
1 
 

បុព្វភគខងេដើមស្រមប់អនកបដិបត្តសិមធ ិ

េយគវចរអនកបដបិត្តិសមធិ ជដបូំង្រតូវលះបង់នវូបលិេពធ គឺ
េសចក្តីកង្វល់េផ ងៗ នងិេទេនកនុងទីសបបយ ជកែន ្លងែដលសមគួរ 
ដល់ករេធ្វើសមធិ េហើយឧទទិសខ្លួនដល់្រពះរតន្រត័យ ងំចិត្តដម៏េំដ ើមប ី
ជបុព្វភគកនុងករបដបិត្តិសមធិ ។  

បលេិពធ ១០១  

េសចក្តីកង្វល់ េ ថ បលិេពធ មន ១០ យ៉ងគឺ ៖ 

១. សបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងទីេន 

២.កលុបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងកនុង្រតកូល 

៣. ភបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿង ភ 

៤.គណបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងពួកគណៈ 

៥.កមមបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងករងរ 

៦.អទធ នបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងេដ ើរផ្លូវ 

៧.ញតិបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងញតិ 

៨. ពធបលេិពធេសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងជំងឺ 

៩.គនថបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងសិក េរៀនសូធយ 

១០.ឥទធិបលេិពធ េសចក្តីកង្វល់កនុងេរឿងបញទធិ ។ 
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បលិេពធទងំ ១០ េនះ ្រពះពុទធេឃ ចរយ បនអធិបបយដល៏្អិត 
កនុងគមពីរវសុិទធិមគគ ស្រមប្់រពះភិកខុ េ យ្រតង់ ែដលេ កជអនកែស្វងរក 
នវូេ កុត្តរធម៌ ។ ែតស្រមបឃ់ សជអនកេន្រគប្់រគងផទះ ជអនក 
មនកង្វល់េ្រចើន ដេូចនះខ ញុសូំមេលើកយកចណុំចសំខន ់ៗ  េដ ើមបជីេគល 
ស្រមបឃ់ ស ែដលជអនកមនបណំងកនុងករបដបិត្តិសមធិ ។ 

ពកយថ លះបង់បលេិពធ េសចក្តីស្រមបឃ់ សទូេទ គឺគបប ី
ចត់ែចងករងរឲមនរេបៀប េធ្វើករេ យកណំត់េពលេវ ឲចបស់

ស់ថ េតើកនុ ងមួយៃថង  គួរេ្របើេពល  ស្រមបអ់ងគុយសមធិ, គួរេធ្វើ  
កនុងផទះឬនងឹេទវត្ត ឬនងឹេទទីដស៏ងប់ ង ត់ មួយក៏េ យ ។ មុនអងគុយ 
សមធិ គួរចត់ែចងនវូអ្វីៗ ែដលេរឿងកង្វល់ឲេហើយ េទើបគួរ ចេ្រមើន 
សមធិ ។ ែតស្រមបម់នសុ  ែដលជអនកសមបូរេ យេម ្ត  ករុ  
មនបុណយបនេធ្វើ ទុកេហើយ ។ មនសុ ្របេភទេនះ មិនសូវមនបញ្ហ  
ជអនក ចកត់កង្វល់បនេ យងយ ។  

សបបយៈ២ 

ពកយថ េទេនកនងុទីជទីសបបយ មននយ័ថ សបបយៈ  គឺ 
េទេនកនុងទី្រសួលបដបិត្តិ មន ៧ យ៉ង ៖ 

១. សសបបយៈ  ទីេនសបបយ 

២.េគចរសបបយៈ  ទីែស្វងរក រសបបយ 

៣.ភស សបបយៈ    ពកយនយិយសបបយ 
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៤.បុគគលសបបយៈ  បុគគលសបបយ 

៥.េភជនសបបយៈ រសបបយ 

៦.ឧតុសបបយៈ  កសសបបយ 

៧.ឥរយិបថសបបយៈ  ឥរយិបថសបបយ 

ពកយថ ទីេនសបបយ អធិបបយថ ទីេនឯ  កលេន 
េហើយ េធ្វើ នមិិត្តមិនេកើត ឲេកើតេឡើងបន នងឹេកើតេឡើងេហើយ ចរក  
ទុកបន េធ្វើសតិឲម ំ េធ្វើ ចិត្តឲជសមធិងយ ទីេនយ៉ងេនះ េ ថ 

សសបបយៈ ។  

ម៉យងេទៀត េ កេនែណនេំទៀតថ ទីេនមនសភពដេូចនះ មិន 
គួរេន េដ ើមបបីដបិត្តិធម៌ គឺ ៖ 

១.វិ រធំ 
២.វិ រថមី 
៣.វិ រចស ់
៤.វិ រជិតផ្លូវ 
៥.វិ រជិត្រសះទឹក 
៦.វិ រមនស្លកឹេឈើ 
៧.វិ រមនផក េឈើ 
៨.វិ រមនែផ្លេឈើ 
៩.វិ រែដលមនសុ េ្រចើនេចញចូលមកេ្រចើន 
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១០.វិ រជិត្រកុង 
១១.វិ រជិតៃ្រពឧស 
១២.វិ រជិតែ្រស 
១៣.វិ រមនមនុស ែដលមិន្រតូវគន  
១៤.វិ រេនជិតកពំង់ទឹក 
១៥.វិ រជិត្រពំែដន 
១៦.វិ រែដលេនចេន្ល ះ្រពំែដន 
១៧.វិ រែដលមិនមនសបបយៈ 
១៨.វិ រែដលមិនមនកលយណមិ្រត 

ពកយថ វិ រ កនុងទីេនះ សំេ ដល់វត្តទងំមូល ឬខទម ឬក៏កុដ ិ
មិនែមនសំេ ដល់ េ ងឧេបសថេនះេទ ។ សូមអនកសិក េមើលបែន ថម 
េទៀត េ យខ្លួនឯង កនុងគមពីរវសុិទធិមគគ ភគទី ១ ទពំរ័ ២៣៣ ។  

ថ នទីេន េដ ើមបបីដបិត្តិធម៌ ្រពះពុទធជមច ស់្រទង់សែម្តងលកខណៈ 
ទុកដេូចនះ៣ ៖ 

១.មន លភិកខុទងំ យ េសនសនៈកនុងេ កេនះ មិនឆង យេពក មិន 
ជិតេពក លមមេទមក្រសួល មិនកុះករេ យមនសុ កនុងេវ ៃថង  មិន 
សូវមនសំេឡង មិនសូវគឹកកងកនុង ្រតី មិនសូវមនសមផស  េ យ 
រេបមមូសខយល់ កេំ ៃថងនងិពស់តូចពស់ធំ ។ 
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២.ចីវរ បណិ្ឌ បត េសនសនៈ នងិគិ នបបចចយេភសជជបរកិខ រ 
េកើតេឡើង ដល់ភិកខុ ែដលេនកនុងេសនសនៈេនះ េ យមិនលំបក ។ 

៣.ពួកភិកខុជេថរៈែដលេនកនុងេសនសនៈេនះ ជពហុស ូត េចះ 
ចនំវូនកិយ ្រទ្រទង់ធម៌ ្រទ្រទង់វនិយ័ ្រទ្រទង់មតិក ។ 

៤.ភិកខុ ចូលេទរកភិកខុជេថរៈទងំេនះម្តងៗ េហើយសួរ ្របកឹ ថ 
បព្ិរតេ កដច៏េ្រមើន េរឿងេនះេតើដចូេម្តច? េសចក្តីអធិបបយៃនេរឿងេនះ 
េតើដចូេម្តច? ។ 

៥.េ កដម៏ន យុទងំេនះ រែមងពនយល់េរឿងែដលមិនទន ់
ចបស់ ស់ផង េធ្វើឲងយនវូេរឿងែដលេ្រជផង បេនទ បង់នវូេសចក្តី 
សង យ័កនុងធម៌ទងំ យផង ែដលជទី ងំៃនេសចក្តីសង យ័េ្រចើន 
្របករ ។ 

េនកនុងគមពីរវសុិទធិមគគ មនអធិបបយចបស់ ស់អំពទីីសបបយ 
ទងំ ៧ េនះ ។ ែតកនុងគមពីរសេមម ហវេិនទន ី េ កបែន ថមមួយេទៀត គឺ 
ធមមស វនសបបយៈ ករ ្ត ប្់រពះធម៌សបបយ ។ 

បូជ្រពះរតន្រត័យ និងរក សលី 

េយគវចរអនកបដបិត្តិសមធិ ែដលបនកត់បលិេពធ នងិចូល 
េទកនទី់កែន ្លង ឬេសនសនៈជទីសបបយេហើយ គបបដីល់្រពះៃ្រតសរ- 
ណគមន ៍ នងិរក សីលឲ ្អ តបរសុិទធជមុនសិន េទើបចបេ់ផ្តើមបដបិត្តិ 
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សមធិ ។ េបើជ្រពះភិកខុ  ឬ មេណរ គបបជី្រមះសីលរបស់ខ្លួនឲ ្អ ត 
បរសុិទធ មុនេធ្វើសមធិ៤ ។ 

្រពះៃ្រតសរណគមន៍ 

នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស ។ 

ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ 

ធមមំ សរណំ គចឆ មិ 

សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 

ទុតិយមប ិពុទធំ សរណំ គចឆ មិ 

ទុតិយមប ិធមមំ សរណំ គចឆ មិ 

ទុតិយមប ិសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 

តតិយមប ិពុទធំ សរណំ គចឆ មិ 

តតិយមប ិធមមំ សរណំ គចឆ មិ 

តតិយមប ិសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 

បញចសលី 

១. ប តិប  េវរមណី សកិខ បទំ សមទិយម។ិ 

២. អទនិន ទន េវរមណីសកិខ បទំ សមទិយមិ។ 

៣. កេមស ុមិចឆ ច  េវរមណីសកិខ បទំ សមទយិមិ។ 
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៤. មុ ទ េវរមណី សកិខ បទំ សមទិយមិ។ 

៥.សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណី សកិខ បទំ សមទិ-
យមិ។ 

ថ្វ យខ្លួនដល្់រពះពទុធមុនបដបិត្តិសមធ ិ

ឥមហំ ភគ  អត្តភវ ំ តុម្ហ កំ បរចិចជមិ បព្ិរត្រពះមន្រពះ 
ភគដច៏េ្រមើន ខញុ្ំរពះករុ  សូមថ្វ យនវូអត្តភពេនះ ចេំពះ្រពះអងគ ។ 

ថ្វ យខ្លួនដល្់រគូមុនបដិបត្តិសមធិ 

ឥមហំ ភេន ្ត អត្តភវ ំ តុម្ហ កំ បរចិចជមិ បព្ិរតេ កមច ស់ 
ដច៏េ្រមើន ខញុ្ំរពះករុ  សូមថ្វ យនវូអត្តភពេនះ ចេំពះេ កមច ស់៥ ។ 

ងំចិត្តបដិបត្តិសមធិ 

េយគវចរជអនកបដបិត្តិសមធិ ្រតូវ ងំចិត្តឲមកំនុងករយក 
ចិត្តទុក ក់កនុងករបដបិត្តិសមធិ ។ ករបដបិត្តិធម៌ ជនទីដសំ៏ខន ់
ស្រមបជី់វតិ េ្រពះធម៌ែដលបនបដបិត្តិល្អេហើយ រែមងបនជទីពងឹទងំ 
កនុងបចចុបបន នជតិ នងិបរេ ក ។ 

នបនស ត ិ
អនបនស តិ េពលេ យកិចច មន ៥យ៉ង គឺ 

១.កយគ សតិភវនកិចច កិចច គឺករចេ្រមើនសមថភវន 
េ យករកណំត់ខយល់ នបនៈ 
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២.សមថភវនកិចច កិចច គឺករចេ្រមើនសមថភវន បនដល់ 
អបបនឈន ៤ ្របេភទ 

៣.វិបស នភវនកិចច កិចច គឺករចេ្រមើនវបិស នភវន 

៤.មគគភវនកិចច កិចច គឺចេ្រមើនមគគ បនដល់ វជិជ  (មគគញញណ) 
នងិវមុិត្តិ (ផលញញណ)  

៥.ផលសចឆកិិរយិកិចច កិចច គឺករេធ្វើ ផលឲជក់ចបស់ ។ 

( នបនទីបន ីេលឌីសយេ ) 

 
និសង ចេ្រមើន នបនស តិ 

្រពះពុទធជអមច ស់ ្រទង់្រ ស់សែម្តងនវូ នសិង ៃនករចេ្រមើន 
នបនស តិថ ៖ 

សន្ត ិ ភិកខ េវ ភកិខូ  ឥមសមិ ំ ភិកខុ សេងឃ នបនស តិ-
ភវននេុយគមនយុុ ្ត  វហិរន ្ត។ិ នបនស តិ ភិកខ េវ ភវ ិ  
ពហុលកី  មហបផ  េ ត ិម នសិំ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ កនុងភិកខុសងឃេនះ មនពួកភិកខុជអនក្របកប 
េរឿយៗ នវូេសចក្តីពយយមជេ្រគ ងចេ្រមើននវូ នបនស តិ ស្រមន ្ត 
េនេ យឥរយិបថទងំ ៤ ។ មន លភិកខុទងំ យ នបនស តិ ែដល 
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បុគគលបនចេ្រមើន បនេធ្វើឲេរឿយៗ េហើយរែមងមនផលេ្រចើន មន 
នសិង េ្រចើន ។  

នបនស តិ ភកិខ េវ ភវ ិ  ពហុលកី  ច ្ត េ  
សតិបប ្ឋ េន បរបិេូរតិ ។ ច ្ត េ  សតិបប ្ឋ ន ភវ ិ  ពហុលកី  
សត្ត េពជឈេងគ បរបិេូរន ្ត ិ ។ សត្ត េពជឈងគ  ភវ ិ  ពហុលកី  
វជិជ វមុិត្តិ ំបរបិេូរន ្ត។ិ 

មន លភិកខុទងំ យ នបនស តិែដលបុគគលបនចេ្រមើន បន 
េធ្វើឲេរឿយ ៗ េហើយ រែមងញុងំសតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ឲេពញបរបូិណ៌បន។ 
សតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ែដលបុគគលបនចេ្រមើន បនេធ្វើឲេរឿយ ៗ េហើយ រែមង 
ញុងំេពជឈងគទងំ ៧ ឲេពញបរបូិណ៌បន ។ េពជឈងគទងំ ៧ ែដលបុគគល 
បនចេ្រមើន បនេធ្វើឲេរឿយ ៗ េហើយ រែមងញុងំវជិជ  នងិវមុិត្តិឲេពញ 
បរបូិណ៌បន ។  

(មជឈមិ.ឧបរ.ិ ២៦/៣៥៩) 

េគលបដិបត្តិ នបនស តិ 
្រពះពុទធបរម្រគូ្រពះអងគ្រទង់ចង្អុលបង្ហ ញនវូវធីិបដបិត្តិសមធិ ជ 

បឋមេ យ្រពះពុទធដកី្រ ស់សួរថ៦ ៖ 

កថំ ភវ ិ  ច ភកិខ េវ នបនស តិ កថំ ពហុលកី  
មហបផ  េ តិ ម នសិំ ? 
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មន លភិកខុទងំ យ នបនស តិែដលបុគគលបនចេ្រមើន ដចូ 
េម្តច បនេធ្វើឲេរឿយៗដចូេម្តច េទើបមនផលេ្រចើន មន នសិង េ្រចើន?  

្រពះពុទធជមច ស់្រទង់តបេ យ្រពះអងគឯងវញិថ ៖ 

ឥធ ភកិខ េវ ភកិខុ  អរញញគេ   រុកខមលូគេ   
សញុញ គរគេ   នសិទីតិ បល្លង កំ ភុជិ ្វ  ឧជុ ំកយ ំបណិធយ 
បរមុិខំ សតិ ំឧបដ្ឋេប ្វ  ។ 

មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុកនុ ង សនេនះ េទកនៃ់្រពក្តី េទកន ់
ម្លបេ់ឈើក្តី េទកនផ់ទះដ ៏ ង ត់ក្តី អងគុយែពនែភនន ងំកយឲ្រតង់ តមកល់ 

ម រតីឲមនមុខេឆព ះេទរកកមម ្ឋ ន ។ 

 កនុងអដ ្ឋកថ សមន ្តបប ទិក តតិយប ជិកវណ្ណន អធិបបយ 
ថ ៖  

្រតង់ពកយថ អងគុយែពនែភនន បនដល់ ករអងគុយបត់េជើងទងំពរី 
េ យជំុវញិ គឺអងគុយែពនែភនន ។ ្រតង់ពកយថ ភុជិ ្វ  ែ្របថ បត់ចូល។ 
្រតង់ពកយថ ងំកយឲ្រតង់ មនេសចក្តីថ ងំ ងកយចែំណក 
ខងេលើឲ្រតង់ គឺឲឆ្អឹងខ នង ១៨ កំ ត់ទល់ទីបផុំត ចេំពះទីបផុំត ។ 
ពតិ្របកដ ស់ កលអងគុយែបប ករៈយ៉ងេនះ ែសបក ច់ នងិ 
សរៃស រែមងមិនេកង ។  េពលេនះ េវទនទងំ យ ែដលនងឹេកើតមន 
កនុងខណៈៗ េ្រពះករេកងៃនែសបក ច់ នងិសរៃសទងំេនះ ជបចច័យ 
រែមងមិនេកើតេឡើងបន ។ កលេវទនទងំេនះ មិនេកើតេឡើង ចិត្តក៏មន 
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រមមណ៍ែតមួយ កមម ្ឋ ន ងំេនសុ៊បល្អ រែមងដល់នវូេសចក្តីចេ្រមើន ។ 
ពកយថ បរមុិខ ំសតិ ំឧបដ ្ឋេប ្វ  មនេសចក្តីថ ងំសតិចេំពះមុខេឆព ះ 
េទរកមម ្ឋ ន ។ 

្រពះធមមេសនបតី របុី្រត សែម្តងទុកកនុងបដសិមភិទមគគថ ៖ 

អធិបបយពកយថ ងំសតិ ឲមនមុខេឆព ះេទរក (កមម ្ឋ ន) ្រតង់ 
ពកយថ បរ ិ មនអតថថ កណំត់ ពកយថ មុខៈ មនអតថថ ធម៌ជេ្រគ ង 
េចញេទ   ពកយថ សតិ មនអតថថ ្របុង្របយ័តន េហតុេនះ េ កេពល 
ថ ងំសតិឲមនមុខេឆព ះេទរក (កមម ្ឋ ន) ។ 

(ខទុទក.បដ.ិ ៧០/១១៩) 

្រពះធមមេសនបតី របុី្រត េនបញជ ក់យ៉ងចបស់អំពទីី ងំៃន 
ករតមកល់សតិថ ៖ 

ភិកខុ   នសកិេគគ    មុខនមិេិត្ត    សតិ ំ ឧបដ្ឋេប ្វ   នសិេិនន  
េ តិ  ។ 

ភិកខុ តមកល់ទុកនវូសតិ្រតង់ចុង្រចមុះ ឬ្រតង់រមឹបបូរមត់ខងេលើ 
េហើយអងគុយ ។  

េសចក្តីអធិបបយកនុងអដ ្ឋកថ បដសិមភិទមគគ េឈម ះ សទធមមបបក 
សិន ីបញជ ក់ថ ៖ 
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នសកិេគគ ត ិ ទឃីនសេិក នសកិេគគ។ មុខនមិេិត្ត ត ិ
រស នសេិក ឧត្តេ េដ្ឋ។ ឧត្តេ េ ្ឋ  ហិ មុេខ សតិយ នមិិត្តន ្ត ិ
មុខនមិិត្តន ្ត ិវុេ ្ត ។ 

្រតង់ពកយថ ្រតង់ចុង្រចមុះ េសចក្តីថ បុគគលែដលមន្រចមុះែវង 
្រតូវតមកល់សតិទុក្រតង់ចុង្រចមុះ ។ ្រតង់ពកយថ   ្រតង់រមឹបបូរមត់ខង 
េលើ េសចក្តីថ បុគគលែដលមន្រចមុះខ ្ល ី ្រតូវតមកល់សតិទុក្រតង់រមឹបបូរ 
មត់ខងេលើ ។ ែមនពតិ រមឹបបូរមត់ខងេលើ ្រពះ របុី្រតេ ថ មុខ 
នមិិត្ត េ យនយ័ថ នមិិត្តៃនសតិ្រតង់មត់ ។ 

កលតមកល់សតិ្រតឹម្រតូវ មពកយបេ្រង នរបស់្រពះពុទធជមច ស់ 
េហើយ គបបជីអនកមនសតិ ដកដេង្ហើមចូល ដកដេង្ហើមេចញ គឺ  

េ  សេ វ អស សតិ សេ វ បស សតិ ។ 

ភិកខុ េនះ ជអនកមនសតិដកដេង្ហើមចូល ជអនកមនសតិដកដេង្ហើម 
េចញ ។ 

១.ទីឃ ំ  អស សេន្ត  ទីឃ ំអស មីតិ បជនតិ, ទឃី ំ  
បស សេន្ត  ‘ទឃី ំបស មីតិ បជនតិ 

កលដកដេង្ហើមចូលែវង ក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមចូល 
ែវង, កលដកដេង្ហើមេចញែវង ក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមេចញ 
ែវង 
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២.រស  ំ  អស សេន្ត  រស  ំអស មីតិ បជនតិ, រស  ំ  
បស សេន្ត  រស  ំបស មីតិ បជនតិ 

កលដកដេង្ហើមចូលខ្ល ីក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមចូលខ្ល ី, 
កលដកដេង្ហើមេចញខ្ល ីក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមេចញខ្ល ី

៣.សព្វកយបដិសេំវទី អស សសិ មីត ិ សកិខតិ, សព្វ- 
កយបដិសេំវទី បស សសិ មីតិ សកិខតិ  

ភិកខុ សិក ថ ម អញដងឹចបស់នវូកងខយល់ទងំពួង គឺខយល់ខង 
េដ ើម ក ្ត ល នងិខងចុង កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ 

ម  អញដងឹចបស់នវូកងខយល់ទងំពួង គឺខយល់ខងេដើម ក ្ត ល 
នងិខងចុង កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 

៤.បស មភយ ំ កយសងខ រ ំ អស សសិ មីត ិ សកិខតិ, 
‘បស មភយ ំកយសងខ រ ំបស សសិ មីត ិសកិខត ិ។ 

 ភិកខុ សិក ថ ម អញរមង បន់វូខយល់ដេ៏្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់
កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញរមង បន់វូខយល់ដ ៏
េ្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។  

ចបក់យនបុស នសតិបប ្ឋ ន 

៥.បតីិបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខតិ, បតីិបដិសេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ
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ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូបតិី កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូបតិី កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 

៦.សខុបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខត,ិ សខុបដិសេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូសុខ កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូសុខ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 

៧.ចិត្តសងខ របដិសេំវទី អស សសិ មីត ិ សកិខត,ិ ចិត្តសងខ រ-
បដិសេំវទី បស សសិ មី’តិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ 
កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹ 
ចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 

៨.បស មភយ ំ ចតិ្តសងខ រ ំ អស សសិ មីត ិ សកិខត,ិ បស មភយ ំ
ចិត្តសងខ រ ំបស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ  
សងប ់ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ 
ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រសងប ់កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

ចបេ់វទននបុស នសតិបប ្ឋ ន 
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៩.ចិត្តបដសិេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខត,ិ ចិត្តបដិសេំវទី 
បស សសិ មី’តិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្ត កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូចិត្ត កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ 

១០.អភិបបេមទយ ំ ចិត្តំ អស សសិ មីតិ សកិខតិ, អភិបប-
េមទយ ំចតិ្តំ បស សសិ មីតិ សកិខតិ 

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរកី យៃ្រកែលង កនុងខណៈ 
កពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរកី យ 
ៃ្រកែលង កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ 

