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ការបកស្រាយ ធម៌ស្ររះរុទ្ធ   ខុសរបបៀប ខុសបរលបេលា 

ត យៅយនះជា យោរល់ផ្ទា ល់ររស់ខ្្ុ ុំ  យរើយោកអ្នកមិនយល់ដូចខ្្ុ ុំ  សូមកុុំយៅរកយរឿង 
 ប្គរូរស់ខ្្ុ ុំ ណាមួយយោកក៏ចាស់យទ្ៀតផង។ ថ្វីយរើប្រះអ្ងគប្គូខ្្ុ ុំ  យោកជួយរិនិតយក៏ 
យោយ  យោករិនិតយតតធម៌ប្រះរុទ្ធ  ចុំយ ះការយល់ររស់ខ្្ុ ុំ គឺ ខ្្ុ ុំជាអ្នកទ្ទួ្លខុ្សប្តូវ ។ 
13-1   ដោយមានពាក្យ  អនត្តា   ក្នុងធមព៌្រះ  ក្ ៏បក្ស្រាយថា មិនមមនដយើង 
មិនមមនខ្ លនួដយើង  មិនមមនរបសដ់យើង  
 តា្មខ្្ុ ុំយល់  អ្នតា្ា   គឺចង់សុំយៅថា អ្វីៗកនុងយោកយនះសុទ្ធតតមិនយទ្ៀង  ខ្លួនយយើង 
ក៏មិនយទ្ៀង  ខ្លួនកូនយយើងក៏មិនយទ្ៀង  ដូយចនះ យដើមបកុីុំឲ្យយកើតទុ្កខ យៅយរលណា 
តដលររស់យនាះបាត់យៅវញិ    យយើងកុុំជារ់ជុំ ក់នឹងររស់ទ ុំងយនាះ ។  ដូយចនះ ធម៌ដែល 

ស្របតិបតាិ ចំប ះ  អនត្តា   គឺ មិនស្រតូេមានចិតាជាប់ជំ ក់។  មិនតមន ប្ាន់តតនិោយ 
ថា ឥតមានខ្លួន  ឥតមានយយើង យនាះក៏អ្ស់ទុ្កខយនាះយទ្ ។ កនុងការប្បាប្ស័យទក់ទ្ងាន  
ប្តូវតតនិោយ ថាខ្្ុ ុំ ថាយគ  ថាយោក យទ្ើរប្សរនឹង អ្វីៗតដលតននកយយើងយ ើញ ។ យយើងថា 
ឥតមានយគដូចយមាចយកើត  យរើតននកខ្្ុ ុំយមើលយៅយ ើញរូរយគយៅនឹងមុខ្ខ្្ុ ុំ  មានតតយខ្វះតននក 
ខ្្ុ ុំយចាល ។ យរើយធវើោ៉ា ងយនះខុ្សរីចារ់ធមមជាតិ  តដលមនុសសតតងតតមានតននក ។ យោយ 
ធម៌ប្រះប្សរតា្មចារ់ធមមជាតិ  ការរកប្សាយណាមិនប្សរនឹងចារ់ធមមជាតិ  ជាការ 
រកប្សាយធម៌ប្រះមិនប្តឹមប្តូវ ។ ប្តូវ រនយល់ថា  យយើងប្គរ់រូរ  ទ ុំងខ្្ុ ុំ  ទ ុំងយោកអ្នក 
យរើមិនចង់មានទុ្កខ ប្តូវអ្រ់រ ុំចិតា កុុំឲ្យជារ់ជុំ ក់នឹង ខ្លួនយយើង  នឹងកូនប្ររនធយយើង  នឹង 
អ្វីៗទ ុំងអ្ស់កនុងយោកយនះ  រីយប្ ះទ ុំងយយើង ទ ុំងយគ សុទ្ធតតមិនយទ្ៀង ។  

១៣
១៩ 
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កនុងការប្បាប្ស័យទក់ទ្ង  ប្តូវតតយប្រើ កយសនមត  រីយប្ ះថាទុ្កជាយយើងជុុំនួស  កយ 
« យយើង ខ្្ុ ុំ យគ ឯង » យោយ កយររមតថ  « ខ្នធ៥ » ក៏យោយ   ក៏យៅសល់ កយសនមតដូចជា  
« ឡាន ឬ រថ្យនា »  យតើយយើងរក កយររមតថ មកជុុំនួសបានយទ្ ?  រីយប្ ះ កយថា 
« ឡាន »  ក៏ជា កយសនមតតដរ យោយយយើងរុុំអាចចងអុលប្បារ់យគបានថា យតើកតនលងណា 
យៅតដលយៅថាឡានយនាះ ? យរើយយើងយមើលយៅយ ើញតត កង់  នដចងកូត  ឬ ទវ រឡាន
ជាយដើម តតរ៉ាុយណាណ ះ។ 
 កយថាឡានយនះ ជា កយអ្រូរី  សុំយៅ សំនុំ មួយតដលយៅកនុងយនាះមានធាតុ ជាយប្ចើន
ដូចជា  កង់  នដចងកូត ទវ រ ចយងកៀង ជាយដើម ។ ដូយចនះ កយថា ឡាន យនះ គឺទ្យទ្សាអ ត 
ដូចជា កយថា  ខ្ ្ុ ំ ឬ  ដេ ឯង  ជាយដើមតដរ ។ 
 

