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អារម្ភកថា 

រពះត្រៃលក្ខណ៍ អរយិសច្ច បដិច្ចបមុបាទ  សុទធតៃជារទឹសតីធំៗ ក្នុងរពះពុទធសាសនា។  
ក្មមផល  ក៏្ជារទឹសតីធំៗ  ក្នុងពុទធសាសនាតដរ។  បបើគ្មម នក្មមផល  ពុទធសាសនាក៏្គ្មម ន។  
បុគ្គលអនក្មិនប ឿក្មមផល  មិនតមនជាពុទធសាសនិក្បទ  បុគ្គលអនក្ប ឿក្មមផលបសើរៗ  
ឬប ឿរ ុល ក៏្មិនតមនជាពុទធសាសនិក្ នតដរ  បរោះសា សនាអនតិរ ថយ៍ិមានរទឹសតីក្មមផល  
រសបដៀងគ្មន បនះតដរ។  បេៃុបនះ  បុគ្គលណាបបតជាញ ខ្លួនថាជាពុទធសាសនិក្ ន  បុគ្គលបនាះ  
រៃូវសិក្ារៃូវបដិបៃតិតា មរទឹសតីក្មមផលរបស់រពះពុទធឲ្យបានរៃឹមរៃូវ  បបើមិនដូច្បនាះបទ  
នឹងបៅជាសាសនិក្ នរបស់ពួក្អនតិរ ថយ៍ិបោយមិនដឹងខ្លួន។  

បដើមបទីប់សាា ៃ់អនក្កាន់ពុទធសាសនា  កុ្ឲំ្យកាល យខ្លួនជាពួក្អនតរ ថយ៍ិ  បទើបខ្ញុសំរបសរ  
កូ្នបសៀវបៅរទឹសតីក្មមផល បនះប ើង។ ខ្ញុសំងឃមឹថា  កូ្នបសៀវបៅបនះ  អាច្ ួយបភំលឺ ផលូ វបដិបៃតិ  
ដល់បោក្អនក្បានខ្លះជាពុំខាន។ 

ខ្ញុសូំមឧទទិសបុណយកុ្សលតដលបក្ើៃអពីំកូ្នបសៀវបៅបនះដល់សពវសៃវទាងំអស់។  
សូមសពវសៃវទាងំអស់  កុ្ំបធវើក្មមអារក្ក់្  ខ្បំធវើក្មមលអ  បេើយពាយាមសមាអ ៃចិ្ៃតរបស់ខ្លួន  
ឲ្យសាអ ៃផូរផង់ បោយរបត្ពចុ្ះ៕ 
 
 

វៃតបោធិវងស, ត្ងងទី ១៣ តខ្បមសា ឆ្នន ២ំ០០០ 
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នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្មពុទធស្ស  ។ 

 

កម្មផល 

 កមមផល ជាររឹស្តីធំមួយស្មរុគស្មម ញណាស់្ បបើបគមិនខំសិ្កាឲ្យយល់ចាស់្បរ បគមុខជាមិនបជឿកមមផល 

មិនបជឿបាបបុណ្យ  ប ើយរបរពឹត្តខុស្ឆគង រតឹ្តត្បរចើនប ើងៗ  ជាប តុ្នាមំកនូវបស្ចកតី រុកខ ដល់ខលនួផង  

ដល់អ្នកដទរផង។ បុគគលខលះយល់ថា កមម គឺជាអំ្បពើ តដលបគបធវើប ើយពីជាតិ្មុន វាតាមមកឲ្យផលកន ុងជាតិ្បចចុបបនន 

បនះ រឯីកមមបចចុបបនន បគបភលចឈឹង បគមិនគិត្ បគមិននិយាយផង។ បុគគលខលះយល់ថា កមម គឺជាអំ្បពើអារកក់ពីជាតិ្មុន 

ឬក៏ផលអារកក់តដលបគបានររួលកន ុងបចចុបបននបនះ  រត្ងៀអំ្បពើលអឬផលលអបគអ្ត់្បានយល់ថា  ជាកមមបរ។  

ការយល់តបបបនះ រុកជាការបឃល ៀងឃ្លល ត្ មិនទាន់រតូ្វតាមអ្ត្ថន័យរបស់្ពាកយថា  កមមកន ុងពុរធស្មស្នាបរ។  

បគរតូ្វតត្សិ្ការរឹស្តីកមមផលឲ្យបានយល់ចាស់្។ 

 កម្ម គឺជាអំ្បពើ  តដលបគបធវើបោយកាយវាចាចិត្ត។  កមម្  តដលបគបគបធវើបោយកាយបៅថា  កាយកមម  

បគបធវើបោយវាចាបៅថា  វចីកមម  បគបធវើបោយចិត្តបៅថា  មបនាកមម  ។ អំ្បពើ តដលបគរាប់ថាជាកមម ពិត្របាកដបាន 

លុះណាតត្មានបចត្នា (ចិត្ត ) ចូលរមួផង បរពាះរពះពុរធស្តមតងរុកថា  “មេតនាហំ  ភកិ្ខ មវ  ក្មាំ  វទាមិ  
មាន លភិក្ខុទាងំឡាយ ៃថាគ្ៃបោលថា  បច្ៃនាជាៃួក្មម  ” ។ អំ្បពើតដលមិនរបកបបោយបចត្នា  

មិនរាប់ថាជាកមមបរ ឬអាចរាប់បញ្ចូលបានបោយអ្នុបោមតត្បុ៉បណាណ ះ។ កមមជារបស់្កណាត លៗ ជាអ្តី្ត្ក៏មាន 

ជាបចចុបបននក៏មាន  ជាអ្នាគត្ក៏មាន  លអក៏មាន  អារកក់ក៏មាន  ។ បបើអំ្បពើលអ បគបៅថា  កុស្លកមម  

បបើអំ្បពើអារកក់បគបៅថា  អ្កុស្លកមម  ។ 

 

មាតរដ្ឋា ន ខ្នា តសម្រមាប់្វាស់កម្មផល 

 អ្វី  គឺបស្ចកតីលអ  អ្វី  គឺបស្ច កតីអារកក់  អំ្បពើដូចបមតចលអ  អំ្បពើដូចបមតចអារកក់  ? សំ្ណួ្របនះ  

ចបមល ើយមិនសូ្វដូចគ្នន បរ អ្នកខលះបឆលើយអី្បចះ អ្នកខលះបឆលើយអី្ចុះ  ដូចបនះ  កមម ដូចបមតចលអ  កមម ដូចបមតចអារកក់  

គងៀពិបាកបឆលើយ។  បុ៉តនតរពះពុរធស្តមតងថា  កមមណាឲ្យផលជារុកខបតត រកហាយ  កន ុងកាលជាខាងបរកាយ  

កមមបនាះ អារកក់  កមមណាឲ្យផលជាសុ្ខរត្ជាក់បកេមកានត  កន ុងកាលជាខាងបរកាយ  កមមបនាះលអ។  

រពះពុរធររងៀរត្បឃើញតវងឆ្ងង យ ប ើយរពះអ្ងគយក ផលកន ុងកាលជាខាងបរកាយជាបគ្នល  បនះជាខាន ត្មួយ។  

បយើងអ្ធិបាយពរងីកថា កមមណាឲ្យផលជាសុ្ខកន ុងបពលកំពុងបធវើ ប ើយឲ្យផលជាសុ្ខកន ុងកាលជាបរកាយបរៀត្ 
កមមបនាះលអបល ខ ១ កមមណាឲ្យផលជារុកខកន ុងបពលកំពុងបធវើ  តត្ឲ្យផលជាសុ្ខកន ុងកាលជា  ខាងបរកាយ  

កមមបនាះលអបលខ ២ ។ កមមណាឲ្យផលជារុកខកន ុងបពលកំពុងបធវើ ប ើយឲ្យផល ជារុកខកន ុងកាលជាបរកាយបរៀត្  

កមមបនាះអារកក់បលខ ១ កមមណាឲ្យផលជាសុ្ខកន ុងបពលកំពុងបធវើ  តត្ឲ្យផលជា រុកខ កន ុងកាលជាខាងបរកាយ  

កមមបនាះអារកក់បលខ ២ ។  

                                                                 
1

 បធវើ, អបំវ ើ, អបំពើ។ ពីបដើមបគ្បរបើ អបំពើ ឥ ូវបគ្បរបើ ទបងវើ។ 
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 ដូចបនះ បុគគលអ្នកបធវើអំ្បពើអារកក់  បបើវាមិនទាន់ឲ្យផលកំុស្បាយរកីរាយបពក  វាមិនឥត្ផលបរ  

គងៀតត្ជបួ រគ្នន់តត្ចាំបពលបវោរបស់្វាតត្បុ៉បណាណ ះ។ ឯបុគគលអ្នកបធវើអំ្បពើលអ ក៏កំុតូ្ចចិត្ត វាមិនតមនជាឥត្ផលបរ 

វានឹងបចញជាតផលផ្កា  ឆ្ងង ញ់ពិស្មបៅបពលខាងបរកាយ ជាពំុខាន។ 

  រពះពុទធអននតញ្ញដ ណ បានសតមតងទុក្ថា៖  
   បាមបាប ិបស្សតិ ភទ្ទ ំ យាវ បាប ំន បេចត ិ

យទា េ បេចត ីបាប ំ  អថ បាបាន ិបស្សតិ 
ភទ្ទាន ិបស្សតី បាប ំ អថ ភទ្ទ ំន បេចត ិ
យទា េ បេចត ីភទ្ទ ំ  អថ ភទ្ទាន ិបស្សតិ។ 

ដរាបណាអបំពើអារក្ក់្មិនទាន់ឲ្យផល  ដរាបបនាះ  មនុសសអារក្ក់្ប ើញថា  
អបំពើអារក្ក់្បនាះ ថាលអ  តៃបពលណាអបំពើអារក្ក់្បនាះថាពិៃតមន។  ដរាបណា  
អបំពើ លអមិនទាន់ឲ្យផល  ដរាបបនាះ  មនុសសលអ  ប ើញអបំពើលអបនាះថាមិនលអបទ  
តៃបពលណា  អបំពើលអវាឲ្យផល  បពលបនាះបទើបមនុសសលអ  ប ើញអបំពើលអបនាះ  
ថាលអពិៃតមន 2។ 
ម៉ាងបរៀត្អំ្បពើណានាំឲ្យ កិបលស្  បោភៈ  បទាស្ៈ  បមា ៈ  បកើត្ប ើង  អំ្បពើបនាះអារកក់  ឬថា  

អំ្បពើណានាំឲ្្យ កិភលស តណ្ហា  មានៈ  ទដិ្ាិ បកើត្ប ើង អំ្បពើបនាះអារកក់។  អំ្បពើណានាំឲ្យ កិភលស  ភោភៈ  

ភោសៈ  ភមាហៈ  ថយចុះ  អំ្បពើបនាះលអ។  បនះជាខាន ត្ស្រមាប់វាស់្មួយបរៀត្។  ខាន ត្បនះលអខពងៀខពស់្  

ប ើយងាយចំណំាផង។ 

 
កម្ម ២ យ៉៉ង 

កមម  គឺអំ្បពើ មានបរចើនយ៉ាងណាស់្ តត្បបើបពាលបោយខលី កមមមាន ២ យ៉ាងគឺ៖  

១- អកុ្ស្លក្មា  ក្មមអារក្ក់្  ។ 

២- កុ្ស្លក្មា  ក្មមលអ ។ 
មានឧទា រណ៍្ដូចត្បៅបនះ៖ 

 
អកុសលកម្មមាន ១០ យ៉៉ង 

ក) ចាត់ជា កាយកម្ម ៣ គឺ៖ 

១-បាណាតិបាត   អបំពើបបៀៃបបៀន ឬសមាល ប់សៃវដត្ទ។ 

២-អទនិាា ទាន   អបំពើត្គ្បនលំ លួច្ ឬបលន់យក្រទពយសមបៃតិអនក្ដត្ទ។ 

                                                                 
2

  សុៃតបិដក្ , ខុ្ទទក្និកាយ, ខុ្ទទក្បាឋទិ, ៥២ / ១៩ / ៤៧ ។ 
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៣-កាមមសុ្ មចិ្ឆា ច្ឆរ  អបំពើខុ្សឆ្គងក្នុងកាមទាងំឡាយ គឺ្ក្នលងរបត្ពណី  
បតី របពនធ កូ្ន បៅ អនក្ដត្ទ។ 

ខ) ចាត់ជា វចីកម្ម ៤ យ៉ា ងគឺ៖ 

១-មុសាវាទ    ោក្យសមតីកុ្េក្ ឬបបញ្ញឆ ៃ។ 

២-បសុិ្ណាវាទ   ោក្យសមតីញុះញង់  អុ អាល។ 

៣-ផរុណាវាទ   ោក្យសមតីរទបគ្មះ ចាៃ់បោៃ។ 

៤-ស្មផបបលាបវាទ   ោក្យសមតីបរាយរាយឥៃរបបយា ន៍។  
គ) ចាត់ជា ម្នោកម្ម ៣ គឺ៖ 

១-អភជ្ឈា    គ្និំៃបោភលន់ច្ង់បានរទពយសមបៃតិអនក្ដត្ទ។ 

២-ពាបាទ    គ្និំៃបបៀៃបបៀនរបទូសរ៉ាយអនក្ដត្ទ។ 

៣-មចិ្ឆា ទដិ្ឋ ិ   គ្និំៃយល់ខុ្សចាក្គ្នលងធម៌ថា គ្មម នបុណយ គ្មម នបាប  
ឬតម៉ឪ គ្មម នគុ្ណជាបដើម។  

 
កុសលកម្មមាន ១០ យ៉៉ង 

ក) ចាត់ជា កាយកម្ម ៣ គឺ៖ 

 ១-បាណាតិបាោ មវរមណី  បវៀរចាក្អបំពើបបៀៃបបៀនឬសមាល ប់សៃវដត្ទ។ 

 ២-អទនិាា ទានា មវរមណី  បវៀរចាក្អបំពើត្គ្បនលំ លួច្ ឬ 
បលន់យក្រទពយសមបៃតិអនក្ដត្ទ។ 

 ៣-កាមមសុ្ មចិ្ឆា ច្ឆរា មវរមណី  បវៀរចាក្អបំពើខុ្សឆ្គងក្នុងកាមទាងំឡាយ 
គឺ្គ្នលងរបត្ពណី បតី របពនធ កូ្ន បៅ អនក្ដត្ទ។ 

ខ) ចាត់ជា វចីកម្ម ៤ គឺ ៖ 

 ១-មសុាវាទា វវរមណី   បវៀរចាក្ោក្យសមតីកុ្េក្ ឬបបញ្ញឆ ៃ។ 
 ២-បសិុណាយ វាចាយ វវរមណី  បវៀរចាក្ោក្យសមតីញុះញុង  អុ អាល។ 
 ៣-ផរសុាយ វាចាយ វវរមណី  បវៀរចាក្ោក្យរទបគ្មះ  ចាក់្បោៃ។ 
 ៤-សមផប្បលាបា វវរមណី   បវៀរចាក្ោក្យសមតីបរាយរាយឥៃរបបយា ន៍។  
គ) ចាត់ជា ម្នោកម្ម ៣ គឺ ៖ 

 ១-អនភជិ្្ា   មិនគិ្ៃបោភលន់ច្ង់បានរទពយសមបៃតិអនក្ដត្ទ។ 
 ២-អព្ាបាទ   មិនគិ្ៃបបៀៃបបៀនរបទូសរ៉ាយអនក្ដត្ទ។ 
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 ៣-សម្មាទដិ្ឋ ិ  គ្និំៃយល់ប ើញរៃូវតាមគ្នលងធម៌ថាមានបាប   
មានបុណយ ឬតម៉ឪមានគុ្ណជាបដើម។  

 

 
ផលននកម្ម 

 តាមចាប់ធមមជាតិ្ បបើមានប តុ្ រតូ្វតត្មានផល បបើប តុ្រលត់្ ផលរតូ្វតត្  រលត់្តដរ។  កន ុងរីបនះ  

កមម គឺអំ្បពើរុកជាប តុ្ នាឲំ្យមានតផលផ្កា គឺផល  ដូចបនះ  អំ្បពើតដលបគ  បានបធវើ ប ើយ  រតូ្វតត្មានផល  

បគរតូ្វតត្ររួលយកផលបនាះ។ យាទសិំ វប្បវេ ពជី្ ំបគ្សាបបរោះពូ  យ៉ាងណា តាទសី ំលភវេ 
ផលំ  បគ្រៃូវតៃបានតផលផ្កា យ៉ាងបនាះ ។ បបើបគោំអ្មពិល  បគរតូ្វបានតផលជូរ  បបើបគោំអំ្បៅ  

បគរតូ្វបានរស្ជាតិ្តផអម។ កល្ាណការី កល្ាណំ អនក្បធវើលអរៃូវបានលអ បាបការ ីចបាបក ំ

អនក្បធវើអារក្ក់្រៃូវបានអារក្ក់្។ ការតដលបគបានបឃើញ ផលផទយុគ្នន  មកពីបគភាន់រច ំ ពំុបានស្បងាត្ពិនិត្យ 

និងសិ្កាឲ្យបានចាស់្ោស់្ ឬក៏មកពីមានកមមបផេងៗបរៀត្ចូលមកបរជៀត្តរជកឲ្យផល បរពាះដល់ចងាវ ក់ ដល់បវន 

របស់្វាប ើយ។ 

 

ផលភម្រៅ ផលកាងុ 

ររពយស្មបត្តិ  ស្កតិយស្ជាបដើម ជាផលខាងបរត បរពាះវាជារបស់្បមើលបឃើញងាយ នរណាៗក៏បមើល  

បឃើញបាន សូ្មបីតត្មនុស្េអ្បបឥត្បញ្ញា ក៏បមើលបឃើញបានតដរ។ មនុស្េបញ្ញា រាក់យល់ថា ការបានររពយស្មបត្តិ 

ស្កតិយស្ជាផលទនអំ្បពើលអ  តត្បស្ចកតី ពិត្ វាមិនសុ្រធតត្ដូចបនាះទាងំអ្ស់្បរ។ ររពយស្មបត្តិ  បកើត្ប ើងបោយស្មរ 

អំ្បពើ លអ  គឺការរបឹងតរបង បធវើការងារ  ការបចះចាត់្តចងតថទារុំកោក់  និងការស្នេំសំ្ទចជាបដើមក៏មាន  

ឬររពយស្មបត្តិ  អាចបកើត្ប ើងបោយស្មរអំ្បពើអារកក់  លួចឆក់ ស្ងាត់្ស្ងានិរបឹជាន់យក របស់្អ្នកដទរ ទគបនលំ  

លក់ដូរ បរគឿងបញៀន អាបភៀន  កញ្ញឆ  រស្មរសី្ ជាបដើមក៏មានតដរ។ ស្កតិយស្ក៏ដូចគ្នន តដរ គឺវាបកើត្ប ើងបោយស្មរ 

អំ្បពើលអ  បគខំបធវើការងារ  ជាបដើមក៏មាន  ឬស្កតិយស្  អាចបកើត្ប ើងបោយស្មរអំ្បពើអារកក់  អ្គតិ្ធម៌  

របកាន់បកេពួក  ឬបោយស្មរ ត្ទថលរិញដូរ  គ្នន រត្ងៀៗ ក៏មាន។  ស្កតិយស្កតនលងខាល ញ់ៗ  ស្ម័យស្ពវទថងបនះ  