១១.សមទហំ ចិត្ត ំអស សសិ មីត ិសកិខតិ, សមទហំ ចតិ្តំ 
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲ ងំមេំសមើ  កនុងខណៈ 
កពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲ ងំមេំសមើ  
កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ 

១២.វេិមចយ ំ ចិត្តំ អស សសិ មីតិ សកិខតិ, ‘វេិមចយ ំ ចតិ្តំ 
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ
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ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរួចផុតចកនវីរណៈ កនុង
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរួចផុត 
ចកនវីរណៈ  កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

ចបចិ់ ្ត នបុស នសតិបប ្ឋ ន 

១៣.អនចិច នបុស  ី អស សសិ មីត ិ សកិខតិ, អនចិច នបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូសភពមិនេទៀង ្រគប ់
ខណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូ 
សភពមិនេទៀង ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ 

១៤.វ ិ គនបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខតិ, វ ិ គនបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

 ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូវ ិ គៈ ្រគបខ់ណៈ 
ដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូវ ិ គៈ 
្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ 

១៥.នេិ ធនបុស  ី អស សសិ មី’តិ សកិខតិ, នេិ ធនបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូនេិ ធៈ ្រគបខ់ណៈ 
ដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូនេិ ធៈ 
្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ 
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១៦.បដិនសិ គគ នបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខត,ិ បដិ-
នសិ គគ នបុស  ីបស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូបដនិសិ គគៈ ្រគប ់
ខណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូ 
បដនិសិ គគៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ 

ចបធ់មម នបុស នសិប ្ឋ ន 

 ពកយថ សិក  ខងេលើេនះ មននយ័ថ ពយយម ។ 

វ ិ គៈ ែ្របថ ធម៌ជទី្របសចកកិេលស 

នេិ ធៈ ែ្របថ ធម៌ជទីរលត់កិេលស 

បដនិសិ គគៈ ែ្របថ ធម៌ជទីរួចផុតចកកិេលស 

ពកយទងំបេីនះ ជេឈម ះ្រពះនពិ្វ ន ។ 

មយង៉េទៀត ពកយថ ជប់ មេមើលនវូសភពមិនេទៀង េនះ ជ 
ែ្រប មសំននួភ បលីថ អនចិច នបុស ,ី ពកយេនះនងឹែ្របថ ពចិរ  
ឲេឃើញនវូសភពមិនេទៀង ដេូចនះក៏បន ។ 

ករចេ្រមើននវូ នបនស តិេនះ េឈម ះថ ចេ្រមើនសតិបប ្ឋ ន 
យ៉ងេពញបរបូិណ៌ ។  

នបនស តិទងំ ១៦ ខេនះ អដ ្ឋកថសេងខប្រពះៃ្រតបដិក េឈម ះ 
វសុិទធិមគគបនបញជ ក់ថ ៖ 
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ឯវ ំេ ឡសវតថុ កំ នបនស តិ កមម ្ឋ ន ំ នទិទដិ្ឋំ ។ 

នបនស តិកមម ្ឋ ន ែដលមនវតថុ  ១៦ គឺ្រពះមន្រពះភគ 
្រទង់្របកសសែម្តងេហើយ មន្របករយ៉ងេនះ ។  

កនុងគមពីរបដសិមភិទមគគ (បដិកេលខ ៧០ ទពំរ័ ៨៣) ្រពះធមមេសន 
បតី របុី្រតសែម្តងថ ៖ 

េ ឡសវតថុ កំ នបនស តិសមធិ ំ ភវយេ  កលភិកខុ  
ចេ្រមើន នបនស តិសមធិ មនវតថុ  ១៦ ។ 

េតើ នបនស តិ ែដលមនវតថុ  ១៦ េនះ ដចូេម្តច? 

នបនស តិ ែដលមនវតថុ  ១៦ េនះគឺ  

កយនបុស ន មន ៤  (១-៤) 

េវទននបុស ន  មន ៤  (៥-៨) 

ចិ ្ត នបុស ន  មន ៤  (៩-១២) 

ធមម នបុស ន  មន ៤     (១៣-១៦) 

េនកនុងគមពីរវសុិទធិមគគ ម ដកីៃខថ ៖ 

នបនស តីត ិ េ ឡសវតថុក នបនស តិសមធ-ិ
ភវន។ 

្រតង់ពកយថ នបនស តិ បនដល់ នបនស តិសមធិ 
ភវន ែដលមនវតថុ  ១៦ ។ 
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េ្រពះេហតុេនះ េទើប្រពះពុទធជអមច ស់្រទង់្រ ស់ថ ៖ 

 នបនស តិ ភិកខ េវ ភវ ិ  ពហុលកី  ច ្ត េ  
សតិបប ្ឋ េន បរបិេូរតិ ។ 

មន លភិកខុទងំ យ នបនស តិែដលបុគគលបនចេ្រមើន បន 
េធ្វើឲេរឿយ ៗ េហើយ រែមងញុងំសតិបប ្ឋ នទងំ ៤ ឲេពញបរបូិណ៌បន។ 

កនុងគមពីរវសុិទធិមគគ (ភគទី ២ ទពំរ័ ៥៤២) ករចេ្រមើន នបនស តិ 
េនះថ ៖ 

យ ម  បេនតថ ឥទេមវ ចតុកកំ  ទិកមមកិស  កមម ្ឋ នវេសន 
វុត្តំ ។ ឥត ន ិ បន តីណិ ចតុកក ន ិ ឯតថ បត្តជឈនស  
េវទនចិត្តធមម នបុស នវេសន វុ ្ត ន។ិ ត ម  ឥទ ំកមម ្ឋ ន ំភេវ ្វ  
នបនចតុតថជឈនបទ ្ឋ នយ វបិស នយ សហ បដិសមភិទហិ 

អរហត្ត ំ បបណិុតុកេមន ទិកមមិេកន កុលបេុត្តន បេុព្វ 
វុត្តនេយេនវ សលីបរេិ ធនទនី ិ សព្វកិចច ន ិ ក ្វ  វុត្តបបករស  
ចរយិស  សន្តេិក បញចសនធកំិ កមម ្ឋ ន ំឧគគេហតព្វំ។ 

ចេំពះចតុកកៈគឺពួកបួនេនះ ្រពះពុទធ្រ ស់ទុកនវូចតុកកៈទី ១ គឺកយ- 
នបុស ន េដ ើមបជីកមម ្ឋ នស្រមបកុ់លបុ្រតែដលជ ទិកមមិកៈ គឺអនក 
បដបិត្តិកនុ ងជនខ់ងេដ ើម ។ ចែំណកចតុកកៈបដីៃទេទៀត គឺេវទននបុស ន 
ចិ ្ត នបុស ន នងិធមម នបុស ន ្រពះពុទធ្រ ស់ទុកស្រមបអ់នកបន 
ឈនេហើយ ែដលបនបដបិត្តិនវូចតុកកៈទី ១ រួចេហើយ ។ េ្រពះេហតុេនះ 
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កុលបុ្រតែដលជ ទិកមមិកៈ កល្របថន ទម្លុ ះនវូអរហត្តផល មួយអេន ្លើ 
េ យបដសិមភិទ េ យវបិស នែដលមន នបនចតុតថជឈនជបទ ក៏ 
គួរនងឹេធ្វើ កិចចទងំពួង មនករជ្រមះនវូសីលជេដើម មនយ័ែដលេពល 
មកេហើយេនះឯង េហើយេរៀនយកនវូកមម ្ឋ នែដលមនសន ធ ិ ៥ កនុង 
សំ ក់ៃន ចរយ ែដលបនេពលរួចេហើយ ។ 

សនធិ ៥ 

(វសុិទធិមគគ ភគទី ២ ទពំរ័ ៥៤៣) 

ពកយថ សន ធ ិ មស័ពទែ្របថ ករត មន ៥ យ៉ង គឺ ៖ 

១.ឧគគហ ំ ករេរៀន 

២.បរបិុចឆ  ករ កសួរ 

៣.ឧប ្ឋ ន ំ ករ្របកដរបស់នមិិត្តសមធិ 

៤.អបបន ករមទំរំបស់សមធិ 

៥.លកខណំ លកខណៈរបស់សមធិ 

ករេរៀនយកកមម ្ឋ នកនុងសម័យពុទធកល នងិេ្រកយពុទធកល ្រតូវ 
េរៀនយកព្ីរគូ ចរយ េ្រពះសម័យេនះ េរៀនតគន មមុខបឋ ។ ែតកនុង 
សម័យកលេនះ ្រតូវសិក ឲចបស់ ស់កនុងគមពីរ្រពះៃ្រតបដិក អដ ្ឋកថ 
នងិដកី េទើបេឈម ះថ ឧគគហៈ ។  
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ករ កសួរេដញេ ល ឲអស់មន ទលិសង យ័កនុងខបដបិត្តិកនុ ង 
កមម ្ឋ នេនះ េឈម ះថ បរបុិចឆ  ។ 

ករ្របកដរបស់នមិិត្តសមធិ េឈម ះថ ឧប ្ឋ នៈ ។ 

អបបនគឺឈន របស់កមម ្ឋ ន េឈម ះថ អបបន ។ 

លកខណៈរបស់កមម ្ឋ ន េឈម ះថ លកខណៈ ។ 

កលបនេរៀនចបស់ ស់កនុងកមម ្ឋ នេនះ ែដលមនសន ធ ិ៥ យ៉ង 
េនះេហើយ េឈម ះថ មិនលំបកសូមបដីល់ខ ្លួនឯង សូមប ី ចរយ  ក៏មិនបន 
រខំន  េហើយចូលេទកនុងទីេសនសនៈដ៏ ង ត់ ដចូែដលេពលមកេហើយ 
េធ្វើ មនសិករៈកមម ្ឋ នេនះចុះ េទះបសីថិ តេនកនុងសំ ក់ ចរយក៏េ យ 
មិនមន ចរយក៏េ យ ។ 

ចរយុិគគហេ  ឯកបទមប ិ អសមមុយ្ហេន ្តន ឥទំ ន-
បនស តកិមម ្ឋ ន ំមនស ិកតព្វំ ។ 

អនកបដបិត្តគិបបេីធ្វើ ទុកកនុងចិត្តនវូ នបនស តិកមម ្ឋ នេនះ បរយិត្ត ិ
ែដលេរៀនមកពី ចរយ មិន្រតូវេភ្លច សូមប្ីរតឹមមួយបទ ។ 

វិធីចេ្រមើន នបនស តិសមធិ 
មន័យរបសអ់ដ្ឋកថ 

កនុងគមពីរវសុិទធិមគគ នងិសមន ្តបប ទិកបនេពលទុកែតមយង៉ថ 
អនកចេ្រមើន នបនស តិ មុនដបូំង្រតូវតមកល់សតិទុក្រតង់ខយល់បះ៉្រតូវ គឺ 
្រតង់ចុង្រចមុះ ឬ្រតង់រមឹបបូរមត់ខងេលើ ដ បដល់ចិត្តជអបបនសមធិ 
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េហើយេនអធិបបយ ដល់វធីិបដបិត្តិ នបនស តិសមធិទុកទងំអស់ 
មន ៨ វធីិ ដចូតេទេនះ ៖ 

១.គណន   ករ ប ់

២.អនុពនធន  ករជប់ មខយល់ 

៣.ផុសន   ករបះ៉ ែដលមនេសចក្តីថ ខយល់បះ៉្រតង់  ឲ     

 ងំសតិទុក្រតង់េនះ 

៤.ឋបន  ករឈប ់គឺករេធ្វើ ចិត្តឲជអបបនសមធិ 

៥.សលកខ  ករកណំត់ កនុងទីេនះសំេ ដល់ករ  

ពចិរ កនុងផ្លូវវបិស ន 

៦.វិវដ្តន   ករវលិ្រតឡប ់កនុងទីេនះសំេ  ដល់ករបនមគគ 

៧.បរសិទុធ ិ    េសចក្តីបរសុិទធ កនុងទីេនះ សំេ ដល់ករបនផល 

៨.បដិបស ន  ករសំឡឹងេមើលខងេ្រកយ កនុងទីេនះ សំេ ដល់   
ករពចិរ ខងេ្រកយអំពកីលបនមគគផលរួច 
េហើយ ដចូពចិរ េមើលមគគ ផល នពិ្វ ន នងិ 
ពចិរ េមើលថ កិេលស ខ្លះ ែដលបនលះ 
េហើយ កិេលស ខ្លះ ែដលេនមិនទនល់ះ ។ 
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គណន 

អនកបដបិត្តិែដលជ ទិកមមិកៈ ែដលេផ្តើមបដបិត្តិដបូំង មិនទនប់ន 
សេ្រមចអបបនឈនេនះ ដបូំង្រតូវេធ្វើ  គណន ករ បខ់យល់ចូល កនុង 
ខណៈកពុំងចូល នងិ បខ់យល់េចញ កនុងខណៈកពុំងេចញ េដ ើមបកីរពរចិត្ត 
ែដល យមយ ឲេន ងំស៊បក់នុ ងទី ងំតមកល់សតិ ។  

ករ បខ់យល់េនះ េនកនុងសមន ្តបប ទិក អដ ្ឋកថតតិយប ជិក 
បនបញជ ក់ថ ៖  

 ប ្ត  មនសិករវធីិ មន បខ់យល់ជេដើមេនះ កុលបុ្រតអនកេផ្តើម 
បដបិត្តិ នបនស តិេនះ គួរមនសិករៈនវូកមម ្ឋ នេនះ េ យករ ប ់
ខយល់ជដបូំងសិន ។ កល បខ់យល់េទៀតេ ត មិន្រតូវ បឲ់តិចជង ៥ 
មិន្រតូវ បឲ់េលើសជង ១០ មិនគួរ បឲ់រលំងកនុងចេន្ល ះេឡើយ ។ េ្រពះ 
ករ បតិ់ចជង ៥ ចិត្តុបបទរែមងេរ ើប្រមះកនុ ងទីែដលចេង្អ ត ដចូហ្វូ ងេគ 
ែដលឃំងទុកកនុងេ្រកល ែដលចេង្អ ត ដេូចន ះ ។ កល បេ់លើសជង១០ 
ចិត្តុបបទក៏រវល់េ យករ បប់៉ុេ ្ណ ះ ។ ករ បរ់លំង ចិត្តរែមងញប ់
ញរ័ថ កមម ្ឋ នរបស់េយើងដល់ទីបផុំត ឬមិនដល់ហ៎ន ! ។ 

ករ បខ់យល់េនះ មន ២ វធីិ គឺ បយ់តឺ នងិ បរ់ហ័ស ។ 

ករ បយ់តឺ គឺ បក់នុងខណៈខយល់ចូលថ ១ កនុងខណៈខយល់េចញថ 
១ េទៀត (១-១) (២-២) (៣-៣) ជេដើម ។ 

 បពួ់កទី ១ ប ់១-១,២-២, ៣-៣,៤-៤, ៥-៥, 
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បពួ់កទី ២ ប ់១-១,២-២, ៣-៣,៤-៤, ៥-៥, ៦-៦, 

  បពួ់កទី ៣ ប ់១-១,២-២, ៣-៣,៤-៤, ៥-៥, ៦-៦, ៧-៧, 

  បពួ់កទី ៤ ប ់១-១,២-២, ៣-៣,៤-៤, ៥-៥, ៦-៦, ៧-៧, ៨-៨, 

បពួ់កទី ៥ ប ់១-១,២-២, ៣-៣,៤-៤, ៥-៥, ៦-៦, ៧-៧, ៨-៨, ៩-៩, 

បពួ់កទី ៦ ប ់១-១,២-២, ៣-៣,៤-៤, ៥-៥, ៦-៦, ៧-៧, ៨-៨, ៩-៩, 
១០-១០ ។  

កលេបើ បច់បទ់ងំ ៦ ពួកេនះេហើយ ្រតូវ ប់ រថមីម្តងេទៀត ចុះ 
េឡើង ៗ រហូតខយល់អស សៈ នងិបស សៈ ែដលកពុំងឆ្លងេចញនងិឆ្លង 
ចូល រែមង្របកដ ។ េពលេនះ គបបលីះបង់ករ បយ់តឺ េហើយេផ្តើមករ 
បេ់លឿនៗ ម្តង ។  

ករ បេ់លឿន ខណៈខយល់កពុំងចូល បថ់ ១ ខណៈខយល់កពុំង 
េចញ បថ់ ២ (១-២-៣-៤-៥) ជេដើម ។ 

បពួ់កទី ១ ប ់១-២-៣-៤-៥, 

បពួ់កទី ២ ប ់១-២-៣-៤-៥-៦, 

បពួ់កទី ៣ ប ់១-២-៣-៤-៥-៦-៧, 

បពួ់កទី ៤ ប ់១-២-៣-៤-៥-៦-៧-៨, 

បពួ់កទី ៥ ប ់១-២-៣-៤-៥-៦-៧-៨-៩, 

បពួ់កទី ៦ ប ់១-២-៣-៤-៥-៦-៧-៨-៩-១០ ។ 
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 េនកនុងសមន ្តបប ទិក មនករ កសួរពវីធីិ បខ់យល់េនះថ 
សួរថ  គបប ី បខ់យល់អស សៈ នងិបស សៈេនះយូរប៉ុ ្ណ  ? 

េឆ្លើយថ  គបប ី បរ់ហូតទល់ែតសតិេវៀរចកករ ប ់ ងំមេំនកនុង 
រមមណ៍ គឺខយល់អស សៈ នងិបស សៈ ។ េ្រពះថ ករ ប ់ ក៏េដ ើមប ី

កត់វតិកកៈ ែដលផ យេទខងេ្រក េហើយ ងំសតិទុកកនុង រមមណ៍ គឺ 
ខយល់អស សៈ នងិបស សៈប៉ុេ ្ណ ះ ។  

 អនកបដបិត្តិ កលមនសិករៈនវូករ បយ៉់ងេនះេហើយ គបបេីផ្តើម 
មនសិករៈនវូ អនពុន ធន េ យករ មចង ។ ករឈប់ បខ់យល់ េហើយ 
តមកល់សតិ មខយល់ចូល នងិខយល់េចញ ជបត់គន េទ េឈម ះថ ករ 

មចង ។ ក៏ឯករតមកល់សតិ មេនះ មិនែមនេ យអំ ចករេទ 
មខយល់ខងេដើម ក ្ត ល នងិទីបផុំតៃនខយល់េនះេទ ។ ែមនពតិ ផចិតជ 

ខងេដើម ៃនខយល់េចញខងេ្រក េបះដងូជក ្ត ល ្រចមុះជទីបផុំត, ចុង 
្រចមុះជខងេដើមៃនខយល់ចូលខងកនុង េបះដងូជក ្ត ល ផចិតជទីបផុំត។ 
កលអនកបដបិត្តិបញជូ នសតិេទ មខយល់ខងេដើម ក ្ត ល នងិខងចុង 
ចិត្តរែមង យមយ ្រកវល់្រក យ នងិញបញ់រ័ ។ ដចូ្រពះធមមេសនបតី 

របុី្រតេពលទុកបដសិមភិទមគគ (បដិកេលខ ៧០ ទពំរ័ ៩១ ) ថ ៖ 

កលភិកខុបញជូ នសតិេទកនខ់យល់ដកដេង្ហើមចូល ខងេដើម 
ក ្ត ល   នងិខងចុង កយនងិចិត្ត រែមងជសភវៈរញជួយផង 
រេំភើបផង ញបញ់រ័ផង េ យ រចិត្តែដលេបះេទ កនុងខយល់ 
ដេង្ហើមខងកនុង,   កលភិកខុបញជូ នសតិេទកនខ់យល់ដកដេង្ហើមេចញ 
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ខងេដើម ក ្ត ល នងិខងចុង កយនងិចិត្ត រែមងជសភវៈ 
រញជួយផង រេំភើបផង ញបញ់រ័ផង េ យ រចិត្ត ែដលេបះេទកនុង 
ខយល់ដេង្ហើមខងេ្រក ។ 

មនយ័ែដល្រពះសមម សមពុ ទធជមច ស់ នងិ្រពះធមមេសនបតីបន 
សែម្តង មឃត់ករបងខិតសតិេទកនុងទីដៃទជ ច់ខត េ្រកពតីមកល់ 
សតិទុក្រតង់ចុង្រចមុះ ឬរមឹបបូរមត់ខងេលើ ។ 

មនសំ ក់បដបិត្តខិ ្លះ បនបដបិត្តិេ យករបញជូ នសតិេទ ងំ 
ទុកេពញសព្វ ងកយបន ្តចិម្តងៗ ឬបងខិតសតិេទទីដៃទ ចប់ ងំព ី
កបល រហូតដល់ចុងេជើង ពចុីងេជើងេទកបលវញិ ។ បេចចកេទសទងំេនះ 
គម នកនុង្រពះពុទធ សនេឡើយ ។ ្រពះធមមេសនបតី របុី្រតបនសែម្តង 
េហើយ ្របសិនេបើបងខិតសតិេនះ ចិត្ត្របកដជ យមយ មិន ងំេនស៊ប ់
កនុង រមមណ៍ែតមួយ មិន ចទម្លុ ះដល់អបបនបនេឡើយ ។ 

ចុះពកយថ អនពុន ធន គឺករជប់ មខយល់ កនុងទីេនះ សំេ េសចក្តី 
ដចូេម្តច? 

