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“ការអានញុ៉ាំងម្នុសេឲ្យម្មនគតិរណ្ឌិ ត, 
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“Reading maketh a full man,  

conference a ready man,  

and writing an exact man.” 

(Francis Bacon)  

http://en.wikiquote.org/wiki/Francis_Bacon
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ឧទ្ទិសកថា 
 

ខ្ញ ុំសូមឧទ្ទិសបញណ្យកញសល ដែលកកើតក ើងពីវណ្ណ កមមក េះ ជូ ចុំក េះ
មាតាបិតា ញាតិកា ៧ សន្តា   កោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គ្ពមទុំងកោកអ្នកគ្ាជ្
ខាងអ្កសរសាស្ដសរ  ិង ពញទ្ធសាសន្ត ដែលា ដចកសាា  កៅក ើយ  ិង 
ដែលមា ជីវតិរស់កៅសពវថ្ងៃ ។  

សូមអា ិសងសថ្ ធមមទ ក េះ ជួយ ែឹកន្តុំ ុំយរួវញិ្ញា ណ្កខ ធរបស់
អ្ស់កោកអ្នកទុំងឡាយកន្តេះ កៅកា ស់ញរតិភពកញុំបីក្លៀងឃ្លល តក ើយ ។ 

សូមសាសន្តគ្ពេះសមណ្កោតមបរមគ្រូ មា អាយញយ ឺយូរគ្រប់
កុំណ្ត ់៥០០០ គ្ពេះវសា កែើមបជីាមលបស់ាខា គ្តជាកគ់្តជុំែល់ម ញសសកោក 
ដែលកុំពញងកគ្សកឃ្លល   ស ាិភាព យញតាធិម ៌ ិង សមធម ៌។ 

 
 

ទី្គ្កុង ងប ចិ រែឋកាលី វ័រញា៉ា  ស រែឋអាកមរកិ 
ថ្ងៃ ១៥ កកើត ដខកតាិក ព.ស. ២៥៥៨ 
គ្តូវ ឹងថ្ងៃទី្ ៦ ដខ វចិឆិកា រ.ស. ២០១៤ 

 
 

ឈនុ គមឹអ ៀត 
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អសចកតថី្លែង ំណរគុណ 
 

សូមដងលងអ្ុំណ្រគ្ពេះរញណ្  ិង អ្ររញណ្យ៉ា ងគ្ជាលកគ្ៅ ចុំក េះ ៖ 
- ភកិខញវ ិយធកោ មហា យ ិ ក ឿ  គ្បធា ពញទ្ធិកសមារមដខមរកៅគ្កុង

សា ត់ាអាណា (Santa Ana, California) ដែលា ជួយ ដកសគ្មួលវាកយ
ស័ពទ, ភាសាាលី  ិង អ្តា យ័ គ្ពមទុំងឯកសារពិកគ្ោេះកសសងៗ ។  

- ភកិខញធមមកតាកោ មហា សញខ កសឿ  រងក់ៅវតាសាមរគីធមាម ោម គ្កងុ
 ងប ចិ (Long Beach, California) ដែលា ជួយ ពិ ិតយអ្តាបទ្, ដក
អ្កខោវរិញទ្ធ, សគ្មួលគ្បកយរ  ិង កថាខណ្ឌ  កែើមបកីធវើឲ្យវណ្ណ កមមក េះកា ដ់ត
មា អ្តារូប អ្តារស  អ្តា យ័ គ្បកសើរក ើង ។ 

- កោក ជិ  វសិាល ដែលា ជួយ គ្សាវគ្ជាវរកឯកសារកយង  ិង
ជួយ ពិ ិតយ ដកសគ្មួលអ្តាបទ្ អ្កខោវរិញទ្ធ គ្ពមទុំងជួយ ដកលុំអ្រចន្តបទ្
កសៀវកៅក េះ តគ្មវូតាមបទ្ដ្ឋឋ   (Standard) ឲ្យរងឹរតិដតមា កសាភណ័្ភាព 
ខលឹមសារ ងាយគ្សួលអា   ិង គ្សួលយល់សង ។ 

- កោក រញជ សញជាតិ ដែលា ចុំណាយកពលកវោ ជួយ រចន្តគ្កប
កសៀវកៅក េះ ឲ្យមា កសាភណ័្ភាព រួរជាទី្រកីោយ ។ 

គ្បសិ កបើោម  ការឧបតាមភកគ្ជាមដគ្ជង ពីសុំណាកភ់កិខញសងឃ  ិង អ្ស់
កោក ដែលមា ន្តមខាងកលើក េះកទ្ កសៀវកៅ ក ធិបកខយិធម ៌ក េះ គ្ាកែ
ជាម ិអាចមា រូបោង ជាសមទិ្ធិកមមថ្ងលថាល  សគ្មាបគ់្ពេះពញទ្ធសាសន្តក ើយ ។  
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ស្នា ដៃរបសខ់្ុំ 
 

1. គ្ទឹ្សរីកមមសល  ករៀបករៀងកៅ ព.ស. ២៥៤៥, រ.ស. 2001 
2. គ្ពេះពញទ្ធែីកា ករៀបករៀងកៅ ព.ស. ២៥៥២, រ.ស. 2008 
3. អាមសិទ ធមមទ  ករៀបករៀងកៅ ព.ស. ២៥៥៤, រ.ស. 2010 
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6. ក ធិបកខិយធម ៌ ករៀបករៀងកៅ ព.ស. ២៥៥៨, រ.ស. 2014 

 
“យសៀវយៅល្អគឺជាម្ិតតល្អ” ។ 

“A good book is a good friend.” 

 
កុ្៉ាំវនិិចឆ័យយសៀវយៅយដ្ឋយប្ោន់តតយ ញីប្ក្រ ។ 

“Don't judge a book by its cover.” 

 

“ប្តុក្ៗអ្នក្ប្សុក្យម្ីល្ងាយ 
រលាស់គូថខ្នា យម្មនឱតម្មនភ័នត” ។ 

 
“ប្តូវប្រយត័នម្នុសេតែល្អានយសៀវយៅតតម្ួយក្ាល្” ។ 

“Beware of the person of one book.” 

(Thomas Aquinas) 
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 ំពី ាកនិពនធ 
 

ខ្ញ ុំាទ្កកើតកៅឆ្ន ុំ ១៩៤៦ (ថ្ងៃដខម ិគ្ាកែ) កៅភូមថិ្គ្ជ ញ្ ុំថ្គ្ជ 
គ្សុកកមាងឫសស ីកខតាាតែ់ុំបង ។ កោកឪពញកក ម្ េះ ឈញ   ូយ អ្នកមារ យ
ក ម្ េះ ក  ល  ់។ ខ្ញ ុំាទ្មា បងបអូ  ៥ ន្តក ់ គ្បសុ ២ ន្តក ់  ិង គ្សី ៣ 
ន្តក ់ក ើយខ្ញ ុំាទ្ជាកូ គ្បុសចបង ។ 

កៅដខ សីហា ឆ្ន ុំ ១៩៨១ ខ្ញ ុំគ្តូវា រដ្ឋឋ ភាិលស រែឋអាកមរកិ 
អ្ ញញ្ញា តឲ្យចូលមករស់កៅទី្គ្កុង ងប ចិ (Long Beach) រែឋកាលី វ័រញា៉ា  
(California) ស រែឋអាកមរកិ ជាជ កភៀសខលួ  ។ 

ងវីតបតិដតខ្ញ ុំកាល យខលួ ជាជ អ្កន្តា គ្បកវស  ៍ ខ្ញ ុំកៅដតមា ជុំក ឿកលើគ្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្ត ា កែើរតាមរ លងគ្ពេះពញកទធ វាទ្ ា គ្បកា យ់កមាោ៌ខលេះថ្ 
មាោ៌ទុំង ៨ ក លរឺគ្បកា យ់កសមាម វាយមៈ (គ្បឹងដគ្បងពាយមគ្តូវ) 
សមាម កម ាៈ (ការងារគ្តឹមគ្តូវ)  ិង សមាម អាជីវៈ (ចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តឹមគ្តូវ) ។ ដខស
ជីវតិខ្ញ ុំ កា៏ ជួបកសចករសីញខចកគ្មើ  មា ជីវភាពសមរមយកលើទឹ្កែីងមីក េះ ។ 

 
 

“វរីសិយន ទុ្កខម្សចឆត”ិ 

“សដ្ឋយសសចកដីពាយាម្ ម្នុសសអាចឆែង្ុតព ី
ទុ្កខសទ្ធសរគប់យា៉ា ងបាន” ។ 
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អារមភកថា 
 

ការសិកាពញទ្ធសាសន្ត ពញុំដម មា  យ័ថា កយើងខុំគ្បឹងកធវើខលួ ឲ្យ
កាល យកៅជាពញទ្ធសាស ិកែល៏អមាន កក់ន្តេះកទ្ ។  កយថា "ពញទ្ធសាស ិកែល៏អ" 
រឺជា កយដែល រណាមាន កវ់ាយតថ្មលកយើង កដ្ឋយសុំអាងកៅកលើសកមមភាព
ទុំងឡាយដែលកយើងា កធវើចុំក េះម ញសសែថ្ទ្ ។ កគ្ េះដតចងា់ ការ
កសៃើចសរកសើរថា ជាពញទ្ធសាស ិកែល៏អមាន ក ់ កយើង ឹងចុំណាយកមាល ុំងកាយ, 
កមាល ុំងចិតា, កពលកវោ  ិង គ្ទ្ពយសមបតា ិ កែើមបកីែញតាមឧតាមរតិកនញងកាី
សញបិ  ។ អ្ុំកពើទុំងកន្តេះ ឹងន្តុំទ្ញកខលុំាកមកែល់ខលួ កយើង កា ដ់តកគ្ចើ ដងម
កទ្ៀត ។ សទញយកៅវញិ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ ដណ្ន្តុំកយើង ឲ្យសិកាអ្ុំពីខលួ ឯង, 
ពិចារណាអ្ុំពីទ្ញកខ មូលក តញថ្ ទ្ញកខ វធីិរ ុំលតទ់្ញកខ, លេះកចាលកសចកាគី្ាថាន
ទុំងឡាយណាដែលន្តុំទ្ញកខដ្ឋកខ់លួ   ិង សុំអាតចិតារបស់កយើងឲ្យសាអ ត
សូរសងក់ែើមបកីារគ្តាស់ែឹង (awakening) ។ ទកទ់្ង ឹងចុំណ្ញ ចក េះ គ្ពេះពញទ្ធ
គ្ទ្ងា់ ផ្ា ុំបរស័ិទ្ថា ៖ “... រួរកធវើកសចកាីពាយមថា ក េះជាទ្ញកខ, ... ក េះ
ក តញជាទី្កកើតក ើងថ្ ទ្ញកខ, ... ក េះជាកសចកាីរ ុំលតទ់្ញកខ, ... ក េះបែិបទ ជា
ែុំកណ្ើ រកៅកា ទី់្រ ុំលតទ់្ញកខ” ។(1) អ្វីៗកគ្ៅពីកន្តេះរឺជាអ្ុំកពើ, ជា កយសមា ីឬជា
ការខុំគ្បឹងដែល “មិ គ្បកបកដ្ឋយគ្បកយជ ”៍ ។(2) ភកិខញជ ជាតិជប៉ាញ ថ្ 
 ិកាយ ស ិ គ្ពេះន្តម ស្ ៊ុ រយញ ស ញ ស ញរី(3) កា៏ បញ្ញា កអ់្ុំពីសារៈសុំខា ថ់្ 
                                                         
1
 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៣៩ ទ្ំព័រទ្ី ២៧៤ (សំយុតតនកិាយ សីសបាបណណវគគ) 

2
 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៣៩ ទ្ំព័រទ្ី ២៧៣ (សំយុតតនិកាយ សីសបាបណណវគគ) 

3
 Shunryu Suzuki (1904-1971): a Japanese Zen Buddhist monk 
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ការសាគ ល់ខលួ ឯងក េះដែរ កដ្ឋយា ក លថា ៖ “កោលកៅថ្ ការសិកាគ្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្ត រឺមិ ដម សិកាអ្ុំពីគ្ពេះពញទ្ធសាសន្តកទ្ កប៏៉ាញដ ារឺសិកាអ្ុំពីខលួ  
កយើង” ។(4)

 ែូកចនេះ ការសាគ ល់ខលួ ឯងចាស់  ិង ការទូ្ន្តម  ខលួ ឯងា យ៉ា ង
គ្បថ្ព រឺជាចុំណ្ញ ចសុំខា ដ់ែលបញរគលមាន ក់ៗ  គ្តូវសចងចិ់តាឲ្យា កគ្ចើ កលើសពី
ការយកចិតាទ្ញកដ្ឋកក់លើពិធីសាសន្ត, ការរតក់ែញតាមវតាញជាទី្គ្ាថាន  ឬការ
កធវើខលួ ឲ្យជាទី្កកាតសរកសើរថ្ ជ ទូ្កៅ ែូចជាសញភាសិតថា “ភនុំងមតា មិ់ 
រ ុំកភើបកគ្ េះខយល់ែូចកមាចមិញ បណ្ឌិ តទុំងឡាយ កមិ៏ រ ុំកភើបកគ្ េះ កយ
តិេះកែៀល  ិង  កយសរកសើរ (ជាកែើម) ែូកចនេះឯង ” ។(5) 

គ្ពេះពញទ្ធែឹងថា អ្នកកែើរតាមគ្ពេះអ្ងគ កៅខវេះការកជឿជាកក់លើខលួ ឯង 
 ិង ប ារ ុំពឹងកលើគ្ពេះអ្ងគ កៅកនញងការកដ្ឋេះគ្សាយបញ្្ញជីវតិ ។ ឧទាហរណ៍ 
សូម្បកីពលព្រះរុទ្ធក ៀប ឹងដ្ឋកស់ងាខ រ យងចូលបរ ិិ វ  កៅក ើយ កគ៏្ពេះ
អា  ទដែលជាសាវកជុំ ិតរបស់គ្ពេះអ្ងគ កៅដតបង្ាញអារមមណ៍្ម ិ ឹង រ 
ម ិទ្ញកចិតាកលើខលួ ឯង គ្ពមទុំងា អ្ងវរ សញុំឲ្យគ្ពេះពញទ្ធប ារងក់ៅដកបរកធវើជា
គ្រូែឹកន្តុំរ ូត ។ គ្ពេះអា  ទា ក ល កយតអូញដតអរថា ៖ “...កាយរបស់ខ្ញ ុំ
គ្ពេះអ្ងគ ហាកែូ់ចជាគ្សយញតគ្សយងក់ពកណាស់ សូមបីទិ្សទុំងឡាយ កមិ៏ 
គ្ាកែែល់ខ្ញ ុំគ្ពេះអ្ងគ សូមបីធមទ៌ុំងឡាយ កមិ៏ ចាស់ោស់ ែល់ខ្ញ ុំគ្ពេះអ្ងគ 
កគ្ េះក តញដែលគ្ពេះមា គ្ពេះភារ គ្ទ្ងគ់្ពេះអា ធ ...ប៉ាញដ ាខ្ញ ុំគ្ពេះអ្ងគ មា 
កសចកាីសងឃឹមខលេះថា គ្ពេះមា គ្ពេះភារ មិ ទ ស់ុំដែងធម ី៌មយួែដ៏បលក 

                                                         
4
 “The purpose of studying Buddhism is not to study Buddhism, but to study ourselves.” 

5
 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៥២ ទ្ំព័រទ្ី ៣៨ (ធម្ាបទ្រថា) [Dhammapada 81] 
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គ្ារពធ ឹងភិកខញសងឃែោបណាកទ្ គ្ពេះមា គ្ពេះភារ  ឹងមិ ទ ប់រ ិិ វ  
ែោបកន្តេះ...” ។(6)  

កៅកពលា ឮ កយតអូញដតអរ ែអ៏្ស់សងឃមឹរបស់គ្ពេះអា  ទែូកចនេះ 
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បងាគ បគ់្ពេះអា  ទ កែូ៏ចជាបរស័ិទ្ទុំងអ្ស់ ឲ្យយកខលឹមធម៌
ទុំងឡាយ កៅពិចារណា  ិង គ្បតិបតាិយ៉ា ងសញគ្កឹត កែើមបឲី្យកាល យជាទី្ពឹង
របស់ខលួ  កៅកពលោម  គ្ពេះអ្ងគកៅដកបរ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បញ្ញា កជ់ាចញង
កគ្កាយថា គ្ទ្ងា់ បកគ្ងៀ ធមទ៌ុំងអ្ស់ ែល់បរស័ិទ្ទុំងឡាយក ើយ ។
គ្ទ្ងម់ ិា ោកក់លៀមធមពិ៌កសសអ្វី ទ្ញកឲ្យគ្រអូាចារយ ឬគ្កុមណាកទ្ៀត 
យកកៅបកគ្សាយតាមអ្ុំកពើចិតាកទ្ ។ គ្ទ្ងា់ ផ្ា ុំទ្ញកថា ៖ “...ភិកខញសងឃកៅ
 ឹកប៉ាញ ប៉ាងអ្វីកនញ ងតថារតកទ្ៀត … ធមដ៌ែលតថារតសុំដែងក ើយ កធវើមិ ឲ្យ
មា ខាងកនញ ងខាងកគ្ៅ … កណាា បថ់្ែថ្ អាចារយមិ មា កនញ ងធមទ៌ុំងឡាយ
របស់តថារតកទ្ ... អ្នកទុំងឡាយ ចូរយកខលួ  ជាទី្ពឹង យកខលួ  ជាទី្រលឹក កញុំ
យករបស់ែថ្ទ្ជាទី្រលឹក ចូរយកធមជ៌ាទី្ពឹង យកធមជ៌ាទី្រលឹក កញុំយករបស់
ែថ្ទ្ជាទី្រលឹកក ើយ...” ។(7)  

កែើមបសីាងកមាល ុំងចិតាឲ្យជាទី្ពឹងរបស់ខលួ  គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ ដណ្ន្តុំ
បរស័ិទ្ទុំងឡាយ ឲ្យ វឹកហាតពិ់ចារណាកាយកនញងកាយ, កវទ្ន្តកនញងកវទ្ន្ត, 
ចិតាកនញងចិតា  ិង ធមក៌នញងធម ៌ទល់ដតអាចកុំចាតក់ោភៈ  ិង អារមមណ៍្ម ិជាទី្
ោបចិ់តាទុំងឡាយ ែូចជាប ទូលរបស់គ្ទ្ងថ់ា ៖ ភកិខញទុំងឡាយ ចូរអ្នក “...
ពិចារណាក ើ្ញ ូវកាយកនញ ងកាយ មា ពាយមែញតកុំកៅកិកលស មា 
                                                         
6
 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ១៦ ទ្ំព័រទ្ី ២១២-២១៣ (ម្ហាបរនិិោវ នសូរត) 

7
 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ១៦ ទ្ំព័រទ្ី ២១៣-២១៤ (ម្ហាបរនិិោវ នសូរត) 
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សមបជញ្ា ៈ មា សតិ កុំចាតប់ង ូ់វអ្ភិជា(8)  ិង កទម សសកនញ ងកោក រឺ
កាយ ឬឧាទ កខ ធ(9)កចញ ។ ...[ពិចារណាក ើ្ញ ូវ]កវទ្ន្តកនញ ងកវទ្ន្តទុំង
ឡាយ ។ ...[ពិចារណាក ើ្ញ ូវ]ចិតាកនញ ងចិតា ។ ... [ពិចារណាក ើ្ញ ូវ]ធម៌
កនញ ងធមទ៌ុំងឡាយ មា ពាយមែញតកុំកៅកិកលស មា សមបជញ្ា ៈ មា សតិ
កុំចាតប់ង ូ់វអ្ភិជា  ិងកទម សសកនញ ងកោកកចញ” ។(10)  

ចុំណ្ញ ចខាងល ើក េះបញ្ញា កឲ់្យក្ើញចាស់ថា គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ 
ដណ្ន្តុំម ញសស កញុំឲ្យយកបញរគលណាមាន ក,់ អាទិ្កទ្ពណាមយួ ឬវតាញជាទី្
សកាា រៈអ្វី មកកធវើជាទី្ពឹង ទី្អាង ឬទី្សងឃមឹឲ្យកសាេះ សូមបរូីបសុំណាក, 
អ្ែឋិធាតញ ឬគ្ពេះន្តមរបស់គ្ទ្ងក់ក៏ដ្ឋយ កគ្ េះវតាញទុំងកន្តេះោម  ភាពកទ្ៀងទត ់
មា ការដគ្បគ្បួលឥតឈបឈ់រ (អ្ ិចច)  ិង ោម  អ្តាសញ្ញា ណ្ពិតគ្ាកែ 
(អ្ តាា ) ក លរឺ វាជាវតាញដែលសសុំក ើងពីវតាញែថ្ទ្កទ្ៀតដែល ឹងរោយសូ យ
ែូចោន  ។ វតាញជាទី្សកាា រៈទុំងកន្តេះម ិអាចឈររងឹមាុំកដ្ឋយខលួ វាកទ្ វាគ្តូវ
ការម ញសសកលើកប ាញប ជូតសុំអាត ឬសងក់ោងគ្របការ រ ។ អាទិ្កទ្ព
ទុំងឡាយជាសាន ថ្ែដែលម ញសសបកងាើតក ើង កែើមបជីាឧបករណ៍្សគ្មាប់
បកគ្សាយាតញភូតធមមជាតិ កៅកពលដែលវទិ្ាសាស្ដសាម ិទ អ់ាចព យល់
អាងក៌ុំាុំងថ្ ាតញភូតទុំងកន្តេះកៅក ើយ ។ កៅកពលវទិ្ាសាស្ដសាអាច
ព យល់បាតុភូតធម្មជាតិល ះបានលហើយ ម្នុសសនឹងល ងព្តូវការរួកអាទិ្លទ្រ
ល ះលទ្ៀតលហើយ ។ ម្យ៉ាងលទ្ៀត អាទិ្កទ្ពទុំងកន្តេះកជ៏ាឧបករណ៍្តគ្មងក់ារ
                                                         
8
 អភិជា (desire) : ចិតតសម្ែឹងរដំពចំសោះរទ្ពយរបស់អាកៃដទ្ សដ្ឋយគិតបរម្ុងនឹងយកជារបស់ខែួន  

9
 សទ្ធម្នសសៈ (sorrow) : សសចកតីតូចចិតត, សសចកតីអាក់អន់ចិតត 

10
 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ១៦ ទ្ំព័រទ្ី ២១៤ (ទ្ីឃនិកាយ ម្ហាបរនិិោវ នសូរត) [SN 1.04] 
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រិតពិចារណារបស់ម ញសស ឲ្យសាិតកៅកនញងសនតរ់ុំ ិតថ្ គ្កុមម ញសសដែលា 
បកងាើតវាក ើងដែរ ។ កបើោម  ម ញសស កោ៏ម  អាទិ្កទ្ពទុំងកន្តេះដែរ ។ 
អាទិ្កទ្ពទុំងកន្តេះមា ចិតាសបាយ ខឹង គ្ចដណ្  គ្បចណ័្ឌ  សអប ់ កាច
សាហាវ លុំកអ្ៀង គ្តូវការឲ្យម ញសសកោរព  ិង កលើកតកមាើង ។ ចុំណ្ញ ចទុំង
ក េះឆលញេះបញ្ញច ុំងឲ្យក្ើញថា វាជាអារមមណ៍្របស់ម ញសសជាបជ់ុំ ក ឹ់ងវតាញកលើ
កោកិយសញទ្ធសាធ ។ ចុំដណ្កតួអ្ងគគ្ពេះពញទ្ធវញិ គ្ទ្ងដ់លងជាបជ់ុំ ក ់ឬ គ្តូវ
ការអារមមណ៍្ទុំងកន្តេះក ើយ ែូចជាចកមលើយរបស់គ្ទ្ងក់ៅ ឹងសុំណួ្ររបស់
កទណ្គ្  មណ៍្ ដែលា សួរគ្ពេះអ្ងគថា ៖ “ កោកែច៏ុំករ ើ  ឹងកកើតជា
កទ្វតា... រ ធពវ... យកខ... ម ញសសឬ”? គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ តបថា ៖ “ តថារត
 ឹងម ិកកើតជាកទ្វតា... រ ធពវ... យកខ... ម ញសសកទ្” (11) លព្រះថា ទាាំងលទ្វតា 
គនធរវ យកខ និង ម្នុសស សុទ្ធលតលៅស ់អាសវៈ លែ ជាកិល សព្តាាំលៅកនុង
ស ា ន ចាំលណកព្រះរុទ្ធព្ទ្ង ់ “បានគាស់រ ាំល ើងឫសគ ់អស់លហើយ” ែូចជា
កសិករជីកគាស់គ ់លតាន តលោ  ឲ្យលៅស ់លតែីទ្លទ្យ៉ា ងែូលោន ះលែរ ។ 
កទណ្គ្  មណ៍្ រឺជាម ញសសកជឿយ៉ា ងមញតមាុំកលើសងារវែា(12) ដែលមា 
ដចងកៅកនញងរមពរីកវទ្ថ្ លទ្ធិគ្  មណ៍្ ដែលបកគ្សាយថា ម ញសស ប ីាញ
ែូចយ៉ា ងគ្ពេះពញទ្ធអ្ងគក េះ កពលអ្ស់អាយញកៅកលើដស ែីក េះ ចាស់ជា ឹងកៅ
កកើតជាកទ្វតា រ ធពវ យកខ ឬ ម ញសសម ិខា  ក លរឺ  ឹងម ិកៅកកើតជាសតវ
តិរចាឆ  ក ើយ ។ កដ្ឋយសារកទណ្គ្  មម ិយល់ចាស់អ្ុំពីទ្សស វជិាា ងមី

                                                         
11

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៤២ ទ្ំព័រទ្ី ៩២ (អងគុតតរនិកាយ សទ្ធណសូរត) [AN 4.36] 
12

 Saṃsāra: cycle of rebirth, wheel of life, repeating cycle of birth, life and death 

(reincarnation) 
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របស់គ្ពេះពញទ្ធ កទ្ើបោតប់ ាសួរគ្ទ្ងក់ទ្ៀតថា “កាលកបើែូកចនេះ កតើកោកែច៏ុំករ ើ 
 ឹងកៅកកើតជាអ្វី?” គ្ពេះពញទ្ធកា៏ តបបដ ាមថា “ផ្ា គ្ពលឹតកាី ផ្ា ឈូកគ្ក ម
កាី ផ្ា ឈូកសកាី កកើតក ើងកនញងទឹ្ក ចុំករ ើ ក ើងកនញងទឹ្ក ែញេះសញតពីទឹ្ក ម ិជាប់
កដ្ឋយទឹ្កវញិកទ្ ... តថារតដែលកកើតក ើងកនញងកោក ចុំករ ើ ក ើងកនញងកោក 
រដមងគ្របសងាតក់ោក ម ិជាបច់ុំ កក់ដ្ឋយកោកវញិ ... អ្នកចូរចុំណាុំ
តថារតថា គ្ពេះពញទ្ធ(13)ែូកចនេះចញេះ” ។ កយើងា ក្ើញក ើយថា វតាញជាទី្សកាា រៈ
ទុំងកន្តេះម ិទុំងអាចជួយ ខលួ វាា សង ចញេះកតើវាមា អ្ុំណាចអ្វដីែលរួរឲ្យ
ម ញសសយកវាកធវើជាទី្ពឹង ឬជាទី្សកាា រៈ ? 

ជាការស និដ្ឋឋ   គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ ដណ្ន្តុំឲ្យកយើងយកធម ៌ ឬ កសចកាី
បកគ្ងៀ របស់គ្ទ្ងក់ធវើជាគ្រូ  ិង ជាទី្ពឹង កៅកនញងការែឹកន្តុំជីវតិ ។ ចញេះកបើ
កសចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធ មា ចុំ ួ កគ្ចើ ស ធឹកសន្តធ បយ់៉ា ងក េះ កតើរួរ
ឲ្យកយើងគ្សងយ់កធមស៌ុំខា ណ់ាខលេះ មកគ្បតិបតាិឲ្យកកើតគ្បកយជ  ៍ក លរឺ
ការរ ុំលតទ់្ញកខ ? កតើកយើងគ្តូវករៀ   ិង គ្បតិបតាិតាមគ្របធ់ម ៌ដែលមា កៅកនញង
រមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកទុំងអ្ស់ឬ ? ចញេះចុំដណ្ករមពរីែថ្ទ្កទ្ៀតរបស់ពញទ្ធសាសន្ត
មហាយ  កតើកយើងរួរយកមកករៀ   ិង គ្បតិបតាិតាមដែរឬកទ្ ? គ្ពេះពញទ្ធ
គ្ទ្ងា់ សងាតប់ញ្ញា កថ់ា គ្ទ្ងា់ សិកា, ា កចេះែឹង  ិង ា ពិកសាធ
ធមក៌គ្ចើ ោបក់សទើរម ិអ្ស់ ប៉ាញដ ាគ្ទ្ងា់ បកគ្ងៀ បរស័ិទ្ ដតធមណ៌ាដែលន្តុំ
កៅែល់ការគ្តាស់ែឹងប៉ាញកណាណ េះ ក លរឺ ក ធិបកខិយធម ៌ ។ កែើមបឲី្យ
ពញទ្ធបរស័ិទ្ងាយយល់ពញទ្ធបុំណ្ងខាងកលើក េះ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ កបេះយកសលឹក
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 ប្ពះពុទ្ធ : អ្នក្តែល្ភាា ក់្ (The Awakened One); អ្នក្តែល្រល្ឹក្ែឹងការពិត 
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ធនង់(14) មយួកាា បម់កកធវើជាឧទ រណ៍្ កគ្បៀបគ្បែូចកៅ ឹងធមស៌ុំខា ់ៗ ន្តុំ
កៅកា ក់ារគ្តាស់ែឹង ចុំដណ្កសលឹកធនងែ់ក៏គ្ចើ ស ធឹកកៅកលើកែើមធនងទ់ុំង
ឡាយកគ្បៀបគ្បែូចកៅ ឹងធមដ៌ែលគ្ទ្ងក់ចេះែឹង  ិង ា ពិកសាធកដ្ឋយ
ផ្ទ ល់ ប៉ាញដ ាម ិដម ជាធមន៌្តុំកៅសកគ្មចការរ ុំលតទ់្ញកខកទ្ ។(15) 

ែូកចនេះកយើងក្ើញថា កនញងចុំកណាមធមែ៌ក៏គ្ចើ កលើសលបដ់ែលមា 
កៅកនញងរមពរីទុំងឡាយកន្តេះ គ្ពេះពញទ្ធទូ្ន្តម  ឲ្យបរស័ិទ្ទុំងឡាយ កគ្ជើសករ ើស
យកដតក ធិបកខិយធម ៌ កៅគ្បតិបតាកិែើមបរី ុំលតទ់្ញកខ  ិង សកគ្មចការគ្តាស់
ែឹង ។ ក ធិបកខិយធម ៌ រឺជាវធីិដ្ឋស់ឲ្យកយើងភ្ាករី់ការលងល់កក់នញងសញបិ 
លភនកព្សស់  ិង ឈបក់ជឿកលើការបុំភ ័ាដភនក (delusion) កដ្ឋយវតាញ (រូបន្តម 
 ិង អ្រូបន្តម) កៅជញុំវញិ  ិង កៅកនញងខលួ កយើង ។ ទី្បុំសញត កយើង ឹងយល់
ចាស់ថា អ្វីៗ ទុំងអ្ស់កកើតក ើងពីធមមជាតិ, ដគ្បគ្បួលឥតឈបឈ់រ ក ើយ
 ឹងរោយាតក់ៅវញិគ្សបតាមចាបធ់មមជាតិ ែូចជា កយរបស់ភកិខញ ស្ ៊ុ រយញ 
ស ញ ស ញរី ដែលក លថា ៖ “ក កខមម (ការកចញបសួ) ម ិដម មា  យ័ថាជា
ការលេះបងវ់តាញសពវយ៉ា ងកៅកលើពិភពកោកក េះកទ្ ប៉ាញដ ាមា  យ័ថា គ្តវូ
ទ្ទួ្លសាគ ល់ថាវតាញទុំងកន្តេះ ឹងរោយសាបសូ យ ” ។(16) 

កនញងកោលរុំ ិតក េះ ខ្ញ ុំកពញចិតាកលើកយកក ធិបកខិយធម ៌ មកកធវើជា
គ្បធា បទ្  ិង ជាចុំណ្ងកជើងថ្ កសៀវកៅក េះ ។ ខ្ញ ុំសងឃមឹថា វណ្ណ កមមក េះ
 ឹងចូលរមួចុំដណ្កជួយ បុំភលកឺោកអ្នកអា ឲ្យសាគ ល់ខលឹមធមពិ៌តៗ ក លរឺធម៌
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 សៃីម្សតត  ឬ Neem (Azadirachta indica) ក៏បាន 

15
 សីសបាបណណសូរត Simsapā Sutta 

16
 “Renunciation is not giving up the things of the world, but accepting that they go away.” 
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ន្តុំកៅែល់ការគ្តាស់ែឹង(17) ។ កយើងគ្តូវចុំណាយកពលកវោ កផ្ា តអារមមណ៍្
ដតកលើធមណ៌ាមា គ្បកយជ  ៍ កែើមបកីញ ុំឲ្យបងខ់ាតកពលកវោអ្សារឥតការ 
ែូច កយថា កពលកវោរសាតា់តក់ៅែូចទឹ្ក ូរម ិគ្ត ប ់ឬែូចសញភាសិត
ថា “កាលទុំងឡាយកែើរកៅែូចមា កជើង, ោគ្តីទុំងឡាយក ើរឆលងកៅែូច
មា សាល ប, វយ័រឺអាយញថ្ សតវទុំងឡាយលេះបងក់ចាលជីវតិកៅប ាិចមរងៗ 
ហាកែូ់ចមា កសចករីសអបក់ខពើម” ។(18) 

ខ្ញ ុំរងច់ាុំទ្ទួ្លការរេិះរ ស់ាា បន្ត កដ្ឋយចិតារកីោយកសាម េះសជាទី្បុំសញត
ពីសុំណាកអ់្ស់កោកអ្នកគ្ាជ្ ោជបណ្ឌិ ត អ្តាកកាវទិ្ ខាងអ្កសរសាស្ដសរ, 
វទិ្ាសាស្ដសរ  ិង គ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ។ គ្បសិ កបើអ្ស់កោកទុំងឡាយកពើប
គ្បទ្េះកុំ ញសឆគង  ិយម យ័  កយកពច  ៍ឃ្លល គ្បកយរ ឬ អ្កខរាវរិញទ្ធកៅគ្តង់
កដ លងណា សូមកមតាា ជួយ ដកលុំអ្កដ្ឋយសន្តរ  ចិតាអ្ ញកគ្ោេះ ។ 

*** 

ធម្ាត្តអាកបងហូរទ្ឹក ថ្តងបងហូរទ្ឹកសៅ(ត្តម្ចងអូរ)  
អាកសធវីរពួញថ្តងពតរ់ពួញ(ឲ្យរតង)់  

អាកចាងំស ថី្តងចាងំស  ី(ឲ្យរតូវត្តម្រាងចងប់ាន)  
ឯបណឌិ តទ្ធងំឡាយថ្តងទូ្នាា នខែួន(ៃូសចាា ះថ្ៃរ) ។(19) 

 

Irrigators guide the water. 

Fletchers shape the arrow shaft. 

Carpenters shape the wood. 

The wise control themselves. (Dhp. 80)  
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 The Factors of Enlightenment 
18

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ២៩ ទ្ំព័រទ្ី ៥ (សំយុតតនិកាយ អសចចនតិសូរត)[SN 1.04] 

19
 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៥២ ទ្ំព័រទ្ី ៣៨ (ធម្ាបទ្រថា) [Dhammapada 80] 
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អសចកតីអ្តើម 
 

ែុំកណ្ើ រករឿងកៅកនញងសីសបបណណ សូគ្ត មា កសចកាីសកងខបថា គ្ពេះពញទ្ធ 
 ិង ភកិខញសងឃទុំងឡាយ ា រងស់ុំោកមយួរយៈ កៅកនញងវតាកឃ្លសិតាោម 
ជិតគ្កុងកកាសមពី(20) ។ វតាកឃ្លសិតាោម  សមបូណ៌្កៅកដ្ឋយកែើមធនង់(21)ធុំៗ
ែញេះកពញ ស រ ូតម ញសសមាន ា ដ្ឋកក់ ម្ េះថាថ្គ្ពធនង់(22) ដែលមា មលប់
គ្តជាកគ់្តជុំរួរជាទី្មកន្តរមយ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងរ់ងច់ុំករ ើ ភាវន្តកៅកគ្កាមកែើម
ធនង ់ រ ូតមា ចិតាបីតិាកមាជាព ក់ពក កគ៏្ទ្ង ឹ់កក្ើញែល់វធីិកគ្បៀបកធៀប
រវាងធមទ៌ុំងឡាយ ដែលគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងដ់ណ្ន្តុំបរស័ិទ្ ឲ្យយកកៅគ្បតិបតាិ
កែើមបសីកគ្មចការគ្តាស់ែឹង  ិង ធមក៌គ្ចើ ស ធឹកដែលគ្ពេះអ្ងគកចេះែឹងគ្ពម
ទុំងា ពិកសាធផ្ទ ល់ ។ គ្ពេះពញទ្ធដតងកគ្បើវតាញងាយរកា កៅទី្កដ លងដែល
គ្ពេះអ្ងគរងក់ៅ  ិង ដែលម ញសសទូ្កៅធាល បស់ាគ ល់ កែើមបពី យល់អ្ុំពីកោល
រុំ ិត ឬកោលធមស៌ុំខា ់ៗ  កៅកា ប់រស័ិទ្ទុំងឡាយ ។ ការបកគ្ងៀ តាម
វធីិកគ្បៀបគ្បែូច (analogy)

(23) ក េះមា គ្បសិទ្ធភាពខពស់ កនញងការព យល់អ្នក
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 រកុងសកាសម្ោី (Kosambi ឬ Kaushambi) បចចុបបនាគជឺារសុកម្ួយសៅកាុងរៃាឧតតររបសទ្ស (Uttara 

Pradesh) ភាគខាងសជីងដនរបសទ្សឥណ្ឌឌ  ។ រសុកសកាសម្ោីសថិតសៅចសនាែ ះទ្សនែគង្គគ សៅភាគខាងសជីង និង 
ទ្សនែយមុ្នាសៅភាគខាងតបូង ។ សកាសម្ោធីាែ ប់ជាទ្ីរបជុំជនធំដនវៃសម្ហាជនបទ្សៅកាុងពុទ្ធសម័្យ ។ 
រពះបាទ្អសស្នកបានចាត់ទុ្ករកុងសកាសម្ោីថាជាពុទ្ធម្ណឌ លសំខាន់ម្ួយ សទ្ីបចាត់ឲ្យសគសង់សរសរសតម្ភ
ម្ួយសៃីម្សៅទ្ីសនាះ ថ្ៃលសៅម្មនសំណល់រហូ្តម្កៃល់បចចុបបនា ។  
21

 សីសបា (simsapā) សៃីម្ធាង់ (neem tree ឬ Azadirachta indica) 
22

 សីសបាវន 

23
 ការពនយល់គំនិត សដ្ឋយសរបីវធិីសរបភបសធភបច៉ាំណុ្ចៃូចរា  ។ 
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សាា បឲ់្យឆ្បយ់ល់កោលរុំ ិតសមញគ្រសាម ញ គ្ពមទុំងជាវធីិជួយ ឲ្យអ្នកសាា ប់
ងាយចាុំសងដែរ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងច់ាបស់លឹកធនងប់ ាិច រចួកគ៏្តាស់សួរភកិខញ
ទុំងឡាយថា ៖ 

 “មាន លភិកខញទុំងឡាយ អ្នកសុំោល់កសចកាីកន្តេះែូចកមាច សលឹកធនងប់ ាិច
ដែលតថារតចាបក់ដ្ឋយថ្ែកាី សលឹកធនងដ់ែលកៅឯកែើមធនងក់ាី សលឹកកន្តេះ
កតើសលឹកណាកគ្ចើ ជាង ន៎” ?  

 “បពិគ្តគ្ពេះអ្ងគែច៏ុំករ ើ  សលឹកធនងដ់ែលគ្ពេះមា គ្ពេះភារចាបក់ដ្ឋយគ្ពេះ
 សាមា តិចណាស់ ឯសលឹកធនងទ់ុំងកន្តេះ ដែលកៅកែើមធនងម់ា ចុំ ួ 
កគ្ចើ ជាង” ។  

 “មាន លភិកខញទុំងឡាយ យ៉ា ងក េះដម ក ើយ  កយណា ដែលតថារត
មិ សុំដែងកែើមបីកសចកាីគ្តាស់ែឹងែល់អ្នកទុំងឡាយ  កយកន្តេះឯង
មា ចុំ ួ កគ្ចើ ជាង ។ មាន លភិកខញទុំងឡាយ  កយកន្តេះា ជា
តថារតមិ សុំដែង កគ្ េះក តញអ្វី ? មាន លភិកខញទុំងឡាយ កគ្ េះថា
 កយកន្តេះ មិ គ្បកបកដ្ឋយគ្បកយជ ,៍ មិ ដម ជាអាទិ្
គ្ព មចរយិធម,៌ មិ គ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបីកសចកាីក ឿយណាយ, មិ 
គ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបីគ្ាសចាកតកគ្មក, មិ គ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបីរ ុំលតទ់្ញកខ, 
មិ គ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបីសៃបរ់មាៃ ប,់ មិ គ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបីែឹងចាស់, មិ 
គ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបីគ្តាស់ែឹង, មិ គ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបី ិ វ   ។ កគ្ េះក តញ
កន្តេះ ា ជាតថារត មិ សុំដែង កយកន្តេះក ើយ” ។(24) 

                                                         
24

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៣៩ ទ្ំព័រទ្ី ២៧៣ (សំយុតតនិកាយ សីសបាបណណវគគ) [SN 56.31] 
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 កយ ក ធិបកខិយធម ៌មា  ៣ បទ្ រឺ ក ធិ បូក ឹង បកខិយ បូក ឹង 
ធម ៌រមួោន ា ជា ក ធិបកខិយធម ៌។ ក ធិ ដគ្បថា ការគ្តាស់ែឹង, បកខិយ ដគ្ប
ថា ពួក ឬ គ្កុម រមួោន មា  យ័ថា គ្កុមធមដ៌ែលន្តុំឲ្យសុំករចការគ្តាស់ែឹង ឬ 
ធមជ៌ាពួកថ្ បញ្ញា  (គ្ាជ្ា) សគ្មាបក់ារគ្តាស់ែឹង ។ 

កនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ក ធិបកខិយធម ៌រឺជារញណ្ធមដ៌ែលទកទ់្ងកៅ
 ឹងការគ្តាស់ែឹង ។ គ្ពេះអ្រយិបញរគលទុំងឡាយ មា គ្ពេះពញទ្ធជាកែើម ា 
គ្តាស់ែឹង សកគ្មចគ្ពេះ ិ វ   កក៏ដ្ឋយសារការគ្បតិបតាិតាមក ធិបកខិយធម ៌
យ៉ា ងសញគ្កឹត  ិង គ្បកបកដ្ឋយវរីយិភាព ។ ក ធិបកខិយធមម៌ា  ៧ គ្កុមរឺ 
សតិបដ្ឋឋ  , សមមបបធា , ឥទ្ធិាទ្, ឥស្ដ ទិយ, ពលៈ, ក ជឈងគ  ិង មរគ ។ 

ពញទ្ធសាស ិកជ ទុំង ិកាយកងរវាទ្  ិង មហាយ  ទ្ទួ្លសាគ ល់
ថា ក ធិបកខិយធម ៌ជាធមស៌គ្មាបប់ុំកពញការគ្តាស់ែឹង ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងម់ា 
គ្ពេះប ទូលសងាតប់ញ្ញា កអ់្ុំពីគ្បកយជ ថ៍្ ក ធិបកខិយធមថ៌ា ៖ “មាន លភិកខញ
ទុំងឡាយ ភិកខញ ដែលមិ គ្បកបករឿយៗ  ូវភាវន្ត កបើទ្ញកជាមា កសចករីគ្ាថាន  
យ៉ា ងក េះថា កធវើែូចកមរច ន៎ ចិតារបស់អាតាម អ្ញ របបីសញតគ្ស េះចាកអាសវៈ
ទុំងឡាយ កគ្ េះមិ គ្បកា ម់ាុំ ែូកចនេះកក៏ដ្ឋយ ករ៏ងដ់តចិតារបស់ភិកខញ កន្តេះ 
មិ រចួគ្ស េះចាកអាសវៈទុំងឡាយ កគ្ េះដតមិ គ្បកា ម់ាុំដែរ ។ ែុំកណ្ើ រ
កន្តេះ កគ្ េះក តញអ្វី ។ គ្តូវ ិយយថា កគ្ េះដតភិកខញ មិ ា ចុំករ ើ  ។ កគ្ េះមិ 
ា ចុំករ ើ អ្វី ។ កគ្ េះដតមិ ា ចុំករ ើ សតិបដ្ឋឋ   ៤ សមមបបធា  ៤ ឥទ្ធិាទ្ 
៤ ឥស្ដ ទិយ ៥ ពលៈ ៥ ក ជឈងគ ៧ អ្រយិមរគគ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨” ។(25) 

                                                         
25 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៤៧ ទ្ំព័រទ្ី ២២៦ (អងគុតតរនិកាយ សតតកនិបាត) 
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គ្ពេះពញទ្ធតគ្មាស់ខាងកលើក េះ បញ្ញា កយ់៉ា ងចាស់ថា ក ធិបកខិយធម៌
ក េះជាខលឹមធម ៌ ឬ ធមជ៌ាកតាា សុំខា  ់ ៣៧ គ្បការន្តុំឲ្យា សុំករចការគ្តាស់
ែឹង ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្ដែលគ្ាថាន រ ុំកដ្ឋេះខលួ កចញពីសងារវែរ ររួន្តុំោន បែិបតាិ
តាមក ធិបកខិយធម ៌ ឲ្យា សញគ្កឹត តាមតគ្មាយរបស់គ្ពេះពញទ្ធ ។ គ្ពេះ
ពញទ្ធគ្ទ្ងា់ រ ុំលឹកពញទ្ធបរស័ិទ្ទុំងឡាយ ឲ្យគ្បតិបតាតិាមដតធមណ៌ាដែល
មា គ្បកយជ ន៍្តុំកៅែល់ការគ្តាស់ែឹង កែើមបអីាចជួយ ខលួ ឯងឲ្យរចួពីអ្ន្តទ ក់
កាកគ្ាស់របស់ពួកគ្រអូាចារយទុំងឡាយ ។ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់ ផ្ា ុំទ្ញកថា 
បរស័ិទ្ទុំងឡាយគ្តូវពឹងកលើខលួ ឯង  ិង ម ិគ្តូវយកគ្រអូាចារយណាជាទី្ពឹង
កទ្ ែូចជាប ទូលរបស់គ្ពេះពញទ្ធថា ៖ “មាន លភិកខញទុំងឡាយ! អ្នកទុំងឡាយ ចូរ
យកខលួ  ជាកកាេះពឹងខលួ  ឯង, ចូរយកខលួ  ជាទី្ពឹងខលួ   ចូរកញុំយកអ្នកែថ្ទ្មកកធវើ
ជាទី្ពឹងខលួ  ឯងក ើយ” ។(26) គ្ពេះពញទ្ធកា៏ ប ាប ទូលថា ៖ “អ្តាា  ិ អ្តាកន្ត 
ន្តកថា កកា  ិ ន្តកថា បកោ សិយ” លព្បថា “ខលួ ជាទី្ពឹងរបស់ខលួ  អ្នកែថ្ទ្ជា
ទី្ពឹងែូចកមាចា ” ។(27) កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត កយើងម ិគ្តូវកធវើខលួ ឲ្យកៅជា
គ្សកមាលរបស់ម ញសសែថ្ទ្ ឬ កធវើជាទសកររបស់បញ្ញា ជ ណាក ើយ ។ 

ម្នុសសជាអនកច្ចនអ គតរបស់ខ្លួន លរ គឺម្និលម្នលទ្វតា ឥនទ ព្រហម 
ឬអាទិ្លទ្រណាម្យួជាអនកកាំណតល់ ើយ ។ ម្នុសសជាអនកព្គបព់្គង និង 
ោតល់ចងវាស ខ្លួនឲ្យព្សបតាម្ព្បឡាយឆនទៈ ។ ល ើសរីល ះលទ្ៀត 
ម្នុសសម្និគួរលម្ើ ងាយសម្តថភាររបស់ខ្លួន លហើយលៅយកវតថុលសសងៗកនុង
អរូបិយជាំលនឿម្កលធវើជាទី្រឹងទី្អាព្ស័យល ើយ ។  
                                                         
26 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ១៦ ទ្ំព័រទ្ី ១៥៤ (ទ្ីឃនិកាយ ម្ហាបរនិិោវ នសូរត) 
27

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៥២ ទ្ំព័រទ្ី ៥៥ (ធម្ាបទ្) [Dhammapada 160] 



អោធបិក្ខយិធម៌  ឈុន គមឹអ ៀត 
 

22 

សតិបដ្ឋា ន ៤ 
 

សតិបដ្ឋឋ   (satipatthāna) មា  យ័ថា ធមជ៌ាទី្តាុំងថ្ សតិ ឬ ធម៌
ជាទី្កដ លងសគ្មាបត់ម្ក ់សតិ ។ សតិបដ្ឋឋ   សសុំក ើងកដ្ឋយ សតិ, បៈ  ិង 
ដ្ឋឋ  ៈ ។ សតិ (sati) ដគ្បថា ការចងចាុំ, ការ ឹកក្ើញ  ិង សតិែឹង 
(awareness, skillful attentiveness) ក លរឺការែឹងអ្ុំពីបចចញបប នកាល, ម ិ
រ ុំលឹកែល់អ្តីតកាល ឬ ការយល់សបរិអ្ុំពីអ្ន្តរត ។ បៈ ជាបញពវបទ្ ដគ្បថា 
កដ្ឋយទូ្លុំទូ្ោយ, កដ្ឋយគ្ាជ្ា ។ ដ្ឋឋ  ៈ ដគ្បថា ទី្តាុំង ។ កែើមបកីធវើឲ្យ
បរស័ិទ្ងាយយល់ យ័របស់សតិបដ្ឋឋ   (foundations of mindfulness) គ្ពេះ
ពញទ្ធគ្ទ្ងា់ កលើកយកការកគ្បៀបកធៀបមយួថា ៖ “មាន លភិកខញទុំងឡាយ សលូ វរឺ
សតិបដ្ឋឋ  ទុំង ៤ ក េះ ជាសលូ វមូលដតមយួ (គ្បគ្ពឹតាកៅ) កែើមបីកសចករីបរសិញទ្ធ
ថ្ សតវទុំងឡាយ កែើមបីលេះបង ូ់វកសចករីកសាក  ិង កសចករីខសឹកខសួល 
កែើមបីរ ុំលតក់សចករីទ្ញកខ  ិង កទម សស កែើមបីា  ូវអ្រយិមរគគ្បកបកដ្ឋយ
អ្ងគ ៨ គ្បការ កែើមបីកធវើឲ្យជាកច់ាស់ ូវគ្ពេះ ិ វ   ។ សតិបដ្ឋឋ  ទុំង ៤ កតើអ្វី
ខលេះ ។ មាន លភិកខញទុំងឡាយ ភិកខញ កនញ ងសាសន្តក េះ ពិចារណាក ើ្ញកាយកនញ ង
កាយជាគ្បគ្កតី គ្របឥ់រយិបងទុំង ៤ មា ពាយមជាកគ្រឿងែញតកកតា
កិកលស ជាអ្នកែឹងខលួ   មា សាម រតី (ជាកគ្រឿងកុំណ្ត)់ កមាច តប់ង ់  ូវអ្ភិជា
 ិងកទម សស កនញ ងកោកកចញ ១ ពិចារណាក ើ្ញ ូវកវទ្ន្តកនញ ងកវទ្ន្ត
ទុំងឡាយជាគ្បគ្កតី គ្របឥ់រយិបងទុំង៤ មា ការពាយមជាកគ្រឿងែញត
កកតរ កិកលស ជាអ្នកែឹងខលួ   មា សាម រតី (ជាកគ្រឿងកុំណ្ត)់ កមាច តប់ង ូ់វ



ឈុន គមឹអ ៀត  អោធបិក្ខយិធម៌ 
 

23 

អ្ភិជា  ិង កទម សសកនញ ងកោកកចញ ១ ពិចារណាក ើ្ញ ូវចិតាកនញ ងចិតាជា
គ្បគ្កតី គ្របឥ់រយិបងទុំង ៤ មា ពាយមជាកគ្រឿងែញតកកតា  ូវកិកលស 
ជាអ្នកែឹងខលួ   មា សាម រតី (ជាកគ្រឿងកុំណ្ត)់ កមាច តប់ង ូ់វអ្ភិជា  ិង
កទម សស កនញ ងកោកកចញ ១ ពិចារណាក ើ្ញ ូវធមក៌នញ ងធមទ៌ុំងឡាយជា
គ្បគ្កតី គ្របឥ់រយិបងទុំង ៤ មា ពាយមជាកគ្រឿងែញតកកតា  ូវកិកលស 
ជាអ្នកែឹងខលួ   មា សាម រតី (ជាកគ្រឿងកុំណ្ត)់ កមាច តប់ង ូ់វអ្ភិជា  ិង
កទម សស កនញ ងកោកកចញ ១” ។(28) 

កតើសតិបដ្ឋឋ   មា  យ័ែូចកមរច? សតិបដ្ឋឋ   មា  ៤ រឺ ៖ 
១- កាយ ញបសសន្ត រឺសតិរឭកពិចារណាកាយជាអារមមណ៍្, 
២- កវទ្ន្ត ញបសសន្ត រឺសតិរឭកពិចារណាកវទ្ន្តជាអារមមណ៍្, 
៣- ចិតាា  ញបសសន្ត រឺសតិរឭកពិចារណាចិតាជាអារមមណ៍្, 
៤- ធមាម  ញបសសន្ត រឺសតិរឭកពិចារណាធមជ៌ាអារមមណ៍្ ។  
កោលកៅចមបង របស់អ្នកបែិបតាិធមទ៌ុំងឡាយ រឺកែើមបកីធវើឲ្យ

សកគ្មចគ្ពេះ ិ វ   ។ បកចចកកទ្សកសសងៗថ្ ការបែិបតាិធមក៌ន្តេះ មា ែូចជា
សមងកមមដ្ឋឋ   វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ    ិង សតិបដ្ឋឋ   ។ កនញងសមងកមមដ្ឋឋ   
(samatha, tranquillity) ធមដ៌ែលករយកកធវើជាអារមមណ៍្ សគ្មាបត់មាល់ចិតា
ឲ្យសៃប ់ឬកធវើជាបកងាគ លសគ្មាបច់ងចិតាឲ្យកៅ ឹងមា  ៤០ អារមមណ៍្ ។ កនញង
វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   (vipassanā, insight) ធមជ៌ាភូមសិគ្មាបត់មាល់សតិ  ិង
ពិចារណាឲ្យកកើតបញ្ញា  មា  ៧៣ អារមមណ៍្ ។ កនញងសតិបដ្ឋឋ   ធមជ៌ា
                                                         
28

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ១៧ ទ្ំព័រទ្ី ២៤៤ (ទ្ីឃនិកាយ ម្ហាសតិបដ្ឋា នសូរត) [DN 22, MN 

10, SN 47.1, SN 47.18, SN 47.43 ] 
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អារមមណ៍្មា  ៤ រឺ កាយ កវទ្ន្ត ចិតា  ិង ធម ៌។ កទេះបីកនញងសតិបដ្ឋឋ  មា 
ធមជ៌ាអារមមណ៍្ដត ៤ ប៉ាញដ ាវាគ្របគ់្ោ ស់គ្មាបក់យោវចរ បែិបតាកិែើមបាី 
សកគ្មចគ្ពេះ ិ វ   ។ ែូកចនេះកទ្ើបគ្ពេះពញទ្ធបរមគ្របូកគ្ងៀ ថា សតិបដ្ឋឋ   ជាសលូវ
មូលដតមយួគ្បគ្ពឹតាកៅ កែើមបកីសចករបីរសិញទ្ធថ្ សតវទុំងឡាយ... កែើមបកីធវើឲ្យ
ជាកច់ាស់ ូវគ្ពេះ ិ វ   ។ 

កបើ ិយយឲ្យងាយយល់ សតិបដ្ឋឋ   រឺជា ការបែិបតាកិែើមបចីកគ្មើ 
សមងកមមដ្ឋឋ    ិង វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   ក លរឺ កធវើអារមមណ៍្ឲ្យមូលមយួ
កដ លង (សមងកមមដ្ឋឋ  )  ិង ពិចារណាក្ើញចាស់ ូវសងាខ រធម៌(29)តាម
កសចករពិីត (វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  ) ។ សតិបដ្ឋឋ   ជាកិចចគ្បតិបតាិថ្ សមាម សតិ 
 ិង សមាម សមាធិ កនញងអ្រយិអ្ែឋងគិកមរគ ៨ ។ 

១- កាយានុបសសនា 
កាយ ញបសសន្ត មកពី កយ កាយ  ិង អ្ ញបសសន្ត ។ កាយ រឺរូបោង

កាយទុំងមូល ។ អ្ ញបសសន្ត ដគ្បថាពិចារណាករឿយៗ ។ រមួមក 
កាយ ញបសសន្ត មា  យ័ថា ការពិចារណាករឿយៗ ូវកាយ ។ 

 កយថា កាយ កនញងសតិបដ្ឋឋ   មា  យ័ដបលកោន ពីោងកាយរបស់
ម ញសស ។ កាយរបស់ម ញសស សុំកៅកលើរូបកាយ (body) ចុំដណ្ក កយថា 
កាយ កនញងសតិបដ្ឋឋ  សុំកៅយកធម ៌ ៦ ដបប ឬ ដសនក កៅថា បពវៈ ។ 
បពវៈទុំង ៦ កន្តេះ រឺ ៖ 

                                                         
29

 សង្គខ រធម៌្ (សង្គខ រ + ធម៌្) : សង្គខ រ (saṅkhāra) ភាស្នសំន្ទសកឹត សំស្នក រ ថ្របថា ការត្តក់ថ្តង, សរគឿង
របកប ឬត្តក់ថ្តង, សរគឿងរបុង, ភជុ,ំ របមូ្ល្ស,ំ សោ៌ងគកាយ, ជីវតិ, គំនិត, អវីៗទ្ធងំពួងកាុងសោក  
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១- អាន្តាណ្បពវៈ រឺដសនកសរីអ្ុំពីែកង្ើម,  
២- ឥរយិបងបពវៈ រឺដសនកសរីអ្ុំពីឥរយិបង, 
៣- សមបជញ្ាបពវៈ រឺដសនកសរីអ្ុំពីការែឹងខលួ ជា ិចច ូវឥរយិបង, 
៤- បែិកូលបពវៈ រឺដសនកសរីអ្ុំពីភាពកខពើមរកអ្ើមកនញងកាយ, 
៥- ធាតញបពវៈ  រឺដសនកសរីអ្ុំពីការពិចារណារូបធាតញ, 
៦-  វសីវងិកាបពវៈ រឺដសនកសរីអ្ុំពីការពិ ិតយសាកសព ៩ យ៉ា ង ។ 
ដសនកទុំង ៦ ដែលា ករៀបោបខ់ាងកលើក េះ កៅថា កាយ ។  កយ

ថា កាយកនញ ងកាយ សុំកៅែល់ដសនកណាមយួថ្ ដសនកទុំង ៦ ។ ឧទ រណ៍្ 
កបើអ្នកបែិបតាិធមពិ៌ចារណាអ្ុំពីែកង្ើម ោតម់ ិអាចពិចារណាអ្ុំពីឥរយិបង 
កែក កែើរ ឈរ ឬ អ្ងគញយ កនញងកពលជាមយួោន កន្តេះក ើយ ។ កបើោតពិ់ចារណា
អ្ុំពីសាកសព ោតម់ ិអាចពិចារណាអ្ុំពីរូបធាតញា ក ើយ ។ 

១.១- អានាបាណបពវៈ 
អាន្តាណ្បពវៈ រឺជាបកចចកកទ្សពិចារណាែកង្ើមកចញចូល ។ អ្នក

បែិបតាធិមទ៌ុំងឡាយ គ្តូវែឹងគ្របែ់កង្ើមកចញចូលរបស់ខលួ  កៅកពល
ពិចារណាអាន្តាណ្បពវៈ ។ ឧទ រណ៍្ កាលែកែកង្ើមកចញដវង កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញែកែកង្ើមកចញដវង” ។ កាលែកែកង្ើមចូលដវង កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញែកែកង្ើមចូលដវង” ។ កាលែកែកង្ើមកចញខលី កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញែកែកង្ើមកចញខលី” ។ កាលែកែកង្ើមចូលខលី កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញែកែកង្ើមចូលខលី” ។  
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១.២- ឥរយិាបលបពវៈ 
ឥរយិបងបពវៈ រឺជាបកចចកកទ្សពិចារណាអ្ុំពីឥរយិបង ។  កយថា 

ឥរយិបង មា  យ័ថា រ លងថ្ ការគ្បគ្ពឹតាកិៅថ្ រូបកាយ រឺ កែក កែើរ ឈរ 
អ្ងគញយ ។ អ្នកបែិបតាិធមគ៌្តូវែឹងគ្របឥ់រយិបងរបស់ខលួ  ឧទ រណ៍្កពល
កែើរ ឈរ អ្ងគញយ កែក កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញកែើរ ឈរ  អ្ងគញយ កែក” ។  

១.៣- សមបជញ្ញបពវៈ 
សមបជញ្ាបពវៈ រឺជាបកចចកកទ្សពិចារណា អ្ុំពីការែឹងអារមមណ៍្ថ្ 

គ្របច់លន្តរបស់ោងកាយ ។ អ្នកបែិបតាិធមគ៌្តូវែឹងគ្របអ់ារមមណ៍្ ថ្ ចលន្ត
របស់ោងកាយរបស់ោត ់ឧទ រណ៍្ កពលកែើរកៅមញខ កែឹ៏ងខលួ , កពលងយ
កគ្កាយ កែឹ៏ងខលួ  ឬ កពលោថ្ែ ោកជើង បកន្តទ របងោ់មក កែឹ៏ងខលួ  ។ 

១.៤- បៃកិលូបពវៈ 
បែិកូលបពវៈ រឺជាបកចចកកទ្សពិចារណា អ្ុំពីភាពរួរឲ្យកខពើមរកអ្ើមថ្ 

ោងកាយ ចាបត់ាុំងពីកាលែល់ចញងកជើង ។ អ្នកបែិបតាិធមគ៌្តូវែឹងថាគ្រប់
ដសនកថ្ ោងកាយរបស់ោតស់ញទ្ធដតជាវតាញរួរឲ្យកខពើមរកអ្ើម ។ ឧទ រណ៍្ សក ់
គ្កចក កធមញ ដសបក កសលសម ខទញេះ ្ម កញើស ទឹ្កដភនក ទឹ្កមាត ់ទឹ្កសុំការ 
ទឹ្កម្ូព្ត ។ល។ របស់ោត ់សញទ្ធដតជាវតាញរួរឲ្យកខពើមរកអ្ើម ។ 

១.៥- ធាតបុពវៈ 
ធាតញបពវៈ រឺជាបកចចកកទ្សពិចារណាឲ្យែឹងថា គ្របដ់សនកថ្ ោងកាយ

សញទ្ធដតសសុំក ើងកដ្ឋយធាតញជាមូលដ្ឋឋ   ទុំង ៤ រឺ ទឹ្ក ែី កភលើង  ិង ខយល់ ។ 
អ្នកបែិបតាិធមគ៌្តូវែឹងថា គ្របដ់សនកថ្ ោងកាយរបស់ោត ់ រឺជាទឹ្ក ែី កភលើង 
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 ិង ខយល់ ។ ឧទ រណ៍្ ទឹ្កដភនករបស់ោត ់សសុំក ើងកដ្ឋយទឹ្ក  ិង អ្ុំបិល
ដែលជាធាតញែី ។ ដសនកថ្ ោងកាយរបស់ោត ់មា កុំកៅដែលជាធាតញកភលើង ។ 
ែកង្ើមរបស់ោត ់រឺជាធាតញខយល់សគ្មាបគ់្ទ្គ្ទ្ងជី់វតិ ។ 

កុំណ្តស់មាគ ល់ ៖ គ្ទឹ្សរីវទិ្ាសាស្ដសរទ្ុំក ើបអ្េះអាងថា ធាតញ (element) 
ទុំងឡាយដែលកកើតក ើងតាមធមមជាតិ មា ចុំ ួ  ៩៨ កនញងចុំកណាមធាតញ 
១១៨ ដែលអ្នកវទិ្ាសាស្ដសរបង្ាញកៅកលើតាោងរីម ី (Periodic Table) ។ 
កៅកលើតាោងរីមកី េះ ម ិក្ើញមា ធាតញ ទឹ្ក ែី កភលើង ខយល់ក ើយ ។ ទឹ្កសសុំ
ក ើងពីធាតញអ្ញកសញីដ ស   ិង អ្ញីគ្ែូដ ស  (Oxygen and Hydrogen) ។ ែី 
 ិង ខយល់ សសុំក ើងពីធាតញរីមកីគ្ចើ មញខ ។ កភលើងម ិដម ជាធាតញកទ្ វាគ្ោ ដ់ត
ជាគ្បតិកមមចុំក េះប៉ាញកណាណ េះ ។ 

១.៦- នវសវីលិកាបពវៈ 
 វសីវងិកាបពវៈ រឺ ជាបកចចកកទ្សពិចារណាអ្ុំពីសាកសព ៩ ដបប

ដបលកៗោន កនញងថ្គ្ពសមសា  ។ អ្នកបែិបតាិធមត៌ាមបកចចកកទ្សក េះ គ្តូវពិ ិតយ
សាកសពទុំងកន្តេះ ក ើយកគ្បៀបសទឹម ឹងកាយរបស់ោតថ់ា កាយរបស់ោត់
 ឹងកាល យកៅជាយ៉ា ងកន្តេះជាកជ់ាម ិខា  ។ សាកសពទុំង ៩ ដបបកន្តេះរឺ ៖ 

១- សាកសពដែលករកចាលកណារ លវាលកនញងថ្គ្ពសមសា កគ្ចើ ថ្ងៃ ។ 
សាកសពកន្តេះកុំពញងក ើម មា សមបញរកខៀវ មា ខទញេះ ូរកចញពីគ្របរ់ ធថ្ ោង
កាយ រួរឲ្យកខពើមរកអ្ើម ។  

២- សាកសព ដែលករកចាលកណារ លវាលកនញងថ្គ្ពសមសា ដែលដកអក 
តាម ត សាវ   ចចកកុំពញង គ្បដជង ែកណ្រើ មោន ដ កចឹកសញីជាចុំណី្ ។ 
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៣- សាកសព ដែលករកចាលកណារ លវាលកគ្ចើ ដខ កនញងថ្គ្ពសមសា  
ក្ើញកៅសល់ដតដសបក សាច ់ ិង ឆអឹង ។ 

៤- សាកសពកៅសល់ដតកគ្ោងឆអឹង សល់សាច ់ ិង ្មខលេះ ។ 
៥- សាកសពកៅមា ដតឆអឹង មា ដតសរថ្សជាកគ្រឿងចង ។  
៦- សាកសពកៅសល់ដតឆអឹងោតោ់យរា៉ា តរ់ា៉ា យកលើថ្សទែី ។  
៧- សាកសព ដែលករកចាលកនញងថ្គ្ពសមសា  កៅសល់ដតកគ្ោងឆអឹង 

មា សមបញរែូចជាសមបកខយង ។ 
៨- សាកសព ដែលករកចាលកនញងថ្គ្ពសមសា កគ្ចើ ឆ្ន ុំ កៅសល់ដត

កគ្ោងឆអឹង ររជាពុំ ូក ។ 
៩- សាកសពដែលករកចាលកនញងថ្គ្ពសមសា កគ្ចើ ឆ្ន ុំ កៅសល់ដតឆអឹង 

ពញកសញយជាកកមទចតូចធុំ ។  
បញោណ្កោកក លថា “កបើរកធមឲ៌្យរកកនញងកាយ កបើរកាយ ឲ្យរក

កនញងឆ្ន ុំង” ។ ែូកចនេះ អ្នកបែិបតាិធមទ៌ុំងឡាយ ដសវងរកធមក៌នញងកាយកដ្ឋយ
ពិចារណាសាកសព ៩ ដបបខាងកលើក េះ កែើមបបីណ្រញ េះកសចករកី ឿយណាយ
ចុំក េះោងកាយរបស់ពួកោត ់ ។ បន្តទ បពី់មា កសចករកី ឿយណាយចុំក េះ
ោងកាយ ពួកោត ឹ់ងសអបក់ខពើមោងកាយែក៏ខវកទ់ុំងកន្តេះ ។ ទី្បញ្ចបពួ់កោត់
ដលងមា ការគ្បកា ម់ាុំ (ឧាទ )  ិង អាចចាកទ់្មលញេះរាុំងអ្វជិាា  ។  

២- អវទ្នានុបសសនា 
កវទ្ន្ត ញបសសន្ត សសុំក ើងពី កយ កវទ្ន្ត  ិង អ្ ញបសសន្ត ។ កវទ្ន្ត 

ដគ្បថា ការទ្ទួ្លអារមមណ៍្, ការកសាយ ឬ រងអារមមណ៍្ ឬ ការទ្ទួ្លែឹង
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អារមមណ៍្ ។ អ្ ញបសសន្ត ដគ្បថា ការពិចារណាករឿយៗ ។ រមួកសចករមីក 
កវទ្ន្ត ញបសសន្ត មា  យ័ថា ការពិកសាធ  ៍  ិង ការពិចារណាករឿយៗ  ូវ
កវទ្ន្តទុំងឡាយ ។ 

គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ុំដែងអ្ុំពីកវទ្ន្ត ៥ យ៉ា ង រឺ ៖ 
១- សញខកវទ្ន្ត  រឺ កវទ្ន្ត ជាទី្រកីោយខាងសលូវកាយ, 
២- ទ្ញកខកវទ្ន្ត  រឺ កវទ្ន្ត ម ិជាទី្រកីោយខាងសលូវកាយ, 
៣- កសាម សសកវទ្ន្ត រឺ កវទ្ន្ត ជាទី្រកីោយខាងសលូវចិតា, 
៤- កទម សសកវទ្ន្ត រឺ កវទ្ន្ត ម ិជាទី្រកីោយខាងសលូវចិតា, 
៥- ឧកបកាខ កវទ្ន្ត រឺ កវទ្ន្ត ជាទី្រកីោយ ឬ ម ិជាទី្រកីោយតាមសលូវ

កាយ ឬ តាមសលូវចិតា ។ ឧកបកាខ  ដគ្បថា កណារ ល, កជើយ ឬ អ្ពាគ្កិត ។ 
កប៏៉ាញដ ា កនញងមហាសតិបដ្ឋឋ  សូគ្ត គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រគូ្ទ្ងស់ុំដែងអ្ុំពី

កវទ្ន្ត (feeling, sensation) ៩ យ៉ា ង ។ កវទ្ន្ត ៩ យ៉ា ងកន្តេះ រឺ ៖ 
១- សញខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តជាសញខ, 
២- ទ្ញកខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តជាទ្ញកខ, 
៣- អ្ទ្ញកខមសញខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តម ិជាទ្ញកខ ម ិជាសញខ, 
៤- សាមសិសញខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តជាសញខ គ្បកបកដ្ឋយការជុំ កចិ់តា, 
៥- សាមសិទ្ញកខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តជាទ្ញកខ គ្បកបកដ្ឋយការជុំ កចិ់តា, 
៦-  ិោមសិសញខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តជាសញខ កដ្ឋយោម  ការជុំ កចិ់តា, 
៧-  ិោមសិទ្ញកខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តជាទ្ញកខ កដ្ឋយោម  ការជុំ កចិ់តា, 
៨- សាមសិអ្ទ្ញកខមសញខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តម ិដម ទ្ញកខ ម ិដម សញខ

គ្បកបកដ្ឋយការជុំ កចិ់តា, 
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៩-  ិោមសិអ្ទ្ញកខមសញខកវទ្ន្ត រឺកវទ្ន្តម ិដម ទ្ញកខ ម ិដម សញខ 
កដ្ឋយោម  ការជុំ កចិ់តា ។ 

កវទ្ន្តទុំង ៩ ដបបខាងកលើក េះ  ិយយដតអ្ុំពីកវទ្ន្តសលូវកាយ ពញុំមា 
 ិយយអ្ុំពីសលូវចិតាក ើយ ។ គ្ពេះមា គ្ពេះភារគ្ទ្ងស់ុំដែងសងាតធ់ៃ ក់ៅកលើ
កាយកវទ្ន្តយ៉ា ងក េះ កក៏គ្ េះគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងក់ឈវងយល់ថា ចិតា  ិង កាយ 
មា ការទកទ់្ងោន យ៉ា ងជិតសនិទ្ធណាស់ រ ូតទល់ដតអ្វីៗ ដែលកកើតក ើង
កៅកនញងចិតា ដតងដតបកញ្ចញខលួ វាមកជាកវទ្ន្តកៅកលើកាយ ។ ែូកចនេះ ា ជា
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់ ឹងពួកភកិខញទុំងឡាយថា ៖  “កវទ្ន្តសកមាសរណា សកពវ 
ធមាម ” “ពួកធមទ៌ុំងអ្ស់ មា កវទ្ន្តជាទី្គ្បជញុំចញេះ...” ។(30)  

កនញងការបែិបតាិ កយរវចរ ម ិអាចកលើកយកកវទ្ន្តមកពិកសាធមរង
មយួៗកទ្ រឺកបើពិកសាធកវទ្ន្តណា ទ្ទ្ួលែឹងកវទ្ន្តកន្តេះ កនញងបណារ កវទ្ន្ត
ទុំង ៩ ដែលកោកកៅថា កវទ្ន្តកនញងកវទ្ន្ត ។  កយថា អ្ជឈតា ឰែខ៏ាងកនញង 
មា  យ័ថា ថ្សទខាងកនញងរបស់ោងកាយ ។ រឯី កយថា ព ទិធ  ឰែខ៏ាងកគ្ៅ 
មា  យ័ថា កៅថ្សទខាងកលើរបស់ោងកាយ ដែលជា យ័សមរមយជាង យ័ថា 
ោងកាយរបស់អ្នកែថ្ទ្ កគ្ េះកនញងកវទ្ន្ត ញបសសន្តក េះ ការពិ ិតយកមើលអ្នក
ែថ្ទ្ោម   យ័អ្វីក ើយ ក ើយកវទ្ន្តរបស់អ្នកែថ្ទ្ ឬ របស់អ្វីែថ្ទ្កទ្ៀត ក៏
ោម  គ្បកយជ អ៍្វីែល់កយរវចរកសាេះដែរ ។ 

គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់ថា មាន លភកិខញទុំងឡាយ ចញេះភកិខញពិកសាធក្ើញ
ករឿយៗ  ូវកវទ្ន្តកនញងកវទ្ន្តទុំងឡាយកន្តេះ កតើកធវើយ៉ា ងែូចកមរច? 

