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អារម្មណ៍ ដែលត្រូវមាន  ម្ុនពេលស្លា ប់1 
 តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  កមមអាចចចកជា ៤ប្រយេទ្ គ ឺៈ   ១- គរុកកមម  (កមមធងន់)  
 ២- អាសននកមម  (កមមជិតសាល រ់)    ៣- អាចិណ្ណកមម  (កមមអចិន្នៃយ៍ - ទ្ម្លល រ់)     
៤- កដតា្ៃ កមម  (កមមមិនជាក់លាក់) ។ 
 
១- គរកុកម្ម  កមមចដលម្លនទ្មងន់ធងន់ 
       ក/ ខាងកុសល  គ ម្លនទ្មងន់ខ្ល ុំងកាល  ចដលមិនម្លនកមមឯណានីមួយមកកាត់ផ្តៃ ច់ ឬ 
ជុំនួសកនុងការសយប្មច ននជាតិរនាា រ់។ មយ៉ាងវញិយទ្ៀត គរុកកមមយនះ ចាស់ណាស់ថានឹង 
ឲ្យផលតា្ក់ចតងកុំយណ្ើ តថ្មីននជាតិខ្ងមុខ្ ។ 
    ខ/ ខាងអកុសល  គ បារកមមដ៏ធងន់ ៥ ោ៉ា ង (រញ្ចា ននៃរយិកមម)  យ ើយនិងការយល់ខុ្ស 
ជាប្រចុំ (និយតមិចា ទិ្ដឋិ)។ 
-អននៃរយិកមម៥ ម្លនឺៈ   1- សម្លល រ់រិតា្   2- សម្លល រ់ម្លតា្ 3- សម្លល រ់ប្រះអរ នៃ  
4- រងកររួសចុំយ ះប្រះរុទ្ធ    5- ញុះញង់រុំចរករុំបាក់សងឃ ។ 
 -និយតមិចា ទិ្ដឋ ិ  គឹរុគគលចដលរដិយសធនូវកមម និងផលននកមម  (បារកមមធងន់) ។ 
គរុកកមម ជាកមម ម្លនទ្មងន់ ទ ុំងខ្ងអកុសល និងខ្ងកុសល ៖ 
- រុគគលណា ប្រប្រឹតៃយធវើយទសណាមួយ កនុងចុំយណាមយទសទុំង ៥ ននអននៃរយិកមមយនះ 
យរលសាល រ់យៅ នឹងយៅកាន់ទុ្គតិេរ ។  រុគគលចដលជានិយតមិចា ទិ្ដឋិ  គ រុគគលចដល 

                                                           
1
 ដកប្សង់រីយសៀវយៅ «កម្ម អ្នកស្លងពោកេិរ » រណ្ឌិ ត ចម៉ាន ទី្ន មន  សា្សាៃ ចរយមហាសទ្ធមម 
យជាតិកធជ  (ប្រយទ្សមីោ៉ា ន់ម្ល៉ា ) ។ 

១៦ 
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រដិយសធនូវ កមម និងផលននកមម  យនាះក៏រារ់រញ្ាូ លកនុង អកុសលគរុកកមមចដរ  
(បារកមមធងន់) ។ យៅយរលចដលរុគគលយនាះសាល រ់យៅ នឹងយៅចរ់កុំយណ្ើ តកនុងយលាកនៃរកិ 
នរក ចដលងងឹតសូនយជានិចា ។   
- ចុំចណ្កខ្ងកុសលកមមវញិ  ម្លនអុំយរើជាកុសលចដលប្រប្រឹតៃយៅ កនុង រូរេរ៥ 
(រូបាវចរកុសលកមម)  និង អុំយរើជាកុសលចដលប្រប្រឹតៃយៅ កនុង អរូរេរ៤ 