កនុងទីេនះ សំេ ដល់ ករកណំត់ខយល់ឲបន្រគបខ់ណៈចិត្ត្រតង់ទី 
ែដលខយល់បះ៉េនះឯង ។ 

កនុងនយ័េនះ បលីេពលទុកជេគល ថ ន បង្ហ ញឲេឃើញថ 
ឲ ងំសតិទុក្រតង់ទីខយល់បះ៉្រតូវប៉ុេ ្ណ ះ មនពកយដេូចនះ ៖ 
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គណននពុនធនវេសន វយិ ហិ ផុសនឋបនវេសន វសិុ ំ
មនសកិេ  នតថិ។ ផុដ្ឋផុដ្ឋ ្ឋ េនេយវ បន គេណេន្ត  គណនយ ច 
ផុសនយ ច មនស ិ កេ តិ ។ តេតថវ គណន ំ បដិសហំរ ិ ្វ  េត 
សតិយ អនពុន ធេន្ត , អបបនវេសន ច ចិត្តំ ឋេបេន្ត  អនពុន ធនយ ច 
ផុសនយ ច ឋបនយ ច មនស ិកេ តតីិ វុចចតិ។ 

ករបដបិត្តិេ យវធីិគណន នងិអនពុន ធន មនវធីិេផ ងគន  ែតករ 
បដបិត្តិេ យវធីិផុសននងិឋបន មិនេផ ងគន េទ ។ ករអនកបដបិត្តិកណំត់ 
បក់នុ ងទីខយល់បះ៉្រតូវ ក៏ បថ់ មនសិករៈេ យវធីិគណន នងិផុសន 

នងិកលឈប់ ប ់ េ្របើសតិជប់ មខយល់ចូល ខយល់េចញ ចេំពះ្រតង់ទី 
ែដលខយល់បះ៉្រតូវប៉ុេ ្ណ ះ រហូតតមកល់ចិត្តទុកេ យអំ ចអបបន ក៏ 
េ ថ មនសិករវធីិេ យអនពុន ធន ផុសន នងិឋបន ។   

(វសុិទធិមគគ ភទី ២ ទពំរ័ ៥៤៨) 

ត ម  អនពុន ធនយ មនសកិេ េន ្តន ទិមជឈបរេិយ ន-
វេសន ន មនស ិកតព្វំ។ អបចិ េខ ផុសនវេសន ច ឋបនវេសន ច 
មនស ិកតព្វំ។ 

េ្រពះេហតុេនះ អនកបដបិត្តិកលេធ្វើមនសិករៈ េ យអនពុន ធន 
មិន្រតូវេធ្វើ មនសិករៈ េ យអំ ច មខយល់ខងេដើម ក ្ត ល នងិ 
ខងចុងេឡើយ ។ មយង៉េទៀត គបបេីធ្វើ មនសិករៈេ យអំ ចផុសន នងិ 
ឋបន ។   
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(វសុិទធិមគគ ភទី ២ ទពំរ័ ៥៤៨) 

អនុពនធនន័យ 

អនពុន ធននយ័ គឺករ ងំចិត្តចេំពះទីបះ៉ខ ទប ់ េហើយជប់ មដងឹ 
ខយល់ចូល ខយល់េចញេរឿយៗ េ យមិន្រតូវ បេ់ យ គណននយ័ ។ 

ករ មកណំត់េ យអនពុន ធននយ័េនះ គបបបីដបិត្តិរហូតដល់ 
្របកដបដភិគនមិិត្ត ែដលជសភវៈពេិសស េផ ងពខីយល់ចូល ខយល់ 
េចញ ម្រប្រកតី មនលកខណៈដចូជ ពន ្ល ឺ ប៉ុយសំឡី ដងួផក យ ដងួ 
ែកវមណី តបូងរតនៈ ។ល។ កល្របកដបដភិគនមិិត្តដេូចនះេហើយ អនក 
បដបិត្តិគបបបីញឈបអ់នពុន ធននយ័ េហើយកណំត់ខយល់េ យឋបននយ័ 
តេទ ។  

មយង៉េទៀត គណននយ័ នងិអនពុន ធននយ័ទងំពរីយ៉ងេនះ េនមិន 
ផុតពី ថ នទីែដលខយល់បះ៉្រតូវ្រតង់ចុង្រចមុះ ឬរមឹបបូរមត់ខងេលើ ។ 

ឋបននយ័ 

ឋបននយ័ មនេសចក្តីថ បដភិគនមិិត្តេនះ ជបញញត្តិពេិសស 
្របកដេឡើង ដចូជ រមមណ៍ថមី  មិនែមនជសភវធម៌ ែដលមន្របកដ 
េទើបរលត់េទងយ កលរលត់េហើយក៏េកើតថមី េ យលំបក ។ អនកបដបិត្តិ 
េទើកគួរ ងំចិត្តទុកមកំនុងខយល់ ែដលជបដភិគនមិិត្ត មិនឲរលត់េទ 
នងិេធ្វើឲ្របកដចបស់ៃ្រកែលងេឡើង មលំ ប ់។ 
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កលទម្លុ ះឋបននយ័េហើយ អនកបដបិត្តិគួរេចៀសេចញអសបបយៈ 
(េសចក្តីមិនសបបយ) ៧ យ៉ង នងិេសពសបបយៈ (េសចក្តីសបបយ) ៧ 
យ៉ង នងិចេ្រមើនអបបនេកសល (េសចក្តីឈ្ល សកនុងអបបន) ១០ យ៉ង  

អសបបយៈ ៧ យ៉ងគឺ 

១.ទីេនែដលេធ្វើឲអនកបដបិត្តិវនិស 

២.្រសុកបណិ្ឌ បតឆង យេពក 

៣.ករជែជកគន ឥត្របេយជន ៍

៤.ករសមគម 

៥. រ 

៦.រដវូកល 

៧.ឥរយិបថ 

ចែំណកសបបយៈ ៧ យ៉ង ែដលេធ្វើឲអនកបដបិត្តិចេ្រមើនេនះ ផទុយ 
ពអីសបបយៈេនះឯង ។ 

អបបនេកសល ១០ យ៉ង គ ឺ

 ១.េសចក្តី ្អ ត ងកយ េ្រគ ងេ្របើ្របស់ នងិេ្រគ ងេស្ល កដណ្ត ប ់

២.ករទទួលឥ្រន ទយិ ៥ ឲេសមើ  

៣.េសចក្តីឈ្ល សកនុងនមិិត្តគឺខយល់ចូល ខយល់េចញ 

៤.ករសងកត់ចិត្តែដលពយយមេលើសេពក 
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៥.ផគងចិត្តែដលរួញ  

៦.ករ្រគបសងកត់ចិត្តែដលពយយមេលើសេពក 

៧.ករ ក់ចិត្តក ្ត លេសមើ  

៨.ករេគចេចញពអីនកមិនមនសមធិ 

៩.ករគបរ់កអនកមនសមធិ 

១០.ករមនចិត្តបេង្អ នចូលេទេសមើ  េដ ើមបទីម្លុ ះអបបនឈន ។ 

អនកបដបិត្តិគបប្ីរប្រពតឹ្តយ៉ងេនះេហើយ ងំចិត្តទុកកនុងបដភិគ 
នមិិត្តយ៉ងមទំ ំ េដ ើមបចីេ្រមើនភវនជេវ យូរ េ យឋបននយ័េនះ 
រហូតដល់ទម្លុ ះរូបវចរចតុតថជឈន ។  

និមិត្ត ៣ សមធិ ៣ 

កនុងករបដបិត្តិ មវធីិទងំ ៣ គណននយ័ អនពុន ធននយ័ នងិ 
ឋបននយ័ ចចែំណកជនមិិត្ត ៣ យ៉ង នងិភវនសមធិ ៣ យ៉ង 
ដេូចនះ  

នមិិត្ត ៣ យ៉ង គឺ 

១.បរកិមមនមិិត្ត ( រមមណ៍ែដលេកើតកនុងខណៈបរកិមម) គឺខយល់ដក 
ដេង្ហើមចូល ដកដេង្ហើមេចញ ែដល្របកដកនុងរយៈគណននយ័  

២.ឧគគហនិមិត្ត ( រមមណ៍ជបែ់ភនក) គឺខយល់ដកដេង្ហើមចូល ដក 
ដេង្ហើមេចញ កនុងរយៈអនពុន ធននយ័  
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៣.បដិភគនិមិត្ត ( រមមណ៍បញញត្តិថមី ែដលដចូ រមមណ៍េដ ើម) គឺ 
ខយល់ដកដេង្ហើមចូល ដកដេង្ហើមេចញ ែដល្របកដជពន ្លជឺេដ ើម កនុងរយៈ 
ឋបននយ័  ។ 

សមធិ ៣ យ៉ង គឺ 

១.បរកិមមសមធិ (សមធិែដលេកើតេ យករចេ្រមើនញយៗ) គឺ 
សមធិ កនុងខណៈេកើតបរកិមមនមិិត្ត នងិឧគគហនមិិត្ត 

២.ឧបចរសមធិ (សមធិែដលជិតនងឹ្របកដ) គឺសមធិកនុង 
ខណៈេកើតបដភិគនមិិត្តមុននងឹទម្លុ ះអបបនឈនកនុងរយៈឋបន 

៣.អបបនសមធិ (សមធិែដលមទំ)ំ គឺសមធិកនុងខណៈេកើត 
បដភិគនមិិត្ត កលទម្លុ ះរូបវចរជឈន ៤ បនដល់ បឋមជឈន (ឈនទី 
១) ទុតិយជឈន (ឈនទី ២) តតិយជឈន (ឈនទី ៣) នងិចតុតថជឈន 
(ឈនទី ៤) មចតុកកនយ័ (នយ័ែដលេពលដល់ឈន ៤) ។ 

កនុងខណៈចេ្រមើន នបនស តិភវន រមមណ៍របស់កមម ្ឋ នគឺ 
ខយល់ចូល នងិខយល់េចញ េ យមនសតិដងឹេរឿយៗ រហូតដល់ខយល់ល្អិត
ៃ្រកែលងេឡើង ក់បដីចូជមិនមនខយល់ កនុងរយៈគណន នងិអនពុន ធន។ 
ខណៈេនះ អនកបដបិត្តិគបប្ីរទ្រទង់ចិត្តទុក កនុងទីែដលខយល់បះ៉ខ ទប់ មេដ ើម 
េហើយកណំត់ដងឹ រមមណ៍ដល៏្អិតសុខមុេនះឲចបស់ ។ កលកណំត់ដងឹ 
េហើយ រមមណ៍នងឹ្របកដចបស់េឡើងៗ តមកមិនយូរបដភិគនមិិត្តក៏នងឹ 
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្របកដ ។ អនកបដបិត្តិនងឹទម្លុ ះឧបចរជឈន េពលគឺឧបចរសមធិ ែដល 
ជកមវចរភវន ែដល្រគបសងកត់នវីរណៈ ៥ បន ។  

សភពល្អិតរបស់ រមមណ៍ែដល្របកដេនេហើយ បត់េទវញិ 
របស់កមម ្ឋ ន្របេភទេនះ មនយ័អដ ្ឋកថ មិនបនសំេ ដល់ផលអំពកីរ 

ងំចិត្តបដបិត្តិ េដ ើមបឲីខយល់ល្អិត ។ ែតសំេ ដល់េសចក្តីល្អិតែដល 
្រប្រពតឹ្តេទខ្លួនឯង មលំ ប។់ ចែំណកកនុង្រពះបលី រៈចុងបផុំតេពល 
ទុកថ ៖  

 បស មភយ ំកយសងខ រ ំអស សសិ មីត ិសកិខតិ, ‘បស មភយ ំ
កយសងខ រ ំបស សសិ មីត ិសកិខត ិ។ 

 ភិកខុ សិក ថ ម អញរមង បន់វូខយល់ដេ៏្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់
កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញរមង បន់វូខយល់ដ ៏
េ្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

្រពះបលីេនះ សំេ ដល់ ករ ងំចិត្តកនុ ងកររមង បខ់យល់ឲល្អិត 
កនុងរយៈអនពុន ធនប៉ុេ ្ណ ះ ។ មយង៉េទៀត កនុងរយៈែដល រមមណ៍ល្អិត អនក 
បដបិត្តិមិនឈ្ល សកនុងកមម ្ឋ ន ចសមគ ល់ថ មិនមនខយល់ចូល ខយល់ 
េចញ េហើយក៏ឈបច់េ្រមើនកមម ្ឋ ន គបប្ីរបយ័តនបផុំត្រតង់ខេនះ ។  
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ករេ្របៀបេធៀប្រពះបល ីនិងអដ្ឋកថ 

(អនបនទីបន ីរចនេ យ្រពះេលឌីសយេ ) 

វធីិចេ្រមើន នបនស តិកមម ្ឋ ន ៤ នយ័ ែដបន្រ ស់ទុកកនុង ្រពះ 
បលី ចេ្រប បេធៀបជមួយគណននយ័ជេដើម កនុងគមពីរអដ ្ឋកថ ។ 
ករ ងំចិត្តចេំពះកនុ ងទីែដលខយល់បះ៉្រតូវេហើយ បគ់ណននយ័ ចត់ថ 
បនចេ្រមើនសតិរលឹកដងឹខយល់ចូល ខយល់េចញ បជ់ករបដបិត្តិេដ ើមប ី
បញឈបេ់សចក្តី យមយរបស់ចិត្ត កនុងខណៈបដបិត្តិធម៌ នងិជរយៈែដល 
មិនបន មដងឹសភវៈែវងខ្លរីបស់ខយល់ េទើប្រសបជមួយ្រពះបលីថ  

េ  សេ វ អស សតិ សេ វ បស សតិ ។ 

ភិកខុ េនះ ជអនកមនសតិដកដេង្ហើមចូល ជអនកមនសតិដកដេង្ហើម 
េចញ ។ 

នងិគមពីរអដ ្ឋកថ ក៏អធិបបយថ  

ពហិ វសិដវតិកកវេិចឆទំ ក ្វ   អស សបស សរមមេណ   
សតិសណ្ឋ បនតថំេយវ  ហិ  គណន ។ 

ពតិែមនេហើយ គណននយ័រែមងមនេដើមបេីធ្វើករកត់េសចក្តី្រតិះ 
រះិ ែដលសទុ ះេទខងេ្រក េហើយ្រទ្រទង់សតិទុកមកំនុង រមមណ៍ គឺខយល់ 
ចូល នងិខយល់េចញែតមយង៉ ។  
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ករជប់ មខយល់ មអនពុន ធននយ័ ចត់ជករ ងំចិត្តចេំពះ 
េរឿយៗ ្រពមទងំទទួលដងឹសភវៈែវងខ្ល ី របស់ខយល់ េទើប្រសបជមួយ្រពះ 
បលីកនុង រៈទី ២ ថ  

ទីឃ ំ  អស សេន្ត  ទឃី ំ អស មីតិ បជនតិ, ទឃី ំ  
បស សេន្ត  ‘ទឃី ំបស មីតិ បជនតិ 

កលដកដេង្ហើមចូលែវង ក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមចូល 
ែវង, កលដកដេង្ហើមេចញែវង ក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមេចញ 
ែវង 

រស  ំ  អស សេន្ត  រស  ំ អស មីតិ បជនតិ, រស  ំ  
បស សេន្ត  រស  ំបស មីតិ បជនតិ 

កលដកដេង្ហើមចូលខ្ល ីក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមចូលខ្ល ី, 
កលដកដេង្ហើមេចញខ្ល ីក៏ដងឹចបស់ថ ម អញ ដកដេង្ហើមេចញខ្ល ី។ 

ករទទួលដងឹសភវៈែវងខ្លរីបស់ខយល់េនះ មិនែមនជករ មដងឹ 
ខងេដើម ក ្ត ល នងិខងចុង របស់ខយល់ ។ ែតជករ ងំចិត្តទទួលដងឹ 
សភពែវងខ្ល ីរបស់ខយល់ែដលបះ៉ខ ទបេ់ន្រតង់ចុង្រចមុះ ឬ្រតង់រមឹបបូរមត់ 
ប៉ុេ ្ណ ះ ។ កលដកដេង្ហើមចូលែវង ខយល់ក៏ែវង កលដកដេង្ហើមខ ្ល ីករបះ៉ 
ខទបរ់បស់ខយល់ក៏ខ ្ល ី ដេូចន ះ សភវៈែវងខ្លរីបស់ខយល់ កនុងទីបះ៉ខ ទប ់ េទើបជ 
សភពែវងខ្លរីបស់ខយល់ដកដេង្ហើមកនុងេរឿងេនះ ។ 
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សភពរបស់ចិត្តេ យទូេទេនះ មនលកខណៈផ យេទទទួលដងឹ 
ថ នទីេផ ងៗ បន អនកបដបិត្តិ ចដងឹកនុងេពលខ្លះថ ចិត្តែដលទទួលដងឹ 

សភវៈបះ៉ខ ទបប់នចូលេទេ្រជ ឬផុតេចញ នៈែដលខយល់បះ៉ខ ទបេ់នះ ។ 

មយង៉េទៀត កនុងករចេ្រមើនសតិរលឹកដងឹសភវៈែវងខ្លេីនះ អនក 
បដបិត្តិគបប្ីរទ្រទង់ចិត្តទុកកនុងទីបះ៉ខ ទប ់ នងិទទួលដងឹសភវៈែវងខ្លរីបស់ 
ខយល់ដកដេង្ហើមរហូតទងំខងេដើម ក ្ត ល នងិខងចុង េពលគឺ កល 
ដកដេង្ហើមចូល ឲទទួលដងឹខយល់្រតង់ចុង្រចមុះជេដើម រហូតដល់ខយល់ 
ខងកនុងៃផទេពះ ។ កលដកដេង្ហើមេចញ ឲទទួលដងឹខយល់កនុងៃផទេពះ 
ជេដើមេទរហូតដល់ខយល់្រតង់ចុង្រចមុះ សមពតិដចូ ធកៈថ  

៣.សព្វកយបដិសេំវទី អស សសិ មីត ិ សកិខតិ, សព្វ- 
កយបដិសេំវទី បស សសិ មីតិ សកិខតិ  

ភិកខុ សិក ថ ម អញដងឹចបស់នវូកងខយល់ទងំពួង គឺខយល់ខង 
េដ ើម ក ្ត ល នងិខងចុង កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ 

ម  អញដងឹចបស់នវូកងខយល់ទងំពួង គឺខយល់ខងេដើម ក ្ត ល 
នងិខងចុង កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។  

អនកបដបិត្តិែដលទទួលដងឹកងខយល់ ងំែតខងេដើម ក ្ត ល នងិ 
ខងចុងេហើយ គបបចីេ្រមើនសតិបន ្តេទ េ យ្រតិះរះិថ េយើងនងឹរមង បក់ង 
ខយល់ឲល្អិត រហូតដចូរលត់េទ េ យ្រសប ម្រពះបលីថ 
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បស មភយ ំ កយសងខ រ ំ អស សសិ មីត ិ សកិខត,ិ បស មភយ ំ
កយសងខ រ ំបស សសិ មីត ិសកិខត ិ។ 

 ភិកខុ សិក ថ ម អញរមង បន់វូខយល់ដេ៏្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់
កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញរមង បន់វូខយល់ដ ៏
េ្រគត្រគត ល្អិត នងិសងប ់កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។  

 កនុងគមពីរអដ ្ឋកថបនេពលដល់េសចក្តីល្អិត នងិកររលត់េទឯង 
របស់កងខយល់ ងំែតេផ្តើមចេ្រមើនគណននយ័ ។ អនកបដបិត្តិខ ្លះ េ ក 
េកើតសភវៈដចូែដលេពលមកេនះ នងិមនអនកខ ្លះ អងគុយសមធិ ្រ ប ់
ែតកយ អែណ្ត តេឡើងអំពទីីអងគុយ ៤ ធន ប ់េ យអំ ចឧេព្វងគ បតិី ម 
ពកយអធិបបយកនុងគមពីរអដ ្ឋកថថ  

កស ចិ  បន  គណនវេសេនវ  មនសកិរកលេ   បភុត ិ
អនកុកមេ  ឱ រកិអស សបស សនេិ ធវេសន  កយទរេថ  
វបូសេន ្ត  កេយប ិ  ចិត្តមប ិ  លហុកំ  េ តិ  ។  សររី ំ  កេស  
លងឃនករបបត្តំ វយិ  េ ត ិ ។ 

មយង៉េទៀត កលេសចក្តីេក្ត េ ល ល កនុង ងកយសងបេ់ហើយ 
ទងំកយ នងិចិត្តក៏មនសភវៈ្រ ល ងកយដចូជអែណ្ត តេឡើង េទ 
កនុង កស េ យអំ ចរបស់កររលត់េទៃនខយល់ចូល នងិខយល់ 
េចញ ែដលេ្រគត្រគត មលំ ប់ ងំែតេវ  ែដលអនកខ្លះេផ្តើមចេ្រមើន 
សតិ កណំត់ដងឹ មគណននយ័ ។  
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កលអនកបដបិត្តិតមកល់សតិទុកកនុង ថ នទីបះ៉យ៉ង្របកដ រហូត 
ដល់ខយល់ដេង្ហើមរលត់េទយ៉ងេនះ ក៏នងឹទទួលដងឹខយល់ដេង្ហើមែដល 
្របចក មក ។ មយង៉េទៀត កនុងខណៈេនះ ចត់ថ បដភិគនមិិត្តបន្របកដ 
េឡើងេហើយ អនកបដបិត្តិបនទម្លុ ះឧបចរសមធិ ែដល្រគបសងកត់ 
នវីរណៈ។     

ឧបកិេលស មន ១៨ យ៉ង 

(ខទុទនកិយ បដសិមភិទមគគ េលខ ៧០ ទពំរ័ ៨៨) 

ឧបកិេលសៃនករចេ្រមើន នបនស តិ មន ១៨ យ៉ង ែចកេចញ 
ជ ៣ ឆកកៈ កនុងឆកកៈនមួីយៗ មន ៦ យ៉ង ដចូតេទ ៖ 

ឆកកៈទី ១ 

១.អស ទិមជឈបរេិយ ន ំ សតិយ អនគុចឆេ  អជឈត្ត-
វេិកខបគត ំចិត្ត ំសមធិស  បរបិេនថ  កលបញជូ នសតិេទ មខងេដើម 
ក ្ត ល នងិខងចុងៃនខយល់ដកដេង្ហើមចូល ចិត្តែដលេបះេទខងកនុង ជ 
អន ្ត យដល់សមធិ ។ 

២.បស ទិមជឈបរេិយ ន ំ សតយិ អនគុចឆេ  ពហិទធ -
វេិកខបគតំ ចិត្តំ សមធិស  បរបិេនថ   កលបញជូ នសតិេទ មខងេដើម 
ក ្ត ល នងិខងចុងៃនខយល់ដកដេង្ហើមេចញ ចិត្តែដលេបះេទខងេ្រក 
ជអន ្ត យដល់សមធិ ។ 
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៣.អស សបដិកងខន នកិន ្ត ិ ត ្ហ ចរយិ សមធិស  
បរបិេនថ  េសចក្តី្របថន ចេំពះខយល់ដកដេង្ហើមចូល េសចក្តីេ្រតក្រត ល 
េសចក្តី្រប្រពតឹ្តិៃនចណំង់ ជអន ្ត យដល់សមធិ ។ 

៤.បស សបដិកងខន នកិន ្ត ិ ត ្ហ ចរយិ សមធិស  
បរបិេនថ  េសចក្តី្របថន ចេំពះខយល់ដកដេង្ហើមេចញ េសចក្តីេ្រតក្រត ល 
េសចក្តី្រប្រពតឹ្តិៃនចណំង់ ជអន ្ត យដល់សមធិ ។ 

៥.អស េសនភិតុន នស  បស សបដិ េភ មុចឆន សមធិស  
បរបិេនថ  កលដកដេង្ហើមចូលែវង ឬដកដេង្ហើមចូលខ្លេីលើសេពក ចិត្តនងឹ 
្រសវងឹជបេ់នជមួយខយល់ចូល ដេូចន ះ កនុងេវ ដកដេង្ហើមេចញ ក៏េភ្លច 
សតិ មិន ចកណំត់ខយល់េចញបន្រគបខ់ណៈចិត្ត ជអន ្ត យដល់ 
សមធិ ។ 

 ៦.បស េសនភិតុននស  អស សបដិ េភ មុចឆន សមធិស  
បរបិេនថ  កលដកដេង្ហើមេចញែវង ឬដកដេង្ហើមេចញខ្លេីលើសេពក ចិត្តនងឹ 
្រសវងឹជបេ់នជមួយខយល់េចញ ដេូចន ះ កនុងេវ ដកដេង្ហើមចូល ក៏េភ្លច 
សតិ មិន ចកណំត់ខយល់ចូលបន្រគបខ់ណៈចិត្ត ជអន ្ត យដល់ 
សមធិ ។ 

ឆកកៈទី ២ 
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១.នមិិត្តំ វជ ជេ  អស េស ចិត្តំ វកិមបតិ  សមធសិ  បរបិេនថ  
កលនកឹដល់នមិិត្ត ចិត្តរែមងញបញ់រ័គឺមិន ងំេន កនុងខយល់ដកដេង្ហើម 
ចូល ជអន ្ត យដល់សមធិ។ 

២.អស ស ំ វជ ជេ  នមិិេត្ត ចិត្តំ វកិមបតិ  សមធសិ  បរបិេនថ  
កលនកឹដល់ខយល់ចូល ចិត្តរែមងញបញ់រ័គឺមិន ងំេន កនុងនមិិត្ត ជ 
អន ្ត យដល់សមធិ។ 

៣.នមិិត្តំ វជ ជេ  បស េស ចិត្តំ វកិមបតិ សមធសិ  បរបិេនថ  
កលនកឹដល់នមិិត្ត ចិត្តរែមងញបញ់រ័គឺមិន ងំេន កនុងខយល់ដកដេង្ហើម 
េចញ   ជអន ្ត យដល់សមធិ។ 

៤.បស ស ំ វជ ជេ  នមិិេត្ត ចិត្ត ំវកិមបតិ សមធិស  បរបិេនថ  
កលនកឹដល់ខយល់េចញ ចិត្តរែមងញបញ់រ័គឺមិន ងំេន កនុងនមិិត្ត ជ 
អន ្ត យដល់សមធិ។ 

៥.អស ស ំ វជ ជេ  បស េស ចិត្ត ំ វកិមបតិ  សមធសិ  
បរបិេនថ  កលនកឹដល់ខយល់ចូល ចិត្តរែមងញបញ់រ័គឺមិន ងំេន កនុង 
ខយល់េចញ ជអន ្ត យដល់សមធិ។ 

