះជាសងេែក្ឋី

ជាអសងេែក្ឋី

មានតែវិ រារធម៌ រឺែួលពះនិ ោឝនឯង

លបាក្ដជាលបញ្សើ រញ្ោយ

វិ ញ្សស

យទ្ិ ទ្ំ

ជាងធម៌ ទ្ធំងឡាយញ្នាះ

បិ បាសវិ នញ្យា
វិ រាញ្គ្ន

និ ញ្រាញ្ធា

ញ្សចក្ឋី លសវឹ ង
កាម

អាលយសមុ រាញ្តា
និ ោឝនំ

មទ្និ មយទ្ញ្នា

វដឋ ប
ុ ញ្ចឆ ញ្ទ្ធ

វិ រារធម៌ ញ្នះ

ែណហក្េ ញ្យា

ជាញ្លរឿងញាំញីនូវ

ជាញ្លរឿងបញ្ណឋញបង់នូវញ្សចក្ឋី ញ្លសក្លវនក្ប ុង

ជាញ្លរឿងដក្ញ្ ើងនូ វញ្សចក្ឋី អាល័ យក្ប ុងកាមរុ ណ

ញ្លរឿងកាែ់ បង់នូវញ្ែភូ មិ ក្វដឋ ជាញ្លរឿងអស់ញ្ៅននែណ្ដ
ហ
ញ្លរឿងោក្ចាក្ែណ្ដ
ហ

ជាទ្ី រលែ់ ញ្ៅននែណ្ដ
ហ

ជា
ជា

ញ្ចញរួ ច

លស ះញ្េើ យចាក្នលពសាែរឺ ែណ្ដ
ហ ” ។
ឧបសមានុ សសែិ ក្មយ ោឌនញ្នះ

មានអំ ណ្ដចឲរសញ្លមច

បានតែលែឹ មឧបចារជានដូ ចក្ប ុងពុ ទ្ធននុ សសែិ ជាញ្ដើ មតដរ ។
អនុ សសែិ ក្មយ ោឌន ១០ ចប់

109

-១១០រេហ្មវហារ្
៤
ិ
ទ្រតាតប្ព្ហមវហារ
ិ
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វញ្មតាថលពេយ វិ ោរ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

របផីចូលញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្

អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ

អងគុយញ្ៅឲរលសួល

ញ្សចក្ឋី លបទ្ុ សថ

(ញ្ទ្ធស)

ពិ ចារណ្ដនូ វញ្ទ្ធសក្ប ុង

និ ងអានិ សងសក្ប ុងញ្សចក្ឋី អំណែ់

(ខ្នថី ) ជាមុ ន ។
ញ្ទ្ធសក្ប ុងញ្សចក្ឋី លបទ្ុ សថ ដូ ចញ្មឋ ចខ្វះ?
ញ្សចក្ឋី អំណែ់ ដូ ចញ្មឋ ចខ្វះ?

អានិ សងសក្ប ុង

ញ្េែុ អឝី ញ្ទ្ើ បលែូវពិ ចារណ្ដជាមុ ន?

ញ្ទ្ធសក្ប ុងញ្សចក្ឋី លបទ្ុ សថ ញ្នាះញ្ោក្ញ្ោលទ្ុ ក្ថា
បុ រគលណ្ដតដលញ្ទ្ធសលរបសងកែ់ញ្េើ យ
សមាវប់ សែឝ ជាញ្ដើ មបាន”
ញ្នាះ
រឺ

បុ រគលញ្នាះអាចោ៊ន

ឯអានិ សងសក្ប ុងញ្សចក្ឋី អំណែ់

លពះមានលពះភារលទ្ង់លតាស់ទ្ុ ក្ដូ ញ្ចប ះជាញ្ដើ មថា
ញ្សចក្ឋី អំណែ់ ចាែ់ ជាែបធម៌ មួយយា៉ងឧែថ ម”
១-

ក្សចរៅីក្នេះសក្ងខលក្ពរ

“ញ្បើ

ក្ោរអ្នរក្ត្ូវការ

ពិស្ដៅរទងចុេះ ។
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(១)

“ខ្នថី
បានជា

គលបីប្សាងររក្មើលរនុងក្សចរៅីប្ ល

-១១១លែូវពិ ចារណ្ដជាមុ ន

ញ្លោះថាក្មយ ោឌនញ្នះ

ចញ្លមើ នញ្ដើ មផីនឹងលះបង់នូវញ្ទ្ធស

លពះញ្យារី លែូវ

ញ្េើ យនឹ ងបាននូ វខ្នថី ប៉ុញ្ណ្ដ
ត ះ

ញ្បើ មិ នបានពិ ចារណ្ដឲរញ្ ើ ញជាមុ នញ្េើ យ
នឹ ងលះបង់នូវញ្ទ្ធសតដលមិ នញ្ ើ ញ

ក្៏ មិ នអាចញ្ដើ មផី
ញ្េើ យបាននូ វអានិ សងស

តដលមិ នដឹ ងញ្នាះញ្ យ
ើ ។
កាលតដលលពះញ្យារី លបារពន នឹងចញ្លមើ នមុ នដមផូង
ចញ្លមើ នក្ប ុងបុ រគ លតដលជាញ្ទ្ធស
ទ្ី លសឡាញ់

១

៤

ពួ ក្រឺ

ក្ុ ំអាល

បុ រគ លតដលមិ នជា

សំ ឡាញ់តដលជាទ្ី លសឡាញ់នលក្ញ្ពក្

បុ រគលតដលជាក្ណ្ដ
ឋ ល

១

បុ រគលតដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នប

១
១

មិ នតែប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះញ្សាែ សូ មផីបុរគលតដលមិ នតមនជាញ្ខ្ែថ ២ ពួ ក្
រឺ

បុ រគ លតដលមានញ្ភទ្ខ្ុស(១)គ្នប

កាលក្នវ ងញ្េើ យ

១

១

បុ រគលតដលញ្ធឝើ មរណ-

ក្៏ មិ នរបផីចញ្លមើ នញ្មតាថលពេយ វិ ោរញ្ៅរក្

ជាដមផូងញ្ ើយ ។
១- លុគគលប្ លមានក្ ទ្ខ្ុសោនក្ េះ សំក្កយរក្ ទ្លុរសនិងក្រាសី ត គឺក្លើក្ពេះក្យគីជាលុរស
មិនក្ត្ូវចក្ក្មើនក្មតាតក្ពហម វិហារក្ៅររក្រាសីក្ត ដ្ឋយចំៗ
ក្ៅររលុរសក្ដ្ឋយចំៗ ក្ ើយ ។
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ក្លើក្ពេះក្យគីជាក្រាសី តវិញរ៏មិនក្ត្ូវចក្ក្មើន

-១១២បុ រគលទ្ធំងញ្នាះ
ញ្មឋ ច

មានញ្ទ្ធសដល់ ញ្មតាថលពេយ វិ ោរដូ ច

ញ្ទ្ើ បញ្ោក្ោមមិ នឲរចញ្លមើ នជាដមផូង?
បុ រគលទ្ធំងញ្នាះមានញ្ទ្ធសដូ ញ្ចប ះរឺ

ទ្ី លសឡាញ់

បុ រគ លតដលមិ នជា

លំ បាក្នឹ ងទ្ធញមក្ែមក ល់ទ្ុ ក្ឲរជាទ្ី លសឡាញ់

សំ ឡាញ់តដលជាទ្ី លសឡាញ់នលក្ញ្ពក្
ែមក ល់ទ្ុ ក្ឲរជាក្ណ្ដ
ឋ ល

លំ បាក្នឹ ងទ្ធញមក្

បុ រគលតដលជាក្ណ្ដ
ឋ ល

នឹ ងទ្ធញមក្ែមក ល់ទ្ុ ក្ឲរជាទ្ី ញ្គ្នរព
បុ រគលតដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នប

និ ងជាទ្ី លសឡាញ់

ញ្បើ ចញ្លមើ នញ្មតាថលពេយ វិ ោរញ្ៅរក្

នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្សចក្ឋី ញ្លកាធ
ញ្សចក្ឋី ែញ្លមក្

លំ បាក្

បុ រគ លតដលមានញ្ភទ្ខ្ុសគ្នបនឹ ងញ្ក្ើ ែ

បុ រគ លតដលញ្ធឝើ មរណកាលក្នវ ងញ្េើ យ

មិ នដល់ នូ វអបផនានិ ងឧបចារៈ

ញ្េែុ ញ្នាះ

នឹ ង

ញ្ទ្ើ បញ្ោក្ោម

មិ នឲរចញ្លមើ នញ្មតាថញ្ៅរក្ជាដមផូង ។
ញ្បើ ដូញ្ចាបះលែូវឲរចញ្លមើ នចំ ញ្ោះបុ រគលដូ ចញ្មឋ ចជាមុ ន ?
លែូវឲរចញ្លមើ នចំ ញ្ោះខ្វួនលពះញ្យារី ជាមុ ន
ញ្រឿយៗ

ថា

“អេំ

បានដល់ នូ វញ្សចក្ឋី សុខ្

សុ ខ្ិញ្តា

ញ្ោមិ

និ ទ្ធញ្ុ កាេ

ក្ុ ំមានទ្ុ ក្េ ញ្ ើយ”
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រឺ លែូវចញ្លមើ នឲរ
សូ មឲរអញ

ឬនឹ ងចញ្លមើ នថា

-១១៣“អញ្វញ្រា អពាបញ្ជា អនី ញ្ល សុ ខ្ី អតាថនំ បរិេរាមិ សូ ម
ឲរអញជាបុ រគលគ្នយនញ្ពៀរ
ញ្សចក្ឋី សុខ្

គ្នយនទ្ុ ក្េ

គ្នយនញ្ទ្ធស

ឲរមានតែ

សូ មរក្ាខ្វួនឲរបានយា៉ងញ្នះជាដរាបញ្ៅ”

ដូ ញ្ចប ះដ៏ បាន ។
ញ្បើ លពះញ្យារី
ញ្នះជាញ្រឿយៗ

ចញ្លមើ ននូ វញ្មតាថលពេយ វិ ោរចំ ញ្ោះខ្វួនយា៉ង
ញ្េើ យ

អបផនាចិ ែថ ញ្ៅមិ នទ្ធន់ ញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ក្៏ របផីែមក ល់ទ្ុ ក្នូ វខ្វួនឲរជាបនាធល់

ញ្េើ យទ្ធញយក្សែឝ

ទ្ធំងឡាយដនទ្មក្ញ្លបៀបថា

“អញលបាថាបនូ វញ្សចក្ឋី សុខ្

រញ្អើ មទ្ុ ក្េ

លបាថាបចង់រស់

មិ នចង់សាវប់ យា៉ងណ្ដ

ឡាយដនទ្

ក្៏ លបាថាបនូ វញ្សចក្ឋី សុខ្

រស់

មិ នចង់សាវប់ យា៉ងញ្នាះតដរ”

ចំ ញ្ោះបុ រគល

ញ្ខ្ភើមរញ្អើ មទ្ុ ក្េ

សែឝ ទ្ធំង
លបាថាបចង់

រួ ចញ្េើ យលែូវចញ្លមើ នញ្មតាថ

តដលរួ រញ្គ្នរពមានអាចាររ

និ ងឧបជាយ៍ ជាញ្ដើ ម

ឲរញ្រឿយៗ ថា “ឯស សបផុរិញ្សា សុ ខ្ិញ្តា ញ្ោែុ
សូ មឲរញ្ោក្ជាសបផុរសនុ៎ ះ

បានដល់ នូ វញ្សចក្ឋី សុខ្

មានទ្ុ ក្េ ញ្ ើយ” ។
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ញ្ខ្ភើម

និ ទ្ធញ្ុ កាេ
ក្ុ ំបី

-១១៤ញ្ោយអំ ណ្ដច

តដលលពះញ្យារី ចញ្លមើ ននូ វញ្មតាថលពេយ វិ ោរ

ចំ ញ្ោះបុ រគលមានសភាពយា៉ងញ្នះ
ញ្ោយពិ ែ

អបផនាចិ ែថ ក្៏ នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ

តែញ្បើ ញ្ៅមិ នទ្ធន់ ដល់ នូ វញ្សចក្ឋី ញ្លែក្អរញ្ោយ

ពាយាមប៉ុ ញ្ណតះ

របផីចញ្លមើ នចំ ញ្ោះបុ រគ លតដលជាទ្ី លសឡាញ់

បុ រគលតដលជាក្ណ្ដ
ឋ ល

បុ រគ លតដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នបែញ្ៅ

ញ្ទ្ៀែ ចញ្លមើ នក្ប ុងញ្កាោឌសនី មួយៗ ញ្ធឝើ ចិ ែថ ឲររួ រដល់ ក្មយ ទ្ធញ
យក្បុ រគលតដលជាទ្ី លសឡាញ់

មក្ោក្់ លែង់ក្តនវ ងបុ រគលតដល

ជាក្ណ្ដ
ឋ លៗ

មក្ោក្់ លែង់ក្តនវ ងបុ រគលតដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នប

បញ្នាធបង់នូវបដិ

ក្ប ុងបុ រគល

មក្ញ្ទ្ៀែ

តដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នប

របផីចញ្លមើ នឲរញ្រឿយៗ

ជាសី មសញ្មម ទ្(១)

ក្ប ុងជនទ្ធំង

បុ រគលតដលជាទ្ី លសឡាញ់

៤

១

បុ រគលតដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នប

លំ ោប់

ញាុំងចិ ែថ ឲរលបលពឹ ែថញ្ៅញ្សយើ
ពួ ក្រឺ

ខ្វួនលពះញ្យារី

បុ រគលតដលជាក្ណ្ដ
ឋ ល
១

១
១

មិ នឲរមានធង ន់ មានលសាល

១- សីមា (ប្ ន) រនុងទ្ីក្នេះមាន ៤ គឺ លុគគលជាទ្ីក្សឡាញ់ប្ ន ១ លុគគលជារណ្ដ
ៅ ល
ប្ ន ១ លុគគលប្ លមានក្ពៀរប្ ន ១ ខ្ែួនក្ពេះក្យគីប្ ន ១ ក្ត្ង់ប្ លទាយក្មតាតចិត្ក្ត ៅក្សមើ
រនុងប្ នោំង ៤ ក្ៅថា “សីមសក្មេទ្” ។
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-១១៥ជាងគ្នប

សី មសញ្មម ទ្ញ្នះញ្េើ យ

ក្មយ ោឌនញ្នះ

តដលញ្ោក្ញ្ៅថានិ មិែថក្ប ុង

ញ្លោះថាក្ប ុងលពេយ វិ ោរទ្ធំង

និ មិែថនិ ងបដិ ភារនិ មិែថដូ ចក្ប ុងក្សិ ណទ្ធំង
មានតែសមែនិ មិែថ

៤

មិ នមានឧរគ េ-

១០

ជាញ្ដើ មញ្ ើយ

តដលលបលពឹ ែថញ្ៅញ្ោយអំ ណ្ដចននសី ម-

សញ្មម ទ្ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ ។
ញ្បើ លពះញ្យារី ញ្សពនូ វនិ មិែថញ្នាះញ្ោយញ្លចើ ន ចញ្លមើ នឲរញ្រឿយៗ
ញ្ ើងញ្ៅ
លំ បាក្ញ្ ើយ

ក្៏ នឹ ងបានដល់ នូ វអបផនា្នញ្ោយ្យមិ នមាន
តែក្ប ុងក្មយ ោឌនញ្នះឲរសញ្លមចបានតែលែឹ មែែិ -

យជានក្ប ុងចែុ ក្ក ន័យ

ឬចែុ ែទ ជានក្ប ុងបញ្ច ក្ន័ យប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

តែញ្បើ លពះញ្យារី ផាយញ្មតាថលពេយ វិ ោរ

ញ្ោយអំ ណ្ដចនន្ន

នី មួយៗ ចំ ញ្ោះសែឝ តដលញ្ៅក្ប ុងទ្ិ ស ១ ទ្ិ ស ២ ដរាបដល់
លរប់ ទ្ិ សទ្ធំង ១០ ជាអញ្នាធិ ញ្សាផរណ្ដ(១) ញ្ោយអាការ ៥(២)
១- ទាយក្មតាតក្ពហមវិហារមិនមានចំក្ពាេះពួរសត្ាថា “សត្ាោង
ំ អ្ស់ ក្បាណោំង
អ្ស់

ូត្ោំងអ្ស់ លុគគលោំងអ្ស់ ប្ លរាល់ថាមានអ្ត្តភាពោំងអ្ស់ ចូររុំឲ្យមានក្ពៀរ រុំ

ឲ្យមានទ្ុរខ រុំឲ្យមានក្ោស ចូរឲ្យបានក្សចរៅីសុខ្ ចូរររាខ្ែួនឲ្យបានយ៉ាងក្នេះ រាលក្ៅ” ។
២- អាការ ៥ ក្ េះគឺ សត្ាោង
ំ អ្ស់ ១ ក្បាណោំងអ្ស់ ១
លុគគលោំងអ្ស់ ១ ប្ លរាល់ថាមានអ្ត្តភាពោំងអ្ស់ ១ ។
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ូត្ោំងអ្ស់ ១

-១១៦ជាឱធិ ញ្សាផរណ្ដ(១) ញ្ោយអាការ ៧(២) ជាទ្ិ សាផរណ្ដញ្ោយ
អាការ

១០(៣)

ក្៏ នឹ ងបាននូ វអានិ សងស

ញ្ៅជាសុ ខ្ជាញ្ដើ ម

១១

យា៉ង

មានញ្ដក្

មានញ្ៅញ្ក្ើ ែញ្ៅក្ប ុងសាទនលពេយ ញ្ោក្

ជាទ្ី បំ ផុែ ។
ក្រុណាប្ព្ហមវហារ
ិ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វក្រុ ណ្ដលពេយ វិ ោរ
អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ
(និ ក្ករុណ្ដ)

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

របផីចូលញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្
ពិ ចារណ្ដនូ វញ្ទ្ធសក្ប ង
ុ ញ្សចក្ឋី ញ្បៀែញ្បៀន

និ ងអានិ សងសក្ប ុងក្រុណ្ដ

(អវិ េឹសា)

“ផលរបស់និ ក្ករុណ្ដ

(វិ េឹសា)

សែឝ ញ្ោយនដ

និ ងដមផងជាញ្ដើ មញ្នះ

ដ៏ ោមក្នលក្ញ្ពក្

និ ងបរញ្ោក្នាយ

ផលរបស់ក្រុ ណ្ដ

ដុ ើ ដី

ទ្ធំងក្ប ុងបចច ុបផនប ញ្នះ

ញ្សចក្ឋី ញ្បៀែញ្បៀន

ជាមុ នថា
ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្េ

១- ទាយក្មតាតក្ពហមវិហារចំក្ពាេះសត្ាក្ដ្ឋយក្រុមៗ ថា “ក្រាសីោ
ត ង
ំ អ្ស់ លុរសោំង
អ្ស់ អ្រិយៈោំងអ្ស់ អ្នរិយៈោំងអ្ស់ ក្ទ្វតាោំងអ្ស់ មនុសសោំងអ្ស់ វិនិបាត្ិរ
ោំងអ្ស់ ចូររុឲ្
ំ យមានក្ពៀរ ។ ល ។ ចូរររាខ្ែួនឲ្យបានយ៉ាងក្នេះជា រាលក្ៅ

។

២- អាការ ៧ ក្ េះគឺ ក្រាសីោ
ត ង
ំ អ្ស់ ១ ។ ល ។ វិនបា
ិ ត្ិរោំងអ្ស់ ១ ។
៣- ទាយក្មតាតក្ពហមវិហារក្ៅររសត្ារនុងទ្ិសោំង ១០ សត្ារនង
ុ ទ្ិសនីមួយៗ ចត្់ជា
អាការៗ រួមក្ត្ូវជាអាការ ១០ ។
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-១១៧ញ្សចក្ឋី អាណិែអាសូ រសែឝ

ញ្ទ្ើ បលបញ្សើ រទ្ធំងក្ប ុងបចច ុបផនប ញ្នះ

និ ងបរញ្ោក្នាយ” ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី

លបារពន នឹងចញ្លមើ ននូ វក្រុណ្ដលពេយ វិ ោរ

ញ្នះ ក្ុ ំរបផីចញ្លមើ នចំ ញ្ោះបុ រគលតដលជាញ្ទ្ធស ៤ ពួ ក្ និ ងបុ រគល
តដលមិ នតមនជាញ្ខ្ែថ

២

ភាវនាញ្នាះញ្ ើយ,
ឲរអាណិែ

ពួ ក្

ដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យក្ប ុងញ្មតាថ-

ញ្បើ លបទ្ះញ្ ើ ញបុ រគលណ្ដមួ យតដលរួ រ

ដូ ចមនុ សសពិ ក្លពិ ការ

ក្ំបុែញ្ជើ ងជាញ្ដើ ម

ក្ំសែ់ ទ្ុ ររែ

ក្ំបុែនដ

ក្៏ របផីញាុំងក្រុ ណ្ដលពេយ វិ ោរឲរលបលពឹ ែថញ្ៅ

ក្ប ុងបុ រគលញ្នាះថា “ក្ិ ចឆំ វតាយំ សញ្តាថ អាបញ្នាប អញ្បផវ នាម
ឥមមាហ
លំ បាក្

ទ្ុ កាេ

មុ ញ្ចច យរ

ញ្ធឝើ ដូ ចញ្មឋ ចេប៎ !

ឱេប៎ !

សែឝ ញ្នះ

ដល់ នូ វញ្សចក្ឋី

នឹ ងរបផីឲររួ ចចាក្ទ្ុ ក្េ ញ្នះបាន”

ញ្បើ រក្បុ រគ លតដលរួ រអាណិែតបបញ្នះពុ បា
ំ ន
យក្បុ រគលតដលក្ំពុងបាននូ វញ្សចក្ឋី សុខ្

។

របផីទ្ធញ

តែលបលពឹ ែថញ្ធឝើ នូ វអំ ញ្ពើ

បាបជាលបលក្ែី

មក្ញ្លបៀបនឹ ងមនុ សសញ្ទ្ធសតដលរាជអាជាញលែូវ

ឲរសមាវប់ បង់

ញ្េើ យញាុំងក្រុ ណ្ដលពេយ វិ ោរឲរលបលពឹ ែថញ្ៅថា

“បុ រគលញ្នាះ

បានញ្សចក្ឋី សុខ្តែក្ប ង
ុ បចច ុបផនប ជាែិ ញ្នះញ្ទ្
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-១១៨ែញ្ៅញ្ទ្ៀែ

មុ ខ្ជាញ្សាយនូ វទ្ុ ក្េ ញ្ទ្ធមនសសជាពនវឹ ក្

អបាយភូ មិ មិនខាន

ក្ប ង
ុ

ញ្លោះមិ នមានញ្ធឝើ ក្លាណក្មយ ញ្ោយ

ទ្ធឝរណ្ដមួ យញ្សាះញ្ ើយ

ដូ ចជាមនុ សសញ្ទ្ធសតដលរាជបុ រស

វាយតក្ឝ ងញ្ជើ ងតក្ឡ ក្បញ្ណឋើរញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលនឹ ងសមាវប់
ញ្រឲរនូ វខាទ្នី យញ្ភាជនី យាោរបនថិ ចបនថ ួច
អាការដូ ចជាបាននូ វញ្សចក្ឋី សុខ្
តែមិ នមានបុ រគលណ្ដមួ យ

ញ្បើ មាន

ក្៏ បរិ ញ្ភារសតមឋ ង

សក ប់ សក ល់ ញ្ៅញ្ោយញ្ភារ
ញ្រសមាគល់ ថាបានសុ ខ្ញ្ ើយ

ញ្រសមាគល់ ថាមុ ខ្ជានឹ ងសាវប់ ញ្ោយពិ ែ” ។
ែអំ ពីញ្នាះមក្

របផីញាុំងក្រុ ណ្ដលពេយ វិ ោរញ្ោយឧបាយ

ញ្នះឲរលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងបុ រគ លតដលជាទ្ី លសឡាញ់
ជាក្ណ្ដ
ឋ ល
មក្

សូ មផីបុរគ លញ្នាះៗ

ឲរលបលពឹ ែថញ្ៅថា
ពិ ែ

បុ រគលតដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នប

បុ រគលតដល
ញ្រៀងជាលំ ោប់

ជាអប ក្ញ្ធឝើ នូ វក្ុ សលក្មយ ក្ឋី

“បុ រគ លញ្នាះៗ

រង់ដល់ នូ វញ្សចក្ឋី ទ្ុក្េ ញ្ោយ

ញ្លោះក្នវ ងនូ វវដឋ ទ្ុក្េ មិនទ្ធន់ ផុ ែ”
ពួ ក្

ឲរលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងជនទ្ធំង

៤

ដូ ចក្ប ុងញ្មតាថលពេយ វិ ោរ

ញ្េើ យញ្សពនូ វនិ មិែថ
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ក្៏ របផី

លំ ោប់ មក្របផី

ញ្ធឝើ ចិ ែថ ឲរញ្សយើ ជាសី មសញ្មម ទ្
រឺ សីមសញ្មម ទ្

-១១៩ញ្នាះញ្ោយញ្លចើ ន

ចញ្លមើ នឲរញ្រឿយៗ

ឲរចញ្លមើ នញ្ ើងបាន

ដរាបដល់ ញាុំងអបផនា

ញ្ោយអំ ណ្ដចននែិ ក្ជាននិ ងចែុ ក្ក ជាន

ញ្េើ យញ្បើ លពះញ្យារី ផាយក្រុ ណ្ដលពេយ វិ ោរ
្ននី មួយៗ

ញ្ោយអំ ណ្ដចនន

ចំ ញ្ោះញ្ៅកាន់ សែឝ តដលញ្ៅក្ប ង
ុ ទ្ិ សញ្នាះៗ

ជាអញ្នាធិ ញ្សាផរណ្ដ

ឱធិ ញ្សាផរណ្ដនិ ងទ្ិ សាផរណ្ដ

ក្៏ នឹ ង

បាននូ វអានិ សងស ១១ យា៉ង ដូ ចក្ប ុងញ្មតាថលពេយ វិ ោរ ។
រុ ទតា
ិ
ិ ប្ព្ហមវហារ

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ

លបារពន ញ្ដើ មផីចញ្លមើ ននូ វ

មុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរ(១) មុ នដមផូង ក្ុ ំរបផីចញ្លមើ នក្ប ុងបុ រគលតដលជា
ញ្ទ្ធស

មិ នតមនជាបទ្ោឌនននមុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរ

បុ រគលតដលជាទ្ី លសឡាញ់

១

៣

បុ រគលតដលជាក្ណ្ដ
ឋ ល

ពួ ក្រឺ
១

បុ រគលតដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នប

១

និ ងបុ រគលតដលមិ នតមនជា

ញ្ខ្ែថ ននមុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរ

ពួ ក្

រឺ បុរគលតដលមានញ្ភទ្ខ្ុស

២

១- គួរដ្ឋរ់ថាៈ ក្ ើញក្ោសរនុងឥសាក្សចរៅីក្ចប្ណន ឬអ្រត្ិ ក្សចរៅីមិនក្ក្ត្រអ្រ
ក្ ើញអានិសងសរនុងមុទ្ិតា

ក្ក្ពាេះំម៌ោំងក្នេះជាសក្ត្ូវ ល់ោននិងោន

បាលក្ពាល ល់ ។
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ប្ត្ចាល់ក្ ើមក្ោរមិន

-១២០គ្នប

និ ងបុ រគលតដលញ្ធឝើ មរណកាលក្នវ ងញ្េើ យញ្នាះញ្ ើយ

របផី

ចញ្លមើ នក្ប ុងបុ រគ លជាទ្ី លសឡាញ់នលក្ញ្ពក្(១) ជាមុ ន ។
កាលញ្បើ បានញ្ ើ ញ
នលក្ញ្ពក្ញ្នាះ

បានឮបុ រគលតដលជាទ្ី លសឡាញ់

ក្ំពុងរី ក្រាយបានដល់ នូ វញ្សចក្ឋី សុខ្

ញាុំងមុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងថា “ញ្មាទ្ែិ
អញ្ោ សាធុ

សញ្តាថ

អញ្ោ សុ ដឌ ុ ឱេប៎ ! សែឝ ញ្នះរី ក្រាយ លឡ ញ្ពក្

លបនពញ្ពក្”

។

សូ មផីបុរគ លញ្នាះបានដល់ នូ វញ្សចក្ឋី សុខ្

តែអំ ពីអែី ែជាែិ

ដល់ មក្ក្ប ុងបចច ុបផនប ជាែិ ញ្នះ

ក្ំសែ់ ទ្ុ ររែ
ញ្សចក្ឋី សុខ្

វតាយំ

របផី

ជាអប ក្

ក្៏ របផីរឭក្ដល់ ភាពតដលបុ រគលញ្នាះដល់ នូ វ
អំ ពីអែី ែ

កាន់ យក្នូ វអាការតដលបុ រគលញ្នាះ

រី ក្រាយក្នវ ងញ្ៅញ្េើ យ

មក្ញាុំងមុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរឲរញ្ក្ើ ែ

ញ្ ើងថា “ឯស អែី ញ្ែ ឯវើ មោញ្ភាញ្គ្ន មោបរិវាញ្រា និ ចចមុ ទ្ិញ្តា

អញ្ោសិ

ញ្លចើ នយា៉ងញ្នះ
១-

បុ រគ លនុ៎ ះ

អំ ពីអែី ែ

មានបរិ វារញ្លចើ នយា៉ងញ្នះ

សំឡាញ់ប្ លក្បារ ក្សមើក្ដ្ឋយអ្នរក្លង

សៅីជាខាងក្ក្កាយ (ក្ស្ដណឌសហាយ) ។
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ជាអប ក្មានញ្ភារ

ជាអប ក្រី ក្រាយជានិ ចច

កាលក្លើក្លទ្េះោនក្សើចមុនក្ទ្ើលនិយយ

-១២១យា៉ងញ្នះ”

។

ខាងអនារែក្៏ របផីញាុំងមុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរឲរ

ញ្ក្ើ ែញ្ ើងដូ ចគ្នប ។
ែអំ ពីញ្នាះមក្

របផីញាុំងមុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរឲរលបលពឹ ែថ

ញ្ៅតាមន័ យញ្នះក្ប ុងបុ រគ លតដលជាទ្ី លសឡាញ់
ជាក្ណ្ដ
ឋ ល
មក្

បុ រគលតដលមានញ្ពៀរដល់ គ្នប

ដរាបដល់ រមាងប់ នូ វបដិ

ញ្េើ យញាុង
ំ មុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរ
៤

ពួ ក្

បុ រគលតដល

ៈក្ប ុងបុ រគ លតដលមានញ្ពៀរបាន
ឲរលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងជនទ្ធំង

ញ្ធឝើ ចិ ែថ ឲរញ្សយើ ជាសី មសញ្មម ទ្

និ មិែថក្ប ុងក្មយ ោឌនញ្នះ

ញ្រៀងជាលំ ោប់

តដលជាែួ សមែ-

រួ ចញ្េើ យរបផីញ្សពនូ វសមែនិ មិែថញ្នាះ

ឲរញ្លចើ ន ចញ្លមើ នឲរញ្រឿយៗ ដរាបដល់ ញាុំងអបផនាឲរចញ្លមើ នញ្ ើង
ញ្ោយអំ ណ្ដចននែិ ក្ជាននិ ងចែុ ក្ក ជានបាន
ញ្យារី ផាយមុ ទ្ិតាលពេយ វិ ោរ

ញ្ោយអំ ណ្ដចនន្ននី មួយៗ

ចំ ញ្ោះញ្ៅកាន់ សែឝ តដលញ្ៅក្ប ុងទ្ិ សញ្នាះៗ
ផរណ្ដ

ឱធិ ញ្សាផរណ្ដ

ញ្េើ យញ្បើ លពះ

និ ងទ្ិ សាផរណ្ដ

អានិ សងស ១១ យា៉ងដូ ចក្ប ុងញ្មតាថលពេយ វិ ោរ ។
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ជាអញ្នាធិ ញ្សាក្៏ នឹ ងបាននូ វ

-១២២ឧទ្បកា
េ ប្ព្ហមវហារ
ិ
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
ឧញ្បកាេលពេយ វិ ោរ

លបារពន ញ្ដើ មផីចញ្លមើ ននូ វ

របផីោែ់ នូ វែិ ក្ជាន

និ ងចែុ ក្ក ជាន

តដលខ្វួនបានក្ប ុងញ្មតាថលពេយ វិ ោរជាញ្ដើ មញ្នាះ

ឲរែបឹ ក្

ញ្ោយវសី ទ្ធំង
ទ្ធំងញ្នាះ

៥

ជាមុ ន

លុ ះដល់ ញ្ពលតដលញ្ចញចាក្្ន

របផីញ្ ើ ញនូ វញ្ទ្ធសក្ប ុងលពេយ វិ ោរ

៣

ខាងញ្ដើ ម

ញ្លោះញ្ៅលបក្បញ្ោយមនសិ ការរាប់ អានក្ប ុងសែឝ

លបលពឹ ែថញ្ៅ

ក្ប ុងទ្ី ជិ ែននញ្សចក្ឋី ថាបង
ំ ថាបក្់ និ ងញ្សចក្ឋី ញ្លែក្អរ

ញ្ៅញ្លគ្នែ

លគ្នែញ្ោយញ្េែុ តដលលបក្បញ្ោយញ្សាមនសស

និ ងញ្ ើ ញ

នូ វអានិ សងសក្ប ុងឧញ្បកាេ
ញ្ោយវិ ញ្សស

ញ្ោយភាពតដលសង ប់ លឡិ ែយា៉ងឧែថ ម

ញ្េើ យរបផីញាុំងឧញ្បកាេលពេយ វិ ោរឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ក្ប ុងបុ រគលតដលជាក្ណ្ដ
ឋ ល
លំ ោប់ មក្
យា៉ងមធរម

