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ទស្សនៈអ្នកចម្លងអ្ត្ថបទ 

*** 

អត្ថបទ សំណួរ នងិចម្លើយមៅក្នុងព្រះរុទធសាសនាមនះ គជឺាការសរមសរមោយដៃ សុទធ 

សាធដៃលមានសិលបៈៃ៏វិចពិ្ត្លអរនម់រក្ក្នុងការសរមសរឬថា សរមសរអក្សរៃល៏អសាអ ត្ដព្ក្ដលង។ 

ខ្ញុ ំព្រះក្រុណាអាត្មា ភារមានមសចក្តីមសា្នសសរីក្រាយជាអមនក្ដៃលទទលួបានអត្ថបទ 

្យួក្ាលៃត៏្ចូមនះ ថ្វីៃបិត្ដត្ព្រះមត្ជគុណ អ្៊មឹ្ ថន  ព្រះអងគមោក្បានសរមសរបរិយាយខ្លឹ្ 

សារៃខ៏្ល ីក្រិ៏ត្ដ្ន ក្ប៏៉ដុនត អត្ថបទមនះសុទធសឹងព្បក្បមោយពាក្យមរជន៍ដៃលមា នខ្លឹ្សារ 

លអិត្លអនហ់្ាត្ច់ត្ ់និងមានសារព្បមយាជនៃ៍ស៏ំខានខ់ាល ំងណាស់សព្មាបព់្បជារុទធបរិស័ទទូមៅ ។ 

មោយយល់ម ើញថាជាការចំាបាចប់ផំតុ្ក្នុងការបមងកើត្នវូវបបធ្ដ៌ចក្រំដលក្មនះ មទើបបាន 

យក្្ក្វាយបញ្ចូលក្នុងក្ុរំយូទរ័មៃើ្បីទកុ្ជាធ្ាទានដចក្ជនូៃល់ព្បជារុទធបរិស័ទទំាងឡាយ។ 

ម្លៀត្ក្នុងឱកាសមនះផងដៃរ ខ្ញុ ំព្រះក្រុណាសូ្មធវើការ អនញុ្ញា ត្ និង អភយ័មទាស ចមំពាះ 

ព្រះមត្ជគណុ អ្៊មឹ្ ថន  ក្នុងការច្លងយក្្ក្ដចក្ជាធ្ាទានមនះ ដៃល រំុបានសុំការអនញុ្ញា ត្ 

ជា្ុនមនាះ។ 

សូ្ឧទទិសឥៃឋ្នញុ្ាផលដៃលមក្ើត្ម ើងអំរីធ្ាទានមនះ ព្បមគន នងិ ជូនចំមពាះ  

វីរស្ណៈ វីរជន  នងិវីរនារី ព្គបព់្បាណ ដៃលបានដចក្ឋានមៅមហ្ើយសូ្ទទលួយក្ការ 

អនមុមាទនា នងិសូ្ឲ្យរចួរំមោះចាក្ទុក្ខភយ័ទំាងរួងក្ុបំខីាន។ 

 ជាចងុបញ្ចប់មនះ ខ្ញុ ំព្រះក្រុណាអាត្មា ភារ សូ្ព្បមគន  នងិ ជនូនវូរុទធររទំាងឡាយ 

ៃល់ព្រះមត្ជគណុព្គបអ់ងគ និង ជនរួ្ជាត្ិជតិ្ឆ្ងា យទំាងអស់ សូ្ទទលួយក្ការអនមុមាទនា 

ធ្ាទានមនះ ព្គប់ៗព្បាណ។ ជារិមសស សូ្ឲ្យរចួរំមោះចាក្ទុក្ខភយ័ទំាងរួងក្ុបំខីាន ៕៚ 

 

វត្តបាសាលវ័ន,  ០១ ក ើត វិសាខ ព.ស. ២៥៥៥ 

ត្តូ្វនិងថ្ងៃទី០៣ ឧសភា គ.ស. ២០១១ 

 

             អគ្គធរោភិក្ខ ុ    អឹុ្ ឧត្ត្      

E-mail :  udom_student@hotmail.com 



សំណ ួ នឹង ចរមលើយ ក្នុងព្ពះពុទ្ធសាសនា                     រ ៀបរ ៀងរោយ ភិក្ខុ អ៊មឹ  ថន                  ព.ស. ២៥៥៥    គ.ស. ២០១១ 

 

3 

 

ស.  តត្ើវិធីប្រប្រឹត្តក្នុងជីវិត្ប្រចំាថ្ងៃមានអ្វីខ្លះ? 

ឆ.  មានគឺៈ   

-ទាន សីល ភាវនា   (សព្មាប់ព្គហសថ)។ 

-សីល សមាធិ បញ្ញ ា  (សព្មាប់បពវជិត្)។ 

១-ទានៈ បុណយជួយឲរយើងរ្វើអំរពើល្ អព្គប់បបប ព្គប់យ៉៉ង ទំាងខាងក្នុង  ទំាងខាង

រព្ៅ ទំាងជាមួយខ្លនួឯង  ទំាងជាមួយអនក្ដទទ្។ អវីបដល្ព្បឡាក្់ ព្ត្ូវបត្រោក្លាង លាង

ទំាងកាយ លាងទំាងចិត្ត លាងទំាងបញ្ញា ។ ក្ុំយក្ល្មក្លាងលាមក្។  របើប ក្្ងន់ព្ត្ូវបត្ោក្ ់

របើរពញព្ត្ូវបត្ចាក្់ ចាោំក្់ថ្ មី។ 

-ទានៈ រនះជាបុញ្ ាក្ិ ិយ៉វត្ថ ុវត្ថុសព្មាប់បំរពញបុណយទ្ ី១ ( បស់បដល្រ្វើឲរក្ើត្នូវ

រសចក្តីសុខ្ព្ត្ជាក្់ចិត្ត)។ 

-ទានៈ ជាភាសាោលី្ បព្បរសចក្តីបខ្ម ថា  ’កា ឲ”។  មនុសសអនក្មាន អ្ាព្ស័យ

ទ្ូលាយរចះបបងបចក្វត្ថុៗ ឲដល់្បុគគល្ បដល្គួ ឲបត្ងបត្ោនសុខ្។  ផ្ទយុមក្វិញរបើ មនុសស

មានអ្ាព្ស័យចរង អៀត្ (មិនទ្ូលាយ) មិន អាណិត្ អាសូ ដល់្ បុគគល្ណាមាន ក្់រនាះ  បត្ងបត្

