
1 

 

គោលព្រះនិញ្វន 
ព្រះឧបាលិវង្ស សូរ-ហាយ 

រ ៀបរ ៀង 
 

 ព្រះនិញ្វនជាគោលគៅមួយដ៏ធបំផុំតរបស់ព្រះរុទ្ធសាសនា ។ ព្រះសម្មា សមពុទ្ធព្ទ្ង់សដំដង
ធម៌បញ្ញតតវន័ិយ គព្បៀនព្បគៅសាធារណជនក្នុងកាលដដលព្ទ្ង់បគំរញរុទ្ធកិ្ច្ច ៤៥ ឆ្ន  ំរាប់តងំអរីំ
ថ្ងៃដដលព្រះអងគបានព្តស់ដឹងរហូតដល់ថ្ងៃបរនិិញ្វនគនាះ រុំដមនគដើមបអីវីគព្ៅរីការដណនា ំ សតវ
គោក្ឲ្យសាគ ល់នូវទី្គៅដ៏ព្បគសើរបផុំតគឺព្រះនិញ្វនគនាះគ ើយ ។ 
 និព្វវ នជាអតថទី្៤ ថ្នអភិធមាតថសងគហៈ, ជាគុណជាតដ៏លអិតបផុំតដដលបុងុជជនអាច្គ ើញ
ច្ាស់គោយបញ្ញញ  បានគោយព្ក្ណាស់, និញ្វនជាលទ្ធផលថ្នរុទ្ធបរស័ិទ្ ដដលព្បតិបតតិគោយ
គសច្ក្ដីរាយាមដ៏ព្តឹមព្តូវ តមមជឈមិ្មបដិទា ឬ តមកុ្សលធម៌ទាងំឡាយម្មនបុញ្ញកិ្រយិាវតថុ១០ 
ជាគដើម ។ និញ្វនជាឥោា រមាណ៍ (អារមាណ៍ជាទី្ព្បាថ្នន , ជាទី្ចាប់ចិ្តត) ថ្នក្លាណបុងុជជន នឹងអរយិ
បុគគលគោយរិត ប ុដនតជាអនិោា រមាណ៍ថ្នបាបជនឬព្វលជន ដដលផទុយព្ស ះអរីំក្លាណបុងុជជន
នឹងអរយិបុគគល ។ ក្នុងឳកាសគនះសូមសដំដងច្គំព្វះព្រះនិញ្វន គដើមបជីាសណាដ ប់ថ្នរុទ្ធបរស័ិទ្ 
គោយសគងេបដូច្តគៅគនះ៖ 
 ព្វក្យថ្ន "និញ្វន" បានដល់គសច្ក្ដីសៃប់, គយើងអាច្យល់បានគោយច្ាស់ោស់ច្គំព្វះព្រះ
និញ្វន អាព្ស័យម្មនរុទ្ធភាសិតដូច្តគៅគនះ៖ 
 ម្មន លភិក្េុទាងំឡាយ ភិក្េុ ព្បក្បគោយធម៌៦ យា ងគនះ រដមងជាអនក្អាច្គ ើញច្ាស់នូវ
សីតិភារ ។ ធម៌៦ យា ងគនាះគឺៈ 
 ១-ការសងកត់ចិ្តតក្នុងសម័យដដលគួរសងកត់បាន 
 ២-ផគងចិ្តតគ ើងក្នុងសម័យដដលគួរផគងបាន 
 ៣-គធវើចិ្តតឲ្យរកី្រាយក្នុងសម័យដដលគួររកី្រាយបាន 
 ៤-ោក់្ចិ្តតព្រគងើយក្នុងសម័យដដលគួរោក់្ចិ្តតបាន 
 ៥-អាធាព្ស័យដ៏ព្បណីតអាច្គធវើបាន 
 ៦-ចិ្តតគព្តក្អរយា ងខ្ល ងំក្នុងព្រះនិញ្វន ។ 
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 ព្វក្យថ្ន "ជាអនក្អាច្គ ើញច្ាស់នូវសីតិភារ" តមភាសាបាលីគព្បើព្វក្យថ្ន តគញ្វ  អនុតតរ ំ
សីតិភាវ ំ សច្ឆិកាតុ ំ ដព្បថ្ន បុគគលគួរគដើមបគីធវើឲ្យជាក់្ច្ាស់នូវសីតិភារដ៏ព្បគសើរបផុំត ឬជាក្រូំល ។ 
ព្វក្យថ្ន សីតិភារ គនះដព្បថ្ន "ព្តជាក់្ព្តជុ"ំ ។ អដាក្ថ្នគច្ញគសច្ក្ដីថ្ន ព្រះនិញ្វន ដដលជាគុណជា
តដ៏ព្តជាក់្សុខសៃប់ថ្ព្ក្ដលងគព្ព្វះរលត់គភលើងកិ្គលស គភលើងទុ្ក្េអស់គហើយ ។ 
 អារមាណ៍ថ្នអរយិបុគគល ដដលចូ្លដល់ព្រះនិញ្វន គព្ៅអរីំ អតថបទ្ក្នុងសូព្តគនះ ម្មន
អតថបទ្មួយគទ្ៀតជារុទ្ធភាសិតដដលបញ្ញជ ក់្ឲ្យគ ើញថ្ន និញ្វនគឺអវី ? ម្មនគុណសមបតតិដូច្គមតច្ ? 