៦.បស ស ំ វជ ជេ  អស េស ចិត្ត ំ វកិមបតិ សមធិស  
បរបិេនថ  កលនកឹដល់ខយល់េចញ ចិត្តរែមងញបញ់រ័គឺមិន ងំេន កនុង 
ខយល់ចូល ជអន ្ត យដល់សមធិ។ 

ឆកកៈទី ៣ 
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១.អតី នធុវន ំ ចិត្ត ំ វេិកខបនបុតិតំ សមធិស  បរបិេនថ  ចិត្ត 
ែដលសទុ ះេទរក រមមណ៍ជអតីតៈ នងឹធ្ល ក់េទកនុងេសចក្តី យមយ ជ 
អន ្ត យដល់សមធិ ។ 

២.អនគតបដិកងខន ំ ចិត្តំ វកិមបតិំ  សមធិស  បរបិេនថ  ចិត្ត 
ែដល្របថន រក រមមណ៍ ជអនគត ែដលញបញ់រ័ ជអន ្ត យដល់ 
សមធិ ។ 

៣.លនី ំចិត្តំ េកសជជ នបុតិតំ  សមធិស  បរបិេនថ  ចិត្តែដលរួញ 
 ធ្ល ក់េទកនុងេសចក្តីខ ជលិ្រចអូស ជអន ្ត យដល់សមធិ ។ 

៤.អតិបគគហិតំ ចតិ្តំ ឧទធចច នបុតិតំ  សមធិស  បរបិេនថ  ចិត្តែដល 
ផគងហួសេពក ធ្ល ក់េទកនុងឧទធចចៈ ជអន ្ត យដល់សមធិ ។ 

៥.អភិនតំ ចិត្តំ គនបុតិតំ  សមធិស  បរបិេនថ  ចិត្តែដលបេង្អ ន 
េទកនឥ់ ្ឋ រមមណ៍ ក៏នងឹធ្ល ក់េទកនុង គៈ ជអន ្ត យដល់សមធិ ។ 

៦.អបនត ំ ចិត្តំ ពយបទនបុតិតំ  សមធិស  បរបិេនថ  ចិត្តែដល 
បេង្អ នេទកនអ់និ ្ឋ រមមណ៍ ក៏នងឹធ្ល ក់េទកនុងពយបទ ជអន ្ត យដល់ 
សមធិ ។ 
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និមិត្ត អស សៈ និងបស សៈមិន្របកដ 
ជអន្ត យដលស់មធិ 

(ខទុទកនកិយ បដសិមភិទមគគ ៧០ ទពំរ័ ១០៤) 

្រពះធមមេសនបតី របុី្រតបនសែម្តងថ ៖ 
នមិិត្តំ អស សបស  អនរមមណេមកចិត្តស  
អជនេ  ច តេយ ធេមម ភវន នបុលពភតិ។ 

នមិិត្តំ អស សបស  អនរមមណេមកចិត្តស  
ជនេ  ច តេយ ធេមម  ភវន ឧបលពភតីតិ។ 

 នមិិត្ត ១ អស សៈ ១ បស សៈ ១ ធម៌ បយ៉ីងេនះ មិនែមន 

 រមមណ៍ៃនចិត្តែតមួយដងួេទ េបើអនក  មិនដងឹ ធម៌ប ី

យ៉ងេនះ ភវនរបស់បុគគលេនះ រែមងមិនសេ្រមច ។ 

នមិិត្ត ១ អស សៈ ១ បស សៈ ១ ធម៌ បយ៉ីងេនះ មិនែមន 

 រមមណ៍ៃនចិត្តែតមួយដងួេទ េបើអនក  ដងឹ ធម៌ប ី

យ៉ងេនះ ភវនរបស់បុគគលេនះ រែមងសេ្រមច ។ 

កនុងេរឿង នបនស តិេនះ ចិត្តមនអស សៈ ជ រមមណ៍មួយ 
ដងួ ចិត្តមនបស សៈជ រមមណ៍មួយដងួ ចិត្តមននមិិត្តជ រមមណ៍ 
មួយដងួ ។ ្របសិនេបើ ធម៌បយ៉ីងេនះ មិនមនដល់អនក  កមម ្ឋ នរបស់ 
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អនកេនះ រែមងមិនដល់អបបន សូមបែីត្រតឹមឧបចរៈក៏មិនដល់ ។ ែតេបើធម៌ 
បយ៉ីងេនះ មនដល់អនក  កមម ្ឋ នរបស់អនកេនះ រែមងដល់ឧបចរៈ 
នងិអបបន ។  

េតើនមិិត្តកនុ ងទីេនះ បនដល់អ្វី? 

នមិិត្តកនុ ងទីេនះ បនដល់ ចុង្រចមុះ ឬរមឹបបូរមត់ ែដលជទី ងំ 
ៃនខយល់បះ៉ កនុងខណៈដកដេង្ហើមចូល នងិដកដេង្ហើមេចញ ដចូអដ ្ឋកថ 
បដសិមភិទមគគ េឈម ះ សទធមមបបកសិនបីញជ ក់ថ ៖ 

នមិតិ្តន ្ត ិ អស សបស ន ំ ផុសន ្ឋ ន។ំ អស សបស  
ហិ ទីឃនសកិស  ន បដុំ ឃេដ្ដន្ត  បវត្តន ្ត,ិ រស នសកិស  
ឧត្តេ ដ្ឋំ។ យទិ ហិ អយ ំេយគី ត ំនមិិត្តេមវ វជ ជតិ, តស  នមិិត្តេមវ 
វជ ជមនស  អស េស ចិត្ត ំ វកិមបត,ិ ន បតិ ្ឋ តតីិ អេ ថ ។ តស  

តសមិ ំ ចិេត្ត អបបតិដ្ឋិេត សមធសិ  អភវេ  តំ វកិមបន ំសមធិស  
បរបិេនថ ។ យទិ អស សេមវ វជ ជត,ិ តស  ចិត្តំ អពភន ្តរបេវសនវេសន 
វេិកខប ំ វហត,ិ នមិិេត្ត ន បតិ ្ឋ ត,ិ ត ម  នមិេិត្ត វកិមបតិ។ ឥមិន 
នេយន េសេសសបុ ិេយជន កតព្វ ។ 

ពកយថ នមិិត្ត សំេ ដល់ ថ នទី ែដលបះ៉្រតូវរបស់អស សៈនងិ 
បស សៈ ។ ពតិែមន ស្រមបម់នសុ ែដលមន្រចមុះែវង អស សៈនងិ 
បស សៈ ែដលចូលនងិេចញ រែមងបះ៉ខទបខ់ងកនុង្របេ ង្រចមុះ, ស្រមប ់
មនសុ ែដលមន្រចមុះខ ្ល ី អស សៈនងិបស សៈ រែមងបះ៉្រតង់រមឹបបូរ 
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មត់ខងេលើ ។ េបើេយគីេនះ ដល់នមិិត្តេនះែតមយង៉ គឺ ថ នទីែដលខយល់ 
បះ៉ ចិត្តេយគីអនកដល់នមិិត្តែតមយង៉េនះ រែមងញបញ់រ័កនុងអស សៈ គឺ 
មិន ងំេនកនុងអស សៈ ។ កលចិត្តរបស់េយគីេនះ មិន ងំេនកនុង 
អស សៈ ក៏រែមងមនេសចក្តីញបញ់រ័ េ្រពះមិនមនសមធិ េទើបជ 
អន ្ត យដល់សមធិ ។ ្របសិនេបើ េយគីនកឹដល់អស សៈែតមយង៉ ចិត្ត 
របស់េយគីេនះ ក៏នេំសចក្តីរេវ ើរ យមកេទៀត េ យអំ ចរបស់ 
អស សៈែដលចូលេទខងកនុង ចិត្តមិន ងំេនកនុងនមិិត្ត, េ្រពះេហតុ 
េនះ េទើបេឈម ះថ រែមងញបញ់រ័កនុងនមិិត្ត សូមនយ័ដេ៏សស គបប្ីរបកប 
េសចក្តី មនយ័េនះ ។  

្រពះធមមេសនបតី របុី្រតេធ្វើ េសចក្តីអធិបបយ (ខទុទកនកិយ 
បដសិមភិទមគគ ៧០ ទពំរ័ ១០៥) ថ ៖ 

ធម៌ទងំ ៣ យ៉ងេនះ មិនែមនជ រមមណ៍ៃនចិត្តមួយផង ធម៌ទងំ 
៣ យ៉ងេនះ មិនែមនជមិន្របកដផង េតើដចូេម្តច ចិត្តមិនដល់នវូេសចក្តី 
យមយ ១ ពយយម្របកដ ១ ភិកខុ ញុងំពយយមឲសេ្រមចបននវូ 

គុណវេិសស ១ ។ េ្រប បដចូ េដ ើមេឈើែដលេគ េំលើភូមិភគ បេសមើ  
បុរស រេដ ើមេឈើេនះ េ យរ រ សតិរបស់បុរសរែមង ងំេឡើង 
ចេំពះេដ ើមេឈើ  េ យអំ ចៃនេធមញរ រ ែដលពល់្រតូវ បុរសមិន 
េធ្វើ ទុកកនុងចិត្ត្រតង់េធមញរ រ ែដលទញមកទញេទ េធមញរ រែដល 
ទញមកក្តី ទញេទក្តី មិនែមនជមិន្របកដេទ ពយយមរែមង្របកដផង 
បុរសរែមងញុងំពយយមឲសេ្រមចបននវូគុណវេិសសផង ឯករចូល 
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េទជិតចងនមិិត្ត ទុកដចូេដ ើមេឈើែដលេគ  ំ េលើភូមិភគដ បេសមើ  ខយល់ 
ដកដេង្ហើមចូល នងិដកដេង្ហើមេចញ ទុកដចូេធមញរ រ ភិកខុ តមកល់ទុកនវូ 
សតិ្រតង់ចុង្រចមុះឬរមឹបបូរមត់ េហើយអងគុយមិនេធ្វើ ទុកកនុងចិត្តនវូខយល់ 
ដកដេង្ហើមចូល នងិខយល់ដកដេង្ហើមេចញ ទងំែដលមក ទងំែដលេទ ខយល់ 
ដកដេង្ហើមចូល នងិខយល់ដកដេង្ហើមេចញ ែដលមកក្តី ែដលេទក្តី មិនែមន 
ជមិន្របកដេទ ពយយមរែមង្របកដផង ភិកខុ ញុងំពយយមឲសេ្រមច 
បននវូគុណវេិសសផង េ្រប បដចូជសតិរបស់បុរស ងំេឡើងចេំពះ 
េដ ើមេឈើ  េ យអំ ចៃនេធមញរ រែដលពល់្រតូវ បុរសមិនេធ្វើ ទុក 
កនុងចិត្ត្រតង់េធមញរ រ ែដលទញមក ទញេទ េធមញរ រែដល 
ទញមកក្តី ទញេទក្តី មិនែមនជមិន្របកដេទ ពយយម្របកដផង បុរស 
ញុងំពយយមឲសេ្រមចផង បននវូគុណវេិសសផង ។  

នបនស តិ យស   បរបិុ ្ណ  សភុវ ិ  
អនបុពុ្វំ បរចិិ    យថ ពុេទធន េទសិ  

េ  ឥម ំេ កំ បភេសត ិ អពភ  មុេ ្ត វ ចនទមិ 

នបនស តិ បុគគល បនបេំពញេហើយ ចេ្រមើនេហើយ 

េ យ្របៃព សន េំហើយេ យលំ ប ់ឲដចូ្រពះពុទធ្រទង់ 

សែម្តងទុកេហើយ បុគគលេនះឯង រែមងញុងំេ កេនះ  

ឲភ្លឺចបស់ ដចូជ្រពះចន ទ ែដលផុត្រសឡះចកពពក ។  
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ញណកនងុេ ទន ១៣ 

វិធីែកឧបកិេលស១៨ 

(បដសិមភិទមគគ េលខ ៧០ ទពំរ័ ៩៤) 

្រពះធមមេសនបតី របុី្រតបនអធិបបយអំពឧីបកិេលស ១៨ យ៉ង 
ែដលេកើតេឡើងេហើយ នងឹគបបែីកៃខយ៉ង  ?  

វធីិែកៃខេនះ ្រពះធមមេសនបតី របុី្រតេ ថ េ ទន ែដល ម 
ស័ពទែ្របថ ករេធ្វើឲបរសុិទធឬករេធ្វើឲផូរផង់ ករេធ្វើឲស ្អ ត ។ 

េ ទន មន ៣ ឯកត្តៈ ។ ឯកត្តៈទី ១ មន ៦, ឯកត្តៈទី ២ មន ៤, 
ឯកត្តៈទី ៣ មន ៣ ។  

ឯកត្តៈទី ១ មន ៦ 

១.អតី នធុវន ំចិត្ត ំ វេិកខបនបុតិតំ; តំ វវិជ ជយិ ្វ  ឯក ្ឋ េន 
សមទហតិ  ឯវមប ិ ចិត្តំ ន វេិកខប ំ គចឆតិ ចិត្តសទុ ះេទរក រមមណ៍ជ 
អតីតៈ ែដលធ្ល ក់េទកនុងេសចក្តី យមយ គបបពីយយមលះ េហើយ ងំ 
ចិត្តទុកឲមកំនុងទីែដលខយល់បះ៉្រតូវ ។ 
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២.អនគតបដិកងខន ំ ចិត្ត ំ វកិមបតិំ; តំ វវិជ ជយិ ្វ  តេតថវ 
អធិេមេចតិ  ឯវមប ិចិត្ត ំន វេិកខប ំគចឆតិ កលចិត្តនកឹដល់ រមមណ៍ែដល 
ជអនគត េកើតករញបញ់រ័ គឺមិនសងបឬ់មិនេសង ម ក៏ឲលះ េហើយ 
ពយយម ងំចិត្តទុកឲមេំនកនុងទីែដលខយល់បះ៉្រតូវ ។ 

៣.លនី ំចតិ្តំ េកសជជ នបុតិត;ំ តំ បគគណ្ហិ ្វ  េកសជជ ំបជហតិ 
ឯវមប ិ ចិត្ត ំ ន វេិកខប ំ គចឆត ិ  ចិត្តែដលរួញ  ែដលធ្ល ក់េទកនុងេសចក្តី 
ខជលិ្រចអូស ក៏ឲេលើកចិត្តេឡើងេ យចេ្រមើនធមមវចិយសេមព ជឈងគៈ នងិ 
បតិីសេមព ជឈងគៈ ។ 

៤.អតិបគគហិតំ ចិត្ត ំឧទធចច នបុតិតំ; ត ំវនិគិគណ្ហិ ្វ  ឧទធចចំ បជហតិ 
ឯវមប ិចិត្តំ ន វេិកខប ំគចឆត ិចិត្តផគងហួសេពក ែដលធ្ល ក់េទកនុងឧទធចចៈ ក៏ 
ឲសងកត់ចិត្តេនះ េ យចេ្រមើនបស ទធិសេមព ជឈងគៈ សមធិសេមព ជឈងគៈ 
នងិឧេបកខ សេមព ជឈងគៈ េហើយក៏លះេសចក្តី យមយេនះបន ។ 

៥.អភិនតំ ចិត្តំ គនបុតិតំ; តំ សមបជេន ហុ ្វ  គំ បជហតិ 
ឯវមប ិចិត្ត ំន វេិកខប ំគចឆត ិកលចិត្តបេង្អ នេទកនុងឥ ្ឋ រមមណ៍ ធ្ល ក់េទ 
កនអំ់ ច គៈ ក៏ឲមនសមបជញញៈ េហើយក៏ឲលះនវូ គៈេនះបន។ 

៦.អបនតំ ចិត្តំ ពយបទនបុតិតំ; ត ំសមបជេន ហុ ្វ  ពយបទំ 
បជហតិ  ឯវមប ិ ចិត្ត ំ ន វេិកខប ំ គចឆត ិ កលចិត្តែដលបេង្អ នេទកន ់
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អនិ ្ឋ រមមណ៍ ែដលមិនជទីេពញចិត្ត ធ្ល ក់េទកនអំ់ ចពយបទ ក៏ឲ 
មនសមបជញញៈ េហើយក៏លះពយបទេនះបន ។  

ឯកត្តៈទ ី២ មន ៤ 

១.ទនេ សគគុប ្ឋ េនកត្ត ំេសចក្តី្របកដៃនករបរចិច គទន 

២.សមថនមិិត្តុ ប ្ឋ េនកត្ត ំេសចក្តី្របកដៃននមិិត្ត 

៣.វយលកខណុប ្ឋ េនកត្ត ំេសចក្តី្របកដៃនវយលកខណៈ 

៤.នេិ ធុប ្ឋ េនកត្ត ំេសចក្តី្របកដៃននេិ ធ ។ 

្រពះធមមេសនបតី របុី្រតេនេធ្វើ េសចក្តីអធិបបយថ ឯកត្តៈគឺ 
េសចក្តី្របកដៃនករបរចិច គទន រែមងេកើតមន ដល់បុគគលអនកមន 
អធយ្រស័យកនុងករលះវតថុទន, ឯកត្តៈ គឺេសចក្តី្របកដៃនសមថនមិិត្ត 
រែមងេកើតមនដល់អនកមកំនុងអធិចិត្ត (គឺសមធិចិត្ត), ឯកត្តៈគឺេសចក្តី 
្របកដៃនវយលកខណៈរែមងេកើតដល់អនកចេ្រមើនវបិស ន, ឯកត្តៈគឺេសចក្តី 
្របកដៃននេិ ធ រែមងេកើតដល់្រពះអរយិបុគគលទងំ យ ចិត្តែដលដល់ 
នវូឯកត្តៈ េ យ ថ នទងំ ៤ េនះ េឈម ះថ ជធមមជត្រជះថ្ល  េ យ 
បដបិទវសុិទធិផង េឈម ះថ ករចេ្រមើនេរឿយៗ ៃនករសំឡឹងពនិតិយផង 
េឈម ះថ រកី យេ យញណផង ។  
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ឯកត្តៈទ ី៣ មន ៣ 

១.បដិបទវសិទុធិ ចិត្តបរសុិទធផូរផង់េ យបដបិទវសុិទធិ 

២.ឧេបកខ ន្ុរពូហន ចិត្តេ្រចើនេ យឧេបកខ  

៣.សមបហំសន ចិត្តរកី យេ យញណ ។ 

្រពះធមមេសនបតី របុី្រតេលើកេឡើងសួរកនុងចណុំចឯកត្តៈទី ៣ ថ 
-បឋមជឈន មនអ្វីជខងេដើម ? 

-បឋមជឈន មនអ្វីជក ្ត ល ? 

-បឋមជឈន មនអ្វីជខងចុង ?  

្រពះធមមេសនបតី របុី្រតេឆ្លើយកនុងចណុំចឯកត្តៈទី ៣ ថ 

-បឋមជឈន មនបដបិទវសុិទធិ ជខងេដើម 

-បឋមជឈន មនករចេ្រមើនេរឿយៗៃនករសំឡឹងពនិតិយ ជក ្ត ល 

-បឋមជឈន មនកររកី យ្រពម ជខងចុង ។ 

 សូមពនិតិយេមើលេសចក្តីពិ ្ត រេ យខ្លួនឯង កនុងបដិកេលខ ៧០ 
ចបព់ទីពំរ័ ៩៥ ដល់ទពំរ័ ១០៤ ។  
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ឧបសគគេ យទូេទនិងឧបករៈរបសស់មធ ិ១៦ 

(បដសិមភិទមគគ េលខ ៧០ ទពំរ័ ៨៣) 

 កនុងគមពីរបដសិមភិទមគគ ្រពះធមមេសនបតី របុី្រតបនេពលទុក 
ថ អនកែដលចេ្រមើន នបនស តិបនផល ្រតូវឲបនដងឹចបស់េ យ 
បញញថ អ្វីជអន ្ត យដល់សមធិ ? អ្វីជឧបករៈដល់សមធិ ? េទើប 
្របកសសែម្តងដចូតេទ ៖ 

ឧបសគគេ យទូេទរបសស់មធិ ៨ យ៉ង 

 ១.កមចឆេនទ  សមធិស  បរបិេនថ  កមចឆន ទៈជអន ្ត យដល់ 
សមធិ  

 ២.ពយបេទ សមធិស  បរបិេនថ  ពយបទៈជអន ្ត យដល់ 
សមធិ 

 ៣.ថិនមិទធំ សមធិស  បរបិេនថ  ថិនមិទធៈជអន ្ត យដល់សមធិ 

 ៤.ឧទធចច ំសមធិស  បរបិេនថ  ឧទធចចៈជអន ្ត យដល់សមធិ 

 ៥.វចិិកិចឆ  សមធិស  បរបិេនថ  វចិិកិចឆ ជអន ្ត យដល់សមធិ 

៦.អវជិជ  សមធិស  បរបិេនថ  អវជិជ ជអន ្ត យដល់សមធិ 

៧.អរតិ សមធិស  បរបិេនថ   អរតិ គឺេសចក្តីេនឿយ យចេំពះ 
ករបដបិត្តិ ជអន ្ត យដល់សមធិ 
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៨.សេព្វប ិអកុស  ធមម  សមធិស  បរបិនថ  អកុសលធម៌ 
ទងំអស់ សុទធែតជអន ្ត យដល់សមធិ ។ 

ធម៌ឧបករៈដលស់មធិ ៨ យ៉ង 

១.េនកខមម ំសមធិស  ឧបករ ំេនកខមមៈ ជឧបករៈដល់សមធិ 

២.អពយបេទ សមធិស  ឧបករ ំ អពយបទៈ ជឧបករៈដល់ 
សមធិ 

៣. េ កសញញ  សមធិស  ឧបករ ំ េ កសញញ  ជ 
ឧបករៈដល់សមធិ 

៤.អវេិកខ េប សមធិស  ឧបករ ំ អវេិកខបៈ ជឧបករៈដល់ 
សមធិ  

៥.ធមមវវ ថ ន ំ សមធសិ  ឧបករ ំ ធមមវវ ថ នៈ ជឧបករៈដល់ 
សមធិ 

៦.ញណំ សមធិស  ឧបករ ំញណ ជឧបករៈដល់សមធិ 

៧.បេមជជ ំ សមធសិ  ឧបករ ំ បេមជជៈ ជឧបករៈដល់ 
សមធិ 

៨.សេព្វប ិ កុស  ធមម  សមធិស  ឧបក  កុសលធម៌ 
សូមបទីងំអស់ សុទធែតជឧបករៈដល់សមធិ ។  
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សរុបេសចក្តីមក នវីរណៈទងំ ៥ អរតិ គឺេសចក្តីមិនេ្រតកអរកនុង 
ករបដបិត្តិ  អវជិជ  នងិអកុសលទងំអស់ ជអន ្ត យដល់សមធិ គឺមិន

ចនឲំបនទម្លុ ះ ដល់ឧបចរសមធិ នងិអបបនសមធិ ។ 

សូមេមើលេសចក្តីពិ ្ត រ កនុងបដិកេលខ ៧០ ងំពទីពំរ័ ៨៤ ដល់ 
៨៨ ។ 

អកសុលធម៌សមូបទីងំអស ់ជអន្ត យដលស់មធ ិ

 េតើអ្វីជអកុសលធម៌ទងំអស់ ? 

េបើេឆ្លើយេ យងយ បនដល់ ធម៌ែដលជឧបកិេលស ១៦ ។ េ្រពះ 
ឧបកិេលសនមួីយៗ សុទធែតជអកុសលធម៌ ដចូ្រពះពុទធ្រទង់្រ ស់ជមួយ 
្រពះអនរុុទធ ្រពះនន ទយិៈ នងិកិមពិលៈថ ៖ 

(មជឈមិ.ឧបរ.ិ េលខ ២៧ ទពំរ័ ១៤៤-១៦០) 

្រពះពុទធ្រ ស់សួរថ េតើអនកទងំ យ ្រ ស់ដងឹនវូផសុវ ិ រធម៌ 
ដវ៏េិសស គឺញណទស នៈដ្៏របេសើ រ ែដល ចកមច ត់បង់នវូកិេលសដ ៏
ៃ្រកែលង ជងមនសុ ធម៌ មនឬេទ? 