                                                         
30

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៤០ ទ្ំព័រទ្ី ២៣២ (សុតតនតបិៃក អងគុតតរនិកាយ) 
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មាន លភកិខញទុំងឡាយ (កនញងសាសន្តក េះ) កាលទ្ទួ្លកសាយ ូវ
សញខកវទ្ន្ត កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញកសាយ ូវកវទ្ន្ត ជាសញខ” ។ កាល
កសាយ ូវទ្ញកខកវទ្ន្ត កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញកសាយ ូវកវទ្ន្តជាទ្ញកខ” ។ 
កាលកសាយ ូវអ្ទ្ញកខមសញខកវទ្ន្ត កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញកសាយ ូវ
កវទ្ន្តឥតទ្ញកខ ឥតសញខ” ។ កាលទ្ទួ្លកសាយ ូវសាមសិសញខកវទ្ន្ត កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញកសាយ ូវសញខកវទ្ន្ត គ្បកបកដ្ឋយអាមសិ” ។ កាល
កសាយ ូវសាមសិទ្ញកខកវទ្ន្ត កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញកសាយ ូវទ្ញកខកវទ្ន្ត 
គ្បកបកដ្ឋយអាមសិ” ។ កាលកសាយ ូវ ិោមសិសញខកវទ្ន្ត កែឹ៏ងចាស់ថា 
“អាតាម អ្ញកសាយ ូវសញខកវទ្ន្ត គ្ាសចាកអាមសិ” ។ កាលកសាយ
 ូវ ិោមសិទ្ញកខកវទ្ន្ត កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញកសាយ ូវទ្ញកខកវទ្ន្ត 
គ្ាសចាកអាមសិ” ។ កាលកសាយ ូវសាមសិអ្ទ្ញកខមសញខកវទ្ន្ត កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញកសាយ ូវអ្ទ្ញកខមសញខកវទ្ន្ត គ្បកបកដ្ឋយអាមសិ” ។ 
កាលកសាយ ូវ ិោមសិអ្ទ្ញកខមសញខកវទ្ន្ត កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញកសាយ
 ូវអ្ទ្ញកខមសញខកវទ្ន្ត គ្ាសចាកអាមសិ” ។ 

ែូកចនេះ ភកិខញពិចារណាករឿយៗ  ូវកវទ្ន្តកនញងកវទ្ន្តទុំងឡាយ ជាខាង
កនញង  ូវកវទ្ន្តកនញងកវទ្ន្តទុំងឡាយ ជាខាងកគ្ៅ ឬ  ូវកវទ្ន្តកនញងកវទ្ន្តទុំង
ឡាយ ទុំងខាងកនញង ទុំងខាងកគ្ៅ ។ 

ភកិខញពិចារណាករឿយៗ  ូវធមដ៌ែលជាទី្គ្បជញុំកកើតក ើង កនញងកវទ្ន្តទុំង
ឡាយ ឬ ធមដ៌ែលសូ យកៅកនញងកវទ្ន្តទុំងឡាយ  ិង ទុំងធមដ៌ែលគ្បជញុំ
កកើតក ើង ទុំងធមដ៌ែលសូ យកៅ កនញងកវទ្ន្តទុំងឡាយ ។ 
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ម៉ាាងកទ្ៀត សាម រតី (សតិជាកគ្រឿងកុំណ្ត ូ់វកវទ្ន្ត) ថ្ ភកិខញកន្តេះ ក៏
សចងក់ ើងចុំក េះថា កវទ្ន្តក េះមា ដម  (ប៉ាញដ ាម ិដម សតវ ម ិដម បញរគល 
ម ិដម គ្សី ម ិដម គ្បុសជាកែើម) គ្ោ ដ់តជាទី្កុំណ្តក់ែើមបឲី្យចុំករ ើ គ្ាជ្ា 
កែើមបឲី្យចុំករ ើ សាម រតីប៉ាញកណាណ េះ ។ 

ភកិខញកន្តេះ មា ចិតាម ិអាគ្ស័យ (តណ្ា ិសសយ័  ិង ទិ្ែឋិ ិសសយ័) 
សង ម ិគ្បកកៀកគ្បកា អ់្វតិីចតួច កនញងកោកសង ។ 

 ភកិខញពិចារណាករឿយៗ  ូវកវទ្ន្តកនញងកវទ្ន្ត ជាគ្បគ្កតីគ្របឥ់រយិបង
ទុំង ៤ យ៉ា ង ក េះឯង ។ 

 កយថា កវទ្ន្ត ដគ្បថា ការកសាយអារមមណ៍្, កតើកសាយអារមមណ៍្តាម
រកបៀបណា? កគ្កាយកពលដែលអាយត ៈខាងកនញង (ទវ រអារមមណ៍្) ទុំង ៦ 
មា ដភនក គ្តកចៀក គ្ចមញេះ អ្ណារ ត ជាកែើម ប៉ាេះ អាយត ៈខាងកគ្ៅ 
(អារមមណ៍្) ទុំង ៦ មា រូប សកមលង កលិ  រស ជាកែើម វញិ្ញា ណ្កក៏កើតក ើង ។ 
បន្តទ បម់ក សសសៈ ឬ សមផសសៈ កកើតក ើង ។ អាគ្ស័យសសសៈ មា ធមមជាតិ
មយួកទ្ៀត ទ្ទ្ួលន្តទី្កសាយ (ទ្ទួ្លែឹង)  ូវអារមមណ៍្ ជាសញខ ជាទ្ញកខ ឬ ម ិ
សញខម ិទ្ញកខ កកើតក ើង ។ ធមមជាតិកន្តេះ ក ម្ េះថា កវទ្ន្ត ។ 

កនញងបែិចចសមញបាទ្ (ធមដ៌ែលកកើតមា ក ើង កដ្ឋយសារបចចយ័) 
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ សុំដែងថា ៖ 

“សឡាយត បចចយ សកសា អាយត ៈទុំង ៦ ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យ កកើត
សមផសស” ។ 

“សសសបចចយ កវទ្ន្ត សមផសស (ការប៉ាេះ) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតកវទ្ន្ត” ។ 
“កវទ្ន្តបចចយ តណ្ា កវទ្ន្តជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតតណ្ា” ។ 
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ការព យល់ កយថា កវទ្ន្ត តាមរយៈសញតមយបញ្ញា  ម ិលុំាកកទ្ 
ប៉ាញដ ា ករម ិអាចយល់អ្ុំពីអ្តា យ័ែគ៏្ជាលកគ្ៅ ថ្  កយ កវទ្ន្ត ក េះា 
ក ើយ ។ លញេះគ្តាដតករពិកសាធផ្ទ ល់ តាមរយៈភាវន្តមយបញ្ញា  កទ្ើបករ
ទ្ទួ្លសាគ ល់យល់អ្ុំពីអាងក៌ុំាុំង ថ្  កយក េះា  យ៉ា ងពិតគ្ាកែ ។ 

 កយថា សាមសិ ា កសចករថីា គ្បកបកដ្ឋយការជាបចិ់តា ឬ 
ឧាទ  ។ តាម យ័កែើម រឺ ស  ិង អាមសិ ដែលមា សាច ់។  កយថា 
អាមសិ ដគ្បថា វតាញដែលចិតាជាបជ់ុំ ក ់ឬ គ្ាថាន  ា ែល់បញ្ចកាមរញណ្ រឺ 
រូប សកមលង កលិ  រស កផ្ែឋពវៈ, ា ែល់បចចយ័ ៤ រឺចីវរៈ បិណ្ឌ ាត 
កសន្តស ៈ រិោ កភសជាៈ, ា ែល់ ញយ កគ្រឿងបកញ្ញឆ ត ចុំណី្...។ 
សាមសិសញខ រឺសញខគ្បកបកដ្ឋយការជាបចិ់តា ឬ កាមរញណ្ ។  ិោមសិសញខ 
( ិ  ិង អាមសិ) រឺសញខគ្ាសចាកអាមសិ ។ 

អាគ្ស័យក តញក េះ កនញងការបែិបតាិសតិបដ្ឋឋ   ការពិកសាធ ក៍្ើញ 
កវទ្ន្ត កែើរតួសុំខា ណ់ាស់ កនញងែុំកណ្ើ រកឆ្ព េះកៅរកមរគសល រឺគ្ពេះ ិ វ   
កគ្ េះថា កបើកយើងពិកសាធពិចារណា យ៉ា ងគ្តឹមគ្តូវអ្ុំពីកវទ្ន្ត កយើង ឹងអាច
ក្ើញថ្គ្តលកខណ្ធម ៌ រឺ ទ្ញកខុំ អ្ ិចចុំ អ្ តាា  ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់ថា សកពវ 
កវទ្ន្ត អ្ ិចាច ... កវទ្ន្តទុំងឡាយម ិកទ្ៀង ដគ្បគ្បួល កកើតរលត់ៗ  
(សមញទ្យវយៈ) ។ កាលកបើកយើងពិកសាធែឹងចាស់អ្ុំពីអ្ ិចាច  (ភាពម ិ
កទ្ៀងទត)់ កៅកលើរូបកាយរបស់កយើងក ើយ កពលកន្តេះកយើង ឹងអាច
ពិកសាធយល់ទ្ញកខុំ  ិង អ្ តាា  (ភាពម ិដម ខលួ ) ា កដ្ឋយងាយ ។  

អ្ ិចាច  កកើតក ើងក ើយ រលតក់ៅវញិ មា តួន្តទី្សុំខា ណ់ាស់ ។ 
ការពិកសាធ ក៍្ើញអ្ ិចាច  តាមភាពដែលវាបកញ្ចញឲ្យក្ើញកៅកនញងចិតា  ិង 
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កាយក េះ ករកៅថា វបិសសន្ត ក ើយការបែិបតាិវបិសសន្ត រឺែូចោន  ឹងការ
បែិបតាសិតិបដ្ឋឋ  ដែរ ។ 

គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រគូ្ទ្ងម់ា គ្ពេះប ទូលថា កសចករីសញខកនញងកោក សញខសលូវ
កាយករី សញខសលូវចិតាករី សញទ្ធសឹងដតជាកសចករសីញខដកលងកាល យ កសចករសីញខប លុំ 
កកើតក ើងកដ្ឋយតណ្ា ឧាទ  ដែលកៅថាអាមសិសញខ ។ មា ដតគ្ពេះ
 ិ វ  មយួរត ់ដែលមា សញទ្ធដតបរមសញខ កៅថា ឯក ាបរមសញខ ។ 

 ិ វ  ុំ បរមុំ សញខុំ 
 ិ វ   ជាសញខយ៉ា ងថ្គ្កដលង ។ 

៣- ចិត្តត នុបសសនា 
ចិតាា  ញបសសន្ត សសុំក ើងពី កយ ចិតា  ិង អ្ ញបសសន្ត ។ ចិតា ដគ្បថា 

ធមមជាតិសគ្មាបស់ សុំអារមមណ៍្ ។ អ្ ញបសសន្ត ដគ្បថា ការពិ ិតយពិចារណា
ករឿយៗ ។ រមួកសចករមីក ចិតាា  ញបសសន្ត មា  យ័ថា ការពិកសាធ  ៍ ការ
ពិចារណាចិតាជាករឿយៗ ។ 

គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រគូ្ទ្ងម់ា គ្ពេះតគ្មាស់ថា ភកិខញទុំងឡាយ ពិចារណា
ក្ើញករឿយៗ ូវចិតាកនញងចិតា កតើយ៉ា ងែូចកមរច? ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ 

១- កទេះបីចិតាគ្បកបកដ្ឋយោរៈ (កោភមលូចិតា ៨ គ្បការ) កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាគ្បកបកដ្ឋយោរៈ” ។ 

២- កទេះបីចិតាគ្ាសចាកោរៈ (អ្ោរៈ ជាកោកិយកញសល  ិង 
អ្ពាកតចិតា) កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាគ្ាសចាកោរៈ” ។ 
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៣- កទេះបីចិតាគ្បកបកដ្ឋយកទសៈ (កទសមូលចិតាពីរគ្បការ) កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាគ្បកបកដ្ឋយកទសៈ” ។ 

៤- កទេះបីចិតាគ្ាសចាកកទសៈ (អ្កទសៈ ជាកោកិយកញសលចិតា 
 ិង អ្ពាកតចិតា) កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាគ្ាសចាកកទសៈ” ។ 

៥- កទេះបីចិតាគ្បកបកដ្ឋយកមា ៈ (កមា មូលចិតាពីរគ្បការ) កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាគ្បកបកដ្ឋយកមា ៈ” ។ 

៦- កទេះបីចិតាគ្ាសចាកកមា ៈ (អ្កមា ៈ ជាកោកិយកញសលចិតា 
 ិង អ្ពាកតចិតា) កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាគ្ាសចាកកមា ៈ” ។  

៧- កទេះបីចិតារញួោ (ចិតាដែលងី មទិ្ធៈគ្របសងាត)់ កែឹ៏ងចាស់ថា 
“អាតាម អ្ញ មា ចិតារញួោ” ។ 

៨- កទេះបីចិតាោយមាយ (ឧទ្ធចចស រតចិតា) កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម
អ្ញ មា ចិតាោយមាយ” ។ 

៩- កទេះបីចិតាែល់ ូវភាពជាធុំ (ជារូាវចរចិតា  ិង អ្រូាវចរចិតា) ក៏
ែឹងចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាែល់ ូវភាវៈជាធុំ” ។ 

១០- កទេះបីចិតាម ិែល់ ូវភាពជាធុំ (កាមាវចរចិតា) កែឹ៏ងចាស់ថា 
“អាតាម អ្ញ មា ចិតាម ិែល់ ូវភាវៈជាធុំ” ។ 

១១- កទេះបីចិតា មា ចិតាែថ្ទ្គ្បកសើរជាង (កៅជាកាមាវចរចិតា) ក៏
ែឹងចាស់ថា “អាតាម អ្ញកៅមា ចិតាែថ្ទ្គ្បកសើរជាង” ។ 

១២- កទេះបីចិតា ម ិមា ចិតាែថ្ទ្គ្បកសើរជាង (ជារូាវចរចិតា  ិង 
អ្រូាវចរចិតា) កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញ ម ិមា ចិតាែថ្ទ្គ្បកសើរជាង” ។ 
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១៣- កទេះបីចិតាតមាល់ (តាុំង) កៅមាុំ (ជាអ្បបន្តសមាធិ  ិង 
ឧបចារសមាធិ) កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាតមាល់កៅមាុំ” ។ 

១៤- កទេះបីចិតាម ិតមាល់កៅមាុំ (គ្ាសចាកសមាធិទុំងពីរ ) កែឹ៏ង
ចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតាម ិតមាល់កៅមាុំ” ។ 

១៥- កទេះបីចិតារចួគ្ស េះ កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា ចិតារចួ
គ្ស េះ” ។ 

១៦- កទេះបីចិតាម ិទ រ់ចួគ្ស េះ កែឹ៏ងចាស់ថា “អាតាម អ្ញ មា 
ចិតាម ិទ រ់ចួគ្ស េះ” ។ 

ែូកចនេះ ភកិខញពិចារណាករឿយៗ  ូវចិតាកនញងចិតា ជាខាងកនញង (កដ្ឋយការ
កុំណ្ត ូ់វចិតា មា ចិតាគ្បកបកដ្ឋយោរៈ ជាកែើម) ឬ  ូវចិតាកនញងចិតា ជាខាង
កគ្ៅ  ិង  ូវចិតាកនញងចិតា ទុំងខាងកនញង  ិង ទុំងខាងកគ្ៅ ។ 

ភកិខញពិចារណាករឿយៗ  ូវធមដ៌ែលជាទី្គ្បជញុំកកើតក ើងកនញងចិតា ឬ ធម៌
ដែលសូ យកៅកនញងចិតា  ិង ទុំងធមដ៌ែលគ្បជញុំកកើតក ើង ទុំងធមដ៌ែលសូ យ
កៅ កនញងចិតា ។ 

ម៉ាាងកទ្ៀត សាម រតី (សតិជាកគ្រឿងកុំណ្ត ូ់វចិតា) ថ្ ភកិខញកន្តេះ កស៏ចង់
ចុំក េះកៅថា គ្ោ ដ់តជាចិតា (ម ិដម សតវ ម ិដម បញរគល ម ិដម គ្សី ម ិ
ដម គ្បុសជាកែើម) គ្ោ ដ់តជាទី្កុំណ្តក់ែើមបឲី្យចុំករ ើ គ្ាជ្ា កែើមបឲី្យចុំករ ើ 
សាម រតីប៉ាញកណាណ េះ ។ 

ភកិខញកន្តេះ មា ចិតាម ិអាគ្ស័យ (តណ្ា ិសសយ័  ិង ទិ្ែឋិ ិសសយ័) 
សង ម ិគ្បកកៀកគ្បកា អ់្វតិីចតួច កនញងកោកសង ។ 
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 ភកិខញពិចារណាករឿយៗ  ូវចិតាកនញងចិតា ជាគ្បគ្កតីគ្របឥ់រយិបងទុំង 
៤ យ៉ា ង ក េះឯង ។ 

កនញងចិតាា  ញបសសន្តក េះ គ្ពេះបរមគ្រ ូ ទូ្ន្តម  ភកិខញឲ្យពិចារណាករឿយៗ 
កដ្ឋយសតិរឭកែឹងជា ិចច អ្ុំពីចិតាគ្បកបកដ្ឋយកិកលស  ិង ចិតាម ិគ្បកប
កដ្ឋយកិកលស កនញងពញទ្ធបុំណ្ងឲ្យភកិខញសាគ ល់ចាស់ ូវកិកលសធម ៌រចួពាយម
ែញតកុំកឡាច (តបៈ) កគ្ េះធមមជាតិរបស់ចិតា ដតងសាិតកៅកគ្កាមអ្ុំណាចរបស់
កិកលស គ្តូវកិកលសរបួរតិ ពញុំងាយយកឈនេះវាា  កដ្ឋយងាយក ើយ ។ 

៤- ធមាា នុបសសនា 
ធមាម  ញបសសន្ត រឺការពិចារណាក្ើញករឿយៗ  ូវធមក៌នញងធមទ៌ុំង

ឡាយ ដែលមា  ៦ បពវៈ ឬ ដបប ។ ធម ៌ ៦ បពវៈ កន្តេះ រឺ  ីវរណ្បពវៈ, 
ខ ធបពវៈ, អាយត បពវៈ, ក ជឈងគបពវៈ, អ្រយិសចចបពវៈ  ិង 
សតិបដ្ឋឋ  ភាវន្ត ិសងស ។ 

៤.១- នីវរណបពវៈ 
ដសនកក េះ ិយយអ្ុំពី ីវរណ្ធម ៌ដែលជាធមោ៌ោុំង ឃ្លតឃ់្លុំងចិតាម ិ

ឲ្យងាកកៅរកអ្ុំកពើលអ ។  ីវរណ្ធមម៌ា  ៥ រឺ ៖  
១- កាមឆ ទៈ រឺកសចករគី្ាថាន  ឬ កពញចិតាចុំក េះកាម, 
២- ពាាទ្ៈ រឺរុំ ញុំ ឬ កសចកររីញ ុំកួ កធវើឲ្យអ្នកែថ្ទ្វនិ្តស, 
៣- ងី មទិ្ធៈ រឺការគ្ចអ្ូសធញញគ្ទ  ់ ិង ការងងញយកែក, 
៤- ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ រឺកសចករោីយមាយ  ិង កសចករីរសាបរ់សល់, 
៥- វចិិកិចាឆ  រឺកសចករសី ទិេះសងសយ័ម ិដ្ឋចក់គ្សចកនញងចិតា ។ 
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ភកិខញពិចារណាករឿយៗ  ូវធមក៌នញងធម ៌ រឺ  ីវរណ្ៈ ៥ មា កាមឆ ធៈ, 
ពាាទ្, ងី មទិ្ធៈ, ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ  ិង វចិិកិចាឆ  ។ 

ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ 
១- កទេះ កាមចឆ ទៈ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 

“កាមចឆ ទៈ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ កាមចឆ ទៈ 
ម ិមា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា “កាមចឆ ទៈ ម ិមា កៅកនញង
សន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ កាមចឆ ទៈដែលម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយ
កកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបង់
 ូវកាមចឆ ទៈ ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញ
កន្តេះ ។ កាមចឆ ទៈ ដែលលេះបងា់ ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញ
ណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។  

២- កទេះ ពាាទ្ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 
“ពាាទ្ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ ពាាទ្ ម ិមា 
កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា “ពាាទ្ ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  
ចិតារបស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ ពាាទ្ដែលម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើត
ក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបង ូ់វ
ពាាទ្ ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 
ពាាទ្ ដែលលេះបងា់ ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ង
ចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។  

៣- កទេះ ងី មទិ្ធៈ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 
“ងី មទិ្ធៈ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ ងី មទិ្ធៈ ម ិមា 
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កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា “ងី មទិ្ធ ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  ចិតា
របស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ ងី មទិ្ធៈដែលម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើង
ា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបង ូ់វងី មទិ្ធ 
ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ ងី មទិ្ធៈ 
ដែលលេះបងា់ ក ើយ ម ិកកើតក ើងតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ង
ចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។  

៤- កទេះ ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 
“ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ 
ម ិមា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា “ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ ម ិមា កៅ
កនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ ឧទ្ធចចកញកាញចចៈដែលម ិទ ក់កើតក ើង 
ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កាល
លេះបង ូ់វ ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់
 ូវក តញកន្តេះ ។ ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ ដែលលេះបងា់ ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត 
កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។  

៥- កទេះ វចិិកិចាឆ  មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 
“វចិិកិចាឆ  មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ វចិិកិចាឆ  ម ិមា 
កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា “វចិិកិចាឆ  ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  ចិតា
របស់អាតាម អ្ញ” ។ កទេះ វចិិកិចាឆ  ដែលម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើង
ា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបង ូ់វ វចិិកិចាឆ   
ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ វចិិកិចាឆ  
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ដែលលេះបងា់ ក ើយ ម ិកកើតក ើងតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ង
ចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។  

៤.២- ខនធបពវៈ 
ដសនកក េះ ិយយអ្ុំពីឧាទ កខ ធ ។ ឧាទ កខ ធមា  ៥ រឺ ៖  
១- រូបកខ ធ រឺគ្បជញុំធាតញសសុំថ្ ោងកាយ,  
២- កវទ្ន្តខ ធ រឺគ្បជញុំថ្ ការកសាយអារមមណ៍្,  
៣- សញ្ញា ខ ធ រឺគ្បជញុំថ្ សញ្ញា ,  
៤- សងាខ រកខ ធ រឺគ្បជញុំថ្ សងាខ រ,  
៥- វញិ្ញា ណ្កខ ធ រឺគ្បជញុំថ្ វញិ្ញា ណ្ ។ 
ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ពិចារណាក្ើញករឿយៗ  ូវធមក៌នញងធមទ៌ុំង

ឡាយ រឺ ឧាទ កខ ធ ៥ មា  រូបកខ ធ, កវទ្ន្តខ ធ, សញ្ញា ខ ធ, សងាខ រកខ ធ 
 ិង វញិ្ញា ណ្កខ ធ ។  

ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ 
១- ែឹងចាស់ថា រូប មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ធមដ៌ែលជាដែ កកើត

ក ើងថ្ រូប មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ  ិង ធមដ៌ែលជាដែ រលត ់ (វនិ្តស) ថ្ រូប 
មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ។ 

២- ែឹងចាស់ថា កវទ្ន្ត មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ធមដ៌ែលជាដែ កកើត
ក ើងថ្ កវទ្ន្ត មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ  ិង ធមដ៌ែលជាដែ រលតថ់្ កវទ្ន្ត 
មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ។ 
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៣- ែឹងចាស់ថា សញ្ញា  មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ធមដ៌ែលជាដែ កកើត
ក ើងថ្ សញ្ញា  មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ  ិង ធមដ៌ែលជាដែ រលតថ់្ សញ្ញា  
មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ។ 

៤- ែឹងចាស់ថា សងាខ រ មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ធមដ៌ែលជាដែ កកើត
ក ើងថ្ សងាខ រ មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ  ិង ធមដ៌ែលជាដែ រលតថ់្ សងាខ រ 
មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ។ 

៥- ែឹងចាស់ថា វញិ្ញា ណ្ មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ធមដ៌ែលជាដែ 
កកើតក ើងថ្ វញិ្ញា ណ្ មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ  ិង ធមដ៌ែលជាដែ រលតថ់្  
វញិ្ញា ណ្ មា គ្បមាណ្ប៉ាញកណ្ណ េះ ។  

៤.៣- អាយតនបពវៈ 
ដសនកក េះ  ិយយអ្ុំពីអាយត ៈ ដែលជាអ្ណ្រូ ងថ្ អារមមណ៍្ ។ 

អាយត ៈមា  ១២ រឺ អាយត ៈខាងកនញង ៦  ិង អាយត ៈខាងកគ្ៅ ៦ ។ 
អាយត ៈខាងកនញង ៦ (ជាឥស្ដ ទីយ)៍ រឺ ដភនក គ្តកចៀក គ្ចមញេះ អ្ណារ ត កាយ 
 ិង ចិតា ។ អាយត ៈ ខាងកគ្ៅ ៦ (ជាអារមមណ៍្) រឺ រូប សុំក ង កលិ  រស 
កផ្ែឋពវៈ  ិង ធម ៌(ជាធមាម រមមណ៍្) ។ 

ភកិខញពិចារណាក្ើញករឿយៗ  ូវធមក៌នញងធមទ៌ុំងឡាយ រឺ អាយត ៈ
ខាងកនញង ៦ មា  ដភនក គ្តកចៀក គ្ចមញេះ អ្ណារ ត កាយ  ិង ចិតា គ្ពមទុំង 
អាយត ៈខាងកគ្ៅ ៦ មា  រូប សុំក ង កល ិ រស កផ្ែឋពវៈ  ិង ធម ៌ (ជា
ធមាម រមមណ៍្) យ៉ា ងែូកចនេះថា ៖  
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- ភកិខញកនញងសាសន្តក េះែឹងចាស់ ូវ ចកខញគ្បសាទ្  ិង រូារមមណ៍្ ទុំង
ឡាយសង ។ មយួកទ្ៀត សុំកយជ ធមណ៌ា ដែលអាគ្ស័យដភនក  ិង រូប ទុំង
ពីរកន្តេះកកើតក ើង កែឹ៏ងចាស់ ូវសុំកយជ ធមក៌ន្តេះ ។ សុំកយជ ធមដ៌ែល
ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវ
ក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបងា់  ូវសុំកយជ ធមដ៌ែលកកើតក ើង កដ្ឋយ
ក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌ ដែលលេះបងា់ 
ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

-ែឹងចាស់ ូវ កសាតគ្បសាទ្  ិង សទទ រមមណ៍្ ទុំងឡាយសង ។ 
មយួកទ្ៀត សុំកយជ ធមណ៌ា ដែលអាគ្ស័យគ្តកចៀក  ិង សុំក ង ទុំងពីរ
កន្តេះកកើតក ើង កែឹ៏ងចាស់ ូវសុំកយជ ធមក៌ន្តេះ ។ សុំកយជ ធមដ៌ែល
ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវ
ក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបងា់  ូវសុំកយជ ធមដ៌ែលកកើតក ើង កដ្ឋយ
ក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌ ដែលលេះបងា់ 
ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

-ែឹងចាស់ ូវ ឃ្ល គ្បសាទ្  ិង រន្តធ រមមណ៍្ ទុំងឡាយសង ។ មយួ
កទ្ៀត សុំកយជ ធមណ៌ា ដែលអាគ្ស័យ ូវគ្ចមញេះ  ិង កលិ  ទុំងពីរកន្តេះ 
ក ើយកកើតក ើង កែឹ៏ងចាស់ ូវសុំកយជ ធមក៌ន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌ ដែល
ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវ
ក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបងា់  ូវសុំកយជ ធម ៌ ដែលកកើតក ើង កដ្ឋយ
ក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌ ដែលលេះបងា់ 
ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 
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-ែឹងចាស់ ូវ ជីវ្ាគ្បសាទ្  ិង រសារមមណ៍្ ទុំងឡាយសង ។ មយួ
កទ្ៀត សុំកយជ ធមណ៌ា ដែលអាគ្ស័យ ូវអ្ណារ ត  ិង រស ទុំងពីរកន្តេះ 
ក ើយកកើតក ើង កែឹ៏ងចាស់ ូវសុំកយជ ធមក៌ន្តេះ ។ សុំកយជ ធមដ៌ែល
ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវ
ក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបងា់  ូវសុំកយជ ធមដ៌ែលកកើតក ើង កដ្ឋយ
ក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌ ដែលលេះបងា់ 
ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់  ូវក តញកន្តេះ ។ 

-ែឹងចាស់ ូវ កាយគ្បសាទ្  ិង កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ ទុំងឡាយសង ។ 
មយួកទ្ៀត សុំកយជ ធមណ៌ា ដែលអាគ្ស័យ ូវកាយ  ិង កផ្ែឋពវៈ ទុំងពីរ
កន្តេះ ក ើយកកើតក ើង កែឹ៏ងចាស់ ូវសុំកយជ ធមក៌ន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌
ដែលម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់
 ូវក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបងា់  ូវសុំកយជ ធមដ៌ែលកកើតក ើង កដ្ឋយ
ក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌ ដែលលេះបងា់ 
ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

-ែឹងចាស់ ូវ ចិតាគ្បសាទ្  ិង ធមាម រមមណ៍្ ទុំងឡាយសង ។ មយួ
កទ្ៀត សុំកយជ ធមណ៌ា ដែលអាគ្ស័យ ូវចិតា  ិង ធមាម រមមណ៍្ទុំងពីរកន្តេះ 
ក ើយកកើតក ើង កែឹ៏ងចាស់ ូវសុំកយជ ធមក៌ន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌ ដែល
ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវ
ក តញកន្តេះ ។ កាលលេះបងា់  ូវសុំកយជ ធម ៌ ដែលកកើតក ើង កដ្ឋយ
ក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ សុំកយជ ធម ៌ ដែលលេះបងា់ 
ក ើយ ម ិកកើតតកៅកទ្ៀត កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 
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៤.៤- អោជឈងគបពវៈ 
ដសនកក េះ  ិយយអ្ុំពីក ជឈងគៈ ដែលដគ្បថា អ្ងគថ្ ធមជ៌ាកគ្រឿង

គ្តាស់ែឹង ។ ក ជឈងគៈ មា  ៧ គ្បការ កៅថា សតាក ជឈងគ រឺ ៖ 
១- សតិ (sati, mindfulness) រឺកសចកររីឭក ឹកក្ើញ ការគ្បុងសាម រតី, 
២- ធមមវចិយ (Dhamma-vicaya, investigation of dhamma) រឺសភាវៈ
ពិចារណាធម ៌ឬ ការកគ្ជើសករ ើសធម,៌ 
៣- វរីយិៈ (Viriya, energy) រឺកសចករពីាយម, 
៤- បីតិ (Pīti, ecstasy) រឺធមមជាតិញាញ ុំងកាយ  ិង ចិតា ឲ្យដឆអត ឬ ឲ្យចុំករ ើ , 
៥- បសសទ្ធ ិ(Passaddhi, tranquility) រឺកសចករីសៃបក់ាយ  ិង ចិតា, 
៦- សមាធិ (Samādhi, concentration) រឺការតាុំងចិតាមាុំមូលកសមើកនញងអារមមណ៍្
ដតមយួ,  
៧- ឧកបកាខ  (Upekkhā, equanimity) រឺការតាុំងចិតាជាកណារ ល ឬគ្ពកងើយ ។ 

ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ពិចារណាក្ើញករឿយៗ  ូវធមក៌នញងធមទ៌ុំង
ឡាយ រឺ ក ជឈងគ ៧ មា  សតិ, ធមមវចិយ, វរីយិៈ, បីតិ, បសសទ្ធ,ិ សមាធិ 
 ិង ឧកបកាខ  យ៉ា ងែូកចនេះថា ៖  

ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ 
១- កទេះបី សតិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ង

ចាស់ថា សតិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី 
សតិសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 
សតិសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី 
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សតិសកមាព ជឈងគ ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា ក៏
ែឹងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កិរយិចុំករ ើ កពញបរបូិណ៌្ ថ្ សតិសកមាព ជឈងគ 
ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

២- កទេះបី ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ង
ចាស់ថា ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ 
កទេះបី ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា
ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី
ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញ
ណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កិរយិចុំករ ើ កពញបរបូិណ៌្ ថ្  
ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវ
ក តញកន្តេះ ។ 

៣- កទេះបី វរីយិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ក៏
អាតាម អ្ញែឹងចាស់ថា វរីយិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម
អ្ញ ។ កទេះបី វរីយិសកមាព ជឈងគ ោម  កៅកនញងសន្តា  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ក៏
អាតាម អ្ញែឹងយ៉ា ងចាស់ថា វរីយិសកមាព ជឈងគ ោម  កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់
អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី វរីយិសកមាព ជឈងគ ម ិទ ក់កើតក ើង ឬកកើតក ើងា 
កដ្ឋយក តញណាមយួ កអ៏ាតាម អ្ញែឹងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កិរយិចុំករ ើ 
កពញបរបូិណ៌្ថ្ វរីយិសកមាព ជឈងគ ដែលកកើតក ើងក ើយកដ្ឋយក តញណា ក៏
អាតាម អ្ញែឹងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

៤- កទេះបី បីតិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់
ថា បីតិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី 
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បីតិសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 
បីតិសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី 
បីតិសកមាព ជឈងគ ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា ក៏
ែឹងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កិរយិចុំករ ើ កពញបរបូិណ៌្ ថ្ បីតិសកមាព ជឈងគ ដែល
កកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

៥- កទេះបី បសសទ្ធសិកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ង
ចាស់ថា បសសទ្ធិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ 
កទេះបី បសសទ្ធិសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់
ថាបសសទ្ធសិកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី 
បសសទ្ធិសកមាព ជឈងគ ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា 
កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កិរយិចុំករ ើ កពញបរបូិណ៌្ ថ្ បសសទ្ធិសកមាព ជឈងគ 
ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

៦- កទេះបី សមាធិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ង
ចាស់ថា សមាធិសកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ 
កទេះបី សមាធិសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 
សមាធិសកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី 
សមាធិសកមាព ជឈងគ ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា 
កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កិរយិចុំករ ើ កពញបរបូិណ៌្ ថ្ សមាធិសកមាព ជឈងគ 
ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

៧- កទេះបី ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ង
ចាស់ថា ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ មា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ 
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កទេះបី ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តា  ចិតាថ្ ខលួ  កែឹ៏ងចាស់ថា 
ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ ម ិមា កៅកនញងសន្តរ  ចិតារបស់អាតាម អ្ញ ។ កទេះបី 
ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ ម ិទ ក់កើតក ើង ក ើយកកើតក ើងា  កដ្ឋយក តញណា 
កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ កិរយិចុំករ ើ កពញបរបូិណ៌្ ថ្ ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ 
ដែលកកើតក ើងក ើយ កដ្ឋយក តញណា កែឹ៏ងចាស់ ូវក តញកន្តេះ ។ 

៤.៥-  រយិសចចបពវៈ 
ដសនកក េះ ិយយអ្ុំពីអ្រយិសចចៈ ។ អ្រយិសចចៈមា  ៤ កៅថា 

ចតញោរយិសចចៈ រឺ ៖ 
១- ទ្ញកខអ្រយិសចចៈ រឺកសចករទី្ញកខមា ពិត, 
២- ទ្ញកខសមញទ្យសចចៈ រឺក តញឲ្យកកើតទ្ញកខមា ពិត, 
៣- ទ្ញកខ ិកោធសចចៈ រឺការរ ុំលតទ់្ញកខមា ពិត, 
៤- ទ្ញកខ ិកោធោម ីិបែិបទ ឬ មរគអ្រយិសចចៈ រឺម៌ាោកឆ្ព េះកៅរក

ការរ ុំលតទ់្ញកខមា ពិត ក លរឺ អ្ែឋងគិកមរគ (មរគគ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨) ។ 
ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ពិចារណាក្ើញករឿយៗ  ូវធមក៌នញងធមទ៌ុំង

ឡាយ រឺ អ្រយិសចច ៤ មា  ទ្ញកខអ្រយិសចច, ទ្ញកខសមញទ្យអ្រយិសចច, 
ទ្ញកខ ិកោធសចច  ិង ទ្ញកខ ិកោធោម ីិបែិបទ ឬ មរគអ្រយិសចច ។ 

៤.៥.១- ទ្កុខ រយិសចច 
មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះកសចករពិីតអ្ុំពី ទ្ញកខ កតើយ៉ា ងែូចកមរច?  
រឺ ជាតិ (កុំកណ្ើ ត), ជោ (កសចករចីាស់), ពាធិ (ជុំងឺ), មរណ្ៈ 

(កសចករសីាល ប)់, កសាកៈ (កសចករីកសាកសារ យគ្សកណាេះ), បរកិទ្វៈ (កសចករី
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ខសកឹខសួល), ទ្ញកខ (កសចករលីុំាកកាយ), កទម សស (កសចករអីាកអ់្ ចិ់តា), 
ឧាយសៈ (កសចករចីកងអៀតចងអល់ចិតា), អ្បបកិយ ិសមបកយរទ្ញកខ (ការជួប
គ្បសពវ ឹងរបស់ដែលម ិចូលចិតា), បិកយ ិវបិបកយរទ្ញកខ (ការគ្ តគ់្ាស
របស់ដែលជាទី្ចូលចិតា), យមបចិឆុំ   លភតិ តមបទិ្ញកខ (ការគ្ាថាន ចងា់ 
របស់ណា ក ើយម ិា ែូចគ្ាថាន ) ទុំងអ្ស់ក េះជាទ្ញកខ ។ កដ្ឋយសកងខប 
បញ្ចញ ាទ កខ ធ (ការគ្បកា ខ់ាា បក់ៅកលើខ ធ ៥) ជា ទ្ញកខ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅកៅថា ជាតិ ឬ កុំកណ្ើ ត ?  
រឺ កុំកណ្ើ ត រឺការកកើតថ្ សតវទុំងឡាយ កនញងសតា ិកាយកសសងៗ, ការ

ចាបប់ែិស ធ,ិ ការកកើតកចញពីថ្សទមារ យ, ការវវិឌ្ឍ ក៍ៅរកកុំកណ្ើ ត, ការកកើត
ក ើងថ្ ខ ធ, ការា មក ូវអាយត ៈរបស់សតវទុំងឡាយ ។ មាន លភកិខញទុំង
ឡាយ ក េះក ើយកៅថា ជាតិ ឬ កុំកណ្ើ ត ។  

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចដែលកៅថា ជោ (កសចករចីាស់)? 
ជោ រឺកសចករចីាស់គ្ោុំគ្ោ ថ្ សតវទុំងឡាយ កនញងសតា ិកាយ

កសសងៗ, ការចញេះទ្ ក់ខាយ  ិង ការគ្ទ្ុឌ្កគ្ទម, ភាពាកក់ធមញ, សកស់ាូវ, 
ដសបកគ្ជីវគ្ជួញ, ការរញួងយថ្ អាយញ, ការគ្ទ្ុឌ្កគ្ទមថ្ ឥស្ដ ទីយទ៍ុំងឡាយ
របស់សតវកោក ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះក ើយកៅថា ជោ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅដែលកៅថា មរណ្ៈ ? 
មរណ្ៈ រឺការាតប់ង,់ ការកចញចាករបស់សតវទុំងឡាយ ពី

សតា ិកាយកសសងៗ, ការដបកធាល យ, ការាតប់ង,់ ការរលតក់ៅវញិថ្ ជីវតិ, 
កសចករសីាល ប,់ កាលកិរយិ, ការដបកធាល យថ្ ខ ធទុំងឡាយ, ការកាេះបង់
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កចាលកាយ, ការផ្រ ចស់រិលជីវតិិស្ដ ទីយ ៍របស់សតវទុំងឡាយ ។ មាន លភកិខញ ទុំង
ឡាយ ក េះក ើយកៅថា មរណ្ៈ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅដែលកៅថា កសាកៈ (កសចករី
សារ យគ្សកណាេះ) ? 

កាលណាម ញសសជួបគ្បទ្េះ ឹងការខាតបង ់ ឬ អ្ពមងគលកសសងៗ 
ដែលន្តុំឲ្យមា ការគ្ពួយចិតា, ការសារ យគ្សកណាេះ, ការគ្សកងេះគ្សកងាច, 
ការសកគ្ងងសថ្គ្ង, ការកគ្កៀមគ្កុំកនញងចិតា ក េះក ើយកៅថា កសាកៈ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅ ដែលកៅថា បរកិទ្វៈ 
(កសចករីខសកឹខសួល) ? 

កាលណា ករជួបគ្បទ្េះ ឹងការខាតបង ់ឬ អ្ពមងគលកសសងៗ ដែលន្តុំ
ឲ្យមា កសចករគី្ពួយចិតា ដបបណាមយួ, ការយុំកសាកខសកឹខសួល ទួ្ញករៀប
ោប,់ ទួ្ញតអូញដតអ, យុំអ្ណ្រឺ តអ្ណ្រ ក, ភាពថ្ ការខសកឹខសួល  ិង យុំអ្ណ្រឺ ត
អ្ណ្រ ក ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះក ើយកៅថា បរកិទ្វៈ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅ ដែលកៅថា ទ្ញកខៈ (កសចករី
លុំាកកាយ) ?  

កាលណា មា ការលុំាកកៅកនញងកាយ, មា កសចករមី ិសបាយ,  
មា ការឈចឺញកចាបដ់ែលបណារ លមកពីកាយសមផសស រឺការប៉ាេះ ល់តាមសលូវ
កាយ ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះក ើយកៅថា ទ្ញកខ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅ ដែលកៅថា កទម សសៈ 
(កសចករអីាកអ់្ ចិ់តា)? 
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កសចករអីាកអ់្ ចិ់តា, កសចករមី ិសបាយចិតា, កសចករលីុំាកដែល
បណារ លមកពីមកន្តសមផសស រឺការប៉ាេះ ល់តាមសលូវចិតា ។ មាន លភកិខញទុំង
ឡាយ ក េះក ើយកៅថា កទម សសៈ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅ ដែលកៅថា ឧាយសៈ 
(កសចករចីកងអៀតចងអល់ចិតា) ? 

កាលណា ករជួបគ្បទ្េះ ឹងការខាតបង ់ឬ អ្ពមងគលកសសងៗ ដែលន្តុំ
ឲ្យកកើតកសចករគី្ពួយចិតា ដបបណាមយួ, ភាពតា តឹងកៅកនញងចិតា, កសចករី
ចកងអៀតចងអល់ចិតា, កសចករីកខាល ចសាចិតា, ភាពតា តឹង  ិង កសចករចីកងអៀត
ចងអល់កៅកនញងចិតា ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះក ើយកៅថា ឧាយសៈ ។  

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅ ដែលកៅថា អ្បបកិយ  ិ
សមបកយរទ្ញកខ (ឬ ទ្ញកខកដ្ឋយការជួបគ្បសពវ ជាមយួ ឹងរបស់ម ិចូលចិតា) ?  

កៅទី្ណា  ិង កៅកពលណា ករជួបគ្បសពវ ឹងរូារមមណ៍្( រូបភាព), 
សទទ រមមណ៍្ (សុំក ង), រន្តធ រមមណ៍្ (កលិ ), រសារមមណ៍្ (រសជាតិ), 
កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ (ការប៉ាេះកដ្ឋយកាយ), ធមាម រមមណ៍្ (ធម)៌, រូប, សុំក ង, កលិ , 
រស, សមផសស, ឬ ធមាម រមមណ៍្ដែលម ិជាទី្គ្ាថាន , ម ិជាទី្កគ្តកអ្រ, ម ិជាទី្
ោបចិ់តា ។ ពញុំកន្តេះកសាត កៅទី្ណា  ិង កៅកពលណា ករជួបគ្បទ្េះ ឹងជ 
ទុំងឡាយណា ដែលគ្ាថាន ឲ្យករមា អ្ពមងគល, កសចករឈីចឺាប,់ កសចករី
លុំាកកសសងៗ ឬ ឲ្យករមា អ្ស រិសញខ, ការដែលជួបគ្បសពវ, ជួបគ្បទ្េះ, 
ជួបទកទ់្ង កៅគ្ច ូកគ្ច ុំជាមយួ ឹងអារមមណ៍្ ឬ ជ ទុំងឡាយកន្តេះ ។ 
មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះកៅថា អ្បបកិយ  ិសមបកយរទ្ញកខ ។ 
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មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅ ដែលកៅថា បិកយ  ិ
វបិបកយរទ្ញកខ ឬ ទ្ញកខកដ្ឋយការគ្ តគ់្ាស់ពីរបស់ដែលជាទី្គ្សឡាញ់ ? កៅ
ទី្ណា  ិង កៅកពលណា ករជួបគ្បសពវ ឹងរូារមមណ៍្ (រូបភាព), សទទ រមមណ៍្ 
(សុំក ង), រន្តធ រមមណ៍្ (កលិ ), រសារមមណ៍្ (រសជាតិ), កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ (ការប៉ាេះ
កដ្ឋយកាយ), ធមាម រមមណ៍្ (ធម)៌, រូប, សុំក ង, កលិ , រស, សមផសស ឬ 
ធមាម រមមណ៍្ដែលជាទី្គ្ាថាន , ជាទី្កគ្តកអ្រ, ជាទី្ោបចិ់តា ។ ពញុំកន្តេះកសាត 
កៅទី្ណា  ិង កៅកពលណា ករជួបគ្បទ្េះ  ឹងជ ទុំងឡាយណា ដែល
គ្ាថាន ឲ្យករមា សញភមងគល, មា ភាពរញងករឿង, មា កសចករសីញខ  ិង កសចករី
ចុំករ ើ , កសចករកីកសមកា ា ែូចមាតា  ិង បិតាករី, បងបអូ គ្បុស  ិង បងបអូ 
គ្សីករី, មតិាភកាិ  ិង ស កសវកិករី, ឬ ញាតិសាកោ ិតករី, កាលណាករគ្តូវ
គ្ តគ់្ាស, ម ិា ជួប, ម ិា គ្ាគ្ស័យទកទ់្ងោន  ឬ កម៏ ិា កៅ
គ្ច ូកគ្ច ុំជាមយួ ឹងអារមមណ៍្ ឬ ជ ទុំងកន្តេះ ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ 
ក េះកៅថា បិកយ  ិវបិបកយរទ្ញកខ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅ ដែលកៅថា យមបចិឆុំ   លភតិ 
តមបទិ្ញកខ (ឬ ទ្ញកខកដ្ឋយការចងា់ របស់ណា ក ើយម ិា របស់កន្តេះែូច
កសចករគី្ាថាន ) ? 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ ពួកសតវដែលមា ជាតិកុំកណ្ើ ត ជាធមមតា ដតង
មា កសចករគី្ាថាន កកើតក ើងយ៉ា ងក េះថា ៖ កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យកយើងទុំង
ឡាយ មា ជាតិកុំកណ្ើ តជាធមមតា? ពញុំកន្តេះកសាត កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យជាតិ
កុំកណ្ើ ត កកើតមា ែល់កយើងទុំងឡាយ? ដតពួកសតវ ម ិអាចសុំករចកសចករី
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គ្ាថាន ក េះា  កដ្ឋយគ្ោ ដ់តគ្ាថាន ទ្កទ្ៗកន្តេះ កកើតក ើយ, ក ើយការម ិ
ា របស់ដែលករគ្ាថាន ចងា់  ញេ៎ះ ជាទ្ញកខ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ ពួកសតវដែលមា ជោ រឺកសចករីចាស់គ្ោុំគ្ោជា
ធមមតា ដតងមា កសចករគី្ាថាន កកើតក ើងយ៉ា ងក េះថា ៖ កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យ
កយើងទុំងឡាយ មា ជោជាធមមតា? ពញុំកន្តេះកសាត កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យជោ 
កកើតមា ែល់កយើងទុំងឡាយ? ដតពួកសតវ ម ិអាចសុំករចកសចករគី្ាថាន ក េះ
ា  កដ្ឋយគ្ោ ដ់តគ្ាថាន ទ្កទ្ៗកន្តេះ កកើតក ើយ, ក ើយការម ិា របស់
ដែលករគ្ាថាន ចងា់  ញេ៎ះ ជាទ្ញកខ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ ពួកសតវដែលមា ពាធិ រឺជុំងឺធមមតា ដតងមា 
កសចករគី្ាថាន កកើតក ើងយ៉ា ងក េះថា ៖ កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យកយើងទុំងឡាយ 
មា ជុំងឺជាធមមតា? ពញុំកន្តេះកសាត កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យជុំងឺកកើតមា ែល់កយើង
ទុំងឡាយ? ដតពួកសតវ ម ិអាចសុំករចកសចករីគ្ាថាន ក េះា  កដ្ឋយគ្ោ ់
ដតគ្ាថាន ទ្កទ្ៗកន្តេះ កកើតក ើយ, ក ើយការម ិា របស់ដែលករគ្ាថាន ចង់
ា  ញេ៎ះ ជាទ្ញកខ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ ពួកសតវដែលមា មរណ្ៈ រឺកសចករីសាល បជ់ា
ធមមតា ដតងមា កសចករគី្ាថាន កកើតក ើងយ៉ា ងក េះថា ៖ កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យ
កយើងទុំងឡាយ មា កសចករីសាល បជ់ាធមមតា? ពញុំកន្តេះកសាត កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំ
ឲ្យកសចករីសាល ប ់ កកើតមា ែល់កយើងទុំងឡាយ? ដតពួកសតវ ម ិអាចសុំករច
កសចករគី្ាថាន ក េះា  កដ្ឋយគ្ោ ដ់តគ្ាថាន ទ្កទ្ៗកន្តេះ កកើតក ើយ, ក ើយ
ការម ិា របស់ដែលករគ្ាថាន ចងា់  ញេ៎ះ ជាទ្ញកខ ។ 
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មាន លភកិខញទុំងឡាយ ពួកសតវដែលមា  កសចករីសារ យគ្សកណាេះ, 
កសចករខីសកឹខសួល, កសចករលីុំាកកាយ, កសចករីអាកអ់្ ចិ់តា, ឬ កសចករី
ចកងអៀតចងអល់ចិតា ជាធមមតា ដតងមា កសចករគី្ាថាន កកើតក ើងយ៉ា ងក េះថា ៖ 
កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យកយើងទុំងឡាយមា កសចករីសារ យគ្សកណាេះ, កសចករី
ខសកឹខសួល, កសចករលីុំាកកាយ, កសចករអីាកអ់្ ចិ់តា, ឬ កសចករចីកងអៀត
ចងអល់ចិតា? ពញុំកន្តេះកសាត កធវើែូចកមរច ន៎ កញុំឲ្យមា  កសចករសីារ យគ្សកណាេះ, 
កសចករខីសកឹខសួល, កសចករលីុំាកកាយ, កសចករីអាកអ់្ ចិ់តា, ឬ កសចករី
ចកងអៀតចងអល់ចិតា កកើតមា ែល់កយើងទុំងឡាយ? ដតពួកសតវ ម ិអាចសុំករច
កសចករគី្ាថាន ក េះា  កដ្ឋយគ្ោ ដ់តគ្ាថាន ទ្កទ្ៗកន្តេះ កកើតក ើយ, ក ើយ
ការម ិា របស់ ដែលករគ្ាថាន ចងា់  ញេ៎ះ ជាទ្ញកខ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅ ដែលកៅកដ្ឋយសកងខបថា 
បញ្ចញាទ កខ ធទ្ញកខ រឺការគ្បកា ខ់ាា បក់ៅកលើខ ធ ៥ កន្តេះ ជាទ្ញកខ? 

កសចករីក េះមា ែូចតកៅ ៖ ការគ្បកា ខ់ាា បក់ៅកលើ រូបកខ ធ ជាទ្ញកខ, 
ការគ្បកា ខ់ាា បក់ៅកលើ កវទ្ន្តខ ធ ជាទ្ញកខ, ការគ្បកា ខ់ាា បក់ៅកលើ សញ្ញា ខ ធ 
ជាទ្ញកខ, ការគ្បកា ខ់ាា បក់ៅកលើ សងាខ រកខ ធ ជាទ្ញកខ, ការគ្បកា ខ់ាា បក់ៅកលើ 
វញិ្ញា ណ្កខ ធ ជាទ្ញកខ ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះជាទ្ញកខកដ្ឋយការគ្បកា ខ់ាា ប់
កៅកលើខ ធ ៥ ។  

មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះក ើយរឺ ទ្ញកខអ្រយិសចច ដែលជាកសចករពិីត
អ្ុំពីទ្ញកខ ។  
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៤.៥.២- ទ្កុខសមទុ្យសចច 
មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅកៅថា ទ្ញកខសមញទ្យសចច ឬ 

កសចករពិីតអ្ុំពីមូលក តញរបស់ទ្ញកខ ? 
រឺ តណ្ា កសចករគី្ាថាន ចងា់ ក េះ ដែលជាធមមជាតិន្តុំឲ្យមា 

កុំកណ្ើ តជាងមីកទ្ៀត គ្បកបកដ្ឋយតកគ្មករកីោយ  ិង កសចករកីគ្តកគ្តអាលកៅ
ទី្ក េះ, រចួក ើយកៅទី្កន្តេះ តកៅកទ្ៀត រឺ កាមតណ្ា កសចករគី្ាថាន កនញង
កាមរញណ្, ភវតណ្ា កសចករគី្ាថាន  កនញងជាតិកុំកណ្ើ តជាងមីកទ្ៀត, វភិវតណ្ា 
កសចករគី្ាថាន កនញងភាពសូ យ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ ចញេះតណ្ាក េះ កកើតក ើងកៅទី្ណា ក ើយតាុំង
កៅទី្ណា ? 

កនញងកោកក េះ កទេះកៅកនញងទី្ណាកក៏ដ្ឋយ ែោបណា មា របស់រួរជា
ទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយ, ែោបកន្តេះ តណ្ាកកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅ
គ្តងទី់្កន្តេះឯង ។ 

ចញេះកនញងកោកក េះ កតើមា របស់អ្វី ដែលរួរជាទី្គ្សឡាញ់, ដែលរួរជា
ទី្រកីោយ ? កនញងកោកក េះ កទេះកៅកនញងទី្ណាកក៏ដ្ឋយ ែោបណា មា របស់
រួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយ, ែោបកន្តេះ តណ្ាកកើតក ើង ក ើយតាុំង
កៅគ្តងទី់្កន្តេះឯង ។ 

ដភនក, គ្តកចៀក, គ្ចមញេះ, អ្ណារ ត, កាយ  ិង ចិតា ជារបស់រួរជាទី្
គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយ ដែលតណ្ា
កកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅគ្តង ់ញេ៎ះ ។ 
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រូារមមណ៍្ (រូបភាព), សទទ រមមណ៍្ (សុំក ង), រន្តធ រមមណ៍្ (កលិ ), 
រសារមមណ៍្ (រសជាតិ), កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ (ការប៉ាេះ ល់គ្តូវកដ្ឋយកាយ), 
ធមាម រមមណ៍្ (ធម)៌ ជារបស់រួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺ
កៅគ្តង ់នឹងក ើយ ដែលតណ្ាកកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅគ្តង ់ញេ៎ះ ។ 

ចកខញវញិ្ញា ណ្ (ធមមជាតិែឹងចាស់  ូវអារមមណ៍្ របស់ដភនក), 
កសាតវញិ្ញា ណ្ (ធមមជាតិែឹងចាស់ ូវអារមមណ៍្របស់គ្តកចៀក), ឃ្ល វញិ្ញា ណ្ 
(ធមមជាតិែឹងចាស់ ូវអារមមណ៍្របស់គ្ចមញេះ), ជីវ្ាវញិ្ញា ណ្ (ធមមជាតិែឹងចាស់
 ូវអារមមណ៍្របស់អ្ណារ ត), កាយវញិ្ញា ណ្ (ធមមជាតិែឹងចាស់ ូវអារមមណ៍្
របស់កាយ), មកន្តវញិ្ញា ណ្ (ធមមជាតិែឹងចាស់ ូវអារមមណ៍្របស់ចិតា) 
មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹង
ក ើយ ដែលតណ្ាកកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅគ្តង ់ញេ៎ះ ។ 

ចកខញសមផសស (ការប៉ាេះរបស់ដភនក), កសាតសមផសស (ការប៉ាេះរបស់
គ្តកចៀក), ឃ្ល សមផសស (ការប៉ាេះរបស់គ្ចមញេះ), ជីវ្ាសមផសស (ការប៉ាេះរបស់
អ្ណារ ត), កាយសមផសស (ការប៉ាេះរបស់កាយ), មកន្តសមផសស (ការប៉ាេះរបស់
ចិតា) មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង់
 នឹងក ើយ ដែលតណ្ាកកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅគ្តង ់ញេ៎ះ ។ 

កវទ្ន្ត កកើតមកពី ចកខញសមផសស, កវទ្ន្ត កកើតមកពី កសាតសមផសស, 
កវទ្ន្ត កកើតមកពី ឃ្ល សមផសស, កវទ្ន្ត កកើតមកពី ជីវ្ាសមផសស, កវទ្ន្ត កកើត
មកពី កាយសមផសស, កវទ្ន្ត កកើតមកពី មកន្តសមផសស មា ភាពរួរជាទី្
គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយ ដែលតណ្ា
កកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅគ្តង ់ញេ៎ះ ។ 
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សញ្ញា  សុំោល់ ូវ រូារមមណ៍្ ទុំងឡាយ, សញ្ញា  សុំោល់ ូវ 
សទទ រមមណ៍្ ទុំងឡាយ, សញ្ញា  សុំោល់ ូវ រន្តធ រមមណ៍្ ទុំងឡាយ, សញ្ញា  
សុំោល់ ូវ រសារមមណ៍្ ទុំងឡាយ, សញ្ញា  សុំោល់ ូវ កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ ទុំង
ឡាយ, សញ្ញា  សុំោល់ ូវ ធមាម រមមណ៍្ ទុំងឡាយ មា ភាពរួរជាទី្
គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយ ដែលតណ្ា
កកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅគ្តង ់ញេ៎ះ ។ 

ចិតាដែលកធវើគ្បតិកមមចុំក េះ រូារមមណ៍្ទុំងឡាយ, ចិតាដែលកធវើ
គ្បតិកមមចុំក េះ សទទ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, ចិតាដែលកធវើគ្បតិកមម ចុំក េះ 
រន្តធ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, ចិតាដែលកធវើគ្បតិកមមចុំក េះ រសារមមណ៍្ទុំងឡាយ, 
ចិតាដែលកធវើគ្បតិកមមចុំក េះ កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, ចិតាដែលកធវើគ្បតិកមម
ចុំក េះ ធមាម រមមណ៍្ទុំងឡាយ មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅ
កនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយ ដែលតណ្ាកកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅគ្តង់
 ញេ៎ះ ។ 

ការពិចារណាវលិវល់ កនញងរូារមមណ៍្ទុំងឡាយ, ការពិចារណា
វលិវល់ កនញងសទទ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, ការពិចារណាវលិវល់ កនញងរន្តធ រមមណ៍្
ទុំងឡាយ, ការពិចារណាវលិវល់ កនញងរសារមមណ៍្ទុំងឡាយ, ការពិចារណា
វលិវល់ កនញងកផ្ែឋ វ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, ការពិចារណាវលិវល់ កនញងធមាម រមមណ៍្
ទុំងឡាយ មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅ
គ្តង ់នឹងក ើយ ដែលតណ្ាកកើតក ើង ក ើយតាុំងកៅគ្តង ់ញេ៎ះ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះរឺ ទ្ញកខសមញទ្យអ្រយិសចច កសចករពិីត អ្ុំពី
មូលក តញរបស់ទ្ញកខ ។ 
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៤.៥.៣- ទ្កុខនអិោធសចច 
មាន លភកិខញទុំងឡាយ! ចញេះែូចកមរចកៅកៅថា ទ្ញកខ ិកោធសចច រឺកសចករី

ពិតអ្ុំពីការរលតទ់្ញកខ ? 
រឺការរលតា់តទ់ុំងគ្សុងោម  កសសសល់ថ្ តណ្ាក េះឯង, ការលេះ

បង ់ ិង ការរោស់កចាលទុំងគ្សុង ូវតណ្ាក េះ, ការរចួរកដ្ឋេះ  ិង ការផ្រ ច់
កចញគ្ស េះពីតណ្ាក េះ ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ កតើករអាចរ ុំលត ់ ិង កុំចាត់
បង ូ់វតណ្ាក េះកៅទី្ណា ? កៅកនញងកោកក េះ កៅទី្ណាកក៏ដ្ឋយ ែោប
ណា កៅមា របស់រួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយ ែោបកន្តេះ ករអាច
រ ុំលត ់ ិង កុំចាតប់ង ូ់វតណ្ាក េះ កៅគ្តងទី់្កន្តេះឯង ។ 

ដតកៅកនញងកោក (ថ្ ចិតា  ិង រូប) ក េះ កតើមា អ្វីដែលរួរជាទី្
គ្សឡាញ់ រួរជាទី្រកីោយ ?  

ដភនក, គ្តកចៀក, គ្ចមញេះ, អ្ណារ ត, កាយ  ិង ចិតា ជារបស់រួរជាទី្
គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយ ដែលករអាច
រ ុំលត ់ ិង កុំចាតប់ងត់ណ្ាក េះ ។ 

រូារមមណ៍្ទុំងឡាយ, សទទ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, រន្តធ រមមណ៍្ទុំង
ឡាយ, រសារមមណ៍្ទុំងឡាយ, កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, ធមាម រមមណ៍្ទុំង
ឡាយ មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង់
 នឹងក ើយដែលករអាចរ ុំលត ់ ិង កុំចាតប់ងត់ណ្ាក េះ ។ 

ចកខញវញិ្ញា ណ្, កសាតវញិ្ញា ណ្, ឃ្ល វញិ្ញា ណ្, ជីវ្ាវញិ្ញា ណ្, កាយ
វញិ្ញា ណ្, មកន្តវញិ្ញា ណ្ មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញង
កោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយដែលករអាចរ ុំលត ់ ិង កុំចាតប់ងត់ណ្ាក េះ ។ 
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ចកខញសមផសស, កសាតសមផសស, ឃ្ល សមផសស, ជីវ្ាសមផសស, កាយ
សមផសស, មកន្តសមផសស មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញង
កោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយដែលករអាចរ ុំលត ់ ិង កុំចាតប់ងត់ណ្ាក េះ ។ 

កវទ្ន្តកកើតកចញមកអ្ុំពីចកខញសមផសស, កសាតសមផសស, ឃ្ល សមផសស,
ជីវ្ាសមផសស, កាយសមផសស, មកន្តសមផសស មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជា
ទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយដែលករអាចរ ុំលត ់  ិង កុំចាត់
បងត់ណ្ាក េះ ។ 

សញ្ញា សុំោល់  ូវរូារមមណ៍្ទុំងឡាយ, សទទ រមមណ៍្ទុំងឡាយ,
រន្តធ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, រសារមមណ៍្ទុំងឡាយ, កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ទុំងឡាយ,
ធមាម រមមណ៍្ទុំងឡាយ មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញង
កោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយដែលករអាចរ ុំលត ់ ិង កុំចាតប់ងត់ណ្ាក េះ ។ 

ចិតាដែលកធវើគ្បតិកមម ចុំក េះរូារមមណ៍្ទុំងឡាយ, សទទ រមមណ៍្ទុំង
ឡាយ, រន្តធ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, រសារមមណ៍្ទុំងឡាយ, កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ទុំង
ឡាយ, ធមាម រមមណ៍្ទុំងឡាយ មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅ
កនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយដែលកររ ុំលត ់ ិង កុំចាតត់ណ្ាក េះ ។ 

កសចករគី្ាថាន ចុំក េះរូារមមណ៍្ទុំងឡាយ,  សទទ រមមណ៍្ទុំងឡាយ,
រន្តធ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, រសារមមណ៍្ទុំងឡាយ, កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ទុំងឡាយ,
ធមាម រមមណ៍្ទុំងឡាយ មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញង
កោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយ ដែលករអាចរ ុំលត ់ ិង កុំចាតប់ងត់ណ្ាក េះ ។ 

កសចករ ឹីកភនកអ្ុំពីរូារមមណ៍្ទុំងឡាយ,  សទទ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, 
រន្តធ រមមណ៍្ទុំងឡាយ,  រសារមមណ៍្ទុំងឡាយ,  កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, 
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ធមាម រមមណ៍្ទុំងឡាយ មា ភាពរួរជាទី្គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញង
កោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយដែលកររ ុំលត ់ ិង កុំចាតប់ង ូ់វតណ្ាក េះ ។ 

ការពិចារណាវលិវល់ កនញងរូារមមណ៍្ទុំងឡាយ,  កនញងសទទ រមមណ៍្ទុំង
ឡាយ, កនញងរន្តធ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, កនញងរសារមមណ៍្ទុំងឡាយ, កនញង
កផ្ែឋ វ រមមណ៍្ទុំងឡាយ, កនញងធមាម រមមណ៍្ទុំងឡាយ មា ភាពរួរជាទី្
គ្សឡាញ់, រួរជាទី្រកីោយកៅកនញងកោក រឺកៅគ្តង ់នឹងក ើយ ដែលករអាច
រ ុំលត ់ ិង កុំចាតត់ណ្ាក េះ ។ 

មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះរឺ ទ្ញកខ ិកោធអ្រយិសចច កសចករពិីតអ្ុំពីការ
រ ុំលតទ់្ញកខ ។ 

៤.៥.៤- មគគ រយិសចច 
ែូចកមរចកៅកៅថា មរគអ្រយិសចច ឬកសចករីពិតអ្ុំពីមាោ៌កឆ្ព េះកៅ

កា ក់ាររ ុំលតទ់្ញកខ ? គឺអ្ែឋងគិកមរគ មាោ៌ែគ៏្បកសើរគ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨ រឺ ៖ 
សមាម ទិ្ែឋ ិការយល់ក្ើញគ្តូវ, សមាម សងាកបា ការគ្តិេះរេិះគ្តូវ, សមាម វាចា ការ
កគ្បើសុំែីគ្តូវ, សមាម កមមកន្តរ  ការគ្បកបការងារគ្តូវ, សមាម អាជីកវា ការចិញ្ច ឹម
ជីវតិគ្តូវ, សមាម វាយកមា ការពាយមគ្តូវ, សមាម សតិ ការតាុំងសតិគ្តូវ, 
សមាម សមាធិ ការតមាល់ចិតាគ្តូវ ។ 

ែូចកមរចកៅថា សមាម ទិ្ែឋិ ឬការយល់ក្ើញគ្តូវ ? រឺ ការែឹងចាស់
 ូវទ្ញកខ,  ូវក តញឲ្យកកើតទ្ញកខ,  ូវក តញសលថ្ ការរ ុំលតទ់្ញកខ,  ូវមាោ៌កឆ្ព េះកៅ
កា ក់ាររ ុំលតទ់្ញកខ ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះក ើយដែលកៅថា សមាម ទិ្ែឋ ិ
ការយល់ក្ើញគ្តូវ ។ 
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ែូចកមរចកៅថា សមាម សងាកបា ការគ្តិេះរេិះគ្តវូ ? រឺ ការគ្តិេះរេិះកែើមបី
លេះបងក់ាមរញណ្, កែើមបគី្ាសចាកការពាាទ្, កែើមបគី្ាសចាកការកគ្បើ
កមាល ុំងកឃ្លរកៅ រឺការម ិកបៀតកបៀ អ្នកែថ្ទ្ ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះ
ក ើយដែលកៅថា សមាម សងាកបា ការគ្តិេះរេិះគ្តូវ ។ 

ែូចកមរចកៅថា សមាម វាចា ការកគ្បើសុំែីគ្តូវ? រឺ កិរយិកវៀរចាកការ
ក ល កយកញ ក, ការ ិយយញញ េះញងក់ធវើឲ្យដបកាកស់ាមរគ,ី ការក ល
 កយគ្ទ្កោេះ កាេះកាក, ការ ិយយ កយកោយោយឥតគ្បកយជ  ៍។ មាន ល
ភកិខញទុំងឡាយ ក េះក ើយដែលកៅថា សមាម វាចា ការកគ្បើសុំែីគ្តូវ ។ 

ែូចកមរចកៅថា សមាម កមមកន្តា  ការគ្បកបការងារគ្តូវ ? រឺ កិរយិកវៀរ
ចាកការសមាល បស់តវ, ការលួចយកគ្ទ្ពយករ  ិង ការគ្បគ្ពឹតាខិញសកនញងកាម ។ 
ក េះក ើយដែលកៅថា សមាម កមមកន្តា  ការគ្បកបការងារគ្តូវ ។ 

ែូចកមរចកៅថា សមាម អាជីកវា ការចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តូវ? កនញងទី្ក េះ រឺគ្ពេះ
អ្រយិសាវក័ដែលា លេះបងក់ារចិញ្ច ឹមជីវតិខញស ក ើយរស់កៅកដ្ឋយការ
ចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តូវ ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះក ើយដែលកៅថា សមាម អាជីកវា 
ការចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តូវ ។  

ែូចកមរចកៅថា សមាម វាយកមា ឬ ការពាយមគ្តូវ ? កនញងទី្ក េះ ភកិខញ
ញាញ ុំងឆ ទៈឲ្យកកើតក ើង   ិង ពាយមការ រកញុំឲ្យអ្កញសលធមទ៌ុំងឡាយ
កកើតក ើងា  ។ ភកិខញញាញ ុំងឆ ទៈឲ្យកកើតក ើង  ិង ពាយមកុំចាតប់ង ូ់វ
អ្កញសលធមទ៌ុំងឡាយ ដែលា កកើតក ើងក ើយ ។ ភកិខញញាញ ុំងឆ ទៈឲ្យកកើត
ក ើង  ិង ពាយមញាញ ុំងកញសលធមទ៌ុំងឡាយ ដែលម ិទ ក់កើតមា ក ើង 
ឲ្យកកើតមា  ។ ភកិខញញាញ ុំងឆ ទៈឲ្យកកើតក ើង  ិង ពាយមរកាកញសលធមទ៌ុំង
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ឡាយ ដែលា កកើតក ើងក ើយ ឲ្យកៅសាិតកសារចីរកាល ។ ក េះក ើយ
ដែលកៅថា សមាម វាយកមា ការពាយមគ្តូវ ។ 

ែូចកមរចកៅថា សមាម សតិ ឬ ការតាុំងសតិគ្តូវ ? កនញងទី្ក េះ ភកិខញតាុំង
កៅស បគ់្បកបកដ្ឋយសតិែឹង  ិង ការយល់ចាស់ជាបជ់ា ិចច អ្ុំពីកសចករមី ិ
កទ្ៀង ពិ ិតយកមើលកាយកនញងកាយទុំងឡាយ កដ្ឋយា កុំចាតក់ចាល ូវ
កោភៈ  ិង កទសៈ ចុំក េះរបស់កនញងកោកក េះ ។ ភកិខញតាុំងកៅស បគ់្បកប
កដ្ឋយសតិែឹង  ិង ការយល់ចាស់ជាបជ់ា ិចចអ្ុំពីកសចករមី ិកទ្ៀង ពិ ិតយ
កមើលកវទ្ន្តកនញងកវទ្ន្តទុំងឡាយ កដ្ឋយា កុំចាតក់ចាល ូវកោភៈ  ិង 
កទសៈ ចុំក េះរបស់កនញងកោកក េះ ។ ភកិខញតាុំងកៅស បគ់្បកបកដ្ឋយសតិែឹង 
 ិង ការយល់ចាស់ជាបជ់ា ិចច អ្ុំពីកសចករមី ិកទ្ៀង ពិ ិតយកមើលចិតាកនញងចិតា
ទុំងឡាយ កដ្ឋយា កុំចាតក់ចាល ូវកោភៈ  ិង កទសៈ ចុំក េះរបស់កនញង
កោកក េះ ។ ភកិខញតាុំងកៅស បគ់្បកបកដ្ឋយសតិែឹង  ិង ការយល់ចាស់ជាប់
ជា ិចច អ្ុំពីកសចករមី ិកទ្ៀង ពិ ិតយកមើលធមក៌នញងធមទ៌ុំងឡាយ កដ្ឋយា 
កុំចាតក់ចាល ូវកោភៈ  ិង កទសៈ ចុំក េះរបស់កនញងកោកក េះ ។ ក េះក ើយ
ដែលកៅថា សមាម សតិ ឬ ការតាុំងសតិគ្តូវ ។ 

ែូចកមរចកៅថា សមាម សមាធិ ឬ ការតមាល់ចិតាឲ្យ ឹងគ្តូវ ? មាន លភកិខញ
ទុំងឡាយ កនញងទី្ក េះ ភកិខញា រចួចាកកាមទុំងឡាយ ា រចួចាកអ្កញសល
ធមទ៌ុំងឡាយ រចួចូលកៅកា ប់ឋមជា  ដែលគ្បកបកដ្ឋយវតិកាៈ  ិង 
វចិារៈ មា បីតិ  ិង សញខ ដែលកកើតមកអ្ុំពីកសចករសីៃបស់ាៃ ត ់ ក ើយកត៏ាុំង
កៅកនញងបឋមជា  (្ ទី្ ១) ក េះ ។  
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លញេះវតិកាៈ  ិង វចិារៈ ា រមាៃ បក់ ើយ ភកិខញកចូ៏លកៅកា ទ់្ញតិយជា  
កដ្ឋយមា កសចករសីៃបក់ៅខាងកនញង  ិង សភាពជាចិតាខពស់ឯក ោម  វតិកាៈ 
ោម  វចិារៈ មា ដតបីតិ  ិង កសចករសីញខ ដែលកកើតមកអ្ុំពីសមាធិចិតា ក ើយ
កត៏ាុំងកៅកនញងទ្ញតិយជា  (្ ទី្ ២) ក េះ ។ 