រុទ្ធភាសិតគនះសោំល់ព្តង់ការទ្ទួ្លអារមាណ៍ របស់អរយិបុគគល ដដលចូ្លដល់ព្រះនិញ្វនគហើយ 
ម្មនចិ្តតប ះព្វល់នូវព្រះនិញ្វនគហើយ ក្នុងគរលណា ដដលចិ្តតបានជួបព្បទ្ះនូវព្រះនិញ្វនគហើយ 
គរលគនាះ អរយិបុគគលព្គប់រូបដតងម្មនការទ្ទួ្លអារមាណ៍ដុះគច្ញ មក្ថ្ន៖ 
 គុណជាតនុ ះសៃប់ នុ ះព្បណិត នុ ះឯងជាទី្បនាត់បង់នូវគសច្ក្ដីព្សវងឹ ជាទី្ក្ចំាត់បង់នូវ
គសច្ក្ដីគព្សក្ឃ្លល ន ជាទី្ដក្គចាលនូវគសច្ក្ដីអាល័យ ជាទី្កាត់បង់នូវវដដៈ ជាទី្អស់គៅថ្នតណាា  ជាទី្
បរ្ា សចាក្កិ្គលស ជាទី្រលំត់កិ្គលស គនះឯងគៅ "និញ្វន1។ 
 អតថបទ្ខ្ងគលើគនះ តមភាសាបាលីថ្ន៖ 
 ឯត ំសនដំ ឯត ំបណីត ំយទិ្ត ំមទ្និមាទ្គនា 
 បិបាសវនិគយា អាលយសមុតាគត វដដូបគច្ឆគទា 
 តណា ក្េគយា វរិាគត និគរាគធា និញ្វ នំ ។ ព្វក្យបាលីទាងំគនះ អនក្ដដលមិនសាទ ត់ជនំាញ
ភាសាបាលី ក៏្គួរដតរាយាមទ្គនទញឲ្យចា ំ គព្ព្វះព្វក្យគនះជាគោលសដំដងនូវអតថបទ្ នឹងគុណជាតិ
ថ្នព្រះនិញ្វនយា ងជាក់្ោក់្បផុំត, សូមរិនិតយព្វក្យដព្បតគៅគនះ៖ 
 ឯត ំសនតំ គុណជាតនុ ះសៃប់ 
 ឯត ំបណីត ំនុ ះព្បណីត 
 យទ្ទំ្ ំគុណជាតគនះឯងគឺ 
 មទ្ទិ្មាទ្គនា ជាទី្បនាត់បង់នូវគសច្ក្ដីព្សវងឹ 
 បិបាសវនិគយា ជាទី្ក្ចំាត់បង់នូវគសច្ក្ដីគព្សក្ឃ្លល ន 
 អាលយសមុក្ាគត ជាទី្ដក្គចាលនូវគសច្ក្ដីអាល័យ 
 វដថូបគច្ឆគទា ជាទី្កាត់បង់នូវវដដៈ 

                                                 
1
-មាន២យ៉ា ងគឺ សឧបាទិសសសនិញ្វ ន១ អនុបាទិសសសនិញ្វ ន១ ។ 
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 តណា ក្េគយា ជាទី្អស់គៅថ្នតណាា  
 វរិាគត ជាទី្រោយរាគៈ 
 និគរាគធា ជាទី្រលំត់កិ្គលស 
 និញ្វ នំ ជាទី្អស់គព្គឿងចាក់្ដព្សះ ។ 
 រុទ្ធភាសិតគនះ សដំដងបញ្ញជ ក់្ថ្ន និញ្វនគឺគសច្ក្ដីសៃប់ដ៏ព្បគសើរ ។ ព្វក្យថ្ន "ព្បគសើរ" គនាះ 
ក្នុងអដាក្ថ្ន អធិបាយថ្ន "ខពស់បផុំតរក្អវគីព្បៀបរុបំាន" ។ ក្នុងទី្គនះ គសច្ក្ដីសៃប់ដដលគៅថ្នព្រះ 
និញ្វនគនាះ សគំៅយក្គសច្ក្ដីសៃប់ដ៏ព្តជាក់្ព្តជុពំ្បគសើរខពស់បផុំត ។ បុគគលដដលបានចូ្លដល់
គសច្ក្ដីសៃប់ថ្នន ក់្គនះគហើយ មិនគច្ះធុញព្ទាន់ មិនគច្ះដអអតគ ើយ បានគសច្ក្ដីថ្ន "ដតងទ្ទួ្លគសច្ក្ដី
សកប់ចិ្តត-ដអអតចិ្តត-រកី្រាយចិ្តតជានិច្ច" ន័យគនះសមដូច្រុទ្ធភាសិតមួយក្ដនលងគទ្ៀតថ្ន៖ 
 បវគិវក្ ំរស ំបិវតិវ  រស ំឧបសមសស ច្ 
 និទ្ទគរា គោតិ និបាគបា ធមាបបតិីរស ំបិវ ំ។ 
 អនក្ដដលបានផឹក្នូវរសថ្នគសច្ក្ដីសាៃ ត់ចាក្កិ្គលស បានផឹក្នូវរសថ្នគសច្ក្ដីសៃប់គហើយ 
រដមងជាអនក្មិនបានគសច្ក្ដីខវល់ខ្វ យ ជាអនក្មិនបានបាប កាលផឹក្នូវរសថ្នធមាបបតិី ។ 