្រពះអនរុុទធ : សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស កនុងទីេនះ េយើងខ ញុ្ំរពះអងគ មិន 
បន្របែហសេធ្វស មនពយយមដតុកិេលស មនចិត្តបញជូ នេទកន្់រពះ 
នពិ្វ ន  ្រប្រពតឹ្តេទ្រគបឥ់រយិបថ ក៏ គ ល់ចបស់នវូពន ្លផឺង នវូករេឃើញ 
រូបទងំ យផង ប៉ុែន ្តឯពន ្លនឺងឹករេឃើញរូបទងំ យេនះ របស់ខ ញុ្ំរពះ 
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អងគ មិនយូរប៉ុនម ន ក៏បត់េទវញិ ឯេយើងខ ញុ្ំរពះអងគ ក៏មិនបន្រ ស់ដងឹនវូ 
នមិិត្តេនះេទ ។ 

្រពះពុទធ : មន លអនរុុទធទងំ យ អនកទងំ យ គបប្ីរ ស់ដងឹនវូ 
នមិិត្តេនះជ្របកដ មន លអនរុុទធទងំ យ កនុងកលមុន អំពកីរ្រ ស់ 
ដងឹ តថគតមិនទនប់ន្រ ស់ដងឹ េនជេពធិសត្វេនេឡើយ ក៏ គ ល់ 
ចបស់នវូពន ្លផឺង នវូករេឃើញរូបទងំ យផង ។ ប៉ុែន ្តឯពន ្ល ឺនងិករេឃើញ 
រូបទងំ យេនះ របស់តថគតមិនេនយូរប៉ុនម ន ក៏បត់េទវញិ ។ មន ល 
អនរុុទធទងំ យ តថគតមនេសចក្តី្រតិះរះិដចូនះថ  

វចិិកិចឆ  េសចក្តីសង យ័ 

អមនសិករៈ ករេធ្វើ ទុកកនុងចិត្តមិនល្អ 

ថីនមិទធៈ េសចក្តីងងុយ នងិេងកងក់ 

ឆមភិតត្តៈ េសចក្តីរន ធត់ខ្ល ច 

ឧព្វលិៈ េសចក្តីេឆមើងៃឆម 

ទុដ ្ឋលុ្លៈ េសចក្តី្រកវល់្រក យ 

អចច រទធវរីយិៈ េសចក្តីពយយមតឹងហួសេពក 

អតិលីនវរីយិៈ េសចក្តីពយយមធូរេពក 

អភិជបប េសចក្តី្របថន ហួសេពក 

ននត្តសញញ  កណំត់ រមមណ៍េ្រចើនយ៉ងេផ ងៗគន  
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អតិនជិឈយតិត្តៈ ករសំឡឹងេមើលនវូរូបែដលេឃើញៃ្រកេពក 

កលេកើតេឡើងេហើយដល់ ម អញ ឯសមធិរបស់ ម អញ 
ក៏ឃ្ល តេទ េ្រពះែតេសចក្តីសង យ័ ករេធ្វើ ទុកកនុងចិត្តមិនល្អ េសចក្តី 
ងងុយ នងិេងកងក់ េសចក្តីរន ធត់ខ្ល ច េសចក្តីេឆមើងៃឆម េសចក្តី្រកវល់ 
្រក យ េសចក្តីពយយមតឹងហួសេពក េសចក្តីពយយមធូរេពក េសចក្តី 
្របថន ហួសេពក កណំត់ រមមណ៍េ្រចើនយ៉ងេផ ងៗគន  ករសំឡឹងេមើល 
នវូរូបែដលេឃើញៃ្រកេពក ជេហតុ កលេបើសមធិឃ្ល តេទេហើយ ពន ្ល ឺ
នងិករេឃើញរូបទងំ យក៏បត់េទែដរ ។ េសចក្តីសង យ័ ករេធ្វើ ទុក 
កនុងចិត្តមិនល្អ េសចក្តី ងងុយ នងិេងកងក់ េសចក្តីរន ធត់ខ្ល ច េសចក្តី 
េឆមើងៃឆម េសចក្តី្រកវល់ ្រក យ េសចក្តីពយយមតឹងហួសេពក េសចក្តី 
ពយយមធូរេពក េសចក្តី ្របថន ហួសេពក កណំត់ រមមណ៍េ្រចើនយ៉ង 
េផ ងៗគន  ករសំឡឹងេមើល នវូរូបែដលេឃើញៃ្រកេពក េកើតេឡើងមិនបន 
ដល់ ម អញ យ៉ង  ម អញនងឹេធ្វើ  យ៉ងេនះ ។ 

្រពះពុទធជអមច ស់្រទង់្រ ស់ជមួយ្រពះអនរុុទធថ ធម៌ទងំ ១១ េនះ 
ជឧបកិេលសរបស់ចិត្ត (េ្រគ ងេ ហមងរបស់ចិត្ត) ។  

ឧបកិេលសៃនចិត្តដៃទេទៀត ១៦ យ៉ង 

១.អភិជឈវសិមេ ភៈ េសចក្តីចង់បនកនុងផ្លូវទុចចរតិ 

២.េទសៈ េសចក្តីគិត្របទូស្ត ៉ យ 

៣.េកធៈ េសចក្តីេ្រកធ 
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៤.ឧបនហៈ ករចងេ្រកធ 

៥.មកខៈ លុបគុណ 

៦.ប សៈ ករ យឫក េសមើ  

៧.ឥស  ្រចែណន 

៨.មចឆរយិៈ កំ ញ ់

៩.មយ ក់ពុត 

១០. េថយយៈ អំនតួ 

១១ .ថមភៈ រងឹរូស 

១២. រមភៈ ករ្រប ងំ្របែជង (គឺមិនដងឹ្របមណខ្លួន) 

១៣.មនៈ ករ្របកនខ់ ្លួន 

១៤.អតិមនៈ ករេមើលងយអនកដៃទ 

១៥.មទៈ េសចក្តី្រសវងឹ 

១៦.បមទៈ េសចក្តី្របមទ (គឺករមិនមនសតិ) 
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សមធ ិ

កលអនកបដបិត្តិបនចេ្រមើននវូ នបនស តិ មែដលេពលមក 
េហើយខងេដើម ដ បដល់ ចិត្តវសុិទធ ិ គឺេសចក្តីបរសុិទធៃនចិត្ត បនដល់ 
ឧបចរសមធិ ឬអបបនសមធិ ។ 

មុនទម្លុ ះដល់ឧបចរសមធិ អនកបដបិត្តិែដលឆ្លងកត់អនពុន ធននយ័ 
េហើយ ចជួបលកខណៈពេិសស មួយ ចេកើតេឡើងបន ដចូកនុង 
វសុិទធិមគគបញជ ក់ថ ៖ 

កស ចិ បន គណនវេសេនវ មនសកិរកលេ  បភុតិ 
អនកុកមេ  ឱ រកិអស សបស សនេិ ធវេសន កយទរេថ 
វបូសេន ្ត កេយប ិ ចិត្តមប ិ លហុកំ េ តិ, សររី ំ កេស 
លងឃនករបបត្តំ វយិ េ តិ។ កលេសចក្តី្រកវល់្រក យផ្លូវកយ 
សងបេ់ហើយ េ យអំ ចរលត់ខយល់ចូល នងិខយល់េចញ ែដលេ្រគត 
េ្រគ តេ យលំ ប ់ ចបេ់ផ្តើម ងំពមីនសិករៈេ យអំ ចៃនគណន 
នយ័ជេដើមមក ទងំកយ ទងំចិត្តរែមងជធមមជតិ្រ ល ងកយ 
មន ករៈអែណ្ត តេឡើង ដចូជេបុើងេឡើងេទកន ់ កស ែតងមន 
ដល់អនកបដបិត្តិខ ្លះ ។ 

កលអនកបដបិត្តិបនទម្លុ ះដល់ដល់ឧបចរសមធិឬអបបនសមធិ 
េទើេបេឈម ះថ បនសមធិ គឺបនដល់ចិត្តវសុិទធិ។ 

ដចូេម្តចេទ េ ថ ចតិ្តវិសទុធ ិ? 
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ចិត្តវសិទុធិ េសចក្តីបរសុិទធិៃនចិត្ត សំេ ដល់ សមធិែដលេកើតរួម 
ជមួយចិត្ត េ្រពះសមថសមធិ មនកម្ល ងំក្ល ងំក្ល  ្រគបសងកត់នវីរណៈ ៥ 
ែដលេបៀតេបៀនរុកគួន មិនឲេកើតេឡើងបន េហើយមនែតសមថរមមណ៍ 
េកើតេឡើងបន ្តគន  ។ សមធិេនះ ជចិត្តវសុិទធិ យ៉ងពតិ្របកដ ចិត្តែដល 
មនសមធិេកើតរួមេនះ រែមងបរសុិទធ មិនមននវីរណៈេកើតេឡើងបន 
េ យកម្ល ងំសមធិ ។  

កនុងអភិធមមតថសងគហៈ បរេិចឆទទី ៩ ទពំរ័ ៩៨ បញជ ក់ថ ៖ 

ឧបចរសមធិ អបបនសមធិ េចត ិ ទុវេិធប ិ សមធិ 
ចិត្តវសិទុធ ិ នម ។ សមធិសូមបមីនពរី្របករគឺ ឧបចរសមធិ ១ 
អបបនសមធិ ១ េឈម ះថ ចិត្តវសុិទធិ ។ 

ឧបចរសមធិ ឬអបបនសមធិ ជេគលបដបិត្តិខងេដ ើមរបស់ 
បុគគលជសមថយនកិ (អនកចេ្រមើនសមថៈ) ជអនកមនសមថៈជបទ 
ចេ្រមើនវបិស ន ។ សមធិពួកេនះ មនកនុងវសុិទធិមគគ ភគទី ១ ទពំរ័ ២៤៧ 
ថ ៖ 

 ទុវេិធ ហិ សមធិ ឧបចរសមធិ ច អបបនសមធិ ច។ 
ទ្វី កេរហិ ចិត្ត ំ សមធិយតិ ឧបចរភមូិយ ំ  បដិ ភភមូិយ ំ
។ តតថ ឧបចរភមូិយ ំ នវីរណបប េនន ចិត្តំ សមហិត ំ េ តិ។ 

បដិ ភភមូិយ ំអងគបតុភេវន។ 
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ពតិ្របកដ ស់ សមធិ ២ ្របេភទ គឺ ឧបចរសមធិ ១ អបបន 
សមធិ ១ ចិត្តរែមង ងំមេំ យ ករៈ ២ យ៉ង កនុង នៈៃនឧបចរ 
សមធិ ឬកនុងេពលែដលសេ្រមចអបបនសមធិ ។ ប ្ត សមធិទងំ 
ពរីេនះ ចិត្តរែមង ងំមេំ យករលះនវីរណៈកនុង នៈៃនឧបចរសមធិ 
ចិត្តរែមង ងំមេំ យករ្របកដៃនអងគឈន កនុងេពលែដលសេ្រមច 
អបបនសមធិ ។ 

កនុងវសុិទធិមគគ ម ដកីេពលដល់សមធិ្របេភទេនះថ ៖ 

សមថយនកិស  ហិ ឧបចរបបនេភទំ សមធិ ំ ឥតរស  
ខណិកសមធិ ំ ឧភេយសមប ិ វនិ ន កទចិប ិ េ កុត្ត ធិគេម 
សមភវតិ ។ េតនហ សមធិេញចវ វបិស នញច  ភវយមេនតិ ។  

ពតិែមនេហើយ ករសេ្រមចេ កុត្តរធម៌ រែមងមិនមនដល់បុគគល 
សមថយនកិ េ យ្របសចកឧបចរសមធិ នងិអបបនសមធិ,  ករ 
សេ្រមចេ កុត្តរធម៌ រែមងមិនមនដល់វបិស នយនកិ េ យ្របស 
ចកខណិកសមធិ នងិករសេ្រមចេ កុត្តរធម៌ រែមងមិនមនដល់ 
បុគគលទងំពរី េ យ្របសចកផ្លូវកនវ់េិមកខ ៣ (អនចិច នបុស ន 
ទុកខ នបុស ន នងិអន ្ត នបុស ន) ដេូចន ះ អដ ្ឋកថចរយេទើបេពលថ 
សមធិេញចវ វបិស នញច ភវយមេន ។ 
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សមធិកនុងគមពីរេនត្តិបបករណ៍ 

សេព្វ  សមធិ ញណមលូេក ញណបពុ្វងគេម ញ-
នបុរវិត្តិ ។ សមធិទងំពួង មនញណជេហតុ មនញណជ 

្របធន បេ ្ត យ មញណ ។ 

  ពកយថ ញណមលូេក (មនញណជេហតុ) សំេ ដល់ 
បញញ ែដលមនមក ងំែតបដសិន ធ ិែដល្របកបេ យេហតុ ៣ ។ 

ពកយថ ញណបពុ្វងគេម (មនញណជ្របធន) គឺបញញកនុ ង 
ឧបចរសមធិ ។ 

ពកយថ ញ នបុរវិត្តិ (បេ ្ត យ មញណ) គឺបញញកនុង 
អបបនសមធិ ។ 

មយង៉េទៀត ពកយថ ញណមលូេក សំេ ដល់ បញញកនុងឧបចរ 
សមធិ ។ ពកយថ ញណបពុ្វងគេម គឺបញញកនុងអបបនសមធិ។ 
ចែំណកពកយថ ញ នបុរវិត្តិ គឺបញញកនុងអភិញញ  ។ 

អបបនសមធិ 
ករចេ្រមើនសមថភវន គឺចេ្រមើនរូបជឈន ្របកបេ យអងគឈន 

៥ មនវតិកកៈជេដ ើមេនះ ចញញីំនវូនវីរណៈ ៥ មិនឲេកើតេឡើង 
េ្រពះចិត្តមូល េនកនុង រមមណ៍ែតមួយ ដ បដល់ឈនចិត្តេកើតេឡើង 
កលឈនចិត្តេកើត េហើយ អងគឈនេនះឯង រែមង្រប រនវីរណធម៌ ៥ 
េ យវកិខមភនបប ន ។ 
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មួយេទៀត កលឈនចិត្តនងឹេកើតេឡើង សមធិរែមងេកើតេឡើង 
មលំ ប ់ គឺឧបចរសមធិ នងិអបបនសមធិ ឈនចិត្តេកើតេឡើង 

្រគដបូំង ្រតឹមខណៈចិត្តមួយប៉ុេ ្ណ ះ េហើយក៏ជភវងគ េបើនងឹមិនឲចិត្តជ 
ភវងគ ្រតូវហ្វឹក ត់ដ បដល់ជំនញ (ែដលេ ថ វសី ៥ យ៉ង) ។ 
ឈន គឺរូបវចរកុសល ចិត្តនងឹេកើតេនះ វថីិចិត្ត្រតូវេកើតេឡើង េ យ 
លំ ប ់។ 

វថីិរបស់រូបវចរកុសលចិត្ត គឺ ៖ 
១. ភវងគចលនៈ 
២. ភវងគុបេចឆទៈ 
៣. មេនទ្វ វជជនៈ 
៤. បរកិមម         
៥.ឧបចរៈ 
៦. អនេុ ម  ម កុសលញណសមបយុត្ត 
៧. េគ្រតភូ 
៨. ឈន គឺរូបវចរកុសលចិត្ត  
ភវងគបត ចិត្តជភវងគ ។ 
អធិបបយ អបបនវថីិ 
កលភវងគចលនៈ គឺករញរ័របស់ភវងគរលត់េទ ភវងគុបេចឆទៈ ក៏ 

េកើតនងិរលត់េទ តពេីនះ មេនទ្វ វជជនៈ គឺអេហតុកកិរយិចិត្ត ក៏េកើត 
េឡើងេធ្វើ កិចច ពចិរ រមមណ៍ មមេនទ្វ រ កលមេនទ្វ វជជនចិត្ត 
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រលត់េហើយ ម កុសលញណសមបយុត្ត ៤  មួយ ក៏េធ្វើ បរកិមម 
ឧបចរៈ អនេុ ម េគ្រតភូ កលេគ្រតភូចិត្តរលត់េហើយ ឈនចិត្ត 
ក៏េកើតមួយខណៈចិត្តប៉ុេ ្ណ ះ  េហើយចិត្តក៏ជភវងគតេទ ។ 

ទុតិយជឈន 
កល្រពះេយគវចរ ហ្វឹក ត់ពយយមចូលបឋមជឈន ដ ប 

ដល់ជំនញល្អ ្រពមេ យវសី ៥ គឺ ៖ 
១. វជជនវស ី ជំនញកនុងករនកឹ 
២. សមបជជនវស ីជំនញកនុងករចូលឈន 
៣. អធិ ្ឋ នវស ី ជំនញកនុងករ ងំម ំ
៤. វុ ្ឋ នវស ី ជំនញកនុងករេចញចកឈន 
៥. បចចេវកខណវស ីជំនញកនុងករពចិរណអងគឈន ។  
្រពះេយគវចរចូលឈន េចញចកឈនដ បជំនញេហើយ 

ហ្វឹក ត់េ យពចិរ ថ នកឹយ៉ង ឈនេទើបនងឹេកើតបនរហ័ស 
ហ្វឹក ត់េ យវធីិេនះេរឿយ ៗ រហូតដល់ជំនញល្អ េ ថ វជជន- 
វស ី(ជំនញកនុងករនកឹ) ។ 

សមបជជនវិថី (ជំនញកនុងករចូលឈន)  គឺចូលឈនេរឿយ ៗ 
ែដល ជំនញដចូករេលងកី  ឬេ កេ ថ កី ឈន ។ 

អធិ ្ឋ នវស ី ជំនញកនុងករឲឈនេកើតរលត់បន ្ត េ យមិនជ 
ភវងគ គឺ នងឹឲឈន ងំេន មត្រមូវករ ។ 
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វុ ្ឋ នវស ី ជំនញកនុងករេចញចកឈន េ យ ងំចិត្តនងឹ 
េចញចកឈនេវ  ក៏េចញបនមិនយតឺយូរ ។ 

បចចេវកខណវស ីជំនញកនុងករពចិរ អងគឈន គឺកលេចញ 
ចកឈនេហើយ ពចិរ េដ ើមបលីះអងគឈនែដលេ្រគត្រគតេចញ 
េដ ើមបេីធ្វើឲអបបនសមធិរងឹមៃំ្រកែលងេឡើង រែមងពចិរ េឃើញថ 
វតិកកៈ េនះជអងគឈនែដលេ្រគត្រគតជងវចិរៈ េ្រពះជិតនងឹ 
កមរមមណ៍ ដេូចន ះ កលនងឹឈនេឡើងកនទុ់តិយជឈន េទើបេ ក 
សម្លឹងបដភិគនមិិត្ត េដ ើមបឲីចិត្តជអបបនសមធិ េ យមិនមនវតិកកៈ 
តេទ ពយយមរហូតដល់ឈនចិត្ត មិនមនវតិកកៈេកើតេឡើង មន្រតឹម 
ែតវចិរៈ បតិី សុខៈ ឯកគគ  ប៉ុេ ្ណ ះ ។ កលទុតិយជឈននងឹេកើតេនះ 
ក៏នងឹមនវថីិចិត្ត ែដលេកើតមុនទុតិយជឈន គឺម កុសលញណ-
សមបយុត្តចិត្ត ែដលជបរកិមម ឧបចរៈ អនេុ ម នងិ េគ្រតភូ ដចូគន  
នងឹបឋមជឈនែដលបនេពលេហើយ ។ 
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តតិយជឈន 
កល្រពះេយគវចរ ជំនញកនុងទុតិយជឈន ្របកបេ យវសី ៥ 

េហើយ ក៏នងឹសម្លឹងបដភិគនមិិត្តេឡើងកនឈ់នទី ៣ េ យពចិរ  
េឃើញវចិរៈ ជអងគឈនេ្រគត្រគតជិតនងឹវតិកកៈ ែដលេធ្វើឲ បសូនយ 
បនងយ កលេឃើញេទសរបស់វចិរៈេហើយ ក៏ចូលឈនសម្លឹង 
បដភិគនមិិត្ត េដ ើមបឲីអបបនសមធិេកើតេឡើង េ យមិនមនវចិរៈ 
ដ បដល់តតិយជឈនេកើតេឡើង េ យទនំងដចូនងឹឈនែដលេពល 
េហើយ ។ 

ចតុតថជឈន 
កលចេ្រមើនតតិយជឈនជំនញល្អ ្រពមទងំវសី ៥ េហើយ ក៏នងឹ 

ពយយមេឡើងកនឈ់នទី ៤ េ យពចិរ េឃើញបតិី ែដលេកើតកនុង 
តតិយជឈនេនះ ជេសចក្តីេ្រតកអរ រកី យរកីេពរេពញទូទងំកយចិត្ត 
មន ករៈបេង្អ នេទកនុងករកេ្រមើកេឡើងៃនចិត្ត ែដល បថ់ជ សភព 
ែដលេនេ្រគត្រគត េដ ើមបឲីចិត្ត្របណីតៃ្រកែលងេឡើង េទើបសម្លឹង 
បដភិគនមិិត្ត េដ ើមបចីេ្រមើនអបបនសមធិ ដ បដល់មិនមនបតិី េកើត 
រួមផង វថីិចិត្តែដលេកើតមុនចតុតថជឈន មនទនំងដចូនងឹឈន ែដល 
េពលេហើយ ។ 
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ចតុកកៈទី ២ េវទននុបស ន 

កនុង នបនស តិសូ្រត ្រពះពុទធជអមច ស់្រទង់្រ ស់ថ ៖ 

១.បតីិបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខតិ, បតីិបដិសេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូបតិី កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូបតិី កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 

២.សខុបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខត,ិ សខុបដិសេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូសុខ កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូសុខ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 

៣.ចិត្តសងខ របដិសេំវទី អស សសិ មីត ិ សកិខត,ិ ចិត្តសងខ រ-
បដិសេំវទី បស សសិ មី’តិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ 
កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹ 
ចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 
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៤.បស មភយ ំ ចតិ្តសងខ រ ំ អស សសិ មីត ិ សកិខត,ិ បស មភយ ំ
ចិត្តសងខ រ ំបស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ  
សងប ់ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ 
ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រសងប ់កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

េសចក្តី អធិបបយ 

១.ករដងឹចបស់បតិី គឺករញុងំបឋមជឈន នងិទុតិយជឈន ែដល 
មនបតិី បេមជជៈ ែដល្របកដចបស់កនុងបដភិគនមិិត្តឲេកើតេឡើង ។ 

២.ករដងឹចបស់សុខ គឺករញុងំតតិយជឈន ែដលមនសុខេវទន 
ែដល្របកដចបស់កនុងបដភិគនមិិត្តឲេកើតេឡើង ។ 

៣.ករទទួលដងឹចបស់ចិត្តសងខ រ បនដល់ ឧេបកខ េវទនគឺករ 
ញុងំចតុតថជឈន ែដលមនឧេបកខ េវទន ែដល្របកដចបស់កនុងបដភិគ 
នមិិត្តឲេកើតេឡើង ។ 

៤.កររមង បចិ់ត្តសងខ រ បនដល់ េវទន នងិសញញ ដេ៏្រគត្រគត គឺ 
េសចក្តីពយយម ងំចិត្តនងឹរមង បេ់វទន នងិសញញ ែដលេ្រគត្រគតឲ 
សងបចុ់ះ មលំ ប ់។  

កនុងគមពីរអដ ្ឋកថ បនេពលដល់ពួកេនះ ទុកកនុងអបបនសមធិ 
ដេូចនះ ករដងឹចបស់បតិី េទើបេកើតេឡើងកនុងខណៈទម្លុ ះឈន ។ ែតអនក 
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បដបិត្តិែដលទម្លុ ះបដភិគនមិិត្តកនុ ងខណៈេកើតឧបចរសមធិេហើយ ក៏គួរ 
បេង្អ នេទេដើមបដីងឹចបស់នវូបតិី នងិសុខ ដចូគន  ។ 

