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កំណែលម្អជាថ្មី 
 ស ៀវសៅ បបបសរៀនភាសាបាលី ភាគទី ១ ដល់ភាគទី 
៥ និងបាលីសវយាករណ៍ ១ កាល បដលជាសាា ដដរប ់ខ្ញុំ
ព្ពះករញណា អាត្មា ភាព ធម្មបាលោ ប្របាក់ ឃនុ កុំពញងបែ
ចរាចរ សៅកាញងព្បសទ និងសព្ៅព្បសទ  អមដុំសណើ រសោយ 
 សមេងបសព្ងៀនសវយាករណ៍ និងបព្បធមាបទ - មងគល -  
វ ិញទធិមគគ - សៅកាញងបខែអាែ់ និង ឌិ ផង សដើមបីឲ្យ ិក្ខា ក្ខម
ជាប់ចិែតដិែអារមាណ៍ ខុំ ិកាសរៀន ូព្ែភាសាបាលីែសរៀង
សៅ ។  

 សដើមបី ព្មួលដល់ក្ខរចង់សចះដឹងភាសាបាលី រប ់
ព្ពះ ងឃ ព្គហ ថ និងសដើមបីរកាវបបធម៌មរែអកែរសាស្រ ត
បខារ ឲ្យគង់វងែនិងរកីចុំសរ ើនែសរៀងសៅ ។ 

 ខ្ញុំព្ពះករញណា អាត្មា ភាព និងព្ពះ ងឃវែតព្ពះគនធកញដិ 
សខែតបាែ់ដុំបង ជួយឧបែថមភ ព្ពមទុំង មណនិ ែិែ  ិ ែ 
សៅសខែត ព្កុងដដទសទៀែ ជួយឧបែថមភ កុំបណលមអជាថ្ាី សធវើឲ្យ 



“បបបសរៀនភាសាបាលី” ឲ្យមានភាព ញព្កឹែយព្ប ិទធភាពពិែ
ព្បាកដជាមូលោា ន ដនវបបធម៌ព្ពះពញទធសា នា និងអកែរ
សាស្រ តបខារ រញងសរឿង  ថិែស ថរសចរក្ខលយូរអបងវងែសរៀងសៅ ។ 

  ូមបថ្េងអុំណរគញណយ៉ាងព្បស ើរបុំផញែ ចុំស ះ
សាស្រសាត ចារយ វនិយចារយ ធមាា ចារយ និ ែិែ  ិ ែ បដលបាន
ជួយឧបែថមភត្មម មែថភាពព្គប់ព្ពះអងគ ជួយផតល់សយបល់
និងជួយបកែព្មូវ សដើមបីសធវើឲ្យស ៀវសៅសនះ រងឹរែឹបែលអព្បស ើរ
ស ើងសទៀែ ។ 

  ូមអនញសមាទនាយកផលានិ ងែដនមហាធមាទន បាន 
 សព្មចមគគ ផល ដល់ព្ពះនិ វ ន កញុំបីសឃេៀងឃ្លេ ែស ើយ ។ 
        

 វែតព្ពះគនធកញដិ ដថ្ង ១២ សរាច បខ ភព្ទបទ 
         

     អាកសរៀបសរៀង 

     ធម្មបាលោ ប្របាក់ ឃនុ 
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K>s> 2015  



 

















អារម្ភកថា 

បុពវហេតុដដលនាំឲ្យហ ើតហ ៀវហៅហនេះហ ើងហៅថ្ថងពុធ 
៣ ហោច ដែផលគុន ឆ្ន ាំ ឆលូវ ឯ  ័  ពុទធ  ោជ ២៥៥៣ ត្តូវ
នឹងថ្ថងទី ៣ ដែមីន គ. . ២០១០ ។ ែ្ុាំត្ពេះ រុណាែ្ុាំបាទ 
បានទទួលភារៈអាំពី មណៈ ិ សជាហត្ចើន ដដលនិយាយថា 

ែ្ុាំបានដតងហ ៀវហៅហត្ចើនដបប មានដបបហរៀនភាសាបាលី 
ភាគ ១ ភាគ ២ ភាគ ៣ ដល់ភាគ ៤ និងហវយា រណ៍បាលី ១ 
ដូហ ន្ េះមិនទាន់ហ ើញ “ ដបបដត្បភាសាបាលី ” ហៅហ ើយ ដត
វធីិដត្បបាលីដដលនិពនធហោយ ឃុនសុ៊ីសុវត្ថិ យូអ ុន បាន
ដតងរួចហេើយ ប ុដនែ ហោ ចង់ឲ្យែ្ុាំបានហរៀបហរៀង ឲ្យបាន
ពិសាែ រជាងហនេះហទៀត ហទើបែ្ុាំែាំយ អ ់ មតថភាពហដើមបី
ហរៀបហរៀងឲ្យបានជាដបបហរៀនដត្បជាភាសាបាលីហនេះហ ើង
ហោយបានយ  វធីិដត្បបាលីជាន់មុនម ជាហោលអាង ហេើយ
ដផសផសាំជាមួយនឹង បទពិហសាធន៍រប ់ែ្ុាំដដលបានបហត្ងៀន
ត្ពេះ ងឃអ ់ ១៨ ឆ្ន ាំហេើយ ។ ហពលហនេះែ្ុាំមានអាយុ ៨៣ ឆ្ន ាំ 
បរបូិរហេើយឈានចូល ៨៤ ឆ្ន ាំ បង្ហា ត់ត្ពេះ ងឃមិនហ ើត

-ជ- 



ហោយមានជាំងឺហលើ ឈាម  ពវថ្ថងចិញ្ច ឹមជីវតិ នុងផទេះ ូន 
ហៅភូមិដាំណា ់លួង  ុាំ វតែគ ស្ ុ បាណន់ ហែតែ បាត់ដាំបង 
ហទើបែ្ុាំហឆលៀតឱកា ដដល ហទើបនឹងហងើបអាំពីជាំងឺហនេះ បានគួរ
 មហេើយ  ៏ហរៀបហរៀងជា ហ ៀវហៅហនេះហ ើង ដតហបើមាន
 ាំេុ ឆគងត្តង់ ដនលងណា  ូមបណឌិ ត ដផន ខាងភាសា
បាលី ហមត្តែ ជួយដ តត្មូវឲ្យទានផង ហត្រេះ ាំេុ ដតងមាន
ដល់អន ហធវើ ហទាេះតិចឬហត្ចើនមិន ដដលខានហទ ។ ដូហចនេះ ែ្ុាំ
 ូមឧទទិ  ុ លពីការដតង ហ ៀវហៅហនេះ ជូនដល់ហោ 
អន ដ៏មានគុណទាាំងឡាយ មានមាត្តបីត្តជីដូនជីត្ត 
ញាតកាទាាំង ៧  នែ ន ត្គូឧបជាយា្រយ  នុង ងារវដែ 
រប ់ែ្ុាំ ូមទទួលឥដឋមនុញ្ញផល ហេើយបានដល់នូវត្ពេះ
និរវ ន  ុាំបីអា ់ខានហ ើយ ។ មា ងហទៀត  ូមឧទទិ  ុ ល
ហនេះ ជូនដល់ ិកាា កាមទាាំងឡាយ ដដលមានត្បាថាន ត្តូវការ
ហរៀនភាសាបាលីហដើមបីបនែហវនពីរូបែ្ុាំ  ប្រាក់ ឃនុ ឲ្យបាន
ឋិតហថរហចរកាលតហៅ ហត្រេះថា ភាសាត្ពេះពុទធ និងភាសាដែែរ
រប ់ហយើង  ៏បានហត្បើភាសាបាលីហនេះដដរ ។ ដូហចនេះ ូម 
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អនុហមាទនយ  ុ លផលបុណយ ដដលហ ើតអាំពីការ
បហត្ងៀន និងការដតងជាហដើមហនេះ  ូមមាន ត្បាជ្ា អាចកាប់
ឆ្ា រនូវ ង ិហល  ជានិោវហិ   ឲ្យបាន ហត្មច ត្ពេះនិរវ ន
ត្គប់ត្ពេះអងគត្គប់ោន ហៅហោង ។ 
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មាតិកា 
ឈ ម្ ោះអតថបទ              ទំព័រ 

១. ដបបហរៀនដត្បភាសាបាលី ........................................១ 
២. ការដត្បត្តម ពទដច ជាពីរគឺ ...................................២ 
៣. ការដត្បត្តមអតថ ......................................................៨ 
៤. ការដត្បភាសាបាលី .................................................៨ 
៥. វាច ៈ ៥ យា ង .......................................................៩ 
៦. ការ ត់ ាំោល់វាច ៈ ............................................១០ 
៧.  ិរយិា ិត ៈ ុាំត្គងរ យ ......................................១១ 
៨. វធីិរ បទត្បធាន ....................................................១២ 
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១០. អាលបន .............................................................២០ 
១១. និបាត .................................................................២៤ 
១២. កាល តែមី .........................................................២៤ 
១៣. ត្បធាន ..............................................................៣១ 
១៤. ល ាណៈរប ់បទដដលហធវើត្បធានបាន .................៣១ 
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១៥. ដបបពិនិតយរ បទត្បធាន .....................................២៣ 
១៦. ហឈាែ េះត្បធាន នុងត្បហយាគ ..................................៣៣ 
១៧. អនុ ិរយិា និង ត្បហយាគដត្ជ  .............................៣៥ 
១៨. អថ , ឯវ ាំ .............................................................៤៣ 
១៩. បទពត្ងី អនុ ិរយិា និង ត្បហយាគដត្ជ  ................៥០ 
២០. មោ ិរយិា .........................................................៥២ 
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២២. ត្បហយាគមានល ាណៈ ៤ ត្បហភទ ........................៧០ 
២៣. ត្បហយាគធមែត្ត ..................................................៧០ 
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បបបររៀនបរបភាសាបាល ី
បបបររៀនបរបភាសាបាលីលបា លីនដលារបរបរបមសម្ពទគឺ 

នាម្ពទា កិរយិា្ពទា និងអពយយ្ពទា ។ របរបរបមសមអត្ថ គឺ 
បរបយករ្ចកតបបមមរ ។ារបរបរបមសម្ពទ លីនដលា នាម្ពទ 
គឺនាមនាមា គុណនាមា និង្ពវនាមា បដលរត្ូវរបកបរោយ 
លិងគា វចនៈា និង វភិត្តិា ។ កិរយិា្ពទ គឺកិរយិាអាមាត្ា និង 
កិរយិាកិត្កៈ, អពយយ្ពទ គឺឧប្គគា និលីត្ា និងបចច័យ ។ា
្ិរបា របមគបបបចាំពាកយបរបរប ា្្ពទទាំងអ ា្ា រពមទាំង 
អាយត្និលីត្ ា និងកិរយិានុរររោះឲ្យលីនបាទ ត្ាជាំនាញា រ ើប 
បរបលីនា។   

I.ាការបរបតាមសពទបចកជាពីរគឺ 

 ក/ា បរបរបថបា្ពទា : របលរបើ្ពទរនាោះរគលីនដឹងរគបា 
រន ដូចជាា ពុទ្ធសស សាវកា បរបថា បាវក័ទាំងឡាយរប ា្ 
រពោះពុ ធ ។ ពាកយថា ពុ ធកតបា បាវក័កតបា ជារបរបរបា របថបា្ពទា
បដលរគធ្លល បាបាគ លារគបារន មករ ើយអាចបាត បាលីន ។ 
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ស្្ោះ “ e ”(រេ) កនុងលីលប បមមរអានថា “ ឯ ”(បេ) : 

បាល ី ប្រែថា អានថា 

រេតុ 

រេតតំ 

រេមំ 

រសវតិ 

សរងេរបា 

វិរសរសា 

មហារេរោ 

េនុរេរោ 

សាមរេរោ 

រចតិយ ំ

រសសវតថ ុ

រ តុ្ 
រមត្ត 
រកេម 
រ្ព 
្រងាប 
វរិ្្ 
មហារថរ 
អនុរថរ 
បាមរណរ 
រចតិ្យ 
វត្ថុរ្្្លា 

ប ត្ 
បមត្ 
បកេម 
ប្ព 
្បងាប 
វបិ្្ 
មហាបថរ 
អនុបថរ 
បាមបណរ 
បចដប 
វត្ថុប្្្លា 
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ឯករជជំ 

ឯកឧតតរោ 

ឯករទ្រសា 

បរចេកពុរធធ  

ឯករាជយ 
ឯកឧត្តម 
ឯករ ្ 
រពោះបរចចកពុ ធ 

បអកៈរាច 
បអកអ ុត្ដាំ 
បអកៈរ ្ 
លី៉ាចាបចកៈពុ ធ 

ភាសាបាលីលបមិនមានររបើ្ញ្ញដ បនតកា “  ' ” រ  :  

បាល ី ប្រែថា អានថា 

ជរោ 

ជនបរធ 

ទ្ុកកដំ 

សគុរតា 

ទ្ុគគរតា 

បពវរតា 

ោយរកា 

រ បជន 
ជនប  
 ុកកដ 
្ុគត្ 
 ុគ៌ត្ 
បព៌ត្ 
នាយក 

ជនា 
ជនានៈបត្ា 
 ុកកត្ា 
្ុគត្ា 
 ុរៈគត្ា 
បរៈពត្ា 
នាយកា 
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ោយកដ្ឋា នំ 

មិគសរិ 

ទ្ឹកេីរៈ 

នាយកោា ន 
មិគ្ិរ 
 ឹកកេិរ 

នាយៈរបត្ាថាន 
មិគៈរ្រ 
 ឹករកេរ 

លីលបជា “ ត ” បមមរអាន “ ដ ” 

បាល ី ប្រែថា អានថា 

ជាតរកា 

រវសសនតរោ 

ឧតតរោ 

ឧតតរោ 

ោតា 

បកតិ 

រសោបតិ 

សលីវតី 

ជាត្ក 
រពោះរវ្េនតរ 
ឧត្តម 
ឧត្តរ 
មាមស 
របរកត្ប 
រ្នាបត្ប 

ប្លវត្ប 

ជាដកា 
រវ្្នាដរ 
អ ុត្ដាំ 
អ ុត្ដរ 
មាត្ោ 
របរកដប 
រ្ណា ប៉ាៈដប 

ប្ឡៈវ ៉ាៈដប 
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បទ្ុមវតី 

សោត នំ 

សរោត ស ំ

េនតរធានំ 

ទ្ូរសរធទ  

ទ្ូរទ្សសនំ 

មតតកំ 

ផូរផងា (បមមរ) 

ប ុមវត្ប 
្នាត ន 
្រនាត ្ 
អនតរធ្លន 
 ូរ្ពទ 
 ូរ ្េន៍ 
មរត្ក 
កុាំអានផូរៈផងា 

ប ុមៈវៈដប 
្នាោន 
្នារោ្ 
អនាដរៈធ្លន 
 ូរៈបាបា 
 ូរៈ ា្ 
មៈរៈដកា 
ផូផងា 

លីលបជា “ ប៉ ” បមមរអាន “ ប ” : 

បាល ី ប្រែថា អានថា 

បុញ្ញ  ំ

បាបំ 

បុគគរោ 

បុណយ 
លីប 
បុគគល 

បុណយ 
លីប 
បុកគលា 



6 

 

បំសកុលូ ំ

បរមំ 

បរមសេុំ 

បរមតថំ 

បរមតថបារមី 

បរកិមមំ 

បរកិាេ រោ 

បរចិ្ចេ រោ 

បររិចេរធ 

បរវិារោ 

បងេុកូល 
បរម 
បរម្ុម 
បរមត្ថ 
បរមត្ថលីរមប 
បរកិមម 
បររិបា រ 
បរចិច គ 
បររិចឆ  
បរវិារ 

លីាំង្ុកូល 
បរ ៉ាមា“កុាំថាាលី៉ាកា” 
បរ ៉ាម ម៉ាៈ្ុម 
បរ ៉ាៈមា៉ាត្ា“កុាំថាាលី៉ាកា” 
បរ ៉ាៈមា៉ាត្ាថៈលីរៈមុប 
បររិបាំ 
បរុកិខា 
បរុចិចក 
បរុចិបឆត្ 
បរុវិា៉ា 

 ម/ា បរបមសមមូល្ពទា : គឺ្ពទរដើមរចញមកពបធ្លតុ្ា
បចច័យា និងបាធនៈា ក៏បរបរចញជាភាសាបាបមមរមសមរនាោះរៅា
ដូចជាា ពុទ្ធសស សាវកា បរបថា អនកបាត បាទាំងឡាយា រប ា្ 
រោកអនករមស ា្ដឹងា ។   អនកបរបមសមមូល្ពទលីនលអា គឺអនក  
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មាន្មត្ថភាសាពា អាចកាំណត្ាចាំធ្លតុ្បចច័យវភិត្តិលីន ចា ា្ 
ោ ា្ា។ 

បាល ី             ប្រែរែថែ់សព្ទ           ប្រែតាមមូលសព្ទ 
សរតាត         ាាាារ បសត្វ                    អនកជាបារៅកនុងអារមមណ៍ 
ភិកេ ុ                រភិីក្ខុ                     អនក្ុាំរោយរបរកត្ប 
សតាថ               រ បរពោះបាបាត         អនកររបៀនរបរៅ 

បុគគរោ          រ បបុគគលាាាាាាាាាាាាាាអនករៅរបនានរក 
សាមរេរោ    រ បបាមរណរាាាាាាាកូនរៅននអនក្ងបា 

ធរោម               រ បរពោះធម៌ាាាាាាាាាាាា្ភាសាវៈរ រ ងា្ត្វ 
េតាត                រ បមលួន, អាមសម       អនក្ុបនូវ្ុម និង  ុកា 
ឧបជារោ    រ បឧបជាយ៍ាាាាាាាាាអនករមើលរទ្តូ្ចធាំ 
អាចររិោ       រ បអាចរយាាាាាាាាាាាាអនកបដល្ិ្េគួរបររមើ 
សោធិ           រ ប្ មាធិ          របរត្មកលាចិត្ត ុកលអ 
ឧបាសរកា     រ បឧលី្ក        អនកអងគុយជិត្រពោះរត្នរត័្យ 

វិនរោ         រ បវន័ិយាាាាាាាាាាាាាាាាឧលីយជាររគឿងបណនាាំ 
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រោរភា          រ បរោភៈ          កិរល្ជារ តុ្ចងាលីន 

រធរសា         រ បរទ្ៈាាាាាាាាាាាាាាកិរល្ជារ តុ្រប ូ្ត 
រោរហា         រ បរមា ៈ          កិរល្ជារ តុ្វរងវង 

រោរោ           រ បរាគៈាាាាាាាាាាាាាាាាាាកិរល្ជារ តុ្ររត្កអរ 
                     ។ល។ 
 

II.ាការបរបតាមេតថ 

 របរបរបមសមអត្ថា គឺរបរបរប ា្ំរៅយករ្ចកតបជារបរ ា្ំ
ខានាា មិន ា្ំរៅយកបចច័យា វភិត្តិជាររល ា្ំខានារ ា ដូចជាា
សាមរេោ តិសស ំ សាោយ ំ ភតាត និ ភុញ្ជនតិា បរបថាា : ពួក
បាមរណរកាំពុងឆានាភត្តកនុងបាោរនាោះ។ 

ការបរបភាសាបាល ី

 មុននឹងរលើក្ពទរឡើងបរបា្ិរបា របមរត្ូវពិនិត្យឲ្យដឹង
ចា ា្ថាា របរយាគកត្តុវាចកៈា ឬរបរយាគកមមវាចកៈា ជារដើម
្ិនា រៅរត្ងាកិរយិាឃុាំរគងពាកយាលីនដលាា កិរយិាបដលររៀង
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ខាងចុងបាំផុត្ននរបរយាគា ្ិរបា របមគបបបរមើលបាររឡើងវញិា
នូវា កិរយិាអាមាត្ា និងកិរយិាកិត្កៈា បដលររៀបរាបាពបវាចកៈ
ទាំងា ៥ា ឲ្យលីនចា ា្ោ ា្ា ដូចមានរ្ចកតប្រងាបត្រៅ
រនោះា៖ 

វាចកៈ 

 វាចកៈា គឺកិរយិា្ពទ្រមាបារលីបាដលាប របធ្លនា
កាំណត្ាឲ្យដឹងថារបធ្លនា ជាកមសត អនករធវើ ឬវុត្តកមមា តួ្កមមបដល
រគរត្ូវរធវើា។ 

វាចកៈ ៥ ោ៉ង គឺ 

 ១.ាកតតុវាចកៈាកិរយិា្ពទរលីបាកមសត ា“អនករធវើមលួនឯង” 

រឡើងជារបធ្លន។ 

 ២.ា កមមវាចកៈា កិរយិា្ពទរលីបាកមមតួ្អាំរពើា រធវើជា
របធ្លន ។ 

 ៣.ា ភាវវាចកៈា កិរយិា្ពទរលីបាភាសាពា គឺមិនរលីបា 
កមសត ាឬ កមមរឡើយ ។ 
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 ៤.ារេតុកតតុវាចកៈាកិរយិា្ពទរលីបារ តុ្កមសត ាគឺអនក 

 ររបើរគឲ្យរធវើជារបធ្លន ។ 

 ៥.ា រេតុកមមវាចកៈា កិរយិា្ពទរលីបានូវអាំរពើរៅ ាាា
វុត្តកមម បដលរគរត្ូវររបើឲ្យអនកដន រ ៀត្ា រធវើរឡើងជាប ាាាាាាាា
របធ្លនា។ 

ការកត់សោំលវ់ាចកៈ 

 ្ិរបា របមអាចបាគ លាវាចកៈទាំងា ៥ា លីនចា ា្ោ ា្ា
រោយបារបចច័យាជាាររគឿង ា្ំរលាដូរចនោះ ។ 

 ១.ា កិរយិាអាមាត្ ា របកបរោយបចច័យា១៥ា របចាំ ពួក 
ធ្លតុ្ទាំងា ៨ា ដូចជាា ភវតិ, គចេតិ, រសតិ, រហាតិ,ា ។ល។ា  
រច្ចររតិ, រច្ចរយតិ, មនតយសឹាុកិរយិារនោះជាកត្តុវាចកៈ ។ 

 ២.ា កិរយិាអាមាត្ជា្កមមធ្លតុ្ា របកបរោយា យ-
បចច័យាឬចុោះាឥ-អាគមានិងាយ-បចច័យ ដូចជាាបចេរត, លពភរត

, ករយិរត, គេយិរត កិរយិារនោះជាកមមវាចកៈ។ា 

 ៣.ា កិរយិាអាមាត្ជាអកមមធ្លតុ្ា  របកបរោយា  យ- ា 
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បចច័យាចុោះារត-វត្តមានាវភិត្តិាអត្តរនាប ប៉ាុរណាណ ោះ ជាភាសាវវាចកៈ 
កបនលងមលោះចុោះាឥ-អាគមផងាក៏រៅបត្ភាសាវវាចកៈ បដរា។ 

 ៤.ា កិរយិាអាមាត្របកបរោយា រេ, េយ, ណារប, 

ណាបយា បចច័យដូចជា សារវតិ, រច្ចោរបតិ, អាេោបយតិា
ជារ តុ្កត្តុវាចកៈ។ 

៥.ា កិរយិាអាមាត្របកប រោយា ណារប + ឥ + យា
ទាំង្កមមធ្លតុ្ា ទាំងអកមមធ្លតុ្ដូចជាា បាច្ចបិយរត,     

កាោបិយរត, ោោបិយរតារ តុ្កមមវាចកៈា។ 

កិរិយាកិតកៈឃ ុំគ្រងពាកយ 

 ១.ា ធ្លតុ្បដលរបកបរោយា ត, តពវ, េនីយ-បចច័យ 
មានលិងគវចនៈាវភិត្តិរ្មើរន ានឹងប របធ្លន។ 

២. មិនមានកិរយិាអាមាត្រៅកនុងរ្ចកតបរនាោះរ  ។
 ៣.ា កិរយិាកិត្កៈរនាោះមិនជាបាជាប ្មា្ា ដូចជាា
កតបុរវវ   ទ្ិននការោ  ទ្ិដាបុរវវ   កតការោា។ល។ របើជាបា 
្មា្រធវើកិរយិាមិនរកើត្រ ។ 
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 ៤.ាមានររលកាំណត្ាកិរយិាកិត្កៈជាវាចកៈដូរចនោះ 

 ក.ា ត-បចច័យចុោះខាងរររបយអកមមធ្លតុ្ា ដូចជាា គរតា, 

មរតា, វុរតាត , ឋិរតា, ឧរបរតាា (ល)ា រោយររចើនជា កត្តុវា-  
ចកៈ ារបើជាឯកវចនៈានបុាំ្កលិងគ  ររបើជាភាសាវវាចកៈលីន ។  

 ម.ា ត-បចច័យចុោះខាងរររបយ្កមមធ្លតុ្ា រធវើកមមវាចកៈា
កត្តុវាចកៈលីនា។ាលភតិាារបមងលីន,ាអនកណាលីន ?ាបុររិសាា
ឬ គរាុ ឬ មុនិា ឬ វិញ្ញូ ា មិនគិត្លិងគា វភិត្តិា របរនតអវបរ ា ឲ្យបត្
បឋមបុរ្ឯកវចនៈាោកាាកញ្ញញ  ក៏លីនាោរាី ក៏លីនាកលុាំ ក៏
លីនា លភតិា ឯកវចនៈលីនបត្ឯកវចនៈបដរា ោកាថា រសដាីា រ ប
រ្ដាបាលភតិារបមងលីនាបុតតំានូវកូន,។ គរាុ រ បរគូាលភតិារបមង
លីនាសរិសសា នូវ្ិ្េទាំងឡាយ ។ាជញ្ញញ ា មកពបាញា-ធ្លតុ្ា
ផ្លល ា្ជាា“ជា”ាោ-បចច័យានិង ឯយយ-្ត្តមបផ្លល ា្រៅជា ជញ្ញញ  

បត្មតងាបរបថា :ាគបបបដឹង,ារត្ូវដឹង,ាគួរដឹងា។ 

១. វិធីរកបទ្របធាន 

ដូចជាា  លភតិា  “របមងលីន”   ឯយយ-ផ្លល ា្ជាមួយនឹង 
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ញា ធ្លតុ្រៅជាាជញ្ញញ ារត្ើាឯយយាវចនៈអវប ?ាឯកវចនៈារបើអញ្ច ឹង 
នាមឲ្យបត្បឋមបុរ្ារបរនតអវបាលិងគអវបាក៏រោយឲ្យបត្ ឯកវចនៈ 
ដូចជា ឯយយាបរបលីនរ ើយ,ាោកាាឥតថី ក៏លីនារ បស្ ប្គបបបរចោះ 
នូវធម៌ា។ារច្ចររតិាលួចារបើអនកណារចោះលួចាអនក នឹងរគ រៅ
ថា រចរ ។ាករសឹាុ មកពបាករ-ធ្លតុ្ាឱ-បចច័យាករ-ធ្លតុ្ វារៅ
កនុងពួកាតន-ធ្លតុ្ចុោះាឱ-បចច័យរៅជាាករោា និងាឧំាផ្លល ា្ជា 
ឥំស ុ គឺលុបា ឱា រចញា ចុោះា ឥំសាុ រនោះមកវញិ លុបស្្ៈរប ា្
បចច័យរចលា រ ើយោកាស្្ៈរប ា្វភិត្តិវញិា វភិត្តិ ណាបដល
ជាតួ្អកេរដូចា តិ, េនតិ, ស,ិ េ, មិ, ម,ា រគ ុកបចច័យា។ាបត្របើ
របលណាវភិត្តិជាស្្ៈដូចជាា  ឯយយ, ឯយយុ,ំ ឯយាស,ិ        
ឯយាេ, ឯយាមិ, ឯយាម,ា ឦ, ឧំ, ឱ, ឥំា របលណាចុោះ
បចច័យា មានស្្ៈដូចរន ា រគរត្ូវលុបស្្ៈរប ា្បចច័យា រ ើយ
 ុកស្្ៈរប ា្វភិត្តិរដើមបបស្្ួលរករបធ្លនាដូចជាាករសឹ ុ< ឧំាជា 

ឥំសាុ រ ើយរបើ ុកាឱ ផងាឥំសាុ ផងថា មិនរកើត្រ ា រត្ូវលុបា
ឱារចញាករសឹាុរធវើរ ើយ,ាអនកណារធវើ អនករនាោះរត្ូវជាព ុវច-
នៈ ររពាោះា ឧំា ជាព ុវចនៈា ,ា ឯប របធ្លនរបរនតអវបក៏រោយ 
លិងគអវបក៏រោយ   ឲ្យបត្ព ុវចនៈកនុងបឋមាវភិត្តិ,ា ជោ  រ បជន 
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ទាំងឡាយ ករសឹាុ រធវើរ ើយាធនំានូវ ទនក៏រត្ូវា។ េគោសាិ
លីនរៅរ ើយ, រត្ើ ស ិអវប ? ពិចរណា រ ៀត្ាស-ិវត្តមានាវភិត្តិា
ឬា? របើវត្តមានាវភិត្តិមានាេ-អាគម រ  ? 

 របើមាន េ-អាគមា េគោសាិ មិនបមនវត្តមានាវភិត្តិរ ា
គឺាស ិមកអាំពបាស-អាគម ឦ-អជជត្តនបារ្េៈជាាឥាលីនជាមានា
េ-អាគមរៅខាងរដើម,ាអជជត្តនបអាចចុោះអាគមលីនាេ, ស, េ 

និគគ ិត្ក៏អាចចុោះលីនរ ៀត្ប៉ាុបនតមិន្ូវមានររបើរ ាេានឹងជា 
អវប ? ឦា រ្េៈជាាឥាជាបឋមបុរ្ាឯកវចនៈ របើប របធ្លនា
ឲ្យបត្ឯកវចនៈរធវើប របធ្លនលីនរ ើយា សមរណាា រ ប្ មណៈា
េគោសាិលីននិមនតរៅរ ើយាអាោមំារបនាវត្តា។ 

 របើ សរុណាតិា “បាត បា”ា តិ-វត្តមានាវភិត្តិា បឋមបុរ្  
ឯកវចនៈាទលាបត្បាគ លាាអញ្ច ឹងលីនរករបធ្លនរកើត្ាអនកណា 
បាត បា ?ា អនក នឹងលីនបត្ឯកវចនៈា ឧបាសរកាា រ បឧលី្កា   
សណុាតិាបាត បាាធមមំានូវធម៌ា។ 

 េញ្ញញ សិា មកពបា អាា+ ញា-ធ្លតុ្ ារ ើយកនុងរពលរនោះ
អត្ា  ោ-បចច័យរ ាារបើាាាោ-បចច័យាាជាោស,ិាប៉ាុបនត ាេញ្ញញ ស ិ 
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មិនចុោះាោ-បចច័យរ  រ ើយរបើអត្ាចុោះាោ, បចច័យអវបវញិ ? ថា 
េ-បចច័យក៏លីន ររពាោះ េ-បចច័យ រត្ូវបត្លុប េ រចញ 
វត្តមានាវភិត្តិ រឡើងអវប ? តវំា របើា ស-អាគមា ឦ-អជជត្តនបា ប  
របធ្លនថាយា៉ាងណា ?ា បុររិសា បុគគរោ សាមរេរោ ភិកេ ុ

ភិកេនុី កញ្ញញ  លីនទាំងអ ា្ឲ្យបត្បឋមបុរ្លីនររចើនណា ា្ ។ា
គចេា ចូររៅា គចេា វភិត្តិអបវ ?ា ឲ្យបត្រកវភិត្តិរឃើញរករបធ្លន 
រឃើញា របើមិនបាគ លាវភិត្តិរករបធ្លនមិនរឃើញរ  ។ាគចេា មក 
ពបាគម-ធ្លតុ្ផ្លល ា្ជាាគចេា+ េ បចច័យា+ េ ិបញ្ច មបវភិត្តិារបល
ណា ុក េាិ រត្ូវបត្ាគច្ចេ េាិរបលណារបើលុបាេាិ រចញ រត្ូវ
បត្រ្េៈា ចុោះរបើរ្េៈស្បាបារ ើយមិនលីចារ្េៈរ ៀត្រ ា ប 
របធ្លនរត្ូវរឡើងអវប ?ាស ិ េាិជាអវប បុរ្ ?ាមជឈិមបុរ ិ្  ប 
របធ្លនាឯកវចនៈា ឬ ព ុវចនៈ ?ាឯកវចនៈាអញ្ច ឹងរឡើងាតវំ 

តវំ រ បអនកក៏លីន តវំ រ បនាងក៏លីនាតវំ រ បឯង,ារ បវាាគចេាចូររៅចុោះ។ 

 បាបុេិសាមិា<ាប + េប + ឧណា-បចច័យ, បាបូកនិងា
េប បរបថាា ដលា,ា ទនា, លុោះ, ឧណា-បចច័យរៅពួកអវប ?ា
ឧណា  នឹងពួកាស-ុធ្លតុ្ារ ើយចុោះាឥ-អាគមមករៅជា បា-

បុេិសាមិ  ,  សាមិ  ជាវភិត្តិអវប  ? ាសាមិា ជាភវ ិ្ េនតិវភិត្តិ,  
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បុរ្អវប ?ាឧត្តមបុរ្, វចនៈអវប ?ាឯកវចនៈ,ាប របធ្លនមាន 
បត្មួយគឺ េេ,ំ េេាំរ បមញុាំ បាបុេិសាមិានឹងដលាាេរេតតំ នូវ
រពោះអរ ត្តា។ាេកាសាិលីនរធវើរ ើយ, វទ្ា ចូររពាល, បចេតិា
បត្ងចមអិន , លភរតា បត្ងលីន , ករយិរតា រធវើ , គយហរត ា
របនាយក, គុយហរតាោកា, សណុាតិា របមងបាត បា,ា ភិនទិយរតា
បត្ងបាំបបកាឬ  មាល យ, មុចេរតាបត្ងរួច, ការរតិាឲ្យរធវើ, ភារវ-

តិាឲ្យររចើនាគឺចររមើន, េោរបសាិឲ្យអត្ារទ្រ ើយ, អាេ-

ោរបសាិឲ្យនាាំមករ ើយ ។ា្ូមរមើលរត្ងារនោះ្ិនាករយិរត 

លពភរត គយហរតា ្ុ ធបត្ យ-បចច័យ បត្របើផ្លល ា្ យ ដូចជាា
លភា និងាយា រៅាលពភាអញ្ច ឹងាអត្ាចុោះាឥ-អាគមរ  គេ ចុោះ 

យាមក,ាយ វាជិោះ េាដូច គយហរតារបើផ្លល ា្ដូរចនោះ មិនមានាឥ-

អាគមរ  ។ា ករយិរតា អត្ាផ្លល ា្រត្ូវចុោះា ឥ-អាគម ដូរចនោះ
របរយាគ នឹងរមើលធ្លតុ្ាបចេតិាអាចររបើ តិាបរ្េប  ក៏លីនា
លពភរត គយហរត ករយិរត វុយហរតាចុោះកនុងវាចកៈអវប ? សយូរតា
ភិនទិយរត មុចេរតាចត្ាជាា របរយាគអវប ?ាយាមានាឥា ក៏មានា
អត្ាាឥាក៏មានរ ើយចុោះ ្ុ ធបត្អត្តរនាប ាចត្ាជាារបរយាគ
អវប ?ារបើរកវាចកៈមិនរឃើញារករបធ្លនក៏មិនរឃើញ បដរា។ា 
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បចច័យ នឹងវារបកបកមមវាចកៈារបើកមមវាចកៈាអនកណារបធ្លន ?ា
របធ្លនវារ ម្ ោះ អវប ?ារ ម្ ោះកមមាតួ្កមម,ាដូចជាពាកយថាាបចេតិា
ចមអិន, ចមអិនអវប ?ាចមអិនលីយ, លីយរឡើងរបធ្លនាចមអិនបបរៗា
រឡើងរបធ្លនា ចមអិនររៗា រឡើងរបធ្លន ។ លពភតិា បត្ងលីនា
លីនអវប ?ាលីនរបពនធៗារឡើងរបធ្លន, លីនកូនៗ រឡើងរបធ្លនា
លីនអនកណាាអនក នឹងជារបធ្លនាអញ្ច ឹងរៅថាាតួ្កមមរ ើយ ។ា
ភរោិា រ បរបពនធាឥឡូវយកាលពភតិា មួយមកចុោះ,ា អនកណាលីនា
អនក នឹងជាត្តិ្យាវភិត្តិបរបថាា គឺ ឬបដល, ថាា មោា គឺមញុាំា    
លពភតិាបត្ងលីន។ាករយិរតារធវើ, រធវើបាោ, សាោារ បបាោ, 
អនកណារធវើាជាងរឈើាវឌឍកិោាគឺជាងរឈើាករយិរតាបត្ងរធវើ, 
គយហរតា បត្ងរបនាយក,ា របនាយកអវប ?ា របនាលីរត្ បរតាត  រ ប
លីរត្ បពវជិរតន គឺបពវជិត្ គយហរត បត្ងរបនាយក ។ សយូ

រត   បាត បា, បាត បាអវប ? បាត បាធម៌ ធម៌ៗ រឡើងរបធ្លន, បាត បាវន័ិ
យៗ រឡើងរបធ្លន អនកបាត បាជាត្តិ្យាវភិត្តិ, ភិនទិយរត បាំបបក 
 មាល យ  មាល យអវប ?  មាល យរបងៗ រឡើងរបធ្លន  មាល យទវ រៗ 
រឡើងរបធ្លន ។ អនក មាល យជាត្តិ្យាវភិត្តិ ។ មុចេរត រួចាអនក
ណារួចា ?  រួចអាំពបអវបា ? ការរតិ    បត្ងឲ្យរធវើ, ាា ភារវតិ ាា ឲ្យ 
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ចររមើន, េោរបស ិឲ្យអត្ារទ្រ ើយ, អាេោរបតិ ឲ្យនាាំ
មក ។ ការរតិ ចុោះ រេ-បចច័យ េោរបស ិចុោះ ណារប-បចច័យ 
អាេោរបតិ, ណារប-បចច័យរ ៀត្ របើអញ្ច ឹងវាចកៈអវប ? រេតុ- 

កតតុវាចកៈៗា រត្ូវមានរន ប៉ាុនាម ននាកា ? យា៉ាងតិ្ចា ៣ា នាកា 
ប៉ាុបនត បាំរពញឲ្យររចើនមក រគបាចាំនួនា ៤ានាកា ។ ការរតិ អនក
ណារធវើរបធ្លន ? គឺអនកររបើរគ ភិកេ ុ រ បភិកាុ សាមរេររ ញុាំង
បាមរណរទាំងឡាយ ការរតិ ឲ្យរធវើ រធវើអវប ? កមមំ នូវរបរងារ 
ទ្េឌ កមមំ នូវ ណឌ កមម ។ ឧបជារោ រ បឧបជាយ៍ សរិសស 
ញុាំង្ិ្េទាំងឡាយ ការរតិ ឲ្យរធវើ រធវើអវប ? កដុឹ នូវកុដិ ។ 

េោរបស ិ ជាអកមមធ្លតុ្ របើអកមមធ្លតុ្រឡើង អនកណាញុាំង
អនកណាឲ្យអត្ារទ្រ ើយ េោរបស,ិ ស-អាគម ឦ-អជជត្តនប 
រ្េៈជា ឥ អាចថារ ើយ របើមិន បរបថា រ ើយគឺ ស ិ
វត្តមានាវភិត្តិ, េោរបស ិ បត្របើា បរបថា រ ើយ គឺអជជត្តនបវភិត្តិ 
... អាេោរបស ិ ក៏អញ្ច ឹងបដរ ឲ្យនាាំមករ ើយ, បត្រ ើយា គឺ 
ស-អាគម ឦ-អជជត្តនប ប របធ្លន រត្ូវបត្ បឋមបុរ្ ឧបជា- 

រោ រ បឧបជាយ៍ មំ ញុាំងមញុាំរពោះករុណា អាេោរបស ិ ឲ្យនាាំ
មករ ើយ, នាាំអវប ? ោកាតួ្កមមមករ ៀត្ ប៉ាុបនតាអនកររបើជាប  
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របធ្លនជា រេតុកតតុវាចកៈ អនកណាររបើរគ អនក នឹងរធវើ
របធ្លនរ ើយា។ គរតា រៅរ ើយ មរតា បាល បា រ ើយ លរធធ  
លីនរ ើយ ទ្ិរដ្ឋា  រឃើញរ ើយ ។ 

រោលននការបរបបាលោីន ៩ ោ៉ងគឺ 

១. អាលបន, ២. និបាតរផតើមរសចកតី, ៣. កាលតថសតតមី,     
៤. បទ្របធាន, ៥. បទ្ពរងីករបធាន, ៦. េនុកិរោិ និង 
របរោគបរជក, ៧. បទ្ពរងីក េនុកិរោិ និង បទ្ពរងីក-
កិរោិបរជក, ៨. មហាកិរោិ (កិរោិឃុរំគងរបរោគ),   
៩. បទ្ពរងីក មហាកិរោិ ។  

 កនុងរបរយាគបដលមានររលទាំងា ៩ា យា៉ាងរនោះ របរ 
បរបគួររបនាយកប មសមលាំោបា បត្របើមវោះររលណាមួយ របរ
បរបរត្ូវរ ាំលងប រនាោះរចញរៅដរាបដលាា ចបារបរយាគ ដូច
ជា ឥងឃ បសស នដបុតត ឧគគរសន មេពវល បរបថា ឧគគរសន 
មាន លឧគគរ្ន (រពលអានឲ្យថា ឧគគប្ន) នដបុតត ជាកូន
អនករលីាំ មេពវល មានកមាល ាំងររចើន ឥងឃ អរញ្ជ ើញ បសស ្ូម
រមើលចុោះ ។  
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១. អាលបន 

រ្ចកតបអធិបាយ អាលបនៈ ពាកយ្រមាបារៅរករន  
រៅថា អាលបនៈ មានា២ាយា៉ាងគឺ : 

 ១. អាលបនោម លីនដលាា ប នាមបដល្ររមច 
មកពប អាលបនវភិត្តិ ដូចជា បុរសិ, ភិកេរវ, ករញ្ញ  ជារដើម ។ 

 ២. អាលបននិបាត លីនដលាានិលីត្្ពទ ដូចជា យរគឃ 

ភរនត, ភរេ, អាវុរសា ជារដើម ។ កនុងរបរយាគមួយមាន 
អាលបនៈររចើនប រតូ្វបរប អាលបននាមមុន ដូច េរោភ  

កោុរកា ឯស សាលកិរបាតរកា តំ គណាហ េ បរបថា កោុរកា 

បនកុមារទាំងឡាយ េរោភ  រវ ើយ សាលកិរបាតថរកា រ បកូន្ត្វ 
បាលិរប ឯរសា រនាោះ តុរមហា រ បឯងទាំងឡាយ គណាហ េ ចូរ
ចបា តំ នូវវា ។ 

លុំហាត់ប្គ្ប 

 ១. េរោភ  សាមរេរ សងាធិការោ កេុ ឹគរតា បរបថា 
សាមរេរ  មាន លបាមរណរ  េរោភ   ដ៏ចររមើន សងាធិការោ   



21 

 

រ ប្ ងាធិរបរ (គឺរោកជាធាំកនុង្ងឃ អធិរបររប ា្្ងឃ) 
គរតា និមនតរៅរ ើយ កេុ ឹកនុង បណា ។ 

 ២. អាវុរសា រោគគោល ន ធយកានំ ធមមំ រទ្រសេ ិ
បរបថា រោគគោល ន (ជាអាលបននាម) មាន លរមាគគោល ន 
អាវុរសា ដ៏មានអាយុ តវំ រ បរោក រទ្រសេ ិ្ូម្បមតង ធមមំ 
នូវធម៌ ធយកានំ (ធយកានំា ២ា វភិត្តិ គឺ ចតុ្ត្ថប និង ឆដាប) 
ដលាទយកទាំងឡាយ ។ ឥធ ភរនត ោមធរកិា រកុេំ អារេុនតិ 
បរបថា ភរនត បពិរត្រោកដ៏ចររមើន ោមធរកា រ បរកមងអនកស្្ុក 
ទាំងឡាយ ឥធ ោរម កនុងស្្ុករនោះ អារេុនតិ បត្ងរឡើង រកុេំ 
របនារដើមរឈើ ។ ឯេ សាមរេោ រលឌឌុោ បេរតិាវ  បារតេ 
បរបថា សាមរេោ ជាប របធ្លនរកើត្រ  ?ា មិនលីនរ ,ាសា
មរេោ មានប៉ាុនាម នវភិត្តិ ? ដូចាបុរសិា មានប៉ាុនាម នវភិត្តិ ? ៣ា
វភិត្តិ ប៉ាុបនតរពលរនោះយកា អាលបនៈ រ ើយ ររពាោះរធវើរបធ្លន 
មិនរកើត្ េ រនាោះ មានពួកមា៉ាកវា អនកណាពួកមា៉ាករប ា្ េ គឺ 

តុរមហ រប ា្ េ, សាមរេោ កុាំរធវើរបធ្លន,ា រធវើអាលបនៈថា  
សាមរេោ   មាន លបាមរណរទាំងឡាយ  តុរមហ  
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រ បរោកទាំងឡាយ ឯេ ចូរមក ។ បារតេ រឡើងាតុរមហា រ ៀត្ 
រ ើយ ចុោះរបើកុាំរឡើងលីនរ  ? មិនលីនរ  ពបររពាោះអវប ? 
របរយាគមុ្រន  ឯេ សាមរេោ មួយរបរយាគ, រលឌឌុោ  

បេរតិាវ  បារតេ និងមួយរបរយាគរ ៀត្ ឯេ ជារបរយាគ- 
កត្តុវាចកៈ បារតេ ជារបរយាគអវប ? ជារ តុ្កត្តុវាចកៈ ប 
របធ្លនរត្ូវបត្រឡើងទាំងពបរ របើរបរយាគរត្ូវរន  កត្តុវាចកៈ 
ដូចរន  ឬ រ តុ្កត្តុដូចរន  ប របធ្លនរឡើងបត្មួយ ក៏លីន បត្
រនោះរបរយាគមុ្រន  រត្ូវរបធ្លនមួយមាន ការ ើយ តុរមហ រ ប
រោកទាំងឡាយ ឯេ ចូរមក តុរមហ រ បរោកទាំងឡាយ បេរតិាវ  
របហាររ ើយ ឬ រគបវងរ ើយ រលឌឌុោ រោយដុាំដប បារតេ 
ចូរញុាំងវាឲ្យធ្លល កាចុោះ (ចូរញុាំងជារ តុ្កត្តុ...) ។ របើអញ្ច ឹង  
តុរមហ ខាងរដើមជា សយកតាត  កនុង ឯេ, តុរមហ ខាងចុង ជា 
រេតុកតាត  កនុង បារតេ ដូរចនោះាោចាខាត្រត្ូវរឡើងទាំងពបរ ។  

 ៣. ន គច្ចេ មិ ភរនត េេ ំ ោមំ បរបថា ភរនត បពិរត្-

រោកដ៏ចររមើន េេ ំ រ បមញុាំ ន គច្ចេ មិ មិនរៅ ោមំ របនាស្្ុក
រ  ។ 
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 ៤. ភរនត មយ ំ វោ ន ភរវយាម បរបថា ភរនត 
បពិរត្រោកដ៏ចររមើន មយ ំរ បមញុាំរពោះករុណាទាំងឡាយ វោ 

ន ភរវយាម មិនគបបបជាមនុ្េលងងារលល រ  ។ 

 ៥. អាវុរសា ឯេ បិណាឌ យ ចរតិុំ បវិសសិាម បរបថាា
អាវុរសា មាន លរោកដ៏មានអាយុ តុរមហ រ បរោក ឯេ ចូរមក 
មយ ំ រ បរយើងទាំងឡាយ បវិសសិាម នឹងចូលរៅ ចរតិុំា
រដើមបបរមសចារៅ បិណាឌ យ រដើមបបបិណឌ លីត្ ។ 

 ៦. តវំ េរោភ  បុរសិ បិេឌំ  លភោរោ តំ ភុញ្ញជ េ ិ បរប
ថាា បុរសិ បនបុរ្ េរោភ  ដ៏ចររមើន តវំ រ បរោក លភោរោ 
របលលីន បិេឌំ  នូវដុាំលីយ ភុញ្ញជ េ ិ ចូរឆានា តំ បិេឌំ  នូវដុាំ 
លីយរនាោះចុោះ ។ 

 ៧. េោហ កមបន កាត់្ែទថា េោហ កំ + បន = េោហ កមបន 
ពុរធធ  រោរក ឧបបរោន  រហាតិ បរបថា បន ក៏ ពុរធធ  រ បរពោះពុ ធ 
េោហ កំ ននរយើងទាំងឡាយ រោរក ឧបបរោន  រហាតិ ជារពោះ 
អងគរ ងារកើត្រឡើងរ ើយកនុងរោក ។ េេ ំ ភរនត ធរនន 

រភាគំ  លភាមិ  បរបថា  ភរនត បពិរត្រោកដ៏ចររមើន េេ ំ រ បមញុាំ  
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លភាមិ បត្ងលីន រភាគំ នូវរភាសាគ ធរនន រោយរបរឲ្យ 
(ឲ្យអវប ? ឲ្យទន) ។ លាំហាត្ាប៉ាុរណណោះ ្មគួររ ើយ ប ខាង 
រលើរនោះ ្ិរបា របមរត្ូវរឆលើយឲ្យរតឹ្មរត្ូវថា ប ទាំងអ ា្រនោះ 
មកពប លងិគ ការនត វិភតតិា អវប ? រត្ូវបរបដូចរមតច ? ឬ្ររមច 
មកពបធ្លតុ្បចច័យអវប ? វភិត្តិអវប ? រ ម្ ោះវាចកៈអវប ? 

២. និបាត 

 ា្ំរៅយកនិលីត្រផតើមរ្ចកតប គឺ េ,ិ ច, បន, តុ, េបិ

ច, េេវា, និលីត្រលីបារ្ចកតបលីនឮ កិរ, េល,ុ សទុ្ំ, និលីត្
រលីបាបរកិបប េេ, យទ្ិ, រច, សរច, ឧធេុ, អាទ្ូ, រលីបាា
រ្ចកតប  ួល អាម ជារដើម ដូចជា តាត មេលលកសស េ ិ

េតតរោ េតថបាធបិ េនសសវា រហានតិ បរបថាាតាត បនបអូន 
េ ិ ររពាោះថា េតថបាធបិ ្ូមបបរ បនដនិងរជើងទាំងឡាយ េតត

រោ ននមលួន មេលលកសស រប ា្បុគគលច ា្ាេនសសវា រហា

នតិ ជាអវយវៈមិនបាត បាបងាគ បា ។ 

៣. កាលសតតមី 

 ្ពទរលីបារពលរវោមាន ៣ យា៉ាងគឺ : 
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 ១/ ប នាម្ពទរលីបារពលរបកបរោយ ុតិ្យាវភិត្តិ 
ឯកំ ទ្ិវស,ំ ឯកទ្ិវស,ំ ឯកំ សមយ ំទ្ិវស ំកនុងនថង ឯកំ មួយ
, ឯកទ្ិវស ំកនុងនថងមួយ, សមយ ំកនុង្ម័យ ឯកំ មួយ, រគ
អត្ាពនយលា បរបរ  ប៉ាុបនតមញុាំរពោះករុណាពនយលា ។ 

 ត្តិ្យាវភិត្តិា រតន សមរយន, ឯរកន សមរយន,    

សមរយន កនុង្ម័យ រតន រនាោះ, សមរយន កនុង្ម័យ ាាា
ឯរកន មួយ ។ 

 ្ត្តមបវភិត្តិាឯកសម ឹសមរយ, រវោយ,ំ ររតាត  ... សមរយ 

កនុង្ម័យ ឯកសម ឹ មួយ,ា រវោយ ំ កនុងរពល ឬ កនុងរវោ, 
ទ្ិវា កនុងរវោនថង (ជានិលីត្) បត្ ររតាត  ជានាម រតតិយ ំ រតយ ំ   

ររតាត  កនុងរារត្ប កនុងរពលយបា ។ 

 ២/ និលីត្រលីបារបល ... េេ, បារតា, ទ្ិវា, សាយ,ំ  
សរុវ, េរីយា ជារដើម ។ 

 ៣/ ្ពវនាមរបកបរោយ ធ, ធនិ, រេ,ិ ធុោ, ធចនំ,  
ជជ,  ជជុ  ដូចជាា យធ,   តធ, ា ឥធនិ,  េជជ  ជារដើម, យ និង  
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ធ, យ  នឹងជា្ពវនាម រ ើយបូកនឹង ធ-បចច័យ យធ កនុង
របលណា តធ កនុងរបលរនាោះ ឥម ្ពទលុប ម រចញរៅផេាំ
នឹង ធនិ រៅជា ឥធនិ បរបថា កនុងរបលរនោះ កនុងរបលឥឡូវ
រនោះ ដូចជា េជជ មកពប ឥម ផ្លល ា្ជា េ បូកនឹង ជជ-បចច័យ រៅ
ជា េជជ អញ្ច ឹងជារដើម ។ 

លុំហាត់ប្គ្ប 

១/ ឧរបាសេទ្ិវរស បន អាវុរសា េគគឹ ជារលយាេ 
បរបថា អាវុរសា ររល បា១, និលីត្រផតើមរ្ចកតប បា២, របល
្ត្តមប បា៣, ប របធ្លន បា ៤, ទ្ិវរស អរបរនតបុាំលិងគ បាំបបក
ដូច បុរសិ អញ្ច ឹង ជាបា្មា្ប៉ាុនាម នក៏រោយឲ្យបត្ ទ្ិវរស 
រៅចុងរ ើយ ពួករនាោះរៅជា េ-របរនតបុាំលិងគ ទាំងអ ា្
រ ើយ ។ លងិគ អវបក៏រោយ ្ពទចុងបាំផុត្ជា េ-របរនត បុាំលិងគ
បាំបបកដូច បុរសិ ។ បន ជានិលីត្រផតើមរ្ចកតប អាវុរសា ជាា
អាលបននិបាត រ ើយប របធ្លនរៅឯណា ? អត្ាមានរត្ូវ
បថម, ឯយាេ ប របធ្លនថាាយា៉ាងរម៉ាច ? 

 ១. អាវុរសា មាន លរោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយ  ររពាោះ 
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អាវុរសា  នឹងមិនមាន វចនៈរ  មិនមានលិងគ មិនមានរបរនត 
រ , អាវុរសា មាន លរោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយ បន ចុោះ 
ឧរបាសេទ្ិវរស កនុងនថងឧរលី្ថ តុរមហ រ បរោកទាំងឡាយ 
ជារលយាេ គបបបដុត្ េគគឹ នូវរភលើង ។ បត្មា៉ាងរ ៀត្ រោក 
ថាបុគគលបត្មាន កា ប៉ាុបនតរយើងនិយាយរោយ របររររពរត្ូវរឡើង 
ព ុវចនៈ ប៉ាុបនតមិនលីចាថាទាំងឡាយរ , ភាសាបាជិត្រយើង 
រនោះរគថាបត្ព ុវចនៈ បរបថា “ទាំងឡាយ, រ ើយ” ប៉ាុបនតបមមរ 
ថា របើរោកធាំ ដូចជា្បមតងអាបត្តិជាមួយនឹងរោកច ា្ 
មិនថាទាំងឡាយរ  ររពាោះបត្រោកររបើរោយរររពដូចជា 
បសសេ  ភរនត  តា  អាបតតិរោ ។   

 ២. ឯកទ្ិវស ំេ ិភរនត ឯរកា ភិកេ ុេររញ្ញ  កមមំ ទ្ិវស ំ
កតាវ  សាយ ំ បច្ចេ គចេតិ បរបថា ភរនត បពិរត្រោកដ៏ចររមើន 

េ ិបមនពិត្ ឯកទ្ិវស ំកនុងនថងមួយ ភិកេ ុរ បភិកាុ ឯរកា មួយអងគ 
កតាវ  រធវើរ ើយ កមមំ នូវរបរងារ េររញ្ញ  កនុងនរព ទ្ិវស ំអ ា្
មួយនថង បច្ចេ គចេតិ បត្ងវលិមក សាយ ំកនុងរវោោង ច ។ 

 ៣. េររ េុរជជ មម  តំ  ការេំ វរទ្េ ិបរបថា េុរជជ    
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បនរមគម េររ ចនរង តវំ រ ប ង វរទ្េ ិ ចូររលីបា ការេំ នូវ
រ តុ្ តំ រនាោះ មម ដលាអញ ។ រតនេ ិភិកេរវ សណុាេ បរប
ថា ភិកេរវ មាន លភិកាុទាំងឡាយ រតនេ ិរបើដូរចន ោះ (អត្ាមាន
របល្ត្តមបរ ) តុរមហ រ បរោកទាំងឡាយ សណុាេ ចូរបាត បា
ចុោះ ។ 

 ៤. សរច សាមរេោ សលី ំ សោទ្យតិាវ  សគុតឹ      
បាបុរេយាេ បរបថា សាមរេោ មាន លបាមរណរទាំងឡាយ 
សរច ថារបើ តុរមហ រ បរោកទាំងឡាយ សោទ្ិយតិាវ  ្មាទន 
រ ើយ សលី ំ នូវ ប្ល បាបុរេយាេ គបបបដលា សគុតឹ នូវ
្ុគតិ្ ។ 

 ៥. េនទ មយ ំ ពុទ្ធសស ភគវរតា បុពវភាគនមការ ំ    
ករោមរស (មិនមានអាលបនៈរ ) និលីត្ មានគឺ េនទ (របល-ា
ត្ថ្ត្តមបមិនមានរ ) របធ្លនមានគឺ មយ ំ រត្ូវនឹងា ករោម ឯ
រណាោះ រស ជាានិបាត មិនបមននិលីត្រផតើមរ្ចកតបរ  និលីត្
ររនាបត្បាំរពញពាកយជា បូរេនិបាត បរបថា េនទ ថវបរបើ 
មយ ំ រ បរយើងទាំងឡាយ  ករោមរស បត្ងរធវើ បុពវភាគនមការ ំ
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នូវរបរនម្េរបរជាចាំបណកខាងរដើម ភគវរតា ចាំរពាោះរពោះ
មានរពោះភាសាគ ពុទ្ធសស ជារពោះពុ ធ (មួយបរបរចញ 
អាយតនិបាត) បនាទ បាមកបរបថា ជារពោះពុ ធ ។ 

 ៦. េយ ំ មរេសកាេ យ រទ្វតាយ បរគិគេរិតា          
ភវិសសតិ (តិ បឋមបុរ្ ឯកវចនៈ) េយ ំ ររុកាេ  រ បរឈើរនោះ 
រទ្វតាយ មរេសកាេ យ បរគិគេរិតា ភវិសសតិ នឹងជារឈើ 
គឺរ វមសមាន្័កតិធាំ ួងប ងរ ើយ, បរបកនុងរពលរនោះ រៅជា 
ត្តិ្យាវភិត្តិ ររពាោះ បរគិគេរិតា ភវិសសត ិ របត្ាប ថា          
បរ-ិបុពវប  + គេ-ធ្លតុ្ + ឥ-អាគម + ត-បចច័យ រ ើយរៅ
ជា វិកតិកតាត  និង ភវិសសតិ ។ 

 ៧. េកេីនិ រម អាវុរសា បរេិោីនិ (បរេិោីនិ ត- 
បចច័យ ផ្លល ា្ជា ឦន រៅជា បរេិនីំ ដូច េកេីនិ បរេិោីនិ) 
បរបថា អាវុរសា មាន លរោកអនកមានអាយុទាំងឡាយ េកេីនិ 
រ បបភនកទាំងឡាយ រម រប ា្មញុាំ បរេិោីនិ បាប្ូនយរ ើយ 
(បាប្ូនយអ ា្រ ើយអញ្ច ឹងក៏លីន) ។ រតនេ ិ ភរនត គចេេ 

ភរនត  បពិរត្រោកដ៏ចររមើនទាំងឡាយ   រតនេ ិ  របើដូរចន ោះ   
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តុរមហ រ បរោកទាំងឡាយ គចេេ ចូររៅចុោះ។ 

 ៨. ឥធនិ ភរនត ក ឹកតតពវំ (របើ កតតពវំ កិរយិាជា្កមមធ្លតុ្ 
រត្ូវររបើជាកមមវាចកៈ របើអកមមធ្លតុ្ ររបើជាភាសាវវាចកៈ) ភរនត 
បពិរត្រោកដ៏ចររមើន ឥធនិ កនុងរបលឥឡូវរនោះ កឹា កមមំ     
រ បអាំរពើដូចរមតច មោ គឺមញុាំរពោះករុណា កតតពវំ គបបបរធវើ ។ 

 ៩. មហាោជ មម ឥមសម ឹរទ្វរោរក ោតាបិតរោ វា 
ភាតិកភគិនិរោ វា នតថិ បរបថា មហាោជ បពិរត្មហារាជ 
ោតាបិតរោ វា រ បមាមសនិងបិមសទាំងឡាយកតបា ភាតិកភគិ-    

និរោ វា រ បបងបអូនរបុ្និងបងបអូនស្ ប្ទាំងឡាយកតប មម 
រប ា្មញុាំ នតថ ិមិនមាន រទ្វរោរក កនុងរ វរោក ឥមសម ឹរនោះា។ 
រគបរបរររបយកិរយិា ររពាោះ រទ្វរោរក ជាកបនលងរៅ ្មពនធ 
ចូលនឹង នតថិៗ ជានិលីមសមាត្ប  មិនបមនជាកិរយិាអាមាត្ 
រ  និលីត្កិរយិាជាកត្តុវាចកៈ ។ 

 កនុងរបរយាគមួយណាមានរបល្ត្តមបដូចរមតច ? ្ូម 
ពនយលាផង ។ 
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៤. គ្បធាន 

 បនាទ បាពប អាលបនៈ និបាត និង កាលតថសតតមី មក 
្ិរបា របម រត្ូវបរបប របធ្លន ។ របធ្លនគឺជាអនកធាំជាមាច ា្   
រប ា្កិរយិាកនុងរបរយាគ ។ 

លកេេៈរបសប់ទ្បដលរធវើរបធានបានគឺ 

 ១. បទ្ោមោម ឬ បុរសិសពវោម ត-្ពទ តុមហ-្ពទ 
េមហ-្ពទ ដូចជា បុររិសា រ បបុរ្ ឥតថី រ បស្ត្តប េេ ំ រ បមញុាំ តវំ រ បឯង 
។ល។ 

 ២. បទ្សងេារបរភទ្ោមោម ដូចជា ភិកេនូំ សតំ     
រ បរយននភិកាុទាំងឡាយ រទ្វ សេសានិ រ បពានាទាំងឡាយពបរ 
។ល។ 

 ៣. បទ្សោស របរភ នាមនាម ដូចជា មហារេរោ 

ោជបុរតាត  ។ល។ 

 ៤. បទ្តទ្ធិត របរភ នាមនាម សាមរេោ សាមញ្ញ  ំ

សហាយតា ។ល។ 



32 

 

 ៥. បទ្ោមកិតកៈ បដលររបើជានាមនាម ដូចជា  
ធយរកា សាវរកា សោធិ ោរោ ករេំ គមនំ ។ល។ 

 ៦. បទ្កិរោិកិតកៈ មលោះា បដលររបើជានាមនាម ដូចជា 
ពុរធធ  ជីវិតំ ខាទ្នីយ ំគនតពវំា។ល។ 

 និលីត្មលោះបដលចុោះកនុងអត្ថបឋមាវភិត្តិ ដូចជា េល ំ រ ប 
លមមរ ើយ តថា រ បយា៉ាងរនាោះ ឯវំ រ បយា៉ាងរនោះ េជជ រ បនថងរនោះ 
សាធុ រ បលអរ ើយ សកាក  រ បកិរយិាគឺរគអាច ។ 

 ៧.  សតតមីបចេតត   សយកតាត    ប នាមនាមរបកប
្ត្តមបវភិត្តិ ររបើជារបធ្លនា លីនមលោះដូចជា េសកុោមគមន- 