បរចើនតត្បកើត្ប ើងបោយស្មរ បកេពួក និងរិញដូរគ្នន ...។  

ស្កតិយស្ដ៏អ្របិយបនះប ើយ  តដលនាឲំ្យរបបរ ស្ជាតិ្លិចលងៀ  ផងុបងើបមិនរចួ  បៅមុខមិនបាន  

បរឿងបនះគួរឲ្យអាម៉ាស់្  និងឈឺចាប់ជារីបំផុត្។  កន ុងរំនងដូចគ្នន  ការថយចុះទនររពយស្មបត្តិ  ឬស្កតិយស្  

អាចបកើត្ប ើងបោយស្មរអំ្បពើលអ  ដូចជាបធវើបុណ្យទាន បរចើនបពក ជយួកស្មងជាតិ្បរចើនបពក ររពយស្មបត្តិអាច  

ថយចុះ ឬបធវើការស្មអ ត្ស្អំ មិនស្មមិន គ្នប់ចិត្តបៅហាវ យពុករលួយ អាចថយស្កកតិយស្ក៏មាន។  ម៉ាងបរៀត្  

ររពយស្មបត្តិ  និងស្កតិយស្ថយចុះ បរពាះអំ្បពើអារកក់  បលងតលបងអ្បាយមុខ ឬមិនខំរបឹង បធវើការងារជាបដើម  

ក៏មាន។ ប តុ្បនះ នឹងយកផលខាងបរត រុកជាបរគឿងកំណ្ត់្អំ្បពើលអ  ជាការមិនរតឹ្មរតូ្វបាន ទាងំអ្ស់្បរ។ 

បស្ចកតីស្មអ ត្ និងបស្ចកតី បៅ មងទនចិត្ត  ចាត់្ជាផលខាងកន ុង អំ្បពើលអតត្ងតត្បកើត្  បស្ចកតីស្មអ ត្កន ុងចិត្ត  

ឯអំ្បពើអារកក់តត្ងតត្បកើត្បស្ចកតី បៅ មងកន ុងចិត្ត  ជាដរាប។ បស្ចកតីស្មអ ត្ និងបស្ចកតី បៅ មងតដលបកើត្កន ុងចិត្ត 
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បនះប ើយ ជាផលពិត្របាកដរបស់្កមម  បធវើបពលណា បានបពលបនាះភាល ម ប ើយវានិងបនតឲ្យផលបៅមុខបរៀត្  

បរបៀបដូចជាបគោំ បដើមបឈើដូបចាន ះ វាបចះតត្បនតឲ្យផលបរឿយៗ រ ូត្ទាល់តត្អ្ស់្ស្មត្ថភាព។ កមមវាឲ្យផល  

តវងឆ្ងង យណាស់្ មិនតមនតត្ជាតិ្បចចុបបននបនះមួយបរ បរចើនបកាដិកបបជាតិ្ត្បៅមុខបរៀត្។ 

បុគគល អ្នកមិនបានសិ្កាបរឿងកមមផលបនះឲ្យ មត់្ចត់្បមើលមិនចប់ចុងចប់បដើម បរចើនតត្ភាន់រច ំថា  

បធវើបុណ្យមិនបឃើញបានបុណ្យប ើយបធវើបាបមិនបឃើញបានបាប អ្នកខលះបធវើតត្អំ្បពើលអ  បុ៉តនតមិនបឃើញបានអ្វី  

បឃើញបានតត្រុកខលំបាក...។  
សេចក្តីសេះ េមេិងរពះពុទ្ធដីកាថា ៖ 

មធវុា មញ្ញេ ីពាវលា យាវ បាប ំន បចចេ ិ
យទា ច បចចេ ិបាប ំ  អថ ទកុខំ នគិចឆេិ។ 

អបំពើអារក្ក់្  មិនទាន់ឲ្យផល ដរាបណា   នោលសគំ្មល់ថា  អបំពើអារក្ក់្  ដូច្ទឹក្ មុ ំ 
លុះបពលណា អបំពើអារក្ក់្វាឲ្យផល បពលបនាះ  នោលបក្ើៃទុក្ខធំយសំាត យបរកាយ3។ 

ប តុ្បនះ បុគគលកំុគបបីរបញាប់បដិបស្ធបាប បុណ្យ រតូ្វសិ្កាពិចារណាឲ្យបាន   មត់្ចត់្ ជាមុនសិ្ន  

កំុបជឿរតឹ្មតត្បញ្ញា របស់្ខលួន រតូ្វបជឿបញ្ញា របស់្អ្នករបាជញ ដូចជារពះពុរធ ជាបដើមផេំផង បបើធ្លល ក់ខល ួនជាមិចាឆ រិដឋបិ ើយ 

មិនងាយបរើខលនួប ើងវញិបានបរ។ 

 

នរណ្ហភ វំើឲ្យសតវភោកប្ប្ែកគ្នា 

 មនុស្េបយើងបកើត្មកមិនដូចគ្នន បរ  អ្នកខលះបកើត្កន ុងខទម អ្នកខលះបកើត្កន ុងផទះថម កន ុងរបាស្មរ សូ្មបីតត្បកើត្  

កន ុងផទះថមដូចគ្នន  របូរាងក៏មិនដូចគ្នន  ចិត្តបថលើមក៏មិនដូចគ្នន បរៀត្  បត្ើនរណាបធវើឲ្យស្ត្វ បោកមិនដូចគ្នន យ៉ាងបនះ ?  

 សុ្ភមាណ្ព បានរួលសួ្ររពះមានរពះភាគថា បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចបរមើន  អ្វីជាប តុ្បធវើ ឲ្យស្ត្វបោកតបលកគ្នន 

អ្នកខលះមាន អ្នកខលះរក  អ្នកខលះលអ  អ្នកខលះអារកក់  អ្នកខលះអាយុតវង  អ្នកខលះអាយុខលី ...? រពះពុរធររងៀរតាស់្ថា  

កមមស្សវកា ម្មណវសតាា កមមទាយាទា កមមវយាន ីកមមពនធ ូកមមបដ្សិរណា កមម ំ
សវេេ វភិជ្េ ិយទទិ ំហីនប្បណីេតាយ មាន ក្មាណព សៃវទាងំឡាយ មានក្មមជារបស់ខ្លួន  
ជាទាយាទត្នក្មម  (គឺ្ជាអនក្ទទួលមៃ៌ក្ត្នក្មម ) មានក្មមជាក្ំបណើ ៃ  មានក្មមជាបៅពងស  
(ញាៃិសនាត ន) មានក្មមជាទីពឹង អារស័យ ក្មមជាអនក្ចាៃ់តច្ងសៃវបោក្ឲ្យអារក្ក់្លអ4។ 
 តាមការរតាស់្ដឹងរបស់្រពះពុរធបនះ បញ្ញជ ក់ថា មិនមានរព ម  ឬរពះអារិបរពអ្ងគណា  ជាអ្នកកស្មង  

ស្ត្វបោកបរ  គឺពិត្ជាកមមបនះឯងជាអ្នកកស្មងស្ត្វបោក ។ បរឿងបនះ  បយើងអាចស្បងាត្បមើលកន ុងជីវតិ្  

របចាំទថងរបស់្បយើងបាន ខចិល និងឧស្ា ៍ បត្ើឲ្យផលខុស្គ្នន  ដូចបមតច? កាច និងស្ល ូត្ បត្ើឲ្យផលខុស្គ្នន យ៉ាងបម៉ច? 

អ្នកផង បគស្អប់បយើង បកើត្មកពីអ្វី? បគរាប់អានបយើងបត្ើមកពីអ្វី  មកពីរពះឥនទ រពះរព ម  ឬមកពីកមម គឺអំ្បពើអារកក់ 

លអរបស់្បយើង គិត្តត្បុ៉ណ្ណ ឹ ងបៅគងៀយល់បាន។ 

                                                                 
3
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  សុៃតនតបិដក្ ម ឈមិនិកាយ ឧបរបិណាា សក្ ២៨/២៤/៥៦។ 



ក ម្ម ផ ល                                ភិកខ ុងិន ភភន ឥនទប្បភញោ  þ . . . .
 

8 

 

 រពះពុទធសតមតងថា កមមស្សវកា មានក្មមជារបស់ខ្លួន។ តត្ស្ត្វបោក  យល់ថា ខលនួជារបស់្ខលួន 

របពនធឬបតីជារបស់្ខលួន កូនបៅរបស់្ខលួន ររពយស្មបត្តិ របស់្ខលួន...។ ស្ត្វបោកយល់ដូចបនះ រតូ្វតាមការស្នមត្  

តត្មិនរតូ្វតាមបស្ចកតី ពិត្បរ  បរពាះដល់បពល  ស្មល ប់  គ្នម នយកអ្វី តដលបគសំ្គ្នល់ថាជារបស់្ខលួនបនាះ  

បៅជាមួយបានបរ។ រពះពុរធស្តមតងថា កមម  ពិត្ជារបស់្ខលួន បរពាះវាជាប់បៅជាមួយខលួនរ ូត្ បៅរីណាកតនលងណា 

កមមតាមបៅ ជាមួយរ ូត្  សូ្មបីតត្លះបោកបនះ (ស្មល ប់ ) ក៏តាមជាប់បៅជាមួយរ ូត្តដរ  បនះបានពិត្ជា  

របស់្ខលនួតមន។ 

 កមមទាយាទា ជាទាយាទត្នក្មម គឺ្ជាអនក្ទទួលមៃ៌ក្ត្នក្មម។ បករមត៌្ក តដលមាតាបិតា  

បរមុងតចកឲ្យកតី  ឬញាតិ្មិត្តតចកឲ្យកតី  បករមត៌្កបនាះ មិនបរៀងទាត់្បរ ជនួកាលក៏បានររួល ជនួកាលក៏មិនបាន 

ររួល សូ្មបីបានររួលប ើយ  ក៏អាចរតូ្វបាត់្បងៀ  បៅវញិបាន  បោយប តុ្បផេងៗមានបចារលួចជាបដើម។  

តត្មត៌្កគឺកមម  តដលបគបានបធវើប ើយ បគរតុ្វតត្ររួលផលទនកមមបនាះ បោយខលនួឯងជាបរៀងទាត់្ នឹងឲ្យបុគគល  

ឯបរៀត្ររួលជើនួស្ ពំុបានប ើយ។ ឧទា រណ៍្ បោយស្មរកមមអារកក់របស់្បគ បគបកើត្មកជាបុគគលមានបរាគ្នពាធិ 

បរចើន បគរតូ្វរងរុកខបវរនាយ៉ាងបខាល ចផា តត្គ្នម នបុគគលណា សូ្មបីតត្របពនធ ឬកូន អាចជួយ ររួលរតំលករុកខបនាះ 

បានប ើយ បរពាះបគជាទាយារទន កមមបនាះ។ 

 កមមវយាន ីមានក្មមជាក្ំបណើ ៃ គឺ្ក្មមជាអនក្បបងាើៃសៃវបោក្។ បានបស្ចកតីថា បបើមានកមម 

រតូ្វមានវបិាក គឺការបកើត្ប ើងបរៀត្  បបើអ្ស់្កមម  វបិាកគឺការបកើត្ប ើងបរៀត្ក៏អ្ស់្។ រពះអ្រ នតបោកលះកិបលស្ 

អ្ស់្ប ើយ បោកបធវើអ្វី មិនរាប់ថាជាកមមបានបរ  រគ្នន់តត្ជាកិរយិាបុ៉បណាណ ះ  បោកអ្ស់្កមមប ើយ  ដូចបនះ  

គ្នម នវបិាកគឺការបកើត្ប ើងបរៀត្ បានបរ។ ផលវូបោក  បគនិយាយថា មាតាបិតាជាអ្នកបបងាើត្ ស្ត្វបោក  បុ៉តនតផលូវធម៌ 

បោកនិយាយថា កមមជាអ្នកបបងាើត្ស្ត្វបោក តត្អារស័្យ មាតាបិតាជារីបកើត្។ 

 កមមពនធ ូមានក្មមជាបៅពងស  (ញាៃិសនាត ន) ។ ញាតិ្ស្នាត ន ជាមិត្តនិងគ្នន ខលះ ជាស្រតូ្វនិងគ្នន ខលះ 

ជយួគ្នន បានខលះ ជយួគ្នន មិនបានខលះ សូ្មបីជយួគ្នន បាន បពលខលះបៅឆ្ងង យ ពីគ្នន បពករកតត្ជយួគ្នន មិនទាន់  ប ើយកន ុង  

វស័ិ្យខលះបរៀត្ជយួគ្នន  មិនបានតត្មតង  ដូចជាបៅ  បពលរប ងជាបដើម។  ចំតណ្កកមមតដលបគបានស្មងរុក  

គឺជាញាតិ្យ៉ាងជតិ្ស្និរធបំផុត្ ប ើយអាចជយួរគប់កាលៈបរស្ៈទាងំអ្ស់្។ 

 កមមប្បដ្សិរណា មានក្មមជាទីពឹងអារស័យ។ បងបអ ូនញាតិ្មិត្ត  បយើងពឹងបគបាន  មួយដង  

មួយកាល  ពឹងបគរ ូត្មិនបានបរ  សូ្មបីមាតាបិតា  បយើងពឹងបោករ ូត្ក៏មិនសូ្វលអតដរ  បគរិបរៀនថា  

កូនអី្ចិ ញ្ចឹមមិនបចះធំ ...។ ចំតណ្កកមមតដលបគបានកស្មងប ើយ  តត្ងជារីពឹង  អារស័្យរបស់្បគបាន  

រគប់បពលបវោ  រគប់រីកតនលង និងត្បៅរ ូត្ រគប់ៗជាតិ្។ 
 ជរមាបមកបោយស្បងខបបុ៉បណ្ណ ះ បញ្ញជ ក់ឲ្យបឃើញថា  កមមមានតួ្នារីសំ្ខាន់ណាស់្ តដលបគរតូ្វខំស្មង 

ឲ្យបានលអ។ 

 

កម្ម ៤ យ៉៉ង 

១-កមម ំកណហំ កណហវិបាកំ ក្មមបលល មានវបិាក្(ផល)បលល ។ 

២-កមម ំសុកកំ សុកកវិបាក ំក្មមស មានវបិាក្ស។ 
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៣-កមម ំកណហំ សុកកំ កណហសុកកវិបាក ំក្មមបលល ខ្លះ  ក្មមសខ្លះ  មានវបិាក្ បលល ខ្លះ  
សខ្លះ។ 

៤-កមមំ  អកណហំ  អសុកកំ  អកណហអសុកកវិបាកំ  កមមកខយាយ  សំវេេេិ  
ក្មមមិនបលល  មិនស មានវបិាក្មិនបលល  មិនស របរពឹៃតបៅ បដើមបអីស់ក្មម 5 ។ 

កន ុងរពះសូ្រត្បនះ  រពះស្មាម ស្មព ុរធររងៀយកពណ៌្ជាបរគឿងបរបៀបបធៀប។  ពណ៌្បមម  តំ្ណាងឲ្យ  

បស្ចកតីអារកក់  បស្ចកតី រុកខបតត រកហាយ  ពណ៌្ស្  តំ្ណាងឲ្យបស្ចកតីលអ  បស្ចកតី សុ្ខស្ងប់រត្ជាក់។  កមមបមម  

បានដល់អ្កុស្លកមម  កមមស្ បានដល់កុស្លកមម។ បបើបគបធវើកមម បមម  បគរតូ្វររួលវបិាកបមម  បបើបគបធវើកមមស្  

បគរតូ្វររួលវបិាកស្ បបើបគបធវើកមម បមម ខលះ ស្ខលះ ោយគ្នន  បគរតូ្វររួលផលោយគ្នន តដរ គឺ រុកខខលះ សុ្ខខលះ បស្ើចខលះ 

យំខលះ ផ្កល ស់្បត ូរគ្នន បរឿយៗ តាមអំ្បពើតដលបគបានបធវើ។ ស្ត្វតដលបៅមានកមម  រតូ្វតត្អ្បនាទ ល វលិវល់កន ុងវដតស្ងារ 

លិចអ្តណ្ត កៗ  បកើត្ស្មល ប់ៗ  ពីខពស់្មកទាប  ពីទាបមកខពស់្  ពីមនុស្េបៅរក ...ពីមនុស្េបៅបរវតា ... 

ស្មចុះស្មប ើងដូចជារគ្នប់អ្ងារបៅកន ុងឆ្ងន ំងតដលបគោំរឹកឲ្យ  ពុះ វាកប្ញ្ញជ លចុះប ើងៗដូចបនាះតដរ។ 

 

នម្រតវដ្តៈ 

 ធម៌្ជាន្គឿងវិលវល់ កនុងវដ្តសងារ នៅថា វដ្តៈ។ វដ្តៈមាន ៣ យ៉ា ងគឺ ១-កិវលស ២-កមមវដ្េ ៣-

វបិាកវដ្េ្។ 

 ១-កិវលសវដ្េ  ធម៌ជាបរគ្ឿងវលិវល់គឺ្កិ្បលស បានដល់ អវជិាជ  ៃណាា ។ 

 ២-កមមវដ្េ   ធម៌ជាបរគ្ឿងវលិវល់គឺ្ក្មម បានដល់ សង្ខខ រ ភព។ 

 ៣-វបិាកវដ្េ   ធម៌ជាបរគ្ឿង វលិវល់គឺ្វបិាក្  បានដល់  វញិ្ញដ ណ  នាមរូប  
សឡាយៃនៈ ផសសៈ បវទនា។  

បរពាះមានកិបលស្ជាបចច័យ បរើបបកើត្កមម  បបើគ្នម នកិបលស្ដូចរពះអ្រ នត  បោកអ្ត់្មានកមមបរ  

បរពាះមានកមមជាបចច័យ  បរើបបកើត្វបិាក  មានជាតិ្  ជរា  មរណ្ៈ  បនតបៅបរៀត្  បបើគ្នម នកមម ដូចរពះអ្រ នត  

បោកអ្ត់្មានវបិាកបរ ជាតិ្ ជរា មរណ្ៈ ក៏ចប់។ 
 មនុស្េធមមតា បគមិនបឃើញបទាស្ទនការបកើត្បរ  បបើបានកូនមួយ  ឬបៅមួយ  បគបងអួត្  ោក់គ្នន  

បគស្បាយរកីរាយនឹងការបកើត្។  បគយល់ថា  ការបកើត្មា នរុកខ  ចំបពាះតត្អ្នកបកើត្ជា  កូនអ្នករក  

បបើបកើត្ជាកូនអ្នកមានអ្ត់្មានរុកខបរ ...បកើត្មកពិបាក ចំបពាះអ្នកបកើត្ជាមនុស្េ បបើបកើត្ជាបរវតា មានបៅពិបាកអី្ 

អ្វីៗ សុ្រធតត្ជារិពវ...។ ចំតណ្ករពះពុរធ រពះអ្ងគបឃើញ ចាស់្ថា ការបកើត្ជាដុើរុកខមួយដ៏ធំ បទាះបីបកើត្កន ុងភពណា 

កាមភព របូភព អ្របូភព កន ុងរត្កូលបថាកទាប ឬរត្កូលខពងៀខពស់្យ៉ាងណាកតី  សុ្រធតត្មានបញ្ញា ទាំងអ្ស់្ សុ្រធតត្បៅ 

បរកាមចាប់ធមមជាតិ្ អនចិច ំទកុខំ អនតាា តរបរបួល ជារុកខ  មិនអាចរតួ្ត្រតាបាន។  ការបកើត្បរបៀបដូច  

ជាដុើោមក បទាះធំកតី  តូ្ចកតី  សុ្រធតត្ជារបស់្បស្មម កបរគ្នក  មានកលិន អ្បស្មច មិនគបបីប៉ះពាល់ រតូ្វតត្បគចឲ្យផតុ្។ 

                                                                 
5

 សុៃតនតបិដក្ អងគុៃតរនិកាយ ច្ៃុក្ានិបាៃ ៤៣/២២៩/៨២ 
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វិំីប្ញ្ច ប់្វដ្តៈ 

