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 ភព្របស់សតវមានជើវតិរស់តៅ អាច្តូវបានចាត់េុកថា
ជាផលបូកននសកម្មភាព្  និងបេពិ្តសាធន៍ របស់សតវតាងំព្ើ
តកើតរហូតែលស់ាល ប់។ 
 អ្នកមលោះ      ការកតស់មាគ ល់ ែ៏្សស់សាា តមួ្យរចួជា
ត្សច  “ភព្មួ្យ លឺជាសភាវៈរបស់សតវដែលមានជើវតិរស់តៅ
ព្ើតកើតតៅសាល ប់”។ 
 តយងតាម្       ធម្មថា ភព្មួ្យចាប់តផតើម្ព្ើការតកើត
តឡើងននបែិសនធិចិតត តចតសិក របស់វាដែលសម្បយុតត  យ 
កម្ម  រូបបតងកើតតឡើង តោយកម្មណាមួ្យកនុងអ្តើតរបស់សតវ 
តនាោះ ដែលឥឡូវកំពុ្ងចាបកំ់តណើ តកនុងនផទននមាតា។ 
 កម្ម  រូប បតងកើតបានជាតំណក់វតថុរវថាល តូចមួ្យតំណក ់
តៅថា កលលៈ។ កលលៈ តនោះ តូវបានបតងកើតតឡើងតៅកនុង អូ្វ ៉ែុល  
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ឬតកាសិកាតភេរបស់មាត យ ដែលបងកតឡើងែូចជា   ត តោយ 
ដសុរមា៉ែ តូសូអុ្ើត របសឳ់ពុ្ក អូ្វ ៉ែុល និង ដសុរមា៉ែ តូសូអុ្ើត របស ់ 
ឳពុ្កមាត យ បានតែើរតួជាឧបតថម្ភក៍ែ៏សំខាន់ស្មាប់ការតកើតតឡើង 
បានជាលភ៌។ កលលៈេុកែូចជា្ាប់ពូ្ជ អូ្វ ៉ែុល និង ដសុរមា៉ែ តូ
សូអុ្ើត ត្បៀបបានែូចជាែើតសើម្ កម្មដែលផលិត ត្បៀបបានែូច
ជា កសិករ (១) ។ 
 ែូតចនោះ លភ៌ចាប់តផតើម្ព្ើមណៈតព្លកំពុ្ងតកើតតឡើងននបែិ-  
សនធិចិតត តចតសិក និងកម្មជារូប។ កម្មអ្តើត ដែលតាក់ដតងបែិសនធិ
ននទារកឱ្យតកើតតឡើង តចោះដតបនតបតងកើតនូវវបិាកវញិ្ញា ណ និងតចតសិក
រល់មណៈចិតត រហូតែល់កម្មតនាោះអ្ស់ឥេធិព្លែល់តព្លសាល ប់។ 
 មួ្យមណៈចិតត លឺមួ្យអាយុកាលរបស់ចិតត។ វាតសមើនឹង 
៣ មណៈមលើៗ តោលលឺមណៈមលើននការតកើតតឡើងរបស់ចិតតតនាោះ 
មណៈមលើននការសថិតតៅរបស់ចិតតតនាោះ និងមណៈមលើននការរលត់
តៅននចិតតតនាោះ។ ចិតតតកើតតឡើងបនតបនាទ ប់ាន តោយាម នោច,់ 
ែូតចនោះ ក៏បតងកើតបាន     វាក់នន           ។ 
 កម្មជាវបិាកចិតតែំបូងឱ្យត ម្ ោះថា “បែិសនធិចិតត”។ ការ 
្ប្ពឹ្តតតៅបនតបនាទ ប់ាន ននវបិាកចិតតតៅថា “ភវងគ” ឬ “ដមាភវងគ”។ 
វបិាកចិតតចុងត្កាយតៅកនុងភព្មួ្យ ឱ្យត ម្ ោះថា “ ចុតិចិតត ” ។ 
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បនាទ ប់ព្ើចុតិចិតតតនាោះតៅ សតវក៏សាល ប់តៅ តោយសារឧបតថម្ភកកម្ម 
អ្ស់ថាម្ព្ល។ ប៉ែុដនតឧបតថម្ភកកម្មែនេតេៀតនឹងមានឱ្កាសតាក ់
ដតងនូវភព្ថមើមួ្យឱ្យតកើតតឡើងតាម្រតបៀប   ាន ។ 
 កម្ម  រូប ្តូវបានបតងកើតតឡើងបនតាន រល់មណៈ    តោយ
ចាបត់ផតើម្ព្ើមណៈដែលកំពុ្ងតកើតតឡើងននបែិសនធិចិតត។ ចិតតជា-
រូប បានតកើតតឡើងបនតាន រល់មណៈ ដែលកំពុ្ងតកើតតឡើងនន    
ភ ងគចិតត តោយចាប់តផដើម្ព្ើមណៈដែលកំពុ្ងតកើតតឡើងននភវងគចិតត
ែំបូងរហូតែល់ម្រណៈ។ តោយចាប់តផតើម្ព្ើតព្លអាហារ្ តូវបាន 
បរតិភាលតោយមាដ យ តហើយក៏្តូវេេួលបានតោយកូនកនុងលភ៌
តនាោះ អាហារ  រូបក៏តកើតតឡើងបនតាន រល់មណៈរហូតែល់សាល ប់។ 
 បចាុបបននភព្                                                  ភព្ថមើបនាទ ប់តេៀត              ភព្ថមើ  
 

            
 ភវងគ                                ភវងគ 

បែិសនធិចិតត       ចុតិចិតត       បែិសនធិចិតត      ចុតិចិតត     បែិសនធិចិតត 
 
 

    ចិតត   ព្ើភព្មួ្យតៅភព្មួ្យតេៀត 
រូបទាងំអ្ស់តកើតតឡើងជាេ្ម្ង់រូបមនធ ដែលផទុកតោយ 
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បរម្តថរូប ៨ ៩ ១០... ្បតភេ។ រូបមនធ នើមួ្យៗមានតតតជា- 
ធាតុ។ តតតជាធាតុតនោះ្នែល់សភាព្      ម្ួយមណៈ 
    តហើយបនាទ ប់ម្កតេៀត វាបតងកើតជាតតជ  រូបបនតាន រល់ 
មណៈ។ រូបមនធនើមួ្យៗជាេូតៅមានអាយុ ១៧ ចិតតមណៈ។ 
 ែូតចនោះ តោយសារការតកើតតឡើងននរូបជាត្ចើន្បតភេ
តផាងៗាន  លភ៌លូតោស់ជាលំោប់ តហើយទារកក៏ចាប់តផដើម្តកើត
តៅនថៃែ៏សម្លួរែល់តព្លតវោ។ បនាទ ប់ម្កទារកតនាោះធំតឡើង
តោយសារការបតងកើតតឡើងនូវរូបមនធបនតបនាទ ប់រហូតែល់   
     ្លប់កម្មជារូបទាងំអ្សរ់លត់តៅតៅតព្លសាល ប់។ ្លប់ 
ចិតតជារូបនិងអាហារជារូបទាងំអ្ស់ក៏រលត់តៅវញិ បនាទ ប់ព្ើ 
ម្រណៈដែរ។ មានដតតតជជារូបតេដែលសថិត  ជាសាកសព្។ 
 ែូតចនោះ ភព្ម្ួយ្តូវបានកំណត់ថា ជាការ្ប្ពឹ្តតតៅនន
ការតកើតតឡើង និងការដបកធាល យតៅវញិនន   និងរូប ព្ើមណៈ
ដែលកំពុ្ងតកើតតឡើងននបែិសនធិចិតត រហូតែល់ការរលត់តៅ
វញិននចុតិចិតត។  
 តៅតព្ល អ្កុសលកម្មមានឱ្កាសឱ្យផលជាឧបតថម្ភ -
កម្ម   ភព្ថមើមួ្យតេៀត្តូវបានតកើតតឡើងកនុងឋានអ្បាយមួ្យ។ 
 តៅតព្លកុសល         មានឱ្កាសឱ្យផលជា 
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ឧបតថម្ភ កម្ម ភព្ថមើមួ្យ  ្តូវបានបតងកើតតឡើង តៅកនុងឋាន 
ម្នុសា ឬឋានតេវតា។ ឋានទាងំព្ើរ្ប   តនោះឱ្យត ម្ ោះថាជា 
កាមាវចរសុលតិភព្។ 
 តៅតព្លដែលកុសលកម្មជារូបភព្ ដែលជាកម្មតកើត 
តចញព្ើរូប្នចិតត មានឱ្កាសតែើម្បើតាក់ដតងនូវបែិសនធិថមើ
មួ្យ រូប្ព្ហមក៏្តូវបានបតងកើតតឡើងដែរ។ 
 តៅតព្ល កុសលកម្មជាអ្រូបភព្ ដែលជាកម្មតកើតតចញ
ព្ើ អ្របូ្នចិតត មានឱ្កាសតែើម្បើតាក់ដតងនូវបែិសនធិថមើ 
 រូប្ព្ហម លឺភព្្ព្ហមាម នរូបក៏្តូវបានតកើតតឡើង។ 
២. ភពផ្សេងៗគ្នា        

តៅកនុងមូ្លបណាា សកៈ ម្ហាតវេលលសូ្ត ្ព្ោះម្ហា    
តកាែឋិកៈសួរ្ព្ោះសារ ើបុ្ត អ្លគសាវក័សាត រំបស់្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ
ថា “បពិ្្តតោកមាា ស់ តតើភព្ជាអ្វើ ?”  

្ព្ោះសារ ើបុ្តត ល្ើយតបថា“មាន លអាវុតសា ភព្មាន ៣ លឺ 
កាម្ភព្១ រូបភព្១ និងអ្រូបភព្១”។  
 “កាម្ភព្” មានន័យថា ភព្ដែលអា្ស័យកាម្ ដែល
ជាកដនលង្តូវតសាយកាម្លុណ។ កាម្ភព្រមួ្ មាន អ្បាយភូមិ្ 
៤ ឋានម្នុសា និងឋានតេវតាទាងំ ៦ជាន់។ ែូតចនោះ ភព្
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តិរចាា ន ភព្ត្បត ភព្អ្សុរកាយ ភព្នរក ភព្ម្នុសា និង
ភព្តេវតា្តូវរប់បញ្ាូ លកនុងកាម្ភព្។ 
 “រូបភព្” មានន័យថា អ្តថិភាព្កនុងភ ដែលមានរូប។ រូប
ភព្មានឋានមានរូប ១៦ ជាន់ មានត ម្ ោះថា ្ព្ហមបរសិជាា  
្ព្ហមបុតរហតិា ម្ហា្ព្ហាម  ។ល។ កនុងចំតណាម្ឋានទាងំតនាោះ 
ពួ្ក្ព្ហមកនុងឋាន   សញ្ាើសតតមានដតរូប មិ្នមានចិតតតេ ឯ
ពួ្ក្ព្ហមកនុងឋាន ១៥ ជាន់តេៀតមានទាងំកាយ និងចិតត។ ពួ្ក
្ព្ហមមិ្នតសាយនូវកាម្លុណតេ ពួ្កតលរ ើករយតោយតសចកតើ
សុមកនុង្ន។ 
 “អ្រូបភព្” មានន័យថា អ្តថិភាព្កនុងភព្ដែលាម នរូប។ 
អ្រូបភព្ មាន ឋាន៤ជាន់ ឱ្យត ម្ ោះថា អាកាសានញ្ញា យតនៈ១ 
វញិ្ញា ណញ្ញា យតនៈ១ អាកិញ្ាញ្ញា យតនៈ១ តនវសញ្ញា នា-
សញ្ញា យតនៈ១។ ព្កួអ្រូប្ព្ហម ដែលតៅកនុងឋានទាងំតនោះ 
មានដតចិតត មិ្នមានរូបកាយតេ។ 
 ភាព្មុសាន មិ្នដម្ន្តឹម្ដតតោយសារភាព្មុសាន កនុង
ឋានប៉ែុតណាា ោះតេ ប៉ែុដនតដថម្ទាងំមុសាន កនុងអាការៈ ្េព្យ សុម-
ភាព្ ្បាជាា  ឋានៈសងគម្ អាយុកាល ។ល។ តទាោះបើជាមាន
ម្នុសាត្ចើនជាង ៦៥០០ោននាក់តៅកនុងពិ្ភព្តោកក៏



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 28 - 

 

តោយ ក៏ពួ្កតលមិ្នែូចាន ដែរ។ ពួ្កតល   អ្ស់មុសាន ព្ើ
មួ្យតៅមួ្យតាម្េិែឋភាព្ត្ចើនយ៉ែ ង។ 

អ្នកមលោះ្តូវបានចិញ្ា ឹម្បើបាច់កនុងវមិានសកឹម្នសកកនុងលំនរវតថុ
្បណើ ត  ៗបរបូិណ៌តោយបញ្ញា មុស់ និងមានសុមភាព្លា មណៈ
តព្លអ្នកមលោះ្តូវបានចិញ្ា ឹម្បើបាច់កនុងមទម្តតាកយ៉ែ ក្កន្កដលង 
មានបញ្ញា       ចំតណោះែឹងតិច និងសុមភាព្តមាយ។ 
 អ្នកមលោះតកើ ម្កបានជាតសែឋើ            ចំដណក
អ្នកមលោះតេៀតតកើតម្កជាអ្នក្ក។ អ្នកមលោះតកើតម្កមានរូបសម្បតតិ
្សស់សាា ត អ្នកមលោះតកើតម្កមានរូបរងអា្កកយ់៉ែ ងន្កដលង។ 
អ្នកមលោះមាន្េង់្ទាយធម្មតា អ្នកមលោះពិ្កា  ងងឹតដភនក ល ថលង់។
ល។ អ្នកមលោះមានសុមភាព្លាណាស់ ឯអ្នកមលោះតេៀតតែកតលើដ្ល
មានជំងឺរុនំរ ៉ែ។ អ្នកមលោះពូ្ដកខាងសិលបៈតស្តនតើ ការត្ចៀង ការរ ំ
កើឡា វេិយាសសាស្តសត ឬបតចាកវេិយាស ចំដណកអ្នកមលោះតេៀតមិ្នមាន
សម្តថភាព្ខាងការងារណាមួ្យកនុងជើវតិតឡើយ។ 
 នរណាជាអ្នកបតងកើតភព្តផាងៗាន ែូតចនោះ? តតើនរណា
តរៀបចំតជាលវាសនារបស់សតវទាងំអ្ស់ តធវើឱ្យពួ្កតលមិ្នែូចាន  
កនុងអាការៈ ្បាជាា  អាកបបកិរយិ ្េព្យ សុមភាព្    តតើ 
្ព្ោះអាេិតេព្   បតងកើតនូវភាព្មុសាន ទាងំអ្ស់តនោះឬ?  តតើមាន 
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តហតុតផាងតេៀតដែលនាឱំ្យមានភាព្តផាងាន ទាងំអ្ស់តនោះឬ? 
៣. ផ្តើនរណាបផ្ងកើត ពវសតវផ្សេង   ?  

ទាក់េងតៅនឹងអ្តថិភាព្របស់សតវតផាងៗាន  តៅកនុង
ភព្ ជនមលោះកាន់យកេិែឋិថា សតវទាងំតនោះតកើតតឡើងតោយាម ន
តហតុ តហើយថា ពួ្កតលមុសាន តាម្លកខណៈជាត្ចើន តោយ
ាម នតហតុផល។ េិែឋិតនោះតៅថា “អ្តហតុកេិែឋ”ិ លឺការយល់
ថា អ្វើៗទាងំអ្ស់ាម នតហតុបចា័យតាក់ដតង។ 

រល់្ពឹ្តតិការណ៍ និងអ្វើៗ្លប់យ៉ែ ង   តកើតតឡើងសុេធ
ដតមានតហតុតៅព្ើត្កាយតរឿងរ៉ែ វ  ងតនាោះ។ តោយសារបុលគល
មានអ្វជិាា  មិ្នែឹងព្ើតហតុទាងំតនោះ បុលគលតនាោះក៏កាន់យកេិែឋិ
ថា តរឿងរ៉ែ  ទាងំអ្ស់តនាោះតកើតតឡើងាម នតហតុ តព្លតនាោះបុលគល
តនាោះនឹងមុស។ ្បសិនតបើបុលគលតជឿថា តភលៀងធាល ក់តោយាម ន
តហតុផល ត្ោោះដតបុលគលមិ្នែឹងនូវតហតុផលថា តហតុអ្វើបាន
ជាវាតភលៀង តព្លតនាោះឯង បុលគលតនាោះនឹងមុស។  
 ជនជាត្ចើនតជឿថា ពិ្ភព្តោកនិងសព្វសតវទាងំអ្ស់
្តូវបានបតងកើតតឡើងតោយ ្ព្ោះអាេិតេព្ ។ ជំតនឿតនោះតកើត
តឡើងម្កព្ើោកយត្បៀន្បតៅរបសស់ាសនាម្ួយចំនួន។ 

្ព្ោះអាេិតេព្មួ្យតនាោះមានត ម្ ោះថា ឥសារៈ ជាភាសា 



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 30 - 

 

បាលើ និង ឥសាវ រៈ ជាភាសាសំស្តសកឹត។ ែូតចនោះ េិែឋិដែលតជឿថា 
អាេិតេព្ មានអំ្ណាចបតងកើតនូវសព្វសតវទាងំអ្ស ់ តហើយ
កំណត់នូវតជាលវាសនារបសពួ់្កតលផងតនាោះ ត ម្ ោះថា “ឥសា-
រនិមាម នវាេ”។ 

តោយមានតសរ ើភាព្តព្ញតលញ កនុងការតធវើការតារព្បូជា 
បុលគលអាចតជឿតលើសាសនាណាមួ្យក៏បានដែលមលួនឱ្យតនម្ល។ 
ក៏ប៉ែុដនតបុលគលលួរសិកាតោយយកចិតតេុកោក់នូវជំតនឿ ដែល
បុលគលេេួលយកថា តតើវាពិ្តជា្តឹម្្តូវ មានតហតុផល មាន
្បតយជន៍ តហើយវាអាចនាតំៅរកជើវតិ្បតសើររ ើករយ ឬអ្ត់។ 
ចំណុចមួ្យចំនួន្តូវបានតលើ តឡើងកនុងេើតនោះ ស្មាប់តធវើការ
ពិ្ចារណា។ 

មានសាសនាជាត្ចើនដែលត្បៀន្បតៅថា ្ព្ោះអាេិតេព្ 
ជាអ្នកបតងកើតតោក និងសព្វសតវទាងំអ្ស់។ តលឱ្យត ម្ ោះមុសៗ
ាន ចំតោោះអ្នកសាងតោកតនោះ តហើយពួ្កតលមិ្នអាច្ព្ម្ត្ព្ៀង
ាន ថា អ្នកសាងតោកទាងំឡាយតនាោះែូចាន បានតឡើយ។ ែូតចនោះ 
នរណាជាអ្នកបតងកើតតោកពិ្ត្បាកែ? តលនិយយថា 
្បសិនតបើ        សាងតោកតនាោះ មានសោវ នុភាព្ តហើយតធវើ
អ្វើដែលមលួនចូលចិតត តហតុអ្វើបានជាអ្នកតនាោះមិ្នបតងកើតម្នុសា
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្តឹម្្តូវ យុតតិធម៌្ សតវមាន្បតយជន ៍ មិ្នបងកឱ្យមានត្ាោះ
ថាន ក់ និងវតថុលាៗ  តែើម្បើបំតព្ញពិ្ភព្តោកតៅ? តហតុអ្វើបានជា
             ម្នុសាអា្កក់លៃង់តលល  មានត្ាោះថាន ក់ និងសតវ
ន្ព្ ព្សម់ានពិ្ស មយាសែំរ ើ តម្តរលនិងបាក់តតរ ើ មយល់ព្យុោះ និង
ែ៏មានត្ាោះថាន ក់ដបបតនោះ?    
 តោក អ្លប តឺ អាញសាត ញ (Albert Einstein) ជា
អ្នកវេិយាសសាស្តសតែ៏ត ន្ើម្បានតធវើការកត់សមាគ លែូ់ចខាងត្កាម្៖ 

“្ បសិនតបើ្ព្ោះ       មានសោវ នុភាព្ 
អុ្ើចឹងរល់្ពឹ្តតិការណ៍ដែលតកើតតឡើងរមួ្ទាងំរល់
សកម្មភាព្របស់ម្នុសា រល់លំនិតរបសម់្នុសា 
និងរល់អារម្មណ៍  និងតសចកតើ្បាថាន របសម់្នុសា  
ក៏ជាការងាររបស់្ព្ោះជាមាា សែូ់តចាន ោះដម្ន  តតើអាច
លិតព្ើម្នុសា ដែលមានេំនួលមុស្តូវចំតោោះការ
េេួលមុស្តូវ  និងលំនិតរបស់ពួ្កតល តៅចំតោោះ
មុ្ម្ព្ោះ       ដបបតនោះែូចតម្តចតកើត? កនុ ងការ
ោក់េណឌ កម្ម និងការឱ្យរងាវ ន់ចំតោោះេំហជំាក់
ោក់ លបបើឱ្យការវនិិចា័យតលើ្ព្ោះ      មលួ នឯង
ផ្ទទ ល។់ តតើករណើ តនោះអាច្តូវបានផាជំាម្ួយភាព្
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លា   និង្តឹម្្តូវផតល់ជូនចំតោោះ្ព្ោះ      បាន
ដែរឬតេ? 

អ្នកតធវើកំដណេ្ម្ង់សងគម្សញ្ញា តិអ្ង់តលលស និងជាតជើង
ឯកខាងការទាម្ទារសិេធនិារ ើ ត ម្ ោះ ឆាល ត្បែឡាហវល ៍
(Charles Bradlaugh),១៨៣២-១៩៩១,បានតធវើការកត់សមាគ ល់ 
ែូតចនោះលឺ៖ 

“វតតមានននតសចកតើអា្កក់លឺជាការជាន់ឈ្លើ
លួរឱ្យរនធតរ់ងំសទោះែល់អ្នកតវេនិយម្។ ការឈឺ្ចាប់ 
តសចកតើេុកខ បេឧ្កិែឋ ភាព្្កើ្ក ្បឈ្ម្មុ្មនឹង
ការាំ្ េនូវតសចកតើលានិងការផ្ទល ស់បតូ រាម នេើបំផុត 
ជាមួ្យនឹងកមាល ងំ ដែលមិ្នអាចត ល្ើយតបបាននូវ
តសចកតើដថលងរបស់តោក អំ្ព្ើតេវតាថាលាទាងំអ្ស់ 
ឆាល តទាងំ    និងមានអ្ំណាចទាងំអ្ស ់” (២)។ 

 ្ព្ោះតតជលុណ នារេម្ហាតថរ បានសរតសរកនុងតសៀវតៅ
ែ៏លបើលាញរបស់តោក ដែលមានចណំងតជើងថា “្ព្ោះពុ្េធ 
និង                     ” ែូចខាងត្កាម្ថា៖ 

 “អ្នកនិព្នធ              បាន្បកាស
តោយតបតជាា ថា ្ព្ោះ       បតងកើតម្នុសាបនាទ ប់
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ព្ើរូបបែិមារបស់្ ព្ោះ    ។ ផទុយតៅវញិ, អ្នកលិត
សម្័យេំតនើបមួ្យចំនួនបានយល់ថា ម្នុសាបាន
បតងកើត ្ព្ោះ       បនាទ ប់ព្ើបែិមាផ្ទទ ល់មលួ ន។ 
តោយការរ ើកលូតោសដ់ផនកអារយធម្៌េសានៈរបស់
ម្នុសាសដើព្ើ្ព្ោះ       បានតធវើឱ្យកាន់ដត្បតសើរ
តឡើង។ បចាុ បបនន មាននិនាន ការតែើម្បើជនួំស្ព្ោះ
      ជាបុលគល ឱ្យតៅជា្ព្ោះអាេិតេព្      
 បុលគល  វញិ។ តោក វ ៉ែុលដត័រ  (valtaire) បាន
អ្ោះអាងថា“ ្ព្ោះ       លឺ ការបតងកើតតឡើងែ៏
្បតសើរបំផុតរបសម់្នុសា” (៣)។ 

៤.         ផ្សាកវិទ្យាសាស្តសរ    
 កនុងវេិយាសសាស្តសតធម្មជាតិ ែូចជា រូបវេិយាស លើម្ើវេិយាស ភូលព្ភ-
សាស្តសត និងជើវ ស្តសត អ្នកវេិយាសសាស្តសតទាងំឡាយ រកត ើញថា     
រល់ការតកើតតឡើងបាតុភូតធម្មជាតិទាងំអ្ស់សុេធដតត្កា កមាល ងំ
ធម្មជាតិ និងតហតុននធម្មជាតិ។ ពួ្កតលមិ្នបានរកត ើញភសតុតាង
ណាម្ួយបញ្ញា ក់ថា បាតុភូតតនាោះបានបតងកើតតឡើងតោយ ្ព្ោះ
អាេិតេព្       ចាប់ជាមូ្លោឋ នមួ្យរបស់វេិយាសសាស្តសត 
ដែលមានត ម្ ោះថា“ ចាប់ អ្ភិរការូបធាតុនិងថាម្ព្ល បញ្ញា ក់ 
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ថា តលមិ្នអាចបតងកើត ឬបំផ្ទល ញនូវរូបធាតុ និងថាម្ព្លបាន
តឡើយ”។ 

តោក អ្លប ឺត អាញសាត ញ (Albert Einstein) ជាអ្នក
វេិយាសសាស្តសតែ៏ត ន្ើម្បាន្សាយបំភលឺតៅកនុងឆាន  ំ ១៩០៥ ថា រូប 
និងថាម្ព្ល អាច្តូវបានបដម្លងព្ើមួ្យតៅមួ្យ តោយសម្ើកា 
E = mc2 ដែល “E” តណំាងឱ្យថាម្ព្ល “m” លឺេំហ ំឬមា៉ែ ស់ 
តហើយ “c” លឺជាតលបឿនននព្នលឺ។ ែូតចនោះ រូប និងថាម្ព្លអាច
ចាត់េុកបានថាែូចាន ដតម្ួយ។ រូបអាចចាត់េុកថា ជា្បភព្
ននថាម្ព្ល តហើយថាម្ព្លជាត្ចើននឹង្តូវបតញ្ាញតៅតព្ល
ដែលរូបតនាោះដបកធាល យ។ តាលការណ៍តនោះ្តូវបានយកតៅ
ត្បើ្បាស់កនុង្ាប់ដបក  អាតូមិ្ក និង្ាប់ដបក  អុ្ើ្ែូដសន។ 

តយងតៅតាម្ការសិកាសតងកតរបស់អ្នកភូលព្ភសាស្តសត 
អាយុដផនែើរបស់តយើង លឺ ៤៦០០ ោន ឆាន ។ំ ៤៦០០ ោន
ឆាន កំនលងតៅតនោះ ដផនែើបានតកើតតឡើងយ៉ែ ងតព្ញតលញ ប៉ែុដនត
ដផនកមលោះ ននភព្ដផនែើតៅដតសថិតកនុងែំណាក់កាលរោយបនតចិ
ម្តងៗ។ តោយសារដផនែើចុោះថយ តដដ    ៗ ែូតចនោះ ែំបូងជើវតិ
ជាេ្ម្ង់ដបបបាក់តតរ ើ បានតកើតមានតឡើងតៅតលើភព្ដផនែើ 
៤០០០ ោនឆាន កំនលងតៅតនោះ។ ព្ព្កួសតវ ដែលមានតកាសិកា
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ដតមួ្យ និងសារជាតិផាតិជាត្ចើនបានតកើតតឡើង     ២១០០ 
ោនឆាន កំនលងតៅតនោះ។ 

១៣០០ោនឆាន កំនលងតៅ សរ ើរៈដែលមានតកាសិកាច្ម្ុោះ
សមុលសាម ញបានតកើតតឡើង      ជាេ្ម្ង់ដបបរុកខជាតិតូចៗតៅ
កនុងសមុ្្េ។ ៣០០ ោនឆាន តំ្កាយម្កតេៀត ការបតងកើត      
តភេបាន        ។ ៦២០ោនឆាន កំនលងតៅ ែងកូវមានបំព្ង់
ែូចរងកាយ និង្បព័្នធសរនស្បសាេជាែំបូងបានតកើតតឡើង។ 
១១០ោនឆាន តំ្កាយម្ក សតវមាន ា្ឹងមនងបានតកើតតឡើង។ 

ជើវតិតៅតលើដផនែើ តហើយនិង្តើដែលមានថាគ ម្ បានតកើត
តឡើង ៤២៥ោនឆាន កំនលងតៅ។ ៣០ោនឆាន តំ្កាយម្ក ែំបូង
សតវលាិតមានសរ ើរងគែូចសតវពួ្កត្ម្ើម្្ព្ោះ ឬដកាប សតវកតណដ ៀរ 
សតវព្ើងោង មយាសែំរ ើ សតវលមូន     បានតកើតតឡើង។ សតវលាិត
មានសាល បបានតកើតតឡើង      ៣៣០ ោនឆាន កំនលងតៅ។ សតវ 
ោយណូសរ័ សតវតៅតលើដផនែើជាត្ចើនមានរងធំៗបានតធវើការ
រស់តៅតាម្រតបៀបធម្មជាតិរបស់វា ២៣៥ ោនឆាន កំនលងតៅ។ 
ព្ព្ួកសតវមានសុកក៏បានតកើតមានតឡើងែំបូង កនុងតព្ល ១១៤ 
ោនឆាន កំនលងតៅ។ តហើយ៤០ ោនឆាន កំនលង           
            ក៏សាល បោ់យ អ្ស់តៅ។ ១៩ ោនឆាន តំ្កាយ
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ម្កសតវសាវ ធំៗក៏បានដបកតចញព្ើពួ្កសាវ ទាងំឡាយ។ ហូម្៉ែូអុ្ើរ ិ
កេូស ម្នុសាដែលតែើរមានែងមលួន្តង់តលចមានតឡើង តហើយ
ការ្បមាញ់បានចាបត់ផតើម្ ១.៩ ោនឆាន កំនលងតៅ។ ការវវិឌ្ឍ
បានត្បើតព្លអ្ស់ ៣០០,០០០ ឆាន  ំស្មាប់ម្នុសា តែើម្បើតរៀន
ព្ើសិលបៈននការបតងកើតតភលើង។ ម្នុសាសម្័យេំតនើបបចាុបបនន តល
ឱ្យត ម្ ោះថា ហូម្៉ែូតសតភៀន(Homo Sapiens)ចាប់តផតើម្មាន
តឡើង ៦០០,០០០ឆាន កំនលងតៅតនោះ។ ម្នុសាសម័្យេំតនើប
ជាងតនោះតេៀត តលឱ្យត ម្ ោះថា ហូម្៉ែូតសតភៀន តសតភៀន (Homo 
Sapiens Sapiens) តកើតតឡើង ៤០០,០០០ឆាន កំនលងតៅតនោះ(៤)

។ 
របកលំតហើញនានារបស់ភូលព្ភសាស្តសតវេូិមុសាន យ៉ែ ងជាក់

ដសតងព្ើតសចកតើដថលងថា ្ព្ោះអាេិតេព្ែ៏មានអំ្ណាច បតងកើតនូវ
ភព្ដផនែើ ម្នុសា និងសតវ្លប់្បតភេដតកនុងរយៈតព្ល ៧
នថៃ កាលព្ើ ៦០០០ឆាន កំនលងតៅតនោះ។ តហតុតនោះតហើយ តោក 
តអ្ច ជើ ដវល (H.G Wells, 1866-1446) ជាអ្នក្បវតតិសាស្តសត
ពិ្ភព្តោក សញ្ញា តិអ្ង់តលលសបានសរតសរថាៈ  

“ តៅតព្លតយើងសិកាលមុ្ើរសកតិសិេធិរបស់
តយើង តល្បាបត់យើងថា ្ព្ោះ      បានបតងកើត 
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ពិ្ភព្តោកតនោះ ៦០០០ ឆាន កំនលងតៅតនោះ។ តៅ
តព្លតយើងសិកា ភូលព្ភសាស្តសត តយើងអាចយល់
បានថាវាបានត្បើតព្លរប់ោនោ់នឆាន សំ្មាប់
ភព្ដផនែើតនោះ តែើម្បើតធវើឱ្យតូចតៅៗ តហើយតាងំ
មានតឡើង មុ្នតព្លភាវៈមានជើវតិអាចតកើតមាន
តឡើង។ តមា៉ែល ោះតហើយ តតើតយើងអាចតជឿនូវអ្វើដែល
តលបានសរតសរតៅកនុ ងលមុ្ើរសកតិសិេធិ របស់តយើង
ែូចតម្តចតកើត?”(៥)។ 

 “ ្េឹសតើននការវវិឌ្ឍ ” បតងកើតតឡើងតោយ ឆាល ោវ ើន 
(Chales Darwin),១៨០៩-១៨៨២, ជាអ្នកធម្មជាតិសញ្ញា តិ 
អ្ង់តលលសក៏្បឆាងំតៅនឹង “ ្េឹសតើអ្នកសាងតោក” ោវ ើន បានកាត់
បនថយឧបសលគ ស្មាប់ការរស់រនរបស់ជនទាងំឡាយតផាងាន  
ដែលមានការាំ្ េបំផុត អ្នកមលោះ្តូវបានកាល យតៅជាកូនជាតៅ។ 
តោយមានការដកដ្បតាលការណ៍ ននការស្មិ្តស្មាងំដបប
ធម្មជាតិតនោះ តសទើរដត្តូវបានេេួលយកជាសកលតោយអ្នក
វេិយាសសាស្តសតជាត្ចើន(៦)។ 

ការ្សាវ្ជាវែឹកនាតំោយតោក លវើស បាសទ័រ(Louis 
Pasteur), ១៨២២-១៨៩៥, អ្នកវេិយាសសាស្តសតបារងំរូបតនោះ    
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តហើយដែលបានសាថ បនា                     ដែល
បានោត្តោងថាភាវៈរសទ់ាងំឡាយ អាចតកើតតចញដតព្ើភាវៈ
មានជើវតិែូចាន ។ ែូតចនោះអ្នកវេិយាស           បានេេួលយក
តាលការណ៍តនាោះថា “ជើវតិទាងំអ្ស់ តកើតតចញម្កព្ើជើវតិ”
(Omne Viuvum ex vivo)(៧)។                           
                                            
                  
៥.ទារកកាុងបពំងស់ាក  

កនុងការពិ្និតយសតងកតតម្ើលអំ្ព្ើលភ៌តៅកនុងនផទរបស់មាត យ 
អ្នកវេិយាសសាស្តសតនានាបានយក អូ្វ ៉ែុល  ព្ើសបូនរបស់្បព្នធននលូ
្សករ ដែលាម នកូន តហើយោក់វាតៅកនុងបំព្ង់សាក។  តលោក់
បញ្ាូ លេឹកកាម្របស់បតើតៅកនុងបំព្ង់សាក  តហើយតម្ើលតោយ
នម្៉ែ្កូសកុប (ដកវព្្ងើក)។ 

 ដស័ុរមា៉ែ តូសូអុ្ើតបានដហលជំុវញិអូ្វ ៉ែុល ព្យាសយម្ចូល
តៅកនុងអូ្វ ៉ែុលតនាោះ ភាន ស់របស់អូ្វ ៉ែុលបានរងឹ ការោរមិ្នឱ្យដសុរ
មា៉ែ តូសូអុ្ើត(តម្ជើវតិេឹកកាម្របស់បុរស)ែនេតេៀត មិ្នឱ្យចូល
តៅ    អូ្វ ៉ែលុ(េឹកកាម្ឬតម្ជើវតិរបសស់្តសតើ)តនាោះបានតឡើ (៨)  
សារធាតុ អូ្វ ៉ែុល ត ម្ ោះថា  សុើ     ន         តៅកនុងនផទ
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សបូនននមាត យ។ សុើកូតតនាោះបានភាា ប់មលួនរបស់វាតៅនឹង
ជញ្ញា ងំសបូន តៅតព្លដែលលភ៌តកើតតឡើង។ ទារកបានតកើត
កនុងតព្លសម្លួរ ែូចតៅកនុងលភ៌ធម្មតា។  ទារកដែលតកើត
រតបៀបតនោះតៅថា“ទារកកនុងបំព្ង់សាក”។ 
 សព្វនថៃតនោះ អ្នកវេិយាសសាស្តសតជាត្ចើនបានជួយលូសាវ ម្ើ
ភរយិដែលាម នកូនោសតព្ញពិ្ភព្តោក តែើម្បើេេួលបាន
កូនតាម្រយៈបំព្ង់សាកតនោះ។ លូសាវ ម្ើភរយិទាងំតនាោះមិ្នលួរ
យកកូនតៅ តាម្បំណងរបស់្ព្ោះអាេិតេព្តឡើយ ត្ោោះអ្នក
វេិយាសសាស្តសត អាចជួយព្ួកតលឱ្យមានកូនបាន។ ែូតចនោះ ្បដហល
តលចាត់េុកថា     អ្នកវេិយាសសាស្តសត តេើបជាអ្នកបតងកើតតោកពិ្ត 
្បាកែដម្ន។ 

តលក៏អាចជួយឱ្យស្តសតើអាចស្មាលកូនបានត្ចើនជាងមួ្យ 
កនុងតព្លដតមួ្យបាន។ ្បសិនតបើមាត យតៅតព្លអ្នាលតមិ្ន 
ចង់ស្មាលកូន តែើម្បើ   សវាងការឈ្ចឺាប់ និងតែើម្បើដថរកា
សម្ផសារបស់នាង នាងអាច  លស្តសតើែនេ ឱ្យស្មាលកូនជំនួស     
នាងបាន។ អ្នកវេិយាសសាស្តសត្ាន់ដតោក់េឹក អូ្វ ៉ែុល ជាតម្ជើវតិ
របស់លូ្សករតនាោះ កនុងសបូនននស្តសតើដែលតល  លតនាោះ។ េឹកអូ្វ ៉ែុល 
មានតម្ជើវតិតនាោះនឹង  ភាា ប់មលួនវាតៅនឹងជញ្ញា ងំសបូន តហើយ
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ស្តសតើដែលតល  លឱ្យព្នផទតនាោះនឹងមានលភ៌។នាងនឹងស្មាលកូន
កនុងតព្លែ៏សម្លួរមួ្យ។ ជួនកាលស្តសតើដែលតលជួលតនាោះសោញ់
កូនតនាោះែូចជាកូនរបស់មលួនផ្ទទ ល់ ត្ោោះនាងបានព្នផទស្មាប់
កូនតនាោះ តហើយបានចិញ្ា ឹម្តោយេឹកតោោះរបស់នាងផ្ទទ ល់។ 
ែូតចនោះ នាងបែិតសធមិ្ន្ព្ម្ឱ្យកូនតនាោះតៅលូសាវ ម្ើភរយិ ដែល
បាន  លនាងកម៏ាន។ លូសាវ ម្ើភរយិតនាោះ្តូវោក់ោកយបតឹង
តៅតុោការ។ តៅ្កម្បានឱ្យយក្ម្របស់កូនតនាោះ និង
ស្តសតើ ដែលតលជលួតនាោះម្កតធវើតតសត តហើយឱ្យកូនតនាោះតៅឳពុ្ក
មាត យ្តឹម្្តូវវញិ។ 

ម្យាស៉ែងវញិតេៀត តៅតព្លដែលស្តសតើតល  លតនាោះ បានេេួល
្បាកត់្ចើនស្មាប់ការព្នផទនិងស្មាលកូនតលដបរជាមានតសចកតើ
តោភ តហើយសុមចិតតព្នផទកូនព្ើរ ឬបើនាក់របស់លូ្សករតនាោះៗ
កនុងតព្លដតម្ួយ។ មាុបំានអានកាដសតបានត ើញព័្ត៌មានមួ្យ
លួរឱ្យភាា ក់តផាើលថា ស្តសតើជនជាតិអុ្ើតាលើមាន ក់បានព្នផទ កូនរបស់ 
លូសាវ ម្ើភរយិ៦នាក់ កនុងតព្លែំណាលាន   តោយសារសបូន
របស់នាងមិ្នមានបនទប់្លប់្ាន់ស្មាប់ទារក៦នាក ់ទារកទាងំ 
តនាោះ្តូវស្មាលតោយការវោះកាត់ ្បដហលព្ើរដមមុ្នតព្ល្តូវ
ស្មាល តហើយ្តូវបាន ចិញ្ា ឹម្តោយ្បោប់ភាា ស់។ តៅតព្ល
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ទារកតនាោះមាន សុមភាព្លា្ សួលបួល តលឱ្យទារកទាងំតនាោះតៅ 
ឳពុ្កមាត យរបស់ព្កួតលតរៀងៗមលួន បនាទ ប់ព្ើបានតធវើតតសត ្ម្
រចួតហើយ។  
៦.ការបង្កក ត់មនសុេ 

 ការ្សាវ្ជាវែ៏អ្សាា រយ បានអ្នុវតតតោយអ្នកវេិយាសសាស្តសត 
តៅតព្លបចាុបបននលឺ “ការបងាក ត”់ ែំតណើ រការថមើមួ្យននការផលិត
កូន តោយអ្លិងគព្ើតកាសិកាតចញព្ើរបស់តែើម្។ ការបងាក ត់លឺ 
ជាែំតណើ រការមួ្យ តែើម្បើតធវើការចម្លងជាក់ដសតង ននរុកខជាតិ  ឬក៏
សតវតោយការយកតកាសិកាព្ើវា  តហើយអ្ភិវឌ្ឍវាតោយ សិបប-
និម្មិត។ 

តៅ្បតេសអ្ង់តលលស អ្នកវេិយាសសាស្តសតទាងំឡាយបាន 
បងាក ត់សតវតចៀម្ចំនួន ១៨កាល តោយតជាលជ័យព្ើ សតវ
ព្ដព្ត ម្ ោះ ែូលលើ។ សតវតចៀម្ទាងំអ្ស់មាន លកខណៈែូច តម្
របស់ពួ្កវាតបោះបិេ។ 
 បនាទ ប់ព្ើបានេេួលតជាលជ័យ កនុងការ្សាវ្ជាវតៅតលើ
សតវម្ក អ្នកវេិយាសសាស្តសតចង់បនតតធវើការ្សាវ្ ជាវតៅតលើ នុសា។ 
រោឋ ភិបាលជាត្ចើន មិ្នតលើកេឹកចិតតឱ្យតធវើការ្ សាវ្ ជាវតនោះតេ 
តោយខាល ចដ្កងេេួលលេធផលដែលមិ្នលួរឱ្យចង់បាន។ តៅកនុង 
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ដមវចិាិកា ឆាន ២ំ០០៤ ្បធានសមាលម្ផាព្វផាយពុ្េធសាសនាតៅ
្បតេសមា៉ែ តឡសុើ បានតសនើមាុ ំ  តធវើ បាឋកថា “សតើព្ើេសានៈ្ព្ោះ
អ្ភិធម្មតលើការបងាក ត់ម្នុសា” តៅម្ហាវហិារពុ្េធសាសនាននេើ
្កុងកូឡាឡាពួំ្រ តហើយមាុ ំក៏បានយល់្ព្ម្ជាម្ួយតសចកតើតសនើសំុ
តនោះ។ 

តយងតាម្េសានៈដផនកវេិយាសសាស្តសត ការ្សាវ្ជាវតលើ
សតវ និងរុកខជាតិបានតជាលជ័យ ក៏អាចតធវើការ្សាវ្ជាវតៅតលើ
ម្នុសា និងម្នុសាដែរ តហើយសតវទាងំឡាយក៏មាន្បព័្នធសរ ើរៈ
   ាន ។ 

តយងតាម្េសានៈអ្ភិធម្មវញិ ការបងាក ត់ម្នុសាក៏នឹង
អាចតធវើបានតជាលជ័យែូចជាការតធវើតៅតលើសតវព្ដព្ត ម្ ោះ ែូលលើ 
ែូតចាន ោះដែរ។ តហតុផលលឺថា កម្មអាចបតងកើតបែិសនធិតាម្
រតបៀប ៤ យ៉ែ ង ែូចខាងត្កាម្៖ 

(១). ឧបបាតិកបដិសន្ធ ិ    កំតណើ តតកើតឯង 
កំតណើ តតកើតឯងតនោះ ត្បៀបបានែូចជាសតវដែល្លប់

អាយុ្តូវតកើត។ ពួ្ក្ព្ហម តេវតា សតវនរក ត្បត និងអ្សុរ
កាយតកើតតឡើងមានវយ័លូតោស់ធំដតម្តងតោយពំុ្ចាបំាច់ ល្ង
កាត់ការមានលភ៌ ែូចែំណាក់កាលទារក តហើយពំុ្ចាបំាច់មាន
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ឳពុ្កមាត យ ឬតម្បាតេ។ តៅតព្លដែលឧបតថម្ភ កម្មបតងកើតបាន 
ជាវបិាកវញិ្ញា ណរបស់ពួ្កសតវទាងំតនាោះភាល ម្ រមួ្ជាមួ្យនឹង 
តចតសិក និងកម្មជារូប ពួ្កតលក៏តកើតតឡើងតៅកដនលងលំតៅរបស ់
ព្ួកតលភាល ម្      តោលលឺ ែូចជាវមិាន  តេវតា ន្ព្្ពឹ្កា ភនំ ឬ
ក៏សមុ្្េជាតែើម្។ ម្នុសាែំបូងបងាស់តៅកនុងតោក លឺតកើតតាម្
រតបៀបតនោះឯង។ នាង អម្ពបាលី ្សើតព្សយាសែ៏្សស់សាា ត តៅេើ
្កុង តវសាលើ ក៏បានតកើតព្ើកំតណើ តែូតចនោះកនុងសម្័យពុ្េធកាល។ 
សតវ្តើកនុង្សោះដែលមានសតុកេឹកតតត តៅនិទា រែូវ ក៏្តូវតកើត
តាម្រ   បតនោះដែរ។ ជនដែលបានតៅតកើតជាតេវតា ឬត្បត
បនាទ ប់ព្ើសាល ប់ភាល ម្ ក៏តកើតតោយ ឧបបាតិកៈ កំតណើ ត ដែរ។ 

រូបកាយរបស់្ព្ហមនិងតេវតា ក៏មានផគុ ំតឡើងតោយ រូប
ធាតុ ដែលភាលត្ចើនជាកម្មជារូប។ ែូតចនោះ តលមិ្នអាចតម្ើល 
ត ើញពួ្ក្ព្ហម និងតេវតាតនាោះបានតឡើយ តហើយតៅតព្លពួ្ក
្ព្ហម និងតេវតាសាល ប់តៅ ក៏ាម នសាកសព្តៅែូចម្នុសាសតវ
តយើងធម្មតាតេ។ ពួ្កអ្នកវេិយាសសាស្តសត  ពំុ្ទាន់បានែឹងកំតណើ ត 
ឧបបាតិកៈ តនោះតៅតឡើយ។ 

(២)សំសសទជបដសិន្ធិកំតណើ តតចញព្ើធាតុតសើម្   
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សតវមូ្សព្ងោក់កនុងថលុកដែលមានេឹកែក់  និងកដនលង 
សំតណើ ម្។ ព្ងតនាោះញាស់តៅជាកូនែងកូវ ដែលត្កាយម្ក ក៏
កាល យតៅជាសតវមូ្ស។ សតវកដងកបក៏ព្ងតៅកដនលងដែលមាន
េឹកែក់។ ព្ងតនាោះ ក៏ញាស់តៅជាកូនកាុក ដែលត្កាយម្ក ក៏
កាល យតៅសតវកដងកប។ សតវរុយព្ងោក់តលើម្ាូបដែលសាុយផុយ
រលួយ និង សរ ើរងគពុ្កផុយ។ ព្ង ក៏ញាស់តៅជាែងកូវ បនាទ ប់
ម្ក ក៏កាល យតៅជាសតវរុយ។ សតវលាិតភាលត្ចើនបំផុត លឺតកើត
តោយកំតណើ តែូចតនោះឯង។     
             បទុម្វត ី តកើតតចញព្ើកនុងផ្ទក ឈូ្កដែល
កំពុ្ងរ ើក ចំដណកឯ្ព្ោះនាង វវឡុវត ី តកើតតៅកនុង្បតហាង 
ឫសាើ។ ការបងាក ត់ពូ្ជសតវ និងម្នុសានឹងចាត់ចូលកនុង្បតភេ 
សំតសេជៈ តនោះឯង។ 

(៣) អណ្ឌ ជបដសិន្ធ ិ      កំតណើ តតចញព្ើស ុត 
សតវបកាើ និងមាន់តកើតតចញព្ើស ុតកនុងតោោះតម្របស់វា។ 

ពួ្កវាជាសតវដែលតកើតតចញព្ើស ុតដែលមានសបំក។ 
(៤). ជលាពុជបដិសន្ធិ    កំតណើ តព្ើលភ៌កនុងនផទ

ម្នុសា និងសតវតិរចាា ន្បតភេមលោះ តកើតតចញព្ើនផទ របស់ 
មាត យ។ ព្ួកតលតកើតតាម្សម្លួរែល់តព្លតវោ ។ ភូមិ្តេវតា 
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និងសតវត្បតមលោះក៏តកើតតចញព្ើនផទននមាតាដែរ។ ទាងំអ្ណឌ ជៈ 
និងជោពុ្ជៈកំតណើ ត្តូវបានចាត់េុករមួ្ាន ថាជា លព្ភតស-
យយកៈកំតណើ ត [លព្ភ = កនុងនផទននមាតា+តសយយក = សតវដែល
តែក=> លព្ភតសយយកៈ សតវដែលតែកកនុងនផទននមាតា](៩)។ 

កម្ម លឺមានថាម្ព្លខាល ងំណាស។់ វាឱ្យផលរបស់វាជា
វបិាកវញិ្ញា ណតចតសិក សម្បយុតតជាមួ្យនឹងកម្មជារូប ដែលអាច
តកើតជាសតវដែលលូតោស់តព្ញតលញកនុងឧបបាតិកៈកំតណើ ត។ 
ឧបបាតិកៈកំតណើ តមិ្នចាបំាច់្តូវការ សារធាតុផាភំាា ប់ជាម្ួយ 
ឬក៏កដនលងស្មាបល់ភ៌តតាងយកតឡើយ។   
 ែូតចនោះ ការបងាក ត់ម្នុសាដែលតៅកនុងតនាោះ តកាសិកា
របសឳ់ពុ្កមាត យមានមុ្មងារជាសារធាតុសំណំុ ស្មាប់សបូន
ឬលភ៌តតាងយក ក៏នឹងេេួលបានតជាលជ័យ ែូចការបងាក ត់
ទារកកនុងបំព្ង់សាក ដែលតៅកនុងតកាសិកាតភេរបស់ឳពុ្ក 
មាត យ តែើរតួជាសារធាតុសំណំុភាា ប់ាន ស្មាប់ជាសមុ្ោឋ ននន
កា តកើត។ ក៏ប៉ែុដនត ការបងាក ត់ម្នុសាលួរតធវើដែរ ឬតេ? 