ដ្ឋា រន  រ ប បជា បរៅរបនាស្្ុកឯរណាោះអាំពបស្្ុករនាោះ (ធមមប  
ភាសាគ៣) ។ល។ 

បបបពិនិតយរកបទ្របធាន 

 កនុងរបរប្វងរករបធ្លន ្ិរបា របមរត្ូវពិនិត្យរមើល 

កិរយិារបចាំរបរយាគដូរចនោះ : 
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 ១. របើកិរយិាអាមាត្ ប របធ្លន និង កិរយិាអាមាត្ 
ោចាខាត្រត្ូវមានវចនៈ និង បុរសិ ដូចរន  ្ូមបបកនុងរបរយាគ 
រនាោះ មិនររៀង ុករបធ្លនក៏រោយ រត្ូវបត្ា បបនថមមកឲ្យមាន    
វចនៈ បុរសិ ស្្បរន  ដូចជា ឯវំ វរទ្េ ិ (តវំ រ បរោក)        
វរទ្េ ិចូររពាល ឯវំ យា៉ាងរនោះ ។ 

 ២. របើកិរយិាកិត្កៈ ត, តពវ, េនីយ-បចច័យ ប របធ្លន 
និង កិរយិា រត្ូវមានា លិងគ វចនៈ និង វភិត្តិ ដូចរន  ។ កនុង
ករណប របរយាគរនាោះ មានប នាមនាមបដលអាចរធវើ រប- 
ធ្លនលីនមានពបរគឺ ជាបាធ្លរណនាមា១ ជាអបាធ្លរណនាមា១ 
ឲ្យបរបាបាធ្លរណនាម ជារបធ្លនមុនរ ើបបរប អបាធ្លរណ- 
នាមាជាប វរិ្្នៈរររបយ ដូចជា េេរខា រកាកាលរិកា 

ភិកេ ុ (បរប) េេរខា រររនាោះឯង ភិកេ ុ រ បភិកាុ រកាកាលរិកា 
រ ម្ ោះររបរបលិក ។  

រ ម្ ោះរបធានកនងុរបរោគ 

 ១. កតតុវាចកៈ របធ្លនរ ម្ ោះ សយកតាត  ជាអនកបញ្ញជ កា 
កិរយិារោយមលួនឯង  របកបរោយបឋមាវភិត្តិ អនកណារធវើមលួន  
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ឯង អនក នឹងជា សយកតាត  របកបរោយបឋមាវភិត្តិ ។ 

 ២. កមមវាចកៈ របធ្លនរ ម្ ោះ វុតតកមម ជាតួ្កមមបដល 
រគរត្ូវរធវើរបកបរោយាបឋមាវភិត្តិ ។ 

 ៣. ភាវវាចកៈ របធ្លនរ ម្ ោះ េនភិេតិកតាត  របកប 
រោយត្តិ្យាវភិត្តិ បរបថាាគឺ ... ។ 

 ៤. វីររិយន បុររិសន ធោនិ លពភរនត បរបថា ធោនិ   
រ បរ ពយទាំងឡាយ បុររិសន គឺបុរ្ វីររិយន មានរ្ចកតប 
ពាយាម  លពភរនត  បត្ងលីន ធោនិ ជាព ុវចនៈ រត្ូវរន នឹង 
លពភរនត របើជា ធនំ វញិ រត្ូវបត្ លពភរត ។ 

 ៥. អាចររិោ េតតរោ សរិសស ធមមំ សារវតិ បរបថា 
អាចររិោ រ បអាចរយ សរិសស ញុាំង្ិ្េទាំងឡាយ េតតរោ 
រប ា្មលួន សារវតិ ឲ្យបាត បា ធមមំ នូវធម៌ ។ 

 ៦. េោហ កំ អាវុរសា ពុរធធ  រោរតតន រោតរោ ោម 
រហាតិ បរបថា អាវុរសា មាន លរោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយ 
ពុរធធ    រ បរពោះពុ ធ  េោហ កំ   រប ា្រយើងទាំងឡាយ  រោរតតន  
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រោតរោ ោមរហាតិ ជារពោះពុ ធរ ងារពោះនាមថា រោតម 

រោយរររត្ ។ 

 ៧. េញ្ញតរោ ភិកេ ុោមំ បិណាឌ យ បវិរដ្ឋា  បរបថា ភិកេ ុ

រ បភិកាុ េញ្ញតរោ មួយរបូ បវិរដ្ឋា  ចូលរៅរ ើយ ោមំ របនា
ស្្ុក បិណាឌ យ រដើមបបបិណឌ លីត្ ។ 

 ៨. ឯស ររុកាេ  វារតន បេរដ្ឋ តសស បណាណ និ បតិតា- 

និ បរបថា (បេរដ្ឋ របហារាវាយាជាកិរយិាកិត្កៈ ប-បុពវប  + 

េរ + ត-បចច័យ) ររុកាេ  រ បរឈើ ឯរសា រនោះ វារតន គឺមយលា     
បេរដ្ឋ របហាររ ើយ បណាណ និ រ ប្ លឹកទាំងឡាយ តសស 
រប ា្វា បតិតានិ រជុោះចុោះរ ើយ ជារបរយាគ កតតុវាចកៈ ។ 

 ៩. េវសស ំមោ មរតិពវំ, មោ គឺរយើង មរតិពវំ គបបប
បាល បា េវសស ំរោយពិត្ ជារបរយាគាភាវវាចកៈ ។ 

៥. េនុកិរោិ និង របរោគបរជក 

 អនុកិរយិាគឺជាកិរយិាបនាទ បា កិរយិាតូ្ច ា្ំរៅយក 
កិរយិាកិត្កៈទាំងពយយកិរយិាបដលរបកបរោយាេនត (គវនតុ, 
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តាវី) តពវ, េនីយ, ោន និង ត-បចច័យ ទាំងអពយយកិរយិា
បដលរបកបរោយ តាវ , តាវ ន, តូន-បចច័យ ។ 

 ១/ បទ្កិរោិកិតកៈ របកប ពយយ-បចច័យ ជាបឋមា 
វភិត្តិ មានលិងគ វចនៈដូច របធ្លន ប៉ាុបនតររៀង ុករៅខាងមុម 
របធ្លន រៅថា វរិ្្នៈ និងរបកបរោយវភិត្តិា ដន ររៅ 
អាំពបបឋមាវភិត្តិ ក៏ចត្ាជាប វរិ្្នៈទាំងអ ា្ដូចជា មោ 

កតំ បុញ្ញ  ំសាមិោ េនុរោទ្ិតពវំ បរបថា “បុញ្ញ  ំរ បបុណយ មោា
កតំ បដលមញុាំរធវើរ ើយ សាមិោ គឺរោកមាច ា្ េនុរោទ្ិតពវំ 
គបបបររត្កអរមសម” កតំ ររៀងរៅមុមរបធ្លន បុញ្ញ ,ំ កតំ ជា 
វរិ្្នៈរប ា្ បុញ្ញ ំៗ ា វុត្តកមមកនុងាេនុរោទ្ិតពវំៗ  កិត្ប -

កមមវាចកៈ មោ អនភិ ិត្កមសត កនុង កតំ សាមិោ            
អនភិ ិត្កមសត កនុង េនុរោទ្ិតពវំ ។ 
 រសដាី ឥតថឹ ោមំ គចេនតឹ បសសរោត  តំ បរកាក សតិ        
(ប-បុពវប  កសុ-ធ្លតុ្ េ-បចច័យ) បរបថាា រសដាី រ បរ្ដាប បសស-

រោត  របលរឃើញ ឥតថឹ នូវស្ត្តប គចេនតឹ កាំពុងរៅ ោមំ របនា
ស្្ុក  បរកាក សតិ  បត្ងរៅ  តំ  នូវវា (តំ  នូវវា គឺបរប ត-្ពទ  
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ជាបុរ ិ្ ្ពទនាម របើ ត-្ពទកនុងវរិ្្ន្ពវនាម រត្ូវបថម 
តំ ឥតថឹ នូវស្ត្តបរនាោះ) គចេនតឹ ជាវរិ្្នៈរប ា្ ឥតថឹ, របើររៀង 
 ុកររៅអាំពបបឋមាវភិត្តិ មាន ុតិ្យាវភិត្តិជារដើមរៅ ្ុ ធបត្ 
ជាវរិ្្នៈទាំងអ ា្ គឺ េនត, តវនតុ, តាវី, ត, តពវ, េនីយ, 

ោន-បចច័យ ។ របើររៀង ុកខាងរដើមរបធ្លន ររៅអាំពប បឋមា-ា
វភិត្តិ ក៏ជាវរិ្្នៈទាំងអ ា្ របើថាជាបឋមាវភិត្តិ ក៏ជា
វរិ្្នៈបដរ ។ 

 របើមាន  លិងគ  វចនៈ វភិត្តិ ដូចប របធ្លន ប៉ាុបនតររៀង ុក 
ខាងរររបយរបធ្លនាកនុងរបរយាគមានកិរយិា អាមាត្ឃុាំរគង 
ពាកយារៅថា េពភនតរកិរោិ ឬ វិកតិកតាត  ចាំរពាោះបត្ ត-បចច័យ 
ដូចជា អាគោតវ  វាតបានឧោម ររ ឋិរតាបិ ន លភិសសស ិ (បរប 
ថាាតវំ រ បរោក អាគោតវ  មករ ើយ វាតបានឧោម ររ ឋិរតាបិ 
្ូមបបឈររ ើយរលើធរណប ននបងអួចក៏រោយ នលភិសសស ិនឹង 
មិនលីន បូវ ំនូវនាំរ ) ។ អាគោតវ  កតប ឋិរតា កតប ចត្ាជាាអនុកិរយិា 
ប៉ាុបនតមានរ ម្ ោះមុ្រន  ។ អាគោតវ  បុពវរបលកិរយិាកនុងាឋិរតាៗ 
រនោះជាាអពភនតរកិរយិា ររពាោះកិរយិារៅខាងកនុង, របើរម នអាមាត្ 
រ  ឋិរតា អាចរធវើធាំលីន ប៉ាុបនតមានកិរយិាអាមាត្  ឋិរតា ចត្ា 
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ជាអពភនតរកិរយិា បរបថាកិរយិាខាងកនុងនរករពក (េភិ និង 
េនតរ) ។ េយ ំមរេសកាេ យ រទ្វតាយ បរគិគេរិតា ភវិសសត ិ
េយរំរុកាេ  រ បរឈើរនោះ (រួបរោយអាំណាចកិរយិា រួបថា)          
មរេសកាេ យ រទ្វតាយ បរគិគេរិតា ភវិសសតិ នឹងជារឈើ
គឺ រ វមសមាន្័កតិធាំ ួងប ងរ ើយ ។ ត-បចច័យបដលររៀង ុក 
មុមរបធ្លន រៅថាាវរិ្្នៈបដលររៀង ុកខាងរររបយរបធ្លន 
ចត្ាជា វិកតិកតាត  វញិ ។ 
 ខាងរររបយរបធ្លន រៅជា វិកតិកតាត  រៅថា េពភនតរ- 
កិរោិ ឬ វិកតិកតាត  ចាំរពាោះបត្ ត-បចច័យ ឋិរតា ជា េពភនតរ-
កិរោិ ។ ពុទ្ធំ សរេំ គរតាសម,ិ ពុទ្ធំ សរេំ គតាសម ិ ប 
របធ្លនមានបត្មួយគឺ េេ,ំ គរតាសម ិរនោះជាបុាំលិងគ, គតាសម ិជា
ឥត្ថបលិងគ, េេាំទាំងពបរ នឹងមុ្រន  េេ ំខាង គរតាសម ឹ រនោះ
ជាបុាំលិងគ បរបថាាេេាំរ បមញុាំរពោះករុណា គរតា េសម ិជាអនក ដលា
រ ើយ ពុទ្ធំ នូវរពោះពុ ធ សរេំ ថាជា បពឹង បរលឹក, េេ ំ រ បមញុាំ
មាច ា្ គតា េសម ិ ្ូមជាស្ត្តបដលារ ើយ ពុទ្ធំ នូវរពោះពុ ធ    
សរេំ ថាជា បពឹង ។ 
 ២/ ប កិរយិាបដលរបកបរោយអពយយ បចច័យៗ មាន 
រ ម្ ោះ  បុពវកាលកិរោិាជារដើម (្ូមរមើលកនុង្មពនធមាោ)  
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បដលមិនបរបរបួលមសមលិងគ វចនៈ វភិត្តិរ  គឺា រៅដបដល 
រៅថា េពយយ-បចច័យ មានរ ម្ ោះដូចជា រសា តរតា      
និកេមិតាវ  េររញ្ញ  ោយតិាវ  ធរនូិ ឧទ្ធរនតិោ ឯកិសា ឥតថិោ 

គីតំ សតុាវ  សររ និមិតតំ គេហិ  បរបថា រសា សាមរេរោ រ ប
បាមរណររនាោះ សតុាវ  ឮរ ើយ គីតំ នូវចររមៀង ឥតថិោ នន
ស្ត្តប ឯកិសា មាន កា (រួបរោយអាំណាចរបរយាគមារមស រួប 
មសាំងពប  តរតា  បថម  ោមរតា  មក) តរតាោមរតា  និកេមិតាវ   

េររញ្ញ  ោយតិាវ  ធរនូិ ឧទ្ធរនតិោ (េនត បរបថា របល) របលា
រចញអាំពបស្្ុករនាោះរ ើយររចៀង ររ ើរឡើងនូវឧ្ទាំងឡាយ 
កនុងនរព គេហិ  របនាយករ ើយ និមិតតំ នូវនិមិត្ត សររ កនុង     
្រមលង (តាវ  មាន ៣ កបនលង និកេមិតាវ  ១ ោយតិាវ  ១ សតុាវ  ១, 
និកេមិតាវ  ជាបុពវរបលកិរយិាកនុង ោយតិាវ ៗាអត្ាបរបថារ ើយ 
រ  (ររពាោះររចៀងផងររ ើឧ្ផងជា្មានរបល) ោយតិាវ  

្មានរបលកិរយិាកនុង ឧទ្រនតិោ, េររញ្ញ  ជា អាធារៈ កនុង 
ឧទ្ធរនតិោ ទាំងររចៀង ទាំងររ ើឧ្រៅកនុងនរព, ធរនូិ អវតុ្តកមម 
កនុង ឧទ្ធរនតិោៗាកតប ឯកិសា  កតប ជាវរិ្្នៈរប ា្  ឥតថិោៗ  
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ជាមាច ា្ចាំររៀង សតុាវ  រនោះា ជាបុពវរបលកិរយិាកនុង គេហិ  
(ពបររពាោះបាត បា រ ើយលីនចបាយកនិមិត្តកនុង ា្ំរឡង) របរយាគ
បរជក លីនរ្ចកតបថា វាមិនរៅមាន កាឯងរ  វារត្ូវបរជករគ 
រៅថា របរយាគបរជក រ្ចកតបរផេងពបរ្ចកតបរដើម បរជកចូល
មកខាងកនុង ឬ កណាត លរបរយាគធាំ រ ើយមានរបធ្លន និង
កិរយិារប ា្របរយាគបរជកមានពបរយា៉ាងគឺ : 
 ១. របរោគេោទ្រៈ  របធ្លន និងកិរយិារប ា្ របរយាគ 

រនោះ របកបរោយឆដាបវភិត្តិ បរបថា : “របល, របលរបើ, 

របលបដល” ដូចជា សាមរេោ ឯករតា ទ្ូរទ្សសរន កីឡ ំ 

បសសតិាវ  អាចរយិសស អាគចេរតា បោយសឹ ុ បរបថាា សាម-

រេោ រ បបាមរណរទាំងឡាយ បសសតិាវ  រមើលរ ើយ កីឡ  ំ
នូវកបឡា ទ្ូរទ្សសរន កនុងវត្ថុ្រមាបារមើលនូវរូបកនុង  បឆាង យ 
(ជា មរជេរោប ្មា្លុបរូបកណាត លរចញ) ឯករតា 

កនុង បជាមួយរន  អាចរយិសស របលបដលអាចរយ អាគចេរតា 
របលមក បោយសឹ ុ រត្ារៅរ ើយ ។ អាចរយិសស និង      
អាគចេរតា   ជារបរយាគបរជកររពាោះ   េោទ្រៈ    រត្ូវមាន  
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អាចរយិសស ជានាមរបកបរោយឆដាបវភិត្តិ និង កិរយិាកិត្កៈ 
របកបរោយ េនត, ោន, ត ឆដាបវភិត្តិដូចរន  រៅថា របរយាគ 
បរជកអនា រៈ ។ 
 ២. របរោគលកេេៈ របធ្លន និងកិរយិារបកបរោយ 
្ត្តមបវភិត្តិដូចរន  បរបថា “នារបល, របលរបើ” ដូចជា រច្ចោ 
រសដាិសស ោរម ឆិទ្ទំ គរវសោត  បឋមោរស េតិកករនត ឱកា-
ស ំ លភឹស ុ បរបថា រច្ចោ រ បរចរទាំងឡាយ គរវសោត  របល
ប្វងរក ឆទ្ទំ នូវរចកជារបរហាង ោរម កនុងស្្ុក រសដាិសស 
រប ា្រ្ដាប បឋមោរស នារបលបមជាដាំបូង េតិកករនត (េតិ-
បុពវប  + កម-ធ្លតុ្ + ត-បចច័យ រ ើយផ្លល ា្ ម ជា ន ជា េតិ-

កកនត ដលា សម ឹជា ឯ រៅជា េតិកករនត) កនលងរៅរ ើយ លភឹស ុ
លីនរ ើយ ឱកាសំ នូវឱរប្ ។ កិរយិារប ា្របរយាគ
បរជករបកបរោយ េនត, ោន, និង ត-បចច័យ មានលិងគ វចនៈ 
វភិត្តិ ដូចរបធ្លនមលួនឯង បដលរបកបរោយ ្ត្តមបវភិត្តិបដរ ។ 
បត្របើមវោះនាមនាម  ឬ  មវោះកិរយិារត្ូវបបនថម មកឲ្យរគបាររនា
រ ើបររបើលីន ដូចជា ឯកសស ធរកសស ោតា តសស វយបបតតសស 

(សោនសស)  កាលមកាស ិ (វយបបតតសស  រនោះមិនអាចរធវើ 
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កិរយិាលីនរ  ររពាោះជាប ្មា្ រត្ូវរឡើង សោនសស ជា
កិរយិារប ា្ ធរកសស) បរបថាា ោតា រ បមាមស ធរកសស 
រប ា្ទរក ឯកសស មាន កា តសស ធរកសស របលបដលទរក
រនាោះ វយបបតតសស បដលដលារ ើយនូវវយ័ (សោនសស 
របលមាន) េកាស ិ លីនរធវើរ ើយ កាល ំ នូវមរណរបល ។ 

របើមានបត្នាម មវោះកិរយិា បថមកិរយិា ។ បត្កបនលងមលោះមានបត្

កិរយិា មវោះនាមរៅវញិ រត្ូវបថមឲ្យរ្មើរន  ឲ្យលីនពបរ គឺនាម
ជារបធ្លន ប៉ាុបនតរបធ្លនកនុង បរនោះ មិនបមនជាបឋមាវភិត្តិរ  ។ 
ត-្ពទមានពបរយា៉ាងគឺ បុរសិសពទោម ១ វិរសសនសពទោម ១, 
របើ ត-្ពទ បរបថា “រពោះអងគ, រោក, អនក, នាង, រគ, រត្ា, វា” 
ជាបុរ ិ្ ្ពវនាម របើ វយបបតតសស រធវើកិរយិាមិនរកើត្ ពបររពាោះ
វាចូលជា្មា្រៅរ ើយររនាបត្ាបរបជាវរិ្្នៈ ធរកសស 
រត្ូវបថម សោនសស (សោនសស មកអាំពប េស-ធ្លតុ្ + ោន-

បចច័យ) បរបថា “របលមាន” មិនបដល្មា្ប  រធវើជាកិរយិា 
រកើត្រ  ។ ត បរបថា “រនាោះ” រ ម្ ោះ វិរសសនសពទោម ។ 
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េេ , ឯវំ 

 េេ របើ្ពទជារ្ចកតបរលមកនុង និង ឯវំ-្ពទជា   
រ្ចកតប ា្ំរៅដលារ តុ្ បុពាវ ចរយ រោកឲ្យបរបជារបរយាគ 
លកាណៈលីនរោយបាំរពញកិរយិាថា សោរន ឬ សរនត ដូច 
ជា េេ កឹ ករសិសស ិ រវេមណាតិ ។ រវេមេ + ឥតិ =   

រវេមណាតិ បរបារវេមេី រ បរពា មណប  បុចេិ ្ួររ ើយ េេ 

(ល) រវេមេ ឥតិ ថាដូរចនោះ រវេមេ បពិរត្រពា មណ៍ 
េេ នារបលបរបរៈយា៉ាងរនោះ (សរនត របលមាន) តវំ រ បរោក 
ករសិសស ិ នឹងរធវើ កឹ ដូចរមតច ? មានកិរយិាមវោះរបធ្លន ដូចជា 
វុរតត (វច-ធ្លតុ្ រៅជា វុច បូកនឹង ត-បចច័យ រៅជា វុតត 
បាំបបក សម ឹ ជា ឯ វុរតតា (វចរន នារបលពាកយ...គឺ) វុរតត 
រពាលរ ើយ ។ 

 មសមរយាបលារប ា្មញុាំរពោះករណុា (របាក់ ឃនុ) គួររាបា 
បញ្ចូ លរបរយាគ ឥតថមភូត ថាជារបរយាគបរជកផង ដូចជា 
មនសា  រច  បសរននន  ភាសតិ  វា  ករោតិ  វា (ចិរនតតិ វា) 
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ររពាោះថា  មនសា  និង  បសរននន ជាត្តិ្យាវភិត្តិដូចរន  បរបថា  
រច ថារបើ បុគគរោ រ បបុគគល មនសា មានចិត្ត បសរននន រជោះថាល
រ ើយ ភាសតិ  វាារពាលកតប ករោតិ វាារធវើកតប (ចិរនតតិ វាាគិត្
កតប) ពនយលាថា វាមាននាមនាម កិរយិាដូចរន នឹង េោទ្រៈ បដរ 
ប៉ាុបនតកនុងចាបារផេងៗ មញុាំរពោះករុណាមិនបដល រឃើញនិយាយ 
ប៉ាុបនតរពលបរប ធមមប  មាន ។ 

លហំាត់បរប 

 ចូរបរបរបរយាគត្រៅរនោះ រ ើយរលីបាកបួនរវយាករ- 
ណ៍កនុងរនាោះផង រលីបាថា មួយណាមកពប្ពទរបរយាគណា 
ជារដើម ។ 
 ១. ធរកសស រទុ្រតា បិតា និកេមិ, និកេមិ មកអាំពប      
និ-បុពវប  + កម-ធ្លតុ្ (មិនបមន េម រ ) ប៉ាុបនតផ្លល ា្ កម រៅ
ជា េមាអ្ ិ្ ា្ំរយាគោកាថា និកេមៗ + េ-បចច័យ + ឦ 

អជជត្តនប រ្េៈជា ឥ រៅជា និកេមិ, ធរកសស វាគូរន នឹង         
រទុ្រតាៗ ធ្លតុ្អវប ? បចច័យអវប ? មកពប រទុ្-ធ្លតុ្ + េនត-បចច័យ 
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(ប៉ាុបនតបាំបបកដូច ភវនតៗ រៅជា ភវរតា ភវនតសស) រទុ្រតា   
រទុ្នតសស  លីនពបរយា៉ាង នឹង  បរបថា ធរកសស  របលរបើ  
ទរក រទុ្រតា កាំពុងយាំ បិតា រ បបិមស (បរបថា កាំពុង ឬ របល) 
និកេមិ រចញរៅរ ើយ (កបនលងមលោះ បពវជិ) របើា បពវជិ បួ្
រ ើយ ។ 

 ២. ធររក រទុ្នតសម ឹោតា េីរ ំបារយតិ បរបថា ធររក 

នារបលទរក រទុ្នតសម ឹ កាំពុងយាំ ោតា រ បមាមស បារយតិ    
បត្ងឲ្យរៅ េីរ ំនូវ ឹករោោះស្្ ា្ ។ 

៣. រវសសនតរសស របកេរតា ជូជរកា ធររក រនតិ (ជា 
េនត-បចច័យ បរបថា របល ឬ កាំពុង ប-បុពវប  + ឥកេ-ធ្លតុ្ បរប 

ថា កាំពុងរមើល រវសសនតរសស ជាឆដាបវភិត្តិ) បរបថា : រវសសនតរសស 

នារបលរពោះលី រវ្េនតរ របកេរតា កាំពុងរមើល ជូជរកា រ បជូជក 
រនតិ នាាំរៅ ធររក នូវទរកទាំងឡាយ ។ 
 ៤. មហាជរន របកេោរន មចេុ គិោនំ រនតិ បរបថា
មហាជរន នារបលមហាជន របកេោរន កាំពុង្មលឹងរមើល 
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មចេុ រ បរ្ចកតបបាល បា រនតិ បត្ងនាាំរៅ គិោនំ នូវអនកជាំងឺ ។ 

 ៥. រវធិសរតត ជាយោរន ោតា បរោទ្តិ បរបថា : 
រវធិសរតត នារបលរពោះរពាធិ្ត្វ ជាយោរន របលរកើត្ 
រឡើង ោតា រ បមាមស បរោទ្តិ បត្ងរ បករាយ ។ 
 ៦. ភិកេសូ ុ ភុរតតស ុ បុររិសា បច្ចេ គចេតិ (ភុរតតស ុ មក
អាំពប ភុជ-ធ្លតុ្ + ត-បចច័យ + ស-ុ្ត្តមបវភិត្តិ រត្ូវរន នឹង ភិកេ-ូ

ស ុ របរយាគបរជក និងជារបរយាគលកាណៈ) បរបថា ភិកេូស  ុ
របលបដលភិកាុទាំងឡាយ ភុរតតស  ុ ឆានារួចរ ើយ បុររិសា  
រ បបុរ្ បច្ចេ គចេតិ បត្ងរត្ឡបាមកវញិ ។ 
 ៧. ឯវំ វុរតត បុររិសា បដិវចនំ ន រទ្តិ បរបថា ឯវំ 

(វចរន) នារបលពាកយយា៉ាងរនោះ (រត គឺឯង, គឺអនក, គឺរគ) 
វុរតត រពាលរ ើយ (របើមានររឿងរា៉ា វ បរបថា “គឺនរណារៅ” ឲ្យ
រត្ូវនឹងបាចាររឿង ប៉ាុបនតកុាំរចល “ គឺ ” ោចាខាត្រត្ូវោកា គឺ 
ររពាោះ វុរតតស ុ មកពប វច-ធ្លតុ្ + ត-បចច័យ ផ្លល ា្ វច ជា    
វុច, ច ជា ត ត្រមួត្ពបរ រៅជា វុតត, សម ឹជា ឯ រៅជា វុរតត ឲ្យ
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រត្ូវរន នឹង វចរន) បរបថាាឯវំ នារបលរ តុ្យា៉ាងរនោះ វុរតត 
គឺនរណារៅរពាលរ ើយ បុររិសា រ បបុរ្ នរទ្តិ មិនឲ្យ     
បដិវចន ំនូវពាកយត្ប ។ 

 ៨. ឯវំ វុចេោរោ ធររកា បច្ចេ គចេតិ (វុចេោរោ 
មកពប វច-ធ្លតុ្ + យ-បចច័យ រៅជា វុចេ រ ើយាោន-បចច័យ 
មួយរ ៀត្  រៅជា  វុចេោរោៗ  ជាវរិ្្នៈរប ា្  ធររកា 

ឯវំ ជាកិរយិាវរិ្្នៈរប ា្ វុចេោរោ) បរបថាា ធររកា     
រ បទរក វុចេោរោ គឺរគរបលរពាល ឯវំ យា៉ាងរនោះ (ចុោះកនុង 
កមមវាចកៈបថម “ គឺរគ ” ររពាោះមាន យ +ាោន បចច័យ) អាគចេតិ 
បត្ងមក (របមងមក ឬ មក រ ក៏លីនបដរ ររពាោះ វត្តមានាវភិត្តិា
មិនរចញកិរយិានុរររោះក៏លីន) ធររកា រ បទរក វុចេោរោ គឺ
រគរបលរពាល ឯវំ យា៉ាងរនោះ បច្ចេ គចេតិ  បត្ងរត្ឡបាមក
វញិ ។ 

 ៩. សរច តុរមហ បុញ្ញ  ំ កររយាេ រតស ុ កាលករតស ុ

បុរញ្ញន សគុតឹ បាបុេិសសេ (េ ពបរដង) របើរបលណា វាចកៈ 
រត្ូវរន  រឡើងបត្មួយក៏លីន ររពាោះ កររយាេ ក៏កត្តុវាចកៈ     
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បាបុេិសសេ ក៏កត្តុវាចកៈ រ តុ្អវបលីនដឹងថាាជាកត្តុវាចកៈ ? 
ររពាោះអវប ? ររពាោះរគ្មាគ លាថា កត្តុវាចកៈមានបចច័យា ១៥ 
របចាំពួកធ្លតុ្ កររយាេ មកពប ឯយាេ បរ្េប  លីនជា 
កត្តុវាចកៈ និង រ តុ្កត្តុវាចកៈ ដូចជា កររយាេ កតប សសេ កតប 
ក៏ជាបរ្េប  ររបើលីនបត្កត្តុវាចកៈ និង រ តុ្កត្តុវាចកៈ   
តុរមហ បត្មួយក៏លីន ររពាោះវាចកៈរត្ូវរន  ។ បរបថា សរច 
រប្ិនរបើ  តុរមហ  រ បរោកទាំងឡាយ កររយាេ គបបបរធវើ បុញ្ញ  ំ 
នូវបុណយ រតស  ុ តុរមហស  ុ របលរបើអនកទាំងឡាយរនាោះ  
កាលករតស  ុ រធវើរ ើយនូវមរណរបល (កាលករតស  ុ រធវើ 
កិរយិាមិនលីនរ  ររពាោះវាជាបា្មា្ រត្ូវបថមកិរយិាមក) 
សោរនស ុរបលមាន ឬ សរនតស ុ ក៏លីន ឬ េុរនតស ុ ក៏រត្ូវ 
រ ៀត្ (ភ,ូ េុ, ជន, េស ររបើលីន បរបថា : “មាន, របលមាន” ) 
បាបុេិសសេ នឹងដលា សគុតឹ នូវ្ុគតិ្ បុរញ្ញន រោយ 
បុណយ ។ 

 ១០. បុររិសេ ិ អាគនតុកានំ ភតតំ ទ្ីយរត (ទ្ីយរត ជា 
កមមវាចកៈ រត្ូវតួ្កមមរឡើងរបធ្លនៗ រ ម្ ោះ វុតតកមមៗ គឺ ភតតំ) 
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ភតត ំរ បភត្ត បុររិសេ ិគឺបុរ្ទាំងឡាយ ទ្ីយរត ឲ្យ អាគនតុកាន ំ
ដលាជនទាំងឡាយអនករ ើបមកថមប  ឬថាជនទាំងឡាយជា 
អាគនតុកៈ ។ 
 ១១. ឯវំ បសសំយិភាវំ អាបជជិតាវ  ជីវិតបររិោសារន 
តាវតឹសភវរន សរកាក  រទ្វោជា េុតាវ  និពវតតិ (និ-បុពវប  + 

បទ្-ធ្លតុ្ ផ្លល ា្ បទ្ ជា ពតត េ-បចច័យ + ឦ អជជត្តនប រ្េៈ 
ជា ឥ រៅជា និពវតតិ ជារបរយាគកត្តុវាចកៈ តាវ  បចច័យជាអនុ-  
កិរយិាបរបមុន  និពវតតិៗ   ជាបឋមបុរ្   ឯកវចនៈប របធ្លន 
រឡើងលីន ឯកចនៈ បរបថា បុររិសា រ បបុរ្ អាបជជិតាវ  ដលា 
រ ើយ បសសំយិភាវំ នូវភាសាពននមលួនគឺរគគួរ្ររ ើ្រ ឯវំ 
យា៉ាងរនោះ សរកាក  រទ្វោជា េុតាវ  ជារ វរាជរ ម្ ោះ្កក និពវតត ិ
រកើត្រ ើយ តាវតឹសភវរន កនុងភពរ ម្ ោះមសវតឹ្ងេ ជីវិត-  

បររិោសារន កនុងរបលជា បបាំផុត្ននជបវតិ្ ។ របល្ត្តមបបរប
រររបយកិរយិាក៏លីន ឬ មុនប របធ្លន អាចបរបលីនពបរបបប ។ 
 ១២. រសា ភិកេ ុ រេររស ុ ធមមំ ករេតាវ  បកករនតស ុ គោតវ   

ធោម សរន និសទី្ិ (និ-បុពវប  + សទ្-ធ្លតុ្ + េ-បចច័យ + ឦ 

អជជត្តនប រ្េៈជា ឥ) របរយាគកត្តុវាចកៈ ប របធ្លនជា 
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ឯកវចនៈ ររពាោះ ឦ ជាបឋមបុរ្ ឯកវចនៈ, រេររស ុ ជា 
របរយាគបរជកកណាត ល បកករនតស ុកិរយិារប ា្ រេររស ុប៉ាុបនត 
ករេតាវ  ជាបុពវរបលកិរយិាកនុង បកករនតស ុ មុននឹងរជៀ្ 
រចញរៅ្បមតងធម៌ រៅាបុពវកាល រពលបរបរបរយាគបរជក 
បរបថា ភិកេ ុ រ បភិកាុ រសា រនាោះ រេររស ុ នារបលរពោះរថរៈ 
ទាំងឡាយ (តាវ -បចច័យ មាន “ ត ” រៅពបមុម ចត្ាជារបរយាគ 
មារមស រត្ូវអានរបួ តាវ -បចច័យ ទញ ធមមំ រៅផង) ធមមំ ករេតាវ  
បកករនតស ុ(ប-បុពវប  + កម-ធ្លតុ្ + ត-បចច័យ,“ ម ” រៅខាង
ចុង មាន “ ត ” រៅបនាទ បាផ្លល ា្ “ ម ” ជា “ ន ” ត្រមួត្ាាាាាាាា 
បកករនតស)ុ ្បមតងនូវធម៌រ ើយរគចរចញ រៅរ ើយ (របើ 
េនត-បចច័យ រៅជា បកកមរនតស,ុ បកករនតស ុ ជា ត-បចច័យ)     
គោតវ  និមនតរៅរ ើយ និសទី្ិ គងារៅរ ើយ ធោម សរន រលើ 
បរគធមាម ្ន៍ ។ 

 ៦. បទ្ពរងីកេនុកិរោិ និង របរោគបរជក 
 ប ពរងបកអាចជាាោមសពទ េពយយសពទ សោស តទ្ធិត 

កិតកៈ  បដលរបកប    រោយ ុតិ្យាវភិត្តិ    ដលា្ត្តមបវភិត្តិ  
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ពួកណាមួយ   ។    ្ិរបា របមរត្ូវបរបបនាទ បាពបអនុកិរយិាជា
លាំោបាត្រៅ របើមានរ្ចកតបកនុងឥតិ្្ពទជារលមកនុង មាន 
ន័យទកា ង នឹងអនុកិរយិាក៏អាចបរបរួបចូលរន  លីនមលោះ 

ដូចជា : 
 ឯកសម ឹ ឃររ ជរោ ភតតំ កតាវ  ភរោិយ ករុធធ  េុតាវ  

គចេ ធវ ររ និសធីតិ វតាវ  ឯកំ គពភំ បវិសតិាវ  ទ្េឌំ  គេហិ  ។ 

 ្ូមបបប   ោមសពទ  របកបរោយ ុតិ្យាវភិត្តិ បរបមិន 
រចញពាកយអាយត្និលីត្ បដល្មពនធថា កិរយិាវរិ្្នៈ 
ដូចជា សេុំ សយតិាវ  រដករ ើយ្បាយ មហារវំ រវិតាវ  
បស្្ករ ើយ បស្្កខាល ាំង យា៉ាងរនោះក៏ចត្ាថាជាប ពរងបក 
អនុកិរយិា ដូចជា ប ពរងបករបរយាគបរជកលីនបដរ ។ 
 ជរោ រ បជន ឃររ កនុងផទោះ ឯកសម ឹមួយមនង (ជារដើម) កតាវ  
រធវើរ ើយ ភតតំ នូវភត្ត ករុធធ  េុតាវ  ជាអនករររបធរ ើយ ភរោិ- 

យ ចាំរពាោះរបពនធ វតាវ  រពាលរ ើយ គចេ ធវ ររ និសទី្ ឥតិ 

ថា (គចេ កតប និសទី្ កតប មកអាំពប េ ិបញ្ច មបវភិត្តិ លុប េ ិរចញ 
រត្ូវរ្េៈរៅជា គចេ ប របធ្លនរឡើងបត្មួយក៏លីន ពបររពាោះ
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វាចកៈ រត្ូវរន   គឺកត្តុវាចកៈ  ដូចរន ) ថា (រ បនាង) ចូររៅ ចូរ
អងគុយជិត្ទវ រដូរចនោះ បវិសតិាវ  ចូលរៅរ ើយ គពភំ របនាបនទបា 
ឯកំ មួយ គេហិ  របនាយករ ើយ ទ្េឌំ  នូវដាំបង ។ 

៧. មហាកិរិយា 

 របលរបើ្ិរបា របមបរបអនុកិរយិា និងរបរយាគបរជក 
រពមទាំងប ពរងបករ្ចកតបរួចរ ើយ គបបបរករមើល មហាកិរោិ 
គឺជាកិរយិាឃុាំរគងពាកយជាតួ្ ា្ំខានា   រប ា្រ្ចកតបរនាោះៗ
មានដូចត្រៅ : 

 (១) កិរោិអាេាត ទាំងអ ា្រត្ូវមាន វចនៈ បុរ ិ្ ៈ 
ដូចរន នឹងរបធ្លន (រវៀរបលងបត្ ភាសាវវាចកៈ បដលកាំណត្ា ឲ្យ 
ររបើបត្ រត-អត្តរនាប ប៉ាុរណាណ ោះ) ដូចជា រសា ោតិ, តវំ ោស,ិ 

េេ ំោមិ (ល) បឋមបុរ ិ្ ៈឯកវចនៈាត-្ពទ រសា បុាំលិងគ, 
ឥត្ថបលិងគជាា សា, នបុាំ្កលិងគ តំ ោតិ  កិរយិារៅបត្ តិ 
ដបដល ររៅអាំពប  ត-្ពទ ររបើ្ពទណាក៏លីនទាំងអ ា្  
ឧទ រណ៍ : រសដាី គរ ុវិញ្ញូ  កញ្ញញ  ោរ ីឥតថី កលុ ំ។ ស ិលីន 
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បត្ តវំ, មុ្ពប តវំ, េ, លីនបត្ តុរមហ, មិ លីនបត្ េេ,ំ ម លីន
បត្ មយ ំ ។ ឧត្តមបុរ ិ្ ៈ និងមជឈិមបុរ ិ្ ៈ ប របធ្លន មាន 
កាំណត្ារស្្ចារទោះបបរគោកាាតវំ ក៏លីន មិនោកាាតវំ ក៏លីន ។ 
មិ មិនលីចាោកា េេ ំក៏លីនបដរ បត្បរបរត្ូវបញ្ចូ លមកដូចជា 
ពុទ្ធំ សរេំ គច្ចេ មិ ។ 
 (២) កិរោិកិតកៈ របកបរោយ ត, េនីយ, តពវ-បចច័យ 
ររបើលីនកនុងរបរយាគមិនមានកិរយិាអាមាត្ ប៉ាុបនតរត្ូវមានា
លិងគ វចនៈ វភិត្តិ ដូចប របធ្លនរវៀរបត្ ភាវវាចកៈ បដល 
កាំណត្ាឲ្យរបកបកិរយិាជានបុាំ្កលិងគ ឯកវចនៈ ររពាោះភាសាវ-
វាចកៈកនុងកិរយិាអាមាត្លីនបត្ “ រត ” អត្តរនាប ឯកវចនៈ បត្
ប៉ាុណណឹ ង ដលារៅកិរយិាកិត្កៈ គឺរត្ូវជា នបុាំ្កលិងគឯកវចនៈ 
របធ្លនជា បុរ ិ្ ៈ វចនៈអវបក៏លីន បត្របកបរោយ ត្តិ្យាវភិត្តិ 
ដូចជា េរមហេ ិមរតិពវំ ។ តុរមហេ ិេបបមរតតេ ិភវិតពវំ ។ 

(៣) េយ-បចច័យ នាមកិត្កៈ ដូចជា ោរោហ  លវភ    

សកាក , រត ច ភិកេ ូោរោហ  បរបថាាច ក៏ ភិកេ ូ រ បភិកាុទាំងឡាយ 
រត  គឺអនកា ោរោហ  គបបបតិ្ោះរដៀលលីន ។ ររញ្ញញ  អាណា េកាតុំ 
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ន លវភ  បរបថា ាអាណា រ បអាជាញ ា ររញ្ញញ  ារប ា្រពោះរាជាា (រកនចិ 

គឺអនកណាមួយ) ន លវភ  មិនគបបបលីន េកាតុំ រដើមបបមិនរធវើ
លីនរ , លីនរ្ចកតបថា អាជាញ រប ា្រពោះរាជា (គឺនរណាក៏
រោយ) មិនគបបបលីនរដើមបបមិនរធវើរ  គឺរត្ូវបត្រធវើ ។ 
 (៤) តាវ -បចច័យ កនុងរបរយាគ កិរយិារបធ្លនន័យនិលីត្ 
្ពទមលោះដូចជា េល ំបរបថា គួរ, សកាក  អាច, លវភ  គបបបលីន, 

េតថិ មាន ។ 

 កនុងគមពបររវយាករណ៍លីលប រ ម្ ោះកចច យនៈថា េតថិ 
សកាក  លវភ  ឥរចេរត បឋោយ ំ្ពទរនោះគឺជាបឋមាវភិត្តិ ។ 
 ្ិរបា របមគបបបរជាបថា របើរឃើញ េតថិ នតថិ មានប  
របធ្លនឯកវចនៈ គឺជាអាមាត្ប កត្តុវាចកៈ របើរឃើញ េតថិ 

នតថិ មានរបធ្លនជាព ុវចនៈ គឺជានិលីត្ កិរយិាប  កត្តុវាចកៈ 
រ តុ្រនោះ លីនជាអាចរមួជាប ្មា្លីន ដូចជា នតថិបូរវា 

េតថិភារវា ។ 
 រៅកនុងវធិបបរបថា ឥធនិ សរូោិរោកសស េតថិភារវា 
បរបថា ភាសាវៈននពនលឺ រពោះអា ិត្យមានាមិនលីចាអុជរប បបក៏លីន 
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បដរ   បត្របើអុជរប បបវញិថា   របរអុជរប បបមាន   ពបររពាោះ        
សរូោិរោកសស នតថិតាយ ររពាោះភាសាវៈននពនលឺរពោះអា ិត្យអត្ា 
មាន, នតថិបូរវា េតថិភារវា ។ 
 ពួកនិលីត្មិនមានធ្លតុ្បចច័យ គឺជាអពយយ្ពទ អាច 
ររបើជាកិរយិាលីនមលោះ ប៉ាុរណាណ ោះ ។ 

៨. បទពគ្ងីកមហាកិរិយា 

 បទ្ោមសពទ  េពយយសពទ  សោស  តទ្ធិត  កិតកៈ 

ទាំងអ ា្បដលរបកបរោយ  ុតិ្យាវភិត្តិ ដលា្ត្តមបវភិត្តិ 
និង បផនកររចើនរ ៀត្បដលររៀង ុកខាងមុមកិរយិាធាំ គបបប 
រជាបថាជាប ទកា ងនឹងមហាកិរយិា ររពាោះកិរយិាធាំភាសាគ 
ររចើន រគររៀង ុករៅរររបយបាំផុត្រោយភាសាគររចើន ប៉ាុបនតភាសាគ 
តិ្ចមានររៀងរៅរដើមរបរយាគ ។ កនុងវធិប បបបររៀនភាសាបា 
លីលបភាសាគ ៤ មញុាំរពោះករុណាោកាពនយលាថា ដូចរមតច បដលរត្ូវ 
ររៀង កិរយិាអាមាត្រៅខាងរដើម ដូចរមតចបដលរត្ូវររៀង 
កិរយិាអាមាត្រៅខាងចុងាា ប៉ាុបនតខាងរដើមមានតិ្ចណា ា្ 
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ដូចជា្ួររន ថា បសសស ិ អាវុរសា   តា   អាបតតិរោ,  ភវតុ 

សពវមងគល,ំ ភវតុ កិរយិាអាមាត្រៅខាងរដើម សណុាតុ រម 

ភរនត ។ល។ លីនរ្ចកតបថា ឲ្យបត្ប ជានាម្ពទា អពយយ- 
្ពទ ្មា្ ត្ ធិត្ា កិត្កៈ បដលរៅខាងរដើម គឺរៅមុន 
កិរយិាធាំៗ មាន ២ យា៉ាង ររៅអាំពបរនាោះ កិរយិាអាមាត្ទាំង 
អ ា្ និងកិរយិាកិត្កៈ បដលរបកបរោយ ត, េនីយ, និង   
តពវ-បចច័យ ។ 

លុំហាត់ប្គ្ប 

 ១. រោ វល ំ រសវតិ រសា វិោស ំ បាបុណាតិ 
របរយាគ នឹងវាទកា ងរន  រគរៅថា សងកររបរោគ បរប 
បត្មួយ បាត បាអត្ារកើត្ រត្ូវបត្បរបរបរយាគទាំងពបររឆលើយឆលងរន  
របើ រោ ោកាបុាំលិងគលីនទាំងអ ា្ ឲ្យបត្បុាំលិងគររពាោះ យ ្ពទា
កនុងបុាំលិងគបរប រោ បុររិសា រោ មុនិ រោ រសដាី រោ គរ ុ

រោ វិញ្ញូ  រោ សតាថ  រោ បិតា រោ ជរោ រ បជនណា រសវត ិ
រ្ពគបា វរល នូវជនពាលទាំងឡាយ រសា ជរោ រ បជន 
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រនាោះ  បាបុណាតិ  របមងដលា  វិោស ំនូវរ្ចកតបមូចខាត្ របើ 
រោ ោកា ជរោ រសា រត្ូវ ជរោ បដរ, បត្របើ រោ ោកា     
បុររិសា ឬ មនុរសា របរយាគទាំងពបររធវើរបររួមរន  រៅ 
របរយាគ យ, ត រត្ូវបរបរឆលើយឆលងរន  ។ 
 ២. សាវតថិយ ំ កិរ េញ្ញតរោ ភិកេ ុ េេោិ ឌរដ្ឋា     

កាលករតា រហាតិ បរបថា កិរ លីនឮថា ភិកេ ុរ បភិកាុ េញ្ញតរោ 
មួយរូប សាវតថិយ ំកនុងរកុងបាវត្ថប េេោិ គឺព ា្ ឌរដ្ឋា  ខាាំ
រ ើយ កាលករតារហាតិ ជាអនករធវើរ ើយនូវរបលៈ ។ 

 រេរសស និទ្ទំ េរោកកមនតសស េកេិមហិ រោរោ ឧបបជជិ 
មានរបរយាគបរជករៅ ខាងរដើមរបរយាគ (រេរសស និទ្ទំ     
េរោកកមនតសស របរយាគរ ម្ ោះ េោទ្រៈ) រេរសស របលបដល 
រពោះរថរៈ េរោកកមនតសស (របើ េរោកកនតសស ជា ត-បចច័យ 
ដលា េរោកកមនតសស ជា េនត-បចច័យ) របលមិន ្នចុោះ និទ្ទំ 
របនាកិរយិាលកា (របនានិន្ទ្នាទ ) រោរោ រ បររាគ ឧបបជជិ រកើត្រឡើង 
រ ើយ េកេិមហិ កនុងបភនក ។ 

៣. េគិោរនន   ភិកេុោ   ឯរកា   អាវសេបិរណាឌ  
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ភុញ្ជតិរវវ  តរតា រច ឧតតរ ឹ ភុរញ្ជយយ បាចិតតិយ ំ របរយាគ 
នឹងរៅជាបបរបរយាគគឺ     េគិោរនន    ភិកេុោ    ឯរកា            
អាវសេបិរណាឌ  ភុញ្ជតិរវវ  មួយរបរយាគ តរតា រច ឧតតរ ឹ 

ភុរញ្ជយយ មួយរបរយាគរ ៀត្ បាចិតតិយ ំ មួយរបរយាគរ ៀត្ 
អាវសេបិរណាឌ  រ បដុាំលីយជា បរៅអាស្្័យ ឯរកា មួយដុាំ 
ភិកេោុ គឺភិកាុ េគិោរនន មិនឈឺ ភុញ្ជតិរវវ  គបបបបររិភាសាគ 
លីន រច ថារបើ ភិកេ ុ រ បភិកាុ ភុរញ្ជយយ គបបបឆានា ឧតតរ ឹឲ្យនរក 
បលង តរតា ជាងរនាោះ បាចិតតយ ំ រ បអាបត្តិលីចិត្តយ សោិ 

គបបបមាន ។ 

 ៤. ចតុបញ្ញញ សាយ ភិកេនូំ ចីវោនិ ធយរកេ ិទ្ិោន និ 
(ប របធ្លនគឺ ចីវោន ិររពាោះកិរយិា្ពទ ទ្ិោន និ គឺកិរយិាកិត្កៈ 
ត-បចច័យ ត ជា ឥនន បូកនឹង ធ-ធ្លតុ្ រៅជា ទ្ិនន) ចីវោនិ    
រ បចបវរទាំងឡាយ ធយរកេ ិ គឺទយកទាំងឡាយ ទ្ិោន និ 
របរគនរ ើយ ភិកេនូំ ដលាភិកាុទាំងឡាយ ចតុបញ្ញញ សាយ 
៥៤អងគ, របរយាគរនោះជារបរយាគ កមមវាចកៈ ។ 
 ៥. រតវីសតិោ កោុោនំ អាចររិោ ោមំ បវិរដ្ឋា  ។ 
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ប + វិស-ធ្លតុ្ + ត-បចច័យ រៅជា បវិរដ្ឋា , អាចររិោ រ បអាចរយ 
កោុោនំ ននរកមងទាំងឡាយ រតវីសតិោ ២៣ (ឲ្យបត្មាន 
ស រៅខាងចុង ចុោះ អា រៅជា សា បាំបបកដូច កញ្ញញ  ឥត្ថបលិងគ 
ឯកវចនៈទាំងអ ា្,ាខាងចុងមាន តិ (និង ឦ ដូច រសដាី)  ក៏
បាំបបកជា ឥត្ថបលិងគ រ ើយររបើឯកវចនៈ ចូលនឹងនាមជា       
ព ុវចនៈដូច កោុោនំ ននរកមងទាំងឡាយ រតវីសតិោ 
២៣ានាកា, បវិរដ្ឋា  ចូលរៅរ ើយ ោមំ របនាស្្ុក ។ 

 ៦. រសដាីរោ ោតា ពុទ្ធសាសរន បសោន  រៅថា 
របរយាគកត្តុវាចកៈ, តាយ សងឃសស ធនំ ទ្ិននំ របរយាគាកមម
វាចកៈ, វិធុរោ ភិកេ ុ រេរ ំ ឧបសងគមិតាវ  កសស បុរតាត  ភរនត      

េោហ កំ សតាថ តិ បុចេិ ។ រសា កបិលវតថុសម ឹ សរុធធ ទ្នមហា-
ោជសស  អាវុរសាតិ  អាេ ។ 
 ៧. ឯកទ្ិវស ំ វិធុរោ ភិកេ ុ រេរ ំ ឧបសងគមិតាវ  កសស 
បុរតាត  ភរនត េោហ កំ សតាថ តិ បុចេិ ។ រសា កបិលវតថុសម ឹសរុធធ -

ទ្នមហាោជសស អាវុរសាតិ អាេ ។ ឯកទ្ិវស ំកនុងនថងមួយ 
ភិកេ ុរ បភិកាុ វិធុរោ រ ម្ ោះវធុិរ ឧបសងគមិតាវ  ចូលរៅរករ ើយ 



60 

 

រេរ ំ នូវរពោះរថរ បុចេិ ្ួររ ើយ កសស បុរតាត  (ល) សតាថ ឥតិ 

ថាដូរចនោះ  ភិកេ ុជាអបាធ្លរណនាម បរបមុន វិធុរោ, ឧបសងក- 

មិតាវ  ជាបុពវរបលកិរយិាកនុង បុចេិៗ ជាអាមាត្ប -កត្តុវាចកៈ ។ 

ភរនត បពិរត្រពោះរថរដ៏ចររមើន បុរតាត  រ បកូន កសស រប ា្អនក

ណា សតាថ  ជារគូ េោហ កំ ននរយើងទាំងឡាយ របរយាគរនោះ

អត្ាមានកិរយិារ  រ ម្ ោះរបរយាគ លងិគតថ, ចុោះរបើបរបបថមវញិ

ថា ភរនត បពិរត្រពោះរថរៈដ៏ចររមើន បុរតាត  រ បរាជបុរត្ កសស នន

រពោះរាជាអងគណា សតាថ  រហាតិ របមងជារគូ េោហ កំ ននរយើង

ទាំងឡាយ របើបរបបថម រហាត ិមករៅជារបរយាគ វិកតិកតាត  

កតតុវាចកៈ ។ារេរោ រ បរពោះរថរ អាេ រឆលើយរ ើយ រសា (ល) 

អាវុរសា ឥតិ ថាដូរចនោះ អាវុរសា មាន លរោកដ៏មានអាយុ 

រសាសតាថ  រ បរពោះបាបាត អងគរនាោះ បុរតាត រហាតិ រពោះអងគជារពោះ

រាជបុរត្ សរុធធ ទ្នមហាោជសស ននមហារាជរពោះនាម-

្ុរទធ  នៈ កបិលវតថុសម ឹកនុងរកុងកបិលព្តុ ។ 
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 សជុាតា បន កាល ំ កតាវ  ឯកិសា គិរកិនទោយ        

ពកសកេិុកា េុតាវ  និពវតតិ បរបថា បន ក៏ សជុាតា រ បនាង 
្ុជាមស កតាវ  រធវើរ ើយ កាល ំនូវមរណរបល ពកសកេិុកា 

េុតាវ  ជាកុករកក និពវតតិ រកើត្រ ើយ គិរកិនទោយ កនុងញកភនាំ 
ឯកិសា មួយ, ជាមួយរបរយាគា ររពាោះ និពវតតិ រនោះគឺជា         
កត្តុវាចកៈ ឯ កតាវ  ជាបុពវរបលកិរយិារៅកនុង និពវតតិ និងជា 
អនុកិរយិា ។ 

របរបរបលាំហាត្ាចបាបត្ប៉ាុរណណោះ ។ 
 កនុងរបរបរបលីលបរនោះ ជាដាំបូង រោកមាច ា្នឹងបរប 
របរយាគណា រត្ូវរមើលរបរយាគរនាោះឲ្យចបា មួយរបរយាគ 
បដលរៅថាមួយរបរយាគ គឺមួយ្ងាក ត្ាពាកយ បដលអាច 
បាត បា រ្ចកតបលីន មានកិរយិាធាំរៅឈរខាងចុង គឺកិរយិា 
បដលមានរៅ ចុងបាំផុត្រនាោះ ភាសាគររចើនជា កិរយិាអាមាត្ 
ភាសាគតិ្ចជាកិរយិាកិត្កៈ មាន, តាវ -បចច័យ មាន សកាក  មាន 
និលីត្ អាចរធវើជាកិរយិាធាំមលោះ លីនជាកិរយិា ប៉ាុបនតមានតិ្ចតួ្ច
ណា ា្ ពិរ្្គឺកិរយិាអាមាត្បត្មតង របើកិរយិាអាមាត្
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រ ើយ ្ូមរបរគនថា រត្ើកិរយិារនាោះជា បុរ្អវប ? បឋម-

បុរ្ មជឈិមបុរ្ ឬ ឧត្តមបុរ្ របើដឹងបុរ្ រ ើយ រមើលវ
ចនៈរ ៀត្ យលាវចនៈរ ើយ រាវរករបធ្លន ឲ្យបាគ លា វាចកៈ
រ ៀត្ រត្ើរបរយាគរនាោះរបកបរោយបចច័យអវប របើបចច័យ  
មសាំងពប េ, ឥ, ឦ, ឯ,ាយ, េុ, ណា, ឧណា, ោ, បប, ណាហ ... ឱ, 
យរិ, រេ, េយ, ជា កតតុវាចកៈ របើ កតតុវាចកៈ ប រប 
ធ្លនរ ម្ ោះ សយកតាត  គឺអនករធវើមលួនឯង ចុោះរបើរបកបរោយ 
យ-បចច័យ ឥ-អាគម រ ើយចុោះ រត-អត្តរនាប  ជារដើមរប- 
រយាគរនាោះ រ ម្ ោះរបរយាគកមមរ ើយ ្មាជិកកនុងរបរយាគ 
កត្តុវាចកៈមានបត្ពបរអនកក៏លីន គឺ រសា ោតិ ចុោះរបើថា រៅ 
ណា រៅរបនាស្្ុក រសា ោមំ គចេតិ ។ បត្របរយាគកមមវាចកៈ 
ោចាខាត្បបនាកា, ពបរនាកាមិន អាចរធវើរបរលីនរ  ដូចជា ទ្ីយរត 
(ឲ្យ) រត-អត្តរនាប  យ-បចច័យ របើឲ្យលីយ លីយរឡើង
របធ្លន, ឲ្យ ា្ំពត្ាៗ រឡើងរបធ្លន អញ្ច ឹង រត្ូវមានរបធ្លន
មួយ, អនកឲ្យមួយរ ៀត្ អនកណាឲ្យ អនក នឹង ជាត្តិ្យាវភិត្តិ 
របើរម នក៏រត្ូវបត្បថម រត្ូវមានបបនាកា បត្មវោះបបនាកាអត្ាា លីន 
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ដូចជាកិរយិា កិតកៈ តពវ, េនីយ, ដូចរន  អញ្ច ឹងរមើលកិរយិា
្ិន រ ើបលីនរករបធ្លន ។ ឥឡូវនិយាយអាំពប កមមវាចកៈ 
កិរយិា គឺ ទ្ីយរត កិរយិាអាមាត្, ទ្ិនន ំ កិរយិាកិត្កៈ បត្របើ   
ទ្ីយរត  ប របធ្លន  រត្ូវបត្ ឯកវចនៈ លិងគអវបក៏រោយ, បត្របើ  
ទ្ិននំ ប របធ្លនលីនបត្ នបុាំ្កលិងគ មុ្ពបនបុាំ្កលិងគអត្ា
លីន ររពាោះ ទ្ិននំ ជានបុាំ្កលិងគឯកវចនៈ ចុោះរបើចងា ជាបុាំលិងគ 
លីនរ  ? រោកថាលីនរៅជា ទ្ិរោន  ឲ្យបត្រប ា្ណាបដល
ជាបុាំលិងគ, ចុោះរបើ ទ្ិោន  ឲ្យរប ា្បដលជា ឥត្ថបលិងគ កិរយិាមិន
មានលិងគគឺ ទ្ីយរត រត្ូវោកាថា វិហារោ រ បវត្ត ធយរកេ ិគឺ
ទយកទាំងឡាយ ទ្ីយរត បត្ងរបរគន, កិរយិាអាមាត្ មិន
គិត្លិងគរ  ចីវរ ំរ បចបវរ ធយរកេ ិគឺទយកទាំងឡាយ ទ្ីយរត 
បត្ងរបរគន, ឬោកា អាហារោ ក៏លីន, អាហារោ រ បអាហារ     
បុររិសេ ិ គឺបុរ្ទាំងឡាយ (ឲ្យបត្មាន “គឺ” លិងគអវបក៏រោយ   
វចនៈអវបក៏រោយ ោចាខាត្រត្ូវបត្ “គឺ” ខានមិនលីន, កិរយិាកិត្កៈ 
គិត្លិងគ) ទ្ិននំ ចីវរ ំទ្ុសស ំឲ្យបត្ នបុាំ្កលិងគ ។ ចុោះរបើ ទ្ិោន  
ប របធ្លនលីនបត្ ឥត្ថបលិងគ ដូច រជជុ បមេ ឬឲ្យបាោ ឲ្យកុដិ ។  
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បត្របើរបលណា ទ្ិរោន  លីន បត្បុាំលិងគរ  ឲ្យររ ឲ្យរ្ោះ 
ឲ្យដាំរ ប េោរោ ផទោះ ដូចជា ទ្ិរោន  េរសា រ បរ្ោះ បុររិសន គឺ
បុរ្ ឬ េតថី រ បដាំរ ប រសដាិោ គឺរ្ដាប ទ្ិរោន  ឲ្យរ ើយ (េតថី ក៏
បុាំលិងគ ប៉ាុបនតបុាំលិងគជាបឋមាវភិត្តិ ឯកវចនៈ ដូច ទ្ិរោន  រ ើប
លីន, បត្ព ុវចនៈមិនលីន ររពាោះ ទ្ិរោន  ជាឯកវចនៈ និងតួ្
កមមរ ម្ ោះ វុតតកមម ជារបធ្លន រប ា្របរយាគជា កមមវាចកៈ 
និង រេតុកមមវាចកៈ ។ របើ កិរយិាកិត្កៈវញិ របកបរោយ 
រេ, េយ, ណារប, ណាបយ, ជារ តុ្កមមវាចកៈ, រ តុ្កត្តុ
វាចកៈ មិនបដល រឃើញមានកនុង ត-បចច័យ ។  ប ១ ប អវប ?  ប 
១ អាលបនៈ,  ប ២ និបាត រផតើមរ្ចកតប,  ប ៣ កាលសតតមី 
ប៉ាុបនតរបល្ត្តមបរនោះ ជួនរបលរគររបើមុនរបធ្លន ជួនរបលរគ
ររបើរររបយកិរយិារប ា្របធ្លនអាចលីន, ជួនរបលមានាា
របល្ត្តមបររចើនរពករគបរប មុនរបធ្លនមលោះរៅ រររបយរប- 
ធ្លនមលោះរៅ, ។ា ប ៤ របធ្លនគឺ របរយាគ កតតុវាចកៈ កមមវាចកៈ 

រេតុកតតុវាចកៈ រេតុកមមវាចកៈ របធ្លន្ុ ធបត្បឋមា 
វភិត្តិ បបលកបត្របរយាគ ភាសាវវាចកៈ របធ្លនគឺត្តិ្យាវភិត្តិវញិ 
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បរបថា “ គឺ ”,  ប ៥ ប  ពរងបករបធ្លនៗ មានមករ ើយ 
ជួនណាវាមានរន វា គឺ ប តុ្លយ មាន វភិត្តិ លិងគ វចនៈ រ្មើ
រន  ដូចជា បេឌិ រតា ជរោ, ជរោ រ បជនាបេឌិ រតា ជាបណឌិ ត្ 
ឬ រសា ភិកេ,ុ រត ភិកេ ូ រត្ងា រត រត្ងា បេឌិ រតា ជាប ពរងបក
រប ា្របធ្លន, ជួនរបលជាមាច ា្ បុរតាត  រ បកូន អាចរយិសស 
រប ា្រោកអាចរយ ជាឆដាបវភិត្តិ, ជួនរបលបរបថាកនុង ដូចជា 
មនុសា រ បមនុ្េទាំងឡាយ ោរម កនុងស្្ុក ឬ រសដាី រ បរ្ដាប 
សាវតថិយ ំ កនុងរកុងបាវត្ថប ក៏ចត្ាជាប ពរងបករប ា្របធ្លន 
បដរ ឬ រគរៅ បទ្តុលយ បដលរ្មើភាសាពរន  ប៉ាុបនតប តុ្លយលីន 
បត្ មានវចនៈ វភិត្តិ រ្មើរន  ដលារៅ ជាមាច ា្រប ា្ ឬ ថាជា ប 
លាំរៅ មិនរៅថា ប តុ្លយរ  បត្របើនិយាយពបប ពរងបកាា
របធ្លន វាមានររចើនរលើ្ប តុ្លយ របលណារបើចបាពរងបក 
ខាងប តុ្លយ ប ពរងបករបធ្លនរួចរ ើយ រត្ូវរករមើលកិរយិា 
រ ៀត្ ។ កិរយិា មានកិរយិាធាំ បដលរៅថា កិរយិាអាមាត្, 
កិរយិាតូ្ច ា្ំរៅយកកិរយិាកិត្កទាំងអ ា្ មសាំងពប េនត, តវនត,ុ 

