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្របវិត្តរបូសេងខប 

្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  
 

 

   ្របសូត ៃថង១០មនី១៩៤០ េនឃុំៃ្រពកបបស ្រសុកៃ្រព-

កបបស េខត្ត ែកវ ្របេទសកមពុជ ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត 

ហុក វណ្ណ  ជបុ្រតទី៣កនុងប ្ត បុ្រតទងំ៥នក ់ បិ  

នម ហុក ៃហ ម នម សខុ យមឹ។ ្រពះជនម១៥ឆន  ំ

បនបសួជ មេណរ លុះ្រពះជនម២១ឆន  ំ បនបំេពញឧប- 

សមបទជភកិខុ។ កល្រប្រពឹត្តករណ៍ឆន ១ំ៩៧៥ ្រពះអងគបន 

េភៀសខ្លួនេទ្របេទសៃថ បនទ បម់កបនេទរស់េនទី្រកុងម៉ុងេរ- 

ល់ ្របេទសក  េនៃថង២៣េម ១៩៨១។ 

   កលពីកុមរភព ្រពះអងគបនសិក អក រ ្រស្តជតិចប ់

បឋមសិក ។ េពលចូលកនផ់នួស ្រពះអងគបនសិក ធមមវនិយ័ 

ទងំ៣ថន ក្់រតីេទឯក បនសិក េនពុទធិកសិក  ជបពុ់ទធិក- 

បឋមសិក  ពុទធិកមធយមសិក បឋមភូមនិិងទុតិយភូម ិ និងពុទធ ិ

ម វទិយល័យ្រពះសីហនុ ជ។ េឆ្ល តេទេរៀនអក រ ្រស្តនិង 

មនុស ្រស្តេន កលវទិយល័យភនេំពញ។ េ្រកពីសិក  

គនថធុរៈ ្រពះអងគបន្របតិបត្តិវបិស នធុរៈអស់ជេ្រចើនឆន ។ំ 
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េនបរេទស ្រពះអងគបនសិក បន្តជបអ់នុបណ្ឌិ ត (Master’s 

degree) ទីបំផុត ជបប់ណ្ឌិ តទស នវជិជ ែផនក្រពះពុទធ សន 

(Doctor of Philosophy on Buddhism) េន កលវទិយ- 

ល័យញួេដលល្លី ៃន្របេទសឥ ្ឌ  េនៃថង២៨កុមភៈ ២០០៤។ 

   េនកនុង្របេទសកដូ៏ចជេនេ្រក្របេទស ្រពះអងគបនជួយ  

សងគមែខមរយ៉ងេ្រចើនែផនកបញញ ម រតី េ យវធីិេទសនពនយល់ 

មមគ៌្រពះពុទធ សន។ 
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មតិកអតថបទ 
 

- ្របវតិ្តរបូសេងខប ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  
 

 ជំពកូទមីយួៈ សមថកមម ្ឋ ន 
១. អតថនយ័សមថកមម ្ឋ ន     ១ 

២. រេបៀបចំេរ ើន នបនស តិ    ១១ 

៣. រេបៀបចំេរ ើនពុទធ នុស តិ «ពុេទធ »    ១៤ 

៤. រេបៀបចំេរ ើនសី នុស តិ     ២០ 

៥. រេបៀបចំេរ ើនអសុភកមម ្ឋ ន     ២៦ 

៦. រេបៀបចំេរ ើនកយគ សតិ     ២៩ 

៧. រេបៀបចំេរ ើន្រពហមវ ិ រធម ៌             ៣២ 
 

 ជំពកូទពីរីៈ វិបស នកមម ្ឋ ន 
៨. អតថនយ័វបិស នកមម ្ឋ ន     ៣៦ 

៩. បេចចកេទសែដលគរួេលើកយកមកចេ្រមើនវបិស ន  ៤២ 

១០. អំពីជវន័ែផនកវបិស ន     ៥៧ 

១១. វសុិទធិ៧្របករ      ៥៩ 

១២. សមថវបិស នេដើមបនិីព្វ ន    ៦៤ 

១៣. ទំនកទំ់នងរ ងសីលសមធិបញញ    ៧០ 

- នមអនកបរចិច គបចចយ័េបះពុមព 
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សមថកមមដឋ ន 

 

 
 

អតថនយ័សមថកមមដឋ ន 
 

 វធិីរបតិបតតិេដមបសីេរមចរពះនិពវ នជកររលំតទុ់កខមន 

ជតិទុកខជេដម គឺមគគរបកបេដយអងគ៨ េបរមួេដយខលីបន 

ដល់សលីសមធ ិនិងបញញ ។ សីលសមធិនិងបញញ េនះមន 

ទំនកទ់ំនងគន ។ សមថកមមដឋ នរបតិបតតិេដមបឲីយេកតសមធ ិ
ចតិត ឯវបិសសនកមមដឋ នរបតិបតតិេដមបឲីយេកតេលកុតតរ- 
បញញ ។ េពលេនះ សូមអធិបបយអតថនយ័សមថកមមដឋ ន។ 

 សមថកមមដឋ នេសមគន នឹងពកយសមធកិមមដឋ ន ែដល 

ែចកជពីរបទ គឺសមថៈមយួបទ បនដល់អរមមណ៍ែដលបុគគល 

យកមកសំឡឹងយកមកគិតពិចរណ។ សមថៈែរបថចិតតសងប ់

គឺសងបនូ់វនីវរណធមទ៌ងំ៥ គឺកមឆនទៈ ចិតតនឹកេទរកកម, 

ពយបទៈ ចិតតនឹកគិតពយបទ, ថនីមទិធៈ ចិតតេងកងុយ, 

ឧទធចចកុកកចចៈ ចិតតរយមយ, និង វចិកិចិច  ចិតតសងសយ័។ ចិតត 
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របស់មនុសសបុថុជជន ែដលមនិទនេ់កតសមធិចិតត ែតងមន 
នីវរណធមទ៌ងំ៥េនះជនិចច។ នីវរណធម ៌ ែរបថ ធមរ៌រងំផលូវ 
ចិតត េធវឲយចិតតឲយេសហមងមនិឲយចិតតបរសុិទធ។ េនេពលែដល
បុគគលយកកមមដឋ នណមយួមកភវនរហូតដល់ចិតតសងបនូ់វ
នីវរណធមេ៌នះ េលកេហថ សមថៈ។ រមួពកយទងំពីរបទ 

សមថកមមដឋ ន ែរបថអរមមណ៍ែដលបុគគលយកមកភវន

េដមបឲីយេកតសមថចិតត គឺចតិតសងប់។ 

 សមធកិមមដឋ ន កែ៏ចកជពីរបទ គឺសមធមិយួបទ និង 

កមមដឋ នមយួបទ។ សមធមិនបទវគិគហៈថ កុសលចេិតត
កគគត សមធ ិ ែរបថ ភពរបស់ចិតតនិងេចតសិកជកុសល

ែដលដំកល់េសមលអកនុងអរមមណ៍ែតមយួ េហថ សមធ។ិ ចំ
ែណកពកយថ កមមដឋ នមនេសចកតីដូចេពលមកេហយ។ រមួ 
ពកយទងំពីរបទ សមធកិមមដឋ ន ែរបថ អរមមណ៍ែដលបុគគល 
យកមកភវន េដមបឲីយចិតតមនអរមមណ៍ែតមយួ។ ចិតតែដល 
មនអរមមណ៍ែតមយួ លុះរតែតចិតតសងបនូ់វនីវរណធម។៌ កមម
ដឋ នជេហតុ សមថចតិតនិង សមធចិតិតជផល។ ពកយថ 
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បរកិមមភវន បននយ័ថ យកកមមដឋ នណមយួមករពំឹងគិត
ពិចរណ។ 
 សមថកមមដឋ ន ឬសមធកិមមដឋ នមន៤០ជអរមមណ៍ 
ែដលបុគគលយកមករពំឹងគិតពិចរណជអរមមណ៍របស់ចិតត 
េដមបឲីយចិតតេកតសមធិ។ សមធិេនះភសបរងំនិងអងេ់គលស 
េហថ Concentration ។ សមថកមមដឋ ន៤០េនះ គឺ 
កសិណ១០, អនុសសតិ១០, អសុភ១០, រពហមវហិរ៤, អរូប៤, 
ចតុធតុវវដឋ ន១, អហេរបដិកូលសញញ ១។ បំណងរបស់ 
សមថកមមដឋ នកនុងបលីថ េចេតត វិមុតតិ ែរបថ កររចួចកនីវរណ 

ធមេ៌ដយអំណចសមថចតិត ឬសមធចិតិត។ 
     មុននឹងេលកយកកមមដឋ នណមយួមកចំេរ ន េបេយលតម 
គមពរីវសុិទធមិគគ េពលថ រតូវដឹងអរមមណ៍របស់កមមដឋ ន ែដល 
មនលកខណៈេផសងគន ៥របេភទគឺ៖ 
 ១. កមមដឋ ន២២ គឺ កសិណ១០, អសុភ១០, អនបន- 
សសតិ១, កយគតសតិ១, កនយ់កបដិភគនិមតិតមកជ 
អរមមណ៍។ 
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 ២. កមមដឋ ន១២ គឺ អនុសសតិ៨, េលកអនបនសសតិនិង 
កយគតសតិេចញ-បញចូ លអហរបដិកូលសញញ ១, ចតុធតុ 
វវដឋ ន១, វញិញ ណញច យតនៈ១, េនវសញញ នសញញ យតនៈ១, 
កនយ់កសភពធមម៌កជអរមមណ៍។ 
 ៣. កមមដឋ ន២២ គឺ កសិណ១០, អសុភ១០, អនបន- 
សសតិ១, កយគតសតិ១, កនយ់កនិមតិតមកជអរមមណ៍។ 
 ៤. កមមដឋ ន៦ គឺ រពហមវហិរ៤, អកសនញច យតនៈ១, 
អកិញច ញញ យតនៈ១, កនយ់កនូវអរមមណ៍េពលកំណតម់និ 
បន។ 
 ៥. កមមដឋ ន៨ គឺ វបុិពវកអសុភ១, េលហិតកអសុភ១, 
បុឡូវកអសុភ១, អនបនសសតិ១, អេបកសិណ១, 
េតេជកសិណ១, វេយកសិណ១, អេលកកសិណ១, 
មុននឹងេកតបដិភគនិមតិតអរមមណ៍ញ័រ។ 
 ែផនកសមថកមមដឋ ន េលកឲយចំេរ នេទតមចរតិរបស់ 
បុគគលមយួរូបៗ េរបៀបដូចជមងផឺលូវកយរតូវដកថ់ន ឲំយរសបតម 
របេភទជមង ឺ េទបជមងបឺនជសះេសបយ។ ចរតិេដយសេងខប 
មន៦គឺ៖ 
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១. រគចរតិ លំនរំគៈ គឺេរចនេដយេសចកតីតេរមក។ 

២. េទសចរតិ លំនេំទសៈ គឺេរចនេដយេសចកតីរបទុសត។ 

៣. េមហចរតិ លំនេំមហៈ គឺេរចនេដយេសចកតីវេងវង។ 

៤. សទធ ចរតិ លំនសំទធ  គឺេរចនេដយេសចកតីេជឿ។ 

៥. ពុទធចិរតិ លំនរំបជញ  គឺេរចនេដយេសចកតីេចះដឹង។ 

៦. វតិកកចរតិ លំនវំតិកកៈ គឺេរចនេដយេសចកតីរតិះរះិ។ 
 ចរតិរបស់បុគគលមយួរូបៗមនចរតិេរចនលយឡំគន  ប៉ុែនត 
េលកឲយពិនិតយេមលចរតិណមយួេកតេឡងខល ងំជងេគ ដូច 
ជជមងផឺលូវកយេកតេឡង មនជមងចុឺកេពះផងឈកឺបលផង 
រគុនផង េគរតូវដកថ់ន ចំំេពះជមងណឺែដលឈខឺល ងំជងេគជ 
មុន។ េដមបឲីយដឹងចរតិែបបណមយួផុះផុលេកតេឡងខល ងំកនុង 
សនត ន េគរតូវពិនិតយសេងកតេមលឥរយិបថ សន ៃដេធវករងរ 
កិរយិបរេិភគេភជន កិរយិរកេឡកេឃញរូបជេដម និង 
សេងកតេមលធមែ៌ដលរបរពឹតតេនកនុងសនត ន។ 
 តេទេនះ សូមពិនិតយេមលកមមដឋ នណែដលសមគួរដល់ 
បុគគលមនចរតិែបបណ រតូវេលកយកមកចំេរ ន។ កមមដឋ ន១១ 
គឺអសុភ១០, កយគតសតិ១, សមគួរដល់បុគគលជរគចរតិ។ 
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កមមដឋ ន៨ គឺរពហមវហិរ៤ វណណ កសិណ៤ គឺនីលកសិណ១, 
បីតកសិណ១, េលហិតកសិណ១, ឱទតកសិណ១ សមគួរ 
ដល់បុគគលជេទសចរតិ។ អនបនសសតិែតមយួ សមគួរដល់ 
បុគគលជេមហចរតិ និងវតិកកចរតិ។ អនុសសតិ៦ខងេដម គឺ 
ពុទធ នុសសតិ១, ធមម នុសសតិ១, សងឃនុសសតិ១, សីលនុសសតិ១, 
ចគនុសសតិ១, េទវតនុសសតិ១, សមគួរដល់បុគគលជសទធ  
ចរតិ។ កមមដឋ ន៤ គមឺរណនុសសតិ១, ឧបសមនុសសតិ១, 
ចតុធតុវវដឋ ន១, អហេរបដិកូលសញញ ១ សមគួរដល់បុគគល 
ជពុទធិចរតិ។ កមមដឋ នសល់ពីេនះ១០ គឺបឋវកីសិណ១, 
អេបកសិណ១, េតេជកសិណ១, វេយកសិណ១, 
អកសកសិណ១, អេលកកសិណ១, និងអរុបប៤, 
សមគួរដល់បុគគលរគបច់រតិទងំអស់។ 
 ករេរៀបរបម់កេនះ ហកដូ់ចជេពលអំពីមតិកធមេ៌រចន 
េពក ែដលេធវឲយអនកអនធុញរទន ់ ប៉ុែនតជករចបំចរ់តូវែត 
េពលនូវេគលធមទ៌ងំេនះ មុននឹងេលកយកមកអធិបបយ ជ 
ពិេសសតេទេនះ សូមពនយល់អំពីវធិីចំេរ នកមមដឋ នខលះ េដយ 
េយលេទតមកររសវរជវតួរពះពុទធដកី និង អដឋកថ 
រពមទងំចំេណះខងករពិេសធខលួនឯងខលះផង។ 
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 មុននឹងចំេរ នសមថកមមដឋ នទងំ៤០កមមដឋ នណមយួ រតូវ 
លះបងប់លេិពធ ករជបជ់ំពកក់ិចចករអវីមយួ ឬរតូវេធវ 
បេងហយ េដយេហចណស់កកុ៏ំឲយជបជ់ំពកក់នុងេពលចំេរ ន 
ធម។៌ រតូវនមសសកររពះរតនរតយ័េដយេសចកតីសេងខប។ រតូវ 
ពិចរណេទសរបស់កមគុណទងំ៥ គឺ រូប សេមលង កលិន រស 
និង សមផសស េដមបកីរពរកុំឲយចិតតនឹកេទរកកមគុណទងំ៥ 
េនះេនេពលចំេរ នធម។៌ រតូវផសយេមតត ចិតតេដមបកីរពរកុំឲយ 
ចិតតគិតរបទូសសេនេពលចំេរ នធម។៌ រតូវជំរះសីលរបស់ខលួនឲយ 
បរសុិទធតមរបេភទសីលរបស់បពវជិតនិងរគហសត។ រតូវពិចរ 
ណបដបិទ គឺផលូវរបតិបតតិេដយពិចរណថ ផលូវរបតិបតតិេនះ 
េហយ ជដំេណ ររបស់រពះអរយិបុគគល ែដលេលករបតិបតតិេដ 
មបរីលំតទុ់កខេពលគឺរពះនិពវ ន។ ករពិចរណដូេចនះ េដមប ី
ឲយមនេសចកតីសងឃមឹកនុងកររបតិបតតិេនះ។ ករពិចរណេនះ 
រតូវអនុវតតកនុងរយៈេពលខលីេដមបេីដះផលូវចិតត មុននឹងេលកធម ៌
មកចំេរ ន។ អនកេទបហតច់ំេរ នធមជ៌ដំបូង គួររកទីសង ត ់ ប៉ុែនត 
អនកែដលធល បប់នចំេរ នថនឹកេហយ េទះេទចំេរ នកនុងទីណក ៏
បន េរបៀបដូចសតវេគែដលេគបងហ តប់នបទេហយ េទះបី 
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េគដឹកវេទកនុងចំេណមមនុសសេរចន កវ៏មនិេផអលេទ។ ករ 
ចំេរ នធមអ៌ចេធវបនរគបឥ់រយិបទទងំ៤។ េបអងគុយពិចរ 
ណ មនេពលខលះចិតតអចរយមយមនិសងប ់ ដូេចនះគួរេដរ 
ចរងកម េរពះករេដរចរងកមជវធិីមយួេធវចិតតឲយឆបស់ងប ់ េទប 
រតឡបម់កអងគុយវញិ។ ករេដ រចរងកមអចអនុវតតជពីរែបប គឺករេដ រ 
ចរងកមយឺតៗ និងករេដ រចរងកមតមដំេណ រធមមត គឺចរងកមេលឿន។ ករ 
េដ រចរងកមរគន់ែតកំណត់េឆវងសត  ំ គឺេបេបះេជ ងេឆវងកំណត់ថេឆវង 
េបះេជ ងសត កំំណត់ថសត  ំ វិធីេនះជកររ0មូលចិតតឲយឆប់សងប់នីវរណ 
ធម៌។ 
   ដូចបនេពលមកេហយ ករចំេរ នឲយេកតសមធិចិតត គឺេដមបី
ឲយសងបនូ់វនីវរណធមទ៌ងំ៥ ែដលបលីេពលថ េចេតត វមុិតត ិ
ែរបថ កររចួចកនីវរណធមទ៌ងំ៥ េដយអំណចសមធិចិតត។ 
ចំែណកវបិសសនមនទំនកទ់ំនងជមយួសមធិ េរពះេបចិតត 
េកតសមធិសងបន់ីវរណធមទ៌ងំ៥េហយ ចិតតេនះមនសមតថ 
ភពពិចរណនូវខនធ៥ឲយេឃញ អនិចច ំទុកខ ំនិង អនតត  ែដល 
ជតួវបិសសនេនះឯង។ អនិសងសៃនសមធិមន៥យ៉ងគឺ៖ 
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 ១. មនកិរយិេនជសុខកនុងបចចុបបនន េដយសរករសងប ់
ផលូវចិតត េរពះនីវរណធមទ៌ងំ៥ររងំផលូវចិតតមនិឲយសងប។់ 
 ២. ជបទដឋ នៃនវបិសសន េរពះេបសមធិចិតតេកតេឡង 
េហយ អចចំេរ នឲយេកតវបិសសនបន។ 
 ៣. មនអភញិញ  ជអនិសងស គឺេបបុគគលចំេរ នឲយេកត 

