


មាតិកា 
ឈ ម្ ោះអត្ថបទ      ទំពរ័ 
អារម្ភកថា      ក 
ឈេចកតថី្លែងអំណរគុណ និង អរគុណ   ច 
ឈេចកតឈី្តីម្      ១ 
នរគ េួគ ៌      ៥ 
ឈ្ែីងនរក      ១៣ 
នរកឈរោម្ដ ី      ២០ 
អបាយ្ូម្ ិ      ៤២ 
អេុរោយ      ៥៧ 
េួគឈ៌ ឈីម្ឃ      ៦០ 
ដុពំពកឈមម       ៦៧ 
និព្វា នគជឺាអា?ី      ៨៤ 
និព្វា នឈៅឯណា?     ៩៣ 
ថាា ករ់បេន់ិព្វា ន     ១០៤ 
 បុលុជ្ជន និង អរយិជ្ន    ១០៨ 
ព្វហរិសាេននិព្វា ន     ១១៤ 
និព្វា នននរគឹេតសាេនា     ១៣២ 
និព្វា នននអុីសាែ ម្សាេនា    ១៣៥ 
និព្វា នបដិបទា      ១៤១ 

គុណភាពនននិព្វា ន     ១៤៨ 

 និព្វា នឈគរត្ូវសាា  ប់ានយ៉ា ងណា?  ១៥០ 
 និព្វា នទីេងបន់នេង្ខា រទាងំពួង   ១៥២ 
 និព្វា នជាទី ោះបងរ់េឡោះនូវឧបធិ  ១៥៣ 
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 និព្វា នគឺជាវរិាគធម្ ៌    ១៥៤ 
 និព្វា នមិ្នថ្ម្នជារបេេូ់នយឈទ   ១៥៦ 
 និព្វា នមិ្នថ្ម្នជាចិត្តឈទ    ១៥៦ 
 និព្វា នថាេូនយឈនាោះឈតី្េូនយអាី?   ១៥៨ 
 និព្វា នជាធម្មជាតិ្មិ្នសាែ ប ់   ១៥៨ 
 និព្វា នគឺជារពោះេិវៈថ្ម្នឬឈទ?   ១៦០ 
 និព្វា នឈរបៀបឈធៀបជាម្ួយនឹងេិវៈ  ១៦៤ 
 និព្វា នជាអាយត្នៈឬ ?    ១៦៩ 
ោរេឈរម្ចនិព្វា ន     ១៧២ 
និព្វា នម្ិនថ្ម្នជាត្កកធម្ ៌    ១៩៧ 
អវសានកថា      ១៩៩ 
 នរកេួគ ៌របឈ្ទទី១    ២០០ 
 នរកេួគ ៌របឈ្ទទី២    ២០២ 
 នរកេួគ ៌របឈ្ទទី៣    ២០៣ 
 និព្វា នមាននយ័ដូចឈម្តច?   ២០៥ 
 ឈធាីដូចឈម្តចឈទីបេឈរម្ចនិព្វា ន?   ២០៧ 
ឯកសារឈយង      ២១៥ 
ឈេចកតជូី្នដំណឹង     ២១៦ 
បញ្ជ ីរាយឈ ម្ ោះេបបុរេជ្ន    ២១៧ 

 
អព្យាបជ្ឈ ំសខុំ លោលេ 

ោរមិ្នឈបៀត្ឈបៀនគ្នា ជាេុខកាុ ងឈោក 
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អារម្ភេថា 

 ឈោយបានឈឃញីថា រទឹេដីនិព្វា ន ឬ រទឹេដីកំពូ ននរពោះពុទធ-
សាេនាថ្ដ រពោះបរម្សាសាដ រទងរ់កឈឃញី រត្ូវបានពួកសាស្រ្សាដ ចារយ
ឈវាងនិយម្ម្ួយោដ បតូ់្ច ឈចាទថាជារទឹេដី នាមំ្នុេសឲ្យឈបាោះបង ់ ឬ 
ចុោះចាញ់េងាម្ម្នុេស រត្ឈ់ៅេម្ងំយកេុខថ្ត្មាា កឯ់ង ។ ឈបីេងាម្
ម្នុេសមានបញ្ហា ឈចាទឈឡងី ឈត្ីបាននរណា ជ្ួយឈោោះរសាយបញ្ហា
េងាម្ម្នុេស ឈបីរវ ់ថ្ត្នាគំ្នា រជ្ួ ឈរជ្ីម្ បបួ គ្នា ឈៅនិព្វា ន ឈោយ 
ខំកសាងខែួន តាម្ត្រមាយនននិព្វា នឈនាោះ? ឈត្ីរទឹេដីរពោះពុទធអងា អាច
ឲ្យម្នុេសរកបរម្េុខឈឃញីឬឈទ ឈបីម្នុេស េពានលង ខែោះចងឈ់ៅ 
និព្វា ន ខែោះម្ិនចងឈ់ៅនិព្វា ន្ងឈនាោះ? 
 ឈោយអាណិត្ឈោកតា ឈោកយយ ខែោះ ថ្ដ ចងឈ់ៅនិព្វា ន
ហួេឈហតុ្ ឬ ខ្លែ ចឈៅនិព្វា នម្ិនទានឈ់គ ឈជ្ឿឈោេនា របេ់ឈោក
អាចារយតាឈលោះ ឬ ឈោកអាចារយេនសរំទពយ ថ្ដ អួត្ឈកេងោេ ងឆ្កក នដឆ្កក
ឈជ្ីងថា អាចដឹកនាពំួកគ្នត្ឈ់ៅនិព្វា នទាងំម្ឈម្ីបាន 
 ឈោយសារថ្ត្បញ្ហា  េួគ ៌នរក ឈរបត្ អេុរោយ គជឺាបញ្ហា ដ៏

េមុគសាម ញឈរបៀបដូចជាដុំពពកឈមម េទុង រសាត្វ់ ិវ  ់ កាុងខួរកា 
ពុទធសាេនិកជ្ន និង យុវនិេសតិ្ថ្ខមររគបរូ់ប ម្ិនរជ្ោះរេឡោះឈសាោះ 
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 ឈទីបខ្ុ ំបាទពាយម្របមូ្ ឯកសារពីគម្ពីរពុទធសាេនា និង 
ព្វហរិសាេនា (សាេនាឈរៅអំពីរពោះពុទធសាេនា) ម្កឈរៀបឈរៀងជា
ឈេៀវឈៅឈ ម្ ោះ “នពិ្វា នគជឺាអា?ី” ឈនោះឈឡងី ឈដីម្បជីាកញ្ចកជ់្ួយវែុោះ

បញ្ហច ងំ រកឈេចកដីពិត្ តាម្ឈហតុ្្ របាកដនយិម្ ។ 
 ខ្ុ ំបាទម្ិនថ្ម្នជារពោះឈសាតាបនា ឬ រពោះអរហនត ថ្ដ បាន
េម្ផេសនឹងរពោះនិព្វា នឈនាោះឈទ ។ និព្វា ន ឈៅឆ្កង យម្ហាថ្េនឆ្កង យ
ណាេ់ពីរូបខ្ុ ំ េូម្បថី្ត្យ ់េបតិឈឃញីកម៏្ិនថ្ដ ្ង ។ ខ្ុ ំបាទរគ្នន់
ថ្ត្ជាក ាណបុលុជ្ជនម្ួយរូប ចូ ចិត្តរសាវរជាវរាវរកចឈម្ែីយចំឈព្វោះ
បញ្ហា េមុគសាម ញ ម្កោត្រត្ោង ឈដីម្បពីចិារណារកឈហតុ្្ ទាងំ
អេ់គ្នា ប៉ាុឈណាណ ោះ ពុំមានវនទៈ និង ឈមាទនភាពអារោត្ឈ់េចកដីថា ឈនោះ
ខុេ ឈនាោះរត្ូវ ឈនោះពិត្ ឈនាោះម្ិនពិត្ឈឡយី ។ 
 រពោះពុទធសានាសាេនា របេ់ឈយងី ម្ិនថ្ម្នជាសាេនា
េុទិដឋិនិយម្ ឬ ទុទិដឋិនិយម្ឈទ ថ្ត្ជាសាេនា របាកដនយិម្ ។ 
ទេសនវទូិកាុងឈោក ទទួ សាា  ់រពោះេមាម េម្ពុទធ ថា រពោះអងារទងជ់ា
អាកពិឈសាធនិយម្្ង និងជា អាកវចិារណនិយម្្ង  ។ 
 វចិារណនិយម្ េថិត្ឈៅរត្ងរ់ពោះអងា មុ្ននឹងបានេឈរម្ចរពោះ
េឈមាព ធិញ្ហា ណ រពោះអងារទងប់ានពិឈសាធជ្ីវតិ្ របេ់រពោះអងា ម្ដងខុេ
ម្ដងរត្ូវ  តាងំពីោ រពោះអងា  ឈយនយកកំឈណីត្ជារពោះឈព្វធិេត្ា ។ 

-ឃ-  



 វចិារណនិយម្ េថិត្ឈៅរត្ងរ់ពោះអងារទងទូ់នាម នពុទធបរេិ័ទឲ្យ 
ឈចោះពិចារណារកឈហតុ្្   េិត្ េនមុ់្ននឹងឈជ្ឿអាីៗ មានដូចជារពោះ
អងា រទងឈ់របៀនរបឈៅអាករេុកោោម្រគ្នម្ ថ្ដ មានថ្ចង កាុង   
ោោម្េូរត្ ហាកប់ីដូចឈៅរេេ់ៗ លមីៗ ថា៖ 
 ១- មា អនុេសឈវន កុំរបោនឈ់ជ្ឿអាី ថ្ដ ឮត្ៗគ្នា  ម្ិនមាន
ឈហតុ្ ម្ិនមាន្  ។ 
 ២- មា បរម្បរាយ កុំរបោនឈ់ជ្ឿអាី ថ្ដ ឈគនយិយត្ៗគ្នា  ម្ិន
មានចុង ម្ិនមានឈដីម្ ។ 
 ៣- មា ឥត្កិិរាយ  កុំរបោនឈ់ជ្ឿអាីឈោយោរភ្ាកឈ់្េី  ។ 
 ៤- មា បិដកេម្បទាឈនន កុំរបោនឈ់ជ្ឿអាី ឈោយឈម្ី ឈឃញី
េម្តាម្គម្ពីរ របេ់ខែួន ។ 
 ៥- មា ត្កកឈហតុ្ កុំរបោនឈ់ជ្ឿអាី ឈោយោរនកឹឈៅ ឬ សាម ន
យក (អនុមាន) ។ 
 ៦- មា នយឈហតុ្ កុំរបោនឈ់ជ្ឿអា ី ឈោយអាងោរឈគារគ្នា ន ់ ឬ 
ោត្ត់្រម្ូវ ។ 
 ៧- មា អាោរបរវិតិ្ឈកកន កុំរបោនឈ់ជ្ឿអាី ឈោយអាងោរ  រត្ោិះ
រោិះ តាម្អាោរៈ ។ 
 ៨- មា ទដិឋនិិជ្ានកានតយិ កុំរបោនឈ់ជ្ឿអាី ឈោយអាងថា រត្ូវ 
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នឹងទិដឋិរបេ់ខែួន ។ 
 ៩- មា ្ពារូបតាយ កុំរបោនឈ់ជ្ឿថា អាកឈនោះជាអាករបាជ្្ គួរ
ឈជ្ឿតាម្ ។ 
 ១០- មា េម្ឈណា ឈនា គរុ កុំរបោនឈ់ជ្ឿថា  េម្ណៈ  ជារគូ
អាចារយរបេ់ឈយងី ។ 
 ពុទធវចនៈខ្លងឈ ីឈនោះ បញ្ហជ កថ់ា រពោះពុទធបរម្រគូរទងរ់បគ ់
ឈេរភីាពឲ្យបុគា មាា ក់ៗ  កាុងោរឈជ្ឿ ោរនិយយ ោរឈធាី ោរគិត្ ពុំ
រពម្ឲ្យឈរបីជ្ំឈនឿឥត្ឈហតុ្្ ឈទ េូម្បថី្ត្កាុងឈរឿងនរក េួគ ៌ និព្វា ន 
ឬ ពុទធភាពរបេ់រពោះអងាកឈ៏ោយ ។ 
 កាុងនាម្ខ្ុ ំបាទ ជាបរេិ័ទមាន្កដីភាពចំឈព្វោះរពោះពុទធអងា ខ្ុ ំ
េងឃមឹ្ថា វណណកម្មខ្ុ ំឈនោះ គងអ់ាចបានជារបទីបតូ្ចម្ួយ ជ្ួយបំ្ែឺ
េបបុរេជ្នម្ិត្តអាកអាន ឲ្យបានយ ់ខែោះៗ អំពី នពិ្វា ន លាីឈបីឈយងី
ទាងំអេ់គ្នា  ម្ិនធ្លែ បប់ានេឈរម្ចរពោះនិព្វា ន ដូចជារពោះអរយិបុគា 
ទាងំឡាយ មានរពោះអរហនតេមាម េម្ពុទធជាឈដមី្ឈនាោះ ។ 
 ឈោយសារខ្ុ ំបាទ ម្ិនថ្ម្នជាធមាម ចារយថ្្ាក បរយិត្តិ និង ថ្្ាក 
វបិេសនា ឈនាោះ ខ្ុ ំេូម្អ្យ័ឈទាេទុកជាមុ្ន អំពីេំណាកអ់េឈ់ោក
អាករបាជ្្ រាជ្បណឌិ ត្ អត្ថឈោវទិ ខ្លងរពោះពុទធសាេនា របេិនឈបី
អេ់ឈោកទាងំឡាយ ឈពីបរបទោះកំហុេវាង និយម្នយ័  ព្វកយឈពចន ៍ 

-ច-  



ោែ របឈយគ ឬ អការាវរុិទធ ដូចឈម្ដចកដ ី េូម្ឈម្តាត ថ្ក ំអឈោយេនាដ ន
ចិត្តអនុឈរគ្នោះ ឲ្យទានខ្ុ ំបាទ្ង ។ ខ្ុ ំបាទ រងច់ាទំទួ ោររោិះគនស់ាថ ប
នា ឈោយចិត្តឈសាម ោះេ រកីរាយជាទីបំ្ុត្ ។ 
 ខ្លងឈរោម្ឈនោះ ជាជ្ីវរបវត្តិេឈងាបរបេ់ខ្ុ ំ ។ ខ្ុ ំបាទឈកីត្ឈៅ
ឆ្កា  ំ ១៩៤៦ (នលងថ្ខម្ិនរបាកដ) ឈៅ្ូម្ិនរជ្ ឃុនំរជ្ រេុកឈមាង   
ឫេស ី ឈខត្តបាត្ដ់ំបង ។ ឈោកឪពុកឈ ម្ ោះ ឈុន ហូយ អាកមាដ យ
ឈ ម្ ោះ ឈព្វ  ន ់។ ខ្ុ ំបាទមានបងបេូន ៥ នាក ់ របុេ ២ នាក ់និង 
រេី ៣ នាក ់ឈហយីខ្ុ ំជាកូនរបុេចបង ។ 
 ឈៅថ្ខេីហា ឆ្កា  ំ១៩៨១ ខ្ុ ំរត្ូវបានរោឋ ្ិបា  អាឈម្រកិ- ោំ
ងអនុញ្ហា ត្ឲ្យចូ ម្ករេ់ឈៅទីរកុងឡងប ចិ (Long Beach) រដឋោ ី
ហា័រញ៉ា  (California) េហរដឋអាឈម្រកិ ជាជ្នឈ្ៀេខែួន ។ 
 លាីត្បតិ្ថ្ត្ខ្ុ ំ ោែ យខែួនជាជ្នអឈនាត បឈវេន ៍ ខ្ុ ំឈៅថ្ត្មានជ្ំឈនឿ
ឈជ្ឿជាកឈ់ ីរពោះពុទធសាេនា ឈដីរតាម្គនែងរពោះពុឈទាធ វាទ របោនយ់ក
មាគ៌្នខែោះ ននមាគ៌្នទាងំ ៨ គឺរបោនយ់កេមាម វាយម្ៈ (របឹងថ្របង
ពាយម្រត្ូវ) េមាម កម្មនតៈ (ោរង្ខររត្ឹម្រត្ូវ) និង េមាម អាជ្ីវៈ 
(ចិញ្ច ឹម្ជ្ីវតិ្រត្ឹម្រត្ូវ) ថ្ខសជ្ីវតិ្ខ្ុ ំ កប៏ានជ្ួបរបទោះឈេចកដីេុខចំឈរនី 
មានជ្ីវភាពេម្រម្យឈ ីទឹកដីលមីឈនោះ ។ 

½ Í ½ 

-វ-  



លសចេដីថ្លែងអំណរព្ព្យះគុណ និង អរគុណ 
 ខ្ុ ំបាទេូម្ថ្លែងអំណររពោះគុណ និង អរគុណយ៉ា ងរជា ឈរៅ
ជាអត្ិបរមា ចំឈព្វោះ ៖ 
 - ភិក្ខុវនិយធរោ ម្ហា យនិ ឈនឿន របធ្លនពុទធិកេមាគម្ថ្ខមរ
ឈៅទីរកុងសានត់ាអាណា (Santa Ana, California) ថ្ដ រពោះអងា
បានជ្ួយថ្កេរម្ួ វាកយេ័ពទ ភាសាបា ី និង អត្ថនយ័ រពម្ទាងំបាន
្ដ ់កបួនចាបឈ់្សងៗ ឈដីម្បដីករេងម់្កបញ្ចូ   កាុងឈេៀវឈៅឈនោះ ។ 
 - ភិក្ខុវោិគរថេរោ ឈអាក រ ៉ាន គងឈ់ៅម្ជ្ឈម្ណឌ  រពោះពុទធ-
សាេនា (វត្តរពោះអងាធំ) ឈៅខ្លរ ៉ាូឡាយណា (South Carolina)ថ្ដ 
រពោះអងាបានជ្ួយពិនិត្យអត្ថបទ ថ្កអការាវរុិទធ េរម្ួ ោែ  បោះ ឈធាីឲ្យ
វណណកម្មឈនោះ ោនថ់្ត្មានអត្ថរេ អត្ថនយ័ អត្ថរូប របឈេីរឈឡងី ។ 
 - ភិក្ខុធម្មរថេរោ ម្ហា េុខ ឈេឿន គងឈ់ៅវត្តសាម្គាីធមាម រាម្
រកុងឡងប ចិ (Long Beach, California) ថ្ដ រពោះអងាបានជ្ួយ
បង្ខា ត្ប់ឈរងៀនឲ្យឈចោះវាយអកសរកុំពយូទរ័ (Computer) ។ 
 - ភិក្ខុធម្មរក្ខិរោ អ ុក េុភាព គងឈ់ៅវត្តសាម្គាីធមាម រាម្ រកុង
ឡងប ចិ (Long Beach, California) ថ្ដ រពោះអងាបានជ្ួយឈរៀបចំកុំ
ពយូទរ័ ឲ្យមានភាពង្ខយរេួ  កាុងោរវាយអកសរថ្ខមរ ។ 
 

-ជ្-  



 - រោក្ ហុមិ្ ឆ្កន ់ រេ់ឈៅទីរកុងម្៉ាុងឈរអា  របឈទេ  ោ
ណាោ ថ្ដ ឈោកបានជ្ួយឈរជាម្ថ្រជ្ង និង ជូ្យ្ដ ់ឯកសារ
េំខ្លន ់ៗ េរមាបដ់ករេងប់ញ្ចូ  កាុងវណណកម្មឈនោះ ។ 
 - រោក្ ជ្ិន វសិា  ថ្ដ បានជ្ួយពិនិត្យ ថ្កេរម្ួ អត្ថបទ 
អការាវរុិត្តិ និង ថ្ក ំអរចនាបទឈេៀវឈៅឈនោះឲ្យរងឹរតិ្ថ្ត្មានឈសា្ណ័
ភាព និង ខែឹម្សារង្ខយរេួ អាន និង យ ់ ។ 
 - រោក្ គុជ្ េុជាត្ិ ថ្ដ ឈោកបាន ចំណាយឈព ឈវោ ដ៏

មានត្នម្ែ ជ្ួយរចនារកបឈេៀវឈៅឈនោះ ឲ្យមានឈសា្ណ័ភាព គួរជាទី
ឈសាម្នេស រកីរាយ រជ្ោះថាែ កាុងរពោះពុទធសាេនា ។ 
 របេិនឈបីគ្នម នោរឧបត្ថម្ភឈរជាម្ថ្រជ្ង ពីេំណាករ់ពោះេងឃ 
និង អេ់ឈោក ដូចបានជ្រមាបរពោះនាម្ នងិ ឈ ម្ ោះខ្លងឈ ីឈនោះឈទ 
ឈេៀវឈៅ នពិ្វា នគជឺាអា?ី ឈនោះ របាកដជាពុបំានឈ ចឈចញជារូបរាង 
ជាេម្ិទធិកម្មនលែថាែ  េរមាបរ់ពោះពុទធសាេនាឈឡយី ។ 

ស្នា ដៃថ្ៃលខ្ុំបានលរៀបលរៀង 

១- រទេឹដកីម្ម្   ឈរៀបឈរៀងឈៅ ព.េ. ២៥៤៥ គ.េ. ២០០១ 

២- រពោះពុទធដោី ឈរៀបឈរៀងឈៅ ព.េ. ២៥៥៣ គ.េ. ២០០៨ 

៣- អាម្េិទានធម្មទាន ឈរៀបឈរៀងឈៅ ព.េ. ២៥៥៤ គ.េ. ២០១០ 

៤- នពិ្វា នគជឺាអា?ី ឈរៀបឈរៀងឈៅ ព.េ. ២៥៥៦ គ.េ. ២០១២ 

-ឈ-  



 
ឧទ្ទិសេថា 

 ខ្ុ ំេូម្ឧទទិេបុណយកុេ  ថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីអំពីវណណកម្មឈនោះ
ជូ្នចំឈព្វោះមាតាបិតា ឧបជ្ាយចារយ ញត្ិោ ៧ េនាដ ន រពម្ទាងំ 
ឈោកអាករបាជ្្ ខ្លងអកសរសាស្រ្េដ និង ពុទធសាេនា ថ្ដ បានថ្ចក
សាថ នឈៅឈហយីកដី ថ្ដ មានជ្ីវតិ្រេ់ឈៅេពានលងកដី េូម្អនុឈមាទនា
អានិេងស ននធម្មទានឈនោះ ឈោយចិត្តរជ្ោះថាែ  ឈហយីេូម្ឲ្យបាន 
េឈរម្ចនូវេម្បត្តិទាងំឡាយបីរបោរ គឺេម្បត្តិម្នុេស េម្បត្តិឈទវតា 
និង េម្បត្តិរពោះនិព្វា ន កុំបីឈឃែៀងោែ ត្ឈឡយី ។ 
 េូម្សាេនារពោះេម្ណឈគ្នត្ម្បរម្រគូ  មានអាយុយនឺយូរ 
រគបក់ំណត្ ់៥០០០ រពោះវេា ឈដីម្បជីាម្ែបស់ាខ្ល រត្ជាករ់ត្ជ្ ំដ ់
េត្ាឈោកទាងំឡាយកាុងនរត្្ព ។ 

 

ទីរកុងឡងប ិច រដឋោ ីហា័រញ េហរដឋអាឈម្រកិ  
នលង ១ ឈកីត្ ថ្ខកត្តិក ព.េ. ២៥៥៦ 

រត្ូវនឹងនលងទី ១៤ ថ្ខវចិឆិោ គ.េ. ២០១២ 

 

ឈនុ គឹម្លអៀត  

-ញ-  



 
លសចេដីល ដ្ើម្ 

 កាុងឈោកេនាិវាេឈយងីឈនោះ ម្នុេសមាា ក ់ ៗ ថ្ត្ងរបាថាា ម្ិន 
ឲ្យធ្លែ កន់រក ឲ្យបានឈឡងីឋានេួគ ៌ឲ្យបានេឈរម្ចរពោះនិព្វា ន។ ប៉ាុថ្នត
បំណងប៉ាងរបាថាា ទាងំឈនោះ ម្ិនេូវបានេឈរម្ចឈទ ឈរព្វោះឈគម្ិនខំ
ពាយម្បំឈពញរបឈយជ្ន៣៍យ៉ា ងតាម្រពោះពុទធដីោ ខែោះសាែ បដូ់ច
ពេ់រេ់ដូចកថ្ងកប អងាុយឱបកា ជ្ងាងន់ដរទចង្ខក  បឈណាដ យខែួន
តាម្យថាកម្ម ចាឈំរពងវាេនាដួេបាយបញ្ចុ ក ខែោះអនុវត្តចុងនដចុង
ឈជ្ីងឈេីៗឈសាោះថ្ត្នឹងខ្លន ខែោះខំខាោះថ្ខាងម្៉ាត្ច់ត្ប់ងាួរ ខែោះឈទៀត្កខ៏ិត្ខំ
ឈរបីខនតីវរីយិភាពខពងខ់ពេ់ ថ្ត្មានចំនួនត្ិចបំ្ុត្ ។  
 របឈយជ្ន៣៍យ៉ា ង ថ្ដ រត្ូវបំឈពញឈនាោះថ្ចកឈចញជា៣ថាា ក់
គឺ៖ ថាា កដ់ំបូងឈៅថាទិដឋធម្មិកត្ថរបឈយជ្ន ៍ ឬ របឈយជ្នប៍ចចុបបនា 
ថាា កក់ណាដ  ឈៅថាេម្បរាយិកត្ថរបឈយជ្ន ៍ឬ របឈយជ្នប៍រឈោក 
ថាា កចុ់ងបំ្ុត្ឈៅថា បរម្ត្ថរបឈយជ្ន ៍ឬ របឈយជ្នរ៍ពោះនិព្វា ន ។ 

ទិដឋធម្មកិត្ថរបឈយជ្ន ៍ឬ របឈយជ្នប៍ចចុបបនាមាន ៤ គឺ៖  
 ១- ឧោឋ នេម្បទា បរបូិណ៌ឈោយឈេចកដីពាយម្របឹងថ្របង
របកបោរង្ខរចិញ្ច ឹម្ជ្ីវតិ្ ម្ិនខជិ រចអូេ ត្េ ូរកឲ្យខ្លងថ្ត្បាន ។ 
 ២- អារកាេម្បទា ដ ់រពម្ឈោយោរឈចោះថ្លរកា    ោនោ់ប ់ 

  



រទពយេម្បត្តិ កុំឲ្យវនិាេបាត្ប់ងឈ់ោយរបោរឈ្សងៗ ។ 
 ៣- ក ាណម្តិាត  ឈេពគបរ់ាបអ់ានរកម្តិ្តថ្ដ  េឈសាម ោះ
េម័រគ្កដី មានរបាជ្ាវាងនវ ឈចោះជ្ួយទុកាធុរៈគ្នា ឈៅវញិឈៅម្ក ។ 
 ៤- េម្ជ្វីតិា ចិញ្ច ឹម្ជ្ីវតិ្តាម្ ទធភាព តាម្គនែងធម្ ៌ និង
ចាបរ់ដឋ ឈហយីន  កចាយវាយធនធ្លនម្ិនខជោះខ្លជ យ ឥត្ឈបីគិត្ គឺ
បរឈិភាគរគ្ននថ់្ត្ឈដីម្បរីេ់ ម្ិនថ្ម្នរេ់ឈដីម្បបីរឈិភាគ ។ 

េម្បរាយកិត្ថរបឈយជ្ន ៍ឬ របឈយជ្នប៍រឈោកមាន ៤ គ ឺ៖ 
 ១- េទាធ េម្បទា គឺឈជ្ឿឈ ីកម្មឈជ្ឿឈ ី្ ននកុេ កម្មនិង
អកុេ កម្ម ឈជ្ឿថាេត្ាទាងំឡាយមានកម្ម ថ្ដ ខែួនបានឈធាីឈហយី
ជារបេ់ខែួន និង ឈជ្ឿោររតាេ់ដឹងរបេ់រពោះត្ថាគត្ ។ 
 ២- េ ីេម្បទា  រពម្ឈោយេី  គឺរកាេ ីឲ្យបានខ្លជ ប ់
ខជួនបរេុិទធម្៉ាត្ហ់មង មានរកាេី ៥ ឬ បញ្ចេី , េ ី៨ ឬ 
ឧឈបាេលេី , េី ១០ ឬ ទេេ ី កុំឲ្យមានោចធ់ែុោះវែកពព្វ  
កុំោនេ់ី រគ្ននថ់្ត្ឈដីម្បបីងេួត្ថ្្ាកឈគ ។ 
 ៣- ចាគសម្បទា ដ ់រពម្ឈោយោរ ោះ គ ឺោះបងម់្ចឆរយិៈ
ឈេចកដីកំណាញ់េាិត្សាា ញ ចំណាយធនធ្លនតាម្ ទធភាព ឈធាីទាន
ដ ់បុគា ថ្ដ គួរទទួ ទាន ឈធាីទានជាសាធ្លរណៈ មានោរកសាង
សាព ន សាោឈរៀន ម្នទីរឈពទយ វត្តអារាម្ ម្ណឌ  វបិេសនា ។ ។ 

  -២- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ៤- បញ្ហា េម្បទា ដ ់រពម្ឈោយរបាជ្ាគឺចំឈរនីរបាជ្ាឈោយ
របឹងថ្របងអានឈេៀវឈៅធម្ ៌សាដ បធ់ម្មឈទេនា េិកាអត្ថនយ័រពោះធម្ ៌
និង ចំឈរនីភាវនាកម្មោឋ ន កំចាត្ប់ងន់ីវរណធម្៌្ ង ។ 

បរម្ត្ថរបឈយជ្ន ៍ឬ របឈយជ្នរ៍ពោះនពិ្វា នមាន ៣ គ៖ឺ 
 ១- រោកុ្ថតរសលី េី ថាា កខ់ពេ ់ថ្ដ ជាវវិដដគ្នម្ិនីកុេ គឺ
កុេ របាេចាកវដដេងារ នាឲំ្យបានេំឈរចរពោះនិព្វា ន ។ 
 ២- ឈោកុត្តរេមាធ ិ េមាធិថាា កខ់ពេ់ ថ្ដ ជាវវិដដគ្នម្ិនី
កុេ  គឺកុេ របាេចាកវដដេងារ នាឲំ្យបានេំឈរចរពោះនិព្វា ន ។ 
 ៣- ឈោកុត្តរបញ្ហា  របាជ្ាថាា កខ់ពេ ់ ចាកធ់ែុោះអរយិេចចៈធម្៌
នរត្ កាណធម្ ៌ថ្ដ អាចនាឲំ្យបានេំឈរចរពោះនិព្វា ន ។ 
 រពោះពុទធបរម្រគូ េូម្បរីពោះជ្នមគងឈ់ៅជាធរមាន រពោះអងាពុំ
អាចរេងេ់ត្ានរក ម្កោកស់ាថ នកណាដ   អូេទាញនដម្នុេសសាថ ន
កណាដ  ឈៅោកស់ាថ នេួគ ៌ ដឹករពោះហេថរពោះឥនទឈទវតាឈចញពីនរត្
្ពឲ្យបានេំឈរចរពោះនិព្វា នឈទ ឈបីឥនទរពហមឈទវតាម្នុេាទាងំឡាយ
ឈនាោះ ម្ិនរបឹងថ្របងពាយម្បំឈពញរបឈយជ្នប៍ីយ៉ា ងខ្លងឈ ីឈនោះ ។ 
 រពោះសាសាដ ឯក រទងម់ានរពោះត្រមាេ់ថា វរីឈិយន ទុកាម្ឈចឆត្ិ
េត្ាអាចរចួទុកាឈទាេបាន ឈោយសារឈេចកដពីាយម្ ។ ពុទធភាេិត្
ឈនោះ បញ្ហជ កថ់ា ម្នុេសរគបគ់្នា អាចឈចៀេវាងនរក និង អាចឈឡងីេួគ ៌

  -៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



អាចេឈរម្ចនិព្វា នបាន    ឈោយសារឈេចកដពីាយម្   ម្ិនថ្ម្នបាន 
ឈោយសារអងាុយបនរ់េន ់អងាអាទិឈទព ឥនទរពហមណាម្ួយឈឡយី ។  
រពោះឈោកនាល រទងប់ានេថ្ម្ដងកាុងធម្មបទថា “ តុ្ឈម្ាហ ិកចិចមាត្បប ំ

អោា តាឈរា ត្ថាគតា ថ្របថា អាកទាងំឡាយ រត្ូវឈធាីោរឲ្យបានេឈរម្ច
ឈោយខែួនឯង ត្ថាគត្ រគ្ននថ់្ត្ជាអាករបាប់្ ែូវ ” ។ 

 េត្ាម្មាច ឈឃញីពនែឺឈ្ែីង្ែឺរចា កាុងឈព រារត្ី នាគំ្នា ឈហរី
េរម្ុកត្បុ កា ចូ ឈចាម្ឈរាម្របថ្ឡងឈ ង ម្ិនបានម្ួយនាទី្ង
កក៏សយ័របាណ ឈរព្វោះម្ិនបានដឹងថាឈ្ែីងឈៅដ  ។ េត្ាឈោកថ្ដ រុពំទ័ធ
ឈៅឈោយអវជិាជ  ត្ណាា  ឧបាទាន កឈ៏ម្ី ឈឃញីបនាែ ថានេប កងចរក
ថាផ្កក ឈូក នរកថាេួគ ៌ េួគរ៌ចឡថំានិព្វា នថ្ដរ ឈរព្វោះឈគសាា  ់ម្ិន
ចាេ់ោេ់ថា នរកគឺជាអាី? េួគគ៌ឺជាអាី? និព្វា នគឺជាអាី? ឈៅ
ឯណា? ឈមា៉ាែ ោះឈហយី ឈគកប៏ឈណាដ យឲ្យថ្ខសជ្ីវតិ្របេ់ឈគរបរពឹត្តឈៅ
ទាងំងងឹត្ងង ់ឈរោម្នឹម្ត្ណាា  ឈរបៀបដូចជានាយសារលីសាា  ់្ែូវ
ម្ិនចាេ់ បររលព្វនឈរតាកព្វនរតាងំ រមុាងំរឈមា៉ា ក ជ្ួបទុកាខែោះ ជ្ួប
េុខខែោះ តាម្យថាកម្ម ប៉ាុថ្នតជ្ួបទុកាឈរចីនជាងជ្ួបេុខ ។ 
 ឈដីម្បសីាា  ់ចូ ចិត្តឈរឿងទាងំឈនោះ ដំបូងេូម្ឈោោះរសាយនូវ
េំណួរថា នរក-េគួ ៌គជឺាអា?ី មានពិត្ថ្ម្ន ឬ ឈទ? 

  -៤- និព្វា នគឺជាអាី? 

½ Í ½ 



 
នរេ-សគួ៌ 

 ព្វកយថា នរក ជាភាសាេំស្រ្េកឹត្ ភាសាបា ីថា នរិយៈ ។ 
ព្វកយ នរិយៈ មានពីរបទគឺ នរិៈ = គ្នម ន + អយៈ = ឈេចកដេុីខ រមួ្គ្នា  
ជា នរិយៈ ថ្របថា ្ូម្ិ ឬ ជាន ់គ្នម នឈេចកដីេុខ គ្នម នឈេចកដីចំឈរនី ។ 
នរក ថ្របថា រឈដដ  ឬ អនែង ់ បានដ ់ រឈដដ ទុកា ឬ អនែងទុ់កា ។ 
វចនានុរកម្ថ្ខមរពនយ ់ព្វកយ នរក ថាទីអបាយ្ូម្ិ ឬ អឈធ្លឈោក 
(ឈោកខ្លងឈរោម្) ថ្ដ មានរឈដដ  ជា ំឈៅននេត្ាមានបាប ឈៅ 
រងទុកាឈទាេតាម្កមាែ ងំអកុេ កម្ម ថ្ដ ខែួនបានរបរពឹត្ត ។ 
 ព្វកយថា េួគ ៌ជាភាសាេំស្រ្េកឹត្ោែ យពី េាគ ៌ ថ្ខមរឈរបីផ្កែ េ់ វ 
ជារេៈ អួ បានជា េគួ ៌។ ភាសាបា ីថា េគា ថ្ដ មាននយ័ថា ្ូម្ ិ
ឬ ជានថ់្ដ មានអារម្មណ៍ េរបនព ឬ ថ្ដ ឈ េី នឈ់ោយ
អារម្មណ៍ដរ៏បឈេីរ ។ វចនានុរកម្ថ្ខមរពនយ ព់្វកយ េគួ ៌ថាឈទវឈោក 
ឈោកទិពា ឋានឈទវតា ថ្ដ េំបូណ៌ឈោយវត្ថុទិពា ។ 
 ម្នុេសភាគឈរចីន នាគំ្នា រេឈម្ី រេនម្ ឈរបីម្ឈនាគត្ិឈឆ្កព ោះថ្ត្
ឈៅឈ ីនរកឈរោម្ដី និង េួគឈ៌ ីឈម្ឃ  ពុរំពម្ឈរបីវចិារណញ្ហា ណ
ឈ ីកយក នរក-េួគ ៌ ជាធមាម ធិោឋ ន (និយយចំឈព្វោះធម្)៌ និង ជា
បុគាោធិោឋ ន (និយយចំឈព្វោះបុគា )  ម្កឈធាីជារបធ្លនបទេរមាប ់

  -៥- និព្វា នគឺជាអាី?  



ថ្វកថ្ញកអំពីដំឈណីរជ្ីវតិ្របេ់ខែួន ថ្ដ កំពុងរបរពឹត្តឈៅកាុងបចចុបបនា
ឈនោះឈឡយី ។ ឈ ីេឈនោះឈៅឈទៀត្ ឈគម្ិនរពម្ទទួ សាា  ់ឈទាេនន
ោម្ថ្ដ រពោះអរហនតទាងំឡាយរទងឈ់ឈាងយ ់ថាជានរក ។ ឈគនាំ
គ្នា ឈ្ែីត្ឈ្ែីន រជ្ួ រចប ់ ឈេីចោេ កោេ យ េបាយកាុងគុកោម្
កិឈ េទាងំម្ិនដឹងខែួន គួរឲ្យេឈងាគ គួរឲ្យអនិចាច  ។  
 ព្វកយថា ោម្ ថ្របថា ឈេចកដីរបាថាា  ចំណង ់ោរឈរត្ករត្អា  
ចំឈព្វោះអារម្មណ៍របាយំ៉ា ង ថ្ដ មាន រូបារម្មណ៍ េទាទ រម្មណ៍គនាធ រម្ម
ណ៍ រសារម្មណ៍ និង ឈផ្កដឋព្វា រម្មណ៍ ។ ឈនោះជាោម្ឈោកឲ្យឈ ម្ ោះ
តាម្្ែូវចិត្ត ។ រឯី រូប េឈម្ែង កែិន រេ និង េម្ផេសៈ ជាោម្ថ្ដ 
ឈោកឲ្យឈ ម្ ោះតាម្្ែូវវត្ថុ ។ ខ្លង្ែូវចិត្តឈៅថា កឈិ េោម្  ឯខ្លង
្ែូវវត្ថុ ឈោកឈៅថា វត្ថុោម្ ។ 
 ប៉ាុថ្នតយ៉ា ងណាកឈ៏ោយ នរក-េួគ ៌ ថ្ដ ជ្នភាគឈរចីនឈម្ី 
ម្ិនឈឃញីឈនាោះ ខ្ុ ំនឹងឈ ីកយកម្កអធិបាយ តាម្គត្ិពុទធសាេនា
ឈោយឈ ីកយកពុទធភាេិត្ម្កឈធាីជាេកាីកម្ម្ ង ជា កាឋាន្ង ។ 
ពុទធភាេិត្កាុង គម្ពរីេុត្តនតបដិក េយុំត្តនោិយ េឡាយត្នវគា ភាគ 
៣៥ បានថ្ចងយ៉ា ងរបាកដចាេ់ោេ់ថា៖ 
 “មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! ជាោ្របេ់អាកទាងំឡាយឈហយី

អាកទាងំឡាយ      បាន េឈហយី    ថ្ដ មានឱោេបានម្ករបរពឹត្ត 

  -៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



រពហមចរយិធម្ ៌ (កាុងសាេនាត្ថាគត្) ឈយងីបានឈឃញីឈហយី ្ិកាុ
ទាងំឡាយ! នរក និង េួគម៌ានឈៅរត្ងអ់ាយត្នៈ ៦ ថ្ដ ជា
អណដូ ងជាទីឈកីត្ឈឡងីនន្េសៈឈនោះឯង ឈេចកដីឈនោះយ៉ា ងណា? គឺ
កាុងខណៈណាអាយត្នៈខ្លងកាុង ៦ បានជ្ួបរបទោះ រូប េឈម្ែង កែិន 
រេ ឈផ្កដឋពាៈ ធមាម រម្មណ៍ម្ិនជាទីឈពញចិត្ត ម្ិនជាទីរបាថាា  កាុងខណៈ
ឈនាោះចិត្តឈសាយអារម្មណ៍ជានរក កាុងខណៈណាអាយត្នៈខ្លងកាុង ៦ 
បានជ្ួបរបទោះ រូប េឈម្ែង កែិន រេ ឈផ្កដឋពាៈ ធមាម រម្មណ៍ជាទីឈពញ
ចិត្ត ជាទីរបាថាា  កាុងខណៈឈនាោះ ចិត្តឈសាយអារម្មណ៍ជាេួគ ៌” ។ 

 តាម្ពំឈនា ននពុទធភាេិត្ខ្លងឈ ីឈនោះ បញ្ហជ កយ់៉ា ងចាេ់ថា
នរក និង េួគម៌ានឈៅកាុងខែួនឈយងីឈនោះឯង ។ ជ្ីវតិ្ម្នុេសឈយងីឈនោះ
អាចរបរពឹត្តឈៅបានទាងំនរកបានទាងំេួគ ៌ ។ ពិ្ពឈោកឈយងីឈនោះ
កអ៏ាចឈកីត្បានទាងំឈោកនរក ទាងំឈោកេួគ ៌ ។ កាុងឈព ណា
អាយត្នៈប៉ាោះព្វ ់រត្ូវអារម្មណ៍ឈ្សងៗ ឈបីចិត្តឈសាយអារម្មណ៍ជាទុកា
កាុងឈព ឈនាោះឈៅថាធ្លែ កន់រក គឺធ្លែ កក់ាុងរឈដដ ននឈេចកដីទុកា ។ 
 ប៉ាុថ្នតឈេចកដីទុកា ថ្ដ នឹងរាបថ់ានរកឈនាោះ ចំឈព្វោះឈេចកដីទុកា
ធំ ៗ ថ្ដ ម្ិនង្ខយនឹងរឈំោោះបាន េឹងមានត្យួ៉ា ងខែោះៗដូចត្ឈៅ៖ 
 បុរេស្រ្េដ ី បានឈរៀបអាព្វហ៍ពិព្វហ៍ជាគូសាា ម្ី្រយិ តាម្ោរ
្សំ្ ាុ ំននមាតាបិតាទាងំេងខ្លង ប៉ាុថ្នតនាងជារបពនធ  ជារេីោឡកិណី 

  -៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



សាចស់ាឈោហតិ្ខ្លងបដីឈឡងី្ទោះម្ិនបាន ម្ិនរបណិបត័្នប៍ដី ឈរបីេំដី
អេុឈរាោះឈៅោនប់ដី ចាត្ទុ់កសាា ម្ីឈេមីទាេករ បងាឹ បដីវ ិដូចអាឈបា៉ា ង
បញ្ហជ សាដ  ំ ឈៅសាដ  ំ បញ្ហជ ឈវាង ឈៅឈវាង ឈដីរអួត្ឈកេងរបាបឈ់គឯងឈេទីរ
ឈពញម្ួយរេុកថាបដីខែួន ខ្លែ ចខែួនដូចខ្លែ ចខ្លែ  ឬ រាបដូចកឈនទ  ។ 
ចំថ្ណកសាា ម្ី ដឹងពីចិត្តសាស្រ្េដរបេ់ខែួន ថ្ដ មានទំឈនារថាខែួនមាន
ភាពជាធំជាងរេី  ុោះម្ករេ់ឈៅឈរោម្អណំាចរបពនធអនយត្ិរ ថយី ៍ ក៏
រថ្ម្ងមានឈេចកដីទុកាឈរកៀម្រកំ ចំថ្បងខ្លង្ែូវចិត្តយ៉ា់ ងខ្លែ ងំ នឹងថ្ ង
 ោះគ្នា ពុំឈកីត្ ពីឈរព្វោះម្ា៉ាងខ្លែ ចចិត្តឪពុកមាដ យ ម្ា៉ាងឈទៀត្អាណិត្
កូនឈៅ  ឈមាែ៉ា ោះឈហយីឈចោះថ្ត្រទារំេ់ទាងំមុ្ខថ្វកថ្រេជ្ំឈៅខ្លម េ់អេ់ញត្ិ
ម្ិត្ត រទាឈំសាយឈេចកដីទុកា កាុងជ្ីវតិ្អ្ព័ាឈេាហាឈនោះឈៅ េម្ដូច
ព្វកយអាករេុកឈព្វ ជារគ្នម្ភាសាថា “ កម្មអាឈ ម្   ” ។ ជ្ីវតិ្រង

កម្មរគ្នរំគ្ន្ែូវចិត្តដូចសាា ម្ីខ្លងឈ ីឈនោះឈៅថា ធ្លែ កន់រកទាងំរេ ់។ 
 បុរេស្រ្េដ ី បានឈរៀបអាព្វហ៍ពិព្វហ៍ជាគូសាា ម្ី្រយិ តាម្ោរ
្សំ្ ាុ ំននមាតាបិតាទាងំេងខ្លង ប៉ាុថ្នតបុរេជាសាា ម្ី ជាម្នុេសអេ ី
ធម្ ៌ របរពឹត្តអបាយមុ្ខ ឈេពគបប់ាបម្ិត្ត ឈដីរឈ ងឈបា៉ា ថ្ឡ្ឹកេុីរា ំ
ឈរចៀងម្ិនសាា  ់យបន់លង ។ ឈព រត្ឡបម់្ក្ទោះវញិយបរ់ព ប ់ រក
ឈរឿងរបចណ័ឌ  ឈរបីអំឈពីហងឹា វាយទោះត្បរ់បពនធគ្នម នកដីឈម្តាត រតារបណី

  -៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



ជ្ួនោ ចាប់្ រយិថ្ដ មានេុខភាពឈខាយ និងគ្នម នអារម្មណ៍ បងាំ

រមួ្រក័តាម្កមាែ ងំោម្ត្ណាា ដូចេត្ាត្ិរចាឆ ន ។ ្រយិរងកម្ម រថ្ម្ង
មានទុការគ្នរំគ្នកាុងចិត្តយ៉ា ងខ្លែ ងំ នឹងថ្ ង ោះគ្នា ពុំឈកីត្ ពីឈរព្វោះ
ម្ា៉ាងខ្លែ ចចិត្តឪពុកមាដ យ ម្ា៉ាងម្ិនចងម់ានឈ ម្ ោះ ជារេីឈម្មា៉ា យ 
ម្ា៉ាងឈទៀត្អាណិត្កូន េម្ដូចបុរាណឈោកឈព្វ ថា “ ឈម្មា៉ា យ

ចំណាយព្វកយឈគ េ ូរព្វត្ប់ា កុំឲ្យរព្វត្ឈ់ម្ េ ូ ិចទូកកណាដ  ទឈនែ
កុំឲ្យឈ្ែីងឈវោះ្ទោះ ” ។ ទណឌ កម្មដួងចិត្តនននារខី្លងឈ ីឈនោះ  ព្វកយអាក 
រេុកឈព្វ ជារគ្នម្ភាសាថា “ កម្មម្ញីី ” ។ ឆ្កកជ្ីវតិ្ជូ្រចត្ឈ់ ប

ទឹកថ្្ាកជ្ំនួេដុំបាយយ៉ា ងឈនោះ ឈៅថា ធ្លែ កន់រកទាងំរេ ់ ។ 
 គូសាា ម្ី្រយិ មានកូនរបុេកូនរេី ប៉ាុថ្នតរេឡាញ់កូនខុេ
ត្រមា ទំឈយកូីនហួេឈហតុ្ លាម្កូនម្ិនឲ្យព្វ ់ោនក់ិចចោរអាីៗ ទាងំ
អេ់ េូម្បកីិចចោរ្ទោះ ឈបាេរចាេ ចស្រ្ង្ខក នឈជ្ងីឆ្កា ងំថ្ដ  មម្ឈធាីបាន
កម៏្ិនរពម្ឲ្យឈធាី ។ ឈព ខែោះ ញត្ិេនាដ ន ម្ងីមាបងបេូនបានឈឃញី
កូនខែួនរបរពឹត្តខុេវាងឈោយរបោរណាម្ួយ កខ៏ំនាដំំណឹងឈៅរបាប់
ខែួន ឈដីម្បឲី្យខែួនេដីរបឈៅថ្ក ំអកូន ថ្បរជាោនឈ់ជ្ីងកូនឈកេងោេ ង
ដូចោេ ត្ចូ់ កេម្ ថ្រេកថ្កដងៗឈជ្រឈគឯងថា និយយបង្ខក ចប់ងាូចកូន
របេ់ខែួន កូនរបេ់ខែួនម្ិនបានរបរពឹត្តអាីខុេឈទ ។ 
  ុោះដ ់បុរត្ធីតា  ចំឈរនីវយ័វឌ្ឍនាោរ  កោ៏ែ យជាឈកមងទំឈនីង 

  -៩- និព្វា នគឺជាអាី?  



ម្ិនសាដ បប់ង្ខា បន់រណាទាងំអេ់ ខជីខ្លជ កាុងោរេិកា ឈគចសាោឈេទីរ
ម្ិន េ់ឈព  គ្នម នរគូអាចារយណារបឈៅបានឈឡយី ។ កូនរេីឈដីរ 
អាវា៉ា ថ្េ មានេហាយេមនឈ់ោត្ជ្នាែ េ ដូរេងារឈកមងចាេ់ដូចដូរ
អាវឈខ្ល ។ រឯីកូនរបេុ របរពឹត្តអបាយមុ្ខ ចូ រងាសា  កែឹបរារត្ី
ឈរចៀងរា ំ ្ឹករសាឱបរេ ី រហូត្ហា នឈេពឈរគឿងឈញៀន ហា នឈធាី
ឈចារកម្ម វកប់ែន ់បាញ់េមាែ បម់្ិនញឈញីត្ ។ 
 នលងអនាម្កដ ់ រត្ូវបានភាា កង់្ខរមានេម្ត្ថកិចច ចាបញ់ត្់
គុក ។ ពីរនាកប់ដីរបពនធ នាគំ្នា ឈដីរត្រត្ុកឈៅគតិ្គូឈោោះថ្ ងកូនឈចញ
ពីពនធនាគ្នរ ម្ដងឈហយីម្ដងឈទៀត្ៗ ។ ម្ិនយូរប៉ាុនាម ន រទពយេម្បត្តិទាងំ
ប៉ាុនាម នកវ៏និាេហនិឈហាច ថ្លម្ទាងំជ្ំព្វកប់ំណុ ឈគវណ័ឌ ក ។  
 មាតាបិតាអ្ព័ា រោដំួងចិត្តគ្នម ន េ់នលងណា ឈរព្វោះថ្ត្កូន
ឈធាីទុកាបុកឈម្ាញ នាថំ្ត្ឈ្ែីងចូ ្ទោះ ។ ម្ួយនលងៗ ឈរៅពីឈព ឈធាីោររក
េុី េម្ងំថ្ត្កាុង្ទោះ ឈរព្វោះខ្លម េ់អេ់អាករេុកអាក្ូម្ិ ។នឹកឈឃញីម្ដងៗ
ចងយ់កថ្ដកឈូេឈូេមុ្ខឈចាេ ឬ ចងថ់្រជ្កដីឈៅសាថ នបាត្ោ 
កុំឲ្យឈគឈឃញីមុ្ខ ប៉ាុថ្នតម្ិនអាចឈធាីឈៅឈកីត្ កឈ៏ចោះថ្ត្រទាឈំ បរគួេលម
នឹងោត្ោ់ ់កូនឈចា ក ៏ំបាក េម្ដូចព្វកយចាេ់ថា“ោត្ទ់ឹកម្ិន
ោច ់ោត្ស់ាចម់្ិនបាន”។ ជ្ីវតិ្ថ្បបឈនោះឈៅថា ធ្លែ កន់រកទាងំរេ ់។ 

  ទធ្ ចុងឈរោយននឪពុកមាត យថ្ដ ទំឈយកូីនហួេឈហតុ្គ ឺ

  -១០- និព្វា នគឺជាអាី?  



ធ្លែ កន់រកទាងំរេ់ ។ កាុងឈោកឈនោះ ឪពុកមាដ យណាកឈ៏ចោះរេឡាញ់
កូនថ្ដរ រគ្ននថ់្ត្ឈគរេឡាញ់កាុងត្រមា ហា នអបរ់េំដីរបឈៅឲ្យខិត្ខំឈធាី
ោរង្ខរ ឲ្យរេឡាញ់ោរេិកា ឲ្យបនទុ ំចរយិនលែលាូរ រត្ូវនឹងព្វកយឈសាែ ក
ថា “ ឈបរីេឡាញ់កូន រត្វូហា នវាយវា ។ ថ្វក ថ្ដ ឈគឱបឈៅនងឹនដ 
ម្ិនឈចោះឈដញឈរបេីឈទ ” ។ 

 កនែងម្កឈយងីបានឈឃញីម្នុេសធ្លែ កន់រកទាងំរេ់ឈហយី ឈៅ
ឈឡយីថ្ត្ម្នុេសឈឡងីសាថ នេួគទ៌ាងំរេ ់ ថ្ដ នឹងអធិបាយដូចត្ឈៅ
ឈនោះ ។ ឈបីឈព ណាចិត្តឈសាយអារម្មណ៍ជាេុខ កឈ៏ៅថាឈឡងីសាថ ន
េួគ ៌ ប៉ាុថ្នតឈេចកដេុីខថ្ដ រាបថ់ាជាថាា កជ់ានន់នេួគឈ៌នាោះ កច៏ំឈព្វោះ
ថ្ត្ឈេចកដីេុខធំៗ មានគុណភាពរបកបឈោយឈេចកដីរកីរាយឈរចីន
មានត្ួយ៉ា ងដូចខ្លងឈរោម្ឈនោះ៖ 
 បុរេស្រ្េដីថ្ដ បានឈរៀបអាព្វហ៍ពិព្វហ៍ជាគូសាា ម្ី្រយិ តាម្
ោរ្សំ្ ាុ ំននមាតាបិតាទាងំេងខ្លង រេ់ឈៅចុោះេរម្ុងនឹងគ្នា មានចិត្ត
ឈសាម ោះេម័រគរវាងគ្នា នឹងគ្នា  មានឈេចកដីឈេាហាឈេមីគ្នា  ។ គូគ្នបរ់មួ្រេ់
ឈៅជាម្ួយគ្នា  តាម្របនពណីននរត្កូ  របកបឈោយេងាហធម្៌
េបបុរេធម្ ៌ េុជ្ីវធម្ ៌ រពម្ទាងំមានបុរត្ធតីារបកបឈោយគនែងធម្៌
ឈចោះជ្ួយឈធាីកិចចោរ រេឡាញ់ោរេិកា មានឫកព្វចរយិនលែលាូរេម្
ជាកុ បុរត្កុ ធីតា ឈៅណាម្កណា អាករេុកអាក្ូម្ិនិយយអួត្  

  -១១- និព្វា នគឺជាអាី?  



េឈេីរម្ិនោចព់ីមាត្ ់។ ជ្នគូឈនោះ រថ្ម្ងទទួ ឈេចកដីេុខេបាយ
យ៉ា ងរត្ោ ដូឈចាោះ ឈៅថា ឈឡងីេគួទ៌ាងំរេ ់។ 
 ម្នុេសឈយងីនឹងចុោះនរកឬនឹងឈឡងីេួគេ៌ឈរម្ចថ្ត្អំពីចិត្ត ។ 
ចិត្ត ថ្ដ ឈគបានអបរ់ ំេឈហយី ជាចិត្តរត្ជាក ់ជាចិត្តធ្លែ កចុ់ោះកាុង្ាត្់
ននធម្ ៌។ ចិត្តថ្បបឈនោះ េូម្បបីានជ្ួបរបទោះអនោិឋ រម្មណ៍ អារម្មណ៍ម្ិន
ជាទីរបាថាា  កម៏្ិនបណាដ  ឲ្យឈកីត្ទុការពួយប៉ាុនាម នឈទ ឈរព្វោះឈហតុ្ដូច
ឈនោះឈហយី ឈទីបរពោះពុទធបរម្រគូឈយងីរទងរ់តាេ់ថា “ រពោះឈសាតាបនាៈ

ជាបុគា  មាននរកអេឈ់ហយី មានទាា រននអបាយ្ូម្បិទិជ្ិត្ឈហយី
មានចិត្តខពេឈ់ េីម្នុេសធម្មតារគបឈ់ព ឈវោ ” ។ 

 រពោះឈសាតាបនាបុគា  ឈទាោះណាជាឈោកឈៅមានកិឈ េខែោះ
កឈ៏ោកថ្ ងធ្លែ កន់រក ឈរព្វោះចិត្តរបេ់ឈោក ខពេ់ឈឡងីេនសមឹ្ៗតាម្
 ំោប ់។ ចំថ្ណកបុលុជ្ជនចិត្តទាប មានឈព ខែោះកធ៏្លែ កន់រក ឈព ខែោះ
ឈឡងីេួគ ៌ឈរេចឈហយីថ្ត្អារម្មណ៍អូេទាញ ។ 
 ខ្ុ ំេូម្ឈវែៀត្ឱោេពនយ ់ព្វកយ អបាយ្ូម្ ិ បនតិច ។ ព្វកយ
ថា អបាយ្ូម្ិ ជាភាសាបា  ីនិង េំស្រ្េកឹត្ ឈបីឈេីឈរឲី្យឈឃញីរូបេ័ពទ
មានបីថ្្ាកគឺ អប (អៈបៈ) = របាេ ោែ ត្ឈចញ + អាយ (អាយៈ) = 
ឈេចកដីចំឈរនី + ្ូម្ ិ រមួ្ចូ គ្នា ជា អបាយ្ូម្ ិ ថ្របថា ឈោក ឬ 
កំឈណីត្ ថ្ដ ឈថាកទាប របាេចាកឈេចកដីចំឈរនីរុងឈរឿង ។ 

  -១២- និព្វា នគឺជាអាី?  



 
ល្ែើងនរេ 

 ម្នុេសភាគឈរចីន ថ្ត្ងឈផ្កដ ត្អារម្មណ៍ថ្ត្ឈៅឈ ី ឈ្ែីងនរក
ឈរោម្ដីថ្ដ  បថីា ឈវោះេឈនាធ េឈៅធ ទាងំយបទ់ាងំនលង ឈហយីឈៅដ ជាង
្ាំឈ្ែីងរាបោ់នអងា ពុំរពម្ឈ ីកយកឈ្ែីង រាគៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ ជា
ឈ្ែីងនរកឈោកិយ ថ្ដ ដុត្ឈរា រា ឈវោះឈៅដ អនទោះអថ្នទង កាុងចិត្ត
របេ់ម្នុេសេពានលង ម្កឈធាីជាវចិារណកិចចឈឡយី ។  
 ឈដីម្បបីញ្ហជ កឲ់្យឈឃញីយ៉ា ងចាេ់ថា នរក និង ឈ្ែីងនរកមាន
របាកដឈៅកាុងជ្ីវតិ្ និង កាុងចិត្តឈយងីឈនោះ ខ្ុ ំឈ ីកយកពុទធភាេិត្ពី
គម្ពីរេុត្តនតបិដក អងាុត្តរនិោយ ធម្មបទម្កឈធាជីាេកាីកម្ម៖ 
 “ នត្ថ ិ រាគេឈមា អគា ិ ថ្របថា ឈ្ែីងឈេមីឈោយរាគៈម្ិនមាន ឬ 
ម្ិនមានឈ្ែីងណា មានកំឈៅឈេមីឈោយឈ្ែីងរាគៈ ” ។ 

 នយ័ននពុទធភាេិត្ឈនោះថ្លែងថា េូម្បឈី្ែីងពិត្ៗកេ៏ ូឈ្ែីងរាគៈ
ម្ិនបាន ។ ឈបីដូឈចាោះ នរកកាុងឈោកឈនោះ គជឺានរកោចសាហាវជាង 
នរកកាុងឈោកឈខ្លម ចពិត្ៗ ឈរព្វោះឈ្ែីងកាុងឈោកនរកឈនាោះ ឈទាោះជាមាន
ពិត្ រពោះពុទធអងារទងរ់តាេ់ថា េ ូឈ្ែីងរាគៈម្ិនបានឈឡយី ។ 
 ជាោរពិត្ណាេ់ ឈ្ែីងធម្មជាត្ិថ្ដ មានកឈំៅរាបរ់យព្វន់
អងា ប៉ាុថ្នតរាគៈជាធម្មជាត្ិ ថ្ដ មានកំឈៅអាចឈៅដ ឈរា រា  ដុត្រូប 

  -១៣- និព្វា នគឺជាអាី?  



រាងោយេត្ាឈោកខ្លែ ងំ ជាងកំឈៅឈ្ែីងឈៅឈទៀត្ ។ ឈ្ែីងថ្ដ ឈវោះ
ឈរា រា ឈឡងី បណាដ  ឲ្យមានពនែឺកំឈៅ និង ចំហាយ អាចឲ្យឈយងី
ឈម្ី ឈឃញីបាន ឈបីប៉ាោះនឹងរាងោយឈយងី វាបណាដ  ឲ្យឈៅដ រោក ឬ 
ឈវោះវួ ឈខ្លែ ច្ាជាម្ិនខ្លន ។ 
 ប៉ាុថ្នតឈ្ែីងឈនោះ ោ ណាឈយងីរបយត័្ាឲ្យថ្ម្នថ្ទន វាម្ិនអាច
ឈវោះ ឬ រោកបានឈឡយី ឈហយីឈបីោ ណាវាឈវោះរោក ឈោយម្ិន
របុងរបយត័្ាវញិ វាកឈ៏ធាីឲ្យឈៅដ រោកថ្ត្ម្ួយថ្្ែត្ប៉ាុឈណាណ ោះ រចួឈៅកប៏ាត្់
វញិថ្ដរ ចំថ្ណកខ្លងឈ្ែីងរាគៈ វាមានកំឈៅឈហយីអាចឈវោះឈរា រា 
ដុត្បងាុយរាងោយេត្ាឈោកខ្លងកាុង ឲ្យអនទោះសារកហ ់រកហាយ
ម្ិនអាចរ ត្ឈ់ៅវញិង្ខយៗបានឈឡយី ។ ដូឈចាោះឈហយីបានជារពោះ
ពុទធបរម្រគូរទងរ់តាេ់ថា រាគៈ គឺត្ឈរម្កឈរត្ករត្អា  កាុងោម្គុណ
ជាធម្មជាត្ិថ្ដ ឈៅដ ជាងឈ្ែីងធម្មតាឈនាោះឈៅឈទៀត្ ។ 
 ឈយងីទាងំអេ់គ្នា  ម្ិនអាចឈម្ី ឈឃញីឈ្ែីងនរក ឈោយ     ម្ំ
េចកាុបានឈទ មានថ្ត្រពោះអរយិបុគា ប៉ាុឈណាណ ោះ ថ្ដ រទងអ់ាចទត្
ឈឃញីឈោយបញ្ហា ចកាុថា រាគៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ ជា ឈ្ែីងនរក ។ ក៏
ប៉ាុថ្នតយ៉ា ងណាកឈ៏ោយ ឈយងីកុំឈ្ែចថា រាគៈជាឈ្ែីងនរកចំឈព្វោះថ្ត្
បុគា ម្ិនមានធម្ឈ៌ៅកាុងចិត្តរបេ់ខែួន េូម្បបីនតិចបនតួចប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
ឈរឿងឈនោះ ឈយងីអាចឈឃញីចាេ់អំពីពុទធភាេតិ្  កាុងគម្ពីរេុត្តនតបិដក  
 

  -១៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



អងាុត្តរនិោយ ត្ិកនិបាត្ ថ្ដ េំថ្ដងដូចត្ឈៅ៖ 
 “ ជ្នណាមានវាទៈយ៉ា ងឈនោះ មានទិដឋិយ៉ា ងឈនោះថា ឈទាេនន

ោម្ម្ិនមាន ជ្នឈនាោះកន៏ឹងដ ់នូវេភាពជាបុគា  ិច ងឈ់ៅកាុង
ោម្ ្ិកាុទាងំឡាយ ជ្នរបឈ្ទឈនោះ នឹងធ្លែ កឈ់ៅកាុងអបាយ នឹងធ្លែ ក់
ឈៅកាុងនរក របេិនឈបីឈគម្ិន ោះបងទ់ិដឋិឈនាោះ ” ។ 

 ពុទធភាេិត្ឈនោះ បង្ខា ញឲ្យឈឃញីចាេ់ថា ោម្ ជារឈដដ នរក
មានោែ ម្ួយឈទៀត្កាុងគម្ពីរធម្មបទ រពោះពុទធបរម្រគូរទងរ់តាេ់ជាម្ួយ
្ិកាុទាងំឡាយថា៖ 
 “ មាា  ្ិកាុ អាកចូរេម្ែឹងឈម្ី ធម្ ៌កុំរបមាទ កុំបឈណាដ យចិត្ត

របេ់អាក ឲ្យធ្លែ កចុ់ោះឈៅកាុងោម្គុណ កុំឈ្ែចសាម រត្ីឈ បចូ នូវដុំ

ថ្ដករកហម្ កុំឲ្យខែួនអាករត្ូវឈវោះឈោយឈ្ែីង អាករត្ូវរពំឹងគិត្ថា ទុកាៗ
ឈៅដ ៗ រគបោ់ ឈវោ ” ។ 

 នរក ថ្របថារឈដដ  បានដ ់ោម្គុណ ថ្ដ ឈយងីបានឈឃញី
កាុងពុទធភាេិត្រចួម្កឈហយីឈនោះ  មម្ឈយងីអាចយកម្កឈធាីជាឈម្ឈរៀន
បានឈហយី ។ ប៉ាុថ្នតបញ្ហា ឈៅមានឈទៀត្ថា សាម្ញ្ាជ្នភាគឈរចីនឈេទីរ
ថ្ត្ទាងំពិ្ពឈោកឈគម្ិនយ ់ថា ភាវៈយ៉ា ងឈនោះជានរក ឈគម្ិនរពម្
ទទួ ថា ខែួនឈគឈៅកាុងនរក ខែួនឈគកំពុងធ្លែ កន់រក ។ ចំថ្ណករពោះ
អរយិបុគា  រទងទ់ត្ឈឃញីយ៉ា ងចាេ់ថា ោម្គុណគឺនរក ចំណុច

  -១៥- និព្វា នគឺជាអាី?  



ឈនោះរេបនឹងឈេចកដីរបេ់រពោះសារបុីរត្ រោបបងាំទូ រពោះេម្ពុទធថ្ដ 
មានថ្ចងកាុងគម្ពីរអងាុត្តរនិោយ ទេកនិបាត្ថា៖ 
 “ បពិត្រពោះអងាមានឈជាគ រពោះខីណារេពទាងំឡាយរថ្ម្ង

ទត្ឈឃញីយ៉ា ងជាកច់ាេ់ឈោយរពោះបញ្ហា ថា ោម្ទាងំឡាយឈរបៀប
ដូចរឈដដ ឈ្ែីងថ្ដ កំពុងឈវោះេឈនាធ េឈៅធ  ” ។ 

 អារេ័យឈោយឈហតុ្ថានរកជាវត្ថុធ្លតុ្ថ្ដ សាម្ញ្ាជ្នឈម្ី 
ឈឃញីបានឈោយករម្ដូឈចាោះឈហយី បានជាបុរាណឈោកបឈរងៀនថា
រេុកនរកមានតាងំឈៅឈរោម្ដី ថ្ដ ពិត្នរកមានឈៅឈរោម្ដីថ្ម្ន គឺ
ឈៅកាុងរូបោយននឈយងីឈនោះឯង ឈរព្វោះរូបោយរបេ់ឈយងីភាគឈរចីន
្ស ំឬ របកបឈោយបឋវធី្លតុ្ គឺធ្លតុ្ដី (កាុងអាោរៈ ៣២) ។ 
 និយយម្កដ ់ចំណុចរត្ងឈ់នោះ មានេំណួរម្ួយឈចាទឈឡងី
ថា ឈហតុ្អាីឈទីបឈម្ី នរកម្ិនឈឃញី? ឈវែីយថា ឈរព្វោះមានកិឈ េ
បាងំថ្្ាក ។ អាីឈៅជាកិឈ េ? គឺ ឧបាទាន (ោរជាបជ់្ំព្វកច់ិត្ត)។ 
 ធម្មតាម្នុេសថ្ដ មានឧបាទានឈរចីន ចិត្តរថ្ម្ងឈៅដ រកហាយ
ជានិចច ។ ោ ណាចិត្តឈៅដ រកហាយ កិឈ េថ្ដ ជាឈរគឿងបំផ្កែ ញ
ឈេចកដីេុខ ករ៏ត្ូវបានឈកីត្ឈឡងីឈរឿយៗ ជ្នពួកឈនោះម្ិនមានឈព 
បានជ្ួបរបទោះឈេចកដីរត្ជាកច់ិត្តឈសាោះឈឡយី ឈរបៀបដូចរេោះមានទឹក
រត្ជាក ់ បុគា ថ្ដ ចុោះឈៅ្ឹក ឈៅងូត្កាុងរេោះឈនាោះ េូម្បទីឹកខ្លង

  -១៦- និព្វា នគឺជាអាី?  



ឈ ីឈៅដ ឈោយរត្ូវចំហាយរពោះអាទិត្យដុត្ ឈគកគ៏ងធ់នរ់ទាបំាន ឈរព្វោះ
រាងោយរបេ់ឈគរត្ជាក ់ ោ ណាឈៅដ ខ្លែ ងំ ឈគកមុ៏្ជ្ចុោះឈៅខ្លង
ឈរោម្ ។ ្ទុយឈៅវញិ បុគា ថ្ដ ឈៅឈ ីឈគ្នក ម្ិនបានចុោះឈៅឈៅ
កាុងទឹក ោ ណារត្ូវចំហាយដុត្កំឈៅ កម៏្ិនមានអាីនឹងបឈនាទ បងនូ់វ
ឈេចកដីឈៅដ រកហាយបានឈឡយី ។ រពោះអរយិបុគា  ចាបត់ាងំពីរពោះ
ឈសាតាបនាឈឡងីឈៅ ពួកខែោះ មានឧបាទានឈេេេ ់ឈៅបនតិចបនតួច
ជាបុគា ម្ិនរេវងឹ កាុងរូបោយដូចបុលុជ្ជន ឈរព្វោះឈោកបាន ោះបង់

េោក យទិដឋិ វចិិកិចាឆ  និង េី ពាត្បរាមាេៈបានឈហយី ជាបុគា 
មានចិត្តយងឈៅោនរ់ពោះនិព្វា ន ។ និព្វា ន គឺជាឈេចកដីេងបរ់បណិត្
ជាឈេចកដីេងបយ់៉ា ងរត្ជាក ់ ជាឈេចកដីេងប ់ របកបឈោយគុណភាពដ៏

ខពងខ់ពេ់ អាចកំចាត្ប់ងនូ់វកិឈ េទាងំអេប់ាន ឈរព្វោះឈហតុ្ឈនោះឈទីប
ឈោកឈរបៀបរបដូចឈៅនឹងម្នុេស ថ្ដ ចុោះមុ្ជ្ទឹកកាុងរេោះ ។ រពោះ
អរយិបុគា  ឈោកដឹងចាេ់ថា ឈេចកដីេុខកាុងោម្ ឈោយម្ិនមាន
ធម្រ៌បកបចូ ្ងឈនាោះ ជាឈេចកដេុីខ របេន់រកពិត្ៗ ប៉ាុថ្នតបុលុជ្ជន
ករម្នឹងឈម្ី ឈឃញីយ៉ា ងឈនោះណាេ់ ដូឈចាោះឈហយីឈទីបរពោះេម្ពុទធរទង់

រតាេ់ កាុងគម្ពីរធម្មបទថា៖ 
 “ ឈោកឈនោះងងឹត្េូនយឈងឹ មានម្នុេសត្ិចនាកណ់ាេ់

ថ្ដ ឈម្ី ឈឃញីឈោកឈោយជាកច់ាេ ់ បកសជីាបអ់នាទ ករ់បេ់រព្វន

  -១៧- និព្វា នគឺជាអាី?  



ឈហយី មានត្ិចត្ួចណាេ់ថ្ដ ឈចញរចួ យ៉ា ងណាម្ិញ ម្នុេសថ្ដ 
ឈចញរចួឈៅឋានេួគ ៌កត៏្ិចនាកយ់៉ា ងឈនោះឯង ” ។ 

 ម្នុេសឈោក ថ្ដ ពុំបានអបរ់ចំិត្ត បឈណាដ យឲ្យរាគៈឈ ច
ឈរសាចចិត្តតាម្ទំឈនីង ត្ឹងឈម្ី ឈឃញីនរកឈោកិយណាេ់ ឈទាោះជាវា
មានឈៅ កាុងខែួនឈយងីពិត្ៗ កឈ៏ោយ ។ ចំថ្ណករពោះបរម្សាសាដ វញិ 
រពោះអងា រទងឈ់ឈាងយ ់អំពីឈទាេននោម្ ឈទីបរទងរ់តាេ់ កាុងគម្ពីរ 
េំយុត្តនិោយ ម្ហាវារវគា ថា៖ 
 “្ិកាុទាងំឡាយ ម្ិនមាននរកឯណាថ្ដ មានកំឈៅខ្លែ ងំជាង

នរកគឺ រូប េឈម្ែង កែិន រេ ឈផ្កដឋពាៈ និង ធមាម រម្មណ៍ ថ្ដ (ឈគ)បាន
ជ្ួបរបទោះឈហយី (ឈគ) ម្ិនរត្ូវោរ (ឈគ) ម្និរេឡាញ់ (ឈគ) ម្ិន
ចូ ចិត្ត របេ់ទាងំអេ់ឈនោះឈហយី គឺជានរកថ្ដ មានកំឈៅយ៉ា ង
ខ្លែ ងំោែ េឈម្បមី្ ។  
 ឈៅមានឈទៀត្ណា! ្ិកាុទាងំឡាយ! នរកថ្ដ ខ្លែ ងំោែ ជាង
ឈនោះគួរខ្លែ ចនរកថ្ ងជាងឈនោះ គឺបុគា ឯណាថ្ដ ម្ិនដឹងតាម្ឈេចកដី
ពិត្នូវអរយិេចច ៤ ឈគរថ្ម្ងឈរត្កអរកាុងេង្ខា រទាងំឡាយ ោ ណា
ឈគមានឈេចកដីឈរត្កអរ កាុងេង្ខា រទាងំឡាយ ឈគករ៏ថ្ម្ងរត្ូវវ ិឈកីត្ 
ោ ណាមានោរឈកីត្ ករ៏ថ្ម្ងរត្ូវមានោរចាេ់ ឈ ឺសាែ ប ់ ឈេចកដី
ឈសាក  ឈេចកដីខសកឹខសួ   ឈេចកដីទុកាោយទុកាចិត្ត  ឈេចកដីថាា ងំថាា ក ់ 

  -១៨- និព្វា នគឺជាអាី?  



ចិត្ត និង ឈេចកដីចឈងេៀត្ចងេ ់ចិត្ត ឈគនឹងរចួចាកឈេចកដីទុកាអេ់ទាងំ
ឈនោះ ពុំបានឈឡយី ។ ឈនោះឈហយី ្ិកាុទាងំឡាយ នរកថ្ដ ឈយងីថា  
ឈៅដ ណាេ់ គួរខ្លែ ចណាេ់ ។ ” 

 េរុបឈេចកដីម្ក ឈបីឈយងីនិយយតាម្ធមាម ធោិឋ ន នរកេថិត្
ឈៅកាុងចិត្ត កាុងរទូងរបេ់ឈយងីឈនោះឯង ។ ធម្មតាចិត្តម្នុេសបុលុជ្ជន
ឈរចីនថ្ត្មានចំណូ ចូ ចិត្តឈោ្ ន ់ ឈោម ្ធងនឈ់ៅខ្លងវត្ថុោម្
និងកិឈ េោម្ ឈរព្វោះោម្ទាងំឈនាោះជាកំឈណីត្ជា ំឈៅរបេ់ចិត្ត ។ 
 រពោះពុទធបរម្រគូរទងរ់បដូច ចិត្ត ឈៅនឹង ម្ចាឆ  ។ ធម្មជាត្ិរបេ់
រត្ីថ្ដ ធ្លែ បថ់្ត្រេ់កាុងទឹក ោ ណាអាកឈនសាទចាបវ់ាឈបាោះឈៅឈ ី
ឈគ្នក វាខំរបឹងបរម្ោះនឈនៀ ម្ករកទឹកវញិ ឈរព្វោះទឹកជា ំឈៅរបេ់វា 
យ៉ា ងណាម្ិញ ចិត្តថ្ដ ធ្លែ បថ់្ត្ឈសាយោមារម្មណ៍តាម្ទំឈនីង ោ 
ឈបីឈគយកវាឈៅអបរ់ ំ ឃុខំែុោះ ឈោយេី  េមាធិ បញ្ហា  មាន េម្ល-
កម្មោឋ ន វបិេសនាកម្មោឋ ន េត្ិបោឋ ន ជាឈដមី្ យ៉ា ងណាកដី ចិត្តឈនោះ 
កថ៏្ត្ងថ្ត្កឈស្រ្ញ្ហជ  ឈរបីរម្ោះ ម្ករកោម្គុណវញិ កយ៏៉ា ងឈនាោះថ្ដរ ។ 
 រពោះពុទធរគបអ់ងាឈឈាងយ ់ចាេ់អំពី អាោរៈ និង ក 
មាយ របេ់ចិត្ត ឈទីបរទងរ់បទានឱវាទថា េចតិ្តបរឈិយ ទបន ំ
(sacittapariyo dapanam) ចូរដុេខ្លត្ច់ិត្តរបេ់ខែួនឲ្យបានសាេ ត្្ូរ្ង ់។ 

  -១៩- និព្វា នគឺជាអាី?  



