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អានាបានស្សតិ ដកចេញពី ធម្មចេស្នា ព្ពះអង្គព្រូ ង្ិន ចេន 
                                                               ចោយ អាន តា្យរីម្ 
លំនដំ ើម 
មុ្ននឹង្ចៅដល់ ធម្មចេស្នារបស់្ព្ពះអង្គព្រូ ង្ិន ចេន វតតចោធិវង្ស ព្បចេស្បារ ាំង្ ខ្ុ ាំសូ្ម្ 
ចលើកយក ោកយខលះដដលចព្េើនចព្បើ កនុង្ការបដិបតតិធម៌្ ស្មាធិ ដូេជា អានាបានស្សតិជា
ចដើម្។ ោកយទ ាំង្ចនាះរឺ ៖  
អារម្មណ៍ ចវេនា ររៈ វរិរ វចិវក បីតិ សុ្ខ ស្តិ  ស្ម្បជញ្ញៈ ស្មម រតី ជាចដើម្។ 
អារម្មណ៍ រឺ ចព្រឿង្ចតា្ង្របស់្េិតត ជា អាហាររបស់្េិតត។ េិតតចាប់អារម្មណ៍ េិតតេេួល 
អារម្មណ៍ ។ េិតតព្បមូ្លអារម្មណ៍ រឺព្បមូ្លរាំនិត ចធវើឲ្យេិតតមូ្លជាប់ចៅនឹង្អារម្មណ៍ដត
មួ្យ ។  ចេេនា រឺ ការេេួលអារម្មណ៍ ការចស្មយអារម្មណ៍ ការដឹង្អារម្មណ៍ ជា សុ្ខ ឬ 
ជាេុកខ។ រារៈ រឺ តចព្ម្ក ; េិរារ រឺ េិតត ឥតមានររៈ ; េិចេក រឺ ចស្េកតីស្ងប់ស្មង ត់ ចាក
អារម្មណ៍ចៅហ្មង្ ; បីតិ រឺ ចស្េកតី ចព្តកអរព្ពឺព្ពួេ ; ស្ខុៈ  ដដលស្បាយ  ព្សួ្ល  
ព្ស្ណុក ; កិចេស្ រឺ ចស្េកតី ចៅហ្មង្េិតត ចព្រឿង្ចៅហ្មង្េិតត។ លះកិចលស្។  
នីេរណធម្ម រឺ ធម៌្ជាចព្រឿង្ររ ាំង្មិ្នឲ្យេចព្ម្ើន មិ្នឲ្យស្ងប់ មិ្នឲ្យចកើតបញ្ញញ  មាន៥រឺ 
១- កាម្េឆនទៈ ចស្េកតីចពញេិតតកនុង្កាម្   ២- ពាបាេៈ រុាំនុាំ ឬ ចស្េកតីព្បេូស្រ៉ាយ 
៣- ថីនមិ្េធ  ចស្េកតីធុញព្ទន់ ចោកងុ្យ   ៤- ឧេធេច កុកកុេចៈ ចស្េកតី អដណត តអណតូ ង្ 
(រយមាយ) រស្មប់រស្ល់    ៥- វេិិកិចាឆ  ចស្េកតីស្ង្សយ័ ។ 
ស្តិ រឺ ការព្បុង្ព្បយ័តន មិ្នឲ្យចេលេ ; ស្ម្បជញ្ញៈ រឺ ចស្េកតីដឹង្ខលួន ការមិ្នចេលេខលួន ; 
ស្មម រតី រឺ ការចា ាំបាន ចស្េកកីនឹកច ើញ។  
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ោកយថា សដកេតនូវដវទន បានន័យថា ដូេជាចយើង្ កាំពុង្ដតពិនិតយចម្ើលរបស់្អវីមួ្យដដល
មិ្នដម្នជា របស់្ចយើង្ មិ្នដម្នជាចយើង្ ដតជាអនកដទេដូេជា តួឯកដដលកាំពុង្ដតចលង្
ចខខ នចៅ ចលើឆាកជាចដើម្។ យ៉ា ង្ណាមឹុ្ញចយើង្ ស្ចង្កតចវេនាដដលចយើង្កាំពុង្ដត