រហូតដល់សមបតត៨ិ អចហវឹកហតឲ់យេកតអភញិញ បន។ 
 ៤. េបមនិទនប់នសេរមចរពះនិពវ នេទ េបចំេរ នឈនឲយ 
េកតេឡងអចេកតកនុងរពហមេលក េបចំេរ នឲយេកតឧបចរ 
សមធ ិអចេកតេឡងកនុងសុគតភិព គឺមនុសសនិងេទវត។ 

 ៥. ចំេពះរពះអរយិបុគគលថន កអ់នគម ីនិង រពះអរហនត 
ែដលមនបដសិមភទិញណ អចចូលនិេរធសមបតតិ េនជ 

សុខកនុងបចចុបបននបន៧ៃថង េដយសរករមនអបបនសមធ ិ

រហូតសមបតត៨ិ គឺរូបជឈន៤និងអរូបជឈន៤។ 

 េនះជអនិសងសៃនឧបចរសមធនិិងអបបនសមធ ិ
េបេពលឲយដចេ់ដយែឡកពីគន រវងសីលសមធិនិងបញញ ។ 
េបេពលឲយមនទំនកទ់ំនងគន  គឺៃរតសិកខ ទងំបីេនះ រតូវរបតិ- 
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បតតិទងំបីរមួគន  េដមបរីេំដះទុកខសេរមចរពះនិពវ ន ជពិេសស 
សមធិជបទដឋ ន គឺជេហតុៃនវបិសសន។ ដូចបនេពលមក 
េហយ សីលេដមបលីះបងេ់ទសេរគតរគតែដលរបរពឹតតេទ 
តមផលូវកយនិងវច សមធិលះេទសយ៉ងកណត ល គឺនីវរណ 
ធមទ៌ងំ៥ ឯបញញ េឃញៃរតលកខណធមក៌នុងខនធ៥ លះកិេលស 
យ៉ងលអិត។ ដូចេនះ កុំយល់ថ េធវសមធិេដមបេីទេមលសថ ន 
េទវត សថ ននរក េទេមលភនរំពះសុេមរុ ៍ ឬចងដឹ់ងថខលួនសល ប ់
េទ េតេទេកតកនុងទីណ។ របស់ទងំេនះ អចេឃញេបេគ 
ចំេរ នឲយេកតអភញិញ ែផនកទិពវចកខុ ប៉ុែនតពុំែមនជបំណងពិតរបស់ 
រពះពុទធសសនេឡយ។ បំណងពិត គឺកររេំដះទុកខែផនក 
វបិសសនវជិជ  រេំដះខលួនេចញពីករេកតចស់ឈសឺល បក់នុងវដត 
សងសរ។ ចំេពះអនកមនឧបនិសសយ័ចស់កល  េគចបច់ំេរ ន 
វបិសសនែតមតង េដយមនសីលនិងសមធិេនជមយួេហយ។ 
តេទេនះ សូមេលកសមថកមមដឋ នខលះមកពនយល់រេបៀបចំេរ ន 
ដូចតេទេនះ។ 

����� 
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រេបៀបចំេរ នអនបនសសត ិ
 

 អនបនសសត ិ ែរបថ ករកំណតដ់េងហមេចញចូលរតង ់

ចុងរចមុះ។ តមេសៀវេភ សមធនិិេទទសសេងខបរបស់រពះរគូ 
អ៊ុច-រស ឲយចំេរ នេដយរបខ់យល់ជគូរៗ ថមយួៗពីរៗ រហូត 
ដល់រប ំ េហយបនតររហូតដល់ដប។់ កររបរ់េបៀបគណិត 
សរសតេនះពុំរតឹមរតូវេឡយ េរពះមនិសីុសងវ កន់ឹងដំេណ រ 
ខយល់ដកេចញចូល មនិអចេហថ ករចំេរ នអនបខយល់ 

ដេងហមេចញចូលេឡយ។ េដមបយីល់រេបៀបចំេរ នអនបេនះ 

សូមយល់អតថនយ័៤របករគឺ ១-ផុសសន គឺរតូវដឹងកែនលងែដល 

ខយល់បះ៉រតូវ គឺេនរតងរ់បេហងចុងរចមុះ។ ២-អនុពនធន គឺ 

ចងេរកៀកចិតតេនរតងក់ែនលងែដលខយល់បះ៉រតូវ។ ៣-គណន 

រតងគ់ណនេនះេហយែដលរចឡំថរប ់ ប៉ុែនតេនកនុងគរិមី
ននទសូរត និងអដឋកថ រតងគ់ណនេនះ គឺជនតឲិយកំណត់

ដឹង ពុំែមនរបខ់យល់េឡយ។ ៤-ថបន េពលកំណតខ់យល់

ដេងហមេចញចូល ចិតតសងបជ់តួអបបនចតិត។ សូមបញជ កថ់ 
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ខយល់រតូវដកេចញចូលតមធមមត មនិរតូវរបឹងដកឲយញបឬ់
ដកតិចៗេដមបកីំណតេ់ឡយ។  តមបេចចកេទសរបស់រគូភូម
ឲយកំណតរ់តងេ់ពះេប៉ងផត តមពិត ករកំណតរ់តងរ់ទូងកតី
រតងេ់ពះកតី ពុំអចដឹងខយល់បះ៉រតូវដូចេនចុងរចមុះេឡយ។ 
េលកេរបៀបដូចសតវេគ ែដលេគែលងឲយសីុេសម េនកែនលង
េផសងៗ លុះវេរសកទឹក វនឹងចុះមកផឹកទឹក មច ស់េគចចំបវ់
រតងក់ំពងទ់ឹក ដូចខយល់េចញចូលតមរបេហងចុងរចមុះ មនិ
រតូវតមកំណតេ់នកែនលងេផសងពីេនះេទ។ ករកំណតរ់តូវតងំ
នទីដូចជអនកយមទវ រ អនកណេចញចូល ឲយកំណតដឹ់ង។ 
ខយល់មន៤ែបបគឺ៖ ឱឡរកិៈ ខយល់េរគតរគត គឺខយល់ធមមត

របស់មនុសសែដលមនិបនចំេរ នអនប, សុខុមៈ ខយល់លអិត, 

អតសុិខុមៈ ខយល់លអិតៃរកែលង, អនិចចលត ិ ខយល់មនិកំេរ ក 

េនះជដំេណ រអនកចំេរ នអនបេកតខយល់តមលំដបលំ់េដយ
។ និមតិតែដលេកតេឡងកនុងខយល់ គឺេឃញដូចជប៉ុយគរ ប៉ុយ
កបបស ឬេឃញដូចជពពករសត ់ េនះជឧគគហនិមតិត និង 

បដភិគនិមតិតេកតេឡងេហយ។ ករកំណតរ់ហូតចិតតសងបនូ់វ 
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នីវរណធមជ៌តសួមថកមមដឋ ន េបករកំណតេ់ឃញករ

េកតរលតរ់បស់សងខ រ ជៃរតលកខណធម៌ជតួវបិសសន។ 
 សូមបញជ កថ់ បុគគលែដលចំេរ នសមថកមមដឋ ន េពលែដល
សមធិចិតតេកតេឡង បីតិទងំ៥បីតិណមយួអចេកតេឡង។ 
បីតិទងំ៥េនះគឺ៖ 
    ១. ខុទទកបតី ិេសចកតីេរតកអរ រពឺេរមរពឺែសបក។ 

    ២. ខណិកបតី ិេសចកតីេរតកអររបកដដូចជេផលកបេនទ រ។ 

    ៣. ឱកនតិកបតី ិេសចកតីេរតកអរមនអករៈរបកដ ដូចជ 
រលកទឹកេបកផទបម់ករតូវ។ 
    ៤. ឧេពវងគ បតី ិ េសចកតីេរតកអរខល ងំ អចញំុងកយឲយ
អែណត តេឡង។ 
    ៥. ផរណបតី ិ េសចកតីេរតកអរេធវឲយរតជករ់ជួតរជបទូ
េទកនុងកយ។ 

����� 
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រេបៀបចំេរ នពុទធ នុសសតិ 
«ពុេទធ » 

 បុគគលជសទធ ចរតិ េលកឲយចំេរ នអនុសសតិមនពុទធ នុ 
សសតជិេដម។ កនុងេពលេនះ សូមេលកយកពុេទធ ជរពះនម 
របស់រពះពុទធកនុងបណត រពះនមទងំ៩របស់រពះអងគមកពនយល់ 
រេបៀបចំេរ ន។ បុគគលជសទធ ចរតិេរចនេជឿងយខវះករពិចរ 
ណែដលេផសងពីសទធ េចតសកិជកុសលែដលេជឿមនបញញ  

ពិចរណេនកនុងេនះ។ ពុទធ នុសសតមិនរពះនមថ ពុេទធ  
ជេដមេនះ រតូវពិចរណេរឿយៗ ពុំែមនទេនទញេរឿយៗ 
េឡយ។ ពុទធ នុសសតេិនះ កនយ់កសភពធម៌ជអរមមណ៍ 

គឺកនយ់កន័យេសចកតជីអរមមណ៍។ រគូែខមរបេរងៀនកមមដឋ ន 

ជំននេ់ដមបេរងៀនសិសសឲយទេនទញពុទធេចញ េទធ ចូលតម 
ដេងហមេចញចូល។ ករបេរងៀនរេបៀបេនះ ជករយល់រចឡំ 
េរពះករកនយ់កសភពធមជ៌អរមមណ៍ ពុំែមនទេនទញតមតួ 
អកសរដូេចនះេឡយ គឺពិចរណឲយយល់េសចកតីអំពីអតថនយ័ 
ពកយថ ពុេទធ ែដលែរបថ រពះអងគរតស់ដឹងនូវអរយិសចច៤ 
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េដយពិចរណឲយយល់េសចកតីថ រពះអងគពិតជបនរតស់ 
ជរពះពុទធពិតែមន។ ភន័តរចឡំមយួេទៀត គឺទេនទញពុេទធ តម 
ដេងហមេចញចូល។ ករចំេរ នរេបៀបេនះ េទជចំេរ នកមមដឋ ន 
រហូត២កនុងេពលជមយួគន  គឺពុេទធ ផងដេងហមេចញចូលផង។ 
ករភន័តរចឡំេនះ គួរែកចំេរ នឲយរតឹមរតូវេឡងវញិ។ រពះនម 
ពុេទធ េនះ ពុំែមនជមនតអគមគថ ទេនទញេទ នឲំយពូែកស័កតិ 
សិទធិ ឬជួយ ឲយេឃញធមេ៌ឡយ។ ផទុយេទវញិ រតូវពិចរណឲយ 
យល់េសចកតី េដមបឲីយេជឿពិតរបកដកនុងពុទធគុណែដលជ 
បវចនកនុងរពះៃរតសរណគមន៍។ តេទេនះ សូមេលកអនក 
អនសកលបងពិចរណជមយួគន  កនុងេពលអងគុយធមេ៌ដយ 
េលកយករពះនមពុេទធ របស់រពះពុទធែដលែរបថ រពះអងគ 
រតស់ដឹងនូវអរយិសចច៤ មកពិចរណឲយេឃញករពិតថ 
រពះអងគពិតជបនរតស់ដឹងជរពះពុទធពិតែមន េរពះកររក 
េឃញអរយិសចច៤េនះេហយ េទបចតជ់រពះអងគបនរតស់ជ 
រពះពុទធ។ េតជំេនឿថ រពះពុទធរតស់ដឹងមនអវីជភសតុតង 
សំរបប់ញជ កច់ិតតឲយេជឿបន? សូមេលកយកភស័តុតងខលះមក 
បញជ ក។់ មនភស័តុតងមយួែដលអនករបជញរបវតតិសរសតបន 
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ទទួលសគ ល់គឺ កែនលងរពះអងគរ0សូត រពះអងគរតស់ដឹង រពះអងគ 
សំែដងធមមចរក កែនលងរពះអងគបរនិិពវ ន េដមេពធិរពឹកស និងរពះសររីកិ 
ធតុៃនរពះអងគេនរ0េទសេនប៉ល់និងរ0េទសឥណឌ សពវៃថងេនះ។ េនះ 
ជភស័តុតងមយួេហយែដលបញជ កថ់ រពះពុទធពិតជរតស់ដឹង 
េរពះមនទីកែនលងជភស័តុតងបញជ ក ់ ប៉ុែនតពុំទនេ់ធវឲយេជឿ 
ស៊បេ់នេឡយ រតូវរកភស័តុតេផសងៗេទៀត។ ភស័តុតងមយួ 
ែដលមនទមងនធ់ងនជ់ងេនះ គឺគមពរីរពះៃរតបដិក។ អនករបជញ 

បរមតថវជិជ បនេធវករសិកសរសវរជវកនុងអតថនយ័របស់គមពរី 

រពះៃរតបិដក ជពិេសសរពះគមពរីរពះអភធិមមែដលនិយយ 

អំពីចតិត េចតសកិ រូប និងនិពវ នមនជេរមរជលេរជណស់ 
អនកសិកសតិចតួចពុំងយយល់បនេដយងយេឡយ។ អនក 
របជញរពះពុទធសសនបនេពលថ េគមនជំេនឿេដយឥត 
មនករសងសយ័ថ រពះពុទធពិតជអនករតស់ដឹង េរពះរពះធម ៌
េនកនុងគមពរីរពះៃរតបិដកមនជេរមផុតពីវស័ិយរបស់មនុសស 
បុថុជជនធមមតអចរកេឃញេឡយ។ មយួេទៀត តមករពិនិតយ 
េមលលទធិសសននិងទសសនវជិជ េផសងៗកនុងេលក គម នេឃញ 
រទឹសតីណមនជេរមដូចញណទសសនវជិជ របស់រពះពុទធជ 
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មច ស់េឡយ។ ពកយេរបៀនរបេដរបស់រពះពុទធគឺ អរយិសចចៈ 
ជពកយពិតដរ៏ជលេរជផង មនរបេយជនដ៍ល់សតវកនុងករ 
រេំដះទុកខផង។ ករយកភស័តុតងអំពីជេរមរពះធម ៌េហយសននិ- 
ដឋ នថ រពះពុទធពិតជអនករតស់ដឹងេនះ កម៏និទនប់ញជ កច់ិតត 
ឲយេជឿស៊បេ់នេឡយ ដូេចនះរតូវរកភស័តុតងឲយមនទមងនជ់ង 
េនះឲយជិតសនិទធនឹងផលូវចិតតឲយេជឿស៊បថ់ រពះពុទធពិតជអនក 
រតស់ដឹង។ 
 មនភស័តុតងមយួែដលអចយកមកេធវជរូបមនតសំរប ់
អនុវតតនិងអនុមនេទរកករពិតេនះបន គឺ ផលូវរ0តិបតតិមជឃម 
បដិបទ អដឋងគិកមគគ មគគរ0កបេដយអងគ៨ រួមមកបនដល់សីលសមធិ 
និងបញញ ។ ផលូវរបតិបតតិជកណត លេនះេហយ ែដលរពះេពធ-ិ 
សតវរពះសទិធតថបនរបតិបតតិេនេរកមេដមេពធិរពឹកសរហូតប
នរតស់ជរពះពុទធ បនទ បព់ីរពះអងគបនរចនេចលផលូវអម 
ខងពីរ គឺផលូវធូរេពក និង តឹងេពកមក។ រពះពុទធសំែដងថ 
េយ ធមម ំ បសសត ិ េស ពុទធ ំ បសសត ិ ែរបថ បុគគលណ 