ចតុកកៈទី ៣ ចិ ្ត នុបស ន 

១.ចិត្តបដសិេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខត,ិ ចិត្តបដិសេំវទី 
បស សសិ មី’តិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្ត កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូចិត្ត កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ 

២.អភិបបេមទយ ំ ចិត្តំ អស សសិ មីតិ សកិខតិ, អភិបប-
េមទយ ំចតិ្តំ បស សសិ មីតិ សកិខតិ 

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរកី យៃ្រកែលង កនុងខណៈ 
កពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរកី យ 
ៃ្រកែលង កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ 

៣.សមទហំ ចិត្ត ំ អស សសិ មីតិ សកិខតិ, សមទហំ ចតិ្តំ 
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲ ងំមេំសមើ  កនុងខណៈ 
កពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲ ងំមេំសមើ  
កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ 
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៤.វេិមចយ ំ ចតិ្តំ អស សសិ មីត ិ សកិខតិ, ‘វេិមចយ ំ ចិត្ត ំ
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរួចផុតចកនវីរណៈ កនុង
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹញុងំចិត្តឲរួចផុត 
ចកនវីរណៈ  កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 

េសចក្តីអធបិបយ 

១.ករញុងំចិត្តឲរកី យ គឺករចូលឈនសមបត្តិទងំ ៤ កនុង 
រមមណ៍េនះ ម្តងេហើយ ម្តងេទៀត 

២.ករញុងំចិត្តឲរកី យ េ្រកយអំពញុីងំចិត្តឲ្របចក េហើយ គឺ 
ចូលបឋមជឈន នងិទុតិយជឈន ែដល្របកបេ យបតិី 

៣.ករញុងំចិត្តឲ ងំមេំ្រកយពញុីងំចិត្តឲរកី យេហើយ គឺ 
ករចូលតតិយជឈន 

៤.ករញុងំចិត្តឲរួចផុត គឺករចូលឈនសមបត្តិទងំ ៤ ម្តង 
េហើយម្តងេទៀត េដ ើមបងីកចិត្តអំពនីវីរណៈ ែដលេធ្វើឲចិត្តេ ហមង ។ 

កនុងអដ ្ឋកថបនេពលដល់ពួកេនះទុកកនុងអបបនសមធិ ។ ែតេកើត 
េឡើងបនកនុងឧបចរសមធិេទៀតផង ។   
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ចតុកកៈទី ៤ ធមម នុបស ន 

១.អនចិច នបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខតិ, អនចិច នបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូសភពមិនេទៀង ្រគប ់
ខណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូ 
សភពមិនេទៀង ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ 

២.វ ិ គនបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខតិ, វ ិ គនបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

 ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូវ ិ គៈ ្រគបខ់ណៈ 
ដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូវ ិ គៈ 
្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ 

៣.នេិ ធនបុស  ី អស សសិ មី’តិ សកិខត,ិ នេិ ធនបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូនេិ ធៈ ្រគបខ់ណៈ 
ដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូនេិ ធៈ 
្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ 

៤.បដិនសិ គគ នបុស  ី អស សសិ មីត ិ សកិខតិ, បដិ-
នសិ គគ នបុស  ីបស សសិ មីតិ សកិខត ិ
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ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូបដនិសិ គគៈ ្រគប ់
ខណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូ 
បដនិសិ គគៈ ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ ។ 

កនុងចតុកកៈទី ៤ គឺ ធមម នបុស នេនះ បនដល់ ករ មដងឹសភវ 
ធម៌  កណំត់ដងឹេសចក្តីមិនេទៀង របស់អភិជឈ នងិេទមនស  ជបទ់ក់ 
ទងអំពកីរកមច ត់អភិជឈ នងិេទមនស  ែដល្របកដចបស់កនុងខណៈ 
េនះ ។   
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ចេ្រមើន នបនស តិភវន មវិបស នន័យ 

កនុង នបនស តិសូ្រត នងិអដ ្ឋកថសែម្តងដល់ករចេ្រមើន 
វបិស ន េ្រកយពឈីនទី ៤ េ យេចញពឈីនេហើយ កណំត់ដងឹខយល់ 
ចូល នងិខយល់េចញ េវទន ឬចិត្តកនុ ងបចចុបបន នខណៈ ឬ មដងឹអងគឈន 
ែដល្របកដចបស់កនុងឈន ែដលខ្លួនទម្លុ ះេហើយ ករបដបិត្តិដេូចនះ ជខ 
បដបិត្តិដក៏ពូំលបផុំត ។ 

េបើអនកបដបិត្តិមិន ចេធ្វើ យ៉ងេនះបនេទ ក៏ ចេធ្វើ មជន ់  
មួយក៏បន ដចូតេទេនះ ៖ 

១.ចេ្រមើនវបិស នកលេចញពតីតិយជឈន  

២.ចេ្រមើនវបិស នកលេចញពទុីតិយជឈន 

៣.ចេ្រមើនវបិស នកលេចញពបីឋមជឈន 

៤.ចេ្រមើនវបិស នកលទម្លុ ះឧបចរសមធិ 

៥.ចេ្រមើនវបិស ន ងំែតអនពុន ធននយ័ 

៦.ចេ្រមើនវបិស ន ងំែតគណននយ័ែដលរមង បេ់សចក្តី យ 
មយេហើយ ។ 

ករចេ្រមើនវិបស ន មន័យកំណតដ់ឹងខយលម់ន ២ វធិីគឺ 

១.ករកណំត់ដងឹខយល់ចូល ខយល់េចញជ រមមណ៍កមម ្ឋ ន 
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២.កណំត់ដងឹខន ធ ៥ យ៉ង មួយ េ្រកយពឧីបចរសមធិ ឬ 
អបបនសមធិេហើយ ។ 

នយ័ដបូំងេពលទុកកនុង នបនស តិសូ្រត េ យ ងមកេហើយ 
ថ ៖ 

អនចិច នបុស  ី អស សសិ មីតិ សកិខតិ, អនចិច នបុស  ី
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូសភពមិនេទៀង ្រគប ់
ខណៈដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹជប់ មេមើលនវូ 
សភពមិនេទៀង ្រគបខ់ណៈដកដេង្ហើមេចញ ។  

ខេនះមនេសចក្តីថ កលដកដេង្ហើមចូល គបបេីធ្វើ ទុកកនុងចិត្តចេំពះ 
េសចក្តីមិនេទៀង របស់ខយល់ដេង្ហើមេហើយដកដេង្ហើមចូល សូមបកីនុ ងករដក 
ដេង្ហើមេចញក៏មននយ័ដចូគន  មិនគបបដីកដេង្ហើមចូល ដកដេង្ហើមេចញដចូ 
កនុងេវ ធមម  េ យមិនបន មដងឹេសចក្តីមិនេទៀងេនះេទ ។ 

មយង៉េទៀត ករចេ្រមើនវបិស នមន រមមណ៍េគលកនុងករ ម 
ដងឹ ២ ្របករ គឺ  

១.ករ មដងឹរូបជេគល គឺករកណំត់ខយល់ដកដេង្ហើមចូល ដក 
ដេង្ហើមេចញ ែដល្របកដចបស់ មគណននយ័ នងិអនពុន ធននយ័ 
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២.ករ មដងឹនមជេគល គឺករកំណត់េវទន (េវទននបុស ន) 
ឬករកណំត់ចិត្ត (ចិ ្ត នបុស ន) មឋបននយ័ េ្រកយពអីនកបដបិត្តិ 
ទម្លុ ះឧបចរសមធិេហើយ ដចូ្រពះពុទធវចនៈ ងមកេហើយថ ៖ 

 ១.បតីិបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខតិ, បតីិបដិសេំវទ ី
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូបតិី កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូបតិី កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 

២.សខុបដិសេំវទី អស សសិ មីតិ សកិខត,ិ សខុបដិសេំវទី 
បស សសិ មីតិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូសុខ កនុង 
ខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកណំត់ដងឹចបស់ 
ឲរហូតនវូសុខ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ, 

៣.ចិត្តសងខ របដិសេំវទី អស សសិ មីត ិ សកិខត,ិ ចិត្តសងខ រ-
បដិសេំវទី បស សសិ មី’តិ សកិខត ិ

ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ 
កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមចូល, ភិកខុ សិក ថ ម អញនងឹកំណត់ដងឹ 
ចបស់ឲរហូតនវូចិត្តសងខ រ កនុងខណៈកពុំងដកដេង្ហើមេចញ ។ 
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ស្រមបអ់នកបដបិត្តិជវបិស នសុទធេ យ្រតង់ កល ងសមធិ 
បនេ យករ មដងឹខយល់ដេង្ហើម មគណននយ័េហើយ មិនចបំច់ 
បដបិត្តិអនពុន ធននយ័េនះេទ ។ ែតគបបចីេ្រមើននយ័ពួកទី ៤ មដងឹេសចក្តី 
មិនេទៀងរបស់ខយល់ែតម្តង ដចូនយ័កនុងអដ ្ឋកថ សុមងគលវ ិ សិនបីញជ ក់ 
ថ ៖ 

េ  ឈន វុដ្ឋហិ ្វ  អស សបស េស  បរគិគ ្ហ ត ិ
ឈនងគ ន ិ   ភិកខុ េនះេចញពឈីនេហើយ រែមងកណំត់ដងឹខយល់ចូល 
ខយល់េចញ ឬអងគឈន ។ 

េសចក្តីពតិ ខេនះេពលបញជ ក់ដល់អនកទម្លុ ះឈនេ យករចេ្រមើន 
នបនស តិេហើយ ចេ្រមើនវបិស នេ យកណំត់ដងឹខយល់ចូល ខយល់ 

េចញ ឬអងគឈន មិនបនសែម្តងថ មិនទម្លុ ះឈន ក៏ចេ្រមើនវបិស ន 
មិនបន េ្រពះធម៌ែដលជកមវចរៈគួរជ រមមណ៍របស់សមថយនកិ 
នងិវបិស នយនកិទងំពរីពួក ។ ែតបុគគលទងំពរីេនះ មនវធីិបដបិត្តិ 
េផ ងគន  េពលគឺសមថយនកិកណំត់ដងឹស ្ឋ នែវងខ្លរីបស់ខយល់ចូល 
ខយល់េចញ ែដលចត់ជបញញត្តិ (ស ្ឋ នជបញញត្តិ) ។ ចែំណកវបិស ន 
កណំត់ដងឹសភវៈកេ្រមើករបស់ខយល់ែដលបះ៉ខ ទប្់រតង់្រចមុះ ែដលចត់ជ 
េផដ ្ឋព្វ រមមណ៍ ែដលបះ៉ខ ទបរ់ ង េយធតុ ជមួយនងឹចុង្រចមុះឬរមបបូរ 
មត់ខងេលើ េ យេផដ ្ឋព្វ រមមណ៍េនះ បចូ់លកនុងធមម នបុស ន 
(េផដ ្ឋព្វ រមមណ៍ជបរមតថ) ។ 
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ចេ្រមើនវបិស នរបសប់ុគគលសទុធវិបស នយនិក 

បុគគលអនកចេ្រមើនវបិស នសុទធ េ យមិនចបំច់ចេ្រមើនសមថៈជ 
បទ ្រតូវមនខណិកសមធិ ជបទ េទើបចេ្រមើនវបិស នបន ដចូជួបកនុង 
គមពីរវសុិទធិមគគ បនសែម្តងសមធិទងំ ៣ ្របេភទថ  

សខុំ គមភ ំ គណ្ហ ន ្ត ំ បរបិកំ គចឆន ្ត ំ តិវធិំ សមធិ ំ បរបិេូរតិ 
ខណិកសមធិ ំឧបចរសមធិ ំអបបនសមធិន្ត ិ។  

េសចក្តីសុខែដលចេ្រមើនចស់ក្ល  រែមងញុងំសមធិ ៣ ឲបរបូិរ 
គឺ ខណិកសមធិ ១ ឧបចរសមធិ ១ អបបនសមធិ ១ ។ 

សូមបគីមពីរមូលប ្ណ សដកី ក៏បញជ ក់ដល់ខណិកសមធិ ែដល 
េកើតេឡើងដល់អនកចេ្រមើនវបិស នជេគលថ  

សមថំ អនបុបេទ ្វ ត ិអវធរេណន ឧបចរសមធិ ំនវិេត្តតិ ន 
ខណិកសមធិ ំន ហិ ខណិកសមធិ ំវនិ វបិស ន សមភវត ិ។  

អដ ្ឋកថចរយ មឧបចរសមធិ េ យពកយបដេិសធថ សមថំ 
អនបុបេទ ្វ  (មិនញុងំសមថៈឲេកើតេឡើង) ែតមិន មខណិកសមធិ 
េ្រពះវបិស ន រែមងមិនេកើតេឡើង េ យ្របសចកខណិកសមធិ 
េឡើយ។  

ខណិកសមធិ ជសមធិែដលេកើតមួយខណៈៗ កលកពុំង 
កំណត់ដងឹសភវធម៌ រែមង្របកដេឡើង ។ កលចិត្ត ងំមកំនុង រមមណ៍ 
បចចុបបន ន ែដលជរូបធម៌ នមធម៌ ជបន ្តបនទ ប ់ េ យ្របសចកនវីរណៈ 
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កនុងខណៈែដលឥ្រន ទយិ ៥ គឺ សទធ  វរីយិៈ សតិ សមធិ នងិបញញ  មន 
កម្ល ងំេសមើគន  ដល់អនកចេ្រមើនវបិស ន ។ 

អនកែដលចេ្រមើនវបិស នែតមយង៉ េ យមិន ្រស័យសមថៈទងំ 
២ គឺ ឧបចរសមធិ ឬអបបនសមធិ េឈម ះថ សុទធវបិស នយនកិ គឺ 
អនកេធ្វើ ដេំណើ រេទកនម់គគ ផល នងិនពិ្វ ន េ យវបិស នសុទធៗ  បុគគល 
្របេភទេនះ មនខណិកសមធិែតមយង៉ ជចិត្តវសុិទធ ិ។ 

មយង៉េទៀត ខណិកសមធិ រែមងេកើតេឡើងកនុងវបិស នចិត្តប៉ុេ ្ណ ះ 
មិនេកើតេឡើងកនុងខងេដ ើមៃនករបដបិត្តិ ។ ែត បប់ញចូលខណិកសមធិ 
េនះ ទុកកនងឧបចរសមធិ េ្រពះ្រសេដៀងជមួយឧបចរសមធិ ែដល 
្របសចកនវីរណៈ ដចូគន នងឹកមម ្ឋ ន ១២ យ៉ង មនអនសុ តិកមម ្ឋ ន 
ជេដើម ែដល បប់ញចូលជឧបចរសមធិដចូគន  ដចូកនុងអដ ្ឋកថ  
ម សតិបប ្ឋ នសូ្រតថ  

េស ន ិទ្វ ទ ប ិឧបចរកមម ្ឋ េនវ ។ 

កមម ្ឋ ន ១២ យ៉ងដេ៏សស េឈម ះថ កមម ្ឋ នែដលបងកឲេកើត 
ឧបចរសមធិេនះឯង ។ 

ដចូេសចក្តីបញជ ក់ទុកកនុងវសុិទធិមគគ ម ដកី្រតង់ទិដ ្ឋវិសុិទធិថ 

សមេថវ យន ំ សមថយន,ំ ត ំ ឯតស  អតថីតិ សមថ-
យនេិក ។ ឈេន, ឈនបូចេរ  បតិ ្ឋ យ វបិស ន ំ
អនយុុញជន ្តេស តំ នមំ, េតន សមថយនេិកន ។ 
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សមថៈែតមយង៉ជយន េឈម ះថ សមថយន ។ សមថយន 
េនះ មនដល់បុគគល  បុគគលេនះ េឈម ះថ សមថយនកិ ។ េនះជ 
ពកយេ  បុគគលអនកចេ្រមើនវបិស ន ែដល ងំេនកនុងឈន (អបបន) 
ឬសមធិជិតឈន (ឧបចរៈ)  េ យសមថយនកិេនះ ។ 

សមថយនកិស  សមថមុេខន វបិស នភិនេិវេ , វបិស ន-
យនកិស  បន សមថំ អនសិ យតិ ហ ‘‘សទុធវបិស ន-
យនេិក’’តិ, សមថភវនយ អមិស តិវបិស នយន តិ អេ ថ ។ 

ករចេ្រមើនវបិស ន េ យមនសមថៈជបទ រែមងមនដល់ 
សមថយនកិ, ែតវបិស នយនកិ មិនចបំច់ ្រស័យសមថៈេទ ដេូចនះ 
អដ ្ឋកថចរយេទើបេពលថ សុទធវបិស នយនកិ ជអនកមនវបិស នជ 
យន េ យមិនចបំច់ ្រស័យសមថភវន ។ 

ខេនះមនេសចក្តីថ អនកចេ្រមើនវបិស នេ យ ្រស័យសមធិ 
បនទ បព់ឧីបចរៈ ឬអបបន េឈម ះថ សមថយនកិ ។ ចែំណកអនកចេ្រមើន 
វបិស ន េ យមិនចបំច់មនឧបចរៈឬអបបន េឈម ះថ សុទធវបិស ន 
យនកិ ។ 

មេសចក្តីកនុ ងគមពីរម ដកីេនះសែម្តងថ វបិស នយនកិមិនចំ
បច់្រតូវចេំរ ើនឧបចរសមធិ ចេំរ ើន្រតឹមែតខណិកសមធិប៉ុេ ្ណ ះ នងិ
ខណិកសមធិ ក៏ ចេធ្វើឲេកើតចិត្តវសុិទធិរហូតចូលសេ្រមចមគគផល
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បន ។ សូមន ំ ធកៈអំពអីដ ្ឋកថ របស់មូលប ្ណ សកៈ ធមមទយទ
សូ្រតមកសែម្តងទុកកនុងទីេនះ  

ភវននេយតិ េកចិ សមថបពុ្វងគម ំវបិស ន ំភេវតិ ។ េកចិ 
វបិស នបពុ្វងគមំ សមថំ ។ កថំ ។ ឥេធកេចច  បឋមំ ឧបចរសមធិ ំ

 អបបនសមធិ ំ  ឧបបេទត ិ ។ អយ ំ សមេថ ។ េ តពច  
តំសមបយុេត្ត ច ធេមម អនចិច ទីហិ វបិស តិ ។ អយ ំ វបិស ន ។ ឥត ិ
បឋមំ បចឆ  វបិស ន ។ េតន វុចចតិ សមថបពុ្វងគមំ ភវតតី ិ ។ តស  
សមថបពុ្វងគមំ វបិស ន ំភវយេ  មេគគ  សញជ យត។ិ 

“ពកយថ ភវននេយ ( វធីិចេំរ ើនភវន ) េសចក្តីថ ្រពះេយគីពួក
ខ្លះ ចេំរ ើនវបិស ន េ យមនសមថៈជបទ អនកខ្លះចេំរ ើនសមថៈ េ យ 
មនវបិស នជបទ”  ។ 

សួរថ : ចេំរ ើនយ៉ង  ? 

េឆ្លើយថ : បុគគលពួកខ្លះ កនុង្រពះ សនេនះ រែមងបដបិត្តិឲេកើត
ឧបចរសមធិឬអបបនសមធិជមុនសិន សមធិទងំពរីេនះេឈម ះថ 
សមថៈ េគរែមងកណំត់ដងឹសមធិឬធម៌ (គឺចិត នងិេចតសិក) ែដល 
េកើត្រពមគន ជមួយសមធិេនះ េ យសភពមិនេទៀងជេដើម បញញ ែដល 
កណំត់ដងឹេនះ េឈម ថ  វបិស នេ យមនសមថៈជបទ ) កលចេំរ ើន 
វបិស ន េ យមនសមថៈជបទ មគគរែមងេកើតេឡើង ” ។ 
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វធីិចេំរ ើនភវន ែដលេពលទុកខងេដើម ជនយ័ដបូំង ែដលេពល
ដល់សមថយនកិ ដចូគមពីរដកីអធិបបយថ ៖ 

បឋេម សមថយនកិស  វេសន វុេ ្ត ។ 

នយ័ដបូំងេពលទុកេ យជបទ់ក់ទិនេ យសមថយនកិ ។  

ពកយេពលែដលថ “ េគរែមងកណំត់សមធិឬធម៌ (គឺចិត្ត នងិ 
េចតសិក) ែដលេកើត្រពមគន ជមួយនងឹសមធិេនះ េ យសភពមិន
េទៀងជេដើម ” សែម្តងវធីិករចេំរ ើនវបិស នរបស់សមថយនកិថ េគគួរ 
កណំត់ដងឹសមថៈ ឬចិត្តេចតសិក មនបតិីេចតសិកជេដើម ែដលេកើត 
្រពមគន ជមួយសមធិ ។  

សូមបពីកយេពលថ “ េ យសភពមិនេទៀងជេដើម ” នងឹបញជ ក់
ដល់វបិស នញណ ងំអំពសីមមសនញញណជេដើមេទ េ យភពជ 
ៃ្រតលកខណ៍ ចែំណកវបិស នញណពរីយ៉ងដបូំងគឺនមរូបបរេិចឆទញញណ 
(បញញ ែដលកណំត់ដងឹករែចករូបនងិនម ) នងិបចចយរគិគហញញណ ( បញញ  
ែដលកណំត់ដងឹេហតុបចច័យរបស់នម ) ក៏បនទទួលករេពលទុកេ យ
បរយិយ។ ពតិែមនេហើយញណទងំពរីេនះ មិនបនេកើតមុនេពលែដល
ចេំរ ើនភវន សូមបអីនចិច នបុស នជេដើម ក៏េកើតេឡើងមិនបនេ យ្របស
ចកញណខងេដើម េសចក្តីថ សមថយនកិបនចេំរ ើនសមថៈេហើយ
កណំត់ដងឹរូបនមេ យញណទងំពរីេនះ បនទ បអំ់ពេីនះេទើបកណំត់ដងឹ 
រូបនមេ យញណទងំពរីេនះ បនទ បអំ់ពេីនះេទើបកណំត់ដងឹេ យភព 
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មិនេទៀងជេដើម ។ ដេូចនះ ពកយេនះេទើបជសំននួភ មយង៉ែដលេ ថ 
បធននយ័ គឺសំននួែដលេពលដល់វតថុ ែដលជ្របធន ែតបណំងឲដល់វតថុ  
ដៃទៗ ែដលមិនែមនជ្របធនេនកនុងទីេនះ ជករេពលដល់វតថុ ែដលជ 
្របធនគឺ អនចិច នបុស នជេដើម ែតេចតនបណំងរួបរួមដល់ញណ 
ទងំពរីខងេដ ើមេទៀតផង ។ ដចូពកយថ ជ គចឆតិ  ( ្រពះ ជេស្តច 
យងមក ) ែដលសំេ ដល់ករេស្តចយងមកៃន្រពះ ជនងិ ជបរ ិ រ 
ដៃទៗេបើកនយ់កថ អនចិច នបុស នជេដើម េកើតបនមុនវបិស នញណ 
ពរីយ៉ងដបូំង ក៏នងឹជំទស់ជមួយគមពីរបដសិមភិទមគគ នងិគមពីរដៃទៗ 
ែដលបនេពលដល់វបិស នញណ ពួកេនះជលំ បដ់បូំង ។  