(អរូបាវចរកុសលកមម)  ចដលជាកុសលគរុកកមម  (អុំយរើលអដ៏ម្លនទ្មងន់) ។  
រុគគលចដលបានសយប្មចឈានរ ូតដល់នថ្ងសាល រ់ នឹងបានយៅយកើតកនុងប្រ មយលាក ។ 
រុគគលចដលបានចក់ធលុះកនុង មគគនិងផល យោយការចយប្មើននូវវរិសសនាកមមោឋ ន យ ើយ 
ញុុំងកុសលកមមកនុងយលាកុតៃរ (យលាកុតៃរកុសលកមម) ឲ្យយកើតយ ើងជាគរុកកមម  នឹងរិទ្ 
នូវទវ រ ននអបាយទុំង៤ ជាយរៀងរ ូត ។  ដូយចនះរុគគលយនាះយប្កាយយរលសាល រ់រីយលាកយនះ 
យៅ  នឹងយៅយកើតកនុងសុគតិេរចតមយ៉ាង ។ 
- ប្រសិនយរើ  រុគគលបានចយប្មើនឈានឲ្យយកើតយ ើងយ ើយ  រ៉ាុចនៃយប្កាយមកបានប្រប្រឹតៃនូវ 
អននៃរយិកមមណាមួយ កនុងចុំយណាម៥ យនាះ  អកុសលកមមនឹងរិទ្បា ុំងនូវកុសលកមម  
យ ើយយប្កាយមកញុុំងកុំយណ្ើ ត  កនុងអបាយឲ្យយកើតយ ើងបាន។ ឧទ រណ៍្ជាក់ចសៃងគ  
េិកខុ យទ្វទ្តៃ ចដលប្តូវជាសាច់ញតិជីដូនមួយ ននប្រះសម្លម សមពុទ្ធ  បានបាត់រង់នូវឫទធ នុ 
ភារ  យ ើយយៅយកើតកនុងអវចីនរក  យោយសារចតខ្លួនបានយធវើឲ្យម្លនររួសដល់ប្ម្លម 
ប្រះបាទ្ននប្រះសមពុទ្ធ  និងការចដលខ្លួនបានញុុំងគណ្ឺៈសងឃឲ្យចរកបាក់ ។ 
ជាងយនះយៅយទ្ៀត ប្រសិនយរើរុគគលណាមួយប្រប្រឹតៃនូវកមមណាមួយកនុងចុំយណាម 
អននៃរយិកមមទ ុំង៥  រុគគលយនាះនឹងមិនចក់ធលុះកនុងយលាកុតៃរធម៌យ ើយ    រីយប្ ះថា 
អកុសលកមមយនាះម្លនទ្មងន់ធងន់យរក។ យ តុដូយចនះយ ើយបានជាប្រះបាទ្ អជាតសតៃុ  
ខ្ណ្ឺៈយរលកុំរុងចតសាៃ រ់នូវសាមញ្ញផលសូប្ត ចដលប្រទនយោយប្រះសម្លម សមពុទ្ធ 
ប្ទ្ង់ម្លនល័កខ័ណ្ឌ ប្គរ់ប្ាន់យដើមបសីយប្មចយសាតា្រតៃិមគគ រ៉ាុចនៃប្រះអងគមិនបានចក់ធលុះ 
កនុងមគគនិងផលយ ើយ យនះក៏យប្ ះចតប្ទ្ង់បានយធវើឃាតប្រះរិតា្ររស់ប្ទ្ង់ គ ប្រះ 
បាទ្រិមពិសារ ។   
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យប្កាយមកយទ្ៀត  ថ្វីយរើប្រះបាទ្អជាតសតៃុ  បានរុំយរញកុសលកមមោ៉ា ងយប្ចើន ដូចជា 
ប្ទ្ង់បានរាជូរតថមភ  កនុងការប្បាររធយធវើសង្គគ យនា យលើកទី្មួយ  និងប្ទ្ង់បានសាង 
ប្រះយចតិយដ៏ធុំអសាា រយ យដើមបតីមកល់ប្រះសារ ីរកិធាតុប្រះសាសាៃ ក៏យោយ  ក៏ប្ទ្ង់យៅ 
ចតមិនអាចយគចផុត រីកុំយណ្ើ តកនុងនរកយ ើយ។  យនះគ យប្ ះចតប្ទ្ង់បានប្រប្រឹតៃ 