តេ! តលមិ្នលួរតធវើវាតេ។ តជាលជ័យកនុងការបងាក ត់ម្នុសា 
នឹង្តូវតលតម្ើលត ើញថា ជាសមិ្េធផលែ៏អ្សាា រយដផនកវេិយាសសា-
ស្តសត ស្មាបរ់យៈតព្លមលើ។ បនាទ ប់ម្កវា្តូវបានតលចាត់េុកថា 
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ជា សមិ្េធផលធម្មតា។ ្បសិនតបើ ម្នុសាជាត្ចើន្តូវបាន 
ផលិតតចញតាម្តរងច្កបងាក តម់្នុសា ម្នុសានឹងកាល យតៅ
ជាេំនិញ ឬ របស់របរតថាក។ តនម្លរបស់ម្នុសា តសចកតើនថលថនូរ
របសម់្នុសា និងការត្បៀន្បតៅរបស់អ្នកអាេិតេព្និយម្ នឹង
្តូវតធវើឱ្យវនិាសបាត់សូនយឈ្ងឹ។ 

តយើងមិ្នអាចរពឹំ្ងចង់បានកូន ដែលផលិតតោយ 
ការបងាក តឱ់្យមានបញ្ញា  ែូចជាបញ្ញា របស់មាត យ ឬឳពុ្ករបស ់
ព្ួកតលបានតេ។ តលអាចែូចឳពុ្កមាត យរបស់តលតោយលកខណៈ 
និងអាការៈ ប៉ែុដនត មិ្នដម្ន្បាជាា តេ។ រលស់តវទាងំអ្ស់្តវូ 
បានតាក់ដតងតោយកម្មរបស់មលួនផ្ទទ ល់ វាមានកម្មរបស់វា ជា 
តហតុ      ឳពុ្កមាត យ និងពំ្នឹង។ 

កូន ្ៗតូវការតសចកតើ្សោញ់ថាន ក់ថនម្ ព្ើឳពុ្កមាត យរបស់
ពួ្កតល។    ាម នតសចកតើ្សោញ់ថាន ក់ថនម្ព្ើសមាន ក់ឳពុ្កមាត យ
របស់តលតេ ព្ួកតលនឹងកាល យតៅជាមុស្ប្កតើ តហើយ ពិ្ភព្
តោកតោរតព្ញតៅតោយម្នុសា្សាប ់ តហើយ្ប    មួ្យ
ចំនួន្តូវអ្នុវតតការព្នយាសរកំតណើ ត ។    ្បសិនតបើ្បតេស មួ្  
្តូវការម្នុសាដថម្តេៀត សូម្ឱ្យតរៀបការលូសាវ ម្ើភរយិ បតងកើត
នូវកូនជា  ្ សោញ់របស់មលួនតោយតសរ ើ តហើយចិញ្ា ឹម្បើបាច់
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ដថរកាកូនតនាោះ តោយសបាយរ ើករយតាម្ធម្មតា។ សុភ-
ម្ងគលរបស់ម្នុសា និងសុភម្ងគលរបស់្លួសារភាលត្ចើនសថិត
តៅតលើការរបួរមួ្្លួសារ        

        
 1 Nãrada Mahã thera. the Buddha and His Teaching ; 

published by Singapore Buddhist Meditation 

Centre, p.224. 

2 Ibid, p.224     

 3 Ibid, p.224     

 4 Larousse, Desk Reference Encyclopedia, Great

  Britain, pp. 58,60. 62.    

 5 Dr. K. Sri Dammananda , “Why we should  prictise

  Buddhism”, Buddhist Missionary Society Malaysia.

  p. 15.      

 6 The Columbia Viking Desk Encyclopedia, New YorK

  p. 321.      

 7 Ibid, p. 957.     

 8 Dr. Mehm Tin Mon, “ Scientific Evidence for Past 

  Existence and Future Existences”, p. 23  

 9 Ashin Janakãbhivamsa. “Abhidhamma in Daily life,”
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 ៣.                                
             
 ៤.                          
 ៥.                                     - 
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ណៈពិតរបស់អារមមណ៍ ចោភៈ ដដលរាថ្នា ចងា់នលុយ ររពយ
សមបតតិ កាមគុណ។ល។ ចទសៈ ដដលបចងកើតានជា បដិឃៈ 
និងពាារ។ អកុសលចចតសិក ទាំង៣ចនេះច ម្ េះថ្ន អកុសល
មូល ដដលច វ្ើឱ្យចិតតចៅជាអកុសល ដដលជាឫសគល់ននអាំចពើ
អារកករ់គប់យ៉ា ងចៅកាុងពិភពចោក។ អកុសលមូលទាំង៣
ចនេះនាំឱ្យចកើត រិដឋិខុស ឬ ោនេះ អហរិកិៈ អចនតតបបៈ ជាចដើម។ 
 ចោភណចចតសិក ោន បញ្ញា  ឬ អចោហៈ អចោភៈ  
អចទសៈ ហរិ ិឱ្តតបបៈ ករណុា មុរិតា។ ៣ខាងចដើមគឺ អចោហៈ 
អចទសៈ អចោភៈ ច ម្ េះថ្នកុសលមូល ដដលច វ្ើឱ្យចិតតចៅជា
កុសល ដដលជាឫសគល់ននអាំចពើលអរគបយ់៉ា ងចៅកាុងចោក។  
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ចនេះលអ ឬអារកកច់ៅចពលដដលចកើតចឡើង។ អារស័យចលើការ
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       ប្រតេទកមមតសេងគ្នន  

១. ថ្នា កក់មម៤យ៉ា ង ផ្ែលកមមនមីយួៗាន៤របផ្ភទ្យ 

តតើមានកម្មត្ចើនប៉ែុណាា តៅ ដែលតកើតរលត់ៗតៅកនុង   
សនាត នរបស់ម្នុសា្ លបរ់ូបតនាោះ? ចូរពិ្ចារណាឱ្យបានម្៉ែត់ចត។់ 
ចិតតជាមួ្យនឹងតចតសិកដែលសម្បយុតតតកើត និងរលត់ត្ចើន 
ជាងមួ្យដសនតកាែិែង កនុងមួ្យផ្ទទ ត់្ មាម្នែ ។ ែូតចនោះ កុសល-
កម្មជាងរយតកាែិតកើតមាន្លប់វនិាេើតៅ តព្លដែលតយើងកំពុ្ង
តធវើអំ្តព្ើលា។ ែូចាន តនោះដែរ អ្កុសលកម្មជាងរយតកាែិតកើតមាន
្លប់វនិាេើ តៅតព្លដែលតយើងកំពុ្ងតធវើអំ្តព្ើអា្កក់ ។  

តហតុែូតចនោះតហើយ តៅកនុងជើវតិបចាុបប  តនោះ  កុសលកម្ម 
និងអ្កុសលកម្មរប់រយតកាែិ អាចតកើតមានតៅតាម្េតងវើរបស់
តយើង។ ែូចាន តនោះដែរ កុសលកម្ម និងអ្កុសលកម្ម រប់រយ

៨ 
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តកាែិបានតកើតមានតាងំព្ើជាតិមុ្នៗម្ករប់មិ្នអ្ស់។ កម្មទាងំ
អ្ស់តនោះ បានបែិសនធតិៅកនុងវថិើចិតតរបស់តយើងព្ើមួ្យជាតិតៅ
មួ្យជាតិរហូតម្កែល់បចាុបបននជាតិតនោះ។ ែូតចនោះ ទាងំកុសល-
កម្ម និងអ្កុសលកម្ម តៅកនុងសនាត នរបស់តយើង លឺត្ចើនជា
អ្តនកសូម្បើដតកំុព្យូេ័រកនុងសម័្យែ៏េំតនើបតនោះ ក៏ពំុ្អាចលណនា
បានតឡើយ ។ កម្មទាងំអ្សត់នោះ កំពុ្ងដតរង់ចា ំ តព្លតវោសម្
្សបនឹងឱ្យផល។ តោយសា កម្មមានត្ចើនជាអ្តនក ដែលមាន
ដត្ព្ោះពុ្េធជាបរម្្លនូនតយើង ប៉ែុតណាា ោះ តេើប្ព្ោះអ្ងគ្េង់្ជាប
ចាស់ថាកម្មណាមលោះនឹងឱ្យផលដបបណា ឬតៅតព្លណាតនាោះ។ 
 កម្មវបិាតកា អ្ចិតនតតយយាស       កម្មលឺ  មិ្នអាចលិត
បាន្បមាណ្តូវ។ តែើម្បើឱ្យយលក់ាន់ដតចាសអំ់្ព្ើវបិាកននកម្ម
ទាងំឡាយតនាោះ ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធបានសដម្ដងកម្ម៤ពួ្ក តហើយ
ដែលកនុងពួ្កនើមួ្យៗមាន៤យ៉ែ ងែូចខាងត្កាម្តនោះ ៖ 

(១)  កម្ម៤យ៉ែ ងដចកតាម្មុ្មងារ 
(២) កម្ម៤យ៉ែ ងដចកតាម្ការដែលឱ្យផល 
(៣) កម្ម៤យ៉ែ ងដចកតាម្តព្លតវោដែល្តូវឱ្យផល 
(៤) កម្ម៤យ៉ែ ងដចកតាម្េើកដនលងដែល្តូវឱ្យផល  



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 246 - 

 

២. កមម៤យ៉ា ងផ្ចកតាមមខុង្ករ 

(១) ជនកកម្ម  ផលិតកម្ម (កម្មឱ្យផលតហើយ 
    តាក់ដតងជាតិកំតណើ តថមើ) 
(២) ឧបតថម្ភកកម្ម  កម្មដែលជយួេំនុកប្ម្ងុ 
(៣) ឧបបើលកកម្ម  កម្មដែលជាឧបសលគររងំ 
(៤) ឧបឃាតកកម្ម កម្មដែលកាត់ផ្ទត ច ់            

           
     ជ      (កម្មដែលបតងកើត) 

ជនកកម្មឬផលិតកម្ម លឺជាកម្មដែលមានអំ្ណាចខាល ងំ
អាចផលិតកំតណើ តថមើបាន។ តហើយកម្មតនោះ មានអានុភាព្តព្ញ
តលញ ត្ោោះថាទាងំកុសលកម្ម និងអ្កុសលកម្មតាម្បំតព្ញ
មុ្មងាររបស់មលួន លឺផលិតនូវវបិាកចិតតជាមួ្យនឹងតចតសិ ដែល
សម្បយុតត និងកម្មជារូបតព្ញមួ្យជើវតិរបស់តយើង។ ការតកើត
តឡើងននវបិាកចិតត ដែលសម្បយុតតជាមួ្យនឹងតចតសិក តហើយ
និងកម្មជារូប មានន័យថា ការតកើតតឡើងននបញ្ាកខនធ ឬកំតណើ តថមើ
ម្ួយ ។  ចិតត តកើតបនតបនាទ បា់ន តាម្េនំងរបស់វា តោយមិ្ន 
ឈ្ប់ឈ្រ ។ វបិាកចិតតេើមួ្យតែើរតួជា “បែិសនធិចិតត” វបិាកចិតត
បនាទ បត់ែើរតួជា“ភវងគចិតត”និងវបិាកចិតតចុងត្កាយតែើរតួជា “ចុតិ- 
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ចិតត” ។ 
្បសិនតបើ កម្មដែលតាក់ដតងតនាោះ ជាកុសលកាមាវចរ 

កំតណើ តថមើអាចបែិសនធកិនុងម្នុសាតោក ឬក៏អាចកនុងឋានណា
ម្ួយននតេវតោក។ ្បសិនតបើ កម្មដែលតាក់ដតងតនាោះ លឺជា
អ្កុសលកម្ម កំតណើ តថមើនឹងបែិសនធកិនុងកំតណើ តណាម្ួយនន
អ្បាយភូមិ្។ តហើយ្បសិនតបើ កម្មដែលតាក់ដតងតនាោះមាន
កមាល ងំខាល ងំ កំតណើ តថមើតនាោះមានអាយុដវង តបើេុព្វលភាព្នឹងមាន
អាយុមលើ។  

២     ថ ភ      (កម្មដែលឧបតថម្ភ) 
ឧបតថម្ភកកម្មតនោះ មិ្នមានកមាល ងំ្លប់្ាន់តែើម្បើតាក់ដតង

ជាតិកំតណើ តបានតេ ប៉ែុដនតអាចជយួេំនុកប្ម្ងុែលជ់នកកម្មឱ្យ
ផលជាសុម ឬេុកខតាម្តព្លតវោរបស់វា ឬកជួ៏យព្្ងឹងនូវែំតណើ រ
ដែល្ប្ពឹ្តតតៅននបញ្ាកខនធដែលតាក់ដតងតោយជនកកម្ម ។ 

បុលគលតកើតកនុងឋានសួល៌បាន តោយអា្ស័យកុសលកម្ម
ជាអ្នកេនុំកប្ម្ុង តហើយកុសលកម្មទាងំឡាយ ដែលតាម្
េំនុកប្ម្ុងតនាោះ តែើរតួជាឧបតថម្ភកកម្ម ចំដណកឯអ្កុសលកម្ម
ទាងំឡាយ ដែលជាបត់ាម្សនាត នននបុលគលតនាោះតែើរតជួា ឧបបើ-
លកកម្ម (កម្មររងំ) ។ កុសលកម្មដែលបុលគលបាន្ប្ពឹ្តតកនុង
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កំតណើ តថមើតនោះ នឹងតែើរតួជាឧបតថម្ភកកម្ម ចំដណកឯ អ្កុសល-
កម្ម នឹងតែើរតួជាឧបបើលកកម្ម ។ ឧទាហរណ៍ថា ្បសិនតបើ 
បុលគលមាន ក់តធវើអំ្តព្ើលា មានែូចជា៖ ការបរចិាា លទាន រកាសើល 
តធវើសមាធិជាតែើម្ ែូតចនោះ កុសលកម្មថមើ ដែលបុលគលបានតធវើតនោះ
នឹងតែើរតួជាឧបតថម្ភកកម្ម តាម្េំនុកប្ម្ងុបុលគលតនាោះឱ្យបាន
សុមចត្ម្ើន ឬក៏េនុំកប្ម្ុងនូវបុលគលតនាោះតោយបចា័យតផាងៗ  
រហូតតព្ញមួ្យជើវតិរបស់តល។  កម្មដែលបានបំតព្ញកនុងបចាុបបនន 
តនោះ នឹងជួយឧបតថម្ភែល់កម្មដែលបុលគលបានតធវើព្ើមុ្នម្ក។ តៅ
តព្លដែលកុសលកម្មទាងំឡាយឱ្យផល្សបតព្លាន  បុលគល
តនាោះ នឹងបានេេួលនូវតជាលជ័យ រល់្លបក់ារងារសព្វសារតព្ើ 
ដែលមលួនកំពុ្ងតធវើកនុងជើវតិ្បចានំថៃ ។ 

              (កម្មដែលររងំ) 
 ឧបបើលកកម្មតនោះ មានអំ្ណាចតធវើឱ្យតួនាេើននជនកកម្ម 
មានកមាល ងំអ្ន់ថយ  រខំាន ឬក៏ព្នយាសរ។  តៅតព្លដែលកុសលកម្ម
តាក់ដតងកំតណើ តថមើ តៅកនុងតេវតោក កុសលកម្ម និងអ្កុសល-
កម្មរប់រយតកាែិ ក៏នឹងជាប់តាម្តៅដែរ។ កុសលកម្មទាងំតនាោះ 
ណាមួ្យនឹងឱ្យផលលា្ បតសើរ តែើរតួជាឧបតថម្ភកកម្ម តហើយ
អ្កុសលកម្មនឹងឱ្យផលជាេុកខតែើរតួជាឧបបើលកកម្ម ។ 
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 ែូចាន តនោះដែរ តៅតព្លដែលអ្កុសលកម្មឱ្យផលវានឹង
តាក់ដតង តៅកនុងកំតណើ តណាមួ្យននអ្បាយភូមិ្ មានេំនងែូច
ាន នឹងកុសលកម្មដែរ ។ ប៉ែុដនត កនុងេើតនោះ កុសលកម្មនឹងតែើរតួជា
ឧបបើលកកម្ម តែើម្បើការោរររងំ និងព្នយាសរនូវផលជាអ្កុសល 
ចំដណកឯអ្កុសលកម្ម នឹងតែើរតួជាឧបតថម្ភកកម្ម តោយការឱ្យ
ផលជាេុកខ ។ 
 ែូតចនោះតហើយ កនុងជើវតិរបស់តយើងដតងដតមានការតឡើង
ចុោះៗជានិចា ត្ោោះថាកុសលកម្ម ដែលដតងដតជួយេំនុកប្ម្ងុ 
និងអ្កុសលកម្ម ដែលដតងដតររងំតនាោះ រដម្ងផ្ទល ស់តវនាន ឱ្យ
ផលជាែរប។ ជាពិ្តសសជាងតនោះតៅតេៀតតនាោះ តៅតព្លដែល
បុលគលតធវើកុសលកម្មជាតរឿយៗតៗម្ក កុសលកម្មទាងំតនាោះនឹង
មានកមាល ងំខាល ងំតឡើង  ៗតហើយកុសលកម្មទាងំតនាោះ អាចនឹងររងំ
សងកត់សងកិននូវអ្កុសលកម្មមិ្នឱ្យមាន កាសឱ្យផលបាន។ តៅ
តព្លដែលកុសលកម្ម ឱ្យផលផទួនៗម្ក បុលគលតនាោះនឹងតសាយនូវ  
តសចកតើសុមតសចកតើចត្ម្ើន  តៅកនុងជើវតិរបស់មលួន។ 
  តទាោះបើយ៉ែ ងណាក៏តោយ តបើសិនជាបុលគលតនាោះសបាយ
នឹងតសចកតើសុមរបស់មលួនតព្ក ែល់ថាន ក់តភលចភាល ងំសាម រតើមិ្នបាន
បនតតធវើអំ្តព្ើលា តនាោះអ្កុសលកម្ម ដែលធាល ប់បានសាងព្ើមុ្នម្ក
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នឹងមាន កាសព្្ងើកមលួនតកើនតឡើងៗ មានកមាល ងំខាល ងំកាល  អាច
ររងំនូវកុសលកម្មមិ្នឱ្យផលបាន។ អ្កុសលកម្មដែលតកើន
តឡើងតហើយតនាោះ នឹងឱ្យផលជាេុកខ តៗាន រហូតតាម្េំនងនន
ការឱ្យផលរបស់កុសលកម្មដែរ ។ 
 បនាទ ប់ម្ក មុ្មរបរការងារតផាងៗននបុលគលតនាោះនឹងធាល ក់ 
ចុោះ វាសនារបស់ាត់នឹង   ថយ តហើយអាចជួប្បេោះនូវការ 
ខាតបង់្េព្យសម្បតតិ បញ្ញា សុមភាព្ តករ ត ិ៍ត ម្ ោះ ឬក៏បញ្ញា តផាងៗ
តៅកនុងសងគម្។ សមាជិកណាម្ួយនន្កមុ្្លសួារអាចមានជំងឺ 
ត្ាោះថាន ក់ ឬក៏អាចសាល ប់បាតប់ង់ជើវតិ។ ែូចមានព្ំតនាលម្ួយ
ដតងតលើកតឡើងថា៖“សំណាងពំុ្ដែលតកើតមានែល់ម្នុសាដែល
មិ្នតធវើអ្វើតសាោះតនាោះតេ” “ លំដព្ងដតងធាល ក់ចុោះកនុ ងេើទាប ” “តភលៀង 
រដម្ងហូរតាម្បងាួ ចដែលមានតភលៀងតក់” 
 តៅតព្លសណំាងអ្ន់ថយតៅៗ បុលគលតនាោះ្បដហលជា
នឹងសវោះដសវងរក្លូទាយ ឬតហារ តែើម្បើជួយបតញ្ា ៀសនូវត្ាោះ 
តនាោះ តហើយសូម្ឱ្យបាននូវសំណាងលាវញិ។ ដតតបើតាម្សភាព្ 
ពិ្ត េើតាងំននតារ និងភព្ទាងំឡាយអាចមានឥេធិព្លតិចតួច 
ឬក៏ាម នតសាោះ ចំតោោះភ័ព្វសំណាងរបស់បុលគលមាន ក់ៗ។ លឺ 
អ្កុសលកម្មដែលបុលគលបានសាងព្ើមុ្នម្កឯតណាោះតេ ដែល 
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នាឱំ្យមានត្ាោះអា្កក់តនាោះ។ មាា៌ដែលអាចបតញ្ា ៀសនូវត្ាោះ 
អា្កកត់ផាងៗតនាោះលឺមានដតការមិតមំតធវើអំ្តព្ើលាប៉ែុតណាា ោះ ត្ោោះ
ថា អំ្តព្ើលាដែលបុលគលបានតធវើតហើយ អាចនឹងសងកត់នូវត្ាោះ
អា្កក់តផាងៗមិ្នឱ្យផលបានតហើយអំ្តព្ើលាតនាោះនឹងបនតឱ្យផល។ 
 ែូតចនោះតហើយ កនុងជើវតិរបស់ម្នុសាតយើងដតងដតមាន ការ
តឡើង និងធាល ក់ចុោះជាធម្មតា តៅតាម្កុសលកម្ម និងអ្កុសល- 
កម្មដែលវាដតងដត្បដជងាន ឱ្យផល។ តហតុតនោះតហើយ អ្នកនិព្នធ
តរឿងជនជាតិអ្ង់តលលសែ៏លបើលាញលឺតោក វោិល ម្  តហាកតសុៀ 
(William Shakespeare) បាន សរតសរេុកថា៖  

ជើវតិតោរតព្ញតៅតោយការតឡើង និងធាល ក់ចុោះ  
 ជើវតិមិ្នដម្នជាែតំណកផ្ទក កុោបតនាោះតេ។  

     ឃា      (កម្មដែលបំផលចិបំផ្ទល ញ) 
 ឧបឃាតកកម្ម មិ្ន្តឹម្ដតកាត់ផ្ទត ច់នូវផលរបស់ជនក- 
កម្មប៉ែុតណាា ោះតេ ដថម្ទាងំបំផលិចបំផ្ទល ញ តហើយឱ្យផលរបស់វា។ 
ឬអាចនិយយបានថា តៅតព្លបុលគលសាល ប់ភាល ម្ តលនឹងតៅចាប់
កំតណើ តតាម្កម្ម ដែលកាត់ផ្ទត ច់តនាោះ។ ឧបឃាតកកម្មអាចជា
កុសល ឬអ្កុសល ខាងណាខាល ងំជាង ខាងតនាោះឱ្យផលមុ្ន។ 
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ឧទាហរណ៍ថា បុរសមាន ក់ តបើតាម្កម្ម ដែលតាក់ដតងម្កត្ម្វូ
ឱ្យាត់មានអាយុដវង ប៉ែុដនត ឧបឃាតកកម្ម អាចតកើតមាន    
នាឱំ្យបុរសតនាោះ សាល ប់មុ្នអាយុ តោយអាការៈតផាងៗ ែូចជា 
ាងំតបោះែូង ឬត្ាោះថាន ក់ចរចរណ៍ជាតែើម្។ ម្យាស៉ែងវញិតេៀត 
ត្បត ដែលបានតៅតកើតកនុងឋាននរកតនាោះ ក៏តោយសារដត
អ្កុសលកម្ម ដែលតាក់ដតងម្ក។ សាច់ញាតិសនាត ន្បតលន
ចងាា ន់ និងសំព្ត់ ចើវរ ែល់ភិកខុសងឃ តហើយឧេទិសផាយតៅ
ឱ្យ។         ត្បត តនាោះត្តកអ្រអ្នុតមាេនាចំតោោះផលនន
ទានតនាោះ                         កុសលកម្មដែល
ត្បតតនាោះ េេួលបាន នឹងតែើរតួជាឧបឃាតកកម្ម កាតផ់្ទត ច់នូវ
អ្កុសលកម្មកនុងនរកតនាោះ តហើយត្បតតនាោះ សាល ប់ព្ើតបតវស័ិយ
តនាោះភាល ម្ៗតហើយនឹងតៅតកើតកនុងឋានសលួ៌  តោយអ្ណំាចនន
ឧបឃាតកកម្មតនោះឯង។  វាលួរឱ្យ្ជោះថាលណាស ់ តៅតព្ល
ដែលតយើងបាន្ជតួ្ជាបចាសនូ់វចាប់កម្មផល ដែលព្នយល់
តាម្្ពឹ្តតិការណ៍ជាក់ដសតងកនុងជើវតិរសត់ៅ។   
 រ         ន    ទា             ិ ខ         

 តែើម្បើឱ្យកាន់ដតជាក់ចាស ់អំ្ព្ើការ្ ប្ពឹ្តតតៅននកម្មទាងំ 
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៤យ៉ែ ងខាងតលើសូម្តលើកយកតរឿងភិកខុតេវេតត ម្កបងាា ញកនុង 
េើតនោះតោយសតងខប។ កុសលកម្មដែលតោកបានសាងម្ក បាន 
តាក់ដតងឱ្យ្បសូតកនុង្តកូលរជវងា។ តសចកតើសុមសម្បូរ    
សបាយ្លប់ដបបយ៉ែ ងរបសត់ោក តកើតតចញអំ្ព្ើជនកកម្ម និង 
ឧបតថម្ភកកម្មជាកុសលដែលតោកបានសាងព្ើមុ្នម្ក។ ការ 
សាងផនួសជាភិកខុភាវៈជាមួ្យនឹងកា្ តននសកយ្ តកូលទាងំឡាយ
ែូចជា ្ព្ោះអាននទ ្ព្ោះអ្នុរុេធ និងការបានសត្ម្ចតោកិយ-
្ន  តោយការតធវើសមាធិជាតែើម្ ទាងំតនោះលឺជាកុសលវបិាកនន
ឧបតថម្ភកកម្ម។ 
 បនាទ ប់ម្ក  តោកបានសាងបាបកម្មម្ួយយ៉ែ ងធៃន់ធៃរ 
តោយព្យាសយម្តធវើឃាត្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ដតបាន្តឹម្តធវើឱ្យមាន 
របួស្មាម្្ព្ោះបាេ តហើយនឹងបានបំដបកបំបាក់សងឃ។ តៅតព្ល 
ដែលអ្កុសលកម្មទាងំតនោះ ឱ្យផលតែើរតួជាឧបបើលកកម្ម (កម្ម
ររងំ) តោក្តូវបានបតណត ញតចញព្ើសហលម្ន៍សងឃ។ មិ្ន
យូរប៉ែុនាម ន បនាទ ប់ព្ើបានសាងបាបកម្មែ៏ធៃន់ធៃរ តោយការបំដបក
សងឃតហើយ ឧបឃាតកកម្ម ក៏ចាប់តផតើម្ឱ្យផល។ ភិកខុតេវេតត   ក៏
្តូវបានធរណើ ្សូបធាល ក់តៅតសាយេុកខកនុង អ្វចិើនរក។ 
៣. កមម៤របផ្ភទ្យតាមលំោបន់នអាទ្យកិមម 
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 ១) លរុកកម្ម កម្មធៃន ់
 ២) អាសននកម្ម កម្មជិតសាល ប់ 
 ៣) អាចិណាកម្ម កម្មអ្ចិនស្តនតយ(៍េមាល ប់) 
 ៤) កែតាត កម្ម កម្មមិ្នជាក់ោក់ 
 កម្មទាងំអ្ស់ដែល្ប្ពឹ្តតតៅកនុងវថិើចិតតដចកជា៤្បតភេ
តៅតាម្លំោប់ននអាេិភាព្ ដែលអាចឱ្យផលជាបែិសនធកិនុង 
កំតណើ តថមើតៅតព្លជិតសាល ប់។ 
   រ       (កម្មដែលមានេម្ៃនធ់ៃន់)  
 លរុកកម្មខាងកុសល លឺមានេម្ៃន់ខាល ងំកាល ដែលមិ្នមាន
កម្មឯណានើមួ្យអាចម្កកាត់ផ្ទត ច់ ឬជំនួសកនុងការសត្ម្ចនន
ជាតិបនាទ ប់។ ម្យាស៉ែងវញិតេៀត លរកុកម្មតនោះ ចាស់ណាស់ថានឹង
ឱ្យផលតាក់ដតងកំតណើ តថមើតៅជាតិខាងមុ្ម។   
  ចំដណកឯ  លរុកកម្មខាងអ្កុសល លឺបាបកម្មែ៏ធៃន់
៥យ៉ែ ង (បញ្ញា ននតរយិកម្ម) តហើយនិងការយល់មុសជា្បចា ំ
(និយតមិ្ចាា េិែឋិ)។ 
   បញ្ញា ននតរយិកម្ម៥ ៖ 

១) បិតុឃាតកកម្ម  សមាល ប់បិតា 
២) មាតុឃាតកកម្ម  សមាល ប់មាតា 
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៣) អ្រហនតឃាតកកម្ម  សមាល ប់្ព្ោះអ្រហនត 
៤) តោហតុិបាេកកម្ម  បងកររបួសចំតោោះ្ព្ោះពុ្េធ 
៥) សងឃតភេកកម្ម   ញុោះញុងបំដបកបំបាក់សងឃ 

 តទាសននកម្មទាងំឡាយ មានេម្ៃន់តាម្លោំប់ែូចបាន
តរៀបរប់ព្ើតលើចុោះម្កត្កាម្។ បុលគលណា ្ប្ពឹ្តតតធវើតទាសណា
មួ្យកនុងចំតណាម្តទាសទាងំ៥ននអ្ននតរយិកម្មតនោះ តព្លសាល ប់ 
តៅនឹងតៅកានេុ់  តិភព្។ បុលគលដែលជានិយតមិ្ចាា េិែឋិ លឺ
បុលគលដែលបែិតសធនូវកម្ម និងផលននកម្ម តនាោះក៏រប់បញ្ាូ ល
កនុងអ្កុសលលរុកកម្មដែរ (បាបកម្មធៃន់)។ តៅតព្លដែលបុលគល
តនោះសាល ប់តៅ នឹងតៅចាប់កំតណើ តកនុងតោកនតរកិនរកដែលងងឹត
សូនយជានិចា។ 

ចំដណកខាង កុសលកម្មវញិ មានអំ្តព្ើជាកុសលដែល
្ប្ពឹ្តតតៅកនុងរូបភព្៥(រូបាវចរកុសលកម្ម) និងអំ្តព្ើជាកុសល
ដែល្ប្ពឹ្តតតៅកនុងអ្រូបភព្៤(អ្រូបាវចរកុសល)ដែលជាកុសល
លរុកកម្ម (អំ្តព្ើលាែ៏មានេម្ៃន់)។  បុលគលដែលបានសត្ម្ច្ន
រហូតែល់នថៃសាល ប់ នឹងបានតៅតកើតកនុង្ព្ហមតោក។ បុលគល
ដែលបានចាក់ធលុោះកនុងម្លគ និងផលតោយការចត្ម្ើននូវវបិសានា
កម្មោឋ ន  តហើយញុាងំកុសលកម្មកនុងតោកុតតរ(តោកុតតរកុសល
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កម្ម) ឱ្យតកើតតឡើងជាលរុកកម្មនឹងបិេនូវទាវ រននអ្បាយទាងំ៤ជា
តរៀងរហូត។ ែូតចនោះបុលគលតនោះ ត្កាយតព្លសាល ប់ព្ើតោកតនោះតៅ 
នឹងតៅតកើតកនុងសុលតិភព្ដតម្យាស៉ែង។  

្បសិនតបើ បុលគលមាន កប់ានចត្ម្ើននូវ្នឱ្យតកើតតឡើង
តហើយ ប៉ែុដនតត្កាយម្កបាន្ប្ពឹ្តត នូវអ្ននតរយិកម្មណាមួ្យ
កនុងចំតណាម្ ៥ តនាោះ អ្កុសលកម្មនឹងបិេបាងំនូវកុសលកម្ម 
តហើយត្កាយម្កញុាងំកំតណើ ត កនុងអ្បាយឱ្យតកើតតឡើងបាន។ 
ឧទាហរណ៍ជាក់ដសតងលឺ ភិកខុតេវេតត ដែល្តូវជាសាច់ញាតិ  
       នឹង្ព្ោះសមាម សមុុ្េធបានបាត់បង់នូវឫទាធ នុភាព្  តហើយ
តៅតកើតកនុងអ្វចិើនរក តោយសារដតការដែលមលួនបានតធវើឱ្យមាន
របសួែល់្មាម្្ព្ោះបាេនន្ព្ោះសមុុ្េធ និងការដែលមលួនបានញុាងំ
លណៈសងឃឱ្យដបកបាក។់ 

ជាងតនោះតៅតេៀត ្បសិនតបើ បុលគលមាន ក់បាន្ប្ពឹ្តតនូវ
កម្មណាមួ្យកនុងចំតណាម្ អ្ននតរយិកម្មទាងំ៥ បុលគលតនាោះនឹង
មិ្នអាចបានចាកធ់លុោះ    តោកុតតរធម៌្តឡើយ ព្ើត្ោោះថា អ្កុសល
កម្មតនាោះមានេម្ៃនធ់ៃនត់ព្កមិ្នអាចជម្នោះបាន។ តហតុែូតចនោះតហើយ 
្ព្ោះបាេ អ្ជាតសតតុ មណៈតព្លកំពុ្ងដតសាត ប់នូវសាម្ញ្ាផល
សូ្ត ដែល្េង់្បទានតោយ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ មានលកខម័ណឌ
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្លប់្ាន់តែើម្បើសត្ម្ចតសាតាបតតមិ្លគ ប៉ែុដនត ្ព្ោះអ្ងគមិ្នបាន
ចាកធ់លុោះកនុងម្លគ និងផលតឡើយ តនោះក៏តោយសារដត្េង់បានតធវើ
ឃាត្ព្ោះបិតារបស់មលួនលឺ្ព្ោះបាេពិ្មិុ្សារ ដែល្ព្ោះអ្ងគជា
តសាតាបននបុលគល។ 

ត្កាយម្ក តបើតទាោះជា្ព្ោះបាេអ្ជាតសតតុ បានបំតព្ញ
កុសលកម្មយ៉ែ ងត្ចើន ែូចជា្េង់បានរជូបតថម្ភ កនុងការ្បារព្ធ
តធវើសងាគ យនាតលើកេើមួ្យ និង្េង់បានសាង្ព្ោះតចតិយែ៏ធំ     
អ្សាា រយតែើម្បើតម្កល់្ព្ោះសារ ើរកិធាតុ្ព្ោះសាសាត យ៉ែ ងណាក៏តោយ 
ក៏្េង់តៅដតមិ្នអាចតលចផុតព្ើកំតណើ តកនុងនរកតឡើយ តនោះលឺ
តោយសារដត្េង់បាន្ប្ពឹ្តតអ្ននតរយិកម្មលឺបិតុឃាតហនងឹឯង។ 
២          (កម្មជិតតព្លសាល ប)់ 
 កម្មតៅតព្លជិតសាល ប់ លឺជាកមាល ងំននកម្មទាងំជាកុសល 
និងអ្កុសលដែលបុលគលបានតធវើេុកម្ក ឬក៏ចងចាកំនុងរយៈតព្ល
ែ៏មលើមុ្នតព្លសាល ប់។ ្បសិនតបើពំុ្មានលរុកកម្មតេ អាសននកម្ម
តនោះនឹងតែើរតួនាេើរបស់មលួនតាកដ់តងកំតណើ ត តោយតហតុថាកម្ម
តនោះមានកមាល ងំខាល ងំកាល  ត្ោោះតកើតតៅតព្លតរៀបនឹងសាល ប់។ 
 ្បសិនតបើ បុលគលមាន ក់ដែលធាល ប់បានសាងបាបកម្មត្ចើន 
តធវើអំ្តព្ើលាមុ្នតព្លមលួនសាល ប់ ឬក៏ចងចានូំវអំ្តព្ើលាដែលមលួនបាន
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តធវើមុ្នតព្លសាល ប់តនាោះ បុលគលតនាោះនឹងបានតៅតកើតកនុងសុលតិ-
ភព្។ ម្យាស៉ែងវញិតេៀត ្បសិនតបើ បុលគលដែលធាល ប់បានសាង
កុសលកម្មត្ចើនចងចានូំវអំ្តព្ើអា្កក់ណាមួ្យ ដែលមលួនធាល ប់
សាងកនុងតព្លមុ្ន ឬក៏បានតធវើអំ្តព្ើអា្កក់មុ្នតព្លសាល ប់ បុលគល
តនាោះនឹងតៅតកើតកនុងេុ  តិភព្។ 
 ត្ោោះតហតុតនោះតហើយ វាជាការចាបំាច់ណាស់ដែលតយើង
្តូវតរៀបចំចំតោោះមាតាបិតា ឬក៏ម្នុសាជាេើតារព្្សឡាញ់
របស់តយើងឱ្យតធវើអំ្តព្ើលាមុ្នតព្លតហៀបនឹងសាល ប់ ឬក៏ជួយត្កើន
រលឹំកពួ្កតលកនុងែតងាើម្ចុងត្កាយ ឱ្យនឹករលឹកត ើញអំ្តព្ើលា្ លប់
យ៉ែ ងដែលព្កួតលបានសាង។ 
 តទាោះបើជាបុលគលដែលបានសាងបាបត្ចើន បានតៅតកើត
កនុងសុលតិភព្តោយអ្ំណាចននអំ្តព្ើលាដែលមលួនបានតធវើមុ្នតព្ល
សាល ប់ក៏តោយ មិ្នដម្នមានន័យថាបុលគលតនាោះ អាចតលចផុតព្ើ
អ្កុសលកម្មដែលមលួនបានសាងកាលតៅរស់តនាោះតឡើយ។ តៅ
តព្លដែលបុលគលតនាោះបានសុមបានចត្ម្ើន បាបកម្មទាងំតនាោះក៏
នឹងអាចឱ្យផលតៅតាម្កាលសម្្សបរបសវ់ាដែរ។ តវៀរដលងដត
បុលគលតនាោះ រកានូវន្តសិកាខ  (សើល សមាធិ បញ្ញា ) ឱ្យបាន
ខាា ប់មាួនតហើយបានចាក់ធលុោះកនុងម្លគ និងផល ែូចតនោះ អ្កុសល-
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កម្មទាងំឡាយនឹងមានកមាល ងំតមាយ តហើយមិ្នអាចអូ្សទាញ
បុលគលតនាោះតៅកានអ់្បាយបានតឡើយ។ 

    ៏     ន      រ          

 ្ព្ោះ្លូតៅអ្ធិការវតត តតាងម្យ ៉ែូ(Taungmyo Sayadaw) 
ែ៏លបើលាញមាន្ព្ោះនាម្ ជនកភិវងា(Venerable Janakabhi
vamsa) បាននិទានតរឿងមួ្យតៅកនុងលមុ្ើរ ម្ហាបោឋ ន របស់
តោក សតើអំ្ព្ើស្តសតើមាន ក់ដែល     កាម្េឹក។ ស្តសតើរូបតនោះ រស់
តៅកនុងេើ្កុងអ្នុរធបុរៈ តហើយនាងមានជើវភាព្ធូរធារ និងជា
អ្នកមានជំតនឿយ៉ែ ងមាតំៅកនុង្ព្ោះរតន្ត័យ។  

នាងបានកសាងវតត តហើយឧេទិសថាវ យចំតោោះភិកខុសងឃ
មាន្ព្ោះ្លូតៅអ្ធិការ តតាង តាមា៉ែ ន (Taung Taman 
Sayadaw) ជា្បមុ្ម។  តៅកនុងេើ្កុងអ្នុរធបុរៈតនាោះ នារែូវ
្បាងំមានការមវោះេឹកស្មាបត់្បើ្បាស់ជាខាល  ំ។ ែូចតនោះតហើយ 
នាងបានបញ្ឈរកាម្េឹកយ៉ែ ងត្ចើន តៅតាម្ផលូវបំដបកននេើ្ កុង។ 
តហតុតនោះតហើយ  នាង្តូវបានតលតៅថា ស្តសតើ   កាម្   បញ្ឈរ។
 នាងបានសាល ប់តោយជរោធ។ តៅឯពិ្ធើបុណយសព្របស់ 
នាង ្ព្ោះ្លូតៅអ្ធិការ តតាង តាមា៉ែ ន បានែឹកនាកំបួនែដងារតៅ
កាន់្ បនោឋ ន តហើយ្បទានសើល  និងឧេទិសផាយកុសល
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ជូនចំតោោះរូបាត់។ ្ព្ោះ្លូក៏បាន្បទានធម្មតេសនាតាម្កាល
លួរែល់្បជាពុ្េធបរស័ិេ ដែលបានចូលរមួ្។ 
 តៅបុណយ៧នថៃ សាច់ញាតិរបស់ាត់បាននិម្នតភិកខុសងឃ 
តែើម្បើេេួលភតត តហើយ្ព្ោះ្លូ តតាង តាមា៉ែ ន កប៏ាន្បទានធម្ម-
តេសនាដែរ។ តៅតាម្ផលូវ្តឡប់ម្កវតតវញិ តោកបានឮសំតឡង
ដ្សកតៅតៅតលើែងផលូវ “្ព្ោះតតជលុណ ្ព្ោះតត លុណ” ។  

តព្លបានឮសំតឡងតហើយ ្ព្ោះ្លូតៅអ្ធិការតៅចំណាំ
បានថាជាសំតឡងននស្តសតើ   កាម្   បញ្ឈរ។ រចួតហើយតោក ក៏
បានសួរតៅកាន់នាងថា“តតើអ្នកលឺជាតញាម្       កាម្  កបញ្ឈរ 
ឬ?”  ។  

នាងក៏បានត ល្ើយតប “ ្ ព្ោះករុណា ្ព្ោះតត លុណ” ។  
្ព្ោះ្លូតៅអ្ធិការក៏សួរបនត“តតើឥឡូវតនោះតញាម្    ?”
 ប៉ែុដនត ពំុ្មានការត ល្ើយតបតឡើយ។ រហូតតោកសួរតលើកេើ
៣ តេើបនាងត ល្ើយ្បាបត់ោយសំតឡងមាវៗថា៖ “មាុ ំ្ព្ោះករុណា
ឥឡូវតនោះ លឺជាត្បត” ។  
 “ តញាម្្សើបានតធវើបុណយត្ចើនណាស់ តហតុអ្វើបានតៅ 
តកើតជាត្បតអុ្ើចឹង?”  

ត្ោោះមាុ ំ្ព្ោះករុណាខាវ យមវល់ព្ើកូន្សើ  និងតៅៗរបស់មាុ ំ



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 261 - 

 

្ព្ោះកូណា ត្ោោះមុ្នតព្លសាល ប់ ព្ួកតលនាាំន ្េតហា រយតំៅ
ចំតោោះមុ្មមាុ ំ្ព្ោះកូណា”។ 
 តៅតព្លជិតសាល ប់ វាជាការចាបំាច់ណាស់ដែល្តូវដត
ភាវនាធម៌្ យក្ព្ោះរតន្ត័យ ជាេើពឹ្ងេើរលឹក ឬរឭកនឹកែល់
អំ្តព្ើលាដែលមលូនបានសាងសនាតំៅកនុងចិតតឱ្យបានតរឿយៗ។ កូន
្បុស្សើ្លប់រូប លួរដតជួយរលឹំកមាតាបិតាដែលតហៀបនឹងសាល ប់ 
តែើម្បើឱ្យាតប់ានចងចាអំំ្តព្ើលាទាងំឡាយ ដែលព្ួកាតធ់ាល ប់
បានសាងសនាេុំកម្ក ឬកឱ៏្យព្ួកាត់តាងំអារម្មណ៍ឱ្យសៃប ់   
តហើយភាវនាលុណ្ព្ោះពុ្េធថា“ អ្រហ ំអ្រហ”ំ ។ បងបាូនកូន  មិ្ន
លួរយតំសាកតបាកមលួន តៅដកបរម្នុសាដែលតរៀបនឹងសាល ប់តឡើយ 
តបើពំុ្តនាោះតេ នឹងនាឱំ្យមានការខាវ យមវលែ់លបុ់លគលតនាោះ តួ
យ៉ែ ងែូចតរឿង្សើត   កាម្   បញ្ឈរដែលបានបងាា ញខាងតលើ។
 តសចកតើមវល់ខាវ យ ឬ្ពួ្យបារម្ភបតងកើតបានជាតទាសមូ្ល-
ចិតត។ ការជាប់ជំោក់ចំតោោះ បុ្តធើតាបតងកើតបានជាតោភមូ្ល-
ចិតត។ អ្កុសលចិតតទាងំតនោះ តបើកទាវ រឱ្យអ្កុសលកម្មតាក់ដតង
តរៀបចំកំតណើ តថមើ។  តហតុែូតចនោះតហើយ  បានជាស្តសតើ   កាម្   
បញ្ឈរតនាោះតៅតកើតជាត្បត។ 
 តខាម ចស្តសតើ   កាម្   បញ្ឈរតនាោះបាននិយយថា   “មាុ ំករុ- 
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ណា អ្តម់ាន កាសបានសាត ប់ធម្មតេសនារបស់្ព្ោះតត លុណ
តេ តៅឯ្បនោឋ ននានថៃបូជាតនាោះ” ។ “តហតុអ្វើបានជាតញាម្
្សើមិ្នបានសាត ប?់” “មិ្តត្សើមាុ ំករុណាដែលជាតខាម ចដែរតនាោះ 
បាននាមំាុកំរុណាតៅភនំម្យួដែលមានេឹកធាល ក”់។ 
 តៅឋានម្នុសាតោកតយើងតនោះ អ្នកមាន្េព្យសម្បតតិ     
ត្ចើន  តហើយជាអ្នកមានការបរចិាា លទានតនាោះ រដម្ងមាន្បជា-
្បិយភាព្កនុងចំតណាម្ជន។ ម្នុសា្ លប់រូបដត ជួយត្ជាម្ដ្ជង 
និងតារព្្សឡាញ់ចំតោោះម្នុសាដបបតនោះណាស់។ តៅតព្ល
ដែលតលសាល ប់តៅជាតខាម ច តហើយក៏តោយ ក៏តខាម ចទាងំឡាយ
តនាោះតៅដតត្ជាម្ដ្ជង និងតារព្្សឡាញ់ដែរ។ តហតុែូតចនោះ
តហើយ តខាម ច្សើជាមិ្តតតនាោះ បានរក់ទាក់ចំតោោះតខាម ចស្តសតើ   
កាម្   បញ្ឈរតនាោះ តហើយនានំាងតៅកានក់ដនលងកំសានតនាឋាន
តខាម ចតនាោះ។ តាលបំណងដែលនាងនាតំៅកំសានតតៅេឹកធាល ក់
តនាោះ លឺតែើម្បើកំុឱ្យស្តសតើ   កាម្   បញ្ឈរមាន កាសសាត ប់ធម្ម-
តេសនា។ ្ បសិនតបើ នាងបានសាត ប់ធម្មតេសនា កុសលកម្ម ដែល
នាងបានសាងទាងំប៉ែុនាម ននឹងតែើរតួជាឧបឃាតកកម្ម កាត់ផ្ទត ច់
នូវកំតណើ តកនុងអ្បាយ តហើយផតល់កំតណើ តថមើកនុងសុលតិភព្។ 
 ពួ្កត្បតទាងំតនាោះចង់ឱ្យនាងតៅេើតនាោះដែរ ត្ោោះថាតៅ 
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តព្លដែលកូនតៅសាច់ញាតិែឹងថា មាត យតលតៅតកើតជាត្បត
តហើយ ្បាកែជានឹងតធវើទានថាវ យភិកខុសងឃជាតរឿយៗ តហើយនឹង
ផាយផលែល់នាងមិ្នខាន។ តៅតព្លដែលអាហារតសសសល់
នាងនឹងតបាោះ  ល ែូតចនោះ ត្បតទាងំឡាយតនាោះនឹងតៅតរ ើស
យកម្កបរតិភាលឱ្យសកបស់កល់ដែរ។ 
 “ ប៉ែុដនតនថៃតនោះ មាុ ំករុណាបានសាត ប់ធម្មតេសនាដែល្ព្ោះ-
តត លុណបានសដម្ដង តហើយមាុ ំករុណាក៏បានេេួលនូវចំដណក
ននបុណយដែលកូន្បុស កូន្សើបានថាវ យទានចំតោោះភិកខុសងឃ
តហើយដែរ។ ែូតចនោះ មាុ ំករុណា បាន កាសតៅចាប់កំតណើ តថមើកនុង
សុលតិភព្តហើយ។ មាុកំរុណាថាវ យបងគំោសិនតហើយ្ព្ោះតត លុ-
ណ។” សំតឡងននស្តសតើ   កាម្   បញ្ឈរដែលជាត្បតតនាោះ ក៏
រសាត់សាៃ ត់បាត់តៅ។     
 ្ព្ោះធម្រ៌បស់្ព្ោះសាសាត  អាចជួយត្សាច្សង់ម្នុសា 
ដែលសាល ប់តៅឱ្យរចួចាកេុកខតទាសព្ើអ្បាយភូមិ្។ ការជួយត្សា-
ច្សង់តនោះ លឺសម្តហតុសម្ផលណាស់ ត្ោោះជំរុញឱ្យម្នុសា
បំតព្ញនូវបុណយកុសល តធវើអំ្តព្ើលាតផាងៗ។ ្បសិនតបើ តយើង
តចោះសាងសនា ំ និងបំតព្ញអំ្តព្ើលា ឱ្យបានជាប់តរឿយៗ តោយ
ឧបាយនន្បាជាា    តនាោះតយើងនឹងេេួលបាន  នូវផល្បតយជន ៍
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យ៉ែ ងលា្ បតសើរ។ 
          ជួយឪ                   ិ     យ