ចស្មយ យ៉ា ង្ចនាះដដរ ។ 
ចោយេិតតចយើង្មាន ក់ៗ រិតពីចរឿង្មួ្យ ចៅចរឿង្មួ្យ មិ្នចេះេប់ ដូចេនះេិតតចយើង្ចខត 
ពី អារម្មណ៍មួ្យ ចៅអារម្មណ៍មួ្យថមីចេៀត ចបើចយើង្មិ្នបានព្បយ័តន។ កនុង្ការចធវើស្មាធិ 
ដូេជា អានាបានស្សតិជាចដើម្ អារម្មណ៍ដតមួ្យរឺ ដចង្ហើម្ចេញ ដចង្ហើម្េូល។ ចដើម្បនឹីង្េង្
េិតតចយើង្ឲ្យជាប់ដតកនុង្ អារម្មណ៍ដតមួ្យចនះ ចយើង្យក ស្តិ េុកដូេជាដខស ចៅេង្េិតត
ចយើង្ឲ្យជាប់នឹង្ ដចង្ហើម្ចេញ ដចង្ហើម្េូល ដដលជាអារម្មណ៍។  
ចហ្ើយចបើសិ្នជា ចយើង្ចេលេខលួននឹកចៅអារម្មណ៍អវីមួ្យចសសង្ចនាះ កាលណា ស្តិចយើង្
ដឹង្ទន់ ចយើង្ក៏ បដង្វរ អារម្មណ៍ចយើង្ម្ករក ដចង្ហើម្ចេញ ដចង្ហើម្េូល វញិ ។ 
កាលណា អារម្មណ៍ចយើង្មូ្លដតមួ្យ ចនាះចយើង្នឹង្ស្ចង្កតច ើញចវេនា ដូេជា មាន
េរនតមួ្យ (courant) ដដលរត់ពី បចង្ហើយទនកាល ចៅដល់េុង្ចជើង្ ចហ្ើយ ពីេុង្ចជើង្ម្ក
កាល ។ ចៅចពលចនាះ ចយើង្អាេ ស្ចង្កតេរនតចនាះ េុះច ើង្ពីកាលចៅេុង្ចជើង្ និង្ពី 
េុង្ចជើង្ម្កកាលវញិ ចហ្ើយបនាទ ប់ម្កចេើបចយើង្ ស្ចង្កត ដចង្ហើម្ចេញ ដចង្ហើម្េូល  
ច ើង្វញិ។ 
តដៅដនេះគឺ ដសចក្តើ ស្សក់ពើ ធមមដទសន ស្ពេះអកគស្គូ កិន ដេន ៖ 
ស្ពេះពុទធននដ ើកស្ពេះអកគចាប់ដ ត្ើមដោ  ៖ 

-េិកខុកនុង្ស្មស្នាចនះ ចៅកាន់ទព្ពកតី ចៅចេៀបរល់ច ើកតី ចៅកាន់សទះស្មង ត់កតី 
-អង្គុយដពនដេនន តា្ ាំង្កាយឲ្យព្តង់្ តម្កល់ស្មម រតី ចៅរកកម្មោា ន 
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-េិកខុ ចនាះ មានស្មម រតី ដកដចង្ហើម្េូល  មានស្មម រតី ដកដចង្ហើម្ចេញ ។ 
មានវតថុ  ១៦ ដដល ដេកជា៤ ព្កុម្ ។ មួ្យព្កុម្ មាន ៤ វតថុ  ឬ ៤ ខ។ 
ព្កុម្េី១ ៖ 
-ខ១- កាលដកដចង្ហើម្េូលដវង្ ក៏ដឹង្េាស់្ថា អញដកដចង្ហើម្េូលដវង្ 
កាលដកដចង្ហើម្ចេញដវង្ ក៏ដឹង្េាស់្ថា អញដកដចង្ហើម្ចេញដវង្។ 
 -ខ២-  កាលដកដចង្ហើម្េូលខលី ក៏ដឹង្េាស់្ថា អញដកដចង្ហើម្េូលខលី 
កាលដកដចង្ហើម្ចេញខលី ក៏ដឹង្េាស់្ថា អញដកដចង្ហើម្ចេញខលី។ 
-ខ៣-  ដឹង្ខយល់ទ ាំង្អស់្ ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ ។  
បានន័យថា ដឹង្ស្ពវចាប់តា្ ាំង្ពីខយល់េូលព្តឹម្ណាម្ក ចយើង្មានស្តិជាប់រហូ្ត  