អននៃរយិកមម  គ យធវើឃាតរិតា្យនាះឯង ។     
២- អាសននកម្ម  កម្មជរិពេលស្លា ប ់
      កមមយៅយរលជិតសាល រ់  គ ជាកម្លល ុំងននកមម ទុំងជាកុសលនិងអកុសលចដលរុគគល 
បានយធវើទុ្កមក  ឬក៏ចងច ុំកនុងរយឺៈយរលដ៏ខ្លីមុនយរលសាល រ់ ។ ប្រសិនយរើរុុំម្លន 
គរុកកមមយទ្  អាសននកមមយនះនឹងយដើរតួនាទី្ររស់ខ្លួន តា្ក់ចតងកុំយណ្ើ ត យោយយ តុ 
ថាកមមយនះម្លនកម្លល ុំងខ្ល ុំងកាល   យប្ ះយកើតយៅយរលយរៀរនឹងសាល រ់ ។ 
ប្រសិនយរើរុគគលម្លន ក់ចដលធាល រ់សាងបារកមមយប្ចើន  យធវើអុំយរើលអមុនយរលខ្លួនសាល រ់  ឬ 
ក៏ចងច ុំនូវអុំយរើលអចដលខ្លួនបានយធវើមុនយរលសាល រ់យនាះ  រុគគលយនាះនឹងបានយៅយកើត 
កនុងសុគតិេរ។  ផាុយយៅវញិ  ប្រសិនយរើរុគគលម្លន ក់ធាល រ់បានសាងកុសលកមមយប្ចើន 
ចតចងច ុំនូវអុំយរើអាប្កក់ណាមួយ ចដលខ្លួនធាល រ់បានសាងកនុងយរលមុន  ឬក៏បានយធវើអុំយរើ 
អាប្កក់មុនយរលសាល រ់  រុគគលយនាះនឹងយៅយកើតកនុងទុ្គគតិេរ ។  
យប្ ះយ តុយនះយ ើយ បានជាការច ុំបាច់ណាស់ ចុំយ ះម្លតា្រិតា្ ឬមនុសសជាទី្ 
ប្សឡាញ់ររស់យយើង  មុនយរលជិតនឹងសាល រ់ យយើងយធវើរុណ្យកុសលជូនាត់ ឬ 
ក៏ជួយយប្កើនរ ុំលឹករួកាត់ ឲ្យនឹកយ ើញអុំយរើលអប្គរ់ោ៉ា ងចដលរួកាត់បានសាង ។  
យទះរីរុគគលចដលបានសាងអុំយរើបារយប្ចើន  បានយៅយកើតកនុងសុគតិេរ យោយអុំណាច 
ននអុំយរើលអចដលខ្លួនបានយធវើមុនយរលសាល រ់ក៏យោយ មិនចមនម្លនន័យថារុគគលយនាះ អាច 
យគចផុតរីអកុសលកមម  ចដលខ្លួនបានសាងកាលយៅរស់យនាះយ ើយ។  យៅយរលចដល 
រុគគលយនាះបានសុខ្ចយប្មើន  បារកមមទ ុំងយនាះក៏អាចឲ្យផល  យៅតា្មការសមប្សរររស់ 
វាចដរ ។   យវៀរចលងចតរុគគលយនាះ  រកានូវនប្តសិកាខ  (សីល សម្លធិ រញ្ចញ ) ឲ្យបានខ្ា រ់ 
ខ្ាួន   យ ើយបានចក់ធលុះកនុងមគគ និងផល   ដូចយនះអកុសលកមមទ ុំងឡាយនឹងម្លនកម្លល ុំង 
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យខ្ាយ   យ ើយមិនអាចអូសទញរុគគលយនាះ  យៅកាន់អបាយបានយ ើយ ។ 
 
៣- អាចណិណ កម្ម  កម្មជាទមាា ប់ 
អាចិណ្ណកមម គ ជា អុំយរើលអ ឬអាប្កក់ ចដលរុគគលទ្ម្លល រ់យធវើជាប្រច ុំ ឬក៏អវីមួយចដលរុគគល 
បានយធវើចតមៃង យ ើយចងចុំនឹករលឹកយរឿយៗ ។   