លំ្ោក្ជាមិនខាន។  ក្នុងគមពី  សំយុត្តនិកាយ ព្ត្ង់ រទ្វតាសំយុត្ត មានសបមតងទុ្ក្មក្ថាៈ 

កាល្ព្ពះពុទ្ធគង់ព្ពះជនមរៅរ ើយ រទ្វតាោនចូល្ទ្ូល្សួ ថា៖ 

ររិប្ត្ប្រះអ្ងគដ៏ចំត ើន!  
-ឲ បស់អវីជាទាន រទ្ើោនរមម ះថា ឲក្មាល ងំ ? 

-ឲ បស់អវីជាទាន រទ្ើបរមម ះថាឲ ពណ៌សមបុ  ? 

-ឲ បស់អវីជាទាន រទ្ើបរមម ះថាឲ រសចក្តីសុខ្ ? 

-ឲ បស់អវីជាទាន រទ្ើបរមម ះថាឲ ចក្ខុ ? 
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-ឲ បស់អវីជាទាន រទ្ើបរមម ះថាឲ  បស់ព្គប់មុខ្ ? 

ប្រះរុទ្ធប្ទ្ង់ប្ាស់ថា មាន លតទ្វា! 

-កា ឲោយជាទាន រមម ះថាឲក្មាល ងំ។ 

-កា ឲសំពត្់ជាទាន រមម ះថាឲពណ៌សមបុ ។ 

-កា ឲយ៉នជំនិៈជាទាន រមម ះថាឲរសចក្តីសុខ្។ 

-កា ឲព្បទ្ីបជាទាន រមម ះថាឲចក្ខុ។ 

-កា ឲលំ្រៅជាទាន រមម ះថាឲវត្ថុព្គប់មុខ្។ 

ជាពិរសស អនក្ណាោនព្បរៅដល់្អនក្ដទទ្ ជនរនាះរមម ះថា ឲអព្មិត្  គឺព្ពះនិព្វវ ន។ 

មួយវិញរទ្ៀត្ព្ពះអង គព្ទ្ង់សបមតងថាៈ ជនទំាងឡាយណា ោនោសំួន រ ើ ផាា  រ ើរដើម សង់

សាព ន សង់ររាងទឹ្ក្  អណតូងទឹ្ក្ សាលាដំណាក្់ ជារដើម  បុណយ បស់ជនរនាះ បត្ងចំរ ើនរ ើង  

ទំាងយប់ទំាងទថ្ ង សពវកាល្  ទំាងពួង រហើយជនរនាះោនរមម ះថាជាអនក្សថិត្រៅក្នុង្ម៌

សមបូ រោយ សីល្ ោនរៅរក្ើត្ក្នុងសាថ នសួគ៌។ 

’ទានោត្់  រព្ព្វះោត្ក្ ុណា ”   

’បុគគល្សថិត្រៅក្នុងក្ំណាញ់  បមងខាល ចទាន ” 

 

២-សីលៈ ជាចាប់ ជាវិន័យ ជាចំណង  ចងរព្ក្ៀក្ កាយវាចា ព្ពមទំាងចិត្ត  ឲសថិត្

រៅក្នុងសភាពរ ៀប យ។ 

-សីលៈ ជួយទ្ប់សាា ត្់ ជួយរំាងរា  ជួយបនថយបនថ ូ ជួយបញ្ឈប់  នូវរាល់្ អំរពើោប

(រលាភល្ន់ ខឹ្ងរព្កា្ វរង វងវង្វវ ន់ ភាន់ព្ច ំ អគត្ិ អោយមុខ្ ព្គប់យ៉៉ង...)។ 

’គបបី ក្ាខ្លនួទ្ុក្ ឲដូចជាអំបិល្ ក្ា សទព្ប) 
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៣-ភាវនាៈ ជាកា ទ្រន ទញចា ំជាសត្ិ លឹ្ក្ទាន់  ជាកា ដឹងទាន់ រពល្រវលា  (រនះល្ អ 

រនះអាព្ក្ក្)់ ជាហ្រ្វវ ងំទ្ប់ចិត្ត រ្វើឲកា ពិចា ណាមាន ចំណាស់។ អវីបដល្រំាងរាព្ត្ូវបត្ជំ ុះ អវី

បដល្ទំុ្ព្ត្ូវបត្ព្ជុះ អវីបដល្ទាមរតាងព្ត្ូវ បត្កាត្់។  របើជាបពវជិត្ព្ត្ូវមានអំណត្ ់របើជាបណឌ ិត្

ព្ត្ូវមានព្ោជាា  របើជារមោ ព្ត្ូវមានរមតាត ។ 

(សាថ នសួគ៌មានព្ចក្មិនព្ពមរៅ សាថ នន ក្គ្មម នផ្ លវូបប ជារដើ ) 

”យាវរេ រេវបុររិោ យាវអត្ថសស និបផទា“ 

រក្ើមក្ជាមនុសសព្ត្ូវបត្ពាយ៉ម លុ្ះព្តាបត្ព្បរយ៉ជន៍សរព្មច។ 

 

ស.  តត្ើអ្វីខ្លះដដលប្ត្ូវតជឿ នឹងអ្វីខ្លះដដលមិនប្ត្ូវតជឿ ? 