លញេះបីតិចិតាា រមាៃ បក់ ើយ ភកិខញតាុំងកៅកនញងភាពឧកបកាខ  កដ្ឋយមា 
សតិែឹងកពញបរបូិណ៌្ចុំក េះកវទ្ន្ត  ិង ការយល់ចាស់ជាបជ់ា ិចច អ្ុំពី
កសចករមី ិកទ្ៀង ក ើយពិកសាធក្ើញកសចករីសញខដតម៉ាាងកៅកនញងខលួ  ដែល
គ្ពេះអ្រយិបញរគល សុំដែងថា “មា ដតបញរគល ដែលគ្បកបកដ្ឋយភាពឧកបកាខ   ិង 
សតិ កទ្ ដែលអាចពិកសាធក្ើញ ូវកសចករសីញខក េះ” ។ ភកិខញចូលកៅកា ់
តតិយជា  ក ើយតាុំងកៅកនញងតតិយជា  (្ ទី្ ៣) ក េះ ។ 

លញេះា រមាៃ បក់សចករសីញខ  ិង ទ្ញកខក ើយ កដ្ឋយកសចករកីសាម សស 
 ិង កទម សស ា រោយាតអ់្ស់ពីមញ មកដែរ ភកិខញចូលកៅកា ស់ភាព
មយួដែលកៅសញតពីកសចករសីញខ  ិង កសចករទី្ញកខ រឺ ចតញតាជា  (្ ទី្ ៤) 
ដែលមា ភាពបរសិញទ្ធទុំងគ្សុងកដ្ឋយមា ភាពឧកបកាខ   ិង សតិែឹង ក ើយ
កត៏ាុំងកៅកនញងចតញតាជា ក េះ ។ 

ក េះក ើយដែលកៅថា សមាម សមាធិ ការតមាល់ចិតាឲ្យ ឹងគ្តូវ ។ ក េះ
ក ើយដែលកៅថា ទ្ញកខ ិកោធោម ីិបែិបទអ្រយិសចច ឬ កសចករពិីតអ្ុំពី
មាោ៌កឆ្ព េះកៅរកការរ ុំលតទ់្ញកខ ។ 

តាមរកបៀបក េះ ភកិខញពិ ិតយកមើលធមក៌នញងធមទ៌ុំងឡាយ កៅខាងកនញង ឬ 
ពិ ិតយកមើលធមក៌នញងធមទ៌ុំងឡាយ កៅខាងកគ្ៅ ឬ ពិ ិតយកមើលធម ៌ កនញងធម៌
ទុំងឡាយ កៅខាងកនញងសង កៅខាងកគ្ៅសង ។ តាមរកបៀបក េះ ភកិខញ ពិ ិតយ
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កមើលធម ៌ ដែលកកើតក ើងកនញងធមទ៌ុំងឡាយ ឬ  ពិ ិតយកមើលធម ៌ ដែលរលត់
ាតក់ៅវញិកៅកនញងធមទ៌ុំងឡាយ ឬ  ពិ ិតយកមើលធម ៌ ដែលកកើតក ើង  ិង 
រលតា់តក់ៅវញិកៅកនញងធមទ៌ុំងឡាយ កនញងកពលែុំណាលោន  ។ សតិដែល
ែឹងថា “ក េះគ្ោ ដ់តជាធម”៌ ា តាុំងស បក់ៅកនញងចិតារបស់ភកិខញ ។ តាមរកបៀប
ក េះ ភកិខញខុំពគ្ងីកសតិែឹង របស់ខលួ ឲ្យរកីចុំករ ើ ក ើង រ ូតកៅែល់កគ្មតិមយួ 
ដែលោម  អ្វីកគ្ៅអ្ុំពីការយល់ចាស់  ិង សតិែឹងសញទ្ធសាធកន្តេះក ើយ ។ 
តាមរកបៀបក េះ ភកិខញតាុំងកៅដ្ឋចគ់្ស េះ ោម  ជាបជ់ុំ កចិ់តា ឬ កោភល អ់្វី 
ចុំក េះរបស់កៅកនញងកោកក េះ កសាេះក ើយ ។  

ក េះក ើយជារកបៀប ដែលភកិខញពិ ិតយកមើលធមក៌នញងធមទ៌ុំងឡាយ សរី
អ្ុំពី អ្រយិសចច ៤ ។ 

៤.៦- ប្រយោជនន៍នសតិបដ្ឋា នភាវនា 
ការអបរ់ ាំបនទាំចិតាលោយលព្បើវធីិចុំករ ើ សតិបដ្ឋឋ   រឺជាសលូវដតមយួដែលន្តុំ

ចិតារបស់អ្នកបែិបតាិធមទ៌ុំងឡាយកឆ្ព េះកៅសកគ្មចការគ្តាស់ែឹង ។ គ្បសិ 
កបើអ្នកគ្បតិបតាធិមក៌ន្តេះ  វឹកហាតចិ់តាគ្តឹមគ្តូវឥតកខាច េះ តាមកសចកាបីកគ្ងៀ 
របស់គ្ពេះពញទ្ធ កពលកន្តេះចិតារបស់បញរគលកន្តេះ  ឹងសកគ្មចសលណាមយួកនញង
ចុំកណាមសលទុំងពីរ ក លរឺ អ្រ តាសល  ិង អ្ន្តោមសិល ។ គ្ពេះ
ពញទ្ធបរមគ្រគូ្ទ្ងគ់្តាស់ថា ៖ “... កបើបញរគលណាមយួ ា ចុំករ ើ សតិបដ្ឋឋ  ទុំង 
៤ អ្ស់ ៧ ឆ្ន ុំ តាម្ ាំោបច់្នវធីិចាំលរ ើនលែ តថាគត បានលរ លហើយ យ៉ា ង
លនះ បណាា ស ទាាំងរីរ សលណាមយួ ករ៏ង ឹ់ងា សកគ្មច ែល់បញរគលកន្តេះ 
តាមកសចកាីគ្ាថាន កដ្ឋយពិត រឺថា  ឹងា សកគ្មច ូវភាវៈជាគ្ពេះអ្រ  ា កនញ ង
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បចចញ បប នទ ដ់ភនក ពញុំកន្តេះកសាត កបើមា ឧាទ កខ ធកសសសល់កៅ ករ៏ង់
 ឹងា សកគ្មច ូវភាវៈ ជាអ្ន្តោមិបញរគលពញុំខា ក ើយ” ។ “... កញុំថាែ ់លៅ
អ្ស់ ៧ ឆ្ន ុំក ើយ... សូម្បីបុគគ ណាម្យួ ា ចុំករ ើ សតិបដ្ឋឋ  ទុំង ៤ ក េះ 
អ្ស់ ៧ ថ្ងៃ ... ករ៏ង ឹ់ងា សកគ្មច ែល់បញរគលកន្តេះ តាមកសចកាីគ្ាថាន
កដ្ឋយពិត ...” ។(31) រចួកទ្ើបគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បដ ាមថា ៖ “សលូ វគឺសតិបោា ន
ទាាំងឡាយ ៤ លនះ ជាសលូ វមូ្ លតម្យួ ព្បព្រឹតាលៅលែើម្បីលសចកាីបរសុិទ្ធលោយ
វលិសស របស់សតវទាាំងឡាយ លែើម្បីកនលងបងនូ់វលសចកាីលោក និងលសចកាី
ខ្សឹកខ្សួ រ ាំជួ ចិតាទាាំងឡាយ លែើម្បីរ តល់ៅច្នទុ្កខ និង លទាម្នសសទាាំង
ឡាយ លែើម្បីែ ់នូវអរយិម្គគ ជាធម្ស៌ព្ាបល់ព្ោចព្សង ់ លែើម្បីលធវើឲ្យជាក់
ចាស់នូវព្រះនិរវ ន” ។(32) “រកយណា លែ តថាគតបានលរ លហើយថា 
(ោស របស់តថាគត ជាគុណសព្ាបល់ព្ោចព្សងស់តវ) ែូលចនះ រកយនុ ះ 
តថាគតលរ លហើយ លព្រះអាព្ស័យនូវសលូ វែព៏្បលសើរ គឺសតិបបោា នទាាំង ៤ 
លនះឯង” ។   

សាំគា ់ ៖ ព្រះអរយិបុគគ ាន ៤ រួក លរ គឺ ព្រះលោតបនន ព្រះ
សកទាគាម្ ីព្រះអ គាម្ ីនិង ព្រះអរហនា ។ ព្រះលោតាបនន លោក ះបង់
សាំលយជនៈ បានចាំនួនលត ៣ ប៉ាុលណាណ ះ លរ គឺ សកាក យទិ្ែាិ (ការព្បកាន់
ខ្លួន), សី រវតបរាាស (ការជាបជ់ាំរកនឹ់ងរិធីោស ) និង វចិិកិោា  (ការ
សងសយ័) ។ ព្រះសកទាគាម្ ីលោក ះបងស់ាំលយជនៈបានចាំនួន ៣ ែូចជា
ព្រះលោតាបននលែរ ប៉ាុលនាបានលធវើឲ្យរាគៈ លទាសៈ និង លាហៈ (កាម្រាគៈ និង 
                                                         
31

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ១៧ ទ្ំព័រទ្ី ៣០១ ែល្់ ៣០៣ (ទ្ីឃនិកាយ ម្ហាសតិបដ្ឋា នសូរត) 

32
 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ១៧ ទ្ំព័រទ្ី ៣០៣ ែល្់ ៣០៤ (ទ្ីឃនិកាយ ម្ហាសតិបដ្ឋា នសូរត) 
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បែិឃៈ) ព្ោ ជាងព្រះលោតាបនន ។ ព្រះអ គាម្ ី គឺជាអរយិបុគគ លែ 
បានរ ាំោយលោ សាំលយជនៈថាន កទ់ាបចាំនួន ៥ លរ គឺ សកាក យទិ្ែាិ (ការ
ព្បកានខ់្លួន), សី រវតបរាាស (ការជាបជ់ាំរកនឹ់ងរិធីោស ), វចិិកិោា  
(ការសងសយ័), កាម្រាគ (ការលព្តកព្តអា កនុងកាម្គុណ), និង រយបាទ្ (ការ
ានគាំនិតអាព្កកច់ាំលរះម្នុសស ឬ សតវ) ។ ប៉ាុលនា ចិតារបស់ព្រះអ គាម្ ីលៅ
ានលសសស ់សាំលយជនៈថាន កខ់្ពស់ចាំនួន ៥ លទ្ៀត លរ គឺ រូបរាគ (ការ
លព្តកព្តអា កនុងរូប អ), អរូបរាគ (ការជាំរកចិ់តាល ើអរូបវតថុ), ានៈ (ការ
ានចិតារងឹតអឹង), ឧទ្ធចចៈ (ការរាយាយ ការអនទះអលនទង ការរោបរ់ស ់), 
និង អវជិាា  (លសចកា ីងិត ងង ់ ម្និោគ  ់អរសិចច ៤) ។ ចាំលណកព្រះអរហនា 
លោក ះបងប់ានសាំលយជនៈទាាំង ១០ គាម នលសសស ់ លរ គឺលោក
សលព្ម្ចបានព្រះនិរវ ន ។ លែើម្បសីលព្ម្ចជាព្រះអរយិបុគគ  អនកបែិបតាិធម្៌
ទាាំងឡាយ ព្តូវចលព្ម្ើនកម្មោា ន ែូចជា សម្ថកម្មោា ន វបិសស កម្មោា ន និង 
សតិបោា ន លោយខ្នាី និង វរីយិភារ ។  
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សមាបបធាន ៤ 
 

 កយថា សមមបបធា  មកពី កយ សមាម   ិង បធា  ។  កយថា បធា  
ជាកវវច ៈ ឹង កយថា វាយមៈ ដែលមា  យ័ថា ការគ្បឹងដគ្បង, ការតស ូ  
 ិង ការពាយម ។ ប៉ាញដ ា សមមបបធា  ជាកោលធមឯ៌កោជយមា ធមច៌ុំណ្ញ េះ 
៤ គ្បការ កទ្ើបមា ក ម្ េះថា សមមបបធា  ៤ ក ើយមា  យ័ពិកសសថា ការ
គ្បឹងដគ្បងពាយមែឧ៏តាម ឬ ែល់កុំរតិកុំពូល ។ ចុំដណ្ក កយថា 
សមាម វាយមៈ គ្ោ ដ់តជាធមច៌ុំណ្ញ េះឲ្យកោលធមម៌រគអ្រយិសចច ឬ អ្ែឋងគិកមរគ 
រឺ សលូវគ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨ ប៉ាញកណាណ េះ ។ សមមបបធា  ៤ កន្តេះរឺ ៖ សុំវរបបធា , 
បហា បបធា , ភាវន្តបធា   ិង អ្ ញរកខន្តបធា  ។ 
 

១- សវំរបបធាន 
 

 កយថា សុំវរបបធា  មកពី កយថា សុំវរៈ (ការសគ្ងួម)  ិង បធា  
(ការរយយម្) រមួោន ដគ្បថា ការពាយម គ្បយត័នម ិឲ្យាបអ្កញសល 
(akusala, unwholesome) កកើតក ើងកនញងសន្តរ  ចិតា ។ អ្នកគ្បតិបតាធិមទ៌ាាំង
ឡាយ ពាយមទ្បោ់ក តអ់្ភជិា (abhijjhā, covetousness), កទម សស 
(domanassa, distress)  ិង ាបធម ៌ (papādhamma, evil character or 

habits) ម ិឲ្យចូ ម្ករ ាំខានចិតារបស់រួកលគា  ។  
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២- បហានបបធាន 
 កយថា បហា បបធា  មកពី កយថា បហា ៈ (ការលេះបង)់  ិង 

បធា  រមួោន ដគ្បថា ការពាយមលេះបងា់បអ្កញសល ដែលកកើតក ើងរចួ
ក ើយកនញងសន្តរ  ចិតា ។ អ្នកគ្បតិបតាធិមព៌ាយមលេះបងអ់្កញសលធមរឺ៌ 
អ្ភជិា កទម សស  ិង ាបធម ៌ដែលា កកើតក ើង ឲ្យវនិ្តសសូ យ ។ 

 

៣- ភាវនាបធាន 
 

 កយថា ភាវន្តបធា  មកពី កយថា ភាវន្ត (ការចុំករ ើ )  ិង បធា  
រមួោន ដគ្បថា ការពាយមញាញ ុំងកញសលធមឲ៌្យកកើតក ើងកនញងសន្តរ  ចិតា កដ្ឋយ
ការចុំករ ើ សមងភាវន្ត (សមងកមមដ្ឋឋ  ), វបិសសន្តភាវន្ត (វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  ) 
ឬ សតិបដ្ឋឋ   ។  កយថា ភាវន្ត មា  យ័លុំអិ្តថា ការ ឹកគ្តងច់ុំក េះ
អារមមណ៍្ែល៏អដតមយួែដែលៗ ឲ្យកគ្ចើ ៗ រឺ ឹកក ើយ ឹកកទ្ៀត ករឿយៗជា
អ្ក ក, ការរ ុំពឹងសមឹងសាម ធិ៍ តាុំងចិតាចុំករ ើ ភាវន្ត ។ 

បញរគលណា មា កសចករពីាយម គ្បឹងដគ្បង ចុំករ ើ ភាវន្តឲ្យា ខាា ប់
ខាួ  បញរគលកន្តេះ ឹងា  ូវបញ្ញា មយួ កៅថា ភាវន្តមយបញ្ញា  រឺបញ្ញា ា 
មកពីការពិកសាធ ផ៍្ទ ល់ខលួ  ។ គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រូគ្ទ្ងច់ងឲ់្យសាវក របស់គ្ពេះ
អ្ងគមា ភាវន្តមយបញ្ញា ក េះ គ្រប់ៗ ោន  កគ្ េះវាជាបញ្ញា អាចន្តុំបញរគលអ្នក
បែិបតាកិៅែល់ការគ្តាស់ែឹងា  ។ 
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៤-  នុរកខនាបធាន 
 កយថា អ្ ញរកខន្តបធា  មកពី កយថា អ្ ញរកខ (រកាករឿយៗ)  ិង 

បធា  រមួោន ដគ្បថា ការពាយមគ្បឹងដគ្បងរកាករឿយៗ ូវកញសលធម ៌ ដែល
ា ស សុំ ឬ កកើតក ើងកនញងសន្តរ  ចិតាកន្តេះ ឲ្យរងវ់ងស់ាិតកសារចីរកាល ។ 

កបើ ិយយឲ្យងាយសារ ប ់  ិង ងាយយល់ សមមបបធា  ា ែល់
កសចករពីាយមែឧ៏តាម ៤ យ៉ា ងរឺ សុំវរបបធា  (ពាយមគ្បយត័នម ិឲ្យាប
កកើតក ើងកនញងសន្តរ  ), បហា បបធា  (ពាយមលេះាបដែលកកើតក ើងរចួ
ក ើយ), ភាវន្តបធា  (ពាយមញាញ ុំងកញសលឲ្យកកើតក ើងកនញងសន្តរ  )  ិង 
អ្ ញរកខន្តបធា  (ពាយមរកាកញសលម ិឲ្យសាបសូ យកៅវញិ) ដែលជា
ចុំដណ្កថ្ សលូវកៅកា ក់ារគ្តាស់ែឹង ។ 

សមមបបធា  ជាធមដ៌ែលជួយ ឲ្យអ្នកបែិបតាធិម ៌ សគ្ងួមចិតាកញុំឲ្យ
អ្កញសលកកើតក ើងកនញងសន្តរ  , លេះបងអ់្កញសលធមពី៌សន្តរ  , ដងរកា
កញសលធមទ៌្ញកកនញងសន្តរ     ិង រកាកញសលធមឲ៌្យា រងវ់ងស់ាិតកសារ ។ 
សមមបបធា  រឺជាសមាម វាយកមា (ការពាយមគ្តូវ) កនញងអ្រយិអ្ែឋងគិកមរគ៨ ឬ 
ទ្ញកខ ិកោធោម ីិបែិបទអ្រយិសចច ។ 

ក.ក. .៖ សមមបបធា  ដគ្បថា (ពាយម) ជាកគ្រឿងតាុំងទ្ញកកដ្ឋយ
គ្បថ្ព ។ មា វកិគ្ោេះថា សមាម  បទ្   ាិ កតន្តតិ > សមមបបធា ុំ ។ 
សមមបបធា ុំ មកពី សមាម  បញពវបទ្ ប បញពវបទ្ ធា ធាតញ យញ បចចយ័ សិ 
បឋមាវភិតាិ ។ ែូកចនេះ កទ្ើប កយ សមមបបធា  ដគ្បសគ្មួល យ័មកថា ការគ្បឹង
ដគ្បងពាយមែឧ៏តាម ឬ ែល់កុំរតិកុំពូល ។  



ឈុន គមឹអ ៀត  អោធបិក្ខយិធម៌ 
 

69 

ឥទ្ធិបាទ្ ៤ 
 

 ឥទ្ធាិទ្ (Base of spiritual power) មកពី កយ ឥទ្ធ ិ  ិង ាទ្ៈ ។ 
 កយ ឥទ្ធិ កនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត សុំកៅែល់ឫទ្ធិខាងសលូវចិតា, អា ញភាពែស័៏ករិ
សិទ្ធជាកដ់សរង ឬ អា ញភាពថ្គ្កដលងជាងធមមតា ។ ាទ្ៈ ដគ្បថា កជើង, គ្រឹេះ, 
ាត, មូលដ្ឋឋ   ។ រមួោន មកមា  យ័ថា រញណ្ធមក៌គ្បៀបែូចជាកជើង ឬ ជា
ជុំហា កឆ្ព េះកៅលសចកាសីុំករចកជារជយ័, រញណ្ធមជ៌ាមូលដ្ឋឋ  ឲ្យសុំករចកជារ
ជយ័ (The bases of spiritual success), រញណ្ធមជ៌ាមកធាាយកែើមបជីយ័
ជុំ េះ (The means of accomplishment) ។  

ឥទ្ធិាទ្ធមក៌ េះ ជាធមស៌ុំខា ប់ុំសញតរបស់សតវកោក ទុំងសលូវកោក 
ទុំងសលូវធម ៌ក ើយមា  ៤ គ្បការ រឺ ៖ ឆ ទៈ, វរីយិៈ, ចិតា  ិង វមិុំសា ។ 

១- ឆនទៈ 
ឆ ទៈ (Intention, will) មា  យ័ថា បុំណ្ង, កសចករចូីលចិតា ឬ

គ្សឡាញ់កពញចិតាកនញងការងារតូចធុំ ។ ព្បសិនកបើបញរគលមាន ក់ៗ  មា ឆ ទៈ
កមាេះមញត ល ះគាតគ់្ាកែជាអាចសុំករចការងារតូចធុំា  ែូចភាសិតថា “ឲ្យ
ដតមា ឆ ទៈ គ្ាកែជាមា សលូវ” (Where there is will, threre is way) ។ 
ឧទ រណ៍្ កោក ម៉ា ័ូ ដ្ឋស កៈោញ ុំឆ ទ រ ធី (Mohandas Karamchand 

Gandhi) ឬ មហាតមៈរ ធ ី (Mahatma Ganghi, 1869-1948) ជាកមែឹកន្តុំែ៏
លបលីាញថ្ គ្បកទ្សឥណាឌ  កនញងសមយ័ទមទរឯកោជយ ពីចគ្កភពអ្ងក់រលស 
(England) ។ កោកជាម ញសសមា ឆ ទៈ  ិង កសចករកីាល ហា ែក៏មាេះមញត ែឹក
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ន្តុំគ្បជាជ ឥណាឌ ោបោ់ ន្តក ់ កធវើចលន្តអ្ ិងា ទមទរឯកោជយពី
គ្បកទ្សអ្ងក់រលស រ ូតា សកគ្មចកជារជយ័ ។ កោកម ិគ្តឹមដតជា
វរីបញរស ែល៏បរីបស់ឥណាឌ ប៉ាញកណាណ េះកទ្ ប៉ាញដ ាកោកដងមទុំងជាមហាបញរស
លបលីាញ កៅកលើពិភពកោកកទ្ៀតសង ។ 

២- វីរយិៈ 
វរីយិៈ (Perseverance) មា  យ័ថា កសចករពីាយម តស ូ បុំកពញ

កិចចការតូចធុំ ។ គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រូ គ្ទ្ងគ់្បទ ភាសិតមយួថា “វរីកិយ  
ទ្ញកខមកចឆតិ” លព្បថា “កដ្ឋយកសចករពីាយម ម ញសសអាចឆលងសញតពីទ្ញកខកទស
គ្របយ់៉ា ង” ។ គ្ពេះបរមសាសារ  គ្ទ្ងក់គ្បើវរីយិភាពយ៉ា ងខាល ាំងលែើម្បកីចញចាក
កាម ែូលចនះលហើយកទ្ើបគ្ពេះអ្ងគា គ្តាស់ែឹង និង រចួទ្ញកខកទសទុំងពួង ។ 

៣- ចិតតៈ 
ចិតាៈ (Mind, state of mind) មា  យ័ថា ការយកចិតាទ្ញកដ្ឋកក់នញង

ការងារតូចធុំ ឬ ការមា រុំ ិតងមីថ្ចនគ្បតិែឋ កនញងការកដ្ឋេះគ្សាយបញ្្ញែូច
ភាសិតមយួថា “គ្ាកែជាមា វធីិគ្បកសើរជាងក េះ!” (There must be a better 

way!) ។ ឧទ រណ៍្ កោក សទីវ ចបស៍ (Steve Jobs) ជាសាា ប ិកថ្ គ្កុម
  ញ ដអ្បសឹល (Apple Inc.) ែល៏បលីាញកលើពិភពកោក ។ កោកយកចិតា
ទ្ញកដ្ឋកក់នញងការងាររបស់កោក គ្ពមទុំងមា រុំ ិតថ្ចនគ្បតិែឋកនញងការសលិត
កញុំពយូទ្រ័ (Computer), មា៉ា សញី ចាកច់កគ្មៀង (iPod), ទូ្រស័ពទថ្ែគ្បកភទ្ iPhone 
មា៉ា សញី សគ្មាបអ់ា កសៀវកៅ (iPad) ។ គ្កុម  ញ របស់កោក មា កគ្បៀបកលើ
គ្កុម  ញ កអ្ ិចគ្តូ ិចែថ្ទ្កទ្ៀត កៅកលើពិភពកោក ដែលខុំគ្បកួតគ្បដជង 
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បកងាើតសលិតសលទ្ុំក ើប គ្បហាកគ់្បដ លោន  ែូចជាគ្កុម  ញ  សាុំស ញង 
(Samsung Electronics)  ិង ថ្ម៉ាគ្កូសូ វ (Microsoft Corporation) ។ 

៤- វិមំស្ន 
វមិុំសា (Investigation, pondering) មា  យ័ថា ឧសា ៍ ពិកសាធ  ៍

ការគ្តិេះរេិះពិចារណា ការគ្សាវគ្ជាវរកក តញសល កនញងការកដ្ឋេះគ្សាយបញ្្ញ
កសសងៗ ។ ឧទ រណ៍្ មហាកសែឋី ប លី ក គតស៍ (Bill Gates) ដែលជា
សាា ប ិករបស់គ្កុម  ញ ថ្ម៉ាគ្កូសូ វ (Microsoft) សូមបគី្កុម  ញ របស់កោក
ទ្ទួ្លា ភាពលបលីាញ កពញពិភពកោកកក៏ដ្ឋយ កក៏ោកប លី ក គតស៍ 
កៅដតប រពាយមពិ ិតយ ពិចារណា  ិង គ្សាវគ្ជាវបកងាើតសលិតសលងមីៗ
បលនថម្លទ្ៀតលែរ ។ កោកដតងគ្បជញុំបញរគលិកកធវើសិកាខ សាោ កលើកយកមតិ
របស់បញរគលិក  ិង បញ្្ញទុំងឡាយមកពិចារណាសាចញេះសាក ើង លែើម្បរីក
ែុំកណាេះគ្សាយកធវើឲ្យគ្កុម  ញ កា ដ់តរកីចុំករ ើ  ។  

ឥទ្ធិាទ្ធម ៌ មា សារៈសុំខា ស់គ្មាបម់ ញសសដសវងរកកោកិយ
គ្បកយជ  ៍ ិង កោកញតារគ្បកយជ  ៍។ កនញងការដសវងរក កោកញតារគ្បកយជ  ៍
សូមបដីតធម១៌ គ្បការកនញងបណារ ធមទ៌ុំង ៤ គ្បការក េះ កអ៏ាចកធវើឲ្យអ្នក
បែិបតាិធមស៌ុំករចកោកញតារធមា៌ ដែរ ។ ឥទ្ធិាទ្ធម ៌រឺជារញណ្ធមដ៌ែលជា
ចុំដណ្ក ថ្ សលូវកៅកា ក់ារគ្តាស់ែឹង ។ កនញងការដសវងរកការគ្តាស់ែឹង 
ឥទ្ធិាទ្ធម ៌៤ ក េះ ជាកមាល ុំងន្តុំឲ្យសុំករចសលា  ។   
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ឥន្ទនទិយ ៥ 
 

 កយថា ឥស្ដ ទិយ ដគ្បថា ភាវៈ ឬ ធមមជាតិជាធុំ ។ ឥស្ដ ទិយធមក៌ េះមា  
៥ រឺ សទ្ធសិ្ដ ទិយ (សទធ ជាធុំ), វរីយិសិ្ដ ទិយ (វរីយិៈជាធុំ) , សតិស្ដ ទិយ (សតិជា
ធុំ), សមាធិស្ដ ទិយ (សមាធិជាធុំ)  ិង បញ្ា ិស្ដ ទយិ (បញ្ញា ជាធុំ) ។ 

ឥស្ដ ទិយមា  យ័លុំអិ្តថា រញណា ញភាព ឬ រញណ្សមបតារិបស់គ្ពេះ
ឥស្ដ ទ ឬ ដែលជាបទ់កទ់្ង ឹងគ្ពេះឥស្ដ ទ ឬ ជាទី្រកីោយរបស់គ្ពេះឥស្ដ ទ ។ កនញង
គ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ឥស្ដ ទិយ សុំកៅយកអ្វីដែលជាធុំកនញងការគ្របគ់្រង គ្តួតពិ ិតយ 
ែូចគ្ពេះឥស្ដ ទដែលមា អ្ុំណាចកលើពួកកទ្វតា ។ ករគ្បទ្េះក្ើញ ឥស្ដ ទិយ កៅ
កនញងធម ៌៣ គ្បការ រឺកនញងធម ៌ដែលជារបស់ចិតា (ឥស្ដ ទិយ ៥ ខាងកលើ), កនញងធម៌
ដែលជារបស់អាយត ៈ (ឥស្ដ ទិយ ៦ មា  ចកខញស្ដ ទិយ, កសាតិស្ដ ទិយ, 
ឃ្ល ិស្ដ ទិយ, ជីវ ្សិ្ដ ទិយ, កាយសិ្ដ ទិយ  ិង ម ិស្ដ ទិយ)  ិង កនញងធមដ៌ែលជារបស់
ាតញភូត ឬ ជាភូម ិជាអារមមណ៍្របស់វបិសសន្ត ( ឥស្ដ ទិយ ២២ មា  ឥតាសិ្ដ ទិយ, 
បញរសិិស្ដ ទិយ, ជីវតិិស្ដ ទិយ, សញខិស្ដ ទិយ ជាកែើម) ។ ប៉ាញដ ាកនញងទី្ក េះ  ិយយដតអ្ុំពី 
ឥស្ដ ទិយជារបស់ចិតា ដែលជាដសនកថ្ ក ធិបកខយិធម ៌៣៧ ។ 

១- សទ្ធសិ្ដ ទយិ រឺសទធ ជាធុំ ា ែល់ការកជឿចុំក េះការគ្តាស់ែឹង
របស់គ្ពេះពញទ្ធ ។ កនញងទី្ក េះ ឥស្ដ ទិយ មា  យ័ថា ជាធុំ កគ្ េះវាអាចគ្របសងាត់
អ្សសទ្ធិយៈ ក លរឺការម ិកជឿ ។ 
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២- វរីយិសិ្ដ ទយិ រឺវរីយិៈជាធុំ ា ែល់ការពាយម តស ូបុំកពញ
សមមបបធា  ៤ ។ កនញងទី្ក េះ ឥស្ដ ទិយ មា  យ័ថា ជាធុំ កគ្ េះអាចគ្របសងាត់
កកាសជាៈ ក លរឺភាពខាិលគ្ចអ្ូស ។ 

៣- សតិស្ដ ទយិ រឺសតិជាធុំ ា ែល់ការគ្បមូលអារមមណ៍្ កៅកលើ
សតិបដ្ឋឋ   ៤ ។ កនញងទី្ក េះ ឥស្ដ ទិយ មា  យ័ថា ជាធុំ កគ្ េះអាចគ្របសងាត់
បមាទ្ៈ ក លរឺការកធវសគ្បដ ស បដណ្រ តបកណារ យ ។ 

៤- សមាធិស្ដ ទយិ រឺសមាធិជាធុំ ា ែល់ការសុំករចចតញតាជា  
(្  ថាន កទី់្ ៤) ។ កនញងទី្ក េះ ឥស្ដ ទិយ មា  យ៍ថា ជាធុំ កគ្ េះអាចគ្រប
សងាតវ់កិកខបៈ (Disturbance) ក លរឺ ចិតាខវល់ ឬ ចិតាោយមាយ ។ 

៥- បញ្ា ិស្ដ ទិយ រឺបញ្ញា ជាធុំ ា ែល់បញ្ញា យល់ែឹងអ្ុំពីចតញោរយិសចច 
(អ្រយិសចច ៤) ។ កនញងទី្ក េះ ឥស្ដ ទិយ មា  យ័ថា ជាធុំ កគ្ េះអាចគ្របសងាត់
សកមាម  ៈ (Confusion, delusion) ក លរឺការវកងវងគ្ជុល ។ 

ឥស្ដ ទិយ ៥ មា គ្បកយជ ស៍ុំខា ណ់ាស់សគ្មាបអ់្នកបែិបតាិធម៌
កែើមបសីកគ្មចការគ្តាស់ែឹង ។ ឥស្ដ ទិយធមជ៌ាធមម៌ា អ្ុំណាចខាល ុំង អាចជួយ 
អ្នកបែិបតាិធមក៌មាច តក់ារម ិកជឿ, ភាពខាិលគ្ចអ្ូស, ការកធវសគ្បដ ស,  ចិតា
ោយមាយ  ិង ការវកងវងគ្ជុល ។ ឧបមាែូចជាបញរគលមាន កក់ជឿគ្ជុលកលើ
អ្រូបិយជុំក ឿ លញេះគ្តាដតោតម់ា បញ្ា ិស្ដ ទិយ (សញតមយបញ្ញា , ចិ ាមយបញ្ញា  
 ិង ភាវន្តមយបញ្ញា ) កទ្ើបោតអ់ាចកុំចាតក់ារកជឿគ្ជុលកន្តេះា  ។ ែូកចនេះ
ក ើយកទ្ើបគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បញ្ចូ លឥស្ដ ទិយ ៥ ក េះ កៅកនញងក ធិបកខិយធម ៌។  
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ពលៈ ៥ 
 

ពលៈ (power, strength) ដគ្បថាកមាល ុំង ឬ ភាពរងឹបញឹង ម ិញាបញ័់រ
ចុំក េះធមជ៌ាសគ្តូវ ក លរឺ ីវរណ្ធម ៌៥ ។ ពលៈ មា  ៥ រឺ សទធ ពលៈ, 
វរីយិពលៈ, សតិពលៈ, សមាធិពលៈ  ិង បញ្ញា ពលៈ ។  

១- សទ្ធធ ពលៈ 
សទធ ពលៈ (conviction) មា  យ័ថា  សទធ ជាកមាល ុំង។ សទធ  រឺ

កសចករគី្ជេះថាល  ឬ ជុំក ឿ ។ កដ្ឋយសារដតកមាល ុំងសទធ ក េះក ើយ កទ្ើបអ្នក
បែិបតាិធម ៌អាចយកឈនេះអ្សសទ្ធិយៈ (ការម ិកជឿ) ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់កនញង
ពលសូគ្តថ្ រមពរីអ្ងគញតារ ិកាយថា ៖ “មាន លភកិខញទុំងឡាយ កមាល ុំងរឺសទធ កតើ
ែូចកមរច ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ គ្ពេះអ្រយិសាវកកនញងសាសន្តក េះ ជាអ្នក
មា សទធ កជឿ ូវការគ្តាស់ែឹងរបស់តថារត មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះកៅថា
កមាល ុំងរឺសទធ ” ។ 

២- វីរយិពលៈ 
វរីយិពលៈ (persistance) មា  យ័ថាវរីយិៈជាកមាល ុំង ។ វរីយិៈ រឺ

កសចករពីាយម ឬ កសចករសីងាវ ត ។ កដ្ឋយសារដតកមាល ុំងវរីយិៈក េះក ើយ 
កទ្ើបអ្នកបែិបតាិធម ៌ អាចយកឈនេះកលើកកាសជាៈ (ភាពខាិលគ្ចអ្ូស) ។ គ្ពេះ
ពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់កនញងពលសូគ្តថ្ រមពរីអ្ងគញតារ ិកាយថា  “មាន លភកិខញទុំងឡាយ 
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កមាល ុំងរឺវរីយិៈកតើែូចកមរច ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ គ្ពេះអ្រយិសាវកកនញង
សាសន្តក េះ មា ការពាយម លេះបងអ់្កញសលធមទ៌ុំងឡាយ, ពាយម
ចកគ្មើ កញសលធមទ៌ុំងឡាយ, ជាអ្នកមា កមាល ុំង មា កសចករសីងាវ តមាុំម ួ 
ម ិកាេះបងក់ចាលកញសលធមទ៌ុំងឡាយ ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះកៅថា 
កមាល ុំងរឺវរីយិៈ” ។  

៣- សតិពលៈ 
សតិពលៈ (mindfullness) មា  យ័ថាសតិជាកមាល ុំង ។ សតិ រឺការ

រលឹក ឹកក្ើញជា ិចច ។ កដ្ឋយសារដតកមាល ុំងវរីយិៈក េះក ើយ កទ្ើបអ្នក
បែិបតាិធមអ៌ាចយកឈនេះកលើបមាទ្ៈ (ការកធវសគ្បដ ស) ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
គ្តាស់កនញងពលសូគ្ត ថ្ រមពរីអ្ងគញតារ ិកាយថា “មាន លភកិខញទុំងឡាយ កមាល ុំងរឺ
សតិកតើែូចកមរច ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ គ្ពេះអ្រយិសាវកកនញងសាសន្តក េះ 
មា សាម រតី  ិង បញ្ញា ែឧ៏តាម អាច ឹករលឹកអ្ុំកពើដែលករកធវើកនញងអ្តីតកាល ឬ 
 កយសុំែីដែលករ ិយយក ើយ  កនញងអ្តីតកាលា  ។ មាន លភកិខញទុំង
ឡាយ ក េះកៅថា កមាល ុំងរឺសតិ” ។  

៤- សមាធិពលៈ 
សមាធិពលៈ (concentration) មា  យ័ថា សមាធិជាកមាល ុំង ។ 

សមាធិ រឺការតមាល់ចិតា ឹងមូលមយួកដ លង ។ កដ្ឋយសារដតកមាល ុំងសមាធិ
ក េះក ើយ កទ្ើបអ្នកបែិបតាិធមអ៌ាចយកឈនេះកលើវកិកខបៈ  (ចិតាោយមាយ)  ។ 
គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រូ គ្ទ្ងគ់្តាស់កនញងពលសូគ្តថ្ រមពរីអ្ងគញតារ ិកាយថា ៖ “កមាល ុំងរឺ
សមាធិកតើែូចកមរច ។ គ្ពេះអ្រយិសាវកកនញងសាសន្តក េះ សាៃ តច់ាកកាម សាៃ ត់
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ចាកអ្កញសលធមទ៌ុំងឡាយ រឺ  ីវរណ្ធម ៌ ក ើយា សកគ្មចបឋមជា , 
ទ្ញតិយជា , តតិយជា   ិង ចតញតាជា  ។ ក េះកៅថា កមាល ុំងរឺសមាធិ” ។  

៥- បញ្ញញ ពលៈ 
បញ្ញា ពលៈ (discernment) មា  យ័ថា បញ្ញា ជាកមាល ុំង ។ បញ្ញា  រឺ

ការែឹងចាស់ ូវកសចករពិីត ។ កដ្ឋយសារដតកមាល ុំងបញ្ញា ក េះក ើយ កទ្ើបអ្នក
បែិបតាិធមអ៌ាចយកឈនេះកលើ សកមាម  ៈ (ការវកងវងគ្ជុល)  ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
គ្តាស់កនញងពលសូគ្តថ្ រមពរីអ្ងគញតារ ិកាយថា “មាន លភកិខញទុំងឡាយ កមាល ុំងរឺ
សមាធិ កតើែូចកមរច ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ គ្ពេះអ្រយិសាវកកនញងសាសន្តក េះ 
ជាអ្នកមា បញ្ញា  អាចកុំណ្តែឹ់ងការពិតថ្ ការកកើត  ិង ការរលត,់ ជាបញ្ញា ែ៏
គ្បកសើរអាចរ ុំោយរុំ រថ្ កោភៈ កទសៈ កមា ៈ, ជាបញ្ញា អាចផ្រ ចក់ងទ្ញកខ 
កដ្ឋយគ្បថ្ព ។ មាន លភកិខញទុំងឡាយ ក េះកៅថា កមាល ុំងរឺបញ្ញា ” ។  

កនញងរមពរី សញតា ាបិែក សុំយញតា ិកាយ ជោវរគ សាកកតសូគ្ត (រមពរីភារ 
៣៨ ទ្ុំពរ័ ១៩៣) គ្ពេះពញទ្ធមា គ្ពេះប ទូលថា ពលៈ ៥ រឺជាឥស្ដ ទិយ ៥ ដែរ រឯី
ឥស្ដ ទិយ ៥ កជ៏ាពលៈ ៥ ដែរ ។ គ្ពេះអ្ងគកគ្បៀបគ្បែូចឥស្ដ ទិយ  ិង ពលៈ កៅ
 ឹងដខសទឹ្ក ូរកនញងសទឹង ដែលមា កកាេះកៅកណារ ល ។ កកាេះកន្តេះដញកដខស
ទឹ្កជាពីរ ប៉ាញដ ាករក្ើញដខសទឹ្កមា ដតមយួែដែល ។ អ្ែឋកថាាលីមយួ
ចុំ ួ កតស់ុំោល់ថា ធមទ៌ុំង ៥ ក េះ ជាពលៈ កាលណាវារងឹមាុំកនញងការទ្ប់
ទ្ល់ ឹងសគ្តវូរបស់វា ក ើយ ធមទ៌ុំង ៥ ក េះជាឥស្ដ ទិយ កាលណាវាគ្រប់
គ្រងអាណាចគ្ករបស់វា ។ 
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អោជឈងគ ៧ 
 

ក ជឈងគ ដគ្បថា អ្ងគថ្ ធមជ៌ាកគ្រឿងគ្តាស់ែឹង ឬ ធមជ៌ាអ្ងគថ្ ការ
គ្តាស់ែឹង ដែលអាចកៅថា សតាក ជឈងគ កា៏ កដ្ឋយសារមា អ្ងគ ៧ ។ 
 កយ ក ជឈងគ (factors of enlightenment) សសុំក ើងកដ្ឋយ កយ ក ធិ (ការ
គ្តាស់ែឹង)  ិង អ្ងគ ។ អ្ងគទុំង ៧ ថ្  ក ជឈងគ រឺ សតិសកមាព ជឈងគ, 
ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ, វរីយិសកមាព ជឈងគ, បីតិសកមាព ជឈងគ, បសសទ្ធិសកមាព ជឈងគ, 
សមាធិសកមាព ជឈងគ  ិង ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ ។ 

១- សតិសអមាោ ជឈងគ 
សតិសកមាព ជឈងគ (mindfulness) មា  យ័ថា សតិជាអ្ងគថ្ ធមន៌្តុំកៅ

រកការគ្តាស់ែឹង ។ សតិ រឺការរឭក ឹកក្ើញ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ដមរងថា ៖ 
“ភិកខញ កនញ ងសាសន្តក េះ ជាអ្នកមា សាម រតី គ្បកបកដ្ឋយសាម រតី ិងបញ្ញា ខាា បខ់ាួ  
ែគ៏្បកសើរ ជាអ្នករលឹក  ឹកក ើ្ញ  ូវអ្ុំកពើដែលខលួ  ឬអ្នកែថ្ទ្កធវើក ើយ អ្ស់
កាលយូរករី  ូវ កយដែលខលួ   ឬ អ្នកែថ្ទ្ ិយយក ើយ អ្ស់កាលយូរករី  
ក េះកៅថា សតិសកមាព ជឈងគ” ។(33)  

                                                         
33

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៨១ ទ្ំព័រទ្ី ២០៩ (គម្ោីរអភិធម្ាបិៃក សោជឈងគវភិងគសូរត) 
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២- ធមាវចិយសអមាោ ជឈងគ 
ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ (investigation) មា  យ័ថាធមមវចិយៈជាអ្ងគថ្ 

ធមន៌្តុំកៅរកការគ្តាស់ែឹង ។ ធមមវចិយៈ រឺការពិចារណាធម ៌។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
សដមរងថា ៖ “ភិកខញ កន្តេះ ជាអ្នកមា សាម រតី មា សភាពែូកចាន េះ រដមងពិ ិតយ
សកងាត ូវធមក៌ន្តេះ កដ្ឋយបញ្ញា  រដមងែល់ ូវការពិចារណាជញុំវញិ ក េះកៅថា 
ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ” ។(34)  

៣- វរីយិសអមាោ ជឈងគ 
វរីយិសកមាព ជឈងគ (energy, persistance) មា  យ័ថាវរីយិៈជាអ្ងគថ្ 

ធមន៌្តុំកៅរកការគ្តាស់ែឹង ។ វរីយិៈ រឺការពាយម ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ដមរង 
ថា ៖“កាលភិកខញ កន្តេះ ពិ ិតយសកងាត ូវធមក៌ន្តេះ កដ្ឋយបញ្ញា  ែល់ ូវការ
ពិចារណាជញុំវញិ វរីយិៈជារញណ្ដែលខលួ  គ្ារពធក ើយ មិ រញួោ កម៏ា  ក េះ
កៅថា វរីយិសកមាព ជឈងគ” ។(35)  

៤- បតីសិអមាោ ជឈងគ 
បីតិសកមាព ជឈងគ (joy) មា  យ័ថាបីតិជាអ្ងគថ្ ធមន៌្តុំកៅរកការគ្តាស់

ែឹង ។ បីតិ រឺកសចករកីគ្តកអ្រគ្ពឺគ្ពួច សសពវសាយ អ្ដណ្រ តអ្ណ្រូ ង ឬ កសចកាី
ដឆអតចិតរ កដ្ឋយអ្ុំណ្រែវ៏កិសស ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ដមរងថា ៖“កាលភិកខញ  មា 
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ពាយមគ្ារពធក ើយ បីតិគ្ាសចាកអាមិសៈ កក៏កើតក ើង ក េះកៅថា 
បីតិសកមាព ជឈងគ” ។(36) 

៥- បសសទ្ធិសអមាោ ជឈងគ 
បសសទ្ធិសកមាព ជឈងគ (tranquility) មា  យ័ថាបសសទ្ធជិាអ្ងគថ្ ធមន៌្តុំ

កៅរកការគ្តាស់ែឹង ។  បសសទ្ធិ រឺ កសចករសីៃបក់ាយ វាចា  ិង ចិតាកដ្ឋយការ
កពញចិតា ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ដមរងថា ៖ “កាលភិកខញមា ចិតាគ្បកបកដ្ឋយបីតិ 
កាយកស៏ៃបរ់មាៃ ប ់ចិតាកស៏ៃបរ់មាៃ ប ់ក េះកៅថា បសសទ្ធិសកមាព ជឈងគ” ។(37) 
 

៦- សមាធិសអមាោ ជឈងគ 
សមាធិសកមាព ជឈងគ (concentration) មា  យ័ថា សមាធិជាអ្ងគថ្ ធម៌

ន្តុំកៅរកការគ្តាស់ែឹង ។ សមាធិរឺែុំកណ្ើ រតាុំងស បម់ាុំថ្ ចិតា, ការចញេះចិតា
ស ប ់ ឬ សលញងចិតាកនញងរ លងអារមមណ៍្ដែលរ ុំពឹង ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ដមរងថា ៖ 
“កាលភិកខញមា កាយសៃបរ់មាៃ ប ់មា កសចករីសញខ ចិតាកត៏មាល់កៅមាុំ ក េះកៅ
ថា សមាធិសកមាព ជឈងគ” ។(38) 

៧- ឧអបកាខ សអមាោ ជឈងគ 
ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ (equanimity) មា  យ័ថា ឧកបកាខ ជាអ្ងគថ្ ធម៌

ន្តុំកៅរកការគ្តាស់ែឹង ។ ឧកបកាខ រឺការតាុំងចិតាជាកណារ ល, កសចករគី្ពកងើយ
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កក រើយ, ែុំកណ្ើ រម ិលកមអៀងកៅខាងណា ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ដមរងថា ៖ “ភិកខញ
កន្តេះ ជាអ្នកពិចារណាក ើ្ញកដ្ឋយគ្បថ្ព  ូវចិតាដែលតមាល់ទ្ញកលអ មា 
សភាពែូកចាន េះ ក េះកៅថា ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ” ។(39) 

កនញងរមពរី សញតា ាបិែក សុំយញតា ិកាយ ក ជឈងគ ៧ ា ែល់អ្ងគថ្ 
កញសលធម ៌ ដែលន្តុំឲ្យកៅែល់ការគ្តាស់ែឹង ជាកោកិយៈ ។ កនញង
អ្ភធិមមបិែក  ិង អ្ែឋកថាាលីវញិ ក ជឈងគហាកែូ់ចជាធមគ៌្សបោន កៅ ឹង
ការគ្តាស់ែឹង ជាកោកញតារៈ ។ កនញងធមមកទ្សន្តមយួ កនញងរមពរីសញតា ាបិែក  
ភកិខញមយួអ្ងគទូ្លសួរគ្ពេះពញទ្ធថា ៖ “បពិគ្តគ្ពេះអ្ងគែច៏ុំករ ើ   កយករដតង
 ិយយថា ក ជឈងគ ក ជឈងគ ែូកចនេះ បពិគ្តគ្ពេះអ្ងគែច៏ុំករ ើ  ករដតង ិយយថា 
ក ជឈងគែូកចនេះ កតើកដ្ឋយក តញប៉ាញន្តម   ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់តបថា ៖“មាន លភិកខញ  
ពួកធមណ៌ាគ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបីឲ្យគ្តាស់ែឹង ក តញកន្តេះា ជាកៅថា ក ជឈងគ 
ែូកចនេះ” ។(40) 

កៅកពលចុំករ ើ សមាធិ បញរគលមាន កអ់ាចពិចារណាក ជឈងគ គ្ពមទុំង
ធមដ៌ែលជាសគ្តូវ រឺ ីវរណ្ធម ៌៥ ។ សុំយញតា ិកាយសូគ្តមយួ បញ្ញា កដ់ងម
កទ្ៀតថា អ្ងគថ្ ក ជឈងគ ីមយួៗអាចយកមកចុំករ ើ ជាមយួ ឹងគ្ព មវហិារ ៤ 
(កមតាា  ករញណា មញទិ្តា ឧកបកាខ ) ។ គ្ពេះពញទ្ធមា គ្ពេះប ទូលកទ្ៀតថា សតិមា 
រញណ្គ្បកយជ ក៍គ្ចើ ជា ិចច ។ កាលបញរគលណាមយួ មា ចិតាយតឺយ៉ា វ 
បញរគលកន្តេះគ្តូវចុំករ ើ ធមមវចិយៈ វរីយិៈ  ិង បីតិ ក ើយកាលណាចិតារបស់
បញរគលកន្តេះគ្ចាសគ្ចាល បញរគលកន្តេះគ្តូវចុំករ ើ បសសទ្ធិ សមាធិ  ិង ឧកបកាខ  ។ 
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កនញងការកធវើសមាធិ ករកគ្ចើ ពិកសាធក្ើញធម ៌២ កនញង ីវរណ្ធម ៌៥ រឺ
ងី មទិ្ធៈ (កសចករគី្ចអ្ូសកាយគ្ចអ្ូសចិតា)  ិង ឧទ្ធចចកញកាញចចៈ (កសចកររី ុំខា 
គ្ក ល់គ្កហាយចិតា) ដែលជាក តញម ិឲ្យចិតាសៃបា់  ។ តាមរមពរី
សុំយញតា ិកាយ មា ការរ ុំឭកថា បីតិ ធមមវចិយៈ  ិង វរីយិៈ គ្តូវយកមកចុំករ ើ  
កាលណាករពិកសាធក្ើញ ងី មទិ្ធ ។ បសសទ្ធិ សមាធិ  ិង ឧកបកាខ  គ្តូវយក
មកចុំករ ើ  កាលណាករពិកសាធក្ើញឧទ្ធចចកញកាញចចៈ ។ 

 
 

រញ្ញា យក្ីតយ ងីយដ្ឋយការយធវីសម្មធិ ។ យរីោម នសម្មធិយទ្ រញ្ញា នឹងរលាយ
សូនយ ។ យពល្រុគគល្សាគ ល្់ចាសស់លូវតែល្យធវីឲ្យរញ្ញា វនិាស និង សលូវតែល្យធវីឲ្យរញ្ញា
ចយប្ម្ីនយ ងី រុគគល្យនាះគួរតតប្រកាន់យក្សលូវតែល្យធវីឲ្យរញ្ញា ចយប្ម្ីនយ ងី ។(41) 

“Wisdom springs from meditation; without meditation wisdom wanes. 

Having known these two paths of progress and decline, let a man so conduct 

himself that his wisdom may increase.”  
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 រយិ ៃាងគិកមគគ ៨ 
 

 កយថា អ្រយិអ្ែឋងគិកមរគ ដគ្បថាសលូវែគ៏្បកសើរ គ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨ ។ 
អ្រយិមរគ រឺជាសលូវែគ៏្បកសើរ, សលួវគ្តឹមគ្តូវ, សលូវករៀបរយលអ, សលូវមា ដបបបទ្លអ ។ 
កនញងបរបិទ្ក េះ មរគ រឺការគ្បតិបតាសីិល សមាធិ  ិង បញ្ញា  កែើមបសីកគ្មចគ្ពេះ
 ិ វ   ។ មរគទុំង ៨ គ្បការក េះ រឺ ៖ សមាម ទិ្ែឋិ (ការយល់ក្ើញគ្តូវ), 
សមាម សងាកបា (ការគ្តិេះរេិះគ្តូវ), សមាម វាចា (វាចាគ្តូវ), សមាម កមម ា (ការងារ
គ្តូវ), សមាម អាជីវៈ (ការចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តូវ), សមាម វាយមៈ (ការពាយមគ្តូវ), 
សមាម សតិ (ការរឭកគ្តូវ)  ិង សមាម សមាធិ (ការតមាល់ចិតាគ្តូវ) ។ រួរសកងាត
ថា អ្ងគ ីមយួៗ ចាបក់សរើមកដ្ឋយ កយ សមាម  ដែលមា  យ័ថា សញគ្កិត, 
គ្បកសើរ, ឧតាម, កុំរតិកុំពូល ។ រឯី ិមតិារូបថ្ គ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត រឺកងចគ្កមា 
កាុំ ៨ ដែលជាតុំណាងមរគ ៨ ។  

១- សមាា ទិ្ៃាិ 
សមាម ទិ្ែឋ ិ (right understanding) មា  យ័ថា បញ្ញា យល់ក្ើញគ្តូវ

កនញងរបស់ពិត ៤ យ៉ា ង (អ្រយិសចច ៤) រឺ ៖  
១- យល់ក្ើញចាស់ កនញងកងទ្ញកខទុំង ១២ កង (ទ្ញកខអ្រយិសចច) 

មា  ជាតិទ្ញកខ, ជោទ្ញកខ, ពាធិទ្ញកខ  ិង មរណ្ទ្ញកខ ជាកែើម ។  
២-យល់ក្ើញចាស់កនញងកងតណ្ាទុំងបីគ្បការ (ទ្ញកខសមញទ្យសចច) 

មា  កាមតណ្ា, ភវតណ្ា  ិង វភិវតណ្ា ថាជាក តញថ្ ទ្ញកខ ។  
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៣- យល់ក្ើញចាស់កនញងគ្ពេះ ិ វ  ទុំង ២ (ទ្ញកខ ិកោធសចច) មា  
ឧាទិ្កសស ិ វ    ិង អ្ ញាទិ្កសស ិ វ   ។  

៤- យល់ក្ើញចាស់កនញងការគ្បតិបតាិតាមអ្រយិមរគទុំង ៨ គ្បការ 
(ទ្ញកខ ិកោធោម ីីបែិបទសចច) ថាជាសលូវកៅកា ក់ាររ ុំលតទ់្ញកខ ក ើយ ិងឲ្យ
ា សុំករចការគ្តាស់ែឹង ។ 
 

២- សមាា សងកបបៈ 
សមាម សងាបបៈ (right intention) មា  យ័ថា ការគ្តិេះរេិះគ្តូវ ៣ យ៉ា ង

រឺ ៖ គ្តិេះរេិះរកឧាយកែើមបកីចញចាកកាម, គ្តិេះរេិះរកឧាយកែើមបមី ិពាាទ្ 
 ិង គ្តិេះរេិះរកឧាយកែើមបមី ិកបៀតកបៀ សតវែថ្ទ្ ។ ការគ្តិេះរេិះទុំង ៣ 
យ៉ា ងក េះ កៅថា សមាម សងាបបៈ ។  

៣- សមាា វាចា 
សមាម វាចា (right speech) មា  យ័ថា ការ ិយយគ្តឹមគ្តូវ ា 

ែល់សុំែីកវៀរចាកវចីទ្ញចចរតិ ៤ យ៉ា ងរឺ ៖  កយម ិពិត កញ ក កាកគ្ាស់, 
 កយស កកសៀត ញញ េះញង ់បុំដបកបុំាក,់  កយកជរគ្បកទ្ច គ្ទ្កោេះកាេះកាក 
តិេះកែៀលកែៀមដ្ឋម  ិង  កយក េះកឡាេះ កសរសផ្រ ស កោយោយ ឥត
គ្បកយជ  ៍។ សុំែីកវៀរចាកវចីទ្ញចចរតិ ៤ យ៉ា ងក េះ កៅថា សមាម វាចា ។  

៤- សមាា កមានត 
សមាម កមម ា (right action) មា  យ័ថា ការងារគ្តឹមគ្តូវា ែល់ការ

គ្បគ្ពឹតាគិ្តឹមគ្តូវ កវៀរចាកកាយទ្ញចចរតិ ៣ យ៉ា ង រឺ៖ ការសមាល បស់តវមា ជីវតិ, 
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ការលួចគ្ទ្ពយអ្នកែថ្ទ្  ិង ការគ្បគ្ពឹតាខិញសកនញងកាម មា ការសិតកបត ់ ការ
លួចគ្បព ធ លួចកូ អ្នកែថ្ទ្ ជាកែើម ។ ការកវៀរចាកកាយទ្ញចចរតិ ៣ យ៉ា ង
ក េះ កៅថា សមាម កមម ា ។  

៥- សមាា អាជីវៈ 
សមាម អាជីវៈ (right livelihood) មា  យ័ថា ការចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តឹមគ្តូវ 

ា ែល់ការចិញ្ច ឹមជីវតិតាមរ លងធម ៌  ិង តាមចាបរ់ែឋ កវៀរចាកការកកង
គ្បវញ័្ច  ការលួចបល  ់ ការលកក់គ្រឿងកញៀ  ការជួញែូរស្ដសរីកភទ្ ការជួញែូរ
អាវញធ ការសមាល បជី់វតិម ញសស កែើមបគី្ាកជ់ាកែើម ដែលកៅថា មចិាឆ ជីវៈ ។ 

៦- សមាា វាយាម 
សមាម វាយម (right effort) មា  យ័ថា ការពាយមគ្បឹងដគ្បងគ្តូវ 

ា ែល់ការពាយម ដែលគ្បគ្ពឹតាកៅ កនញងចុំដណ្កថ្ កញសលធមទ៌ុំងពួង ។ 
គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រូ គ្ទ្ងស់ុំកៅយកកសចករពីាយមលអគ្បថ្ព ៤ យ៉ា ង ែូចមា 
គ្ពេះពញទ្ធែីកាកនញង រមពរីទី្្ ិកាយ មហាវរគ  ិង រមពរីមជឈមិ ិកាយ 
មូលបណាណ សកៈ ថា “មាន លភកិខញទុំងឡាយ ែូចកមរចកៅថាកសចករពីាយម
កដ្ឋយគ្បថ្ព? 

១- មាន លភកិខញទុំងឡាយ ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ញាញ ុំងឆ ទៈឲ្យកកើតក ើង 
គ្បឹងដគ្បងគ្ារពធពាយម សគងចិតាទ្ញក តាុំងពាយមមាុំ កែើមបញីាញ ុំងធមទ៌ុំង
ឡាយ ជាអ្កញសលែោ៏មក ដែលម ិទ ក់កើត កញុំឲ្យកកើតក ើងា  ។ 
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២-មាន លភកិខញទុំងឡាយ ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ញាញ ុំងឆ ទៈឲ្យកកើតក ើង 
គ្បឹងដគ្បងគ្ារពធពាយម សគងចិតាទ្ញក តាុំងពាយមមាុំ កែើមបលីេះបង ូ់វធម៌
ទុំងឡាយ ជាអ្កញសលែោ៏មក ដែលកកើតក ើងក ើយ ។ 

៣-មាន លភកិខញទុំងឡាយ ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ញាញ ុំងឆ ទៈឲ្យកកើតក ើង 
គ្បឹងដគ្បងគ្ារពធពាយម សគងចិតាទ្ញក តាុំងពាយមមាុំ កែើមបញីាញ ុំងធមទ៌ុំង
ឡាយ ជាកញសល ដែលម ិទ ក់កើត ឲ្យកកើតក ើង ។ 

៤- មាន លភកិខញទុំងឡាយ ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ញាញ ុំងឆ ទៈឲ្យកកើតក ើង 
គ្បឹងដគ្បងគ្ារពធពាយម សគងចិតាទ្ញក តាុំងពាយមមាុំ កែើមបញីាញ ុំងធមទ៌ុំង
ឡាយ ជាកញសល ដែលកកើតក ើងក ើយ ឲ្យា សាិតកសារ កញុំឲ្យកភលចភាល ុំងកៅ
វញិ ឲ្យា ចុំករ ើ ធុំទូ្ោយ កពញបរបូិណ៌្ ថ្គ្កដលងក ើង ។ ក េះតថារតឲ្យ
ក ម្ េះថា សមាម វាយមៈ” ។ 

កុំណ្តស់ាំគា ់ ៖ កសចករពីាយមទុំង ៤ ែូចា ករៀបោបម់កក េះ 
កៅថា សមមបបធា  ៤ ជាធមថ៌ាន កទី់្ ២ កនញងពួកក ធិបកខិយធម ៌ ដែលា 
ពណ៌្ន្តខាងកែើមរចួមកក ើយ ។ សមមបបធា  ៤ ជាកវវច ៈ ឹង សមាម វាយម 
ា កសចករថីា សមាម វាយម  ិង សមមបបធា  ៤ មា  យ័ែូចោន  ។ 

៧- សមាា សតិ 
សមាម សតិ (right mindfulness) មា  យ័ថា សតិគ្តឹមគ្តូវ ា ែល់

ការគ្បុងគ្បយត័ន  ិង ការរឭក ឹកក្ើញែឹងខលួ ជា ិចច ។ កសចកររីឭកគ្តូវមា  
៤ យ៉ា ងរឺ រឭកកនញងកាយ, កវទ្ន្ត, ចិតា  ិង ធមាម រមមណ៍្ ថាគ្ោ ដ់តជាកាយ, 
ជាកវទ្ន្ត, ជាចិតា, ជាធមាម រមមណ៍្ប៉ាញកណាណ េះ ។ 
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សមាម សតិក េះ គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រគូ្ទ្ងា់ សដមរងកនញង រមពរីទី្្ ិកាយ 
មហាវរគ  ិង រមពរីមជឈមិ ិកាយ មូលបណាណ សកៈ “ែូចកមរចកៅថា 
សមាម សតិ?” 

១- ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ពិចារណាក្ើញករឿយៗ  ូវកាយកនញងកាយ 
មា កសចករពីាយមជាកគ្រឿងែញតកុំកៅកិកលស គ្បកបកដ្ឋយគ្ាជ្ាែឹងសពវ 
មា សាម រតីជាកគ្រឿងកុំណ្ត ់ បកណ្រ ញបង ូ់វអ្ភជិា  ិង កទម សសកនញង
កោក ។ 

២- ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ពិចារណាក្ើញករឿយៗ  ូវកវទ្ន្ត កនញង
កវទ្ន្តទុំងឡាយ មា កសចករពីាយម ជាកគ្រឿងែញតកុំកៅកិកលស គ្បកប
កដ្ឋយគ្ាជ្ាែឹងសពវ មា សាម រតីជាកគ្រឿងកុំណ្ត ់ បកណ្រ ញបង ូ់វអ្ភជិា 
 ិង កទម សសកនញងកោក ។ 

៣- ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ពិចារណាក្ើញ ករឿយៗ  ូវចិតាកនញងចិតា 
មា កសចករពីាយម ជាកគ្រឿងែញតកុំកៅកិកលស គ្បកបកដ្ឋយគ្ាជ្ាែឹងសពវ 
មា សាម រតីជាកគ្រឿងកុំណ្ត ់ បកណ្រ ញបង ូ់វអ្ភជិា  ិង កទម សសកនញង
កោក ។ 

៤- ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ពិចារណាក្ើញករឿយៗ  ូវធមក៌នញងធមទ៌ុំង
ឡាយ មា កសចករពីាយម ជាកគ្រឿងែញតកុំកៅកិកលស គ្បកបកដ្ឋយគ្ាជ្ា
ែឹងសពវ មា សាម រតីជាកគ្រឿងកុំណ្ត ់បកណ្រ ញបង ូ់វអ្ភជិា  ិង កទម សស
កនញងកោក ។ ក េះតថារតឲ្យក ម្ េះថា សមាម សតិ” ។ 

កនញងថ្សទពញទ្ធភាសិតក េះ គ្ពេះបរមគ្រូគ្ទ្ងស់ុំកៅយក សតិបដ្ឋឋ   ៤ ជា
ធមថ៌ាន កទី់្ ១ កនញងក ធិបកខិយធម ៌ដែលា អ្ធិបាយខាងកែើមរចួក ើយ។ 
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៨- សមាា សមាធិ 
 សមាម សមាធិ (right concentration) មា  យ័ថា សមាធិគ្តឹមគ្តូវ រឺ

ការតាុំងចិតាស បជ់ា ិចចកនញងអារមមណ៍្ដតមយួ ា ែល់ការតមាល់ចិតា ឬ តាុំង
ចិតាគ្តូវ ៤ យ៉ា ង រឺ ៖ តមាល់ចិតាកនញងបឋមជា , ទ្ញតិយជា , តតិយជា  
 ិង ចតញតាជា  ។ 

 យ័ក េះ គ្ពេះសមាម សមពញទ្ធគ្ទ្ងា់ សុំដែង កនញងរមពរីទី្្ ិកាយ 
មហាវរគ  ិង រមពរីមជឈមិ ិកាយ មូលបណាណ សកៈ ថា “មាន លភកិខញទុំងឡាយ 
ែូចកមរចកៅថា សមាម សមាធិ? 