ប្រសិនយរើប្គូរយប្ងៀនចតងចតរនយល់ចណ្នាុំសិសសររស់ខ្លួនយោយរុំណ្ងលអ យដើមបឲី្យ 
រួកយគម្លនចុំយណ្ះដឹង ការរយប្ងៀនជាប្រច ុំយនះ គ ជាកុសល អាចិណ្ណកមម គ អុំយរើលអ 
ជាប្រចុំ ឬ ទ្ម្លល រ់ ។  ប្រសិនយរើប្សីម្លន ក់ចតងចុំអិនអាហារ យ ើយោក់បាប្តយលាកជា 
យរៀងរាល់នថ្ង  ទ្យងវើយនះជាកុសលកមមអចិន្នៃយ៍ ។ 
ប្រសិនយរើ រុគគលម្លន ក់  ម្លនប្រប្កតីរកានូវសីល យ ើយចតងចតរិចរណាយប្តកអរ ចុំយ ះ 
យសចកៃរីរសុិទ្ធ កនុងសីលយនាះជាប្រច ុំ ការរកានូវសីលយនះ យៅថា កុសលអាចិណ្ណកមម ។   
សប្ម្លរ់រុគគលអនកចយប្មើននូវកមមោឋ ន  ការចយប្មើននូវកមមោឋ នយនះ យៅថាអាចិណ្ណកមម ។ 
សប្ម្លរ់រុគគលអនកយនសាទ្ប្តី  ររបាញ់សតវ  លួចឆក់រលន់ ។ល។   យដើមបកីារចិញ្ាឹ មជីវតិ 
ជាប្រចុំ ។ ទ្យងវើបារទ ុំងយនះ ជាអកុសលអាចិណ្ណកមម  គ អុំយរើអាប្កក់ជាប្រច ុំ ឬ 
ទ្ម្លល រ់ ។ 
ប្រសិនយរើ មិនម្លនវតៃម្លនគរុកកមម និងអាសននកមមយទ្ អាចិណ្ណកមមនឹងយដើរតួនាទី្ររស់វា 
ជាអនកសយប្មចតា្ក់ចតងជាតិកុំយណ្ើ តថ្មី ។ 
៤- កែត្តា កម្ម  កម្មម្ិនជាក់ោក់ 
កដតា្ៃ កមមយនះ គ ជាកមមទី្នទ្អុំរីកមមទ ុំងឡាយចដលបានយរៀររារ់មកខ្ងយលើ  គ ជាកមម 
ចដលរុគគលបានសាងរីមុនមក យ ើយមិនបានចងចុំយទ្  រ៉ាុចនៃវាអាចម្លនកម្លល ុំងប្គរ់ 
ប្ាន់ យដើមបតីា្ក់ចតងជាតិកុំយណ្ើ តថ្មីបានចដរ ។ កមមមិនជាក់លាក់យនះ វានឹងម្លនឱកាស 
តា្ក់ចតងកុំយណ្ើ តថ្មីបាន  ប្រសិនយរើមិនម្លនវតៃម្លនននកមមទ ុំងរីខ្ងយលើយនាះ មករុំយរញ 
តួនាទី្យទ្ ។ 
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ម្លន កុសលកមម និង អកុសលកមម រារ់មិនអស់យៅកនុងសនាៃ នចដលបានសនស ុំទុ្កមក  
យ ើយទ ុំងអស់យនះសុទ្ធចតអាចយដើរតួជា កដតា្ៃ កមមបានទ ុំងអស់។  ប្រសិនយរើកុសល 
កដតា្ៃ កមម (អុំយរើលអមិនចាស់លាស់) ម្លនឱកាសឲ្យផល រុគគលយនាះនឹងម្លនសុំណាង 
លអ ។  ចតយរើ អកុសលកដតា្ៃ កមមឲ្យផលមុនយនាះ  នឹងម្លនដុំយណ្ើ រយ ព្ ះយៅកាន់ទុ្គគតិេរ 
យ ើយយរើយៅយកើតកនុងទី្យនាះយ ើយ  រិបាកនឹងយចញមកវញិណាស់ យប្ ះទី្យនាះមិនចមន 