តាវី, តពវ, េនីយ, ោន, ត, តាវ , តាវ ន, តូន, រៅថាាាាាា
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កិរយិាតូ្ច ប៉ាុបនតកិរយិាតូ្ចបចកជាពបររ ៀត្ បចកជា អពភនតរកិរ-ិ
យាៗ លីនបត្ េនត, តវនតុ, តាវី, តពវ, េនីយ, ោន, ត, ទាំង 
៧  នឹងឯង រ ម្ ោះថា េពភនតរកិរោិ វាទកា ងជាមួយរបធ្លន
ឯ  តាវ ,  តាវ ន,  តូន,  ជាអពយយកិរយិា្មពនធររចើនយា៉ាង    
អនុកិរយិា គឺ កិរយិាតូ្ច លីនដលា កិរយិាកិត្កៈទាំងអ ា្ 
ទាំងពយយកិរយិា ទាំងអពយយកិរយិា មានរ ម្ ោះ្មពនធ ៧, 
បចច័យខាងរដើម មានរ ម្ ោះ្មព័នធបត្អពភនតរកិរយិា “ កិរយិា 
កនុង ”ា , ប៉ាុបនត តវនតុ, តាវី មិន្ូវមានររបើរ  ររចើនបត្ េនត,    

តពវ, េនីយ, ោន, និង ត, បនាទ បាពបកិរយិាតូ្ច នឹងរៅ មាន 
កិរយិារបរយាគបរជក មួយរ ៀត្ របរយាគបរជកមានរ ម្ ោះ 
២ យា៉ាងគឺ េោទ្រ បដលរបកបរោយឆដាបវភិត្តិ និង្ត្តមប 
វភិត្តិ រ ម្ ោះ លកេេៈ, របរយាគអនា រៈកតប លកាណៈកតប រត្ូវ 
បត្មាននាមរបកប រោយឆដាបវភិត្តិ និង ្ត្តមបវភិត្តិដូចរន នឹង 
កិរយិាកិត្កៈ បត្របរយាគអនា រៈ និង លកាណៈររបើកិរយិា-

កិត្កៈ រឃើញររបើបត្ ៣ បចច័យរ គឺ េនត, ោន, ត, បត្      
ឥតថមភូត មួយរនោះ គួររាបាបញ្ចូ លកនុងរបរយាគបរជកបដរ ពប 
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ររពាោះវាមានដាំរណើ រស្្រដៀងរន  មសមរយាបលារប ា្មញុាំរពោះ    
ករុណា គួររាបាមួយ នឹងចូលរ ៀត្ រ ើយរបរយាគរនោះ របើ្ិន 
ជាមានបត្នាម មវោះកិរយិា រត្ូវបថមកិរយិា, របើមានបត្កិរយិា 
មវោះរបធ្លន ប៉ាុបនត របធ្លនរនោះរបកបរោយឆដាបវភិត្តិ និង ្ត្តមប  
វភិត្តិ ដូចពាកយថា េេៗ រលមកនុងឲ្យបរបថា នារបលបរបរៈ 
យា៉ាងរនោះ សរនត បថមកិរយិា, បត្កបនលងមលោះ វុរតត រឃើញមាន 
បត្កិរយិាអត្ារបធ្លន របើអត្ារបធ្លន រត្ូវបថមរបធ្លនមក ភាសាគ 
ររចើនបថម វចរន ។ វចរន នារបលពាកយ រ ើយបថមគឺ ។ 
មញុាំរពោះករុណាចូលចិត្តឲ្យមានលាំហាត្ា ររពាោះរបរបររងៀនរម ន 
លាំហាត្ារនោះ រពោះអងគមិនអាចដឹងមលួនឯងថារចោះ ឬ មិនរចោះ 
លីនរ  លីនជាមញុាំរពោះករុណាមិត្មាំស្បាវរជាវរាវរក លាំហាត្ា 
រផេងៗ យកមករបរគន ។  
 បនាទ បាពបអនុកិរយិា និង របរយាគបរជកមក ដលា 
មារមស ប ៨ គឺមហាកិរយិាៗ ធាំជាងរគកនុងរបរយាគ ។ កិរយិា 
ធាំរាបាកិរយិាអាមាត្ទាំងអ ា្ ប៉ាុបនតកិរយិាអាមាត្ កនុង ភាសាវ-
វាចកៈររបើបត្មួយរ  របកបរោយ រត-អត្តរនាប  វត្តមានា 
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វភិត្តិ បឋមបុរ្ ឯកវចនៈ ។ បត្របើកិរយិាកិត្កៈវញិ គឺ 
របកបរោយ េនីយ, តពវ, ត-បចច័យ របើភាសាវវាចកៈ របកបរោយ 
នបុាំ្កលិងគ ឯកវចនៈរបធ្លនគឺជាត្តិ្យាវភិត្តិ បរបថា “ គឺ ” 
រោយភាសាគររចើន, កិរយិាកិត្កៈរធវើរោកធាំលីន របលរបើ 
កិរយិាអាមាត្មិនរៅ ។ របើរម នអាមាត្រ ើបររបើ កិរយិា- 
កិត្កៈជាំនួ្លីនរពញ បគឺ ត, តពវ, េនីយ, លីនបត្ បចច័យ 
៣  នឹងរ  រ ើយជួនរបលរោយរពលរ ៀត្ ។ តាវ -បចច័យ 
រធវើរោកធាំលីនា កនុងរបរយាគកិរយិាបធ្លនន័យ នឹងរបរគន 
រៅខាងមុម មាននិលីត្មលោះរ ៀត្ បចច័យ ោមកិតកៈ តួ្មលោះ មញុាំ
រពោះករុណារឃើញ េយ-បចច័យ និង េ-បចច័យមួយរ ៀត្ ។ េ-

បចច័យ ដូចឧទ រណ៍ថា សកុរ ំសាធុោ សាធុ សាធុ បារបន 

ទ្ុកករ ំ (សកុរ ំមកពប ស-ុបុពវប  េ-បចច័យ របលណារបើ មាន 
ឦស,ំ ទ្ុ, ស,ុ ជាបុពវប  រត្ូវចុោះ េ លីន, េ ចូលមក លុប
រចញ បត្ បបាំផុត្ធ្លតុ្មិនលុបរ  ស ុ + ករ-ធ្លតុ្ + េ-បចច័យ
លុប េ-បចច័យ រៅ សកុរ បុាំលិងគ សកុរោ, ឥត្ថបលិងគ សកុោ 
នបុាំ្កលិងគ សកុរ ំ បរបថា សាធុ រ បអាំរពើលអ សាធុោ គឺ
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្បបុរ្ សកុរ ំ រធវើលីនរោយងាយ ។ របរយាគា រនោះជា
របរយាគ កមមវាចកៈ រ ើយរបរយាគមួយរ ៀត្ថា សាធុ     

បារបន ទ្ុកករ ំ បរបថាាសាធុ រ បអាំរពើលអ បារបន គឺ បុគគលលីប 
ទ្ុកករ ំ រធវើលីនរោយលាំលីក ។ ឧទ រណ៍ កនុងនាមកិត្កៈ   
ត្រៅខាងមុម ។ 

ោតា ពុទ្ធសាសរន បសោន  តាយ សងឃសស ធនំ ទ្ិននំ 
កិរយិាពបរ កិរយិាណា មលោះា ? បសោន  ក៏ា ត-បចច័យ ទ្ិននំ ក៏ាាាាាាា
ត-បចច័យ ប៉ាុបនត បសោន  ជាឥត្ថបលិងគ ប របធ្លន រត្ូវឥត្ថបលិងគ 
បរបថា ោតា រ បមាមស រសដាិរោ រប ា្រ្ដាប បសោន  រជោះថាល
រ ើយ ពុទ្ធសាសរន កនុងរពោះពុ ធបា្នា ។ តាយ សងឃសស 

ធនំ ទ្ិននំ (ទ្ិននំ ជានបុាំ្កលិងគ ប របធ្លនរត្ូវបត្នបុាំ្កលិងគា
គឺ ធនំ) ធនំ រ បទន តាយោតុោ គឺមាមសរនាោះ ទ្ិននំ របរគនា
រ ើយ សងឃសស ចាំរពាោះ្ងឃ (ដលារពោះ្ងឃ) របរយាគពបរ
 នឹងមានវាចកៈមុ្រន  រសដាិរោ ោតា ពុទ្ធសាសរន បសោន  
របរយាគរនោះជារបរយាគា កតតុវាចកៈ ។ តាយ សងឃសស    

ធនំ ទ្ិននំ របរយាគរនោះជារបរយាគ កមមវាចកៈ ។ 
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របរោគោនលកេេៈ ៤ របរភទ្គឺ 

 ១. របរោគធមមតា 
២. របរោគោនរលេររៅរលេកនងុ 
៣. របរោគោនបតរលេកនងុ 
៤. របរោគោនទ្រមង់ជាវាចកៈរផសងៗ 

១. របរោគធមមតា 

 លីនដលារបរយាគមួយ មានរបធ្លនមួយ ឬ ររចើនប  
ដូចជា សពវីតិរោ វិវជជនតុ (សពវីតិរោ មកពប សពវ + ឦតិរោ 
ព ុវចនៈ លីនជាកិរយិារៅជា វិវជជនតុ និងជារបធ្លនមួយ
កិរយិាមួយ) សពវីតិរោ បរបថា រ បចនរងទាំងពួងទាំងឡាយ   
វិវជជនត ុចូររជៀ្រវៀងរចញឆាង យរៅ ។ សពវរោរោ វិនសសត ុ
បរបថា សពវរោរោ រ បររាគទាំងពួង វិនសសតុ ចូរវនិា្លីត្ា
រៅ ។ ោ រត ភវតវនតោរោ របត្ាប ថា ភវតុ + េនតោរោ  
បរបថា េនតោរោ រ បរ្ចកតបអនតរាយ ោភវតុ ចូរកុាំមាន (រត 
មកពប ត-្ពទមានពបរវភិត្តិគឺ បឋមាវភិត្តិ និង  ុតិ្យាវភិត្តិ ាាាា
ព ុវចនៈ, រត មកពប តុមហ-្ពទ មានបបវភិត្តិរ ៀត្ ឥឡូវ រត 
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រនោះបរបថា ដលា) ោភវតុ ចូរកុាំមាន រត ដលារោក (រត មក
ពប តុមហ-្ពទ មានបបវភិត្តិគឺ ត្តិ្យាាចតុ្ត្ថប និង ឆដាប) ។              
សេុី ទ្ីឃាយរុកា ភវ (ទ្ីឃាយរុកា មួយប  ភវ មួយប  
ជាឯកវចនៈ មជឈិមបុរ្ រត្ងាពាកយថា េ ិ របលណារបើ ុក 
េ ិ រត្ូវ បឃៈរៅជា ភវាេ ិ របើលុប េ ិ រត្ូវបត្រ្េៈរៅជា 
ភវ របធ្លនគឺ តវំ) តវំ រ បអនក (របរយាគ នឹង ជារបរយាគ 
វិកតិកតាត ) សេុី ទ្ីឃាយរុកា ភវ (រត្ូវរបួៗារោយ អាំណាច
វកិតិ្កមសត ) ភវ ចូរជាអនក សេុី មានរ្ចកតប្ុម ទ្ីឃាយរុកា 
មានអាយុបវង នឹងជាកិរយិាមួយ  របធ្លនមួយ  ។  កិរយិា
មួយ  របធ្លនររចើនដូចជា រសដាី ច រសដាិភរោិ ច អាោមំ   

េគចេឹស ុ បរបថា រសដាី ច រ បរ្ដាបផង រសដាិភរោិ ច រ បភរយិា
ននរ្ដាបផង (របើពបរនាការឡើងរៅ កិរយិាោចាខាត្ រត្ូវបត្ព ុ 
វចនៈ) េគចេឹស ុ លីនរៅរ ើយ អាោមំ របនាវត្ត កិរយិាជាាាាាាា
ព ុវចនៈា ោចាខាត្ (របធ្លនមសាំងពបពបរនាការឡើងរៅ កិរយិា
រត្ូវផ្លល ា្ជាា ព ុវចនៈ) ភិកេ ុ វា សាមរេរោ វា អាោមំ     

េគចេិ (កនុង បរនោះា សាមរេរោ ច  ភិកេ ុ ច អាបេំគចេនតិ ាាា
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បរបថា “ាផងា ”, របើររបើថា “ឬ” ភិកេ ុវា រ បភិកាុ ឬ សាមរេរោ  

វា  ឬថារ បបាមរណរ  េគចេិ  លីននិមនតរៅរ ើយ អាោមំ 
របនាវត្ត (របធ្លនររចើន មានា វា-្ពទ កិរយិាបត្មួយលីនា ។ 
ឥឡូវរបរយាគមានប របធ្លនមួយ មានកិរយិាររចើនប លីន 
ប៉ាុបនតរត្ូវមានវាចកៈ ដូចរន  ដូចជា មនសា រច បសរននន    

ភាសតិ វា ករោតិ វា បរបថាា រច ថារបើ បុគគរោ រ បបុគគលាា 
មនសា មានចិត្ត បសរននន រជោះថាល រ ើយ ភាសតិ វា រពាល
កតប ករោតិ វា រធវើកតប (ចិរនតតិ វា គិត្កតប) ។ 
 

២. របរោគោនរលេររៅ រលេកនងុ 

 លីនដលារបរយាគចរមុោះរន មាន ឥតិ ជា្ញ្ញដ  រលីបា 

ថាជា្ងាក ត្ារលមកនុង ប ររៅអាំពបរនោះ ជារលមររៅ រត្ូវបរប  

មុនដូចជា រសា រវេមរណា េេ ំ ឥមំ ឋានំ គោតវ                

បសននចិរតាត   អាគរតាមហិ  ភរនតតិ  អាេ ។ 

រសា  រវេមរណា ... អាេ  ជារបរយាគរលមររៅ ។ 
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 េេ ំ ដលា ភរនត ជារបរយាគរលមកនុងា ររពាោះរៅកនុង 
រងវងា ឥតិ  ។ 

 មា៉ាងរ ៀត្ របរយាគមានរលមកនុងររចើនជានា អាចដឹង  
លីនរោយ   ឥតិ-្ពទ ា មានររចើន្ងាក ត្ាបដរ   ដូចជា  រសា 

រវេមរណា េេ ំ ឥមំ ឋានំ គោតវ  េរយា តតថ វសតីតិ      

បសននចិរតាត  អាគរតាមហិ ភរនតតិ អាេ បរបថា រវេមរណា    
រ បរពា មណ៍ រសា រនាោះ អាេ រពាលរ ើយ េេ ំ ឥមំ (ល)    
ភរនត ឥតិ ថាដូរចនោះ ភរនត បពិរត្រោកមាច ា្ដ៏ចររមើន អាេ ំ  
រ បមញុាំរពោះករុណា គោតវ  រៅរ ើយ ឋានំ របនា ប ឥមំ រនោះ បសនន-

ចិរតាត  មានចិត្តរជោះថាល រ ើយ េរយា តតថ វសតិ ឥតិ ថារប
រោកមាច ា្ បត្ងគងារៅកនុង បរនាោះដូរចនោះ អាគរតាេមហិ រ ើប
ជាអនកមករ ើយ ។ 

៣. របរោគោនបតរលេកនងុ 

លីនដលារបរយាគបដលមាន ឥតិ ្ពទរៅចុងបាំផុត្នន 
របរយាគ ដូចជា រកា  តតថ  វសតីតិ  (វសតិ  +  ឥតិ រោយ  
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អាំណាច្នធិយា៉ាងរនោះ) រត្ូវបត្បបនថមរលមររៅា រឡើងមកឲ្យ 
្មគួរដលាដាំរណើ រររឿងរនាោះៗ ។ របើរបរយាគរលមកនុងមាន 
អកេរ ក ឬ យ ដូចជា រកា, កឹ, កេុ,ឹ រោ, ោ, យ,ំ កតថ,    

យតថ, ជារដើម ឬមាន េតថិ នតថិ រៅរដើមរបរយាគ រត្ូវបាំរពញ 
រលមររៅថា បុចេិតាវ  ឬ បុចេិ បុចេឹស ុ។ 
 ររៅអាំពបលកាណៈដូចខាងរលើ រត្ូវបាំរពញ វតាវ  ឬ     
អាេ ជារដើមមសមគួរដលាាអត្ថន័យរប ា្របរយាគ ។ 

៤. របរោគោនទ្រមង់ជាវាចកៈរផសងៗ 
 លីនដលារបរយាគរគបារបរភ កនុងកិរយិាអាមាត្ និង 
កិរយិាកិត្កៈ ដូចលីនបចងរួចរ ើយ នាមកិត្កៈ ររបើជា 
កិរយិា្ពទលីនមលោះាដូចលីនបចងរួចរ ើយ ។  
 របរបរបរួបកនុងរបរយាគលីលបមលោះ របលរបើរយើងរលើក 
ប មួយមតងៗ មកបរប បត្ពុាំលីនរ្ចកតបលអា ជាពាកយបដលរគ
ពុាំធ្លល បានិយាយរបាោះ ររពាោះរ តុ្ដូរចន ោះ រ្ចកតបកនុងរបរយាគ 
រនាោះ គួរអានរួបប មសមលកាណៈននរបរបរបរួប ដូចមាន ត្
រៅរនោះ : 
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រោលននការបរបរបួោន ៨ ោ៉ងគឺ 
 ១. ភាវតទ្ធិតៈ អានរួបប ឆដាបវភិត្តិ 
 ២. តុំ-បចច័យ អានរួបប អពយយកិរយិា ឬ អនភិ ិត្- 
កមសត   
 ៣. និបាត អានរួបប នាម វរិ្្នៈ និង កិរយិា 

 ៤. របរោគោរតា អានរួបប អពយយកិរយិា ឬ ប  
អនភិ ិត្កមសត  

៥. ភាវសាធនៈ អានរួបប អពយយកិរយិា បដលមសាំង 
រៅខាងមុមមលួន 
 ៦. វិកតិកតាត  អានប វកិតិ្កមសត ចូលកនុងប  កិរយិា 
បដល ជាធ្លតុ្ ភូ, េុ, េស, ជន, 
 ៧. ភាវសពទ អានរួបប ឆដាបវភិត្តិ 
 ៨. បទ្សោស អានរបួប បដលចូលនឹង្ពទមុម ឬ 
្ពទរររបយ ។ 

េធិបាយ 
 ភាវតទ្ធិត គឺ្ពទបដលរបកបបចច័យកនុងភាសាវត្ ធិត្តួ្ 
ណាមួយ រវោបរបរត្ូវអានរួបប ឆដាបវភិត្តិ ។ 
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 រវោបរប រត្ូវអានរួបប ឆដាបវភិត្តិ រពមទាំងប ដន ា
បដលទកា ងនឹង្ពទា រនាោះរ ូត្ដលាបចច័យ ដូចជា េតតរោ 
ធរមម បតិដាិតតតំ រ បភាសាវៈននមលួនជាអនកមសាំងរៅា  ្បារ ើយ 
កនុងធម៌ ។ 
 កនុងវធិបរនោះ ឲ្យអានរួបប ឆដាបវភិត្តិាបដលរត្ូវ្មពនធចូល 
កនុងភាសាវត្ ធិត្ ។ ្ិរបា របមគួរ្រងកត្ រោយ្មពនធដូចត្រៅ 
រនោះ េតតរោ ភាវាទ្ិ ្មពនធកនុង បតិដាិតតតំ ធរមម អាធារៈ កនុង 
បតិដាិតតតំៗ  លិងគត្ថ បឋមា ។ 
 ចាំបណកឆដាបវភិត្តិ របើមានស្បាបាជារបរលអ របើមិនមាន 
រ  កនុងរពលបរបរត្ូវបាំរពញមក ដូចជា និសននតា រ បភាសាវៈ (នន...) 
ជាអនកអងគុយរ ើយ ។ ពាកយថា (នន...) កនុងរងវងារកចក រនោះជា 
ពាកយបរប ឆដាបវភិត្តិបដល ភាវតទ្ធិត រៅមក ។ 
 តុំ-បចច័យ កិរយិា្ពទរបកបរោយ តុំ-បចច័យបដល ជា 
តុមតថកតាត  កតប ជា តុមតថសមបធន កតប មលោះមានប ដន ចូល 
រោយផលូវ្មពនធផង  មលោះក៏រម ន  ។ របលរបើមានប  ដន ចូល 
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ផង រ ើបគួរអាន រួប គឺអានរួបប អពយយកិរយិា គឺកិរយិា្ពទ 
បដលរបកបរោយបចច័យ តាវ , តាវ ន, តូន, ប៉ាុបនតភាសាគររចើន  

តាវ -បចច័យ ឬ អនភិ ិត្កមសត គឺ ត្តិ្យាវភិត្តិបរបថា: “ គឺ ឬ 

បដល ” ឬ ប អនភិ ិត្កមសត ចូលនឹង តុំ-បចច័យរនាោះ របើមាន 
ប ដន ្មពនធចូលកនុងអពយយកិរយិា ឬ ចូលកនុងប   ា
អនភិ ិត្កមសត   ក៏ឲ្យអានរួបរៅផង ។ 
 តុមតថកតាត  ដូចជា កឹ តោ ភតឹ កតាវ បិ យថាពល ំ  

ធនំ ធតុំ ន វដតតិ, តោ ភតឹ កតាវ បិ ធតុំ រ បកិរយិាគឺអនក 
្ូមបបរធវើនូវរបរឈនួលរ ើយឲ្យ ធនំ នូវទន យថាពល ំមសម 
កមាល ាំង ន វដតតិ មិនគួរ កឹ ឬ ? 

 និបាត លីនដលានិលីត្បដលបងាគ បាប នាម ប  
វរិ្្នៈ និង ប កិរយិា  ឲ្យរៅកនុងអាំណាចមលួនប៉ាុ រណាណ ោះ  
មិនបាធ្លរណ៍ ូរៅរគបានិលីត្រ  ។ និលីត្បដល ររបើអាន 
រួប រោយររចើនរនាោះគឺ េបិ,  ោម,  បិ,  ឯវ,  វិយ,  ឥវ,  វ,  

ច, វា, ្មុចច័យ ជារដើម ។ របលរបើពួកនិលីត្ ទាំងរនោះណា 



78 

 

មួយមសាំងរៅរររបយប  នាម វរិ្្នៈ និង កិរយិាណា 
្ិរបា របមរត្ូវអានរួបប ទាំងរនាោះ រពមទាំងប ដន បដល 
ទកា ងរន  រ ូត្ដលានិលីត្បដលរៅខាងរររបយបងអ ា្    
ដូចជា : 
 េបិ ោម ដូចជា ឥរធវ រម និបជជិតាវ  មរនតសាបិ  

េបោបរ ំបវរដតនតសាបិ តោ សទ្ធឹ គមនំ ោម នតថិ បរបថា 
រម របលអញ ឥធ ឯវ និបជជិតាវ  មរនតសស េបិ  ុកជារបល 
រដកបាល បាកនុង បរនោះក៏រោយ ឥធ ឯវ និបជជិតាវ  េបោបរ ំ     

បវរដតនតសស េបិ  ុកជារបលរដកបរមោះនរនៀលរៅមកៗ 
កនុង បរនោះក៏រោយ តោ សទ្ធឹ គមនំ ោម រ ម្ ោះថា រ បកិរយិា 
រៅមួយអរនលើរោយអនក នតថិ មិនមាន ។ 

 ប ិដូចជា អាគោតវ  វាតបានឧោម ររ ឋិរតាបិ ន លភិសសស ិ
បរបថាាតវំ រ បអនក អាគោតវ  វាតបានឧោម ររ ឋិរតាបិ ្ូមបបមក 
រ ើយឈររ ើយរត្ងាធរណប ននបងអួច ាន  លភិសសស ិ នឹងមិន  
លីន (ភតតំ នូវភត្ត) ។ ឯវ ដូចជា ឥន្ទនទិរយស ុគុតតធវ ោ ភិកេ ូ

រទ្វានំ   បិោ   ឯវ   រហានតិ  បរបថា  ភិកេ ូ រ បភិកាុទាំងឡាយ     
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ឥន្ទនទិរយស ុគុតតធវ ោ អនកមានទវ ររការ ើយ កនុងឥន្ទ្នទបយ៍ទាំង 
ឡាយ រទ្វានំ បិោ ឯវ រហានតិ របមងជា បស្្ឡាញានន 
រ វមស ទាំងឡាយរោយពិត្ ។ 

 វិយ ដូចជា សេ ភេឌ រកន រច្ចរ ំ ចូឡាយ គេហ នតី 

វិយ មំ វិបបការ ំបារបសសតិ បរបថា (ឧបាសកិា រ បឧលី្ិរប) 
មំ ញុាំងអញ បារបសសតិ នឹងឲ្យដលា វិបបការ ំ នូវបរបរៈ ដ៏
បបលក សេ ភេឌ រកន រច្ចរ ំ ចូឡាយ គេហ នតី (ឥតថី  វិយ) 
ដូចជា រ បស្ត្តបរបល ចបានូវរចររត្ងាផនួង្ការពមទាំងរ ពយ ។ 

 វ ដូចជា សតាថ  គនធកដុិយ ំ និសរិោន  វ បរបថា សតាថ    
រ បរពោះបាបាត  គនធកដុិយ ំ និសរិោន  វ គងារ ើយកនុងគនធកុដិ 
របាោះ ។ 

 ច ដូចជា ឱភរោគ ភគគញ្េ  រម សាខាភងគំ ខាទ្នតិ        

អាវិោនិ ច បានិោនិ បិវាមិ បរបថាា(េតថី រ បដាំរ បទាំងឡាយ) 
ឱភរោគ ភគគំ រម សាខាភងគំ ខាទ្នតិ ច របមង ាំពា្ុប នូវបមក 
រឈើលីកាបដលអញបាំលីកា ចុោះរ ើយផង (េេ ំ រ បអញ)         
អាវិោនិ បានិោនិ បិវាមិ ច របមងផឹកនូវ ឹកទាំងឡាយ 
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ដ៏លអកាផង ។ 
 វា ដូចជា ឥធនិ តុយហ ំវា មម ទ្សសនំ មយហ ំវា តវ 
ទ្សសនំ នតថិ បរបថាា ឥធនិ ឥឡូវរនោះ តុយហ ំមម  ទ្សសនំ វា  
រ បកិរយិារឃើញនូវអនករប ា្មញុាំ ឬ មយហ ំ តវ ទ្សសនំ វា ឬថា     
រ បកិរយិារឃើញនូវមញុាំរប ា្អនក នតថិ មិនមាន ។ 

 របរោគោរតា ប កិរយិាកិត្កៈជាពយយបចច័យ ៧ តួ្ 
គឺ េនត, ោន, ត, តពវ, េនីយ, តវនតុ, តាវី, បដលជាបឋមា 
វភិត្តិ ជា្ងាក ត្ាៗ កនុងវងាអាមាត្រ ើយមានទាំង ប អនភិ- 
 ិត្កមសត  ឬ អពយយកិរយិាបដលរត្ូវ្មព័នធចូលផង ររៀង ុក 
ខាងមុមននប កិរយិាកិត្កៈរនាោះ រោក្នមត្រ ម្ ោះថា 
របរោគោរតា ។ បត្របើប កិរយិាកិត្កៈ ណារបកបបឋមា 
វភិត្តិ រៅកនុងរបរយាគមិនមានកិរយិាអាមាត្ឃុាំរគងរ ា ប 
កិរយិាកិត្កៈរនាោះមិនរ ម្ ោះថារបរយាគមារមសរឡើយ ។ កនុង
របរយាគដូរចនោះ   ហាមមិនឲ្យបរបរួប   ររពាោះប កិរយិាកិត្ក 
រនាោះ ជាមាច ា្រប ា្របធ្លន ។ ឯប កិរយិាកិត្កៈ របកប
 ុតិ្យាវភិត្តិជារដើមវញិាាាបដលមានប អនភិ ិត្កមសត   ឬ         
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អពយយកិរយិាររៀង ុកខាងមុម ្ឹងលីនរ ម្ ោះ ថារបរយាគ
មារមស ទាំងអ ា្ របកបរៅមសមវភិត្តិ របើរបកប ុតិ្យាវភិត្តិ 
ជា ុតិ្យាមារមស ត្តិ្យាមារមសរ ូត្ដលារបកប្ត្តមបវភិត្តិ 
ជា្ត្តមបមារមស ឲ្យបត្មានប អនភិ ិត្កមសត  ឬ អពយយ
កិរយិារួមចូលជាមួយ នឹង េនត, ោន, ត, តពវ, េនីយ, ប៉ាុបនត 
តវនតុ, តាវី មិន្ូវ មានររបើរ  ។ 
 ឯរបរបរបរួបរនាោះរត្ូវអាស្្័យកិរយិាកិត្កៈ ជារបរយាគ 
មារមសបដលរៅរកប អនភិ ិត្កមសត  ឬប អពយយកិរយិារនាោះ 
ចូលផង រ ើបអានរួបលីនដូចជា សតាថ  បន រតន េតថិោ 

ឧបដាិយោរោ សេុំ វស ិបរបថាាបន ក៏ សតាថ  រ បរពោះបាបាត  
រតន េតថិោ ឧបដាិយោរោ គឺដាំរ បរនាោះរបលបររមើ វស ិ

គងារៅរ ើយ សេុំ ជា្ុម ។ បណាត ប ទាំងឡាយ កនុង    
របរយាគរនោះ េតថិោ ជាអនភិ ិត្កមសត ្មពនធចូលកនុង 
ឧបដាិយោរោៗាជាប កិរយិាកិត្កៈ ។ 
 វស ិ ជាប អាមាត្ បដលជាមាច ា្ននប របធ្លនគឺ    
សតាថ   ។  ចូរ្រងកត្្មពនធាដូចត្រៅរនោះ បន-្ពទ វាការមភៈ  
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សតាថ , សយកតាត  កនុង វសិៗ  អាមាត្ប -កត្តុវាចកៈរប ា្   
សតាថ  រតន វរិ្្នៈរប ា្ េតថិោៗ អនភិ ិត្កមសត កនុង 
ឧបដាិយោរោៗ  អពភនតរកិរយិាវរិ្្នៈរប ា្  សតាថ ,  សេុំ  
កិរយិាវរិ្្នៈកនុង វស ិ ។ ឧទ រណ៍ថា សាបិ (ឥតថី)  

រេរ ំវនតិតាវ  េតតោ ទ្ិននធនំ អាវជជោោ និវតតិ បរបថាាេប ិ
ចាំបណកឯ សា ឥតថី រ បស្ ប្រនាោះ រេរ ំ  វនទិតាវ  អាវជជោោ 
របលថាវ យបងគាំនូវរពោះរថររ ើយរ ាំពឹង េតតោ ទ្ិននធនំ នូវ
ទនបដលមលួនរបរគនរ ើយ និវតតិ រត្លបាវញិរ ើយ ។  
បណាត ប ទាំងឡាយកនុងរបរយាគរនោះ វនទិតាវ  ជាប កិរយិា 
របកបអពយយបចច័យ បដលរត្ូវ្មពនធចូលកនុងា អាវជជោោៗ 
ជាប កិរយិាកិត្កៈ និវតតិ ជាប អាមាត្បដលជាមាច ា្នន 
ប របធ្លនគឺ ឥតថី, ចាំបណកប  េតតោ ទ្ិននធនំ លីនជាមិន 
អានរួបរៅផងា ររពាោះជារបរយាគមារមស រម នអាំណាចដលា 
រ   បត្របើអានរួបរៅផងក៏រម នទ ា្បដរ  ។  ចូរ្រងកត្្មពនធ  
ដូចត្រៅរនោះ េបិ-្ពទ បកានតរត្ថវាចកៈ សា វរិ្្នៈរប ា្ 
ឥតថីៗ   ្យកមសត កនុង  និវតតិៗ  អាមាត្ប -កត្តុវាចកៈរប ា្  
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ឥតថី, រេរ  ំ អវុត្តកមមកនុង វនតិតាវ ៗ បុពវរបលកិរយិាកនុង   
អាវជជោោ, េតតោ អនភិ ិត្កមសត កនុង ទ្ិនន, ទ្ិននធនំ អវតុ្តកមម 
កនុង អាវជជោោៗ អពភនតរកិរយិាវរិ្្នៈរប ា្ ឥតថី ។ 
ឧទ រណ៍បដលរលើកមការនោះជារបរយាគមារមសរបកបរោយ 
បឋមាវភិត្តិ ។ ចាំបណករបរយាគមារមសបដលារបកបវភិត្តិដន  
មាន ុតិ្យាវភិត្តិ ជារដើម ក៏មានន័យដូចរន រនោះបដរ ។ 
 ភាវសាធនៈា ា្ំរលាយក្ពទនាមកិត្កៈ បដល 
្ររមចមកពបរូបវគិគ ៈជាា ភាវរបូ ។ ប ភាសាវបាធនៈរនោះ 
របលនាាំរៅររបើកនុងរ្ចកតបទាំងពួង មលោះមានកិរយិាខាងមុម 
មលោះក៏មិនមាន ។ របើមិនមានកិរយិាខាងមុមរ  មិនរត្ូវបរបរួប  
រឡើយ របើមានរ ើបរួបប កិរយិា និង ប បដលជាបារន រនាោះ 
រៅរ ូត្ដលាប ភាសាវបាធនៈ, បត្ប កិរយិាខាងមុមរនាោះ 
រត្ូវជាកិរយិាបដលរបកបរោយអពយយបចច័យ រ ើបអាចអាន 
រួបលីន ដូចជា តុរមហស ុចិតតំ បសារទ្តាវ   សរគគ  និពវតតនំ  ោម  
រ ម្ ោះថារ បកិរយិាញុាំងចិត្តា ឲ្យរជោះថាល កនុងរពោះអងគរ ើយ រកើត្ 
កនុងឋាន្ួគ៌  េតថិ  មាន ។ ប កនុងរបរយាគរនោះ  បសារទ្តាវ   
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ជាអពយយកិរយិា្មពនធចូលកនុង និពវតតនំ បដលជាា ភាវសា- 

ធនៈ ប៉ាុបនត តុរមហស ុ និង ចិតតំ ទកា ងខាងផលូវ្មពនធចូលកនុង  
បសារទ្តាវ    ដូរចនោះរត្ូវអានរួបចូលកនុង  បសារទ្តាវ   ចាំបណក  
ប  សរគគ រួបរៅរោយអាំណាចនាម្ពទបងាគ បា ្ិរបា របមា
គួរ្មពនធរមើលដូចត្រៅរនោះ តុរមហស ុអាធ្លរៈកនុង បសារទ្តាវ  
ចិតតំ របរតិ្កមមកនុង បសារទ្តាវ ៗ បុពវរបលកិរយិាកនុង និពវតតនំ, 
សរគគា រវ្យិរបធ្លរៈកនុង និពវតតនំៗ ្យកមសត កនុង េតថិៗ 
អាមាត្ប -កត្តុវាចកៈកនុង និពវតតន,ំ ោម្ពទ ្ញ្ញដ រជាត្កៈ 
កនុង និពវតតនំ, េតថិ របើរឃើញប របធ្លនជាឯកវចនៈ គឺ 
អាមាត្ប  បត្របើរបធ្លនជាព ុវចនៈ ជានិលីមសមាត្ប  ។ 
នតថិ ក៏អញ្ច ឹងបដរ របើឯកវចនៈអាមាត្ប  េស-ធ្លតុ្ បត្របើាាា
ព ុវចនៈ ជានិលីមសមាត្ប  គឺជានិលីត្ ប៉ាុបនតររបើដូច 
អាមាត្, រ ើយរបើមិនបមនជាអាមាត្ អាចចូលជាប  
្មា្លីន ឧទ រណ៍ នតថិបូរវា  េតថិភារវា ។ 
 បទ្វិកតិកតាត  ប គុណនាមកតប ប នាមនាមបដលររបើ  
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ដូចគុណនាមកតប ប កិរយិាកិត្កៈកតប (រវៀរអពយយបចច័យរចញ) 
បដលរបកបរោយបចច័យទាំង ា៧ារនោះ  បដល្មពនធចូល  នឹង  

កិរយិាជាធ្លតុ្ ភូ េុ េស ជន បរបថា “ ជា...” ភូ-ធ្លតុ្កតប េស 

កតប ជន កតប បរបថា “ ជា ” មិនបរបថា “មាន” រ  ររពាោះធ្លតុ្ទាំង 

៤ាបរបថា “រកើត្ មាន ជា” ឥឡូវយកបត្ “ ជា ” មួយរ  រៅថា 

វិកតិកតាត  ។ ប រនោះមានររចើនកតបតិ្ចកតបរវោបរបឲ្យរលើកមក 
ោកាខាងមុមកិរយិាវញិរ ើយ អានរួបចូលនឹងកិរយិាបដលា

បរបថា “ ជា ” រនាោះ ដូចជា តរសសកបុតតរកា េរហាស ិបិរោ 

មោរបា បរបថាា ឯកបុតតរកា រ បកូនតូ្ចមាន កា តសសា បិរោ      

មោរបា េរហាស ិ លីនជាកុមារជា បស្្ឡាញា ជា បរពញ
ចិត្តរប ា្រត្ារ ើយ ។ បិរោ មោរបា ររៀងខាងរររបយ 
រលើកខាងរររបយមកោកាខាងមុមវញិ, ឯកបុតតរកា បរបថា “ រ បា”ា
យក បិរោ មោរបា រទោះបបរៅា ររៀងខាងណាក៏រោយ 

រលើកយក មកោកាខាងមុមកិរយិាបដលបរបថា “ ជា...” ។ 
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 ្មពនធ ឯកបុតតរកា បកតិ្កមសត កនុង េរហាសិៗ  អាមាត្ 
ប កត្តុវាចកៈរប ា្   ឯកបុតតរកា,   តសស   បាមិ្មពនធកនុងា      
បិរោ មោរបាៗ វកិតិ្កមសត កនុង េរហាស ិ ។ មួយរ ៀត្របើ
មានប ដន រៅខាងមុម បដលជាបារោយផលូវ្មពនធា នឹងប  
វកិតិ្កមសត រនាោះ ក៏រត្ូវបត្អានរួបរៅជាមួយរន បដរ ដូចជា េយ ំ

មរេសកាេ យ រទ្វតាយ បរគិគេរិតា ភវិសសតិ, េយ ំ

(វនបបតិ រ បរឈើជាមាច ា្នននរព) រនោះ (នរពរនាោះមានរឈើា
រនាោះធាំជាងរគជាមាច ា្នរព) មរេសកាេ យ រទ្វតាយ      

បរគិគេរិតា ភវិសសតិ (ភវិសសតិា វភិត្តិ បរបថា “នឹង” ភូ-ធ្លតុ្ 

បរបថា “ជា” ) នឹង ជារដើមរឈើគឺរ វមសមាន្័កតិធាំ របនារបបា 

រ ើយ, េយ ំ វរិ្្នៈរប ា្ វនបបតិៗ បកតិ្កមសត កនុង   
ភវិសសតិៗ អាមាត្ប -កត្តុវាចកៈរប ា្ វនបបតិ,              
មរេសកាេ យ វរិ្្នៈរប ា្ រទ្វតាយៗ អនភិ ិត្កមសត
កនុង បរគិគេរិតាៗ វកិតិ្កមសត កនុង ភវិសសតិ ។ 
 ភាវ-្ពទចត្ាជាអងគមួយ  ឲ្យរួបប ឆដាបវភិត្តិដូចបចច័យ 
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កនុង  ភាវតទ្ធិត បដរ  បត្ ភាវ-្ពទរនាោះមាន អាំណាចឲ្យអាន 
ប ឆដាបវភិត្តិ ដូចជា ននុ រត បុរតតន មដាកេុឌ លោិ មយ ិមនំ 

បសារទ្តាវ  េតតរោ សរគគ និពវតតភារវា កេិរតា បរបថា     

េតតរោ សរគគ និពវតតភារវា រ បភាសាវៈននមលួនជាបុគគលរកើត្រ ើយ 
កនុងឋាន្ួគ៌ មដាកេុឌ លោិ គឺ មដាកេុឌ ល ី បុរតតន ជាកូន 
រត ននអនក មនំ ញុាំងចិត្ត បសារទ្តាវ  ឲ្យរជោះថាល រ ើយ មយ ិ
កនុងត្ថាគត្ កេិរតា រលីបារ ើយ ននុ មិនបមនឬ ។ ភាវ 

្ពទកតប កាល ្ពទកតប កាម ្ពទកតប បដលជាបាជាប ្មា្ 
ជាឥ្េរៈកនុងរបរអានរួបប ឆដាបវភិត្តិ ។ ចូរ្រងកត្្មពនធ 

ដូចត្រៅ រនោះ : ននុសពទ បុចេនតថ... េតតរោ ភាវាទ្ិ ្មពនធ 
កនុង និពវតតភារវា, សរគគ រវ្យិរបធ្លរកនុង និពវតត, និពវតតភារវា 
វុត្តកមមកនុង កេិរតាៗ កិត្ប -កមមវាចកៈរប ា្ និពវតតភារវា, 
រត បាមិ្មពនធកនុង បុរតតនៗ វរិ្្នៈរប ា្ាមដាកេុឌ លោិៗ 
អនភិ ិត្កមសត កនុង កេិរតា, មយ ិ អាធ្លរកនុង បសារទ្តាវ ៗ 
បុពវរបលកិរយិាកនុង កេិរតា ។ អនកមលោះបុពវរនោះ អានថា “ ប៉ាុបវៈ ” 
មុ្រ  របើរជើង  វ  មិនថា វៈ ថា  បុពវ រធវើអវប ? រត្ូវអានឲ្យដឹង  
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ថារបលណារបើ ព រៅពបរលើជារជើង ព រ ើយមិនបមនរជើង វ 
រ  បត្របើអកេររលើមិនបមនជាអកេរ ព គឺរលីកដជារជើង វ 
ដូចជាបាវ   ដូចជាបឆវលរឆវៀល ដូចជា  ខាវ របត មជារដើម អញ្ច ឹង  
េ  រជើង វ > េវ,  បត្របើ ព រៅពបរលើរជើង ដូចរន  (ដូចជារជើង ត 
និងរជើង ដ) កុាំថា ព រជើង វ រនាោះមុ្រ ើយ ។ រត្ូវថា ព 
រជើង ព ដូចជា សរវវ  សពវីតិរោ សពវពុធធ  ជារដើម ។ 

 ប ្មា្បដលមានប ដន ចូលនឹង្ពទមុម ឬ ្ពទ 
រររបយ រ ើបរត្ូវអានរបួប រនាោះរៅនឹងមលួនលីន ។ 

ប ្មា្មានប ដន ចូលនឹង្ពទមុម ឧទ រណ៍ 
សរគគ និពវតតភារវា ភាសាវ: (ននមលួន) ជាអនករកើត្រ ើយកនុង ឋាន
្ួគ៌ ។ 
 េតតោ ទ្ិននធនំ ទនបដលមលួនរបរគនរ ើយ, េតតោ 
សេ ោមិរោ អនករៅមួយអរនលើរោយមលួន សតាថ រ ំ ទ្ដាុ       

ការោ មានបាំណងរដើមបបរឃើញនូវរពោះបាបាត  សរគគ បរបថា 
ឋាន្ួគ៌  បត្ភាសាវកនុងឋាន្ួគ៌  ឬ  រកើត្កនុងឋាន្ួគ៌  បរបថា  
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“រកើត្” របើអញ្ច ឹង និពវតត ប មុមរ ើយ ភារវា រនោះជាប  
រររបយ  អត្ាចូលនឹងប មុម ររពាោះ  សរគគ  រត្ូវនឹងរកើត្ៗ កនុង  
ឋាន្ួគ៌ មិនបមនចូលភាសាវៈកនុងឋាន្ួគ៌រ , អញ្ច ឹងរៅថា 
ប ្មា្បដលមានប ដន ចូលនឹង្ពទមុម េតតោ កតប, 
េតតោ ទាំងពបរ នឹង េតតោទ្ិនន មួយ េតតោសេ មួយា មិន 
បមនទនាបដលមលួនឲ្យរ , េតតោ អនភិ ិត្កមសត កនុង ទ្ិនន ចូល 
កនុង្ពទមុមរ ើយ, េតតោ ខាងរររបមចូលនឹង សេ “មួយ 
អរនលើរោយមលួន” មិនបមនរៅរោយមលួនរ  សតាថ រ ំនូវរពោះបាបាត  
មានបាំណងរឃើញនូវរពោះបាបាត  ថាមានបាំណងរឃើញៗ គឺ 
ទ្ដាុ “រដើមបបរឃើញ” របើអញ្ច ឹង សតាថ រ ំចូល ទ្ដាុ ដូរចនោះ រ ម្ ោះ 
ថាចូលនឹង្ពទមុម ។ 

ប ្មា្មានប ដន ចូលនឹង្ពទរររបយ ។ 
 ប ដន មិន្មាគ លាថាជា  ុតិ្យា ត្តិ្យា ឬ ្ត្តមប 
រ  អវបក៏រោយឲ្យបត្មានប ដន ររៅអាំពប្មា្ នឹង ដូច 
ជា ទ្ដាុការោ ប ដន វាចូល សតាថ រ ំជា ុតិ្យាវភិត្តិរ ើយ, 
ទ្ិននធនំ  មាន  េតតោ,  និពវតតភារវា  មាន  សរគគ ចូលមួយ  
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កាំណាត្ា មិនបមនចូលទាំងអ ា្រ  ឥឡូវប ្មា្មាន 
ប ដន ចូលនឹង្ពទរររបយដូចជា  និពវតត  មួយ្ពទ  ភារវា  

មួយ្ពទ  មួយណា្ពទមុមគឺ  និពវតត , ្ពទរររបយ  គឺ 
ភាវ ភារវា ។ 
 តសស េរោត រគហា អាំពបខាងកនុងននផទោះរប ា្រត្ាៗ និង 

ខាងកនុងឬា ?ា ផទោះ នឹងរៅខាងរររបយ ឬខាងមុមាថារៅខាង
រររបយ េរោត  ្ពទមុម, រគហា ជា្ពទរររបយ របើ   អញ្ច ឹង
ប ដន ចូលនឹង្ពទរររបយា។ 

 មយ ិចិតតបបសារទ្ន រោយរបររជោះថាល ននចិត្តកនុងត្ថាគត្ 

មយាិ  នឹងា មិនបមនកនុងរប ា្ចិត្តរ ា មិនបមនចិត្តកនុងត្ថាគត្ 
ឯណា, រ្ចកតបរជោះថាល កនុងត្ថាគត្ា របើអញ្ច ឹង មយ ិ ្មពនធ
ចូល្ពទខាងរររបយ គឺ បសារទ្ន, វិហារមរជេ ឧបបដ្ឋា ន-

សាោ បាោបររមើកនុងកណាត លននវត្តាវិហារមរជេ ចូលនឹង
្ពទរររបយ ។ 

 សតថុ  ធមមរទ្សោ របរ្បមតងនូវធម៌ននរពោះបាបាត  របើ  
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សតថុា មាច ា្ទាំងអ ា្ មិនអាចរួបលីនរ  ប៉ាុបនតរបរ្បមតង 
រប ា្រពោះបាបាត  (្បមតងនូវធម៌) សតថុ ចូលកនុង រទ្សោៗ 
ជា្ពទខាងរររបយ ។ 

 ប ្មា្មានប ដន  ចូលទាំង្ពទមុម ទាំង្ពទ 
រររបយ មិនរត្ូវអានរបួ រ  ។ 

 េតតរោ េតថបាធ “នដនិងរជើងទាំងឡាយននមលួន” ។    

 មយហ ំោតាបិតរោ “មាមសនិងបបមសទាំងឡាយននមញុាំ” ។ 

សសិានំ អាចរយិបុបជាោ “អាចរយា និងាឧបបជាយ៍ 
ទាំងឡាយនន្ិ្េទាំងឡាយ”ា ទាំងអាចរយាទាំងឧបបជាយ៍ា
ទាំងមុមទាំងរររបយ គឺជាមាច ា្រប ា្្ិ្េ ដូចជា : 
 សរកាក  រកា នុ រខា មំ ឋាោច្ចរវតុការោត ិឱរោរក-

រោត  ទ្ិរពវន ចកេោុ រេរ ំេទ្ទស បរបថាាសរកាក  រ បរ វរាជរ ម្ ោះ 
្កកៈ ឱរោរករោត  របលរមឹលរមើល រកា នុ រខា មំ ឋាោច្ច- 

រវតុការោ  ឥតិ (ចិតតរនន រោយកិរយិាគិត្) ថាដូរចនោះ េទ្ទស 
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លីនរឃើញរ ើយ រេរ ំ នូវរពោះរថរ ចកេោុ រោយចកាុ ទ្ិរពវន 
ដ៏ជា ិពវ ។ រកា នុ រខា រ បអនកណា ន៎ មំ ឋាោ ច្ចរវតុការោ 
មានបាំណងរដើមបប ញុាំងអញឲ្យកររមើកចក ប ។ ្មពនធ សរកាក  
្យកមសត  កនុងេទ្ទសៗ អាមាត្ប កត្តុវាចកៈរប ា្ សរកាក  ។ 

 រកា លងិគតថបឋោ នុ រខា និបាតា្មុ ៈជាបុចឆនត្ថៈា
ចុោះកនុងរ្ចកតបថា្ួរ,   មំ    របរតិ្កមមកនុង   ច្ចរវតុ,    ឋាោ          

អលីទនកនុង ច្ចរវតុ, ច្ចរវតុការោ វរិ្្នរប ា្ា រកា 
ឥតិ ្ពទអារបរៈកនុង ឱរោរករោត ៗាអពភនតរកិរយិាវរិ្្នៈ
រប ា្ា សរកាក , ទ្ិរពវនា វរិ្្នៈរប ា្ ចកេោុៗា ករណកនុង   
េទ្ទស, រេរ ំអវុត្តកមមកនុង េទ្ទសា។ 

េីណាសវានំ មរេរចតោ ោម នតថិ ភិកេរវាបរបថាា
ភិកេរវា មាន លភិកាុទាំងឡាយ េីណាសវានំ មរេរចតោា
ោមា រ ម្ ោះថារ បរចត្នាជារ តុ្ញុាំង្ត្វឲ្យបាល បារប ា្ា រពោះ 
មបណាស្្ពទាំងឡាយានតថិ មិនមាន ។ា្មពនធ ភិកេរវ អររ- 
វាលបនៈ   េីណាសវានំ  ាបាមិ្មពនធកនុង  មរេរចតោៗ ា 
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្យកមសត កនុង នតថិៗា អាមាត្ប -កត្តុវាចកៈរប ា្ មរេ-

រចតោ, ោម្ពទ ្ញ្ញដ រជាត្កៈកនុង មរេរចតោ ។  

លុំហាត់ប្គ្ប 

 ចូរបរបរោត្របរយាគខាងរររបមរនោះ  មានវធិបដូចរមតច 

រដើមបបឲ្យបរបរូបលីនា រ ើយរបើបរបរូបា រត្ើរោយអាំណាចនន 
្ពទអវប ្ូមពនយលា។ 

 េេ នំ េសសមបទ្ំ រនតាវ  សលីរភទ្ំ េកតាវ វ         
េនុកមាយ បដិជគគិ រររនាោះា រ បមសប្រនាោះា នាាំរៅរ ើយា
នូវរពោះនាងរ វ បរនាោះរបនាអាស្្មប ា មិនរធវើរ ើយនូវារបរបបក 
ធ្លល យនន ប្លរបាោះា ាំនុកបរមុងរ ើយរោយរ្ចកតបអនុរររោះ 
(ធ.ប.២) ។  

 ន បន មំ បវវ រជនតិា“ ក៏ប៉ាុបនតារ បភិកាុទាំងឡាយាបត្ងមិន 

ញុាំងមញុាំរពោះអងគឲ្យបួ្” (ធ.ប.៤) ។ 

 តសស ភគវរតា បាទ្មូរល និបបជជិតាវ ា“ររបបចុោះរ ើយ 
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កនុង បជិត្ ននរពោះលី ា រប ា្រពោះមានរពោះភាសាគអងគរនាោះ”   
(ធ.ប.១) ។ 

 តធ ចតាត រោ ភិកេ ូ ចតាត រោ ពិឡាោ េរេសុាំ “រ បភិកាុ
ទាំងឡាយា បួនរបូកនុងរបលរនាោះាលីនជាឆាម ា ៤ា តួ្រ ើយា (កនុង
របលរនោះ”) (ធ.ប.៤) ។ 

 សា រវរជជោគោតវ   កីទ្ិស ំ ភរទ្ទតិ បុដ្ឋា ា“រ បស្ត្តបរនាោះាជា
អនកគឺរគូរព យមករ ើយា ្ួររ ើយថាា “មាន លនាងដ៏ចររមើន    ា
រ បររាគរលីកដដូចរមតចរៅ”ាដូរចនោះ (ធ.ប.១)។ 

 សតាថ  គនធកដុិរតា និកេមិតាវ  ទ្វិននំ គមោនំ េញ្ញតររន 

គមរនន ធមមសភំ គោតវ  (រប)ា “រ បរពោះបាបាត ា រ្តចយាង 
រចញរ ើយអាំពបរពោះគុនធកុដិ រ្តចរៅរ ើយរបនាធមម្ភាសាា  
បណាត របររៅទាំងពបរយា៉ាងរោយរបររៅមួយ” (ធ.ប.៣) ។ 

 តសា វីេបិបេរេការល មុសល ំ មុទ្ធំ បេរនតំ 

វិយ ឧបបដ្ឋា តិ “រ បអបរងបបដូចា ជាកាំពុងរបហារនូវកាលា បត្ង 
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រលីកដដលាយកាិនបរនាោះាកនុងរបលជា បបុកនូវស្្ូវ” (ធ.ប.១)ា។ 

 ភិកេោុ ោម ឯវំ ចិតតវសរិកន ភវិតុំ ន វដតតិា       
“រ បកិរយិារ ម្ ោះថាា គឺភិកាុជាអនកលុោះរៅកនុងអាំណាចននចិត្ត
យា៉ាងរនោះាមិន្មគួររ ” (ធ.ប.២) ។ 

 ភរនត េេ ំមេលលកការល បពវជិរតា គនថធុរ ំបូររតុំ ន 

សរកេសាមិ “បពិរត្រពោះអងគដ៏ចររមើនា រ បមញុាំរពោះអងគបួ្រ ើយ 

កនុងរបលននមលួនជាមនុ្េច ា្ា នឹងមិនអាចា រដើមបបបាំរពញ 
នូវគនថធុរៈលីនរ ” (ធ.ប.១) ។ 

 តានិ ញាេគគិោ ្របតាវ  េភពវុបបតតិកានិ កាតុំ   

វដតតិា “រ បកិរយិាញុាំង ា្ំរយាជនៈទាំងឡាយរនាោះា ឲ្យរឆោះ
រោយរភលើងា គឺញណរ ើយរ ើបរធវើឲ្យជាា ធមមជាតិ្មានរបរ 
រកើត្រឡើងមិនគួរារបមង្មគួរ” (ធ.ប.២) ។ 

 តរតថវ តសម ឹវូបសរនត េញ្ញតថ គនតុំ វដតតិា “រ បកិរយិា គឺ
របលអធិករណ៍រនាោះ្ងបារ ើយកនុង បរនាោះឯងាាារៅកនុង បដន  
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របមងគួរ”ា(ធ.ប.២) ។ 

 េតតរោ បញ្ញញ នុររូបន ឯកំ វា រទ្វ វា និការយ     
សកល ំវា បន រតបិដកំ ពុទ្ធវចនំ ឧគេហិ តាវ  តសស ធារេំា
“រ បកិរយិាររៀនយកនូវនិរបយមួយឬ ឬថានូវនិរបយទាំងពបរ ឬក៏ 
នូវរពោះពុ ធវចនៈា គឺរពោះរត័្យបិដកទាំងអ ា្ា រោយ្មគួរ 
ដលារលីជាញ រប ា្មលួនា រ ើយរ រ ងា ុកនូវរពោះពុ ធវចនៈរនាោះ” 
(ធ.ប.១) ។ 

 ឥមំ ធមមរទ្សនំ សតាថ  សាវតថិយ ំ វិេររោត  សបរសិ ំ
ឱរឃន េរជាតថរតិាវ  ោរតិំ វិឌូឌភំ អារពភ ករេសាិ “រ បរពោះ 
បាបាត របលគងារៅកនុងរកុងបាវត្ថប រ ងារលីរពធនូវរពោះលី ា      
វឌូិឌភៈា របរពឹត្តរៅមួយអរនលើរោយបរ ិ្ ័ ា គឺ ឹកជាំននា ជនា
លិចរ ើយា ឲ្យបាល បារ ើយា រមស ា្្បមតងរ ើយ នូវរពោះធម៌
រ ្នារនោះ” (ធ.ប.៣) ។ 

 រសដាី េតតោ បាលតិំ វនបបតឹ និសាយ លទ្ធតាត       
តសស បារោតិ ោមំ េកាស ិ  “រ្ដាបលីនរធវើរ ើយនូវពាកយា
ថាា   “លីល”    ដូរចនោះឲ្យជារ ម្ ោះដលាបុរត្   ាអនករកើត្រ ើយ 
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មុនរនាោះា ររពាោះភាសាវៈននបុរត្រនាោះាជាអនកបដលមលួនអាស្្័យនូវ 
រដើមរឈើជាមាច ា្នរពបដលរ វមសរការ ើយា រ ើបលីនរ ើយ”ាាាាាាាា
(ធ.ប.១)ា។ 

 ឥមំ មោ ោររតុំ វា េតថបារទ្ វាសស ឆិនទិតុំ េកេីនិ 

វា ឧបារតតុំ វដតតិាបរបថា ឥមំ មោ ោររតុំ វា “រ បកិរយិា គឺ
រយើងញុាំងជាងរឈើរនោះឲ្យបាល បាឬ” េតថបារទ្ា េសស ឆិនទិតុំ 

វាា  “ឬថារ បកិរយិារបត្ានូវនដនិងរជើងទាំងឡាយ ារប ា្ជាង 
រឈើរនោះ” េកេីនិ ឧបារទ្តុំ វា “ឬថារ បកិរយិា រឆកៀលរចញនូវ 
បភនកទាំងឡាយ” វដតតិារ ើបគួរា(ធ.ប.៦) ។ 

 េតីរត កិោយសាម  មហាកបបរិោ បទ្ុមុតតរពុទ្ធសស 
បាទ្មូរល កតាភិនីហារោ សសំាររ សសំររោត  វោេសរិតាា
េវិទ្ូររ ឯកសម ឹ របសកាក រោរម រជដាករបសការោ េុតាវ    

និពវតតិា បរបថា “កិរាលីនឮថាាេតីរត កនុងរបលបដលកនលងរៅ 
រ ើយា មហាកបបរិោា រ បរពោះមហាកបបិនា អាយសាម  ដ៏មាន 
អាយុា បទ្ុមុតតរពុទ្ធសស បាទ្មូរល កតាភិនីហារោ មាន   
អភិនបហាររធវើ ុករ ើយ     កនុង បជិត្ននរពោះលី រប ា្រពោះពុ ធ 
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រពោះនាមប ុមុត្តរៈាសសំររោត ារបលអរនាទ លរៅាសសំាររាកនុង 
្ងារា រជដាករបសការោ េុតាវ ា ជានាយជាងត្មាញធាំាាាាា
បាំផុត្ា និពវតតិា រកើត្រឡើងរ ើយា របសការោរមា កនុងស្្ុកនន 
ជាងត្មាញ ឯកសម ឹ មួយ េវិទ្ូររ កនុង បជិត្ វោេសរិតា 
អាំពបរកុងពារាណ ប្” (ធ.ប.៤) ។ 

 បលលរល ឱតរតិាវ  តតថ ចរតិាវ  គចេរោត  ោជេរំសា វិយ 

កតថចិ េលរោគ  រយវ មម បុរតាត  បរបថា “បុរតាត ា រ បបុរត្ាមមា
រប ា្រយើងា កតថចិ  ាេលរោគ ា  ឯវ  រហាតិា ជាអនកមិនជាបា
ជាំពាការ ើយកនុង បណាៗា បលលរល ឱតរតិាវ  តតថ ចរតិាវ  គចេ

រោត  ោជេរំសា វិយា បបដូចជារ បរាជ ងេា របលចុោះរលើភកា
រ ើយារមសចារៅរលើភការនាោះរ ើយរ ើររៅ” (ធ.ប.៤) ។ 

 េជជ រម សទុ្ិដាំ កតាវ  េតាត នំ វនទិតុំ រទ្េ ិបរបថាា េជជ 
កនុងបថងរនោះ តវំា រ បរោកា រទ្េាិ ចូរឲ្យា រម សទុ្ិដាំ េតាត នំ កតាវ   

វនទិតុំ រដើមបបរធវើនូវមលួនឲ្យជាអនកគឺមញុាំរឃើញលអរ ើយា ថាវ យបងគាំ 
នូវមលួនា(ធ.ប.៤) ។ 
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 កឹ បន រត សារបីុតត ឯវំ ករតាបការ ំទ្ុកេរតា រោរចតុំ 
ន វដតតិ បរបថា សារបីុតតា មាន លបារបបុត្តា បនា ក៏ា រត ឯវំ       

ករតាបការាំទ្ុកេរតា រោរចតុំារ បកិរយិាគឺរោកញុាំងរពា មណ៍ា
អនកមានឧបរបរៈា រធវើរ ើយយា៉ាងរនោះាឲ្យរួចចក ុកាាន វដតតិ 

បត្ងមិនគួរ កឹាឬ ? (ធ.ប.៤) ។ 

 េននបានរភសរជជស ុរោ យ ំឥចេតិ តសស តំ យេិចេិត-
រមវ សមបជជតិ បរបថាា  រោា ភិកេាុ រ បភិកាុណាា ឥចេតិា បត្ង
រលីថាន ាេននបានរភសរជជស ុ យ ំ វតថុំ នូវបណាត លីយនិង  ឹក
និងរភ្ជជៈទាំងឡាយាវត្ថុណា ាតំ   វតថុ  រ បវត្ថុរនាោះា សមបជជតិា 

បត្ងដលារពមា តសស ភិកេរុោា ដលាភិកាុរនាោះា យេិចេិតំ ឯវា
មសមរ្ចកតបរលីថាន មិនខានា(ធ.ប.១)។ 

 េតតរោ បញ្ញញ នុររូបន ឯកំ វា រទ្វ វា និការយ          
ស-កល ំ វាាបន រត បិដកំ ពុទ្ធវចនំ ឧគគេហិ តាវ  តសស ធារ

េំ កេនំ វាចនំ បរបថាាេតតរោ បញ្ញញ នុររូបន ឯកំ និកាយ ំ

វា រទ្វ និការយ វា សកល ំ រត បិដកំ ពុទ្ធវចនំ វា បន   

ឧគគេហិ តាវ   តសស  ធារេំ កេនំ វាចនំារ បកិរយិា ររៀនយកនូវ 
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និរបយមួយាឬ ឬថានូវនិរបយទាំងពបរាឬក៏នូវរពោះពុ ធវចនៈាគឺ
រពោះនរត្បិដកទាំងមូលមសម្មគួរ ដលារលីជាញ ា រប ា្មលួន
រ ើយារ រ ងាា ា្ំបដង បររងៀន នូវពុ ធវចនៈរនាោះ (ធ.ប.១) ។ 

 តធ កិរ វឌឍកីេ ិបាទ្សស េរោគករេភារវន កតំ 
េតតរោ ឧបការ ំញតាវ  សពវរសតសស េតថិរបាតកសស ធយ

រកា ឯកច្ចររិកា េតថី សារបីុតតរតថរោ េរហាស ិ បរបថា  កិរ 

លីនឮថា េតថី រ បដាំរ ប ឯកច្ចររិកាាអនករមសចារៅបត្មាន កាឯង ជា
របរកត្បា វឌឍតីេ ិ  បាទ្សសា  េរោគករេភារវន  កតំ 