មិ នសឡ ប់ មិ នលសឡាញ់ជាដមផូង

សនសឹមឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងក្ប ុងបុ រគលតដលជាទ្ី លសឡាញ់
បុ រគលតដលជាទ្ី លសឡាញ់នលក្ញ្ពក្

បុ រគលតដល

មានញ្ពៀរដល់ គ្នប ដរាបដល់ ខ្វួនលពះញ្យារី ជារលមប់

៤ ញ្ធឝើ ឲរជា
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-១២៣សី មសញ្មម ទ្

ញ្ោយភាពជាក្ណ្ដ
ឋ លៗ

ញ្េើ យរបផីញ្សពនូ វ

និ មិែថញ្នាះញ្ោយញ្លចើ ន ចញ្លមើ នឲរញ្រឿយៗ ញ្ ើងញ្ៅ ។
ញ្ោយអំ ណ្ដច
ញ្លចើ នយា៉ងញ្នះ

តដលលពះញ្យារី ញ្សពនូ វនិ មិែថញ្នាះញ្ោយ

ចែុ ែទ ជានក្ប ុងចែុ ក្ក ន័យ

បញ្ច ក្ន័ យក្៏ នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ើង
លពេយ វិ ោរ

ឬបញ្ច មជានក្ប ុង

ញ្េើ យញ្បើ លពះញ្យារី ផាយឧញ្បកាេ-

ញ្ោយអំ ណ្ដចនន្នញ្នាះញ្ៅកាន់ សែឝ

ញ្ៅក្ប ុងទ្ិ សញ្នាះៗ
និ ងទ្ិ សាផរណ្ដ

ជាអញ្នាធិ ញ្សាផរណ្ដ
ក្៏ នឹងបាននូ វអានិ សងស

១១

តដល

ឱធិ ញ្សាផរណ្ដ
យា៉ង

ដូ ចក្ប ុង

ញ្មតាថលពេយ វិ ោរ ។
ឧញ្បកាេលពេយ វិ ោរញ្នះ

លពះញ្យារី តដលជាអាទ្ិ ក្មយិ ក្ៈមិ ន

លែូវចញ្លមើ នញ្ ើយ ញ្លោះតដលនឹ ងរបផីចញ្លមើ នបាន លតាតែញ្ ើ ញ
ញ្ទ្ធសក្ប ុងញ្មតាថលពេយ វិ ោរជាញ្ដើ មដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យ ។
លពេយ វិ ោរ ៤ ចប់
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-១២៤អារ្ុបបរដដ្ឋ
ម ាន ៤

អាកាសានញ្ច
ា យេន

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វអារុ បផក្មយ ោឌនទ្ធំង

៤

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

របផីចញ្លមើ នក្ប ុងអាកាសានញចយែន-

ក្មយ ោឌនជាមុ ន មិ នលែូវចញ្លមើ នញ្រាយរាយតាមតែបានញ្នាះញ្ ើយ ។
ញ្េែុ ដូ ចញ្មឋ ច ក្ប ុងអារុ បផក្មយ ោឌនទ្ធំង ៤ ញ្នះបានជាលែូវ
ឲរចញ្លមើ នញ្រៀងតាំងអំ ពីអារុ បផទ្ី ១ ញ្ៅជាលំ ោប់ មិ នលែូវឲរចញ្លមើ ន
ញ្រាយរាយតាមញ្សចក្ឋី ញ្ពញចិ ែថ ដូ ចក្ប ុងក្មយ ោឌនឯញ្ទ្ៀែ ។
ញ្លោះក្ប ុងអារុ បផក្មយ ោឌនទ្ធំង ៤ ញ្នះ អារុ បផទ្ី ១ លបលពឹ ែថ
ក្នវ ងនូ វអារមយ ណ៍របស់រូ បាវចរចែុ ែទ ជាន(១) ឯអារុ បផ ៣ ខាង
ចុ ង

លបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វអារមយ ណ៍របស់អារុ បផជាន់ ញ្លកាមៗ

ញ្ ើងញ្ៅ ញ្េែុ ញ្នាះ ញ្ទ្ើ បលែូវចញ្លមើ នញ្រៀងតាមលំ ោប់ នឹ ងចញ្លមើ ន
ញ្រាយរាយតាមញ្ពញចិ ែថ ដូ ចក្មយ ោឌនឯញ្ទ្ៀែពុ បា
ំ ន ។
ក្ប ុងកាលតដលលបារពន ញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន
ក្មយ ោឌនញ្នាះញ្សាែ

នូ វអាកាសានញចយែន-

របផីញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុងក្រជរូ ប(២)

១- ក្នេះជា្នចត្ុរកន័យ ក្លើជាលញ្ច រន័យ វិញក្ េះជាត្ួលញ្ច មជាន ។
២- រូលប្ លក្ក្ោត្ក្ោត្រនុងររជជកាយ ។
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និ ង

-១២៥អានិ សងសក្ប ុងអារុ បផក្មយ ោឌនជាមុ នថា
ដមផង

នូ វញ្លរឿងសគសាថ

និ ងជញ្មាវះលបតក្ក្ញ្ផសងៗក្ឋី

អាោធដ៏ ញ្លចើ នមានជើងឺក្បុងតភប ក្ជាញ្ដើ មក្ឋី
ញ្ ើងញ្លោះញ្េែុ តែរូ ប
ញ្នះញ្ ើយ”

“ក្ិ រិយាកាន់ យក្នូ វ
ជើងឺ

តដលញ្ក្ើ ែមាន

ឯក្ប ុងអារុ បផមិ នមានសភាពទ្ធំងអស់

ញ្េើ យរបផីញាុំងរូ បាវចរចែុ ែទ ជានឲរញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ

ក្ប ុងក្សិ ណទ្ធំង

ញ្លដអំ ពីអាកាសក្សិ ណ(១)

៩

ោែ់ សនសំ

ញ្ធឝើ ចែុ ែទ ជានញ្នាះឲរែបឹ ក្ញ្ោយវសី ទ្ធំង ៥ របផីមានចិ ែថ នឹ ក្រអា
ដល់ រូ បអស់កាលជានិ ចច
ញ្នាះ

ដល់ ញ្ពលតដលចូ លកាន់ ចែុ ែទ ជាន

ញ្េើ យញ្ចញមក្វិ ញ

ញ្នាះថា

លែូវញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុងចែុ ែទ ជាន

“្នញ្នះយក្រូ បក្សិ ណតដលអញធាវប់ រអាញ្នាះមក្

ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍ផង

មានសលែូវរឺ ញ្សាមនសសសទិ ែញ្ៅដ៏ ជិែផង

ញ្លគ្នែលគ្នែជាងសនថ វិញ្មាក្េ ផង(២)”
ញ្សចក្ឋី ញ្លែក្អរក្ប ុងចែុ ែទ ជានញ្នាះ
សានញចយែន

ញ្េើ យរបផីបងឡន់នូ វ
ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វអាកា-

ញ្ោយភាពតដលសង ប់ លឡិ ែយា៉ងឧែថ មវិ ញ្សស

១- ពារយក្រចិអាចរយថា “រសិណ៨ ក្ក្ដអ្ំពីអាកាសរសិណ និងអាក្ោររសិណ” ។
២- អ្រុលបជានក្ោរក្ៅថា “សនតវិក្មារខ” ក្ក្ពាេះលអិត្សុខ្ម
ុ សងល់ទុត្ចររូល ។
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-១២៦ញ្េើ យញ្បើ លែូវការទ្ី ឱកាសលែឹ មណ្ដ

ក្៏ របផីោែលកាលនូ វ

ក្សិ ណផាយញ្ៅកាន់ ទ្ី ឱកាសលែឹ មញ្នាះ
បំ ផុែជុ ើវិញននចលក្វា ក្ឋី

ញ្េើ យរបផីញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វទ្ី ឱកាស

តដលក្សិ ណោល់ លែូវញ្នាះថា
អាកាសៗ”

ដូ ញ្ចប ះក្៏ បាន

អាកាញ្សា

“អាកាញ្សា

ឬថា

“អនញ្នាថ

អាកាសមិ នមានទ្ី បំ ផុែៗ”

លគ្នន់ តែលពះញ្យារី មិ ននឹ ក្រក្
ពិ ចារណ្ដនូ វក្សិ ណញ្នាះ
ញ្សា

អាកាញ្សា

សូ មផីដល់ ទ្ី

អាកាញ្សា

អាកាញ្សា
ដូ ញ្ចប ះក្៏ បាន

មិ នញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ

ញ្េើ យញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ថា

អនញ្នាថ
។
មិ ន
“អាកា-

លែង់ទ្ីឱកាសតដលក្សិ ណោល់ លែូវប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

ក្៏ បានញ្្យះថាលពះញ្យារី ញ្បើ ក្នូ វក្សិ ណ” ។
ញ្ោយអំ ណ្ដច តដលលពះញ្យារី លសាវយក្ នូ វអាកាសនិ មិែថ
តដលញ្បើ ក្ក្សិ ណញ្េើ យញ្នាះ
ថា

“អាកាញ្សា

ទ្ធំងឡាយ(១)

អាកាញ្សា
ក្៏ ញ្លទ្ធមញ្ៅ

មក្លែិ ះរិ ះោែ់ បងឝឹក្ឲរញ្រឿយៗ
អាកាសៗ”

ដូ ញ្ចប ះ

នី វរណធម៌

សែិ ក្៏ លបុងញ្ ើងញ្ោយលបនពមាន

១- នីវរណំម៌ក្ត្ង់ក្នេះ អាចរយខ្ែេះថា“នីវរណំម៌យ៉ាងលអិត្ ប្ លក្ត្ូវលេះក្ដ្ឋយ
អ្រូលជាន”

ប្ត្ក្ោរល ិក្សំពារយក្នេះក្ចញ

ប្ត្រូលជានខាងក្ ើមល៉ាុក្ណ្ដ
ណ េះ ។
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ក្ោរប្រថាៈ

ក្ោន់ប្ត្សរក្សើរគុណ

-១២៧អាកាសនិ មិែថជាអារមយ ណ៍
រជាន

ចិ ែថ ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅមាំញ្ោយឧបចា-

លុ ះលពះញ្យារី ញ្សពនូ វនិ មិែថញ្នាះញ្ោយញ្លចើ ន

ឲរញ្រឿយៗ

ញ្ៅញ្ទ្ៀែ

អាកាសានញចយែនចិ ែថ

ចញ្លមើ ន

ក្៏ លបលពឹ ែថញ្ៅ

ញ្ោយអំ ណ្ដចននអបផនា

រឺ ចូលញ្ៅតអបញ្ៅក្ប ុងអាកាសតដល

ញ្បើ ក្ក្សិ ណញ្េើ យញ្នាះ

ដូ ចជារូ បាវចរចិ ែថ តដលចូ លញ្ៅតអប

ញ្ៅក្ប ុងបែវី ក្សិ ណជាញ្ដើ ម ។
ក្ប ុងបឋមារុ បផជានញ្នះ

មានកាមាវចរជវន

តដលសមផយុ ែថ ញ្ោយឧញ្បកាេញ្វទ្នា

៣

ឬ

៤

ញ្លឿនញ្ៅក្ប ង
ុ ចំ តណក្

ខាងញ្ដើ ម ជវនទ្ី ៤ ឬទ្ី ៥ ជាអរូ បាវចររឺ ជាែួ បឋមារុ បផចិ ែថ ។
លគ្នកាលអរូ បាវចរចិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើងយា៉ងញ្នះញ្េើ យ
ញ្យារី អងគញ្នាះ
ក្សិ ណញ្ោយ្នចក្េ ុ
“អាកាញ្សា

អាកាញ្សា”

លពះ

ក្ប ុងញ្ពលមុ នសមវឹ ងយក្នូ វមណឍលរបស់
ដល់ មក្បរិ ក្មយ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ថា
ដូ ញ្ចប ះ

និ មិែថញ្នាះប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង ។
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ក្៏ សមវឹ ងយក្តែអាកាសក្ប ុង

-១២៨ញ្ោយលំ ោប់ ននពាយាមប៉ុ ញ្ណតះ
“លបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វរូ បសញដ(១)

ក្៏ បានញ្្យះថា
លះបង់នូវបដិ

លពះញ្យារី អងគញ្នាះ

សញដ(២)

ញ្ោយសពឝ លរប់

មិ នញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ នូ វនានែថ សញដ(៣)

ញ្េើ យចូ លដល់ នូ វអាកាសានញចយែនជាន

មានអាកាសមិ ន

មានទ្ី បំ ផុែជាទ្ី លំ ញ្ៅ” ។
វិ ញដណញចយែន
កាលញ្បើ លពះញ្យារវចរក្ុ លបុ លែ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

នូ វវិ ញដណញចយែនក្មយ ោឌន របផីោែ់ សនសំវសី

ទ្ធំង ៥ ឲរ

ែបឹ ក្ក្ប ុងអាកាសានញចយែនសមាបែថិ ជាមុ ន
ញ្ទ្ធសក្ប ុងអាកាសានញចយែនសមាបែថិ ថា
មានសលែូវរឺ រូបាវចរជានសទិ ែញ្ៅដ៏ ជិែ
យា៉ងឧែថ មវិ ញ្សស

របផីញ្ ើ ញ
“សមាបែថិ ញ្នះ
មិ នតមនជាសង ប់ លឡិ ែ

ដូ ចជាវិ ញដណញចយែនសមាបែថិ ញ្ យ
ើ ”

១- សញ្ញាប្ លក្លក្ពឹត្ក្ត ៅរនុងរូលជាន ។ ពារយថា “រូលសញ្ញា” ក្នេះជាក្្
ម េះ
ននរូលជានទង

ជាក្្
ម េះននអារមមណ៍រលស់រល
ូ ជាន

២-

សញ្ញាប្ លក្រើត្ក្ ើងក្ដ្ឋយចរខវុ ត្ថជា
ុ ក្ ើម

៣-

សញ្ញាប្ លក្លក្ពឹត្ក្ត ៅរនង
ុ អារមមណ៍

និងសោទរមមណជា
៍ ក្ ើម ។
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មានលថវីរសិណជាក្ ើមទង

។

និងរូបារមមណ៍ជាក្ ម
ើ ខ្ទលោ
់ ន

។

មានសភាពក្ទសងៗ

មានរូបារមមណ៍

-១២៩ញ្េើ យរបផីលះបង់នូវញ្សចក្ឋី ញ្លែក្អរ
ែនសមាបែថិ
សមាបែថិ

ក្ប ុងអាកាសានញចយ-

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វវិ ញដណញចយែនញ្ោយភាពតដលសង ប់ សឡិ ែយា៉ងឧែថ ម

នឹ ក្រំពឹងលសាវយក្នូ វបែមារុ បផវិ ញដណ

តដលផាយញ្ៅកាន់

អាកាសមិ នមានទ្ី បំ ផុែញ្នាះមក្ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ
ោែ់ បងឝឹក្ឲរញ្រឿយៗ

ញ្ ើងញ្ៅថា

ញ្េើ យរបផី

អននថ ំ

ពិ ចារណ្ដលែិ ះរិ ះ
វិញដណំ

អននថ ំ

វិ ញដណំ បែមារុ បផវិ ញដណមិ នមានទ្ី បំ ផុែ ។
ញ្ោយអំ ណ្ដច

តដលលពះញ្យារី ញាុំងភាវនាចិ ែថ

ឲរលបលពឹ ែថ

ញ្ៅញ្រឿយៗក្ប ុងនិ មិែថ

រឺ បែមារុ បផវិ ញដណយា៉ងញ្នះ

នី វរណ-

ធម៌ ទ្ធំងឡាយ

ក្៏ ញ្លទ្ធមញ្ៅ

មានវិ ញដណនិ មិែថជាអារមយ ណ៍

សែិ ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅញ្ោយលបនព
ចិ ែថ ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅមាំញ្ោយ

ឧបចារជាន ។
ញ្បើ លពះញ្យារី ញ្សពនូ វនិ មិែថញ្នាះញ្ោយញ្លចើ ន
ញ្រឿយៗ

ញ្ ើងញ្ៅញ្ទ្ៀែ

វិ ញដណញចយែនចិ ែថ

ញ្ៅញ្ោយអំ ណ្ដចននអបផនា
មារុ បផវិ ញដណ

ចញ្លមើ នឲរ
ក្៏ នឹ ងលបលពឹ ែថ

រឺ ថាចូ លញ្ៅតអបញ្ៅក្ប ុងបែ-

លែង់តដលោល់ លែូវនូ វអាកាសតដលញ្បើ ក្
129

-១៣០ក្សិ ណញ្េើ យ

ដូ ចជាអាកាសានញចយែនចិ ែថ

កាលតដល

ចូ លញ្ៅតអបញ្ៅក្ប ុងអាកាស ។
ក្ប ុងទ្ុ ែិ យារុ បផជានញ្នះ

មានកាមាវចរជវន

តដលសមផយុ ែថ ញ្ោយឧញ្បកាេញ្វទ្នា

៣

ឬ

៤

ញ្លឿនញ្ៅក្ប ង
ុ ចំ តណក្

ខាងញ្ដើ ម ជវនទ្ី ៤ ឬទ្ី ៥ ជាអរូ បាវចររឺ ជាែួ ទ្ុ ែិ យារុ បផចិ ែថ ។
ញ្ោយលំ ោប់ ននពាយាមប៉ុ ញ្ណតះ

លពះញ្យារី អងគ

ញ្នាះក្៏ បានញ្្យះថា

“លបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វអាកាសានញចយែន-

ជានញ្ោយសពឝ លរប់

ញ្េើ យចូ លដល់ នូ វវិ ញដណញចយែ-

នជាន មានវិ ញដណមិ នមានទ្ី បំ ផុែ ជាទ្ី លំ ញ្ៅ ។
អាក្ិញ្ា ញ្ចាយេន

កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ននូ វ
អាក្ិ ញ្ចញដយែនក្មយ ោឌន របផីោែ់ សនសំនូវវសី ទ្ធំង ៥ ឲរែបឹ ក្
ក្ប ុងវិ ញដណញចយែនសមាបែថិ ជាមុ ន
វិ ញដណញចយែនសមាបែថិ ថា
អាកាសានញចយែនៈ
ឧែថ មវិ ញ្សស

របផីញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ង
ុ

“សមាបែថិ ញ្នះ

មានសលែូវរឺ

សទិ ែញ្ៅដ៏ ជិែមិ នតមនសង ប់ លឡិ ែយា៉ង

ដូ ចជាអាក្ិ ញ្ចញដយែនសមាបែថិ ញ្ ើយ”
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ញ្េើ យ

-១៣១របផីលះបង់នូវញ្សចក្ឋី ញ្លែក្អរ

ក្ប ុងវិ ញដណញចយែនសមាបែថិ

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វអាក្ិ ញ្ចញដយែនសមាបែថិ
សង ប់ លឡិ ែយា៉ងឧែថ ម
តដលមិ នមាន

ញ្េើ យរបផីនឹក្រំពឹងលសាវយក្នូ វភាព

(នែទិ ភាវ)

ភាពតដលសាងែ់

ញ្ោយភាពតដល

ក្ឋី

ភាពតដលសូ នរ

(វិ វិែថភាវ)

ក្ឋី

ចិ ែថ ពិ ចារណ្ដលែិ ះរិ ះបងឝឹ ក្ឲរញ្រឿយៗ

ញ្ ើងញ្ៅថា

អឝី ែិ ចែួ ច

នែទិ

ឬថា

“នែទិ

ក្ឋី

របស់បែមារុ បផវិ ញដណ

តដលជាអារមយ ណ៍របស់ទ្ុ ែិ យារុ បផវិ ញដណញ្នាះ

មិ នមាន”

(សុ ញ្ដ ភាវ)

មក្ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុង
“នែទិ

មិ នមានៗ”

ក្ិ ញ្ចិ
ដូ ញ្ចប ះក្ឋី

“សុ ញ្ដ ំ សុ ញ្ដ ំ សូ នរៗ” ដូ ញ្ចប ះក្ឋី “វិ វិែថំ វិ វិែថំ សាងែ់ ៗ” ដូ ញ្ចប ះក្ឋី
តាមទ្ំ នងននអាការតដលចញ្លមើ ន ។
ញ្ោយអំ ណ្ដចតដលលពះញ្យារី ញាុំ ង ភាវនាចិ ែថ
លបលពឹ ែថញ្ៅញ្រឿយៗ
វិ វិែថភាព
ក្៏ ញ្លទ្ធមញ្ៅ

ក្ប ុង្នុ បផែថិ និ មិែថ

របស់បែមារុ បផវិ ញដណញ្នាះ

រឺ នែទិ ភាព

ឲរ
សុ ញ្ដ ភាព

នី វរណធម៌ ទ្ធំងឡាយ

សែិ ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅញ្ោយលបនព

មាន្នុ បផែថិ -

និ មិែថជាអារមយ ណ៍ ចិ ែថ ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅមាំញ្ោយឧបចារជាន ។
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-១៣២ញ្បើ លពះញ្យារី ញ្សពនូ វនិ មិែថញ្នាះញ្ោយញ្លចើ ន ចញ្លមើ នឲរញ្រឿយៗ
ញ្ៅញ្ទ្ៀែ

អាក្ិ ញ្ចញដយែនចិ ែថ

អំ ណ្ដចននអបផនា

ក្៏ នឹងលបលពឹ ែថញ្ៅញ្ោយ

រឺ ថាចូ លញ្ៅតអបញ្ៅក្ប ុងសុ ញ្ដ ភាព

វិ វិែថ-

ភាព ឬ នែទិ ភាព របស់មេរគ ែវិ ញដណ (បែមារុ បផវិ ញដណ)
តដលផាយញ្ៅកាន់ អាកាស
ញចយែនចិ ែថ

ញ្េើ យលបលពឹ ែថញ្ៅ

ដូ ចជាវិ ញដណ-

កាលតដលចូ លញ្ៅតអបញ្ៅក្ប ុងមេរគ ែវិ ញដណ

(បែមារុ បផវិ ញដណ)

តដលផាយញ្ៅោល់ លែូវនូ វអាកាស

ក្ប ុងែែិ យារុ បផជានញ្នះ

មានកាមាវចរជវន

តដលសមផយុ ែថ ញ្ោយឧញ្បកាេញ្វទ្នា

៣

ឬ

។
៤

ញ្លឿនញ្ៅក្ប ង
ុ ចំ តណក្

ខាងញ្ដើ មជវន ទ្ី ៤ ឬទ្ី ៥ ជាអរូ បាវចរ រឺ ជាែួ ែែិ យារុ បផចិ ែថ ។
លគ្នកាលអបផនាចិ ែថ
លពះញ្យារី អងគញ្នាះ

ញ្ក្ើ ែញ្ ើងយា៉ងញ្នះញ្េើ យ
ក្ប ុងញ្ពលមុ នបានញ្ ើ ញនូ វវិ ញដណតដល

លបលពឹ ែថញ្ៅឰដ៏ អាកាស

ញ្ោយវិ ញដណញចយែនជានចក្េ ុ

ដល់ វិ ញដណញ្នាះលបាសបាែ់ ញ្ៅ
ក្ប ុងចិ ែថ ថា

“មិ នមានៗ”

ញ្ោយក្ិ រិយាបរិ ក្មយ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្

ដូ ញ្ចប ះជាញ្ដើ ម

ក្៏ ញ្ ើ ញតែភាពតដល

មិ នមាន រឺ សំណ្ដមរបស់វិ ញដណញ្នាះប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ ។
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-១៣៣ញ្ោយលំ ោប់ ននពាយាមប៉ុ ញ្ណតះ

លពះញ្យារី អងគញ្នាះ

ក្៏ បានញ្្យះថា

“លបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វវិ ញដណញចយែនជាន

ញ្ោយសពឝ លរប់

ញ្េើ យចូ លដល់ នូ វអាក្ិ ញ្ចញដយែនជាន

មានអឝី ែិ ចែួ ចមិ នមានជាទ្ី លំ ញ្ៅ ។
ទ្នវសញ្ចានាសញ្ចាយេន
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វញ្នវសញដនាសញដយែនក្មយ ោឌន

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន
របផីោែ់ សនសំនូវវសី

ទ្ធំង ៥ ឲរែបឹ ក្ក្ប ុងអាក្ិ ញ្ចញដយែនសមាបែថិ ជាមុ ន របផីញ្ ើ ញ
ញ្ទ្ធសក្ប ុងអាក្ិ ញ្ចញដយែនសមាបែថិ
សញដនាសញដយែនសមាបែថិ ថា
រឺ វិញដណញចយែនសទិ ែញ្ៅដ៏ ជិែ

និ ងអានិ សងសក្ប ុងញ្នវ“សមាបែថិ ញ្នះ

មានសលែូវ

មិ នតមនសង ប់ លឡិ ែយា៉ង

ឧែថ មដូ ចជាញ្នវសញដនាសញដយែនសមាបែថិ ញ្ ើយ
សញដជាសរ

ញ្លោះ

សញដជាញ្រារ

សញដជាពក្

សញដយែនៈ

តដលមានសញដបនថិ ចបនថ ច
ួ យា៉ងសុ ខ្ុម

តែនឹ ងមិ នមាន

ញ្ទ្ើ បសង ប់ លឡិ ែយា៉ងឧែថ មនលក្ញ្ពក្”
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ញ្នវសញដនាញ្សធើ រ
ញ្េើ យ

-១៣៤ក្៏ របផីលះបង់នូវញ្សចក្ឋី ញ្លែក្អរ

ក្ប ុងអាក្ិ ញ្ចញដយែនសមាបែថិ

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វញ្នវសញដនាសញដយែនសមាបែថិ
ភាពតដលសង ប់ លឡិ ែយា៉ងឧែថ ម

ញ្េើ យនឹ ក្រំពឹងលសាវយក្នូ វ

អាក្ិ ញ្ចញដយែនសមាបែថិ

លែង់តដលញ្ធឝើ នូ វនែទិ ភាពឲរជា

អារមយ ណ៍ញ្េើ យលបលពឹ ែថញ្ៅញ្នាះ
លែិ ះរិ ះបងឝឹក្ឲរញ្រឿយៗថា
ញ្ធឝើ នូ វនែទិ ភាពឲរជាអារមយ ណ៍

ញ្ោយ

មក្ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ពិ ចារណ្ដ

“អាក្ិ ញ្ចញដយែនសមាបែថិ

តដល

ញ្េើ យលបលពឹ ែថញ្ៅញ្នាះឯង

ញ្ទ្ើ ប

សង ប់ លឡិ ែយា៉ងឧែថ មនលក្ញ្ពក្” ។
ញ្ោយអំ ណ្ដចតដលលពះញ្យារី
ញ្ៅញ្រឿយៗ

ញាុំងភាវនាចិ ែថ ឲរលបលពឹ ែថ

ក្ប ុង្ននិ មិែថ

រឺ ែែិ យារុ បផសមាបែថិ ញ្នាះ

នី វរណធម៌ ទ្ធំងឡាយក្៏ ញ្លទ្ធមញ្ៅ

សែិ ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅញ្ោយ

លបនព

មាន្ននិ មិែថជាអារមយ ណ៍

ចិ ែថ ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅមាំ

ញ្ោយឧបចារជាន ។
ញ្បើ លពះញ្យារី ញ្សពនូ វនិ មិែថញ្នាះញ្ោយញ្លចើ ន
ញ្រឿយៗញ្ ើងញ្ៅញ្ទ្ៀែ
ក្៏ លបលពឹ ែថញ្ៅ

ចញ្លមើ នឲរ

ញ្នវសញដនាសញដយែនចិ ែថ

ញ្ោយអំ ណ្ដចននអបផនា
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រឺ ថាចូ លញ្ៅតអបញ្ៅ

-១៣៥៤(១)

ក្ប ុងខ្នន ទ្ធំងឡាយ

តដលជាែួ អាក្ិ ញ្ចញដយែនសមាបែថិ

ដូ ចជាអាក្ិ ញ្ចញដយែនចិ ែថ

កាលតដលចូ លញ្ៅតអបញ្ៅក្ប ុង

នែទិ ភាពជាញ្ដើ ម របស់បែមារុ បផវិ ញដណ ។
ក្ប ុងចែុ តាទរុ បផជានញ្នះ

មានកាមាវចរជវន

តដលសមផយុ ែថ ញ្ោយឧញ្បកាេញ្វទ្នា

៣

ឬ

៤

ញ្លឿនញ្ៅក្ប ង
ុ ចំ តណក្

ខាងញ្ដើ ម ជវនទ្ី ៤ ឬ ៥ ជាអរូ បាវចររឺ ជាែួ ចែុ តាទរុ បផចិ ែថ ។
ញ្ោយលំ ោប់ ននពាយាមប៉ុ ញ្ណតះ

លពះញ្យារី អងគញ្នាះ

ក្៏ បានញ្្យះថា

“លបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វអាក្ិ ញ្ចញដយែនជាន

ញ្ោយសពឝ លរប់

ញ្េើ យចូ លដល់ នូ វញ្នវសញដនាសញដយ-

ែនជាន

មានសញដដ៏ លឡិែសុ ខ្ុមនលក្ញ្ពក្

ញ្សធើ រតែនឹ ងមិ ន

មានជាទ្ី លំ ញ្ៅ” ។
អារុ បផក្មយ ោឌន ៤ ចប់
១-

អ្រូលរខន ះ

៤

ប្ លជាត្ួចិត្ន
ត ិងក្ចត្សិរសមបយុត្ក្ត ដ្ឋយ្នប្ លជាអារមមណ៍

រលស់ចត្ុតាថរុលបជាន ។
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-១៣៦អាហាទ្របដ្ក្
ូ សញ្ចា
ិ ល
សញដតដលញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ញ្ោយអំ ណ្ដចកាន់ យក្នូ វអាការ

ជាបដិ ក្ូលក្ប ុងក្ពលិ ្ករាោរ(១)
ទ្ំ ោ

លសូបចូ លញ្ៅ

រឺ អាោរតដល

ញ្ៅថា

សុី

ផឹ ក្

“អាោញ្របដិ ក្ូលសញដ-

ក្មយ ោឌន” ។
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

នូ វអាោញ្របដិ ក្ូលសញដក្មយ ោឌនញ្នះ

របផីញ្រៀនយក្នូ វវិ ធី

ទ្ធំងពួ ងក្ប ុងសំ ណ្ដក្់ ននអាចាររជាក្លាណមិ ែថជាមុ ន
ចូ លញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ
នូ វភាពជាបដិ ក្ូលក្ប ុងក្ព ិ្ករាោរ

ញ្ោយអាការ

ញ្េើ យ
ពិ ចារណ្ដ
១០

យា៉ង

១- អាហារសពទប្ក្លថា “សភាពប្ ល ម
ំ រ” ។ អាហារមាន ៤ គឺ រព ិនករាហារ ១ ទសាហារ ១ មក្ សក្ញ្ច ត្ ហារ ១ វិញ្ញាណ្ដហារ ១ ។ រព ន
ិ ក រាហារ
មរនូវឱជ ម
ា ររូលៈ ទសាហារ
រនុង ព ៣ វិញ្ញាណ្ដហារ

ម
ំ រនូវក្វទ្

៣ មក្ សក្ញ្ច ត្ ហារ

ម
ំ រនូវល ិសនះិ

ិ នះិរណ
ម
ំ រនូវ មរូល រនុងល ស
ខ ៈ ។ និរនតិ យ ក្រើត្រនុងរព-

ន
ិ ក រាហារ ឧលគមន យ ក្រើត្រនុងទសាហារ, ឧលលត្តិ យ ក្រើត្រនុងមក្ សក្ញ្ច ត្ ហារ
ល ិសនះិ យ ក្រើត្រនុងវិញ្ញាណ្ដហារ ។ រព ន
ិ ក រាហារ ក្ក្លៀលក្ដ្ឋយស្ដច់រលស់រន
ូ ទសា
ហារ ក្ក្លៀលក្ដ្ឋយក្មក្ោឥត្ប្សបរ មក្ សក្ញ្ច ត្ ហារ ក្ក្លៀលក្ដ្ឋយ រ
ន ន់ នរក្ងើរក្ ើង
ែ
វិញ្ញាណ្ដហារ ក្ក្លៀលក្ដ្ឋយមុខ្ននលំប្ពង ។ (រនុងទ្ីក្នេះសំក្កយរប្ត្រព ន
ិ ក រាហារ) ។
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ំ

-១៣៧ក្ុ ំឲរញ្លឡ ៀងចាក្វិ ធីតដលខ្វួនញ្រៀនមក្

អំ ពីសំណ្ដក្់ ននអាចាររ

លែង់បទ្ណ្ដនី មួយញ្ យ
ើ ។
តដលថារបផីពិចារណ្ដ

នូ វភាពជាបដិ ក្ូលក្ប ង
ុ

ក្ព ិ្ករាោរញ្ោយអាការ ១០ យា៉ងញ្នាះ ញ្ែើ អាការអឝី ខ្វះ? អធិ បាយដូ ចញ្មឋ ច?
ភាពជាបដិ ក្ូលញ្ោយអាការ ១០ យា៉ងញ្នាះដូ ញ្ចប ះរឺ
១- រមនញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយដើ ញ្ណើរញ្ដើ រ ។
អធិ បាយថា

:

របផីពិចារណ្ដឲរញ្ ើ ញថា

“អាោរ

ញ្នាះជាបដិ ក្ូលរួ រញ្ខ្ភើម

តាំងតែអំ ពីចុះចាក្ទ្ី ញ្សនាសនៈញ្ឆ្ងភះញ្ៅ

កាន់ លសុក្ជាទ្ី ញ្គ្នចរ

ញ្ដើ រលុ យកាែ់ ភក្់ លជាំ

ជាន់ ញ្លើ វែទ ុមិន

សាឡែញ្ផសងៗ មានមូ លែនិ ងក្រីសជាញ្ដើ ម” ។
២- បរិ ញ្យសនញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយតសឝ ងរក្ ។
អធិ បាយថា

:

របផីពិចារណ្ដឲរញ្ ើ ញថា

ញ្នាះជាបដិ ក្ូលរួ រញ្ខ្ភើមញ្ោយញ្ដើ រតសឝ ងរក្ែលែុក្រុ ក្រាន
សំ យាបផធ ះអប ក្លសុក្

លបទ្ះតឆក ញ្ដញខាំ

រុ យញ្ខ្ៀវញ្េើ រមក្ទ្ំ ញ្លើ ក្ាលក្៏ មាន
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“អាោរ
សពឝ

ញ្គ្នលក្បី

ញ្ដញជល់

មនុ សសខ្វះឲរ

ខ្វះមិ នឲរ

-១៣៨ខ្វះឲរែិ ច ខ្វះឲរញ្លចើ ន ខ្វះឲរបាយផឡ ូម បតងឡ មចាស់ ខ្វះញ្ធឝើ ជាមិ ន
ញ្ ើ ញ

ខ្វះញ្ោលោក្រលទ្ញ្គ្នះញ្បាះញ្បាក្ញ្ផសងៗ

ជាញ្ដើ ម”

។

៣- បរិ ញ្ភារញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយបរិ ញ្ភារ ។
អធិ បាយថា
ញ្នាះ

:

របផីពិចារណ្ដឲរញ្ ើ ញថា

ជាបដិ ក្ូលរួ រញ្ខ្ភើម

លមាមនដ

“អាោរ

ញ្ោយបរិ ញ្ភារចាប់ កាន់ ញ្ោយ

ញ្ញើសតក្ឡ លេូ រលសក្់ ចូ លញ្ៅ

ដល់ ោក្់ មក្ក្ប ុងមាែ់

ញ្ទ្ធះបី អាោរញ្នាះប៉ុ នាយនមុ ខ្ក្ឋី

ក្៏ លចបល់ ោយគ្នបទ្ធំងអស់

ញ្េើ យទ្ំ ោលមឡិ ែញ្ោយញ្ធយ ញ

លរញ្លវលបមូ លញ្ោយអណ្ដ
ឋ ែ

ញ្ផសើមញ្ោយទ្ឹ ក្មាែ់

មានសណ្ដ
ឌ នដូ ចជាក្មឡ ួែតឆក

លប ូសជាប់ ញ្ៅញ្ោយញ្ជើ ងញ្ធយ ញជាញ្ដើ ម

លបឡាក្់

រួ រឲរញ្ខ្ភើមរញ្អើ ម

នលក្ញ្ពក្” ។
៤- អាសយញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយទ្ី អាលស័ យ ។
អធិ បាយថា
បិ តាថសយៈ

:

ទ្ី អាលស័ យ

(អាសយ)

ទ្ី អាលស័ យរបស់លបមាែ់

អាលស័ យរបស់ញ្សវ សយ

១

បុ ោឝសយៈ

១

៤

រឺ

ញ្សមាហសយៈ

ទ្ី

ទ្ី អាលស័ យរបស់ខ្ធុះ

ញ្ោេិ តាសយៈ ទ្ី អាលស័ យរបស់្ម ១ ។
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មាន

១

-១៣៩ក្ប ុងអាសយៈទ្ធំង
និ ងញ្សឋ ចចលក្ពែថិ
មានលបាជាញទ្ន់

៤

យា៉ងញ្នះ

មានតែមួ យៗ
មានលរប់ ទ្ធំង

លពះពុ ទ្ន

ឯបុ រគលតដលមានបុ ណរែិ ច
៤

ញ្េែុ ញ្នាះញ្បើ បុ រគលណ្ដ

តដលមានទ្ី អាលស័ យរបស់លបមាែ់ ញ្លចើ ន
ញ្នាះញ្លចចូ លញ្ៅ

បុ រគ លតដលមានទ្ី អាលស័ យរបស់ញ្សវ សយ

ដូ ចជាលបឡាក្់ ញ្ោយរសននតផវ ខ្ធឹងឬសវឹ ក្ខ្ធឹង

តដលមានទ្ី អាលស័ យរបស់ខ្ធុះញ្លចើ ន
ផឡ ូម

អាោរតដលបុ រគល

ដូ ចជាលបឡាក្់ ញ្ោយញ្លបងលសរំ យា៉ងខាប់

រួ រញ្ខ្ភើមនលក្ញ្ពក្
ញ្លចើ ន

លពះបញ្ចច ក្ពុ ទ្ន

បុ រគល

ដូ ចជាលបឡាក្់ ញ្ោយែក្ក ៈ(១)

បុ រគ លតដលមានទ្ី អាលស័ យរបស់្មញ្លចើ ន

លបឡាក្់ ញ្ោយទ្ឹ ក្លជលក្់
ពិ ចារណ្ដឲរញ្ ើ ញថា

រួ រញ្ខ្ភើមនលក្ញ្ពក្

ដូ ចជា

លពះញ្យារី របផី

អាោរជាបដិ ក្ូលរួ រញ្ខ្ភើម

ញ្ោយទ្ី

អាលស័ យដូ ចន័ យតដលញ្ោលមក្ញ្នះ ។
៥-

និ ធានញ្តា

បដិ ក្ូលញ្ោយក្តនវ ងតដលែមក ល់

ញ្ៅក្ប ុងនផធ ។
អធិ បាយថា

:

លពះញ្យារី របផីពិចារណ្ដនូ វភាពជាបដិ -

១- ទ្ឹរក្ដ្ឋេះក្ោមួយប្លលប្ លក្គដ្ឋំមួយក្ ើង
ែ ក្ហើយយរមរត្មកល់ទ្ុរ (ទ្ឹរក្ដ្ឋេះ..)
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-១៤០ក្ូ លរបស់អាោរញ្ោយក្តនវ ងតដលែមក ល់ញ្ៅថា

“អាោរ

តដលលបឡាក្់ ញ្ោយអាសយៈទ្ធំង ៤ ណ្ដមួ យ ញ្េើ យចូ លញ្ៅ
ក្ប ុងនផធ ញ្នាះ

មិ នតមនញ្ៅែមក ល់ញ្ៅក្ប ុងភាជន៍ មាសជាញ្ដើ ម

ញ្ ើយ រឺ ញ្បើ បុរគ លអប ក្ញ្លបចូ លញ្ៅញ្នាះអាយុ បាន ១០ ឆ្ងបំ ២០
ឆ្ងបំ ។ ល ។ ១ រយឆ្ងបំ ក្៏ ញ្ៅែមក ល់ញ្ៅក្ប ុងឱកាសលបាក្ដញ្សយើ
ញ្ោយរញ្ដ
ឋ វចច តដលញ្រខានោងអស់

១០

ឆ្ងបំ

២០

ឆ្ងបំ

។ ល ។ ១ រយឆ្ងបំ មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើមរញ្អើ មនលក្ញ្ពក្” ។
៦-

អបរិ បក្ក ញ្តា

បដិ ក្ូលញ្ោយភាពតដលមិ ន

ទ្ធន់ រលួ យ ។
អធិ បាយថា

:

លពះញ្យារី របផីពិចារណ្ដនូ វភាពជាបដិ -

ក្ូ លរបស់អាោរតដលមិ នទ្ធន់ រលួ យថា

អាោរតដលចូ ល

ញ្ៅែមក ល់ញ្ៅក្ប ុងទ្ី ឱកាសរួ រញ្ខ្ភើមតបបញ្នះញ្េើ យ
តដលមិ នទ្ធន់ រលួ យញ្ៅញ្ ើយ
ក្ប ុងនែង ញ្នាះក្ឋី

សូ មផីអាោរញ្នាះញ្ទ្ើ បបរិ ញ្ភារ

បរិ ញ្ភារក្ប ុងនែង មសិលក្ឋី

ក្៏ ញ្ៅផឋ ំ ញ្ុ ៅជាមួ យគ្នបទ្ធំងអស់

កាល

ក្ប ុងនែង មុ នៗ

រូ បរឹ ែញ្ៅញ្ោយដុ ើ ញ្សវ សយ

ធាែុ ក្ប ុងកាយចំ េុយក្ញ្ដឋតបក្ញ្ៅជាពពុ ះែូ ច-ធំ
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មក្ក្ឋី
ញ្ភវើ ង
អាប់ អួ រ

-១៤១ញ្ោយក្វិ នអសុ ភញ្ផសងៗ មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើមរញ្អើ មនលក្ញ្ពក្”។
៧-

បរិ បក្ក ញ្តា

អធិ បាយថា

បដិ ក្ូលញ្ោយភាពតដលរលួ យញ្េើ យ
:

លពះញ្យារី របផីពិចារណ្ដ

។

នូ វភាពជាបដិ -

ក្ូ លរបស់អាោរតដលរលួ យញ្េើ យថា

“អាោរតដលញ្ភវើ ងធាែុ

ក្ប ុងកាយដុ ែក្ញ្ដឋឲររលួ យញ្េើ យញ្នាះ

ក្៏ មិ នតមនកាវយញ្ៅជា

មាសឬលបាក្់ ជាញ្ដើ មញ្ ើយ លគ្នន់ តែបញ្ញ្ច ញនូ វពពុ ះ និ ងលក្ញ្ពញ
ែូ ច-ធំ

ញ្េើ យណ្ដតដលដល់ នូ វភាពជាអាោរចាស់

ញ្ៅែមក ល់ញ្ៅក្ប ុងទ្ី លំ ញ្ៅននអាោរចាស់
សឡិ ែមានពណ៌ញ្លឿង
ញ្ៅក្ប ុងបំ ពង់

ក្៏ ចូល

ោក្់ ដូ ចជាដី

តដលញ្រក្ិ នឲរលជាយញ្េើ យោក្់ ចុ ះ

ណ្ដតដលដល់ នូ វភាពជាទ្ឹ ក្មូ លែ

ចូ លញ្ៅដក្់ ញ្ៅក្ប ុងញ្ផ្ចាវក្មូ លែប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

ក្៏ លជាប
មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើម

រញ្អើ មនលក្ញ្ពក្” ។
៨- ផលញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយផល ។
អធិ បាយថា

:

លពះញ្យារី របផីពិចារណ្ដនូ វភាពជាបដិ -

ក្ូ លរបស់អាោរតដលឲរផលមក្ថា
រលួ យញ្ៅញ្ោយលឡ

“អាោរញ្នះ

ណ្ដតដល

ក្៏ ញាុំងសាក្អសុ ភទ្ធំងឡាយមានសក្់
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-១៤២និ ងញ្រាមជាញ្ដើ មឲរចញ្លមើ នលសស់ញ្លសាងញ្ ើង
រលួ យលឡ

ណ្ដតដលមិ ន

ក្៏ បណ្ដ
ឋ លឲរញ្ក្ើ ែញ្ៅជាញ្រារញ្លចើ នលបការមានក្ម

និ ងរមាស់ជាញ្ដើ ម” ។
៩- និ សសនធ ញ្តា បដិ ក្ូលញ្ោយេូ រញ្ចញ ។
អធិ បាយថា
ក្ូ ល

:

លពះញ្យារី របផីពិចារណ្ដនូ វភាពជាបដិ -

របស់អាោរញ្ោយេូ រញ្ចញមក្វិ ញថា

កាលតដលញ្លបចូ លញ្ៅតែតាមទ្ធឝរ

១

“អាោរញ្នះ

ដល់ េូ រញ្ចញមក្វិ ញ

តាមទ្ធឝរញ្លចើ នជាអញ្នក្ ណ្ដតដលញ្ចញមក្តាមតភប ក្ ញ្ៅថាពពឹ ក្តភប ក្ តដលញ្ចញមក្តាមលែញ្ចៀក្ ញ្ៅថាអាចម៍ លែញ្ចៀក្ជា
ញ្ដើ ម”

ពុ ញ្ំ នាះញ្សាែរបផីពិចារណ្ដឲរញ្ ើ ញជាបដិ ក្ូលថា

“អាោរញ្នះកាលតដលញ្លបចូ លញ្ៅ
ជួ បជុ ើបរិ ញ្ភាររី ក្រាយសបាយចិ ែថ
បសាវៈជាញ្ដើ ម

អំ ោវនាវរក្គ្នបញ្លចើ នមក្
ដល់ កាវយញ្ៅជាឧចាចរៈនិ ង

ញ្េើ យេូ រញ្ចញមក្វិ ញ

បញ្ញ្ច ញមាបក្់ ឯងក្ប ុងទ្ី សាងែ់
១០- សមយ ក្េនញ្តា
អធិ បាយថា :

ក្៏ ញ្ៅជាពួ នសមង ំ

មុ ខ្រួ រឲរញ្អៀនខាយសនលក្ញ្ពក្”

។

បដិ ក្ូលញ្ោយលបឡាក្់ លប ស
ូ
។
លពះញ្យារី របផី ពិ ចារណ្ដនូ វភាពជា
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-១៤៣បដិ ក្ូលរបស់អាោរញ្ោយលបឡាក្់ លប ូសថា

“អាោរញ្នះ

កាលតដលបរិ ញ្ភារក្៏ លបឡាក្់ នដនិ ងបបូ រមាែ់ ជាញ្ដើ ម
បរិ ញ្ភាររួ ចញ្េើ យ
ទ្ធំងមូ ល
ទ្ធឝរធំ

ញ្ភវើ ងធាែុ ក្ប ង
ុ កាយ

ដល់

ផ្ចាែ់ លចានញ្ៅសពឝ សរី រៈ

ក្៏ ញ្ៅលបឡាក្់ ញ្ៅលែង់ញ្ធយ ញលែង់អណ្ដ
ឋ ែ

ទ្ធឝរែូ ច

ជាញ្ដើ ម មុ ខ្រួ រឲរញ្ខ្ភើមរញ្អើ មនលក្ញ្ពក្” ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី

ពិ ចារណ្ដលែិ ះរិ ះនូ វភាពជាបដិ ក្ូល

របស់អាោរញ្ោយអាការទ្ធំង

១០

ញ្េើ យ

ក្៏ នឹ ងលបាក្ដញ្ ើងញ្ោយអាការ

ក្ព ្
ិ ក រាោរ

ដូ ចញ្ោលមក្យា៉ងញ្នះ

ជាបដិ ក្ូល ។
ញ្បើ លពះញ្យារី ញ្សពនូ វនិ មិែថញ្នាះ
ញ្រឿយៗ

ញ្ ើងញ្ៅ

ញ្ោយញ្លចើ ន

ចញ្លមើ នឲរ

នី វរណធម៌ ទ្ធំងឡាយក្៏ ញ្លទ្ធមញ្ៅ

ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅមាំញ្ោយឧបចារសមាធិ

ចិ ែថ

តែក្ប ុងក្មយ ោឌនញ្នះ

ឲរសញ្លមចបានតែលែឹ មឧបចារជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ មិ នអាចឲរសញ្លមច
ដល់ អបផនា្នបានញ្ ើយ

ញ្លោះក្ព ិ្ករាោរជារមមី រ-

ភាពលជាលញ្លៅតាមសភាពជាធមយ តា ។
អាោញ្របដិ ក្ូលសញដ ចប់
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-១៤៤ចេុ ធាេុ វវដ្ឋានក្រមដ្ឋាន
ក្ិ រិយាក្ំណែ់ នូ វលក្េ ណៈរបស់ធាែុ ទ្ធំង ៤ ញ្ៅថា “ចែុ ធាែុ វវោឌនក្មយ ោឌន” ។
ធាែុ ទ្ធំង ៤ ញ្នាះរឺ បឋវី ធាែុ (ធាែុ ដី ) ១ អាញ្បាធាែុ
(ធាែុ ទ្ឹ ក្)

១

ញ្ែញ្ជាធាែុ

(ធាែុ ញ្ភវើ ង១)

វាញ្យាធាែុ

(ធាែុ ខ្រល់ ១) ។
ធាែុ ទ្ធំង

៤

ញ្នះញ្ោក្សតមឋ ងឲរពិ សាឋរញ្ោយអាការមាន

៤២ យា៉ងរឺ បឋវី ធាែុ មានអាការ ២០, អាញ្បាធាែុ មានអាការ
១២, ញ្ែញ្ជាធាែុ មានអាការ ៤, វាញ្យាធាែុ មានអាការ ៦ ។
អាការទ្ធំង ៤២ ក្ប ុងធាែុ ទ្ធំង ៤ ញ្នាះអឝី ខ្វះ?
អាការ ២០ ក្ប ុងបឋវី ធាែុ

និ ងអាការ ១២ ក្ប ុងអាញ្បា-

ធាែុ របផីដឹងក្ប ុងបញ្ច ក្ៈ ៤ ខាងញ្ដើ មនិ ងឆក្ក ៈ ២ ខាងចុ ងនន
កាយរតាសែិ ក្មយ ោឌន ។
អាការ ៤ ក្ប ុងញ្ែញ្ជាធាែុ ញ្នាះរឺ (១)
១-

សនថ បផែិ

ញ្ភវើ ងតដលញាុំងកាយឲរញ្ដឋសពឝ

១- ក្ ើង
ែ ធ្លត្ុោង
ំ ៤ ក្នេះមិនមានក្្
ម េះជា មសពទក្ទ្ើលសនមត្ក្ៅថា រិ រយ
ិ ស័ពទ ូក្ចនេះ ។
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។

-១៤៥២-

ជរិ យែិ

ញ្ភវើ ងតដលញាុំងកាយឲរចាស់លគ្នំលគ្ន

។

៣-

បរិ ឌយហ ែិ

ញ្ភវើ ងតដលញាុំងកាយឲរញ្ដឋញ្រាលរាល

។

៤-

សមាយបរិណ្ដមំ

រចឆ ែិ

ញ្ភវើ ងតដលញាុំងអាោរឲរ

ញ្លទ្ធមញ្ៅញ្ោយលឡ ។
អាការ ៦ ក្ប ុងវាញ្យាធាែុ រឺ
១- ឧទ្ន ងគមា

វាតា

ខ្រល់ តដលផ្ចាែ់ ញ្ ង
ើ ញ្ៅ

ខាងញ្លើ ។
២-

អញ្ធារមា

វាតា

ខ្រល់ តដលផ្ចាែ់ ចុ ះញ្ៅ

ខាងញ្លកាម ។
៣-

ក្ុ ចឆិសយា

វាតា

ខ្រល់ តដលផ្ចាែ់ ញ្ៅខាងញ្លដ

ញ្ោះញ្វៀន ។
៤- ញ្កាោឌសយា វាតា

ខ្រល់ តដលផ្ចាែ់ ញ្ៅខាងក្ប ុង

ញ្ោះញ្វៀន ។
៥- អងគម្គនុ សារិ ញ្នា

វាតា

ខ្រល់ តដលផ្ចាែ់ ផាយញ្ៅ

សពឝ សាោ៌ងគកាយ ។
៦- អសាសបសាសា

ខ្រល់ ដញ្ងហើមញ្ចញចូ ល ។
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-១៤៦លក្េ ណៈរបស់ធាែុ ទ្ធំង ៤ ញ្នាះដូ ចញ្មឋ ច?
លក្េ ណៈរបស់ធាែុ ទ្ធំង ៤ ញ្នាះដូ ញ្ចប ះរឺ
បឋវី ធាែុ

មានលក្េ ណៈរឹ ងញ្លគ្នែលគ្នែ

អាញ្បាធាែុ មាន

លក្េ ណៈរាវសលមាប់ ផារទ្ុ ក្នូ វកាយ

ញ្ែញ្ជាធាែុ

មាន

លក្េ ណៈញ្ដឋសលមាប់ ចមឡិ នទ្ុ ក្នូ វកាយ

វាញ្យាធាែុ

មាន

លក្េ ណៈរញ្េើ យៗសលមាប់ បក្់ ផ្ចាែ់ នូ វកាយ ។
កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរក្ុ លបុ លែ
នូ វក្មយ ោឌនញ្នះ
ញ្ផសងៗ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីចញ្លមើ ន

របផីចូលញ្ៅកាន់ ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្អារមយ ណ៍

ញ្េើ យសនសឹមពិ ចារណ្ដញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ

តាមវិ ធី

តដលនឹ ងញ្ោលញ្ៅក្ប ង
ុ ខាងមុ ខ្ ។
តែក្មយ ោឌនញ្នះ

មានវិ ធីចញ្លមើ ន

ដល់ លពះញ្យារី តដលមានលបាជាញកាវ

២

តបប

និ ងមានលបាជាញទ្ន់

ញ្បើ លពះញ្យារី តដលមានលបាជាញកាវ
យក្នូ វកាយរបស់ខ្វួនទ្ធំងមូ ល

។

របផីនឹក្រំពឹងលសាវ
មក្ពិ ចារណ្ដញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ

ញ្រឿយៗ ឲរញ្ ើ ញថាលគ្នន់ តែជាធាែុ
តមនជាជី វិែ

តាមសមរួ រ

៤ មិ នតមនជាសែឝ

តាមន័ យយា៉ងសញ្ងេបដូ ញ្ចប ះថា
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មិ ន

“ញ្ៅក្ប ុងកាយ

-១៤៧ញ្នះ

របស់ណ្ដតដលមានលក្េ ណៈរឹ ង

លគ្នែ

ចាែ់ ទ្ុ ក្ជាធាែុ ដី

នូ វកាយ

តដលមានលក្េ ណៈសលមាប់ ផារទ្ុ ក្

មានអាការរាវ

ចាែ់ ទ្ុ ក្ជាធាែុ ទ្ឹ ក្

តដលមាន

មានអាការញ្ដឋ

ចាែ់ ទ្ុ ក្

លក្េ ណៈសលមាប់ ចមឡិ ននូ វកាយ
ជាធាែុ ញ្ភវើ ង

តដលមានលក្េ ណៈសលមាប់ បក្់ ផ្ចាែ់ នូ វកាយ

មានអាការរញ្េើ យៗ

ចាែ់ ទ្ុ ក្ជាធាែុ ខ្រល់ ”

លពះញ្យារី ពាយាមញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ប៉ុ ញ្ណតះ
ញ្ក្ើ ែញ្ ើង

មានអាការញ្លគ្នែ

លគ្នន់ តែ

ឧបចារសមាធិ

តែមិ នដល់ នូ វអបផនាញ្ ើយ

ក្៏ នឹ ង

ញ្លោះក្មយ ោឌនញ្នះ

មានអារមយ ណ៍ជាសភាវធម៌ ។
ញ្បើ លពះញ្យារី មានលបាជាញទ្ន់
ឲរពិ សាឋរអំ ពីសំណ្ដក្់ ននអាចាររ

របផីញ្រៀនយក្នូ វធាែុ ទ្ធំង
ញ្ោយអាការ

៤២

៤

ដូ ចបាន

ញ្ោលមក្ក្ប ុងខាងញ្ដើ មញ្េើ យរបផីចញ្លមើ នញ្ោយអាការ ៤ យា៉ង ។
អាការទ្ធំង ៤ យា៉ងញ្នាះអឝី ខ្វះ? -អធិ បាយដូ ចញ្មឋ ច?
អាការទ្ធំង ៤ យា៉ងញ្នាះដូ ញ្ចប ះរឺ
១-

សសមាមរសញ្ងេបញ្តា

សមាមររបស់ខ្វួន ។
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ចញ្លមើ នញ្ោយបំ លបួញតាម

-១៤៨អធិ បាយថា : របផីក្ំណែ់ នូ វអាការតដលរឹងក្ប ុងញ្កាោឌសៈ
២០

ថាជា

“ធាែុ ដី ”

អាការតដលរាវសលមាប់ ផារទ្ុ ក្នូ វកាយ

ក្ប ុងញ្កាោឌសៈ ១២ ថាជា “ធាែុ ទ្ឹ ក្” អាការតដលញ្ដឋសលមាប់
ចមឡិ ននូ វកាយក្ប ុងញ្កាោឌសៈ ៤ ថាជា “ធាែុ ញ្ភវើ ង” អាការតដល
រញ្េើ យៗ

សលមាប់ បក្់ ផ្ចាែ់ នូ វកាយក្ប ុងញ្កាោឌសៈ

៦

ថាជា

“ធាែុ ខ្រល់ ” ។
២-

សសមាមរវិ ភែថិ ញ្តា

ចញ្លមើ នញ្ោយក្ិ រិយាតចក្តាម

សមាមររបស់ខ្វួន ។
អធិ បាយថា : របផីចញ្លមើ នតាមវិ ធីឧរគ េញ្កាសលវ ៧ យា៉ង
និ ងអបផនាញ្កាសលវ
រតាសែិ ក្មយ ោឌន

១០

យា៉ង

ដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យក្ប ុងកាយ-

តបវ ក្គ្នបខ្វះតែក្ប ុងកាយរតាសែិ ក្មយ ោឌន

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយបដិ ក្ូល
ចិ ែថ ញ្ោយធាែុ

ឯក្ប ុងក្មយ ោឌនញ្នះ

លែូវ

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុង

និ ងក្ប ុងកាយរតាសែិ ក្មយ ោឌនមានអាការតែ

៣២ ឯក្ប ុងក្មយ ោឌនញ្នះ មានអាការ ៤២ ។
៣-

សលក្េ ណសញ្ងេបញ្តា

លក្េ ណៈរបស់ខ្វួន ។
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ចញ្លមើ នញ្ោយបំ លបួញតាម

-១៤៩ញ្សចក្ឋី អធិ បាយ
“អាការនិ ងលក្េ ណៈ”

ដូ ចក្ប ុងអាការទ្ី
ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

ក្ំណែ់ នូ វអាការរឹ ងជាញ្ដើ ម

១

តបវ ក្គ្នបតែថា

រឺ ថាក្ប ុងអាការទ្ី

ក្ប ុងញ្កាោឌសៈញ្នាះៗ

១

លែូវ

ថាជាធាែុ

ញ្នាះៗ ឯក្ប ុងអាការទ្ី ៣ ញ្នះ លែូវក្ំណែ់ នូ វលក្េ ណៈរឹ ងជាញ្ដើ ម
ក្ប ុងញ្កាោឌសៈញ្នាះៗ ថាជាធាែុ ញ្នាះៗ ។
៤-

សលក្េ ណវិ ភែថិ តា

ចញ្លមើ នញ្ោយក្ិ រិយាតចក្តាម

លក្េ ណៈរបស់ខ្វួន ។
អធិ បាយថា
តដលរាវ

របផីក្ំណែ់ នូ វលក្េ ណៈតដលរឹ ងលក្េ ណៈ

សលមាប់ ផារទ្ុ ក្នូ វកាយ

ចមឡិ នទ្ុ ក្នូ វកាយ
កាយ

:

លក្េ ណៈតដលញ្ដឋសលមាប់

លក្េ ណៈតដលរញ្េើ យៗ

ក្ប ុងញ្កាោឌសៈទ្ធំង

៣២

សលមាប់ បក្់ ផ្ចាែ់ នូ វ

មានសក្់ ជាញ្ដើ មលរប់ ញ្កាោឌសៈ

នី មួយៗ ថាជា “ធាែុ ដី ធាែុ ទ្ឹ ក្ ធាែុ ញ្ភវើ ង ធាែុ ខ្រល់ (១)” ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី

បានចញ្លមើ នញ្ោយអាការទ្ធំង

៤

យា៉ង

ដូ ចញ្ោលមក្ញ្នះញ្េើ យ

ជួ នកាលតែញ្ោយអាការមួ យៗ

ក្៏ ឧបចារសមាធិ ញ្ក្ើ ែញ្ ើងបាន

តែញ្បើ ញ្ៅមិ នទ្ធន់ ញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្ទ្

១- គឺរំណត្់ប្ត្រនុងក្កាដ្ឋាសៈនីមួយៗឲ្យក្ ើញថាមានធ្លត្ុលួនៗ ក្គល់ក្កាដ្ឋាសៈោំង ៣២ ។
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-១៥០ក្៏ របផីញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វធាែុ ទ្ធំង ៤ ញ្ោយអាការ ១៣ យា៉ង
ែញ្ៅញ្ទ្ៀែ ។
អាការ ១៣ យា៉ងញ្នាះអឝី ខ្វះ? អធិ បាយដូ ចញ្មឋ ច?
អាការ ១៣ យា៉ងញ្នាះដូ ញ្ចប ះរឺ
១-

វចនដឌ ញ្តា

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយតក្

អែទ របស់ោក្រ ។
អធិ បាយថា
អំ ពីគ្នបដូ ញ្ចប ះរឺ
“បឋវី ”

:

ធាែុ ទ្ធំង

៤

បានញ្សចក្ឋី ញ្ោយត ក្ៗ

ភាពតដលលកាស់ឬោែលែោង

សភាពតដលលជាបញ្សើ មទ្ួ ញ្ៅ

សភាពតដលញ្ដឋ

ញ្ៅថា

“ញ្ែញ្ជា”

ញ្ៅថា

ញ្ៅថា
“អាញ្បា”

សភាពតដលបក្់ ផ្ចាែ់

ញ្ៅថា

“វាញ្យា”

ធមយ ជាែិ តដលលទ្លទ្ង់ទ្ុក្នូ វលក្េ ណៈរបស់

ខ្វួន

តដលតាក្់ តែងនូ វសំ សារទ្ុ ក្េ ឬបងហូរមក្នូ វទ្ុ ក្េ លបមាណ

មិ នបាន

ញ្ៅថា

“ធាែុ ”

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយតក្អែទ

របស់ោក្រយា៉ងញ្នះ ។
២- ក្ោបញ្តា លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយក្ោបៈ ។
អធិ បាយថា : លរប់ ញ្កាោឌសៈ ទ្ធំងអស់តដលញ្ោក្សនយ ែ
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-១៥១ឲរញ្ៅថា

“សក្់

ញ្រាម”

ជាញ្ដើ ម

សុ ទ្ន តែសនយ ែញ្ោយលបជុ ើ

ននធម៌ ៨ យា៉ង រឺ វណត ១ រនន ១ រស ១ ឱជា ១ ធាែុ ៤ ដូ ចគ្នប
ទ្ធំងអស់

ែញ្កាោឌសៈណ្ដតដលជាក្មយ សមុ ោឌនញ្នាះ

ញ្ោក្

សនយ ែញ្ោយលបជុ ើននធម៌ ១០ រឺ តែមជី វិែិគនធិ យ ១ បុ រិសភាវឬឥែទី ភាវ ១ ញ្ទ្ៀែ ញ្េើ យតដលញ្ោក្រាប់ ថាជា “បឋវី ធាែុ អាញ្បាធាែុ ”ញ្នាះ

តាមញ្ោយធាែុ តដលផាយញ្ ង
ើ ញ្លចើ ន

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្

ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយក្ោបៈយា៉ងញ្នះ ។
៣- ចុ ណតញ្តា លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយលំ អិែ ។
អធិ បាយថា

:

បឋវី ធាែុ ក្ប ុងសរី រៈញ្នះ

ោក្់ ក្ណ្ដ
ឋ លមក្ខាងញ្លើ
បរមាណុ(១)

ញ្ៅញ្ទ្ៀែ

ញ្បើ ក្ំណែ់ លែឹ ម

ញ្េើ យលមឡិ ែឲរម៉ ែ់ជាផង់ធូលីជា
លបមាណបាន

១

ញ្ទ្ធណ(២)

ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

១- ពារយថា “លរមាណុ” ក្នេះជាវិំីរាល់មួយប្លល ។ ក្រចិអាចរយក្ពាលថា “ភាគទ្ី ៨
ននអ្ងគល
ុ ីជាយវ ១ ភាគទ្ី ៨ ននយវជាឱកា ១ ភាគទ្ី ៨ នន ឱកាជាលិកាខ ១ ភាគទ្ី ៨ ននលិកាខ
ជារថក្រណុ ១ ភាគទ្ី ៨ ននរថក្រណុជាត្ជាជ រិ ១ ភាគទ្ី ៨ ននត្ជាជ រិជាអ្ណុ ១ ភាគទ្ី ៨ ននអ្ណុ
ជាលរមាណុ ១” ។ ប្ត្អ្ រ
ា ថាចរយក្ពាលថា “អ្ងគល
ុ ី ១ មានំញ្ាមាស ៧ ំញ្ាមាស ១
មានឱកា ៧ ឱកា ១ មានលិកាខ ៧ លិកាខ ១ មានរថក្រណុ ៣៦ រថក្រណុ ១ មានត្ជាជ រិ ៣៦
ត្ជាជ រិ ១ មានអ្ណុ ៣៦ អ្ណុ ១ មានលរមាណុ ៣៦ ។ ២- “ក្ោណ” ក្នេះជាវិំី
សទល់ ឬថែឹងមួយប្លលមានក្លមាណ ១៦

ិក្លក្រត្ី ឬ ១២

ូចក្នេះជា ៤ កាៅល់ក្ដ្ឋយក្លក្រត្ីជា ១ រុឌុវ, ៤ រុឌុវជា ១
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ិអ្នរមគំៈ ។ វិំីជិត្ក្លមាណ
ិ, ១៦

ិជា ១ ក្ោណ ។

-១៥២ញ្េើ យមានអាញ្បាធាែុ លបមាណក្នវ ះញ្ទ្ធណជួ យលបុងទ្ុ ក្
ធាែុ ជួ យរក្ាទ្ុ ក្
ញ្ៅបាន