ឆ.  -រជឿអវីបដល្គួ រជឿ រជឿអវីបដល្សមរហត្ុសមផ្ល្។ 

-រជឿអវីបដល្ោនពិចា ណាហ មត្់ចត្់យូ អបង វង សមព្សប និងវិចា ណាញាណរហើយ។ 

-រជឿអវីបដល្មានព្បរយ៉ជន៍ ពិត្ព្ោក្ដដល់្អនក្ដទទ្ និងដល់្ខ្លនួឯង។ 

-ក្ុំរជឿរោយគ្មបសងាត្់ ក្ុំរជឿរោយភ័យខាល ច។ 

-ក្ុំរជឿរោយ ទ្ិញល្ក្់ ក្ុំរជឿរោយសំ ុត្អង វ ។ 

-ក្ុំរជឿរោយសំដីនិងកាយវិកា ខាងរព្ៅ។ 

-ក្ុំរជឿខាវ ក្់ ក្ុំរជឿរ្មច ក្ុំរជឿតាមចំណា ំក្ុំរជឿតាមទ្មាល ប់។ 

-ក្ុំរជឿតាមត្ំណ (រហត្ុកា ណ៍ផាល ស់ប ត ូព្គប់រពល្)។ 

-ក្ុំរចះតាមចំណា ំក្ុំចាតំាមត្ំណ ក្ុំរ្វើតាមទ្មាល ប់។ 

 

ស.  តត្ើកាយ និងចិត្តជាអ្វី ? ត ើយផល រស់វាដូចតមតច ? 

ឆ.  -កាយ ជា ូបរមើល្រ ើញបត្មិនដឹង។ 

-ចិត្ត ជាអ ូបរមើល្មិនរ ើញបត្ដឹង។ 
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-ចិត្ត រៅក្នុងកាយ  ស់សា កាយ ព្ជក្ក្នុងកាយ ្ំជាងកាយ បញ្ញា កាយ។ 

-ចិត្ត សាល ប់ ទាល់្បត្កាយសាល ប់ កាយសាល ប់ទាល់្បត្អាវ អត្់។ 

-ចិត្ត សគមអត្់ក្មាល ងំ ទាល់្បត្ចិត្ត អត្់អាវ ។ 

-ចិត្ត ្ំធាត្់ រព្ព្វះអា មមណ៍សំបូ បបប។ 

-ចិត្ត សងតួ្សគម រព្ព្វះអា មមណ៍ សវិត្ ផ្សសៈ ល្ត្់។ 

-ចិត្ត ឧរបកាខ  រព្ព្វះផ្សសៈបល្ង ំរភើប។ 

-ចិត្ត សងប់ រព្ព្វះត្ណាា ថ្យចុះ ក្ិរល្សរសតើង។ 

-ចិត្ត ព្ោថាន ត្ិច ជាបច ច័យ ទនរសចក្តីសុខ្។ 

-ចិត្ត ចិញ្ចឹមកាយ កាយ ចិញ្ចឹមចិត្ត។ 

-ចិត្ត សាល ប់រព្ព្វះអត្់សង្វខ   កាយសាល ប់រព្ព្វះអត្់អាវ ។ 

- ស់ចិញ្ចឹមសាល ប់ សាល ប់ចិញ្ចឹម ស់។ 

-រមររាគបំផាល ញកាយផាត ច់ជីវិត្មនុសសជាកា ្មមតា។ 

-រមររាគបំផាល ញចិត្ត ផាត ច់ជីវិត្មនុសស មិនបមនជាកា ្មមតារទ្។ 

-សង្វខ  ថ្ មី ចិញ្ចឹមសង្វខ  ចាស់។ 

-បច ចបុបន នក្ិរល្ស ចិញ្ចឹមអត្ីត្ក្ិរល្ស។ 

-របើគ្មម នក្ិរល្សថ្មី ក្ិរល្សចាស់ក្៏ព្ត្ូវសាល ប់។ 

-ោបចាស់ រ្វើឲោបថ្ មីមានក្មាល ងំ។ 

-កាយព្បឡាក្់បក្អល្ ចិត្តព្បឡាក្់រព្គឿងរៅហ មង។ 

-បក្អល្កាន់បត្ព្កាស់ ចិត្តកាន់បត្ព្បឡាក្់។ 

 

ស.  តត្ើមានវិធីណាអាចឲតយើងសំអាត្ចិត្តបានតទ្ ? 

ឆ.  មាន ចូ ខំ្សំអាត្ចិត្តរោយរជឿថាៈ 
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-រមតាត  រ្វើឲោណាត្ិោត្ ប ិសុទ្ធ។  

-សមាម អាជីវៈ រ្វើឲអទិ្នាន ទាន ប ិសុទ្ធ។ 

-សទា សរនាត ស (រព្ត្ក្អ តាម) រ្វើឲការមសុមិចាាចា  ប ិសុទ្ធ។ 

-មាយ៉  ល្ត្់រោយ បញ្ញា  ព្វល្ ល្ត្់រោយ បណឌ ិត្។ 

 

ស.  តត្ើផលូវណាខ្លះដដលខ្ញុំប្ត្ូវស្គគ ល់ និងប្ត្ូវតប្ជើសត ើស សប្មារ់ តជាគជ័យក្នុងជីវិត្ ? 

ឆ.  ជីវិត្ជាទ្រន ល រជា នាចៗ រៅរោយក្តីខឹ្ងរព្កា្ និងក្តីភ័យខាល ច។  

ដូរច នះ ល្ក្ជីវិត្មានរព្ចើនណាស់ រយើងមិនអាចក្ំណត្់ថា ប៉ុរណេះ ប៉ុរណាេ ះ ោនរទ្ បត្

មានខ្លះៗ សព្មាប់យក្រៅពិចា ណា គឺៈ 

-រ ើសអនក្នាផំ្ លវូ គឺ បណឌ ិត្។ 

-រ ើសអនក្ ួមដំរណើ  គឺ អនក្រចះជាង ឬរចះរសមើ។ 

-រ ើសអាវុ្ កា ព្វ  និងកាប់ឆ្កា   គឺ បញ្ញា ។ 

-រ ើសយ៉នជំនិះ គឺ វិ ិយៈ និង ខ្ន តី។ 

-រ ើសឋាមពល្ទនជីវិត្ គឺ រសចក្តីពាយ៉ម និងជំរនឿ។ 

(អនក្សាគ ល់្មុខ្ង្វ  ត្ួនាទ្ី បស់ខ្លនួរទ្ើបោនសុខ្) 

(ក្ុំយក្ទឹ្ក្អប់ចាក្់រល្ើសាក្សព ក្ុំបន តបុផាា រល្ើលាមក្) 

 

ស.  តត្ើខ្ៃុំប្ត្ូវត ៀរចំខ្លួនតៅក្នុងផលូវណា តដើមបីឲកាល យតៅជាជន ប្រថ្រ ជនប្រតសើ  ?  