 វធីិបញ្ចប់នូវវដតៈ ធម៌ជាបរគឿងវលិវល់ រពះរស្ពលស្តមតងថា រតូ្វកស្មងកមមរបបភរ  រី ៤ គឺ កមម មិនបមម  

មិនស្  មានវបិាកមិនបមម  មិនស្  របរពឹត្តបៅបដើមបីអ្ស់្កមម។  ដូចបមតច  កមម មិនបមម  មិនស្  ? គឺបចត្នា  

បដើមបីលះនូវកមមបមម  និងកមមស្។  បានបស្ចកតីថា  បធវើ កមមអ្វី  កំុឲ្យមានចិត្តរបកបបោយ  អ្វជិាជ  និងត្ណាា  

កំុរបាថាន ចងៀបានជាបនះជាបនាះ បធវើបដើមបីបគ្នល បៅតត្មួយ គឺការរលំត់្រុកខ។  ម៉ាងបរៀត្ការបដិបត្តិ ម៉ត់្ចត់្  

រតឹ្មរតូ្វតាមផលវូរបកបបោយអ្ងគ ៨ ដ៏របបស្ើរកតី  បចត្នាកន ុងចតុ្មគគញ្ញា ណ្កតី  បមម ះថាកមម មិនបមម  មិនស្  

មានវបិាកមិនបមម  មិនស្ របរពឹត្តបៅបដើមបីអ្ស់្កមម។ បបើអ្ស់្កិបលស្ អ្ស់្កមម  បបើអ្ស់្កមម  អ្ស់្វបិាក អ្ស់្ជាតិ្ 

ជរា មរណ្ៈ វដតៈ តលងវលិត្បៅបរៀត្បានប ើយ។ 

 

កម្ម ១២ យ៉៉ង 

 ររឹស្តីកមមផល ស្មរុគស្មម ញណាស់្ មានរស្មល មានធងន់ មានមុន មានបរកាយ មានជបួគ្នន  មានរបឆ្ងំងគ្នន  

មានទាមទារបពលបវោឲ្យផល មិនតមនរតឹ្មតត្មួយជវីតិ្បរ បរចើនជវីតិ្បរចើនជាតិ្ណាស់្  បបើបយើងគិត្ពិ ចារ  

ណាខលីៗ បរបើបពលបវោខលីៗ  កមមឲ្យផល  មិនទាន់បានស្ពវរគប់បរ។  បរឿងកមមផល  ជាវស័ិ្យរបស់្រពះពុរធ  

មិនតមនជាវស័ិ្យរបស់្ បយើងបរ បុ៉តនត បបើបយើងខំសិ្កា បយើងនឹងបកើត្បញ្ញា ភលឺស្មវ ងរគ្នន់បបើតដរ  លមមបជឿកមមផល 

និង បដិបត្តិ បៅបានរបបយាជន៍សុ្ខ យ៉ាងស្មរមយ។ 

 

កម្មឱ្យផលតាម្កិច្ច ៤ យ៉៉ង 

 ១-ជ្នកកមម  ក្មមមានកិ្ច្ចជាអនក្បបងាើៃ  ជាៃួនាសំៃវឲ្យបក្ើៃក្នុងកាមភព  រូបភព  
អរូបភព។ 

 ២-ឧបេថមភកកមម  ក្មមមានកិ្ច្ចបរជាមតរ ង  បបើ  នក្ក្មម  នាឲំ្យបក្ើៃក្នុងក្តនលងលអ  
 ួយបរជាមតរ ងឲ្យរៃឹតៃលអប ើង បបើ នក្ក្មម នាឲំ្យបក្ើៃក្នុងក្តនលងអារក្ក់្   ួយបរជាមតរ ង  
ឲ្យរៃឹតៃអារក្ក់្តងមបទៀៃ។ 
 ៣-ឧបបឡីកកមម ក្មមមានកិ្ច្ចបបៀៃបបៀន  គឺ្បនថយផលត្ន នក្ក្មម  បបើ នក្ក្មម  
នាឲំ្យបក្ើៃក្នុងក្តនលងសុខ្បរច្ើនបនថយឲ្យមានសុខ្ៃិច្  បបើ នក្ក្មម នាឲំ្យបក្ើៃក្តនលងទុក្ខបរច្ើន  
បនថយឲ្យមានទុក្ខៃិច្។ 

 ៤-ឧបឃាេកកមម  ក្មមមានកិ្ច្ចផ្កត ច់្បង់នូវ នក្ក្មមនិ ងក្មមដត្ទ  
បេើយឲ្យផលខ្លួនឯង នួំស  ឧទាេរណ៍  សមាល ប់សៃវផង  សមាល ប់មនុសសផង  ក្មមគឺ្ការ  
សមាល ប់មនុសស  ផ្កត ច់្បង់  នូវផលត្នក្មមគឺ្ការសមាល ប់សៃវ  បេើយឲ្យផលខ្លួនឯង នួំសវញិ  
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បបើច្បំរ ើនឈានបានសបរមច្  ចាប់តាងំពីបឋមានរេូៃបានដល់ច្ៃុៃថ ាន  ច្ៃុៃថ ាន  
ផ្កត ច់្បង់នូវផលត្នឈានខាងបដើម បេើយឲ្យផលខ្លួនឯង នួំសវញិ។ 

អធិប្បាយប្បន្នែម្ ៖  

 នក្ក្មមតផនក្លអ នាឲំ្យបកើត្កន ុងរត្កូលខពងៀខពស់្មានររពយស្មបត្តិបរចើន  បកើត្ប ើយ  បគ មិនរបមារ  

ខំយកចិត្តរុកោក់បធវើការងារលអត្បៅបរៀត្  (បនះជាឧបត្ថមភកកមម ) បគរតឹ្តត្មានររពយស្មបត្តិ បរចើនបរៀត្។  

បកើត្ប ើយបគរបត ស្បធវស្  ខចីលបធវើការងារ  (បនះជាឧបបី កកមម ) ររពយស្មបត្តិ ក៏អ្ស់្ថយចុះ  ។ 

បកើត្ប ើយបគរបមារគិត្តត្បលង តលបងអ្បាយមុខ (បនះជាឧបឃ្លត្កកមម ) ររពយស្មបត្តិ ក៏វនិាស្អ្ស់្រលីង។  
 នក្ក្មមតផនក្អារក្ក់្  នាឲំ្យបៅបកើត្កន ុងរត្កូលរន់ទាប  រកររពយស្មបត្តិ  បកើត្ប ើយ  

បគខចីលបធវើការងារ គិត្តត្បលងតលបងអ្បាយមុខ (បនះជាឧបត្ថមភកកមម ) បគរតឹ្តត្ ិនបហាច លិចលងៀត្បៅបរៀត្។ 

បកើត្ប ើយបគមិនសូ្វខចីល ខិត្ខំបធវើការងារ (ឧបបី កកម ) បគក៏មានររពយស្មបត្តិយ៉ាងមធយម រច បំគរច ំឯង 

បាន។ បកើត្មកប ើត្បគខំបរៀនសូ្រត្មាន ការបចះដឹងបរចើន  ប ើយខំយកចិត្តរុកោក់បធវើការងារតថមបរៀត្  

(ឧបឃ្លត្កកមម ) បគក៏បាន ររួលមុខតំ្តណ្ងខពងៀខពស់្ ប ើយមា នររពយស្មបត្តិ តថមបរៀត្។  អ្នកបជឿកមមផល  

រតូ្វយល់ និងអ្នុវត្តន៍តាមររឹស្តីបនះ។ 

 

កម្មឱ្យផលតាម្លំដ្ឋប់្ម្ុនភម្រោយមាន ៤ យ៉៉ង 

១-គរកុមម  ក្មមមានទមងន់  តផនកអ្កុស្លបានដល់អ្ននតរយិកមម  ស្មាល ប់មាតា  ស្មាល ប់បិតា  

ស្មាល ប់រពះអ្រ នត  ញំុាងរពះបោ ិត្ទនរពះពុរធឲ្យបកើត្ប ើង  និងការបំតបកស្ងឃ  តផនកកុស្លកមម  

បានដល់ម គគត្កមម  គឺ ស្មាបត្តិ  ៨ របូជាន ៤ អ្របូជាន ៤ ។ គរកុមមឲ្យផល មុនកមមឯបរៀត្ទាងំអ្ស់្។ 

២-អាសននកមម ក្មមតដលបគ្បធវើបេើយបពល ិៃសាល ប់  ដូចជាកូនបៅ  ឬ ញាតិ្មិត្តបគជួយ  

ចាត់្តចងបរៀបចំជាកិចចបុណ្យជូនកតី  ឬការនឹកដល់កមមចាស់្តដលធ្លល ប់បធវើ  ប ើយកតី បៅថា  អាស្នន កមម។  

បបើគ្នម នគរកុមម បរ អាស្ននកមម រតូ្វឲ្យផលមុន។ 

៣-អាចណិណកមម (ឬពេុលក្មម ) ក្មមតដលបគ្បធវើបេើយបធវើបទៀៃបរឿយៗ  បៅជារមាល ប់  

ជាផនត់្គំនិត្កតី  ឬកមមតដលបគបធវើតត្មតងបរ  បុ៉តនតចិត្តបៅតត្ចងៀចាំនឹកមិនបភលចកតី  បៅថា  អាចិណ្ណ កមម  

រតូ្វឲ្យផលមុន។ 

៤-កដ្តាាកមម  ក្មមតដលបគ្បធវើបោយឥៃបច្ ៃនា  ឬបោយបចត្នារន់បខេោយ  

ឬបោយបចត្នា បរមុងបធវើកមមដទរ  បុ៉តនត  វាប៉ះរច មំកបលើបុគគលដទរបៅវញិ  ឬក៏បស្ស្ផល  

ទនកមមចាស់្រងចាំឱកាស្នឹងឲ្យផលបៅថា  កដតាត កមម។  បបើកមមទាំង  ៣ ខាងបដើមមិនមានបរ  កដតាត កមម  

រតូ្វឲ្យផល។ 

ការគួរសនងេត ៖ គរកុមម មានទមងន់ធងន់ណាស់ អាចកាត់្ផ្កត ច់ឧបនិស្េ័យទនកមមចាស់្ បចញបាន។ 

អាស្ននកមម  បរបៀបដូចបគ្នចាស់្មានកមាល ំងបខេោយ ឈរតកបរទាវ របរកាល  បបើបគបបើកទាវ របរកាល  រតូ្វតត្បានបចញ 

មុនបគ បុ៉តនត បបើអាស្ននកមម  មានកមាល ំងបខេោយបពក អាចិណ្ណ កមម  បរបៀបដូចបគ្នមានកមាល ំងមធយមបៅឆ្ងង យ  
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បនតិចបនាះ  អាចបចញមកបានមុន  អាស្ននកមមតដរ។  បទាះបីអាស្ននកមម  ឲ្យផលមុន  អាចិណ្ណ កមម ក៏បោយ  

ក៏មានផលរស្មល និង រយៈបពលខលីជាងអាចិណ្ណ កមមតដរ។ ឯកដតាត កមម  សូ្មបីឥត្បចត្នា ក៏គងៀឲ្យផលតដរ។ 

 

កម្មឱ្យផលតាម្លំដ្ឋប់្ភេលភវោមាន ៤ យ៉៉ង 

១-ទដិ្ឋធមមវវទនយីកមម ក្មមឲ្យផលក្នុងបច្ចុបបននជាៃិបនះ។  

២-ឧបបជ្ជវវទនយីកមម ក្មមឲ្យផលបនាទ ប់ពីជាៃិបច្ចុបបន្ន គឺ្ក្នុងជាៃិទី ២។ 

៣-អបរាបរយិវវទនយីកមម  ក្មមឲ្យផលបនាទ ប់ពីជាៃិទី  ២ គឺ្រាប់តាងំ  ពីជាៃិទី  ៣ 
រេូៃបៅមានឱកាសបពលបវោណាឲ្យផលបពលបនាះ។ 

៤-អវោសិកមម ក្មមតដលមិនឲ្យផល។ 

រិដឋធមមបវរនីយកមម  កមមឲ្យផលកន ុងបចចុបបននជាតិ្បនះ  មានទាងំលអ  មានទាងំអារកក់  តផនកលអ  

ដូចជាអ្នកបធវើបុ ណ្យកុស្ល  របកបបោយស្មបទា  ៤ គឺ  ១-វចេនាសម្បទា  
ការតាងំចិ្ៃតយ៉ាងខាល ងំកាល ោច់្ខាៃ ២-បចចយសម្បទា  បច្ច័យតដលយក្មក្បធវើបុណយកុ្សល  
បនាះសាអ ៃបរសុិទធ  ៣-វេថសុម្បទា  អនក្ទទួលបច្ច័យបនាះ  ជារពះអរេ នត ឬយ៉ាងទាបរៃឹម  
អនាគ្មមី  ៤-គណុាេិវរកសម្បទា  អនក្ទទួលបច្ច័យបនាះ  របក្ប បោយគុ្ណវបិសស  គឺ្ 
បទើបនិងបច្ញពីនិបរាធសមាបៃតិ។ តផនក្អារក្ក់្  ដូច្ជាអនក្បធវើអននតរយិក្មមជាបដើម។  

អបោសិក្មម កមមតដលមិនឲ្យផល។  កមមតដលបគបធវើបោយឥត្បចត្នា  ឬមានបចត្នា  បខេោយ  

បបើមានកមមដទរឲ្យផលប ើយ វាក៏បៅជាអ្បហាសិ្កមម។ កមមជាអ្កុស្លរស្មលខលះ ធងន់ខលះ ដូចជាស្មាល ប់ស្ត្វផង 

ស្មាល ប់មនុស្េផង  កាលបបើការស្មាល ប់មនុស្េវាឲ្យផលប ើយ  ការស្មាល ប់ស្ត្វវាបៅជាអ្បហាសិ្កមម  

មិនអាចឲ្យផលកន ុងបដិស្នធិកាលបានបរ  តត្វាឲ្យផល កន ុងបវត្តិកាលបាន។ ចំតណ្កកមមជាកុស្លរស្មលខលះ ធងន់ខលះ 

ក៏មានរំនងដូចគ្នន បនះតដរ។ កមមជាកុស្ល របកបបោយបចត្នា តត្មានឥ្នទីយ៍ ៥ គឺ  ស្ទាធ  វរិយិៈ  ស្តិ្  ស្មាធិ  

បញ្ញា  បខេោយ ប ើយមាន ត្ណាា  មានៈ រិដឋ ិខាល ំង បបើមានកមមដទរឲ្យផលប ើយ  វាក៏បៅជាអ្បហាសិ្កមមតដរ។  

បុគគលបធវើកមមជាអ្កុស្ល  បបើមានការភាញ ក់រពញករបកប  បោយធម៌  ៥ គឺ  បវុពេកេបញុ្ញតា  

ការបានស្មងបុណ្យរុកកន ុងកាលមុន  បដ្រិបូវទសវាស  ការបៅកន ុងរបបរស្របកបបោយសី្លធម៌  

សប្បុរសិូបនសិ្សយ  ការបានបស្ពគប់នឹងស្បបុ រស្ សទធមមស្សវន  ការបានស្មត ប់រពះស្រធមម  

អេេសម្មាបណិធិ  ការតំាងខលនួរុកបោយរបទព  ក៏អាចញុាំងកមមជាអ្កុស្លបនាះ  ឲ្យបៅជា  

អ្បហាសិ្កមមបានតដរ។  កមម របស់្បុគគលអ្នកបាន  ស្បរមចរពះនិពាវ នមិនមានបុគគលណា  

រតូ្វររួលផលទនកមមបនាះត្បៅបរៀត្បៅថា  អបោសិក្មម ។ 
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កម្មម្និបាតប់ងទ់ៅណាទេ  
 ចាប់ របស់្កមម  ជាចាប់មួយមានលកខណ្ៈស្មរុគស្មម ញពិបាកយល់ឲ្យបានចាស់្ណាស់្  មិនតមន  

ជាវស័ិ្យរបស់្បយើងបរ  បុ៉តនត  បយើងរតូ្វតត្ខំសិ្កាឲ្យបានយល់ខលះ  បដើមបីងាយរសួ្លដល់ការបដិបត្តិ។  

កមម មិនតមនបគបធវើទថង នឹង  ររួលផលកន ុងទថង នឹង  ទាងំអ្ស់្បរ  បគររួលផលទថង នឹងផង  ទថងត្ៗបៅផង  

ដូចជាបដើមស្មវ យអី្ចឹង មិនឲ្យផលតត្ មតងទាងំអ្ស់្បរ រតូ្វឲ្យផលត្ៗបៅបរៀត្ផង។  កមម មិនតមនជាកមមណា  

បគបធវើមុន រតូ្វឲ្យផល មុន កមមណាបគបធវើបរកាយ រតូ្វឲ្យផលបរកាយបរ  រកុខជាតិ្បនាះឲ្យផលមុន បគោំរកុខជាតិ្ណា 

បរកាយ  រកុខជាតិ្បនាះឲ្យផលបរកាយ  ដូចបនាះបរ  រតូ្វអារស័្យអាកាស្ធ្លតុ្ជាបដើមរមួផេំ  បរៀត្ផង។  

កមម មិនតមនបគបធវើកន ុងបចចុបបនន ជាតិ្បនះ  ប ើយររួលផលកន ុងជាតិ្បនះទាងំអ្ស់្បរ  រតូ្វររួលជាតិ្ត្ៗ  

បៅមុខបរៀត្ផង។ បរឿងកមម  តវងឆ្ងង យដូចបនះប ើយបានជាបធវើឲ្យបញ្ញា ខលី របស់្បយើងពិបាកយល់។ 

កន ុងមហាកមមវិភងគសូ្រត្ រពះពុរធស្តមតងរបាប់អាននទថា  អ្នកខលះបធវើរុចចរតិ្  លុះស្មល ប់បៅ  បៅបកើត្កន ុ ង 

អ្បាយភូមិ អ្នកខលះបធវើរុចចរតិ្តដរ តត្លុះស្មល ប់បៅ បៅបកើត្កន ុងស្មថ នសួ្គ៌ អ្នកខលះ បធវើសុ្ចរតិ្តដរ តត្លុះស្មល ប់បៅ  

បៅបកើត្កន ុងអ្បាយភូមិ6 ។ ប តុ្អ្វី ក៏ដូចបនះ ? បរពាះកមម  មានបរចើនរបបភរ  មានបរចើនរស្ទាប់  មានលកខខណ្ឌ  

បរចើនណាស់្...អ្នកមិនយល់ចាស់្ អាចភាន់រច ំថា បធវើបាបមិនបានបាប បធវើបុណ្យមិនបានបុណ្យ។ 

 ស្ពវទថងបនះ  ក៏បៅមានអ្នកភាន់រច ដូំចបនះតដរ  បគតត្ងសួ្រគ្នន ថា  បុណ្យបាប  បៅណាអ្ស់្បៅ  

មិនបឃើញឲ្យផល ? បគខំបធវើបុណ្យបរចើនស្នធឹក បុ៉តនត មិនបឃើញបុណ្យឲ្យ ផល បគបានររួលតត្បស្ចកតី រុកខលំបាក 

រពាត់្របាស់្  ឪពុក  មាត យ  បតី  របពនធ ...។ សូ្មជរមាបថា  បុណ្យបាប  មិនបាត់្បងៀបៅណាបរ  សូ្មបីធ្លល ក់រឹក  

ក៏មិនរោយរបលះ ធ្លល ក់ បៅកន ុងបភល ើងក៏មិនបឆះ វារងចាំឲ្យផលដល់បយើងជាដរាប បុ៉តនត វាមិនទាន់មានឱកាស្លអ  