រ      

 ្ព្ោះតថរៈ្ព្ោះនាម្ តសាណៈ លង់តៅតលើភនំត ម្ ោះ តសា-
ណលិរ ើ កនុង្បតេស្សើលងាក  តោកបាន្តាស់ជា្ព្ោះអ្រហនត 
តោយសារវ ើរយិភាព្ ែ៏មុ្តមារំបស់តោក។ ប៉ែុដនត តញាម្្បុស
របស់តោក តៅដតរកសុើតែើរបរបាញ់ តបើតទាោះជាមលួនចាស់ជរ
តហើយក៏តោយ។ ត្កាយម្កតៅតព្ល ដែលាត់េុព្វលភាព្តព្ក
ពំុ្អាចតៅបរបាញ់តេៀតបាន តេើបាត់សត្ម្ច ចិតតសាងផនួស
បួសជាភិកខុកនុងអារម្នន្ព្ោះតថរៈជាកូនតនាោះតៅ។  
 មិ្នយូរប៉ែុនាម នផង ភិកខុថមើដែលមានវយ័ជរតនោះ ក៏ធាល ក់មលួន
មានអាោធជាេម្ៃន់។ តោក បានត ើញដ ក្ជាត្ចើនកាលមាន
មាឌ្ធំ មានដភនក្កហម្តអា  មានចងកូម្្សួចែូចរណារ កំពុ្ងដត
រតត់ៅតលើភនំសំតៅម្ករកខាតំោក។ តោកមានការភិតភ័យ
យ៉ែ ងខាល ងំ តហើយក៏បាន្បាប់តៅ ្ព្ោះតថរៈតសាណៈជាបុ្តថា    
“  កូន្បុស ដ ក្ធំៗណាស់ កំពុ្ងដតរត់តឡើងភនំ សំតៅម្កខាឪំ
តហើយ ចូរកូនតែញពួ្កវាតចញតៅ”  ។ 
 ្ព្ោះតសាណតតថរ   ដែលជា្ព្ោះអ្រហនត    ភាល ម្ៗតនាោះ្េង់ 
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ពិ្ចារណា តហើយ្ជួត្ជាបថា ភិកខុជាបិតាកំពុ្ងដតត ើញនូវ
និមិ្តតននតសចកតើសាល ប់ ដែលតហៀបនឹងម្កែល់(អាសនននិមិ្តត) 
និមិ្តតននអ្បាយ កំពុ្ងដត្បាកែែល់តោកតហើយ តោក្បាកែ
ជានឹងតៅតកើតកនុងអ្បាយភូមិ្ តៅតព្លដែលផុតែតងាើម្តោយ
សារបាបកម្មននការបរបាញ់សតវ។ 
 ្ព្ោះតសាណតតថរ ក៏បានត្បើសាម្តណរទាងំឡាយ ឱ្យតៅ
ដសវងរកផ្ទក  តហើយោក់តម្កល់ជំុវញិតចតិយតៅតលើភនំតនាោះ។ បនាទ ប់
ម្ក ក៏ឱ្យតលដសងភិកខុជាបិតាដែលចាស់ជរតនាោះតៅកាន់តចតិយ។ 
“ បពិ្្ត្ព្ោះបិតា ែ៏ចត្ម្ើន សូម្្េង់នម្សាការថាវ យបងគំចំតោោះ
្ព្ោះបរម្តចតិយ ពួ្កមាុ ំ្ព្ោះករុណាទាងំឡាយសូម្បូជាផ្ទក ចំតោោះ
្ព្ោះបរម្តចតិយជំនួស សូម្្ព្ោះបិតាត្តកអ្រ ្ជោះថាល ចំតោោះការ
ថាវ យនូវផ្ទក ទាងំតនោះ ចំតោោះ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ” ។ 
 ភិកខុជាបិតាក៏បានថាវ យបងគំ្ព្ោះបរម្តចតិយ តហើយត្តកអ្រ 
ចំតោោះ ការថាវ យផ្ទក ែល់្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ។  

តៅតព្លតនាោះ អាសនននិមិ្តត និមិ្តតដែលតកើតតឡើងតព្ល
ជិតសាល ប់តនាោះ ក៏បានផ្ទល ស់បតូរ។  

“កូន្បុស តញាម្្សើចុងទាងំឡាយ ែ៏្សស់សាា តរបស់
កូន កំពុ្ងដតបក់នែតៅឪឱ្យតៅជាម្ួយ   តតើឪលួរតៅជាមួ្យពួ្ក 
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តលតេ?” ។  
“សូម្បិតាអ្តញ្ា ើញតៅជាម្ួយព្ួកតលចុោះ” ។ 
្ព្ោះតថរៈ ជាកូនែឹងថា មាត យចុងដែលតញាម្្បុស បាន

្បាប់តនាោះជា្សើតេព្អ្បារឋានតេវតោកចុោះម្កេេួលរូបាត់តៅ
ឋានសួល៌តហើយ។ ្ព្ោះតសាណតតថរ មានតសចកតើតសាម្នសា
ណាស់ ដែលបានជួយតញាម្្បុសរបស់មលួនមិ្នឱ្យតៅតកើតកនុង 
អ្បាយ។ 
       (្កសួងកិចាការសាសនា ហតថកម្មពុ្េធសាសនា ភាល១ េំព័្រ៦៧៧) 

 )   ិ ណ      (កម្មជាេមាល ប)់ 
 អាចិណាកម្ម លឺជាអំ្តព្ើលា ឬអា្កក់ដែលបុលគលេមាល ប់តធវើ
ជា្បចា ំ ឬក៏អ្វើមួ្យដែលបុលគលបានតធវើដតម្តងតហើយចងចានឹំក 
រឭតរឿយៗ។      ្លូបត្ងៀន   ដតងដតព្នយល់ដណនាសិំសា
របស់មលួនតោយបំណងលា តែើម្បើឱ្យពួ្កតលមានចំតណោះែឹង ការ
បត្ងៀនជា្បចាតំនោះលឺជាកុសលអាចិណាកម្ម លឺអំ្តព្ើលាជា្បចា ំ
ឬេមាល ប់។ ្បសិនតបើ ្សើតមាន ក់ចម្ានិអាហារតហើយោក់បា្តភិកខុ
សងឃអ្ងគសាម្តណរ ជាតរៀងរលន់ថៃ ែូតចនោះ េតងវើតនោះកាល យជា
កុសលកម្មអ្ចិនស្តនតយ។៍ 
 ្បសិនតបើ   បុលគលមាន ក់មាន្ប្កតើរកានូវសើល   តហើយ 
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ដតងដតពិ្ចារណាត្តកអ្រចំតោោះតសចកតើបរសុិេធកនុងសើលតនាោះជា
្បចា ំ ការរកានូវសើលតនោះតៅថា កុសលអាចិណាកម្ម។ 
ស្មាបបុ់លគលអ្នកមាន្ប្កតើចត្ម្ើននូវកម្មោឋ ន ការចត្ម្ើននូវ
កម្មោឋ នតនោះតៅថា អាចិណាកម្ម។ ស្មាបបុ់លគលអ្នកតនសាេ
្តើ បរបាញ់សតវ លួច្ក់បលន់ ។ល។ តែើម្បើការចិញ្ា ឹម្ជើវតិជា
្បចា ំ េតងវើបាបទាងំតនោះកាល យជាអ្កុសលអាចិណាកម្ម លឺអំ្តព្ើ
អា្កក់ជា្បចា ំ ឬេមាល ប់។ ចាប់តាងំព្ើតញាម្្បុសរបស់្ព្ោះ-
តសាណតតថរ រកសុើបរបាញ់ចិញ្ា ឹម្ជើវតិម្ក ការបរបាញ់តនោះឯងលឺ
ជាអ្កុសលអាចិណាកម្ម។ តហតុតនោះតហើយ បានជាាត់មាន
និម្ិតតត ើញដ្កនរកមាឌ្ធំ ម្ករកខាាំត់ តៅតព្លាត់ជិតសាល ប់។
 ្បសិនតបើ មិ្នមានវតតមានលរុកកម្ម និងអាសននកម្មតេ 
អាចិណាកម្ម នឹងតែើរតួនាេើរបស់វាជាអ្នកសត្ម្ចតាក់ដតងជាតិ
កំតណើ តថមើ។  

             ិ    រ 

អំ្តព្ើលា  អំ្តព្ើអា្កក់ ដែលបុលគលបានតធវើជា្បចាកំាល យ
តៅជាធម្មជាតិេើព្ើរ ឬក៏ជាេមាល ប់ធម្មជាតិននបុលគលតនាោះ។ ែូច
តនោះបុលគលតនាោះនឹងយកចិតតេុកោក់ដតព្ើតរឿងតនាោះ តហើយបនតតធវើ
វាជា្បចាតំោយមិ្នបានបងាគ ប់បញ្ញា មលួនឯងតឡើយ។ ្លូបត្ងៀន
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ដែលបងាា ត់សិសារបស់ាត់ ្បចានឹំងរលឹកនឹកត ើញអាកបប-
កិរយិ ការបងាា តប់ត្ងៀនរបស់មលួនតៅតព្លជិតសាល ប់។ បុលគល 
ដែលបរបាញ់សតវ នឹងត ើញឈុ្តឆាកការបរបាញ់របស់មលួនតៅ
តព្លជិតសាល ប់ដែរ។ បុលគលអ្នកមាន្ប្កតើរលឹកនឹកែលលុ់ណ
្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ នឹងចងចានូំវេតងវើតនាោះតៅតព្លមលួនជិតសាល ប់
ដែរ។ ែូតចនោះតហើយ អំ្តព្ើដែលតយើងដតងតធវើជា្បចាតំរៀងរល់នថៃ
នឹងកាល យជាអាសននកម្ម ដែលតធវើឱ្យតយើងនឹករលឹកត ើញតៅតព្ល
ជិតសាល ប់ តហើយវានឹងតធវើតួនាេើរបសម់លួនតាក់ដតងកំតណើ តថមើឱ្យ
តយើងតាម្យថាកម្ម។ 

វាជាតរឿងសំខាន់ណាស ់ ដែលម្នុសាតយើង្តូវ
ដតរស់តៅឱ្យបានលា តហើយអ្វើដែលចាបំាច់ជាង
តនោះតេៀតតនាោះ លឺតយើង្តូវសាល ប់ឱ្យបានលាដែរ។ 
បចាុ បបននកាលលឺជាតព្ល តវោែ៏្ បតសើរបំផុត  
ស្មាបត់រៀបចំែតំណើ របរតោក។ វធិើសាស្តសតែល៏ា
បំផុត តែើម្បើតរៀបចំែតំណើ រតនោះ លឺការេមាល ប់តធវើ 
តសចកតើលា កនុ ងតព្លដែលតយើងកំពុ្ងរស់តៅ។ 
មានតសចកតើលាត្ចើនយ៉ែ ងណាសស់្មាប់ឱ្យ
តយើងត្ជើសតរ ើសមានជាអាេិ៍     ទាន      
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សើល   ភាវនា។ ្បសិនតបើតយើងតធវើតសចកតើលា
ជា្បចា ំ តសចកតើលាតនោះ នឹងកាល យជាកុសល
អាចិណាកម្ម លឺអំ្តព្ើលាជា្បចា ំ ឬជាេមាល ប់ 
តហើយអំ្តព្ើលាតនោះ វានឹងតាក់ដតងកំតណើ តកនុ ង
សុលតិភព្។ 

           (កម្មមិ្នជាក់ោក់) 
 កែតាត កម្មតនោះ លឺជាកម្មេើនេអំ្ព្ើកម្មទាងំឡាយដែលបាន
តរៀបរបម់្កខាងតលើ កម្មតនោះលឺជាកម្មដែលបុលគលបានសាងព្ើមុ្ន
ម្កតហើយមិ្នបានចងចាតំេ ប៉ែុដនតវាអាចមានកមាល ងំ្លប់្ាន់
តែើម្បើតាក់ដតងជាកំតណើ តថមើបានដែរ។ កម្មមិ្នជាក់ោក់តនោះវានឹង
មានឱ្កាសតាក់ដតងកំតណើ តថមើបាន ្បសិនតបើមិ្នមានវតតមាន
ននកម្មទាងំបើខាងតលើតនាោះម្កបំតព្ញតួនាេើតេ។ 

               ន  ា      

 តោយសារដតកុសលកម្ម និងអ្កុសលកម្ម ដែលតយើង
បានសនាេុំកកនុងសនាត នត្ចើនជាអ្តនក តធវើឱ្យតយើងពិ្បាកនឹង
ដបកដចកថា កម្មណាមួ្យនឹងមាន កាសឱ្យផលមុ្នកនុងការតាក់
ដតងកំតណើ តថមើ។ កម្មទាងំឡាយនឹង្បកួត្បដជងាន  ែតណតើ ម្
យក កាសឱ្យផល។ ្បសិនតបើ មានវតតមានលរុកកម្ម ែូតចនោះ លរុក-
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កម្មនឹងឈ្នោះតោយមិ្នបាច់្បដជង តហើយវានឹងជាអ្នកតាក់ដតង
កំតណើ តថមើ។ 
 ្បសិនតបើ មិ្នមានវតតមានលរុកកម្មតេ អាសននកម្មនឹង្ក់
 កាសតាក់ដតងកំតណើ តថមើ។  ្បសិនតបើ លរុកកម្ម និងអាសនន-
កម្ម អ្វតតមាន អាចិណាកម្មនឹង្ក់ កាសតាក់ដតងកំតណើ តថមើ។ 
្បសិនតបើ អាចិណាកម្មអ្វតតមានតេៀត កែតាត កម្មនឹង្ក់ កាស
តាក់ដតងកំតណើ តថមើ។ 
 ការឱ្យផលននកម្មទាងំបួន្បតភេខាងតលើតនោះ អាចត្បៀប
តធៀបតៅនឹងហវូងតា។ ឧទាហរណ៍ថា មានតាជាត្ចើនកាល
ដែលតលរកាេុកកនុងត្កាលយ៉ែ ងធំមួ្យ តៅតព្លរ្តើ។ លុោះ 
តព្ល្ពឹ្កតឡើង ទាវ រននត្កាលតនាោះ ្តូវបានតលតបើកតែើម្បើឱ្យតា
ទាងំតនាោះបានតចញតៅវាលតមម ។ ឥឡូវតនោះ សូម្ពិ្ចារណា
ទាងំអ្ស់ាន តម្ើល ថាតតើតាមួ្យណាតចញម្កមុ្នតល? 
 តាទាងំអ្ស់សុេធដតចង់តចញម្កមុ្នតរៀងៗមលួន ែូតចនោះ 
្បាកែជាមានការ្ ចបូក្ចបល់ និង្បញាយាន តែើម្បើបានតចញ
មុ្ន។ ប៉ែុដនត្បសិនតបើ មានតាម្ួយកាលដែលចំណានជាងតល 
ដែល្តូវបានតាទាងំឡាយតារព្េុកែូចជាតម្    ចឹង តាម្ួយ
កាលតនោះ្បាកែជាបានតចញមុ្នតលមិ្នខាន។ តនោះត្បៀបបាន
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តៅនឹងលរុកកម្ម ដែលពំុ្មានកម្មណាមួ្យហា ន្បឡង្បដជងជា
មួ្យតឡើយ តហើយវានឹងឱ្យផលតាក់ដតងកំតណើ ត   ។  
 ម្យាស៉ែងវញិតេៀត ្បសិនតបើ ពំុ្មានតាណាមួ្យដែល្តូវ
បានតលចាតេុ់កជាតម្តនាោះតេ តាដែលតៅជិតមាត់ទាវ រជាងតល
នឹងបានតចញម្កមុ្ន។ តនោះត្បៀបបានតៅនឹងអាសននកម្ម ដែល
ឱ្យផល តហើយតាក់ដតងកំតណើ តថមើ។ 
 ្បសិនតបើ ពំុ្មានតាទាងំព្ើរ្បតភេខាងតលើតេ តាដែល
មានការ្បុងសាម រតើជាងតល ដែលដតងដតចងចាតំព្លតវោដែល
តល្តូវតបើកទាវ  ជា្បចាតំនាោះ នឹងតែើរតៅរង់ចាមំាត់ទាវ រមុ្នតលមុ្ន
តព្លទាវ រតបើក ែល់តព្លតលតបើកទាវ រ តាម្ួយកាលតនោះនឹងបាន
តចញមុ្នតល។ តនោះត្បៀបបានតៅនឹងអាចិណាកម្ម ដែលវាតែើរតួ
នាេើកនុងការតាក់ដតងកំតណើ តថមើ។  
 តៅតព្លមលោះ តព្លដែលាម នតាទាងំបើ្បតភេខាងតលើតេ 
នឹងមានការ្បញាយាន រវាងតាដែលមានកមាល ងំខាល ងំៗ តែើម្បើ
បានតចញមុ្ន។ ែូតចនោះតោយសារដតការបុករញុ្ចានាន ននតា
ដែលមានកមាល ងំខាល ងំៗ តាដែលចាស់ៗ មានកមាល ងំតមាយអាច
តចញម្កមុ្ន ត្ោោះ្តូវបានតលរញុតោយកមាល ងំ មលួន្បាកែជា
ខាទ តតចញមុ្នមិ្នខាន។ តនោះមិ្នមុសអ្ើនឹងករណើ ដែល កែតាត -
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កម្ម (កម្មមិ្នជាក់ោក់) មាន កាសកនុងការតាក់ដតងកំតណើ ត
ថមើតឡើយ។ 
 មានកុសលកម្ម និងអ្កុសលកម្ម រប់មិ្នអ្ស់តៅកនុង   
សនាត នដែលបានសនាេុំកម្ក តហើយទាងំអ្ស់តនោះសុេធដតអាច
តែើរតួជាកែតាត កម្មបានទាងំអ្ស់។ ្បសិនតបើ កុសលកែតាត កម្ម 
(អំ្តព្ើលាមិ្នចាស់ោស់)មាន កាសឱ្យផល បុលគលតនាោះនឹង
មានសំណាងលា។ ដតតបើ អ្កុសលកែតាត កម្ម   ផលមុ្នតនាោះ
នឹងមានែំតណើ រតឆុាោះតៅកាន់េុ  តិភព្ តហើយតបើតៅតកើតកនុងេើ
តនាោះតហើយពិ្បាកនឹងតចញម្កវញិណាស់ត្ោោះេើតនាោះជាកដនលង
តកើតសាល ប់ៗ។ តយើងមិ្នលួរអ្នុញ្ញា តឱ្យ អ្កុសលកែតាត កម្ម 
សត្ម្ចតជាលវាសនាឱ្យតយើងតនាោះតេ ត្ោោះថាតយើងលឺជាមាា ស់
តជាលវាសនារបសម់លួនតយើង។ ែូតចនោះ តយើងលួរណាស់ដតព្យាសយម្
េមាល ប់តធវើអំ្តព្ើលាឱ្យបានត្ចើន តែើម្បើឱ្យអំ្តព្ើលាតនោះតាក់ដតង
កំតណើ តថមើកនុងសុលតិភព្ឱ្យតយើង។ 

          ិ   រ ថ្ាី   ិ               

 ្ព្ោះនាង ម្លលិកាតេវ ើ ជា្ព្ោះអ្លគម្តហសើនន្ព្ោះបាេ      
បតសនេិតកាសល តៅកនុង្កុងសាវតថើ បានបំតព្ញបុណយកុសល
យ៉ែ ងត្ចើនជាម្ួយនឹង្ព្ោះរជា។ ជាងតនោះតៅតេៀត ្ព្ោះនាង ក៏
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ធាល ប់បាន្បតលនចងាា ន់បិណឌ បាតែ៏លា្ បណើ តជាម្ួយ្ព្ោះរជា 
ថាវ យភិកខុសងឃមាន្ព្ោះសមាម សមុុ្េធជា្បធាន។ ប៉ែុដនត អ្កុសល
តព្លមួ្យ ្ព្ោះនាងបាន្ប្ពឹ្តតអ្កុសលកម្មមួ្យ ែ៏លួរឱ្យកត ់  
សមាគ ល់។ នថៃម្ួយមណៈតព្ល ្ព្ោះនាងកំពុ្ងដត្សង់េឹក ្សាប់
ដតមានដ ក្មួ្យកាលចូលតៅកនុងបនទប់េឹកតនាោះដែរ តព្លតនាោះ
្ព្ោះនាងក៏បានតសព្កាម្ជាមួ្យនឹងដ ក្តនាោះ។ តៅតព្ល្ព្ោះនាង
តចញព្ើបនទប់េឹក ដ ក្តនាោះតចោះដតតែើរតាម្ជាតហតុតធវើឱ្យ្ព្ោះរជា
កត់សមាគ ល់ តហើយក៏បានសួរតៅ្ព្ោះនាងភាល ម្។ ដត្ព្ោះនាង
ម្លលិកាបានត ល្ើយយ៉ែ ងតកលៀវកាល ថា នាងតចញម្កដតមាន កឯ់ងតេ 
្ព្ោះអ្ងគ្បដហលជាយល់្ចឡតំហើយ។ ្ព្ោះរជាក៏តជឿតាម្បនទូល
អ្លគម្តហសើ តហើយ្េង់មិ្នតែញតោលតេៀតតឡើយ។ ប៉ែុដនត 
អ្កុសលកម្មតនោះ តធវើឱ្យ្ ព្ោះនាងចងចាតំៅតព្លដែល្ព្ោះនាងជិត
តសាយ           តោយសារដត អ្កុសលកែតាត កម្ម តនោះ
ឱ្យផលនឹងតហើយ តេើបបានជា្ព្ោះនាង្តវូតៅរងេុកខ កនុងអ្វចិើ
នរកអ្ស់្បាពំ្ើរនថៃ។ 
 ្ព្ោះបាេបតសនេិតកាសលតជឿជាក់ថា ្ព្ោះអ្លគម្តហសើ 
ែ៏នវឆាល តរបស់្ព្ោះអ្ងគ ្បាកែជាបានតៅតកើតកនុងតេវតោកមិ្ន
ខាន។ ប៉ែុដនតតែើម្បើបញ្ញា កឱ់្យកាន់ដតចាស់ ្ ព្ោះអ្ងគក៏យងតៅកាន់
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វតតតជតព្ន តែើម្បើេូលសួរ្ព្ោះសាសាត ។ ្ព្ោះសាសាត  តោយ្ព្ោះ
បញ្ញា ញាណរបស់្ព្ោះអ្ងគ បណាត លឱ្យ្ព្ោះរជាតភលចសួរសំ  រ 
្ព្ោះរជាដបរជា្េង់សួរតរឿងតផាងៗតៅវញិ តហើយក៏យង្តឡប់
តៅរជវាងំវញិ។ តៅនថៃបនាទ ប់តេៀត ្ព្ោះរជា ក៏យងតៅកាន់វតត
តជតព្នម្តងតេៀត តែើម្បើេូលសួរ្ព្ោះសាសាត អំ្ព្ើ្ ព្ោះអ្លគម្តហសើ 
ដែល            តហើយតនាោះ តៅតកើតកនុងេើណា ប៉ែុដនតក៏
ែូចនថៃមុ្នដែរ តោយអ្ំណាចពុ្ទាធ នុភាព្ ្ព្ោះរជាតចោះដតតភលច។   
រហូតែល់នថៃេើ្ បាបំើ តេើប្ព្ោះសាសាត ្េង់បណាត លឱ្យ្ព្ោះរជា
នឹកត ើញ តេើបកនុងនថៃតនាោះ ្ព្ោះបាេបតសនេិតកាសល ក៏្េង់
សួរនូវតរឿងតនោះចំតោោះ្ព្ោះសាសាត ។ ្ព្ោះបរម្សាសាត ្េង់្តាស់
ថា ឥឡូវតនោះ្ព្ោះនាង ម្លលិកា ្េង់តៅឋានតុសិតឯតណាោះ។ 
 ្ព្ោះនាង ម្លលិកាតេវ ើ ពិ្តជាមានសំណាងណាស់ ្េង់
តសាយេុកខ កនុងអ្វចិើនរក ្តឹម្ដត្បាពំ្ើរនថៃម្នុសាប៉ែុតណាា ោះ។ 
កុសលកម្មទាងំឡាយែ៏ត្ចើនដែល្ព្ោះនាង្េង់បានបំតព្ញម្ក 
កុសលកម្មទាងំតនាោះណាម្ួយបានតែើរតួជាឧបឃាតកកម្ម កាត់
ផ្ទត ច់នូវអ្កុសលកម្ម ដែលនាឱំ្យ្ព្ោះនាងតៅតកើតកនុងអ្វចិើនរក 
តហើយឱ្យផលជាសុមនាំ្ ព្ោះនាងតៅកានសុ់លតិភព្វញិ។ ែូតចនោះ 
តយើងត ើញថា   មានដតកុសលកម្មតេ   ដែលតយើងអាចពឹ្ងោក់ 
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ពំ្នាក់អា្ស័យបាន។  
 .                   លាន  រ     

 (១)េិែឋធម្មតវេនើយកម្ម កម្មដែលឱ្យផលភាល ម្ៗ ឬ 
     កនុងបចាុបបនន 
 (២)ឧបបជាតវេនើយកម្ម កម្មដែលឱ្យផលបនតបនាទ ប់ 
 (៣)អ្បរបរយិតវេនើយកម្ម កម្មដែលឱ្យផលមិ្នកំណត់  
     ឬមិ្នជាក់ោក់ 
 (៤)អ្តហាសិកម្ម  កម្មដែលមិ្នឱ្យផល 

 តៅតព្លបុលគលមាន ក់តធវើអំ្តព្ើលា ឬអំ្តព្ើអា្កក់ កុសល-
ចិតត ឬអ្កុសលចិតតតកើតតឡើង្បាពំ្ើរែង តែើរតួជាជវនចិតតតៅ
កនុងវថិើចិតត។ ជវនចិតត តកើតជាម្យួម្ហនាត រម្មណ៍ តហើយែឹងនូវ
អារម្មណ៍ទាងំឡាយ ដែលតចញចូល តហតុែូចតនោះតហើយ តេើប
តៅថា ជវនចិតត។ 
 តចតនាដែលសម្បយុតត(្បកប្ព្ម្)ជាមួ្យនឹង ជវនចិតត
េើមួ្យ ដែលជាជវនចិតត មានកមាល ងំតមាយជាងតល កនុងចំតណាម្ 
ជវនចិតត ទាងំ្បាពំ្ើរតៅថា េិែឋធម្មតវេនើយកម្ម កម្មដែលឱ្យ
ផលកនុងជាតិតនោះ។ តចតនាដែលសម្បយុតតជាមួ្យនឹងជវនចិតត 
េើ្បាពំ្ើរ ដែលជាជវនចិតតមានកមាល ងំខាល ងំជាងតល កនុងចំតណាម្
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ជវនចិតតទាងំ្បាពំ្ើរតៅថា ឧបបជាតវេនើយកម្ម។ កម្មតនោះឱ្យ     
ផលចាប់ព្ើជាតិេើព្ើររហូតែល់ជាតិចុងត្កាយ ដែលបុលគលបាន
សត្ម្ចអ្រហតតផល តហើយកម្មនឹងឱ្យផលតៅតព្លដែលវាមាន
 កាស។ កម្មទាងំព្ើរ្បតភេខាងតលើតនោះនឹងកាល យជាអ្តហាសិ-
កម្ម(មិ្នឱ្យផល)្បសិនតបើ វាាម ន កាស កនុងកំឡុងតព្លដែល
វា្តូវឱ្យផល។ 

(១) េិែឋធម្មតវេនើយកម្ម    កម្មដែលឱ្យផលភាល ម្ៗ 
 កនុងមួ្យផ្ទទ ត់្មាម្នែ     ចិតតតកើតរលត់ៗត្ចើនជាងមួ្យ 
ដសនតកាែិែង (មាន២៨សូនយ) តហើយកនុងវថិើចិតតមួ្យមានចិតត
្បដហលែប់្បាពំ្ើរ។ ែូតចនោះ កនុងមួ្យដសនតកាែិចិតតអាចមាន    
វថិើចិតត្បដហលជាង ៥០,០០០ោន។ តៅកនុងវថិើចិតតទាងំតនោះ 
ជវនចិតតេើមួ្យមានចិតត្បដហល ជាង៥០,០០០ោន ជវនចិតត
េើ្បាពំ្ើរជាង ៥០,០០០ោន និងជវនចិតតតៅកណាត ល ជាង
២៥០,០០០ោន។  
 ែូតចនោះ កនុងការតធវើអ្ភិវាេចំតោោះ្ព្ោះសាសាត កនុងតព្លដត
មួ្យមណៈ ឬក៏កនុងតព្លដតមួ្យញិចមូ្សឱ្យសាល ប់ យ៉ែ ងតហាច
ណាស់ ៥០,០០០ោន េិែឋធម្មតវេនើយកម្ម ៥០,០០០ោន 
ឧបបជាតវេនើយកម្ម និង ២៥០,០០០ ោន អ្បរបរយិតវេនើយ-
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កម្មអាចតកើតមាន។ េិែឋធម្មតវេនើយកម្មទាងំតនោះ ្បសិនតបើាម ន
 កាសឱ្យផលកនុងជាតិតនោះតេ នឹងកាល យជា អ្តហាសិកម្ម លឺដលង
ឱ្យផលតហើយ។ មានឧទាហរណ៍ត្ចើនណាស់ ដែលអាចបញ្ញា ក់ 
អំ្ព្ើការឱ្យផលននេិែឋធម្មតវេនើយកម្មតនោះ។ ែូចជាតរឿងបុរសកំសត់
មាន ក់ ត ម្ ោះ ម្ហាេុ    ដែលមាន កាសបាន្បតលនចងាា ន់
បិណឌ បាតចំតោោះ្ព្ោះពុ្េធ្េង់្ព្ោះនាម្កសាបៈ តហើយបុរសតនាោះ 
ក៏កាល យតៅជាអ្នកមាន្េព្យសម្បតតិត្ចើនមួ្យរតំព្ចតនាោះ។ 
 កាល្ព្ោះសមុុ្េធសម្ណតាតម្  ្េង់លង់ធរមានតៅ មាន
្លួសារេុល៌តម្ួយ បុរសត ម្ ោះ បុណាៈជាបតើ និងភរយិបាន្បតលន
ចងាា នបិ់ណឌ បាតែល់្ព្ោះសារ ើបុ្ត ដែលតេើបដតយងតចញព្ើ
និតរធសមាបតតិ។ ត្កាយម្កមិ្នយូរប៉ែុនាម នបតើ្បព្នធទាងំព្ើរនាក់
កំពុ្ងដតភាួរដ្ស ក៏្សាប់ដតត ើញែើដែលមលួនភាួរតនាោះកាល យតៅជា
ែំុមាស ទាងំព្ើ នាក់បតើ្បព្នធក៏កាល យតៅជាអ្នកមានសតុកសតម្ភ។ 
 តៅនលរសាវតថើ មាន្លួសារែ៏្កមាត់មួ្យត ម្ ោះ កាកវា-
លិយ ពួ្កតល្កខាល ងំណាស់រកដតផទោះតៅមិ្នចង់បាន សូម្បើដត
កតនទល ដ្ល ក៏ាម នដែរ រល់នថៃពួ្កតលតែកផ្ទទ ល់នឹងែើ។ រល់   
នថៃ ពួ្កតលរសត់ោយសារដតការដចករដំលកអាហារបនតិចបនតួច ព្ើ
សំណាក់អ្នកភូមិ្ តហើយបាន្តឹម្ដតមាន ក់មួ្យចំដអ្តប៉ែុតណាា ោះ។ 
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្ពឹ្កមួ្យតៅតព្លដែលព្ួកតលតរៀបនឹងបរតិភាលបបរ ្សាប់ដត
្ព្ោះម្ហាកសាបៈ  ដែលតេើបដតតចញព្ើនិតរធសមាបតតិ យង
ម្កបិណឌ បាតែល់មុ្មផទោះ។ ព្ួកតល្ជោះថាលណាស់ ក៏យកបបរ
របស់មលួនតៅ្បតលនចំតោោះ្ព្ោះម្ហាកសាបៈ។ ្បាពំ្ើរនថៃត្កាយ
ម្ក ព្ួកតលបានេេួលភាជនម៍ាសមួ្យែ៏លា្ ប  ត តហើយក៏
កាល យជាអ្នកមាន ្េព្យសម្បតតិសតុកសតម្ភ។    
 ក    មាន ក់ត ម្ ោះ ននទ បាន្ប្ពឹ្តតតម្ថុនធម្មតៅតលើ 
ឧបបលវណាា តថរ ើ ដែលជាសាវក័ត វ្ង         នន្ព្ោះសម្ណ-
តាតម្  ភាល ម្ៗតនាោះដែរ  ក៏្តូវបានធរណើ ្សូបតៅបាត់។ 
 អ្នកកាប់្ជកូត ម្ ោះ ចុនទ រល់នថៃហូបដតសាច់្ជូក តបើ
ាម នសាច់្ ជូ តេាត់មិ្នតចោះបរតិភាលតេ។ នថៃម្ួយតព្លអ្ត់
មានសាច់្ជូកតធវើម្ាូប ាត់ក៏តៅកាត់អ្ណាត តតាយកម្កតចៀន
ហូប។ តៅតព្លដែលាតក់ំពុ្ងដតបរតិភាល អ្ណាត តរបស់ាត់
្សាប់ដតោច់តោយឯងៗ តហើយធាល ក់ចូលកនុងចានរបស់ាត់។ 
 យ៉ែ ងណាមិ្ញ តៅកនុងបចាុបបននតនោះ   សិន   តយើងយក
ចិតតេុកោក់ពិ្និតយអ្តងកតតម្ើល តយើងនឹងត ើញឧទាហរណ៍ជាក់
ដសតងយ៉ែ ងត្ចើន ដែលឱ្យផលកនុងបចាុបបននតនោះ។  បុលគលអ្នក
្ប្ពឹ្តតបេឧ្កិែឋតផាងៗែូចជា តចារកម្ម បលន ់ សមាល ប់ ចាប់
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រតំោភ ។ល។ នឹង្តូវផតនាទ តទាសតាម្ចាប់ មានការោក់តខាន ោះ
្ចវាក ់ោក់លុកជាតែើម្។ ព្ួកតល្តូវដតេេួលនូវផលននបាបកម្ម
ដែលពួ្កតលបានសាងកនុងជាតិតនោះភាល ម្ៗ តោយមិ្នរង់ចាជំាតិ
ត្កាយតឡើយ។ 

  រ       ិ    ជ         យ 

 មានអ្តថបេម្យួលួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលតបាោះពុ្ម្ុផាយ
កនុងេសានាវែតើ ម្យាស៉ែត់ម្ងគលៈ (Myat Mangala,Vol.5, No.8)។ 
មានស្តសតើមាន ក់ត ម្ ោះ    មា៉ែ ពូ្ (Daw Mar Pu) រស់តៅកនុងភូមិ្ 
េូយនិតសក(Du Yin Seik) ្សុក  តាថូន (Thaton Township) 
្បតេសភូមា និយយមិ្នចាស់តោយសារដតបបូរមាត់ខាងតលើ
របស់នាងដ្ប។ នាងចិញ្ា ឹម្ជើវតិតោយការតែើរលក់្តើ នាងេូល
កតញ្ា ើតែើរលក់្តើជំុវញិភូមិ្ តហើយដ្សកថា៖ 
 “្តូវការយញិយយតេ?” (Would you like to yuy 
yish?) អ្នកភូមិ្ែឹងយ៉ែ ងចាស់ថា នាងដ្សកថា “ ្តូវការេិញ
្តើតេ?” ប៉ែុដនតមានបុរសមាន ក់តនាោះត ម្ ោះថា កូ តានធុន (Ko 
Than Tun) ដតងដតតលងតសើចតធវើត្មាប់តាម្នាង។ នាងអ្ន់
ចិតតណាស់ ប៉ែុដនតតចោះដតមំអ្ត់ធមត់តៅ              ។ 
មិ្នយូរប៉ែុនាម ន ្បព្នធបុរស   កូតានធុន តកើតបានកូន្បុសមាន ក ់
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ដែលមានបបូរមាត់ខាងតលើដ្បែូចនាង មា៉ែ ពូ្ ដែរ។ ត្កាយម្ក
តេៀត កូតានធុន តកើតបានកូន្បុសមាន ក់តេៀតមានសភាព្្ប្កតើ 
ប៉ែុដនតតៅតព្លកូនតនាោះធំតឡើងចូលចិតតតលងជាមួ្យនឹងកូន្បុស
បងយូរៗតៅ កូនបាូនតនាោះ្សាប់ដតនិយយមិ្នចាស់ ែូចបង
របស់មលួនដែរ។ កូតានធុន តោយសារភាព្្កើ្ក ែូចតនោះ្បព្នធ
របស់ាត់្តូវេិញតម្ៅតធវើនំលក់។ តោយលក់តៅផទោះមិ្នសូវ
ោច់តនាោះ តេើបឱ្យកូនបង ដែលមានអាយុ៦ឆាន តំហើយតនាោះ តែើរ
លក់តាម្ភូមិ្ តៅតព្លតែើរលក់តាម្ផលូវ កុមារតនាោះដតងដតដ្សក
ឱ្យតលម្កេិញនំ៖ 

“្តូវការយញិយតំេ?”  
ម្តងតនោះ មានបុរសមាន ក់ត ម្ ោះ កូ ម្យនិ តថ (Ko Myint 

Htay)តលងតសើចតហើយតធវើត្មាប់តាម្។ កុមារតនាោះអ្ន់ចិតតយ៉ែ ង
ខាល ងំរហូតែលយ់។ំ ត្កាយម្កមិ្នយូរប៉ែុនាម ន្បព្នធ កូ ម្យនិ តថ 
តកើតបានកូន្សើមាន ក់ ដែលមានបបូរមាត់ដ្បដែរ។ តព្លធំតឡើង 
នាងក៏និយយមិ្នចាស់ដែរ។  
 តនោះសបញ្ញា ក់ឱ្យត ើញថា កម្មដែលបុលគលបានសាង    
តហើយមិ្នអាចតលចផុតបានតេ។ ផលននបាបកម្មតនាោះនឹងឱ្យផល
កនុងបចាុបបននជាតិតនោះឯង។ 
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       រ       រ ា         ិ      

 អ្នកដែលតធវើអំ្តព្ើលារដម្ងេេួលផលកនុងបចាុបបននតនោះដែរ។ 
តៅតព្លមាុ ំតៅរែឋ កឈ្និ (Kachin State) ដែលតៅដប៉ែកខាង
តជើងនន្បតេសភូមា តែើម្បើបត្ងៀន្ព្ោះអ្ភិធម្ម មាុ ំបានជួបតោក  
   ធុន ធុន(Ko Tun Tun)និងនាង   តវ ៉ែតវ ៉ែ(Ma Way Way) ។ 
តោក ធុនធុន លឺជាពុ្េធសាសនិកម្កព្ើភូមិ្ភាលកណាត លនន
្បតេស ភូមា តហើយនាង   តវ ៉ែតវ ៉ែ លឺជា្លឹសតសាសនិកម្កព្ើ 
ម្យតិជិណា(Myit-kyina)។ បតើ្បព្នធែ៏តកមងតនោះបានតៅ ផ្ទកាន 
(Hpar Kant) ែូចតលសាគ ល់ថាជាេឹកែើរតនវតថុ(សំបូរតបួង មាស
តព្្ជ) ដែលមានចមាៃ យ្តឹម្ដត១៥មា៉ែ យព្ើ ម្យតិជិណា។ ពួ្ក
តលមានកាលែើមួ្យកដនលងតៅេើតនាោះ តហើយក៏នាាំន ជើករុករក
ដ្កងមានរតនវតថុ ប៉ែុដនតព្ើរបើនថៃកនលងផុតតៅាម នត ើញអ្វើតសាោះ។  

នថៃមួ្យមាន្ព្ោះសងឃមួ្យអ្ងគនិម្នតតៅកាន់ ផ្ទកាន ដែរ 
ម្នុសាមាន តៅេើតនាោះនាាំន យកចងាា ន់តៅ្បតលនតោក។ ធុន
ធុន ត្កាយព្ើបាន្តូវតឆាន តតហើយ ក៏នាភំរយិរបស់មលួនយក
ចងាា ន់តៅ្បតលន្ព្ោះសងឃ ដែរ។  

មួ្យអាេិតយត្កាយម្ក នាង មា តវ ៉ែ តវ ៉ែ ក៏បានជួប្ព្ោះ
សងឃម្ួយអ្ងគតៅតាម្ផលូវ នាងក៏បានេូលសួរតោកថា “ តតើ្ព្ោះ-
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តតជលុណមានចងាា ន់ឆាន់្ លប់្ាន់តេ?” “អាតាម ភាព្ជាអាលនតុក 
ពិ្បាកនឹងបិណឌ បាតណាស”់ “ តបើែូចតនោះ សូម្្ព្ោះតតជលុណ
និម្នតេេួលភតតតៅផទោះមាុ ំកូណាតៅនថៃដសាក” ។  
 តព្លតៅែល់ផទោះបាន្បាប់បតើរបស់នាង បុរសជាបតើមាន
ស  ្ជោះថាល ណាសត់ហើយ ក៏បានតរៀបចំចងាា ន់្បតលនតោកតៅ
នថៃបនាទ ប់តនាោះតៅ។ បនាទ ប់ព្ើ្បតលនចងាា ន់តោកបានដតព្ើរនថៃ
លត ់ បតើ្បព្នធទាងំព្ើរបានជើក្បេោះត ើញតបូងេេឹម្(Rubies)
យ៉ែ ងត្ចើនតៅកនុងែើរបស់ពួ្កតល។ តៅតព្លដែលព្ួកតល្តឡប់
តៅ ម្យតិជិណា វញិ ក៏បានជួបជាម្ួយ្ព្ោះ្លូតម្លណននរែឋតនាោះ 
ដែលមាន្ព្ោះនាម្ វនុថូ (Wun Tho Sayadaw) ដែលតោក
កំពុ្ងដតកសាងវតត។ ធុនធុន ក៏បានអារធនាសូម្្ព្ោះ្លកូសាង
វតតទាងំមូ្ល។ តព្លត្កាយម្កតេៀតពួ្កតលបាន្បេោះត ើញតបូង
មួ្យចំនួនតេៀតព្ើែើឡូរបស់ព្ួកតល។ វតតដែលព្កួតលបានកសាង
្បតលន្ព្ោះសងឃតនាោះធំណាស់ មានអាារកំព្ស់ព្ើរជាន់។ ជាង
តនោះតៅតេៀតព្ួកតលក៏បាន្បតលនឡាន បា៉ែ តហារ ៉ែមូ្ួយ ែល់តោក
្លូតៅអ្ធិការផងដែរ។ 
 តធវើទានកាន់ដតត្ចើន ពួ្កតលកាន់ដតមាន។ ផលននអំ្តព្ើលា 
តោយការ្បតលនចងាា ន់ែល់ភិកខុសងឃ មានអានិសងាត្ចើនលួរជា 
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េើាប់ចិតត។ 
(២) ឧបបជាតវេនើយកម្ម    កម្មដែលឱ្យផលបនតបនាទ ប ់

 តចតនាសម្បយុតតជាមួ្យនឹងជវនចិតតេើ្បាពំ្ើរ ដែលជា
ជវនចិតតមានកមាល ងំខាល ងំជាងតលកនុងចំតណាម្ជវនចិតតទាងំ្បាពំ្ើរ
តៅថា ឧបបជាតវេនើយកម្ម។ កម្មតនោះឱ្យផលតៅជាតិខាងមុ្ម 
តបើពំុ្តនាោះតេនឹងកាល យជាអ្តហាសិកម្ម។ 
 ស្តសតើវយ័ចំណាស់មាន ក់ត ម្ ោះ ចណាឌ លើ ដែលរស់តៅ
តោយការសំុទាន កំពុ្ងដតតែើរតៅតលើែងវថិើនន្កុងរជ្លឹោះ។ 
នាងបាន្បាកែកនុងសំណាញ់ញាណនន្ព្ោះសាសាត  តោយសារ
ដតនាងមិ្នបានតធវើបុណយនឹងតល នាង្បាកែជាតៅកាន់អ្បាយ
តៅតព្លសាល ប់តៅ។  

្ព្ោះសាសាត ននតយើង ្បកបតោយម្ហាករុណាេិលុណ
ចំតោោះស្តសតើចំណាស់តនោះ ែូចតនោះ ្ព្ោះអ្ងគ ក៏្េង់យងតៅបិណឌ -
បាត តហើយបានជួបនាងតៅឯជាយ្កុងរជ្លឹោះ។ តៅតព្លដែល
្ព្ោះសាសាត ្េង់ឈ្ប់ព្ើមុ្មនាង ក៏ឈ្ប់ង៉ែក់ដែរ តហើយ្កតឡក
តម្ើល្ព្ោះសាសាត  ប៉ែុដនត នាងមិ្នបានតធវើារវកិចាតឡើយ ត្ោោះមិ្ន
បានែឹងថា ជា្ព្ោះសាសាត ។ ែូតចនោះ នាងពំុ្ទានេ់េួលបានបុណយ
កុសល   តៅតឡើយ   តោយសារដតពំុ្បានតធវើារវកិចាចំតោោះ្ព្ោះ- 
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សាសាត ។  
្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ដែលនិម្នតតៅជាម្ួយ្ព្ោះពុ្េធ ្េង់

យល់ចាស់អំ្ព្ើ្ព្ោះេ័យ្ព្ោះពុ្េធ ដែល្េង់ចង់្បទានព្រជ័យឱ្យ
ស្តសតើតនោះ ែូចតនោះ តោកក៏លួងតោម្ស្តសតើតនាោះថា“ មាន លតញាម្្សើ
្ព្ោះសាសាត កំពុ្ងដតលង់តៅេើចំតោោះមុ្មននតញាម្តហើយ ្ព្ោះអ្ងគ
នឹង្បទានព្រជ័យែល់តញាម្ ្សើជិតសាល បត់ៅតហើយ តបើសាល ប់
តៅ្បាកែជានឹងតៅកាន់អ្បាយពំុ្ខាន តហតុតនោះ សូម្តញាម្ 
្សើតធវើារវកិចាចំតោោះ្ព្ោះសាសាត ចុោះ” ។  

តៅតព្លតនាោះ នាងក៏ចាប់តផតើម្សម្លឹងតម្ើលតៅ្ព្ោះសា-
សាត ម្តងតេៀត តោយយកចិតតេុកោក់ តហើយតេើបថាវ យបងគំ្ព្ោះ- 
អ្ងគ។ ការថាវ យបងគចំំតោោះ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធសូម្បើ្ តឹម្ដតមួ្យនាេើ
ប៉ែុតណាា ោះ ក៏កុសលកម្មរប់រយតកាែិ អាចតកើតមានបាន។ បណាត
កម្មទាងំតនោះ កម្មដែលមានកមាល ងំជាងតល លឺឧបបជាតវេនើយកម្ម 
ហនងឹឯងដែលតែើរតួនាេើតាក់ដតងកំតណើ តឱ្យស្តសតើតនោះ បានតៅ
កាន់សុលតិភព្។ ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ្េង់្ជាបកនុងតរឿងតនោះយ៉ែ ង
ចាស់ តេើប្េង់និម្នតតៅេើតនាោះ។ 
 បនាទ ប់ម្ក ចណាឌ លើ ស្តសតើចំណាស់ ក៏បានបនតែំតណើ រ
របស់នាងតៅមុ្មតេៀត តោយែំតណើ រទាងំរញើរញ័រ្សាប់ដតមាន
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តាតម្ម្ួយកាល និងកូនរបស់វាបានបុកនាងែួលសាល ប់បាត់តៅ។ 
កុសលកម្មដែលតកើតព្ើការថាវ យបងគំចំតោោះ្ព្ោះសាសាត តនាោះ បាន
ឧបតថម្ភឱ្យនាងបានតៅតកើតជាតេព្អ្បារ កនុងវមិានេិព្វននឋាន 
តាវ   ងា។ ភាល ម្ៗតនាោះ នាងក៏បានចុោះម្កឋានម្នុសាតហើយតៅ
តធវើារវកិចា និងដថលងអំ្ណរលុណចំតោោះ្ព្ោះតមាលគោល ន  ដែលបាន
ដណនានំាងឱ្យថាវ យបងគំ្ ព្ោះសាសាត ។ 
 ្ព្ោះបាេអ្ជាតសតតុ តឡើងតសាយរជយតោយការតធវើឃាត
្ព្ោះបិតារបស់មលួន លឺ្ព្ោះបាេពិ្មិុ្សារ ដែល្េង់ជាតសាតាបនន-
បុលគល។ ត្កាយម្កបុ្តរបស់អ្ជាតសតតុ ក៏តធវើឃាតអ្ជាតសតតុ 
ដែលជាបិតារបសម់លួនដែរ។ បាបកម្ម ែ៏ធៃន់របស់្ព្ោះបាេអ្ជាត-
សតតុ ឱ្យផលកនុងបចាុបបននតនោះដែរ តហើយបនតឱ្យផលតេៀត លឺតៅ
តព្លតសាយេិវងគតតៅ ក៏តៅរងេុកខកនុងម្ហានរក។ 
 ្លូរបស់អ្ជាតសតតុ លឺភិកខុតេវេតត ដែលបានញុាំងំ      
តោហតុិបាេនន្ព្ោះសាសាត ឱ្យធាល ក់ចុោះ តហើយនិងបំដបកបំបាក់
សងឃ បាបកម្មទាងំឡាយែ៏ធៃន់តនោះតែើរតួជាឧបបជាតវេនើយកម្ម 
បនតឱ្យផលរហូត េើបំផុតភិកខុតេវេតត្ តូវតៅរងេុកខកនុងអ្វចិើនរក
ម្កេលស់ព្វនថៃ។ 

(៣) អ្បរបរយិតវេនើយកម្ម   កម្មឱ្យផលមិ្នជាក់ោក់ 
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 តចតនាសម្បយុតតជាម្ួយ ជវនចិតត ទាងំ្បាកំណាត លដែល 
ធំជាងកម្មទាងំព្ើរ្បតភេខាងតលើ្បាែំងតនាោះ តៅថា អ្បរបរ-ិ
យតវេនើយកម្ម។ កម្មតនោះឱ្យផលកនុងតព្លណាមួ្យននជាតិេើព្ើរ
ខាងមុ្ម រហូតែល់ជាតិចុងត្កាយ ដែលបុលគលសត្ម្ចអ្រហតត-
ផល ក៏តៅដតឱ្យផល ឱ្យដតមាន កាស។ ឱ្យដតតៅមានកំតណើ ត
បនតបនាទ ប់ កម្មតនោះនឹងមិ្នកាល យតៅជាអ្តហាសិកម្មតឡើយ។ 
 ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ     ្េង់បានបំតព្ញបារម្ើអ្ស់រយៈកាល 
បួនអ្សតងខយយកន្ម្ម្ួយដសនកបប។ តោយសារដតម្ហាកុសល-
កម្មតនោះ ្ព្ោះអ្ងគ្េង់បានតសចកតើសុមចត្ម្ើនតរៀងរហូត តៅកនុង
ែំតណើ រតឆុាោះតៅរកសមាម សតមុាធិញាណ រហូតែល់្ព្ោះអ្ងគ្េង់
បាន្តាស់ែឹងជា្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ។ កាលតៅជាតោធិសតវ ្េង់
ក៏ធាល ប់បានសាងអ្កុសលកម្មមលោះដែរ តហតុតនោះតហើយបានជា
្ព្ោះអ្ងគ្ េង់មាន្ព្ោះតរាោធតផាងៗែូចជា ឈ្ឺ្ ព្ោះតកស ចុក
្ព្ោះបិែឋិ រករូស ជាតែើម្ សូម្បើដតកនុងជាតិចុងត្កាយបាន្តាស់
ជា្ព្ោះសមាម សមុុ្េធតហើយក៏តោយ។ 
 ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន សាវក័ត វ្ងនន្ព្ោះសាសាត លឺជាឯត- 
េលគខាងឫទាធ នុភាព្ កនុងចំតណាម្សាវក័ទាងំឡាយនន្ព្ោះសា-
សាត ។ តោកអាចតធវើឱ្យវមិានេិព្វ តវជយនាត  របស់សកកតេវរជជា
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តសតចននតេវតាញាប់ញ័របាន តោយត្បើដត្មាម្តជើងរបស់តោក
ប៉ែុតណាា ោះ។ តោកអាចេូនាម ន តសតចនាលរជ ែ៏កំណាចត ម្ ោះ 
នតនាទ បននទបាន។ ប៉ែុដនត តបើតទាោះជាយ៉ែ ងតនោះកតើ ក៏តោកតៅដត
មិ្នអាចតលចផុតអំ្ព្ើកម្មបានតឡើយ លឺតៅេើបំផុតតោក្តូវបាន
តចារទាងំ្បារំយនាក់សមាល ប់ទាល់ដតបាន។ តតើតហតុអ្ើវ? 