 
នរេលព្កាម្ៃី 

 អត្ីត្ោ របេ់ឈយងី គឺជារបវត្តិសាស្រ្េតននជ្ីវតិ្របេ់ឈយងី ។ 
អនាគត្របេ់ឈយងី គឺជាោររេឈម្ី រេនម្ ឬ ជាេុបិនរបកបឈោយ
អាលក៌ំបាងំ ននជ្ីវតិ្របេ់ឈយងី ។ បចចុបបនាោ  គឺជាអាីៗ ថ្ដ ជ្ីវតិ្
ឈយងីកំពុងថ្ត្របរពឹត្តឈៅយ៉ា ងជាកថ់្េដង ឈឃញីចាេ់នឹងថ្្ាក ។ 
 ដូឈចាោះ មុ្ននឹងបរយិយពីនរកឈរោម្ដីដេ៏មុកសាម ញ ខ្ុ ំេូម្
បង្ខា ញពីនរកបចចុបបនា ជាបុគាោធិោឋ ន គឺត្អួងាបុគា ពិត្ៗ ថ្ដ 
ឈយងីឈគធ្លែ បប់ានឈឃញីផ្កទ  ់នឹងថ្្ាក ។  
 ោ ណាឈគឈឃញីនគរបា  (ប៉ាូ ីេ) បឈណដី រអាកឈទាេ
កា រត្ឈង្ខ  ខែួនរបាណេាម្សាា ងំ មានោកឈ់ខ្លា ោះឈៅនដ ឬ ោ 
ណា ឈគឈឃញីបុរេស្រ្េដីចាេ់ឈកមង មានេកក់ឈស្រ្នទីង ខែួនរបាណ
ឈសាម កឈរគ្នក េំពត្ឈ់ខ្លអាវកខាក ់ រថ្ហករយុរីនយ៉ា នដមាា ងោនល់ង ់
មាា ងឈទៀត្ោនក់ង្ខា រ ោយគំនរេំរាម្ ឬ ធុងេំរាម្រាវឈរេីឈអត្ចាយ
េំបកដប េំបកកំប៉ាុង... ឈគឈកោះរបាបគ់្នា ថា ឈម្ ីហា៎! េត្ានរក ។ 
 ោ ណាឈគឈឃញីអាកេុំទាន មានឈកមងចាេ់របុេរេី ខែោះ
ថ្្ាកខ្លា ក ់េកេ់កូវ ខែោះបីកូនដឹកនដកូន ខែោះកូនដឹកនដ ខែោះមានេំព្វយ
ឈ ីសាម   ឈដីរេុំទានអាកដនទតាម្ទីរកុង   ទីរបជុ្ំជ្ន   ម្កចិញ្ច ឹម្ជ្ីវតិ្ 

  -២០- និព្វា នគឺជាអាី?  



ឈគឈកោះរបាបគ់្នា ថា ឈម្ ីហា៎! េត្ានរក  ឈម្ ីហា៎! េត្ាឈរបត្ ។ 
 េំដីថ្បបឈនោះ ឈគនិយយរត្ម់ាត្ ់ម្ិនថាឈៅកាុងេងាម្ណាឈទ
ឈហយីទិដឋភាពថ្បបឈនោះ មានរគបរ់បឈទេឈ ពីិ្ពឈោក ខុេថ្បែក
គ្នា រត្ងម់ានចំនួនត្ិច ឬ ឈរចីនថ្ត្ប៉ាុឈណាណ ោះ ។ ព្វកយេំដីថា េត្ានរក 
េត្ាឈរបត្ឈនោះ ឈយងី មម្យកម្កឈធាីជាឈម្ឈរៀន ឬ ជាគត្ិឈោកបាន
ឈហយី ឈរព្វោះនយ័របេ់ព្វកយ នរិយៈ ឬ នរក គឺ វនិាេរបាេចាកពី
ឈេចកដីេុខេបាយ ម្ិនចំឈរនីនលែលាូរខពងខ់ពេ ់។ 
 នរកឈោកិយ ឬ នរកឈរោម្ឈម្ឃ ឈ ីដី ឈយងីបានឈឃញី
ឈោយម្ំេចកាុឈហយីថាពិត្ជាមានថ្ម្ន ប៉ាុថ្នតនរកឈរោម្ដី ឬ នរកឈៅ
រេុកឈខ្លម ចថ្ដ ឈព្វរឈពញឈោយអាលក៌ំបាងំ ឈយងីពុំធ្លែ បឈ់ឃញីផ្កទ  ់
ថ្្ាកឈទ ដឹងឮថ្ត្តាម្គម្ពីរដីោ តាម្ឈោកឈទេនាតាម្វត្តនានាទូឈៅ
កាុងរបឈទេ ជាពិឈេេគឺឈរឿង រពោះបាទមា យ័ ថ្ដ ពុទធបរេិ័ទបាន
សាដ បឈ់ចោះចាឈំេទីររត្ម់ាត្រ់គប់ៗ គ្នា  ។  
 ត្ឈៅឈនោះ ខ្ុ ំេូម្ឈ ីកយកឈទវទូត្េូរត្កាុងគម្ពីរេុត្តនតបិដក
ម្ជ្ឈមិ្និោយ (បិដកភាគ ២៧ ទំពរ័ ២០៧ ដ ់ ២៣១) ថ្ដ 
មានបរយិយអំពី ម្ហានរក គូលនរក កុកកុ នរក ជាឈដីម្ ម្កេឈងាប
ជូ្នសាដ ប ់េរមាបឈ់ធាីវចិារណកិចចទាងំអេ់គ្នា ដូចត្ឈៅ៖ 
 េម្យ័ម្ួយ រពោះដម៏ានរពោះភាគ រទងគ់ងឈ់ៅ កាុងឈជ្ត្វនារាម្ 

  -២១- និព្វា នគឺជាអាី?  



របេ់អនាលបិណឌិ កឈេដឋី នារាជ្ធ្លនសីាវត្ថី ឈព ឈនាោះ រពោះអងារទង់

បានរតាេ់ឈៅោន់្ ិកាុទាងំឡាយថា៖ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! េនមត្ថាមាន្ទោះពីរខាង តាងំឈៅទ ់
មុ្ខគ្នា  បុរេថ្ដ មានថ្្ាក េ ោ ឈរឈៅកាុងចឈនាែ ោះនន្ទោះទាងំពីរ
ឈនាោះ ឈគកន៏ឹងឈឃញីម្នុេសទាងំឡាយ អាកឈធាដីំឈណីរកាុងរវាង្ទោះទាងំ
ពីរឈនាោះ យ៉ា ងណា មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! ត្ថាគត្ កយ៏៉ា ងឈនាោះថ្ដរ 
រថ្ម្ងឈឃញីេត្ាទាងំឡាយ ថ្ដ កំពុងចុត្ិ នងិ កំពុងបដិេនធ ិឈោយ
ទិពាចកាុបរេុិទធ ជាចកាុមានគុណវឈិេេជាងចកាុម្នុេសធម្មតា េត្ា
ទាងំឡាយថ្ដ ឈកីត្ម្កឈថាកទាប ឬ ឧត្តម្ខពងខ់ពេ់ មានេម្បុរ េ ឬ 
េម្បុរអារកក ់។   ។ ត្ថាគត្ដឹងថា រថ្ម្ងរបរពឹត្តឈៅតាម្កម្មរបេ់
ខែួន ។ េត្ាទាងំឡាយថ្ដ របកបឈោយោយេុចរតិ្ វចីេុចរតិ្ និង
ម្ឈនាេុចរតិ្ ោ ណាឈធាីម្រណោ ឈៅ ឈគរថ្ម្ងចូ ឈៅដ ់
េុគត្ិឈោកេួគ ៌ឬ ឈបីម្ិនដូឈចាា ោះ កម៏្កឈកីត្កាុងឈោកម្នុេស ។ ថ្ត្
េត្ាទាងំឡាយរបកបឈោយោយទុចចរតិ្ វចីទុចចរតិ្ និង ម្ឈនាទុចចរតិ្
ោ ណាឈធាីម្រណោ ឈៅ ឈគទាងំឡាយឈនាោះ រថ្ម្ងចូ ឈៅឈកីត្
កាុងអបាយ ទុគាត្ិ វនិិបាត្ នរក ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! ោ ណាឈគទាងំឡាយឈនាោះ ចូ ឈៅ
ដ ់នរកឈហយី នាយនិរយបា  កច៏ាបន់ដ នាឈំៅឲ្យយម្រាជ្ ឈោយ 

  -២២- និព្វា នគឺជាអាី? 



ទូ យម្រាជ្ថា៖ 
 បពិរត្រពោះឈទព! បុរេឈនោះ ជាអាកម្ិនឈគ្នរពមាតាបិតា ម្ិន
ឈគ្នរពេម្ណៈ ម្ិនឈគ្នរពរព្វហមណ៍ ម្និឈោត្ថ្រកងកាុងរត្កូ 
ឈរៀម្ចបង េូម្រពោះអងាោកទ់ណឌ កម្មឲ្យ មម្ដ ់ទឈងាីរបេ់វា ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! កាុងខណៈឈនាោះ យម្រាជ្ កឈ៏ចាទេួរ
បុរេឈនាោះនូវឈទវទូត្ដំបូងថា៖ 
 ថ្នបុរេ! អាកម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីឈទវទូត្ដំបូងថ្ដ របាកដឈឡងី
កាុងពួកម្នុេសខែោះឈទឬ? 
 បុរេឈនាោះ ឈវែីយថា ម្ិនថ្ដ ឈឃញីឈទ ឈោកមាច េ់! 
 យម្រាជ្បញ្ហជ កបុ់រេឈនាោះថា អាីហា៎? អាកម្ិនធ្លែ បថ់្ដ ឈឃញី
ទារកឈដកផ្កង ររបឡាកឈ់ោយោម្ករបេ់វាឈទឬ? 
 ថ្ដ ឈឃញីថ្ដរ ឈោកមាច េ!់ ។ 
 អាកធំដឹងកដីឈហយី ធ្លែ បគ់ិត្យ៉ា ងឈនោះខែោះឬឈទថា េូម្បខីែួនអញ
កម៏ានឈេចកដីឈកីត្ជាធម្មតា ម្ិនកនែងរចួពីឈេចកដីឈកីត្ឈៅបានឈឡយី
ដូឈចាោះ គួរថ្ត្របកបកុេ ឈោយោយ ឈោយវាចា និង ឈោយចិត្ត ។ 
 បពិរត្រពោះឈទព! ខ្ុ ំម្ិនថ្ដ បានគិត្យ៉ា ងឈនោះឈឡយី ខ្ុ ំជា
ម្នុេសមានឈេចកដីរបមាទ ។ 
 បុរេ! ឈរព្វោះឈហតុ្ថ្ត្អាកជាម្នុេស  មានឈេចកដីឈធាេរបមាទ 

  -២៣- និព្វា នគឺជាអាី?  



ឈទីបម្ិនបានឈធាីកុេ កម្មឈោយោយ ឈោយវាចា និង ឈោយចិត្ត ក៏
បាបកម្ម របេ់អាកឈនោះ មាតាបិតា កម៏្ិនបានឈធាីឲ្យ បងបេូនរបុេរេ ី
កម៏្ិនបានឈធាីឲ្យ ញត្ិម្ិត្តសាឈោហតិ្ កម៏្និបានឈធាីឲ្យ េម្ណ-
រព្វហមណ៍ទាងំឡាយ កម៏្ិនបានឈធាីឲ្យ ឈទវតាទាងំឡាយ កម៏្ិនបានឈធាី
ឲ្យ ។ បាបកម្មឈនោះ ខែួនអាកឯងថ្ម្នៗ បានឈធាីទុកម្ក ។ ដូឈចាោះ ខែួន 
អាកឯង រត្ូវទទួ ឈសាយវបិាកននកម្មឈនាោះ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! យម្រាជ្ ោ ឈបីបានឈចាទេួរឈទវទូត្
ដំបូងឈហយី កប៏ានឈចាទេួរឈទវទូត្ ទី ២ ត្ឈៅឈទៀត្ថា៖ 
 បុរេ! អាកម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីឈទវទូត្ ទី ២ ថ្ដ ធ្លែ បឈ់កីត្មាន
របាកដកាុងពួកម្នុេសទាងំឡាយខែោះឈទឬ? 
 ម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីឈទ ឈោកមាច េ់! 
 អី! ស្រ្េដី ឬ បុរេថ្ដ មានអាយុ ៨០ ឆ្កា  ំឬ ៩០ ឆ្កា  ំឬ ១០០
ឆ្កា  ំ ចាេ់រគ្នរំគ្ន ឈៅណាម្កណា ោនឈ់ឈរីចត្ន់ាមុំ្ខ េរមាបទ់ប ់
ខែួន ដំឈណីរញ័រទឈរទីត្ ឈធមញបាក ់េកេ់កូវ ថ្េបកេាិត្រជ្ីវរជ្ួញ ដង
ខែួនមានវាូត្ឈមម ៗ ដូឈចាោះ អាកម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីខែោះឈទឬ? 
 ថ្ដ ឈឃញីថ្ដរ ឈោកមាច េ!់  
 អាកធ្លែ បគ់ិត្ខែោះឬឈទថា េូម្បខីែួនឈយងីឈនោះឯង ករ៏ថ្ម្ងមាន
ឈេចកដីចាេ់ថ្បបឈនោះជាធម្មតា ម្ិនកនែងរចួពីឈេចកដីចាេ់ឈៅបាន

  -២៤- និព្វា នគឺជាអាី?  



ឈឡយី ។ ដូឈចាោះ គួរថ្ត្អញឈធាីឈេចកដី េឈោយោយ វាចា និង ចិត្ត ។ 
 បពិរត្រពោះឈទព! ខ្ុ ំម្ិនថ្ដ បានគិត្យ៉ា ងឈនោះឈឡយី ខ្ុ ំជា
ម្នុេសមានឈេចកដីរបមាទ ។ 
 បុរេ! ឈរព្វោះឈហតុ្ថ្ដ អាកជាបុគា របមាទ អាកម្ិនបានឈធាី
កុេ កម្មឈោយោយ វាចា និង ចិត្ត កប៏ាបកម្មឈនោះ ម្ិនមានអាក
ណាឈធាីឲ្យឈឡយី ។ ដូឈចាោះ អាករត្ូវឈសាយវបិាកននកម្មឈនោះចុោះ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! យម្រាជ្ ោ ឈបីបានឈចាទេួរឈទវទូត្
ទី ២ ឈហយី កច៏ាបេ់ួរឈទវទូត្ ទី ៣ ត្ឈៅឈទៀត្ថា៖ 
 បុរេ! អាកម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីឈទវទូត្ ទ ី ៣ ថ្ដ ធ្លែ បឈ់កីត្មាន
របាកដកាុងពួកម្នុេសទាងំឡាយខែោះឈទឬ? 
 ម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីឈទ ឈោកមាច េ់! 
 េេី! បុរេស្រ្េដី ថ្ដ មានជ្ម្ងឺដធ៏ងន ់ ឈដករតាឈំៅឈ ីដុំឧចាច រ-  
បេាវៈរបេ់ខែួន ឈព ឈរោកម្ដងៗ រត្ូវមានជ្នដនទរគ្នហ៍អង រា ់
ឈព បរឈិភាគ មានជ្នបញ្ចុ ក ។ ដូឈចាោះ អាកម្និធ្លែ បឈ់ឃញីខែោះឬ? 
 ធ្លែ បឈ់ឃញីខែោះថ្ដរ ឈោកមាច េ់! 
 អាកធ្លែ បគ់ិត្ឈឃញី យ៉ា ងឈនោះថ្ដរឬឈទថា េូម្បខីែួនឈយងីទាងំ
អេ់គ្នា  កគ៏ងម់ានឈេចកដីឈចឺាបដូ់ឈចាោះជាធម្មតា ម្ិនមានអាកណា
មាា កក់នែង្ុត្ឈេចកដីឈចឺាប ់ខែួនអញម្ិនគួររបមាទឈទ រត្ូវឈធាីឈេចកដ ី

  -២៥- និព្វា នគឺជាអាី?  



 េឈោយោយ ឈោយវាចា និង ឈោយចិត្ត ។ 
 ឈោកមាច េ់! ខ្ុ ំពុំថ្ដ បានគិត្យ៉ា ងឈនោះឈឡយី ខែូនខ្ុ ំជា
បុគា ធ្លែ កចុ់ោះកាុងឈេចកដីរបមាទ ។ 
 បុរេ! ឈរព្វោះឈហតុ្ថា ខែួនអាកជាបុគា មានឈេចកដីរបមាទ
អាកម្ិនបានឈធាីឈេចកដី េឈោយោយ វាចា ចតិ្ត កប៏ាបកម្ម របេ់អាក
ឈនោះ ម្ិនមានអាកណាឈធាីឲ្យឈឡយី ខែួនអាកពិត្ៗ ឈធាីឈោយខែួនឯង ។ 
ដូឈចាោះ ខែួនអាកជាបុគា រត្ូវឈសាយវបិាកននកម្មឈនោះឈហយី ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! យម្រាជ្ ោ ឈបីបានឈចាទេួរឈទវទូត្
ទី ៣ ឈហយី កច៏ាបេ់ួរឈទវទូត្ ទី ៤ ត្ឈៅឈទៀត្ថា៖ 
 បុរេ! ឈទវទូត្ ទី ៤ ថ្ដ មានរបាកដ កាុងពួកម្នុេស អាក 
ម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីខែោះឬ? 
 ម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីឈទ ឈោកមាច េ់! 
 អឺហា៎! អាកម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីឈចារ ថ្ដ រត្ូវរពោះរាជាោកប់ង្ខា ប់
ឲ្យចាបខ់ែូន រត្ូវោត្ឈ់ទាេឈោយពិធីឈ្សងៗ ដូចរត្ូវវាយនឹងរពំ្វត្ឈ់ដដ
ខែោះ រត្ូវេំពងនឹងដំបងខែោះ រត្ូវោត្ន់ដខែោះ រត្ូវោត្ឈ់ជ្ីងខែោះ រត្ូវោត្់
រចមុ្ោះខែោះ រត្ូវោត្ទ់ាងំរត្ឈចៀកទាងំរចមុ្ោះខែោះ រត្ូវោកគុ់កខែោះ រត្ូវ
របហារជ្ីវតិ្ខែោះ ។ ដូឈចាោះ អាកម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីខែោះឬឈទ? 
 ធ្លែ បឈ់ឃញីខែោះថ្ដរ ឈោកមាច េ់!   

  -២៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



 អាកធ្លែ បប់ានគិត្ឈឃញី យ៉ា ងឈនោះថ្ដរឬឈទថា ម្នុេសថ្ដ ឈធាី
បាបកម្មនានា ឈគករ៏ថ្ម្ងរត្ូវោត្ឈ់ទាេ តាម្កម្មវធិីឈ្សងៗ កាុង
បចចុបបនាឈនោះឯង ។ ដូឈចាោះនឹងបាចន់ិយយលាីដ ់ឈៅជាត្ិមុ្ខ! កុំ
យ៉ា ងឈនោះឈឡយី! អាតាម អញរត្ូវឈធាី េឈោយោយ វាចា និង ចិត្ត ។ 
 ឈោកមាច េ់! ខ្ុ ំពុំថ្ដ បានគិត្យ៉ា ងឈនោះឈឡយី ខែូនខ្ុ ំជា
បុគា ធ្លែ កចុ់ោះកាុងឈេចកដីរបមាទ ។ 
 បុរេ! ឈរព្វោះឈហតុ្ថ្ដ អាកជាបុគា របមាទ ឈទីបម្ិនបានឈធាី
ឈេចកដី េឈោយោយ វាចា ចិត្ត ។ អាកឈធាីកម្មយ៉ា ងណា កន៏ឹងបាន
ទទួ ្ យ៉ា ងឈនាោះ កប៏ាបកម្មឈនោះ ម្ិនមានអាកណាឈគឈធាីឲ្យអាកឈទ 
ខែួនអាកពិត្ៗ ឈធាីឈោយខែូនឯង ។ ដូឈចាោះ អាករត្ូវឈសាយវបិាកននកម្ម
ថ្ដ អាកបានឈធាីឈនោះឈៅ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! យម្រាជ្ ឈរោយពីបានេួរឈទវទូត្ ទី ៤
ឈហយី កប៏ានេួរឈទវទូត្ ទី ៥ ត្ឈៅឈទៀត្ថា៖ 
 បុរេ! ឈទវទូត្ ទី ៥ ថ្ដ មានរបាកដ កាុងពួកម្នុេសទាងំ 
ឡាយ អាកម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីខែោះឈទឬ? 
 ម្ិនធ្លែ បឈ់ឃញីឈទ ឈោកមាច េ់! 
 អឺ! េពបុរេស្រ្េដ ី ថ្ដ សាែ បម់្ួយនលង ឬ ពីរនលង ឬ បីនលង ថ្ដ 
មានរាងឈហមី្ឈបា៉ា ង  មានេម្បុរឈខៀវ  មានខទុោះហូរឈចញ តាម្ទាា រធំតូ្ច 

  -២៧- និព្វា នគឺជាអាី?  



អាកម្ិនធ្លែ បប់ានឈឃញីខែោះឈទឬ? 
 ធ្លែ បឈ់ឃញីខែោះថ្ដរ ឈោកមាច េ់! 
 អាកបានគិត្ខែោះឬឈទថា រូបឈគរូបឈយងី រថ្ម្ងមានឈេចកដីសាែ ប់
ជាធម្មតា ម្ិនកនែងរចួពីឈេចកដីសាែ បឈ់ឡយី ។ ដូឈចាោះ កុំេបាយឈពក
ឈឡយី អាតាម អញរត្ូវរបញបរ់បញ ់បំឈពញឈេចកដី េ ឈោយោយ
ឈោយវាចា និង ឈោយចិត្ត ។ 
 ឈោកមាច េ់ខ្ុ ំអឺយ! ខ្ុ ំពុំថ្ដ បានគិត្យ៉ា ងឈនោះដ ់ម្ដងណា
ឈទ ខែួនខ្ុ ំជាបុគា មានឈេចកដីវឈងាងរបមាទ ។ 
 បុរេ! ោ ណាខែួនអាកបានឈធាីកម្មយ៉ា ងណា អាកនឹងរត្ូវ
បានទទួ ្ យ៉ា ងឈនាោះ កប៏ាបកម្មរបេ់អាកឈនោះម្ិនមានអាកណាឈគ
ឲ្យឈទ ខែូនរបេ់អាកឯងពិត្ៗ បានឈធាីឈោយខែួនឯង ។ ដូឈចាោះ អាករត្ូវ
ឈសាយវបិាកននកម្មឈនោះ តាម្យថាកម្មឈៅចុោះ ។ 
 យម្រាជ្ ឈរោយឈព ថ្ដ បានឈចាទេួរបុរេឈនោះ ឈោយ 
ឈទវទូត្ ទី ៥ ចបឈ់ហយី កប៏ានឈធាីឥរយិបលឈេងៀម្កឈនតីយ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! កាុង ំោបឈ់នាោះឯង នាយនិរបា ទាងំ 
ឡាយ បាន្ដនាទ ឈទាេតាម្កម្មវធិីឈ្សងៗ គឺយកដុំថ្ដកថ្ដ ដុត្ឈ្ែីង
រកហម្ឈអេ  ម្កពួត្រត្ងប់ាត្នដទាងំេងខ្លង ពួត្បាត្ឈជ្ីងទាងំពីរ
និង ពួត្រត្ងក់ណាដ  ឈដីម្រទូង បុរេឈនាោះ ឈសាយទុកាឈវទនា យ៉ា ង

  -២៨- និព្វា នគឺជាអាី?  



ខ្លែ ងំោែ  ថ្ត្ដរាបណាបាបកម្មឈៅម្ិនទានអ់េ់ ឈគកពុ៏ំទានស់ាែ ប ់។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! នាយនិរយបា  ជ្ួនោ កច៏ាបេ់ត្ា
មានកម្មចងឈ្ដកផ្កង រ ឈហយីរចាេ់ឈោយប៉ាូវឈៅ ជ្ួនោ ចាបឈ់ជ្ីង
ឈ ីកឈឡងីឈ ី ោកក់ា េំយុងចុោះ ឈហយីពនែោះឈោយោបំិត្ ជ្ួន
ចាបច់ងភាជ បន់ឹងរឈទោះ ឈហយីឲ្យរត្ឈ់ៅម្កឈ ីន្ទថ្ដក ថ្ដ រត្ូវឈ្ែីង 
ឈវោះរកហម្រចា  ជ្ួនោ ឲ្យរត្ឈ់ឡងី រត្ចុ់ោះតាម្្ាំធំៗ ថ្ដ មាន  
ឈ្ែីងកំពុងឈវោះេឈនាធ េឈៅធ  ជ្ួនោ ចាបឈ់ជ្ងីរកបួចឈចា ឈៅ កាុង 
ខទោះទងថ់្ដង ថ្ដ មានទឹកឈៅដ កំពុងថ្ត្ពុោះកឈស្រ្ញ្ហជ   យ៉ា ងខ្លែ ងំោែ  ។ 
េត្ានរក ថ្ដ រត្ូវឈសាង រ កាុងខទោះទងថ់្ដង មានច នាេទុោះសាទ រ ដូច
ពពុោះទឹក ជ្ួនោ អថ្ណដ ត្ឈឡងី ជ្ួនោ  ិចចុោះឈៅ ជាេត្ាមាន 
ទុកាឈវទនាយ៉ា ងខ្លែ ងំ ថ្ត្ឈទាោះជាយ៉ា ងឈនាោះ ឈគកម៏្ិនសាែ ប ់ ោ ឈបី
បាបកម្ម របេ់ឈគឈៅពុំទានអ់េ់ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! នាយនិរយបា  មានឈព ខែោះ កច៏ាប់
េត្ានរកោកចូ់ កាុងម្ហានរក ។ ម្ហានរកឈនាោះ មានមុ្ម្ ៤ មាន
ទាា រ ៤ ខ្លងកាុងថ្ចកឈចញជាចំថ្ណកតូ្ច ចំថ្ណកធំ មានកំថ្ពងថ្ដក
ពទ័ធជុ្ំវញិ មានរគបថ្ដកបិទពីឈ ី ។ រឈដដ  ននម្ហានរកទាងំមូ្  
មានឈ្ែីងឈវោះេឈនាធ េឈៅធ  មានចំហាយឈៅដ  ្ាយឈៅចំនួន ១០០ 
ឈយជ្នជុ៍្ំវញិ ។ ពីមុ្ម្ខ្លងឈកីត្ឈៅមុ្ម្ខ្លង ិច មានឈ្ែីងឈវោះឆ្កប

  -២៩- និព្វា នគឺជាអាី?  



វែងគ្នា ឈៅវញិឈៅម្ក កាុងមុ្ម្ខ្លងត្បូង និង មុ្ម្ខ្លងឈជ្ីង កម៏ានឈ្ែីង
ឈវោះវែងគ្នា ឈៅវញិឈៅម្កដូចគ្នា  កាុងភាគខ្លងឈរោម្មានឈ្ែីងឈវោះម្ក
ដ ់ភាគខ្លងឈ ី កាុងភាគខ្លងឈ ី កម៏ានឈ្ែីងឈវោះ ដ ់ភាគខ្លង
ឈរោម្ដូចគ្នា  ។ េត្ានរក ឈសាយទុកាឈវទនា យ៉ា ងខ្លែ ងំោែ  ឈៅកាុង 
ម្ហានរកឈនាោះ ថ្ត្ឈទាោះជាយ៉ា ងណា កឈ៏គម្ិនសាែ ប ់ោ ឈបីបាបកម្ម
របេ់ឈគឈៅម្ិនទានអ់េ់ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! កាុងេម្យ័ខែោះ គឺយូរៗ មានម្ដង ទាា រ
ខ្លងមុ្ខននម្ហានរកករ៏ឈបីកឈចញម្ក េត្ានរកកន៏ាគំ្នា រត្យ់៉ា ងឈ ឿន
ោ ណាឈគខំរបឹងរត្ឈ់ ឿន សាច ់ថ្េបក េនេ វេឹង កឈ៏វោះឈខ្លែ ចឈៅ
ជាឈ្ោះ ថ្ត្រត្ឡបឈ់កីត្ជាលមីឈទៀត្ដូចឈដីម្វញិ ឈហយីកពុ៏ំបានឈចញ្ុត្
ពីទាា រឈនាោះដ ់ម្ដងណាឈឡយី ។ ឈគឈសាយទុកាឈវទនាយ៉ា ងខ្លែ ងំោែ ឈៅ
កាុងម្ហានរកឈនាោះ ថ្ត្ទុកជាដូឈចាា ោះ ឈគកម៏្និសាែ ប ់ កាុងោ ណា
ថ្ដ បាបកម្មឈៅពុំទានអ់េ់ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! កាុងឈព ខែោះ ទាា រខ្លងឈរោយ ខ្លងឈជ្ីង
ខ្លងត្បូងននម្ហានរកឈនាោះ ករ៏ឈបីកឈចញម្ក េត្ានរកទាងំឈនាោះ កន៏ាំ
គ្នា រត្យ់៉ា ងឈ ឿន ឈដីម្បឈីចញឈៅខ្លងឈរៅ ។ កាុងខណៈឈនាោះ សាច ់
ថ្េបក វេឹង េនេ កឈ៏វោះឈៅជាឈ្ោះ ពួកេត្ានរក បានឈៅដ ់ទាា រ ថ្ត្
ពុំទានប់ានឈចញ ទាា រកប៏ិទជ្ិត្ឈៅវញិ ។ ឈគទាងំឡាយ កឈ៏ៅឈសាយ

  -៣០- និព្វា នគឺជាអាី? 



ទុកាឈវទនា កាុងទីឈនាោះយ៉ា ងខ្លែ ងំោែ  ថ្ត្ឈគពុសំាែ ប ់ កាុងោ ណាថ្ដ 
បាបកម្មឈៅពុំទានអ់េ់ ។ 
 មានឈព ខែោះ េត្ានរកទាងំអេ់ឈនាោះ ឈចញតាម្ទាា រ ថ្ត្កាុងទី
បនាទ បអ់ំពីម្ហានរកឈនោះឈៅ មានរឈដដ នរកធំឈ ម្ ោះគូលៈ ឈហយីេត្ា
នរកទាងំអេ់ឈនាោះ កប៏ានធ្លែ កចុ់ោះឈៅ កាុងគូលនរក (នរកឧចាច រៈ)
ឈទៀត្ ។ ្ិកាុទាងំឡាយ! ឈៅកាុងគូលនរកឈនាោះ មានដងកូវមានមាត្់
រេួចដូចម្ជុ  សាច ់ ថ្េបក វេឹង េនេននេត្ានរកទាងំឡាយ រត្ូវ
េត្ាដងកូវឈនាោះខ្លេុំីអេ ់ ពុំមានឈេេេ ់ឈឡយី ។ ឈគឈសាយទុកា
ឈវទនាយ៉ា ងខ្លែ ងំោែ កាុងនរកឈនាោះ ថ្ត្ឈទាោះជាយ៉ា ងណាកឈ៏ោយ ឈគក៏
ម្ិនសាែ ប ់កាុងោ ណាបាបកម្ម របេ់ឈគឈៅម្ិនទានអ់េ់ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! បនាទ បព់ីគូលនរកឈៅ មាននរកឈ ម្ ោះ
កុកកុ  (នរកឈ្ោះឈ្ែីង) េត្ានរក ឈបីជ្ួនជាឈចញរចួពីគូលនរកឈៅនឹង
ធ្លែ កឈ់ៅកុកកុ នរកឈទៀត្ ឈគឈសាយទុកាឈវទនាជាអត្ិបរមា ថ្ត្ឈទាោះជា
យ៉ា ងណាកឈ៏ោយ ឈគកម៏្ិនទានស់ាែ ប ់ កាុងោ ណា បាបកម្ម របេ់
ឈគ ឈៅម្ិនទានអ់េ់ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! បនាទ បព់ីនរកឈ្ោះឈ្ែីងឈៅ មាននរកនរព
រោថ្ដកឈៅខ្លងមុ្ខឈទៀត្ ។ រោថ្ដកមានឈដីម្កំពេ់ ១០០ ឈយជ្ន ៍
(១៣០០ គីឡូថ្ម្៉ារត្) មានបនាែ របថ្វង ១៦ អងាុ ី (៣ ឈដេុីថ្ម្៉ារត្) 

  -៣១- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈវោះឈ្ែីងរកហម្រចា ឈអេ  នាយនិរយបា  បង្ខា បឲ់្យេត្ានរកឈឡងី
ខែោះ ចុោះខែោះ ។ ឈគរងទុកាឈវទនាយ៉ា ងខ្លែ ងំោែ  កាុងនរកឈនាោះ ថ្ត្ឈទាោះជា
មានទារុណកម្មយ៉ា ងឈនោះកឈ៏ោយ ឈគកម៏្ិនសាែ ប ់ កាុងោ ណា
បាបកម្ម របេ់ឈគឈៅម្ិនទានអ់េ់ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! បនាទ បព់ីនរកនរពរោថ្ដកឈៅ មាននរក
នរពឈឈធីំ មានេែឹកជាោវ ឈៅខ្លងមុ្ខឈទៀត្ ។ េត្ានរក រត្ចូ់ ឈៅ
កាុងនរពឈនាោះ េែឹកឈឈទីាងំឡាយ ោ ណារត្ូវខយ ់ឈបាកធ្លែ កចុ់ោះ
ម្ក កោ៏ត្ន់ដ ោត្ឈ់ជ្ីង ោត្រ់ត្ឈចៀក ោត្រ់ចមុ្ោះ ឈគរងទុកាឈវទនា
យ៉ា ងធំេឈម្បមី្ កាុងនរពធំឈនាោះ ថ្ត្ឈទាោះជាមានទារុណកម្មយ៉ា ងឈនោះក៏
ឈោយ ឈគកម៏្ិនសាែ ប ់កាុងោ ណាបាបកម្មឈៅម្ិនទានអ់េ់ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! បនាទ បព់ីនរពឈឈមីានេែឹកោវឈនាោះឈៅ
មានេទឹងទឹកទឹករកុត្ឈៅខ្លងមុ្ខឈទៀត្ ។ េត្ានរក ោ ណារត្ឈ់គច
្ុត្អំពីនរពឈនាោះ កធ៏្លែ កឈ់ៅកាុងេទឹងទឹករកុត្ឈនាោះឈទៀត្ ខែួនឈគបថ្ណដ ត្
ឈៅតាម្បឈណាដ យថ្ខសទឹកខែោះ រចាេ់ថ្ខសទឹកខែោះ ឈគរងទុកាឈវទនាឥត្
ឧបមាកាុងេទឹងឈនាោះ ថ្ត្ឈទាោះជាឈវទនាយ៉ា ងឈនាោះ ឈគកឈ៏ៅថ្ត្ម្ិនសាែ ប ់
កាុងោ ណាបាបកម្មរបេ់ឈគឈៅម្ិនទានអ់េ់ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! នាយនិរយបា កយ៏កេនទូចេទូចេត្ា
នរក អូេទាញឈឡងីម្កឈ ីឈគ្នក រចួេួរថា  ឯងរត្ូវោរអាី  ោ ណា 

  -៣២- និព្វា នគឺជាអាី? 



េត្ានរកឈវែីយថា ខ្ុ ំោែ នបាយណាេ់ នាយនិរយបា កយ៏កដុំថ្ដក
ថ្ដ កំពុងរត្ូវឈ្ែីងឈវោះយ៉ា ងរកហម្ ោកចូ់ ឈៅកាុងមាត្ ់ ។ ដុំថ្ដក
ឈនាោះឈធាីឲ្យេត្ានរកឈវោះមាត្ ់ ឈវោះក ឈវោះឈព្វោះ ។   ។ ឈគឈសាយទុកា
ឈវទនាឥត្គណនា ថ្ត្ឈទាោះជាឈវទនាយ៉ា ងណាកឈ៏ោយ ឈគម្ិនសាែ ប់
កាុងោ ណាបាបកម្ម របេ់ឈគឈៅម្ិនទានអ់េ់ ។ 
 ឈបីេត្ានរកឈវែីយថា ខ្ុ ំឈរេកទឹកណាេ ់ នាយនិរយបា ក៏
យកដុំថ្ដករកហម្ គ្នេ់មាត្ឲ់្យឈបីក ឈហយីរចកទឹកទងថ់្ដង ថ្ដ 
កំពុងពុោះឈោយរត្ូវកំឈៅឈ្ែីង ឈៅកាុងមាត្េ់ត្ានរកឈនាោះ ។ ទឹកឈៅដ
ឈនោះ ឈធាីឲ្យេត្ានរក រោករ ួយអេ់ខែួនរបាណ ។ ឈគឈសាយទុកា
ឈវទនាយ៉ា ងខ្លែ ងំោែ  ថ្ត្ឈទាោះជាយ៉ា ងឈនោះ ឈគកម៏្ិនសាែ ប ់កាុងោ ណា
បាបកម្មឈៅម្ិនទានអ់េ់ ។ មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! កាុង ំោបត់្ម្ក
នាយនិរយបា  កច៏ាបេ់ត្ានរកោកឈ់ៅ កាុងម្ហានរកវញិ ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! ឈរឿងរា៉ា វធ្លែ បម់ានម្កឈហយីថា រពោះ
យម្រាជ្ មានឈេចកដីរត្ិោះរោិះដូឈចាោះថា បានឮថា េត្ាទាងំឡាយ កាុង
ឈោកថ្ដ ឈធាីបាបកម្ម ករ៏ត្ូវវនិិចឆយ័ឈទាេតាម្កម្មវធិីឈ្សងៗដូចបាន
ឈធាីម្កឈហយីឈនោះ គួរឲ្យអាណិត្ឈពកណាេ ់ ឈធាីឈម្៉ាចហា៎! ឈយងីនឹង
បានឈៅឈកីត្ជាម្នុេស កាុងោ រពោះបរម្សាស្រ្សាដ ចារយ ជារពោះអរហនត
េមាម េម្ពុទធ រទងប់ានឧបត្ិឈឡងីកាុងឈោក េូម្ឲ្យឈយងីបានចូ ឈៅ 

  -៣៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



អងាុយជ្ិត្រពោះមានរពោះភាគអងាឈនាោះ បានសាដ បធ់ម្រ៌បេ់រពោះអងា បាន
ឈចោះចាធំម្រ៌បេ់រពោះអងា ។ 
 មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! ឈរឿងទាងំឡាយថ្ដ ត្ថាគត្េថ្ម្ដង
ម្កឈនោះ ត្ថាគត្ម្ិនបានសាដ បម់្កចាកេម្ណៈ ឬ រព្វហមណ៍ណា
ម្ួយឈឡយី ថ្ដ ពិត្គឺជាឈរឿងថ្ដ ត្ថាគត្ឈចោះដឹងខែួនឯង ឈឃញី
ពិត្ជាកច់ាេ់ឈោយខែួនឯង ។ 
  ុោះរពោះមានរពោះភាគ រទងរ់តាេ់េថ្ម្ដងរពោះេូរត្ឈនោះចប់
ឈហយី រទងក់ប៏ានរតាេ់និពនធគ្នថាដូចត្ឈៅឈនោះ ៖ 
 មាណពទាងំឡាយណា ថ្ដ យម្រាជ្ោេឈ់ត្ឿនឈោយឈទវ
ទូត្ទាងំឡាយឈហយី កឈ៏ៅថ្ត្របមាទ មាណពទាងំឈនាោះឯងជាអាក
បាននូវោយដឈ៏ថាកទាប រថ្ម្ងឈសាកឈៅ ជាយូរអថ្ងាង ។  ចំថ្ណក
មាណពណា កាុងឈោកឈនោះ ជាេបបុរេ មានេនាដ នេងបរ់មាង ប ់ថ្ដ 
យម្រាជ្ោេ់ឈត្ឿន ឈោយឈទវទូត្ទាងំឡាយឈហយី ថ្ត្ងម្ិនរបមាទ
កាុងអរយិធម្ ៌ រថ្ម្ងឈឃញីនូវ្យ័កាុងឧបាទាន ជាឈហតុ្ឈកីត្ឈឡងីនន
ជាត្ិ និង ម្រណៈ ថ្ត្ងចុោះចិត្តេ បក់ាុងរពោះនពិ្វា ន ជាធម្មជាត្ិអេ់ឈៅ
ននជាត្ិ និង ម្រណៈ ឈរព្វោះម្ិនរបោនម់ា ំមាណពឈនាោះឯងជាអាកដ ់
ឈៅទីដឈ៏កសម្កានត មានឈេចកដីេុខ រ ត្ក់ិឈ េកាុងបចចុបបនា ជាអាក
កនែង្ុត្នូវឈពៀរ និង ្យ័ទាងំឡាយ បានវែង្ុត្នូវទុកាទាងំពួង ។ 

  -៣៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈរឿងនរកឈរោម្ដីឈនោះ មាននិយយកាុងរពោះេូរត្ និង ជាត្ក
ទាងំឡាយឈទៀត្ ខ្ុ ំម្ិនអាចនឹងនាមំ្កបរយិយកាុងទីឈនោះបាន ឈរព្វោះ
ឈដីម្បបីនស ់ទំពរ័េរមាបអ់ធិបាយអំពី នពិ្វា ន ថ្ដ ជាកម្មវត្ថុចម្បង
ននឈេៀវឈៅឈនោះ ។  ំោបត់្ឈៅ ខ្ុ ំេូម្ឈ ីកយកឈេចកដីវនិិចឆយ័របេ់
ធម្មបាឈោ ្ិកាុ ឈខៀវ ជុ្ំ ថ្ដ រពោះអងាបានរសាវរជាវតាម្ឈយប ់
របេ់អាករបាជ្្ទាងំឡាយអំពីបញ្ហា នរក ដូចខ្លងឈរោម្ឈនោះ៖ 
 នរិយៈ ឈនោះម្ិនថ្ម្នមានថ្ត្កាុងពុទធសាេនា  ទធិ និង
សាេនានានាថ្ដ មានជ្ំឈនឿកាុងឈរឿងអឈនាទ   ឈកីត្សាែ ប ់ ននេត្ា
ទាងំឡាយ កម៏ាននិយយអំពនីរកដូចៗ គ្នា  ។ 
 នរិយៈ ជាព្វកយបា ី ពួករព្វហមណ៍ឈគឈៅ នរក តាម្ព្វកយ
េំស្រ្េកឹត្ ឈយងីកឈ៏ៅថា នរក តាម្ឈគ ។ ម្ា៉ាងឈទៀត្ឈគឈៅថា បាតាត្ 
ឈយងីឈៅោែ យម្កជា បាោ  ។ ព្វកយថា បាោ  ឈនោះ ថ្ខមរឈយងី
ឈរចីនឈៅថា បាត្ោ  ឈោយចុោះអាគម្កាុងចឈនាែ ោះកណាដ   ។ ព្វកយ
បាត្ោ  ថ្ខមរឈយងីសាដ បយ់ ឈ់េចកដីថា បាត្ដី ។ ព្វកយ បាត្ដី ឈនោះ
ឈយងីចូ ចិត្តថា នាគ្ព ឬ សាថ ន្ុជ្ងានាគ ។ 
 ព្វកយ នរក កាុងសាេនារព្វហមណ៍គឺជាកថ្នែងេរមាបោ់ក់
ឈទាេ អត្មន័ ថ្ដ បានឈធាីបាបោ កំពុងរេ់ឈៅកាុងឈោកឈនោះ ។ ឈគ
ថ្ចកនរកជា  ៨  ឈព្វ គឺ ៖  េញ្ជ ីពនរក (Sanjiva ) ោឡេុត្តនរក  

  -៣៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



(Kalasutta) េងាត្នរក (Sanghata) ឈរារពនរក (Roruva) 
ម្ហាឈរារពនរក (Maharoruva) តាបនរក (Tapa) ម្ហាតាបនរក 
(Mahatapa) និង អវចិីនរក (Avici) ។ កាុងគម្ពីរខែោះ ម្ិនបាន
និយយអំពីអាកណាឈធាីបាបថ្បបណា ធ្លែ កឈ់ៅនរកណាៗ ឈទ ឈរេច
ឈហយីថ្ត្រពោះយម្រាជ្ោត្ឈ់េចកដី ។ រពោះយម្រាជ្ មានទូត្រត្ួត្រតា 
ឈម្ី ឈេចកដីខុេរត្ូវរបេ់ម្នុេសទូឈៅ កាុងពិ្ ពឈោក ។ ោ ណា
មានម្នុេសសាែ ប ់ ពួកទូត្ កន៏ាខំែួនយកឈៅថាា យរពោះយម្រាជ្ ឈត្ីទូត្
អេ់ទាងំឈនោះឈគឈៅថាអាី? ពួកទូត្ តាម្គម្ពរីរព្វហមណ៍ ថ្ដ ឈគេ
ឈេរជាភាសាអងឈ់គែេ និង ថ្ដ ជាឈរឿងថ្ត្ងលមីម្ិនថ្ម្នបករណៈឈដីម្ 
រត្ូវនឹងព្វកយរបេ់ឈយងីថា នរិយបា  (អ្បិា នរក) ។ 
 ្ែូវឈៅសាថ ននរក រត្ូវវែងោត្េ់ទឹងឈ្ែីង ឈទីបមានទំឈនៀម្
របនពណីរបេ់ឈគថា ឈបីោ ណាម្នុេសឈធឺងនជ់្ិត្សាែ ប ់ កូនឈៅរត្ូវ
ចាត្ថ់្ចង ឲ្យឈគឈធាីឈគ្នទាន គឺឲ្យឈគ្នម្ួយកា ដ ់រព្វហមណ៍ឈដីម្បី
ឈរបីជាព្វហនៈវែងេទឹងឈ្ែីងឈនាោះ ។ ឈព ឈៅដ ់កថ្នែងឈនាោះ ម្ិន
របាកដថា រពោះយម្រាជ្បានេួរអាកឈនាោះឈដីម្បយីកោរណ៍អាីឈទ ឈរព្វោះ
មានឈេចកដីរាយោរណ៍ ថ្ដ ឈគបានឈធាីឈហយីជាឈរេច តាងំពីអាក
ឈនាោះរេ់កាុងឈោកឈនោះ ។ ឈគរគ្ននថ់្ត្ពិនិត្យឈម្ី ឈេចកដីរាយោរណ៍
ឈនាោះរចួ ឈគកវ៏និិចឆយ័ថ្ត្ម្ដង ឈបីអាកឈនាោះពុំបានឈធាីបាប ឬឈធាីបនតិចបនតួច  

  -៣៦- និព្វា នគឺជាអាី?  



ថ្ត្បានឈធាីបុណយឈរចីន ឈគកប៏ញ្ជូ នឲ្យឈៅឈៅសាថ នេួគ ៌ ឬ ឲ្យឈៅឈកីត្
កាុងម្នុេសឈោក ។ ឈបីឈធាីបាបត្ិច ឬ ឈធាបីាបឈរចីន ឈគកេ៏ឈរម្ច
ឈទាេឲ្យេម្តាម្ទម្ងនរ់បេ់បាប ។ 
 ្ បាប ថ្ដ បាបជ្នរត្ូវឈសាយ កាុងឈព ធ្លែ កន់រកឈនាោះគឺ
រត្ូវឃុោំងំ កាុងទីងងឹត្េែុង ឬ រជ្មុ្ចចូ ឈៅ កាុងរឈដដ ឈពញឈៅ
ឈោយឧចាច របេាវៈ ឬ ដុត្ឈោយឈ្ែីង ឬ គ្នបឈោយបនទោះថ្ដក
រកហម្ ឬ ឲ្យេត្ាមានពិេខ្ល ំ ឬ ឲ្យេត្ាបកសកីំណាចចឹកេុីជា
អាហារ ។ រត្ូវនាយនិរយបា ោត្រ់ចមុ្ោះ ឈវកៀ ថ្្ាកឈោយចុងម្ចុ  
និង ចុងោបំិត្ េ កោកចូ់ កាុងគំនាបនន្ាំ ។ េត្ានរកអេ់ឈនាោះ 
ឈសាយឈេចកដីទុកាយ៉ា ងខ្លែ ងំ ថ្ត្កម៏្ិនសាែ ប ់ ឈចោះថ្ត្ធនរ់េ់ឈៅទាងំ
រត្ោបរត្ដួេឈឺ្ ា ដរាបដ ់អេ់កម្ម ។ 
 ឈរឿងនរកដូចឈព្វ ម្កឈនោះ ឈបីពិចារណាឈម្ ីឈៅនឹងឈឃញី
ថា ជាឈរឿងថ្ដ ឈគតាកថ់្ត្ងឈឡងី ឈដីម្បឈីរបៀបឈធៀបឈៅនឹងគុក នន 
អាណាចរកកាុងេម្យ័បូរាណ ថ្ដ ្ដនាទ ឈទាេយ៉ា ងខ្លែ ងំោែ ដ ់ជ្ន
របរពឹត្តឈ មីេចាប ់ ថ្ដ ឈៅថា ទាត្តេឹកម្មករណៈ (ឈរគឿងរបោប់
េរមាបឈ់ធាីទណឌ កម្ម ៣២ របោរ) ថ្បែកគ្នា ថ្ត្ឈធាីឲ្យមានអំណាចខ្លែ ងំ
ោែ ោែ ជាងធម្មតា ។ ឈរោយម្ក ឈយងីដឹងម្ិនដ ់ កឈ៏ជ្ឿថាជាឈេចកដី
ពិត្តាម្ព្វកយអធិបាយ របេ់ឈគទាងំអេ់ឈនាោះឈៅ ។ 

  -៣៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



 តាម្ឈេចកដីពិត្ អំណាចអាណាចរកកាុងេម្យ័បូរាណ ឈគឈធាី
ឈទាេដ ់អាករបរពឹត្តបទឈ មីេ ឈោយទឈងាីទារុណកម្មនានា ដូចជា
ចងម្នុេសឈទាេ ឈោយថ្ខសេនទូច ឈហយីោកចូ់ ឈៅ កាុងទឹកឈរបង
ថ្ដ កំពុងពុោះឈៅដ  ឲ្យធ្លែ កចុ់ោះបនតិចម្ដងៗ ឈដមី្បឲី្យរងទុកាឈវទនា បាន
យូរ ោត្ន់ដឈជ្ីង ឈដីម្បឲី្យរាងចា កុំឲ្យរបរពឹត្តបទឈ មីេឈទៀត្ ោត្់
រត្ឈចៀក ឈដីម្បឲី្យចងចា ំ នូវទឈងាីអារកក ់ ថ្ដ ខែួនបានរបរពឹត្តម្ក
ឈហយី ឈវកៀ ថ្្ាកឈចា  ឈដីម្បផី្កច ញ់ផ្កច  សាម្ីខែួនថ្ដ ម្ិនរពម្ឈបីក
ថ្្ាកឈម្ី ឈគ និង ឈដីម្បកុីំឲ្យអាកដនទយកត្រមាបត់ាម្ ។ ពនែោះសាច់
ឈចញបនតិចម្ដងៗ ឈដីម្បឲី្យរាងចា  និង ឲ្យមានោយេឈងាគត្ឈៅ ។ 
ម្ិនថ្ត្ប៉ាុឈណាណ ោះ មានទាងំនិយយដ ់នរកធម្មជាត្ិនានា មានជាអាទិ
នរកបនាែ ឈូក បនាែ ឈដដ  ្ាំឈ្ែីង  ួេបនាែ  ថ្ដ ជារបេ់េរត្ូវ ដ ់
ជ្ីវតិ្ម្នុេសកាុងឈោកឈនោះ ឈដីម្បឲី្យម្នុេសមានឈេចកដីេែុត្ខ្លែ ច ។ 
 ឈបីនិយយឈោយខែីឈៅ នរក កាុងបរឈោក ឬ នរកឈរោម្ដី
ឈនាោះ គឺរគ្ននថ់្ត្ពរងីកឈរគឿងរបោប ់ េរមាបឈ់ធាីឈទាេម្នុេស ថ្ដ 
របរពឹត្តអារកក ់ ឲ្យមានអំណាចធំេឈម្បមី្ឈឡងីឈទៀត្ ឈដីម្បឲី្យម្នុេស
ខ្លែ ច ឈហយីនាគំ្នា ឈបឈ់ធាីបាបប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 ឈរឿងនរកកាុងសាេនារព្វហមណ៍ និង និរយៈកាុងគម្ពីររបេ់
ឈយងី ឈបីយកម្កឈរបៀបឈធៀបគ្នា  កឈ៏ឃញីថាមានឈគ្ន ឈដីម្ជាម្ួយគ្នា   

  -៣៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



ថ្ដ មានខុេគ្នា ខែោះ កឈ៏ោយម្កពីថ្កថ្របឲ្យេម្តាម្ ទធិរបេ់ខែួន 
ដូចជាឈយងីរេឡាញ់យុត្តិធម្ ៌ ឈយងីចងឲ់្យម្នុេសសាា  ់អនិចច ំ ទុកា ំ
អនតាត  ឈយងីកថ៏្ត្ងតាងំឲ្យមាន រពោះយម្រាជ្ឈចាទេួរបញ្ហា ឈទវទូត្ ។ 
ឈយងីខ្លែ ចរពោះយម្រាជ្ ម្ិនចងឲ់្យរពោះយម្រាជ្ោកឈ់ទាេទណឌ កម្ម 
ឈយងីកន៏ិយយថា រពោះយម្រាជ្ ឈរោយពីបានឈ ីកយកបញ្ហា ឈទវទូត្
ម្កឈចាទឈហយី កគ៏ងឈ់េងៀម្ឈធាីរពឈងីយ ទុកឲ្យនាយនិរយបា ន 
 កចាត្ោ់រខែួនឯង ។ 
 ចំថ្ណកពួករព្វហមណ៍ ឈគរាបអ់ានសាេនារបេ់ឈគ ឈគចងឲ់្យ
រពោះយម្រាជ្ តាងំឈៅកាុងឈេចកដីយុត្តិធម្ ៌ ចងឲ់្យរពោះយម្រាជ្ឈរបី
អំណាចតាម្្ែូវយុត្តិធម្ ៌ ឈទីបឈគឲ្យអំណាចរពោះយម្រាជ្កាុង្ែូវឈេីឈរ ី
ឈេចកដីវនិិចឆយ័បាន ។ ឈដីម្បឲី្យបាបជ្នរាបអ់ានរពោះមាច េ់របេ់ឈគ ឈគ
កន៏ិយយថា រពោះវេិណុ រពោះេិវៈរបេ់ឈគ មានអំណាចឈរបីឈទវទូត្ឈៅ
ដឈណដី ម្យកអាត្មន័ របេ់ម្នុេសឈទាេថ្ដ រពោះអងារាបអ់ាន អំពីនដ
ឈទវទូត្និងរពោះយម្រាជ្ ឈហយីរទងឈ់របាេរបាណឲ្យឈៅកាុងសាថ នេួគ៌
ជាម្ួយរពោះអងា គឺរពោះវេិណុមានអំណាច ឈោោះថ្ ងេត្ានរកបាន ។ 
 ឈរឿងនរកកាុងសាេនារព្វហមណ៍ ដូចបានឈព្វ ម្កឈនោះ មាន
ម្នុេសចូ ចិត្ត តាងំពីោ ឈនាោះ រហូត្ដ េ់ពានលងឈនោះ ។ ចំថ្ណកឯ
ខ្លងពុទធសាេនា បរឈោករបេ់ម្នុេស និង េត្ា   បានរបកបឈោយ 

  -៣៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈេចកដីេុខទុកាយ៉ា ងណាៗ ឈរេចឈហយីថ្ត្កុេ កម្ម និង អកុេ 
កម្មថ្ដ េត្ាទាងំឈនាោះបានឈធាី ។ រពោះេូរត្ទាងំអេ់ ឈ ីកថ្ ងថ្ត្
ឈទវទូត្េូរត្ម្ួយ ខនធកវនិយ័ទាងំអេ់ បរឈិចឆទអ្ិធម្មទាងំអេ់ ថ្ដ 
បាននិយយទាកទ់ងដ ់បរឈោក របេ់ម្នុេសេត្ា េុទធថ្ត្បាន
េឈរម្ចថា បរឈោកឈនាោះ គឺបុគា បុណយ បុគា បាប រត្ូវវនិិចឆយ័
ឈោយខែួនឯង ឈោយបានបញ្ហជ កយ់៉ា ងចាេ់ថា មានថ្ត្បុណយ និង
បាបប៉ាុឈណាណ ោះឈទ ថ្ដ អាចឈធាីឲ្យអនាគត្របេ់ម្នុេស ឈថាកទាប ឬ 
ខពងខ់ពេ់បាន ឬ នឹងនិយយម្ួយថ្បបឈទៀត្ថា មានថ្ត្បុណយ និងបាប
ឈទ ថ្ដ អាចឈធាីឈេចកដីវនិិចឆយ័ឲ្យម្នុេសឈៅេួគ ៌ឈៅនរកដូឈចាោះវញិក៏
ម្ិនខុេ ។ ចំឈព្វោះបញ្ហា ឈនោះ មាន្ែូវគួរឲ្យឈយងីពិចារណាដូចត្ឈៅ៖ 
 ១- រពោះពុទធសាេនា របេ់ឈយងី ទទ ួសាា  ់ នរិយៈ រត្ឹម្
ថាា កណ់ា ទទួ សាា  ់ថ្ត្ឈ ម្ ោះ ថ្ដ មានឈៅកាុងបា ីដូចឈព្វ ម្ក
ឈហយីខ្លងឈដីម្ ឬ ទទួ សាា  ់រហូត្ដ ់ នរិយៈ ថ្ដ បានេថ្ម្ដង
កាុងឈទវទូត្េូរត្្ង? 
 ២- ឈបីម្ិនទទួ សាា  ់ឈទវទូត្េូរត្ ឈត្ីឈយងីរត្ូវឈធាីឈេចកដី
បដិឈេធយ៉ា ងណា ឬ រត្ូវថ្ករពោះេូរត្ឈនាោះដូចឈម្ដច ឬ នឹងទុកោក់
រពរពោះេូរត្ឈនាោះ ថាជា ធម្មបដរូិប គឺជារពោះេូរត្រចនាឈឡងី របកប 
ឈោយធម្ប៌នែំ? 

  -៤០- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ៣- របេិនឈបីទទួ សាា  ់ឈទវទូត្េូរត្ទាងំដុំ ឈោយម្ិន
មានឈរជ្ីេឈរេី ម្ិនមានថ្កថ្របឈនាោះ នឹងនាឲំ្យមានឈេចកដីេនាិោឋ នថា
រពោះពុទធសាេនារបេ់ឈយងី ទទួ សាា  ់ឈរឿងបរាបំរាថ្ដ ឈគធ្លែ បឈ់ជ្ឿ
ត្ៗ គ្នា ម្ក ម្ិនថ្ម្នឈឃញីឈោយញណរបេ់ខែួនជា េនទដិឋឈិោ គឺ
ឈឃញីចាេ់ឈោយខែួនឯង ។ 
 ោ ណាឈយងីទទួ សាា  ់ ឈទវទូត្េូរត្ ទាងំដុំឈនាោះ 
សាេនិកដនទៗ ថ្ដ ឈគមានោរពិចារណាឈរចីន ឈគនឹងបឈនាថ កត្នម្ែ
សាេនារបេ់ឈយងី ឈោយឈគយ ់ឈឃញីថា រពោះពុទធសាេនាឈយងី
ជាសាេនាទទួ សាា  ់ម្ត្ិបរាបំរា ជាសាេនាខាោះោរថ្វកថ្ញក
ឈោយបញ្ហា របេ់ខែួន ។ ឈគម្ិនមានឈេចកដីឈោត្ខ្លែ ចនរក ថ្ដ មាន
េថ្ម្ដងកាុងបករណៈ (គម្ពីរ) របេ់ឈយងី ។ ចំថ្ណកខ្លងឈយងីថ្ដ 
ធ្លែ បឈ់ ីកត្នម្ែសាេនារបេ់ខែួនជាធម្មតាម្កឈហយីឈនាោះ  ុោះដ ់
ម្កឈឃញីនរកកាុងឈទវទូត្េូរត្ ឈយងីកល៏យឈេចកដីោែ ហាន ឈោយ
នឹងទទួ សាា  ់កខ៏្លម េ់ឈអៀន នឹងបដិឈេធឈចា កម៏្ិនឈពញមាត្ ់
 ំបាកនឹងេនាិោឋ ន ។ ដូឈចាោះ ឈរឿងនរកឈនោះ េូម្ពិចារណា និង
េឈរម្ចចិត្តថាមានពិត្ ឬ  ម្ិនមានពិត្ ឈរេចឈ  ី ចិនតម្យបញ្ហា  
(cinta maya pañña) គជឺា បញ្ហា  ថ្ដ រពោះេមាម េម្ពុទធរទងឲ់្យយក
ម្កឈរបេីរមាបថ់្វកថ្ញករកឈហតុ្្  ពិត្របាកដ ឈោយខែួនឯង ។ 

  -៤១- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
អបាយ្ូមិ្ 

 ព្វកយ អបាយ្ូម្ ិមាននយ័ថា ឈោក ឬ កំឈណីត្ថ្ដ ឈថាក
ទាបរបាេចាកឈេចកដីចំឈរនីរុងឈរឿង ។ អបាយ្ូម្ិ តាម្ថ្ដ មាន
ថ្ចងកាុងគម្ពីរ បូរាណាចារយឈោកថ្ចកទុកម្ក ៤ យ៉ា ង គឺ នរក 
ត្រិចាឆ ន ឈរបត្ និង អេុរោយ ។ នរក រត្ូវបាននិយយរចួម្កឈហយី 
ឈៅឈឡយីថ្ត្ ត្ិរចាឆ ន ឈរបត្ និង អេុរោយ ។ 
 ឈរឿងេត្ាត្ិរចាឆ ន កម៏្ិនចាបំាចរ់ត្ូវឈ ីកម្កនយិយកាុងទីឈនោះ
ថ្ដរ ឈរព្វោះឈរឿងឈនោះម្ិនេូវ ំបាកគិត្ ំបាកយ ់ប៉ាុនាម នឈទ ។ ឈរឿង
ថ្ដ េមុគសាម ញ ឈធាីឲ្យឈកឺា វ ិមុ្ខឈនាោះគ ឺឈរបត្ និង អេុរោយ
ថ្ដ នឹងរត្ូវបករសាយ ឲ្យបានយ ់ចូ ចិត្ត ដូចខ្លងឈរោម្ឈនោះ៖ 
 ឈរឿង ឈរបត្ កម៏្ិនេូវខុេគ្នា ពីឈរឿង នរក ប៉ាុនាម នថ្ដរ ឈហយីក៏
ជាឈរឿង ថ្ដ ម្នុេសភាគឈរចីន ថ្ត្ងមានម្នទិ េងសយ័ថា ឈត្ីមាន
ថ្ម្ន ឬ ម្ិនថ្ម្ន? ចំឈព្វោះឈរឿងឈនោះ កាុងគម្ពីរពុទធសាេនា កម៏ាន
និយយឈរចីនណាេ់ថ្ដរ ោ ណាឈបីឈយងីចូ ចិត្តឈរឿងនរកឈហយី 
ឈរឿងឈរបត្ ឈយងីកន៏ឹងចូ ចិត្តបានឈោយង្ខយ ។ 
 ប៉ាុថ្នតឈយងីម្ិនរត្ូវឈ្ែចថា ជ្ំឈនឿរបេ់ឈយងីកដី ោរយ ដ់ឹង
របេ់ឈយងីកដីរត្ូវថ្្េកឈ ីមូ្ ោឋ នរបកបឈោយឈហតុ្្  ម្ិនរត្ូវអាង            

  -៤២- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឬ ថ្្េកឈ ីរពោះ ឬ ឈ ីឈយប ់ម្នុេស ឬ គម្ពីរទាងំឡាយថ្ដ ឈចោះថ្ត្
ឈព្វ អាងឈ ីរពោះ ឈរព្វោះវេិ័យធម្មកលិកកដី វេិ័យឈោេនិកកដី វេិ័យ
អាកនិពនធកដី ោ ណាចងឲ់្យឈគឈជ្ឿធម្មឈទេនា ឬ គម្ពីរ ឬ ឈេៀវឈៅ 
ឬ ព្វកយឈោេនារបេ់ខែួន កថ៏្ត្ងថ្ត្ឈព្វ អាងដ ់រពោះរគប់ៗ គ្នា  
ដូចធម្មកលិកអាងថា បានជានិយយយ៉ា ងឈនោះ ឈរព្វោះមានពុទធភាេិត្ 
ថ្ដ រពោះបរម្សាសាដ  រទងឈ់ទេនាទុកម្ក ។ 
 ចំឈព្វោះឈរឿងឈនោះ ខ្លង្ែូវចិត្តសាស្រ្េដ ឈគនិយយថា ម្នុេស
ឈយងីតាម្ធម្មតា ចូ ចិត្តចងប់ានឈេចកដីង្ខយរេួ  ម្ិនចូ ចិត្ត
ឈេចកដីត្ឹងរងឹ ។ ឈោយអារេ័យឈហតុ្ឈនោះ ឈទីបឈគចូ ចិត្តយករពោះ
ម្កអាងឈៅឈ ីោរង្ខរណា ឬ ធម្ណ៌ា ឬ ឈរឿងណា ថ្ដ ម្នុេសម្ិន
រពម្ឈជ្ឿឈោយង្ខយៗ គឺឈគរបាបថ់ា ោរឈនោះរពោះឈោកឈធាី ធម្ឈ៌នោះ
រពោះឈោកឈទេន ៍គម្ពីរឈនាោះ ឈគេរឈេរឈឡងី តាម្ព្វកយរបេ់រពោះ ។ 
 ដូឈចាោះ អាកអានមាា ក់ៗ  ោ ណាបានឈឃញី ឬ បានឮឈរឿង
អាីៗ គបបពីិចារណារាវរកឈហតុ្្  ម្កនចាឈរឿងអេ់ទាងំឈនាោះឲ្យបាន
រត្ឹម្រត្ូវតាម្ឈេចកដីពិត្ ថ្ដ អាចយកឈៅឈរបីឲ្យបានជារបឈយជ្ន៍
កាុងជាត្ិឈនោះ និង អនាគត្ជាត្ិបាន ។ ឈដីម្បឲី្យអេ់ឈោកអាកអាន
ឈចោះដឹងឈរឿងឈរបត្ឈនោះ តាម្ឈេចកតីពិត្ ខ្ុ ំេូម្រេងយ់កវចិារណកថា
របេ់អាករបាជ្្ខែោះ ម្កអធិបាយ ដូចត្ឈៅឈនោះ ៖ 

  -៤៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ោ ណាឈគចងស់ាា  ់ឈរបត្ ជាដំបូង ឈគរត្វូសាា  ់ព្វកយថា
បិត្តវេិយ័ និង សាទធៈ ឬ រគ្នទធៈ ។ ពួករព្វហមណ៍ ឈគមានទំឈនៀម្  ទំ
ោបថ់្េន ឧទទេិរពោះបិត្រ របេ់ឈគ ឈៅថា រសាទធៈ ។ ពិធីឈនោះ  ឈគ
ឈធាីកាុងនលងបនាទ បព់ីនលងរោំយេពខែោះ ឈគឈធាីកាុងនលងខួប គឺនលងអនិចចកម្មនន
បុពាបិត្រ របេ់ឈគខែោះ ឈគឈធាីកាុងឈដីម្ថ្ខខែោះ ឈដីម្ឆ្កា ខំែោះ ។ 
 បុពាបិត្រ របេ់ឈគមានរត្ឹម្ថ្ត្ ៣ ជាន ់គឺ បិតា តា និង តាទួត្
ជាបុគា  ថ្ដ ឈគរត្ូវថ្េនឈោយដុំបាយ ឈៅថា េបណិឌ ៈ ថ្របថា
បុគា អាករបរពឹត្តឈៅ ម្ួយអឈនែីឈោយដុំបាយ ឬ បុគា ថ្ដ មានដុំ

បាយរមួ្គ្នា  ។ រពោះបិត្រ ឬ ញត្ិឈរៅពីឈនោះ ជាបុគា រត្ូវបានទឹកចំរូច
ឈៅថា េមាឈនាទកៈ ថ្របថាបុគា អាកមានទកឹចំរូចរមួ្គ្នា  ឬ ឈេមីគ្នា ។ 
រពោះបិត្រ ៣ ជានខ់្លងឈដីម្ឈនាោះ ឈបីនឹងរចូចទឹកឲ្យ្ងកប៏ាន ។ ោរ
រចូចទឹករបេ់ឈគ ឈគចុោះឈៅកាុងេទឹង ឬ ទឈនែ ឈគយកនដទាងំពីរកបង់

ទឹក ឈហយីឈគឈធាីឲ្យទឹកហូរចុោះបនតិចម្ដងៗ រពម្ជាម្ួយឈចត្នា នឹក
ឧទទិេដ ់អាកសាែ បថ់ា េូម្ឲ្យទឹកឈនោះ បានជាវត្ថុធ្លតុ្ បឈនាទ បងនូ់វ
េឈរម្ក និង ឈេចកដីឈៅដ រកហាយ ននរពោះបិត្រឈនាោះៗ ។ 
 ទំឈនៀម្ទមាែ បឈ់នោះមានជាបទ់ាកទ់ងម្កដ ់ពុទធសាេនិកថ្ខមរ
កាុងោ ថ្ដ ោរេិកាពុំទានរ់កីចំឈរនីឈៅឈឡយី ។ រឈបៀបឈធាីបាយ
បិណឌ ឈនាោះ គឺឈគយកបាយដំឈណីបរចកចូ កឈនាទ ងេែឹកឈចក ផ្កក បឈ់  ី

  -៤៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



ភាជ្នន៍ានា ឬ ឈជ្ីងព្វន មានម្ាូបបថ្ងេម្វចិរិត្ ឈោយផ្កក ឈឈ ី និង
ឈរគឿងេោក រៈ មានឈទៀនធូបជាឈដីម្ ោកដ់ំក ់ជាឈរគឿងបូជា កាុងនលង
ោកប់ិណឌ  ឬ នលង្ជុ ំបណិឌ  ។ 
 រឈបៀបថ្បបឈនោះ គឺោែ យម្កពីទំឈនៀម្របេ់រព្វហមណ៍ ថ្ដ ឈគ
ថ្េនរពោះបិត្ររបេ់ឈគ ថ្ត្ឈរោយម្កឈយងីចូ ចិត្តថា ឈធាីដូចឈនោះជា
ពុទធបូជាឈៅវញិ ។ ោររចូចទឹក ឈយងីឈៅឈធាីរហូត្ម្កដ ់េពានលងឈនោះ
កាុងឈព រពោះេងឃអនុឈមាទនា ថ្ត្ម្ិនទាងំអេ់គ្នា ឈទ ឈហយីកពុ៏ំបាន
យកនដទាងំពីរកបងទ់ឹក គឺយកភាជ្នដ៍នទ មាន្តិ  និង ថ្កវជាឈដីម្
ម្កឈរបីជ្ំនួេ កាុងឈព រចូចទឹកម្ដងៗ ។ អាកខែោះ ករ៏ចូចផ្កទ  ់ឈៅដីថ្ត្
ម្ដង អាកខែោះ កយ៏កភាជ្នម៍្ួយឈ្សងឈទៀត្ ម្ករត្ងឈរេចឈហយី ឈទីប
យកឈៅចាកឈ់ចា ឈ ីថ្្នដី ។ ខណៈកំពុងរចូចទឹក ឈគនឹកដ ់
បុណយកុេ  ជ្ំនេួោរនឹកដ ់ទឹកចំៗ ដូចពួករព្វហមណ៍ ឈហយីឈគ
ឧទទិេបុណយឈនាោះដ ់បុពាបុរេឈគ រពម្ជាម្យួោររចូចទឹកឈនាោះឯង។ 
 កាុង ទធិរព្វហមណ៍ ឈរោយពីបានឈធាីពិធីថ្េនឈរពនរចួ ឈគយក
បាយបិណឌ ោកទ់ានឲ្យេត្ាេុ ី មានេត្ាថ្កេកខែោះ េត្ាថ្វកខែោះ េត្ា
ចិញ្ច ឹម្ ឈរៅពីឈនោះខែោះ ។ ឈគមានជ្ំឈនឿថា េត្ាថ្កេកជាបកសឈីៅកាុងពួក
បកសឈីខ្លម ច ោ ណាវាបានអាហារេុីថ្វេត្ វានឹងម្ិនរខំ្លនដ រ់ពោះ
បិត្រ របេ់ឈគឈទ ។ រឯីេត្ាព្វហនៈវញិ ពួករព្វហមណ៍ោកប់ាយបិណឌ  

  -៤៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឲ្យថ្ត្េត្ាឈគ្នប៉ាុឈណាណ ោះ រត្ងថ់ាេត្ាឈគ្នេុីបាយបិណឌ  ឬ ម្ិនេុីឈនាោះ 
ឈយងីដឹងម្ិនចាេឈ់ទ ។ ប៉ាុថ្នតបានឮឈគនិយយថា ឈគ្នកាុងរបឈទេ
ថ្ខមរឈយងី ឈបីមាច េ់វាបឈរងៀន ឲ្យេុីបាយតាងំពីតូ្ចម្ក វាកឈ៏ចោះេុី
បាយថ្ដរ ។ របឈទេឥណាឌ កាុងេម្យ័ឈនាោះ របថ្ហ ជាមានឈគ្នឈចោះ
េុីបាយដូចឈនោះឈទដឹង? 
 ោរឈធាីទកាិណាទានថ្ដ ឈៅថា រសាទធៈ របេ់ឈគឈនាោះ គឺឈគ
អឈញ្ជ ីញពួករព្វហមណ៍គ្នា ឈគ ម្កបរឈិភាគអាហារឈរេចឈហយី ឈគជូ្ន
ឈទយយទានឈ្សងៗ ជាពិឈេេេំពត្ ់ ឈគម្ិនខ្លនឈធាីទានឈទ ឈោយ
បំណងរបេ់ឈគថា ម្ិនឲ្យរពោះបិត្រ របេ់ឈគអត្អ់ាហារបរឈិភាគ អត្់
េំពត្េ់រមាបឈ់េែៀកព្វក ់។ 
 ពួករព្វហមណ៍ឈជ្ឿថា ម្នុេសសាែ បឈ់ហយីថ្ត្ងឈៅឈកីត្កាុងគត្ិ
នានា មានកំឈណីត្លមីឈទៀត្ ប៉ាុថ្នតឈោយឈេចកដីឈេាហា និង ឈេចកដី
រាបអ់ានរពោះបិត្ររបេ់ខែួន ឈទីបនាឲំ្យឈគេំគ្ន ់ឈឃញីម្ួយថ្បបឈទៀត្
ថា អាកសាែ បឈ់ៅម្ិនថ្ម្នឈៅឈៅកាុងទីឆ្កង យៗឈទ គឺឈៅកាុងទីជ្ិត្ៗឈនោះ
ឯង ថ្ត្មានរូបោយម្ិនរបាកដ (អទេិសមានោយ) កូនឈៅឈម្ី ពុំ
ឈឃញី មាន ំឈៅឈៅថា បតិ្ឫឈោកៈ ។ ជ្ឈំនឿយ៉ា ងឈនោះ បានរជ្ួត្
រជាបចូ ម្កកាុងរបឈទេថ្ខមរ ប៉ាុថ្នតឈយងីយ ់ខុេថា ឈខ្លម ចឈៅនឹក
អា ័យ្ទោះ ឈទីបរត្ឡបចូ់ ម្កឈៅកាុង្ទោះ ឈដីម្បថី្លរកាកូនឈៅ ។ 

  -៤៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ោរឈធាី ទកាិណានុបបទាន (merit sent to bless the soul) 
របេ់រព្វហមណ៍ ថ្ដ ឈៅថា រសាទធៈ រពោះពុទធសាេនា បានយកម្ក
ឈរបីឈៅថា បុពាឈបត្ព  ីមាននិយយកាុងអាទិយេូរត្ បញ្ចកនិបាត្ 
អងាុត្តរនិោយ ឈោយមានឈេចកដីបញ្ហជ កថ់ា ទឈងាីឈនោះជាកិចចរបេ់រពោះ
អរយិសាវក អាកឈៅរគបរ់គង្ទោះគបបឈីធាី ។ ឈរឿងដូចគ្នា ឈនោះ កាុងទីដនទ
កម៏ាននិយយថា៖ 
 “ យកំញិ្ច រម្មណំ កតាា  ទជាជ  ទានម្ម្ចឆរ ី
  បុឈពា ឈបឈត្វ អារពភ អលវា  វត្ថុឈទវតា ” 
 ថ្របថា “បុគា របារពធឈហតុ្ឯណានីម្ួយជាអារម្មណ៍ គឺរបារពធ

រពោះបិត្រទាងំឡាយកដី វត្ថុឈទវតា (គឺរពោះ្ូម្ិ) ទាងំឡាយកដ ី គបបជីា
បុគា ម្ិនកំណាញ់ ឈហយីឲ្យនូវទាន ” ។ 

 ព្វកយថា បតិ្តវិេិយៈ ថ្ដ អាករបាជ្្ឈវយយករណ៍ យ ថ់ា 
ោែ យម្កពីព្វកយថា បិត្ឫឈោកៈ របេ់ពួករព្វហមណ៍ ។ កាុងអដឋកថា 
ឈរបីព្វកយថា ឈបត្ឈោឈោ កម៏ាន ថ្ដ រត្ូវគ្នា នឹងព្វកយថា បិត្តវិេិឈយ 
ថ្ដ ថ្របថា វេិ័យ (ថ្ដន ឬ ទី ំឈៅ) របេ់ឈរបត្ ។ ម្ា៉ាងឈទៀត្
ព្វកយ បតិ្ត ិ ឈនោះម្ិនរត្ឹម្ថ្ត្ថ្របថា ឈរបត្ ប៉ាុឈណាណ ោះឈទ ឈៅកថ្នែងខែោះ
ត្រម្ូវឲ្យថ្របនយ័ឈ្សងឈៅវញិកម៏ាន ។ អាករបាជ្្ឈវយាករណ៍ខែោះ 
យ ់ថាព្វកយ បតិ្ត ិរត្ូវគ្នា នឹងព្វកយ បតិ្ឫ ននភាសាេំស្រ្េកឹត្កម៏ាន  ។  

  -៤៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



េពទដនទឈទៀត្ គ ឺឈបត្តិកៈ  និង  ឈបត្ិកៈ ថ្ដ ថ្របថា របេ់បិតា ។ ឈប
ត្តិកៈ ចុោះ ណិក បចចយ័រត្ងប់ំ្ុត្ ឈហយីផ្កែ េ ់ឥ ខ្លងឈដីម្ជា ឈអ ។ 
ចំថ្ណក ឈបត្កិៈ ឈោកពុំបានត្រម្ួត្ត្ួ ត្ ចុោះ ណិក បចចយ័ ឈហយី
ផ្កែ េ់ ឥ ជា ឈអ ដូចគ្នា ឈទ ។ មានេពទម្ួយឈទៀត្ថា  ឈបឈត្យយ ថ្របថា 
បិតា ដូចគ្នា  ចុោះ ឈអយយ បចចយ័ ឬ ឈណយយ បចចយ័ ឈហយី ផ្កែ េ់រេៈ
ឈដីម្ ។ 
 ឈបត្ េពទថ្ដ បំរពួញ ចូ ឈៅជាបទេមាេជាម្ួយ បុពា 
េពទ ជា បុពាឈបតា ព្វកយឈនោះកម៏ានឈដីម្ម្កអំពី ឈបត្តិកៈ ឬ ឈបត្កិៈ 
ឈនោះឯង ។ ថ្ត្ព្វកយឈនោះ មាននយ័ពីរយ៉ា ង នយ័ទី ១ េំឈៅយក 
បុគា សាែ ប ់នយ័ទី ២ េំឈៅយករពោះបិត្រ ។ នយ័ ទី ១ មានរូបចាក
ប + ឥ + ត្ បចចយ័ េឈរម្ចរូបេនធិ ជា ឈបត្ ថ្របថា អាក ោះឈៅ
ឈហយីបានដ ់ឧទាហរណ៍ថា ឈបឈតា ោ គឈតា ថ្របថា អាក ោះឈៅ
ឈហយីមានោ កិរយិឈធាីឈហយី ។ នយ័ ទ ី២ មានរូបម្កព ី ឈបត្តកិៈ 
ឬ ឈបត្កិៈ  ដូចបានឈព្វ ម្កឈហយី មាននយ័ថា បិត្រ រត្ូវនឹង
ឈេចកដីកាុងបទថា បុពាឈបត្ព  ី និង បុពាឈបឈត្វ អារពភ កាុងគ្នថាខ្លង
ឈដីម្ និងឈេចកដីកាុងឧទាហរណ៍ ឈបតាញត្ ិ សាឈោហតិា ថ្របថា 
បិត្រ គឺញត្ិរមួ្ឈោហតិ្ ។ 
 តាម្នយ័ននបា ី ថ្ដ បានថ្វកថ្ញកម្កឈហយី  បិត្តវិេិយ 

  -៤៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



គួរឈៅយកពួកឈខ្លម ចបុពាបិត្រ្ង ។ ខ្ុ ំបានរសាវរជាវរក ព្វកយឈោោះ
រសាយរបេ់ឈោកអាករបាជ្្ចំឈព្វោះ បតិ្តវិេិយ ឈនោះកាុងត្រមាជាឈរចីន
ថ្ត្ពុំបានឈឃញី ។ ខ្ុ ំយ ់ថា ឈរបត្ពួកឈនោះ ម្ិនថ្ម្នជាឈខ្លម ចឈថាក
ទាប ម្ិនគួរចាត្ចូ់ កាុងពួកទុគាត្ិ គួរេឈស្រ្ង្ខា ោះចូ កាុងពួក្ុម្មឈទព ឬ 
វត្ថុឈទវតា ថ្ត្ម្ិនដឹងជាយ៉ា ងឈម្៉ាច ឈទីបឈោកចាត្ចូ់ កាុងពួកទុគាត្ិ
ឈៅវញិ ។ ខ្ុ ំដូចជាសាម នឈយប ់របេ់ឈោកកាុងឈរឿងឈនោះម្ិនរត្ូវ
ឈសាោះ ឬ ម្ួយឈោកយ ់ថា ឲ្យថ្ត្េត្ាណាមានជ្ីវតិ្ រេ់ឈៅថ្បប
ឈខ្លម ច មានឥរយិបលទំនងឈខ្លម ច ឈោកកេ៏ឈស្រ្ង្ខា ោះចូ ឈៅកាុងពួក
ទុគាត្ិដូចបានឈព្វ ម្ក ។ ប៉ាុថ្នតកាុងធនញ្ហជ និេូរត្ ឈោកឈរៀង ំោប់
ថាា កឈ់របត្ េជាងកំឈណីត្ត្ិរចាឆ ន ថ្ត្យ៉ា ងណាកឈ៏ោយចុោះ រពោះគនថ-
រចនាចារយ កាុងជ្ំនានឈ់រោយ ម្ិនដឹងជាឈោកចូ ចិត្តយ៉ា ងឈម្៉ាច ឈទីប
ឈោកចាត្ឈ់របត្វេិ័យ ចូ ឈៅកាុងពួកឈខ្លម ចឈរបត្ មានរូបោយម្ិន
 េ ជាេត្ាមុ្ខគួរឲ្យខ្លែ ច្ង មុ្ខគួរឲ្យអាណិត្្ង ។ ខ្ុ ំយ ់ថា
របថ្ហ ជាឈោក ម្ិនឈពញចិត្តនឹងពួករព្វហមណ៍ ឈហយីឈម្ី ឈៅ
បានជាឈោកទុកោកឲ់្យឈៅជាឈខ្លម ចថ្បបឈនោះ ឈោយអាោរចំអកឡក
ឡយឺចំឈព្វោះពួករព្វហមណ៍ ថ្ដ ឈគធ្លែ បថ់្ត្របមាល ឈម្ី ង្ខយពួក
ឈយងី ថ្ដ និយម្រាបអ់ានរពោះពុទធសាេនា ។ 
 ពួករព្វហមណ៍ខ្លែ ចថ្រកងឈោ  បុពាបិត្រ  របេព់ួកឈគអត្ប់ាយ 

  -៤៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



អត្ទ់ឹក អត្េ់ំឈ ៀកបំព្វក ់ ឈទីបឈគថ្េនឈោយវត្ថុទាងំឈនោះខែោះ ឈគឲ្យ
ទានឈោយវត្ថុទាងំឈនាោះខែោះ ។ ឈយងីកប៏ង្ខេ បបុ់ពាបិត្ររបេ់ឈគថា សាែ ប់
ឈៅជាឈខ្លម ចអត្ប់ាយ អត្ទ់ឹក អត្េ់ំឈ ៀកបពំ្វក ់។ រត្ងច់ំណុចអត្់
បាយអត្ទ់ឹក ឈយងីបង្ខេ បថ់ា ឈខ្លម ចឈរបត្ទាងំឡាយឈនាោះ មានឈព្វោះធំ
ថ្ត្មានមាត្ប់៉ាុនម្ជុ  បានបាយបានទឹកេុីម្ិនឈកីត្ ខំរបឹងេុី្ឹក
យ៉ា ងណា កម៏្ិនបាត្ឈ់េចកតីឈរេកោែ ន មានឈ្ែីងឈវោះអេ់ោ ជា
និចច របកបឈោយឈេចកតីទុការពួយយ៉ា ងខ្លែ ងំ មានរូបោយទឈទ គ្នម ន
េំឈ ៀកបំព្វក ់មានរូបអារកកមុ់្ខគួរឲ្យខ្លែ ច មានពណ៌េម្បុរមុ្ខគួរ
ឲ្យឈខពីម្ ។ ពួកបុពាបិត្ររព្វហមណ៍ រត្ូវបង្ខេ បរ់ោិះគន ់ និង រត្ូវទុកោក់
ថាជាឈរបត្ េឈស្រ្ង្ខា ោះចូ កាុងពួកទុគាត្ ិ កឈ៏ឃញីថាេម្ថ្ដរឈហយី ថ្ត្
ថ្ដ ចាត្ ់ំោបថ់ាា កព់ួកឈរបត្ទាងំឈនាោះ ឲ្យឈៅខពេ់ជាងេត្ាត្ិរចាឆ ន
មានជ្ីវភាពរេ់ឈៅ ង្ខយរេួ ជាងេត្ាត្ិរចាឆ នឈនាោះ ពុំេូវេម្ឈទ 
ឈរព្វោះេត្ាត្ិរចាឆ នមានរូបោយ េ មានមាត្េុ់អីាហារបានឈោយង្ខយ
្ឹកទឹកបានឈោយរេួ  ។ ឈេចកដ ីំបាកននេត្ាត្ិរចាឆ ន ម្ិនជាខ្លែ ងំ
ោែ ដូចជាពួកឈរបត្ទាងំឈនាោះ គឺេត្ាត្ិរចាឆ នមានរូបោយមាន កាណៈ 
ម្ិនរត្ឹម្រត្ូវ ដូចម្នុេសឈយងីថ្ម្ន ថ្ត្វាមាន ំអថ្បែកៗ រត្ងអ់វយវៈ
ចំថ្ណកខែោះតាម្វេិ័យរបេ់វា ។ ដូចឈនោះ ឈបពីួកឈរបត្ថ្ដ ឈយងីបាន
សាា  ឈ់ហយីឈនាោះ  រងទុកា ំបាកឈវទនាឈរចីនជាងេត្ាត្ិរចាឆ នពិត្ថ្ម្ន 

  -៥០- និព្វា នគឺជាអាី? 