ដឹង្ខយល់េូល។ ដល់ខយល់ចេញ មានស្តិដឹង្ខយល់ចនាះស្ពវ ដកដចង្ហើម្ចេញ។ ចនះ 
ចហ្ើយចៅថាដឹង្ស្ពវ រឺគ្មម នស្ចនាល ះចពលដដលចយើង្មិ្នដឹង្។ ដតមួ្យវនិាេី ក៏គ្មម នដដរ។ 
រឺថា ស្តិ ចៅជាប់ជានិេច អត់មានចៅណាចេ។ 
-ខ៤-  ចពលខយល់ចនាះវាលអិតចៅៗ ក៏ដឹង្ ។ ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ ។ 
ចនះបួន េាំណុេចហ្ើយ បង្បអូន។  ចហ្ើយទ ាំង្អស់្ មាន ១៦ េាំណុេ ។ តចៅ  
-ខ៥- ដឹង្ថា បីតិ ។  ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 
-ខ៦- ដឹង្ថា មាន ចស្េកតីសុ្ខ។  ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 
-ខ៧- ដឹង្នូវ េិតតស្ោខ រ។  ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 
េិតតស្ោខ រ រឺ អវីចៅ ញាតិចញាម្ ? 
អវីដដលនា ាំឲ្យចយើង្ ចកើតេិតតនឹករិត រឺ ស្ញ្ញញ  និង្ ចវេនា។ ពីចព្ោះថា 
ចបើគ្មម ន ស្ញ្ញញ  ស្ព្មាប់កត់េាំណាាំចេ ចនាះមិ្នដឹង្បានអវីយកចៅរិតចេ។ ចហ្ើយ 
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ចបើសិ្នជាគ្មម នចវេនា ឲ្យដឹង្ សុ្ខេុកខចេ ចនាះក៏គ្មម នអវីយកចៅរះិរិតដដរ។ 
ដូចេនះ ចព្រឿង្ដដលនា ាំឲ្យចកើតេិតត រឺ ស្ញ្ញញ  និង្ ចវេនា។  
ដឹង្នូវ ស្ញ្ញញ  និង្ ចវេនា។ ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 
-ខ៨- ដឹង្នូវ ស្ញ្ញញ  និង្ ចវេនា វាលអិតចៅៗ មិ្នចព្គ្មតព្គ្មត រឺលអិតជាង្មុ្ន។  ដកដចង្ហើម្
េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 
មានវតថុ  ១៦ ។ ៤ ខាង្ចដើម្រឺ  កាយនុបស្សនា ។ និយយពីចរឿង្កាយ រឺ ខលួនព្បាណ 
ចយើង្។  រឺរូបធម៌្ រឺ ធម្មជាតិដដល េេួល អារម្មណ៍ មិ្នបាន។ មិ្នចេះរិត  មិ្នចេះ
ពិចារណា អវីចេ។ ដូេខយល់ ដកដចង្ហើម្ចេញេូល។ ខយល់ចៅដតជា ខយល់អញ្ចឹ ង្។ ឲ្យ 
ខយល់ដឹង្សុ្ខ ដឹង្េុកខ ចនាះអត់ចេ។  
វតថុ  ៤ ខាង្ចដើម្ ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ រឺ ជាប់ទក់េង្នឹង្ចរឿង្កាយ។  
កាយកនុង្េីចនះ រឺ ខយល់ដចង្ហើម្ចេញេូល (កនុង្ខលួនចយើង្)1។   
ព្កុម្េី ២ ៖ 