 ធមាបបតិី សុខ ំគសតិ  វបិបសគននន គច្តសា 
 អរយិបបគវទិ្គត ធគមា  សទា រមតិ បណឌិ គត ។ 
 អនក្ដដលម្មនបីតិក្នុងធម៌ ម្មនចិ្តតផូរផង់ ដតងគៅជាសុខ បណឌិ តដតងរកី្រាយក្នុងធម៌ដដល
ព្រះអរយិៈព្ទ្ង់ព្បកាសគហើយសរវៗ កាល ។ 
 រុទ្ធភាសិតមួយក្ដនលងគទ្ៀតម្មនគសច្ក្ដីព្សគដៀងោន នឹងរុទ្ធភាសិតខ្ងគលើគនះថ្នៈ 
 ឯត ំសនដំ ឯត ំបណីត ំយទិ្ទ្ ំសរវសង្ខេ រសម 
 គថ្ន សរវូបធិបបនិសសគកាក  តណា ក្េគយា វរិាគត និគរាគធា និញ្វ នំ ។ 
 និញ្វននុ ះសៃប់ នុ ះព្បណីត គនះឯងជាទី្រម្មៃ ប់នូវសង្ខេ រទាងំរួងជាទី្លះគចាលនូវឧបធិទាងំ
រួង ជាទី្អស់គៅថ្នតណាា  ជាទី្ព្បាសចាក្កិ្គលស ជាទី្រលំត់នូវកិ្គលស គៅថ្ន និញ្វន ។ 
 និញ្វនដដលសគំៅយក្គសច្ក្ដីសៃប់គនះ អាច្គធវើគសច្ក្ដចូី្លចិ្តតឲ្យច្ាស់ថ្ន "មិនដមនសគំៅ
យក្គសច្ក្ដីសៃប់ធមាត ដដលធាល ប់ដឹងបានមួយដងមួយយាមគនាះគទ្" គឺសគំៅយក្គសច្ក្ដីសៃប់ជា
ក្រូំលោា នអវបីងកបគងកើតគទ្ៀត មិនដមនគក្ើតមក្រីអវី ឬដព្បព្បួលរីអវីគទ្ៀតគ ើយ ជាគសច្ក្ដីរិតដដល
ម្មនគៅខ្ងគលើធមាជាតិទាងំអស់ ទាងំវតថុទាងំនាមធម៌ ។ វតថុទាងំឡាយដដលម្មនបច្ច័យតុបដតង 
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កាលគបើអស់គហតុអស់បច្ច័យគហើយ រដមងរអិលចូ្លគៅក្នុងគសច្ក្ដីសៃប់គសៃៀម ដដលអស់វដដសងារថ្ន
សាក្លច្ព្ក្វា , គសច្ក្ដីសៃប់ចាក្កិ្គលសគនាះ គទ្ើបបានតងំគៅជាសាថ រររក្ទី្បផុំតោា ន ។ 

 
ដឹងច្បាស់នវូព្រះនិញ្វនដចូ្បគតេច្ប? 

 គសច្ក្ដសីៃប់ដដលគៅថ្ននិញ្វនគនះ គោក្អនក្គិតអាច្គិតសទង់បានតមន័យថ្នតក្កៈ 
(គសច្ក្ដីព្តិះរះិ) ថ្ន វតថុណាដដលអស់គៅថ្នគហតុបច្ច័យឬដដលក្ចំាត់គហតុបច្ច័យគច្ញបានអស់
គហើយ សល់គៅដតគសច្ក្ដីទ្គទ្សាអ ត ព្បាសចាក្ខលួនព្បាណ ព្បាសចាក្ចិ្តតគនាះៗ, គហើយក្នុងគសច្ក្ដី
ទ្គទ្សាអ តគនាះ ោា នវតថុអវគព្ៅរីគសច្ក្ដីសៃប់គសៃៀមថ្នផលញ្ញញ ណគទ្ ។ គសច្ក្ដីសៃប់ដដលគព្វលមក្
គនះ គៅជានិច្ច មិនចាបំាច់្ម្មនអវីតុបដតងគព្ព្វះមិនម្មនរូបរាងដដលព្បាក្ដគនាះ សុទ្ធដតគក្ើតមក្រី
គហតុបច្ច័យគព្ច្ើនយា ងរួមផគុោំន ក្គ ើងជាវតថុ  ។ ឯនិញ្វនមិនម្មនវតថុអវដីដលម្មនខលួនព្បាណរិតព្បាក្ដ
គទ្ ។ គសច្ក្ដីអធិបាយដដលគព្វលមក្គនះ ោក់្ដូច្នឹងចូ្លចិ្តតង្ខយ ដតសូមកុ្គំភលច្ថ្ន និញ្វនគឺជា
ផលញ្ញញ ណដដលគយើងអាច្ទ្ទួ្លឯក្នតបរមសុខបាន គឺការទ្ទួ្លអារមាណ៍ជាវសិាលសុខ ដដល
គផសងចាក្សុខក្នុងភរទាងំ៣ ។ 
 ព្វក្យថ្ន ការគធវើឲ្យជាក់្ច្ាស់នូវព្រះនិញ្វន ក្នុងគមពីរបដិសមភិទាមគគ ដដលព្រះសារបុីតត
អធិបាយថ្ន "បានដល់ការទ្ទួ្លនូវបរមសុខដបលក្វគិសស គទ្ើបគ ា្ ះថ្ននិញ្វន" គោយបាលីថ្ន 