ដោយធម ៌អនត្តា   ដមដលដនះ ក្ប៏ក្ស្រាយថាអតម់ាន អនក្េតិដេ មានមតេនិំត 
ក្ដ៏ចូអតម់ានអនក្ដធវើដេ មានមតអំដរើ អតម់ានអនក្េេលួផលននអំដរើដេ  មានមត 
អំដរើ និង ផលននអំដរើ មដលដក្ើតតៗគា្ន  ដៅត្តមចាប ់« បេតុ-ផល» ក្ដ៏ចូ 
ព្គា្បរ់ជូ និង ដដើមដ ើ មដលផ្លល សប់្ាូរគា្ន មាងមាន ក្ ់។   
ទុំងយនះជា កយតដល យោកប្គូជុំនាន់យដើម  បានរកប្សាយរហូតមកដល់យរលយនះ។  
ខ្្ុ ុំសូមយកតតឃ្លល ចុងយប្កាយមកអ្ធិរាយ គឺឃ្លល   
ព្គា្បរ់ជូ និង ដដើមដ ើ មដលផ្លល សប់្ាូរគា្ន មាងមាន ក្ ់   បានន័យថា៖   
ប្ារ់រូជ  ជាយហតុឲ្យដុះ យដើមយ ើ  យយើងសរយសរ ៖  ប្ារ់រូជ  => យដើមយ ើ ។  
យហើយយោយរាូរាន មាងមាន ក់គឺ   យដើមយ ើ ឲ្យប្ារ់បានជា រូជ  យយើងសរយសរ ៖ 
យដើមយ ើ => ប្ារ់រូជ ។  ដូយចនះ ៖   ប្ារ់រូជ  => យដើមយ ើ => ប្ារ់រូជ => …… ។ 
សុំណួរររស់ខ្្ុ ុំគឺ  យរើមនុសស មិនយកប្ារ់យៅរណាុ ះ យតើយដើមយ ើដុះឬយទ្ ?ដូចជា 
រូជប្សូវ យរើយៅតតកនុងជប្ងុក យតើយចញជាសុំណារ បានជាយដើមប្សូវយទ្ ? យនះសរឲ្យ 
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យ ើញថា ប្ារ់រូជ ប្ាន់តតជាយហតុមួយ កនុងចុំយណាមយហតុដនទ្ តដលនា ុំឲ្យមាន 
យដើមប្សូវ យហើយយហតុដនទ្យនាះគឺ មនុសសតដលយករូជប្សូវយៅប្តា្ ុំទឹ្ក ។ 
13-2  ដោយមានពាក្យ  បលាភ ក្នុងធមព៌្រះ ក្រ៏នយលថ់ា ក្ុឲំ្យដោភលន ់។ 
ដល់រកប្សាយឲ្យលអិតយរកយៅ  ក៏ដល់ថាន ក់ថា ការយធវើរុណយកុសលក៏ជាការយោន 
លន់តដរ រីយប្ ះមានយចតនាចង់បានយនះ  ចង់បានយនាះ ដូចជាចង់បាន យៅយកើតឯ 
ឋានសួគ៌  ឬ ក៏សយប្មចនិ វ នជាយដើម ។ តា្មធមមតា្ (ធមមជាតិ) មនុសសតតងតតចង់បាន 
ររស់តដលយរញចិតា នឹងសអរ់ររស់តដលមិនយរញចិតា ។  យហើយមនុសសមានកមាល ុំងរុះ រ 
ឧរសគគប្គរ់តររោ៉ា ង  កាលណាមានចិតាចង់បាន  ដូចជាចង់ជារ់សញ្ញា រ័ប្តក៏ 
ខ្ុំយរៀនទ ុំងយរ់ទ ុំងនថ្ៃ ។  ប្រសិនយរើជាាម នយចតនាចង់យៅ យកើតឋានសួគ៌យទ្  មនុសស 
យធវើយមាចនឹងចង់យធវើរុណយយធវើកុសល យធវើចង្ហា ន់យកយៅប្រយគនប្រះសងឃ។ យប្ាះថាន ក់ 
ននយោន គឺ មករី យោន ជាយហតុនន ទុ្កខ   យហើយ យោន ជាយហតុឲ្យយកើតតណាា  យហើយ 
តណាា  ជាយហតុឲ្យយកើត ការជាបជ់ ំក ់(ឧបាទាន)។ ដូយចនះ ធម៌តដលប្តូវន័យខ្លល ច 
ជាងយគ គឺ ឧបាទាន ។ យៅកនុងធម៌រដិចចសមុរាទ្ តតហួស ឧបាទនយហើយយនាះយរ ើ 
ខ្លួនតលងរួចយហើយ រីយប្ ះប្តូវតត យកើតសាល រ់-សាល រ់យកើត តយៅយទ្ៀត វលិដូចកង់រយទ្ះ 
 រកចរ់មិនយ ើញយទ្។ 
ចុំយ ះយោកអ្នកតដលរុុំទន់សាគ ល់ធម៌រដិចចសមុរាទ្ ខ្្ុ ុំសូមអ្ធិរាយយោយប្តួសៗ 
ដូចតយៅយនះ ។ រដិចចសមុរាទ្  ជាធម៌តដលប្រះសងឃសូប្តយៅយរលយធវើរុណយមាងៗ 
 ជាធម៌រង្ហា ញ នូវ យហតុនិងផល តដលមានជារនាៗ ាន  យោយ [យហតុ => ផល ]  យហើយ 
ផលយនាះក៏យៅជាយហតុតដលឲ្យផលរនាយៅយទ្ៀត  ទុំងអ្ស់មាន ១២ អ្ងគ តដលឲ្យ 
 [យហតុ-ផល ]ៗ រយរៀរយនះ គឺ ថា ៖        (តារាង-1) 
អ្វជិាា  (1)  => សង្ហខ រ (2) => វញិ្ញា ណ (3) =>  នាមរូរ (4) => សឡាយតនៈ(5) => ផសសៈ (6) 