- ភកិខញកនញងសាសន្តក េះ ា រចួចាកកាមទុំងឡាយក ើយ ា រចួចាក
អ្កញសលធមទ៌ុំងឡាយក ើយ រចួចូលកៅកា ប់ឋមជា  ដែលគ្បកបកដ្ឋយ
វតិកា  ិង វចិារៈ មា បីតិ  ិង សញខៈ ដែលកកើតមកពីវកិវកចិតា ក ើយកត៏ាុំង
កៅកនញងបឋមជា ក េះ ។ 

- លញេះវតិកា  ិង វចិារៈ ា រមាៃ បក់ ើយ ភកិខញកចូ៏លកៅកា ទ់្ញតិយជា  
ដែលមា កសចករសីៃបក់ៅខាងកនញង  ិង សភាពជាចិតាខពស់ឯក ោម  វតិកា ោម  
វចិារៈ មា ដតបីតិ  ិង កសចករសីញខ ដែលកកើតមកពីសមាធិចិតា ក ើយកត៏ាុំង
កៅកនញងទ្ញតិយជា ក េះ ។ 

- លញេះបីតិចិតាា រមាៃ បក់ ើយ ភកិខញតាុំងកៅកនញងភាពឧកបកាខ  កដ្ឋយមា 
សតិែឹង កពញបរបូិណ៌្ចុំក េះកវទ្ន្ត  ិង ការយល់ចាស់ជាបជ់ា ិចចអ្ុំពី
កសចករមី ិកទ្ៀង ក ើយពិកសាធក្ើញកសចករីសញខដតមា៉ាងកៅកនញងខលួ  ដែល
គ្ពេះអ្រយិបញរគលសុំដែងថា “មា ដតបញរគលដែលគ្បកបកដ្ឋយភាពឧកបកាខ   ិង 
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សតិ កទ្ ដែលអាចពិកសាធក្ើញ ូវកសចករសីញខក េះ” ។ ភកិខញចូលកៅកា ់
តតិយជា  ក ើយតាុំងកៅកនញងតតិយជា ក េះ ។ 

- លញេះា រមាៃ បក់សចករសីញខ  ិង ទ្ញកខ កដ្ឋយកសចករីកសាម សស  ិង 
កទម សសា រោយាតអ់្ស់ពីមញ មកដែរ ភកិខញចូលកៅកា ស់ភាពមយួ
ដែលកៅសញតពីកសចករសីញខ  ិង កសចករទី្ញកខ រឺចតញតាជា  ដែលមា ភាព
បរសិញទ្ធទិុំងគ្សុង កដ្ឋយមា ភាពឧកបកាខ   ិង សតិែឹង ក ើយកត៏ាុំងកៅកនញង
ចតញតាជា ក េះ ។ ក េះក ើយតថារតកៅថា សមាម សមាធិ” ។ 

កុំណ្តស់ាំគា ់ ៖ ការបែិបតាិសតិបដ្ឋឋ  ៤  ិង ការបែិបតាិ
អ្ែឋងគិកមរគ (សីល សមាធិ បញ្ញា ) រឺជាក តញឲ្យា សកគ្មចកោលកៅខពស់
បុំសញតដតមយួែូចោន រឺគ្ពេះ ិ វ   ។  

កៅកនញងរមពរីសុំយញតា ិកាយ(42) ព្រះរុទ្ធព្ទ្ងា់នបនទូ បញ្ជា កថ់ា ៖ 
“សតិបដ្ឋឋ   ៤ ដែលបញរគលឯណា ីមយួខវល់ខាវ យក ើយ មរគែគ៏្បកសើរគ្បកប
កដ្ឋយអ្ងគ ៨ ជាទី្កៅកា គ់្ពេះ ិ វ   ជាកគ្រឿងអ្ស់កៅថ្ ទ្ញកខកដ្ឋយគ្បថ្ព ក៏
ក ម្ េះថាបញរគលទុំងកន្តេះ ា ខវល់ខាវ យក ើយដែរ” ។ “សតិបដ្ឋឋ   ៤ ដែល
បញរគលឯណា ីមយួគ្ារពធក ើយ មរគែគ៏្បកសើរគ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨ ជាទី្កៅ
កា គ់្ពេះ ិ វ   ជាកគ្រឿងអ្ស់កៅថ្ ទ្ញកខកដ្ឋយគ្បថ្ព កក៏ ម្ េះថាបញរគលកន្តេះ 
ា គ្ារពធក ើយដែរ” ។ 

  

                                                         
42

 គ្ពេះថ្គ្តបិែក កសៀវកៅកលខ ៣៨ ទ្ុំព័រទ្ី ១០១ 
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អោធិបកខិយធម៌ ៤៣ 
 

កនញងរមពរីក តាិសូគ្ត(43)គ្តងវ់រគ ១១២  ិង ២៣៧ មា ដចងថា 
ក ធិបកខិយធមម៌ា  ៤៣ គ្បការ (43 ideas partaking of Enlightenment) 
កដ្ឋយោបក់ ធិបកខិយធម ៌៣៧ គ្បការ រមួបញ្ចូ ល ឹងអ្ ញបសសន្ត (ការពិ ិតយ 
គ្តិេះរេិះ ពិចារណា) ៦ ។ អ្ ញបសសន្ត (Contemplations) ៦ កន្តេះ រឺ ៖ 

១- ថ្គ្តលកខណ៍្ 
- អ្ ិចចុំ 
- ទ្ញកខុំ 
- អ្ តាា  

២- បហា ៈ (ការរោស់កចាល ូវកងទ្ញកខ)  
៣- វោិរៈ (ការសូ យកៅថ្ ោរៈ ឬ សុំករចអ្រ តា) 
៤-  ិកោធៈ (ការរលតប់ង ូ់វអាសាវៈទុំងពួង ា ែល់ ិ វ  ) ។ 
សូមបញ្ញា កថ់ា អ្នកគ្ាជដ្ខមរខាងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ម ិា យក រមពរី

ក តាិសូគ្តក េះ មកដ្ឋកប់ញ្ចូ លកនញងរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកកទ្ កគ្ េះថារមពរីក េះ រឺ
ជារមពរីដែល ិយយអ្ុំពីវធីិ ឬ បទ្ពណ៌្ន្ត (អ្ែឋកថា Commentary) កៅកលើ
រមពរីន្តន្តកនញងគ្ពេះថ្គ្តបិែក ។ អ្នកសិកាជាកគ្ចើ ជុំន្ត ា់ រកក្ើញថា រមពរី
ក តាិសូគ្ត រឺជាសាន ថ្ែ ិព ធរបស់ភកិខញ កចាច  ៈ ឬ កចាច យ ៈ (Kaccana or 
                                                         
43

 Netti Sutta, Nettippakarana or The Guide: Nettippakaranam, by Kaccayana Thera, translated 

by Bhikkhu Nanamoli, Pali Tex Society, 1977 
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Kaccayana) ។ ភកិខញ ញាណ្កមាលី (Bhikkhu Nanamoli) ា បកដគ្បរមពរី
ក េះពីភាសាាលី កៅជាភាសាអ្ងក់រលស ក ើយគ្តូវា សមារមអ្កសរ 
សាស្ដសរាលី  កៅទី្គ្កុង ញងគ្ែ ៍ ថ្ គ្ពេះោជាណាចគ្កអ្ងក់រលស ករៀបចុំកាេះ 
ពញមព កៅឆ្ន ុំ ១៩៧៧ ។ អ្នកអា អាចរកក្ើញគ្បភព ថ្ ការបកគ្សាយថា 
ក ធិបកខិយធម ៌ ៤៣ គ្បការ កៅកនញងកសចករីព យល់បដ ាមរបស់វរគ ៦៦៣ 
គ្តងទ់្ុំពរ័ ១៥១ ។  

១- ដរតលកខណ៍ ៣ 
 កយថា ថ្គ្តលកខណ៍្ មា  យ័ថា លកខណ្ៈ ៣ រឺលកខណ្ធមដ៌ែល

ជាចាបធ់មមជាតិកទ្ៀងទត ់ ៣ គ្បការ មា  អ្ ិចចុំ, ទ្ញកខុំ  ិង អ្ តាា  ។ 
ថ្គ្តលកខណ្ធមក៌ េះ ជួ កាលបូោណាចារយកោកកៅថា សាមញ្ា កខណៈ 
កគ្ េះធមក៌ េះជាធមស៌ាមញ្ា  ជាធមម៌ ិករ ើសមញខ ដតងធាល កក់ៅកលើម ញសសសតវ
គ្របរូ់ប ម ិថាអ្នកមា  អ្នកគ្ក ន្ត មឺ  សពវមញខមស្ដ ាី ឬ កសាចដស ែី ។ កបើ
 ិយយឲ្យអ្ស់ សូមបកីទ្វតា ឥ ទ គ្ព ម ដែលរងក់ៅកលើឋា សួរ ៌៦ ជា  ់ក៏
ករចម ិរចួពីថ្គ្តលកខណ្ធមក៌ េះដែរ ។ គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រគូ្ទ្ងគ់្តាស់ថា ភព
ទុំង ៣ រឺ កាមភព រូបភព  ិង អ្រូបភព សាិតកៅកគ្កាមអ្ុំណាចរបស់ថ្គ្ត
លកខណ្ធម ៌ ។ ែូកចនេះឋា សួរ ៌ ដែលបញរគលមាន ក់ៗ ដតងគ្ាថាន  កម៏ ិដម ជា
សាា  សញខរចួចាកសញតទ្ញកខទុំងពួងក ើយ ។ វាគ្ោ ដ់តជាកសចករសីញខកាក
គ្ាស កកើតក ើងកដ្ឋយតណ្ាប៉ាញកណាណ េះ ។ លបើម្នុសសចងប់ានសុខ្លវង លរ 
គឺព្រះនិរវ ន ម្នុសសព្តូវបងល់បាះសុខ្ខ្លី លរ គឺ កាម្សុខ្ ឬអាម្សិសុខ្ ។ 
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 និចចំ 
អ្ ិចចុំ មា  យ័ថា ដគ្បគ្បួល ម ិកទ្ៀងទត ់ឬ ម ិអ្ចិថ្ស្ដ រយ ៍។ គ្ពេះ

បរមសាសារ គ្ទ្ងទូ់្ន្តម  ថា អ្វីៗ ទុំងអ្ស់កនញងពិភពកោកក េះ សាិតកៅកគ្កាម
ចាបស់ាកលថ្ អ្ ិចចតាធម ៌ម ិកទ្ៀងទត ់ដគ្បគ្បួលជា ិចច ខញសដបលកគ្តងវ់តាញ
ខលេះ ែូចជា ភនុំ, សមញគ្ទ្, ទ្ក ល, សទឹង, ដស ែី កមើលកៅហាកែូ់ចជាកៅ ឹង
ែដែល កធវើឲ្យកយើងមា ការលុំាក កនញងការកតស់មាគ ល់  ូវភាពដគ្បគ្បួល
របស់វា ។ វតាញខលេះកទ្ៀត អាចឲ្យកយើងកមើលក្ើញចាស់ ែូចដខសទឹ្ក ូរ ។ 

វតាញណាមយួកកើតក ើង វតាញកន្តេះរលម្ងលតងដតកឆ្ព េះកៅរកកសចករវីនិ្តស
គ្ទ្ុឌ្កគ្ទម ែូចរូបោងកាយជាទី្គ្សឡាញ់របស់កយើង ដតងដតចាស់ជោ កោោ
ពាធិកបៀតកបៀ  ទី្បុំសញតកស៏ាល បា់តប់ងរូ់បកឆ្ម ។ ទរកចុំករ ើ វយ័ា មយួ
ថ្ងៃ វាកស៏កសៀរកៅរកកសចករសីាល បម់យួជុំហា ដែរ ។  

ទុ្កខំ 
 កយថា ទ្ញកខ មកពី កយថា ទ្ញ  ិង ខមៈ ។ ទ្ញ ដគ្បថា លុំាក ឯ ខមៈ 

ដគ្បថា អ្តធ់  ់ គ្ទុំគ្ទ្, សរញបមកា ជា លុំាកអ្តធ់  ់ លុំាកគ្ទុំគ្ទ្ ឬ 
គ្បគ្ពឹតាកៅកដ្ឋយលុំាក ។ ទ្ញកខជាអ្រយិសចចទី្ ១ ថ្  ចតញោរយិសចច (ទ្ញកខ
ទុំង ១២កង) ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងទ់្តក្ើញថា សតវកោកទុំងអ្ស់កុំពញងរស់កៅ
កគ្កាមគ្កញាញ ុំទ្ញកខ កដ្ឋយម ិែឹងខលួ  កទ្ើបគ្ពេះអ្ងគយងកៅសាងសនួស រ ូត
ែល់ា សុំករចសមាម សកមាព ធិញ្ញា ណ្ គ្ពមទុំងា បរ ិិ វ   អ្ស់មា ជាតិ
កុំកណ្ើ ត អ្ស់មា ទ្ញកខ មា ដតបរមសញខ ។ 
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 កយថា ទ្ញកខ មយួពាងគក េះ មា  យ័ទូ្លុំទូ្ោយ ពិាកពណ៌្ន្ត
ណាស់ កគ្ េះវាពញុំមា រូបអាចឲ្យកយើងរូរា  ពញុំមា ទ្មៃ ឲ់្យកយើងងលឹងា  ពញុំ
មា ទ្ុំ ុំ  ិង ជុំកៅឲ្យកយើងវាស់ា  ។ កយើងមា ការងាយគ្សួលកនញងការ
ពណ៌្ន្តអ្ុំពីកធមញ កប៏៉ាញដ ាកយើងមា ការលុំាកបុំសញត កនញងការអ្ធិបាយអ្ុំពីការ
ឈកឺធមញ ។ សរញបកសចករមីក ទ្ញកខកនញងកោកក េះមា  ១២ គ្បការ ែូចា 
ពណ៌្ន្តលុំអិ្ត រចួមកក ើយកនញងសតិបដ្ឋឋ   ៤ (ធមាម  ញបសសន្ត) ។  

 នត្តត  
អ្ តាា  មកពី កយថា អ្ ឬ អ្ ៈ  ិង អ្តា ។ អ្ ឬ អ្ ៈ ដគ្បថា អ្ត,់ 

ោម   ឬ ម ិដម  រឯី អ្តា ដគ្បថា ខលួ  (atta, self) ។ សរញបរមួមក អ្ តាា  
(anattā, not-self) ដគ្បថា ម ិមា ខលួ  ឬ ម ិដម ជារបស់ខលួ  ឬ ទ្កទ្សូ យ 
(sūnya, empty) ឥតខលឹមសារ ។ គ្ពេះពញទ្ធ គ្ទ្ងា់ សដមរងថា ខលួ  (self) 
ដែលម ញសសគ្សឡាញ់កលើសអ្វីៗទុំងអ្ស់កន្តេះ រឺជាវតាញម ិពិត ឬអ្វជិាា  
(avijjā, delusion) កគ្ េះកយើងម ិអាចកមើលវាក្ើញ ឬ ប៉ាេះ ល់វាា  ។ វា
គ្ោ ដ់តជាគ្សកមាល (māyā, illusion) កាកគ្ាស់ដភនកកយើងដតប៉ាញកណាណ េះ ។ 
កបើកយើងគ្កក កកមើលខលួ ក េះ កដ្ឋយកគ្បើមុំសចកខញ (សមមតិសចចៈ) កយើង ឹងកជឿ
ជាកថ់ា វាមា ដម  ។ ប៉ាញដ ាកបើកយើងពិ ិតយកមើលកនញងខលួ កន្តេះ កដ្ឋយកគ្បើ
បញ្ញា ចកខញ (បរមតាសចចៈ) កយើងគ្ាកែជាពញុំក្ើញមា  ខលួ កទ្ កគ្ េះវាគ្ោ ដ់ត
ជាភាពគ្បមូលសរញ ុំថ្ បញ្ចកខ ធ (pañcakkhandha, 5 aggregates or groups) ដត
ប៉ាញកណាណ េះ ក ើយវាកម៏ ិសាិតកៅកគ្កាមអាជ្ារបស់កយើងដែរ ។ 
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ពួកអាចារយគ្  មណ៍្ជាកគ្ចើ ន្តក ់ មា អាចារយគ្  មណ៍្ ក ម្ េះ
អ្រគិកវសស ៈ (Aggivessana) ជាកែើម ា គ្បឆ្ុំងដ្ឋចអ់្ ងាា រចុំក េះគ្ទឹ្សរី
អ្ តាា  ក េះ ប៉ាញដ ា កគ្កាយដែលគ្ពេះពញទ្ធអ្ងគគ្ទ្ងព់ យល់បកគ្សាយយ៉ា ងលអិត
លអ ម់ក កទ្ើបពួកករញញមគ្ពមកជឿ ក ើយបបលួោន កជឿភលូកទឺ្កភលួកែី ។  

២- បហានៈ 
បហា ៈ ដគ្បថា ការកាេះបង ់ ឬ ការរោស់កចាល ។ កៅកនញង

សមមបបធា  ៤, បហា បបធា  មា  យ័ថា ការពាយមលេះបងា់ប 
អ្កញសល ដែលកកើតក ើងរចួក ើយ កនញងសន្តរ  ចិតា ក លរឺ លេះបងអ់្កញសល
ធមរឺ៌ អ្ភជិា កទម សស  ិង ាបធម ៌ ដែលា កកើតក ើងគ្របសងាតចិ់តា
រចួក ើយ ។ ប៉ាញដ ា បហា ៈ កនញងទី្ក េះ សុំកៅយក ការជីករ ុំកលើងឫសរល់ថ្ 
ទ្ញកខ ឲ្យអ្ស់រលីងោម  សល់ ឬ ជាសមញកចឆទ្ (eradication) ។  

គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រូ គ្ទ្ងស់ដមរងថា “តណ្្កខកយ សពវទ្ញកខុំ ជិន្តតិ ការអ្ស់
កៅថ្ តណ្ា រដមងឈនេះ ូវទ្ញកខទុំងពួង” ។ កនញងទ្ញកខសមញទ្យសចច ដចងថា 
អ្វជិាា   ិង តណ្ា ជាគ្បភពពិតថ្ កសចករទី្ញកខ ។ កាលណាតណ្ាកកើតមា 
ក ើង ទ្ញកខកក៏កើតមា ក ើងដែរ ។ ទ្ញកខករតាមតណ្ា កបើតណ្ាមា កមាល ុំងសរួច
កសាើង ទ្ញកខកម៏ា តិចតាមលុំដ្ឋបក់ន្តេះដែរ ។ ែូកចនេះក ើយា ជា បហា  (ការ
រោស់កចាល ូវទ្ញកខ) មា គ្បកយជ ែ៍ល់ក ធិបកខិយធម ៌។ 

៣- វិោគៈ 
វោិរៈ (nonattachment) ដគ្បថាការគ្ាសចាកោរៈ ឬ ែុំកណ្ើ រអ្ស់

តកគ្មក ឬ ការសូ យកៅថ្ ោរៈ ។ កនញងកដ លងខលេះ គ្ពេះសមាម សមពញទ្ធគ្ទ្ងក់ៅ 
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 ិ វ  ថា វោិរធម ៌ កគ្ េះជាធមគ៌្ាសចាកកិកលស ។ កពលចិតាបញរគលណា
មាន កជួ់បគ្បទ្េះវោិរធម ៌ កពលកន្តេះចិតារបស់ោត ់ រចួគ្ស េះពីកិកលស ។ 
កាលណាោម  កិកលស កសចករសីៃបែ់គ៏្បណី្តកក៏កើតក ើង ក ើយកសចករសីៃប់
ដបបក េះ កៅ ថា  ិ វ   ។ 

កនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត វោិរៈ ក េះ សុំខា ណ់ាស់ កគ្ េះោរៈ ជាសគ្តូវ
របស់បញរគលអ្នកគ្បគ្ពឹតាគ្ព មចរយិធម ៌ ។ ែូកចនេះក ើយ កទ្ើប វោិរៈ គ្តវូា 
បញ្ចូ លកៅកនញងក ធិបកខិយធម ៌៤៣ គ្បការ ។ 

៤- និអោធៈ 
 ិកោធៈ (cessation) ដគ្បថាការរលតទ់្ញកខទុំងពួង ឬ ការរលតា់ត់

ទុំងគ្សុងោម  កសសសល់ថ្ តណ្ា ។ គ្ទឹ្សាីបែិចចសមញបាទ្ ដែលជាគ្ទឹ្សរី
ភាា បក់ តញកៅ ឹងសល បញ្ញា កថ់ា អ្វីៗ ដែលកកើតមា ក ើង រឺជាសលថ្ ក តញ
ខាងកែើម ។ កបើក េះមា  កន្តេះកម៏ា , កបើក េះោម   កន្តេះកោ៏ម  , កបើក េះរលត ់
កន្តេះករ៏លត…់ ។  

តាមគ្ទឹ្សរីពញទ្ធសាសន្ត ពញុំមា សភាវៈណាមយួ កកើតក ើងដ្ឋចដ់តឯង 
កដ្ឋយោម  ក តញបចចយ័ទកទ់្ងោន  ឬ ពឹង កោ់ន កទ្ ។ ចុំក េះែុំកណ្ើ រកកើត
សាល បរ់បស់ម ញសស គ្ទឹ្សាីបែិចចសមញបាទ្ កលើកយកទ្ុំន្តកទ់្ុំ ងរវាងបញពវក តញ
ទុំង ១២ មកព យល់ែូចតកៅក េះ ៖ 

១- អ្វជិាា  (ignorance) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតសងាខ រ, 
២- សងាខ រ (mental formation) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតវញិ្ញា ណ្, 
៣- វញិ្ញា ណ្ (conciousness) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតន្តមរូប, 
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៤- ន្តមរូប (mind and matter) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតសឡាយត ៈ, 
៥- សឡាយត ៈ (sense gates) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតសសសៈ, 
៦- សសសៈ (contact) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតកវទ្ន្ត, 
៧- កវទ្ន្ត (feeling) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតតណ្ា, 
៨- តណ្ា (craving) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតឧាទ , 
៩- ឧាទ  (clinging) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតភព, 
១០- ភព (becoming) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតជាតិ, 
១១- ជាតិ (birth) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតជោ, 
១២- ជោ (aging) ជាបចចយ័ន្តុំឲ្យកកើតមរណ្ៈ (dying) ។ 
គ្បសិ កបើធាតញណាមយួកកើតក ើង ធាតញឯកទ្ៀតកក៏កើតក ើងប រោន  ។ 

គ្បសិ កបើធាតញណាមយួរលត ់ធាតញឯកទ្ៀតករ៏លតប់ ាោន អ្ស់រលីង ដែលកៅ
ថា  ិកោធ ក លរឺ ការរលតអ់្ស់ឫសរល់ថ្ ទ្ញកខ ។  

 
នាវានប្តយលាក្សទុក្ពួក្សតវ  ឆ្លងកាត់សមុ្ទ្ទសាគរា 
ឥតម្មនយកាះយប្តីយឆ្ងា យម្ហមិ្ម  ចូល្កាន់ជរាពាធិ៍ម្រណ្ៈ 
តតយគមិ្នែឹងសាម នថាសុខ  ខ៉ាំចូល្ប្តសុក្ប្គរ់វណ្ណៈ 
ររួល្គនីោន យប្ចីនអ្ន័គឃ  ប្គឹក្ប្ោក្យ់ ងីជិះយ ៊ោ សរាយ ។ 
លុ្ះែល្់យប្ោះថាន ក់្នាវាធ្លល យ  ល្ិចល្ង់អ្នតរាយប្ាត់ខ្នា ត់ខ្នា យ 
ប្ាតកូ់្នប្រពនធឪពុក្ម្មត យ  ប្ាត់ញតិជិតឆ្ងា យអ្សាររង់ ។ 

(ប្ពះធម្មនប្តយលាកាចារយ ចនទ សាល្ី) 
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វអិស្នធននិយម 
 

ការសាគ ល់គ្តឹមដតក ធិបកខិយធម ៌ កៅម ិទ គ់្របគ់្ោ ក់ទ្កែើមបី
សុំករចការគ្តាស់ែឹង កគ្ េះក ធិបកខិយធម ៌ គ្ោ ដ់តជាបរយិតាិធម ៌ (គ្ទឹ្សរី) 
ប៉ាញកណាណ េះ ។ កែើមបសីកគ្មចការគ្តាស់ែឹង អ្នកសិកាគ្តូវយកគ្ទឹ្សរីទុំងកន្តេះ
កៅអ្ ញវតាឲ្យា គ្តឹមគ្តូវរ ូតចាកធ់លញេះរន្តុំងអ្វជិាា  ។ 

ជាទូ្កៅ ធមម៌ា ទិ្ែឋភាព ៣ រឺ បរយិតាិ (theory) បែិបតាិ (practice) 

 ិង បែិកវធៈ (realization) ។ ទី្មយួ បរយិតាិ រឺជាគ្ទឹ្សរីដែលបញរគលគ្តាស់
ែឹងមាន កា់ សដមរងទ្ញកឲ្យសាវកយកកៅគ្បតិបតាិ ។ ទី្ពីរ បែិបតា ិ រឺជាការ
យកគ្ទឹ្សាីកៅអ្ ញវតាកដ្ឋយខ ាី  ិង វរីយិភាពរ ូតចាកធ់លញេះជញ្ញា ុំងអ្វជិាា  ។ ទី្
បី បែិកវធៈ ជាលទ្ធសលចញងកគ្កាយា មកពីការទ្មាល យជញ្ញា ុំងអ្វជិាា  ដែល
ន្តុំកៅកា ក់សចករពិីត ។  

កតើការចាកធ់លញេះរាុំងអ្វជិាា  កែើមបយីល់កសចករពិីតកន្តេះមា  យ័ែូច
កមរច? គ្ទឹ្សរីពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ដចងថា កសចករីពិតមា  ២ យ៉ា ង រឺ 
សមមតិសចចៈ (Nominal truth)  ិង បរមតាសចចៈ (Ultimate truth) ។ ទី្មយួ 
សមមតិសចចៈ រឺជាកសចករពិីតតាមអាការៈខាងកគ្ៅ ឬ តាមការស មត ់ ។ 
ឧទ រណ៍្ គ្ពេះពញទ្ធ គ្ទ្ងគ់្តាស់ថា កបើពិចារណាកដ្ឋយកគ្បើមុំសចកខញ (ដភនក
គ្សស់) ោងកាយរបស់ម ញសស រឺមា ពិតគ្ាកែដម  ។ កបើកយើងពិ ិតយកមើល
ទឹ្កដែលកយើងកគ្បើគ្ាស់ោល់ថ្ងៃកដ្ឋយដភនកទ្កទ្ កយើងកមើលក្ើញទឹ្កពិត
ដម  ។ សទញយកៅវញិ បរមតាសចចៈ រឺជាកសចករីពិតទី្បុំសញតដែលជាខលឹមសារថ្ 
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សញញ្ាតា (ភាពទ្កទ្) កៅកនញងវតាញ ឬ សពវសតវ ។ ឧទ រណ៍្ គ្ពេះពញទ្ធ គ្ទ្ង់
គ្តាស់ថា កបើកយើងពិចារណាកដ្ឋយកគ្បើបញ្ញា ចកខញ កយើងក្ើញោងកាយរបស់
ម ញសស គ្ោ ដ់តជាភាពទ្កទ្ ឬ ការប លុំដភនកប៉ាញកណាណ េះ ។ កបើកយើងពិ ិតយកមើល
ទឹ្កកដ្ឋយបញ្ញា ចកខញ កយើងក្ើញថា ទឹ្ករឺជាម៉ាូកលរញល (molecule) ដែលសសុំ
ក ើងកដ្ឋយអាតូម (atom) អ្ញីគ្ែូដ ស  (Hydrogen)  ិង អាតូម (atom) 
អ្ញកសញីដ ស  (Oxygen) ។ អ្នកវទិ្ាសាស្ដសរកគ្បើ H2O ជារូបម ររីមជីាតុំណាង
ឲ្យទឹ្ក ។ ែូកចនេះ ការចាកធ់លញេះ ូវកសចករពិីត (បែិកវធៈ) រឺជាការចាកទ់្មលញេះ
ស មតសចចៈឲ្យធលញេះចូលកៅែល់បរមតាសចចៈ ។ 

គ្សកែៀងោន ក េះដែរ កនញងមហាសតិបដ្ឋឋ  សូគ្តកម៏ា ដចងថា កសចករី
ពិតមា  ៣ យ៉ា ង រឺ ៖ សទ្ទសចចៈ អ្ ញមា សចចៈ  ិង បចចកខសចចៈ ។ ទី្មយួ 
សទ្ទសចចៈ រឺកសចកាីពិតរបស់ កយ ឬ  កយជាកសចករពិីត ។ ឧទ រណ៍្ 
ម ញសសមយួចុំ ួ កជឿគ្រប ់កយសុំែីកនញងរមពរីសាសន្តរបស់ខលួ  កទេះបីពិតករ ី
ម ិពិតករី កដ្ឋយម ិខវល់ដសវងយល់អ្តា យ័ពិតថ្  កយទុំងកន្តេះក ើយ ។ ទី្
ពីរ អ្ ញមា សចចៈ រឺជាកសចករពិីតា មកពីការពិចារណាសាម  ៗ ។ 
ឧទ រណ៍្ គ្ោ ដ់តក្ើញដសសង ញយ ម ញសសខលេះកាតស់ាម  ថា គ្ាកែជា
មា កភលើង ។ ទី្បី បចចកខសចចៈ រឺកសចករពិីតទី្បុំសញត ដែលម ញសសមាន ក់ៗ
ពិកសាធក្ើញការពិតកដ្ឋយខលួ ឯង ។ ឧទ រណ៍្ កៅកពលអ្នកបែិបតាិធម៌
កធវើចិតាា សៃប ់ កពលកន្តេះោតយ់ល់ចាស់ថា ោងកាយរបស់ោតោ់ម  តថ្មល
កសាេះ ។ ជាសកងខប អ្នកបែិបតាិធម ៌ អាចសកគ្មចបចចកខសចចៈកដ្ឋយអ្ ញវតា 
យ៉ា ងសញគ្កឹត តាមែុំណាកក់ាលទុំងបីរឺ បរយិតាិ បែិបតាិ  ិង បែិកវធៈ ។  
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គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់ថា បញរគលគ្របរូ់បគ្តូវកគ្បើបញ្ញា ជាអាវញធកែើមបទី្មលញេះ
រន្តុំងអ្វជិាា កឆ្ព េះកៅកា ក់ារពិត ។ កតើកធវើយ៉ា ងណាកែើមបមីា បញ្ញា ? ម ញសស
មាន ក់ៗ អាចបណ្រញ េះបញ្ញា តាមវធីិ ៣ យ៉ា ង ។ ទី្មយួ សញតមយបញ្ញា  រឺជាបញ្ញា
ា មកពីការសារ បធ់មមកទ្សន្ត ាឋកថា គ្រូបកគ្ងៀ , ការអា កសៀវកៅ ឬ 
ការសិកាបរយិតាិធមជ៌ាកែើម ។ កទេះជាយ៉ា ងណាកក៏ដ្ឋយ បញ្ញា ទី្មយួក េះ 
គ្ោ ដ់តជារបស់ខចីករប៉ាញកណាណ េះ។ ទី្ពីរ ចិ ាមយបញ្ញា  រឺជាបញ្ញា ា មកពីការ
សញ្ា ឹងរិតរេិះរកក តញសល ។ បញ្ញា ទី្ពីរក េះកជ៏ារបស់ខចកីរដែរ ។ ទី្បី 
ភាវន្តមយបញ្ញា  រឺជាបញ្ញា ា មកពីការចុំករ ើ វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   ។ បញ្ញា
ទី្បីក េះ រឺជាបញ្ញា ពិកសសជាងករបុំសញត ដែលអ្នកបែិបតាិធមា៌ ពិកសាធ
កដ្ឋយខលួ ឯងផ្ទ ល់ ។  

ឧទ រណ៍្ជាកដ់សាងមយួទកទ់្ង ឹងវកិសាធ  ិយមក េះ រឺករណី្
ភកិខញ ពញទ្ធទសៈ (Buddhadasa) ដែលជាភកិខញជ ជាតិថ្ងែល៏បមីយួរូបថ្ 
ពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ ។ ភកិខញពញទ្ធទសៈា  ិព ធកសៀវកៅមយួ មា ចុំណ្ង
កជើងថា “Buddhism Is Not A Religion” (ពញទ្ធសាសន្តម ិដម ជាសាសន្ត) 
ដែលកៅកនញងកន្តេះភកិខញពញទ្ធទសៈដងលងថា “គ្ពេះពញទ្ធគ្របអ់្ងគបកគ្ងៀ ដតគ្ពេះធម៌
ប៉ាញកណាណ េះ គ្ទ្ងម់ ិបកគ្ងៀ អ្ុំពីសាសន្តកទ្ កគ្ េះសាសន្តជាបទ់កទ់្ង ឹង
ពិធីបូជាអាទិ្កទ្ព ពីធីបងួសួង ប គ់្ស  ់  ិង ពិធីសាសន្តកសសងៗកទ្ៀត 
ដែលជាសមបកសាសន្តប៉ាញកណាណ េះ ។ គ្ពេះធម ៌ដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្របអ់្ងគបកគ្ងៀ រឺ 
“សពវាបសស អ្ករណ្ុំ , កញសលសសូបសមបទ, សចិតាបរកិយទ្ប ុំ” (ចូរកញុំកធវើ
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ាប, ចូរស សុំកញសល, ចូរកធវើចិតាឲ្យសាអ តសូរសង)់(44) ។ គ្ពេះធមទ៌ុំងបីខាងកលើ
ក េះមា  យ័គ្តូវោន  ឹង សីល សមាធិ  ិង បញ្ញា  ដែរ ។ ែូកចនេះកយើងក្ើញ
ចាស់ថា ការកោរពសាសន្ត រឺជាការកធវើតាមពិធីខាងសាសន្ត ដែលជា
សមបកកគ្ៅប៉ាញកណាណ េះ រឯីការបែិបតាិធមវ៌ញិ រឺជាការពិកសាធ ត៍ាមកសចកាី
បកគ្ងៀ ពិតរបស់គ្ពេះពញទ្ធ កែើមបកីារសកគ្មចកោលបុំណ្ងរបស់ខលួ  ។ 

ន្តមកែើមរបស់ភកិខញពញទ្ធទសៈ រឺ កងឿម  ណិ្ជា (Nguam Panitch) 
គ្បសូគ្តកៅថ្ងៃ ២៧ ឧសភា ១៩០៦ កៅសារ ភញមករៀង (Phumriang) គ្សុក
ថ្ឆយ៉ា  (Chaiya District) ភារខាងតបូងថ្ គ្បកទ្សកសៀម ។ បិតាន្តម កសៀង 
(Sieng) ជាចិ  ញកកកៀ  កកើតកៅគ្សុកថ្ង ជាអ្នកលកែូ់រ ។ មាតាន្តម កកលឿ  
(Klaun) ជាជ ជាតិថ្ង ។ គ្ពេះអ្ងគា សាងសនួសកៅឆ្ន ុំ ១៩២៦ ក ើយ ិម ា
កៅទី្គ្កុងាងកក កែើមបសិីកាគ្ទឹ្សរីពញទ្ធសាសន្ត ប៉ាញដ រគ្ពេះអ្ងគា ជួបគ្បទ្េះ 
វតាទុំងឡាយកៅោជធា ីាងកក មា សភាពគ្កខវក ់ ចកងអៀត ដអ្រអ្ញក ។
បញ្្ញធុំបុំសញតដែលភកិខញពញទ្ធទសៈា ក្ើញកន្តេះ រឺភកិខញសងឃកគ្ចើ រូបា 
គ្បគ្ពឹតាអ្ុំកពើពញករលួយ ខាវ យខវល់ដតកិតា ញភាព ឋា  ារស័ករ ិ មញខតុំដណ្ង 
 ិង ចាបអ់ារមមណ៍្តិចបុំសញតកៅកលើឧតាមរតិ ែខ៏ពងខ់ពស់ថ្ គ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ។ 
អាគ្ស័យក តញក េះ ភកិខញពញទ្ធទសៈកា៏ សុំករចចិតា ិម ាគ្ត បក់ៅកា ភូ់មិ
កុំកណ្ើ ត ក ើយរងក់ៅកនញងថ្គ្ពដែលមា ែីរែឹបរែញបកដ្ឋយដ្ឋ កជើងកោ  ិង 
សាន មរកទ្េះ ។ គ្ពេះអ្ងគា ដ្ឋកក់ ម្ េះអាគ្សមក េះថា សួ កមាកខ (Suan 

Mokkha) ដែលមា  យ័ថា សួ រ ុំកដ្ឋេះទ្ញកខ (គ្ពេះ ិ វ  ) ។ គ្ពេះអ្ងគខិតខុំគ្បឹង
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 គម្ោីររពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ១៦ ទំ្ព័រទី្ ១០៣ (បាតិសម្មកខ) 



អោធបិក្ខយិធម៌  ឈុន គមឹអ ៀត 
 

100 

ដគ្បងពាយម សិកាបែិបតាិធម ៌ កដ្ឋយកសចករអី្ុំណ្តអ់្តធ់  ់ កែើមបយីល់
ចាស់អ្ុំពីបណ្រូ លថ្ គ្ពេះពញទ្ធវច ៈ (Buddha’s core teaching) “សពវាបសស 
អ្ករណ្ុំ , កញសលសសូបសមបទ, សចិតាបរកិយទ្ប ុំ” (ចូរកញុំកធវើាប, ចូរស សុំ
កញសល, ចូរកធវើចិតាឲ្យសាអ តសូរសង”់ ។(45) តាមរយៈកិចចការក េះ ភកិខញពញទ្ធទសៈ
អាចកចៀសវាង ឬ កាេះបងពិ់ធីកសសងៗខាងសាសន្ត (customary ritualism) 
ដែលជាសមបកសាសន្ត ។ ភកិខញពញទ្ធទសៈបញិ គ្បសបប់កគ្សាយរុំ ិត
សមញរសាម ញ កៅកនញងទ្សស វជិាា   ិង សាសន្ត ដែលា កធវើឲ្យគ្បជាជ កគ្ចើ 
ន្តកច់ាបអ់ារមមណ៍្ ឹងអាគ្សមែស៏ៃបស់ាៃ តក់ន្តេះ ។ កទេះជាយ៉ា ងណាកក៏ដ្ឋយ 
ភកិខញពញទ្ធទសៈម ិរ ុំកភើប ឹងកករ រិ៍ក ម្ េះលបលីាញរបស់គ្ពេះអ្ងគក ើយ ។ 

ភកិខញពញទ្ធទសៈរឺជាទ្សស វទូិ្ខាងពញទ្ធសាសន្ត ដែលមា កករ រិ៍ក ម្ េះ
លបលីាញ  ិង មា ឥទ្ធពិលកៅសតវតសទី្ ២០ ។ ម ញសសជាកគ្ចើ សាគ ល់
គ្ពេះអ្ងគថា ជាអ្នកបកគ្សាយគ្ទឹ្សរីពញទ្ធសាសន្ត  ិង ជុំក ឿរបស់ជ ជាតិថ្ង(46) 
ែក៏ឆនើម ដែលកគ្បើរុំ ិតដកថ្ចន ឬ វធីិងមីៗ ។ គ្ពេះអ្ងគខិតខុំដកទ្សស ៈគ្បថ្ពណី្
សាសន្ត(47) កនញងគ្បកទ្សរបស់គ្ពេះអ្ងគ  ិង កៅបរកទ្ស ។ កទេះបីជាគ្ពេះអ្ងគ
ា បុំកពញសនួសគ្តឹមគ្តូវតាមចាបស់ាសន្ត  ិង ចាបរ់ែឋកៅអាយញ ២០ ឆ្ន ុំ 
កក៏ដ្ឋយ កភ៏កិខញពញទ្ធទសៈកៅដតអ្ភវិឌ្ឍទ្សស ៈ ឬ ការយល់ក្ើញផ្ទ ល់របស់
គ្ពេះអ្ងគ ជា ិចច ។ ទ្សសៈកន្តេះ រឺ ការបែិកសធ អ្តាសញ្ញា ណ្ ឬ លកខណ្ៈពិត
គ្ាកែរបស់សាសន្ត ក ើយស និដ្ឋឋ   ូវគ្របជ់ុំក ឿ  ិង ទ្ុំក ៀមទ្មាល បរ់បស់
សាសន្តថាជា លកខណ្ៈចមបង របស់សាសន្តកៅវញិ ។ ពញទ្ធសាស ិក 
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 Avoid bad, do good and purify the mind. 
46

 Buddhist doctrine and Thai folk beliefs 
47

 Conventional religious perceptions 
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លរញចិតាដត ឹងទ  សីល  ិង ពិធីសាសន្ត កគ្ េះកជឿអា ិសងឃទ  សីល 
ោម  ពិចារណា កភលចជគ្មេះចិតារបស់ខលួ ឲ្យា សូរសង ់ តាមគ្ពេះពញទ្ធែីកា 
“សពវាបសស អ្ករណ្ុំ , កញសលសសូបសមបទ, សចិតាបរកិយទ្ប ុំ” (ចូរកញុំកធវើ
ាប, ចូរស សុំកញសល, ចូរកធវើចិតាឲ្យសាអ តសូរសង)់ ។ ភកិខញពញទ្ធទសៈ គឺជាគ្រូ
អ្បរ់ ុំកៅសាោ “គ្ពីឌី្ ផ្ណ្ញុំ វងស”(48) ជាកមែឹកន្តុំ ការបែិវតា ក៍សៀមឆ្ន ុំ 
១៩៣២(49), ជាកមែឹកន្តុំថ្ គ្កុមសកមមជ សងគម  ិង វចិិគ្តករថ្ង(50) កៅ
ទ្សវតស ៦០  ិង ៧០ ។ 

ភកិខញពញទ្ធទសៈា សញរតកៅថ្ងៃទី្ ២៥ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ ១៩៩៣ កនញង
គ្ពេះជន្តម យញ ៨៦ វសា ។ គ្ពេះអ្ងគមា រ សសន្តមថា ពញទ្ធទសៈ ែូកចនេះ 
កគ្ េះគ្ពេះអ្ងគា លេះបងជី់វភាព ជាគ្រ សាមកកធវើជាទសករ របស់
ពញទ្ធសាសន្ត កដ្ឋយា ខិតខុំសិកា  ិង បែិបតាិតាមពញទ្ធវច ៈពិតៗ ។ គ្ពេះ
អ្ងគា  ិព ធកសៀវកៅពញទ្ធសាសន្តជាកគ្ចើ កាល ែូចជា ៖  

1. “ពញទ្ធធមស៌គ្មាបសិ់សា ញសិសស” “Buddha-Dhamma For 

Students” 

2. “គ្រិសាសាសន្ត  ិង ពញទ្ធសាសន្ត” “Christianity & Buddhism” 

3. “សងគម ិយមដបបគ្ពេះធម”៌ “Dhammic Socialism” 

4. “មរគញកទ្សកស៍គ្មាបម់ ញសសជាតិ” “Handbook For Mankind” 

5. “ខលឹមក ធិគ្ពឹកស” “Heartwood of the Bodhi Tree: The Buddha's 

Teaching on Voidness” 
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 Pridi Phanomvong 
49

 Siam’s revolution 1932 
50

 A group of Thai social activists and artists  
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6. “រ លឹេះសគ្មាបយ់ល់ការពិត” “Keys to Natural Truth” 

7. “សមាធិកដ្ឋយកគ្បើែកង្ើម” “Mindfulness With Breathing: 

Unveiling the Secrets of Life”  

8. “ម ិដម ជាសាសន្ត” “No Religion” 

9. “បែិចចសមញបាទ្” “Practical Dependent Origination” 

10. “អ្ តាា ” “The Buddha's Doctrine of Not-Self” 

11. “ែបឆ់្ន ុំែុំបូងកៅសួ កមាកខ”“The First Ten Years of Suan Mokkh” 

12. “ក តញអ្វីគ្តូវករៀ ធម ៌?” “Why Dhamma?” 

13. “Why Were You Born?” “ក តញអ្វអី្នកកកើតជាម ញសស ?” 
កពលភកិខញពញទ្ធទសៈ បកគ្ងៀ ម ញសសឲ្យឈបក់ជឿកលើអ្រូបិយជុំក ឿ  ិង 

ទ្ុំក ៀមទ្មាល បខ់ាងសាសន្ត កពលកន្តេះគ្បជាជ ថ្ងកគ្ចើ ន្តក ់ ដែលធាល បក់ជឿ
គ្ជុលកលើពិធីសាសន្ត កញៀ ញា៉ា ម ឹងការបងួសួងប គ់្ស  ់ ដបរជាន្តុំោន
គ្បឆ្ុំង  ិង សញុំឲ្យរកាទ្ញកពិធីសាសន្តឲ្យកៅលកខណ្ៈកែើមវញិ ។ ករឿងក េះ
មា លុំន្តុំម ិខញសោន ពីការគ្បកា  ់ “ធមច៌ាស់ ធមង៌ម”ី កៅសមយ័សកមាច
សងឃោជ  ិល កទ្ៀង(51) កៅគ្បកទ្សដខមរកន្តេះក ើយ ។ 

 
ពួក្ចាស់យែៀល្តមះអ្នក្ប្ាជាថម ី  យរឿងធម៌្ាល្សីតីប្រម្មណ្ 
ប្រម្មថយៅម្ក្មិ្នឈរ់ខ្នន   ម្ប្ាម្មិ្នានមិ្នាត់ម្មត់ ។ 
ប្ពះធម៌្ប្ពះពុទ្ធតតមួ្យអ្ងគ  យលាក្សងឃរួសយរៀនម្មនយដ្ឋយវតត 
សងឃខលះយចះយសទីរមិ្នចា៉ាំសាទ ត់  យភលីៗសូប្តភាល ត់មិ្នប្តូវខយល្់ ។ 

(ប្ក្ម្ង៉ាុយ)  
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វិចារណនិយម 
 

 កយ វចិារណ្ ិយម សសុំក ើងកដ្ឋយ កយ វចិារណ្ៈ  ិង  ិយម ។ 
វចិារណ្ៈ មា  យ័ថា ការពិចារណា ការរេិះករ ការរ ុំពឹងរកក តញ រកទ្ុំ ង ។ 
 ិយម មា  យ័ថា កសចករកីុំណ្ត ់ធមមតា ធមមជាតិ ឬ ការអ្ ញកោមតាម ។
ឧទ រណ៍្ គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រូ គ្ទ្ងជ់ាអ្នកវចិារណ្ ិយម ។ ងវកីបើគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ង់
ា រកក្ើញធមមវ ិយ័កដ្ឋយគ្ពេះអ្ងគឯង គ្ទ្ងព់ញុំា យកពញទ្ធភាពកៅគ្រប
សងាតពួ់កសាវក ឲ្យកជឿកលើកសចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះអ្ងគ ទុំងងងឹតងងល់ 
ខវេះការពិចារណារកក តញសលក ើយ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងដ់តងដ្ឋស់កតឿ រ ុំលឹកពញទ្ធ
បរស័ិទ្ ឲ្យកគ្បើវចិារណ្ញ្ញា ណ្ មញ  ឹងសកគ្មចចិតាកជឿកលើអ្វី ីមយួៗ កគ្ េះ
ជុំក ឿខវេះការពិចារណា រឺជាជុំក ឿ ខាវ កដ់ភនក ឬផ្ា បម់ញខ (blind faith) ។ 

គ្សប ឹងគ្បធា បទ្ខាងកលើក េះដែរ ភកិខញពញទ្ធទសៈ  (Buddhadasa) 
កា៏ កលើកយកសាចក់រឿងកៅកនញង កាោមសូគ្ត (ឬកកសបញតាសូគ្ត) មកកធវើ
ជាភសរញតាង កែើមបបីញ្ញា កអ់្ុំពីវចិារណ្ ិយម ។ មូលក តញដែលភកិខញពញទ្ធទសៈ
កលើកយកករឿងកៅកនញងកាោមសូគ្តមកពិពណ៌្ន្តកន្តេះ កគ្ េះ គ្បជាជ ថ្ង
បចចញបប នក េះ កុំពញងធាល កក់នញងសាា  ភាពែូចជាពួកកាោមជ  កៅកាោមគ្ោម
កនញងដែ កកសបញតា គ្បកទ្សឥណាឌ  កនញងពញទ្ធសមយ័។ កាោមគ្ោមជាទី្កដ លង
មយួដែលកមែឹកន្តុំសាសន្តជាកគ្ចើ  ា កែើរឆលងកាតញឹ់កញាប ់។ កមែឹកន្តុំ
សាសន្តទុំងកន្តេះដតងក ល អ្តួកកអងកាអ ងថាមា ដត ទ្សស វជិាា របស់ពួកករ
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ប៉ាញកណាណ េះ កទ្ើបជាទ្សស វជិាា គ្តឹមគ្តូវពិតគ្ាកែ ។ ពួកកមែឹកន្តុំសាសន្តទុំង
កន្តេះ ដងមទុំងក ល កយកមើលងាយទ្សស វជិាា  របស់ ិកាយែថ្ទ្កទ្ៀតថា 
សញទ្ធដតខញស ។ គ្បជាជ កាោមគ្ោម សាទ កក់សទើរកនញងចិតា ម ិែឹងថារួរកជឿ
តាមទ្សស វជិាា ណាមយួ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងក់ជ៏ាកមែឹកន្តុំសាសន្តមាន ក ់ ដែល
ា យងកាតទី់្គ្បជញុំជ កាោមគ្ោមដែរ ។ កនញងកពលកន្តេះ ពួកកាោមជ 
ា កលើកយកបញ្្ញខាងកលើក េះ ទូ្លសួរគ្ពេះពញទ្ធថា កតើរួរឲ្យពួកករកជឿតាម
ទ្សស វជិាា របស់កមែឹកន្តុំសាសន្តណាមយួ ។ ក តញក េះក ើយ កទ្ើបគ្ពេះពញទ្ធ
គ្ទ្ងស់ុំដែងធមមកទ្សន្ត បកគ្ងៀ ពួកកាោមជ  អ្ុំពីរកបៀបវចិារណារក
ការពិត ែូចមា កសចករពិីសារ រកៅកនញង កាោមសូគ្ត(52) ។ 

កៅកនញងកាោមសូគ្ត គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងប់កគ្ងៀ ពួកកាោមជ  ឲ្យកចេះ
ពិចារណារកការពិត កដ្ឋយកគ្បើលកខណ្ៈវ ិិចឆយ័ ១០ យ៉ា ង ។ គ្បសិ កបើ
កាោមជ កគ្បើគ្ាស់លកខណ្ៈវ ិិចឆយ័ទុំងក េះ  កពលកន្តេះពួកករ ឹងអាច
ករចសញតពីអ្ន្តទ កធ់ាល កជ់ាទសករបញ្ញា  (intellectual slaves) ថ្ កមែឹកន្តុំ
សាសន្តណាមយួ ។ កមែឹកន្តុំសាសន្ត ីមយួៗ ពូដកកលងដលបងគ្ាជ្ា  ិង 
ដលបងភករី ណាស់ កែើមបអូី្សទញគ្បជាជ មកកធវើជាបរស័ិទ្របស់ពួកករ ។ 

ទ្សស វទូិ្កនញងកោក ទ្ទួ្លសាគ ល់គ្ពេះសមាម សមពញទ្ធ ម ិគ្តឹមដតជាអ្នក
វកិសាធ  ិយមប៉ាញកណាណ េះកទ្ ពួកករដងមទុំងទ្ទួ្លសាគ ល់ថា គ្ពេះអ្ងគជាអ្នក
វចិារណ្ ិយមសងដែរ ។ វចិារណ្ ិយម សាិតកៅគ្តងគ់្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងទូ់្ន្តម  
ពញទ្ធបរស័ិទ្ឲ្យកចេះពិចារណារកក តញសល ឲ្យា លអិតលអ  ់ មញ  ឹងកជឿអ្វី
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 គម្ោីររពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៤១ ទំ្ព័រទី្ ២១៨ [AN 3.65] 
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 ីមយួៗ កគ្ េះថាជុំក ឿខវេះវចិារណ្ញ្ញា ណ្ជាជុំក ឿងងឹតងងល់ ឬ ផ្ា បម់ញខ 
(blind faith) ។ ពិកសសជាងក េះកៅកទ្ៀត ងវីកបើគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ រកក្ើញ
ធមវ៌ ិយ័កដ្ឋយគ្ពេះអ្ងគឯង គ្ទ្ងព់ញុំា យកពញទ្ធភាពកៅគ្របសងាតពួ់កសាវក 
ឲ្យកជឿ ូវវច ៈរបស់គ្ពេះអ្ងគទុំងងងឹតងងល់ ខវេះការពិចារណា គ្សាវគ្ជាវោវ
រកក តញសល ឲ្យា ចាស់ោស់ក ើយ ។  

គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បកគ្ងៀ ពួកកាោមជ  ដែលគ្ចបូកគ្ចបល់វកងវង
វងាវ   ឹ់ងទ្សស វជិាា របស់កម ិកាយសាសន្តជាកគ្ចើ  ដែលអ្តួអាងថាគ្តឹម
គ្តូវលអដតករៀងៗខលួ កន្តេះថា ៖ “អ្នកកញុំគ្បកា ក់ដ្ឋយគ្ោ ដ់តឮតាមោន  កញុំ
គ្បកា ត់ាម កយបរមបោ កញុំគ្បកា ក់ដ្ឋយា ឮថាែូកចនេះ កញុំគ្បកា ក់ដ្ឋយអាង
កបួ តគ្មា កញុំគ្បកា ត់ាមក តញដែលគ្តិេះរេិះ កញុំគ្បកា ក់ដ្ឋយកាតែ់ុំរយួដសសសសុំ 
កញុំគ្បកា ក់ដ្ឋយគ្ោ ដ់តគ្តិេះរេិះ ូវអាការ កញុំគ្បកា ក់ដ្ឋយកសចកាីកពញចិតាតាម
ការពិ ិតយសម ឹងកសចកាីយល់ក ើ្ញ កញុំគ្បកា ក់ដ្ឋយយល់ថាមា សភាពរួរ 
(កជឿ) កញុំគ្បកា ក់ដ្ឋយរិតថា សមណ្ៈ (ក េះ) ជាគ្រូរបស់កយើង” ។(53) ប៉ាញដ ា
កគ្កាយការសកងាតពិ ិតយ  ិង ការសិកាវភិារ កាលណាអ្នកក្ើញថាអ្វីមយួ
សញីសងាវ កោ់ន  ឬ គ្តវូោន ជាមយួ ឹងមូលក តញ  ិង កធវើឲ្យសីលធមក៌កើតមា 
ក ើង ក ើយមា គ្បកយជ ែ៍ល់ម ញសសគ្រប់ៗ ោន  កពលកន្តេះ ចូរអ្នកយល់
គ្ពមទ្ទួ្លសាគ ល់វា ក ើយរស់កៅកដ្ឋយរកីោយជាមយួវាចញេះ ។ 

“Do not believe in anything simply because you have heard it. 

Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by 

many. Do not believe in anything simply because it is found written in 

your religious books. Do not believe in anything merely on the 
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authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions 

because they have been handed down for many generations. But after 

observation and analysis, when you find that anything agrees with 

reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then 

accept it and live up to it.” – The Buddha 

គ្ពេះពញទ្ធបរមគ្រូ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងទូ់្ន្តម  កទ្ៀតថា ម ញសសមាន ក់ៗ ម ិគ្តូវកធវើ
ជាទសករបញ្ញា  (Intellectual slave) ថ្ បញ្ា វ ាណាមាន កក់ ើយ កគ្ េះ
បញ្ា វ ាកគ្ចើ ដតពូដកអ្តួអាង តាមកវាហារសាស្ដសរ, ពូដកកលងដលបងគ្ាជ្ា
តាមទ្សស វជិាា  ឬ តាមទិ្ែឋិផ្ទ ល់ខលួ  ខញសខលេះ គ្តវូខលេះ ខវេះការពិកសាធ រ៍ក
កសចករពិីត យកកោកាធិបកតយយ កធវើជាធមាម ធិបកតយយ គ្ត បគ់្ត ិ  ។ 

លកខណៈវិនិចឆ័យ ១០ យា៉ា ង  
១- កញុំកជឿអ្វីដែលម ញសស ិយយតោន  (oral history) ។ ឧទ រណ៍្ 

គ្បជាជ ឥណាឌ   ិយយតៗោន ថា ភនុំថ្កោសជាលុំកៅរបស់គ្ពេះគ្កឹសាា  ។ 
តាមធមមជាតិ ភនុំថ្កោសជាភនុំទឹ្កកក ដែលម ញសសម ិអាចតាុំងទី្លុំកៅា  
កគ្ េះធាតញអាកាសគ្តជាកខ់ាល ុំង រ ូតែល់ធាល កក់គ្កាមសូ យអ្ងា ។ 

២- កញុំកជឿអ្វីដែលជា កយគ្ាបប់ រពីគ្រូែល់សិសស ឬ ជាគ្បថ្ពណី្
បញោណ្ (traditional knowledge) ។ ឧទ រណ៍្ គ្បជាជ ឥណាឌ កជឿគ្របអ់្វី
ដែលអាចារយគ្  មណ៍្បកគ្ងៀ  ែូចជា កសចករីបកគ្ងៀ ថា ម ញសសវណ្ណ ៈ
គ្  មណ៍្កកើតពីមាតគ់្ពេះគ្ព ម, ម ញសសវណ្ណ ៈកសគ្ត កកើតពីថ្ែគ្ពេះគ្ព ម, 
ម ញសសវណ្ណ ៈកវសសៈ កកើតពីកៅល គ្ពេះគ្ព ម, ម ញសសវណ្ណ ៈសូគ្ទ្ៈ កកើតពីកជើងគ្ពេះ
គ្ព ម ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ដមរងថា គ្ទ្ងម់ ិដែលក្ើញគ្  មណ៍្ណាមាន កក់កើត
ពីមាតគ់្ពេះគ្ព មក ើយ ក្ើញដតកកើតពីគ្  មណី្ (ស្ដសាីគ្តកូលគ្  មណ៍្) ។ 
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៣- កញុំកជឿករឿងភ្ាកក់សអើល, រាយការណ៍្ ឬ ពត័ម៌ា ខវេះគ្បភពចាស់
ោស់ ដែលម ញសសន្តុំោន សាយកពញគ្សុកភូម ិ (news sources) ។ 
ឧទ រណ៍្ កៅគ្បកទ្សកមពញជា មា ម ញសសជាកគ្ចើ កសអើលកជឿគ្រកូាកគ្ាស់ 
ដែលអ្តួអាងថា ោតអ់ាចយកគ្ពេះពញទ្ធរូបឆ្ល កអ់្ុំពីកឈើកៅកបែី់ ក ើយធាន្ត
ថាបីឆ្ន ុំកគ្កាយមក គ្ពេះពញទ្ធរូបកន្តេះ ឹងកាល យជាមាស ។ តាមចាបធ់មមជាតិ 
កឈើម ិអាចកាល យជាមាសា កទ្ ។ គ្បសិ កបើករយកវាកៅកបក់នញងែីយូរ វា
 ឹងពញកសញយរលួយកាល យកៅជាកកមទចែី ។ 

៤- កញុំកជឿតាមរមពរីសាសន្ត (scriptures, official texts) ។ 
ឧទ រណ៍្ គ្របរ់មពរីសាសន្តកៅកលើពិភពកោក សញទ្ធដតសរកសរចារកដ្ឋយ
ពួកសាវករបស់កមែឹកន្តុំសាសន្ត កែើមបសីលគ្បកយជ រ៍បស់គ្កុមពួកករ ។ 

៥- កញុំកជឿអ្វីកដ្ឋយគ្ោ ដ់តកាតស់ាម   (អ្ ញមា ) ឬ ជាទ្សស ៈខវេះ
ក តញសល (តកាៈ) (suppositional reasoning) ។ តកាវទិ្ា គ្ោ ដ់តជា
ឧបករណ៍្សគ្មាបវ់ភិារអ្ុំណ្េះអ្ុំណាងណាមយួថាពិត ឬ ម ិពិតប៉ាញកណាណ េះ ។ 
គ្បសិ កបើោម  ទិ្ ន យ័គ្របគ់្ោ ក់ែើមបោីុំគ្ទ្សមមតិកមម (អ្ុំណ្េះអ្ុំណាង) កទ្ 
កពលកន្តេះអ្ុំណ្េះអ្ុំណាងកន្តេះ គ្តូវា បែិកសធកចាល ។ ឧទ រណ៍្ 
ម ញសសមយួចុំ ួ អ្េះអាងថា កគ្បតយុំទរអាហារកគ្ េះការកគ្សកឃ្លល   ។ 
តាមចាបធ់មមជាតិ មា ដតម ញសស ឬសតវរស់កទ្ ដែលកគ្សកឃ្លល  អាហារ ។ 
រឯីកគ្បតជាកខាម ច ោម  ោងកាយ ោម  គ្កពេះ កតើកធវើកមរចវា ឹងកគ្សកឃ្លល  កកើត? 

៦- កញុំកជឿកសចករដីងលងណាមយួ កដ្ឋយអាងកាតស់ាម  តគ្មូវកៅតាម
 យ័ (philosophical dogmatism) ។ ឧទ រណ៍្ ជ ជាតិឥណាឌ ោបោ់ 
ន្តក ់ ន្តុំោន មញជទឹ្កទ្ក លរងាគ ដែល ូរកាតទី់្គ្កុង ោណ្សី កគ្ េះពួកករកជឿ
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ថា ទឹ្កទ្ក លកៅទី្កន្តេះបរសិញទ្ធសករសិិទ្ធិ អាចោងជគ្មេះាបគ្របយ់៉ា ងា  
កែើមបឲី្យអាតម ័ (គ្ពលឹង) របស់ពួកករកៅជួបគ្ពេះគ្ព ម ។ ប៉ាញដ រ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
គ្តាស់ថា គ្បសិ កបើទឹ្កទ្ក លរងាគ ពិតជាអាចោងជគ្មេះាបដម  កពលកន្តេះ
មចឆជាតិែូចជាគ្តី  ឹងក ើងកៅរស់កៅសាា  គ្ព មអ្ស់ោម  សល់ ។  

៧- កញុំកជឿកលើការគ្តិេះរេិះតាមអាការៈ ឬ តាមការរិតក្ើញកសើរៗ 
ដែលករស និដ្ឋឋ  ថាជាសញភវ ិិចឆយ័ (common sense) ។ ការពិតសញភវ ិិចឆយ័
ដែលជាការចាបអ់ារមមណ៍្លអ ឬ ការរេិះរិតលអកន្តេះ គ្ោ ដ់តជាកយបល់ផ្ទ ល់
ខលួ របស់បញរគលណាមាន កប់៉ាញកណាណ េះ ។ ជាទ្មាល ប ់ ម ញសសកគ្ចើ ដតកដ្ឋេះគ្សាយ
បញ្្ញកសសងៗកដ្ឋយដសអកកលើសញភវ ិិចឆយ័ ដែលម ិឈរកលើកោលការណ៍្គ្តឹម
គ្តូវ ។ ឧទ រណ៍្ ទ្សស វទូិ្ខលេះែូចជា កាល់ មា៉ា កស (Karl Marx) ឬ ក  ី  
(Lenin) ដែលា កគ្បើសញភវ ិិចឆយ័ខវេះកោលការណ៍្  ិង ទិ្ ន យ័ជាកោ់ក ់
កទ្ើបរិតថា ពួកោតជ់ាម ញសសចុំណា ជាងករកនញងសងគម ។  

៨- កញុំកជឿកលើទិ្ែឋិ (ទ្សស ៈ ឬ ការយល់ក្ើញ) របស់ខលួ  (one’s 

own opinions) ។ ឧទ រណ៍្ ម ញសសមយួចុំ ួ  ឆ្បស់កគ្មចចិតាកជឿអ្វមីយួ
តាមទិ្ែឋិរបស់ោត ់ដែលោតម់ ិទុំងធាល បា់ ពិកសាធរកការពិតកសាេះ ។ 

៩- កញុំកជឿកលើបញរគលណា ដែលអ្តួថាជាអ្នកគ្ាជ្ (experts) ។ 
ឧទ រណ៍្ បញរគលខលេះតកមាើងខលួ ជាបណ្ឌិ ត  ិង អូ្សទញមហាជ ឲ្យកជឿ
តាមទ្សស ៈរបស់ខលួ  ។ ជាញឹកញាប ់ កយើងជួបបណ្ឌិ តដកលងកាល យកគ្ចើ ន្តក់
ដែលា   ិង កុំពញងបកគ្សាយគ្ទឹ្សរីសាសន្ត ម ិគ្តូវតាម យ័ពិត ។ 

១០- កញុំកជឿ កយរបស់សមណ្ៈ (អ្នកបសួ) កដ្ឋយសារដតកោកជាគ្រូ
របស់កយើង (authorities, one’s own teachers) ។ គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តោម  
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គ្បព ័ធជុំក ឿ (dogmatic system) ដែលបងខុំម ញសសឲ្យកជឿគ្របស់ុំែីរបស់គ្រូ
អាចារយកដ្ឋយខវេះការពិចារណាក ើយ ។ 

កបើកយើងកគ្បើលកខណ្ៈវ ិិចឆយ័ទុំង ១០ ខាងកលើក េះ កយើងអាច
ស និដ្ឋឋ  ា ថា សាា  ភាពកៅគ្បកទ្សថ្ង  ិង កមពញជា មា លុំន្តុំែូចោន  ឹង
ពួកកាោមជ កនញងពញទ្ធសមយ័ដែរ ។ សពវថ្ងៃ កៅគ្បកទ្សថ្ង  ិង កមពញជា 
មា ធមាម ចារយកកើតក ើងែូចសសតិ ដែលកុំពញងបកគ្សាយពញទ្ធវច ៈ (បរយិតា)ិ 
តាមទ្សស ៈរបស់ពួកករ ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត មា មជឈមណ្ឌ លវបិសសន្ត 
(បែិបតាិ) កគ្ចើ ស ធឹក ដែលមា បកចចកកទ្សបកគ្ងៀ វបិសសន្តខញសៗោន  ។ 
ម ញសសភារកគ្ចើ ឆៃល់ថា កតើពួកកររួរកជឿតាមការបកគ្សាយពញទ្ធវច ៈរបស់
ធមាម ចារយណាមយួ ឬ រួរកជឿតាមបកចចកកទ្សវបិសសន្តរបស់ធាម ចារយណា
មយួ? ជារមួ្ ព្បជាជនទូ្លៅគួរជព្ម្ះការសងសយ័លនះ លោយល ើកយក
 កខណៈវនិិចាយ័ទាាំង ១០ ខាងល ើ ម្កលធវើជាខាន តលែើម្បលីសវងរកការរិត ។  

 
 

និោយប្សួល្ជាងយធវី ។ អានប្សួល្ជាងសរយសរ ។ 
To say is easier than to do. To read is easier than to write. 

“ប្ទ្ឹសតីខវះការអ្នុវតតនយ៍ប្រៀរែូចជាម្នុសេពិការ ។  
ការអ្នុវតតនខ៍វះប្ទ្ឹសតីយប្រៀរែូចជាម្នុសេខ្នវ ក្់” ។ 

“The theory without practice is lame;  

Practice without theory is blind.”  
*** 
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គមោីរ 
 

លកខណ្ៈវ ិិចឆយ័ទី្ ៤ ខាងកលើ បកគ្ងៀ កយើងកញុំឲ្យកជឿតាមរមពរី
សាសន្ត កគ្ េះគ្របរ់មពរីសាសន្តកៅកលើពិភពកោក សញទ្ធដតសរកសរចារ
កដ្ឋយពួកសាវករបស់កមែឹកន្តុំសាសន្ត ។ ភកិខញ កខៀវ ជញុំ  ិង ភកិខញពញទ្ធទសៈ 
មា ទ្សស ៈែូចោន ថា “កញុំវកងវងកជឿរមពរីកពក” ។ ភកិខញ កខៀវ ជញុំ សងាតប់ដ ាមថា 
“ម ិគ្តូវកធវើជាខមូតរបស់រមពរីកទ្” ។ បរស័ិទ្គ្របស់ាសន្តម ិគ្តូវកជឿតាមគ្រប់
តួអ្កសរ ឬ  កយកពច ក៍ៅកនញងរមពរីសាសន្តរបស់ពួកករកទ្ ។ ពួកករគ្តូវដត
កគ្បើវចិារណ្ញ្ញា ណ្ កែើមបវីភិារទ្សស វជិាា ទុំងកន្តេះថាពិត ឬ ម ិពិត, មា 
គ្បកយជ  ៍ឬ ឥតគ្បកយជ  ៍សគ្មាបម់ ញសសជាតិទុំងមូល ។  

កតើរមពរីជាអ្វី? រមពរី រឺជា សាស្ដសរ កបួ  តគ្មា ឬ កសៀវកៅ ដែល
ម ញសសសរកសរ ឬ ចារកលើផ្ទ ុំងសិោ ដសបកសតវ សលឹករតឹ ឬ គ្កដ្ឋស តាម
កាលសមយ័ កែើមបអី្បរ់ ុំ ឬ គ្របគ់្រងម ញសស ។ សាសន្ត ីមយួៗ មា រមពរី
ករៀងខលួ  ឧទ រណ៍្ ពញទ្ធសាសន្តមា រមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែក, គ្ព មញ្ាសាសន្ត
មា រមពរីកវទ្, គ្រិសរសាសន្តមា រមពរីបរសិញទ្ធ (ប បី ឬ Bible) ក ើយ
អ្ញិសាល មសាសន្តមា  រមពរីរួរអា  (Qur’an) ។ កលើសពីក េះកទ្ៀត កៅកនញង
សាសន្តដតមយួ ា ដបកដខ្កោន ជាកគ្ចើ  ិកាយ ក ើយ ិកាយ ីមយួៗ 
កន្តេះ កម៏ា រមពរីសគ្មាប ិ់កាយរបស់ពួកករដែរ ។ ឧទ រណ៍្ ពញទ្ធសាសន្ត
ដបកដខ្កជា  ិកាយកងរវាទ្  ិង មហាយ  ។ 
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គមោីរអវទ្ 
រមពរីកវទ្ (ចុំកណ្េះវជិាា ) គ្តូវា បកងាើតក ើងកដ្ឋយពួកអារយ ័ (Aryan) 

ដែលមា ពួកគ្  មណ៍្ជាតុំណាង កែើមបកីរៀបចុំពិធីសាសន្តកសសងៗ ែូចជា
ពិធីបូជាគ្ពេះអ្រនិ (កភលើង), គ្ពេះវរញណ្ (កភលៀង), គ្ពេះវាយញ (ខយល់) ។ រមពរីកវទ្មា  
៣ សុំខា  ់រឺ ៖ ឫរកវទ្ (Rig Veda), យជ៌ញកវទ្ (Yajur Veda)  ិង សាមកវទ្ 
(Sama Veda) ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត ពួកគ្  មណ៍្ា បកងាើតរមពរីទី្ ៤ 
ក ម្ េះ អ្ងវក៌វទ្ (Atharva Veda) ។ ទី្មយួ រមពរីឫរកវទ្  ិយយអ្ុំពីគ្បវតាិ
កុំកណ្ើ តថ្សទកម្  ិង ដស ែី, ការសរកសើរតកមាើងគ្ពេះអាទិ្កទ្ពកសសងៗ, ការ
បងួសួងកែើមបមីា អាយញយ ឺយូរ  ិង ចគ្មុងចកគ្មើ  ។ ទី្ពីរ រមពរីយជ៌ញរកវទ្ 
 ិយយអ្ុំពីយញ្ា វធីិ (sacrificial formula) ក លរឺ ការសមាល បស់តវកែើមបី
បូជា ឬ ដស កគ្ព គ្ពេះអាទិ្កទ្ព ។ ទី្បី រមពរីសាមកវទ្  ិយយអ្ុំពីពិធី
គ្បសិទ្ធី (sanctity)  ិង ទ្ុំ ញកតកមាើង (liturgy) ។ ទី្ប ួ រមពរីអ្ងវក៌វទ្  ិយយ
អ្ុំពីការដសកម ាោថា ការសរកសើរតកមាើង ការដ្ឋកក់សន ៍  ិង អ្ធិដ្ឋឋ   ។ 

គមោីររពះដរតបិៃក 
កសចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធ(54) គ្តូវា សាវកទុំងឡាយករៀបករៀង

ជាកុំណាពយកាពយកឃ្លល ង ដណ្ងណ្ង កែើមបងីាយចាុំ ។ រួររ ុំលឹកថា ជ ជាតិ
ឥណាឌ សមយ័បញោណ្ ពញុំទ ម់ា បកចចកវជិាា កតគ់្តាគ្ពឹតាិការណ៍្, កសចកាី
បកគ្ងៀ  ឬ ចុំកណ្េះវជិាា កសសងៗកៅកលើែីែញត, ងម ឬ គ្កដ្ឋស កៅក ើយកទ្ ។ 
ពួកអាចារយគ្  មណ៍្ ដែលជាគ្រូកចេះចាុំរមពរីកវទ្ (Veda) ទុំងឡាយ ា 
                                                         
54

 Siddhārtha Gautama (563 BCE - 483 BCE) 
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បកគ្ងៀ កូ កៅករ កដ្ឋយកគ្បើវធីិសូធយ (recitation) គ្ាបម់ាងមយួឃ្លល ៗ មា 
លុំន្តុំែូចជាភកិខញសងឃ ិកាយកងរវាទ្ សូធយឲ្យសីល ៥ ឬ សីល ៨ កៅបរស័ិទ្
ទុំងឡាយកៅសមយ័បចចញបប នក េះដែរ ។ សមយ័កគ្កាយ ជ ជាតិឥណាឌ ា 
បកងាើតវធីិចារឯកសារកសសងៗកៅកលើសលឹកកតាន ត (palm leaf) កគ្ េះកៅ ររ
មរធៈ (Magadha, Bihar State, India) សមបូណ៌្កែើមកតាន ត ដែលជាការ
ងាយគ្សួល កនញងការយកសលឹកកធវើជាកសៀវកៅសគ្មាបច់ារ ។  

សាវករបស់គ្ពេះពញទ្ធ ា កគ្បើបកចចកវជិាា ដែលមា កៅសមយ័កន្តេះដែរ 
ក លរឺការចារពញទ្ធវច ៈទុំងឡាយកៅកលើសលឹកកតាន ត រចួកគ្បើដខស (សូគ្ត)
កែើមបចីងភាា បស់លឹកកតាន តជាាចតូ់ចៗ កែើមបងីាយគ្សួលយកតាមខលួ  ។ ពួក
សាវកា ដបងដចករមពរីសលឹកកតាន តទុំងកន្តេះដ្ឋកចូ់លកនញងលអី ឬ កស្ដ ាកកសសង
ោន ចុំ ួ  ៣ កទ្ើបមា ក ម្ េះថា រមពរីតិបិែកៈ (Tipitaka) ដគ្បថា ៣ កស្ដ ាក ។ 
ម ញសសខលេះា កៅរមពរីកន្តេះកដ្ឋយគ្ច ុំថា រមពរីថ្គ្តបីែក ដែលជាការម ិ
គ្តឹមគ្តូវកសាេះ  ិង រួរន្តុំោន កៅក ម្ េះគ្តឹមគ្តូវវញិកទ្ើបជាការគ្បកសើរ ។  

ការសិការមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកា បង្ាញចាស់ថា ពញទ្ធវច ៈ គ្តវូា 
ករកៅថា ធមមវ ិយ័ កគ្ េះកៅសមយ័ែុំបូងមា ដតគ្ពេះធម ៌  ិង គ្ពេះវ ិយ័ 
ប៉ាញកណាណ េះ ។ ដសនកគ្ពេះធម ៌(គ្ពេះសូគ្ត ឬសញតា ាបិែក) មា ការបកគ្ងៀ អ្ុំពីគ្កម
សីលធមក៌សសងៗ សគ្មាបអ់្បរ់ ុំម ញសស ។ ដសនកគ្ពេះវ ិយ័ (វ ិយបិែកៈ) មា 
ការបកគ្ងៀ រកបៀបគ្របគ់្រងភកិខញ  ិង ភកិខញ ី កៅកនញងរណ្ៈ ។  

ដសនកគ្ពេះអ្ភធិមម (អ្ភធិមមបិែក) គ្តូវា សាវកករៀបករៀងក ើងកៅ
រងវងស់តវតសទី្ ៣ មញ គ្រិសាសកោជ រឺគ្បដ ល ២០០ ឆ្ន ុំកគ្កាយគ្ពេះពញទ្ធ
បរ ិិ វ   ។ កទេះបីដសនកខលេះថ្ អ្ភធិមមបិែក គ្តូវា កលើកកៅពិភាកាកៅកនញង
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សងាគ យន្តកលើកមញ ៗកក៏ដ្ឋយ កក៏ទ្ើបដតមកែល់សមយ័សងាគ យន្តកលើកទី្ 
៣ (គ្បដ លឆ្ន ុំ ២៥០ មញ គ្រិសាសកោជ) កទ្ើបសាវកទុំងឡាយន្តុំោន
កតគ់្តាទ្ញកជាឯកសារសលូវការកៅកនញងគ្ពេះថ្គ្តបិែក(55) ។ អ្ភធិមមបិែក មា 
ដចងអ្ុំពីការវភិារចិតាសាស្ដសរម ញសស (psychoanalysis) ។ អ្នកគ្ាជដ្សនក
ពញទ្ធសាសន្តា ករៀបចុំចងគ្កងពញទ្ធវច ៈ ដែលមា កៅកនញងគ្ពេះសូគ្ត ឲ្យ
មា លុំដ្ឋបល់ុំកដ្ឋយគ្បទកគ់្កឡាោន  ។ អ្នកករៀបករៀងរមពរីអ្ភធិមមបិែក ពញុំ
ា ន្តុំយកកោលលទ្ធិ ឬ ទ្សស វជិាា ងមីមកបកគ្ងៀ អ្នកអា កទ្ ប៉ាញដ ាា 
សកងខបកោលលទ្ធិ  ិង ា តកគ្មៀបកោលធមទ៌ុំងឡាយឲ្យកៅជាគ្កុមៗ ។ 
អ្នកករៀបករៀងរមពរីអ្ភធិមមបិែក ា លញបកចាល ិទ កថាទុំងឡាយ ដែល
មា កៅកនញងគ្ពេះសូគ្ត ។ ក េះរឺជាមូលក តញចមបងមយួ ដែលកធវើឲ្យអ្នកសិកា
ពិាកយល់គ្ទឹ្សាីកៅកនញងរមពរីអ្ភធិមម កគ្ េះោម  សាចក់រឿងកធវើជាបញរគោធិដ្ឋឋ   
(personification of states of mind) ។ កោក រ ៉ាូបឺត (Robert, 2003) ដែល
ជា ិព ធន្តយកថ្ វចន្តធិបាយអ្ុំពីពញទ្ធសាសន្ត ា ទញកសចកាសី និដ្ឋឋ  
ថា អ្នក ិព ធរមពរីអ្ភធិមមបិែក ចាបក់សាើមែុំបូងកដ្ឋយការព យល់អ្ុំពីកសចកាី
បកគ្ងៀ ទុំងឡាយ ដែលមា គ្សាបក់ៅកនញងគ្ពេះសូគ្ត ប៉ាញដ ាសមយ័កគ្កាយមក 
ពួកករា បកងាើតលទ្ធិងមីមយួកទ្ៀតដ្ឋចក់ដ្ឋយដ ក ដែលកសទើរដតោម  ភាព
ជាបទ់កទ់្ងកៅ ឹងគ្ពេះសូគ្ត ។ 

គ្ពេះអា  ទា អ្េះអាងថា កសចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធមា សរញប 
៨៤០០០ គ្ពេះធមមកខ ធ ដែលតាមការពិត គ្ពេះអា  ទា សាា បពី់គ្ពេះពញទ្ធផ្ទ ល់
គ្តឹមដត ៨២០០០ ធមមកខ ធប៉ាញកណាណ េះ ក ើយគ្ពេះអា  ទា សាា បពី់ភកិខញ
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ទុំងឡាយជាសាវករបស់គ្ពេះពញទ្ធ ២០០០ ធមមកខ ធកទ្ៀត ។ ែូចជាប ទូល
របស់គ្ពេះអា  ទថា ៖ “សាស ធមទ៌ុំងឡាយណា ដែលគ្បគ្ពឹតាកៅ (កនញ ង
 ឫទ្យ័) របស់ខ្ញ ុំ សាស ធមទ៌ុំងឡាយកន្តេះ មា ៨ មឺ ៤  ធ់មមកខ ធ ខ្ញ ុំ
ា ករៀ អ្ុំពីគ្ពេះពញទ្ធ ៨ មឺ  ២  ធ់មមកខ ធ អ្ុំពីពួកភិកខញ  ២   ធ់មមកខ ធ” ។(56)

 

១- វិនយបិៃក 
ពញទ្ធវច ៈកនញងវ ិយបិែក រឺជាចាបដ់ែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ ហាម ឬ

អ្ ញញ្ញា តចុំក េះភកិខញ  ិង ភកិខញ ី កនញងការគ្បគ្ពឹតាិអ្ុំកពើណាមយួ ។ ការហាម
របស់គ្ពេះពញទ្ធ កៅថាពញទ្ធបបញ្ាតា,ិ ការអ្ ញញ្ញា តិកៅថា ពញទធ  ញញ្ញា តិ ។ កបួ 
ចាបក់ៅកនញងវ ិយបិែក គ្តូវា កគ្បើសគ្មាបគ់្របគ់្រងភកិខញសងឃឲ្យសាិតកៅ
កនញងគ្កបខណ្ឌ  ឬ បទ្ដ្ឋឋ  រមួដតមយួ ។ រមពរីវ ិយបិែកមា  ៥ កសៀវកៅ រឺ 
អាទិ្កមម, ាចិតាិយៈ, មហាវរគ, ចញលលវរគ  ិង បរវិារ ។ 

១- អាទិ្កមម រឺជាចាបស់គ្មាបវ់ ិិចឆយ័កទសធៃ ់ៗ  ែូចជា ាោជិក 
៤ ចុំណ្ញ ច  ិង សងាទិ្កសស ១៣ ចុំណ្ញ ច ។ 

២- ាចិតាិយៈ រឺជាចាបស់គ្មាបវ់ ិិចឆយ័កទសគ្សាលៗ ែូចជា
សញទ្ធិកាចិតាិយៈ ៣០ ចុំណ្ញ ច  ិង  ិសសរគិយាចិតាិយៈ ៩២ ចុំណ្ញ ច ។ 

៣- មហាវរគ រឺជាចាបស់គ្មាបភ់កិខញសងឃគ្បជញុំោន កធវើកិចចការកនញងសីមា 
ឬ កៅថាសងឃកមម ។  

៤- ចញលលវរគ រឺជារកបៀបសគ្មាបភ់កិខញកធវើបែិសណាឋ រៈ ចុំក េះោន , ជា 
ភារកិចចរបស់ភកិខញ  ិង  ីតិវធីិសគ្មាបស់ារភាពកទសកុំ ញសរបស់ខលួ  ។ 
                                                         