សច្ឆិកិ្រយិាបញ្ញញ  ជសសនគជជន ញាណំ ដព្បថ្ន បញ្ញញ ថ្នគព្គឿងគធវើឲ្យជាក់្ច្ាស់នូវព្រះនិញ្វន, គ ា្ ះ
ថ្នញាណគោយប ះព្វលនូវព្រះនិញ្វនអាច្គព្បៀបនឹងរុទ្ធភាសិតថ្ន ដុសនដិ ធឹរា និញ្វ នំ គយាគ គក្េម ំ
អនុតតរ ំដព្បថ្ន អនក្ព្បាជញទាងំឡាយដតងប ះព្វល់នូវព្រះនិញ្វនដដលជាទី្គក្សមក្ានតចាក្កិ្គលសយា ង
ព្បគសើរបផុំត ។ 

និញ្វនជាទីសងប់ននសង្ខា រទាំងរងួ 
 ព្វក្យថ្ន"និញ្វន" គឺជាទី្សៃប់ថ្នសង្ខេ រទាងំរួង, សង្ខេ រ ដព្បថ្ន ធម៌ដដលម្មនបច្ច័យជាគព្គឿង
តុបដតង, ក្នុងទី្គនះសង្ខេ រសគំៅយក្នាមរូប ។ 
 កាលគបើវញិ្ញញ ណបានភប់ព្បសប់នឹងគសច្ក្ដីសៃប់ដ៏ព្បណីតគនះ គហើយអវជិាជ  តណាា  នឹង
ឧបាទាន ក៏្ឃ្លល តចាក្បនតិច្មដងៗ ដរាបដល់មិនគសសសល់ ។ ក្នុងគរលដដលកិ្គលសមិនម្មនគៅក្នុង
សនាដ នគហើយ មិនម្មនអវី ដដលនាឲំ្យម្មនក្មាគទ្ៀតគ ើយ កាលគបើអស់ទាងំក្មាទាងំកិ្គលសគហើយ 
បដិសនធិវញិ្ញញ ណថ្នជាតិតគៅគទ្ៀតក៏្មិនម្មន, កាលគបើអស់បដិសនធំវញិ្ញញ ណគហើយ នាមរូបក៏្មិនម្មន
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គព្ព្វះគហតុគនាះនិញ្វន គទ្ើបបានគ ា្ ះថ្នជាទី្សៃប់ថ្នសង្ខេ រទាងំរួង ។ គសច្ក្ដីអធិបាយគនះ គយើង
អាច្គ ើញបានគោយច្ាស់ច្គំព្វះព្វក្យសួរ នឹងព្វក្យតបរវាងអជិតម្មណរនឹងព្រះសម្មា សមពុទ្ធដូច្
តគៅគនះ៖ 
 អជិតម្មណរបានព្កាបបងគទូំ្លព្រះរុទ្ធបរមព្គូថ្ន៖ 
 បរិព្តព្រះអងគនិរទុ្ក្េ ខញុ ពំ្រះអងគសូមព្កាបបងគទូំ្លសួរថ្ន បញ្ញញ សតិ នឹងនាមរូបទាងំគនះ 
រដមងរលត់អស់គៅក្នុងទី្ណា? សូមព្រះអងគគមតត គព្បាសតបឲ្យទាន ។ 
 ព្រះសមពុទ្ធព្ទ្ង់ព្តស់ថ្ន ៖ 
 ថ្នអជិតៈ! អនក្បានសួរនូវព្បសានណាច្គំព្វះតថ្នគត តថ្នគតនឹងព្បាប់នូវព្បសាន គនាះដល់
អនក្, នាមនឹងរូបដតងរលត់មិនម្មនសល់ក្នុងទី្ណា បញ្ញញ នឹងសតិក៏្រលត់បង់ក្នុងទី្គនាះដដរ ទាងំគនះ
ក៏្គព្ព្វះវញិ្ញញ ណរលត់ ។ 
 បញ្ញញ នឹងសតិជាច្ដំណក្មួយ ថ្ននាមធម៌ក្នុងក្ងសង្ខេ រ ។ ច្គមលើយដដលព្ទ្ង់តបគៅកាន់
អជិតម្មណរ ជាទី្គួរចាប់ចិ្តតយា ងថ្ព្ក្ដលង គព្ព្វះបញ្ញញ នឹងសតិគនះជានាមធម៌ ជារបស់មិនគទ្ៀត
ទាត់គៅគ ើយ ប ុដនតផលថ្ននាមធម៌ជាគព្ច្ើនយា ង ម្មនគព្វធិបក្េិយធម៌ជាគដើម ដដលអាច្នាចិំ្តតគធវើឲ្យ
ចិ្តតរួច្ចាក្អាសវក្កិគលសទាងំរួង ព្បមូលក្ឡំាងំឲ្យគក្ើតអរហនតផលញ្ញញ ណបានគោយរិត ។ 
 

និញ្វនជាទីលះបង់នវូឧបធិទាំងរងួ 
 ព្វក្យថ្ន "ឧបធិ" ក្នុងទី្គនះ សគំៅយក្កិ្គលស ដូច្ជាព្វក្យថ្ន ឧបធិវគិវគកា គសច្ក្ដីសៃប់សាៃ ត់
ចាក្ឧបធិក៏្ម្មន សគំៅយក្បញ្ចក្េនធក៏្ម្មន ដូច្បាលីថ្ន៖ 
 រូគប ច្ សគទ្ទ ច្ អគថ្ន រគស ច្ 
 កាមិតតិគយា បាភិវទ្នដី យញ្ញញ  
 ឯត ំមលនតំ ឧបធិសុ ញតវ  