តៅកនុង្កុងរជ្លឹោះ តចារ្បារំយនាក់បានតធវើកិចា្បជំុ
មួ្យ៖ តចារមាន ក់បានសួរតៅកាន់លនើាន ថា “ តតើអ្នកទាងំអ្ស់ាន
ែឹងតេ តតើតហតុអ្វើបានជាសម្ណតាតម្េេួលបានការបូជាត្ចើន
យ៉ែ ងតនោះ។ តោយាម ននរណាមួ្យត ល្ើយ តចារមាន ក់តនាោះក៏បាន
និយយតតេៀតថា “តហតុដែលសម្ណតាតម្េេួលបានការ 
បូជាត្ចើនតនាោះ លឺតោយសារដតម្ហាតមាលគោល ន។ តោកបាន
តៅកាន់តេវតោក តហើយបានសួរតេវតាទាងំឡាយអំ្ព្ើមូ្លតហតុ
អ្វើមលោះ ដែលនាឱំ្យពួ្កតលបានម្កតកើតកនុងឋានសួល៌តនោះ។ តព្ល 
្តឡប់ម្កឋានម្នុសាវញិ ម្ហាតមាលគោល ន បានយកែំណឹង
តនោះតៅផាព្វផាយែលម់្នុសា្លប់ាន ។ ម្យាស៉ែងវញិតេៀត តៅ
តព្លដែលតោកតៅេសានាឋាននរក តោកកប៏ានសាកសរួពួ្ក
ត្បតទាងំឡាយតនាោះ អំ្ព្ើមូ្លតហតុដែលនាឱំ្យពួ្កតលម្កតកើត
កនុងឋានតនាោះ។ តហើយតព្ល្តឡប់ម្កវញិក៏យកែំណឹងតនោះតៅ
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ផាព្វផាយែលម់្នុសាទាងំឡាយ។ តហតុែូតចនោះតហើយ ម្នុសា
ទាងំឡាយតជឿជាក់តលើកម្ម និងផលរបស់កម្ម តហើយក៏នាាំន រតឹដត
្ជោះថាល ចំតោោះ្ព្ោះសម្ណតាតម្ដថម្តេៀត។ តហើយក៏នាាំន តា-
រព្និងបូជាចំតោោះ ្ព្ោះសម្ណតាតម្ តនាោះកាន់ដតត្ចើនតឡើង។ 
ែូចតនោះ តបើសិនជាពួ្កតយើងអាចសមាល ប់ ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន
បាន ការបូជាទាងំឡាយនឹង្តឡប់ម្កតយើងជាពំុ្ខាន។ តតើអ្នក
ទាងំអ្ស់ាន យល់្ព្ម្ជាម្ួយនឹងមាុ ំតេ” ។   

តចារទាងំឡាយ ក៏យល់្សបនឹងម្តិតនោះ ត្ោោះចង់បាន
ោភ។ ព្ួកតលក៏េេួលបាន្បាកច់ំនួន១០០០កហាបណៈព្ើតម្
តចាររបសពួ់្កតល។ ពួ្កតលក៏បានតៅកាន់ភនំ ឥសិលិលិ តហើយ
តឡាម្ព្័េធវតតដែល្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន លង់តៅតលើផ្ទទ ងំថមកាឡ-
សើោ។ ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ្េង់្ជាបតរឿងតនោះតោយឫេធរិបស់
តោក តហើយក៏តហាោះតចញតៅ។ ប៉ែុដនតព្ួកតចារទាងំ្បារំយតៅដត
នាាំន តឡាម្ព័្េធវតតរបស់តោកជាតរៀងរល់នថៃ តហើយជាតរៀងរល់
នថៃដែរ ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ក៏និម្នតតហាោះតចញព្ើេើតនាោះតោយ
ឫទាធ នុភាព្របស់តោក។ អ្ស់រយៈកាលបើដមលត់ ្ព្ោះម្ហា-
តមាលគោល ន ្េង់្ៃលជ់ាខាល ងំ តហតុអ្វើបានជាពួ្កតចារទាងំតនាោះ
តចោះដតតាម្តធវើឃាតតោកអុ្ើចឹង? តោកក៏្េង់ពិ្ចារណាតៅ
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ត ើញថា អ្កុសលកម្ម ែ៏មានេម្ៃន់(អ្កុសលលរុកកម្ម)ដែល
តោកបានសាងព្ើជាតិមុ្នម្ក តោយបានសមាល ប់មាតាបិតា លឺ
ែល់តព្លដែល្តូវឱ្យផលតហើយ។ តបើតទាោះជាមានឫទាធ នុភាព្
ខាល ងំយ៉ែ ងណាក៏តោយ ក៏តោកមិ្នអាចបញ្ឈប់ ឬតលចផុតអំ្ព្ើ
ការឱ្យផលននកម្មដែលតោកបានសាងតឡើយ។ តហតុែូចតនោះ
តហើយ តោកក៏ឈ្ប់តលចតេៀត តហើយពួ្កតចារទាងំ្បារំយតនាោះ 
ក៏បានចាប់តោកចង តហើយវាយសំព្ងតោយែំបងទាល់ដត ា្ឹង
របស់តោកបាក់ជាបំដណកៗ។ តោយលិតថា ្ព្ោះម្ហាតមាលគ-  
ោល ន ផុតែតងាើម្តហើយតនាោះ ពួ្កតលក៏យកតៅតបាោះតចាលកនុងន្ព្ 
តហើយចាកតចញតៅ។ ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ក៏្េង់្បមូ្លផតុ ំនូវ
បំដណក ា្ងឹ ដែលបាកដ់បកទាងំអ្ស់ តោយអ្ណំាចនន្ន 
តហើយក៏តហាោះតៅកាន់េើចំតោោះមុ្មនន្ព្ោះសាសាត  នម្សាការ 
តហើយក៏បានេូលាល់្ព្ោះសាសាត យងចូលបរនិិោវ ន។ ្ព្ោះ-  
សាសាត  ្េង់សួរថា តតើអ្នកនឹងតៅបរនិិោវ នកនុងេើណា? មាុ ំ្ព្ោះ-
អ្ងគនឹងតៅបរនិិោវ នកនុងេើត ម្ ោះកាលសើោ។ មាន លតមាលគោល ន 
តនោះជាតលើកចុងត្កាយតហើយ ដែលតថាលតត ើញអ្នក ចូរអ្នក
សដម្ដងនូវធម៌្ តហើយចូលតៅកាន់បរនិិោវ នកនុងកដនលងដែលអ្នក
្បាថាន ចុោះ។  
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 ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ថាវ យបងគំចំតោោះ្ព្ោះែ៏មាន្ព្ោះភាល
តហើយក៏តហាោះតៅតលើអាកាសកមុ្សម់្ួយចុងតតាន ត។ តហើយក៏ចុោះ
ម្កវញិ ថាវ យបងគំ្ព្ោះសាសាត ម្តងតេៀត តហើយតហាោះតៅតលើ
អាកាសកមុ្ស់ព្ើរចុងតតាន ត។ តោកតធវើែូចតនោះ រហូតែល់តហាោះ
កមុ្ស់្បាពំ្ើរចុងតតាន ត តហើយ្េង់លង់តៅតលើអាកាស សដម្ដង
អ្ភិ  ហារត្ចើនដបបត្ចើនសណាឋ ន រចួតហើយសដម្ដង្ព្ោះធម្៌ថាវ យ
បងគំ្ព្ោះសាសាត ជាតលើកចុងត្កាយ តហើយតហាោះតៅកាន់កាឡ-
សើោបាត់តៅ។ តៅេើតនាោះតហើយ ដែល្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន
្េង់រលត់មនធចូលកាន់បរនិិោវ ន។  តនោះតហើយ លឺជាភ័សតុតាង
បញ្ញា ក់ថា ាម នបុលគលណាមួ្យតលចរចួព្ើកម្មបានតេ។ 

       ជ          ួ      ា  ិ  

 តហតុអ្វើបានជា្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន  ្តវូបានតចារទាងំ
្បារំយនាក់ វាយសំព្ង រហូតែល់បាក់ដបក ា្ឹងជាបំដណកៗ?    
តហតុអ្វើ ក៏តោកមិ្នអាចត្បើអ្ភិ  ហារយរបស់តោកបញ្ឈប់តៅ? 
 ែំណឹងដែលថា ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ្តូវបានព្ួកតចារ
សមាល ប់     ក៏សាយភាយែូចជាតភលើងត្ោះន្ព្េូទាងំេវើបឥណាឌ ។  
្ព្ោះរជានន្កុងរជ្លឹោះ ្ព្ោះបាេអ្ជាតសតតុ ្េង់្ជាបែំណឹង
តនោះ   តហើយក៏្េង់ចាត់រជបុរសតែើម្បើតាម្ចាប់តចារទាងំ្បារំយ
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តនាោះ។ នថៃម្ួយមណៈតព្ល ព្ួកតលកំពុ្ងផឹកសុើកនុងតេៀម្្សា
ម្ួយ ្សាប់ដតត ល្ ោះទាស់ដេងាន  តហើយក៏តធាល យតចញតរឿង 
ដែលពួ្កតលតធវើឃាត្ព្ោះម្ហាតមាលគោល នតនាោះ។ រជបុរសទាងំ-
ឡាយក៏បានចាបពួ់្កតល តហើយ្ព្ោះរជា  ក៏្េង់បងាគ ប់ឱ្យតលកប់
តចារទាងំតនាោះតៅកនុងែើ្ តឹម្្េូង យកចំតបើងោក់ព្ើតលើ  តហើយ
ក៏ែុតទាងំរស ់ ្ព្ម្ទាងំឲ្យតលយករនាស់ដែក រស់ព្ួកតចារទាងំ
តនាោះោច់ជាកណំាត់ៗ ។      
 លរុកកម្មតនោះឱ្យផលលួរឱ្យសតងវលណាស់ លឺមិ្នអាចតលច
ផុតបានតេ។ ត្បៀបែូចជាសំ  ងដែលតយើងនិយយតៅ រដម្ង
មានសំ     ងរពំ្ងម្កវញិយ៉ែ ងតនាោះដែរ។ េិែឋធម្មតវេនើយកម្ម 
ដែលតចារទាងំ្បារំយនាក់តនាោះ បានសាងឱ្យផលភាល ម្ៗកនុងបចាុ-
បបននជាតិ។ ចុោះចំដណក្ព្ោះម្ហាតមាលគោល នវញិ តតើតោកបាន
សាងអ្វើដែរ? 
 ភិកខុសងឃ្ បជំុាន កនុងសាលធម្មសភានាាំន និយយថា ្ព្ោះ
ម្ហាតមាលគោល ន ្ តូវបានតលសមាល ប់ ែូចជាមិ្នសម្េំនងតសាោះ។   

តព្លតនាោះ ្ព្ោះមាន្ព្ោះភាល ្េង់្តាស់តៅកាន់ពួ្កភិកខុ
ទាងំឡាយ តោយោកយយ៉ែ ងតនោះថា “មាន លភិកខុទាងំឡាយ  
្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ្តូវបានតលសមាល ប់យ៉ែ ងតនោះ លឺសម្នឹងអ្វើ
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ដែលតោកបានសាង” ។ តព្លតនាោះ ក៏្ព្ោះសាសាត ្េង់សដម្ដង
អំ្ព្ើបុព្វជាតិ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន។  
 កនុងកាលកនលងតៅយូរតហើយ តៅនលរ ោរណសើ មាន
បុរសមាន ក់ជាអ្នកចិញ្ា ឹម្បើបាច់ដថរកាមាតាបិតាដែលខាវ ក់ង  ត។  

មាតាបិតាទាងំព្ើរដតង្បាប់កូនមលួនថា កូនឯងតធវើការងារ
តៅន្ព្ផង ចិញ្ា ឹម្ពួ្កតយើងផង ការងារផទោះផង កូនឯងហត់តនឿយ
ណាស់ លួរកូនយក្បព្នធតៅ។ កូនបានបែិតសធថា មាុ ំមិ្នយក
្បព្នធតេ មាុ ំចង់តៅដថរកាអ្នកទាងំព្ើរែូចតនោះ រហូតែល់នថៃ 
សាល ប់។  

មាតាបិតា បានបញ្ាុ ោះបញ្ាូ លកូនតនាោះឱ្យតរៀបការជាត្ចើន
ែងម្កតហើយ។ េើបំផុត ពួ្កតលបានត្ជើសតរ ើសបានកូន្បសារ
្សើមាន ក់ តហើយក៏តរៀបការឱ្យពួ្កតលតៅ។ ព្ើរបើនថៃត្កាយ ដែល
នាងបានបត្ម្ើឪពុ្កមាត យតកមកម្ក ស្តសតើតនាោះក៏ចាប់តផតើម្ធុញ 
្ទានដ់លងចង់យកចិតតេុកោក់។  

នាងបាន្បាប់បតើថា នាងមិ្នអាចរស់តៅជាមួ្យនឹងឪពុ្ក
មាត យតកមកបានតេ នាងចង់រស់តៅោច់តោយដឡក ែូចតនោះតហើយ 
នាងបានលងួតោម្បតើរបស់នាង្លប់ម្តធយាសបាយ ប៉ែុដនតបតើមិ្នបាន
យកចិតតេុកោក់នឹងការេេូចសូម្របស់នាងតឡើយ។ នថៃមួ្យ 
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តព្លបតើ្តឡប់ម្កព្ើន្ព្វញិ ត ើញបបររយបា៉ែ យតព្ញផទោះ ក៏  
សាកសួរ្បព្នធថា អ្នកណាតធវើតរឿងតនោះ?  

នាងក៏បាន្បាប់ថា ាម ននរណាត្តព្ើឪពុ្កមាត យខាវ ក់បង
ឯងតេ  តហើយក៏េេូចថា  មាុ ំដលងចង់តៅកនុងផទោះតនោះតេៀតតហើយ។  

ត្កាយតព្លដែល្បព្នធរបស់មលួន តធវើែូចតនោះត្ចើនតលើក
ត្ចើនសារ ម្កបតើតោយអ្វជិាា ្លប់ែណត ប់ផងតនាោះក៏តជឿតាម្ោកយ
្បព្នធ តហើយចាប់តាងំព្ើនថៃតនាោះម្ក ាត់ចាប់តផតើម្ដសវងរក
កំហុសមាតាបិតារបស់មលួន ដែលជាអ្នកមានលុណធៃន់តលើ ភនំ
្ព្ោះសុតម្រុ។  
 នថៃម្ួយ បុរសតនាោះបានោក ់ពុ្កមាត យរបស់មលួនកនុងរតេោះ
តា តោយ្បាប់ថានឹងនាតំៅតលងបងបាូនតៅ្សុក។ តហើយក៏
បររតេោះសំតៅចូលកនុងន្ព្ លុោះែល់កណាត លន្ព្តហើយ ក៏តធវើ   
សំតលងល្មាម្ហាក់បើែូចជាព្ួកតចារកពុំ្ងតឡាម្ព្័េធព្កួតល។ 
 ឮែូតចាន ោះ មាតាបិតាបាន្បាប់តៅកូនថា   កូនឯងរត់តៅ
កំុមវល់ព្ើពួ្កតយើងៗចាស់តហើយ តទាោះសាល ប់ក៏មិ្នអ្ើដែរ។ 
 តទាោះបើជា មាតាបិតាបានមវល់ខាវ យព្ើមលួនយ៉ែ ងណាកតើ ដត
កូនតនាោះបានយកែំបងវាយសំព្ងព្ួកាត់រហូតោច់មយល់សាល ប់ 
តហើយយកសាកសព្តបាោះតចាលកនុងន្ព្តនាោះតៅ។ តនោះតហើយ 
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តៅតព្លដែលរលៈ និងអ្វជិាា ែឹកមុ្ម ម្នុសាសលូត្តង់ដបរតៅជា
កាចសាហាវាម នធម៌្តម្តាត តឡើយ សូម្បើដតឪពុ្កមាត យដែលជា
អ្នកមានលុណរបស់មលួនក៏ហា នសមាល ប់ដែរ។ តោយសារបាបកម្ម
ែ៏ធៃន់ធៃរតនោះ (លរុកកម្ម) បុរសតនាោះសាល បត់ៅក៏បានតៅតកើតកនុង 
អ្វចិើនរក ្តូវតលយកតៅតធវើទារុណកម្មយ៉ែ ងឈ្ចឺាបយ់៉ែ ងន្ក
ដលង សាល ប់តកើតៗកនុងនរកតនាោះរប់ោនឆាន ។ំ តព្លរចួផុតព្ើ
អ្វចិើនរកតហើយ ឧបបជាតវេនើយកម្ម ឱ្យផលព្ើមួ្យជាតិតៅមួ្យ
ជាតិ ្ប្ពឹ្តតតៅជាងរយអ្តតភាព្ បុរសតនាោះ ្តូវបានតលវាយ
សំព្ង តោយែំបងែល់សាល ប់តោយមាន ា្ឹងបាក់ជាកំណាត់ៗ។
បុរសតនាោះ លឺជា្ព្ោះម្ហាតមាលគោល នតនោះឯង។ តហតុតនោះតហើយ 
ការ្តូវបានតលសមាល ប់ ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល នតនោះ លឺស័កតិសម្តៅ
នឹងកម្ម ដែលតោកបានសាងព្ើជាតិមុ្នម្ក។   
 ត្កាយព្ើធម្មតេសនាតនោះ ភិកខុត្ចើនអ្ងគបានសត្ម្ចចាប់
ព្ើតសាតាបតតមិ្លគ រហូតែល់អ្រហតតផល។    
 (ធម្មបេជាតក ភាល៣ ្បវតតិ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន) 

កម្មឱ្យផលម្ិន្កណំត់ប្រៀរដចូ្របោលអបទោ លតាម្

្ាណ 
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ធម្៌ទាងំឡាយ  មានចិតតជាធំ  មានចិតត        
្បតសើរបំផុត  សត្ម្ចម្កព្ើចិតត តបើបុលគលមាន
ចិតត    ្តូវតទាស្បេូសរ៉ែយតហើយ     តទាោះបើ
និយយកតើ  តធវើកតើ  (កអ៏ា្កក់ដែរ)  ត្ោោះអំ្តព្ើ
អា្កក់តនាោះឯង   តហើយតសចកតើេុកខរដម្ងជាប់
តាម្បុលគលតនាោះ  ែូចជាកងរ់តេោះវលិតាម្សាន ម្
តជើងតាដែលអូ្សនឹម្រតេោះយ៉ែ ងតនាោះឯង។  

ធម្៌ទាងំឡាយ មានចិតតជាធំ មានចិតត
្បតសើរបំផុត សត្ម្ចម្កព្ើចិតត តបើបុលគលមាន
ចិតត្ជោះថាល តហើយ តទាោះបើនិយយកតើ តធវើកតើ (ក៏
លាទាងំអ្ស់)ត្ោោះចិតត្ជោះថាល តនាោះឯង តសចកតើ
សុមរដម្ងជាប់តាម្បុលគលតនាោះែូចជា្សតមាល
ដែលអ្តនាទ លតាម្្បាណយ៉ែ ងតនាោះដែរ។ 

     (ធម្មបេ ១ និង២) 

 ៤)អ្តហាសិកម្ម  កម្មដែលតាម្ឱ្យផលមិ្នទាន ់
  េិែឋធម្មតវេនើយកម្ម ឧបបជាតវេនើយកម្ម និងអ្បរបរយិ-
តវេនើយកម្ម ដែលាម ន កាសឱ្យផលកនុងរយៈកាលកំណត់របស់
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វា នឹងកាល យជាអ្តហាសិកម្ម។     
  តែើម្តោធិ៍មានដផលត្ចើនរប់ោន់ កនុងមួ្យរែូវៗ  និងរប់
ោនដែលអាចតធវើជាពូ្ជបាន។ តទាោះបើជាពូ្ជនើមួ្យៗអាចផលិត
ជារុកខជាតិថមើតេៀតក៏តោយ មានដតរយ ឬោន់ពូ្ជប៉ែុតណាា ោះ ដែល
អាចមាន កាសកតកើតជារុកខជាតិថមើបាន។ ពូ្ជែនេត្តព្ើតនោះ 
នឹងកាល យជាអ្តហាសិកម្ម។      
  ែូចាន តនោះដែរ មណៈតព្លដែលតយើងកំពុ្ងតធវើបុណយ 
កុសលកម្ម រប់រយតកាែិតកើតតឡើង តហើយតព្លកំពុ្ងតធវើបាប 
អ្កុសលកម្មរប់រយតកាែិ ក៏តកើតតឡើងដែរ។ ែូតចនោះ តយើងត ើញ
ថា កនុងមួ្យជាតិៗកុសលកម្ម និងអ្កុសលកម្មលឺមានចំនួនត្ចើន
រប់មិ្នអ្ស់។ ប៉ែុដនត កម្មម្ួយចំននួប៉ែុតណាា ោះ ដែលនឹងឱ្យផល ឯ
កម្មែនេនឹងកាល យជាអ្តហាសិកម្ម។ សូម្តលើកយកឧទាហរណ៍
អំ្ព្ើអ្ងគុលិមាល ដែលបានសមាល បម់្នុសាត្ចើននាកណ់ាស ់ 
តែើម្បើ្ បមូ្លយក្មាម្នែម្ួយោន ់ ម្កតធវើជាក្ម្ង។ តៅតព្ល
ដែល្ព្ោះសាសាត ្េង់ត្បាសអ្ងគុលិមាលតហើយ ាត់ក៏បាន
េមាល កោ់វចុោះ តហើយចាប់យក្ព្ោះធម៌្ លឺបានឧបសម្បទាកនុងេើ
ចំតោោះមុ្មនន្ព្ោះសាសាត ។ តោកក៏បាន្បឹងដ្បងព្យាសយម្
ចត្ម្ើនវបិសានាកម្មោឋ ន រហូតបានសត្ម្ចជា្ព្ោះអ្រហនត។ ការ
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បានសត្ម្ចអ្រហតតផលតហើយ នឹងមិ្នតកើតតេៀតតឡើយ ែូតចនោះ 
កុសលកម្ម និងអ្កុសលកម្ម ដែលបានសាងទាងំប៉ែុនាម ននឹង
កាល យជាអ្តហាសិកម្ម។ 

៥.កមម៤យ៉ា ងផ្ែលទាកទ់្យងនងឹទ្យកីផ្នាងឱ្យសលផ្កើតផ្ ើង 
 ១)អ្កុសលកម្ម      អំ្តព្ើអា្កក់   
 ២)កាមាវចរកុសលកម្ម អំ្តព្ើលាដែល្ប្ពឹ្តតតៅកនុងកាម្ភព្
 ៣)រូបាវចរកុសលកម្ម អំ្តព្ើលាដែល្ប្ពឹ្តតតៅកនុងរូបភព្
 ៤)អ្របូាវចរកុសលកម្ម អំ្តព្ើលាដែល្ប្ពឹ្តតតៅកនុងអ្រូបភព្ 

េើកដនលងដែលកម្មនើមួ្យ ្ៗតូវឱ្យផលយ៉ែ ងណាតនាោះលឺដចក
ជា៤យ៉ែ ងខាងតលើ តហើយមានតសចកតើព្នយល់ែូចខាងត្កាម្តនោះ។ 

១) អ្កុសលកម្ម  កម្មអា្កក ់
 តចតនាសម្បយុតតជាមួ្យអ្កុសលចិតត១២ និងកម្មទាងំ
ឡាយតៅកនុងវថិើចិតត តៅថា អ្កុសលកម្ម ។ កម្មតនោះនឹងឱ្យផល
ជាអ្កុសលវបិាកដែលសម្បយុតតនឹងតចតសិក និងកម្មជារូប តៅ
កនុងអ្បាយភូមិ្ទាងំ ៤ មាន  តិរចិាា ន ត្បត អ្សុរកាយ និងនរក។  

២) កាមាវចរកុសលកម្ម  កុសលកម្មជាកាមាវចរ 
 តចតនាសម្បយុតតជាមួ្យកុសលកាមាវចរចិតត៨   និងកម្ម 
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ទាងំឡាយកនុងវថិើចិតត តៅថា កាមាវចរកុសលកម្ម។ តៅតព្ល
ដែលបុលគលតធវើអំ្តព្ើលា មានការបរចិាា លទាន រកាសើល និង
ចត្ម្ើនកម្មោឋ នជាតែើម្ កម្មតនោះនឹងឱ្យផលជាកុសល          
     តព្លកម្មតនោះហុចផលឱ្យ   ងផលិតនូវបញ្ាកខនធ្បកប
តោយកាមាវចរវបិាកចិតត ដែលសម្បយុតតជាមួ្យតចតសិក និង 
កម្មជារូបតៅកនុងកាមាវចរភព្ទាងំ៧ណាម្ួយ មានឋានម្នុសា១    
និងឋានសលួ៦៌ជាន់។ 

៣)រូបាវចរកុសលកម្ម    កុសលកម្មជារូបាវចរ 
 តចតនាសម្បយុតតជាមួ្យរូបាវចរកុសលចិតត៥ និងកម្មទាងំ
ឡាយ កនុងវថិើចិតត តៅថា រូបាវចរកុសលកម្ម។ តៅតព្លដែល
បឋម្ជាន េុតិយជាន តតិយជាន និងចតុតថជាន ដែលផារ
ភាា ប់នឹងរូបភព្បានចត្ម្ើនតឡើងម្តងមួ្យៗ អំ្តព្ើលារប់រយតកាែិ
នឹងតកើតមាន្ប្ពឹ្តតតៅកនុងរូបភព្តនោះឯង។  

តៅតព្លដែលកម្មតនោះហុចផលឱ្យ នឹងផលិតនូវបញ្ាកខនធ
្បកបតោយរូបាវចរវបិាកចិតត ជាមួ្យនឹងតចតសិក ដែល
សម្បយុតត    និងកម្មជារូប តៅកនុងរូបភព្១៦ជាន់។ 

៤) អ្របូាវចរកុសលកម្ម    កុសលកម្មជាអ្រូបាវចរ 
 តចតនាសម្បយុតតជាមួ្យអ្រូបាវចរកុសលចិតត៤   ជាម្ួយ 
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នឹងកម្មទាងំឡាយកនុង វថិើចិតត តៅថា អ្រូបាវចរកុសលកម្ម។  
តោយការចត្ម្ើននូវកសិណកម្មោឋ ន បុលគលអាចចត្ម្ើន

នូវរូបាវចរកុសលចិតត៤ និងអ្រូបាវចរកុសលចិតត៤។ តៅតព្ល
ដែលបុលគលបានសត្ម្ចអ្រូបជាន ្នចិតតអាចតកើតមានរប់រយ
តកាែិែង   និង្លប់វនិាេើ   តហើយតាក់ដតជាកម្មតៅកនុងអ្រូបភព្។ 
 តៅតព្លកម្មតនោះហុចផលឱ្យ នឹងផលិតនូវម្តនាមនធ៤
្បកបតោយអ្រូបាវចរវបិាកចិតត ជាម្ួយនឹងតចតសិក ដែល   
សម្បយុតតតៅកនុងអ្រូបភព្៤។ 

ឯកសារតយង 
1. Dr. Mehm Tin Mon, “Bhidhamma” (Higher Level) Vol-

1.pp. 135-164 

2. Dr. Mehm Tin Mon, “The Essence of Buddha 

Abhidhamma”.pp.196-209 

3. “ A Comprehensive Manual of Abhidhamma”, Bhikkhu 

Bodhi, General Editer, Buddhist Publication Society, Sri 

Lanka, pp.200-210 

4. Narada Maha Thera, “The Buddha and His Teachings”, 

pp.186-221 

5. Sayadaw U Silananda, “Volition –An Introduction to the 

Law of Kamma”, Inward Path Publisher, Penang, Malaysia. 

6. “The Manual of Buddhism”, Vol. 1, Religious Affairs 

Department, in Myanmar Language, pp.650-686 
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    ចិតត ជាអ្នកកសាងពិត 

១. ចិតរ ជាអាទ្យផិ្ទ្យព    

 អ្វើៗដែលបានកតកើតតឡើងតៅកនុងពិ្ភព្តោកតនោះ លឺសុេធ
ដតចិតតរបស់ម្នុសាជាអ្នកបតងកើតទាងំអ្ស់ែូចជាសំណង់តផាងៗ 
អាារមុស់ៗ ផលូវថនល់ សុាន ឡាន ម្៉ែូតូ អាយសមយន    
          នាវា កំុព្យូេ័រ ្បព័្នធលម្នាលម្ន៍ ។ល។ សុេធដត 
ជារបស់ដែលហួ ព្ើការ   ្សនម្    ម្នុសាដែលអាចបតងកើត
បាន។ តៅកនុងបចាុបបននតនោះ អ្នកដែលបានសិកាមុ្មវជិាា  ឬជំនាញ
តផាងៗ  មានសិលបៈ វេិយាសសាស្តសតជាតែើម្   រងឹរតឹដតតធវើឱ្យការលិត 

 

៩ 
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របសត់លមានវសិាលភាព្ និងលំនិតន ន្្បឌិ្តមុស់។  
ែូចាន តនោះដែរ តៅតព្លដែលបុលគលបានសិកា តហើយ  

ចត្ម្ើននូវ្នទាងំ ៨ ឱ្យតកើតតឡើង តោយកសិណកម្មោឋ ន    
អានុភាព្ននចិតតរបស់បុលគលតនាោះរងឹរតឹដតខាល ងំកាល  ដែលជាតហតុ
នាមំ្កនូវតសចកតើសុម។ តៅតព្លដែលបុលគលតនាោះញុាងំ្ន
ទាងំ ៨ កនុងកសិណទាងំ១០យ៉ែ ង ឱ្យតកើតតឡើងតហើយ តលអាច
្បតិបតតតិាម្មាា៌១៤យ៉ែ ង ែូចដែល្ព្ោះសាសាត ្េង់សដម្ដង  
េុកម្ក។ ្បតិបតតិយ៉ែ ងតនោះ នឹងនាឱំ្យតលបានសត្ម្ចនូវឫទាធ នុ-
ភាព្៧្បការ ដែល្បតសើរឆាៃ យជាងការសត្ម្ចបាន តោយ
វេិយាសសាស្តសត។ 

          ដអ៏ស្ចា រ្យ 

(១) ឥេធិវធិ អ្ភិញ្ញា  អានុភាព្ ដែលអាច       
 រូប  និង    តផាងៗ 
(២)េិព្វចកខុ អ្ភិញ្ញា  ដភនកេិព្វអាចតម្ើលត ើញច្ក-
 វាឡទាងំមូ្លតោយជំុវញិ និង 
 ភព្ទាងំ៣១ 
(៣)េិព្វតសាត អ្ភិញ្ញា  ្តតចៀកេិព្វ ដែលអាចសាត ប់

ឮស ំ ង ្លប់ដបបយ៉ែ ងបាន
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ទាងំសំតឡងតមាយបំផុត ឬ
ឆាៃ យយ៉ែ ងណាក៏តោយ 

(៤)បរចិតតវជិាា ននអ្ភិញ្ញា   អានុភាព្ដែលអាចែឹងចិតត ឬ 
 ការលិតរបសអ់្នកែនេ                                                                   
(៥)បុតព្វនិវាសានុសាតិ អ្ភិញ្ញា  អានុភាព្ដែលអាចរឭកត ើញ
 នូវបុព្វជាតិទាងំឡាយ 
(៦)យថាកម្មូបល អ្ភិញ្ញា   អានុភាព្ ដែលអាចែឹងអំ្ព្ើ
 កម្មដែលឱ្យផលចំតោោះបុលគល
 មាន ក់ៗ 
(៧)អ្នាលតំស អ្ភិញ្ញា   អានុភាព្ ដែលអាចែឹង   
 តហតុ និងកំតណើ ត   កនុង
 អ្នាលតកាល។ 
២.លកខណ្សមបតរ ិ                ននឫទាធ នភុាព 

បុលគលដែលបានសត្ម្ច          ឥេធិវធិអ្ភិញ្ញា  
អាច    ែើ តែើរ ឬអ្ងគុយតលើេឹក តធវើែំតណើ រតលើអាកាស ដ្ជក
ជញ្ញា ងំ ដ្ជកភនំ និងអាចដបងភាលរប់រយោន់ោនបាន។ ដបង
ភាលត្ចើនជាត្ចើនចំដណក តហើយអាចដ្បកាល យឱ្យតៅជារូបដត
មួ្យវញិបាន។ តលអាចតធវើឱ្យេឹកដ្បកាល យជាបឺរ (ខាល ញ់េឹកតោោះ
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តា)បាន របស់ឆាៃ យឱ្យកាល យម្កជិត របស់ជិតឱ្យឃាល តតៅឆាៃ យ 
របស់តិចឱ្យកាល យជាត្ចើន របស់ត្ចើនឱ្យកាល យជាតិច អាចបំបាងំ
មលួន តហើយផុ តចញវញិ និងអាចបងាា ញឱ្យត ើញរបស់ដែលតម្ើល
មិ្នត ើញ របស់ដែលតម្ើលត ើញតធវើឱ្យតម្ើលមិ្នត ើញបាន។ 
 ្ព្ោះម្ហាតថរ ចូឡបនថកៈ តៅតព្លដែលតលេុកឱ្យ
តោកតៅចាវំតត     អ្ម្ុវន័ដតអ្ងគឯង បាននិមិ្តតមលួនតោកជា
១០០០អ្ងគ។ 
 តសតចនាលត ម្ ោះ នតនាទ បននទ បាននិមិ្តតមលួនយ៉ែ ងធំម្ហា-
សាល តហើយរុព័ំ្េធភនំ្ព្ោះសុតម្រុ ៧ជំុ មានកាលោតសនធឹងតលើ
ឋានតាវ   ងា តធវើឱ្យតលឯងតម្ើលត ើញ្លប់ាន  កនុងតាលបំណង
ររងំផលូវ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ម្ួយអ្តនលើតោយ្ព្ោះអ្រហនតជាសាវក័
៥០០អ្ងគ ដែលកំពុ្ងនិម្នតតាម្ផលូវតឆុាោះតៅកាន់ឋានតាវ   ងា។ 
្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន បាននិមិ្តតមលួនរបស់តោកជាតសតចនាលរជ
យ៉ែ ងធំម្ហាសាលដែរ តហើយបានតៅតព្នព័្េធ តសតចនាលនតនាទ -
បននទចំនួន១៤ជំុ តហើយមានកាលរបស់មលួន ្លប់សងកត់តលើ    
កាលនតនាទ បននទ តហើយក៏ាបផាឹបតៅនឹងភនំ្ព្ោះសុតម្រុ។ តព្ល
តនាោះ នតនាទ បននទ ក៏្ពួ្សដផាងពិ្សោក់្ព្ោះតមាលគោល នៗក៏្ពួ្ស
ោក់វញិ ប៉ែុដនតដផាងពិ្សរបស់នតនាទ បននទ មិ្នបានតធវើឱ្យប៉ែោះោល់
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ែល់្ព្ោះតមាលគោល នសូម្បើដតបនតិច ផទុយតៅវញិ មានដតដផាងពិ្ស
របស់្ព្ោះតមាលគោល នតេដែលតធវើឱ្យនតនាទ បននទភិតភ័យជាខាល ងំ។  
 បនាទ ប់ម្ក នតនាទ បននទ ក៏្ពួ្សតភលើង តហើយ្ព្ោះម្ហា-
តមាលគោល ន ក៏្ពួ្សតភលើងោកវ់ញិ    តហើយមានដតតភលើងរបស់្ព្ោះ- 
ម្ហាតមាលគោល នតេ ដែលតធវើឱ្យនតនាទ បននទរងេុកខតនាោះ។  

តសតចនាល នតនាទ បននទក៏បានសួរថា “ តតើអ្នកជានរណា?”  
“ ្ព្ោះម្ហាតថរត ល្ើយថា អាតាម ត ម្ ោះ ម្ហាតមាលគោល ន”។  
នតនាទ បននទ ក៏បានតោលថា “ សូម្្ព្ោះអ្ងគដ្បតៅជាភាវៈ

ជាភិកខុវញិតៅ” ។  
្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ក៏បាននិមិ្តតជាភិកខុវញិ។ ្ព្ោះអ្ងគក៏

តហាោះចូលកនុង្តតចៀកខាងសាត នំនតសតចនាល តហើយតហាោះតចញ
វញិតាម្្តតចៀកខាងត វ្ង តហើយចូលតាម្ត វ្ង តចញម្កវញិ
ខាងសាត  ំ តហើយចូលកនុងតោោះតាម្មាត់ និម្នតតែើរកនុងតោោះតសតច
នាលតៅវញិតៅម្ក ព្ើតលើតៅត្កាម្ ព្ើត្កាម្តៅតលើ។  

តព្លតនាោះ តសតចនាលតោយមានការឈ្ចឺាប់តព្ក ក៏បាន
សូម្អ្ងវរឱ្យ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ននិម្នតតចញម្កវញិ។  

្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន ក៏និម្នតតចញតាម្សំតណើ រ តហើយ 
្េង់ឈ្រតៅខាងត្ត តព្លតនាោះ នតនាទ បននទបានបតងាើរមយល់
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ដែលមានកតដដ ខាល ងំតាម្រុនធ្ចមុ្ោះ។ ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន យង
ចូលកាន់្នេើ៤យ៉ែ ងរហ័ស ែូតចនោះ មិ្នបានតធវើឱ្យប៉ែោះោល ់ 
សូម្បើដតតរម្មួ្យសរនសនន្ព្ោះម្ហាតមាលគោល នតឡើយ។ តបើសិន
ជាភិកខុអ្ងគែនេ ដែលមិ្នអាចយងចូលកាន់្ នបានរហ័ស
ែូច្ព្ោះម្ហាតមាលគោល នតនាោះ ្បាកែជា្តូវត្ោះមលួនតខាល ចសាល ប់
ម្ួយរតំព្ច    តោយសារមយលក់តដដ នននតនាទ បននទមិ្នខាន។ 

នតនាទ បននទ ក៏ចុោះចាញ់តហើយរត់តចញ ្ ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន
បាននិមិ្តតជាសុបណាៈ តហើយតធវើសំតឡងឱ្យឮខាល ងំ តហើយេេោះ
សាល បតែញចាបត់សតចនាលម្កវញិ។ នតនាទ បននទ ក៏ចុោះចាញ់ឫទាធ -
នុភាព្របស់្ ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន តហើយនិមិ្តតមលួនជាបុរសតកមង
មាន ក់ ចុោះម្កថាវ យបងគចំំតោោះ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន តហើយតោល
ថា “ បពិ្្ត្ព្ោះម្ហាតថរែ៏ចត្ម្ើន មាុ ំសូម្ែល់នូវតោកជាេើពឹ្ង
េើរលឹក” ។ 

្ព្ោះម្ហាតថរ ក៏បាននាតំៅនម្សាការចំតោោះ្ព្ោះមាន
្ព្ោះភាល។ បុរសតនាោះ ក៏បានថាវ យបងគំចំតោោះ្ព្ោះមាន្ព្ោះភាល 
តហើយតោលថា “ បពិ្្ត្ព្ោះសម្ណតាតម្ែ៏ចត្ម្ើន មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគ
សូម្ែលនូ់វ្ព្ោះអ្ងគជាេើពឹ្ងេើរលឹក” ។ 

្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ   ក៏្េង់្បទានព្រ ែលន់តនាទ បននទ  “ សូម្ 
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ឱ្យអ្នកជាបុលគលបាននូវតសចកតើសុម តសចកតើចត្ម្ើនចុោះ” ។ 
  ា រ      ា យ    ជិ  រ         យ     

 តៅតព្លមួ្យមានត្ាោះេុរភិកា កនុង្បតេស្សើលងាក  
្ព្ោះម្ហា អ្នុល ត ើញភិកខុទាងំឡាយកំពុ្ងអ្ងគុយតៅមាត់្ចាងំ
ននេតនល  ឆាន់ចងាា នប់នតិចបនតួច ដែលបានម្កព្ើការបិណឌ បាត 
តោកក៏អ្ធិោឋ នថា “សូម្ឱ្យ   េតនលកាល យជាបឺរ(េឹកតោោះខាប់)” ។ 
បនាទ ប់ម្កតោក ក៏បងាគ ប់ឱ្យសាម្តណរទាងំឡាយ តៅនាយំក
ម្កោកប់ាត ្បតលនចំតោោះភិកខុទាងំឡាយ។ ភិកខុ្លប់អ្ងគឆា  
ដ ា្ សកប់សកល់។  
 តៅនថៃបនាទ ប់ម្ក មានភិកខុចំនួន៧០០អ្ងគ និម្នតម្ក
កាន់សំណាក់នន្ព្ោះម្ហាតថរ ចូឡសមុ្េទៗ ្េង់្ជាបជា   
មុ្ន តហើយពិ្ចារណាតៅត ើញថា មានដតនិម្នតតៅេើ្កុង     
បាែលិបុតត ដែលតៅភូមិ្ភាលខាងតជើងនន្បតេសឥណាឌ តេ 
តេើបអាចេេួលចងាា ន់បិណឌ បាត  ។ តេើបតោក្បាប់ែល់
ភិកខុទាងំឡាយជាសហធម្មិក ឱ្យ្ល ែណត ប់ចើវរមួ្យអ្តនលើតោយ
បា  និម្នតតៅបិណឌ បាត។ តោកក៏បំ   ញែើ តហើយនិម្នត
តឆុាោះតៅកាន់្កុងបាែលិបុតត។  

ភិកខុទាងំឡាយ បានសួរតៅកាន់្ព្ោះ ចូឡសមុ្  តតថរ ថា 
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“ តតើេើ្កុងតនោះត ម្ ោះអ្វើដែរ?” 
“េើ្ កុងតនោះត ម្ ោះថា បាែលិបុតត”   ។    
“ប៉ែុដនត បាែលិបុតត លឺតៅឆាៃ យជាព្នត់ព្ក” 
“មាន លអាវុតសាទាងំឡាយែ៏ចត្ម្ើន     ្ ព្ោះម្ហាតថរទាងំ- 

ឡាយកនុងកាលមុ្នក៏អាចតធវើឱ្យរបស់ឆាៃ យកាល យជាជិតបាន” ។  
“ចុោះឯណាតៅម្ហាសមុ្្េ?”  
“មាន លអាវុតសាទាងំឡាយ តតើអ្នកទាងំឡាយចាតំេតៅ

តាម្ផលូវ តយើងបាន ល្ងកាត់្បឡាយព្ណ៌តមៀវម្ួយ?” 
“ករុណា្ព្ោះម្ហាតថរែ៏មានអាយុ ប៉ែុដនត ម្ហាសមុ្្េធំ

តធងណាស់ មិ្នដម្នតូចែូចតនោះតេ”  
“មាន លអាវុតសាទាងំឡាយ ្ព្ោះម្ហាតថរទាងំឡាយ កនុង  

កាលមុ្នក៏អាចតធវើឱ្យរបសធំ់កាល យជាតូចបានដែរ”  ។ 
  ា រ            ិ  រ    ិ          

 តៅនថៃបុណយនកខតតឫកាមួ្យនា្កុងរជ្លឹោះមានស្តសតើ៥០០
រូបបានតៅចូលរមួ្កនុងពិ្ធើបុណយតនាោះដែរ តោយយកនំដសន្ព្ោះ-
ច័នទតៅជាម្យួផងដែរ។ ពួ្កតលបានត ើញ្ព្ោះសាសាត  ដតពំុ្បាន
្បតលនអ្វើតនាោះតេ។ ប៉ែុដនត តៅតព្លដែលពួ្កតលត ើញ្ព្ោះម្ហា-  
កសាបៈ ក៏នាាំន ចូលតៅរកតោក តហើយ្បតលននំមួ្យែំុមាន ក់
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ែល់តោកតោយលំនិតថា “ តនោះលឺជា្ព្ោះម្ហាតថរននតយើង” ។ 
្ព្ោះម្ហាកសាបៈ ក៏េេួលយកបា   តហើយញុាំងំបា  របស់
តោកឱ្យតោរតព្ញតោយនំទាងំឡាយ។ 

្ព្ោះម្ហាកសាបៈ   បាននាយំកនំតនាោះតៅថាវ យ្ព្ោះមាន
្ព្ោះភាលដែលលង់ចាតំៅកនុងវតត។ 
  តោយអ្ណំាចនន ទាធ នុភាព្ របស់តិចអាចតធវើឱ្យតៅជា
ត្ចើនបាន។ ្ព្ោះម្ហាកសាបៈ តេើបដតយងតចញព្ើនិតរធសមា-
បតតិ ក៏និម្នតបិណឌ បាតតៅមុ្មផទោះបុរសែ៏កំសត់េុល៌តមាន ក់ត ម្ ោះ
កាកវលិយ។   ្បព្នធរបស់បុរសតនាោះ  បានយកបបរស ដែល
នាងបានចម្ានិស្មាប់ដតហូបព្ើរនាក់បតើ្បព្នធតៅោកប់ា  ្ព្ោះ      
ម្ហាកសាបៈ  ៗ ក៏យកបបរសតនាោះតៅថាវ យ្ព្ោះមាន្ព្ោះភាល។ 
្ព្ោះមាន្ព្ោះភាល បានអ្ធិោឋ នឱ្យបបរសតនាោះ អាចញុាងំឱ្យ  
ភិកខុសងឃ អ្ងគសាម្តណរទាងំអ្ស ់ឆានដ់្ាត្លប់្ាន់។ តោយ
អានិសងាននបបរសតនោះ កាកវលិយ ក៏បានកាល យជាអ្នកមាន
្េព្យធនតៅនថៃេើ្បាពំ្ើរ។ 
  ា             ិ រ        ិ              

 អ្នកដែលមានអ្ភិ  ហារអាចនិមិ្តតេើង  តឱ្យភលសឺាវ ងបាន 
អាចបងាា ញឱ្យត ើញនូវអ្វើដែលបាងំបិេតោយជញ្ញា ងំទាវ រ អាច
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តធវើឱ្យ្បតយកាបា នូវរបស់ដែលឆាៃ យ ឬលាិតសុមុម្ ត្បៀបបាន
នឹងបុលគលយក   ងម្កោក់តលើបាតនែយ៉ែ ងតនាោះដែរ។
 តោយមានការនិម្នតព្ើ្ព្ោះនាង ចូឡសុភទាទ  ជាបុ្តើនន
អ្នាថបិណឌិ កតសែឋើ ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ្េង់និម្នតអ្ស់រយៈចមាៃ យ
្បមាណ ៧ តយជន៍ (៥៦មា៉ែ យ) ព្ើនលរសាវតថើ តៅកាន់នលរ
សាតកត ។ ្ព្ោះសាសាត  ្េង់និមិ្តតឱ្យម្ហាជននននលរទាងំព្ើរ 
តម្ើលាន ត ើញតៅវញិតៅម្ក។ បនាទ ប់ម្ក្ព្ោះអ្ងគ្ េង់លង់តលើ
អាកាសចំកណាត លននេើ្ កុង តហើយ្េង់បំភលឺតោយរសមើចិដញ្ា 
ចិញ្ញា ច តេើប្េង់ពុ្ោះត្ចៀកដផនែើជាព្ើរ បងាា ញឱ្យម្ហាជនត ើញ
ែល់អ្វចិើនរក រចួតហើយ្េង់ពុ្ោះត្ចៀកអាកាសជាព្ើរ បងាា ញឱ្យ
ម្ហាជនត ើញ ែល់្ព្ហមតោក។  
 ម្យាស៉ែងវញិតេៀត កាលដែល្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ្េង់យង  
្តឡប់ព្ើសំដែង្ព្ោះអ្ភិធម្ម អ្ស់រយៈតព្ល៣ដម តៅឋាន     
តាវ   ងាវញិ ្ព្ោះអ្ងគ្េង់លង់តលើកំពូ្លភនំ្ព្ោះសុតម្រ ុ តហើយ្េង់
តធវើឱ្យសព្វសតវទាងំឡាយ  កនុងច្កវាឡទាងំ១០០០០តោក-
ធាតុតម្ើលាន ត ើញ(តោកវវិរណ) លឺតោយពុ្ទាធ នុភាព្អ្ភិ  ហារ
បារម្ើនន្ព្ោះសាសាត  ្េង់និមិ្តតឱ្យច្កវាឡទាងំមូ្លមាន កាស-
តោក  សតតតោក  ជាតែើម្  ឱ្យម្ហាជន  ក៏ែូចជាព្ព្ួកតេវតា 
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ទាងំឡាយបានត ើញ។ 
 តព្លតនាោះ ម្នុសាតម្ើលត ើញតេវតា ឯតេវតា ក៏តម្ើល
ត ើញម្នុសាវញិ តោយម្នុសាមិ្នចាបំាច់តងើយតម្ើលតៅតលើ   
រ ើឯតេវតាមិ្នចាបំាច់តម្ើលចុោះត្កាម្ លឺពួ្កតលអាចតម្ើលាន ត ើញ
កនុងេើចំតោោះមុ្ម។  

តៅតព្លដែល្ព្ោះសាសាត ្េង់យងចុោះចាកឋានតាវ   ងា 
ព្ើតលើកំពូ្លភនំ្ព្ោះសុតម្រុចុោះម្កឋានម្នុសាតោកវញិ វសិាកម្ម-
តេវបុតតបាននិមិ្តតជ     បើយ៉ែ ង។ ្ព្ោះសាសាត ្េង់យងចុោះតាម្
ជ     កណាត លដែលតធវើព្ើតបូងចរនណ តេវតាទាងំ៦ជានអ់្ម្  
ខាងត វ្ងលឺជតណតើ រតធវើព្ើមាស និងព្ពួ្ក្ព្ហមទាងំឡាយែឹកនាំ
តោយម្ហា្ព្ហមអ្ម្ខាងសាត តំលើជតណតើ រតធវើព្ើ្បាក់។  

សកកតេវរជ តសតចននតេវតា្េង់កាន់បា្ត និងន្តចើវរនន
្ព្ោះសមុុ្េធ ម្ហា្ព្ហម្ េង់កាន់កលស់ ដែលមានេំហ៣ំតយជន ៍
តសតចសុយម្្េង់កាន់ផលិតកនទុយចាម្រ ើ បញ្ា សិខា និងលនធព្វតេវ-
បុតត ចុោះម្កនម្សាការថាវ យបងគំ្ព្ោះសមុុ្េធតោយមានពិ្ណរបស់
មលួនតៅថា  តបលុវបណឌុ  ដែលមាន្បដវងមួ្យភាល៣ននតយជន៍។  

តៅនថៃតនាោះ តព្លដែលសព្វសតវេូទាងំច្កវាឡ បាន
ត ើញតហតុតភេសព្វ្លប់យ៉ែ ងតនោះ តហើយាម ននរណាមាន ក់ដែល
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ថាមិ្នចង់កាល យជា្ព្ោះពុ្េធតេ។ តនោះលឺជាអ្ព្ភូតតហតុែ៏អ្សាា រយ
ដែលតធវើអ្វើ ដែលបិេបាងំឱ្យត ើញជាក់ចាស់បាន (អាវភិាវបាែិ
ហារយ)ដែល្ព្ោះសមុុ្េធ្េង់សដម្ដង។ 
 អ្នកដែលអាចសដម្ដងបាែិហារយ បងាា ញឱ្យត ើញរបស់     
ដែលោក់ តធវើរបស់ដែលតម្ើលមិ្នត ើញឱ្យតម្ើលត ើញមួ្យរូប
តេៀតលឺ ្ព្ោះម្ហាតថរ ធម្មេិនន ដែលតោកលង់តៅកនុងអារម្ 
ត ម្ ោះវាលងាក រ ្បតេស្សើលងាក ។ តោកលង់តៅតលើបរតិវណនន
្ព្ោះតចតិយ កនុងតិសាម្ហាវហិារ សដម្ដងនូវអ្បណាិ កសូ្ត។ 
តោក្េង់កាន់ផលិតចងាុលចុោះត្កាម្ តព្លតនាោះអ្វើៗ្លប់យ៉ែ ង
បងាា ញឱ្យត ើញទាងំអ្ស់ រហូតេល់អ្វចិើនរក តហើយកាល យជា    
ភ័សតតាងយ៉ែ ងចាស់ោស់បំផុត។ តព្លតោកតលើកផលិតចងាុល
តឡើងតលើអ្វើៗតៅឋានតលើបងាា ញមលួនទាងំអ្ស់ រហូតេល់នឹង
្ព្ហមតោក តហើយកាល យជាភ័សតុតាងយ៉ែ ងចាសោ់ស់បំផុត។ 

តៅតព្លដែល្បជាបរស័ិេត ើញអ្បាយភូមិ្តោយផ្ទទ ល់
ដភនកយ៉ែ ងតនោះ កន៏ាាំន រតឹដតតក់សលុតតកើតសតងវល តហើយ្បាថាន
ចង់បានសួល៌ និង្ព្ោះនិោវ ន។ ត្កាយធម្មតេសនា អ្នកមលោះបាន
សត្ម្ចតសាតាបតតមិ្លគ មលោះសកទាាម្ើ មលោះតេៀតអ្នាាម្ើ។  

ម្យាស៉ែងវញិតេៀត  បុលគល ដែលមានឫទាធ នុភាព្អាចតធវើ      
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កាល្ព្ោះសាសាត ្េង់លង់តៅន្ព្ឥសិបតនៈ ្េង់បាននិមិ្តតមិ្ន
ឱ្យឪពុ្ករបសយ់សៈ តម្ើលត ើញ យសៈ ដែលសថិតតៅដកបរ 
្ព្ោះអ្ងគតឡើយ។ 
 ែូតចនោះតហើយ បនាទ ប់ព្ើ្ព្ោះសាសាត ្េង់យងអ្ស់រយៈ
ច   ១២០តយជន៍តែើម្បើជួប្ព្ោះបាេ ម្ហាកបិន តហើយ្េង់
បានត្បាស្ព្ោះរជា ឱ្យតាងំតៅកនុងអ្នាាមិ្ផល មួ្យអ្តនលើ
តោយព្លតសនា១០០០នាក់ជាតសាតាបតតិផល។ តហើយ្ព្ោះ-
អ្ងគ្េង់និមិ្តតឱ្យ្ព្ោះនាងអ្តនាជា ជាអ្លគម្តហសើនន្ព្ោះបាេ 
ម្ហាកបិន ដែលតែញតាម្ត្កាយ្ព្ោះរជាមួ្យអ្តនលើតោយ្សើ
សន១ំ០០០នាក ់ ដែលកំពុ្ងសថិតតៅកនុងេើជិតតនាោះ មិ្នឱ្យតម្ើល
ត ើញ្ព្ោះរជា និងព្លតសនារបស់្ព្ោះអ្ងគ។  

តព្លតនាោះ្ព្ោះនាងបាន  លសួរ្ព្ោះសាសាត ថា “តតើ្ព្ោះ-
អ្ងគមានត ើញ្ព្ោះរជាតេ?”  