វាញ្យាធាែុ ជួ យបក្់ ផ្ចាែ់ ទ្ុ ក្មិ នឲរខាចយ

អាញ្បាធាែុ

ញ្ៅក្ប ុងបឋវី ធាែុ
និ ងគ្នប

ញ្ែញ្ជាធាែុ

ជួ យលបុងទ្ុ ក្

ឲររលួ យញ្ៅបាន

និ ងវាញ្យាធាែុ ែមក ល់

រក្ាទ្ុ ក្

មិ នឲរលជាបេូ រញ្ៅបាន

៤-

ញ្ែញ្ជា-

បក្់ ផ្ចាែ់ ទ្ុ ក្នូ វគ្នប

ឲរចមឡិ នបក្់ ផ្ចាែ់ នូ វកាយមិ ន

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយលំ អិែយា៉ងញ្នះ
លក្េ ណ្ដទ្ិ ញ្តា

។

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយ

លក្េ ណៈជាញ្ដើ ម ។
អធិ បាយថា
ជាលក្េ ណៈ

:

បឋវី ធាែុ

មានភាពតដលរឹ ងញ្លគ្នែលគ្នែ

មានភាពតដលជាទ្ី ែមក ល់ននសេជាែធម៌ ជាក្ិ ចច

មានក្ិ រិយាទ្ទ្ួ លរងទ្ុ ក្នូ វសេជាែធម៌ ជាផល
មានក្ិ រិយាេូ រញ្ៅជាលក្េ ណៈ
ធម៌ ជាក្ិ ចច
ធាែុ

អាញ្បាធាែុ

មានក្ិ រិយាចញ្លមើ ននូ វសេជាែ-

មានក្ិ រិយាលបុងទ្ុ ក្នូ វសេជាែធម៌ ជាផល

មានភាពតដលញ្ដឋជាលក្េ ណៈ

សេជាែធម៌ ជាក្ិ ចច
របស់សេជាែធម៌ ជាផល

ញ្ែញ្ជា-

មានក្ិ រិយាចមឡិ នទ្ុ ក្នូ វ

មានក្ិ រិយាលបរល់ ឲរនូ វភាពតដលទ្ន់
វាញ្យាធាែុ
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មានភាពតដល

-១៥៣រញ្េើ យៗ
ជាក្ិ ចច

ជាលក្េ ណៈ

មានក្ិ រិយាបក្់ ផ្ចាែ់ នូ វសេជាែធម៌

មានក្ិ រិយានាំញ្ៅនូ វសេជាែធម៌ ជាផល

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្

ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយលក្េ ណៈជាញ្ដើ មយា៉ងញ្នះ ។
៥- សមុ ោឌនញ្តា លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយសមុ ោឌន ។
អធិ បាយថា : ក្ប ុងញ្កាោឌសៈទ្ធំង ៤២ មានសក្់ ជាញ្ដើ ម
មានខ្រល់ ដញ្ងហើមញ្ចញចូ លជាទ្ី បំ ផុែញ្នាះ អាោរែយី ១ អាោរ
ចាស់ ១ ខ្ធុះ ១ ទ្ឹ ក្មូ លែ ១ ទ្ធំង ៤ ញ្នះ មានរដូ វជាតដនញ្ក្ើ ែ
ទ្ឹ ក្តភប ក្ ១ ញ្ញើស ១ ទ្ឹ ក្មាែ់ ១ ទ្ឹ ក្សំ ញ្បារ ១ ទ្ធំង ៤ ញ្នះ
ជួ នកាលមានរដូ វជាតដនញ្ក្ើ ែ
ញ្ែញ្ជាធាែុ

ជួ នកាលមានចិ ែថ ជាតដនញ្ក្ើ ែ

តដលចមឡិ ននូ វអាោរតដលបុ រគលបរិ ញ្ភារចូ លញ្ៅ

មានក្មយ ជាតដនញ្ក្ើ ែ

ខ្រល់ ដញ្ងហើមញ្ចញ-ចូ ល

មានចិ ែថ ជា

តដនញ្ក្ើ ែ ញ្កាោឌសៈសល់ អំ ពីញ្នាះ ៣២ មានរដូ វ ចិ ែថ
អាោរ

លរប់ ទ្ធំង

៤

ជាតដនញ្ក្ើ ែ

ក្មយ

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយ

សមុ ោឌនយា៉ងញ្នះ ។
៦-

នានញ្ែថ ក្ែថ ញ្តា

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយភាព

តដលញ្ផសងគ្នប និ ងភាពតដលលែូវគ្នប ។
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-១៥៤អធិ បាយថា
ផលញ្ផសងៗ
ដូ ចគ្នប

:

គ្នបក្៏ ពិ ែ

តែថាសុ ទ្ន តែបានញ្្យះថា

ញ្លោះមិ នក្នវ ងនូ វលក្េ ណៈតដលវិ នាស

“មោភូ ែ”
ជាញ្ដើ ម(១)

ដូ ចគ្នប

បានញ្្យះថា

“ធាែុ ”

ដូ ចគ្នប

ញ្លោះមិ នក្នវ ងនូ វ

តដលលទ្លទ្ង់ទ្ុក្នូ វលក្េ ណៈរបស់ខ្វួននិ ងតាក្់

តែងនូ វសំ សារទ្ុ ក្េ
ញ្្យះថា

ឬបងហូរមក្នូ វទ្ុ ក្េ លបមាណមិ នបាន

“ធម៌ ”

ដូ ចគ្នប

តែមិ នញ្ទ្ៀងដូ ចគ្នប

ញ្លោះតែងតែអស់ញ្ៅ

ពុ ក្ផុ យញ្ៅ

ញ្លោះតែងតែលបក្បញ្ោយភ័ យ

តមនជារបស់ខ្វួនដូ ចគ្នប

បាន

ញ្លោះលទ្លទ្ង់ទ្ុក្នូ វលក្េ ណៈរបស់

ញ្េើ យលទ្លទ្ង់ទ្ុក្តាមសមរួ រដល់ ខ្ណៈរបស់ខ្វួន

តែជាទ្ុ ក្េ ដូចគ្នប

“រូ ប”

ញ្លោះញ្េែុ តដលលបាក្ដញ្ ើងធំ ៗ

បានញ្្យះថា

ធាែុ លក្េ ណៈ

ខ្វួន

ធាែុ ទ្ធំងញ្នាះមានលក្េ ណៈនិ ងក្ិ ចចនិ ង

សុ ទ្ន
សុ ទ្ន

សុ ទ្ន តែមិ ន

ញ្លោះមិ នមានខ្វឹមសារញ្សាះញ្ ើយ

១- ធ្លត្ុោង
ំ ៤ បានក្្
ម េះថា “មហា ូត្” ក្ដ្ឋយក្ហត្ុ ៥ យ៉ាងគឺ មហនតបាត្ុភាវក្តា

ក្រើត្ក្បារ ក្ ើងំំៗ

១

មហា ូត្ស្ដមញ្ាក្តា

ទ្ូក្ៅក្ដ្ឋយក្ហត្ុប្ លមិនពិត្ក្ក្ចើន

ក្លការ ១ មហាលរិហារក្តា ក្ត្ូវររាក្ដ្ឋយលចច័យ ៏ក្ក្ចើន ១ មហាវិការក្តា មានពិការក្ក្ចើន ១
មហតាត

ូត្តាត ក្ៅថា “មហា” ក្ក្ពាេះក្ពេះក្យគីក្ត្ូវរំណត្់ក្ដ្ឋយពាយម ៏ំំ ក្ៅថា

“ ូត្” ក្ក្ពាេះជារលស់មានក្ៅ ១ ។
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-១៥៥លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយភាពតដលញ្ផសងគ្នប

និ ងភាពតដលលែូវ

គ្នបយា៉ងញ្នះ ។
៧-

វិ និញ្ោមគ្នវិនិញ្ោមរញ្តា

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយ

ភាពតដលតបក្ចាក្គ្នបនិ ងមិ នតបក្ចាក្គ្នប ។
អធិ បាយថា : ធាែុ ទ្ធំង ៤ ញ្នះកាលញ្ក្ើ ែញ្ ើងក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ើង
លពមគ្នប

កាលលបលពឹ ែថញ្ៅក្៏ លបលពឹ ែថញ្ៅលពមគ្នប

មិ នតដលតបក្

ចាក្គ្នបក្ប ុងក្ោបៈ ណ្ដមួ យញ្ ើយ តែទ្ុ ក្ណ្ដជាដូ ញ្ចាបះ ក្៏ រង់
តបក្ចាក្គ្នបញ្ោយលក្េ ណៈតដលញ្ផសងគ្នប
ញ្ោយភាពតដលតបក្ចាក្គ្នប
៨-

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ

និ ងមិ នតបក្ចាក្គ្នបយា៉ងញ្នះ

សភារវិសភារញ្តា

។

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយ

ភាពតដលមានចំ តណក្ញ្សយើ គ្នបនិ ងមិ នញ្សយើ គ្នប ។
អធិ បាយថា : បណ្ដ
ឋ ធាែុ ទ្ធំង ៤ ញ្នះ ធាែុ
ញ្ដើ មរឺ

២ ខាង

បឋវី ធាែុ និ ងអាញ្បាធាែុ មានចំ តណក្ញ្សយើ គ្នបញ្លោះមានភាព

ធង ន់ ដូ ចគ្នប

ធាែុ

ចំ តណក្ញ្សយើ គ្នប

២

ខាងចុ ងរឺ ញ្ែញ្ជាធាែុ និ ងវាញ្យាធាែុ មាន

ញ្លោះមានភាពលសាលដូ ចគ្នប

តែថាធាែុ

២

ខាងញ្ដើ មនិ ង ២ ខាងចុ ងមានចំ តណក្មិ នញ្សយើ គ្នប ញ្លោះធាែុ ២
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-១៥៦ខាងញ្ដើ មមានភាពធង ន់

ឯធាែុ

២

ខាងចុ ងមានភាពលសាល

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយភាពតដលមានចំ តណក្ញ្សយើ គ្នប

និ ង

មិ នញ្សយើ គ្នបយា៉ងញ្នះ ។
៩-

អជឈែថិ ក្ោេិ រវិញ្សសញ្តា

ញ្ោយភាពតដលតបវ ក្គ្នបរបស់ធាែុ

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ
ជាខាងក្ប ុងនិ ងធាែុ ជា

ខាងញ្លដ ។
អធិ បាយថា
វែទ ុ

៦(១)

វិ ញ្ដែថិទ្ធំង

:

ធាែុ ខាងក្ប ុងជាទ្ី អាលស័ យរបស់វិ ញដណ-

មានចក្េ វុ ិ ញដណវែទ ជា
ុ ញ្ដើ មផង
២

របស់ឥែទិ គនធិ យ

ជាទ្ី អាលស័ យរបស់

រឺ កាយវិ ញ្ដែថិនិ ងវចី វិ ញ្ដែថិផង
បុ រិសិគនធិ យ

និ ងជី វិែិគនធិ យផង

លបក្បញ្ោយឥរិ យាបែមានសមុ ោឌនទ្ធំង
មិ នតមនដូ ញ្ចាបះញ្ ើយ

ជាទ្ី អាលស័ យ

៤

ញ្េើ យ

ឯធាែុ ខាងញ្លដ

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយភាពតដល

តបវ ក្គ្នបរបស់ធាែុ ជាខាងក្ប ុងនិ ងធាែុ ជាខាងញ្លដយា៉ងញ្នះ
១០- សងគេញ្តា
អធិ បាយថា

។

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយសញ្គ្គះ ។

: បឋវី ធាែុ ណ្ដ តដលមានក្មយ ជាតដនញ្ក្ើ ែ

១- វិញ្ញាណប្ លអាក្ស័យនូវវត្ថោ
ុ ង
ំ ៦ មានចរខវុ ត្ថជា
ុ ក្ ម
ើ ក្ហើយក្រើត្ក្ ើង ។
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-១៥៧ញ្ោក្សញ្គ្គះចូ លជាមួ យគ្នបញ្ោយអាញ្បាធាែុ
វាញ្យាធាែុ
ញ្សយើ គ្នប

ញ្ែញ្ជាធាែុ

ណ្ដតដលមានក្មយ ជាតដនញ្ក្ើ ែ
បឋវី ធាែុ ណ្ដ

ញ្លោះមានជាែិ

តដលមានចិ ែថ ជាញ្ដើ មជាតដនញ្ក្ើ ែ

ក្៏ ញ្ោក្សញ្គ្គះចូ លជាមួ យគ្នបញ្ោយអាញ្បាធាែុ
វាញ្យាធាែុ

ញ្ែញ្ជាធាែុ

ណ្ដតដលមានចិ ែថ ជាញ្ដើ មជាតដនញ្ក្ើ ែដូ ចគ្នប

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយសញ្គ្គះយា៉ងញ្នះ ។
១១- បចច យញ្តា
អធិ បាយថា

:

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយបចច័ យ ។
បឋវី ធាែុ

ញ្ែញ្ជាធាែុ ជួ យរក្ាទ្ុ ក្

វាញ្យាធាែុ ជួ យបក្់ ផ្ចាែ់ ទ្ុ ក្

បចច័ យជាទ្ី ពឹ ងតផឡ ក្ននមោភូ ែទ្ធំង
ញ្ែញ្ជាធាែុ

វាញ្យាធាែុ

ទ្ុ ក្

រក្ាទ្ុ ក្

ទ្ុ ក្

ចមឡិ នទ្ុ ក្

អំ ពីខ្វួន
១២-

តដលអាញ្បាធាែុ ជួ យលបុងទ្ុ ក្

៣

ជា

ដ៏ ញ្សស

អាបាធាែុ

ែមក ល់ញ្ៅក្ប ុងបឋវី ធាែុ

ជួ យលបុង

បក្់ ផ្ចាែ់ ទ្ុ ក្នូ វគ្នបនិ ងគ្នប
បក្់ ផ្ចាែ់ ទ្ុ ក្

ជាបចច័ យជួ យផារ

នូ វមោភូ ែទ្ធំង

៣

ដ៏ ញ្សស

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយបចច័ យយា៉ងញ្នះ ។
អសមនាបោរញ្តា

ភាពតដលមិ នដឹ ងនូ វគ្នបនិ ងគ្នប ។
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លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយ

-១៥៨អធិ បាយថា
ធាែុ

:

បឋវី ធាែុ មិ នបានដឹ ងថា

“អញជាបឋវី -

អញជាបចច័ យជាទ្ី ពឹ ងតផឡ ក្ននមោភូ ែទ្ធំង

៣”,

សូ មផីមោភូ ែទ្ធំង ៣ ក្៏ មិ នបានដឹ ងថា “បឋវី ធាែុ

ជាបចច័ យ

ជាទ្ី ពឹ ងតផឡ ក្របស់ខ្វួន”

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្ោយភាពតដល

មិ នដឹ ងនូ វគ្នបនិ ងគ្នបយា៉ងញ្នះ ។
១៣-

បចច យវិភារញ្តា

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយក្ិ រិយា

តចក្នូ វបចច័ យ ។
អធិ បាយថា : បចច័ យរបស់ធាែុ

មាន ៤ រឺ

ក្មយ

១

ចិ ែថ ១ អាោរ ១ ឧែុ ១(១) ។
ក្មយ តែមា៉ង
ញ្ក្ើ ែ

ជាបចច័ យដល់ ធាែុ តដលមានក្មយ ជាតដន

ចិ ែថ ជាញ្ដើ មតែមា៉ងៗ

មានចិ ែថ ជាញ្ដើ មតែមា៉ងៗ
ឧែុ

តែមា៉ងៗ

ចិ ែថ

អាោរ

ឧែុ

ជាបចច័ យដល់ ធាែុ

ជាតដនញ្ក្ើ ែ

ជាជនក្(២)

ក្មយ

ចិ ែថ

តដល
អាោរ

បចច័ យដល់ ធាែុ តដលមាន

តែមា៉ងៗ

ជាតដនញ្ក្ើ ែ

ក្មយ

ញ្េើ យជាបចច័ យ

១- រមម សំក្កយររុសោរុសលរមម ប្ លញុង
ំ រូលឲ្យក្រើត្បាន ។ ចិត្ត សំក្កយរ
ចិត្តណ្ដ ១ ប្ លញុំងរូលឲ្យក្រើត្បាន ។ អាហារ សំក្កយរអាហារខាងរនុង ប្ លញុង
ំ រូលឲ្យ
ក្រើត្បាន ។ ឧត្ុ សំក្កយរក្ត្ក្ជាធ្លត្ុ ។ ២- លចច័យញុង
ំ ធ្លត្ុក្ េះៗ ឲ្យក្រើត្ ។
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-១៥៩ដនទ្មានឧបនិ សសយបផចច័ យជាញ្ដើ ម
ញ្ោយបរិ យាយ(១)

ដល់ ធាែុ ដ៏ ញ្សសបានខ្វះ

លែូវញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ញ្ោយក្ិ រិយាតចក្នូ វ

បចច័ យយា៉ងញ្នះ ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី នឹក្រំពឹងញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្រឿយៗ
អាការទ្ធំង

១៣

លបាក្ដញ្ ើង

យា៉ងដូ ចញ្ោលមក្ញ្នះ
ញ្េើ យែញ្ៅឧបចារសមាធិ

ធាែុ ទ្ធំង

ញ្ោយ
៤

ក្៏ នឹង

ក្៏ នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ

ញ្ោយពិ ែ ។
ចែុ ធាែុ វវោឌន ចប់

ំ
វធ
នន
៤០ ចប់
ូ វរដដ្ឋ
ម ា នទរ
ិ ចងរដ
ី
ើ
ឈានក្ថា

ក្ប ុងទ្ី បំ ផុែននក្មយ ោឌនទ្ធំង
្ន

៤០

នឹ ងរួ បរួ មញ្ោលអំ ពី

តដលជារុ ណលែូវលពះញ្យារី បានក្ប ុងក្មយ ោឌនទ្ធំងញ្នាះ

តាមសមរួ រ ញ្ោយញ្សចក្ឋី សញ្ងេបែញ្ៅ ។
ធមយ ជាែអឝី តដលញ្ៅថា

“្ន”

មានប៉ុ នាយនយា៉ង?

អធិ បាយដូ ចញ្មឋ ចខ្វះ?
១- រនុងអាការក្នេះ ក្ោរក្ពាលក្ដ្ឋយពិស្ដៅរក្ពរណ្ដស់ ប្ លក្ពាលមរក្នេះជា
សក្ងខលនក្រក្ពរ ។
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-១៦០ធមយ ជាែតដលសមវឹ ងយក្នូ វអារមយ ណ៍របស់ខ្វួនៗ

មានបឋវី -

ក្សិ ណជាញ្ដើ ម ឬតដលដុ ែក្ញ្មាវចនូ វបចច នី ក្ធម៌ ទ្ធំងឡាយ មាន
នី វរណធម៌ ៥ ជាញ្ដើ ម មិ នឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបានញ្ៅថា “្ន” ។
្នញ្នះ
១-

ក្ប ុងទ្ី ខ្វះញ្ោក្ញ្ោលទ្ុ ក្ជា
អារមយ ណូបនិ ជាន

អារមយ ណ៍ បានដល់ សមាបែថិ
២-

៨ លពមទ្ធំងឧបចាររបស់ខ្វួន ។
្នតដលសមវឹ ងយក្នូ វ

លក្េ ណៈ បានដល់ វិ បសសនា មរគ

ញ្ៅថា

:

សមាបែថិ

ផល ។

៨

“អារមយ ណូបនិ ជាន”

លពមទ្ធំងឧបចាររបស់ខ្វួនៗ
ញ្លោះសមវឹ ងយក្នូ វអារមយ ណ៍

របស់ក្មយ ោឌនមានបឋវី ក្សិ ណជាញ្ដើ ម
ញ្ៅថា

“លក្េ ណូបនិ ជាន”

វិ បសសនា

ញ្លោះវិ បសសនា

នូ វលក្េ ណៈមានអនិ ចចលក្េ ណៈជាញ្ដើ ម
ក្ិ ចចតដលសមវឹ ងយក្នូ វអនិ ចចលក្េ ណៈជាញ្ដើ ម
ញ្នាះឲរសញ្លមច

យា៉ងដូ ញ្ចប ះរឺ

្នតដលសមវឹ ងយក្នូ វ

លក្េ ណូបនិ ជាន

អធិ បាយ

២
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ផល

សមវឹ ងយក្

មរគ ជាញ្លរឿងញាុំង
របស់វិ បសសនា

ផលសមវឹ ងយក្នូ វែែលក្េ ណៈ

តដលពិ ែរបស់លពះនិ ោឝន ។

មរគ

រឺ លក្េ ណៈ

-១៦១ក្ប ុងទ្ី ញ្នះញ្ោក្សំ ញ្ៅយក្្ន
១-

ឧបចារជាន

ននអបផនា

២

យា៉ងដនទ្អំ ពីញ្នាះរឺ

្នតដលលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងទ្ី ជិ ែ

រឺ ជាបុ ពឝភារននអបផនា ។

២-

អបផនា្ន

្នតដលលបលពឹ ែថញ្ៅញ្ោយ

អំ ណ្ដចននអបផនា ។
អធិ បាយ

:

ក្សិ ណជាញ្ដើ ម

កាលតដលលពះញ្យារី

មក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍

សមវឹ ងយក្នូ វវង់

ញ្េើ យបរិ ក្មយ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុង

ចិ ែថ ដរាបដល់ នី វរណធម៌ និងក្ិ ញ្លសទ្ធំងពួ ង
ញ្ៅជាលំ ោប់

អងគរបស់្នមានវិ ែក្ក ជាញ្ដើ ម

តែមិ នទ្ធន់ មានក្មាវង
ំ
អបផនាប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ
ញ្ៅថា

ក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ចិ ែថ លគ្នន់ តែលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងទ្ី ជិ ែនន
មិ នអាចញ្ ើងកាន់ អបផនាបាន

“ឧបចារជាន”

មានក្មាវំងកាវ

ញ្លទ្ធមសង ប់

យា៉ងញ្នះ

លែង់តដលអងគរបស់្នញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ញ្េើ យចិ ែថ ក្៏ សធុះញ្ ើងកាន់ អបផនាបាន

“អបផនា្ន” ។

ញ្សចក្ឋី តបវ ក្គ្នបននឧបចារជាននិ ងអបផនា្ន
ឧបចារជាននិ ងអបផនា្នតបវ ក្គ្នបដូ ចញ្មឋ ច?
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ញ្ៅថា

-១៦២ឧបចារជាននិ ងអបផនា្នតបវ ក្គ្នបដូ ញ្ចប ះរឺ

ឧបចា-

រជានញ្ៅជាកាមាវចរលគ្នន់ តែលះនី វរណធម៌ បាន

ញ្េើ យ

លបលពឹ ែថចូ លញ្ៅក្ប ុងទ្ី ជិ ែននអបផនាប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ
ជាញ្ដើ ម

តែអងគមានវិ ែក្ក ៈ

ញ្ក្ើ ែញ្ ើងមិ នទ្ធន់ មានក្មាវំងដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យ

ជួ នកាលញ្តាងយក្នូ វនិ មិែថមក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍បាន

ជួ នកាលក្៏

ធាវក្់ ចុ ះកាន់ ភវងគវិញ

តាំងញ្ៅមិ នជាប់ បានយូ រ

ញ្លបៀបដូ ច

ជាក្ុ មារែូ ចញ្ៅមិ នទ្ធន់ ញ្ចះញ្លកាក្ឈរខ្វួនឯងបាន

មាតាចាប់

ញ្លើ ក្ញ្ ើងឲរញ្រៀនឈរក្៏ មិ នបានយូ រប៉ុ នាយន

តែងដួ លចុ ះញ្ៅ

ញ្លើ តផនដី វិញជាញ្រឿយៗ

ឯអបផនា្នជាមេរគ ែៈអាច

សងកែ់នូ វកាមាវចរញ្គ្នលែ

តដលជាកាមធាែុ ខាងញ្លកាមបាន

ញ្េើ យសធ ុះចូ លញ្ៅកាន់ មេរគ ែញ្គ្នលែ
អងគញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ មានក្មាវង
ំ កាវយា៉ងវិ ញ្សស

ញ្ោយអំ ណ្ដចតដល
ចិ ែថ អាចកាែ់ ផ្ចាឋច់

នូ វភវងគវារៈតែមឋ ង ញ្េើ យតាំងញ្ៅអស់នែង ១ យប់ ១ បាន តែង
លបលពឹ ែថញ្ៅតាមលំ ោប់ ននក្ុ សលជវន
តដលមានក្មាវំង

ញ្លបៀបដូ ចជាបុ រស

អាចញ្លកាក្ញ្ ើងចាក្អាសនៈ

ញ្ៅអស់នែង ១ បាន ។
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ញ្េើ យឈរ

-១៦៣ែងំ ណើរ្ដែលឈានងរើត

ដើ ញ្ណើរ

តដលឧបចារជាននិ ងអបផនា្នញ្ក្ើ ែ

យា៉ងដូ ចញ្មឋ ច?
ក្ប ុងក្មយ ោឌនឯញ្ទ្ៀែញ្លើ ក្ទ្ុ ក្មិ នបានញ្ោល
ញ្ោលតែ្ន

នឹ ង

តដលញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្ោយអំ ណ្ដចននក្សិ ណ

ទ្ធំង ១០ ទ្ុ ក្ជាែួ យា៉ង តែសូ មផីក្បុងក្មយ ោឌនឯញ្ទ្ៀែៗ ក្៏ មាន
ទ្ំ នងលបតេលៗគ្នប

លយ មឲរពិ ចារណ្ដញ្ៅយល់ បាន

គ្នបតែក្មយ ោឌនខ្វះមានទ្ធំងឧបចារជាន
ោឌនខ្វះមានតែឧបចារជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

និ ងអបផនា្ន

ក្មយ -

ក្៏ ក្ប ុងក្សិ ណទ្ធំង

១០

ញ្នះ កាលញ្បើ លពះញ្យាគ្នវចរសមវឹ ងយក្ក្សិ ណណ្ដ
អារមយ ណ៍
ញ្នាះៗ
រំពឹងមឋ ង
សាធែ់

១ មក្ជា

ញ្េើ យបរិ ក្មយ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ តាមញ្្យះរបស់ក្សិ ណ
ញ្បើ ក្តភប ក្សមវឹ ងញ្មើ លវង់ក្សិ ណមឋ ង
ចមវ ងអារមយ ណ៍ញ្នាះ

ញ្ធយ ចតភប ក្នឹ ក្

ចូ លមក្ក្ប ុងមញ្នាទ្ធឝរឲរបាន

ដរាបដល់ ញ្ពលតដលញ្បើ ក្តភប ក្ញ្ ើងញ្ ើ ញវង់ក្សិ ណ

ញ្នាះយា៉ងណ្ដ
ញ្ៅថា

តបវ ក្

ដល់ ញ្ធយ ចញ្ៅវិ ញក្៏ ញ្ ើ ញដូ ញ្ចាបះដតដល

“ឧរគ េនិ មិែថញ្ក្ើ ែ”

ញ្េើ យែរុ ណសមាធិ
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រឺ សមាធិ

-១៦៤យា៉ងខ្ចីក្៏ញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ ផង

លុ ះលពះញ្យារី ញ្លកាក្ចាក្អាសនៈញ្នាះ

ញ្ៅរក្ទ្ី ឱកាសឯញ្ទ្ៀែអងគុយញ្ៅយា៉ងលសួល

លបមូ លលសាវ

យក្ឧរគ េនិ មិែថញ្នាះមក្លែិ ះរិ ះបរិ ក្មយ ោែ់ បងឝឹក្
របស់ក្សិ ណញ្នាះៗ

ែញ្ៅញ្ទ្ៀែ

តាមញ្្យះ

ញ្ពលញ្នាះនី វរណធម៌ និង

ក្ិ ញ្លសទ្ធំងពួ ងក្៏ ញ្លទ្ធមសង ប់ ញ្ៅជាលំ ោប់

ញ្ទ្ើ បបដិ ភារនិ មិែថ

ញ្ក្ើ ែញ្ ើង អងគ្នទ្ធំង ៥ ក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ ផង តែញ្ៅមានក្មាវំង
ែយដូ ចបានញ្ោលមក្ញ្េើ យ
ភូ មិ

ចិ ែថ ក្៏ ែមក ល់ញ្ៅមាំក្បង
ុ ឧបចារ-

តែមិ នទ្ធន់ សងកែ់នូ វកាមាវចរញ្គ្នលែសធ ុះចូ លញ្ៅកាន់

មេរគ ែញ្គ្នលែបានញ្ៅញ្ ើយ

លគ្នន់ តែមានក្មាវំងវិ ញ្សសជាង

កាមាវចរចិ ែថ ជាលបលក្ែី ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

លែង់ញ្នះលពះញ្យារី ក្៏ចូ លដល់

ថាបក្់ ឧបចារជាន ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី

ចញ្លមើ នបានបដិ ភារនិ មិែថ ដូ ញ្ចប ះញ្េើ យ

ក្៏ ពុ បា
ំ នលះបង់នូវពាយាម

តែងញ្លើ ក្ចិ ែថ ញ្ ង
ើ ឲរតបរមុ ខ្

ញ្ឆ្ងភះញ្ៅកាន់ បដិ ភារនិ មិែថញ្នាះ

បរិ ក្មយ ក្ំណែ់ ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ

តាមញ្្យះរបស់ក្សិ ណញ្នាះៗដតដល
ចិ ែថ ផ្ចាឋច់ បង់នូវភវងគ

ែមក្មញ្នាទ្ធឝរាវជជ ន-

លសាវយក្នូ វក្សិ ណញ្នាះៗ
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មក្ញ្ធឝើ ជា

-១៦៥អារមយ ណ៍ញ្េើ យញ្ក្ើ ែញ្ ើង ញ្បើ បុរគលញ្នាះជាខ្ិបាភិ ញដ(១) ជវន ៤
ញ្បើ ជាទ្នានភិ ញដ(២) ជវន ៥ ញ្លឿនញ្ៅក្ប ុងអារមយ ណ៍ញ្នាះដតដល
បណ្ដ
ឋ ជវន ទ្ធំងញ្នាះ ជវន ៣ ឬ ៤ ខាងញ្ដើ មជាកាមាវចរ លគ្នន់
តែមានវិ ែក្ក ៈ វិ ចារៈ បី ែិ សុ ខ្ៈ និ ងឯក្រគ តាមានក្មាវំងវិ ញ្សស
ជាងកាមាវចរចិ ែថ ជាលបលក្ែី ឯជវនទ្ី ៤ ឬទ្ី ៥ ខាងចុ ងបំ ផុែ
ញ្ទ្ើ បជារូ បាវចរ ញ្បើ ជវន ៥ ទ្ី ១ ញ្្យះបរិ ក្មយ ទ្ី ២ ញ្្យះ
ឧបចារៈ ទ្ី ៣ ញ្្យះអនុ ញ្ោមៈ ទ្ី ៤ ញ្្យះញ្គ្នលែភូ ឯទ្ី ៥
ជាែួ អបផនាចិ ែថ ញ្បើ ជវន ៤ ទ្ី ១ ញ្្យះឧបចារៈ ទ្ី ២ ញ្្យះ
អនុ ញ្ោមៈ ទ្ី ៣ ញ្្យះញ្គ្នលែភូ ទ្ី ៤ ជាែួ អបផនាចិ ែថ ។
កាលញ្បើ ជវនញ្លឿនញ្ៅតាមលំ ោប់
ដូ ញ្ចប ះញ្េើ យ
្ន

លពះញ្យារី អងគញ្នាះ

ែមក្ញ្ទ្ៀែ

៥

ឬ

៤

ក្៏ ចូ លដល់ ថាបក្់ អបផនា-

ញ្េើ យចិ ែថ ក្៏ ធាវក្់ ចុ ះកាន់ ភវងគវិញ

អាវជជ នចិ ែថ ផ្ចាឋច់ បង់នូវភវងគ
នូ វ្ន

លរប់ ទ្ធំង

ខាងញ្លកាយមក្

ញ្េើ យញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្ដើ មផីពិចារណ្ដ
្នបចច ញ្វក្េ ណចិ ែថ

រឺ ចិែថ តដល

សលមាប់ ពិ ចារណ្ដនូ វ្នក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ ។
១- លុគគលប្ លមានក្បាជាាកាែក្តាស់ ឹងឆ្ងល់ ។ ២- លុគគលប្ លមានក្បាជាាទ្ន់
ក្តាស់ ឹងយឺត្យូរ ។
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-១៦៦ធមយ ជាែិ អឝី ញ្ៅថា “បរិ ក្មយ ៈ ឧបចារៈ អនុ ញ្ោមៈ ញ្គ្នលែភូ
និ ងអបផនា”?
កាមាវចរជវន
“បរិ ក្មយ ”

តដលពិ ចារណ្ដរក្នូ វអបផនាញ្ៅថា
តដលសញ្សៀរចូ លញ្ៅជិ ែតក្ផរអបផនាញ្ៅថា

“ឧបចារៈ”

តដលលបលពឹ ែថញ្ៅតាមនូ វបរិ ក្មយ ខាងញ្ដើ មផង

លបលពឹ ែថញ្ៅតាមនូ វអបផនាខាងចុ ងផង

ញ្ៅថា

តដលលរបសងកែ់នូ វកាមាវចរញ្គ្នលែ
មេរគ ែញ្គ្នលែ

ញ្ៅថា

“អនុ ញ្ោមៈ”