េឃញធម ៌ បុគគលេនះេឃញរពះពុទធ។ អដឋងគកិមគគេនះេហយ 
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ជផលូវរបតិបតតិេឆព ះេទរកកររតស់ដឹងជរពះពុទធនិងករេឃញ
អរយិសចច៤របស់រពះអរហនតទងំឡយ។ បុគគលអចយក 
សីលសមធិបញញ េនះមករបតិបតតិពិេសធេដយខលួនឯង េដមប ី
េដញេទរកករពិតអំពីកររតស់ដឹងរបស់រពះពុទធ។ ករពិ- 
េសធេនះនឹងដឹងេដយខលួនឯងបនតិចមតងៗ តមករមតឹរបតិបតតិ 
េដយពិនិតយេឃញថ បនទ បព់ីអតម អញរបតិបតតិតមសីល 
សមធិបញញ មក បញញ បនេកតេឡងេដយភវនមយបញញ  
េនះ បនដឹងខលះនូវខនធ៥ជអនិចច ំទុកខ ំនិងអនតត  េទះបីអតម  
អញមនិទនច់កធ់លុះនូវអរយិសចច៤ែដលជធមេ៌ធវឲយកិេលស 
អស់កេ៏ដយ កគ៏ងម់នបុគគលមនឧបនិសសយ័ចស់កល អច 
ចកធ់លុះនូវអរយិសចច៤េនះ បុគគលេនះគឺរពះពុទធហនឹងឯង ែដល 
រពះអងគរតស់ដឹងមុនេគកនុងេលក េហយេធវជសរសតចរយ 
េរបៀនរបេដមនុសសសតវបនតមកេទៀត។ េនះជករអនុមន 
េទរកករពិតថ េបផលូវរតស់ដឹងមន ពិតជមនអនកេដរដល់ 
ទីបំផុតផលូវកម៏ន អនកេដរដល់ទីបំផុតផលូវេនះ គឺរពះពុទធ និង 

រពះអរហនតជសវករបស់រពះអងគ។ កលេបបនយកមគគ 
របកបេដយអងគ៨េនះមកពិេសធ េទបដឹងចបស់ថរពះពុទធ 
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ពិតជរតស់ដឹង េទបមនសមតថភពសំែដងរពះធមដ៌ម៏ន 
ជេរមេនះបន។ ភស័តុតងខងេរកយេនះ េទបេជឿជកក់នុងចិតត 
ថ រពះពុទធពិតជរតស់ដឹងែដលមនរពះនមថ ពុេទធ ។ កល 

េបពិចរណេឃញករពិតេនះេហយ េទបេកតឧបចរសមធ ិ
នីវរណធមក៌ស៏ងប ់ បីតិែឆអតចិតតកេ៏កតេឡង គម នេឃញនិមតិតអវី 
េឡយ។ េនះជករពិចរណពុេទធ ែដលកនយ់កសភពធម ៌
ជអរមមណ៍ ពុំែមនទេនទញពុេទធ ៗេនះេឡយ។ រពះនមដៃទ 
េទៀត ករ៏តូវពិចរណដូចគន  ដូចជរពះនមអរហំ រតូវពិចរ- 
ណថ េតរពះពុទធឆង យចកសឹកសរតូវេពលគឺកិេលសពិត 
ែមនឬេទ? ពុំែមនទេនទញថអរហំៗដូេចនះេឡយ។ 

 

����� 
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រេបៀបចំេរ នសលីនុសសត ិ
 

 សលីនុសសត ិ ែរបថករនឹករលឹកេរឿយៗនូវសីល គឺមនិ 
ែមននឹករលឹកនូវសីលែដលជចបបស់រេសរកនុងេសៀវេភេទ 
េហយកម៏និែមននឹកសីលរបស់អនកដៃទែដរ ែតនឹករលឹកេរឿយៗ 
នូវសីលរបស់ខលួន។ អចរយបូរណែខមរបេរងៀនសមថកមមដឋ ន 

ែផនកសលីនុសសតេិនះ កម៏នករភន័តរចឡំ។ សលីនុសសត ិ
េនះកនយ់កសភវធមជ៌អរមមណ៍ គឺពិចរណនូវសីលរបស់ 
ខលួន ែតែបរជឲយសិសសទេនទញសលីំៗ ដូេចនះេទវញិ។ ករ 

ទេនទញសលីំៗ ដូចេនះ ជករទេនទញតមតួអកសរ មនិរតឹមរតូវ 
តមកមមដឋ នេនះេឡយ។ បនេសចកតីថ បុគគលអនកចំេរ នរពះ 
កមមដឋ នរតូវមនសីលឲយបរសុិទធជដំបូង េហយយកសីលរបស់ 
ខលួនេនះេធវជអរមមណ៍កមមដឋ នពិចរណឲយេឃញភពបរសុិទធ 
ៃនសីលរបស់ខលួន។ កលណពិចរណេឃញភពបរសុិទធៃន 
សីលរបស់ខលួនេហយ េពលេនះឧបចរសមធរិែមងេកត 

េឡងសងកតនូ់វនីវរណធម៌ឲយេរទមចុះបន។ សលីនុសសត ិ

េនះបនសេរមចរតឹមឧបចរសមធ ិ មនិេឡងដល់អបបន- 
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សមធេិឡយ េរពះទកទ់ងេដយករពិចរណ។ ករពិចរ- 
ណរតូវេធវឲយរសបតមរ0េភទៃនសីល គឺសីលរបស់បពវជិតអនកបួស ជ 
សីលរបស់ភិកខុនិងសមេណរ រពមទងំសីលរបស់រគហសត សីល៥ 
សីល៨សីល១០។ េពលេនះ សូមេលកជឧទហរណ៍នូវរេបៀប 
ចំេរ នសីល៥។ េដមបងីយដឹងថសីលរបស់ខលួនបរសុិទធឬមនិ 
បរសុិទធ គួរពិចរណតមអងគសិកខ បទ េរពះអងគសិកខ បទ 
េនះេហយែដលបញជ កថ់សីលរបស់ខលួនបរសុិទធឬមនិបរសុិទធ។ 

 
 

រេបៀបពិចរណសលី៥ 
 

 សលី៥មនសកិខ បទ៥ បុគគលអនកចំេរ នគបបពីិចរណ 
តមអងគសិកខ បទ េទបដឹងចបស់ថសីលរបស់ខលួនបរសុិទធឬមនិ 
បរសុិទធ េរពះអងគសិកខ បទេនះជេចរកមកតេ់សចកតីរបកប 
េដយយុតតិធម។៌ សិកខ បទ៥គឺ បណតបិត ករសមល បស់តវ, 

អទនិន ទន ករលួចរទពយសមបតតិអនកដៃទ, កេមសុ មចិឆ - 
ចរៈ កររបរពឹតតខុសកនុងកម, មុសវទ ករេពលពកយ 
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កុហក, សុរេមរយៈ ករផឹកេរគឿងរសវងឹ។ េពលអងគុយចំេរ ន 

ធម ៌ ែផនកសលីនុសសត ិ ពិចរណនូវសីលរបស់ខលួនតមអងគ 
សិកខ បទដូចតេទេនះ។ 
 

បណតិបត មនអងគ៥ 

១. បេណ សតវមនជីវតិ គឺសតវេនរស់។ 

២. បណសញញិត ខលួនឯងដឹងថ សតវមនជីវតិ។ 

៣. វធកចតិត គិតនឹងសមល ប ់បង៉នឹងសមល ប។់ 

៤. ឧបកកេម ពយយមនឹងសមល ប។់ បនេសចកតីថ យកដំបង 
យកកបំិត យកកេំភលងេទវយ េទកប ់េទបញ់វ។ 
៥. េតន មរណំ សតវសល បេ់ដយពយយមេនះ។ បនេសចកតី 
ថ សតវសល បេ់ដយដំបង កបំិត កេំភលងរបស់ខលួនែដលវយ 
កបប់ញ់វ។ េបពិចរណតមអងគទងំ៥េនះេទ ខលួនមនិបន 
របរពឹតតកនលងតមអងគេនះេទ េឈម ះថ សិកខ បទទី១ គឺ 
បណតបិតេនះមនភពបរសុិទធេហយ ដូេចនះរតូវបនតពិចរ- 
ណនូវសិកខ បទទី២ គឺអទនិន ទនតេទេទៀត។ 
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អទិនន ទន មនអងគ៥ 

១. បរបរគិគហិត ំរទពយមនមច ស់េគហួងែហងរកស។ 

២. បរបរគិគហិតសញញិត ករដឹងថរទពយមនមច ស់េគហួង 
ែហងរកស។ 
៣. េថយយចតិត ំគិតនឹងលួច បង៉នឹងលួច។ 

៤. ឧបកកេម ពយយមនឹងលួច។ បនេសចកតីថ េធវដំេណ រេទ 
លួចេដយេរបលបចិេផសងៗ េដមបឲីយបនរទពយសមបតតិេនះ។ 
៥. េតន ហរណំ លួចបនេដយពយយមេនះ។ បនេសចកតី 
ថ យករទពយសមបតតិរបស់េគឲយផុតពីទីែដលេគទុកេហយ។ 
 េពលអងគុយពិចរណេនះ េបេឃញថខលួនមនិបនរបរពឹតត 
កនលងតមអងគសិកខ បទេនះេទ េឈម ះថខលួនមនភពបរសុិទធ 
េហយកនុងសិកខ បទទី២េនះ រតូវពិចរណសិកខ បទទី៣ជបនត 
េទេទៀត។ 
 

កេមស ុមិចឆ ចរៈមនអងគ៤ 

១. អគមនីយដឋ នំ រសតីែដលមនេគហួងែហងរកស គឺរសតី 
ែដលមនបតី មនមត យឪពុកេគជេដមហួងែហងរកស ឬបុរស 
ែដលមនរបពនធេគហួងែហងរកស។ 



សមថកមមដឋ ន និង វបិសសនកមមដឋ ន 

24                                               េដយរពះេតជរពះគុណបណឌិ ត ហុក សវណណ 

២. តសម ឹេសវនចតិត ំគិតនឹងេសពេមថុនធមមនឹងរសតីេនះ។ 

៣. ឧបកកេម ពយយមនឹងេសព។ បនេសចកតីថ េទលួង 
េលម ឬេទគំរមកំែហងេដមបេីសព។ 
៤. មេគគន មគគបបដបិទនំ ញំុងមគគនិងមគគឲយដល់គន ។ 
 េបពិចរណតមអងគេនះ ខលួនមនិមនកំហុសេទ េឈម ះថ
សិកខ បទទី៣េនះមនភពបរសុិទធេហយ រតូវបនតពិចរណ
សិកខ បទទី៤េទៀត។ 
 

មុសវទ មនអងគ៤ 

១. អតថវំតថុ  ករមនិពិត។ 

២. វសិវំទនចតិត ំគិតេពលឲយខុស។ 

៣. តេជជ  វយេម ពយយមេពលឲយខុស។ 

៤. បរសស តទតថវជិននំ ញំុងអនកដៃទឲយដឹងចបស់នូវេសច- 
កតីេនះ។ 
 េបពិចរណេទេឃញថខលួនពុំមនកំហុសកនុងសិកខ បទទី 
៤េនះេទ រតូវបនតសិកខ បទទី៥ជបនតេទេទៀត។ 
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សរុេមរយៈ មនអងគ៤ 

១. មជជនីយវតថុ  វតថុជទីតងំៃនេសចកតីរសវងឹ គឺសុរនិងេមរយ័ 

២. បតុកមយតចតិត ំគិតបំរុងនឹងផឹក។ 

៣. តេជជ  វយម ពយយមនឹងផឹកនូវទឹករសវងឹេនះ។ 

៤. តសស បនំ បនផឹកនូវទឹករសវងឹេនះ ឲយកនលងបំពងក់ចូល 
េទ។ 
 េបពិចរណេទេឃញថខលួនមនិបនរបរពឹតតកនលងនូវសិកខ
បទទី៥េនះេទ េឈម ះថមនភពបរសុិទធេហយកនុងសិកខ បទ 
ទងំ៥។ េពលេនះចិតតកប៏នដំកល់មកំនុងឧបចរសមធ ិ

េហយបតីទិងំ៥ បតីណិមយួអចេកតេឡង។ េនះជរេបៀប 

ចំេរ នសលីនុសសត ិ ពុំែមនទេនទញសលីំៗ េនះេឡយ។ ឯ 
សីលដៃទេទៀតកម៏នរេបៀបចំេរ នដូចគន ។ 

 

����� 
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រេបៀបចំេរ នអសភុកមមដឋ ន 
 

 ករចំេរ នអសុភកមមដឋ ន គឺេដមបផីច ញ់នូវបុគគលែដលជ 

រគចរតិ។ ពកយថ អសុភេនះ មនិែមនែរបថេខម ចេទ គឺែរប 

ថេរគឿងឬវតថុមនិសអ ត។ អសុភមន១០ មនឧទទុកមត- 
កអសុភ ែដលែរបថអសុភេហមេប៉ង រហូតអដឋកិអសុភ
ែដលែរបថ អសុភមនែតរងឆអឹងជេដម។ អសុភ មនរប-
េភទខុសគន រហូតដល់១០ គឺេគឲយេឈម ះេទតមរយៈេពល
សកសពែដលេគយកេទេចល េរពះសកសពែតងែតែរប
របួលរទងរ់ទយនិងពណ៌សមបុរេទតមរយៈេពល ឧទហរណ៍
សកសពទុកេចលយូរឆន  ំ វរលួយអស់សច ់ េនសល់ែតរង
ឆអឹងជេដម។ របេភទអសុភទងំ១០េនះ គួរយកេធវជអរមម- 
ណ៍កមមដឋ នបន។ កលពីសមយ័បូរណ បុគគលអនកចំេរ នេទ 
ពិនិតយេមលសកសពែដលេគយកេទេចលកនុងៃរពសមសនជ
ទីសងបស់ង ត ់ ែដលមនិសូវមនមនុសសេទ ែដលេគេហថៃរព 
េចលេខម ច។ កនុងករពិនិតយេមលេនះ េគមនិឲយឈរឆង យេពក 
ឬជិតេពក កុំឈរបេណត យខយល់ឬរចសខយល់ េហយឲយ 
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ពិនិតយេមលសកសពមនេភទដូចគន  គឺេបបុគគលអនកចំេរ ន 
របុស ឲយពិនិតយេមលសកសពរបុស េបអនកចំេរ នរសី ឲយពិនិតយ 
េមលសកសពរសី េរពះេបមនេភទផទុយគន  ខល ចែរកងេកត 
តេរមកេនេពលពិនិតយេមល។ េពលចំេរ នអសុភេនះ េប 

េឃញនិមតិតអសុភេនះជបន់ឹងែភនក េឈម ះថឧគគហនិមតិត 
េកតេឡងេហយ ប៉ុែនតមនិទនប់នសេរមចផលកនុងករចំេរ ន 
អសុភេនះេទ លុះរតែតបដិភគនិមតិតេកតេឡងេឃញភគមនិ 

សអ តៃនអសុភ េទបបនសេរមចផលកនុងករចំេរ នអសុភេនះ 

េរពះេឃញភពមនិសអ តៃនសកសពេនះ េទបរគៈថយ 

រសបនឹងពកយថ អសុភ ែរបថ សកសពមនិសអ ត គួរេខពម 
រេអម។ ករជបច់ិតតរសឡញ់ េរពះសំគល់ថសអ ត ថលអ។ 
ដូេចនះ ករេឃញអសុភសញញ  សំគល់ថមនិសអ ត េទបបន 

សេរមចផលកនុងអសុភកមមដឋ នេនះ ែដលជេហតុេធវឲយករ 
ជបច់ិតតរសឡញ់រតូវថយចុះជលំដប ់ពុំែមនភវនេទេឃញ 
រូបអសុភ ថបនសេរមចអសុភកមមដឋ នេហយេនះេទ។ ដូច 
ជអចរយេយគីដុតេខម ច េហតុអវីបនជគតម់និបនសេរមច 



សមថកមមដឋ ន និង វបិសសនកមមដឋ ន 

28                                               េដយរពះេតជរពះគុណបណឌិ ត ហុក សវណណ 

កនុងអសុភកមមដឋ នេនះ េរពះគតម់និបនតងំចិតតពិចរណ 

ឲយេឃញភពមនិសអ តៃនអសុភទងំេនះ មុខងររបស់គតគ់ឺ 

ដុតសកសពេដមបយីកៃថលឈនួលប៉ុេណណ ះ។ អសុភកមមដឋ ន 
េនះ េបពយយមឲយបនខល ងំកល  អចសេរមចដល់អបបន 
ឈន ែតបនរតឹមែតបឋមជឈន មនិអចសេរមចដល់ឈន 

ថន កេ់លេទៀតេឡយ េរពះមនិអចលះវតិកកៈ និងវចិរៈបន។ 
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រេបៀបចំេរ នកយគតសតិ 
 

    កយគតសត ិ ែរបថ ករពិចរណនូវអករៈកនុងកយ។ 

កយគតសតិេនះ កសំ៏របផ់ច ញ់នូវរគៈដូចជអសុភកមម 
ដឋ នែដរ។ កមមដឋ នេនះ បុគគលរតូវពិចរណអករៈ៣២េន 
កនុងរូបរងរបស់មនុសសសតវ ជពិេសសរបស់ខលួនឯង។ អករៈ 
៣២េនះមនែតអករៈ៥េទ ែដលេនខងេរក បុគគលអនក 
ចំេរ នអចេមលេឃញេដយផទ ល់ែភនក ចំែណកអករៈេរកពី 
េនះ លុះរតែតបនសត បរ់គូពនយល់េទបចំេរ នបន។ អករៈ 
ទងំ៥េនះគឺ េកស សកទ់ងំឡយ, េលម េរមទងំឡយ 