=> យវទ្នា (7) => តណាា  (8) => ឧបាទន (9) => ភរ (10) => ជាតិ (11) => ជរាមរណៈ 
យសាកៈ ររយិទ្វៈ ទុ្កខៈ យទមនសសៈ ឧបាោសៈ (12) ។ 
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កនុង តារាង-1  ខ្លងយលើយនះ គរបយីមើលថា  អ្វជិាា  ជាយហតុ1  សង្ហខ រ ជាផល ។ រនាា រ់មក 
សង្ហខ រ ជាយហតុ យហើយ វញិ្ញា ណ ជាផល ។ រនាា រ់មក វញិ្ញា ណ ជាយហតុ  យហើយ នាមរូរ 
ជាផល ។ យចះតត តៗាន  រហូតដល់ ជាតិ ជាយហតុ យហើយ ជរាមរណៈ យសាកៈ …ជាផល ។ 
កនុង តារាង-1  យនះដតដល  ទុ្កខ (12) ជាផលនន ជាតិ(11) គឺការយកើត ។  បានន័យថា កាល 
ណាមាន ការយកើត មាន ទុ្កខយហើយ ។ យនះតា្មធម៌ រដិចចសមុរាទ្។  ដូយចនះយដើមបកុីុំឲ្យមាន 
ទុ្កខ  ទល់តត កុុំមានកុំយណើ ត ។ យរើនិោយរី ចារ់ យហតុផល គឺ   យហតុ ឲ្យ ផល 
យហើយ យដើមប ីផលរលត់ (រលត់ទុ្កខ) ទល់តត យហតុរលត់ (រលត់ការយកើត) ។ 
 
                (តារាង-2) 
 
យោយយយើងរាល់រូរ សុទ្ធតតមិនចង់ជួរទុ្កខ   ដូយចនះ យដើមបកុីុំឲ្យមានទុ្កខ យយើងប្តូវរ ុំលត់ 
យហតុររស់វា ។  យហតុ មានយហតុជិត  និង យហតុឆ្ងៃ យ ។  តា្មធមមតា្យហតុជិត ប្សួលរក 
ជាងយហតុឆ្ងៃ យ រីយប្ ះយហតុជិតយយើងអាចយមើលយ ើញភ្លល មៗ  តតយហតុឆ្ងៃ យតដលជា 
ឫសគល់ ននផលខ្លងចុងយនាះ រិបាកនឹងរកខ្លល ុំងណាស់ ។ តតចុំយ ះយយើង យោយសារ 
ធម៌រដិចចសមុរាទ្ររស់ប្រះរុទ្ធ យនាះយហតុជិតនិងយហតុឆ្ងៃ យ យយើងមានទ ុំងអ្ស់។ 
ផលខ្លងចុងគឺ   ជរាមរណៈ យសាកៈ ររយិទ្វៈ ទុ្កខៈ យទមនសសៈ ឧបាោសៈ (12)  យហើយ 

                                                           

1
 ខ្្ុ ុំ ោកថ់ា យហតុ យនះ ជាការរកប្សាយររស់ខ្្ុ ុំយដើមប ីប្សួលយល់ខ្លះៗយនាះយទ្  តតមិនអ្ស់យសច 
កាី ដូចធម៌ប្រះរុទ្ធយទ្ ។ ប្រះរុទ្ធប្ទ្ង់តចងថា ៖  អេជិាា  បចចយា សង្ខា រា  រកមកជាតខ្មរថា  
« ព្រោះមានអវជិ្ជា  ជ្ជបច្ចយ័  ព ើបមាន  សង្ខា រ »  ។  យហើយដល់ខ្្ុ ុំរកប្សាយ ខ្្ុ ុំជុំនួស កយ ជ្ជបច្ចយ័ 

យោយ កយ យហតុ   យហើយ កយ  ព ើបមាន   យោយ កយ ផល ។ តត កយ យហតុ  យនះប្ាន់តតនយ័ 
មួយ យៅកនុង កយ រចច័យ ។ រីយប្ ះរចចយ័ទ ុំងអ្ស់ មាន២៤  យហើយយហតុយៅកនុងរួក២៤យនាះ ។  