ញ្េើ យសធ ុះចូ លញ្ៅកាន់

“ញ្គ្នលែភូ ”

ធមយ ជាែតដលញាុង
ំ

សមផយុ ែថ ធម៌ ឲរចូ លញ្ៅតអបជាប់ ញ្ៅក្ប ុងអារមយ ណ៍
ចិ ែថ តដលែមក ល់ញ្ៅក្ប ង
ុ ្ន

ញ្ៅថា

“អបផនា”

បានដល់
ដើ ញ្ណើរ

តដលឧបចារជាននិ ងអបផនា្នញ្ក្ើ ែញ្ ើងយា៉ងញ្នះឯង ។
ំ ប់ននសមាបតិត
ដចរឈានតាដលដ្ឋ

អបផនា្ន

ញ្បើ តចក្តាមលំ ោប់ ននសមាបែថិ

តដលលពះញ្យារី តែងចូ លញ្ៅលជក្

រឺ ថាបក្់

សមង ំ ញ្ៅជាសុ ខ្ក្ប ង
ុ បចច ុបផនប

ញ្នាះមាន ៨ រឺ ថាបក្់ រូ បជាន ៤ ញ្ៅថា “រូ បសមាបែថិ ” ថាបក្់
អរូ បជាន ៤ ញ្ៅថា “អរូ បសមាបែថិ ” ។
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-១៦៧ថាបក្់ រូ បជាន ៤ រឺ បឋមៈ (ទ្ី ១) ១ ទ្ុ ែិ យៈ (ទ្ី ២) ១ ែែិ យៈ
(ទ្ី ៣) ១ ចែុ ែទ ៈ (ទ្ី ៤) ១ តែញ្ោក្ញ្លចើ នញ្ៅថា “បឋមជាន
ទ្ុ ែិ យជាន ែែិ យជាន ចែុ ែទ ជាន” ដូ ញ្ចប ះ ថាបក្់ អរូ បជាន
៤

ក្៏ ដូ ចគ្នប

តែញ្ោក្ញ្លចើ នញ្ៅតាមលបញ្ភទ្របស់អារមយ ណ៍ថា

អាកាសានញចយែនៈ
ដូ ញ្ចប ះវិ ញ

ល

។

ញ្នវសញដនាសញដយែនៈ”

សូ មផីឧបចារជានតដលបានញ្ោលមក្ញ្េើ យថាជា

កាមាវចរញ្នាះញ្សាែ
ដូ ចគ្នប

។

ញ្បើ តចក្តាមលបញ្ភទ្ញ្នះក្៏ មាន

តាមសមរួ រដល់ ្នញ្នាះៗ

របស់បឋមជាន

បានញ្្យះថា

ឧបចារៈរបស់ទ្ុ ែិ យជាន”

ញ្លោះថាមុ នតដល្នញ្នាះៗ

៨

យា៉ង

“ឧបចារៈ

ដូ ញ្ចប ះជាញ្ដើ ម

នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ើងសុ ទ្ន តែមានជវន

៣ ឬ ៤ (ឧបចារៈ អនុ ញ្ោមៈ ញ្គ្នលែភូ ឬបរិ ក្មយ ៈ ឧបចារៈ
អនុ ញ្ោមៈ

ញ្គ្នលែភូ )

តដលជាកាមាវចរញ្លឿនញ្ៅក្ប ង
ុ ចំ តណក្

ខាងញ្ដើ ម

ដូ ចគ្នបទ្ធំងរូ បជានទ្ធំងអរូ បជាន

ញ្េើ យជវនទ្ធំង

ញ្នះ សុ ទ្ន តែញ្ៅក្ប ុងអំ ណ្ដចរបស់ឧបចារជានញ្ោយពិ ែ ។
អរល
គ ះបរ់និរអររគ បរបននរ្ូបជ្ឈាន

្នទ្ធំងញ្នាះមានញ្លរឿងចំ ណ្ដយា
ំ ៉ ងដូ ចញ្មឋ ច?
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-១៦៨ក្ប ុងរូ បជានមានញ្លរឿងចំ ណ្ដំ
បាន

ញ្ោយអងគតដលលះបង់

និ ងអងគតដលលបក្បចូ លមក្បាន

ឯក្ប ុងអរូ បជានមាន

ញ្លរឿងចំ ណ្ដំញ្ោយក្នវ ងនូ វអារមយ ណ៍ជាន់ ញ្លកាម
យក្នូ វអារមយ ណ៍ជាន់ ញ្លើ បាន
រូ បជានប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

ញ្េើ យញ្តាង

តែក្ប ុងទ្ី ញ្នះនឹ ងញ្ោលតែក្ប ុង

ឯអរូ បជានមិ នបានញ្ោលញ្ ើយ

ញ្លោះបាន

ញ្ោលមក្សពឝ លរប់ ក្ប ុងអារុ បផក្មយ ោឌនខាងញ្ដើ មញ្េើ យ ។
អងគលះបង់និងអងគលបក្បននរូ បជានញ្នាះៗ ដូ ចញ្មឋ ច?
ក្ប ុងបឋមជានមានអងគតដលលះបង់បាន
លបក្បចូ លមក្បានក្៏

៥

ដូ ចគ្នប

៥

អងគតដល

តែនឹ ងពណ៌នានូ វអងគតដល

លះបង់បានជាមុ ន ។
អងគតដលលះបង់បានទ្ធំង ៥ ញ្នាះរឺ
១-

កាមចឆ នធ ៈ

ញ្សចក្ឋី ផគងចិ ែថ ចុ ះក្ប ុងក្ិ ញ្លសកាម

ពាបាទ្ៈ

ញ្សចក្ឋី រំនុំអាលែចំ ញ្ោះអារមយ ណ៍

និ ងវែទ ុកាម ។
២-

មិ នជាទ្ី លបាថាប ។
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-១៦៩៣-

ែី នមិ ទ្នៈ

ញ្សចក្ឋី ធុញលទ្ធន់ និ ងងងុយលជប់

ឬថា

ញ្សចក្ឋី លចអូ សកាយលចអូ សចិ ែថ ។
៤-

ឧទ្ន ចច ក្ុ ក្កច
ុ ចៈ

ញ្សចក្ឋី រាយមាយចិ ែថ និ ងរំខានចិ ែថ

ឬថាញ្សចក្ឋី អតណឋែអណឋូងចិ ែថ
៥-

វិ ចិក្ិ ចាឆ

និ ងញ្ដឋលក្ោយចិ ែថ ។

ញ្សចក្ឋី សងស័យមិ នអស់ញ្េើ យពី ក្បុងចិ ែថ ។

អងគតដលលបក្បចូ លមក្បាន ៥ ញ្នាះរឺ
១-

វិ ែក្ក ៈ

ញ្សចក្ឋី លែិ ះរិ ះញ្លើ ក្ចិ ែថ ោក្់ ញ្ៅក្ប ង
ុ

អារមយ ណ៍របស់ក្មយ ោឌន ។
២-

វិ ចារៈ

ញ្សចក្ឋី ពិចារណ្ដដុ ះខាែ់ នូ វអារមយ ណ៍

របស់ក្មយ ោឌន ។
៣-

បី ែិ

ញ្សចក្ឋី អំណរមានក្មាវង
ំ កាវ

អាចញាុង
ំ

កាយនិ ងចិ ែថ ឲរញ្ពញសពឝ ទ្ធំងអស់ បានដល់ ផរណ្ដបី ែិ ។
៤-

សុ ខ្ៈ

ញ្សចក្ឋី លសួលកាយលសួលចិ ែថ អាចក្មាចែ់

បង់នូវអាោធក្ប ង
ុ កាយនិ ងចិ ែថ បាន ។
៥-

ចិ ញ្ែថ ក្រគ តា

ភាពរបស់ចិ ែថ តដលមានអារមយ ណ៍តែ

មួ យឯក្ឯង ។
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-១៧០កាលញ្បើ លពះញ្យារី

លះបង់នូវអងគតដលលែូវលះបង់ទ្ធំង

ញ្ោយវិ ក្េមមនបផោនៈ
ទ្ធំង

៥

៥

ញ្េើ យញាុំងអងគតដលលែូវលបក្បចូ ល

ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបាន

លែូវដឹ ងថា

“បឋមជានញ្ក្ើ ែ

ញ្ ើងញ្េើ យ” ។
អងគលះបង់និងអងគលបក្បទ្ធំងញ្នះ
និ ងគ្នបរឺ

កាមចឆ នធ ៈ

ជារូ សលែូវដល់ គ្នប

ជាសលែូវដល់

ចិ ញ្ែថ ក្រគ តា,

ពាបាទ្ៈ

ជាសលែូវដល់ បី ែិ, ែី នមិ ទ្នៈ ជាសលែូវដល់ វិ ែក្ក ៈ, ឧទ្ន ចច ក្ុ ក្កុចចៈ
ជាសលែូវដល់ សុ ខ្ៈ, វិ ចិក្ិ ចាឆ ជាសលែូវដល់ វិ ចារៈ ។
តដលចាែ់ ជារូ សលែូវនឹ ងគ្នបយា៉ងញ្នះ
ខាងអក្ុ សលក្ឋី

តប៉ ក្ខាងក្ុ សលក្ឋី

អាចញ្ក្ើ ែញ្ ើងបានញ្នាះ

ញ្លោះថាអងគតប៉ ក្
តដលអងគណ្ដមួ យនឹ ង

លុ ះតែលរបសងកែ់នូ វអងគតដលជា

សលែូវដល់ ខ្វួនញ្នាះបាន ។
ក្ប ុងទ្ុ ែិ យជានមានអងគតដលលះបង់បាន ២ រឺ វិ ែក្ក ៈ ១
វិ ចារៈ ១ មានអងគតដលលបក្បចូ ល ៣ រឺ បី ែិ ១ សុ ខ្ៈ ១
ចិ ញ្ែថ ក្រគ តា

១

តែបី ែិនិ ងសុ ខ្ៈ

ក្ប ុងទ្ុ ែិ យជានញ្នះ

មាន

ញ្សចក្ឋី វិញ្សសជាងបី ែិនិ ងសុ ខ្ៈ ក្ប ុងបឋមជាន រឺ ថា បី ែិនិ ង
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-១៧១សុ ខ្ៈក្ប ុងបឋមជាន

ញ្ក្ើ ែអំ ពីសាងែ់ ចាក្នី វរណធម៌ ទ្ធំង

ឯក្ប ុងទ្ុ ែិ យជានញ្នះ

៥

ញ្ក្ើ ែអំ ពីសមាធិ សង ប់ យា៉ងវិ ញ្សស

ែមក្អំ ពីបឋមជាន ។
ក្ប ុងែែិ យជានមានអងគតដលលះបង់បានតែ

១

រឺ

បី ែិ

មានអងគតដលលបក្បចូ ល ២ រឺ សុ ខ្ៈ ១ ចិ ញ្ែថ ក្រគ តា ១ ។
ក្ប ុងចែុ ែទ ជាន មានអងគ តដលលះបង់បានក្៏ តែ ១ រឺ សុខ្ៈ
មានអងគតដលលបក្បចូ ល ២ រឺ
ឧញ្បកាេក្ប ុងទ្ី ញ្នះ
លពញ្ងើយញ្ៅក្ប ុង្ន

ឧញ្បកាេ ១ ចិ ញ្ែថ ក្រគ តា ១

ញ្ោក្សំ ញ្ៅយក្្នុ ញ្បកាេ(១)

តដល

មិ នធាវក្់ ចុ ះក្ប ុងសុ ខ្និ ងទ្ុ ក្េ

មាន

១- ឧក្លកាខមាន ១០ យ៉ាងគឺ ក ងគក្ុ លកាខ ក្ពក្ងើយរក្នតើយមិនក្ស្ដមនសស-ក្ោមនសស
ក្ដ្ឋយឥដ្ឋារមមណ៍និងអ្និដ្ឋារមមណ៍
រក្នតើយ

រនុងោារោំងក្បាំមួយ

មានអាការជាយ៉ាងរណ្ដ
ៅ លរនុងសត្ាោំងឡាយ

១
១

ក្ពហម វិហារុក្លកាខ
ក្ពាជឈងគក្ុ លកាខ

ក្ពក្ងើយ

ក្ពក្ងើយរក្នតើយ

មានអាការជាយ៉ាងរណ្ដ
ៅ ល ចំក្ពាេះសហជាត្ំម៌ោំងឡាយ ១ វី រិយុក្លកាខ ក្ពក្ងើយរក្នតើយ
បាន ល់ពាយមប្ លជាយ៉ាងរណ្ដ
ៅ លមិនត្ឹងក្ពរំូរក្ពរ
ជាយ៉ាងរណ្ដ
ៅ លមិនក្លរួត្ក្លកាន់រនុងសនខរ

១

១

ក្វទ្នូក្លកាខ

សនខរុក្លកាខ

ក្ពក្ងើយរក្នតើយ

ក្ពក្ងើយរក្នតើយមិនក្ស្ដយ

អារមមណ៍ថាជាទ្ុរខជាសុខ្ ១ វិលសសនូក្លកាខ ក្ពក្ងើយរក្នតើយជាយ៉ាងរណ្ដ
ៅ លរនុងវិលសស
ត្ក្ត្មជឈត្តក្ុ លកាខ

១

ក្ពក្ងើយរក្នតើយជាយ៉ាងរណ្ដ
ៅ លចំក្ពាេះសហជាត្ំម៌ោំងឡាយ ១ ្នុ-

ក្លកាខ ក្ពក្ងើយរក្នតើយក្ៅរនុង្នមិនធ្លែរ់ចុេះរនុងសុខ្និងទ្ុរខ ១ លរិសុទ្ះុក្លកាខ ក្ពក្ងើយរក្នតើយ
លរិសុទ្ះចរលចចនីរំម៌ោំងពួងមិនមានខ្ាល់ខាាយនិងរមាងល់នូវលចចនីរំម៌ោំងក្ េះក្ទ្ៀត្ ១ ។
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-១៧២លក្េ ណៈជាក្ណ្ដ
ឋ លៗ
និ ងទ្ុ ក្េ

មិ នជាប់ ចិ ែថ មិ នខ្ឝល់ខាឝយញ្ោយសុ ខ្

មានញ្សចក្ឋី ញ្នឿយណ្ដយចាក្បី ែិ ។

តដលញ្ោលមក្ញ្នះជា្នចែុ ក្ក ន័យ
ន័ យវិ ញញ្នាះ

តាំងអំ ពីទ្ុែិ យជានមក្

បានមានតែមួ យៗ

ញ្បើ ជាបញ្ច ក្កអងគតដលលែូវលះបង់

ដរាបដល់ បញ្ច មជាន

ឯអងគតដលលែូវ

លបក្បក្៏ ែយចុ ះមួ យៗ ជាលំ ោប់ ។
វិធីលបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វ្នជាន់ ញ្លកាម ចូ លញ្ៅកាន់ ្នជាន់ ញ្លើ

កាលតដលលពះញ្យារី

នឹ ងលបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វ្នជាន់

ញ្លកាមៗតដលខ្វួនបានញ្នាះ

ញ្េើ យចូ លញ្ៅកាន់ ្នជាន់

ញ្លើ ៗញ្ទ្ៀែជាលំ ោប់

ញ្ែើ លែូវញ្ធឝើ ក្ិ ចចដូ ចញ្មឋ ច?

ញ្ោយធម៌

អឝី ? ញ្សចក្ឋី យា៉ងណ្ដ?
កាលលពះញ្យារី បានសញ្លមច
នី មួយញ្េើ យ
ញ្លើ ែែញ្ៅញ្ទ្ៀែ

ដល់ ្នជាន់ ញ្លកាមណ្ដ

ញ្បើ មានលបាថាបញ្ដើ មផីចូលញ្ៅកាន់ ្នជាន់
របផីោែ់ បងឝឹក្នូ វ្នជាន់ ញ្លកាមតដល

ខ្វួនបានញ្េើ យញ្នាះ ឲរែបឹ ក្ញ្ោយវសី (១) ទ្ធំង ៥ ជាមុ ន ដល់
១- ភាពប្ លថនឹរ ឬស្ដទត្់ជំ ញ ។
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-១៧៣ញ្ពលតដលញ្ចញចាក្្នញ្នាះមក្វិ ញ
ញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុង្នជាន់ ញ្លកាម

លែូវពិ ចារណ្ដឲរ
ញ្ ើ ញអានិ សងសក្ប ង
ុ ្ន

ជាន់ ញ្លើ ញ្េើ យញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ នូ វ្នជាន់ ញ្លើ ែញ្ៅ

ដរាប

ដល់ អបផនាចិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើង ។
ំ
វសីទរ
៥ ងនាះែូងចះ
ន គឺ

១- អាវជជ នវសី

ែបឹ ក្ក្ប ុងវិ ធីនឹ ក្រក្នូ វអងគរបស់្ន ។

២- សមាបជជ នវសី ែបឹ ក្ក្ប ុងវិ ធីចូ លកាន់ ្ន ។
៣- អធិ ោឌនវសី ែបឹ ក្ក្ប ុងវិ ធីទ្ប់ ទ្ុ ក្នូ វ្ន ។
៤- វុ ោឌនវសី ែបឹ ក្ក្ប ុងវិ ធីញ្ចញចាក្្ន ។
៥-

បចច ញ្វក្េ ណវសី

ែបឹ ក្ក្ប ុងវិ ធីពិ ចារណ្ដនូ វអងគរបស់

្ន ។
ញ្សចក្ឋី ថា
ខ្វួនបានញ្េើ យញ្នាះ
ញ្ពលណ្ដក្ឋី
ភាវមៗ

:

លពះញ្យារី លែូវការនឹ ក្រក្នូ វ្ន
ញ្ទ្ធះបី នឹក្រក្ក្ប ុងលបញ្ទ្សណ្ដក្ឋី

លែង់អងគណ្ដក្ឋី

នឹ ក្ដល់ លែឹ មណ្ដក្ឋី

មួ យរំញ្ពចពុ មា
ំ នយឺ ែយូ រ

អាវជជ នវសី ” ។
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យា៉ងញ្នះ

តដល
ក្ប ង
ុ

ក្៏ នឹ ក្បាន
ញ្ៅថា

-១៧៤ញ្បើ លពះញ្យារី

លែូវការចូ លកាន់ ្នតដលបានញ្េើ យ

ញ្នាះ ញ្ទ្ធះបី ចូលក្ប ុងលបញ្ទ្សណ្ដក្ឋី
លែឹ មណ្ដក្ឋី

ក្ប ុងញ្ពលណ្ដក្ឋី

ក្៏ ចូ លបានភាវមៗមួ យរំញ្ពច

ចូ លដល់

ពុ មា
ំ នយឺ ែយូ រ

យា៉ងញ្នះញ្ៅថា “សមាបជជ នវសី ” ។
កាលលពះញ្យារី ចូលដល់ ញ្ៅក្ប ុង្នញ្េើ យ
ការចង់ទ្ប់ ទ្ុ ក្នូ វ្នញ្នាះ
ក្៏ អាចទ្ប់ ទ្ុ ក្

ញ្បើ លែូវ

មិ នឲរលបលពឹ ែថញ្ៅញ្ោយរេ័ ស

ឲរតាំងញ្ៅអស់កាលចំ នួនផ្ចាធែ់ លមាមនដមឋ ង

ឬ ២០ ដង យា៉ងញ្នះញ្ៅថា “អធិ ោឌនវសី ” ។
ដល់ ញ្ពលតដលលពះញ្យារី

ញ្ចញចាក្្នញ្នាះមក្វិ ញ

ក្៏ អាចញ្ចញបានយា៉ងរេ័ ស
ឬ

១០

ដងប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

អស់កាលលែឹ មផ្ចាធែ់ លមាមនដមឋ ង

ក្៏ អាចញ្ចញមក្បាន

យា៉ងញ្នះញ្ៅថា

“វុ ោឌនវសី ” ។
ជវនតដលលបលពឹ ែថញ្ៅខាងមុ ខ្
នឹ ក្រក្នូ វអងគរបស់្ន
ពុ មា
ំ នយឺ ែយូ រ

បនាធប់ អំ ពីអាវជជ នចិ ែថ តដល
មានវិ ែក្ក ៈជាញ្ដើ មតាមលំ ោប់ គ្នប

ញ្ោយភាពតដលែបឹ ក្ក្ប ុងវិ ធីនឹ ក្

ញ្វក្េ ណវសី ”ៗ ញ្នះ

ញ្ៅថា

លបលពឹ ែថញ្ៅបនាធប់ គ្នបនឹ ងអាវជជ នវសី ។
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“បចច -

-១៧៥លពះញ្យារី តដលដល់ នូ វបឋមជាន

ញ្េើ យបានោែ់

បងឝឹក្ឲរែបឹ ក្ញ្ោយវសី ទ្ធំង ៥ ដូ ចញ្ោលមក្ញ្នះ ញ្បើ មានលបាថាប
នឹ ងចូ លកាន់ ទ្ុ ែិ យជានែញ្ៅញ្ទ្ៀែ
តដលខ្វួនបានញ្នាះជាមុ ន

របផីចូលកាន់ បឋមជាន

ដល់ ញ្ពលតដលញ្ចញមក្វិ ញ

ពិ ចារណ្ដឲរញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុងបឋមជាន
ក្ប ុងទ្ុ ែិ យជានថា

លែូវ

ញ្ ើ ញអានិ សងស

“សមាបែថិ ញ្នះមានសលែូវរឺ នីវរណធម៌ ញ្ៅ

ជិ ែញ្ពក្ណ្ដស់

ញ្េើ យអងគក្៏ញ្ៅមានក្មាវំងែយញ្លោះញ្ៅ

មានវិ ែក្ក ៈនិ ងវិ ចារៈតដលជាអងគដ៏ញ្លគ្នែលគ្នែញ្ៅញ្ ើយ

ទ្ុ ែិ យ-

ជានតដលមានតែអងគ ៣ រឺ បី ែិនិ ងសុ ខ្ៈ និ ងចិ ញ្ែថ ក្រគ តា ញ្ទ្ើ ប
សង ប់ លឡិ ែសុ ខ្ុមយា៉ងវិ ញ្សស”

ញ្េើ យក្៏ លរបសងកែ់នូ វញ្សចក្ឋី

ញ្លែក្អរក្ប ុងបឋមជានញ្នាះ

ពាយាមញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ញ្រឿយៗ

នូ វនិ មិែថរបស់ក្មយ ោឌន
របស់ក្មយ ោឌន

មានបឋវី ក្សិ ណជាញ្ដើ ម

តដលខ្វួនចញ្លមើ នបានដល់ បឋមជានញ្នាះ

បង់នូវអងគតដលញ្លគ្នែលគ្នែ
សុ ខ្ុម

លះ

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ តែអងគតដលលឡិ ែ

លំ ោប់ ញ្នាះមញ្នាទ្ធឝរាវជជ នចិ ែថ

ញ្ោយសងឃឹ ម ថា

តាមញ្្យះ

កាែ់ ផ្ចាឋច់ នូ វភវងគ

“ទ្ុ ែិ យជាននឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ឥ
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ូ វ ញ្នះ”

-១៧៦ក្៏ ញ្តាងយក្និ មិែថរបស់ក្មយ ោឌនញ្នាះៗ
ញ្េើ យញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ខ្ណៈញ្នាះជវន

មក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍
៤

ឬ

៥

ញ្លឿនញ្ៅក្ប ុង

អារមយ ណ៍ញ្នាះៗដតដល ជវន ៣ ឬ ៤ ខាងញ្ដើ មជាកាមាវចរ
ជវនទ្ី ៤ ឬទ្ី ៥ ខាងចុ ងបំ ផុែជារូ បាវចរ រឺ ជាែួ អបផនាចិ ែថ
លគ្នញ្នាះលពះញ្យារី ក្៏ចូ លដល់ នូ វទ្ុ ែិ យជាន ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី
ទ្ុ ែិ យជាន

មានលបាថាបញ្ដើ មផីលបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វ

ចូ លញ្ៅកាន់ ែែិ យជាន

ជានចូ លញ្ៅកាន់ ចែុ ែទ ជាន

លបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វែែិ យ-

ក្៏ របផីោែ់ បងឝឹក្នូ វទ្ុ ែិ យជាន

ឬែែិ យជានតដលខ្វួនបានញ្េើ យញ្នាះឲរែបឹ ក្ញ្ោយវសី
ជាមុ នដូ ចគ្នប
វិ ញ

៥

ដល់ ញ្ពលតដលញ្ចញចាក្្នញ្នាះៗ

មក្

លែូវពិ ចារណ្ដឲរញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ុងទ្ុ ែិ យជានថា

“មាន

សលែូវតាំងញ្ៅជិ ែ
បី ែិ”

ទ្ធំង

ញ្លោះញ្ៅមានអងគតដលញ្លគ្នែលគ្នែ

ញ្ ើ ញអានិ សងសក្ប ុងែែិ យជានថា

វិ ញ្សសញ្លោះញ្ៅមានតែអងគ
ចិ ញ្ែថ ក្រគ តា”

“សង ប់ លឡិ ែយា៉ង

តដលលឡិ ែសុ ខ្ុមរឺ សុខ្ៈ

ញ្ ើ ញញ្ទ្ធសក្ប ង
ុ ែែិ យជានថា

និ ង

“មានសលែូវតាំង

ញ្ៅជិ ែញ្លោះញ្ៅមានអងគតដលញ្លគ្នែលគ្នែរឺ សុ ខ្ៈ”
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រឺ

ញ្ ើ ញ

-១៧៧អានិ សងសក្ប ុងចែុ ែទ ជានថា

“សង ប់ លឡិ ែយា៉ងវិ ញ្សស

មានតែអងគតដលលឡិ ែសុ ខ្ុមរឺ ឧញ្បកាេនិ ងចិ ញ្ែថ ក្រគ តា”
របផីពាយាមញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ឲរញ្រឿយៗ

ញ្េើ យ

នូ វនិ មិែថ របស់ក្មយ ោឌន

តដលខ្វួនចញ្លមើ នបានដល់ ថាបក្់ ្នទ្ធំងញ្នាះ
នូ វអងគតដលញ្លគ្នែលគ្នែ

ញ្លោះញ្ៅ

ក្ំណែ់ លះបង់

ញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ តែអងគតដលលឡិ ែសុ ខ្ុម

ដរាបដល់ អបផនាចិ ែថ ញ្ក្ើ ែញ្ ើង

លគ្នញ្នាះលពះញ្យារី ក្៏ចូ លដល់

នូ វែែិ យជាន ឬចែុ ែទ ជាន តាមលំ ោប់ ននជវន ៤ ឬ ៥ ដូ ច
ញ្ោលមក្ញ្េើ យ ។
្នក្ថាចប់
សមាធិ ភាវនានិ សំសក្ថា
បនាធប់ អំ ពី្នក្ថាមក្

នឹ ងពណ៌នានូ វអានិ សងស

ននសមាធិ ភាវនាញ្ោយញ្សចក្ឋី សញ្ងេបែញ្ៅ ។
សមាធិ ភាវនាមានអានិ សងសប៉ុ នាយ នយា៉ ង?

អឝី ខ្វះ ?

អធិ បាយដូ ចញ្មឋ ច?
សមាធិ ភាវនាមានអានិ សងស ៥ យា៉ងរឺ
១-

ទ្ិ ដឌ ធមយ សុខ្វិោរានិ សំសា
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អបផនាសមាធិ ភាវនា

-១៧៨មានក្ិ រិយាញ្ៅជាសុ ខ្ក្ប ង
ុ បចច ុបផនប ជាអានិ សងស ។
អធិ បាយ

:

លពះខ្ីណ្ដលសពទ្ធំងឡាយ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីញ្ៅជាសុ ខ្ក្ប ុងបចច ុបផនប

កាលញ្បើ

ញ្េើ យចញ្លមើ ននូ វសមាធិ

ចូ លញ្ៅកាន់ ្នមានចិ ែថ ែមក ល់ញ្ៅឯក្ឯង

ក្ប ុងអារមយ ណ៍

តែ ១ ញ្ោក្ក្៏ បានញ្ជៀសញ្ចញចាក្អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ សមង ំ ញ្ៅ
ជាសុ ខ្អស់នែង ១ បាន ។
២-

វិ បសសនានិ សំសា

ទ្ធំងឧបចារសមាធិ ភាវនា

ទ្ធំងអបផនាសមាធិ ភាវនា

សុ ទ្ន តែមានវិ បសសនាជាអានិ សងស

ដូ ចគ្នប ។
អធិ បាយ

:

ចាក្អំ ពីសមាបែថិ មក្

ញ្សខ្បុ រគលនិ ងបុ ែុជជ ន

កាលញ្បើ ញ្ចញ

ក្ំពុងមានចិ ែថ ែមក ល់ញ្ៅមាំ

ពិ ចារណ្ដនូ វវិ បសសនា

ញ្េើ យ

ក្៏ នឹ ងបានដឹ ងចាស់នូ វធម៌ តដលពិ ែ

ញ្លោះសមាធិ ភាវនា ជាបទ្ោឌនននវិ បសសនា ។
៣-

អភិ ញដនិ សំសា

អបផនាសមាធិ ភាវនា

អភិ ញដជាអានិ សងស ។
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មាន

-១៧៩អធិ បាយ
ទ្ធំង

៨

មក្វិ ញ
៤-

:

លពះញ្យារី ទ្ធំងឡាយ

ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបាន

តដលញាុំងសមាបែថិ

ញ្វោតដលញ្ចញចាក្សមាបែថិ

ញ្បើ មានលបាថាបញ្ដើ មផីញាុំងអភិ ញដឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបាន
ភវវិញ្សសានិ សំសា

សមាធិ ភាវនាទ្ធំង

២

។
មាន

សមផែថិ យា៉ងវិ ញ្សសញ្ៅក្ប ុងភពជាអានិ សងស ។
អធិ បាយ

:

អបផនាសមាធិ ភាវនា

យា៉ងវិ ញ្សសក្ប ង
ុ លពេយ ញ្ោក្

រឺ ថាលពះញ្យារី តដលចញ្លមើ នបាន

ដល់ ថាបក្់ បឋមជានជាញ្ដើ មញ្េើ យ
ចាក្្នទ្ធំងញ្នាះញ្ទ្

ញ្បើ មិនបានសាបសូ នរ

ទ្ុ ក្ណ្ដជាលបាថាបក្ឋី

ដល់់ ញ្ពលតដលញ្ធឝើ កាលក្ិ រិយាញ្ៅ
លពេយ ញ្ោក្ជាលបាក្ដ

មិ នលបាថាបក្ឋី

ក្៏ រង់នឹងញ្ៅញ្ក្ើ ែក្ប ុង

ឯឧបចារសមាធិ ភាវនា

សមផែថិ យា៉ងវិ ញ្សសក្ប ង
ុ កាមាវចរសុ រែិ ភពទ្ធំង
៥-

នាំមក្នូ វសមផែថិ

និ ញ្រាធានិ សំសា

នាំមក្នូ វ
៦

អបផនាសមាធិ ភាវនា

ជាន់

។
មាន

និ ញ្រាធជាអានិ សងស ។
អធិ បាយ :

លពះអរិ យបុ រគ លទ្ធំងឡាយ
179

កាលញ្បើ ញាុំង

-១៨០សមាបែថិ ទ្ធំង ៨ ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើង ញ្េើ យចូ លកាន់ និ ញ្រាធសមាបែថិ
ក្៏ នឹ ងបានដល់ នូ វនិ ញ្រាធនិ ោឝន
មានចិ ែថ

មានសភាពជាបុ រគលមិ ន

រង់ញ្ៅជាសុ ខ្ក្ប ុងបចច ុបផនប អស់នែង

៧ បាន ។

សមាធិ ភាវនានិ សំសក្ថាចប់

អេញ្ច
ិ ា ក្ថា

លំ ោប់ ញ្នះនឹ ងពណ៌នានូ វអភិ ញដ
ទ្ី

៣

របស់សមាធិ ភាវនា

តដលជាអានិ សងស

ញ្ោយសញ្ងេបែញ្ៅ

លពះញ្យារី តដលជាអប ក្ចញ្លមើ ននូ វសមាធិ
ញ្ពញចិ ែថ ជាភិ ញ្យាភាពញ្ ើងញ្ទ្ៀែ

ញ្ដើ មផីញាុំង

ឲរកាន់ តែមានញ្សចក្ឋី
ញ្ោយបានញ្ ើ ញនូ វ

អានិ សងសតដលជាអសាចរររួ រលបាថាប ។
ក្៏ អភិ ញដញ្នះ

ក្ប ុងទ្ី ដនទ្ញ្ោក្ញ្ោលទ្ុ ក្ទ្ធំងញ្ោក្ិ យ

ទ្ធំងញ្ោក្ុ ែថរជា ៦ យា៉ង ឯក្ប ុងទ្ី ញ្នះ ញ្ោក្ញ្ោលទ្ុ ក្តែ ៥
យា៉ង

ញ្លោះញ្ោក្សំ ញ្ៅយក្តែអភិ ញដជាញ្ោក្ិ យ

ជាអានិ សងសរបស់សមាធិ ភាវនាប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ
ញ្ោក្ុ ែថរ

ឯអភិ ញដតដលជា

ញ្ោក្មិ នបានញ្ោលទ្ុ ក្ក្ប ុងទ្ី ញ្នះញ្ ើយ

អានិ សងសរបស់វិ បសសនាភាវនា ។
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តដល