ចែំណកវបិស នយនកិមនវធីិបដបិត្តិដចូតេទេនះ ៖ 

ឥធ បេនកេចច  វុត្តបបករ ំ សមថំ អនបុបេទ ្វ វ បញចុ បបទ-
នកខ េន ធ អនចិច ទីហិ វបិស តិ ។ អយ ំ វបិស ន ។ តស  វបិស ន-
បរបិរូយិ តតថ ជ ន ំ ធមម ន ំ េ សគគ រមមណេ  ឧបបជ ជតិ ចតិ្តស  
ឯកគគ  ។ អយ ំសមេថ ។ ឥតិ បឋមំ វបិស ន, បចឆ  សមេថ ។ 
េតន វុចចតិ វបិស នបពុ្វងគម ំសមថ ំភេវតតី ិ។ តស  វបិស នបពុ្វងគម ំ
សមថំ ភវយេ  មេគគ  សញជ យត ិ ។ េ  តំ មគគ ំ ភេវតិ 
ពហុលកីេ តិ ។ តស  តំ មគគំ េសវេ  ភវយេ  ពហុល-ី
កេ េ  បហីយន្ត ិ។ អនសុយ ពយន ្តតីិ េ ន ្ត ិ។     

ចែំណកអនកបដបិត្តិពួកខ ្លះ កនុង សនេនះ មិនបនចេ្រមើនសមថៈ 
ម្របេភទែដលេពលទុកេហើយ រែមងកណំត់ដងឹឧបទនកខន ធ ៥ េ យ 
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សភពមិនេទៀងជេដើម ។ បញញ េនះ េឈម ះថ វបិស ន ។ កលមន 
េសចក្តីបរបូិណ៌ៃនវបិស នសមធិ ែដលេធ្វើ ចិត្តឲជ រមមណ៍ែតមួយ 
(សមម សមធិមគគ) រែមងេកើតេឡើងដល់អនកបដបិត្តិ េ្រពះធម៌ (គឺចិត្តនងិ 
េចតសិក) ែដលេកើតេឡើងកនុងវបិស នចិត្តេនះ លះបង់ រមមណ៍ខង 
េ្រកេចញបន ។ សមធិេនះ េឈម ះថ សមថៈ ។ វបិស នរែមងេកើតមុន 
សមថៈរែមងេកើតកនុងេពលខងេ្រកយ ។ េ្រពះេហតុេនះ េទើបេពលថ 
ចេ្រមើនសមថៈ ែដលមនវបិស នជបទ ដេូចនះ ។   កលចេ្រមើនសមថៈ 
ែដលមនវបិស នជបទ មគគរែមងេកើតេឡើង អនកបដបិត្តិេសពចេ្រមើន 
អបរ់មំគគេនះ កលកពុំងេសពចេ្រមើនអបរ់មំគគេនះ រែមងលះបង់ 
សំេយជនៈបន អនស័ុយក៏រែមងអស់េទ ។  

្រពះដកីចរយ អធិបបយទុកកនុងមជឈមិប ្ណ សដកីថ វបិស ន-
យនកិមិនបនចេ្រមើនសមថកមម ្ឋ ន បនទម្លុ ះឧបចរសមធិ ឬអបបន 
សមធិមកមុន ។ ែតចបេ់ផ្តើមចេ្រមើនខណិកសមធិជលំ បដ់បូំង 
នងឹញុងំឲេកើតនមរូបបរេិចឆទញញណ នងិបចចយបរគិគហញញណ ែដល 
សែម្តងទុកេ យបធននយ័ េហើយេទើបកំណត់ដងឹរូបធម៌ នមធម៌ េ យ 
សភពមិនេទៀង ។ល។ ងំែតអំពសីមមសនញញណជេដើមេទ ។  

េ្រកអំពេីនះ េ កបនអធិបបយបេំពញេសចក្តីថ កលវបិស ន 
ចស់ក្ល េហើយសមថៈ គឺសមធិេទើបេកើតេឡើងបន វបិស នែដលចស់
ក្ល  គឺវុ ្ឋ នគមិវបិស ន ចែំណកសមថៈ កនុងទីេនះគឺមគគសមធិ ែតកនុ ង
សមថបុព្វងគមនយ័ ( នយ័ែដលមនសមថៈេកើតមុន ) សមថៈែដលេកើត 
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មុន នងិវបិស នែដលេកើតខងេ្រកយជេ កិយធម៌ដចូគន យ៉ង  
សមបកីនុ ងវបិស នបុព្វងគមនយ័ (នយ័ែដលមនវបិស នេកើតមុន ) វបិស ន 
ែដលេកើតមុននងិសមថៈែដលេកើតកនុងេពលខងេ្រកយ ក៏គួរជេ កិយធម៌ 
ដចូគន ដេូចន ះ េ យេហតុេនះ សមថៈកនុងទីេនះ េទើបគួរជ ខណិកសមធិ 
ែដល្របកបជមួយវបិស នញណ សមបគីមពីរអដ ្ឋកថ អងគុត្តរនកិយក៏ 
េពលថ ៖ 

វបិស ន ំបពុ្វងគម ំបេុរចរកំិ ក ្វ  សមថ ំភេវត ិ។ បកតយិ 
វបិស ន ភី វបិស នយ ឋ ្វ  សមធឹ ឧបបេទតីតិ អេ ថ  ។  

អនកបេំពញពយយម េធើ្វ វបិស នឲជខងេដើម គឺ េធើ្វឲេកើត 
េឡើងមុនេហើយចេ្រមើនសមធិ បនេសចក្តីថ អនកសេ្រមចវបិស ន  
ញណេ យ្រប្រកតី នងិ ងំេនកនុងវបិស នេហើយេទើបេកើតសមធិ ។ 

វបិស នញណ ៣ លំ ប ់

មយង៉េទៀត វបិស នញណែបងេចញជ ៣ លំ បគឺ់  

១. ញណថន ក់ខ ពស់ សំេ ដល់ភងគញញណជេដើមេទ ខណិកសមធិ ែដល 
្របកបេ យញណ េនះជសមធិចស់ក្ល  ដចូេសចក្តីកនុ ងគមពីរបដសិមភិទ 
មគគថ វយលកខេ ប ថ េនកត្ត ( ករ ងំមែំដល្របកដេ យលកខណៈ 
រលត់េទ ) នងិេសចក្តីកនុ ងគមពីរវសុិទធិមគគែដលសែម្តងេរឿងភងគញញណ ។ 
២. ញណថន ក់ក ្ត ល សំេ ដល់ ឧទយព្វយញញណខណិកសមធិែដល 
្របកបេ យញណេនះ ជសមធិថន ក់ក ្ត លដចូគមពីរវសុិទធិមគគ េពល 
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ដល់ញណេនះថ តរុណវបិស ន ( វបិស នែដលេនមិនទនច់ស់ក្ល  ) 
នងឹេពលដល់អនកែដលចូលដល់្រពមេ យញណេនះថ រទធវបិស កៈ   
(អនក្របរពធវបិស ន ) ទងំ្រសបជមួយ្រពះបលី ែដលេពលដល់អងគ 
គុណរបស់អនកបដបិត្តិ ( បធនយិងគៈ ) ៥ ្របករ កនុងេសចក្តីទីបផុំតថ 
ជអនក មេឃើញករេកើតេឡើងនងិរលត់េទ ជករពតិេហើយ ញណេនះ 
ជវបិស នញណជនដ់បូំងកនុងញណែដលចស់ក្ល បរបូិណ៌ ។  

៣. ញណថន ក់េ្រកម សំេ ដល់ នមរូបបរេិចឆទញញណ នងិបចចយបរគិគ-  
ហញញណ ខណិកសមធិែដល្របកបេ យញណេនះជសមធិជនទ់ប 
ែតយ៉ង ក៏េ យ នវីរណៈ ៥ យ៉ងរែមងមិនេកើតេឡើងកនុងខណៈែដល
កណំត់ដងឹសភវធម៌ កនុងខណៈេនះ វបិស នចិត្តនងឹបរសុិទធ្របសចក
នវីរណៈ ។ ញណទងំពរីេនះ េទើបេកើតេឡើងេឃើញចបស់សភវលកខណៈ
គឺ លកខណៈចេំពះៃនរូបនមបន សូមបខីណិកសមធិកនុងញណលំ ប់
េនះ ក៏មនកម្ល ងំ េ្រប បដចូជមួយឧបចរសមធិដចូគន  េបើមិនដេូចន ះ ក៏
មិន ចេឃើញ ចបស់រូបនម មេសចក្តីពតិ សមធិេនះ េទើបចត់ 
ជចិត្តវសុិទធិ ែដលជឧបករៈដល់ញណទងំពរីេនះ ដចូេសចក្តីថ េយ 
តតថ អវេិកខបេ ្ឋ , អយ ំ អធចិិត្តសកិខ ។ “សភពែដលមិនងកេរកនុង 
វបិស នចិត្ត ែដល្របកបជមួយនមរូបបរេិចឆទញញណ នងិបចចយបរគិគហញញណ 
េនះេឈម ះថ អធិចិត្តសិកខ ។  

យ ំ នមរបូរេិចឆទទសី ុ វបិស នញេណស ុ បដបិកខភវេ  
ទបីេ េកេនវ តមស  េតន េតន វបិស នញេណន តស  តស  
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អនតថស  ប ន ំ ។ េសយយថទិ ំ ។ នមរបូវវ ថ េនន សកយទដិ្ឋយិ 
បចចយបរគិគេហន អេហតុវសិមេហតុទដិ្ឋនី ំ  ។េប។ េគ្រតភុន សងខ រ-
នមិតិ្តគគ ហស  ប ន ំ។ ឯតំ តទងគបប ន ំនម ។  

ប ្ត វបិស នញណ មននមរូបបរេិចឆទញញណជេដើមេនះ ករ
លះបង់េទសេនះ ៗ រែមងមនេ យវបិស នញណេនះ ៗ េ្រពះជ   
បដបិកខនងឹគន  ដចូករកចំត់ភពងងឹតេ យពន ្ល្ឺរបទីបេពលគឺ ករលះ 
សកក យទិដ ្ឋ ិេ យករកណំត់ដងឹរូបនម ករលះទិដ ្ឋែិដលយល់ថមិនមន
េហតុែដលមិនសមគួរ េ យករកណំត់ដងឹបចច័យ ។ ល។ ករលះេសចក្តី
្របកនម់កំនុ ង រមមណ៍ ែដលជសងខ រធម៌េ យេគ្រតភូទងំអស់េនះ 
េឈម ះថ តទងគបប ន ( ករលះេ យេហតុ គឺ វបិស នេនះ ៗ ) ” ។  

កលខណិកសមធិចស់ក្ល េឡើងៗ ករ ងំមៃំនចិត្តដចូជ 
ឈនកនុងសមថភវន រែមងេកើតេឡើង សូមប ី រមមណ៍ែដលជរូបនម 
នងឹផ្ល ស់ប្តូរេទ មសភវៈ្របកដចបស់ ករ ងំមក៏ំសថិ តេនយ៉ងេនះ 
លំ បចិ់ត្តែដលេកើតមុន នងិលំ បចិ់ត្តែដលេកើតកនុងេពលខងេ្រកយ 
មនកម្ល ងំេសមើគន  សមធិដចូេពលមកេនះ េផ ងគន អំពឈីនកនុង 
សមថភវន គឺឈនកនុងសមថភវនទទួលដងឹ រមមណ៍បញញត្តិែតមយង៉ 
មិន្របកដសភពជរូបនមទងំ្របសចកសភវៈរបស់ៃ្រតលកខណ៍ ែត
សមធិរបស់វបិស នទទួលដងឹ រមមណ៍បចចុបបន ន ែដលផ្ល ស់ប្តូរេទខ្លះ 
ទងំ្របកដសភពជរូបនមកលញណចស់ក្ល េឡើង ក៏នងឹ្របចក ្រពះ 
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ៃ្រតលកខណ៍ ែដលេឃើញចបស់នវូសភវៈេកើតរលត់ជេដើម ។ ដចូេសចក្តី 
កនុងគមពីរម ដកីថ ៖ 

ខណិកចេិត្តកគ ត ិ ខណមត្តដ្ឋតិេិក សមធ ិ ។ េ ប ិ ហិ 
រមមេណ នរិន ្តរ ំ ឯកកេរន បវត្តមេន បដបិេកខន អនភភិេូ  

អបបេិ  វយិ ចតិ្ត ំនចិចល ំឋេបត ិ។ 

“ពកយថ ខណិកចិេត្តកគគ  ( ករ ងំេនៃនចិត្តមួយខណៈ ) មន 
េសចក្តីថ សមធិែដល ងំេនមួយខណៈេ យពតិេហើយ សមធិេនះ 
្រ ច់េទកនុង រមមណ៍េ យ ករៈែតមយង៉ ជបប់ន ្តគន  េ យមិន្រតូវ 
នវីរណៈ ែដលជបដបិកខ្រគបសងកត់ រែមង ងំចិត្តទុកមដំចូឈនសមធិ 
ែដលឈនចុះេហើយ ” ។ 

េសចក្តីខងេដ ើម ជពកយអធិបបយ ែដល្រពះដកីចរយគំ្រទ 
េសចក្តីគមពីរអដ្ឋកថរបស់ម សតិបប ្ឋ នសូ្រត ែដលេពលថ វបិស នចិត្ត 

ងំមបំនេ យខណិកសមធិ កនុងកលចេ្រមើន នបនៈថ ចិត្ត ំ
សមទហេ  ( អនក ងំចិត្តទុកម ំ ) េ យបង្ហ ញឲេឃើញថ េ្រកអំព ី
សមធិែដលជឧបចរៈ នងិអបបនេហើយ សូមបវីបិស នខណិកសមធិ 
ក៏ ច ងំចិត្តទុកមបំនដចូគន  ។ 

 ពកយថ រមមេណ នរិន ្តរ ំ ឯកកេរន បវត្តមេន ( ្រ ច់េទកនុង 
រមមណ៍េ យ ករៈែតមយង៉ជប់តគន ) សែម្តងថ កលខណិកសមធិ 
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មនកម្ល ងំេសមើគន ជមួយឧបចរសមធិ នវីរណៈ ៥ េនះមិន ចេកើត 
េឡើងេទ ករកណំត់ដងឹរែមង្រប្រពតឹ្តេទយ៉ងបន ្តបនទ បជ់នចិច ។ 

 ពកយថ បដបិេកខន អនភិភូេ  អបបេិ  វយិ ចិត្ត ំនចិចលំ ឋេបតិ ( មិន 
្រតូវនវីរណៈ ែដលជបដបិកខ្រគបសងកត់ រែមងតមកល់ចិត្ត ងំទុកមដំចូ 
ឈនសមធិែដលឈនចុះេហើយ ) េសចក្តីថ ខណិកសមធិែដលេកើត 
្រពមជមួយឧទយព្វយញញណ នងិភងគញញណជេដើមេទមនកម្ល ងំេ្រចើន 
ជងខណិកសមធិកនុងញណេដើមៗ េ យមនកម្ល ងំេសមើ នងឹអបបន 
សមធិ កនុងសមថភវនខណិកសមធិេនះមិន្រតូវនវីរណៈរុកគួន នងឹ 

ចឲចិត្ត ងំម ំដចូជអបបនសមធិែដរ ។  

 សរុបេសចក្តីមក វបិស នយនកិ មិនចេ្រមើនឧបចរសមធិ ឬ 
អបបនសមធិចបេ់ផ្តើមចេ្រមើនវបិស នេ យកណំត់ដងឹសភវធម៌ែដល 
ជរូបនមបនទនេ់ពល តមកវបិស នញណរែមងេកើតេឡើង កល 
វបិស នញណចស់ក្ល េឡើង ងំែតអំពឧីទយព្វយញញណជេដើមេទ 
េហើយសមធិក៏នងឹ ងំេនមជំងខងេដើម ។ េសចក្តីែដលសែម្តងដល់ 
សមថបុព្វងគមនយ័ នងិវបិស នបុព្វងគមនយ័ែដលេឃើញកនុងគមពីរអដ ្ឋកថ 
ដចូែដលេពលមកេនះ្រសបគន ជមួយេសចក្តីកនុ ងគមពីរបដសិមភិទមគគថ៖ 

 របូ ំអនចិចេ  អនបុស នេដ្ឋន វបិស ន ។ របូ ំទុកខ េ  អនត្តេ  
អនបុស នេដ្ឋន វបិស ន ។ តតថ ជ ន ំធមម ន ំច េ សគគ រមមណ  
ចតិ្តស  ឯកគគ  អវេិកខ េប សមធ ិ ។ ឥត ិ បឋម ំ វបិស ន, បចឆ  
សមេថ ។ េតន វុចចត ិវបិស នបពុ្វងគម ំសមថ ំភេវត។ិ 
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 េឈម ះថ វបិស ន េ្រពះជសភវៈេឃើញរូបថ ជរបស់មិនេទៀង 
េ្រពះជសភពេឃើញរូបថ ជទុកខ មិនែមនតួខ ្លួន ករលះ រមមណ៍ 
ខងេ្រក ករមន រមមណ៍ែតមួយៃនចិត្ត ករមិនងកេរៃនធម៌ [ គឺចិត្ត 
នងិេចតសិក ] ែដលេកើតកនុងវបិស នចិត្តេនះ េឈម ះថ សមថៈេ យ 
្របករដេូចនះ វបិស នរែមងេកើតមុន ឯសមថៈរែមងកនុងេពលខងេ្រកយ 
េទើបេពលថ ( ចេ្រមើនសមថៈ េ យមនវបិស នជបទ។ 

 េ្រកអំពសីមថបុព្វងគមនយ័ នងិវបិស នបុព្វងគមនយ័េហើយកនុងគមពីរ 
បដសិមភិទមគគេនេពលដល់យុគនទធនយ័ គឺនយ័្របកបចូលគន  ជគូនងិ 
ធមមុ ទធចចប ននយ័ គឺនយ័ែដលលះបង់េសចក្តី រេវ ើរ យកនុងសភវធម៌ 
នយ័ទងំពេីនះ បក់នុ ងសមថបុព្វងគមនយ័នងិវបិស នបុព្វងគមនយ័ដចូគន  កនុង 
គមពីរអដ ្ឋកថ េទើបសែម្តងទុក្រតឹមែតពរីនយ័ប៉ុេ ្ណ ះ ។  

 យុគនទធនយ័ ែ្របថ “នយ័្របកបចូលគន ជគូ ” សំេ ដល់អនកបដបិត្តិ 
អនកបន ្លះុឈនបនចេ្រមើនសមថៈ នងិវបិស នផគួបចូលគន េទ មលំ ប ់
ឈន េ យចូលបឋមជឈនេហើយចេ្រមើនវបិស នកណំត់ដងឹ ឈនចិត្ត 
េ្រកយអំពេីនះេទើបចូលទុតិយជឈន េហើយកណំត់ដងឹឈន ចិត្តេទៀត 
េគចូលឈន មលំ ប្់រពមជមួយករចេ្រមើនវបិស ន កលេចញ 
អំពឈីនេនះៗ រហូតបន ្លះុមគគ នយ័េនះ បចូ់លកនុងសមថបុព្វងគមនយ័ 
េ្រពះចេ្រមើនវបិស នេ យមនសមថៈជបទ ។  

 ធមមុ ទធចចប ននយ័ ែ្រប មស័ពទថ “នយ័លះេសចក្តីសង យ័កនុង 
សភវធម៌ ” សំេ ដល់កលវបិស ននបូកិេលស គឺឱភស(ពន ្ល)ឺ ជេដើម 
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េកើតេឡើងកនុងខណៈបន ្លះុឧទយព្វយញញណដល់សមថយនកិ ឬវបិស ន 
យនកិខណៈេនះ អនកបដបិត្តិ ចយល់ខសុថ ឱភសជេដើមេនះជ 
គុណធម៌វេិសស គឺ មគគផលនងិសំគល់ថ ខ្លួនេនះបនសេ្រមចមគគផល 
េហើយករសំគល់ដេូចនះជេសចក្តីរេវ ើរ យកនុងសភវធម៌ កលេកើត 
េសចក្តីរេវ ើរ យយ៉ងេនះរូបនមែដលធ្ល ប្់របកដចបស់ ក៏មិន្របកដ 
ចបស់ករកណំត់ដងឹរែមង ច់មិនជបប់ន ្តគន  កនុងខណៈេនះ អនកបដបិត្តិ 
មិនគួរេធ្វើ ទុកកនុងចិត្តចេំពះឱភសជេដើម ែតគួរកណំត់ដងឹរូបនមដចូ 
េដ ើមវញិកលកណំត់ចដេូចនះ េសចក្តីរេវ ើរ យកនុងសភវធម៌ នងឹអន ្តរធន 
េទ ។ រូបនម្របកដចបស់ដចូ្រគមុន ករកណំត់ដងឹ នងិ ងំេនមកំនុង 
រូបនមែដលជ រមមណ៍ខងកនុងប៉ុេ ្ណ ះ េ្រកអំពេីនះ វបិស នញណ 
រែមងចស់ក្ល មលំ បរ់ហូតដល់សេ្រមចមគគញញណ នយ័ដចូែដល 
េពលេនះ បចូ់លកនុងសមថបុព្វងគមនយ័នងិវបិស នបុព្វងគមនយ័ពរីយ៉ង 
េ្រពះជបទ់ក់ទងេ យសមថយនកិ នងិវបិស នយនកិ ្រពះអដ ្ឋកថ 
េទើបេពលដល់ភវននយ័ទុកពរី្របករប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

 េ យេហតុេនះ វបិស នយនកិ េទើបមិនចបំច់្រតូវចេ្រមើនសមថ- 
ភវន េដ ើមបឲីេកើតចិត្តបរសុិទធិ ែតគួចេ្រមើនវបិស នបន្រគបេ់ពល 
នងិខណិកសមធិែដលេកើតេឡើងកលវបិស នញណចស់ក្ល  ក៏ជចិត្ត 
វសុិទធិរបស់បុគគលេនះ ។ 
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វិសទុធិ ៧ 

វសុិទធ ិមននយ័ថ េសចក្តីបរសុិទធដវ៏េិសស បនដល់ សីល សមធិ 
នងិបញញ  មន ៧ យ៉ងគឺ ៖  

 ១.សីលវសុិទធ ិ   ជ សីលសិកខ  

 ២.ចិត្តវសុិទធ ិ    ជ ចិត្តសិកខ  

៣.ទិដ ្ឋវិសុិទធ ិ    ជ បញញ សិកខ  េ កិយៈ 

៤.កងខ វតិរណវសុិទធ ិ   ជ បញញ សិកខ  េ កិយៈ 

៥.មគគ មគគញញណទស នវសុិទធ ិ ជ បញញ សិកខ  េ កិយៈ 

៦.បដបិទញណទស នវសុិទធ ិ ជ បញញ សិកខ  េ កិយៈ 

៧.ញណទស នវសុិទធ ិ  ជ បញញ សិកខ  េ កុត្តរៈ 

១.សលីវសិទុធ ិ

សីលវសុិទធ ិ ស្រមប្់រពះភិកខុ  មនចតុបបរសុិទធិសីល នងិសីល 
ែដលជពុទធបញញត្តិ នងិពុទធ នញុញ តទងំអស់ ែដលបនបដបិត្តិជប្់រតឹម្រតូវ 
េហើយ ឬបនសែម្តងេទសទងំអស់េចញេហើយ េឈម ះថ សីលវសុិទធ។ិ 
ស្រមប្់រគហសថ មនសីល ៥ ឬសីល ៨ ឬក៏អតិេរកសីល េហើយបន 
រក មទំេំហើយ េឈម ះថ សីលវសុិទធ ិ។ 
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២.ចិត្តវសិទុធិ 

  ចិត្តវសុិទធ ិ េសចក្តីបរសុិទធិៃនចិត្ត បនដល់ ខណិកសមធិ 
ឧបចរសមធិ ឬក៏អបបនសមធិ ។ 

ខណិកសមធិ ជចិត្តវសុិទធរិបស់សុទធវបិស នយនកិ ។ 

ឧបចរសមធិ ឬអបបនសមធិ ជចិត្តវសុិទធិរបស់បុគគលែដល 
សមថយនកិ។ 

៣.ទិដ្ឋិវិសទុធិ 

ទិដ ្ឋវិសុិទធ ិកលែចកបទេហើយ មន ២ បទ គឺ ទិដ ្ឋ ិ១ បទ វសុិទធិ ១ 
បទ ។ ទិដ ្ឋ ិមននយ័ ករយល់េឃើញ, វសុិទធិ េសចក្តីបរសុិទធ សរុបចូលគន  
សេ្រមចរូបជ ទិដ ្ឋវិសុិទធិ មននយ័ថ េសចក្តីបរសុិទធៃនករេឃើញ ដចូមន 
វចនតថៈថ ទិដ្ឋិេយវ វសិទុធិ ទដិ្ឋិវសិទុធិ ជញណែដល ចដងឹរូបធម៌ 
នមធម៌េ យ ៖ 