-ខេី១- ដឹង្ពីចរឿង្ បីតិ  រឺ ចយើង្ចស្មយអារម្មណ៍ស្បាយ ។ ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ 
ចេញ។ ព្បតិបតតិ បានស្ចព្ម្េ ។ ចធវើការអវីមួ្យបានស្ចព្ម្េ ចកើតេិតត រកីរយ ដអអតេិតត ចរ
ចៅថា បីតិ។  
-ខេី២- ដឹង្ចកើតចស្េកតី សុ្ខ ព្តជាក់ព្តជុាំ កនុង្កាយ កនុង្េិតត។ ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ 
ចេញ។ 

 
1 រឺខយល់ទន ដចង្ហើម្ចយើង្  ខយល់ចេញេូលកនុង្កាយចយើង្។ ដូចេនះ 
ម្ិនដម្នខយល់ចៅមាត់ស្មុ្ព្េចនាះចេ។ 
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- ខេី៣- ដឹង្ េាស់្នូវេិតតស្ោខ រ រឺ ស្ញ្ញញ  និង្ ចវេនា។ ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 
- ខេី៤- ស្ញ្ញញ  និង្ ចវេនា ចនាះកាន់ដត លងិតចៅៗ ចនាះដឹង្ ស្ញ្ញញ  និង្ ចវេនា ចនាះមាន។  
អញ រមាង ប់ េិតតនូវេិតតស្ោខ រ។ ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 
៤ហ្នឹង្ ជាប់ទក់េង្នឹង្ ចវេនា។ មិ្នដម្ន ដកដចង្ហើម្ េចេ  ចនាះចេ។ មិ្នដម្ន ស្ងប់ 
ចហ្ើយមិ្នដឹង្ចនាះចេ។ ោកយថាស្ងប់ រឺថា ចៅកនុង្ អារម្មណ៍ដតមួ្យ ឥតមានអារម្មណ៍ 
ចសសង្ចេៀតម្កចព្ជៀតដព្ជក។ ស្តិ ភ្្ញក់រលឹករហូ្ត ដឹង្រហូ្ត។ ដឹង្ថា ចពលហ្នឹង្ មាន 
បីតិ ស្បាយកាយ ស្បាយេិតត ឬ មានសុ្ខៈ។ ចនះ ចបើសិ្នជាវាមាន។ ពីចព្ោះ ចខក
អនកដដលបានបឋម្ឈាន ដដលមានអង្គធម៌្ វតិកកៈ(រ ាំពឹង្រិត)  វចិារៈ (ការពិចារណា -  
ពិចារណា អារម្មណ៍ដដលកាំពុង្ភ្ញវនា) បីតិ សុ្ខៈ ឯករគតា្។  ដល់េចព្ម្ើនចៅ ចខក អាេ
ដឹង្ថា មាន បីតិ សុ្ខៈ ។ ដតចបើចយើង្មិ្នបានឈានចេ ចនាះចយើង្ក៏អាេមាន បីតិ សុ្ខៈ 
ដដរ។  ដតចបើសិ្នជាមិ្នមានវញិ ចនាះចយើង្ក៏មាន ចវេនាដដរ2។ អនកណាដដលមិ្នមាន
ចវេនា ?  ចបើមិ្ន សុ្ខចវេនា ក៏ េុកខចវេនា ឬ ក៏ មិ្នសុ្ខមិ្នេុកខចវេនាដដរ។  ដូចេនះដដល 
ដកដចង្ហើម្ចនះ រឺ មិ្នដម្នដកដចង្ហើម្ េចេ ចនាះចេ  ដតរឺចយើង្ដឹង្ថា ចពលចនះ អញ 
កាំពុង្ដតចស្មយ សុ្ខចវេនា ឬ េុកខចវេនា ឬ អេុកខម្សុ្ខចវេនា។ ដូចេនះ ព្កុម្េី២ មានបួន 
ខហ្នឹង្ រឺនិយយដត អាំពី ចវេនា។ 