កាុងគម្ពីរ ធនញ្ហជ និេូរត្ អដឋកថាចារយកពុ៏ំបានចាត្ ់ំោបថ់ាា កខ់ពេ់
ជាងេត្ាត្ិរចាឆ នឈឡយី ។ 
 កាុងរពោះេូរត្ខែោះនិយយថា ទាយកឈធាីទានឧទទិេឲ្យបិត្រ គឺ
ញត្ិសាឈោហតិ្ ថ្ដ ឈៅឈកីត្កាុងកំឈណីត្ដនទ ជាទុគាត្ិ្ពកដី ជា
េុគត្ិ្ពកដី េត្ាទាងំឈនាោះ រថ្ម្ងរេ់ឈៅឈោយអាហារ េរមាប់្ ព
របេ់ខែួន ពុំបានទទួ ្ ននទាន ថ្ដ ឧទទេិឲ្យឈឡយី ។  
 កាុងរពោះេូរត្ខែោះឈទៀត្របាបថ់ា េត្ាពួកម្ួយថ្ដ ឈៅឈកីត្កាុង
ឈរបត្វេិ័យ ឈទីបជាេត្ារត្ូវទទួ ្ ទាន ថ្ដ ទាយកឧទទិេឈៅ
ឲ្យបាន ។ ឈេចកដីឈនោះ នាឲំ្យឈយងីយ ថ់ា ឈោយទាកទ់ងម្កពី
ទំឈនៀម្ទំោបឈ់ធាីរសាទធៈ ពិធីឧទទិេបុពាបិត្រ គឺឈខ្លម ចម្ួយពួក ថ្ដ ឈធាី
ទានឈហយី ឈគឧទទិេ្ ដ ់ ។ ចំថ្ណកេត្ាដនទ ថ្ដ មានឋានៈ
ទាបបំ្ុត្គឺេត្ានរក និង េត្ាថ្ដ មានឋានៈខពេ់បំ្ុត្គឺពួកឈទវតា 
ឈគឧទទិេ្ ពុំបានដ ់ឈឡយី ។ 
 ខ្ុ ំេូម្របមូ្ របឈ្ទឈរបត្ខែោះៗ ថ្ដ គម្ពីរទាងំឡាយបាន
និយយដ ់រត្ងច់ំណុច ថ្ដ ខ្ុ ំនឹកឈឃញីដូចត្ឈៅឈនោះ ៖  
 ១- ឈរបត្មានរាងោយេាម្ហួេ មានថ្ត្ថ្េបកដណដ បវ់េឹង 
ធ្លត្ហ់ួេ ឈឃញីថ្ត្រាងមូ្ ដូចដំបូក ។ 
 ២- ឈរបត្មានរាងោយចថ្ម្ែក ដូចមានខែួនជាម្នុេស ថ្ត្មាន 

  -៥១- និព្វា នគឺជាអាី? 



ថ្ត្មានកា ជាេត្ាត្ិរចាឆ នឈ្សងៗ ដូចជាេត្ាថ្កេកខែោះ ជាេត្ារជ្ូក
ខែោះ ជាេត្ាពេ ់ជាេត្ានាគ ខែោះ ។ 
 ៣- មានរូបោយរបកបឈោយឈេចកដីពិក ពិោ គឺមានថ្ត្
ឈជ្ីងម្ិនមាននដ មានថ្ត្កម្ិនមានកា  មានថ្ត្កា ម្ិនមានថ្្ាក 
មានថ្ត្នដម្ួយឈជ្ីងម្ួយ ។   ។ 
 ៤- មានរាងោយ ដូចម្នុេសឈយងីធម្មតា ជាេត្ាមានឈេចកដី
េុខេបាយកាុងវមិានមាេថ្ត្ឈព នលង  ុោះឈព យបរ់ត្ូវឈ្ែីងឈវោះ 
ឈៅថា ឈវមានិកឈរបត្ ។ 
 វេិ័យននឈរបត្ដូចឈព្វ ម្កឈនោះ ខ្ុេំឈងកត្ឈឃញីថា ថ្ដ 
និយយយ៉ា ងឈនោះ គឺជាេំដីថ្កបទរត្ងច់ំណុចថា ម្នុេសឈយងីឈធាី
បាប សាែ បឈ់ហយីរត្ូវធ្លែ កន់រក រចួចាកនរក រត្ូវម្កឈកីត្ជាម្នុេស
ឈសាយទុកាឈទាេកាុងឈោកឈនោះខែោះ រត្ូវម្កឈកតី្ជាឈរបត្ខែោះ ។ ចំឈព្វោះ
ឈរឿងឈនោះ ឈបីឈយងីពិនិត្យឈម្ី ឈោយ េិត្ េនឈ់ៅឈឃញីថា ម្ិនថ្ម្នជា
ឈយប ់ ថ្ដ ឈគបានទទួ ម្កពីពួកដនទដូចនរកឈឡយី គឺឈយប ់
ឈកីត្ឈឡងីឈោយពុទធសាេនិករបេ់ឈយងី ។ ឈយប ់ឈនោះ តាម្សាម ន
ឈម្ី ឈៅ របថ្ហ ឈចញម្កពីោរឈរបៀបឈធៀប ឲ្យឈឃញីឈេចកដីទុកានន
ពួកម្នុេស ថ្ដ មានេម្បទាម្ិនេម្របកប ដូចមានថ្ចងឈៅកាុង
ព្វ បណឌិ ត្េូរត្  ម្ជ្ឈមិ្និោយ កាុងចណុំចថា  ឈេេេ ់នន្  

  -៥២- និព្វា នគឺជាអាី? 



កម្មរបេ់េត្ា ឈោយបានបញ្ហជ កថ់ា េត្ានរក  ុោះអេ់កម្មឈហយី ម្ក
ឈកីត្ជាម្នុេស រត្ូវបានឈកីត្កាុងរត្កូ ទាប ជាម្នុេសរកខសត្អ់ត្់
ោែ ន រេ់ឈៅឈោយ ំបាក មានរទងរ់ទាយននរូបោយ ម្ិនរបកប 
ឈោយេម្បទា មានេម្បុរម្ិន េ ។ ម្នុេសពួកឈនោះ ឈបីនឹងចាត្ចូ់ 
កាុងពួកទុគាត្ិកពុ៏ំបាន ឈរព្វោះកំឈណីត្ម្នុេស បានេឈស្រ្ង្ខា ោះចូ កាុង
េុគត្ិ្ូម្ិជាឈរេចឈៅឈហយី ។ ចំឈព្វោះចណុំចឈនោះ កដូ៏ចគ្នា នឹង
ចំណុចថ្ដ និយយថា េត្ាត្ិរចាឆ នខែោះ មានរទិធិឈចោះត្ំថ្ណងខែួនជា
ម្នុេស ឬ ជាអាីឈ្សងៗ មានឈេចកដេុីខេបាយឈរចីន ដូចជាេត្ា
នាគរាជ្ ឬ េត្ាថ្ដ ជារាជ្ព្វហនៈ រត្ូវបានឈគចិញ្ច ឹម្ថ្លរកាយ៉ា ង
 េ ឈបីនឹងចាត្េ់ត្ាពួកឈនោះឈៅកាុងេុគត្ិ្ូម្ិកពុ៏ំរត្ូវឈឡយី ឈរព្វោះេត្ា
ទាងំឈនោះ បានេឈស្រ្ង្ខា ោះចូ ឈៅកាុងទុគាត្ិ្ូម្ិឈរេចឈៅឈហយី ។ 
 ចំឈព្វោះកំឈណីត្ឈនោះ ម្ិនថ្ម្នថ្ត្ពួកឈយងី ជាពុទធសាេនិកឈទ
េូម្បសីាេនិកដនទ ឈគកទុ៏កោក ់ កំឈណីត្ម្នុេសជាកំឈណីត្ខពេ ់
ត្ិរចាឆ នជាកំឈណីត្ទាបរត្ូវគ្នា នឹងឈយងីថ្ដរ ។ ទំនងជាដូឈចាោះឈទដឹង! 
ឈទីបអដឋកថាចារយ ឈចោះថ្ត្និយយឈផ្កដ ោះ្ដងឈដៀម្ោម្កំឈណីត្ (នរក 
ឈរបត្ ត្ិរចាឆ ន អេុរោយ) ទាងំឡាយឈោយព្វកយម្ិនពីឈរាោះពិសា ។ 
 មានឈយប ់អាករបាជ្្ខែោះឈទៀត្ ឈោកយ ់ឈ្សងពីអាករបាជ្្
ថ្ដ ខ្ុ ំបានឈព្វ ម្កឈហយី ។ ឈដីម្បឲី្យអាកអានេម្បូណ៌គំនិត្ឈរចីន 

  -៥៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈឡងីឈទៀត្ ខ្ុ ំេូម្ដករេងយ់កឈេចកដីអធិបាយ របេ់ឈោកម្ក
និយយដូចត្ឈៅឈនោះ៖ 
 ព្វកយថា ឈរបត្ ថ្របថា អាក ោះឈោកឈនោះឈៅឈហយី ឈៅយក
ឈខ្លម ចពួកម្ួយ ថ្ដ ធ្លែ បម់ានកំឈណីត្ជាម្នុេស ម្កអំពីឈដីម្ ឈៅពុំ
ទានប់ានោនយ់កកំឈណីត្ដនទ (កំឈណីត្លម)ី គឺជាេត្ាកំពុងថ្េាងរក
កថ្នែងឈកីត្ (េម្ភឈវេីេត្ា) ។ កាុងឈម្ត្តេូរត្ ឈោកឈៅយកេត្ា
ថ្ដ ឈធាីបាប មានឈទាេម្ិនដ ់ធ្លែ កន់រក ថ្ត្រត្ូវឈកីត្ជាេត្ាមានរូប
រាងម្ិន េ ម្ិនរបកបឈោយោយេម្បទា ឈៅកាុង កាណៈជាម្នុេស
ព្វកក់ណាដ   ជាអម្នុេសព្វកក់ណាដ   ធ្លែ កខ់ែួនឈៅកាុងកដី ំបាក 
មានឈេចកដីអត្ោ់ែ នឥត្ឧបមា មានឈេចកដីឈៅដ រកហាយកាុងកំឈណីត្
របេ់ខែួនអេ់ោ ជានិចច ។ េត្ាពួកឈនោះ ឈោកឈៅថា ឈរបត្ ឈរបត្
របឈ្ទឈនោះ ទំនងជាឈៅអារេ័យកាុងពិ្ពឈោកឈយងីឈនោះ ។ អាក
អានគបបដីឹងថា ឈរបត្ពួកឈនោះ កដូ៏ចជាឈរបត្ថ្ដ រត្ូវ  ជាសាចញ់ត្ិ
ចាេ់ របេ់រពោះបាទពិម្ពិសារ េឹងមាននយិយ កាុងត្ិឈរាកុឌ្ឌេូរត្ 
រពម្ទាងំអដឋកថាននេូរត្ឈនាោះ ។ 
 ឈរៅពីឈនោះ មានឈរបត្ម្ួយពួកឈទៀត្ រេ់ឈៅោចថ់្ឡក គឺរេ់
ឈៅមាា កឯ់ង ជាម្ួយម្នុេសឈយងី កាុងពិ្ពឈោកឈនោះ ។ ឈរបត្ពួក
ឈនោះ ទទួ ឈេចកដីេុខ និង ទុកាឈេមីគ្នា  គឺឈសាយឈេចកដីេុខ និង កតី

  -៥៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



ោយឡគំ្នា  ។ មាា ក់ៗ  មានវមិានមាេេរមាបឈ់ៅ មានេម្បត្តិ
េរមាបឈ់របី ឈសាយឈេចកដីេុខកាុងវមិានឈវោនលង  ុោះឈវោយបរ់ត្ូវ
ចុោះចាកវមិានម្កទទួ ទារុណកម្មនានាដូចេត្ានរក ្ែឺឈឡងី រត្ឡប់
ចូ ឈៅោនវ់មិានមាេវញិឈទៀត្ ។ 
 ឈរឿងឈរបត្ ថ្ដ ខ្ុ ំបាននិយយម្កឈហយីឈនោះ អាកអានគបបី
ចូ ចិត្តថា ដំបូងឈឡយី ឈម្ឈរៀនរបេ់ឈយងីជាបទ់ាកទ់ងម្កអំពី ទធិ
រព្វហមណ៍ ។ ឈរឿងអេ់ទាងំឈនោះ គងឈ់កីត្ឈឡងីកាុងេម្យ័ថ្ដ   ពុទធ
សាេនាឈយងី ឈៅឈរោម្ឥទធិព  ននសាេនារព្វហមណ៍ ឈហយីជ្ំឈនឿ
ថ្បបឈនោះ កឈ៏ចោះថ្ត្រកីសាយចូ ឈៅកាុងវញិ្ហា ណម្នុេសរគបក់ថ្នែង
ទាងំអេ់ ។ េូម្បឈីរឿងឈរបត្ ថ្ដ មាននិយយ កាុងរពោះេូរត្
ទាងំឡាយថ្ដ អាងថា ជាពុទធភាេិត្ឈនាោះ ឈយងីរត្ូវចូ ចិត្តថា 
េូរត្អេ់ទាងំឈនាោះ មានេូរត្ខែោះឈទីបនឹងឈកីត្ ខ្លងឈរោយពុទធោ  
ឈរព្វោះ ឈបីពិនិត្យតាម្ឈហតុ្្ ពិត្ៗ ឈៅឈនាោះ ឈរឿងឈរបត្ថ្ដ បាន
និយយឈហយី មានចំណុចខែោះ ម្ិនគួរឲ្យឈយងីឈជ្ឿបានឈទ ។ 
 ជាោេនាិោឋ ន ឈរឿងឈរបត្ កម៏្ិនខុេគ្នា នងឹឈរឿងនរកថ្ដ 
មានកាុងឈទវទូត្េូរត្ ថ្ដ ខ្ុ ំបានរេងយ់កឈេចកដីវនិិចឆយ័របេ់អាក
របាជ្្ម្កនិយយេពារគបឈ់ហយី ។ ឈរឿងឈនាោះមានឈេចកដីពិត្ ឬ ម្ិន
ពិត្រត្ងច់ំណុចណា េូម្ឈម្តាត ឈធាវីចិារណកិចចខែួនឯងចុោះ ។ 

  -៥៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



 របេិនឈបីឈយងីពិចារណា តាម្ឈហតុ្្ វញិឈនាោះ ខ្ុ ំអាច
េនាិោឋ នតាម្ព្វកយអាករបាជ្្ ថ្ដ ឈោកឈព្វ ោចខ់្លត្ថា ឈរឿង
ឈរបត្ ឈរឿងឈខ្លម ចគវឺារគ្ននថ់្ត្ជាឈរឿងឈរពង ថ្ដ ឈគបានរេងឈ់ចញម្ក
ពីទំឈនៀម្ទំោប ់និង ជ្ំឈនឿរបេ់ពួករព្វហមណ៍ េរមាបរ់បកបគត្ិធម្ ៌
កាុងពុទធសាេនាប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 តាម្ោរពិត្ ពួកឈរបត្ កគ៏ឺពួកម្នុេសមានរូបោយទុពា ភាព 
រកខសត្អ់ត្ោ់ែ ន រកេុីចិញ្ច ឹម្ឈព្វោះម្ិនរគប ់ មានជ្ីវភាពទនឈ់ខាយ 
រេ់ឈៅឈោយរបរេុំទាន គឺបុគា របឈ្ទឈនោះឈហយី ថ្ដ ឈោកឈៅ
ថា ម្នុេសឈបឈតា ថ្របថា ម្នុេសឈរបត្ ។ 
 គួររជាបថា បុរាណាចារយឈោកថ្ចកម្នុេសជា ៥ ពួក គឺ៖ 
 ១- ម្នុេសឈទឈវា   ថ្របថា ម្នុេសឈទព ឬ ឈទវតា, 
 ២- ម្នុេសម្នុឈេា ថ្របថា ម្នុេសមានម្នុេសធម្,៌ 
 ៣- ម្នុេសនរិយឈោ ថ្របថា ម្នុេសនរក, 
 ៤- ម្នុេសឈបឈតា   ថ្របថា ម្នុេសឈរបត្, 
 ៥- ម្នុេសត្រិចាឆ ឈនា ថ្របថា ម្នុេសត្ិរចាឆ ន ។ 
  ម្នុេសឈទឈវា និង ម្នុេសម្នុឈេា ចាត្ជ់ា េុគត្ ិ ។ រឯី 
ម្នុេសនិរយឈោ ម្នុេសឈបឈតា និង ម្នុេសត្ិរចាឆ ឈនា ចាត្ជ់ាទុគាត្ិ ។ 

 

  -៥៦- និព្វា នគឺជាអាី? 

½½½ 



 
អសរុកាយ 

 ឈរឿងម្ួយឈទៀត្ ថ្ដ ឈយងីពុំទានន់ិយយ ឈហយីថ្ដ ទាក ់
ទងជាម្ួយ នរក ឈរបត្ គឺ ឈរឿង អេុរោយ ។ ចំឈព្វោះឈរឿងឈនោះ ខ្ុ ំេូម្
ឈធាីអតាថ ធិបាយតាម្ឈយប ់ របេ់ឈោកអាករបាជ្្ខែោះ ដូចត្ឈៅ៖ 
 អេុរោយ ព្វកយឈនោះ ថ្របថា ពួកេត្ាម្ិនមានឈេចកដីោែ ហាន
េំឈៅយកម្នុេស េត្ា បុគា  ឬ ឈខ្លម ចពួកម្យួ ថ្ដ ចាញ់ឈគ ខ្លែ ច
ឈគ ។ ឈរឿងឈនោះ កាុងបា  ីនិង អដឋកថា ម្ិនបាននិយយឈោយពិសាដ រ
ឈទ ថ្ដ បានជ្ួប បានឈឃញីជាញឹកញបម់្កឈហយីឈនាោះ កឈ៏ឃញី
ចំឈព្វោះថ្ត្ឈ ម្ ោះថា អេុរោយ ប៉ាុឈណាណ ោះ ។  
 ប៉ាុថ្នតឈបីឈយងីពិចារណា តាម្ឈេចកដីថា ម្និោែ ហាន ថ្ដ ថ្រប
ម្កពីព្វកយថា អេុរោយ ឈនាោះ ខ្ុ ំយ ់ថា អេុរោយ បានដ ់ពួក
ឈខ្លម ចថ្ដ ជាអទិេសមានោយ (មានរូបឈម្ ីម្ិនឈឃញី ឬ ម្ិន
របាកដឈោយរូបោយ) ជាឈខ្លម ចរបឈ្ទម្ួយ មាននិេសយ័េនាដ ន
អារកក ់ គឺពួកឈខ្លម ចថ្ដ ឈដីរ ងបនាែ ចម្នុេស វាឈធាីឲ្យម្នុេសឈយងី
ត្កេ់ែុត្្ិត្្យ័ ឈោយឥរយិបលឈ្សងៗរបេ់វា ។ ថ្ត្វាកពុ៏ំមាន
ឈេចកដីោែ ហាន ហា នចូ របយុទធជាម្ួយម្នុេសចិត្តមុ្ត្រងឹលេឹង ម្ិន
រពម្ខ្លែ ច ម្ិនរពម្ចុោះចាញ់វាឈឡយី ។ 

  -៥៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



 តាម្ឈេចកដីពិចារណារបេ់ខ្ុ ំ ឈខ្លម ចពួកឈនោះ ម្ិនេូវខុេគ្នា ពី
ឈរបត្ប៉ាុនាម នឈទ មានោរខុេថ្បែកគ្នា ខែោះ ចំឈព្វោះរត្ងអ់េុរោយ វាឈចោះ
ឈដីរ ងបនាែ ចម្នុេស ។ ចំថ្ណកខ្លងឈរបត្ គ្នា ម្ិនឈចោះឈដីរ ង
ម្នុេសឈទ ថ្ត្ោ ណាគ្នា បានជ្ួបម្នុេស កថ៏្េដងខែួនឲ្យរបាកដឈឡងី
ឈដីម្បនីិយយត្េូញថ្ត្េរ របាបឈ់េចកដីទុការពួយ និង ឈដីម្បេូីម្ជ្ំនួយ
ឈ្សងៗ ពួកឈនោះ ជាអទិេសមានោយថ្ដរ ឬ យ៉ា ងណា? ឈោករបាប់
ម្ិនេូវចាេ់ោេ់ឈទ ។  
 ចំថ្ណកខ្លងអាហារ របេ់េត្ាកាុងអបាយ្ូម្ិ មានគម្ពីរខែោះ
ឈោករបាបថ់ា េត្ាត្ិរចាឆ នេុីឈៅម  េុីសាចជ់ាអាហារតាម្របឈ្ទ
របេ់ពួកវាឈ្សងៗគ្នា  ។ ឈរបត្មានកម្ម្ង មាន្ ទានថ្ដ ញត្ិ
ឧទទិេឈៅ្ងជាអាហារ ។ ឈោករបាបម់្ិនេូវចាេ់ោេ ់ គឺឈោក
របាបឈ់ោយឈរបៀបរបដូច ឈៅនឹងអាហាររបេ់ម្នុេស ឬ អាហាររបេ់
ម្នុេសជានទ់ាប បានដ ់វត្ថុថ្ដ ឈគឈបាោះបងឈ់ចា  ឬ របេ់ថ្ដ 
ឈកីត្អំពីវត្ថុម្ិនសាេ ត្ េឹងម្ិនមានកណំត្ ់ ឈោយគុណភាពថា  េ
អារកកដ់ ់ថាា ករ់ត្ឹម្ណាឈទ ឈរព្វោះវត្ថុថ្ដ ឈគឈបាោះបងឈ់ចា  និង
របេ់ ថ្ដ ឈកីត្ពីវត្ថុម្ិនសាេ ត្ឈនាោះ មានរបេខ់ែោះ េ ខែោះអារកក ់។ 
 អាករបាជ្្ខែោះ ឈោកចូ ចិត្តឈរបៀបឈធៀប េត្ានរក ឈរបត្ 
អេុរោយ ឈដីម្បជីាឈេចកដីេនាិោឋ នថា េត្ានរកដូចជាម្នុេសឈទាេ 

  -៥៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



ថ្ដ ចាបេ់រមាបន់គរ េឈរម្ចឲ្យជាបគុ់ក ថ្ត្រាជ្ោរឲ្យអាហារ
បរឈិភាគថ្វេត្ខែោះ ម្ិនថ្វេត្ខែោះ ។ ឈរបត្ ដូចជាម្នុេសរកខសត្ ់ មាន
ឈេចកដីទុកាឈរចីន មានឈេចកដីអត្ោ់ែ នឈរចីន រកេុីចិញ្ច ឹម្ឈព្វោះម្ិន
រគបរ់គ្នន ់ របកបអាជ្ីវកម្ម ឈោយឈដីរេុំទានឈគ ។ អេុរោយ ដូច 
ជាម្នុេសអនាថា ម្ិនមានរទពយេម្បត្តិអាីថ្ត្បនតិចបនតួចឈសាោះ របកប
អាជ្ីវកម្ម ឈោយទឈងាី ួចបែន ់ឈបាករបាេ់រទពយរបេ់អាកដនទ ។ 
 ឈេចកដីេនាិោឋ ន របេ់អាករបាជ្្ខ្លងឈ ីឈនោះ សាដ បឈ់ៅេម្
ឈហតុ្េម្្   មម្អាចយកម្កឈធាីវចិារណកចិចបាន ។ ទំនងដូចគ្នា
ឈនោះថ្ដរ ចាេ ់ ៗ បូរាណឈោក កប៏ានឈរបៀបឈធៀបម្នុេសអត្ោ់ែ ន 
ម្នុេសឈសាម កឈរគ្នក មុ្ខមាត្អ់ារកក ់ ឈៅនឹងនរក ឈរបត្ ថ្ដ ឈយងី
ធ្លែ បប់ានឮជាញឹកញយ ។ ោ ណា គ្នត្ឈ់ឃញីនរណាមាា កប់រឈិភាគ
ចំណីអាហារញប ់ឈ បចូ េឹងម្ិនបាចទ់ំព្វរ រត្បាកដូ់ចរជ្ូក គ្នត្់
ថ្រេកថា េុដូីចឈងបីពីនរក! ។ ោ ណា គ្នត្ឈ់ឃញីនរណាមាា ក់
មានខែួនរបាណ មុ្ខមាត្អ់ារកក ់គ្នត្ថ់្រេកថា ខែួនរបាណដូចឈរបត្!
មុ្ខមាត្ដូ់ចថ្របត្! ។ គ្នត្ថ់្លម្ទាងំោកឈ់ ម្ ោះេម្ែម្ា៉ាង ថ្ដ ឈគេែ
ថ្បបឈសាម កឈរគ្នក ខាោះអានាម្យ័ថាជា េម្ែឈរបត្ ឬ ឈសាង រឈរបត្ ។ ទាងំ
ឈនោះ បញ្ហជ កថ់ា នរក ឈរបត្ អេុរោយ ត្ំណាងេភាវៈអារកក ់។ 

  

  -៥៩- និព្វា នគឺជាអាី? 

Í 



 
សគួ៌លលើលម្ឃ 

 មុ្ននឹងបរយិយ អំពីេួគឈ៌ ីឈម្ឃ ឬ េួគប៌រឈោក ថ្ដ 
មានភាពេមុគសាម ញ របកបឈោយអាលក៌ំបាងំ ខ្ុ ំេូម្អធិបាយអំព ី
េួគឈ៌ោកិយ ជាបុគាោធិោឋ ន េិន ។ 
 កាុងឈព ណាកឈ៏ោយ ោ ណាឈគឈឃញីម្នុេសរេ់ឈៅ កាុង
វមិានេកឹម្នេកឈ ីចឈងកោះ្ា ំឬ ឈ ីមាត្េ់មុ្រទ ឬ រេ់ឈៅកាុង្ូម្ិរគិោះ ឬ 
រេ់ឈៅកាុង្ទោះលម ថ្ដ បំព្វកឈ់ៅឈោយឈរគឿងេង្ខា រមិ្ និង អេង្ខា រមិ្
ដរ៏បណិត្ម្កពីបរឈទេ និង កាុងរេុក មានឈរគឿងរបោបឈ់អឡចិរត្-ូ
និច(Electronics)ទំឈនីបៗ ឈរបីរបាេ់ដូចជា ទូរទេសន ៍ កុំពយូទរ័ 
ទូរេ័ពទនដ របោបច់ាកេុ់ីឌ្ី ឬ ឌ្ីវឌី្ី (CD Player or DVD Player) 
ជាឈដីម្ ។ មានរលយនតទានេ់ម្យ័ជ្ិោះ មានម្នុេសបំឈរឈីវាងសាដ  ំមាន
ចំណីអាហារឆ្កង ញ់ៗ េរម្ិត្េរមាងំ របកបឈោយអនាម្យ័បរឈិភាគ 
មានរទពយេម្បត្តិចាយម្ិនអេ់ ។   ។ ឈគឈកោះរបាបគ់្នា ថា ឈម្ ីហា!៎
ឈទវតា ។ េំដីថ្បបឈនោះ ឈគនិយយរត្ម់ាត្ ់ ម្ិនថាកាុងេងាម្ណាឈទ 
ឈហយីកជ៏ាេំដី មម្ឈយងីយកម្កឈធាីជាឈម្ឈរៀនបាន ឈរព្វោះព្វកយ េគា 
មានអត្ថនយ័ថា េបាយឈោយអារម្មណ៍ថ្បែករត្ោ  ។ 
 ចំថ្ណកឈរឿងេួគឈ៌ ីឈម្ឃ ឬ េួគប៌រឈោក  ខ្ុ ំហាកប់ីដូចជា 

  -៦០- និព្វា នគឺជាអាី? 



ម្ិនេូវេម្បូណ៌ព្វកយនិយយឈទ ឈរព្វោះឈរឿងេួគឈ៌នោះ រត្ឹម្ថ្ត្ជាឈរឿង
ម្ួយមានឈេចកដី្ទុយគ្នា នឹងឈរឿងនរកប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 អាកនិពនធឈេៀវឈៅម្ួយពួក បានេឈេរថា ឋានេួគម៌្ិនថ្ម្ន
ជាមាេ របាក ់យេេ័កក ិរត្កូ  ជាត្ ិវណណៈ ឋានៈ ឈទ ។ ឋានេួគគ៌ ឺ
រូប េឈម្ែង កែិន រេ ឈផ្កដឋពាៈ និង ធមាម រម្មណ៍ ។ នយ័ឈនោះេុេីង្ខា ក់
គ្នា នឹងទំនុកឈរចៀងបទ ឯណាឈៅឋានេគួ?៌ ថ្ដ ឈរចៀងឈោយ
អធិរាជ្េឈម្ែងទិពា េុនិ េុសីាមុ្ត្ ថា ឈៅឈ ថីាព  ់ ឈ ីថ្្ាក ឈ ីរទូង
ឈេាហ៍ អូនដឹងឈទ? ឈនោះជាឋានេួគឈ៌យងី... ។ 
 ដូឈចាោះឈឃញីថា មានថ្ត្រូប េឈម្ែង កែិន រេ ឈផ្កដឋពាៈ និង  ធ
មាម រម្មណ៍ ប៉ាុឈណាណ ោះឈទ ថ្ដ ជាេួគរ៌បេ់ម្នុេស ។ ប៉ាុថ្នតរូប េឈម្ែង 
កែិន រេ េម្ផេស និង ធមាម រម្មណ៍ ថ្ដ ឈគចាត្ទុ់កាជាឋានេួគ ៌ កាុង 
េំឈណរឈនោះ ឈគម្ិនថ្ម្នេំឈៅយកអាីឈរៅពីរូបស្រ្េដី េម្ែងស្រ្េដ ី កែិនស្រ្េដី
រេស្រ្េដី េម្ផេសស្រ្េដី និង ធមាម រម្មណ៍ថ្ដ មានឈ ីស្រ្េដីភាពឈនាោះឈទ 
ឈរព្វោះវត្ថុធ្លតុ្ឈរៅពីឈនោះ ឈទាោះរូបមាេកដ ីេឈម្ែងត្ស្រ្នដីកដី កែិនទឹកអប ់ឬ 
កែិនផ្កក កដី រេអាហាររគបយ់៉ា ងកដី េម្ផេសននវត្ថុនានាកដី ធមាម រម្មណ៍  ដ
នទៗ កដី ពុំថ្ម្នជារបេ់ថ្ដ ឈធាីឲ្យឈគបានឈេចកដីេុខ បានឈេចកដី
េបាយដ ់ទីបំ្ុត្របេ់ឈគឈឡយី ។  
 វត្ថុធ្លតុ្ទាងំអេ់ឈនោះ   បានរត្ឹម្ថ្ត្ជ្ួយតាកថ់្ត្ង    ជ្ួយ ំអ 

  -៦១- និព្វា នគឺជាអាី? 



ជ្ួយនចា និង ជ្ួយេំអិត្េំអាងឋានេួគរ៌បេ់ឈគ ឲ្យោនថ់្ត្ េឈឡងី
ប៉ាុឈណាណ ោះ ។ ឧទាហរណ៍ដូចឈគយកឈរគឿងអ ង្ខក រ មាេ ឈពរជ្ យក
ឈរគឿងថ្កេម្ផេស ឈម្ៅ ថ្រកម្ សាប ូ... ម្កឈរបកីឈ៏ដីម្បឈីធាីឲ្យរូបរបេ់ឈគ 
ោនថ់្ត្មានេរម្េ់ឈឡងី ។ ឈគយកឈរគឿងត្ស្រ្នតីម្កឈរបី កឈ៏ដីម្បឈីធាី
ឲ្យេឈម្ែងរបេ់ឈគោនថ់្ត្ពិឈរាោះឈឡងី ។ ឈគយកទឹកអបម់្កឈរបី ក៏
ឈដីម្បឈីធាីឲ្យកែិនរបេ់ឈគោនថ់្ត្រកអូបឈឡងី ។ ឈគឈេែៀកព្វកេ់ំពត្អ់ាវ 
សាវនេប េៗ  ឬ ឈរបកីរមា ពូក រពំ កថ្នសង ឈខាីយឈដីម្បឈីធាីឲ្យេម្ផេស
របេ់ឈគ ោនថ់្ត្មានភាពទន់្ ែនឈ់ឡងី។ ឈគឈរបីម្ឈនាគត្ិឈឆ្កព ោះឈៅ
ោនវ់ត្ថុធម្មជាត្ិសាេ ត្ៗ  េៗ  កឈ៏ដីម្បឈីធាីឲ្យធមាម រម្មណ៍របេ់ឈគោនថ់្ត្
មានទម្ងនឈ់ឡងីរគបឈ់ព ឈវោ ។ 
 ឈរឿងឋានេួគឈ៍ៅឈ ីរូប េឈម្ែង កែិន រេ េម្ផេស ធមាម រម្មណ៍
ឈនោះជាឈរឿងពិត្ណាេ់ ម្ិនមានអាកណាអាចបដិឈេធបានឈឡយី ។ 
ខ្លងរពោះពុទធសាេនាឈយងី រពោះេមាម េម្ពុទធ ករ៏ទងប់ានរតាេ់ថា៖ 
 “ មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ ត្ថាគត្ ពាយម្រកម្កយូរណាេ់

ឈហយី ពុំឈឃញីមានរូបេឈម្ែងឯណា ញុងំចិត្តននបុរេឲ្យេបាយ 
ឲ្យរេឈងោះរេឈង្ខចនរកថ្ ងជាងរូបេឈម្ែងននស្រ្េដីឈឡយី ។ ” 

 តាម្រពោះពុទធភាេិត្ខ្លងឈ ីឈនោះ ឈយងីម្ិនឈឃញីមានឈេចកដី
បញ្ហជ កថ់ា រូបស្រ្េដ ីជាឋានេួគរ៌បេ់បុរេ រូបបុរេ ជាឋានេួគ ៌របេ ់

  -៦២- និព្វា នគឺជាអាី? 



ស្រ្េដីឈទ ថ្ត្ពុទធភាេិត្ឈនោះ មានឈេចកដីរេបគ្នា នឹងេំឈណរ ននអាក   និ
ពនធខ្លងឈដីម្ ថ្ដ បាននិយយថា មានថ្ត្រូប េឈម្ែង កែិន រេ 
េម្ផេស និង ធមាម រម្មណ៍ ននបុរេស្រ្េដីឈទ ថ្ដ ឈធាីឲ្យម្នុេសេបាយ
ដ ់ទីបំ្ុត្បាន ។ 
 កាុងរពោះពុទធសាេនា មានគម្ពីរខែោះ និយយរេបគ្នា ជាម្ួយ
ឈេៀវឈៅខែោះ កាុងបចចុបបនាឈនោះ ថ្ដ ឈគេឈេរថារូប េឈម្ែង កែិន រេ 
េម្ផេស និង ធមាម រម្មណ៍ ជាឋានេួគ ៌។ 
 គម្ពីរខែោះឈទៀត្និយយថា ឋានេួគម៌ានរបពនធឈរចីន មាន
អាយុថ្វង មានរទពយេម្បត្តិឈរបីម្ិនឈចោះអេ់... ព្វកយឈនោះ ឈយងីម្ិន 
រត្ូវេងសយ័ឈទ ឈរព្វោះម្នុេស កាុងេម្យ័បូរាណ មានរបពនធឈរចីន
ណាេ់ ។ ឈបីម្នុេសឈនាោះមានឋានៈខពងខ់ពេ់ជាងឈគ មានរបពនធ
េុទធថ្ត្ រាបរ់យឈឡងីឈៅ ។ របឈទេឥណាឌ  កាុងេម្យ័ពុទធោ  រពោះ
ម្ហាកសរត្ម្ួយអងាៗ មានរពោះម្ឈហេី និង រេីេាំយ៉ា ងត្ិចណាេ់
រត្ឹម្ ៥០០ រឯី ម្ស្រ្នដីជានខ់ពេ់ ឈេដឋីធំៗ កម៏ានរបពនធរាបរ់យថ្ដរ ។ 
 របថ្ហ ឈោយសារឈរឿងឈនោះឈហយី បានជាឈោកអាកថ្ត្ង
គម្ពីរខែោះ ឈោកយកស្រ្េដីម្កោកចូ់ ជាេម្បត្តេិួគ ៌ ។ ោរបញ្ចូ  ស្រ្េដី
ជាេម្បត្តិេួគ ៌ គឺជាចំណុច េរបេ់ឈោកថ្ដរ ឈដីម្បឲី្យរបុេៗ ខំឈធាី
បុណយ បានឈឡងីឋានេួគម៌ានរបពនធឈរចីន ។ ប៉ាុថ្នត  ឈយងីគួរវង ថ់្ដរ 

  -៦៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



ថា ឈហតុ្អាីបានជាឈោកម្ិនោករ់បុេៗ ចូ ឈៅកាុងេម្បត្តិេួគ៌្ ង
ឈដីម្បឲី្យស្រ្េដីៗ ខំឈធាីបុណយ បានឈឡងីឋានេគួ ៌ មានសាា ម្ីឈរចីន ។  
របថ្ហ ជាឈោកឈ្ែច ឬ ម្ួយឈោកឈ ីកត្ឈម្កីង និង ោរព្វរថ្ត្្ 
របឈយជ្នរ៍បុេៗគ្នា ឈោក កម៏្ិនដឹង ។ 
 កាុងឈរឿងឈនោះ តាម្ោរេឈងកត្របេ់ខ្ុ ំ េួគឈ៌ោក និង ម្នុេស
ឈោក ដូចជាថ្ចកឲ្យោចព់ីគ្នា ម្ិនបានឈទ ឈរព្វោះឈោកទាងំពីរឈនោះ
មានរប្ពរត្ូវគ្នា  មានរូប េឈម្ែង កែិន រេ េម្ផេស និង ធមាម រម្មណ៍
ជារទពយេម្បត្តិដូចគ្នា  ។ ឈបីនិយយពីរបពនធឈរចីន សាា ម្ីត្ិចវញិ ក៏
រងឹរតឹ្ថ្ត្ដូចគ្នា ណាេ់ឈៅឈទៀត្ គឺទំោបរ់បេ់េត្ា កាុងពិ្ពឈោក
ម្នុេសរបុេមាា ក់ៗ  មាន្រយិឈរចីនបាន ថ្ត្ម្នុេសរេីមាា ក់ៗ  នឹង
មានសាា ម្ីឈរចីននាកពុ់ំបានឈឡយី ។ 
 ដូឈចាោះគម្ពីរ ថ្ដ និយយថា ឋានេួគម៌ាន្រយិឈរចីនឈនាោះ
ម្ិនថ្ម្នឈោកកុហកឈយងីឈទ គឺឈោកនិយយតាម្ោរពិត្ និង តាម្
ឈេចកដីរត្ូវោររបេ់ឈយងី ។ ឈបីឈោកម្ិននយិយយ៉ា ងឈនោះ ឈយងីក៏
ម្ិនឈធាីបុណយ ។ ឈបីឈយងីម្ិនឈធាីបុណយ ឈយងីមុ្ខជាឈធាីបាបម្ិនខ្លន ។ 
 ប៉ាុថ្នតឈបីឈយងីរបោនថ់ា ឈោកអាកថ្ត្ងគម្ពីរកុហកឈយងីឈនាោះ
ខ្ុ ំយ ់ថា កុហកឈនោះម្ិនថ្ម្នជាកុហក ឈោយឧបាយឈបាកបឈញ្ហឆ ត្
ឲ្យឈយងីមានឈេចកដីអនតរាយឈទ    គឺជាឈេចកដកុីហក    ឈោយឧបាយ  

  -៦៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



ដឹកនាឈំយងី ឈៅរកឈេចកដីចំឈរនី ។ កុហកថ្បបឈនោះ តាម្្ែូវវនិយ័ 
ឈោកពុំបានចាត្ជ់ា អកុេ ចិត្តឈទ គឺឈោកចាត្ជ់ា កុេ ចិត្តឈៅ
វញិ ។ ឈបីវនិយ័េដីដូចបានឈព្វ ម្កឈនោះឈហយី ឈោកអាកថ្ត្ងគម្ពីរ ក៏
ពុំមានបាបអាីថ្ដរ ្ទុយឈៅវញិ គឺឈោករត្ូវបានបុណយឈរចីន ឈរព្វោះ
ឈោកមានបំណង េម្កឈ ីឈយងី ។ 
 ឈរឿងឋានេួគថ៌្ដ ថាឈទវតា រពោះឥនទ មាននារឈីទពអបសរតាម្
បឈរម្ីឈវាង ៥០០ នាក ់ សាដ  ំ ៥០០ នាក ់ ឈសាយេុខកាុងវមិានទិពា 
មានពិណទិពាោនឮ់យ៉ា ងពីឈរាោះ មានរេោម្គុណ ៥ ជាទិពា មាន
ថ្ចងកាុងគម្ពីរេុត្តនតបិដក ខុទទកនិោយភាគ ៥៥ និង កាុងគម្ពីរម្ងា -
ត្ថទីបនី ។ គម្ពីរដថ្ដ ឈនោះនិយយថា ឋានេគួម៌ាន ៦ ជាន ់គឺ ចាតុ្-
ម្ហារាជ្ិោ តាវត្តឹងស មាយ តុ្េិត្ និមាម នរត្ី និង បរនិម្មិត្វេវត្តី  តា
វត្តឹងស េថិត្ឈៅឈ ី្ាំរពោះេុឈម្រុ គឺ្ាំហមិា ័យ (Himalaya) ។ 
 គម្ពីរនិយយឈទៀត្ថា ឈទវតាឈសាយទិពាេម្បត្តិ ទាងំទីកថ្នែង 
ចំណីអាហារ ទាងំោម្គុណម្ិនដូចម្នុេសឈោកឈយងីឈឡយី ប៉ាុថ្នត
ម្ិនបានពនយ ់ព្វកយ ទពិា ឲ្យបានចាេ់ោេ់ឈទ ។ ព្វកយថា ទពិា 
តាម្ខ្ុ ំសាម នគឺជាឈវវចនៈរបេ់ព្វកយ េគួ ៌ថ្ដ ព្វកយបា ីថា េគាៈ ។ 
េគាៈ ម្កអំព ីេៈ និង អគាៈ ។ េៈ ធ្លតុ្ឈដមី្ េុ ថ្របថា  េ , អគាៈ 
ថ្របថា កំពូ  ចុង ឈ ីេ ឈ ីេ ន ់។  រមួ្ម្កជា េគាៈ បាននយ័ថា 

  -៦៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



 េឈ ីេ សាេ ត្ឈ ីេ ង្ខយឈ ីេម្នុេសឈោក ឈោយរូប េឈម្ែង 
កែិន រេ េម្ផេស អាយុ ពណ៌េម្បុរ ។   ។ 
 ឈរឿង េួគ ៌ កដូ៏ចឈរឿង នរក ថ្ដ រពោះអដឋកថាចារយបាន
និយយម្កឈហយីឈនាោះ ជាឈរឿងមានឈេចកដីរត្ឡបរ់ត្ឡនិ រកញុក
រកញីណាេ់ ឈរព្វោះជាឈរឿងថ្ដ េឈេរឈឡងីតាម្ម្ឈនាគត្ិ ឈោយ
អារេ័យជ្ំឈនឿ របេ់របជាជ្នជាមូ្ ោឋ ន ម្ិនថ្ម្នេឈេរឈឡងី
ឈោយបានជ្ួបរបទោះឈេចកដីពិត្ឈោយខែួនឯង ។ 
 ជ្ំឈនឿរបេ់របជាជ្ន កាុងេម្យ័បូរាណឈនាោះ ឈរចីនឈកីត្ឈឡងី
តាម្ឈេចកដីយ ់ឈឃញី របេ់ពួករព្វហមណ៍ គឺកាុងេម្យ័ឈនាោះ អាក
ណាថ្ដ ឈគេនមត្ថា ជាអាករបាជ្្ខពងខ់ពេ់ ឈយប ់អាកឈនាោះករ៏ថ្ម្ង
មានឥទធិព ឈ ីរបជាជ្ន ។  
 ដូឈចាោះ ឈយងីម្ិនរត្ូវេងសយ័ថា ឈហតុ្អាីឈរឿង នរក-េួគ ៌ របេ់
រពោះអដឋកថាចារយ ឈទីបមានឈេចកដីរត្ឡបរ់ត្ឡនិវ ិវ ់ នាឲំ្យឈយងី
ឈកឺា  រា ់ថ្ត្ឈព ថ្ដ បានគិត្ដ ់ឈរឿងឈនោះ ។ 
 ប៉ាុថ្នត ចំឈព្វោះនិេសតិ្បញ្ាវនត េពានលងឈនោះ ថ្ដ បានឈរៀនេូរត្
ខពងខ់ពេ់ ឈគម្ិនឈជ្ឿអាីៗ ថ្ដ ឈគម្ិនបានឈឃញីផ្កទ  ់ថ្្ាកឈឡយី ។ ឈគ
ឈជ្ឿថ្ត្ឈ ីបឈចចកវជិាជ  វទិាសាស្រ្េតេម្យ័ថ្ត្ប៉ាឈណាណ ោះ ។ 

 

  -៦៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
ៃុំព្យព្យេលមៅ  

 វទិាសាស្រ្េដទំឈនីប បានជ្ួយបកផ់្កត្ដុ់ំពពកឈមម  ថ្ដ េថិត្
ឈៅវ ិវ ់ កាុងខួរកា របជាជ្នថ្ខមរឈយងី រាបេ់ត្វត្សម្កឈហយី ។ 
អាីជាដុំពពកឈមម ? ឈវែីយថា ជ្ំឈនឿឥត្ឈហតុ្្  ថ្ដ រពោះេម្ពុទធរទង់

បានឈរបៀនរបឈៅកាុងោោម្េូរត្ថា មុ្ននឹងឈជ្ឿអាីៗ រត្ូវពិចារណា 
រកឈហតុ្្  ឈបីឈហតុ្ និង ្  ម្ិនេុីគ្នា  ម្ិនរត្ូវឈជ្ឿទាងំងងឹត្
ងង ់ឈឡយី ឈរព្វោះនាឲំ្យខ្លត្របឈយជ្ន ៍កាុងបចចុបបនា និងបរឈោក ។ 
 រពោះពុទធសាេនា របេ់ឈយងី រត្ូវគ្នា ជាម្ួយវទិាសាស្រ្េដ រត្ង ់
ឈហតុ្ និង ្  គឺថា ឈហតុ្តូ្ច ្ តូ្ច ឈហតុ្ធំ ្ ធំ ។ កាុង អរយិ
េចច ៤ មានថ្ចងថា ទុកា គឺជា្  ត្ណាា  គឺជាឈហតុ្ និព្វា ន  គឺ ជា
្  ម្គា (អរយិម្គា) គឺជាឈហតុ្ ។ 
 េពានលងឈនោះ បឈចចកវទិា វទិាសាស្រ្េដ រកីចំឈរនីហួេពីោរសាម ន 
បានជ្ួយោេ់េត្ិសាម រត្ ី របេ់របជាជ្នននអនារយរបឈទេ ឲ្យោនថ់្ត្
្ែឺសាា ងឈឆ្កព ោះឈៅរកោរពិត្ ថ្ដ ឥត្របថ្កកបាន ។ ព្វកយឈសាែ កម្ួយ 
ថា “ ឈឃញីចាេ ់ឈទបីឈជ្ឿ ” (Seeing is believing) ។ 

 ជាោរពិត្ណាេ់ យុវជ្នអាកេិកាេពានលង ឈគម្ិនឈជ្ឿឈរឿង
នរក-េួគ ៌ឈទ ឈរព្វោះឈគម្ិនបានឈឃញីរបត្យកសនឹងថ្្ាក ។  ឈគយ ថ់ា 

  -៦៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈរឿងឈនោះ គឺជាឈរឿងឈរពង ជាឈរឿងសាដ បឈ់ហយី គួរឲ្យអេ់េំឈណីច 
ថ្ដ េរឈេរឈឡងីតាម្ម្ឈនាគត្ិ ននរពោះអដឋកថាចារយប៉ាុឈណាណ ោះ ។  
 ចំឈព្វោះឈយងីទាងំអេ់គ្នា វញិ របេិនឈបីឈយងីចងដ់ឹងថា ឈរឿង
ឈរពងេដីពីនរក-េួគ ៌ របេ់រពោះអដឋកថាចារយ មានទំនងគួរឲ្យឈយងីឈជ្ឿ
បានរត្ឹម្ថាា កណ់ាឈនាោះ ឈយងី បងេិកា ឈម្ី  នូវ្ូម្ិសាស្រ្េដ នន
ពិ្ពឈោក តាម្ម្ត្ិរពោះពុទធឈោសាចារយ ថ្ដ ឈោកជាអាករបាជ្្
ជានខ់ពេ់បំ្ុត្ កាុងពុទធេត្វត្សទី ១០ ។ ឈោកបានអធិបាយអំពី
ឈរឿងពិ្ពឈោកមានឈេចកដីថា៖ 
 “ រពោះមានរពោះភាគ ម្ិនថ្ម្នរតាេ់ដឹងរត្ឹម្ថ្ត្ឈរឿងេត្ាឈោក

ប៉ាុឈណាណ ោះឈទ េូម្បឱីោេឈោក (ពិ្ពឈោកអថ្ណដ ត្តាម្អាោេ) 
គឺថ្្នដីឈយងីឈនោះ រពោះអងាកប៏ានរតាេ់ដឹងថ្ដរ ។ ”  
 ឈោកថ្ចងថា “ចរកវាឡម្ួយដុំៗ ឬ ឈោកធ្លតុ្ម្ួយផ្កទ ងំៗ 

មានខ្លា ត្បឈណាដ យ និង ទទឹងម្ួយោនពីរថ្េនបីព្វនប់ួនរយ
ហាេិបឈយជ្ន ៍ (១,២០៣,៤៥០) ។ ន្ទបឈណាដ យទទឹងមានខ្លា ត្
ឈេមីគ្នា  គឺពីទីបំ្ុត្ននពិ្ពឈោកខ្លងឈជ្ីង ដ ់ទីបំ្ុត្ននពិ្ព
ឈោកខ្លងត្បូង និង ថ្ខសេូនយកម៏ានរយៈឈេមីគ្នា  ។ ឈបីវាេ់ឈោយជុ្ំ

វញិ (បរមិ្ណឌ  ទាងំអេ់ននចរកវាឡឈនាោះ) បានបីោនរបាមំ្ួយ
ថ្េនម្ួយមុ្ឺនបីរយហាេិបឈយជ្ន ៍(៣,៦១០,៣៥០) ។ ” 

  -៦៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈោកបញ្ហជ កថ់ា “ថ្្នដីឈនោះ មានករមាេព់ីរថ្េនបួនមុ្ឺន

ឈយជ្ន ៍ (២៤០,០០០) ទឹករទថ្្នដី មានករមាេ់បួនថ្េនរបាបំី
មុ្ឺនឈយជ្ន ៍ (៤៨០,០០០) ខយ ់រទទឹក មានករមាេ់របាបំួនថ្េន
របាមំ្ួយមុ្ឺនឈយជ្ន ៍(៩៦០,០០០) ។ 
 ្ាំរពោះេុឈម្រុ មានកំពូ ខពេ់បំ្ុត្ ។ ្ាំឈនោះ មានភាគ ូក
ចូ ឈៅ កាុងម្ហាេមុ្រទ របាបំីមុ្ឺនបួនព្វនឈ់យជ្ន ៍ (៨៤,០០០) 
មានកំពេ់ឈៅកាុងអាោេរបាបំីមុ្ឺនបួនព្វនឈ់យជ្ន ៍(៨៤,០០០)។ 
បនាទ បព់ី ្ាំរពោះេុឈម្រុ ឈៅមាន្ាំជាបរវិារ តាងំឈៅជុ្ំវញិ្ាំរពោះេុឈម្រុ 
៧ ជានឈ់ទៀត្ គឺ្ាំយុគនធរ ្ាំឥេិនធរៈ ្ាំករវកិៈ ្ាំេុទេសនៈ ្ាំនិម្ិនធរៈ 
្ាំវនិត្កៈ និង ្ាំអេសកណណៈ ។  
 ្ាំយុគនធរ មានកំពេ់ទាប ជាង្ាំរពោះេុឈម្រពុ្វកក់ណាដ   ។  
រឯីភាគ ូកចូ ឈៅ កាុងន្ទម្ហាេមុ្រទ កខ៏ែជីាង ្ាំរពោះេុឈម្រុ ព្វក ់
កណាដ  ថ្ដរ ។ ្ាំឥេិនធរៈ ទាបជាង្ាំយុគនធរព្វកក់ណាដ   ភាគ
ថ្ដ ចូ ឈៅកាុងម្ហាេមុ្រទ កម៏ានរបថ្វងរត្មឹ្ថ្ត្ព្វកក់ណាដ  នន្ាំ
យុគនធរ ្ាំឯឈទៀត្ៗ កម៏ានខ្លា ត្ខែីទាបចុោះម្កតាម្ ំោប ់។ 
 ្ាំទាងំឡាយឈនោះ ឈព្វរឈពញឈៅឈោយរត្នវត្ថុឈ្សងៗយ៉ា ង េ
ចំថ្ឡក ជាទីអារេ័យននពួកឈទវតា និង ពកួយកស កាុងថាា កន់នេួគ៌
ឈ ម្ ោះ ចាតុ្ម្ហារាជ្ិោ ។  

  -៦៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈរៅអំពីឈនោះ គឺ្ាំហមិ្ព្វនដ (Himalaya) មានកំពូ កំពេ់
របារំយឈយជ្ន ៍ (៥០០) ទទឹង និង បឈណាដ យបីព្វនឈ់យជ្ន ៍
(៣,០០០) របោបឈ់ោយកំពូ ឈ្សងៗ របាបំីមុ្ឺនបួនព្វន ់
(៨៤,០០០) កំពូ  ។ ឈៅ្ាំហមិ្ព្វនតមានឈដីម្រពីង (ជ្ម្ពូរពឹកស) ធំ
ម្ួយឈ ម្ ោះ នគៈ មានទំហ ំ១៥ ឈយជ្ន ៍មានកំពេ់ ៥០ ឈយជ្ន ៍
និង ថ្ម្ក ៥០ ឈយជ្ន ៍ោត្េនធឹងឈៅមានរបថ្វង ១០០ ឈយជ្ន៍
ឈោយជុ្ំវញិ និង កំពេ់ឈឡងីឈៅឈ ី កម៏ានរបថ្វងដូចគ្នា ថ្ដរ ។ ”  

 អារេ័យឈោយអានុភាពននឈដីម្រពីងឈនោះឯង ឈទីបឈោក
របោេ ឈ ម្ ោះថា ជ្ម្ពូទាីប ។ រឯី ពិ្ពននរពោះឥនទ ឈោកថា តាងំឈៅ
ឈ ីកំពូ ្ាំរពោះេុឈម្រុឈនោះឯង ។ ដនទពីឈនោះ ឈោកមាននិយយថា៖ 
 “រពោះចនទ ឈបវីាេ់តាម្ថ្ខសេូនយកណាដ  មាន ៤៩ ឈយជ្ន ៍

រពោះអាទិត្យ ឈបវីាេ់តាម្ថ្ខសេូនយកណាដ  មាន ៥០ ឈយជ្ន ៍ ។ 
ពិ្ពនរត្រត្ឹងសមានន្ទរកឡា ១ មុ្ឺនឈយជ្ន ៍ (១០,០០០) ។ អវចិី
នរក មានន្ទរកឡា ១ មុ្ឺនឈយជ្ន ៍ ជ្ម្ពូទាីបមានន្ទរកឡា ១ មុ្ឺន
ឈយជ្ន ៍ ។ អម្រឈគ្នយនទាីប និង បុពាវឈិទហទាីប មានន្ទរកឡា ៧ 
ព្វនឈ់យជ្ន ៍ឧត្តរទាីបមានន្ទរកឡា ៨ ព្វនឈ់យជ្ន ៍។ 
 ទាីបធំនីម្ួយៗមានទាីបតូ្ចៗ (ឈោោះ) ជាបរវិារ ៥០០  ។ 
ពិ្ពនរត្រត្ឹងស អេុរដួងចនទ ដួងអាទិត្យ ចូ គ្នា ទាងំអេ់ឲ្យឈ ម្ ោះថា 

  -៧០- និព្វា នគឺជាអាី? 



ចរកវាឡម្ួយ ឬ ឈោកធ្លតុ្ម្ួយ ។ កាុងចឈនាែ ោះចរកវាឡនមី្ួយៗ មាន
ឈោកកនតរនរកម្ួយៗ ។ ចរកវាឡ ឬ ឈោកធ្លតុ្ មានឈរចីនរាបម់្ិន
អេ់ ។ ” 

 ទីបំ្ុត្ រពោះពុទធឈោសា (Buddhaghosa) បញ្ហជ កជ់ាលមីឈទៀត្
ថា “រពោះមានរពោះភាគរទងរ់ជាបចាេ់ឈរឿងចរកវាឡទាងំឡាយ 
ឈោយពុទធញណដូចឈព្វ ម្កឈនោះ ។ ” 

 ឈរឿងចរកវាឡ ថ្ដ បានអធិបាយ ឈោយេឈងាបម្កឈហយី
ឈនោះ បានដករេងព់ីគម្ពីរវេុិទធិម្គា េ ីនិឈទទេ រត្ងោ់ែ ថ្ដ ឈោក
អធិបាយព្វកយថា ឈោកវទូិ រពោះអងារជាបចាេ់នូវនរត្ឈោក ។ ្ូម្-ិ
សាស្រ្េដពិ្ពឈោករបេ់រពោះពុទធឈោសា ថ្ដ ឈយងីបានេិកាម្ក
ឈហយីរត្ឹម្ប៉ាុឈណណោះ កឈ៏ឃញីថា ជាោរគួរេម្ មម្ ដ ់ោរឈៅសាម ន
របេ់ឈយងីកាុងឈរឿងេួគថ៌ា ជាឈរឿងគួរឲ្យឈយងីឈជ្ឿ ឬ គួរឈជ្ឿរត្ឹម្ថាា ក់
ណា ។ ឈរព្វោះេូម្បថី្ត្ឈរឿងពិ្ពឈោកឈនោះ ឈយងីឈឃញីថា ឈោក
អធិបាយម្ិនរត្ូវឈៅឈហយី ឈត្ីឈោកអធិបាយ ឈរឿងេួគរ៌ត្ូវថ្ដរ   
ឬឈទ? ។ ចំឈព្វោះឈរឿងេួគឈ៌នោះ ឈយងីអាចេនាិោឋ នថា រពោះអដឋកថា- 
ចារយ ឈោករបត្ិេឋឈឡងីតាម្ម្ឈនាគត្ិ របេឈ់ោកប៉ាុឈណាណ ោះ ឈហយី
ឈយងីអាចទទួ សាា  ់ថា ជាឈរឿងរបេ់រពោះអដឋកថាចារយទាងំអេ់ ។ 
 រពោះពុទធ   រទងពុ់ំថ្ដ បានអធិបាយឈរឿងទាងំអេ់ឈនោះឈឡយី  

  -៧១- និព្វា នគឺជាអាី? 