ជាកចនលង កសាងយធវើរុណ្យទន ។ យយើងមិនគួរអនុញ្ចញ តឲ្យ អកុសលកដតា្ៃ កមម សយប្មច 
យជាគវាសនាឲ្យយយើងយទ្  យប្ ះថា យយើងជាម្លា ស់យជាគវាសនាររស់ខ្លួនយយើង ។ 
ដូយចនះយយើងគួរណាស់ចតរយោមទ្ម្លល រ់យធវើអុំយរើលអឲ្យបានយប្ចើន  យដើមបឲី្យអុំយរើលអយនះ 
តា្ក់ចតងកុំយណ្ើ តថ្មី កនុងសុគតិេរឲ្យយយើង ។ 
សេចក្តបីន្ថែម 
ម្រណៈ  គ យសចកៃីសាល រ់  ម្លនរួនោ៉ា ង គ  
១-  មរណ្ឺៈយោយអស់អាយុ   គ សាល រ់យោយជុំង   យោយជរា។ កាលរីសម័យប្រះរុទ្ធ  
មនុសសអាយុ ១០០ ន្ ុំ ។  ប្រះរុទ្ធននយយើងប្រះអងគបានប្រះជនមចត ៨០ ន្ ុំក៏ររនិិ វ នយៅ ។ 
មកដល់យយើងសរវនថ្ងយនះ គ   ជាង ២៥០០ ន្ ុំយ ើយ ចដលប្រះរុទ្ធររនិិ វ ន  ដូយចនះអាយុ 
យយើងប្តូវថ្យអស់ ២៥ ន្ ុំ2   គ  មនុសស  អាយុយប្ចើនជាង  (១០០ - ២៥) = ៧៥ ន្ ុំ  
ម្លនមិនយប្ចើនយទ្ ។  ចុំយ ះមនុសសចដលម្លនអាយុយលើសរី ៧៥ ន្ ុំយៅ  គ  បានយោយសារ 
រុណ្យ ។ 
២- មរណ្ឺៈយោយអស់រុណ្យ។  ដូចយទ្វតា្ ចដលអស់រុណ្យ  ក៏សាល រ់ យ ើយមកចរ់ជាតិ 
ជាមនុសស  ឬ យៅ អបាយ ក៏ម្លន ។  
                                                           
2
  រីយប្ ះតា្មជុំយនឿ  ខ្ងប្រះរុទ្ធសាសនា កនុង ១០០ ន្ ុំ  អាយុមនុសសប្តូវថ្យអស់ ១ ន្ ុំ  ដូយចនះ 
កនុង រយឺៈយរល ២៥០០ ន្ ុំ (យៅរ.ស ២៥៦១ យនះ)  អាយុមនុសសយយើងប្តូវថ្យអស់  ២៥ ន្ ុំ ។  
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៣- មរណ្ឺៈយោយអស់អាយុ និង អស់រុណ្យ  ទ ុំង២ ចុះប្រមាន  ។ ឧរម្ល ដូចចយងកៀង 
យប្រងកាត ចដលរលត់ យោយអស់ទ ុំងយប្រង អស់ទ ុំងប្រយឆះ យោយប្រមាន ។ 
៤- មរណ្ឺៈយោយកមមចស់ចូលយៅកាត់រង់ ។  គ សាល រ់យោយ កមមចដលបានយធវើរីកាលមុន 
មកកាត់ផ្តៃ ច់ជីវតិ ។    
មថេុស ជឹតថឹងស្លា ប ់ជថួកាលមាថអារមមណ៍ ៖ 
 ១- កម្ម គ កុសល ឬអកុសល ចដលនឹងឲ្យរដិសនធិ កនុងេរខ្ងមុខ្ មកប្បាកដ 
ជាអារមមណ៍្។ កមមជាកុសលយនាះ ដូចជាខ្លួនធាល រ់ ឲ្យទន រកាសីល  សាៃ រ់ធម៌  ឬ 
ចុំយរ ើនភាវនា ធាល រ់យធវើោ៉ា ងណា ក៏មកប្បាកដដូចកុំរុងយធវើោ៉ា ងយនាះ ។  ចុំចណ្កខ្ង 
អកុសលវញិ ដូចជា ខ្លួនធាល រ់សម្លល រ់សតវ លួចប្ទ្រយ ឆយបាក រុំបាត់ ឬវាយដុំ សុំរង 