56

 រពះដរតបិៃក សសភវស សលខ ៥៧ ទំ្ព័រទី្ ៩៣ 



ឈុន គមឹអ ៀត  អោធបិក្ខយិធម៌ 
 

115 

៥- បរវិារ រឺជាចាបដ់ចងបដ ាមកៅសមយ័កគ្កាយ ។ 

២- សតុតនតបិៃក 
ពញទ្ធវច ៈកនញងគ្ពេះសញតា ាបិែក រឺជាកសចករបីកគ្ងៀ អ្ុំពីគ្កមសីលធម៌

សគ្មាបអ់្បរ់ ុំម ញសសទូ្កៅ ឲ្យកចេះរស់កៅចញេះសគ្មុងោន ។ កែើមបសីកគ្មចកោល
កៅក េះ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បកគ្ងៀ ថា ទី្មយួ ម ញសសគ្របរូ់បគ្តូវកចៀសវាង
អ្ុំកពើាប ។ ទី្ពីរ ម ញសសគ្របរូ់បគ្តូវសាងអ្ុំកពើលអ ។ ទី្បី ម ញសសគ្របរូ់បគ្តូវ
ជុំរេះចិតាឲ្យបរសិញទ្ធសូរសង ់។ 

រមពរីសញតា ាបិែក ឬ គ្ពេះសូគ្ត មា  ៥ កសៀវកៅ រឺ ទី្្ ិកាយ, 
មជឈមិ ិកាយ, សុំយញតា ិកាយ, អ្ងគញតារ ិកាយ  ិង ខញទ្ទក ិកាយ ។ 

១- ទី្្ ិកាយ រឺជាករឿង ិទ ទកទ់្ង ឹងកទ្វតា  ិង រកបៀប
ចកគ្មើ វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   ។ 

២- មជឈមិ ិកាយ  ិយយអ្ុំពីករឿងកសាកន្តែកមមកសសងៗ កែើមបជីា
ឧទ រណ៍្ព យល់អ្ុំពីចាបថ់្ កមម (Law of Kamma) ។ 

៣- សុំយញតា ិកាយ  ិយយអ្ុំពីគ្បធា បទ្ជាកគ្ចើ ែូចជា ជាតក, 
បញ្ចខ ធ, សាឡាយត ៈ, អ្ែឋងគិកមរគ ។ 

៤- អ្ងគញតារ ិកាយ  ិយយអ្ុំពី អាយត ៈ,  ីវរណ្ធម,៌ ចិតាវមិញតាិ ។ 
៥- ខញទ្ទក ិកាយ  ិយយអ្ុំពីគ្បជញុំធមខ៌លីៗ ែូចជាថ្គ្តសរណ្រម ៍

សគ្មាបស់ាមកណ្រ  ិង ភកិខញ ី ទ្ក ទញ  ិង សូគ្តកនញងពិធីបញណ្យទ  ។ 
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៣-  ភិធមាបិៃក 
អ្ភធិមមបិែក រឺជាការគ្បមូលសរញ ុំថ្ ការវភិារចិតាសាស្ដសរម ញសស កដ្ឋយ

ម ិកលើកយក ិទ កថាមកកធវើជាបញរគោធិដ្ឋឋ   ែូចជាកៅកនញងសញតា ាបិែក
កន្តេះកទ្ ។ ខលឹមសារថ្ អ្ភធិមមបិែករឺ ចិតា កចតសិក រូប  ិ វ   ដែលែក
គ្សងក់ចញពីសញតា ាបិែក ។ រមពរីអ្ភធិមមមា  ៧ កសៀវកៅ រឺ ធមមសងគណី្, 
វភិងគ, កថាវតាញ, បញរគលបញ្ាតាិ, ធាតញកថា, យមកៈ  ិង បដ្ឋឋ   ។ កសៀវកៅ
ធមមសងគណី្ រឺជាកគ្មងគ្កមសីលធមស៌គ្មាបភ់កិខញសងឃ ។  វភិងគ  ិយយអ្ុំពី
បញ្ចខ ធ ។ កថាវតាញ  ិយយអ្ុំពីការតស ូមតិ កែញកដ្ឋលអ្ុំពីកោលលទ្ធិ ។ 
បញរគលបញ្ាតាិ  ិយយអ្ុំពីចរតិលកខណ្ៈរបស់បញរគល កៅកនញងមាោ៌កឆ្ព េះកៅ
កា ព់ញទ្ធភាព ។ ធាតញកថា  ិយយអ្ុំពី ខ ធ ៥, អាយត ៈ ១២, ធាតញ១៨ ។ 
យមកៈ  ិយយអ្ុំពីធមជ៌ារូ ឹងោន  ។ បដ្ឋឋ    ិយយអ្ុំពីបចចយ័ ២៤ ។ 

រួរកតស់មាគ ល់ថា ពញទ្ធបរស័ិទ្ថ្  ិកាយមហាយ  កគ្បើរមពរីជាកគ្ចើ 
ដែលខញសដបលកទុំងគ្សុងពីរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែក ថ្ ពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ ។ 

គមោីរបរសិទុ្ធ 
រមពរីបរសិញទ្ធ (Bible) របស់គ្រិសាសាសន្ត(57) (Christianity) ដគ្បថា 

"កសៀវកៅ" គ្តូវា បកងាើតក ើងកដ្ឋយគ្រិសរបរស័ិទ្ ដែលយកលុំន្តុំតាមរមពរី
តូោ៉ា  (Torah) របស់សាសន្តយូដ្ឋ (Judaism) ។ រមពរីបរសិញទ្ធមា  ២ ដសនក ឬ 
កៅថាសញ្ញា  (ស ា) រឺ រមពរីសញ្ញា ចាស់  ិង រមពរីសញ្ញា ងមី ។ គ្រិសាបរស័ិទ្
ដែលករៀបចុំកសៀវកៅទុំងឡាយ កនញងរមពរីបរសិញទ្ធ រឺជាពួកម ញសស លែ មា 
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ចកខញវស័ិយដវងឆ្ៃ យ ។ ពួកករា គ្បមូលយកដតឯកសារណា ដែលមា 
សាចក់រឿងជាបទ់កទ់្ង ឹងជីវភាពជ ជាតិយូដ្ឋ ដែលជាសាចញ់ាតិខាង
មាតារបស់គ្ពេះកយស ូ  ។ ការតកគ្មៀបលុំដ្ឋបល់ុំកដ្ឋយ ថ្ សាចក់រឿងទុំង
ឡាយកន្តេះ រឺកធវើក ើងកនញងកោលបុំណ្ងតគ្មងទិ់្សអ្នកអា ទុំងឡាយ កឆ្ព េះ
កៅតួអ្ងគសុំខា ក់ៅកនញងកសៀវកៅ  ិង កៅកនញងគ្រិសាសាសន្ត ក លរឺតួអ្ងគ
គ្ពេះកយស ូ  ។ កទេះជាមា ការពិ ិតយពិចយ័លអិតលអ  ់ កៅកនញងការកគ្ជើសករ ើស
កសៀវកៅទុំងកន្តេះយ៉ា ងណាកក៏ដ្ឋយ កស៏ាចក់រឿងកៅកនញងកសៀវកៅទុំង ៦៦ 
កាលកន្តេះមា ការគ្បឆ្ុំងទស់ ឹងោន កៅកគ្ចើ កដ លង ។ ឧទ រណ៍្ ព្គិសា
បរស័ិទ្អតួអាងថា លោកម្៉ាូលស គឺជាអនកនិរនធលសៀវលៅ ៥ កា ែាំបូងច្ន
គម្ពរីសញ្ជា ោស់ លរ គឺ លោកុបបតាិ និកខម្នាំ ល វវីនិយ័ ជនគណ  និង 
ទុ្តិយកថា ។ ប៉ាុលនាលៅកនុងគម្ពរីទុ្តិយកថាជាំរូក ៣៤ ខ្ ៥ និង ៦ លបរជា
និយយថា លោកម្៉ាូលស បានកបោ់កសររបស់គាតល់ៅវញិ ។ លតើលខាម ច
ម្៉ាូលសរិតជាអាចលងើបរីសនូររបស់គាត ់ លែើម្បកីតព់្តាព្បវតារិបស់ខ្លួនឯង ែូច
លសចកាសីព្ម្ងរី់គម្ពរីបរសុិទ្ធថា ៖  “លោកម្៉ាូលស ជាអនកបលព្ម្ើព្រះ អាច ស់ បាន
ទ្ទួ្ ម្រណ ភារលៅទី្ល ះ គឺលៅកនុ ងព្សុកម្៉ាូអាប ់ ព្សបតាម្ព្រះ បនទូ របស់
ព្រះ អាច ស់ ។ ព្រះ អាច ស់បញចុ ះសរលោកលៅព្ជ ងភនាំ កនុ ងព្សុកម្៉ាូអាប ់
ទ្ ់មុ្ខ្នឹងលបត លរអរ៊ ។ រហូតម្កទ្ ់សរវច្ថងលនះ រុាំាននរណាាន កោ់គ  ់
សនូ ររបស់លោកល ើយ” ។(58) 
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រមពរីសញ្ញា ចាស់ (Old Testament) ករៀបោបអ់្ុំពីគ្ពេះជាមាច ស់ចុំណាយ
កពល ៦ ថ្ងៃកែើមបបីកងាើតថ្សទកម្  ិងដស ែី, ថ្ងៃ ិងយប,់ រញកខជាតិ, សតវ  ិង
ម ញសស(59) ។ សាចក់រឿងទុំងឡាយកៅកនញងរមពរីសញ្ញា ចាស់ កា៏ ករៀបោប់
អ្ុំពីមូលក តញដែលន្តុំឲ្យជ ជាតិយូដ្ឋ (Jews) ធាល កជ់ាទសកររបស់គ្បកទ្ស
កអ្ សញបី(60) និយយអ្ុំពីកបសកកមមរបស់កោកម៉ាូកស កនញងការន្តុំយកជ ជាតិ
យូដ្ឋ (ជ ជាតិអ្ញីគ្សាដអ្លសពវថ្ងៃ) កចញពីគ្បកទ្សកអ្ សញបី(61) និយយអ្ុំពី
បញ្ាតាទិុំង ១០ គ្បការ(62)  ិង  ិយយអ្ុំពីកិចចការរបស់ពាការទីុំងឡាយ 
កនញងការករៀបចុំពិធីែងាវ យែញត(63)  ិង ការែឹកន្តុំជ ជាតិយូដ្ឋកៅកា ទឹ់្កែី
ស ា (គ្បកទ្សអ្ញីគ្សាដអ្លបចចញបប ន) ។  

រមពរីសញ្ញា ងមី (New Testament) ករៀបោបអ់្ុំពីកុំកណ្ើ តគ្ពេះកយស ូ (64)
 

 ិយយអ្ុំពីសកកមមភាពរបស់គ្ពេះកយស ូកៅកលើដស ែី កែើមបកីោេះាបរបស់
ម ញសស(65)  ិយយអ្ុំពីការឆ្ា ងគ្ពេះកយស ូកដ្ឋយកងទ្ព័រ ៉ាូមាញ ុំង(66) គ្ពេះកយស ូ
រស់ក ើងវញិ(67) គ្ពេះកយស ូយងក ើងកៅសាា  សួរ៌(68) កបសកកមមរបស់ពួក
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 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  សោកុបបតតិ ជំពូក ១ ខ ១ ៃល់ ៣១ 

60
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  សោកុបបតតិ ជំពូក ៤៦ ខ ២៨ 

61
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  និកខម្នំ ជំពូក ១២ ខ ៣១ 

62
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  និកខម្នំ ជំពូក ២០ ខ ១ ៃល់ ១៧ 

63
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  សលវវីន័ិយ ជំពូក ១ ខ ២ 

64
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  លូកា ជំពូក ២ ខ ៧ 

65
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  ទ្ីតុស ជំពូក ២ ខ ១៤ 

66
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  ម្ម៉ា ថាយ ជំពូក ២៧ ខ ៣៥ 

67
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  លូកា ជំពូក ២៤ ខ ៣៩ 

68
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  កិចចការ ជំពូក ១ ខ ៩ 
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សាវក័ កនញងការសាយសាសន្ត(69)  ិង ការកបើកបង្ាញអាងក៌ុំាុំងទុំងឡាយ 
(វវិរណ្ៈ) ថ្ ដស ការរបស់គ្ពេះជាមាច ស់ ។ ឧទ រណ៍្ គ្ពេះកយស ូស ាថា
 ឹងយងមកដស ែីជាកលើកទី្ពីរ(70) លែើម្បវី ិិចឆយ័កទសរបស់ម ញសសទុំង
ឡាយ កៅថ្ងៃចញងកគ្កាយបងអស់(71) ។ 

កទេះបីគ្រិសាបរស័ិទ្អ្តួអាងថា ពួកករកជឿកលើគ្ពេះពិតដតមយួ, មា 
រមពរីដតមយួ  ិង សាល់កសចកាជីុំក ឿទុំងគ្សងុកលើគ្ពេះកយស ូ ថា ឹងយងមក
ជួយ សកស្ដងាគ េះពួកករ ឲ្យរចួសញតពីអ្ុំកពើាបកក៏ដ្ឋយ កគ៏្បវតាិសាស្ដសាា បង្ាញ
ឲ្យក្ើញថា គ្រិសាបរស័ិទ្ា ដកដគ្បរមពរីបរសិញទ្ធរបស់ខលួ  កគ្ចើ កលើកកគ្ចើ 
សារ កគ្ េះពួកករា កចាទ្ថា រមពរីមញ ម ិគ្តឹមគ្តូវ ឬ ការបកគ្សាយរបស់
 ិកាយមយួចុំ ួ ម ិចុំកោលរុំ ិតកែើម ។ ឧទ រណ៍្ គ្រិសាបរស័ិទ្កៅ
គ្បកទ្សជាកគ្ចើ  កៅទ្វីបអឺ្រ ៉ាញបា សអបក់ខពើម  ិង កគ្កាធខឹងចុំក េះ សកមាច
ា៉ា ប លីអូ្ ទី្ ១០(72)  ិង ពួកជុំ ិតទុំងឡាយរបស់កោក ។ ក តញសលដែល
កធវើឲ្យពួកគ្រិសាបរស័ិទ្ទុំងឡាយ ខឹងសមារ ឹងពួកសងឃកាតូលិក កៅ
សមយ័កន្តេះ រឺមកពីអ្ុំកពើែអ៏ាគ្កករ់បស់ពួកកមែឹកន្តុំសាសន្តកាតូលិក លែ 
បានព្បព្រឹតាអ្ុំកពើពញករលួយ អ្យញតាិធម ៌  ិង ការកគ្បើអ្ុំណាចផ្ា ចក់ារ លៅល ើ
គ្បជាជ សាមញ្ា កៅគ្បកទ្សកៅកគ្កាមបងាគ ប ់។ កោកមា៉ា កធិ  លូធរ័(73)

 ជា
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 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  កិចចការ ជំពូក ៩ ខ ២០ និង កិចចការ ជំពូក ១១ ខ ១៩ 

70
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  វវិរណៈ ជំពូក ២២ ខ ១២ 

71
 គម្ោីរបរសុិទ្ធ សសភវស  វវិរណៈ ជំពូក ២០ ខ ១២ (the Last Judgment Day) 

72
 សសម្តចបា៉ា ប លីអូ ទ្ី ១០ (Pope Leo X) ជាជនជាតអុិីត្តលី ម្មនស ា្ ះសៃីម្ ចូវា៉ា ននី ឌី ឡូថ្រនហ្សូ សៃ 
សម្៉ាឌី  ី(Giovanni di Lorenzo de' Medici) សកីតឆ្ា  ំ1475 និង ស្នែ ប់ឆ្ា  ំ1521 

73
 Martin Luther ជាអាកបួសជនជាតអិាលែឺម្៉ាង់ៃ៍ ដននិកាយកាតូលិក សកីតឆ្ា  ំ1483 និង ស្នែ ប់ឆ្ា  ំ1546 
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សងឃកាតូលិកមយួរូបដែលា ក្ើញអ្ុំកពើអ្យញតាិធមក៌ េះ  ិង ា  ិព ធ
អ្តាបទ្រេិះរ យ់៉ា ងចាស់ថ្ែចុំក េះអ្ុំកពើថ្គ្ពថ្សសកន្តេះ ។ គ្បជាជ  ិយមោប់
អា   ិង កពញចិតាចុំក េះអ្តាបទ្កាេះពញមពរបស់កោកមា៉ា ធិ  លូធរ័ ដែល
ហា   ិយយការពិត បកអាគ្កាតអ្ុំកពើពញករលួយរបស់គ្កុមកមែឹកន្តុំសងឃ
កាតូលិក ។ គ្កុមគ្រិសាបរស័ិទ្អ្នកគ្បឆ្ុំង ា ែឹកន្តុំចលន្តកុំដណ្ទ្គ្មង ់
(Protestant Reformation) កៅសតវតសទី្ ៦ ថ្ គ្រិសាសកោជ ។ ករឿងអាគ្សូវ
ធុំមយួរបស់ពួកសងឃកាតូលិកកៅសមយ័កន្តេះរឺ សកមាចា៉ា ប លីអូ្ ទី្ ១០ 
ា កចញកសចកាគី្បកាសថា គ្បសិ កបើគ្បជាជ ចងរ់ចួខលួ ពីអ្ុំកពើាប  ិង 
ការដ្ឋកក់ទសរបស់គ្ពេះជាមាច ស់ ពួកករគ្តូវដតបងថ់្ងលកោេះាបទុំងកន្តេះជា
គ្ាកក់ៅឲ្យគ្ពេះវហិារកាតូលិក ។  

កៅសមយ័កន្តេះ ោម  ជ សាមញ្ាណាមាន កអ់ាចអា  ឬ សាា បយ់ល់
កសចកាបីកគ្ងៀ កៅកនញងរមពរីគ្រិសាសាសន្តកទ្ កគ្ េះថារមពរីទុំងកន្តេះគ្តូវា 
ចមលងតៗោន  កដ្ឋយកគ្បើភាសាឡាតាុំង ឬ ភាសាគ្កិច ដែលមា ដតពួកអ្នក
បសួកាតូលិក (Catholic monks) ប៉ាញកណាណ េះ កទ្ើបអាចអា យល់  ិង ព យល់
បុំណ្ងរបស់គ្ពេះជាមាច ស់ែល់មហាជ  ។  

បន្តទ បពី់មា ការដបកាក ់  ិង ចលន្តដកទ្គ្មងង់មីកន្តេះ ពួក
គ្រិសាបរស័ិទ្ ិកាយគ្បូកតសាងត់ ៍ ា បកដគ្បរមពរីគ្រិសាសាសន្ត កៅជា
ភាសារបស់គ្បជាជ ទូ្កៅកៅតាមគ្បកទ្សន្តន្ត ។ សមយ័កគ្កាយមក ពួក
គ្រិសាបរស័ិទ្ ិកាយគ្បូកតសាងត់ា៍ ដបកាក ់ កៅជា ិកាយកសសងៗោបរ់យ
បដ ាមកទ្ៀត ។ ពួក ិកាយទុំងកន្តេះ មា រមពរីករៀងខលួ  មា ការបកគ្សាយ
គ្ទឹ្សាីកសសងៗោន   ិង រកបៀបែឹកន្តុំវហិាររបស់ករខញសៗោន សងដែរ ។ 
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ឧទ រណ៍្ កៅសតវតសទី្ ១៩ គ្រិសាបរស័ិទ្កៅស រែឋអាកមរកិា បកងាើត
 ិកាយងមីៗចុំ ួ  ២ បដ ាមកទ្ៀត រឺ ិកាយ មរ័មញ ឹស៍ (Mormonism)

(74)  ិង 
សមរបន្តទ ល់គ្ពេះកយ ូវា៉ា  (Jehovah’s Witnesses)

(75) ។  ិកាយ មរ័មញ ឹស៍ 
ា បកងាើតរមពរីបរសិញទ្ធសគ្មាបប់រស័ិទ្របស់ពួកករ កដ្ឋយមា សាចក់រឿងងមី
គ្សឡាងដែលជាគ្ពឹតាិការណ៍្ កកើតក ើងកៅស រែឋអាកមរកិ ។ ចុំដណ្ក
 ិកាយ សមរបន្តទ ល់គ្ពេះកយ ូវា៉ា  វញិ កម៏ា រមពរីបរសិញទ្ធរបស់ពួកករ  ិង មា 
ការដកដគ្បគ្ទឹ្សាីមយួចុំ ួ ដែរ ។ ឧទ រណ៍្ ពួកករម ិកលើកតកមាើងគ្ពេះ
កយស ូ ជាគ្ពេះពិតែូច ិកាយកសសងៗកទ្ ប៉ាញដ ាពួកករកៅកោកកយស ូ ថាជា
បញគ្តែក៏សាម េះគ្តងរ់បស់គ្ពេះកយ ូវា៉ា កៅវញិ ។ រួរកតស់មាគ ល់ថា កៅឆ្ន ុំ 
៣២៥ ថ្ គ្រិសាសកោជ អ្ធិោជ កញងសាងទី់្  ទី្ ១ (Emperor Constantine I) 
ថ្ ចគ្កភព រ ៉ាូមាញ ុំង ា បងខុំឲ្យពួកអ្នកែឹកន្តុំ ិកាយកសសងៗកៅសមយ័កន្តេះ
ជួបគ្បជញុំគាន កៅទី្គ្កុង ថ្ណ្សា  (Nicaear) សពវថ្ងៃរឺកៅគ្កុង អ្ញសិ ិក (Iznik) 
ថ្ គ្បកទ្ស ទួ្ររី (Turkey) ។ ម ញសសទូ្កៅសាគ ល់ក ម្ េះស និាតកន្តេះថា 
ស និាតកលើកទី្ ១ កៅគ្កុងថ្ណ្សា   (The First Council of Nicaea) ។ កៅ
កនញងស និាតកន្តេះ ពួកអ្នកែឹកន្តុំ ិកាយទុំងកន្តេះ ា កាេះកឆ្ន តអ្ ញមត័យក
កសៀវកៅមយួចុំ ួ  សគ្មាបដ់្ឋកប់ញ្ចូ លកនញងរមពរីរបស់គ្រិសាបរស័ិទ្ ដែល
កយើងសាគ ល់ថា រមពរីបរសិញទ្ធ សពវថ្ងៃក េះ ។ ពួកអ្នកែឹកន្តុំកៅកនញងស និាត
កន្តេះ ា អ្ ញមត័បទ្ដ្ឋឋ  រមួមយួ សគ្មាបប់កគ្សាយ កយថ្គ្តកទ្ព (Trinity) 
ក លរឺការកុំណ្តតួ់ន្តទី្  ិង អ្ុំណាចរបស់គ្ពេះជាមាច ស់ (God the Father), 
                                                         
74

 បសងកីតសៅឆ្ា  ំ១៨៣០ សដ្ឋយ ចូសសហ្វ សាិត (Joseph Smith, Jr., 1805 –1844) 

75
 បសងកីតសៅទ្សវតស ១៨៧០ សដ្ឋយ ឆ្លស៍ ធី. រុស័សលឹែ (Charles T. Russell, 1852–1916) 
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គ្ពេះកយស ូ (Jesus the Son)  ិង គ្ពេះវញិ្ញា ណ្បរសិញទ្ធ (Holy Spirit) ។ 
ម ញសសទូ្កៅសាគ ល់បទ្ដ្ឋឋ  រមួកន្តេះថា កសចកាីគ្បកាសថ្ ទី្គ្កុងថ្ណ្សា  អ្ុំពី
កោលការណ៍្រមួខាងសាសន្ត ឬតាមភាសាឡាតាុំងថា Symbolum 

Nicaenum (The Nicene Creed) ។ ករឿងក េះជាករឿងមយួកនញងចុំកណាមករឿងោ៉ា វ
ជាកគ្ចើ ទកទ់្ង ឹងការបកងាើតរមពរីបរសិញទ្ធ  ិង ការដកដគ្បកគ្ចើ ជុំន្ត  ់
(version) សគ្មាប ិ់កាយ (denomination) ោបរ់យរបស់គ្រិសាសាសន្ត ។ 

គមោីរគួរអាន 
រមពរី រួរអា  (Qur’an) ឬ រមពរី កូោ៉ា   (Koran) របស់សាសន្ត

អ្ញិសាល ម (Islam) ដគ្បថា ការសូគ្ត (recitation) មា លុំន្តុំ  ិង សាចក់រឿង
គ្សកែៀងោន  ឹងរមពរីបរសិញទ្ធ (Bible) របស់គ្រិសាសាសន្ត  ិង រមពរី តូោ៉ា  
(Torah) របស់សាសន្តយូដ្ឋ (Judaism) ដែរ ។ ប៉ាញដ ាការករៀបចុំលុំដ្ឋប់
លុំកដ្ឋយថ្ ករឿងោ៉ា វទុំងឡាយ គ្ពមទុំងសាចក់រឿងខលេះ ខញសោន កដ្ឋយអ្ក លើ ។ 
 ិទ សុំខា ម់យួកនញងចុំកណាម ិទ ោបរ់យកៅកនញងរមពរី រួរអា  ា 
បរយិយថា អ្នកន្តុំសារ (messenger) ឬពាការ ី (prophet) របស់គ្ពេះ
អ្ល់កឡាេះ រឺកោក មូហាុំមា៉ា ត ់ (Muhammad) ជាកូ កៅកញលសមព ័ធ រូករ ៉ាស ្
(Quraysh tribe) ។ កោកមូហាុំមា៉ា តក់កើតកៅឆ្ន ុំ ៥៦០ កៅទី្គ្កុងមញិចកា 
(Mecca)  ិង សាល បក់ៅឆ្ន ុំ ៦៣២ ថ្ គ្រិសាសកោជ ។ កៅឆ្ន ុំ ៦១០ កោក
មូហាុំមា៉ា តា់ ទ្ទួ្លរមពរី រួរអា  ពីគ្ពេះអ្ល់កឡាេះ (Allah) តាមរយៈកទ្វតា
ក ម្ េះជិគ្ាអ្ញិល (Jibra’il) ឬ កាគ្ប ដីយ៉ាល (Gabriel) កៅកពលដែលោតក់ធវើ
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សមាធិកៅកនញងរូងភនុំ ញិោ៉ា  (Cave of Hira) កៅភារខាងកជើងថ្ ទី្គ្កុងមញចិកា 
ថ្ គ្បកទ្សអាោ៉ា ប សីាអ្ ូឌី្ត (Saudi Arabia) ។  

រមពរី រួរអា  មា កុំណាពយទុំងអ្ស់ចុំ ួ  ១១៤ ជុំពូក ឬកៅថា 
ស ូកោ៉ា េះ (Sura) ។ អ្នកករៀបចុំរមពរីក េះ ម ិា ដ្ឋកត់កគ្មៀបសាចក់រឿង
ទុំងឡាយតាមលុំោបក់ពលកវោកទ្ ប៉ាញដ ាពួកករា ដ្ឋកត់កគ្មៀបអ្តាបទ្
កុំណាពយដវងជាងករ រឺ អាល់ហាវ ទី្ េះ (Al-Fatiha, The Opening) ជា
កសៀវកៅទី្ ១ ក ើយដ្ឋកអ់្តាបទ្កុំណាពយខលីជាងករ រឺ អា ណ់ាសស (Al-

Nas, Mankind) ជាកសៀវកៅចញងកគ្កាយ ។ សាចក់រឿងខលេះកនញងរមពរី រួរអា  
(Qur’an) ម ិែូចោន  ឹងសាចក់រឿងកនញងរមពរីបរសិញទ្ធ (Bible) របស់គ្រិសាបរស័ិទ្
កទ្ ក ើយក ម្ េះតួអ្ងគសុំខា ់ៗ កៅកនញងរមពរីបរសិញទ្ធកន្តេះ កគ៏្តូវា ផ្ល ស់បាូរ
ឲ្យគ្តូវតាមសុំក ៀងភាសាអាោ៉ា ប ់ (Arabic) ដែរ ។ ឧទ រណ៍្ កោកកយស ូ 
ឬ អ្ញីសា (Isa) គ្ោ ដ់តជាអ្នកន្តុំសារ (រ ៉ាសូល, Rasul) ែក៏សាម េះគ្តងម់ាន ករ់បស់
គ្ពេះអ្ល់កឡាេះ (Allah) ។ កោក អីុោ ម ិដម ជាកូ គ្ពេះជាមាច ស់ ឬជា
គ្ពេះអ្ងគសកស្ដងាគ េះ ក ើយកោកកម៏ ិគ្តូវា ករឆ្ា ងដែរ ។ ប៉ាញដ រគ្ពេះអ្ល់កឡាេះ
ា កលើកកោកអ្ញីសា (កយស ូ) ក ើងកៅសាា  សួរទ៌ុំងរស់ ែូចកសចកាី
សគ្មងពី់រមពរីរួរអា  ថា ៖ “ ិងកដ្ឋយ កយពួកករថា ការពិត កយើងា កធវើ
ឃ្លតមា៉ា កសៀ អ្ញីសា បញគ្តាមា៉ា រយីញ ុំជារ ៉ាសូលរបស់អ្ល់កឡាេះ ។ តាមពិតពួក
ករឥតា កធវើឃ្លតអ្ញីសាកទ្ ក ើយកឥ៏តា ឆ្ា ងករដែរ កប៏៉ាញដ ាករា កធវើឱ្យ
ែូចអ្ញីសាជូ ពួកករ ។ ក ើយពួកដែលា យល់ខញសោន កនញ ងករឿងក េះ ពិតជា
សាិតកនញ ងភាពម ទិលសងសយ័ពីករឿងកន្តេះ ។ កនញ ងករឿងអ្ញីសាក េះ ពួកករោម  ែឹង
អ្វីមយួកគ្ៅពីការា៉ា  ស់ាម  តៗោន ដតប៉ាញកណាណ េះ ក ើយពួកករកមិ៏ ា កធវើឃ្លត
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អ្ញីសាកដ្ឋយគ្ាកែសងដែរ” (76)“សទញយកៅវញិ អ្ល់កឡាេះា កលើកអ្ញីសាកៅ
កា ក់ោក ក ើយអ្ល់កឡាេះជាអ្នកដែលមា ពោ ញភាព ជាអ្នក
មហារតិបណ្ឌិ ត” “And [for] their saying, "Indeed, we have killed the 

Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah." And they did 

not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to 

resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt 

about it. They have no knowledge of it except the following of 

assumption. And they did not kill him, for certain.” “Rather, Allah 

raised him to Himself. And ever is Allah Exalted in Might and 

Wise.”
(77) 

អ្នកកា ស់ាសន្តអ្ញិសាល ម ឬ មញសលីម (Muslim) ា ដបកាកោ់ន កៅជា
 ិកាយសុំខា ់ៗ ចុំ ួ  ៣ ក លរឺ ស ូ  ី (sunni), សញីអ្ញិត ឬ ស្ញ ីអា (shia)  ិង 
ស ូ វី (sufi) ។ ក ើយកនញង ិកាយ ីមយួៗកម៏ា ដបកដខ្កកៅជាគ្កុមតូចៗជា
កគ្ចើ កទ្ៀតកដ្ឋយសារដតកសចកាជីុំក ឿ  ិង ការគ្បតិបតាមិយួចុំ ួ ម ិគ្តូវោន  
ឧទ រណ៍្ កៅគ្បកទ្សដខមរ មា គ្កុមដខមរអ្ញីសាល មក ម្ េះសាហាវ អ្ញី (Safai)

មា៉ា លិរី (Maliki) ហាណា វ ី (Hanafi)  ិង ហា ា់លី (Hanbali) ។ 
ចុំដណ្កកៅគ្បកទ្សអាោ៉ា ប ់កម៏ា អ្នកកា ស់ាស អីុោល ម្និកាយលសសៗលព្ចើន
សងលែរ លទាះបីនិកាយសូ៊នី ានអនកលជឿតាម្លព្ចើនល ើស ុបកល៏ោយ ។ លៅ
ឯព្បលទ្សឥណឌូ លណសីុ ានចាំនួនអនកលជឿោស អីុោល ម្លព្ចើនជាងលគលៅ
ល ើរិភរលោក ។ រួកលគភាគលព្ចើនជាអនកលជឿតាម្និកាយសូ៊នី ។ 

  
                                                         
76 Quran 4:157-158 គម្ោីរគួរអាន របស់អងគការ “មូ្លនិធិអភិវឌឍន៍មុ្សែីម្កម្ោុជា” www.thecmdf.org 
77

 The Quran (1997) by Sahih International at www.quran.com 



ឈុន គមឹអ ៀត  អោធបិក្ខយិធម៌ 
 

125 

សង្គគ យនា 
 

 កយថា សងាគ យន្ត ឬ សងគីតិ (Buddhist council) ជាភាសាាលី 
ដគ្បតាមអ្តា យ័កែើមថា ការសូគ្តរមួោន  ។ សងាគ យន្ត មា  ិយម យ័ទូ្កៅ
ថា ការគ្បជញុំភកិខញសងឃដែលចាុំសាទ ត ូ់វធមមកទ្សន្តរបស់គ្ពេះពញទ្ធ កែើមបកីសទៀង
ផ្ទ ត ់  ិង គ្បមូលចងគ្កងធមទ៌ុំងកន្តេះ ឲ្យា គ្តឹមគ្តូវ ។ ការវភិារអ្តាបទ្
កនញងរមពរីសញតា ាបិែក ា បង្ាញថា ភកិខញសងឃសមយ័កែើម ា កគ្បើ កយគ្ពេះ
ធមមវ ិយ័ សុំកៅែល់ចាប ់  ិង គ្ទឹ្សរី សគ្មាបភ់កិខញសងឃ  ិង សាមញ្ាជ 
អ្ ញវតា ។  កយថា អ្ភធិមម ម ិទ គ់្តូវា ករសាគ ល់  ិង យកកៅបញ្ចូ ល
កនញងរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកជុំន្ត ែ់ុំបូងៗកន្តេះកទ្ ។ សងាគ យន្តកគ្កាយៗមកកទ្ៀត 
កសចករបីកគ្ងៀ កនញងរមពរីអ្ភធិមម កគ៏្តូវា ន្តុំកៅដ្ឋកប់ញ្ចូ លកនញងគ្កុមជាមយួ
ោន  ។ ែូកចនេះ កយថា គ្ពេះថ្គ្តបិែក កគ៏្តូវា បកងាើតក ើង កគ្ េះមា  
ឯកសារ ៣ លអីក ើយ ។ សងាគ យន្តគ្ពេះថ្គ្តបិែកថ្ ពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ មក
ែល់បចចញបប នក េះ មា ចុំ ួ  ៦ កលើក ដែលា កធវើក ើងកគ្កាមគ្ពេះោជូបតាមភ, 
កនញងសមយ័កាល  ិង គ្បកទ្សខញសោន  ។ សងាគ យន្តកលើកទី្ ១ កៅថា 
បឋមសងគោយន្ត, សងាគ យន្តកលើកទី្ ២ កៅថា ទ្ញតិយសងាគ យន្ត, 
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ កៅថា តតិយសងាគ យន្ត, សងាគ យន្តកលើកទី្ ៤ កៅ
ថា ចតញតាសងាគ យន្ត, សងាគ យន្តកលើកទី្ ៥ កៅថា បញ្ចមសងាគ យន្ត  ិង 
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៦ កៅថា ឆែឋសងាគ យន្ត ។  
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សង្គគ យនាអលើកទ្ី ១ 
រយៈកពល ៣ ដខបន្តទ បពី់គ្ពេះពញទ្ធបរ ិិ វ   គ្ពេះាទ្ អ្ជាតសតាញ 

(Ajātaśatru) គ្ទ្ងា់ ឧបតាមភសងាគ យន្តកលើកទី្ ១ (First Buddhist 

Council) កៅរញហា សតាបណ្ណិ  (Sattapanni or Saptaparni Cave) កលើភនុំ
កវភារៈ (Vaibharagiri, Baibhar Hill) ថ្ គ្កុង ោជគ្រឹ ៈ (Rajgir) 
ោជាណាចគ្ក មរធៈ (Magadha) សពវថ្ងៃកៅកនញងរែឋ ប ហីារ (Bihar) គ្បកទ្ស 
ឥណាឌ  ។ គ្បវតាពិិសារ រថ្ ការគ្បជញុំក េះ មា ដចងកនញងវ ិយបិែក កៅគ្តង់
ចញលលវរគ (Cullavagga) ។ មា មូលក តញ ២ យ៉ា ងដែលន្តុំឲ្យភកិខញ
មហាកសសបៈ (Mahākassapa, Mahākāśyapa)  ិម ាភកិខញែថ្ទ្មកគ្បជញុំ
សងាគ យន្តកលើកទី្ ១ ។ មូលក តញទី្ ១ គ្ពេះមហាកសសបៈ ា ក្ើញ
បរស័ិទ្សាសន្តកជ  (Jainism) ដបកាកោ់ន  កដ្ឋយសារការបកគ្សាយធម៌
វ ិយ័ម ិគ្តូវោន  ។ មូលក តញថ្ ការដខវងរុំ ិតោន កន្តេះ រឺមកពីសាសន្តកជ 
ោម  រមពរីកបួ ខាន តជាបទ្ដ្ឋឋ  រមួ សគ្មាបគ់្របគ់្រងរណ្ៈសងឃរបស់ពួកករ ។ 
មូលក តញទី្ ២ គ្ពេះមហាកសសបៈ គ្ទ្ងា់ ឮសញភទ្ទភកិខញ (Subhadda) ក ល
 កយប ាញេះបងាអ បគ់្ពេះវ ិយ័ែតឹ៏ងរញងឹ កនញងការគ្របគ់្រងភកិខញសងឃ ។ កពលា 
ែឹងថា គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងចូ់លបរ ិិ វ   សញភទ្ទភកិខញ កក៏ឆលៀតឱ្កាស ក ល កយ
គ្បឆ្ុំង ឹងវ ិយ័ ដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បញ្ាតាិចុំក េះគ្របភ់កិខញ ។ កដ្ឋយសារ
គ្ពេះមហាកសសបៈ ារមភខាល ចដគ្កងគ្ពេះធមវ៌ ិយ័ម ិអាចសាិតកសារតាមសភាព
កែើម កទ្ើបគ្ពេះមហាកសសបៈ កកាេះគ្បជញុំសងាគ យន្តគ្ពេះអ្រ  ា ៥០០ អ្ងគ ។ 
សងាគ យន្តក េះ ចុំណាយកពលអ្ស់ ៧ ដខ កទ្ើបចបស់ពវគ្រប ់។  
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សង្គគ យនាអលើកទ្ី ២ 
រយៈកពល ១០០ ឆ្ន ុំ បន្តទ បពី់សងាគ យន្តកលើកទី្ ១ (383 BC) គ្ពេះ

ាទ្ កាោកសាក (Kalashoka) គ្ទ្ងា់ ឧបតាមភសងាគ យន្តកលើកទី្ ២ កៅ
គ្កុងកវសាលី (Vaishali, Bihar State, India) ថ្ គ្បកទ្សវជា ី (Vajji ) ។
មូលក តញថ្ សងាគ យន្តកលើកក េះ រឺកែើមបកីដ្ឋេះគ្សាយការដខវងកយបល់ោន
ចុំ ួ  ១០ ចុំណ្ញ ច ដែលភកិខញសងឃថ្ គ្បកទ្សវជាជីាអ្នកា បងាក ើង ។ កៅ
កនញងវ ិយបិែក គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បញ្ាតាិចុំណ្ញ ចទុំង ១០ ក េះ ប៉ាញដ ាភកិខញសងឃ
ថ្ គ្បកទ្សវជាីដបរជាអ្េះអាងថា ចុំណ្ញ ចទុំង ១០ ក េះរឺជាពញទធ  ញញ្ញា តកៅវញិ 
ក លរឺ ពួកករអាចកធវើា កដ្ឋយម ិគ្តូវអាបតាិ (āpatti, offence) ក ើយ ។ 
ចុំណ្ញ ចដខវងកយបល់ោន ទុំង ១០ កន្តេះមា ែូចខាងកគ្កាម ៖ 

១- ភកិខញអាចរកាអ្ុំបិលទ្ញកកនញងបុំពងដ់សនងសគ្មាបឆ់្  ់។ 
២- ភកិខញអាចឆ្ ច់ង្ា ក់គ្កាយកពលថ្ងៃគ្តង ់។ 
៣- បន្តទ បពី់ភកិខញា ឆ្ ច់ង្ា ម់រងរចួក ើយ ភកិខញកន្តេះអាច ិម ាចញេះ

កៅបិណ្ឌ ាគ្តតាមគ្សុកភូមមិាងកទ្ៀត ។ 
៤- ភកិខញកៅកនញងវតាជាមយួោន អាចកធវើឧកាសងកមមជាមយួោន ា  ។ 
៥- កែើមបកីធវើសងឃកមម ភកិខញម ិាចរ់ងច់ាុំជញុំោន តាមចុំ ួ កុំណ្តក់ទ្ ។ 
៦- ភកិខញអាចកធវើតាមការដណ្ន្តុំរបស់គ្រឧូបជាយ ៍ដែលធាល បដ់តកធវើកិចច

តាមទ្ុំក ៀមទ្មាល ប ់កទេះបីខញស ឹងវ ិយ័កក៏ដ្ឋយ ។  
៧- ភកិខញអាចឆ្ ទឹ់្កកដ្ឋេះកោជូរបន្តទ បពី់ឆ្ ច់ង្ា ថ់្ងៃគ្តងរ់ចួ ។ 
៨- ភកិខញអាចឆ្ គ់្សាកខាយា  ។ 
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៩- ភកិខញអាចកគ្បើកគ្មាលគ្ពុំដែលម ិគ្តូវខាន តា  ។ 
១០- ភកិខញអាចទ្ទួ្លយកមាស  ិង គ្ាក ់។  
កទេះបីភកិខញសងឃកៅកនញងសងាគ យន្តកលើកទី្ពីរក េះ ា សកគ្មចថា

អ្ុំកពើទុំង ១០ ខាងកលើក េះ ខញស ឹងពញទធ  ញញាតកក៏ដ្ឋយ កភ៏កិខញថ្ គ្កុងវជាបី ា
បែិកសធដ្ឋចខ់ាតថាម ិទ្ទួ្លសាគ ល់ការសកគ្មចកសចកាកីន្តេះក ើយ ។ ពួក
ភកិខញថ្ គ្កុងវជាីទមទរឲ្យមា សងាគ យន្តរបស់ពួកករ កដ្ឋយដ្ឋកក់ ម្ េះថា 
មហាសងគីតិ ។ កយងតាមអ្ែឋកថាថ្ សញតា ាបិែក គ្តងស់ុំយញតា ិកាយ កៅវរគ
សារតាបបកាសិ ី (កសៀវកៅកលខ ៣៨ ទ្ុំពរ័ទី្ ៧) ា ដចងថា ភកិខញសងឃថ្ 
គ្កុងវជាីគ្បដ ល ១០០០០ អ្ងគ ា រតក់ៅចូលរមួជាមយួ ឹងរណ្ៈបកសងមីៗ
ចុំ ួ  ៥ ក លរឺ ១- សងឃកិៈ, ២- ឯកកពាហារកិៈ, ៣- បញ្ាតាិវាទ្ៈ, ៤- 
ព ញលិយៈ (ឬកៅថា ព ញសសញតិកៈ ដែលា ដបកកចញមកពីរណ្ៈបកស 
កោកញលិកៈ), ៥- កចតិយវាទ្ (ដែលា ដបកកចញពីរណ្ៈបកស ព ញលិយៈ) 
 ិង ៦- កោកញលិកៈ ។ កៅឆ្ន ុំ ២០០ ថ្ ពញទ្ធសកោជ  ិកាយកងរវាទ្កា៏ 
ដបកជា អាចរយិវាទ្ ២ ក លរឺ ១- ម ិសាសកៈ  ិង ២- វជាីបញតាកៈ ។ រឯី
រណ្ៈបកស វជាីបញតាកៈ កា៏ ដបកកចញកៅជា ៤ រណ្ៈបកសប ាកទ្ៀត ក ល
រឺ ១- ធមមញតាចរយិៈ, ២- ភគ្ទ្យ ិកៈ, ៣- ឆន្តន ោរកិៈ  ិង ៤- សមមតិិយៈ ។ 
ភកិខញសងឃថ្  ិកាយ វជាីបញតាកៈ កចេះដតប ាដបកកចញកៅជារណ្ៈបកសតូចៗ 
១៨ ប ាកទ្ៀត ក លរឺ ១២  ិកាយដបកកចញពី ិកាយកងរវាទ្  ិង  ិកាយ
អាចរយិវាទ្ ក ើយ ៦  ិកាយ ា ដបកកចញមកពីរណ្ៈបកស សងឃកិៈ ។ 

ឯកសារ “បូជ ីយដ្ឋឋ  ដែ កកាេះលងាា ” ដចងថា តាុំងពីសងាគ យន្ត
កលើកទី្ ២ មក ភកិខញសងឃថ្ ពញទ្ធសាសន្តា ដបកកៅជា ១៨  ិកាយ ក ល
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រឺ ១១  ិកាយ កៅកនញង  ី យ   ិង ៧  ិកាយ កៅកនញង មហាយ  ។ 
កដ្ឋយសារការដបកាករ់បស់ភកិខញសងឃ កៅជា ិកាយកសសងៗយ៉ា ងក េះក ើយ 
កទ្ើប ិកាយ ីមយួៗមា គ្ទឹ្សាី  ិង រមពរីអ្ភិធមម គ្បចាុំ ិកាយពួកករ ។ ប៉ាញដ ា
គ្ទឹ្សរីដែលលបជីាងករបុំសញតរឺ សវ៌ាសាិវាទ្ (Sarvāstivāda) ។ ភកិខញសងឃថ្ 
កងរវាទ្កា៏ បកងាើតរមពរីអ្ភធិមមសគ្មាប ិ់កាយរបស់ពួកករដែរ ។ 

សង្គគ យនាអលើកទ្ី ៣ 
កៅសតវតសទី្ ៣ មញ គ្រិសរសកោជ គ្ពេះាទ្អ្កសាក (Ashoka the 

Great, 304–232 BC) ថ្  ររ មរធៈ (Magadha) ា ឧបតាមភសងាគ យន្ត
កលើកទី្ ៣ កៅទី្គ្កុង ាែលិបញគ្ត (Pāṭaliputra) ។ សងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ 
ក េះមា ចុំណ្ញ ចខញសដបលកពីសងាគ យន្តកលើកទី្ ២ កគ្ចើ អ្ក លើ ។ កៅ
សងាគ យន្តកលើកទី្ ២ មា ឯកភាពថ្ អ្តាបទ្ទុំងឡាយ ចុំដណ្កកៅ
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ ោម  ឯកភាពថ្ អ្តាបទ្ទុំងឡាយកទ្ ។ ភាពខញសោន ថ្ 
អ្តាបទ្ទុំងឡាយជាមូលក តញចមបងន្តុំកៅែល់ការបកងាើត ិកាយ (Nikāya, 

group) ជាកគ្ចើ  ។  
កោលបុំណ្ងថ្ សងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ ក េះ រឺកធវើឲ្យពញទ្ធវច ៈបរសិញទ្ធ 

ក ើង ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត សងាគ យន្តកលើកក េះមា បុំណ្ងកាសសុំអាត
គ្កុមភកិខញមយួចុំ ួ ដែលា ប លុំបសួ កែើមបកីកងយកោភសកាា រៈពីគ្ពេះមហា
កសគ្ត ។ គ្ពេះាទ្អ្កសាក គ្ទ្ងា់ សួរភកិខញសងឃរួរឲ្យសងសយ័ទុំងកន្តេះថា 
កតើគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បកគ្ងៀ អ្វីខលេះ? ភកិខញគ្ទ្ុសរសីលទុំងកន្តេះា ទូ្លថា គ្ពេះ
ពញទ្ធគ្ទ្ងា់ បកគ្ងៀ អ្ុំពី អ្  ាភាព (Ananta) ឬការយល់ក្ើញថាអ្វីៗ ទុំង
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អ្ស់មា វតាមា រ ូត, ោម  ទី្បុំសញត ដែលតាមការពិត គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ សរី
បកន្តទ សចុំណ្ញ ចក េះ ែូចមា កសចកាលីុំអិ្តកៅកនញងរមពរី គ្ព មជាលសូគ្ត 
(Brahmajāla Sutta) ។ បន្តទ បម់ក គ្ពេះាទ្ធមាម កសាក គ្ទ្ងា់ សួរគ្កុមភកិខញ
បរសិញទ្ធឲ្យកឆលើយសុំណួ្រែដែល ។ ភកិខញបរសិញទ្ធទុំងកន្តេះ ា ទូ្លថា គ្ពេះពញទ្ធ
ជា “សាស្ដសារ ចារយថ្ ការវភិារ” (Teacher of Analysis) ឬ វភិជាវាទិ្  
(Vibhajjavādin) ក ើយភកិខញកមារគលិបញតាតិសសៈ (Moggaliputta-Tissa) ក៏
ា អ្េះអាងថា ចកមលើយកន្តេះរឺគ្តឹមគ្តូវពិត ។ សងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ ា ប រ
កដ្ឋយការសូធយរ ុំលឹកខរមពរីទុំងឡាយ គ្ពមទុំងា ដ្ឋក ់ “រមពរីកថាវតាញ”
(Kathāvatthu ) កៅកនញងរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកសងដែរ ។ រមពរីក េះជាសាន ថ្ែ ិព ធ
របស់ភកិខញ កមារគលិបញតាតិសសៈ ដែលជាអ្នកែឹកន្តុំសងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ ក េះ ។ 
រមពរីកថាវតាញពិភាកាអ្ុំពីទ្សស ៈខញសោន របស់ភកិខញទុំងឡាយ ។ រមពរីកថាវតាញ 
រឺជាដសនកមយួថ្ រមពរីអ្ភធិមមរបស់ ិកាយកងរវាទ្សពវថ្ងៃ ។  

កៅកនញងសងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ ក េះ គ្ពេះាទ្អ្កសាក កា៏ ចាត់
សាស ទូ្ត (missionary) កគ្ចើ រូប ឲ្យកៅសាយគ្ទឹ្សរីពញទ្ធសាសន្ត កៅ
គ្បកទ្សកសសងៗ ។ ពួកសាស ទូ្ត កា៏ កៅែល់គ្បកទ្សទុំងឡាយដែល
សាិតកៅកគ្កាមការគ្របគ់្រងរបស់ចគ្កភពគ្កិក មា ែូចជាគ្បកទ្ស គ្កិច
ាកគ់្ទ (Greco-Bactrian Kingdom)  ិង តុំប ឆ់្ៃ យ ួសពីគ្បកទ្សគ្កិច 
(កយងតាមសិោចារកឹកៅកលើសរសរសរមភរបស់គ្ពេះាទ្អ្កសាក) ។  

កោកកស្ដៅវ វញល័ល រ័ (Frauwallner, 1956) ា សរកសរថា 
សាស ទូ្តទុំងកន្តេះមា ភារៈបកងាើត ិកាយកសសងៗ កៅតាមតុំប ជ់ាកគ្ចើ 
ថ្ គ្បកទ្សឥណាឌ  ែូចជា ៖  
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- ភកិខញមជឈ ាិកៈា បកងាើត ិកាយ សវ៌ាសាិវាទ្ (Sarvāstivāda) កៅ
ដែ ែី កសមីរ (Kasmir) (ភារខាងកជើងគ្បកទ្សឥណាឌ ),  

- ភកិខញធមមរកខិតៈជាអ្នកបកងាើត ិកាយ ធមមរញបរកៈ (Dharmagupta 

school)  ិង 
- ភកិខញមហាកទ្វៈា  ិម ាកៅគ្បកទ្ស ម ិស (Mahisa country) 

ជាអ្នកបកងាើត ិកាយ ម ិសសកៈ (Mahisasakas) ។ 
គ្រូកគ្ចើ រូបកទ្ៀតកា៏ កៅកា ជួ់រភនុំ ិមាល័យ (Himalaya) ដែល

កៅទី្កន្តេះពួកករា បកងាើត ិកាយ ថ្ មវាទ្ (Haimavata school), ោបទ់ុំង
 ិកាយ កសសបកោតាៈ (Kassapagotta) ដែលជាបទ់កទ់្ង ឹង ិកាយ 
កសយបិយៈ (Kasyapiya) ។  

ពួកបញោណ្វទូិ្ កា៏ ជីករកក្ើញអ្ែឋធិាតញមយួចុំ ួ របស់ភកិខញទុំង
ឡាយថ្  ិកាយ ថ្ មវាទ្ កៅគ្កុង កវទិ្សៈ (Vedisa) កៅភូមភិារកណារ ល
ថ្ គ្បកទ្ស ឥណាឌ  ។ សាស ទូ្តដែលមា ក ម្ េះលបជីាងករ កៅកនញង
គ្បវតាិសាស្ដសរថ្ ពញទ្ធសាសន្ត ិកាយ កងរវាទ្ រឺភកិខញ ម ិ ទ ។ កោកា 
 ិម រកៅកា គ់្បកទ្ស គ្សីលងាា  ក ើយា បកងាើត ិកាយ កងរវាទ្ ។ 

សូមបកីៅកនញងរមពរី ទី្បវងស (Dipavamsa, Chronicle of the Island) ក៏
ា កតគ់្តាករឿងខញសដបលកមយួកទ្ៀត ថ្ សងាគ យន្តក ម្ េះ មហាសងគីតិ ដែរ ។ 
អ្តាបទ្កន្តេះា អ្េះអាងថា សងាគ យន្តកន្តេះ គ្តូវា ែឹកន្តុំកធវើក ើងកដ្ឋយ
គ្កុមភកិខញដែលកែើរតាម ិកាយ វជាីបញតាៈ ។ កយើងា ែឹងក ើយថា ិកាយ
វជាីបញតាៈ រឺជា ិកាយងមីមយួកទ្ៀត បន្តទ បពី់គ្កុមភកិខញក េះា ទ្ទួ្លបោជយ័កៅ
កនញងសងាគ យន្តកលើកទី្ ២ កៅឯគ្កុង កវសាលី ។ ឯកសារ ទី្បវងស ា រេិះរ ់
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ភកិខញកៅកនញង ិកាយ មហាសងគីតិកៈ ដែលជាគ្កុមដតមយួជាមយួ ឹង ិកាយ 
មហាសងឃកិៈ ។ ភកិខញទុំងឡាយកៅកនញង ិកាយក េះ ា បែិកសធថាអ្តាបទ្
មយួចុំ ួ ពញុំដម ជាដសនកថ្ រមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកកទ្ ឧទ រណ៍្ រមពរីបរវិារ ថ្ 
វ ិយបិែក, រមពរីចុំ ួ  ៦ កាលកៅកនញងដសនកអ្ភធិមមបិែក, រមពរីបែិសមភទិ 
(Patisambhidā, analytical knowledge), រមពរី ិកទ្ទស (Niddesa, 

commentary), ដសនកខលេះថ្ ជាតក (Jātakas, about birth)  ិង ខរមពរីមយួ
ចុំ ួ កទ្ៀតសងដែរ ។ 

សទញយកៅវញិ ភកិខញទុំងឡាយកៅកនញង ិកាយ មហាសងឃកិៈ អ្េះអាងថា
កៅកនញងសងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ ក េះ មា ភកិខញមយួចុំ ួ ា ពាយមពគ្ងីក
វ ិយ័ចាស់ៗបដ ាមកទ្ៀតឲ្យមា ចុំ ួ កគ្ចើ  ួសក តញ (កយងកៅរមពរី
សារបីញគ្តបរគិ្បិចឆៈ ឬ Sariputraparipriccha) ។ ចុំដណ្កឯកសារសរីអ្ុំពីវ ិយ័
របស់ ិកាយ មហាសងឃកិៈ វញិ កា៏ ករឿបោបអ់្ុំពីសងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ 
ក េះ ែូចោន  ឹង ិកាយែថ្ទ្កទ្ៀតដែរ ។ ប៉ាញដ ាកយើងកក៏្ើញមា អ្តាបទ្ របស់
 ិកាយ មហាសងឃកិៈ ក លរឺសាន ថ្ែគ្កុម សវ៌ាសាិវាទ្ ដែលា សរកសរ
ករឿងខញសដបលកទុំងគ្សុង ។ វសញមគិ្ត ា ករៀបោបអ់្ុំពីវវិាទ្មយួកៅគ្កុង
ាែលិបញគ្ត កៅសមយ័ោជកសរចអ្កសាក ថា ភកិខញទុំងឡាយជដជកោន ម ិ
ដ្ឋចក់គ្សចកលើចុំណ្ញ ច ដែលម ិគ្សប ឹងរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែក ។ ចុំណ្ញ ចដែល
ភកិខញទុំងឡាយអ្េះអាងម ិគ្សបោន កន្តេះមា ែូចជា ៖  

- គ្ពេះអ្រ  ាមយួរូបអាចមា រសមីសាយកចញពីកាយកៅកពលោគ្តី,  
- គ្ពេះអ្រ  ាអាចកៅសល់ការសងសយ័ខលេះ,  
- គ្ពេះអ្រ  ាមយួរូប អាចទ្ទួ្លករៀ ពីគ្ពេះអ្រ  ាមយួរូបកទ្ៀត,  
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- គ្ពេះអ្រ  ាមយួរូបអាចម ិមា បញ្ញា គ្របគ់្ោ ,់  
- មរគកឆ្ព េះកៅកា  ិ់ វ  អាចគ្តូវបុំសញសឲ្យកកើតក ើង កដ្ឋយគ្ោ ដ់ត

ដគ្សកថា “ឱ្កសចករទី្ញកខកអ្ើយ!” ។  
ចុំណ្ញ ចទុំងអ្ស់ក េះ គ្តូវា កលើកយកកៅពិភាកា  ិង ទ្ទួ្លការ

សរីបកន្តទ សយ៉ា ងខាល ុំងពីសុំណាកភ់កិខញ កមារគលិបញតាតិសសៈ ែូចមា ដចងកនញងរមពរី
កថាវតាញ ។ ប៉ាញដ រកនញងរមពរីក េះ ោម   ិយយប ាិចកសាេះអ្ុំពីសងាគ យន្តកលើកទី្ 
៣ របស់ ិកាយកងរវាទ្ ។ រមពរី មហាវភិាស ថ្ អ្ភធិមមបិែកា ពគ្ងីកសាច់
ករឿងក េះ ឲ្យកៅជាយញទ្ធន្តការបងខូចក ម្ េះសាា ប ិក ថ្  ិកាយមហាសងឃកិៈ
ដែលគ្តូវា ករសាគ ល់ក ម្ េះថា មហាកទ្វៈ ។ ឯកសារកគ្កាយក េះ ករៀបោប់
អ្ុំពីការកធវើឲ្យមា ភាពបរសិញទ្ធថ្ ពញទ្ធសាស ិក ថ្  ិកាយសវ៌ាសាិវាទ្ ថ្ ដែ 
កសមីរ ដែលជាគ្កុមភកិខញប ាវងសមកពីគ្កុមគ្ពេះអ្រ  ា ដែលា រតក់រចពីការ
កធវើទរញណ្កមមយ៉ា ងថ្គ្ពថ្សស កគ្ េះជាបក់ ម្ េះជាមយួ ឹងភកិខញ មហាកទ្វៈ ។ 

ការសកគ្មចសលមយួែស៏ុំខា ក់នញងចុំកណាមកជារជយ័ ថ្ សងាគ យន្ត
កលើកទី្ ៣ ក េះ រឺគ្ពេះកៅអ្ធិោជអ្កសាក គ្ទ្ងា់ បញ្ាូ  ភកិខញសងឃ ដែល
សាទ តជ់ុំន្តញខាងធមវ៌ ិយ័ កែើមបបីកគ្ងៀ ធមវ៌ ិយ័ទុំងកន្តេះ ែល់គ្បកទ្ស ៩ 
ែូចមា ោយន្តមខាងកគ្កាមក េះ ។ 

- ភកិខញ មជឈ ាិក (Majjhantika/Mahyantika Thera)  ិម ាកៅកា ់
ដែ ែី កសមីរ  ិង រន្តធ រៈ (Kashmir and Gandhāra) ។  

- ភកិខញ មហាកទ្វៈ (Mahadeva Thera)  ិម ាកៅកា ម់ សិមណ្ឌ ល 
(Mahisamandala) សរវច្ថងគឺព្កុងច្ម្៉ាស័រ (Mysore) ។  

- ភកិខញ រកខិត (Rakkhita Thera)  ិម ាកៅកា  ់វ វាសី (Vanavasi) ។  
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- ភកិខញ កយ កធមមរកខិត (Yona-Dhammarakkhita Thera)  ិម ាកៅ
កា  ់ អ្បរ ាកៈ (Aparantaka)  (Northern Gujarat, 

Kathiawar, Kachch and Sindh) ។  
- ភកិខញ មហាធម្មរកខិត (Mahadhammarakkhita Thera)  ិម ាកៅកា  ់

 ររមហារែឋ (Maharattha, Maharastra) ។ 
- ភកិខញ មហារកខិត (Maharakkhita Thera)  ិម ាកៅកា  ់ររកយ ៈ 

(Yona, Greece) ។ 
- ភកិខញ មជឈមិ (Majjhima Thera)  ិម ាកៅកា  ់ិមវា ា 

(Himavanta, Himalayas) ។  
- ភកិខញ កសាណ្ៈ  ិង ឧតារៈ (Sona Thera and Uttara Thera)  ិម ា

កៅកា ដ់ែ ែីសញវណ្ណ ភូម ិ (Suvannabhumi, Myanmar, Mon, 

Thailand) រឺគ្បកទ្សភូមា ដែលសពវថ្ងៃករកៅ មយី៉ា  ម់ា៉ា រ ។  
- ភកិខញ មហាម្ ិ ទ (Mahamahinda Thera), ឥតាិយ, ឧតាិយ, សមពល 

 ិង ភទ្ទសាល  ិម ាកៅកា ត់មពបណ្ណិ  (គ្បកទ្សគ្សីលងាា ) ។  
ភកិខញទុំងកន្តេះ ា សាយគ្ពេះធមគ៌្បកបកដ្ឋយកជារជយ័ កធវើឲ្យ

គ្បជាជ កៅគ្បកទ្សទុំងកន្តេះ រស់កៅសញខសា ា  ិង មា អារយធមរ៌ញងករឿង ។ 
តាមរយៈការសាយពញទ្ធវច ៈ កៅគ្របទិ់្សទី្កៅកលើពិភពកោក គ្បកទ្ស
ឥណាឌ កម៏ា ក ម្ េះលប ី ដែលករន្តុំោន កៅថា វសិវរញរញ (Vishwaguru) ឬគ្រថូ្ 
ពិភពកោក ។  

កៅឯសងាគ យន្តកលើកទី្ ៣ ពញទ្ធវច ៈម ិទ គ់្តូវា ករសរកសរជា
ោយលកខណ៍្អ្កសរកៅក ើយកទ្ ។ ភកិខញសងឃទ្ក ទញពញទ្ធវច ៈកដ្ឋយសូធយ

http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmaraksita
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
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ករៀ ពីគ្រកូសសងៗោន  ។ ឯកសារែថ្ទ្កទ្ៀតអ្េះអាងថា ពួកគ្  មណ៍្ា ប លុំ
បសួជាភកិខញកនញងពញទ្ធសាសន្ត កគ្ េះចងា់ ោភសកាា រៈពីគ្ពេះាទ្អ្កសាក
មហាោជ ។ ភកិខញសងឃទុំងកន្តេះា បងាភាពចុំរូងចុំោស់បណាា លឲ្យធមមវ ិយ័
កាល យកៅជាសទ្ធមមបែិរូប ឬ ធមដ៌កលងប លុំ ។ វាកជ៏ាមូលក តញមយួដែលា 
កធវើឲ្យពញទ្ធសាសន្តដបកកៅជា ិកាយកសសងៗ ែូចជា ១- កងរវាទ្ ឬ វភិជាវាទ្ 
 ិង ២- អាចរយិវាទ្ ឬ មហាសងឃកិៈ បន្តទ បម់កកក៏ាល យជាពញទ្ធសាសន្ត
មហាយ  ។ លទ្ធិមហាយ  កា៏ ដបកកចញជាកគ្ចើ  ិកាយកទ្ៀត ។ 
កគ្កាយមក ិកាយទុំងកន្តេះកា៏ រោយសាបសូ យពីគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 

សង្គគ យនាអលើកទ្ី ៤ 
មា មតិខញសោន ជាកគ្ចើ  ា អ្េះអាងអ្ុំពីសងាគ យន្តកលើកទី្ ៤ 

(Fourth Buddhist Council) ក េះ ។ មតិទី្ ១ ា អ្េះអាងថា សងាគ យន្ត
កលើកទី្ ៤ គ្តវូា ចាតដ់ចងកធវើក ើង កដ្ឋយ ិកាយកងរវាទ្ កៅសតវតសទី្ ១ 
មញ គ្រិសាសកោជ (1st Century BC) កៅោជធា ី តមពបណ្ណិ  (Tambapanni) 
ថ្ គ្បកទ្សគ្សីលងាា  (Sri Lanka) រឺកធវើកៅវតា អ្កោកកល ៈ(Aloka Lena) 
ឬវតរ អាលញវហិារៈ (Alu Vihara) កៅរជាកាលកសរច វែរោម ិអ្ភយៈ 
(Vattagamani Abhaya, r. 103-77 BCE) ។ មតិទី្ ២ អ្េះអាងថា អ្នកែឹកន្តុំ
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៤ ក េះរឺកមគ្កុមអ្ន្តមកិមយួរូបថ្  ិកាយ អ្ភយ័រិរ ី
(Abayagir school) ដែលជា ិកាយមហាយ មយួ ។ គ្បភពខលេះអ្េះអាងថា 
រមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកជាភាសាាលីរបស់ពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ (Theravadin Pali 

Canon) គ្តូវា ចារកៅកលើសលឹកកតាន តជាកលើកែុំបូង កៅកនញងសងាគ យន្តកលើក 
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៤ ក េះ ។ មតិទី្ ៣ ា អ្េះអាងថា ពញទ្ធបរស័ិទ្ ិកាយ សវ៌ាសាិវាទ្ 
(Sarvāstivāda) ដែលជា ិកាយកងរវាទ្ ា ែឹកន្តុំកធវើសងាគ យន្តកលើកទី្ ៤ 
កៅឆ្ន ុំ ៧៨ ថ្ គ្រិសាសកោជ កៅគ្កុង ជាលនធរ (Jālandhar) កៅកគ្កាមកិចច
ឧបតាមភរបស់អ្ធិោជ ក ិសាា  (Kanishka) ថ្ មហា ររ កញសា  (Kushan) 

កៅដែ  កសមីរ (Kashmir, Northern India) ។   
មា មលូក តញចមបងៗ ៣ ដែលន្តុំឲ្យមា ការកធវើសងាគ យន្តកលើកទី្ 

៤ ក េះ ។ ទី្មយួ ភកិខញសងឃជាកគ្ចើ មា បុំណ្ងដងរកាពញទ្ធសាសន្តឲ្យកៅរង់
វងសកនញងសភាពកែើម កគ្ េះពញទ្ធសាសន្តកៅសមយ័កន្តេះ ា ធាល កែ់ញ ដ្ឋប
យ៉ា ងខាល ុំង ។ ទី្ពីរ សាា  ភាព កយាយោម  លុំ ឹងកៅកនញងគ្បកទ្ស កដ្ឋយ
សារដតមា ការទ្ស្ដន្តទ  ល្    ឥតឈបឈ់រពីសុំណាកប់រកទ្ស ។ ទី្បី 
ភកិខញសងឃខិតខុំសរកសររមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកជាភាសាាលី ដែលកាលពីមញ  
រមពរីទុំងឡាយ មា កៅដតកនញងការចងចាុំរបស់ភកិខញសងឃដតប៉ាញកណាណ េះ ។  

កនញងឱ្កាសសងាគ យន្តកន្តេះដែរ ភកិខញសងឃទុំងឡាយកា៏ ពិភាកាោន
អ្ុំពីកោល កយាយែក៏ឃ្លរកៅរបស់កសរច កៅកលើភកិខញសងឃថ្  ិកាយ 
មហាវហិារ (Mahavihara priests) ដែលជា ិកាយ កងរវាទ្ ។ ឧទ រណ៍្ 
សមយ័មយួភកិខញសងឃថ្  ិកាយក េះ ា ទ្ទួ្លរងការវាយគ្បហារ យ៉ា ង
សាហាវ កៅកនញងទី្ោ ថ្ អាោម មហាវហិារ ដែលបណារ លឲ្យភកិខញសងឃ
កគ្ចើ អ្ងគា សញរត  ិង ខលេះកទ្ៀតគ្តូវា បកណ្រ ញកចញពីទី្អាោមក េះ ។ 
គ្ពេះវហិារក េះគ្តូវា វាយកុំកទ្ចកចាល រចួក ើយគ្ពេះវហិារ ិកាយមហាយ 
ងមមីយួគ្តូវា ករសងក់ៅកលើកខឿ ចាស់កន្តេះ ។  
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អ្តាបទ្ខលេះករៀបោបថ់ា អ្ធិោជ ក ិសាា  (Kanishka, Kanishka the 

Great) ា  ិម ាភកិខញ ៥០០ អ្ងគកៅដែ ែីកសមីរ ដែលមា ភកិខញ វសញមគិ្ត 
(Vasumitra) ជាអ្នកែឹកន្តុំ កែើមបកីរៀបចុំអ្តាបទ្ថ្ រមពរីអ្ភធិមមរបស់ ិកាយ 
សវ៌ាសាិវាទ្ ឲ្យមា រកបៀបករៀបរយ ក ើយរមពរីក េះគ្តូវា បកដគ្បមកពីរមពរី
ភាសា គ្បគ្កិត (Prakrit) ែូចជាភាសា រន្តធ រ ី (Gandhari) កដ្ឋយកគ្បើអ្កសរ 
ខរ ៉ាូសាី (Kharosthi) ឲ្យា ជារមពរីភាសាសុំស្ដសាឹត (Sanskrit) វញិ ។ 

អ្តាបទ្ខលេះា អ្េះអាងថា កៅកនញងសងាគ យន្តកលើកក េះ ភកិខញសងឃា 
គ្បមូលចងគ្កងខរមពរីចុំ ួ  ៣០០,០០០ ខ  ិង កសចករដីងលងកសសងៗកគ្ចើ 
ជាង ៩ ោ គ្បកយរ ក ើយកិចចការក េះគ្តូវចុំណាយកពល ១២ ឆ្ន ុំកែើមបី
បញ្ចប ់។ កទេះបីមកែល់បចចញបប នក េះ ពញទ្ធសាសន្ត ិកាយ សវ៌ាសាិវាទ្ ោម  
វតាមា ជា ិកាយឯកោជយកក៏ដ្ឋយ គ្បថ្ពណី្ថ្  ិកាយក េះគ្តូវា ចមលងយក
កៅកគ្បើគ្ាស់កៅកនញងពញទ្ធសាសន្តមហាយ បចចញបប ន ។ សាស្ដសារ ចារយ 
កអ្ដទ្យ  ឡាម៉ាញតត ៍ (Etienne Lamotte) ដែលជាពញទ្ធសាស វទូិ្ 
(Buddhologist) ែល៏បលីាញមយួរូប ា អ្េះអាងថា ការអ្តួអាងអ្ុំពី
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៤ ដែលា ែឹកន្តុំកធវើក ើងកដ្ឋយអ្ធិោជ ក ិសាា កន្តេះ រឺ
ជាសាចក់រឿងគ្បតិែឋ (Fiction) ោម  ការពិតទល់ដតកសាេះ ។ កប៏៉ាញដ ាកោក
កែវែិ ដសនលលគ្រូវ (David Snellgrove) ដែលជាពញទ្ធសាស វទូិ្ ែល៏បលីាញ
មយួរូបកទ្ៀត ា ចាតទ់្ញកថា ករឿងោ៉ា វរបស់ពញទ្ធសាសន្តថ្  ិកាយកងរវាទ្សរី
អ្ុំពីសងាគ យន្តកលើកទី្ ៣  ិង សាចក់រឿងរបស់ ិកាយ សវ៌ាសាិវាទ្ សរីអ្ុំពី
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៤ កន្តេះ កជ៏ាករឿងមា ភាពលកមអៀងែូចោន  ដែលជាការ
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រូសបញ្ញា កឲ់្យក្ើញ ូវកងវេះខាតថ្ កសចករពិីត ខាងដសនកគ្បវតាកិាលថ្ សាច់
ករឿងកសទើរដតទុំងអ្ស់ ។ 

គ្ពេះម ិ ទកតារ (Mahinda) បញគ្តថ្ គ្ពេះាទ្អ្កសាក ា ទ្ទួ្លគ្ពេះ
ោជបញ្ញា កធវើជាសមណ្ៈទូ្ត (missionary) កៅសសពវសាយគ្ពេះពញទ្ធសាសន្តកៅ
គ្បកទ្ស គ្សីលងាា  ។ គ្ពេះម ិ ទកតារា កធវើឲ្យគ្ពេះាទ្ កទ្វា មបយិតិសសៈ 
(Devānampiya Tissa, 250 BC – 210 BC) ដែលជាគ្ពេះោជាថ្ លងាា ទ្វីប  ិង
មហាជ ទុំងឡាយកៅកលើកកាេះ ឲ្យមា សទធ គ្ជេះថាល កនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ។ 

គ្ោកន្តេះគ្ពេះន្តង អ្ ញឡា (Anulā) ដែលជាគ្សីសនុំរបស់គ្ពេះាទ្ 
កទ្វា មបយិតិសសៈគ្ាថាន ចងប់សួជាភកិខញ ី ។ គ្ពេះាទ្ កទ្វា មបយិតិសសៈ 
គ្ទ្ងប់ញ្ាូ  ោជទូ្តកៅកា គ់្កុង ាែលិបញគ្ត កៅដែ មរធៈ (គ្បកទ្សឥណាឌ ) 
កែើមបគី្កាបទូ្លគ្ពេះាទ្អ្កសាក សូមអាោធន្តភកិខញ ី សងឃមតិាា  
(Sanghamittā) ជាគ្ពេះោជធីតារបស់គ្ពេះអ្ងគ មកសកគ្មចឧបសមបទ ែល់
ស្ដសរីជាតិសី  ៈ  ិង កសនើសញុំដមកមហាក ធិគ្ពឹកសមកសង ។ គ្ពេះោជាគ្ទ្ង់
ា អ្ ញញ្ញា តតាមការកសនើសញុំគ្របគ់្បការ ។  