 តសាា  ន យិគជា ន ហុគត អរញ្ជី  
 យញ្ញទាងំឡាយដតងគព្វលសរគសើររូប សគមលង រស កាមនឹងស្រសដីទាងំឡាយ ខញុ ពំ្រះអងគយល់
ថ្ន គនាះជាមនទិលក្នុងឧបធិទាងំឡាយ គហតុគនាះ គទ្ើបមិនគព្តក្ព្តអាលក្នុងការដសនគព្រន នឹងការ
បន់ព្សន់ ។ 
 ឧបធិក្នុងទី្គនះ អដាក្ថ្នព្បាប់ថ្នបានដល់បញ្ចក្េនធ ។ ឯព្វក្យថ្ន "និញ្វន" គនះជាទី្លះបង់
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ទាងំកិ្គលសទាងំបញ្ចក្េនធ ឥតម្មនគសសសល់គ ើយ ។ 
 

និញ្វនជាវរិាគធត៌ 
 ក្នុងទី្ខលះ ព្រះសមពុទ្ធព្ទ្ង់ព្តស់គៅនិញ្វនថ្ន "វរិាគធម៌" ដដលដព្បថ្ន ធម៌ជាទី្ព្បាសចាក្ថ្ន
កិ្គលស គឺសគំៅគសច្ក្ដីថ្ន ចិ្តតរបស់បុគគលណាមួយ កាលគបើបានព្បទ្ះនឹងវភិាគធម៌គហើយ គ ា្ ះ
ថ្នបានដឹងនូវព្រះនិញ្វនគហើយ ។ កិ្គលសទាងំឡាយរដមងវនិាសគច្ញរីចិ្តត មិនម្មនគសសសល់ ។ 
ព្វក្យថ្ន "វរិាគធម៌" ក្នុងទី្គនះ ក៏្គឺគសច្ក្ដីសៃប់ដដលព្បាសចាក្តគព្មក្ ដដលគយើងអាច្យល់បាន
យា ងច្ាស់ គោយរុទ្ធភាសិតដូច្តគៅគនះ៖ 
 យាវត ភិក្េគវ ធម្មា  សងេត វា អសងេត 
 វា វរិាគោ គតស ំអតតមកាេ យតិយ យទិ្ទ្ ំមទ្និមាទ្ 
 គនា បិបាសវនិគយា អាលយសមុតាគត វដថូបគច្ឆគទា 
 តណា កាេ គយា វរិាគត ទិ្គរាគធា និញ្វ នំ ។ 
 ម្មន លភិក្េុទាងំឡាយ សង្ខេ តធម៌ ឬអសងេតធម៌ម្មនច្នួំនប ុនាា នវរិាគធម៌ គយើងគព្វលថ្ន ជា
ក្រូំលនសសងេតធម៌នឹងអសងេតធម៌ទាងំអស់គនាះ វរិាគធម៌ គឺធម៌ជាទី្បនាត់បង់នូវគសក្ច្ក្ដីព្សវងឹ 
ជាគព្គឿងក្ចំាត់នូវគសច្ក្ដីគព្សក្ឃ្លល ន ជាគព្គឿងរោស់នូវគសច្ក្ដីអាល័យ ជាគព្គឿងរលំត់គៅថ្ន
កិ្គលស គៅថ្ន និញ្វន ។ 
 

និញ្វនជាអសងាតធត៌ 
 ព្តង់បទ្ថ្ននិញ្វនជាអសងេតធម៌គនះ គយើងអាច្យល់បានយា ងជាក់្ោក់្ គោយអាព្ស័យ
រុទ្ធភាសិត ក្នុងរុទ្ធឧទាន ខុទ្ធក្និកាយ ដូច្តគៅគនះ៖ 
 អតថិ ភិក្េគវ, អជាត ំអរភូត ំអក្ត ំអសងេត ំ។ 
 គៅ ច្ ត ំភិក្េគវ អភវសិស អជាត ំអរភូត ំអក្ត ំ
 អសងេត ំ។ នយិធ ជាតសស ភូតសស ក្តសស សងេ 
 តសស និសសរណំ បញ្ញញ គយង ។ យសាា  ច្ គខ្ 
 ភិក្េគវ អតថិ អជាត ំអរភូ ត ំអក្ត ំអសងេត ំតសាា ជាតសស ភូតសស ក្តសស សងេតសស និសសរណំ 
បញ្ញញ យតិ ។ 
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 ម្មន លភិក្េុទាងំឡាយ អាយតនៈ ដដលមិនគក្ើត មិនលូតគ ើង ដដលមិនម្មនបច្ច័យគធវើ មិន
តក់្ដតងម្មនគៅ, ម្មន លភិក្េុទាងំឡាយ គបើអាយតនៈ ដដលមិនគក្ើត មិនលូតគ ើង មិនម្មនបច្ច័យគធវើ 
មិនតក់្ដតងមិនបានម្មនគហើយ ការរោស់នូវវតថុ ដដលនាឲំ្យគក្ើត លូតោស់ ដដលម្មនបច្ច័យគធវើ 
ដដលតក់្ដតងក្នុងគោក្ មិនព្បាក្ដឬគទ្ ? ម្មន លភិក្េុទាងំឡាយ អាយតនៈដដលមិនគក្ើតមិនលូត