ឆ.  គឺផ្ លវូក្ណាត ល្ៈ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជាអនក្ព្ោសចាក្អគត្ិ រៅរពល្បដល្រគព្ត្ូវកា យុត្តិ្ម៌។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជាអនក្កាល វន រៅរពល្បដល្រគពឹងឲជួយកា ព្វ ។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជារពទ្យល្ អ រៅរពល្បដល្រគរមើល្ជមងឺ។ 
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-រ ៀបចំខ្ លនួជាឱសថ្ រៅរពល្បដល្រគ ឺ។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជាោយឆ្កង ញ់ រៅរពល្បដល្រគឃ្លល នខាល ំង។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជាទ្ឹក្ព្ត្ជាក្់ រៅរពល្បដល្រគរព្សក្ខាល ំង។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជា ូបមនតអច ា ិយៈ រៅរពល្បដល្រគព្ោថាន រព្ចើន។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជារពព្ជមានត្ទមល រៅរពល្បដល្រគចង់ោនសំបូ បបប។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជាមលប់រ ើ រៅរពល្បដល្រគរៅត ខាល ំង។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជាមនុសសរសងៀមសាង ត្់ រៅរពល្បដល្រគបសវង ក្កា  សព្មាក្។ 

-រ ៀបចំខ្ លនួជាអនក្នាដំំរណើ  រាល់្អនក្ដំរណើ រៅរព្ត្ើយនាយ។ 

 

ស.  តត្ើពាក្យថា ស្គសនាសំតៅតលើអ្វី ?  

ឆ.  សំរៅរល្ើព្វក្យរព្បៀនព្បរៅ ដឹក្នា ំទូ្នាម ន អប់ ំ ។  

សាសនាមាន ២ យ៉៉ងគឺៈ  

១-ពទុ្ធោសនា  គឺជា សាសនា បស់ព្ពះពុទ្ធ។ 

២-ពាហិោសនា  គឺជា សាសនាខាងរព្ៅព្ពះពុទ្ធ។ 

 

*ស្គសនា រស់ប្រះរុទ្ធតរើដចក្តោយសដងែរមាន ៣ គឺៈ 

 

១-សពវ បាបសស អក្រណំ = មិនឲរ្វើោបទំាងពួង។ 

២-កុ្សលសសូ បសេបទា = ញាងំក្ុសល្ឲដល់្ព្ពម។ 

៣-សចិត្ត បររិយាទ្បនំ  = ជព្មះចិត្ត បស់ខ្លនួឲសាអ ត្ចាក្ រព្គឿងរៅហ មង 

មាន រលាភល្ន់ រព្កា្ខ្ឹង វបង វងវង្វវ ន់។ 

 

*ប្រះរុទ្ធស្គសនា មានដចក្ជា ៣ តទ្ៀត្គឺៈ 
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១-យថាបោេោសនា = ព្វក្យរព្បៀនព្បរៅតាមសមគួ  រទាសក្ំហុស

 បស់សត្វ (ោនដល់្វិន័យបិដក្)។ 

២-យថានរុោេោសនា = ព្វក្យរព្បៀនព្បរៅអនុរលាម តាមសមគួ ដល់្

អ្ាព្ស័យវិស័យ និងច ិក្ បស់សត្វ (ោនដល់្ សុត្តន តបិដក្)។ 

៣-យថាបរត្ថោសនា = ព្វក្យរព្បៀនព្បរៅដ៏សមគួ ដល់្ ្ម៌ខ្ ពស់ មគគ និង 

ផ្ល្ (ោនដល់្អភិ្មមបិដក្)។ 

 

* ស្គសនាមាន ៣ តទ្ៀត្គឺៈ 

 

១-បរយិត្តិោសនា = ព្វក្យរព្បៀនព្បរៅឲទ្រន ទញរ ៀន សូ្យក្នុងបិដក្ទំាង 

៣ ។ 

២-បដិបត្តិោសនា = ព្វក្យរព្បៀនព្បរៅឲបដិបត្តិតាម សមគួ ដល់្្ម៌។ 

-ចំបណក្ព្គហសថមាន ទាន សីល្ ភាវនា ជារដើម។ 

-ចំបណក្បពវជិត្មាន សីល្ សមា្ិ បញ្ញា  ជារដើម។ 

*ប ិយត្តិ កា រ ៀនសូ្យមានៈ 

-អល្គគទ្ទបមាប ិយត្តិ = រ ៀនរដើមបីភពបច ចបុបន ន។ 

-និសស ណប ិយត្តិ = រ ៀនរដើមបី ក្ានូវវងសប ិយត្តិ។ 

-ស ណគមន៍ ទំាង ៣ ជាខាងរដើមទនសាសនា។ 

-សីល្ ៥ សុច ច ិត្ ១០ ជាក្ណាត ល្ទនសាសនា។ 

-អ ិយសច ចៈ ៤ ជាខាងចុងទនសាសនា។ 

 

ស.  តត្ើប្រះធម៌ជាអ្វី ? ត ើយប្រះធម៌ជួយតយើងយ៉៉ងណាខ្លះ ? 
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ឆ.  ព្ពះ្ម៌ ជួយបក្លំ្អ ជីវិត្ រ្វើឲជីវិត្មានគុណភាព មានខ្លឹមសា  មានគត្ិបណឌ ិត្។ 