្ព្ោះសាសាត ្េង់ត ល្ើយតបតោយសំ  រថា“តតើការដសវងរក
្ព្ោះរជា និងការដសវងរកមលួនរបស់្ព្ោះនាង មួ្យណា្បតសើរ
ជាង?”  
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្ព្ោះនាងតបថា “ដសវងរកមលួនឯង្បតសើរជាង”  
កនុងកាលតនាោះឯង ្ព្ោះសាសាត  ក៏បានសដម្ដងធម្មតេសនា 

ត្បាស្ព្ោះនាង។ តៅអ្វសាននន្ព្ោះធម្៌តេសនា ្ព្ោះនាង       
អ្តនាជា មួ្យអ្តនលើតោយ្សើសនំ ១០០០នាក ់ បានសត្ម្ច 
តសាតាបតតិផល ចំដណកឯព្លតសនារបស់្ព្ោះរជាបានសត្ម្ច 
អ្នាាមិ្ផល ឯ្ព្ោះរជាបានសត្ម្ចអ្រហតតផល។ 
    (AA.1, 322; DhA. ii, 124) 
 តរឿងទាក់េងនឹងអ្ភិ  ហារែ៏អ្សាា រយតនោះ លឺមានត្ចើនរប់
មិ្នអ្ស់ដែលមិ្នអាចតលើកយកម្កពិ្ព្ណ៌នាកនុងេើតនោះ។ តបើអ្នក
ចាប់អារម្មណ៍ចង់អានព្ើតរឿងតនោះ សូម្អានកនុងលមុ្ើរវសុិេធមិ្លគ 
្តង់ឥេធិវធិនិតេទស និង អ្ភិញ្ញា និតេទស។ 

              យ ិ    រយ     

 អំ្ណាចតកើតតឡើងតោយចិតតតាម្រយៈកម្មតនោះ លឺវតិសស
វសិាលជាងអ្ភិនើហារខាងត្តតេៀត ត្ោោះថា កម្មនាឱំ្យមាន
កំតណើ តកនុងច្កវាឡតនោះ។ តបើតលេេួលសាគ លអ់្ភិ  ហារ ដែល
តកើតព្ើចិតត តលក៏អាចេេួលសាគ ល់អំ្ណាចផលូវចិតត ដែលតកើតព្ើ
កម្មដែរ។ ជាការពិ្តណាស់ ្ព្ោះធម៌្របស់្ព្ោះសមាម សមុុ្េធលឺជា
សចាធម៌្ ្បាកែនិយម្ សម្តហតុផល និង្បកបតោយវេិយាសសា-
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ស្តសត។ តបើបុលគល បាន្បតិបតតិតោយមលួនឯង បុលគលតនាោះនឹងបាន
ចាក់ធលុោះកនុងសចាធម៌្តោយឧបាយនន្បាជាា ។ 
៣. រផ្បៀបផ្ែលកសុលកមមឱ្យសល 

 តសៀវតៅ អ្ភិធម្មតថសងគ   មានពិ្ព្ណ៌នាយ៉ែ ងពិ្សាត រ
អំ្ព្ើ្េឹសតើកម្មផល។ តៅតព្លដែលបុលគលសាងអំ្តព្ើបាប្បកប
តោយតណាា  និងការជាប់ជំោក់ អ្កុសលតោភមូ្លចិតត តកើត
តឡើងរប់រយតកាែិ។ ្បសិនតបើ បុលគលតធវើបាប្បកបតោយតទាសៈ 
ឬព្យាសបាេៈ អ្កុសលតទាសមូ្លចិតតតកើតមានរប់រយតកាែិដែរ។ 
តៅតព្លដែលអ្កុសលចិតតទាងំតនាោះរលត់អ្ស់ អ្កុសលរប់រយ
តកាែិនឹងសថិតតៅកនុងវថិើចិតតរបសបុ់លគលតនាោះ។ 
 ែូតចនោះ តៅតព្លអ្កុសលកម្មតែើរតួរជាជនកកម្មតែើម្បើបែិ-
សនធិកនុងកំតណើ តថមើ អ្កុសលវបិាកចិតត និងតចតសិក ដែល
សម្បយុតតនឹងកម្មជារូប នឹងតាក់ដតងកំតណើ ត កនុងអ្បាយភូមិ្។ 
ែរបណាកម្មតៅដតឱ្យផល វានឹងតាក់ដតងវបិាកចិតតតៗាន តព្ញ
មួ្យជើវតិ។ វបិាកចិតត េើ១ តែើរតួជាបែិសនធិ(ផតល់កំតណើ ត)ឬឱ្យ
មានលភ៌ ែូចតនោះតៅថា បែិសនធិចិតត។ វបិាកចិតត តកើតត្កាយ
តៗម្ក ដែលបនតឱ្យជើវតិរបសត់យើងរស់រនបានតៅថា ភវងគ-
ចិតត។ វបិាកចិតតចុងត្កាយដែលញុាងំឱ្យមានតសចកតើសាល ប់តៅ 
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ថា ចុតិចិតត។ 
 មណៈតព្ល វបិាកចិតតតកើតតឡើង  តចតសិកដែលសម្បយុតត 
ក៏តកើតតឡើងកនុងតព្លេនទឹម្ាន តនោះដែរ។ កម្មជារូបតកើតតឡើង្លប់  
មណៈតព្លដែលបែិសនធិចិតតតកើតតឡើង រយៈតព្លននចិតតតៅថា 
ចិតតកខណៈ ដែលសំតៅែល់មណៈ៣យ៉ែ ងលឺ៖ មណៈតព្ល
តកើត(ឧបាេ) មណៈតព្ល  តតៅ(  តិ) និងមណៈតព្ល
រលត់ (ភងគៈ)។  
 វបិាកចិតតនើមួ្យៗជាមួ្យនឹងតចតសិក ដែលសម្បយុតត 
នឹងកម្មជារូប តាក់ដតងបានជាបញ្ាកខនធ តោលលឺវាតែើរតួនាេើ
យ៉ែ ងសំខានក់នុងការផលិត និងរកានូវជើវតិថមើ។  

ជាងតនោះតៅតេៀត តៅតព្លដែលអ្កុសលកម្មឱ្យផល វា
នឹងតាក់ដតងកំតណើ តកនុងតបតវស័ិយ ្បសិនតបើ តោភៈ មាន
កមាល ងំខាល ងំ តបើ តទាសៈ ខាល ងំជាងនឹងតកើតកនុងកំតណើ ត នរក ដត
តបើ តមាហៈខាល ងំជាង នឹងតកើតកនុងកំតណើ តតិរចាា ន។ អ្សុរកាយ
មានកាយធំៗជាងព្កួត្បត ែូតចនោះ ព្ួកតលមាន េុកខតវេនាត្ចើន
ជាងពួ្កត្បត ប៉ែុដនតអាចចាត់ចូលកនុង្បតភេដតមួ្យបាន។ 
 តោយសារដតកំតណើ តកនុងអ្បាយភូមិ្ទាងំអ្ស់ តកើតតឡើង
តោយអ្កុសលវបិាកចិតត តហើយរដម្ងរស់តៅជាមួ្យអ្កុសល-
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វបិាកចិតត ដែល្បាសចាកបញ្ញា  តយើងអាចយល់បានថា បញ្ញា
របស់ព្ួកតលលឺមាត់តមាយណាស់ តហើយសម្បូរតោយតសចកតើ
េុកខតវេនា្លប់សព្វ្បការ។ ែូតចនោះ តយើងលួរដតមានតសចកតើ
អាណិតអាសូរែល់ព្ពួ្កត្បត នរក តិរចាា ន និងអ្សុរកាយ 
ទាងំតនាោះផង។ 
៤. កសុលមលូ ២ យ៉ា ង នងិកសុលមលូ ៣យ៉ា ង 

 តៅតព្លដែលកុសលកម្ម ែូចជា ការបរចិាា លទាន រកា
សើល និងភាវនាជាតែើម្ ្តូវបានបុលគលបំតព្ញេុកតហើយរប់រយ
តកាែិ កាមាវចរកុសលចិតត តកើត និងរលត់ តហើយតៅកនុងវថិើចិតត 
ននបុលគលតនាោះសនាេុំកនូវកាមាវចរកុសលកម្ម រប់រយតកាែិ។ 
 តៅតព្លដែលបុលគលបំតព្ញកុសលកម្ម តោយ្បាសចាក
បញ្ញា  តោលលឺមិ្នយល់ព្ើកម្ម និងផលរបស់កម្ម កាមាវចរកុសល-
ចិតតជាញាណវបិបយុតត (អ្តមា  ) ែូតចនោះ វាជា   តហតុក លឺ 
អ្តោភៈ និង អ្តទាសៈ ។ តហតុតនោះតហើយ ចិតតដបបតនោះតលតៅ
ថា    តហតុកចិតត តហើយកម្មដែលបុលគលបានបំតព្ញតនាោះ តៅថា 
   តហតុកកុសលកម្ម ។   

តៅតព្លដែលបុលគលបំតព្ញកុសលកម្ម ្បក តោយ
បញ្ញា យល់ចាស់ព្ើកម្ម និងផលននកម្ម កាមាវចរកុសលចិតត ជា
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ញាណសម្បយុតត  ែូចតនោះតៅថា  តិតហតុកចិតត  ត្ោោះមាន
តហតុ ៣ លឺ អ្តោភៈ អ្តទាសៈ និង អ្តមាហៈ (បញ្ញា ) តហើយកម្ម
ដែលបុលគលបំតព្ញតនាោះតៅថា តិតហតុកកុសលកម្ម ។ 
៥. ហី្នកមម  នងិបណី្តកមម 

កនុងការតធវើបុណយ វាចាបំាច់ណាស់ដែលតយើង្តូវដតញុាំងំ
កុសលតចតនា៣យ៉ែ ងឱ្យតកើតតឡើង។ មុ្នតព្លតធវើបុណយបុលគល
្តូវដតយលច់ាសព់្ើអានិសងាននបុណយតនាោះ តហើយលួរត្តកអ្រ
្ជោះថាល  និងមាន្នទៈ្បកបតោយសទាធ កនុងការបំតព្ញបុណយ។ 
តចតនាតនោះត ម្ ោះថា បុព្វតចតនា ។ 

មណៈតព្លកំពុ្ងតធវើបុណយ តយើង្តូវដតសបាយចិតត្ ជោះ
ថាល ចំតោោះអំ្តព្ើលា ដែលតយើងបាន  ងកពុំ្ងដតតធវើតនោះ តោយែឹង
ថា អំ្តព្ើលានឹងនាមំ្កនូវតសចកតើសុម។ តចតនាតនោះ ត ម្ ោះថា 
មុ្ញ្ានតចតនា ។ 
 បនាទ ប់ព្ើបានបំតព្ញបុណយកុសលតហើយ តយើង្តូវដតរ ើក
រយ្ជោះថាល ចំតោោះអំ្តព្ើលាដែលតយើងបានសាងតនាោះ លឺរល់តព្ល
ដែលតយើងនឹកែល់អំ្តព្ើលាតនាោះ តយើងដតងដតរ ើករយសបាយ
ចិតត។ តចតនាតនោះត ម្ ោះថា អ្បរបរតចតនា ។ តៅតព្លដែល
តយើងបំតព្ញបុណយ្បកបតោយតចតនាទាងំបើយ៉ែ ងតនោះតហើយ 
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តៅថា បណើ តទាន និងេតងវើតនោះតៅថា បណើ តកុសលកម្ម ។  
្បសិនតបើ តយើងបំតព្ញបុណយកុសល្បាសចាកតចតនាទាងំបើ
យ៉ែ ងតនោះតៅថា ហើនទាន និងេតងវើតនោះតៅថា ហើនកុសលកម្ម ។ 
 បណើ តកុសលកម្មឱ្យផល្បតសើរជាង ហើនកុសលកម្ម។ 
ែូតចនោះ តទាោះណាជាបុលគលព្ើររូបបរចិាា លទានែូចាន ក៏ពិ្តដម្ន ដត
ផល ដែលពួ្កតលេេួលបាន លឺមិ្នែូចាន តនាោះតេ។ អ្នកដែល
បរចិាា ល តោយសទាធ ្ជោះថាល  ្បកបតោយតចតនាជាកុសលរដម្ង
េេួលបានបណើ តកុសលកម្ម លឺបានផលលា្ បតសើរជាងអ្នកឯ
តេៀតៗ។  
 បុលគលមិ្នលួរតធវើអំ្តព្ើលា តោយ្បាថាន ចង់បានសម្បតតិជា
្ព្ោះរជា ឬសម្បតតិសួល៌តនាោះតេ ត្ោោះការ្បាថាន នូវសម្បតតិ
ទាងំឡាយតនោះ្ប្ពឹ្តតតៅកនុងអំ្ណាចននតោភមូ្លចិតត។ 
្បសិនតបើ អ្កុសលចិតត និងអ្កុសលតចតនា ្ប្ពឹ្តតតៅកនុង
មុ្ញ្ានតចតនា កតកើតបានជាហើនកម្ម។  

ែូតចនោះ បុលគលលួរបំតព្ញអំ្តព្ើលា្ បកបតោយបញ្ញា យល់
ចាស់ព្ើកម្ម និងផលរបស់កម្ម និង្បកបតោយកុសលតចតនា
ទាងំបើយ៉ែ ង ែូចបានតរៀបរបម់្កខាងតលើតនោះចុោះ។ 
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 ហា            ិ  

 កនុងរជាកាល្ព្ោះបាេ ប៉ែ ជើ ែ (Ba-gyi-daw) និង្ព្ោះ-
នាង ណានម្៉ែ ែ នម្៉ែ នុ(Nanma-daw Mai Nu) បានកសាងវតត 
ែ៏ធំសកឹម្នសកមួ្យ ្បតលនែល់ភិកខុជាព្ហុសាូតមាន្ព្ោះនាម្ថា 
តញា៉ែ ង ហាគ ន សយ៉ែ ែ ឧបូែ (Nyaung Gan Sayadaw U 
Bode) ។ វតតតនាោះកសាងអ្ស់តនម្ល្បមាណជាង បួនដសនកយាសត ់
(រូបិយវតថុភូមា four lakh kyats) ដែលសម័្យតនាោះតនម្លតនោះលឺ
ត្ចើនតព្កព្ន់។ ្ព្ោះនាង ក៏បាន្បតលនបចា័យបួនែល់ភិកខុសងឃ
ផងដែរ ែូចជា ចងាា ន់បិណឌ បាត ចើវរ លិោនតភសជាៈ និងត្លឿង
សងាា រមិ្តផាងៗជាត្ចើនបរបូិណ៌។  
 នថៃម្ួយ ្ព្ោះនាងបានេូលសួរ្ព្ោះ្លូតៅអ្ធិការវតតអំ្ព្ើ
ទាន ដែល្ព្ោះនាងបានបរចិាា លតនាោះ តតើបានផលយ៉ែ ងណាដែរ។ 
្ព្ោះ្លូតៅអ្ធិការ ឱ្យ្ព្ោះនាងយកភាជន៍្បាក ់ ែួសេឹកោក់ឱ្យ
តព្ញ តហើយចាក់េឹកតៅតលើែើ។ 

“ចត្ម្ើនព្រ ឧបាសិកា លុយដែលឧបាសិកាបាន
ចំណាយ កសាងវតត និង្បតលនបចាយ័បួនែល់្ព្ោះសងឃ លឺ
ត្បៀបែូចេឹកដែលចាក់តៅតលើែើ រ ើឯផលដែលឧបាសិកាេេួល
បាន លឺែូចជាេឹកដែលតៅសល់កនុងភាជន៍្បាក់តនោះ     ងដែរ”។  
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្ព្ោះនាងមិ្នសបាយចិតតនឹងចតម្លើយតនោះតឡើយ។ ្ព្ោះ
នាងក៏បានយងតៅកានភ់នំសា  ញ (Sagaing Hills) តហើយ
បានេូលតថរែើកាចំតោោះ្ព្ោះ្លូតៅអ្ធិការ តតាង ព្លូសយ៉ែ ែ 
(Taung Balu Sayadaw) អំ្ព្ើសំណួររបស់្ព្ោះនាង និង
ចតម្លើយរបស់្ព្ោះ្លូ តញា៉ែ ង ហាគ ន  សយ៉ែ ែ ឧបូែ ។ ្ព្ោះ្លូក៏
បានកតស់មាគ ល់ “ អាតាម អ្ញលិតថាមានភិកខុជាបណឌិ ត ជា
ព្ហុសាូត តៅភូមិ្ភាលខាងតបូងតោយនាម្ថា ឧបូែ តហើយ 
ឥឡូវតនោះ តោកបានផតល់កតើអ្នុត្ាោះែល់្ព្ោះនាងតហើយ” ។ 
 ការកត់សមាគ ល់តនោះ ពិ្តជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ 
្ព្ោះនាង ណានម្៉ែែនម្៉ែនុ ្េង់មានមានោះលិតថា នាងបានថាវ យ
វតតែ៏សកមឹ្នសក ដែលអ្នកែនេមិ្នអាចតធវើបាន។ ្ព្ោះនាងបាន   
ញុាំងំតោភមូ្លចិតតឱ្យចត្ម្ើនតឡើង តោយចំណង់តោកិយ
ចំតោោះ្ប  តភាព្របស់ម្នុសា និង តេវតា។ ែូតចនោះ មុ្ញ្ាន-
តចតនា របស់្ព្ោះនាងកនុងការថាវ យវតតលឺ្បកបតោយ មានោះ  
តោភៈ និងមិ្ចាា េិែឋិ។ ត្ោោះតហតុតនោះ ទានែ៏ម្ហមិាដែល្ព្ោះ-
នាងបានបរចិាា លកាល យជា ហើនទាន តោលលឺឱ្យផលតិចតួច។ 
 បុលគលលួរបំតព្ញទានតោយតសចកតើមិ្នជាប់ជំោក់ តោយ
តោភៈ ម្ចារយិៈតឡើយ  តហើយលួរតាងំតសចកតើ្ បាថាន ថា“ ឥ   
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        ញ្      ិ ា   ស             ហា       តោយបុណយ    
កុសល ដែលមាុបំានបំតព្ញតហើយតនោះ សូម្ឱ្យបានជាបចា័យនន
្ព្ោះនិោវ ន” ។ 
៦. មនសុេ៣ពកួ 

 មិ្នដម្ន ្ព្ោះអាេិតេព្ ឯណា ម្កបតងកើតម្នុសាតោកឱ្យ
ែូចាន តនាោះតេ។ តាម្ពិ្ត កម្មតេតតើ ដែលបតងកើតសតវតោកឱ្យ
មានសភាព្មុសៗាន តនាោះ។ តោយអ្ណំាចននកាមាវចរកុសល-
កម្ម ម្នុសា តេវតា ្បណើ តភាព្ននម្នុសា និងតេវតាតកើត     
មាន។ តព្លដែលបំតព្ញបុណយកុសល តបើបុលគល្បាថាន សម្បតតិ
ម្នុសា តលនឹងេេួលបានសម្បតតមិ្នុសា តហើយតបើតល្បាថាន ចង់
បានសម្បតតតិេវតា តនាោះតលនឹងបានតកើតជាតេវតា។ ម្នុសាមុស
ព្ើាន តាងំព្ើ រូបសម្បតតិ លុណភាព្ សុមភាព្ ្េព្យសម្បតតិ ។ល។ 
អា្ស័យតៅតាម្កម្ម ដែលមលួនបានសាងព្ើអ្តើតម្ក ែូចដែល
្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ្ េង់សដម្ដងេុកកនុងចូឡកម្មវភិងគសូ្ត។  
 តយងតាម្្ព្ោះអ្ភិធម្ម ម្នុសា្តូវបានដចកជា៣្បតភេ
លឺៈ អ្តហតុកបុលគល      តហតុកបុលគល   និងតិតហតុកបុលគល។  

តបើបុលគលតធវើកុសលមិ្ន្បកបតោយកម្មវបិាកសទាធ  និង 
កុសលតចតនាទាងំ៣តេតនាោះតៅថា     តហតុកហើនកម្ម។   តៅ 
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តព្លដែលកម្មទាងំតនោះឱ្យផល នឹងតាក់ដតងបានជា អ្តហតុក-
កុសលវបិាកចិតត សម្បយុតតជាមួ្យតចតសិក និងកម្មជារូប។ 
អ្តហតុកកុសលវបិាកចិតតតនោះមានន័យថា ្បាសចាកនូវកុសល-
មូ្ល។ ម្នុសា និងតេវតា ដែលតកើតម្កជាម្ួយអ្តហតុកកុសល
វបិាកចិតត តនោះតៅថា អ្តហតុកបុលគល ។ 

អ្តហតុកបុលគល មាន្បាជាា អាប ់នជាងតលកនុងចំតណាម្
ម្នុសា  និងតេវតាទាងំឡាយ។ ម្នុសាដែលមានអ្វយវៈ មិ្ន
្លប់្ាន ់ែូចជាៈ ខាវ ក់ ថលង់ ល វកិលចរ ិ ឬម្នុសាដែលមាន
្េង់្ទាយមិ្ន្ប្កតើ និងព្ពួ្កតេវតាដែលមានអានុភាព្តិចតួច  
ព្ួកអ្សុរ   តខាម ច   ត្ម្ញលងាវ ល ។ល។  លឺជាអ្តហតុកបុលគល។  
 ម្យាស៉ែងតេៀត តបើបុលគលតធវើកុសលមិ្ន្បកបតោយកម្មវបិាក-
សទាធ ក៏ពិ្តដម្ន ដត្បកបតោយកុសលតចតនា៣តនាោះ តៅថា 
   តហតុកបណើ តកម្ម។ ម្ួយវញិតេៀត តបើបុលគលតធវើកុសល្បកប 
តោយ កម្មវបិាកសទាធ  ប៉ែុដនត ្បាសចាកនូវកុសលតចតនា ៣ 
តនាោះនឹងកាល យជា តិតហតុកហើនកម្ម។ តៅតព្លដែលកម្មទាងំព្ើរ
្បតភេតនោះឱ្យផល នឹងបតងកើតបានជា    តហតុកកុសលវបិាកចិតត  
សម្បយុតតជាមួ្យតចតសិក  និងកម្មជារូប។ 
 ម្នុសា   និងតេវតា   ដែលតកើតតោយ   តហតុកកុសល- 
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វបិាកចិតតតៅថា    តហតុកបុលគល ឬេវិតហតុកបុលគល។ បុលគល
ព្ួកតនោះមិ្នមានបញ្ញា តៅកនុងបែិសនធិចិតត និង ភវងគចិតតតឡើយ។ 
តទាោះបើជាមានអ្វយវៈ្លប់្ ាន់ែូច្ប្កតើក៏តោយ ដតមានបញ្ញា
សតួចតសតើងមិ្នអាចបាន    ច្ន ម្លគផល តបើតទាោះជាតល
មានតសចកតើព្យាសយម្កនុងបចាុបបននតនោះយ៉ែ ងណាក៏តោយ។  
 ម្យាស៉ែងតេៀត ្បសិនតបើបុលគលតធវើកុសល្បកបតោយកម្ម
វបិាកសទាធ  និងកុសលតចតនា៣តនាោះនឹងបតងកើតបានជា តិតហតុ-
កបណើ តកម្ម។ តៅតព្លដែលកម្មតនោះឱ្យផល នឹងតាក់ដតងបាន
ជា តិតហតុកកុសលវបិាកចិតត សម្បយុតតជាមួ្យនឹងតចតសិក 
និងកម្មជារូប។ 
 ម្នុសា និង តេវតាទាងំឡាយ ដែលតកើតតោយតិតហតុ-
កកុសលវបិាកចិតត តៅថា តិតហតុកបុលគល។ បុលគលពួ្កតនោះ 
មានបញ្ញា    មិ្នមានតោភៈ    និងតទាសៈតឡើយ   (អ្តមាហៈ  
អ្តោភៈ  អ្តទាសៈ) តៅកនុងបែិសនធិចិតត និងភវងគចិតតរបស់ពួ្ក
តល។ ពួ្កតលមានបញ្ញា ត្ចើន អាច    ច្ន ម្លគ និងផល
បាន ្បសិនតបើតលមានតសចកតើព្យាស ម្កនុងការ្ បតិបតតិនូវន្ត-
សិកាខ ។ ែូតចនោះត ើញថា តទាោះបើជាម្នុសាមានសណាឋ ន្េង់្ទាយ
ែូចាន ក៏ពិ្តដម្ន ដតបែិសនធិចិតត  និងភវងគចិតត លឺមិ្នែូចាន តេ។ 
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៧. ភាពផ្សេងគ្នា របស់របូរពហ្ម 
 តោយសារដតព្ព្កួ្ព្ហមមានអ្ណំាចខាល ងំ ម្នុសាម្ួយ
ចំនួនលិតថា្ព្ហមលឺជាអ្នកបតងកើតតោក និងសព្វសតវទាងំអ្ស់។ 
តតើនរណាជាអ្នកបតងកើត្ព្ហមទាងំតនោះ? តតើនរណាជាអ្នកដបង
ដចក រូប្ព្ហមជា១៦ឋានមុសៗាន ? តតើចិតតដម្នតេ ដែលជាអ្នក
បតងកើត្ព្ហម និង្ព្ហមតោក តាម្រយៈកម្ម? 
 តលអាចអ្ប់រចិំតត មួ្យជំហានម្តងៗរហូតែល់ភាព្្បតសើរ
បំផុតបាន។ ចិតតដែល្បតសើរជាងកាមាវចរចិតតមានដតរូបាវចរ-
ចិតត ឬ្នចិតត។ ការចំតរ ើននូវសមាធិកម្មោឋ ន សតិបបោឋ ន    
អ្ បានសាតិ ឬក៏ការចត្ម្ើននូវបឋវ ើកសិណ អាតបាកសិណ 
។ល។ អាចតធវើឱ្យបុលគលបាន     នូវរូបាវចរកុសល ឬ្ន-
ចិតត៤ថាន កប់ាន។ 
  ្ន  លឺជាសភាព្ននចិតតដែលតម្កល់នឹងកនុងនិមិ្តតនន
កម្មោឋ នកនុងរយៈតព្លមួ្យែ៏យូរ។ វាជាសភាវៈដែលតម្កល់នឹង
មួ្យកដនលង មិ្នមានការកត្ម្ើក បរសុិេធមិ្ន្បឡូក្បឡាក់ និង
សៃប់សាៃ ត់ននចិតត។ ្នេើ១មានអ្ងគ៥ មានឧតបកាខ តចតសិក
ដែលសម្បយុតតជាមួ្យ កុសលចិតត និងអ្កុសលចិតត តោលលឺ៖ 
 (១)វតិកកៈ សភាព្ែំបូង ដែលញុាងំចិតត ឱ្យចុោះកាន ់
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   អារម្មណ៍    
 (២)វចិារៈ សភាព្ននចិតត   លរកាចិតតឱ្យចុោះកាន់
   អារម្មណ៍ម្តងតហើយម្តងតេៀត 
 (៣) បើតិ តសចកតើាប់ចិតតកនុងអារម្មណ៍ 
 (៤) សុមៈ តសចកតើរ ើករយកនុងអារម្មណ៍ 
 (៥)ឯកលគតា សភាព្ដតមួ្យននចិតត ដែលតម្កល់េុក   
   តហើយ ឬសមាធិ 
 តៅកនុងសមាធិ ែូចជាការចត្ម្ើននូវអ្ បានសាតិ កាមា-
វចរកុសលចិតតតកើតតឡើង តហើយអ្ងគ្នទាងំ៥ក៏ចត្ម្ើនតឡើង
ជាលំោប់ដែរ។ តៅតព្លដែលអ្ងគទាងំ៥្បាកែតហើយ ចិតត
រដម្ងបាននូវលំនឹងយ៉ែ ងរងឹមាកំនុងអារម្មណ៍ននសមាធិ។ ែូចតនោះ 
ឯកលគតាចិតត ដែលជារូបាវចរបឋម្ជានតកើតតឡើង។  រូបាវចរ  មាន
ន័យតសមើនឹងរូបភព្។      
 បនាទ ប់ម្ក      នូវសមាធិបនតតេៀត តោយលោះបង់នូវ 
វតិកក និង វចិារ េុតិយរូបាវចរជានក៏តកើតតឡើង។ ្នេើ២តនោះ
មានអ្ងគ៣លឺ៖  បើតិ  សុមៈ  និងឯកលគតា។ 
 បនាទ ប់ម្ក ចត្ម្ើននូវសមាធិបនតតេៀត តោយលោះបង់នូវ 
បើតិ  តតិយរូបាវចរជានក៏តកើតតឡើង។   ្នេើ៣តនោះ មានអ្ងគ 
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២លឺ សុមៈ  និង ឯកលគតា។ សុមៈ តនោះ មាន    ងខាល ងំដែ  តយើង
អាចនិយយបានថា ជាតសចកតើសៃប់ចិតតតោរតព្ញតោយការរ ើក 
រយែ៏ន្កដលងកនុងតោកតនោះ។  
 បនាទ ប់ម្ក ចត្ម្ើននូវសមាធិបនតតេៀត តោយលោះបង់នូវ 
សុម  ចតុតថរូបាវចរជាន ក៏តកើតតឡើង។  ្នេើ៤តនោះ ក៏មាន
អ្ងគព្ើរដែរ ឧតបកាខ  និង ឯកលគតា។  ឧតបកាខ  លឺជាអារម្មណ៍ដែល
មិ្នលតម្ាៀង ឬការតាងំចិតតជាកណាត ល។ ែូចតនោះ ្នេើ៤តនោះ 
បរបូិណ៌តោយតសចកតើសៃប់សាៃ ត់ មានសនតិភាព្ តហើយមានចិតត
តម្កល់មាតំោយលា កនុងអារម្មណ៍ននកម្មោឋ ន។ 

                                           
                                                 
                                      - 
     
 កនុង   បចោយមានុសូ្ត  សដម្ដងថា   តៅតព្លចុោះកាន ់
្ន ចិតតមានសភាព្លាបរសុិេធ និង្បកបតោយភាព្នឹងន៎ 
និងមានព្នលដឺចងចាងំសាយភាយ។ ចិតតកាន់ដតសៃប់ ព្នលឺកាន់ដត
ដចងចាងំ។ តហើយព្នលឺតនោះអាចតធវើឱ្យតម្ើលត ើញនូវវតថុនានាជំុ
វញិមលួនតយើង និងវតថុដែលតៅឆាៃ យព្ើមលួនតយើងបានសូម្បើតោយ
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បិេដភនក។ តយើងអាចតម្ើលត ើញតោយបិេដភនកតនោះ លឺតាម្រយៈ
វញិ្ញា ណចកខុដែល្បកបតោយសមាធិចិតត។ តហើយតលក៏អាច
តម្ើលត ើញកនុងកាយែូចជា សាច់ ា្ងឹ សួត តបោះែូង តថលើម្ 
។ល។ ្បសិនតបើ តល     ន្នឱ្យកាន់ដតមាមួំ្នតឡើង តនាោះ
តលក៏អាចចាក់ធលុោះយ៉ែ ងជាក់ចាស់នូវបរម្តថស    តោលលឺ ចិតត 
តចតសិក និង រូប។ បនាទ ប់ម្កតលអាច     ននូវវបិសានាកម្មោឋ ន
តាម្សម្លួរ។  
 តៅតព្លបុលគល      នូវ្នសមាបតតិ តោលលឺតម្កល់
ចិតតឱ្យនឹងកនុងអ្ងគ្ នរយៈតព្ល១តមា៉ែ ង ឬ ២ តមា៉ែ ង ។ល។ 
្នចិតតតកើតតឡើងជាបនតបនាទ ប់ត្ចើនជាង មួ្យដសនតកាែិកនុង
មួ្យវនិាេើ ែូចតនោះ រូបាវចរកុសលកម្ម រប់រយតកាែិបានសល់តៅ
កនុងវថិើចិតត។ ្នកម្មតនោះ មាន   ន់ធៃន់ណាស ់ ដែលតយើង
អាចតៅថា លរុកកម្មបាន។ 

(១)   តយងតៅតាម្    រូបាវចរកុសលកម្ម    ្បសិនតបើ 
បុលគល      នូវ រូបាវចរកុសលបឋម្ជាន  ថាន ក់បឋម្ តលនឹង
តកើតកនុងឋានត ម្ ោះ ្ព្ហមបារសិជាៈ តបើ      ថាន ក់ម្ធយម្ តកើត
កនុង្ព្ហមបុតរហិតា តហើយតបើចត្ម្ើនថាន ក់ឧតតម្ នឹងតកើតកនុង
ឋាន ម្ហា្ព្ហាម ។ ែូចតនោះ ត ើញថា រូបាវចរកុសលបឋម្ជាន 
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ផតល់កំតណើ តកនុងឋាន្ព្ហម៣ជាន់ ែំបូង តាម្សម្លួរែល់កម្ម
ដែលបុលគលបានសាងសនាមំ្ក។ 
 (២) ែូចាន តនោះដែរ រូបាវចរកុសលេុតិយជាន តបើ
     នថាន ក់បឋម្ ផតល់កំតណើ តកនុងឋាន បរតិាត ភា តបើ     នថាន ក់
ម្ធយម្ផតលកំ់តណើ តកនុង អ្បបមាណាភា តហើយតបើ     នថាន ក់
ឧតតម្ ផតល់កំតណើ តកនុងឋាន  អ្ភសារ ។ ែូចតនោះ រូបាវចរកុសល-
េុតិយជាន ផតល់កំតណើ តកនុងឋាន្ព្ហម ៣ ជាន ់េើ២ តាម្សម្
លួរែល់កម្មដែលបុលគលបានសាងសនាមំ្ក។ 
 (៣) ម្យាស៉ែងតេៀត រូបាវចរកុសលតតិយជាន  តបើ     ន
ថាន ក់បឋម្  ផតល់កំតណើ តកនុងឋាន បរតិតសុភា ថាន ក់ម្ធយម្ផតល់
កំតណើ តកនុងឋាន អ្បបមាណសុភា តហើយតបើ     នថាន ក់ឧតតម្   
ផតលកំ់តណើ តកនុងឋាន សុភកិណាា  ។ ែូចតនោះ រូបាវចរកុសល-    
តតិយជាន ផតល់កំតណើ តកនុងឋាន្ព្ហម៣ជានថ់ាន កេ់ើ៣ តាម្
សម្លួរែលក់ម្មដែលបុលគលបានសាងសនាមំ្ក។  
 (៤) រូបាវចរកុសលចតុតថជាន តបើចត្ម្ើនថាន កប់ឋម្ផត-
ល់កំតណើ តកនុងឋាន តវហបផោ។ ត្កាយេេួលបាន្នេើ៤
តនោះតហើយ តបើបុលគល     ននូវអ្សុភសញ្ញា  តនាោះនឹងបានតកើត
កនុងឋាន អ្សញ្ាសតត ។ អ្សញ្ាសតត្ព្ហមមានដតរូបកាយ មិ្នមាន 
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សញ្ញា  និងចិតត តចតសិកតេ។ ជាងតនោះតៅតេៀត អ្នាាម្ើបុលគល 
ដែលមានរូបាវចរចតុតថជាននឹងចាបកំ់តណើ តកនុងឋានសុទាធ វាស
៥ជាន ់តោយអំ្ណាចននឥស្តនទើយ៥៍លឺ សទាធ  វ ើរយិៈ សតិ សមាធិ 
និងបញ្ញា ។ ែូចតនោះ រូបាវចរកុសលចតុតថជាន ផតល់កំតណើ តកនុង
ឋាន្ព្ហមចតុតថជាន៧ជាន់ តាម្សម្លួរែលក់ម្ម ដែលបុលគល
បានសាងសនាមំ្ក។ 
 ឋាន្ព្ហមបឋម្ជាន៣ជាន់ េុតិយជាន៣ជាន់ តតិយ-
ជាន៣ជាន់ និងចតុតថជាន៧ជាន់ ្តូវជា រូប្ព្ហម១៦ជាន។់ 
ឋាន្ព្ហម្ ព្ម្ទាងំ្ព្ហម  បតងកើតតឡើងតោយចិតតទាងំអ្ស់ តោយ
អា្ស័យតាម្កម្មដែលបុលគលបានសាងសនាមំ្ក។ 
 តោយ រូបាវចរកុសលកម្ម មានអានុភាព្ជាង កាមាវចរ-
កុសលកម្ម របូាវចរ្ព្ហម មានអានុភាព្ជាងម្  សា និងតេវតា 
តហើយព្ព្ួក្ព្ហមមានអាយុដវងត្ចើនតោកធាតុ។  
៨.េរបូរពហ្មផ្ែលានផ្តចិតរ 

 បុលគលដែលបានសត្ម្ច រូបាវចរចតុតថជានតហើយលួរ
លបបើចត្ម្ើននូវអ្រូបាវចរជានតតៅតេៀត។ ែំបូងបុលគល្តូវដត
កំណត់ែឹងថារូបរងកាយតនោះលឺជាេុកខ តោរតព្ញតោយការ
តសាកតមសព្វដបបយ៉ែ ង តោយសារ  កតដដ  ្តជាក់ សតវខាចឹំក 
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តសចកតើត្សកឃាល ន ជំងឺ ការចាស់ជរ តសចកតើសាល ប់ ។ល។ 
 បនាទ ប់ម្កចត្ម្ើននូវរូបាវចរចតុតថជាន តោយពិ្ចារណា
នូវបឋវ ើកសិណ តចញចាក្ន រចួតហើយពិ្ចារណាអំ្ព្ើតទាស
ននរូបរងកាយតនោះ។ ត ើញនូវតទាសននរងកាយតហើយ  តចញ
ចាកនិមិ្តតននបឋវ ើកសិណ រចួតហើយពិ្ចារណានូវ អាកាស-
កសិណ ថា “អាកាសៈ អាកាសៈ” ឱ្យបានត្ចើនែង។  

តៅតព្លដែលតសចកតើជាប់ចិតតកនុងនិមិ្តត និង និមិ្តតតនាោះ
រលត់តៅវញិតហើយ អាកាសៈ នឹងតកើតតឡើងកនុងមណៈតនាោះ។ 
ពិ្ចារណាអំ្ព្ើអាកាសៈតនោះ តហើយតម្កល់េុកកនុងចិតតថា“អាកាសៈ 
អាកាសៈ” រហូតទាល់ដតសមាធិចិតតតាងំតៅស ុបកនុងអាកាសៈ
តនាោះ អ្ស់រយៈតព្ល១តមា៉ែ ង ២តមា៉ែ ង ឬត្ចើនជាងតនោះ។ ឥឡូវ
តនោះបុលគលបាន      អ្រូបបឋម្ជាន តហើយ តៅថា អាកា-
សានញ្ញា យតន្ន។ 
 បនាទ បម់្កអាចចត្ម្ើននូវអ្រូបេុតិយជាន តោយពិ្ចារណា
នូវអាកាសានញ្ញា យតន្នចិតតថា “ វញិ្ញា ណ វញិ្ញា ណ ” ។ 
អ្រូបេុតិយជានតនោះត ម្ ោះថា វញិ្ញា ណញ្ញា យតន្ន។  
 បនាទ ប់ម្កតេៀតពិ្ចារណានូវ សុញ្ាតៈ (ភាព្សូនយតសាោះ) 
ដែលតកើតតចញព្ើការរលត់តៅននអាកាសានញ្ញា យតន្ន ថា
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“  ថិ   ិញ្ ិ  (អ្វើៗទាងំអ្ស់លឺសូនយេតេ)” ឱ្យបានត្ចើនែងទាល់
ដត្នតកើតតឡើង។ ្នតនោះមានត ម្ ោះថាអាកិញ្ាញ្ញា យតន
្ន។ 

បនាទ ប់ព្ើបានពិ្ចារណានូវ កិញ្ាញ្ញា យតន្នតហើយ 
លបបើ     ននូវអ្រូបចតុតថជាន ដែលមានត ម្ ោះថា “ តនវសញ្ញា -
នាសញ្ញា យតន្ន” ។ “ តនវសញ្ានាសញ្ញា ” បាននយ័ថា  
“មិ្នមានសញ្ញា  ឬមានសញ្ញា ក៏មិ្នដម្ន” ។ ្នតនោះលាិត
សុមុម្ណាស ់ សូម្បើដតការតកើតតឡើងនន្នចិតតតនោះ ក៏មិ្ន
អាចសមាគ ល់បាន។  
 ការ    ចបាននូវ្ននើមួ្យៗ ញុាងំបុលគលតនាោះឱ្យ 
រ ើករយជាសុមអ្ស់រយៈតព្លជាត្ចើនតមា៉ែ ង។ កនុងកំឡុងតព្ល
តនាោះ ្នចិតត រប់រយតកាែិតកើត និងរលត់តោយបនាលនូ់វ 
អ្រូបាវចរកុសលកម្ម ជាត្ចើនរយតកាែិ។ 
 តៅតព្លបុលគលសាល ប់តៅ កម្មតនោះនឹងតែើរតួជាផលិតកម្ម
ផតលកំ់តណើ តជាវញិ្ញា ណកខនធ ប៉ែុតណាា ោះ។ ពំុ្មានរូបកខនធតេ ត្ោោះ
បុលគលបានចាកធ់លុោះកនុងតទាសននរូបកាយតនោះ  តហើយបានលោះបង់
តចាល។ 
 (១)    អាកាសានញ្ញា យតនកុសលកម្មផតល់កំតណើ តកនុង 
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អាកាសានញ្ញា យតន្ព្ហម ដែលមានអាកាសានញ្ញា យតន-
វបិាកចិតត តែើរតួជាបែិសនធិចិតត ភវងគចិតត និងចុតិចិតត ។ 
 (២) វញិ្ញា ណញ្ញា យតនកុសលកម្ម ផតល់កំតណើ តកនុង 
វញិ្ញា ណញ្ញា យតន្ព្ហមដែលមាន វញិ្ញា ណញ្ញា យតនវបិាកចិតត 
តែើរតួជា បែិសនធិចិតត ភវងគចិតត និងចុតិចិតត ។  
 (៣) អាកិញ្ាញ្ញា យតនកុសលកម្ម ផតល់កំតណើ តកនុង   
អាកិញ្ាញ្ញា យតន្ព្ហម ដែលមានអាកិញ្ាញ្ញា យតនវបិាកចិតត 
តែើរតួជាបែិសនធចិិតត ភវងគចិតត និងចុតិចិតត ។ 
 (៤) តនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនកុសលកម្ម ផតល់កំតណើ ត
កនុងតនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតន្ព្ហម ដែលមានតនវសញ្ញា នា-
សញ្ញា យតនវបិាកចិតតតែើរតួជាបែិសនធិចិតត ភវងគចិតត និងចុតិ-
ចិតត ។ 
 តោយសារដត    អ្រូបាវចរកុសលកម្ម   មានអានុភាព្ជាង  
រូបាវចរកុសលកម្ម ែូចតនោះ អ្រូប្ព្ហម មានអាយុដវងជាង រូប
្ព្ហម។ អាយុ    របស ់អ្រូប្ព្ហម លឺ ២០០០០,  ៤០០០០,  
៦០០០០ និង ៨៤០០០កបបតាម្ឋានានុ្កម្ ។  
 តាម្ការសិកាខាងតលើតនោះត ើញថា ភព្ទាងំ៣១ជាន ់
និងព្ព្ួកសតវទាងំឡាយកនុងភព្ទាងំអ្ស ់ លឺបតងកើតតឡើ តោយ
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ចិតតមានកម្មជាមូ្ល។ វាសនារបស់បុលគលមាន ក់ៗ  ក៏សថិតតៅតលើ
ចិតតរបសត់លជាអ្នក    ចដែរលឺ្ប្ពឹ្តតតៅតាម្កម្ម ឬេតងវើរបស់
សតវតរៀងៗមលួន ។ 

“អ្វើដែលតយើងកំពុ្ងដតមានកនុងបចាុបបននតនោះលឺជាផល 
ដែលតយើងបានសាងព្ើអ្តើត តហើយអ្វើដែលតយើងនឹង
បានកនុងតព្លអ្នាលតលឺជាផលរបស់កម្មកនុងបចាុបបនន
តនោះឯង”។  

ឯកសារតយងៈ 
1) Dr. Mehm Tin Mon, “Samatha” (Advanced Level) 

Vol.II.pp.88-159 

2) “Visuddhi Magga” by Bhaddantacariya Buddhaghosa, 

translated into Myanmar by Ven Nandamala, Vol, II, 

pp.185-315. 

3) “The Path of Purification” (Visuddhi Magga by 

Bhaddantacariya Buddhaghosa), translated into English 

By Bhikkhu Nanamoli, pp.409-478. 

4) Dr. Mehm Tin Mon, “Abhidhamma” (Higher Level) Vol, 

I,pp 164-175. 

5) Bhikkhu Bodhi, General Editor, “A Comprehensive 

Manual of Abhidhamma”, pp.210-219 

6) Dr. Mehm Tin Mon, “The Essence of Buddha 

Abhidhamma”, pp. 210-216. 
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មរណៈ និង រដិសនធិ 

១.ផ្តើេវផី្ែលរទ្យរទ្យងជ់វីិតឱ្យ     បាន? 