េតតរោ  ឧបការ ំ ញតាវ   សពវរសតសស   េតថិរបាតកសស  

ធយរកាា ជាអនកដឹងនូវឧបរបរៈា គឺជាងរឈើទាំងឡាយរធវើ 
រ ើយដលាមលួនរោយភាសាវ គឺរបររធវើនូវកិរយិាមិនមានននររាគ 
ដលារជើងា ឲ្យនូវកូនននដាំរ ប មានអវយវៈទាំងពួង្្ុ ធ តធ 
កនុងរបលរនាោះ ឥធនិ សារបីុតតរតថរោ េរហាស ិ លីនជារពោះ
បារ បបុត្តកនុងរបលឥឡូវរនោះរ ើយ (ធ.ប.៤) ។ 

 ពនធុលកោុរោ សដាិរវឡ ូគរេតាវ  មរជេ េយសោកំ 
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បកេិបិតាវ  សដាីកោរប ឧសារបតាវ  ឋបិរត មលលោជករុលេ ិ
ឥរម ករបបតូតិ វុរតត េសតីិេតថំ អាកាស ំឧលលងឃតិាវ  េសោិ 

ករបបរោត  េគោស ិ បរបថាា ពនធុរោ រ បកុមាររ ម្ ោះ ពនធុល    

វចរន នារបលពាកយ) “ពនធុរោ រ បកុមាររ ម្ ោះពនធុល ករបបតុ 
ចូររបបា ឥរម សដាីកោរប នូវលីចា ៦០ ទាំងឡាយរនោះ”ាឥតិ 
ដូរចនោះ (របើចងាបរប មាល យ រលមកនុងថារបួឲ្យរ ើយក៏លីន)    
វចរន នារបលពាកយ ពនធុរោ ករបបតុ ឥរម សដាីកោរប 

ឥតិ ថារបពនធុលកុមារ ចូររបបានូវលីចា ៦០ ទាំងឡាយរនោះ  
ដូរចនោះ   មលលោជករុលេ ិ  គឺរត្កូលននរ្តចមលលទាំងឡាយ 
វុរតត រពាលរ ើយ ឧលលងឃតិាវ ា រោត្រឡើងរ ើយ អាកាស ំ
របនាអារប្ េសតីិេតថំ មាន ត្ថ ៨០ ជារបមាណ ករបបរោត  
របលរ ងារបត្ា សដាកីោរប នូវលីចា ៦០ ទាំងឡាយ            
សដាីរវឡ ូគរេតាវ  មរជេ េយសោកំ បកេិបិតាវ  ឧសារបតាវ  

មលលោជករុលេ ិឋបិរត បដលរត្កូលននរ្តចមលលទាំងឡាយ 
រ ងារបនាយកនូវឫ្េបទាំង ៦០ រ ងាោកាចុោះរ ើយនូវ្នូល 
ជាវរិបរៈននបដកកនុងកណាត ល  ឲ្យរលើករឡើងរ ើយ   មសាំង ុក 
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រ ើយ េសោិ រោយោវ េគោស ិ លីនរ្តចរៅរ ើយ   
(ឋបិរត ជាកិរយិាកិត្កៈ ្ររមចមកពប ត-បចច័យ ឲ្យរៅជា 
ប វរិ្្នៈរប ា្ សដាីកោរប) (ធ.ប.៣) ។ 

 រសា េេវិាតរោគុបបតតិរតា បដ្ឋា យ សពវំ ភទ្ទវតិយ-
រសដាិរោ បវតតឹ អាចិកេិតាវ  តសា េតតរោ រចតថ ធីតុដ្ឋា រន  
ឋបិតភាវំ អារោរចស ិបរបថា រសា  មិតតកដុតុមពិរកា រ បមិត្តកុដតុមពប
រនាោះ អាចិកេិតាវ  រលីបារ ើយ បវតតឹ នូវព័ត៌្មាន សពវំ ទាំង
អ ា្ ភទ្ទវតិយរសដាិរោ រប ា្រ្ដាប កនុងរកុងភ ទវត្បាាាាាាាាាា
បដ្ឋា យ ចបារដើម េេវិាតរោគុបបតតិរតា អាំពបរបររកើត្រឡើង
ននអ ិវាត្ររាគ អារោរចស ិ ររបប ូលរ ើយ  តសា ាាាាាាាា
កោុរកិាយ េតតរោ រជដាធីតុដ្ឋា រន ឋបិតភាវំ នូវភាសាវនន
នាងកុមាររិបរនាោះជាអនកគឺមលួន មសាំង ុក រ ើយកនុងត្ាំបណងនន
ធបមសចបងបាំផុត្រប ា្មលួន (ធ.ប.២) ។ 

  រសដាី េតតោ បាលតិំ វនបបតឹ និសាយ លទ្ធតាត       
តសស បារោតិ ោមំ េកាស ិ បរបថាា រសដាី រ បរ្ដាប េកាស ិ
លីនរធវើរ ើយ  បារោ  ឥតិ វចនំ នូវពាកយថា “បាល” ដូរចនោះ  
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ោមំ ឲ្យជារ ម្ ោះ តសសបុតតសស រប ា្កូនរនាោះ តសសបុតតសស 

េតតោ បាលតិំ វនបបតឹ និសាយ លទ្ធតាត  ររពាោះភាសាវននបុត្ត
រនាោះ ជាអនកគឺមលួនអាស្្័យរ ើយ នូវរឈើជាមាច ា្នននរព
បដលរ វមសរការ ើយលីនរ ើយ (ធ.ប.១)។ 

 រសដាិធីតាបិ តសាគោតវ  ធវ ររ ឋិតភាវំ សតុាវ  បរបថាា 
រសដាិធីតាបិ ឯរ បាធបមសននរ្ដាប សតុាវ  ឮរ ើយ តសស (រឃាស- 

កសស) អាគោតវ  ធវ ររ ឋិតភាវំ នូវភាសាវៈ ននរោ្កៈរនាោះជា
អនកមករ ើយឈររ ើយជិត្ទវ រា(ធ.ប.២) ។ 

 េនុសនធឹ  ឃរដតាវ   ធមមំ   រទ្រសរោត    ឥមំ  ោេោេ 

បរបថា សតាថ ារ បរពោះបាបាត ាេនុសនធឹ ឃរដតាវ  ធមមំ រទ្រសរោត  

របលរ ងាត្នូវអនុ្នធិ្បមតងនូវធម៌ាអាេ រ ងារមស ា្រ ើយា
ោេំ នូវរថាាឥមំារនោះា(ធ.ប.៤) ។ 

 អាធយានាាំរៅរ ើយា រេរាំ នូវរពោះរថរ យដារកាដិោា
រោយចុងននរឈើរចត្ាា គចេរោត ា កាំពុងរៅា សមាបុេិា ដលា
រពមរ ើយាេនតោមរគគ ាេដវិយ ំ សងកដានគរ ំ ោម   រេររន 



104 

 

ឧបនិសាយ វុដាបុពវោមំា នូវស្្ុកបដលរពោះរថរធ្លល បាចូល
រៅអាស្្័យរៅា រ ើយរ ម្ ោះ្ងកដានគរកនុងដងនរពា រត្ងា
ចរនាល ោះននផលូវ។ 

 រេររនាមានរ្ចកតប្មព័នធជាមួយនឹង វុដាាជាចាំបណក 
រប ា្ វុដាបុពវោមំ។ 

 េនុរទុ្ធរតថរោ េតតរោ ញាតិឧបដ្ឋា កានំ ពេុភាវំ  
ញារបតុការោ មរញ្ញ  បរបថា េនុរទុ្ធរតថរោា រ បរពោះរថររ ម្ ោះ
អនុរុ ធាេតតរោ ញាតិឧបដ្ឋា កានំ ពេុភាវំ ញារបតុការោ     
(រហាតិ) មរញ្ញ ា  ាំនងជាអនកមានរលីថាន  រដើមបបញុាំងជន
ទាំងឡាយា ឲ្យដឹងនូវភាសាវននញតិ្ា និងឧបោា កទាំងឡាយា
រប ា្មលួនជាមនុ្េររចើនា(ធ.ប.៤) ។ 

 រដើមបបឲ្យបាទ ត្ាជាំនាញទលាបត្មានលាំហាត្ារដើមបប ្ិរបា
របមាយករៅគិត្ាពិចរណារមើលរ ើយរបើគិត្រៅមិន រឃើញ 
រ ាស ុ ចិ បុ ល;ិាស,ុ បាត បា,ាចិ.ា គិត្,ាបុ.ាបាក្ួរ,ាល.ិា្រ
រ្រ ុក,ា អងគបួន នឹងរ ើយបដលរធវើឲ្យរចោះា របើមិនហា ន 
បាក្ួរា មិនហា នកត្ារមស ុកា រោយរបរបរដន រ ា មិនអាច
ជាអនករលីជញលីនរ     ារបើអញ្ច ឹងា    ្ូមរបកបរោយរ្ចកតប 
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ពាយាម ា មញុាំរពោះករណុាក៏មិត្មាំរោិះរករគបាមរធាលីយា រដើមបប
នឹងបក្រមួល រមររៀនណាក៏រោយា របើរម នលាំហាត្ាមិន្ូវ 
មានគាំនិត្គិត្គូរចងារចោះចងាដឹងរ ា ទលាបត្មានលាំហាត្ា រធវើ
មិនរកើត្ា រ ើបដឹងថាាអាមសម អញររៀនមិនទនាដលារ រត្ើ លីន
ជារធវើមិនរកើត្ា ដលាមិនលីនរធវើលាំហាត្ាា អត្ាលីនគិត្គូរអវប
របាោះា លីនជាមញុាំរពោះករុណាចូលចិត្តោការមររៀនអបា រ ើយឲ្យ
មានលាំហាត្ាផងា រ ើប្មណៈជា្ិរបា របមមានរ្ចកតប ចងា
រចោះចងាដឹងាបាកលបងរោយបារលាំហាត្ាានឹងដឹងមលួនរ ើយា
ថាអញរៅមិនរួចា លីនជាមញុាំរពោះករុណា មាំពាយាម រដើមបប
បររងៀនអវបមួយឲ្យាមានលាំហាត្ាារទោះបបមុ្រត្ូវមលោះាក៏ររនារបើ
ជាងអត្ាា ្ូមរពោះគុណមាច ា្ជា្មណ្ិ្េទាំងអ ា្ មាំ
យករពោះ ័យ ុកោការ ើយលីនរចោះដឹងររចើន មញុាំរពោះករុណា
លីនបុណយរត្ងាធមមទន បដលរពោះរ ងាញណ ររលី្
រ ្នាថា សពវធនំ ធមមធនំ ជិោតិ ធមមទនឈនោះ ទន
ទាំងពួង ។ 
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ប្បបររៀនរយារសពវនាម 

 វរិ្្ន្ពវនាមទាំងនិយមទាំងអនិយម   រៅថា 

វិរសសនៈ រប ា្នាមនាម រវៀរបលងបត្ កឹ-្ពទបដល បរបថា 
“អនកណា”ាររបើជាកមសត ដូចនាមនាមប៉ាុរណាណ ោះា។ 

 កនុងរបរយាគ បដលរោកររៀងបត្្ពទនាមា មិនលីន 
ររៀងនាមនាម ុកផងរ ា រវោបរបា រត្ូវរកនាមនាមមករបកប 
ឲ្យរត្ូវមសមលិងគវចនៈ និងវភិត្តិរប ា្វរិ្្ន្ពវនាម រៅ 
ថា រោគសពវោម ។ 

 របររយាគ្ពទនាមរនាោះ មិនបមនរយាគលីនមសមចិត្ត 
រ  រស្្ចរ ើយបត្ ្ពទនាមកនុងស្្រយាគរនាោះ ្មលឹងយក
នាមនាម បបបណាបដលលីននិយាយរួច មករ ើយ។ 

 ្ិរបា របមរត្ូវពិចរណាថា វរិ្្នៈ្ពវនាមកនុង រប
រយាគរនោះា រត្ើរដើមបប្មលឹងយកនាមនាមរបរភ ណាា ? របល
របើដឹងចា ា្រ ើយ រ ើបយកនាមនាម របរភ រនាោះ ដូចជា 
រោ  រយ ប ទាំងពបររនោះ ជាបុាំលិងគឯកវចនៈបឋមាវភិត្តិ រយ  
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ជា បុាំលិងគព ុវចនៈបឋមាវភត្តិ អាចរយាគនាមនាម លីនជា
បុាំលិងគបឋមាវភិត្តិ រៅមសម វចនៈដូចជា រោ ជរោ, រោ 

មុនិ, រោ រសដាី, រោ គរ,ុ រយ ជោ, រយ មុនរោ, រយ     

រសដាិរោ, រយ គរ ូ ជារដើម រោយមិនគិត្របរនតរ  ដូចជាាាា 
សតាថ  បន រតន េតថិោ ឧបដាិយោរោ សេុំ វស ិ។ រសាបិ 

គេំ បហាយ ផាសវុិហារតាថ យ តំ វនសេឌំ  បាវិស ិ ។ 
រសាបិ រត្ូវយក េតថី,ា រសា និង េតថី មានលិងគវចនៈ វភិត្តិ 
ដូចរន  រផេងបត្របរនតអាចរយាគចូលរន លីន មិនមុ្វធិប 
រយាគ្ពទនាមរ  ដូចបរបថា បន ចាំបណកខាង សតាថ  រ បរពោះ 
បាបាត  រតន េតថិោ ឧបដាិយោរោ របលបដលដាំរ បរនាោះ 
បររមើ វស ិរ្តចគងារៅរ ើយ សេុំ ្បាយ ។ រសាបិ េតថី 

រ បឯដាំរ បរនាោះ បហាយ លោះបងារ ើយ គេំ នូវ វូង      បាវិស ិ
ចូលរៅរ ើយ វនសេឌំ  របនាដងនននរព តំ រនាោះ 
ផាសវុិហារតាថ យ រដើមបបរបរយាជន៍ដលារបររៅ្បាយ ។ 

 ឧទ រណ៍រនោះ ា ា ា ា ា និយាយចាំរពាោះបុាំលិងគបឋមាវភិត្តិ
ឯកវចនៈប៉ាុរណាណ ោះ ្ូមបប លិងគវចនៈនិងវភិត្តិដន ៗ ្ិរបា របម 
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គបបបរធៀបរន មសមន័យរនោះចុោះ ។ របើរយាគឲ្យមុ្លិងគវចនៈ 
និង វភិត្តិ ដូចរយាគថា ឥរម ឥតថី តា បុរសិា បររ ោរ ី មុ្
លិងគ យា៉ាងរនោះកតប ឥរម ជរោ រត ជនំ មុ្វចនៈនិងវភិត្តិ
យា៉ាងរនោះកតប ររបើមិនលីនរឡើយ។ 

 វធិបរយាគ្ពវនាមរៅមានររចើនរ ៀត្ា។ 

 ក) កនុងរបរយាគរដើម មាន្ងាារលីបាចាំនួននាមនាមា
ដលាមករបរយាគរររបយរោកររចើនមិន្ូវររៀង្ងាារនាោះ 
រ ររៀង ុកបត្វរិ្្នៈ្ពទនាម។ 

 របលរបើដូរចនោះ រវោបរបឲ្យលីនរ្ចកតបជាកាោកាលអ 
គួរបាំរពញ្ងាាចាំនួនរនាោះមករបកបផង រ ើបលីនរ្ចកតប 
ចា ា្ោ ា្ ដូចជា រសតពយនគរវាសរិោ េ ិ ចុលលការឡា 

មជេមិការឡា មហាការឡា ច្ចតិ តរោ ភាតរោ កដុុមពិកា ។ 
រតស ុ រជដាកនិដ្ឋា  ទ្ិសាស ុ វិចរតិាវ  បវេ េ ិ សកដសរតេ ិ
ភេឌំ  អាេរនតិ ។ា រតស ុកនុង ្ងាក ត្ារររបយ រត្ូវរយាគយក
្ងាាកនុង្ងាក ត្ាមុនាមកផងថាារតស ុតីស ុកដុុមពិរកស ុ។  
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បរបរបរយាគទាំងពបរ្ងាក ត្ារនាោះថា េ ិ រ្ចកតបពិបាត រថា 
កដុុមពិកា រ បកុដុមពិក៍ទាំងឡាយ តរោ បបនាកា ភាតរោាជាបង
បអូន ឥតិ គឺចុលលការោ ច រ បចុលលរបល ១ាមជេមិការោ ច រ ប
មជឈិមរបល ១ មហាការោ ច  រ បមហារបល ១ រសតពយនគរ

វាសរិោ មានកិរយិារៅកនុង រកុងរ្ត្ពយជារបរកត្ប ។ រតស ុ

តីស ុកដុុមពិរកស ុបណាត  កុដុមពិក៍ទាំងបបនាការនាោះ រជដាកនិដ្ឋា  
រ បកុដុមពិក៍ជាបងបងអ ា្និងកុដុមពិក៍ជាបអូនរៅទាំងឡាយាាាាាា
វិចរតិាវ  រមសចារៅរ ើយ រផេងៗ ទ្ិសាស ុកនុង ិ្ទាំងឡាយ 
អាេរនតិ បត្ងនាាំមក ភេឌំ  នូវរប ា្ សកដសរតេ ិ រោយ
រយននររ ោះទាំងឡាយ បវេ េ ិរលីាំ ។ 

 រតស ុ នឹងឲ្យរយាគទាំង្ងាាមករ ៀត្ រដើមបបឲ្យជាកា 
ចា ា្លីនជាបថម តីស ុកដុុមពិរកស ុរដើមបបបញ្ញជ កាឲ្យ រ្ចកតប 
ចា ា្ោ ា្ ។ 

 ម)ាកនុងរបរយាគរដើមរបរយាគមលោះមានា វា  ឬា ច,  បិ- 

្ពទ ជា្មុចច័យាឬាវកិបបម័ណឌ រត្ងាចរនាល ោះននប នាម ្រមាបា  
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រួបរួម ឬបញកប នាមឲ្យោចារចញពបរន  ដលាមករបរយាគ
រររបយ វា, ច, បិ-្ពទ កតបប នាមនាមរនាោះៗ កតប ក៏លីត្ាអ ា្
រៅ ឯរ្ចកតបគងារៅជាបាទកា ងរន  ររពាោះរ តុ្រនាោះា រ ើប 
រោកររៀងវរិ្្នៈ្ពទនាម ុក ្រមាបាឲ្យ រយាគយក 
ប នាមនាមរនាោះៗ រពមទាំង វា, ច, បិ-្ពទ កនុងរវោបដល 
បរបដូចជា រយ រខា រកចិ រោរក េរេរោត  វា េរេតតមគគំ 

វា សោបោន  េេ ំរតស ំេញ្ញតរោ; រតស ំប រររបយ េេ ំ

រត្ូវរយាគថា រតស ំ េរេោត នំ វា េរេតតមគគំ សោបោន នំ 

វា ។ បរបទាំងពបរ្ងាក ត្ាថា: បុគគោ រ បបុគគលទាំងឡាយ រយ 

រខា រកចិ ឯណានបមួយ រោរក កនុងរោក េរេរោត  វា ជា
រពោះអរ នតឬ េរេតតមគគំ សោបោន  វា ឬជាអនកដលារ ើយ
នូវរពោះអរ ត្តមគគ រតស ំ េរេោត នំ វា េរេតតមគគំ           

សោបោន នំ វា បណាត បុគគលទាំងឡាយជារពោះអរ នតា ឬជា
អនកដលារ ើយនូវអរ ត្តមគគរនាោះ េេ ំ រ បមញុាំ េញ្ញតរោ មួយ
រូបបដរ ។ 
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េញ្ញតរោ ជា និធធ រេីយៈ គឺពាកយបដលររ ើរឡើងអាំពប
រតស,ំ រតស ំមាន េរេោត នំ, េញ្ញតរោ រត្ូវោកា េរហា វា 

េរេតតមគគំ សោបរោន  វា រហាមិ ជារពោះអរ នត ឬថាជា 
អនកដលារ ើយនូវអរ ត្តមគគមួយរូបបដរ ។ 

លុំហាត់ប្គ្ប 

 េេសស ភរោិយ កចុេិយ ំគរវភ  បតិដ្ឋា ស។ិ 

 េេសស ន ចិររសសវ ភរោិយ គរវភ  បតិដ្ឋា ស ិ សា   

គពភសស បតិដាភាវំ ញតាវ  តសស អារោរចស ិ។ 

 េននបានរភសរជជស ុ រោ យ ំ ឥចេតិ តសស តំ             
យេិចេិតរមវ សមបជជតិ ។ 

 រសដាី េតតោ បាលតិំ វនបបតឹ និសាយ លទ្ធតាត       
តសស បារោតិ ោមំ េកាស ិ។ 

 រោ រតស ំ បចេរោ រហាតិ យ ំ និសាយ រត តំ កមមំ  
ករោនតិ រសា ទ្រតាត  មិរតាត  វា រតស ំបុពវងគរោតិ វុចេតិ ។ 
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ប្បបររៀនប្គ្បភាវ-សពទ 

ការបរបភាវសពទោន ៤ ោ៉ងគឺ 

 ១.ា្ពទជានាមកិត្កៈាភាសាវបាធនៈារបើរួមជាប  ្មា- 
្និងភាសាវ្ពទបរបថាា ភាសាវននកិរយិា...ដូចជាា គមនភារវា      

រ បភាសាវននកិរយិារៅា។ 

 ២. ្ពទជាគុណនាមកតបា នាមររបើជាគុណនាមកតប របើរួម 
ជាប ្មា្និងភាសាវ្ពទា បរបថាភាសាវនន...ជា...ា ។ ដូចជា ាាាា
ររញ្ញញ  មេនតភារវាា រ បភាសាវៈននរពោះរាជាជាធាំ,ា បុរសិសស       

ោជភារវាារ បភាសាវៈននបុរ្ជារពោះរាជាា។ 

 ៣.្ពទជាកិរយិាកិត្កៈរបកប ត-បចច័យរបើរមួជា ប  
្មា្ា និងភាសាវ្ពទបរបថាា ភាសាវនន... ជាអនក...ា ដូចជា ា    
ភិកេរុោ និសនិនភារវាារ បភាសាវៈននភិកាុជាអនកអងគុយរ ើយា។ 

 ៤.ា ្ពទជានាមនាមកតបា នាមកិត្កៈកត្តុបាធនកតបា របើរួម 
ជាប ្មា្និងាភាសាវ្ពទបរបថាភាសាវនន…ា ដូចជាាសហាយ- 

ភារវា  រ បភាសាវៈនន្មាល ញាា ឃាតកភារវាា រ បភាសាវៈននបុគគលអនក 
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្មាល បាា។ា្ូមបបប បដលរបកបបចច័យាកនុងភាសាវត្ ធិត្ ទាំងអ ា្ា
មាន តា-បចច័យជារដើមាក៏មានវធិបបរបា៤ាយា៉ាងដូច ភាវ-្ពទ
បដលភាសាជ បាជាប ្មា្ាបដរា។ 

លុំហាត់ប្គ្ប 
 មគធរញ្ញញ  ររជជន និមនតិយោរោ តំ បដិកេិបិតាវ      
សពវញ្ញុតំ បតាវ  បរបថាាសតាថ ា រ បរពោះបាបាត ាមគធរញ្ញញ  ររជជន 
និមនតយោរោា គឺរពោះរាជាកនុងបដនមគធៈរបលនិមនតរោយ 
ភាសាវៈននរពោះរាជាាបដិកេិបិតាវ ា រ ងាហាមរ ើយាតំា រជជំា នូវរាជយ 
រនាោះា ឬថាា (នូវភាសាវៈននរពោះរាជារនាោះ)ា បតាវ ា រ ងាដលារ ើយា
សពវញ្ញុតំា នូវភាសាវៈននរពោះ្ពវញ្ដូ ា ។ រជជំា មកពប ោជ + េយ 
បចច័យកនុងភាសាវត្ ធិត្ា រ ើយរាជនឹងររបើជានាមនាមា សពវញ្ញុតំ 
រនាោះា្ររមចមក សពវញ្ញុ  + តា បចច័យា ុតិ្យារៅជាាតំ ឲ្យ
ររបើជានាមនាមាបរបថាភាសាវៈនន...ា(ធ.ប.១) ។ 

 ចូទ្បបនថរកា សរិនរេន ពុទ្ធសាសរន គិេភិាវំ ន  
បរតថតិ បរបថាាចូទ្បបនថរកាា រ បចូឡបនថកៈាន បរតថតិា បត្ងមិន
រលីថាន  គិេភិាវំានូវភាសាពជារគ ្ថាសរិនរេនារោយរ្ចកតប 
រ្នហាា ពុទ្ធសាសរនា កនុងរពោះពុ ធបា្នាា។ ាគិេភិាវំ ាជា 
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នាមនាមាបរបថា ភាសាវៈនន... (ធ.ប.២) ។ 

 កាមគុេំ អារពភ េសនភារវា ោម េរីោ ធរោម  
បរបថា កាមគុេំ អារពភ េសនភារវា ោមា រ ម្ ោះថារ បភាសាវ 
គឺកិរយិារ ើ្ចរលីរពធនូវរបមគុណាេរីោ ធរោម  រហាតិារបមង
ជាធម៌ដ៏រថាកទបា។ 

 េេសស េតតោ សទ្ធឹ ឯកជាសយតំ ញតាវ  ឧបបតិ-
រសា អាេ (ធ.ប.១) បរបថាា េេា រររនាោះា ឧបបតិរសាា      
រ បឧបបតិ្្េាញតាវ ាដឹងរ ើយាេសស រកាលតិសស េតតោ សទ្ធឹ     

ឯកជាសយតំ នូវភាសាវៈននររបលិត្ៈរនាោះាជាអនកមានអធាស្្័យ 
បត្មួយៗា អរនលើរោយមលួន អាេ រពាលរ ើយា (បរបភាសាវៈនន...
ជា...)ា។ 

 ឯវរបូំ េលភនតសស ឯកច្ចរកិភារវា វ រសរយាា    
ឯវរបូំ សហាយ ំេលភនតសស បុគគលសស ឯកច្ចរកិភារវា វ 
រ បភាសាវននបុគគលជាអនករបលមិនលីននូវា ្មាល ញាមាន្ភាសាព
យា៉ាងរនោះាជាអនករមសចារៅមាន កាឯងជារបរកត្ប រសរយា រហាតាិ
ជាអារបររបរ ើ្របាំផុត្ា(ធ.ប.១) ។ 
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 េេសស មម ចកេនូំ បរេិនីភាវំ អារោរចយាេា បរប
ថា េេា នារបលបរបរៈយា៉ាងរនាោះ (សរនត របលមាន) តុរមហា    
រ បរោកទាំងឡាយា អារោរចយាេ គបបបរលីបាា មម ចកេនូ ំ   

បរេិនីភាវំា នូវភាសាវៈននចកាុទាំងឡាយ រប ា្មញុាំជាធមមជាត្
បាប្ូនយរ ើយាេសស កនិដាសស ដលាបអូនរៅរនាោះ (ធ.ប.១) ។ 

តាយ សញ្ញញ យ េតថិភាវំ ជានិសាម បរបថា មយ ំ រ ប
រយើងទាំងឡាយ ជានិសាម នឹងដឹង (េោហ កំ) េតថិភាវំ នូវ
ភាសាវននរយើងទាំងឡាយមានរៅ សញ្ញញ យ រោយ្ញ្ញដ  តាយ 

រនាោះ ។ របើចូលជាប ្មា្ដូរចនោះា មិនបមនជាកិរយិា
អាមាត្រ ាគឺជានិលីត្្ពទ (ធ.ប.២) ។ 

 ភិកេនូំ េតថិភាវំ វា នតថិភាវំ វា ជាោេ ិ (ធ.ប.២) 
បរបថាា  តវំ រ បរោក ជាោេ ិ ចូរដឹង ភិកេនូំ េតថិភាវំ វា នូវ 
ភាសាវៈននភិកាុទាំងឡាយមានរៅា ឬា ភិកេនូំ នតថិភាវំ វា ឬថាា
នូវភាសាវៈននភិកាុទាំងឡាយមិនមានរៅា។ាេតថិ នតថិាជា្មា្ 
ដូរចនោះា គឺជានិលីត្កិរយិាមិនបមនអាមាត្រ ា ។ា របើជាអាមាត្ 
រត្ូវមានប របធ្លនជាឯកវចនៈ ា បត្មា៉ាង  ាបត្ប របធ្លនជា   
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ព ុវចនៈាេតថិ នតថិា រនាោះា គឺជានិលីត្កិរយិាាអាចរបធ្លនជាា
ព ុវចនៈលីនាឬាចូលជា្មា្ ជាបានឹង ប ដន លីនដូច
ជាានតថិបូរវាាេតថិភារវា ជារដើមា។ 

 បបបររៀនបរបវរិ្្នៈា ប វរិ្្នៈា គឺប ្រមាបា 
ពរងបករ្ចកតបនននាមនាមា ឬា បុរ ិ្ ្ពទនាមឲ្យមាន រ្ចកតប 
វរិ្្បបលកជាងធមមមសា ឯប វរិ្្នៈរត្ូវ មានលិងគវចនៈ 
វភិត្តិដូចប នាមនាមរនាោះ ឯវភិត្តិមានមសាំងពបបឋមាវភិត្តិ រ ូត្ 
ដលា អាលបនៈ ប៉ាុបនតប វរិ្្នៈ មិនអាចបរបរចញ ពាកយ
អាយត្និលីត្រ ាប បដល អាចររបើជាវរិ្្នៈលីន គឺនាម
នាមពួកមលោះ ដូចជា រេរោ ភិកេ ុភិកាុជារពោះរថរៈ, ប គុណនាម 
ដូចជា : ឧចេ មព ា្, នីច ទប, កាឡ រលម , ឱធត ្ ។ល។ 

 ប នាមកិត្កៈ ដូចជា ធយក អនកឲ្យ, រោកវិទ្ូ អនក
ដឹងចា ា្នូវរោក, អាយរុធ អនកឲ្យនូវអាយុ, នគរវាស ី
អនករៅកនុងរកុងរោយរបរកត្បជារដើម ។ល។ 

 កិរយិាកិត្កៈ  ដូចជា   លទ្ធ  លីនរ ើយ,  នីត  នាាំរៅ 
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រ ើយ, កត រធវើរ ើយ, មត បាល បារ ើយ ។ល។ ្មា្ 
គុណ ដូចជា េីណាសវ មានអា្វៈអ ា្រ ើយ, កតបុញ្ញ  

មានបុណយរធវើរ ើយ,ា សេុបបតតា ដលារ ើយនូវរ្ចកតប្ុមា
។ល។ 

 ត្ ធិត្គុណា ដូចជាា ោជគេកិៈា អនករៅកនុងរាជរគឹោះ,  
កាយកិៈា របកបរ ើយរោយរបយា ។ល។ ្ងាាគុណា ដូច
ជាាចតុបបញ្ញញ សាយាភិកេនូំ ធនំ រទ្តិ ។ា្ងាានាមាដូចជាា
បវេ សតាាជារដើម ។ 

 វរិ្្ន្ពវនាមា ទាំងនិយមា ទាំងអនិយមា ដូចជាា 
ឯរត ភិកេ ូ រយ ច ពុធធ ា។ល។ាវធិបបរបរត្ូវ មានពាកយបអប ជា 
មួយនឹងពាកយនាមនាមា ដូចជាា នាមនាមជាមាច ា្រត្ូវបរប 
ពាកយបអបជាមួយនឹងវរិ្្នៈាជាអនកាឬារ ងាាឬារពោះអងគ ជា
រដើមា ដូចពាកយថា េធិបតិោជាា “រ្តចរ ងាជាធាំនរកបលង”    
មេទ្ធរោ រសដាី, រ្ដាបរោកមានរ ពយររចើន, របើជារ ម្ ោះ
្ត្វឲ្យបរបថាជាាឬាបរប រ ៗ ាដូចជា ាចរណាឌ   សរតាត   ្ត្វ 



118 

 

របច, របើជាវរិ្្នៈារប ា្ បឋានវត្ថុរផេងៗាបរបថា ដ៏, ដ៏ជាា
ឬបដលដូចជាា សតំីា ឋានំា  បដ៏រត្ជាកា, សនុទរោ ធរោម ា ធម៌
បដលលអា។ល។ារបើរលីបាចាំនួនរត្ូវបថមពាកយមសម្មគួរា ដូច
ពាកយថាាឯកា រជជុា បមេមួយកនទុយ, ឯរកាាបរទ្រសាា របរ ្
មួយស្្ុក, ឯរកាា របាតថរកាា រ្ៀវរៅមួយកាល, ឯរកាា    
េរោភ ា្រ្រមួយរដើមា។ល។ 

ប្បបររៀនប្គ្បវិកតិកត្តា 

 ប វកិតិ្កមសត ាពាកយថាា“វិកត”ិ គឺជាប អវបា? បរបថា រធវើ
ឲ្យបបលកៗ,ាកមសត ាបរបថាាអនករធវើារួមរន រៅជាវកិតិ្កមសត ា“រធវើកមសត
ឲ្យបបលក”ាឬា“រធវើអនករធវើឲ្យបបលក”ាវកិតិ្កមសត ារត្ូវមានាអងគា៣ាគឺ : 

 ១.ា្ពទរបកបបឋមាវភិត្តិាឬាត្តិ្យាវភិត្តិ 

 ២.ាកិរយិា្ពទ្ររមចមកអាំពបធ្លតុ្ា៤ាគឺា:ាេុ, ភូ, េស

, ជន-ធ្លតុ្ណាមួយកនុងរបរយាគរនាោះ 

 ៣.ា្ពទពួករនាោះា   គឺគុណនាម  ានាមររបើជាគុណ 
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កិរយិាកិត្កៈា របកបរោយាពយយៈបចច័យររៀង ុករៅខាងមុមា
ឬ ខាងរររបយននកិរយិា្ពទរនាោះា មិនមានប ដន រាាំងកនុង
ចរនាល ោះា របលរបើរពមរោយអងគា ៣ា រនាោះា រ ើបរ ម្ ោះថាា ជា 
ប  វិកតិកតាត  ។ 

 វធិបបរបប វកិតិ្កមសត រនាោះា រត្ូវទញយកប  បកតិ្កមសត  
ជាររលា ។ា របើប ា បកតិ្កមសត ជាបុាំលិងគជាឥត្ថបលិងគ រត្ូវបរប 
ប វកិតិ្កមសត ឲ្យរតូ្វមសមលិងគារប ា្បកតិ្កមសត ាដូរចនោះ : 

 ១.ា ពួកមនុ្េបុាំលិងគា បរបថាា “ជាអនក, ជាបុគគល, ជា
បុរ្”ាឥត្ថបលិងគាបរបថាា“ជាអនក, ជាស្ត្តប” ។ 

 ២.ា ពួកធម៌បុាំលិងគា បរបថាា “ជាធម៌, ្ភាសាវ”ា ឥត្ថបលិងគា
បរបថាា“ជាធមមជាតិ្, ជាាគុណជាតិ្”ានបុាំ្កលិងគាបរបថាា“ជា
ធមមជាត្, ជាគុណជាត្”ា។ 

 បុរតាត  េ ិ រម េសោត ស ី វីតតរណាហ  មហាវីររិោ 

មហាបរញ្ញញ  (រហាតិ) បរបថាាេាិ ក៏ាបុរតាត ា រ បបុត្តា រមា រប ា្ 
ត្ថាគត្ាេសោត ស ី វីតតរណាហ   មហាវីររិោ   មហាបរញ្ញញ  
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រហាតិា របមងជាមនុ្េមានកិរយិាមិនត្កា្លុត្ជារបរកត្បា ជា
អនកមានត្ណាា រៅរលី្រ ើយា ជាអនកមានវ បរយិៈររចើន ជា
អនកមានរលីជាញ ររចើនា។ាភិកេោុ ោម ោរធន វិយ សវុរចន 

ភវិតពវំា បរបថាា  ភិកេោុាោម បដលរ ម្ ោះថាា គឺភិកាុាោរធន 

វិយ សវុរចន ភវិតពវំាគបបបជាអនកគឺរគរបរៅងាយដូចជារាធ 
(ភិកាុ)។ា សា វញ្ាា េរហាសាិ បរបថា សាា (កោុរកិា រ បនាង
កុមាររិប)ា រនាោះា វញ្ាា េរហាសាិ លីនជា ស្ ប្អាររ ើយា ។ា
េយ ំ រម សហាយកិា ឥធនិ ពេុបកាោ រហាតិា បរបថា 
សហាយកិាារ បស្ ប្ជា្មាល ញាារមារប ា្អញាេយាំរនោះាឥធនិ 

ពេុបកាោ រហាតិាជាអនកមានឧបរបរៈររចើនាកនុងរបលាឥឡូវ
រនោះា ។ របើប វកិតិ្កមសត ជានាមនាមជាលិងគអវបា រត្ូវ ុកឲ្យគងា 
រៅមសមលិងគរដើមាដូចជា : 

 េរហា វត េយ ំ រេរោ មម ភរោិ ភរវយយា បរបថាា 
េរហា វតា ឱ ន៎ា រេរោា រ បរពោះរថរៈា េយ ំ រនោះា មម ភរោិា    
ភរវយយាគបបបជាភរយិារប ា្អញា។ 
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 មេលលកសស េតថបាធបិ េនសសវា រហានតិា បរបថាា 
មេលលកសស េតថបាធបិា ្ូមបបរ បនដនិងរជើងទាំងឡាយ នន 
បុគគលច ា្ាេនសសវា រហានតិាជាអវយវៈាមិនបាត បាបងាគ បាា។ 

 េងគុលរិោ រសាភណា រហានតិា បរបថាា េងគុលរិោា រ ប
រមាមនដទាំងឡាយារសាភណា រហានតិាជាធមមជាតិ្លអា។ 

 គតតំ បូតិកំ ជាតំា បរបថា គតតំា រ បមលួនាបូតិកំ ជាតំាជាធមម
ជាត្្អុយា ។ា មុេំ រសាភេំ (រហាតិ) បរបថា មុេំា រ បមុមា   
រសាភេំ រហាតិាជាធមមជាត្លអា។ 

 ោរោ សនុទរោ រហាតិា បរបថាាោរោា រ បស្្ុកាសនុទរោា
រហាតិាជារបរ ្លអា។ាមនុសាវារសា សបរបិរោថ  រហាតិ 
បរបថាា មនុសាវារសាា រ បរបរ ្ជា បរៅរប ា្មនុ្េា   
សបរបិរោថ  រហាតិា របមងជារបរ ្របរពឹត្តរៅមួយអរនលើ
រោយអនតរាយា។ា 
 នគរាំោម េរោត  សវុិភតតំ រហាតិ វីេិចតុកកសងាដ- 

កសមបននំា  េនតោបេំ  ាបរបថា  ានគរាំ   ោម  ាធមមមសរ បនគរ 
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វីេិចតុកកសងាដកសមបននំ េនតោបេំ េរោត  សវុិភតតំ  

រហាតិា ជានគរបដលបរបូិរណ៍រ ើយ រោយថនលាបបកជាបួនា
និងា ថនលាបបកជាបបា មានរានផារកនុងចរនាល ោះ គឺា បុគគលចត្ា
បចងលអរ ើយកនុងខាងកនុងា។ 

លហំាត់បរប 
 តសស តំ បិរោតិកេេឌំ  បរមិជជិតសស កិលដិាំ     
េរហាស ិ ។ រសដាិរោ ធនំ េឌឍ ំ រហាតិ ។ េដាិងគិរកា មរោគ  
រសរដ្ឋា  ឧតតរោ (រហាតិ) ។ ចតិតសស ទ្មរថា សាធុ (រហាតិ) ។ 
េកសុោ ធោម  បន ឥធ រោរក ច បររោរក ច មលរមវ 
រហានតិ ។ ឯរតស ុចតូស ុោ ឯសា បញ្ញញ  ោម សា វ រសដ្ឋា  
រហាតិ ។ េវិជាជ  បរមំ មល ំ រហាតិ ។ សកលសស បន          
វដតទ្ុកេសស បហានសខំាតំ េរេតតរមវ ឥមសមឹ រោរក សេំុ 
ោម (រហាតិ) ។ មរចេរ ំទ្ទ្រតា មល ំ(រហាតិ) េតតទ្តថសស 
របាសសស និចេំ សញ្ញតច្ចររិោ ។ រទ្សោវសារន ចតុននំ   
បាេរកាដីនំ ធោម ភិសមរោ េរហាស ិ ។ រោ េ ិ ឯវំ    
ករោតិ រសា រោកវឌឍរោ ោម រហាតិ ។ 

តួវិកតិកតាត  
 កតាត   ាកនុង  ាកតតុវាចកៈ  ារ ម្ ោះថា  ាសយកតាត , ាកនុងា     
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រេតុកតតុវាចកៈា រ ម្ ោះថាា រេតុកតាត ា របកបរោយាបឋមា
វភិត្តិា ដូរចនោះា តួ្ វិកតិកតាត ា រត្ូវជាា បឋមាវភិត្តិបដរា ដូចជា  ា
ោជកោុរោ តំ ោរសតុការោ រហាតិា។ាបរបថាាាោជកោុរោា
រ បរពោះរាជកុមារា តំ ោរសតុការោ រហាតិាជាអនករលីថាន រដើមបប
ញុាំងរោកាឲ្យវនិា្ា។ារវររញ្ញជ  រវេមរណា ោោវដតរនន 

អាវរដ្ឋត  (េុតាវ ) ឯកទ្ិវសបំិ សតាថ រ ំ អារពភ សតឹ ន      

ឧបារទ្ស ិ បរបថាារវេមរណាា រ បរពា មណ៍ា រវររញ្ញជ ា រ ម្ ោះ
រវរញ្ជ ៈាោោវដតរនន អាវរដ្ឋត  េុតាវ ាជាអនកគឺា ររគឿងបងវិល
រប ា្មារឲ្យវលិ ូរៅរ ើយាសតាថ រ ំអារពភ សតឹ ន ឧបារទ្ស ិ

មិនញុាំង្តិ្រលីរពធា នូវរពោះបាបាត ឲ្យរកើត្រឡើងរ ើយា   
ឯកទ្ិវសបំិា្ូមបបកនុងនថងមួយា។ 
 កតាត ា កនុងា កមមវាចកៈ រេតុកមមវាចកៈា និងា ភាវ-

វាចកៈារ ម្ ោះថាាេនភិេតិកតាត ារបកបរោយាត្តិ្យាវភិត្តិ, 
តួ្ា វិកតិកតាត ា រត្ូវរបកបរោយា ត្តិ្យាវភិត្តិបដរា ដូចជាា
មជេមិវរយ េបបមរតតន េុតាវ  កសុល ំ កាតពវំា បរបថាា       
កសុលាំរ បកុ្លា បុគគរលនាគឺបុគគលា េបបមរតតន  េុតាវ  ាជា 
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អនកមិនរបមា រ ើយា កាតពវំា គបបបរធវើា មជេមិវរយា កនុង
មជឈិមវយ័ា។ 

 សោទ្រកន ោម ពយរតតន ភវិតពវំា បរបថា សោទ្-   

បរកន (បុគគរលន) ោមារ ម្ ោះថាគឺបុគគលអនកបបួលាពយរតតនា
ភវិតពវំា គបបបជាអនក ល្ ្ា ។ា មោ គេោិ ភវិតុំ វដតតិា
បរបថាា មោ គិេោិ ភវិតុំ រ បកិរយិាគឺរយើងជារគ ្ថ ា     
វដតតិារបមងគួរា។ 

 រសា តំ េេរញ្ញវ តុេហី  េុតាវ  បុន គោតវ  រេររ        

អារកាក សតិរយវ បរបថាា  រសា ឆរោន  រ បរពោះឆននរនាោះាតំេេំ 

ឯវា តុេហី  េុតាវ ា ជាអនករៅរ្ងៀមកនុងមណៈរនាោះឯងា គោតវ ា
រៅរ ើយា រេររា អារកាក សតិា ឯវា បត្ងរជរនូវរពោះរថរ
ទាំងឡាយបមនពិត្ា។ 

បបបររៀនបរបវិកតិកមម 
 ប វកិតិ្កមមគឺប អវប ?ា វកិតិ្ា បរបថាា “រធវើឲ្យបបលក”, កមមា
បរបថាា “តួ្អាំរពើ”ា រួមរ្ចកតបថាា “រធវើប បដលរគរត្ូវរធវើឲ្យ   ាា 
បបលកៗ” ា លីនដលារធវើតួ្ពរងបកកមមឲ្យបបលកចកភាសាពរដើម  ាមាន  
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រ្ចកតបថាា វកិតិ្កមសត ា គឺា វកិតិ្កមសត ជាតួ្ពរងបកប កមសត ឲ្យបបលកា
បត្ាវកិតិ្កមមជាតួ្ពរងបកប កមមឲ្យបបលកាមានពបរយា៉ាងគឺា: 
 ១.ា ប កមមា កនុងា កត្តុវាចកៈា រ តុ្កត្តុវាចកៈា របកប 
រោយា  ុតិ្យាវភិត្តិា ដូរចនោះាប វកិតិ្កមមា ក៏រត្ូវរបកបា  ុតិ្យា 
វភិត្តិបដរាដូចជាា: 
 េេ ំបន តំ រោកិយកដុុមពសាមិនឹ ករសិាមិា បរបថា 
បនាបត្ថាាេេ ំរ បត្ថាគត្ាករសិាមិានឹងរធវើាតំ កាេំានូវនាង 
របណារនាោះា រោកិយកដុុមពសាមិនឹា ឲ្យជាមាច ា្ា នន្មបត្តិ 
ជារោកិយ៍ា។ 

 ២.ា ប កមមា កនុងា កមមវាចកៈា រ តុ្កមមវាចកៈា របកប  
រោយាបឋមាវភិត្តិាជាប របធ្លនាររពាោះរ តុ្រនាោះាប វកិតិ្កមមា
រត្ូវរបកបរោយបឋមាវភិត្តិបដរាដូចជាា: 
 អាម មហាោជ ភិកេនូញ្េ  រម េនរកាក សកិា កតា 

រោកតុតរកដុុមពសាមិនី ចា បរបថាាមហាោជាបពិរត្មហារាជា
អាមា ថាវ យរពោះពរា សា កាណាា រ បនាងរបណារនាោះា រមា គឺ 
ត្ថាគត្ ាកតា ារធវើរ ើយ ាភិកេនូំា ាេនរកាក សកិា ចាឲ្យជាអនក  
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មិនរជរនូវភិកាុទាំងឡាយាផងា រោកតុតរកដុុមពសាមិនី ច ឲ្យ 
ជាមាច ា្ននា្មបតិ្តជារោកុត្តរផងា។ាភិកេរវ បរ ំឱវទ្រនតន 

ោម េតាត  សទុ្រោត  កាតរវវ  បរបថាា ភិកេរវា មាន លភិកាុ 
ទាំងឡាយា េតាត ា រ បមលួនា បុគគរលនា គឺបុគគលា បរ ំ (បុគគល)ំ       

ឱវទ្រនតន ោមា រ ម្ ោះថារបល ូនាម ននូវបុគគលដន ា     
កាតរវវ ាគបបបរធវើាសទុ្រោត ាឲ្យជាមលួនគឺរគ ូនាម នលអរ ើយា។ 

 ធមមំ ចររ សចុរតិំាបរបថាា(បុគគរោារ បបុគគល)ាចររាគបបប
របរពឹត្តាធមមំានូវធម៌ាសចុរតិំាឲ្យជាធម៌គឺមលួនរបរពឹត្តលអរ ើយា។ា
រសាឡសរកាដ្ឋា រស កតាវ  តរតា ឯរកកំ បុន រសាឡស-

រកាដ្ឋា រស កតាវ ា...ាបរបថាាយាំផលាំរ បផលណាាកតាវ ារធវើរ ើយា
តំផលាំ នូវផលរនាោះា រសាឡសរកាដ្ឋា រសា ឲ្យជាចាំបណកា ១៦ា
កតាវ ា រធវើា ឯរកកំ រកាដ្ឋា សាំ នូវចាំបណកមួយៗា តរតា 

រសាឡសរកាដ្ឋា សរតា អាំពបចាំបណកា ១៦ា រនាោះា រសាឡស-

រកាដ្ឋា រសា ឲ្យជាចាំបណក ១៦ា បុនា ត្រៅរ ៀត្ា ។ា តំ ផល ំ

រសាឡសរកាដ្ឋា រសាជាប វកិតិ្កមមាមិនរត្ូវរចញ ា្ំរនៀងថាា
“ទាំងឡាយ”ារ ា។ 
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បបបររៀនបរបរបរោគឧបោ 
 រ្ចកតបបដលនាាំមកររបៀបរធៀប ជារ្ចកតបបដលមាន 
មកអាំពបរដើមា ជាររឿងពិត្រលីកដបដលា រោករត្ូវនាាំយកមក 
ររបៀបរធៀបរន ា រដើមបបបាំភលឺរ្ចកតបឲ្យរឃើញចា ា្ មសមពិត្ា
រ ម្ ោះថាា របរយាគាឧបោា។ារបលរបើរបរយាគឧបមា មាន 
រ ើយា របរយាគ ឧបរមយយក៏រត្ូវមានបដរា ររពាោះរ្ចកតបកនុងា
របរយាគទាំងពបររនោះទកា ងរករន ដូចកូនរបានិងារមរបាា។ា
រ្ចកតបគួរនាាំរៅររបៀបរធៀបនឹងា រ្ចកតបឧបមារនាោះា រ ម្ ោះ 
ថាារបរយាគ ឧបរមយយា។ 
 របរយាគឧបមាកាំណត្ារោយនិលីត្ ៤ ្ពទគឺា        
រសយយថាប,ិ យថាាបរបថាា“ដូចជា,ាយា៉ាងណា, យា៉ាងណាមិញ, 
មាន ឧបមាយា៉ាងណា”ាវិយ, ឥវាបរបថាា“បបដូចាឥវាដូចជា, 
របប ល,ា របដូច, មានឧបមាដូចជា, មានគួរនាដូចជា”ា ។ា
របរយាគ ឧបរមយយកាំណត្ារោយនិលីត្ពបរ្ពទគឺាតថា, ឯវំា
បរបថាា “យា៉ាងរនាោះ, ដូរចន ោះ, យា៉ាងរនោះ, មានឧបរមយយ យា៉ាង 
រនាោះ”ា ។ា និលីត្កនុងរបរយាគទាំងពបររនោះ បរបត្រន  ដូរចនោះគឺា
រសយយថាបិ, យថាានិងាតថា, ឯវំារោកររចើននិយមចុោះកនុងា 
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របរយាគធាំៗា គឺរបរយាគបដលមានកិរយិារប ា្របធ្លន...ា    
វិយ, ឥវា ររចើននិយមចុោះកនុងរបរយាគា ជានាមវាកាងេមលោះា
ជាគុណវាកាងេមលោះា រ ើយបរជកចូលរៅកនុងចរនាល ោះកណាត ល 
ននរបរយាគឧបរមយយា។ 

ការប្គ្បគ្បរយារឧបមាមាន ៣ យា ាងរឺ 

 បរប  ួល ១, បរបមិន  ួល ១, បរប  ួលក៏លីនមិន 
  ួលក៏លីន ១ាា 
 ១) បរប  ួលា រត្ូវបរបខាងរបរយាគឧបរមយយ ឲ្យ 
ទលាបត្អ ា្្ពទា ុកឲ្យ ្លារៅបត្ាឯវំ របលនឹងបរបាឯវំា
គបបបអានមសាំងពបាយថាាទាំងរបរយាគមករួមនឹងាឯវំាបរបចូល
រន បត្មតងថា “ដូចជារ ប...ដូរចន ោះ” ឧទ រណ៍ា :ារសា កិរ យថា 
រកេិរោ ជដិរោ បពវជិតរវរសន ឯវំ រោបាលករតតន 
ោជបីឡ ំ បរេិររោត  េតតរោ កដុុមពំ រកេតិា បរបថាា ាកិរាលីន
ឮថាា រសា ននទរោបាលរកា រ បនាយននទររលីលរនាោះា         
បរេិររោត ា របលរជៀ្វាងា ោជបីឡាំ នូវរ្ចកតបរបៀត្របៀន
អាំពបរ្តចា រកេតិា រកាា កដុុមពំា នូវរ ពយា េតតរោា រប ា្មលួនា
រោបាលករតតនា រោយភាសាវននមលួនជាអនកោវ លនូវររា យថា 
រកេិរោ   ជដិរោ  បពវជិតរវរសន  ោជបីឡ ំបរេិររោត   



129 

 

េតតរោ កដុុមពំ រកេតិ ឯវំ ដូចជារ បា រកេិយជដិលា របល
រជៀ្វាងនូវរ្ចកតបរបៀត្របៀនអាំពបរ្តចា រកានូវរ ពយ រប ា្
មលួន រោយរភ រប ា្បពវជិត្ដូរចន ោះា(ធ.ប.២ា ាំព័រា២៤៩)ា។ 
 ២)ា បរបមិន  ួលា វធិបរនោះគបបបកាំណត្ាយា៉ាងរនោះគឺា រប- 
រយាគ ទាំងពបររនាោះមានពាកយបវងា មានរ្ចកតបដន ា រចឡូក 
រចឡាំបរជកររជៀត្រត្ងាកណាត លា ជារបរយាគ េោទ្រៈា ឬា
លកេេៈ ជារដើមមលោះា មិនមានមលោះរបលរបើបរបរួមរន ា របមងរធវើ 
រ្ចកតបឲ្យោល ត្មិនជិត្លអា របើបរប  ួលរ្ចកតបរប ា្ា និបាតា
នឹងលីត្ារៅា។ា វធិបមិន  ួលមានា២ាយា៉ាងគឺា :ា បរបឧបមារួចា
រ ើបបរបឧបរមយយ ១, បរបា ឧបមារួចបរបា ឯវំ បនាទ បាប  
របធ្លនននឧបរមយយ ១ា។ 

ក. បរបឧបោរចួបរបឧបរមយយ 
 វធិបរនោះរត្ូវបរបរបរយាគឧបមាមុនា លុោះអ ា្រ្ចកតប 
រ ើយា រ ើបបរបា យថាា “យា៉ាងណា...”ា  ុករត្ងា បបាំផុត្ រជើង 
របរយាគបត្មតងា រួចរៅបរបរបរយាគឧបរមយយារបលបរបអ ា្ 
រ្ចកតបរ ើយា រ ើបបរបា ឯវំា “យា៉ាងរនាោះ...”  ុករត្ងា បបាំផុត្ 
រជើងរបរយាគដូចរន បដរា  ឧទ រណ៍ា   :ា   យថា    ឯរកន          
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បុររិសន បដិវារត ឋិតំ បេរតុិកាមតាយ េិរតាត  សេុុរោ   
ររជា តរមវ បុរសិ ំ បរចេតិ.. តរសសវ ឧបរ ិ បគតិ ឯវរមវ 
រោ បុគគរោ េបបទ្ុដាសស បុរសិសស បាេិបបហាោទ្ីនិ           
ទ្ទ្រោត  បទ្ុសសតិ តរមវ វល ំទ្ិរដាវ ធរមម សមបោរយ វា 
និរោទ្ីស ុ វិបចេោនំ តំ បាបំ វិបាកទ្ុកេវរសន បរចេតិា
បរបថាា ររជាា រ បធូលបាសេុុរោា ដ៏លអិត្ាឯរកន បុររិសន េិរតាត ា
បដលបុរ្មាន កាលីចរៅរ ើយា បដិវារត ឋិតំ បេរតិុកាម- 

តាយ រោយភាសាវៈ ននមលួនជាអនករលីថាន រដើមបបរបហារនូវបុគគល 
បដលឈររ ើយកនុង បរច ា្ ននមយលា បរចេតិ របមងរត្លបា 
មក តំ ឯវ បុរសិ ំរបនាបុរ្រនាោះវញិ, តំ ឯវ បុរសិ ំបរចេតិ គឺ
ថា តរសសវ ឧបរ ិ បតតិៗ របមងធ្លល កាចុោះ ឧបរ ិពធដ៏ខាងរលើ  
តសស ឯវ បុរសិសស ននបុរ្រនាោះវញិ យថា យា៉ាងណា 
បុគគរោ រ បបុគគល រោ ឯណា ទ្ទ្រោត  របលឲ្យ បាេិបប-   

ហាោទ្ីនិ នូវរបររបហារទាំងឡាយ មានរបររបហាររោយនដ
ជារដើម បុរសិសស ដលាបុរ្ េបបទ្ុដាសស បដលមិនរប ូ្ត
រ ើយ   បទ្ុសសតិ   រ ម្ ោះថារប ូ្ត,  បាបំ   រ បលីប  តំ រនាោះ        
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វិបចេោនំ របលឲ្យផល ទ្ិរដាវ ធរមម វា កនុងបចចុបបនន ឬ   
សមបោរយ និរោទ្ីស ុ វា ឬកនុងអលីយទាំងឡាយ មាន 
នរកជារដើម កនុង្មារាយភព តំ ឯវ វល ំ វិបាកទ្ុកេ- 

វរសន បរចេតិ រ ម្ ោះថាមសម ្នង នូវបុគគលពាលរនាោះឯង 
រោយអាំណាចននវលិីក ុកា ឯវំ ឯវ យា៉ាង រនាោះឯង (ធ.ប.៥ 
 ាំព័រ ៤៩) ។ 
 ម.ា បរបឧបមារួចា បរបា ឯវំា បនាទ បាប របធ្លននន ឧប- 
រមយយា វធិបរនោះ រត្ូវបរបរបរយាគឧបមាមុនា លុោះអ ា្រ្ចកតប 
រ ើយារ ើបបរប យថាា“ដូចរមតចាមិញ”ារួចបរបប របធ្លន កនុង 
របរយាគឧបរមយយ រពមទាំងប វរិ្្នៈរប ា្ប របធ្លន ា
រ ើបបរបាឯវំា “ក៏ដូរចន ោះឯង” ត្រៅ រត្ូវបរប្ពទដន ៗ រ ូត្
ដលាចបាា។ 
 ឧទ រណ៍ា : យថា តំ បុបផំ ធាររនតសស សររីរ គរោធ  

ផរតិ ឯវំ រតបិដកពុទ្ធវចនសង្ខេ តា សភុាសតិា វាច្ចបិ     
សកុពុវរតា រោ សកកចេំ សវោទ្ីេ ិ តតថ កតតពវំ ករោតិ សា 
េសស   បុគគលសស  សផោ  រហាតិ :  សតុគនធធារេគនធបប-    
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ដិបតតិគោធ នំ អាវេេរតា មេបផោ រហាតិ មហានិសសំា 

បរបថាាគរោធ ារ បកលិនននផ្លក ាផរតិារបមងផាយរៅាសររីរាកនុង្រ បរៈា
បុគគលសសា ននបុគគលា ធាររនតសសា របលរ រ ងាា បុបផំា នូវផ្លក ា    
តំា រនាោះា យថាា ដូចរមតចមិញា រតបិដកពុទ្ធវចនសង្ខេ តា     

សភុាសតិា វាច្ចបិា្ូមបបរ បវាចជា្ុភាសា្ិត្បដលបណឌិ ត្រាបា 
រ ើយថា ពុ ធវចនៈា គឺរពោះនរត្បិដកា ឯវំា ក៏ដូរចន ោះឯងា សាា
សភុាសតិា វាច្ចារ បវាចជា្ុភាសា្ិត្រនាោះាសផោ រហាតិាជា
គុណជាតិ្របរពឹត្តរៅមួយអរនលើរោយផលាសផោា រហាតិា គឺ
ថាា សតុគនធធារេគនធបបដិបតតិគោធ នំ អាវេេរតា ,       

មេបផោ មហានិសសំា រហាតិៗា រ ម្ ោះថាជាធមមជាតិ្មាន 
ផលររចើនាមានអានិ្ងេររចើនា អាវេេរតាា ររពាោះកិរយិា 
នាាំមកាសតុគនធធារេគនធបបដិបតតិគោធ នំ នូវកលិនគឺរបរបាត បាា
និងា កលិនគឺា របររ រ ងា ុកា និង កលិនគឺរបររបរពឹត្តទាំងឡាយា
សកុពុវរតាា ដលាបុគគលរបលរធវើលអា សកុពុវរតាា គឺថាា រោ 

បុគគរោ សកកចេំ សវោទ្ីេ ិតតថ (ពុទ្ធវចរន) កតតពវំ ករោតិ 

េសស  បុគគលសស ាដលាារ បបុគគលណា រធវើនូវកិចចបដល  មលួនគបបប  
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រធវើកនុងពុ ធវចនៈរនាោះ រោយកិចចទាំងឡាយ មានរបរបាត បា
រោយរររព ជារដើមាបុគគលរនាោះា(ធ.ប.៣  ាំព័រ ៧៤) ។ 
 ៣)ា បរប  ួលក៏លីនា មិន  ួលក៏លីនា វធិបរនោះគបបប 
្រងកត្យា៉ាងរនោះារ្ចកតបកនុងរបរយាគាទាំងពបរជាពាកយមលបៗ ក៏
រោយ ជាពាកយបវងៗ ក៏រោយា នឹងបរប  ួលា ឬា នឹងមិន 
  ួលាក៏លីនរ្ចកតបចា ា្ោ ា្ទាំងពបរយា៉ាងា។ 
 ឧទ រណ៍ា : យថា ទ្រេឌ ន រោបារោ ោរវា     

បារជតិ រោចរ ំឯវំ ជោ ច មចេុ ច អាយុ ំ បារជនតិ បាេិនំា
បរបថា រោបារោា រ បអនករការរ បារជតិា បត្ងរកៀងរៅា    
ោរវាា នូវររទាំងឡាយា រោចរាំ របនា បររចរា ទ្រេឌ នា
រោយដាំបងាយថាាយា៉ាងណាាជោ ចា រ បជរាផងាមចេុ ចា រ បមចចុ
ផង បារជនតិា បត្ងរកៀងរៅា អាយុាំ នូវអាយុា បាេិនំា រប ា្
្ត្វទាំងឡាយា ឯវំា យា៉ាងរនាោះា (រនោះមិនបរបា   ួលរ )ា ។ា
ជោ ចា រ បជរាផងា មចេុ ចា រ បមចចុផងា បារជនតិា របមងរកៀងរៅ   ា
អាយុាំនូវអាយុាបាេិនំារប ា្្ត្វទាំងឡាយាយថា ទ្រេឌ ន 

រោបារោ  ោរវា  បារជតិ រោចរ ំឯវំ ដូចជារ បអនករការរ 
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រកៀងរៅនូវររទាំងឡាយរបនា បររចរ រោយដាំបងដូរចន ោះ, 

រនោះបរប  ួលា(ធ.ប.៥  ាំព័រ ៨៥) ។ 
របរោគឧបោជាវាកាងស 

 របរយាគឧបមាជាវាកាងេជានាមវាកាងេ និង គុណ- 

វាកាងេ រោករបកប រោយនិលីត្ ពបរ្ពទគឺ : វិយ និង 

ឥវ ។ 

 របរយាគរនោះ បត្ងរៅកនុងចរនាល ោះរបរយាគឧបរមយយ 

បដលមិនដូចជា របរយាគឧបមា បដលជារបរយាគធាំរ  បត្ 

រ្ចកតបជា្ងាក ត្ាៗ រផេងរោយបឡក ។ 
ោមវាកាងស 

 ឧទ រណ៍ា : មច្ចេ នំ េីេភារវា វិយ ឥរមស ំ    

រភាោនំ េភារវា បរបថា េភារវា រ បរបរមិនមាន រភាោនំ 

នូវរភាសាគទាំងឡាយ ឥរមស ំ វោនំ រប ា្ជនពាលទាំង- 

ឡាយរនោះ មច្ចេ នំ េីេភារវា វិយ ដូចជាភាសាវៈននរត្ប

ទាំងឡាយអ ា្រ ើយ (ធ.ប.៥  ាំព័រ ១៨៦) ។  
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គុេវាកាងស 

 ឧទ រណ៍ា : ឥទ្ំ និនទនំ វា បសសំនំ វា េជជតតនំ    

េធុោ ឧបបននំ ន រហាតិ បរបថាានិនទនំ វា រ បរបរតិ្ោះរដៀលកតប    
បសសំនំ វា រ បរបរ្ររ ើ្រកតប ឥទ្ំ រនោះ េជជតតនំ : េធុោ    