ចងសតវទ ុំងរួងោ៉ា ងណា   ក៏មកប្បាកដដូចកុំរុងយធវើោ៉ា ងយនាះ ។ 
២- កម្មនិម្ិរា គ  វតថុ ចដលជាយប្គឿងយធវើកុសល ឬអកុសល ។ ម្លនរូរជាយដើមចដលខ្លូនធាល រ់ 
បាន កាលយវលាយធវើកមមជាកុសល ឬ អកុសលយនាះ ។ យប្គឿងចដលមកប្បាកដកនុង 
អារមមណ៍្  ដូចជា យប្គឿងចដលយធវើកុសលកនុងរចាុរបននជាតិយនះម្លន សមពត់ និងយប្គឿង 
សកាក រឺៈយផសងៗជាយដើម  ។  កមមនិមិតៃ ចុំចណ្កអកុសល គ នឹងយ ើញយប្គឿងចដលយរៀតយរៀន 
សតវយផសងៗ  ចដលខ្លួនធាល រ់យកយៅយធវើកនុងជាតិយនះ  ម្លន ោវ លុំចរង មង  ជាយដើម ។ 
៣- គរិនិម្ិរា គ   យប្គឿងររយិភាគចដលខ្លួននឹងគរបបីានកនុងេរចដលនឹងយៅយកើតជា 
លុំោរ់  មកប្បាកដជាអារមមណ៍្ ។ គតិនិមិតៃ ម្លន ២ ោ៉ា ង គ  សុគតិ ១   ទុ្គគតិ១  ។ 
សគុតិ  គ  ដុំយណ្ើ រចដលនឹងយៅលអយនាះ   គ នឹងយ ើញ  វមិ្លនប្បាសាទ្  ទិ្រវសមបតៃិ  និង 
នាងយទ្រអរសរជាយដើម។  សុទ្ធចតជាចុំចណ្កចដលលអ ។ 
ទុគ្គតិ  គ ដុំយណ្ើ រចដលនឹងយៅយសាយទុ្កខយនាះ  គ  នឹងយ ើញអណាៃ តយេលើងនាយនិរយបាល  
ចឆក  ឬ តា្ម ត ជាយដើម   ចដលនឹងមកយរៀតយរៀនខ្លួន ។  
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កមមចដលនឹងមកប្បាកដយនាះ  គ មកប្បាកដកនុងមយនាទវ រ ។ កមមយនាះប្បាថាន យក កមម ជា 
អតីត  ដែលខ្លួនបានធ វ្ើធ ើយយ៉ា ងណា   ក៏ធ ើញែូចកំពុងធ វ្ើយ៉ា ងធ ោះ ។  
អារមមណ៍្មួយចដលខ្្ុ ុំយល់ថាគួរនឹកចដរ គ  គុណត្េះេុទធ  រីយប្ ះយយើងបានយក 
ត្េះេុទធ ត្េះធម្៌ ត្េះសងឃ ជាទី្រឹង ទី្រលឹក។  
ប្រះរុទ្ធមុននឹងររនិិ វ ន បានគិតមកទុ្កខននសតវយលាក យ ើយរណាៃ ុំចុងយប្កាយររស់ 
ប្រះអងគយៅកនុងគមពីរប្រះនប្តរិដកចខ្មរ ភាគទី្ ១៦  ទ្ុំរ័រ ២៥៧ ម្លនដូចតយៅយនះ ៖ 
ម្នា លកក្ទុំងឡងយ     អាកំងឡងយ  កុងឡរមាម្ន   រមវមាម្ន ស្មា រវី  ម្ន សីលលអ ម្ន វរម្ិ្ះវ្កល់ 
 ឹងលអ  ចូររកាច្វតរាស់ខលួ  ឲ្យររឿ ៗចុិះ ។  
កក្ទុណា្ ្រមាម្ន  រ ើ រៅកាុងធ្ា៌ ្ ័រ ិះ  (កក្ទុរ ិះ)  ឹងលិះាងជ់ាវ្សងារ រ ើ រធវើ ូា 

រមរិះ ្ព្វវ   ជា ីាងឡផុវន កង ុកទ បា ្ ្ខា  ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