នខ រកចកទងំឡយ, ទនត  េធមញទងំឡយ និង តេច 
ែសបក។ អករៈ៥េនះេហយ ែដលរពះឧបជឈយប៍ំបសួសម- 
េណរឲយកុលបុរតែដលបសួឲយពិចរណថអករៈទងំេនះជ 
របស់បដកូិល េហថ តចបញចកកមមដឋ ន ែរបថ កមមដឋ ន
មនែសបកជគរមប៥់។ បនជរពះឧបជឈយឲ៍យកុលបុរត
ពិចរណនូវអករៈទងំ៥េនះថជបដិកូលមនិសអ តេនេពល
ចបេ់ផតមបសួ គឺេដមបឲីយកុលបុរតេនះដកចិតតពីកររសឡញ់



សមថកមមដឋ ន និង វបិសសនកមមដឋ ន 

30                                               េដយរពះេតជរពះគុណបណឌិ ត ហុក សវណណ 

ជបច់ិតតនឹងអវីមយួ ជពិេសសជបច់ិតតនឹងខលួនឯងេទបបសួបន 
េដយពកយថេនកខមមៈ គឺករេចញចកកមគុណ៥មនរូបជ

េដម។ ចំេពះករចំេរ នកយគតសតរិបកបេដយអករៈ

៣២េនះ គឺពិចរណឲយេឃញ បដកូិលេដយសថ ន៥យ៉ងគឺ៖ 

១. វណណេត បដិកូលេដយពណ៌។ ២. សណឋ នេត បដិ-

កូលេដយសណឋ ន គឺេដយរទង់រទយ។ ៣. គនធេត បដិ-

កូលេដយកលនិ។ ៤. អសយេត បដិកូលេដយទអីរស័យ
េន។ ៥. ឱកសេត បដិកូលេដយឱកសែដលរបតសិថ ន
េន។ សូមេលកេធវជឧទហរណ៍នូវអករៈមយួគឺសក។់ ១. 
សកម់នពណ៌េខម  ពណ៌ េលឿង ពណ៌ស រសបេទតមជតិ 
រសបតមវយ័។ ២.សក ់ មនរងមូលតូចឆម រ។ ៣. សកម់ន
កលិនអរកក ់ េបេគមនិបនែថទវំេទ។ ៤. សកស់ថិតេនេល
កបល។ ៥.សកដុ់ះេចញពីែសបកកបលរបកបេដយខទុះឈម។ 
អករៈទងំ៣២េនះ រតូវពិចរណឲយេឃញបដិកូលេដយ
សថ ន៥យ៉ងេនះដូចគន ។ កលេបកុលបុរតពិចរណឲយេរឿយៗ
នូវអករៈទងំ៣២េនះនឹងេកតរបកដេឡងជឧគគហនិមតិត 
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េហយបដិភគនិមតិតេកតេឡងេឃញអករៈ៣២េនះមនិសអ ត
គួរេខពមរេអម។ កយគតសតកិមមដឋ នេនះ អចេកតដល់

អបបនចតិត ែតបនរតឹមែតបឋមជឈន ដូចជអសុភកមម
ដឋ នែដរ។ 
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រេបៀបចំេរ នរពហមវិហរធម៌ 
 

 រពហមវហិរធម ៌ ែរបថធមជ៌ទីេនដរ៏បេសរ បនដល់ចិតតដ ៏
របេសរ៤យ៉ង គឺេមតត  ករុណ មុទតិ និងឧេបកខ ។ រពហម 
វហិរធមម៌នពីររបករ គឺរពហមវហិរធមរ៌បស់មតបិតចំេពះ 
បុរតធីតរបុសរសីរបស់ខលួន និងអបបមញញ រពហមវហិរ ជ 
រពហមវហិរធមរ៌បស់េលកអនកចំេរ នឈន គឺចំេរ នសមថកមម 
ដឋ នេនះឯង ែដលមនអរមមណ៍កំណតម់និបន គឺមនអ- 
រមមណ៍េរចន ែដលេផសងពីរពហមវហិរធមរ៌បស់មតបិតែដល 
មនចំេពះែតកូនខលួនប៉ុេណណ ះ។ រពហមវហិរធមទ៌ងំ៤េនះមន 
លកខណៈេផសងគន  គឺេមតត  មនកររបអ់នមនុសសសតវទូេទ។ 

ករុណ មនករអណិតអសូរេពលមនុសសសតវមនទុកខ។ 

មុទតិ មនចិតតេរតកអរេពលមនុសសសតវបនសុខ។ ឧេបកខ  
ករមនចិតតជកណត លេដយពិចរណកមមផលរបស់មនុសស 
សតវ។ ករផសយចិតតេមតត  េដមបលីះមនៈកររបកន,់ ករ 
ផសយចិតតករុណ េដមបលីះករេបៀតេបៀន, ករផសយចិតតមុទិត 
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េដមបលីះកររចែណន, ករផសយឧេបកខ ចិតត ដកករជបច់ិតត 
េទេលសុខទុកខរបស់មនុសសសតវេដយមនិអចជួយ អវីបន។ 
 ករចំេរ នរពហមវហិរធមរ៌ហូតចិតតមនលកខណៈេសមគន រវង 
បុគគល៤ពួក គឺបុគគលជទីរសឡញ់១, បុគគលជកណត ល១, 
បុគគលែដលមនេពៀរឬជសរតូវរបស់ខលួន១, និងខលួនអនកចំេរ ន 
នូវរពហមវហិរធម១៌។ ករផសយឲយមនចិតតេសមគន រវងបុគគល៤ 
ពួកេនះ េលកេហថ សមីសេមភទ ែរបថ ទំលយនូវែដន គឺ 
ទំលយនូវរពំែដន គឺកុំឲយរសឡញ់ខលួនឯងជងបុគគល៣ពួក 
េទៀត។ ករចំេរ នរពហមវហិរធមេ៌នះ បនសេរមចតងំពីឈន 
ទី១រហូតដល់ឈនទី៥។ 
 រេបៀបចំេរ ន រតូវចំេរ នរពហមវហិរធមម៌យួមតងៗ ប៉ុែនតមុន 
ចំេរ នឧេបកខ  រតូវចំេរ នរពហមវហិរធម៣៌ខងេដមឲយេកតេឡង 
ជមុនសិន។ ដំបូងរតូវចំេរ នខលួនរពះេយគជីមុន រចួេហយរតូវ 
ចំេរ នចំេពះបុគគលែដលគួរេគរព មនអចរយនិងឧបជឈយជ៍ 
េដម រចួចំេរ នចំេពះបុគគលជទីរសឡញ់ បុគគលជកណត ល 
និងបុគគលែដលមនេពៀរ។ ឧទហរណ៍ចំេពះបុគគលែដល 
ផសយចំេពះខលួនឯងជមុនថ អហំ សុខេិត េហម ិនិទទុ េកខ  
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សូមឲយអញបនដល់នូវេសចកតីសុខ កុំមនទុកខេឡយ។ សូមឲយ 
អញជបុគគលគម នេពៀរ គម នទុកខ គម នេទស ឲយមនែតេសចកតី
សុខ សូមឲយរកសនូវខលួនជសុខយ៉ងេនះជដរបេទ។ ឯករ 
ផសយចំេពះបុគគល៣ពួកេទៀត កម៏នលកខណៈដូចផសយចំ 
េពះខលួនែដរ។ េនះជឧទហរណ៍ករផសយេមតត ចិតត ឯករ
ផសយរពហមវហិរធម៣៌េទៀតកម៏នទំនងដូចគន  េផសងគន េដយ
លកខណៈប៉ុេណណ ះ។ ករចំេរ ននូវរពហមវហិរធមគ៌ម នេឃញ
និមតិតអវីេឡយ រគនែ់តេកតនូវចិតតសងបនូ់វនីវរណធមទ៌ងំ៥ 
បនសេរមចអបបនឈនេដយអំណចចិតតរបរពឹតតេទេសមកនុង
បុគគល៤ពួក េទះបីបុគគលមនេពៀរនឹងខលួនកេ៏ដយ។ េនះជ
ករផសយទឹកចិតតឲយចិតតេកតកររបអ់នករអណិតអសូរជ
េដម ពុំែមនទេនទញតមមតឬ់នឹកកនុងចិតតថ េមតត ៗដូេចនះ
េឡយ។ 
 ដំបូងកុំចំេរ នបុគគល៤ពួកគឺ បុគគលមនិជទីរសឡញ់ េរពះ 
លំបកនឹងទញមកដំកល់ទុកឲយជទីរសឡញ់, សំឡញ់ជទ ី
រសឡញ់ៃរកេពក េរពះលំបកនឹងទញមកដំកល់ទុកឲយជ 
កណត ល, បុគគលែដលជកណត ល, េរពះលំបកនឹងទញមក 
ដំកល់ទុកឲយជទីេគរពនិងជទីរសឡញ់, បុគគលែដលមន 
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េពៀរចំេរ នេទរកនឹងេកតេសចកតីេរកធ។ មយួេទៀត ករចំេរ ន 
ជដំបូង មនិរតូវចំេរ នចំេពះបុគគលពីរពួកេទៀតគឺបុគគលែដល 
មនេភទខុសគន  េបចំេរ នេទនឹងេកតេសចកតីតេរមក, បុគគល 
ែដលេធវមរណកលេទេហយ េបចំេរ នេទរកនឹងមនករ 
េសកសត យ ចិតតរែមងមនិសងប ់ បនជេលកមនិឲយចំេរ នជដំ 
បូង។ ប៉ុែនតេបចំេរ នបនសទ តជ់ំនញេហយ េទះបីចំេរ នេទ 
បុគគលរបេភទណមុនកប៏ន។ ករចំេរ នរពហមវហិរេនះ េទះបី 
មនិបនសេរមចដល់អបបនចិតត កគ៏ងេ់ធវចិតតឲយសងបនូ់វនីវរណ 
ធម ៌ េធវឲយចិតតឲយរសលចុះនូវកំហឹងករចងគំនុំគុំគួន េហយ 
បនមកវញិនូវេមតត ធមរ៌សឡញ់របអ់នគន  ែដលជមូលដឋ ន 
ៃនសុខសនតិភពកនុងសងគមមនុសស។ សូមសេងខបប៉ុេណណ ះ ចំ 
ែណករេបៀបចំេរ នសមថកមមដឋ នេរកពីេនះ មនិបនយកមក 
ពនយល់កនុងទីេនះេទ។ 

 

����� 
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វិបសសនកមមដឋ ន 
 

 
អតថនយ័វិបសសនកមមដឋ ន 

 

    វបិសសន (Meditation) ជវជិជ ជនខ់ពស់របស់រពះពុទធសស 
នែដលមនកនុងមគគរបកបេដយអងគ៨ ែដលរមួឲយខលី បនដល់ 
សលីសមធនិិងបញញ ។ បញញ ទីបីខងចុងេនះេហយ ជតួ 
វបិសសន។ វបិសសនែរបថ ករេឃញចបស់ជបដិេវធធមក៌នុង 
ខនធ៥គឺ រូប េវទន សញញ  សងខ រ និងវញញ ណ ជអនិចចំ ទុកខំ និង 
អនតត ។ ករេឃញចបស់េនះ ពុំែមនេឃញេដយែភនកធមមត ឬ 
េដយករយល់តមករសិកសេរៀនសូរតេនះេទ គឺេឃញេដយ 
ករអបរ់ចំិតត េដយចិតតបរសុិទធ េទបបញញ េកតេឡង ែដលេហ 
ថ ភវនមយបញញ ។ វបិសសនេនះរតូវមនទំនកទ់ំនងជ 
មយួសីលនិងសមធិ។ សីលមនមុខនទីបរងក បអំេពអរកក ់
ែដលរបរពឹតតតមផលូវកយនិងវច ជសីលរបស់រគហសត និង 
សីលរបស់បពវជិត។ សមធិមនមុខនទីសំរបប់រងក បអំេព
អរកករ់បស់ចិតត បនដល់ធមអ៌រកក៥់យ៉ង ែដលេហថ 
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នីវរណធម៌ គឺ កមចឆនទៈ ពយបទៈ ថនីមទិធៈ ឧទធចចកុកកុចច 
និងវថិកិចិឆ ។ 

 បំណងរបស់វបិសសនកនុងបលីថ បញញ វមុិតត ិ ែរបថ ករ 
រមួចកកិេលសតណហ ទងំអស់េដយអំណចវបិសសន គឺេដយ 
អំណចករេឃញចបស់នូវខនធ៥ជៃរតលកខណ៍ធម ៌គឺអនិចច ំ 
ទុកខ ំ និងអនតត  ។ េតបេចចកេទសរេបៀបណែដលចំេរ នេទន ំ
ឲយេឃញករពិតរបស់ខនធ៥ ែដលរបកបេដយៃរតលកខណ៍ធម ៌
េនះ។ តមករសិកសរសវរជវនិងតមករពិេសធផងេឃញ 
ថ របេទសែដលកនរ់ពះពុទធសសនេថរវទដូចគន  ដូចជ 
របេទសរសីលងក  ភូម ៃថ ែខមរ មនបេចចកេទសចំេរ នវបិសសន 
េនះេផសងៗគន ។ ប៉ុែនតទងំអស់គន បនយល់រសបគន  យកសតិ- 
បដឋ ន៤ជខលឹមសរៃនករចំេរ នវបិសសន ថជធមម៌នមូលែត 
មយួ កនុងករភវនឲយេឃញសចចធម៌។ ខុសគន រតងយ់កសតិ- 

បដឋ នេនះមកអនុវតតមនបេចចកេទសេផសងៗគន ។ តមបរមតថ
អភធិមមេពលថ វបិសសនកមមដឋ ន មនអរមមណ៍៧៣ 
អរមមណ៍ណមយួអចយកជអរមមណ៍វបិសសនបន គឺខនធ៥ 
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អយតនៈ១២ ធតុ១៨ ឥរនទីយ២៍២ អរយិសចច៤ និងបដិចច 
សមមុបបទធម១៌២។ 
 តមេយបល់អនកបេរងៀនរពះអភធិមមមយួរកុមយល់ថ េដ 
មបឲីយចកឆ់លុះនូវបរមតថធម ៌ មនិរតូវកំណតត់មេហតុែដលេកត 
េឡងេទ េរពះករកំណតហ់កដូ់ចទទួលសគ ល់ថ ខលួនមនខលួន 
គឺខលួនអញ ដូចែភនកេឃញរូប រតេចៀកសត បឮ់សេមលង គឺេកត
េឡង េដយែភនកបះ៉និងរូបេទបេកតចកខុវញិញ ណេឡងជតួបរ-
មតថធម។៌ សិសសអនករបតិបតតិធម ៌ រគនែ់តសត បេ់ហយពិចរណ 
ធមត៌មពកយរគូពនយល់ ទុកជកររបតិបតតិេហយ អចចកធ់លុះ 
នូវរពះធមប៌ន។ ចំេពះេយបល់េនះ េយងគួរពិចរណនូវធម ៌
៣របករគឺ បរយិតតធិម៌ ករសិកសនិងសត បឲ់យយល់ពកយេរបៀន 

របេដរបស់រពះពុទធ, បដបិតតធិម៌ កររបតិបតតិតមរពះធម ៌ គឺ 

របតិបតតិតមសីលសមធិបញញ , បដេិវធធម៌ ចកធ់លុះនូវរពះធម ៌
គឺេឃញចបស់នូវៃរតលកខណធមក៌នុងខនធ៥ថ អនិចចំ ទុកខំ និង 
អនតត ។ ដូេចនះ េបេយលតមរពះធម៣៌របករេនះ អនកែដល 
យល់ថ រគនែ់តសត បត់មរគូពនយល់នឹងចកធ់លុះនូវបរមតថធម ៌
េនះ មនិរតឹមរតូវេឡយ េរពះខវះបដិបតតិធមែ៌ដលជតួ 