១.លកខណៈ គឺដងឹលកខណៈចេំពះខ្លួន (បចចត្តលកខណៈ) របស់រូបធម៌ 
នមធម៌  

២.រស គឺដងឹនទីឬកិចចរបស់រូបធម៌ នមធម៌ 

៣.បចចុប ្ឋ នៈ គឺដងឹផលឬ ករៈ្របកដរបស់រូបធម៌ នមធម៌ 

៤.បទ ្ឋ ន គឺដងឹេហតុជិតរបស់រូបធម៌ នមធម៌ ។ 
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ករដងឹរូបធម៌ នមធម៌យ៉ងេនះ េទើបេ ថ ទិដ ្ឋវិសុិទធ ិ អងគធម៌ 
បនដល់ បញញ េចតសិក កនុងម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត ៤ ែដល 
មនរូបធម៌ នមធម៌ ជ រមមណ៍ (ករសែម្តងលកខណៈ រស បចចុប ្ឋ ន 
បទ ្ឋ នរបស់ចិត្ត េចតសិក រូប ែដលមនកនុងបដចិចសមុបបទ) ។  

ករដងឹរូបធម៌ នមធម៌េ យអំ ចៃន លកខណៈ រស បចចុប ្ឋ ន 
នងិបទ ្ឋ នដចូេពលមកេនះ ។ សូមបមិីនដងឹទងំ ៤ ក៏េ យ ្រតឹមែតដងឹ 
យ៉ង មួយ កនុងបួនេនះ ក៏បនេឈម ះថ ទិដ ិ្ឋវសុិទធិ ។ ទិដ ្ឋវិសុិទធិេនះ េបើ 
េពលកនុងញណ ១៦ ចត់ជនមរូបបរេិចឆទញណ ។ 

នមរូបបរេិចឆទញណ បញញកណំត់ដងឹេឃើញរូបធម៌ នមធម៌ ម 
សភវៈដព៏តិ េឈម ះថ ទិដ ្ឋវិសុិទធិ េ្រពះជ្រមះចិត្តឲ្របសចកសកក យ 
ទិដ ្ឋ ិ។ 

ទិដ្ឋិវិសទុធកិនងុខណៈកំណត់ដឹងរបូនិងនម 

ខយល់្របកបកេ យរូបក បៈ ៨ យ៉ង គឺធតុដ(ីបឋវធីតុ) ធតុ 
ទឹក ( េបធតុ) ធតុេភ្លើង (េតេជធតុ) ធតុខយល់ ( េយធតុ) ពណ៌ 
(វណ្ណធតុ) ក្លិន (គន ធធតុ) រស (រសធតុ) នងិឱជ (រស រ) ។ 
ចែំណកកនុងេវ មនសំេឡងេកើតេឡើង ្រពមជមួយខយល់ដេង្ហើមក៏មន 
រូបក ប ៩ យ៉ង បែន ថមសំេឡង (សទទធតុ) យ៉ង ក៏េ យ ធតុ 
ទងំ ៤ គឺ ធតុដ ីធតុទឹក ធតុេភ្លើង នងិធតុខយល់ ជេគលសំខនក់នុងករ 
ចេ្រមើនសតិរលឹកដងឹ ។  
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៤.កងខ វិតរណវិសទុធ ិ

េសចក្តីបរសុិទធិ គឺញណែដលឆ្លងផុតេសចក្តីសង យ័ 

 កងខ វតិរណវសិទុធិ មនវចនតថៈថ កងខ វតិរ  ឯវ វសិទុធិ 
កងខ វតិរណវសិទុធិ ែ្របថ បញញ ែដល ចដងឹេហតុៃនរូបធម៌ នមធម៌ 
ទងំ ២ គឺ របូសមុទយៈ េហតុរបស់រូប នមសមុទយៈ េហតុរបស់នម ។ 
កលដងឹេហតុរបស់រូបធម៌ នមធម៌ទងំ ២ យ៉ងេនះ ក៏ឈនកន ្លង 
េសចក្តីសង យ័បន ដេូចន ះ ញណេនះ េទើបេឈម ះថ កងខ វិតរណវិសទុធិ 
អងគធម៌ បនដល់ បញញ េចតសិក កនុងម កុសលញណសមបយុត្តចិត្ត 
ែដលមនបចច័យរបស់រូបធម៌ នមធម៌ជ រមមណ៍ ។ 

បចច័យរបស់រូបធម៌ នមធម៌គឺ 

១.បចច័យឲេកើតរូប នងិនម (ចិត្ត េចតសិក នងិកមមជជរូប )  កនុង 
បដសិន ធកិល បនដល់ អវជិជ  ត ្ហ  ឧបទន កមម ។ 

២.បចច័យឲេកើតនម (ចិត្ត េចតសិក) កនុងបវត្តិកល បនដល់ វតថុ  
រូប ៦ មនចកខុ វតថុ រូបជេដើម ែដលជវតថុ បុេរជតនសិ យបបចច័យ នងិ 

រមមណ៌ ៦ មនរូបរមមណ៍ជេដើម ែដលជ រមមណបបចច័យ ។ 

៣.បចច័យឲេកើតរូប (ចតុសមុ ្ឋ នកិរូប) កនុងបវត្តិកល បនដល់ 
កមម ចិត្ត ឧតុ រ (កពឡីក ) ។ 

៤.បចច័យឲេកើតនម (វបិកចិត្ត េចតសិក) បនដល់ កុសល 
អកុសល ។   
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៥.បចច័យឲេកើតនម ( វជជនចិត្ត េចតសិក) បនដល់ ភវងគុបេចឆទៈ 
ែដលេកើតេឡើង េ យអំ ចអនន ្តរបបចច័យជេដើម ។ 

កងខ វតិរណវសុិទធិេនះ េបើេពលកនុងញណ ១៦ ចត់ជបចចយបរគិគ- 
ហញណ បញញ ែដលកណំត់ដងឹ េឃើញ េហតុ បចច័យរបស់រូប នងិនម 
ែដលេកើតខងកនុងខ ្លួន េ្រពះឈនកន ្លងផុតេសចក្តីសង យ័ ៨ យ៉ង ែដល 
មកកនុង្រពះអភិធមម នងិេសចក្តីសង យ័ ១៦ យ៉ង ែដលជបទ់ក់ទងកល 
៣ ែដលមកកនុង្រពះសូ្រត ។  

េសចក្តីសង យ័ ៨ យ៉ង កនុង្រពះអភិធមម 

១.ពុេទធ កងខតិ សង យ័កនុង្រពះពុទធ គឺគុណទងំ ៩ មន អរហ ំ
ជេដើម ថ មនពតិ ដចូេពលមកេហើយ ឬអត់មនេទហន៎  ? 

២.ធេមម កងខតិ សង យ័កនុង្រពះធម៌ គឺគុណទងំ ៦ មន ្វ កខ េ  
ជេដើម  ថ មនពតិ ដចូេពលមកេហើយ ឬអត់មនេទហន៎  ? 

៣.សេងឃ កងខតិ សង យ័កនុង្រពះសងឃ គឺគុណទងំ ៩ មន 
សបុដិបនន  ជេដើម  ថ មនពតិ ដចូេពលមកេហើយ ឬអត់មនេទហន៎  ? 

៤.សកិខ យ កងខតិ សង យ័កនុងសិកខ បទ គឺ ខបដបិត្តិជបទ់ក់ទង 
ជមួយ សីល សមធិ បញញ  េតើខបដបិត្តិ ែដល្រពះពុទធ្រ ស់បេ្រង នទុក 
មក ខសុ្រតូវ្របករ េទហន៎  នងឹបនទទួល្របេយជនព៍តិ ឬេទហន៎? 

៥.បុព្វេន្ត កងខតិ សង យ័កនុងខន ធ ៥ ែដលជអតីតៈ គឺសង យ័ថ 
សត្វ ទងំ យធ្ល បេ់កើតមកេហើយ កនុងអតីតៈ នងឹមនពតិ ឬអត់េទហន៎? 
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៦.អបរេន្ត កងខតិ សង យ័កនុងខន ធ ៥ ែដលជអនគត គឺសង យ័ថ 
សត្វទងំ យ ្ល បេ់ហើយ នងឹេកើតតេទខងមុខ នងឹមនពតិ ឬអត់េទ? 

៧.បុព្វន្ត បរេន្ត កងខត ិសង យ័កនុងខន ធ ៥ ទងំអតីតៈ ទងំអនគត 
គឺ សត្វទងំ យកពុំង្របកដកនុងបចចុបបន នេនះ ធ្ល បេ់កើតមកេហើយ ឬអត់ 
េទហន៎  េតើនងឹេកើតតេទេទៀតេទហន៎? 

៨.ឥធបបចចយ  បដចិចសមុបបេននស ុធេមមស ុកងខតិ សង យ័កនុង 
បដចិចសមុបបន នធម៌ មនសងខ រជេដើម កនុងបដចិចសមុបបទធម៌ មនអវជិជ  
ជេដើម ជបចច័យ កនុងេរឿងបុណយ បប នងិករបន ្តកនុ ងភពថមី  ករេឃើញ ករ 
បនឮរបស់សត្វទងំ យជេដើម ែដលជបទ់ក់ទងជមួយេសចក្តីវេង្វង 
នងិករ ក់ែតងចត់ែចងៃន កយ ច ចិត្ត ជេដើម េ យេហតុេនះ ែត 
មនពតិ ឬអត់េទហន៎  ?  

េសចក្តីសង យ័ ១៦ យ៉ង ែដលមកកនងុ្រពះស្ូរត 

 សង យ័កនុង ខន ធ ៥ ែដលជចែំណកអតីតៈ, អនគត ៥, 

បចចុបបន ន ៦ មនដចូតេទ ៖ 

១.អេ សិ ំន ុ េខ អហ ំអតីតមទធ នំ េយើងធ្ល បេ់កើតមកេហើយ 
កនុងអតីតកល ពតិឬអត់េទហន៎? 

២.ន នុ េខ អេ សិ ំអតីតមទធ នំ េយើងមិនធ្ល បេ់កើតមកេហើយ 
កនុងអតីតកល ពតិឬអត់េទហន៎? 
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៣.កិ ំនុ េខ អហ ំអតីតមទធ ន ំ េបើធ្ល បេ់កើតេហើយ េតើេកើតជជន 
្របេភទជន ់ កនុ ងអតីតកលហន៎? 

៤.កថំ នុ េខ អេ សិ ំអតតីមទធ នំ េយើងមនរូប ងស ្ឋ ន 
ជយ៉ង កនុងអតីតកលហន៎? 

៥.កិ ំហុ ្វ  កិ ំអេ សិ ំនុ េខ អហ ំអតីតមទធ នំ េយើងធ្ល បេ់កើត 
ជអ្វីមកេហើយនងិធ្ល បេ់កើតជអ្វីតអ្វីខ ្លះហន៎កនុ ងអតីតកល? 

សង យ័កនុងខន ធ ៥ ែដលជចែំណកអនគត ៥ គឺ 

១.ភវិស មិ នុ េខ អហ ំអនគតមទធ ន ំេយើងនងឹេកើតកនុងកល 
ខងមុខឬអត់េទហន៎? 

២.ន នុ េខ ភវិស មិ អហ ំអនគតមទធ នំ េយើងនងឹមិនេកើត 
កនុងកលខងមុខឬអត់េទហន៎? 

៣.កិ ំនុ េខ ភវសិ មិ អនគតមទធ នំ េបើនងឹេកើត េតើនងឹេកើតជ 
ជនជន ់ កនុងកលខងមុខហន៎? 

៤.កថំ នុ េខ ភវសិ មិ អនគតមទធ នំ េយើងនងឹមនរូប ង 
ស ្ឋ ន ជយ៉ង  កនុងកលអនគតហន៎? 

៥.កិ ំហុ ្វ  កិ ំភវិស មិ នុ េខ អហ ំអនគតមទធ ន ំ េយើងនងឹ 
េកើតជអ្វីេហើយ េតើនងឹេកើតជអ្វីេទៀតៗ កនុងខងមុខហន៎? 

សង យ័កនងុខនធ ៥ ែដលជចំែណកបចចុបបនន ៦ គ ឺ
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១.អហ ំនុ េខម្ហិ ឥឡូវេនះជេយើងឬេទហន៎? 

២.េន ន ុេខម្ហិ ឥឡូវេនះមិនជេយើងឬហន៎? 

៣.កិ ំនុ េខម្ហិ ឥឡូវេនះ េយើងជជតិអ្វីហន៎? 

៤.កថំ ន ុេខម្ហិ ឥឡូវេនះ េយើងមនរូប ងស ្ឋ នយ៉ង ហន៎? 

៥.អយ ំនុ េខ សេ ្ត  កេុ  គេ  សត្វេនះមកពី ហន៎? 

៦.េ  កហុិ ំគមី ភវិស មិ សត្វេនះ នងឹេទេកើតទី ហន៎? 

៥.មគគ មគគញញ ណទស នវិសទុធិ 

េសចក្តីបរសុិទធិគឺករដងឹនវូមគគនងិមិនែមនមគគ 

មគគ មគគញញ ណទស នវិសទុធិ មននយ័ថ េសចក្តីបរសុិទធិកនុ ងករ 
េឃើញចបស់របស់ញណថ ជមគគបដបិទ នងិមិនែមនជមគគបដបិទ ។ 
អងគធម៌ បនដល់ បញញ េចតសិក ។  

មគគ មគគញញ ណទស នវិសទុធិេនះេបើេពលទុកកនុងញណ ១៦ បន 
ដល់ សមមសនញញ ណ គឺបញញ ែដលពចិរ កនុងលកខណៈទងំ ៣ របស់ 
រូបនងិនម នងិឧទយព្វយញញណ គឺបញញ ែដលេឃើញេសចក្តីេកើតេឡើងនងិ 
រលត់េទរបស់រូបនងិនម ។ េ្រពះវបិស នញណទងំពរីេនះ ជ្រមះចិត្ត 
ឲផុតចកគហៈ(េសចក្តី្របកន)់ ទងំ ៣ គឺេសចក្តី្របកនម់េំ យ 
ត ្ហ  មនៈ ទិដ ្ឋ ិកនុងឧបកិេលស ១០ យ៉ង មួយេកើតេឡើង។ បញញ  
ែដលកណំត់វនិចិឆ័យលកខណៈមគគថ ឱភសជេដើមេនះ មិនែមនមគគ េ្រពះជ 
េហតុ ជទី ងំៃន ត ្ហ  មនៈ ទិដ ្ឋ ិេ យពតិ ។ ែតវបិស នញណែដលដេំណើ រ 



95 
 

េទ មវថីិ ផុតពវីបិស នបូកិេលសមនឱភសជេដើមេនះ ជមគគ េឈម ះថ 
មគគ មគគញញ ណទស នវិសទុធិ េ្រពះេឃើញផ្លូវនងិមិនែមនផ្លូវ នងិជ្រមះនវូ 
េសចក្តីសមគ ល់ខសុកនុ ងវបិស នបូកិេលស ែដលមិនែមនផ្លូវថ មិនែមនជផ្លូវ ។ 

វិបស នូបកិេលស មន ១០ យ៉ងគឺ 

១.ឱភស ពន ្ល ឺ 

២.ញណ ញណ 

៣.បីត ិបតិី 

៤.បស ទធិ េសចក្តីសងប ់

៥.សខុ េសចក្តីសុខ 

៦.អធិេមកខ ករេជឿស៊ប ់

៧.បគគ ហៈ េសចក្តីពយយម 

៨.ឧប ្ឋ នៈ សតិ 

៩.ឧេបកខ  ឧេបកខ  

១០.និកន្តិ េសចក្តីេ្រតកអរ ។   
វិបស នូបកិេលស មិនេកើតដលប់ុគគល ៣ ជំពូក 

១.្រពះអរយិបុគគល អនកដល់បដេិវធេហើយ 

២.េយគីអនកបដបិត្តិខសុផ្លូវវបិស ន 

៣.េយគីអនកខជលិ្រចអូសលះបង់កមម ្ឋ ន ។ 



96 
 

អនកមនេសចក្តីពយយមក្ល ងំក្ល ប៉ុេ ្ណ ះ េទើបវបិស នបូកិេលសេកើត 
មន ។ វបិស នបូកិេលសេកើត្រតង់តរុណឧទយព្វយញញណ គឺឧទយព្វយញញណ 
ទនខ់ ច ី នងិវបិស នញណែដលសេ្រងគ ះចូលកនុងមគគ មគគញញណទស នវសុិទធិ 
មន ២ គឺសមមសនញញណ នងិតរុណឧទយព្វយញញណ គឺឧទយព្វយញញណយ៉ង 
ទន ់។  

៦.បដិបទញណទស នវិសទុធិ 

បដិបទញណទស នវិសទុធិ ែ្របថ េសចក្តីបរសុិទធកនុ ងករេឃើញ 
ចបស់របស់ញណ ែដលជដេំណើ រេទកនម់គគបដបិទ ។ 

បដិបទញណទស នវិសទុធិ មនវបិស នញណែដលសេ្រងគ ះចូល 
មន ៩ គឺ  

១.ពលវឧទយព្វយញញណ ២.ភងគញញណ 

៣.ភយញញណ   ៤. ទីនវញញណ 

៥.នពិ្វទិញណ   ៦.មុញចិតុកមយ ញណ 

៧.បដសិងខ ញណ  ៨សងខ រូេបកខ ញណ 

៩.អនេុ មញញណ ។ 

វបិស នញណទងំ ៩ េនះ ចត់ជបដបិទញណវសុិទធិ េ្រពះឆ្លងផុតព ី
វបិស នបូកិេលស ១០ យ៉ងជេដើម នងិជ្រមះចិត្តឲផុតចកេសចក្តីចខំសុទងំ 
៣ នចិចសញញ  ១ សុខសញញ  ១ អត្តសញញ  ១ ។ 
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៧.ញណទស នវិសទុធិ 

េសចក្តីបរសុិទធ គឺេឃើញចបស់កនុងអរយិសចចៈ 

ញណទស នវិសទុធិ ែ្របថ េសចក្តីបរសុិទធៃនករដងឹនងិករេឃើញ ដចូ 
មនវចនតថៈថ  

១.ចតុសចចំ ជនតីតិ ញណំ ដងឹអរយិសចចៈបន ដេូចន ះ េ ថ ញណ  

២.បចចកខេ  បស តីតិ ទស នំ េឃើញ្រពះនពិ្វ នេ យ្របចក  ដេូចន ះ  

   េ ថ ទស នៈ 

៣.កិេលសមលេ  វិសជុឈតីតិ វិសទុធិ េសចក្តីបរសុិទធិពកិីេលសែដល 
ជមន ទលិ ដេូចន ះ េទើបេ ថ វសុិទធិ ។ 

ញណទស នវិសទុធិ េនះ អងគធម៌ បនដល់ បញញ េចតសិក កនុងមគគចិត្ត ។ 

េ ឡសញណ 

ញណ ១៦ 

១.នមរបូបរេិចឆទញញ ណ បញញ ែដលកណំត់ដងឹរូបនងិនម ម 
សភវៈ ពតិ  

២.បចចយបរគិគញញ ណ បញញកណំត់ដងឹេហតុបចច័យរបស់រូប នងិ 
នម មសភវៈពតិ 

៣.សមមសនញញ ណ បញញ ែដលេឃើញរូបនងិនមជែ្រតលកខណ៍  
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៤.ឧទយព្វយញញ ណ បញញ ែដលេឃើញករេកើតេឡើង នងិករែ្រប 
្របួលេទរបស់រូប នងិនម 

៥.ភងគញញ ណ បញញ ែដលពចិរ េឃើញកររលត់េទរបស់រូប 
នងិនមេ យចែំណកមួយ 

៦.ភយញញ ណ បញញ ែដលកណំត់ដងឹរូប នងិនមេ យសភពគួរ 
ឲខ្ល ច 

៧. ទីនវញញ ណ បញញ ែដលេឃើញសងខ រ រូប នងិនម ជេទស 

៨.និព្វទញណ បញញ ែដលេឃើញរូប នងិនមេ យ ករៈគួរឲ 
េនឿយ យ 

៩.មុញចតិុកមយញណ បញញ ែដលមនេសចក្តី្របថន នងឹឲរួចផុត 
ពរូីប នងិនម 

១០.បដិសងខ ញណ បញញ ែដលថយ្រតឡបេ់ទពចិរ សងខ រ 
េលើកេឡើងកនៃ់្រតលកខណ៍ 

១១.សងខ រេូបកខ ញណ បញញ ែដលេឃើញរូប នងិនមេ យ ករៈ 
្របេងើយកនុងសងខ រនមិិត្ត រមមណ៍ 

១២.អនុេ មញញ ណ បញញ ែដលអនេុ មេទ មលំ បេ់ដ ើមប ី
សេ្រមចកិចច 

១៣.េគ្រតភូញណ បញញ ែដលទម្ល យេគ្រត 
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១៤.មគគញញ ណ បញញកនុងមគគ  

១៥.ផលញញ ណ បញញកនុងផល 

១៦.បចចេវកខណញញ ណ  បញញ ពចិរ កិេលសែដលបន្រប រ 
រួចេហើយ ។  

បរញិញ  ៣ 

១.ញតបរញិញ  ករដងឹចបស់ េ យកណំត់ដងឹសភវលកខណៈ គឺ 
លកខណៈពេិសសរបស់រូប នងិនម សំេ ដល់ នមរូបបរេិចឆទញញណ នងិ 
បចចយបរគិគហញញណ ។  

២.តីរណបរញិញ  ករដងឹចបស់េ យករពិចរ មញញលកខណៈ 
គឺលកខណៈទូេទ ែដលជសភពមិនេទៀង ជទុកខ មិនែមនតួខ ្លួន សំេ ដល់ 
សមមសនញញណ នងិឧទយព្វយញញណ ។ 

៣.ប នបរញិញ  ករដងឹចបស់េ យករលះនចិចសញញជេដើម 
សំេ ដល់ វបិស នញណ ងំែតភងគញញណជេដើមេទ ។  

ប នៈ ៥ យ៉ង 

(្រសង់ពេីនត្តិបបករណ៍ ្រតង់សមេ បន រៈ) 

១.តទងគបប នៈ លះកិេលសេ យេហតុេនះៗ េ យទន សីល 
នងិវបិស នែដលចត់ជកមកុសល 
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២.វិកខមភនបប នៈ លះនវីរណៈេ យសងកត់ទុកេ យកម្ល ងំ 
របស់ឧបចរសមធិ នងិអបបនសមធិ 

៣.សមុេចឆទបប នៈ លះកិេលសេ យ ច់ខតេ យេ កុត្តរៈ  

៤.បដិបសទធិប នៈ លះកិេលសេ យសងប់រមង ប់េ យេ កុត្តរផល  

៥.និស រណបប នៈ លះកិេលសេ យសងបេ់ចញចកសងខ រ 
សំេ  ដល់ ្រពះនពិ្វ ន ។ 

      
  

                                                 
១ វសុិទធិមគគ ១/១៧៣ ។ 
២ វសុិទធិមគគ ១/២៥០ ។ 
 
៣ អងគុត្តរ.ទសក.៥០/៣៣ ។ 
៤ គមពីរវសុិទធិមគគ,សេមម ហវេិនទន ីអដ ្ឋកថ សតបិប ្ឋ ន។ 
៥ វសុិទធិមគគ ១/២២៦-២២៧ ។ 
៦ មជឈមិ.ឧបរ.ិ២៦/៣៥៩ ។ 