េូម្បកីាុងគម្ពីររពោះនរត្បិដកខែោះ បានឈព្វ អាងថា រពោះអងារទង់

េថ្ម្ដងដ ់ឈទវតាថា មានជ្ីវភាពយ៉ា ងឈនោះ យ៉ា ងឈនាោះ ដូចកាុងគម្ពីរ 
ម្ហាេម្យ័េូរត្ ឬ េកបញ្ា េូរត្ ជាឈដីម្ ។ 
 អេ់ឈោកអាកអាន គបបចូី ចិត្តថា ឈរឿងទាងំឡាយឈនោះមាន
 កាណៈរត្ឹម្ថ្ត្ជាឈរឿងឈរពងរបកបធម្ ៌ ថ្ដ អាករបាជ្្មាា ក់ៗ  និពនធ
ឈឡងីតាម្ជ្ំឈនឿរបេ់ម្នុេស កាុងេម្យ័ឈនាោះប៉ាុឈណាណ ោះ ។ ឈយងីនឹង
ទទួ សាា  ់ឈរឿងទាងំអេ់ឈនោះ ថាជាឈរឿងពិត្របាកដទាងំអេ់ពុំបាន
ឈឡយី ថ្ត្ឈយងីរត្ូវទទួ សាា  ់ថា ឈរឿងឈនោះមានឈេចកដីពិត្ខែោះ ម្ិន
មានឈេចកដីពិត្ខែោះ មានរបឈយជ្នក៍ាុងោ េម្យ័ខែោះ ម្ិនមាន
របឈយជ្នក៍ាុងោ េម្យ័ខែោះ ។ 
 ឈរឿងឈរពងឋានេួគទ៌ាងំអេ់ឈនោះឈហយី ថ្ដ ឈធាីឲ្យអាកមាន
ោរេិកាឈរចីន (នេិសតិ្បចចុបបនា) អាកពិនិត្យរសាវរជាវេចចធម្ ៌ ឈគ
ម្ិនឈជ្ឿថាឋានេួគម៌ានពិត្របាកដ ។ តាម្ពិត្ ពិ្ពេួគម៌ានពិត្ ថ្ត្
ម្ិនថ្ម្នមានដូចឈេចកដីពនយ ់របេ់រពោះពុទធឈោសាចារយឈឡយី ឈត្ី
ពិ្ពេួគ ៌ មានដូចឈម្ដចឈៅវញិ? ។ ឈយងីក ៏ំបាកនឹងគិត្ឲ្យយ ់
ណាេ់ ឈរព្វោះរពោះេមាម េម្ពុទធរបេ់ឈយងី រទងម់្ិនបានអធិបាយអំពី
ឈរឿងទាងំអេ់ឈនាោះឈឡយី ។ 
 ឈរឿងនរកេួគ ៌ថ្ដ មានឈហតុ្្   គួរឲ្យឈយងីឈជ្ឿបានពិត្ៗ 

  -៧២- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈនាោះ គឺនរក-េួគឈ៌ោកិយ ជាធមាម ធិោឋ ន និង បុគាោធិោឋ ន ថ្ដ ខ្ុ ំ
បានបរយិយរចួម្កឈហយី ខ្លងឈដីម្ ។ 
 ោររសាវរជាវរកឈេចកដីពិត្កាុងឈរឿងឈនោះ ឈយងីរត្ូវពាយម្ 
រកឈេចកដីពិត្ពីជ្ីវតិ្ឈនោះ ឬ ពីពិ្ពឈោក ឈនោះឈៅ ។ ឈយងីរត្ូវឈចៀេ
ឲ្យ្ុត្ នូវោរឈៅសាម ន ឈោយរបាកចាកឈេចកដីពិត្ ឈោយមានឈហតុ្
្  របកបម្ិនរគបរ់គ្នន ់ ដូចជាឈឃញីថា រូប េឈម្ែង កែិន រេ 
េម្ផេស និង ធមាម រម្មណ៍ ជាេួគ ៌ប៉ាុថ្នដម្ិនឈឃញីថា រូប េឈម្ែង កែិន 
រេ េម្ផេស និង ធមាម រម្មណ៍ ជានរក ។ ឈឃញីថា ឋានេួគម៌ាន
ឈេចកដីេុខេបាយ (អាម្ិេេុខ) ប៉ាុថ្នដម្ិនឈឃញីថា ឋានេួគម៌ាន
ឈេចកដីទុកា ំបាក ។ 
 គំឈហញីឈនោះ ឈ ម្ ោះថាគំឈហញីមានថ្ត្្  ថ្ត្ពុំមានឈហតុ្ 
ឈរព្វោះគំឈហញីឈនោះ ្ទុយនឹងគំឈហញីរបេ់រពោះពុទធអងា ថ្ដ រទងទ់ត្
ឈឃញីថា ឋានេួគជ៌ារប្ពននទុកា (ជាត្ិប ិទុោា ) ។ សាា  ់ថា ឋាន
េួគេ៌ម្បូរហូរឈហៀរឈោយេម្បត្តិទិពា េម្បូរយេេ័កដិ េម្បូរ
អំណាច មានឈេចកដីេុខឈរចីន មានអាយុថ្វង ថ្ត្ម្ិនសាា  ់ថា ឋាន
េួគក៌េ៏ថិត្ឈៅកាុងអំណាចននធម្មជាត្ិ (អនិចចំ ទុកាំ អនតាត ) ោរ
សាា  ់យ៉ា ងឈនោះ ឈ ម្ ោះថាោរសាា  ់មានថ្ត្្ របាេចាកឈហតុ្ ។ 
ឈដីម្បឲី្យអេ់ឈោកអាកអាន យ ់ចាេ់បណំងននពុទធភាេិត្  ខ្ុ ំេូម្ 

  -៧៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



បញ្ហជ កថ់ា កាុងេចចធម្ ៌៤ ថ្ដ រតាេ់ដឹង ឈោយរពោះពុទធបរម្រគូឈនាោះ 
រទងម់ានដីោថា ទុកាេចចៈ ជា្  េមុ្ទយៈ ជាឈហតុ្ និឈរាធេចចៈ 
ជា្  ម្គាេចចៈ ជាឈហតុ្ ។ ឈបីនិយយឲ្យបានខែី ឈហយីង្ខយយ ់
ជាងឈនោះ រត្ូវនិយយថា ត្ណាា  ជាឈហតុ្ននឈេចកដីទុកា ម្គា ជាឈហតុ្ 
ននឈេចកដីេុខ ។ 
 ោ ណាឈយងី បានសាា  ់អំណាចននធម្មជាត្ិ ឈោយចាេ់ 
ោេ់ឈហយី ឈយងីកន៏ឹងសាា  ់ថា កាុងសាក ឈោក ម្ិនមានឈេចកដី
េុខពិត្របាកដឈទ ថ្ត្កាុងសាក ឈោក មានឈេចកដីេុខបនែំ គឺ
ឈេចកដីេុខឈបាករបាេ ឬ ឈេចកដីេុខោយឡឈំោយឈេចកដីទុកា ។ 
 ដរាបណាម្នុេសឈយងីម្ិនទានទ់ំោយឈចា នូវត្ណាា  ថ្ដ 
ជាឈហតុ្ននឈេចកដីទុកា ដរាបឈនាោះជ្ីវតិ្របេឈ់យងីកពុ៏ំបានជ្ួបរបទោះ
ឈេចកដីេុខពិត្របាកដថ្ដរ ។ ឈបីតាម្នយ័ឈនោះ ឈេចកដេុីខម្ិន
ថ្ម្នមានេរមាបថ់្ត្ឈទវតា ឥនទរពហម ឈទ ថ្ត្ឈេចកដីេុខមានេរមាប់
ម្នុេសទាងំអេ់ណា ថ្ដ ទោំយត្ណាា  ឈហយីចំឈរនីម្គាេចចៈ ។ 
 ដូឈចាោះ ឈយងីម្ិនរត្ូវអរេបាយចំឈព្វោះឋានេួគឈ៌ ីឈម្ឃ និង 
ម្ិនរត្ូវ្យ័ខ្លែ ចចំឈព្វោះនរកឈរោម្ដីឈពកឈទ ឈរព្វោះនរកេួគឈ៌នោះ ឈៅ
ឆ្កង យពីឈយងីណាេ់ ថ្ត្ឈយងីរត្ូវអរេបាយចំឈព្វោះេួគក៌ាុងជ្ីវតិ្ឈនោះ
និង រត្ូវ្យ័ខ្លែ ចចំឈព្វោះនរកកាុងជ្ីវតិ្ឈនោះ ឈរព្វោះេួគ ៌ និង នរកឈនោះ 

  -៧៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



បានចូ ម្កឈៅកាុងជ្ីវតិ្ឈយងី តាម្រប្ពនន ឈោ្ៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ 
និង អឈោ្ៈ អឈទាេៈ អឈមាហៈ រគបោ់ ឈវោ ។ ម្ា៉ាងឈទៀត្ រពោះ
េមាម េម្ពុទធរបេ់ឈយងី រទងពុ់ំថ្ដ មានពុទធដីោអួត្ឈ ីកឋានេួគ៌
ឈដីម្បបីឈញ្ហជ រឲ្យឈយងីវឈងាងតាម្អំនួត្របេ់រពោះអងាឈឡយី ។ 
 រពោះពុទធបរម្រគូរបេ់ឈយងី រទងពុ់ំបានឈទេនាអំពី្ ូម្ិសាស្រ្េដ 
តាម្ឈេចកដីឈចោះដឹងរបេ់រពោះអងាឈទ ប៉ាុថ្នត រពោះអងារទងប់ានរបាប់
ម្នុេសទាងំឡាយនូវ កាណៈពិ្ពឈោក ថ្ដ មានឈៅកាុងត្រមា្ូម្ិ
សាស្រ្េដបូរាណរបេ់ពួករព្វហមណ៍ថា វត្ថុធ្លតុ្ទាងំអេ់ េថិត្ឈៅកាុង
ច នាថ្របរបួ  (អនិចចំ) ច នាធនរ់ទាឈំោយ ំបាក (ទុកាំ) 
ច នាថ្បកធ្លែ យរបាណឈៅជាេូនយឥត្របឈយជ្ន ៍(អនតាត ) ។  
 ឈយងតាម្ោរបករសាយ កាណៈពិ្ពឈោករបេ់រពោះអងា
ឈយងីអាចយ ់ថា ម្ិនថ្ម្នរពោះអងារទងម់្ិនឈចោះដឹង្ូម្ិសាស្រ្េដឈទ គ ឺ
ពិត្ជារពោះអងារទងឈ់ចោះដឹង្ូម្ិសាស្រ្េដពិ្ពឈោកជារបាកដ ឈទីបរពោះ
អងារទងស់ាា  ់នូវ កាណៈធម្មជាត្ិ រហូត្ដ រ់ទងេ់ថ្ម្ដងថាធម្មជាត្ិ
ទាងំអេ់េថិត្ឈៅកាុងច នាទាងំឡាយ គឺ អនិចច ំ ម្ិនឈទៀង ទុកា ំ ម្ិន
ធនរ់ទា ំអនតាត  ម្ិនថ្ម្នខែួន ។ 
 រពោះេមាម េម្ពុទធរបេ់ឈយងី រទងប់ានពិនិត្យឈឃញី កាណៈ
ធម្មជាត្ិដូឈចាោះ ឈទីបរពោះអងារទងម់្ិនេថ្ម្ដងអំពីខ្លា ត្ថ្្នដី ្ាំ េមុ្រទ 

  -៧៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈរព្វោះវត្ថុធ្លតុ្ទាងំអេ់កាុងពិ្ពឈោក គ្នម នឈេចកដីឈទៀងទាត្ត់ាម្
ខ្លា ត្ តាម្ភាព តាម្ទីតាងំ ថ្ដ រពោះអងារទងេ់ថ្ម្ដងឈឡយី ។ ោរថ្រប
របួ ននវត្ថុធម្មជាត្ិ កាុងអនាគត្ោ  ជាោរនាឲំ្យ្ូម្ិសាស្រ្េដ ថ្ដ 
រពោះអងាេថ្ម្ដង កាុងអត្ីត្ោ  មានទំហ ំ មានភាព មានទីតាងំខុេ
ចាកេភាពឈដីម្ នន្ូម្ិសាស្រ្េដ កាុងបចចុបបនាឈនោះ ពុំខ្លនឈឡយី ។ 
 ចំថ្ណករពោះអដឋកថាចារយទាងំឡាយ មានរពោះពុទធឈោសា- 
ចារយជាឈដីម្ ោ ណាឈោករត្ូវោរនិយយអំពី្ូម្ិសាស្រ្េដពិ្ព
ឈោក ឈោកនិយយតាម្ថ្ត្ឈេចកដីឈចោះដឹងកាុងេម្យ័បូរាណឈដីម្បី
ឲ្យម្នុេសមានជ្ំឈនឿ ។ កាុងព្វកយនិយយរបេ់ឈោក ឈោករបាបថ់ា 
្ូម្ិសាស្រ្េដពិ្ពឈោក ថ្ដ បាននិយយម្កឈនោះ ជា្ូម្ិសាស្រ្េដថ្ដ 
រពោះពុទធរទងរ់តាេ់ដឹង ឈោយញណរបេ់រពោះអងា ។ 
 ឈោកអាកអានទាងំអេ់បានដឹងឈហយីថា ថ្្នដីរគ្ននថ់្ត្ជា
្ពម្ួយកាុងបណាត ្ពទាងំ ៨ ននរបពន័ធរពោះអាទិត្យ ឈព្វ គឺ ្ពពុធ 
(Mercury) ្ពេុរក(Venus) ្ពថ្្នដី(Earth) ្ពអង្ខា រ
(Mars) ្ពរពហេបត្ិ(Jupiter) ្ពឈៅរ(៍Saturn) ្ពយូឈរ ៉ាណឹេ 
(Uranus) និង ្ពណឹបធូន(Neptune) ។ រពោះអាទិត្យគជឺាផ្កក យ
ម្ួយដួងកាុងបណាដ ផ្កក យរាបរ់យព្វនោ់នផ្កក យឈៅកាុង ំហអាោេ 
ថ្ដ ឈយងីអាចឈម្ី ឈឃញី ។  

  -៧៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



ព្វកយថា ្ព គឺរគ្ននថ់្ត្ជាដុមូំ្ ម្ួយ ថ្ដ អថ្ណត ត្ឈៅកាុង ំហ
អាោេ វ ិជុ្វំញិខែួនឯង និង ជុ្វំញិផ្កក យននរបពន័ធតារាឈនាោះ ។ ្ព 
នីម្ួយៗននរបពន័ធរពោះអាទិត្យ វ ិជុ្ំវញិរពោះអាទិត្យឈៅតាម្គនែងវលិី
ធម្មជាត្ិរបេខ់ែួនរេបតាម្ឈព ឈវោយ៉ា ងឈទៀងទាត្ ់។ េូម្បញ្ហជ ក់
ថា រពោះចនទ ម្ិនថ្ម្នជាផ្កក យឬតារា ថ្ដ មានពនែខឺែួនឯងឈទ វាជា្ព
រណបថ្្នដ ីវ ិជុ្វំញិថ្្នដ ីឈហយីទទួ ពនែពឺរីពោះអាទិត្យ ។ ពិ្ព
ឈោកឈយងីឈនោះ វ ិជុ្វំញិខែួនឯងម្ួយជុ្កំាុងឈលរឈវោ២៤ឈមា៉ា ង ថ្ដ 
រត្ូវជាម្ួយយប ់ ម្ួយនលង ។ ថ្្នដវី ិជុ្វំញិរពោះអាទិត្យម្ួយជុ្កំាុងឈលរ
ឈវោ ៣៦៥ នលង រត្ូវជា ១ ឆ្កា  ំឬ ១២ ថ្ខ ឬ ៤ រដូវខុេគ្នា  ។ ម្នុេស 
េត្ា និង រុកាជាត្ទិទួ ពនែឺ និង កំឈៅរបេរ់ពោះអាទិត្យ ។ ថ្្នដី និង 
រពោះចនទ វ ិជុ្ំវញិខែួនឯង និង ឈគ្នចរជុ្វំញិរពោះអាទិត្យកាុងឈ បឿនខុេ
គ្នា  ។ ដូឈចាោះឈហយីបានជាមានបាតុ្្ូត្ចនទរគ្នេ េូរយរគ្នេ ឈកីត្
ឈឡងី ។ ចនទរគ្នេ េូរយរគ្នេឈនោះ គឺជារេឈមា  ននពិ្ពឈោក
ម្ួយ ឈចា ឈៅឈ ីពិ្ពឈោកម្ួយ កាុងឈព ថ្ដ កំពុងឈធាីដំឈណីរ
ថ្ជ្ងគ្នា ពុំទាន់្ ុត្ ។  
 

  -៧៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



ចំឈព្វោះឈរឿងចនទរគ្នេ េូរយរគ្នេឈនោះ កាុងគម្ពីរអដឋកថាខែោះឈោក
និយយថា រពោះអាទិត្យ និង រពោះចនទទាងំគូឈនោះ រត្ូវយកសឈ ម្ ោះរាហូ
អេុរនិទចូ ម្កចាបឈ់ ប រចួខ្លជ កម់្កវញិឈោយអំណាចននរពោះពុទធ
បរម្រគូ ។ ឈរឿងឈនោះឈោកអាកអាន នឹងឈជ្ឿឈៅខ្លងណា? ។ ឈជ្ឿថាវត្ថុ
ធ្លតុ្ឈនោះរត្ូវរេឈមា បាងំ ឬ ឈជ្ឿថារត្ូវរាហូអេុរនិទចូ ម្កចាប ់
ឈរេចថ្ត្នឹងឈេចកដីរត្ិោះរោិះ របេ់អាកអានចុោះ ។ 
 េរមាបខ់ែួនខ្ុ ំ ខ្ុ ំនឹកវង ់ថា រាហូអេុរនិទ ឈហតុ្អីកចូ៏ ម្ក
ចាបរ់ពោះអាទិត្យ ឬ រពោះចនទ ។ គ្នត្ច់ាបឈ់ោយេំអប ់ ឬ ឈោយ
រេឡាញ់ ឬ ចាបឈ់ោយបណំងឈធាីជាចំណី ។ រាហូអេុរនិទចាប ់
ឈោយបំណងយ៉ា ងណាកឈ៏ោយចុោះ ឈយងីម្ិនបាចគ់ិត្ដ ់ឈឡយី ។ 
ថ្ត្ឈយងីគួរគិត្ថា ឈហតុ្អាីរាហូអេុរនិទចាបរ់ពោះអាទិត្យ ឬ រពោះចនទរចួ
ថ្ ងវញិដូឈចាោះ ។ ថ្ ងវញិឈរព្វោះឈហតុ្អាី? ចាបឈ់ទៀត្ឈរព្វោះឈហតុ្អាី? 
របេិនឈបីរាហូអេុរនិទថ្ ងរពោះអាទិត្យ ឬ រពោះចនទ ឈោយសារ
អំណាចរពោះពុទធថ្ម្ន ចុោះរទិធអំណាចឈនាោះឈហរីបាត្ឈ់ៅឯណា បាន
ជាយកសឈនាោះឈចោះថ្ត្ហា នចូ ម្កចាបឈ់ ប ម្ួយឆ្កា មំ្ដងៗ ឈរៀងរា ់
ឆ្កា  ំនាឲំ្យរពោះចនទ និង រពោះអាទិត្យ ំបាករា ់ថ្ត្ឆ្កា យំ៉ា ងឈនោះ ។ 
 ចំថ្ណកខ្លងរពោះចនទ និង រពោះអាទិត្យ ថ្ដ រត្ូវឈគចាបឈ់ ប
ចូ ឈៅកាុងឈព្វោះអេ់រយៈឈព ឈរចីននាទី ឈហតុ្អាីកម៏្ិនឈឃញីបាត្់
ឈព ឈវោខែោះ ឈរព្វោះថាកាុងឈព ថ្ដ ខែួនរត្ូវឈគចាបឈ់ ប រពោះ
អាទិត្យ ឬ រពោះចនទខ្លនឈដីរបំ្ែឺពិ្ពឈោកម្ួយរយៈ ។ ឬឈព ថ្ដ 

  -៧៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



រាហូអេុរនិទចាបរ់ពោះអាទិត្យ ឬ រពោះចនទឈ ប រាហូអេុរនិទរត្ូវឈដីរបំ្ែឺ
ពិ្ពឈោកជ្ំនួេ បានជាឈៅនលងមានេូរយរគ្នេ ឬ យបម់ានចនទ
រគ្នេឈនាោះ ឈព ឈវោឈៅដូចរបរកត្ ីគឺ ២៤ ឈមា៉ា ងដថ្ដ  ។  
 កាុងត្រមា្ូម្ិសាស្រ្េដេម្យ័បចចុបបនា ឈគនិយយថា ពណ៌ឈមម
ថ្ដ ឈកីត្មានឈឡងីឈ ីរពោះអាទិត្យ ឬ រពោះចនទឈនាោះ គឺជារេឈមា 
ពិ្ពឈោកថ្ដ ខ្ុ ំបាននិយយម្កឈហយី ។ ឈហារាសាស្រ្េដខ្លងផ្កក យ 
ឈគបានគិត្ឈជ្ីងឈ ខ តាម្ដំឈណីរឈគ្នចរនន្ពទាងំឈនាោះ ឈហយីឈគ
ទាយថា ឈៅឈមា៉ា ងប៉ាុឈណាណ ោះ នាទីប៉ាុឈណណោះ កាុងនលងឈនាោះ ឬ យបឈ់នាោះ នឹង
មានចនទរគ្នេ និង េូរយរគ្នេ ។ ឈគទាយតាងំពីរេឈមា ឈ្ដីម្ឈកីត្
ឈឡងីរហូត្ដ ់រេឈមា រគបបាត្វ់ងម់្ណឌ   រហូត្ដ ់រេឈមា 
ឈចញ្ុត្ េឹងរត្ូវតាម្ទំនាយរបេ់ឈគទាងំអេ់។ 
 ឈត្ឈីយងីឈជ្ឿដូចឈម្ដចឈៅចំឈព្វោះឈរឿងថ្ត្ម្ួយ ថ្ត្ឈយប ់មាន
ពីរខុេគ្នា ? ខ្ុ ំថាឈយប ់អាក្ូម្ិសាស្រ្េដ មានឈហតុ្្ ឈរចីនជាង 
មាន្េតុតាងពិត្ឈរចីនជាង និង ឡូហសុកិជាង ឈរព្វោះឈគមានឈរគឿង
របោបេ់រមាបព់ិឈសាធ ។ ឈគមានថ្កវយតឹ្េរមាបឈ់ម្ី វត្ថុធ្លតុ្ឈៅ
ឆ្កង យៗ ។ ឈគមានយនអវោេ េរមាបឈ់បកីឈៅឈម្ី វត្ថុធ្លតុ្ថ្ដ 
ឈគេងសយ័ ជាពិឈេេឈគមានោរំជ្ួចបឈង្ខា ោះផ្កក យរណប ឬ យនអាច
្ទុកម្នុេស និង ឈរគឿងលត្ឈដីម្បពីិនិត្យ និង លត្រូបភាពទុកជាឯកសារ 

  -៧៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



េរមាបេ់ិកាឲ្យបានឈចោះដឹងរគប់ៗ គ្នា រហូត្េពានលង ។ 
 រពោះពុទធឈោសាចារយ ម្ិនថ្ម្នជាអាករបាជ្្ខ្លង្ូម្ិសាស្រ្េដឈទ 
ថ្ត្ឈោកជាអាករបាជ្្ខ្លងចរយិសាស្រ្េដ ។ ្ូម្ិសាស្រ្េដរបេ់ឈោក 
ថ្ដ ខ្ុ ំនិយយថាខុេឈនាោះ គឺម្ិនថ្ម្នខែួនខ្ុថំា ឈោកខុេឈទ គឺអាក
របាជ្្ខ្លង្ូម្ិវទិាេម្យ័បចចុបបនា ឈគថាឈោកនិយយខុេ ។ 
ចំថ្ណកខែួនខ្ុ ំ ខ្ុ ំម្ិនថារពោះពុទធឈោសាចារយនយិយខុេឈទ ថ្ត្ខ្ុ ំថា
រពោះពុទធឈោសាចារយ និយយរត្ូវតាម្ត្រមា្ូម្ិសាស្រ្េដបូរាណ ។ 
 កាុងឈរឿងជាម្ួយគ្នា ឈនោះ មានចំណុចម្ួយ ថ្ដ ខ្ុ ំរត្ូវនិយយ
ថា រពោះពុទធឈោសាចារយខុេ គឺរត្ងច់ំណុច ថ្ដ ឈោកបាននិយយ
ថា “ ្ូម្សិាស្រ្េដថ្ដ ខ្ុ ំបាននិយយម្កឈនោះ គឺរពោះពុទធបរម្រគ ូ រទង់

រតាេ់ដឹងឈោយពុទធញណរបេ់រពោះអងា ។ ” កាុងចំណុចឈនោះ រពោះ

ពុទធឈោសាចារយ ឈោករត្ូវទទួ ខុេ ថ្ត្កហុំេឈនោះ ឈោករត្ូវបាន
ទទួ អ្យ័អំពីអាករបាជ្្ទាងំឡាយ ឈរព្វោះរពោះពុទធឈោសាចារយ ជា
អាករបាជ្្មាា ក ់មានឈេចកដីឈគ្នរព ចំឈព្វោះរពោះេមាម េម្ពុទធបរម្រគូ មាន
ឈេចកដីឈសាម ោះរត្ង ់ចំឈព្វោះធម្មវនិយ័ មានឈេចកដីោែ ហាន ចំឈព្វោះ  មុ្ខ
ង្ខរ និង កិចចោរ របេ់ខែួន ។ 
 ចំឈណោះដឹងខ្លង្ូម្ិវទិា ថ្ដ រពោះពុទធឈោសាឈព្វ អាងថា
រពោះេម្ពុទធរទងប់ានេថ្ម្តងទុកឈនាោះ   ជាេំដីរបកបឈោយកុេ ចិត្ត 

  -៨០- និព្វា នគឺជាអាី? 



ម្ិនអាចេឈរម្ចឲ្យឈោក មានឈទាេបានឈឡយី ្ទុយឈៅវញិ គឺរត្ូវ
េឈរម្ចឲ្យឈោកបានបុណយកាុងឈរឿងឈនោះឈទីបគួរ ។ 

 យ៉ា ងណាកឈ៏ោយ អាកនិពនធ អាកឈទេន ៍ អាកឈោេនា ជា
បុគា មានបំណង េ មានឧត្តម្គត្ិខពេ ់ ម្និរត្ូវរបមូ្ ឈរឿងម្ិនពិត្
យកម្កនិយយឈោយអាងថាឈរឿងឈនោះរពោះពុទធេថ្ម្ដងឈឡយី ឈរព្វោះ
េម្យ័ឈនោះម្ិនថ្ម្នជាេម្យ័ម្នុេស ងងឈ់ទ គឺជាេម្យ័ម្នុេសឈចោះ
ដឹង េម្យ័វទិាសាស្រ្េដទំឈនីប ទេសនវជិាជ ចំឈរនី េម្យ័កុំពយូទរ័ និង 
អុីនធរ័ណិត្។ 
 ឈៅកាុងេម្យ័ថ្ដ ពិ្ពឈោករកីចំឈរនីហួេពីោរសាម នដូច
ឈនោះ ឈបីឈយងីជាពុទធសាេនិកឈចោះថ្ត្និយយតាម្ថ្ត្អកសរ តាម្ថ្ត្
អារម្មណ៍ តាម្ថ្ត្ទំឈនៀម្ទំោបឈ់ោយអាងថារពោះពុទធអងាឈទេនាទុក
ឈនាោះម្ិនថ្ម្នបាន្ ដូចកាុងេម្យ័រពោះពុទធឈោសាចារយឈទ ឈរព្វោះ
េម្យ័ឈនាោះ ម្នុេសឈៅ ងងឈ់មែ ឈរចីន ។ ព្វកយណាថ្ដ ឈគអាងថា 
ជាព្វកយរបេ់រពោះ ម្នុេសកាុងជ្ំនានឈ់នាោះឈចោះថ្ត្ឈជ្ឿទាងំអេ់ ។ អាក
និយយកឈ៏ចោះថ្ត្មានឈករ ដ ិ៍ឈ ម្ ោះ ឈចោះថ្ត្មានម្នុេសរាបអ់ាន ឈចោះថ្ត្
មានម្នុេសឈោត្ឈេងីចេរឈេីររា ់ថ្ត្ឈព នយិយ ។ 
 ្ទុយឈៅវញិ កាុងេម្យ័ឈនោះ ជាេម្យ័ម្នុេសឈចោះដឹងឈរចីន 
ម្នុេសថ្ ងទាងំឈជ្ឿរពោះឈៅឈហយី ។ ោ ណាឈបីឈយងីនិយយអាីៗ
ឈយងីឈចោះថ្ត្អាងដ ់គម្ពីរ   អាងដ ់រពោះញយៗឈនាោះ  ទាងំខែួនឈយងី 

  -៨១- និព្វា នគឺជាអាី? 



ទាងំរពោះរបេ់ឈយងី នឹងអេ់្ែូវឈដីររត្ឹម្ណឹងពុំខ្លនឈឡយី ។ 

 ដូឈចាោះ អាកនិយយមាា ក់ៗ  ឈទាោះជានិយយតាម្ឈយប ់របេ់
ខែួនកដី និយយតាម្គម្ពីរកដី និយយតាម្ឈេៀវឈៅណាកដី និយយអាង
ដ ់រពោះកដី រត្ូវថ្ត្ឈេីឈរពីិនិត្យឈម្ី ឈេចកដីកាុងឈរឿងថ្ដ រត្ូវឈ ីកម្ក
និយយឈនាោះ ឈោយវចិារណញ្ហា ណរបកបឈោយេុទិដឋិនិយម្ ។ ឈបី
ឈឃញីថា ឈេចកដីរគបោ់ែ កាុងន្ទឈរឿងមានឈហតុ្្ ទាកទ់ងឈវែីយវែង
គ្នា ឈហយី អាកនិយយរត្ូវេំអាត្ឈរឿងរបេ់ខែួនជាលមីឈទៀត្ កុំអា យក
ឈៅនិយយភាែ ម្ ឈរព្វោះឈរឿងនីម្ួយៗម្ិនថ្ម្នមានឈេចកដី េពិឈរាោះឈៅ
ឈ ីឈហតុ្្ ថ្ត្ប៉ាុឈណាណ ោះឈទ គឺឈៅឈ ីដំឈណីរឈេចកដី ឈៅឈ  ីំោប់
ព្វកយ ឈៅឈ ីព្វកយចាេ់ព្វកយលមី ព្វកយខពេ់ទាប ព្វកយឈរៅរាក ់ព្វកយ
ថ្ដ មាននិយម្នយ័ទានេ់ម្យ័ ។  
 ព្វកយថា េំអាត្ឈរឿង ឬ នចាឈរឿង គឺោរឈធាីឲ្យន្ទឈរឿងមានឈហតុ្
្ ោនថ់្ត្ េ មានដំឈណីរឈេចកដីោនថ់្ត្ឈរៀបរយ មានរបឈយគ
ោនថ់្ត្រត្ឹម្រត្ូវ ឈដីម្បឲី្យអាកសាដ បង់្ខយយ ់ ឈធាឈីរឿងហួេេម្យ័ ឲ្យ
ទានេ់ម្យ័ ឈរឿងម្ិនពីឈរាោះពិសា ឲ្យមានឈេចកដីពីឈរាោះឈកាោះកាយ 
ដូចជាឈរឿងេត្ាបកសមីានពួកខុេគ្នា ឈចោះនិយយគ្នា បាន ឈរឿងម្នុេស 
និង េត្ានិយយគ្នា បាន ឈរឿងឈទវតា និង ម្នុេសនិយយគ្នា បាន 
ឈរឿងេត្ាកថ្ងកប ឬ េត្ារបឈចៀវឈចោះសាដ បធ់ម្មឈទេនា ។ ។ 

  -៨២- និព្វា នគឺជាអាី? 



  ឈរឿងទាងំអេឈ់នោះ អាកនិយយរត្ូវេំអាត្ រត្ូវនចាជាមុ្នេឹម្
ឈព្វ អាងដ ់គម្ពីរ ដ ់រពោះ ឈហយីន្ទឈរឿងថ្ដ ឈ ីកយកម្កឈធាីជា
ឧបមាណវធិឈីនាោះ រត្ូវទាកទ់ងនឹងត្លភាពននេងាម្បចចុបបនា្ ង ។ 
ោ ណាអាកនិយយទាងំអេ់គ្នា  បានឈធាីដូឈចាោះឈហយី ្  េរថ្ម្ង
ឈកីត្មានដ ់ខែួន្ង ដ ់អាកសាដ ប់្ ង ដ ់មាច េ់ឈរឿងឈដីម្្ង ជា
ពិឈេេដ ់ពិ្ពឈោក ថ្ដ ជា ំឈៅននខែួនពុំខ្លនឈឡយី ។ 
 ខ្ុ ំេូម្បញ្ចបឈ់រឿងេួគ ៌ នរក ឈរបត្ អេុរោយ រត្ឹម្ប៉ាុឈណណោះ
ចុោះ ឈដីម្បទុីកទំពរ័េរមាបអ់ធិបាយអំពី នពិ្វា ន ថ្ដ ជាកម្មវត្ថុចម្បង
កាុងឈេៀវឈៅឈនោះ ។ ទនទឹម្គ្នា ឈនោះ ខ្ុ ំកេូ៏ម្ជូ្នពុទធភាេិត្ម្ួយថ្ដ 
មានថ្ចងទុកឈៅកាុងគម្ពីរធម្មបទថា៖ 
 “ េូម្បកីហាបនៈ (របាកម់ាេ) ធ្លែ កឈ់រសាចចុោះម្កដូចជា

រគ្នបឈ់្ែៀង កម៏្ិនអាចញុងំម្នុេសឲ្យថ្វេត្ឈោយោម្បាន ោម្
ទាងំឡាយ មានឈេចកដីេុខត្ិចណាេ់ មានឈេចកដីទុកាឈរចីនណាេ់
បណឌិ ត្ទាងំឡាយ ោ ឈបីបានដឹងចាេ់ដូចឈនោះ រថ្ម្ងម្ិនឈរត្កអរ
កាុងោម្ េូម្បដីជ៏ាទិពា កាុងពិ្ពននឈទវតា, បុគា ជាសាវករបេ់រពោះ
េមាម េម្ពុទធ រថ្ម្ងរកីរាយឈពញចិត្ត កាុងោរអេ់ឈៅននត្ណាា  ។ ” 

  
 

  -៨៣- និព្វា នគឺជាអាី? 

½½½ 



 
និព្វា នគឺជាអាី? 

 នពិ្វា នគជឺាអា?ី រត្ូវបានឈគឈចាទេួរ តាងំថ្ត្ពីបឋម្
ឈព្វធិេម្យ័ម្កឈម្ែោះ ម្ិនថ្ម្នឈទីបនឹងមានកាុងបចចុបបនាឈនោះឈទ ។ រពោះ
អរហនតេមាម េម្ពុទធ ម្ួយអឈនែីឈោយរពោះអរហនតសាវក រទងប់ាន
ឈទេនាពនយ  ់ របកបឈោយឈទពយឈោេ  យ៉ា ងខពេ់ដ ់មាច េ ់  
េំណួរថ្ដ ម្កពីរគបន់ិោយកាុងរបឈទេឥណាឌ  ។ កប៏៉ាុថ្នតពួកឈគទាងំ
ឈនាោះជាបុលុជ្ជន ម្ិនអាចយ ់បានចាេោ់េ់ ឈៅថ្ត្រេពិចរេពិ 
ជានិចច ឈរព្វោះព្វកយ នពិ្វា ន ឈនោះជាអរយិភាសា គឺជាភាសារបេ់រពោះ
អរយិបុគា  មាន ឈសាតាបនាបុគា  េកទាគ្នម្ិបុគា  អនាគ្នម្ិ
បុគា  និង អរហត្តបុគា  ។ 
 បុលុជ្ជនថ្ដ ធ្លែ បឈ់ញៀនញ៉ា ម្នឹងភាសាម្នុេស ឬ ឈោកិយ
ភាសាថ្ដ បងកបឈ់ៅឈោយអវជិាជ  រាគៈ ត្ណាា  ឧបាទាន  ំបាកនឹង
យ ់ចូ ចិត្តព្វកយ នពិ្វា ន ឈនោះណាេ់ េូម្បឈីគធ្លែ បប់ានឮឈឡងីសុាំ
រត្ឈចៀក ធ្លែ បប់ាននិយយឈឡងីេឹកបបូរមាត្ក់ឈ៏ោយ ។ ប៉ាុថ្នតឈបីឈគ
ពាយម្បដិបត្តិអដឋងាិកម្គា ចំឈរនីភាវនាម្យបញ្ហា  តាម្ត្រមាយ នន
រពោះពុទធបរម្រគូ បានេឈរម្ចជាអរយិបុគា ឈនាោះ បញ្ហា ទាងំឡាយ
ថ្ដ ទាកទ់ងដ ់និព្វា ន នឹងបាន្ែឺសាា ងឈោយឯកឯង ។  

  -៨៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ខ្ុ ំឈជ្ឿជាកថ់ា ពុទធបរេិ័ទរគប់ៗ រូប ថ្ដ របាថាា និព្វា ន របាកដ
ជាចងប់ានចឈម្ែីយននេំណួរថា នពិ្វា នគជឺាអា?ី ជាបឈណដី រៗមុ្ននឹង
បានេឈរម្ចរពោះនិព្វា នកាុងនលងណាម្ួយឈនាោះ ។ ចំថ្ណកខ្ុ ំបាទ កម៏ាន
ឈេចកដីឈសាម្នេសរកីរាយ នឹងអធិបាយឈោោះរសាយតាម្ោរយ ់
ដឹងរបេ់ខ្ុ ំជាបុលុជ្ជន ឈោយេំអាងឈៅឈ ឈីេចកដីពនយ ់ របេ់
ឈោកអាករបាជ្្ ថ្ដ មានថ្ចងទុកកាុងគម្ពីររពោះនរត្បិត្ក ។ 
 ព្វកយ នពិ្វា ន ម្កពីព្វកយ ន ិ+ វាន, ន ិថ្របថា ឈចញ្ុត្ ឈចញ
្ុត្រេឡោះ អេ់ ឥត្ ។ រឯី វាន ថ្របថា នរពកិឈ េ ឬ ឈរគឿង
ចាកឈ់រេោះ ទាកឆ់្កា ក ់ របួរតឹ្ឈៅកាុងេនាដ នចិត្តេត្ា ។ ផ្កែ េ ់ វ ជា ព 
ត្រម្ួត្ ព ជា ពា = នពិ្វា ន មានអត្ថនយ័ថា ធម្មជាត្ិ ឬ ចិត្តថ្ដ ឈចញ
្ុត្ រេឡោះចាកនរព គឺ កិឈ េ ឬ ឈចញ្ុត្រេឡោះ   ចាកឈរគឿង
ចាកឈ់រេោះ ទាកឆ់្កា ក ់របួរតឹ្ គ ឺត្ណាា  ។ 
 នពិ្វា ន ឈនោះ មាន ២ យ៉ា ង តាម្ពុទធភាេិត្ថា ៖ “ ឈទា ្កិាឈវ 

នពិ្វា នធ្លតុ្ឈយ មាា  ្កិាុទាងំឡាយ! នពិ្វា នធ្លតុ្មាន ២ យ៉ា ងគ ឺ ៖ 
េឧបាទឈិេេនពិ្វា ន ១, អនុបាទឈិេេនពិ្វា ន ១ ។ ” ព្វកយ

េឧបាទិឈេេនិព្វា ន ថ្របថា និព្វា នធ្លតុ្ថ្ដ ឈៅេ ់ ឧបាទ ិ ។ 
ព្វកយ េឧបាទឈិេេនពិ្វា ន ឈនោះឈបបីំថ្បកឲ្យ េិត្ង្ខយយ រ់េួ ចា ំ
  

  -៨៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



គឺ៖ េ = មាន + ឧបាទិ = បញ្ចកានធ + ឈេេ = េ  ់+ នពិ្វា ន ។ 
 ព្វកយ អនុបាទឈិេេនពិ្វា ន ថ្របថា និព្វា នថ្ដ ម្ិនមានេ  ់
ឧបាទ ិ។ ឈបីបំថ្បកព្វកយ អនុបាទឈិេេនពិ្វា ន ឲ្យង្ខយយ ់ឈនាោះគឺ៖ 
អន = ម្ិនមាន + ឧបាទ ិ= បញ្ចកានធ + ឈេេ = េ  ់+នពិ្វា ន ។ 
 ព្វកយ ឧបាទ ិ អដឋកថារបាបថ់ា បានដ  ់ បញ្ចកានធ ។ តាម្
នយ័ឈនោះ បុគា ថ្ដ បានេឈរម្ចរពោះនិព្វា នឈនាោះ កគ៏ឺរពោះអរហនត ។ 
បុគា ឈរៅ អំពីរពោះអរហនត ម្ិនបានឈ ម្ ោះថា បានេឈរម្ចរពោះនិព្វា ន
ឈទ ឈរព្វោះព្វកយ នពិ្វា ន  ថ្របថា រ ត្ ់ឈនាោះ េឈំៅយករ ត្ឈ់ោយម្ិន
មានឈេេេ ់ រាគៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ ។ 
 ប៉ាុថ្នត ព្វកយថា ឧបាទ ិ េំឈៅយក ឧបាទាន កម៏ាន ។ រពោះ
អរយិបុគា ដនទ េូម្ប ី រាគៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ របេ់ឈោកម្ិនទាន់
អេ់ ថ្ត្ចិត្តរបេ់ឈោកធ្លែ កចូ់ កាុងរកថ្េនិព្វា នឈហយី ។ តាម្នយ័
ឈនោះ ឈសាតាបនាបុគា  េកទាគ្នម្ិបុគា  អនាគ្នម្ិបុគា  កប៏ាន
ឈ ម្ ោះថា បានេឈរម្ចរពោះនិព្វា នថ្ដរ ថ្ត្ឈៅមានឈរគឿង្សកំាុងទីឈនោះ
ឈៅយកឧបាទាន ឈរព្វោះ ឧបាទានជាបចចយ័ឲ្យឈកីត្្ព ។ ដូចឈនោះ
ឈហយី ឈទីបមានឈ ម្ ោះថា ឈរគឿង្សនំនោរឈកីត្ បុគា ថ្ដ ម្ិនមាន
ឈរគឿង្សនំនោរឈកីត្ មានថ្ត្ម្ួយពួកប៉ាុឈណាណ ោះគឺ រពោះអរហនត ។ 
 ឈរឿងគួរេឈងកត្ កាុងទីឈនោះ គឺ ឧបាទ ិឈៅយក ឧបាទាន ។ 

  -៨៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



ប៉ាុថ្នតព្វកយថា ឧបាទ ិ កាុងបទថា េឧបាទឈិេេនពិ្វា ន អនុបាឈេេ-
នពិ្វា ន ឈោកេំឈៅយក បញ្ចកានធ ។ ព្វកយទាងំពីរឈនោះមានឈេចកដីឈៅ
ឈ្សងគ្នា  ថ្ត្ជាពុទធភាេិត្ដូចគ្នា  ។ 
 ចំឈព្វោះឈរឿងឈនោះ ឈយងីរត្ូវោនយ់កឈេចកដីថា ព្វកយថា ឧបាទិ
កាុងកថ្នែងខែោះ ឈោកេំឈៅយក បញ្ចកានធ កាុងកថ្នែងខែោះ ឈោក េំឈៅ
យក ឧបាទាន ។ ដូឈចាោះ បុគា ថ្ដ បានឈ ម្ ោះថា េឈរម្ចនិព្វា ន 
ឈទីបមានឈេចកដីឈៅពីរយ៉ា ងគឺ៖ 
 ១- បុគា ថ្ដ ជារពោះអរហនត ឈទីបបានឈ ម្ ោះថា េឈរម្ច
និព្វា នឈោយបរបូិណ៌ ។ 
 ២- បុគា ថ្ដ ជារពោះឈសាតាបនា កប៏ានឈ ម្ ោះថា េឈរម្ច
និព្វា នថ្ដរ ថ្ត្ម្ិនទានប់របូិណ៌ដូចរពោះអរហនត ឈរព្វោះ ឧបាទាន ឈៅ
មានម្ិនទានអ់េ់ឈោយោចខ់្លត្ ។ ប៉ាុថ្នតយ៉ា ងណាកឈ៏ោយ រពោះ
ឈសាតាបនាបុគា  បានឈ ម្ ោះថា ចូ ដ ់នពិ្វា ន ខ្លងឈដីម្ឈហយី ។ 
រពោះអរយិបុគា ឈនោះ ឈោកម្ិនមានោររត្ឡបល់យឈរោយ គឺឈោក
ឈចោះថ្ត្រុ ឈៅមុ្ខបនតិចម្ដង ៗ រហូត្ដ ់ខ្លងចុងបំ្ុត្ គឺនិព្វា នដូច
រពោះអរហនត កាុងឈព ណាម្ួយជាម្ិនខ្លន ។ 
 ព្វកយថា នពិ្វា ន ឈនោះ ថ្របបានឈរចីននយ័ ប៉ាុថ្នតកាុងទីឈនោះ េូម្
ថ្របរត្ឹម្ថ្ត្ ៣ នយ័ គឺ៖ 

  -៨៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



 នយ័ទី ១- នពិ្វា ន ថ្របថា ម្និមាន គឺម្ិនមានត្ណាា , 
 នយ័ទី ២- នពិ្វា ន ថ្របថា អេឈ់ៅ គឺអេ់កិឈ េ, 
 នយ័ទី ៣- និព្វា ន ថ្របថា រ ត្ម់្ិនេ ់ គឺរ ត្ឈ់្ែីងទុកា និង 
ឈ្ែីងកិឈ េ ។ 
 ថ្ដ ថ្របថា  ម្និមាន និង អេឈ់ៅ ឈោកេំឈៅយក     
េឧបាទិឈេេនិព្វា ន ថ្ត្ម្ា៉ាង ។ ថ្ដ ថ្របថា រ ត្ម់្និេ  ់ឈោក
េំឈៅយកទាងំេឧបាទិឈេេនិព្វា ន ទាងំ អនុបាទិឈេេនិព្វា ន ។ 

         គុណព្បលោជ្ន៍ដនព្ព្យះនិព្វា ន 

 រពោះពុទធទាងំឡាយ ថ្ត្ងេរឈេីររពោះនិព្វា ន ថា ៖ រាគកាឈយ 
អេ់ឈៅននរាគៈ, ឈទាេកាឈយ អេ់ឈៅននឈទាេៈ, ឈមាហកាឈយ អេ់
ឈៅននឈមាហៈ ដូឈចាោះកម៏ាន ។ ថា អជាត្ ំ ម្និឈកីត្ អជ្រា ម្ិនចាេ,់ 
អពាធ ិម្ិនឈ,ឺ អម្ត្ ំម្ិនសាែ ប ់ដូឈចាោះកម៏ាន ។ ថា ម្ទនមិ្មទឈនា ញំ
ញីនូវឈេចកដីរេវងឹ, បបិាេវនិឈយ បឈនាទ បងនូ់វឈេចកដីឈរេកោែ ន
កាុងបញ្ចោម្គុណ, អា យេមុ្គាឈោ រឈំ ងីបងនូ់វឈេចកដីអា ័យ
កាុងបញ្ចោម្គុណ, វដដូបឈចឆឈទា ោត្ផ់្កដ ចនូ់វដំឈណីរវ ិវ ់កាុងនរត្
្ព, ត្ណា កាឈយ អេ់ឈៅននត្ណាា , វរិាឈគ្ន របាេចាកត្ឈរម្ក, នឈិរា
ឈធ្ល រ ំត្ប់ងនូ់វត្ណាា  ដូឈចាោះកម៏ាន ។ ថាជា អេងាត្ធម្ ៌ឥត្បចចយ័
តាកថ់្ត្ង ដូឈចាោះកម៏ាន ។  ថា បរម្ ំេុខ ំេុខ 

  -៨៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



យ៉ា ងឈវាីម្, បណាដ ឈេចកដីេុខឈ្សងៗ ថ្ដ េត្ាបានជ្ួបរបទោះកាុង
ឈោកេនាិវាេឈនោះ ជាសាម្េិេុខ គឺេុខោយឈោយទុកា ម្ិនថ្ម្ន
ជាេុខថ្ត្ម្ា៉ាងឈទ ។ ចំថ្ណកខ្លងេុខកាុងរពោះនិព្វា ន ជាឯកនដេុខ 
គឺមានថ្ត្ឈេចកដីេុខម្ា៉ាង ឬ ជានិរាមិ្េេុខ េុខរបាេចាកអាម្េិ
ម្ិនោយឈោយទុកាបនតិចបនតួចឈឡយី ឈទីបឈ ម្ ោះថា បរម្េុខ ជា
េុខយ៉ា ងរបឈេីរ ដូឈចាោះកម៏ាន ។ 
 បញ្ហា  នពិ្វា ន ជាបញ្ហា រជា ឈរៅ ឈហយីមានអាលក៌ំបាងំ្ង
ថ្ដ អាកេិការសាវរជាវ ពុំង្ខយយ ់បានឈោយរេួ ឈឡយី ឈរព្វោះ
រពោះនិព្វា នឈចញ្ុត្អំពី េងាត្ធម្ ៌ ។ េងាត្ធម្ ៌ គឺអាីៗទាងំអេ់កាុង
ឈោក មានវញិ្ហា ណកដ ី ឥត្វញិ្ហា ណកដ ី ឈកីត្ឈឡងីពីឈហតុ្បចចយ័ឈរគឿង
្ស ំថ្ដ ឈៅថា េង្ខា រ ។ ចំថ្ណកខ្លងរពោះនពិ្វា ន ជា អេងាត្ធម្ ៌ឬ 
វេិង្ខា រធម្ ៌ ឈចញ្ុត្ពីឈហតុ្បចចយ័ជាឈរគឿង្ស ំ ពុំអាចឲ្យវទិាសាស្រ្េដ  
ខ្លងេមាភ រៈវែុោះឈម្ី ឈឃញីឈឡយី ។ កប៏៉ាុថ្នត ឈគអាចេឈរម្ច និង 
យ ់ចាេ់ចាកធ់ែុោះ នូវនិព្វា នបានឈោយ្ែូវវបិេសនា ឈរព្វោះវបិេសនា
នាឲំ្យឈកីត្វបិេសនាបញ្ហា  ឬ វបិេសនាញណ ចាកធ់ែុោះនូវរពោះនិព្វា ន 
បា ីថា បដឈិវធធម្ ៌(បរយិត្តធិម្ ៌បដបិត្តធិម្ ៌បដឈិវធធម្)៌ ។ 
 កាុងឈេៀវឈៅ ពុទធសាេនា (Buddhism) របេ់ បណឌិ ត្ សា
ស្រ្សាដ ចារយ  មា៉ា  ់ខូម្ ឈដវដិ អិកខិ       ននេក វទិា ័យ បុេេតុន 

  -៨៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



(Professor Malcolm David Eckel, PhD, Boston University) 

ពនយ ់ព្វកយ និព្វា ន ថា ោររ ត្ទុ់កា រ ត្ត់្ណាា រ ត្អ់វជិាជ  

(Nibbana or Nirvana is the cessation of suffering, of desire, of 

ignorance) ។ ឈោកសាស្រ្សាដ ចារយ មានរបសាេន ៍េងកត្ធ់ងនឈ់ៅឈ ី
ម្ឈធាបាយ ពនែត្ទុ់កា ពនែត្ត់្ណាា  ពនែត្អ់វជិាជ  របេ់រពោះេមាម េម្ពុទធ 
គឺអដឋងាិកម្គា (The Eightfold Path) ម្គារបកបឈោយអងា ៨ ថាជា
ម្ឈធាបាយកំពូ  ថ្ដ ឈម្សាេនាដនទម្ិនអាចរកឈឃញី ។ ឈោក
បថ្នថម្ឈទៀត្ថា ម្ឈធាបាយថ្ត្ម្ួយគត្េ់រមាបរ់ឈំោោះទុកា ឬ ឲ្យបាន
េឈរម្ចរពោះនិព្វា នឈនាោះ គឺោរចឈរម្ីនវបិេសនាកម្មោា ន (Vipassana 

Meditation) ឬ បដិបត្តតាម្អរយិម្គា ៨ ថ្ដ រត្ូវបំរពួញម្កបាន
ដ ់ េ ី េមាធ ិបញ្ហា  ។ 
 ចំថ្ណកឈេៀវឈៅ រពោះពុទធ (Buddha) របេ់ឈោក អា ីថ្េត
ឈេៀឈរ ី (Alistair Shearer) បានពនយ ់ព្វកយ នពិ្វា ន ដូចគ្នា នឹង
ឈេៀវឈៅខ្លងឈ ីថ្ដរ ។ ប៉ាុថ្នតអាកនិពនធឈរោយឈនោះ មានរបសាេន ៍
េងកត្ធ់ងនឈ់ៅឈ ីគម្ពីរ វេុិទធមិ្គា (The Visuddhimagga) របេ់រពោះ
ពុទធឈោសា (Buddhaghosa) ថ្ដ ថ្របថា ្ែូវ ឬ ម្ឈធាបាយេរមាប់
ឈធាីចិត្តឲ្យបរេុិទធ (The Path of Purity) ឈហយីឈោកេរឈេីររទឹេដី
និព្វា ន របេ់រពោះេមាម េម្ពុទធ  រពម្ទាងំថាា យរពោះនាម្ ដ ់រពោះអងាថា  

  -៩០- និព្វា នគឺជាអាី? 



“ម្ហាបុរេឈបោះដូង ឈពញឈោយរបាជ្ាញណ (The Intelligent 

Heart)” ។ អាកនិពនធឈនោះចាបអ់ារម្មណ៍យ៉ា ងខ្លែ ងំឈ ី េី  េមាធ ិ

បញ្ហា  ថ្ដ ជាម្ឈធាបាយនាឲំ្យបានេឈរម្ចនិព្វា ន ។ ឈោកថ្លម្
ទាងំដកយកភាេិត្របេ់រពោះពុទធឈោសាចារយ ពីគម្ពីរ វេុិទធិម្គា ម្ក
អធិបាយ កាុងវណណកម្មគ្នត្ថ់្ដរគឺ៖ 

ទុកាឈម្វ ហ ិន ឈោច ិទុកាឈិតា 
ោរឈោ  ន  ករិយិវ   វជិ្ជត្ ិ
អត្ថ ិ និពាុត្ ិន នពិាឈតា  បុមា 
ម្ឈគ្នា  អត្ថ ិ គម្ឈោ  នវជិ្ជត្ ិ។ 
ទុកាមានពិត្ រឯីអាកថ្ដ ដឹងនូវទុកាម្ិនមាន, 
ោរង្ខរមាន ឯអាកឈធាីម្ិនមាន, ោរររំ ត្ទុ់កាមាន 
ឯអាករ ំត្ម់្ិនមាន, ្ែូវមាន ឯអាកឈដីរម្ិនមាន។ 
“Mere suffering exists, no sufferer is found;  

The deeds are, but no doer of the deeds is there;  

Nibbāna is, but not the man that enters it;  

The path is, but no traveler on it is seen.” 

 ភាេិត្ខ្លងឈ ីឈនោះមាននយ័ថា ទុកាមានថ្ម្នពិត្ថ្ត្ម្ិនមាន
បុគា ណាដឹងថាខែួនកំពុងរងទុកា ។ ោរង្ខរ (េំឈៅដ ់កម្មោឋ ន 
មានេម្លកម្មោឋ ន វបិេសនាកម្មោឋ ន េត្ិបោឋ ន) មានថ្ម្ន ប៉ាុឈនត
បុគា អាកឈធាី (បដិបត្តិ) ម្ិនមានឈទ ។ ោររ ំត្ក់តីទុកមានថ្ម្ន ប៉ាុថ្នត  

  -៩១- និព្វា នគឺជាអាី? 



បុគា អាករ ំត្ទុ់កាម្ិនមានឈទ ។ ្ែូវ គឺអរយិម្គារបកបឈោយអងា ៨ 
មានថ្ម្ន ថ្ត្ម្ិនមានបុគា ឈដីរឈ ីមាគ៌្នឈនោះឈទ ។ 
 េរុបឈេចកដី នពិ្វា នធម្ ៌ជាធម្ម៌ានគម្ភីរភាពរជា ឈរៅ(គម្ភី
ឈរា) ឈឃញីបានឈោយករម្ (ទុទទឈសា) ដឹងបានឈោយករម្ (ទុរានុ
ឈព្វឈធ្ល) េងបរ់មាង ប ់ (េឈនាត ) របណីត្ឧត្តម្ (បណីឈតា) គិត្គ្នា ន់
ឈគារយកខែួនឯងម្ិនបាន (អត្តោក វចឈរា)  េិត្ (នបុិឈណា) គឺបណឌិ ត្
គួរដឹងចាេ់ (បណឌិ ត្ឈវទនឈីយ) ។ 
 អារេ័យឈហតុ្ឈនោះឈហយី ោ ថ្ដ រពោះពុទធបរម្រគូ ឈទីបនឹង
បានរតាេ់ដឹងេមាម េឈមាព ធិញ្ហា ណលមីៗ រទងធុ់ញរទានក់ាុងរពោះចិនាត  
រទងម់្ិនចងេ់ថ្ម្ដងធម្ ៌ ឈរបៀនរបឈៅេត្ាកាុង្ែូវរពោះនិព្វា ន ឈឡយី ។ 
ប៉ាុថ្នតឈោយសាររពោះករុណាគុណ ម្កបណាដ  ដឹកនារំពោះហឫទយ័
រពោះអងា ឈទីបរទងរ់ពម្ឈទេនាឈរបាេេត្ាឈោក ។ 
      “ និព្វា ន ំបរម្ ំវទនត ិពុទាធ  ” 
“រពោះពុទធទាងំឡាយ រតាេ់ថា និព្វា នមានគុណភាពខពេ់បំ្ុត្។ ” 
      “ អបបមាឈទា អម្ត្ំ បទ ំ” 
 “ ឈេចកដីម្ិនរបមាទ ជា្ែូវឈៅោនរ់ពោះនិព្វា ន ។ ” 

½ Í ½ 

  

  -៩២- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
និព្វា នលៅឯណា? 

 និព្វា ន ម្ិនថ្ម្នជារបឈទេ របាសាទ វមិាន ឬ ពិ្ពជា ំឈៅ
របេ់រពោះអាទិឈទព េឹងឈព្វរឈពញឈៅឈោយឈេចកដីេុខ ជា និរនតរ ៍
ដូចឈេចកដីេុបិន ឈេចកដីរេម្យ័ ថ្ដ ធ្លែ បម់ានកាុងរព ឹងរបេ់
ម្នុេសឈឡយី ។ 
 និព្វា ន ម្ិនបានមាននយ័ថា ជាភាពរចួ្ុត្រេឡោះរបេ់ខែួន
ននម្នុេសមាា ក់ៗ  អំពីឈោកឈនោះ ឈៅោនឈ់ោកដូចឈនោះឈទៀត្ និង ម្ិន
ថ្ម្នជាភាវៈននភាពមានខែួនរបាណ ដូចទឈងាីគូេឈៅថ្ដ ធ្លែ បម់ាន
ឈ ីគំនិត្ម្នុេស ជាយូរម្កឈហយីឈទ ។ 
 ប៉ាុថ្នត និព្វា ន ឈោកបានឲ្យនយ័ឈៅឈ ីភាពរ ត្ ់យ៉ា ងកំពូ 
គឺេូនយនូវ កិឈ េ ត្ណាា  ឧបាទាន ថ្ដ ធ្លែ បម់ានឈៅកាុងចិត្ត
ម្នុេស គឺោត្ផ់្កដ ចឈ់ដីម្ឈហតុ្ននកំឈណីត្យ៉ា ងោចខ់្លត្ ោត្ឫ់េ
រឈំ ីងគ ់ថ្ត្ម្ដង ។ ភាពដូចឈនោះ មានឈៅជាធម្មតា ជាអននតោ  
ឈហយីមានឈៅរគបទ់ីកថ្នែង រគបឈ់ព ឈវោ ។ ភាពឈនោះបានឈកីត្
របាកដជាកថ់្េដងដ ់ចិត្តម្នុេសជានិចច កាុងឈព ណាវញិ្ហា ណរបេ់
ឈគរបាេចាក កិឈ េ ត្ណាា  ឧបាទាន ។  
 ដូឈចាោះ ឈទីបឈោកឈព្វ ថា និព្វា ន មានភាពតាងំឈៅជានិរនតរ ៍

  -៩៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



មានឈៅរគបទ់ីកថ្នែង រគបោ់ ឈវោជាសាថ ពរ គ្នម នោច ់ គ្នម នបាត្់
ឈសាោះឈឡយី ។ និព្វា នឈៅជ្ិត្ ឈៅជាបជ់ាម្ួយនឹងខែួនឈយងីកាុងជ្ីវតិ្
អឈនាទ  ឈនោះឯង ថ្ត្ឈយងីយ ម់្ិនទានដ់ ់ ឈម្ី ម្ិនទានឈ់ឃញី 
េម្ផេសម្ិនទានប់ាន ឈរព្វោះចិត្តរបេ់ឈយងីមានកិឈ េ ថ្ដ ឈោក
ឈៅថា េំបក ជាឈរគឿងឈវចខចបឈ់ៅឈឡយី ។ 
   ការចូលនិព្វា ន 
 ពុទធសាេនិកឈរចីនណាេ់ថ្ដរ ចូ ចិត្តនិយយថា “ រពោះពុទធ
ចូ នពិ្វា ន ” ឬ “ រពោះអរហនតចូ នពិ្វា ន ” ។ ព្វកយឈនោះកម៏្ិនឈឃញី

ជាខុេធំដុំអាីឈទ ប៉ាុថ្នតព្វកយឈនោះមាននយ័ ំបាកនឹងសាត បឲ់្យយ ់ចូ 
ចិត្តពនឈ់ពកណាេ់ ឈរព្វោះនិព្វា នឈគសាា  ់រគបគ់្នា ថា ជាអេងាត្ធម្ ៌
ជាធម្ម៌្ិនមានអាីៗទាងំអេ់ ជាពិឈេេគមឺ្ិនមានបចចយ័តាកថ់្ត្ង 
ថ្របថាម្ិនមានរបេ់អាីេរមាបទ់ទួ អាកចូ  ។ 
 ោ ណាឈយងីនិយយថា “ ចូ  ” ព្វកយ ចូ  ឈនោះឈគអាច
កត្េ់ំគ្ន ់បានថា និព្វា ន ឈៅមាន រូប ឬ ឈៅមាន អាមី្យួ េរមាប់
ឲ្យឈគ “ ចូ  ” ឬ ថាមាន ំឈៅេរមាបឲ់្យឈគ “ ឈៅ ” ។ 

 ដូឈចាោះឈហយី ោរឈព្វ ព្វកយថា ចូ នពិ្វា ន នឹងនាឲំ្យម្នុេស
ជាឈរចីនយ រ់ចឡតំ្ៗគ្នា ថា និព្វា នគជឺានគរម្ួយ ជារដឋម្ួយ ជា
អាណាចរកម្ួយ  ជារបឈទេម្ួយ ជា្ពម្ួយ ជាឋានម្ួយ   េរមាប ់

  -៩៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



ទទួ  េរមាបស់ាា កឈ់ៅរបេ់អាកដំឈណីរ ឬ អាកចូ  ។ ម្ិនថ្ត្
ប៉ាុឈណាណ ោះ េំដីឈនោះអាចឈធាីឲ្យឈយងី ឈរបីម្ឈនាគត្ិរបេ់ខែួនរសាវរជាវ
ថាៈ រដឋ នគរ របឈទេ អាណាចរក ្ព ឋាន ។ ។ វត្ថឈុនាោះមាន
រទងរ់ទាយដូចឈម្ដច មាន កាណៈយ៉ា ងណា វត្ថុទាងំឡាយថ្ដ មាន
ទាងំនិព្វា នរមួ្្ងឈនាោះ វាមាន កាណៈថ្បបភាពរគបយ់៉ា ង ដូចគ្នា នឹង
វត្ថុទាងំឡាយ ថ្ដ មានឈៅកាុងឈោកឈយងីឈនោះ ថ្ដរ ឬ ឈទ? 
 ចំឈព្វោះបញ្ហា ឈនោះ ម្ិនមានកាុងគម្ពីរ ពុទធសាេនាឈយងីឈទ 
របេិនឈបីមានខែោះ ករ៏គ្ននថ់្ត្ជាព្វកយឧបមា ដូចជាឈោកយកធម្ឈ៌នោះ
ទុកជាធម្ឈ៌នាោះ យកធម្ឈ៌នាោះទុកជាធម្ឈ៌នោះនននិព្វា ន ។ ឧទាហរណ៍
យកេី ឈធាីជាកំថ្ពង យក្ ននបញ្ហា ឈធាជីាឈខ្លែ ងទាា រ យក្ នន
េមាធិឈធាីជាឈេីន យក្ ននឈម្តាត ធម្ឈ៌ធាីជាសាា ម្ឈភាែ ោះ យក្ នន
កម្មោឋ នឈធាីជា្ែូវលា ់ យក្ ននឈព្វធិបកាយិធម្ ៌ ឈធាីជា្ារ កដូ់រ
យក្ ននរពោះអ្ិធម្ម ៧ គម្ពីរឈធាីជារបាសាទ ៧ ជាន ់ ឈនកាម្មៈជាទី
ឈដក  វមុិ្ត្តិញ្ហា ណជាប ែងក  វមុិ្ត្តិញ្ហា ណទេសនៈជារបទីប ។ ។ 
 កាុងគម្ពីររពោះពុទធសាេនា រពោះអដឋកថាចាយបានឈរបីព្វកយថា  
“បរនិិពាុឈតា” ព្វកយឈនោះឈោកនិយយឈៅឈ ីោរបរនិិព្វា នរបេ់រពោះ

េម្ពុទធ និង រពោះអរហនតទាងំឡាយ ថ្ដ ឈយងីរត្ូវបករសាយព្វកយ
ឈនោះថា រពោះេម្ពុទធ ឬ រពោះអរហនតទាងំឡាយ ថ្ដ បានេឈរម្ចនិព្វា ន 

-៩៥- -៩៤-          និព្វា នគឺជាអា?ី   -៩៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



បានចាកធ់ែុោះនិព្វា ន បាន ុោះនិព្វា ន ម្ិនថ្ម្នរត្ូវបករសាយថា “ ចូ 
ឈៅកាុងនពិ្វា ន ” ឬ “ ចូ ឈៅឈៅកាុងសាថ ននពិ្វា ន ” ឬ “ ចូ ឈៅោន់
សាថ ននពិ្វា ន ” តាម្ដូចអាក្ងខែោះ យ ់ឈនាោះឈឡយី ។ ឈរព្វោះនិព្វា ន

ម្ិនថ្ម្នជា្ទោះ ឬ ជាឋាន េរមាបទ់ទួ អាកចូ ឈទ ទាងំរពោះេម្ពុទធ 
និង រពោះអរហនតទាងំឡាយ កឈ៏ោកបានរោំយឈចា នូវអាីៗ ទាងំ 
អេ់ េរមាបក់ត្េ់មាា  ់ តាម្្ែូវឈចោះដឹង ននម្នុេសទាងំឡាយ អេ់
រ ីងឈៅឈហយី ។ 
 ព្វកយថា បរនិពិាុឈតា មាននយ័រត្ឹម្ថ្ត្ថា “ រ ត្អ់េ់រ ីង
គ្នម នឈេេេ ់ ” ថ្ត្ប៉ាុឈណណោះឯង ឈរព្វោះថា រពោះេម្ពុទធកដី រពោះអរហនត

ទាងំឡាយកដី ោ ណាេឈរម្ចនិព្វា នឈហយី ឈោកម្ិនរត្ឡបម់្ក
ឈកីត្ឈទៀត្ឈទ ថ្របថា ឈោកម្ិនមាន្ពលមីឈទៀត្ឈទ ខ្លងឈរោយោរ
ថ្បកធ្លែ យននោយរបេ់ឈោកឈៅ ។ 
  និព្វា នជាលរឿងដនម្នុសសព្គប់របូ 
 ជ្នភាគឈរចីនយ ខុ់េថា និព្វា នជាឈរឿងទាកទ់ងថ្ត្ជាម្ួយ
នឹងបុគា មានចិត្តឈនឿយណាយនឹងឈោកិយធម្ឈ៌ហយីប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
ចំថ្ណកម្នុេស ថ្ដ ឈៅរត្ូវោរឈេចកដេីបាយកាុងឈោក ឈរឿង
និព្វា ន ម្ិនថ្ម្នជាោរចាបំាចឈ់ទ ។ 
 ដនទពីឈនោះ មានជ្នពួកម្ួយឈទៀត្យ ខុ់េថា  ម្នុេសឈយងី 

-៩៦- -៩៤-          និព្វា នគឺជាអា?ី   -៩៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



នឹងបានេឈរម្ចនិព្វា នខ្លងឈរោយ ថ្ដ ខែួនសាែ បឈ់ៅឈហយី ។ 
 ម្នុេសខែោះ ោ ណានិយយឈរឿងនិព្វា ន ឈគនឹកឈឃញីថា ោរ
បានដ ់និព្វា ន កគ៏ឺោរម្ិនឈកីត្ ឬ ោររ ត្េូ់នយម្ិនមានអាីឈេេ
េ ់ឈសាោះ ។ ឈគគិត្ថា និព្វា ន ម្ិនមានគុណ កាណៈអាីគួរឲ្យយក
ចិត្តទុកោកឈ់ទ ។ ោរមានជ្ីវតិ្កាុងឈោកឈនោះ េូម្បជី្ួបរបទោះឈេចកដី
ទុកា ំបាកឈ្សងៗ កឈ៏ៅ េជាងោរបានេឈរម្ចនិព្វា នថ្ដរ ។ 
 ោរយ ខុ់េឈនោះ ជាឈហតុ្នាឲំ្យម្នុេសភាគឈរចីន ម្ិន្ចង់

ចិត្តឈៅឈ ីឈរឿងនិព្វា ន ថ្ដ ជាឈរឿងចាបំាចេ់រមាបជ់្ិវតិ្ម្នុេស ម្ិន
ថាឈកមង ឬ ចាេ់ ម្ិនថាអាកេម័រគចិត្តរេ់ឈៅកាុងឈោក ឬ អាកមាន  
ចិត្តឈនឿយណាយឈោកឈហយីឈទ។ 
 តាម្ឈេចកដីពិត្ នពិ្វា ន ជាឈរឿងទាកទ់ងជាម្យួម្នុេស ឈរព្វោះ
និព្វា នមានអត្ថនយ័ថា ឈេចកដេីងប ់ ឈេចកដរីត្ជាក ់  ឈេចកដសីាា ង ។ 
តាម្ធម្មតា ចិត្តម្នុេសសាម្ញ្ា ជាចិត្តមានឈេចកដីឈៅដ រកហាយឈោយ
កិឈ េនានាដុត្បំពកជ់ានិចចោ  ជាពិឈេេគឺ ត្ណាា  ។ កិឈ េ
ឈនោះ ឈធាីឲ្យម្នុេសឈធាេីកម្មភាពឈរឿយៗ កាុងរូបធ្លតុ្ និង អរូបធ្លតុ្ ។ 
 ប៉ាុថ្នតមានឈព ខែោះ ចិត្តម្នុេសកម៏ានឈព េងបថ់្ដរ ដូចជាកាុង
ឈព ឈគឈធាីកិចចោរ ឬ បំឈពញភារៈកិចច ចបឈ់រេចបាចឈ់រៀបរយឈហយី 
ឈគកឈ៏បខ់ា ់ខ្លា យ ចិត្តរបេ់ឈគកប៏ានេបាយរកីរាយ ។ កាុងខណៈ 

-៩៧-   -៩៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



ថ្ដ ចិត្តេងប ់ចិត្តរបេឈ់គរថ្ម្ងរត្ជាក ់។ 
 ចូរេឈងកត្ឈម្ី ថា ខណៈថ្ដ ចិត្តមានឈេចកដីរបាថាា  ឈេចកដី
ឈរេកោែ ន ខណៈឈនាោះចិត្តឈកីត្ឈេចកដីទុកា ថ្ត្ម្នុេសឈរចីនថ្ត្ម្ិន
ដឹងថាជាឈេចកដីទុកាឈទ ឈរព្វោះកាុងខណៈឈនាោះ ចិត្តរបេ់ឈគឈៅឈៅឈ ី
ឈេចកដីបំណងថ្ដ ឈគគិត្ថា ឈបីបានេម្តាម្បំណងឈហយី នឹងបាន
ទទួ ឈេចកដីេុខយ៉ា ងឈនោះយ៉ា ងឈនាោះ ។ ដូឈចាោះឈទីបឈគម្ិនដឹងថាខែួន
មានឈេចកដីទុកា ។ ឈគដឹងថាឈគមានឈេចកដីទុកាថ្ត្កាុងឈព ថ្ដ ឈគ
ម្ិនបានអាីៗ េម្ដូចបំណងប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 យ៉ា ងណាកឈ៏ោយ ចូរេឈងកត្ថា រា ់ឈព ថ្ដ ឈយងីមាន
ឈេចកដីេុខឈនាោះ រត្ូវថ្ត្ជាឈព ថ្ដ ឈយងី មានឈេចកដីេងបជ់ានិចច ។ 
ត្ួយ៉ា ងដូចឈគចងទ់ទួ ទានអាហារអាី ោ ណាឈគបានេម្តាម្
របាថាា  ឈគកេ៏បាយចិត្ត ឈរព្វោះកាុងខណៈឈនាោះ ចិត្តរបេ់ឈគេងបច់ាក
ឈេចកដីរបាថាា  ដូឈចាោះឈទីបឈគបានឈេចកដីេុខ ។ 
 កាុងចំណុចថា ឈេចកដីេុខរគបយ់៉ា ង រត្ូវបានម្កពឈីេចកដី
េងបឈ់នាោះ ឈនោះគឺជាឈេចកដីពិត្ ម្ិនមាននរណា អាចបដិឈេធបានឈទ
ឈទីបមានពុទធភាេិត្ថា ៖ 
         “ នត្ថិ  េនត ិ បរ ំ េុខ ំ” 
  “ េុខដនទឈរៅពីឈេចកដេីងបម់្ិនមានឈឡយី ។ ” 

-៩៨-   -៩៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈេចកដីេងបម់ានឈរចីនថាា ក ់ កូនឈកមងតូ្ចៗ ោណាបានរបេ់
ឈ ងេម្តាម្បំណង កាុងខណៈឈនាោះ ចិត្តរបេ់វាកេ៏ងប ់ ។ ជ្ន
ចឈរម្ីនវយ័ ចងឈ់ធាីអាី ោ ណាឈធាីបានេម្តាម្របាថាា  ចិត្តរបេ់ឈគក៏
រថ្ម្ងបានេងប ់ ប៉ាុថ្នតឈេចកដីេងបថ់្បបឈនោះ ជាឈេចកដីេងបម់្ិនរបាកដ
ឈទៀងទាត្ ់ ឈរព្វោះមានឈេចកដីរបាថាា ចងប់ាន ឲ្យេម្តាម្បំណងកាុង
វត្ថុដនទត្ឈៅឈទៀត្ ដូចជាឈ្ែីងកាុងខណៈកំពុងឈវោះ ោ ណាឈគយក
ឧេឈៅោកថ់្លម្ ឈ្ែីងកេ៏ងបម់្ួយរេបក ់ ថ្ត្អេ់ោ ម្ិនយូរប៉ានាម ន
ោ ណាឧេឈនាោះ រត្ូវកំឈៅេពាឈហយី ឈ្ែងីកច៏ាបឈ់វោះឈឡងីឈទៀត្ 
របេិនណាឈយងីោកឧ់េឈរចីន អណាដ ត្ឈ្ែីងអាចរ ត្ប់ាត្ភ់ាែ ម្ ថ្ត្
ឈព ឈរោយម្ក ឈ្ែីងកឈ៏វោះខ្លែ ងំឈ ីេឈដីម្ ។ 
 ត្ួយ៉ា ងឈនោះ ឈរបៀបបាននឹងបុគា  ថ្ដ មានចិត្តរបកបឈោយ
ត្ណាា  របាថាា ចងប់ឈរម្ីឈេចកដីេបាយរបេខ់ែួន បុគា របឈ្ទឈនោះ 
មានចំណងឈ់ ីវត្ថុម្ិនឈរេីមុ្ខ ចងប់ានរបេ់ឈនោះឈហយី ចងប់ាន
របេ់ឈនាោះឈទៀត្ ។ ឈគជាបុគា ហាម្ចិត្តរបេ់ខែួនបានឈោយ ំបាក
ជាទីបំ្ុត្ ឈរព្វោះឈ្ែីងត្ណាា របេ់ឈគមានកមាែ ងំខ្លែ ងំោែ  ដូចជាគំនរ 
ឈ្ែីងថ្ដ កំពុងឈវោះេឈនាធ េឈៅធ  ម្ិនង្ខយរ ំត្ប់ានដូឈចាោះឯង ។ 
 ឈបីឈយងីពិចារណាអំព ី ចិត្តេងប ់តាម្រទឹេតបីដិចចេមុ្បាបាទ 
ឈយងីគងយ់ ច់ាេ់    ឈរព្វោះរទឹេត ីបដិចចេមុ្បបបាទ     មានេថ្ម្ដង 

-៩៩-   -៩៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



បញ្ហជ កថ់ា “ ឈបី ឈវទនា មានកមាែ ងំខ្លែ ងំោែ  ត្ណាា  កម៏ានកមាែ ងំខ្លែ ងំ

ោែ  ឈបី ត្ណាា  មានកមាែ ងំខ្លែ ងំោែ  ឧបាទាន កម៏ានកមាែ ងំខ្លែ ងំោែ  ។ 
ោ ណា ឧបាទាន មានកមាែ ងំខ្លែ ងំ កាុងខណៈថ្ដ េម្តាម្របាថាា  
ចិត្តកប៏ានឈេចកដីេុខឈរចីន ។ កាុងខណៈថ្ដ ម្ិនេម្តាម្របាថាា  
ចិត្តកឈ៏កីត្ទុកាឈរចីន ។ ោ ណាឈកីត្ឈេចកដេុីខ ឬ ឈេចកដីទុកាឈរចីន 
ត្ណាា កម៏ានឈរចីន ។ ” បុគា ថ្ដ របរពតឹ្តតាម្ចតិ្តរបេខ់ែួន ឈោយ

អំណាចត្ណាា  រថ្ម្ងជាឈហតុ្ឲ្យឈកីត្ត្ណាា ជាបត់្គ្នា  គ្នម នទីបំ្ុត្ ។ 
 ឈេចកដីេុខ ឈកីត្ឈឡងីកាុងឈព ចិត្តមានឈេចកដីេងប ់ឈរព្វោះថា
ម្នុេសឈោក របេិនឈបីម្ិនមានឈេចកដីេងប ់ ឈគនឹងមានចិត្តឈៅដ
រកហាយអេ់ោ ជានិចចឈនាោះ ឈគនឹងឈកីត្ជ្ម្ងឺទាកទ់ងដ ់ខួរកា 
ជាម្ិនខ្លនឈឡយី ។ ដូឈចាោះ ឈេចកដេីងប ់ ឈទីបជារបេ់ចាបំាចេ់រមាប់
ម្នុេសទូឈៅ ម្ិនមានកំណត្ឈ់ោយឈ្ទ ឈោយវយ័ឈទ ។ របេិនឈបី
ម្នុេសទាងំឡាយយ ច់ាេអ់ំពបីញ្ហា ជ្ីវតិ្ ពួកឈគនឹងមានឈេចកតី
េងបក់ាុងចិត្ត ។ ម្នុេសទាងំឈនាោះយ ថ់ានិព្វា នជាវត្ថុចាបំាចេ់រមាប់
ម្នុេសទូឈៅ ឈរព្វោះនិព្វា ន េំឈៅដ ់ឈេចកដេីងបដ់ខ៏ពងខ់ពេ់បំ្ុត្ ។ 
 ឈេចកដីេងបថ់្ដ ឈៅថានិព្វា នឈនាោះខុេពីឈេចកដីេងបធ់ម្មតា
កាុងឈោក ឈរព្វោះឈេចកដីេងបធ់ម្មតា ជាឈេចកដីេងបឈ់កីត្ឈឡងីតាម្
ឈព  ជាឈេចកដីេងបម់្ិនមានឈេថរភាព   ជាឈេចកដីេងបម់ានគូជាម្ួយ 

  -១០០- និព្វា នគឺជាអាី? 



នឹងឈេចកដីម្ិនេងប ់។ និព្វា នជាឈេចកដីេងបគ់្នម នគូ ឈរព្វោះនិព្វា នឈធាីឲ្យ
េងបក់ិឈ េថ្ដ ជាឈរគឿងបងាឹ  មានឈោ្ៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ ជា
ឈដីម្ ។ កិឈ េទាងំឡាយថ្ដ រោយអេ់ឈហយី ម្ិនមានឈព    
រត្ឡបឈ់កីត្ឈទៀត្បានជាោចខ់្លត្ ។ 
 ថ្ដ ថា កិឈ េរ ត្អ់េ់ឈហយី ឈកីត្ឈឡងីវញិម្ិនបានឈនាោះ 
ឈរព្វោះនិព្វា នមានឈេចកដី្ែឺសាា ង ជាឈរគឿងឈធាឲី្យមានេត្ិេម្បជ្ញ្ាៈ
ជានិចចោ  ដូចជា្ទោះថ្ដ មានមាច េ់ឈៅចាយំម្រគបឈ់ព  ឈចារចូ 
 ួចរទពយេម្បត្តិម្ិនបានដូឈចាា ោះឯង ។ 
 ោរេិកាអំពីឈរឿងនិព្វា ន របេិនឈបីេិកាពីចណុំចននឈេចកដី
េងបឈ់នោះនឹងង្ខយយ ់ មានឈេចកដីធងនច់ិត្តចងឈ់រៀនត្ឈៅមុ្ខឈទៀត្ ។ 
ថ្ត្ឈេចកដីេងបថ់្ដ ឈៅថា នពិ្វា ន ឈនាោះ ម្ិនថ្ម្នជាឈេចកដីេងបរ់ាក់ៗ
រសា ៗឈទ គឺជាឈេចកដីេងបឈ់រៅ ធងន ់ ថ្ដ ឈៅកាុងឈនាោះមានពនែឺ
សាា ង មានឈេចកដីរត្ជាក ់នាមំ្កនូវឈេចកដីរកីរាយ ។ 
     ចិត្តរបេ់អាកបាននិព្វា ន ជាចិត្តសាេ ត្ សាា  ប់ញ្ហា ជ្ីវតិ្យ៉ា ង
រជា ឈរៅដ ់ទីបំ្ុត្ ។ ឈនោះជា កាណៈឈោយេឈងាបរបេ់ចិត្តនន
បុគា អាកបាននិព្វា ន អាកបាននិព្វា នឈហយី ម្ិនថ្ដ រត្ឡបល់យ
ឈរោយ ឬ រទានណ់ាយចំឈព្វោះនិព្វា ន ឈសាោះឈឡយី ។ 
 មានឈេចកដីអសាច រយម្ួយថ្បបឈទៀត្ ថ្ត្ងឈកីត្មានដ ់អាកបាន 

  -១០១- និព្វា នគឺជាអាី? 



េឈរម្ចនិព្វា ន គឺឈធាីឲ្យឈគចូ ចិត្តឈរៅ កាុងបញ្ហា ធម្មជាត្ិ ឈរព្វោះ
និព្វា នជាគុណធម្ឈ៌ៅខ្លងឈរោយធម្មជាត្ិ ។ ធម្មជាត្ិកដី ចាបធ់ម្ម
ជាត្ិកដី ឈកីត្ឈឡងីយ៉ា ងណាៗ ឈគរថ្ម្ងយ ់បានទាងំអេ់ ។ 
 និព្វា នមានគុណត្នម្ែដូចឈព្វ ម្កឈនោះ ឈទីបឈោកឈព្វ ថា
និព្វា នជាឈរឿងរបេ់ម្នុេសរគបរូ់ប ជាឈរឿងថ្ដ ម្នុេសរត្ូវយកចិត្ត
ទុកោកេ់ិកា ។ ោ ណាឈបីឈយងីចាបឈ់្ដីម្េិកាដំបូង ឈយងីរត្ូវ
 ោះបងគ់ំនិត្ថា ោរបានេឈរម្ចនិព្វា ន គឺោរម្ិនឈកីត្លមីឈទៀត្ ។ អាក
បានេឈរម្ចនិព្វា នជារពោះអរហនតឈហយី នឹងឈកីត្ ឬ ម្ិនឈកីត្លមីឈទៀត្ 
ជាឈរឿងថ្ដ ឈយងីដឹងម្ិនបានកាុងឈព ឈនោះឈឡយី ថ្ត្ឈយងីគងដ់ឹង
បានកាុងឈព ថ្ដ ឈយងីបានជារពោះអរហនត ។ 
 ោរេិកាឈរឿងនិព្វា ន រត្ូវេិកាអំពឈីេចកដីពិត្ថ្ដ អាច
ពិឈសាធបាន ។ មានម្នុេសជាឈរចីនបានឈធាីឈេចកដីេនាិោឋ នឈោយ
ឈៅសាម ន ឈរព្វោះឈគយ ខុ់េថា ោរបានេឈរម្ចនិព្វា ន មានថ្ត្កាុង
ឈព ថ្ដ ម្នុេសឈយងី បានដ ់នូវឈេចកដសីាែ បឈ់ហយី ។ តាម្ពិត្ 
ោរបានេឈរម្ចនិព្វា នគឺោរបានទទួ ឈេចកដេីងប ់ ឈេចកដី្ែឺសាា ង 
និង ឈេចកដីបរេុិទធ ថ្ដ ម្នុេសឈយងីឈម្ី ឈឃញីយ៉ា ងចាេ់ ។ ោរ
បានេឈរម្ចដ ់ភាវៈេុខសានតឈនោះ ទទ ួបានកាុងឈព ថ្ដ ខែួន
កំពុងមានជ្ីវតិ្រេ់ឈៅកាុងឈោកឈនោះឈៅឈឡយី ។ 

  -១០២- និព្វា នគឺជាអាី? 