សមថកមមដឋ ន និង វបិសសនកមមដឋ ន 

េដយរពះេតជរពះគុណបណឌិ ត ហុក សវណណ                                               39 

ភវនមយបញញ  ែរបថបញញ េកតពីករភវនជសមថភវន 

និងវបិសសនភវន។ ឯបរយិតតធិម៌ គឺករសិកសឲយយល់រពះ

ធម ៌ ជពិេសសសិកសឲយយល់វធិីរបតិបតតិបនដល់សុតត មយ 
បញញ  គឺ បញញ េកតពីករសត ប ់ និងចនិត មយបញញ  គឺបញញ
េកតពីកររតិះរះិពិចរណ។ សូមកុំយល់រចឡំចំេពះបុគគល
ែដលេទបេផតមរបតិបតតិធមេ៌របៀបនឹងបុគគលែដលមនឧបនិ- 
សសយ័ចស់ថល េហយ គឺេលករគនែ់តបនសត បធ់មេ៌ទសន 
បនសេរមចមគគផលេនះ ហកដូ់ចជរគនែ់តបែនថមេសចកតីៃន
រពះធមប៌៉ុេណណ ះ។ អនករតស់ដឹងឆបេ់នះេហថ ឧគឃដតិញញូ
បុគគល កនុងបណត បុគគលទងំ៤ពួក ចំែណកបុគគល៣ពួកេទៀត 
រតូវពយយមរបតិបតតិយ៉ងខល ងំកល និងយូរអែងវងេទៀតេទប
សេរមចបន។ ករកំណតថ់ ែភនកមនិែមនជរបស់អញ រូប
ែដលបះ៉នឹងែភនកមនិែមនជរបស់អញ ឯចកខុវញិញ ណកម៏និែមន
ជរបស់អញេនះ ជករពិតតមបរមតថធម ៌ គឺរពះអរយិបុគគល
េលកេឃញករពិតដូេចនះ ប៉ុែនតចំេពះមនុសសេយងជបុថុជជន 
ពុំអចកំណតេ់ឃញករពិតដូេចនះេឡយ រតូវែតពយយមរបតិ-
បតតិតមសីលសមធិបញញ  េដមបឲីយេឃញករពិតេនះ។ ដូច 
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បនេពលមកេហយ អនកបេរងៀនអភធិមមមយួរកុមេនះបន
ទទួលសគ ល់សតិបដឋ ន៤ ថជធមដ៌សំ៏ខនប់ំផុត ប៉ុែនតមនិ
បនរបបឲ់យសិសសរបតិបតតិដូចេមតចេឡយ រគនែ់តឲយសត បរ់គូ
ពនយល់ទុកជកររបតិបតតិេហយ។ សំនួរែដលរតូវេដះរសយ 
គឺបរមតថធម៌េនះជសចចធមព៌ិត េហយរពះអរយិបុគគលេឃញ
ករពិតេនះ េតអនករបតិបតតិធមរ៌តូវអនុវតតបេចចកេទសែបបណ 
េដមបេីឃញករពិតេនះដូចរពះអរយិបុគគល។ 
 មនបេចចកេទសរបស់អនកចំេរ នវបិសសនមយួរកុមេទៀត 
មនកមមវធិីឲយសិសសអនុវតតចំនួន១០ៃថងមតង។ បេចចសេទសេនះ 
កំពុងែតលបេីហយមនេធវជេរចនរបេទស។ តមករសេងកត 
បេចចកេទសេនះ ដំបូងឲយចំេរ នអនប គឺកំណតឲ់យដេងហម 
េចញចូលតមរនធរចមុះ បនទ បម់កឲយកំណតេ់វទនេនកនុង 
កយ។ តមរយៈធមេ៌ទសន េរចនពណ៌នអំពីធមែ៌ដលរពះ 
អរហនតបនសេរមច ជជងរបបប់េចចកេទសដល់សិសសសំរប ់
អនុវតតេដមបឲីយេឃញករពិតេនះ។ មនកែនលងខលះេលក 
ឧទហរណ៍មកេរបៀបេធៀបពុំសីុគន នឹងផលូវធម។៌ េចះែតនិយយ 
ថ ឲយចិតតសថិតេនជឧេបកខ ។ តមពិតេដមបឲីយចិតតសថិតេនជ 
ឧេបកខ  លុះរតែតបញញ េកតេឃញេទសកនុងអរមមណ៍ឬកំណត ់
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ចិតតកុំឲយចិតតជបក់នុងអរមមណ៍ែដលនឲំយចិតតេសមនសស ឬេទ- 
មនសស។ រតងប់េចចកេទសមយួែដលរតូវយកមកវភិគ គឺេគ 
ពិនិតយេមលេវទនចបព់ីកបលរហូតមកដល់ចុងេជង។តមពិត 
សតិបដឋ នមន៤ គួរកំណតទ់ងំ៤ គឺកយ េវទន ចិតត និង 
ធមមៈ (ធមម រមមណ៍) ទងំ៤េនះណមយួ េកតេឡងរតូវកំណត ់
ដឹង, េបមនិបនកំណតេ់ទ េមហៈនឹងេកតេឡង េហយអកុ
សលរគបយ៉់ងនឹងេកតេឡងែដរ។ ធមមជតិទងំ៤េនះណ
មយួេកតេឡង េទបកំណត,់ ពុំែមនតមកំណតេ់ទ។ អនិចចំ ពុំ
េទៀង ពុំែមនេពលអនិចចំៗដូេចនះេទ ែតអនិចចំេឃញេដយ
បញញ ។ 

 

����� 
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បេចចកេទសែដលគួរេលកយកមក 
ចេរមនវិបសសន 

 

 តេទេនះ េយងសូមេធវអតថ ធិបបយអំពីបេចចកេទសរបស់ 
វបិសសន ែដលលមមយករបិតបតតិ េដមបឲីយេឃញករពិតរបស់ 
ជីវតិ គឺខនធ៥។ បេចចកេទសេនះ គឺអនុវតតតមសតិបដឋ នទងំ៤ 
។ ជដំបូងសូមរជបថ លះកិេលសយ៉ងេរគតរគត គឺកិ 
េលសយ៉ងរកស់ខល ងំ ដូចជ រគៈ េទសៈ ខល ងំអចសមល ប ់
មនុសសសតវជេដម េដយអំណចសីល។ លះកិេលសយ៉ង 
កណត ល បនដល់នីវរណធមទ៌ងំ៥ គឺកមចឆនទៈ ករនឹងគិត 

េទរកកម, ពយបទៈ ករគំនុំគំគួន, ថនីមទធៈ ចិតតរញួរ 

ឧទធចចកុកកុចចៈ ចិតតរយមយនិងេកត រកហយ, និងវចិកិចិឆ  ករ 
សងសយ័ េដយអំណចសមធិ។ ករលះកិេលសយ៉ងលអិត  
ដូចអនុសយកេិលស ែរបថកិេលសេដករតេំនកនុងចិតតមន

កមនុសយជេដម េដយអំណចបញញ ។ សីលលះអំេពបប
េដយករេវៀរចកមនិេធវ, សមធិលះកិេលសយ៉ងកណត ល 
េដយអំណចករសងកត ់ ដូចេពលសមធិេកតេឡងសងកតនូ់វ

, 
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នីវរណធមទ៌ងំ៥ដូចថមសងកតេ់សម កុំឲយដុះលូតលស់តេទ
េទៀត។ ឯបញញ េកតេឡងលះកិេលសយ៉ងលអិតែដលេដករតំ
កនុងសនត នចិតតរបស់មនុសសសតវ។ បនេសចកតីថ បញញ ជ
បដិេវធធម ៌ ពុំែមនជបញញ េកតេឡងពីករសត បព់ីកររតិះរះិ
ពិចរណេនះេទ គឺជបញញ េកតពីករអបរ់ចំិតតេដយអំណច
វបិសសនភវន។ េពលបញញ ែបបេនះេកតេឡង េឃញេទស
កនុងកិេលសមនរគៈជេដម កិេលសទងំេនះរតូវអស់ឯង 
េរបៀបដូចបុគគលេឃញទឹកមនថន ពំិសមនិផឹក េរពះខល ចពុល
សល ប។់ ដូេចនះ បញញ េកតេឡង រតូវលះកិេលសេដយសវ័យ
របវតតិ ពុំែមនខំលះដូចែផនកសីល និងករសងកតក់ិេលសេដយ
អំណចសមធិេនះេទ មនិដូចរគូបេរងៀនវបិសសនឲយខំអត់
ឲយចិតតជឧេបកខ  ករខំអតរ់ទអំចបនមយួខណៈមយួេពល 
ដូចែផនកសីលអតរ់ទមំនិសមល បម់និលួចេនេពលេនះ ែតអច
សមល បេ់នេពលេរកយេទៀត ចំែណកបញញ េកតេឡងេឃញ
េទសវញិរតូវលះឯង ដូចេឃញទឹកមនថន ពំិស មនិផឹកដូេចនះ
ែដរ។ 
 ចំេពះករចំេរ នវបិសសនេដយេលកយកសតិបដឋ ន៤មក 
កំណតព់ិចរណ ែដលមននិយយកនុងសុតតនតបដិក ែផនករពះ 



សមថកមមដឋ ន និង វបិសសនកមមដឋ ន 

44                                               េដយរពះេតជរពះគុណបណឌិ ត ហុក សវណណ 

សូរតែដលរពះពុទធសំែដងកនុងែដនកុរុ របរពធចំេពះភកិខុទងំ 
ឡយថ មន លភកិខុទងំឡយ ផលូវគឺសតិបដឋ ន៤ ជផលូវមូលែត 
មយួរបរពឹតតេទេដមបេីសចកតីបរសុិទធៃនសតវទងំឡយ េដមប ី
លះបងនូ់វេសចកតីេសកនិងេសចកតីខសកឹខសួល េដមបរីលំតនូ់វ 
ទុកខនិងេទមនសស េដមបបីននូវអរយិមគគរបកបេដយអងគ៨រប 
ករេដមបេីធវឲយជកច់បស់នូវរពះនិពវ ន។ សតបិដឋ ន ែរបថ 

ករដំកល់សម រតីមន៤របករគឺ ១- កយនុបសសនសតបិ 
ដឋ ន ែរបថករដំកល់សម រតីពិចរណេរឿយៗនូវកយេដយ 
លកខណៈ៥យ៉ងគឺ៖ េដយកំណតដ់េងហមេចញចូល, កំណតព់ិ 
ចរណឥរយិបថទងំ៤, ករពិចរណនូវកយេដយអករៈ 
៣២, ករកំណតព់ិចរណនូវរូបរងកយេដយធតុ៤, ពិចរ 
ណនូវអសុភ១០។ ២- េវទននុបសសនសតបិដឋ ន ែរបថ 
ករដំកល់សម រតីពិចរណេរឿយៗនូវេវទនជសុខជទុកខ ែដល 
របរពឹតតេទតមផលូវកយនិងចិតត។ ៣- ចតិត នុបសសនសតបិ 
ដឋ ន ែរបថករដំកល់សម រតីពិចរណេរឿយៗនូវចិតតទងំ៤រប 

េភទ គឺកចវចរចតិត រូបវចរចតិត អរូបវចរចតិត និង 
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េលកុតតរចតិត។ ៤- ធមម នុបសសនសតបិដឋ ន ែរបថ ករ 
ដំកល់សតិពិចរណេរឿយៗនូវធម។៌ ធមក៌នុងទីេនះសំេដយក 
អវីមយួែដលចិតតេតងយកមកជអរមមណ៍(ធមម រមមណ៍) ទងំកុ 
សលទងំអកុសលបនដល់នីវរណធម៌៥, ឧបទនកខនធ៥, 
អយតនៈ១២, េពជឈងគៈ៧, និងអរយិសចច៤។ ករកំណត ់
ពិចរណតមសតិបដឋ ន៤េនះ េដមបឲីយេកតសតិបញញ  េកត 
សមបជញញ ៈ េឃញករេកតរលតរ់បស់សងខ រ ែដលមនិែមនជ 
សតវជបុគគលជតួខលួនេឡយ។ ករកំណតព់ិចរណេនះ េដមប ី
ឲយចូលកនុងលកខណៈអនិចចំ ទុកខំ និងអនតត  ែដលជលកខណៈ 
របស់វបិសសន។ កនុងរពះសូរតេនះបនបញជ កថ់ បុគគលែដល 
ចំេរ ននូវសតិបដឋ នឲយបនមត៉ច់ត ់ អចសេរមចជរពះអរហនត 
ឬជអនគមកីនុងរវង៧ឆន  ំឬ៧ែខ ឬ៧ៃថង េបមនឧបនិសសយ័ 
ពីមុនផសផំង។ 
 តមករអធិបបយអំពីសូរតេនះេឃញថ មនវធិីេរចន 
យ៉ងពិបកកនុងករអនុវតត បនជអនករបជញជតិភូមមយួរពះ 
អងគនម មហសុសីយេដ សេរមចឲយេធវតមសតិបដឋ នទងំ៤ 
េនះែតមតង េដយឲយកំណតនូ់វបតុភពែដលេកតេឡង េយងក ៏
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យល់រសបតមបេចចកេទសដល៏អេនះ ជវធិីរសួលងយកនុងករ 
អនុវតត េហយអចឲយចិតតតងំេនជឧេបកខ  កនុងអរមមណ៍ែដល 
នឲំយចិតតេសមនសសនិងេទមនសស េដយមនិបចត់ងំចិតតថ 
ឲយចិតតជឧេបកខ ដូចវធិីរបស់អនកបេរងៀនវបិសសនដូចបន 
េពលមកេហយ េហយវធិីេនះេយងកធ៏ល បព់ិេសធរចួមកេហយ 
ជវធិីេធវចិតតមនិជបក់នុងអរមមណ៍ែដលនឲំយចិតតេសហមង េធវឲយ 
ចិតតសងប ់ េរពះករមនសតិនិងសមបជញញ ៈ មនសម រតីនិងដឹង 
ខលួនដូចមនពនលឺេឃញសរតូវគឺកិេលសចបស់ររងំមនិឲយចូល 
មកកនុងចិតតបន េបមនិបនកំណតេ់ទ េមហៈភពងងឹតនឹងេកត 
េឡងបិទបងំបញញ មនិឲយេកតេឡង េធវឲយកិេលសតណហ ចូល 
កនុងចិតតបន។ វធិីកំណតត់មសតិបដឋ នទងំ៤េនះ រតូវកំណត ់
ដូចតេទេនះ។ ករពិចរណកយ គឺរគបច់លនកយទងំ 
អស់រតូវកំណតដ់ឹង។ េវទនជសុខជទុកខ ែដលរបរពឹតតេទ 
តមផលូវកយ និងេសមនសសេទមនសស មនិេសមនសសមនិ 
េទសនសស របរពឹតតេទតមផលូវចិតត រតូវកំណតដ់ឹង។ ចិតតមន 
លកខណៈែបបណ នឹកគិតេទរកអរមមណ៍ រតូវកំណតដឹ់ង។ 
ធមមៈ បនដល់អវីែដលចិតតនឹកគិតជបម់កកនុងចិតត រតូវកំណត ់
ដឹង។ រតូវកំណតថ់ កយ េវទន ចិតត និង ធមមៈ រគនែ់តជ 



សមថកមមដឋ ន និង វបិសសនកមមដឋ ន 

េដយរពះេតជរពះគុណបណឌិ ត ហុក សវណណ                                               47 

កយជេវទន ជចិតត ជធមមៈ(អរមមណ៍)ប៉ុេណណ ះ ពុំែមនជ 
សតវ ជបុគគល មនសភពេសះសូនយទេទ។ ករចំេរ នសតិ- 
បដឋ នេនះ អចេធវបនរគបឥ់រយិបថទងំ៤ គឺេដក េដរ ឈរ 
អងគុយ។ ឥរយិបថេដរ អចេដរចរងកមតមដំេណ រធមមត និង 
អចេដរចរងកមយឺតៗ េដយកំណតេ់ឆវងសត ំ តមជំហនែដល 
ឈនេទ។ ករកំណតត់មសតិបដឋ នទងំ៤ គឺ កយ េវទន 
ចិតត និង ធមមៈ(អរមមណ៍)េនះ េដមបឲីយដឹងសងខ រេកតរលត ់ រប-
កបេដយៃរតលកខណ៍ធម ៌ ពុំែមនជតួខលួន តមពិតជតួទុកខជ 
បរណិមទុកខ មនិដូចេយបល់អនកបេរងៀនអភធិមមមយួរកុមេនះ
ថ េបកំណតដូ់េចនះ ហកដូ់ចជទទួលសគ ល់ថខលួនមនខលួន
យ៉ងេនះេឡយ េរពះអរយិសចច៤ មនទុកខសចចជេដម ជ
បកដភព គឺភពរបកដេឡង ឯបរមតថសចចៈថ ែភនកមនិែមន
ខលួន រូបមនិែមនខលួន ែភនកេឃញរូបមនិែមនខលួន េនះជករពិត
តមបរមតថ ប៉ុែនតមនុសសបុថុជជនមនិអចកំណតេ់ឃញដូេចនះ
េឡយ េរពះមនិទនេ់កតវបិសសនជេលកុតតរៈ ដូចរពះអរយិ
បុគគលមនរពះេសតបននបុគគលជេដម បនជឲយកំណតរ់តឹម
ែតបតុភព គឺភពរបកដេឡងៃនកយ េវទន ចិតត និងធមមៈ 
េដមបកុីំឲយចិតតជប។់ េបជចិតតធមមតកំណតែ់ភនកមនិែមនខលួន 
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រូបមនិែមនខលួន ែភនកេឃញរូបមនិែមនខលួនែដលជតួបរមតថធម ៌
ជករពិត ប៉ុែនតអនកកំណតម់និអចេឃញករពិតេនះេឡយ 
េរពះបញញ ែផនកវបិសសនេខសយ។ កលណកំណតច់ិតតកុំឲយ
ជបក់នុងអរមមណ៍ែដលជចំណីៃនតណហ េហយ នីវរណធមទ៌ងំ
៥នឹងសងប ់ េពលេនះរបជញ អចេកតេឡង េឃញភពេកត
រលតរ់បស់សងខ រែដលរបរពឹតតេទកនុងរូបធមន៌ិងនមធម។៌ 
 វធិីហវឹកហត ់ សូមកំណតឲ់យដេងហមេចញចូលរតងរ់បេហង
រចមុះែផនកខងចុងរតងក់ែនលងែដលខយល់បះ៉រតូវ េដយមនិកំ- 
ណតច់លនេពះេប៉ងផតដូចវធិីរបស់ភូមេឡយ។ករកំណត ់
ខយល់ដេងហមេចញចូលេនះេហថ អនបនសសតកិមមដឋ ន។ 
ដេងហមរតូវដកធមមត មនិរតូវរបឹងដកឬដកតិចៗេដមបកំណត ់
េឡយ។ កនុងេពលកំពុងកំណតដ់េងហមេចញចូលេនះ េបមន 
េហតុករណ៍ណមយួបនេកតេឡងេដយចលនរងកយករ
ដូរផល ស់របស់េវទន របស់ចិតត របស់ធមមៈ(អរមមណ៍) រតូវ
បញឈបក់រកំណតខ់យល់ដេងហមេចញចូល យកសតិមកកំណត់
រតងប់តុភូតែដលេកតេឡង រចួេហយរតូវកំណតខ់យល់ដេងហម
េចញចូលដូចេដមវញិ។ បនេសចកតីថ យកខយល់ដេងហមេចញ
ចូលជេគល េហយេបមនបតុភូតណមយួេកតេឡង រតូវ
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យកសតិេទកំណត ់ េទបរតឡបម់កេគលេដមវញិ គឺខយល់
ដេងហមេចញចូលរតងរ់នធចុងរចមុះ។ ករកំណតេ់នះមន
លកខណៈទូលយេកត បយកសតិបដឋ នទងំ៤ែតមតង េបេហតុ
ករណ៍ណមយួេកតេឡងែដលេផសងពីវធិីរបស់រគូបេរងៀន
វបិសសន១០ៃថង ែដលឲយសិសសកំណតែ់តេវទនជេគល
ប៉ុេណណ ះ។ ឯករកំណតេ់នះេសតេទៀត ពុំែមនតមដនេដមបី
កំណតេ់ឡយ គឺរតូវកំណតេ់នេពលែដលបតុភូតណេកត
េឡងដឹងដល់ចិតត ែដលខុសគន ពីរគូបេរងៀន១០ៃថងែដលឲយ
ពិនិតយេមលេវទនពីកបលដល់ចុងេជង េធវដូេចនះនឲំយចិតតជប់
កនុងេវទន េហយបនែតេវទនមយួ មនិបនរកេសបយក
សតិបដឋ នទងំ៤។ ករកំណតដ់េងហមេចញចូលនិងកំណត់
េហតុករណ៍ណមយួេនះ គឺអងគុយកំណតក់ប៏ន េដកកំណត់
កប៏ន ឈរកំណតក់ប៏ន ប៉ុែនតេគេរចនកំណតេ់ពលអងគុយ ឯ
េដរមនិអចកំណតប់នេឡយ រតូវកំណតក់រេបះេជងេឆវងសត ំ
វញិ។ ករកំណតេ់នះជកររលំតទុ់កខ េរពះករជបច់ិតតអវីមយួ 
ជតណហ ជេហតុនឲំយមនទុកខ ឯចិតតសងបនូ់វកិេលសតណហ នំ
ឲយបនសុខ េដយពុទធភសិតថ នតថ ិ សនតិ បរ ំ សុខ ំ ែរបថ 
េសចកតីសុខដៃទេបរបសចកករសងបម់និមនេឡយ។ បន
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េសចកតីថ ករសងបេ់នះេហយជេសចកតីសុខ។ វបិសសនែបប 
េនះេធវេនទីណកែនលងណកប៏ន េដយរគនែ់តបណតុ ះឲយ
មនសតិនិងសមបជញញ ៈរគបរ់គន ់ េហយមនិមនេរគះថន កអ់វី
េឡយ េរពះរបតិបតតិមនេរគះថន កេ់ដយសរចិតតជបន់ឹងអវី
មយួ។ សូមតងំចិតតកំណតដូ់ចជនយឆម ទំវ រ។ េបមនិបន
សេរមចមគគផលកនុងបចចុបបននេទ កគ៏ងម់នសនតិភពផលូវចិតតេហយ
ជួយ សរមួលផលូវកយឲយមនសុខភពលអផង។ 
 ដូចបនេពលមកេហយ វបិសសន ែរបថករេឃញចបស់
នូវៃរតលកខណធមក៌នុងខនធ៥ េដយមនពកយវគិគហៈថ វវិធិ-
កេរន អនិចច ទវិេសន បសសតតី ិ វបិសសន ែរបថ បញញ
ពិចរណេឃញចបស់នូវខនធ៥ េដយអករៈេផសងៗមនភព
មនិេទៀងជេដម េហថវបិសសន។ មយួេទៀតថ វេិសេសន 
បសសតតី ិ វបិសសន ែរបថ បញញ េឃញពិេសស េហថ 