ពេតុ   =>  ផល    (1) 

ពេតុ រលត់   =>   ផល រលត់   (2) 
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យហតុឆ្ងៃ យរុំផុត គឺ  អ្វជិាា  (1)  (យមើល (តារាង-1)) ។  
យោយ (តារាង-2)  យដើមប ី (12)2 រលត់  ប្តូវ (1)3 រលត់ ។  រីយប្ ះថាយរើ (1) រលត់ យនាះ(2) 
ក៏រលត់ យហើយ (2)រលត់    (3)ក៏រលត់   ដូយចនះ យចះតតរលត់តៗាន  រហូតដល់យលខ្ 12 ។  
តតយោយយាររចារ់ធមមជាតិ   មានយហតុខ្លះយយើងមិនអាចយធវើឲ្យរលត់បានយោយ 
ប្សរនិងចារ់ធមមជាតិយនាះយទ្ ។  ឧរមា ដូចយវទ្នា(7) ជាយដើម  តដលយកើតកាលណាតននក 
យ ើញរូរ  ឬ  ប្តយចៀកឮសុំយេង  ដូយចនះយដើមបឲី្យយវទ្នារលត់  ទល់តតតននកកុុំយ ើញរូរ ឬ 
ប្តយចៀកកុុំឮ ។ តតមនុសសតតងតតមានតននកសប្មារ់យមើល មានប្តយចៀកសប្មារ់ឮ យហតុយនះ 
យតើប្តូវរករយរៀរោ៉ា ងណាយដើមបរី ុំលត់ យវទ្នាយនះ ? 

ចយមលើយគឺយៅកនុងចារ់  ដេត-ុផល ដតដល ។ យដើមបឲី្យ យវទ្នា រលត់  ទល់តតយហតុតដល 
នាុំឲ្យយកើតយវទ្នា យនាះរលត់ ឬមួយ យហតុទ ុំងឡាយតដលយកើតមុនយហតុយនាះ រលត់ជាមុន 
សិន ។  តា្មធម៌ រដិចចសមុរាទ្ យហតុមុនយគគឺ អ្វជិាា  (យហតុទី្១)  យហើយយហតុ 
យប្កាយយគមុនដល់យវទ្នា គឺ ផសសៈ (យហតុទី្៦)  យនះតា្ម (តារាង-1) ។  តា្មតា្រាងយនះតដរ 
យរើមាន « នាមរូរ » ប្តូវតតមាន  «យវទ្នា » ។ តតយដើមប ីកុុំឲ្យមាន នាមរូរ ប្តូវកុុំយកើត យហើយ 
យដើមប ីកុុំយកើត ទល់តតសយប្មច ប្រះនិ វ ន យោយ រ ុំលត់ អ្វជិាា  ។ យោយប្រះនិ វ នយៅ 
ឆ្ងៃ យណាស់មិនង្ហយនឹងយៅដល់យទ្ រីយប្ ះប្តូវការកសាងរារ់តសនករប ដូយចនះប្តូវរក 
យហតុយផសងយទ្ៀត តដលយយើងអាចរ ុំលត់បានយោយង្ហយជាង។  យៅកនុង (តារាង-1) ដតដល 
យនះមានយហតុ តណាា  (8)  និង ឧបាទន (9) តដលយយើងអាចរនថយ កមាល ុំងវា រយណាើ រៗ 
ចារ់រីជាតិយនះយៅ រហូតដល់បានសយប្មចប្រះនិ វ ន  ជាទី្អ្វសាន ។ 
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 (12)  គឺ យលខ្យរៀងទី្ 12 កនុងតា្រាង-1  គឺ ជុំនួស កយ  ជរាមរណៈ ពោកៈ បរពិ វៈ  ុកាៈ ពទាមនសសៈ ឧបាយាសៈ   

3
  (1)  គឺ យលខ្យរៀងទី្ 1 កនុងតា្រាង-1   គឺ ជុំនួស កយ  អវជិ្ជា  ។  តយៅយនះខ្្ុ ុំអាចយប្រើ យលខ្ ជុំនួស កយ 
ក៏មាន ប្រសិនយរើជាមិននា ុំឲ្យមានការប្ចេុំ ។ 
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ខ្្ុ ុំសូមជូនអ្តថន័យររស់អ្ងគ តណាា  ឧបាទន និង នរ4 តា្មគមពីរ ៖ 
មាន ល និកខុទ ុំងឡាយ  ចុះតណាា (8) យតើដូចយមាច ? 
មាន លនិកខុទ ុំងឡាយ រួកតណាា យនះមាន ៦ គឺ  រូរតណាា ១  សទ្ាតណាា ១ (សុំយេង)   
គនធតណាា ១ (កលិន)   រសតណាា ១ (រសជាតិ)   យផ្ទដឋរវតណាា ១ (ការរ៉ាះកាយយៅនឹង ររស់ 
ខ្លងយប្ៅខ្លួន)  ធមមតណាា ១  ។ មាន លនិកខុទ ុំងឡាយ យនះយៅថា តណាា  ។   
មាន ល និកខុទ ុំងឡាយ  ចុះឧបាទន (9) យតើដូចយមាច ? 