 “   ា      ហារឋិ ិ ” “សព្វសតវទាងំអ្សរ់ស ់
តៅបានតោយសារអាហារ” 
 “ អាហារ ” កនុងភាសាបាលើមានន័យថា ចំណើ អាហារ ឬ
សារធាតុដែល្េ្េង់នូវសោ៌ងគកាយឱ្យ្ ប្ពឹ្តតតៅបាន។ អាហារ
តនោះ តែើរតួយ៉ែ ងសំខាន់តែើម្បើ្ េ្េង់ និងតធវើឱ្យរូបរងកាយមាន
ការលូតោស់។  

តៅកនុង្ព្ោះអ្ភិធម្ម អាហារដែលជាត្លឿង្េ្េង់នូវសព្វ
សតវទាងំអ្ស់ឱ្យមានជើវតិរស់តៅបាន មាន៤យ៉ែ ងលឺ៖ 

១) ក   ការហារ  សារធាតុ្េ្េង់ដែលមានតៅកនុង
      អាហារ( ជារស) 

អាហារតនោះផលិតបានជា  ហារជារបូក បដែលជា 
អាហារ្េ្េង់សោ៌ងគកាយឱ្យ្ប្ពឹ្តតតៅបាន។ 
២)ផសាហារ   អាហារលឺការោល់្តូវតាម្រយៈវញិ្ញា ណ 

១០ 
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 អាហារតនោះលឺជាតួតចតសិក“ផសាៈ”ដែលសម្បយុតត
ជាម្យួចិតត្លប់ែួង។ វាជាកដនលង្បមូ្លផតុ ំដែលចិតត និង
វញិ្ញា ណ  ផលិត និង្េ្េង់នូវតវេនា៥។ កតាត ដែលសព្វ
សតវទាងំអ្ស ់រពឹំ្ងចង់បានជាងតលលឺ សុមតវេនាផលូវកាយ 
និងចិតត។  
៣)ម្តនាសតញ្ាតនាហារ  អាហារលឺតចតនា ឬកម្ម  
 អាហា តនោះលឺជាតួតចតសិក “តចតនា” ដែលសម្ប-
យុតតជាមួ្យចិតត្ លប់ែួង។ តចតនាលឺជាអ្នកសត្ម្ចរល់
េតងវើរបស់ម្នុសា តហើយតាក់ដតងឱ្យតកើតជាកម្ម។ តៅ
តព្លដែលតចតនារោយតៅវញិ ឥេធិព្លវាសល់តៅកនុង 
វថិើចិតតដែលតនាោះតៅថា កម្ម ។ 

កុសលកម្ម និង អ្កុសលកម្មឱ្យផលបនតបនាទ ប់
រហូតកនុងសាថ នជាវបិាកចិតត តចតសិកដែលសម្បយុតត និង
កម្មជារូប។  ការ្ប្ពឹ្តតតៅននតចតសិក និងកម្មជារូបតនោះ
តហើយដែលតធវើឱ្យជើវតិតចោះដតបនតតៅបាន។ កនុងចំតណាម្
តចតសិកទាងំអ្ស់មាន តចតសិកមួ្យត ម្ ោះថា “ជើវតិិ-   
ស្តនទើ  ” ។ តហើយកនុងកម្មជារូបមាន “ជើវតិរូប”។ ការ្ប្ពឹ្តត
តៅននជើវតិិស្តនទើ   និងជើវតិរូបញុាងំជើវតិសព្វសតវទាងំ
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អ្សឱ់្យរស់រន។ តៅតព្លដែល ជើវតិិស្តនទើ   និងជើវតិរូប
កាត់ផ្ទត ច់ជើវតិសព្វសតវទាងំអ្សប់ានសាល ប់។  

 ៤) វញិ្ញា ណាហារ   អាហារលឺចិតត ឬវញិ្ញា ណ 
តៅតព្លដែលចិតតតកើតតឡើង តចតសិក ដែល    

សម្បយុតត រមួ្ទាងំជើវតិិស្តនទើ   និងចិតតជារូបតកើតតឡើងកនុង
តព្លេនទមឹ្ាន តនាោះដែរ។ តោយសារដតការតកើតតឡើងជា
លំោប់ននចិតតតនោះតហើយ ដែលតធវើឱ្យតយើងរស់រនមាន
ជើវតិបាន។ ែូចាន តនោះដែរ ការតកើតតឡើងជាលំោប់នន
ចិតតជារូបតនោះតហើយ ដែលតធវើឱ្យតយើងអាចតធវើចលនានែ 
តជើង មាត់ ។ល។ បាន និងមានជើវតិ។ 

 កនុងចំតណាម្អាហារទាងំ៤តនោះ ម្តនាសតញ្ាតនាហារ ឬ
កម្មសំខានជ់ាងតល។ ែរបណា ជនកកម្ម ដែលតាក់ដតងឱ្យជើវតិ
បចាុបបននតនោះ្ប្ពឹ្តតតៅបាន មានកមាល ងំ ន់ថយ ឈ្ប់ផលិតនូវ
វបិាកចិតត សម្បយុតតតចតសិក និងកម្មជារូប សព្វសតវទាងំអ្ស់
នឹងសាល ប់ភាល ម្។ 
២. ផ្ហ្តុេវសីតវរតូវសាា ប?់ 

 អ្វើជាតសចកតើសាល ប់?      តសចកតើសាល ប់លឺជាការអ្ស់តៅនន 
ជើវតិិស្តនទើយ ៍ជើវតិរូប វញិ្ញា ណ និងកតដដ  (ឧសាម  តតតជា)។  
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តហតុអ្វើបានជាសតវចាបំាចស់ាល ប់? ខាងត្កាម្តនោះមាន
មូ្លតហតុ៤យ៉ែ ងដែលព្នយលព់្ើតហតុអ្វើបានជាសតវ្តូវសាល ប៖់ 
          (១) អាយុកខយម្រណ    សាល ប់តោយអ្ស់អាយុ 
          (២) កម្មកខយម្រណ សាល ប់តោយអ្សក់ម្ម(បុណយ) 
 (៣) ឧភយកខយម្រណ សាល ប់តោយអ្ស់អាយុ និងកម្ម 
 (៤) ឧបតចាេកម្រណ    សាល ប់តោយកម្មកាត់ផ្ទត ច់ សាល ប់
កនុងមួ្យរតំព្ចែូចជា ត្ាោះថាន ក់ចរចរណ៍ ឬតធវើអ្តតឃាត។ 
 តយើងអាចត្បៀបតធៀបតសចកតើសាល ប់តោយតហតុ ៤ យ៉ែ ង
ខាងតលើតនោះតៅនឹងព្នលចឺតងកៀង។ ព្នលចឺតងកៀងនឹងរលត់តៅតព្ល
ដែល ៖ 
 (១) អ្ស់្បត្ោះ 
 (២) អ្ស់ត្បង 
 (៣) អ្ស់្បត្ោះ និងត្បង 
 (៤) មយល់បក់ម្កខាល ងំម្ួយរតំព្ច ឬ្តូវបានតលព្នលត់
តោយតចតនា តភលើងចតងកៀងរដម្ងរលត់តៅតព្ល ដែលអ្ស់្បត្ោះ 
យ៉ែ ងណាមិ្ញជើវតិសព្វសតវ នឹង្តូវសាល ប់តៅតព្លដែលអ្ស ់    
អាយុ។ អាយុ    ម្នុសាបចាុបបនន្តូវបានតលសននិោឋ ន្បមាណ 
៧៥ឆាន  ំ។ ែូតចនោះ ម្នុសាអាចសាល ប់តៅតព្លតលមានអាយុ៧៥ឆាន ។ំ  
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 តព្លអ្ស់ត្បង តភលើងចតងកៀងរដម្ងរលត់ យ៉ែ ងណាមិ្ញ
សព្វសតវនឹង្តូវសាល ប់  តៅតព្លដែលអ្សក់ម្ម្ េ្េង់ (ជនក-
កម្ម)។ បុលគលមលោះសាល បត់ៅអាយុតកមងតោយសារដតមានជនកកម្ម
តិចតួច រ ើឯបុលគលអ្នកមានអាយុដវង ្បាកែណាស់តោយសារដត
តលមានកម្ម្េ្េង់ត្ចើន។ 
 កាលតបើអ្ស់្បត្ោះ និងអ្ស់ត្បងតហើយ តភលើងចតងកៀង
រដម្ងរលត់ មិ្នមុសអ្ើព្ើជើវតិននសព្វសតវទាងំឡាយ ដែល្តូវ
សាល ប់ត្ោោះការអ្ស់តៅននអាយុនិងកម្ម(បុណយ)យ៉ែ ងតនាោះដែរ។  
 ប៉ែុដនត សតវមលោះសាល ប់តោយសារកម្មណាមួ្យដែលមលួនបាន
សាងម្កព្ើអ្តើតចូលម្កកាត់ផ្ទត ច់។ ជួនកាលសាល ប់តោយតធវើ
អ្តតឃាតមលួនឯង មលោះសាល ប់តោយតលសមាល ប ់ មលោះសាល ប់តោយ
ត្ាោះថាន ក់ និងតោយជំងឺតបៀតតបៀន ។ល។ ត្បៀបបើែូចជាតភលើង
ចតងកៀងដែលកំពុ្ងដតត្ោះ ដត្តូវរល់តតៅមួ្យរតំព្ចតោយសារ
ដតមយល់បក់្តូវ  ឬ្តវូនរណាម្ួយព្នលត់តោយតចតនា។ 

៣. ផ្តើាននមិតិរែចូផ្មរចខាះមនុផ្ពលសាា ប?់ 
តៅតព្លដែលជនកកម្ម ដែល្េ្េង់នូវជើវតិបចាុបបនន

   បនឹងអ្ស់តៅ ឬថាតៅតព្លដែលតយើងជិតសាល ប់ កុសល-
កម្ម និងអ្កុសលកម្មរប់ោន់ោនតៅកនុងវថិើចិតតនឹង្បដជងាន
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ែតណតើ ម្យកតួនាេើតាក់ដតងកំតណើ តថមើ។ ត្បៀបែូចជាតា្កបើ
ត្ចើនកាល ដែលតលរកាកនុងត្កាលកនុងតព្លរ្តើ លុោះ្ពឹ្ក
តឡើងរដម្ង្បដជងាន តែើម្បើបានតចញព្ើត្កាលមុ្ តល។  

កនុងចំតណាម្កម្មទាងំឡាយ កម្មមួ្យដែលមាន កាស
តែើរតួនាេើជាអ្នកតាក់ដតងកំតណើ តថមើនឹងសថតិតៅ ឯម្តនាទាវ រនន
បុលគលតនាោះ តៅថា កម្មវតថុ ។ ឬក៏អ្វើដែលធាល ប់បានត ើញ និង
ធាល ប់បានឮតព្លកំពុ្ងតធវើេតងវើតផាង  ៗេតងវើទាងំតនាោះនឹងតកើតមាន
តាម្លំោបក់នុងចកខុទាវ រ និងតសាតទាវ រ។ និមិ្តតតនោះឱ្យត ម្ ោះថា 
កម្មនិមិ្តត ។ ឬកថ៏ារូបភាព្ដែលបានត ើញទាក់េងតៅនឹងេើ
កដនលង ដែលនឹង្តូវតៅតកើតតាម្ទាវ រណាម្ួយ ។ និមិ្តតតនោះឱ្យ
ត ម្ ោះថា លតិនិមិ្តត (និមិ្តតននែតំណើ រដែល្តូវតឆុាោះតៅ)។ 

 ិ ិ             ជិ      

 (១) កម្មៈ កុសលកម្ម និងអ្កុសលកម្ម ដែលបុលគលបាន
សាងព្ើអ្តើតម្កនឹងតាក់ដតងជាបែិសនធកិនុងមណៈតនាោះ។  

ឧទាហរណ៍ថា ចិតត និងតចតនាដែលបានតកើតកនុងតព្ល
កំពុ្ងតធវើកុសល និងអ្កុសលបានតកើតកនុងម្តនាទាវ រ។ ម្នុសា
ជិតនឹងសាល ប់ ក៏នឹងមានេំនងែូចាន  ែូចដែលតលធាល ប់មានកនុង
តព្លកំពុ្ងតធវើនូវកម្មតនាោះៗ។    ឬអាចនិយយបានថា   តលរលឹក 
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នឹកត ើញនូវអ្វើដែលតលបានសាងសនាកំនុងអ្តើត។ 
 (២)កម្មនិមិ្តត សំតៅែល់រូប សំតលង កលិន កាតំភលើង 
កាបិំត ។ល។ ដែលបុលគលធាល ប់បានជួប្បេោះ ឬត្បើ្បាស់កនុង
តព្លតធវើកម្មតផាង ដៗែលនឹង្តូវឱ្យផល។ ឧទាហរណ៍ថា ្បសិន
តបើ    តនាោះលឺជាការថាវ យផ្ទក ចំតោោះ្ព្ោះពុ្េធ ែូតចនោះ បុលគលតនាោះ
នឹងត ើញនូវ្ព្ោះពុ្េធបែិមា និងផ្ទក កនុងកម្មនិមិ្តតតនាោះ។ 
 ្បសិនតបើ                                    
                                                   
 ្បសិនតបើ    តនាោះ លឺជាការសមាល ប់្តើ បុលគលតនាោះនឹង
ត ើញនូវ្តើដែលតលកាត់ជាព្ើរ និងកាបិំតដែល្បឡាក់តោយ
្ម្កនុងកម្មនិមិ្តតតនាោះ។ 
 (៣)លតិនិមិ្តត និមិ្តតដែលបានត ើញនូវេើកដនលងដែល
នឹង្តូវតៅតកើត។       
 ឧទាហរណ៍ថា ្បសិនតបើកុសលកម្ម្តូវតាក់ដតងកំតណើ ត
ជាម្នុសា បុលគលតនាោះ នឹងត ើញនូវឧេរននមាតាអ្នាលតរបស់
មលួន ត្បៀបបើែូចជាក្មាលននសំព្ត់កមុ្លមានព្ណ៌ែ៏្កហម្
្ចាល  ឬក៏ត ើញផទោះ  និងម្នុសាជាតែើម្ ។ល។  
 ្បសិនតបើ    កុសលកម្ម្ តូវតាក់ដតងកំតណើ ត   ជាតេវតា 
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បុលគលតនាោះនឹងត ើញនូវតេវវមិាន តេវបុ្ត និងតេវធើតាជាតែើម្។  
 ្បសិនតបើ អ្កុសលកម្ម ្តូវតាក់ដតងកំតណើ តកនុងនរក 
បុលគលតនាោះនឹងត ើញនូវតភលើងនរក មទោះតភលើងដែលតោរតព្ញតោយ
តោ ធាតុែ៏តតត  ដ ក្នរក និងតសតចយម្រជជាតែើម្ ។ល។  

 ិ ិ       ជិ              រ 

 ្ព្ោះតសាណតតថរ លង់តៅតសាណលិរ ើកនុង្បតេស្សើលងាក រ។ 
តោយតសចកតើព្យាសយម្ែ៏មុ្តមារំបស់តោក កនុងការកាន់យកនូវ
ន្តសិកាខ  តោកបាន្តាស់ែឹងជា្ព្ោះអ្រហនត។ តញាម្្បុស
របស់តោក ជាអ្នកចិញ្ា ឹម្ជើវតិតោយការ្បមាញ់ ត្កាយម្ក
តេើបបានបួសជាភិកខុ តព្លដែលមលួនមានវយ័ជរតហើយ។ ែូតចនោះ
តហើយ មិ្នយូរប៉ែុនាម ន ភិកខុជាបិតាតនាោះក៏ធាល ក់មលួនឈ្យឺ៉ែ ងខាល ងំ
រហូតែល់តែកសតូកសតឹងតៅតលើដ្ល។ តោកត ើញដ ក្នរកយ៉ែ ង
កាចសាហាវដតងរតត់ឡើងម្កតលើភនំតែើម្បើខាសុំើនូវរូបតោក។ ែូច
តនោះ តោកក៏្បាប់ភិកខុជាកូនឱ្យតែញដ ក្ទាងំតនាោះតចញ។ ្ព្ោះ-
តសាណតតថរ ្េង់្ជាបយ៉ែ ងចាស់ថា ភិកខុជាបិតាកំពុ្ងដតត ើញ
ដ្កនរកម្កខា ំតនោះតៅថា លតិនិមិ្តត។ 
 ្ព្ោះតសាណតតថរ បានត្បើសាម្តណរទាងំឡាយនាយំកនូវ
ផ្ទក តផាងៗ  តហើយោក់ជំុវញិ្ព្ោះតចតិយតៅតលើភនតំនាោះ រចួតហើយ 
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ឱ្យតលដសងបិតាតៅលង់តៅេើជិតនន្ព្ោះតចតិយតនាោះ។  
្ព្ោះតសាណតតថរ ក៏បានតោលថា “បពិ្្តបិតា សូម្្េង់ 

នម្សាការចំតោោះ្ព្ោះតចតិយ ផ្ទក ទាងំឡាយ្តវូបានភិកខុ និង
សាម្តណរទាងំឡាយបូជាជំនួសតហើយ សូម្បិតាញុាងំតសចកតើ
្ជោះថាល កនុងការបូជានូវផ្ទក ទាងំឡាយតនោះចំតោោះ្ព្ោះតចតិយចុោះ” ។  

ែូចតនោះ ភិកខុជាបិតាក៏ថាវ យបងគំ្ព្ោះតចតិយ តហើយញុាងំ
តសចកតើ្ជោះថាល កនុងការបូជានូវផ្ទក ទាងំឡាយែល់្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ។ 
កុសលកម្មតនោះកាល យជា កម្មដែលឱ្យផលតកៀកតសចកតើសាល ប់ កម្ម
តនោះជាអ្នកតាក់ដតងកំតណើ តថមើ។ 
 ភិកខុជាបិតា ក៏បានត ើញតេវធើតាទាងំឡាយចុោះម្កព្ើឋាន
សួល៌។ លតិនិមិ្តតរបស់តោកបានផ្ទល ស់បតូរ តោលលឺតោកនឹង
មានែំតណើ រតៅកាន់សុលតិភព្។ តព្លតនាោះតោក ក៏បាន្បាប់
ភិកខុជាកូនថា “ មាន លកូន មាត យចុងកូនឯងសាា តៗែូចតេវធើតា   
តហើយពួ្កតលកំពុ្ងដតតៅបិតាតៅជាម្ួយតហើយ តតើបិតាលួរតៅ
ជាម្ួយព្កួតលតេ?” ។  

“សូម្បិតានិម្នតតៅជាម្ួយព្ួកតលចុោះ”។ តព្លតនាោះភិកខុជា 
បិតា ក៏           តហើយក៏បានតៅតកើតកនុងតេវតោកបាត់តៅ។ 

   រថ្ ហា              
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 កាល្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ្េង់លង់ធរមានតៅតឡើយ មាន
ឧបាសកមាន ក់ត ម្ ោះ ធម្មិកៈ ជា្បធានននឧបាសកទាងំឡាយ
៥០០នាករ់ស់តៅកនុង្កងុសាវតថើ។ តហើយកនុងចំតណាម្ឧបាសក
ទាងំ៥០០នាក់តនោះ មាន ក់ៗសុេធដតមានឧបាសក៥០០នាក់ ជា 
បរវិារតេៀត ែូតចនោះ ធម្មកិឧបាសក លឺជា្បធានននឧបាសកទាងំ
ឡាយមានចំនួន ២៥០០០០ នាក់។ ព្ួកឧបាសកទាងំឡាយ
តនោះដតងនាាំន បរចិាា លទាន រកាសើល និង     ននូវកម្មោឋ ន។  
 នថៃម្ួយ ធម្មិកឧបាសកធាល ក់មលួនឈ្យឺ៉ែ ងខាល ងំ តែកសតូក 
សតឹងតៅតលើដ្ល តហើយតលបាននិម្នតភិកខុសងឃ៨អ្ងគតែើម្បើ     ន 
នូវម្ហាសតិបបោឋ នបាលើ។ មណៈតព្លតនាោះ ្សាប់ដតមានតេវ-
រថ៦តហាោះម្កព្ើឋានតេវតោក តហើយអ្តញ្ា ើញឧបាសកឱ្យតឡើង 
កាន់រថតនាោះ តោយតោលថានឹងនាតំៅឋានសួល។៌   
 ធម្មិកឧបាសកអាចតម្ើលត ើញ និងឮនូវអ្វើដែលពួ្កតេវ-
តាទាងំតនាោះនិយយ ែូតចនោះ ាត់ក៏តលើកនែរឱ្យពួ្កតលឈ្ប់ 
អ្តញ្ា ើញាត់តេៀត ចាតំព្លត្កាយតៅ។ ភិកខុសងឃទាងំឡាយ 
កាលតបើបានឮែូតចាន ោះ លិតថាឧបាសកមិ្នចង់ឱ្យសាវ ធយាសយតេៀត
តឡើយ តហើយក៏និម្នត្ តឡប់តៅវតតអ្ស់តៅ។ 

 បុ្តធើតារបស់ធម្មកិ  មានការតាូញដតារយ៉ែ ងខាល ងំ  តោយ 
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តរៀបរប់ថា កាលព្ើតែើម្តឡើយបិតារបស់តយើងទាងំអ្ស់ាន  មិ្ន
ដែលធុញ្ទាន់នឹងការសាត ប់្ព្ោះធម៌្តនាោះតេ ប៉ែុដនតឥឡូវតនោះាត់
បានបញ្ឈប់ភិកខុសងឃមិ្នឱ្យសូ្តធម៌្តេៀត តតើនរណាម្ួយដែល
មិ្នខាល ចនូវតសចកតើសាល ប់តនាោះ? តហើយពួ្កតល ក៏យមំា ឹមាួលដត
តរៀងមលួន។  
 តព្លដែលធម្មិកបានឮែូចតនោះ ក៏បានសួរកូនៗថា តហតុ
អ្វើបានជាអ្នកទាងំអ្ស់ាន យ?ំ តហើយចុោះភិកខុសងឃនិម្នតតៅណា
អ្ស់តហើយ?  

ពួ្កតយើងមាុ ំយ ំ ត្ោោះតោកឪពុ្កបញ្ឈប់មិ្នឱ្យភិកខុសងឃ
សូ្តធម្ត៌តៅតេៀត តហតុតនោះតហើយតោកក៏និម្នតតៅវតតវញិ
អ្ស់តៅ។  

ពួ្កតយើងលិតថា តលើតោកតនោះ ាម ននរ មាន ក់ដែល
មិ្នខាល ចតសចកតើសាល ប់តនាោះតេ។ 

ដតបិតាមិ្នបានបញ្ឈបភិ់កខុសងឃទាងំតនាោះឯណា។ មាន
តេវរថ៦តហាោះម្កព្ើឋានសួល ៌ តហើយបានតៅបិតាឱ្យតៅជាមួ្យ
ព្ួកតល ែូចតនោះ បិតាក៏បញ្ឈបពួ់្កតលកំុឱ្យតៅបិតាតេៀតអ្ើ។ 
 ឮែូចតនោះតហើយ កូន្បុស្សើទាងំតនាោះលិតថាបិតារបស់
មលួនតចោះដតនិយយឥតចុងឥតតែើម្   តហើយពួ្កតលក៏ចាបត់ផតើម្យ ំ
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ម្តងតេៀត។  
“តហតុអ្ើបានជាពួ្កអ្នកទាងំឡាយនាាំន យតំេៀតតហើយ?”       

 “បិតាថាមានតេវរថតហាោះម្កែល់េើតនោះ ចុោះឥឡូវតនោះ ពួ្ក
តលតៅឯណា? តម្៉ែចក៏ពួ្កតយើងមិ្នត ើញ?” “តតើពួ្កអ្នកមាន
ក្ម្ងផ្ទក តេ?”“បពិ្្តតោកឳពុ្ក ក្ម្ងផ្ទក មាន”។ 
 “តតើឋានតេវតោកមួ្យណា ដែលពួ្កអ្នកតព្ញចិតតជាង
តល?”  “                           ឋានតុសិត”។ 
 “តបើែូចតនោះ ចូរអ្នកទាងំឡាយតាងំចិតតអ្ធិោឋ ន សូម្ឱ្យ
ក្ម្ងផ្ទក តនោះ ោក់ជាប់តៅនឹងតេវរថដែលម្កព្ើឋានតុសិត 
តហើយចូរតបាោះក្ម្ងផ្ទក តនោះតៅតលើ” ។  

កូនៗទាងំឡាយ  ក៏បានតធវើតាម្បញ្ញា របស់បិតា   តហើយ  
ភាល ម្ៗតនាោះក្ម្ងផ្ទក តនាោះ ក៏្សាប់ដតសថិតតៅតលើអាកាស (តេើ
តលើតេវរថចុោះព្ើឋានតុសិត) ពំុ្ធាល ក់ចុោះត្កាម្តឡើយ។ បុ្តធើតា
ទាងំឡាយ មានតសចកតើរ ើករយណាស់ តព្លដែលបានត ើញ
តហតុែ៏អ្សាា រយយ៉ែ ងតនោះ។ 
 “បិតានឹងតៅតកើតតៅឋានតុសិត ចូរអ្នកទាងំអ្ស់ាន កំុ
បារម្ភព្ើបិតាអ្ើ ឈ្ប់យតំៅ។ ្បសិនតបើ អ្នកទាងំអ្ស់ាន ចង់ែូច
បិតា ចូរមំ្បឹងតធវើបុណយឱ្យបានត្ចើនកំុតធវស្បដហសតឡើយ ” ។ 
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ត្កាយព្ើផ្ទត តំផាើតហើយ ធម្មិកឧបាសក ក៏បានសាល ប់បាត់តៅ តហើយ
ក៏បានតៅតកើតកនុងតេវវមិានែ៏សកឹម្នសក នាឋានតុសិត មានតេវ- 
ធើតា១០០០នាក់ជាបរវិារ។  
៤. ផ្តើភពថមផី្កើតផ្ ើងបន្ទា បព់ផី្សចករសីាា បែ់ចូផ្មរច? 

 អ្នកមលោះនិយយថា តៅតព្លម្នុសាសាល ប់ វញិ្ញា ណរបស់
តលចាកតចញព្ើសាកសព្ តហើយ្តាច់ចរ (វលិវល់) អ្ស់រយៈ
តព្ល៧នថៃ បនាទ បម់្កតេើបផ្ទល ស់តៅតៅកនុងរងកាយថមើ។ តតើការ
យលត់ ើញដបបតនោះ្តូវដែរឬតេ? ចតម្លើយ លឺមិ្ន្តឹម្្តូវទាល់
ដតតសាោះ។  
 តតើតៅតព្លម្នុសាសាល ប់ និងមុ្នតព្លចាប់កំតណើ តថមើ 
មានកំតណើ តឯណាម្កត្ជៀតដ្ជកដែរឬតេ? ចាស់ជាមិ្នមាន
តេ! កនុងករណើ តនោះ តតើកំតណើ តថមើតកើតតឡើងែូចតម្តច? តតើបុលគល
ដែលសាល ប់តៅតនាោះអាច្លងផុតព្ើជាតិតនោះតឆុាោះតៅកាន់កំតណើ ត
ថមើបានតោយវធិើណា? 
 ្ព្ោះអ្ភិធម្ម   ព្នយល់យ៉ែ ងចាស់ព្ើបញ្ញា តនោះ   តោយមិ្ន 
សននិោឋ នតៅតលើ ែួងវញិ្ញា ណ  ្ព្លឹង  ជើវៈឬអ្តតៈអ្វើតឡើយ។  

ជាធម្មតាត្កាយការត ើញនូវម្រណាសននជវន័ (និមិ្តត
តព្លជិតសាល ប់) តហើយតសចកតើសាល ប់នឹង្បាកែមានែល់បុលគល
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តនាោះ។ ម្រណាសននជវនកម្ម ឬកម្មនិមិ្តតព្ើអ្តើតតកើតកនុងវថិើចិតត។ 
កម្មនិមិ្តតបចាុបបនន ឬលតិនិមិ្តតតកើតតៅកនុងទាវ រណាម្ួយ កនុង
ចំតណាម្ទាវ រទាងំ៦។  
 ឧទាហរណ៍ថា បុលគលមាន ក់សាល ប់មណៈតព្លដែលកំពុ្ង
ថាវ យបងគំចំតោោះ្ព្ោះពុ្េធបែិមា។ ្បសិនតបើ កុសលកម្មដែល
តកើតព្ើការថាវ យបងគំតនោះ តែើរតួជាអ្នកតាក់ដតងកំតណើ តថមើ (ជនក-
កម្ម) ែូតចនោះ ្ព្ោះពុ្េធបែិមាលឺជា កម្មនិមិ្តតបចាុបបនន។  

្បសិនតបើ បុលគលមាន កស់ាល ប់ មណៈតព្លកំពុ្ងសាត ប់្ព្ោះ
ធម្៌តេសនា ែូចតនោះ សំ  ងនន្ព្ោះធម៌្លឺជាកម្មនិមិ្តតបចាុបបនន។ 
មូ្លតហតុដែលធម្មកិឧបាសកត ើញនូវតេវរថលឺជា លតិនិមិ្តត 
ដែលតកើតតឡើងចំតោោះរូបាត់។     

(១)្បសិនតបើ បុលគលសាល ប់ត្កាយការត ើញនូវកម្មនិមិ្តត    
បចាុបបនន ឬក ៏លតិនិមិ្តត ដែល្បាកែតឡើងតាម្ចកខុទាវ រម្រណា-  
សននវថិើ  តកើតតឡើងែូចខាងត្កាម្តនោះ ៖ 
 “តើ-ន-េ-ប-ច-សំ-  -តវា-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-តេ-តេ-ភ-ចុ- 
បែិ-ភ-ភ-” 

   = អ្  តភវងគ ភវងគតនោះតកើតតឡើង តៅតព្លដែលរូបា- 
រម្មណ៍ប៉ែោះផទបនឹ់ងចកខុទាវ រ  និងមុ្នតព្លដែលអារម្មណ៍តកើតតឡើង 



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 348 - 

 

    ចកខុទាវ រ។  
ន = ភវងគចលន  (ចលនាភវងគ) 
េ= ភវងគុបតចា   ភវងគវថិើ កាត់ផ្ទត ច់បនាទ ប់ព្ើចិតតតនោះ                                                        
ប = បញ្ាទាវ រវជាន ចិតតតនោះដតងកំណត់ែឹងនូវអារម្មណ៍    

តហើយញុាងំវថិើចិតតឱ្យមានែំតណើ រតឆុាោះតៅ។ 
ច = ចកខុវញិ្ញា ណ  អាចតម្ើលត ើញនូវអារម្មណ៍ តហើយ

បញ្ាូ នអារម្មណ៍តនាោះ តៅកាន់អារម្មណ៍ ដែល   តកើតបនាទ ប់
តេៀត។  

សំ = សម្បែិចានន ចិតតតនោះចាបយ់កនូវរូបារម្មណ៍ 
សត = សនតើរណ ចិតតតនោះពិ្និតយតម្ើលនូវអារម្មណ៍ឱ្យ

ត ើញថាលា ឬអា្កក់ 
តវា = តវាែឋបន ចិតតតនោះជាអ្នកសត្ម្ចថាតតើចិតតតនោះលា 

ឬអា្កក ់
ជ = ជវនចិតត ចិតតតនោះតព្ញចិតតកនុងរសននអារម្មណ៍ 
តេ= តទាលម្ុន ចិតតតនោះបនតនូវការតព្ញចិតតកនុងរសនន 

អារម្មណ៍ 
ភ = ភវងគ ចិតតតនោះសមាគ លនូ់វេើបំផុតននម្រណាសននវថិើ-

ចិតត 
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ចុ = ចុតិចិតត ម្នុសាសាល ប់តៅតព្លដែលចុតិចិតតរលត់ 
បែិ = បែិសនធិចិតត កំតណើ តថមើចាបត់ផតើម្មានតឡើងតៅ

តព្លចិតតតនោះតកើតតឡើង 
ភ = ភវងគចិតត  តកើតជាលំោប់   

 វថិើចិតតខាងតលើតនោះ លឺជាែំតណើ រននម្រណាសននជវនចិតត 
ដែលតកើតតឡើងកនុងចកខុទាវ រ។ ្បសិនតបើ ម្រណាសននជវនចិតត
្បាកែចាស់ វថិើចិតតតកើតតឡើងែូចបងាា ញខាងតលើ តោយមាន
តសាតវញិ្ញា ណតកើត្តង់កដនលងននចកខុវញិ្ញា ណតនាោះ។
 ្បសិនតបើ លតិនិម្ិតត្ បាកែតឡើងជាម្ធយម្  តទាលម្ុនចិតត 
២ែួង មិ្នអាចតកើតបានតេ។ ម្នុសាអាចសាល ប ់បនាទ ប់ព្ើការរលត់
តៅននតទាលម្ុនចិតតេើ២ ្បសិនតបើ មិ្នមានភវងគចិតតតកើតតឡើង
តេ។ បនាទ ប់ព្ើចុតិចិតតននជើវតិបចាុបបននតនោះរលត់តៅ បែិសនធិនន 
កំតណើ តថមើ ក៏្បាកែតឡើងកនុងវថិើចិតតរបស់បុលគលតនាោះ។   

(២) តៅតព្លតកៀកសាល ប់ កម្មនិមិ្តត ឬអ្តើតកម្មនិមិ្តត ឬ
លតិនិមិ្តតនឹងតកើតមានកនុងម្តនាទាវ រ។ ្បសិនតបើ អារម្មណ៍តនាោះ
មានលកខណៈ្ បាកែ ម្រណាសននវថិើចិតតតកើតតឡើងែូចខាងត្កាម្
តនោះ៖ 

“ន-េ-ម្-ជ-ជ-ជ-ជ-ជ-តេ-តេ-ភ-ចុ-បែិ-ភ” 
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ន = ភវងគចលន (ចលនាភវងគ) 
េ = ភវងគុបតចាេ ភវងគវថិើកាត់ផ្ទត ច់បនាទ ប់ព្ើចិតតតនោះ 
ម្=ម្តនាទាវ រវជាន(mind-door directing consciousne

ss) ចិតតតនោះវភិាលតម្ើលនូវអារម្មណ៍ដែលតកើតតឡើងតែើម្បើឱ្យែឹង
ថាលា ឬអា្កក់។ 

ជ = ជវនចិតត ចិតតតនោះជាអ្នកតសាយ (តព្ញចិតត)នូវរស
ននអារម្មណ៍ 

តេ = តទាលម្ុន  ចិតតតនោះបនតនូវការតសាយនូវរសនន
អារម្មណ៍ 

ភ = ភវងគ  ចិតតតនោះជាវតថុសមាគ ល់នូវេើបំផុតននម្រណា-   
សននវថិើចិតត 

បែិ = បែិសនធ ិ បនាទ ប់ព្ើចុតិចិតតននជើវតិបចាុបបននតនោះ 
រលត់តៅ បែិសនធិននកំតណើ តថមើក៏្បាកែតឡើងកនុងវថិើចិតតរបស់
បុលគលតនាោះ។ 

ភវ = ភវងគចិតត តកើតជាលំោប់ 
 ែូចាន ដែរ ្បសិនតបើ លតិនិមិ្តត្បាកែតឡើងជាម្ធយម្   
តទាលម្នុចិតត២ែួងមិ្នអាចតកើតបានតេ។ ម្នុសាអាចសាល ប់
បនាទ ប់ព្ើការរលត់តៅននតទាលមុ្នចិតតេើ២ ្បសិនតបើ មិ្នមាន 
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ភវងគចិតតតកើតតឡើងតេ។ បនាទ ប់ព្ើ ចុតិចិតត ននជើវតិបចាុបបននតនោះ 
រលត់តៅ បែិសនធិននកំតណើ តថមើ  ក៏្បាកែតឡើងកនុងវថិើចិតតរបស់
បុលគលតនាោះ។ បនាទ ប់ម្ក ភវងគតកើតជាបនតបនាទ ប់ តែើម្បើញុាងំ
កំតណើ តថមើឱ្យ្ ប្ពឹ្តតតៅបាន។ 
៥. ផ្តើបេុគលកាុងភពថម ីែចូគ្នា នងឹបេុគលកាុងភពបចចុបបនាផ្នះផ្ែរឬផ្ទ្យ? 

                                           
                                                   
                                                 
                                                    
                                                
                                                   
                                                      
                                              
                                               
              វា                                     
                                             
                                         
                                              ាម     -



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 352 - 

 

                                                 
                                               
               ចា                          
                                         
                                              
                                         
                                                  
   ព្ើ                                   
                                               
                                       -
                    ៤  តងខ       ១    បប 
                                             
                                              
          តិ                                
៤   តងខ       ១                              
                                           -
        អ្ស់រយៈតព្លែ៏ដវងរប់ោនជាតិននចិតត និងកាយបនត
ព្ើជាតិមួ្យតៅជាតិមួ្យ ដែលមលួនបានសនានូំវកុសលកម្ម រហូត 
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កាល យជាកមាល ងំែ៏ខាល ងំជួយ្េ្េង់ជំរុញឱ្យ្ តាស់ែឹងជា្ព្ោះពុ្េធ។ 
៦. ភ្សរតុាងផ្ែលអាចបញ្ជា ក់ពវីិថចិីតរផ្តមួយ 

្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ្េង់សដម្ដង្ព្ោះធម៌្តាម្សភាវៈពិ្ត តោយ
្ព្ោះបញ្ញា ញាណ តចញព្ើបេពិ្តសាធន៍ជាក់ដសតងដែល្េង់ធាល ប់
បានយង ល្ងកាត់តហើយ។ តៅនថៃតព្ញបូណ៌ម្ើ ដមវសិាម ឆាន ំ
៥៨៨ មុ្នល.ស. រ្តើតនាោះ្ព្ោះអ្ងគតេៀបនឹងបាន្តាស់ែឹងជា
្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ្ព្ោះតោធិសតវ ្េង់លង់តៅតលើអ្បរជិតបលល័ងគ
ត្កាម្ម្លប់តោធិ្ពឹ្កា ្េង់ចត្ម្ើននូវអានាបានសាតិកម្មោឋ ន 
តហើយ្េង់បានសត្ម្ចនូវរូបាវចរចតុតថជាន។ 

្ព្ោះអ្ងគ្េង់ចត្ម្ើននូវបញ្ញា តៅកនុងវធិើ ៥ យ៉ែ ងបានសត្ម្ច 
នូវ្ន៨ និងបចា័យទាងំឡាយ តែើម្បើបាននូវអ្ភិនើហារ
តផាងៗ។ ចិតតរបស់្ព្ោះអ្ងគសាា តបរសុិេធ មានកិតលសតៅ្បាស 
តហើយ អាចេូនាម នបាន វាងនវ នឹងន ៎ និងមិ្នញាប់ញ័រ      
តឡើយ។ តោលលឺចិតតរបស់្ព្ោះអ្ងគសថិតតៅកនុងសភាព្មួ្យ ដែល
អ្ភិនើហារអាចនឹងតកើតតឡើងយ៉ែ ងងាយ្សួល តៅតព្លដែល  
ចិតតរបស់្ព្ោះអ្ងគបតងាា នចុោះកនុងអារម្មណ៍ននអ្ភិនើហារ។ 
 ្ព្ោះអ្ងគ្េង់យងតចញចាកចតុតថជានតហើយ ្េង់ក៏
បតងាា នចិតតតៅរកអ្តើតកាល  មណៈតនាោះ្េង់បានសត្ម្ចនូវ 
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បុតព្វនិវាសានុសាតិអ្ភិញ្ញា  យ៉ែ ងងាយជាេើបំផុត ។ បានសត្ម្ច
នូវអ្ភិញ្ញា តនោះ ្ព្ោះអ្ងគ្ េង់ពិ្ចារណា និងត ើញនូវេតងវើ្លប់
យ៉ែ ង ្ពឹ្តតកិារណ៍ និងបេពិ្តសាធន៍ កនុងអ្តើតកាលទាងំអ្ស់ 
តាងំព្ើជាតិកំតណើ តយូរលុងណាស់ម្កតហើយ រហូតែល់ជាតិ
ដែល្េង់ជាសុតម្ធតាបស ។ ្ព្ោះអ្ងគ្េង់ពិ្ចារណាជាលំោប់
ែល់ជាតិមុ្នៗជាត្ចើនជាតិ និងត្ចើនកបបរហូតែល់ជាតិដែល
្េង់តកើតជាតសតតកតុតេវតា មួ្យជាតិមុ្នជាតិបចាុបបននតនោះ។  
 ្ព្ោះបរម្តោធិសតវ ្េង់ពិ្ចារណានូវកំតណើ ត  កនុងអ្តើត-
កាលជាលំោប់តោយអំ្ណាចននបុតព្វនិវាសានុសាតិញាណ ្ព្ោះ
អ្ងគក៏្េង់ត ើញនូវសភាវធម៌្ តោយ្ព្ោះបញ្ញា ញាណថា៖ 

“មានដតការតកើតតឡើងនន នាម្ និងរូប ប៉ែុតណាា ោះតៅ
កនុ ងវាលវែតសងារតនោះ ដែលាម នបុលគលណា អាចែឹងបាន
ព្ើការចាប់តផតើម្ កនុ ងមណ:ទាងំ៣ តកើត រស់តៅ និងសាល ប់ លឺ
មាន្តឹម្ដតការតកើតតឡើងនននាម្ និងរូប ប៉ែុតណាា ោះ។ ពិ្ត
ណាស់ តៅកនុ ងសាថ នទាងំអ្ស់ និងតព្លតវោទាងំអ្ស់លឺ
មានដតការតកើតតឡើងនននាម្ និងរូប ដែលសថិតតៅកនុ ង
សភាព្្បួលដ្ប្លប់តព្លតវោ ត្បៀបបើែូចជាអ្ណាត ត  
តភលើងននចតងកៀងត្បង ឬក៏ែូចជាដមាេឹក និងការតកើតតឡើង



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 355 - 

 

ជាប់មិ្នោច់តោយអ្ណំាចននតហតុ និងផល។ ការតកើត
តឡើងបនតាន នន នាម្ និងរូប ដែល្ប្ពឹ្តតតៅតោយការ
ត ើញរូប ឮសំតលងជាតែើម្ តាម្ទាវ រទាងំ៦ ដភនក ្តតចៀក 
្ចមុ្ោះ អ្ណាត ត កាយ និងចិតត ទាងំអ្ស់តនោះបណាត ល    
ឲ្យមាន វញិ្ាតតិ តកើតតឡើងតាម្រយ:ចលនាននកាយ និងការ
បតញ្ាញសំតលង។ល។  
 “តាម្បរម្តថសចាៈ មិ្នមានបុលគលណាមួ្យ ស្មាប់ឲ្យ
តយើងតៅថា “មាុ ំ”  “ាត់” “បុរស”  “ស្តសតើ” ។ល។ អ្វើតឡើយ 
មិ្នមានតេវតា មារ ឬ្ព្ហមឯណានើមួ្យអាចបតងកើតសតវ
តោកបានតឡើយ ។”  

 ការតរៀបរប់ខាងតលើតនោះ លឺ្តូវបាននិព្នធតឡើងតោយ្ព្ោះ
្លូ វចិិតតសារភិវងា តិបិែកធរ ធម្មភណាឌ ារកិ អ្លគម្ហាបណឌិ ត 
តៅកនុងលមុ្ើរ ម្ហាកាលបបវតតិរបស់្ព្ោះសមុុ្េធ (The Great 
Chronicle of Buddhas)។ តាម្ការនិព្នធរបស់្ព្ោះ្លូខាងតលើ 
តយើងអាចយល់បានយ៉ែ ងចាស ់ អំ្ព្ើជាតិកំតណើ ត ដែលតកើត  
រលត់ៗជាលំោប់ព្ើជាតិមួ្យតៅជាតិមួ្យតេៀត។ រប់ព្ើកំតណើ ត
ជាសុតម្ធតាបស រហូតែល់កំតណើ តជាសិេធតថ មានកំតណើ តរប់
រយតកាែិតកើតនិងរលត់។ ប៉ែុដនត នាម្ និងរូប ព្ើជាតិមួ្យតៅជាតិ
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មួ្យ តកើតជាបនតបនាទ ប់មិ្នរលត់តឡើយ ត្បៀបែូចជាដមា្ចវាក ់
ដែលតជាប់ៗាន ែូតចាន ោះដែរ។ តហើយអ្វើដែលបនតែូចជាដមា្ចវាក់
តនាោះ លឺជាការតកើតតឡើង និងរលត់តៅវញិនននាម្ និងរូបប៉ែុតណាា ោះ 
មិ្នដម្នសតវ មិ្នដម្នបុលគលតឡើយ តហើយវញិ្ញា ណ ឬ្ព្លឹង 
អ្ម្តៈ ឬជើវៈ តនាោះក៏មិ្នដម្នដែរ។ តោយភាព្អ្ម្តៈននជើវៈ មិ្ន
មាន អាេិតេព្ដែលតលដតងតោលថា ជាអ្នកបតងកើតម្នុសាសតវ
ទាងំអ្ស់តនាោះ ក៏ពិ្តជាមិ្នមានដែរ។  
 តោយសារដត្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ្េង់្ជាបចាស់ថា “អ្តត” 
មិ្នមានតហតុតនោះតហើយ តេើប្ព្ោះអ្ងគ្េង់្បកាស “្េឹសតើ 
អ្នតាត ” ។ ្បសិនតបើតយើងយល់ចាស់ព្ើ “្េឹសតើ អ្នតាត ” តនាោះ
តយើងនឹងងាយ្សួលយល់ព្ើសភាវៈពិ្តនននាម្ និងរូបរបស់តយើង
តោយវបិសានាញាណផងដែរ តហើយតយើងនឹងអាចរចួចាកអំ្ព្ើ
តសចកតើេុកខទាងំពួ្ងបាន។ 

 រ        ន  ិ ា  ខ    ិ   ិ   ន      

 តៅកនុងម្ជឈមិ្យម្ ្ព្ោះតោធិសតវ្េង់បតងាា នចិតតតៅ 
កនុងេិព្វចកខុ ឬតៅថា ចុតូបបាតញាណ។ មណៈតព្លតនាោះ េិព្វ-
ចកខុក៏បានសត្ម្ចែល់្ព្ោះតោធិសតវយ៉ែ ងងាយ។ ្ព្ោះអ្ងគអាច
តម្ើលត ើញនូវសព្វសតវទាងំអ្ស់ដែលតហៀបនឹងសាល ប់ និងសព្វ-
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សតវដែលតេើបដតចាប់បែិសនធិ តហើយ្ព្ោះអ្ងគអាចតម្ើលត ើញ
នូវសព្វសតវទាងំអ្សក់នុងភូមិ្ទាងំ ៣១។ 
 ត្កាយព្ើ្េង់បានត ើញសតវនរកទាងំឡាយ    កំពុ្ងដត
រងេុកខតវេនាតោយេិព្វចកខុតហើយ ្េង់ពិ្ចារណាអំ្ព្ើមូ្លតហតុ
ននតសចកតើេុកខទាងំឡាយ ដែលសតវនរកទាងំតនាោះកំពុ្ងដតេេួល
រងេុកខ។ តព្លតនាោះ យថាកម្មុបលអ្ភិញ្ញា  (ឫេធដិែលអាចែឹងនូវ
កម្មរបស់សតវទាងំឡាយ) ក៏សត្ម្ចែល់្ព្ោះអ្ងគ តហើយ្េង់ក៏
អាចតម្ើល្ជាបយ៉ែ ងជាក់ចាស់នូវបាបកម្មទាងំឡាយដែលសតវ
នរកទាងំឡាយតនាោះ បានសាងកាលព្ើមលួនតៅរស់។ ែូចាន តនោះ
ដែរ ្ព្ោះអ្ងគ្េង់្ជាបនូវកុសលកម្មទាងំឡាយ ដែលម្នុសា  
តេវតា និង្ព្ហមទាងំឡាយបានសាងតហើយតោយលា។ ម្យាស៉ែង
វញិតេៀត ្ព្ោះអ្ងគ្េង់បានយល់យ៉ែ ងជាក់ចាស់ថា កម្មដែល
បុលគលណាបានតធវើតហើយ នឹងតាក់ដតងបុលគលតនាោះតោយបការៈ
យ៉ែ ងតនាោះដែរ។  

 រ ិ រ       ិ      ា     

 តៅកនុងបចាិម្យម្ននរ្តើតនាោះ ្ព្ោះតោធិសតវ ្េង់
ពិ្ចារណាអំ្ព្ើបែិចាសមុ្បាេធម៌្។ តៅតព្លដែល្េង់ពិ្ចារ-
ណាតម្ើលនូវសព្វសតវទាងំអ្ស់ កនុងម្ួយដសនច្កវាឡទាងំមូ្ល
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តោយជំុវញិ ដែលសថិតតៅកនុងតវោទាងំ៣លឺ អ្តើត បចាុបបនន និង
អ្នាលត ្ព្ោះអ្ងគ្េង់តឈ្វងយលយ់៉ែ ងចាសថ់ា តបើតទាោះជាសព្វ-
សតវទាងំអ្ស់មានភាព្តផាងៗាន  ជាម្នុសា តេវតា ្ព្ហម នរក 
ត្បត តហើយសថិតតៅកនុងភព្តផាងាន យ៉ែ ងណាក៏តោយ តាម្
បរម្តថ សព្វសតវទាងំអ្ស ់្តូវបានរប់បញ្ាូ លកនុងបែិចាសមុ្បាេ
ធម្៌ទាងំ១២កងែូចាន លឺ អ្វជិាា  សងាខ រ (កម្មអ្តើតជាមូ្ល) 
វញិ្ញា ណ នាម្រូប សឡាយតន ផសា តវេនា តណាា  ឧបាទាន ភវ 
(កម្មបចាុបបននជាមូ្ល) ជាតិ ជរ និងម្រណ (ផលអ្នាលត)។  
 ជានិយម្ស្មាប់្ព្ោះតោធិសតវ្លប់្ព្ោះអ្ងគ តៅនថៃដែល
្តាស់ែឹងជា្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ្េង់ដតងពិ្ចារណានូវបែិចាសមុ្-
បាេធម៌្ព្ើតែើម្ែល់ចុង និងព្ើចុងែល់តែើម្តាម្លំោប់។ បនាទ ប់
ម្ក្េង់ចត្ម្ើននូវវបិសានាកម្មោឋ ន តហើយ្េង់បានតឈ្វងយល់
យ៉ែ ងជាក់ចាស់នូវបែិចាសមុ្បាេធម៌្ទាងំ១២កងមាន វបិសានា
ជាអារម្មណ៍។ តាម្ពុ្េធវស័ិយ មានច្កវាឡទាងំអ្ស ់ចំននួម្ួយ
ដសន  ែូតចនោះ តៅកនុងបែិចាសមុ្បាេទាងំ១២កង ក៏មានច្កវាឡ
ចំនួនម្ួយដសនដែរ។ សរុបម្កអារម្មណ៍ទាងំអ្ស់មានចំនួនម្យួ
ោនព្ើរដសន។  
 អ្ងគនើមួ្យៗននបែិចាសមុ្បាេ    មានចំននួមួ្យោនព្ើរ 
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ដសនតនាោះចាត់ចូលតៅកនុងវបិសានាញាណទាងំបើលឺ អ្និចាំ េុកខ ំ
អ្នតាត  ែូតចនោះតបើសរុបម្ក ម្ហាវជើរវបិសានាញាណ មានចំននួ 
បើោន្បាមួំ្យដសន។  

ការកានយ់កនូវម្ហាវជើរវបិសានាញាណ អាចតធវើឲ្យ្ព្ោះ-
តោធិសតវងាយកនុងការចត្ម្ើននូវវបិសានាញាណទាងំ១០ ម្លគ
៤ និងផល៤ ។  ម្លគ៤  កមាា ត់បង់នូវកិតលសទាងំឡាយ ្ព្ម្
ទាងំអ្នុសយកិតលសផងដែរ ។ ែូតចនោះ មណៈតព្លដែល 
អ្រហតតផលតកើតតឡើង សព្វញ្ាុតញាណក៏តកើតតឡើងកនុងតព្ល 
ជាមួ្យាន តនាោះ តហើយបាន្តាសជ់ា្ព្ោះពុ្េធកនុងតព្លតនាោះឯង។ 
 ្លប់្ព្ោះតោធិសតវទាងំអ្ស់ មុ្ននឹងបាន្តាស់ែឹង សុេធ
ដត្េង់បានចត្ម្ើននូវបែិចាសមុ្បាេធម្ ៌ ព្ើតែើម្រហូតែល់េើ
បំផុត តហើយ្ចាស្តឡប់ម្កវញិ ្េង់បានចត្ម្ើននូវវបិសានា-
កម្មោឋ ន ពិ្ចារណានូវបែិចាសមុ្បាេទាងំ១២កងមាន សាម្ញ្ា-
លកខណធម្៌ទាងំ៣ អ្និចាំ េុកខំ អ្នតាត  ជាអារម្មណ៍ តហតុតនោះ 
សាវក័ទាងំឡាយក៏លួរលបបើចត្ម្ើននូវបែិចាសមុ្បាេធម៌្ និង
វបិសានាកម្មោឋ នតាម្លនលងនន្ព្ោះតោធិសតវ្លប់្ព្ោះអ្ងគដែរ។ 