វបិសសន។ អវីែដលេហថខលួន? រពះពុទធបនែចកនូវករកតសំ់
គល់របស់មនុសសសតវថ ខលួនេនះគម នអវីេរកពីខនធ៥េឡយ។ 
ខនធ៥េនះគឺ រូប េវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ។ េបែចក

ឲយខលីខនធ៥េនះ ែចកជ រូបធម៌ និង នមធម៌។ រូបខនធចតជ់
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រូបធម ៌ឯេវទនខនធ សញញ ខនធ សងខ រខនធ និងវញិញ ណខនធទងំ៤
េនះចតជ់នមធម។៌ ដូេចនះកនុងអតថបទធម ៌ េបនិយយថ
រូបធម ៌និងនមធម ៌គឺសំេដយកខនធ៥េនះឯង។ ខនធ៤ខងចុង
េនះបនជចតជ់នមធម ៌ េរពះមនេឈម ះែតគម នរូប។ េន
កនុងគរិមីននទសូរត រពះពុទធបនសួររពះអននទជរបសន ថ 

មន លអននទ ខនធ៥េទៀងឬមនិេទៀង បពិរតរពះអងគដច៏ំេរ នខនធ
៥មនិេទៀងេទ ចុះរបស់ណមនិេទៀង របស់េនះជសុខឬជ
ទុកខ បពិរតរពះអងគដច៏ំេរ ន របស់ណមនិេទៀង របស់េនះជទុកខ 
ចុះរបស់ណមនិេទៀងជទុកខ េតគួរសំគល់ថជរបស់ខលួន 
េតរតឹមរតូវឬេទ សូមទនេមតត េរបស របស់ណមនិេទៀងជ
ទុកខ ពុំគួរសំគល់ថជខលួនេឡយ របស់េនះជអនតត  មនិែមន
ខលួនេឡយ។តមសំនួរនិងចេមលយរបស់រពះពុទធជមយួរពះអននទ
េនះបញជ កថ់ ខនធ៥េនះមនលកខណៈបីយ៉ងគឺ អនិចច ំ ទុកខ ំ
និងអនតត ។ ដូេចនះ អនកចំេរ នវបិសសនរតូវមនវធិីអនុវតតែបប
ណេដមបឲីយេឃញករពិតេនះ។ េបរគនែ់តសត បរ់ពះសងឃ
េទសនឬេមលេសៀវេភអំពីៃរតលកខណធមេ៌នះ កម៏និអច
េឃញៃរតលកខណធមេ៌នះែដរ។ មយួេទៀត េបយកពកយៃរត 
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លកខណធមម៌កទេនទញដែដលៗថ អនិចចំ ទុកខំ អនតត  កម៏និ
អចេឃញៃរតលកខណធមដូ៌ចគន ។ មនរគូបេរងៀនអភធិមម
មយួរកុមយល់ថ េបកំណតត់មសតិបដឋ នដូចែភនកេឃញរូប
រតេចៀកឮសេមលងជេដម ហកដូ់ចជទទួលសគ ល់ថមនខលួន
េរពះអករៈទងំេនះជបរមតថធម។៌ តមពិត េគពុំអចកំណត់
ឲយេទជបរមតថដូេចនះបនេទ េរពះករេឃញជបរមតថធម ៌ ជ
បញញ របស់រពះអរយិបុគគលែដលេលកេឃញករពិតេនះ។ េគ
អចកំណតប់នែតភពរបកដេឡងៃនអករៈទងំេនះ េរពះ
ករកំណតេ់ដយសតិសមបជញញ ៈកនុងអរមមណ៍ែដលេកតេឡង
នមំនិឲយចិតតជបក់នុងេលភៈ ឬកនុងេទសៈែតជចិតតឧេបកខ ។ 
កលណចិតតជឧេបកខ  ជចិតតបរសុិទធ អចផុសបញញ េកតេឡង
េពលេនះ េបមនឧបនិសសយ័អចេឃញបរមតថធមេ៌ពលេនះ
ែតមតង។ តមវជិជ ផលូវេលកែផនកគីមវីទិយ េគអចឆលុះេមលេឃញ
នូវរបស់លអិតែដលេមលនឹងែភនកធមមតមនិេឃញ េគេរបរបដប់
សំរបឆ់លុះ េហថ អតិសុខុមទសសន ៍ ប៉ុែនតអនករបតិបតតិធមវ៌ញិ 
អចេមលេឃញនូវបរមតថធមេ៌ដយផលូវវបិសសន។ 
    េនេពលេនះ សូមេរៀបរបអ់ំពីសតិកំណតខ់យល់ដេងហមេចញ
ចូលកនុងឥរយិបថទងំ៤ និងអយតនៈទងំ៦។ េនកនុង
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គរិមីននទសូរត េលកឲយកំណតខ់យល់រតងចុ់ងរចមុះ ចូលឲយ
កំណតថ់ចូល េចញឲយកំណតថ់េចញ។ ខយល់េចញចូលឲយ
របរពឹតតេទជធមមត រគនែ់តកំណតដ់ឹងប៉ុេណណ ះ សូមកុំរបឹង
ដកឬដកតិចៗេដមបកីំណតេ់ឡយ។ ករមនសតិកំណតដ់ឹង
ដូេចនះេដមបេធវឲយចិតតនឹង ែដលអចឲយនីវរណធមទ៌ងំ៥មន
កមចឆនទៈជេដមសងប ់ េហយេឃញករេកតរលតរ់បស់សងខ រ
តមរយៈដេងហមេចញចូល។ ឥរយិបថ េដក េដរ ឈរ អងគុយ។ 
ឥរយិបថេដរ រតូវតំកល់សតិទុកេននឹងចុងេជង េបេជងសត ំ
ឈនេដរ រតូវផចងស់តិសំឡឹងរតងចុ់ងេជងសត ំេនះ េហយក ំ
ណតថ់សត ំឈន េបេជងេឆវងឈនេដរ រតូវផចងស់តិសំឡឹង
រតងចុ់ងេជងេឆវងេនះ េហយកំណតថ់េឆវងឈន។ ឥរយិបថ
ឈរ រតូវតំកល់សតិទុករតងរូ់បឈរេនះរចួកំណតថ់ឈរ។ 
ឥរយិបថអងគុយ រតូវកំណតស់តិទុករតងរូ់បអងគុយេនះ រចួកំ
ណតថ់អងគុយ។ ឥរយិបថេដករតូវតំកល់សតិទុកេននឹងរូប
េដកេនះ រចួកំណតថ់េដក។ លកខណៈែដលផចងស់តិកំណត់
សំគល់ឥរយិបថទងំ៤ រពមទងំបរកិមមឬកំណតេ់ទតមឥរ-ិ
យបថដូេចនះ ជមូលេហតុនឲំយចំេរ នរបជញ សម រតី េដមបឲីយបំ 
ែបរទឹកចិតតឲយឃល តចកតណហ ទិដឋិបនតិចមតងៗ។ ចំែណកករកំ
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ណតេ់ពលែដលអយតនៈខងកនុងនិងខងេរកបះ៉គន  រតូវកំ
ណតដូ់ចតេទេនះ។ រូបបះ៉នឹងែភនក រតងផ់ចងស់តិទុកេននឹង
ែកវែភនក រចួកំណតថ់េឃញរូប។ សំេឡងមកបះ៉នឹងរតេចៀក 
រតូវផចងស់តិទុកនឹងរតេចៀក រចួកំណតថ់ឮសេមលង។ កលិនមកបះ៉
នឹងរចមុះ រតូវផចងស់តិទុកនឹងរចមុះ រចួកំណតថ់ធុំកលិន។ រស
មកបះ៉នឹងអណត ត រតូវផចងស់តិទុកនឹងអណត ត រចួកំណតថ់
ដឹងរសជតិ។ េផដឋពវៈ មកបះ៉នឹងកយ រតូវផចងស់តិទុកនឹង
កយ រចួកំណតថ់ បះ៉ពល់រតូវ។ ធមម (ធមម រមមណ៍)មកបះ៉នឹង
មេន រតូវផចងស់តិទុកនឹងមេន រចួកំណតថ់ដឹងអរមមណ៍
(អរមមណ៍ែបបណកេ៏ដយ)។ ករកំណតដូ់េចនះ េដមបឲីយដឹង
ករែរបរបួលៃនរូបធមនិ៌ងនមធមែ៌ដលជលកខណៈរបស់ៃរត
លកខណធម។៌ 
 េពលកំពុងកំណតដ់េងហមេចញចូលតមរចមុះ េបមនេហតុ
ករណ៍ណេកតេឡង ដូចេវទនជសុខជទុកខរបរពឹតតេទតម
ផលូវកយឬផលូវចិតត រតូវងកេទកំណតេ់វទនេនះ។ េបចិតតនឹក
គិតែបបណមយួ ករ៏តូវងកេទកំណតនូ់វអករៈចិតតេនះដូច
គន ។ េនកនុងគមពរីវសុិទធមិគគែផនកសមធនិិេទទស រតងអ់ន
បនសសត ិ ករកំណតដ់េងហមេចញចូលជតួសមថៈ ប៉ុែនតេន
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កនុងសតិបដឋ នរតងក់យនុបសសនសតបិដឋ នជតួវបិសសន 
េរពះខយល់ដេងហមេចញចូលជកយសងខ រ។ ករកំណតខ់យល់ 
ដេងហមេចញចូលកតី ករកំណតត់មឥរយិបថទងំ៤កតី ករកំ
ណតត់មអយតនៈទងំ៦ មនករេឃញរូបនិងឮសេមលងកតី 
េដមបរីលំតេ់លភៈ េទសៈ េមហៈ េរពះេបមនិមនសតិកំ
ណតេ់ទ អកុសលមូលទងំ៣េនះណមយួអចេកតេឡង។ 
កលណបនកំណតច់ិតតរែមងសងប ់ ែដលជគុណជតិឈន
េទរកករដឹងចបស់នូវសងខ រ ករេកតរលតរ់បស់សងខ រមន
ខនធ៥ជេដម ែដលជៃរតលកខណធម។៌ េតអវីជដួងែកវកំេណ ត
របស់មនុសសសតវ? ដួងែកវរបស់មនុសសសតវ គឺៃរតលកខណធម ៌
អនិចចំ ទុកខំ អនតត េនះឯង។ េបមនុសសសតវេឃញចបស់នូវៃរត
លកខណ៍ ពួកេគនឹងរចួចកទុកខ េរពះេបេឃញៃរតលកខណធម ៌
សតវេលកនឹងសគ ល់ទុកខចបស់ គឺករេកតេឡងៃនខនធ៥ជតួ
ទុកខ។ កនុងធម៌អរធនរពះធមមកឋកិសំែដងធម៌េទសនថ ៃរត
េលកេគកៃរតលកខណ៍ សងសរចរកវលិមិនដល ់ អវជិជ កឫស
គល ់ជបចច័យៃនសងខ រ។ ផឹកអរមឹតជតិ រសនិពវ នតមធមមត។ 
ផឹកអរមឹតជតិ គឺរបតិបតតិតមមគគរបកបេដយអងគ៨ បន
សេរមចផល គឺរពះនិពវ នជកររលំត់ទុកខ ជធម៌មិនសល ប់។ 
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កររបតិបតតិតមអគគទងំ៨ គឺករដំកល់សតិកំណត់តមសតិ-
បដឋ នទងំ៤ដូចេពលមកេហយី។ សប៊ូសំរប់ដុសសំអតរូប
កយ ចំែណកសតិបដឋ ន៤សំរប់សំអតផលូវចិតត េធវីចិតតឲយបរសុិទធ 
េទីបបញញ េកីតេឡងី េឃញីអរយិសចច៤ ជធម៌រលំត់ទុកខ។ 
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អំពីជវ័នែផនកវបិសសន 
 

 សូមពនយល់អំពីជវន័ែដលទកទ់ងេទេលករេកតេឡងៃន

វបិសសន។ ជវន័  មនពីរយ៉ង គឺជវន័ែដលេកតេឡងអំពីករ
ចំេរ នអបបនឈន និងជវន័ែដលេកតេឡងអំពីករចំេរ នវបិសស
ន។ ជវន័ គឺជដំេណ រចិតតែដលរបរពឹតតេទកនុងឈននិងកនុង 

វបិសសនែផនកេលកុតតរជន។ អបបនជវន័មន៥ ឯេលកុតតរ 

ជវន័មន៦។ អបបនជវន័មន៥គឺ បរកិមមជវន័ ឧបចរជវន័ 
អនុេលមជវន័ េគរតភូជវន័ និងអបបនជវន័។ ចំែណក

េលកុតតរជវន័មន៦គឺ បរកិមមជវន័ ឧបចរជវន័ អនុេលម- 
ជវន័ េគរតភូជវន័ មគគជវន័ និងផលជវន័។ អបបនជវន័ 
គឺទឹកចិតតអនកចំេរ នសមថកមមដឋ ន យកកមមដឋ នណមយួជអរ
មមណ៍មនកសិណ១០ជេដម ែដលគួរដល់អបបនចិតត គឺចិតត
តងំេនស៊បក់នុងអរមមណ៍តមដំេណ រចិតតែដលរបរពឹតតេទេន
កនុងកមមដឋ នតងំពីបរកិមមជវន័ គឺករកំណតក់នុងកមមដឋ នរហូត
អបបនជវន័ែដលជចិតតតងំស៊ប។់ ចំែណកេលកុតតរជវន័វញិ
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មនជវន័៦ គឺបរកិមមជវន័ ចិតតេលករូបធម ៌និងនមធម(៌ខនធ៥)

េឡងកនៃ់រតលកខណធម,៌ ឧបចរជវន័ ពិចរណរកករពិត, 

អនុេលមជវន័ េឃញករពិតថ ខនធ៥ពិតជអនិចចំ ទុកខំ 

អនតត ពិតែមន, េគរតភូជវន័ េឃញចបស់នូវរពះនិពវ ន, មគគ- 
ជវន័ បនសេរមចអរយិមគគថន កណ់មយួ មនេសតបតតិមគគ 