នឹងឲ្យផលបានបៅប ើយ។ បុណ្យបាប តដលនឹងអាចឲ្យផលបានរសួ្ល រតូ្វអារស័្យ បោយស្មបត្តិ  ៤ ឬ វបិត្តិ  ៤ 

ជាអ្ងគរបកបផេំតដរ  បបើរបកបបោយស្មប ត្តិ  ៤ បុណ្យងាយ  នឹងឲ្យផល  បបើរបកបបោយវបិត្តិ  ៤ 

វញិបុណ្យឲ្យផលពំុសូ្វបានបពញបលញបរ។ 

 
សម្បតត ិ៤ យ៉៉ង 

 ១-គេសិម្បេិេ   ទីក្តនលងលអ 
 ២-ឧបធសិម្បេេ ិ  រូបរាងកាយលអ 
 ៣-កាលសម្បេេ ិ  បពលបវោលអ 
 ៤-បវយាគសម្បេេ ិ  ការរបក្ប  ឬ បធវើការលអ 
 វបិត្តិ  ៤ គបបីរជាបបោយន័យផទុយគ្នន នឹងស្មបត្តិ  ៤ បនះចុះ គឺ គេវិបិេេ.ិ..។ 
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 សុៃតនតបិដក្ ម ឈមឹនិកាយ ឧបរបិណាសក្ ២៨។ 
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ឧទាហរណ៍ 
 គតិវិប្តតិ  ៖ នាយ  ក មានស្តិ្បញ្ញា  តត្បៅបកើត្កន ុងរីកតនលងមិនលអ  បម៉ាល ះ ប ើយ  អ្ត់្បានបៅជា  

អ្នករបាជញអី្ធំដុើបរ រគ្នន់តត្បានលមមៗ។ នាយ ក បានបធវើបុណ្យកុស្លរុក  បរចើន បុ៉តនត បពលតដលរពះពុរធបានរតាស់្ 

អាស្ននកមម  បាននាំនាយ ក បៅកន ុងអ្បាយភូមិ បម៉ាល ះប ើយអ្ត់្មានឱកាស្បានស្បរមចធម៌អ្វី បរ។ 
 ឧប្ំិវិប្តតិ  ៖ នាយ  ក និង  នាយ  ខ មានចំបណ្ះវជិាជ ដូចគ្នន  មានចរយិារបត លគ្នន  បុ៉តនត  នាយ  ក 

មានរាងកាយមំាមួន នាយ ខ មានបរាគ្នពាធិបរចើន  ដល់បពលបគបរជើស្បរើស្ យកមនុស្េបធវើការ បគអ្ត់្យកនាយ 

ក បគមិនយកនាយ  ខ បរ  បរពាះឧបធិ វបិត្តិ  ។ នាង  ក មានចំបណ្ះវជិាជ បរចើន  ជាងនាង  ខ បុ៉តនត  នាង  ខ 

មានរបូរាងររងៀរទាយលអជាងនាង ក ដល់បពលបគបរជើស្បរើស្យកមនុស្េបធវើការតផនកររួលបភញៀវ បគយកនាង  ខ 

បគមិនយកនាង ក បរ បរពាះឧបធិវបិត្តិ។ 

 ោលវិប្តតិ ៖ នាយ ក មិនសូ្វមានចំបណ្ះវជិាជ បុ៉នាម នបរ តត្ជាអ្នកកាល ហានអ្នកត្សូ៊្  ចំតណ្ក នាយ  ខ 

មានចំបណ្ះវជិាជ បរចើន  តត្ជាមនុស្េមិនហ៊ានត្សូ៊្  បពលបនាះជាបពលរសុ្ក  បរស្បកើត្ស្្ងាគ ម  

បគរតូ្វការយកមនុស្េបធវើការ  បគស្បរមចយក នាយ  ក បរពាះបពលបនាះបគរតូ្វការតត្មនុស្េកាល ហាន។  

ឯអ្នកបចះដឹងបរចើនប ើយមិនកាល ហាន ក៏ខកខានបៅ បរពាះកាលបវោមិនអំ្បណាយ។ 

 ប្ភយ៉គ វិប្តតិ ៖ នាយ ក មានស្តិ្បញ្ញា  និងចំបណ្ះវជិាជ បរចើន  តត្បគមិនបានយក  បៅបរបើការកន ុង  

ផលវូសុ្ចរតិ្បរ បគបធវើតត្បរឿងខុស្ចាប់បរឿងរុចចរតិ្  បម៉ាល ះប ើយក៏ធ្លល ក់ខល ួន  មានបទាស្ជាប់គុកជាប់រចវាឿ ក់  

ខានបានររួលរបបយាជន៍ពីចំបណ្ះវជិាជ បៅ បរពាះ បបយាគវបិត្តិ។ 
 

កម្មជារបស់បុគ្គលម្នា ក់  ៗឬ ? 

 

 កមម  ឬ អំ្បពើតដលបុគគលណាមួយ បានបធវើប ើយ  ជាបរឿងរបស់្បុគគលបនាះមាន ក់ៗ  កមម ស្េបកាមាិ  

កមមជារបស់្ខលួន...។ នរណាបធវើតរស្ នរបនាះបានរសូ្វ នរណាររួលទាន នរបនាះបានតឆអត្  នរណាបរៀន នរបនាះបចះ 

នរណាបធវើទាន  រកាសី្ល  នរបនាះ បៅស្មថ នសួ្គ៌  នរណាស្បរមចរពះនិពាវ ន  នរបនាះផតុ្រុកខ ... 

មិនតមនបតី បធវើបុណ្យបានផលដល់របពនធផងបរ ឧទា រណ៍្ មឃមាណ្ព បានបធវើផលូវ បធវើស្មោសំ្ណាក់ និងរបពនធ ៣ 

នាក់បរៀត្ គឺ នាងសុ្ធមាម  សុ្ននាទ  សុ្ចិតាត  បានរមួចំតណ្កបធវើកិចចការបុណ្យកុស្លតដរ  លុះស្មល ប់បៅ  បានបៅ  

បកើត្កន ុងស្មថ នតាវតិ្ងេបរៀងៗខលួន។ ចំតណ្កឯរបពនធមួយបរៀត្គឺនាងសុ្ជាតា មិនបានរមួបធវើបុណ្យកុស្ល អ្វី បរ  

បោយគិត្ថា  បតី ខល ួ នបធវើប ើយ  ខលនួជារបពនធមុខជាបានផល  បុណ្យតដរ  បម៉ាល ះប ើយគិត្ពីតុ្បតត្ងខលួន  

ឲ្យបតី រស្ឡាញ់ជាងបគ លុះស្មល ប់បៅ រស្មប់តត្បៅ បកើត្ជាស្ត្វកុក...។  
សរឿងក្មមផលសេះ រពះទ្េពលេម្មតងទ្ុក្ថា ៖ 

អេេនាវ កេ ំបាប ំ  អេេនា សង្គលិិស្សេ ិ
អេេនា អកេ ំបាប ំ  អេេនាវ វសិុជ្្ឈេ ិ
សុទធ ិអសុទធ ិបចចេេ ំ  នាវញោ អញ្ញ ំវវិសាធវយ។ 

អនក្ណាបធវើបាប   អនក្បនាះបៅេមង  
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អនក្ណាមិនបធវើបាប   អនក្បនាះបរសុិទធ  
បសច្ក្តីបរសុិទធច្បំោះខ្លួនមាន ក់្ៗ  អនក្ដត្ទ  
មិនអាច្ រមះអនក្ដត្ទពីខ្លួនឲ្យបរសុិទធបានបទ7។ 

  
ពាក្យថា  ក្ម្មជារបស់បុគ្គលម្នាក់្ៗ  ម្ននន័យជា  ២  គឺ្ ៖ 

 ១-បុគគលណាបធវើអំ្បពើអា រកក់  ចិត្តរបស់្បុគគលបនាះបៅ មង  បុគគលណាបធវើអំ្បពើលអ  

ចិត្តរបស់្បុគគលបនាះបរិ សុ្រធ ។ អ្នកដទរ  មិនអាចបធវើចិត្តទនបុគគលបនាះឲ្យបៅ មងឬបរសុិ្រធ  បានបរ  

តត្បគអាចបធវើបរឿងខាងបរតបមម ឲ្យបៅជាស្ លអឲ្យបៅជាអារកក់បាន។  

 ២-ផលទនបាបបុណ្យ  ពិត្របាកដរតូ្វបានបៅអ្នកបធវើ  អ្នកឯបរៀត្បានររួលរតឹ្ មតត្  

ចំតណ្កឬចំហាយបាបឬបុណ្យតត្បុ៉បណាណ ះ។ ចំហាយទនបាបឬបុណ្យបនះ ក៏មិនតមនជា បរឿងអី្រស្មលបុ៉នាម នបរ 

បយើងរតូ្វតត្សិ្កា។ 

 ឧទា រណ៍្  ឪពុកមាត យបធវើលអ  បគរាប់អានត្ដល់កូន  ឪពុកមាត យបធវើអារកក់  បគអាច  

បធវើបាបកូនជើនួស្បរពាះការឲ្យផលរបបៀបបនះ ក៏អាចញុាំង ឪពុកមាត យឲ្យបកើត្រុកខមិនបស្ម ើ  បរ ។ សុ្មងគលបស្ដឋី  

និយាយពាកយស្មតី មិនលអតត្មួយម៉ាត់្  បចារវា ... លួចកាប់បជើងបគ្ន  របស់្គ្នត់្  រ ូត្ដល់បៅដុត្គនធកុដិ  

តដលគ្នត់្បានស្មងថាវ យរពះពុរធកស្េបបរៀត្  បគ្នវាអ្ត់្ដឹងអី្បរ  គនធកុដិវាឥត្មានវញិ្ញា ណ្បរ  

តត្ក៏រតូ្វបានររួលផលតដរ  បនះជាការឲ្យ  ផលជើនួស្  ឬជាការជសួ្ជុល  ជាផលទនកមម មួយតបប  

តដលបយើងរតូ្វតត្សិ្កា។ បុ៉ល ពត្ របល័យពូជស្មស្ន៍ ឯង បោយស្មរកមមរបស់្វា  ជនបរបរស្ស្អប់បខព ើម  

ដល់តខមរឯបរៀត្ផង តដរ ឬឧបមាថា បបើនាយករដឋម្នតីតខមរណាមាន ក់  កាត់្រឹកដីឲ្យបរបរស្  តខមរឯបរៀត្ក៏រតូ្វ  

ររួលរុកខបវរនា  បោយស្មរអំ្បពើបនាះផងតដរ។  ដូចបនះបដើមបីឲ្យយល់ចាស់្បរឿងកមមបនះ  តថមបរៀត្  

បយើងគួរតចកករមិត្កមមបផេងៗ ដូចត្បៅបនះ ៖ 

   ១-កម្មរប្បស់បុ្បគគល 

   ២-កម្មរប្បស់្គួសារ 

   ៣-កម្មរប្បស់ពួកគណៈ ឬសងគម្ 

   ៤-កម្មរប្បស់ជាតិ 

   ៥-កម្មរប្បស់ពិភពនោក 

 កមម របស់្បុគគល  គឺថា  បុគគលណារក  បុគគលបនាះបាន  បុគគលណាបរៀន  បុគគលបនាះ  បចះ ... បុ៉តនត  

បបើកមមបនាះមានករមិត្ដល់រគួស្មរផង បុគគលអ្នកបរៀនបចះបនាះ  អាចយក  ចំបណ្ះ តដលខលនួបចះ  បៅបរបើជា  

របបយាជន៍ដល់រគួស្មរបានផង  បបើកមមបនាះមានករមិត្ដល់  ពួកគណ្ៈ  ឬស្ងគម  អាចបានជារបបយាជន៍  

ដល់ពួកគណ្ៈឬដល់ស្ងគមផង បបើកមមបនាះមាន ករមិត្ដល់ថាន ក់ជាតិ្  អាចបៅជារបបយាជន៍  ដល់ជាតិ្បានផង  

បបើកមមបនាះមានករមិត្ដល់ ពិភពបោក អាចបៅជារបបយាជន៍ ដល់ពិភពបោកផងបរៀត្។ កមម របស់្បុគគលអាច  
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តំ្ណាងឲ្យបុគគលផង  ឲ្យរគួស្មរផង  ឲ្យពួកគណ្ៈ  ឬឲ្យស្ងគមផង  ឲ្យរបបរស្ជាតិ្  មាតុ្ភូមិផង  

រ ូត្ដល់ជាតំ្ណាងឲ្យពិភពបោកផងតដរ បរស្ចប ើយតត្រំ ំ និងករមិត្ ទនកមមបនាះៗ ។  

ម៉ាងបរៀត្  ស្មូ កមម  កមម រមួ  គឺបធវើរមួគ្នន  ឧទា រណ៍្  ឈមញួរុចចរតិ្  យករបាក់បៅសូ្កប៉ាន់  

ម្នតី ពុករលួយៗ  ររួលយករបាក់សំ្ណូ្កបនាះជារបបយាជន៍ផ្កទ ល់  ខលួន ... ពួកតំ្ណាងរា្ស្ត  ដឹងថា  

ម្នតីរោឋ ភិបាលពុករលួយតត្មិនស្មកសួ្របដញបោលរក  ខុស្រតូ្វតាមផលវូចាប់  សុ្ខចិត្តកបត់្មុខងាររបស់្ខលួន  

រពះរាជា  ជារពះបិតារបស់្រា្ស្ត  មិនបោះរស្មយ  មិនបានបំបពញរពះរាជករណី្យកិចចឲ្យបានរតឹ្ មរតូ្វ  

បដើមបីជយួរា្ស្ត  ឯរា្ស្តបរៀត្បស្មត្  ក៏មិនត្វាឿ  មិនហ៊ានបធវើបាតុ្កមម  ឬពួនស្មងំយកសុ្ខបោយគំនិត្ខុស្  

អ្នកទាងំអ្ស់្បនាះ បមម ះថាបធវើស្មូ កមម  កមម រមួ ។ ប តុ្បនះ រតូ្វតត្ររួលផលកមមទាំង អ្ស់្គ្នន  ធងន់ឬរស្មល  

តាមករមិត្ទនការចូលរមួនឹងរបតកកថាខលួនមិនខុស្មិនបានបរ  បរពាះការមិនបា នបធវើបនាះប ើយ  បគចាត់្រុក  

ជាការបធវើខុស្មួយតបបតដរ បោយមិនបានបធវើឲ្យរតឹ្ម រតូ្វតាមនារីរបស់្ខលួន។ ដូចបនះ បុគគលមាន ក់ៗ  រតូ្វគិត្ថា  

អ្ញបានបធវើអ្វី ប ើយ អ្ញមិនទាន់បានបធវើអ្វី  អ្ញបានបធវើខុស្ ឬរតូ្វ កមមបនាះឲ្យជាផល វបិាកដល់អាតាម អ្ញតត្  

មាន ក់ឯង ឬដល់រគួស្មរ ដល់ពួកគណ្ៈ ដល់ស្ងគម ដល់របបរស្ជាតិ្ ឬដល់ពិភពបោក  ផងតដរ  មុននឹងបធវើអ្វី ៗ  

រតូ្វគិត្ពិចារណាឲ្យម៉ត់្ចត់្សិ្នសឹ្មបធវើ  បរើបជាការរបទព។ 

 

វធិីលាងបាប 

 កន ុងស្មស្នារពា មណ៍្ បគមានវធីិោងបាប  បោយចុះបៅមុជរឹកកន ុងរបនលគងាគ  បគបជឿថារបនលគងាគ  

ជារបនលស្កតិ សិ្រធិ  បបើនរណាបានមុជរឹកបនាត់្បាបកន ុងរបនលគងាគ  បាប  របស់្អ្នកបនាះ  នឹងរជះអ្ស់្រលីង។  

ស្មស្នាឯបរៀត្ខលះ បគមានវធីិោងបាប បោយរគ្នន់ តត្ស្មរភាពរបាប់កំ ុស្តដលខលនួបានបធវើកនលងមកប ើយ  

រពះជាមាច ស់្បោកនឹងជួយឲ្យ រជះបាបបាន។ បាបជាកិបលស្បរគឿងបៅ មងទនចិត្ត  ចិត្តជានាមធម៌អ្ត់្របូរាង  

ទាងំកិបលស្ទាងំចិត្ត  សុ្រធតត្អ្ត់្របូរាងដូចគ្នន  បគយករឹកតដលជា របូធម៌បៅោងជរមះ  

កិបលស្និងចិត្តតដលជានាមធម៌ ដូចជាពិបាកយល់។ រពះរស្ពលស្តមតងថា  បបើរឹកអាច  ោងបាបបានតមន  

ស្ត្វរឹកដូចជារតី្អ្បណ្ត ើកជាបដើម  វានឹងរជះបាបជាងមនុស្េ  ប ើយមាន  ឱកាស្បៅបកើត្រីកតនលងលអៗ  

កន ុងស្មថ នសួ្គ៌មុនមនុស្េបយើងអ្ស់្ប ើយ។  វធីិស្មរភាព របាប់  កំ ុស្តដលខលនួបានបធវើកនលងមកប ើ យ 

ជាការលអម៉ាងតដរ  បុ៉តនត  បបើរគ្នន់តត្ស្មរភាព  ប ើយ  មិនតកតរបការបដិបត្តិឲ្យលអផងបរ  

វាអ្ត់្មានន័យអ្វីស្រមាប់ការោងបាបបនាះតដរបរ។ 

 រពះពុរធស្មស្នា  មិនមានវធីិោងបាបដូចស្មស្នាអ្ស់្បនាះបរ  បុ៉តនតមានវធីិបដិបត្តិ  ធម៌  

បដិបត្តិធម៌ឲ្យលអឲ្យបរចើនប ើងៗបាបកាន់តត្តិ្ចបៅៗ  ថយបៅៗ  ដូចជាអំ្បិ ល ១ ដុើ កន ុង  ភាជនៈធំ  ១ 

បបើបគចាក់រឹកស្មបតថមកាន់តត្បរចើនប ើងៗ ជាតិ្អំ្បិលកាន់តត្ស្មបបៅៗ អ្ត់្ មានន័យអ្វី បរៀត្បរ។ បស្ចកតី បនះ 

មានបៅកន ុងបោណ្កសូ្រត្ សុ្ត្តនតបិដក អ្ងគតុ្តរនិកាយ តិ្កនិបាត្ ៤១/៣៦៨។ បរឿងកមម  ១២ យ៉ាង បបើបគសិ្កា  

ពិចារណាឲ្យម៉ត់្ចត់្  បគនឹងបឃើញ ថា កមមបចះជយួគ្នន  បចះបបៀត្បបៀនគ្នន  បចះកាត់្ផ្កត ច់គ្នន  បនះជាវធីិរោំយបាប 

ឬោងបាប ម៉ាងតដរ។ កន ុងគមពី រ សុ្ត្តនតបិដក  សំ្យុត្តនិកាយ  មហាវារវគគ  ៣៧/១៣១ រពះពុរធអ្ងគស្តមតង  ថា 

“មាន លភិកខ ុទាងំឡាយ កអមតដលបគផ្កា ប់ចុះ រតមងខាជ ក់បចាលនូវរឹក  មិនរសូ្បចូលមកវញិប ើយ  យ៉ាងណាមិញ  

មាន លភិកខ ុទាំងឡាយ  កាលបបើចំបរើននូវមគគ  របកបបោយអ្ងគ  ៨ ដ៏របបស្ើរ  បធវើឲ្យបរចើនប ើងៗ  