កនុងលម្ុើរវសុិេធិម្លគ (2.22)និងអ្ែឋកថា្ព្ោះអ្ភិធម្ម (2.189) 
បានសដម្ដងថា  
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  “ាម នបុលគលណាមាន ក់ សូម្បើដតកនុងសុបិនត 
អាចរចួចាកអំ្ព្ើតសចកតើេុកខបានតឡើយ ្បសិនតបើ  
តលពំុ្អាចកាច់បំបាក់នូវមា៉ែ សុើនននសងារវែត តោល
លឺ បែិចាសមុ្បាេធម៌្ តោយត្បើអាវុធលឺបញ្ញា  
តហើយស្មួ្ចតោយថមសំតលៀងលឺសមាធិតនាោះតេ” ។  
តហតុតនោះ តយាវចរទាងំឡាយលបបើចត្ម្ើននូវបញ្ញា ឲ្យ

ចាក់ធលុោះកនុង បែិចាសមុ្បាេធម្៌ ែូចសដម្ដងេុកកនុង្ព្ោះអ្ភិធម្ម៖ 
(១) តៅកនុងអ្តើតជាតិ អា្ស័យតោយអ្វជិាា  សងាខ រតកើត

    មាន(សងាខ រតកើតមានត្ោោះអ្វជិាា )
 (២)អា្ស័យតោយមានសងាខ រ  វញិ្ញា ណតកើតមានកនុង
              បចាុបបននតនោះ 

(៣) អា្ស័យតោយវបិាកចិតត      នាម្រូបតកើតមាន 
(៤) អា្ស័យតោយនាម្រូប            សឡាយតនៈតកើតមាន 
(៥) អា្ស័យតោយសឡាយតនៈ  ផសាៈតកើតមាន 
(៦) អា្ស័យតោយផសាៈ           តវេនាតកើតមាន 
(៧) អា្ស័យតោយតវេនា          តណាា តកើតមាន 
(៨) អា្ស័យតោយតណាា           ឧបាទានតកើតមាន 
(៩)អា្ស័យតោយឧបាទាន         កម្មភវៈ និងឧបបតតិភវៈ 
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                                                តកើតមាន 
(១០)អា្ស័យតោយកម្មភវៈ(បចាុបបនន) ជាតិតកើតមាន

      (កនុងអ្នាលត) 
(១១) អា្ស័យតោយជាតិ  ជរ  ម្រណៈ តសាកៈ បរតិេ

វៈ េុកខៈ តទាម្នសា  និង ឧបាយសៈ តកើតមាន។ 
វធិើសាស្តសតចត្ម្ើននូវបែិចាសមុ្បាេធម៌្តនោះ មានបត្ងៀន

យ៉ែ ងពិ្សាត រតៅ ម្ជឈម្ណឌ លពុ្េធសាសនាអ្នតរជាតិ ផ្ទតអាក 
្បតេសម្ើយ៉ែ នមា៉ែ  (ភូមា) ។ តយាវចរ ដែលធាល ប់ចត្ម្ើននូវ    
បែិចាសមុ្បាេធម្៌តនោះ ព្ើជាតិមួ្យតៅជាតិមួ្យ អាចតម្ើល
ត ើញយ៉ែ ងចាស់នូវការតកើតតឡើង និងរលត់តៅវញិនននាម្រូប
តៅកនុងដមា្ចវាក់ែ៏ដវងមួ្យ ត្បៀបែូចជា ការតម្ើលនូវឈុ្តឆាក
ទាងំ្សុងននដមាភាព្យនតយ៉ែ ងតនាោះដែរ។ 

្ព្ោះធម៌្របស់្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ្បកបតោយលុណសម្បតតិ
ពិ្តសស ៦ យ៉ែ ង បូករមួ្ទាងំសនទែិឋិក លឺថាែឹងពិ្ត ត ើញពិ្ត
តោយបចាតវកខណញាណ និងការ្បតិបតតិតោយមលួនឯងផ្ទទ ល់។ 
តបើអ្នកមាន្បាថាន តែើម្បើសិកា និង្បតិបតតិសមាធិ សូម្អ្តញ្ា ើញ
ម្កម្ណឌ លសមាធិអ្នតរជាតិផ្ទតអាក តយើងមាុ ំរង់ចាសំាវ លម្ន៍្លប់
តព្លតវោ។ 
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តៅតព្លដែលបុលគលពិ្ចារណានូវ បែិចាសមុ្បាេធម៌្ 
តោយបចាតវកខណញាណតហើយ តលអាចពិ្ចារណាកនុងតព្លជា
ម្ួយាន តនាោះ នូវវថិើចិតត ដែលបនតព្ើជាតិមួ្យតៅជាតិមួ្យតេៀត
កនុងដមា្ចវាកែ៏់ដវងមួ្យ តហើយកម្មឱ្យផលជាបនតបនាទ ប់ តែើម្បើ
្េ្េង់នូវជើវតិថមើមួ្យតេៀត។  
            រ    រ    ិ    ិ     ិ        ិថី្ ិ   

ភ័សតុតាងមួ្យបញ្ញា ក់ព្ើការតកើតតឡើងននវថិើចិតតតៅកនុងដមា
ជើវតិែ៏ដវងមួ្យលឺថា ចិតត និងតចតសិក ្តូវបានបញ្ាូ នព្ើចិតតមួ្យ 
តៅចិតតមួ្យតេៀតតៅកនុងវថិើចិតត។ សួរថា តហតុអ្វើបានជាតយើង
តៅចងចានូំវអ្វើដែលតយើងបានតរៀនកាលតៅព្ើកុមារ?តនាោះលឺម្ក
ព្ើចំតណោះែឹងដែលតយើងបានតរៀនតនាោះ ្តូវបានចម្លង ឬបញ្ាូ នព្ើ
ចិតតមួ្យតៅចិតតមួ្យតេៀត តហើយបានសតុកេុកកនុងវថិើចិតត។ វា
មិ្នមុសអ្ើនឹងការចម្លងសំតឡង ឬ វ ើតែអូ្ ព្ើសុើឌ្ើមួ្យតៅសុើឌ្ើ
មួ្យតេៀតតឡើយ។ 

ញាណ សញ្ញា  តវេនា កម្ម ។ល។ ្តូវបានចម្លងព្ើចិតត
មួ្យតៅចិតតមួ្យតេៀត តហើយសតុកេុកតៅកនុងវថិើចិតត។ វថិើចិតត   
មិ្នសាល ប់តឡើយ តបើតទាោះជារូបរងកាយតយើងសាល ប់ក៏តោយ ែូតចនោះ 
វថិើចិតតតនោះ បនតែំតណើ រតៅជាតិមួ្យតេៀត តោយោនំាតំៅជា
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ម្ួយនូវញាណ សញ្ញា  តវេនា និងកម្មទាងំឡាយតនាោះៗ ដែល
តយើងបានសាងេុកកនុងវថិើចិតតជាត្ចើនជាតិម្កតហើយ។ 

តហតុតនោះតហើយ មានម្នុសាជាត្ចើននាក់េូទាងំសកល-
តោកដែលអាចចាជំាតិព្ើអ្តើតរបស់ព្កួតល ។ ស្មាប់អ្នកដែល
មិ្នចា ំ អាចឲ្យតលសណតំ  (Hypnotize) តហើយឲ្យតលសាកសួរ
តរឿងរ៉ែ វដែលទាក់េងនឹងអ្តើត តល្បាកែជាត ល្ើយបានយ៉ែ ង្តឹម្
្តូវ។ តយើងបានអានតហើយអំ្ព្ើស្តសតើជនជាតិអាតម្រកិមាន ក់ត ម្ ោះ
នថ (Mrs. Tighe) ដែលនាងចងចាជំាតិរបស់នាង តហើយបាន
្បាប់ថា ព្ើជាតិមុ្ននាងត ម្ ោះ Bridy Murphy រស់តៅកនុង
្បតេស Ireland (តអ្ៀរឡង់ែ៍) កាលព្ើ១៥០ឆាន មុំ្ន។ 

ម្យាស៉ែងតេៀត ក៏តយើងធាល ប់បានែឹងម្កតហើយដែរ អំ្ព្ើភាព្  
អ្សាា រយននកូនតកមង ដែលមានតេព្តកាសលយពិ្តសស តាងំព្ើ 
កំតណើ តេូទាងំសកលតោក។ ្លិសតសតៀន តហនិតកន (Christ-
ian Heineken) ជាតកមង្បុសជនជាតិអ្ង់តលលសមាន ក់ ដែលអាច 
និយយបានបនាទ ប់ព្ើតកើតម្កបានរយៈតព្លព្ើរបើតមា៉ែ ងប៉ែុតណាា ោះ 
តហើយអាចសូ្ត្ព្ោះលមុ្ើររបស់សាសនា្លឹស្តសត បានយ៉ែ ងសាទ ត ់
តៅអាយុ្តឹម្ដត ១ឆាន  ំ ជាពិ្តសសតេៀតតនាោះ កុមារតនោះអាច 
ត ល្ើយសំណួរទាក់េងតៅនឹងភូមិ្សាស្តសត បានយ៉ែ ង្តឹម្្តូវ  តៅ 
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អាយុ្តឹម្ដត ២ ឆាន បំ៉ែុតណាា ោះ។ 
បិែក តមា៉ែ ង តុន កយនិ (Pitaka Maung Tun Kyine) 

តៅ្បតេសភូមា(ម្ើយ៉ែ ន់មា៉ែ ) អាចសូ្ត្ព្ោះន្តបិែកបាលើបាន 
តោយមិ្នបានតរៀន តៅអាយុ្តឹម្ដត៦ឆាន បំ៉ែុតណាា ោះ។ តរឿងរ៉ែ វ 
ទាងំតនោះ បងាា ញឲ្យត ើញថា ចំតណោះែឹងដែលតយើងបានតរៀន 
ព្ើជាតិមុ្ន ្តូវបានចម្លងម្កកនុង វថិើចិតតននជាតិបចាុបបននតនោះ។ 

្ព្ោះសមាម សមុុ្េធជាមាា ស់ ្េង់តឈ្វងយល់ព្ើអ្តើតជាតិ 
របស់ម្នុសាសតវទាងំអ្ស់បាន តោយ្ាន់ដត្បតម្ើលតម្ើលនូវ 
វថិើចិតតរបស់សព្វសតវទាងំតនាោះ ត្ោោះថា កម្មទាងំឡាយដែល
សតវបាន្ប្ពឹ្តត តហើយ្តូវបានសតុកេុកកនុងវថិើចិតតទាងំអ្ស់។ 
មិ្ន្តឹម្ដត្ព្ោះពុ្េធបរម្្លូប៉ែុតណាា ោះតេ សូម្បើដតអ្នកវេិយាសសាស្តសត 
ជនជាតិអាតម្រកិមាន ក់ត ម្ ោះតអ្ែក័រ ខាយើ(Edgar Cayce) ក៏បាន
ត្បើវធិើសណតំ (Hypnosis) តៅតលើម្នុសាជាត្ចើនរូប តហើយេេួល
បានលេធផលវជិាមានលឺថា ព្ួកតលបាន្ជាបនូវបេពិ្តសាធន៍
ទាងំឡាយ ដែលបានតធវើកាលព្ើជាតិមុ្ន តហើយបានចម្លងម្ក
ែលប់ចាុបបននជាតិតនោះតេៀត។ តរឿងរ៉ែ វពិ្សាត រទាក់េងនឹងករណើ  
តនោះ មានតរៀបរប់កនុងជំពូ្ក៣ននតសៀវតៅតនោះ។  

ភ័សតុតាងទាក់េងនឹងតរឿងអ្តើតកាល   មានតៅកនុងជំពូ្ក 
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េើ៣ ចំដណកឯភ័សតុតាងទាក់េងនឹងតរឿងកនុងអ្នាលតកាលមាន 
តៅកនុងជំពូ្កេើ៤ ដែលភ័សតុតាងទាងំអ្ស់តនោះ សុេធដតបាន  
បងាា ញយ៉ែ ងចាស់អំ្ព្ើកម្មផល និងែំតណើ រ្ប្ពឹ្តតតៅននជើវតិ 
សព្វសតវកនុងសំសារវែត។  
ឯកសារតយង 

1. Dr. Mehm Tin Mon. “Abhidhamma” (Higher Level) Vol I, pp. 

175-194. 

2. Dr. Mehm Tin Mon. “Abhidhamma” (Higher Level) Vol II, pp. 43-

46, 90-122. 

3. Bhikkhu Bodhi. General Editor, “A Comprehensive Manual of 

Abhidhamma”, pp. 219-233. 274-278. 

4. Bhaddanta Vicittasarabhivamsa (The Creat Chononicle of 

Buddhas”, Vol. II pp. 244 – 265. 

5. Pa-auk Tawya Sayadaw and Dr. Mehm Tin Mon, “Breakthrough 

in Samatha Meditation and Vipassana Meditation”, pp. 64-74 

6. Narada Maha Thera, “The Buddha and His teachings”, pp. 250-

272. 
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          សិទធិតដើមបីរតងកើតកមមសល និង វាសនា 

 ររស់ខ្លនួឯងតោយតសរី  

១. ផ្សរភីាព នងិចាបក់មម 

 តោយអានិសងាននការយក្ព្ោះរតន្ត័យជាេើពឹ្ងេើរលឹក 
្ព្ោះសរណលម្នតតថរ លង់តៅជាសុមជាត្ចើនោនជាតិតោយមិ្ន
ភាល ត់ធាល ក់តៅអ្បាយភូមិ្តឡើយ។ ជាតិចុងត្កាយ កនុងភេទកបប
នន្ព្ោះសម្ណតាតម្ននតយើង តោកបាន្តាស់ជា្ព្ោះអ្រហនត
តាងំព្ើ្ព្ោះជនម៧ឆាន តំម្ល៉ែោះ តោយ្ាន់ដតសូ្ត “       រ      
  ា  ិ,         រ      ា  ិ,    ឃ    រ      ា  ិ” ។ 

 កនុងជាតិមួ្យតនាោះ ្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន តកើតជាមាណព្  
មាន ក់ តោយតជឿតៅតលើោកយមួ្លបងាក ច់របស់្បព្នធទាងំងងឹត
ងងុល ក៏បានវាយសំព្ងមាតាបិតារបស់មលួន ដែលជាម្នុសា
ខាវ ក់ និងជររហូតែលស់ាល ប់។ តោយអ្ណំាចននអ្កុសលកម្ម 

 

១១ 
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មាណព្តនោះ បនាទ ប់ព្ើសាល ប់តៅបានតៅតសាយេុកខកនុងអ្វចិើនរក 
អ្ស់រយៈតព្លជាត្ចើនោនឆាន ។ំ បនាទ ប់ព្ើបានរចួព្ើអ្វចិើនរក
តហើយ កនុងកំតណើ តរប់រយជាតិជាម្នុសា ្តូវបានតលវាយសពំ្ង
បាក់ដបក ា្ឹងតមទច ជាកំណាត់ៗ តហើយ្តូវសាល ប់យ៉ែ ងតវេនាជា
េើបំផុត។ ម្កែល់ជាតិចុងត្កាយបំផុត តទាោះបើបានជា្ព្ោះ-
ម្ហាតមាលគោល ន ជាអ្លគសាវក័ត វ្ងរបស់្ព្ោះសម្ណតាតម្ 
ឯតេលគៈ ខាងឫទាធ នុភាព្យ៉ែ ងណាក៏តោយ  ក៏តោក្តូវបាន
តចារ ៥០០  នាក់វាយសំព្ងែល់បាក់ ា្ងឹតមទច   រហូតែលចូ់ល
បរនិិោវ ន។ 

 “អំ្តព្ើលា ដែលបុលគលបានតធវើតហើយ នឹងឲ្យផលលា
ត្ចើនជាងោន់ោន រ ើឯអំ្តព្ើអា្កក់ដែលបុលគលបាន
តធវើតហើយនឹងឲ្យផលអា្កក់ត្ចើនជាងោន់ោនដែរ” ។ 

 តាម្ចាបក់ម្ម បុលគលដែលបានសាងកម្មយ៉ែ ងណានឹង 
េេួលយ៉ែ ងតនាោះវញិ ពំុ្មានបុលគលណាមួ្យអាចតលចតវោះបាន
តឡើយ តហើយក៏ពំុ្មានអាេិតេព្ណាអាចជួយអ្នកបានតឡើយ។ 
 ចាប់កម្ម លឺជាចាប់ធម្មជាតិ ចំដណកឯចាប់វេិយាស-
សាស្តសត ក៏ជាចាប់ធម្មជាតិដែរ។ ចាប់តនោះពំុ្មាន្ព្ោះជាមាា ស់ 
ឬអាេិតេព្ណានើមួ្យបតងកើតតឡើយ។ អ្នកវេិយាសសាស្តសតអាច
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ព្នយលត់យើងបានអំ្ព្ើភព្ទាងំឡាយ ភព្ដផនែើ ្ព្ោះច័នទ ្ព្ោះ-
អាេិតយ និងតារទាងំឡាយ តហើយ្ព្ោះអាេិតយតធវើែំតណើ រតាម្
លនលងរបស់វា តៅកនុងលំហអាកាសដែលាម នដែនកំណត់ ទាងំ
អ្សត់នោះ សុេធដតសថិតតៅត្កាម្ចាប់ធម្មជាតិ។  

តោយត្បើ្បាស់នូវចាប់ធម្មជាតិ អ្នកវេិយាសសាស្តសតបាន
បតងកើតនូវឧបករណ៍ត្បើ្បាស់ និងមា៉ែ សុើនជាត្ចើន ែូចជាកាដសត 
ថតចម្លង េូរេឹកកក េូរេសាន៍ និងកំុព្យូេ័រ ជាតែើម្ ។ល។ 

បណាត ថាម្ព្លសរ ើរងគទាងំឡាយ ថាម្ព្លបរមាណូមាន
កមាល ងំខាល ងំជាងតលបំផុត។ ថាម្ព្លបរមាណូ ្តូវបានតលបដម្លង
ជាថាម្ព្លអ្លគសិនើតែើម្បើយកតៅត្បើ្បាស់ែូចជា ស្មាបត់បើក
េូកកាណូត រតេោះតភលើង និងយនតតហាោះជាតែើម្។ ម្យាស៉ែងតេៀត តល
បដម្លងតៅជា្ាបដ់បក អាតូមិ្ក និង្ាប់ដបក អុ្ើ្ែូដហាន 
ដែលអាចបំតផលចបំផ្ទល ញេើ្កុង និងពិ្ភព្តោកបាន។   
 ែូចាន តនោះដែរ អំ្ណាចននចិតត និងកម្ម ដែលមាន
ថាម្ព្លខាល ងំកាល ជាងថាម្ព្លបរមាណូតេៀតតនាោះ ក៏អាចត្បើ
្បាស់តែើម្បើជា្បតយជន៍ ឬ ជាតសចកតើវនិាសែល់ម្នុសាមលួន
ឯង និងអ្នកែនេបានដែរ។ ្បសិនតបើតលអ្ប់រចិំតតឲ្យបានលា តល
នឹងអាចេេួលបានតសចកតើសុមចត្ម្ើន ឬអាចសត្ម្ចបាននូវ
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លុណសម្បតតិមុង់មុស់ មានការ្តាស់ែឹងជា្ព្ោះពុ្េធជាតែើម្។ 
ចិតតដែលបានអ្ប់រលំាតហើយ រដម្ងញុាំងំម្នុសា សតវ តេវតា ្ព្ហម 
ទាងំឡាយឲ្យរចួចាកតសចកតើេុកខបាន។ ផទុយតៅវញិ ចិតតដែល
មិ្នបានអ្ប់រឲំ្យបានលា រដម្ងនាបុំលគលតៅកាន់អ្បាយភូមិ្ ឬក៏
អាចមានសស្តងាគ ម្តោកតលើកេើបើ ដែលនាឱំ្យមានការបំផលចិ
បំផ្ទល ញែល់ម្នុសាជាតិ។  

 វាជាព្័ត៌មានែ៏មានតនម្លបំផុត តែើម្បើតឈ្វងយល់ថា 
តាម្រយៈចាប់កម្ម តយើងអាចបតងកើតតជាលវាសនារបស់
តយើងតោយតសរ ើតាម្ដតតយើងចូលចិតត និងអាច្លប់្លង
តជាលវាសនារបស់តយើងបាន។ 

 អ្នកនិព្នធតរឿងតោខ នែ៏លបើមួ្យរូបត ម្ ោះ  វ ើោល ម្ តហាក- 
តសុៀរ(៍William Shakespare) បានសរតសរថា “មាុលឺំជាតម្ែឹកនានំន
ចិតតរបស់មាុ ំ តហើយមាុ ំក៏ជាអ្នកសត្ម្ចតជាលវាសនារបសម់ាុ ំដែរ” ។  
 ឥឡូវតយើងអាចនិយយថា មាុ ំលឺជាមាា ស់តលើចិតត និង
តជាលវាសនារបស់មាុ ំ។ 
២. មចិ្ឆា ទ្យែិឋ៣ិយ៉ា ង 

តៅកនុងអ្ងគុតតរម្ហាវលគ តិតាថ យនសូ្ត ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ
្េង់សដម្ដងអំ្ព្ើមូ្លោឋ នមិ្ចាា េិែឋិ ៣យ៉ែ ង៖  
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(១). បុតព្វកតតហតុកេិែឋិ តសចកតើយល់មុសថា តសច
កតើសុម និងតសចកតើេុកខទាងំឡាយ ដែលសតវកំពុ្ងដតមាន លឺ
្ប្ពឹ្តតតៅតាម្កម្មព្ើអ្តើតដតម្យាស៉ែង។ 

(២).ឥសារនិមាម នវាេ ឬវសិម្តហតុកេិែឋិ តសចកតើ
យល់មុសថា តសចកតើសុម និងតសចកតើេុកខទាងំឡាយ ដែល
សតវកំពុ្ងដតជួប្បេោះលឺ្តូវបានបតងកើតតឡើង តោយអាេិតេព្ 
ដែលជាអ្នក្លប់្ លងច្កវាឡទាងំមូ្ល វាលឺជាេិែឋិដែល្បាស
ចាកតហតុផលពិ្ត។ 

(៣). អ្តហតុកេិែឋ ិតសចកតើយល់មុសថា តសចកតើសុម និង
តសចកតើេុកខទាងំឡាយ ដែលសតវកំពុ្ងដតជួប្បេោះ តកើតតឡើង
តោយាម នតហតុ តោលលឺតកើតតឡើងតោយនចែនយប៉ែុតណាា ោះ។  

្ព្ោះពុ្េធបរម្្លូបានចូលតៅរកតាបស និង្ោហមណ៍
ទាងំឡាយដែលជាអ្នកបត្ងៀននូវេិែឋិទាងំតនោះ តហើយ្េង់សួរ
ថា “ មាន លអ្នកទាងំឡាយ បុលគលម្ួយចំនួន បាន្ប្ពឹ្តតនូវ  
េតងវើែ៏ោម្ក មានការសមាល ប់ លួចបលន់ ្ប្ពឹ្តតមុសកនុងកាម្ 
តោលោកយកុហកមួ្លបងាក ច់ និយយោកយអា្កក់ តរយរយ
ឥត្បតយជន៍ សំលឹងរនំព្្េព្យសម្បតតអិ្នកែនេ ព្យាសបាេ និង 
្បកាន់នូវមិ្ចាា េិែឋ ិ តតើបុលគលទាងំតនាោះ ្ប្ពឹ្តតនូវអំ្តព្ើបាបទាងំ



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 371 - 

 

តនោះតោយសារដតកម្មព្ើអ្តើត ឬក៏្តូវបាន្ព្ោះអាេិតេព្ ជាអ្នកែឹក
នា ំឬក៏តលតធវើែូតចនោះតោយាម នតហតុផលអ្វើតេ?” ។ 

តាបស និង្ោហមណ៍ទាងំឡាយតនាោះ ពំុ្អាចផតល់ចតម្លើយ
សម្រម្យែល់្ព្ោះអ្ងគបានតឡើយ។ បុលគលដែលមានេិែឋិថា តសចកតើ
សុម និងតសចកតើេុកខទាងំឡាយ ដែលសតវកំពុ្ងដតមានលឺ្ប្ពឹ្តត
តៅតោយកម្មព្ើអ្តើតដតម្យាស៉ែង មិ្នមានតសចកតើ្ បាថាន  តែើម្បើ     
បំតព្ញកុសល និងមិ្នមានតសចកតើព្យាសយម្ កនុងការបំតព្ញ  
កុសលតឡើយ។ ្បសិនតបើពួ្កតលមិ្នយល់ចាស់នូវអ្វើលា និងអ្វើ
អា្កក់ អ្វើដែលលួរតធវើ និងមិ្នលួរតធវើតេ ពួ្កតលនឹងរស់តៅកនុង     
តសចកតើ្បមាេ តោយាម នកងវល ់ ត្ោោះតលយល់ថា ការតធវើនូវ  
តសចកតើលាពំុ្បានផលតឡើយ។ េិែឋិដបបតនោះតៅថា  អ្កិរយិវាេ ។ 

ែូចាន តនោះដែរ បុលគលដែលមានេិែឋិថា តសចកតើសុម និង
តសចកតើេុកខទាងំឡាយ ដែលសតវកំពុ្ងដតជបួ្បេោះ លឺ្ព្ោះ-    
អាេិតេព្ ជាអ្នកបតងកើត និងតកើតតឡើងតោយមិ្នមានតហតុផល 
បុលគលទាងំតនោះក៏ជាអ្នក្បកាន់កនុងអ្កិរយិវាេដែរ ត្ោោះតលយល់
ថា ការតធវើនូវតសចកតើលាពំុ្បានផលតឡើយ។ 
៣. បេុគលេបបទី្យពីងឹផ្លើខានួឯង 

្បសិនតបើបុលគលមាន ក់ដែលកំពុ្ងមានជើវតិរស់តៅ តសចកតើ 
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សុម និងតសចកតើេុកខ្លប់យ៉ែ ង ្តូវបាន្ព្ោះអាេិតេព្ បតងកើតឱ្យ
តៅតាម្្នទៈរបសត់ោកតនាោះ ែូតចនោះ បុលគលតនាោះ្បាកែជាាម ន
សិេធិកនុងការតធវើនូវការងារតផាង  ៗ តែើម្បើវបុិលភាព្អ្ភិវឌ្ឍន៍មលួន
តឡើយ។ អ្វើដែលាត់្តូវតធវើ លឺបួងសួងែល់្ព្ោះអាេិតេព្ តព្ញ
មួ្យនថៃតែើម្បើេេួលបាននូវព្រជ័យ។  

ប៉ែុដនត តាម្តសចកតើពិ្ត បុលគលដែលាម នតសចកតើព្យាសយម្
បំតព្ញនូវការងារ តហើយអ្ងគុយដតបួងសួងចំតោោះអាេិតេព្ ទាងំ
យប់ទាងំនថៃតនាោះ មិ្នអាចតធវើឱ្យចត្ម្ើនបានតឡើយ។ បុលគល្តូវ
ដត្បឹងដ្បងបំតព្ញការងារតោយមលួនឯង តេើប្បតយជន៍តកើត
មានបាន។ ែូចមានព្ំតនាលមួ្យ ដតងតលើកតឡើងថា៖  

“ ្ ព្ោះជួយដតនរណា  ដែលជួយមលួនឯងប៉ែុតណាា ោះ” ។  
ែូតចនោះ ្ព្ោះជួយដតបុលគលណា ដែល្បឹងដ្បងបំតព្ញ

ការងារប៉ែុតណាា ោះ។ មលឹម្សារននេសានៈខាងតលើតនោះ លឺថាបុលគល្តូវ
េើពឹ្ងតលើមលួនឯងនិងព្្ងឹងសម្តថភាព្តធវើការឱ្យរ ើកចត្ម្ើនតឡើង។ 

្ព្ោះសមាម សមុុ្េធជាមាា ស់ ្ព្ោះអ្ងគ្េង់្ជាបចាស់អំ្ព្ើចាប់
កម្មផល និងបែិចាសមុ្បាេធម្៌ ្េង់បាន្បកាសតេសនាឱ្យ
សព្វសតវទាងំអ្ស់តធវើេើពឹ្ងែល់មលួនតោយមលួនឯង ត្ោោះថាបុលគល
ពំុ្អាចយកវតថុត្តមលួនឲ្យជាេើពឹ្ងែល់មលួនបានតឡើយ ៖ 
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“ េតារ  ហិ្ េតរផ្ន្ទ ន្ទផ្ថ្ន ផ្កា ហិ្ ន្ទផ្ថ្ន បផ្ោ សិយ”   
បុលគលហនឹងឯងជាេើពឹ្ងរបស់មលួ ន តតើបុលគលែនេឯណានឹង 

 េើពឹ្ងែល់មលួ នបាន?       
       (ធម្មបេ ១៦០) 

 “ េតរទ្យបីា ភកិខផ្វ វិហ្រថ េតរសរណា េនញ្ញសរណា”    
មាន លភិកខុទាងំឡាយ អ្នកទាងំឡាយចូរតធវើមលួ ងឯងជាតកាោះ   
តហើយរស់តៅតលើតកាោះតនាោះ តជឿជាក់ េើពឹ្ងតលើមលួ នឯង 
និងតារព្ចំតោោះមលួ នឯង កំុេើពឹ្ងតលើអ្នកែនេ ។  
“ ធមមទ្យបីា ភកិខផ្វ វិហ្រថ ធមមសរណា េនញ្ញសរណា”  
មាន លភិកខុទាងំឡាយ អ្នកទាងំឡាយចូរតធវើនូវ្ ព្ោះធម៌្ 

(ធម្មជាតិ) ឱ្យជាតកាោះ តហើយរស់តៅតលើតកាោះតនាោះ តធវើេើ
ពឹ្ងកនុ ង្ព្ោះធម៌្ ញុាងំសទាធ ឱ្យែល់្ព្ម្ តហើយតធវើនូវតសចកតើ
តារព្កនុ ង្ព្ោះធម៌្តនាោះ ចូរកំុយកវតថុ ែនេជាេើពឹ្ងតឡើយ។  
តែើម្បើបាន្តាស់ែឹងនូវសព្វញ្ាុតញាណ ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ

ផ្ទទ ល់្ព្ោះអ្ងគ ពំុ្បានយកបុលគលណាម្ួយ ឬវតថុស័កដសិិេធិឯ
ណានើមួ្យជាេើពឹ្ងតឡើយ។ ្ព្ោះអ្ងគពំុ្បានេេួលនូវជំនួយព្ើ
្ព្ោះអាេិតេព្ ណានើមួ្យតឡើយ។ ្ព្ោះអ្ងគេើពឹ្ងតលើមលួន្ព្ោះ-
អ្ងគទាងំ្សុង តោយព្យាសយម្្បតិបតតិនូវធម្មជាតិពិ្ត តៅថា 
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្ព្ោះធម៌្ បំតព្ញបារម្ើអ្ស់រយៈតព្ល ៤អ្សតងខយយ កន្ម្១
ដសនកបប និង្បតិបតតតិាម្អ្រយិអ្ែឋងគិកម្លគ តោយតសចកតើ
ព្យាសយម្ែ៏ន្កដលង។ ែូតចនោះ ្ព្ោះសមាម សម្ុុេធបាន្តាស់ែឹងនូវ
្ព្ោះធម៌្ទាងំពួ្ង លតឺោយវ ើរយិភាព្របស់្ព្ោះអ្ងគ តោយផ្ទទ ល់។  
បនាទ ប់ព្ើបាន្តាស់ែឹងជា្ព្ោះពុ្េធ តហើយ្ព្ោះអ្ងគ្េង់

បានបត្ងៀននូវសចាធម៌្ និងចងាុលបងាា ញនូវអ្រយិអ្ែឋងគិកម្លគ 
ឬក៏ន្តសិកាខ លឺ សើល សមាធិ និងបញ្ញា  តែើម្បើកមាា ត់បង់នូវ
កិតលស១០ ដែលជាតហតុននតសចកតើេុកខទាងំពួ្ង។ តបើបុលគល
្បតិបតតិតាម្មាា៌តនោះតោយលាិតលាន់ តលនឹងេេួលបាននូវ
សនតិភាព្ និងសុភម្ងគលកនុងជើវតិយ៉ែ ងពិ្ត្បាកែ។  

“តថាលត ្ាន់ដតជាអ្នកបងាា ញផលូវប៉ែុតណាា ោះ អ្នក 
ទាងំឡាយ្តូវ្ បឹងដ្បងតែើរ តោយមលួនឯង តែើម្បើ 
រតំោោះអំ្ព្ើតសចកតើេុកខទាងំព្ួង ត្ោោះតនោះជាតួនាេើរបស់
អ្នកទាងំឡាយ ” ។ 
ែំបូនាម នែ៏បរសុិេធរបស់្ព្ោះអ្ងគ លួរ្តូវបានពុ្េធបរស័ិេ

្លប់រូបចងចាេុំកកនុងចិតតជានិចា។ តទាោះបើ្ព្ោះអ្ងគ ជាបុលគលដែល
ម្នុសា សតវ តេវតា មារ ្ព្ហមទាងំឡាយតារព្ក៏តោយ តទាោះបើ
្ព្ោះអ្ងគជាកំពូ្លននម្នុសា និងតេវតាទាងំឡាយ កនុងតោកទាងំ
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អ្ស់ក៏តោយ ក៏្ព្ោះអ្ងគពំុ្អាចជួយម្នុសាអា្កក ់ ដែលបានតធវើ
អំ្តព្ើបាបឲ្យរចួចាកព្ើការតកើតកនុងនរក និងតសចកតើសាល ប់បាន 
តឡើយ។ ្ព្ោះអ្ងគពំុ្អាចជួយបុលគលតនាោះ ឲ្យតៅតកើតកនុងឋានសួល៌
បានតឡើយ លុោះណាដត បុលគលតនាោះតវៀរចាកការតធវើអំ្តព្ើបាប 
តហើយបំតព្ញនូវអំ្តព្ើលាតោយមលួនឯង។ តួរយ៉ែ ងែូចជា ្ព្ោះ-
ម្ហាតមាលគោល ន ដែលជាកំពូ្លននអ្នកមានឫេធទិាងំឡាយ ក៏មិ្ន
អាចតលចផុតអំ្ព្ើបាបកម្ម ដែលមលួនបានសាងតឡើយ យ៉ែ ងណា  
មិ្ញ ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធក៏ពំុ្អាចជួយបុលគល ដែលសាងបាប ឲ្យរចួ
ផុតអំ្ព្ើបាបកម្មតនាោះបានដែរ។  

“ បុលគលណាតធវើបាបតោយមលួ នឯង បុលគលតនាោះរដម្ងតម 
ហមងតោយមលួ នឯង បុលគលណាមិ្នតធវើបាប តោយមលួ នឯង 
បុលគលតនាោះរដម្ងបរសុិេធតោយមលួ នឯង តសចកតើបរសុិេធ និង
មិ្នបរសុិេធ សថិតតៅតលើបុលគលតរៀងៗមលួ ន បុលគលញុាងំ
បុលគលែនេឲ្យបរសុិេធពំុ្បានតឡើយ ”  ។ 

(ធម្មបេ ១៦៥) 
ចិតត ដែលបុលគលបានតធវើឲ្យតមហមង តោយមលួ នឯង ក៏អាច
្តូវតធវើឲ្យបរសុិេធ តោយបុលគលតនាោះមលួ នឯងដែរ។ ត្លឿង
តមហមង  ដែលបុលគលបានតធវើតហើយ ្ព្ោះពុ្េធ ឬ ្ព្ោះ-  
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អាេិតេព្មិ្នអាចតធវើឱ្យបុលគលតនាោះបរសុិេធបានតឡើយ។ 
្បសិនតបើ បុលគល្បាថាន តែើម្បើបាននូវតសចកតើសុមចត្ម្ើន 
បុលគល្តូវដត្បតិបតតិតាម្អ្រយិម្លគ ដែល្ព្ោះបរម្្លូ្េង់
បងាា ញតហើយ។  

៤. ាគ្ន៌ា ផ្ ព្ ះផ្ៅរកផ្ជាេជយ្ នងិរងុផ្រឿង 

កម្ម ដែលនាឲំ្យអ្នកបានម្កតកើតកនុង្តកូលអ្នកមាន អ្នក
្ក ឬកនុង្តកូលមុង់មុស់ ឬេន់ទាប លឺជាម្រតកដែលអ្នកបាន
សាងសនាេុំកម្ក។ អ្នកនឹងបានតសចកតើសុមចត្ម្ើន និងមាន
អាយុដវង ្បសិនតបើអ្នកមានតសចកតើព្យាសយម្ និងយល់ចាស់ព្ើ
តរឿងជើវតិដែលអ្នកកំពុ្ងដតរស់តៅ។  

ែូចាន តនោះដែរ អ្នកវេិយាសសាស្តសតបញ្ាូ នផ្ទក យរណបចូលតៅ
កនុងតារវថិើ (លនលងតាចរននតារ) តោយត្បើ្បាស់កាំ្ ជួចរ ៉ែូដកត 
តហើយតលអាចផ្ទល ស់បតូរែំតណើ រតាចរននផ្ទក យរណបបាន តោយ
បាញ់បតងាា ោះកាំ្ ជួចរ ៉ែូដកតតូចមួ្យចូលតៅកនុងផ្ទក យរណបតនាោះ។  
 រូបម្នតតជាលជ័យកនុង្ព្ោះពុ្េធសាសនាលឺ កម្ម បញ្ញា  និង 
វ ើរយិៈ។ កម្មកនុងេើតនោះ សំតៅែល់កម្មទាងំកនុងអ្តើត និងកនុង 
បចាុបបនន។ កម្មកនុងបចាុបបនន មានសារៈសំខាន់ជាងកម្មកនុង
អ្តើត តហើយមានថាម្ព្លខាល ងំកាល ជាង ត្ោោះអាចឲ្យផល
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តលឿនជាងកម្មអ្តើត។ អំ្តព្ើលាកនុងបចាុបបនន នឹងជួយជំរុញ 
ែល់អំ្តព្ើលាកនុងអ្តើតឲ្យហុចផល។ ែូតចនោះ តយើង្តូវដតបំតព្ញ
តសចកតើលាឲ្យបានត្ចើន តែើម្បើេេួលបាននូវផលលាទាងំកនុង
បចាុបបននជាតិ និងអ្នាលតជាតិ។ 
 តយើងបានតកើតម្កជាម្នុសា ក៏តោយសារកុសលកម្ម
ដែលតយើងបានសាងេុកម្ក ជាត្ចើនជាតិតរៀងៗមលួន ជាអ្នក 
តាក់ដតង។ វាជាភ័ព្វសំណាងណាស់ ដែលតយើងបានតកើតជា
ម្នុសា តហើយទាន់្ព្ោះពុ្េធសាសនា និងរស់តៅកនុងលនលងធម៌្
នន្ព្ោះមាន្ព្ោះភាល។ ម្យាស៉ែងតេៀត តយើងបានម្កតកើតកនុង
្តកូលជាអ្នកតារព្្ព្ោះពុ្េធសាសនា តហើយមានឱ្កាសតែើម្បើ
េេួលយកនូវន្តសរណលម្ន៍លឺ ្ព្ោះពុ្េធ ្ព្ោះធម៌្ និង្ព្ោះ-
សងឃ ជាេើពឹ្ងេើរឭក។  ជាងតនោះតៅតេៀត តយើងអាចអាន 
សាត ប់ និងតរៀននូវ្ព្ោះធម៌្របស់្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ដែលជាម្លគុ-
តេស ក៏តធវើជើវតិឲ្យឧតតុងគឧតតម្ តនោះតហើយជាជើវតិែ៏មានតនម្ល  
និងមានតសចកតើសុមបំផុត។  
 អ្វើៗដែលតយើងសត្ម្ចបានខាងតលើតនោះ លឺជាផលនន
កុសលកម្ម  ដែលម្នុសាបានសាងសនាេុំកម្កព្ើជាតិមួ្យតៅ
ជាតិមួ្យ។ ការបានតកើតជាម្នុសា១ ការបានសាត ប់បានឮនូវ្ ព្ោះ-
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សេធម្ម១ ការមានសទាធ កនុង្ព្ោះរតនន្ត១ ការបានសិកានូវ្ព្ោះ-
សេធម្ម១ និងការបានបួសកនុង្ព្ោះសាសនា១ ទាងំ៥យ៉ែ ងតនោះជា
ការ្កែ៏ន្កដលង ដែលភាសាបាលើថា េុលលភ ។ ស្មាប់្លហសថ
អ្នកតៅ្លប់្លងផទោះ អាចេេួលបាននូវក្ម្៤ ែូតចនោះកំតណើ ត
ដែលកំពុ្ងដតមានតនោះ លឺមានតនម្ល និងមុង់មុង់ណាស់ ត្ោោះជា
ការ្កែ៏ន្កដលង។ តយើងលួរណាដតរ ើករយ និងមានតមាេនភាព្
ចំតោោះការេេួលបាននូវជើវតិែ៏ឧតតម្តនោះ។ តយើងអាចចាត់េុក
សមិ្េធផលទាងំអ្សត់នោះជា្បាក់តែើម្េុនរបស់តយើង។  
 តែើម្បើកាល យជាអ្នកមាន និងរុងតរឿង មានសុមភាព្លា 
មានតសចកតើសុមកាយសបាយចិតតតៅកនុងបចាុបបននតនោះ តយើង
្តូវដតបំតព្ញនូវការងារសុចរតិ្បកបតោយបញ្ញា  និងតសចកតើ
ព្យាសយម្។  
 តែើម្បើរស់រនមានជើវតិ ម្នុសា្លប់រូប្តូវដតតធវើការងារ។ 
ម្នុសាដែលមានការងារតធវើ ចាត់េុកែូចជាបានចូលរមួ្ចំដណក 
កនុងការអ្ភិវឌ្ឍសងគម្្លួសារ និងសងគម្ជាតិទាងំមូ្ល។ តទាោះបើ
ជាការងារអ្វើក៏តោយ ឲ្យដតតយើងតធវើ្បកបតោយតយនិតសាម្ន-
សិការ ្បឹងដ្បងឲ្យអ្ស់ព្ើសម្តថភាព្ និងតសចកតើព្យាសយម្ែ៏
ខាា ប់មាួន ជាពិ្តសសកនុងការព្្ងឹងនូវចំតណោះែឹងទាក់េងតៅ
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នឹងការងាររបស់តយើង។ ្បសិនតបើតយើងតធវើោណិជាកម្ម តយើង 
្តូវដតែឹងព្ើអ្វើៗ្លប់យ៉ែ ង ដែលទាក់េងនឹងោណិជាកម្មែូតចនោះ 
តយើងនឹងេេួលបានតជាលជ័យពំុ្ខាន។ 
 បុលគលមលោះពំុ្មានចំតណោះែឹង និងតសចកតើព្យាសយម្្លប់
្ាន់កនុងការតធវើោណិជាកម្ម ែូតចនោះតព្លដែលតលបរជ័យកនុង
ោណិជាកម្ម តលដតងបតនាទ សថា ម្កព្ើកម្មមាុ ំមិ្នលា តហតុតនោះ
បានជាមាុ ំរកសុើតចោះដតបរជ័យ តហើយចំដណកអ្នកែនេតលរកសុើ
បានតជាលជ័យ តនាោះម្កព្ើកម្មតលលា។  កម្មកនុងេើតនោះ  សំតៅ
ែល់កម្មកនុងអ្តើត តលមិ្នបានលិតថា ការបរជ័យរបស់តលកនុង
ោណិជាកម្ម អា្ស័យតោយកម្មកនុងបចាុបបននតឡើយ។ ្បសិន
តបើតល្បកាន់េសានៈថា ជាកម្មព្ើអ្តើតកាល ែូតចនោះេសានៈ
របស់តលលឺ បុតព្វកតតហតុកេិែឋិ តសចកតើយល់មុសថាកម្មអ្តើត
ជាអ្នកសត្ម្ចតជាលវាសនាឲ្យតល ។ 

បញ្ញា   លឺជាលុណសម្បតតិែ៏សំខាន់របស់ម្នុសាដែល្តូវ
ដតមាន។ តែើម្បើមានបញ្ញា  តយើង្តូវតៅតរៀនតៅសាោតរៀន
យកទាងំវជិាា ផលូវតោក ផលូវធម៌្ និងវជិាា ជើវៈតផាង  ៗ តែើម្បើចិញ្ា ឹម្
ជើវតិ។  េនទឹម្ាន តនោះដែរ ការយល់ែឹងព្ើចាប់កម្មផលក៏មានសារៈ
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សំខាន់ស្មាប់ជើវតិផងដែរ ត្ោោះតៅតព្លដែលតយើងយល់ព្ើចាប់
កម្មផលបាន្តឹម្្តូវតនាោះតេើបត ម្ ោះថា តយើងមានសមាម េិែឋិ។  
 សមាម េិែឋិ នាឱំ្យមានសមាម សងកបបៈ សមាម វាចា សមាម កម្មនតៈ 
និងសមាម អាជើវៈ ដែលជាតហតុតធវើឲ្យតយើងមានសតិភាា ក់រឭក  
តវៀរចាកនូវអំ្តព្ើអា្កក់ តហើយបំតព្ញនូវតសចកតើលាឲ្យបានត្ចើន។ 
ែូតចនោះ តោយកម្មលា តយើងនឹងកាល យជាម្នុសាមានលុណធម្៌ រ ើក
ចត្ម្ើនតឡើង។  

អំ្តព្ើលាដែលតយើងតធវើកនុងបចាុបបនន នឹងចាប់តផតើម្ឲ្យផលព្ើ
បចាុបបននជាតិតនោះតតៅ តហើយនឹងតែើរតួជាឧបតថម្ភកកម្ម ឱ្បសទប
កុសលកម្មព្ើអ្តើតឱ្យហុចផល។ បុលគលដែលបានសាងកុសល-
កម្មត្ចើន រដម្ងជាបុលគលមានភ័ព្វសំណាង និងតធវើកិចាការអ្វើៗ
ដតងបានសត្ម្ចតោយងាយ។ 
 ែូតចនោះតៅតព្លដែលតយើងតធវើការងារ ឬ ជំនួញតផាងៗ
្បកបតោយ  សុ្នទៈ និងតចតនាែ៏បរសុិេធតនាោះ តយើងក៏លួរដត
តធវើអំ្តព្ើលា ្បកបតោយតសចកតើបរសុិេធ និងសុ្នទៈផងដែរ។ 
តែើម្បើេេួលបានតជាលជ័យកនុងការងារ តល្តូវតធវើ្បកបតោយ
បញ្ញា  បូករមួ្ទាងំតសចកតើព្យាសយម្ែ៏មុ្តមា។ំ ត្តព្ើ បញ្ញា  និង 
វ ើរយិៈ    តលលួរតសព្លបឲ់្យបាន្តឹម្្តូវ    និងដសវងរកតព្លតវោ 
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ស័កតិសម្តែើម្បើតធវើការងារឲ្យបានលា។  
 បុលគលមលោះពឹ្ងតលើកម្មព្ើអ្តើតៈខាល ងំតព្ក ក៏ដបរជាតធវើការងារ
ទាងំ្បញាប់្បញាល ់ តហើយតធវស្បដហស។ ឧទាហរណ៍ថា 
្បសិនតបើតលលិតថា “ មាុ ំជាម្នុសាមានបុណយត្ចើនព្ើអ្តើតៈ ” 
តហើយតៅតោតចូលតភលើង តនាោះតល្បាកែជារោកពំុ្ខាន តហើយ
តបើចូលន្ព្ខាល  ្បាកែជា្តូវខាល ខាពំុំ្ខាន ត្ោោះថាេតងវើ ឬកម្ម
កនុងបចាុបបនន ដែលតលតធវើតនោះលឺជាេតងវើលៃង់តលល  និងមិ្នសម្តហតុ
ផលទាល់ដតតសាោះ។  
 មានឧទាហរណ៍ត្បៀបតធៀបម្យួ និយយអំ្ព្ើ្តើបើកាល។ 
មានអ្នកតនសាេមាន ក់ បានដចវេូកតៅតាម្ែងេតនល   តហើយបាន
បង់សំណាញ់តៅកនុងេតនល ក៏ជាប់បាន្តើបើកាល តហើយាតក៏់
បានយកម្កោក់តលើេូក។ និយយព្ើ្តើមួ្យកាលសងឃមឹ្តលើ
សំណាងរបស់មលួនតហើយលិតថា ្បសិនតបើសំណាងលា អ្ញហនងឹ
ឯងរចួមលួនវញិ តហើយក៏សម្ៃំតៅតសៃៀម្កនុងេូកតនាោះ។ េើបំផុតវាក៏
្តូវបានតលយកតៅផទោះ តហើយចម្ានិជាម្ាូបបាត់តៅ។ ចំដណក្តើ
មួ្យកាលតេៀត េើពឹ្ងតលើតសចកតើព្យាសយម្របស់មលួនតោយលិត
ថា អ្ញនឹងតោតតចញព្ើេូកតនោះ ្បសិនតបើអាច ែូតចនោះ វាក៏តចោះ
ដត្បឹងតោតជាញឹកញាប់ ប៉ែុដនតមិ្នអាចតោតផុតតឡើយ។ អ្នក
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តនសាេបារម្ភដ្កង្តើតនាោះតោតរចួ ក៏យកចងាវ េូកសំព្ង្តើ
តនាោះរហូតែល់សាល ប់បាត់តៅ។  

ចំដណក្តើេើបើមួ្យកាលតេៀតតនាោះ ជា្តើមានបញ្ញា
ត្ចើន វាលិតថា តបើអ្ញតៅតសៃៀម្តោយមិ្នតធវើអ្វើតសាោះតនាោះ 
្បាកែជា្តូវសាល ប់មិ្នខាន ម្យាស៉ែងតេៀត្បសិនតបើ អ្ញតោត
តចញតោយតធវស្បដហសតនាោះ ្បាកែជា្តូវសាល ប់ែូច្តើមួ្យ
កាលតនាោះមិ្នខាន។ ែូតចនោះ វាក៏សម្ៃំតៅតសៃៀម្រង់ចា ំ ឱ្កាសលា។ 
តៅតព្លដែលអ្នកតនសាេ តលើកសំណាញ់បង់តៅកនុងេតនលម្តង
តេៀតតនាោះ េូកក៏តផាៀងមាខ ងត ើញឱ្កាសលា ្តើតនាោះក៏តោត
ចូលតៅកនុងេតនលវញិ្បកបតោយសុវតថិភាព្បាត់តៅ។  

ល្ងកាត់តាម្បេពិ្តសាធន៏ខាងតលើ តយើងលួរដតយករូប-
ម្នតតនោះម្កត្បើ៖ កម្មៈ បញ្ញា  និង វ ើរយិៈ  តែើម្បើេេួលបានតជាល
ជ័យកនុងការងាររបស់តយើង។  
៥. រេសួារមយួជបួផ្សចករវីិន្ទសផ្ោយសារខវះ បញ្ជញ  នងិវីរយិៈ  

កនុងសម័្យពុ្េធកាល មានតសែឋើមាន ក់ត ម្ ោះថា  ម្ហាធនៈ 
មាន្េព្យ៨០០ោនរូព្ើ។ ាតម់ានកូន្បុសដតមាន ក់លត់ ប៉ែុដនតពំុ្
បានឲ្យកូនសិកាតរៀនសូ្តអ្វើតឡើយ តោយលិតថា ្េព្យសម្បតតិ
ដែលអ្ញមានប៉ែុតណាោះលឺហួសព្ើ្លប់្ាន់តែើម្បើឲ្យកូនរបស់អ្ញ
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តសាយសុមរហូតមួ្យជើវតិ ែូតចនោះតហើយក៏បតណាត យឲ្យកូនលិត
ដតព្ើតលងតសើចសបាយ។  