ដូចេនះ ចខក (ព្ពះពុេធ)ទម្ទរឲ្យដឹង្កាយ (េាំចោះព្កុម្េី១)រឺ ខយល់ចេញេូល ។ ចខក
ទម្ទរឲ្យដឹង្ចវេនា (េាំចោះ ព្កុម្េី២)។ ចយើង្កាំពុង្មាន ចវេនាអវី ឲ្យចយើង្ដឹង្ កនុង្ការ

 

2 ដឹង្ចវេនាចហ្ើយ ក៏ព្ត ប់ម្ក ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ តចៅចេៀត ចដើម្ប ីនឹង្រកាស្តិចយើង្ឲ្យមាន
ជានិេចតចៅ កុាំឲ្យោេ់ ។ 
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ដកដចង្ហើម្ហ្នឹង្។ ចយើង្ បណតុ ះស្តិរបស់្ ចយើង្យ៉ា ង្ដូេចម្តេ ឲ្យភ្្ញក់រលឹក ឲ្យដឹង្ របស់្
អស់្ហ្នឹង្។ រឺថា ដកដចង្ហើម្ ឲ្យដឹង្ចរឿង្សុ្ខ ចរឿង្េុកខចនះសង្។ រឺ ម្តង្មួ្យ ៗ ។ រឺ 
ម្តង្មានសុ្ខ ម្តង្មានេុកខ ឬ ម្តង្មានេិតតស្ោខ រ  ចនាះឲ្យដឹង្ ចៅចពលដដលចយើង្ដក
ដចង្ហើម្ចេញេូលចនះ។ 
ព្កុម្េី ៣ ៖ 
-ខេី១-  ដក ដចង្ហើម្េូល ដចង្ហើម្ចេញ ឲ្យដឹង្េិតត ខលួនឯង្។  
េិតតរបស់្ខលួនដឹង្េាស់្ ៖ េិតត កាំពុង្មានររៈ ឬ កាំពុង្មានចទស្ៈ  ដឹង្ថា េិតត អញ 
កាំពុង្មាន ររៈ ឬ កាំពុង្មានចទស្ៈ ។ េិតត អស់្ ររៈ3 ឬ អស់្ ចទស្ៈ  ដឹង្ថា េិតត អញ 
អស់្ររៈ ឬ អស់្ ចទស្ៈ ។ ចពលេិតតស្ងប់ កាំពុង្មានស្មាធិ ដឹង្ថា េិតត អញ កាំពុង្មាន 
ស្មាធិ ។ ចពលេិតត មិ្ន មានស្មាធិ ដឹង្ថា េិតត អញ មិ្នមាន ស្មាធិ ។ដូចេនះ 
ដកដចង្ហើម្សង្  ដឹង្េិតតខលួនឯង្សង្។ 
-ខេី២- ចធវើេិតតឲ្យរកីរយ ដកដចង្ហើម្េូល។  ចធវើេិតតឲ្យរកីរយ ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 
ចធវើេិតតឲ្យរកីរយកនុង្ព្ពះធម៌្ដដលចយើង្បដិបតតិ រឺ មិ្នដម្ន ដកដចង្ហើម្ឥតដឹង្ និង្ចោយ
េិតត មួ្ហ្មង្ចនាះចេ។ ស្ាំខាន់ មានេិតតចៅកនុង្ការដកដចង្ហើម្។ 
-ខេី៣- ចធវើេិតតឲ្យចស្មើ ដកដចង្ហើម្េូល ដចង្ហើម្ចេញ ។  
ចធវើេិតតឲ្យចស្មើកនុង្អារម្មណ៍ ៖ មិ្នស្អប់មិ្នព្ស្ឡាញ់។  មិ្នេង់្បានចពក មិ្នព្បចង្ើយចពក។ 
មិ្នជាប់ជាំោក់ខាល ាំង្ចពក មិ្នចកើតេុកខខាល ាំង្ចពក  ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ។ 

 

3 ចោយការបដិបតតិ យូរចៅ 
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-ខេី៤- សិ្កាថា េិតតរបស់្អញ បានរួេពី នីវរណធម៌្ចហ្ើយឬចៅ ? 