មាន លនិកខុទ ុំងឡាយ ឧបាទនយនះ មាន ៤ គឺ  កាមុបាទន១ (ជារ់និងកាម) ទិ្ដឋុបាទន១ 

 (ប្រកាន់មាុំការយល់ខុ្ះ)    សីលរវតាុបាទន១ (ប្រកាន់មាុំយលើរិធី)  អ្តាវាទុ្បាទន១ (ប្រ 
កាន់ថាមានអ្តា្ា ) ។ មាន លនិកខុទ ុំងឡាយ យនះយៅថា ឧបាទន ។   
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 យដើមប ីយល់ ភព  និងយល់ធម៌ រដិចចសមុរាទ្ ឲ្យបានយប្ៅរនាិច ខ្្ុ ុំសូមដកប្សង់ អ្តថរទ្ខ្លះយៅ 
កនុងយសៀវយៅរដិចចសមុរាទ្ យោយ និកខុ  ងិន យនន [យសៀវយៅយោង យលខ្ 4 ]  តដលមានដូចតយៅយនះ ៖ 
« សភ្លវធម៌ តដលជាយហតុជាផល  អាប្ស័យាន យកើតយេើងដូចប្ចវាក់ជារ់ាន ជារងវង់មូល  វលិយៅកនុងវដា 
សងារមិនមានទី្រុំផុត  ប្រប្រឹតាយៅតា្មយហតុរចច័យ   ប្បាសចាកសតវរុគគល (អ្នតា្ា )  យោយមិនមាន 
នរណាជាអ្នកសាង   យនះយៅថា បែិចចសមុបាទ្ »។ កនុង ១២អ្ងគយនាះ មានតចកជា ៤ ប្កុម ដូចតយៅ ៖ 
1- អ្តីតយហតុ :   អ្វជិាា   សង្ហខ រ    
2- រចចុរបននផល : វញិ្ញា ណ   នាមរូរ  សឡាយតនៈ  ផសសៈ  យវទ្នា 

3- រចចុរបននយហតុ :   តណាា    ឧបាទន   នរ   
4- អ្នាគតផល :  ជាតិ   ជរា  មរណៈ    (យសាក ។ល។ ) ។   
    សយងកត    យោយរដិចចសមុរាទ្ ជាធម៌វលិកនុងវដាសងារ ននសតវយោក  យហតុតដលនា ុំវលិយនះ មាន 
អ្តីតយហតុ (មាន២)  និង  រចចុរបននយហតុ (មាន៣) ។   អ្តីតយហតុ  និង រចចុរបននយហតុ  ឲ្យផលជា  
អ្នាគតផល  ។           [ អ្តតីយហតុ  និង រចចុរបននយហតុ ]    =>   [  អ្នាគតផល ]  
ដូយចនះប្តូវ តតយហតុណាមួយរលត់   យទ្ើរផលរលត់  គឺ យទ្ើរយចញរីវដាសងារយនះរួច ។ 
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មាន ល និកខុទ ុំងឡាយ ចុះនរ (10) យតើដូចយមាច ? 

មាន លនិកខុទ ុំងឡាយ នរយនះ មាន ៣ គឺ  កាមនរ១ (នរមានកាម គឺ អ្បាយនូមិ៤ 
មនុសសនូមិ១ និង យទ្វនូមិ៦)  រូរនរ១ (នូមិប្រហមមានរូរ១៦)  អ្រូរនរ ១ (នូមិប្រហម 
ឥតមានរូរ៤) ។   មាន លនិកខុទ ុំងឡាយ យនះយៅថា នរ ។   
  ខ្្ុ ុំរ ុំលឹកធម៌ រដិចចសមុរាទ្ តតរ៉ាុយណណះ  សូមអ្យ ា្ើញយមើលយសៀវយៅ រតនថមយទ្ៀតចុះ 
រីយប្ ះធម៌ រដិចចសមុរាទ្យនះ ប្រះមានប្រះភ្លគ ប្ទ្ង់មនសិការ (រិចារណា) ជា 
អ្នុយោម (នា ុំឲ្យយកើត)  ជារដិយោម (នា ុំឲ្យរលត់)   មិនតមនតតអ្ស់រឋមោមនន 
រាប្តីរ៉ាុយណាណ ះយទ្  អ្ស់មជឈមិោមននរាប្តីផង  អ្ស់រចឆិមោមននរាប្តីផង គឺ អ្ស់រាប្តី 
ទុំងមូលតតមាង 5។ យប្ ះអ្វី ?  យប្ ះធម៌តដលប្រះអ្ងគបានប្តា្ស់ដឹងយហើយ ជាធម៌ 
ប្ជាលយប្ៅ (គមពីយរា) ជាធម៌យ ើញយោយកប្ម (ទុ្ទ្ាយសា)  ជាធម៌ដឹងតា្មបានយោយកប្ម 
(ទុ្រនុយ យធា)  ជាធម៌សៃរ់ (សយនាា )  ជាធម៌ប្រណីត (រណីយតា្)  ជាធម៌លអិត (និរុយណា) 
ជាធម៌ ជាវស័ិយតដលរណឌិ តគរបដឹីង (រណឌិ តយវទ្និយោ)។ 
     ដូយចនះ កនុងការរនយល់ ធម៌បលាភ  កុុំចា ុំបាច់ហាមថា កុុំឲ្យមានយោន រីយប្ ះនា ុំឲ្យយគ 
យល់ប្ចេុំ យគយៅជាខ្ាិលសីុយដកៗ  ឲ្យតម៉ាឪចិ ច្ឹ ម  យ្លើយោក់ថាមករីធម៌ប្រះរុទ្ធ 
ថាកុុំយោន ។ ប្តូវនិោយថា  ប្រះយោកឲ្យយយើងខ្ុំយធវើការង្ហរយោយសមាម អាជីយវា 
យដើមបមីានប្ទ្រយសមបតាិ ។ ប្តូវយចះសនស ុំប្ទ្រយទុ្កោក់សប្មារ់នថ្ៃមុខ្ រីយប្ ះអ្វីៗ 
កនុងយោកយនះសុទ្ធតតមិនយទ្ៀង ជីវតិក៏មិនយទ្ៀង  ប្ទ្រយសមបតាិក៏មិនយទ្ៀង នថ្ៃយនះរកបាន 
នថ្ៃតសអកអាចរកមិនបាន យយើងមានលុយកាក់ប្តូវយចះសនស ុំទុ្កប្ាន់យោះទ្ល័យរល 
មានអាសនន ។ មយ៉ាងយទ្ៀតយយើងកុុំជារ់ជុំ ក់នឹងប្ទ្រយសមបតាិយនះយរក យដើមបកុីុំឲ្យយយើង 
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  បែិចចសមុបាទ្ និង ឥទ្បបចចយត្ត  យរៀរយរៀងយោយ និកខុ  ងិន យនន វតាយ ធិវងស ប្រយទ្សបារា ុំង។ 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 8 