នូវមគគរបកបបោយអ្ងគ ៨ ដ៏របបស្ើរ រតមងខាជ ក់បចាលនូវអ្កុស្លធម៌  ដ៏ោមក បចញមិនរសូ្បចូលវញិប ើយ 
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ក៏យ៉ាងបនាះតដរ។ បនះជាវធីិោងបាបតដរ។ កន ុងគមពី រសុ្ត្តនតបិដក អ្ងគតុ្រនិកាយ តិ្កនិបាត្ អ្បាយកវគគ  ៤១/៤២៦ 

រពះពុរធស្តមតងថា អ្នករបាជញទាងំឡាយបពាល ចំបពាះនូវបុគគលអ្នកស្មអ ត្កាយ  ស្មអ ត្វាចា  ស្មអ ត្ចិត្ត  មិនអាស្វៈ  

ជាអ្នកស្មអ ត្ បរបូិណ៌្បោយការ ស្មអ ត្ ថាជាបុគគលមានបាបោងជរមះប ើយ។ កន ុងគមពី រសុ្ត្តនតបិដក ខុរទកនិកាយ 

ខុរទកបាឋរិ ៥២/៥៨ រពះពុរធអ្ងគស្តមតងថា បុគគលណា លះបចាលនូវបាបកមមតដលខលនួបធវើប ើយ  បោយកុស្ល  

បុគគលបនាះ រតមងញំុាងបោកបនះឲ្យភលឺស្មវ ង ដូចជារពះចនទបចញផតុ្ពីពពក។  

ប តុ្បនះ ពួកពុរធបរស័ិ្ររតូ្វយកបៅបដិបត្តិឲ្យបានលអរបទពដូចត្បៅបនះ៖  

១-កុ្បំធវើបាប កុ្សំនសបំាប ។ 
២-បាបចាស់តដលបធវើបេើយកុ្រំពបងើយក្បនតើយរៃូវោងបច្ញ បោយការខ្បំធវើបសច្ក្តីលអ  

ឲ្យបរច្ើនប ើងៗ ។ 
៣-កុ្តំសវងរក្ កុ្បំធវើពិធីក្មមោងបាបបផសងៗបទៀៃ  បរៅពុទធសាសនា បរោះមិនតមនរគ្មន់ 

តៃមិនបានការបទ វានាឲំ្យខូ្ច្ខាៃផលរបបយា ន៍  ខូ្ច្ខាៃបពលបវោ ខូ្ច្ទាងំគ្និំៃ បក្ើៃជាទិដឋិ 
ខុ្ស (មិចាឆ ទិដឋិ) តងមបទៀៃ។ 

កន ុងពុរធស្មស្នា  មិនមានវធីិោង បាបដូចស្មស្នាបគ  បុ៉តនតមានវធីិបដិបត្តិយ៉ាងស្កតិសិ្រធិ  

ដូចបានជរមាបមកប ើយ ។  

 
លទះិអនយតិ រ ថិយ ៍

 លរធិអ្នយតិ្រថយ៍ិ គឺលរធិស្មស្នាដទរ បរតពីពុរធស្មស្នា។ លរធិអ្នយតិ្រិថយ៍បគមានជើបនឿ ៣ យ៉ាងដូចត្បៅបនះ 

៖ 

 ១-បុបពវក្ៃបេៃុ បុរសបុគ្គល ទទួលបសច្ក្តីសុខ្ក្តី បសច្ក្តីទុក្ខក្តី មិនសុខ្ មិនទុក្ខក្តី  ទាងំ  
អស់បនាះ បរោះបេៃុតៃអបំពើតដលបគ្បានបធវើបេើយក្នុងកាលមុន ។ 
 ២-ឥសសរនិមាម នបេៃុ បុរសបុគ្គល ទទួលបសច្ក្តីសុខ្ក្តី បសច្ក្តីទុក្ខក្តី  មិនសុខ្មិនទុក្ខក្តី  
ទាងំអស់បនាះ បរោះបេៃុតៃបទវតាដ៏ជាធំបណាត លឲ្យ  ។ 
 ៣-អបេៃុអបបច្ចយា បុរសបុគ្គល ទទួលបសច្ក្តីសុខ្ក្តី បសច្ក្តី ទុក្ខក្តី  មិនសុខ្មិនទុក្ក្តី  
ទាងំអស់បនាះ បរោះមិនមានបេៃុ មិនមានបច្ច័យ ។ 
 លរធិរី  ១ បុបពវកត្ប តុ្ ... បជឿបៅបលើកមមចាស់្  ។ លរធិបនះ  បបើបគបមើលបស្ើៗ  រស្បដៀងគ្នន  

និងពុរធស្មស្នាតដរ បរពាះពុរធស្មស្នាមាន បុបពវកត្បុញ្ាតា  ការបានបធវើបុណ្យរុកកាលពីជាតិ្  មុន ... ។ បុ៉តនត  

បបើបគពិនិត្យ ឲ្យសីុ្ជបរៅបឃើញខុស្គ្នន រស្ ះ  បរពាះលរធិអ្នយតិ្រថយ៍ិ  របកាន់មំាថា  អ្វីៗ  ទាងំអ្ស់្បនាះ  

សុ្រធតត្បកើត្មកពីផលទនកមមចាស់្  កមមចាស់្កំណ្ត់្រុកបរស្ចប ើយ  មិនអាច  តកបាន  ជាពួកអ្កិរយិវារ  

បធវើឲ្យមនុស្េអ្ស់្ឆនទះ និងវរិយិៈជាបដើម បមាល ះប ើយគ្នម នចំណ្ងៀ គ្នម ន ការរបឹងតរបងកស្មង ឬបរើបរមះអ្វីទាំងអ្ស់្ 

                                                                 

សុៃតនតបិដក្ អងគុៃរនិកាយ ៃិក្និបាៃ ៤១/១៧៩ ។ 
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។ ឯពុរធស្មស្នា មានបរឿងកមមចាស់្តដរ តត្មិនរបកាន់ មំាថា អ្វីៗ ទាងំអ្ស់្បនាះ សុ្រធតត្ជាផលទនកមមចាស់្បរ  

កមមចាស់្មិនអាចកំណ្ត់្រុកទាងំរសុ្ង  បោយមិនឲ្យមានការតកតរបអ្វីបានបស្មះបរ  ។ 

ពាកយបរបៀនរបបៅរបស់្រពះអ្ងគជាកិរយិវារ  ដឹកនាំ  ឲ្យមានឆនទះ  វរិយិៈ  ខំតកលំអ្  កស្មងខលួន  

របំោះខលួនបោយខលនួឯង ។ រពះអ្ងគស្តមតងថា សុ្ខ  រុកខ  មិនតមនសុ្រធតត្ជាផលទនកមមចាស់្ទាងំអ្ស់្បនាះបរ  

ឧទា រណ៍្  បពលណាបគខំរបឹងតរបង បរបើ  កមាល ំង ួស្  បពលបនាះ  បគមានរុកខបវរនាខាល ំង  

បពលណាបគឈប់របឹងតរបង  បពលបនាះរុកខបវរនា  ក៏រលត់្  ។ បពលណាបគជាប់ចិត្តនិង្ស្តីមាន ក់  

ប ើយ្ស្តីបនាះបៅទាក់រងនឹងបុរស្ដទរ បពលបនាះ  បគបកើត្រុកខ  បពលណាបគឈប់ជាប់ចិត្តនឹងបុរស្ដទរ  

បពលបនាះបគក៏មិនបកើត្រុកខតដរ  ។ ម៉ាងបរៀត្  កន ុងបពលតដលសុ្ភមាណ្ពរួលសួ្រថា  

អ្វីជាប តុ្ បចច័យបធវើឲ្យបុគគលខលះមានអាយុតវង  បុគគលខលះមានអាយុខលី  ។ បនះជាបរឿងរបស់្កមមចាស់្  ។ 

ដល់មកបរឿងកមមថមី រពះអ្ងគស្តមតងថា ប តុ្តដលនាឲំ្យអាយុខលីមាន ៥ យ៉ាងគឺ៖  

 ១-មិនបច្ះបធវើខ្លួនឲ្យសបាយ  
 ២-មិនសាគ ល់របមាណក្នុងការសបាយ 
 ៣-បរបិោគ្បោ នាោរតសលងដល់សុខ្ោព 
 ៤-រតាច់្ច្រមិនសាគ ល់កាលៈបទសៈ 
 ៥-មិនរបរពឹៃតរពេមចារយ គឺ្បសពកាមគុ្ណេួសរបមាណ  ។ 
 បបើរបរពឹត្តផទុយពីបនះ  នឹងបៅជាប តុ្តដលនាឲំ្យមានអាយុតវង  ។ បបើ កមមចាស់្កំណ្ត់្រុក  

បរស្ចប ើយចាំបាច់មានកមមថមីបនះបធវើអ្វី បរៀត្  ? 

 លរធិរី  ២ ឥស្េរនិមាម នប តុ្ ... អ្វីៗ  ទាងំអ្ស់្សុ្រធតត្បរវតាដ៏ជាធំបណាត លឲ្យ  ។ លរធិបនះ  

ពឹងតផអកបលើវត្ថ ុខាងបរតបលើរពះជាមាច ស់្  បដិបស្ធស្មត្ថភាពរបស់្មនុស្េ  ។ បញ្ញា ស្មម រតី្បស្ចកតី  

ពាយាមជាបដើមរតូ្វគ្នំងអ្ស់្ បរពាះបរវតាដ៏ជាធំ បោកស្បរមចឲ្យទាងំអ្ស់្ប ើយ ។ 

 លរធិរី ៣ អ្ប តុ្អ្បបចចយា... អ្វីៗ ទាងំអ្ស់្មិនមានប តុ្ មិនមានបចច័យ ។ លរធិបនះ គ្នម នអ្វីជាបគ្នលបរ 

សុ្ខក៏សុ្ខឯង មានក៏មានឯង រកក៏រកឯង សុ្រធតត្ជាបរឿងទចដនយទាំងអ្ស់្ មិនចាំបាច់ខំមិនចាំបាច់របឹងតរបងបរ  

បដកចាំយកតត្មតង ។ 

 លរធិទាំង  ៣ បនះ  រពះស្មាម ស្មព ុរធ  ចាត់្រុកជាលរធិខុស្  មិននាមំកនូវ បស្ចកតី សុ្ខ  ចំបរើនដល់ជាតិ្  

និងស្មស្នា ឬដល់បុគគលណាបរ អ្នកណាបដិបត្តិតាម អ្នកបនាះ បមម ះថាជា មនុស្េបរតពុរធស្មស្នា ។ 

ស្ពវទថងបនះ បៅរបបរស្តខមរបយើងមានអ្នកកាន់ពុរធស្មស្នាមួយចំនួនកំពុងធ្លល ក់ខល ួនចូល កន ុងលរធិអ្នយតិ្រថយ៍ិ 

បគនិយាយតត្ពីកមមចាស់្  ពីឧបនិស្េ័យ  ពីប តុ្បចច័យ  បគអ្ត់្គិត្បរឿងកមមថមី  អ្ត់្គិត្បរឿងអ្ប់រអីំ្បរ  ។ 

បបើបឃើញបកមងបធវើអំ្បពើបាបដូចជាចាប់ចរងិត្បញ្ជល់គ្នន  បគថាកំុហាមឃ្លត់្ បកមង បរពាះជាកមមរបស់្ស្ត្វចរងិត្បរ ។ 

បបើបឃើញកូនបធវើខុស្កំុស្តីបបនាទ ស្វា បរស្ចតត្ឧបនិស្េ័យ  របស់្វាចុះ  ។ បបើបរឿងយាយ  រតូ្ វវាយបជរបៅ  

និយាយថា  បបើកំុតត្វាយ  កំុតត្បជរវារសួ្លបស្មះ  បគនិយាយថា  វាមិនអាចវាយ  កំុបជរអី្ចឹងបានបរ  

បរពាះប តុ្បចច័យរតូ្វតត្អី្ចឹង ។ បបើបដិបស្ធ កមមថមី បដិបស្ធការអ្ប់រំ  រកសួ្ងអ្ប់រជំាតិ្ដូចជាអ្ស់្កិចចការ  

គបរមាងការរបស់្រោឋ ភិបាល  នឹង កស្មងអ្ភិវឌឍន៍របជាជន  ឬយុវជន  ក៏បធវើបៅមិនបានកា រ 

បរពាះកមមចាស់្បគកំណ្ត់្អ្ស់្ប ើយ ឧបនិស្េយ័បគមានបរៀងៗខលនួប ើយ រពះពុរធក៏មិនចាំបាច់បរបៀនរបបៅបគតដរ 
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ពាកយថា កំុបស្ពគប់ និងមនុស្េពាល ចូរបស្ពគប់បណ្ឌ ិ ត្ ពាកយថា ចូរលះបងៀអ្កុស្ល ចូរចំបរើននូវកុស្លជាបដើម 

អ្ត់្មានន័យត្បៅបរៀត្បរ អាចលប់បចាលបានប ើយបមើលបៅ ? 

របបរស្ជតិ្ខាង បស្ៀម យួន ជាបដើម បគកំពុងតត្កស្មងរបបរស្ជាតិ្ កំពុងតត្អ្ប់រំ របជាជនបគឲ្យចំបរើន 

បជឿនបលឿនត្បៅបរៀត្ កំពុងតត្រកផាលក់អី្វាឿ ន់តថមបរៀត្  បគបឃើញតខមរ បយើងមួយចំនួន បដិបត្តិធម៌ងងិត្ងងុល 

របបៀប នឹង រ ូត្ដល់តខមរបយើងរិញបតនលបគយកមកសីុ្ ប ើយ បគបស្ើចផង  បគញញឹមផង  បរពាះបកាត ងរបស់្  

បគកាន់តត្រតូ្វខយល់ប ើយ...។ 

សូ្មអ្នកដឹកនាំជា តិ្ស្មស្នាបយើង  បមតាត ជយួពិនិត្យបមើលធម៌អាថេ  និងជយួផេពវផាយ ធម៌  

អាថេឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វផង របយ័ត្នងាប់អ្ត់្អំ្បិលរបឡាក់ ។ 

 
និយ៉ម្ ៥ 

ការរបរពឹត្តបៅ ការកំណ្ត់្ ចាប់ រកឹត្យរកមរបស់្ធមមជាតិ្ បៅថា  និយាម មាន ៥ យ៉ាងគឺ ៖ 

១-ឧេនុយិាម  ច្ាប់របស់រដូវ  មានបៅត  មានរៃជាក់្  ខ្យល់  បភលៀ ង ... 
បធវើឲ្យមានការតរបរសួល  បផសងៗ  បពលបៅត បធវើឲ្យមានបច្ញបញើស  បពលរៃជាក់្ខាល ងំ  
បធវើឲ្យទឹក្ក្ក្ជាបដើម  បនះបៅថា ឧៃុនិយាម ។ 

២-ពជី្នយិាម ច្ាប់របស់ពូ ពនធុ ៍ ពូ កុ្ោបបដើមវាមានបនាល  ពូ ច្ប៉ំាបដើមវាមានរលីង 
ពូ រពីងតផលវាបលម  ពូ អបំៅបដើមវាតផអម... ពូ មនុសស ពូ សៃវមានរបបភទតបលក្ៗបផសងៗគ្មន  បនះជា 
ពី និយាម ។ 

៣-ចេិេនយិាម ច្ាប់របស់ចិ្ៃត ចិ្ៃតបក្ើៃប ើងទទួលអារមមណ៍  បៃើមានច្ាប់យ៉ាងបម៉ច្  
គឺ្មានអារមមណ៍មក្ប៉ះបធវើឲ្យបក្ើៃជាភវងគច្លនៈ ភវងគបរបិច្ឆទៈ ។ល។ រេូៃដល់ទទួលដឹងបសាយ 
អារមមណ៍បេើយ ក៏្ធ្លល ក់្ចុ្ះកាន់ភវងគវញិ ។ ចិ្ៃតដួងបនះបក្ើៃប ើង បៃើមានបច្ៃសិក្អវីបក្ើៃជាមួយ 
ខ្លះ? បច្ៃសិក្ដួងបនះបក្ើៃបេើយ បៃើមានបច្ៃសិក្ណា អាច្បក្ើៃជាមួយគ្មន បាន ? បច្ៃសិក្ណា 
បក្ើៃមិនបាន ដូច្បនះជាបដើម បៅថា ចិ្ៃតនិយាម ។ 

៤-កមមនយិាម ច្ាប់របស់ក្មមគឺ្ក្ណំៃ់តាមបេៃុផល បបើមានបេៃុ រៃូវតៃមានផល  
ក្មមជាបេៃុ រៃូវតៃមានវបិាក្គឺ្ផល ដូច្បនះអបំពើលអ ឬអបំពើអារក្ក់្  តៃងតៃមានផលជាដរាប  
ការបានទទួលលអ មិនតមនបរោះបុគ្គលណា ឬរពះជា មាច ស់ណាឲ្យរង្ខវ ន់បទ  ឯការទទួលផល  
អារក្ក់្  ក៏្មិនតមនបរោះបុគ្គលណាឬបរោះអាទិបទពោក់្បទាសតដរ  បនះជាច្ាប់របស់ក្មម  
ក្មមនិយាម ។ 

៥-ធមមនយិាម  ច្ាប់របស់ធមមជាៃិ  គឺ្អវីៗតដលផសគំ្មន បក្ើៃប ើងបេើយ  
មិនអាច្មានសោព បៅដតដលបាន  រៃូវតៃតរបរបួ ល និងមានការរលៃ់សាបសូនយបៅវញិ  
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ក្នុងទីបផុំៃជាមិនខាន រគ្មន់តៃយូរឬឆ្នប់បៅតាមបេៃុបច្ច័យ គឺ្បរគ្ឿងផស។ំ  មនុសសជាសង្ខខ រ  
គឺ្របស់ផស  ំដូច្បនះរៃូវតៃ មានចាស់ ឈឺ សាល ប់ តដលបគ្និយាយោសាធម៌ថា អនិច្ចំ  ទុក្ខំ  អនតាត  
បនះជាធមមនិយាម ។  

និយាមទាំង៥បនះ  ជាចាប់ធមមជាតិ្  របរពឹត្តបៅ តាមចាប់របស់្ខលួន  អ្ត្មានបៅបរកាម  អំ្ណាច  

ឬឥរធិពលរបស់្បុគគលណាបរ  ។ បរឿងកមម  ជានិយាមមួយកន ុងចំបណាមនិយាមទាំង ៥តត្  បុ៉បណាណ ះ។  

សូ្មស្បងាត្បមើល  ឧទា រណ៍្  ត្បៅបនះ  នាយ  ក តបកបញើស្  បត្ើមានពីប តុ្អ្វី  ? បបើមកពីអាកាស្បតត  

បនះជាឧតុ្និយាម បបើមកពីបធវើខុស្ប ើយភ័យខលួន បនះជាកមម និយាម។ នាង ខ បចញរឹកតភនក បត្ើមានមកពីប តុ្អ្វី  ? 