គ ើងមិនម្មនបច្ច័យគធវើមិនតក់្ដតង រដមងម្មនគៅព្បាក្ដ គព្ព្វះគហតុណា គហតុគនាះ ការរោស់
គច្ញនូវវតថុ ដដលគក្ើត ដដលលូតោស់ ដដលម្មនបច្ច័យ ដដលតក់្ដតងរដមងព្បាក្ដ ។ 
និញ្វនជាអាយតនៈ 
 រុទ្ធឧទានខុទ្ធក្និកាយ ម្មនបាលីបញ្ញជ ក់្ដូច្តគៅគនះ៖ 
 អតថិ ភក្េគវ តទាយតនំ ។ យតថ គទ្វ បឋវ ីន អាគបា ន គតគជា ន វាគយា ន អកាសានញ្ញជ យតនំ 
ន អាកិ្ញ្ចញ្ញញ យតនំ ន គនវសញ្ញញ នាសញ្ញញ យតនំ ។ នាយ ំ គោគកា ន បរគោគកា ន ឧគភា ច្នទិម 
សុរយិា ។ តមហំ ភិក្េគវ គទ្វ អាតត ំ គទាមិ ន ភតឹ ន ឋិតិ ន ចុ្តឹ ន ឧបតតិ ។ អបបតិដាិ អបបវតដ ំ
អនារមាណគមវ ត ំ។ ឯគសវគនាត  ទុ្ក្េសស ។ 
 ម្មន លភិក្េុទាងំឡាយ អាយតនៈគនាះរដមងម្មនគៅ ប ុគនតក្នុងអាយតនៈគនាះមិនម្មនដី 
មិនម្មនទឹ្ក្ មិនម្មនគភលើង មិនម្មនខយល់អាកាសានញ្ញច យតនៈក៏្មិនដមន អាកិ្ញ្ចញ្ញញ យតនៈក៏្មិន
ដមន គនវសញ្ញញ នាសញ្ញញ យតនៈក៏្មិនដមន គោគនះក៏្មិនដមន គោក្ដថ្ទ្ក៏្មិនដមន ព្រះច្នទនឹងព្រះ
អាទិ្តយក៏្មិនដមន ។ ម្មន លភិក្េុទាងំឡាយ តថ្នគតមិនគព្វលនូវអាយតនៈគនាះថ្នគៅម្មនដគំណើ រ គឺ
ការមក្គៅ ឈរ ច្យុតិ គក្ើតគ ើយ ។ អាយតនៈគនាះមិនម្មនទី្តងំ មិនព្បព្រឹតតគៅ មិនម្មនអារមាណ៍
គសាះគ ើយ គនះគហើយជាទី្បផុំតថ្នគសច្ក្ដីទុ្ក្េ ។ 
 រុទ្ធភាសិតគនះ គៅនិញ្វនថ្ន "អាយតនៈ" ។ ព្វក្យថ្ន អាយតនៈគនះសគំៅយក្ធមាយតនៈ 
គឺជាធមារមាណ៍ដដលសុទ្ធចិ្តតចាប់គតងតមដខស្ន ឬវបិសសនាគ ើងគៅកាន់គោកុ្តតរធម៌ ។ ការ
ដដលនឹងចូ្លចិ្តតគោលនិញ្វនឲ្យបានគព្ៅព្ជះ ព្តឹមព្តង់តមគសច្ក្ដីរិតគនាះ គួរសិក្ារុទ្ធភាសិត
មួយក្ដនលងគតៀត ក្នុងរុទ្ធឧទានដដរដូច្តគៅគនះ៖ 
 និសសតិសស ច្លិត ំ។ អនិសសតិសស ច្លិតទំ្តថិ ។ ច្លិគត អសតិ បសសទ្វិ ។ បសសទ្វិយា សតិរតិ 
ន គោតិ ។ រតិយា អសតិ អាគតិ គតិ នា គោតិ ។ អាគតិគតិយា អសតិ ចុ្តូបបាគត ន គោតិ ។ 
ចុ្តូបបាគត អសតិ គនវធិ ន ហុរ ំន ឧភយមនតគរ ។ ឯគសវគនាត  ទុ្ក្េសស ។ (រតិនឹងរតិយា អដាក្ថ្ន ដក្ថ្ន 
នតិ នតិយា) ។ ការញាប់ញ័រដតងម្មនដល់បុគគលអនក្អាព្ស័យតណាា  ការញាប់ញ័រ មិនម្មន បសសទ្ធិ 
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គសច្ក្ដីសៃប់រដមងម្មន, កាលគបើបសសទ្ធិម្មន រតិគឺគសច្ក្ដីគព្តក្អររដមងមិនម្មន, កាលគបើរតិមិនម្មន 
កាលគបើបសសទ្ធិម្មន រតិគឺគសច្ក្ដីគព្តក្អររដមងមិនម្មន, កាលគបើរតិមិនម្មន ដគំណើ រជាទី្មក្ជាទី្គៅ
ក៏្មិនម្មន, កាលគបើដគំណើ រជាទី្មក្ជាទី្គៅមិនម្មន ការច្យុតិនឹងការគក្ើតក៏្មិនម្មន, កាលគបើការ
ច្យុតិនឹងការគក្ើតមិនម្មន គោក្គនះនឹងគោក្ដថ្ទ្ក៏្មិនម្មន, ទី្ក្នុងច្គនាល ះថ្នគោក្ទាងំរីរក៏្មិន