 

ខ្កចិតា កាលណាវារត់យចាលយយើង មករីធម៌មិនយទ្ៀងយនះ ។ ប្តូវរ ុំតលកប្ទ្រយខ្លះយកយៅ 
យធវើរុណយ ជួយអ្នកដនទ្  យដើមបសីនស ុំកុសលយៅជាតិមុខ្ ដូចជាយធវើរុណយោក់ទនជាយដើម ។ 
យធវើោ៉ា ងយនះអ្នកនឹងបានយសចកាីសុខ្កនុងជាតិយនះផងនិងយៅជាតិខ្លងមុខ្ផង។ ខ្្ុ ុំយល់ 
ថា  យោន ឬ មិនយោន យៅយលើចិតា  យយើងគរបអី្រ់រ ុំចិតាកុុំឲ្យជារ់ជុំ ក់នឹង អ្វីៗទ ុំងអ្ស់ 
សូមបតីតឋានសួគ៌ តដលអាចយៅយកើតបានយោយ កុសល ក៏កុុំជារ់ជុំ ក់តដរ  រីយប្ ះយយើង 
អាចធាល ក់រីឋានយទ្វតា្ យៅយកើតអ្បាយនូមិក៏បានតដរ ។ 
ខ្្ុ ុំ មិនខ្លល ចនិោយថា ខ្្ុ ុំមាន  អ្តា្ា  ឬ មាន យោន យទ្ យរើខ្្ុ ុំសាគ ល់  អ្តា្ា   ឬ យោន 
ចាស់យហើយ ដូចជាអ្នកតដលសាគ ល់ រស់ចាស់យហើយ  យគមិនខ្លល ចកាន់កាលរស់យទ្ ។ 
ដូចអ្នកខ្លះ ខឹ្ងនឹងរោឋ និបាល អ្នុញ្ញា តឲ្យយរើកកតនលងយលងតលបង កាសីុណូ (casino) ។ 
តា្មខ្្ុ ុំយល់ យរើយយើងមិនចូលចិតា កាសីុណូ  យយើងកុុំយៅជិតវាយៅ ។ កាសីុណូវាមានមក 
ចារ់នដយយើង ឬ រងខុំយយើងឲ្យចូលយៅរកវាឯណា ។  យយើងយទ្តដលថា សអរ់វា  តតយៅជារ់ជុំ 
 ក់ចិតានឹងវា  យនះដូចយយើងតប្សកថា  « ខ្្ុ ុំសអរ់ឯងណាស់ »  តតយៅតតយៅយអារររស់ 
តដលសអរ់យនាះ ឲ្យសអិតយមើលតតសករតា្ ុំងតម៉ា 6។  យរើប្តេរ់មក អនត្តា  វញិ  យយើងមិន 
ហា៊ា ននិោយថាមាន អ្តា្ា យទ្ តតប្តូវនិោយថាមានតតខ្នធ៥  យដើមបឲី្យប្តូវតា្មធម៌ប្រះ ។  
តតតា្មការរិតទុ្កជាថា « មានតតខ្នធ៥ »  ក៏យោយ យរើចិតាយៅតតជារ់ជុំ ក់នឹងខ្នធ៥ 
យអារខ្នធ៥ ឲ្យសអិត  មិនប្រមប្សាយចុំណង តដលយយើងចងយោយខ្លួនឯងយចញយនាះយទ្ 
ទុ្កខយៅតតមានតយៅយទ្ៀតដតដល ។  សុំខ្លន់យៅយលើយយើង យតើយយើងចង់ប្សាយចុំណង 
តដលយយើងចងជារ់នឹងខ្នធ៥ ឬ ចងជារ់នឹងយោនយនាះយទ្ ?  រីយប្ ះសរវនថ្ៃយនះយយើង 
យៅប្សឡាញ់ ខ្នធ៥ ឬ  យោនយៅយេើយ ។  ប្សឡាញ់យោយរយរៀរណា ?  
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 ខ្្ុ ុំនិោយយនះ  មិនតមនខ្្ុ ុំមានចិតាលុំយអ្ៀងយៅខ្លងរោឋ និបាលយទ្  តតខ្្ុ ុំចង់ឲ្យយោកអ្នកតដលប្រប្រឹតា 
តលបងសីុសងរិចារណាយៅយលើយរឿងយនះផង យដើមបយីសចកាីសុខ្សរាយរួចចាកទុ្កខររស់យយើង ។ 