បបើមកពីអ្របពក  បនះជាចិត្តនិយាម  បបើមកពីតផេងចូល  តភនក  បនះជាឧតុ្និយាម  ។ ប តុ្បនះ  

បយើងមិនរតូ្វបយាលអ្វី ៗទាងំអ្ស់្ឲ្យបៅជាបរឿងរបស់្កមមបនាះ បរ រតូ្វតត្សិ្កា  និងពិចារណាឲ្យម៉ត់្ចត់្សិ្ន  

សឹ្មស្បរមចបរើបរុកជាការរតឹ្មរតូ្វ ។ 

រពះពុរធស្តមតងថា អ្នកណាបជឿថា បរាគ្នពាធិទាងំអ្ស់្សុ្រធតត្បកើត្មកពីកមម  ជើបនឿតបប បនះជាជើបនឿខុស្ 

បរពាះថាបរាគ្នពាធិខលះ  បកើត្មកពីមិនបចះតថរកាខលនួក៏មាន  បរាគ្នពាធិខលះ បកើត្មកពីរដូវក៏មាន បរាគ្នពាធិខលះ  

បកើត្មកពីរបមាត់្ បស្លស្ម៍បណាត លក៏មាន  បរាគ្នពាធិខលះ បកើត្មកពីកមម ក៏មាន -ល- ។ ដូចបនះ អ្នកណាបៅតត្បជឿថា 

អ្វី ៗទាំងអ្ស់្សុ្រធតត្ជាផលទនកមម  អ្នកបនាះ បមម ះថាជាមនុស្េបរតពុរធស្មស្នា ។ 

 

ទសសនគតិច្ំភោះកម្ម 

 ស្មស្នារពា មណ៍្  មានបរឿងកមមតដរ  តត្កមម របស់្បគគ្នំររការតបងតចកមនុស្េឲ្យមាន  វណ្ណ ៈ  

បគបៅមានអ្តាត  ។ ស្មស្នាបជន (និរគនថ ) ក៏មានកមមតដរ  តត្កមម របស់្តគងាកមកខំរលំត់្កមមចាស់្ បោយ  

បំបពញត្បៈ ប ើយមិនមានការកស្មងកមមថមីអ្វី បរៀត្បរ  ។ 

 ចំតណ្កកមមកន ុងពុរធស្មស្នារបស់្បយើង  មិនដូចកមម របស់្ពួកអ្នកអ្ស់្បនាះបរ  មិនមានការ  

តបងតចកមនុស្េវណ្ណ ៈថាន ក់ជាន់បរ  មិនមានអ្តាត បរ  ជាអ្នតាត ។  បដើមបីនិងបនថយ  ឬរលំត់្ផលទន  កមមចាស់្  

មិនបរបើវធីិបំបពញត្បៈបរ  តត្រតូ្វជរមុញឲ្យខំកស្មងកមមថមីៗ  ឲ្យបរចើនប ើងៗ  តថមបរៀត្។  ប តុ្បនះ  

អ្នកកាន់ពុរធស្មស្នា រតូ្វសិ្កាបរឿងកមម  រតូ្វបដិបត្តិឲ្យរតូ្វតាមចាប់របស់្កមមតដល  រពះពុរធស្តមតងរុក  

រតូ្វមានរស្េនគតិ្ចំបពាះកមមឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វ  ។ កន ុងរីបនះនឹងនិយាមចំបពាះ  រស្េនគតិ្  គឺ 

ដើបណ្ើរទនការយល់បឃើញ បត្ើការយល់បឃើញរបស់្ពុរធស្មស្និកជនបយើង ចំបពាះ កមមបានរតឹ្មរតូ្វប ើយឬបៅ ? 

ខញុំយល់បឃើញថា ពុរធស្មស្និកជនបយើង បៅមានរស្េនគតិ្ បលអ ៀងបឃល ៀងឃ្លល ត្បរចើនបៅប ើយ ។ 

 រស្េនគតិ្ មាន ២ យ៉ាងគឺ ៖ ១-រស្េនគតិ្ចំបពាះខលួនឯង ២-រស្េនគតិ្ចំបពាះអ្នកដទរ  ។ រស្េនគតិ្  

ចំបពាះខលនួឯង ឧទា រណ៍្ បយើងបកើត្មកកន ុងរត្កូលរកីរក  ឬបកើត្មកពិកា បត្ើបយើង មានរស្េនគតិ្ដូចបមត ច  ? 

បយើងបបនាទ ស្រពះរព ម  ឬបបនាទ ស្ស្ងគម ឬក៏បបនាទ ឪពុកមាត យ ? 

 រពះរព មគ្នម ននរណាមួយតដលជួបបរ  រពះពុរធរតាស់្សួ្រពួករពា មណ៍្ថា ឪពុកមាត យ  អ្នកឯងតដលជួប  

រពះរព មឬបរ ? រពា មណ៍្ត្បថា  មិនតដលជបួបរ  រពះអ្ងគ  រពះពុរធសួ្របរៀត្ថា  ចុះជតីាអ្នកឯងតដលជួប  

រពះរព មឬបរ ? រពា មណ៍្បឆលើយថា មិនតដលជបួបរ រពះអ្ងគ រពះពុរធសួ្រ ត្បៅបរៀត្ថា ចុះជតីារបស់្ជតីាអ្នកឯង 

តដលជបួរពះរព មឬបរ  ? រពា មណ៍្បឆលើយថា  បរ  បររ ូត្  ដូចបនះ  គឺគ្នម ននរណាតដលជបួរពះរព មបរ  
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បត្ើបយើងបបនាទ ស្យ៉ាងបម៉ច  ។ របបស្ងគមបានតកតរប  មកជាបរចើន  បុ៉តនត  ស្ងគមមិនអាចបោះរស្មយ  

បានរគប់បញ្ញា បរ  គឺបោះរស្មយបានខលះៗ  បុ៉បណាណ ះ  សូ្មបីស្ងគមកុមមយនិស្ត  តដលអួ្ត្អាងថាបធវើមនុស្េ  

ឲ្យបស្ម ើភាពគ្នន បនាះ  ក៏បធវើមិនបកើត្តដរ  ឥ វូ  ដួលប៉ះបជើង បៅប ើយ  បត្ើបយើងបៅបបនាទ ស្នរណា  

ឬបបនាទ ស្ឪពុកមាត យបយើង ឪពុកមាត យ មិនចងៀឲ្យកូនរក មិនចងៀឲ្យកូនពិកា បុ៉តនត គ្នត់្មិនដឹងបធវើយ៉ាងបម៉ចតដរ  

មិនទាងំដឹងថា កូនណា  របុស្  ឬរសី្  មកបកើត្ជាមួយគ្នត់្ផង  បត្ើបបនាទ ស្គ្នត់្យ៉ាងបម៉ច  ? ការបបនាទ ស្  

បគបចះតត្បបនាទ ស្ បាន បុ៉តនត គ្នម នបោះរស្មយអី្បានបរ បានតត្បតត រកហាយ  ដូចបនះ រតូ្វវលិមកបបនាទ ស្ខលួនឯង 

បរើបលអជាង  ។ រត្ងៀចំណុ្ច នឹងតដលបយើងរតូ្វរបយ័ត្ន  រតូ្វបដិបត្តិឲ្យបានលអ  ។ អ្នកខលះបគថា  បនះ  

កមម របស់្បយើងប ើយ បយើងរតូ្វអ្ត់្ធន់រទារំរួលបៅ ចប់បយាបល់រតឹ្មបុ៉បណ្ណ ះ ។ រស្េនគតិ្បនះ  ខុស្ប ើយ  

ចូលលរធិអ្នយត្ថិ រយ៍ិប ើយ យកជាការមិនបានបរ។ ចុះរស្េនគតិ្ រតូ្វ បត្ើដូចបមតច ? ឯរស្េនគតិ្រតូ្វដូចបនះ គឺ ១-

រតូ្វររួលស្មរភាពថា  បនះជាផលទនអ្កុស្លកមមចាស់្របស់្បយើង  វាជាបមបរៀនមួយដ៏លអស្រមាប់បយើង  

បយើងរតូ្វតត្ររួលផលបនាះ ២-បមបរៀនទនកមមចាស់្ខុស្ បយើងមានប ើយ បយើងមិនរតូ្វបធវើអំ្បពើខុស្ត្បៅបរៀត្បរ 

តត្បយើងក៏មិនរតូ្វបៅបស្ងៀម ចាំររួលផលទនកមមចាស់្បនាះទាងំរសុ្ងបរ   បយើងរតូ្វខំបធវើបស្ចកតីលអ  បដើមបីតកតរប 

ផលទន  កមមចាស់្បនាះ  ឲ្យធូររស្មលមកវញិ  ដូចជាបយើងបកើត្កន ុងរត្កូលរកីរក  បបើបយើងខំរបឹង  វានឹង 

ធូររស្មលបានខលះតដរ  មិនតមនតកមិនបានបស្មះបនាះបរ  ។ រស្េនគតិ្  ចំបពាះអ្នកដទរ  ឧទា រណ៍្  

បយើងបឃើញបគមានបស្ចកតី រុកខលំបាក បយើងមានរស្េនគតិ្ថា បនះជាកមមរបស់្បគ បគរតូ្វតត្ររួលផលតបប នឹង 

បយើងរតូ្វតំាងចិត្តជាឧបបកាខ  គឺរពបងើយកបនតើយបៅមុខឲ្យបគររួល ផលកមមរបស់្បគចុះ ។ ឧបបកាខ តបបបនះខុស្ 

រស្េនគតិ្តបបបនះខុស្ រពះពុរធមិនរបបៅដូចបនាះបរ។ បបើកន ុងបពលតដលកមមឲ្យផលជាបស្ចកតី រុកខលំបាកដល់បគ 

ប ើយបយើងតំាងចិត្តជាឧបបកាខ  គឺរពបងើយកបនតើយ មិនបរជៀត្តរជកនារីរបស់្កមម  ឧបបកាខ តបបបនះរតូ្វ បុ៉តនត បនាទ ប់ 

ពីកមមឲ្យផលជាបស្ចកតី រុកខលំបាកមក  បយើងអាចបរបើបមតាត  ករណុាបាន បបើមានលកខណ្ៈរតឹ្មរតូ្វគួរនិងបធវើដូចបនាះ 

មិនតមនបរបើឧបបកាខ រ ូត្បរ រតូ្វបរបើបមតាត  ករណុាតាមស្មគួរវញិ រស្េគតិ្តបបបនះរតូ្វ ។ របសិ្នបបើមាន  

រស្េនគតិ្ថា កមម របស់្ស្ត្វប ើយបរបើឧបបកាខ រ ូត្ របត លជារពះពុរធមិនបាននិមនតបរបាស្ស្ត្វបរ  ប ើយ  

រពះអ្ងគក៏មិនមានបមតាត  ករណុាគុណ្តដរ ។ តត្រពះពុរធអ្ងគ អ្ត់្បរបើឧបបកាខ រ ូត្ដូចជាពួកអ្នកភាន់រច ំបនាះបរ ។ 

ម៉ាងបរៀត្ បបើបយើងបឃើញនគរបាលបបណ្ត ើរអ្នកបទាស្បចញមកបធវើការ ប ើយអ្នកបទាស្បនាះបរស្ករឹក សំុ្រឹក 

បយើងផកឹ បត្ើបយើងបរបើឧបបកាខ  ឬបរបើបមតាត  ករណុា ? របស្សិ្នបបើបគអំ្ពាវនាវថា អ្នកបទាស្កន ុងគុក កំពុងខវះខាត្ 

កបនទល បខន ើយ មុង រតូ្វការជើនួយជាបនាទ ន់ បត្ើបយើងរបឧបបកាខ  ឬបរបើបមតាត  ករណុា ? ស្មវករបស់្អ្នយតិ្រថយ៍ិបគ 

បរបើឧបបកាខ ប ើយ តត្បយើងជាស្មវក ស្មវកិា របស់្រពះពុរធរតូ្វបរបើបមតាត  ករណុា ។ ប តុ្បនះ សូ្មពួកអ្នកតដល 

ចងៀបៅនិពាវ នឆ្ងប់រជុលបពក នឹង បមតាត ងាកបមើលមនុស្េបោក បមើលរបបរស្ជាតិ្បយើងផង តរកងបយើងមិនដល់ 

និពាវ នធ្លល ក់ខលនួមកបៅរតឹ្មកញ្ចះយួន ។ 

 

តនម្ែនយិម្ 
 ការកំណ្ត់្ត្ទមល  ឬការឲ្យត្ទមល  បៅថា  ត្ទមល និយម ។ ត្ទមល និយមបនះ សំ្ខាន់ណាស់្ បរពាះវាជាមបនាកមម 

។ បបើបគឲ្យត្ទមល រតូ្វ  វាជួយបធវើឲ្យស្ងគមបដើរបៅមុខរសួ្ល បបើបគឲ្យត្ទមល ខុស្ វាបធវើឲ្យស្ងគមមានបញ្ញា ស្ម ុគស្មម ញ 

រ ូត្ដល់បធវើឲ្យរចបូករចបល់ដល់កមមផលបរៀត្ផង ។ 
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 ស្ពវទថងបនះ បៅរសុ្កតខមរបយើង បគនិយមឲ្យត្ទមលបៅមនុស្េអ្នកមានបុណ្យស្កតិ  អ្នកមានអំ្ណាច បទាះបី 

អ្នកបនាះជាមនុស្េរុចចរតិ្ របរពឹត្តខុស្ដល់ករមិត្ណាក៏បោយ ក៏បៅតត្បលើកត្បមា ើងលអថា ថារគ្នន់បបើ បមាល ះប ើយ 

មនុស្េរតូ្វតត្តស្វងរកបុណ្យស្កតិ  តស្វងរកំអំ្ណាច បទាះបីបោយវធីិកាប់ស្មាល ប់បគយកកត ីបោយវធីិលួចបនលំស្នលឹក 

បឆ្ងន ត្កតី  ឬក៏បោយវធីិសូ្កប៉ាន់ រិញដូរគ្នន កតី  បធវើយ៉ាងណាឲ្យតត្បានបុណ្យស្កតិ  បានអំ្ណាច គឺជាការរតឹ្មរតូ្វប ើយ 

។ ម៉ាងបរៀត្ បគនាគំ្នន ឲ្យត្ទមលបៅបលើមនុស្េអ្នកមានមាស្របាក់ ... បគយកមាស្របាក់ជាធំ ជាបៅហាវ យ របាក់បរបើ 

មនុស្េ មិនតមនមនុស្េបរបើរបាក់បរ... បគបធវើជាមុខតឆល តរស្ជបរៅ ឥត្បអ្ៀនខាម ស្ខវះ ិរ ិឱត្តបបៈ បធវើយ៉ាងណាឲ្យ 

តត្បានមាស្របាក់ បទាះបីបោយវធីិលួចជាតិ្កតី  បោយវធីិស្ងគត់្ស្ងានិរា្ស្តកតី  ឬក៏បោយវធីិលក់ដូរជញួតរបខុស្  

ចាប់ ខុស្សី្លធម៌កតី  ឲ្យតត្បានមាស្របាក់បរចើន  គឺជាការរតឹ្មរតូ្វប ើយ ។ ការឲ្យត្ទមលបនះ ផទយុនឹងពាកយបុរាណ្ 

ថា ស្កតិ ពំុបស្ម ើយស្ នាអ្នកខពងៀខពស់្ ពំុបស្ម ើចិត្តជា រអី្នកមានយស្ ស្មបូរគនីគ្នន  សុ្រធសឹ្ងមិរត្ភាញ  ជយួជាកមាល ំង។ ការឲ្យ 

ត្ទមលបៅមានឧទា រណ៍្បរចើនបរៀត្  ដូចជាអ្នកណាបៅពីបលើចាប់បាន អ្នកបនាះរគ្នន់បបើ  សំុ្បទាស្ អ្នកណាមាន 

រសី្បរចើន  អ្នកបនាះរគ្នន់បបើ... សូ្មគិត្រក ឧទា រណ៍្ បោយខលនួឯងផេំបរៀត្ចុះ ។ បនះការឲ្យត្ទមល ខុស្ ។ 

 រសុ្កតខមរបយើងស្ពវទថង  វាធ្លល ក់ខលនួចុះមកដល់ថាន ក់ទាបជាមួយគ្នន នឹងពួករបបរស្ធុនអ្ន់បំផុត្បៅ  

រវីបអា្ វីក។ បត្ើបយើងគិត្យ៉ាងបម៉ច បមល ះគ្នន ត្បៅគ្នន  ឬក៏របួរមួស្មមគគីគ្នន រំបោះជាតិ្ កស្មងរបបរស្បយើងប ើង 

វញិ ? បរឿងបមល ះគ្នន  បរឿងជានាគ្នន  បរឿងអ្ស់្បនះ រតូ្វបរៀនសូ្រត្ឲ្យម៉ត់្ចត់្  រតូ្វតត្ពិចារណាឲ្យចាស់្ោស់្  

មិនតមនបធវើងងិត្ងងល់ដូចជាខាវ ក់បានបរ  ។ បៅស្ម័យស្មធ្លរណ្រដឋតខមរ  លន់  នល់  មានបស្មល កមួយតចងថា  

“យួនបមល ះគ្នន  ដីយួនរកី តខមរបមល ះគ្នន  ដីតខមររមួ” បរឿងបនះ រតូ្វគិត្...។ អ្នកដឹកនាតំខមរស្ពវទថង ភាគបរចើនធ្លល ប់ជា 

កូនសិ្ស្េរបស់្យួន ដូចបនះ បបើដល់បរបមល ះគ្នន  រតូ្វបមល ះឲ្យរកីរឹកដីដូចយួនអី្ចឹង បបើបាត់្រឹកដី នឹងខុស្កបួនរគូ 

ប ើយ ។ ប ើយបបើដល់បរជានាគ្នន  ក៏រតូ្វជានាឲ្យពិត្របាកដ កំុឲ្យចាញ់បបាកបគ ដូចរបវត្តិស្ម្ស្តបានតចងរុកបរៀត្ 

។ ... កន ុងបពលតដលបស្តចតខមរបយើងដបណ្ត ើមអំ្ណាចគ្នន  រពះបៅពរកពត្តិ ទនរកុងបរពមហានគរ  បានបលើករ័ពចូល 

មកជយួផេះផាឲ្យជានាគ្នន ប ើងវញិ រវាងរពះធមមរាជា រពះរសី្រាជា និងរពះសុ្របិយារ័យ រីបញ្ចប់  បគបបាកយក  

រពះរសី្រាជា និងរពះសុ្របិយារ័យ តដលជាកូនតខមរសុ្រធ បៅឃំុរុកបៅរកុងបរពមហានគររ ូត្ទាល់តត្សុ្វណ្ណ គត្ 

ប ើយរុកឱកាស្ឲ្យរពះធមមរាជា កូនកាត់្បស្ៀម (រពះពញាយ៉ាត្ និងរពះបមនាងសីុ្ស្មងាឿ ម) បស្មយរាជយរគប់រគង 

របបរស្កមព ុជាត្បៅ ។ ការជានាតបបបនះ  រតូ្វរបយ័ត្ន ... កំុជានាគ្នន បរតដើបៅកន ុង  កំុបជឿបគស្លងុឥត្បញ្ញា  

បគបបាកបលើបគ្នកអ្ត់្យល់ការ  អួ្ត្អាងស្ងាា ថាឯងរគ្នន់ ។ បបើរបួរមួស្មមគគីគ្នន  កស្មងរបបរស្បយើងប ើងវញិ 

កំុបភលចអ្ភិវឌឍន៍ស្ងគម បដើមបីអ្ភិវឌឍន៍ស្ងគម មុនបងអស់្ រតូ្វអ្ភិវឌឍន៍មនុស្េ អ្ភិវឌឍន៍ត្ទមល និយម ប ើយកំុបភលច 

អ្ភិវឌឍន៍រពះស្ងឃ បរពាះរពះស្ងឃជាអ្នកដឹកនា ំជាអ្នកបៅជិត្នឹងរបជាជន ។ 

 

ឧបាសក ឧបាសិោ និង កម្មផល 

 កមមផល មិនតមនជាបរឿងស្រមាប់តត្ឧបាស្កឧបាសិ្កាបរ វាជាបរឿងរបស់្មនុស្េទាងំអ្ស់្គ្នន  នរណាៗ  

ក៏បធវើកមម   នរណាៗក៏រតូ្វររួលផលទនកមម  បោយឥត្របតកកបាន បទាះបីបគយល់ដឹងបរឿងកមមកតី  មិនយល់ដឹងកតី  