ម្មន គនះឯងជាទី្បផុំតថ្នគសច្ក្ដីទុ្ក្េ ។ 
 

និញ្វនមិនដមនច្ិតត 
 

 ចិ្តតដដលរួច្ចាក្អាសវក្កិគលសគហើយ គៅថ្ន ចិ្តតដល់នូវនិញ្វនគោយរិត ប ុដនតកាលគបើចិ្តត
ដល់នូវនិញ្វនគហើយ ដលងគៅថ្នចិ្តតគទ្ៀតគហើយ ។ ព្វក្យថ្ន "និញ្វន" គនះគោក្សគំៅយក្អនុបាទិ្
គសសនិញ្វនធាតុ ។ សមដូច្បាលីក្នុងអភិធមាសងគណីដដលតងំជាបញ្ញា ថ្ន 
 ក្តគម ធម្មា  ចិ្តត  ច្ក្េុ វញិ្ញណំ គសាតវញិ្ញញ  
 ណំ ជិវាា វញិ្ញញ ណំ កាយវញិ្ញញ ណំ មគនាធាតុ មគនា 
 វញិ្ញញ ណធាតុ ឥគម ធម្មា  ចិ្តត  ។  
 ក្តគម ធម្មា  គនា ចិ្តត  គវទ្នាខគនាវ  សញ្ញញ  
 ខគនាវ  សង្ខេ រក្េគនាវ  សរវញ្ច  រូប ំអសងេត ច្ ធាតុ 
 ឥគម ធម្មា គនា ចិ្តត  ។ 
 ធម៌ទាងំឡាយដូច្គមតច្ គៅថ្នចិ្តត? គឺច្ក្េុ វញិ្ញញ ណ១ គសាតវញិ្ញញ ណ១ ជិវាា វញិ្ញញ ណ១ 
កាយវញិ្ញញ ណ១ មគនាធាតុ១ មគនាវញិ្ញញ ណធាតុ១, ធម៌ទាងំគនះគៅថ្នចិ្តត ។ 
 ធម៌ទាងំឡាយដូច្គមត គៅថ្នមិនដមនចិ្តត? គឺគវទ្នាខនធ១ សញ្ញញ ខនធ១ សង្ខេ រក្េនធ១ រូបទាងំ
អស់១, អសងេតធាតុ១, ធម៌ទាងំគនះគៅថ្នមិនដមនចិ្តតគទ្ ។ 
 ព្វក្យថ្ន" អសងេតធាតុ" បានដល់ធាតុដដលមិនម្មនបច្ច័យតក់្ដតងគោក្សដំដងយក្និញ្វន
ដដលបញ្ញជ ក់្ថ្ន និញ្វនរំុដមនជាចិ្តតគ ើយ ។ 
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និញ្វនតិនមតនសនូយ 
 និញ្វនជាគុណជាតិដដលម្មនគៅជាសាថ ររ មិនម្មនការដព្បព្បួលជាលទ្ធផល ដដលគក្ើតមក្
អរីំចិ្តតបរសុិទ្ធថ្នរុទ្ធបរស័ិទ្ ។ និញ្វនរំុដមនជាទី្វាលលាគលាវដូច្អាកាសធាតុគទ្ ព្តង់ព្វក្យដដលថ្ន 
"និញ្វនសូនយគនាះ" មិនដមនសូនយខលួនឯងគទ្ គឺសូនយសាៃ ត់ចាក្កិ្គលសព្គប់យា ងសូនយសាៃ ត់ចាក្ជាតិ 
ជរា រាធិ មរណៈ សមដូច្រុទ្ធភាសិតថ្ន "និញ្វ នំ បរម ំសុញ្ញំ " និញ្វនជាគុណជាតសូនយដ៏ថ្ព្ក្ដលង, 
និញ្វ នំ បរម ំវទ្នតិ រុទាធ     រុទ្ធទាងំឡាយ ដតងគព្វលថ្ន និញ្វនជា គុណជាតព្បគសើរថ្ព្ក្ដលង" ។ 
 ព្វក្យថ្ន "និញ្វនសូនយគនាះ" សគំៅយក្ការសាៃ ត់ចាក្សងារវដដ គព្គឿងវលិវល់ ជួបព្បទ្ះនឹង
ការគក្ើតសាល ប់ រុដំមននិញ្វនសូនយទ្គទ្ឯងៗគនាះគ ើយ ។ ដូច្ព្វក្យថ្ន "តគម្ម សុគញ្ញញ  នគរ ំ សុញ្ញំ  
គតហំ សុញ្ញំ  ដព្បថ្ន ព្សុក្សូនយ, ព្ក្ុងសូនយ, ផទះសូនយ" ។ ព្វក្យថ្ន ព្សុក្សូនយ បានដល់ព្សុក្សូនយចាក្
មនុសស ក្នុងកាលដដលម្មនអាសននគរាគ ឬអហិវាតក្គរាគ មនុសសក្នុងព្សុក្គភៀសខលួនរត់គច្ញគចាល
ព្សុក្ សាៃ ត់រីព្សុក្សូនយឈឹង ។ ព្កុ្ងសូនយ ផទះសូនយ ក៏្ម្មនគសច្ក្ដីដូច្ោន  ។ ព្សុក្សូនយ, ព្ក្ុងសូនយ, 
ផទះសូនយគនាះគឺសូនយសាៃ ត់ដតមនុសស គោយមិនម្មនមនុសសគៅក្នុងព្សុក្, ក្នុងទី្ព្ក្ុង, ក្នុងផទះប ុគណាណ ះ 