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ដូចជា ប្សឡាញ់ អ្ុំណាច  រុណយសកាិ  ចង់ឲ្យយគសរយសើរយារររូជា   (ដូចយសាចជុំ 
នាន់យដើម  ហា៊ា នយធវើអ្វីឲ្យប្រយសើរជាងប្រះយចសាា  អ្នកឯងនឹងប្តូវវនិាសមិនខ្លន ) ចង់មាន 
មាសយរប្ជមក ក់រងអួតយគ  ឲ្យយគសរយសើរ ។ល។   ចាស់យហើយ ចង់តកកុន មុខ្មាត់  
ោរសក់ ឲ្យយគយ ើញថាយៅយកមង ។ រួមយសចកាីយៅ  ការអ្រ់រ ុំចិតាសុំខ្លន់  ជាងការយប្រើ 
 កយររមតថ ឬ  កយសនមត ឬ ការយល់យោយរញ្ញា ។ តា្មការរិយសាធន៍ររស់ខ្្ុ ុំ  
ការអ្រ់រ ុំចិតា គឺការរដិរតាិ7 តា្ម កយទូ្នាម នររស់ប្រះរុទ្ធ។  
13-3   ដោយមានពាក្យ  ចតិា ដក្ើតខ្ លនួវា  រលតខ់្ លនួវា  ដដូចនះដយើងមិនអាចដធវើអវីវា 
ដក្ើតដេ ។ 
យរើថាយយើង មិនអាចយធវើអ្វីវាយកើតយទ្  យនាះបានយសចកាីថា យយើងទុ្កឲ្យចិតាវាប្កេុកយយើង 
ាម ន រ់ រយៅយហើយ  ៖  យរើចិតាចង់ផឹកប្សា យយើងក៏រយណាា យឲ្យវាផឹក  យរើចិតា 
ចង់ចារ់រ ុំយោរប្ររនធកូនយគ   យយើងក៏រយណាា យឲ្យវាចារ់រ ុំយោរប្ររនធកូនយគ ។  យហើយ 
ដល់ប្កុមនគរបាលមកចារ់  យយើងយ្លើយថា  មិនតមនខ្្ុ ុំយទ្តដលចារ់ប្ររនធកូនយគយនាះ 
គឺចិតាយទ្យតើ ។  យនះយហើយការយល់ធម៌ ការរកប្សាយធម៌ខុ្សទ្ុំនង ។  តា្មរិត ចិតាអាច 
អ្រ់រ ុំបាន  យោយយកចិតា យៅអ្រ់រ ុំចិតា។  ឧទហរណ៍ មានគរយាក យៅកនុងធម៌ប្រះរុទ្ធ 
ដូចជា យកចិតាយមតា្ា   យៅអ្រ់រ ុំចិតាយទសៈចិតាកុំណាញ់     យកសតិយៅអ្រ់រ ុំចិតារាយ 
មាយចិតាមិនសៃរ់   ជាយដើម ។  ឧទហរណ៍មួយយទ្ៀត  គឺ សតវដុំរ ីតដលធាល រ់តតមានចិតា 
សាហាវ  ហមដុំរយីចះ អ្រ់រ ុំចិតាវា ឲ្យសលូតរហូតដល់យប្រើឲ្យទញយ ើហ៊ាុរបាន ។   
នសាុតា្ងមួយយទ្ៀត ប្រសិនយរើជាយយើងមិនអាចអ្រ់រ ុំចិតាបាន  យមាចក៏ប្រះរុទ្ធប្គរ់ប្រះអ្ងគ 
ប្ទ្ង់ឲ្យដុំរូនាម នដល់យយើងប្គរ់រូរថា៖ 

                                                           
7
 មានតតចុំយណះតដលយយើងយប្រើយទ្ តដលយៅជារ់នឹងខ្លួនយយើង យោយយយើងចា ុំមិនយនលច។ 
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១- កុុំយធវើ អ្ុំយរើអាប្កក់       ២- យធវើ អ្ុំយរើលអ        ៣- យធវើចិតា ឲ្យររសុិទ្ធ ។ 
 