បបើបគបធវើកមម ប ើយ បគរតូ្វតត្ររួលផលទនកមមតាមចាប់របស់្កមម  ។ អ្នកកាន់ពុរធស្មស្នា បបើប ើងដល់ថាន ក់  

ឧបាស្ក ឧបាសិ្កាប ើយ បគរតូ្វតត្បចះដឹង ររឹស្តីកមមផល លមមបដិបត្តិបាន បរពាះថា បបើបគបដិបត្តិ ខុស្ បគចុះត្ទមល 

ផង បធវើឲ្យមានបញ្ញា ដល់អ្នកឯបរៀត្ផង  បបើបគបដិបត្តិ រតូ្វ បគមានត្ទមលផង ជាតិ្ ស្មស្នា ចំបរើនរងុបរឿងផង  ។ 

រពះពុរធស្តមតងថា ឧបាស្ក ឧបាសិ្កាណាបជឿមងគលភាញ ក់បផអើល ដូចបជឿថា អ្នកមានបុណ្យផសុ្ឯបនះ ឯបនាះជាបដើមកតី 
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មិនបជឿកមមបៅបជឿបលើវត្ថ ុបផេងៗ ដូចតចកាច់ ខាន យតាន់ ថាជាមងគល ឬបរៀបចំបធវើពិធីរបំោះបរគ្នះ ឬបធវើពិធីបួងសួ្ង 

សំុ្សុ្ខស្បាយកតី  ឧបាស្ក ឧបាសិ្កា បនាះបមម ះថា ចណាឌ ល ឧបាស្ក ឧបាសិ្កា គឺ ឧបាស្ក ឧបាសិ្កាបថាកទាប  

... មិនជាបុគគលគួររបាថាន ប ើយ ។ បបើ ឧបាស្ក ឧបាសិ្កា ណាបជឿកមមផល ប ើយបដិបត្តិ រតឹ្មរតូ្វតាមធម៌វន័ិយ 

ឧបាស្ក ឧបាសិ្កា បនាះបមម ះថារត្នឧបាស្ក ឧបាសិ្កា គឺឧបាស្ក  ឧបាសិ្កាមាស្  ឧបាស្ក  ឧបាសិ្កាបពរជ  

ជាបុគគលគួរបលើកត្បមា ើងបគ្នរពបូជា ។ ស្ពវទថងបនះ រត្នឧបាស្ក ឧបាសិ្កា មានចំនួនតិ្ចបរ  ចណាឌ លឧបាស្ក  

ឧបាសិ្កា មានចំបរើនបរចើនជាង  ឯអ្នកតដលមិនរបាកដជាកាន់ស្មស្នាបនាះ  រតឹ្តត្បរចើនណាស់្បៅបរៀត្  

បានជារបបរស្ជាតិ្បចះតត្បរចរលិលិចលងៀបៅបងើបមុខមិនរចួ ។ 

 

ម្រេះសងឃ និង កម្មផល 

 រពះស្ងឃជាស្មវកបរៀមចបងបគបំផុត្  កន ុងការសិ្កា បដិបត្តិខលនួឯងផង កន ុងការស្តមតងធម៌វន័ិយបរបៀន  

របបៅអ្នកដទរផង ។ រគ ស្ថបគមានកិចចការបរចើន  មិនសូ្វមានបពលសិ្កាធម៌វន័ិយបរ លុះបពលណាមានរុកខធុរៈ 

បកើត្ប ើងបរើបបគរត់្មករករីពឹងរពះស្ងឃ ។ រពះស្ងឃរតូ្វមានបស្ចកតី បស្មម ះរត្ងៀ មានបមតាត  ករណុា ស្តមតងរបាប់ 

បស្ចកតី ពិត្ បិរផលវូកំ ុស្ ប ើយឆលុះបំភលឺផលវូរតូ្វ ផលវូនាឲំ្យបកើត្បស្ចកតិសុ្ខ បស្ចកតី ចំបរើន ដល់រគ ស្ថ បរពាះរគ ស្ថ 

បគបានចិញ្ចឹម និងបលើកត្បមា ើងរពះស្ងឃខពងៀខពស់្ណាស់្  ។ រពះស្ងឃខលះ  បោកបជឿបលើកមមផលពិត្របាកដ  ។ 

បោកបដិបត្តិលអរតឹ្មរតូ្វ  បោកដឹកនាកំន ុងផលវូការកស្មងជាតិ្  ស្មស្នា  បៅរកបស្ចកតី សុ្ខ  បស្ចកតី ចំបរើន  

រពះស្ងឃដូចបនះ រតូ្វបគ្នរពបូជា បលើកត្បមា ើងតថរការុកជារីស្កាា រៈត្អ្តងវងបៅ ។ បុ៉តនត មានរពះស្ងឃមួយចំនួន 

បរៀត្បួស្កន ុងពុរធស្មស្នាប ើយ មិនបជឿបលើកមមផល បដើររបាប់ពនយល់បផតស្ផ្កត ស្ ដឹកនាបំធវើពិធីទស្យស្ម្ស្ត របំោះ 

បរគ្នះថាន ក់ បលើករាសី្ជាបដើម ឬក៏បដើរបបាកបបញ្ញឆ ត្ របាប់បលខបឆ្ងន ត្  បលខ ួយ រស្េន៍ទាយ របកាន់ឬកេពារ 

បវោអារកក់លអ  អួ្ត្អាងខាល ងំពូតក កាប់មិនមុត្ ដុត្មិនបឆះ ។ រពះស្ងឃតបបដើរខីាវ ក់  ររមាក់ឆាួត្បនះប ើយ  

តដលអូ្ស្ទាញ រញុរចានជាតិ្ស្មស្នាឲ្យអ្បបឱន លិចលងៀបងើបមុខមិនរចួ។ មិនតត្បុ៉បណាណ ះ  មានពួកអាចារយ  

កំ ូចខលះ ក៏ចូលទដផេំសីុ្ជាមួយពួករពះស្ងឃអ្លជជបីនាះតដរ ។ ពួកអ្ស់្បនះ សុ្រធតត្ជាបមបរាគឧត្ាត្បំផ្កល ញជាតិ្ 

ស្មស្នា តដលរតូ្វតត្ចាត់្ការបបាស្ស្មាអ ត្បចាលឲ្យអ្ស់្ពីស្ងគមតខមរ ។ 

 

សភម្តច្សងឃនាយក និង ម្រកសួងំម្មោរ 

 ពីបដើម អ្នកដឹកនាតំផនករពះស្ងឃ បគបៅថា  ស្បមតចរពះស្ងឃនាយក យូរៗ មានប ើងជាស្បមតចស្ងឃរាជ 

មតង បុ៉តនត ស្ម័យស្ពវទថង បគនិយមស្បមតចរពះស្ងឃរាជ។ ស្បមតចស្ងឃនាយក ឬស្បមតចរពះស្ងឃរាជ បោយមាន 

រកសួ្ងធមមការ បមគណ្ អ្នុគណ្ បៅអ្ធិការ ជាស្ ការ ីមាននារីដឹកនារំពះស្ងឃ ឧបាស្ក ឧបាសិ្កា ឲ្យបដិបត្ត ិ

រតឹ្មរតូ្វតាមធម៌វន័ិយ ជយួស្មងជាតិ្ ស្មស្នាឲ្យសុ្ខស្បាយចំបរើនលូត្ោស់្ ថាុបំថាើងរងុបរឿងស្មរស្បតាម  

ធម៌វន័ិយតដលរពះស្ងឃអាចជួយបាន ។ 

បចចុបបបនននះ រពះស្ងឃលអ  កាន់ធម៌វន័ិយ  ជយួស្មងជាតិ្  ស្មស្នា  ជារពះស្ងឃគួរបគ្នរពបូជាក៏មាន  

រពះស្ងឃអ្របិយ ចទរងបំពុលពងវក់ឧបាស្កឧបាសិ្កា និងរបជាជនឲ្យបជឿបផតស្ផ្កត ស្ក៏មានតដរ តត្អ្នករគប់រគង  

ហាក់ដូចបមើលមិនសូ្វបឃើញ...។ សូ្មកំុបមើលរស្មល  កំុចងៀបានថនរូជាអ្វីៗបទាះបីជាស្មោបរៀនពីរពះស្ងឃ  

បផតស្ផ្កត ស្បនាះ បរពាះការ ពងវក់មនុស្េឲ្យបជឿបផតស្ផ្កត ស្បនាះ វាសីុ្ជបរៅវាខាល ំងជាង  មិនងាយគ្នស់្បលបើក  
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មិនងាយកស្មងជាតិ្ ស្មស្នា ឲ្យចំបរើនបជឿនបលឿនបានបរ  រសុ្កបរស្ធ្លល ក់ខលនួដល់ថាន ក់មលឹងបៅប ើយ  បៅ  

រស្បមើរស្ទម៉រងចាំអ្នកមានបុណ្យ បចញពីរងូភនំមកជយួបភលចជយួខលួនឯង ។ 

 

ស្លែ ប់្ភហើយភកើតភទៀតឬភទ  ? 

 ស្មស្នាខលះថា ស្មល ប់ប ើយមិនបកើត្បរៀត្បរ  វារលួយរបលះ ឬបគដុត្បៅជាបផះអ្ស់្ប ើយ មិនបឃើញ  

មានអ្វី បកើត្បរៀត្បរ  វាចប់រតឹ្មបុ៉ណ្ណ ឹ ងប ើយ គ្នម នកមមផល  បាបបុណ្យ  អី្ឯណាបរៀត្បរ  បធវើលអ  បធវើអារកក់  

ក៏គ្នម នផលអី្បរៀត្បរ  គឺវាចប់រតឹ្មស្មល ប់ នឹងប ើយ ។ បបើគ្នម នបាប គ្នម នបុណ្យ នរណាចងៀបធវើអី្បធវើតាមចិត្ត ងាប់អ្នក 

បខេោយអ្ស់្ប ើយ ។ 

 ស្មស្នាខលះថា ស្មល ប់ប ើយមិនបកើត្បរៀត្បរ  តត្រតូ្វបៅរងចាំរពះជាមាច ស់្បោកកាត់្បស្ចកតីឲ្យប ើង  

ស្មថ នសួ្គ៌ឬឲ្យចុះនរក ។ ស្មស្នាបនះ បរស្ចតត្រពះជាមាច ស់្ ខលនួឯងគ្នម នបានការអី្បរ  នាគំ្នន បៅបដកចាំរពះជាមាច ស់្ 

ចុះ នរណារតូ្វរពះឲ្យចុះនរកស៊្យធំប ើយ ។ 

 ស្មស្នាខលះបរៀត្ថា  ស្មល ប់ប ើយរតូ្វបកើត្បរៀត្ តត្ធ្លល ប់បកើត្យ៉ាងបម៉ច បកើត្អី្ចឹងបរៀត្ ។ អ្នកណាបកើត្ 

មកមិនស្មរបកបស៊្យធំប ើយ បរពាះអ្ត់្មានវធីិតកបរ  ។ 

 ពុរធស្មស្នាថា ស្ងាខ រធម៌ទាងំអ្ស់្មិនបរៀង សុ្រធតត្របរពឹត្តបៅតាមប តុ្បចច័យទាំងអ្ស់្ ។ បរឿងបកើត្  

ស្មល ប់ រពះពុរធស្តមតងថា មាន លភិកខ ុទាំងឡាយ ដូចដើបងតដលបគបចាលបៅពធដ៏អាកាស្ ជនួកាលធ្លល ក់ចុះខាងគល់  

មកមុន ជនួកាលធ្លល ក់ចុះរត្ងៀកណាត លមកមុន  ជនួកាលធ្លល ក់ចុះខាងចុងមកមុន  ពួកស្ត្វតដលមានអ្វជិាជ ជារំនប់  

មានត្ណាា ជាចំណ្ង តត្ងរតាច់រងាគ ត់្ពិភពបោកបនះបៅបោកខាងមុខ ជនួកាលរតាច់ពីបោកខាងមុខមកកាន់  

បោកបនះវញិ  ស្ងារការវលិវល់បកើត្ស្មល ប់មិនមានរីបំផតុ្តដលបគដឹងបាន  មិនគួរឲ្យស្បាយរកីរាយ  

គួរឲ្យបនឿយណាយ ធុញរទាន់ពន់បពក9 ។ 

 បរឿងបកើត្ ស្មល ប់ រតូ្វរបរពឹត្តបៅតាមប តុ្បចច័យ បបើកិបលស្គឺអ្វជិាជ  ត្ណាា  ជាប តុ្នាឲំ្យបកើត្បៅមាន 

ដូចជាពួកបយើងបុថុជជនបនះ ស្មល ប់ប ើយរតូ្វតត្បកើត្បរៀត្ បបើកិបលស្គឺអ្វជិាជ  ត្ណាា  ជាប តុ្នាឲំ្យបកើត្រលត់្អ្ស់្ 

ប ើយ ដូចជាពួករពះអ្រយិៈ ស្មល ប់ប ើយមិនមានការបកើត្ត្បៅបរៀត្បរ  រតូ្វនិពាវ នជារីបញ្ចប់រុកខរតឹ្មបនះឯង  ។ 

ឯពួកអ្នកតដលស្មល ប់ប ើយបៅបកើត្ត្បៅបរៀត្បគរតូ្វរបរពឹត្តបៅតាមប តុ្បចច័យ គឺកមមផលទាងំអ្ស់្ ឥត្មានអ្នក 

ណាអាចរបតកកបានបរ បុ៉តនត បគអាចតកលំអ្កស្មងខលួន បរើបរមះខលនួខពស់្ប ើងៗ បោយវធីិបធវើតត្កមមលអឲ្យបរចើន 

ប ើងៗ បាន ។ 

 បរឿង បកើត្ ស្មល ប់ បនះ បបើស្មល ប់ប ើយសូ្នយ មិនបកើត្បរៀត្បរ ការបធវើបុណ្យកុស្ល ឬអ្នកកស្មងជាពុរធភូមិ 

បដើមបីបានរតាស់្ជារពះពុរធក៏គ្នម នតដរ  ។ បរបើសិ្នបបើមានអ្នកបានរតាស់្ជារពះពុរធ  បោយមិនចាំបាច់កស្មងអ្វី  

ការស្តមតងធម៌លអ  អារកក់របស់្រពះពុរធអ្ងគបនាះ ក៏គ្នម នន័យអ្វី តដរ អ្ដឋងគកិមគគ  ផលវូបៅកាន់រពះនិពាវ ន  ក៏មិនមាន  

របបយាជន៍អ្វី តដរ បរពាះបរឿងវារតូ្វចប់រតឹ្មស្មល ប់ បោយមិនមានការបកើត្បរៀត្បស្ម ើភាពគ្នន  ដូចគ្នន ទាំងអ្ស់្ ។  

ប តុ្បនះ អ្នកមានបញ្ញា  គបបីពិចារណាឲ្យបានលអរបទពចុះ  ។ 
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 សុ្ត្តនតបិដក សំ្យុត្តនិកាយ និទានវគគ  ៣២-១០៦-៩២។ 
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អវភីៅភកើ តភទៀត ? 

 កមមលអ  អារកក់ទាំងឡាយ តដលបគបានបធវើ បរកាយពីវាបានបកើត្ប ើងប ើយ វាមិនទាន់បាត់់្បងៀបស្មះសូ្នយ 

បៅណាបរ បបើជាកមមអារកក់  វាបៅកករមួផេំជាមួយគ្នន នឹងកិបលស្ចាស់្ ជាអ្នុស័្យកិបលស្ បបើជាកមមលអ  វាបៅ 

រមួផេំគ្នន នឹងបុណ្យកុស្លចាស់្ជាឧបនិស្េ័យ កាន់តត្របបស្ើរប ើង បរចើនប ើងៗ ជាលំោប់ លុះដល់បពលវារំុ  

វានឹងបចញមកឲ្យផល តាមកាលដ៏ស្មគួររបស់្វា ។ មនុស្េបយើង កន ុងបពលជតិ្ស្មល ប់ចិត្តចុងបរកាយបំផុត្ បៅថា 

ចុតិ្ចិត្ត  ឬចុតិ្វញិ្ញា ណ្តត្ងតត្បឃើញនូវអារមមណ៍្ទាំង ៣ គឺកមាម រមមណ៍្ កមម និមិតាត រមមណ៍្ គតិ្មិតាត រមមណ៍្ ឬបៅខលីថា 

កមម  កមម និមិត្ត  គតិ្និមិត្ត  ឯណានីមួយ លុះបឃើញប ើយក៏ចាប់អារមមណ៍្បនាះជាប់ មុននឹងចុតិ្វញិ្ញា ណ្រលត់្បៅ  

វាបានរបគល់អារមមណ៍្តដលមានតួ្នារីបៅចាប់ភពថមីបរៀត្  ។ រពះបោកនាថស្តមតងរុកថា  ៖ 
កមមំ  វេេេំ  វញិោណំ  ពជី្ំ  សិវនវោ  អវជិ្ជា  នវីរណានំ  សតាានំ  

េណាហសំវយាជ្នាន ំហីនាយ ធាេុយា វញិោណំ បេដិ្ិឋេ ំឯវំ អាយេបឹនុពេវាភនិពិេេេិ  
វោេ ិ។ 

តរបថា  កមមជាតរស្  វញិ្ញា ណ្ជាពូជ  ត្ណាា ជារឹក  វញិ្ញា ណ្របស់្ពួកស្ត្វ តដលមានអ្វជិាជ  

ជារំនប់បៅស៊្ប់ប ើយកន ុងធ្លតុ្ដ៏បថាកទាប  (កាមធ្លតុ្ ) ការបកើត្ប ើងចំបពាះកន ុងភពថមី ត្បៅបរៀត្  

រតមងមានយ៉ាងបនះ 10។ 

 

អារម្មណ៍ ៣ យ៉៉ង 

 ១-កម្មារមមណ៍ អារមមណ៍្គឺការងារតដលខលនួធ្លល ប់បធវើ  បបើខាងកុស្ល គឺបឃើញខលនួឯងកំពុងបធវើទាន  

រកាសី្ល  -ល- បបើខាងអ្កុស្ល  គឺបឃើញខលនួឯងកំពុងស្មាល ប់ស្ត្វ  លួចររពយបគជាបដើម  

មិនតមនបឃើញបោយតភនកបរ  គឺបឃើញបោយមបនាទាវ រ (ចិត្ត ) ។ 

 ២-កមមនមិតិាារមមណ៍ អារមមណ៍្គឺបរគឿងរបោប់ស្រមាប់បធវើការងារ  បបើខាងកុស្ល គឺបឃើញទរត្ចីវរ 

កុដិ ស្មោ រពះវហិារ -ល- បបើខាងអ្កុស្ល គឺបឃើញោវ  លំតពង  សំ្ណាញ់  មងជាបដើម  ។ កមម និមិត្តមាន  ២ 

គឺអ្តី្ត្កមម និមិត្ត  បឃើញតាមមបនាទាវ រ (ចិត្ត ) បចចុបបននកមម និមិត្ត  គឺបឃើញតាមបញ្ចទាវ រ  តភនក  រត្បចៀក  រចមុះ  

អ្ណាត ត្ កាយ ។ 

 ៣-គេនិមិតិាារមមណ៍ អារមមណ៍្គឺកតនលងតដលបគរតូ្វបធវើដើបណ្ើរបៅ បបើខាងកុស្ល គឺបឃើញរបាស្មរ 

រាជវំាង  ស្មថ នសួ្គ៌  -ល- បបើខាងអ្កុស្ល  គឺបឃើញរីកតនលងគួរឲ្យភ័យខាល ច  បឃើញស្មថ ននរក  ជាបដើម  