-ព្ពះ្ម៌ ជួយសំរាល្ ឬជួយ ល្ត្់ទុ្ក្ខ បស់មនុសសអនក្បដិបត្តិតាម ព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ 

-ព្ពះ្ម៌ ជាយ៉នយនតសព្មាប់រ្វើដំរណើ រៅរព្ត្ើយនាយ។ 

-ព្ពះ្ម៌ ផ្ តល់្ព្បរយ៉ជន៍ មិន ងចាកំាល្រ ើយចំរព្វះអនក្អនុវត្ត។ 

-ព្ពះ្ម៌ មិនបមនជាក្មមសិទ្ធិ បស់បុគគល្ណាមាន ក្់រ ើយ។ 

-របើមនុសសមិនបដិបត្តិព្ពះ្ម៌ក្នុងជីវិត្ព្បចាទំថ្ ងរទ្ ព្ពះ្ម៌រៅបត្ជា ព្ពះ្ម៌។  

-របើមនុសសមិនរព្បើក្បួន ក្បួនរៅបត្ជាក្បួន។ 

 

ស.  តត្ើធម៌តចះ ធម៌ដងឹតនាះដូចតមតច ? -ប្រះធម៌សូប្ត្ -ប្រះធម៌វិន័យ -ប្រះអ្ភិធមម តត្ើ
ធម៌ទំាង ៣ តនះសំតៅតលើអ្វី ? មានន័យយ៉៉ងណា ?  

ឆ.  ្ម៌រចះ គឺ្ម៌សូព្ត្ ្ម៌ចា ំ្ម៌ថា ្ម៌ព្ោប់ ្ម៌ព្ទឹ្សតី...។ 

-្ម៌ដឹង គឺជា្ម៌យល់្ ្ម៌រ ើញគឺជា្ម៌រក្ើត្ ្ម៌ពិត្ ្ម៌បមន ្ម៌ព្ោក្ដ ្ម៌

ចាស់ ្ម៌ោនផ្ល្ភាល មៗ។ 

១-ព្ពះសូព្ត្ = សំរៅយក្កា អប់ ំខាងវាចា ជួយរយើងឲរវៀ  ចាក្វាចាទ្ុច ច ិត្ 

(រព្ព្វះសថិត្រៅក្នុងបំណងរ ើបំ ះពីអាព្ក្ក្់ឲរៅល្ អ)។ 

២-ព្ពះវនិ័យ = សំរៅយក្រល្ើកា អប ំខាងកាយ ជួយរយើងឲ រវៀ ចាក្កាយ

ទ្ុច ច ិត្ (សងាត្្ងន់រល្ើចាប់ រល្ើវិន័យ រល្ើក្បួនខាន ត្ រល្ើ ព្ក្ិត្យព្ក្មក្នុងកា រ ៀបចំកាយរព្ចើន

បត្បង ា ឲមានកា ទ្ំនាស់ទាស់បទ្ងគ្មន ខាងខាន ត្បនាទ ត្់)។ 

៣-ព្ពះអភិធេម = សំរៅរល្ើកា អប់ ំខាងចិត្ត ជួយរយើងឲ រវៀ ចាក្ មរនាទុ្ច ច ិត្

(សំរៅរល្ើល្ អនិងអាព្ក្ក្់ បុណយនិងោប ក្ុសល្និង អក្ុសល្ ភាពក្ខ្វក្់ ល្ អក្ក្ក្ និងភាព

សាអ ត្សអំ ប ិសុទ្ធ គុណនិងរទាស សីល្្ម៌និងអសីល្្ម៌ បសវង ក្ជ័យជំនះរល្ើពិភពខាងក្នុង 
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(ចិត្ត) សណាត ប់ ធាន ប់ ខាងក្នុងជាងខាងរព្ៅ យក្ចិត្តទុ្ក្ោក្់រល្ើសីល្្ម៌ខាងក្នុងជាង សីល្

្ម៌ខាងរព្ៅ។ 

-អភិធេម រព្ចើនបត្ព្បមូល្ោននូវសទាធ ព្ជះថាល  សាមគគី ឯក្ភាព  បស់មនុសសព្គប់

ព្បរភទ្ បនថយោននូវមានៈ នូវកា ព្បកាន់ខឹ្ង ឹង ូស និងកា បបក្ោក្់ ក្នុងព្ពះពុទ្ធសាសនា 

និងក្នុងសងគមមនុសស។ 

-ព្ពះ្ម៌ោនបព្បកាល យ វាងកា  ក្ខុ្សព្ត្ូវ វាងគ្មន និងគ្មន  រៅជាកា  សរនាត ស កា 

ជួយរព្សាចព្សង់ កា មានចិត្តរមតាត ព្តាព្បណី កា ជួយ ក្សុខ្ ឲដល់្គ្មន រៅវិញរៅមក្ 

បនថយោននូវរាល់្វិបត្តិ បស់សង គមមនុសស។ 

’សូមមនុសសព្គប់ ូបទ្ទ្ួល្ព្ពះ្ម៌រោយហតាថ ទំាងរទ្វចុះ មិនខ្ុសបំណងរ ើយ” 

 

ស.  តត្ើ ក្មម និង ផល តនាះយ៉៉ងណាដដ  ? 