ឧបបននំ វិយ ន រហាតិ មិនបមនដូចជារ ើបនឹង រកើត្កនុង 
របលមានកនុងនថងរនោះ គឺកនុងរបលឥឡូវរនោះរ  (ធ.ប.៦  ាំព័រ 
៤៧៥) ។ 
 រសវ ភវំ រៅជា សាវ តនំ “ភត្តមានកនុងនថងប្អក” ។ 

របរយាគឧបមាវាកាងេរនោះ របលនឹងបរប រត្ូវបរបរបរយាគ 
ឧបរមយយរ ូត្ អ ា្រ្ចកតប រ ើបបរបរបរយាគឧបមាលីន ។ 

មសមន័យរនោះលីនរ្ចកតបថា បរបលីនបត្វធិបបរប   ួល 
ប៉ាុរណាណ ោះ ។ 

 មួយរ ៀត្ គតិន័យ វិយ ឥវ រនោះរបរពឹត្តរៅកនុងនាម 
និង គុណនាម និង គុណរៅជានាម និង គុណដបដលក៏លីន 
របល យជាវកិតិ្កមសត ក៏លីន ។ 
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ឧបោវាកាងសោន ៣ ោ៉ងគឺ 
 ១. បរបជា ឧបមាលិងគត្ថៈ  
 ២. បរបជា ឧបមាវរិ្្នៈ 
 ៣. បរបជា ឧបមាវកិតិ្កមសត  

១) ឧបោលងិគតថៈ 
 វធិបរនោះ បរបរររបយកិរយិាធាំននរបរយាគឧបរមយយ រ ើប 
បរបរបរយាគឧបមាជា ខាងរររបយ ។ វធិបរនោះ រត្ូវបរបប  
កមសត ថា “ រ ប...” រ ើយបរបឧបមាភាសាជ បាខាងមុមថា “ដូចជា រ ប...”
ររពាោះប កមសត បដល ជាលិងគត្ថៈ កនុងរបរយាគឧបមារនោះ 
រោកររបើ បឋមាវភិត្តិ ឯកវចនៈ ឬ ព ុវចនៈ មិនររបើវភិត្តិ 
ដន រ  ។ មួយរ ៀត្របរយាគ ឧបមាលិងគត្ថៈរនោះ របើរ្ចកតប 
បងាគ បាដលាកិរយិា ក៏រត្ូវបបនថមកិរយិាចូលមក បត្កិរយិារនាោះ 
និយមរបកប េនត, ោន-បចច័យ ឧទ រណ៍ា : ផនទនំ ចបល ំ

ចិតតំ ទ្ុរកេំ ទ្ុននិវារយ ំ ឧជុំ ករោតិ រមធាវី ឧសកុារោវ   
រតជនំ ។ វាររិជាវ េរល េិរតាត  ឱករោកតឧពភរតា          

បរផិនទតិទំ្ ចិតតំ ោររធយយ ំបហាតរវ ។ 
 រមធាវី  រ បបុគគលមានរលីជាញ   ករោតិ  របមងរធវើ ចិតតំ នូវ 
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ចិត្ត ផនទនំ បដលញបាញ័រ ចបល ំ បដលរឃលងរោល ង ទ្ុរកេំ 
បដលបុគគលរកាលីនរោយលាំលីក ទ្ុននិវារយ ំ បដលបុគគល 
ហាមលីនរោយលាំលីក ឧជុំ ឲ្យរត្ងាលីន ឧសកុារោ ឥវ 

ដូចជារ បជាងកូន្រ ករោរោត  របលរធវើ រតជនំ នូវកូន្រ 
ឧជុំ ឲ្យរត្ងា ។ ចិតតំ រ បចិត្ត ឥទ្ំ រនោះ ឧពភតំ បដលបុគគលរលើក 
រឡើងរ ើយ បញ្េកាមគុណាលោ ចកអាល័យគឺ បញ្ចរបម 
គុណ បហាតរវ (ប-បុពវប  + ហា-ធ្លតុ្ + តរវ-បចច័យ) 
រដើមបបលោះបងា ោររធយយ ំ នូវវដតជា បមសាំងននមារ បរផិនទតិ 
របមងញបាញ័រ វាររិជា ឥវ ដូចជារ ប្ ត្វ រកើត្កនុង ឹក (រត្ប) 
ឧពភរតា បដលបុគគលរលើករឡើងរ ើយ ឱករោករតា ចក 
អាល័យគឺ ឹក េិរតាត  រលីោះរៅរ ើយ េរល រលើររក          
បរផិនទរោត  របលញបាញ័រ (ធ.ប.២  ាំព័រ ១៩៦) ។ 

 របរយាគឧបមាលិងគត្ថៈ បដលមានរៅកនុងចរនាល ោះ នន 
កិរយិាកិត្កៈ ក៏រត្ូវបរប កិរយិា្ងាក ត្ាឧបរមយយរនាោះ ជាមុន
បដរ ដូចជា ឯវរញ្េ  ភវិសសតិ ឯវំ ករសិាមីតិ វា ឥមសម ឹ   

ករមម  ឯវំ  ករត   ឥទ្ោន ម   ភវិសសតីតិ   វា   ឯវំ   និធនំ          
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សលលរកេតាវ    រោគតិកិចេនំ    វិយ    សពវកោម និ   និសារមតាវ       

ឧបធាររតាវ  ករោនតសស (បុគគលសស របលបុគគល) សពវកោម និ 

និសារមតាវ  : ឧបធាររតាវ  ករោនតសស របលពិនិត្យរ ើយ គឺថា
ពិចរណារ ើយរ ើបរធវើា ា នូវរបរងារទាំងពួងទាំងឡាយ      
ឯវរញ្េ  ភវិសសតិ ។ល។ (ត្មកដលា) សរលលរកេតាវ  រោគតិ

កិចេនំ វិយ ដូចជារ បរបរកាំណត្ានូវរដើមរ តុ្យា៉ាងរនោះថា 
“រប្ិនរបើផល នឹងមានយា៉ាងរនោះ អញនឹងរធវើនូវរ តុ្យា៉ាង
រនោះ” ដូរចនោះឬ ឬថា “របលរបើកមមរនោះ គឺអញរធវើរ ើយយា៉ាង
រនោះ ផលរ ម្ ោះរនោះនឹងមាន” ដូរចនោះមុនរ ើយ រ ើបរកានូវ
ររាគ, រោគតិកិចេនំ (កិត-ធ្លតុ្ + ឆ-បចច័យ + យ ុបចច័យ) (ធ.
ប.២  ាំព័រ ១២៧) ។ 

២) ឧបោវិរសសនៈ 
វធិបរនោះបរបមុនកិរយិា របើប ឧបមារៅជិត្ប របធ្លន 

គឺរបលបរបប របធ្លន និងប វរិ្្នៈ ឬ ប បដលរៅជិត្ 
របធ្លនរចួរ ើយ រ ើបបរបប ឧបមា “ដូចជា... ហាកាដូចជា... ” 
ឧទ រណ៍ា: ររុកាេ  ឱភរោគ  ខានុមរតាត វ េុតាវ  ឆិធទ វចេិរធទ  
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វារត បេររនត អារកាដិរតា វិយ សទ្ទំ និច្ចេ រររោត  េដ្ឋា ស ិ។ 
បរបថា ររុកាេ  រ បរដើមរឈើ ឱភរោគ  លីកាចុោះរ ើយ ខានុមរតាត វ 

ឆិធទ វចេិរធទ  េុតាវ  បបរជារៅ រតឹ្មបត្ដងគត្ាមានរបរហាង 
តូ្ច និងរបរហាងធាំ វារត នារបលមយលា បេររនត របលបកា
រត្ូវ អារកាដិរតា វិយ ដូចជាគឺរគររោះរ ើយ និច្ចេ រររោត  
របលបរញ្ចញ សទ្ទំ នូវ្រមលង េដ្ឋា ស ិ លីនឋិត្រៅរ ើយា  
(ធ.ប.២  ាំព័រ ១៩២) ។ 
 របើប ឧបមាជាវភិត្តិដន ររៅអាំពបបឋមាវភិត្តិ ឬ ជា 
កិរយិាវរិ្្នៈ បរបប  ឧបមារររបយកិរយិាវញិក៏លីនគឺ : 
ឧបមាវរិ្្នៈ ១, ឧបមាកិរយិាវរិ្្នៈ ១ ។ 
 ឧបមាវរិ្្នៈ ឧទ រណ៍ា : និធីនំវា បវតាត រ ំ យ ំ 

បរសស វជជទ្សសនំិ និគគយហវាទ្ឹ រមធាវឹ តាទ្ិស ំ បេឌិ តំ      
ភរជ តាទ្ិស ំ ភជោនសស រសរយា រហាតិ ន បាបិរោា  
បរបថាាបុគគរោារ បបុគគលាបរសសាគបបបរឃើញាយ ំ(បេឌិ តំ)ានូវ 
បណឌិ ត្ណាា រមធាវឹា អនកមានរលីជាញ ា និគគយហវាទ្ឹា អនករពាល 
្ងកត្ា្ងកិន  ាវជជទ្សសនិំា  អនកចងអុលរលីបានូវរទ្ ានិធីនំ  



140 

 

បវតាត រ ំវិយាដូចបុគគលអនករលីបានូវកាំណបារ ពយទាំងឡាយា;ា 
បុគគរោារ បបុគគលាភរជាគបបបគបារកាបេឌិ តំានូវបណឌិ ត្ាតាទ្ិសាំ
រលីកដដូរចន ោះាេាិររពាោះថាាបុគគលសសារបលបុគគលាភជោនសសា
របលគបារកា តាទ្ិស ំ បេឌិ តំា នូវបណឌិ ត្រលីកដ ដូរចន ោះា    
រសរយាា រ បគុណដ៏របរ ើ្រា រហាតិា របមងមានា បាបិរោ         ា
រ បរទ្ដ៏ោមកាន រហាតិានឹងមិនមានា(ធ.ប.៤  ាំព័រ ៥) ។ 
 ឧបោកិរោិវិរសសនៈ ឧទ រណ៍ា : ឥតិ នំ រសា 

មធុំ ឥវ មញ្ញតិា បរបថា រសាា វរោ រ បមនុ្េពាលរនាោះា    
មញ្ញតិារបមង ា្ំរលាានំ បាបំានូវលីបរនាោះាមធុំ ឥវាដូច ឹក
ឃមុាំាឥតិារោយរបរបរដូរចនោះា(ធ.ប.៣  ាំព័រ ២៣៦) ។ 

៣) ឧបោវិកតិកតាត  
 វធិបរនោះបរបមុនកិរយិា ឬ រររបយកិរយិាក៏លីន ។ ចាំបណក 
វធិបបរបឧបមាជា វិកតិកតាត  មាន ៣ យា៉ាងគឺ : 

១. បរបមុនកិរយិាធាំ 
២. បរបរររបយកិរយិាធាំ 
៣. បរបរពមរន នឹងកិរយិាធាំ 
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 ១/ បរបមុនកិរយិាធាំ   ឧទ រណ៍ា  :   រសា   តសា           
បដិពទ្ធចិរតាត  េតថិកេនធរតា បតោការបបរតាត  វិយ េុតាវ    
េិបប ំនគរ ំបទ្កេិេំ កតាវ  េរនតបុរ ំបវិសតិាវ  ឯកំ វិសាសកិ ំ

េមចេំ អាេ បរបថា រសា រាជា រ បរពោះរាជាអងគរនាោះ តសា      

បដិពទ្ធចិរតាត  មានរពោះ ឫ ័យរបតិ្ព័ ធា ចាំរពាោះស្ ប្រនាោះ   
េតថិកេនធរតា បតោការបបរតាត  វិយ េុតាវ  ជាអនកហាកាដូច
ជាដលារ ើយនូវអារបរគឺរបរធ្លល កាចុោះអាំពបមលួនននដាំរ ប កតាវ  រ ងា
រធវើរ ើយ បទ្កេិេំ នូវប កេិណ នគរ ំនននគរ េិបប ំរួ្រានា 
បវិសតិាវ  ចូលរៅរ ើយ េរនតបុរ ំ របនារពោះរាជវាាំង អាេ 
រ ងារមស ា្រ ើយ េមចេំ នូវអាមាត្យ វិសាសកិំ អនក្និ ធ 
បាន ល ឯកំ មាន កា (ធ.ប.៣  ាំព័រ ១៦៩) ។ 
 ២/ បរបរររបយកិរយិាធាំ របើមានកិរយិាបដលប វកិតិ្
កមសត រត្ូវចូលរនាោះា ជាកិរយិាវរិ្្នៈ រត្ូវបត្បរបប ឧបមា
រររបយកិរយិាធាំ ឧទ រណ៍ា : វលសស េ ិ បាបំ េកសុល  

កមមំ ករោនតសស តំ កមមំ មធុ វិយ មធុររស ំ វិយ ឥដាំ កនតំ     

មោបំ វិយ  េុតាវ   ឧបបដ្ឋា តិ បរបថា វលសស របលមនុ្េ 
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ពាល ករោនតសស របលរធវើ បាបំ នូវលីប បាបំ គឺថា េកសុល- 

កមមំៗ នូវអកុ្លកមម, កមមំ រ បកមម តំ រនាោះ ឧបបដ្ឋា តិ របមង
រលីកដ មធុ វិយ មធុររស ំវិយ ឥដាំ កនតំ មោបំ វិយ េុតាវ  
ជាធមមជាត្ដូចជា  ឹកឃមុាំ គឺថា ជាអាំរពើដូចរ្មានជាត្បផអម 
គឺថាជាកិចចដូចជាគួររលីថាន  គួរចងាលីន គួររពញចិត្ត (ធ.ប.៣ 
 ាំព័រ ២៣៥) ។  
 ៣/ បរបរពមរន នឹងកិរយិា ា្ំរលាពាកយ ឧទ រណ៍ា : 
យថា មរចីិ ទ្ូររ ឋិតានំ របូគតំ វិយ គយហបុោ វិយ រហាតិ 
បរបថា មរចីិ រ បនថងបរណតើ រកូន ទ្ូររ ឋិតានំ របូគតំ វិយ          

គយហបុោ វិយ រហាតិ ជាធមមជាតិ្ហាកាដូចជាដលារ ើយនូវ
ភាសាពជារប ា្មានរូប ហាកាដូចជាចូលដលានូវភាសាពជាធមមជាតិ្ 
គឺបុគគលគបបបរបនាយកលីនា ដលាបុគគលទាំងឡាយអនកឈរ
រ ើយកនុង បឆាង យ យថា យា៉ាងណាមិញ (ធ.ប.៣  ាំព័រ ៦) ។ 

លុំហាត់ប្គ្ប 

 អាននទ  មោ  កឋិតធរោម   ោម សកកចេំ េសេុនតសស  
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េគេហ នតសស េសជាយនតសស វេណ សមបននំ េគនធកំ បុបផំ 

វិយ   េផរោ  រហាតិ  (ធ.ប.៣   ាំព័រ ៧៣)  បរបថា  អាននទ  
មាន លអាននទ មោ កឋិតធរោម  ោម រ ម្ ោះថារ បធម៌ បដល
ត្ថាគត្ ្បមតងរ ើយ សកកចេំា េសេុនតសស េគេហ នតសស  

េសជាយនតសស េរទ្រសនតសស បុគគលសស េផរោ រហាតិ 

របមងជា្ភាសាវមិនមានផលដលាបុគគល របលមិនបាត បា របល
មិនររៀន របលមិនបាវ ធាយ របលមិន្បមតងរោយរ្ចកតប
រររព វេណ សមបននំ េគនធកំ បុបផំ វិយ បបដូចជាផ្លក រឈើបដល
ដលារពមរ ើយរោយពណ៌ បត្មិនមានកលិន ។ ររញ្ញញ     

បុេណ ចរោទ  វោេកនតរ ំ បវិរដ្ឋា  វិយ ឧបដ្ឋា ស ិ (ធ.ប.៣ 
 ាំព័រ ១៦៨) បរបថា សា ឥតថី រ បស្ ប្រនាោះ ឧបដ្ឋា ស ិ រលីកដ
រ ើយ ររញ្ញញ  ដលារពោះរាជា បុេណ ចរោទ  វោេកនតរ ំ         

បវិរដ្ឋា  វិយ បបដូចជារ បរពោះចនទ រពញវងាចូលរៅរ ើយរបនា
ចរនាល ោះ ននពពក ។ តរតា នំ ទ្ុកេមរនវតិ ចកកំវ វេរតា បទ្ំ 
(ធ.ប.១  ាំព័រ៣០) បរបថា ទ្ុកេំ រ ប ុកា េរនវតិ បត្ងរៅមសម នំ 

បុគគល ំ នូវបុគគលរនាោះ  តរតា  តិវិធទ្ុចេរតិរតា ររពាោះ ុចចរតិ្ 
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មាន ៣ យា៉ាងរនាោះ (ធូរ ំ វេរតា ពលពិទ្ទសស បទ្ំ            

េនុគចេនតំ) ចកកំ  ឥវ បបដូចជារ បកងា របលវលិរៅមសមនូវបាន ម 
រជើង ននររបររមើរបលនាាំរៅនូវនឹម ។ មយហ ំ សហាយរកា 

រទ្វកោុរោ វិយ រសាភតិ (ធ.ប.២) បរបថា សហាយរកា    
រ ប្ មាល ញា មយហ ំ រប ា្រយើង រសាភតិ បត្ង្ម រទ្វកោុរោ 
វិយ ដូចជារ វកុមារ ។ រសា បពវរតន វិយ មេរនតន រសា

រកន េវតថររិតា េុតាវ  េនបបកំ រធមនសស ំបដិសរំវរទ្ស ិ
(ធ.ប.២  ាំព័រ៣៨) បរបថា រសា រសដាី រ បរ្ដាបរនាោះ បពវរតន 

វិយ មេរនតន រសារកន េវតថររិតា េុតាវ  ជាបុគគលគឺរ្ចកតប 
របាកដ៏ធាំបបដូចជាភនាំរគប្ងកត្ារ ើយ បដិសរំវរទ្ស ិ
របាយរ ើយ រធមនសស ំ នូវរទមន្េ េនបបកំ មាន
របមាណមិនតិ្ច ។ សរុតតទ្ុបបដតំ និវារសតាវ  វិជជុតល ំ វិយ 

កាយពនធនំ ពនធិតាវ  (ធ.ប.២  ាំព័រ១៤២) បរបថាាភគវា រ បរពោះ
មានរពោះភាសាគ និវារសតាវ  រ ងារ្លៀករ ើយ សរុតតទ្ុបបដតំ នូវ

ា្ំពត្ាមានជានាពបរ គឺបុគគលរជលកាលអរ ើយ ពនធិតាវ  រ ងា
រកវាត្ារ ើយ    កាយពនធនំ     នូវ ា្ំពត្ា្រមាបារកវាត្ារបយ  
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វិជជុតល ំវិយ បបដូចជាបមេននរផលកបរនាទ រ ។ 
 េសរងេយយ ំ អាយុ ំ គរេតាវ   និពវតាត   វិយ  េជោមោ

វិយ និចេបបមតាត  មនុសា (ធ.ប.៣  ាំព័រ៤៥) បរបថា មនុសា 
រ បមនុ្េទាំងឡាយ និចេបបមតាត  រហានតិ ជាអនករបមា រ ើយ 
ជានិចច េសរងេយយ ំអាយុ ំគរេតាវ  និពវតាត  វិយ បបដូចជារបនា
យករ ើយ នូវអាយុមានអ្រងាយយជារបមាណ រ ើយរកើត្ 
រ ើយ េជោមោ វិយ បបដូចជាមិនច ា្ និងមិនបាល បា ។ 
ឥតរោ គរេតាវ  គចេរោត  វិយ េុតាវ  គោតវ  រត កកុករុដ 

បុរោេតិសស ទ្តាវ  (ធ.ប.២  ាំព័រ៩២) បរបថា ឥតរោ           

ចូឡបុដ្ឋា រកា រ បចូឡុបោា កររៅរនោះ គរេតាវ  គចេរោត  វិយ 

េុតាវ  ជាអនកបបដូចជារបនាយករៅ គោតវ  រៅរ ើយ ទ្តាវ  ឲ្យ 
រ ើយ កកុករុដ នូវមានាទាំងឡាយ រត រនាោះ បុរោេតិសស 
ដលាបររា ិត្ ។ ោគនធិោ េបោបរ ំ វិចរនតី វិយ េុតាវ     

វីេចេិទ្ទរតា បុបផគុល ំ េបរនស ិ (ធ.ប.២  ាំព័រ៩៤) បរបថា 
ោគនធិោ រ បនាងមាគនធិយា េបោបរ ំវិចរនតី វិយ េុតាវ  ជា
អនកបបដូចជា  រមសចារៅមកៗ  េបរនស ិ នាាំរចញរ ើយ  បុបផ  
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គុល ំនូវដុាំននផ្លក រឈើ វីេចេិទ្ទរតា អាំពបរបរហាងននពិណ ។ 

 រតស ំវោនុរបូំ បិយវចនំ វតាវ  បណាណ ការ ំរបរសនតិ 

សកលនគរវាសរិោ ញាតរក វិយ េកាស ិ (ធ.ប.៣  ាំព័រ
៩៩) បរបថាា សា វិសាខា រ បនាងវបិាខារនាោះ វតាវ  រពាល
រ ើយ បិយវចនំ នូវពាកយជា បស្្ោញា រតស ំ ជោនំ      

វោនុរបុំ ដ៏្មគួរដលាវយ័ា រប ា្ជនទាំងឡាយរនាោះៗ   
របរសនតិ បត្ងបញ្ជូ នរៅ បណាណ ការ ំ នូវររគឿងបណាណ របរ      
េកាស ិ លីនរធវើរ ើយ សកលនគរវាសរិោ ជរន នូវជន
ទាំងឡាយ អនករៅកនុងនគរទាំងមូលជារបរកត្ប ញាតរក  

វិយ  ឲ្យដូចជាញតិ្ ។ 
គ្បរយារបការៈ និង កិរិយាវិរសសនៈ 

 របរយាគរនោះ កាំណត្ារោយនិលីត្ ៣ ្ពទគឺ :  
យថា តថា និង ឯវំ ជារបរយាគគួរបរប  ួល រ ើបលីន  
រ្ចកតបភលឺចា ា្លអ ។ វធិបបរប  ួល រនាោះគបបបបរបរបរយាគ 
តថា មុន បនេលាបត្ តថា ្ពទ របលបរបអ ា្រ្ចកតបខាង 
តថា  រ ើយ រត្ូវយក  យថា  រពមទាំងប ដន មករួមរន នឹង 
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តថា បរបចូលរន បត្មតង ។ 
 របរយាគបរបរៈរត្ូវបរបថា “រោយរបរបរបដល... , 
រោយឧលីយបដល..., រោយអារបរ បដល..., មសមបដល...” ។ 
 របរយាគកិរយិាវរិ្្នរត្ូវបរបថា : “យា៉ាងបដល..., 
មសមបដល..., លមមបត្...” ។ 
 របរយាគបរបរៈ របើបរបរាយ រត្ូវបរប យថា : “រោយ 
របរបរណា, រោយ ឧលីយណា, រោយអារបរណា” ។ តថា 
និង ឯវំ រត្ូវបរប “រោយរបរបររនាោះ, រោយអារបររនាោះ” ។ 
 របរយាគកិរយិាវរិ្្ន របើបរបរាយ រត្ូវបរប យថា 
“យា៉ាងណា”, តថា ឬ ឯវំ បរបថា “យា៉ាងរនាោះ” ។ 
 បរបជាបរបរៈ ឧទ រណ៍ េយ ំេ ិេតាត  ោម ទ្ុទ្ទរោ ។ 

តសាម  យថា រសា សទុ្រោត  រហាតិ តថា ទ្រមតរវវ  បរបថា េ ិ
បមនពិត្ េយ ំេតាត  ោម រ ម្ ោះថារ ប មលួនរនោះ ទ្ុទ្ទរោ រហាតិ 
របមងជាអត្តភាសាព គឺបុគគល ូនាម នលីនរោយលាំលីក ។ តសាម  
ររពាោះរ តុ្រនាោះ បរោ បុគគរោ រ ប... បុគគរលន គឺ... ទ្រមតរវវ  
គបបប ូនាម ន យថា  រសា  សទុ្រោត   រហាតិ តថា រោយឧលីយ 
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បដលរ បមលួនរនាោះជាអត្តភាសាព គឺបុគគល ូនាម នលអ រ ើយ (ធ.ប.៦ 
 ាំព័រ ១៦) ។ យថា រសា សរុកេិរតា រហាតិ ឯវនតំ ររកេយយ បរប
ថា បុគគរោ រ ប... ររកេយយ គបបបរកា តំ េតាត នំ នូវមលួនរនាោះ 
យថា រសា សរុកេិរតា រហាតិ ឯវំ រោយអារបរបដលរ ប មលួន
រនាោះ ជាអត្តភាសាព គឺរគរកា ុកលអរ ើយ (ធ.ប.៦  ាំព័រ ៧) ។ 
 បរបជាកិរយិាវរិ្្ន ឧទ រណ៍ វិសាខា សសរុ ំ  

វីជោោ ឋិតា តំ ទ្ិសាវ  សសរុសស អាចិកេិតុំ េយតុតនតិ យថា 

រសា រេរ ំបសសតិ ឯវំ េបគោតវ  េដ្ឋា ស ិបរបថា វិសាខា រ ប... 
សសរុ ំ វីជោោ ឋិតា របលឈរបកានូវឪពុករកមក ទ្ិសាវ  
រឃើញរ ើយ តំ រេរ ំ នូវ... ចិរនតតាវ  គិត្រ ើយ សសរុសស    
អាចិកេិតុំ េយតុតំ ឥតិ ថារបកិរយិាគឺអញរលីបាដលាឪពុករកមក
មិនគួររឡើយ ដូរចនោះ េបគោតវ  រគចរចញរ ើយ េដ្ឋា ស ិលីន
ឈររៅរ ើយ យថា រសា រេរ ំ បសសតិ ឯវំ ឲ្យលមមបត្         
រ បឪពុករកមករនាោះរឃើញ នូវរពោះរថរ (ធ.ប.៣  ាំព័រ ១០១) ។ 
 ឧទ រណ៍បដលរលើកមករពាលរនោះបរប  ួលរ ើយ 
រួបផង របើបរប  ួលបត្រាយ រត្ូវបរប របរយាគ តថា, ឯវំ ឲ្យ
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ទលាបត្អ ា្រ្ចកតប រ ើយបនេលា ុកបត្ តថា, ឯវំ កនុង ប
បាំផុត្របរយាគ រួចរៅបរបខាងរបរយាគ យថា ឲ្យទលាបត្
អ ា្រ្ចកតបរ ើប បរប តថា ឬ ឯវំ បនាទ បាពប យថា រនាោះភាសាល ម ។ 
្ិរបា របមគបបបរមើលឧទ រណ៍ខាងរលើរនោះ រ ើយហាត្ាបរប
មសមរ្ចកតបពនយលា រោយមលួនឯងចុោះ ។ 

លហំាត់បរប 
 ១. េរេកទ្ិវស ំ សតាថ  បចេូសការល រោកំ           
រវារោរករោត  ។រប។ សាយេហ សមរយ វិហារច្ចរកិំ        

ចររោត  វិយ រវេមេសស សនតិក ំគោតវ  ។រប។ (ធ.ប.៤  ាំព័រ១) 

 កនុងនថងមួយ ជាខាងរររបយរ បរពោះបាបាត រ ងារបរមើល 
រមើលនូវរោកាកនុងរបលជា បកមាច ត្ាបងានូវងងឹត្ ។ល។ រ្តច 
យាងរៅរ ើយរបនា ា្ំណាកាា រប ា្រពា មណ៍ ដូចជា របល
រ ងាយាង រៅរបនាចរកិកនុងវហិារកនុង្ម័យជាា  បអ ា្រៅ
នននថង ។ល។ 
 ២. ឱវាទ្ធយរកា បន និធិអាចិកេនរកា វិយ        

ទ្ដារវវ   (ធ.ប.៤  ាំព័រ ៤)  បរបថា  ក៏រ បបុគគលអនកឲ្យនូវឱវា  
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បដលបុគគលគបបបរឃើញ បបដូចជា រ បបុគគលអនករលីបានូវកាំណបាា
រ ពយ ។ 

៣. សតាថ បិ តំ ទ្ិវស ំ បចេូសការល រោកំ               
រវារោរករោត  ។រប។ បុនទ្ិវរស ចកកវតតិ វិយ េុទ្ទក
ោមរភាជកំ បចេុគគចេរោត  សយរមវ បតតចីវរ ំ គរេតាវ  
។ល។ (ធ.ប.៤  ាំព័រ ២២) បរបថា  រទោះថារ បរពោះបាបាត របល 
រ ងារបរមើលរមើលនូវរោកា កនុងរបលជា បកមាច ត្ាបងានូវងងឹត្
កនុងនថងរនាោះ ។ល។ រ ងារបនាយករ ើយនូវលីរត្ និង ចបវរ
រោយរពោះអងគឯង រ្តច  ួលរ ើយា អ ា្ផលូវមានរយនន
រយាជន៍ ២០ ជារបមាណាបបដូចជារ បរពោះរាជាជារ្តចចរកពត្តិ 
រ ងា  ួលនូវរមឃុាំតូ្ច កនុងនថងរពឹករឡើង ។ល។ 
 ៤. រតស ំ អានុភារវន ឥទ្ំ ឧទ្កំ វិយ ោ េរហាស ិ
។រប។ (ធ.ប.៤  ាំព័រ២៣) រ ប ឹករនោះកុាំលីន បបដូចជា ឹករឡើយ 
រោយអានុភាសាពននរពោះរត្នៈទាំងឡាយរនាោះ , កនុងមរនោះ     
ឧទ្កំ វិយ ជាពាកយររបៀប ។ 

៥. សា  នចេនតី  វិយ  តុដាេដ្ឋា    វិេ ី រការដតតិ  រចវ  
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ឱផុោតិ ច (ធ.ប.៤  ាំព័រ៣៨) បរបថា រ បភរយិារប ា្មហា-

 ុគគត្បុរ្បដលដលារ ើយនូវភាសាពរកបរករនាោះ ទាំងររត្កអរ
រ ើយ ទាំងរ បករាយរ ើយ បបដូចជាកាំពុងរាាំផង បុកផងបមន
ពិត្ អុាំផងបមនពិត្ានូវស្្ូវទាំងឡាយ ។ 

៦. មហាទ្ុគគរតា តិេិណាយ សតតិោ កចុេិយ ំបេរដ្ឋ 

េុតាវ   វិយ  (ធ.ប.៤  ាំព័រ ៤៣)  បរបថា  រ បមហា ុគគត្:ាជាអនក 
ហាកាដូចជាបុគគលាគឺរគរបហាររ ើយរត្ងារពាោះារោយលាំបពង 
ដ៏មុត្ ។ 
 ៧. ឯវំ ភិកេរវ េតីរតបិ កាណា ទ្ុមមោ អាវិលចិតាត  
េុតាវ  មម វចរនន បសននឧទ្ករេរធ វិយ វិបបសនន-

ចិតាត  េរហាស ិ ។រប។ (ធ.ប.៤  ាំព័រ៦៧) បរបថា មាន លភិកាុ 
ទាំងឡាយ រ បនាងរបណាា ជាស្ត្តបមានចិត្តគឺរទ្រប ូ្ត 
រ ើយ ជាស្ត្តបមានចិត្តលអកា កកររ ើយ ជាស្ត្តបមានចិត្តផូរផងា 
រ ើយ មសមពាកយរប ា្ត្ថាគត្ បបដូចជារ បអនលងា  ឹកដ៏ថាល រ ើយ 
លីនមានរ ើយ ្ូមបបកនុងរបលបដលកនលងរៅរ ើយ ។ល។ 

 ៨. វរណា   រកុេរតា   ឆលល ិ  វិយ   េបគរតា (ធ.ប.៤)ា  
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បរបថា រ បដាំរៅរៅរលី្រ ើយ បបដូចជារ បរកមរ (របលរៅ
រលី្)ាចករដើមរឈើ ។ 
 ៩. ឯតញ្ហ  ិ បាបកមមំ ោម ធុរ ំ វេរតា ពលពិទ្ទសស 

បទ្ំ ចកកំ េនុគចេនតំ វិយ េនុគចេតិ បមនពិត្ រ ម្ ោះថារ ប
លីបកមមរនាោះបត្ងរៅមសមា (នូវបុគគល) បបដូចជារ បកងា របល
វលិរៅមសមនូវបាន មរជើងននររ បររមើកាំពុងនាាំរៅ នូវនឹម ។ 

 ១០. េេរមវ កនទតំ វលយតរោ ចនទំ វិយ ធររកា   

រទុ្ំ បុតតំ កាលកតាភិបតថយ ំ (ធ.ប.១  ាំព័រ៤២) បរបថា បណាត
រយើងទាំងឡាយកាំពុងកនទកាករនទញ រ បរយើង នឹងឯង របល 
រលីថាន ខាល ាំងនូវបុត្តបដលមានរបលៈរធវើរ ើយ (ឬ មានមរណ
របលរធវើរ ើយ) កាំពុងយាំ បបដូចជា រ បទរករបល រលីថាន ខាល ាំងនូវ 
រពោះអា ិត្យ និង រពោះចនទ កាំពុងយាំ ជាបុគគលពាលជាង ។ 

គ្បរយារពិរសស 

 របរយាគរៅមសមលកាណៈននរបរបរប :ា 
១. របរយាគ ការការោកនៈ មានន័យដូចជារបរ    

រករលករមើលននបកអក គឺ្ពទមួយ របលរបើបរបមតងរ ើយ រ ើប 
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បរប្ពទដន ៗ រ ើយរត្ូវងាករត្លបាមកបរប្ពទរនាោះ មតង
រ ៀត្ ដូចបកអករបលរ ើរមក ាំរ ើយ បត្ងរករលករមើលផលូវ 
បដលមលួនរ ើរមកដូរចន ោះ ការការោកនៈ រោយររចើន បត្ង
ជារមបដលរៅកនុងរថាជារគឹោះ ដូចជា ចនទសរុរិយេ ិ រម     

េរតាថ  រត រម រទ្េតីិ ោចិរតា បរបថា េរតាថ  រ បរ្ចកតបរត្ូវ
របរ ចនទសរុរិយេ ិរោយរពោះចនទ និង រពោះអា ិត្យទាំងឡាយ  
រហាតិ បត្ងមាន រម ដលាមញុាំ តវំ រ បរោក រម គឺមញុាំ ោចិរតា ្ុាំ
រ ើយ រទ្េ ិ ចូរឲ្យ រតចនទសរុរិយ នូវរពោះចនទ និង រពោះ
អា ិត្យទាំងឡាយរនាោះ រម ដលាមញុាំ ។ រម កនុង បរនោះរត្ូវជា   
ត្តិ្យាវភិត្តិមតង ជាចតុ្ត្ថបមតងរ ៀត្ លីនជារគរៅថាាាា      
ការការោកនៈ មានន័យដូចរបររករលករមើល រប ា្បកអក ។ 
របរយាគនាគពាធ ពាកយរនោះជារ ម្ ោះ ឥតិ-្ពទ មសមធមមមស 
ឥតិ-្ពទ បត្ងភាសាជ បារ្ចកតបកនុង បបាំផុត្ននវគគ បត្កនុង បរនោះ 
រោកររៀង ុកដូរចន ោះមិនលីនរ  ររពាោះមានរ តុ្ ចាំលីចា 
រកាឆននជារដើម រ ើបរោកោកា ឥតិ-្ពទ  ុករត្ងាកណាត ល 
រ្ចកតបមុ្ពប  ឥតិ  ធមមមស  ដូចជាអារបររតឹ្រតួ្ននព ា្ ររពាោះ 
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ធមមមសព ា្ របលបដលរតឹ្រួត្្ត្វរដើមបប្ុប បត្ងររបើដងមលួន ដ៏
បវងរប ា្វារៅព័ ធជុាំវញិ យា៉ាងណាមិញ ឥតិ-្ពទ កនុង បរនោះ
ក៏របៀមរ្ចកតបរៅជុាំវញិមលួនដូរចន ោះបដរ ររពាោះរ តុ្រនាោះ រ ើប 
រោករៅថា ោគវធ របររបៀត្របៀនរប ា្នាគ ដូចជា 

ចនទសរុរិយេ ិ រម េរតាថ  រត រម រទ្េតីិ ោចិរតា បរបថាាាា
ោេរវា   រ បមាណពាា អាេ   រពាលរ ើយ ាាចនទសរូរិយេ ិ

។ល។ ោចិរតា ឥតិ ថាដូរចនោះ ។ 
 របរយាគ ោគរសាេឌិ  បរបថា របរមាយដាំរ ប រោយអត្ថ 
ថា មូររត្លបាចូលរៅរកមលួន ជារ ម្ ោះរប ា្របរយាគមួយ
របរភ  រពលបដលបរប ួ្រៅរ ើយ រត្ូវវលិរត្លបាមក
បរបមតងរ ៀត្ លីនជារកុមអនកបរបនិយមរៅថាោគរសាេឌិ   
រោយមសាំង ជារបរយាគថា យសាម  តសាម  បរប  ួល រ តុ្ផលា
ននរន និងរន  ដូចជា េនិច្ចេ  វតសង្ខេ ោ ឧបាទ្វយធមមិរោ 

ឧបបជជិតាវ  និរជុេនតិ រតស ំ វូបសរោ សរុខា បរបថា 
“សង្ខេ ោ រ ប្ ងាា រធម៌ទាំងឡាយ េនិច្ចេ  វត មិនរ ៀងរ  ន៎ 
ឧបាទ្វយធមមិរោ  មានកិរយិារកើត្រឡើង  និង   វនិា្រៅ  
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វញិជាធមមមស យសាម  ររពាោះរ តុ្ណា តសាម  ររពាោះរ តុ្រនាោះ 
សង្ខេ ោ រ ប្ ងាា រធម៌ទាំងឡាយ េនិច្ចេ  វត មិនរ ៀងរ  ន៎ ។ 
សង្ខេ ោ រ ប្ ងាា រធម៌ ទាំងឡាយ ឧបបជជិតាវ  រកើត្រឡើងរ ើយ 
និរជុេនតិ បត្ងរលត្ារៅវញិ យសាម  ររពាោះរ តុ្ណា តសាម  
ររពាោះរ តុ្រនាោះ សង្ខេ ោ រ ប្ ងាា រធម៌ទាំងឡាយ ឧបាទ្វយ- 

ធមមិរោ  មានកិរយិារកើត្រឡើងា និង វនិា្រៅវញិ ជាធមមមស,  
វូបសរោ រ បកិរយិា ចូលរៅរមាង បា រតស ំ សង្ខេ ោនំ នូវ្ងាា រ
ធម៌ទាំងឡាយ រនាោះ សរុខា រហាតិ រ ើបជា្ុម”ា។ 

របរយាគ េដ្ឋា នសមបយតុត ពាកយរនោះជារ ម្ ោះរប ា្ 
បិ ្ពទ បដលោការៅកនុង កបនលងមួយ ដលារពលបរប រត្ូវ 
ទញរៅោកាកនុងកបនលងមួយរ ៀត្ រ ើយរបរបនា រ្ចកតប 
បដល្មគួរ និង មលួន ចូលរៅកបនលងណា ក៏ទញរៅ ោកា 
ចូលរត្ងាកបនលង រនាោះ និង រកាមសមកបនលងបដលរោកោកា 
 ុកពបរដើមពុាំលីនរ  ដូចជា វុតតមប ិ រចតំ រវោ្មព័នធ រត្ូវ
ទញ បិ រៅរួបនឹង ឯតំ ជា វុតតំ ច ឯតំបិ  បរបា:ា ច ក៏ឯ ឯតំ

បិ  វចនំ   រ បពាកយ្ូមបបរនោះ   ភគវតា  គឺរពោះដ៏មានរពោះភាសាគ 
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វុតតំ រ ងារមស ា្រ ើយ, បិ កនុង បរនោះ រត្ូវទញរៅចូលនឹង   
ឯតំ រៅរ ម្ ោះថា េរបកេតថៈ ។ 
 របរោគរបយាលៈ រ ម្ ោះរនោះ ្រមាបាររបើរៅ រប- 
រយាគ លីលបរបត្ា គឺ របរយាគបដលរោករបត្ាប រចាំបដល ឬ 
បដលអាចដឹងលីន នាាំមកររៀប ុកខាងវគគរដើម និង វគគចុង ឯ
វគគកណាត លរបត្ារចញ និងោកា ។រប។ មលោះ និង ។ល។ មលោះ
ជាំនួ្វញិ របរយាគដូរចនោះរៅថា របយាលៈ លីនន័យថា 
របរយាគបដលរោក បាំរបួញ ឬ រោក។ល។ ុក រពលបរប 
រត្ូវោកា បញ្ចូ លមកឲ្យរពញ ដូចជា រេរោ ន ខាវ េ ំ ភរនត    

ឯតថ ភគវរតា សធធ យ គច្ចេ មិ ។ សទ្ធិន្ទនទិយ។ំរប។ េមត-  
បររិោសានំ រយស ំ នូរនតំ ភរនត េញ្ញតំ េសសតុំ េទ្ិដាំ      
េវិទ្ិតំ េសចេិកតំ េផុសតិំ សញ្ញញ យ រត ទ្ិដាំ បររស ំ    
សធធ យ គរចេយយុ ំ ។ សទ្ធិន្ទនទិយ ំ ។រប។ េមតបររិោសាននតិ 

ឯវនតំ បញ្ហ  ំ ពាកាស ិ ។ (ធ.ប.៤ បារបបុត្តរថរវត្ថុ) របរយាគ
រនោះជារបរយាគរបយាលៈ ររពាោះរោករបត្ាប ដបដលៗា
រត្ងាកណាត លរចញ រ ើយោកា ។រប។  ជាំនួ្វញិ របរយាគ  
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រពញរត្ូវមានដូរចនោះ សទ្ធិន្ទនទិយ ំ ភាវិតំ ពេុលកីតំ           

េមរតាគធំ រហាតិ ។ េមតបររិោសានំ កនុងរបរយាគរនោះ 
របើនឹងបរបឲ្យរពញរលញ រត្ូវោកា ៥ ដងមសម ឥន្ទ្នទបយ៍ ៥ គឺ : 
វីរយិនិ្ទនទិយ ំ ។រប។ សតិន្ទនទិយ ំ ។រប។ សោធិន្ទនទិយ ំ ។រប។      

បញ្ញ និ្ទនទិយ ំ។រប។ ររៅពបរនាោះដូច សទ្ធិន្ទនទិយ ំទាំងអ ា្ ។ 

 មា៉ាងរ ៀត្ រទោះជារបរយាគបដលរោកមិនោកា  
។រប។ ឬ ។ល។  ុកជា របរយាគធមមមស ក៏រោយ បត្រពល 
បរបរត្ូវោកាចូលមកជាររឿងជាវគគស្្រដៀងរន រនោះ ប៉ាុបនតមិន 
បមនរោកោកា ឥតិ អា យត្ថៈរកា ុករ  គឺោកាចូលមក 
រោយមលួនឯង ដូរចនោះរៅថា របយាលៈ លីនដូចរន  ។ 
 របរយាគកិរយិាបធ្លនន័យ : របរយាគរនោះមានរបធ្លន 
ររចើនប  គឺប របធ្លន ខាងរដើម និង ប របធ្លនខាងចុង ។ 
 ប របធ្លនខាងរដើម ជួនជាព ុវចនៈ ជួនជាឯកវចនៈ 
មានកិរយិារគបារគង របកបរោយ តាវ ទ្ិបបចេ័យ ។ ប  
របធ្លនខាងចុង ជួនជាព ុវចនៈ ជួនជាឯកវចនៈ ប៉ាុបនតមាន 
កិរយិារគបារគង  របរយាគរពញលកាណៈ មានវចនៈ រៅមសម  
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ប របធ្លន រប ា្វា ដូចជា រតបិ រេោ ឯកមរគគោបិ េគោតវ  

ឯរកា រេរោ បចេិមធវ ររន មគគំ គេហិ  ឯរកា រេរោ           
បុរតថិមធវ ររន គេហិ  បរបថា រតបិ រេោ ្ូមបបរ បរពោះរថរៈទាំង 
ឡាយ េគោតវ  មិនរៅរ ើយ ឯកមរគគន េបិ ្ូមបបមសមផលូវ
បត្មួយ, ឯរកា រេរោ រ បរពោះរថរៈ មួយអងគ គេហិ  របនាយក
រ ើយ មគគំ នូវផលូវ បចេិមធវ ររន មសមទវ រខាងលិច, ឯរកា   

រេរោ រ បរពោះរថរៈមួយអងគ គេហិ  របនាយករ ើយ មគគំ នូវផលូវ 
បុរតថិមធវ ររន មសមទវ រ ខាងរកើត្ ។ 

សមពនធ 
 បិ អរបកត្ថៈ កនុង រតៗ វរិ្្ន រប ា្ រេោៗ ្យ
កមសត  កនុង េគោតវ ៗ កិរយិាបធ្លនន័យ, េបិ អរបកត្ថៈ កនុង 
ឯកមរគគនៗ ករណៈកនុង េគោតវ , ឯរកា វរិ្្នរប ា្     
រេរោៗ ្យកមសត កនុង គេហិ ៗ អាមាត្ប កត្តុវាចកៈ,  
បចេិមធវ ររន ករណៈកនុង គេហិ , មគគំ អវតុ្តកមម កនុង គេហិ ,    
ឯរកា វរិ្្នរប ា្ រេរោៗ ្យកមសត  កនុង គេហិ , បុរតថិម-

ធវ ររន ករណៈកនុង គេហិ , មគគំ អវុត្តកមមកនុង គេហិ ៗ អាមាត្- 
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ប  កត្តុវាចកៈ ។ 

លុំហាត់ប្គ្ប 
 ១. ឯវំ វរឌឍតាវ  នគរវាស ី េដា រកាដិរោ េធស ិ
(ធ.ប.៥) បរបថា រទ្វ រសដាិរោ រ បរ្ដាបទាំងឡាយពបរនាកា ធនំ 
ញុាំងរ ពយ វរឌឍតាវ  ឲ្យចររមើនរ ើយ ឯវំ យា៉ាងរនោះ     
នគរវាស ី រ បរ្ដាបអនករៅកនុងរកុង េធស ិ លីនឲ្យរ ើយ 
រកាដិរោ នូវររបដិទាំងឡាយ េដា ៨ ។ 

 ២. រេដ្ឋា គង្ខគ យ ច រទ្វ ឥតថិរោ នហាយោោ តំ 
ភាជនំ ឧទ្រកោេរយិោនំ ទ្ិសាវ  ឯកា ឥតថី មយហរមតំ   

ភាជននតិ អាេ (ធ.ប.៨) បរបថា ច ក៏ ឥតថិរោ រ បស្ ប្ទាំង 
ឡាយ រទ្វ ពបរនាកា នហាយោោ កាំពុងងូត្ រេដ្ឋា គង្ខគ យ 
កនុងខាងរររបមនន ទ្រនលគង្ខគ  ទ្ិសាវ  រឃើញរ ើយ ភាជនំ នូវ
ភាសាជនៈ តំ រនាោះ ឧទ្រកន អាេរយិោនំ គឺ ឹករបលនាាំមក
,ឥតថី រ បស្ត្តប ឯកា មាន កា អាេ រពាលរ ើយ មយហរមតំ ភាជនំ 

ឥតិ ថាដូរចនោះ (ឯតំ ភាជនំ) រ បភាសាជនៈរនោះ មយហ ំភាជនំ រហាតិ 
ជាភាសាជនៈរប ា្មញុាំ ។ 
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 ៣. ជាតិ ជោយ សនតិកំ របរសតាវ , ជោ   ពាធិរោ 
សនតិកំ, ពាធិ មរេសស សនតិកំ (ធ.ប.៥) បរបថា ជាតិ រ ប
កាំរណើ ត្ របរសតាវ  បញ្ជូ នរៅរ ើយ សនតិកំ របនា ា្ំណាកា 
ជោយ ននជរា, ជោ រ បជរា របរសតាវ  បញ្ជូ នរៅរ ើយ សនតិកំ 
របនា ា្ំណាកា ពាធិរោ ននពាធិ, ពាធិ រ បពាធិ របរសតាវ  
បញ្ជូ នរៅរ ើយ សនតិកំ របនា ា្ំណាកា មរេសស ននរ្ចកតប
បាល បា ។ល។ 

 ៤. មម សររី ំ មរជេ ភិជជិតាវ  ឯរកា ភារោ ឱរមិតីររ    
បតតុ (ធ.ប.៣  ាំព័រ ៣០៩) បរបថាាសររី ំ រ ប្ រ បរៈ មម រប ា្
រយើង ភិជជិតាវ  បបករ ើយ, ភារោ រ បចាំបណក ឯរកា មួយ
ចាំបណក បតតុ ចូរធ្លល កាចុោះ ឱរមិតីររ រលើររត្ើយខាងអាយ ។ 

 ៥. ធរកា មយ ំ ឥធនិ គរេតុំ ន សកិេិសាម ។ល។ 
ឥតិ មរនតតាវ  ឯរករកា ឯរកកំ សាខាភងគមុដាិោធយ សតតបិ 
ជោ សតតឆិធទ និ បិទ្េតិាវ  បកកមឹស ុ(ធ.ប.៥) បរបថា ធរកា 
រ បរកមងទាំងឡាយ មរនតតាវ  របឹការន រ ើយ មយ ំ ។ល។    
សកិេិសាម ។ល។ ឥតិ ថាដូរចនោះ ឯរករកា ធររកា រ បរកមងមាន កាៗ 
អាធយ  របនាយករ ើយ  សាខាភងគមុដាឹ  នូវរបត បាននរ ាំរបចានន 
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បមករឈើ ឯរកកំ មួយរបត បាៗ សតតបិ ជោ េុតាវ  ជាជនទាំង
៧នាកា បិទ្េតិាវ  បិ រ ើយ ឆិធទ និ នូវរបរហាងទាំងឡាយ 
សតត ៧រនធ បកកមឹស ុ រជៀ្រចញរៅរ ើយ ។ ឥធនិ កនុង
របលឥឡូវរនោះ មយ ំ រ បរយើងទាំងឡាយ ន សកិេិសាម នឹង
មិនអាច គរេតុំ រដើមបបចបាលីនរ  ។ 

 ៦. ឯករមកំ ភិកេសុតំ និសនិននិសនិនដ្ឋា រនរយវ សេ 
បដិសមភិធេ ិ េរេតតំ បតាតវ  វិហាស ំ េពភុគគោតវ  សរពវបិ រត 
ភិកេ ូ អាការសរនវ វីសរោជនសតិកំ េតិកកមិតាតវ  ។ល។   

បារទ្ វនទឹស ុ (ធ.ប.៨) បរបថា ភិកេសុតំ រ បរយននភិកាុ ឯរកកំ 
មួយរយៗ បតាវ  ដលារ ើយ េរេតតំ នូវភាសាពននរពោះអរ នត 
សេ មួយអរនលើ បដិសមភិធេ ិ រោយបដិ្មភិទទាំងឡាយ 
និសនិននិសនិនដ្ឋា រន ឯវ កនុង បននមលួនអងគុយរ ើយ និងអងគុយ 
រ ើយបមនពិត្ េពភុគគោតវ  រហាោះរឡើងរ ើយា រវហាស ំ របនា 
រវហា្៍, ភិកេ ូ រ បភិកាុទាំងឡាយ រត រនាោះ សរពវបិ ទាំងអ ា្
អងគ េតិកកមិតាតវ  កនលងរ ើយ កោត រ ំ នូវផលូវោចាស្្យាល     
វីសរោជនសតិកំ របកបរ ើយរោយរយននរយាជន៍ា២០ ។ 
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គ្បរយារកិរិយាបរាមាស(បរ + អា + មស + ណ) 
 របរបរលី្អបងអល របររបរបនាយករៅជាភាសាវរូប ភាសាវ 
បាធនៈវគិគ ៈថា បោមសនំ រៅជា បោោរសា បរបថា របរ
របរបនាយក ឬ ្មលឹងយក, ្រមាបា្មលឹង យករ្ចកតប ខាង
មុម របើ្មលឹងយកទាំងមូល រវោបរប រត្ូវផ្លល ា្របរយាគ
ទាំងមូល ររបើ្ពវនាមរយាគ, របើ្មលឹងយកចាំរពាោះ បត្ពាកយ
មលោះ ្ពទមលោះ រត្ូវររបើ្ពវនាម រយាគយកពាកយរនាោះ ឬ ្ពទ
រនាោះបត្មតង បត្្ពវនាមបដលរោកររៀង ុករនាោះ ជាបុាំលិងគក៏
មាន ជាឥត្ថបលិងគក៏មាន ជានបុាំ្កលិងគក៏មាន ដូចត្រៅរនោះ : 

សពវនាមជាប ុំលិងគ 
 របលលីនផ្លល ា្្ពវរនាោះៗរួចរ ើយ រត្ូវនាាំមកភាសាជ បា 
ជា ប ្មា្ និងភាសាវ្ពទ ដូចរបរយាគថា : ធរោម        

សចុិរណាណ  សេុោវហាតិ, ឯសានិសរងា ធរមម សចុិរេណ  
បរបថា ធរោម  រ បរពោះធម៌ សចុិរណាណ  គឺបុគគលរបរពឹត្តលអរ ើយ 
អាវេតិ បត្ងនាាំមក សេុំ នូវរ្ចកតប្ុម, ឯរសា សេុសស 

អាវេនភារវា     រ បភាសាវននកិរយិានាាំមកនូវរ្ចកតប្ុមរនោះ     
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អានិសរំសា រហាតិ ជាអានិ្ងេ ធរមម កនុងធម៌ សចុិរេណ  
បដលបុគគលរបរពឹត្តលអរ ើយ ។ ធរោម  រ បរពោះធម៌ រកេតិ បត្ង
រកា ធមមច្ចរនិំ នូវបុគគលអនករបរពឹត្តនូវធម៌រោយរបរកត្ប យ ំ
ឯណា, ឯសា ធរមមន រកេិតតា (រ បភាសាវនន បុគគលអនករបរពឹត្តនូវ
ធម៌រោយរបរកត្ប ជាអនកគឺធម៌រការ ើយ) រនោះា ធមមតា ជា
ធមមមស ។ ឯសា ្មលឹងយកអ ា្ មួយរបរយាគ រត្ូវផ្លល ា្ាាាា 
ធរោម  ធមមច្ចរនិំ រកេតិ រៅជា ធរមមន ធមមច្ចរោិ រកេិត + តា         

(ធ.ប.៨  ាំព័រ ១០១) ។ 
 សពវនាម ជា នប ុំសកលិងគ : របើផ្លល ា្ជានាម មិនរត្ូវ 
ចុោះបចច័យកនុងភាសាវត្ ធិត្រ , របើផ្លល ា្ជាគុណ រ ើបចុោះបចច័យ 
កនុង ភាសាវត្ ធិត្ ររៅពប តា-បចច័យលីន ដូចជា េនចេរយិ ំ    

ភិកេរវ ឯតំ, យ ំ សរកាក  រទ្វោជា មយ ិ សរិនេ ំ ករោតិ   
បរបថា ភិកេរវ មាន លភិកាុទាំងឡាយ រទ្វោជា រ បរ វរាជ       
សរកាក  រពោះនាម សកក ករោតិ របមងរធវើ សរិនេ ំ នូវរ្ចកតប
ស្្ោញា មយ ិ កនុងត្ថាគត្ យ ំ ឯណា, ឯតំ សកកសស      

រទ្វោជសស  មយ ិ សរិនេសស  ករេំ រ បកិរយិារធវើនូវរ្ចកតប  
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ស្្ឡាញាកនុងត្ថាគត្ា រប ា្រ វរាជរពោះនាម្កករនោះ      
េនចេរយិ ំមិនជាអបាច រយរ  (ធ.ប.៦  ាំព័រ ១៩៧) ។ 

 ចាំបណកធ្លតុ្របរពឹត្តរៅកនុងអត្ថថា “ មាន, រកើត្, ជា ” 
របើ្ពវនាមជាបុាំលិងគ រត្ូវផ្លល ា្ជា ភាវ រ ើយរបកបចូល 
នឹងប វរិ្្នៈ ឬ វកិតិ្កមសត , របើ្ពវនាមា ជាឥត្ថបលិងគ ឬ 
នបុាំ្កលិងគ រត្ូវចុោះបចច័យកនុងភាសាវត្ ធិត្ដូចជា េនចេរយិ ំ

រខា បរនតំ ភិកេ,ុ យ ំ តវំ ោទ្ិស ំ អាចរយិ ំ លភិតាវ  េបបរិច្ចេ  
េរហាស ិ បរបថា ភិកេ ុមាន លភិកាុ បន ក៏ តវំ រ បរោក លភិតាវ  
លីនរ ើយ អាចរយិ ំ នូវអាចរយ ោទ្ិស ំ រលីកដដូចត្ថាគត្ 
េបបរិច្ចេ  េរហាស ិ លីនជាអនកមានរ្ចកតបរលីថាន តិ្ចរ ើយ 
យាំឯណា, ឯតំ តវ ោទ្ិស ំអាចរយិ ំលភិតាវ  េបបចិេតតំ រ បភាសាវ
ននរោកជាអនកលីននូវអាចរយរលីកដដូច ត្ថាគត្ រ ើយ 
មានរ្ចកតបរលីថាន តិ្ចន៎ុោះ េនចេរយិ ំ រខា មិនគួរអបាច រយ 
រឡើយា(ធ.ប.ា២  ាំព័រ ១៩១)ា។ 
 ឥធ រខា តំ ភិកេរវ រសារភេ, យ ំតុរមហ ឯវំ សាវ កាេ រត 
ធមមវិនរយ បពវជិតា សោោ េោ ច ភរវយាេ រសារតា 
ច បរបថា ភិកេរវ មាន លភិកាុទាំងឡាយ តុរមហ រ បរោកទាំងឡាយ 
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ឯវំ សាវ កាេ រត ធមមវិនរយ បពវជិតា សោោ ជាអនកបួ្
រ ើយកនុងធមមវន័ិយបដលត្ថាគត្ រពាលលអរ ើយ យា៉ាងរនោះ 
េោ ច រសារតា ច ភរវយាេ គបបបជា អនករចោះអត្ាធនាផង 
ជាអនកររត្កអរកនុងធម៌ដ៏លអផង យ ំឯណា, តំ តុោហ កំ ឯវំ សាវ

កាេ រត ធមមវិនរយ បពវជិតានំ េមរសារតតតំ រ បភាសាវៈននរោក
ទាំងឡាយបួ្រ ើយា កនុងធមមវន័ិយបដលត្ថាគត្រពាលលអ
រ ើយយា៉ាងរនោះ ជាអនករចោះអត្ាធនា  និងជាអនកា ររត្កអរកនុង
ធម៌ដ៏លអន៎ុោះ រសារភេ គបបបលអ ឥធ រខា ធមមវិនរយ កនុងាាាាា
ធមមវន័ិយរនោះឯង ។ 
 ឋានំ រខា បរនតំ វិជជតិ, យ ំ តវំ កោុរោ វ សោរោ 
កាល ំកររយាស ិ(ធ.ប.១  ាំព័រ២០៥) បរបថា បន ក៏ តវំ រ បរពោះ
អងគ កោុរោ សោរោ វ របលជារពោះកុមារបមនពិត្ាាាាាាាាាាា
កររយាស ិ គបបបរធវើ កាល ំ នូវមរណរបល យ ំ ឯណា, ឯតំ 

តវ កោុរសស វ សោនសស កាលសស ករេំ រ បកិរយិារធវើនូវ
មរណរបលរប ា្រពោះអងគរបលរៅជារពោះកុមារបមនពិត្ន៎ុោះ 
ឋានំ រខា ជាឋានៈបមនពិត្ វិជជតិ បត្ងមាន ។ 
 ឯតតករមវ កិរសស ឱឡារកិំ េលតិំ េរហាស,ិ យ ំភិកេនូ ំ
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េោរោរចតាវ  បកាក មិ (ធ.ប.៤  ាំព័រ១៨៨) បរបថា រសា     

ទ្ុគគតបុររិសា រ ប ុគគត្បុរ្រនាោះ េោរោរចតាវ  មិនរលីបា
រ ើយ ភិកេនូំ ដលាភិកាុទាំងឡាយ បកាក មិ រជៀ្រចញរៅ
រ ើយ យ ំឯណា ឯតតកំ ឯវ ភិកេនូំ េោរោរចតាវ  បកកមនំ រ ប
កិរយិាមិនរលីបាដលាភិកាុទាំងឡាយរ ើយា រជៀ្រចញរៅ
មានរបមាណប៉ាុរណណោះឯង េសស ទ្ុគគតបុរសិសស ឱឡារកិំ        

េលតិំ េរហាស ិ លីនជារ្ចកតបភាសាល ាំងភាសាល ត្ា យា៉ាងនរកបលង
រប ា្ ុគគត្បុរ្រនាោះ រ ើយ ។ 
 យសាម  បរសស េតតនិ ឋិរតន សគគបោយរនន វា     
មគគបោយរនន វា ភវិតុំ ន សកាក , តសាម  េតាត វ េតតរោ    
ោរថា, កឹ បរោ ករសិសតិ គឺបុគគលបដលមសាំងរៅរ ើយា កនុង
មលួនរប ា្បុគគលដន  មិនអាចរដើមបបជាអនកមានឋាន្ួគ៌ 
របរពឹត្តរៅកនុងខាងមុម ឬថាជាអនកមានមគគរបរពឹត្តរៅកនុង 
ខាងមុម ររពាោះរ តុ្ណា ររពាោះរ តុ្រនាោះ រ បមលួន នឹងឯងគបបប
ជា បពឹងរប ា្មលួន រ បបុគគលដន នឹងរធវើដូចរមតចរកើត្ ។ 

គ្បរយារគ្តូវបប្នែម 
 របរយាគបដលបរប  ួលកិរយិាបរាមា្ៈចាំរពាោះ    យ ំ 
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មួយប  រវៀរបលង យសាម  និង េ ិ រចញ រត្ូវបថមរបរយាគ 
មុមចូលមករោយវធិបផ្លល ា្របរយាគដូរចនោះ : 
 វរិ្្នៈ អពភនតរកិរយិា វកិតិ្កមសត  រប ា្ប របធ្លន 
រត្ូវរបកបឆដាបវភិត្តិដូចជា សនុទរោ ធរោម  រៅជា ធមមសស  

សនុទរភារវា តា តតំ, ពុរធធ  រោរក ឧបបរោន  រៅជា ពុទ្ធសស 

រោរក ឧបបននភារវា តា តតំ, សង្ខេ ោ សសសតា នតថិ សង្ខេ ោនំា
សសសតានំ នតថិភារវា នតថិតា នតថិតតំ ។ 

 របើកិរយិារបចាំរបរយាគរលីបាបចចុបបននរបល ឬ អនា- 
គត្របល រត្ូវយកធ្លតុ្ារនាោះរបកបជាមួយ យ-ុបចច័យ ដូចជា 
ជរោ បុញ្ញ  ំករោតិ = ជនសស បុញ្ញករេំ ។ 
 របើកិរយិារគបារគងរបរយាគរលីបាអត្បត្របល រត្ូវផេាំជា 
មួយ ត-បចច័យ ។ 
 របើកិរយិារបចាំរបរយាគជា ភូ េុ េស ជន មិនលីចា
បថមផ្លល ា្ជាអវបរ  ឲ្យររបើាប វកិតិ្កមសត  កនុង បរនាោះ ជាំនួ្ ដូច
ជា ោជា ឥសសរោ រហាតិ រៅជា ររញ្ញញ  ឥសសរភារវា      