គឺបឃើញតាមមបនាទាវ រ  (ចិត្ត ) ។ កមមតដលមករបាកដជាអារមមណ៍្បនាះ  មិនបានកំណ្ត់្ោច់ខាត្ថា  កមមថមី  

ឬកមមចាស់្បនាះបរ បបើមានគរកុមម  ៗបនាះ  រតូ្វតត្មករបាកដជាអារមមណ៍្ឲ្យបឃើញ  បបើមិនមានគរកុមម បរ   

អាស្ននកមម  ឬអាចិណ្ណ កមម  មានកមាល ំងបខេោយ កមមចាស់្តដលរងចាំបពលបវោមកអ្ស់្កាលដ៏យូរ  ប ើយបនាះ  

មានកមាល ំងខាល ំងជាង វារតូ្វតត្បចញមករបាកដជា  អារមមណ៍្ជើនួស្វញិ  ចុតិ្វញិ្ញា ណ្ចាប់យកអា រមមណ៍្បនាះ  
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ប ើយរបគល់ឲ្យជើនួស្វញិ ចុតិ្វញិ្ញា ណ្យកបៅចាប់ភពថមីបរៀត្ បបើបគបឃើញអារមមណ៍្ជាកុស្ល បគនឹងបៅបកើត្ 

កន ុងសុ្គតិ្ បបើបគបឃើញអារមមណ៍្ជាអ្កុស្ល បគនឹងបៅបកើត្ កន ុងអ្បាយភូមិ ។  

 ប តុ្បនះ បគរតូ្វតត្ខំពាយាមលះអ្កុស្លកមម  ប ើយកស្មងស្នេំកុស្លកមមឲ្យបរចើនប ើងៗ បដើមបី  

ជយួឲ្យមានអារមមណ៍្លអៗ បកើត្ប ើងកន ុងបពលជតិ្ស្មល ប់បរើបជាការរបបស្ើរ ៕ 

 
នេថ ិកមមសមំ ពលំ 

គ្មម នក្មាល ងំអវ ីខាល ងំបសមើនឹងក្មាល ងំក្មមប ើយ ។ 
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េ រ ឆ្នា  ំថ្មី 

ឆ្ងន ំថមចូីលមក   ដល់បរៀត្ប ើយ  បងបអ ូនតខមរបអ្ើយ  រគប់របូា 

អ្នករកុងអ្នកតរស្  អ្នកចំការ  ចូរពិចារណា  ឲ្យម៉ត់្ចត់្។ 

ទថង តខ និង ឆ្ងន ំ  ជាបវោ   តដលបណ្ឌ ិ តា  បោកកំណ្ត់្ 

ជាបរគឿងចំណំា  ចាំចារកត់្  រុកជាស្នមត្  តាមបោកីយ។ 

អ្នកមានបញ្ញា   ភលឺថាល ស្មអ ត្  ខិត្ខំស្ងាវ ត្  ខំឃ្លម ត្ខមី 

របឹងបធវើការងារ  កាប់គ្នស់្ដី  រិញលក់ដូរអ្វី   បានចំបរើន ។ 

អ្នកឥត្បញ្ញា   ងងិត្ឈឹង  បដកបស្ងៀមរពឹំង  ចងៀបានបរចើន 

បន់បរពាត ថម ី  តរកងកបបកើន  មិនបានចំបរើន  បរអ្នកបអ្ើយ ។ 

បយើងរតូ្វពឹងកមម   គឺការងារ  ពិត្ជាវានឹង  ជយួបយើងប ើយ 

បានររពយស្មបត្តិ   មិនខវះប ើយ  បងបអ ូនតខមរបអ្ើយ  ចូរពឹងកមម  ៕ 

 

 

ម្រតូវភ ឿកម្មផល 

បយើងអ្នកកាន់ពុរធស្មស្នា    រតូ្ដឹកនាគំ្នន បជឿកមមផល 

តដលរពះររងៀញាណ្រស្ពល   ស្តមតងពនយល់ដល់ស្ពវស្ត្វ។ 

កមម គឺអំ្បពើតដលបយើងបធវើ    បចត្នាបអ្ើបពើបដិបត្តិ  

បោយកាយវាចាឬបោយចិត្ត    អារកក់លអ ពិត្បៅថាកមម។  

បបើមានកមមប ើយរតូ្វមានផល   រត្ ប់មកដល់ជារបចាំ 

បទាះបីយូរទថង តខ ឬឆ្ងន ំ    គងៀតត្កមមឲ្យផលជាពំុខាន។ 

បធវើលអបានលអត្បៅមុខ    ផតុ្រុកខបានសុ្ខចិត្តបកេមកានត  

បធវើបាបអារកក់ទាងំបុ៉នាម ន    គងៀតត្ងនឹងបានរុកខបទាស្រណ្ឌ ។ 

សុ្ខរុកខបកើត្មកពីបយើងបធវើ   មិនតមនមកពីការបន់រស្ន់ 

អារកេអ្នកតា អ្នកមានបុណ្យ   ចូលរបូបញ្ញជ ន់មកស្ណ្ឋ ិ ត្។ 

លបិចកលបបញ្ញឆ ត្និងបបាករបាស់្   ភូត្ភរបផតស្ផ្កត ស្ឥត្មានពិត្ 

អ្នកអ្បបបញ្ញា ថា ស័្កតិ សិ្រធិ   តត្តាមបរឿងពិត្គឺបឆ្ងត្លងងៀ។ 

កំុបជឿតបបបនះត្បៅបរៀត្    នាជំាតិ្ស្មស្នាបយើងលិចលងៀ 

រតូ្វបជឿកមមផលបរើបបរឿងរងុ   ផតុ្ផងុភិត្ភ័យបស្បើយរុកាខ ។ 

រពះស្ងឃកំុនាបំគបផតស្ផ្កត ស្   របាស្ធម៌វន័ិយរពះស្មស្មត  

រតូ្វជយួស្មងជាតិ្បខមរា    ឲ្យបថាើងទថលថាល អ្តងវងបៅ ៕ 
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កំុប្ន់ម្រសន ់

បន់រស្ន់បួងសួ្ងអ្ស់្បរពាត    អារកេអ្នកតាបខាម ចបិស្មច 

បគបជឿថាមានបញរធិអំ្ណាច    ពូតកអ្ងៀអាចជយួបគបាន។ 

វាមិនតដលពិត្ដូចបនាះបស្មះ   នាឲំ្យតត្អ្ស់្ររពយធនធ្លន  

ខាត្បពលបវោនាំរខំាន    មិនតដលបឃើញបានរបបយាជន៍អ្វី  ។ 

បរឿងបន់រស្ន់បនះរពះស្មព ុរធ   តដលជាមកុដផតុ្បោកិយ 

បានរតាស់្ដឹងចាស់្ស្ពវបស្ចកតី    ថាគ្នម នបានអ្វី រតូ្វឈប់បន់។ 

បបើអ្នកមិនបជឿចូរស្មកលបង   នាអំ្ស់្ញាតិ្ផងជយួបន់រស្ន់ 

បន់ឲ្យដុើថមមានរមង ន់    អ្តណ្ត ត្បលើលន់បលើរឹកបាន។ 

ឬបន់ឲ្យបរបងលិចរឹកបៅ    កំុឲ្យស្ថិត្បៅនាំរខំាន 

បគបរបើរបាស់្រឹកមិនសូ្វបាន   បមតាត ជយួរចានឲ្យលិចរឹក  ។ 

បបើអ្នកអាចបន់ដូចបនះបាន   ស្មតាមលំអានតដលអ្នកនឹក  

បឃើញចាស់្ស័្កតិ សិ្រធិពិត្ស្នលឹក   នាគំ្នន ភល ូត្ភលឹកបន់បរៀត្ចុះ  ។ 

បបើបន់បៅប ើយមិនបានការ   អ្នកមានបញ្ញា ទាងំរបុស្រសី្ 

រតូ្វពិចារណារករតូ្វខុស្    ចប់រតឹ្ម នឹងចុះបរឿងបន់រស្ន់ ៕ 

 

កំុភ ឿភេលភវោ 

កំុរបកាន់បជឿបពលបវោ    ថាទថងលអជាទថងចទរង 

ឲ្យោភឲ្យសុ្ខឲ្យរុកខភ័យ    តាមពិត្ទថងតខឆ្ងន ំធមមតា ។ 

អ្នកបជឿទថង តខ ខូចរបបយាជន៍   នាឲំ្យ ិនបហាចខាត្កិចចការ  

របបយាជន៍បកើត្ប ើងបវោណា   ជានកខតាត បញកេពារពិត្  ។ 

រពះពុរធបគ្នត្តមស្តមតងថា    បបើពួកស្ត្វណាបធវើសុ្ចចរតិ្ 

ស្មអ ត្បាត្បោយកាយវាចិត្ត    រពឹករត្ងៀោង ចពិត្បពលលអប ើយ ។ 

ចូរអ្នកទាងំឡាយភាញ ក់រឭក    បធវើការយប់រពឹកកំុកបនតើយ 

យកសុ្ចរតិ្ជាបគ្នលប ើយ   នឹងបានសុ្ខបស្បើយបជាគជយា ៕ 

 

កំុភ ឿម្ងគលប្ែម្ 

កំុបជឿស្លឹកបមៀនស្លឹកបញស្េ ី   ឬវត្ថ ុអ្វីជាមងគល 

នាបំយើងឲ្យបានោភបភាគផល   បានសុ្ខបថាើងថាល់សិ្រសួិ្ស្តី ។ 

បជឿបធមចដូចបនះមិនលអបរ    នាបំយើងនាបំគឲ្យអ្របិយ 

ខាត្បពលខូចររពយបាត្ស្មម រតី្   គ្នម នបានការអ្វីឈប់បជឿបៅ ។ 

រពះពុរធជាមាច ស់្ស្តមតងថា    រតូ្វមានបញ្ញា ស្មគ ល់រាកបរៅ 
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ស្មគ ល់ភូត្ស្មគ ល់តមនស្មគ ល់ខុស្រតូ្វ   ស្មគ ល់ណាជាផលវូមានមងគល។ 

កំុចូលចិត្តបស្ពគប់ជនពាល   វានាំបណាត លឲ្យវលិវល់ 

វបងវងបធវើតត្អ្កុស្ល    នារុំកខជាផលឥត្រស្មករស្មនត ។ 

បស្ពគប់បគ្នរពតត្បណ្ឌ ិ ត្   កាយវាចាចិត្តលអកលាណ្  

តត្ងជយួនឹកនាបំយើងរគប់របាណ្   បានសុ្ខបកេមកានតសិ្រសួី្ស្តី ។ 

មងគលបកើត្ពីបយើងបធវើលអ     របរពឹត្តតាមធម៌រពះជិនរសី្ 

មងគលមានស្មមសិ្បរបាំបី    ស្រមាយបាលីមានប ើយរស្មប់។ 

សូ្មបងបអ ូនតខមរភាញ ក់រឭក    គបរគងគរគឹកយ៉ាងរបញាប់ 

ស្មងជាតិ្ស្មស្នាឲ្យបានឆ្ងប់   បដើរតាមកបួនចាប់មងគលបអ្ើយ ៕ 

 

កំុម្រគ្នន់ ប្តម្របាថាា 

មនុស្េបយើងចូលចិត្តរបាថាន ណាស់្   ទាងំបកមងទាងំចាស់្របុស្ឬរសី្ 

របាថាន ស្មបត្តិកន ុងបោកិយ    ចងៀបានអ្វីៗ តត្រគប់គ្នន  ។ 

របាថាន មាស្របាក់ ឬស័្កតិយស្   របាថាន ឋានខពស់្សុ្ខសួ្គ្ន ៌

របាថាន និពាវ ន ួស្ពណ៌្នា    បត្ើអ្នករាល់គ្នន យល់ថាបម៉ច  ។ 

រពះពុរធជាមាច ស់្ស្តមតងថា    បបើស្ត្វរបាថាន បានស្បរមច  

ដូចកតី បំណ្ងស្ត្វបស្ចបរគច    បត្ើប តុ្ដូចបមតចបានជារក ។ 

របាថាន តត្ម៉ាងមិនរបទព    រតូ្វខំលកទលបធវើការលអ  

បរើបបានស្បរមចផលបវរ    ជារីបរត្កអ្រពិត្ពំុខាន ។ 

បមមាន់របាថាន ឲ្យកូនញាស់្    មិនរកាបពងបស្មះតាមលំអាន 

បត្ើកូនមាន់ណាអាចញាស់្បាន   មនុស្េរគប់របាណ្គបបីយល់ ។ 

បមមាន់មិនមានរបាថាន បស្មះ   តត្រកាបពងបស្មះស្ពវឥត្ស្ល់ 

ដល់បពលកូនញាស់្មិនបាច់ខវល់   ញាស់្អ្ស់្គ្នម នស្ល់បរអ្នកបអ្ើយ។ 

ផលលអអារកក់មកពីបធវើ     ខុស្រតូ្វអំ្បពើបនះឯងប ើយ 

មិនតមនមកពីរបាថាន ប ើយ   អ្នករាល់គ្នន បអ្ើយយល់ឲ្យចាស់្ ។ 

បបើរបាថាន លអ  បធវើរតូ្វផង    បដើរតាមរំនងរពះជាមាច ស់្ 

របាថាន ប ើយបធវើឆ្ងប់រ ័ស្   ស្បរមចជាក់ចាស់្មិនទាស់្បរ ៕ 

 

 

 

 

 “ច្ប់្” 
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បស្ៀវបៅតដលបរៀបបរៀងបោយ   ម្រេះម្ហាភថ្រៈងិន  ភភន  ឥនទប្បភញោ  

 

១-មងគលសូ្ត្តគ្នថា  និង បរាភវសូ្ត្ត    ឆ្ងន ំ ១៩៩២ 

២-ពុបទាធ វារស្បងខប    ឆ្ងន ំ ១៩៩៤ 

៣-របស្មន អ្ដឋងគិកមគគ     ឆ្ងន ំ ១៩៩៤ 

៤-ស្មថស្បងខប      ឆ្ងន ំ ១៩៩៤ 

៥-វបិស្េនាស្បងខប    ឆ្ងន ំ ១៩៩៤ 

៦-កំណាពយរស្មីជីវតិ្    ឆ្ងន ំ ១៩៩៥ 

៧-ខនធ ៥      ឆ្ងន ំ ១៩៩៦ 

៨-ឧបករណ៍្វបិស្េនា    ឆ្ងន ំ ១៩៩៨ 

៩-បស្ចកតី មិនរបមារ     ឆ្ងន ំ ២០០០ 

១០-កមមផល     ឆ្ងន ំ ២០០០ 

១១-ពុរធស្មស្នារងុបរឿង ឬបរាយបរៀវ  ឆ្ងន ំ ២០០២ 

១២-របាថាន ស្មថ និង វបិស្េនា ភាគ ១,២,៣, ឆ្ងន ំ ២០០២ 

១៣-បាប និង បុណ្យ    ឆ្ងន ំ ២០០៣ 

១៤-បកើត្ ស្មល ប់     ឆ្ងន ំ ២០០៤ 

១៥-ទដគូអ្នកកាន់ពុរធស្មស្នា   ឆ្ងន ំ ២០០៤ 

១៦-បយើងអាចចំបរើនអាយុបាន និងកំណាពយ  ឆ្ងន ំ ២០០៦ 

១៧ ិនយាន មហាយាន    ឆ្ងន ំ ២០០៧ 

១៨-តខមរមានពូជ     ឆ្ងន ំ ២០០៧   

 

 បស្ៀវបៅទាងំបុ៉នាម នបនះ តាមពិត្គឺរគ្នន់តត្ជាការបានស្មគ ល់របស់្ខញុំខលះៗ តត្ បុ៉បណាណ ះ  បបើតាមខញុំដឹងគឺ  

បោកស្របស្រនិងបបាះពុមភ បដើមបីតចកជាធមមទានជាបរៀងរាល់ឆ្ងន ំ អាចនិយាយបានថា បៅមានបរចើនជាងបនះបរៀត្ 

តដលបយើងមិនអាចដឹងអ្ស់្បាន ។  
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កូនបស្ៀវបៅបនះ  ខញុំររួលបានបៅឆ្ងន ំ ២០០៣ ប ើយរការុករ ូត្។  ខញុំគិត្ថានូវរាល់បស្ៀវបៅ  

តដលជាស្មន ទដនិពនធបោយរពះមហាបថរៈងិន  បភន  ឥនទបបបញ្ញា  គឺជាស្មន ទដតដលលអជាង បគកន ុងចំបណាម  

ស្មន ទដនិពនធអ្នកដទរបផេងៗបរៀត្  ។ មិនតមនថាខញុំអ្គតិ្បរពាះរស្ឡាញ់ ឬបរពាះស្អប់បខព ើមបលើបុគគលណាមាន ក់  

បនាះបរ បុ៉តនត ខញុំមានគតិ្ពីរបីរឃ្លល ចងៀបលើកប ើងបដើមបីរុកឲ្យអ្ស់្បោកអ្នកបានជារីពិចារណាខលះៗ ថា  ៖ 

ក្ន
ុ
ងេងគមមួយម្ដលមាេមេុេសរាប់ េិបហ្មឺេនាក្់  ក្រមេិងមាេអ្នក្រា ជ្ញ សក្ើ តស ើ ងណាេ់  ប៉ុ ម្េត  

សៅសព លម្ដលមាេអ្នក្ រាជ្ញរាក្ដ ខ្ល
ួ
េមាេ ស ើងសហ្ើយ  ម្ត ម្ប រជាសេមិេស្គគ ល់ សបើ សេស្គគ ល់ សហ្ើយ  

ម្ត ម្ប រជាសេ មិេទ្ទ្ួលស្គគ ល់ សបើ សេទ្ទ្ួលស្គគ ល់ សហ្ើយ  ម្ត ម្ប រជាសេ មិេឲ្យត ម្មល  ។ តួ្យ៉ាងដូចជារពះបថរៈ 

មួយអ្ងគបនះជាបដើម ។ ស្រមាប់ខញុំៗរតឹ្មតត្មានអារមមណ៍្ថា  បស្មកស្មត យតត្បុ៉បណាណ ះ ។ 

 

ខញុំ សូ្មឧរទិស្ចំតណ្កបុណ្យកុស្លបនះ របបគនជនូចំបពាះវញិ្ញា ណ្កខនធ  ទនបោកអ្នកមាន  គុណ្ទាងំឡាយ  

មានរគូឧបជាយាចារយ និង មាតាបិតាជាបដើមផង រពមទាងំញាតិ្មិត្ត  ទាងំឡាយផង ។ សូ្មបោកអ្នកដ៏មានគុណ្  

ជាបដើមបនាះ អ្នុបមារនាររួលយកនូវឥដឋមនុញ្ាផលជារីគ្នប់ចិត្ត  តាមបស្ចកតី  រជាថាល បរៀងៗខលនួ កំុបីអាក់ខានប ើយ 

៕ ៚ 

 

 
នូវរាល់ក្េុំសឆ្គងតដលបក្ើៃប ើងបោយអបច្ៃនាអពីំការវាយពុមភបញ្ចូ លបនះ  
សូមអស់បោក្អនក្ ួយតក្លមអឲ្យបានរៃឹមរៃូវប ើងវញិផង។   អរគុ្ណ !!! 

 
នគរបឋម, ទថងបៅរ៍ ១២ បកើត្ តខផលគ ុន  ព.ស្.២៥៥៦ 

រតូ្វនិងទថង រី ២៣ តខមីនា គ.ស្.២០១៣ 

   

អ្គគធបរា  អឹុ្ម ឧត្តម  

អីុ្តមល ៖ udom_student@hotmail.com, 

mailto:udom_student@hotmail.com