ឆ.  ក្មម និង ផ្ល្ គឺជាម ត្ក្៌ និងជាព្សរមាល្អរនាទ ល្តាមព្ោណ  បស់មនុសសរយើង។ 

-ជីវិត្រលាក្ិយរនះ ជាបព្សបុណយ និងបព្សោប ផ្ល្រៅអនាគត្ គឺោនមក្ពីផ្ល្ទំាង

ពីរនះ។ 

-ជីវិត្រលាក្ិយរនះ ជាក្ុងសុីបញ្ញច ងំ(សងបំណលុ្ចាស់ បុល្បំណលុ្ថ្ ម)ី 

-ក្មម ចាស់ព្ត្ូវបត្សង ក្មម ថ្ មីព្ត្ូវបត្រ្វើ 

-ក្ុសល្ក្មម នាឲំរក្ើត្ក្ុសល្វិោក្។ 

-អក្ុសល្ក្មមនាឲំរក្ើត្ អក្ុសល្វិោក្។ 

-អនក្ចាត្់បចងក្មម គឺជារមក្ុងសុី ឯរយើងគួ រៅឲរសងៀម (ឧរបកាខ ) ក្ុំបន តរពៀ ។ 

 

ស. តត្ើអ្វីតៅជាតប្គឿងតៅ មងចងតប្ក្ៀក្ចិត្តឲសថិត្តៅវិល វល់ក្នុងវដតសងា តនះ ? 
ត ើយវាតក្ើត្ត ើងតៅតរលណា ? 
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ឆ.  -ក្ិរល្ស គឺ រព្គឿងរៅហ មងទនចិត្ត។ 

-កា ភ័យខាល ច ភាពោក្់សាត្ ោក្់ទ្ឹក្ចិត្ត ខូ្ចចិត្ត ខ្ វល់្ចិត្ត ត្ូចចិត្ត ព្ពួយចិត្ត មួ រៅ

ចិត្ត រសាក្រៅ អផ្សុក្ ្ុញព្ទាន់ ខ្វល់្ខាវ យ រព្ក្ៀមព្ក្ំចិត្ត ទាស់ចិត្ត មិនរពញចិត្ត ថាន ងំថាន ក្់

ចិត្ត... រនះជាក្ិរល្ស បដល្ល្ អិត្ម៉ដ ឋបំផុ្ត្ រដក្សងងំព្តាបំព្ត្ង រំុាទ ក៊្នុងខ្ន ធសនាត ន បស់មនុសស 

ព្គប់ ូប រហើយបត្ងបត្ព្ោក្ដរ ើង រក្ើត្រ ើងរៅរពល្ណាបដល្មនុសស រ្វសព្បបហស ោត្់

សត្ិសមបជ ាញ្ ាៈក្នុងកា របើក្ប យ៉នយនតជីវិត្។ 

’ក្ិរល្សក្នុងខ្លនួឯងមិនទាន់រសតើងផ្ង រមតចក្៏ព្បមូល្រព្គឿងរៅហ មង  បស់រគមក្ោក្់

ក្នុងខ្លនួរទ្ៀត្” 

 

ស.  មាន ូរមានទ្ុក្ែ មនុសសតយើងប្គរ់គ្នន សុទ្ធដត្មានទ្ុក្ែ តប្ពាះ តក្ើត្មក្មាន ូរ ដត្
មនុសសមិនចង់មានទ្ុក្ែតទ្។ តរើដូតចនះ តត្ើ មានវិធីណាអាច ំតោះទ្ុក្ែបានតទ្ ? 

ឆ.  មាន គឺៈ  ព្ពះពុទ្ធោនបរព្ងៀនរយើងឲរមើល្រ ើញទុ្ក្ខពិត្និងវិ្ី ំរោះទុ្ក្ខពិត្ 

ឧទាហ ណ៍ ពល្ៈ ៥ គឺៈ 

១-សទាធ ាពលៈ សទាធ ជាក្មាល ងំ ។   

ជំរនឿជាក្មាល ងំ គឺកា រជឿរល្ើខ្លនួឯង ជាក្មាល ងំ ភាពជា្ំ ជួយរគឲ រជឿរល្ើខ្លនួរគ ជា

ក្មាល ងំ។  

រជឿរល្ើគ្មន  រៅវិញ រៅមក្ រជឿរល្ើសភាវៈ ្ម៌ពិត្។ 

២- វរិយិពលៈ កា ពាយ៉ម ព្បឹងបព្បងជាក្មាល ងំ។  

ក្ុំរ្វើអំរពើ អាព្ក្ក្់ ផាអ ក្រាល់្កាយទ្ុច ច ិត្ វចីទុ្ច ច ិត្ និង មរនាទ្ុច ច ិត្។ 

ក្ំចាត្់អំរពើអាព្ក្ក្់បដល្មានរៅក្នុងចិត្ត បស់ខ្លនួ។  

រ្វើបុណយ រ្វើទាន សាងក្ុសល្។  

 ក្ាអំរពើល្ អ និងអំរពើល្ អឲរក្ើត្រ ើង។ 
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៣-សត្ិពលៈ កា  លឹ្ក្ជាក្មាល ងំ។  

សត្ិដឹងជាព្បចានំូវរាល់្សក្មមភាព ខាងផ្លវូចិត្ត គំនិត្ រាល់្ដរង ាើម រចញចូល្ ជាកា 

ព្បទពបំផ្ុត្។  

សត្ិដឹងទាន់ជាព្បចានំូវរាល់្អំរពើល្ អ និងអាព្ក្ក្់ អវីជាបុណយ អវីជាោប រាល់្ដរង ាើម

រចញចូល្។ 

សត្ិចាប់ភលឹក្ទាន់រពល្រវលានូវរហត្ុអាព្ក្ក្-់ល្ អបដល្រក្ើត្រ ើង និងបដល្បំ ុងនិងរក្ើត្

មានរ ើង។ 

៤-សមាធិពលៈ កា ដមាល់្ចិត្តឲរៅហ នឹងជា្ំ ជាក្មាល ងំ។ 

កា ព្គប់ព្គងចិត្តឲរៅនិងថ្ ាល់្ក្នុងអា មមណ៍បត្មួយ។ 

កា វត្់ពត្់ចិត្ត ហ វឹក្ហ វឺនចិត្តឲរគ្ម ពតាមបញ្ញា ជាមរ្ាោយ។ 

កា រព្បើព្ោស់ោននូវរាល់្ក្មាល ងំចិត្ត ជាកា សរព្មចបំណង។ 

ភាពសងប់សាង ត្់ បស់ចិត្ត ជាភាពខាល ំងកាល បំផ្ុត្ បស់ចិត្ត។ 

៥-បញ្ញ ាពលៈ ភាពជា្ំទនបញ្ញា ។ 

រលាក្ិយបញ្ញា  គឺជាបញ្ញា បដល្រ្វើឲរលាក្សមាា  ៈ បស់ពិភពរលាក្  ើក្ចំរ ើនលូ្ត្លា

ស់។ 

 

ស.  អ្វីតៅដដលតៅថា សចចៈ រិត្ ? 