ជេដម, ផលជវន័ បនសេរមចអរយិផលថន កណ់មយួ មន 
េសតបតតិផលជេដម។ េនះជដំេណ រចិតតរបរពឹតតេទកនុងវបិ-
សសន េបឧបនិសសយ័មនដល់ថន កអ់រយិបុគគលថន កណ់មយួ។ 
ករកំណតដ់ឹង កយ េវទន ចិតត និងធមមៈ(អរមមណ៍) េដមបឲីយ
េឃញចបស់ថ កយ េវទន ចិតត និងធមមៈេនះ របរពឹតតេទជ 
អនិចចំ ទុកខំ និងអនតត  ពិតែមន។ 

 

����� 
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វិសទុធិ៧របករ 
 

 េដមបយីល់អំពីវបិសសនកនែ់តចបស់លស់េឡង អំពីករ
របរពឹតតេទៃនភពបរសុិទធៃនសីលៃនសមធិនិងៃនបញញ  រតូវ
សិកសពិចរណនូវវសុិទធិ៧របករ ែដលរពះអរយិបុគគលទងំ៤
ពួកែតងែតរបរពឹតតេទតមដំេណ រវសុិទធិ៧របករេនះ។ 
 វសុិទធិ៧របករេនះគឺ៖ 
 ១. សលីវសុិទធ ិបរសុិទធសលី គឺភពបរសុិទធៃនសីលរបស់ 
បពវជិតនិងសីលរបស់រគហសត។ សីលវសុិទធិេនះជែផនកសីល។ 
 ២. ចតិតវសុិទធ ិបរសុិទធចតិត បនដល់ចិតតែដលរបកបេដយ 
ឧបចរសមធិ និងអបបនសមធិ និងសមបតតិ៨(រូបជឈន៤ 
និងអរូបជឈន៤)។ ចិតតវសុិទធិេនះជែផនកសមធិ។ 
 ចំែណកវសុិទធិ៥របករេទៀតជែផនកបញញ ។ 
 ៣. ទដិឋវិសុិទធ ិ បរសុិទធេដយទដិឋ ិ គឺរពះេយគវចរ អនក
ចំេរ នវបិសសនេឃញនូវរូបនិងនមជកច់បស់េដយធតុ
អយតនៈ ខនធ េហយលះបងនូ់វសកក យទិដឋិ ែដលយល់ថជ
កយរបស់ខលួន។ 
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 ៤. កងខ វតិរណវសុិទធ ិ ែរបថេសចកតីបរសុិទធេដយឆលងផុត 
នូវេសចកតីសងសយ័។ បនេសចកតីថ រពះេយគវចរពិចរណ
ធមយ៌ល់យ៉ងចបស់នូវេហតុបចចយ័របស់រូបធមនិ៌ងនមធម ៌
បនដល់អវជិជ  តណហ  ឧបទន និងកមម របអ់ហរមយួបញចូ ល 
ផងរតូវជ៥។ 
 ៥. មគគ មគគញញ ណទសសនវសុិទធ ិ ែរបថ េសចកតីបរសុិទធ 
េដយញណនិងទសសនៈេដយយល់ថ សភវៈេនះជមគគ
សភវៈេនះមនិែមនជមគគ។ េសចកតីថ បុគគលែដលចំេរ នវបិសស 
នេទតមដំេណ ររបស់វបិសសន កប៏ញញ េកតេឡងេឃញៃរត
លកខណធម ៌ េកតបសសទធកិរសងបផ់លូវចិតតជេដម កេ៏រតកអរ
នឹងបញញ របស់ខលួនែដលេឃញេនះ ករេរតកអរេនះ េលក
ចតទុ់កជវបិសសនូបកេិលស គឺករេសហមងរបស់វបិសសន។ 
េបលះេចញ គឺេលកបញញ េនះេឡងកនស់មញញ  គឺអនិចចំ ទុកខ ំ
អនតត មតងេទៀត េទបឆលងដល់េលកុតតរចតិត។ បនេសចកតីថ 

ករជបច់ិតតនឹងបញញ របស់ខលួនជតួឆនទរគជវបិសសនូបកិ- 
េលស មនិែមនជមគគេទ េបលះបងក់រេរតកអរេទបជមគគ។ 
វបិសសនូបកិេលសមន១០យ៉ងគឺ ឱភេស ពនលឺេកតេឡង, 
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ញណ របជញ េកតេឡង, បតី ិ ករែឆអតកយែឆអតចិតត, 

បសសទធ ិ េសចកតីសងប,់ សុខ ំ េសចកតីសុខផលូវចិតត, អធេិមេកខ  
ជំេនឿស៊ប,់ បគគ េហ េសចកតីពយយមដម៏,ំ ឧបដឋ នំ 

សតិដំកល់ស៊ប,់ ឧេបកខ  ចិតតតងំេនជកណត លកនុងសងខ រ, 

និកនតិ េសចកតីេរតកអរកនុងវបិសសន។ េសចកតីេរតកអរខងចុង
េនះេហយជេរគះថន កដ់ល់វបិសសន មនិែមនជមគគេឡយ 
ជេលកិយចិតត រតូវលះេចញេទបជេលកុតតរចិតត។ 
 ៦. បដបិទញណទសសនវសុិទធ ិ ែរបថ េសចកតីបរសុិទធ

េដយញណនិងទសសន គឺរបតិបតតិរតឹមរតូវតមបដបិទ បន

ដល់ករេកតេឡងៃនវបិសសនញណ៩។ បនេសចកតីថ 
េពលែដលឆលងផុតពីវបិសសនូបកិេលសេហយ វបិសសនញណ
ទងំ៩កេ៏កតេឡង។ វបិសសនញណកនុង៩េនះ គឺជដំេណ រ
ចិតតែដលេកតេឡងបនទ បព់ីេឃញថ រូបធមន៌ិងនមធម ៌គឺខនធ៥
េនះជតួទុកខ ពុំែមនជរបស់ខលួន។ វបិសសនញណទងំ៩េនះ
គឺ ឧទយពវយញញ ណ របជញ េឃញករេកតរលតរ់បស់សងខ រ

(ខនធ៥), ភងគញណ របជញ េឃញខនធ៥េចះែតរលតេ់ទ, 
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ភយញណ របជញ េឃញខនធ៥គួរខល ច, អទនីវញណ 

របជញ េឃញេទសកនុងខនធ៥, និពវិទញណ របជញ េឃញខនធ

៥គួរេនឿយណយ, មុញចិ តុកមយតញណ របជញ េកតេឡង

ចងេ់ដះខលួនឲយេចញផុតពីខនធ៥, បដសិងខ ញណ របជញ

ពិចរណរកផលូវេចញពីខនធ៥, សងខ រូេបកខ ញណ រពេងយ

កេនតយកនុងសងខ រ, អនុេលមញណ បញញ ែដលអនុេលម
តមវបិសសនញណ៨ខងេដម។ បដិបទញណទសសនវសុិទធិ
េនះចតជ់មគគសចច។ វបិសសនទងំ៩េនះ គឺជដំេណ រចិតត
បនទ បព់ីេឃញេទសកនុងខនធ៥ ពុំែមនយកវបិសសនញណមក
សូរតឲយសេរមចមគគផលេទ។ 
 ៧. ញណទសសនវសុិទធ ិ ែរបថ េសចកតីបរសុិទធេដយ 
ញណនិងទសសនៈ គឺអនកចំេរ នវបិសសនបនសេរមចជអរយិ
បុគគលថន កណ់មយួ គឺដឹងខលួនឯងេដយរពះអរយិបុគគល៣ពួក
ខងេដម គឺរពះេសត រពះសកិទគម ី និងរពះអនគម ី
មនករពិចរណេដយបចចេវកខណញណរបំៗ ដូចគន គឺ មគគ ំ
បចចេវកខត ិ ពិចរណនូវមគគែដលខលួនបនជេសតបតតមិគគ 
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ជសកទិគមមីគគ ឬជអនគមមីគគ។ ផល ំ បចចេវកខត ិ

ពិចរណនូវផលែដលខលួនបនជេសតបតតផិល ជសក-ិ 
ទគមផិល ជអនគមផីល។ បហីនកេិលស ំបចចេវកខត ិ

ពិចរណនូវកិេលសែដលលះបង។់ អវេសដឋកេិលស ំ បចច-
េវកខត ិ ពិចរណនូវកិេលសែដលេសសសល់។ និពវ នំ 
បចចេវកខត ិពិចរណនូវរពះនិពវ ន។ ចំែណករពះអរហនតពិចរ-

ណបចចេវកខណញណែត៤េទ េរពះេលកមនិមនកិេលស

េសសសល់។ រតងេ់នះជសនទិដឋេិក គឺដឹងពិតេឃញពិត
េដយខលួនឯង ពុំែមនដឹងេដយអនកដៃទ មនរគូអនកបេរងៀនជ
េដមរបបេ់ទ ។ 
 

����� 
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សមថវិបសសនេដមបនីិពវ ន 
 

 ដូចបនេពលមកេហយ ករពនយល់អំពីរេបៀបរបតិបតតិ
តមសីលសមធិបញញ  ឬទនសីលភវន ជេគលេដធំបំផុត
របស់រពះពុទធសសន គឺេដមបសីេរមចរពះនិពវ ន។ អវីជរពះ
និពវ ន េហយរពះនិពវ នបនសុខែបបណ បនជរពះពុទធែណ
នមំនុសសឲយសេរមចរពះនិពវ ន។ តមរពះពុទធដីកនិងអដឋកថ 
បញជ កថ់ រពះនិពវ នជកររលំតទុ់កខជសុខពិតរបដក។ ពកយ
ថនិពវ ន ែរបថ កររលតត់ណហ ែដលជេហតុនឲំយមនទុកខ។ 

េនកនុងអរសិចច៤ េលកមនិេរបពកយនិពវ នេទ គឺេលកេរប

ពកយនិេរធ ែរបថកររលតទុ់កខ។ បញហ រពះនិពវ នជបញហ
រជលេរជ េហយមនភពអថក៌ំបងំផង ែដលអនកសិកស
រសវរជវពុំងយយល់បនេដយងយេឡយ េរពះរពះនិពវ ន
េចញផុតពីសងខតធម៌។ សងខតធម៌ គឺអវីទងំអស់ទងំមនវ ិ
ញញ ណទងំឥតវញិញ ណ េកតេឡងពីេហតុបចចយ័ េរគឿងផសំ
ែដលេហថ សងខ រ។ ចំែណករពះនិពវ នជអសងខតធម ៌េចញ
ផុតពីេហតុបចចយ័ជេរគឿងផស ំ ពុំអចឲយវទិយសរសតខងសមភ រៈ
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ឆលុះេមលេឃញេឡយ ែតេគអចសេរមចនិងយល់ចបស់បន
េដយផលូវវបិសសន។ េដមបយីល់រពះនិពវ ន េលកឲយេមេរៀនសំ
របព់ិចរណថ េតេសចកតីទុកខេកតេឡងពីអវី? េសចកតីទុកខេកត 
ពីតណហ , េតអវីជតួទុកខ? ករេកតេឡងៃនខនធ៥ជតួទុកខ េរពះ
កលណមនខនធ៥ ែតងមនជរ ពយធិ មរណៈជបនតេទ
េទៀត។ ដូេចនះកនុងអរយិសចច៤ រពះអងគរកេឃញេហយថ ខនធ៥
ជតួទុកខ។ កលណេឃញទុកខចបស់ េគនឹងេឃញនិងយល់
តៃមលរបស់រពះនិពវ នកច៏បស់ែដរ។ ករសិកសឲយយល់តមពកយ
េរបៀនរបេដ េគពុំអចយល់រពះនិពវ នបនចបស់លស់េឡយ 
ប៉ុែនតេគអចយល់ចបស់តមកររបតិបតតិតមសីលសមធិបញញ  
ជមជឈិម បដបិទ ែដលរពះអងគរកេឃញ។ ករចកឆ់លុះនូវ

រពះនិពវ ន បលីថ បដេិវធធម៌។ សសនដៃទ េគយល់ថ 
សថ នសួគន៌ិងសថ នរពហមជេសចកតីសុខរបស់ពួកេគ ប៉ុែនតរពះ
ពុទធសំែដងថ សថ នសួគក៌តី សថ នរពហមកតី សថិតេនកនុងភពបីរប
កបេដយអនិចចំ ទុកខំ អនតត  ចំែណករពះនិពវ នេទបេចញផុតពី
បរណិមទុកខេនះ។ េសចកតីទុកខពិតជមន(ទុកខសចច) ចំែណក
កររលំត់ទុកខពិតជមន(និេរធសចច)។ អំពីអមសិសុខែដលែរបថ 
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សុខដូចជនុយបេញឆ ត សំេដយកសុខកនុងភពបី គឺកមភព 

រូបភព និងអរូបភព ដូចជសុខកនុងកមគុណ៥ េពលេឃញ
រូបឮសេមលង កជ៏បច់ិតតរសឡញ់ចូលចិតតបនមយួខណៈមយួ
េពល ករ៏លតេ់ទវញិ អណត តបះ៉រសជតិអហរបនឆង ញ់ពិ
សររតងអ់ណត ត លុះេលបកនលងបំពងក់ចូលេទកនុងរកពះ ករ
ឆង ញ់ពិសរេនះកប៏តេ់ទ។ ចំែណកនិរមសិសុខ ជសុខ

របសចកអមសិដូចេពលមកេនះ ជសុខរបស់រពះនិពវ ន
ែដលមនិទកទ់ងនឹងេហតុបចចយ័របស់សងខ រ ជសុខពិតរប
កដ។ រពះនិពវ ន ជឯកនតសុខ ែរបថ សុខែតមយ៉ង មនិែរប
មកទុកខវញិ ដូចអមសិសុខេឡយ។ រពះនិពវ នជបរមសុខ ជ
សុខដៃ៏រកែលង គម នគូេរបៀប។ េលកបញជ កថ់ រពះនិពវ ន
េនសល់ផលញញ ណ មនធមម យតនៈជេរគឿងរទ។ េតផល
ញញ ណជអវី? ធមម យតនៈជអវី? ផលញញ ណ ែរបថ 
ញណជផល ជតួគំនិតបញញ  ែដលេឃញករពិតថ រគប់
សងខ រទងំអស់ែតងែតរបរពឹតតេទជអនិចចំ ទុកខំ និងអនតត ។ ចំ
ែណកធមម យតនៈ គឺជតួសងខ រទងំអស់ែតងែតរបរពឹតតេទ
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ជអនិចចំ ទុកខំ និងអនតត  ជេរគឿងរទនូវផលញញ ណ ែដលេឃញ
ករពិតេនះ។ 
   អំពីជីវតិរបស់រពះអរហនតកនុងបចចុបបនន េលកេរបរបស់បចចយ័
៤ដូចមនុសសបុថុជជនែដរ ែបលកគន ែតរតងរ់ពះទយ័េលកមនិជប ់
ជំពក។់ េលកមនរពះទយ័សងប ់មនិមនទុកខតមផលូវចិតតេឡយ 
ប៉ុែនតេសចកតីទុកខតមផលូវកយ េលកេនទទួល ប៉ុែនតមនិេធវឲយរពះ
ទយ័េលកញបញ័់រេដយេទមនសសេឡយ។ 
 តមនយ័ដូចេពលមកេនះបញជ កថ់ សងខ រទងំអស់ជ
អនតត  កនុងនយ័ថ េកតេឡងេហយវនិសេទវញិជធមមត 
ប៉ុែនតរតូវែថរកសរូបកយែដលជអនតត េនះ េដយបរេិភគចំ
េណ អហរ េរបរបស់សំេលៀកបំពក ់ សថិតេនកនុងទីលំេន 
េរបថន ែំកេរគ េរពះខនធ៥ជតួទុកខេនះ ជបរេិញញ យយកចិច 
គឺគបបកីំណតដ់ឹងថជទុកខ មនិរតូវលះបងរ់ងកយេទ ធមមជតិ
ែដលរតូវលះបង ់ គឺតណហ ជេហតុនឲំយេកតខនធ៥វញិេទ។ 
យ៉ងណមញិ ពុទធសសនិកជនែខមរែដលេគរពរពះពុទធសស
ន បនសិកសបរមតថធម៌ េហយចំេរ នវបិសសនដល់ករមតឹណ
កេ៏ដយ រតូវែតរកសរូបរងឲយមនសុខភពលអ ែថរកសបូណ៌
ភពទឹកដីែខមរ ែថរកសអធិបេតយយជតិែខមរ ែថរកសឯករជយែខមរ 
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ែថរកសសិទធិជមនុសសជតិឲយបនគងវ់ង។់ ករសិកសនិងរបតិ
បតតិធមជ៌នខ់ពស់ ែបរជមនិសូវរវរីវល់នឹងបញហ សងគម ជគំនិត
យល់ខុសកនុងរពះធម ៌េរពះអវី? េរពះថ ករសិកសនិងរបតិបតតិ
ធមវ៌ទកទ់ងនឹងសិទធិេសរភីពទកទ់ងនឹងកមមសិទធិទឹកដីែដល
អចសងកុ់ដិ សល សំរបរ់ស់េនេរៀនសូរតចំេរ នធម ៌ ជ
ពិេសសទឹកដីរបស់ែខមរ រតូវែតរមួគន ែថរកសកុំឲយបរេទសរេំលភ
យកបនតេទេទៀត។ 
    សពវៃថងេនះ វបិសសនរបស់រពះពុទធសសនបនរតូវរបេទស
េលកខងលិច ដូចជរបជជនសហរដឋអេមរកិ បរងំ 
កណដ អូរសត លី អងេ់គលស អលលឺមង៉ជ់េដម បនេលកយក
មកអនុវតតតម។ ភគេរចនៃនអនករបតិបតតិ េរចនជបញញ វន័តអនក
េចះដឹង ដូចជសរសត ចរយ េមធវ ី អនករដឋករជេដម េដយ
ពួកេនះបនសិកសរសវរជវរពះពុទធសសន ជពិេសសែផនក
វបិសសនេនះ េហយបនអនុវតតជមយួគន ផង េរពះបចចុបបនន
េនះសមបូណ៌កបួនចបបរ់ពះពុទធសសនសរេសរជភសអង-់
េគលស។ មនជនបរេទសខលះេទសិកសរពះពុទធសសនេនរប
េទសរសីលងក  ភូម និងរបេទសៃថជេដម មនអនកខលះមន
សទធ ខល ងំចូលបសួែថមេទៀត។ េទអនគត េនរបេទសកមពុជ 
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េបរពះសងឃែខមរមនចំេណះខពស់ខងវជិជ រពះពុទធសសន ជ
ពិេសសែផនកវបិសសន េហយមនទីកែនលងសមរមយ អចេបកឲយ
បរេទសេទសិកសអបរ់េំនរបេទសេយងបន។ បនទ បព់ីអនុវតត
វបិសសនរបស់រពះពុទធសសនមក ជនបរេទសទងំេនះបន
េពលថ ពួកេគបនសងបផ់លូវចិតត ែដលពីមុនពួកេគធល បម់នចិតត
កងវល់ អែណត តអណតូ ង រពួយបរមភ ភយ័ខល ច។ មនិែតប៉ុេណណ ះ 
មនអនករបជញជតិបរងំមន កប់នរសវរជវរកេឃញថ លទធ
ផលៃនករចំេរ នវបិសសនតមែបបរពះពុទធសសន េធវឲយមន
លំនឹងផលូវកយ អចឲយអងគធតុននកនុងខលួនមនចលនេដរេសម
លអ ែដលអចទបទ់ល់េមេរគខងេរកមនិឲយចូលេទកនុងខលួន
បនផង។ ដូេចនះ េបតមករពិេសធេនះបញជ កថ់ វបិសសន
អចេធវឲយបុគគលែដលអនុវតត បនទទួលសុខផលូវចិតត េហយជួយ 
សរមួលផលូវកយឲយមនសុខភពលអផង េរកពីករសេរមចរពះ
និពវ នជកររលំតទុ់កខ។ 
 