 តាម្របរកត្ី ឈយងីធ្លែ បទ់ទួ ឈេចកតីេងប ់ ថ្ត្ឈេចកដីេងប់
ថ្ដ ឈយងីធ្លែ បម់ានឈនាោះ រថ្ម្ងថ្របរបួ  ម្និេថិត្ឈេថរជាសាថ ពរ ។ 
ឈេចកតេីងប ់ ភាព្ែឺសាា ង ឈេចកតបីរេុិទធថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈហយី រថ្ម្ង
រ ត្ប់ាត្ឈ់ៅវញិ ឈរព្វោះឈយងីម្ិនទានស់ាា  ច់ាេ់ោេ់ នរត្ កាណ
ធម្ ៌អរយិេចចធម្ ៌និង បដិចចេមុ្បាទធម្ ៌។ 
 ឈោកអាកអានបានដឹងឈរឿងនិព្វា នគួរេម្ថ្ដរឈហយី ចំឈព្វោះ 
េំណួរថា នពិ្វា នឈៅឯណា? ខ្ុេូំម្េឈងាបនយ័ថា អាកេឈរម្ច
និព្វា នឈៅកាុងទីណា និព្វា នឈៅកាុងទីឈនាោះ ឈរព្វោះនិព្វា នជាភាពមាន
ឈៅរគបទ់ិេទីកាុងេក ឈោក ។ ឈបីអាកបានេឈរម្ចនិព្វា នឈៅកាុង
ោម្ឈោក និព្វា នឈៅកាុងោម្ឈោក ។ ឈបីអាកបានេឈរម្ចនិព្វា នឈៅ
កាុងរូបឈោក និព្វា នឈៅកាុងរូបឈោក ។ ឈបីអាកបានេឈរម្ចនិព្វា នឈៅ
កាុងអរូបឈោក និព្វា នឈៅកាុងអរូបឈោក ។ ឈរព្វោះថា និព្វា ន ជាធ្លតុ្
គ្នម ន ំឈៅ គ្នម នទរម្ គ្នម នទីតាងំជាទឹក ដី ឈ្ែងី ខយ ់ ឬ ជាអាោេ
វញិ្ហា ណឈឡយី ។ និព្វា នម្ិនថ្ម្នជាត្ួឈោក ថ្ដ ឈយងីកំពុងរេ់ឈៅ
េពានលងឈនោះ ម្ិនថ្ម្នជាឋានថ្ដ ឈយងីពុំទានប់ានសាា  ់ ពុំទានប់ាន
ឈៅដ ់ ឈនាោះឈទ ។ និព្វា នអាចេឈរម្ចបានឈៅរគបទ់កីថ្នែង វាឈរេច
ឈៅឈ ទីតីាងំននបុគា ជាអាកបានេឈរម្ច ។ 

  -១០៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
ថាា េ់របសន់ិព្វា ន 

 ោរេឈរម្ចនិព្វា នមានឈរចីនថាា ក ់ គឺរពោះអរយិបុគា ចាបត់ាងំ
ពីថាា កឈ់សាតាបនាឈឡងីឈៅ ឈ ម្ ោះថាបានេឈរម្ចនិព្វា នឈហយី ប៉ាុថ្នត
និព្វា នរបេ់បុគា ទាងំអេ់ឈនាោះ ម្ិនដូចគ្នា ឈទ ។ រពោះឈសាតាបនា បាន
េឈរម្ចនិព្វា នម្ិនទានដ់ ់ទីបំ្ុត្ ។ រពោះអរយិបុគា ថ្ដ េឈរម្ច
និព្វា នដ ់ទីបំ្ុត្គឺមានថ្ត្រពោះអរហនតម្ួយពួកប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 រពោះឈសាតាបនា ឈោក ោះបងេ់ំឈយជ្នៈ បានបី គឺ៖      ១. 
េោក យទដិឋ ិ ម្ិនរបោនហ់ួងថ្ហង ជាបជ់្ំព្វកជ់ាម្ួយនឹង  រូបរាង
ោយ ឬ បញ្ចកានធឈនោះឈទៀត្ឈទ ។ ចិត្តរបេ់ឈោក មានបញ្ហា ថាែ បរេុិទធ 
ពិចារណាឈឃញីចាេ់ថាអាីៗកាុងឈោកឈនោះ មានោរឈកីត្ឈឡងីឈហយី 
រ ត្ឈ់ៅវញិជាធម្មតា ។ 
 ២. វចិកិចិាឆ  ោរេងសយ័ជាបជ់ានិចច ។ ឈសាតាបនាបុគា គ្នម ន
េ ់ឈៅកាុងចិត្តនូវវចិិកិចាឆ ឈទៀត្ឈទ ។ ឈោកមានេទាធ ឈជ្ឿជាកឈ់ ី
រត្នរត្យ័ ។  
 ៣. េ ីពាត្បរាមាេៈ  ោរសាទ បអថ្ងេ េ ី និង វត្ត ។ 
េូម្បញ្ហជ កអ់ំពីព្វកយថា េ ីពាត្បរាមាេៈ ឈដីម្បឲី្យង្ខយយ ជ់ា
មុ្នេិន ។ ព្វកយឈនោះថ្ចកឈចញជាពីរបទ៖ េ ីពាត្ៈ បានដ ់ទមាែ ប ់

  -១០៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



របត្ិបត្តិខុេទំនង ថ្ដ អាករបរពឹត្តឈជ្ឿថាជា្ែូវបរេុិទធ នាឲំ្យរចួចាក
ទុកា ។ បរាមាេៈ ោរសាទ បេទងរ់េយុងចិត្តឈៅឈ ីោររបរពឹត្តថ្ដ 
ខុេទំនង ឬ ោររបោន ់ ។ រមួ្ឈេចកដីម្ក បានដ ់ោររបោនេ់េិត្
ជាបឈ់ៅឈ ីោររបត្ិបត្តិខុេ ឈជ្ឿខុេរបាេចាកឈហតុ្ពិត្ ។ រពោះ
ឈសាតាបនា ឈោកមានោរឈជ្ឿឈៅឈ ីកម្ម និង ្ របេ់កម្មថ្ត្ម្៉ាាង
ថ្ដ ជាមាគ៌្នបដិបត្តិរត្ឹម្រត្ូវតាម្ឈេចកដីពិត្ ម្ិនង្ខកចិត្តឈៅរក
ម្ងា ភ្ាកឈ់្េី  ម្ិនត្កេ់ែុត្រនធត្ខ់្លែ ច រត្ឈ់ៅបួងេួងបនរ់េន ់ ឬ 
ឈជ្ឿវត្ថុដនទឈរៅពីគុណរពោះរត្នរត្យ័ឈទៀត្ឈទ ។ 
 រពោះេកទាគ្នម្ី ឈោក ោះេំឈយជ្នៈបានបី ដូចជារពោះ
ឈសាតាបនាថ្ដរ ប៉ាុថ្នតឈោកបានឈធាីឲ្យរាគៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ (ោម្រាគៈ 
និង បដិឃៈ) រសា ជាងរពោះឈសាតាបនា ។ 
 រពោះអនាគ្នម្ី ឈោក ោះបងេ់ំឈយជ្នៈបានបី ដូចរពោះអរយិ
បុគា ពីររបឈ្ទខ្លងឈដីម្ថ្ដរ ប៉ាុថ្នតឈោក ោះបងេ់ំឈយជ្នៈពីរ
បថ្នថម្ឈទៀត្ រត្ូវជារបា ំ។ េំឈយជ្នៈពីរឈនាោះគឺ៖ 
 ោម្ចឆនទៈ ោរឈពញចិត្តកាុងោម្ មានោរឈរត្ករត្អា  
ឈរេីបរសា ប៉ាុនប៉ាងរបាថាា កាុងោម្គុណទាងំឡាយ ។ 
 ពាបាទៈ ឬ បដឃិៈ  ចិត្តឈទាម្នេស ថាា ងំថាា ក ់ របទូេដចង
អាោត្ ពាបាទ ចំឈព្វោះេត្ា និង េង្ខា រ ។ 

  -១០៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



  រពោះអរយិបុគា ទាងំឡាយ ឈោកដឹងចាេ់ថា 
កិឈ េម្ិនថ្ម្នជារបេ់ធម្មជាត្ិ ឈរព្វោះកិឈ េទាងំឡាយមានោម្រា
គៈជាឈដីម្ជារបេ់រត្ូវរោយអេ់ឈោយម្ិនមានឈេេេ ់ ។ 
ឈោកយ ច់ាេ់ឈទៀត្ថា អវយវៈថ្ដ ជាឈរគឿងកត្េ់ំគ្ន ់ននឈ្ទ 
(បុំ ិងា ឥត្ថ ីិងា) ឈកីត្ឈឡងីឈរព្វោះអារេ័យោម្រាគជាឫេគ ់ ។ 
ោ ណាោម្រាគ្ុត្រ ត្ច់ាកេនាដ នឈហយី ឈរគឿង្ស ំ ឬ ឈរគឿង
អរងនឲ់្យឈកីត្ោម្រាគ ឈទាោះជាឈៅមាន កម៏្ិនមានឥទធិព ដូចកាុង
ោ មុ្ន ឈរបៀបដូចជាគំនរឈ្ែីង ថ្ដ អេ់ឈរគឿង្សេំរមាបឈ់វោះ ។ 
ោរោកឱ់េចូ ឈៅកាុងគំនរឈ្ែីងឈនាោះ កអ៏េ់មាននយ័ ឈរព្វោះម្ិន
មានបចចយ័ឈធាីឲ្យមានឈ្ែីង ។ រពោះអរយិបុគា  ថាា ករ់ពោះអនាគ្នម្ ី
ឈោកដឹងចាេ់ថា ោ ណាអេ់រពោះជ្នម ចាកនរត្្ពឈនោះឈហយី 
ឈោកម្ិនរត្ឡបម់្កឈកីត្កាុងនរត្្ពឈនោះឈទៀត្ឈទ ឈរព្វោះនរត្្ពឈនោះ
ជា្ពននោមារម្មណ៍ ។ ប៉ាុថ្នត ឈោកឈៅឈកីត្កាុងពិ្ពដនទ ថ្ដ មាន
ភាព កាណៈរត្ូវគ្នា នឹងនិេសយ័េនាដ នរបេ់ឈោក ។ 
 ចំថ្ណករពោះអរហនត ឈោក ោះបងេ់ំឈយជ្នកិឈ េ ដូច 
រពោះអនាគ្នម្ី្ង  ោះបងេ់ំឈយជ្នៈខ្លងចុង របាបំថ្នថម្ឈទៀត្្ង ។ 
 េំឈយជ្នៈរបាឈំនាោះគឺ ៖ 

  -១០៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ១. រូបរាគៈ ោរឈរត្ករត្អា ជ្ំព្វកច់ិត្តកាុងរូបសាេ ត្ រូប េ ។ 
ជ្ំព្វកច់ិត្តកាុង ឋានម្នុេស ឈទវតា រពហមមានរូប ។ 
 ២. អរូបរាគៈ ោរជ្ំព្វកច់ិត្តឈ ីអរូបិយវត្ថុ ។ ោរជ្ំព្វកជ់ាប់
ចិត្តកាុង្ពឋានរពហមគ្នម នរូប ។ 
 ៣. ឧទធចចៈ ឈេចកដីរឈវរីវាយ អថ្ណដ ត្អណដូ ង រាយមាយ 
អនទោះអថ្នទង រសាបរ់េ ់ រកវ ់រកវាយកាុងោយចិត្ត ។ 
 ៤. មានៈ ឈេចកដីរបោនខ់ែួន មានអេមិមានោះ មានចិត្តរងឹត្េឹង
របកួត្របោន ់ឈ ីកោកឋ់ានៈទាបខពេ់ យ៉ា ងឈនោះ យ៉ា ងឈនាោះ ។ 
 ៥. អវជិាជ  ឈេចកដី ងិត្ ងង ់ ម្ិនសាា  ់កងទុកា ឫេគ ់របេ់
ទុកា ឈេចកដីរ ត្ទុ់កា ្ែូវេរមាបរ់ ំត្ទុ់កា ម្ិនសាា  ់អត្ីត្កានធ  
អនាគត្កានធ អត្ីត្អនាគត្កានធ និង បដិេនធិកានធ ។  
 ដូឈចាោះរពោះអរហនត ឈទីបជាបុគា បានេឈរម្ចដ ់ឈេចកដីេងប់
រត្ជាក ់ ឈេចកដី្ែឺសាា ង និង ឈេចកដីបរេុិទធយិ៉ា ងខពេ់បំ្ុត្ ។ បុគា 
ថ្ដ ឈគយ ់ចាេ់ឈរឿងជ្ីវតិ្ យ ់ចាេ់អនិចចតាធម្ ៌ ននធម្មជាត្ិ 
ចិត្តរបេ់ឈគរថ្ម្ងបឈង្ខេ នឈៅរកនិព្វា ន ។ 
 ោរេឈរម្ចនិព្វា ន ឈរបៀបដូចជាកថ្នែងម្ួយថ្ដ មានថ្ត្ភាព
ងងឹត្ ោ ណាឈយងីកំចាត្ភ់ាពងងឹត្ឈចញអេ់ឈហយី អាីៗ ថ្ដ ឈៅ 

  -១០៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



េ ់គឺជាឈេចកដី្ែឺសាា ង ។ ទីថ្ដ មានកំឈៅ ឈព ណាឈគកំចាត្ក់ំ
ឈៅឈចញបាត្ឈ់ៅ អាីៗ ថ្ដ ឈៅេ ់ គឺឈេចកដរីត្ជាក ់។ ចំថ្ណកចិត្ត
របេ់ម្នុេសឈយងី ោ ណាបានកំចាត្ឈ់េចកដីងងឹត្ននអវជិាជ  និង 
ឈេចកដីឈៅដ រកហាយននត្ណាា ឈចញអេ់ឈហយី អាីៗថ្ដ ឈៅេ ់គឺ
ឈេចកតេីងប ់ភាព្ែឺសាា ង និង ភាពរត្ជាក ់។ 
 គបបយី ថ់ា ឈេចកតេីងប ់ភាព្ែឺសាា ង និង ភាពរត្ជាក ់ឈនោះ 
រថ្ម្ងេថិត្ឈៅកាុងចិត្តរបេឈ់យងីជានិចច គឺជាធ្លតុ្ម្ួយេរមាបរ់បេពា
ជាម្ួយនឹងចិត្ត ឈរបៀបបាននឹងេត្ាហុងីឈៅកាុងឆ្កា ងំផ្កក ប ់ ោ ណា
ឈគដកយកឆ្កា ងំឈចញ េត្ាហុងីកប៏ានទទួ ពនែឺវញិ ។ 

បុលុជ្ជន និង អរយិជ្ន 
 ោ ខ្ុ ំមានអាយុ ១៣ ឆ្កា  ំ ជ្ីដូនរបេ់ខ្ុ ំបានចឈរម្ីនកម្មោឋ ន 
ឈរោម្ោរដឹកនារំបេ់វបិេសនាចារយ ថ្ដ ឈេទីរឈ្ែីងខ្លងបរយិត្តិធម្ ៌
ឈអខ្លងវបិេសនាធម្ ៌ ។ ឈោកអាចារយតាឈលោះ បង្ខា បឲ់្យជ្ីដូនខ្ុរំពម្
ទាងំម្ិត្ត្កតរិបេ់ជ្ីដូនខ្ុ រំបមាណ ១០ នាក ់ ថ្ដ ចងឈ់ៅនិព្វា ន
ហួេឈហតុ្ ឬ ខ្លែ ចឈៅនិព្វា នម្ិនទានឈ់គ យករពោះពុទធជាអារម្មណ៍ 
(ពុទាធ នុេសត្ិ) ឈោយអងាុយឈធមចថ្្ាកេមិងសាម ធិ ដកដឈងាីម្ធម្មតា 
ទឈនទញពុឈទាធ ៗ ពុឈទាធ ៗ ។ របេិនឈបឈីឃញីបរកិម្មនិម្ិត្ត ដូចជា ពណ៌
ឈខៀវ រកហម្ ឈ ឿង ឬ ឈឃញីកាុងអារម្មណ៍នូវរូបរពោះពុទធអងា រទងគ់ង ់

  -១០៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



រពោះ្ស័្រ្កតញញឹម្ឈៅចំឈព្វោះមុ្ខ ឈោកអាចារយគ្នត្រ់បាបថ់ា “ បាន
េឈរម្ចនពិ្វា នឈហយី! ” ។ កម្មោឋ នយនិកទាងំ១១ រូប រាបប់ញ្ចូ  

ទាងំជ្ីដូនខ្ុ ំ្ង បានេឈរម្ចនិព្វា នទាងំអេគ់្នា  ។ រគបគ់្នា េបាយ
ចិត្តញញឹម្បិទមាត្ម់្ិនជ្ិត្ រពម្ទាងំជូ្នេគុណដ ់ឈោកអាចារយ
ថ្ដ បានជូ្នពួកគ្នត្ហ់ួេនិព្វា នទាងំម្ឈម្ីឈនាោះ នូវទឹករបាកម់ាា ក់ៗ  
ចំនួន ២០០ ឈរៀ  ។ េូម្រជាបថា របាកជ់្ំនានឈ់នាោះ (១៩៥៧) នលែ
ណាេ់ ។ មាេម្ួយត្ម្ែឹងោ ឈនាោះនលែរបថ្ហ  ២៨០០ ឈៅ
៣០០០ ឈរៀ  ។ គុយទាវម្ួយចាននលែថ្ត្ ៣ ឈរៀ  ប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 ឈរឿងជ្ីដូនរបេ់ខ្ុ ំ ជាឈរឿងអត្ីត្ោ  ថ្ដ េម្យ័ឈនាោះ ោរ
េិកាឈៅអនឈ់ខាយទាងំអាណាចរក ទាងំពុទធចរក ។ ប៉ាុថ្នត េពានលង
ឈនោះ ឈទាោះបីោរេិកាមានភាពរកីចំឈរនី េម្បូណ៌គម្ពីរកបួនខ្លា ត្ 
េម្បូណ៌ត្រមាវណណកម្ម េម្បូណ៌អាកឈធាីវភិាគពុទធវចនៈ េម្បូណ៌ធមាម
ចារយឈកមងចាេដូ់ច្សតិ្កឈ៏ោយ កឈ៏ៅមានរត្ីឈងៀត្ឈវែៀត្ពងកាុងរពោះ
ពុទធសាេនាថ្ដរ ដូចជាមានឮ បថីា មានបុរេឈេែៀកព្វកេ់តាងំខែួន
ជារពោះរេីអារយឈម្ឈត្តយយ (រពោះរេីអារយឈម្រត្យី) មានសាវកជារពោះ
អរហនត ឈៅឈេទីររគបរ់បឈទេ មានអាឈម្រកិ របឈទេបារាងំ ោណាោ 
អូស្រ្សាដ  ី ជាឈដីម្ ។ 
 ឈោយមានបំណងចងឲ់្យពុទធបរេិ័ទយ ់ដឹងចាេ់ អំពីរពោះ 

  -១០៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



រពោះអរហនតឈនាោះ ឈទីបខ្ុ ំឈ ីកយករបធ្លនបទ បុលុជ្ជន នងិ អរយិជ្ន 
ម្កអធិបាយ ំអិត្ ឈដីម្បឈីចៀេវាងោរភានរ់ចឡ ំ។ 
 ព្វកយ បុលុជ្ជន មាននយ័ថា ជ្នអាកធងនឈ់ោយកិឈ េ មាន  
រាគៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ រពម្ទាងំចំណងចងទាកឆ់្កា កច់ិត្តរគបរ់បោរ 
េូម្បចីំណងណាម្ួយកម៏្ិនទាន ់ោះោត្ប់ានថ្ដរ ។ ជាអាកមានចិត្ត
ញបញ័់រចំឈព្វោះឈោកធម្ ៌ទាងំ ៨ របោរគឺ ៖ ោ្-គ្នម នោ្ មាន
យេ-គ្នម នយេ និនាទ -េរឈេីរ និង េុខ-ទុកា ។ ោ ណាមាន
អារម្មណ៍ជាទីរបាថាា  ជាទឈីពញចិត្ត (ឥោឋ រម្មណ៍) កឈ៏ធាីចិត្តឲ្យឈបា៉ា ង
ឈឡងីឈៅតាម្អារម្មណ៍ឈនាោះ គឺឈធាីឲ្យចិត្តេបាយរកីរាយ ឈ្ែីត្ឈ្ែីន
ឈរេីបរសា  ។ ប៉ាុថ្នត ឈបីជ្ួបរបទោះប៉ាោះទងាចិនឹងអារម្មណ៍ម្ិនជាទី
របាថាា (អនិោឋ រម្មណ៍) កោ៏ែ យឈៅជាខឹង ថាា ងំថាា ក ់អាកអ់ន ់ រេពន់
ចិត្ត ខសកឹខសួ  ឈសាកឈៅ ឈៅដ រកហាយ ឈចញម្កតាម្ោយវាចាឲ្យ
ឈឃញីបានយ៉ា ងង្ខយ ។ បុលុជ្ជន ថ្ចកជា ៤ ពកួ គឺ ៖ 
 ១- បាបបុលុជ្ជន បុលុជ្ជនរបរពឹត្តបាបកម្ម 
 ២- ក ាណបុលុជ្ជន បុលុជ្ជនរបរពឹត្តក ាណកម្ម 
 ៣- ព្វ បុលុជ្ជន បុលុជ្ជនរបរពឹត្តអំឈពីព្វោអាវា៉ា ថ្េ 
 ៤- បណឌិ ត្បុលុជ្ជន បុលុជ្ជនរបរពឹត្តនូវបណឌិ ត្ធម្ ៌៤ យ៉ា ងគឺ៖ 
    ក- អត្តេុទធ ិឈធាីឲ្យខែួនឯងបរេុិទធ 

  -១១០- និព្វា នគឺជាអាី? 



   ខ- បរេុទធ ិឈធាីឲ្យអាកដនទបរេុិទធ 
   គ- សង្គហៈ ជ្ួយេឈស្រ្ង្ខា ោះ 
   ឃ- កត្ញ្ាូ ដឹងគុណ 
 ឈោកិយជ្ន ឬ បុលុជ្ជន ទូនាម នខែួនបានឈោយករម្ ឈរព្វោះ
កិឈ េរុពំទ័ធរោេ់ ឈហយីកម៏្ិនទានម់ានេម្ត្ថភាពអាចកំចាត្ប់ង់

កិឈ េណាម្ួយបានជាេមុ្ឈចឆទ គឺឲ្យោចរ់េឡោះឈៅឈឡយីឈទ ។ 
ដូឈចាោះឈហយី បានជាពុទធភាេិត្ឈព្វ ថា “ អតាត  ហ ិករិ ទុទទឈមា បាន
ឮម្កថា ខែួនហាងឹឈហយី ថ្ដ បុគា ទូនាម នបានឈោយករម្ ។ ” 

 ព្វកយថា អរយិជ្ន មាន ២ បទគ ឺអរយិ ថ្របថា របឈេីរ + ជ្ន 
ថ្របថា ជ្នអាកឈចញចាកេរត្ូវឈព្វ គឺកិឈ េ ឬ ថ្របថា អាករបឈេីរ 
អាកខពងខ់ពេ់ ។ អរយិជ្នមាន ៤ គូ គ ឺ៖ 
 - ឈសាតាបត្តមិ្គា  ឈសាតាបត្តិ្    ជាគូ ១ 
 - េកទាគ្នម្ិម្គា  េកទាគ្នម្ិ្    ជាគូ ១ 
 - អនាគ្នម្មិ្គា    អនាគ្នម្ិ្     ជាគូ ១ 
 - អរហត្តម្គា     អរហត្ត្       ជាគូ ១ ។ 
ឈបីរាបឈ់រៀងជាបុរេបុគា  មាន ៨ គ ឺអាកបានេឈរម្ច ៖ 

ឈសាតាបត្តិម្គា១, ឈសាតាបត្តិ្  ១, េកទាគ្នម្ិម្គា ១,  
េកទាគ្នម្ិ្  ១, អនាគ្នម្មិ្គា១, អនាគ្នម្ិ្   ១,  

  -១១១- និព្វា នគឺជាអាី? 



អរហត្តម្គា ១  អរហត្ត្  ១ ។ ឈបីចាត្ត់ាម្ពួក មាន ២ ពួក គឺ ៧ 
ខ្លងឈដីម្ជា ឈេកាៈ,  ១ ខ្លងចុង (អរហត្ត្ ) ជា អឈេកាៈ ។ 
 ឈេកាៈ ថ្របថា អាកឈៅមានោរេិកា ។ អឈេកាៈ ថ្របថាអាក
អេ់ោរេិកា ។ ព្វកយថា េកិា កាុងភាសាបា ី ម្ិនថ្ម្នេំឈៅយក
រត្ឹម្ថ្ត្ោរឈរៀនេូរត្នូវរទឹេដី (បរយិត្តិ) ថ្ត្ម្ា៉ាងឈទ េំឈៅយករហូត្
ដ ់ោរអនុវត្តន ៍(បដិបត្តិ) ្ង ។ េរមាបអ់ាកេិកាឈៅទីឈនោះ មាន
នយ័ពិឈេេ េំឈៅយកយ៉ា ងទាបរត្ឹម្រពោះឈសាតាបត្តិម្គា ជាឈដីម្
ឈឡងីឈៅ ថ្ដ កំពុងថ្ត្េិកា កំចាត្េ់ំឈយជ្នៈ ត្ឈៅឈទៀត្ ។ 
ចំថ្ណក អឈេកាៈ ជាអាកអេ់ោរេិកា ឈដមី្បកីំចាត្ប់ងនូ់វកិឈ េ 
ឈរព្វោះកិឈ េទាងំឡាយ មានេំឈយជ្នៈជាឈដីម្ ឈោកបាន ោះបង់

អេ់ ជាេមុ្ឈចឆទបបហានឈហយី ។ អឈេកាៈ េំឈោយកចំឈព្វោះថ្ត្ រពោះ
អរហនតប៉ាុឈណាណ ោះ ។ រឯី បុលុជ្ជន ពិត្ថ្ម្នថ្ត្ខតិ្ខំឈរៀនេូរត្ ឈដីម្បកីំចា
ត្ប់ងនូ់វកិឈ េ ថ្ត្ឈោកម្ិនទានច់ាត្ជ់ា ឈេកាៈ ឈទ ឈោកចាត្ជ់ា 
ឈនវឈេកានាឈេកាៈ គ ឺឈេកាៈ កម៏្ិនថ្ម្ន អឈេកាៈ កម៏្ិនថ្ម្ន។ 
 បរយិយម្កដ ់រត្ឹម្ឈនោះ មានេំណួរថា ចំឈព្វោះរពោះអរយិ
បុគា ទាងំ ៨ ពួក ឈហតុ្អាីកឈ៏ព ខែោះចាត្ថ់ាជា បុគា  ឈព ខែោះចាត្់
ថាជា ម្គា  ឈព ខែោះចាត្ថ់ាជា ្ ? ។ 
 ឈៅថាជា បុគា   ដូចព្វកយថា ឈសាតាបនាបុគា    ជា ំោប ់

  -១១២- និព្វា នគឺជាអាី? 



អរហត្តបុគា  យ៉ា ងឈនោះជាឈដីម្ គឺជាឈវាហារបញ្ាត្តិ ជាព្វកយេម្ដី 
ឈដីម្បឈីព្វ និយយឲ្យង្ខយរបារេ័យទាកទ់ង េមាា  ់ឈៅ សាដ ប់
ឆ្កបយ់ ់ រេួ សាា  ់ឈៅតាម្ឈ ម្ ោះ ឬ ថាា កន់នម្គា និង ្  ឬ 
េំឈៅដ ់បុគា អាករបត្ិបត្តិបានេរម្ចឈៅតាម្ ំោបម់្គា និង 
្  ជា ឈោកបញ្ាត្តិ ពុំថ្ម្នជា បរម្ត្ថបញ្ាតិ្ ឈទ ។ 
 ថ្ដ ចាត្ថ់ាជាម្គា គឺេំឈៅ ឬ ឈៅឈៅតាម្ ំោបម់្គា ។ 
ព្វកយថា ម្គា ឈនោះបានដ ់ បដិបទា ជាឈរគឿងកំចាត្ប់ងនូ់វកិឈ េ
ឈៅតាម្ ំោបថ់ាា ក ់ ថ្ដ មានចាបត់ាងំពី ឈសាតាបត្តិម្គា រហូត្ដ ់
អរហត្តម្គា ។ ថ្ដ ចាត្ជ់ា ្  គឺេំឈៅដ ់្ ថ្ដ រត្ូវបាន 
បនាទ បព់ីម្គាណាម្ួយបានកំចាត្ប់ងក់ិឈ េរ ត្ឈ់ៅឈហយី ។ ្ 
ឈកីត្ជា ំោបភ់ាែ ម្ដូចមានបទេូរត្កាុងធម្មគុណថា “ អោ ឈិោ ” 

ជាធម្ឲ៌្យ្ ម្ិនរងច់ាោំ  គឺថា ោ ឈបរីពោះអរយិម្គាឈកីត្ឈឡងី
ឈហយី រពោះអរយិ្ កឈ៏កីត្ ំោបគ់្នា  ម្ិនមានយតឺ្យូរឈឡយី ។ 
ដូឈចាោះឈហយី ឈទីបបានឈៅថា ឈសាតាបត្តិ្  ជា ំោបដ់ ់អរហត្ត
្  ។ ម្គា និង ្  ទាងំពីរឈនោះ ចាត្ថ់ាជា បរម្ត្ថបញ្ាត្តិ ។ 
 រពោះអរយិបុគា បានេឈរម្ចរពោះនិព្វា នពិត្របាកដ រឯីជ្ីដូន
របេ់ខ្ុ ំ បានេឈរម្ច នពិ្វា នថ្កែងោែ យ គួរឲ្យេឈងាគ ។ 

½ ½ ½ 

  -១១៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
ព្វហរិស្នសននិព្វា ន 

 ព្វកយថា ព្វហរិសាេននពិ្វា ន មាននយ័ថា និព្វា នរបេ់
សាេនាដនទ ឈរៅពីរពោះពុទធសាេនា ឧទាហរណ៍ រពហមញ្ាសាេនា 
ឬសាេនារព្វហមណ៍ (Hinduism), រគឹេដសាេនា (Christianity), 
អុីសាែ ម្សាេនា (Islam) ជាឈដីម្ ថ្ដ ឈយងីធ្លែ បឮ់ធ្លែ បស់ាា  ់ជា
ចម្បងម្កឈហយីឈនាោះ ។ 
 ខ្ុ ំឈ ីកយក និព្វា នននសាេនាដនទ ជាពឈិេេសាេនា
រព្វហមណ៍ម្កនិយយកាុងទីឈនោះ រគ្ននថ់្ត្ជាោរឈរបៀបឈធៀបឈដីម្បឲី្យ
ឈោកអាកអាន មានពនែឺោនថ់្ត្ខ្លែ ងំឈឡងី កាុងឈរឿងនិព្វា នននរពោះពុទធ
សាេនា ឈរព្វោះថា និព្វា នននរពោះពុទធសាេនា មាន ំនារំបហាក់
របថ្ហ នឹងនិព្វា នននរពហមញ្ាសាេនាថ្ដរ ខុេថ្បែករត្ងទ់េសនៈនន
សាេនាទាងំពីរឈនោះ ម្ិនដូចគ្នា  ។ 
 មុ្ននឹងចូ ដ ់ឈរឿងនិព្វា ន ននសាេនារព្វហមណ៍ ខ្ុ ំេូម្
ថ្ណនាឲំ្យសាា  ់មូ្ ធម្ន៌នវបបធម្ឥ៌ណាឌ  ឈោយេឈងាបេិន ឈរព្វោះ
វបបធម្ឥ៌ណាឌ ទាកទ់ងជ្ិត្េាិទធនឹងវបបធម្ថ៌្ខមរឈយងី ។   
 វបបធម្ឥ៌ណាឌ ថ្ចកជា ៤ ថ្្ាកថ្ដ ជាមូ្ ោឋ នវបបធម្ឈ៌នាោះ 
គឺ៖ ឈវទនយិម្, រព្វហមណ៍នយិម្, ហណិឌូ នយិម្  និង  ពុទធនយិម្ ។ 

  -១១៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ខ្ុ ំេូម្ឈ ីកយកថ្ត្ ឈវទនយិម្ ម្កនិយយថ្ត្ប៉ាុឈណាណ ោះ ។ ឈវទ
នយិម្ ជាឈគ្ន ច នាននវបបធម្ឥ៌ណាឌ ម្ួយថ្្ាក ថ្ដ ឲ្យត្នម្ែឈៅ
ឈ ីគម្ពីរឈវទ ។ គម្ពីរឈនោះ ជាចំឈណោះវជិាជ  គំនតិ្ ករម្ងម្នតអាគម្ អត្ថ
បទ មូ្ ោឋ ន និង ជាវធិី រឈបៀបឈរៀបចំ េងាម្ម្នុេស ថ្ដ ពួក អារយន័ 
(Aryan) ឬ ពួកអរយិៈ នាចូំ ម្កកាុងរបឈទេឥណាឌ  ។ 
 តាម្ម្ត្ិឈយប ់រព្វហមណ៍ អាកបឈងកីត្គម្ពីរឈវទ គឺជាអាទិឈទព
ឈ ម្ ោះ បុរុេៈ (Purusha) ថ្ដ ្ដ ់កបួនឈវទ ម្កឲ្យឥេី (Rishi) 
េរមាបប់ង្ខា ត្ព់ួករព្វហមណ៍ ។ គម្ពីរឈវទថ្ចកឈចញជា ៤ ថ្្ាកគឺ ៖ 
 ក- ឫឈគាទ(រគឹឈវទ) ជាគម្ពីរមានចំណាេ់ជាងឈគ ឈហយីជា
គម្ពីរមានគ្នថាេរមាបេូ់រត្ អងារបនរ់េន ់ឬ េរឈេីរអាទិឈទព និង 
េូរត្ឈធាីរតឹ្ិ (Rite) ឬ ឈធាកីិចចសាេនា េូរត្ឈៅកាុងពិធីបូជាយញ្ា ។ 
 ខ- យជុ្រឈវទ ជាគម្ពីរថ្ដ មានចំណាេប់នាទ បព់ីឫឈគាទ
របថ្ហ  ៦០០ ឆ្កា មុំ្នរគឹេតេករាជ្ មានបទគ្នថាេរមាបឈ់ធាីរតឹ្ិ 
និង បទពនយ ់ពីពិធីឈធាីរតឹ្ ិកាុងពិធីឈធាីបូជាយញ្ាឈ្សងៗ ។ ឈរៅពឈីនោះ 
មានោរឈរៀបឈរៀងបថ្នថម្ពីអត្ថបទេរមាបបូ់ជាឈ្សងៗ ឈទៀត្ ដូចជា ៖ 
 - ការបូជាចំរព្វោះរេពោ ដែលម្ហាក្សត្ថ និង្ ត្ព្វហមណ៍  
រត្ូវឈរៀបចំចាត្ថ់្ចងឈធាីឈឡងី ។ 
 - ការបូជាក្នុង្ពិធីោជាភិរសក្ ។ 

  -១១៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



 - ពិធីបូជាដែលម្ហាក្សត្ថត្ថូវរធាីរែីម្បពីត្ង្ីក្េឹក្ែី រៅជា  
ចរកពរតាធិរាជ្ (អេាឈម្ធៈ) ។ 
 គ- សាម្ឈវទ ជាគម្ពីរឈកីត្កាុងជ្ំនានយ់ជុ្រឈវទថ្ដរ គឺជាកបួន
ថ្ដ មានអត្ថបទដព៏ីឈរាោះ េរមាបព់ួករព្វហមណ៍េូរត្េរឈេីរបនទន់
ចិត្តរពោះឥនទកាុងឈព ថាា យទឹកឈសាម្ (Soma) ។ ឈរៅពីឈនោះមាន ៖ 
 - ចរត្ម្ៀង្សត្ាបរ់ត្ចៀង្ក្នុង្ព្ត្ព ។ 
 - ចរត្ម្ៀង្សត្ាបរ់ត្ចៀង្ក្នុង្ភូម្ិស្ថេ ន រែីម្បសុីខសួសដី ។ 
 ឃ- អលរវឈវទ ជាគម្ពីរឈកីត្ឈរោយបងេេ ់ ឈហយីជាគម្ពីរ 
បថ្នថម្ មានឈវទម្នត ឈេាហ៍អាគម្ េរមាបេូ់រត្ឲ្យឈគរេឡាញ់ និង 
េរមាបប់ឈណដ ញឈខ្លម ច បីសាច ឲ្យវនិាេ ។ 
 កាុងឈវទនិយម្ ពុទធ ិេថិត្ឈៅឈ ីអំឈណាយអាទិឈទព ថ្ដ មាន
គម្ពីរឈវទទាងំ ៤ ខ្លងឈ ីឈនោះ ជាឈរគឿងរបោបខ់ពេ់បំ្ុត្ ។ ព្វកយថា
ពុទធ ិ ជាព្វកយឈរបីកាុងទេសនវជិាជ  េំគ្ន ់នូវចំឈណោះដឹងទូឈៅ កាុង
ភាសាកដី កាុងចិត្តកដី និង កាុងកិចចោរទាងំពួងកដី (Knowledge) ។ េូម្
កុំរចឡនំឹងព្វកយ “ ឈព្វធ ិ - ពុទធ ” ។ ឈព្វធ ិគឺជាពុទធិដខ៏ពងខ់ពេ់ថ្ដ 

រពោះពុទធអងា រទងប់ានរកឈឃញីឈោយោរពិឈសាធន ៍ និង ោរេនសំ
បនតិចម្ដងៗរគបជ់ាត្ិ (េឈមាព ធិញ្ហា ណ) ។ 
 ឈ ីេពីឈនោះ ទធិឈវទនិយម្ មានគម្ពីរ ៣  ឈ្សងឈទៀត្ថ្ដ ជា 

  -១១៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឧបករណ៍ដេ៏ំខ្លនគ់ឺ ៖ 
 ១- េហំតិា ជារបជុ្ំននបទគ្នថា ថ្ដ និយយអំពីោរ
បួងេួងបូជា និង េរឈេីរអាទិឈទព ។ 
 ២- រព្វហមណៈ ជាគម្ពីរនិយយអំពីពិធីបូជាយញ្ា ថ្ដ មាន
អាយុរបមាណ ១,០០០ ឆ្កា មុំ្នរគឹេតេករាជ្ ។ 
 ៣-ឧបនេិទ័ ជាកបួនទេសនវជិាជ  ថ្ដ នយិយអំពីរទឹេដីនន
ឈោកៈ និង ឈទវៈ ឈហយីថ្ដ ជាបទ់ាកទ់ងឈៅនឹង រពហម័ន មានអាយុ
របមាណ ៨០០ ឆ្កា មុំ្នរគឹេតេករាជ្ ។  
            ភាវៈេាងុលវទ្និយម្ 
 ភាវៈបានដ ់ធម្មជាត្ិទាងំអេ់ មានឈោក ម្នុេស េត្ា រុកា-
ជាត្ិ ឈទវៈ ោយ ចិត្ត អាត្មន័ ឈ្ែីង ខយ  ់អាទិឈទព ជាឈដីម្ ។ ភាវៈ
ឈនោះមានមូ្ ោឋ ន ឬ មូ្ ធ្លតុ្ ៣ យ៉ា ងេខំ្លនគ់ឺ ៖ ភាវនមិាម ណភាវ
វធិ ីនិង ភាវវាទ ។ 
 ភាវនមិាៅ ណៈ គឺ កាណៈរមួ្ននធ្លតុ្ ៤ គឺ ទឹក ដី ឈ្ែីង ខយ ់
្សបំឈងកីត្បានជាធម្មជាត្ិ ម្នុេស េត្ា រុកាជាត្ិ ។ ឈទវៈ ថ្ដ ជារូប
ោយ ឬ ជា្ូត្ ឈហយី្ូត្ឈនោះ ោ ជ្ួបនឹងរព ឹង វញិ្ហា ណ ថ្ដ ជា
អាត្មន័ឈនោះឈហយី កឈកីត្ឈៅជាឈោក ៣ គឺ ៖ ឈទវឈោក ម្នុេសឈោក 
និង យម្ឈោក ឬ បាតា  ។ 

  -១១៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ក- ឈទវឈោក ៖ កថ្នែង ឬ  ំឈៅននឈទវតា ថ្ដ មានឈទវៈ
ឈរចីនរេ់ឈៅ ។ ឈទវៈកាុង ទធិឈវទមានត្ួអងាេំខ្លនគ់ឺ ៖ 
 - រពោះឥនទ ជាឈទវៈបឈងកីត្្ារ រនទោះ ត្ំណាងេស្រ្ង្ខា ម្ ឈហយីមាន
អំណាចឈ ីេឈគ ។ ប៉ាុថ្នតឈរោយម្ក រពោះឥនទលយឥទធិព ឈៅវញិ 
ឈរព្វោះចាញ់េស្រ្ង្ខា ម្ពួកអេុរៈញឹកញបឈ់ពក ។ ម្ិនថ្ត្ប៉ាុឈណាណ ោះ រពោះ
ឥនទ ជាឈទវៈខឹ ខូចរបរពឹត្តអបាយមុ្ខ ្ទុយនឹងេី ធម្យ៌៉ា ងខ្លែ ងំ 
ដូចជាឈសាយទឹកឈរគឿងឈញៀនរេវងឹឈៅ ឈសាម្ (Soma) មានរេី
េាំឈរចីនរាបម់្ិនអេ់ របរពឹត្តខុេកាុងោម្គុណ  ួចរបពនធឈគ ។ 
 - រពោះវរុណ ឬ រពោះពិរុណ ជាឈទវៈបឈងកីត្ឈ្ែៀង និង ទឹក ជាបង
បឈងកីត្របេ់រពោះអាទិត្យ ចូ ចិត្តព្វកយឈទៀងរត្ង ់ ចាោំែ ឈំម្ី ោរ
របរពឹត្តិ េអារកករ់បេ់ម្នុេស ។ ថ្ខមរឈយងីនិយម្ឈជ្ឿថា រពោះពិរុណ 
ជាឈទវៈមានរូប េណាេ់ ។ 
 - រពោះអាទិត្យ ជាឈទវៈបឈងកីត្កំឈៅ និង ពនែឺ, បឈងកីត្ និង 
បំបាត្ជ់្ម្ងឺ និង ជាឈៅរកម្ោត្ឈ់ទាេម្នុេសឈោក ។ 
 - រពោះយម្ៈ ជាឈទវៈ្ដនាទ ឈទាេម្នុេស (ទាងំរេ់ ទាងំសាែ ប)់ 
គឺជាឈទវៈត្ំណាងម្រណៈ ឬ ម្ចចុ (ឈេចកដសីាែ ប)់ ឈហយីជា ឈទវៈឈៅ
ឈទៀងទាត្ ់(និចច) ម្ិនឈចោះផ្កែ េ់បដូឈឡយីទាងំឋានៈ និង រូប ។ 
 - រពោះអគា ិជាឈទវៈត្ំណាងឈ្ែីង ឈេចកដី េននម្នុេសឈោក ។ 

  -១១៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



 - រពោះរុរទៈ ជាឈទវៈមានអំណាច និង កំហងឹឈរចីន ខ្លែ ងំពូថ្ក 
មានម្ឈហេីឈរចីន ជាឈទវៈត្ំណាងចម្ាំង ។ 
 - រពោះកុឈវរៈ ជាឈទវៈត្ំណាងេចចៈ (ឈទៀងរត្ង)់ មានឈគ
និយម្ចូ ចិត្តឈរចីន និង ជាឈទវៈត្ំណាងរទពយេម្បត្តិ្ង ។ 
 - រពោះចនទ ជាឈទវៈត្ំណាងរុកាជាត្ិ និង រូប េ ជាពូជ្ឈសាម្វងស 
(Soma-Vamsa) ។ 
 - រពោះហេបត្ ិ ជាឈទវៈត្ំណាងោរឈចោះដឹង ជារគូននម្នុេស
ឈោក ។ ោ ឈដីម្ ជាទីរបឹកាននរពោះឥនទ ។ 
 - រពោះវាយុ (រពោះព្វយ) ជាឈទវៈត្ំណាងធ្លតុ្រត្ជាក ់ខយ ់ ។ 
កាុងឈរឿងរាម្ឈករ ដ ិ៍ថ្ខមរ រពោះព្វយជាបិតាហនុមាន ។ 
 ខ- ម្នុេសឈោក កថ្នែង ឬ  ំឈៅននម្នុេសរេ់ឈៅ េថិត្ឈៅ
ជុ្ំវញិចឈងកោះ្ាំរពោះេុឈម្រុ (Mount Meru) ។ ម្នុេសឈនោះ មានោរ
ថ្បងថ្ចកជាវណណៈ(ពណ៌-របឈ្ទ) ៤ យ៉ា ង គ ឺ៖ 
 ១- វណណៈរព្វហមណ៍ ជាវណណៈទ១ី  ំោបខ់ពេ់ជាងឈគ ឈកីត្ពី
រពោះឧេឋរពហម ជាអាកថ្លរកា និង នាពំ្វកយននអាទិឈទព ឈហយីជារគូ
ពនយ ់សាេនាដ ់ម្នុេសឈោក ។ មានថ្ត្រព្វហមណ៍ឈេែៀកេ ឈទ 
ឈទីបមានេិទឋិឈរៀនេូរត្គម្ពីរឈវទរគបយ់៉ា ងបាន ។ 
 ២- វណណៈកសរត្ ជាវណណៈទី ២ ឈកីត្ពីរពោះហេដរពហម  មាន 

  -១១៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



មុ្ខង្ខរជាមាច េ់ទឹកដី ថ្លរកាោរព្វរទឹកដី និង ឈធាីចម្ាំង រពម្ទាងំ
ឈរៀនយុទឋវធិីនានា ។ វណណៈកសរត្ ឈេែៀកព្វករ់កហម្ ជានិម្ិត្តរូបនន
ឈេចកដីោែ ហាន ។ 
 ៣- វណណៈឈវេស (នវេយ) ជាវណណៈឈកីត្ពីឈៅែ រពហម មានមុ្ខង្ខរ
ជាអាករកេុី ឈធាីថ្រេចំោរ និង ជ្ំនួញជ្ួញថ្របឈ្សងៗ ឈេែៀក ព្វក់
ពណ៌ឈ ឿង ។ 
 ៤- វណណៈេុទទៈ (េូរទៈ) ជាវណណៈឈកីត្ពីឈជ្ីងរពហម មានមុ្ខ
ង្ខរ ជាឈាួ បំឈរឈីគ (ឈាួ បំឈរវីណណៈទាងំ ៣ ខ្លងឈ ី) ឈេែៀកព្វក់
ពណ៌ឈមម  ។  
 វណណៈទាងំ ៤ ឈនោះ មានជ្ីវភាព មុ្ខរបរ ោរយកសាា ម្ី ្រយិ
ោចរ់េឡោះពីគ្នា  ។ ឈបីរព្វហមណ៍ កសរត្ ឬ ឈវេស បាន បេហាយ
េមនធជាម្ួយវណណៈេូរទ ឈហយីបានកូនម្ក កូនឈនាោះឈៅថា ម្នុេស
ចណាឌ   ជារកុម្ម្នុេសម្ួយពួកឈទៀត្ ថ្ដ របកបឈោយកដីចនរង
ឧបរទពនរកឈពក ឈរបៀបបាននឹងេត្ាធ្លតុ្ ។ 
 គ- បាតា  (យម្ឈោក) បាតា ជា ំឈៅម្ួយឈទៀត្ននពួក
ម្នុេសេត្ា ថ្ដ មានកំហុេធងន ់។ បាតា ថ្ចកជា ៤ គឺ ៖ 
 ១- នរក ជា ំឈៅឋានម្នុេស ថ្ដ មានឈទាេធងន ់ រត្ូវរង
ទុកាឈទាេ ។ នរកមាន ១៨ កថ្នែង មាន អវចិី ឈោហកុម្ភី ។ ។ 

  -១២០- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ២- ឈរបត្ ឈោកជា ំឈៅននម្នុេសេត្ា ថ្ដ បានទទួ 
ឈទាេធងនរ់ចួឈហយី កម៏្កយកកំឈណីត្កាុងឈរបត្វេិ័យ ថ្ដ ឈព្វរ
ឈពញឈៅឈោយភាពរកខសត្អ់ត្ោ់ែ ន គ្នម នអាីេុីចុក មានរូបធំប៉ាុន្ាំ ថ្ត្
មាត្តូ់្ចប៉ាុនម្ជុ  ជាឈដីម្ ។ 
 ៣- អេុរោយ ជា ំឈៅននម្នុេសេត្ា ថ្ដ បានទទួ 
ឈទាេធងន ់ ឈហយីកម៏្កឈកីត្ជាបិសាច េុខីទុោះ្ម្ េំអុយនន
សាកេពម្នុេសេត្ា ។ 
 ៤- ត្រិចាឆ ន បានដ ់ពួកេត្ាទាងំអេ់ ថ្ដ គ្នម នធម្មេញ្ហា
ដូចជា ថ្វក ឆ្កម  ឈគ្ន រកប ីឈេោះ ដំរ ីជាឈដីម្ ។ 
 ភាវវធិ ី គឺជាវធិី រឈបៀបពនយ ់ពីភាវៈ ពីកំឈណីត្ននភាវៈថ្ដ 
ឈកីត្ឈឡងី ។ ភាវៈ ឈកីត្ឈឡងីឈោយរពហម័ន ថ្ដ ជាឯកធ្លតុ្ធំបំ្ុត្ 
ជាសាក វញិ្ហា ណ ថ្ដ នាឲំ្យមានអាត្មន័ជារព ឹងតូ្ចៗ ។ ឈៅ
ចឈនាែ ោះរពហម័ន និង អាត្មន័ឈនោះ មានកម្ន៌(កម្ម) ម្ួយឈទៀត្ េរមាប់
នាមំ្នុេសេត្ាឲ្យឈកីត្កាុងេងារវដដ ។ 
 រពហម័នឈនោះ មាន កាណៈជាអាទិឈទព ថ្ដ មានឥទធិព ឈៅ
ឈ ីរគបធ់ម្មជាត្ិ ឈហយីបឈងកីត្ធម្មជាត្ិ ម្នុេស េត្ា រុកាជាត្ ិ។ 
 អាត្មន័ ជាភាវៈ ជាចិត្តវញិ្ហា ណ ជាអពភនតរចិត្ត (ចិត្តខ្លងកាុង) 
េថិត្ឈៅឈរោម្ឥទាធ នុភាព ននរពហម័ន  ។   អាត្មន័ឈនោះ ពុំឈចោះសាែ បប់ាត្ ់

  -១២១- និព្វា នគឺជាអាី? 



បងឈ់ៅណាឈឡយី ។ 
 ឯកម្ន៌ (កម្ម) ជាពូជ្ ជាធ្លតុ្ ថ្ដ នាធំម្មជាត្ិ ម្នុេសេត្ា
ឲ្យឈៅឈកីត្ ឲ្យយកបដិេនធិកាុង្ពណាម្ួយ មានឈទវឈោក ម្នុេស
ឈោក ឬ បាតា ឈនោះឯង ។ ភាវៈទាងំ ៣ ោ ណាជ្ួបរបទោះប៉ាោះគ្នា
នឹងបឈងកីត្ជាភាវៈម្ួយឈឡងី ។ ឈនោះជាវធិីបឈងកីត្ភាវៈ ។ 
 ភាវវាទ គឺជាទេសនៈរទឹេដីម្ួយថ្ដ ពនយ ់ពោីរបឈងកីត្ភាវៈ 
ថ្ដ ជាឯកភាវនិយម្ ឬ ជាមូ្ ធ្លតុ្ថ្ដ មានរពហម័នជាឯកធ្លតុ្ ឬ 
ជារប្ពននោរបឈងកីត្ឈោក ។ រពហម័នឈនោះ េថិត្ឈៅនឹងឈទវៈឈ ម្ ោះ
បុរេៈ (Purusha) ជាអាកបឈងកីត្ឈោក ឈោយោរបំថ្បករព ឹង
វញិ្ហា ណម្ួយភាគម្កឈរោម្ ឈដីម្បបីឈងកីត្ធម្មជាត្ិ ថ្ដ ជាទឹកដី  ឈ្ែីង 
ខយ ់ ឈនោះឯង ។ 
 ភាវៈ ជាពហុឈហតុ្ ថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈោយោរ្សគំ្នា នន ទឹក ដ ី
ឈ្ែីង ខយ  ់ឈនោះឯង ។ ប៉ាុថ្នតកតាត ធំ គឺមានឈទវៈថ្ដ ជារពហម័ន ជាអាក
្ដ ់កំឈណីត្ មានឥទាធ នុភាពម្កឈ ីធម្មជាត្រិគបយ់៉ា ង បានឈេចកដី
ថា ឈោកឈកីត្ឈោយសារអាទិឈទព-រពហម័ន ថ្ដ ជាធ្លតុ្ឈដីម្ធ ំ
បងេេ់ ។ ោរយ ់ពីបញ្ហា ភាវៈឈនោះ នាឲំ្យមានរបឈយជ្នដ៍ ់ោររក 
និង យ ់នូវបញ្ហា េុខៈកាុងឈវទនិយម្ ។ បញ្ហា េុខៈឈនោះឈហយី ថ្ដ 
ទាកទ់ងដ ់បរម្េុខ (និព្វា ន) ននពួករព្វហមណ៍ ។ 

  -១២២- និព្វា នគឺជាអាី? 



សខុៈេាងុលវទ្និយម្ 
 េុខជាបញ្ហា ម្ួយធំឈទៀត្ ថ្ដ ទាកទ់ងឈៅនងឹ េុខ ទុកា វជិាជ
ជាឈដីម្ ឈហយីថ្ដ  ទធសិាេនាណាកឈ៏ោយ ថ្ត្ងថ្ត្ថ្េាងរក និង 
ឈោោះរសាយជានិចច ។ បញ្ហា េុខៈឈនោះ ថ្ចកជា ៣ ថ្្ាក គឺ ៖     េុខ
របឈ្ទ ១, េុខវធិ ី១,  េុខវាទ ១ ។ 
 ១- េុខរប្ទ គឺជាថ្្ាកននឈេចកដីេុខ ។ ឈគថ្ចកេុខ
របឈ្ទឈនោះជា ២ យ៉ា ងគឺ ៖ សាម្ញ្ាេុខ និង បរម្េុខ ។ 
 ក- សាម្ញ្ាេុខៈ ឬ េុខធម្មតា ជាេុខថ្ដ មានឈៅកាុង
ឈោកិយ របកបឈោយភាពឈរគ្នត្រគ្នត្ ពុំបរេុិទធ ឈោយឈហតុ្ថាឈៅ
ទាកទ់ងនឹងទុកា ឈរព្វោះោរវ ិឈកីត្ វ ិសាែ ប ់ ឈោយសារអាត្មន័ថ្ដ 
មានកម្ន៌ (កម្ម) ជាបចចយ័ ។ េុខថ្បបឈនោះ ពុំទានរ់គបរ់គ្ននឈ់ៅ
ឈឡយីឈទ ទា ់ថ្ត្មានបរម្េុខថ្លម្ឈទៀត្ ។ 
 ខ- បរម្េុខ ជាេុខកាុងបរឈោក គ្នម នទុកាោយឡឈំៅឈព 
ថ្ដ អាត្មន័ោចឈ់ចញពីរពហម័ន ឈៅកឈកីត្ជារូប ឈហយីវ ិរត្ឡបឈ់ៅ
រមួ្នឹងភាវៈឈដីម្វញិ ។ ប៉ាុថ្នដេុខ និង ទុកាឈនោះ ថ្ត្ងទាកទ់ងឈៅនឹង 
វជិាជ  និង អវជិាជ  ឈនោះថ្លម្ឈទៀត្ ។ 
 យ៉ា ងណាម្ិញ វជិាជ ជាធ្លតុ្ថ្ដ របាេចាក កម្ន៌ (កម្ម)
ឈហយីអាចនាឲំ្យអាត្មន័ ឈៅជ្ួបនឹងរពហម័នវញិ ថ្ដ ជាបុពាឈហតុ្នាឲំ្យ 

  -១២៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



មានបរម្េុខៈ ។ ឯអវជិាជ  ជាធ្លតុ្របកបឈោយកម្ន៌ ឈហយីថ្ដ ម្ិន
អាចឲ្យអាត្មន័រត្ឡបឈ់ៅជ្ួបនឹងរពហម័នបានឈឡយី ថ្ត្ឈៅវ ិវ ់ឈកីត្
សាែ បក់ាុងេងារឈនោះឯង ។ ដូឈចាោះ ទុកា ឈកីត្ឈោយសារ កម្ន៌ េសំារ  
និង អវជិាជ  (កម្ម េង្ខា រ និង អវជិាជ ) ។  
 ២- េុខវធិី គឺជាវធិីថ្ដ នាឲំ្យបានេុខ ។ ឈគថ្ចកេុខវធិីឈនោះ 
ជា ២ ថ្្ាកឈទៀត្គឺ វធិីបឈងកីត្េុខធម្មតា ឬ សាម្ញ្ាេុខ និង វធិី
បឈងកីត្បរម្េុខ ។ 
 ក- វធិបីឈងកតី្េុខធម្មតា ឈដីម្បនីឹងបានេុខធម្មតា ជាេុខកាុង
ឈោកិយ ឈគរត្ូវ ៖ 
 - ត្បកានវ់ណណៈ រោយការដចក្ពួក្ម្នុសសោម្វណណៈទាងំ្ ៤ 
 - រោរពត្ព្វហមណ៍ 
 - រោរពគម្ពីររវេ 
 - រធាីពិធីបូជាយញ្ញ 
 - ានភក្ដីភាព (ជំរនឿ) 
 - បំរពញថបៈ ។ 
 ខ- វធិបីឈងកតី្បរម្េុខ ចំថ្ណកខ្លងវធិី បឈងកីត្បរម្េុខ  វញិ 
ឈគរត្ូវ ៖ 
 - រធាីរាក្សៈ (Deliverance) ជាវធិីឈដីម្បឈីធាីឲ្យអាត្មន័ឈៅជ្ួប 

  -១២៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



នឹងរពហម័ន ថ្ដ ជាឈទវៈ ឬ ជាធ្លតុ្ឈដីម្វញិ ។ ោរថ្ ងសាែ បឈ់កីត្
វ ិវ ់កាុងេងារ ឈោយអេ់កម្ន៌ថ្បបឈនោះ នាឲំ្យមានបរម្េុខ ។ 
 - ម្ិនដថប ុរ ណ្ ោះ រគត្ថូវបួសជាោបសឥស ីបំរពញ ថបៈ និង្ 
ឈយគៈ ៖ 
  - ត្បៈ ោរដុត្កំឈៅ្ែូវោយ ។ 
  - ឈយគៈ ោរហាត្ព់ត្អ់បរ់ចំិត្ត ។ 
 វធិីថ្បបបទទាងំឈនោះ កឈ៏ៅពុំទានរ់គបរ់គ្ននឈ់ឡយី រត្ូវឈរបីវធិី
ថ្េាងរកេុខម្ួយថ្បបថ្លម្ឈទៀត្ គឺោរបឈងកីត្វជិាជ  និង បំបាត្អ់វជិាជ  ។ 
 ឈយងីឈឃញីឈហយីថា បញ្ហា េុខទុកា តាម្ទេសនឈវទនិយម្
ទាកទ់ងឈៅនឹង វជិាជ  និង អវជិាជ  ។ ឈដីម្បរីកបរម្េុខ ឬ ឯកនតេុខ ជា
េុខម្ិនថ្របរត្ឡបម់្ករកទុកាវញិ ឈគរត្ូវបំបាត្អ់វជិាជ  ឈហយីបឈងកីត្វជិាជ
ថ្ដ ជាចំឈណោះឈចោះដឹងដច៏ាេោ់េ់ឈឡងី ។ ោរឈចោះដឹងឈោយពិត្
ថា ចំនួបអាត្មន័ និង រពហម័នឈៅជាឯកភាវៈ គឺជាបរម្េុខឈនោះឯង
ឈ ម្ ោះថាមានវជិាជ  ។ ដូឈចាោះ េុខវធិីថ្ដ ជាទេសនៈនាឲំ្យមានេុខ
ថ្ដ ជាបរម្េុខឈនោះ គឺជាវធិីថ្ដ ពនយ ថ់ា ោរផ្កដ ចអ់ាត្មន័ពីរូប
ោយឈៅភាជ បរ់មួ្ជាម្ួយនឹងរពហម័ន ជាឯកភាវៈឈនោះឯង ។ 
 ៣- េុខវាទ គ្នម នអាីឈរៅពីឥទធិព ននអាទិឈទពឈឡយី ។ កាុង
 ទធិឈវទនិយម្ ោរបានេុខធម្មតាកដី ោរបានបរម្េុខកដី គឺឈរេចឈៅ 

  -១២៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈ ីអាទិឈទព្ដ ់ឲ្យទាងំអេ់ ឈហយីឈដីម្បនីឹងបានទទួ េុខណា
ម្ួយ ឈទាោះបេុីខធម្មតា ឬ បរម្េុខ ឈគរត្ូវ ៖ 
  - រធាីោម្គម្ពីររវេ 
  - រោរពោម្គម្ពីររវេ 
  - អនុវថតោម្គម្ពីររវេ 
  - ានភក្ដីចំរព្វោះគម្ពីររវេ ។ 
 ោ ម្នុេសឈធាីយ៉ា ងឈនោះ ឈោយរត្ឹម្រត្ូវតាម្ទេសនៈរទឹេដីនន
ឈវទនិយម្ឈហយី អាទិឈទពថ្ដ ជាឈទវៈឈនាោះឯង នឹង្ដ ់ឈេចកដេុីខ
(េុខធម្មតា ឬ បរម្េុខតាម្កម្ន៌) ឲ្យដ អ់ាកឈគ្នរពរបត្ិបត្តិ ។ 
 អធិបាយពីរពហមញ្ាសាេនាម្កដ ់រត្ឹម្ឈនោះ ខ្ុ ំឈជ្ឿជាកថ់ា 
ឈោកអាកអាន ឈៅរេពិចរេព ិអំពីព្វកយ រពហម័ន ឈៅឈឡយី ឈដីម្បី
ឲ្យឈោកអាកអាន យ ់របឈេីរឈឡងីឈនាោះ ខ្ុេូំម្បរយិយម្ដងឈទៀត្នូវ
ព្វកយ រពហម័ន ថ្ដ មានថ្ចងកាុងគម្ពីរឧបនិេទ័ ដូចត្ឈៅ ៖ 
 ឈៅេម្យ័ឧបនិេ័ទ គេឺម្យ័ចុងឈវទ ឈគចាបឈ់្ដីម្ឈជ្ឿឈៅ
ឈ ីរពោះរពហម ថាជាអាទិឈទពសាងឈោក ។ ជ្ំឈនឿឈនោះរតឹ្ថ្ត្មានត្នម្ែ
ឈឡងីកាុងេម្យ័រព្វហមណ៍និយម្ថ្ដ ឈគនិយម្ឈ ីកត្ំឈកីងរពោះរពហម
ជាអាទិឈទពធំម្ួយរូប មានមុ្ខង្ខរជាអាកបឈងកីត្ភាវៈទាងំឡាយ ដូច
ជាសាក ឈោក ចរកវាឡ ទឹក ដី ឈ្ែីង ខយ  ់ម្នុេស  េត្ា  រុកាជាត្ ិ

  -១២៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



ជាឈដីម្ ។ ប៉ាុថ្នដោរបឈងកីត្របេ់រពោះរពហម ពុំថ្ម្នជាោរជ្បឲ់្យឈកីត្
ឈឡងីថ្ត្ម្ដងឈទ គឺភាវៈទាងំឡាយ ឈកីត្ឈឡងីឈោយធ្លតុ្  េិត្ េន់
បរេុិទធរបេ់រពោះរពហមថ្ដ ឈៅថា រពហម័ន ។ 
 ដូចឈនោះ ឈៅកាុងរព្វហមណ៍សាេនា ឈគនិយម្ឈរបីព្វកយរពហម
េមាា  ់អាទិឈទព រឯីព្វកយ រពហម័ន េមាា  េ់ភាវៈឈដីម្ននឈោក ឬ 
េមាា  ់េភាវៈថ្ដ ជារប្ពកំឈណីត្ននភាវៈទូឈៅទាងំអេ់ ។ តាម្
គម្ពីរឧបនិេ័ទ រពហម័នេមាា  ់នូវរព ឹងសាក  ឬ ឈម្រព ឹង ។ 
ឈៅកាុងរព ឹងធំឈនោះ មានរព ឹងតូ្ច េិត្ ឈៅរមួ្ជាម្ួយឈៅថាអាត្មន័ 
(េំស្រ្េកឹត្) រត្ូវគ្នា នឹងព្វកយ អត្ត អាតាម  (បា )ី ថ្របថាខែួន ។ 
  ទធិសាេនារព្វហមណ៍និយម្ឈរបីព្វកយ អាត្មន័ ឈនោះ េមាា  ់
ឯកធ្លតុ្ពិឈេេ ថ្បកឈចញពីរពហម័នឈៅបឈងកីត្ភាវៈឯឈទៀត្ៗ ។ ធ្លតុ្
រពហម័ន និង ធ្លតុ្អាត្មន័ ជាធ្លតុ្ថ្ត្ម្ួយដូចគ្នា  (ឯកេភាវៈ) ឈរបៀប
ដូចទឹកេមុ្រទ ទឹកឈ្ែៀង ទឹកេឈនសមី្ ទឹកេទងឹ ទឹកទឈនែ ជាឈដីម្ គឺជា
ធ្លតុ្ទឹកថ្ត្ម្ួយ ។ ទឹកទាងំឡាយថ្ដ ថ្បកឈចញពីទឹកម្ហាេមុ្រទ 
ម្ិនង្ខយនឹងបានរត្ឡបឈ់ៅោនម់្ហាេមុ្រទបានភាែ ម្ឈទ ឈរព្វោះទឹក
ទាងំឈនាោះរត្ូវវ ិវ ់ ឬ រជាបចូ កាុងដ ី ឬ រត្ូវយកឈៅឈរបីរបាេ់ 
ប៉ាុថ្នតទីបំ្ុត្រត្ូវបានឈៅោនម់្ហាេមុ្រទវញិ ឈរោយថ្ដ បានវ ិ
វ ់អេ់ឈព ដយូ៏រ ង ់។ យ៉ា ងណាម្ិញ កាុងោរបឈងកីត្ភាវៈម្នុេស 

  -១២៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឬ េត្ា អាត្មន័ថ្ដ បានោចឈ់ចញពីរពហម័នឈហយី បានឈៅេណឋិ ត្
កាុងរូបោយម្នុេស ឬ េត្ាឈនាោះ ថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈោយ្ដុ ំ្សធំ្លតុ្ទឹក-
ដ-ីឈ្ែីង-ខយ ់ ។ ឈព ឈនាោះ កម្ន៌ ថ្ដ ជាអំឈពី ឬ កមាែ ងំម្ា៉ាង ក៏
ឈកីត្មានឈឡងីថ្ដរ ។ ឯម្នុេស ឬ េត្ា កច៏ាបម់ានជ្ីវតិ្ មានច នា 
ឈហយីករ៏ត្ូវសាែ បឈ់ៅវញិឈៅទីបំ្ុត្ ។ ឈៅឈព សាែ ប ់ រូបោយរត្ូវ
វនិាេឈៅវញិ ឯអាត្មន័ម្ិនសាែ បឈ់ទ ។ អាត្មន័ឈចញពីរូបោយឈនាោះ 
ឈោយមានកមាែ ងំកម្ន៌ រុញរចានឲ្យឈៅចូ កាុងរូបោយលមីឈទៀត្ យ៉ា ង
ឈនោះឈរៀងដរាបឈៅ តាម្អំឈពីថ្ដ បានកសាងពីមុ្នម្ក ។ ោរវ ិវ ់
ឈចញពីរូបម្ួយចូ ឈៅរូបម្ួយឈទៀត្ ម្ិនឈចោះអេ់ ម្ិនឈចោះឈហយីឈនោះ
ឈហយី ឈៅថា េសំារៈ (េង្ខា រ) ។ ដូឈចាោះឧបេគាថ្ដ នាឲំ្យអាត្មន័
ពុំង្ខយបានវ ិឈៅជ្ួបរពហម័នវញិ គឺ កម្ន៌ (កម្ម) ឈនោះឯង ។ 
 តាម្នយ័ឈដីម្ ព្វកយ កម្ន៌ (េំស្រ្េកឹត្) រត្ូវគ្នា នឹងព្វកយ កម្ម 
(បា ី) េមាា  ់ថាអំព ីេ ឬ អារកកត់ាម្្ែូវោយកដី វាចាកដី ចិត្តកដី ។ 
កម្ន៌ កាុងសាេនារព្វហមណ៍ េមាា  ់នយ័ឈរចនីថ្បបយ៉ា ងឈទៀត្ ។ 
 - កម្ន៌ េមាា  ់បុពាឈហតុ្ននោរឈកីត្-សាែ ប ់ ឈរព្វោះោរឈកីត្-
សាែ ប ់ ជាអំឈពីថ្ដ បនតគ្នា កាុងោរបឈងកីត្ភាវៈរគបថ់្បបយ៉ា ង ។ ឈគ
និយម្ថា អាទិឈទពជាអាកឈ្ដីម្បឈងកីត្ពិត្ថ្ម្នឈហយី កប៏៉ាុថ្នតត្ម្ក 
ឈទៀត្ ភាវៈទាងំឈនាោះរត្ូវរបរពឹត្តឈៅតាម្អានុភាព ននកម្ន៌ឈនោះឯង ។ 

  -១២៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



 - កម្ន៌ េមាា  ់ទំនាកទ់ំនងរវាង អំឈពី និង ្  ។ អំឈពីថ្ដ 
បានសាង ម្ិនសាបេូនយឈទ ថ្ត្ងទាកទ់ងគ្នា ជានិចច ឈទាោះកាុងបចចុបបនា
ជាត្ិកដី ។ កាុងនយ័ឈនោះ ឈទីបថ្ខមរឈយងីឈរបីព្វកយ កម្ម្   ។ 
 - កម្ន៌ េមាា  ់ោរ្ដ ់្ ថ្ដ ជារង្ខា ន ់ឬ ជាឈទាេពុំអាច
ហាម្ោត្ប់ាន (ដូចឈរពងវាេនា) ។ 
 ឈគថ្ត្ងនិយម្ចាត្ទុ់ក កម្ន៌ ជាកមាែ ងំម្៉ាាងរុញរចានអាត្មន័
ឲ្យោចឈ់ចញពីរពហម័ន បនាទ បម់្ករុញរចានអាត្មន័ ឲ្យវ ិវ ់កាុង   េំ
សារៈ ថ្ដ ឈធាីឲ្យអាត្មន័ ជ្ួបរបទោះនឹងឈេចកដីទុការគបថ់្បបយ៉ា ង ។ 
ឈបីចងប់ានឈេចកដីេុខ ជាពិឈេេបរម្េុខ (ឈមាកស)  ុោះរតាថ្ត្
អាត្មន័អេ់ កម្ន៌ ឈទីបថ្ ងវ ិវ  ់ កាុងោរឈកីត្-សាែ បឈ់ទៀត្ ឈហយី
ឲ្យឈៅភាជ បខ់ែួនជាម្ួយរពហម័នវញិ ។ ឈព ឈនាោះ អាត្មន័បានេុខរហូត្ 
ឈបម់្កឈកីត្ជាលមីឈទៀត្ឈហយី ។ ដូចឈនោះ កម្ន៌ ហាកដូ់ចជាេមាា  ់
េភាវៈអារកកឈ់ៅវញិ ។ កាុងនយ័ឈនោះឈហយី ថ្ដ ថ្ខមរឈយងីឈរបីព្វកយ 
កម្ម ថាជាអំឈពីបាប ្ បាប ឬ ្ អារកក ់ ដូចកាុងោែ ថា “ ជាត្ិ
ឈនោះ ខ្ុ ំកម្មរោេ់ណាេ ់។” 

 អេ់ឈោកអាកអាន បានេិកាទេសនវជិាជ រព្វហមណ៍ េដីពី
និព្វា ន  មម្យ ់ចូ ចិត្តបានខែោះឈហយី និង បានជ្ួបរបទោះព្វកយ
ម្ួយចំនួន ថ្ដ មានឈរបីកាុង ទេសនវជិាជ ពុទធសាេនា  ដូចជាព្វកយថា 

  -១២៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



“បាតា  យម្ឈោក នរក ឈរបត្ អេុរោយ ត្រិចាឆ ន ត្បៈ ឈយគៈ 
បរម្េុខ ឈមាកស កម្ម វជិាជ  អវជិាជ  អត្ត េង្ខា រ ” ជាឈដីម្ ។ េូម្ចងចាំ

ថា រពហមញ្ាសាេនា ឈរបីភាសាេំស្រ្េកឹត្ ចំថ្ណក រពោះពុទធសាេនា
ឈយងី ឈរបីភាសាបា ី ឬ ភាសាម្គធៈ ។ 
 េំណត់ចំណាៈំ ព្វកយ រពហម័ន ជាឈវវចននឹងព្វកយ បរមាត្មន័ 
ព្វកយបា ីជា បរម្តាត  ។ ព្វកយថា  បរម្ឈតាថ   ថ្ដ ឈយងីឈៅោត្ថ់ា 
បរម្ត្ថ ឈនាោះករ៏បថ្ហ ជាឈកីត្ម្កជាម្ួយនឹងព្វកយឈនោះថ្ដរ ។ មាន
ព្វកយម្ួយឈទៀត្ គឺ ៖ ម្ហាត្មន័ ឈធៀបនឹងភាសាបា ីឈយងី ឈេមីនឹង
ព្វកយថា ម្ហតាត  ថ្របថា អតាត ធំ ឬ ខែួនធ ំ។ 
 ម្ហាត្មន័ គជឺាអាត្មន័ហាងឹឯង ។ អាត្មន័ឈនោះ  ុោះវាអឈនាទ  
ឈកីត្សាែ ប់ៗ  កាុងេំសារៈ (វា វដដេងារ) យូរៗឈៅ កាុងទីបំ្ុត្នន
ោរអឈនាទ  របេ់វា វារថ្ម្ងរចួចាកបាបទាងំពួង ឈហយីបានដ ់ភាព
បរេុិទធ ឈព ឈនាោះ ឈគកប៏ានោកឈ់ ម្ ោះឲ្យវាថា ម្ហាត្មន័ ។  
 ម្ហាត្មន័ កចូ៏ ឈៅឈៅជាម្ួយនឹង បរមាត្មន័ ថ្ដ ជារប្ព
ឈដីម្របេ់វា ។ វាឈៅកាុងទីឈនាោះរហូត្ឈៅ ម្ិនមានចុត្ិ (ធ្លែ កចុ់ោះ) 
ឈទៀត្ឈទ ។ ឈនោះគឺជាទីបំ្ុត្ននេងារវដដរបេ់ឈគ ឈៅថា នរិវាន កាុង
សាេនាហណិឌូ  ឬ សាេនារព្វហមណ៍ ។ ព្វកយ នរិវាន (Nirvana)  
ជាភាសាេំស្រ្េកឹត្ ភាសាបា ីឈៅថា  នពិ្វា ន  (Nibbana) ។ 

  -១៣០- និព្វា នគឺជាអាី? 



 សាេនារព្វហមណ៍ ជាសាេនា មានភាពឈេឈីររីចបូករចប ់
កាុងោរឈ ីកត្ឈម្កីងរពោះអាទិឈទពរបេ់ខែួន ។ េម្យ័ថ្ដ ឈគរាបអ់ាន
រពោះរពហម ឈគឈរបីព្វកយ រពហម័ន (ដូចបានពនយ ់រចួម្កឈហយី)  ។ 
េម្យ័ថ្ដ ឈគឈ ីកត្ឈម្កីងរពោះ េវិៈ ឈគឈរបពី្វកយ បរមាត្មន័ ឬ ម្ហា
ត្មន័ ថ្ដ មាននយ័ដូចគ្នា នឹងព្វកយ រពហម័ន ថ្ដរ ។ 
 េម្យ័េិវនិយម្ឈនាោះ ពួករព្វហមណ៍េរឈេីរថា រពោះេិវៈជា
រពោះអាទិឈទពពិឈេេ រពោះអងាម្ិនមានរពោះទយ័ជាបជ់្ំព្វកជ់ាម្ួយ
កិឈ េ កម្ម វបិាក និង ត្ណាា ឈទ ។ ឈៅកាុងអងាននរពោះេិវៈ មានពូជ្
េពាញ្ាូ េថិត្ឈៅអេ់ោ ជានិចច ។ រពោះអងាជាអាចារយរបេ់អាចារយ
ទាងំឡាយកាុងេក ចរកវាឡ ឈោយរពោះអងាឈកីត្មុ្នឈគ ឈហយីរទង់

គងឈ់ៅរហូត្ ម្ិនថ្របរបួ  ។ រពោះេិវៈ គជឺាអាត្មន័ថ្ដរ ប៉ាុថ្នតឈោកជា 
បរមាត្មន័  ឬ  ម្ហាត្មន័ (អាត្មន័ធំ) ។ 
 រពហមញ្ាសាេនាមានជ្ំឈនឿថា ឈោកធ្លតុ្ នងិ វត្ថុធ្លតុ្ ឈកីត្
ឈឡងីឈោយសារមានរពោះអាទិឈទពជាអាកបឈងកីត្ ។ ចំថ្ណកឈៅកាុង
 ទធិពុទធសាេនា យ ថ់ា ឈោកធ្លតុ្ និង វត្ថុធ្លតុ្ ឈកីត្ឈឡងីតាម្
ចាបធ់ម្មជាត្ិ ។ ពួករព្វហមណ៍ឈជ្ឿថា មាន អាត្មន័ (អត្ត) ចំថ្ណក
រពោះពុទធ រទងប់ដិឈេធថា ម្ិនមានខែួន (អនតាត ) ។ រព្វហមណ៍បរេិ័ទ 
និយយថាពួកឈគឈកីត្ម្កពីរពោះឧេឋរបេ់រពោះរពហម ។  

  -១៣១- និព្វា នគឺជាអាី? 