ឆ.  សច ចពិត្ ឬ ប មត្ថសច ចៈ រនាះគឺៈ  

រ ើញសង្វខ  ពិត្ ដូចរ ើញផ្ទះក្ំពុងរេះ កាយក្ំពុងពុក្  ូបក្ំពុងផុ្យ ចិត្តគំនិត្ក្ំពុង

សអយុ លួ្យ។ រ ើញរទាសពិត្ ដូចរ ើញោយលាយថាន ពំិស បត្ព្ត្ូវហូប..។ 

រ ើញរទាសកាន់បត្ចាស់ ចិត្តកាន់បត្រនឿយណាយ ដូចសាវ មីរនឿយ ណាយនិងភ ិយ៉ 

រពល្រ ើញរទាសភ ិយ៉។ 
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ចិត្តព្ោថាន ចាក្សង្វខ   ដូចជាក្បង ាបចង់ ួចពីមាត្់ពស់ ឬ ព្ត្ីចង់ ួចពី សំណាញ់។ 

 វិ្ីរចញចាក្សង្វខ  គឺ រល្ើក្សង្វខ  រ ើងកាន់ព្ពះទព្ត្ល្ក្ខណ៍ រព្បៀប ដូចនិងបុ សលូ្ក្

ទដរៅចាប់ព្ត្ី រហើយោនពស់ ក្៏ខំ្ព្បឹង លាស់ពស់រនាះ រចញពីទដ។ 

ពិចា ណារ ើញសង្វខ  ឥត្ព្បរយ៉ជន៍ មិនមានអវីគួ ជាប់ជំព្វក្់ មិនសអប់ មិនព្សឡាញ់ 

ចិត្តជាក្ណាត ល្ (ឧរបកាខ ) វក្់ដូចរ ើញព្បពនធ  បស់ខ្លនួបដល្បល្ងល្ៈរៅរហើយៗ ក្ំពុងបត្

រព្ត្ក្ព្ត្អាល្ ួម ័ក្សនឹងបុ ស ដទទ្។ 

 

ស.  ដូចតមតចតៅថាសចចៈភារក្នុង ’ចារ់ធមមជាត្ិ” ខាងក្នុង ? 

ស.  ភាពរសាម ះព្ត្ង់ ល្ត្់ោត្់ រព្ព្វះោត្់សច ចៈ។ 

ភាពរសាម ះព្ត្ង់ ល្ត្់ោត្់ រព្ព្វះោត្់រមតាត ។ 

ទានោត្់ រព្ព្វះក្ ុណា។ 

សងគម្ម៌ោត្់ រព្ព្វះោត្់ចិត្តរព្ត្ក្អ តាម។ 

អតាត  (អញ) ោត្់ រព្ព្វះោត្់អគត្ិ។ 

ទ្ីណាអគត្ិព្កាស់ ទ្ីរនាះបុគគល្ព្កាស់។ 

ទី្ណាអគត្ិព្កាស់ ទី្រនាះសាមគគីភាពរសតើង ភាពព្ចបូក្ព្ចបល់្ព្កាស់ វិនាសកាន់បត្ខាល ំ

ង។ 

ក្ុំរដើ បហ្រ្ញ្ញច ស់ព្ក្ិត្យព្ក្ម ផ្ ទយុនិងចល្នា។ 

ក្ុំគំរាមក្ំបហង ជាមួយនិង ចាប់្មមជាត្ិ។ 

ក្ុំរ ើបំ ះរោយភាពល្ ងង់រលល ។ 

ក្ុំពលី្ រពល្មិនទាន់ចាោំច់ (អវីៗសុទ្ធបត្ជា្មមតា បត្ភាពល្ ងង់ បស់ រយើងមិនចង់ឲ

្មមតា)។ 

 

ស.  អ្វីខ្លះដដលគួ រិចា ណា តដើមបីញំុ៉ងក្មាល ំង (រលៈ) ឲតក្ើត្មាន ? 
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ឆ.  បញ្ញា  រ្វើឲ រលាភៈ រទាសៈ រមាហៈ ងងិត្ថ្យក្មាល ងំ។ 

ល្ ងង់ រ្វើឲ រលាភៈ រទាសៈ រមាហៈ មានពនលឺ មានក្មាល ងំ។ 

រយើងអាចគិត្អាព្ក្ក្់ពីអនក្បដល្ក្ំពុងគិត្ល្ អពីខ្ លនួ គួ ខំ្គិត្ល្ អ ពីអនក្ បដល្គិត្អាព្ក្ក្់

ពីខ្ លនួ បត្មិនគួ គិត្អាព្ក្ក្់ពីអនក្ក្ំពុងគិត្ល្ អពីខ្ លនួរ ើយ។ 

រលាភៈ រ្វើឲ កា ភ័យខាល ច មានក្មាល ងំ។ 

ដំរៅផ្លវូចិត្ត រ្វើឲ ដំរៅផ្លវូកាយ ើក្្ំរ ើង។ 

កា រមើល្រ ើញរទាស បស់ខ្លនួ ព្បរសើ ជាងរមើល្រ ើញបត្គុណ បស់ខ្លនួ។ 

សុំរទាសកាន់រព្ចើន បុគគល្កាន់បត្រសតើង។ 

របើគ្មម នរគ គ្មម នរយើងរទ្ ក្ំហឹងទំាងឡាយ ព្គ្មន់បត្ជាក្ិរល្សទនចិត្ត រយើងប៉ុរណាេ ះ។ 