ឥសសរតា ឥសសរតតំ ។ 
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 ររបើ   ភាវ-្ពទ   តា   តត-បចច័យ, ត្ភាសាជ បាខាងរររបយ
កិរយិាមសមលិងគបដល្ពវនាមរត្ូវរបររ ើយ  របកបជាមួយ 
បឋមាវភិត្តិ កនុងឋានៈជារបធ្លនដូរចនោះ បុាំលិងគ ឯរសា ភារវា, 
ឥត្ថបលិងគ ឯសា តា, នបុាំ្កលិងគ ឯតំ តតំ, ប ររៅពបរនោះ រកា
 ុកមសមរូបរដើម, អាលបន មិនរត្ូវយកមកបាំរពញរ  ដូចជា 
េនចេរយិ ំ រខា បរនតំ ភិកេ,ុ យ ំតវំ ោទ្ិស ំអាចរយិ ំ លភិតាវ  

េបបរិច្ចេ  េរហាស ិ បរបថា ភិកេ ុមាន លភិកាុ បន ក៏ តវំ រ បរោក  
លភិតាវ  លីនរ ើយ អាចរយិ ំ នូវអាចរយ ោទ្ិស ំ រលីកដដូច 
ត្ថាគត្ េបបរិច្ចេ  េរហាស ិ លីនជាអនកមាន រ្ចកតបរលីថាន
តិ្ចរ ើយ យ ំ ឯណា, ឯតំ តវ ោទ្ិស ំ អាចរយិ ំ លភិតាវ      

េបបចិេិតតំ រ បភាសាវននរោកជាអនកលីននូវអាចរយរលីកដរ្មើ
រោយត្ថាគត្រ ើយមានរ្ចកតបរលីថាន តិ្ចរនោះ េនចេរយិ ំ

រខា រហាតិ មិនបមនជារ តុ្អបាច រយរ  ។ 
 របល្រងកត្រមើល្ពទមលោះបដលររបើលីនពបរ ឬ បបវភិត្តិ 
ដូចជា ទ្ិវរស កនុងនថង, អ ា្នថងទាំងឡាយ របលរបើមានប  
រៅខាងមុមជាវរិ្្ន ដូចជា សតតរម  ទ្ិវរស  កនុងនថង ប៧, 
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រទ្វ តរោ ទ្ិវរស អ ា្នថងទាំងឡាយពបរបប ។ 
 ស  ឆដាបវភិត្តិ ,  ស   ចតុ្ត្ថបវភិត្តិរៅនឹង   កឹ   បដលជា 
វរិ្្នរប ា្ បរោជនំ កតប េរតាថ  កតប រចញ ា្ំរឡងថាដលា 
ដូចជា កឹ បរោជនំ រម ឃោវារសន (ធ.ប.១  ាំព័រ៧) ។  
 កិតតរកេ ិបន រត ភិកេេូ ិេរតាថ  (ធ.ប.៥) ។ 
 េ ិ ្ពទ បដលមាន តសាម  រៅរបរយាគរររបយ ឬ      
កឹករណា ឲ្យបរបថា រេតុាណា ឬ ររពាោះរ តុ្ណា ដូចជា   
ទ្នធំ កតំ កសុល ំេ ិសមបតតឹ ទ្ទ្ោនំ ទ្នធរមវ ទ្ធតិ តសាម  

ចិតតុបាទ្សមននតររមវ កលាេកមមំ កាតពវំ រ បកុ្ល 
បដលបុគគលរធវើរ ើយយឺត្យូរ របលនឹងឲ្យនូវ្មបត្តិរបមង 
ឲ្យយឺត្យូរបមនពិត្ ររពាោះរ តុ្ណា ររពាោះរ តុ្រនាោះ រ ប
អាំរពើលអ គឺបុគគលគបបបរធវើ កនុងលាំោបារ្មើននចិត្តុបា បមនពិត្ 
(ធ.ប.៥) ។ 

 ្ពទបាក ត្ាមិនរចញ ា្ំរឡងបរបរ  ត្ខាងចុង្ពទ 
រដើមបបឲ្យមានលិងគរត្ូវរន ាជាាមួយ្ពវនាម ដូចជា 
 េនត ដូចជា សតុតនតំ “រពោះ្ូរត្”, កមម ដូចជា  បញ្ញហ កមមំ  
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បរប “បញ្ញា ”, គត ដូចជា ទ្ិដាិគត  “ ិដាិ”,  របូ  ដូចជា  េតថរបូ  
បរប “អត្ថ, អាថ៌”  ជាត  ដូចជា  សទ្ទជាតំ,  ជាតិ   ដូចជា        
ធមមជាតិ “ធម៌” ។ 
 ្ពទរដើមប មលោះ របរយាគមលោះ រត្ូវបថម្ពទចូល មក 
រ ើបបរបលីនដូរចនោះ  
 របើមិនមានររៀង ុកកនុងរបរយាគ ឲ្យបថមមសមររល
កាំណត្ារនោះ 
 ១. វិកតិកតាត  រៅកណាត លរបរយាគ ឬ ចុងរបរយាគ 
រត្ូវបថម ភូ, េុ, េស ធ្លតុ្ របកបជាមួយវភិត្តិ ស្្បមសមប 
របធ្លន និងរបកបរបលមសមន័យបដលបញ្ញជ កា ដូចជា 
បចចុបបននរបល របធ្លនជាបឋមបុរ ិ្ ឯកវចន ឲ្យបថម រហាតិ 

ឧទ រណ៍ : ពុរធធ  រម ោរថា (រហាតិ) បរបថា រពោះពុ ធជា ប
ពឹងរប ា្មញុាំ ។ 

 ២. វិកតិកមម បាំរពញ កតាវ  ដូចជា ធមមំ ចររ សចុរតិំ, 
ដូចជា ោជបុរសិា តំ បច្ចេ វេុ ំ (កតាវ ) ពនធិតាវ  កសាេ ិ   

តារលោត   អាឃាតនំ   នយសឹ ុ  (ធ.ប.៣  ាំព័រា២២០) បរបថា 
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ោជបុរសិា រ បរាជបុរ្ទាំងឡាយ ពនធិតាវ   ចងរ ើយ តំ  បុរសិ ំ 
នូវបុរ្រនាោះ  (កតាវ   រធវើ) បច្ចេ វេុ ំឲ្យមានរដើមនដរៅខាង  
រររបយ តារលោត  របលវាយ កសាេ ិ រោយរ ាំពាត្ារតត  
ទាំងឡាយ នយសឹ ុ នាាំរៅរ ើយ អាឃាតនំ របនា បជា បា
្មាល បា ។ 

 ៣. របើកិរយិារររបយវកិតិ្កមមជាកមមវាចក មិនលីចាបថម 
កតាវ  រ  ដូចជា េមតំ វុចេតិ និវវ នំ បរបថា និវវ នំ រ បរពោះ
និពាវ ន ភគវតា គឺរពោះមានរពោះភាសាគ វុចេតិ រ ងារមស ា្រៅ 
េមតំ ថាអមត្ៈ (ធ.ប.២  ាំព័រ១១១) ។ 
 ៤. របរយាគលកាណៈបាំរពញលកាណកិរយិាគឺ សោ- 

រន សោរនស,ុ សរនត ឬ សតិ ឲ្យស្្បមសមលិងគ វចនៈ វភិត្តិ 
រប ា្ ប លកាណៈ ដូចជា ឯរកា កិរ កដុុមពិកបុរតាត  បិតរ ិ

កាលករត (សោរន) រេរតត ច ឃររ ច សពវកោម និ េតតោ 

វ ករោរោត  ោតរ ំបដិជគគិ (ធ.ប.១  ាំព័រ៦៤) បរបថា កិរ លីន
ឮថា កដុុមពិកបុរតាត  រ បកុដុមពិកបុរត្ ឯរកា មាន កា បិតរ ិ       
នារបលបិមស   កាលករត   រធវើរ ើយនូវមរណរបល  ឬ មាន 
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របលរធវើរ ើយាក៏លីន (សរនត របលមាន)  ករោរោត   របលរធវើ  
សពវកោម និ នូវរបរងារទាំងពួងទាំងឡាយ រេរតត  ច កនុងបស្្
ផង ឃររ ច កនុងផទោះផង េតតោ វ  រោយមលួនឯង បដិជគគិ 

 ាំនុកបរមុងរ ើយ ោតរ ំនូវមាមស ។ 
 ៥. របរោគេោទ្រៈ រត្ូវបាំរពញអនា រៈកិរយិាគឺ 
សោនសស សោោនំ, សនតសស ឬ សោត នំ ឲ្យស្្ប មសមលិងគ 
វចន វភិត្តិ រប ា្ប អនា រៈ ដូចជា តសស វយបបតតសស 

(សោនសស) បិតាកាលមកាស ិ(ធ.ប.៨) ។ 

 ៦. រររបយ ឥតិ ្ពទ រត្ូវបបនថម េពភនតរកិរោិ ឬ     
ករេៈ បដលមានរ្ចកតប ្បមតងដលារបរ្នទនា របរនឹក 
គិត្ របរបាក្ួរ របរធ្លនា កតប្ងឃឹម របរយលារឃើញ យា៉ាង
ណាមួយ របើរររបយ ឥតិ ្ពទ, មិនមានកិរយិា ឬ នាម្ពទ
បញ្ញជ កា ចា ា្នូវរ្ចកតបកនុងរលមកនុងរ  មានររបៀបឲ្យបបនថម 
ដូរចនោះ : 

ក. រលមកនុងជារបរយាគនិយាយ្នទនាជាមួយរន  ឲ្យ 
បាំរពញ វចរនន រររបយ ឥតិ ្ពទ ដូចជា ភរនត ោ ចិនតយតិថ 
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មយ ំ រវា បដិជគគិសាោតិ (វចរនន) រេរ ំ េសារសតាវ  
។រប។ ឲ្យរពោះរថរ រពញចិត្តរោយ ា្ំដបយា៉ាងរនោះ (ធ.ប.១ 
 ាំព័រ១៧) ឲ្យរពញចិត្តរធវើរពមជាមួយនិយាយ ឥមំ ្របេតី ិ 
(វចរនន) ភតឹ ទ្តាវ  និយារទ្តាវ  បកកមឹស ុ ឲ្យនថលឈនួល
រោយពាកយយា៉ាងរនោះ (ធ.ប.១  ាំព័រ១០០) បាំរពញ វតាវ  កនុង
របលបដលនិយាយរនោះរធវើមុន កិរយិារររបយ ឥតិ-្ពទ ដូច
ជា តិដាេ តាវ ភរនត, កិចេំ រម េតថីតិ (វតាវ ) តសា សនតិកំ 

គរតា និយាយមុនរ ើយរៅជារររបយ (ធ.ប.១  ាំព័រ២២) ។ 
ភរនត បពិរត្រោកមាច ា្ ដ៏ចររមើន តុរមហ រ បរោក តិដាេ ្ូម
ឈបា តាវ ្ិន កិចេំ រ បកិចច រម ននមញុាំ េតថិ មាន ។ 
 ម. រលមកនុងរបរយាគនឹកគិត្ បថម ចិនតរនន កនុងរពល 
បដលនឹកគិត្រនោះជារ តុ្ កិរយិារររបយ ឥតិ ្ពទ ជាផល
ដូចជា ពេុបការោ រម គេបតីតិ (ចិនតរនន) មយហ ំ ធមមំ  

រទ្រសរោត  កិលរមយយ ា្ំបដងធម៌ដលារយើងរោយគិត្ យា៉ាង
រនោះ (ធ.ប.១  ាំព័រ៦) ។ បថម ចិរនតតាវ  កនុងរពល បដលនឹកគិត្
រនោះរធវើមុនកិរយិារររបយ ឥតិ-្ពទ ដូចជា េយ ំមរេសកាេ យ 
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រទ្វតាយ    បរគិគេរិតា     ភវិសសតីតិ    (ចិរនតតាវ )    តសស 

រេដ្ឋា ភាគំ រសាធារបតាវ  ។រប។ គិត្ជាបុពវរបល រត្ូវោកា 
តាវ -បចច័យ, បត្របើគិត្ជារ តុ្ រត្ូវោកា ចិនតរនន ឬគិត្រ ើយ
រធវើជាមួយរន  ដូចជា ចិនតរនន ភតឹ ទ្តាវ  គិត្រ ើយឲ្យជាមួយ 
រន  ររបើ “ចិនតរនន” របើគិត្រួចលីនញុាំងរគឲ្យជរមោះ រ ើបររបើ 
ចិរនតតាវ  ។ 
 គ. រលមកនុងជារបរយាគ្ួរ បាំរពញ “ បុចេិតាវ  ” ដូចជា 
កឹ ភរោិយ រម សនតកំ នតថីតិ (បុចេិតាវ ) េតថិ សាមីតិ (វុរតត) 
។រប។ ្ួររ ើយរ ើបលីន  ួលចរមលើយ រររបយ (ធ.ប.៥) ។ 
សាមិរកា រ បបតប បុចេិតាវ  ្ួររ ើយ កឹ ភរោិយ រម សនតិកំ នតថិ 
ឥតិ ថាដូរចនោះ វចរន នារបលពាកយ េតថិ សាមិ ឥតិ ថាដូរចនោះ 
ភរោិយ គឺរបពនធ វុរតត រពាលរ ើយ សនតិកំ រ បវត្ថុជារប ា្ 
ភរោិយ ននរបពនធ រម រប ា្រយើង នតថិ មិនមាន កឹ រ ឬ ?  
សាមិ បពិរត្រោកបតប សនតកំ រ បវត្ថុជារប ា្ រត ននរោកាេតថិ 
មាន ។ 
  ឃ. រលមកនុងជារបរយាគ  ួល     ធ្លនា     បាំរពញ  
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“សមបដិចេិតាវ ”   កនុងរពលបដលរលមកនុង មានប ថា   “សាធុ”  
រតឹ្មមួយប  ជួនរបលមាន អាលបនៈ រៅជាមួយរររបយ 
ឥតិ-្ពទ មិនមានកិរយិា អពភនតរកិរយិារ  រៅថា េពភនតរ-

កិរោិ គឺកិរយិាាបដលរបកបរោយ េនត ោន ជួនរបល ត មតងៗ  
បដរ ប៉ាុបនតមិនបមនជាកិរយិារគបារគងរបរយាគរ  ដូចជា រសា 

សាធូតិ (សមបដិចេិតាវ ) រភសជជំ សវំិទ្េ ិ រគ  ួលថា លអ
រ ើយ រ ើបចត្ាបចងថាន ាំ (ធ.ប.១  ាំព័រ២៩) ។ 

 ង. រលមកនុងជារបរយាគកត្ា ា្ំរលា បថម “មនសកិា-

ររន” កនុងរពលបដលនឹកគិត្រធវើ រពមរន នឹងកិរយិារររបយ ដូច
ជា យថាយ ំ ។រប។ េយ ំ េតតភារវា បិ ឧបាទ្វយរតថន    

ឯវររូបាតិ មនសកិាររន មរចីិកមមដ្ឋា នំ ភារវរោត  ។រប។ 
ចររមើនកមមោា នរពមរន នឹងរបររធវើ ុកកនុងចិត្តយា៉ាងរនោះ (ធ.ប
.៣  ាំព័រ៥) ។ 
 ច. រលមកនុងជារបរយាគ ា្ំបដងរ្ចកតប្ងឃឹម, ប៉ាុន 
ប៉ាង, រលីថាន ា បថម “អាសាយ” កនុងរពលបដលរបរយាគរលម-ា
កនុង ា្ំ បដងរ្ចកតប្ងឃឹមដលាររឿងខាងមុម   មានកិរយិា 
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្ពទ   ជាភវ ិ្ េនតិ វភិត្តិ   បញ្ញជ កា នូវអនាគត្របល ភាសាគររចើន
កិរយិារររបយ ឥតិ-្ពទ ា្ំបដងដលារបររធវើដាំរណើ រ ដូចជា 
“មក, រៅ” ចូលរៅរធវើរដើមបបបាំណងរប ា្ណាមួយ ដូចជា   
សតាថ រ ំ បសសសិាោតិ  (អាសាយ)  រជតវនំ  អាគោតវ  ។រប។  
មករបនាវត្តរជត្ពនរោយបាំណងយា៉ាងរនោះ (ធ.ប.១  ាំព័រ 
២៧) ។ 
 ឆ. រលមកនុងជារបរយាគ ា្ំបដងរបរយលារឃើញ បាំរពញ 
“សញ្ញញ យ” កនុងរបរបដលរបរយាគរលមកនុង ា្ំបដង របររបត្ា
បាម ន បរញ្ចញរយាបលា ឬ យលាថានឹងរត្ូវជាយា៉ាងរនោះ ដូច
ជា កសសចិ េផាសកុំ ភវិសសតីតិ (សញ្ញញ យ) សកសកដ្ឋា -

រនេ ិ និកេមិតាវ  វិហារមរជេ សននិបតឹស ុ រចញចក ប
អាស្្័យរប ា្មលួនៗ រោយរបរ ា្ំរលាថា ភាសាពមិន្ុម
បានតនឹងមានដលានរណាមួយ (ធ.ប.២  ាំព័រ ២០១) ។ 
 ប នាមនាមរៅជាមួយ “ឥវ, វិយ” បដលបរបកនុង    
ឋានៈជារបធ្លន “បបដូចជារ ប” កនុងឋានៈ វរិ្្នៈ (បបដូចជា) 
របើមិនមានកិរយិា្ពទរប ា្ប ឧបមាោកាជាមួយរ    រត្ូវ  
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បថមកិរយិា្ពទចូលមក រោយររបើធ្លតុ្កនុងរបរយាគ  ឧបរមយយ 
រនាោះផេាំជាាមួយ េនត ឬ ោន-បចច័យ ឲ្យមានលិងគ វចនៈ វភិត្តិ 
រ្មើរោយនាមនាមប រនាោះ ដូចជា តណាហ យ មូល ំ េនេ 

ឧសរីរដ្ឋា វ វីរេំ (េនរោត ) រោកទាំងឡាយ ចូរជបកនូវ
ឫ្   ាននត្ណាា ដូចជារ បបុគគលបដលរត្ូវរបររោយ    ្បូវ  
(របលជបក) នូវរមម អណាត ្ (ធ.ប.៨) ។ 
ការរយារគ្បធាន, ការប្ថមគ្បធាន, ការរ ើងគ្បធាន 

 របររយាគរបធ្លនពនយលាពាកយវរិ្្ន្ពវនាមបដល
ររៀង ុកជាំនួ្ប របធ្លនដូចជាបុាំលិងគ រសា, ឥត្ថបលិងគ សា, 
នបុាំ្កលិងគ តំ ឲ្យរយាគនាមនាមកនុងរបរយាគខាងមុមមក 
ជារបធ្លនា និងរបកបឲ្យមានលិងគវចនៈវភិត្តិរ្មើរន ា រោយា
វរិ្្ន្ពវនាមាដូចជាារសា បុររិសា, សា ឥតថី, តំ កលុ ំ។ 
 របើនាមនាមរនាោះា មានលិងគរផេងពបវរិ្្ន្ពវនាមា
ឲ្យររបើ្ពទបាក ត្ាមកបនតាដូចជាាតំ សទ្ទជាតំ ។ 

ពនយល់ 
 តំ របើរបលណារយាគ ា“សរធទ ”ា មិនរត្ូវាពបររពាោះ សទ្ទ  

ជាបុាំលិងគារបើបថម  ជាតំា រ ើយថាា្ពទបាក ត្ាកុាំឲ្យរៅ បុាំលិងគ 



178 

 

ដបដលា ឲ្យរៅជានបុាំ្កលិងគវញិា រៅជា ាសទ្ទជាតំ, ចុោះរបើ 
រៅជា សា សរធទ  រកើត្ឬរ  ? មិនរកើត្រ ,ា សា សទ្ទជាតិ 

រៅថា្ពទបាក ត្ាៗា នាមបុាំលិងគរៅជាឥត្ថបលិងគា រៅជា 
នបុាំ្កលិងគាចុោះរបើ្ពទ នឹងជាឥត្ថបលិងគាចងារៅជាបុាំលិងគវញិ 
បថមាភាវ-្ពទ មករៅជាាភារវាា។ 
 របរបថមរបធ្លនកនុងរបរយាគា បដលមិនមានរបធ្លនា
មានបត្កិរយិា្ពទា ត, េនត, ោន-បចច័យា របកបជាមួយ        
បឋមាវភិត្តិា និងមាននាម្ពទា រៅជាមួយកិរយិាា របចាំរប- 
រយាគា ជាបឋមបុរ ិ្ ា ឲ្យបថមរបធ្លនរោយបរបបញ្ចូ ល 
បុគគល-្ពទា ដូចជាា បររោកំ គចេនតំ េនុគចេរោត  ោម នតថិា
បរបថា េនុគចេរោត  ោមា រ ម្ ោះថារ បបុគគលកាំពុងរៅមសម 
(បុគគល)ំ នូវបុគគលាគចេនតំារបលរៅាបររោកំ របនាបររោកា
នតថិាមិនមានា។ 
 របររឡើងរបធ្លនវភិត្តិា ពួកមជឈិមបុរ ិ្ ៈា ឧត្តម បុរ ិ្ ៈា
រឡើងរបធ្លនាដូរចនោះ :  ស ិេ ិរឡើងាតវំ, េ រឡើង តុរមហា។ 
 មិារឡើងាេេ,ំ មារឡើងាមយាំ។ 
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 ១. រលមកនុងនិយាយអាំពប ដាំណឹង   ោះនដា រោ្នា 
វាយ្គរាឲ្យបាំរពញា “ញាបនរេតុកំ” ខាងរររបយ ឥតិ ្ពទ
រប ា្រលមកនុងាដូចជា រេរោ ។រប។ តវ បោេំ ន ជាោសី

តិ (ញាបនរេតុកំ) េចេរ ំបេរ ិ(ធ.ប.៥) ។ 
២. កិមងគំ  បន  បរគវ  បថមរបរយាគមុមចូលមកមសម 

ររលរនោះ : 
 ចាំរពាោះប នាមរបរយាគមុម បដលរបកបជាមួយវភិត្តិ 
ដូចរន នឹងប  នាមនាម បដលមានរួចរ ើយខាងរររបយ     
កិមងគំ បន ឬ បរគវ មិនលីចាបថមចូលមករ ។ 
 របកបកិរយិារគបារគងរបរយាគ ឲ្យជា ភវ ិ្ េនតិវភិត្តិ ។ 
របើកិរយិារគបារគង របរយាគមុម រពាលបដិរ្ធឲ្យបថមចូល 
មក កនុងរូបកិរយិា្ពទរាយ របើកិរយិារគបារគងរបរយាគមុម
រាយ ឲ្យបថមចូលមកកនុងរូប កិរយិា្ពទបដិរ្ធផទុយរន  
ដូរចនោះ ជានិចច ដូចជា កិមងគំ បនាឧទ រណ៍ : ន វរស វតតនតិ, 

កិមងគំ បន ញាតកា (វរស វតតិសសនត)ិ ។ បរគវ ឧទ រណ៍ា 
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ចតូស ុបន ទ្ីរបស ុ ចកកវតតិសរិ ឹ ធតុំ  សមតាថ  ោតាបិតរោ 
ោម បុតាត នំ នតថិ, បរគវ ទ្ិពវសមបតតឹ វា បឋមជាោទ្ិ-   
សមបតតឹ វា (ធតុំ សមតាថ  ោតាបិតរោ ោម បុតាត នំ           
ភវិសសនតិ) ។ 

 របរយាគ ោគរសាេឌិ  ររជើ្ររ ើ្ បថមលីន វធិបពបរ
យា៉ាងគឺ : 
 ក. របលរបើបរបរបរយាគ ោគរសាេឌិ  ចបារ ើយ ឲ្យ 
បថម យសាម  តសាម  រពមជាមួយរបរយាគខាងមុម ដូចជា  
សយោរោ ន គច្ចេ មិ, នតថិ វរល សហាយតា យសាម  តសាម  

(សយោរោ ន គច្ចេ មិ) (ធ.ប.១  ាំព័រ២៣) ។ 
 ម.របលរបើមិនលីនបរបរបរយាគនាគរបាណឌិ រ  ឲ្យ 
បថម (េ ិររពាោះថា) ដូចជា សយោរោ ន គច្ចេ មិ (េ)ិ នតថិ 

វរល សហាយតា ។ េេ ំរ បអាមសម  សយោរោ របលរដក ន 

គច្ចេ មិ មិនរៅរ  សហាយតា រ បភាសាពនន្មាល ញា វរល និមិត្ត
បុគគលពាល នតថិ មិនមានរ  យសាម  ររពាោះរ តុ្ណា តសាម  
ររពាោះរ តុ្រនោះ េេ ំរ បរយើង សយោរោ របលរដកា(បាល បាក៏
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រោយ) ន គច្ចេ មិ មិនរៅា(ជាមួយអនករ ) ។ មួយបបបរ ៀត្ 
ក៏រ ម្ ោះនាគរបាណឌិ បដរ រោយមិនលីចាបញ្ចូ លររចើនបថម 
បត្ា េ ិ មួយមកថា េេ ំ រ បរយើង សយោរោ របលរដក ន    

គច្ចេ មិ មិនរៅរ  (េ ិររពាោះថា) សហាយតា រ បភាសាពននមលួនជា
្មាល ញា (មលោះបរបថារ ប្ ហាយមសគុណ) វរល និមិត្តបុគគល
ពាល នតថិ មិនមានរ  ។ 
 របរយាគបដលមានប ថា េមនីយ ំឲ្យបាំរពញប ទាំង 
រនោះចូលមកា : (សររីយនតំ រ បយនតគឺ្រ បរៈាចតុចកកំ មានកងា ៤ 
នវធវ រ ំ មានទវ រ៩) ដូចជា មម បុតតសស មហាកសសបសស 

េមនីយ ំ រ បយនតគឺ្រ បរៈ មានកងា ៤ មានទវ រ ៩ បដលរពោះ
មហាក្េបៈ ជាបុរត្រប ា្ត្ថាគត្ គួរអត្ារទាំលីនឬា ?    ា
(ធ.ប.៣)ា។ 
 របរយាគបដលមានប ថា យថាេ ឲ្យបាំរពញ “ធមម
្ងាគ  ករត្ថររា” ដូចជា យថាេ េេ ំរខា អាកិរណាណ  ។រប។ 

វូបករដ្ឋា  វិេររយយនតិ (ធ.ប.១) ។ 
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 របរយាគបដលមានប ថា ឯតទ្គគំ យទ្ិទ្ំ ឲ្យបថម       
(េនធបញ្េកំ)ាចូលមកដូចជាាឯតទ្គគំ (េនធបញ្េកំ) ភិកេរវ មម  

សាវិកានំ ឧបាសកិានំ ធមមកេិកានំ, យទ្ិទ្ំ (េនធបញ្េកំ) 

េុជជុតតោ (ធ.ប.២) បរបថា ភិកេរវ មាន លភិកាុទាំងឡាយ េនធ

បញ្េកំ រ បមនធបញ្ច កៈ ឥទ្ំ រនោះ យ ំឯណា េុជជុតតោ គឺនាងមុជជុ-
ត្តរា េនធបញ្េកំ រ បមនធបញ្ច កៈ ឯតំ រនោះ េគគំ របរ ើ្ររលើ្ 
ឧបាសកិានំ ជាងឧលី្ិរបទាំងឡាយ សាវិកានំ ជាបាវរិប 
មម រប ា្ត្ថាគត្ ធមមកេិកានំ អនក ា្ំបដងនូវធម៌។ 
 របរយាគបដលមានប ថា សាធុ រតឹ្មមួយប  ឬពបរ
ប  ឲ្យបថម តុរមហេ ិវុតតវចនំ ឬ តោ វុតតវចនំ (ចូលមក) 
សាធុា ញុាំងរបរយាជន៍ឲ្យ្រមច ដូចជា កមុភការោ សាធូតិ 

សមបដិចេ ិ  ួលរពមរ ើយ សាធុ ឥតិ ថា សាធុ ដូរចនោះ (ធ.ប.
២ ាំ ព័រ៣៦) ។ 
 របរយាគបដលមានប ថា “ការោ, រវោ” បត្មិនមាន
របធ្លនឲ្យបថម “េយ ំ ការោ, េយ ំ រវោ” ចូលមក ដូចជា 
ការោ   អាវុរសា  (េយ ំ ការោ)  (ធ.ប.១  ាំព័រ១៧)  េយ ំ 
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រវោ វេសស រោចនរវោ (ធ.ប.៤) ។ 
 អាវុរសា រ បរោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយ េយ ំការោ 

រ បរបលរនោះ ការោ រហាតិ របមងជារបលគួរ ។ េយ ំរវោ រ ប
រវោរនោះ វេសស រោចនរវោ រហាតិ ជារពលជា ប 
ស្បាយនូវដាំរៅ ។ 

 ប ្មា្បដលមាន្ពទថា វត្ថុ រៅខាងចុងបាំផុត្នន
ររឿងនិទនឲ្យបថម និដាិតំ ចូលមកដូចជា ចូរឡកសាដកវតថុ 
ររឿងរា៉ា វនន  ចូរឡកបាដករពា មណ៍  និដាិតំ  ចបារ ើយ  ឥតិ 

ដូរចនោះឯង (ធ.ប.៥) ។ 
ការប្គ្បសកាកា 

 កនុងគមពប រអភិធមមត្ថវភិាសាវនិបដបរប និងគមពបរប រូប្ិ ធ ា្ំ 
បដង ុកថា េតថិ សកាក  លវភ  ឥរចេរត បឋោយ ំ បរប្ពទ
ទាំងឡាយរនោះ គឺ េតថិ សកាក  លវភ  ជាបឋមាវភិត្តិ ្ិរបា របម
មិនរត្ូវ្ងេ័យថា  មកពបធ្លតុ្វភិកតិបចច័យអវប រ  ររពាោះជាា      
េពយយ-្ពទ អាចចូលជាប ្មា្ក៏លីន ដូចជា េតថិបូរវា 

នតថិបូរវា  េរហាសកិមម  អាចជាអពយយៈរ ើយ អាចផេាំចូល  
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ជាមួយនឹង្មា្ក៏លីន ។ 
សកាកាមានលកខណៈ ៤ យា ាង រឺ 

 ១. សកាក  ជារបធ្លនកនុងករណប  បដលរ្ចកតបរប ា្      
សកាក  រនាោះ មិនមាននាមនាម បដលអាចជារបធ្លនលីន ប៉ាុបនត 
មានកិរយិាអាមាត្ជាបឋមបុរ ិ្  រគបារគងរបរយាគ កនុង 
រ្ចកតបរនាោះ រត្ូវរឡើងប អនភិ ិត្កមសត មកជួយជានិចចា ដូច 
ជា តតថ នំ អាគតំ គរេតុំ សកាក  ភវិសសតិ (ធ.ប.២ ាំព័រ៥៩) 
តតថ (ឋារន) នំ (ោជានំ) អាគតំ គរេតុំ តោ សកាក  រ ប
កិរយិាគឺរពោះអងគអាចរដើមបប   ចបានូវរពោះរាជាអងគរនាោះ   បដល 
មករ ើយ កនុង បរនាោះានឹងមានា។ 

 យតតរកន ឱរោរកតុំ សកាក  រហាតិ (ធ.ប.២  ាំព័រ៨៦) 
យតតរកន (ឆិរទ្ទន) ឱរោរកតុំ (តុរមហេ)ិ សកាក  រ បកិរយិាគឺ
នាងទាំងឡាយ អាចរដើមបបរករលករមើលមសម របរហាងមាន
របមាណប៉ាុណាណ ាបត្ងមាន។ 
 ២. សកាក  ជាកិរយិាកមមវាចកៈ កនុងរ្ចកតបរប ា្ាសកាក  
របើមាននាមនាមជាតួ្កមម   ចូលនិង  តុំ-បចច័យា ប នាមនាម 
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រនាោះ    របកបរោយបឋមាវភិត្តិ,    សកាក     កនុង បរនោះចត្ាជា  
កិរយិាកមមវាចកៈ បរបមសមលកាណៈរប ា្កមមវាចកៈ រគបា
របរបរ ដូចជា ន សកាក  រសា េោរមរជេ បូររតុំ បរបថា រសា 

ធរោម  រ បធម៌រនាោះ (មោ គឺអញ) ន សកាក  មិនអាច            
អាោរមរជេ បូររតុំ រដើមបបបាំរពញកនុងកណាត លននផទោះលីនរ ។ 
 ៣. សកាក  ជាកិរយិាភាសាវវាចកៈ កនុងរ្ចកតបរប ា្ សកាក  
បដលមានអកមមធ្លតុ្ របកបជាមួយ តុំ-បចច័យា ឬ្កមមធ្លតុ្ 
ប៉ាុបនតប កមមរបកបរោយ ុតិ្យាវភិត្តិ រ្ចកតបរប ា្ សកាក  
រនាោះចត្ាជាភាសាវវាចកៈ   បរបមសមលកាណៈ    រប ា្ភាសាវវាចកៈ  
ដូចជា ន សកាក  ឯរតន សទ្ធឹ ឯករតា ភវិតុំាបរបថាាមោាគឺ
រយើងា ន សកាក ា មិនអាចា ឯរតន រញ្ញញ  សទ្ធឹ ឯករតា ភវិតុំ 

រដើមបបមានកនុង បជាមួយរន ា មួយអរនលើរោយរពោះរាជាអងគរនោះ 
លីនរ ា។ាន សកាក  វិហារាំតុចេំ កាតុំា(ធ.ប.៤  ាំព័រ៨៨) មោា
គឺរយើងាន សកាក ាមិនអាចាវិហារ ំតុចេំ កាតុំារដើមបបរធវើនូវវហិារ
ឲ្យ រ លីនរ ា។ 
 ៤. សកាក ាជាវកិតិ្កមសត កនុងរ្ចកតបរប ា្ាសកាក ារនាោះមាន 
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នាមនាមជារបធ្លន របកបបឋមាវភិត្តិា និងមានធ្លតុ្បដល 
បរបថា “រកើត្, មាន, ជា” រៅជាមួយា អាចជាកិរយិាតូ្ចា ឬា
កិរយិាធាំាក៏លីនា។ាសកាក ាកនុងរ្ចកតបរនោះចត្ាជាវកិតិ្កមសត ារត្ូវ
រឡើង ប អនភិ ិត្កមសត មកផងា ដូចជាា សរច ឯរត របូិរោ 

េុតាវ  កតថចិ បកេិបិតុំ សកាក  ភរវយយុាំ (ធ.ប.២  ាំព័រ២៣០) 
បរបថា សរចាថារបើាឯរត កិរលសាារ បកិរល្ទាំងឡាយ រនោះា
របូិរោ េុតាវ ាជា្ភាសាវៈមានរូបាកតថចិ បកេិបិតុំ រកនចិ សកាក  

ភរវយយុ ំគបបប ជា្ភាសាវៈគឺនរណាមួយអាចរដើមបបោកាចុោះកនុង
 បណាមួយា។ 

ការប្គ្ប អលុំ 
េល ំ ជាអពយយ្ពទរបូរដើមយា៉ាងណា ក៏គងារៅយា៉ាង 

រនាោះា ចុោះកនុងអត្ថបឋមាវភិត្តិា កនុងគមពបររូប្ិ ធិា ា្ំបដង ុកថាា
ចាំបណកនិលីត្ប ថាា ន រោ ោ េ េល ំ េល ំ ឥរចេរត 

បដិរសធនរតថា ចុោះកនុងរ្ចកតបបដិរ្ធា ។ា ចាំរពាោះា េលាំ ចុោះ
កនុងអត្ថា៣ាយា៉ាងដូរចនោះគឺា: 
 ១. បដិរសធនតថៈាររបើបដិរ្ធជារបធ្លន ាបរបថាា “រ បកុាំ 
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រឡើយ, រ បលមមរ ើយ”  របើររបើជាកិរយិាធាំ ាបរបថាា“មិនគួរ”  ដូច 
ជាា សតាថ  េល ំ ឯតតរកន ឥមសាតិ បកាក មិា បរបថាា សតាថ ា រ ប
រពោះបាបាត ា បកាក មិា រ្តចរជៀ្រចញរៅរ ើយា ចិនតរននា
រោយរពោះត្រមិោះ េលាំ ។ល។ា ឥមសស ឥតិាថាដូរចនោះា េលាំ រ ប
លមមរ ើយាឥមសសាមដាកេុឌ លសិសាដលា មាណពរ ម្ ោះមដា-
កុណឌ លិរនោះា ឯតតរកន ករមមនា រោយកមមមានរបមាណ
ប៉ាុរណណោះា ។ា េលំា កនុងរបរយាគរនោះជារបធ្លន ររបើកនុងអត្ថ
បដិរ្ធា។ាេលំ ភិកេរវ ោ ចិនតយតិថ (ធ.ប.៧  ាំព័រ១៩៩)ា
បរបថាា ភិកេរវ ាមាន លភិកាុទាំងឡាយ  េល ំ រ បកុាំរឡើយា តុរមហារ ប 
រោកទាំងឡាយា ោ ចិនតយតិថា កុាំគិត្រឡើយា ។ា េលាំ កនុងរប 
រយាគរនោះជារបធ្លនររបើាកនុងអត្ថបដិរ្ធា។ាេធិវារសតាវ  ច 

េេ រខា ភគវា រវរញ្ជ  ំ រវេមេំ េល ំឃោវាសបលរិវ- 

ធចិោត ោតិ សញ្ញញ របតាវ ា។ា បរបថា ចា ក៏ាេេ រខាា រររនាោះ
ឯងា ភគវាា រ បរពោះមានរពោះភាសាគា និមនតនំា ញុាំងរបរនិមនតា      
េធិវារសតាវ ាឲ្យរៅ្ងកត្ារ ើយារវេមេំាញុាំងរពា មណ៍ា
រវរញ្ជ  ំារ ម្ ោះរវរញ្ជ ៈា សញ្ញញ របតាវ  ាឲ្យដឹងរពមរ ើយ ា“េល ំ 
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ឃោវាសបលរិវធចិោត យ”   ឥតិា  ថាដូរចនោះា  តោា  គឺឯងា 
េលាំមិនគួរាឃោវាសបលរិវធចិោត យ រដើមបបគិត្នូវរ្ចកតប
មវលាខាវ យរោយរបរ រៅរគបារគងនូវផទោះរ ា។ 

 ២. បរយិតយតថា រលីបារ្ចកតបថាជារប ា្្មគួរជា 
និលីត្កិរយិាដូចាសកាក ានិងាេតថិាររបើលីនទាំងកិរយិាកមមវាចកៈា
ទាំងវកិតិ្កមសត ា បរបថា “្មគួរ” កនុងអត្ថរនោះថាាេល ំ រធវើនា ប
បដិរ្ធកនុងា របរយាគបដលមានា ន-្ពទ បដិរ្ធចូលមក
ផងា មិនដូចបដិរ្ធា នតថិា បដលមិនមានា ន-្ពទរ ា ដូចជាា 
នវេាិ ភិកេរវ េរងគេ ិសមោន គតំ កលុ ំេនុបគោតវ  ច ោល ំ 

ឧបគនតុំ ឧបគោតវ  ច ោល ំ ឧបនិសទី្ិតុំ (ធ.ប.៣  ាំព័រ១៣) 
បរបថា ភិកេរវា មាន លភិកាុទាំងឡាយា កលុាំ រ បរត្កូលា នវេាិ   
េរងគេ ិ សមោន គតំ បដលរបកបរពមរ ើយ រោយអងគទាំង- 
ឡាយ ៩ាភិកេោុា គឺភិកាុាេនុបគោតវ  ឧបគនតុំ ន េល ំ ចា មិន
ទនាចូលរៅជិត្រ ើយមិនគួររដើមបបចូលរៅជិត្ផងា ឧបគោតវ  

ឧបនិសទី្ិតុំ ន េល ំ ចា លុោះចូលរៅជិត្រ ើយា មិនគួររដើមបប
អងគុយជិត្ផងា។  ាេល ំា កនុងរបរយាគរនោះ ាររបើជាកិរយិាកមម- 
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វាចកៈា។ ាមម  ធីតុ  ឯតតកា  ោរវា  េល ំ(ធ.ប.៣  ាំព័រ៩៤) 
បរបថាាោរវាារ បររទាំងឡាយាឯតតកាាមាន របមាណប៉ាុរណណោះា
មម ធីតុ េល ំរហានតិាជា្ត្វគួរដលាធបមសរប ា្រយើងា។ាេលាំ
កនុងរបរយាគារនោះររបើជាវកិតិ្កមសត ា។ 

 ៣. ភូសនតថា ចុោះកនុងអត្ថថាា “របោបាមសកាបត្ង”ា របើត្ជា 
មួយនឹងា ករ-ធ្លតុ្ា ដូចជាា េលងករតាា “របោបាមសកាបត្ង 
រ ើយ”, េលងករតិាវ ា “របោបាមសកាបត្ងរ ើយ”, េលងករោតិា
“របមងរបោបាមសកាបត្ង”ា ។ា អាចរយមលោះបរបថាា “រធវើឲ្យលមម” 
ដូរចនោះ  មិនរតឹ្មរត្ូវរ ារបើបរបថា ា“រធវើនូវរបររបោបាមសកាបត្ង” 
រ ើប្មរមយជាងា។ 

ការប្គ្ប លពាភា 
លវភ ាបរបថាា“គបបបលីន” ជានិលីត្កិរយិាដូចាសកាក ាចុោះ

កនុងអត្ថបឋមាវភិត្តិាមានពបរយា៉ាងគឺា: 
១. លវភ ា ជានាមកិត្កៈា ្ររមចមកពបា លភ + េយា

្ររមចរូបបុាំលិងគាលរវភ , ឥត្ថបលិងគាលវភ , នបុាំ្កលិងគាលពភំា
ដូចជា ាររញ្ញញ   អាណា  េកាតុំ  ន លវភ ា(ធ.ប.២  ាំព័រ១២២)  
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បរបថា  អាណា ារ បអាជាញ  ាររញ្ញញ ា រប ា្រពោះរាជា ារកនចិ ាគឺអនក 
ណាមួយាន លវភ ាមិនគបបបលីនាេកាតុំារដើមបបមិនរធវើលីនរ ា។ា
លវភ ាកនុង បរនោះជានាមកិត្កៈារត្ូវ មានលិងគាវចនៈាវភិត្តិាដូច
នាមនាមជាប របធ្លនគឺាអាណាានិងាជាកមមវាចកៈា។ 
 ២. លវភ  ជានិលីត្កិរយិាា មិនអាចផ្លល ា្ជានាមនាម 
ដូចប របធ្លនរ ា។ា្ូមរជាបថាានិលីត្កិរយិាររបើជា កិរយិា 
រគបារគងរបរយាគលីនា ដូចជាាបរវេិ រជជំ ោម តាត ឥទំ្ 

ន លវភ  ឯវំ កាតុំា (ធ.ប.៣  ាំព័រ៩) បរបថាាតាតា បនលីាឥទំ្    

រជជំារ បរាជយរនោះាបរវេិ រជជំ ោម រហាតិ របមងរ ម្ ោះថាាជាប
រវណិរាជយ, ឥទ្ំ បរវេិរជជំា រ ប បរវណិរាជយរនោះាតោា គឺឯងា
ន លវភ ា មិនគបបបលីនា ឯវំ កាតុំ រដើមបបរធវើយា៉ាងរនោះរ ា ។   ា
លវភ ា កនុងរ្ចកតបរនោះជានិលីត្កិរយិាា ររពាោះគងារូបរៅ ដូច 
រដើមាមិនផ្លល ា្ាមសមនាមនាមជារបធ្លនគឺារជជំារ ា។ាតំ ករុតា 

លវភ ាបរបថា តុរមហេាិ គឺរោកទាំងឡាយាលវភ ាគបបបលីនាតំ 

រទ្យយធមមំា នូវរ យយធម៌រនាោះា ករុតា ឋានរតាា អាំពប បណា,   
លវភ  ាកនុងរ្ចកតបរនោះជានិលីត្កិរយិា ា ភាវវាចកៈា  ។  ាតវំ 
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ោតាបិតូនំ  ឯកបុតតរកា,  ន  លវភ   តោ បពវជិតុំាបរបថា តវំ 
រ បឯងា ោតាបិតូនំ ឯកបុតតរកា េស ិ ជាបុរត្តូ្ចមាន ការប ា្ 
មាមសា និងា បិមសទាំងឡាយ, តោា គឺឯងា ន លវភ  មិនគបបបា
លីនា បពវជិតុំា រដើមបបបួ្លីនរ ា ។ា កនុងរ្ចកតបរនោះា តាត 

សទុ្ិនន ឧតតមំ េរយិធនំ បពវជិតលងិគំ បហាយ េោីយ      

គិេភិាវាយ អាវតតិតាវ  លវភ  រភាោ ភុញ្ជតិុំា បរបថា តាតា
ន លីាសទុ្ិននា រ ម្ ោះ្ុ ិននា រភាោា រ បរភាសាគទាំងឡាយាតោា
គឺអនកាបហាយាលោះបងារ ើយាបពវជិតលងិគំានូវរភ ននបពវជិត្ា
ឧតតមំា ដ៏មពងាមព ា្ា ឧតតមំ គឺថាាេរយិធនំៗាជារ ពយរប ា្រពោះ 
អរយិៈា អាវតតិតាវ ា វលិមករ ើយា េោីយា រដើមបបរភ ដ៏រថាក
ទបា េោីយា គឺថាា គិេភិាវាយៗា រដើមបបភាសាពននរគ ្ថា  
លវភ ាគបបបលីនាភុញ្ជតិុំារដើមបបបររិភាសាគា។ាកនុង រ្ចកតបរនោះាប 
កមមគឺារភាោាជាប របធ្លនារត្ូវបរបជាាកមមវាចកៈា។ 

ការប្គ្ប សមាភាវនៈ 
 សោភ វនៈា បរបថាារបររលើករឡើងរពាលាលីនដលារបរ 
រលើកយកប ពបរបដលរផេងរន ឲ្យមានរ្ចកតបដូចរន បត្មួយ 
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មានពបរយា៉ាងគឺា: 
១.ា កនុងរបរយាគកត្តុវាចកៈា ប កមមរបកប ុតិ្យាវភិត្តិា

ប ្មាភ វនៈា ក៏របកប ុតិ្យាវភិត្តិបដរា ដូចជាា តមេ ំ រពូមិ 

រវេមេំ (ធ.ប.៨  ាំព័រ២៦៣) បរបថា េេ ំ រ បត្ថាគត្ រពូមិ 
បត្ងរៅ តំ បុគគល ំ នូវបុគគលរនាោះ រវេមេំា ថាជា 
រពា មណ៍ា។ បុគគល ំជាប កមម រវេមេំាជាប  ្មាភ វនៈ
ពរងបកតួ្កមមកនុងរបរយាគកត្តុវាចកៈា។ 
 ពុទ្ធំ សរេំ គច្ចេ មិា បរបថា េេ ំរ បមញុាំ គច្ចេ មិា្ូមដលាា
ពុទ្ធំា នូវរពោះពុ ធ ាសរេំា ថាជា បរលឹក  ។ា ពុទ្ធំា ជាតួ្កមមកនុង  
របរយាគកត្តុវាចកៈា របកបរោយ ុតិ្យាវភិត្តិា សរេំា ជាតួ្ 
សោភ វនៈ របកប ុតិ្យាវភិត្តិបដរា លីនរ្ចកតបថាា េវុតតកមមា
បដលបរបថា “នូវ” គឺជាតួ្កមមា។ 

២.ា កនុងរបរយាគកមមវាចកៈា ប កមមរបកបបឋមាវភិត្តិា
ររពាោះកមមវាចកៈរត្ូវ រលើកយកា ប កមមជារបធ្លនា ដូរចនោះប  
្មាភ វនក៏រត្ូវរបកបបឋមាវភិត្តិបដរា ដូចជាា េមតំ វុចេតិ   

និវវ នំ   (ធ.ប.២   ាំព័រ១១១)  បរបថា   និវវ នំា   រ បរពោះនិពាវ ន         
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ភគវតា  គឺរពោះមានរពោះភាសាគ  វុចេតិ  រ ងារមស ា្រៅ  េមតំ 

ថាជា អមត្ៈ ។ 
 បារបាបិ បសសតិ ភរទ្ំ ោវ បាបំ ន បចេតិ (ធ.ប.៥ 
 ាំព័រ២០) បរបថាាបាបំារ បលីបាន បចេតិ មិនទនាឲ្យផល ោវ 
ដរាបណា បារបាបិ ឯរ បបុគគលលីប បសសតិ បត្ងរឃើញ តំ   
បាបំ នូវលីបរនាោះ ភរទ្ំ ថាជាកមមដ៏ចររមើន តាវ ដរាបរនាោះ ។ 
តំ បាបំ រនោះជា ប កមមកនុងរបរយាគកត្តុវាចកៈ, ភរទ្ំ ជាប  
សោភ វនៈ របកប ុតិ្យាវភិត្តិមសមប កមម ។ 

ការប្គ្ប វិរសសលាភី 
 វិរសសោភី គឺប ពរងបកនាមនាមពិរ្្ា គឺប  
វរិ្្នៈបដលរធវើនា ប ពរងបកនាមនាម រោយររចើនគឺ 
របរភ គុណនាម ឬ ជានាមនាមបដលររបើដូចជាប គុណ 
រត្ូវមានលិងគ វចនៈ ដូចប នាមនាម ឬ មិនដូចរន ក៏លីន, 
មានពាកយបរបថា គឺ ដូចជា យរទ្វ េវសដិាំ រហាតិ េងកុរោ 

វា បតតំ វា តរច្ច វា (ធ.ប.២  ាំព័រ១៩២) យ ំ+ ឯវ, យ ំជា
នបុាំ្កលិងគ   របើដូរចន ោះរត្ូវបញ្ចូ លប ជា   នបុាំ្កលិងគបដរ  



194 

 

ដូរចនោះ រត្ូវបញ្ចូ លថា  យ ំ ឯវ រកុេជាតំ រ បរុកាជាត្ណាបមនពិត្
េងកុរោ វា គឺបណតូ លឬ បតតំ វា ឬថាគឺ្លឹក តរច្ច វា ឬក៏គឺ
្មបក េវសដិាំ រហាតិ ជារប ា្្លារៅរ ើយ ។ រកុេជាតំ 
ជាប នាមនាមបដលរត្ូវពរងបក េងកុរោ បតតំ តរច្ច មានលិងគ
មិនដូច រកុេជាតំ បត្រត្ូវ របកបវភិត្តិឲ្យ ដូចរន  គឺបឋមាវភិត្តិ ។ 
ឯរត ភិកេរវ រទ្វ សហាយកា អាគចេនតិ រកាលរិតា ច ឧបតិ

រសា ច (ធ.ប.១) បរបថា ភិកេរវ មាន លភិកាុទាំងឡាយ 
សហាយកា  រ ប្ មាល ញាទាំងឡាយ  រទ្វ  ពបរនាកា ឯរត ន៎ុោះ រកា 
លរិតា ច គឺររបលិត្ៈមួយ ឧបតិរសា ច គឺឧបតិ្្េៈមួយ   
អាគចនតិ កាំពុងមក ។ សហាយកា ជាប នាមនាម រកាលរិតា 
និង ឧបតិរសា ជាប នាមនាមពរងបក សហាយកា, រកាលរិតា 
និង ឧបតិរសា មានលិងគដូច សហាយកា បត្វចនៈមិនដូច
រន រ  ។ េេ ំរសា ភរនតតិ (ធ.ប.២  ាំព័រ១២) រទ្វោជា រ បរ វ
រាជ អាេ រពាលរ ើយ េេ ំរសា ភរនត ឥតិ ថាដូរចនោះ ភរនត 
បពិរត្អនកមាច ា្ដ៏ចររមើន រសា សហារោ រ ប្ មាល ញារនាោះ 
េេ ំ គឺមញុាំ ។  សហារោ    ជាប នាមនាម   េេ ំ ជាបុរ ិ្ - 
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្ពវនាមវរិ្្ោភប ។ យសស  ឯតា  ធោ េតថិ ឥតថិោ វា 

បុរសិស វា (ធ.ប.៣  ាំព័រ២១៥) បរបថា ធោ រ បរ ពយទាំងឡាយ 
ឯតា រនោះ យសស បុគគល្េ រប ា្បុគគល ណា ឥតថិោ វា គឺ
ស្ត្តបឬ បុរសិសស វា ឬថាគឺបុរ្ ។ 

ការប្គ្ប ឥតែមភូត 
ឥតថមភូត បរបថា “មានយា៉ាងរនោះ, ជាយា៉ាងរនោះ” លីន

ដលារ្ចកតបបដល ា្ំបដង របរមាន របរជា ជាអាកបបកិរយិា 
យា៉ាងរនាោះ យា៉ាងរនោះ រប ា្នាមនាម កនុងភាសាបាលីលប រ្ចកតប 
បដលជា ឥត្ថមភូត្របកបរោយត្តិ្យាវភិត្តិមាន លកាណៈ បរប 
ពបររបរបរគឺ : 
 ១. បរបរររបយនាមនាម បរបថា “មាន...” ដូចជា         
តំេេរញ្ញវ ោជា ឧកាក េ ិធារយិោរនេ ិតតថ គោតវ  ោរទ្ំ 
វនទិតាវ  ឯកមនតំ និសរិោន  អាេ (ធ.ប.១  ាំព័រ៦០) បរបថា   ា
តំ េេំ ឯវ កនុងមណៈ រនាោះឯង ោជា រ បរពោះរាជា ឧកាក េ ិ
មានគបារភលើងទាំងឡាយ បុររិសេ ិ ធារយិោរនេ ិ គឺរាជ
បុរ្ទាំងឡាយកាំពុងរ រ ងា ុក  គោតវ  រ្តចរៅរ ើយ តតថ  



196 

 

ឋារន  កនុង បរនាោះ  វនទិតាវ  ថាវ យបងគាំរ ើយ  ោរទ្ំ នូវមសប្
រពោះនាមនារ  និសរោន  គងារៅរ ើយ ឯកមនតំ កនុង បដ៏្ម
គួរ អាេ រមស ា្រ ើយ ។ 
 ២. បរបរររបយកិរយិា បរបថា “រោយទាំង...” ដូចជា 
េេ រសា ឥសសរោ យថារធារតន បរតតោគចេនតំ បរចេកពុទ្ធ ំ

ទ្ិសាវ  វ វនទិតាវ  េបិ ភរនត កិញ្េ  ិលទ្ធនតិ បុចេិ (ធ.ប.២ ាំព័រ៦៦) 
បរបថាា  េេ រររនាោះ ឥសសរោ ជរោ រ បជនជាអនកធាំ រសា 
រនាោះ យថារធារតន  បរតតន  អាគចេនតំ  បរចេកពុទ្ធំ  ទ្ិសាវ   វ  
រឃើញរ ើយនូវរពោះបរចចកពុ ធ កាំពុងនិមនតមករោយ ទាំងលីរត្ 
គឺមលួនោងរ ើយ យា៉ាងណាបមនពិត្ វនទិតាវ  ថាវ យបងគាំរ ើយ 
បុចេិ ្ួររ ើយ េបិ ភរនត ។ល។ លទ្ធំ ឥតិ ថាដូរចនោះ ភរនត 
បពិរត្រោក មាច ា្ដ៏ចររមើន កិញ្េ  ិរភាជនំ រ បរភាសាជនណាមួយ 
រតន គឺរោកមាច ា្ លទ្ធំ លីនរ ើយ េបិ មលោះបដរឬ ? សា     

ឋរនេ ិេីរ ំមុញ្េរនតេ ិឧដាេតិាវ  េលលចីវោ គោតវ  រេរ ំគេហិ  
(ធ.ប.៦  ាំព័រ២១) បរបថា សា ភិកេនុ ី រ បភិកាុនបរនាោះ ឧដាេតិាវ  

រររបករឡើងរ ើយ ាេរនេ ិារោយទាំងរោោះទាំងឡាយ ាេីរ ំ 
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មុញ្េរនតេ ិ   កាំពុង ូររចញនូវ ឹករោោះស្្ ា្    េលលចីវោ

េុតាវ  ជាអនកមានចបវរ  ឹក គោតវ  រៅរ ើយ គេហិ  ចបា 
រ ើយ រេរ ំនូវរពោះរថរៈ ។ 

ការប្គ្ប បររវ 
 បរគវ មកពប បា + ឯវ, ចុោះ គ-អាគម, រ្េៈ អា 
រប ា្ បា, េ ជានិលីត្រលីបារបល បរបថា “មុនបមនពិត្, មុន
រនាោះឯង” ។  

 បរបមសម្ពទ   រត្ូវរឡើងតួ្របធ្លន  និង   កិរយិាអារបរ  
រប ា្របរយាគមុមមកផង ដូចជា សាមរេរ ំេ ិតសម ឹការល 

សរិនរោុ េវតថររោត បិ ោររតុំ សមរតាថ  ោម នតថិ រនោះជា
របរយាគមុម បរគវ េសោិ រនោះជារបរយាគរររបយ បរបថាា
េ ិ ក៏ បុគគរោ រ បបុគគល សរិនរោុ េវតថររោត បិ ្ូមបបរបល 
្ងកត្ារោយភនាំ្ិរនរុ សាមរេរ ំ តសម ឹ ការល ោររតុំ       

សមរតាថ  ោម ជាអនករ ម្ ោះថាអាចរដើមបប ញុាំងបាមរណរ
ឲ្យបាល បា កនុងរបលរនាោះ នតថិ មិនមាន បរគវ នឹងលីចារពាល
រៅថវបា បុគគរោ  រ បបុគគល ាសាមរេរ ំ  តសម ឹ  ការល   េសោិ   



198 

 

ោររតុំ  សមរតាថ   ោម  ភវិសសតិ  និងជាអនក  រ ម្ ោះថាអាច
រដើមបបញុាំងបាមរណរឲ្យបាល បា រោយោវកនុងរបលរនាោះលីន ។ 
ចតូស ុ បន ទ្ីរបស ុ ចកកវតតិសរិ ឹ ធតុំ សមតាថ  ោតាបិតរោ 

ោម បុតាត នំ នតថិ និងជារបរយាគមុម បរគវ ទ្ិពវសមបតតឹ វា 

បឋមជាោទ្ិសមបតតឹ វា (ធ.ប.២  ាំព័រ២៦៣) បរបថាាបន ក៏ 
ោតាបិតរោ ោម រ ម្ ោះថាមាមស និង បិមសទាំងឡាយ       
ចតូស ុទ្ីរបស ុចកកវតតិសរិ ឹធតុំ សមតាថ  ជាអនកអាចរដើមបបឲ្យ
នូវ្ិរ បគឺភាសាវជារ្តចចរកពត្តិកនុង  វបបទាំងឡាយ  ៤  នតថិ  មិន 
មាន បុតាត នំ ដលាកូនទាំងឡាយ បរគវ នឹងលីចារពាលថវប 
ោតាបិតរោ  រ បមាមស  និង  បិមសទាំងឡាយ  ទ្ិពវសមបតតឹ   វា 
បឋមជាោទ្ិសមបតតឹ វា ធតុំ សមតាថ  ជាអនកអាចរដើមបប ឲ្យ
នូវ ិពវ្មបត្តិឬ ឬថានូវ្មបត្តិ នន្ន មានបឋមជានជា
រដើម នតថិ បត្ងមិនមាន ។ 

ឥតិ សពទ 
ឥតិ ្ពទមានរ ម្ ោះា ៨ាយា៉ាងមសមលកាណៈ បដលចុោះ 

កនុងអត្ថរនាោះៗ ដូរចនោះ : 
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 ក. របៀមរ្ចកតបបដលជាពាកយ ុករពញ ប មានរ្ចកតប 
ជាបាជាមួយនឹងកិរយិាធាំ ឬ កិរយិាតូ្ច បរបថា “ដូរចនោះ” រៅថា 
អាការៈ ។ 

 ឥធ វសស ំ វសសិាមិ, ឥធ រេមនតគរមហស,ុ ឥតិ 

វរោ វិចិរនតតិ, េនតោយ ំ ន ពុជេតិ បរបថាា វរោ រ បជន
ពាល វិចិរនតតិ របមងគិត្មុ្ ឥធ ។ល។ រេមនតគិរមហស ុ

ឥតិ ថាដូរចនោះ ន ពុជេតិ បត្ងមិនដឹង េនតោយ ំ នូវរ្ចកតប
អនតរាយ ។  

 ម. មានរ្ចកតបជាបាជាមួយនឹងប នាម រមួរ្ចកតប ុក 
ខាងកនុង បរបថា “គឺ” ឬ “ដូរចនោះ” រៅថា សរបូៈ  ខាងអារបរៈគឺ 
ចូលនឹងកិរយិាតូ្ច និង កិរយិាធាំ, បត្ដលា ្រូបៈ គឺបរបថា “គឺ” 
ឬ  “ដូរចនោះ” បដរ ប៉ាុបនតចូលជាមួយ នឹងប នាម ។ 

មរោ បុពវងគោធោម  មរោរសដ្ឋា  មរោមោ មនសា 
រច បទ្ុរដាន ភាសតិ វា ករោតិ វា តរតានំ ទ្ុកេមរនវតិ      

ចកកំវ វេរតា បទ្នតិ េយ ំ ធមមរទ្សោ កតថ ភាសតិា បរប
ថាាធមមរទ្សោ រ បរពោះធម៌រ ្នា េយ ំរនោះ ាមរោ  បុពវងគោ 
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។ល។ វេរតា  បទ្ំ  ឥតិ ថាដូរចនោះ ភគវតា គឺរពោះមានរពោះ
ភាសាគ ភាសតិា រ ងា្បមតងរ ើយ កតថ ឋារន កនុង បណា ។ 

 គ. បងកបារ្ចកតប ុកមិនទនាអ ា្ រៅមានត្រៅរ ៀត្ 
បរបថា “មានប ថា ដូរចនោះជារដើម, មានដូរចនោះជារដើម” រៅថា 
អាទ្យតថៈ ។  

េរកាក ចេិ មំ េវធិ មនតិ ឥមំ ធមមរទ្សនំ សតាថ         
រជតវរន វិេររោត  តិសសរតថរ ំអារពភ ករេស ិបរបថាាសតាថ  រ ប
រពោះជារគូ វិេររោត  របលគងារៅ រជតវរន កនុងវត្តរជត្ពន 
អារពភ រ ងារលីរពធ តិសសរតថរ ំនូវរពោះរថរៈរ ម្ ោះតិ្្េ ករេស ិ
រ ងា្បមតងរ ើយ ធមមរទ្សនំ នូវធមមរ ្នា ឥមំ រនោះ      
េរកាក ចេិ មំ ឥតិ មានប ថាដូរចនោះជារដើម ។ 

 ឃ. របើររៀង ុកលមម ឲ្យថាជាបបបរធៀប រៅថា 
និទ្សសនៈ ។ ឥតិ ្ពទរនោះ ររចើនបត្ររៀង  ុកខាងរដើម្ពទ 
ដន បត្មួយប ប៉ាុរណាណ ោះ រវោបរប រត្ូវបញ្ចូ លរគបា ប ទាំង 
អ ា្ រ ើយ្មពនធ ឥត្មានចូលជាមួយនឹងប ណារឡើយ 
ដូចជា ឥតិ បិ រសា ភគវា េរេ ំ សោម សមពុរធធ  បរបថាា 
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ភគវា រ បរពោះមានរពោះភាសាគ រសា អងគរនាោះ េរេ ំ រហាតិ រពោះ
អងគជារពោះអរ នត ឥតិបិ ររពាោះរ តុ្ដូរចនោះបមន, ភគវា រ បរពោះ
មានរពោះភាសាគ រសា អងគរនាោះ សោម សមពុរធធ  រហាតិ រពោះអងគរ ងា 
រមស ា្ដឹងឯងរោយរបនព ឥតិបិ ររពាោះរ តុ្ដូរចនោះបមន ។ 
 ង. របើ ឥតិ-្ពទបដលចុោះកនុងរបូវគិគ ៈ រៅថា រេតវតថៈ 
បរបថា “ររពាោះរ តុ្ដូរចន ោះ, ឬ រ តុ្ដូរចន ោះ” ។ សេ ភរោិយ 

រោ វតតតីតិ សភររិោ (បុររិសា) បរបថាា រ បបុរ្ឯណា
របរពឹត្តរៅមួយអរនលើរោយភរយិា ររពាោះរ តុ្ដូរចន ោះ បុរ្
រនាោះរ ម្ ោះ សភររិោ បុរ្អនករបរពឹត្តរៅ មួយអរនលើរោយ
ភរយិា សេ សងគមម វា ភាសនតិ ឯតាថ តិ សភា (សាោ) បរប
ថាាជោ រ បជនទាំងឡាយ ភាសនតិ បត្ងរពាល សេ  វា រពម 
រន ឬ សងគមម វា ឬថារពមររពៀងរន  ឯតថ សាោយ ំ កនុង
បាោន៎ុោះ ឥតិ ររពាោះរ តុ្ដូរចន ោះ សា សាោ រ បបាោរនាោះ 
សភា រ ម្ ោះថាជា បរពាលរពមររពៀងរន  ។ 

ច. របើជារបរបរបដល បរបថា “រោយរបរបរដូរចនោះ” រនោះ
រៅថាាា បការៈ,ាា ឥតិ   ្ពទរនោះ ាររចើនបត្ររៀងរៅខាងរដើម  
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របរយាគ   រ ើយរវោបរប   រត្ូវបរបរររបយរគបាំផុត្   ដូចជា 
ឥតិ យនតំ វុតតំ ឥទ្រមតំ បដិចេ វុតតំ បរបថា យ ំវចនំ រ បពាកយ
ណា មោ គឺ ត្ថាគត្ វុតតំ រពាលរ ើយ ឥតិ រោយរបរបរ 
ដូរចនោះ ឯតំ វចនំ រ បពាកយរនាោះ មោ គឺត្ថាគត្ បដិចេ 
អាស្្័យរ ើយ ឥទ្ំ ចតុសសតិបដ្ឋា នមគគំ នូវផលូវគឺ           
្តិ្បបោា ន ៤ រនោះ វុតតំ រពាលរ ើយ ។ 

 ឆ. របើចុោះកនុង បបាំផុត្រ្ចកតបឬ កនុង បបាំផុត្នននិទន 
បរបថា “ដូរចនោះឯង” រៅថា សោបនន ឬ បរសិោបនន ដូចជា 
សមបតតបរសិាយបិ រទ្សោ សាតថិកា សផោ េរហាសតីិ ។ 
បរបថាាបិ មិនបត្ប៉ាុរណាណ ោះរ  រទ្សោ រ បរ ្នា សាតថិកា ជា
ធមមជាតិ្របរពឹត្តរៅមួយអរនលើរោយវាចមានរបរយាជន៍ 
សផោ ជាធមមជាតិ្របរពឹត្តរៅមួយអរនលើរោយផល េរហាស ិ 
លីនមានរ ើយ សមបតតបរសិាយ ដលាបរ ិ្ ័ អនករបជុាំរន  
រ ើយ ឥតិ ដូរចនោះឯង ។ 

 ជ. របើរលីបារ ម្ ោះ គឺររបើជាំនួ្នាម្ពទ បរបថា 
“រ ម្ ោះថា” រៅថា សញ្ញញ រជាតកៈ ដូចជា សនិធវាតិ សនិធវ- 

ររដា ជាតា េសា បរបថា េសា រ បរ្ោះទាំងឡាយ ជាតា រកើត្ 
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រ ើយ  សនិធវររដា  កនុងបដនរ ម្ ោះ្ិនធវៈ សនិធវាឥតិ រ ម្ ោះ 
ថា្ិនធព ។ តតថ មរោតិ កាោវចរកសុោទ្ិរភទ្ំ សពវមប ិ

ចតុភូមិកចិតតំ បរបថាា ចតុភូមិកចិតតំ រ បចិត្តបដលរបរពឹត្តរៅ 
កនុងភូមិ ៤ សពវមប ិ្ូមបបទាំងអ ា្ កាោវចរកសុោទ្ិរភទ្ំ 

រផេងរោយចិត្តមានកុ្លរបមាវចរចិត្តជារដើម មរោ ឥតិ 
រ ម្ ោះថាចិត្ត តតថ ោថាយ ំកនុងរថារនាោះ ។ 

រោលប្គ្បអដ្ឋកថា 
 អដាកថាននគមពបរធមមប  មានវធិបបរបររចើនយា៉ាង កនុង ប 

រនោះ នឹងចត្ាវធិបបរប អដាកថារនាោះៗ  ុក ជាពួកៗ រដើមបបជា 
ររគឿងកាំណត្ា រប ា្្ិរបា របមជានាដាំបូង ដូចត្រៅរនោះ : 

ពួកទី ១ 
 បបប្រមាបារបកបបរបជាមួយនឹង   ឥតិ-្ពទ    បដល 
មសាំងរៅកនុង បបាំផុត្នន ប បក និង ប មសាំង ។ 

េរតាថ  រ បអត្ថ ឥតិ ... បទ្សស ឬ បធនំ ... ឥតិ ... 