រពោះពុទធ រទងម់ានរពោះពុទធដីោថា រទងម់្ិនថ្ដ ទត្ឈឃញីពួក
រព្វហមណ៍ណាឈកីត្ពីរពោះឧេឋរពោះរពហមឈសាោះឈឡយី ឈឃញីថ្ត្ឈកីត្ពី
ន្ទរបេ់នាងរព្វហមណី ។ 
 រទឹេដីអនតាត  របេ់រពោះពុទធអងា ដំបូងរត្ូវបានពួករព្វហមណ៍
របឆ្កងំយ៉ា ងោចអ់ហង្ខក រ ប៉ាុថ្នតឈរោយឈព ថ្ដ រពោះេម្ពុទធរទងប់ាន
ពនយ ់ថ្វកថ្ញក របកបឈោយឈហតុ្្ ម្កឈនាោះ ឈទីបពួកឈគម្ួយ
ចំនួនធ ំរញម្រពម្ឈជ្ឿតាម្ ។ រពោះពុទធសាេនា ឈកីត្ឈឡងីកាុង ថ្ងាក
ននសាេនារព្វហមណ៍បានឈនាោះ អារេ័យ អរយិេចចធម្ ៌៤ ឬ ឈៅថា
ចតុ្រារយិេចចៈ ថ្ដ ជាឈបោះដូង និង ថ្ដ ជាធម្អ៌ាចនាេំត្ាឈោកឲ្យ
បានេឈរម្ច នពិ្វា ន របេិនឈបីឈគរបត្ិបត្តិយ៉ា ងេុរកឹត្ ចាកធ់ែុោះនូវ 
ធម្ឈ៌នោះ ។ និព្វា នននរពោះពុទធសាេនា ពឹងឈ ីខែួនឯង េឈរម្ចបាន
ឈោយខែួនឯង (អតាត ហ ិ អត្តឈនា នាឈថា) ។ រឯីនិព្វា នននរពហមញ្ា
សាេនាពឹងឈ ីអាទិឈទពថ្ដ ជា រពហម័ន ឬ បរមាត្មន័ ឬ ម្ហាត្មន័ ។ 

និព្វា នដនព្គឹសដស្នសនា 
 រគឹេដសាេនា ឬ សាេនារគេឹដ រត្ូវបានបឈងកីត្ឈឡងីឈោយ
ឈម្ដឹកនាដំឈ៏កមងមាា កឈ់ ម្ ោះ ឈយេ ូ (Jesus) ឈៅឈដីម្េត្វត្សទី ១ នន
រគឹេតេករាជ្ ។ រគឹេតសាេនិកមានជ្ំឈនឿថារពោះឈយេ ូជារពោះពិត្ ជា
រពោះអងាេឈស្រ្ង្ខា ោះ (Savior) ថ្ដ មានឈបេកកម្ម ចុោះម្ក ោះបងជ់្ីវតិ្ 

  -១៣២- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈដីម្បជីានលែឈោោះបាបជ្ួេម្នុេសឈោក ឈរព្វោះឈគយ ថ់ាម្នុេសម្ួយ
គូដំបូងបានឈធាបីាបទាេន់ឹងបំណងរពោះ ឈទីបម្នុេសេពានលងមានបាប
ជាបខ់ែួនតាងំពឈីព ឈកីត្ ។ រគឹេដបរេិ័ទម្ិនរត្ឹម្ថ្ត្ឈជ្ឿ និង ឈគ្នរព
រពោះឈយេ ូ ថាជារពោះពិត្ប៉ាុឈណាណ ោះឈទ ពួកឈគឈគ្នរពវញិ្ហា ណបរេុិទធ 
(Holy Spirit) និង រពោះវរបិតា (The Father) ្ងថ្ដរ ។ រគេឹដបរេិ័ទ
របត្ិបត្តិតាម្បញ្ាត្តិ ១០ យ៉ា ង (The Ten Commandments) របេ់
រពោះវរបិតា ឈព្វ គឺ ៖ 
 ១- រត្ូវឈគ្នរពបូជារពោះមាច េេ់ួគ ៌ (God) មិ្នរត្ូវឈគ្នរពរពោះ
ដនទ ។ េូម្រជាបថា រគឹេដសាេនិកឈជ្ឿថា រពោះពិត្មានថ្ត្ម្ួយគឺ
រពោះមាច េ់េួគថ៌្ដ មានជ្ីវតិ្រេ់ឈៅជានិចច ម្និឈចោះចយុត្ ជាអាកបឈងកីត្
ពិ្ពឈោក រពម្ទាងំធម្មជាត្ិរគបយ់៉ា ងរត្ឹម្ ៦ នលង ។ នលងទ១ី បឈងកីត្
ពនែ ឺ ឲ្យបានជា នលង និង យប ់ ។ នលងទ២ី បឈងកីត្ន្ទឈម្ឃ ។ នលងទ៣ី 
បឈងកីត្េមុ្រទ ថ្្នដី និង រុកាជាត្េិពាយ៉ា ង ។ នលងទី ៤ បឈងកីត្រពោះ
អាទិត្យ រពោះចនទ និង ផ្កក យទាងំឡាយ ។ នលងទ៥ី បឈងកីត្េត្ាកាុងទឹក 
េត្ាឈ ដីី និង េត្ាបកាបកស ី។ នលងទ ី៦ បឈងកីត្ម្នុេសរបុេស្រ្េដី គឺ
អាោម្ (Adam) និង នាងឈអវា៉ា  (Eve) ។ 
 ២- មិ្នរត្ូវសាងរូបេំណាកេរមាបេ់ោក រៈបូជា ។ 
 ៣- មិ្នរត្ូវយករពោះនាម្រពោះម្កេបលថ្េបឈ ង ។ 

  -១៣៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ៤- រត្ូវរកានលងបរេុិទធ ។ នលងឈៅរ ៍ឬ នលងអាទតិ្យ រត្ូវបានចាត្់
ទុកថានលងបរេុិទធ រត្ូវនាគំ្នា ឈៅរពោះវហិារឈដីម្បអីធិោឋ នឈៅរពោះ ។ 
 ៥- រត្ូវឈគ្នរពឪពុកមាត យ ។ 
 ៦- មិ្នរត្ូវេំោបម់្នុេស ។ 
 ៧- មិ្នរត្ូវ ួចមានសាហាយេមនធ ។ 
 ៨- មិ្នរត្ូវ ួចយករទពយអាកដនទ ។ 
 ៩- កុំឈព្វ ព្វកយកុហក ។ 
 ១០- មិ្នរត្ូវចងប់ានរទពយអាកដនទ ។ 
 រគឹេដសាេនិកឈជ្ឿឈ បីរឈោកថ្ដរគសឺាថ នេគួ ៌ និង សាថ ន
នរក ។ ឈគឈជ្ឿថាមានរព ឹងឈៅេ ឈ់រោយពរូីបោយរបេបុ់គា 
មាា កស់ាែ បប់ាត្ឈ់ៅ ។ រព ឹងបុគា ឈនាោះនឹងរត្ូវបានវនិិចឆយ័ឈោយ
រពោះឈយេ ូឈៅនលងចុងឈរោយបំ្ុត្ ។ ឈបីឈគមានរព ឹងបរេុិទធ (ឈព 
ឈៅរេប់ានឈជ្ឿឈ រីពោះយេ ូ) រព ឹងបុគា ឈនាោះនឹងរត្ូវបានេឈស្រ្ង្ខា ោះ
ឲ្យឈៅជ្ួបនឹងរពោះវរបិតាឈៅសាថ នេួគ ៌ ។ ឈបរីព ឹងឈនាោះម្ិនបរេុិទធ 
(ម្ិនឈជ្ឿរពោះឈយេ ូ) នឹងរត្ូវបានវនិិចឆយ័ឲ្យឈៅសាថ ននរក ។ រព ឹង
បុគា ថ្ដ បានឈៅឈៅសាថ នេួគក៌ដី ឋាននរកកដី ថ្ ងថ្របរបួ ឈៅ
ឈៅឋានឈ្សងឈទៀត្ឈហយី ។ រគឹេតបរេិ័ទពុឈំជ្ឿឈ កីម្ម្   ម្ិនឈជ្ឿ
ថា រព ឹងរត្ូវវ ិឈកីត្ វ ិសាែ ប ់កាុងវដតេង្ខា រ ដូចពួករព្វហមណ៍ និង  

  -១៣៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



និង ពុទធបរេិ័ទ ឈទ ។ ពួកឈគឈជ្ឿថាោ ណារព ឹងឈគបានជ្ួបរពោះវរ
បិតា គពឺួកឈគេឈរម្ចបរម្េុខ ថ្ដ ជា នពិ្វា ន របេ់ពួកឈគ ។ 
 រគឹេដសាេនិកអាងឈ គីម្ពីរប បី (Bible) ជាឈគ្ន ននឈេចកតី
ជ្ំឈនឿ និង រគបោ់របករសាយ ។ ឈបីឈរបៀបឈធៀបនឹងរពោះនរត្បិដក 
ឈយងីឈឃញីរឈបៀបពនយ ់ខុេគ្នា  ។ គម្ពីរប បី អធិបាយពីបុគា  
(បុគាោធិោឋ ន) ឈរចីនជាងធម្ ៌ (ធមាម ធោិឋ ន) រឯីរពោះនរត្បិដក
ពនយ អ់ំពរីពោះធម្ឈ៌រចីនជាងអំពីបុគា  ។  
         និព្វា នដនអុីស្នែ ម្ស្នសនា 
 សាេនាអុីសាែ ម្ ជា ទធិម្ួយថ្ដ ឈកីត្ឈៅរបឈទេ  អារា៉ាប ់
(Arab) កាុងេត្វត្សទ ី៧ ននរគឹេតេករាជ្ ឈោយពាោរ ី(Prophet) 
មាា កឈ់ ម្ ោះម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ (Muhammad) ។ អាកោន ់ទធឈិនោះមានជ្ំឈនឿ
ឈ រីពោះអាទិឈទព (God) ថ្ត្ម្ួយគត្ ់ ដូចអាកឈជ្ឿសាេនាយូោ 
(Judaism) និង រគឹេតសាេនិកថ្ដរ ។ អុីសាែ ម្សាេនិក (Muslims) 

ឈជ្ឿឈ រីពោះមាច េេ់ួគ ៌ ថ្ដ ភាសាអារា៉ាបឈ់ៅថា អា ឡ់ា (Allah) ។ 
អុីសាែ ម្មាននយ័ជាមូ្ ោឋ នថា ោរោកខ់ែួ ន ចុោះចូ  ឈោយេម័រគចិត្ត 
ឈធាីតាម្បំណងរបេរ់ពោះជាមាច េ់ (voluntary submission to God) ។ 
អុីសាែ ម្សាេនិកឈធាតីាម្បំណងរបេ ់ រពោះអា ់ឡា ឈោយរបត្ិបត្តិ
តាម្គម្ពីរ កូរា៉ា ន (Qur’an) ថ្ដ េរឈេរជាភាសាអារា៉ាប ់។ 

  -១៣៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ ជាជ្នជាត្ិអារា៉ាប ់ ឈកីត្ឈៅរកុងមុ្ិកោ (Mecca) 

េថិត្ឈៅកាុងរបឈទេអារា៉ាប សីាអ ូឌ្ីត្េពានលង ។ គ្នត្ឈ់កីត្ឈៅរវាងឆ្កា  ំ
៥៧០ និងសាែ បឈ់ៅរវាងឆ្កា  ំ ៦៣២ ននរគឹេតេករាជ្ ។ គ្នត្ជ់ាពូជ្
ពងសកុ េម្ពន័ធ បានុ ហាេ់ឈេាម្ (Banu Hashim clan) ជាេមាជ្ិក
ម្ួយននកុ េម្ពន័ធ កូឈរ ៉ាេា (Quraysh tribe) ។ ឈោកករំព្វឪពុកមាត យ
តាងំពីតូ្ច និងរត្ូវបានជ្ីតាខ្លងឪពុកឈ ម្ ោះ អាបដ់ ៍អា ់ មុ្តាត  ីប 
(Abd al-Muttalib) យកម្កចិញ្ច ឹម្រហូត្ ។ អត្អ់ំពីជ្ីតាឈៅ ឈោក
បានឈៅរេឈ់ៅជាម្ួយឪពុកមាឈ ម្ ោះ អាប ូ តា ីប (Abu Talib) ជា
ព្វណិជ្ជករ ។ ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ ជាបុរេចិត្តសាធ្លរណ៍ ចិត្តទូោយ រត្ូវ
បាននាង ខ្លឌ្ីចា (Khadijah) ជារេីឈម្មា៉ា យមានរទពយេម្បត្តិេដុក
េដម្ភ អាយុឈរចីនជាងឈោក ១៥ ឆ្កា  ំ ។ ឈហតុ្ឈនោះ ឈទីបឈធាឲី្យឈោក
មានឥទធិព ខ្លែ ងំឈឡងីឈៅកាុងកុ េម្ពន័ធរបេឈ់ោក ។ 
 គរម្បវ់យ័ ៤០ ឆ្កា  ំ ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ម់្ិនទានេ់ំឈរចកិចចោរពិឈេេ 
អាីម្ួយ ថ្ដ អាចឲ្យឈគឈៅថា ជាម្ហាបុរេឈៅឈឡយីឈទ ។ េម្យ័
ោ ម្ួយឈនាោះ គ្នត្ប់ានឈៅថ្េាងរកកថ្នែងេងបស់ាង ត្ ់ ថ្ត្មាា កឯ់ង 
ឈដីម្បេីមឹងសាម ធិ  ចំឈរនីឈម្តាត ភាវនា ។ 
 របវត្តិសាស្រ្េដអារា៉ាបន់ិយយថា នារារត្ីម្ួយ ឈព គ្នត្ឈ់ៅ
េម្ងំកាុងរូង្ាំ ហរិៈ (Mount Hira)    មានឈទវតាម្ួយរូបចុោះម្កបង្ខា ញ 

  -១៣៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



កបួន ឈហយីរបាបថ់ា “ ឯងេូរត្ឈៅ ” ។ ឈទវតារបាបថ់ា “ ចូរអាន

កបួនឈនោះឈៅ! េុទធថ្ត្ជារពោះនាម្រពោះជាមាច េ់ ថ្ដ បានបឈងកីត្វត្ថុ 
រគបយ់៉ា ង ” ។ ម្ដងឈនោះ ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ចាបេូ់រត្ឈហយីឮេឈម្ែងរបាបថ់ា 
“អាកឯងជាសាវករបេ់រពោះជាមាច េ់ឈហយី ” ។ 

 តាងំពីោ ឈនាោះម្ក ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ បានឈឡងីនាម្ជា នប  ី
(Nabi) ថ្ដ ជាពាោររីពោះម្ួយរូប បានចាបឈ់្ដីម្របោេសាេនាលម ី
ថ្ដ ខែួនឲ្យឈ ម្ ោះថា អុសីាែ ម្ (Islam) មាននយ័ថា ោរោកខ់ែួន ចុោះ
ចូ  ឈោយេម័រគចិត្ត ឈធាតីាម្បំណងរបេរ់ពោះជាមាច េ់ ។ បុគា ថ្ដ 
មានជ្ំឈនឿពិត្ៗ កាុងសាេនាឈនោះ បាននាម្ថា ម្៉ាូេែីម្(Muslim) ឬ អុី
សាែ ម្សាេនិក ឬ អុីសាែ ម្ិកជ្ន ។ ពួកឈនោះដំបូងមានចំនួនត្ិចឈទ 
ប៉ាុថ្នតត្ម្ករវាង ៣ ឆ្កា  ំឈទីបម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ញុ់ងំ្រយិរបេ់ខែួន និង អា ី
ថ្ដ ជាបងបេូនជ្ីដូនម្ួយ ឈហយីនិងឈាួ បឈរម្រីបេ់ខែួន រពម្ទាងំ
អាករេុកមុ្ិកោខែោះ ឲ្យចូ សាេនល៍មីឈនោះបាន ។ 
 ឈៅរវាងឆ្កា  ំ ៦១៤ ននរគឹេតេករាជ្ ឈោកម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ បាន
របជុ្ំឈម្សាេនាននរកុម្របេ់ខែួន រចួេួរថា “បណាដ អាកទាងំអេ់គ្នា  

អាកណាអាចឈធាីជាបងបេូនរបេ់ខ្ុ ំ ជាឈម្ទព័របេ់ខ្ុ ំ ជាឈេនាបត្ីរបេ់
ខ្ុ ំ?” ។ អា ីេទុោះឈរោកឈឡងីឈវែីយថា “ ខ្ុ ំអាចទទួ រា៉ាបរ់ងបាន ឈបី

មាននរណាម្ួយរងឹទទឹងនឹងឈោក ខ្ុ ំនឹងចាបោ់ចឈ់ធមញ នឹងឈវកៀ 
ថ្្ាក នឹងវោះឈព្វោះ នឹងបំបាកឈ់ជ្ីងឈចា  ។ ” 

  -១៣៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



  ទធិលមីឈនោះ នាឲំ្យមានទំនាេ់ដ ់សាេនិកទាងំពួង ជាខ្លែ ងំ 
បណាដ  ឲ្យមានឈរគ្នោះថាា ក ់និង ឈេចកដីឈទាម្នេសដ ់ពួក កូឈរេហា 
ជាឈរចីន ។ ឈហតុ្ឈនោះ ឈទីបនាឲំ្យ ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ មានទុកាឈទាេគួរដ ់
ឈេចកដីសាែ ប ់កឈ៏្ៀេខែួនរត្ឈ់ចញពីរកុង មុ្ិកោ ឈៅរេ់ឈៅរកុង ឈម្៉ាឌ្ី
ណា (Medina) ។ របវត្តិសាស្រ្េដននអុីសាែ ម្បានចាត្ថ់ាោររត្ឈ់្ៀេ
ខែួនឈនោះជាកិចចេំខ្លន ់ និង ជាកំណត្ោ់ ចាបរ់ាប ់ ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្់
េករាជ្ តាងំពីឈព ឈនាោះម្ក្ងថ្ដរ (១៦ កកកោ គ.េ. ៦២២) ។ 
 ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្រ់េឈ់ៅទីឈនាោះម្ិនយូរប៉ាុនាម ន កត៏ាងំរបជុ្ំអេ់ពួកឈម្
រកុម្របេ់ខែួនបងករជាកូនទព័ឈ ីកឈចញម្កវាយពួកកូឈរេា រតាថ្ត្បាន
ជ្យ័ជ្ំនោះ ឈហយីបានជាឈៅហាា យរកុងមុ្ិកោ ។ ឈរោយម្ក ឈោក
យកបានកថ្នែងវហិារ ោបា (Kaaba) ថ្ដ ជាបូជ្នីយោឋ ន េរមាប់
ឈគ្នរពបូជាននពួកអារា៉ាបទូ់ឈៅ រពម្ទាងំបានបំផ្កែ ញរូបេំរាបឈ់គ្នរព 
កាុងទីឈនាោះអេ់ ៣៦០ រូប ឈហយីនិយយថា “ឈេចកដីពិត្ម្កដ ់
ឈហយីឈេចកដីកុហកចូរសាបេូនយឈៅ ។ ” 

 កាុងរវាងពីរឆ្កា  ំ  មុ្នទទួ ម្រណភាព ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ បាន្ាយ
សាេនាបញ្ចុ ោះបញ្ចូ  ពួកអារា៉ាបប់ានទាងំអេក់ាុងឆ្កា  ំ៦៣២ ននរគឹេត
េករាជ្ និង មានពួកអុសីាែ ម្ិកបរេិ័ទរាបថ់្េននាកន់ាគំ្នា ឈៅឈគ្នរព
បូជាឈៅរកុងមុ្ិកោ ។ ឈៅឆ្កា ឈំនាោះ ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ដ់ឹងខែួនថាជ្ិត្ដ ឈ់ព  

  -១៣៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



សាែ ប ់ឈទីបរបោេថា “ ឈបីខ្ុ ំបានវាយបងបេូនខ្ុ ំណាម្ួយ ឲ្យឈគវាយខ្ុ ំ
ចុោះ ឈបីខ្ុ ំឈៅជ្ំព្វកប់ំណុ ញត្ិណាម្ួយ ឈនោះគរឺបាកេ់ំរាបេ់ង!” ខ

ណៈឈនាោះ មានដំណា ថា មានបុរេមាា កម់្កទាររបាកច់ំនួន ២-៣ 
ឈរៀ  ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ េងភាែ ម្ឈោយឈេចកដីឈរត្កអរ គិត្ថានឹងបានរចួ
បំណុ កាុងឈោកឈនោះ និង ឈោកខ្លងមុ្ខ ។ 
 អុីសាែ ម្សាេនិកឈជ្ឿថា គម្ពីរកូរា៉ា ន គជឺាបំណងរបាថាា  និង 
ជាព្វកយបង្ខា បប់ញ្ហជ របេរ់ពោះអា ់ឡា ឈធាឈីឡងីតាម្រយៈ ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្់
ថ្ដ បានេូរត្ទុកេរមាបរ់បឈៅអុីសាែ ម្សាេនិករគបរ់ូប ។ ឈគបាន
កត្រ់តាចារកិទុកឈ ថី្េបកេត្ា ឈរោយម្កម្ក មានសាវកមាា ករ់បេ់
ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ ឈ ម្ ោះ អាប ូ បាករ (Abu Bakr) បានរេងរ់បមូ្ របួរមួ្
ចងរកងទុកជាគម្ពីរកូរា៉ា ន (Qur’an) ឈឡងី ។ កាុងគម្ពីរឈនោះ មាន
ពនយ ់ថា រពោះមានថ្ត្ម្ួយរពោះអងាគត្ ់ គឺរពោះអា ់ឡា ថ្ដ មាន
រព ឹងវញិ្ហា ណម្ិនឈចោះសាែ ប ់(អម្ត្ៈ) ចំថ្ណក ម្៉ាូហាមំា៉ា ត្ ់ រគ្ននថ់្ត្
ជាពាោរ ី(Prophet) របេ់រពោះអាឡាប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 វធិីរបត្ិបត្តិ ថ្ដ ជាឈគ្ន េំខ្លនជ់ាងឈគបំ្ ុត្កាុងសាេនា
ឈនោះមាន ៥ យ៉ា ងគ ឺ ៖ ១) សាា ហាោ (shahada) ឬ ជ្ំឈនឿកាុង
សាេនាអុីសាែ ម្, ២) សាឡាត្ (salat) ឬ ោរអធិោឋ នឈទៀត្ទាត្់
ម្ួយនលង ៥ ដង,   ៣) ហាកោ់ត្ (zakat)   ឬ ោរឲ្យទានជ្នទុគត៌្, 

  -១៣៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



៤) េុីយុ ំ (siyam) ឬ ោរត្ម្អត្អ់ាហារកាុងថ្ខរា៉ាមា៉ា ោន ់
(Ramadan), និង ៥) ហាជ្ជ្ (hajj) ឬ ធម្មយរតាឈៅោនរ់កុងមុ្ិ
កោឲ្យបានយ៉ា ងឈហាចណាេម់្តងកាុងជ្ីវតិ្ ។  
 អុីសាែ ម្សាេនិកឈជ្ឿថា ោ ឈបីពួកឈគរបត្ិបត្តិរត្ឹម្រត្ូវតាម្
ឈគ្ន ោរណ៍ទាងំ ៥ ខ្លងឈ ីឈនោះ ឈព ពួកឈគសាែ បឈ់ៅ រព ឹងរបេ់
ពួកឈគនឹងបានឈៅជ្ួប រពោះអាឡា នាសាថ នបរម្េុខ ម្ិនរត្ឡបម់្ក
ឈកីត្វញិឈទ ។ ឈនោះឈហយីគឺជា នពិ្វា ន ននសាេនាអុសីាែ ម្ ។ 
 គួរកត្ច់ំណាថំា រគឹេដសាេនា អុីសាែ ម្សាេនា និងរពហមញ្ា
សាេនា មានោរយ ឈ់ឃញី (ទិដឋិ) របហាករ់បថ្ហ គ្នា  ឈៅរត្ង់

ជ្ំឈនឿថាមានរព ឹងឈៅេ ឈ់រោយឈព រូបោយសាែ បឈ់ៅ ឈហយី
រព ឹងឈនាោះនឹងឈៅជ្ួបរពោះអាទិឈទព ថ្ដ ជាមាច េេ់ួគ ៌ មាច េ់បរម្
េុខ ។ ចំណុចខុេគ្នា គរឺត្ងជ់្ំឈនឿកម្ម្   ោរវ ិវ ិឈកីត្សាែ ប ់និង 
ោររបរពឹត្តត្បៈ  ថ្ដ ឈឃញីមានថ្ត្ឈៅកាុងរពហមញ្ាសាេនា  ។ រឯី
រគឹេតសាេនិក និង អុសីាែ ម្សាេនិក ឈជ្ឿថាឲ្យថ្ត្ឈគ្នរពរបត្ិបត្តិ
តាម្បំណងរពោះអាទិឈទព រព ឹងរបេឈ់គនឹងរត្ូវបានយតឹ្ឈយងឲ្យ
ឈៅជ្ួបរពោះវរបិតា ឬ រពោះអា ឡ់ា ឈៅឋានេួគ ៌ ។ រគឹេតសាេនិក
ឈជ្ឿថាមានថ្ត្រពោះឈយេ ូប៉ាុឈណាណ ោះ ជារពោះពិត្អាចេឈស្រ្ង្ខា ោះរព ឹងពួក
ឈគឲ្យរចួ្ុត្អំឈពបីាបទាងំពួង និងបានឈឡងីឈៅឋានេួគ ៌។  

  -១៤០- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
និព្វា នបៃិបទា 

 ឈរឿងនិព្វា ន អាករបាជ្្ពុទធសាេនា បានពាយម្ឈធាីឈេចកដី
អធិបាយឈោយថ្្េកឈ ីគម្ពីរខែោះ ថ្្េកឈ ីឈយប ់លមីៗខ្លងឈរោយខែោះ
ដូចខ្ុ ំបានេរឈេរម្កឈហយី ឈោកអាកអាន  មម្យ ប់ានអំពីឈរឿង
និព្វា នឈនោះ ឈបីម្ិនឈរចីនកត៏្ិចថ្ដរ ។ 
 ប៉ាុថ្នតឈៅមានឈរឿងេំខ្លនម់្ួយឈទៀត្ ថ្ដ ឈយងីគួរដឹងរពម្គ្នា
ឈនាោះគឺ ចំណុចេំខ្លនន់នោរបានេឈរម្ចនពិ្វា ន ឈោយខ្ុ ំយ ់ថា 
ចំណុចឈនោះ មានរបឈយជ្នឈ៍រចីនដ ់អាកគតិ្គូរ ឈរឿងនិព្វា នយ៉ា ង 
ទូ ំទូោយ ជាចំណុចថ្ដ អាកេិកាពុទធសាេនាភាគឈរចីនម្ិនេូវ
បានដឹង ។ ខ្ុ ំេូម្ឈ ីកចំណុចឈនោះម្កបករសាយ ឈដីម្បជីាឈរគឿង
ជ្ំនួយដ ់េត្ិបញ្ហា  ដូចមានត្ឈៅឈនោះ ៖ 
 ឈយងីថ្ត្ងនិយយថា ឈេចកដីអេ់ឈៅននអាេវៈ ឈរព្វោះ
អារេ័យបឋម្ជ្ាន ឈយងីនិយយដូឈចាោះ ឈរព្វោះឈហតុ្អាី? អារេ័យ
ភាេិត្របេ់នរណា? 
 “មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! ្ិកាុកាុងសាេនាឈនោះ មានចិត្តសាង ត្់

ចាកោម្ទាងំឡាយ, មានចិត្តសាង ត្ច់ាកអកុេ ធម្ទ៌ាងំឡាយ, ជា
បុគា ចូ ឈៅដ ់ បឋម្ជ្ាន េឹងមាន វតិ្កកៈ វចិារៈ បីត្ិ និង េុខៈ 

  -១៤១- និព្វា នគឺជាអាី? 



កឈ៏កីត្ពឈីេចកដីេងបឈ់នាោះ ធម្ទ៌ាងំឡាយណា មានឈៅកាុងបឋម្-
ជ្ានឈនាោះ គឺ រូប ឈវទនា េញ្ហា  េង្ខា រ វញិ្ហា ណ ។ ្ិកាុពិចារណា
ឈឃញីធម្ទ៌ាងំឡាយឈនាោះថា ជារបេ់ម្ិនឈទៀង ជាទុកា ជាអនតាត  
។ ។ ជារបេ់វា ទឈទ ។ ្ិកាុញុងំចិត្តរបេ់ខែួន ឲ្យតាងំឈៅកាុង 
ធម្គ៌ឺ អនចិច ំ ទុកា ំ អនតាត  ឈោយឈរបីបញ្ហា ញណពិចារណាឲ្យឈឃញី
ចាេ់ថា ធម្ទ៌ាងំអេ់ឈនោះ មានឈៅកាុងខនធ ៥ ។ ោ ណា្ិកាុ
ពិចារណាឈឃញីដូចឈនោះឈរឿយៗ រថ្ម្ងមានចិត្តឱនឈៅកាុងអម្ត្ធ្លតុ្
(និព្វា ន) ថា ៖ 
 ឈនោះគឺជាឈេចកដីេងបព់ិត្ថ្ម្ន ឈនោះគឺជាឈេចកដីរបណីត្ពិត្
ថ្ម្ន ទីឈនោះជាទីេងបន់នេង្ខា រទាងំពួង ជាទ ីោះបង ់ ជាទីអេ់ឈៅនន
ត្ណាា  ជាទីទំោយបងន់នកិឈ េ ជាទីរ ត្ឈ់ោយឥត្មានឈេេ
េ ់ ឈនោះគ ឺនពិ្វា ន ។ 
 ្ិកាុតាងំឈៅកាុងធម្ឈ៌នាោះ រថ្ម្ងដ ់រពម្ឈោយឈេចកដីអេ់
ឈៅននអាេវៈ ឬ ម្ិនទានអ់េ់អាេវៈ ឈរព្វោះចិត្តរបេ់ឈគឈៅជាប់
ជ្ំព្វកក់ាុងធម្ឈ៌នាោះ គឺឈៅមានចិត្តរកីរាយឈ្ែីត្ឈ្ែីនកាុងធម្ឈ៌នាោះ ថ្ត្
ឈរព្វោះអេ់េំឈយជ្នៈ ៥ ខ្លងឈដីម្ ឈគរថ្ម្ងឈកីត្កាុងកំឈណីត្ជា
ឧបបាត្ិកៈ (កាុងរពហមជានេុ់ទាធ វាេ) ឈហយីបរនិិព្វា នកាុង្ពឈនាោះ 
ម្ិនរត្ឡបម់្កឈកីត្ កាុងឈោកឈនោះឈទៀត្ឈឡយី ។ ” 

  -១៤២- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈេចកដីបករសាយឈនោះ ជាភាេិត្របេ់រពោះសារបុីត្ត ។ េូម្
េឈងកត្ឈោយម្៉ាត្ច់ត្ថ់ា ឈោកេថ្ម្ដងអំពីបដិបទា េំរាបន់ាមំ្នុេស
ឈៅោនន់ិព្វា នយ៉ា ង េបំ្ុត្របេ់ឈោក ។ 
 តាម្ោរដឹកនារំបេ់ឈោក ជាដំបូងឲ្យឈធាីេមាធិ ោ ណា
ចិត្តេងបច់ាកឈេចកដីឈរត្កអរកាុងោម្ ចាកឈេចកដីរកីរាយកាុងអកុេ 
ធម្ទ៌ាងំឡាយឈហយី កាុងខណៈឈនាោះ ចិត្តរបេ់ឈយងីនឹងមានឈេចកដី
េងបត់្ម្ក ់ឈៅកាុងអារម្មណ៍ថ្ត្ម្ួយ មានបីត្ ិនងិ េុខៈ ឈកីត្ឈឡងី ។ 
 ព្វកយថា វតិ្កកៈ កាុងអងា្ន ថ្ដ ឈោកឈព្វ ម្កឈនោះ 
េំឈៅយកឈេចកដីនឹក ម្ិនថ្ម្នេំឈៅយក ឈេចកដីវតិ្កកកងា ់ឈទ ។ 
ឈេចកដីនឹកថ្ដ ឈោកឲ្យឈ ម្ ោះថា វតិ្កកៈ កាុងទីឈនោះ េំឈៅយកោរ
នឹកកាុងអារម្មណ៍ថ្ត្ម្ួយ ដូចជានឹកដ ់ខយ ដ់ឈងាីម្ឈចញចូ  កន៏ឹក
ថ្ត្រត្ឹម្ ខយ ់ដឈងាីម្ឈចញចូ ប៉ាុឈណាណ ោះ ម្និនឹកដ ់អារម្មណ៍ដនទ
ណាម្ួយឈទៀត្ឈឡយី ។ 
 ព្វកយថា វចិារៈ កាុងអងា្នដថ្ដ ឈនោះ ឈោកេំឈៅយក
ដំឈណីរចិត្ត ថ្ដ រតាចឈ់ៅជាម្ួយនឹងអារម្មណ៍ថ្ត្ម្ួយ ម្ិនថ្ម្នេំឈៅ
យកដំឈណីរចិត្តថ្ដ ពិចារណាដុេខ្លត្នូ់វអារម្មណ៍ឈទ ។ 
 ចំថ្ណកព្វកយថា បីត្ ិ ឈោកេំឈៅយកឈេចកដីថ្វេត្ចិត្ត ។ 
ព្វកយថា េុខៈ ឈោកេំឈៅយកឈេចកដីរសា ចិត្ត ។ ោ ណាចិត្ត

  -១៤៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



ជាេមាធិ មាន កាណៈដូចឈនោះ ឈកីត្ឈឡងីឈហយី ត្ពីឈនោះឈៅ ឈោក
ឲ្យពិចារណាដ ់រូប និង រាងោយ ឬ រូបគឺរបេ់ថ្ដ ខែួនកំពុងនឹក ឬ 
កំពុងេំឡងឹឈម្ី  ថ្ដ ជារូបធម្ ៌ ឈហយីឈោកឲ្យពិចារណាដ ់
ឈវទនា េញ្ហា  េង្ខា រ វញិ្ហា ណ ថ្ដ កំពុងរបាកដឈៅកាុងខណៈឈនាោះ 
ឲ្យឈឃញីថា វាជារបេ់ម្ិនឈទៀង ជាទុកា ជាអនតាត  ។ 
 ោ ណាពិចារណាដូចឈនោះឈរឿយៗ ម្ិនយូរប៉ាុនាម ន នឹងឈកីត្
ោរយ យ់៉ា ងឈរៅកាុងនរត្ កាណ៍ ។ កាុងឈព ឈនាោះ និព្វា នករ៏បាកដ
ឈៅកាុងទីចំឈព្វោះមុ្ខ ចិត្តរបេ់បុគា អាកចំឈរនីេមាធិ កច៏ាបអ់ារម្មណ៍
ចំឈព្វោះនិព្វា ន ឈហយីបឈញ្ចញឧទាន កាុងចិត្ត ថា ៖ 
 ឈនោះជាឈេចកដីេងបថ់្ម្ន! ឈនោះជាឈេចកដីរបណីត្ថ្ម្ន! ទីឈនោះ
ឯង ជាទីេងបន់នេង្ខា រទាងំពួង! ជាទ ីោះបងរ់េឡោះ នូវឧបធិទាងំ  
ពួង! ជាទីអេ់ឈៅននត្ណាា ! ជាទីរោំយនូវកិឈ េ! ជាទីរ ត្់
ឈោយម្ិនមានឈេេេ !់ ឈនោះគ ឺនពិ្វា ន ។ 
 ថ្ដ ថា នពិ្វា ន ម្ករបាកដឈៅចំឈព្វោះមុ្ខឈនាោះ ឈរព្វោះកាុង
ោ ថ្ដ អាកចំឈរនីេម្លកម្មោឋ ន និង េម្លវបិេសនា មានោរ
យ យ់៉ា ងរជា ឈរៅថា ៖ 
 របេ់ថ្ដ ឈៅថា ខែួនននម្នុេសឈយងី គឺវារត្មឹ្ថ្ត្ជាបញ្ចកានធ
ប៉ាុឈណាណ ោះ   រត្ឹម្ថ្ត្ជារបេេ់នមត្ឈឡងី    ម្ិនថ្ម្នជារបេ់ពិត្របាកដ 

  -១៤៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈហយីរបោនយ់កនូវរបេ់ម្ិនពិត្របាកដឈនោះថា ជារបេ់ពិត្ ឈោយ
អំណាចអវជិាជ  និង ត្ណាា រគបេងកត្ ់ ។ ោ ណាអវជិាជ  ត្ណាា ម្ិន
មាន ឧបាទានកម៏្ិនមាន ឈេចកដីកត្េ់មាា  ក់ម៏្ិនមាន ។ ោ ណា
ឈេចកដីេមាា  ់ម្ិនមាន ម្ឈនាេឈញ្ចត្នាខ្លងឈេចកដីគិត្នឹកកម៏្ិន
មាន ចិត្តករ៏ ត្ ់ ោ ណាចិត្តរ ត្ ់ នាម្ករ៏ ត្ ់ រូបករ៏ ត្រ់ពម្គ្នា
ឈៅឈព ឈនាោះ ។ 
 កាុងខណៈថ្ដ អាករបត្ិបត្តិធម្ ៌ ពិចារណាឈឃញីនាម្រូប
រ ត្ដូ់ឈចាោះឈហយី កាុងឈព ជាម្ួយគ្នា  ឈគកឈ៏ម្ី ឈឃញីភាពវា ទឈទ
យ៉ា ងទូ ំទូោយ ចិត្តរបេ់ឈគកប៏ានេម្ផេស ជាម្ួយឈេចកដី
ឈកសម្កានតយ៉ា ងរត្ជាក ់ យ៉ា ងថាែ ឈឈាងថ្ដ ម្ិនធ្លែ បម់ានម្កពីមុ្ន 
ឈនោះឯងគឺោរេឈរម្ចនិព្វា ន េម្នឹងពុទធភាេតិ្ ថា ៖ 
    “ ្ុេសនត ិធរីា នពិ្វា ន ំឈយគឈកាម្ ំអនុត្តរ ំ” 
 “អាករបាជ្្ទាងំឡាយរថ្ម្ងព្វ ់រត្ូវនិព្វា ន ជាធម្ឈ៌កសម្កានត
ចាកឈយគ ជាធម្រ៌បឈេីរខពងខ់ពេ់ ម្ិនមានអាីឈរបៀបបាន” ។ 

 ោរេឈរម្ចនិព្វា ន នឹងឈកីត្ឈឡងីរបាកដកាុងម្ឈនាេឈញ្ចត្នា
ខ្លងនឹកគិត្ឈរចីន ឬ ត្ិច ឈរេចឈហយីថ្ត្អំពីោរយ ក់ាុងឈរឿងរបេ់
ជ្ីវតិ្តាម្ឈគ្ន ឈៅននបដិចចេមុ្បបបាទឈរៅរាកគ់ឺអវជិាជ អេ់ឈៅប៉ាុនាម ន 
បញ្ហា ឈេចកដី្ែឺសាា ង     កឈ៏កីត្ឈឡងីជ្ំនួេប៉ាុឈណាណ ោះ    ត្ណាា អេ់ឈៅ 

  -១៤៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



ប៉ាុនាម ន ឈេចកដីឈកសម្កានតដរ៏ត្ជាក ់កឈ៏កីត្ឈឡងីជ្ំនួេប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 គបបយី ថ់ា ោរពិចារណាឈរឿងរបេ់ជ្ីវតិ្តាម្ឈម្ឈរៀននរត្
 កាណ៍ ឬ តាម្ឈម្ឈរៀនបដិចចេមុ្បបបាទ របេិនឈបីចងយ់ ឈ់េចកដី
យ៉ា ងរជា ឈរៅពិត្ៗ ឈនាោះ រត្ូវឈធាីកាុងខណៈថ្ដ ចិត្តមានេមាធិ
ឈកីត្ឈហយី ឈរព្វោះចិត្តមានេមាធិ ជាចិត្តមានកិឈ េេងប ់ជាចិត្តមាន
ពនែឺសាា ង ជាចិត្តរជ្កឈៅឈរោម្ឈេចកដីេងបយ់៉ា ងរបណីត្ ជាចិត្តមាន
ភាពទន់្ ែន ់ គួរដ ់អរយិម្គាអរយិ្  ម្ិនថ្ម្នដូចចិត្តឈៅឈរោម្
អំណាចនននីវរណធម្ឈ៌ទ ។ 
 និយយអំពីនិព្វា នបដិបទា ឬ ោរបដិបត្តិ ឈដីម្បនីិព្វា នម្ក
ដ ់រត្ឹម្ឈនោះ មានបញ្ហា ខែោះៗ ឈចាទឈឡងីថា “អាកឈចោះដងឹធម្អ៌ាល ៌
ឈហតុ្អា ីឈទីប ោះបងក់ឈិ េម្និបាន?” ។ 

 បុគា ពួកខែោះ េូម្បចីិត្តរបេ់ខែួន បានដ ់នូវឈេចកដីេងប់
ឈហយី ថ្ត្កិឈ េម្ិនបានអេ់ឈៅចាកេនាដ នចិត្តឈនាោះ ឈរព្វោះឈគម្ិន
ឈពញចិត្ត ោះបងក់ិឈ េពិត្ៗ ។ ជ្ឈរៅចិត្តរបេ់ឈគ ឈៅឈម្ី ឈឃញី
គុណត្នម្ែរបេ់កិឈ េ ម្ិនទានឈ់ឃញីឈទាេរបេ់កិឈ េ ឈៅ
ឈឡយី ។ ឈគមានចិត្តឈនឿយណាយ ចំឈព្វោះថ្ត្កិឈ េឈរគ្នត្រគ្នត្  ឈគ
ឈៅឈពញចិត្ត កាុងេភាពរបេ់ជ្ីវតិ្ កាុងេភាពរបេ់ចិត្ដថ្ដ  កំពុង
រេ់ឈៅ  ។ ោ ណាឈៅមានឈេចកដីឈពញចិត្ត   អវជិាជ កម៏្ិនរ ត្អ់េ ់

  -១៤៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



ពេីនាដ នឈឡយី ។ 
 េូម្កុំឈ្ែចពិចារណា តាម្ ំោបឈ់ម្ឈរៀន កាុងបដិចចេមុ្បប-
បាទថា “ ឈេចកដីឈពញចិត្តគឺត្ណាា  ត្ណាា ជាបចចយ័ឲ្យឈកីត្ឧបាទាន 

ឧបាទានជាបចចយ័ឲ្យឈកីត្អវជិាជ , អវជិាជ កជ៏ាបចចយ័ឲ្យឈកីត្ត្ណាា ,   
ត្ណាា ជាបចចយ័ឲ្យឈកីត្ឧបាទាន ។ ។ (ឈម្ឈរៀនកាុងបដិចចេមុ្-  
បបបាទ ឈោកឈរៀងតាម្ ំោបក់ម៏ាន ឈោកឈរៀងខុេ ំោបក់ម៏ាន 
ឈរព្វោះវាជាបចចយ័ដ ់គ្នា នឹងគ្នា បានទាងំអេ់) ” ។ 
 ដូចឈនោះ រពោះសារបុីត្ត ឈទីបឈព្វ ថា “្ិកាុតាងំឈៅកាុងធម្ ៌ គឺ

តាងំឈៅកាុងនរត្ កាណញ្ហា ណ ជាញណរបកបរពម្ឈោយេមាធិ 
ថ្ត្អាេវធម្ឈ៌ៅមានម្ិនទានអ់េ់ឈៅចាកេនាដ ន កឈ៏រព្វោះចិត្តរបេ់
ឈគ ឈៅជាបជ់្ំព្វកក់ាុងធម្ឈ៌នាោះ, ឈៅមានឈេចកដីរកីរាយឈ្ែីត្ឈ្ែីនកាុង
ធម្ឈ៌នាោះ ...” ។ 

 រពោះសារបុីត្ត ជារពោះអគាសាវកននរពោះេមាម េម្ពុទធ ឈហយីកជ៏ា
រពោះអរហនត្ងថ្ដរ ។ ឈេទីររគបភ់ាេិត្របេ់ឈោក ឈោកពនយ ់ថ្ត្
អំពី នពិ្វា នបដិបទា គឺោរបដិបត្តិឈដីម្បនីពិ្វា ន ឈរព្វោះឈោកបាន
េឈរម្ចនិព្វា ន កឈ៏ោយសារនិព្វា នបដិបទា មានោរចឈរម្ីនវបិេសនា-
កម្មោឋ ន េត្ិបោឋ ន ជាឈដីម្ ម្ិនថ្ម្នេឈរម្ចឈោយបរយិត្តិធម្ឈ៌ទ ។ 

 

  -១៤៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
គុណភាព្យដននិព្វា ន 

 នពិ្វា ន គជឺាអា?ី មានគុណត្នម្ែដូចឈម្ដច? សាេនភាេិត្
េរមាបឈ់ោោះរសាយអំពីឈរឿងឈនោះ ឈរចីនថ្ត្ជារបេ់រពោះអរយិបុគា 
ថ្ដ បានេឈរម្ចនិព្វា នឈហយី មានចិត្តេម្ផេសនឹងនិព្វា នឈហយី ។ 
កាុងខណៈរពម្គ្នា ឈនោះ ឈោកថ្ត្ងមានម្ឈនាេឈញ្ចត្នាខ្លងគំនិត្ថា៖ 
 “ ឯត្ ំេនត ំឯត្ ំបណីត្ ំយទទិំ ម្ទនិម្មទឈនា 

  បបិាេវនិឈយ អា យេមុ្គាឈតា វដដូបឈចឆឈទា 
  ត្ណា កាឈយ  វរិាឈគ្ន  នឈិរាឈធ្ល  នពិ្វា ន ំ” ។ 
 “ឈនោះជាទីេងបព់ិត្ ឈនោះជាទីរបណីត្ពិត្ ទីឈនោះឯងជាទី   ញំ

ញីឈេចកដីរេវងឹ ជាទីកំចាត្ប់ងនូ់វឈេចកដីឈរេកោែ ន (បញ្ចោម្ 
គុណ) ជាទីដកឈចញនូវឈេចកដីអា ័យ ជាទីោត្ប់ងនូ់វវដដៈ ជាទី
អេ់ឈៅននត្ណាា  ជាទីរោំយឈចា នូវោម្រាគ ជាទីរ ំត្ប់ងនូ់វ
កិឈ េ ឈនោះឯង គឺ នពិ្វា ន ” ។ 

 ពុទធភាេិត្ឈនោះ េថ្ម្ដងឲ្យឈយងីឈឃញីយ៉ា ងចាេ់ថា និព្វា នគឺ
ជាឈេចកដីេងបយ់៉ា ងរបណីត្ ។ ព្វកយថា របណីត្ ឈនាោះ កាុងអដឋកថា
របាបថ់ា បានដ ់គុណធម្ថ៌្ដ មានត្នម្ែខពងខ់ពេ់បំ្ុត្ ថ្ដ ឈធាីឲ្យ
បុគា អាកបរឈិភាគម្ិនឈចោះធុញរទាន ់ម្ិនឈចោះថ្វេត្  ។   េងបក់ាុងទីឈនោះ 

  -១៤៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



េំឈៅយកឈេចកដីេងប ់ ថ្ដ ឈៅថា នពិ្វា ន ។ បុគា ថ្ដ បានដ ់
ឈេចកដីេងបឈ់នោះឈហយី រថ្ម្ងម្ិនឈចោះណាយ ម្និឈចោះថ្វេត្ រត្ូវនឹង ពុទធ
ភាេិត្ម្ួយកថ្នែងឈទៀត្ថា ៖ 
   “ បវឈិវគរេ ំ បវិតិាា   រេ ំ ឧបេម្េស  ច 
    ននិទឈរា ឈហាត្ ិនបិាឈបា ធម្មបតី្រិេ ំបវិ ំ” ។ 
 “បុគា បាន្ឹករេននឈេចកដីសាង ត្ច់ាកកិឈ េ, បាន្ឹករេ

ននឈេចកដីេងបឈ់ហយី រថ្ម្ងជាអាកម្ិនមានឈេចកដីរកវ ់រកវាយ ជា
បុគា ឈចញចាកបាបបាន, បុគា ថ្ដ បាន្ឹក នូវរេននធម្មបីត្ ិ
រថ្ម្ងមាន្ ដូចឈនោះឯង” ។ 
 “ធម្មបតី្ ិ េុខ ំ ឈេត្ ិ វបិបេឈនាន  ឈចត្សា 
 អរយិបបឈវទឈិត្ ធឈម្ម េទា រម្ត្ ិបណឌិ ឈតា” ។ 
 “បុគា មានបីត្ិកាុងធម្ ៌ មានចិត្តរជ្ោះថាែ  រថ្ម្ងឈៅជាេុខ 
បណឌិ ត្រថ្ម្ងឈរត្កអរកាុងធម្ ៌ថ្ដ រពោះអរយិេថ្ម្ដងឈហយីរគបោ់ ” 
  “ឯត្ ំេនត ំ ឯត្ ំបណីត្ ំ យទិទ ំ េពាេង្ខា រេម្ឈថា 
     េពាូបធបិដនិេិសឈគ្នា  ត្ណា កាឈយ វរិាឈគ្ន នឈិរាឈធ្ល នពិ្វា ន”ំ ។ 
 “ធម្មធ្លតុ្ឈនោះេងបព់ិត្ ធម្មធ្លតុ្ឈនោះរបណីត្ពតិ្ ទីឈនោះឯងជា

ទីេងបេ់ង្ខា រទាងំពួង ជាទី ោះបងនូ់វឧបធទិាងំពួងឈោយម្ិនមាន
េ ់ ជាទីអេ់ឈៅននត្ណាា    ជាទីរបាេចាកឈេចកដីឈៅហមង   ជាទ ី

  -១៤៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



រ ំត្ប់ងនូ់វកិឈ េធម្ ៌ឈនោះឯង គឺ នពិ្វា ន ” ។ 

 នពិ្វា ន េំឈៅដ ់ឈេចកដីេងប ់ ថ្ត្ម្ិនថ្ម្នឈេចកដីេងបធ់ម្មតា
ថ្ដ ឈយងីធ្លែ បស់ាា  ់ ធ្លែ បជ់្ួបរបទោះកាុងឈព ខែោះឈនាោះឈទ គឺឈោក
េំឈៅយកឈេចកដីេងបឈ់ទៀងទាត្ ់ ម្ិនមានអាីរចនាតាកថ់្ត្ង ម្ិនថ្ម្ន
ឈកីត្ម្កពីអាី ឬ ផ្កែ េ់បដូរម្កពីរបេ់អាី ជារបេ់ថ្ដ មានឈៅឯងៗ  ជា
ឈេចកដីពិត្ ថ្ដ មានឈៅខ្លងឈរោយ ននធម្មជាត្ិទាងំឡាយទាងំខ្លង
រូបធ្លតុ្ ទាងំខ្លងនាម្ធ្លតុ្ ។ របេ់ទាងំឡាយណាថ្ដ មានបចចយ័
រចនាតាកថ់្ត្ង ោ ណាអេ់ធ្លតុ្ អេ់បចចយ័ឈហយី របេ់
ទាងំឡាយឈនាោះ រថ្ម្ងរជ្ួត្រជាបចូ ឈៅកាុងឈេចកដីេងបស់ាង ត្ ់ របេ់
សាក ចរកវាឡឈនោះ ។ ឈេចកដីេងបស់ាង ត្ ់ េឹងមានឈៅរគបទ់ិេទ ី
កថ្នែង រគបឈ់ព ឈវោទាងំអេ ់។  

និព្វា នលគព្តូវស្នា លប់ានោ៉ា ងណា? 
 ឈេចកដីេងប ់ ថ្ដ ឈៅថា នពិ្វា ន ឈនាោះ អាកគតិ្ពិចារណាអំពី
ឈរឿងឈនោះ តាម្ត្រមាយននត្កកវជិាជ  (Logic) ថា របេ់ម្ួយមុ្ខ ឬ របេ់
ឈរចីនមុ្ខរមួ្គ្នា  ឈបីអេ់ឈហតុ្អេ់បចចយ័ ឬ រោំយឈហតុ្បចចយ័អេ់
រពម្គ្នា ឈហយី របេ់ថ្ដ េ ់ឈៅកគ៏ឺធ្លតុ្វា ទំឈនររបាេចាកខែួន
របាណននរបេ់ឈនាោះៗ ។ ឈហយីឈៅកាុងធ្លតុ្វា ឈនាោះ ម្ិនមានអាីដនទ
ឈរៅអំពី ឈេចកដីេងបឈ់េងៀម្   ថ្ដ ធ្លែ បម់ានអេ់ោ ជានិចច   ម្ិនចា ំ

  -១៥០- និព្វា នគឺជាអាី? 



បាចរ់ត្ូវមានអាីរចនាតាកថ់្ត្ងឈទ ឈរព្វោះថារបេ់ឈនោះម្ិនមានអាីជាត្ួ
របកដោរណ៍ ថ្ត្វាឈធាីឲ្យឈយងីដឹងថា របេ់រគបថ់្បបយ៉ា ងថ្ដ មាន
របាកដោរណ៍ឈនាោះ វាឈកីត្ឈឡងីអំពីឈហតុ្បចចយ័ឈរចីនយ៉ា ង របួរមួ្គ្នា
កសាងជារបេ់ឈនាោះឈឡងី ម្ិនមានរបេណ់ាថ្ដ មានខែួនរបាណ
របេ់វាជាពិត្របាកដឈទ ។ 
 ឈហតុ្ោរណ៍ឈនោះ ហាកដូ់ចឈធាីឲ្យឈយងីយ ប់ានង្ខយថ្ដរ 
ប៉ាុថ្នតឈយងីកុំឈ្ែចថា នពិ្វា ន គឺជារបេ់ម្ួយ ថ្ដ ឈគអាចដឹងបាន គឺ
ដឹងដ ់ឈេចកដីេងបស់ាង ត្ឈ់នាោះពិត្ ៗ ឈទីបឈ ម្ ោះថា ដឹងចាេ់កាុង
ឈរឿង នពិ្វា ន ។ ឈបីរត្ឹម្ថ្ត្យ ់ថ្ត្ម្ិនដឹង កម៏្ិនឈ ម្ ោះថាបានដឹង
ចាេ់នូវ នពិ្វា ន ថ្ដរ ។ 
 ព្វកយថា “ ឈធាីឲ្យជាកច់ាេនូ់វនពិ្វា ន ” ឈោកអធិបាយថា 

បានដ ់ោរដឹងទូឈៅដ ់និព្វា ន ឈោកមានបញ្ហជ ក ់ ឈោយបា ីថា 
េចឆកិរិយិបញ្ហា  ្ុេសនឈជ្ជនញណំ ថ្របថា បញ្ហា ថ្ដ ឈធាីឲ្យជាក់
ចាេ់នូវនិព្វា ន កគ៏ឺញណថ្ដ បានេម្ផេសនូវនិព្វា ន ។ ឈេចកដី
ពនយ ់របេ់ឈោក រត្ូវនឹងពុទធភាេិត្ថា ្ុេនត ិ ធីរា នពិ្វា ន ំ ឈយគ-
ឈកាម្ំ អនុត្តរ ំ ថ្របថា អាករបាជ្្ទាងំឡាយរថ្ម្ងេម្ផេសនិព្វា ន ជាភាព
ឈកសម្ចាកឈរគឿងរបកប គឺកិឈ េយ៉ា ងខពងខ់ពេ់ ។ េូម្បញ្ហជ កថ់ា 
ព្វកយថា ឈធាឲី្យជាកច់ាេនូ់វនពិ្វា ន គឺជាព្វកយរបេ់រពោះសារបុីត្ត ។ 

  -១៥១- និព្វា នគឺជាអាី? 



និព្វា នជាទ្ីសងប់ដនសង្ខា រទាងំព្យួង 
 ព្វកយថា នពិ្វា នជាទេីងបន់នេង្ខា រទាងំពងួ មាននយ័ថា 
និព្វា ន ជាទីេងបន់នរបេ់ថ្ដ មានបចចយ័រចនាតាកថ់្ត្ង ។ កាុងនយ័
ឈនោះ ព្វកយថា េង្ខា រ ឈោកេំឈៅយក នាម្រូប ។ 
 វញិ្ហា ណ ោ ណាបានជ្ួបរបទោះឈេចកដីេងបដ់រ៏បណីត្ឈនោះ
ឈហយី ឈនាោះអវជិាជ  ត្ណាា  និង ឧបាទាន រោយអេ់ឈៅបនតិចម្ដងៗ 
 ុោះដ ់ទីបំ្ុត្ករ៏ោយអេ់ម្ិនមានឈេេេ ់ ។ ោ ណា 
កិឈ េធម្ ៌ម្ិនមានេ ់ឈៅ កាុងេនាដ នរបេ់េត្ាទាងំឡាយឈហយី 
ឈព ឈនាោះ េត្ាឈធាីកម្មអាីកម៏្ិនថ្ម្នជាកម្មឈទ ។ ោ ណាអេ់កម្ម 
អេ់កិឈ េ បដិេនធិវញិ្ហា ណ កាុងជាត្ិត្ឈៅ កម៏្ិនមាន ោ ណា
បដិេនធិវញិ្ហា ណម្ិនមាន នាម្រូបកម៏្ិនមាន ។  
 ឈោយឈហតុ្ឈនោះ និព្វា នឈទីបបានឈ ម្ ោះថា ជាទីេងបន់នេង្ខា រ
ទាងំពួង ។ ឈេចកដីពនយ ់ឈនោះ ឈយងីនឹងឈឃញីបានយ៉ា ងចាេ់អំពី 
េំណួរចឈម្ែីយ របេអ់ជ្តិ្យុវជ្ន ជាម្ួយនឹងរពោះបរម្រគូ ដូចត្ឈៅ ៖ 
 “បពិរត្រពោះអងារទងន់ិរទុកា បញ្ហា  េត្ ិនិង នាម្រូបរបេ់ទាងំ
ឈនោះរ ត្ក់ាុងទីណា? ។ ”  
 “មាា  អជ្តិ្ៈ អាកេួរឈយងីនូវបញ្ហា ណា ឈយងីនឹងរបាបអ់ាក

នូវបញ្ហា ឈនាោះ នាម្ និង រូប រ ត្ប់ាត្ឈ់ៅម្ិនមានឈេេេ ់ឈៅកាុង 

  -១៥២- និព្វា នគឺជាអាី? 



ទីណា បញ្ហា  និង េត្ ិ ករ៏ ត្ឈ់ៅទីឈនាោះ ឈរព្វោះឈហតុ្អាី? ឈរព្វោះ
វញិ្ហា ណរ ត្អ់េ់ម្ិនមានឈេេេ ់ ។ ” 

 បញ្ហា  និង េត្ ិ ជាចំថ្ណកម្ួយនននាម្ធម្ ៌ កាុងពួកេង្ខា រ
ចឈម្ែីយថ្ដ រពោះអងារទងរ់បទានចំឈព្វោះអជ្ិត្យុវជ្ន ជាចឈម្ែីយគួរឲ្យ
ឈយងីយកម្កគិត្ពិចារណាយ៉ា ងឈរចីនបំ្ុត្ ។ តាម្ធម្មតា អាកេិកា
ធម្ជ៌ានខ់ពេ់ ឈរចីនយ ថ់ា េត្ ិ និង បញ្ហា ជារបេ់ឈៅដថ្ដ  ជា
របេ់ឈទៀងទាត្ម់្ិនរ ត្រ់ោយ ជាអេងាត្ធម្ ៌ ។ ប៉ាុថ្នតតាម្ឈេចកដី
ពិត្ េត្ិបញ្ហា  ជាេងាត្ធម្ ៌ ជារបេ់រត្ូវបានរ ត្រ់ោយបាត្ឈ់ៅ
កាុងទីបំ្ុត្ ។ បុគា ថ្ដ មានកំណានក់ាុងេត្ិបញ្ហា ឈរចីនហួេឈពក
នឹងរចួចាកឈេចកដីទុកាដ ់ទីបំ្ុត្ម្ិនបានឈឡយី ។ 
 ោរពិចារណាឲ្យឈឃញីថា េត្ិបញ្ហា ជារបេ់ម្ិនឈទៀង ជាទុកា
ជាអនតាត  ជាចំណុចេំខ្លនប់ំ្ុត្កាុងោរឈធាឲី្យចិត្តរចួចាក្ុត្អាេវ-
កិឈ េទាងំពួង ។ តាម្ឈេចកដីពិត្ ឈយងីករ៏ថ្ម្ងពិចារណាឈឃញី
រគបឈ់ព ថា េត្ិបញ្ហា ជារបេ់ឈកីត្បាន រ ត្ប់ានតាម្អារម្មណ៍ ។ 

និព្វា នជាទ្ីលះបង់ព្សឡះនូវឧបធ ិ
 ព្វកយថា នពិ្វា នជាទ ីោះបងរ់េឡោះនូវឧបធទិាងំពួង ឈោក
េំឈៅយកកិឈ េកម៏ាន ដូចមានកាុងព្វកយថា “ឧបធវិឈិវឈោ ឈេចកដី
សាង ត្ច់ាកឧបធ”ិ ។ ឧបធិកាុងទីឈនោះ េំឈៅដ ក់ិឈ េ ។  

  -១៥៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈោកេំឈៅយកបញ្ចកានធកម៏ាន ដូចមានកាុងព្វកយថា៖ 
 “ រូឈប ច  េឈទធ ច  អឈថា  រឈេ ច 

 ោម្តិ្ថឈិយ    បាត្វិទនត ិ  យញ្ហា  
 ឯត្ ំ  ម្ នត ិ  ឧបធេុី  ញតាា  
 ត្សាម  ន យឈិដឋ ន ហុឈត្ អនញ្ជ ី ” ។ 

 “ យញ្ាទាងំឡាយ រថ្ម្ងឈព្វ េរឈេីរ រូប េឈម្ែង រេ ោម្ 

និង រេីទាងំឡាយ ខ្ុ ំដឹងថាឈនាោះជាម្នទ ិកាុងឧបធិទាងំឡាយ ឈហតុ្
ឈនាោះឈទីបម្ិនឈរត្កអរឈហយីកាុងោរថ្េនឈរពន ម្ិនឈរត្កអរឈហយី 
កាុងោរបួងេួងបនរ់េន ់” ។ 

 ឧបធិកាុងទីឈនោះ បានដ ់បញ្ចកានធ េឹងជាឈវវចនៈរបេ់ព្វកយ
ថា េង្ខា រ ដូចបានឈព្វ ម្កឈហយីខ្លងឈដីម្ ។ 
         និព្វា នគឺជាវិរាគធម្ ៌
 កាុងកថ្នែងខែោះ រពោះេមាម េម្ពុទធ រទងឈ់ៅនិព្វា នថា វរិាគធម្ ៌
ថ្របថា ធម្ជ៌ាទីរបាេចាកនូវកិឈ េ េំឈៅឈេចកដីថា ចិត្តរបេ់
បុគា ណាកឈ៏ោយ កាុងោ ឈវោណា បានជ្ួបរបទោះវរិាគធម្ឈ៌ហយី 
កិឈ េទាងំឡាយរថ្ម្ងរោយអេ់ពីចិត្ត ។ ព្វកយថា វរិាគធម្ ៌កាុងទី
ឈនោះ េំឈៅយកឈេចកដេីងបដ់រ៏បណីត្ឈនាោះឯង ។ ចំឈព្វោះវរិាគធម្ឈ៌នោះ
ឈយងីនឹងឈឃញីបានចាេ់ កាុងពុទធភាេិត្ ដូចមានត្ឈៅឈនោះ ៖ 

  -១៥៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



 “ យវោ  ្កិាឈវ  ធមាម   េងាតា វា អេងាតា វា 

 វរិាឈគ្ន ឈត្េ ំអគាម្ខ្លយត្ិ យទទិ ំម្ទនមិ្មទឈនា 
 បបិាេវនិឈយ  អា យេមុ្គាឈតា  វដដូបឈចឆឈទា 
 ត្ណា កាឈិយ  វរិាឈគ្ន   នឈិរាឈធ្ល    នពិ្វា ន ំ។ ” 
 “ មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! េងាត្ធម្ ៌ ឬ អេងាត្ធម្ ៌ មាន  

របមាណប៉ាុឈណណោះ វរិាគធម្ ៌ ឈយងីឈព្វ ថា ជាកំពូ ននេងាត្ធម្ ៌ ឬ 
អេងាត្ធម្ទ៌ាងំអេ់ឈនាោះ វរិាគធម្ឈ៌នោះ ជាធម្ញ៌ញីំននឈេចកដី  រេ
វងឹ ជាធម្ក៌ំចាត្ប់ងនូ់វឈេចកដីឈរេកោែ ន ជាធម្ដ៌កឈចា នូវឈេចកដី
អា ័យ ជាធម្ោ៌ត្ផ់្កដ ចនូ់វឫេគ ់ននវដដៈ ជាធម្អ៌េ់ឈៅ ននត្ណាា  
។ ជាធម្រ៌ ំត្ឈ់ោយម្ិនមានឈេេេ ់ (ជាេមុ្ឈចឆទ) នូវកិឈ េ  
ឈនោះគឺ ជា នពិ្វា ន ” ។ 

 េូម្េឈងកត្ថា ព្វកយបា ីកាុងទីឈនោះ និង ព្វកយថា ឯត្ ំេនត ំ
ឯត្ ំបណីត្ ំជាព្វកយមាននយ័ដូចគ្នា  ។ ដូឈចាោះ ព្វកយថា វរិាគធម្ ៌ឈទីប
េំឈៅយកឈេចកដីេងប ់ ឬ ភាវៈដេ៏ងបដ់រ៏បណីត្ឈនាោះឯង ។ ម្ា៉ាង
ឈទៀត្ គបបេីឈងកត្ថា ភាវៈដេ៏ងបដ់រ៏បណីត្ឈនោះ ជាអេងាត្ធម្ ៌គឺជា
របេ់ថ្ដ ម្ិនមានរចនាតាកថ់្ត្ង ជារបេ់ថ្ដ មានឯង ឈកីត្ឯង
ធ្លែ បម់ានឈៅយ៉ា ងណា កគ៏ងឈ់ៅយ៉ា ងឈនាោះរគបោ់  ។ និព្វា ន ជា
វរិាគធម្ ៌មាននយ័ដូចបានពណ៌នាខ្លងឈ ីឈនោះឯង ។  

  -១៥៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



និព្វា នម្ិនថ្ម្នជារបសស់នូយលទ្ 
 តាម្ពុទធភាេិត្ទាងំឡាយឈនោះ េថ្ម្ដងឲ្យឈឃញីថា និព្វា ន
ឈនាោះ ជាភាពមានឈៅពិត្របាកដ ម្ិនថ្ម្នជាភាពេូនយទឈទ ឈោយ 
ម្ិនមានអាីឈនាោះឈសាោះឈឡយី ។ 
 ចំឈព្វោះឈរឿងឈនោះ រពោះអដឋកថាចារយឈោកនិយយថា “ និព្វា ន

ជារបេ់មានឈៅពិត្របាកដ ម្ិនថ្ម្នជារបេ់ឈកីត្ឈឡងី ឈោយចិត្ត
និម្មិត្ឈឡងីជាម្ឈនាគត្ិ គឺម្ិនថ្ម្នជាម្ឈនាភាព ថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈោយ
កមាែ ងំចិត្ត និង គិត្ឈទ ។ ពុកមាត្អ់ឈណដី ក ថ្េាងទនាយ ជារបេ់ម្ិន
ធ្លែ បម់ានឈៅកាុងឈោកឈនោះ តាងំអំពីោ ណាៗម្ក ។ ដូឈចាោះ ឈៅថា
ពុកមាត្អ់ឈណដី ក ថ្េាងទនាយ ជារបេ់ថ្ដ ម្ិនមាន យ៉ា ងពិត្
របាកដ ។ ចំថ្ណកនិព្វា នឈនាោះ ម្ិនថ្ម្នថាគ្នម នដូចពុកមាត្អ់ឈណដី ក 
ថ្េាងទនាយឈទ ឈរព្វោះនិព្វា នជារបេ់ថ្ដ មានពិត្ៗ ថ្ត្ជារបេ់
ថ្ដ មានឈោយម្ិនមានរបាកដោរណ៍ ។ ោរឈកីត្ឈឡងី ោរតាងំឈៅ 
ោរថ្បកធ្លែ យ ជា កាណៈរបេ់េង្ខា រទូឈៅ ។ ចំឈព្វោះនិព្វា ន ោរឈកីត្
ឈឡងីកម៏្ិនរបាកដ ោរថ្បកធ្លែ យឈៅវញិកម៏្ិនរបាកដ របាកដថ្ត្ភាព
មានឈៅយ៉ា ងឈនាោះរហូត្អននតោ  ។ ” 

    និព្វា នម្ិនថ្ម្នជាចិតតលទ្ 
 កាុងចំណុចឈនោះ   ឈយងីរត្ូវយ ថ់ា  ចិត្តថ្ដ រចួ្ុត្ពអីាេវៈ 

  -១៥៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



កិឈ េឈោយម្ិនមានឈេេេ ់ ឈៅថាចិត្តបានេឈរម្ចនិព្វា ន ថ្ត្
ម្ិនថ្ម្នេំឈៅឈេចកដីថា ចិត្តថ្ដ បរេុិទធឈនាោះជានិព្វា នឈទ ឈរព្វោះចិត្ត
ថ្ដ និយយម្កឈនោះ េំឈៅយកម្ឈនាេឈញ្ចត្នាខ្លងគំនិត្ ថ្ដ 
កាុងទីបំ្ុត្ ធ្លតុ្ឈនោះរត្ូវរ ត្ប់ាត្ឈ់ៅថ្ដរ ។ ដូចឈនោះ កាុងគម្ពីរអ្ិធម្ម
ឈទីបមានតាងំេំណួរថា៖ 
 “ កត្ឈម្  ធមាម  ចតិាត ? ចកាុវញិ្ហា ណំ ឈសាត្វញិ្ហា ណំ 

 ោនវញិ្ហា ណំ ជ្វីាា វញិ្ហា ណំ ោយវញិ្ហា ណំ ម្ឈនាធ្លតុ្ 
 ម្ឈនាវញិ្ហា ណធ្លតុ្ ។  ឥឈម្ ធមាម  ចតិាត  ។ ” 
 “ ពួកធម្ណ៌ាខែោះ ឈៅថាចិត្ត? ចកាុវញិ្ហា ណ ឈសាត្វញិ្ហា ណ 

ោនវញិ្ហា ណ ជ្ីវាា វញិ្ហា ណ ោយវញិ្ហា ណ ម្ឈនាធ្លតុ្ និង ម្ឈនា-
វញិ្ហា ណធ្លតុ្ ពួកធម្ឈ៌នោះឈៅថាចិត្ត ។ ” 
 “ កត្ឈម្  ធមាម   ឈនា  ចតិាត ?  ឈវទនាខឈនាធ  

 េញ្ហា ខឈនាធ   េង្ខា រកាឈនាធ   េពាញ្ច   រូប ំ
 អេងាតា  ច  ធ្លតុ្  ឥឈម្  ធមាម   ឈនា  ចតិាត   ។ ” 
 “ ពួកធម្ណ៌ាខែោះឈៅថា ម្ិនថ្ម្នចិត្ត? ឈវទនាខនធ េញ្ហា -

ខនធ េង្ខា រខនធ រមួ្ទាងំអេ់ និង អេងាត្ធ្លតុ្ ធម្ព៌ួកឈនោះ ឈៅថាម្ិន
ថ្ម្នចិត្ត ។ ” 

 ព្វកយថា អេងាត្ធ្លតុ្ កាុងទីឈនោះ គឺនិព្វា នឈនាោះឯង កាុងគម្ពីរ 

  -១៥៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



ធម្មេងាណីអ្ិធម្ម របាបយ់៉ា ងចាេ់ថា និព្វា នម្ិនថ្ម្នជាចិត្តឈទ ។ 
និព្វា នថាសនូយលនាះ លតើសនូយអាី? 

 រពោះពុទទអងារទងេ់ថ្ម្តងថា “ នពិ្វា នំ បរម្ ំេុញ្ា ំនិព្វា នជា
របេ់េូនយនរកថ្ ង ” ។ ចំណុចឈនោះ រទងេ់ំឈៅឈេចកដីរត្ឹម្ថ្ត្ថា 

នពិ្វា ន ជារបេ់វា ទឈទ ម្ិនមានរូប ម្ិនមាននាម្ប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
និព្វា នជាធម្ៅធាតមុ្ិនស្នែ ប ់

 នពិ្វា ន ជាភាវៈឈទៀងទាត្ ់ ម្ិនឈចោះថ្របរបួ  ម្ិនឈចោះចាេ់
សាែ ប ់ដូចមានពុទធភាេិត្ េថ្ម្ដងបញ្ហជ កត់្ឈៅឈនោះ ៖ 
 “ អេងាត្ញ្ហច  ឈវា ្កិាឈវ ឈទឈេេាម្ ិេចចញ្ច 
 បារញ្ច   េុទុទធេញ្ច   អជ្ជរញ្ច  ធុវញ្ច  នបិបបញ្ច  
 អម្ត្ញ្ច  េវិញ្ច  ឈខម្ញ្ច  អ្ូត្ញ្ច  អនតី្ិកញ្ច  
 អពាបជ្ឈញ្ច   វេុិទធញិ្ច    ទបីញ្ច   តាណញ្ច  
 ឈ ណញ្ច  ឈវា ្កិាឈវ ឈទឈេេាម្ ិ” ។ 
“មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ ឈយងីនឹងេថ្ម្ដងនូវអេងាត្ធម្ដ៌ជ៏ាេចចធម្ ៌

ជាឈរត្ីយខ្លងឈណាោះ ជារបេ់ថ្ដ បុគា ឈម្ ីឈឃញីឈោយករម្ ជា
របេ់ថ្ដ ម្ិនឈចោះចាេ ់ជាធម្ឈ៌ទៀងទាត្ ់ជាធម្ម៌្ិនមានកិឈ េជា 
ឈរគឿងឈធាីឲ្យយតឺ្យូរ ជាធម្ថ៌្ដ ម្ិនឈចោះសាែ ប ់ ជាេិវៈ ជាធម្៌
ឈកសម្កានត  ជាធម្អ៌សាច រយ  ជាធម្ម៌្ិនមានចនរង   ជាធម្ម៌្ិនមានទុកា  

  -១៥៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



ជាធម្ប៌រេុិទធ ជាឈោោះ ជាកំថ្ពងោរព្វរ ជាឈ ណោឋ ន ។ ” 

 ពុទធភាេិត្ឈនោះ មានព្វកយពីរមា៉ា ត្ ់ ថ្ដ រត្ូវអធិបាយ គឺ ៖
និបបបញ្ច  ថ្របថា ម្ិនមានកិឈ េជាឈរគឿងឈធាីឲ្យយតឺ្យូរ កាុងទីឈនោះ
េំឈៅឈេចកដីថា ម្ិនមានត្ណាា  មានៈ និង ទិដឋិ ។ កិឈ េទាងំ ៣ 
ឈនោះ របេិនឈបីមានឈៅកាុងេនាដ នននបុគា ណា នឹងឈធាីឲ្យបុគា ឈនាោះ
យតឺ្យូររកបានេឈរម្ចនិព្វា ន ។ 
 ព្វកយ េវិៈ មានអត្ថនយ័ឈរចីនយ៉ា ងឈៅតាម្ទកីថ្នែង និង 
សាថ នភាព ។ អត្ថនយ័ម្ួយគឺេំឈៅដ  ់រពោះេវិៈ ឬ រពោះឥេូរ ឬ រុរទៈ 
កាុងសាេនារព្វហមណ៍ ថ្ដ ជាអាទិឈទពមានអំណាចឈ ីេឈគ និង 
មានត្នួាទចីម្បង ៥ ឈព្វ គឺ អាកបឈងកីត្ឈោក អាកអ្ិរកសឈោក អាក
បំផ្កែ ញឈោក អាកោកក់ំបាងំ និង អាកបង្ខា ញ (របទានពរ)។ 
របថ្ហ ជាឈោយសារថ្ត្ រពោះេិវៈ ជាអាទិឈទពបរេុិទធវាចាកកិឈ េ 
ត្ណាា  ទាងំពួង ឈទីបរពោះអត្ថកថាចារយឈរបៀបរបដូចនិព្វា នឈៅនឹង រពោះ
េិវៈ ។ ព្វកយ េិវៈ កអ៏ាចថ្របថា រត្ជាករ់ត្ជុ្ំ ថ្ដ ជាេុខ េុខ
េបាយ េុខេរមានត បរម្េុខ ឈកសម្កានត មានរេីេួេតី ថ្ដ រុង
ឈរឿង ឈលកីងថាក ន េុ្និម្ិត្ត េុ្ម្ងា  ។ ប៉ាុថ្នតឈៅកាុងទឈីនោះ រពោះ
អដឋកថាចារយទាងំឡាយ ថ្ដ ឈរបៀបឈរឿងនិព្វា ន ថាជា េវិៈ ឈនាោះ គឺ
ឈោកេំឈៅឈេចកដីថា េិវៈ ជារបេ់មានេិរេីួេតី ។  

  -១៥៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



និព្វា នគជឺាព្ព្យះសវិៈថ្ម្នលទ្? 
 ពុទធសាេនា កប៏ានឈ ីកយកព្វកយថា េវិៈ ថ្ដ ជាឈ ម្ ោះ
របេ់រពោះអាទិឈទពម្ួយកាុងសាេនារព្វហមណ៍ ម្កឈធាីជាឈ ម្ ោះរបេ់
និព្វា ន ។ ដូឈចាោះ គួរេិកានយ័របេ់ព្វកយថា រពោះេវិៈ តាម្ទេសនវជិាជ
របេ់រព្វហមណ៍ ឈដីម្បយី ់ឈរឿងនិព្វា នឲ្យោនថ់្ត្ឈរៅរជ្ោះឈឡងីឈទៀត្ 
និង ឈដីម្បកុីំឲ្យរចឡនំិព្វា ន កាុងរព្វហមញ្ាសាេនា ។  
 កាុងឈេៀវឈៅទេសនវជិាជ ឈយគៈខែោះ ឈគអធិបាយ កាណៈរពោះ
េិវៈថា គឺជាបុរេវឈិេេ រពោះអងាម្ិនមានជាបជ់្ំព្វកឈ់ោយកិឈ េ 
កម្ម វបិាក និង ត្ណាា  ។ ឈៅកាុងអងារពោះេិវៈមានពូជ្ននេពាញ្ាូេថិត្
ឈៅអេ់ោ ជានិចច ។ 
 ឈេៀវឈៅខែោះ េរឈេរឈោយអាករបាជ្្បេចិម្របឈទេ បាន
និយយថា ឈយគៈ កាុង ទធិរព្វហមណ៍ឈកីត្មានមុ្នពុទធេម្យ័ ។ រគូ
ដំបូងរបេ់រពោះពុទធបរម្រគូ គឺ អាឡារតាបេ និង ឧទកតាបេ ជា
ឈយគីមានោររបរពឹត្តិខ្លងឈយគៈ ថ្ត្រពោះពុទធយ ឈ់ឃញីថា វធិីឈនោះ
ម្ិនថ្ម្នជា្ែូវនាឈំៅោនឈ់េចកដី្ុត្ទុកាពិត្របាកដ ឈទីប ោះបង់

ឈចា ឈៅ ។ ពីឈដីម្ម្ក ឈគម្ិនបានឈរៀបចឈំយគៈជារឈបៀបឈទ ឈគឈទីប
ថ្ត្ឈរៀបចំកាុងេម្យ័ខ្លងឈរោយម្ក ។  
 កាុងឈេៀវឈៅដថ្ដ ឈនោះ បានបញ្ហជ កថ់ា “ ឈយគៈកាុងេម្យ័ 

  -១៦០- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈរោយ បានធ្លែ កចុ់ោះឈៅឈរោម្ឥទធិព របេ់ពុទធសាេនា” ។ អាកនិព

នធបានអធិបាយព្វកយថា ឈយគៈ និង អតាត  ។ ឈយគៈ ឈបីឈរបីតាម្
សាេនារព្វហមណ៍ មានឈេចកដីឈៅដ ់ោររមួ្ចូ  (Union) ជាម្ួយ
រពោះរពហម ថ្ត្ឈបីឈរបីតាម្ពុទធសាេនាវញិ េំឈៅឈេចកដីថា ោរបដិបត្តិ
ឈដីម្បេីឈរម្ចនិព្វា ន។  ព្វកយថា អតាត  ខ្លងរព្វហមណ៍ េំឈៅយក
វញិ្ហា ណថ្ដ ម្ិនឈចោះសាែ ប ់ (Immortal soul) ។ ខ្លងពុទធសាេនា 
េំឈៅយកបុគា ិកភាព ឬ បុគា ភាព (Personality or Individuali-

ty) ។ ឈរព្វោះឈហតុ្ថា អតាត ម្ិនមានភាពជាសាថ ពរ (Impermanent) 

ឈទីបម្ិនឈជ្ឿថា អតាត ជាវញិ្ហា ណថ្ដ ម្ិនសាែ ប ់(Immortal) ។ 
  គម្ពីរទាងំឡាយ និពនធកាុងេម្យ័ថ្ដ ទេសវជិាជ ពុទធសាេនា 
និង ទេសនវជិាជ រពហមញ្ាសាេនាកំពុងមានអានុភាពឈេមីគ្នា កតី និពនធ
កាុងេម្យ័រពហមញ្ាសាេនាធ្លែ ក ់ ឈៅឈរោម្ឥទធិព ពុទធសាេនាកដ ី
េុទធថ្ត្បានឈធាីអតាថ ធិបាយអំពី នពិ្វា ន និង ឈយគៈ ឈោយឈេចកដី
យ៉ា ងពិសាដ រ ។ 
 យ៉ា ងណាកឈ៏ោយ រពោះេិវៈមាន កាណៈរេឈដៀងនឹងនិព្វា ន 
ឈៅកាុងរពោះពុទធសាេនា ខុេគ្នា ថ្ត្រត្ងទ់េសនវជិាជ របេ់រព្វហមណ៍ 
អធិបាយអំពីឈរឿង និព្វា ន រជ្ ុឈៅខ្លងបុគាោធិោឋ ន   របោនម់ាថំា
ោរេឈរម្ចឈៅទីបំ្ុត្ននសាេនារបេ់ឈគ គោឺរឈធាីឲ្យជាកច់ាេ់នូវ 

  -១៦១- និព្វា នគឺជាអាី? 