ញ្លោះជា

-១៨១អភិ ញដជាញ្ោក្ិ យ ៥ យា៉ងញ្នាះរឺ
១-

ឥទ្និ វិ ធញដណ

លបាជាញអាចញ្ចះតបវ ងឫទ្និ

លរប់ លបការបាន ។
២-

ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ញដណ

បាននូ វសំ ញ្ ងរបស់មនុ សស

លបាជាញអាចសាឋប់ ដឹ ង

និ ងសំ ញ្ ងរបស់ញ្ទ្វតាញ្ោយ

ញ្សាែធាែុ តដលលបាក្ដដូ ចជាទ្ិ ពឝ ។
៣-

ញ្ចញ្តាបរិយញដណ

លបាជាញអាចក្ំណែ់ ដឹ ង

បាននូ វទ្ឹ ក្ចិ ែថ ននអប ក្ដនទ្ ។
៤-

បុ ញ្ពឝនិវាសានុ សសែិ ញដណ

លបាជាញអាចរឭក្

បាននូ វខ្នន បញ្ច ក្ៈតដលធាវប់ ញ្ៅអាលស័ យក្ប ុងកាលមុ ន ។
៥-

សតាថនំ

ចុ ែូបបាែញដណ

លបាជាញអាចដឹ ងបាន

នូ វចុ ែិ និ ងបដិ សននិ របស់សែឝ ។
អភិ ញដជារលមប់

៦

តដលជាញ្ោក្ុ ែថរ

បាននាំយក្មក្ញ្ោលទ្ុ ក្ក្ប ុងនិ ញ្ទ្ធ ស
ញ្នាះរឺ

អាសវក្េ យញដណ

អាសវៈឲរក្ស័យញ្ៅបាន

ញ្េើ យញ្ោក្មិ ន

ននសមាធិ ភាវនាញ្នះ
បានដល់ លបាជាញតដលអាចញាុង
ំ

តែអាសវក្េ យញដណញ្នះ
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លគ្នន់ តែ

-១៨២ទ្ធញយក្មក្ចងឡល
ុ ប្ហញឲរញ្ ើ ញប៉ុ ញ្ណតះ
អធិ បាយតែមញ្ទ្ៀែញ្ ើយ
អធិ បាយក្ប ុងទ្ី ញ្នះ
៥

ែញ្ៅមិ នបាន

ញ្លោះមិ នតមនជាលំ អានតដលលែូវ

នឹ ងអធិ បាយតែអភិ ញដតដលជាញ្ោក្ិ យ

ខាងញ្ដើ មប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង ។
អធិ បាយក្ប ុងអភិ ញដទ្ី ១- ឥទ្និ វិ ធញដណ
ក្ប ុងឥទ្និ វិ ធញដណទ្ី

១ ញ្នះ កាលញ្បើ លពះញ្យារី បានញ្េើ យ

ក្៏ អាចញ្ដើ មផីនឹងតបវ ងនូ វឫទ្និ ញ្ផសងៗបាន
តែមាបក្់ ឯងញ្េើ យតបវ ងខ្វួនឲរញ្ៅជាញ្លចើ ននាក្់
ោន់ នាក្់ ញ្េើ យសុ ទ្ន តែលបារពន នូវអំ ញ្ពើ ញ្ផសងៗ
ញ្ដើ មផីសួរនូ វលបសាប

ញ្ទ្ធះបី លពះញ្យារី
ដល់

១ រយ ១

គ្នប

ខ្វះលបារពន

ខ្វះលបារពន ញ្ដើ មផីញ្ឆវើ យនូ វលបសាបជាញ្ដើ ម

ញ្នាះញ្លចើ ននាក្់ តបវ ងខ្វួនឲរញ្ៅជាមាបក្់ ឯងវិ ញក្៏ សឹងតែបាន
តែប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះញ្ ើយ

ពុ ំ
ក្ុ ំ ថា

ញ្ទ្ធះបី លពះញ្យារី អងគញ្នាះមានលបាថាបញ្ដើ មផី

មុ ជតលជក្តផនដី

ញ្ដើ រញ្លើ ទ្ឹ ក្

ញ្ោះញ្ៅតាមអាកាស

សតមឋ ង

ឲរញ្ ើ ញជាដើ រី

ញ្សះ

ក្ងញ្សនាជាញ្ដើ មឰដ៏ អាកាស

ក្៏ សឹង

តែញ្ធឝើ បានដូ ចញ្សចក្ឋី លបាថាបទ្ធំងអស់ ។
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-១៨៣លពះញ្យារី តដលជាអាទ្ិ ក្មយិ ក្ៈ

កាលញ្បើ មានលបាថាបញ្ដើ មផី

តបវ ងនូ វឫទ្និ តបបណ្ដនី មួយដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យ

របផីញាុំង

សមាបែថិ ទ្ធំង ៨ ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងក្ប ុងក្សិ ណទ្ធំង ៨ មានបឋវី ក្សិ ណជាញ្ដើ មមានឱទ្ធែក្សិ ណជាទ្ី បំ ផុែ
ឲរែបឹ ក្ជាមុ នសិ ន

ោែ់ បងឝឹក្ចិ ែថ

ញ្េើ យសនសឹមអធិ ោឌននូ វឫទ្និ តាមតដលខ្វួន

លបាថាបញ្នាះជាខាងញ្លកាយ

ញ្ទ្ើ បអាចនឹ ងសញ្លមចដូ ចញ្សចក្ឋី

បំ ណងបាន ។
លែូវោែ់ បងឝឹក្ចិ ែថ យា៉ងដូ ចញ្មឋ ច?
លែូវោែ់ បងឝឹក្ញ្ោយអាការ ១៤ យា៉ងដូ ញ្ចប ះរឺ
១-

ក្សិ ណ្ដនុ ញ្ោម

លែូវចូ លកាន់ ្នបញ្ណ្ដ
ឋ យ

ញ្ៅតាមលំ ោប់ ននក្សិ ណទ្ធំង

៨

មានបឋវី ក្សិ ណជាញ្ដើ ម

មានឱទ្ធែក្សិ ណជាទ្ី បំ ផុែ ។
២-

ក្សិ ណបដិ ញ្ោម

លែូវចូ លកាន់ ្នសាលចាស

ញ្ ើងមក្វិ ញតាមលំ ោប់ ននក្សិ ណទ្ធំង

៨

រឺ ចូលតាំង

អំ ពីឱទ្ធែក្សិ ណ សាញ្ ើងមក្ដរាបដល់ បឋវី ក្សិ ណ ។
៣-

ក្សិ ណ្ដនុ ញ្ោមបដិ ញ្ោម
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លែូវចូ លកាន់ ្ន

-១៨៤បញ្ណ្ដ
ឋ យញ្ៅតាមលំ ោប់ ននក្សិ ណទ្ធំង
សាញ្ ើងមក្វិ ញ
៤-

៨

ញ្េើ យចូ ល

ដរាបដល់ បឋវី ក្សិ ណជាខាងញ្ដើ មបំ ផុែ

្នានុ ញ្ោម

។

លែូវចូ លកាន់ ្នបញ្ណ្ដ
ឋ យ

ញ្ៅតាមលំ ោប់ ននរូ បជានទ្ធំង ៤ និ ងអរូ បជានទ្ធំង ៤ ។
៥-

្នបដិ ញ្ោម

ញ្ ើងមក្វិ ញ

លែូវចូ លកាន់ ្នសាលចាស

តាំងអំ ពីខាងចុ ងបំ ផុែ

ដរាបមក្ដល់ ខាង

ញ្ដើ មបំ ផុែ ។
៦-

្នានុ ញ្ោមបដិ ញ្ោម

បញ្ណ្ដ
ឋ យញ្ៅតាមលំ ោប់ នន្ន
ញ្េើ យសាលចាសញ្ ង
ើ មក្វិ ញ
៧ក្សិ ណដតដល

្នុ ក្កនថក្

លែូវចូ លកាន់ ្ន
ដរាបដល់ ទ្ី បំ ផុែខាងចុ ង

ដរាបដល់ ទ្ី បំ ផុែខាងញ្ដើ ម

លែូវចូ លញ្ផ្ចាវះរំលង្នតែក្ប ុង
រឺ ចូលកាន់ បឋមជានក្ប ុងបឋវី ក្សិ ណ

ញ្េើ យញ្ផ្ចាវះរំលងញ្ៅចូ លដល់ ែែិ យជានតែមឋ ង
ក្សិ ណដតដល
នញចយែនៈ

។

ក្ប ុងបឋវី -

ញ្បើ ក្នូ វបឋវី ក្សិ ណចូ លញ្ៅកាន់ អាកាសាញ្េើ យញ្ផ្ចាវះរំលងញ្ៅចូ លដល់ អាក្ិ ញ្ចញដយែនៈតែ

មឋ ង លែូវចូ លញ្ផ្ចាវះរំលង្នយា៉ងញ្នះ លរប់ ក្សិ ណទ្ធំង ៨ ។
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-១៨៥៨-

ក្សិ ណុក្ក នថក្

ញ្ផ្ចាវះរំលងក្សិ ណ

លែូវចូ លកាន់ ្នដតដល

រឺ លែូវចូ លកាន់ បឋមជាន

តែ

ក្ប ុងបឋវី ក្សិ ណ

ញ្េើ យញ្ផ្ចាវះរំលងញ្ៅដល់ ញ្ែញ្ជាក្សិ ណ នី លក្សិ ណ ញ្ោេិ ែក្សិ ណ

តែចូ លកាន់ តែបឋមជានដតដល

យជានជាញ្ដើ ម
៩ទ្ធំងក្សិ ណ

ចូ លកាន់ ទ្ុ ែិ -

ក្៏ លែូវញ្ផ្ចាវះរំលងក្សិ ណតបបញ្នះដូ ចគ្នប

្នក្សិ ណុក្ក នថក្

។

លែូវចូ លញ្ផ្ចាវះរំលងទ្ធំង្ន

រឺ លែូវចូ លកាន់ បឋមជានក្ប ុងបឋវី ក្សិ ណ

កាន់ ែែិ យជានក្ប ុងញ្ែញ្ជាក្សិ ណ
ចូ លកាន់ អាកាសានញចយែនៈ

ចូ ល

ញ្បើ ក្នូ វនី លក្សិ ណ
ញ្េើ យចូ លកាន់ អាក្ិ ញ្ចញដ-

យែនៈ ខាងមុ ខ្អំ ពីញ្ោេិ ែក្សិ ណ ។
១០-

អងគសងកនថិក្

លែូវលបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វអងគ

ចូ លញ្រៀងញ្ៅតាមលំ ោប់ របស់្ន

រឺ លែូវ

មានបឋមជានជាញ្ដើ ម

តែក្ប ុងក្សិ ណនី មួយៗ ។
១១-

អារមយ ណសងកនថិក្

រឺ លែូវចូ លកាន់ ្ននី មួយៗ
១២-

លែូវលបលពឹ ែថក្នវ ងនូ វអារមយ ណ៍

ឲរបានលរប់ ក្សិ ណទ្ធំង

អ្គរមយ ណសងកនថិក្
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៨

។

លែូវលបលពឹ ែថក្នវ ងទ្ធំង

-១៨៦អងគទ្ធំងអារមយ ណ៍

រឺ លែូវចូ លកាន់ បឋមជានក្ប ុងបឋវី ក្សិ ណ

ចូ លកាន់ ទ្ុ ែិ យជានក្ប ង
ុ អាញ្បាក្សិ ណ
ក្ប ុងញ្ែញ្ជាក្សិ ណ

ចូ លកាន់ ែែិ យជាន

ចូ លកាន់ ចែុ ែទ ជានក្ប ង
ុ វាញ្យាក្សិ ណ

ញ្បើ ក្នូ វនី លក្សិ ណ

ចូ លកាន់ អាកាសានញចយែនៈ

ចូ ល

កាន់ វិ ញដណញចយែនៈខាងមុ ខ្អំ ពីបីែក្សិ ណ

ចូ លកាន់

អាក្ិ ញ្ចញដយែនៈខាងមុ ខ្អំ ពីញ្ោេិ ែក្សិ ណ

ចូ លកាន់

ញ្នវសញដនាសញដយែនៈខាងមុ ខ្អំ ពីឱទ្ធែក្សិ ណ ។
១៣-

អងគវវោឌបន

ក្ំណែ់ ឲរដឹ ងថា
អងគ

៣

លែូវក្ំណែ់ នូ វអងគ

“បឋមជានមានអងគ

ែែិ យជានមានអងគ

២

៥

រឺ លែូវ

ទ្ុ ែិ យជានមាន

លពមទ្ធំងចែុ ែទ ជាននិ ង

អរូ បជានទ្ធំង ៤ ក្៏ មានអងគ ២ ដូ ចគ្នប” ។
១៤-

អារមយ ណវវោឌន

រឺ លែូវក្ំណែ់ ឲរដឹ ងថា

លែូវក្ំណែ់ នូ វអារមយ ណ៍

“តបបញ្នះបឋវី ក្សិ ណ

តបបញ្នះ

អាញ្បាក្សិ ណជាញ្ដើ ម” ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី

បានោែ់ បងឝឹក្ចិ ែថ ឲរែបឹ ក្ញ្ោយ

អាការទ្ធំង ១៤ យា៉ងញ្នះញ្េើ យ
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ញ្បើ មានលបាថាបញ្ដើ មផីបញ្្ឡន

-១៨៧ចិ ែថ ញ្ៅកាន់ ឫទ្និ ឯណ្ដនី មួយ

ក្៏ អាចញ្ដើ មផីនឹងញាុំងឫទ្និ ញ្នាះ

ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបានជាលបាក្ដ ។
អឝី តដលញ្ោក្ញ្ៅថា

“ឫទ្និ ”?

មានប៉ុ នាយនយា៉ង?

អឝី ខ្វះ?

ក្ប ុងឥទ្និ វិ ធញាណញ្នះ ញ្ោក្សំ ញ្ៅយក្ឫទ្និ ណ្ដខ្វះ?

ធមយ ជាែិ តដលសញ្លមចបានដូ ចញ្សចក្ឋី លបាថាប
ថា

“ឫទ្និ ”

ៗ

ញ្នះ

ញ្ោក្ញ្ៅ

ញ្បើ ញ្ោលញ្ោយរួ បរួ មទ្ធំងអស់

មាន

១០ យា៉ងរឺ
១-

អធិ ោឌនា

លពះញ្យារី តែមាបក្់

ឥទ្និ

ឫទ្និ សញ្លមចញ្ោយអធិ ោឌនរឺ ែួ

ញ្េើ យអធិ ោឌនឲរញ្ៅជា

១

រយ

១

ោន់

នាក្់ ជាញ្ដើ មបាន ។
២-

វិ ក្ុពឝនា

ឥទ្និ

ញ្ៅជាញ្ភទ្ដនទ្បាន

ឫទ្និ អាចផ្ចាវស់ញ្ភទ្ជាលបលក្ែី ឲរ

រឺ ញ្បើ លពះញ្យារី មានលបាថាបញ្ដើ មផីតែវ ងខ្វួនជា

ក្ុ មារែូ ច ជានារ ជាលរុឌ ជាក្ងទ្័ ពជាញ្ដើ មក្៏ សឹ ងតែបាន ។
៣លពះញ្យារី

មញ្នាមយា

ឥទ្និ

ឫទ្និ ជាវិ ការននចិ ែថ

រឺ ថាញ្បើ

មានលបាថាបញ្ដើ មផីអធិ ោឌនចិ ែថ ឲរញ្ៅជាមានរូ ប

ក្៏ អាចអធិ ោឌនកាយជាលបលក្ែី ឲរញ្ៅជាលបញ្ោង
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ញ្េើ យ

-១៨៨អធិ ោឌនចិ ែថ

ឲរញ្ៅជាកាយដនទ្ញ្ចញមក្អំ ពីកាយជាលបលក្ែី

ោក្់ ដូ ចជាពស់លូ នញ្ចញមក្អំ ពីដបជាញ្ដើ មបាន ។
៤-

ញាណវិ បាពរា

ឥទ្និ

ឫទ្និ តដលផាយញ្ចញមក្អំ ពី

អរេែថ មរគ ញាណរបស់សែឝ តដលញ្ក្ើ ែក្ប ង
ុ បចឆិ មភព
និ សស័យននលពះអរេែថ

រឺ ឧប-

ញ្បើ មានញ្ៅក្ប ុងសនាឋនរបស់សែឝ ណ្ដ

ក្៏ អាចជួ យការោរជី វិែសែឝ ញ្នាះ

មិ នឲរអនថ រាយញ្ោយញ្េែុ

ញ្ផសងៗ បាន ដូ ចជាលពះសងកិចចញ្ែទ រ ។
៥-

សមាធិ វិបាពរា

អំ ពីសមាធិ

ឥទ្និ

ឫទ្និ តដលផាយញ្ចញមក្

របស់ញ្ោក្អប ក្ចូ លកាន់ សមាបែថិ

អាចជួ យការ

ោរនូ វអនថ រាយញ្ផសងៗ

បាន ដូ ចជាលពះសារី បុែថញ្ែទ រជាញ្ដើ ម ។

៦- អរិ យា ឥទ្និ

ឫទ្និ តដលញ្ក្ើ ែចំ ញ្ោះតែលពះអរិ យ តដល

ញ្ោក្បានដល់ នូ វភាពតដលែបឹ ក្ក្ប ុងចិ ែថ
លពេយ វិ ោរ

ឬញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ថាជាធាែុ

បដិ ក្ូលឲរញ្ៅជាមិ នបដិ ក្ូលវិ ញបាន
សញដ

អាចផាយនូ វញ្មតាថ-

ឬញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ ថាមិ នញ្ទ្ៀង

ឲរញ្ៅជាបដិ ក្ូលវិ ញក្៏ បាន ។
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ក្ប ុងវែទ ុតដលជា
ពុ ញ្ំ នាះផាយអសុ ភ-

ក្ប ុងវែទ ុតដលមិ នបដិ ក្ូល

-១៨៩៧-

ក្មយ វិបាក្ជា

ឲរញ្ោះ

ឥទ្និ

ឫទ្និ តដលញ្ក្ើ ែអំ ពីក្មយ វិបាក្

ញ្េើ រញ្ដើ រតាមអាកាសបាន

បែថិ អឝី ញ្ ើយ

ដូ ចសែឝ បក្សីទ្ធំងអស់

អាច

មិ នបាច់ មាន្នសមាញ្ទ្វតាទ្ធំងអស់

មនុ សស

ក្ប ុងបឋមក្បផ និ ងវិ និបាែិ ក្ៈពួ ក្ខ្វះ ។
៨-

បុ ញ្ដវញ្តា

ឥទ្និ

ឫទ្និ របស់បុ រគលអប ក្មានបុ ណរ

អាចឲរញ្ធឝើ ដើ ញ្ណើរតាមអាកាសជាញ្ដើ មបាន
ចលក្ពែថិ

ដូ ចញ្សឋ ចបរម-

លពះអងគលគ្នន់ តែលទ្ង់លពះសុ ពណ៌បាទ្

ញ្ៅតាមអាកាសបាន

ក្៏ អាចញ្ោះ

លពមទ្ធំងចែុ រងគិនីញ្សនា

ពុ ញ្ំ នាះដូ ច

ឫទ្និ របស់ញ្ជាែិ ក្ញ្សដឌី ជាញ្ដើ ម ។
៩-

វិ ជាជមយា

ឥទ្និ

ឫទ្និ តដលសញ្លមចអំ ពីមនថ វិជាជ

ឫទ្និ របស់បុ រគលអប ក្លទ្លទ្ង់នូវមនថ វិជាជ
មនថ

(ពិ ទ្ាធរ)

ក្៏ អាចញ្ោះញ្ៅកាន់ អាកាស

ដូ ច

លគ្នន់ តែរាយ

សតមឋ ងឲរញ្ ើ ញជាដើ រី

ជាញ្សះ ជាក្ងញ្សនាញ្ផសងៗ បាន ។
១០-

ែែទ

ែែទ

សមាយបញ្យារបចច យា

ឥជឈនញ្ដឌ ន

ឥទ្និ

ឫទ្និ សញ្លមច ញ្លោះបចច័ យតដលលបក្បពាយាមលែូវលឡ ក្ប ុងការ្រ
ញ្នាះៗ

ដូ ចសិ បផក្មយ និងញ្វជជ ក្មយ ខ្វះតដលបុ រគលលបក្បពាយាម
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-១៩០លែូវលឡ

ពុ ញ្ំ នាះដូ ចញ្រៀននលែញ្វទ្

ញ្រៀនលពះនលែបិ ដក្

ញ្ោចលែឹ មតែញ្រៀនភជ ួររាស់ជាញ្ដើ ម

ឬយា៉ង

ក្៏ រង់ញាុំងលបញ្យាជន៍ ឲរ

សញ្លមចញ្ៅតាមថាបក្់ បាន ។
បណ្ដ
ឋ ឫទ្និ ទ្ធំង
ក្ប ុងឥទ្និ វិ ធញាណ

១០

យា៉ងញ្នះ

ជាអភិ ញដទ្ី

១

ឫទ្និ តដលញ្ោក្សំ ញ្ៅយក្
ញ្នះ

តែឫទ្និ

៣

យា៉ងរឺ

អធិ ោឌនា ឥទ្និ ១ វិ ក្ុពឝនា ឥទ្និ ១ មញ្នាមយា ឥទ្និ ១ ប៉ុ ញ្ណតះ
ឫទ្និ ញ្លដអំ ពីញ្នះ

ញ្ោក្មិ នបានរាប់ ថាជាអភិ ញដញ្ ើយ ។

ញ្អើ ក្៏ ! ក្ប ុងឫទ្និ ទ្ធំង ៣ យា៉ងញ្នះ អធិ ោឌនា ឥទ្និ ទ្ី ១ ញ្សចក្ឋី ថា
លពះញ្យារី តែមាបក្់ ឯង

អាចអធិ ោឌនឲរញ្ៅជាញ្លចើ ននាក្់ ដល់

១

រយ

១ ោន់ នាក្់ បាន ឬញ្លចើ ននាក្់ អធិ ោឌនឲរញ្ៅតែមាបក្់ វិ ញបាន លែូវអធិ ោឌន
ដូ ចញ្មឋ ច?

ញ្ដើ មដមផូងលែូវញាុង
ំ ធម៌ តដលជាភូ មិ របស់ឫទ្និ
តដលជាញ្ជើ ងរបស់ឫទ្និ

៤

យា៉ង

៤ យា៉ង តដលជាជើោនរបស់ឫទ្និ

យា៉ង

តដលជាមូ លរបស់ឫទ្និ

១៦

យា៉ង

សិ ន

ញ្េើ យសនសឹមអធិ ោឌនញ្ោយញាណជាខាងញ្លកាយ

អាចសញ្លមចឫទ្និ តាមញ្សចក្ឋី លបាថាបបាន ។
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៨

ឲរសញ្លមចជាមុ ន
ញ្ទ្ើ ប

-១៩១ធម៌ តដលជាភូ មិ របស់ឫទ្និ ៤ យា៉ងរឺ
១-

បឋមជាន

ញ្្យះថាវិ ញ្វក្ជភូ មិ

រឺ ភូមិ តដល

ញ្ក្ើ ែអំ ពីកាយវិ ញ្វក្និ ងចិ ែថ វិ ញ្វក្ ។
២-

ទ្ុ ែិ យជាន

ញ្្យះថាបី ែិសុ ខ្ភូ មិ

រឺ ភូមិ តដល

មានតែបី ែិសុ ខ្ ។
៣-

ែែិ យជាន

ញ្្យះថាឧញ្បកាេសុ ខ្ភូ មិ

រឺ ភូមិ

តដលមានតែឧញ្បកាេនិ ងសុ ខ្ ។
៤-

ចែុ ែទ ជាន

ញ្្យះថាអទ្ុ ក្េ មសុ ខ្ភូ មិ

រឺ ភូមិ

តដលមិ នមានទ្ធំងទ្ុ ក្េ ញ្វទ្នាទ្ធំងសុ ខ្ញ្វទ្នា ។
ធម៌ តដលជាញ្ជើ ងរបស់ឫទ្និ ៤ យា៉ង រឺ
១-

ឆនធ សមាធិ

សមាធិ មានឆនធ ជាអធិ បែី

តដលលពះញ្យារី ចញ្លមើ នបាន
២-

វី រិយសមាធិ

រឺ សមាធិ

ញ្លោះអាលស័ យយក្ឆនធ ជាធំ
សមាធិ មានវី រិយជាអធិ បែី

។
រឺ ស-

មាធិ តដលលពះញ្យារី ចញ្លមើ នបាន ញ្លោះអាលស័ យយក្វី រិយជាធំ ។
៣-

ចិ ែថ សមាធិ

សមាធិ មានចិ ែថ ជាអធិ បែី

តដលលពះញ្យារី ចញ្លមើ នបាន

រឺ សមាធិ

ញ្លោះអាលស័ យយក្ចិ ែថ ជាធំ ។
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-១៩២៤អធិ បែី

វី មំសាសមាធិ

សមាធិ មានវី មំសារឺ លបាជាញជា

រឺ សមាធិ តដលលពះញ្យារី ចញ្លមើ នបាន

ញ្លោះអាលស័ យ

យក្លបាជាញជាធំ ។
ជើោនរបស់ឫទ្និ
ដូ ញ្ចប ះរឺ

៨

ឆនធ និងសមាធិ ជារូ

និ ងសមាធិ ជារូ

១

យា៉ងញ្នាះ

ញ្ោក្តចក្ទ្ុ ក្ជារូ ៗ

១ វី រិយនិ ងសមាធិ ជារូ

វី មំសានិ ងសមាធិ ជារូ

១

១ ចិ ែថ

ផសំទ្ធំងអស់

លែូវជា ៨ ញ្ៅថា “ជើោនរបស់ឫទ្និ ” ។
មូ លរបស់ឫទ្និ ១៦ យា៉ងរឺ
១- អញ្នានែំ ចិ ែថ ំ

ចិ ែថ មិ នឱនចុ ះញ្ោយញ្កាសជជ ។

២- អនុ នបែំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ មិ នខ្ភស់ញ្ ង
ើ ញ្ោយឧទ្ន ចច ។

៣- អភិ នែំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ មិ នលចាលញ្ោយរារ(១) ។

៤- អនុ បនែំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ មិ នលបាសញ្ចញញ្ោយពាបាទ្

៥- អនិ សសិែំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ មិ នអាលស័ យញ្ៅញ្ោយទ្ិ ដឌិ ។

៦- អបផដិ ពទ្ន ំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ មិ នលបដិ ពទ្ន ញ្ោយឆនធ រារ(១)

១-២-

រាគនិងកនទរាគជាត្ួរិក្លសប្ត្

១

ក្ៅរនុងអារមមណ៍ប្ លមរ ល់ក្ហើយល៉ាុក្ណ្ដណេះ

ប្ត្រាគជារិក្លសយ៉ាងក្សៅើងក្ោន់ប្ត្ជាល់

ឯកនទរាគជារិក្លសយ៉ាងក្កាសអាចជាល់ក្ៅរនុង

អារមមណ៍ប្ លក្ៅរនុងទ្ីឆ្ងងយបាន ។
192

-១៩៣៧- វិ បផមុ ែថំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ ផុ ែលស ះចាក្កាមរារ ។

៨- វិ សំយុែថ ំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ លបាសលស ះចាក្សងកិញ្លស-

ធម៌ និងញ្យារធម៌ ។
៩- វិ មរិយាទ្ិ ក្ែំ ចិ ែថ ំ

ចិ ែថ តដលលពះញ្យារី លបែិ បែថិ

ញ្ធឝើ មិ នឲរមានទ្ី ទ្ំ នប់ រឺ ក្ិញ្លសសូ មផីបនថិ ចបនថ ួច ។
១០- ឯក្ែថ រែំ ចិ ែថំ
ឯង

ចិ ែថ តដលដល់ នូ វភាពតែមាបក្់

រឺ ចិែថ តដលែមក ល់ញ្ៅមាំមិនក្ញ្លមើ ក្ញ្ោយក្ិ ញ្លស

មាន

សភាពញ្ផសងៗ ។
១១- សទ្ធនយ បរិ រគេិែំ ចិ ែថំ
ុ ំ លរងញ្ោយសទ្ធន

ចិ ែថ តដលលពះញ្យារី

មិ នក្ញ្លមើ ក្ញ្ោយអសសទ្និ យ

រឺ ភាព

តដលមិ នញ្ជឿ ។
១២- វី រិញ្យន បរិ រគេិែំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ តដលលពះញ្យារី

លរងញ្ោយវី រិយ មិ នក្ញ្លមើ ក្ញ្ោយញ្កាសជជ ។
១៣- សែិ យា បរិ រគេិែំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ តដលលពះញ្យារី

ុ ំ លរងញ្ោយសែិ មិ នក្ញ្លមើ ក្ញ្ោយបមាទ្ ។
១៤- សមាធិ នា បរិ រគេិែំ ចិ ែថំ
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ចិ ែថ តដលលពះញ្យារី

ុំ

-១៩៤ុ ំ លរងញ្ោយសមាធិ

មិ នក្ញ្លមើ ក្ញ្ោយឧទ្ន ចច ។

១៥- បញដយ បរិ រគេិែំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ តដលលពះញ្យារី

ុ ំ លរងញ្ោយបញដ មិ នក្ញ្លមើ ក្ញ្ោយអវិ ជាជ ។
១៦- ឱភាសរែំ ចិ ែថំ

ចិ ែថ តដលដល់ នូ វឱភាសរឺ ចិែថ

តដលភវឺ សាឝង មិ នក្ញ្លមើ ក្ញ្ោយអវិ ជជននការ ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី
ជាជើោន
លរប់ ញ្េើ យ
មក្វិ ញ

បានញាុង
ំ ធម៌ តដលជាភូ មិ

ជាញ្ជើ ង

ជាមូ លរបស់ឫទ្និ ទ្ធំងអមាលញ្នះឲរសញ្លមចសពឝ
ដល់ ញ្វោតដលចូ លកាន់ ចែុ ែទ ជាន

ញ្េើ យញ្ចញ

ញ្បើ មានលបាថាបញ្ដើ មផីអធិ ោឌនខ្វួនតដលតែមាបក្់ ឯងឲរ

ញ្ៅជា ១ រយ ១ ោន់ នាក្់ របផីញ្ធឝើ បរិ ក្មយ ថា “សែំ ញ្ោមិ
សែំ ញ្ោមិ អញញ្ៅជា ១ រយនាក្់ ៗ” ឬបរិ ក្មយ ថា “សេសសំ
ញ្ោមិ

សេសសំ ញ្ោមិ

អញញ្ៅជា ១ ោន់ នាក្់ ៗ” ដូ ញ្ចប ះ

ញ្េើ យលែ ប់ ចូ លកាន់ ចែុ ែទ ជានមឋ ងញ្ទ្ៀែ

ដល់ ញ្ចញមក្វិ ញ

របផីអធិ ោឌនឲរញ្ៅជា ១ រយ ឬ ១ ោន់ នាក្់ ញ្ោយញាណ
តដលជាែួ អភិ ញដ លំ ោប់ ញ្នាះអែថ ភាព ១ រយនាក្់ ឬ ១ ោន់
នាក្់

ក្៏ ញ្ក្ើ ែញ្ ើងដើ ណ្ដលគ្នបនឹ ងចិ ែថ តដលអធិ ោឌនញ្នាះឯង
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។

-១៩៥វិ ធីអធិ ោឌនញ្ធឝើ អែថ ភាពញ្លចើ នឲរែិ ច
ឲរក្ំបាំង
លបាក្ដ

ញ្ធឝើ វែទ ុតដលមិ នក្ំបាំង

តដលក្ំបាំងឲរមិ នក្ំបាំង

តដលលបាក្ដឲរមិ ន

តដលមិ នលបាក្ដឲរលបាក្ដ

ញ្ដើ រទ្មាវយជញជំង

ទ្មាវយក្ំតផង

ទ្មាវយភប ំ

ញ្ដើ រញ្លើ ទ្ឹ ក្

បតណឋែខ្វួនញ្ៅតាមអាកាសទ្ធំងតពប ន

ញ្ណក្

ទ្ធំងបងគុយ

មិ នមានញ្ទ្ើ សទ្ធល់

មុ ជតលជក្តផនដី

អធិ ោឌនញ្ធឝើ ឲរលពះចគនធ

លពះអាទ្ិ ែរមក្

លបែិ សាទនក្ប ុងេែទ បាសញ្េើ យសាធបអតងឡលញ្ោយនដ
ញ្ៅកាន់ ញ្ទ្វញ្ោក្ឬលពេយ ញ្ោក្ទ្ធំងកាយ
ឲរជិ ែ

ទ្ី ជិ ែឲរឆ្ងងយ

ជារូ ៗ(១)

ជាញ្ដើ ម

ទ្ធំងដើ -

ញ្ោះ

អធិ ោឌនញ្ធឝើ ទ្ី ឆ្ងងយ

ញ្ធឝើ ទ្រទ្ឹ ក្និ ងទ្រញ្ភវើ ងឲរលបលពឹ ែថញ្ៅ

ក្៏ មានន័ យលបតេលៗគ្នប

តបវ ក្គ្នបតែវិ ធី

តដលញ្លបើ ក្សិ ណប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង ។
លែង់វិធីតដលសតមឋ ងថា “ញ្ោះញ្ៅកាន់ ញ្ទ្វញ្ោក្និ ងលពេយ ញ្ោក្
ទ្ធំងកាយបាន” ញ្នាះញ្ែើ ញ្ោះញ្ៅញ្ោយលបការដូ ចញ្មឋ ច? លែង់ញ្នះមុ ខ្
រួ រឲរសងស័យញ្ពក្ណ្ដស់ ។
១-

វិំីប្ លអ្ំិដ្ឋានក្ំាទ្
ើ រទ្ឹរនិងក្ ើង
ែ ឲ្យក្លក្ពឹត្ក្ត ៅជាគូៗក្នេះ

ក្ពេះពុទ្ះ មិនទ្ូក្ៅ ល់ស្ដវរ នទ្ក្ យ
ើ
។
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ក្ំាបា
ើ នចំក្ពាេះប្ត្

-១៩៦ញ្អើ !