ឧទ រណ៍ : តតថ េបបោទ្ររតាតិ េបបោរទ្ ។រប។ 
វីតិោរមរោត តិ េរតាថ ,  េរតាថ  រេីតថ  បោរទ្  ។រប។  វីតិោ- 
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រមរោត  ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ តតថបរទ្ស ុជាំនុាំប ទាំងឡាយរនាោះ
បទ្សស ននប  េបបោទ្ររតា ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ ។ 

េរតាថ  រ បរ្ចកតប ឥតិ ... បទ្សស ឬ បធនំ ឥតិ ... 
ឧទ រណ៍ : បពវតរដ្ឋា  វ ភុមមរដាតិ ... បពវតមុទ្ធ-    

និដាិរតា ។រប។ េកិរចេ ន េរវកេតីតិ, េរតាថ  រ បរ្ចកតប          
បពវតមុទ្ធនិដាិរតា ។ល។ េរវកេតិ ឥតិ ថាដូរចនោះ បពវតរដ្ឋា  
មួយប  ភុមមរដា ផងរ ម្ ោះថា បទ្ទ្វយសស ននរបជុាំពបរននប 
ក៏លីន (ធ.ប.២  ាំព័រ១៥៧) ។ 

េរតាថ  រ្ចកតប ឥតិ ... ោថាចវនសស បេឌិ រតន    

រវទ្ិតរវវ  ។ តសសរតាថ  ោនិ កោម និ ។ល។ បច្ចេ មុេករេំ 
វិយ េតិទ្ុកករនតិ ។ េរតាថ  រ បរ្ចកតប ោនិ កោម និ ។ល។     

េតិទ្ុកករ ំ ឥតិ ថាដូរចនោះ តសស ោថាវចនសស ននពាកយជា 
រថារនាោះ បេឌិ រតន គឺបណឌិ ត្ រវទ្ិតរវវ  គបបបរជាប       
(ធ.ប.៦  ាំព័រ ៣២) ។ 
 េរតាថ  (អមសថ ធិបាយ) ឥតិ ... កនុង ... ឥតិ ... 
 ឧទ រណ៍ : បររ  ច្ចតិ  បុរពវ  មោ  ។រប។ រមធោ  
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សមមនតីតិ   េយរមតថ   េរតាថ , ។   េរតាថ    រ បអមសថ ធិបាយ បុរពវ       

មោ ។ល។ រមធោ សមមនតិ ឥតិ ថាដូរចនោះ ឯតថោថាយ ំកនុង
រថា រនាោះ បររ ច ឥតិ ថាដូរចនោះជារដើម េយ ំរនោះ បេឌិ រតន 
គឺបណឌិ ត្ រវទ្ិតរវវ  គបបបរជាប (ធ.ប.១  ាំព័រ៩៤) ។ 
 េរតាថ  អធិបាយ ឥតិ... ។ ឧទ រណ៍ : បសាទ្ំ      
រោរបតិរយវាតិ េរតាថ  ។ េរតាថ  រ បអធិបាយ បសាទ្ំ រោរបតិ 

ឯវ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ (ធ.ប.៨  ាំព័រ១០៥) ។ 

 បទ្ំ (ប ) ឥតិ ... បេឌិ រតន ... រវទ្ិតពវំ ; ... មោ    

វុចេរត ឧទ រណ៍ :ធោម តិ ។រប។ បរប:ាបទ្ំ រ បប  ធោម  ឥតិ 
ថា ... ដូរចនោះ បេឌិ រតន គឺបណឌិ ត្ រវទ្ិតពវំ គបបបដឹង, មោ 
គឺមញុាំ វុចេរត នឹងរពាល (ធ.ប.១  ាំព័រ៣១) ។ 

ពួកទី ២ 
 បបប្រមាបារបកបបរបនឹង្ពទា   បដលចុោះ្ត្តមបវភិត្តិ  
រ ើយមសាំងរៅបត្មួយប  ឬក៏មសាំងរៅរររបយននប មសាំងា
រត្ងា បបាំផុត្ននប បក មិនមាន ឥតិ-្ពទ ដូចន័យា កនុងពួក ប
មួយរ  ។ 
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 ១. េរតាថ  (រ្ចកតប) កនុង ... បេឌិ រតន ... រវទ្ិតរវវ  ...  
ឧទ រណ៍ :ា ទ្ុតិយោថាយបិ បរបថាា េរតាថ  រ បរ្ចកតប     
ទ្ុតិយោថាយបិ ្ូមបបកនុងរថា បពបរ បេឌិ រតន គឺបណឌិ ត្        
រវទ្ិតរវវ  គបបបរជាប ។ ន័យរនោះនឹងររបើ វិនិចេរោ ជាំនួ្ 
េរតាថ  ឬររបើ មោ វុចេរត វញិ, វុចេរត ជាំនួ្ បេឌិ រតន 
រវទ្ិតរវវ  ក៏លីន វធិបបរបដូចរន  (ធ.ប.៥  ាំព័រ២១) ។ 

 ២. វិនិចេរោ វនិិចឆ័យកនុង ... ឥតិ ... បេឌិ រតន ... 
រវទ្ិតរវវ  ... ឧទ រណ៍:ាវនំ វនដ្ឋា តិ ឯតថ មេោត  រកុាេ  
ោមវិនិចេរោ រ បវនិិចឆ័យ ឯតថ (បទ្ទ្វរយ) កនុងពួកពបរននប ា
ន៎ុោះ វនំ វនដ្ឋា  ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ បេឌិ រតន គឺ ... រវទ្ិតរវវ  
គបបបរជាប (ធ.ប.៧  ាំព័រ១១៥) ។ 

 ៣. វិគគរហា (វគិគ ៈ) កនុង ... ឥតិ ... បេឌិ រតន ... 
រវទ្ិតរវវ  ...  ឧទ រណ៍ :ា ធីរោ  ច  សេុសវំារសាតិ  ឯតថ   

សរុខា សវំារសា ឯរតោតិ សេុសវំារសា ។ វិគគរហា រ ប    
វគិគ ៈ ឯតថ (បទ្ទ្វរយ) កនុងរបជុាំពបរននប រនាោះ ធីរោ ច សេុ

សវំារសា  ឥតិ  ថា ... ដូរចនោះ  បេឌិ រតន  គឺ ... រវទ្ិតរវវ  ... 
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(ធ.ប.៦  ាំព័រ២០០) ។ 

ពួកទី ៣ 
 បបបបរប ឥតិ-្ពទ ជា្ញ្ញដ រជាត្កៈភាសាជ បានឹងប មសាំងា
“រ ម្ ោះថា” ឧទ រណ៍ :ា េចេនតទ្ុសសលីយនតិ ឯកនតទ្ុសសលី- 

ភារវា បរបថា ឯកនតទ្ុសសលីភារវា រ បភាសាវននបុគគលអនកា អត្ា 
ប្លរោយចាំបណកមួយ េចេនតទ្ុសសលីយ ំ ឥតិ រ ម្ ោះថាភាសាព 

ននបុគគលអនករ ុ្ត ប្លរោយចាំបណកមួយ (ធ.ប.៦  ាំព័រ
២៩) ។ 

ពួកទី ៤ 
 បបប្រមាបារបកបបរបនឹងប នាម, គុណ, កិរយិា, 
កិរយិានាម, កិរយិាគុណ បដលរោកររៀងត្រន  ទាំងរ្ចកតប  
របាត្ក៏របដាំរប្ងរន  គឺជារវវចនៈនឹងរន  ។ 
 ១. បរបមុនប បក “គឺថា” ឧទ រណ៍ : បាបំ ទ្ុរមមធំ ... 
និបញ្ញ  ំ បុគគល ំ ចតូស ុ េបារយស ុ  េភិមតថតិ  ...  វិទ្ធំរសតិ 
បរបថា បាបំ រ បលីប េភិមតថតិ បត្ងញាំញប េភិមតថតិ គឺថា 
វិទ្ធំរសតិៗ របមងកមាច ត្ាបងា បុគគល ំនូវបុគគល ទ្ុរមមធំ អនកឥត្
រលីជាញ    ទ្ុរមមធំ   គឺថា   និបញ្ញ ំៗ  អនកមានរលីជាញ មិនមាន 
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(ធ.ប.៦  ាំព័រ២៨) ។ 
 ២. បរបរររបយប បក “រ ម្ ោះថា, ឲ្យរ ម្ ោះថា” 
ឧទ រណ៍ :ា យនតំ បុរសិតាថ រមន បុរសិវីររិយន បុរសិ-      

បរកករមន បតតពវំ ន តំ េបាបុេិតាវ  វីរយិសស សណាា នំ      
ភវិសសតីតិ ឯវររូបន វីររិយន េនតោ េរោសកកិតាវ  និចេំ     
បវរតតន ទ្រឡហន បរកករមន សមោន គតា បរបថា ជោ រ បជន 
ទាំងឡាយ សមោន គតា របកបរពមរ ើយ វីររិយន រោយ 
រ្ចកតបពាយាម ឯវររូបន មាន្ភាសាពយា៉ាងរនោះ យនតំ 

។ល។ សណាា នំ ភវិសសតិ ឥតិ ថា... ដូរចនោះ បរកករមន រ ម្ ោះ
ថារោយរ្ចកតបរបឹងបរបង ទ្រឡហន ដ៏មឺុងមា៉ាត្ាាបវរតតន បដលា
របរពឹត្តរៅរ ើយ និចេំ ជានិចច េរោសកកិតាវ  ររពាោះមិនបនធូរ 
េនតោ កនុងពាកាកណាត ល ។ រលមកនុង យនតំ បុរសិតាថ រមន បុរសិ- 

វីររិយន បុរសិបរកករមន បតតពវំ ន តំ េបាបុេិតាវ  វីរយិសស   
សោធ នំ រ បកិរយិាមិនទនាដលា តំ នូវ ... រ បកិចចណា បដលបុគគល
គបបបដលា រោយកមាល ាំងចិត្តរប ា្បុរ្ារោយរ្ចកតបពាយាមា
រប ា្បុរ្ា រោយរ្ចកតបរបឹងបរបងរប ា្បុរ្ា កិចចរនាោះរ  
នឹងមិនបញ្ឈបានូវរ្ចកតបពាយាម       ភវិសសតិ      នឹងមាន 
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(ធ.ប. ២  ាំព័រ១១៤) ។ 
វិធីសរងេតរោលប្គ្បអដ្ឋកថា 

 ្ិរបា របមចូរ្រងកត្ររលបរបអដាកថា បដលរពាល 
មករ ើយរនាោះាដូចត្រៅរនោះា: 

រោលប្គ្បទី ១ 
 ១. អដាកថាណាបដលរពោះអដាកថាចរយរលើកយកប  
កនុងរថាមកមសាំងរតឹ្មបត្មួយប កតប ពបរប កតប ររចើនប កតប 
មសាំងជាលី កតប បត្រ្ចកតបបដលបករចញរៅមិនពិបាត ររ  
រោកឲ្យបកលមម ្មគួរដលាប  ឬ លី ននរថាប៉ាុរណាណ ោះ ។ 
េរតាថ  បដលយករៅររបើកនុងអដាកថារនាោះ គបបបបរបថា “អត្ថ” 
របលនឹងបរបប មសាំង របើប មសាំងរនាោះមួយប ររបើ បទ្សស, 
ពបរប ររបើ បទ្ទ្វយសស, មសាំងពបបបប រឡើងរៅបដលមិនទនា
រពញជាលី រថា ររបើ បធនំ, របើរពញមួយលី រថា ររបើ 
ោថាបាទ្សស, របើពបរលី  ររបើ ោថាបាទ្ទ្វយសស ។ 
 ២.  អដាកថាណាមានរបរយាគបុចឆ រៅខាងមុម  រប ា្  
ប មសាំង ប មសាំងរនាោះឯងា ក៏ជារបរយាគវ ិ្ េជជនា រប ា្ 
របរយាគបុចឆ  រ ើយរៅមានបករចញរៅរ ៀត្ រដើមបបពរងបក 
រ្ចកតបរប ា្វ ិ្ េជជនារនាោះ ឲ្យចា ា្ោ ា្ ។ េរតាថ  បដល 
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យករៅររបើ កនុងអដាកថារនាោះ គបបបបរប “រ្ចកតប” ឧទ រណ៍ 
យថា កឹ ។ ចកកំវ វេរតា បទ្នតិ ... ធុររ យតុតសស ធុរ ំ        

វេរតា ពលពិទ្ទសស បទ្ំ ចកកំ វិយ បរបថា បុច្ចេ  រ បបុចឆ  
យថា កឹ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ, ទ្ុកេំ រ ប ុកា េរនវតិ របមងរៅមសម 
តំ បុគគល ំ នូវបុគគលរនាោះ យថា កឹ ដូចជាអវប ? វិសសជជោ រ ប
វ ិ្ េជជនា ចកកំវ វេរតា បទ្ំ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ, ចកក ំ         

វេរតា បទ្ំ េនុគចេនតំ ឥវ ដូចជារ បចរករបលវលិរៅមសម
នូវបាន មរជើងននររ ពលពិទ្ធ របលនាាំរៅនូវនឹម ។ ត្ពបរនោះ
រៅ បាំបបករ្ចកតបវ ិ្ េជជនា េរតាថ  រ បរ្ចកតប ធុររ យតុតសស 

។ល។ ចកកំ វិយ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ ... ោថាបាទ្សស ននលី 
ននរថា ចកកំវ វេរតា បទ្ំ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ, ធុររ យតុតសស 

។ល។ េនុគចេនតំ ចកកំ វិយ ដូចជារ បចរករបលវលិរៅមសមនូវ
បាន មរជើងននររ ពលពិទ្ធ បដលរគ ឹមរ ើយកនុងនឹម របល
នាាំរៅនូវនឹម ។ 
 បាំបបករ្ចកតបរប ា្របរយាគវ ិ្ េជជនា បដលជាប មសាំង 
ប មសាំងរនាោះរត្ូវចូលពបររលើក, រលើកដាំបូងចូលនឹង របរយាគ
វ ិ្ េជជនា  រលើក បពបរចូលនឹងប  ាេរតាថ   បដលបាំបបករ្ចកតប 
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ននវ ិ្ េជជនា (ធ.ប.១  ាំព័រ៣៤) ។ 
 ៣. អដាកថាណារោកមិនមានបាំណងនឹងបក្ពទ ឬ 
បករ្ចកតបននររឿងដន រ រោករលីថាន នឹងបករៅមសម រ្ចកតប 
រប ា្រថាបដលមានប៉ាុរណាណ ោះ របើ ុកជា និយាយដលាពាកយ 
ដន មលោះ ក៏ជាពាកយបដលជាបាទកា ងរន នឹងរ្ចកតប រប ា្ 
រថា របើមិននាាំមកនិយាយផងរ  រ្ចកតបក៏មិនភលឺចា ា្ ។ 
អដាកថារនាោះ រោកររៀង តសសរតាថ   ុកកនុងខាងរដើម រដើមបប 
ជាររគឿង្រងកត្ននរថា ្ងាក ត្ារនោះ ។ េរតាថ  បដលជាបានឹង 
តសស រនាោះគបបបបរបថា “រ្ចកតប” ដូច បពបរបដរ រផេងរន បត្ ប
រនោះ បរបជាកមមវាចកៈ គឺរត្ូវបញ្ចូ ល បេឌិ រតន ... រវទ្ិតរវវ  
... ឬ មោ វុចេរត ក៏លីន ។ ចូររមើល ឧទ រណ៍កនុងម ប ៣
ននររលបរបពួក ប ១ រនាោះចុោះ ។ 
 ៤. អដាកថាណារោករលើកយកប ននរថាមកមសាំង 
មួយប ៗ ឬ ររចើនប   ឬក៏មសាំងជាលី រថា រ ើយបករចញ 
រៅររៀងរ ូត្ចបារថាមួយៗ របលចបារថា មួយរ ើយ ក៏
រផតើមអធិបាយរ្ចកតបរប ា្រថារនាោះ បថមមួយរលើករ ៀត្ 
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រដើមបបរធវើរ្ចកតបឲ្យរលីកដចា ា្រឡើងជាងរដើម ។ េរតាថ  បដល 
យករៅររបើកនុងអដាកថារនាោះ គបបបបរបថា “អមសថ ធិបាយ” ។ 
បត្វធិបបរបប មសាំងា មិនលីនររបើប លី  ឬ រថា្ពទ របកប 
ឆដាបវភិត្តិដូចន័យ ប ១, ២, ៣ រ  រត្ូវរបកប្ត្តមបវភិត្តិវញិ ។ 
ចូររមើល ឧទ រណ៍កនុងម ប៤ននររល បរបពួក ប ១ ។ មួយ
រ ៀត្ រត្ូវបញ្ចូ ល បេឌិ រតន រវទ្ិតរវវ  ឬ មោ វុចេរត ដូច
រពាលរ ើយកនុងម ប ៣ ។ 
 ៥. អដាកថាណាា រោកមសាំងប បកមកររចើនរ ើយ 
ប៉ាុបនតមានប មលោះ ឬ រ្ចកតបកនុង្ងាក ត្ាមលោះា បដលបកមកា 
រ ើយរនាោះ រៅមវោះខាត្ ឬ រ្ចកតបរៅកាំលីាំងរជាលររៅ 
រោកក៏បរបអធិបាយចាំរពាោះប  ឬ រ្ចកតបនន្ងាក ត្ារនាោះ 
បថមរ ៀត្ ។ េរតាថ  បដល យករៅររបើកនុងអដាកថារនាោះ គបបប 
បរបថា “អធិបាយ” ។ ន័យរនោះមិនមានប  មសាំងរឡើយ ។ 
ឯប  ឬ រ្ចកតបបដលអធិបាយរនាោះ របប លរន នឹងប  ឬ 
្ងាក ត្ាបដលនម រ តុ្រនាោះ្ិរបា របមគួរ្រងកត្ឲ្យធងនាគាំនិត្ 
រ ើបដឹង  ជាអធិបាយ ឬ  នម ។ ឧទ រណ៍ :  សាររោភ    រត  
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ន វិជជតីតិ ... ឯវំ សរនត បន រត តវំ ទ្ុសសរីោតិ តុរមហ 
ទ្ុសសោីតិ ឯវោទ្ិរកា ឧតតរកិរេវាច្ចលកេរណា         

សាររោភ បិ ន វិជជតិ, ន ភវិសសតិ រយ វាតិ បរបថា េរតាថ  រ ប
អត្ថ ឯវំ សរនត ។ល។ ន វិជជតិ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ ោថាបាទ្-

សស នន ... សាររោភ  រត ន វិជជតិ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ, បន ក៏ 
ឯវំ ការរេ នារបលរ តុ្យា៉ាងរនោះ សរនត របលមាន      
សាររោភ បិ ្ូមបបរ បវា ៈរបរពឹត្តរៅមួយអរនលើ រោយរបររបណាាំង 
របបជងា ឧតតរកិរេវាច្ចលកេរណា មានវាចជាររគឿងរធវើឲ្យ
នរកបលងជាលកាណៈ តវំ ។ល។ ឯវោទ្ិរកា មានយា៉ាងរនោះ
ជារដើមថា រ បភិកាុទាំងឡាយលីនរពាលរ ើយថា រ បអនករ ុ្ត 

ប្ល ចាំបណកអនករពាលថាារ បអនកទាំងឡាយ ក៏រ ុ្ត ប្ល ន 

វិជជតិ នឹងមិនមាន រត ដលាអនក, េរតាថ  រ បអធិបាយ ន         

ភវិសសតិរយវ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ, រត ន ភវិសសតិ ឯវ នឹង
មិនមានដលាអនករឡើយ (ធ.ប.៥  ាំព័រ៨៣) ។ 

៦. ប  ឬ រ្ចកតបកនុង្ងាក ត្ាននអដាកថាបដលរោក 
ពណ៌នាររចើនៗ រៅមិនមានរជើងាអត្ថ បត្រ្ចកតបបដលពណ៌នា 
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រនាោះ កនុង បបាំផុត្ក៏្រុបចុោះកនុងប រនាោះឯង, របលរបើយា៉ាង
រនោះ ប មសាំងរត្ូវររបើ បទ្ំ បេឌិ រតន រវទ្ិតពវំ ឬ មោ        

វុចេរត ឧទ រណ៍ : និគគយហវាទ្ិនតិ ឯករច្ចេ  េ ិ។រប។ េយ ំ

និគគយហវាទ្ី ោម រសយយថាបិ សោម សមពុរធធ  បរបថា បទ្ំ រ ប... 
និគគយហវាទ្ឹ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ បេឌិ រតន គឺ... រវទ្ិតពវំ គបបប
... េ ិ ក៏ ឯករច្ចេ  អាចររិោ រ បអាចរយមលោះ ។ល។ េយ ំ        
អាចររិោ រ បអាចរយរនោះ និគគយហវាទ្ី ោម រ ម្ ោះថាអនកមាន 
កិរយិារពាល្ងកត្ា្ងកិនជារបរកត្ប រសយយថាបិ សោម ស-

មពុរធធ   ដូចជារ បរពោះ្មាម ្មពុ ធ (ធ.ប.៤  ាំព័រ៦) ។ 
រោលប្គ្បពួកទី ២ 

 ១. រថាមានររចើន រាបាមសាំងពប២រថារឡើងរៅ, កនុង 
រថារដើម រោកបកមក មសមលាំោបា រ ូត្ដលាចបា, របល 
នឹងបករថាត្រៅា រោកររៀង ទ្ុតិយោថាយ ឬ តតិយោ- 
ថាយ  ឬ  ចតុតថោថាយ   ុកកនុងខាងរដើមរ ៀត្, របើររៀង ុក 
ដូរចនោះ  របលនឹងបរបរត្ូវបញ្ចូ ល  េរតាថ   “រ្ចកតប”  បេឌិ រតន  
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រវទ្ិតរវវ  ឬ មោ វុចេរត ក៏លីន ។ 
 ២. រ្ចកតបននរថាមលោះរៅកាំលីាំង ដូចប ថា ឱករោ- 

កតឧពភរតា បរបថា “រលើករឡើងរ ើយចកអាល័យគឺ  ឹក” ។ 
ពាកយថា “ចកអាល័យគឺ ឹក” បរបរចញមកពបប  ឱករោកត 
បដលបញករចញជាពបរ្ពទគឺ : ឱក + ឱក បរបថា “ ឹក +  ឹក” 
ដូចរន  រ តុ្ដូចរមតចរ ើប រោកយក្ពទ មួយថា “ ឹក” 
្ពទមួយថា “អាល័យ” ? ដាំរណើ ររនោះមកពប អដាកថាចរយវនិិចឆ័យ 
រ្ចកតបរនាោះឲ្យភលឺរត្ចោះរឡើង ។ ឧទ រណ៍ : ឱករោកត

ឧពភរតា ឱកបុរេណ េ ិ ចីវររេតីិ ឯតថ ឧទ្កំ, ឱកំ, ឱកំ       
បហាយ េនិរកតសារតីិ ឯតថ អាលរោ ឥធ ឧភយបំិ លពភតិ 

បរបថា វិនិចេរោ រ បវនិិចឆ័យ ឥធ បរទ្ កនុងប រនោះ ឱករោ-  

កតឧពភរតា ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ បេឌិ រតន ... រវទ្ិតរវវ  ... ឬ 
មោ វុចេរត ។ ឧទ្កំ រ ប ឹក ឱកំ រ ម្ ោះថា ឱក ឯតថ          
បរោរគ កនុង ... ឱកបុរេណ េ ិ ចីវររេ ិឥតិ ថា ... ដូរចនោះ ។ 
អាលរោ រ បអាល័យ ឱកំ រ ម្ ោះថា ឱក  ឯតថ  បរោរគ  កនុង 

... ឱកំ  បហាយ  េនិរកតសារ ី ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ, ឧពភយមប ិ 
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អាលរោទ្កំ ក៏រ បអាល័យ និង  ឹកទាំងពបរ បេឌិ រតន គឺ...  

លពភតិ របមងលីន ឥធ ឱករោកតឧពភរតា ឥតិ បរទ្ កនុងប 

ថា ឱករោកតឧពភរតា (ធ.ប.២  ាំព័រ១៩៧) ។ 

 ៣. អដាកថាណារោកលីនបករោយរូបវរិររោះ អដា- 

កថារនាោះគបបបររបើ វិគគរហា បដលបរបថា “វរិររោះ” ទាំងបញ្ចូ ល 

បេឌិ រតន រវទ្ិតរវវ  ឬ មោ វុចេរត ។ ឧទ រណ៍ :      
ឱហារនិនតិ ... អាកឌឍតិាវ  ចតតូស ុ អាបារយស ុ បតនរតា       

េវេរតិ ... រេដ្ឋា  េរតីតិ ឱហារនំិ បរបថាា វិគគរហា រ ប

វរិររោះ ឯតថ បរទ្ កនុងប រនោះ ឱហារនិំ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ     

បេឌិ រតន ... រវទ្ិតរវវ  ... យ ំ កិរលសពនធនំ រ បចាំណងគឺ

កិរល្ណា េវេរតិ នាាំចុោះរៅ េវេរតិ គឺថា រេដ្ឋា  េរតិ, 

េរតិ នាាំរៅ រេដ្ឋា  កនុងខាងរររបម អាកឌឍតិាវ  ចតូស ុ     េ

បារយស ុ បាតនរតា ររពាោះជាររគឿងទញ មាល កា រៅកនុង 

អលីយទាំងឡាយ៤ ឥតិ ររពាោះរ តុ្រនាោះ កិរលសពនធនំ រ ប

ចាំណងគឺកិរល្រនាោះ   ឱហារនំិ  រ ម្ ោះថា   នាាំរៅកនុងខាង 



217 

 

រររបម (ធ.ប.៨  ាំព័រ២៨) ។ 
រោលប្គ្បពួកទី ៣ 

 អដាកថាណា រោករលើកយកប របធ្លន មកមសាំងបក 
ចាំរពាោះ បត្ប របធ្លន មួយប៉ាុរណាណ ោះ អដាកថារនាោះមិនរត្ូវ 
មសាំង េតថ រត្ូវបរបបត្មតង, ឥតិ បដលរៅខាង រររបយប មសាំង 
រនាោះ បរបថា “រ ម្ ោះថា” ឧទ រណ៍ : ធោម តិ ... រវទ្ោ-

ទ្រោ តរោ េោធ  បរបថាាេោធ  រ បមនធទាំងឡាយ តរោ បប 
រវទ្ោទ្រោ មានរវ នាជារដើម ធោម  ឥតិ រ ម្ ោះថាធម៌  
(ធ.ប.១  ាំព័រ៥០) ។ ្ូមបប វរិ្្នៈរប ា្ ប របធ្លនមលោះ 
មិនលីចាមសាំងអត្ថបរបមសម ាំនងរនោះក៏លីន : កតបុរញ្ញញ តិ         

ោមបបការសស បុញ្ញសស កតាត  បរបថា កតាត  រ បបុគគលអនករធវើ 
បុញ្ញសស នូវបុណយ ោមបបការសស មានរបរបររផេងៗ        
កតបុរញ្ញញ  ឥតិ រ ម្ ោះថាអនកមានបុណយរធវើរ ើយ              
(ធ.ប.១  ាំព័រ១៩៤) ។ 

រោលប្គ្បពួកទី ៤ 
 បរបមុនប បក “គឺថា” លីនដលាប នម គឺប បដលរយាង 
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រ្ចកតបរជាលររៅឲ្យ អបណត ត្រោះរឡើង មានន័យដូច ត្រៅរនោះ : 
 ក. អដាកថាបដលរោករលើកប  កនុងរថាមកររៀង 
 ុកខាងមុម ននប បក បដលមានរ្ចកតបរជិោះរន  ទាំងមាន     
វចនៈ វភិត្តិរ្មើរន នឹងប បដលមានកនុងរថារនាោះ អនកបរបរត្ូវ 
បរបនមប មុមរនាោះ រៅរកប ខាងរររបយ ដូចជា រសាភតិ : 
វិរោចតិ ។ រសាភតិ ជា្ពទបដលរោករលើកមកពបរថា 
វិរោចតិ មិនមានកនុងរថារ , រសាភតិ របមងលអ រសាភតិ គឺ
ថា វិរោចតិៗ របមងរងុររឿង ។ 
 ម. របើប នមរនាោះជាកិរយិារផេងវាចកៈរន  តួ្កមមបដល 
ររៀង ុករៅខាងមុមនន កិរយិារនាោះ រត្ូវទញចូលមក បរប 
រគបាកិរយិាបដលរផេងវាចកៈរន រនាោះ ឧទ រណ៍ : េតតោ វ 

េតាត នំ រច្ចទ្យ សារយ ។ ឯ រច្ចទ្យ ជាកិរយិាកត្តុវាចកៈ, 
សារយ ជាកិរយិារ តុ្កត្តុវាចកៈ របលរបើបរបា រត្ូវទញយក 
េតាត នំ ចូលមកបរបកនុងកិរយិា ទាំងពបរដូរចនោះ តវំ រ បអនក រច្ចទ្យ 
ចូរោ ា្រត្ឿន េតាត នំ នូវមលួន, េតាត នំ រច្ចទ្យ គឺថា សារយ,  
េតាត នំ  ញុាំងមលួនា  សារយ   ចូរឲ្យរលឹកា េតតោ  វ ា រោយ 



219 

 

មលួនឯង (ធ.ប.៨  ាំព័រ១១៦) ។  បត្របើកិរយិាជា  វាចកៈដូចរន  
តួ្កមមរត្ូវទញមកបរបនឹង កិរយិាខាងរររបយបត្មតង 
ឧទ រណ៍ : េតាត នំ សយំមៈ រោបយ បរបថាា  តវំ រ បអនក     
សយំម ចូរ្រងួម សយំម គឺថា រោបយៗ ចូរឃុាំរគង     
េតាត នំ នូវមលួន (ធ.ប.៨  ាំព័រ១១៧) ។ 
 គ. វធិបបរបនមរនោះ មានពាកយ្រមាបារៅមសមវធិប្មពនធ 
គឺប បដលរត្ូវបរបនម រៅថា “ វិវរេៈ ” ឯប បដល  ួល  
អាំពបប នមមក រៅថា “វិវរេីយៈ” នឹង្មពនធ ឧទ រណ៍ 
រនោះដូរចនោះ តវំ ្យកមសត កនុង រច្ចទ្យៈ, រ តុ្កមសត កនុង សារយ, 

រច្ចទ្យៈ វិវរេៈ កនុង សារយៗ វវិរណប យៈរប ា្ រច្ចទ្យៗ 
អាមាត្ប កត្តុវាចកៈរប ា្ តវំ, សារយ អាមាត្ប  រ តុ្- 
កត្តុវាចកៈ រប ា្ តវំ, េតតោ ករេ កនុង រច្ចទ្យ កនុង សារយ

, វ ្ពទ េវធារេៈ កនុងា  េតតោ, េតាត នំ អវុត្តកមមកនុង 
រច្ចទ្យ, របរតិ្កមមកនុង សារយ ។ របើវាចកៈ រត្ូវរន វញិរត្ូវ 
្មពនធរមួរន បត្មតង តវំ ្យកមសត កនុង សយំម រោបយ, សយំម 
វវិរណៈកនុង  រោបយៗ  វវិរណប យរប ា្  សយំម,  សយំម កតប  
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រោបយ  កតប អាមាត្ប កត្តុវាចកៈរប ា្ តវំ,  េតាត នំ  អវុត្តកមម 
កនុង សយំម រោបយ ។ 
 បរបរររបយប បក “រ ម្ ោះថា, ឲ្យរ ម្ ោះថា” លីនដលា 
បរបដករ តុ្ និង បរបកលារ តុ្។ វធិបរនោះមានន័យដូចត្រៅ  
 ប្គ្បដ្ករេត  : ប បដលមានកនុងរថា រោកររៀង 
 ុកកនុងខាងរររបយននប បកដូចជា ជោនំ វោនំ ជារដើម ។ 
វោនំ មានកនុងរថាបដលរៅថាតួ្លីលប ។ ជោនំ មិន 
មានកនុងរថា រៅថាប បក ។ របើបរប ជោនំ មុន វោនំ 
បរបរររបយ រៅថា បរបដករ តុ្រត្ូវបបនថម ប ថា “រ ម្ ោះ
ថា” ដូចរនោះ ជោនំ ននជនទាំងឡាយ វោនំ រ ម្ ោះថា នន
បុគគលពាលទាំងឡាយ ។ របើបរបនមរត្ឡបាមក រកប មុម
វញិក៏លីន គឺរត្ូវបរប វោនំ មុនរួចរ ើយនម វោនំ ចូល
រៅរក ជោនំ ដូរចនោះ វោនំ ននបុគគលពាលទាំងឡាយ   
វោនំ គឺថា ជោនំៗ ននជនពាលទាំងឡាយ ។ ច្ចតុោម ស ំ

វសស ំ បរបដករ តុ្ ច្ចតុោម ស ំ អ ា្របជុាំននបមា ៤ វសស ំ
រ ម្ ោះថា  អ ា្រដូវរភលៀង  ។  បរបនម  :ា វសស ំ  អ ា្រដូវរភលៀង 



221 

 

វសស ំ គឺថា  ច្ចតុោម សំៗ  អ ា្របជុាំននបមា៤ា។ មា៉ាងរ ៀត្ប  
កិរយិាអាមាត្បដលមានកនុងរថា របលរោកបកររចើនបត្បក
ជាកិរយិាកិត្កៈ របកប េនត ោន-បចច័យ តួ្ណាមួយ រ ើយ
ប កិរយិាខាងរររបយា ជាកិរយិាអាមាត្ បដលរោករលើក
មកអាំពបរថាពិត្ៗ រត្ូវបរបដករ តុ្ថា “រ ម្ ោះថា” ដូចជា 
រសា បិ បុរមិទ្ុចេរតិានុភារវន និពវតតំ ទ្ុកេំ េនុភវោរោ   

បាបំ បសសតិ បរបថាា រសាបិ ភររធ រ បបុគគលលអរនាោះ           
េនុភវោរោ របលរបាយ ទ្ុកេំ នូវ ុកា និពវតតំ បដលរកើត្
រ ើយ បុរមិទ្ុចេរតិានុភារវន រោយអានុភាសាពនន ុចចរតិ្ មានា
កនុងភពមុន បសសតិ រ ម្ ោះថារឃើញ បាបំ នូវលីប ។ េេ 

ទ្ិដាធរមម ោភសកាក ោទ្ិសេុំ សមបោរយ ច ទ្ិពវសមបតតិសេំុ 

េនុភវោរោ រសា ភររធ ភរធនិរយវ បសសតិ បរបថាាេេ 
កនុងរបលរនាោះ ភររធ រ បបុគគលលអ រសា រនាោះ េនុភវោរោ 
របល  ួល ទ្ិដាធរមម ោភសកាក ោទ្ិសេុំ ច នូវរ្ចកតប្ុម 
មានរ្ចកតប្ុមបដលរកើត្អាំពបោភ និង្របក រៈជារដើមកនុង
បចចុបបននកតប   សមបោរយ  ទ្ិពវសមបតតិសេំុ   ច  នូវរ្ចកតប្ុម  
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បដលរកើត្អាំពប ិពវ្មបត្តិកនុងបររោកកតប   បសសតិ   រ ម្ ោះថា 
រឃើញ ភរធនិ ឯវ នូវរ្ចកតបចររមើនទាំងឡាយបមនពិត្  
(ធ.ប.៥  ាំព័រ២១) ។ 
 ប្គ្បកល់រេត  : ្ិរបា របមគបបបកាំណត្ាររលយា៉ាង
រនោះ របើប នាម, គុណប  បដលរោក រលើកអាំពបរថាមក
ររៀង ុករៅខាងរររបយប បក ឯប បករនាោះ រោករបកប ា
ត្តិ្យាវភិត្តិ ឬ បញ្ច មបវភិត្តិ បរបថា “រ តុ្ ឬ ររពាោះ” រដើមបប
រលីបារ តុ្ផល ។ របលរបើរពមរោយអងគរនោះ ប បដលមាន
កនុងរថា រត្ូវបរបកលារ តុ្ថា “រ ម្ ោះថា” ដូចជា ឧបដាិ-    

តសសតិតាយ េ ិេបបមរតាត  ្យរោត  បុគគរោ បរបថាាេ ិ
ក៏ បុគគរោ រ បបុគគល ្យរោត  របលពិនិត្យ េបបមរតាត  

រ ម្ ោះថាអនកមិនរបមា  ឧបដាិតសសតិតាយ ររពាោះភាសាវៈនន
រត្ាជាអនកមានបាម រត្បត្មកលាមាាំរ ើយ (ធ.ប.២  ាំព័រ១៥៤) ។  

 តិសសននំ វា េដាននំ វា វិជាជ នំ បញ្េ  ទ្សននញ្េ  ចរណានំ 
សមបតតិោ សមបននវិជាជ ចរណា ឧបដាិតសសតិតាយ            
បដិសសតា េុតាវ   ឥទ្ំ  េនបបកំ វដតទ្ុកេំ បជេសិសេ បរបថា  
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តុរមហ រ បអនកទាំងឡាយ តិសសនន ំ វា  េដាននំ  វា វិជាជ នំ ច បញ្េ - 
ទ្សននំ ចរណានំ សមបតតិោ សមបននវិជាជ ចរណា ឧបដាិ-       

តសសតិតាយ បដិសសតា េុតាវ  រ ម្ ោះថាជាអនកមាន វជិាជ  និង
ចរណៈ្ររមចរ ើយ ររពាោះកិរយិា្ររមចនូវវជិាជ ទាំងឡាយ 
៣ ឬ ៨ ផង នូវចរណៈទាំងឡាយ ១៥ ផង រ ម្ ោះថាជាអនក
រលឹកចាំរពាោះ ររពាោះភាសាវៈននអនកទាំងឡាយ ជាអនកមានបាម រត្ប
ត្មកលាមាាំរ ើយ បជេសិសេ និងលោះបងា វដតទ្ុកេំ នូវវដត ុកា 
េនបបកំ មានរបមាណមិនតិ្ច ឥទ្ំ រនោះ (ធ.ប.៥  ាំព័រ១២២) ។ 

 វធិបបរបដករ តុ្ និងបរបកលារ តុ្រនោះមិនមានពាកយ 
រៅ រោយផលូវ្មព័នធរ  រត្ូវរៅមសម ្មព័នធធមមមសគឺ របើប  
នាមនាម រៅមសមអត្ថរប ា្វភិត្តិនាម, របើ គុណនាម រៅថា 
វរិ្្នៈ ឬ វកិតិ្កមសត , របើជាកិរយិា រៅថា អាមាត្ប  ឬ 
កិត្ប  ដូចប បដលរលើកមកជាឧទ រណ៍រនោះ គឺរត្ងាប  
ថា េបបមរតាត  រៅថា វរិ្្នៈរប ា្ បុគគរោ, សមបនន- 

វិជាជ ចរណា និង បដិសសតា រៅថា  វិកតិកតាត   កនុង  េុតាវ ,  
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បសសតិ និង បជេសិសេ រៅថា អាមាត្ប -កត្តុវាចកៈ ។ 
វិធីប្គ្បអដ្ឋកថាពិរសស 

 វធិបរនោះបាំភលឺកនុងរបរបរបអដាកថា   បត្និយាយចាំរពាោះរត្ងា 
រ្ចកតបដ៏រ្្្លា បដលកនុងវធិប ររលបរបអដាកថាមិន 
លីននិយាយដលា ។ 
 ១. របើយកនិលីត្មកមសាំងរ ើយមានពាកយថា និបារតា 
រៅ បបាំផុត្រប ា្ប បកា របលនឹងបរប រត្ូវបាំរពញថា បទ្ំ ឬ 
សរធទ  ត្ភាសាជ បានឹង ឥតិ រត្ងាចុងននប បដលរលើកមកមសាំង 
រ ើយបាំរពញ វតតតិ ត្ពប និបារតា ដូចជា ោវរទ្វាតិ      

េវធិបររិចេទ្នរតថ និបារតា បរបថាា បទ្ំ រ បប  ឬ សរធទ  រ ប
្ពទ ោវរទ្វ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ និបារតា ជានិលីត្ វតតតិ 
របរពឹត្តរៅ េវធិបររិចេទ្នរតថ កនុងអត្ថថា ជាររគឿងកាំណត្ា 
របត្ានូវរមត្តបដន (ធ.ប.៣  ាំព័រ២៧០) ។ 

២. មសាំងអត្ថរួចរ ើយ របើប បកមាននិលីត្្ពទ បរប 
និលីត្រស្្ចរ ើយ រត្ូវបរបតួ្របធ្លន បត្របើមិនមាននិលីត្ 
រ  បរបប បកក៏លីន ។ មាននិលីត្ ដូចជា េបបមតាត  ន       
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មីយនតីតិ សតិោ សមោន គតា េ ិ េបបមតាត  បរបថា េ ិ ក៏ 
ជោ រ ប... សមោន គតា របកបរពមរ ើយ សតិោ រោយ 
សតិ, េបបមតាត  រ ម្ ោះថា មិនរបមា រ ើយ (ធ.ប.២  ាំព័រ 
១១២) ។ មិនមាននិលីត្ ដូចជា សចុិកមមសាតិ   និរធទ រសេ ិ 
និរបោរធេ ិ កាយកោម ទ្ីេ ិ រោយកមមទាំងឡាយ មាន 
របយកមម ជារដើម និរធទ រសេ ិ បដលឥត្រទ្ និរធទ រសេ ិ
គឺថា និរបោរធេិៗ  បដលឥត្កាំ ុ្ ឬ មិនមានកាំ ុ្     
(ធ.ប.២  ាំព័រ១២៧) ។ 

៣. របើរោករលើកប កនុងរថាមកមសាំងកនុង បបាំផុត្ នន 
ប បកា មានពាកយថា ឥទ្ំ, ឯតំ (េធិវចនំ), ោមំ, កនុង ប
ដូរចនោះ មិនរត្ូវមសាំងអត្ថរ , ឥទ្ំ ឬ ឯតំ កនុងប បករនាោះ រត្ូវ
រយាគ បទ្ំ ឬ វចនំ ចូលមកដូចជា មុទ្ធនតិ បញ្ញញ រយតំ ោមំ, 
មាន ឯតំ ផង មាន ោមំ ផង មិនរត្ូវមសាំងអត្ថរ   បរប :ា ឯតំ 

បទ្ំ រ បប រនោះ មុទ្ធំ ឥតិ ថាកាល ដូរចនោះ ោមំ ជារ ម្ ោះ 
បញ្ញញ យ ននរលីជាញ  (ធ.ប.៣  ាំព័រ២៧០) ។ របាសសាតិ   

ឥទ្មប ិ េបររោការរន សតាត ធិវចនរមវ បរបថា ឥទ្ំ បិ 
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បទ្ំ ក៏រ បប រនោះ របាសសស ឥតិ ថា របាសសស ដូរចនោះ េបររន 
អាការរន សតាត ធិវចនំ ឯវ ជារ ម្ ោះរប ា្្ត្វរោយ     
អារបរៈដន បមនពិត្ (ធ.ប.១ ាំព័រ៤៩) ។ 
 ៤.   អដាកថាណា     រោករលើកប កនុងរថាមកមសាំង 
រតឹ្មបត្មួយប  ឬ ពបរប ដលារោកបករចញរៅ បករោយ 
ទាំងប បដលមិនលីនរលើកមកមសាំងដូរចនោះ : តតថ មូរលតិ 

យសស រកុេសស ចតូស ុទ្ិសាស ុ។រប។ និពវតតតិ រយវាតិ េរតាថ  
អដាកថារនោះ រោករលើកបត្ មូរល មួយប មកមសាំង របលរបើ 
ដូរចនោះ ឥតិ-្ពទ បដលររៀង ុកកនុង បបាំផុត្កនុងប មសាំង រត្ូវ
បរបជា អាទ្យតថៈ ថា េរតាថ  រ បអត្ថ យសសរកុេសស ។រប។ និពវតតត ិ

រយវ ឥតិ ថាដូរចនោះ តតថ បរទ្ស ុ ជាំនុាំប ទាំងឡាយរនាោះ 
បទ្សស ននប  មូរលតិ ថាដូរចនោះជារដើម (ធ.ប.៨ ាំព័រ១៥) ។ 
 ៥. របើអដាកថាបដលរោកររៀង ឥទ្ំ វុតតំ រហាតិ រៅ
ខាងរដើមននប បដលរោកអធិបាយកនុងរវោបរបា ប ថា 
ឥទ្ំ រនាោះរត្ូវរយាគ េតថរបូំ រូបននរ្ចកតប ឬ វចនំ ពាកយ ដូច
ជា ឥទ្ំ វុតតំ រហាតិ យថា មេទ្ធរោ ។រប។ បាបានិ          
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បរវិរជជយាតិ បរបថា ឥទ្ំ េតថរបូំ រ បរូបននរ្ចកតបរនោះ យថា 

មេទ្ធរោ ។រប។ បរវិរជជយយ ឥតិ ថា ... ដូរចនោះ វុតតំ រហាតិ 

ជាពាកយអធិបាយ គឺរពោះមានរពោះភាសាគ រ ងារមស ា្រ ើយ    
(ធ.ប.៥  ាំព័រ៣៣) ។ 

 របរបរបមសមអត្ថ គឺរបរបរបលីលបយករ្ចកតប រដើមបបឲ្យ 

របជាជនបមមរបាត បាលីនរោយងាយ ររពាោះរបរបរបភាសាបាលីលប 

មសម្ពទ គឺរបរបរបរោត្របរយាគមសមកបួន រវយាករណ៍ 

មានរបរយាគ កតតុ, កមម, ភាព ជារដើម ដូចជា សរូទ្ន         

ឱទ្រោ ភុញ្ជយិរត “រ បលីយគឺអនករគួកាំពុងបររិភាសាគ” កមមវាចកៈ; 

ឬ “គឺអនករគួកាំពុងបររិភាសាគនូវលីយ” ភាវវាចកៈ យា៉ាងរនោះ

បមមរមិនធ្លល បាររបើរ  រគររចើនបត្និយាយថា “អនករគួពិបាលីយ” 

កតតុវាចកៈ ។ “មាត យឲ្យកូនញុាំលីយ” រេតុកតតុវាចកៈ ។ 

ររឿងរនោះរយើង ្រងកត្រឃើញថា បមមរចូលចិត្តនិយាយរន ជា

របរយាគ កតតុវាចកៈ និង រេតុកតតុវាចកៈ ទាំងពាកយ

អាយត្និលីត្មលោះ ដូចជា “រ ប..., នូវ..., ញុាំង...” ជារដើម ក៏មិន
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ររបើបដរ រ តុ្រនោះរបរបរបភាសាបាលីលប គបបប្រមួលរ្ចកតបឲ្យ

បមមរបាត បាលីនងាយរោយវធិបផ្លល ា្ របរយាគ កមមវាចកៈ មក

ជា កតតុវាចកៈ ជារដើម និង លុបពាកយអាយត្និលីត្មលោះ 

ត្រមូវមសម ា្ំនួនរវាហារបមមរនិយម ។ 
ការប្គ្បរោយអតែ រួរមានរោលដ្ូរចនេះ 

១. លាំោបារបរបរប គឺបរប អាលបនៈ, និបាត, កាល

សតតមី, បទ្របធាន និង បទ្តុលយ ជារដើមត្រៅ ដូចជា : 
 េេសស នចិររសសវ ភរោិយ គរវភ  បតិដ្ឋា ស ិ។ សា 
គពភសស បតិដាិតភាវំ ញតាវ  តសស អារោរចស ិ។ 
 ប្គ្បត្មសពទ : រររនាោះរ ប្ ត្វបដលរកើត្រ ើយកនុង
គភ៌មសាំងរៅ  ្បារ ើយកនុងនផទននភរយិា រប ា្កុដុមពបក៍រនាោះ 
ចាំរពាោះរបលមិនយូរបមនពិត្ ។ រ បភរយិាននកុដុមពបក៍ រនាោះដឹង 
រ ើយនូវភាសាវៈនន្ត្វ បដលរកើត្រ ើយកនុងគភ៌ ជាអនកមសាំង 
រៅ  ្បារ ើយ រលីបាដលាកុដុមពបក៍រនាោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រររនាោះ មិនយូរប៉ាុនាម ន ភរយិារប ា្ 
កុដុមពបក៍រនាោះ   ក៏មានគភ៌មសាំងរៅ  ្បារ ើយ   ។  នាងដឹងថា  
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មានគភ៌រ ើយ រ ើបរលីបាដលាកុដុមពបក៍រនាោះ ។ 
 មសមឧទ រណ៍រនោះ រយើងរឃើញលីនថា លាំោបារបរ 
បរបមសមអត្ថ រត្ូវបរប្ពទ បដលទកា ងនឹងរពលរវោ រគ
បត្ងនិយមបរបមុនជានិចចរដើមបបឲ្យជា ា្ំនួនភាសាបាបមមរ ។ 
 ២. របរបរបរោយអត្ថរត្ូវឲ្យមលប របរបរបមសមអត្ថ នឹងរត្ូវ 
ពាយាមមិនឲ្យបវងឆាង យ ដូចបរបមសម្ពទរ  រោយ្រមួល 

ា្ំនួនភាសាបាឲ្យ្មមសមររឿងរនាោះៗ ររបៀបរធៀបរបរបរប 
ទាំងពបរ យា៉ាងដូចត្រៅរនោះ : 
 ១) សាវតថិយ ំកិរ ឯរកា មហាសវុរណាណ  ោម កដុុមពិ-
រកា េរហាស ិេរឌោ មេទ្ធរោ មហារភារោ េបុតតរកា ។ 
 ប្គ្បត្មសពទ : លីនឮថា រ បកុដុមពបក៍មាន ការ ម្ ោះថាមហា- 
្ុវណណៈជាមនុ្េ្តុក្តមភ ជាមនុ្េមានរ ពយររចើន ជា 
អនកមានរភាសាគររចើន ជាអនកមានកូនមិនមាន លីនមានរ ើយ 
កនុងរកុងបាវត្ថប ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : លីនឮថា កនុងរកុងបាវត្ថប មានកុដុមពបក៍ 
មាន ការ ម្ ោះមហា្ុវណណៈ ជាអនក ្តុក្តមភ មានរ ពយររចើន 
មានរភាសាគររចើន បត្មិនមានកូន ។ 



230 

 

 ២) េោេបិេឌិ រកាបិ  វិសាខាបិ  មហាឧបាសកិា  
និពវទ្ធំ  រទ្វ  វាររ  តថាគតសស  ឧបដ្ឋា នំ គចេនតិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរ្ដាបរ ម្ ោះអនាថបិណឌិ កកតប រ បមហា 
ឧលី្ិរបរ ម្ ោះវបិាខាកតប បត្ងរៅរបនា បបររមើរប ា្រពោះ 
ត្ថាគត្ អ ា្វារៈទាំងឡាយពបរដងនននថងជានិចច ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : អនាថបិណឌិ ករ្ដាបកតប មហាឧលី្ិរប 
វបិាខាកតប បត្ងរៅរលា រពោះត្ថាគត្ មួយនថងពបរដងជានិចច ។ 
 ៣) មនុសា រតស ំ ភិកេនូំ បដិញ្ញ  ំ គរេតាវ  វិហារ ំ     
បដិជជគគិតាវ  រតតិដ្ឋា នទ្ិវាឋាោនិ សមារទ្តាវ  េទ្ំស ុ។ 
 ប្គ្បត្មសពទ : រ បមនុ្េទាំងឡាយរបនាយករ ើយ 
នូវរបររបតជាញ ននភិកាុទាំងឡាយរនាោះ  ាំនុកបរមុងរ ើយនូវ 
វហិារ ញុាំង បជា ប្រមាកកនុងរវោយបា និង បជា ប្រមាក
កនុងរវោនថងទាំងឡាយឲ្យដលារពមរ ើយ លីនរបរគនរ ើយ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : មនុ្េទាំងឡាយ  ួលពាកយរបតជាញ  
រប ា្ភិកាុទាំងរនាោះរ ើយ លីនមសកាបត្ងវហិារ ចត្ាបចង បបាន កា 
រពលយបា និង បបាន ការៅរពលនថងរបរគនរ ើយ ។ 
 ៤) មយ ំ េ ិ ធរោនសស  ពុទ្ធសស   សនតិរក   កមមដ្ឋា នំ    
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 គរេតាវ  អាគតា ។ ពុធធ  ច ោម ន សកាក  សរឋន អាោធតុំ ។ 
កលាេជាសរយន រេរត អាោរឋតវវ  ។ បមតតសស       
ច ោម ចតាត រោ េបាោ សករគេសទ្ិសា េបបមតាត         
រហាថាវុរសា ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : ររពាោះថារ បរយើងទាំងឡាយ ររៀនរ ើយ 
នូវកមមោា នកនុង ា្ំណាកា ននរពោះពុ ធរ ងារពោះជនមរៅរឡើយ ជា
អនកមករ ើយ ក៏រ ម្ ោះថា រ បរពោះពុ ធទាំងឡាយ គឺបុគគល អនក
អួត្អាង មិនអាចរដើមបបញុាំងរពោះអងគឲ្យររលី្រលីណ លីន
រ  រោយរ តុ្ថា រ បរពោះពុ ធទាំងឡាយរនាោះ គឺបុគគលមាន
អធាស្្័យលអ គបបបញុាំងរពោះអងគឲ្យររលី្រលីណលីន 
មា៉ាងរ ៀត្ រ បអលីយទាំងឡាយ ៤ រលីកដដូចជាផទោះរប ា្មលួន 
រ ម្ ោះថាននបុគគលរបមា រ ើយ មាន លរោកអនកមានអាយុ 
ទាំងឡាយ រ បរោក ទាំងឡាយចូរជាអនកមិនរបមា រ ើយ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ររពាោះថា ពួករយើងររៀនកមមោា នកនុង 
ា្ំណាការពោះពុ ធ បដលរ ងាមានរពោះជនមរៅរឡើយ រ ើបនាាំ 

រន មក ក៏ធមមមសរពោះពុ ធទាំងឡាយគឺអនកអួត្អាង មិនអាច 
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ញុាំងរពោះអងគឲ្យររលី្រលីណលីនរ  រោយរ តុ្ថា រពោះ
ពុ ធទាំងឡាយរនាោះ អនកមានអធាស្្័យលអរ ើបរធវើឲ្យ រពោះ
អងគររលី្រលីណលីន មា៉ាងរ ៀត្ ធមមមសអនកបដលរបមា 
បត្ងមានអលីយ៤រកើត្ដូចជាផទោះរប ា្មលួន ចូរអនកទាំងឡាយ
ជាអនកមិនរបមា ច៎ុោះ ។ 
 ៥) ភិកេរវ តធ មម បុរតតន កតកមមំ បចេរតា បចេរតា 
េនុពនធិ ។ បាបកមមំ េ ិ ោរមតំ ធុរ ំ វេរតា ពលពិទ្ទសស 
បទ្ំ ចកកំ វិយ េនុគចេតិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : មាន លភិកាុទាំងឡាយ រ បកមមគឺបុរត្រប ា្ 
រយើងរធវើរ ើយកនុងរបលរនាោះ ជាបារ ើយមសមរររបយៗ ររពាោះ
ថា រ ម្ ោះថារ បលីបកមមរនោះបត្ងជាបាមសមរៅ ដូចជារ បកងាកាំពុង 
ជាបាមសមនូវបាន មរជើងននររបដលមានកមាល ាំងា កាំពុងនាាំរៅនូវ
នឹម ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : មាន លភិកាុទាំងឡាយ កមមគឺបុរត្រប ា្ 
រយើងរធវើ ុកកនុងរពលរនាោះ លីនជាបាមសមមកខាងរររបយៗ 
ររពាោះធមមមស   លីបកមមរនោះបត្ងជាបាមសមបុគគល   ដូចកងាវលិ 
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រៅមសម បាន មរជើងររបដលអូ្នឹមរៅដូរចន ោះ ។ 
 ៦)េយ ំ រវេមរណា ធនរចេទ្ភរយន មម រភសជជំ    
េការរតាវ  ឥធនិ អាឡាេនំ គោតវ  រោទ្តិ, វិបបការបបតតំ នំ 
ករសិាមិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរពា មណ៍រនាោះ មិនញុាំងបុគគលឲ្យរធវើ 
រ ើយ  នូវថាន ាំដលារយើង  ររពាោះរបរខាល ច អាំពបកិរយិាអ ា្រៅនន 
រ ពយ រពលរនោះរៅរ ើយរបនានរព្មបាន បត្ងយាំ, រ បរយើង 
នឹងរធវើ នូវរពា មណ៍រនាោះឲ្យជាអនកដលារ ើយនូវរបរបរដ៏ ាា   
ចាំបឡក ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រពា មណ៍រនាោះមិនឲ្យថាន ាំដលារយើង 
ររពាោះខាល ចអ ា្រ ពយ ឥឡូវរនោះរៅលី៉ាឆា រ ើយយាំ រយើងនឹង
រធវើឲ្យរត្ាដលារបរបរចាំបឡក ។ 

 ៧) េចេរោិ វត រភា ពុទ្ធគុណា, េទ្ិននបុពវករវេម-
េសស ោម បុរតាត  េញ្ញ  ំ កិញ្េ  ិ បុញ្ញ  ំ េកតាវ  សតថរ ិ មនំ        
បសារទ្តាវ  ឯវរបូំ សមបតតឹ បដិលភិ ។ 

ប្គ្បត្មសពទ  :   មាន លអនកដ៏ចររមើន    រ បរពោះពុ ធគុណ 
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ទាំងឡាយជាគុណគួរអបាច រយ ណា ា្ ន៎ រ បបុរត្រប ា្ អ ិនន- 
បុពវករពា មណ៍ មិនរធវើរ ើយនូវបុណយអវបៗ ដន  ញុាំងចិត្តឲ្យ 
រជោះថាល រ ើយ កនុងរពោះបាបាត លីនចាំរពាោះរ ើយ នូវ្មបត្តិ 
មាន្ភាសាពយា៉ាងរនោះ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : អនកដ៏ចររមើនទាំងឡាយ រពោះពុ ធគុណ
គួរអបាច រយបមន ន៎ បុរត្រប ា្អ ិននបុពវករពា មណ៍ មិនលីន
រធវើបុណយអវបដន រឡើយ លីនរធវើចិត្តឲ្យរជោះថាល កនុងរពោះបាបាត  
ប៉ាុរណាណ ោះ ក៏លីន្មបត្តិយា៉ាងរនោះ ។ 
 ឧទ រណ៍ទាំង ៧ រនោះ របលរបើររបៀបរធៀប ា្ំនួន 
បរបមសមអត្ថ នឹងរឃើញថា ា្ំនួនបរបមសមអត្ថមានភាសាពមលប និង
មានលកាណៈជាភាសាបាបមមរ បដលងាយយលាលីន ។ 
 ៣. របរបរបប ្មា្ រត្ូវ្រមួលរវាហារ រ ើយប  
្មា្មលោះ របើបរបមសមលកាណៈរវយាករណ៍ នឹងរបល យរៅ 
ជាភាសាបាបមមរបដលពិលីកយលា ។ អនកបដលមិនលីនររៀន 
រវយាករណ៍លីលបា រតឹ្បត្រងឿងឆងលាខាល ាំងារបលរបើបរបមសមអត្ថ 
រ ើបចាំលីចារត្ូវរចោះ្រមួលរវាហារ   ាាឬពាកយឲ្យរៅជា  
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ភាសាបាបមមរបដល្មគួរដលាររឿងរនាោះៗ ដូចត្រៅរនោះ : 
 ១) រសា មហាបារោ សតថុ សនតិកំ គោតវ  បពវជជំ        
ោចិតាវ  លទ្ធបបពវជជូបសមបរធ អាចរយិបុជាោនំ សនតិរក 
បញ្េ  វសានិ វសតិាវ  វុដាវរសា បវាររតាវ  សតាថ រ ំឧបសងក- 
មិតាវ  វនទិតាវ  បុចេិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បមហាលីលរនាោះ រៅរ ើយរបនា 
ា្ំណាកា  រប ា្រពោះបាបាត    ូល្ូមរ ើយ  នូវបពវជាជ   មាន   