របើគ្មម នរគ គ្មម នរយើងរទ្ ព្វក្យស រសើ  និងព្វក្យនិនាទ  ក្៏គ្មម នបដ ។ 

គ្មម នន ណា រ្វើឲន ណា ប ិសុទ្ធោន រព្ៅពីខ្លនួឯងរ ើយ។ 

គ្មម នន ណា ចាប់បង ខំឲរយើងខឹ្ងោន រៅរពល្បដល្រយើងមិនព្ពមខឹ្ង រនាះរទ្។ 

កា ត្ូចចិត្តនិងខ្លនួឯង គឺជាកា ចាញ់រោក្គំនិត្ខ្លនួឯង។ 

ព្ត្ូវព្ោថាន អវីបដល្នាឲំរសតើងទុ្ក្ខ បត្ក្ុំព្ោថាន អវីបដល្នាឲំទ្ុក្ខព្កាស់។ 

មានៈ (ព្បកាន់) រក្ើត្រ ើង រមតាត ព្សុត្ចុះ ខឹ្ងរព្កា្រក្ើត្រ ើង។ 

រយើងមានសំណាងោនជួបនិងសបបុ សជន បត្គ្មម ននិសស័យ និង សបបុ ស្ម៌។ 

រយើងមានសំណាងោនជួបនិងបណឌ ិត្ បត្គ្មម ននិងនិសស័យគត្ិបណឌ ិត្។ 

រយើងមានសំណាងោនរៅក្នុងវត្តជិត្ព្ពះសងឃ បត្គ្មម ននិសស័យ និង ព្ពះ្ម៌។ 

 

ស.  តត្ើសរវសត្វមានកា ផ្លល ស់រត ូយ៉៉ងណា ? 

ឆ.   ូបចាស់សាល ប់  ូបថ្ មីរក្ើត្  ូបថ្ មីសាល ប់  ូបថ្ មីមួយរទ្ៀត្រក្ើត្រ ើង  ូបបនត រវនគ្មន  រក្ើត្

សាល ប់ សាល ប់រក្ើត្រល្ឿន ហ័សណាស់។ 
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បច ចបុបន ន កាល យរៅជាអត្ីត្រាល់្ពព្ពិចបភនក្។ 

រាល់្  ូប សរមលង ក្លិន  ស រផាត្ពវៈ (ព្ត្ជាក្់ រៅត  ទ្ន់  ឹង ត្ឹង ញ័ ) ក្៏រក្ើត្ ល្ត្់ៗ 

យ៉៉ងឆ្កប់ ហ័សបដ ។ 

កា រក្ើត្ ជាកា ជួប និងកា ោន។ 

កា សាល ប់ ជាកា បបក្ និងកា ោត្់។ 

 

ស.  តត្ើគួ តធវើយ៉៉ងណាចំតពាះរចចរុបនន និងអ្ត្ីត្ ? 

ឆ.  អនក្បដល្អត្់្ន់និងព្វក្យបដល្ព្ជុល្ព្ជួសោនជាកា ព្បរសើ  ទព្ក្បល្ង។  

មិត្តដ៏ល្ អ គឺជាមិត្តមិនមានគំនិត្ព្បណាងំព្បបជងនិងមិត្តរ ើយ។ 

គួ បត្ខំ្បំរភលចរ ឿងរ៊ាវទំាងអស់ឲោនមុនទថ្ ងសាល ប់។ 

អនក្បដល្ ល្ត្់រសចក្តីរព្ត្ក្អ និងរសចក្តីរពញចិត្តក្នុង ូប សរមលង ក្លិន  ស រផាត្ពវៈ គឺ

ជាអនក្ដឹងចាស់នូវអ ិយសច ច្ ម៌។ 

ចូ រផ្ តើម អភ័យរទាសដល់្អនក្បដល្រយើងមិនរពញចិត្តសិន។ 

គួ បត្ខំ្សងបំណលុ្ចាស់ឲអស់ ចារំៅមុខ្រទ្ៀត្។ 

បំណលុ្អត្ីត្សងមិនទាន់អស់ផ្ង រមតចក្៏ខំ្សនសបំណលុ្បច ចបុបន នរនះរទ្ៀត្ រត្ើ្ងន់

ប៉ុណាេ រៅ ត្រៅអនាគត្ ? ។ 

កាន់បត្ព្បកាន់ កាន់បត្ព្វល្ (ព្វល្ ស់ រព្ព្វះព្បកាន់)។ 

កាន់បត្សរនាត ស កាន់បត្បណឌ ិត្ (បណឌ ិត្ ស់ រព្ព្វះសរនាត ស)។ 

សច ចៈ ល្ត្់ រព្ព្វះអគត្ិព្កាស់ មានៈ មានរៅ។ 

ពាយ៉ម ល្ត្់ រព្ព្វះរក្ើត្ភាពសលន់រសាល  ។ 

 

*រុគគលគួ ប្រយត្ន័សំដីទំាងតនះគឺៈ 
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-គួ ក្ុំនិយ៉យរព្ចើនពីអវី បដល្មិនរក្ើត្មាន។ 

-គួ ក្ុំនិយ៉យរព្ចើនពីអវី បដល្រក្ើត្មានក្នលងរៅរហើយ។ 

-គួ ក្ុំនិយ៉យពីរគ រដើមបីខ្ លនួ។ 

-គួ ក្ុំនិយ៉យអាព្ក្ក្់ពីរគ។ 

-គួ និយ៉យអវីបដល្ក្ំពុងរក្ើត្មាន។ 

-គួ និយ៉យពីរគ រដើមបីរគ៕ 

 
 
 
 
 

ចប ់

 

 

 

ប ើមានចំណុចខុសឆ្គងបលើសលស់ត្រង់ណាបោយអបចរនាមួយសូមបោកអនកអាន 

សូមជួយកកលំអឲ្យបានត្រឹមត្រូវផង សូ្អរគុណ !  

 

មោយមសចក្តពី្សឡាញ់រាប់អាន 

អគ្គធរោភិក្ខ ុ អ្៊មឹ្ ឧត្តម្ 