រួ រឲរសងស័យតមនញ្េើ យ

តដលញ្ ើ ញមានចំ ញ្ោះតភប ក្
អប ក្មានឫទ្និ

ញ្លោះក្ប ុងសម័ យញ្នះមិ ន

តែថាញ្នះញ្េើ យជាវិ ស័យរបស់

ធមយ តាអប ក្មានឫទ្និ អាចញ្ោះញ្ៅកាន់ ទ្ី ណ្ដៗ

ទ្ធំងកាយតដលលបាក្ដដល់ តភប ក្អប ក្ទ្ធំងពួ ងក្៏ បាន
លបាក្ដដល់ តភប ក្អប ក្ទ្ធំងពួ ងក្៏ បាន

ញ្វោណ្ដតដលញ្ោក្មាន

លបាថាបញ្ដើ មផីញ្ោះញ្ៅទ្ធំងកាយ
ពួ ង

តដលលបាក្ដដល់ តភប ក្អប ក្ទ្ធំង

ញ្ោក្បញ្្ឡនចិ ែថ ឲរលុ ះក្ប ុងអំ ណ្ដចកាយ

្នចិ ែថ ោក្់ ញ្ៅក្ប ង
ុ កាយ
តាមកាយ
ញ្ោយឧញ្បកាេ

តដលមិ ន

ញ្លើ ក្យក្

ញ្ធឝើ ដើ ញ្ណើរចិ ែថ ឲរយឺ ែយូ រញ្ៅ

ញ្េើ យញ្ោក្ចូ លកាន់ សុ ខ្សញដតដលសមផយុ ែថ
និ ងលេុ សញដតដលផុ ែលស ះចាក្នី វរណធម៌

និ ងបចច នី ក្ធម៌ មានវិ ែក្ក ជាញ្ដើ ម

តដលញ្ក្ើ ែលពមញ្ោយចិ ែថ តដល

លបក្បញ្ោយឫទ្និ របស់ញ្ោក្
ក្៏ លសាលដូ ចជាប៉ុ យរ

លំ ោប់ ញ្នាះកាយរបស់ញ្ោក្

ញ្េើ យញ្ោក្អាចញ្ោះញ្ៅបានដូ ចជា

ប៉ុ យរតដលខ្រល់ ញ្ផើ យញ្ ើង

ញ្ោយចូ លកាន់ វាញ្យាក្សិ ណ

ពុ ញ្ំ នាះញ្ោក្ចូ លកាន់ បឋវី ក្សិ ណ

និ មយិែជាផវ វូ ឰដ៏ អាកាស

ញ្េើ យយាងញ្ៅញ្ោយលពះបាទ្ក្៏ បាន

ញ្វោណ្ដតដលញ្ោក្
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-១៩៧មានលបាថាបញ្ដើ មផីញ្ោះញ្ៅទ្ធំងកាយ
អប ក្ទ្ធំងពួ ងញ្នាះ
ចិ ែថ

តែមិ នលបាក្ដដល់ តភប ក្

ញ្ោក្បញ្្ឡនកាយឲរលុ ះញ្ៅតាមអំ ណ្ដច

ញ្លើ ក្កាយោក្់ ញ្ៅក្ប ុងចិ ែថ

ញ្ៅតាមចិ ែថ

ញ្ធឝើ កាយឲរមានដើ ញ្ណើររេ័ ស

ញ្េើ យញ្ោក្ចូ លកាន់ សុ ខ្សញដនិ ងលេុ -

សញដ

តដលញ្ក្ើ ែលពមញ្ោយចិ ែថ តដលលបក្បញ្ោយឫទ្និ

លំ ោប់ ញ្នាះ

ញ្ោក្ក្៏ អាចញ្ោះញ្ៅបានញ្ោយកាយជា

យា៉ងរេ័ ស

តាមដើ ញ្ណើរចិ ែថ មិ នលបាក្ដដល់ តភប ក្អប ក្ទ្ធំង

ពួ ងញ្ ើយ ។
វិ និចឆ័យមក្ញ្នះ

សញ្ងេបញ្ពក្ណ្ដស់មិ នលយ មកាែ់ ញ្សចក្ឋី

សងស័យរបស់អប ក្តដលញ្លចើ ន ញ្ៅញ្ោយញ្សចក្ឋី សងស័យញ្នាះបាន
ញ្ ើយ

តែមក្មានសងឃឹមដល់ ផវ វូ តដលមានមក្រគ្នចតាំងអំ ពី

ខាងញ្ដើ មដរាបដល់ ទ្ី បំ ផុែយា៉ងញ្នះញ្េើ យ
អប ក្ដើ ញ្ណើរញ្ដើ រញ្ៅដល់ លសុក្
ឬញ្បើ មិនបានដល់
ដល់ បានមិ នខាន

មុ ខ្ជាមិ នតលងមាន

តដលញ្ៅក្ប ង
ុ ទ្ី បំ ផុែផវ ូវញ្នាះញ្ ើយ

ក្៏ រង់ជិែលយ មតែដឹ ងដើ ណឹងជាលបាក្ដមក្
ញ្អើ !

ញ្បើ មិ នញ្ដើ រញ្េើ យញ្ចះតែសងស័យតលក្ង

មិ នមានលសុក្ញ្ៅក្ប ុងទ្ី បំ ផុែផវ ូវញ្នាះ
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ញ្ែើ នឹ ងថាជាដូ ចញ្មឋ ច?

-១៩៨ឫទ្និ តដលញ្ោលមក្ក្ប ុងខាងញ្លើ ទ្ធំងប៉ុ នាយនញ្នះ

សុ ទ្ន តែ

អធិ ោឌនាឥទ្និ ទ្ធំងអស់ ។
វិ ក្ុពឝនាឥទ្និ ទ្ី
អធិ ោឌនឫទ្និ

២

និ ងមញ្នាមយាឥទ្និ ទ្ី

៣

ក្៏ លែូវោែ់ បងឝឹក្ចិ ែថ ញ្ោយអាការទ្ធំង

មុ នតដលនឹ ង
១៤

យា៉ង

ញាុំងធម៌ តដលជាភូ មិ របស់ឫទ្និ ជាញ្ដើ ម ឲរសញ្លមច ដូ ចក្ប ុងអធិ ោឌនាឥទ្និ តដរ តបវ ក្គ្នបតែវិ ធីតដលនឹ ងអធិ ោឌនឫទ្និ ប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ ។
ញ្អើ ! ញ្បើ ដូចញ្នាះលែូវអធិ ោឌនដូ ចញ្មឋ ច?

ក្ប ុងវិ ក្ុពឝនាឥទ្និ ទ្ី
ញ្ភទ្ជាលបលក្ែី

២

ញ្បើ លពះញ្យារី មានលបាថាបញ្ដើ មផីផ្ចាវស់

ឲរញ្ៅជាក្ុ មារែូ ច

ជានារ

របផីចូលកាន់ ចែុ ែទ ជានដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យ

ជាលរុឌ

ជាញ្ដើ ម

ដល់ ញ្វោតដល

ញ្ចញមក្វិ ញលែូវបរិ ក្មយ ថា “អញជាក្ុ មារែូ ច ជានារ ជាលរុឌ
ជាញ្ដើ ម”

ដូ ចញ្នះ

ញ្េើ យចូ លលែ ប់ ញ្ៅវិ ញ

មក្មឋ ងញ្ទ្ៀែលែូវអធិ ោឌនឫទ្និ

ដល់ ញ្ចញ

ញ្ៅតាមទ្ំ នងតដលខ្វួនលបាថាប

ញ្នាះៗ ក្៏ នឹ ងបានសញ្លមចដូ ចញ្សចក្ឋី លបាថាបញ្ោយពិ ែ ។
ក្ប ុងមញ្នាមយាឥទ្និ ទ្ី
អធិ ោឌនចិ ែថ

៣

ឲរញ្ៅជាកាយមួ យ
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ញ្បើ លពះញ្យារី មានលបាថាបញ្ដើ មផី
ដនទ្អំ ពីកាយជាលបលក្ែី

-១៩៩ក្៏ របផីចូលកាន់ ចែុ ែទ ជានដូ ចគ្នប

ដល់ ញ្ចញមក្វិ ញលែូវ

អធិ ោឌនកាយជាលបលក្ែី ឲរមានលបញ្ោង

ញ្េើ យនឹ ក្រក្នូ វកាយ

ដនទ្ក្ប ុងចញ្នាវះញ្នាះ

ញ្ធឝើ បរិ ក្មយ តាមទ្ំ នងតដលញ្ោលមក្ញ្េើ យ

លំ ោប់ ញ្នាះកាយដនទ្តដលជាវិ ការននចិ ែថ

ក្៏ ញ្ក្ើ ែមានញ្ ើងោក្់

ដូ ចជាពស់លូ នញ្ចញមក្ជាញ្ដើ ម ។
ឫទ្និ ទ្ធំង

៣

យា៉ងដូ ចពណ៌នាមក្ញ្នះ

ញ្ោក្ចាែ់ ជា

អភិ ញដទ្ី ១ ញ្្យះថា “ឥទ្និ វិ ធញាណ” ។
អធិ បាយក្ប ុងអភិ ញដទ្ី ២- ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ញាណ
ធមយ ជាែអឝី តដលញ្ៅថា “ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ញាណ”?

ញាណតដលអាចឲរសាឋប់ នូ វសំ ញ្ ងរបស់ញ្ទ្វតា

និ ង

សំ ញ្ ងរបស់មនុ សសទ្ធំងឡាយបាន

មិ នមានញ្សសសល់

លបាក្ដដូ ចជាទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ញ្ៅថា

“ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ញាណ

ដូ ចញ្មឋ ចទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ?

បសាទ្ញ្សាែធាែុ របស់ញ្ទ្វតាទ្ធំងឡាយ
អំ ពីសុចរិ ែក្មយ
និ ង្មជាញ្ដើ ម

តដលញ្ក្ើ ែ

មិ នមានលបឡាក្់ លប ូសញ្ោយលបមាែ់
ផុ ែលស ះចាក្ញ្លរឿងញ្ៅេយ ង
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ញ្សវ សយ

អាចទ្ទ្ួ ល

-២០០នូ វសទ្ធធរមយ ណ៍ក្ប ុងទ្ី ឆ្ងងយបាន

ញ្ៅថា

“ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ”

។

ញ្បើ បសាទ្ញ្សាែធាែុ របស់ ញ្ទ្វតាទ្ធំងឡាយញ្ក្ើ ែមក្អំ ពីសុចរិ ែក្មយ
ចុ ះញាណញ្សាែធាែុ របស់ លពះញ្យារី អងគញ្នះ

តដលលបាក្ដដូ ចជាបសាទ្ -

ញ្សាែធាែុ តដរ ញ្ែើ ញ្ក្ើ ែមក្អំ ពីរុណជាែអឝី ?

ញាណញ្សាែធាែុ របស់លពះញ្យារី អងគញ្នះ
មក្អំ ពីក្ុសលភាវនា

ញ្ក្ើ ែ

តដលញ្ោក្លបារពន ញ្ោយក្មាវំងនន

ពាយាមយា៉ងមាំ ។
ញ្បើ ដូញ្ចាបះ

លពះញ្យារី លែូវញាុំងញាណញ្សាែធាែុ

តដលញ្ៅថា

“ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ញាណ” ញ្នះឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបានញ្ោយលបការដូ ចញ្មឋ ច?

ញ្ដើ មដមផូងលែូវចូ លកាន់ ចែុ ែទ ជាន
អភិ ញដជាមុ ន
សមាធិ ចិ ែថ (១)

ដល់ ញ្វោតដលញ្ចញមក្វិ ញ

ជាញ្ដើ ម
១លរិរមម

លែូវតាំងបរិ ក្មយ

នឹ ក្រំពឹងរក្សំ ញ្ ងតដលញ្លគ្នែលគ្នែដល់ រនវ ង

ននញ្សាែបសាទ្ជាលបលក្ែី
សី េជាញ្ដើ ម

តដលជាទ្ី តាំងនន

ញ្បើ ក្បុងនលពមានសំ ញ្ ងននសែឝ

ញ្បើ ក្បុងវិ ោរវិ ញមានសំ ញ្ ងរគ្នំងនិ ងសំ ញ្ ងសគ
លែូវនឹ ក្រក្សំ ញ្ ងតដលលឡិ ែចុ ះមក្ជាលំ ោប់ ដរាប

ចិត្ប្ត លត្មកល់ក្ៅមាំ ក្ដ្ឋយខ្ណិរសមាំិ
ឬ ឧលចររលស់ទ្ព
ិ ក្ា ស្ដត្ញណ ។
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ប្ លក្លក្ពឹត្ក្ត ៅក្ដ្ឋយអ្ំ ណ្ដចនន

-២០១មក្ដល់ សំ ញ្ ងភិ ក្េ ុ
សែឝ សាវប

សាមញ្ណរសាឝធាយជាលបលក្ែី

សូ រសននឹ ក្ខ្រល់

សននឹ ក្ទ្ឹ ក្ពុ ះ

សូ រសននឹ ក្ជើោនញ្ដើ រ

សូ រ

សូ រសវឹ ក្ញ្តាបែតដលសង ួែញ្ោយលែូវក្ញ្ដឋនែង

សូ រសននឹ ក្លសញ្មាចញ្មយ-លសញ្មាចលក្េមជាទ្ី បំ ផុែ
ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វសទ្ធ និ មិែថលរប់ ទ្ិ សទ្ធំង
ជាញ្ដើ ម

សំ ញ្ ង

១០

តាំងអំ ពីសំញ្ ងតដលញ្លគ្នែលគ្នែ

តដលលឡិ ែសុ ខ្ុម

ដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យ

ក្ុ ំថាដល់ ញ្ៅបរិ ក្មយ សមាធិ ចិ ែថ ញ្ ើយ

និ ង

លែូវញ្ធឝើ
មានបុ រែទិ មទ្ិ ស

ដរាបដល់ សំ ញ្ ង
សំ ញ្ ងទ្ធំងញ្នះ

សូ មផីតែចិ ែថ ជាលបលក្ែី

ក្៏ រង់លបាក្ដមក្ដល់ បាន ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី
ញ្រឿយៗ

យា៉ងញ្នះ

បានញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ុងចិ ែថ នូ វសទ្ធ និ មិែថ
លំ ោប់ ញ្នាះ

មញ្នាទ្ធឝរាវជជ នចិ ែថ ក្៏ លសាវ

យក្នូ វសំ ញ្ ងទ្ធំងញ្នាះ

សំ ញ្ ងណ្ដ

១

មក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍

ញ្ោយសងឃឹមថា

“ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ នឹ ងញ្ក្ើ ែញ្ ើងឥ វូ ញ្នះ”

ញ្េើ យញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ដល់ មញ្នាទ្ធឝរាវជជ នចិ ែថ ញ្នាះរលែ់ ញ្ៅវិ ញ

បនាធប់ មក្ ជវនទ្ធំងឡាយ ៤ ឬ ៥ ក្៏ ញ្លឿនញ្ៅញ្ោយលំ ោប់
គ្នប

តាមសមរួ រដល់ បុ រគលតដលមានបញដកាវ
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នឹ ងមាន

-២០២បញដទ្ន់

បណ្ដ
ឋ ជវនទ្ធំងញ្នាះ

ជវន

៣

ជាកាមាវចរមានញ្្យះថាបរិ ក្មយ ជវនជាញ្ដើ ម
ទ្ី

៥

ខាងចុ ងបំ ផុែ

ចែុ ែទ ជាន

ជាែួ អបផនាចិ ែថ

ឬ

៤

ខាងញ្ដើ ម

ឯជវនទ្ី

៤

ឬ

សមផយុ ែថ ញ្ោយ

ញាណតដលញ្ក្ើ ែញ្ ើងមួ យអញ្នវើ ញ្ោយអបផនា-

ចិ ែថ ញ្នាះឯងតដលជាែួ ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ

ខាងមុ ខ្អំ ពីញ្នាះញ្ៅ

ទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ ក្៏ ធាវក្់ ចុ ះកាន់ រងឝង់ននញ្សាែបសាទ្វិ ញ
ញ្សាែធាែុ ញាណញ្នះ

ទ្ិ ពឝ -

លពះញ្យារី របផីញ្ធឝើ ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបាន

ញ្ោយលបការដូ ញ្ចប ះឯង ។
ែមក្លែូវលពះញ្យារី
ក្មាវំងកាវញ្ ើងជាលំ ោប់
១

អងគល
ុ ី

ខ្ំស្ឝែចញ្លមើ នញ្ធឝើ ឲរកាន់ តែមាន
ញ្ដើ មដមផូងលែូវក្ំណែ់ ទ្ី លបមាណ

ញ្េើ យនឹ ក្ថា

“អញនឹ ងសាឋប់ នូ វសំ ញ្ ងក្ប ុងចញ្នាវះ

ញ្នះ” ែមក្ញ្ទ្ៀែលែូវក្ំណែ់ ទ្ី លបមាណ ២ អងគល
ុ ី ៤ អងគល
ុ ី
៨ អងគល
ុ ី ១ ចំ អាម ១ រក្់ ក្ំណែ់ ចញ្លមើ នញ្ ើងបនថិ ចមឋ ងៗ ដរាប
ដល់ ញ្ពញចលក្វា ទ្ធំងមូ លឬនលក្តលងជាងញ្នាះញ្ៅញ្ទ្ៀែ
លពះញ្យារី

។

តដលបាននូ វទ្ិ ពឝ ញ្សាែធាែុ យា៉ងញ្នះញ្េើ យ

ក្៏ អាចញ្ដើ មផីនឹងសាឋប់ នូ វសំ ញ្ ងរបស់មនុ សស
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និ ងសំ ញ្ ងតដល

-២០៣ជាទ្ិ ពឝ របស់ញ្ទ្វតា

ក្ប ុងឱកាសតដលក្ំណែ់ ញ្នាះបានទ្ធំង

អស់ដរាបដល់ លពេយ ញ្ោក្ជាទ្ី បំ ផុែ
ញ្លគ្នែលគ្នែក្ឋី
ែិ ចក្ឋី

លឡិ ែសុ ខ្ុមក្ឋី

ញ្លចើ នក្ឋី

ញ្ទ្ធះបី សំញ្ ងទ្ធំងញ្នាះ

សទិ ែញ្ៅក្ប ង
ុ ទ្ី ជិ ែក្ឋី

រឹ ក្ក្ងជាមួ យគ្នបដល់ ប៉ុ នាយនក្ឋី

ឆ្ងងយក្ឋី

ក្៏ អាចក្ំណែ់

ដឹ ងបានញ្ោយត ក្ៗ អំ ពីគ្នបថា “ញ្នះសំ ញ្ ងញ្នះ ញ្នាះសំ ញ្ ង
ញ្នាះ” មិ នមានលច ូក្លច ំគ្នបញ្ ើយ ។
អធិ បាយក្ប ុងអភិ ញដទ្ី ៣- ញ្ចញ្តាបរិ យញាណ
ធមយ ជាែអឝី តដលញ្ៅថា “ញ្ចញ្តាបរិ យញាណ”?
លបាជាញតដលក្ំណែ់ ដឹ ងនូ វចិ ែថ

ននបុ រគ លដនទ្ញ្ោយចិ ែថ

របស់ខ្វួន ញ្ៅថា “ញ្ចញ្តាបរិ យញាណ” ។
ញ្ចញ្តាបរិ យញាណញ្នះ

លពះញ្យារី អាចញ្ធឝើ ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើង

បានញ្ោយលបការដូ ចញ្មឋ ច?
តាមតដលពិ ែញ្នាះ
អំ ពីទ្ិពឝ ចក្េ ុ

ញ្លោះញ្េែុ ញ្នាះ

ញ្ធឝើ ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ

ញ្ចញ្តាបរិ យញាណញ្នះសញ្លមចមក្
លពះញ្យារី តដលមានលបាថាបញ្ដើ មផី

របផីចញ្លមើ នផាយនូ វពនវឺ របស់ក្សិ ណ(១)

១- ក្មើលរនុងអ្ ញ្ញ
ិ ា ទ្ី ៥ ខាងចុង ។
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ឆវ ុះ

-២០៤បំ ភវឺញ្មើ លពណ៌្ម តដលអាលស័ យញ្ៅ ក្ប ុងេទ្យរូ ប ននបុ រគល
ដនទ្ញ្ោយទ្ិ ពឝ ចក្េ ុ

ញ្េើ យសនសឹមតសឝ ងរក្ចិ ែថ ជាខាងញ្លកាយ

ចិ ែថ មានរូ បតដរឬេប៎

។

ញ្ទ្ើ បលពះញ្យារី អាចឆវ ុះបំ ភវឺញ្មើ ល

ញ្ៅញ្ ើ ញញ្ោយទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញ្េើ យតសឝ ងរក្បាន? ។
មិ នដូ ញ្ចាបះញ្ទ្

តែញ្ោក្អាចក្ំណែ់ ដឹ ងបានញ្ោយញ្ ើ ញ

ពណ៌្មតដលអាលស័ យញ្ៅក្ប ុងេទ្យរូ បប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង
ថាញ្វោតដលញ្សាមនសសចិ ែថ លបលពឹ ែថញ្ៅ
េមលបាក្ដដូ ចជាតផវ នលជទ្ុ ំ

អាចក្ំណែ់ ដឹ ងបានដូ ចញ្នះ

្មមានពណ៌លក្-

ញ្ទ្ធមនសសចិ ែថ លបលពឹ ែថញ្ៅ

មានពណ៌ញ្មយលបាក្ដដូ ចជាតផវ លពី ងទ្ុ ំ
្មថាវលបាក្ដដូ ចជាញ្លបងលង

ញ្លោះ

ឧញ្បកាេចិ ែថ លបលពឹ ែថញ្ៅ

ញ្លោះញ្េែុ ញ្នាះ
មិ នតែប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះញ្ ើយ

ញ្ទ្ើ បញ្ោក្
ញ្ោក្អាច

ទ្ធំងក្ំណែ់ ដឹ ងបានដរាបមក្ដល់ រូ បខាងញ្លដផងញ្ទ្ៀែថា
ញ្នះមានញ្សាមនសសិគនធិ យជាសមុ ោឌន

“រូ ប

ញ្នះមានញ្ទ្ធមនសសិគនធិ យ

ជាសមុ ោឌន

ញ្នះមានឧញ្បក្េិ គនធិ យជាសមុ ោឌន”

ញាណញ្នះ

លពះញ្យារី

ដូ ចញ្នះឯង

្ម

ញ្ចញ្តាបរិ យ-

អាចញ្ធឝើ ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្ោយលបការ

។
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-២០៥កាលញ្បើ លពះញ្យារី
ញ្ ើងយា៉ងញ្នះញ្េើ យ

បានញាុំងញ្ចញ្តាបរិ យញាណឲរញ្ក្ើ ែ
របផីចញ្លមើ នញ្ធឝើ ឲរកាន់ តែមានក្មាវំងញ្ ើង

ជាលំ ោប់ ដរាបដល់ ក្ំណែ់ ដឹ ងបាននូ វកាមាវចរចិ ែថ
ចិ ែថ

អរូ បាវចរចិ ែថ ទ្ធំងអស់

រូ បាវចរ-

សូ មផីមិនចាំបាច់ ញ្ ើ ញនូ វពណ៌

របស់្មតដលអាលស័ យញ្ៅក្ប ុងេទ្យរូ បញ្នាះញ្ ើយ ។
ចុ ះញ្បើ លពះញ្យារី មានលបាថាប ញ្ដើ មផីក្ំណែ់ ដឹ ងនូ វចិ ែថ ននបុ រគលដនទ្
ក្ប ុងអរូ បភព

ញ្ែើ ញ្ោក្ញ្ ើ ញនូ វេទ្យរូ បរបស់ បុ រគលណ្ដ?

រមិ ល

ញ្មើ លនូ វឥគនធិ យវិ ការរបស់ បុ រគលណ្ដ?

ញ្ោក្មិ នចាំបាច់ ញ្ ើ ញនូ វេទ្យរូ ប

មិ នចាំបាច់ រមិ ល

ញ្មើ លនូ វឥគនធិ យវិ ការរបស់បុ រគលណ្ដនី មួយញ្ ើយ
ជាវិ ស័យរបស់បុ រគលតដលមានឫទ្និ
ឫទ្និ

កាលញ្បើ នឹក្រក្នូ វចិ ែថ ក្ប ុងទ្ី ណ្ដ

ញ្នះញ្េើ យ

ធមយ តាបុ រគលតដលមាន
១

ក្៏ អាចដឹ ងនូ វចិ ែថ ទ្ធំង

១៦ លបញ្ភទ្បាន ។
ចិ ែថ ទ្ធំង ១៦ លបញ្ភទ្ញ្នាះរឺ
១-

សរារំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ លបក្បញ្ោយរារៈ

ញ្ោភសេរែចិ ែថ ៨ ។
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បានដល់

-២០៦២ចិ ែថ

វី ែរារំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ លបាសចាក្រារៈ

បានដល់ ក្ុ សល-

និ ងអពាក្ែចិ ែថ តដលលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងភូ មិ ៤ ។
៣-

សញ្ទ្ធសំ

ញ្ទ្ធមនសសចិ ែថ
៤-

ចិ ែថំ

ចិ ែថ លបក្បញ្ោយញ្ទ្ធស

បានដល់

២ ។

វី ែញ្ទ្ធសំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ លបាសចាក្ញ្ទ្ធស

បាន

ដល់ ក្ុ សលចិ ែថ និ ងអពាក្ែចិ ែថ តដលលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងភូ មិ ៤ ។
៥-

សញ្មាេំ

វិ ចិក្ិ ចាឆសេរែចិ ែថ
ញ្ទ្ៀែថា

ចិ ែថំ

ចិ ែថ លបក្បញ្ោយញ្មាេៈ

និ ងឧទ្ន ចច សេរែចិ ែថ ទ្ធំង

អក្ុ សលចិ ែថ ទ្ធំង

ញ្មាេទ្ធំងអស់

១២

២

បានដល់
ន័ យមួ យ

ញ្្យះថាចិ ែថ លបក្បញ្ោយ

ញ្លោះថាញ្មាេញ្ក្ើ ែទ្ួ ញ្ៅក្ប ុងអក្ុ សលចិ ែថ

ទ្ធំងពួ ង ។
៦-

វី ែញ្មាេំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ លបាសចាក្ញ្មាេៈ

បានដល់

ចិ ែថ តដលសល់ អំ ពីអក្ុ សលចិ ែថ ទ្ធំង ១២ ។
៧-

សងេិែថំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ រួ ញរា

លរបសងកែ់ ។
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បានដល់ ចិ ែថ តដលែី នមិ ទ្ន

-២០៧៨-

វិ ក្េិែថំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ រាែ់ រាយ

បានដល់ ចិ ែថ តដលឧទ្ន ចច

លរបសងកែ់ ។
៩-

មេរគ ែំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ ដល់ នូ វភាវៈជាធំ

បានដល់

រូ បាវចរចិ ែថ និ ងអរូ បាវចរចិ ែថ ។
១០-

អមេរគ ែំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ មិ នដល់ នូ វភាវៈជាធំ

បាន

ដល់ ចិ ែថ តដលសល់ អំ ពីរូបាវចរចិ ែថ និ ងអរូ បាវចរចិ ែថ ។
១១ជាង

សឧែថ រំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ លបក្បញ្ោយចិ ែថ តដលលបញ្សើ រ

បានដល់ ចិ ែថ តដលលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងភូ មិ
១២-

អនុ ែថរំ

ចិ ែថំ

៣

ទ្ធំងអស់

។

ចិ ែថ មិ នមានចិ ែថ តដលលបញ្សើ រជាង

បានដល់ ញ្ោក្ុ ែថរចិ ែថ ។
១៣-

សមាេិ ែំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ តដលដល់ នូ វឧបចារសមាធិ

ចិ ែថ ែមក ល់ញ្ៅមាំ

បានដល់

និ ងចិ ែថ តដលដល់ នូ វអបផនា-

សមាធិ ។
១៤-

អសមាេិ ែំ

ចិ ែថំ

ដល់ ចិ ែថ តដលមិ នដល់ នូ វសមាធិ ទ្ធំង
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ចិ ែថ មិ នែមក ល់ញ្ៅមាំ
២

យា៉ង ។

បាន

-២០៨១៥-

វិ មុែថំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ ផុ ែលស ះ

បានដល់ ចិ ែថ តដល

ដល់ នូ វវិ មុែថិទ្ធំង ៥ យា៉ង(១) ។
១៦-

អវិ មុែថំ

ចិ ែថំ

ចិ ែថ មិ នផុ ែលស ះ

បានដល់ ចិ ែថ

តដលមិ នដល់ នូ វវិ មុែថិទ្ធំង ៥ យា៉ង ។
លពះញ្យារី តដលបាននូ វញ្ចញ្តាបរិ យញាណ យា៉ងញ្នះញ្េើ យ
ក្៏ អាចញ្ដើ មផីក្ំណែ់ ដឹ ង នូ វចិ ែថ លរប់ លបការបាន ដូ ចញ្ោលមក្ញ្នះ
ឯង

តែញ្បើ លពះញ្យារី អងគញ្នាះជាបុ ែុជជ ន

ចិ ែថ របស់លពះអរិ យបុ រគលពុ បា
ំ នញ្ ើយ
ដូ ចគ្នប

តែថាបក្់ ជាន់ ទ្ធប

នឹ ងក្ំណែ់ ដឹ ងនូ វ

សូ មផីតែលពះអរិ យបុ រគ ល

ក្៏ មិ នអាចញ្ដើ មផីក្ំណែ់ ដឹ ងនូ វ

ចិ ែថ របស់លពះអរិ យបុ រគលថាបក្់ ជាន់ ខ្ភស់ជាងខ្វួនបាន ។
អធិ បាយក្ប ុងអភិ ញដទ្ី ៤- បុ ញ្ពឝ និវាសានុ សសែិ ញាណ
ធមយ ជាែអឝី តដលញ្ៅថា “ បុ ញ្ពឝ និវាសានុ សសែិ ញាណ”?
១- វិមុត្ិមា
ត ន ៥ យ៉ាងគឺ វិរខមន
េ វិមុត្ិត រួចចរនីវរណំម៌ោំង ៥ ក្ដ្ឋយសងកត្់សងកិន
បាន ល់សមាលត្តិោំងក្បាំលី១

ត្ទ្ងគ វិមុត្ិត

រួចចរនិចចសញ្ញាជាក្ ើមក្ដ្ឋយរំណត្់នូវអ្ងគ

ប្ លជាសក្ត្ូវ ល់ំម៌ក្ េះៗ

បាន ល់អ្នុលសស ោំងក្បាំពីរ

រិក្លសក្ដ្ឋយផ្ដៅច់លង់ខ្ួ ែនឯង

បាន ល់មគគលួន

១

ក្រើត្ក្ ើងរនុងទ្ីលំទុត្ននរិក្លសប្ លមគគរមាងល់បានរួចក្ហើយ

១

ល ិលសសទ្ះិ វិមុត្ិត

រួចចរ

រួចចររិក្លសក្ដ្ឋយ

បាន ល់ទលលួន

វិមុត្ិត រួចចររិក្លសក្ដ្ឋយរោស់ក្ចញ បាន ល់ក្ពេះនិពាាន ១ ។
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សមុក្ចេទ្វិមុត្ិត

១

និសសរណ-

-២០៩ញាណតដលសមផយុ ែថ ញ្ោយសាយរែី
ញ្ ើ ញនូ វខ្នន សនាឋនរបស់ខ្វួន

តដលអាចរឭក្

តដលធាវប់ អាលស័ យញ្ៅក្ប ុងអែី ែ-

ជាែិ ញ្ៅថា “បុ ញ្ពឝ និវាសានុ សសែិ ញាណ” ។
ចុ ះតដលរឭក្ញ្ ើ ញញ្នាះញ្ែើ រឭក្ញ្ ើ ញដូ ចញ្មឋ ច? ញ្ៅទ្ល់ លែឹ មណ្ដ?

ខ្នន សនាឋនតដលរាប់ បញ្ច ូលក្ប ង
ុ ភពមួ យៗ
ជាមូ លមានចុ ែិ ជាទ្ី បំ ផុែ

មានបដិ សននិ

មានអាការពណ៌សមផុរលឡ -អាលក្ក្់

យា៉ងណ្ដ

ញ្សាយសុ ខ្-ទ្ុ ក្េ យា៉ងណ្ដ

មានអាយុ ែិ ច-ញ្លចើ ន

យា៉ងណ្ដ

មានការចិ ញ្ចឹ មជី វិែយា៉ងណ្ដ

មានអាោរសលមាប់

បរិ ញ្ភារយា៉ងណ្ដ ញ្ក្ើ ែញ្ៅក្ប ុងក្ំញ្ណើែណ្ដ រែិ ណ្ដ វិ ញដណដឌិ ែិណ្ដ
ញ្គ្នលែជាអឝី

សតាថវាសណ្ដ

សែឝ និ កាយណ្ដ

ក្៏ រឭក្ញ្ ើ ញបានលរប់ ទ្ធំងអស់

មាននាមនិ ង
តាំងអំ ពីជាែិ

១

ជាែិ ២ ដរាបដល់ ជាែិ តដលញ្ក្ើ ែញ្ៅក្ប ុងសំ វដឋ ក្បផ(១) និ ងវិ វដឋ ក្បផ(២) ជាអញ្នក្ ។
លែូវញាុំងញាណញ្នះឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្ោយលបការដូ ចញ្មឋ ច?