គ្ពេះាទ្កទ្វា មបយិតិសសៈ កគ៏្ទ្ងគ់្ារពធកធវើសងាគ យន្ត ក ើយគ្ទ្ង់
គ្កាបអាោធន្ត ិម ាគ្ពេះម ិ ទកតារ ឲ្យជាអ្នកសួរ, គ្ពេះអ្រែិឋមហាកងរ ជាអ្នក
កឆលើយ រឺកធវើតាមរកបៀបសងាគ យន្តទុំង ៣ កលើក ខាងកែើមកន្តេះដែរ ។ 
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៤ ក េះ ា កធវើក ើងកនញងវតា ធញាោម (Thuparamaya) កនញង
គ្កុង អ្ ញោធបញរៈ (Anuradhapura) កគ្កាមគ្ពេះការឧបតាមភរបស់គ្ពេះាទ្
កទ្វា មបយិតិសសៈ ។ ភកិខញសងឃលងាា ដែលសិកាគ្ពេះពញទ្ធវច ៈកចេះចាុំសាទ ត់
ចុំ ួ  ៦  មឺ  ៨    ់ អ្ងគ ា ចូលរមួកធវើជាសងគីតិកាចារយ កនញងសងាគ យន្ត
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កលើកទី្ ៤ ក េះ, កធវើអ្ស់ងិរកវោកវោ ១០ ដខ កទ្ើបា ក ើយកគ្សច កនញង
រវាងពញទ្ធសកោជ ២៣៦ (ឆ្ន ុំ ៣០៨ មញ គ្រិសាសកោជ) ។ 

ែល់មកសមយ័ គ្ពេះាទ្វែរោម ីិអ្ភយ័ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់ កុំចាត់
បចាច មគិ្តអ្ស់ ក ើយគ្ទ្ងក់សាយោជយស បសួ់  ជាកសគ្តឯកោជយ ។ គ្ពេះអ្ងគ
គ្ទ្ងា់ សាងវតាមយួ ក ម្ េះវតា អ្ភយរិរ ី (ខាងមហាយ ) គ្បករ  
គ្ពេះមហាតិសសកតារ គ្ពមទុំងទ្ុំ ញកបុំរញងកដ្ឋយចតញបបចចយ័ែប៏របូិណ៌្ ជាក តញ
បណារ លឲ្យភកិខញសងឃ វតាមហាវហិារ (ខាងកងរវាទ្) កកើតកសចករគី្ចដណ្  ិន្តទ  
ក ើយកថាា លកទសគ្ពេះមហាតិសសកតារថា “គ្ច ូកគ្ច ុំកដ្ឋយគ្រ សា” ។ 
ភកិខញសងឃដបកោន ជា ២ ពួក រឺ ពួកមហាវហិារ  ិង ពួកអ្ភយរិរវីហិារ ។ 

កនញងគ្ោកន្តេះ ភកិខញសងឃដែលមា គ្ាជ្ាកគ្ចើ  ា ក្ើញក តញន្តុំឲ្យ
សាបសូ យគ្ពេះពញទ្ធសាសន្តែូកចនេះ កន៏្តុំោន កលើកសងាគ យន្តជាកលើកទី្ ៥ ា 
ចារកឹគ្ពេះថ្គ្តបិែកជាតួអ្កសរ ដ្ឋកក់លើសលឹករតឹ ោបថ់ាជាជាគ្ោែុំបូងបងអស់កនញង
គ្បវតាពិញទ្ធសាសន្ត ដែលា កគ្បើអ្កសរជាកគ្រឿងកតស់ុំោល់ពញទ្ធវច ៈ ។ 
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៥ គ្តូវា កធវើក ើងកនញងវតា មហាវហិារ មា សងគីតិកាចារយ
ចុំ ួ  ១   អ់្ងគចូលរមួ កដ្ឋយមា គ្ពេះពញទ្ធទ្តាកតារ ជាគ្បធា  ជាអ្នកសួរ 
 ិង គ្ពេះមហាតិសសកតារ ជាអ្នកកឆលើយ កគ្កាមគ្ពេះោជូបតាមភ ថ្ គ្ពេះ
ាទ្វែរោម ីិអ្ភយ័ កធវើអ្ស់ងិរកវោ ១២ ដខ កទ្ើបា ចបស់ពវគ្របក់ៅកនញង
ពញទ្ធសកោជ ៥២០ (ឆ្ន ុំ ២៤ មញ គ្រិសាសកោជ) ។ 
កុំណ្តច់ុំណាុំ ៖  
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- ឯកសារ “គ្បសាន ពញទ្ធគ្បវតាិ” របស់កោក ប ូ ប៉ាូ (ព.ស. ២៤៩៤, 
រ.ស. ១៩៥១) ា ដចងថា សងាគ យន្តកលើកទី្ ៤  ិង កលើកទី្ ៥ 
គ្តូវា កធវើក ើងកៅគ្បកទ្សគ្សីលងាា  ។  

- គ្សីលងាា  ជាក ម្ េះកកាេះមយួកៅភារអ្ករនយថ៍្ គ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 
ជ ជាតិគ្សីលងាា កៅគ្បកទ្សរបស់ពួកករថា គ្សុីលងាា  (Śrī 

Laṃkā) តាមសុំក ៀងភាសាសញិ ង្ ៈ (Sinhala)  ិង កៅថា 
អ្ញី ័ងហាគ យ (Ilaṅkai) តាមសុំក ៀងភាសា តាមីល (Tamil ) ។ រឯី
ជ ជាតិកសសងៗកៅកលើពិភពកោកធាល បក់ៅកកាេះគ្សីលងាា តាមលុំន្តុំ
ភាសារបស់ពួកករ ែូចជា ជ ជាតិឥណាឌ កៅកកាេះគ្សីលងាា ថា 
លងាា  ឬ សញិ ង្ ៈ (Lanka, Sinhala), ជ ជាតិគ្កិចកៅថា 
តាគ្បូាកណ្ (Taprobane), ជ ជាតិអាោ៉ា បក់ៅថា កសរ ិឌី្ប 
(Serindib), ជ ជាតិពរ័ទ្ញយហាគ លកៅថា កសកៅ (Ceilão), 
ជ ជាតិអ្ងក់រលសកៅថា សញី   (Ceylon) ។ កាលពីបញោណ្ 
គ្សីលងាា  កធ៏ាល បម់ា ក ម្ េះថា ោជាណាចគ្ក តមពបណ្ណិ  (Kingdom 

of Tambapanni or Thambapanni) ។  
- កោក ប ូ ប៉ាូ ជាសាស្ដសារ ចារយភាសាាលី, ជាគ្កុមជុំ ញុំដគ្បគ្ពេះ

ថ្គ្តបិែក, ជាបណាណ  ញរក័សថ្ ពញទ្ធសាស បណ្ឌិ តយ  ិង ជាអ្នក ិព ធ
កសៀវកៅដសនកពញទ្ធសាសន្តសងដែរ ។ 

- គ្ពេះមហាកងរតិសសអ្ងគក េះ កា ត់ាមលទ្ធិវជាីបញតាភិកខញ  មា ន្តមបញ្ាតាិ
មយួកទ្ៀតថា ធមមរញចីយៈ ជាអ្នកដតងរមពីរមយួក ម្ េះថា “ វមិញតាិមរគ” 
ជារមពីរគ្បណាុំងគ្បដជង ឹងរមពីរ “វសិញទ្ធិមរគ” ដែលជាសាន ថ្ែគ្ពេះ
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ពញទ្ធកឃ្លសាចារយ ។ គ្ពឹតាិការណ៍្ដបបក េះ កកើតមា កៅទ្វីបអាសញីភារ
អាករនយក៍ េះដែរ រឺរមពីរ “សារតាសងគ ៈ” ជាសាន ថ្ែ គ្ពេះ ន្តទ ចារយ 
គ្បណាុំង ឹងរមពីរ “ទី្ប ីអ្ែឋកថាមងគលសូគ្ត” ដែលជាសាន ថ្ែគ្ពេះ
សមងគោចារយ ។ 

សង្គគ យនាអលើកទ្ី ៥ 
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៥ កធវើក ើងកៅកនញងគ្កុងមា៉ា  ែឺក  (Mandalay) 

ោជធា ីថ្ គ្បកទ្សភូមា (សពវថ្ងៃមយី៉ា  ម់ា៉ា រ) កនញងគ្រិសរសកោជ ១៨៧១ កនញង
រជាកាលគ្ពេះាទ្ ម ិកទ  (Mindon) ។ កោលបុំណ្ងសុំខា ថ់្ សងាគ យន្ត
ក េះ រឺកែើមបសូីគ្តគ្ពេះធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធទុំងអ្ស់ ក ើយកសទៀងផ្ទ តរ់កកមើល
ដគ្កងមា ធមក៌ដ លងណាគ្តូវា ករដកដគ្បខញសពីសភាពកែើម ឬ គ្តូវករកាត់
កចាល ។ សងាគ យន្តកលើកទី្ ៥ សាិតកៅកគ្កាមអ្ធិបតីយភាពរបស់គ្ពឹទធ ចារយ 
៣ គ្ពេះអ្ងគរឺ មហាកងរ ជារោភវិងស (Jagarabhivamsa), មហាកងរ រនិ្តទ ភធិជ 
(Narindabhidhaja)  ិង មហាកងរ សញមងគលសាម ិ (Sumangalasami) កដ្ឋយ
មា ភកិខញសងឃចុំ ួ គ្បមាណ្ ២៤០០ អ្ងគ កទ្ៀតចូលរមួសង ។ ការសូគ្តធម៌
រមួោន ក េះ គ្បគ្ពឹតាកៅអ្ស់ចុំ ួ  ៥ ដខ ។ 

សូមបញ្ញា កថ់ា សងាគ យន្តកលើកទី្ ៥ ក េះ រឺជាកិចចការរបស់គ្បកទ្ស
ភូមាដតមយួប៉ាញកណាណ េះ ក លរឺោម  គ្បកទ្សែថ្ទ្ ដែលកា ព់ញទ្ធសាសន្តចូល
រមួជាមយួកទ្ ។ ក តញក េះក ើយកទ្ើប សងាគ យន្តកលើកទី្ ៥ ក េះ ម ិគ្តូវា 
គ្បកទ្សកសសងៗ ទ្ទួ្លសាគ ល់ក ើយ ។ កប៏៉ាញដ ាកដ្ឋយសារដត សងាគ យន្តកលើក
ទី្ ៦ ដែលមា គ្បកទ្សជាកគ្ចើ ចូលរមួ ក ើយកគ៏្តូវា ករៀបចុំក ើងកៅ
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គ្បកទ្សភូមាែដែល កទ្ើបមា  យ័បងាបថ់ាពួកគ្បកទ្សទុំងឡាយកន្តេះ ក៏
ា ទ្ទួ្លសាគ ល់សងាគ យន្តកលើកទី្ ៥ ដែរ កគ្ េះពួកករកទ៏្ទួ្លយក កយថា
សងាគ យន្តកលើកទី្ ៦ កន្តេះ ។ កទេះជាយ៉ា ងណាករី កៅចកន្តល េះសងាគ យន្ត
កលើកទី្ ៤  ិង ទី្ ៦ កៅគ្បកទ្សគ្សីលងាា   ិង គ្បកទ្សថ្ង មា ករៀបចុំកធវើ
សងាគ យន្តកគ្ចើ កលើក កគ្ចើ សារកៅកនញងគ្បកទ្សរបស់ករករៀងខលួ  ។ ែូកចនេះកបើ
ោបឲ់្យា គ្តឹមគ្តូវ រឺមា  សងាគ យន្តកគ្ចើ ជាង ៦ កលើក ម ិែូច កយអ្នក
ខលេះក លអ្េះអាងថា មា ដតសងាគ យន្តចុំ ួ  ៦ កលើកកន្តេះកទ្ ។ 

ភារៈកិចចមយួកទ្ៀតរបស់សងាគ យន្តក េះ រឺឲ្យចារកឹបិែកទុំងមូលកលើ
ផ្ទ ុំងងមមា៉ា បចុំ ួ  ៧២៩ ស លឹក ជាអ្កសរភូមា ។ កិចចការក េះ ា កធវើក ើង
បន្តទ បពី់ការសូគ្តធមា៌ ែល់ទី្បញ្ចប ់ ក ើយពួកភកិខញសងឃា យល់គ្ពមថា 
គ្តឹមគ្តូវក ើយ ។ សិបបករែច៏ុំណា កគ្ចើ រូបា ដ្ឋកផ់្ទ ុំងងមដែលា ឆ្ល ក់
រចួកៅកនញងកុែិតូចៗ ដែលា សងស់គ្មាបត់មាល់គ្ពេះថ្គ្តបិែក កៅកនញងទី្ធាល
វតា រញងូកដ្ឋ (Kuthodaw) ថ្ ោជធា ីមា៉ា  ែឺក  កៅកជើងភនុំមា៉ា  ែឺក  
(Mandalay Hill) ។ ម ញសសកៅកលើពិភពកោក សាគ ល់វហិារក េះកដ្ឋយសារ
ដតកសៀវកៅធុំជាងករកៅកលើពិភពកោក (world’s largest book) ក លរឺ
កសៀវកៅកធវើពីងមមា៉ា ប ដែលមា  ៧៣០ ស លឹក  ិង មា  ១៤៦០ ទ្ុំពរ័ ក ើយ
ទ្ុំពរ័ ីមយួៗមា កមពស់ ១៥៣ សងទី់្ដម៉ាគ្ត ទ្ទឹ្ង ១០៧ សងទី់្ដម៉ាគ្ត  ិង 
កគ្មាស់ ១៣ សងទី់្ដម៉ាគ្ត ។ រួររ ុំលឹកថា លគសងផ់្ទ ុំងងមទី្ ៧៣០ សគ្មាប់
ចារគ្បវតាថិ្ ការបកងាើតរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកកលើងមមា៉ា ប កៅគ្បកទ្សភូមាកន្តេះ ។ 



ឈុន គមឹអ ៀត  អោធបិក្ខយិធម៌ 
 

143 

សង្គគ យនាអលើកទ្ី ៦ 
កៅឆ្ន ុំ ១៩៥៤ គ្បកទ្សភូមា ដែលមា ន្តយករែឋមស្ដ ាី អ្ ូ  ូ (U Nu) 

ជាគ្បមញខ ា ែឹកន្តុំសងាគ យន្តកលើកទី្ ៦ កៅវហិារ កឹា កអ្ (Kaba Aye 

Pagoda) កៅគ្កុងយ៉ាងក់ោ  (Yangon) ឬរ ៉ាងក់ហាគ   (Rangoon) ថ្ គ្បកទ្ស
ភូមា ឬសពវថ្ងៃកៅថាមយី៉ា  ម់ា៉ា រ (Myanmar) ។ រដ្ឋឋ ភាិលភូមាា សង់
អាោរមយួកដ លងសគ្មាបស់ងាគ យន្តក េះ កដ្ឋយដ្ឋកក់ ម្ េះថា ាសា រញហា 
(Pasana Guha) ដែលអាចសទញកម ញសស ៨០០០ ន្តក ់ ។ រញហារក េះមា 
សណាឋ  គ្សកែៀង ឹងរញហា សតាបណ្ណិ  (The Sattapanni Cave) កៅឯភនុំ 
ោជគ្រឹ ៈ (Rājagaha, Rajagriha, Rajgir) កៅគ្សុក ណា ័ ដ្ឋ (Nālandā) 

ថ្ រែឋ ប ហីារ គ្បកទ្សឥណាឌ  ដែលជាកដ លងសងាគ យន្តកលើកទី្ ១ ។  
សងាគ យន្តា ចាបក់សរើមកៅថ្ងៃទី្ ១៧ ឧសភា រ.ស. ១៩៥៤ ដែល

មា ភកិខញសងឃ ិកាយកងរវាទ្ចុំ ួ  ២៥០០ អ្ងគ  ិង គ្រ សាកគ្ចើ រូបា 
មកចូលរមួ ។ រួរកតស់ុំោល់ថា មា តុំណាងគ្បកទ្សចុំ ួ  ៨ រឺ ភូមា, ថ្ង, 
កមពញជា, ោវ, ឥណាឌ , គ្សីលងាា , ក ា៉ា ល់  ិង ា៉ា រីសាា   (បងក់ាល ដែស)ា 
មកចូលរមួកៅកនញងសងាគ យន្តកៅគ្ោក េះ ។ គ្បកទ្សអា ឺម៉ាង ់ មា ភកិខញ ២ 
អ្ងគ ា ចូលរមួដែរ ដែលោបថ់ាជាភកិខញសងឃថ្ បសចិមគ្បកទ្ស ក លរឺ គ្ពេះ
មហាកងរៈ ញាណ្តិកោកៈ (Nyānatiloka Mahāthera) ន្តមកែើម អា ត់ញ  
 គឺត (Anton Gueth)  ិង គ្ពេះកងរៈ ញាណ្បញ ិកៈ (Nyanaponika Thera) 

ន្តមកែើម សញិរមញ  ក វ ី គ័រ (Siegmund Feniger) ។ គ្ពេះកងរៈទុំង ២ គ្ពេះ
អ្ងគក េះ គ្តវូា ករ ិម ាមកពីគ្បកទ្ស គ្សីលងាា  ។ គ្ពេះកងរៈ មហាសញី 
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សឺយ៉ា កដ្ឋ (Mahasi Sayadaw) គ្តូវា ដតងតាុំងជាអ្នកសួរសុំណួ្រអ្ុំពីគ្ពេះ
ធម ៌ ិង ជាអ្នកគ្តួតពិ ិតយចញងកគ្កាយបុំសញត ថ្ កុំដណ្ដគ្បរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែក ។ 
គ្ពេះកងរៈ ភទ្ ាវចិិតាសាោភវិងស (Bhadanta Vicittasarabhivamsa) ដែលជា
បិែកធរធមមភន្តទ ោរកិ (Tipitakadhara Dhammabhandagarika) ា កឆលើយ
 ឹងសុំណួ្រទុំងអ្ស់យ៉ា ងគ្តឹមគ្តូវ  ិង កពញចិតាបុំសញត ។ កនញងកពល
សងាគ យន្តកន្តេះ អ្នកចូលរមួគ្របគ់្បកទ្ស កលើកដលងគ្បកទ្សឥណាឌ  ា ដគ្ប
រមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែកភាសាាលីកៅជាអ្កសរជាតិករៀងខលួ  ។ 

ការសូគ្តកសទៀងផ្ទ តរ់មពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែក តាមគ្បថ្ពណី្បញោណ្ក េះ ា 
កគ្បើងិរកវោអ្ស់ ២ ឆ្ន ុំ ។ កនញងរយៈកពលក េះ គ្ពេះថ្គ្តបិែក  ិង ឯកសារជាប់
ទកទ់្ងទុំងអ្ស់ គ្តវូា យកមកពិ ិតយពិចយ័យ៉ា ងលអិតលអ  ់ ។ ភាពខញស
ោន កគ៏្តូវា កតស់ុំោល់  ិង ដកតគ្មូវ រចួអ្តាបទ្កុំដណ្ទុំងអ្ស់គ្តូវា 
យកមកកគ្បៀបសទឹមោន  ។ លទ្ធសលា បង្ាញថា អ្តាបទ្ទុំងកន្តេះម ិខញសោន
កគ្ចើ ណាស់ណាកទ្ ។ បន្តទ បពី់រណ្ៈសងាគ យន្ត ា យល់គ្ពមជាសលូវការ
រមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែក  ិង អ្ែឋកថា (កសចករពី យល់ធម)៌ ទុំងអ្ស់គ្តូវា ករៀបចុំ
កាេះពញមពកដ្ឋយកគ្បើអ្កសរភូមាសមយ័ទ្ុំក ើប ។ កិចចការា ចបស់ពវគ្របក់ៅ
ដខឧសភា ឆ្ន ុំ ១៩៥៦ ក លរឺ ២៥០០ ឆ្ន ុំ កគ្កាយគ្ពេះពញទ្ធបរ ិិ វ   ។ 
កុំដណ្ងមីថ្ គ្ពេះថ្គ្តបិែក គ្តូវា ទ្ទួ្លសាគ ល់ថាគ្តឹមគ្តូវតាមសភាពកែើម ។ 

កុំណ្តស់ាគ  ់ ៖ គ្ពឹទធ ចារយ កសាម ង  អាយញ ៨៤ ឆ្ន ុំ រស់កៅ
ទី្គ្កុង អូ្ស្ឹ សាយែ ៍ (Oceanside) រែឋកាលី វ័រញា៉ា  (California) ស រែឋ
អាកមរកិ កជ៏ាតុំណាងមាន កដ់ែលា ចូលរមួសងាគ យន្តកលើកទី្ ៦ កន្តេះដែរ ។ 
កោកា សាល់ពត័ម៌ា ថា គ្បកទ្សកមពញជាា ែឹកន្តុំរណ្ៈគ្បតិភូ កៅ
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ចូលរមួសងាគ យន្តកៅគ្បកទ្សភូមា ចុំ ួ  ២ កលើក ។ កលើកទី្ ១ មា  ភកិខញ 
អ្ ញង មា , ភកិខញ អាង សាករ ៉ា , ភកិខញ ដក  គ្កុច  ិង ភកិខញ កៅ ឈញ ុំ ។ កលើកទី្ ២ 
មា  សកមរចសងឃោជ ជួ  ណាត, សកមរចក ធិវង័ស  ួត តាត, ភកិខញ កសាម 
ឈញ , ភកិខញ កសាម ង , ភកិខញ ា៉ា  សល់, ភកិខញ ស ញយ  ញី  ិង ភកិខញកគ្ចើ អ្ងគកទ្ៀត
ដែលោតម់ ិចាុំគ្ាកែ ។ គ្ពឹទធ ចារយ កសាម ង  ប ាថា រដ្ឋឋ ភាិលភូមា
ា កគ្ជើសតាុំង កោក អ្  ូា្ិ  (U Ba Khin) កធវើជាក រញ្ា ិក ។ រួរកត់
សុំោល់ថា កោក អ្  ូ ា្ិ  រឺជាអ្រគកលខាធិការថ្ ធន្តោរជាតិរបស់
រដ្ឋឋ ភាិលភូមា  ិង ជាវបិសសន្តចារយ ។ កោក អ្ ូ ា ្ិ  (Sayagyi U Ba 

Khin) រឺជាគ្របូកគ្ងៀ វបិសសន្តែល៏បលីាញជាងករ កៅសមយ័កន្តេះ  ិង 
មកែល់បចចញបប ន ។ កោក អ្ ូ ា្ ិ មា សិសសជុំ ិតមាន កក់ ម្ េះ 
សតយណាោយ ័ កហាគ ឥ កា (Goenka) ដែលា បែិបតាិវបិសសន្តអ្ស់រយៈ 
១៤ ឆ្ន ុំ ប រកវ ជុំ ួសកោក អ្ ូ ា្ិ  ។ មញ កពលដចកសាា   កោក អ្ ូ 
ា្ិ  ា ផ្រ ុំកោក កហាគ ឥ កា ឲ្យន្តុំយកគ្ពេះធមប៌រសិញទ្ធ (វបិសសន្ត) កៅ
សសពវសាយកពញពិភពកោក ជាពិកសសកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 

កោក កហាគ ឥ កា កកើតកនញងគ្រួសារជ ជាតិឥណាឌ  ដែលគ្បតិបតាិតាម
សាសន្ត ិណ្ឌូ អ្ភរិកស ិយមែតឹ៏ងដតងបុំសញត ។ កោកធាល បា់ អា រមពរី
សាសន្ត ិណ្ឌូ  សាសន្តកជ   ិង សាសន្តែថ្ទ្កទ្ៀតដែលមា គ្បភពកចញ
ពីឥណាឌ  ។ កោកា ទញការស និដ្ឋឋ  មយួថា សាសន្តទុំងកន្តេះមា 
ទ្សស ៈរមួមយួរឺ “ចូរកញុំកធវើាប, ចូរខុំកធវើបញណ្យ  ិង ចូរខុំជគ្មេះចិតាឲ្យសាអ តសូរ
សង”់ ។ ប៉ាញដ ាគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងម់ា បកចចកកទ្សមយួគ្បកសើរជាងករ ក លរឺ
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វបិសសន្ត(78) ដែលជួយ ឲ្យអ្នកគ្បតិបតាិធម្ទ៌ុំងឡាយ អាចជីករ ុំកលើងឫសរល់
កិកលស ។ បកចចកកទ្សវបិសសន្តរបស់គ្ពេះពញទ្ធ គ្តូវា គ្បកទ្សភូមាដងរកា
ទ្ញកយ៉ា ងគ្តឹមគ្តូវ  ិង គ្តូវា បង្ាតប់កគ្ងៀ កដ្ឋយកោកគ្រ ូអ្ ូ ា្ិ  ។  

កោក កហាគ ឥ កា ា ទ្ទួ្លយកកោក អ្ ូ ា ្ិ  ជាឪពញកធម ៌
កគ្ េះកោក អ្ ូ ា ្ិ  ា ន្តុំរូបោតឲ់្យជួបគ្ពេះធមពិ៌ត ។ កោក 
កហាគ ឥ កា ា បែិបតាិតាម  ិង ទ្ទួ្លា លទ្ធសលជាវជិាមា  កធវើឲ្យជីវតិ
របស់ោតភ់លថឺាល  ។ គ្បសិ កបើោតម់ ិា ជួបកោក អ្  ូ ា ្ិ  កទ្ កពល
កន្តេះោតច់ាស់ជាកៅដតប ាបូជាអាទិ្កទ្ពកគ្ចើ ស ធឹក របស់សាសន្ត ញិណ្ឌូ , 
ប ាគ្បតិបតាិតាមពិធីកសសងៗខាងសាសន្ត, ប ាបងួសួង  ិង មញជទឹ្កទ្ក លរងាគ
កែើមបោីងាប ដែលជាអ្ុំកពើអ្សារឥតការ ។ 

ការសាយននរពះសទ្ធម្ម 
 

គ្ពេះសទ្ធមមមា  យ័ថា ធមប៌រសិញទ្ធរបស់គ្ពេះពញទ្ធ លែ ជាសិលបៈថ្ 
ការរស់កៅគ្បកបកដ្ឋយស ាិភាព  ិង ការចញេះសគ្មុងកនញងសងគមថ្ងលងនូរ ។ 
ម្នុសសលៅបសចិម្ព្បលទ្សលព្ចើន ក ់ បានយកលសចកាបីលព្ងៀនរបស់ព្រះរុទ្ធ
លៅអនុវតា និង បានស គួរជាទី្លរញចិតា ។ លហតុែូលចនះលហើយ លទ្ើបាន 
ភកិខញសងឃ  ិង ធមាម ចារយលព្ចើនរូប បាន ាំយកគ្ពេះសញទ្ធមមកៅសសពវសាយយ៉ា ង
ទូ្លុំទូ្ោយកៅែល់គ្បជាជ កៅកោកខាងលិច ។ ធមមទូ្តទុំងកន្តេះសញទ្ធ
សឹងដតជាម ញសស ា សិកាគ្សាវគ្ជាវទ្សស វជិាា ពញទ្ធសាសន្តយល់អ្តា យ័
                                                         
78

 vipassanā, vipaśyanā:  
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គ្ពេះធមែ៌ល់ទី្ជកគ្ត ក ើយពួកកោកកជ៏ាអ្នកកចេះែឹងភាសា ថ្ គ្បកទ្ស
កោកខាងលិចយ៉ា ងចាស់សងដែរ ។ អាគ្ស័យក តញក េះ កទ្ើបពួកកោកមា 
សមតាភាព អាចយកគ្ពេះធមក៌ៅព យល់ម ញសសែថ្ទ្ឲ្យយល់យ៉ា ងចាស់ ។ 
កនញងចុំកណាមធមមទូ្តទុំងកន្តេះ អ្នកខលេះមា ក ម្ េះលបលីាញ  ិង ទ្ទួ្លា 
ការ ិយមោបអ់ា ពីសុំណាកម់ហាជ កៅកលើពិភពកោក តាមរយៈសាន ថ្ែ
 ិព ធ  ិង ធមមកទ្សន្តអ្បរ់ ុំែម៏ា ទឹ្កែមខលឹមសាររបស់ពួកកោក ។ ម ញសស
លបលីាញទុំងកន្តេះមា ែូចជា ភកិខុ វ បុ ៈ រាហុ ៈ, ធមាម ចារយ សតយ 
ន្តោយ ័ កហាគ ឥ កា, ភកិខញ ធិច ញា៉ា ត ់ហា ,់ ភកិខញ សញកមកធា, សកមាចសងឃ 
ដ្ឋឡាយ ឡាមា៉ា , ធមាម ចារយ ពិយ៉ា  តា  ់ ិង ភកិខញ គ្ព មវកងា ។ 

ភិក្ខ ុវល្បលុ្ៈ រាហុល្ៈ 
ភកិខុ វ បុ ៈ រាហុ ៈ (Walpola Rahula) លកើតលៅឆ្ន ាំ ១៩០៧ និង 

សុគតលៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ។ ព្រះអងគ គឺជាភកិខុរុទ្ធោស , ជាអនកព្ោវព្ជាវ 
និង ជាអនកនិរនធម្យួរូប ។ លោកគឺជាបញា វនាជនជាតិព្សី ងាក ម្យួរូប លៅ
សតវតសទី្ ២០ ។ លៅឆ្ន ាំ ១៩៦៤ លោកបានទ្ទួ្ ឋានៈជាោស្ត្ោា ោរយ
លសនកព្បវតាវិទិ្យ និង ការសិកាោស (79) លៅោក វទិ្យ ័យ 
“លនើថលវ ៉ាលសថើន” (Northwestern University) លៅរែាអីុ លីណយ (Illinois) ច្ន
សហរែាអាលម្រកិ ។ ព្រះអងគគឺជាភកិខុែាំបូងបងអស់លែ បានទ្ទួ្ ឋានៈជា
ោស្ត្ោា ោរយលៅបសចិម្ព្បលទ្ស ។ លោកបាននិរនធលសៀវលៅលព្ចើនកា 

                                                         
79

 Professor of History and Religions 
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ទាកទ់្ងនឹងរុទ្ធោស  ជាភាោអងល់គលស, បារាាំង និង សីហ ៈ ។ 
លសៀវលៅរបស់ព្រះអងគលែ ានចាំណងលជើងថា “លតើព្រះរុទ្ធបានបលព្ងៀនអវី
ខ្លះ” (What the Buddha Taught) បានទ្ទួ្ ការនិយម្រាបអ់ានយ៉ា ងខាល ាំង ។ 

លោយោរលតលកើតលៅភូម្លិ ម្ ះ វ បុ ៈ (Walpola) លែ ជាភូម្ិ
តូចម្យួលៅភាគខាងតបូងច្នព្បលទ្សព្សី ងាក  លទ្ើបលោកព្តូវបានោកល់ ម្ ះ
ថា “វ បុ ៈ” ។ លៅអាយុ ១៣ ឆ្ន ាំ លោកបានចូ ោងសនួស លែ ព្តូវ
សិកាភាោសីហ ៈ, បា ី, សាំស្ត្សកឹត, រុទ្ធោស , ព្បវតាិវទិ្យ និង 
ទ្សសនវជិាា  ។ លោកបានសិកាលៅម្ហាវទិ្យ ័យ “វទិ្យ ងាក រៈ រិរលិវណៈ” 
(Vidyalankara Pirivena) និង ោក វទិ្យ ័យព្សី ងាក ” (University of 

Ceylon) ។ លោកបានបញចបប់រញិ្ជា បព្ត និង ថាន កប់ណឌិ តលសនកទ្សសវជិាា  
លោយបានលបាះរុម្ពនិលកខបបទ្ម្យួ លែ ានចាំណងលជើងថា “ព្បវតាិ
រុទ្ធោស លៅព្បលទ្សព្សី ងាក ” ។ លព្កាយម្កលោកបាននិម្នាលៅសិកា
ទ្សសនវជិាា ឥណាឌ  លៅ “ោក វទិ្យ ័យកូ កាតា” (Calcutta University) 
លហើយលព្កាយម្កលោកកប៏ាននិម្នា លៅសិការុទ្ធោស ម្ហាយនលៅ
ទី្ព្កុង “ស័រលបាន” (Sorbonne) ច្នព្បលទ្សបារាាំង ។ កនុងលរ ោន កល់ៅទី្
ព្កុងស័រលបានលនះលហើយ លែ ព្រះអងគបាននិរនធលសៀវលៅ “លតើព្រះរុទ្ធបាន
បលព្ងៀនអវីខ្លះ” (What the Buddha Taught) លៅទ្សវតស ១៩៥០ ។ លព្កាយ
ម្ក ព្រះអងគបានជាំរុញឲ្យានការបលងកើតវតារុទ្ធោស ច្ននិកាយលថរវាទ្ គឺ
វតាល ម្ ះ “វហិារព្កុងវា៉ា សីុងថុន” (Washington Vihara) លៅរែាធានី
វា៉ា សីុងថុន ច្នសហរែាអាលម្រកិ ។ 
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ោន ច្ែនិរនធរបស់ព្រះអងគ ភាគលព្ចើនទាកទ់្ងនឹងព្បវតារុិទ្ធោស  
និង ច  ជាតិនិយម្របស់ជនជាតិព្សី ងាក  ។ ខាងលព្កាម្លនះគឺជាសព្ម្ង់
លសៀវលៅម្យួចាំនួនរបស់ព្រះអងគ លហើយលសៀវលៅខ្លះព្តូវបានលបាះរុម្ពលព្កាយ
លរ លែ ព្រអងគសុគតសងលែរ (printing posthumously) ។ លសៀវលៅទាាំង
ឡាយរបស់ព្រះអងគានែូចជា ៖ 

1) “លតើព្រះរុទ្ធបានបលព្ងៀនអវី?” “What The Buddha Taught” (1959) 

2) “ព្បវតារុិទ្ធោស លៅព្សី ងាក ” “History of Buddhism in 

Ceylon: The Anuradhapura period, 3rd Century BC–10th 

Century AD” (1966) 

3) “កាំលបលងលៅកនុងគម្ពរីបា ី និង អតថបទ្លសសងលទ្ៀត” “Humour in Pali 

Literature and Other Essays” (1997) 

4) “ម្រតករបស់ភកិខុ” “The Heritage of the Bhikkhu: A Short History 

of the Bhikkhu in Educational, Cultural, Social, and Political 

Life” (1974) 

5) “ហសនិ និង ការសាាំងលគា” “Zen and the Taming of the Bull: 

Towards the Definition of Buddhist Thought: Essays” (1978) 
 

*** 

“ពុទ្ធសាសនាពុ៉ាំតម្នជាសាសនាទុ្ទិ្ែាិនិយម្ឬសុទិ្ែាិនិយម្យទ្ តតជាសាសនាប្ាក្ែនិយម្” ។ 
“Buddhism is neither pessimistic nor optimistic. It is realistic.” 

—Walpola Rahula 

*** 
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សតយ នាោយន័ អហាគ ឥនកា 
កោក សតយ ន្តោយ ័ កហាគ ឥ កា (Satya Narayan Goenka) កកើត

កៅថ្ងៃទី្ ៣០ ដខ មកោ ឆ្ន ុំ ១៩២៤ កៅទី្គ្កុង មា៉ា  ដ់្ឋក  (Mandalay) ថ្ 
គ្បកទ្សភូមា (Burma) សម្យ័បចចុបបនន ។ ប៉ាលុនាលៅសម្យ័ល ះ ព្បលទ្សភូា
គឺជាលសនកម្យួច្នព្បលទ្សឥណាឌ  លែ ជាលែនែីលៅលព្កាម្អាណានិគម្របស់
ចព្កភរអងល់គលស ។ គ្រួសាររបស់កោករឺជាជ ជាតិឥណាឌ  ដែលកា ់
សាសន្ត ញិណ្ឌូ  តាមដបបអ្ភរិកស ិយមែតឹ៏ងដតងបុំសញត ក លរឺពួកោតយ់ក
ចិតាទ្ញកដ្ឋកយ់៉ា ងខាល ុំង កៅកលើការបូជាចុំក េះអាទិ្កទ្ពកគ្ចើ កសអកសាេះ ថ្ 
លទ្ធិគ្  មណ៍្  ។ ប៉ាញដ ាកោក កហាគ ឥ កា ា ទ្ទួ្លការសិកាកគ្ចើ ខាង
ដសនកពញទ្ធសាសន្ត ដែលកធវើឲ្យកោកមា ទ្សស ៈខញសកសសងពីគ្រួសារោត ់។ 

កោក កហាគ ឥ កា ា សិកាវបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  ពីសុំណាកក់ោក អ្ ូ 
ា ្ិ  ដែលជាគ្រវូបិសសន្តជ ជាតិភូមាែល៏បលីាញមយួរូប កទ្ើបកោក
កហាគ ឥ កា ា កាល យកៅជាគ្បមញខធមាម ចារយវបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  ែល៏បលីាញ ។ 
កោក កហាគ ឥ កា ា ន្តុំយកវបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   កៅសសពវសាយកៅគ្បកទ្ស
ឥណាឌ   ិង គ្បកទ្សន្តន្តកលើពិភពកោកា កជារជយ័យ៉ា ងគ្តចេះគ្តចង ់។  

កទេះបីកោក កហាគ ឥ កា ា ទ្ទួ្លអ្ ិចចកមមកៅក ើយកាី កម៏ណ្ឌ ល
វបិសសន្តរបស់កោកកៅ សកពញពិភពកោក កៅដតកបើកបកគ្មើម ញសសោប់
  ន់្តក ់កែើមបគី្បតិបតាអិ្បរ់ ុំចិតាតាមកោលមាោ៌របស់គ្ពេះពញទ្ធ ។   

កោក កហាគ ឥ កា ា កធវើកាលកិរយិកៅថ្ងៃទី្ ២៩ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ 
២០១៣ កៅទី្គ្កុង មញមថ្ប (Mumbay) គ្បកទ្សឥណាឌ  (India) ។ ោតជ់ាអ្នក
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ជុំ ួញែម៏ា កជារជយ័មាន ក ់។ កាលពីឆ្ន ុំ ១៩៥៥ កៅកនញងវយ័ ៣១ ឆ្ន ុំ ោត់
ចាបក់សរើមមា ជុំងឺឈកឺាល (Migraine) ដែលម ិអាចពាាលឲ្យជាសេះ
កសបើយា  ។ កទេះបីោតា់ កៅពាាលកោរកៅកគ្ចើ គ្បកទ្សកក៏ដ្ឋយ ក៏
ោតក់ៅដតម ិា ធូរកសបើយកសាេះ ។ តាមការដណ្ន្តុំរបស់មតិាសមាល ញ់មាន ក ់
ដែលជារែឋមស្ដ ាគី្កសួងយញតាិធមថ៌្ រដ្ឋឋ ភាិលភូមា កោក កហាគ ឥ កា ា 
ជួបកោក អ្ ូ ា ្ិ  ក ើយកា៏ បែិបតាិវបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   ជាមយួកោក អ្ ូ 
ា ្ិ  អ្ស់កពល ១៤ ឆ្ន ុំ ។ 

កៅឆ្ន ុំ១៩៦៩ កោក កហាគ ឥ កា ា កាេះបងម់ញខជុំ ួញរបស់ោត ់
រចួកោកា កធវើទ្សស កិចចកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ក ើយកា៏ ចាបក់សរើបបកគ្ងៀ 
វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  រ ូតមក កដ្ឋយមា ការអ្ ញញ្ញា ត  ិង ការកគ្ជាមដគ្ជងអ្ុំពី
កោក អ្  ូ ា ្ិ  ។ គ្ាុំពីរឆ្ន ុំកគ្កាយមក រឺកៅឆ្ន ុំ១៩៧៦ កោក
កហាគ ឥ កាា កបើកមជឈមណ្ឌ លវបិសសន្តអ្ ារជាតិ(80)ជាកលើកែុំបូងក ម្ េះ 
ធមមរិរ ី (Dhamma Giri) កៅគ្កុង អ្ញីរតបញរ ី (Igatpuri) កៅកនញងរែឋមហាោស្ដសរ 
(Maharashtra) ។ កៅឆ្ន ុំ ១៩៨២ កោក កហាគ ឥ កា ា បង្ាតប់កគ្ងៀ គ្រូ
វបិសសន្ត(81)កគ្ចើ ន្តក ់ ក ើយកា៏ បកងាើតវជិាា សាា  គ្សាវគ្ជាវវបិសសន្ត(82) 
កៅព្កុង អីុរតបូរ ីកនញងឆ្ន ុំ ១៩៨៥ ។  

ម ិយូរប៉ាញន្តម   កោក កហាគ ឥ កា ា ចាបក់សរើមករៀបចុំបកគ្ងៀ វរគ
ធមមសិកាវបិសសន្ត ១០ ថ្ងៃ(83) ។ កៅឆ្ន ុំ១៩៨៨ ោតា់ បកគ្ងៀ ម ញសស
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 Meditation Teacher 
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 Vipassana Research Institute 
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 10- day intensive meditation retreats 
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កគ្ចើ ន្តក ់ រមួទុំងម ញសសមកពីបសចិមគ្បកទ្សកគ្ចើ   ន់្តកស់ងដែរ ។ សពវ
ថ្ងៃ មា មជឈមណ្ឌ លវបិសសន្តចុំ ួ  ២២៧ កដ លងកៅកនញង ៩៤ គ្បកទ្ស ោប់
ទុំងស រែឋអាកមរកិ, កាណាដ្ឋ, អូ្ស្ដសារ លី, ញូ សដី  , ាោុំង, អ្ងក់រលស, 
ជប៉ាញ , គ្សីលងាា , ក ា៉ា ល់, មយី៉ា  ម់ា៉ា រ, ថ្ង  ិង កមពញជា ។ កនុងចាំលណាម្ 
មជឈមណ្ឌ លវបិសសន្តទុំងល ះ លៅព្បលទ្សឥណាឌ  ាន ៥៦ មជឈមណ្ឌ ល
វបិសសន្ត កៅតាមបណាា រែឋ  ិង ទី្គ្កុងធុៗំ  ។ 

កៅឆ្ន ុំ ២០០០ កោក កហាគ ឥ កា ា សាា បន្ត “មហាកចតិយ
ពិភពកោក” (Global Vipassana Pagoda) មា កុំពស់ ៣២៥  វីត 
(៩៩,០៦ ដម៉ាគ្ត) ជិតកឆនរសមញគ្ទ្កោថ្រ ៉ា (Gorai Beach) កនញងទី្គ្កុងមញមថ្ប 
(Mumbai) ដែលា សកមាភ ធកបើកឲ្យកគ្បើកៅឆ្ន ុំ ២០០៩ ។ ោតស់ាា បន្ត
វហិារក េះកែើមបរី ុំលឹករញណ្ែល់កោក អ្ ូ ា ្ិ  ដែលា ជួយ កគ្សាចគ្សង់
កសចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធឲ្យរស់ក ើងវញិ ។ 

កោក កហាគ ឥ កា ជាវារមិ គ្បកបកដ្ឋយដសលផ្ា  (prolific orator), ជា
អ្នក ិព ធ  ិង ជាកវែីល៏បមីយួរូបដែរ ។ ោតា់ សរកសរកសៀវកៅជា
ភាសាអ្ងក់រលស  ិង ភាសា ញណី្ឌី  (Hindi) កគ្ចើ កាល ។ ោតា់ កធវើ
ែុំកណ្ើ រកៅកគ្ចើ កដ លងកៅកលើពិភពកោក គ្ពមទុំងា ដងលងសញ ទរកថាែ៏
មា ខលឹមសារ កៅកា ទ់្សស ិកជ ោប ់ ន់្តក ់ ែូចជាកៅកនញង “កវទិ្កា
កសែឋកិចចពិភពកោក” (World Economic Forum)  ិង កៅកនញង “កិចចគ្បជញុំ
កុំពូលពិភពកោកគ្បចាុំស សសវតសរ”៍(84) កៅអ្ងគការស គ្បជាជាតិ កាលពី
ដខសីហា ឆ្ន ុំ ២០០០ ។ កោកា ទ្ទួ្លកគ្រឿងឥសសរយិយស “បា៉ា តា់៉ា  
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ភូោន” (Padma Bhushan) ដែលជាកគ្រឿងឥសសរយិយសលុំដ្ឋបថ់ាន កទី់្ ៣ 
កនញងគ្បកទ្សឥណាឌ  កៅឆ្ន ុំ ២០១២ ។ 

លោក លហាគ ឥនកា បាននិរនធលសៀវលៅលព្ចើនកា  លែ ទ្ទួ្ បាន
ការនិយម្រាបអ់ានរីសាំណាកម់្ហាជនទូ្លៅ លៅល ើរិភរលោក ។ ខាង
លព្កាម្លនះគឺជាសព្ម្ងវ់ណណ កម្មម្យួចាំនួន កនុងចាំលណាម្វណណ កម្មែា៏នខ្លឹម្ោរ 
ទាកទ់្ងនឹងវធីិអបរ់ ាំចិតា និង វធីិែឹក ាំជីវតិ ។ ម្តិាអនកអានគួរលសវងរកវណណ កម្ម
ទាាំងលនះម្កសិកា និង ព្បតិបតាលិែើម្បបីានជាព្បលយជនស៍ព្ាបខ់្លួន ។  

1) “សិ បៈច្នការរស់លៅ” “The Art Of Living : Vipassana 

Meditation” (1987) 

2) “ម្ហាសតិបោា នសូព្ត” “Mahāsatipatthāna Suttam” (1993) 

3) “កាំណារយព្រះធម្”៌ “Dhamma Verses: Poems of a Modern-day 

Master of Vipassana Meditation” (2000) 

4) “ចូរលធវើសាធិកម្មោា នឥ ូវលនះ” “Meditation Now: Inner Peace 

Through Inner Wisdom” (2003) 

5) “សិ បៈច្នការោល ប”់ “The Art of Dying” (2014) 

 

*** 

“យៅក្នុងវរិសេនា ការរតូរម្មនតតមួ្យគត់  
គឺការរតូរពីទុ្ក្ខយសាក្យៅរកី្រាយ ពីទាសភាពយៅការរចួរយដ្ឋះ” ។ 

“The only conversion involved in Vipassana is from misery to happiness, from 

bondage to liberation.” 

—S.N. Goenka 

*** 
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ភិកខ ុធិច ញ៉ា ត់ ហាន់ 
ភកិខញ ធិច ញា៉ា ត ់ ហា  ់ (Thich Nhat Hanh)

(85) លែ ានល ម្ ះ
កាំលណើ ត លងវៀន សួន បាវ (Nguyen Xuan Bao) រឺជាភកិខញជ ជាតិកវៀតណាម
មយួរូប កកើតកៅថ្ងៃទី្ ១១ ដខតញោ ឆ្ន ុំ ១៩២៦ ។ សពវថ្ងៃ គ្ពេះអ្ងគរងក់ៅ
គ្បកទ្សាោុំង កដ្ឋយសារការរតក់ភៀសខលួ  ពីការោបសងាតរ់បស់រដ្ឋឋ ភាិល
កវៀតណាម ។ ភកិខញ ធិច ញា៉ា ត ់ ហា  ់ គឺជាភកិខុថ្ ពញទ្ធសាសន្ត ិកាយ
មហាយ  ដបប  ស ិ (Zen Buddhism) លែ ានល ម្ ះលបលីាញ
កដ្ឋយសារគ្ពេះអ្ងគជាធមាម ចារយវបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  សង  ិង ជាអ្នក ិព ធសង ។  

គ្ពេះអ្ងគា កាេះពញមពសាយសាន ថ្ែជាង ១០០ វណ្ណ កមម ទកទ់្ង ឹង
គ្ទឹ្សាីសញញ្ាតា (សូ យតា) ។ គ្ពេះអ្ងគ រឺជាសកមមជ ថ្ ចលន្តស ាិភាព 
(Peace movement) លោយបានជាំរុញឲ្យម្នុសសអនុវតាតាម្ ទ្សសនវជិាា
អ្ ិងា  ិង មា ករញណាចុំក េះម ញសស  ិង សតវទូ្កៅកដ្ឋយកសាម េះកសមើ ។ 
លសៀវលៅ បីៗ របស់ភកិខុ ធិច ញ៉ា ត ់ហាន ់ានែូចជា ៖ 

1) “សនាិភារលៅព្គបជ់ាំហាន” “Peace Is Every Step: The Path of 

Mindfulness in Everyday Life” (1992) 

2) “លបះែូងច្នរុទ្ធធម្”៌ “The Heart Of The Buddha's Teaching” 

(1998) 

3) “បលងកើតសនាិភាររិត” “Creating True Peace: Ending Violence in 

Yourself, Your Family, Your Community, and the World” 

(2003) 
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4) “សទះរិតរបស់អនក” “Your True Home: The Everday Wisdom of 

Thich Nhat Hanh” (2011) 

5) “ាគ៌ាោស់ ររករណ៌ស” “Old Path White Clouds: Walking in 

the Footsteps of the Buddha” (2012) 

6) “សិ បៈច្នការព្បាព្ស័យទាកទ់្ង” “The Art of Communicating” 

(2013) 

 

*** 

“ជីវតិម្មនតតយៅក្នុងខណ្ៈយពល្រចាុរបននរ៉ាុយណាណ ះ”។ 
“Life is available only in the present moment.”  

“ប្រសិនយរីយយងីយជឿថានថាតសអក្ប្រយសីរ យយងីអាចប្ទា៉ាំល្៉ាំាក្នថាយនះ” ។ 
“If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today” 

― Thich Nhat Hanh 

*** 

 

ភិកខ ុសអុមអធា 
ភកិខុ សុលម្លធា (Ajahn Sumedho) មា ន្តមកែើម រ ៉ាូប តឺ ដ្  

ដចកដម៉ា  (Robert Kan Jackman) ។ ព្រះអងគកកើតកៅថ្ងៃទី្ ២៧ ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ុំ 
១៩៣៤ កៅទី្គ្កុងសញីអាងឹល រែឋវា៉ា សញិងងញ (86) ច្នស រែឋអាកមរកិ ។ ភកិខុ 
សុលម្លធា បានសាងសនួសកៅគ្បកទ្សថ្ង កៅឆ្ន ុំ ១៩៦៦  ិង ា បែិបតាិ
កមមដ្ឋឋ   (Thai Forest Tradition) អ្ស់រយៈកពល ១០ ឆ្ន ុំជាមយួភកិខញ ឆ្ 
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(Ajahn Chah) ។ ភកិខុ សុលម្លធា ា កធវើជាកៅអ្ធិការវតាអ្មោវតី(87) កៅ
គ្បកទ្សអ្ងក់រលស ពីឆ្ន ុំ១៩៨៤ ែល់ឆ្ន ុំ ២០១០ ។ ភកិខុ សុលម្លធា បាន
ចាំណាយលរ អស់ជាង ៤៥ វសា លែើម្បសីសរវសាយបលចចកលទ្សចលព្ម្ើន
កម្មោា នលៅែ ់ម្នុសសលៅបសចិម្ព្បលទ្ស ។ 

លៅសម្យ័សស្ត្ងាគ ម្សីុវ ិលៅព្បលទ្សកូលរ ៉ា លោក រ ៉ាូប តឺ ដ្  
ដចកដម៉ា  ា កធវើជាកពទ្យជុំ ួយកៅដសនកទហា កជើងទឹ្កចុំ ួ  ៤ ឆ្ន ុំ ចាបពី់
អាយញ ១៨ ឆ្ន ុំរ ូតែល់អាយញ ២២ ឆ្ន ុំ ។ បន្តទ បម់ក កោកា សិកាថាន ក់
បរញិ្ញា បគ័្តដសនកបូ ៌គ្បកទ្ស (Far Eastern studies) រចួកា៏ បញ្ចបថ់ាន ក់
អ្ ញបណ្ឌិ តដសនកអាសញីទ្កសណិ្ (South Asian studies) កៅសាកលវទិ្ាល័យ
រែឋខាលី វ័រញា៉ា កៅទី្គ្កុង ប ឺ្ លី (University of California, Berkeley) កៅ
ឆ្ន ុំ ១៩៦៣ ។ បន្តទ បពី់ា កធវើការជាបញរគលិកសងគមកិចច ឲ្យកាកាទ្គ្ក ម
អាកមរកិ រយៈកពលមយួឆ្ន ុំ កោក រ ៉ាូប តឺ ា កធវើជាគ្រូបកគ្ងៀ ភាសាអ្ងក់រលស
ឲ្យ “អ្ងគការអាកមរកិកែើមបសី ាិភាព” (American Peace Corps) រីឆ្ន ាំ១៩៦៤ 
ែ ់ឆ្ន ាំ ១៩៦៦ ព្បោាំលៅលកាះ បរ័លណអ ូ(Borneo) ។ កនុងលរ កាំរុងអងគុយ
សព្ាក ាំលហ លៅហាងកាលហវម្យួច្នព្បលទ្សសិងហបុរ ី លោក រ ៉ាូប តឺ ា 
សកងាតក្ើញភកិខញមយួរូបកុំពញង ិម ាឆលងកាត ់ ដែលា កធវើឲ្យកោក រ ៉ាូប តឺ 
ចាបអ់ារមមណ៍្ថា “ភាពជាអ្នកបសួពិតជារួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍្” ។ កៅឆ្ន ុំ 
១៩៦៦ កោក រ ៉ាូប តឺ ា សាងសនួសជាសាមកណ្រកៅវតាសញីសាកកត (Wat 

Sri Saket) លៅលខ្តា ណងខាយ(88) (Nong Khai) ភាគឦោនព្បលទ្សច្ថ ។ 
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ម្យួឆ្ន ាំលព្កាយម្ក លោក រ ៉ាូប៊តឺ កប៏ានឧបសម្បទ័្ជាភកិខុលៅ វតាណងបា៉ា សុង 
(Wat Nong Pa Pong) លោយានភកិខុ ឆ្ (Ajahn Chah) ជាឧបជាយ ៍។ 
ម្នុសសទូ្លៅោគ  ់លោក រ ៉ាូប៊តឺ ថាជាសិសសបរលទ្សាន កែ់ា៏នឥទ្ធិរ របស់
ភកិខុ ឆ្ ។ លៅឆ្ន ាំ ១៩៧៥ លោក រ ៉ាូប៊តឺ បានជួយ ភកិខុ ឆ្ លែើម្បបីលងកើតវតាសងឃ
អនារជាតិល ម្ ះ “វតាបា៉ា  ណាណាឆ្ត” (Wat Pa Nanachat) លៅតាំបន់
ឦោនច្នព្បលទ្សច្ថ ព្រម្ទាាំងបានលធវើជាលៅអធិការវតាល ះ លែើម្បជីួយ 
បលព្ងៀនសិសសលែ ម្និលម្នជាជនជាតិច្ថ ។ ប ទ បរី់ែាំលណើ រទ្សសនកិចចលៅ
ព្បលទ្សអងល់គលសលៅឆ្ន ាំ ១៩៧៧ ភកិខុ ឆ្ បានសលងកតលឃើញថា ជនបរលទ្ស
លព្ចើន ក ់ោបអ់ារម្មណ៍ចាំលរះរុទ្ធោស  ។ លរ ល ះភកិខុ ឆ្ បានល ើក
ទឹ្កចិតាឲ្យភកិខុ សុលម្លធា គងល់ៅព្បលទ្សអងល់គលសលែើម្បបីលងកើតោខាវតាម្យួ
លៅទី្ល ះ ។ វតាល ះបានកាល យជាវតា “ចិតាវលិវកវន័” (Cittaviveka Forest 

Monastery) លៅតាំបន ់“លវ ៉ាសថ ៍ស័សសិចស” (West Sussex) សថិតលៅភាគខាង
តបូងច្នព្បលទ្សអងល់គលស ។ ម្និយូរប៉ាុ ម នភកិខុ សុលម្លធា កប៏ានទ្ទួ្ ការ
អនុញ្ជា តឲ្យអាចបាំបសួោម្លណរទាាំងឡាយលៅវតា “ចិតាវលិវកវន័”(89) ។ សរវ
ច្ថង ភកិខុ សុលម្លធា បានចូ និវតា និង គងល់ៅឯព្បលទ្សច្ថ ។ 

ភកិខុ សុលម្លធា គឺជាអនកនិរនធែ ៏បលី ម្ ះម្យួរូបលៅល ើរិភរលោក 
លព្រះលោកបានសរលសរលសៀវលៅលព្ចើនកា  ទាកទ់្ងនឹងវបិសស  ។ 
លសៀវលៅ បីៗ របស់លោកានែូចខាងលព្កាម្លនះ ៖ 

1) “ចិតា និង ម្គគ” “The Mind and the Way: Buddhist Reflections on 

Life” (2012) 
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2) “កុាំរស់លៅលបបអាតាម និយម្” “Don't Take Your Life Personally” 

(2010) 

3) “អរយិសចច ៤” “The Four Noble Truths” (1992) 

4) “ចិតាវលិវក” “Cittaviveka: Teachings from the Silent Mind” (1983) 

5) “ការចលព្ម្ើនសតិ, ាគ៌ាលឆ្ព ះលៅកានចិ់តាអម្តៈ” “Mindfulness, the 

Path to the Deathless: The Meditation Teaching of Venerable 

Ajahn Sumedho” (1987) 
*** 

“សតិែឹងជានិចា គឺជាទី្ពឹងររស់អ្នក្ យាល្គឺ សតិែឹងថាយវទ្នាតប្រប្រួល្ ែឹងថាឥរោិរទ្
តប្រប្រួល្ ែឹងថាអារម្មណ៍្តប្រប្រួល្ ែឹងថាវតថុសពវោ៉ា ងតប្រប្រួល្ និង ែឹងថាម្យនាសយចាតនា

តប្រប្រួល្” ។ 
“Awareness is your refuge: Awareness of the changingness of feelings, of attitudes, of 

moods, of material change and emotional change.” 

-- Ajahn Sumedho 

*** 

  

សអមតចសងឃ ដ្ឋឡាយ ឡាមា៉ា  
សកមាចសងឃ ដ្ឋឡាយ ឡាមា៉ា  ទី្ ១៤ (The 14th Dalai Lama ) ាន

លគារម្ងារសលូវការថា “ដតងសញីង កត័សូ” (Tenzin Gyatso) គឺជាភកិខុ
រុទ្ធោស និកាយម្ហាយន ច្នតាំបនទី់្លប ែ ៏ប ីាញម្យួរូបលៅល ើ
រិភរលោក ។ សលម្ាចសងឃោឡាយ ឡាា៉ា  គឺជាជ ជាតិទី្កប (Tibet) ាន
ល ម្ ះរីកាំលណើ តថា “ឡាម្៉ាូ ថុងែុប” (Lhamo Dondrub) កកើតកៅថ្ងៃទី្ ៦ ដខ
កកាដ្ឋ ឆ្ន ុំ ១៩៣៥ កៅកនញងគ្រួសារកសិករមយួកៅភូម ិតាកក់សើរ (Taktser ) 
ឬ ភូម្ ិ ញងយ៉ា  (Hongya) ព្សុក ហាយតុង (Haidong) ច្នលខ្តា ឈងីហាយ 
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(Qinghai) ភាគខាង ិចច្នព្បលទ្សចិន ។ គណៈកម្មការលព្ជើសលរ ើសម្នុសស
សនងតាំលណងរបស់សលម្ាចសងឃ ឡាា៉ា  ទី្ ១៣ បានរកលឃើញ និង លព្ជើសលរ ើស 
កុារា ឡាម្៉ា ូថុងែុប ថាជាសលម្ាចសងឃល ះម្កោបជ់ាតិជាថមី ។ លរ អាយុ
បាន ៦ ឆ្ន ាំ កុារា ឡាម្៉ា ូ ថុងែុប ព្តវូបានលគ ាំយកលៅបសួលរៀន និង ោន ក់
លៅកនុងវតាលៅទី្ព្កុង ឡាោ (Lhasa) ច្នព្បលទ្សទី្លប ។  

លៅអាយុ ១១ ឆ្ន ាំ កុារា ឡាម្៉ាូ ថុងែុប បានជួបជនជាតិអូព្ទី្សម្យួ
រូបល ម្ ះ ហាញរកិ លហរ ឺ(Heinrich Harrer) លែ ជាអនកល ើងភនាំ លហើយលែ 
បានលធវើជាអនកថតលខ្សភារយនាឲ្យសលម្ាចសងឃ ោឡាយ ឡាា៉ា  ។ លោក 
ហាញរកិ លហរ ឺបានជួយ រនយ ់កុារា ឡាម្៉ា ូ ថុងែុប ឲ្យោគ  ់រិភរលោក, 
ោគ  ់វទិ្យោស្ត្សា និង បលចចកវជិាា ទ្ាំលនើប លែ ជនជាតិទី្លបភាគលព្ចើនម្និ
ធាល បែឹ់ង ឬ ោគ  ់ ។ លោក ហាញរកិ លហរ ឺ និង សលម្ាចសងឃ ោឡាយ 
ឡាា៉ា  បនារកាចាំណងម្តិាភាររហូតទ្ ់នឹងច្ថងលែ លោក ហាញរកិ លហរ ឺ
ោល បល់ៅឆ្ន ាំ ២០០៦ ។ លោក ហាញរកិ លហរ ឺលនះលហើយលែ បានលបើកចាំហ
ចកខុវស័ិយរបស់សលម្ាចសងឃ ោឡាយ ឡាា៉ា  ឲ្យលម្ើ លឃើញលវងឆ្ង យហួស
រីព្រាំលែន ទ្សសនវជិាា រុទ្ធោស ព្បលទ្សទី្លប ។   

ជនជាតិទី្លបបានអភលិសកកុារា ឡាម្៉ាូ ថុងែុប កនុងវយ័ ១៥ ឆ្ន ាំ ឲ្យ
កាល យជាសលម្ាចសងឃ ោឡាយ ឡាា៉ា  ទី្ ១៤ លែ ានឋានៈជាលសាចែឹក ាំ
ព្បលទ្សទី្លបសង និង ជាសលម្ាចសងឃព្គបព់្គងល ើសងឃទាាំងឡាយលៅ
ព្បលទ្សទី្លបទាាំងមូ្ សង ។ លៅអាយុ ២៣ ឆ្ន ាំ សលម្ាចសងឃ ោឡាយ 
ឡាា៉ា  បានព្ប ងជាបជ់ាបណឌិ តលសនកទ្សសនវជិាា រុទ្ធោស  តាម្រយៈការ
លោទ្លឆលើយតសូ៊ម្តិ (debate) លបបរុទ្ធោស លៅតាំបនទី់្លប ។ 



អោធបិក្ខយិធម៌  ឈុន គមឹអ ៀត 
 

160 

សពវថ្ងៃ សកមាចសងឃ ដ្ឋឡាយ ឡាមា៉ា  រងក់ៅទី្គ្កុង ធមមសាោ ឬ
ដ្ឋោញ ុំសាោ (Dharamshala) កនញងរែឋ  ញមិា៉ា ឆ្លគ្ាកែស (Himachal 

Pradesh) ភាគខាងលជើងច្នគ្បកទ្ស ឥណាឌ  ។ ទី្ព្កុង ោរុាាំោោ បានកាល យ
ជាទី្ជព្ម្កោន កល់ៅទី្រីររបស់ជនជាតិទី្លប ប ទ បរី់សលម្ាចសងឃ ោឡាយ 
ឡាា៉ា  បានរតល់ភៀសខ្លួនរីព្បលទ្សកាំលណើ តកា រីឆ្ន ាំ ១៩៥៩ លព្កាយរីាន
ច  បះលបារព្បឆ្ាំងទ្ ់នឹងការព្គបព់្គងផ្តា ចក់ារ របស់ចិនកុម្មុយនិសា ។ 
គួររ ាំ ឹកថា លៅឆ្ន ាំ ១៩៥០ ព្បលទ្សចិនបាន ល្ នរន និង រ ាំោយព្បលទ្ស
ទី្លប ឲ្យកាល យលៅជាព្បលទ្សចិន ។ លព្កាយការរតល់ភៀសខ្លួនរបស់សលម្ាច
សងឃ ោឡាយ ឡាា៉ា  ព្បជាជនទី្លបម្យួចាំនួនធាំបានបនារតល់គចខ្លួន លៅ
ព្ជកលកានលៅទី្ព្កុងោរុាាំោោ ជាម្យួព្រះអងគ ។ 

កដ្ឋយយករគ្មូតាមទ្សស វជិាា អ្ ិងារបស់កោក មហាតមៈ រ ធី(90)  
សកមាចសងឃ ដ្ឋឡាយ ឡាមា៉ា  ដតងចាតទ់្ញកខលួ កោកថា ជាម ញសសស ាិភាព
 ិយម កដ្ឋយា ប ាដសវងរកការោុំគ្ទ្ខាងដសនក កយាយ  ិង ការទូ្តពី
សុំណាកគ់្បកទ្សមហាអ្ុំណាច ឲ្យបងខុំគ្បកទ្សចិ យល់គ្ពមគ្បរល់ឯកោជយ
ជូ ជ ជាតិទី្កបវញិ ។ តាមរយៈស ទរកថាសដមាងកៅកគ្ៅគ្បកទ្ស  ិង កៅ
អ្ងគការស គ្បជាជាតិ ម ញសសកៅកលើពិភពកោកចាបក់សាើមសាគ ល់គ្ពេះអ្ងគ 
 ិង គ្បកទ្សទី្កប ។ កៅឆ្ន ុំ ១៩៨៩ រណ្ៈកមមការលរៀបចាំរងាវ នណូ់លប 
សនាិភារ(91) ច្នព្បលទ្សសុ៊យលអត បានព្បគ ់កមថ្ែស ាិភាពពិភពកោកជូន
សលម្ាចសងឃ ោឡាយ ឡាា៉ា  (អាយញ ៥៤ ឆ្ន ុំ) ដែលជាការទ្ទួ្លសាគ ល់

                                                         
90

 Mohandas Karamchand Gandhi (1869 - 1948) 
91

 Nobel Peace Prize 
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សាន ថ្ែតស ូ តាមដបបអ្ ិងារបស់គ្ពេះអ្ងគ កនញងរយៈកពលជាង ៤០ ឆ្ន ុំ កែើមបី
ទមទរឲ្យចិ បញ្ឈបក់ារជិេះជា រ់បស់លគម្កល ើជ ជាតិទី្កប ។ សកមាច
សងឃ ដ្ឋឡាយ ឡាមា៉ា  ា ទ្ទួ្លរងាវ  កិ់តាិយសយ៉ា ងកគ្ចើ  ែូចជារងាវ ន់
កិតាិយសព្បធា ធិបតីច្នព្បលទ្សហវី ីរីន(92) លៅឆ្ន ាំ ១៩៥៩, រងាវ ន់
កិតាិយសច្នសាគម្រុទ្ធោស  លៅព្បលទ្សអងល់គលស (Christmas 

Humphreys ) លៅឆ្ន ាំ ២០០៥, ជាម ញសសមាន កក់នញងចុំកណាមជ បរកទ្ស ៦ 
រូប ដែលា ទ្ទួ្លសាគ ល់ជាកិតាិយសថាជាសញ្ជា តិកាណាោ (Honorary 

Canadian citizenship) លៅឆ្ន ាំ ២០០៦, រងាវ  កិ់តាិយសថ្ សភាអាកមរកិ 
(The Congressional Gold Medal) កៅឆ្ន ុំ ២០០៧  ិង រងាវ  កិ់តាិយស ថ្ 
មូល ិធិ ដងមសឹលងឹ  (Templeton Prize) លៅឆ្ន ាំ ២០១២ ។ 

សកមាចសងឃ ដ្ឋឡាយ ឡាមា៉ា  ា  ិព ធកសៀវកៅលព្ចើនកា 
ទាកទ់្ងនឹងទ្សសវជិាា រុទ្ធោស , អាំរីព្បលទ្សទី្លប និង ចិតាវទិ្យ ។ ព្រះអងគ
ោបល់សាើម្និរនធលសៀវលៅជាល ើកែាំបូងលៅឆ្ន ាំ ១៩៦២ ។ ម្កែ ់ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
ព្រះអងគបាននិរនធលសៀវលៅជាង ១០០ កាល  ិង ទ្ទួ្លា ការកពញ
 ិយមកៅកលើពិភពកោក ។ កសៀវកៅែល៏បបីុំសញតរបស់សកមាចសងឃដ្ឋឡាយ 
ឡាមា៉ា  មា ចុំណ្ងកជើងថា “សិលបៈថ្ ការរស់កៅគ្បកបកដ្ឋយភាពរកីោយ” 
(The Art of Happiness) ដែលគ្ពេះអ្ងគា រមួស ការ ិព ធជាមយួកោក 
កហាកវ ើែ ខត័ល័រ (Howard C. Cutler) ដែលកាេះពញមពកៅឆ្ន ុំ ១៩៩៨ ។ ខាង
លព្កាម្លនះ គឺជាសព្ម្ងល់សៀវលៅខ្លះៗរបស់សលម្ាចសងឃ ោឡាយ ឡាា៉ា  ៖ 
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 Ramon Magsaysay Award 
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1) “សិលបៈថ្ ការរស់កៅគ្បកបកដ្ឋយភាពរកីោយ” “The Art of 

Happiness: a Handbook for Living” (1998) 

2) “អតថនយ័របស់ជីវតិ” “The Meaning of Life” (2000) 

3) “គតិបណឌិ តបុរាណ និង រិភរលោកសម្យ័ទ្ាំលនើប” “Ancient 

Wisdom, Modern World: Ethics for the New Millenium” (2001) 

4) “ោក លោកកនុងអាតូម្លតម្យួ” “The Universe in a Single 

Atom” (2006) 

5) “រលបៀបវនិិចាយ័ខ្លួនលយើងតាម្សភាវៈរិត” “How to See Yourself As 

You Really Are” (2007) 
*** 

“យោល្រ៉ាំណ្ងចម្បងក្នុងជីវតិយនះគឺជួយអ្នក្ែនទ្ ។ ប្រសិនយរីអ្នក្មិ្នអាចជួយពួក្យគានយទ្  
ោ៉ា ងយ ចណាស់កុ្៉ាំយធវីឲ្យយគឈចឺារ់” ។ 

“Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.” 