បពវជាជ  និងឧប្មបទលីនរ ើយ រៅរ ើយកនុង ា្ំណាកានន
អាចរយ និងឧបជាយ៍ទាំងឡាយា អ ា្វ្ាទាំងឡាយ ៥ 
មានវ្ារៅរួចរ ើយ បវារណារ ើយ ចូលរៅរលារ ើយ
នូវរពោះបាបាត  ថាវ យបងគាំរ ើយ  ូល្ួររ ើយ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : មហាលីលរនាោះរៅរបនា ា្ំណាកា
រពោះបាបាត រ ើយ ូល្ូមផនួ្ លីន  ួលនូវបពវជាជ  និង 
ឧប្មបទ រ ើយរៅកនុង ា្ំណាកាអាចរយ និង ឧបជាយ៍ 
អ ា្ ៥ វ្ា របលរបើរចញវ្ាបវារណារចួរ ើយ លីនរៅ
រលារពោះបាបាត  ររបបបងគាំ ូល្ួររ ើយ ។ 
 ២)   េេ     រវេមរណា       កតភតតកិចេំ     តថាគតំ    
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ឧបសងកមិតាវ  នីច្ចសរន និសរិោន  បញ្ហ  ំបុចេិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រររនាោះ រ បរពា មណ៍ចូលរៅរក 
រ ើយនូវរពោះត្ថាគត្ អនកមានភត្តកិចចរធវើរ ើយ អងគុយរ ើយ 
រលើអា្នៈទប  ូល្ួររ ើយនូវបញ្ញា  ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រររនាោះ រពា មណ៍លីនចូលរៅរក 
រពោះត្ថាគត្បដលរបាយភមសត ហាររួចរ ើយ លីនអងគុយរលើ
អា្នៈទប រ ើយ ូល្ួរបញ្ញា  ។ 
 ៣) តាទ្ិរសន បារបន មម យដាិរកាដិគគេនកិចេំ នតថិ ។ 

ប្គ្បត្មសពទ   :   រ បកិចចគឺកិរយិារបនាយកនូវចុងនន 
រឈើរចត្ារប ា្រយើង រោយបុគគលអនកមានលីបដូចជាអនក 
មិនមានរ  ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : មនុ្េលីបដូចជាអនកមិនលីចារបនា 
ចុងរឈើរចត្ារប ា្រយើងរ  ។ 

 ៤) រកាសមពិយ ំ េ ិ រឃាសតិាោរម បញ្េសតបញ្េ - 
សតបរវិាោ រទ្វ ភិកេ ូវិេរសឹ ុវិនយធរោ ច ធមមធរោ ច ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ   :   ដូចនឹងរពាលរោយពិបាត រ    រ បភិកាុ  
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ទាំងឡាយពបរអងគគឺ រ បរពោះវន័ិយធរ ១ រ បរពោះធមមធរ ១ ជាអនក
មានបរវិារមានរយរលីាំ  និង   រយរលីាំជារបមាណ  រៅរ ើយ
កនុងរោ្ិមសរាមជិត្រកុងររប្មពប ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : រោយរ្ចកតបថា ភិកាុពបររបូគឺ រពោះ-      
វន័ិយធរ និង ធមមធរ មានបរវិាររលីាំរយៗ លីនរៅកនុង       
រោ្ិមសរាម ជិត្រកុងររប្មពប ។ 
 ៥) រេរោ ចកកវតតិររញ្ញញ  សនតិកា បដិលទ្ធមហាោរភា 
មហារោរធា វិយ តុដាោនរសា សាវកបារមិញារេ 
ឋតាវ  បុបាផ សោនុរោទ្នំ អារភិ ។ 
 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរពោះរថរៈជាអនកមានចិត្តររត្កអររ ើយ 
ដូចជារ បទហានជានាមព ា្បដលមានោភររចើនលីនចាំរពាោះ 
រ ើយពប ា្ំណាកាននរ្តចចរកពត្តិ មសាំងរៅរ ើយកនុងបាវក 
លីរមបញណ រផតើមរ ើយនូវបុលីផ ្នានុរមា នា ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : រពោះរថរៈមានចិត្តររត្កអរា ដូចនាយ 
ទហានធាំ បដលលីន  ួលរពោះរាជទន ោភដ៏ររចើនអាំពប ា្ំ 
ណាការ្តចចរកពត្តិ លីនមសាំងរៅកនុងបាវកលីរមបញណ 
រ ើយរលីរពធបុលីផ ្នានុរមា នា ។ 
 ៦) សតាថ  ... សេមបតិរពេមុោ អាោចិតធមមរទ្សរោ  
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ពុទ្ធចកេោុ រោកំ ឱរោរកតាវ  រពេមុរោ េរជេសនំ            

េធិវារសស ិ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរពោះបាបាត  ... មានធម៌រ ្នាបដល 
្ មបត្បរព ម ូល្ូមរ ើយ រ ងារបរមើលរមើលនូវ្ត្វ 
រោយពុ ធចកាុរ ើយ រ ងាញុាំងពាកយអារាធនាននរព មឲ្យ 
មសាំងរៅរ ើយ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រពោះបាបាត  ... របើរ្តច្ មបត្បរព ម 
ររបបបងគាំ្ូមរពោះធម៌រ ្នា  ូល្ូមឲ្យរ ងា្បមតងធម៌ 
រ ងារបរមើលរមើល្ត្វរោករោយពុ ធចកាុ      រ ើយរ ងា 
  ួលអារាធនា រប ា្រព ម ។ 

 ៧) រទ្វបិ ជោ បញ្េបញ្េោេវកសតបរវិាោ     
រហានតិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បជនទាំងឡាយទាំងពបរនាកា ជាអនក 
មានរយននមាណពរលីាំ និង រលីាំជាបរវិារ បត្ងមាន ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រទោះបបអនកទាំងពបរមានមាណពជា
បរវិាររលីាំរយៗ ។ា ឧទ រណ៍ទាំងអ ា្រនោះ នឹងរឃើញលីន
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ថាប  ្មា្មលោះ របលបរបមសមអត្ថ រត្ូវរចោះបរបដកយករ្ចកតប 
ឲ្យចា ា្ោ ា្  រោយរបរ្រមួលរវាហារឲ្យជាភាសាបាបមមរ
បដល្មគួរ រ ើបនឹងលីនរ្ចកតបលអ ។ 
 ៤. ការបរបភាវសពទ បដលចូលជាប ្មា្នឹង  
ភាសាវត្ ធិត្, ភាសាវ្ពទបដលចូលប ្មា្ ចូលនឹង្ពវនាម 
ឬ នាមកិត្កៈមលោះ, កិរយិាកិត្កៈមលោះ, អាមាត្មលោះ និង ្ពទភាសាវ-ា
ត្ ធិត្ តា-បចច័យ របលនឹងបរបមសមអត្ថ រត្ូវ្រមួលពាកយឲ្យ 
មលប ឲ្យជា ា្ំនួន ភាសាបាបមមរគួរយលាលីនងាយាអាចបរបកមមវាចកៈ 
ជាកត្តុវាចកៈមលោះ របត្ាកបួនរវយាករណ៍មលោះា មិនគួរឲ្យមាន   
រ្ចកតប បវងឆាង យរ  ឲ្យ្រងកត្តួ្យា៉ាងត្រៅ រនោះ : 
 ក. ោមកិតកៈ ោមោម គុេោម ភាវសពទ 
 ១) េេសស សតាថ  េតតរោ េបសសនភាវំ ញតាវ         
ឯកំរសំ ឹវិសសរជជស ិ។ 
 ប្គ្បត្មសពទ : រររនាោះ រ បរពោះបាបាត រ ងារជាបរ ើយ 
នូវភាសាវៈ គឺកិរយិាមិនរឃើញនូវរពោះអងគ ននមដាកុណឌ លបរនាោះ 
រ ងាផាយរៅរ ើយនូវរ្មបមួយបមេ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ   :   រររនាោះ   រពោះបាបាត រ ងារជាបថា   
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មដាកុណឌ លបរនាោះ មិនរឃើញរពោះអងគ រ ើបរ ងាផាយរ្មប  
មួយបមេ ។ 
 នឹងបរប ភាវ-្ពទ បដលរៅជាមួយ្កមមកិរយិាថា  
“ថា...” ក៏រតឹ្បត្រធវើឲ្យលីនរ្ចកតបចា ា្ របរយាគយា៉ាងរនោះ 
គួរបរបថា : រររនាោះ រពោះបាបាត រ ងារជាបថា មដាកុណឌ លប 
រនាោះនឹងមិនរឃើញរពោះអងគ ។ 
 ២) តថាគតសស តតថ េតថិោរគន ឧបបដាិយោនសស 
វសនភារវា សកលជមពូទ្ីរប បាករដ្ឋ េរហាស ិ។ 
 ប្គ្បត្មសពទ : រ បភាសាវៈគឺកិរយិារបថាបារៅននរពោះ 
ត្ថាគត្ បដលដាំរ បដ៏របរ ើ្រ របលបររមើកនុង បរនាោះ ជាអារបរ
រលីកដរ ើយកនុងជមពូ វបបទាំងមូលាលីនមានរ ើយ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : របរបដលរពោះត្ថាគត្ មានដាំរ បដ៏
របរ ើ្រ កាំពុងបររមើរ ងារបថាបារៅរ ើយកនុង បរនាោះ លីនជា
ដាំណឹងលបបលាញពា្រពញជមពូ វបប ។ 
 ៣) េយ ំតាបរសា ពុទ្ធភាវំ រម ជាោតុ ។  

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បមសប្រនោះ ចូរដឹងនូវភាសាវៈននរយើង 
ជារពោះពុ ធ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ :  មសប្រនោះ  ចូរដឹងនូវភាសាពននរយើងជា  
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រពោះពុ ធ ឬ មសប្រនោះ ចូរដឹងថា រយើងជារពោះពុ ធ ។ 
 ៤) រវេមរណា តសស ទ្ុពវលភាវំ ញតាវ  ឯកំ រវជជំ   
បរកាក ស ិ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរពា មណ៍ដឹងរ ើយនូវភាសាវៈននបុរត្ 
រនាោះជាអនកមានកមាល ាំងគឺររាគរប ូ្រ ើយ រៅមករ ើយ 
នូវរគូរព យមាន កា ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រពា មណ៍ដឹងថា កូនរនាោះ មានកមាល ាំង
រមាយ រ ើបរៅ រព យមាន កាមក ។ 
 ៥) តំ ករោនតរសសវសស រោរោ ពលវា េរហាស ិ ។ 
េរតកិចេភាវំ ឧបាគមិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : របលរបើរពា មណ៍កាំពុងរធវើនូវថាន ាំរនាោះ
ឯង រ បររាគជា្ភាសាវៈមានកមាល ាំងលីនរកើត្រ ើយ ចូលដលា 
រ ើយ នូវភាសាពជាររាគ បដលនរណាៗ មិនគួររកាលីន ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : របលរពា មណ៍កាំពុងរធវើថាន ាំរនាោះឯង 
ររាគដ៏ខាល ាំងរកើត្រឡើងដលាថាន កាគឺរព យរកាមិនលីន ។ 
 េ. កិរោិកិតកៈ ភាវ-្ពទ : ភាវ-្ពទបដលចូលជា
ប ្មា្ជាមួយកិរយិា្ពទរនាោះ របលរបើបរបមសមអត្ថ នឹង
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រត្ូវ្រមួលពាកយឲ្យមលបជាភាសាបាបមមរ បដលងាយយលាដូច 
ត្រៅ : 
 ១) េេសស មម ចកេនូំ បរេិនីភាវំ អារោរចយាេ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រររនាោះ រ បអនកទាំងឡាយ ចូររលីបានូវ
ភាសាពននចកាុទាំងឡាយរប ា្រយើងជាអវយវៈបាប្ូនយអ ា្
រ ើយាដលាបអូនរបុ្រប ា្រយើងរនាោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រពលរនាោះ ពួកអនកចូររលីបាថាា បដល
បភនករប ា្រយើងខាវ ការ ើយាដលាបអូនរបុ្រប ា្រយើង រនាោះ ឬ  
ពួកអនកចូររលីបាបអូនរបុ្រប ា្រយើងថា បភនករប ា្រយើងខាវ កា
រ ើយ ។ 

 ២) អាចរយិ តុោហ កំ ឥធ និបននភាវំ ន ជាោមិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : បពិរត្រោកអាចរយ រ បមញុាំបត្ងមិនដឹង 
នូវភាសាវៈននរោកជាអនក ្ឹងរ ើយកនុង បរនោះរ  ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រោកអាចរយ មញុាំមិនដឹងថារោកមាច ា្ 
្ឹងកបនលងរនោះរ  ឬ រោកអាចរយ មញុាំមិនដឹងថារោក្ឹង 
 បរនោះរ  ។ 
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 ៣) រេរសស អាគតភាវំ ជាោស ិ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរោកបត្ងដឹងនូវភាសាពននរពោះរថរៈជា
អនកមករ ើយឬ ? 

 ប្គ្បត្មអតែ : រោករជាបថា រពោះរថរៈមករ ើយឬ ? 
 ៤) សតាថ  តំ ទ្ិសាវ  តសស េរោត រគហា នីេរតិាវ  តតថ 
បិតោ និបននភាវំ ញតាវ  ... ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរពោះបាបាត  រ ងារឃើញរ ើយនូវ    
មដាកុណឌ លបរនាោះ  រ ងារជាបរ ើយ នូវភាសាវៈននមដាកុណឌ លប 
រនាោះ ជាអនកគឺរពា មណ៍ជាបិមសនាាំរចញអាំពបខាងកនុង ននផទោះឲ្យ 
រដករ ើយកនុង បរនាោះ ... ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រពោះបាបាត រ ងា ត្រឃើញមដាកុណឌ លប 
រនាោះ រ ើយរ ងារជាបថា រគរត្ូវរពា មណ៍ជាបិមសនាាំរចញពប 
ខាងកនុងផទោះ រ ើយឲ្យរដករៅកនុង បរនាោះ ។ 

 ៥) េេសា ោតាបិតរោ គពភសស បតិដាិតភាវំ ញតាវ  
គពភបរហិារ ំេទ្ំស ុ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ   :   រររនាោះ រ បមាមសនិងបិមសទាំងឡាយ 
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រប ា្ស្ ប្រនាោះដឹងរ ើយនូវភាសាវៈននគភ៌មសាំងរៅ  ្បារ ើយ 
លីនឲ្យរ ើយនូវថាន ាំជាររគឿងបថរកានូវគភ៌ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : រររនាោះ មាមសនិងបិមសរប ា្ស្ ប្ រនាោះ 
ដឹងថា ស្ ប្រនាោះមានគភ៌រ ើយរ ើបឲ្យ ថាន ាំ្រមាបារកាគភ៌ ។ 

 គ. កិរោិអាេាត ភាវ-្ពទ : កិរយិាអាមាត្ បដល
ររបើចូលជាប ្មា្ ជាមួយនឹង ភាវ-្ពទ មានពបរ្ពទគឺ ាា
េតថិ និង នតថិ ដូចជា នតថិ បត្ចូលជាប ្មា្ មិនបមនជា
កិរយិាអាមាត្រ  គឺជានិលីត្្ពទ រ ើយជា េពយយ-្ពទ
រ ៀត្ មិនផ្លល ា្បតូរា រទោះបបជាចូលជាមួយអនកណាក៏រោយ 
រៅបត្ េតថិ នតថិ សកាក  លវភ  រៅថាចូលជា េពយយ-្ពទ 
ប៉ាុបនតឥឡូវរគនិយាយថាអាមាត្ អាមាត្ នឹងជា េស-ធ្លតុ្ 

+ េ-បចច័យ + តិ ផ្លល ា្ជា េតថិ ព ុវចនៈ សនតិ ដូរចនោះ េតថិ    

នតថិ រនោះររបើ ជាព ុវចនៈ ពបររពាោះកនុងនិលីត្្ពទអត្ាមាន    
វចនៈរ  ប៉ាុបនតបាចារបរបរបររចើន ។ 

 ១) តាយ សញ្ញញ យ េតថិភាវំ ជានិសាម ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ :  រ បរយើងទាំងឡាយ នឹងដឹងនូវភាសាវៈ នន 



245 

 

រយើងទាំងឡាយមានរៅ រោយ្ញ្ញដ រនាោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ពួករយើងនឹងដឹងនូវរបរមានរៅ រប ា្ 
ពួករយើងរោយ្ញ្ញដ រនាោះ ។ 

 ២) រតនេ ិភរនត គចេ  ។  វិហាររ ភិកេនូំ េតថិភាវំ វា 
នតថិភាវំ វា ជាោេ ិ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : មាន លនាយ របើដូរចន ោះ រ បអនកចូររៅ រ ប
អនកចូរដឹងនូវភាសាវៈននភិកាុទាំងឡាយ មានរៅឬ ឬថាមិនមាន 
រៅកនុងវហិារ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : បនអនក របើដូរចន ោះ ចូរអនករៅ ចូរដឹងថា 
កនុងវហិារមានភិកាុឬ ឬថាមិនមានរ  ។ 

 ឃ. ោមសពទ ភាវតទ្ធិត : របរបរប្ពទ ភាសាវត្ ធិត្ 
រោយចាំរពាោះ តា-បចច័យ ឲ្យរបរពឹត្តរៅ ដូចជារបរបរប ភាវ-

្ពទ ... 
 ១) រសា រេរ ំ លទ្ធបិេឌ បាតំ េញ្ញតរ ំ ឱកាស ំ គចេនតំ  
ទ្ិសាវ  និសទី្ិតុកាមតញ្េសស ញតាវ  ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ  :  រ បបរពិាវ ជករនាោះរឃើញរ ើយ  នូវរពោះ  
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រថរៈ អនកមានបិណឌ លីត្លីនរ ើយ កាំពុងរៅរបនាឱរប្ 
មួយកបនលង រជាបរ ើយនូវភាសាវៈននរពោះរថរៈរនាោះជា អនក 
រលីថាន រដើមបបអងគុយ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : បរពិាវ ជករនាោះលីនរឃើញរពោះរថរៈ 
លីន  ួលបិណឌ លីត្រ ើយ និមនតរៅរបនាឱរប្មួយកបនលង 
និង ដឹងថារោករលីថាន នឹងគងា ។ 
 ២) ឥរម បរវិវ ជកា ោម សាសនសស បដិបកេភូតា 
ឥមសស សាសរន គមភីរតំ ទ្សសសិាមិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ ម្ ោះថា រ បបរពិាវ ជកទាំងឡាយរនោះ 
ជាអនកបដិបកាចាំរពាោះ បា្នាបត្ងមាន រ បរយើងនឹង ា្ំបដង 
នូវភាសាពជារប ា្រជាលររៅ កនុងរពោះបា្នា បត្ងមានដលា 
បរពិាវ ជករនោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ធមមមសបរពិាវ ជក ទាំងរនោះជា្រត្ូវចាំ-
រពាោះរពោះបា្នា រយើងនឹង ា្ំបដង ភាសាពរជាលររៅកនុង 
បា្នាដលាបរពិាវ ជករនោះ ។ 
 ៣) តរសសវ  ធរកសស  បរនថ ជាតតាត  បនថរកាតិ ោមំ  
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ករសឹ ុ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បមាមសនិងបិមសទាំងឡាយ លីនរធវើ 
រ ើយនូវពាកយថា រ បបនថកៈ ដូរចនោះឲ្យជា រ ម្ ោះននទរក រនាោះ 
ឯង ររពាោះភាសាវៈននទរករនាោះជាអនករកើត្រ ើយរត្ងាផលូវ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : មាមសបិមសលីនមសាំងរ ម្ ោះទរករនាោះ
ថា បនថកៈ ររពាោះជាអនករកើត្រ ើយកនុងផលូវ ។ 

 ៤) ការោ េបវិរធធ  េបគតវិញ្ញញ េតាយ តុរច្ចេ  
េុតាវ  រសសសតិ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរាងរបយបដលបុគគលរលីោះបងា
រចលរ ើយ ជា្ភាសាវៈរបាោះ្ូនយាររពាោះ ភាសាវៈននរបយរនាោះ 
ជា្ភាសាវៈមានវញិ្ញដ ណរៅរលី្រ ើយ និងរដក្តូក ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រាងរបយបដលរតូ្វរគរលីោះបងា
រចលរ ើយ នឹងជារប ា្រដករៅ រ  ររពាោះរលី្ចក
វញិ្ញដ ណ ។ 

 ៥) នរោទ  ភរនត រោបាលរកា តុោហ កំ ឥធាគតតាត  
មហាធនំ ទ្តាវ  ។ 
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 ប្គ្បត្មសពទ : បពិរត្រពោះអងគដ៏ចររមើន រ បនាយររលីល  
រ ម្ ោះននទឲ្យរ ើយនូវមហាទន ររពាោះភាសាវៈននរពោះអងគរ ងា
យាងមករ ើយកនុង បរនោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : បពិរត្រពោះអងគ នាយររលីល 
រ ម្ ោះននទ លីនថាវ យមហាទន ររពាោះរពោះអងគរ្តចយាង 
មក បរនោះ ។ 
 ៦) រសាឯវ េនុបុរពវន បុញ្ញកមមសស កតតាត  េនុបុពវ
រសដាីបុរតាត  ោម ជារតា ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរ្ដាបរនាោះឯង ជាអនករ ម្ ោះថា    
អនុបុពវរ្ដាបបុរត្ រកើត្រ ើយ ររពាោះភាសាវៈនន បុញ្ដកមម ជាកមម 
បដលរ្ដាបរធវើរ ើយរោយលាំោបា ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រ្ដាបរនាោះឯងលីនរ ម្ ោះថា អនុបុពវ 
រ្ដាបបុរត្ ររពាោះលីនរធវើបុញ្ដកមម ុករោយលាំោបា ។ 

 ៥. របរោគ និង ្ពទពិរ្្ : ា្ំនួនភាសាបាមគធៈ 
របរយាគមលោះ និង្ពទមលោះ រប្ិនរបើបរបមសមលកាណៈ 
រវយាករណ៍នឹងពាកយមូល្ពទ មិនលីនរ្ចកតបរ  របលរបើ 
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បរបរោយអត្ថ រត្ូវដកយករ្ចកតបឲ្យ្មមសមររឿង ។ ្ូម
រមើលតួ្យា៉ាង ដូរចនោះ : 
 ១. សា ទ្សោសចេរយន បុតតំ វិជាយ ិ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បភរយិារនាោះរប្ូត្រ ើយនូវបុរត្ 
រោយរបរបដលរបរពឹត្តកនលងរៅននបមដបា ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : ភរយិារនាោះ របលកនលងរៅរគបាដបាបម 
រ ើយ ក៏លីនរប្ូត្បុរត្មក ។ 

 ២. រសដាី ... តសស បារោតិ ោមំ េកាស ិ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរ្ដាបលីនរធវើរ ើយនូវពាកយថា លីលៈ 
ដូរចនោះ... ឲ្យជារ ម្ ោះ ននបុរត្រនាោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រ្ដាប ... លីនមសាំងរ ម្ ោះបុរត្រនាោះថា 
លីលៈ ។ 

 ៣. េេរខា មយ ិ មនំ បសារទ្តាវ  សរគគ និពវតាត នំ 
គេោ ោម នតថិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ ម្ ោះថារ បកិរយិារាបានូវ្ត្វទាំងឡាយ 
អនកញុាំងចិត្តឲ្យរជោះថាល រ ើយ       កនុងត្ថាគត្រកើត្រ ើយកនុង  
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ឋាន្ួគ៌ បត្ងមិនមានរោយពិត្ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : មសមពិត្ ្ត្វបដលរធវើចិត្តឲ្យរជោះថាល  
ចាំរពាោះត្ថាគត្ រ ើយរៅរកើត្កនុងឋាន្ួគ៌រនាោះ រាបាមិនអ ា្ 
រ  ។ 
 ៤. េតីរត វោេសយិ ំវោេសរីរញ្ញ  រជជំ ការររនត 
ឯរកា រទ្វិរោ ោម តាបរសា េដា ោរស េមិវរនត         
វសតិាវ  ... ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : កនុងរបលបដលកនលងរៅរ ើយ 
នារបលរពោះលី ពារាណ ប្ របាយរាជយកនុងរកុងពារាណ ប្ 
រ បមសប្មួយរូបរពោះនាមថា រ វលិ រៅរ ើយកនុងនរពរ ម- 
ពានត អ ា្បមទាំងឡាយ ៨ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ: កនុងអត្បត្របល របលបដលរពោះលី    
ពារាណ ប្របាយរាជយកនុង រកុងពារាណ ប្ មសប្មួយអងគ 
រពោះនាមរ វលិ រៅរ ើយកនុងនរពរ មពានតអ ា្ ៨ បម ។ 
 ៥. តំ េេរញ្ញវ ោជា ឧកាក េ ិ ធារយិោោេ ិ តតថ   
គោតវ  ... 
 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរពោះរាជារ្តចរៅរ ើយកនុង បរនាោះ 
រពមទាំងគបារភលើងទាំងឡាយ    បដលរាជបុរ្រ រ ងា ុកកនុង  
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មណៈរនាោះឯង ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : កនុងមណៈរនាោះឯង រពោះរាជាលីនយាង 
រៅកនុង បរនាោះ រោយ មានរាជបុរ្ របនាគបារភលើងថាវ យ ។ 
 ៦. រសា  កដុុមពិកបុរតាត   ឥធនិ  េញ្ញ  ំ វិជាយនីំ   ឥតថឹ    
អារនតាវ  មំ ធសរីភារគន ភុញ្ជសិសតិ ។ 
 ប្គ្បត្មសពទ : រ បបុរត្ននកុដុមពបក៍រនាោះ នឹងនាាំមករ ើយ 
នូវស្ ប្អនករប្ូត្បុរត្ជារបរកត្បដន រ ៀត្ នឹងររបើរលី ា្ នូវ 
រយើងរោយរបរររបើរលី ា្ដូចជាទ ប្កនុងរបលឥឡូវរនោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ឥឡូវរនោះ បុរត្កុដុមពបក៍រនាោះនឹងនាាំស្ ប្ 
អនករប្ូត្បុរត្ដន រ ៀត្មកានឹងររបើរយើងដូចជាទ ប្ ។ 
 ៧. រត ភិកេ ូ អាគតាគរតេ ិ េងគុលោិ ទ្សសយិោោ 
លជាជ យ សសី ំឧកេិបិតុំ េសរកាោត  ... 
 ប្គ្បត្មសពទ : រ បភិកាុទាំងឡាយរនាោះ បដលមនុ្េ 
ទាំងឡាយមករ ើយនឹងមករ ើយា កាំពុងចងអុលរោយរមាម
នដាមិនអាចរដើមបបរងើបរឡើងនូវកាលររពាោះរអៀនខាម ្ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ  : ពួកភិកាុទាំងរនាោះរត្ូវអនកមករ ើយ  
ចងអុលរោយរមាមនដ     មិនអាចរងើបកាលរឡើងលីនររពាោះ  
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របររអៀនខាម ្ ។ 
 ៨. ចុលលការោ ឧដ្ឋា យ សមុដ្ឋា យ សភុារមមរេន     
ពេុរោ វិេរតិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ  :  រ បរពោះចុលលរបលរររបករឡើងរ ើយ 
រររបករឡើងរពមរ ើយ ជាអនកររចើនរោយអារមមណ៍ថាលអ 
បត្ងមាន ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : រពោះចុលលរបលមតងរងើបមតងអងគុយរៅ 
រចបូករចបលានឹងអារមមណ៍ថាបាអ ត្ ។ 
 ៩. េេ ភិកេ ូធមមសភាយ ំកេំ សមុដ្ឋា របសុ ំ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រររនាោះ រ បភិកាុទាំងឡាយញុាំងវាចជា 
ររគឿងរពាលឲ្យមសាំងរឡើងរពមរ ើយ កនុងបាោជា បរពាល 
និងជា ប ា្ំបដងនូវធម៌ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រររនាោះពួកភិកាុរ ើប្នទនារន កនុង 
ធមម្ភាសា ។ 
 ១០. កាយ នុតថ ភិកេរវ ឯតរេ ិកថាយ សននិសោិន  ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ     :     មាន លភិកាុទាំងឡាយ     រ បរោក 
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ទាំងឡាយជាអនករបជុាំរន រ ើយ រោយវាចជាររគឿងរពាល 
អវប ន៎ បត្ងមានកនុងរបលឥឡូវរនោះ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ : មាន លពួកភិកាុ ឥឡូវរនោះពួកអនកអងគុយ 
្នទនារន រោយររឿងអវប រៅ ។ 

 ១១. រទ្វបិ ជោ បញ្េបញ្េោេវកសតបរវិាោ   
រហានតិ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បជនទាំងឡាយ្ូមបបពបរនាកា ជាអនក 
មានរយននមាណពរលីាំនិង រលីាំជាបរវិារបត្ងមាន ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ្ូមបបជនទាំងពបរនាកាមានមាណព
ជាបរវិារមាន ការលីាំរយៗ ។ 

 ១២. រតស ុ ឯរកកសស បញ្េ  បញ្េ  ឧបាសកសតានិ    
បរវិាោ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរយននឧលី្កទាំងឡាយរលីាំៗ
ជាបរវិារននឧលី្ករនាោះណា ឧលី្កមាន កាៗ បត្ងមាន ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : បណាត ឧលី្កទាំងឡាយ រនាោះ 
ឧលី្កមាន កាៗ មានឧលី្កជាបរវិារ មាន ការលីាំរយៗ ។ 
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 ១៣. ចតុោសតីិោ បាេសេសានំ ធោម ភិសមរោ 
ជារតា ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បកិរយិា្ររមចធម៌រកើត្រ ើយ
ដលាពានានន្ត្វទាំងឡាយ ៨៤ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ្ត្វចាំនួន ៨៤០០០ លីន្ររមចធម៌ 
រ ើយ ។ 
 ១៤. ឋានំ រខា បរនតំ យ ំ តវំ កោុរោ វ សោរោ    
កាល ំកររយយ ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : ក៏រ បរពោះអងគជាកុមារ នឹងឯង រ ា្រៅគួរ 
រធវើនូវរបលៈ ឯណា រ បរ តុ្រនាោះ ជាឋានៈ នឹងឯងបត្ងមាន ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ក៏បដលរពោះអងគនឹងអ ា្រពោះជនម របល
រ ងារៅរកមងរៅរឡើយ ជាឋានៈគឺនឹងមាន ។ 
 ១៥. រកាកាលរិកាបិ រខា ... ជននុរកន េទ្យមរជេ 
បេរ ិ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : ្ូមបបរ បរពោះររបរបលិក ... របហារ 
រ ើយនូវភិកាុរ វ ត្តរោយ ជងគងារត្ងាកណាត លននរបោះដូង ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ្ូមបបរពោះររបរបលិក ក៏លីនយកជងគងា  
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បុកកណាត លរបោះដូង ភិកាុរ វ ត្ត ។ 

 ១៦. តំ សតុាវ  ភុមមរទ្រវ អាទ្ឹ កតាវ  ោវ រពេមរោកា 
សវវ  រទ្វតា រចវ ោគសបុោន  ច សាធុការ ំេទ្ឹស ុ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរ វមសទាំងឡាយទាំងពួង រធវើនូវភូមិ 
រ វមសទាំងឡាយឲ្យជារដើមដ៏រាបដលារព មរោកផងបមន 
ពិត្ រ បនាគនិងរគុឌទាំងឡាយផងបាត បារ ើយ នូវបាធុរបរ 
រនាោះ លីនឲ្យរ ើយ នូវបាធុរបរ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : រ វមសទាំងពួងរាបាមសាំងពបភូមិរ វមស 
រ ូត្ដលារព មរោក ទាំងនាគ និងរគុឌទាំងឡាយលីន 
បាត បា ា្ំរឡងបាធុរបររនាោះ រ ើយលីនឲ្យបាធុរបរ ។ 

 ១៧. ឧរទ្រោ ... ចមមបសពិវរក េរិញ្ញសវុេណ សស      
បូររតាវ  ការរេុកបិរដា ឋរបតាវ  ... ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បរពោះលី ឧរ ន ... ញុាំងលីវបដល 
បុគគលរធវើរ ើយរោយប្បកទាំងឡាយ ឲ្យរពញរោយរលីកា 
និងមា្ឲ្យោកា ុករ ើយរលើមនងននដាំរ បរ ម្ ល ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ   :   រពោះលី ឧរ ន   ....   រ ងាយកលីវ 
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ប្បកោកាមា្រលីកាឲ្យរពញ រ ើយរ ងាោការលើមនងដាំរ ប
រ ម្ ល ។ 
 ១៨. សចសស សមេសស មោ េរតាថ  នតថិ នតថិក-    
ភារវា វ វតតរវវ  ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : ថារបើរ បរ្ចកតបរត្ូវរបររោយរយើង នន
រពោះ្មណៈ រនោះបត្ងមិនមានរ រនាោះ រ បរបររកើត្រឡើងបុគគល 
អនកមិនមានរ្ចកតបរត្ូវរបររនាោះ ដលារពោះ្មណៈ រនោះគួរ
រពាលថា ... ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ថារបើរពោះ្មណៈរនោះ មិនរត្ូវរបរ 
រោយរយើងរពោះ្មណៈរនោះ គួររលីបាថា មិនរត្ូវរបររ  ។ 
 
 ១៩. កា ច បន រវា េនតោ កថា វិបបកតា ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : ក៏ឯរ បវាចជាររគឿងរពាលអវប គឺអនក 
ទាំងឡាយ រធវើ ុករ ើយកនុងចរនាល ោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ : ក៏ររឿងអវប រៅបដលពួកអនក្នទនារន
ឈបាកណាត លររឿង ។ 
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 ២០. ោទ្ិសមប ិោរមរត បញ្ញញ សមបននំ បុរសិាជារនយយ ំ
អារោរលនតិ ។ េវរសរសស ុកា កថា ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : រ បកិរល្ទាំងឡាយរនាោះ ញុាំងបុរ្ 
អាជារនយយបដលដលារពមរ ើយរោយបញ្ញដ ា រ ម្ ោះថា     
្ូមបបដូចជារយើងបត្ងឲ្យវកឹវរ ។ រ បវាចជាររគឿងរពាល ដូច
រមតចកនុងបុគគលទាំងឡាយដ៏រ្្ ។ 
 ប្គ្បត្មអតែ  :  កិរល្ទាំងរនោះ   បត្ងរធវើបុរ្ 
អាជារនយយបដលបរបូិណ៌រោយរលីជាញ  ដូចជារយើងឲ្យវកឹវរ
លីន ។ ចាំរពាោះបុគគលដ៏រ្្នឹងនិយាយរធវើអវប ។ 
 ២១. ចតូស ុ បន ទ្ីរបស ុ ចកកវតតិសរិ ឹ ធតុំ សមតាថ  
ោតាបិតរោ ោម បុតាត នំ នតថិ ។ បរគគវ ទ្ិពវសមបតតឹ វា 
បឋមជាោទ្ិសមបតតឹ វា ។ រោកតុតរសមបតតិធរន កថា វ 
នតថិ ។ 
 ប្គ្បត្មសពទ : ក៏រ ម្ ោះថារ បមាមស និង បិមសទាំងឡាយ 
បដលអាចរដើមបបឲ្យនូវ ្ិរ បគឺ របររកើត្រឡើងននរ្តចចរកពត្តិ 
កនុង វបបទាំងឡាយ ៤ បត្ងមិនមានដលាបុរត្ទាំងឡាយ ។    
រ បមាមស និងបិមស ទាំងឡាយបដលអាចរដើមបបឲ្យនូវ ិពវ្មបត្តិ 
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ឬថានូវ ្មបត្តិមានបឋមជានជារដើម និងមានលីនរនាោះឯង ។ 
រ បវាចជាររគឿងរពាលា កនុងរបរឲ្យនូវរោកុត្តរ្មបត្តិរនាោះ 
បត្ងមិនមាន ។ 

ប្គ្បត្មអតែ : ក៏លីនរ ម្ ោះថា រ បមាមសបិមសបដលនឹង
អាចឲ្យ្ិរ បគឺរបររកើត្ជារ្តចចរកពត្តិកនុង វបប ៤ ដលា បុរត្
បត្ងមិនមាន នឹងរពាលរៅថវបដលាអនកបដលអាចឲ្យនូវ      
 ិពវ្មបត្តិ ឬ ្មបត្តិមានបឋមជានជារដើមរនាោះ ចាំរពាោះរបរ 
ឲ្យរោកុត្តរ្មបត្តិមិនលីចានិយាយដលារឡើយ ។ 
 ២២. មេលលកសស េ ិ េតតរោ េតថបាធបិ          
េនសសវា រហានតិ ន វរស វតតនតិ កិមងគំ បន ញាតកា 
(វរស វតតិសសនតិ) ។ 

 ប្គ្បត្មសពទ : ររពាោះថា្ូមបបរ បនដ និងរជើងទាំងឡាយ 
រប ា្មលួនននមនុ្េច ា្ា ជាអវយវៈមិនបាត បាបងាគ បាបត្ង 
មាន មិនរបរពឹត្តរៅកនុងអាំណាច ក៏នឹងលីចារពាលរៅថវប រ ប
ញតិ្ទាំងឡាយនឹង របរពឹត្តរៅកនុងអាំណាចរនាោះ ។ 

 ប្គ្បត្មអតែ     :     ររពាោះ្ូមបបបត្នដរជើងរប ា្មលួននន 
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មនុ្េច ា្ ក៏មិនរបរពឹត្តរៅកនុងអាំណាច នឹងរពាលរៅថវប 
ដលា ពួកញតិ្រនាោះ ។ 

 ៦. ការបរបេដាកថា បកេតថ : របរបរបអដាកថារនាោះ ជា
ដាំបូងឲ្យពិនិត្យរមើលថា ប ឬរបរយាគបដលរោក នាាំមក
មសាំង ុករដើមបបអធិបាយរនាោះ ជា្ពទ ឬ រ្ចកតប ឬ របរវនិិចឆ័យ 
ក៏បរបបបបវនិិចឆ័យ ឲ្យរមើលតួ្យា៉ាង ដូចត្រៅ : 
 ១) តតថ មរោតិ កាោវចរកសុោទ្ិរភទំ្ សពវមប ិ
ចតុភូមិកចិតតំ ។ 
 បរបតាមេតថ : ប ថា “មរោ” កនុងរថារនាោះលីនដលា 
ចិត្តបដលរបរពឹត្តរៅកនុងភូមិ ៤ ្ូមបបទាំងអ ា្មាន របមាវចរ-
កុ្លចិត្តជារដើមជារបរភ  ។ 

 ២) បុពវងគោតិ រតន បឋមោមិោ េុតាវ  សមោន គតា 

... ប ថា បុពវងគោ រ្ចកតបថារបកបរោយចិត្តរនាោះ បដល 
មានកិរយិារៅមុនជារបរកត្ប ។ 

 ៣) តតថ េរកាក ចេីតិ េរកាក ស ិ។ េវធីតិ បេរ ិបរបមសម
អត្ថ ប ថា េរកាក ចេិ កនុងរថារនាោះ បរបថា លីនរជររ ើយ 
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ប ថា េវធិ បរបថា លីនរបហាររ ើយ ។ វធិបបរបអដាកថា
រនាោះ ជា ូរៅមសមដាំរណើ របដលបរបមសម្ពទ ដូចរពាលមក 
រ ើយកនុងប មុន និងរដើមបបឲ្យ្ិរបា របមយលា របរបរបមសម
អត្ថឲ្យចា ា្ ទាំងបរប យករ្ចកតប ូរៅនឹង អដាកថា រ ើបនាាំ
បញ្ញា  និងចរមលើយជាផលូវរបរបផនកលីលបមក ុក ដូចត្រៅ ្ូម
យកធមមប ភាសាគ ៣ របើករៅ  ាំព័រ ១៨៣ រាបាពបរររបមរឡើង
រលើ បនាទ ត្ា ប ៣ ខាងចុងរត្ងាលីលបថា រសាបិ បុររិសា តរតថវ 

និសរិោន  តំ កេំ សតុាវ  លរធធ  រម ពលវបបចេរោតិ សតាថ រ ំ
អាេ ភរនត រញ្ញញ  តាវ េជជ រតតិោ ទ្ីឃភារវា ញារតា េេ ំ
បន េរីោ សយរមវ រោជនសស ទ្ីឃភាវំ េញ្ញញ សនិតិ ។ 
សតាថ  ទ្វិននំបិ កេំ សសំរនទតាវ  ឯកចេសស រតតិ ទ្ីឃា រហាតិ    
ឯកចេសស រោជនំ ទ្ីឃ ំ រហាតិ វលសស បន សសំារោ      
ទ្ីរឃាតិ វតាវ  ធមមំ រទ្រសរោត  ឥមំ ោេោេ ។ 

ទ្ីឃា ជាគររតា រតតិ  ទ្ីឃ ំសនតសស រោជនំ 
ទ្ីរឃា វោន សសំារោ សទ្ធមមំ េវិជានតនតិ ។ 

្ូមបបបុរ្រនាោះ អងគុយរៅរត្ងារនាោះ បាត បា្មតបរនាោះ 
រ ើយគិត្ថា រយើងលីនបចច័យ ា្ំខានារ ើយា រ ើបររបប ូល
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រពោះបាបាត ថា បពិរត្រពោះអងគដ៏ចររមើន នថងរនោះរពោះរាជា រ ងា
រជាបថា រារត្បបវងឆាង យជាងមុន ឯមញុាំរពោះអងគលីនដឹងថា 
រយាជន៍បវងឆាង យវញិរ  របលពបមេិលមិញា។ារពោះបាបាត រ ងា 
ររបៀបរធៀប្មតបអនកទាំងពបររ ើយ រ ើបរមស ា្ថា រារត្បជា 
រវោបវងឆាង យដលាបុគគលពួកមលោះ រយាជន៍ជារយៈបវងឆាង យ 
ដលាបុគគលពួកមលោះ ឯ្ងារជា្ភាសាវៈបវងឆាង យដលាបុគគល 
ពាល របលរ ងា្បមតងធម៌ រ ើបរ ងារមស ា្រពោះរថារនោះថា 
រារត្បយូរអបងវងដលាអនកភាសាញ ការលឹក រយាជន៍បវង ដលាអនករនឿយ 
 ត្ា ្ងារបវងឆាង យដលាជនពាលអនកមិនដឹងចា ា្ នូវរពោះ
្ ធមម ។ តតថ ទ្ីឃាតិ រតតិ ោរមសា តិោមមតាត វ             

ជាគរនតសស បន ទ្ីឃា រហាតិ ទ្វិគុេតិគុណា វិយ េុតាវ  
ខាយតិ តសា ទ្ីឃភាវំ េតាត នំ មំកេុសងឃសស ភតតំ កតាវ  
ោវ សរុយិគុគមោ សមបរវិតតកំ រសោរោ មហាកសុរិតាបិ 
សរុភាជនំ ភុញ្ជតិាវ  សរិសីយរន សយោរោ កាមរភាគីបិ     
ន ជាោតិ សពវរតតឹ បន បធានំ បទ្េរោត  រោោវចរោ ច 
ធមមកេ ំ ករេរោត  ធមមកេិរកា ច អាសនសមីរប និសទី្ិតាវ    
ធមមំ   សេុរោត    ច   សសីរោោទ្ីេ ិ  ផុរដ្ឋា    វា   េតថបា-           
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ទ្រចេធទ្ិនិ បរតាត  វា រវទ្ោភិភូរតា ច រតតឹ មគគបដិបរោន  
េទ្ធិរកា ច ជាោតិ ។ រោជននតិ រោជនមប ិ ចតុកោ-       
វុតមតតរមវ សនតសស បន កិលនតសស ទ្ីឃ ំ រហាតិ ទ្វីគុេំ    
តិគុេំ វិយ ខាយតិ ។ សកលទ្ិវស ំេ ិមគគំ គោតវ  កិលរោត  
បដិបេ ំ អាគចេនតំ ទ្ិសាវ  បុររតា ោរោ កីវទ្ូរោតិ បុចេិតាវ  
រោជននតិ វុរតត រថាកំ គោតវ  េបរមប ិ បុចេិតាវ  រតោបិ      
រោជននតិ វុរតត បុន រថាកំ គោតវ  េបរមប ិ បុចេតិ រសាបិ    
រោជននតិ វទ្តិ រត បុចេិតបុចេិតា រោជននតិ វទ្នតិ ទ្ីឃ ំ   
វតិទ្ំ រោជននតិ ឯកំ រោជនំ រទ្វ តីេិ រោជោនិ វិយ 
មញ្ញតិ ។ វោននតិ ឥធរោកបររោកតថំ បន េជានោត នំ 
វោនំ សសំារវដតសស បរយិនតំ កាតុំ េសរកាក ោត នំ យ ំ   
សតតតឹសរវធិបកេិកាទ្ិរភទ្ំ សទ្ធមមំ ញតាវ  សសំារសស េនតំ   
ករោនតិ តំ សទ្ធមមំ េវិជានតំ សសំារោ ទ្ីរឃា ោម រហាតិ ។ 
រសា េ ិេតតរោ ធមមតាយ ឯវ ទ្ីរឃា ោម ។ វុតតមបរិចតំ 
េនមតរោគ យ ំ  ភិកេរវ  សសំារោ បុវវ  រកាដិ ន            
បញ្ញញ យតីតិ វោនំ បន បរយិនតំ កាតុំ េសរកាក ោត នំ      

េតិទ្ីរឃារយវាតិ ។ បណាត ប ទាំងរនាោះ ប ថា ទ្ីឃា ជា
រដើមរ្ចកតបថា ធមមមសរារត្បរនោះមានរតឹ្មបត្បបយាម ប៉ាុរណាណ ោះ 
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ចាំបណកបុគគលអនករដកមិនលកា រារត្បជារពលរវោយូរអបងវង 
គឺរលីកដដូចជាពបរដង បបដងអនកជា មហាកសុរិតា គឺអនកមជិល
ររចើនបដលរដកបរមោះនរនៀលរៅមកៗ រធវើមលួនឲ្យជាចាំណប  
រប ា្ពួក្រងកើចមសាំងពបរពលបាដលានថងរោះកតប អនកបដលរោម ភ
បររិភាសាគរបម បររិភាសាគរភាសាជនយា៉ាងឆាង ញាា រ ើយរដករលើបរគ
ដ៏មាន្ិរ បកតប បត្ងមិនដឹងថារារត្បរនាោះបវងឆាង យរឡើយ ចាំបណក 
រពោះរយារវចរ បដលមសាំងរ្ចកតបពាយាមយា៉ាងមឺុងមា៉ាត្ា 
មសាំងពបរពលបាដលានថងរោះកតប រពោះធមមកថិក្បមតងធមមបកថាមសាំង
ពបរពលបាដលានថងរោះកតប  អនកបដលអងគុយបាត បាធម៌រៅជិត្        
ធមាម ្នៈ មសាំងពបរពលបាដលារពលឹមកតប អនកបដលរត្ូវរវ នា
រគប្ងកត្ា គឺអនកបដលរត្ូវររាគ មានររាគឈឺកាលជារដើម
ប៉ាោះពាលារ ើយ ឬអនករត្ូវរគរបត្ានដនិងរជើងជារដើមកតប រ ម្ ោះ
ថាជាអនករត្ូវរវ នារគប្ងកត្ាកតប អនករដើរផលូវឆាង យ រធវើដាំរណើ រ
រពញមួយយបាកតប បត្ងដឹងថារារត្បរនាោះ ជារវោបវងឆាង យ ។ 
ប ថា  រយាជន៍ ជារដើម  រ្ចកតបថា   រទោះបបរយាជន៍  ក៏មាន 
រតឹ្មបត្បួនរវុត្ប៉ាុរណាណ ោះ ្រមាបាអនករនឿយ ត្ា គឺ អនកអ ា្  
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កមាល ាំងា រ ើយថាជារយៈបវងឆាង យា គឺរលីកដដូចជា ពបរដង ឬ 
បបដង ។ បមនពិត្ អនករធវើ ដាំរណើ រអ ា្មួយនថង រនឿយ ត្ា
រ ើយ រឃើញអនករធវើដាំរណើ ររដើរមកផលូវជួបរន ក៏្ួរថា ភូមិ
ខាងមុមចាំងាយប៉ាុណាណ រៅ ? របលរបើរគរលីបាថាចាំងាយមួយ
រយាជន៍ ក៏រដើររៅលីនបនតិច្ួរអនករផេងរ ៀត្ា  រទោះជា
អនក បដលរត្ូវ្ួររនាោះរលីបាថារៅមួយរយាជន៍រ ៀត្ ា អនក
រដើរបដលរត្ូវ្ួររគរ ើយទាំងរនាោះ មាន កាៗ ក៏រលីបាថាមួយ
រយាជន៍ៗ អនកបដលរនឿយ ត្ារ ើយរនាោះ គិត្ថា រយាជន៍ 
រនោះបវងឆាង យបមន បត្ង ា្ំរលា រយាជន៍មួយដូចជាពបរ ឬបប
រយាជន៍ដូរចន ោះ ។ ប ថា វោនំ ជារដើមរ្ចកតបថា ពួក
បុគគលពាលអនកមិនបាគ លារបរយាជន៍ កនុងរោករនោះ និង
របរយាជន៍កនុងបររោក គឺអនកមិនអាចរធវើ បបាំផុត្នន្ងារវដត 
លីនរ ម្ ោះថា អនកមិនបាគ លារពោះ្ ធមម បដលរផេងរោយធម៌ 
មានរពាធិបកាិយធម៌ ៣៧ របរបរជារដើម បដលរពោះអរយិៈ
ជាមាច ា្ទាំងឡាយដឹងរ ើយ រធវើ បបាំផុត្នន្ងារលីន ។ 
្ងាររ ម្ ោះថាជា្ភាសាពបវងឆាង យ  ។ ពិត្បមន្ងាររនាោះ 
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រ ម្ ោះថាបវងឆាង យមសមធមមមសរប ា្មលួនឯង ាាាាាា្មដូចរពោះ 
ត្រមា ា្ បដលរពោះមានរពោះភាសាគរ ងារមស ា្ ុកថា មាន លភិកាុ
ទាំងឡាយ ្ងាររនោះ មាន បបាំផុត្ខាងរដើម រម ននរណា
រៅមសមដឹងលីនរ   បបាំផុត្បដលជាខាងរដើមបត្ងមិនរលីកដ 
ដូរចនោះ ។ បត្្រមាបា ពួកជនពាលរងឹរតឹ្បត្មិនអាចរធវើ បបាំផុត្
នន្ងារលីន ជា្ភាសាពបវងឆាង យខាល ាំងណា ា្រៅរ ៀត្ា។ 
 

្ូមនិមនតយកធមមប ភាសាគា ១ ររឿងចុលលរបលមហារបល 
រត្ងារថា បសេតីតិ េភិភវតិ េរជាតថរតិ ។ វារតា រកុេំវ 

ទ្ុពវលនតិ ពលវវារតា ឆិននតរដ ជាតំ ទ្ុពវលរកុេំ វិយ យថា 
េ ិរសា វារតា តសស រកុេសស បុបផផោទ្ីនិបិ បារតតិ េុទ្ទក
សាខាបិ ភញ្ជតិ សមូលបំិ តំ រកុេំ ឧពវរតតតាវ  ឧទ្ធំមូល ំ      
េរធាសាេំ កតាវ  គចេតិ ឯវរមវ ឯវរបូំ បុគគល ំ េរោត      
ឧបបរោន  កិរលសោរោ បសេតិ ពលវវារតា ទ្ុពវលរកុេសស 
បុបផផលបេណ បោសាទ្ិបាតនំ វិយ េុធទ នុេុទ្ទកាបតតិអាប-
ជជនំបិ ករោតិ េុទ្ទកសាខាភញ្ជនំ វិយ និសសគគិោទ្ិអាបតតិ-
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អាបជជនំបិ ករោតិ មហាសាខាភញ្ជនំ វិយ រតរសសងាទិ្-
រសសាបជជនំបិ  ករោតិ   ឧបបរទ្តាវ   ឧទ្ធំមូល ំ រេដ្ឋា   សាេំ  
កតាវ  បាតនំ វិយ បាោជិកាបតតិអាបជជនំបិ ករោតិ សាវ កាេ ត-
សាសោ នីេរតិាវ  កតិបារេរនវ គេភិាវំ បារបតិ ឯវរបូំ 
បុគគល ំ កិរលសោរោ េតតរោ វរស វរតតតីតិ េរតាថ  ។      
េសភុានុបសសនិតិ ទ្សស ុ េសរុភស ុ េញ្ញតរ ំ េសភុំ បសសនតំ 
បដិកលូមនសកិាររ យតុតំ រករស េសភុរតា បសសនតំ រោរម 
នរេ ទ្រនត តចំ វេណំ  សណាា នំ េសភុរតា បសសនតំ ។ ឥន្ទនទិ
រយសតូិ ឆស ុឥន្ទនទិរយស ុ។ សសុវំុតនតិ និមិតតោគ ហាទ្ិវិរេិ
តំ បិេតិធវ រ ំ។ េមតតញ្ញុតាបដិបរកេន រភាជនមហិ ច មតតញ្ញុ  ំ។ 
សទ្ធនតិ កមមសស ច ឯវ ផលសស ច សទ្ទេនលកេណាយ 
រោកិយសធធ យ រចវ តីស ុវតថូស ុេរវចេបបសាទ្សង្ខេ តាយ 
រោកតុតរសធធ យ ច សមោន គតំ ។ បគគេតិវីរយិ ំបរបិុេណ -
វីរយិ ំ ។ តំ រវតិ តំ ឯវរបូំ បុគគល ំ ។ យថា ទ្ុពវលវារតា    
សេិក ំបេររោត  ឯកឃនំ រសល ំច្ចរលតុំ ន សរកាក តិ តថា 
េពភនតររ ឧបបជជោរោបិ ទ្ុពវលកិរលសោរោ នបបសេតិ 

រខារភតុំ ករបបតុំ ច្ចរលតុំ ន សរកាក តីតិ េរតាថ  ។ ប ថា     

បសេតិ រ្ចកតបថា រគប្ងកត្ា គឺញាំញប លី រពោះរថាថា 
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វារតា រកុេំវ ទ្ុពវល ំ រ្ចកតបថា ដូចមយលាដ៏មានកមាល ាំងខាល ាំង 
របហាររដើមរឈើបដលមានកមាល ាំង នារមាយាា  បដលដុោះរ ើយ  
ជិត្មាត្ាររជាោះ អធិបាយថា បបដូចជាមយលារនាោះៗ គឺមយលា
មានកមាល ាំងខាល ាំង ញុាំផ្លក  បផល និង្លឹកជារដើមននរឈើរនាោះឲ្យ
ររលើងរឡើង រ ើយឲ្យរលាំចុោះមលោះ របចាបាំលីកាបមកតូ្ចៗ មលោះ 
បាំលីកាបមកធាំៗមលោះ ញុាំងរឈើរនាោះរពមទាំងឫ្ឲ្យររលើង
រឡើង រ ើយឲ្យមានឫ្រឡើងរលើ ឲ្យមានបមកចុោះរររបម 
រ ើយរលាំរៅមលោះ យា៉ាងណាមិញ កិរល្មារបដលរកើត្រឡើង
កនុង ្នាត នខាងកនុងននបុគគលរនាោះក៏ដូចរន បដរ គឺរធវើឲ្យរត្ូវ
អាបត្តិតូ្ច ដូចមយលាបដលមានកមាល ាំងខាល ាំង ញុាំងផ្លក  បផល និង 
្លឹកា  ជារដើមននរឈើបដលមានកមាល ាំងរមាយឲ្យរជុោះចុោះមលោះ 
រធវើឲ្យ រត្ូវអាបត្តិនិ្េគគបយជារដើម ដូចជាមយលាមានកមាល ាំង
ខាល ាំង ញុាំងរឈើតូ្ចៗ ឲ្យលីការៅមលោះ រធវើឲ្យរត្ូវអាបត្តិ្ងា-

 ិរ្្ ១៣ ដូច ជាមយលាមានកមាល ាំងខាល ាំង ញុាំងរឈើធាំៗ ឲ្យ
រលាំរៅមលោះ រធវើឲ្យរត្ូវអាបត្តិលីរាជិកនាាំភិកាុរនាោះរចញចក 
រពោះបា្នា បដលរពោះមានរពោះភាសាគរ ងារមស ា្ ុកលអរ ើយ 
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រធវើឲ្យដលានូវភាសាពជារគ ្ថរោយនថងពបរបបប៉ាុរណាណ ោះ ដូចជា 
មយលាដ៏មានកមាល ាំងញុាំងរដើមរឈើរនាោះឲ្យររលើងរឡើងរ ើយ 
ឲ្យមានឫ្រៅខាងរលើ ឲ្យមានបមករៅខាងរររបម រ ើយ
រលាំរៅមលោះ កិរល្មារញុាំងបុគគលបដលរឃើញយា៉ាង រនាោះឲ្យ 
របរពឹត្តរៅកនុងអាំណាចននមលួនដូរចនោះ ។ ប ថា េសភុានុបសស ឹ
អនករឃើញអារមមណ៍ថាមិនលអ យា៉ាងណាមួយ បណាត អារមមណ៍
មិនលអ ១០ យា៉ាងគឺរបកបកនុងរបររធវើ ុកកនុងចិត្ត រោយភាសាព
ជារប ា្គួររមពើម លីនដលារឃើញ្ការោយ្ភាសាពថា ជា
រប ា្មិនបាអ ត្ ជារដើម រកចក រធមញ ប្បក ពណ៌្មបុរ 
រាងរៅ រោយភាសាពថាជារប ា្មិនលអ ។ ប ថា ឥន្ទនទិរយស ុ
លីនដលាកនុងឥន្ទ្នទិយ ៦ ។ ប ថា សសុវំុតំ លីនដលាអនករវៀរ
ចក របររបនាយករោយនិមិត្តជារដើមគឺ មានទវ របិ រ ើយ 
និងបាគ លារបមាណ កនុងរភាសាជន៍ា រោយផទុយពបភាសាពជាអនកមិន
បាគ លារបមាណ ។ ប ថា សទ្ធំ រ្ចកតបថា អនករបកបរោយ 
រោកិយសធធ  មានរបររជឿកមម និងផលរប ា្កមមជាលកា
ណៈ និងរោយរោកុត្តរ្ទធ រពាលគឺ រ្ចកតបរជោះថាល មិន
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កររមើកកនុងរពោះរត្ននរត្ ។ ប ថា អារទ្ធវីរយិ ំ លីនដលាអនក
មានរ្ចកតបពាយាម   គឺអនកមានរ្ចកតបពាយាមរពញ ប  ។  
ប ថា តំ រវ លីនដលាបុគគលរនាោះ គឺបុគគលអនករឃើញយា៉ាង
ដូរចន ោះ ។ អធិបាយថា មយលាមានកមាល ាំងរមាយបកាតិ្ចៗ 
បត្ងមិនអាច នឹងញុាំងភនាំថមមសនាដ៏ធាំមាាំឲ្យររងាគ ោះររងគើ លីនយា៉ាង
ណា កិរល្មារបដលមានកមាល ាំងរមាយ រទោះបបរកើត្រឡើង
កនុងខាងកនុង បត្ងរារាាំងបុគគលរនាោះមិនលីន គឺមិនអាចរធវើ
បុគគលរនាោះ ឲ្យញបាញ័រររងាគ ោះររងគើលីន ដូរចន ោះឯង ។ ្ូម
្ិរបា របម កុលបុរត្ទាំងឡាយ បដលមានរលីថាន រដើមបបររៀន
បរបយករ្ចកតបលីនលអ ្ូមពិនិត្យមសមរ្ៀវរៅអនុរមា ន-

វធិប ជារដើម ឧទ រណ៍ដូចជា ភវតុ សពវមងគល ំរត្ើបរបរោត្ 
របរយាគររបៀបណា ា ា ប របធ្លនរៅឯណាា ា ា ា រោកបរប 
ររៀងរ្ចកតបបបបយា៉ាងរម៉ាច ឬក៏ាសពវីតិរោ វិវជជនតុ សពវរោរោ 

វិនសសតុ យកមកររៀនបរបរោត្របរយាគ រ ើយ្មពនធ
បាករមើល រ ើបរមើលរ្ចកតបថាា រត្ើរោកអនករលីជញជានា
ច ា្រនាោះា រោកបរបយករ្ចកតបរោយរបចា កមមវាចកៈ 
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រ តុ្កមមវាចកៈ រៅជាកត្តុវាចកៈ រ តុ្កត្តុវាចកៈ ជារដើម 
រពមទាំងពាកយអាយត្និលីត្មលោះ  ាក៏រោកបាំលីត្ារចលរដើមបប 
្រមួលរ្ចកតបឲ្យបមមរបាត បាលីន ។ ពុាំរនាោះរបាត្រពោះអងគអាច
ពិនិត្យ ា ា ា ា រមើលនូវធម៌្ូរត្រផេងៗដូចជាា ា ា ា  យថាបចេយ ំ  

បវតតោនំ ធាតុមតតរមរវតំ យទ្ិទ្ំ, សរវវ  បោយ ំ ... បរប
រោត្របរយាគរ ើយរយើងដឹងថា រោកររៀបរ្ចកតបរចួរស្្ច 
រត្ើរបរយាគរដើមដូចរមតច ជាមួយនឹងរ្ចកតបរនាោះ រយើងអាច
យកជារមររៀនលីន ឬក៏បរបររឿងរា៉ា វ មលោះកនុងរពោះនរត្បិដកខាង
រពោះ្ូរត្ គឺរយើងពិនិត្យរមើល ររឿងរា៉ា វមសមលីលបផង បរបជា
រ្ចកតបរនោះផង អាចនឹងរចោះលីនា។ 
 របរបរបររៀបររៀងរ្ចកតប ាមញុាំរពោះករុណាលីន ុកោកាបត្ 
ប៉ាុរណណោះ ្ូមរពោះអងគា ររៀបររៀងរ្ចកតបមសមរ្ៀវរៅនានា 
បដលអនករលីជញបុរាណ លីនររៀបចាំ ុករ ើយ រស្្ចរនាោះ 
្ិរបា របមកុលបុរត្ទាំងអ ា្ ្ូមលីន្ររមចនូវរលីជាញ រចោះ 
ពិចរណា បរបភាសាបាលីលបរោយអងគឯង ្ូមលីន្ររមច 
នូវរពោះនិពាវ ន រៅអវបានជាតិ្ កុាំបបរឃលៀងោល ត្រឡើយរហាង ។ 
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របរររៀបររៀងបបបររៀនបរបភាសាបាលីលបមកជាបមមរបរប
មសម្ពទ និងបរបយករ្ចកតប ្នមត្ថាចបាបត្ប៉ាុរណណោះ ឯងា។ 
្ូមអភ័យរទ្ អាំពបរោកអនករលីជញទាំងឡាយ របើរឃើញ
មានកាំ ុ្មុ្ឆគងកបនលងណា ្ូមរមមសត ជួយបកត្រមូវរដើមបប 
 ុកជាប ពិរបាធន៍ យា៉ាងរតឹ្មរត្ូវ្រមាបាកុលបុរត្ ជា
្ិរបា របមទាំងឡាយ ្ិការរៀន្ូរត្លីន បវងឆាង យត្រៅ ។ 
 មញុាំ ្ូមផេពវផាយនូវចាំ រណោះវ ិជាជ ទាំងរនោះ   ុកជា  
ធមមទន រដើមបបឲ្យលីនរបរយាជន៍ ូលាំ ូោយ ឥត្មានរកាា
្ិ ធិ ុករ  ដូរចនោះ្ូម្បបុរ្ទាំងអ ា្  ួលអនុរមា នាា
យកបុណយធមមទនរប ា្មញុាំ បដលលីនកបាង ទាំងប៉ាុនាម ន
រនោះឲ្យលីនរចួចក ុកាដលានូវរពោះនិពាវ នរគបារពោះអងគរគបារន
រៅរហាង ៕ 
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