ញ្បើ លពះញ្យារី ជាអាទ្ិ ក្មយិ ក្

ដល់ ញ្វោជាខាងញ្លកាយភែថ

១- រលបប្ លរំពុង វិ ស ។ ២- រលបប្ លរំពុងចក្ក្មើន ។
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-២១០លែូវចូ លញ្ៅរក្ទ្ី តដលសាងែ់ ចាក្អារមយ ណ៍ញ្ផសងៗ
កាន់ ្នទ្ធំង

៤

តាំងអំ ពីបឋមជានដរាបដល់ ចែុ ែទ ជាន

ដល់ ញ្ចញមក្វិ ញ
ក្ប ុងនែង ញ្នាះ

ញ្េើ យចូ ល

លែូវនឹ ក្រំពឹងរក្ក្ិ ចចតដលខ្វួនញ្ធឝើ ក្នវ ងញ្េើ យ

តាំងអំ ពីបងគុយជាខាងញ្លកាយបំ ផុែ

ញ្ ើងញ្ៅជា

លំ ោប់ ដរាបដល់ ក្ិ ចចតដលញ្ធឝើ ញ្េើ យក្ប ុងបចច ស
ូ សម័ យ

មជឈិម-

យាម បឋមយាម រេូ ែដល់ ក្ិ ចចតដលញ្ធឝើ ញ្េើ យអស់នែង ១ យប់ ១
ក្ិ ចចទ្ធំងប៉ុ នាយនញ្នះ

ក្ុ ំថាដល់ ញ្ៅបរិ ក្មយ សមាធិ ចិ ែថ

សូ មផីតែ

ចិ ែថ ជាលបលក្ែី ក្៏ លបាក្ដមក្ដល់ បាន ។
កាលញ្បើ លពះញ្យារី
យា៉ងញ្នះ
ចែុ ែទ ជាន

នឹ ក្រំពឹងរក្ក្ិ ចចតដលញ្ធឝើ ក្នវ ងញ្េើ យ

ញ្បើ មានក្ិ ចចណ្ដមួ យតដលមិ នលបាក្ដលែូវចូ លកាន់
ញ្េើ យញ្ចញមក្វិ ញនឹ ក្រំពឹងរក្តែមញ្ទ្ៀែ

លតាតែ

បានលបាក្ដជាក្់ ចាស់ញ្ ើង ។
ែញ្ៅ

លែូវនឹ ក្រំពឹងរក្ក្ិ ចចតដលញ្ធឝើ ក្នវ ងញ្េើ យក្ប ុងនែង ទ្ី

២

ទ្ី ៣ ទ្ី ៤ ទ្ី ៥ ទ្ី ១០ ក្នវ ះតខ្ ១ តខ្ ១ ឆ្ងបំ ១០ ឆ្ងបំ ២០ ឆ្ងបំ
ដរាបញ្ៅទ្ល់ បដិ សននិ ក្ប ុ ង ភពញ្នះញ្េើ យញ្បើ ក្នូ វបដិ សននិ ក្ប ុ ង ភព
ញ្នះនឹ ក្រំពឹងរក្នាមនិ ងរូ ប តដលលបលពឹ ែថញ្ៅក្ប ុងចុ ែិ ក្េ ណ ក្ប ុងភព
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-២១១មុ ន

លែូវនឹ ក្រំពឹងរក្យា៉ងញ្នះ

ញ្នាះញ្ ើយ

ក្ុ ំរបផីោក្់ ធុ រៈឈប់ តលងនឹ ក្

ញ្បើ លែង់ណ្ដក្ំបាំងមិ នលបាក្ដលែូវឧសាេ៍ ចូល

កាន់ ចែុ ែទ ជានឲរញ្រឿយៗ

ដល់ ញ្ចញមក្វិ ញលែូវនឹ ក្រំពឹងរក្

លែង់ញ្នាះ លតាតែបានលបាក្ដជាក្់ ចាស់ញ្ ើង ។
ញាណតដលចាប់ យក្នូ វបងគុយជាខាងញ្លកាយបំ ផុែ
មក្ដល់ បដិ សននិ ក្បុងភពញ្នះមក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍ញ្នាះ
ញ្្យះថា
ថា

“បុ ញ្ពឝ និវាសានុ សសែិ ញាណ”

“បរិ ក្មយ សមាធិ ញាណ”(១)

នូ វបដិ សននិ ក្បុងភពញ្នះ

ញ្ ើយ

ដរាប
មិ នបាន

រឺ បានញ្្យះ

លតាតែមញ្នាទ្ធឝរាវជជ នចិ ែថ ក្នវ ង

លសាវយក្នូ វនាមនិ ងរូ បក្ប ុងចុ ែិ ក្េ ណ

ក្ប ុងភពមុ នមក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍ ញ្េើ យញ្ក្ើ ែញ្ ើង ១ ខ្ណៈរលែ់
ញ្ៅវិ ញ

បនាធប់ មក្ជវន

៤

ដតដលមក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍
គ្នប

ជវន

៣

ឬ

៤

ឬ

៥

ចាប់ យក្នាមនិ ងរូ បញ្នាះ

ញ្េើ យញ្លឿនញ្ៅញ្រៀងតាមលំ ោប់
ខាងញ្ដើ មជាកាមាវចរ

មានញ្្យះថា

“បរិ ក្មយ ជវន” ជាញ្ដើ ម ដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យ ជវនទ្ី ៤ ឬ ទ្ី ៥
ខាងញ្លកាយបំ ផុែជារូ បាវចរ

រឺ ជាែួ អបផនាចិ ែថ តដលសមផយុ ែថ

១- អាចរយខ្ែេះឲ្យក្្
ម េះថា “អ្ត្ីត្ំសញណ” ញណជាចំប្ណរខាងអ្ត្ីត្។
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-២១២ញ្ោយចែុ ែទ ជាន
អបផនាចិ ែថ ញ្នាះ
ញាណ”

ញាណតដលញ្ក្ើ ែញ្ ើងមួ យអញ្នវើ ញ្ោយ
ញ្ទ្ើ បបានញ្្យះថា

“បុ ញ្ពឝ និវាសានុ សសែិ -

សូ មផីរឭក្បាននលក្តលងជាងញ្នះ

ដល់ អស់សំ វដឋ ក្បផវិ វដឋ ក្បផជាអញ្នក្
ន័ យញ្នះតដរ

ជាលំ ោប់ ដរាប
ក្៏ មានន័ យដូ ចគ្នបនឹ ង

លពះញ្យារី លែូវញាុំងបុ ញ្ពឝ និវាសានុ សសែិ ញាណ

ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្ោយលបការដូ ញ្ចប ះឯង ។
ជនតដលរឭក្បាននូ វបុ ញ្ពឝ និវាសញ្នះ មានប៉ុ នាយនពួ ក្? ពួ ក្ណ្ដខ្វះ?

ជនតដលរឭក្បាននូ វបុ ញ្ពឝ និវាសញ្នះ

មាន

៦

ពួ ក្

រឺ

ែិ រទិ យពួ ក្ ១ បក្ែិ សាវក្ពួ ក្ ១ មោសាវក្ ៨០ ពួ ក្ ១
អរគ សាវក្ទ្ធំងរូ ពួក្ ១ លពះបញ្ចច ក្ពុ ទ្នពួ ក្ ១ លពះពុ ទ្នពួ ក្ ១ ។
ចុ ះជនទ្ធំង ៦ ពួ ក្ញ្នះរឭក្ញ្ ើ ញបានញ្សយើ គ្នបទ្ធំងអស់ ឬដូ ចញ្មឋ ច?
ញ្លោះញ្េែុ អឝី ?

មិ នតមនរឭក្បានញ្សយើ គ្នបទ្ធំងអស់ញ្ទ្

ញ្លោះជនទ្ធំង

៦

ពួ ក្ញ្នះ មានបញដនិ ងអភិ នី ោរញ្ផសងៗគ្នប ។
អធិ បាយថា
ក្ិ រិយវាទ្ី

ែិ រទិយ

ឬតាបសពួ ក្ខ្វះតដលជាក្មយ វាទ្ី

អប ក្បាននូ វបុ ញ្ពឝ និវាសានុ សសែិ ញាណ
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រឭក្ជាែិ

-២១៣បានយា៉ងញ្លចើ នបំ ផុែលែឹ ម

៤០

ក្បផ

ញ្លោះពួ ក្ញ្នះមានលបាជាញ

ទ្ន់ ញ្ោយមិ នបានក្ំណែ់ នូ វនាមនិ ងរូ ប

បក្ែិ សាវក្រឭក្

បានអស់

ញ្លោះញ្ោក្មាន

១

រយក្បផខ្វះ

១

ោន់ ក្បផខ្វះ

លបាជាញញ្លចើ នញ្ោយបានក្ំណែ់ នូ វនាមនិ ងរូ ប
សាវក្

រឭក្បានអស់

១

តសនក្បផ

អសី ែិ មោអរគ សាវក្ទ្ធំងរូ រឭក្

បានអស់ ១ អសញ្ងេយរនិ ង ១ តសនក្បផ លពះបញ្ចច ក្ពុ ទ្នរឭក្
បាន ២ អសញ្ងេយរ និ ង ១ តសនក្បផ ញ្លោះអភិ នី ោររបស់
ញ្ោក្ទ្ធំង

៣

ពួ ក្ញ្នះតែចំ នួនប៉ុ ញ្ណតះ

អស់កាលរក្ក្ំណែ់ មិ នបាន

ឯលពះពុ ទ្នរឭក្បាន

ញ្លោះលបាជាញរបស់លពះអងគមិន

មានអឝី មក្រាំងរាបានញ្ ើយ ។
ញ្សចក្ឋី តបវ ក្គ្នបននក្ិ រិយារឭក្បាននូ វបុ ញ្ពឝ និវាស
ជនទ្ធំង

៦

ពួ ក្ញ្នះ

ញ្ៅមានញ្លចើ នែញ្ៅញ្ទ្ៀែណ្ដស់

របស់
តែមិ ន

លយ មនឹ ងមក្អធិ បាយក្ប ុងទ្ី ញ្នះឲរសពឝ លរប់ បាន ។
អធិ បាយក្ប ុងអភិ ញដទ្ី ៥ - សតាថនំ ចុ ែូ បបាែញាណ ។
ធមយ ជាែអឝី តដលញ្ៅថា “សតាថនំ ចុ ែូ បបាែញាណ” -បានដល់ អឝី ?

ញាណតដលដឹ ងបាននូ វចុ ែិ និ ងបដិ សននិ របស់សែឝ ទ្ធំងឡាយ
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-២១៤ញ្ៅថា “សតាថនំ ចុ ែូ បបាែញាណ” បានដល់ ទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញាណ ។
អឝី ញ្សាែ ញ្ៅថា “ទ្ិ ពឝ ចក្េ ញា
ុ ណ”?

ញាណចក្េ ុ តដលញ្ក្ើ ែអំ ពីក្ុសលភាវនា តដលលពះញ្យារី លបារពន ញ្ោយក្មាវំងននពាយាមយា៉ងមាំ

អាចឲរសញ្លមចក្ិ ចចខាង

ញ្មើ លញ្ ើ ញនូ វចុ ែិ និ ងបដិ សននិ របស់សែឝ បាន
ញ្ ើ ញនូ វរូ បតដលជាវិ ស័យននមនុ សស

ឬអាចញ្មើ ល

និ ងរូ បតដលជាវិ ស័យនន

ញ្ទ្វតាបាន

ញ្ទ្ធះបី រូបញ្នាះញ្លគ្នែលគ្នែឬលឡិ ែ

សទិ ែញ្ៅក្ប ុង

ទ្ី ជិ ែឬឆ្ងងយ

ក្ប ុងទ្ី វាលឬក្ំបាំងដល់ ប៉ុ នាយនក្ឋី

ក្៏ អាចញ្មើ ល

ញ្ ើ ញទ្ធំងអស់លបាក្ដដូ ចជាបសាទ្ចក្េ ុតដលជាទ្ិ ពឝ
សុ ចរិ ែក្មយ របស់ញ្ទ្វតាទ្ធំងឡាយ
លប ូសញ្ោយលបមាែ់ ញ្សវ សយ
ញ្លរឿងញ្ៅេយ ង

តដលមិ នមានលបឡាក្់

និ ង្មជាញ្ដើ ម

អាចទ្ទ្ួ លនូ វអារមយ ណ៍

ញ្ក្ើ ែអំ ពី

ផុ ែលស ះចាក្

តដលញ្ៅក្ប ុងទ្ី ឆ្ងងយ

បានញ្ៅថា “ទ្ិ ពឝ ចក្េ ញា
ុ ណ” ។
ជនពួ ក្ណ្ដតដលបាននូ វទ្ិ ពឝ ចក្េ ុ ញ្េើ យអាចញ្ ើ ញទ្ធំងចុ ែិ ទ្ធំងបដិ សននិ
របស់សែឝ បាន?

តដលបាននូ វទ្ិ ពឝ ចក្េ ុ
សននិ របស់សែឝ បាន

ញ្េើ យអាចញ្ ើ ញទ្ធំងចុ ែិ ទ្ធំងបដិ ចំ ញ្ោះតែពួ ក្ពុ ទ្នបុ លែរឺ ពួ ក្សាវក្របស់
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-២១៥លពះពុ ទ្នប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះ

ឯពួ ក្ែិ រទិ យខាងញ្លដមិ នអាចញ្ ើ ញទ្ធំងចុ ែិ

បដិ សននិ ដូចញ្នាះបានញ្ ើយ
ញ្ ើ ញបានតែលែឹ មបដិ សននិ

ខ្វះញ្ ើ ញបានតែលែឹ មចុ ែិ

ខ្វះ

ញ្លោះថាតដលញ្ ើ ញទ្ធំង ២ យា៉ង

បានលុ ះតែញ្ោក្តដលមានទ្ិ ដឌិ ដ៏បរិ សុទ្ន

។

មានោក្រដើ ណ្ដលថា
បុ រគលណ្ដតដលញ្ ើ ញតែចុ ែិ មា៉ង
សននិ ផង

មិ នញ្ ើ ញនូ វបដិ -

បុ រគលញ្នាះនឹ ងលបកាន់ នូ វឧញ្ចឆ ទ្ទ្ិ ដឌិ

ញ្លោះមិ នញ្ ើ ញ

មានសែឝ តដលញ្ក្ើ ែញ្ទ្ៀែ

បុ រគលណ្ដតដលញ្ ើ ញតែបដិ សននិ

មា៉ងមិ នញ្ ើ ញនូ វចុ ែិ ផង

បុ រគលញ្នាះនឹ ងលបកាន់ នូ វនវសែថ -

បាែុ ភាវសសសែទ្ិ ដឌិ

រឺ លបកាន់ ថា

“សែឝ តដលញ្ក្ើ ែលបាក្ដញ្ ើង

ទ្ធំងប៉ុ នាយនសុ ទ្ន តែសែឝ ែយី ទ្ធំងអស់”

ញ្លោះមិ នញ្ ើ ញមានសែឝ

តដលចរុែពី ភពណ្ដៗ
ញ្ ើ ញបានទ្ធំង

២

មក្ញ្ក្ើ ែ
យា៉ង

ឯពួ ក្ពុ ទ្នសាវក្ញ្ោក្អាច

ញ្លោះញ្ោក្មានទ្ិ ដឌិ ដ៏បរិ សុទ្ន

ផុ ែ

ចាក្ទ្ិ ដឌិ ទ្ធំង ២ លបការញ្នះ ។
តដលញ្ោលមក្ញ្នះដូ ចជាចំ ញ្ោះតែពុ ទ្នសាវក្មា៉ង
ទ្ធំងចុ ែិ ទ្ធំងបដិ សននិ របស់សែឝ ទ្ធំងឡាយ

បានមិ នតមនញ្ទ្េៈ?

ញ្បើ ដូ ចញ្នាះលពះពុ ទ្នលរប់ លពះអងគមិនអាចញ្ ើ ញបានញ្ទ្ឬ?
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ញ្ទ្ើ បអាចញ្ ើ ញ
ញ្អើ

-២១៦ឱ!

លែឹ មតែសាវក្របស់លពះអងគប៉ុញ្ណ្ដ
ត ះក្៏ អាចញ្ ើ ញបាន

ញ្ៅញ្េើ យ

ចាំបាច់ ញ្ោលែឝី ដល់ លពះពុ ទ្នតដលលពះអងគជាក្ំពូល

ញ្ឆបើ មក្ប ុងញ្ោក្រក្បុ រគ លណ្ដមួ យញ្លបៀបផធឹ មមិ នបានញ្នាះ
ញ្ោលមក្ញ្នះ

តដល

លគ្នន់ តែចងឡល
ុ ឲរញ្ ើ ញបុ រគលតដលមានទ្ិ ដឌិ

ដ៏ បរិ សុទ្ន ញ្ទ្ញ្ែើ ។
ចុ ះតដលញ្ោក្ញ្ ើ ញនូ វចុ ែិ និ ងបដិ សននិ ញ្នាះ ញ្ែើ ញ្ ើ ញក្ប ុងខ្ណៈ
តដលសែឝ ចរុែ ក្ប ុងខ្ណៈតដលសែឝ កាន់ យក្នូ វបដិ សននិ ញ្នាះឬ?

មិ នដូ ចញ្នាះញ្ទ្

ញ្ោក្មិ នអាចញ្ ើ ញញ្ោយទ្ិ ពឝ ចក្េ ុ

ក្ប ុងខ្ណៈតដលសែឝ ចរុែ

និ ងខ្ណៈតដលសែឝ កាន់ យក្នូ វបដិ -

សននិ ញ្នាះញ្ ើយ

ញ្ោក្អាចញ្ ើ ញបានតែលែឹ មខ្ណៈតដល

សែឝ ញ្ទ្ៀបនឹ ងចរុែ
រួ ចញ្េើ យប៉ុ ញ្ណ្ដ
ត ះឯង

និ ងខ្ណៈតដលសែឝ កាន់ យក្នូ វបដិ សននិ
ញ្លោះថាលក្េ ណៈរបស់ទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញ្នះ

ញ្ ើ ញបានតែរបស់តដលមានរូ ប
ញ្ ើ ញបានញ្ ើយ

អាច

ញ្បើ មិ នមានរូ បក្៏ មិ នអាច

តែញ្បើ ញ្ោក្ញ្ ើ ញនូ វសែឝ ណ្ដតដលញ្ទ្ៀប

នឹ ងចរុែញ្ោក្អាចដឹ ងបានថា
ញ្េើ យញ្ៅញ្ក្ើ ែក្ប ុងភពញ្នះ

“សែឝ ញ្នះនឹ ងចរុែឥ វូ ញ្នះ
ញ្សាយសុ ខ្ឬញ្សាយទ្ុ ក្េ តបបញ្នះ
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-២១៧ញ្បើ ញ្ ើ ញសែឝ ណ្ដតដលកាន់ យក្នូ វបដិ សននិ រួចញ្េើ យ
ែយញ្ថាក្ឬឧដុ ងគឧែថ មក្ឋី

ញ្ទ្ធះបី

មានពណ៌សមផុរលឡ ឬអាលក្ក្់ ក្ឋី

មានលទ្ពរសឋ ុក្សឋ មម ឬក្ំសែ់ ទ្ុ ររែក្ឋី

ញ្ោក្ក្៏ អាចដឹ ងបានថា

“សែឝ ញ្នះលបក្បញ្ោយអានិ សងសរបស់ធម៌ ញ្នះ

សែឝ ញ្នះញ្សាយ

នូ វផលរបស់ក្មយ ញ្នះ” ។
ក្ប ុងទ្ិ ពឝ ចក្េ ញា
ុ ណ

រឺ ែួ

សតាថនំ

ចុ ែូ បបាែញាណញ្នះ

មានញាណតដលជាបរិ វារ (បរិ ភណឍ) ២ យា៉ងរឺ
១-

អនារែំ សញាណ

ញាណតដលដឹ ងបានញ្ៅក្ប ុង

ចំ តណក្ខាងអនារែ ។
២-

យថាក្មយ ុបរញាណ

ញាណតដលដឹ ងបាននូ វ

សែឝ តដលចូ លមក្ញ្ក្ើ ែតាមសមរួ រដល់ ក្មយ ។
អធិ បាយ

លែង់តដលលពះញ្យារី ចញ្លមើ នផាយនូ វពនវឺ របស់

ក្សិ ណឆវ ុះបំ ភវឺញ្មើ លញ្ៅញ្ ើ ញសែឝ
នរក្

ឬក្ំពុងញ្សាយសមផែថិ ដ៏ លបញ្សើ រក្ប ុងសាទនសួ រ៌ ជាញ្ដើ ម

ជាក្ិ ចចរបស់ទ្ិ ពឝ ចក្េ ញា
ុ ណ
ទ្ធំងឡាយ

តដលក្ំពុងញ្សាយទ្ុ ក្េ ក្បុង

លែង់តដលលពះញ្យារី ញ្ ើ ញនូ វសែឝ

តដលលបលពឹ ែថញ្ធឝើ នូ វអំ ញ្ពើ ទ្ុចច រិ ែ
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ឬសុ ចរិ ែញ្ផសងៗ

-២១៨ក្ប ុងបចច ុបផនប ជាែិ ញ្នះ

ញ្េើ យអាចដឹ ងបានញ្ៅខាងអនារែថា

“សែឝ តដលលបលពឹ ែថញ្ធឝើ នូ វអំ ញ្ពើ យា៉ងញ្នះ
នឹ ងញ្ៅញ្ក្ើ ែក្ប ុងភពញ្នះ
នូ វអំ ញ្ពើ យា៉ងញ្នាះ
តបបយា៉ងញ្នាះ”

ដល់ ទ្មាវយខ្នន ញ្ៅ

តបបយា៉ងញ្នះ

សែឝ ញ្នាះលបលពឹ ែថញ្ធឝើ

ដល់ ទ្មាវយខ្នន ញ្ៅនឹ ងញ្ៅញ្ក្ើ ែក្ប ុងភពញ្នាះ
ដូ ញ្ចប ះញ្្យះថា

“អនារែំ សញាណ”

តដលលពះញ្យារី ញ្ ើ ញសែឝ ក្ំពុងញ្សាយទ្ុ ក្េ ក្បង
ុ នរក្
ញ្សាយសមផែថិ ក្ប ុងសាទនសួ រ៌ ជាញ្ដើ ម

ឬក្ំពុង

ញ្េើ យញ្ធឝើ ទ្ុ ក្ក្ប ង
ុ ចិ ែថ ថា

“សែឝ ទ្ធំងឡាយញ្នះបានជាមក្ញ្សាយទ្ុ ក្េ
យា៉ងញ្នះ

លែង់

ឬញ្សាយសមផែថិ

ញ្ែើ ញ្លោះញ្ធឝើ នូ វអំ ញ្ពើ ក្មយ ដូចញ្មឋ ចេប៎ ?”

លំ ោប់ ញ្នាះ

ញាណមួ យចាប់ យក្នូ វក្មយ តដលសែឝ ញ្ធឝើ ញ្នាះ មក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍
ដូ ញ្ចប ះថា

“ញ្លោះញ្ធឝើ នូ វក្មយ ញ្នះៗ”

ញ្េើ យញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ញាណ

តដលដឹ ងបានយា៉ងញ្នះញ្្យះថា “យថាក្មយ ុបរញាណ” ។
ទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញាណញ្នះ លពះញ្យារី អាចចញ្លមើ នឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងបានញ្ោយ
លបការដូ ចញ្មឋ ច?

ញ្បើ លពះញ្យារី តដលជាអាទ្ិ ក្មយិ ក្
ជាទ្ី ែមក ល់ននអភិ ញដ

របផីញ្ធឝើ នូ វចែុ ែទ ជាន

តដលមានក្សិ ណទ្ធំង ៨ ជាអារមយ ណ៍
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-២១៩ឲររួ រដល់ ក្ិ រិយាញ្ក្ើ ែញ្ ើងននទ្ិ ពឝ ចក្េ ុ ញ្ោយអាការ ១៤ យា៉ង
ជាញ្ដើ ម

ញ្េើ យយក្ញ្ែញ្ជាក្សិ ណ

ក្សិ ណ

ទ្ធំង

ជិ ែ

៣(១)

អាញ្ោក្-

ក្សិ ណណ្ដមួ យ

មក្តផឡ បទ្ុ ក្ឲរ

ញ្េើ យរបផីចញ្លមើ ននូ វក្សិ ណ្ដរមយ ណ៍ញ្នាះ

ឲរសាធែ់់ ញ្ៅតែ

លែឹ មថាបក្់ ឧបចារជាន

ញ្នះ

ឱទ្ធែក្សិ ណ

ក្ុ ំរបផីញាុំងអបផនាឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងក្ប ុង

ក្សិ ណ្ដរមយ ណ៍តដលចញ្លមើ នញ្េើ យញ្នាះញ្ ើយ
ឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងក្ប ង
ុ ក្សិ ណ្ដរមយ ណ៍ញ្នាះ

ញ្បើ ញាុំងអបផនា

នឹ ងញ្ៅជានិ សស័យរបស់

បាទ្ក្ជាន មិ នតមនជានិ សស័យរបស់បរិ ក្មយ

ញ្លោះថា អភិ ញដ

ទ្ធំងអស់មិ នតដលសញ្លមចដល់ លពះញ្យារី

តដលមិ នបានញ្ធឝើ

បរិ ក្មយ ញ្នាះញ្ ើយ ។
ញ្លោះញ្េែុ ញ្នាះ
ញ្នាះ

លែូវលពះញ្យារី ចញ្លមើ ននូ វក្សិ ណ្ដរមយ ណ៍

ទ្ប់ ទ្ុ ក្ឲរញ្ៅតែលែឹ មឧបចារភូ មិ ប៉ុញ្ណ្ដ
ត ះ

កាន់ តែមានក្មាវំងញ្ ើងបនថិ ចមឋ ងៗ

ផាយពនវឺ ឲរ

ញ្េើ យសមវឹ ងញ្មើ លនូ វរូ ប

តដលតាំងញ្ៅក្ប ុងឱកាសតដលផាយពនវឺ ញ្ៅដល់ ញ្នាះ
លពះញ្យារី ក្ំពុងសមវឹ ងញ្មើ លនូ វរូ បទ្ធំងញ្នាះ

ញ្េើ យវារៈរបស់

១- រនុងរសិណោំង ៣ ក្នេះ អាក្ោររសិណក្លក្សើរជាងោំងអ្ស់ ។
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តែញ្បើ

-២២០បរិ ក្មយ ក្នវ ងេួ សញ្ៅ ពនវឺ ក្៏ បាែ់ ញ្ៅផង លែូ វ ចូ លកាន់ បាទ្ក្ជានឲរញ្រឿយៗដល់ ញ្ចញមក្វិ ញលែូ វ ផាយពនវឺ ឲរកាន់ តែមាន
ក្មាវំងកាវញ្ ើងជាលំ ោប់

ដរាបដល់ លពះញ្យារី អាចញ្ដើ មផីក្ំណែ់

ឲរពនវឺ ញ្ក្ើ ែញ្ ើ ង ក្ប ុ ង ទ្ី លែឹ មណ្ដ

ពនវឺ ក្៏ ផាយញ្ៅតាំ ង ញ្ៅក្ប ុ ង ទ្ី

លែឹ មញ្នាះ ញ្េើ យអងគយ
ុ សមវឹ ងញ្មើ លនូ វរូ បអស់នែង ១ បាន ។
ក្ប ុ ង ញ្វោណ្ដ
រងឝង់របស់មំ សចក្េ ុ

តដលរូ បយា៉ ងក្ំ បាំ ង មិ នបានមក្កាន់
ដូ ចរូ បតដលតាំងញ្ៅក្ប ុងនផធ

អាលស័ យញ្ៅ

ក្ប ុងេទ្យវែទ ុ

អាលស័ យញ្ៅខាងញ្លកាមនផធ តផនដី

ញ្លដក្ំតផង

ញ្ៅក្ប ុងចលក្វា ដនទ្

រូបទ្ធំងញ្នាះក្៏ មក្កាន់

រងឝង់ននញាណចក្េ ុរបស់លពះញ្យារី ញ្នាះ

ោក្់ ដូ ចជាលបាក្ដ

ដល់ មំ សចក្េ ុ

ញ្វោញ្នាះលែូវដឹ ងថា

“ទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្េើ យ”

ទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញ្នាះឯងញ្េើ យតដលអាចញ្ដើ មផីញ្ ើ ញនូ វរូ បបាន
តដលជាចំ តណក្ខាងញ្ដើ ម

ខាងញ្លដភប ំ

ចិ ែថ

មិ នអាចញ្ដើ មផីញ្ ើ ញនូ វរូ បបានញ្ ើយ

តែទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញ្នាះជាសលែូវដល់ បុ ែុជជ ន ។
ញ្លោះញ្េែុ អឝី ទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញ្នាះ ញ្ទ្ើ បជាសលែូវដល់ បុ ែុជជ ន?

ញ្លោះថា

ញ្បើ លពះញ្យារី អធិ ោឌនឲរពនវឺ ញ្ក្ើ ែញ្ ើងក្ប ង
ុ ទ្ី
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-២២១ណ្ដៗ

ទ្ី ញ្នាះៗ

ញ្ទ្ធះបី រល
ំ ងតផនដី

រំលងសមុ លទ្

ក្៏ មានពនវឺ ឆវុះចាំងជាមួ យគ្នបទ្ធំងអស់

ញ្េើ យញ្បើ លពះញ្យារី

សមវឹ ងញ្មើ លញ្ៅញ្ ើ ញ

រូ បយក្ស

សញ្មផើមៗ

ញ្ៅក្ប ុងទ្ី ញ្នាះៗ

ញ្ ើង

រួ រខាវច

កាលញ្បើ ដូញ្ចប ះ

រំលងភប ំ ក្ឋី

រូ បអារក្សទ្ឹ ក្ជាញ្ដើ ម

លពះញ្យារី អងគញ្នាះ

តដល

ភ័ យក្៏ មុ ខ្ជានឹ ងញ្ក្ើ ែ
ជួ នកាលលក្ ក្ចិ ែថ

ដល់ នូ វភាវៈឆក ែ
ួ ញ្ោយអំ ណ្ដចនន្នក្៏ សឹងមាន

ញ្េែុ ញ្នាះ

លពះញ្យារី មិនរបផីញ្ធឝ សលបតេសតែក្ប ុងវិ ធីតដលញ្មើ លនូ វរូ បញ្នាះ
ញ្ ើយ លែូវចញ្លមើ នវិ បសសនាែញ្ៅញ្ទ្ៀែ ។
លំ ោប់ តដលញ្ក្ើ ែញ្ ើងននទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញ្នាះដូ ញ្ចប ះរឺ
ដមផូងមញ្នាទ្ធឝរាវជជ នចិ ែថ
ញ្នាះមក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍

ញ្ដើ ម

លសាវយក្នូ វរូ បដូ ចញ្ោលមក្ញ្េើ យ
ញ្េើ យញ្ក្ើ ែញ្ ង
ើ

ដល់ រលែ់ ញ្ៅវិ ញ

ជវន ៤ ឬ ៥ ចាប់ យក្នូ វរូ បញ្នាះដតដល មក្ញ្ធឝើ ជាអារមយ ណ៍
ញ្េើ យញ្ក្ើ ែញ្ ើង

ញ្រៀងតាមលំ ោប់ គ្នប

ញ្ោលមក្ញ្េើ យក្ប ុងខាងញ្ដើ ម

ដូ ចន័ យតដលបាន

ចិ ែថ តដលជាចំ តណក្ខាងញ្ដើ ម

ជាកាមាវចរញ្ៅលបក្បញ្ោយវិ ែក្ក និងវិ ចារ
១- ចិត្ប្ត លញុង
ំ ក្លក្យជន៍ឲ្យសក្មច ។
221

អែទ សាធក្ចិ ែថ (១)

-២២២ខាងចុ ងបំ ផុែជារូ បាវចរ

សមផយុ ែថ ញ្ោយចែុ ែទ ជាន

តដលញ្ក្ើ ែមួ យអញ្នវើ ញ្ោយអែទ សាធក្ចិ ែថ ញ្នាះ
“សតាថនំ

ចុ ែូ បបាែញាណ”

ដូ ញ្ចប ះក្៏ បាន

ញាណ

ញ្ោក្ញ្ៅថា
ញ្ៅថា

“ទ្ិ ពឝ ចក្េ -ុ

ញាណ” ដូ ញ្ចប ះក្៏ បាន ។
សតាថនំ

ចុ ែូ បបាែញាណ

ឬ

ទ្ិ ពឝ ចក្េ ុញាណញ្នះ

លពះញ្យារី អាចចញ្លមើ នឲរញ្ក្ើ ែញ្ ើងញ្ោយលបការដូ ញ្ចប ះឯង ។
អភិ ញដ
៥

យា៉ង

តដលបានអធិ បាយញ្រៀងតាមលំ ោប់ មក្តែ
តែញ្ោក្រាប់ យក្ញាណតដលជាបរិ វាររបស់ទ្ិ ពឝ ចក្េ ុ

២ យា៉ងតែមមក្ញ្ទ្ៀែលែូវជា ៧ យា៉ង ដូ ចពណ៌នាមក្ញ្នះឯង ។
អភិ ញដក្ថាចប់
សមាធិ និញ្ទ្ធ សសញ្ងេប ចប់ តែប៉ុ ញ្ណតះ

ជុ ើទ្ី៣ ចប់
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