“ចិតតរកី្រាយមិ្នតម្នជាវតថុយកី្តប្សារ់យទ្ ។ វាយកី្តយ ងីយដ្ឋយសារទ្យងវីររស់អ្នក្” ។ 
“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” 

― Dalai Lama XIV 

ធម្មម ចារយ ពិោ៉ា  តាន ់
ធមាម ចារយ ពិយ៉ា  តា  ់ឬ ពិយ៉ា  តា  ់កបង សញិ  (Piya Tan Beng Sin) 

កកើតកៅថ្ងៃទី្ ២០ ដខសីហា ឆ្ន ុំ ១៩៤៩ កៅរែឋមា៉ា ឡាកា (Malacca) ថ្ 
គ្បកទ្សមា៉ា ក សញី (Malaysia)។ ម ញសសទូ្កៅសាគ ល់កោកតាមរយៈក ម្ េះ 
ពិយ៉ា  តា  ់ (Piya Tan) ឬពិយសីកោ (Piyasīlo) លែ ជាន្តមបញ្ាតាកិៅ
កពលកោកបសួជាភកិខញកនញងពញទ្ធសាសន្ត ។ សពវថ្ងៃកោក ពិយ៉ា  តា  ់ រឺជា
អ្នក ិព ធ  ិង ជាធមាម ចារយែល៏បមីយួរូបកៅគ្បកទ្សសិង្បញរ ី (Singapore) ។ 
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កោកមា ភារកិចចយ៉ា ងកគ្ចើ កនញងការបកគ្ងៀ គ្ពេះធម ៌ សមាធិកមមដ្ឋឋ    ិង 
ភាសាាលី កៅតាមសមារមពញទ្ធសាសន្តកសសងៗ គ្ពមទុំងកធវើជាអ្នក
ពាាលបញ្្ញសលូវចិតា  ិង ជាអ្នកសាល់គ្បឹកា (counselor) កៅ “មជឈមណ្ឌ ល
អ្បរ់ ុំចិតា” (The Minding Centre) លៅព្បលទ្សសិងហបុរ ី។ កោករឺជាធមមចារ ី
(93) (Dharma worker) ដតមយួរតក់ៅគ្បកទ្សសិង្បញរ ី ដែលទ្ទួ្លា គ្ាក់
ឧបតាមភផ្ទ ល់ពីស រម ព៍ញទ្ធសាស ិកកៅទី្កន្តេះ ។  

លោក រិយ៉ា  តាន ់បានោងសនួសជាោម្លណរ លៅឆ្ន ាំ ១៩៧០ លៅ
វតា “អននទលម្លតាយយរាម្” (Wat Ananda Metyarama) លៅព្បលទ្សសិងហបុរ ី
និង បានទ្ទួ្ ឧបសម្បទ័្លៅឆ្ន ាំ ១៩៧២ លៅវតា “ព្សៈលកសរាជវរ
ម្ហាវហិារ”(94) លៅវតា “វតាោលកត”(95) (Wat Saket ) លៅព្កុងបាងកក ច្ន
ព្បលទ្សច្ថ ។ លរ ោន កល់ៅព្បលទ្សច្ថ លោក រិយ៉ា  តាន ់បានលរៀនភាោ
ច្ថ និង សិកាភាោបា ី ចបថ់ាន កខ់្ពស់បាំសុត “អនកធម្ឯ៌ក” (ព្បលយគ ៩) ។ 
លៅឆ្ន ាំ ១៩៧៥ លោកបាននិម្នាលៅបនាសិកាទ្សសនវជិាា រុទ្ធោស លៅ
ោក វទិ្យ ័យ ម្ហាជុឡា ុងករណ៍(96) លៅទី្ព្កុងបាងកក ។ ប ទ បរី់
បសួអស់រយៈលរ ជាង ២០ ឆ្ន ាំ លោក រិយ៉ា  តាន ់បានោោកសិកាខ បទ្ 
លៅរស់លៅជាជនោម្ញា វញិ ប៉ាុលនាលោកលៅលតសសរវសាយព្រះធម្ត៌ាម្រយៈ
ព្បរន័ធទូ្រទ្សសន ៍ ព្បរន័ធអីុនធរ័ណិត ការនិរនធលសៀវលៅ ។ ។ លែើម្បឲី្យ
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 “ធយម្មម  ហយវ រក្ខតិ ធម្មចារ”ី “ធម៌្រតម្ងរក្ានូវអ្នក្តែល្ប្រប្ពឹតតធម៌្” 
94

 Wat Sakes Rajavaramahavihara 
95

 วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร 

96
 សាក្ល្វទិ្ាល្័យម្ ជុឡាលុ្ងក្រណ៍្, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University; website: www.mcu.ac.th 
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ម្ហាជនោគ  ់ព្រះធម្ ៌ ។ កា រីលៅជាបរវជិតច្នរុទ្ធោស និកាយ
លថរវាទ្ គឺលៅឆ្ន ាំ ១៩៧៩ លោក រិយ៉ា  តាន ់ បានសិកា និង ព្បតិបតាិ
បលចចកលទ្សវបិសស កម្មោា ន (insight meditation) លោយផ្តទ  ់ជាម្យួភកិខុ 
ម្ហាសីុ សឺយ៉ា លោ ( Mahasi Sayadaw) ។ កនុងលរ លធវើជាធាម ោរយ លោក 
រិយ៉ា  តាន ់ បានសិកា និង ព្បតិបតាបិលចចកលទ្សកម្មោា ន (Thai Forest 

Meditation) លោយផ្តទ  ់រីភកិខុ ព្រហមវលងា ។ លោករិយ៉ា  តាន ់ បានលព្បើ
បលចចកលទ្សទាាំងរីរខាងល ើលនះ លែើម្បបីលព្ងៀនទាាំងរុទ្ធបរស័ិទ្, បរស័ិទ្ច្ន
 ទ្ធិលសសងៗ និង បណាា ជនទូ្លៅសងលែរ ។  

លោក រិយ៉ា  តាន ់ បាននិរនធលសៀវលៅរាបសិ់បកា  ទាកទ់្ងនឹង
រុទ្ធោស ច្ននិកាយលថរវាទ្ និង ម្ហាយន, សងគម្វទិ្យ, ចិតាវទិ្យ និង វធីិ
ែឹក ាំជីវតិលោយលព្បើទ្សសនវជិាា រុទ្ធោ  ។ ោន ច្ែ បីៗ ម្យួចាំនួនរបស់
លោក ានែូចជា ៖ 

1) “លតើលនះគឺជាជីវតិលតម្យួគតរ់បស់លយើងលម្នលទ្?” “Is This Our Only 

Life? (The Buddhist doctrine of rebirth)” 

2) “ការព្បតិបតាិបលចចកលទ្សកម្មោា នថាន កែ់ាំបូង តាម្លបបរុទ្ធោស ” 
“Basic Buddhist Meditation Practice” 

3) “លៅកនុងោស ម្យួ លតើអវីលៅលែ លយើងម្និព្តូវរយយម្លសវងរក?” 
“What Not to Look For in a Religion (Kesaputtiya Sutta)” 

 

*** 
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ភិកខ ុរពហ្ាវអងោ 
ភកិខុ ព្រហមវលងា ឬលៅតាម្សាំលនៀងច្ថថា “អាចា ព្ភុម្”(97) (Ajahn 

Brahm) គឺជាភកិខុរុទ្ធោស និកាយលថរវាទ្ម្យួរូប លែ ានល ម្ ះ បលីៅ
ល ើរិភរលោក លោយោរលោកបាន ាំយកវធីិសាធិ តាម្ព្បច្រណីរបស់
ភកិខុជនជាតិច្ថ ព្រះ ម្ ឆ្(98) (Ajahn Chah) លៅសសរវសាយលៅព្បលទ្ស
អូស្ត្ោា  ី ។  ភកិខុ ព្រហមវលងា មា ន្តមកែើមថា ភធីរ័ ដបតតស ៍(Peter Betts) គឺ
ជាជ ជាតិអ្ងក់រលស កកើតកៅថ្ងៃទី្ ៧ ដខ សីហា ឆ្ន ុំ ១៩៥១ កៅទី្គ្កុង
 ញងគ្ែ ៍ គ្បកទ្សអ្ងក់រលស ។ លៅទ្សវតសឆ្ន ាំ ១៩៦០ លោកបានទ្ទួ្ 
អាហារូបករណ៍ចូ លរៀន ព្ទឹ្សាីរូបវទិ្យ លៅោក វទិ្យ ័យ លខ្ម្ព្ប៊ចិជ ៍(99) 
លៅព្កុង លខ្ម្ព្ប៊ចិជ ៍ច្នព្បលទ្សអងល់គលស ។ ប ទ បរី់បញចបក់ារសិកា លោក
បានចាំណាយលរ ម្យួឆ្ន ាំបលព្ងៀនលៅវទិ្យ ័យម្យួលៅព្បលទ្សអងល់គលស ។ 
លៅអាយុ ២៣ ឆ្ន ាំ លោកបានលធវើែាំលណើ រលៅព្បលទ្សច្ថលែើម្បបីសួជាភកិខុលៅ
ព្កុងបាងកក លែ ានឧបជាយជ៍ាលៅអធិការវតាោលកត(100) ។ លោកបាន
ចាំណាយលរ សិកាជាម្យួភកិខុ ឆ្ អ្ស់រយៈកពល ៩ ឆ្ន ុំ ។  

ភកិខញ គ្ព មវកងា ា កាល យជាវបិសសន្តចារយែល៏បមីយួរូប កៅកលើ
ពិភពកោក ។ ភកិខញ គ្ព មវកងា មា ក ម្ េះលបកីដ្ឋយសារគ្ពេះអ្ងគជាគ្រូ

                                                         
97

 อาจารยพ์รหม, พระวิสุทธิสังวรเถร (พรหมวโํสภิกฺขุ) 
98

 พระโพธิญาณเถร, หลวงปู่ชา สุภทฺโท 
99

 Cambridge University 
100

 วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร (Wat Saket) 
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វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  , ជាអ្នក ិព ធ  ិង ជាអ្នកករៀបចុំគ្ពេះវ ិយ័ជាភាសាអ្ងក់រលស 
ដែលា កាល យជាមូលដ្ឋឋ  វ ិយ័សគ្មាបវ់តាអាោមកៅបសចិមគ្បកទ្ស ។  

រុទ្ធបរស័ិទ្ លៅព្បលទ្សជាលព្ចើនលៅល ើរិភរលោក បានសា ់ការ
ទុ្កចិតា និង លជឿជាកល់ ើជាំ ញែឹក ាំរបស់ភកិខុព្រហមវលងា ។ លហតុែូលចនះ
លហើយ លទ្ើបព្រះអងគព្តូវបានលតងតាាំងជាកៅអ្ធិការវតាក ធិញាណ្(101) កៅ
ភារខាងលិចថ្ គ្បកទ្សអូ្ស្ដសារ លី, ជាន្តយក(102)ថ្ សមារមពញទ្ធសាសន្ត
កៅ ភារខាងលិចគ្បកទ្សអូ្ស្ដសារ លី(103), ជាទី្គ្បឹកា(104)ថ្ សមារម
ពញទ្ធសាសន្តភារខាងតបូងថ្ គ្បកទ្សអូ្ស្ដសារ លី(105), ជាគ្រែឹូកន្តុំពញទ្ធសាស 
បណ្ឌិ តសភាកៅសិង្បូរ ី(106)  ិង ជាគ្រូែឹកន្តុំ(107)មជឈមណ្ឌ ល ក ធិកញសញមៈ
(108)  កៅទី្គ្កុងសញីែ ី (Sydney) ។ កៅដខតញោ ឆ្ន ុំ ២០០៤ គ្ពេះអ្ងគា 
ទ្ទួ្លកគ្រឿងឥសសរយិយស ច  ខឺធិ (109) កគ្ េះដតចកខញវស័ិយ (vision), 
សមតាភាពែឹកន្តុំ (Leadership)  ិង កសវា (service) របស់គ្ពេះអ្ងគចុំក េះ
ស រម អូ៍្ស្ដសារ លី ។ 

កៅឆ្ន ុំ ១៩៩៤ ភកិខញ គ្ព មវកងា ា ទ្ទួ្លភារៈជាកៅអ្ធិការវតា
ក ធិញាណ្ គ្ពមទុំងា  ិម ាកៅបកគ្ងៀ កមមដ្ឋឋ   កៅទី្កដ លងកសសងៗ

                                                         
101

 Bodhinyana Monastery 
102

 Spiritual Director 
103

 Buddhist Society of Western Austrlia 
104

 Spiritual Adviser 
105

 Buddhist Society of South Australia 
106

 Spiritual Patron of the Buddhist Felloship in Singapore 
107

 Spiritual Patron 
108

 Bodhikusuma Center 
109

 The John Curtin Medal 
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ទូ្ទុំងគ្បកទ្សអូ្ស្ដសាា លី  ិង គ្បកទ្សទុំងឡាយកៅតុំប អ់ាសញីអាករនយស៍ង
ដែរ ។ កៅឆ្ន ុំ ២០០២ ភកិខញ គ្ព មវកងា ា ចូលរមួកធវើជាវារមិ កៅកនញង
មហាស និាតពញទ្ធសាសន្តអ្ ារជាតិ កៅទី្គ្កុងភនុំកពញ ក ើយកោកកា៏ 
ចូលរមួ ស និាតពិភពកោកសាីអ្ុំពីពញទ្ធសាសន្ត កៅកដ លងកសសងកទ្ៀតដែរ ។ 
ភកិខញ គ្ព មវកងា កា៏ ចុំណាយកពលចញេះសួរសញខទ្ញកខអ្នកជុំងឺ ម ញសសជិតសាល ប ់
អ្នកជាបក់ទស អ្នកមា ចិតាចងក់រៀ សមាធិ  ិង គ្កុមសមណ្ ិសសតិកៅវតា
ក ធិញាណ្របស់គ្ពេះអ្ងគ ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត ភកិខញ គ្ព មវកងា ា ចូលរមួ
បកងាើតវតា “ភកិខញ ីធម្មោរ” (Dhammasara Nuns' Monastery) សគ្មាបភ់កិខញ ី
កៅគ្កុង “គីតជីកានុប” (Gidgegannup)

(110)
 កៅភារឦសា ទី្គ្កុង “សឺត” 

(Perth) កៅគ្បកទ្សអូ្ស្ដសាា លីសងដែរ ។ 

ភកិខុ ព្រហមវលងា បាននិរនធលសៀវលៅលព្ចើនកា  ទាកទ់្ងនឹង
រុទ្ធោស  ។ លសៀវលៅទាាំងល ះបានទ្ទ្ ួការនិយម្រាបអ់ានរីសាំណាក់
ភកិខុសងឃ និង អនកសិកាទូ្លៅ ។ ោន ច្ែរបស់ព្រះអងគានែូចជា ៖ 

1) “លបើកទាវ រលបះែូងរបស់អនក” “Opening the Door of Your Heart: 

And Other Buddhist Tales of Happiness”  
2) “វបិសស , បរម្សុខ្ និង ស ល ើសរីល ះ” “Mindfulness, Bliss, 

and Beyond: A Meditator's Handbook”  
3) “សិ បៈច្នការលធវើចិតាឲ្យឆ្ង យោកកិល ស” “The Art of 

Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy”  
4) “ អ ឬ អាព្កក ់លតើនរណាែឹង?” “Good? Bad? Who Knows?”  

                                                         
110

 ទ្កី្តនលងយធវីល្៉ាំតពង 
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5) “កុាំខ្វ ់លរក ព្តូវសចងចិ់តាល ើអវីលែ លកើតល ើងកនុងព្គាល ះ” “Don't 

Worry, Be Grumpy: Inspiring Stories for Making the Most of 

Each Moment” ។ 
 

*** 

 

“អាកាសធ្លតុយតត  ប្តូវរក្ាចិតតឲ្យប្តជាក់្ ។  
អាកាសធ្លតុប្តជាក់្ ប្តូវរក្ាចិតតឲ្យង៉ាំ” ។ 

“When the weather is hot, keep a cool mind.  

When the weather is cold, keep a warm heart.” 

 

“កុ្៉ាំខវល្់ពីអ្វីតែល្អ្នក្យល្រចូល្ (ម្ហូរអា រ) ។  
ប្តូវប្រយត័នអ្វីតែល្ខ្នា ក់្យចញ (ាក្យសម្តី)” ។ 

“Don’t worry too much about what goes into your mouth. 

It’s much more important to worry about what comes out of it.” 

-- Ajahn Brahm 
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និកាយយសេងៗ 
 

លោយោរការបកគ្សាយពញទ្ធវច ៈម ិគ្តូវោន  និង ការកានវ់និយ័
ម្និែូចគាន  រុទ្ធបរស័ិទ្កប៏ានបាំដបកកចញជាកគ្ចើ  ិកាយ (ឬយ ) ។ ពួក
បញ្ា វ ាខាងរុទ្ធសាសន្ត បានព យល់ពញទ្ធវច ៈតាមការយល់ក្ើញរបស់រួក
លគ ។ ប ទ បម់្ករួកលគកប៏ែិបតាិតាមការយ ់លឃើញទាាំងល ះ រចួលហើយក ៏
សរលសរបកងាើតរមពរីរបស់និកាយលរៀងខ្លួន ។ ឧទ រណ៍្ រមពរីម្យួកនុង
ចាំលណាម្គម្ពរីរាបរ់នក់ា ថ្ ពញទ្ធសាសន្តនិកាយមហាយ  មា ក ម្ េះថា 
“បញទ្ញមសូគ្ត” (Lotus Suttra) ។  

ព្ទឹ្សាីពញទ្ធសាសន្តដែលបានបកងាើតក ើងកដ្ឋយបញ្ា វ ា ន្តោជ៌ញ  
(Nāgārjuna) គ្តូវា ពញទ្ធបរស័ិទ្ន្តុំយកកៅអ្ ញវតា ក ើយបកងាើតជា ិកាយ
មហាយ  ។ សូមប ិីកាយមហាយ ក េះ កគ៏្តូវា ពញទ្ធបរស័ិទ្កៅតាម
គ្បកទ្សកសសងៗកន្តេះ បុំដបកកចញជា ិកាយកគ្ចើ កទ្ៀត ែូចជា វគ្ជយ  
(Vajrayana), តស្ដ ាយ  (Tantrayana) ឬ  ស ិ (Zen) ជាកែើម ។  ិកាយ 
វគ្ជយ  (ឬកពគ្ជយ  ឬតស្ដ ាយ ) ដែលមា ម ញសសកពញ ិយមអ្ ញវតា
តាមកៅតុំប ទី់្កប (Tibet) កគ៏្តូវា បុំដបកជា ៤  ិកាយកសសងៗកទ្ៀត ។  

ចុំដណ្កពញទ្ធសាសន្ត ី យ  (ឬកងរវាទ្) កៅគ្បកទ្សថ្ង  ិង 
កមពញជា កគ៏្តូវា បុំដបកជា ២  ិកាយ ក លរឺ មហា ិកាយ  ិង 
ធមមយញតាកិ ិកាយ ។ លៅព្បលទ្សច្ថ រុទ្ធបរស័ិទ្ខាងម្ហានិកាយ កប៏ាន
បាំលបកលៅជានិកាយថមីព្សឡាងម្យួលទ្ៀតល ម្ ះថា ធម្មកាយ ។  
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មហានិកាយ  
មហា ិកាយ រឺជា ិកាយមយួថ្  ិកាយធុៗំ ទុំង ២ របស់

ពញទ្ធសាសន្តទ្ុំក ើបថ្ គ្បកទ្សថ្ង ។ មហា ិកាយ រឺជារណ្ៈសងឃធុំជាងករ
ថ្ ពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្កនញងគ្បកទ្សថ្ង ។ អ្តាសញ្ញា ណ្របស់មហា ិកាយ
ដែលជាអ្ងគភាពឯកោជយ រឺជារុំ ិតងមីថ្ គ្បកទ្សថ្ង ។ ធមមយញតាិក ិកាយគ្តូវ
ា បកងាើតក ើងលៅកនញងឆ្ន ុំ ១៨៣៣ កដ្ឋយគ្ពេះាទ្មងកុែ(111) (ោមាទី្ ៤) ថ្ 
គ្បកទ្សថ្ង ។ កគ្ចើ ទ្សវតសតមកកទ្ៀត ភកិខញសងឃទុំងឡាយដែលម ិ
ា ចូលបសួកនញងរណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ គ្តូវា ករចាតទ់្ញកថាជាភកិខញសងឃ
ថ្ រណ្ៈមហា ិកាយ ។ អាគ្ស័យក តញក េះ ភកិខញសងឃភារកគ្ចើ កនញងគ្បកទ្ស
ថ្ង រឺជាសមាជិកថ្ រណ្ៈមហា ិកាយកដ្ឋយថ្ចែ យ ។  

ពញទ្ធបរស័ិទ្ថ្ រណ្ៈមហា ិកាយ ម ិា បកងាើតរកបៀបបែិបតាិ ឬ 
ទ្សស វជិាា ពិកសសអ្វីសគ្មាបគ់្កុមរបស់ខលួ កទ្ ។ ការពិត មា  ិកាយខញសោន
ោបរ់យ ិកាយកៅ សកពញតុំប ន់្តន្តថ្ គ្បកទ្សថ្ង ដែលគ្តូវា ោប់
បញ្ចូ លជារណ្ៈមហា ិកាយ ។ 

កៅគ្បកទ្សកមពញជា សាា  ភាពែូចោន ក េះ កក៏កើតមា ក ើងដែរ ។ ភកិខញ
សងឃដែលរងក់ៅកគ្ៅរណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ កគ៏្តូវា ករចាតទ់្ញកថា ជា
ភកិខញសងឃថ្ រណ្ៈមហា ិកាយកដ្ឋយម ិែឹងខលួ  ។ សកមរចគ្ពេះសងឃោជថ្ 
រណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ គ្តូវដតងតាុំងកដ្ឋយគ្ពេះមហាកសគ្ត  កោតាម ។ កពល
កកើតមា រណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយក េះភាល ម សកមរចគ្ពេះសងឃោជថ្ គ្បកទ្ស
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កមពញជាកក៏ាល យជាសកមរចសងឃោជរណ្ៈមហា ិកាយវញិ ។ បចចញបប ន កៅ
គ្បកទ្សកមពញជា មា សកមាចសងឃោជថ្ រណ្ៈមហា ិកាយ  ិង រណ្ៈ
ធមមយញតាិក ិកាយ ដែលមា ដចងកៅកនញងមាគ្តាទី្ ១៣ ថមី ថ្ ចាបរ់ែឋធមម ញញ្ា
ថ្ គ្បកទ្សកមពញជា ។ 

កសៀវកៅ “គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តកៅគ្បកទ្សកមពញជាសងខប” លែ ជាសាន គ្ពេះ
 សារបស់សកមរចគ្ពេះក ធិវង័ស  តួ តាត បរយិយថា កៅឆ្ន ុំ ១៩៦៩ ចុំ ួ 
វតាកៅគ្បកទ្សកមពញជាមា  ៣៣៦៩ រឺវតារណ្ៈមហា ិកាយ មា  ៣២៣០ 
 ិង វតារណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ មា  ១៣៩ ។ ឯចុំ ួ ភកិខុទុំងអ្ស់មា  
៦៥០៦២ រឺខាងមហា ិកាយមា  ៦២៦៧៨ អ្ងគ  ិង ខាង
ធមមយញតាិក ិកាយ មា  ២៣៨៤ អ្ងគ ។  

តាមរាយការណ៍្ឆ្ន ុំ ២០១៣ របស់គ្កសួងធមមការ  ិង សាសន្តថ្ 
គ្បកទ្សកមពញជា កគ្កាមចុំណ្ងកជើងថា “កគ្មងឯកសារ ៖ សាិតិវតា វហិារ 
សាោ  ិង សមណ្សិសស- ិសសតិ” ា ឲ្យែឹងថា ចុំ ួ វតា  ិង អាគ្សម 
កៅគ្បកទ្សកមពញជា មា  ៤៥៥៣ វតា  ិង ២០៧ អាគ្សម ។ វតារណ្ៈ
មហា ិកាយ មា  ៤៣៨០  ិង វតារណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ មា  ១៧៣ ។ 
ចុំដណ្កភកិខញទុំងអ្ស់ មា ចុំ ួ  ៥៣២៥៧ អ្ងគ រឺរណ្ៈមហា ិកាយមា  
៥១៨៧២ អ្ងគ  ិង រណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយមា  ១៣៨៥ អ្ងគ ។ 

កៅគ្បកទ្សថ្ង មា ដតសកមរចសងឃោជមយួអ្ងគប៉ាញកណាណ េះ ដែល
គ្របគ់្រងកលើរណ្ៈមហា ិកាយ  ិង ធមមយញតាិក ិកាយ ។ កដ្ឋយយល់ក្ើញ
ថា គ្ពេះោជវាុំងថ្ងម ិសូវខវល់ជួយ ឧបតាមភ ែល់រណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយែូច
សមយ័កែើម ភកិខញសងឃថ្ រណ្ៈមហា ិកាយមយួចុំ ួ  ា កធវើយញទ្ធន្តការ
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ទមទរឲ្យមា ការកាេះកឆ្ន ត កគ្ជើសករ ើសសកមរចសងឃោជមយួអ្ងគកចញពី
រណ្ៈមហា ិកាយ កធវើជាតុំណាងរបស់ខលួ  ។  

ធមាយតុតិកនិកាយ  
រណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ(112) រឺជា ិកាយងមមីយួកទ្ៀតកៅគ្បកទ្សថ្ង 

 ិង កមពញជា ។ ជាទូ្កៅ ភកិខញសងឃថ្ រណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ យល់ថាពួក
កោកកោរពវ ិយ័ តឹងដតងជាងភកិខញសងឃថ្ រណ្ៈមហា ិកាយ ។ 
ធមមយញតាិក ិកាយ មកអ្ុំពី កយ ធមម, យញតា ិ  ិង  ិកាយ ។ ធមម រឺសុំកៅ
កសចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធ, យញតាិ ដគ្បថា គ្តឹមគ្តូវ,  ិកាយ ដគ្បថា គ្កុម ។ 
ែូលចនះ ធមមយញតាកិ ិកាយ មា  យ័ថា គ្កុមភកិខញដែលអ្ ញវតាគ្តឹមគ្តូវតាម
ពញទ្ធវច ៈ ។ ធមមយញតាិក ិកាយ រឺជាចលន្តដកទ្គ្មងម់យួកកើតក ើងកៅឆ្ន ុំ 
១៨៣៣ ដែលែឹកន្តុំកដ្ឋយគ្ពេះាទ្មងកុែ(113) (បញគ្តាថ្ គ្ពេះោជាោមា ទី្ ២) 
ថ្ គ្បកទ្សថ្ង ។ គ្ពេះាទ្មងកុែា សាងសនួសជាភកិខញគ្ពេះន្តម វជិរញាកណា 
(Vajirañano) អ្ស់រយៈ ២៧ វសា (ពីឆ្ន ុំ១៨២៤ ែល់ ១៨៥១) មញ គ្ពេះ
អ្ងគកាល យជាគ្ពេះោជាថ្ គ្បកទ្សកសៀម (១៨៥១ ែល់ ១៨៦៨) ។ ចាបត់ាុំង
ពីគ្ពេះអ្ងគបសួជាបពវជិតកនញងឆ្ន ុំ ១៨២៤ គ្ពេះអ្ងគា កតស់ុំោល់ក្ើញភាព
ខញសោន យ៉ា ងខាល ុំង រវាងវ ិយ័កនញងរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែក  ិង ការគ្បតិបតាជិាកដ់សរង
ថ្ ភកិខញថ្ង ។ ចុំណ្ញ ចក េះា ជគ្មុញគ្ពេះអ្ងគឲ្យខិតខុំដកលមអការបែិបតាិរបស់
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បញពវជិតឲ្យគ្បកសើរក ើង ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត គ្ពេះាទ្មងកុែគ្ទ្ងា់ គ្បឹង
ដគ្បងជគ្មុេះកចាលអ្វីៗ ដែលពញទ្ធសាស ិកម ិរួរគ្បតិបតាតិាម ែូចជាសាសន្ត
បញោណ្, អ្រូបិយជុំក ឿ, ទ្ុំក ៀមទ្មាល បដ់បបគ្ព មញ្ាសាសន្ត ដែលមា 
ចុំដណ្កកនញងពញទ្ធសាសាន្តកនញងគ្បកទ្សថ្ង ោបរ់យឆ្ន ុំ ។ ែូកចនេះកយើងអាច
ស និដ្ឋឋ  ថា ភកិខញសងឃថ្ រណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ កៅសមយ័គ្ពេះាទ្មងកុែ 
កោរពវ ិយ័ា គ្តឹមគ្តូវ ។  

កតើធមមយញតាិក ិកាយ ចូលមកែល់គ្បកទ្សកមពញជាតាុំងពីកពលណា? 
កៅឆ្ន ុំ ១៨៥៥ គ្ពេះាទ្ កោតាមគ្ទ្ងា់  ិម ាគ្ពេះមហាា៉ា   ដែលជាភកិខញ
ដខមរមយួរូបសិកាកៅគ្បកទ្សកសៀម កនញងសុំណាករ់ណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ 
កនញងោជគ្ពេះាទ្មងកុែ កែើមបនី្តុំធមមយញតាិក ិកាយ មកគ្បតិសាា  កៅកមពញជា ។ 
គ្ពេះមហាា៉ា   ជាសងឃោជរណ្ៈធមមយញតាិក ិកាយ ទី្ ១ រងក់ៅវតាបទ្ញមវតី 
ដែលសាងក ើងកដ្ឋយគ្ពេះាទ្ពញាយ៉ា ត ។ វតាបទ្ញមវតី ធាល បម់ា ក ម្ េះថា
វតាខពបតាយ៉ាង (ឬវតាតាយ៉ាង) ។ កពលបរូរកៅជាធមមយញតាិក ិកាយ វតាក េះក៏
មា ក ម្ េះ វតាបទ្ញមវតី ដែលមា  យ័ថា វតាផ្ា ឈូក ។ 

ធមាកាយ 
កៅទ្សវតស ១៩៧០ ពញទ្ធបរស័ិទ្ថ្ងា បកងាើត ិកាយងមីមយួកទ្ៀត

ក ម្ េះ “ធមមកាយ” (Dhammakaya) ដែលគ្បជាជ ថ្ងោបោ់ ន្តក ់ កុំពញង
កពញ ិយម ។ ឯកោរម្យួចាំនួនបានបញ្ជា កថ់ា ភកិខុ មងគលកទ្ពមញ ី (Phra 
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Mongkol Thepmuni, 1885-1959)
(114)

 ា បកងាើតច  ធម្មកាយកៅឆ្ន ុំ 
១៩១៦ កនញងកពលលែ ព្រះអងគលធវើជាកៅអ្ធិការវតា “ា៉ា កណាម ផ្សញីចៈករ ើ ” 
(Wat Paknam Bhasicharoen)

(115) លៅលខ្តា ធនបុរ ី(116) ព្បលទ្សច្ថ ។ បន្តទ ប់
ពីភកិខញមងគលកទ្ពមញ ីសញរតាតក់ៅ សិសសរណ្ៈរបស់គ្ពេះអ្ងគ កប៏ ាការ
សាងសងវ់តាធមមកាយរ ូតចបក់គ្សចាចក់ៅឆ្ន ុំ ១៩៧០ ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្
ថ្ ចលន្តធមមកាយ ា គ្បសិទ្ធនិ្តមវតាកន្តេះថា “វតាគ្ពេះធមមកាយ” (Wat Phra 

Dhammakaya) ។  
“វតាគ្ពេះធមមកាយ” មា ទី្តាុំងកៅគ្សុក ខលងលួង កខតាបឋមធា ី ភារ

ខាងកជើងទី្គ្កុងាងកក ថ្ គ្បកទ្សថ្ង(117) ។ វតាក េះមា ថ្សទែី ៣២ មញ ឺដម៉ាគ្ត
គ្កឡា (320,000 m

2
) ។ បរស័ិទ្ថ្ ចលន្តធមមកាយ (Dhammakaya 

Movement) ា យកវតាក េះកធវើជាទី្សាន កក់ារ  ិង ជាមជឈមណ្ឌ លវបិសសន្ត 
កគ្ េះចលន្តធមមកាយ យកចិតាទ្ញកដ្ឋកយ់៉ា ងខាល ុំង កៅកលើការចុំករ ើ 
វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   ។ វតាធមមកាយ ីមយួៗ មា តួន្តទី្ជាវតាអាោមសគ្មាប់
ពញទ្ធសាស ិកជ , ជាសាកលវទិ្ាល័យសគ្មាបសិ់សស ិសសតិ  ិង ជា
មជឈមណ្ឌ លវបិសសន្តសគ្មាបអ់្នកបែិបតាិធម ៌។ 

កនញងពញទ្ធសាសន្តមហាយ  ធមមកាយ មា  យ័ថា ោងកាយពិត ឬ 
កាយសចច (Truth Body) រឺជាកាយមយួថ្ កាយទុំង ៣ (ថ្គ្តកាយ) របស់
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 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 
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 วดัปากนํ้าภาษีเจริญ 
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 จงัหวดัธนบุรี 
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 Klong Luang District, Pathum Thani Province, north of Bangkok, Thailand 
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គ្ពេះពញទ្ធ ។ រុទ្ធបរស័ិទ្ម្ហាយនអះអាងថា ព្រះរុទ្ធបានបលព្ងៀនអាំរីគ្ទឹ្សរី
ថ្គ្តកាយ (three bodies, three personalities) ក លរឺ ធមមជាតិថ្ កសចករី
ពិត (the nature of reality)  ិង អ្ុំពីអាការៈខាងកគ្ៅរបស់គ្ពេះពញទ្ធ (the 

appearances of a Buddha) ។ កយងតាមគ្ទឹ្សរីថ្គ្តកាយ ពញទ្ធភាព 
(Buddhahood) មា ទិ្ែឋភាព ៣ រឺ ៖ 

១-  ិម៌ា កាយ (The Nirmanakaya) រឺោងកាយផ្ល ស់បរូរ 
(Transformation body), 

២- សកមាភ រកាយ (The Sambhogakaya) រឺោងកាយសរល់កសចកាី
រកីោយ (Enjoyment body), 

៣- ធមមកាយ (The Dharmakaya) រឺោងកាយពិត, ោងកាយជាធម ៌
ពិត ឬអ្តា (Dharma body) ។ 

ធមមកាយ រឺជា  ិកាយងមី ដែលដកទ្គ្មងព់ញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ កដ្ឋយ
យកគ្ទឹ្សាី “ធមមកាយ” ពីពញទ្ធសាសន្តមហាយ   ិង វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  ដបប
កងរវាទ្មកដ្ឋកប់ញ្ចូ លោន  ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្ថ្ ចលន្តធមមកាយយល់ថា “មា 
ខលួ  ឬ អ្តាា ” រិតព្បាកែ ។ សទញយកៅវញិ ពញទ្ធសាស ិកថ្  ិកាយកងរវាទ្
យល់ថា “គាម នខលួ  ឬ អ្ តាា ” រិតព្បាកែលទ្ ។ សរវច្ថង គ្បជាជ ថ្ងកគ្ចើ   ់
ន្តកា់ ចូលកៅចកគ្មើ វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  កៅវតាគ្ពេះធមមកាយ ដែលជាក តញ
ន្តុំឲ្យចលន្តធមមកាយ(118) រកីចុំករ ើ  ួសពីការសាម   ។ ចលន្តក េះ ា រកី
ោយកៅែល់បសចិមគ្បកទ្ស ែូចជាស រែឋអាកមរកិ  ិង អ្ងក់រលស ។ ការ
រកីចកគ្មើ ែអ៏្សាច រយថ្ ចលន្តធមមកាយ អាគ្ស័យកដ្ឋយមា ការឧបតាមភរបស់
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បរស័ិទ្ដែលសញទ្ធសឹងជាអ្នកមា គ្ទ្ពយសមបតាិសាញកសាមភ ។ សពវថ្ងៃ បរស័ិទ្ថ្ 
ចលន្តធមមកាយ មា សាា  ីយទូ៍្រទ្សស ស៍គ្មាបស់សពវសាយទ្សស វជិាា ថ្ 
 ិកាយរបស់ពួកករ ។ 

ជាស និដ្ឋឋ   គ្បសិ កបើកយើងកមើលដតមយួគ្ជុង កយើងអាច ឹងយល់ថា 
មា ដតពញទ្ធសាសន្តកទ្ដែលដបកាកជ់ាកគ្ចើ  ិកាយែូកចនេះ ។ ប៉ាញដ ាគ្បសិ 
កបើកយើងពិ ិតយកមើលឲ្យា គ្របគ់្ជុងកគ្ជាយ កយើង ឹងក្ើញថា សាសន្ត
ទុំងអ្ស់ា ដបកាកក់ៅជា ិកាយកគ្ចើ កសទើរោបម់ ិអ្ស់ ។ 

ម្តិររសអ់ោក អហាគ ឥនកា 
គ្បវតាិសាស្ដសាា បង្ាញឲ្យក្ើញថា ពញទ្ធសាសន្តធាល បក់លចគ្តដែត

ខពងខ់ពស់កៅគ្បកទ្សឥណាឌ អ្ស់រយៈកពលោប ់ ឆ់្ន ុំ ។ ប៉ាញដ ាកដ្ឋយសារការ
គ្ចដណ្  ិន្តទ  ការកគ្ជៀតដគ្ជក  ិង ការ ល្     ពីសុំណាក់
គ្  មណ៍្បរស័ិទ្, អ្នកកា ស់ាសន្តអ្ញិសាល ម  ិង អ្នកកា ស់ាសន្តកជ  កៅ
គ្បកទ្សឥណាឌ  កទ្ើបពញទ្ធសាសន្តា រោយសាបសូ យកសទើរោម  សល់កៅ
កលើទឹ្កែីកុំកណ្ើ ត ។ ជាការរួរឲ្យកតស់មាគ ល់មយួដែលសពវថ្ងៃក េះ កយើង
ក្ើញពញទ្ធសាសន្ត កុំពញង ូរចូលកៅកា គ់្បកទ្សឥណាឌ វញិ តាមរយៈ
វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   ដែលមា គ្បមញខធមាម ចារយ កហាគ ឥ កា ជាអ្នកគ្តួសគ្តាយ
សលូវ ។ កែើមបជីាសកខីកមមថ្ កជារជយ័ កនញងការន្តុំយកគ្ពេះធមប៌រសិញទ្ធកៅកា ់
គ្បកទ្សកុំកណ្ើ តរបស់គ្ពេះធមក៌ន្តេះវញិ កយើងសូមគ្សងយ់កចុំណ្ញ ចសុំខា ់ៗ
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ថ្ បទ្សមាភ ស រ៍វាងសាស្ដសារ ចារយ ជុងអា  លិ (119) ជាមយួ ឹងកោក 
គ្បមញខធមាម ចារយ កហាគ ឥ កា ។  

បទ្សមាភ ស ក៍ន្តេះ កផ្ា តកៅកលើកជារជយ័ថ្ កបសកកមមរបស់កោក 
កហាគ ឥ កា កនញងការជួយ កគ្សាចគ្សងក់សចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធ ឲ្យរស់ោ 
មា ជីវតិក ើងវញិកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 

សុំណួ្រទី្ ១ ៖ សូមកោកករៀបោបយ់៉ា ងសកងខបអ្ុំពីការរកីចុំករ ើ ថ្ 
គ្ពេះធមក៌ៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ចាបត់ាុំងអ្ុំពីកពលដែលកោកា អ្កញ្ា ើញមក
ែល់គ្បកទ្សឥណាឌ កៅឆ្ន ុំ ១៩៦៩ ។ 

ចកមលើយ ៖ ខ្ញ ុំបានមកកា គ់្បកទ្សឥណាឌ លៅឆ្ន ុំ ១៩៦៩ កនញងឋា ៈជា
អ្នកន្តុំសាររបស់កោកគ្រ ូ អ្ ូ ា ្ិ  កៅគ្បកទ្សមយី៉ា  ម់ា៉ា រ លែើម្ប ីាំយក
គ្ពេះធមមរត ៈ រឺវបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   គ្ត បម់កកា គ់្បកទ្សឥណាឌ វញិ ។ ខ្ញ ុំចាុំ
ចាស់ថា កៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ោម   រណាមាន កស់ាគ ល់ខ្ញ ុំកសាេះ ងវីតបតិដតែូ តា
របស់ខ្ញ ុំជាជ ជាតិថ្ គ្បកទ្សក េះកក៏ដ្ឋយ ។ ចុំដណ្កគ្បជាជ កៅទី្ក េះ ពញុំ
សាគ ល់ថាអ្វីជាវបិសសន្តកទ្ កគ្ េះពួកករា លងយ់៉ា ងកគ្ៅ កៅកនញងជុំក ឿ
សាសន្ត  ិង ការបូជាចុំក េះអាទិ្កទ្ពទុំងឡាយ ។ កទេះជាយ៉ា ងណាក៏
កដ្ឋយ កៅែុំណាកក់ាលែុំបូង ខ្ញ ុំា កបើកថាន កប់កគ្ងៀ វបិសសន្តកលើកទី្ ១ 
កៅទី្គ្កុងមញមថ្ប (Mumbai) ដែលមា សិសសចុំ ួ  ១៤ ន្តក ់ ។ សិសស
ទុំងឡាយដែលា ចូលករៀ វបិសសន្ត កៅែុំណាកក់ាលែុំបូងកន្តេះ ា 

                                                         
119

 An interview with Goenkaji about Vipassana Meditation by Dr. Chung-An Lin, 

Dhammagiri, Igatpuri, India. February 1996. 



អោធបិក្ខយិធម៌  ឈុន គមឹអ ៀត 
 

178 

ទ្ទួ្លលទ្ធសលរួរជាទី្កពញចិតា ។ ពួកករា ជួយ សសពវសាយ អ្ុំពី
គ្បសិទ្ធិភាពថ្ បកចចកកទ្សក េះពីមាតម់យួកៅមាតម់យួ ។ ម្និយូរប៉ាុ ម ន មា 
ម ញសសកគ្ចើ ន្តកា់ សញុំឲ្យខ្ញ ុំកបើកថាន កសិ់កាបដ ាម ទុំងកៅតុំប ទី់្គ្កុង និង 
លៅទី្ជនបទ្សងលែរ ។ កៅកនញងឆ្ន ុំ ១៩៧៦ មជឈមណ្ឌ លវបិសសន្តអ្ ារជាតិ
គ្តូវា សាងសងក់ ើងកៅព្កុងធមមរិរ ី (Dhammakiri) កនញងរែឋមហាោស្ដសរ 
(Maharashtra) ។ បន្តទ បម់កមា មណ្ឌ លមយួកទ្ៀតកៅគ្កុងថ្ គ្ែឺដបែ 
(Hyderabad) កនញងរែឋតិលិងគណ្ៈ (ថ្គ្តលិងគ) (Telangana) និង ម្យួលទ្ៀតកៅ
គ្កុងជយ័បញរៈ (Jaipur) កនញងរែឋោជសាា   (Rajasthan) ។  

សុំណួ្រទី្ ២ ៖ កតើថាន កប់កគ្ងៀ វបិសសន្តរបស់កោកមា អ្វីពិកសស
កទ្ើបអាចទកទ់ញគ្បជាជ កគ្ចើ ន្តកឲ់្យមកចូលករៀ  ? 

ចកមលើយ ៖ ពួកករា ទ្ទួ្លសាគ ល់ថា វបិសសន្ត រឺជាបកចចកកទ្ស
លែ ាន កខណៈវទិ្ាសាស្ដសរ (a scientific technique) លែ បានជួយ រួក
លគឲ្យលគចសុតរីជុំក ឿោម  ក តញសល  ិង ការកធវើតាមរមពរីកដ្ឋយោម  ការសួរ
កែញកដ្ឋល ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត បកចចកកទ្សវបិសសន្ត ា ជួយ ជគ្មេះចិតា
របស់ពួកករឲ្យសាអ តបរសិញទ្ធសូរសង ់ ។ ពួកករា ក្ើញថា គ្ពេះធមក៌ េះា 
សរល់លទ្ធសលជាកដ់សរងកៅទី្ក េះ កនញងកពលបចចញបប ន ។ វាកជ៏ាវធីិែស័៏ករិសិទ្ធ
អាចកុំចាតប់ង ូ់វភាពតា តឹង ថ្ ជីវតិគ្បចាុំថ្ងៃ,  ូវអ្កញសលទុំងឡាយ  ិង 
កិកលសកគ្រឿងកៅ មងកនញងចិតា ដែលជាបញពវក តញថ្ កសចករទី្ញកខ បណារ លឲ្យ
ឈចឺាបក់នញងចិតាឥតគ្សាកគ្សា ា ។ ពួកករា រកក្ើញកទ្ៀតថា ការបែិបតាិ
វបិសសន្ត អាចកធវើា កដ្ឋយងាយគ្សួល ក ើយវាសរល់លទ្ធភាពែល់ម ញសស
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មាន ក់ៗ   ិង ម ញសសទូ្កៅ កដ្ឋយពញុំមា រិតែល់វណ្ណ ៈ កោលជុំក ឿ ជុំក ឿ
សាសន្ត  ិង សញ្ញា តិក ើយ ។ សារៈសុំខា ថ់្ គ្ពេះធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធ រឺការ
បកគ្ងៀ ម ញសសឲ្យរស់កៅគ្បកបកដ្ឋយសញខញមាលភាព  ិង សញខែញមរមយន្តកនញង
ជីវតិ គ្ពមទុំងចកគ្មើ ធមក៌មតាា  ករញណា មញទិ្តា  ិង ឧកបកាខ  ។ គ្បជាជ 
ដែលមា មញខរបរវជិាា ជីវៈ មកអ្ុំពី ិកាយកសសងៗ ទុំងម ញសសវណ្ណ ៈខពស់  ិង
វណ្ណ ៈទប, ទុំងអ្នកកចេះែឹងខពស់  ិង ម ញសសលៃិតលៃង,់ ទុំងអ្នកកា ់
សាសន្តកសសងៗ  ិង អ្នកែឹកន្តុំសាសន្ត ា ចូលរមួកធវើធមមសិកាកា ដ់ត
មា ចុំ ួ កគ្ចើ ក ើងៗ យ៉ា ងឆ្បរ់ ័ស ។ 

សុំណួ្រទី្ ៣ ៖ សូមកោកករៀបោបអ់្ុំពីោថ នភារទូ្លៅ  ិង រយៈ
កពលថ្ ថាន កធ់មមសិកាទុំងកន្តេះ ។ កតើកោកកធវើយ៉ា ងណា កទ្ើបអាចបាំលរញ
តព្ម្ូវការរបស់អនកសិកាទាាំងល ះ ។ 

ចកមលើយ ៖ ចុំក េះសិសសងមី រួកលគគ្តូវចូ លរៀនថាន កធ់មមសិកាលែ 
ានរយៈលរ  ១០ ថ្ងៃ ។ ប ទ បម់្ករួកលគអាចចូ លរៀនថាន កធ់មមសិកាខាង
គ្ទឹ្សរី  ិង ការគ្បតិបតាិ ។ លយើងកា៏នថាន កធ់មមសិកាសតិបដ្ឋឋ   និង ថាន ក់
ធមមសិកាលែ លព្បើលរ  ២០ ថ្ងៃ, ៣០ ថ្ងៃ  ិង ៤៥ ថ្ងៃសងលែរ ។ លយើងក៏
ានថាន កល់ែ កគ្បើកពល ១ ថ្ងៃ, ៣ ថ្ងៃ  ិង ១០ ថ្ងៃ សព្ាបជ់ួយ សិសសដែល
ធាល បល់រៀនធមមសិការយៈកពលលវងរចួក ើយ ។ លយើងកា៏ កបើកថាន កធ់មមសិកា
សគ្មាបអ់្នកកទស  ិង អ្នកកធវើការទាាំងឡាយ ។ លយើងា កបើកថាន កប់កគ្ងៀ 
អ្ុំពីអាន្តាណ្ (ខយល់ែកង្ើមកចញចូល) សគ្មាបសិ់សសសាោ  ិង កកមង
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កុំគ្ ោបរី់អាយុ ៨ ឆ្ន ុំ កៅែល់ ១៥ ឆ្ន ុំ ។ សិសសវយ័ចាំណាស់ខ្លះព្តូវបាន
ោតត់ាាំងឲ្យលធវើជាព្គូជាំនួយ លែើម្បជីួយ បងាហ តប់ងាហ ញសងលែរ ។ 

បញ្្ញទី្ ៤ ៖ សូមកោកបង្ាញចុំ ួ ថាន កធ់មមសិកាដែល កោកា 
ែឹកន្តុំកធវើ  ិង ចុំ ួ ថាន កធ់មមសិកាថ្ គ្រូជុំ ួយរបស់កោក គ្ពមទុំងចុំ ួ 
គ្បជាជ  ដែលា ទ្ទួ្លសលគ្បកយជ ពី៍ធមមសិកាទុំងកន្តេះសង? 

ចកមលើយ ៖ តាុំងពីមញ ែុំបូងមកទ្ល់ឥ ូវក េះ ខ្ញ ុំា ែឹកន្តុំធមមសិកា 
១០ ថ្ងៃចុំ ួ  ៤០០ កលើក  ិង ធមមសិកាមា រយៈកពលយូរ ៣០ថ្ងៃ ៤៥ថ្ងៃ 
ចុំ ួ  ១៥ កលើក ។ គ្រជូុំ ួយទុំងឡាយរបស់ខ្ញ ុំ ា ដណ្ន្តុំធមមសិកា ១០ 
ថ្ងៃចុំ ួ ពីរ   ់(២០០០) ែង  ិង ធមមសិកា ២០- ៣០ថ្ងៃចុំ ួ  ៥០ែង ។ 
មា កបើកធមមសិកាមញខវជិាា បង្ាតប់កគ្ងៀ មា រយៈកពល១ថ្ងៃ  ិង ៣ ថ្ងៃ ។ 
មា ចុំ ួ ធមមសិកាគ្បដ ល ៥០ ថាន ក ់ ា កបើកកៅកនញងរញកទុំងឡាយកៅ
តាមរែឋន្តន្ត ។ កនញងចុំ ួ កន្តេះ មា មយួថាន កក់ ម្ េះ “ម្ហាថាន ក”់ (Mega 

course) ដែលមា អ្នកជាបព់ ធន្តោរចុំ ួ  ១០០០ ន្តក ់ កៅកនញងរញកធុំ រឺជា
មជឈមណ្ឌ លរញកក ម្ េះ ទី្ហារ (Tihar) កៅគ្កុងដែលលី (Delhi) ជារែឋធា ីថ្ 
គ្បកទ្សឥណាឌ  ។ មា ធមមសិកាជាង ៥០០ ថាន ក ់ ា កបើកសគ្មាបសិ់សស
សាោករៀ ទុំងឡាយ, គ្បដ លពី ៣០ មញ ឺកៅ ៤០ មញ ឺន្តកា់ ទ្ទួ្ល
លទ្ធសលយ៉ា ងឆ្បរ់ ័សពីធមមសិកាទុំងកន្តេះ ។ ការពិត សារថ្ គ្ពេះធម៌
របស់គ្ពេះពញទ្ធា រកីសាយកៅយ៉ា ងកគ្ចើ កដ្ឋយម ិចុំក េះ ។ គ្ោ ដ់តឆ្ន ុំកៅ
មញិ មា គ្បជាជ គ្បដ ល ៥ មញ ឺន្តក ់ា មកចូលរមួកនញងថាន កធ់មមសិកា
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ទុំងកន្តេះ ក ើយចុំ ួ កចេះដតកកើ ក ើងករៀងោល់ថ្ងៃ តាមកុំកណ្ើ  ក ើងតគ្មូវ
ឲ្យមា ថាន កក់ា ដ់តកគ្ចើ ក ើងៗដងមកទ្ៀត ។ 

បញ្្ញទី្ ៥ ៖ សូមលោកជួយ រនយ ់អ្ុំពីគ្រូជុំ ួយដែលកោកា 
ចាតត់ាុំង  ិង ចុំ ួ មជឈមណ្ឌ លសគ្មាបធ់មមសិកាទុំងឡាយ កៅល ើ
ពិភពកោក ។  

ចកមលើយ ៖ ខ្ញ ុំា ចាតត់ាុំងគ្រូជុំ ួយគ្បដ ល ៤០០ ន្តក ់តាុំងពីមញ 
មកទ្ល់ឥ ូវក េះ សគ្មាបែឹ់កន្តុំធមមសិកាទុំងឡាយ  ិង ទ្ទួ្លជួយ កមើល
ការខញសគ្តូវអ្ ញគ្រជូុំ ួយសគ្មាបប់កគ្ងៀ ថាន កក់ញមារ, គ្រូជុំ ួយទុំងឡាយ
សគ្មាបប់កគ្ងៀ ធមមសិកា ១០ ថ្ងៃតាមធមមតា, គ្រជូុំ ួយចាស់ទ្ញុំទុំងឡាយ 
 ិង អ្ ញន្តយកគ្រជូុំ ួយសគ្មាបធ់មមសិកាសុំខា ់ៗ  ឬ ធមមសិកាមា រយៈ
កពលយូរ  ិង ធមមសិកាពិកសសៗ ។ អនកខលេះកទ្ៀតគ្តូវា ចាតត់ាុំងឲ្យលធវើជា
គ្រូកពញសិទ្ធិ លែ មា មញខន្តទី្ជាអ្នកស ការសគ្មបសគ្មួល  ិង មា 
មញខងារសគ្មាប ់វឹក វឺ  ។ បចចញបប នក េះ កយើងមា មជឈមណ្ឌ ល ៣០ ដែល
ា កបើកធមមសិកាជាគ្បគ្កតី មា  ១៤ កៅគ្បកទ្សឥណាឌ   ិង ១៦ កទ្ៀត
កៅគ្បកទ្សែថ្ទ្ឯកទ្ៀតលៅល ើពិភពកោក ។ មា ជុំរញ ុំគ្បដ ល ១៥០ 
កដ លងដែលពញុំទ ា់ កាល យកៅជាមជឈមណ្ឌ លកពញទី្ ា កបើកបកគ្ងៀ 
ករៀងោល់ឆ្ន ុំ, មា កដ លង ២០ កុំពញងកធវើែុំកណ្ើ រការឲ្យា កៅជាមជឈមណ្ឌ ល
ងម ីដែលកុំពញងសាងសង ់ ិង ពគ្ងីក ។ 

បញ្្ញទី្ ៦ ៖ កតើមា ការសគ្មបសគ្មួលខលេះកទ្ សគ្មាបសិ់កា  ិង 
គ្សាវគ្ជាវ ចុំក េះការកទ្ើសទកែ់ល់ធមមសិកាទុំងកន្តេះ កែើមប ឹីងធាន្តែល់
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ការប ាការងារតកៅកទ្ៀត ដែលកោកា ចាបក់សរើមគ្ារពធឲ្យា ឋតិកឋរ 
 ិង បណ្រញ េះចុំណ្ងែ់ល់គ្បជាជ  ម ិគ្តឹមដតគ្បកទ្សឥណាឌ ប៉ាញកណាណ េះ ដតទូ្លុំ
ទូ្ោយែល់ស រម ពិ៍ភពកោកកទ្ៀតសង? 

ចកមលើយ ៖ ាទ្! កយើងា បកងាើតវជិាា សាា  កសសងោន  វជិាា សាា  គ្សាវ
គ្ជាវវបិសសន្តដែលទកទ់្ង ឹងការសិកា  ិង គ្សាវគ្ជាវអ្ុំពីការកទ្ើសទកថ់្ 
ធមមសិកាទុំងឡាយ ។ មា សិកាខ សាោពិកសសសគ្មាបអ់្បរ់ ុំបរូរកយបល់
ោន   ិង មហាស និាតកលើកយកគ្បធា បទ្សុំខា ់ៗ មកកដ្ឋេះគ្សាយ ។ កៅ
មា មហាស និាតអ្ ារជាតិគ្បចាុំឆ្ន ុំ កែើមប ឹីងធាន្ត ក ើយប ាសកមមភាព
គ្បតិបតាិតាម  ិង គ្តួតពិ ិតយសារក ើងវញិជាបជ់ា ិចច ។ 

បញ្្ញទី្ ៧៖ កតើមា កសចករលីុំាកយ៉ា ងណាខលេះ ដែលកោកគ្បឈម
មញខកនញងការញាញ ុំងគ្ពេះធម ៌ឲ្យរកីចុំករ ើ សញេះសាយកៅ កនញងគ្បកទ្សឥណាឌ ? 

ចកមលើយ៖ ែុំបូងមា ការលុំាកខលេះៗ ដែលខ្ញ ុំគ្តូវគ្បឈមមញខកៅកពល
ដែលខ្ញ ុំា ចាបក់សរើមសសពវសាយគ្ពេះធមក៌ៅកនញងគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ ការលុំាក
ទុំងឡាយជាចមបងរឺ ៖ 

១- រីរបីឆ្ន ុំមញ កពលខ្ញ ុំចាបក់សរើមបកគ្ងៀ វបិសសន្ត បណ្ឌិ ត អាុំបិឌ្ករ 
(Dr. B. R. Ambedkar)(120) (អ្នកែឹកន្តុំែល៏បលីាញថ្ វណ្ណ ៈដែលសងគម
ឥណាឌ កមើលងាយកមើលកថាក) ា ផ្ល ស់បរូរជុំក ឿពីសាសន្ត ញិណ្ឌូ កៅពញទ្ធ
                                                         
120 បណឌិ ត អាបំិឌករ (Dr. B. R. Ambedkar) គឺជាជនជាតិឥណ្ឌឌ  សកីតកាុងវណណៈទ្ធបបំ្ុត ។ សោក
ខិតខសំរភនរហូ្តចប់ថាា ក់បណឌិ ត ប៉ាុថ្នតសងគម្ម្ិនឲ្យតដម្ែ រត់ក៏បានៃឹកនាពំួកស្នវកចូលកាន់រពះ
ពុទ្ធស្នសនា ។ 
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សាសន្តវញិ គ្ពមទុំងអ្នកលជឿតាមោតោ់បដ់ស ន្តកស់ងដែរ ។ ក េះរឺជាការ
កងើបគ្បឆ្ុំងរបស់ម ញសសវណ្ណ ៈចណាឌ ល ទ្ល់ ឹងគាំនិតចាស់រគ្មលិ ភាព
អ្យញតាិធម ៌  ិង ការោបសងាតល់សនកកសែឋកិចច របស់ម្នុសសម្ករីវណ្ណ ៈខ្ពស់
ទាាំង ៤ ។ កទេះបីចុំណ្ញ ចក េះរឺជាគ្បសនូលែល៏អមយួកក៏ដ្ឋយ កប៏៉ាញដ ាម្នុសសលៅ
កនុងវណណ ៈទាាំង ៤ ខាងល ើ លែ គ្បកា យ់៉ា ងមាុំកៅកលើរមពរីសាសន្ត  ិង 
គ្បថ្ពណី្បញោណ្ ម ិរវល់កអ្ើកពើ ឹងកសចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធ កគ្ េះរួកលគ
យល់គ្ច ុំថា គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តជាសាសន្តរបស់ពួកសមូម របស់ពួកវណណ ៈ
ចណាឌ   ។ សូមបដីតញាតិសន្តរ  យ៉ា ងជិតសនិទ្ធរបស់ខ្ញ ុំ ដែលកាលពីមញ មា 
លុំកៅដ្ឋឋ  កៅកនញងគ្បកទ្សឥណាឌ  កម៏ ិកពញចិតាដែលក្ើញខ្ញ ុំបកគ្ងៀ គ្ពេះ
ធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធកៅគ្បកទ្សឥណាឌ ដែរ ។ 

២- ការគ្បឆ្ុំងនឹងការបលព្ងៀនអាំរីរុទ្ធធម្ប៌ណាា  មកពីម្ហាជន
ឥណាឌ យល់គ្ច ុំអ្ុំពីគ្ពេះពញទ្ធ  ិង រុទ្ធសាសន្ត ។ រួកអាោរយព្រហមណ៍បាន
ចាំណាយលរ រាបរ់យឆ្ន ាំ លែើម្បលីោស លបាកព្បាស់ព្បជាជនឥណាឌ ឲ្យគិត
អាព្កកច់ាំលរះរុទ្ធោស  លោយោរលតរួកអាោរយព្រហមណ៍ទាាំងល ះាន
ចិតាព្ចលណននឹងរុទ្ធោសនិកជន ។ អាោរយព្រហមណ៍លោស ែូលោន ះ
លព្រះរួកលគានចិតាកោភល ច់ងា់ ោភសកាា រៈរីម្ហាជន ។ 

បញ្្ញទី្ ៨ ៖ យ៉ា ងែូចកមរច  ិង កគ្ េះក តញអ្វីា ជាគ្បជាជ ឥណាឌ
ភារកគ្ចើ  យល់គ្ច ុំអ្ុំពីជីវគ្បវតារិបស់គ្ពេះពញទ្ធ  ិង សាសន្តរបស់គ្ពេះអ្ងគ? 

ចកមលើយ៖ ោបត់ាាំងរីសតវតសទី្ ១ កៅែល់សតវតសទី្ ៥ ថ្ 
គ្រិសរសកោជ កដ្ឋយសារដតការចងា់ ោភសកាា រៈ ពួកអាោរយគ្  មណ៍្ 
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ា សរកសរកនញងរមពរីលវទ្ទុំងឡាយថា គ្ពេះពញទ្ធជាអ្វតារទី្ ៩ របស់គ្ពេះវសិាញ 
លែ ជាអាទិ្កទ្ពម្យួថ្ សាសន្តគ្  មណ៍្ ។ រួកព្រហមណ៍បានសរលសរថា 
គ្ពេះពញទ្ធា យងចញេះមកសាា  ម ញសស កែើមបកីាកបកញ្ញឆ តពួកអ្សញោ លព្រះ
រួកអសុរាា បលព្ងៀនពញទ្ធសា ិកជនម ិឲ្យកជឿថាមា អាទិ្កទ្ព ។ លហតុ
ែូលចនះលហើយ លទ្ើបពួករុទ្ធោសនិកជនព្តូវកៅលកើតកនុងអ្ាយភូម្ ិ លរ គឺ
រួកលគម្និអាចកៅកកើតកៅសាា  សួរល៌ទ្ ។ ព្បជាជនឥណាឌ ព្តូវបានែឹក ាំឲ្យ
យ ់ខុ្ស លោយោរការកឃ្លសន្តតាម្រយៈអ្កសរសាស្ដសរ ច្ន ទ្ធិព្រហមណ៍ 
លែ ានរួកវណណ ៈកសព្តជាអនកជួយ គាាំព្ទ្ ។ ម៉ាាងកទ្ៀត កដ្ឋយសារ
អ្កសរសាស្ដសរលសនកពញទ្ធសាសន្តបានាតប់ងរី់ព្បលទ្សឥណាឌ អស់រយៈលរ ែ៏
យូរ ង ់ គ្បជាជនឥណាឌ ភាគលព្ចើនល ងោគ  ់គ្ពេះពញទ្ធ និង លសចកាបីលព្ងៀន
របស់ព្រះអងគ លែ ជាមាោ៌ែព៏្បច្រសព្ាបក់ាររ ុំកដ្ឋេះទុ្កខ ។ 

លព្ចើនសតវតសកនលងលៅ ព្បជាជនឥណាឌ ភាគលព្ចើនយ ់ព្ច ាំថា គ្ពេះ
ពញទ្ធយងមកកា ោ់ថ នម្នុសសកែើមបផី្ច ញ់ពួកអ្សញោ ។ ជាទូ្លៅ ព្បជាជ 
ឥណាឌ លែ កានោ់ស  ញណិ្ឌូ ា កជឿថាគ្ពេះពញទ្ធ រឺជាអ្វតារមយួរបស់
គ្ពេះវសិាញ ។ ែូកចាន េះ រួកលគគ្តូវដតកោរពព្រះរុទ្ធឲ្យបានកពញល ញ ប៉ាញដ ារួកលគ
ម្និគួរគ្បតិបតាតិាមលសចកាបីលព្ងៀនរបស់ព្រះរុទ្ធក ើយ ។ រួកលគលជឿថា
លសចកាបីលព្ងៀនរបស់ព្រះរុទ្ធគឺជាការកាកព្បាស់ លធវើឲ្យពួកករកែើរល ើសលូវខញស
ោល តោកឆ្ៃ យពីសលូវលអគ្តឹមគ្តូវ ។ ក េះរឺជា បចិបុំភា ល់ភនក ែា៏ន
ព្បសិទ្ធិភារម្យួ លែ កធវើឲ្យអ្ រោយែ ់គ្ពេះរុទ្ធធមែ៌គ៏្តឹមគ្តូវបរសិញទ្ធ ។ 
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បញ្្ញទី្ ៩ ៖ កៅគ្បកទ្សឥណាឌ  គ្បជាជ ភារកគ្ចើ ជាអ្នកកា ់
សាសន្ត ិណ្ឌូ  អ្ញិសាល ម គ្រិសាសាសន្ត  ិង សាសន្តកសសងៗកទ្ៀត ។ កតើករ
អាចទ្ទួ្លយកការបកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធដែរឬកទ្? 

ចកមលើយ៖ ការបកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធ មា លកខណ្ៈសាកល (ទូ្កៅ) 
បុំសញត ដែលខ្ញ ុំម ិលុំាកកៅកនញងការសសពវសាយគ្ពេះធមែ៌ល់គ្បជាជ ដែល
កា ស់ាសន្តកសសងៗក ើយ ។ សីល សមាធិ  ិង បញ្ញា  រឺជាខលឹមសារែ៏
សុំខា ថ់្ ការបលព្ងៀនរបស់គ្ពេះពញទ្ធ ដែលម ញសសទុំងអ្ស់អាចយកកៅ
គ្បតិបតាិា  ។ ក េះជាកតាា រមួសុំខា ប់ុំសញតថ្ បណាា សាសន្តធុៗំ កៅកលើ
ពិភពកោក ។ ោម  សាសន្តណាជាំទាស់នឹងម ញសសធម ៌ (សីល), ការអ្បរ់ ុំ
ចិតាតាមបកចចកកទ្សកគ្បើែកង្ើមផ្ទ ល់ខលួ  (សមាធិ)  ិង ការសមាអ តចិតារបស់
ខ្លួនឲ្យបរសិញទ្ធសូរសង ់ (បញ្ញា ) ល ះលទ្ ។ សាសន្តទុំងឡាយបកគ្ងៀ អ្ុំពី
សីលធម,៌ ការអ្បរ់ ុំចិតា  ិង ការកធវើចិតាឲ្យបរសិញទ្ធ ។ ចុំដណ្កគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ 
គ្បទ បកចចកកទ្សវបិសសន្ត កែើមបឲី្យអនកព្បតិបតាិធម្ ៌ យកលៅអនុវតាឲ្យ
សកគ្មចការព្តាស់ែឹង ។ ក េះជាចុំណ្ញ ចសុំខា ថ់្ ការគ្បតិបតាិធម ៌ ដែលទក់
ទញចិតាគ្បជាជ ថ្ សាសន្តកសសងៗ ឲ្យយកចិតាទ្ញកដ្ឋកច់ុំក េះការបកគ្ងៀ 
របស់គ្ពេះពញទ្ធ ។ ទុំងសាវក ទុំងគ្រូអាចារយថ្ សាសន្តទុំងកន្តេះ ា មក
ចូ រមួ្គ្បតិបតាិវបិសស  ។ ក េះជា ិន្តន ការដែលខ្ញ ុំមា សញទិ្ែឋិ ិយមយ៉ា ង
ខាល ុំងថា ជនជាតិឥណាឌ កាំរុងទ្ទួ្លយកគ្ពេះធមយ៌៉ា ងទូ្លុំទូ្ោយ ។ 

បញ្្ញទី្ ១០ ៖ កតើកោកមា កោលបុំណ្ងយ៉ា ងណាកនញងការពគ្ងីក
សសពវសាយគ្ពេះធមក៌ៅកនញងគ្បកទ្សឥណាឌ ? 
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ចកមលើយ៖ ខ្ញ ុំា កកើតកៅមយី៉ា  ម់ា៉ា រ (ភូមា) ក ើយា គ្ាគ្ស័យជា
មយួ ឹងគ្ពេះពញទ្ធគ្ពេះធម ៌ រចួា ទ្ទួ្ល ូវស ាភិាព  ិង សញខែញមរមន្តកៅកនញង
ខលួ ខ្ញ ុំផ្ទ ល់យ៉ា ងែូចក េះ ខ្ញ ុំពញ ុំអាចមា រតិបណ្ឌិ តែថ្ទ្ឯណាកគ្ៅអ្ុំពីក េះ
ក ើយ ។ ខ្ញ ុំមា កតញ្ាូ យ៉ា ងគ្ជាលកគ្ៅែល់គ្ពេះពញទ្ធ ចុំក េះការកគ្បៀ គ្បកៅ
ែថ៏្ងលថាល របស់គ្ពេះអ្ងគ រឺវបិសសន្ត ។ ខ្ញ ុំមា កសចករីែឹងរញណ្យ៉ា ងម ិមាែល់
កោកគ្រខ្ូញ ុំ ជាបិតាធមក៌ ម្ េះ សាយ៉ា រយ ីអ្  ូា្ិ  ដែលោតា់ បកគ្ងៀ ខ្ញ ុំ
 ូវបកចចកកទ្សែអ៏្សាច រយកដ្ឋយករញណាយ៉ា ងខាល ុំង ។ កោកគ្រខ្ូញ ុំមា សញឆ ទៈែ៏
ធុំកធង កែើមប ឹីងតបសនង ូវបុំណ្ញ លគ្ពេះធម ៌ ែអ៏្សាច រយែល់គ្បកទ្សឥណាឌ
កដ្ឋយកតកវទិ្តា ដែលគ្បកទ្សក េះា សរល់ ូវរត វតាញ ែម៏ា តថ្មលែល់
មយី៉ា  ម់ា៉ា រ (គ្បកទ្សភូមា) កនញងអ្តីតកាល ដតគ្បកទ្សឥណាឌ ា ាតប់ងគ់្ពេះ
ធមរ៌បស់ខលួ អ្ស់រលីង ។ ខ្ញ ុំា យល់គ្ពមទ្ទួ្លអ្ុំពីកោកគ្រូខ្ញ ុំកៅកនញង
កបសកកមមែថ៏្ងលថាល ក េះ ។ 

ខ្ញ ុំដងមទុំងមា កសចករគី្សឡាញ់យ៉ា ងធុំកធង ចុំក េះគ្បកទ្សឥណាឌ  
ដែលជាទឹ្កែីថ្ ែូ តាខ្ញ ុំ ក ើយជាទឹ្កែីថ្ គ្ពេះពញទ្ធគ្របអ់្ងគ កនញងអ្តីតកាលរមួ
ទុំងគ្ពេះពញទ្ធគ្ពេះន្តម កោតម សងដែរ ។ គ្បកទ្សឥណាឌ ឥ ូវក េះគ្តូវដបក
ដខ្កជាស រម ព៍ញុំចញេះសគ្មុងោន  ដចកកចញោបម់ ិអ្ស់ជាវណ្ណ ៈ បកសពួក 
គ្កុមជាតិព ធ កធវើឲ្យមា របសួ មា ទ្ញកខកវទ្ន្ត ក ើយគ្បយញទ្ធគ្បឆ្ុំងោន ពីគ្កុម
មយួកៅគ្កុមមយួកទ្ៀតកដ្ឋយការសអបក់ខពើម កដ្ឋយកទសៈ  ិង រុំ ញុំរញ ុំរួ យ៉ា ង
កគ្ចើ  ។ សងគមហាកា់តប់ងអ់្ស់ ូវតថ្មលម ញសសធមទ៌ុំងឡាយ ។ 

ការរស់ោ មា ជីវតិក ើងវញិថ្ គ្ពេះធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធកៅកនញងគ្បកទ្ស
កុំកណ្ើ តគ្ពេះធមក៌ េះ ចុំក េះខ្ញ ុំហាកែូ់ចជាមា សលូវដតមយួរតស់គ្មាបន់្តុំមក ូវ
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ស ាិភាព  ិង សញខែញមរមន្ត  ូវកមតាា  ករញណា  ិង មញទិ្តា កដ្ឋយបុំាតអ់្ស់
 ូវរាុំងម ិដម ធមមជាតិថ្ វណ្ណ ៈខពងខ់ពស់  ិង ទ្ ទ់ប កដ្ឋយបុំដបកអ្ស់ ូវ
គ្ចវាកក់ខាន េះឃ្លន ងថ្  ិកាយមា ភាពចុំកួត ក ើយន្តុំមក ូវសលវាិកដែលជា
លទ្ធសលថ្ បែិបកខភាព (ជកមាល េះទស់ដទ្ងោន ) ។ គ្បសិ កបើវណ្ណ ៈជិេះជា ថ់្ 
សងគមទុំងកន្តេះយល់គ្ពមគ្បតិបតាតិាមគ្ពេះធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធ កពលកន្តេះបញ្្ញ
កសែឋកិចច  ិង សងគមកិចចរបស់ពួកករ អាចគ្តូវា កដ្ឋេះគ្សាយកដ្ឋយងាយ ។ 
បចចញបប នក េះ សាា  ភាពខវេះសញខភាពថ្ គ្បជាជាតិអាចា ពាាលកដ្ឋយ
ឱ្សង រឺគ្ពេះធមែ៌ប៏រសិញទ្ធ ដែលគ្ពេះពញទ្ធា កគ្បៀ គ្បកៅ ។ ែូចជាឪពញកធម៌
របស់ខ្ញ ុំ ក ើយកែូ៏ចជាអ្នកឯកទ្ៀតកនញងកោកដែរ ដែលមា កតញ្ាញ តាចុំក េះ
គ្ពេះពញទ្ធ  ិង គ្បកទ្សឥណាឌ ជាទី្ដែលា ទ្ទួ្ល ូវធមមរសែប៏រសិញទ្ធ ខ្ញ ុំក៏
យល់គ្សបតាមោតដ់ែរ រឺចងស់ងបុំណ្ញ លកដ្ឋយកតកវទិ្តាែល់គ្បកទ្សកែើម
កុំកណ្ើ តថ្ គ្ពេះធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធ ។ ខ្ញ ុំចងប់កគ្មើគ្បជាជ គ្បកទ្សក េះកដ្ឋយ 
កដ្ឋយចិតាកមតាា   ិង ករញណា ។ ខ្ញ ុំា ទ្ទួ្លការកគ្បៀ គ្បកៅ របស់គ្ពេះពញទ្ធ 
កដ្ឋយោម  ការរ ុំពឹងចងា់ ការតបសនងអ្វីគ្ត បម់កវញិក ើយ ។ 

ខ្ញ ុំម ិចាបអ់ារមមណ៍្បកងាើត ិកាយណាមយួកនញងន្តមគ្ពេះពញទ្ធ ដែលអាច
បងាជាបញ្្ញែល់គ្បជាជ ថ្  ិកាយទុំងឡាយ កនញងការចូលមកទ្ទួ្លយក
គ្ពេះធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធក ើយ ។ ខ្ញ ុំចងរ់កាភាពបរសិញទ្ធ ិ  ិង ភាពជាសាកលថ្ 
គ្ពេះធម ៌ ដែលគ្ពេះពញទ្ធា កគ្បៀ គ្បកៅ កែើមបឲី្យគ្បជាជ មកពីសាសន្ត
កសសងៗ យល់គ្ពមគ្បតិបតាិតាមគ្ពេះធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធ កែើមបទី្ទួ្លា សល
ព្បលយជនរី៍ការគ្បតិបតាកិ េះ ។ 
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បញ្្ញទី្ ១១ ៖ គ្បកទ្សឥណាឌ មា គ្បជាជ ជាង ១   ោ់ ន្តក,់ 
កតើមា វធីិគ្បកសើរណាម្យួ លែើម្បជីួយ ឲ្យរួកលគោគ  ់ព្បវតារិបស់គ្ពេះពញទ្ធ 
ក ើយទ្ទួ្លយកការកគ្បៀ គ្បកៅរបស់គ្ពេះអ្ងគ? 