រពោះេិវៈ របេិនឈបីបានឈធាីឲ្យជាកច់ាេ់នូវរពោះេិវៈ ឬ បានចូ ឈៅ
ដ ់រពោះេិវៈឈនាោះឈហយី ឈគោែ យឈៅជាបុគា ពិឈេេដូចរពោះេិវៈ ។ 
ចំថ្ណកពុទធសាេនា អធិបាយអំពីឈរឿង និព្វា ន រជ្ុ ឈៅខ្លងធមាម ធិ
ោឋ ន ។ ដូឈចាោះ សាេនាទាងំពីរ ឈទីបមានជ្ំឈនឿកាុងឈរឿង និព្វា ន ម្ិន
រត្ូវគ្នា កាុងចំណុចខែោះ ។ 
 ទេសនវជិាជ ខ្លងរព្វហមណ៍ អធិបាយថា “ រពោះេិវៈ ឬ អាត្មន័

ឈនាោះ ជារបេ់ថ្ដ រទរទងទុ់កនូវសាក ចរកវាឡ ជារបេ់ថ្ដ រជ្ួត្
រជាបចូ ឈៅកាុងរបេ់រគបយ់៉ា ង បុគា ណាឈឃញីចាេ់នូវភាវៈទាងំ
អេ់ឈនោះ បុគា ឈនាោះនឹងអេ់កិឈ េ អេ់កម្ម អេ់ោរអឈនាទ  ឈកីត្
សាែ បក់ាុងេងារវដដត្ឈៅឈទៀត្” ។ ោរយ ឈ់ឃញីឈនោះ រេឈដៀងគ្នា

នឹងោរយ ឈ់ឃញីរបេរ់ពោះពុទធសាេនាថ្ដរ ។ 

 ខ្លងរពោះពុទធសាេនា មានជ្ំឈនឿថា “ចិត្តថ្ដ បានេឈរម្ច

ដ ់និព្វា នរថ្ម្ងរ ត្ក់ាុងោ ថ្ដ ម្នុេសអេ់ជ្ីវតិ្ ។ ចិត្តថ្ដ 
រ ត្ឈ់ៅឈនាោះនឹងរ ត្ឈ់ៅរហូត្ ថ្ត្ភាវៈថ្ដ ឈៅថា និព្វា ន ឈៅមាន

ជាដរ៏ាប” ។ រពោះពុទធសាេនាអោះអាងថា “និព្វា នម្ិនថ្ម្នជាចិត្តឈទ” 

ប៉ាុថ្នតវាគជឺាេភាពេងបស់ាង ត្រ់បេច់ិត្ត (profound peace of mind) ។ 

 ឈបីពិចារណាឈរឿងនិព្វា ន ខ្លងពុទធសាេនា ហាកដូ់ចជាម្ិន
មានរបឈយជ្នអ៍ាីដ ់ឈយងីឈសាោះ   ឈរព្វោះរបេ់ទាងំឡាយ  រ ត្អ់េ ់

  -១៦២- និព្វា នគឺជាអាី? 



រ ីង េូម្បថី្ត្ចិត្តសាេ ត្ េករ៏ ត្ឈ់ៅថ្ដរ ។ ោរបានេឈរម្ចនិព្វា ន
តាម្សាេនារព្វហមណ៍ គួរឲ្យឈយងីចងប់ាន ឈរព្វោះមានរ ត្ខ់ែោះ មាន
េ ់ឈៅខែោះ ។ ថ្ត្ឈទាោះជាយ៉ា ងណាកដ ី េូម្ចងចាថំា បំណងរពោះពុទធ
សាេនា ចងឲ់្យម្នុេសរចួចាកឈេចកដីទុកាទាងំឡាយទាងំពួង ។ 
 រពោះពុទធសាេនា បានឈរៀបចវំធិរីឈំោោះទុកាយ៉ា ងេម្បូណ៌ ម្ិន
មាន ទធិសាេនាណាអាចបឈងកីត្បាន ។ រពោះពុទធសាេនាបឈរងៀនឲ្យ
ឈយងីគិត្ចំឈព្វោះថ្ត្របេ់ពិត្ ថ្ដ ឈម្ី ឈឃញីយ៉ា ងជាកច់ាេ់តាម្្ែូវ
ចិត្តប៉ាុឈណាណ ោះ ។ រពោះពុទធសាេនាហាម្ោចខ់្លត្ ម្ិនឲ្យឈរបីជ្ំឈនឿ 
ឈោយគ្នម នឈហតុ្្  អាីៗថ្ដ ឈម្ី ម្ិនឈឃញីចាេ់ ថ្ដ ពិឈសាធ
ម្ិនបាន ឲ្យឈ ីកទុកម្ួយអឈនែីេិន ។ រពោះពុទធសាេនា និយយថ្ត្
អំពីរបេ់ថ្ដ គួរឈជ្ឿបាន ថ្ដ អាចឈធាីោរពិឈសាធនឈ៍ៅឈកីត្ ។ 
ចំថ្ណករព្វហមណ៍ទេសនវជិាជ  មាន កាណៈរចបូករចប ់ឈរចីន 
ឈរព្វោះឈគនិយយ ឈោយបានឈឃញីជាកច់ាេ់្ង ឈគនិយយឈោយ
ឈៅសាម ន្ង ផ្កែ េប់តូរអំណាចរបេអ់ាទិឈទពឈៅតាម្ោរនិយម្ ។ 
 រពោះពុទធបរម្រគូ រទងប់ញ្ហជ កថ់ា ចិត្តថ្ដ បានេឈរម្ចនិព្វា ន
ឈោយបរបូិណ៌ឈហយី នឹងបានេឈរម្ចញណជាេពាញ្ាូ ប៉ាុថ្នតញណ
ជាេពាញ្ាូឈនាោះមានកំណត្រ់ពំថ្ដនថ្ដរ គឺចឈំព្វោះថ្ត្ឈេចកដីដឹងរគប់
យ៉ា ង ថ្ដ មានទាកទ់ងជាម្ួយនឹងោរឈកីត្ ោររ ត្ ់របេ់ជ្ីវតិ្េពា 

  -១៦៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



េត្ា និង ោររចួចាកទុកា ។ ញណជាេពាញ្ាូទាងំអេ់ឈនោះ រពោះ
អរហនតទាងំឡាយមានដូចគ្នា  ចំថ្ណកញណពិឈេេ (ឈេចកដីដឹង
ពិឈេេ) ដនទឈរៅអំពីឈនោះ រពោះអរហនតឈោកមានម្ិនដូចគ្នា ឈទ ។ 

និព្វា នលព្បៀបលធៀបជាម្ួយនឹងសវិៈ 
 តាម្ឈេចកដីពនយ ់ននពុទធសាេនា និព្វា ន មានឈេចកដី
របហាករ់បថ្ហ គ្នា នឹង កាណៈននរពោះេិវៈ ទាងំពុទធសាេនាឈសាត្
ឈទៀត្បានឈ ីកយកឈ ម្ ោះ េិវៈ ថ្ដ ថ្របថា រពោះឥេូរ ម្កឈធាីជា
និព្វា ន្ងឈនាោះ ឈយងីគួរឈរៀនអំពឈីរឿងឈនោះឲ្យ េិត្បនតិច ឈរព្វោះមាន
បញ្ហា ឈចាទឈឡងីថា និព្វា ន តាម្ម្ត្និនពុទធសាេនា ម្ិនថ្ម្នជា
អាោេធ្លតុ្ធម្មតា ម្ិនថ្ម្នជាចិត្ត ឬ វញិ្ហា ណធម្មតាឈទ ។ ឈបីយ៉ា ង
ឈនោះ េភាពរបេ់និព្វា ននឹងឈៅជាយ៉ា ងណា? នឹងឈៅជាភាវៈម្ួយ
មាន កាណៈដូចគ្នា នឹងរពោះេិវៈឈនាោះឬ? ចំឈព្វោះបញ្ហា ឈនោះ មាន
ឈយប ់អាករបាជ្្ខែោះ ឈោកយ ់ថា ៖  
 កាុងេម្យ័ជ្ិត្ពុទធោ  មានម្ត្ិរបេ់គម្ពីរឧបនិេ័ទឈកីត្
ឈឡងី រសាវរជាវជ្ួបរបទោះអាត្មន័ ឬ ធម្មជាត្ិម្ា៉ាងម្ិនមានរបាកដោរ
ោរណ៍  ំបាកនឹងគិត្ឲ្យយ ់ ឈរព្វោះជារបេឈ់កីត្មានឈឡងី្ទុយអំពី
របេ់កាុងឈោក ជារបេ់ម្ិនមាននរណាសាង ម្ិនមានបចចយ័រចនា
តាកថ់្ត្ង ។ ប៉ាុថ្នត ជារបេ់មានឈៅរគបោ់ ទាងំអេ់  របេ់ឈនោះមាន 

  -១៦៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



េ កឈេៀត្ឈៅកាុងរូបធ្លតុ្ទូឈៅ ហាកដូ់ចជាដួងវញិ្ហា ណ ននសាក 
ឈោក ឈបីនរណាឈធាីចិត្តរបេ់ខែួនឲ្យអេ់អវជិាជ  ឈនាោះឈគនឹងឈម្ី ឈឃញី
អាត្មន័ឈនោះឈោយបញ្ហា ចកាុរបេ់ឈគជាម្ិនខ្លន កាុងខណៈរពម្គ្នា ឈនោះ 
ចិត្តរបេ់ឈគ កប៏ានឈេចកដីេុខជាទីបំ្ុត្ម្ិនមានអាីឈរបៀបបាន ។ 
 ឈរោយអំពីោរបានរតាេ់ដឹង ននរពោះអរហនតេមាម េម្ពុទធរពោះ
អងារទងប់ានរសាវរជាវត្ឈៅឈទៀត្ រទងប់ានឈឃញីថា ធម្មជាត្ិថ្ដ 
ឈគឈៅ អាត្មន័ ឈនាោះ ជាធម្មជាត្ិមានពិត្ថ្ម្ន ប៉ាុថ្នតរបេ់ឈនាោះម្ិនរត្ូវ
ឈៅថា អតាត  ឬ អាត្មន័ ឈទ ។ ឈរព្វោះរបេ់ឈនោះជា អនតាត  ម្ិនថ្ម្នខែួន
អាកឈធាី ឬ ត្ួកត្តុោរកៈ ថ្ដ នឹងអាចឈធាីឈៅជាឈនោះជាឈនាោះបាន ឬ ត្ួ
ធម្មោរកៈ ថ្ដ នរណាអាចឈធាីឈៅជាអាីៗបាន ។ វាជាធម្ ៌ឬ ជាធម្ម
ជាត្ិេុទធថ្ម្ន កុំឈៅេំគ្ន ់យកវាថាជាត្ួខែួនឈឡយី ។ 
 ឈយគ្នវចរកាុងពុទធសាេនា ឈោកមានចំណុចទីឈៅថ្ត្ម្ួយគឺ
និព្វា ន ដជ៏ាទីរ ំត្ប់ងនូ់វឈេចកដីរបោនក់ាុងខនធ ៥ ថាជាខែួនរបាណ 
ជាទីរ ំត្ប់ងនូ់វកិឈ េ ជាទីរ ំត្ប់ងនូ់វកងទុកាប៉ាុឈណាណ ោះ ។ កាុង
ឈព ឈនាោះ ឈោកបានដឹងនូវោរអេ់ឈៅ ននកងទុកា្ង នូវេភាវធម្៌
ថ្ដ ជាឈរគឿងឈធាីឲ្យកងទុកាអេ់ឈៅ្ង ថ្ត្ឈោកម្ិនមានកំណាន ់
ម្ិនមានេំគ្ន ់ថាេភាពឈនាោះ ជាខែួនជារបាណ ឬ ជាអាត្មន័ឈឡយី។ 
 េភាពឈនាោះ   រត្ឹម្ថ្ត្ជាធម្មជាត្ិេុទធៗ   ថ្ដ បុគា រត្ូវោរ 

  -១៦៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈេចកដីេុខជាទីបំ្ុត្ គបប ីោះបងនូ់វទម្ងនធ់ម្មជាត្ិទាងំអេ់ឈនាោះ
ឈចា  ឈហយីម្ិនគបបោីនយ់កជាលមីឈទៀត្ ។ ោ ណាោកចុ់ោះទម្ងន់
(គឺខនធ ៥) បានឈហយី ឈេចកដីបរេុិទធកឈ៏កីត្មានឈឡងី ចិត្ត
ឈយគ្នវចរ កប៏ានវែង្ុត្ចាកឈោក ។ ចំឈព្វោះឈរឿងឈនោះ មានពុទធ
ភាេិត្េថ្ម្ដងថា៖ 
 “ ភារា ហឈវ បញ្ចកានាធ  ភារហឈរា ច បុគាឈោ 

 ភារាទានំ  ទុកាំ  ឈោឈក  ភារនឈិកាបន ំ េុខ ំ
 និខបិតិាា   ត្រុ ំ ភារ ំ អញ្ាំ  ភារ ំ អនាទយិ 
 េមូ្  ំត្ណាំ  អពាុឡា នចិឆឈតា បរនិពិាុឈតា ។ ” 
 “ ខនធ ៥ ជាភារៈ បុគា ោកចុ់ោះនូវទម្ងនគ់ឺខនធ ៥ ឈហយី ម្ិន

ោនយ់កនូវទម្ងនដ់នទឈទៀត្ ដកឈចា នូវត្ណាា រពម្ទាងំឫេ ជា
បុគា ឈ ម្ ោះថា បានេឈរម្ចនូវនិព្វា ន ។ ” 

 ចំឈព្វោះោរបដិឈេធនរ៍បេ់រគបយ់៉ា ងថា ម្ិនថ្ម្នជាអតាត ឈនាោះ
មានពុទធភាេិត្ថា ៖ “ េឈពា ធមាម  អនតាត ត្ិ ...” ថ្របថា “ ធម្៌

ទាងំឡាយទាងំពួងម្ិនថ្ម្នជាអតាត  គឺរបេ់អាី ៗ ទាងំអេ់កាុងេក 
ពិ្ព មានោររបរពឹត្តិឈៅរត្ឹម្ថ្ត្ជាធម្មតាប៉ាុឈណាណ ោះ ។ ”  
 ព្វកយថាធម្ក៌ាុងទីឈនោះ េំឈៅយករបេ់ទាងំអេ់ ជារូបធ្លតុ្កដី
ជាអរូបធ្លតុ្កដី ជារបេ់មានបចចយ័រចនាតាកថ់្ត្ងកដី  ជារបេ់ថ្ដ ម្ិន 

  -១៦៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



  -១៦៧- និព្វា នគឺជាអាី? 

មានបចចយ័រចនាតាកថ់្ត្ង ដូចនិព្វា នឈនោះកដី ។ 
 ម្ត្ិននគម្ពីរឧបនិេ័ទ មានអាត្មន័របកបឈោយ កាណៈ ជា 
អេងាត្រេឈដៀងនឹងនិព្វា នននពុទធសាេនា ឈរព្វោះទេសនវជិាជ របេ់ឈគ
ថ្្េកឈៅឈ ីឈគ្ន ននម្នុេសឈយងី គឺោ ណាឈគរសាវរជាវឈឃញី  ថា 
ោយ និង ចិត្តឈនោះ ម្ិនថ្ម្នខែួនរបាណរបេឈ់យងីឈហយី ឈេចកដ ី អ
សាច រយ រថ្ម្ងឈកីត្មានឈឡងីថា ឈបីយ៉ា ងដូឈចាោះ ខែួនរបាណរបេ់ឈយងី   
មានឈៅកាុងទីណាឈៅវញិ? 
 ោរថ្ដ និយយថា រូបោយ និង ចិត្ត ម្ិនថ្ម្នជារបេ់ឈយងី
ឈនាោះ ឈរព្វោះរបេ់ទាងំឈនោះរត្ូវរចនាតាកថ់្ត្ងឈឡងីពីរបេ់ឈ្សង ៗ ។ 
របេ់ណាថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈោយឈរគឿង្ស ំ ឈរគឿងរបកបឈរចីនមុ្ខ 
របេ់ឈនាោះរថ្ម្ងថ្បកឈចញពីគ្នា  ឈហយីរត្ឡបចូ់ ឈៅរករបេ់ធម្មតា
វញិ ឈទីបឈោកថាម្ិនថ្ម្នជារបេ់ខែួន ។ ោរគិត្គូរអំពីឈរឿងឈនោះ បាន
ធ្លែ កចុ់ោះកាុងេភាពទា ់គំនិត្ ឈោយរកម្ិនឈឃញីថា អាីជា អតាត  ឬ 
អាត្មន័ ។ 
 ឈរោយម្ក ោររសាវរជាវបានជ្ួបរបទោះរបឈ្ទធម្ ៌  ថ្ដ ជា
អេងាត្ ថ្ដ ឈគអាចដឹងបាន ឈោយអារេយ័ឈេចកដីឈៅសាម ន ថា 
មាន កាណៈ្ទុយអំពីរូបោយ និង ចិត្តវញិ្ហា ណ ជារបេ់មានមាយ 
ជារបេ់មានឈៅកាុងទីទូឈៅ ឈរព្វោះឈគអាចរសាវរជាវឈឃញីកាុងសាក  



រូបធ្លតុ្ ឈទីបឈគរបោននូ់វជ្ំឈនឿយ៉ា ងោចខ់្លត្ថា ឈនោះឈហយីគឺជា 
អាត្មន័ ឬ អតាត  ។ ខែួនឈយងីយ៉ា ងណា ខែួនឈោកកយ៏៉ា ងឈនាោះ រពហម
យ៉ា ងណា ឈយងីកយ៏៉ា ងឈនាោះ ឈោយនយ័ថា ឈយងីមានខែួនឈយងីរមួ្គ្នា
ថ្ត្ម្ួយ ឬ ឈយងីមានខែួនឈយងីរមួ្ជាម្ួយនឹងរពហម ។ 
 រពហមកាុងទីឈនោះ េំឈៅយកអាត្មន័កាុងទីទូឈៅឈនាោះឯង ។ ម្ត្ិ
ឈនោះ រេឈដៀងនឹងពុទធសាេនាជាទីបំ្ុត្ ឈ្សងគ្នា ថ្ត្ខ្លងរព្វហមណ៍ ឬ 
ខ្លងឧបនិេ័ទ ឈគមានត្ួអាត្មន័ជាធ្លតុ្ រត្ូវវត្ថុធ្លតុ្ទាងំឡាយ ឬ ធម្ម
ធ្លតុ្ទាងំឡាយឈវចខចប ់ ឈហយីកាុងទីបំ្ុត្ កញ្ចបធ់ម្មជាត្ិឈនោះ រត្ូវឈគ
រសាយឈចញបានឈោយោររបត្ិបត្តិត្បធម្ ៌ កាុងឈព ឈនាោះ ចិត្តកជ៏ា
ធ្លតុ្បានសាា  ់អាត្មន័ ថ្ដ បានឈចញពីកញ្ចបឈ់ហយី ។ 
 ចំថ្ណកពុទធសាេនា ម្ិនមានត្ួអាត្មន័ដូចឈនាោះឈទ មានថ្ត្
ចិត្តថ្ដ រត្ូវកិឈ េខចបឈ់វច ោ ណារចួឈចញពីកញ្ចបក់ិឈ េ ចិត្ត
កដ៏ឹងថាបានរចួរេឡោះឈហយី ។ ចិត្តរចួឈចញពីកញ្ចបក់ិឈ េ េំឈៅ
យកោរបានេឈរម្ចនិព្វា ន ។ កាុងខណៈរពម្គ្នា ឈនោះ ចិត្តគំនិត្បាន
រ ំត្នូ់វម្ឈនាេឈញ្ចត្នាទាងំអេ់  មានដូចជាោររបោនខ់ែួនជាឈដីម្
ឈេចកដីទុកាករ៏ ត្អ់េ់រត្ឹម្ឈនោះ ម្ិនមានឈកីត្លមីឈទៀត្ ។ 
 ឈៅកាុងឈម្ឈរៀនឈនោះ ឈោកបានបញ្ហជ កថ់ា រពោះេមាម េម្ពុទធ 
រទងទ់ទូ សាា  ់ថា  អាត្មន័របេ់រព្វហមណ៍ឈនាោះមានពិត្ថ្ម្ន  ថ្ត្ម្ិន 

  -១៦៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



ថ្ម្នជានិព្វា នកាុងរពោះពុទធសាេនាឈទ ។ ឈគនយិយថា កាុងខែួនឈយងី
មានអាត្មន័ េឹងជាបំថ្ណកម្ួយននអាត្មន័ធ ំ ឈហយីកាុងទីបំ្ុត្ ោ 
ណាអាត្មន័តូ្ច បានឈធាីខែួនឲ្យដ ់នូវឈេចកដីបរេុិទធ អាត្មន័តូ្ចឈនោះក៏
មាន កាណៈរត្ូវគ្នា នឹងអាត្មន័ធំ គឺរពោះរពហម ឬ រពោះេិវៈ ឈនាោះឯង ។ 
ឈយងីអាចដឹងឈរឿងឈនោះបាន តាម្គម្ពីរឧបនិេ័ទ ថ្ដ ជាទេសនវជិាជ
របេ់រព្វហមណ៍ដូចត្ឈៅឈនោះ ៖ 
 “ អាត្មន័ ោ ណាបានរចួចាកឈោកិយធម្ ៌មានឥេសរភាព

ឈពញទីឈហយី ឈទាោះជារបេ់នរណាកឈ៏ោយ រថ្ម្ងមានេភាពដូចគ្នា  
ឬ មាន កាណៈដូចគ្នា ទាងំអេ ់ ម្ិនមានឈៅហាា យនាយ ម្ិនមាន
ទាេភាព ម្ិនមាន េ ម្ិនមានអារកក ់ ។ អាត្មន័ឈនាោះ ឈោកឈរបៀប
ដូចអាោេថ្ដ មានឈៅកាុងភាជ្នៈឈ្សង ៗ ថ្ដ រត្ូវភាជ្នៈឈនាោះ
ឈោដ បោដ បទុ់កឲ្យឈៅកាុងកថ្នែងម្ួយោែ ត្ចាកអាោេភាគធំ ។ ោ 
ណាភាជ្នៈឈនាោះ រត្ូវឈគវាយបំថ្បកឈចា ឈហយី អាោេថ្ដ ម្ិន
មានឈរគឿងឈោដ បឈនាោះ ករ៏ត្ូវបានឈៅឈៅរមួ្ជាម្ួយគ្នា នឹងអាោេភាគ
ធំ តាម្ធម្មតាវញិ ដូចោ ម្ិនទានរ់ត្ូវបានឈោដ បឈោយភាជ្នៈ ” ។  

និព្វា នជាអាយតនៈឬ? 
 រពោះេមាម េម្ពុទធ រពោះអងារទងឈ់ៅនិព្វា នថា អាយត្នៈ ។ 
ព្វកយថា អាយត្នៈ ថ្របថា អណដូ ងជាទឈីកតី្ ដូចជាថ្្ាកប៉ាោះនឹងរូបឈកីត្ 

  -១៦៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



ចកាុវញិ្ហា ណដូឈចាោះជាឈដីម្ ។ ប៉ាុថ្នតព្វកយថា អាយត្នៈ ថ្ដ ជាឈ ម្ ោះ
របេ់និព្វា នឈនាោះ រពោះអងាពុំបានេំឈៅឈេចកដីថា និព្វា នជាទីឈកីត្
របេ់ចិត្ត ។ របេិនឈបីយកឈេចកដីថា និព្វា ន ជាទីឈកីត្ រត្ូវេំឈៅ
ឈេចកដីថា ជាទីឈធាីឲ្យចិត្តឈកីត្ឈេចកដីបរេុិទធ ិ ឈរព្វោះចិត្តបរេុិទធិ ជា
ទេសនវជិាជ ខ្លងរពោះពុទធសាេនារបេ់ឈយងី ។ 
 តាម្ឈេចកដីពិត្ និព្វា នថ្ដ ឈៅថា អាយត្នៈ ឈនាោះ េំឈៅ
ឈេចកដីថាជា ធមាម យត្នៈ គឺជាធមាម រម្មណ៍ថ្ដ ចិត្តរត្ូវពឹងអារេ័យ 
ជាបថ្ងេកកាុងោរ្នឈឡងីោនឈ់ោកុត្តរធម្ ៌។  
 កាុងគម្ពីរវេុិទធិម្គា ឈោកអធិបាយថា កាុងខណៈថ្ដ ចិត្ត
្នឈឡងីោនអ់រយិម្គាឈនាោះ និព្វា នម្ករបាកដកាុងចិត្តដូចដួងចនទ
កាុងនលង ១៥ ឈកីត្ របេិនឈបីកិឈ េឈៅម្ិនទានអ់េ់ ឬ ម្ិនទានេ់ងប់
 មម្ឈទ នពិ្វា ន កម៏្ិនរបាកដចាេោ់េ់ដ អ់ាកចំឈរនីម្គា ដូចជាដួង
ចនទ ម្ិនរបាកដចាេ់ដ ់ថ្្ាកម្នុេស ឈរព្វោះរត្ូវពពកបាងំ ។ 
  អាកចំឈរនីម្គា រត្ូវពិចារណានរត្ កាណ៍ត្ឈៅឈទៀត្ រហូត្ដ  ់
កិឈ េ ថ្ដ រគបេងកត្ច់ិត្តរោយអេ់ និព្វា នកម៏្ករបាកដកាុង
ម្ឈនាេឈញ្ចត្នាខ្លងគំនិត្របេ់ខែួន ។ ដូឈចាោះ និព្វា ន ឈទីបបានឈ ម្ ោះ
ថា អាយត្នៈ គឺជាធមាម យត្នៈ ឬ ជាធមាម រម្មណ៍ ថ្ដ ចាត្ទុ់កជា
អាយត្នៈខ្លងឈរៅ ជាគូជាម្ួយនឹងចិត្ត ។ 

  -១៧០- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈដីម្បយី អ់ំពីឈរឿងនិព្វា នឲ្យបានឈរៅ េិត្ តាម្ឈេចកដីពិត្ខ្ុ ំ
េូម្ឈ ីកយកពុទធភាេិត្ម្ួយម្កេិកាដូចមានត្ឈៅឈនោះ ៖ 
 “ ឈេចកដីញបញ័់រ រថ្ម្ងឈកីត្មានដ ់បុគា  អាកអារេ័យ 

ត្ណាា  ឈេចកដីញបញ័់រ រថ្ម្ងម្ិនមានដ ់បុគា អាកម្ិនអារេ័យ
ត្ណាា  ។ ោ ណាឈេចកដីញបញ័់រម្ិនមាន បេសទធិ គឺឈេចកដេីងប់
រថ្ម្ងមាន ។ ោ ណាបេសទធិមាន រត្ិ គឺឈេចកដីឈរត្កអរ រថ្ម្ងម្ិន
មាន ។ ោ ណាោរម្កោរឈៅម្ិនមាន ោរចុត្ិ និង ោរបដិេនធិ
រថ្ម្ងម្ិនមាន ។ ោ ណាោរចុត្ិ និង ោរបដិេនធិម្ិនមាន ឈោក
ឈនោះ ឈោកដនទកម៏្ិនមាន ឈោកកាុងចឈនាែ ោះឈោកទាងំពីរកម៏្ិនមាន 
ឈនោះឯង គឺជាទីបំ្ុត្ននទុកា ។ ” 

 ពុទធភាេិត្ឈនោះ េថ្ម្ដងឲ្យឈឃញីដ ់ ំោបរ់បេ់ចិត្តថ្ដ 
្នឈឡងីឈៅោនន់ិព្វា ន យ៉ា ងចាេ់ោេ ់។ 
 

និព្វា នំ បរម្ំ វទនតិ ពុទាធ   
រពោះពុទធទាងំឡាយថ្ត្េថ្ម្តងថា រពោះនិព្វា នជាធម្ដ៌ឧ៏ត្តម្ ។ 

 

½ Í ½ 

 

  -១៧១- និព្វា នគឺជាអាី? 



   
ការសលំរចនិព្វា ន 

 តាម្ឈេចកដីពិត្ ម្នុេសមាា ក ់ៗ កាុងឈោកេនាិវាេឈយងីឈនោះ
េេបឈ់ខពីម្ឈេចកដីទុកា រេឡាញ់ឈេចកដីេុខ របាថាា និព្វា ន ។ ដូឈចាោះ
ឈដីម្បឲី្យេម្តាម្បំណងឈនោះ ខ្ុេូំម្ឈធាីឈេចកដបីំ្ែឺថា េត្ាទាងំឡាយ
ថ្ដ នឹងអាចបានេឈរម្ចនិព្វា នឈនាោះ ទាងំអេ់គ្នា រត្ូវឈរៀនឲ្យសាា  ់
ឈេចកដីទុកា កត្េ់មាា  ់ឈេចកដីទុកា ចងចាឈំេចកដីទុកា ឲ្យបានរគប់
រគ្ននត់ាម្្ែូវចិត្តឈៅឈរោម្ពនែឺននបញ្ហា ឈរៀង ៗ ខែួន ។ 
 បនាទ បម់្កឈទៀត្ រត្ូវពាយម្ ោះបងត់្ណាា  គឺឈេចកដីរបាថាា
រគបរ់បឈ្ទ ថ្ដ ជាឈហតុ្ននទុកាទាងំឡាយ ឈហយីខំរបឹងឈធាីឲ្យគំនិត្
របេ់ខែួនយ ់ចាេ់នូវអាីថ្ដ ឈោកឈៅថា នពិ្វា ន ឬ នឈិរាធ ។ 
 ទីបំ្ុត្ រត្ូវេឈរម្ចចិត្តយ៉ា ងោចខ់្លត្ថា មានថ្ត្ម្គា ៨ 
របោរប៉ាុឈណាណ ោះឈទ ថ្ដ អាចឈធាីឲ្យខែួនេឈរម្ចនិព្វា នបាន ។ ឈរោយពី
ោរេឈរម្ចចិត្តឈនោះ រត្ូវខំរបឹងឈដីរតាម្្ែូវ ៨ របោរ ថ្ដ អាកធ្លែ ប់
ឈចោះចាមំ្កថា អដឋងាិកម្គា នុោ៎ះឯង ។  
 ជាលមីម្ដងឈទៀត្ ខ្ុ ំេូម្បញ្ហជ កអ់ំពីអរយិេចចធម្ ៌ គទុឺកានឈិរាធ 
ជាអរយិេចចទី ៣ ថ្ដ ជាព្វកយឈរបីជ្ំនួេ នពិ្វា ន ថ្ដ មានរបាកដ
កាុងបឋម្ឈទេនា (ធម្មចកកបបវត្តនេូរត្) ។ 

  -១៧២- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ទុកានិឈរាធេចច ឬ េចចៈទី ៣ ឈនោះ ឈបីបករសាយឲ្យបាន
ចាេ់ោេ់តាម្រពោះពុទធបំណង ថ្ដ រទងឈ់ទេនាកាុងឈព ឈនាោះ គឺ
បានដ ់ោរជ្ួយឈធាីេត្ាទាងំឡាយ ឲ្យបាននូវឥេសរភាព នូវោររចួ
ចាកទុកាទាងំពួង នូវឈេរភីាពខ្លង្ែូវចិត្ត នូវេនតត្ិភាព (ភាពបនតនន
ទុកា) គឺជារបេ់ម្ួយ ថ្ត្ងថ្ត្មានយ៉ា ងពិត្របាកដ ។ ោររចួ្ុត្
រេឡោះពីទុកាទាងំឡាយ ថ្ដ មានថ្ចងកាុងទុកាអរយិេចចឈនាោះ ឈោក
ឈៅថា ទុកានឈិរាធ (ោររ ត្ទុ់កា) ជាឈ ម្ ោះនននិព្វា ន ជាធម្ថ៌្ដ 
បានឮ បានឈចោះចាទំាងំអេ់គ្នា  ថ្ត្ឈគពុំបានយ ់ថាដូចឈម្ដចឈឡយី ។ 
 ឈដីម្បបីំបាត្ទុ់កា (ទុកាអរយិេចច) ឈគរត្ូវខំរបឹងពាយម្
បំបាត្ឫ់េគ ់ននទុកា បឈងកីត្ឫេគ ់ននេុខ គឺរត្ូវឈធាីយ៉ា ងណាឲ្យ
ខែួនអេ់ត្ណាា  ឲ្យចិត្តននអាតាម ឋតិ្ឈៅកាុងម្គាមានអងា ៨ ។ ឈធាីយ៉ា ង
ដូឈចាោះ ឈរព្វោះអាី? ឈរព្វោះត្ណាា វាជាធម្ ៌ ឈធាីឲ្យមានកំឈណីត្កាុង្ពលមី 
ម្គាមានអងា ៨ ជាធម្េ៌រមាបឈ់ធាីអាកឈដីរតាម្ឲ្យដ ់ឈៅទីឈៅ គឺ
ឈេចកដីអេ់ទុកា ឬ ទុកានិឈរាធ ឬ រពោះនិព្វា ន ។ 
 អាកអានទាងំឡាយគបបរីជាបថា និព្វា នមានឈ ម្ ោះឈរចីនថ្បប
យ៉ា ងណាេ់ ម្ិនថ្ម្នមានថ្ត្ និឈរាធ ប៉ាុឈណាណ ោះឈទ គឺមាន ត្ណា កាយៈ 
និឈរាធៈ ជាឈដីម្ ថ្ដ ខ្ុ ំបានឈរៀបរាបខ់្លងឈដីម្ខែោះៗរចួម្កឈហយី ។ 
ម្នុេសជាឈរចីនឈចាទេួរជាញឹកញយថា  ឈហតុ្ដូចឈម្ដចបានជានិព្វា ន 

  -១៧៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



មានឈ ម្ ោះឈរចីនឈម្ែ៉ាោះ? ឈរព្វោះថា រពោះេមាម េម្ពុទធ រទងខ់ំរបឹងោក់
ឈ ម្ ោះឲ្យឈរចីនកាុងឈគ្ន បំណងឈដីម្បឲី្យម្នុេសឈោកង្ខយយ ់អំពី
ព្វកយ និព្វា ន ឈនោះប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 ជាញឹកញប ់ េំណួរថា និព្វា នគឺជាអាី ជាេំណួរឈៅពុំទាន់
បានទទួ ចឈម្ែីយគួរជាទីឈពញចិត្តរបេពុ់ទធបរេិ័ទទាងំឡាយឈសាោះ
ឈឡយី ។ បញ្ហា និព្វា នឈនោះ មានកបួនត្រមាឈរចីនណាេ់ ថ្ដ រពោះ
អដឋកថាចារយបានេរឈេរ បានឈធាីឈេចកដីបំ្ែ ឺ ឈវែីយត្បនឹងបញ្ហា ដ៏

 េិត្រជា ឈរៅឈនោះ ។ ប៉ាុថ្នដ ឈទាោះបីចឈម្ែីយរបេ់ឈោកទាងំឈនាោះឈព្វរ
ឈពញឈៅឈោយខែឹម្សាររត្ឹម្រត្ូវ តាម្រទឹេតធីម្ម៌្ួយរយភាគរយក៏
ឈោយ កអ៏ាកសាដ បឈ់ៅថ្ត្សាដ បម់្ិនយ ់អត្ថនយ័ឈេទីរថ្ត្ទាងំអេ់ ។ 
ោរសាដ បម់្ិនយ ់អត្ថនយ័ឈនោះពុំថ្ម្នមាននយ័ថា អាកវេិជ្ជនាម្ិនបុិន
អធិបាយ ម្ិនមានឈេចកដីវាងនវ ឬ ម្ិនមានឈទពឈោេ យឈនាោះឈទ គឺ
ម្កពីព្វកយ និព្វា ន ជាគុណធម្ម៌្ិនមានរូប ឲ្យង្ខយពនយ ប់ាន ។ 
របេ់ណាម្ិនមានរូប របេ់ឈនាោះរត្ូវឈៅឈរៅបញ្ាត្តិ ឈរៅភាសាថ្ដ 
ម្នុេសនិយយគ្នា  ។ បាននយ័ថា ភាសាថ្ដ ឈគឈ ីកយកម្កឈរបី
េរមាបព់នយ ់ឈនាោះ ម្ិនរត្ូវចំអត្ថនយ័របេ់ព្វកយ និព្វា ន ។ ព្វកយ
ម្ួយមា៉ា ត្់ៗ  ពុំអាចយកម្កពនយ ឲ់្យចអំត្ថនយ័ ននគុណធម្ទ៌ាងំ
ឡាយ   ថ្ដ រពោះពុទធរទងោ់កឈ់ ម្ ោះថា  នពិ្វា ន   ឈនាោះបានឈឡយី ។ 

  -១៧៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



 តាម្ឈេចកដីពិត្ ភាសាម្នុេសឈគបឈងកីត្ឈឡងីេរមាបថ់្ត្ឈរបី
កាុងពិ្ពឈោកននម្នុេសថ្ត្ម្ា៉ាង ។ ឈគពុបំានបឈងកីត្ឈឡងីេរមាប់
និយយអំពីនិព្វា ន ថ្ដ មានគុណភាពខពេ់ ហួេោរពិឈសាធនរ៍បេ់
ម្នុេស ឬ ឈៅឈរៅេមាា  ់ទាងំឡាយ ថ្ដ ឈគបានជ្ួបរបទោះកាុង
ពិ្ពឈោកននម្នុេស ឈទីបឈគយ ់បានឈោយករម្ ។ 
 ឈោកអាកអានគបបរីជាបថា ឈៅកាុងឈោកននម្នុេស ម្ិនមាន
ព្វកយម្ួយមា៉ា ត្ ់ េរមាបប់ំ្ែឺអំពីោរពិឈសាធន ៍ ោរឈធាីនិទេសនរ៍ក
ឈេចកដីពិត្ ថ្ដ ជាឈេចកដីពិត្ថ្បបនិព្វា ន ថ្បបអរយិេចចៈឲ្យម្នុេស
ឈយងីបានឈឃញីជាកថ់្េដងភាែ ម្ ៗ តាម្ចំណងប់ានឈទ ។ ឈបីទុកណា
ជាឈយងីខំបំ្ែឺ ខំឈធាីនិទេសនយ៍៉ា ងពិសាដ រយ៉ា ងណាកឈ៏ោយ កឈ៏គឈៅ
ថ្ត្សាដ បម់្ិនបាន សាដ បម់្ិនចូ ដថ្ដ ៗហាងឹឯង ។ 
 ចំឈព្វោះោរសាដ បម់្ិនយ ់ឈនោះ ឈបីនិយយជាព្វកយឧបមាកម៏្ិន
ខុេអំពីឈរឿងដំណា ម្ួយថា មានម្នុេសមាា ក ់មានថ្្ាកទាងំគូខ្លា កព់ី
កំឈណីត្ ។ នលងម្ួយ ឈព យបរ់ពោះចនទឈពញវង ់េថិត្ឈៅកណាដ  ហាូង
តារា ម្នុេសទាងំឡាយថ្ដ មានថ្្ាក្ែ ឺ នាគំ្នា និយយឈរៀបរាប់
េរឈេីររពោះចនទ ផ្កក យថា មានពនែឺរេេ់ថាែ  មានម្ណឌ  មូ្ េកដិ
េម្តាម្ទំហ ំនិង ភាពធំតូ្ច ។ បុរេខ្លា ក ់ ុោះឮព្វកយេរឈេីរឈនោះ ក៏
ឈដញឈោ េួរឈគថា ្ែឺយ៉ា ងឈម្៉ាច? មូ្ យ៉ា ងឈម្៉ាច?  េយ៉ា ងណា? 

  -១៧៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ចំឈព្វោះេំណួរឈដញឈោ របេ់បុរេខ្លា កព់ីកំឈណីត្ឈនោះ ម្ិន
មានអាកណាអាចមានេម្ត្ថភាព ពនយ ់ឲ្យយ ់បានឈឡយី ឈរព្វោះ
បុរេឈនាោះម្ិនថ្ដ ឈឃញីនូវអាីៗ ទាងំអេ់តាងំពីកំឈណីត្ម្ក ។ ឈគ
ថា រពោះចនទមានពនែឺដូចឈ្ែីង ដូចមាេ បុរេឈនាោះេួរឈគថា មាេហាងឹ
ជាអាី? ឈ្ែីងហាងឹជាអាី? អាកឈវែីយកទ៏ា ់របាជ្្រត្ឹម្ប៉ាុណណឹ ងឈៅ ។ ឬ 
ម្៉ាាងឈទៀត្ ឈរបៀបដូចម្នុេសណាមាា កថ់្ដ ម្ិនធ្លែ បប់ានទទួ ទាន
េករ  ុោះឮឈគថា េករមានរេថ្្េម្ កឈ៏ដញឈោ េួរឈគថា េករមានរេ
ជាត្ិថ្្េម្ដូចឈម្៉ាដច? ។ េណួំរឈនោះ កម៏្និមាននរណាអាចឈវែីយ
ពនយ ់បានឈឡយី ។ របេិនឈបីឲ្យអាកខ្លា កស់ាា  ់ពនែឺរពោះចនទ ឈគរត្ូវ
ឈធាីឲ្យវាមានថ្្ាក្ែឺេិន ដូចគ្នា ឈនោះថ្ដរឈបចីងឲ់្យអាកម្ិនធ្លែ បស់ាា  រ់េ
ជាត្ថិ្្េម្របេ់េករ ឈគរត្ូវយកេករឲ្យវាេុី ។ ឈព ឈនាោះម្នុេសខ្លា ក់
នឹងសាា  ព់នែរឺពោះចនទពិត្ រឯីម្នុេសម្ិនសាា  ថ់្្េម្នឹងដឹងរេជាត្ិ
េករពិត្ជាម្ិនខ្លនឈឡយី ។ 
 យ៉ា ងណាម្ិញ ឈេចកដីនន និព្វា ន កម៏ាន ំនាយំ៉ា ងនុោ៎ះថ្ដរ ។ 
ោ ណាឈគឈដីរតាម្ម្គាមានអងា ៨ របោរ របកបឈោយឈេចកដី
ពាយម្ និង ឈេចកដីោែ ហានយ៉ា ងបដូរផ្កដ ច ់ កាុងទីបំ្ុត្ននទឈងាីរបេ់
ឈគឈនាោះ ឈគកប៏ានសាា  ់និព្វា នឈោយេា័យរបវត្តិដូឈចាា ោះថ្ដរ ។ 
 កាុងពិ្ពឈោកឈនោះ    មានព្វកយរបកបឈោយអងា កាណៈ 

  -១៧៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



ថ្ដ ឈវយាករណ៍បានរបាបឲ់្យឈយងីសាា  ់ ។ ព្វកយទាងំឡាយឈនោះ 
ឈបីពិចារណាថ្វកថ្ញកឈោយ េិត្ េនឈ់ៅ ឈឃញីមានឈ្សងគ្នា  ៨ 
ចំថ្ណកធំៗ ឈៅថា មុ្ខង្ខរននព្វកយ ឬ ថ្្ាកននេំដី (Part of 

speech) គឺ ៖ នាម្េពទ, គុណេពទ, េពានាម្, កិរយិេពទ, 
កិរយិវឈិេេន,៍ អាយត្និបាទេពទ, េនាធ ន និង ឧទានេពទ ។ 
 ឈទាោះបជីាភាសាទាងំឡាយរបេ់ម្នុេសឈោក មានភាសាថ្ខមរ 
បា ី បារាងំ េំស្រ្េកឹត្ជាឈដីម្ ជាភាសាមានរឈបៀប មានឈវយាករណ៍
យ៉ា ងពិសាដ រ និង យ៉ា ង េិត្ឈរៅរជ្ោះ ថ្ដ ម្នុេសឈយងីមាា ក ់ ៗ ឈរៀន
ឈេទីរម្ិនឈចោះ ឬ ម្ិនចបដូ់ចឈនោះកឈ៏ោយ កឈ៏ៅថ្ត្រកព្វកយេរមាបឈ់ៅ 
េរមាបន់ិយយអំពីនិព្វា ន ឲ្យបានរគបទ់ាងំអេ់ ឬ ឲ្យរត្ូវចំនយ័ទាងំ
អេ់ពុំបានឈឡយី ។ ឈត្ឈីោយសារឈហតុ្អាី? ឈរព្វោះរពោះេមាម េម្ពុទធ 
រទងេ់ថ្ម្ដងអំពីនិព្វា នឈោយអរយិភាសា គភឺាសារបេ់អរយិបុគា  
ថ្របថាភាសាននម្នុេសថ្ដ មានចិត្តខពេ ់ធុញរទានន់ឹងអាីៗ ទាងំអេ់
ថ្ដ ម្នុេសចូ ចិត្ត ។ 
 ភាសាថ្បបឈនោះ ឈបីម្ិនឈៅថា អរយិភាសា នងឹឈៅថា ភាសា
លមី គឺភាសាថ្ដ ម្នុេសឈយងីម្ិនថ្ដ បានឮ កប៏ាន ។ ឈេចកដីឈនោះ 
គួរនឹកេម្តខីែោះកាុងគម្ពីរពុទធសាេនាម្ហាយនថា ៖ 
 “ ម្នុេសឈោកជាេត្ា ងង ់ ជាេត្ាមានឈេចកដីឈញៀនជាប ់

  -១៧៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



េេិត្ថ្ត្នឹងព្វកយឈពចនជ៍ាេម្មត្ិនាម្ គឺនាម្ថ្ដ ខែួននាគំ្នា េនមត្
េរមាបឈ់របី េរមាបឈ់ៅរបេ់ទាងំឡាយកាុងឈោក មានព្វកយថា
ម្នុេស ឈទវតា ឥនទរពហម ជាឈដីម្ ។ ឈោយអារេ័យឈេចកដីឈញៀន
ធ្លែ បឈ់នោះឈហយី ឈទីបឈយងីសាដ បព់្វកយពិត្ ព្វកយថ្ម្ន ឬ ព្វកយបរម្ត្ថ
ថ្ដ និយយអំពីនិព្វា នរបេ់រពោះេមាម េម្ពុទធ ពុំេូវបាន ។ ” 

 បចចុបបនាឈនោះ ម្នុេសឈយងីនឹងឈធាីអាីៗ ទាងំអេ់ម្ិនង្ខយបាន
េឈរម្ចឈទ ឈបីឈយងីឈៅថ្ត្ខាោះភាសា ឈរព្វោះភាសាជាឈរគឿងកំណត្់
េំគ្ន ់វត្ថុ ចិត្ត គំនិត្ ឧត្តម្គត្ ិរទឹេដ ីរបត្ិបត្តិ និង របេ់ឈ្សងឈទៀត្ 
ថ្ដ ឈយងីរត្ូវោរឈរបីជាចាបំាចខ់្លនម្ិនបាន ។ តាម្ធម្មតា និព្វា ន 
ឈោកឈរចីនឈរបីព្វកយជាអវជិ្ជមានបញ្ាត្ិ ឬ អវជិ្ជមានេ័ពទ ដូចជាព្វកយ
ថា ៖ 
 “ ម្ទនិម្មទឈនា,  បបិាេវនិឈយ,  អា យេម្មុ្គាឈតា, 
 វដដូបឈចឆឈទា, ត្ណា កាឈយ, វរិាឈគ្ន, នឈិរាឈធ្ល, នពិ្វា ន ំ” ។  ។ 

ព្វកយទាងំអេ់ឈនោះ េុទធថ្ត្ជាព្វកយមានេឈម្ែងម្ិនរបាកដឈោយរូប 
ឬ ឈោយអាីម្ួយថ្ដ ម្នុេសឈយងីធ្លែ បជ់្ួបរបទោះ ។ 
 ឈដីម្បឲី្យឈោកអាកអានអាចពិចារណាឈរឿង និព្វា ន បានឈរចីន 
និង ឈដីម្បងី្ខយរេួ ដ ់ោរចងចា ំ ឬ ជាជ្នំួយសាម រត្ី្ងឈនាោះ ខ្ុ ំ
េូម្រេងយ់កនូវឈេចកតពីនយ ់  ថ្ដ ថ្ចងកាុងគម្ពីររពោះពុទធសាេនា 

  -១៧៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



ម្កអធិបាយជាលមីឈទៀត្ ដូចមានត្ឈៅឈនោះ ៖ 
 - ោររ ត្ត់្ណាា  ឈោយម្ិនមានឈេេេ ,់ ោរឈបាោះបង់

ត្ណាា , ោរ ោះបងត់្ណាា , ោររោេ់ត្ណាា ឈចញ ោរផ្កដ ចត់្ណាា
ឈចា ឈចញ ឈនោះគឺជានិព្វា ន ។  
 - ការបំបាថរ់ចាលនូវធម្ទ៌ាងំ្ឡាយជារត្គឿង្ដសសសស,ំ ការទាថ់
ឈចា នូវធម្ទ៌ាងំឡាយជាឈរគឿងរតា,ំ ោរជ្រម្ោះចិត្តឲ្យអេ់ត្ណាា , 
ោររចួ្ុត្រេឡោះចាក្ព ឈនោះជានិព្វា ន ។ 
 ឈរៅពីពុទធភាេិត្ខ្លងឈ ីឈនោះ មានពុទធត្រមាេ់ម្ួយកថ្នែង
ឈទៀត្ ថ្ដ រពោះេមាម េម្ពុទធរទងឈ់ចាទេួរ្ិកាុទាងំឡាយ ឈហយីរទង់

ឈវែីយឈោយរពោះអងាឯង មានដូចត្ឈៅឈនោះ ៖ 
 “ មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! អាីជាអេងាត្ធម្?៌ ្ិកាុទាងំឡាយ!

ោរអេ់រាគៈ ោរអេ់ឈទាេៈ ោរអេ់ឈមាហៈ ឈនោះជាអេងាត្ធម្ ៌ គឺ
ជា និព្វា ន ។ ” មានរពោះពុទធត្រមាេ់ថ្ត្ម្ួយបទគត្ ់ ថ្ដ រទង ់ 
េថ្ម្ដងឈៅោន់្ ិកាុឈ ម្ ោះ រាធៈ ថា ៖ “ មាា  រាធៈ! ោរអេ់ត្ណាា
ទាងំឡាយឈនោះឯង គឺជានិព្វា ន ” ។   

 ធម្ព៌ីររបោរ គឺេងាត្ធម្ ៌ និង អេងាត្ធម្ ៌ រពោះេមាម េម្ពុទធ
រទងច់ាត្ទុ់ក អេងាត្ធម្ ៌ ថា ជាធម្រ៌បឈេីរខពងខ់ពេ់បំ្ុត្ ឈរព្វោះ
អេងាត្ធម្ ៌ជា វរិាគធម្ ៌ធម្រ៌បាេចាកត្ឈរម្កកាុង្ព ។  ឈេចកដីនន 

  -១៧៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



ពុទធត្រមាេ់ឈនោះ មាននយ័ថា “ ោរមានឈេរភីាព, ោររចួ្ុត្រេឡោះ

ពីឈេចកដីរបោន,់ ោរបំបាត្ម់្ិនឲ្យមានេ ់នូវឈេចកដីឈរេកោែ ន, 
ោរជ្ីករឈំ ីងឫេគ ់ឧបាទាន, ោរោត្ផ់្កដ ចម់្ិនឲ្យមានឈេេេ ់
នូវេនដត្ិធម្ ៌ គឺឈរគឿងត្ភាជ បគ់្នា រដឹកម្ិនមានចឈនាែ ោះ, ោរអេ់ត្ណាា , 
ោររ ត្នូ់វេងាត្ធម្,៌ ឈនោះឯងឈហយីថ្ដ ឈៅថានិព្វា ន ។ ”  

 ឈោកអាកអាន ឈម្តាត េឈងកត្ឈម្ ីពុទធភាេិត្ទាងំឡាយឈនោះ 
ត្ឈៅឈទៀត្ ៖ “ មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! ថ្ដ ត្ថាគត្ថា អេងាត្ធម្៌

ជាធម្រ៌បឈេីរខពងខ់ពេ់ឈនាោះ ឈរព្វោះអាី? ្ិកាុទាងំឡាយ! ឈរព្វោះវរិាគធម្ ៌  
ោររបាេចាករាគៈឈនោះ ជាធម្រ៌បឈេីរឈ ីេឈោយឈេចកដីថា វរិាគធម្ ៌
ជាធម្ញ៌ញីំនូវឈេចកដីរេវងឹ ជាធម្ប៌ឈនាទ បងនូ់វឈេចកដីឈរេកោែ ន 
ជាធម្គ៌្នេ់រឈំ ីងនូវឈេចកដីអា ័យ កាុងបញ្ចោម្គុណ ជាធម្ោ៌ត្់
ផ្កដ ចនូ់វវដដៈ ជាធម្រ៌ ំត្ប់ងនូ់វត្ណាា  ជាធម្រ៌បាេចាកត្ឈរម្ក ជា
ធម្រ៌ ត្ឈ់ោយជុ្ំវញិគ្នម នឈេេេ ់ ជានិព្វា ន ។ ” 

 ពំឈនា ខ្លងឈ ីឈនោះ មានចឈម្ែីយម្ួយរបេ់រពោះសារបុីត្តឈត្ថរ
ថ្ដ ឈោកបានឈវែីយនឹងេំណួរ របេ់បរពិ្វា ជ្កមាា ក ់មានឈេចកដីរត្ូវ
គ្នា នឹងរពោះពុទធត្រមាេ់ឈនោះ គឺោររ ត្អ់េ់នូវ រាគៈ ឈទាេៈ   ឈមាហៈ 
ឈៅថា នពិ្វា ន ។ 
 ឈេចកដីម្ួយអឈនែីឈទៀត្     ថ្ដ េថ្ម្ដងឈោយរពោះសារបុីត្តឈត្ថរ 

  -១៨០- និព្វា នគឺជាអាី? 



ដថ្ដ ថា ោររ ំត្ប់ងនូ់វត្ណាា  ោរកំចាត្ប់ងឲ់្យអេ់នូវឧបាទាន
កាុងបញ្ចកានធឈនោះឯង ឈៅថាោររ ត្ទុ់កា គឺទុកានិឈរាធ ឬ និព្វា ន ។ 
 ម្ត្ិខែោះឈទៀត្របេ់រពោះឈលរៈទាងំឡាយ ជាអាករបាជ្្ននរពោះពុទធ
សាេនាថា ោររ ត្ន់ន្ពកឈ៏ ម្ ោះថា នពិ្វា ន ថ្ដរ ។ 
 ឈរៅពីឈយប ់ខ្លងឈ ីឈនោះ មានរពោះពុទធត្រមាេ់អំពីឈរឿង
និព្វា នជាឈរចីន ថ្ដ ខ្ុ ំបាននិយយខ្លងឈដីម្ខែោះម្កឈហយី ឈដីម្បឲី្យ
ឈោកអាកអានង្ខយគិត្ ង្ខយពិចារណា ខ្ុ ំេូម្ដករេងយ់កឈេចកដី
ឈដីម្ និង ឈេចកដីលមីឈទៀត្ ម្កេរឈេរម្ដងឈទៀត្ ដូចមានត្ឈៅឈនោះ ៖ 
  ្ិកាុទាងំឡាយ! ទីណាម្ិនមានធ្លតុ្ដី ធ្លតុ្ទឹក ធ្លតុ្ឈ្ែីង 
ធ្លតុ្ខយ ់ ទីឈនាោះគួរកត្េ់ំគ្ន ់ថា អាោេ វញិ្ហា ណ េុខុម្ ឈរគ្នត្
រគ្នត្  េ អារកក ់នាម្ និង រូបកម៏្ិនមាន ។ ឈហយីទីដថ្ដ ឈនោះនឹង
ទុកោកថ់ា ជាឈោកឈនោះកម៏្ិនថ្ម្ន ជាឈោកដនទកម៏្ិនថ្ម្ន នឹងថា
មានរពោះអាទិត្យកម៏្ិនថ្ម្ន មានរពោះចនទកម៏្ិនថ្ម្នថ្ដរ ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! ត្ថាគត្ម្ិននិយយដ ់អាីទាងំអេ់ឈនាោះថា
ជារបេ់មានដំឈណីរឈៅ មានដំឈណីរម្ក មានភាពេថិត្ឈៅ មានភាព
ចុត្ិ ឈកីត្ឈឡងីឈសាោះឈឡយី របេ់ទាងំឡាយឈនាោះវាម្ិនមានោរ  សាែ ប ់
ម្ិនមានោរឈកីត្ ម្ិនមានោមារម្មណ៍ ឈនោះឯងឈហយី ជាទីបំ្ុត្នន
ទុកា គឺ និព្វា ន ។  

  -១៨១- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ្ិកាុទាងំឡាយ! មានធម្ម៌្ិនមានកំឈណីត្ ម្ិនមានោរដុោះ 
ម្ិនម្ិនមានឈរគឿង្ស ំ ម្ិនមានឈរគឿងតាកថ់្ត្ងឈទៀត្ថ្ដរ ។ ្ិកាុ
ទាងំឡាយ ោ ណាឈបីម្ិនមានធម្ទ៌ាងំឡាយឈនោះឈហយី ោរឈកីត្ 
ោរដុោះ ោរោ ំោរតាកថ់្ត្ង កម៏្ិនមានជាពិត្របាកដ ឈនោះឯង គឺជាទី
បំ្ុត្ទុកាថ្ដ ឈយងីត្ថាគត្ឈៅថា នពិ្វា ន ។ 
 ឈទាោះបជីារពោះពុទធភាេិត្ទាងំឡាយឈនោះ មានោរថ្វកថ្ញក
យ៉ា ង េិត្ េន ់ យ៉ា ងណាកឈ៏ោយ កអ៏ាកសាដ បថ់្ដ ម្ិនេម្បូណ៍ោរ
េិកា កឈ៏ៅថ្ត្យ ់ម្ិនបានដថ្ដ  របេនិឈបីឈគឈៅមានចិត្តជាប់
ជ្ំព្វកន់ឹងរបេ់ឈោកិយ ឈគម្ិនទានប់ានឈរបីបញ្ហា ជានខ់ពេ់ គឺ
វបិេសនាបញ្ហា  ឬ វបិេសនាញណ ។ 
 ឈោយម្កអំពនីិព្វា ន ឈោកឈរបីេំដីនិយយជាអវជិ្ជមានថ្ដ 
ភាសាធម្មតាថាម្ិនមាន ដូចបាននិយយម្កឈហយីដូឈចាោះ ឈទីបមាន
ម្នុេសភាគឈរចីន កត្េ់ំគ្ន ់ខុេឈោយមានឈយប ់ថា និព្វា នជា
អវជិ្ជមានធម្ ៌ជាធម្េូ៌នយឈសាោះ ឬ ជាធម្េូ៌នយខែួនឯងដូឈចាោះឈៅវញិ។ 
 តាម្ោរពិត្ នពិ្វា ន ម្ិនថ្ម្នេូនយខែួនឯងឈទ ឈរព្វោះនិព្វា នម្ិន
មានខែួនឯង ម្ិនមានកំឈណីត្ េរមាបឈ់ធាីឲ្យឈកីត្ ឲ្យេូនយឈទ ។ 
របេិនឈបីមានោរេរមាបឈ់ធាីឲ្យអេ់ឈកីត្ ឬ ឲ្យេូនយឈនាោះ គឺអេ់
កំឈណីត្ម្នុេសេត្ា េូនយអេ់នូវ រាគៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ ឯឈណាោះឈៅ 

  -១៨២- និព្វា នគឺជាអាី? 



វញិឈទ ។ ម្ិនមានឈហតុ្្ រត្ឹម្រត្ូវឈទ ថ្ដ ឈយងីនាគំ្នា និយយ
និយយថា និព្វា ន ជាអវជិ្ជមាន ឬ ជាវជិ្ជមាន ។ 
 ឈេចកដីកត្េ់ំគ្ន  ់ឬ ព្វកយនិយយថា វជិ្ជមាន ឬ អវជិ្ជមាន
ឈនាោះ រគ្ននថ់្ត្ជាេំដ ី ជាោរកត្េ់ំគ្ន ់ឈៅឈ ីរបេ់ទាងំឡាយឈនាោះ
ថ្ដ មានឈៅកាុងឈោកឈនោះថ្ត្ប៉ាុឈណាណ ោះ ។ ពុំអាចនឹងយកឈៅឈរបី
េរមាបឲ់្យយ ់ឈេចកដី យ ់នយ័ នពិ្វា ន បានឈឡយី ។ ឈរព្វោះនិព្វា ន
ជាធម្ម៌ានកំពេ់ មានជ្ឈរៅ្ុត្អំពីេភាវធម្ទ៌ាងំអេ់ ថ្ដ មាន
ឈៅកាុងឈោក ។ គឺជាធម្ថ៌្ដ រពោះអរយិបុគា  គបបរីតាេ់ដឹងឈោយ
ឈោកុត្តរបញ្ហា របេ់ខែួន ។ 
 ដូឈចាោះ ឈយប ់ថានិព្វា នម្ិនមាន (អវជិ្ជមាន) និង ឈយប ់
ថានិព្វា នមាន (វជិ្ជមាន) ជាឈយប ់ថ្ដ ឈគម្ិនរត្ូវបឈញ្ចញមុ្ន
ថ្ដ ខែួនបានេឈរម្ចនិព្វា នឈទ ។ ឈរព្វោះឈគរត្វូសាា  ់ និព្វា ន បានកាុង
ឈព ថ្ដ ខែួនឈគបានេឈរម្ច ឈោយឈដីរតាម្ម្គា ៨ របោរ ដូចជា
ម្នុេសឈយងី ថ្ដ បានសាា  ់េករចាេ់ោេ់ កាុងឈព ថ្ដ បាន
យកវត្ថុធ្លតុ្ឈនាោះម្កោកឈ់ ីអណាដ ត្របេ់ខែួន ។ 
 របេិនឈបីឈយងីចងប់ឈញ្ចញឈយប ់ថា និព្វា នមាន ឬ ម្ិន
មានឈនាោះ ឈយងីរត្ូវត្ម្ក ់ឈយប ់របេ់ឈយងីឲ្យឈៅកាុងរពំថ្ដនគឺ
និព្វា នមានអាីៗ ថ្ដ រត្ូវមាន  ឈរព្វោះរពោះពុទធរទងម្ិនថ្ដ ឈទេនាថា 

  -១៨៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



និព្វា នជាធម្មធ្លតុ្ម្ិនមានអាឈីសាោះឈឡយី ជាម្ួយគ្នា ឈនោះ រពោះពុទធរទង់

េថ្ម្ដងធម្មឈទេនាថា និព្វា ន ជា ធម្មធ្លតុ្ រ ត្ឈ់ោយម្ិនមានឈេេ
េ ់ ថ្ត្ឈេចកដីរ ត្ឈ់នោះ ករ៏ ត្ច់ំឈព្វោះថ្ត្របេ់ណា ថ្ដ រត្ូវរ ត្់
ប៉ាុឈណាណ ោះឯង ។ 
 រពោះពុទធត្រមាេ់ជាម្ួយនឹងរព្វហមណ៍ឈ ម្ ោះបុកកុសាត្ិ ថ្ដ 
ឈរោយម្ក ឈគបានយកម្កឈរៀបចំឲ្យមានរឈបៀបឈរៀបរយ ទុកោកឈ់ៅ  
កាុងរពោះេូរត្ មានឈេចកដីថា ៖ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! រូបោយម្នុេសរបកបឈោយធ្លតុ្ ៦ របោរ
គឺបឋវធី្លតុ្, អាឈបាធ្លតុ្, ឈត្ឈជាធ្លតុ្, វាឈយធ្លតុ្ និង អាោេធ្លតុ្ ។ 
កាុងបណាដ ធ្លតុ្ទាងំឡាយឈនោះ ឈបីថ្ចករថំ្ កឲ្យ េិត្ េនឈ់ៅ ម្ិន
ឈឃញីមានធ្លតុ្អាីឈៅេ ់ឈទ មានថ្ត្វញិ្ហា ណធ្លតុ្ប៉ាុឈណាណ ោះ ថ្ដ ជា
ធ្លតុ្អារេ័យឈៅ ។ បុគា  ោ ឈបីបានពចិារណាឲ្យឈឃញីោរពិត្
តាម្េភាវៈពិត្ឈោយបញ្ហា ថាា កខ់ពេ់ ឈេចកដីពិចារណាឈោយបញ្ហា ដ៏

របឈេីររបេ់ឈគឈនោះ ឈគនឹងឈឃញីតាម្ឈេចកដពីិត្ថា នុោ៎ះម្ិនថ្ម្នជា
របេ់អាតាម អញឈទ នុោ៎ះម្ិនថ្ម្នជាខែួនរបេ់អាតាម អញឈទ ។ ឈរៅពីឈនោះ 
ឈវទនាទាងំឡាយថ្ដ ឈគកត្េ់ំគ្ន ់ថា ជាេុខខែោះ ជាទុកាខែោះ ម្ិន
ថ្ម្នជាេុខ ជាទុកាខែោះ គឺឈគដឹងឈោយអារេ័យវញិ្ហា ណឈនោះឯង ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ!  ឈរបៀបដូចជាកំឈៅថ្ដ អាកទាងំឡាយបាន 

  -១៨៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



ប៉ាោះព្វ េ់ពានលងឈនោះ ឈបកីំឈៅមាន ឈ្ែីងកម៏ាន ឈោយសារោរពួត្ោរ
បង្ខក ត្ ់ ថ្ដ ឈធាីឈឡងីឈោយម្នុេស ឬ ឈោយធម្មជាត្ិ ។ ឈបីកំឈៅ
ថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈោយឈរគឿងពួត្ ឈរគឿងបង្ខក ត្ឈ់នោះរ ត្ឈ់ៅវញិ េងប់
បាត្ឈ់ៅវញិ ឈរព្វោះថ្ត្ម្ិនមានោរពួត្បង្ខក ត្ ់ ថ្ដ ឈធាីឈឡងីឈោយ
ម្នុេស ឬ ឈោយធម្មជាត្ិឈនាោះ ឈេចកដីឈនោះមានឧបមាយ៉ា ងណា ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! េុខឈវទនា ថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈរព្វោះអារេ័យ
នឹង្េសៈ ថ្ដ ជាឈហតុ្ននេុខ បុគា ោ ណាបានដឹងនូវេុខ
ឈវទនា គឺដឹងថាអាតាម អញមានេុខឈវទនា ឈហយីេុខឈវទនាឈនាោះរ ត្់
ឈៅវញិ ឈរព្វោះរ ត្ន់ន្េសៈ ថ្ដ ជាឈហតុ្ននេុខឈនាោះ កម៏ាន
ឧបឈម្យយយ៉ា ងឈនាោះឯង ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! ឈរបៀបដូចជាជាងមាេ ថ្ដ ជាអាកបុិន
របេបខ់្លងដុត្មាេ  ុោះឈគដុត្មាេឈនាោះ មានកំឈៅដ ់ករម្ិត្
ឈហយី ឈគកយ៏កមាេវេិនឈនាោះ ឈៅដំឈធាីជាឈរគឿងអ ង្ខក រឈ្សងៗ តាម្
ឈេចកដីរត្ូវោររបេ់ឈគ ឈេចកដីឈនោះមានឧបមាយ៉ា ងណា ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! ឧឈបោា ចិត្តថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈៅកាុង ័កាខណ័ឌ
ននឈេចកដីបរេុិទធ្ូរ្ង ់ ជាធម្មជាត្ិមានភាពទន់្ ែន ់ គួរដ ់មុ្ខង្ខរ
ឈហយីបុគា  បានបឈង្ខេ នឧឈបោា ចិត្តឈនោះ ឈៅោន ់អាោសានញ្ហច យ- 
ត្នជ្ាន ឈនវេញ្ហា នាេញ្ហា យត្នជ្ាន  ។     ោ ណាបុគា បាន 

  -១៨៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



អរូបជ្ាន ទាងំ ៤ ឈនោះឈហយី ្នឈនាោះកឈ៏ៅជាអេងាត្ជ្ាន ។ 
បុគា ឈនាោះថ្ ងតាកថ់្ត្ង ថ្ ងរពំឹងរត្ិោះរោិះឈដីម្បចីឈរម្ីន ឬ ម្ិន
ចឈរម្ីនឈទៀត្ឈហយី ថ្ ងរបោនយ់កនូវរបេ់អាីម្ួយកាុងឈោកឈនោះ
ឈទៀត្ឈហយី ចិត្តរបេ់ឈគកម៏្ិនមានឈេចកដីត្កេ់ែុត្ ឈគរ ំត្ក់ិឈ េ
ទាងំឡាយបានជាេមុ្ឈចឆទឈហយី ។ ឈគដឹងចាេ់ថា ខែួនឈគមានជាត្ិ
អេ់ឈហយី មានរពហមចរយិធម្ប៌ានរបរពឹត្តចបឈ់ហយី មានឈសាឡេ
កិចចបានឈធាីឈរេចអេ់ឈហយី កិចចដនទឈទៀត្ ថ្ដ ខែួនរត្ូវឈធាីពុំមាន
ឈទៀត្ឈឡយី ។ ោ ណាឈគបានទទួ េុខឈវទនា ទុកាឈវទនា អេុខ-
ម្ទុកាឈវទនា ឈគកដ៏ឹងចាេ់ថា ឈវទនាទាងំឡាយឈនោះ ម្ិនមានឈេចកដី
ឈទៀងទាត្ ់ ម្ិនគួរឈបីនឹងឈធាីចិត្តឲ្យជាបជ់្ំព្វកឈ់ឡយី ម្ិនគួរនឹងអាក់
អន ់ ម្ិនគួរនឹងឈរត្កអរឈឡយី ដូចឈនោះឈហយី ចិត្តរបេ់ឈគ កម៏ាន
ឈេចកដីឈនឿយណាយ អេ់ោ ជានិចច ។ ោ ណាឈគបានទទួ 
ឈវទនារត្ឹម្ថ្ត្្ែូវោយ ឈគកដ៏ឹងថា អាតាម អញបានទទួ ឈវទនារត្ឹម្ថ្ត្
្ែូវោយ ឈបីបានទទួ ឈវទនារត្ឹម្ថ្ត្្ែូវចិត្ត កដ៏ឹងចាេ់ថា អាតាម អញ
បានទទួ ឈវទនារត្ឹម្ថ្ត្្ែូវចិត្ត ។ ឈគដឹងឈទៀត្ថា ោ ណាឈបីរាង
ោយថ្បកធ្លែ យឈៅ បនាទ បអ់ំពីោរអេ់ឈៅននជ្ីវតិ្ឈនោះ ឈវទនាទាងំ 
ឡាយ ថ្ដ អាតាម អញម្ិនគួរនឹងឈរត្កអរ កាុងឈោកឈនោះ នឹងរ ត្់
ឈសាោះេូនយឈៅ  ឥត្មានឈៅឈេេេ ់ឈឡយី ។  ដូចឈនោះ  ចិត្តរបេ ់

  -១៨៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



អាកពិចារណាធម្ ៌ (អាករបត្ិបត្តធិម្ ៌ ឬ ឈយគ្នវចរ) កម៏ានេភាព 
គួរដ ់អរយិម្គា អរយិ្  កយ៏៉ា ងឈនាោះថ្ដរ ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! ទុកានិឈរាធឈនោះ មានឈេចកដឈីរបៀបឈធៀបដូច
របទីប ថ្ដ ឈវោះឈចញជាអណាដ ត្ឈ្ែីង ឈោយអារេ័យឈរគឿង្សំ
ទាងំឡាយ មានឈរបង និង របឈវោះជាឈដីម្ ។ ោ ណាឈបីអណាដ ត្ ឈ្ែី
ងរបេ់របទីបខាោះឈរគឿង្ស ំ វាថ្ត្ងថ្ត្រ ត្ប់ាត្ឈ់ៅ ឈរព្វោះអេ់ឈរបង 
អេ់របឈវោះ ថ្ដ ជាឈរគឿងឈធាីឲ្យរបទីបឈវោះ ឈហយីម្ិនមានោរបថ្នថម្
នូវវត្ថុធ្លតុ្ថ្ដ ជាឈរគឿង្សទំាងំឡាយឈនោះម្កឈទៀត្ ឈេចកដីឈនោះមាន
ឧបមាយ៉ា ងណា ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! ោ ឈបីបុគា បានទទួ ឈវទនារត្ឹម្ថ្ត្តាម្
្ែូវោយ រត្ឹម្ថ្ត្តាម្្ែូវចិត្ត ឈវទនាទាងំឡាយថ្ដ ឈគម្ិនគួរនឹងឈរត្ក
អរកាុងឈោកឈនោះ នឹងោែ យជាភាពរ ត្អ់េ់ឈៅ ពុំមានឈេេេ ់
ឈឡយី េភាពននឈោកុត្តរចិត្តខ្លងឈរោយថ្បកធ្លែ យននបញ្ចកានធ មាន
ឧបឈម្យយយ៉ា ងឈនាោះឯង ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! បុគា ថ្ដ មានចិត្តរបកបឈោយគុណធម្៌
ដូចឈព្វ ម្កឈនោះ ឈ ម្ ោះថា ជាបុគា មានគុណធម្ ៌ របកបឈោយ
ឈេចកដីឈចោះដឹងយ៉ា ងឧត្តម្ ឈៅកាុងថាា កជ់ាបញ្ហា ធិោឋ ន ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ!  ឈេចកដីឈចោះដឹង  កាុងធម្ថ៌ាា ក ់   អរហត្ត្  

  -១៨៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



ជាទអីេឈ់ៅននទុកាទាងំឡាយទាងំពួងណា ោរឈចោះដឹងឈនាោះឈហយី
ថ្ដ អញត្ថាគត្ឲ្យឈ ម្ ោះថា បុគា មានបញ្ហា របឈេីរបំ្ុត្ ។ វមុិ្ត្តិ
របេ់បុគា ឈនាោះ កជ៏ាវមុិ្ត្តិតាងំឈៅកាុងេចចៈ គឺជាវមុិ្ត្តិអេ់មាន
ឈេចកដីកឈរម្ីក ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! បុគា ទាងំឡាយដូចបានឈព្វ ម្កឈនោះ ឈគ
បានគ្នេ់រឈំ ីងអេ់រ ីងឈហយីនូវឧបធិទាងំឡាយ គឺខនធ កិឈ េ 
អ្ិេង្ខា រ និង បញ្ចោម្គុណ ។ ធម្ទ៌ាងំឡាយ គឺវនទរាគៈ ពាបាទៈ
អវជិាជ  ឈមាហៈ ។ ។ កបុ៏គា ឈនាោះបានគ្នេរ់ឈំ ីងឈចា  ឈហយីឈធាី
ឲ្យឈៅេ ់ថ្ត្ទីឈៅឥត្មានច នា ឈរបៀបបាននឹងឈដីម្ឈតាា ត្កំបុត្
ចុង មានេភាពម្ិនដុោះឈដីម្ជាលមីឈទៀត្ ។ ឈេចកដីេមាា  ់ ឈេចកដីថ្រប
របួ  ឈេចកដីវ ិវ ់ ម្ិនឈកីត្មាន ម្ិនរបរពតឹ្តឈៅកាុងបុគា ថ្ដ ឋតិ្
ឈៅកាុងអធិោឋ នធម្ថ៌្បបឈនោះឈទ ឈបីអេ់មានឈេចកដីេមាា  ់ ឈេចកដី
ថ្របរបួ  ឈេចកដីវ ិវ ់ បុគា ឈនាោះកម៏ានឈ ម្ ោះថា ជាមុ្នី ថ្របថា
បុគា មានចិត្តេងប ់មានចិត្តដឹងសាា  ់នូវភាពេងប ់តាម្ឈេចកដីពិត្ ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! បុគា ថ្ដ មានឈេចកដីកត្េ់មាា  ់កនែង
បងអ់េ់ឈហយីឈនាោះ ឈគទាងំឡាយកប៏ានជាមុ្នី មានចិត្តេងបស់ាង ត្ ់
ម្ិនមានកំឈណីត្ ម្ិនមានចំណាេ ់ ម្ិនមានឈេចកដីសាែ ប ់ ម្ិនមាន
ឈេចកដីកឈរម្ីកញបញ័់រ ។  ឈបីម្ិនមានឈេចកដឈីកីត្ ចាេ់ ឈ ឺសាែ ប ់

  -១៨៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈេចកតកីឈរម្ីកញបញ័់រ ទុកាកម៏្ិនដឹងជាមានម្កពឯីណាឈទៀត្ឈទ ។ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! ចូរអាកចងចាទុំកកុំឈ្ែចនូវចំថ្ណកននធ្លតុ្
ទាងំឡាយ ៦ យ៉ា ង ថ្ដ ឈយងីនឹងរបាបអ់ាកត្ឈៅ ឈោយេឈងាប ។ 
ោ ណាឈបីអាក បានឈធាីនិទេសនឈ៍ឃញីថា េុខឈវទនា ទុកាឈវទនា  អ
េុខម្ទុកាឈវទនា ជាេភាវធម្ម៌ានឈេចកដីថ្របរបួ  ម្ិនមានឈេចកដី
ឈទៀងទាត្ឈ់ទ ។ េុខ ទុកា អេុខម្ទុកាឈនោះ ជាភាពម្ិនមានជាប់
ទាកទ់ងឈោយឈវទនាទាងំឡាយឈទ ថ្របថាជាធម្រ៌ចួ្ុត្រេឡោះចាក
ឈវទនាទាងំអេ់ឈហយីឈនាោះ ។ អាកទាងំឡាយនឹងបានដឹងចាេ់ថា 
ឈវទនាឈនាោះ មានឈេចកដីរ ត្ឈ់ៅរពម្ម្ួយអឈនែីឈោយោយ ដូចជា
អណាដ ត្របទីបរ ត្ឈ់ៅរពម្ម្ួយអឈនែីឈោយោរអេ់ឈៅននឈរបង និង 
របឈវោះ ដូឈចាា ោះឯង ។ 
 ពំឈនា ខ្លងឈ ីឈនោះ មានឈេចកដេីឈងាបថា ម្នុេសេត្ា
ទាងំឡាយ មានធ្លតុ្ ៦ របោរ គឺបឋវធី្លតុ្ អាឈបាធ្លតុ្ ឈត្ឈជាធ្លតុ្
វាឈយធ្លតុ្ អាោេធ្លតុ្ និង វញិ្ហា ណធ្លតុ្ ។ ឈយគ្នវចរ ោ ណា
បានឈធាីោរថ្វកថ្ញកធ្លតុ្ទាងំឡាយឈនោះឈម្ី ឈហយី នឹងឈឃញីចាេ់
ថា នុោ៎ះម្ិនថ្ម្នអញ នុោ៎ះម្ិនថ្ម្នជារបេ់អញ នុោ៎ះម្ិនថ្ម្នជាខែួន
របាណរបេ់អញ ឈហយីនឹងដឹងត្ឈៅឈទៀត្ថា វញិ្ហា ណឈកីត្មានឈឡងី
ដូចឈម្ដច រ ត្ឈ់ៅវញិដូចឈម្ដច  េុខឈវទនា ទុកាឈវទនា អេុខម្ទុកា 

  -១៨៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈវទនា មានោរឈកីត្ឈឡងីដូចឈម្ដច មានោររ ត្ឈ់ៅវញិដូចឈម្ដច ។ 
ឈោយអារេ័យោរដឹងចាេ់ឈនោះ ចិត្តនឹងរចួ្ុត្រេឡោះពីអាីៗ ទាងំ
អេ់ ឈហយីឈយគ្នវចរ កប៏ានដ ់នូវឧឈបោា ចតិ្តបរេុិទធ្ូរ្ង ់ជាចិត្ត
គួរដ ់ោរង្ខរ ជាចិត្តមានពនែឺ្ែឺថាែ  ឈទីបបឈង្ខេ នឧឈបោា ចិត្តឈនោះឈៅ
ោនេ់មាធិថ្ដ កំពុងចឈរម្ីន ឈដីម្បឲី្យបានេឈរម្ចនូវ្នជាន់
ខពេ់ត្ឈៅឈទៀត្ ។ កាុងឈព ឈនាោះឈគបានដឹងថា ឧឈបោា ចិត្តឈនោះឋតិ្
ឈៅអេ់ោ យ៉ា ងយូរ ឈហយីកាុងឈព ឈនាោះឈគករ៏ពំឹងគិត្កាុងចិត្តថា ៖ 
 ១- ឈបីអាតាម អញ ទាញត្រម្ងឧ់ឈបោា ចិត្តដប៏រេុិទធ្ែឺថាែ ឈនោះ 
ឈៅោនអ់ាោេ ឈហយីចំឈរនីអាោសានញ្ហច យត្នជ្ាន គឺឈធាីចិត្ត
របេ់អាតាម ឲ្យរបរពឹត្តឈៅតាម្្នឈនោះ ( ទធ្ នឹងដឹងថា) ភាព
ឈនោះ ជារបេ់តាកថ់្ត្ងឈឡងីតាម្្ែូវចិត្ត ជាេងាត្ធម្ ៌ ម្ិនថ្ម្នជា
និព្វា នឈទ ។ 
 ២- ឈបីអាតាម អញ ទាញត្រម្ងឧ់ឈបោា ចិត្តដ៏បរេុិទធ្ែឺថាែ ឈនោះ 
ឈៅោនវ់ញិ្ហា ណ ឈហយីចឈរម្ីនវញិ្ហា ណញ្ហច យត្នជ្ាន គឺឈធាីចិត្តឲ្យ
របរពឹត្តឈៅឈរឿយៗ ( ទធ្ នឹងដឹងថា) ឈនោះកជ៏ារបេ់ម្ួយតាក ់
ថ្ត្ងឈឡងីឈោយចិត្ត ជាេងាត្ធម្ ៌ ម្ិនថ្ម្នជាេចចធម្ ៌  ម្ិនថ្ម្នជា
និព្វា នឈទ ។ 
 ៣- ឈបីអាតាម អញោកត់្រម្ងឧ់ឈបោា ចិត្តដប៏រេុិទធ្ែឺថាែ ឈនោះ ឈៅ 

  -១៩០- និព្វា នគឺជាអាី? 