  បានស្ងប់ ចហ្ើយឬចៅ ? ចបើស្ងប់ឲ្យដឹង្។ ចបើមិ្នទន់ស្ងប់ឲ្យដឹង្។ ដកដចង្ហើម្េូល 
 ដកដចង្ហើម្ចេញ។ ដូចេនះ ព្កុម្េី៣ កនុង្ការដកដចង្ហើម្ រឺ ដឹង្ចរឿង្េិតត។ 
ព្កុម្េី ៤ ៖ 
-ខេី១  ពិចារណាច ើញថា បញ្ចខនធ អត់ចេៀង្។ ខលួនចយើង្ រូបរង្កាយចយើង្ រឺ រូប ចវេនា 
ស្ញ្ញញ  ស្ោខ រ វញិ្ញញ ណ ចៅថាខនធ៥ ចនះរឺអត់ចេៀង្។ ពីចព្ោះរបស់្ចនះចកើតចោយចហ្តុ 
ចោយបេច័យ ទ ាំង្អស់្។ ដូចេនះ ក៏ដព្បព្បួល ចៅតា្ម្ចហ្តុ ចៅតា្ម្បេច័យ មិ្នថា ខនធ៥ 
ចយើង្ ឬ ខនធ៥ចរចេ។  ដូចេនះ ចៅចពល ដកដចង្ហើម្េូល ដកដចង្ហើម្ចេញ  ពិចារណាថា 
ខនធ៥ មិ្នចេៀង្   ខនធ៥មិ្នចេៀង្។  កនុង្ព្កុម្េី៤ចនះ និយយពីធម៌្។ 
ដូចេនះកនុង្ការដកដចង្ហើម្ចនះ មិ្នដម្នដកដចង្ហើម្េចេ ចនាះចេ។ ដតទម្ទរឲ្យយកធម៌្ម្ក
ភ្ញា ប់ ។ ឲ្យនឹកដល់ធម៌្មិ្នចេៀង្ ចហ្ើយដកដចង្ហើម្។  
-ខេី២  ព្បាស្ចាកតចព្ម្ក (ររៈ) ។ តចព្ម្ក វារស្មយ វារខយខលះដដរ ។ ចោយបានចរៀន
ធម៌្ បានចេះ បានដឹង្ខលះ េិតតក៏រស្មយ មិ្នជាប់ចពក មិ្នស្អិតចពក នឹង្បញ្ចខនធចនះ។ 
-ខេី៣  េិតតរលត់ កិចលស្។ េិតតជាប់ស្អិតនឹង្បញ្ចខនធចនះ វាដលង្ជាប់ស្អិត ដលង្ចអាបរតិ 
ដលង្ព្បកាន់មាាំ។ ពីចព្ោះ ព្បកាន់ចៅ បានអវី ?  បានដតេុកខ កាន់ដតធងន់ច ើង្ៗ។   
-ខេី៤ ពិចារណា ច ើញថា របស់្ហ្នឹង្រួររខស់្ចចាល រួរគ្មា ក់ចចាល មិ្នយកម្ក 
ចអាបរតិ។ ដូចេនះកនុង្ ព្កុម្េី៤ ចនះ និយយអាំពីេិតតចយើង្ ដដលជាប់ទក់េង្នឹង្ធម៌្។ 
សេចក្តេីន្និដ្ឋា ន្ 
ចោយស្តិបោា ន៤ រឺ កាយ(ព្កុម្េី១) ចវេនា(ព្កុម្េី២) េិតត(ព្កុម្េី៣) និង្ ធម៌្(ព្កុម្េី៤) 
ចនាះ ចយើង្អាេស្ននិោា នថា៖  ឲ្យមាន ស្តិបដ្ឋា ន ចៅកនងុ្ការ ដកដចង្ហើម្ផង្។ 
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