����� 
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ទំនក់ទំនងរវង 
សលីសមធិបញញ  

 

 ដូចបនេពលមកេហយ សលីសមធបិញញ ឬទនស-
លភវន ែដលសេងខបមកពីអដឋងគកិមគគ ែរបថមគគរបកប
េដយអងគ៨ ជផលូវរបតិបតតិេឆព ះេទរកកររេំដះទុកខ េពលគឺ 
រពះនិពវ ន។ សីលសមធិបញញ េនះមនទំនកទ់ំនងគន  ែដល
អនករបថន េចញចកទុកខ រតូវរបតិបតតិទងំបី។ បនេសចកតីថ 
មគគមនអងគ៨ជផលូវដរ៏តងក់នុងដំេណ រេឆព ះេទរកកររេំដះទុកខ 
រតូវអនុវតតទងំ៨េចលណមយួពុំបន េរពះខវះអងគឲយសេរមច
កនុងកររេំដះទុកខ។ េបនិយយអំពីអនិសងសឲយដចេ់ដយែឡកៗ
ពីគន  គឺសីលសំរបល់ះកិេលសយ៉ងេរគតរគត ែដលនឲំយ
មនុសសសតវសងបបកមមធងន់ៗ  ដូចជសមល បម់នុសសសតវលួច
រទពយសមបតតិអនកដៃទជេដម សមធិលះកិេលសយ៉ងកណត ល 
បនដល់នីវរណធមទ៌ងំ៥មនកមចឆនទៈជេដម បញញ លះកិ
េលសយ៉ងលអិតមនអវជិជ ជេដម។ េហតុអវីបនរតូវលះកិេលស
ទងំអស់េនះ េរពះកិេលសទងំេនះចងសតវទុកកនុងភព េហ
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ថកេិលសវដតៈ។ រមួេសចកតីមក សីលសមធិបញញ េនះ សំរប់
លះកិេលសតណហ ទងំអស់េដយគម នេសសសល់ េទបរលំត់
ទុកខេដយដចខ់ត។ េរបៀបដូចជមងផឺលូវកយែដលេកតេរគជ
េរចនយ៉ង ថន ែំដលរតូវយកមករងំបជ់មងេឺនះ ករ៏តូវមនេរចន
យ៉ងែដរ។ េរគេរបៀបដូចកិេលស ឯថន េំរបៀបដូចសីលសមធិ
បញញ ។ 
 កររបតិបតតិឲយេកតសមធិនិងវបិសសន រតូវមនសីលជ
ខងេដម ប៉ុែនតបញហ កនុងេពលេនះ ចងដ់ឹងថ េតរតូវរបតិបតតិឲយ
េកតចិតតជសមធិសិន េទបបេងអ នចិតតពិចរណនូវវបិសសន
ជេរកយឬកច៏ំេរ នវបិសសនែតមតងបនែដរ? រពះពុទធសំែដងធម៌
េទសនតមឧបនិសសយ័របស់មនុសសសតវ។ សតវខលះបនសត ប់
ធមេ៌ទសនរបស់រពះពុទធបនដល់នូវរពះៃរតសរណគមន ៍គឺេជឿ
គុណរពះពុទធ រពះធម ៌ និងរពះសងឃ។ សតវខលះបនេធវទនរកស
សីល េហយសតវខលះបនចំេរ នសមថកមមដឋ ន។ មនសតវខលះ 
មនឧបនិសសយ័ខពស់បនចំេរ នរហូតដល់វបិសសនែតមតង។ 
សូមបញជ កថ់ ពកយថសតវែដលេរបកនុងរពះធមដូ៌ចរពះពុទធ
េរបសសតវ បនេសចកតីថ រពះអងគសំែដងធមេ៌ទសន េរបស
មនុសស េទវត រពះឥនទ រពះរពហមជេដម ពុំែមនេរបសែតសតវ
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តិរចឆ នេទ េរពះពកយថសតវែរបថ អនកជបជំ់ពកក់នុងអរមមណ៍ 
គឺសតវកនុងភពបីែតងជបជ់ំពកក់នុងអរមមណ៍ េរៀរែលងែតរពះ
និពវ នេទបមនិេឈម ះថសតវ េរពះរពះនិពវ នេចញផុតពីសងខត
ធមទ៌ងំអស់។ ដូេចនះ េយងអចេពលថ សតវតិរចឆ ន សតវ
មនុសស សតវេទវត សតវរពហមជេដម េរពះសុទធែតជបជ់ំពក់
កនុងអរមមណ៍ ប៉ុែនតពួកសតវទងំេនះមនគុណធមខ៌ពស់ទបជង
គន  ដូចជមនុសសជសតវែដរប៉ុែនតជសតវពិេសស គឺជអនកដឹង
ខុសរតូវបុណយបបគុណេទស។ ដូចបនេពលមកេហយ េប
អនកេទបែតបនអបរ់ចំិតតជដំបូង បញញ សម រតីេនទនេ់ខសយ គួរ
ចំេរ នសមថកមមដឋ ន ឬសមធិកមមដឋ នជមុន េដមបហីតផ់លូវចិតត
ឲយសងបនូ់វរណធមទ៌ងំ៥ េរពះអវី? េរពះថ េបបុគគលមននីវរ-
ណធមទ៌ងំ៥ នីវរណធមណ៌មយួេកតេឡងខល ងំ ដូចចិតតជប់
នឹងកមខល ងំឬេកតគំនិតពយបទខល ងំ មនិអចេលកយកវបិសស
នមកចំេរ នបនេឡយ េរពះសមធិជបទដឋ ន គឺជេហតុជិត
របស់វបិសសន។ បនទ បព់ីបនចំេរ នឲយេកតជសមធិេហយ 
អចបេងអ នចិតតចំេរ នវបិសសនកនុងេពលជមយួគន បនរគនែ់ត
បតូរអរមមណ៍ប៉ុេណណ ះ។ សូមបញជ កេ់ឡងវញិថ សមធិមនមុខ
នទីឲយសងបន់ីវរណធម ៌ ឯវបិសសនពិចរណរកករពិតកនុងខនធ 
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ធតុអយតនៈ ថរបរពឹតតេទជអនិចចំ ទុកខំ និងអនតត ។ រេបៀប
ចំេរ នសមថកមមដឋ ន ដូចបនពនយល់ខលះមកេហយ អចេរជស
េរ សកមមដឋ នណមយួមកចំេរ នបនតមសមគួរដល់ចរតិរបស់
ខលួន។ ចំែណកបុគគលែដលមនឧបនិសសយ័ខពស់មនបញញ េរចន 
េសតងេដយកិេលសតណហ  អចេលកយកវបិសសនមកចំេរ នែត
មតង េរពះេពលេនះមនសីលនិងសមធិេនជមយួគន េហយ។ 
រេបៀបចំេរ នវបិសសនបនពនយល់ខលះេហយ ជពិេសសបន
េលកយកសតិបដឋ ន៤ ជវធិីមនបេចចកេទសខពស់ចំេរ នេទ
ឆបេ់កតបញញ  េឃញករេកតរលតរ់បស់សងខ រ(ខនធ៥)។ កំ
ណតផ់លូវចិតតពិចរណរហូតដល់េកតបញញ េឃញថកយ េវទន 
ចិតត ធមមៈ(អរមមណ៍) រគនែ់តជកយេវទន ចិតត និងធមមៈ ពុំ
ែមនជសតវជបុគគល មនសភពេសះសូនយទេទ។ េគលបំ
ណងសំខនរ់បស់វបិសសន គឺករលះតណហ និងទិដិឋ។ តណហ គ ឺ
េសចកតីរបថន  ឯទិដឋិគឺករយល់ខុស។ សមម ទិដឋិ គឺករយល់រតូវ 
ដូចជយល់រតូវកនុងអរយិសចច៤ យល់រតូវកនុងខនធ៥ថមន
លកខណៈរបរពឹតតេទជអនិចចំ ទុកខំ និងអនតត ជេដម។ កលណ
បញញ េកតេឡងតមផលូវវបិសសនេឃញករពិត តណហ នឹងរតូវ
រលតេ់ដយសវ័យរបវតតិ។ 
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 សូមបញជ កេ់ឡងវញិ រពះនិពវ នជេឈម ះកររលតត់ណហ  
ឯពកយថនិេរធ ជេឈម ះកររលតទុ់កខ េដយខនធ៥ពុំេកតមន
តេទេទៀត។ ចំេពះេសចកតីសុខរបស់រពះនិពវ ន គឺសុខ េរពះ
ពុំកងវល់នឹងអវីទងំអស់ េបមនខនធ៥ កងវល់នឹងករចស់ ឈ ឺ
សល ប ់ និងកងវល់ជេរចនេទៀតរបម់និអស់ ទទួលទុកខផលូវកយ
និងផលូវចិតត។ អនកកនពុ់ទធសសន គួរេរបពកយឲយរតឹមរតូវតម
សភពពិតអំពីរពះនិពវ ន។ កុំេរបពកយថ សថ នរពះនិពវ ន 
េរពះរពះនិពវ នពុំែមនជសថ នេទ។ កុំេរបពកយថ េទកនទ់ីរ ំ
លតទុ់កខគឺរពះនិពវ ន េរពះេរបពកយថទី ហកដូ់ចជរពះនិពវ ន
មនទីតងំ រតងទ់ីេនះរតូវេរបពកយថ កររលំតទុ់កខវញិ។ ដូចជ
េភលងចេងកៀងរលត ់ េតេភលងវេទណ ពុំែមនេភលងបតេ់ទណេទ 
េរពះេភលងេឆះមកពីមនេហតុបចចយ័ជេរគឿងផស ំ គឺមនរបេឆះ 
មនេរបងេហយេគអុជ េទបេភលងេឆះេឡង េបអស់េរគឿងផសំ
ទងំេនះ េភលងកគ៏ម នែដរ។ យ៉ងណមញិ រពះនិពវ នជេឈម ះ
កររលតត់ណហ ែដលមនិអចបេងកតខនធ៥ែដលជតួទុកខតេទ
េទៀត។ ដូេចនះ េឈម ះរពះនិពវ នជេឈម ះកររលតទុ់កខៃនសងខ រ
ធម ៌ពុំែមនជតួអវីេឡយ។ ចំេពះបុគគលចំេរ នធមវ៌ញិ អចចំេរ ន
ឲយេកតសមធិមុនកប៏ន អចចំេរ នវបិសសនែតមតងកប៏ន 



សមថកមមដឋ ន និង វបិសសនកមមដឋ ន 
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េរសចែតនិសសយ័វសនែដលអចចំេរ នបន។ សមយ័ពុទធកល 
មនភកិខុខលះបនសត បធ់មេ៌ទសនរពះពុទធ បនសេរមចមគគផល 
េដយពិចរណតមធមរ៌ពះពុទធសំែដង គឺមនសីលសមធិ
បញញ េនកនុងេពលេនះែតមតង មនិេឃញនិយយថ ចំេរ នសម 
ធិឲយេកតសិន េទបចំេរ នវបិសសនជេរកយយ៉ងេនះេឡយ។ 
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នមអនកបរចិច គបចច័យេបះពុមព 
 

 

១. ឧបសកិ ជ េ  នងិកនូ្រស ីគចួ សុវីេឆង 

ប្ត ី ងំ បសូទិធ ្រពមទំងកនូ  $៣៨០ 

២. ឧបសក ឡូ ប៊នុេឡង នងិឧបសកិ េអៀប ៃឆគមិ 

$៣៨០ 

៣. េ ក ឡូ េមងយ ូនងិអនក្រស ីលមិ សុ ភ  

 ្រពមទំងកនូ     $៣៨០ 

៤. ឧបសក ចនទ ធរ ីនងិ ឧបសកិ គង ់សគុនធ   

្រពមទំងកនូ     $៣៨០ 

៥.  - ភកិខុ  ងំ ខងុ នងិ ឧបសកិ ន ់គមិថន ់

 - ឧបសកិ ងំ ងហុ ី្រពមទំងកនូេច 

 - ឧបសកិ គមឹ រត័ន 

 - ឧបសក េមៀល ឆយ យវុជន លី  ពធុឬទ្ឌ ី 

  យវុជន លី  េបៀល ី

- េ ក ងំ យែថម អនក្រស ីទ បប៉យួ  

្រពមទំងកនូេច 
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- ឧបសក េនត េហង នងិ ឧបសកិ ឱម សង្វ ន  

្រពមទំងកនូេច 

- េ ក្រស ីេនត សវុ ្ណ  នងិកនូ អនក្រស ី

េនត សមុ  

- ឧបសក មតុ ឈតុ នងិឧបសកិ កន ធលុ  

្រពមទំងកនូ   $៣៨០ 

៦. េ ក ហតួ េអងល ីនងិេ ក្រស ីេអង ទតិេឡង  

$៣១៥ 

៧. ឧបសកិ ែកវ មុ ំ្រពមទំងប្ុរតធី   $១០០ 

៨. ឧបសកិ សន៊ េឡង ្រពមទំងប្ុរតធី  $១០០ 

៩. ឧបសក េអៀម វន៉ - ឧបសកិ សខុ េ រនិ  $៥០ 

១០. ឧបសក ែមន៉ វុតិ ឧបសកិ ម ន ់េណឿន  $៥០ 

១១. េ ក ក ់ម៉ងុេហង នងិឧបសកិ  

លមឹ សខុគមី         $៣៨ 

១២. ឧបសកិ លមឹ ហគចិឆយ ្រពមទំងប្ុរតធី   $២៦ 

១៣. ឧបសកិ កវូ នី -ធនល់ ីប៊-ូចន ់ផល្ល ី      $២៥ 

១៤. ឧបសក ផត េវ ើយ ឧបសកិ ៉ ត ់អម    $២០ 

១៥. ឧបសក ម៉ក ់អ៊យុ ឧបសកិ យមឹ ហ៊នុ       $២០ 
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១៦. ឧបសកិ ៉ ន ់ស៊នុ    $២០ 

១៧. ឧបសកិ ននួ ផន    $២០ 

១៨. ឧបសកិ ែយម៉ េព្រជ   $២០ 

១៩. ឧបសកិ ច រុ ំ្រពមទំងប្ុរតធី  $១០ 

២០. ឧបសកិ ជមឹ អលុ    $១០ 

២១. ឧបសកិ អមឹ តបិ    $១០ 

២២. ឧបសកិ យង ់លន ់    $១០ 

២៣. ឧបសក ង េឆង ឧបសកិ ង៉ន មុ ំ $១០ 

២៤. ឧបសក ចន ់ៃម ៉    $១០ 

២៥. ឧបសកិ េផង នង    $១០ 

២៦. ឧបសកិ សេីណន េថង   $១០ 

២៧. ឧបសកិ ពតុ េសង    $៥ 

២៨. ឧបសក ឃមឹ ៉ ន ឧបសកិ ចន ់ េនឿន $៥ 

២៩. េ ក វង  វរិៈ     $៥ 
 

េសៀវេភេនះែចកជធមមទន ទរូសព័ទទនំកទ់នំងៈ 

        ក. ្រពះភកិខុ  វបិុល ០១១ ២២៥ ៥៤៧ នងិ  

០១២ ៣១២ ៩០៨ 

        ខ. ឧបសកិ េមឿន  ០១២ ២២១ ៥០៥ 
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