ោនភ់ាពបនតិចបនតួចឈេទីរថ្ត្គ្នម នអាីឈសាោះ ជ្ិត្ៗនឹងភាពទឈទ ឈហយី ច
រម្ចឈរម្ីនអាកិញ្ហច យត្នជ្ាន គឺឈធាីចិត្តឲ្យរតាចឈ់ៅ កាុង្នឈនោះ  
ឈរឿយ ៗ ( ទធ្ នឹងដឹងចាេ់ថា) ឈនោះកជ៏ារបេ់តាកថ់្ត្ងឈឡងី
ឈោយចិត្ត ជាេងាត្ធម្ ៌ម្ិនថ្ម្នជាេចចធម្ ៌ម្និថ្ម្នជានិព្វា នឈទ ។ 
 ៤- ឈបីអាតាម អញយតឹ្ត្រម្ងឧ់ឈបោា ចិត្តដប៏រេុិទធ្ែឺថាែ  ឈៅ
ោនភ់ាពម្ួយថា មានកម៏្ិនថ្ម្ន ថាម្ិនមានកម៏្ិនថ្ម្ន បានដ ់ភាព
កត្េ់មាា  ់យ៉ា ង េិត្បំ្ុត្រកឈរបៀបរបដូចឈៅនឹងអាី ៗ ពុំបាន ឈហយី
ចឈរម្ីនឈនវេញ្ហា នាេញ្ហា យត្នជ្ាន គឺឈធាឲី្យចិត្តរបេ់ខែួនរជ្កឈៅ
កាុង្នឈនោះអេ់ោ ជានិចច ( ទធ្ គងន់ឹងដឹងថា) ឈនោះកជ៏ា
របេ់ម្ួយឈទៀត្ ថ្ដ តាកថ់្ត្ងឈោយចិត្ត ជាេងាត្ធម្ ៌ ម្ិនថ្ម្នជា
េចចធម្ ៌ម្ិនថ្ម្នជានិព្វា នឈទ ។ 
 កាុង ំោបឈ់នាោះ ឈយគ្នវចរ ពុំបានយកចិត្តរបេ់ខែួន ឈៅ
បឈងកីត្ជាអាីៗ ម្ិនបនដឲ្យមានកំឈណីត្លមីឈទៀត្ ម្ិនឈធាីឲ្យចិត្តវ ិម្ក
ោន់្ ព ឬ វ ិ្ វ្ព ។ ឈបីឈយគ្នវចរណា មានចិត្តថ្បបឈនោះឈហយី 
ឈយគ្នវចរឈនាោះ នឹងម្ិនឈោោះលពក ់ម្ិនជ្កឈ់ញៀននឹងអាីៗ ទាងំអេ់កាុង
ឈោកទាងំឡាយ ។ 
 ឈបីម្ិនមានចិត្តឈោោះលពក ់ ម្ិនមានចិត្តជ្កឈ់ញៀន ឈយគ្នវចរ
ឈនាោះកអ៏េ់មានឈេចកដីកងា ់ ឈបីម្ិនមានឈេចកដីកងា ់   ឈេចកដីេងប ់

  -១៩១- និព្វា នគឺជាអាី? 



សាង ត្ ់ ឈេចកដេូីនយឈងឹនូវអាីៗ ថ្ដ ជាបចចយ័ននទុកា កឈ៏កីត្ឈឡងី
រពម្គ្នា កាុងឈព ឈនាោះ ។ កាុងទីបំ្ុត្ននោររបត្ិបត្តិធម្ ៌ ឈយគ្នវចរ
ទាងំឡាយ កប៏ានដឹងចាេ់ថា កំឈណីត្ននអាតាម អញ អេ់ឈហយី 
រពហមចរយិធម្អ៌ញបានរបរពឹត្តចបឈ់ហយី កិចចទាងំឡាយថ្ដ អញ
រត្ូវឈធាីបានឈធាីឈរេចអេ់ឈហយី កិចចអាីដនទឈទៀត្ថ្ដ អញរត្ូវឈធាីឈដីម្បី
របឈយជ្នដូ៍ចឈនោះ ម្ិនមានឈទៀត្ឈឡយី ។ 
 ដូឈចាោះ បុគា ទាងំឡាយណា ថ្ដ បានឈធាីេមាបត្តិឈនោះឲ្យ
ឈកីត្កាុងេនាដ នននខែួន បុគា ទាងំឡាយឈនាោះ ឈ ម្ ោះថា ជាអាកបាន
របកបឈោយធម្ដ៌រ៏បឈេីរ ឈ ម្ ោះថា បានដងឹចាេ់នូវោររ ត្ទុ់កា 
ថ្ដ រពោះពុទធសាេនាឈៅថា ទុកានឈិរាធ ឬ នពិ្វា ន ។ 
 ោររចួ្ុត្រេឡោះពីអាី ៗ ទាងំអេ់ ឬ ោរបានេឈរម្ចឈមាកា-
ធម្ ៌ ថ្ដ មានេចចធម្ជ៌ារគឹោះ ម្ិនមានឈេចកដីកឈរម្ីកញបញ័់រឈទ 
ឈេចកដីឈនោះ ឈោកអាកអានគបបដីឹងតាម្ពុទធភាេិត្ថា ៖ 
 ្ិកាុទាងំឡាយ! អាីថ្ដ ម្ិនពិត្របាកដ ឈយងីឲ្យឈ ម្ ោះថា 
ឈមាេធម្ ៌ជាធម្ខុ៌េ អាីថ្ដ ពិត្របាកដ ឈយងីឲ្យឈ ម្ ោះថា      អឈមា
េធម្ ៌ថ្របថា ធម្រ៌ត្ូវ ឬ ធម្ព៌ិត្ គឺជា និព្វា ន ហាងឹឯង ។  
 ភាេិត្ននពុទធសាេនា ឈយងីបានឈឃញីឈេទីរថ្ត្រគបក់ថ្នែងថា
រពោះពុទធ រទងថ់្ត្ងថ្ត្ឈ ីកយកេចចធម្ឈ៌នោះ ឈៅឈធាីជាឈ ម្ ោះនន និព្វា ន 

  -១៩២- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈោយរទងរ់តាេថ់ា “ត្ថាគត្ របាបអ់ាកទាងំឡាយឈរឿយៗ ថា េចចៈ 
និង ម្គាៈ ធម្ទ៌ាងំពីរឈនោះ ជាធម្ន៌ាឈំៅោន ់អរយិេចច” ។ េចចៈរត្ង់

ឈនោះ តាម្ពុទធបំណង េំឈៅយក នពិ្វា ន ។ ឈត្អីាឈីៅជាេចចៈ? 
 បញ្ហា ឈនោះ ពុទធសាេនាបានបំ្ែឺថា ឈៅកាុងឈោកឈយងីឈនោះ 
គ្នម នអាីជារបេ់ពិត្តាម្គំនិត្ថ្ដ ឈគឈៅសាម នឈនាោះឈទ ឈរព្វោះអាីៗទាងំ
អេ់េុទធថ្ត្ជាេងាត្ធម្ ៌ ជាធម្ឈ៌កីត្មានឈឡងីឈោយឈរគឿង្ស ំ ។ 
របេ់ថ្ដ ឈកីត្ឈឡងីឈោយឈរគឿង្ស ំ រថ្ម្ងថ្របរបួ  និង ផ្កែ េ់បដូរ ។ 
របេឈ់នាោះគ្នម នខែឹម្សារពិត្របាកដឈៅកាុងេថិរភាព និចចភាព ដូចជា
ព្វកយថា ខែួនឯង រព ឹង ឬ អាត្មន័ ថ្ដ ជារបេ់មានឈៅកាុងខែួន
ឈយងី ឬ ឈរៅខែួនឈយងីឈនាោះឈទ ។ 
 អាីៗទាងំអេ់ពិត្ជារបេ់រត្ូវថ្របរបួ  តាម្ោ តាម្េម្យ័ 
ឬ តាម្ឈហតុ្តាម្បចចយ័ និង តាម្េភាវធម្ថ៌្ត្ងមានជាធម្មតា ។ 
ឈេចកដីពិត្ឈនោះ ជាឈេចកដីពិត្ ថ្ដ ឈគឈម្ ីឈឃញីឈោយបញ្ហា ជាន់
ខពេ់ ឈទីបឈោកឲ្យឈ ម្ ោះថា អរយិេចចៈ ។ 
 អរយិេចចៈឈនោះ មានពិត្របាដកថ្ម្ន ។ ឈដីម្ប ុីោះេចចៈ ដ៏

របឈេីរខពងខ់ពេ់ឈនោះ ម្នុេសទាងំឡាយរត្ូវសាា  ឈ់េចកដីពិត្ឲ្យបាន
ចាេ់ោេ់ រត្ូវខំពាយម្ឈធាីខែួនបានយ ដ់ឹងចាកធ់ែុោះនូវអាីៗថ្ដ 
ពិត្តាម្េភាវៈពិត្ ឬ ឈេចកដីពិត្ននធម្មជាត្ិ  ឈោយអារេ័យ  បញ្ហា  

  -១៩៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



ពិឈេេ ថ្ដ ឈោកឲ្យឈ ម្ ោះថា វបិេសនាបញ្ហា  ម្ិនថ្ម្នឈោយ
អារេ័យឈមាហៈ ឬ អវជិាជ យ៉ា ងឈរគ្នត្រគ្នត្ ឬ យ៉ា ង េិត្ឈនាោះឈទ ។ 
ោរចាកធ់ែុោះ (បដិឈវធ) មាននយ័ថាោររ ត្អ់េ់រ ីងនូវត្ណាា  និង 
ោររ ត្ឈ់ោយម្ិនមានឈេេេ ់នូវទុកាទាងំឡាយ ថ្ដ រពោះពុទធ
សាេនា ឈៅថា ទុកានឈិរាធ ។ ឈនោះឯង ឈ ម្ ោះថា នពិ្វា ន ។ 
 នយ័ឈ្សងឈទៀត្ ពុទធបរេិ័ទម្ិនគួរមានឈយប ់ថា និព្វា នជា
 ទធ្ ននេងាត្ធម្ ៌ ជាធម្ត៌ាកថ់្ត្ងឈឡងី ឬ ្សំ្ ាុ ំឈឡងីឈោយអាីៗ 
ឈនាោះឈទ ។ ឈរព្វោះថា និព្វា ន នឹងចាត្ចូ់ កាុងធម្ជ៌ាឈហតុ្កម៏្ិនថ្ម្ន 
នឹងចាត្ចូ់ កាុងធម្ជ៌ា្ កម៏្ិនថ្ម្ន ។ ប៉ាុថ្នតឈយប ់ថា េី  
េមាធិ បញ្ហា  ឬ ោររបត្ិបត្តិធម្ជ៌ាឈហតុ្ឲ្យបានេឈរម្ចនិព្វា នឈនាោះ 
ឈយប ់ឈនោះម្ិនខុេឈទ ឈរព្វោះទឈងាីទាងំអេ់ឈនោះ ជាឈហតុ្ននឈេចកដី
េឈរម្ច ថ្ដ ឈយងីទមាែ បន់ិយយថា ជា្ ឈនាោះថ្ម្ន ។ នពិ្វា ន ម្ិន
មានឈហតុ្ ម្ិនមាន្ ឈៅកាុងខែួនឯងឈទ ឈោយឈហតុ្ថា េចចធម្៌
ទាងំឡាយ កម៏្ិនមាន្  ។ និព្វា ន ម្ិនបាន្ ិត្ឈចញនូវវត្ថុធ្លតុ្ដ៏

មានអាលក៌ំបាងំ ដូចជា្ន ឬ េមាធិជាឈដីម្ឈទ ។ េចចធម្ម៌ាន
ឈេចកដីពិត្ឈៅជាេចចធម្ ៌ រឯីនិព្វា នមានឈេចកដីពិត្ឈៅជានិព្វា នគ្នម ន
ោរថ្របរបួ ផ្កែ េ់បដូរឈទ។ ោរថ្ដ គួរឈធាី គខឺំពាយម្របត្ិបត្តយិ៉ា ង
ណាឲ្យឈឃញីនិព្វា ន ឈហយីបានេំឈរចនិព្វា នប៉ាុឈណាណ ោះ ។  

  -១៩៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



រពម្ជាម្ួយឈនោះ េូម្កុំេនាិោឋ នថា និព្វា ន គឺជា ទធ្ ននមាគ៌្ន
ទាងំឡាយ ថ្ដ ខែួនបានឈដីរឈនាោះឈឡយី ។ ឈរព្វោះថា និព្វា ន ជា
អេងាត្ធ្លតុ្ ម្ិនរត្ូវបានេឈរម្ចឈោយ េងាត្ធ្លតុ្ ឈឡយី ។ 
ម្នុេសទាងំឡាយឈឡងីឈៅដ ់កំពូ ្ាំខពេ់ឈោយអារេ័យ្ែូវ ប៉ាុថ្នដ
កំពូ ្ាំម្ិនថ្ម្នជា ទធ្ នន្ែូវឈនាោះឈទ ។ ឈគអាចឈម្ី ឈឃញីពនែឺ
ឈ្ែីងបាន ប៉ាុថ្នដឈ្ែីងម្ិនថ្ម្នជា ទធ្ របេ់ថ្្ាកឈឡយី ។ 
 េំណួរម្ួយថ្ដ ឈកីត្ជាឈរឿយៗ កាុងចំឈណាម្ពុទធសាេនិក 
ថា ឈៅខ្លងឈរោយ ននោរបរនិិព្វា នរបេ់រពោះអរហនតទាងំឡាយ មាន
ឈៅេ ់អាីខែោះឈទ? ឈគម្ិនគួរនឹងឈចាទេំណួរឈនោះឈទ ឈរព្វោះនិព្វា នជា
េចចធម្ ៌ជាអវសាន ជាធម្ទ៌ីបំ្ុត្ ជាធម្ចុ៌ងចបឈ់ៅឈហយី ។ ជាធម្ម
តា របេ់ណាថ្ដ ឈគទុកជាទីបំ្ុត្ របេឈ់នាោះម្ិនមានអាីឈៅខ្លង
ឈរោយឈទៀត្ឈទ ។ របេិនឈបីមានអាីឈៅឈរោយឈទៀត្ អាីឈនាោះគឺេចចធម្៌
ជាអវសាន ម្ិនថ្ម្នជានិព្វា នឈទ ។ ឈេចកដីកាុងចំណុចឈនោះ មាន
េំណួររបេ់្ិកាុឈ ម្ ោះ រាធៈ ថ្ដ បានេួររពោះពុទធដូចត្ឈៅឈនោះ ៖ 
 “ េូម្រទងឈ់ម្តាត ឈរបាេ! និព្វា នមានអាីជារបឈយជ្ន ៍មានទី
បំ្ុត្ដូចឈម្ដច? ” 

 េំណួរឈនោះគឺ រាធ្ិកាុ ចងដ់ឹងថាឈត្មីានអាីឈៅខ្លងឈរោយ 
ចងដ់ឹងថា និព្វា ន មានទីបំ្ុត្ដូចឈម្ដច ។ 

  -១៩៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



រពោះេមាម េម្ពុទធរទងម់ានចឈម្ែីយថា ៖ 
 “ថ្នរាធៈ! បញ្ហា ឈនោះម្ិនគួរអាកោនយ់កទុកជាបញ្ហា ឈៅកាុង

រពំថ្ដនឈទ គឺជាបញ្ហា ឈៅហួេរពំថ្ដន ។ ថ្នរាធៈ! ឈរព្វោះអាី? ឈរព្វោះថា
ោររបរពឹត្តិរពហមចរយិធម្រ៌បេ់អាកមាននិព្វា នជាទីបំ្ុត្ឈៅឈហយី។” 
 រពោះបរម្រគូ រទងេ់ំថ្ដងថា “អបបមាឈទា អម្ត្ ំ បទ ំ ឈេចកដី
ម្ិនរបមាទ ជា្ែូវឈៅោនរ់ពោះនពិ្វា ន” ។ ពុទធភាេិត្ឈនោះបញ្ហជ កថ់ា ឈបី

ចងេ់ឈរម្ចនិព្វា ន រត្ូវខិត្ខំបំឈពញនិព្វា នបដិបទា គឺោរបដិបត្តិ
ឈដីម្បនីិព្វា នឈោយម្ិនឈធាេរបថ្ហេ ឈរព្វោះឈព ឈវោម្ិនរងច់ាបុំគា 
ណាឈឡយី រេបនឹងពុទធភាេិត្ថា ៖ 
        “ អឈចចនត ិោោ ត្រយនត ិរត្តឈិយ 
         វឈយគុណា អនុបុពា ំជ្ហនតិ ។ ” 
 “ ោ ទាងំឡាយឈដីរឈៅដូចមានឈជ្ីង រារត្ទីាងំឡាយឈហរី

វែងឈៅដូចមានសាែ ប វយ័គឺអាយុននេត្ាទាងំឡាយ  ោះបងឈ់ចា 
ជ្ីវតិ្ឈៅបនតិចម្ដងៗ ហាកដូ់ចមានឈេចកដីេេបឈ់ខពីម្ ។ ”  

 ោររបត្ិបត្តឈិដីម្បនីិព្វា ន រត្ូវចាបឈ់្តីម្ម្ួយជ្ំហានម្តងៗ ដូច
ឈសាែ កម្ួយថ្ចងទុកថា “ ោរឈធាីដំឈណីរឈ ី្ ែូវរបថ្វងម្ួយព្វនឈ់យជ្ន ៍
រត្ូវចាបឈ់្តីម្ម្ួយជ្ំហានម្តងៗ ” ។ 

Í Í Í 

  -១៩៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
និព្វា នមិ្នថ្ម្នជាតេកធម៌្ 

 និព្វា នម្ិនថ្ម្នជាត្កកធម្ ៌ ម្ិនថ្ម្នជាវចនធម្ឈ៌ទ និព្វា នជា
ធម្មធ្លតុ្មានកំពេ់ហួេ្ុត្ពីត្កកវជិាជ  និង ពីវចនធម្ ៌ ថ្របថាខពេ់
ហួេពីគំនិត្រត្ិោះរោិះពិចារណារសាវរជាវ តាម្្ែូវគំនិត្បញ្ហា ផ្កទ  ់ខែួន
ននបុលុជ្ជន ។ ប៉ាុថ្នដនិព្វា នជាធម្មធ្លតុ្ មានកពំេ់ មម្ដ ់គំនិត្បញ្ហា
ននបុលុជ្ជន ថ្ដ បានសាា  ់ម្គាអងា ៨ (អដឋងាិកម្គា) ឈហយីរត្ិោះរោិះ
ពិចារណាជាម្ួយនឹងោររបត្ិបត្តិតាម្ម្គាទាងំ ៨ ។ 
 ោរេិកាអំពីនិព្វា នរបេ់ឈយងី តាងំពីខ្លងឈដមី្រហូត្ម្កដ ់
ឈព ឈនោះ ឈយងីបានជ្ួបរបទោះនឹងព្វកយ ំបាកសាដ ប ់ំបាកយ ់ោន់
ថ្ត្ឈរចីនឈឡងីៗ ។ និព្វា នឈនោះ ឈគចូ ចិត្តជ្ថ្ជ្កថ្វកថ្ញកគ្នា ណាេ់ 
ថ្ត្ោរជ្ថ្ជ្កឈវែីយវែងរបេ់ឈគ ឈរចីនថ្ត្ទា ់រចក រកទាា រឈចញម្ិនរចួ 
ឈរបៀបដូចជាឈគនាគំ្នា ខំរបឹងថ្វក្ែូវឈដីរកណាដ  យបង់ងឹត្ ម្ិនេូវបាន
របឈយជ្នអ៍ាីឈសាោះ ឈរព្វោះអាកជ្ថ្ជ្កទាងំអេ់ឈនាោះមានទេសនវជិាជ ទាប
ឈពក រុករកម្ិនដ ់កំពេ់នននិព្វា ន ។ ពួកម្យួឈទៀត្ មានទេសនវជិាជ
ខពេ់ថ្ដរ ថ្ត្ម្ិនរត្ូវនឹងកំពេ់របេ់និព្វា ន ។ ពួកទ២ីឈនោះ ឈទាោះបជីា
ឈោយេំអាងឈ បីញ្ហា របេខ់ែួនថា នឹងអាចពនយ ់គ្នា ឲ្យយ ់បាន
យ៉ា ងណាកឈ៏ោយ  កឈ៏ៅថ្ត្ម្ិនអាចេរម្ួ ោរពនយ ឈ់នាោះ ឲ្យង្ខយ 

  -១៩៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



យ ង់្ខយសាត បម់្ិនបានដថ្ដ  ។ ឈរបៀបដូចជារគូបឈរងៀនទាងំ
ឡាយថ្ដ ចងឲ់្យកូនេិេសខែួន យ ់អំពរីទឹេតវីទិាសាស្រ្េដខពេ់ៗ
ឈោយពាយម្ឈ ីកយករទឹេតវីទិាសាស្រ្េដ ដម៏ានកំពេ់ឈនាោះឈៅ
ពនយ េ់ិេសកាុងថាា កម់្ធយម្េិកា ឬ ថាា កប់ឋម្េិកា ។ ោរនាយំក
វជិាជ ខុេករម្ិត្ឈៅបឈរងៀនេិេសឈធាីឲ្យេិេសម្និយ  ់ និង ខ្លត្បង់

ឈព ឈវោ ។ យ៉ា ងណាម្ិញ ពុទធសានិកថ្ដ នាគំ្នា ជ្ថ្ជ្កអំពីឈរឿង
និព្វា ន តាម្រឈបៀបខុេថ្បបខុេ្ែូវននត្រមាយរពោះពុទធ កពុ៏ំអាចនឹង
ទទួ បាន ទធ្  េយ៉ា ងឈនាោះថ្ដរ ។  
 បុគា រគបរូ់បអាចេឈរម្ចនិព្វា ន ឈោយខែួនឯងឈៅនលងណា
ម្ួយឲ្យថ្ត្ឈគខំរបឹងបដិបត្ត ិ យ៉ា ងេុរកឹត្ តាម្ម្ជ្ឈមិ្បដិបទាថ្ដ 
រពោះពុទធរតាយទុក ដូចជាោរខំរបឹងហាត្ហ់ាកឹហានឺទូនាម នចិត្ត ឈធាីចិត្ត
ឲ្យបរេុិទធឈោយខែួនឯង ឈហយីបាន ុោះដ ធ់ម្ជ៌ានខ់ពេ់ ។ ពួកឈគ
ម្ិនចាបំាចរ់ាវរកនយ័និព្វា នកាុងវចនានុរកម្ ។ បញ្ហា ទាងំឡាយទាក់
ទងនឹងនិព្វា ននឹងរត្ូវបានឈបីកបង្ខា ញឲ្យឈឃញីចាេឯ់កឯង ។  
 េត្ាឈោកឈៅជ្ិត្ ឬ ឆ្កង យពីនិព្វា នប៉ាុណាណ  គ្នម នអាកណាដឹង
បានឈឡយី ។ ដណឹំងអំពីនិព្វា ន រត្ូវដឹងឈោយខែួនឯង ។ ឈទីបរពោះ
ពុទធរទងរ់តាេ់ថា ៖ “ ធម្មៈទាងំឡាយរហូត្ដ ់មាននិព្វា ន ជាទី
បំ្ុត្ឈនាោះ ជា េនទដិឋឈិោ គឺអាកណាបាន អាកឈនាោះឈឃញី ។ ” 

  -១៩៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
អវស្ននេថា 

 បញ្ហា  “នរកេគួម៌ានពតិ្ ឬ គ្នម នឈទ?” ជាបញ្ហា ថ្ដ េងាម្

បចចុបបនាចាបអ់ារម្មណ៍យ៉ា ងខ្លែ ងំ ។ បញ្ហា ឈនោះ ឈបឈីយងីអាចឈោោះ
រសាយបានចាេ់ោេ ់ ឬ អាចឈធាីឈេចកដីបំ្ែឺឲ្យម្នុេសសាម្ញ្ា
ង្ខយយ ់ ឈព ឈនាោះោរោនរ់ពោះពុទធសាេនារបេ់ឈយងីនឹងោនថ់្ត្
មានឈហតុ្្  មានរបេិទធភាពឈទាឈឡងី ។ ជាពិឈេេ ឈយងីនឹងមាន
ឈ ម្ ោះថា ជាអាកមានជ្ំឈនឿកាុងរពោះពុទធសាេនារបកបឈោយឈហតុ្
្  និង បញ្ហា ញណយ៉ា ងរត្ឹម្រត្ូវ ។ 
 ទនទឹម្គ្នា ឈនោះ ពុទធបរេិ័ទនឹងអេ់ឈេចកដីេងសយ័ អេ់ោរ
ថ្ខាងម្ត្ិឈយប ់ កាុងឈព ពិភាកាគ្នា  អំពជី្ំឈនឿឈ នីរកេួគថ៌ាជា
ឈរឿងមាន ឬ គ្នម នឈហតុ្្  ។ ឈបីមានឈហតុ្្  ឈត្ីឈហតុ្្ ឈនាោះ
ឈៅកាុងករម្ិត្អាចទទួ យកបានឬឈទ? 
 មុ្ននឹងវនិិចឆយ័ឈរឿងឈនោះ េូម្ថ្ចកនរកេួគជ៌ាថាា ក់ៗ  គឺ ៖ 
 ១- នរកេួគម៌ានឈៅកាុងចិត្តវញិ្ហា ណរបេ់ម្នុេស 
 ២- នរកេួគឈ៌ម្ី ឈឃញីឈោយថ្្ាកកាុងពិ្ពឈោកបចចុបបនា 
 ៣- នរកេួគឈ៌ម្ី ម្ិនឈឃញីឈោយថ្្ាក គឺនរកេួគក៌ាុងពិ្ព
ឈោកឈ្សង ឬ នរកេួគប៌រឈោក ។ 

  -១៩៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



នរេសគួ៌ព្បល្ទ្ទ្១ី 
 រពោះពុទធសាេនាមានទេសនៈថា ចិត្តម្នុេសជាធ្លតុ្េំខ្លន់
បំ្ុត្ ។ ធ្លតុ្ឈនោះមានេម្ត្ថភាពបញ្ហជ រូបោយឲ្យឈធាីោរេពាយ៉ា ង
បាន ឈទាោះជា េកដី អារកកក់ដី ឈរេចឈ ចីិត្តដឹកនា ំ។ ចិត្តកប៏ញ្ហជ មាត្់
ឲ្យបឈញ្ចញវាចាថ្្េម្ពីឈរាោះ ឬ េម្តអីេុឈរាោះ បានថ្ដរ ។  
 រឯីោយ និង វាចា មានមុ្ខង្ខររត្ឹម្ថ្ត្ជាទីងឈមាងេរមាបថ់្ត្
ចិត្តទាញញកប់៉ាុឈណាណ ោះ ។ ចិត្តចងឲ់្យោយវាចាឈដីរត្ួជាអាី ឈធាីអំឈពី
ណា ឈព្វ ពំឈនា ណា ធ្លតុ្ទាងំពីរឈនោះអនុវត្តតាម្បញ្ហជ របេ់ចិត្ត ។ 
ចិត្តជាធ្លតុ្ទទួ ដឹង ទទួ សាា  ់ ទទ ួខុេរត្ូវ ចំឈព្វោះមុ្ខង្ខរទាងំ
អេ់ថ្ដ ោយវាចាបានឈធាី ។ 
 ឈព ម្នុេសដនទវាយរបហាររូបោយបុគា ម្ួយរូប ឈោយ
ឈរបរូីបោយកដី ឈោយេំដីកដី ចិត្តឈចញមុ្ខឈធាីោរជ្ំនួេ ។ ឈព ឈដក
 ក ់ ចិត្តេរមាកេំងំឈេងៀម្ ។ ឈព ឈនាោះ ឈទាោះអាកណាម្កឈជ្រេដី 
ត្មិោះត្ិោះឈដៀ  កអ៏ាកឈដក កគ់្នម នកំហងឹត្ប ឈរព្វោះចិត្តម្ិនដឹង ។ ឈនោះ
បញ្ហជ កឲ់្យឈឃញីថា រូបោយគ្នម នចិត្តបញ្ហជ  កម៏្ិនខុេគ្នា នឹងដុំដី ។ 
ឈោយចិត្តទទួ ខុេរត្ូវចំឈព្វោះទឈងាីេពាយ៉ា ងឈ ីោយវាចា ឈទីបរពោះ
ពុទធរទង់្ ត ឱ់វាទដ ់សាេនិកឲ្យខំពាយម្អបរ់ចំិត្តឲ្យបានបរេុិទធ 
ឈោយចំឈរនីេម្លកម្មោឋ ន វបិេសនាកម្មោឋ ន ឬ េត្ិបោឋ ន ។ 

  -២០០- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ោ ឈបចីិត្តធ្លែ កចូ់ កាុងភាពអារកក ់ ឈោយអំណាចកិឈ េ
ដឹកនា ំ ោរបញ្ហជ ថ្ដ ចិត្តឈធាីឈៅឈ ីោយវាចា កម៏ានភាពអារកក ់ ។ 
ទឈងាីរបេ់ោយវាចាកម៏ានភាពអារកកឈ់ថាកទាបដូចគ្នា នឹងចិត្តថ្ដរ ។ 
ចិត្តមាន កាណៈដូចឈនោះជាចិត្តឈព្វរឈពញឈៅឈោយកំឈៅ ឈរព្វោះរត្ូវ
ឈ្ែីងកិឈ េដុត្ឈរា  ។ ចំថ្ណកបុគា ថ្ដ រត្ូវបានឈគឈធាឲី្យឈៅត
រកហាយឈនាោះ នឹងរកឱោេេងេឹក ឈធាីទុកាបុកឈម្ាញ ម្កវញិ ។ 
 ជ្នទុចចរតិ្ និង ម្នុេសឈពញឈោ្ៈ ឈទាេៈ ឈមាហៈ និង ោរ
រចថ្ណននិនាទ  រថ្ម្ងមានចិត្តឈៅដ កដួ ឈួ ឈវោះ អនទោះសា ទាងំយប់
ទាងំនលង ។ ឈនោះគឺជានរកកាុងចិត្តកាុងពិ្ពឈោកឈនោះ ។ 
 ្ទុយឈៅវញិ ឈបីម្នុេសមានចិត្តរបកបឈោយគុណធម្ ៌ មាន
រពហមវហិារធម្ ៌ បុគា ឈនាោះមានឈម្តាត  ករណុា រាបរ់កអាកដនទ មាន
គំនិត្ម្នុេសធម្ ៌ ចងឲ់្យម្នុេសមានទុកា រចួចាកទុកា ។ ឈបឈីឃញីឈគ
បានេុខ កជ៏្ួយអរេបាយ ។ ឈបឈីឃញីម្នុេសឈ ែ្ ោះគ្នា  ជ្ួយ
្សោះ្ារកយុត្តិធម្ ៌ ។ បុគា ជ្ំពូកឈនោះម្ិនរចថ្ណននិនាទ ចំឈព្វោះភាព
រុងឈរឿងរបេ់អាកដនទ គ្នម នឥរយិបទរពឈហនីឈោងោច សាា  ់បុណយ
បាប សាា  ់ត្នម្ែម្នុេស រេ់ឈៅកាុងេនតិភាពននជ្ីវតិ្ ។ ឈនោះគឺជាឋាន
េួគរ៌បេ់ជ្ីវតិ្កាុងឈោកឈនោះ គឺឋានេួគ៌្ ែូវចតិ្តហាងឹថ្ដរ ។ 

  -២០១- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈយងីឈឃញីឈហយីថា នរកេួគឈ៌រេចឈ ទីឈងាីរបេម់្នុេស ។ 
ព្វកយថាធ្លែ កន់រក ឈឡងីេួគ ៌ គជឺាសាថ នភាពរបេច់ិត្តប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
ម្នុេសោែ យឈៅជាេត្ានរក េត្ាឈរបត្ េត្ាត្រិចាឆ ន ម្នុេសឈទព រពោះ
អរយិបុគា  រពោះបឈចចកពុទធ រពោះេមាម េម្ពុទធ ឈរេចឈ ទីឈងាីអារកក ់េ 
ថ្ដ បុគា បានឈធាីប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 ឈបីនិយយឈោយេឈងាប ឋានេួគឈ៌ៅកាុងចតិ្ត នរកឈៅកាុង
រទូង ឈរព្វោះោ ណាឈគបានទទួ ឥោឋ រម្មណ៍ ឈគថ្រេកថា ឈគ
េបាយដូចឈឡងីឋានេួគ ៌ ។ ្ទុយឈៅវញិ ោ ណាឈគមានទុកាធងន់
ឈោោះរសាយម្ិនឈចញ ឈគថ្រេកថា “ ថ្បករទូងសាែ បឥ់ឡូវឈហយី! ” ។ 

           នរេសគួ៌ព្បល្ទ្ទ្ ី២ 
 ម្នុេសថ្ដ ធ្លែ បប់ានចូ ឈៅឈម្ី អាកឈទាេ កាុងពនធនាគ្នរ 
គងប់ានឈឃញីម្នុេសថ្ដ ធ្លែ កន់រក កាុងជ្ីវតិ្ឈនោះ ពិត្ៗ ។ ម្នុេស
ជាបគុ់ករេ់ឈៅឈរោម្ោរជ្ិោះជាន ់ឈបៀត្ឈបៀន ឈធាីបាប របេឆ់្កម គុំក ឬ 
ភាា កង់្ខររកាគុក ។ អាកឈទាេរទារំេ់ រទាោំរ ំបាក ខ្លមំាត្ទ់ទួ 
ទារុណកម្ម យ៉ា ងកំណាចពីេំណាកអ់ាជ្ាធរគុក ។ ចំថ្ណកជ្នអានា
ថា ពួកឈគរេឈ់ៅយ៉ា ង ំបាក ខាោះមុ្ខខាោះឈរោយ រកម្ួយនលងេរមាប់
រេម់្ួយនលង ឈោយោរឈដីរេុទំាន ឬ ឈោយឈរេីរបេព់ធុីងេរមាម្ ។ 
ឈនោះឈហយីគមឺ្នុេសធ្លែ កន់រកឈោកិយទាងំរេ ់។  

  -២០២- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ្ទុយឈៅវញិ ជ្នបានរបរពឹត្ត េ ជាព រដឋរត្ឹម្រត្ូវ ម្ិនឈ មីេ
ចាបរ់បេ់របឈទេ ឧេាហ៍ឈធាីោរង្ខរចិញ្ច ឹម្ជ្ីវតិ្ ឈ ីកឋានៈជ្ីវភាព 
មានចំណីអាហារបរបូិណ៌ េឈម្ែៀកបំព្វក ់េ មាន្ូម្រិគឹោះ មានយន
យនតទំឈនីប មានឈរគឿងឈអឡចិរត្ូនិច ដូចជា ទូរេសន ៍ ទូរេ័ពទច ័ត្ 
កុំពយូទរ័ និង អុីនធរ័ណិត្ ។ ឋានៈម្នុេសរកុម្ឈនោះ ឈបីឈរបៀបឈធៀបឈៅ
នឹងឋានៈរបេ់អាកឈទាេ និង ជ្នអនាថា ដូចបានឈព្វ ម្កឈហយី 
ឈឃញីថាមានករម្ិត្ខុេគ្នា ចាេ់រកថ្ឡត្ ដូចឈម្ឃ និង ដី ។ ឈនោះគឺ
ជានរកេួគ ៌ ថ្ដ រពោះពុទធសាេនាបឈរងៀនម្នុេស ឲ្យឈម្ី ឈឃញី
្ វបិាក ននទឈងាីអារកក ់េ ឈដីម្បបីណដុ ោះគនំិត្ជ្នទូឈៅឲ្យចងចាពំី
នរកេួគឈ៌ោកិយថ្ដ អាចឈម្ី ឈឃញីផ្កទ  ់ថ្្ាក ។ 

នរេសគួ៌ព្បល្ទ្ទ្ី ៣ 
 ឈយងីធ្លែ បឮ់ោរថ្លែងឈរៀបរាបឈ់រឿងនរកេួគ ៌ យ៉ា ងវចិិរត្ និង 
ពិសាដ រ ថ្ដ គ្នម ននរណាមាា កប់ានឮឈហយីម្ិនចាបអ់ារម្មណ៍ ម្ិនយក
ចិត្តទុកោកឈ់ទ ។ ោរឈព្វ អួត្អាងេឈេីរថា  ឋានេួគ ៌េ  ជាឋាន
េបាយ ជាម្ួយនឹងបញ្ចោម្គុណ រឯីោរឈព្វ បង្ខេ បឋ់ាននរកជា
ឋានឈថាកទាប ឈវទនា ឈខ្លែ ច្ា និង ឈព្វឈពញឈោយទារុណកម្ម 
របេន់ាយនិរយបា ឈនាោះ គឺជាោរឈ ីកទឹកចិត្ត ឲ្យម្នុេសខឈំធាី
បុណយ និង ឈចៀេវាងអំឈពបីាបេពាយ៉ា ងប៉ាុឈណាណ ោះ ។ ឈរឿងនរកេួគជ៌ា 

  -២០៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈរឿងមានពិត្ ឬ ម្ិនពិត្ ពុថំ្ម្នជាឈរឿងេំខ្លនេ់រមាបម់្នុេសរត្ូវយក
ម្កគិត្នាឲំ្យឈកឺា ឈទ ។ ឈរឿងេំខ្លនរ់បេម់្នុេសគោឺរបំឈពញ
ម្នុេសធម្ ៌ កសាងរគួសារ និង េងាម្ឲ្យមានេនតិភាព េុខុមា 
ភាព និង វឌ្ឍនភាព ប៉ាុឈណាណ ោះ ។  
 ឈរឿងនរកេួគ ៌ ឈទាោះបីអធិបាយថ្វងអនាែ យប៉ាុណាណ  កម៏ានអាក
ខែោះយ ់បាន អាកខែោះឈទៀត្ឈៅថ្ត្មានឈេចកដីេងសយ័ម្ិនអេ់ម្ិន
ឈហយី ។ ឈដីម្បជីាពនែឺកាុងឈរឿងនរកេួគ ៌ ខ្ុេូំម្ឈ ីកយក កាណៈ
ពឈិេេ ៣ យ៉ា ង របេ់រពោះពុទធសាេនា ម្កអធិបាយ ។  កាណៈ
ពឈិេេ ៣ យ៉ា ងឈនាោះ គ ឺ៖ 
 ១- វធិសីាស្រ្េដ (Methodology) គឺពិធីឈ្សងៗកាុងរពោះពុទធ
សាេនា មានពិធីនម្េសោររពោះរត្នរត្យ័ ពិធីបំបួេកុ បុរត្ ពិធី
ឈធាីទាន រកាេី  ចំឈរនីឈម្តាត ភាវនា និង ពិធីបុណយឈ្សងៗមាន
មាឃបូជា វសិាខបូជា កឋនិទាន ជាឈដីម្ ។ 
 ២- នទិេសនៈ (Demonstration) គឺោរឈ ីកចងេុ បង្ខា ញ ឬ 
វចិារណកិចច ជាឈរគឿងឧបមា បង្ខា ញឈហតុ្្ ពិត្ បានដ ់
បុគាោធិោឋ នធម្ ៌ និយយរបោេពី្ បុណយ-បាប នរក-េួគ ៌ ឲ្យ
ឈឃញីចាេ់នូវេកម្មភាពរបេ់អាកឈធាីអំឈពី េបាន្  េ អាកឈធាីអំឈពី
អារកកប់ាន្ អារកក ់  ដូចកាុងឈទវទូត្េូរត្  និង  កាុងគម្ពីរធម្មបទ  

  -២០៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



 

វមិានវត្ថុ ឈបត្វត្ថុ ជាឈដីម្ ។ បានជាមាននិទេសនៈដូឈចាោះ គឺឈដីម្បអីបរ់ ំ
េត្ិេម្បជ្ញ្ាៈ របេ់ពុទធសាេនិក ឲ្យឈចោះរេឡាញ់អំឈពី េ េេប់
ឈខពីម្អំឈពីអារកក់្ ង ឲ្យមាន កម្មេសកតាេទាធ  (ឈជ្ឿថាេត្ា
ទាងំឡាយមានកម្ម ថ្ដ ខែួនឈធាីឈហយីជារបេ់ខែួន) ចាេ់ោេ ់
តាម្េភាវៈពិត្្ង ។ 
 ៣- ទេសនវជិាជ  (Philosophy) បានដ ់ បដិចចេមុ្បាទធម្ ៌
និង អរយិេចចធម្ ៌ ជាឈដីម្ េរមាបពុ់ទធសាេនិកេិកា បដិបត្ត ិ
ពិឈសាធឲ្យមានរបាជ្ាញណជាបញ្ាវនដដឹងសាា  ់ចាេ់នូវេភាវៈពិត្ 
របេ់ឈោកធ្លតុ្ ឈដីម្បសីាងជ្ីវតិ្ឲ្យបានេុខេនតិភាព និង ទីបំ្ុត្ 
បានបរម្េុខជាអម្ត្ៈ ឈព្វ គឺរពោះនិព្វា ន ។ 
 េូម្ឈម្តាត រជាបថា ព្វហរិសាេនាទាងំអេក់ាុងឈោក ដូច 
ជារពហមញ្ាសាេនា រគឹេដសាេនា អុីសាែ ម្សាេនា មានថ្ត្ កាណៈ 
២ យ៉ា ងឈទគឺ វធីិសាស្រ្េដ និង និទេសនៈ ប៉ាុឈណាណ ោះ ។ រឯី វធិីសាស្រ្េដ 
និង និទេសនៈ ននព្វហរិសាេនាទាងំឈនាោះ កម៏្ិនដូចខ្លង រពោះពុទធ
សាេនាថ្ដរ ឈរចីនថ្ត្និយយខាោះឈហតុ្្  ។ 

និព្វា នមានន័យៃូចលម្ដច? 
 ឈៅកាុងចតុ្រារយិេចច (អរយិេចច ៤) រពោះពុទធបរម្រគូ រទង់

ឈរបីព្វកយ នឈិរាធ ជ្ំនួេឲ្យព្វកយ នពិ្វា ន ។ ដូឈចាោះ នឈិរាធ ជាឈវវចនេពទ   

  -២០៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



នឹង នពិ្វា ន ។ និព្វា ន មានអត្ថនយ័ ៨ យ៉ា ង ដូចខ្លងឈរោម្ឈនោះ ៖ 
 ១- ម្ទនមិ្មទឈនា ញញីំនូវឈេចកដីរេវងឹ 
 ២- បបិាេវនិឈយ បឈនាទ បង ់ នូវឈេចកដីឈរេកោែ ន ឈរត្ក
រត្អា  កាុងបញ្ចោម្គុណ 
 ៣- អា យេមុ្គាឈតា រឈំ ីងបងនូ់វឈេចកដីអា ័យកាុង
បញ្ចោម្គុណ 
 ៤- វដដូបឈចឆឈទា ោត្ផ់្កដ ចនូ់វដំឈណីរវ ិវ ់កាុងេងារវដដ  
 ៥- ត្ណា កាឈយ  អេ់ឈៅននត្ណាា រគបរ់បឈ្ទ 
 ៦- វរិាឈគ្ន របាេចាកត្ឈរម្ក 
 ៧- នឈិរាឈធ្ល រ ត្គ់្នម នឈេេេ  ់
 ៨- នពិ្វា នំ ឈចញ្ុត្ចាក្ពទាងំ ៣ ។ 
 និព្វា នមាននយ័ថា ោររ ំត្រ់ឈំ ីងត្ណាា ឲ្យអេ់រ ីង ម្ិន
មានឈេេេ ់ ឬ ោររចួ្ុត្រេឡោះពីឈេចកដីទុកាឈសាករគបយ់៉ា ង ឬ
ោរោត្ផ់្កដ ចនូ់វដំឈណីរវវិ ់កាុង្ពទាងំ ៣ ។ និព្វា នធ្លតុ្ មាន ២ 
យ៉ា ង គឺ េឧបាទិឈេេនិព្វា ន និង អនុបាទិឈេេនិព្វា ន ។ 
 - េឧបាទឈិេេនពិ្វា ន ថ្របថា និព្វា នមានបញ្ចកានធ េ ់ឈៅ 
 - អនុបាទឈិេេនពិ្វា ន ថ្របថា និព្វា នគ្នម នបញ្ចកានធ េ ់ឈៅ  

  -២០៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



លធាើៃូចលម្ដចលទ្ើបសលំរចនិព្វា ន? 
 កាុងរពោះពុទធសាេនា ឈដីម្បបីានេំឈរចនិព្វា ន ម្ឈធាបាយថ្ត្
ម្ួយគត្ ់គឺបឈងកីន ភាវនាម្យបញ្ហា  ថ្ដ ជាបញ្ហា បានម្កពីោរចំឈរនី
វបិេសនាកម្មោឋ ន ឬ េត្ិបោឋ ន ។ បញ្ហា ថ្ដ បុគា មាា ក់ៗ អាច
បណដុ ោះបណាដ  បាន មាន ៣ យ៉ា ង គ ឺ៖ 
 ១- េុត្ម្យបញ្ហា  គឺ បញ្ហា  បានម្កពីោរសាដ បធ់ម្មឈទេនា 
សាដ បប់ាឋកថា សាដ បរ់គូបឈរងៀន អានឈេៀវឈៅ េិកាបរយិត្តិធម្ ៌ជា  
ឈដីម្ ។  បញ្ហា ឈនោះ រពោះពុទធរទងរ់តាេ់ថា ជាបញ្ហា ខចឈីគ ។ 
 ២- ចិនតម្យបញ្ហា  គ ឺបញ្ហា  បានម្កពីោរេញ្ជ ឹងគិត្ ោររត្ិោះ
រោិះរកឈហតុ្្  ឬ ពិចារណាអាីៗថ្ដ បានឈរៀន បានអាន បានសាដ ប ់
ជាឈដីម្ ។  បញ្ហា ឈនោះ ករ៏ពោះពុទធរទងរ់តាេ់ថា ជាបញ្ហា ខចឈីគ ថ្ដរ ។ 
 ៣- ភាវនាម្យបញ្ហា  គឺ បញ្ហា  បានម្កពីោរចំឈរនី ោរបដិបត្ត ិ
ោរយកបរយិត្តិធម្ ៌ ថ្ដ បានឈរៀន បានអាន បានរត្ិោះរោិះ ម្កបដិបត្ត
(អនុវត្ត) ផ្កទ  ់ខែួន មានជាអាទិ ោរចំឈរនី េម្លកម្មោឋ ន ឬ 
វបិេសនាកម្មោឋ ន ឬ េតិ្បោឋ ន ។ បញ្ហា ឈនោះ រពោះពុទធរទងរ់តាេ់ថា 
ជាបញ្ហា របេខ់ែួន ឈរព្វោះបានម្កឈោយខែួនឯង ពិឈសាធឈឃញីឈោយ
ខែួនឯង ឈហយីកជ៏ាបញ្ហា ថ្ដ រពោះអងាចងឲ់្យពួកសាវក និង ពុទធ
បរេិ័ទ មានរគប់ៗ គ្នា  ។  

  -២០៧- និព្វា នគឺជាអាី? 



 រពោះពុទធរទងរ់តាេថ់ា មានថ្ត្ ត្ណាា  ឈទថ្ដ បឈងកីត្ឈេចកតី
ទុកា ឈហយីមានថ្ត្ បញ្ហា  ឈទថ្ដ ឈធាីឲ្យរ ត្ទុ់កាឈៅវញិ ។ បញ្ហា កាុង
ពុទធត្រមាេ់ឈនោះ េំឈៅយក ភាវនាម្យបញ្ហា  ឈនោះឯង ។ 
 កាុងម្ហាេត្ិបោឋ នេូរត្ មានដំណា ថា េម្យ័ម្ួយ រពោះ
មានរពោះភាគ រទងគ់ងឈ់ៅជាម្ួយជ្នជាត្ិ កុរុ ឈៅ កមាម េធម្ម ជាទី
្ាររបេ់អាក កុរុ ។ ឈៅរគ្នឈនាោះឯង រពោះមានរពោះភាគ រទងរ់តាេ់
នឹង្ិកាុទាងំឡាយ យ៉ា ងដូចាោះថា ៖ 
 “ មាា  ្កិាុទាងំឡាយ! ្ែូវ គ ឺេត្បិោឋ ន ទាងំ ៤ ឈនោះ ជា្ែូវ

មូ្ ថ្ត្ម្ួយ (របរពឹត្តឈៅ) ឈដីម្បឈីេចកដីបរេុិទធិ ននេត្ាទាងំឡាយ 
ឈដីម្ប ីោះបងនូ់វឈេចកដីឈសាក និង ឈេចកដខីសកឹខសួ  ឈដីម្បរី ំត្់
ឈេចកដីទុកា និង ឈទាម្នេស ឈដីម្បបីាននូវ អរយិម្គា របកបឈោយអងា 
៨ របោរ ឈដីម្បឈីធាីឲ្យជាកច់ាេ់នូវរពោះនិព្វា ន ។ ” 

 រពោះពុទធត្រមាេ់កាុងម្ហាេត្ិបោឋ នេូរត្ឈនោះ បញ្ហជ កយ់៉ា ង
ចាេ់រកថ្ឡត្ថា ឈដីម្បបីានេំឈរចរពោះនិព្វា ន ម្ិនមានម្ឈធាបាយ
ដនទណាឈរៅពីោរចំឈរនី វបិេសនាកម្មោឋ ន ឬ េតិ្បោឋ ន ថ្ដ 
បណដុ ោះបណាដ  ឲ្យឈកីត្ វបិេសនាបញ្ហា  ឬ វបិេសនាញណ អាចចាក់
ធែុោះនរត្ កាណធម្ ៌ និង អរយិេចចធម្ ៌ ឈឡយី ។ ម្ឈធាបាយឈនោះ 
អាចឈៅថា និព្វា នបដិបទា ឬ ទុកានិឈរាធគ្នមិ្នីបដិបទា កប៏ាន ។ 

  -២០៨- និព្វា នគឺជាអាី? 



ឈបីឈរបៀបឈធៀប និព្វា នបដិបទា ឈៅនឹងជ្ម្ងឺម្ួយននរូបោយ គឈឺោក
ឈវជ្ជបណឌិ ត្បានពាបា ជ្ម្ងឲឺ្យជាេោះឈេបយីឈហយី ឈោយសារដឹង
ចាេ់ព ីេមុ្ោឋ នននឈរាគឈនាោះ រពម្ទាងំបាន្ត ឱ់េលយ៉ា ងរត្ឹម្រត្ូវ
តាម្កបួនឈវជ្ជសាស្រ្េដ ។ ឈរបៀបដូចជាម្នុេសមានឈរាគចិត្ត ថ្ដ រត្ូវ
បានពាបា ឲ្យជាេោះឈេបយីឈោយរពោះពុទធថ្ដ ជារគឈូពទយឈរាគចិត្ត
ដពូ៏ថ្កយ៉ា ងឈនាោះថ្ដរ ។ 
 ពុទធបរេិ័ទទាងំឡាយ! ចូរកុំរបមាទ ដូចមានពុទធភាេិត្ម្ួយ
ថា “អបបមាឈទា អម្ត្ ំបទ”ំ ថ្របថា ឈេចកដីម្និរបមាទ ជា្ែូវឈៅោន់

រពោះនិព្វា ន ។ ចូរកុំចងប់ានេំឈរចរពោះនិព្វា នថ្ត្មាត្ ់ េម្ដូចភាេិត្
ថា “រេ់ថ្ត្មាត្ ់ រទគ្នកង្ខបេ់ដូក” ។ ចូរខំរបឹងថ្របងទាន ់  វយ័ឈៅ

ឈកមង អាចថ្េាងរកធម្ក៌ាុងោយឈឃញី ឈរព្វោះឈព ឈវោម្ិនរងច់ាំ
បុគា ណាមាា កឈ់ឡយី ដូចមានពុទធភាេិត្ថា “ោ ទាងំឡាយឈដីរ

ឈៅដូចមានឈជ្ីង រារត្ីទាងំឡាយឈហរីវែងឈៅដូចមានសាែ ប វយ័គឺ
អាយុននេត្ាទាងំឡាយ  ោះបងឈ់ចា ជ្ីវតិ្ឈៅបនតិចម្ដង ៗ ហាកដូ់ច
មានឈេចកដីេេបឈ់ខពីម្ ។ ” 
 រពោះពុទធរតាេ់ទុកកាុងម្ហាបរនិិព្វា នេូរត្ថា “ ្ិកាឈវ អត្តទី
បា វហិរល អត្តេរណា អនញ្ាេរណា ” ថ្របថា មាា  ្ិកាុទាងំឡាយ! 

អាកទាងំឡាយ  ចូរយកខែួនជាឈោោះពឹងខែួនឯង,   ចូរយកខែួនជាទពីឹង 

  -២០៩- និព្វា នគឺជាអាី? 



ខែួន ចូរកុំយកអាកដនទម្កឈធាីជាទីពឹងខែួនឯងឈឡយី ។ 
 រពោះពុឈទាធ វាទខ្លងឈ ីឈនោះ បញ្ហជ កថ់ា បុគា មាា ក់ៗ រត្ូវយក
យកខែួនជាទីពឹងរបេ់ខែួន រត្ូវឈរបីបញ្ហា របេខ់ែួន រចនាជ្ីវតិ្របេ់ខែួន
ឈោយយកវរីយិភាព ខនតី ជាម្ឈធាបាយ ។ បុគា មាា ក់ៗ  ម្ិនរត្ូវពឹង
អាកដនទ ម្ិនរត្ូវពឹងថ្្េកឈ ីឈរពងវាេនា ឈម្ី ង្ខយអត្តភាពរបេ់
ខែួន ឈហយីរត្ឈ់ៅពឹងអាទិឈទព ឥនទ រពហមឈទ ។ កាុងោរថ្េាងរកឋាន
េួគឈ៌ោកិយកដី រកឈោកុត្តរធម្ក៌ដី រត្ូវរបោនយ់កពុទធភាេិត្ “ខែួនទី
ពឹងខែួន អតាត  ហ ិអត្តឈនា នាឈថា ” ជានិចច ។  

 េពានលងឈនោះ ពុទធសាេនិកជ្ននាគំ្នា និយម្ថ្ត្ឈធាីទាន និង រកា
េី  ។ កាុងឈេៀវឈៅ “ជ្វីតិ្ម្នុេស” របេ់វរីយិបណឌិ ឈតា ្ិកាុ    បា៉ា ង 
ខ្លត្ ់ កម៏ាននិយយថា “ឈយងីេពានលងឈនោះ ទំរនណ់ាេ់ ឈឡឡាវ ិ

ឈៅថ្ត្ទានេី ៗ ឈចញពីទានេី ម្ិនរចួឈសាោះ ។ ចូរឈៅមុ្ខឈទៀត្! 
ធម្ថ៌្ដ រត្ូវរបត្ិបត្តិឈៅមានឈរចីនណាេ់ ។ ”  

 ទនទឹម្គ្នា ឈនោះថ្ដរ រពោះពុទធឈោសាចារយឈោក កម៏ានេុភាេិត្
ថា “ទុកាមានថ្ម្នពិត្ រឯីអាកថ្ដ ដឹងនូវទុកា ម្ិនមាន, ោង្ខរ (កម្ម

ោឋ ន) មាន ឯអាកឈធាីម្ិនមានឈទ, ោររ ំត្ទុ់កាមាន ឯអាករ ំត្ម់្ិន
មាន, ្ែូវគឺម្គារបកបឈោយអងា ៨ មាន រឯីអាកឈដីរម្ិនមានឈទ ។ ” 

ដូឈចាោះ ឈយងីម្ិនរត្ូវឈម្ី បំណា ំរងច់ារំពោះយងម្កឈរបាេឈឡយី ។ 

  -២១០- និព្វា នគឺជាអាី? 



 បរេិ័ទននសាេនានានាកាុងពិ្ពឈោក ថ្ត្ងនាគំ្នា ទនទឹងចាំ
្ែូវរពោះរបេ់ពួកឈគ ចុោះម្កចាបប់ដិេនធិ ឬ ចុោះម្កជ្ួយេឈស្រ្ង្ខា ោះ ។ 
បរេិ័ទននសាេនារព្វហមណ៍ ទនទឹងចាអំវតាររពោះនរាយណ៍ ។ រគឹេដ
បរេិ័ទទនទឹងរងច់ាដំំឈណីរវ ិវញិននរពោះឈយេ ូ ។  អុីសាែ ម្សាេនិក 
ទនទឹងរងច់ាអំាកត្ំណាង រពោះអា ឡ់ា លមីឈទៀត្ ។ ពុទធសាេនិកនាគំ្នា
ទនទឹងរងច់ាដំំឈណីរយងម្កននរពោះអរយិឈម្ឈត្តយយ ឬ រពោះឈម្ឈត្តយយ គឺ
ជារពោះឈព្វធិេត្ា ថ្ដ រត្ូវម្ករតាេ់ជារពោះពុទធកាុងអនាគត្ោ  ។ 
រពោះឈព្វធិេត្ាអងាឈនោះ ភាសាេំស្រ្េកឹត្ឈៅរពោះរេីអារយឈម្នរត្យ ។ 
ឈ ម្ ោះឈព្វធិេត្ាអងាឈនោះម្ិនថ្ម្នជាឈរឿងពុទធបរេិ័ទនិោយឈលរវាទ វា
គឺជាឈរឿងរបេ់ពួកពុទធបរេិ័ទនិោយម្ហាយន ។ ឈរព្វោះកាុងគម្ពីររពោះ
នរត្បិដក ម្ិនឈឃញីមាននិយយឈរចីន អំពរីពោះឈព្វធិេត្ាអងាឈនោះឈទ 
ឈឃញីមានថ្ត្កាុងគម្ពីរទីឃនិោយ ចរកវត្តិេូរត្ ត្ិចត្ួចប៉ាុឈណាណ ោះ ។ 
 ឈេៀវឈៅ “រពោះរេអីារយឈម្នរត្យ” របេ់ឥនទបបឈញ្ហា ្ិកាុ ងនិ 

ឈ្ន ឈរៀបរាបថ់ា ឈព ម្នុេសមានអាយុដ ់ ៨ មុ្ឺនឆ្កា  ំ ឈទីបរពោះរេី
អារយឈម្នរត្យ យងចុោះម្កថ្្នដី ។ ប៉ាុថ្នតកាុងគម្ពីរ មា េូរត្ និង 
អនាគត្ទេវងស និយយថា ទា ់ថ្ត្អាយុម្នុេសឈឡងីដ ់ ១ 
អេឈងាយយឆ្កា  ំ រចួអាយុម្នុេសធ្លែ កចុ់ោះម្កឈៅរត្ឹម្ ៨ មុ្ឺនឆ្កា  ំ េិន 
ឈទីបរពោះរេីអារយឈម្នរត្យ ចុោះម្កថ្្នដីជ្ួយឈរបាេេត្ា ។ 

  -២១១- និព្វា នគឺជាអាី? 



 ឈបីគិត្តាម្គម្ពីរ មា យេូរត្ និង អនាគត្ទេវងស ត្ួឈ ខ
រតឹ្ថ្ត្ឈរចីនរាបម់្ិនអេ់ ។ រគ្ននថ់្ត្អាយុម្នុេសរត្ឹម្ ៨ មុ្ឺនឆ្កា  ំមាន
ឈ ខេូនយចំនួន ៤ ខទងប់នតឈរោយឈ ខ ៨ ។ ឈបមី្នុេសពិត្ជាអាច
មានអាយុបាន១ោនឆ្កា  ំគមឺានឈ ខេូនយចំនួន ៦ បនតឈរោយឈ ខ
១ ។ ឈបីម្នុេសមានអាយុដ ១់អេងាយយ គមឺានឈ ខេូនយចំនួន
១៤០ បនតឈរោយឈ ខ ១ ។ ត្ួឈ ខឈនោះគជឺាចំនួនធឈំ ីេ បម់្ិន
អាចនឹងរាប ់ឬ គណនាឈកីត្ ។ វាជាឈរឿងម្ិនគួរឲ្យឈយងីឈជ្ឿឈសាោះ ។  
 ឈបគីិត្តាម្គម្ពីរទាងំពីរខ្លងឈ ីឈនោះ យ៉ា ងឈហាចណាេ់ 
ឈ ីេព ី៨ ោនឆ្កា ឈំទៀត្ ឈទីបរពោះរេីអារយឈម្នរត្យយងម្កឈរបាេ
េត្ាឈោក ។ ចុោះោរថ្ដ ឈគនិយយថា រពោះរេីអារយឈម្នរត្យឈកីត្
ឈហយី ឈៅទីឈនោះ ឈៅទីឈនាោះ ឬ ឈកីត្កាុងអំឡុង ៥០០ ឆ្កា ឈំរោយរពោះ
េម្ណឈគ្នត្ម្ឈនាោះ ឈត្ីឈរឿងហាងឹមាននយ័យ៉ា ងដូចឈម្ដច? ឈបីម្ិន
ទានដ់ ់កំណត្ឈ់ព ្ង វាឈកីត្ម្កអញ្ច ឹង មានថ្ត្វាឈកីត្ម្ិនរគបថ់្ខ 
គឺជារពោះរេីអារយឈម្នរត្យម្ិនរគបថ់្ខ ម្ិនថ្ម្នជាត្ួរពោះរេីអារយឈម្នរត្
យពិត្របាកដឈទ ។ េូម្បមី្នុេសឈកីត្រគបថ់្ខ្ង ឈៅមានេត្សិាម រត្ី
ឡប់ៗ រាបម់្ិនអេ់ ចំណងឈ់បីម្នុេសឈកីត្ម្ិនរគបថ់្ខឈទៀត្ ម្ិនបាច់
និយយឈទ កុំេងឃមឹ្ឈពក ។ េូម្ឈោកតា ឈោកយយ ថ្ដ រងច់ាំ
រពោះឈេអារយឈម្នរត្យយងម្កឈនាោះ ឈបន់ាគំ្នា ោឈំចក ឈដកចាឈំៅ ។ 

  -២១២- និព្វា នគឺជាអាី? 



 បុគា ជាឈបកាជ្ននិព្វា នពិត្ៗឈនាោះ ឈគម្ិនអងាុយយកនដឱប
កា ជ្ងាង ់ យកនដរទចង្ខក  រងច់ារំពោះរេីអារយឈម្នរត្យយងចុោះម្ក 
ឈរបាេេត្ាឈោកឈឡយី ។ ឈគមានអណំត្អ់ត្ធ់ន ់ មានខនតី ខំ
ពាយម្បំឈពញរបឈយជ្ន ៍៣ យ៉ា ង ។ របឈយជ្នទ៍ ី១ គឺ ទដិឋធម្មិក
ត្ថរបឈយជ្ន ៍ឬ របឈយជ្នប៍ចចុបបនា ថ្ដ មានឧោឋ ន េម្បទា អារកា
េម្បទា ក ាណម្ិតាត  និង េម្ជ្ីវតិា ។ របឈយជ្នទ៍ ី ២ គឺ 
េម្បរាយកិត្ថរបឈយជ្ន ៍ ឬ របឈយជ្នប៍រឈោក ថ្ដ មានេទាធ  េ
ម្បទា េី េម្បទា ចាកេម្បទា និង បញ្ហា េម្បទា ។ របឈយជ្នទ៍ី 
៣ គឺ បរម្ត្ថរបឈយជ្ន ៍ ឬ របឈយជ្នរ៍ពោះនពិ្វា ន ថ្ដ មានឈោកុ
ត្តេី  ឈោកុត្តរេមាធិ និង ឈោកុត្តរបញ្ហា  ។ របឈយជ្នទ៍ាងំ ៣ 
ថាា កឈ់នោះ ខ្ុ ំបានអធិបាយឈៅរត្ងឈ់េចកដីឈ្ដីម្រចួម្កឈហយី ។ 
 េូម្ទាញអារម្មណ៍ និង រ ំឹកសាម រត្ីឈោកអាកអានថា អាក
រតាចរ់ងាត្ក់ាុងវា វដដេងារ ម្ិនរត្ូវរបត្ិបត្តិធម្ខុ៌េ ំោប ់ឬ រ ំង
ថាា កឈ់ទ ។ ឈព្វ គរឺត្ូវថ្ត្អនុវត្តធម្ជ៌ាបុពាភាគ (ថាា កដ់ំបូង) ម្ជ្ឈមិ្
ភាគ (ថាា កក់ណាដ  ) និង ធម្ប៌ចឆិម្ភាគ (ថាា កចុ់ងបំ្ុត្) តាម្
 ំោប ់ំឈោយរត្ឹម្រត្ូវ តាម្ពុទធត្រមាេ់ ។ ោររបត្ិបត្តិដូឈចាោះ ឈទីប
អាចឈរខីែួនឈចញចាកេងារវដដបាន ។ ឈរព្វោះរពោះពុទធរទងឈ់របៀបរបដូច
ធម្ទ៌ាងំឈនោះ ឈៅនឹងោជំ្ឈណដី រ ថ្ដ អាករបាថាា   ឈេចកដេុីខ េរមាប ់

  -២១៣- និព្វា នគឺជាអាី? 



ជ្ីវតិ្ រត្ូវជានោ់ទំី ១ ជាដំបូង, បនាទ បម់្ករត្ូវជានោ់ទំី ២, និង 
ឈរោយបងេេឈ់ទីបរត្ូវជានោ់ទំ ី៣ ។  
 ជាអវសាន ខ្ុ ំេូម្របាថាា ឲ្យឈោកអាកអានឈចៀេ្ុត្អំពីនរក
ឈោកិយ រចនាឋានេួគប៌ចចុបបនា របកបឈោយឈជាគជ្យ័ ។ េូម្ឲ្យ
បានេំឈរចរពោះនិព្វា ន ឈោយនិព្វា នបដិបទា ។ 
 េូម្ឲ្យរពោះរាជាណាចរកកម្ពុជា េថិត្ឈៅកាុងឈេចកដីេុខ េនតិ
ភាព របាេចាកេស្រ្ង្ខា ម្ជានិចចនិរនតរ ៍ ។ េូម្ឲ្យវឌ្ឍនភាព េុខុមា 
ភាព េុ្ម្ងា  េិរេីួេដី ឈកីត្មានដ ់របជាព រដឋថ្ខមរទូទាងំ 
របឈទេ ។ េូម្ឲ្យជ្ម្ងឺោចសាហាវឈ្សងៗថ្ដ កំពុងរាត្ត្ាត្ពិ្ព
ឈោក និង ឈរគ្នោះថាា កធ់ម្មជាត្ិទាងំឡាយឈចៀេឆ្កង យពីថ្ដនដីថ្ខមរ ។ 
េូម្ឲ្យពុទធពរបួនរបោរ គឺអាយុ វណណៈ េុខៈ ព ៈ ឈកីត្មានដ ់ពុទធ
បរេិ័ទរគប់ៗ គ្នា  រគបទ់ិវារារត្ី ៕ 

 
ចបល់ោយសនៅត 

 
េរឈេរចប់ឈៅ ឡងប ិច រដឋោ ីហា័រញ៉ា  េ.អ.រ. 

Long Beach, California U.S.A. 

នលង ១ ឈកីត្ ថ្ខកត្តិក ឆ្កា ឈំរាង ចតាា េ័ក ព.េ. ២៥៥៦ 
រត្ូវនឹងនលងទី ១៤ ថ្ខវចិឆិោ គ.េ. ២០១២ 

ឈនុ-គឹម្លអៀត 

  -២១៤- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
ឯេស្នរលោង 

 
1. Buddha: The Intelligent Heart Alistair Shearer 
2. Buddhism    Malcolm David Eckel 
3. សាសនសុភាសិត ភាគ ១-២-៣  ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ តយ 
4. ពុទ្ធសាសនា ២៥០០   ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ តយ 
5. អត្ថា ធិបាយ សាសនសុភាសិត  សសម សូរ 
6. វបបធម ៌ឥណ្ឌឌ សមែរ   សសម សូរ 
7. វសុិទ្ធិមគគសរប    ភកិ្ខុមហា យិន ននឿន 
8. មង្គលតាីបនីសរប ភាគ១, ២, ៣, ៤ ភកិ្ខុមហា យិន ននឿន 
9. គាថាធមែបទ្សរប   ភកិ្ខុមហា យិន ននឿន 
10. សាសនាគឺជាអវី?   មុញិ នា៉ា រគី 
11. វបបធម ៌និង្ អរយិធមស៌មែរ  សរ សារនុ 
12. អរយិធមស៌មែរ    អនក្រសី រតឹង្ ងា 
13. ពុទ្ធសាសនា និង្ វទិ្ាសាស្ដសរ  សុង្ សីុវ 
14. ធមែុនទ្េស ៤ យ៉ា ង្   មុញិ សាវ៉ា ន 
15. ឱវទ្បាតិនោក្ខ   ចាប ពិន 
16. រពះរសីអារយនមត្រតយ   ភកិ្ខុ ងិ្ន នភន 
17. ជីវតិសនតិភាព    ភកិ្ខុ នមៀវ ជុុំ 
18. សក្លចិនារ     ភកិ្ខុ នមៀវ ជុុំ 
19. និព្វវ ននៅឯណ្ឌ?   ភកិ្ខុ នមៀវ ជុុំ 
20. និព្វវ នទ្សសនៈ   ភកិ្ខុ នមៀវ ជុុំ 
21. បញ្ហា នរក្-សួគ ៌   ភកិ្ខុ នមៀវ ជុុំ 
22. ជីវតិមនុសស    ភកិ្ខុ បា៉ា ង្ ខាត ់
23. រពះពុទ្ធដីកា    ឈុន គឹមនអៀត 

  -២១៥- និព្វា នគឺជាអាី? 



 
លសចេដីជូ្នៃំណឹង 

 

 
នបើពុទ្ធបរស័ិទ្ រតូវការនសៀវនៅ “និព្វវ នគឺជាអវី?” ននះ សចក្ជាធមែទាន សូម
ទាក្ទ់្ង្ជាមយួនឹង្ ៖ 
1. ភកិ្ខុ យិន ននឿន វតតសមែរសាន់ត្ថអាណ្ឌ 2630 N Grand Ave, Santa Ana, CA 

92705 USA ទូ្រស័ពេនលម (714) 744-2834 

2. នោក្ ង្៉ាូវ គា ផ្េះនលម 256 រកុ្មទី្ 9 ភមូទូិ្លត្ថឯក្ ឃុុំទូ្លត្ថឯក្ រសុក្
បាតដ់ុំបង្ នមតតបាតដ់ុំបង្ របនទ្សក្មពុជា ។ ទូ្រស័ពេនលម 012-726-856 

3. នោក្ ហុង្ ប ហីុូន ផ្េះនលម 13 FE ផ្លូវនលម 146 សងាា តវ់លវង្ ់មណ្ឌ  ៧ 
មក្រា ភនុំនពញ របនទ្សក្មពុជា ។ ទូ្រស័ពេនលម 012-245-476 

 
សូមជុំរាបថា សាន ត្ដរបស់មុ្ុំខាង្នរកាមននះ ក្ោ៏នចុះផ្ាយក្នុង្នគហទ្ុំពរ័ “រពះ
ធមស៌រោបស់មែរ” http://www.dhamma4khmer2.org/ 

 

១- រទឹេដីកម្ម្  ឈរៀបឈរៀងឈៅ ព.េ. ២៥៤៥ គ.េ. ២០០១ 

២- រពោះពុទធដីោ ឈរៀបឈរៀងឈៅ ព.េ. ២៥៥៣ គ.េ. ២០០៨ 

៣- អាមិ្េទានធម្មទាន ឈរៀបឈរៀងឈៅ ព.េ. ២៥៥៤ គ.េ. ២០១០ 

៤- និព្វា នគឺជាអាី? ឈរៀបឈរៀងឈៅ ព.េ. ២៥៥៦ គ.េ. ២០១២ 

  -២១៦- និព្វា នគឺជាអាី? 



បញ្ជរីាយនាម្សបបរុសជ្ន 
ឈោក ឈុន គឹម្ឈអៀត្ និង អាករេី តូ្ ប ុនឡា ំ   ៥០០ ដុោែ  

ឈោក ជា ប ុនឈហង និង អាករេី យុ ំកុងេ ុយ   ៥០០ ដុោែ  

ឈោក ភាត្ េុខុម្ និង អាករេី កុ  ម្ ែីោ   ៥០០ ដុោែ  

ឧបាេក ឡូ ប ុនឈឡង និង ឧបាេិោ អា ប នវគីម្   ៥០០ ដុោែ  

 

  -២១៧- និព្វា នគឺជាអាី? 