ចកមលើយ៖ តាមការពិកសាធ រ៍បស់ខ្ញ ុំកៅគ្បកទ្សឥណាឌ   ិង 
កៅព្បលទ្សលសសងលទ្ៀត ជាង ២៦ ឆ្ន ុំ ខ្ញ ុំា សុំោល់ក្ើញថា គ្បជាជ ទូ្លៅ
មា បុំណ្ងទ្ទួ្លយកវបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   ។ ឥ ូវក េះ  មម្ែល់កពលដែល
លយើងគ្តូវសសរវសាយ គ្ពេះធមរ៌បស់គ្ពេះពញទ្ធ ឲ្យា ទូ្ ាំទូ្ោយកៅកនញង
គ្បកទ្សកែើមថ្ គ្ពេះធម ៌ ។ តាមការពិកសាធ ែ៍ុំបូង ា បងាហ ញឲ្យក្ើញថា
ការងារសសរវសាយព្រះធម្ល៌ៅឥណាឌ ពិតជាទ្ទ្ួ បានកជារជយ័ ។ លយើង
បានលរៀបចាំព្គឹះមូលដ្ឋឋ  សព្ាបក់ារសសរវសាយព្រះធម្រ៌ចួក ើយ ។ ឥ ូវក េះ 
ជាកពល លែ លយើងព្តូវោបល់សាើម្សកម្មភារសសរវសាយព្រះធម្ ៌ យ៉ា ង
ទូ្ ាំទូ្ោយលហើយ ។  

លៅព្បលទ្សឥណាឌ  វបិសសន្តា រកីសាយជាសាធារណ្ៈលោយោរ
ម្នុសសជួយ សសរវសាយរីមាតម់យួកៅមាតម់យួ ។ អ្នកវបិសសន្តទាាំងឡាយ
លែ បានចូ រមួ្ ដតងសរកសើរអ្ុំពីព្បសិទ្ធភារច្នបលចចកលទ្សវបិសសន្ត ។ 
ប៉ាញដ ាការោយភាយរីម្នុសសាន កល់ៅម្នុសសាន កល់ទ្ៀតលនះ លៅមា កគ្មតិ
ចាំលរះម្នុសសទូ្លៅ ។ លនះជាវធីិ អសព្ាបល់ណ ាំម្នុសសម្យួចាំនួនតូចឲ្យ
ោគ  ់គ្ពេះធម ៌ ប៉ាញដ ាវាម ិានព្បសិទ្ធភារកនុងការសសរវសាយព្រះធម្ល៌ៅែ ់
ម្ហាជនទូ្ទាាំងព្បលទ្សលទ្ ។  



ឈុន គមឹអ ៀត  អោធបិក្ខយិធម៌ 
 

189 

គ្បជាជនឥណាឌ ភារកគ្ចើ ម្និទានយ់ ់ចាស់អ្ុំពីគ្ពេះពញទ្ធ  ិង 
លសចកាបីលព្ងៀនរបស់គ្ពេះអ្ងគ ។ លយើងព្តវូលែើរតាម្ជុំហា ម្យួចាំនួនលែើម្បី
សសរវសាយការបលព្ងៀនរបស់គ្ពេះពញទ្ធ ។ លយើងព្តូវសសរវសាយឲ្យគ្បជាជន
ឥណាឌ ោគ  ់ចាស់ថា ៖ 

១- គ្ពេះពញទ្ធ រឺជាម្នុសសលែ ានគ្បវតាិសាស្ដសរពិតគ្ាកែ លែ បាន
គ្បសូគ្តលៅគ្បកទ្សឥណាឌ ជាង ២៥០០ ។ ព្រះអងគម្និលម្នជាតួអ្ងគកនញងករឿង
ព្បលោម្លោកបុរាណ្ណាម្យួលទ្ ។ 

២- គ្ពេះពញទ្ធម្និដម ជាតួអងគអ្វតាររបស់គ្ពេះអាទិ្កទ្ពណាមយួលទ្ ។ 
គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់ គ្តាស់ែឹងជាគ្ពេះពញទ្ធកដ្ឋយកសចករីពាយមរបស់គ្ពេះអ្ងគ ។ 

៣- គ្ពេះពញទ្ធម្និលម្នជាតួអងគចូលរមួកនញងលរឿងជកមាល េះរវាងកទ្វតា  ិង 
អ្សញោ ែូចលរឿងនិទានរបស់រួកព្រហមណ៍ល ើយ ។ 

៤- គ្ពេះពញទ្ធគឺជាតួអងគតុំណាងស ាិភាព សញខែញមរមន្ត  ិង ករញណា ។ 
៥- គ្ពេះពញទ្ធម្និដម ជាតួអងគច្នមាយរបស់ព្រះព្រហម (ការបាំភន័ាលភនក) 

និង កមា ៈ (ការវលងវង) ក ើយ ។ ប៉ាញដ ាគ្ពេះអ្ងគគឺតួអងគតាំណាងឲ្យការគ្តាស់
ែឹង ។ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់ រចួសញតពីការបាំភន័ាលភនក  ិង វលងវងទាាំងឡាយ ។ 

៦- ម្នុសសលព្ចើន កល់គាររគ្ពេះពញទ្ធលោយោរលតព្រះរុទ្ធគឺជាម្នុសស
បានអនុវតាតាម្ព្ទឹ្សាីរបស់ព្រះអងគ ។  

៧- ការបលព្ងៀនរបស់គ្ពេះរុទ្ធគឺឥតលខាច ះ ឥតកៅ មង និង បរសិញទ្ធ ។ 
គាម ននរណាព្បឆ្ាំងជាំទាស់នឹងលសចកាបីលព្ងៀនអាំរីសីល សមាធិ  ិង បញ្ញា  
របស់ព្រះរុទ្ធលទ្ ។  
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កយើងមា រកគ្មាងសាំខាន់ៗ ចាំនួន ២ លែើម្បសីសរវសាយគ្ពេះធមរ៌បស់
គ្ពេះពញទ្ធឲ្យមា ជីវតិក ើងវញិលៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ៖ 

ក- ជាំហានទី្ ១ លយើងនឹងកាេះពញមពសាយឯកោរពញទ្ធោស  កែើមបី
ឲ្យបញ្ា វ ័ាសិកាលសវងយល់អាំរីព្រះរុទ្ធ និង ការបលព្ងៀនរបស់ព្រះអងគ ។ 
កយើងនឹងលចកឯកោរទុំងក េះលៅែ ់បញរគលមាន ក់ៗ  លៅអ្នកសិកា លៅ
បណាណ ល័យ និង លៅមហាវទិ្ាល័យ  លៅព្បលទ្សឥណាឌ  ។ តាម្រយៈ
មកធាាយក េះ ម្នុសសទូ្លៅអាចសិកាដសវងយល់កសចកាបីកគ្ងៀ របស់
គ្ពេះរុទ្ធ ។ ជាំហានទី្ ២ លយើង ឹងបកដគ្បឯកោររុទ្ធោស ទុំងក េះកៅជា
ភាសាជាតិទាាំងឡាយលៅព្បលទ្សឥណាឌ  ែូចជាភាសា ញីណ្ឌី   ិង ភាសា
របស់ព្បជាជនលៅតាមតុំប ក់សសងៗ ។ ជុំហា ទី្ ៣ លយើង ឹងសរលសរ
ឯកោរទាកទ់្ងនឹងរុទ្ធោស  សព្ាបម់្នុសសលែ និយយព្គាម្ភាោ
លៅតាម្រែានីម្យួៗលៅគ្បកទ្សឥណាឌ  លោយលព្បើព្បាស់ឯកោរលែ បាន
លបាះរុម្ពរចួលហើយ ។ 

ខ- កសាងគ្ាសាទ្ែធ៏ុំមា ោងកចតិយគ្បកហាងកនញង មា កុំពស់ជាង 
៣០០  វីត កៅកនញង ឬ ដកបរទី្គ្កុងមញមថ្ប (Mumbai) ដែលជារែឋធា ី
ឧសា កមម  ណិ្ជកមម  ិង  ិរញ្ា វតាញថ្ គ្បកទ្ស, ជាទី្គ្កុងមា គ្បជាជ 
កគ្ចើ កញេះករជាងែបោ់ ន្តក,់ ជាទី្កដ លងដែលមា គ្បជាជ ោបដ់ស ន្តក់
កទ្ៀត (កភ្ៀវរយៈកពលខលីមកពីកលើថ្សទគ្បកទ្សទុំងមូល) ដតងដតចូលមក
ទ្សសន្តជាករៀងោល់ថ្ងៃ ។ កៅកនញងគ្ពេះកចតិយ  ឹងមា តមាល់គ្ពេះពញទ្ធរូបែ៏
កឆើតឆ្យ  ិង គ្ពេះអ្ែឋិធាតញរបស់គ្ពេះអ្ងគសង ។ ម៉ាាងកទ្ៀត  ឹងមា ដ្ឋកត់ាុំង
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គ្បដ្ឋបក់សាតទ្សស  ៍ (audio-visual) ពណ៌្ន្តអ្ុំពីគ្ពឹតាិការណ៍្សុំខា ់ៗ  ច្ន
រុទ្ធព្បវតា ិកនញងដងវមា ោងមូលកៅកនញងគ្ពេះកចតិយ ។ តាមប ទប ់ ឹងមា រូររូប
បង្ាញអ្ុំពីគ្ពឹតាិការណ៍្ ីមយួៗតាមដស ការ កដ្ឋយរូបចមាល ក ់  ិង រូបរុំ ូរ
ទុំងឡាយ ។ ជាបដ ាម កៅតាមជញ្ញា ុំងខាងកនញងថ្ មហាសាល សិលបករែ៏
លបលីាញថ្ គ្បកទ្សឥណាឌ   ិង មកពីបរកទ្ស  ឹងរូររូបកលើជញ្ញា ុំង
បង្ាញអ្ុំពីគ្ពឹតាិការណ៍្ថ្ ពញទ្ធព្បវតារិបស់គ្ពេះពញទ្ធ  ិង សរកសរកុំណាពយកែើម 
 ិង ការបកដគ្បថ្ ពញទ្ធវច ៈកទ្ៀតសង ។ បន្តទ បពី់បញ្ចបស់មទិ្ធិស កដ្ឋយ
កជារជយ័រចួក ើយ  ឹងមា កសាងគ្បសាទ្ទុំងឡាយរកបៀបែូចក លមក
ក េះ ឲ្យមា គ្ាសាទ្ ីមយួៗកៅកនញងទី្គ្កុងធុំៗថ្ គ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 

បញ្្ញទី្ ១២ ៖ កតើកោកអាចសងឃមឹថា ពួកអ្នកដែលម ិដម ជា
ពញទ្ធសាស ិកថ្ គ្បកទ្សឥណាឌ   ឹងគ្ពមទ្ទួ្លយល់គ្សបតាមការកាេះពញមព
សាយកសៀវកៅទុំងឡាយរបស់កោក ក ើយា ទ្ទួ្លសលគ្បកយជ  ៍អ្ុំពី
កសៀវកៅទុំងកន្តេះឬ? 

ចកមលើយ៖ ករឿងក េះ ខ្ញ ុំមា ការពិកសាធ គ៍្បកបកដ្ឋយកជារជយ័រចួ
ក ើយ ។ គ្បជាជ ភារកគ្ចើ កនញងគ្បកទ្សឥណាឌ  មកកធវើធមមសិកាវបិសសន្ត ពញុំ
ដម ជាពញទ្ធសាស ិកក ើយ ។ បន្តទ បពី់ការសិកា ភារកគ្ចើ ថ្ គ្បជាជ ទុំង
កន្តេះ មា កសចកររី ុំកភើបយ៉ា ងខាល ុំង ក ើយភ្ាកក់សអើលថា ការកគ្បៀ គ្បកៅរបស់
គ្ពេះពញទ្ធ មា ភាពបរសិញទ្ធជាសាកលយ៉ា ងថ្គ្កដលង ។ ពួកករា កុំចាត់
កចាលការកជឿខញសពីអ្តីតកាលចុំក េះគ្ពេះពញទ្ធ  ិង គ្ពេះធមរ៌បស់ព្រះអងគ ។ 
ពួកករចូ ចិតាអា គ្ពេះពញទ្ធែីកា ។ ពួកករដតងដសវងរកទិ្ញកសៀវកៅលែ 
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លបាះរុម្ពលោយវជិាា ោថ នព្ោវព្ជាវវបិសស  (Vipassana Research Institute) 
ជាភាសាអ្ងក់រលស ភាសា ិណ្ឌី   ិង ភាសារបស់អនកព្សុក ។  អនកលែ បាន
ចូលរមួកមមវធីិសិកាវបិសសន្ត បានជួយ សសពវសាយពីាតម់្យួលៅាតម់្យួ 
លធវើឲ្យម្នុសសកគ្ចើ ន្តកក់ទ្ៀត ចងអ់ា កសៀវកៅអ្កសរសិលបព៍ញទ្ធ ិយមយ៉ា ង
ខាល ុំង ។ គ្បសិ កបើកយើងអាចករៀបចុំកាេះពញមពកសៀវកៅអ្កសរសិលបព៍ញទ្ធ ិយម 
កា ដ់តកគ្ចើ ក ើងដងមកទ្ៀត ក ើយដចកកសៀវកៅកន្តេះែល់សាធារណ្ជ  
កយើង ឹងអាចពគ្ងីកគ្បព ័ធអ្បរ់ ុំា យ៉ា ងទូ្លុំទូ្ោយ ។ កយើងនឹងម ិជដជក
អ្ុំពីទ្សស វជិាា ដែលអាចបងាកៅជាជកមាល េះឈនេះចាញ់កទ្ ។ កយើងសងាតធ់ៃ ់
កៅកលើសីល សមាធិ  ិង បញ្ញា  ដែលម ញសសទូ្កៅអាចទ្ទួ្លយកា  ។ 
កិចចការក េះ  ឹងអាចលញបបុំាតក់ារយ ់ខុ្សចាំលរះព្រះរុទ្ធ និង លសចកាី
បលព្ងៀនរបស់ព្រះអងគ ។ កដ្ឋយសារចុំណ្ញ ចសុំខា ទ់ុំងក េះ មា ជ ជាតិជា
កគ្ចើ  ដែលម ិដម ជាពញទ្ធសាស ិក ា ឮ ា អា ពញទ្ធវច ៈ  ិង ា មក
កធវើវបិសសន្ត ។ ែូកចនេះរុំកោងកាេះពញមពសាយអ្កសរសិលបព៍ញទ្ធ ិយម  ឹងកាល យ
ជាមកធាាយែម៏ា គ្បសិទ្ធភាពកនញងការសសពវសាយពញទ្ធវច ៈ កៅែល់គ្រប់
គ្សទបម់្ហាជនឥណាឌ  ។ 

សុំណួ្រសុំខា ទី់្ ១ ៖ សូមកោកអ្ធិបាយយ៉ា ងសកងខប កតើវបិសសន្ត
ជាអ្វី? 

ចកមលើយ ៖ វបិសសន្តរឺជាការពិ ិតយកមើលឲ្យចុំទិ្សកៅ ូវមញខន្តទី្របស់
ាតញភូតថ្ ចិតា  ិង រូបកាយ (ន្តម  ិង រូប) ពីកពលមយួកៅកពលមយួ ។ 
វបិសសន្ត រឺ យថាភូតញ្ញា ណ្ទ្សស ុំ មា  យ័ថា គ្ាជ្ាថ្ ការក្ើញចាស់
 ូវកសចករពិីត ដែលកកើតមា តាមធមមតា (យថាភូតា) ។ វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   រឺ
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ជាបកចចកកទ្សសគ្មាបពិ់ ិតយកមើល កដ្ឋយគ្តឹមគ្តូវ ូវែុំកណ្ើ រមា ពិតគ្ាកែ
អ្ុំពីខលួ ឯង កនញងថាន កពិ់កសាធនខ៍ពស់ កែើមបសីកងាតលម្ើ វាតាមសភាវៈពិត 
ម ិដម តាមភាពគ្បហាកគ់្បដ លកទ្ ។ 

សុំណួ្រសុំខា ទី់្ ២ ៖ កតើអ្វីកៅជាកោលបុំណ្ង ថ្ ការគ្បតិបតាិ
វបិសសន្ត? 

ចកមលើយ៖ កោលបុំណ្ងថ្ ការគ្បតិបតាិវបិសសន្ត រឺកែើមបកីធវើចិតាឲ្យ
បរសិញទ្ធ  ិង បងាបកងាើតកមតាា   ិង ករញណា សគ្មាបជ់ួយ អ្នកែថ្ទ្កទ្ៀត ។ 
ចុំក េះករឿងក េះ មាន ក់ៗ គ្តូវដតសាគ ល់ចាស់ការពិត ដែលទកទ់្ង ឹងាតញភូត
ន្តមរូប (ចិតា  ិង កាយ) ។ បន្តទ បម់ក មា ដតខលួ ករប៉ាញកណាណ េះអាចពគ្ងីក
បញ្ញា  កែើមបកីរចកចញអ្ុំពីតណ្ា (ទ្មាល បច់ងា់ កលើសលប)់  ិង កទសៈ 
(ការម ិកពញចិតា) គ្ពមទុំងការភ ័ាគ្ច ុំ (សមមតិសចចៈ) ចុំក េះអាតាម អ្ញ 
របស់អាតាម អ្ញ ឬ គ្ពលឹងអាតាម អ្ញ ។ 

សុំណួ្រសុំខា ទី់្ ៣ ៖ កោកា ករៀ បកចចកកទ្សវបិសសន្តកៅ
មយី៉ា  ម់ា៉ា រ (គ្បកទ្សភូមា) ។ បកចចកកទ្សក េះមា អាយញជាង ២០០០ ឆ្ន ុំមក
ក ើយ បន្តទ បពី់ពញទ្ធបរ ិិ វ   ។ កតើកោកកជឿជាក ់  ិង អាចបង្ាញភសរញតាង
ថា បកចចកកទ្សរបស់កោក កៅដតគ្តូវា ដងរកាទ្ញកតាមទ្គ្មងក់ែើម កដ្ឋយ
ឥតមា ដកដគ្បដម ឬ? 

ចកមលើយ ៖ ភសរញតាងបញ្ញា កភ់ាពដសអមថ្ សងខ់ា រឺការបរកិភារវា ។ 
លទ្ធសលដែលកយោវចរតាមគ្បថ្ពណី្ របស់កយើងា ទ្ទួ្លសពវថ្ងៃ មា 
លកខណ្ៈែូចោន  ឹងលទ្ធសល ដែលបញរគលមាន ក់ៗ ា ទ្ទួ្ល កនញងពញទ្ធសមយ័
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ដែរ ។ លញេះគ្តាដតបកចចកកទ្សកៅមា ភាពបរសិញទ្ធិែូចកែើម កទ្ើបលទ្ធសលអាច
មា ែូចោន ា  ពញុំកន្តេះកសាត ករម ិអាចា លទ្ធសលែូចោន កទ្ ។ 

មា ភសរញតាងជាគ្បវតាិសាស្ដសរបញ្ញា កថ់ា គ្បដ ល ២៣០ ឆ្ន ុំ បន្តទ ប់
ពីគ្ពេះពញទ្ធបរ ិិ វ   គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តា ន្តុំចូលកៅមយី៉ា  ម់ា៉ា រ (គ្បកទ្ស
ភូមា) កនញងរជាកាលគ្ពេះាទ្ អ្កសាក ។ ព្បលហ  ៥០០ ឆ្ន ុំ បន្តទ បពី់គ្ពេះ
ពញទ្ធបរ ិិ វ   បកចចកលទ្សវបិសសន្តា ាតប់ងអ់្ស់កៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 
បន្តទ បពី់គ្ពេះពញទ្ធបរ ិិ វ  កៅា គ្បដ ល ១២០០ ឆ្ន ុំ ភូាតុំប ភ់ារខាង
កជើង កគ៏ាម នការកគ្បៀ គ្បកៅរបស់គ្ពេះពញទ្ធកៅកនញងទ្ព្ម្ងក់ែើមដែរ ។ គ្ពេះកងរៈ
មយួគ្ពេះអ្ងគគ្ពេះន្តម អាសហុីន អរហ័ន (Ashin Arahan)  ា  ិម ាកៅកា ់
នគរ បា៉ា ហគ័ន (Pagan Arimardanapura) ក ើយា ញាញ ុំងគ្ពេះោជា អ្ ញរញទ្ធ 
(Anawratha) ឲ្យគ្ជេះថាល កជឿជាកថ់ា ការកគ្បៀ គ្បកៅរបស់គ្ពេះពញទ្ធគ្តឹមគ្តូវ
បរសិញទ្ធ កុំពញងសាិតកៅតុំប ភ់ារខាងតបូងភមូា ។ គ្បវតាិសាស្ដសរា កតគ់្តាថា 
បន្តទ បពី់គ្ពេះោជា អ្ ញរញទ្ធ ា ន្តុំគ្ពេះរមពរី  ិង  ិម ាភកិខញសងឃទុំងឡាយ ពី
តុំប ភូ់មភិារខាងតបូងភូា  ិង គ្បតិសាា  គ្ពេះពញទ្ធវច ៈក េះ កៅកនញងគ្ពេះ
ោជាណាចគ្កក ើយ អាស្ញី  អ្រ ័  ដែលជាអនកវបិសសន្ត ា  ិម ាកៅ
កា ភូ់មភិារកណារ លថ្ គ្បកទ្សភូមា ក ើយរងក់ៅកលើភនុំ សាោុំង 
(Sagaing) ជិតព្កុង ម ទកល (Mandalay) សពវថ្ងៃ ។ កៅកនញងគ្ពេះជ មចញង
កគ្កាយ គ្ពេះអ្ងគា ប ាចុំករ ើ វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ    ិង ា បកគ្ងៀ វបិសសន្ត 
ែល់ភកិខញសងឃម្យួចុំ ួ  ។ ជ ជាតិភូមាកជឿថា ករា រកាវបិសសន្តទ្ញកកៅ
ទី្កន្តេះ ពីគ្រកូៅែល់សិសស កៅកនញងទ្ុំរងប់រសិញទ្ធែូចកែើម កទេះបីជាមា អ្នក
គ្បតិបតាិមយួចុំ ួ ា គ្បតិបតាកិក៏ដ្ឋយ ។ កទ្ើបដតជាង ១០០ ឆ្ន ុំកគ្កាយមក 
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មា គ្ពេះកងរៈមហាបណ្ឌិ តមយួអ្ងគគ្ពេះន្តម ក ឌី្ សឹយ៉ា កដ្ឋ (Ledi 

Sayadaw) កៅកនញងតុំប ក់ន្តេះ ា ករៀ បកចចកកទ្សវបិសសន្តពីគ្រូតាម
គ្បថ្ពណី្កែើម ក ើយា ចាបក់សរើមបកគ្ងៀ ធមក៌ េះែល់អ្នកឯកទ្ៀតៗ ។ គ្ពេះ
សងឃទុំងឡាយា រកាទ្ញកបកចចកកទ្សក េះរ ូតែល់សពវថ្ងៃ ប៉ាញដ ាគ្ពេះ
មហាកងរៈ ក ឌី្ សឹយ៉ា កដ្ឋ រឺជាគ្រួទី្មយួដែលា កបើកបកគ្ងៀ ធមក៌ េះែល់
គ្រ សាទុំងឡាយ ក ើយកនញងចុំកណាមសាវកែស៏ុំខា  ់ មា ឧាសកមាន ក់
ក ម្ េះ សឹយ៉ា  កងត (Saya Thet) រឺជាឧាសកមយួរូប កៅដប៉ាកខាងតបូងថ្ 
ព្បលទ្សភូា ។ កោក សឹយ៉ា  កងត ទ្ទួ្លកវ បកគ្ងៀ បកចចកកទ្សក េះ ែល់
គ្បជាជ មយួចុំ ួ ធុំ មា ទុំងភកិខញសងឃ ទុំងគ្រ សា ក ើយកោក អ្ ូ ា 
្ិ  រឺជាសាវកមយួរូប កនញងចុំកណាមសាវកែស៏ុំខា ់ៗ របស់កោក សាយ 
កងត ។ កោក អ្  ូ ា ្ិ  ា ចាបក់សរើមបកគ្ងៀ វបិសសន្ត បន្តទ បពី់កោក 
សាយ កងត ។ ខ្ញ ុំ  ិង អ្នកឯកទ្ៀត ា ទ្ទួ្លបកចចកកទ្សក េះប ាពីកោក ។ 
កទេះបីពញុំមា គ្បវតាកិតគ់្តាចាស់ោស់អ្ុំពីដខសគ្សឡាយថ្ គ្រូទុំងឡាយអ្ុំពី
គ្ពេះពញទ្ធ ចញេះមកែល់កោក អ្ ូ ា ្ិ  កក៏ដ្ឋយ កប៏៉ាញដ ាបកចចកកទ្សកៅដតសរល់
លទ្ធសលបង្ាញភសាញតាងថា បកចចកកទ្សកៅបរសិញទ្ធយ៉ា ងពិតគ្ាកែ ។ 
ឥ ូវក េះ ការគ្សាវគ្ជាវតាមដបបវទិ្ាសាស្ដសរ ា អ្ ញវតាកៅកលើលទ្ធសល
ទុំងឡាយ ថ្ ការគ្បតិបតាបិកចចកកទ្សក េះ ក ើយជុំក ឿក េះ ា ពគ្ងីក
កមាល ុំងយ៉ា ងខាល ុំងកាល តកៅកទ្ៀត ។ 

ម៉ាាងវញិកទ្ៀត ការគ្បតិបតាិកគ្បៀបសទឹមគ្តូវកបេះបិទ្ ឹងសតិបដ្ឋឋ  សូគ្ត 
 ិង សូគ្តទុំងឡាយឯកទ្ៀតកៅកនញងរមពរីគ្ពេះថ្គ្តបិែក ។ ករឿងក េះកធវើឲ្យមា 
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ការទ្ញកចិតាដងមកទ្ៀតថា បកចចកកទ្សកៅដតបរសិញទ្ធែូចដែលគ្ពេះពញទ្ធា 
កគ្បៀ គ្បកៅដែរ ។ 

សុំណួ្រសុំខា ទី់្ ៤៖ កតើមា សុំអាងក តញសលយ៉ា ងណាថា វបិសសន្ត
ា ាតប់ងក់ៅកនញងគ្បកទ្សឥណាឌ  បន្តទ បពី់គ្ពេះពញទ្ធបរ ិិ វ  ? 

ចកមលើយ ៖ ក តញសលសុំខា រឺ់ខ្ញ ុំអាចែឹងចាស់ថា បកចចកកទ្សពញុំា 
រកាទ្ញកកនញងភាពបរសិញទ្ធែូចកែើមែុំបូងកទ្ ។ ករឿងក េះគ្បដ លជាកកើតក ើង ពី
កគ្ េះមា  ិកាយជាកគ្ចើ   ិង គ្កុមអ្នកមា រុំ ិតកជឿតាមទ្សស វជិាា របស់
ខលួ   ិង អ្នកគ្បតិបតាិា រ ុំកោភកៅកលើបកចចកកទ្សដែលមា លកខណ្ៈ
វទិ្ាសាស្ដសរក េះ ែូចដែលកយើងា ក្ើញ ករកុំពញងដតកធវើរ ូតែល់សពវថ្ងៃ ។ 
មា គ្រូៗ មយួចុំ ួ អ្ុំពី ិកាយកសសងៗ ា ចូលរមួធមមសិកាវបិសសន្ត កែើមបី
ករៀ បកចចកកទ្សក េះ ។ កដ្ឋយពញុំា តាុំងមាុំកៅកនញងបកចចកកទ្សែប៏រសិញទ្ធក េះ
សង ករកា៏ ចាបក់សាើមបកគ្ងៀ  ។ ប៉ាញដ ាកដ្ឋយសារការគ្បកា ម់ាុំកៅកលើ
ទ្សស វជិាា  ថ្  ិកាយរបស់ករ ករា ចាបក់សរើមរ ុំកោភកដ្ឋយជុំក ឿទុំងក េះ 
កៅកលើបកចចកកទ្ស ដែលកធវើឲ្យបកចចកកទ្សឃ្លល តចាកភាពកែើម ។ ក តញែូច
ក េះ បកចចកកទ្សា ាតប់ង ូ់វគ្បសិទ្ធភាពរបស់វា ក ើយករឿងក េះមញខជា
ា កកើតក ើងកនញងអ្តីតកាលែូចកន្តេះដែរ ។ ក ើយកាលណាបកចចកកទ្ស
ាតអ់្ស់គ្បសិទ្ធភាពរបស់វា តាមធមមតា គ្បជាជ ា ឈបគ់្បតិបតាិ 
(វបិសសន្ត) រចួក ើយវបិសសន្តកា៏ ាតប់ងអ់្ស់ពីគ្បកទ្ស ។  

សុំណួ្រសុំខា ទី់្ ៥ ៖ កតើការកគ្បៀ គ្បកៅរបស់គ្ពេះពញទ្ធមា លកខណ្ៈ
ជាសាកល ក ើយមាន ក់ៗ អាចគ្បតិបតាតិាមកន្តេះា ឬ? 
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ចកមលើយ ៖ ាទ្!  កយកគ្បៀ គ្បកៅទុំងអ្ស់ របស់គ្ពេះពញទ្ធមា 
លកខណ្ៈជាសាកល ។  កយកគ្បៀ គ្បកៅសុំអាងកៅកលើអ្ែឋងគិកមរគ, ោល់
ជុំហា ថ្ មាោ៌ែូចជា សីល, សមាធិ  ិង បញ្ញា  មា លកខណ្ៈជាសាកល ។ 
អ្នកណាមាន កថ់្  ិកាយណាមយួ កអ៏ាចគ្បតិបតាិសីលកដ្ឋយពញុំមា កសចករី
លុំាកប ាិចក ើយ ។ អ្ញ្ច ឹងែូចោន ដែរ ករអាចគ្បតិបតាសិមាធិ  ិង បញ្ញា  
ជាមយួ ឹងវតាញជាអារមមណ៍្ រឺែកង្ើម  ិង កវទ្ន្តទុំងឡាយ ។ ជ ណាមយួក៏
អាចគ្បតិបតាែូិចក េះា កដ្ឋយពញុំមា ការលុំាក កគ្ េះវតាញជាអារមមណ៍្របស់
សមាធិទុំងពីរជារបស់សតវកោក ក ើយអ្នកកន្តេះ ឹងា ទ្ទួ្លលទ្ធសលែូច
ោន  ។ ា ជាយ៉ា ងក េះ កគ្ េះក តញថា  កយកគ្បៀ គ្បកៅរបស់គ្ពេះពញទ្ធមា 
លកខណ្ៈជាសាកលកដ្ឋយឥតសងសយ័ ក ើយក េះរឺជាក តញសល ដែលខ្ញ ុំ
បញ្ញា កថ់ា វបិសសន្តរឺជារបស់សគ្មាបជ់ ណាកា៏  សគ្មាប ិ់កាយណា ី
មយួកា៍  ឥតមា ខញសទស់ ឬ គ្បដកគ្បកា អ់្វីកសាេះក ើយ។ 

កសចករសីមាភ ស រ៍វាងកោកសាស្ដសារ ចារយ ឆញង អាងលិ  ជ ជាតិចិ 
ថ្តវា៉ា   ់ ជាមយួ ឹងកោក កហាគ ឥ កា គ្បមញខធមាម ចារយវបិសសន្តកមមដ្ឋឋ   សរី
អ្ុំពីគ្ពេះពញទ្ធធមរ៌ស់ោ មា ជីវតិក ើងវញិ កៅកនញងគ្បកទ្សឥណាឌ  ក ើយរកី
ចុំករ ើ សញេះសាយ សសពវសាយទូ្កៅកពញពិភពកោក ដែលខ្ញ ុំា ែកគ្សងយ់ក
មកអ្ធិបាយកដ្ឋយសកងខបខាងកលើក េះ បង្ាញអ្ុំពីកបសកកមមែល៏ុំាក  ិង 
គ្បកបកដ្ឋយកជារជយ័ កនញងការន្តុំគ្ពេះពញទ្ធធមចូ៌លកៅកា ទឹ់្កែីកុំកណ្ើ តវញិ 
របស់កោកគ្រូ កហាគ ឥ កា តាមបណារ ុំរបស់កោកគ្រូ អ្  ូ ា ្ិ  ។ កជារ
ជយ័ែគ៏្តចេះគ្តចងក់ េះ បង្ាញអ្ុំពីគ្បសិទ្ធភាពថ្ គ្ពេះធមប៌រសិញទ្ធដែល
គ្បជាជ ឥណាឌ ា បុំកភលចកចាលោបស់តវតសមកក ើយ កដ្ឋយកសចករភីា ់
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គ្ច ុំ ។ គ្បកទ្សឥណាឌ មា សាសន្ត ទ្សស វជិាា   ិង  ិកាយយ៉ា ងកគ្ចើ  
គ្បកបកដ្ឋយភាពគ្ចបូកគ្ចបល់ កប៏៉ាញដ ាគ្ពេះពញទ្ធធមប៌រសិញទ្ធ (វបិសសន្តកមមដ្ឋឋ  ) 
កៅដតអាចទកទ់ញពួក ិកាយកសសងៗទុំងកន្តេះ ឲ្យចូលមកពិកសាធរក
កសចករពិីតន្តបចចញបប នក េះា  កគ្ េះគ្ពេះពញទ្ធធម ៌ ឬ គ្ពេះសទ្ធមម ជាធម៌
សាកល  រណាកអ៏ាចបែិបតាិា  ក ើយា សលែូចោន ។  

 
 

 
អ្នក្ទា៉ាំងឡាយប្តូវយធវីការឲ្យានសយប្ម្ចយដ្ឋយខលួនឯង  

តថាគតប្ោន់តតជាអ្នក្ប្ារ់សលូវ ។(121) 
 

“You yourselves must strive; the Buddhas only point the way.  

Those meditative ones who tread the path are released from the bonds of Mara.” 

 

“ប្រសិនអ្នក្ចង់ានសនតិភាព ចូរអ្នក្តចក្រ ៉ាំតល្ក្សនតិភាពែល្់អ្នក្ែនទ្” ។ 
“If you wish to experience peace, provide peace for another.” 

 -- Dalai Lama XIV 

 

“មិ្នាច់ម្មនប្ពះវ ិរធ៉ាំសកឹម្នសក មិ្នាច់ម្មនទ្សេនវជិាា សមុប្គសាម ញរយញ៉ារនញ៉ា ។  
ខួរក្ាល្ និង យរះែូងររស់ខាុ ៉ាំគឺជាប្ពះវ ិរ ។ ទ្សេនវជិាា ររស់ខាុ ៉ាំគឺយម្តាត ធម៌្” ។ 

“There is no need for temples, no need for complicated philosophies.  

My brain and my heart are my temples; my philosophy is kindness.” 

-- Dalai Lama XIV 

 

“មិ្នប្តូវរយណាត យឲ្យចរោិររស់អ្នក្ែនទ្រ៉ាំផ្លល ញចិតតសារ់ររស់អ្នក្” ។ 
“Do not let the behavior of others destroy your inner peace.” 

-- Dalai Lama XIV 

  

                                                         
121

 ប្ពះនប្តរិែក្ យសៀវយៅយល្ខ ៥២ ទ្៉ាំព័រទ្ី ៧៨-៧៩ (ធម្មរទ្ោថា) [Dhammapada 20.276] 
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 វស្ននកថា 
 

អនកអានបានែឹងលហើយថា ធម្ល៌ែ ព្រះរុទ្ធបានព្តាស់ែឹង ានចាំនួន
លព្ចើនសនធឹកលព្បៀបែូចសលឹកលឈើលៅកនុងច្ព្រ ។ រឯីធម្ា៌នព្បលយជនល៍ែ 
ព្រះរុទ្ធល ើកម្កសលម្ាងលែើម្បកីារព្តាស់ែឹង ានចាំនួនតិចតួចែូចសលឹកលឈើ
លៅកនុងច្ែរបស់ព្រះអងគ ។ ធម្ល៌ែ ានខ្លឹម្ោរទាាំងល ះានល ម្ ះថា 
“ក ធិបកខិយធម”៌ ។  កែើមបជីួយ ឲ្យអ្នកសាា ប ់ ឬអ្នកអា ងាយចាុំធមែ៌ម៏ា 
គ្បកយជ ទ៍ុំងកន្តេះ អ្នកករៀបករៀងគ្ពេះថ្គ្តបិែក ា ចងគ្កងកោលធមទ៌ុំង
ឡាយកន្តេះ ឲ្យមា លុំដ្ឋបល់ុំកដ្ឋយ ពិកសសមា កលខគ្តឹមគ្តូវ ។ ឯកសារ
ខលេះករៀបោបថ់ា ក ធិបកខិយធម ៌ មា  ៣៧ គ្បការ ក ើយឯកសារខលេះកទ្ៀត 
សរកសរថា ក ធិបកខិយធម ៌មា  ៤៣ គ្បការ ។ កទេះជាយ៉ា ងណាកក៏ដ្ឋយ 
ខលឹមសុំខា ថ់្ ក ធិបកខិយធមរឺ៌អបរ់ ាំបនទាំចិតាឲ្យោអ តបរសុិទ្ធសូរសង ។ 

១- អោធិបកខិយធម៌ ៣៧ របការ 

អ្នកករៀបករៀងគ្ពេះថ្គ្តបិែក ា ចងគ្កងក ធិបកខិយធម ៌៣៧ គ្បការ
ក េះឲ្យមា លុំដ្ឋបថ់ាន កជ់ា ៧ គ្កុម ក លរឺ សតិបដ្ឋឋ   ៤, សមមបបធា  ៤, 
ឥទ្ធិាទ្ ៤, ឥស្ដ ទិយ ៥, ពលៈ ៥, ក ជឈងគៈ ៧  ិង មរគ ៨ ។ 

សតិបដ្ឋា ន ៤ 
១- កាយ ញបសសន្ត គឺ សតិរលឹកពិចារណាកាយជាអារមមណ៍្, 
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២- កវទ្ន្ត ញបសសន្ត គឺ សតិរលឹកពិចារណាកវទ្ន្តជាអារមមណ៍្, 
៣- ចិតាា  ញបសសន្ត គឺ សតិរលឹកពិចារណាចិតាជាអារមមណ៍្, 
៤- ធមាម  ញបសសន្ត គឺ សតិរលឹកពិចារណាធមជ៌ាអារមមណ៍្ ។ 

សមាបបធាន ៤ 

១- សុំវរបបធា  គឺ ពាយមគ្បយត័នម ិឲ្យាបកកើតក ើងកនញងសន្តរ  , 
២- បហា បបធា  គឺ ពាយមលេះាបដែលកកើតក ើងក ើយ, 
៣- ភាវន្តបធា  គឺ ពាយមញាញ ុំងកញសលឲ្យកកើតក ើងកនញងសន្តរ  , 
៤- អ្ ញរកខន្តបធា  គឺ ពាយមរកាកញសលដែលកកើតក ើងក ើយ 
ម ិឲ្យវនិ្តសសាបសូ យកៅវញិ ពីកនញងសន្តរ   ។ 

ឥទ្ធិបាទ្ ៤ 

១- ឆ ទៈ គឺ ចូលចិតាគ្សឡាញ់កនញងកិចចការ, 
២- វរីយិៈ គឺ ពាយមគ្បកបកិចចការ, 
៣- ចិតាៈ គឺ យកចិតាទ្ញកដ្ឋកក់នញងកិចចការ ម ិដ្ឋកធ់ញរៈ, 
៤- វមិុំសា គឺ ឧសា ៍គ្តិេះរេិះពិចារណារកក តញសលកនញងកិចចការ ។ 

ឥន្ទនទិយ ៥ 

 ១- សទ្ធិស្ដ ទិយ គឺ សទធ  ឬ ការកជឿជាធុំ, 
២- វរីយិសិ្ដ ទិយ គឺ វរីយិៈ ឬ កសចករពីាយមជាធុំ, 
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៣- សតិស្ដ ទិយ គឺ សតិ ឬ ការរលឹក ឹកក្ើញជាធុំ, 
៤- សមាធិស្ដ ទិយ គឺ សមាធិ ឬ ការរកាអារមមណ៍្ឲ្យមូល ឹង ជាធុំ, 
៥- បញ្ា ិស្ដ ទិយ គឺ បញ្ញា  ឬ ការយល់សាគ ល់ែឹងកសចករខីញសគ្តូវជាធុំ។ 

ពលៈ ៥ 

១- សទធ ពលៈ គឺ ធមជ៌ាកមាល ុំងកនញងជុំក ឿ, 
២- វរីយិពលៈ គឺ ធមជ៌ាកមាល ុំងកនញងកសចករពីាយម, 
៣- សតិពលៈ គឺ ធមជ៌ាកមាល ុំងកនញងការរលឹក ឹកក្ើញ, 
៤- សមាធិពលៈ គឺ ធមជ៌ាកមាល ុំងកនញងសមាធិ, 
៥- បញ្ញា ពលៈ គឺ ធមជ៌ាកមាល ុំងកនញងបញ្ញា សាគ ល់ែឹងខញសគ្តូវ ។ 

អោជឈងគៈ ៧ 

១- សតិសកមាព ជឈងគ គឺកសចកររីលឹក ឹកក្ើញា , 
២- ធមមវចិយសកមាព ជឈងគ គឺកសចករពិីចារណាកគ្ជើសករ ើសរកធម,៌ 
៣- វរីយិសកមាព ជឈងគ គឺកសចករពីាយមគ្បឹងដគ្បង, 
៤- បីតិសកមាព ជឈងគ  គឺកសចករដីឆអតចិតា, 
៥- បសសទ្ធិសកមាព ជឈងគ គឺកសចករសីៃបចិ់តា, 
៦- សមាធិសកមាព ជឈងគ គឺការតមាល់អារមមណ៍្ឲ្យសៃប ឹ់ង, 
៧- ឧកបកាខ សកមាព ជឈងគ គឺភាវៈថ្ ចិតាដែលគ្ពកងើយចុំក េះអារមមណ៍្ ។  
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 រយិ ៃាងគកិមគគ ៨ 

១- សមាម ទិ្ែឋ ិគឺ យល់ក្ើញគ្តូវ រឺក្ើញអ្រយិសចច ៤, 
២- សមាម សងាបបៈ គឺ គ្តិេះរេិះគ្តូវ រឺគ្តិេះរេិះ ឹងកចញចាកកាម, 
៣- សមាម វាចា គឺ កគ្បើសុំែីគ្តឹមគ្តូវ រឺកវៀរចាកវចីទ្ញចចរតិ ៤, 
៤- សមាម កមម ាៈ គឺ គ្បកបការងារគ្តូវ រឺកវៀរចាកកាយទ្ញចចរតិ ៣, 
៥- សមាម អាជីវៈ គឺ ចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តូវ រឺកវៀរចាកមចិាឆ ជីវៈ,  
៦- សមាម វាយមៈ គឺ ពាយមគ្តូវ, 
៧- សមាម សតិ គឺ តាុំងសតិគ្តូវ រឺសតិរលឹក ឹកក្ើញជា ិចច, 
៨- សមាម សមាធិ គឺ តមាល់ចិតាគ្តូវកនញងអារមមណ៍្មូលដតមយួ ។  

២- អោធិបកខិយធម៌ ៤៣ របការ 

ក ធិបកខិយធម ៌៤៣ គ្បការ រឺយកក ធិបកខយិធម ៌៣៧ គ្បការ មក
រមួបញ្ចូ ល ថ្គ្តលកខណ៍្ ៣ (អ្ ិចចុំ ទ្ញកខុំ អ្ តាា ), បហា ៈ (ការរោស់កចាល ូវ
ទ្ញកខ), វោិរៈ (ការសូ យកៅថ្ ោរៈ ា សកគ្មចអ្រ តា)  ិង  ិកោធៈ (ការ
អ្ស់កៅថ្ អាសវៈទុំងពួង ា ែល់គ្ពេះ ិ វ  ) ។ 

៣- យសចក្តីសននិដ្ឋា នរមួ្ 

សាសន្តទុំងអ្ស់កនញងកោកបកគ្ងៀ ធមមចរយិ (ចរយិធម)៌ ែល់
បរស័ិទ្របស់ខលួ ែូចៗោន  រឺ សីល សមាធិ  ិង បញ្ញា  ។ ប៉ាញដ ាពួកករបកគ្ងៀ 
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បរស័ិទ្របស់ពួកករគ្តឹមដតគ្ទឹ្សរី  ិង ោម  ការអ្ ញវតាជាកដ់សាងកែើមបោីវរក
កសចករពិីតក ើយ ។ ចុំដណ្កគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងជ់ាអ្នកគ្ទឹ្សរី ិយមសង  ិង ជាអ្នក
វកិសាធ  ិយមសង ។ ែូកចនេះក ើយ កទ្ើបអ្នកវទិ្ាសាស្ដសាទ្ទួ្លសាគ ល់ថា គ្ពេះ
ពញទ្ធរឺជាអ្នកគ្ាកែ ិយម ក ើយពញទ្ធសាសន្តពិតគ្ាកែ មា លកខណ្ៈ
វទិ្ាសាស្ដសាកគ្ចើ ជាងលកខណ្ៈសាសន្ត ។  

សពវថ្ងៃក េះ ការសសពវសាយពញទ្ធសាសន្ត កៅកា ប់សចិមគ្បកទ្ស 
ទ្ទួ្លា កជារជយ័យ៉ា ងគ្តចេះគ្តចង ់ កដ្ឋយសារអ្នកគ្បតិបតាធិម ៌ ា 
ពិកសាធរកក្ើញកសចករពិីត តាមរយៈការចកគ្មើ វបិសសន្ត ។ ខលឹមសារថ្ 
កសចកាបីកគ្ងៀ របស់គ្ពេះពញទ្ធ រឺជាបកចចកកទ្សវបិសសន្ត កែើមបអី្បរ់ ុំចិតាម ញសស
ឲ្យសាអ តបរសិញទ្ធសូរសង ់ ។  ែូកចនេះក ើយ ពួកបសចិមគ្បកទ្ស ដែលា ចូល
បែិបតាវិបិសសន្ត យល់យ៉ា ងចាស់ថា តាមរយៈវបិសសន្ត ម ញសសគ្របជ់ាតិ
សាស  ៍ អាចកធវើចិតារបស់ខលួ ឲ្យបរសិញទ្ធា  ។ ចិតាបរសិញទ្ធរដមងក រកពញ
កដ្ឋយកមតាា ធមច៌ុំក េះជ ទូ្កៅ, រដមងក រកពញកៅកដ្ឋយករញណាធមច៌ុំក េះ
បញរគលទ្ ក់ខាយ  ិង ទ្ញកខគ្ពួយរបស់អ្នកែថ្ទ្, រដមងក រកពញកៅកដ្ឋយ
ឧកបកាខ កនញងការគ្បឈមមញខទ្ល់ ឹងសាា  ភាពគ្របយ់៉ា ង ។ អ្វីៗ ដែលគ្ពេះពញទ្ធ
គ្ទ្ងា់ បកគ្ងៀ  រឺជាសិលបស៍ាស្ដសាថ្ ការរស់កៅគ្បកបកដ្ឋយសញខែញមរមន្ត 
 ិង ជាវទិ្ាសាស្ដសាខាងសលូវកាយ  ិង សលូវចិតា ។ 

សូមម្តិាអ្នកអា  ចាបអ់ារមមណ៍្យ៉ា ងខាល ុំងកៅកលើវកិសាធន ិយម  
(experimentalism)  ិង វចិារណ្ ិយម (rationalism) កដ្ឋយយក
ក ធិបកខិយធមជ៌ាកោល កែើមបែឹីកន្តុំជីវតិកៅកពលបចចញបប នឲ្យជួប ឹងកសចកាី
សញខចកគ្មើ  ។ មតិាអ្នកអា អាចចាបក់សាើមអ្ ញវតាតាមគ្ទឹ្សាីថ្ ក ធិបកខិយធម ៌
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គ្បកបកដ្ឋយឆ ទៈ វរីយិៈ ចិតាៈ  ិង វមិុំសា កែើមប ី លធវើឲ្យសកគ្មច ូវកោល
បុំណ្ងកសសងៗកនញងជីវតិ ។ សូមមតិាអ្នកអា រិតកៅែល់សាា  សួរក៌លើែី កគ្ចើ 
ជាងរិតកៅែល់សាា  សួរក៌លើកម្ ។ សូម្ព្តាបត់ាម្សតវឃមុ ាំ កុាំព្តាបត់ាម្
សតវកលងកប ។ សូម្ព្តាបត់ាម្បណឌិ ត កុាំព្តាបត់ាម្ជនរ  លព្រះការរស់លៅ
ម្យួច្ថងរបស់បណឌិ ត ព្បលសើរជាងការរស់លៅម្យួរយឆ្ន ាំរបស់ជនរ  ។ 
សូមមតិាអ្នកអា កញុំគ្សវងឹរូបកាយ រ ូតកភលចថាខលួ ឯងកុំពញងចាស់ជោ ។ 
បុំណាច ឹ់ងកកើតមយួជាតិធាតញមយួចា  មញ  ឹងដចកសាា   គ្តូវសាង
គ្បកយជ ជូ៍ ម ញសសជាតិ ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត សូមកមតាា កធវើបញណ្យដ្ឋក់
ទ ែល់ទ្ញរត៌ជ  ដែលកុំពញងរស់កៅយ៉ា ងគ្តដ្ឋបគ្តែួស ខវេះខាតចុំណី្
អាហារ ទី្ជគ្មក ការដងទុំសញខភាពទុំងសលូវចិតា  ិង សលូវកាយ ។ ឧទ រណ៍្ 
កញមារតូចៗដែលកុំពញងមា ជុំងឺកបៀតកបៀ   ិង កុំពញងរងច់ាុំការជួយ ពាាលពី
សុំណាកគ់្រូកពទ្យកៅម ទីរកពទ្យរ ធបញាផ ជាកែើម ។ 

សូមឲ្យគ្ពេះោជាណាចគ្កកមពញជា សាិតកៅកនញងកសចករសីញខ ស ាិភាព 
គ្ាសចាកសស្ដងាគ ម ជា ិចច ិរ ារ ៍ ។ សូមឲ្យវឌ្ឍ ភាព សញខញមាលភាព 
សញភមងគល សិរសួីសរី កកើតមា ែល់គ្បជាពលរែឋដខមរទូ្ទុំងគ្បកទ្ស ។ សូម
ឲ្យជុំងឺកាចសាហាវកសសងៗ ដែលកុំពញងដតោតតាតពិភពកោក  ិង កគ្ោេះ
ថាន កធ់មមជាតិទុំងឡាយកចៀសឆ្ៃ យពីទឹ្កែីដខមរ ។ សូមឲ្យពញទ្ធពរ ៤ គ្បការ រឺ 
អាយញ វណ្ណ ៈ សញខៈ ពលៈ កកើតមា ែល់ពញទ្ធបរស័ិទ្គ្រប់ៗ ោន  គ្របទិ់្វាោគ្តី ។ 

 
ចប់អដ្ឋយសនាត 
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សរសសរចបស់ៅរកុងឡងប ចិ រៃាកាលីហ្វ័រញ៉ា  សហ្រៃាអាសម្រកិ 
Long Beach, California, USA 

ដលៃ ១៥ សរាច ថ្ខកតតិក ឆ្ា  ំម្មី្ ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 
រតូវនឹងដលៃទី្ ២១ ថ្ខ វចិឆិកា គ.ស. ២០១៤ 

 
ឈនុ គមឹអ ៀត 

 
 

“ម្នុសេមិ្នយធវីអ្វីយសាះយទី្រជាម្នុសេោម នក្៉ាំហុស” ។ 
“The only man who makes no mistakes is the man who never does 

anything.” --Theodore Roosevelt 

 

 

“ម្នុសេមិ្នធ្លល រ់ម្មនក្៉ាំហុស គឺជាម្នុសេមិ្នធ្លល រ់យធវីយរឿងថមី” ។ 
“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.”  

--Albert Eintein 

 

 

“យរីអ្នក្ោម នក្៉ាំហុស ានន័យថា អ្នក្មិ្នទាន់យដ្ឋះប្សាយរញ្ញហ ធ៉ាំៗយៅយ យីយទ្ ។  
យហយីយនាះគឺជាក្៉ាំហុសែ៏ធ៉ាំរ៉ាំសុត” ។ 

"If you don't make mistakes, you're not working on hard enough problems. 

And that's a big mistake." 

--Frank Wilczek (1951 - ) 
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ឯកស្នរពិអររះ 
 

Book Title Year Author(s) 

រថាធម្ាបទ្ថ្រប  1989 ភិកខុម្ហា យនិ សនឿន 
បណឌិ តកថា 1958 ម្ហា អ ុក អីន 
បូជនីយដ្ឋា នថ្ៃនសកាះលង្គក   2009 ភិកខុ ទឹ្ម្ សសឿត 
របវតតិស្នន្ទសដថ្ខារ  1973 អាករសី រតឹង ង្គ 
របស្នា ពុទ្ធរបវតតិ  1952 ប ូ ប៉ាូ 
សោធិបកខិយកថា 1949 ភិកខុមឹុ្ង ថ្សស 
រពះគម្ោីរបរសុិទ្ធ 1954 Bible Society in Cambodia 

រពះដរតបិៃក និង អៃាកថា 1969 វជិាជ ស្នថ នពុទ្ធសនបណឌិ តយ 
រពះពុទ្ធៃីកា  2008  ុន គឹម្សអភត 
រពះពុទ្ធស្នសនាសៅរបសទ្សកម្ោុជាសសងខប  1970 សសម្តច ហ្ួត ត្តត 
ម្ងគលតថទី្បនីថ្រប ភាគ ១, ២, ៣, ៤ 1995 ភិកខុម្ហា យនិ សនឿន 
វបបធម៌្ និង អរយិធម៌្ថ្ខារ  1970 សរ ស្នរុន 
វបបធម៌្ អរយិធម៌្ថ្ខារ-ឥណ្ឌឌ   1968 ភិកខុ បា៉ា ង ខាត់ 
វបបធម៌្ឥណ្ឌឌ -ថ្ខារ  1971 ថ្សម្ សូរ 
វសុិទ្ធិម្គគថ្រប  2014 ភិកខុម្ហា យនិ សនឿន 
សងគម្វជិាជ ថ្ខារ  1974 សរ ស្នរុន 
អរយិធម៌្ថ្ខារ  1974 អាករសី រតឹង ង្គ 
2500 Years of Buddhism  1956  P. V. Bapat 

A Critique of the Abhidhamma and 

Visuddhimagga 

2006 Jeffrey S. Brooks 

A History of Indian Buddhism  1990 Akira Hirakawa 

A History of Writing: From Hieroglyph to 

Multimedia 

2002 Anne-Marie Christin 

A Study Guide for Samatha-Vipassanā 2012 Phra Thepyanmongkol 
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Meditation based on the Five Meditation 

Techniques 

A Universe from Nothing  2012 Lawrence M. Krauss 

A Universe of Consciousness  2000 Gerald Edelman  

Abhidhamma Studies  2010 Nyanaponika  

Ancient Indian History and Civilization  1988 Sailendra Nath Sen 

Ancient Religions  2007 Sarah Iles Johnston 

Argumentation and Debate  2014 Austin Freeley  

Aspects of Ancient Indian Technology  1979 Hari C. Bhardwaj 

Beyond Health and Normality 1983 Roger N. Walsh 

Bodhipakkhiyā Dhammā  2003 Piya Tan 

Buddhadasa  1988 Peter A. Jackson 

Buddhism: Understanding Religions 2009 Malcolm D. Eckel  

Buddhism 1961 Richard A. Gard 

Buddhism in the Shadow of Brahmanism  2011 Johannes Bronkhorst 

Buddhism, Diplomacy, and Trade  2003 Tansen Sen 

Buddhism the Religion of No-Religion 1995  Alan Watts 

Buddhist Critical Spirituality  2001 Shōhei Ichimura 

Buddhist Images of Human Perfection  2004 Nathan Katz 

Buddhist Peacework: Creating Cultures of 

Peace 

2000 David W. Chappell 

Buddhist Philosophy  2009 William Edelglass  

Buddhist sutras, origin, development, 

transmission 

1982 Kōgen Mizuno 

Cambodian Buddhism  2005 Ian Charles Harris 

Connected Discourses of the Buddha  2000 Bhikkhu Bodhi 

Consciousness Explained  1993 Daniel C. Dennett 

Darsan: seeing the divine image in India 1998 Diana L. Eck 

Debate In Tibetan Buddhism  1992 Daniel Perdue 

Discovering the Vedas 2008 Frits Staal 

Don't Take Your Life Personally  2010 Ajahn Sumedho  

Early Buddhism and Its Origins  1973 Vaidyanath Prasad Varma 

Early Buddhist Discourses  2006 John H. Holder 

Edicts of Asoka 1959 Aśoka 

Encyclopedia of Buddhism  2003 Robert E. Buswell 

Everyday Arguments 2009 Katherine J. Mayberry 

Gathering Leaves and Lifting Words  2008 Justin McDaniel 

God is Not Great  2011 Christopher Hitchens 

Handful of Leaves  2014 Thanissaro Bhikkhu  

Happiness  2003 Matthieu Ricard 

History of Ancient India  2008 Radhey Shyam Chaurasia 
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History of Bihar  1958 Radhakrishna Choudhary 

History of Civilizations of Central Asia  1999 Janos Harmatta 

How to Behave  2007 Anne Ruth Hansen 

How to Think Straight  1998 Antony Flew 

India: A Sacred Geography  2012 Diana L. Eck 

Into the Jaws of Yama, Lord of Death  2006 Karma Lekshe Tsomo 

Introducing Buddha  2013 Jane Hope 

Introduction to Reasoning  1984 Stephen Edelston Toulmin 

Is Enlightenment Possible?  1993 Roger R. Jackson 

Jainism: An Indian Religion of Salvation  1999 Helmuth von Glasenapp 

Kalama Sutta  1994 Soma Thera 

Maha-parinibbana Sutta 1998  Sister Vajira  

Mahayana Buddhism  2009 Paul Williams 

Mastering the Core Teachings of the Buddha 2008 Daniel M. Ingram 

Middle Land, Middle Way  2008 Shravasti Dhammika 

Mindfulness, Bliss, and Beyond 2006 Ajahn Brahm 

Mortality  2012 Christopher Hitchens 

Nirvana and Other Buddhist Felicities  1998 Steven Collins 

Nirvana for Sale?  2009 Rachelle M. Scott 

On Hinduism  2014 Wendy Doniger 

One Tool Among Many 1997 Thanissaro Bhikkhu 

Opening the Door of Your Heart  2010 Ajahn Brahm  

Philosophies of India  1953 Heinrich Zimmer 

Polytheism and Society at Athens  2005 Robert Parker 

Religious Celebrations  2011 J. Gordon Melton 

Religious Traditions in South Asia  1998 Geoffrey A. Oddie, editor 

Sacred Island  2009 Ven S. Dhammika 

Satipatthāna: The Direct Path to Realization  2003 Anālayo 

Scientific Method in Practice  2003 Hugh G. Gauch 

Sects & Sectarianism  2006 Bhikkhu Sujato  

Society at the Time of the Buddha  1995 Narendra K. Wagle 

Sri Lanka Pilgrim's Guide  2000 Kirama Wimalajothi Thera 

Story and Discourse: Narrative Structure in 

Fiction and Film 

1978 Seymour B. Chatman 

Studying Buddhism in Practice  2012  John S. Harding 

Sukhavati: Place of Bliss  2004 Joseph Campbell  

The Analects of Confucius  1998 Roger T. Ames 

The Argumentative Indian  2005 Amartya Sen 

The Art of Happiness  2009 Dalai Lama 

The Art of Living  1987 William Hart 

The Art of Meditation  2011 Matthieu Ricard 
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The Atheist's Bible  2007 Joan Konner 

The Believing Brain  2011 Michael Shermer 

The Bhagavad Gita  2009 Eknath Easwaran 

The Buddha and his Dhamma 2011 Aakash S. Rathore 

The Buddha and His Dhamma  1957 B. R. Ambedkar 

The Buddhist Handbook  1991 John Snelling 

The Buddhist Path to Awakening  2001 Rupert Gethin 

The Cave Temples of India  1880 James Burgess 

The Complete Book of Buddha's Lists  2009 David N. Snyder 

The Debate of King Milinda 2001 Bhikkhu Pesala 

The Edicts of King Asoka 1993 Ven. S. Dhammika 

The Encyclopedia of World Religions 2007 Robert S. Ellwood 

The End of Faith  2005 Sam Harris 

The Evolution of God  2009 Robert Wright 

The Faces of Buddhism in America  1998 Charles S. Prebish 

The Foundations of Buddhism  1998 Rupert Gethin 

The Four Noble Truths  1992 Sumedho Bhikkhu 

The Geography of Religion: Faith, Place, and 

Space  

2008 Roger W. Stump 

The God Delusion  2006 Richard Dawkins 

The Heart of the Buddha's Teaching  1998 Thich Nhat Hanh 

The Hero with a Thousand Faces  2008 Joseph Campbell 

The Hindus: An Alternative History  2009 Wendy Doniger 

The Historical Buddha  1982 Hans W. Schumann 

The History of Buddhist Thought  1953 Edward J. Thomas 

The Jewish Study Bible  2014 Adele Berlin 

The Laws of Manu (BCE) 1500 B. Buhler (translator) 

The Life of Nyanatiloka Thera  2008 Nyanatiloka Thera et al. 

The Moral Landscape  2011 Sam Harris 

The Mythic Image  1974 Joseph Campbell 

The Myths and Gods of India  1991 Alain Daniélou 

The Origin of Brahmanism  1863 Martin Haug 

The Oxford Handbook of Rationality  2004 Alfred R. Mele 

The Path of Purification  2010 Buddhaghosa  

The Perfections Leading to Enlightenment 2007 Nina van Gorkom 

The Power of Now  1999 Eckhart Tolle 

The Printing Press as an Agent of Change  1979 Elizabeth L. Eisenstein 

The Quantum and the Lotus  2001 Matthieu Ricard  

The Quran  1997 Saheeh International  

The Religion of India  1958 Max Weber 

The Reluctant Revolutionary  2009 John A. Moses 
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The Requisites of Enlightenment  2007 Ledi Sayadaw 

The Science of Good and Evil  2004 Michael Shermer 

The Silk Road Journey With Xuanzang  2004 Sally Wriggins 

The Spirit of Zen  1992 Alan Watts 

The Story of India  2008 Michael Wood 

The Theology of Martin Luther  1966 Paul Althaus 

The Torah  1996 Frank Crüsemann 

The Universe in a Single Atom  2005 Dalai Lama 

The Upanishads  2009 Eknath Easwaran  

The Uses of Argument  2008 Stephen E. Toulmin 

The Way of Life According to Laotzu  1994 Lao-Tzu 

The Way of Mindfulness  2013  Bhikkhu Soma 

The Way of Mindfulness  1998 Soma Thera 

The Wise Heart  2008 Jack Kornfield 

Tibetan Renaissance  2005 Ronald M. Davidson 

Twelve Steps To A Compassionate Life  2010 Karen Armstrong  

Twilight of the Gods  2005 David Penchansky 

Understanding the Qur'an  2011 Muhammad Abdel Haleem 

Waking Up  2014 Sam Harris 

What the Buddha Taught  1974 Walpola Rahula 

When Buddhists Attack  2012 Jeffrey Mann 

Who Wrote the Bible?  1997 Richard E. Friedman 

Why People Believe Weird Things  2002 Michael Shermer 

Words Leading to Disenchantment 2005 Soma Thera 

Zen Mind, Beginners’ Mind 2011 Shunryu Suzuki 
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អសចកតជីូនៃំណឹង 
 

សបីសោកអាករតូវការសសភវស  “សោធបិកខយិធម្”៌ ថ្ចកជាធម្ាទ្ធន សូម្ទ្ធក់ទ្ង ៖ 
1. ភិកខុម្ហា យនិ សនឿន សៅ វតតថ្ខារស្នន់ត្តអាណ្ឌ 2630 Grand Avenue, 

Santa Ana, CA 92705, USA ទូ្រស័ពទសលខ (714) 744-2834; (714) 

417-8542 
2. សោក ង៉ាូវ រ ្ទះសលខ 256 រកុម្ទ្ី 9 ភូម្ទិ្ួលត្តឯក រសុកបាត់ៃំបង សខតត

បាត់ៃំបង របសទ្សកម្ោុជា ។ ទូ្រស័ពទសលខ 012-726-856 
3. សោក ហុ្ង ប ូហុ្នី រកុងភាំសពញ ទូ្រស័ពទសលខ 012-245-476 

 
សូម្ជំរាបថា ស្នា ដៃរបស់ខ្ុខំាងសរកាម្សនះ ម្មនចុះ្ោយកាុងសគហ្ទ្ំព័រ “រពះធម្៌
សរម្មប់ថ្ខារ” សៅ www.dhamma4khmer2.org 
1. រទ្ឹសដីកម្ា្ល សរភបសរភងសៅ ព.ស. ២៥៤៥, គ.ស. 2001 
2. រពះពុទ្ធៃីកា សរភបសរភងសៅ ព.ស. ២៥៥២, គ.ស. 2008 
3. អាម្ិសទ្ធនធម្ាទ្ធន សរភបសរភងសៅ ព.ស. ២៥៥៤, គ.ស. 2010 
4. និោវ នគឺជាអវ?ី  សរភបសរភងសៅ ព.ស. ២៥៥៦, គ.ស. 2012 
5. សរតូវដនរពហ្ាចរយិធម្៌ សរភបសរភងសៅ ព.ស. ២៥៥៧, គ.ស. 2013 
6. សោធិបកខិយធម្ ៌ សរភបសរភងសៅ ព.ស.  ២៥៥៨, គ.ស. 2014 
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បញ្ជោីយនាមសបបរុសជន 
 

 រ លគាតា ម្ និង  ម្ ែុោល  
1.  ឧបាសក  ូ ប៊នុល ង និង ឧបាសិកា អ៊ាប ច្ឆគីម្ ៦០០ 
2.  ឧបាសក ឈុន គឺម្លអៀត និង ឧបាសិកា តូប៊នុឡាាំ ៥០០ 
3.  លោក ឈួន ចនទឆ្យ និង អនកព្សី លសង សាំណាង ៥០០ 
4.  លោក ភត សុខុ្ម្ និង អនកព្សី កុ  ម្ លីកា ៥០០ 
5.  លោក ជា ប៊នុលហង និង អនកព្សី យុាំ កុងសុ៊យ ៤០០ 
6.  លោក នូ សាំបាន និង អនកព្សី នូ សាំបរូ ៣០០ 
7.  ឧបាសក ឈុន សឺុ និង ឧបាសិកា គី ឈវីអុី ២០០ 
8.  អនកព្សី ម្ងួ រ ៉ាាូ៉ា នី ព្រម្ទាាំងបពុ្ត  (កម្ពុជា) ២០០ 
9.  ភកិខុ លសៀង ល ង ១៥០ 
10.  ភកិខុ យិន លនឿន ១០០ 
11.  លោក តាន ់ប៊នុហុ៊យ និង អនកព្សី សុខ្ ថាន  (កាណាោ) ១០០ 

12.  លោក ហឹុម្ ឆ្ន ់និង អនកព្សី ោម្ិត សភណ័ (កាណាោ) ១០០ 
13.  លោក តាន ់សុ៊ន និង អនកព្សី កាន ់ោលនត  ១០០ 
14.  លោក លៅ ោត  និង អនកព្សី ហងស សុខ្ ីន ព្រម្ទាាំងបពុ្តី ១០០ 
15.  លោក  ឹម្ លសបា៉ា ង និង អនកព្សី អុីវ ប៉ាកុនី ១០០ 
16.  ឧបាសិកា ព្តាន ់ច្ណហយួ ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ១០០ 
17.  ឧបាសិកា លអៀប ភយូ៉ាុង  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ១០០ 
18.  លោក សយ ោរា និង អនកព្សី សយ រា៉ា សីុ ១០០ 
19.  ឧបាសក ម្តុ លម្ឿន និង ឧបាសិកា ជា យន ១០០ 
20.  ឧបាសក ព្រប ហុក និង ឧបាសិកា ឈួន លភាត លៅ សីុណាត ១០០ 
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21.  លោក លខ្ៀវ សីុណាលរត និង អនកព្សី វា៉ា ន ់នីោ ១០០ 
22.  លោក សួស ោរា៉ា ក ់និង អនកព្សី បា វណណ ភារភរិម្យ  (កម្ពុជា) ១០០ 
23.  ឧបាសិកា ល ៉ា  កាក ់ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ១០០ 
24.  លោក ឈុន សូភាន និង អនកព្សី សម្ ស លី ១០០ 
25.  លោក ង៉ាូវ លវងអាង ១០០ 
26.  ឧបាសិកា សរ យុទ្ធ  ព្រម្ទាាំងបុព្ត ១០០ 
27.  ឧបាសិកា ឃិន ោវា៉ា ត  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ១០០ 
28.  លោក រស់ លសឿន  ១០០ 
29.  លោក ង៉ាូវ លវងគង ់និង អនកព្សី ឈុន ថាលរត ១០០ 
30.  ឧបាសក  ឹម្ រ ោ៊ង ១០០ 
31.  ឧបាសិកា ឈុន លយ៉ាន ១០០ 
32.  ឧបាសិកា ឈុន ឈវីោង ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ១០០ 
33.  លោក ហតួ លអង ី និង អនកព្សី លអង ទិ្ត ល ង  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ១០០ 
34.  ឧបាសក ហ៊  ប៉ានុ និង ឧបាសិកា លទ្ស លតឿន  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ១០០ 
35.  លោក សូវ គីម្ និង អនកព្សី សូវ សោល  ១០០ 
36.  ឧបាសក ជាម្ គីម្្ង និង ឧបាសិកា រឹង ប៊នុយី ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ១០០ 
37.  លោក តាន ់ប៊នុហ៊ត និង អនកព្សី សូ ភារ ី ១០០ 
38.  ឧបាសក លៅ ប៊នុលសង និង ឧបាសិកា ជាវ ថាវ ី ១០០ 
39.  ឧបាសក អ៊ចុ ណាត និង ឧបាសិកា អ៊ចុ គឹម្ោត ១០០ 
40.  ឧបាសក លសង ឃន ់និង ឧបាសិកា ហុង គឹម្ហាន់ ១០០ 
41.  ឧបាសក ហុង កុកហ៊រួ និង ឧបាសិកា ហុង ទឺ្ោម្៉ាុន ១០០ 
42.  ឧបាសក នឹង សិន និង ឧបាសិកា នឹង ោរ ី ១០០ 
43.  លោកវជិាបណឌិ ត ឈមឹ្ លប៉ាម្ ីនិង អនកព្សី ឈមឹ្ សុវ ថ រ ីលៅ ម្៉ាុាំ ៥០ 
44.  Mr Donald Jameson and Mrs Narin Jameson ៥០ 
45.  ឧបាសក ាស សូភ ីនិង ឧបាសិកា ធម្មកិា នឹម្ហួន ៥០ 
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46.  ឧបាសក  ី ថុង និង ឧបាសិកា គឹម្ ោន ៥០ 
47.  ឧបាសិកា សួស  កខិណា  (អសូ្ត្ោា  ី) ៥០ 
48.  ឧបាសិកា សួស សុតាថ   (អសូ្ត្ោា  ី) ៥០ 
49.  អនកព្សី តាន ់ច្ ហូ ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
50.  លោក សួម្ រនលឺ ៥០ 
51.  សារហនុាន ានជយ័  (Portland, Maine) ៥០ 
52.  ឧបាសិកា យឹម្  ឹម្ ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
53.  លោក គូសុ៊៊ុំ រា ាំងោន និង អនកព្សី លប៉ាង ណារ ី ៥០ 
54.  លោក គាង ោននី់ និង អនកព្សី រទិ្ធ សូភី ៥០ 
55.  ឧបាសិកា  ឹម្ គាម្ ទី្  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
56.  ឧបាសិកា  ីម្ ជូ  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
57.  ឧបាសិកា អ៊នុ សាំខាន ់ ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
58.  អនកព្សី ជួន ោវា៉ា រា៉ា   ព្រម្ទាាំងបុព្ត ៥០ 
59.  ឧបាសិកា ឪ ខាគីម្   ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
60.  ឧបាសិកា លអៀប ោ៊ន  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
61.  លោក សាំរតិ សូណាន ់និង អនកព្សី លឈឿត ឈុនអ៊ាង ៥០ 
62.  លោក លណន សូរ និង អនកព្សី តាន ់វា៉ា ន់ឌី    Virginia, U.S.A. ៥០ 
63.  លោក ល ៉ា  សីុម្ន និង អនកព្សី លហម្ ណារនុ  Washington, U.S.A. ៥០ 
64.  ឧបាសិកា ហុង គឹម្លៅ៊  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត  ៥០ 
65.  ឧបាសិកា តាន ់ ឺយ  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
66.  អនកព្សី យូ ចនទសីុណាត ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៥០ 
67.  លោក លយ៉ាម្ រុទាធ រ ី ព្រម្ទាាំងព្គួោរ ៤០ 
68.  លោក រស់ ោលខ្ឿន និង អនកព្សី រស់ ោ ីស ៤០ 
69.  ឧបាសក យកួ លខ្ងលងា៉ា  និង ឧបាសិកា គឺម្ លសៀងឡាង ៣០ 
70.  ឧបាសក ព្ជូក វន និង ឧបាសិកា លម្៉ាន ផ្តត ៣០ 



ឈុន គមឹអ ៀត  អោធបិក្ខយិធម៌ 
 

215 

71.  ឧបាសិកា ងី លឆ  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ៣០ 
72.  លោក  ឹក ប៊នុថុង និង អនកព្សី  ឹក លៅលម្ឿន ៣០ 
73.  ឧបាសក ឱម្ លរព្ជសុទ្ធី និង ឧបាសិកា សូព្ត ោខ្ន ៣០ 
74.  លោក ជុាំ ងិុ និង អនកព្សី ជុាំ វន ២៥ 
75.  លោក យយ ោប សាំអ៊កុ  ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ២០ 
76.  កញ្ជា  អ៊ ុ ព្សីម្ុញិ  (កម្ពុជា) ២០ 
77.  កញ្ជា  ឡាង សាំបរូ    (កម្ពុជា) ២០ 
78.  ឧបាសិកា លកវ យ៉ា ត ព្រម្ទាាំងបពុ្ត ២០ 
79.  លោក លសក រុទាធ រទិ្ធ និង អនកព្សី លសក ប៊នុនីោ និង អនកព្សី រា៉ា វ ី ២០ 
80.  ឧបាសក ជូ សុន និង ឧបាសិកា គឹម្ ព្សិន  ២០ 
81.  លោក សឹុម្ លសៀក និង អនកព្សី ឈុន ហ៊ន ២០ 
82.  លោក លអាក គឹម្អាន និង អនកព្សី ម្ុងឹ សោល  ២០ 
83.  ឧបាសក ឈុាំ កុស  លៅ ោត ២០ 
84.  ឧបាសក កង ជួន និង ឧបាសិកា ទូ្ច ោលរន ២០ 
85.  ឧបាសក លជែា ោនី ២០ 
86.  លោក ទិ្ត លសៀងលហង ព្រម្ទាាំងព្គួោរ ២០ 
87.  លោក តាន ់ម្ល រា៉ា  និង អនកព្សី សម្ លកតា៉ា រោី ២០ 
88.  ឧបាសក សាំ លហង និង ឧបាសិកា អ៊នុ សុសុន ២០ 
89.  ឧបាសក ហាាំង សីុវហុង និង ឧបាសិកា លទ្ស គនធស លី ២០ 
90.  ឧបាសក សុខ្ ឡា និង ឧបាសិកា ឃនួ គង់ ១០ 
91.  ឧបាសក អុិន វង ៥ 

 

សូម្សបបុរសជនទាាំងឡាយ ែូចានរាយ ម្ខាងល ើលនះ ទ្ទ្ួ នូវ
សោល និសងស លែ លកើតល ើងរីធម្មទានលនះ លោយចិតាព្បាលាទ្យព្ជះថាល  
ព្បាថាន យ៉ា ងណា សូម្ឲ្យបានសលព្ម្ចែូចបាំណង ។ 
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សូម្សិរសួីសាី ជយ័ម្ងគ  វបុិសសុខ្ ម្ហាព្បលសើរ លកើតានែ ់អស់
លោកអនក ជារុទ្ធបរស័ិទ្ ជានិចចនិរនារ ៍រហូតកាោវោន ។ 

 
សពវទានំ ធម្មទានំ ជិនាតិ 

            ធម្មទាន ឈនះអស់ទានទាាំងរួង ។ 
 

ម្នារទាយ ីល្ភយត ម្នារំ 
អនកឲ្យរបស់លែ គាបចិ់តា រលម្ងបានរបស់លែ គាបចិ់តាវញិ ។ 

 
យសដ្ានទយទា យសដ្ាមុ្យរតិ ឋានំ 

អនកឲ្យទី្ឋានែព៏្បលសើរ រលម្ងចូ លៅែ ់ទី្ឋានែព៏្បលសើរ ។ 
 

វិយចយយ ទានំ សគុតរបសតថំ 
រិោរណារចួសឹម្ឲ្យទាន លទ្ើបព្រះរុទ្ធព្ទ្ងស់រលសើរ ។ 

 
បងល់បាយឲ្យលម្ើ ព្បាណ ោាំលជើងព្កានឲ្យព្បាណឆ្ន ាំង ។ 

សទាធ ខ្វះព្បាជាា   ាំអាតាម ខាតបងព់្បលយជន ៍។ 
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