13-4 និយាយរីការដោះមសែក្ដជើង 
ការយោះតសបកយជើងយនះ  មានយៅកនុងប្រះរុទ្ធសាសនា ក៏ដូចមានយៅកនុងសាសនាដនទ្ដូច 
ជា សាសនាអីុ្សាល មជាយដើម គឺប្តូវយោះតសបកយជើងមុននឹងចូលកនុងប្រះវហិារ។ 
ខ្្ុ ុំយលើកយកការយោះតសបកយជើងកនុងវតា  មកនិោយយរលយនះ  យោយខ្្ុ ុំមានយោរល់ 
មិនប្សរយៅកតនលងខ្លះ  យៅយរលខ្លះ ។ ដូចជា  ប្រះសងឃនិមនារិណឌ បាត យជើងទ្យទ្  
យហើយលុយទឹ្កយទ្ៀត យរលយនលៀងលិចប្កុងននុំយរញមាងៗ ។ 
ខ្្ុ ុំសួរថា  យតើមានប្រយោជន៍អ្វី កនុងការយារររដិរតាិធម៌ប្រះ  យោយមិនឲ្យប្រះសងឃ ក់ 
តសបកយជើង យរលនិមនារិណឌ បាត ?  រីយប្ ះប្រះរុទ្ធមិនបានឲ្យយយើងយាររធម៌ប្រះអ្ងគ 
រហូតដល់យធវើបារខ្លួន ដូចជាយដកហាលនថ្ៃយនាះយេើយ ។ ដូយចនះ  ខ្្ុ ុំយល់ថា ការតដលប្រះ 
សងឃមិន ក់តសបកយជើង យៅយរលនិមនារិណឌ បាត ជារលិកមម អ្ត់ប្រយោជន៍  យហើយ 
តថ្មទ ុំងនា ុំឲ្យមានររួស  ដូចជាមុតរនាល  ឬ មុតអ្ុំតរងតកវ យៅយរលលុយទឹ្កយនលៀង។ 
មុននឹងយេើងជយណាើ រចូល កនុងកុដិ ឬ កនុងប្រះវហិារ  យយើងប្តូវតតយោះតសបកយជើង រីយប្ ះ 
ជាកតនលងសាអ ត ។  តតយរើកតនលងមិនសាអ ត  ដូចជាយរលតហ កឋិនទន យៅជុុំវញិប្រះវហិារ 
មានរអូនប្សីជីដូនមួយខ្្ុ ុំមាន ក់  យគថាឲ្យខ្្ុ ុំយោះតសបកយជើង យហើយចាុំយគកាន់តសបកយជើង 
ឲ្យខ្្ុ ុំ ។  ខ្្ុ ុំយ្លើយថា យរើខ្្ុ ុំយោះតសបកយជើង យដើរយជើងទ្យទ្ជាន់ដី  យនាះយជើងខ្្ុ ុំនឹងប្រឡាក់ 
ដី  យហើយដល់ខ្្ុ ុំយដើរចូលកនុងប្រះវហិារ  យនាះយធវើឲ្យប្រឡាក់កយនាលតដលយគអ្ងគុយ យតើសម 
យទ្ ?  ប្រសិនយរើជាមានទឹ្កោងយជើង មានប្កោស ឬប្កណាត់ជូតយជើង មុននឹងចូល 
កនុងប្រះវហិារយនាះខ្្ុ ុំមិនប្រតកកយទ្ ។ យហតុយនះខ្្ុ ុំសុុំ ក់តសបកយជើងសិន យៅយរលតហ 
អ្ងគកឋិន  យហើយខ្្ុ ុំនឹងយោះតសបកយជើងមុនយេើងជយណាើ រចូលកនុងប្រះវហិារ ។      
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សយងកត 
ចុំយ ះចយមលើយននសុំណួរថា «យតើសាល រ់យហើយ យកើតយទ្ៀត ឬ មិនយកើតយទ្ៀត » គឺមានយៅ 
កនុងធម៌ រដិចចសមុរាទ្ យនះយហើយ តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា។ សតវទ ុំងឡាយឯណា គឺ 
មនុសស ឬ យទ្វតា្ ឬ ប្រហម យរើមុននឹងសាល រ់ ចិតា យៅមាន តណាា យៅយេើយ សតវទ ុំងឡាយ 
យនាះប្តូវតតយកើតមាងយទ្ៀត យហើយយរើចិតាននសតវទ ុំងឡាយយនាះ អ្ស់តណាា យហើយ 
សតវទ ុំងឡាយយនាះ  រ់យកើតយទ្ៀតយហើយ ។ រីយប្ ះ តា្មទ្ុំរ័រ ៩១ (តា្រាង-1) ៖  
តណ្ហា  (8) => ឧបាទន (9) => នរ (10) => ជ្ជតិ(11) ។ 
ដូយចនះ  តណ្ហា  រលត់ =>  ជ្ជតិ រលត់  ។ 
 
 

 

 

 

 
 
 