រុំដមនសូនយព្សុក្ សូនយទី្ព្កុ្ង សូនយផទះ គោយោា នព្សុក្ ោា នទី្ព្កុ្ង ោា នផទះគនាះគ ើយ ។ 
 ព្សុក្សូនយ, ទី្ព្កុ្ងសូនយ, ផទះសូនយគនាះ, គឺព្សុក្ម្មនគៅ, ទី្ព្ក្ុងម្មនគៅ, ផទះម្មនគៅគោយ
រិត ប ុដនតមិនម្មនមនុសសគៅ គសច្ក្ដីគនះយា ងណា និញ្វនម្មនគៅជាព្បាក្ដដូច្ជាសសសតិវតថុ មួយ
ព្ោ់ដតសូនយសាៃ ត់ចាក្ជាតិ ជរា រាធិ មរណៈ ប ុគណាណ ះក៏្យា ងគនាះដដរ ។ 
 

ស័រទ  ព្វក្យថ្ននិញ្វនព្រមតងំអធិបាយ 
 ព្វក្យថ្ន"និញ្វន, មក្អរីំ និ ឧបស័គគ ដព្បថ្ន "មិនម្មន, គច្ញនាគំច្ញ" នឹងវាធាតុ ដព្ប
ថ្ន"ចាក់្គោត,ឈឺចាប់, គៅដ គរាលរាល រលត់, វលិវល់, នឹងយុ បច្ច័យ, យក្វា ជា ព្វ យក្និ មក្ផសនឹំង
ព្វជានិញ្វ  យក្ យុ បច្ច័យ ជាអន សគព្មច្រូបគៅជា និញ្វន ម្មនគសច្ក្ដីដូច្តគៅគនះ 
 ១-ដព្បថ្ន មិនម្មនគព្គឿងចាក់្គោត ។ ព្វក្យថ្ន ចាក់្គោត បានដល់កូ្នសរគព្វលគឺកិ្គលស
ម្មនរាគៈ គទាសៈ ជាគដើម ដដលអាច្ចាក់្គោយសរវសតវ ឲ្យបានទ្ទួ្លទុ្ក្េគវទ្នាក្នុងភរវដដសងារ
រក្ទី្បផុំតបានគោយព្ក្ ។ 
 ២-ដព្បថ្ន ម្មនការឈឺចាប់ដក្គច្ញគហើយ ។ 
 ព្វក្យថ្ន "ឈឺចាប់" បានដល់គសច្ក្ដីទុ្ក្េទាងំរួង ដដលគក្ើតគ ើង គព្ព្វះជាតិ ជរា រាធិ 
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មរណៈ ។ ដដលគៅថ្ន និញ្វន បានដល់ការដក្គច្ញបាននូវគសច្ក្ដីទុ្ក្េទាងំរួងអស់គហើយ ឬថ្នជា
គព្គឿងបញ្ច ប់ជាតិជរា រាធិ មរណៈអស់គហើយ ។ 
 ៣-ដព្បថ្ន ម្មនក្គំៅរលត់គហើយ ។ ព្វក្យថ្ន "ក្គំៅ" បានដល់គសច្ក្ដីគៅដ  គរាលរាល អនទះ
អដនទងគោយគភលើងកិ្គលសនឹងគភលើងទុ្ក្េ ។ ដដលគៅថ្ន "និញ្វន" បានគសច្ក្ដថី្ន ម្មនគភលើងកិ្គលសនឹង
គភលើងទុ្ក្េរលត់អស់គហើយ ។ 
 ៤-ដព្បថ្ន មិនម្មនគព្គៀងវលិវល់ ។ ព្វក្យថ្ន "គព្គឿងវលិវល់" បានដល់បដិសនធិវញិ្ញញ ណ ដដល
អាច្ព្តច់្រង្ខគ ត់ ចាប់ក្គំណើ តគៅក្នុងទី្គផសងៗគោយអណំាច្វដដៈ (គព្គឿងវលិ) ៣យា ងគឺ កិ្គលសវដតៈ 
ការវលិគៅគោយអណំាច្កិ្គលស១ ក្មាវដដៈ កាលវលិគៅគោយអណំាច្ក្មា១, វបិាក្វដដៈ ការវលិគៅ
គោយអណំាច្វបិាក្១, ។ ដដលគៅថ្ន "និញ្វន" បានដល់ការអស់គព្គឿងវលិវល់គៅក្នុងគោក្គហើយ 
គឺថ្នជាគព្គឿងបញ្ច ប់ដគំណើ រ ដដលដតងព្តច់្រង្ខគ ត់ ដតងអគនាទ លគៅក្នុងភរ ។ ដដលគៅថ្ន និញ្វន
គនាះ គោយម្មនកិ្ច្ចការគដើមបខីលួន ឬ គដើមបគីោក្ច្ប់គព្សច្គហើយ ។ 
 ៥-ដព្បថ្ន មិនម្មនថ្ព្រគព្វលគឺកិ្គលស ។ ព្វក្យថ្ន "ថ្ព្រ" ក្នុងទី្គនះ សគំៅយក្ថ្ព្រ
ញាតសាតគព្វលគឹកិ្គលសម្មនរាគៈ គទាសៈគម្មហៈជាគដើម ដដលគៅថ្ន "និព្វវ ន" គនាះគឺជាគុណ
ជាតដ៏បរសុិទ្ធគច្ញផុតចាក្ថ្ព្រសាន ប់ គឺកិ្គលសអស់គហើយ ។ 
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