តៅតព្លដែលកូន្បុសតព្ញវយ័កាលណា តសែឋើក៏តរៀប
ចំលូរ្សករឲ្យកូន្បុសជាម្ួយនឹងកូន្សើននតសែឋើជាមិ្តត ដែល
មាន្េព្យ៨០០ោនរូព្ើែូចាន ។ ែូតចនោះ ត្កាយតព្លមាតាបិតា
ពួ្កតលបានសាល ប់បាត់តៅ បតើ្បព្នធវយ័តកមងទាងំព្ើរនាក់តនោះ មាន
តករម្តក៌ចំនួន១៦០០ោនរូព្ើ តហតុតនោះតយើងត ើញថា កម្មព្ើ
អ្តើតជាតិរបស់ពួ្កតលបរបូិណ៌ណាស់ ប៉ែុដនតព្ួកតលពំុ្មានចតំណោះ
វជិាា អ្វើបនតិចតសាោះតៅបចាុបបននជាតិតនោះ។  

ត្កាយម្កមាន្កុម្អ្នក្បមឹ្កជាត្ចើននាក់ ចង់បាន្េព្យ
សម្បតតិរបស់ពួ្កតល ែូតចនោះ ក៏តធវើជាសំុរប់អានជាមិ្តត តហើយ
លបួងឱ្យផឹក្សាជាមួ្យព្ួកតល។ អ្នក្បមឹ្កទាងំតនាោះ បានោក់
្សាតៅកនុងផ្ទក ឈូ្ក តហើយក៏នាាំន ត្កប្សាតនាោះតចញព្ើផ្ទក
ឈូ្កតោយត្បើបំព្ង់ ឬេុតយ។ មិ្នយូរប៉ែុនាម ន បុរសតនោះក៏
កាល យជាអ្នកតញៀនសុរ។ ាត់ចំណាយលុយ េិញចំណើ អាហារ 
និងត្លឿង្សវងឹ ្ព្ម្ទាងំផតល់ជារងាវ នត់លើកេឹកចិតតែល់អ្នករ ំ
ត្ចៀងកំែរទាងំឡាយ។ 

មិ្តតរបស់បុរសតនោះ    តចោះដតមាើលុយព្ើាត់ម្តងតហើយម្តង 
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តេៀត តហើយមិ្នដែលសងវញិទាលដ់តតសាោះ។ តោយសារមវោះ
បញ្ញា  បុរសតនោះមាោះខាា យមាស្បាក់រហូតែល់អ្ស់ តហើយក៏ចាប់
តផតើម្លក់្េព្យសម្បតត ិ និងផទោះរបស់មលួនម្តងមួ្យៗ រហូតែល់
អ្ស់រលើងព្ើមលួន។ ត្កាយម្កក៏ធាល ក់មលួនលំបាកតតាកយ៉ែ ក ាម ន
ផទោះ្ជកតកាន និងាម នចំណើ បរតិភាល។ េើបំផុតក៏កាល យជាអ្នក 
សំុទាន តែើរសំុលុយ និងសំុបាយតលបរតិភាលតាម្ចិតញ្ា ើម្ថនល់។  

តៅតព្លដែល្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ ្េង់យងតៅកាន់្កុង
តែើម្បើបិណឌ បាត ក៏បានជួបពួ្កតលទាងំព្ើរនាក់បតើ្បព្នធ ដែល
មានវយ័ចាស់ជរតៅតហើយ។ ្េង់ក៏មានពុ្េធែើកាតៅកាន់្ព្ោះ-
អាននទថា  

“មាន លអាននទ តម្ើលចុោះបតើ្ បព្នធទាងំព្ើរនាក់ដែលកំពុ្ងដត
តែើរសំុទានតលតនាោះ លឺជាកូនតសែឋើទាងំព្ើរជាអ្នកមានជាងតលតៅ
្កុងសាវតថើតនោះ”។ ថវើតបើពួ្កតលបានេេួលតករម្ត៌កយ៉ែ ងត្ចើនព្ើ
មាតាបិតាក៏ពិ្តដម្ន ប៉ែុដនតពួ្កតលមិ្នតចោះ្លប់្លង្េព្យសម្បតតិ
តសាោះ។ បុរសជាបតើរប់អានអ្នក្បមឹ្កតធវើជាមិ្តត ក៏្តូវកាល យមលួន
ជាអ្នក្បមឹ្កដែរ តហើយ្តូវពួ្កតលតបាកបតញ្ញា តឱ្យតចញលុយសុើ
ផឹក និងមាើលុយជាញឹកញាប់ តោយពំុ្សងវញិរហូតែល់អ្ស់ព្ើ
មលួន តហើយេើបំផុត ក៏កាល យជាអ្នកសំុទាន តាម្ចិតញ្ា ើម្ថនល់យ៉ែ ង 
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តនោះ។  
បតើ្បព្នធទាងំព្ើរ មានបុណយបរបូិណ៌តោយកម្មព្ើអ្តើត-

ជាតិ ្បសិនតបើពួ្កតលតធវើជំនួញរកសុើសុចរតិ ្បកបតោយបញ្ញា  
និងវ ើរយិ តាងំព្ើពួ្កតលតៅតកមងៗតនាោះ តម្ល៉ែោះពួ្កតលនឹងកាល យជា
អ្នកមានលោំប់តលម១ តហើយ្បសិនតបើ ពួ្កតលតៅសាងផនួស
កាន់យកនូវកម្មោឋ ន បុរសជាបតើនឹងបានសត្ម្ចអ្រហតតផល រ ើឯ
ស្តសតើជា្បព្នធនឹងបានសត្ម្ចអ្នាាមិ្ផល។ ប៉ែុដនត ព្ួកតលបាន
បាតប់ង់ឱ្កាសទាងំព្ើរតនោះតៅតហើយ។  

តៅតព្លដែលពួ្កតល្នែល់ម្ជឈមិ្វយ័ ្បសិនតបើ តធវើ
ជំនួញរកសុើសុចរតិ ្បកបតោយបញ្ញា  និងវ ើរយិតនាោះ ពួ្កតលនឹង
កាល យជាអ្នកមានលោំបត់លម២ តហើយ្បសិនតបើ សាងផនួស
កាន់យកនូវកម្មោឋ ន បុរសជាបតើនឹងបានសត្ម្ចអ្នាាមិ្ផល ឯ
ស្តសតើជា្បព្នធនឹងបានសត្ម្ចសកទាាមិ្ផល។ ប៉ែុដនត ព្ួកតលក៏
បានបាត់បង់ឱ្កាសទាងំព្ើរតនោះតៅតហើយដែរ។  

តៅតព្លដែលពួ្កតល្នែល់បចាិម្វយ័ ្បសិនតបើ តធវើ
ជំនួញរកសុើសុចរតិ ្បកបតោយបញ្ញា  និងវ ើរយិៈតនាោះ ព្ួកតល
នឹងកាល យជាអ្នកមានលំោប់តលម៣ តហើយ្បសិនតបើតៅសាង
ផនួសកាន់យកនូវកម្មោឋ ន បុរសជាបតើនឹងបានសត្ម្ចសកទាាមិ្-
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ផល ស្តសតើជា្បព្នធនឹងបានសត្ម្ចតសាតាបតតផិល។ ប៉ែុដនតលួរ 
ឲ្យសាត យ ព្កួតលកប៏តណាត យឱ្យបាត់បង់ឱ្កាសលាទាងំព្ើរតនោះ
តេៀត។  

ឥឡូវតនោះ ពួ្កតលចាស់ណាស់តៅតហើយ មិ្នអាចតែើម្បើ
តធវើជំនួញរកសុើ ឬក៏តៅសាងផនួសតរៀនយកនូវកម្មោឋ នអ្វើតេៀត 
តឡើយ។ ពួ្កតលែូចជាសតវត្កៀល(សតវសាល ប) ែ៏ចាស់ជរដែល
បាកស់ាល ប មិ្នអាចតហាោះតហើរ តហើយឈ្រតៅកនុងបឹងែ៏សៃួតរង់
ចាំ្ តើតចញម្កប៉ែុតណាា ោះ តោលលឺពួ្កតលកំពុ្ងដតរង់ចាតំព្លតវោ
របស់ម្ចាុរជប៉ែុតណាា ោះ។  
៦. េាកានែល់កពំលូ ផ្ោយកមមលអបចចុបបនា បញ្ជញ  នងិវីរយិៈ 

 តយើងមិ្នែឹងថា តយើងបានសាងអំ្តព្ើលាអ្វើមលោះតេកនុងអ្តើត-
កាល ប៉ែុដនត តយើងអាចបំតព្ញកម្មលាឲ្យបានត្ចើនតាម្ដែលតយើង
តព្ញចិតតកនុងបចាុបបននតនោះ។ កម្មលាដែលតយើងសាងកនុងបចាុបបនន
តនោះ  និងឲ្យផលចាប់ព្ើបចាុបបននជាតិតនោះតតៅ តហើយនឹងជួយ  
ឱ្បសទបអំ្តព្ើលា ដែលតយើងបានសាងព្ើអ្តើតៈ ឱ្យហុចផលកនុង
បចាុបបននតនោះដែរ។ 
 កម្ម លឺជាេតងវើដែលតយើងតធវើ្បកបតោយតចតនា។ តយើង 
លួរដតតធវើអំ្តព្ើលា ឬតធវើការងារអាជើវកម្មតផាងៗជាត្មូ្វការបឋម្។ 
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បនាទ ប់ម្ក តយើងលួរតធវើការងារទាងំតនាោះ ្បកបតោយបញ្ញា  ែ៏
ល្ សនវ និងវ ើរយិ លឺតសចកតើព្យាសយម្ែ៏មុ្តមា។ំ តនោះជារបូម្នត 

តែើម្បើតឆុាោះតៅរកចំណុចកំពូ្ល។  
 កាលមាុតំៅជានិសាតិននសាកលវេិយាសល័យ មាុបំានអាន
អំ្ព្ើដមាជើវតិរបស់តោក អា្បាហាម្ លើនមុន (Abraham 
Lincoln) ដែលជា្បធានាធិបតើេើ១៦ របស់សហរែឋអាតម្រកិ 
តហើយមាុ ំតកាតសរតសើរាត់យ៉ែ ងខាល ងំ។ ាត់តកើតតៅកនុងមទម្តឈ្ើ
មួ្យតៅកនុងន្ព្ ាត់បានឈ្ប់តរៀនតាងំព្ើតៅតកមង តែើម្បើជួយ
ឪពុ្ករបស់ាតក់ាប់អុ្សកនុងន្ព្។  

តទាោះបើយ៉ែ ងណាក៏តោយ ាត់មិ្នចង់កាប់អុ្សអ្ស់មួ្យ
ជើវតិែូចជាឪពុ្ករបស់ាត់តនាោះតេ ាត់ចង់កាល យជាអ្នកែឹកនា ំ
ែូតចនោះតហើយ ាត់បានព្យាសយម្តែើម្បើដសវងរកចំតណោះែឹង។ ាត់
បានតៅផទោះអ្នកជិតខាង តហើយបានមាើតសៀវតៅចាស់ៗ ដែល
មាា ស់ផទោះបានអានរចួតហើយយកតៅអាន។ ាត់អានតសៀវតៅកនុង
តព្លាត់េំតនរព្ើការងារ លឺតៅតព្លយប់តោយែុតតភលើងបំភល។ឺ 
ាត់បានអានចានូំវចំណុចសំខាន់ៗ ននតសៀវតៅមួ្យតហើយ ក៏
តៅបតូរយកមួ្យកាលតផាងតេៀត ែូចតនោះ ាត់កប៏ានេេួល
ចំតណោះែឹងយ៉ែ ងេូលំេូោយព្ើតសៀវតៅទាងំឡាយ   ដែលាត ់
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បានអាន។ 
 ាត់បាន្បឡងជាប់ដផនកចាប់ តហើយកាល យជាតម្ធាវ ើ 
តៅកនុងឆាន  ំ ១៨៣៧។ ាត់បានសាត ប់វាលមិន ដែលដថលងការណ៍ 
សាធារណៈជាត្ចើនរូប តហើយបានហវកឹហាត់និយយមលួនឯង 
តៅតលើវាលតមម មួ្យ តោយចាត់េុកតា្កបើ ដែលកំពុ្ងសុើតមម
ជាសវនិកជន។ តោយតសចកតើព្យាសយម្កនុងការអ្នុវតត ាត់ក៏
បានកាល យជាវាលមនិែ៏ត ន្ើម្មួ្យរូប ដែល្បកបតោយចំតណោះែឹង
េូលំេូោយ។ ាត់លឺជាម្នុសាសុចរតិតេៀង្តង់ណាស់ ែូតចនោះ
តហើយាត់បានកាល យជាតម្ធាវ ើ និងជាអ្នកនតយបាយែ៏តជាលជ័យ
ម្ួយរូប។ ាតប់ានកាល យជាអ្នកតំណាងរស្តសតរបស់អាតម្រកិព្ើឆាន  ំ
១៨៤៧ ែល់ ១៨៤៩។ ឆាន ១ំ៨៥៨ កនុងនាម្ជាតបកខជននន
សាធារណរែឋ កនុង្ពឹ្េធសភាអាតម្រកិ ាត់បានយកឈ្នោះពិ្នទុ    
កនុងការតស ូម្តិជាមួ្យតោក សទើហវនិ អ្.ែកាល ស់ (Stephen A.
Douglas)។ ាត់បានចាត់េុកទាសភាព្ថា ជាភាព្អ្យុតតិធម៌្ 
និងបាបកម្ម តហើយាត់្បឆាងំោច់ខាតមិ្នឲ្យមានទាសភាព្
តេៀតតឡើយ។ ាត់បានជាប់តឆាន តជា្បធានាធិបតើននសហរែឋ 
អាតម្រកិ កនុងឆាន  ំ១៨៦០។ 

កាលព្ើនថៃេើ៨  ដម ម្ើនា  ឆាន ២ំ០០៤   មានការចុោះផាយ 
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តលើេំព័្រេសានាវែតើដថម្ តរៀបរប់សតងខបអំ្ព្ើ្បវតតិរបស់តោក 
តបៀលតហគត (Bill Gates) ម្ហាតសែឋើអាតម្រកិ ដែលជាអ្នកមាន
បំផុតកនុងពិ្ភព្តោក។ ាត់មានលុយតៅកនុងកុងធនាារចំនួន 
៤៦ តកាែិែុោល រ។ ាត់បរចិាា លលុយ ២៦ តកាែិែុោល រ តែើម្បើ
្េ្េង់ “ មូ្លនិធិ តបៀលតហគត” តែើម្បើតធវើការ្សាវ្ជាវ និងតលើក
សទួយវស័ិយសុខាភិបាល  និងវស័ិយអ្ប់រកំនុងពិ្ភព្តោក។  
 តោយសារម្នុសាធម៌្ែ៏អ្សាា រយរបស់តោក កនុងការតលើក
សទួយកិចាការសងគម្េូទាងំពិ្ភព្តោក មាា ស់កា្តើយ ៍តអ្លើហា-
ដប ត នន្បតេសអ្ង់តលលស បាន្បទានងារជា(Knight Comm-
ander) ដែលជារងាវ ន់ែ៏មុស់បំផុត តៅកនុងច្កភព្អ្ង់តលលស
ែលរូ់បាត់។ តតើតបៀលតហគត កាល យជាម្ហាតសែឋើតលម១ តលើ
ពិ្ភព្តោកតោយវធិើណា? 
 តបៀលតហគត តកើតតៅកនុង្តកូលដែលមានជើវភាព្សាម្ញ្ា
មួ្យកនុង្បតេសអាតម្រកិ។  កាលដែល ាត់កំពុ្ងសិកាតៅ
វេិយាសល័យ តោយសារសាោរបស់ាត់បំោក់តៅតោយកំុព្យូេ័រ 
ែូតចនោះ ាត់ក៏ចូលចិតតត្បើ្បាសកំុ់ព្យូេ័រ តព្លដែលាត់េំតនរ  
ម្តងៗ តហើយាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ ចំតោោះ្បព័្នធកំុព្យូេ័រ
ខាល ងំណាស ់  ាត់ដតងដតព្យាសយម្ដសវងយល ់ ព្ើលនលឹោះសំខាន់ៗ  
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ននកំុព្យូេ័រ។ 
តោយសារ តសចកតើព្យាសយម្ អ្នុវតតជាបនតបនាទ ប់តនាោះ    

តបៀលតហគត បានកាល យជាអ្នកឯកតេសខាងកំុព្យូេ័រមួ្យរូប។ តៅ
តព្លដែលម្ស្តនតើដផនក្លប់្លងចរចរណ៍ននម្ហាវេិយាសល័យ តសនើ
សំុឱ្យជួយបតងកើត្បព័្នធ្លប់្លងចរចរណ៍ តោយត្បើកំុព្យូេ័រ
តនាោះ ្លូបនទុកថាន ក់ ក៏្បលលប់ញ្ញា តនោះឱ្យតបៀលតហគត និងមិ្តត
របស់តលមាន កជ់ាអ្នកចាតដ់ចង។  
 តបៀលតហគត ក៏បានេេលួបនទុកតនោះ តោយកតើតសាម្នសា 
តហើយាត់តធវើការរហូតែល់យបត់្ៅ តព្លមលោះអ្ត់បានចូលែំ-
តណកតឡើយ។ ចិតតរបស់ម្នុសា    ពិ្តជាមានឥេធិព្លខាល ងំជាង  
កំុព្យូេ័រែ៏េំតនើបតៅតេៀត។ កាបិំតនឹងកាន់ដតមុ្ត្សួចតៅតព្ល
ដែលតលយកតៅសំតលៀងជាបនតបនាទ ប់ យ៉ែ ងណាមិ្ញចិតតរបស់
ម្នុសានឹងកាន់ដត ល្ សនវមុ្ោះមុ្ត តៅតព្លដែលតយើងព្យាសយម្
ពិ្ចារណាតរឿយៗ តហើយត្បើ្បាស់តោយឧបាយនន្បាជាា ។  
 តោយតសចកតើព្យាសយម្ែ៏មុ្ោះមុ្ត តបៀលតហគត បានេេួល
តជាលជ័យកនុងការងាររបស់ាត ់ កនុងរយៈតព្ល្តឹម្ដតមួ្យដម
ប៉ែុតណាា ោះ។ ត្កាយម្ក ការងារលំបាកទាងំប៉ែុនាម ន ក៏្តូវ្បលល់
ឱ្យតបៀលតហគត  តោោះ្សាយជាបនតបនាទ ប់ តហើយាត់េេួលបាន
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តជាលជ័យជាបនតបនាទ ប់ផងដែរ។ ាម នអ្វើតជាលជ័យជាងការបាន
េេួលតជាលជ័យតនាោះតេ តហើយក៏ាម នអ្វើដែលដផាម្ែូចជាតជាល
ជ័យតនាោះតឡើយ។  
 បនាទ ប់ព្ើបញ្ា ប់ការសិកាតៅវេិយាសល័យ តបៀលតហគត ក៏បាន
ចូលសិកាតៅម្ហាវេិយាសល័យ ហាតវ ើត (Harvard University)
តោយសារតព្លតនោះ តបៀលតហគត យល់ត ើញថា តសែឋកិចារបស់
មលួនអាចតៅរចួ ែូតចនោះ ក៏ព្យាសយម្លិតដសវងរកត្មូ្វការ តាម្
្បព្័នធកំុព្យូេ័រ។ ាត់បានតធវើការ្សាវ្ជាវព្ើ សូដវ  រ(Softwares)
កំុព្យូេ័រ ដែលអាចត្បើ្បាស់បានត្ចើនយ៉ែ ង តហើយអាចជួយ
ស្មាលែល់ការងារម្នុសាបានមលោះ។ ាត់បានបតងកើត ្កុម្ហ ុន 
នម្៉ែ្កសូូហវធ៍(Microsoft Company) មួ្យតហើយបានចាប់តផតើម្
ផលិតកម្មវធិើសូដវ  រតផាងៗ។  
 តោយសារាត់ជាម្នុសាជំនាញមុ្នតលដផនកតនោះ កម្មវធិើ
កំុព្យូេ័ររបស់ាត់ បានកាល យជាត្ម្ូវការចាបំាច់តៅតលើេើផារ។ 
ាត់បានបតងកើត្កុម្្សាវ្ជាវមួ្យ តែើម្បើផលិតកម្មវធិើកំុព្យូេ័រ
ថមើៗ តហើយាត់ក៏បានកាល យជាម្ហាតសែឋើ មាន្បាក់របោ់ន
តកាែិយ៉ែ ងឆាប់រហ័ស។  

 ចំតណោះែឹងលឺជាអំ្ណាច។ បញ្ញា  លឺជាភាជន៍មាស 
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ដែលមានតនម្លកាត់នថលមិ្នបាន តហើយអាចផលិតនូវ  
អ្វើៗដែលម្នុសាចង់បាន ។ វាមិ្នតចោះអ្ស់តនាោះតេ 
តទាោះបើត្បើយ៉ែ ងណាក៏តោយ តហើយមិ្នមានបុលគល
ណាមួ្យអាចលួចបានតឡើយ។  

 តៅកនុងសម័្យកំុព្យូេ័រតនោះ តបើបុលគលណាមួ្យអាចបតងកើត
កម្មវធិើកំុព្យូេ័រថមើៗដែលមាន្បតយជនែ៍ល់សងគម្តនាោះ តលអាច
លក់តហើយរកលុយបានតោយងាយ។ 
 តៅកនុង្សុកមួ្យត ម្ ោះ នច ថូ (Kyike Hto) កនុងរែឋម្ន     
( Mon State) ្បតេសភូមា មានបុរសវយ័តកមងមាន ក់ត ម្ ោះ 
បាេើន (Ba Tiin) រកសុើចិញ្ា ឹម្ជើវតិតោយការជើកថមបាយត្កៀម្ 
តែើម្បើយកតៅតធវើឥែឋលក់។  

ពូ្របស់ាត់ម្កព្ើ្កុង ម្ណឌ តល បានតៅតលងាត ់  
តហើយបានឱ្យតយបល់ាត់ថា ការងាររបស់កមួយបាន្តឹម្អ្ងករ
្ចកឆាន ងំប៉ែុតណាា ោះ មិ្នអាចកាល យជាអ្នកមានបានតេ។ តបើកមួយ
ពិ្តជាចង់យកមុ្មរបរជើកថមតនោះជាអាជើព្តនាោះ កមួយលួរដតតៅរក
ជើកតៅែើដែលមានរតនវតថុ តៅឯផ្ទកាន ជិត ម្យតិ  ជើណា    
រជធានើននរែឋ កឈ្ើន។ ពូ្មានមិ្តតមាន ក់តៅេើតនាោះ ពូ្នឹងជួយ
ដសវងរកែើឱ្យម្ួយកដនលង     តបើឯងជើកបានតបូង    ឬវតថុមានតនម្ល 
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តផាងៗ នឹងកាល យជាអ្នកមានពំុ្ខាន។  
បាេើន យល់្ព្ម្ តហើយក៏បានចាកតចញតៅេើ្ កុងតនាោះ        

ាតព់្យាសយម្ជើកែើាស់កកាយជាតរៀងរល់នថៃ។ ព្ើរបើដមត្កាយ
ម្ក ាត់ជើកបានតបួងែ៏មានតនម្លជាត្ចើន តហើយាត់ក៏បាន
កាល យតៅជាអ្នកមាន។   
 សភាព្ននការងារ ឬកម្ម ក៏មានសារៈសំខាន់ខាល ងំណាស់
ដែរ។ អ្នកមាន្បាជាា  រដម្ងេេលួបាន្បាក់កន្ម្លា កនុងការងារ
របស់តល។ ែូតចនោះ យុវជនទាងំឡាយលួរដតមិតមំតរៀនសូ្តនូវមុ្ម
វជិាា តផាងៗ ែូចជា  កំុព្យូេ័រ   ោណិជាកម្ម  វសិវកម្ម  តព្េយ  ឬ
វជិាា ជើវៈតផាងៗ ដែលអាចឱ្យមលួនេេួលបានការងារសម្រម្យនានថៃ
អ្នាលត។ មិ្នថាការងារអ្វើក៏តោយ ឱ្យដតតយើងតធវើ្បកបតោយ
បញ្ញា  និងតសចកតើឧសាហ៍ព្យាសយម្ តនាោះនឹងេេួលបានតជាល
ជ័យជាក់ជាមិ្នខាន។  
 មិ្ន្តឹម្ដតការងារណា ដែលតធវើឱ្យតយើងកាល យជាអ្នកមាន
តេើបសំខាន់តនាោះតេ ការងារណា ដែលតធវើឲ្យតយើងេេួលបាន
បុណយកុសលតនាោះ រងឹរតឹដតសំខាន់។ តាម្ពិ្តការបំតព្ញបុណយ
កុសល  លឺមានសារៈសំខាន់ណាស់  ត្ោោះថាជើវតិមិ្នតេៀង 
អាចសាល ប់្លប់តព្លតវោ និងមិ្នឱ្យតយើងតកើត កនុងអ្បាយភូមិ្
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ត្កាយតព្លសាល ប់។ ែូតចនោះ លួរដត្បញាប់្ បញាលត់ធវើនូវអំ្តព្ើលា 
ឱ្យបានត្ចើនទាន់តយើងតៅមានឱ្កាស។ កុសលកម្ម នឹងជួយ
ឧបតថម្ភតយើងឲ្យបានសុមចត្ម្ើន និងេេួលបានតជាលជ័យកនុង  
ការងារ។  
៧. ឱ្កាសសរាបក់មមលអ នងិកមមអារកកឱ់្យសល 

 មានលកខម័ណឌ ៤យ៉ែ ង ដែលជំរុញកុសលកម្មឲ្យឲ្យផល
តហើយររងំអ្កុសលកម្មព្ើការឲ្យផលលឺ៖ 
 (១).លតិសម្បតត ិ ែល់្ព្ម្តោយជើវតិតោរតព្ញ 

តោយតសចកតើសុម 
(២).ឧបធិសម្បតតិ    ែល់្ព្ម្តោយរូបសម្បតតលិា    

តសាភា 
 (៣).កាលសម្បតត ិ ែល់្ព្ម្តោយតវោលា ឱ្កាសលា 

(៤).បតយលសម្បតត ិែល់្ព្ម្តោយការព្យាសយម្  ការ
តាងំចិតត និង្បាជាា ។ 

មានលកខម័ណឌ ៤យ៉ែ ងែូចាន     ដែលជំរុញអ្កុសលកម្ម
ឲ្យហុចផល តហើយររងំកុសលកម្មព្ើការឲ្យផលលឺ៖ 

(១).លតិវបិតត ិ ជើវតិ្បាសចាកតសចកតើសុម 
(២).ឧបធិវបិតត ិ មានរូបសម្បតតិមិ្នលា 
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(៣).កាលវបិតត ិ ល្ងកាត់តព្លតវោ និងឱ្កាសមិ្ន
    លា 

(៤).បតយលវបិតត ិ ្បាសចាកការព្យាសយម្   ការតាងំ
ចិតត និង្បាជាា ។ 

ឋានម្នុសា និងតេវតោក ជាឋានដែលតោរតព្ញតោយ
ជើវតិជាសុម។ តៅឋានទាងំតនោះ កុសលកម្មមានឱ្កាសឲ្យផល 
ចំដណក  អ្កុសលកម្ម   ពំុ្សូវមានឱ្កាសនឹងឱ្យផលតឡើយ។  

សតវតិរចាា ន សតវនរក ត្បត អ្សុរកាយ លឺជាឋានដែល
តោរតព្ញតោយជើវតិជាេុកខ។ តៅឋានទាងំតនោះ កុសលកម្ម ាម ន
ឱ្កាសឲ្យផលតេ មានដតអ្កុសលកម្ម ប៉ែុតណាា ោះ ដែលឱ្យផល 
បាន។  

តបើត្បៀបតធៀបនឹង សតវតិរចាា ន ម្នុសារស់តៅបានសុម
ត្ចើនជាង ចំដណកឯ ត្បត និងអ្សុរកាយរស់តៅតោយេុកខ-
តវេនា ជាងសតវតិរចាា នតៅតេៀត ប៉ែុដនត សតវនរករស់តៅតោយ
តសចកតើេុកខែ៏ន្កដលងជាងតលបំផុត។  

តបើត្បៀបតធៀបនឹង ម្នុសា តេវតាមានតសចកតើសុមជាង 
អាចនិយយបានថា តសទើរដតាម នេុកខ។ ចំដណក ព្ព្ួក្ព្ហម 
មានតសចកតើសុមជាងព្ពួ្កតេវតាតៅតេៀត តោយពួ្កតលេេួល
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តសចកតើសុមព្ើការចត្ម្ើននូវ្នជាបនតបនាទ ប់។ តទាោះបើយ៉ែ ង
ណាក៏តោយ ព្ពួ្កតេវតា និង្ព្ហមទាងំឡាយពំុ្មានតសចកតើមុ្ោះ
មុ្ត អ្ង់អាច កនុងការបំតព្ញបុណយកុសល ែូចព្ព្កួម្នុសា
តោកតឡើយ។ ម្នុសាអាចញុាំងំតសចកតើព្យាសយម្ឱ្យមុ្ោះមុ្ត 
រហូតែល់បាន្តាស់ែឹងជា្ព្ោះពុ្េធ ប៉ែុដនត តេវតា និង្ព្ហម 
ពំុ្អាច្តាស់ែឹងជា្ព្ោះពុ្េធតឡើយ។  

កនុងចំតណាម្ ព្ពួ្កម្នុសា អ្នកដែលមានរូបសម្បតតលិា 
ត្ចើនដតមានឱ្កាសេេលួបានផល្បតយជន ៍ ជាងអ្នកដែល
មានរូបសម្បតតិមិ្នលា។ ម្នុសាតយើងជាធម្មតា ចូលចិតតតារព្ 
និងសរតសើរចំតោោះម្នុសាដែលមានរូបសម្បតតិលា តហើយចង់រប់ 
អានពួ្កតល។ ម្នុសាតយើង មិ្នសូវឱ្យតនម្លចំតោោះម្នុសាដែល
មានរូបសម្បតតិអា្កក់ ឬពិ្ការអ្វយវៈណាមួ្យ តហើយក៏មិ្នចង់
តសព្លប់ពួ្កតលតឡើយ។ តបើនិយយអំ្ព្ើការងារវញិ តទាោះបើមាន
សម្តថភាព្តសមើាន  តបើតលត្ជើសតរ ើស ្បាកែជា្តូវត្ជើសតរ ើសអ្នក
ដែលមានរូបសម្បតតិលាតហើយ។ ែូចាន ដែរ កនុងការថតភាព្យនត 
បងាា ញម្៉ែូត  ម្៉ែូដែលជាតែើម្  អ្នកដែលមានរូបសម្បតតិលា ្បាកែ
ជាមានឱ្កាស និងតជាលជ័យត្ចើនជាងម្នុសាដែលមានរូប-
សម្បតតិមិ្នលា។  
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រូបសម្បតត ិ ស្មាបស់្តសតើ លឺសំខាន់ជាងបុរស។ ស្តសតើដែល
មានស្ម្ស់សាា ត រដម្ងមានម្នុសា្សឡាញ់រប់អានត្ចើន ជា
ពិ្តសសលឺពួ្កបុរសៗ។ ែូចតនោះ ពួ្កតលអាចត្ជើសតរ ើសម្នុសា
្សើ ដែលមលួន្សឡាញ់បំផុតជាលូអ្នាលត។ ស្តសតើជាត្ចើន ដែល
មានស្ម្ស់សាា ត តទាោះបើជាតកើតកនុង្តកូល្កើ្ កមិ្នមុង់មុស់
យ៉ែ ងណាក៏តោយ ក៏្តូវបាន្ព្ោះរជា និង្ព្ោះអ្ងគមាា ស់ទាងំ- 
ឡាយត្ជើសតរ ើសជាអ្លគម្តហសើ។  

ការជួប្បេោះនូវឱ្កាស និងតព្លតវោ លឺជាតរឿងសំខាន់
បំផុតផងដែរ។ តៅតព្លដែល្បតេសទាងំមូ្ល ្បកបតោយ
សនតិភាព្ តសែឋកិចារ ើកចត្ម្ើន មានឱ្កាសលា តែើម្បើតធវើោណិជា-
កម្មតផាង ្បជាព្លរែឋអាចរកការងារតធវើតោយ្សួល េេួលបាន
្បាក់កំនរសម្រម្យ នឹងរស់តៅជាសុម។ តៅតព្លតនោះតហើយ 
ដែលកុសលកម្មមានឱ្កាសកនុងការឱ្យផល។ ម្យាស៉ែងវញិតេៀត 
្បសិនតបើ ្បតេសាម នសនតិភាព្ ឬកំពុ្ងមានសស្តងាគ ម្ ឬកំពុ្ង
មានវបិតតិតសែឋកិចា ្បជាព្លរែឋាម នការងារតធវើ ការរកសុើតផាងៗ
បរជ័យ ្បជាជន្តូវតបាោះបង់ផទោះសដម្បងតចាល តហើយនឹងរស់
តៅជាេុកខ។ តៅតព្លតនោះតហើយ  ដែលអ្កុសលកម្មមានឱ្កាស
ឱ្យផល។  
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លកខម័័ណឌ េើបួន ្តូវមានតសចកតើ្បឹងដ្បង ឧសាហ៍
ព្យាសយម្ និង្បកបតោយបញ្ញា  ទាងំតនោះលឺអា្ស័យតោយ
បុលគលតរៀងៗមលួន។ តយើងលួរដតមំព្យាសយម្ ឧសាហ៍្បឹងដ្បង
តែើម្បើត្កបយកនូវចំតណោះែឹងតផាងៗឱ្យបានត្ោោះថា តសចកតើ
ព្យាសយម្  និង ចំតណោះែឹង  ឬ  បញ្ញា ទាងំព្ើរតនោះ  លឺជាលនលឹោះនន
តជាលជ័យ។  

តបើាម នតសចកតើព្យាសយម្ និងចំតណោះែឹងតេ ាម ននរណា
មាន ក់អាចតជាលជ័យបានតឡើយ តលនឹងរស់តៅកនុងភាព្្កើ្កមិ្ន
ខាន។ ែូចដែលតយើងបានអានព្ើខាងតលើរចួម្កតហើយ អំ្ព្ើបតើ
្បព្នធព្ើរនាក់ ជាអ្នកមានបានធាល ក់មលួនជាអ្នកសំុទាន ត្ោោះដត
មវោះតសចកតើព្យាសយម្ និងបញ្ញា ហនងឹឯង។ ែូតចនោះចូរតយើង្លប់ាន
ចងចាកំនុងចិតត នូវរូបម្នតតជាលជ័យ៣យ៉ែ ង៖ កម្ម បញ្ញា  វ ើរយិៈ 
តហើយយកតៅអ្នុវតតកំុខាន។  

អ្នកតនោះតហើយលឺជា្បធានននចិតតរបស់អ្នក តហើយក៏ជា
អ្នកបតងកើតនូវវាសនារបសអ់្នកដែរ។ អ្នកអាច្លប់្លង
ចិតត និងកម្ម របស់អ្នក តហើយបតងកើតជើវតិរបស់អ្នក តាម្
ដែលអ្នកចងប់ាន។ 

៨. េាកនងឹរងទ្យកុខ របសិនផ្បើេាកផ្សពេបន់ងឹមនសុេពាល  
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តៅកនុងម្ងគលសូ្តទាងំ ៣៨ ្បការ កនុងាថាេើ១ មាន
ម្ងគល ២ ្បការបានសដម្ដងថា៖ (១) បុលគលមិ្នលួរតសព្លប់
នឹងបុលគលោលតឡើយ (២) បុលគលលួរតសព្លប់នឹងបណឌិ ត។ 
ទាងំព្ើរតនោះជាម្ងគលែ៏ឧតតម្ តហើយមានសារៈសំខាន់ណាស់  
ស្មាបក់ារតជឿនតលឿន និងរ ើកចត្ម្ើនកនុងជើវតិត្ោោះថា  ម្ងគល
ទាងំព្ើរតនោះផតលឱ់្កាសសម្រម្យ តែើម្បើញុាងំកុសលកម្មឱ្យហុច
ផល និងបិេឱ្កាសអ្កុសលកម្មមិ្នឱ្យហុចផលបាន។  

្បសិនតបើ បុលគលតសព្លប់នឹងបុលគលោល តនាោះតលនឹង
កាល យជាបុលគលោលដែរ តហើយនឹងបាត់បង់នូវលុណធម៌្ ដែលជា
តនម្លរបស់ម្នុសា។ ្បសិនតបើបាត់បង់នូវលុណធម៌្តហើយ ជើវតិ
ក៏ាម ននយ័ដែរ តព្លសាល ប់តៅនឹងតៅតកើតកនុងអ្បាយភូមិ្ម្តង
តហើយម្តងតេៀត។  

ែូចមានសុភាសិតរបស់ភូមា តោលថា “ ្តើកនុងេូក តបើ
សាុយមួ្យសាុយទាងំអ្ស់ និង្បសិនតបើ តែើម្តឈ្ើដបកដម្ក
សាខាត្ចើន ្បាកែជាមានសតវបកាបកាើរប់មឺុ្នកាល្ជកតៅ
េើតនាោះ” ។  

តៅកនុង្លួសារមួ្យ ្បសិនតបើសមាជិកមាន ក់បានតធវើបាប-
កម្មយ៉ែ ងធៃន់ ្លួសារទាងំមូ្ល ឬសូម្បើសហលម្ន៍ទាងំមូ្លនឹង
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ជួប្បេោះនូវបញ្ញា លំបាក។ តបើតសព្លប់នឹងបុលគលដបបតនោះ តលនឹង
សថិតកនុងសាថ នភាព្ែ៏លំបាក (កាលវបិតតិ) លឺជាសាថ នភាព្ ឬតព្ល
តវោម្ួយ ដែលអ្កុសលកម្ម មានឱ្កាសលាកនុងការឱ្យផល។  

កនុងកាលដែល្ព្ោះពុ្េធសម្ណតាតម្ ្េង់លង់ធរមាន
តៅ មានភូមិ្មួ្យមានម្នុសារសត់ៅ១០០០្លួសារ។ ព្ួកតល
រស់តៅតោយពឹ្ងដផាកតលើការតនសាេ្តើ។ នថៃមួ្យ ភរយិននអ្នក
តនសាេមាន ក់មាននផទតោោះ។ ចាប់តាងំព្ើនថៃតនាោះម្ក អ្នកតនសាេ
ទាងំអ្ស់ក៏តនសាេ្តើដលងបាន។ ត្កាយម្កកនុងភូមិ្ទាងំមូ្ល
ក៏្តូវបានរែឋអ្ណំាចោក់ទារុណកម្ម៧ែង និងែុតតោយតភលើង
៧ែង។  

្ពឹ្ទាធ ចារយកនុងភូមិ្ ក៏្បជំុាន ពិ្ភាកា ពួ្កតលតជឿជាក់ថា 
កនុងភូមិ្តនោះ ្បាកែជាមានបុលគលណាម្យួ មានបាបកម្មធៃនធ់ៃរ
មិ្នខាន។ ែូតចនោះ ពួ្កតលបានដបងដចកភូមិ្ជាព្ើរដផនក មួ្យដផនក
មាន៥០០្លួសារ។ ដផនកននភូមិ្ដែលមានស្តសតើមាននផទតោោះរស់
តៅតនាោះ បានជួប្បេោះនូវវបិតត ិតោយសារដតអ្នកភូមិ្តនសាេ្តើ 
មិ្នបាន ជាតហតុតធវើឱ្យមវោះខាតអាហារ។ ែូតចនោះ ្ពឹ្ទាធ ចារយក៏បាន
ដចក្កុម្តនាោះជាព្ើរដផនកតេៀត ដផនកដែលស្តសតើមាននផទតោោះរស់តៅ
ក៏ជួបនូវវបិតតិែដែល។  តហតុតនោះ តលក៏ដចក្កមុ្តនាោះជាដផនកតៗ 
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រហូតែល់សល់ដត្សើតមាននផទតោោះតនាោះដតមាន ក់ឯង។  
ស្តសតើតនោះបាន ល្ងេតនលតោយតវេនាបំផុត តហើយចិញ្ា ឹម្កូន

តោយលំបាក។ តៅតព្លដែលកូនរបស់មលួនអាចតែើរបាន នាង
បានឱ្យផតលិមួ្យែល់កូន តែើម្បើតែើរសំុទានតល តហើយក៏រត់តចាល
កូនបាត់តៅ។ តៅតព្លដែលកុមារតនាោះអាយុបាន៧ឆាន  ំបានជបួ
នឹង្ព្ោះសារ ើបុតត តោយកតើករុណា តោកក៏បានបំបួសកុមារតនាោះ
ជាសាម្តណរ។ តៅតព្ល្លប់អាយុតហើយ ្ព្ោះសារ ើបុតត បាន
ឧបសម្បទាសាម្តណរតនាោះជាភិកខុមាន្ព្ោះនាម្ថា តោសកតិ-
សាតតថរ។  

តោសកតិសាតតថរ បានញុាំងំតសចកតើព្យាសយម្ែ៏មុ្ោះមុ្ត
្បតិបតតិ សើល សមាធិ និងបញ្ញា  រហូតែល់បានសត្ម្ចជា្ព្ោះ-
អ្រហនត។ តទាោះបើជាបាន្តាស់ជា្ព្ោះអ្រហនតក៏តោយ តោកពំុ្
ដែលបានេេួលចងាា ន់បិណឌ បាតឆាន់្លប់្ាន់ កនុងនថៃណាមួ្យ
តឡើយ។ តៅនថៃដែលតោកនឹងចូលបរនិិោវ ន តោកបាននិម្នត
តៅបិណឌ បាតជាមួ្យ្ព្ោះសារ ើបុតត។   

្ព្ោះសារ ើបុតត កពំុ៏្បានេេួលចងាា ន់បិណឌ បាត សូម្បើដត  
បនតិច។ ្ព្ោះសារ ើបុតត ក៏បានេូលតោកឱ្យនិម្នតតៅចាតំៅវតត 
វញិ តហើយក៏និម្នតបិណឌ ដតមួ្យអ្ងគឯង។ តព្លតនាោះមាន្លួសារ 
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មួ្យ បាននិម្នត្ព្ោះសារ ើបុតតេេួលចងាា ន់តៅផទោះព្ួកតល ្ព្ោះ
សារ ើបុតតបាន្បាប់តៅមាា ស់ផទោះ តែើម្បើយកចងាា ន់មលោះ តៅ្បតលន
្ព្ោះតោសកតិសាតតថរ តៅឯវតត។ តព្លយកតៅតាម្ផលូវ បុរស
តនាោះក៏បានបរតិភាលអ្ស ់ តោយសារដតមលួនតហវតព្ក តហើយក៏
តភលចមលួន។  

តៅតព្ល ្ព្ោះសារ ើបុតតនិម្នតម្កវតតវញិ ត ើញ្ព្ោះ-      
តោសកតិសាតតថរ អ្តទ់ាន់មានចងាា នឆ់ាន់តៅតឡើយ តោកក៏
្បញាប ់និម្នតតៅបិណឌ បាតតៅរជវាងំ្ព្ោះបាេតកាសល តហើយ
បិណឌ បាតនូវចតុម្ធុ ដែលតធវើព្ើត្លឿងផា៤ំយ៉ែ ង ត្បងលៃ េឹក
អំ្តៅ េឹក មុ ំនិង បឺរ ឬេឹកតោោះខាប។់ ្ព្ោះសារ ើបុតត ក៏និម្នតតៅ
វតតវញិ តោយកាន់យកនូវចតុម្ធុតនាោះ ្បតលនែល់តោសកតិ-
សាតតថរ។ តនោះជាតលើកេើមួ្យកនុងជើវតិតហើយ  ដែលតោសកតិ-
សាតតថរ បានឆាន់អាហារដ ា្ត បនាទ ប់ព្ើឆាន់រចួតហើយ តោកក៏
បានចូលបរនិិោវ ន។  

តតើតោសកតិសាតតថរ បានសាងបាបកម្មអ្វើដែរកាលព្ើជាតិ
មុ្ន? កនុងពុ្េធកាល្ព្ោះពុ្េធ្េង់្ព្ោះនាម្  កសាបៈ តោសកតិ-
សាតតថរ លឺជាភិកខុមួ្យអ្ងគបរបូិណ៌តោយសើល។ នថៃមួ្យមានភិកខុ
ម្ួយអ្ងគ និម្នតម្កកាន់វតតតនោះ តហើយបានតសនើសាន ក់តៅព្ើរបើនថៃ។ 
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ភិកខុជាមាា ស់វតត ត ើញពុ្េធបរស័ិេមានការេំនុកប្ម្ុងយកចិតត
េុកោក់ចំតោោះភិកខុជាអាលនតុក តោកក៏្សាប់ដតមានការ
្ចដណនកនុងចិតត។  

ឧបាសកអ្នកមានមាន ក ់ បាននិម្នតភិកខុទាងំព្ើរអ្ងគតនាោះ 
តែើម្បើេេួលចងាា នត់ៅផទោះាត់តៅ្ពឹ្កដសាក។ តព្ល្ពឹ្ក្ព្លឹម្
្សាងៗភិកខុជាមាា ស់វតតបានយក្មាម្នែេោះជួងតសើរៗ រចួតហើយ
ក៏និម្នតតៅផទោះឧបាសកតនាោះបាត់តៅ។ តព្លតនាោះឧបាសកមាា ស់
ផទោះបានេូលសួរភិកខុតនាោះថា តហតុអ្វើភិកខុជាអាលនតុកមិ្ននិម្នតម្ក? 
តោកត ល្ើយថា  ភិកខុអ្ងគតនាោះសឹង្េម្ក់ណាស់ តទាោះបើអាតាម
វាយរាងំតហើយ ក៏តៅដតមិ្នត្កាកដែរ ែូតចនោះ អាតាម ក៏និម្នតម្ក
ដតឯង។  

ែូតចនោះ មាា ស់ផទោះក៏្បតលនចងាា ន់តោកយ៉ែ ងលា្ បណើ ត 
រចួតហើយាត់ក៏បានតរៀបចំចងាា នម់លោះោក់កនុងបា្ត តែើម្បើតផាើតៅ
្បតលនែល់ភិកខុជាអាលនតុកដែលតៅឯវតត។ តៅតាម្ផលូវតៅកាន់
វតត ភិកខុតនាោះលិតថា តបើភិកខុជាអាលនតុកតនាោះបានចងាា ន់ឆាៃ ញ់ដបប
តនោះរល់នថៃ ្បាកែជាមិ្នតចញព្ើវតតតនោះតេ។ តោយតសចកតើ
្ចដណនតនោះ តោកកប៏ានចាកច់ងាា ន់តនាោះតចាល កនុងដ្សអ្ស់
តៅ។         
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 តៅតព្លតៅែល់វតត ្សាប់ដតរកភិកខុជាអាលនតុកមិ្នត ើញ
តសាោះ។ តោយសារ តោកែឹងព្ើេឹកចិតតរបស់ភិកខុជាមាា ស់វតត 
តោកក៏បានចាកតចញព្ើវតតតនាោះ តោយតហាោះតចញតាម្អាកាស
បាត់តៅ។  តាម្ពិ្តភិកខុអាលនតុក លឺជា្ព្ោះអ្រហនត។  

ភិកខុជាមាា ស់វតតតនាោះ ក៏មានតសចកតើតសាកសាត យ ពិ្បាក
ចិតតតព្ក សឹងមិ្នលក់ ឆាន់មិ្នបាន។ មិ្នយូរប៉ែុនាម ន តោកក៏
បានសុលតបាត់តៅ តហើយក៏បានតៅតកើតកនុងនរក។ តសចកតើ
្ចដណន លឺពិ្តជាលួរឲ្យភ័យខាល ចណាស់។  

បនាទ ប់ព្ើបានរចួព្ើនរកតហើយ ក៏បានម្កតកើតជាយកាចនំនួ
៥០០ជាតិ បនាទ ប់ម្កតកើតជាសុនម៥០០ជាតិ។ កនុងកំតណើ ត
នើមួ្យៗ តោកមិ្នដែលបានអាហារបរតិភាល្លប់្ាន់តឡើយ។ 
បនាទ ប់ព្ើកំតណើ តជាសុនមបានផុតតៅ  តោកបានម្កតកើតកនុង
នផទនន្បព្នធរបស់អ្នកតនសាេមាន ក់។  

តោយអា្ស័យកុសលកម្ម ដែលតោកបានសាងេុកម្ក 
កាលតោកបួសជាភិកខុបាន្េ្េង់នូវសើលែ៏បរសុិេធ កនុងសម័្យ
្ព្ោះពុ្េធកសាបៈ ក៏បានម្កចាប់កំតណើ ត កនុងឋានម្នុសាម្តង
តេៀត តហើយត្កាយម្កក៏បានចូលសាងផនួស។ តហើយតោក
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បាន្បតិបតតិន្តសិកាខ  ក៏បាន្តាស់ែឹងជា្ព្ោះអ្រហនត។ តោយ
សារដតកម្មែ៏ធៃន់ ដែលតោកបានចាក់ចងាា ន់បិណឌ បាតរបស់
្ព្ោះអ្រហនតតចាលតនាោះ កនុងភូមិ្ទាងំមូ្ល ដែលមាន្បមាណ
១០០០្លួសារតនាោះ ក៏្តូវរងេុកខអ្ត់អាហារបរតិភាល មណៈតព្ល
ដែលតោកបានតៅចាប់កំតណើ ត កនុងនផទនន្បព្នធអ្នកតនសាេ
មាន ក់តៅកនុងភូមិ្តនាោះ។  

ផលដែលតកើតព្ើកម្មែ៏មានេម្ៃន់តនោះ អាចតធវើឲ្យបុលគល
ដែលតសព្លប់ជាម្យួបុលគល ដែលមានបាបកម្មតនាោះ រងេុកខតទាស
ដែរ។ ែូតចនោះ តយើងលួរដត្បុង្បយត័ន កនុងការតសព្លប់ម្នុសា 
ការមិ្នតសព្លប់នូវបុលគលោលទាងំឡាយ ជាម្ងគលែ៏ឧតតម្។  

តៅកនុងលមុ្ើរធម្មបេ កនុងតរឿង តតយជនៈ តយើងបានែឹង
តហើយអំ្ព្ើសំតៅ ដែលែឹកអ្នកែំតណើ រ៧០០នាក់តចញព្ើត្តើយ
មាខ ង លុោះែល់កណាត លសមុ្្េ ក៏្សាប់ដតតលឿងតោយមិ្នែឹង
ម្កព្ើមូ្លតហតុអ្វើ។ តៅតព្លតនាោះ មាា ស់េូកដែលមានការនវឆាល ត
បានយល់ត ើញថា ្បាកែជាតលើសំតៅតនោះ មានបុលគលណា
ម្ួយមានបាបកម្មធៃន់មិ្នខាន ែូតចនោះតហើយ ក៏តសនើឲ្យអ្នកជិោះ
សំតៅទាងំអ្សច់ាប់សាល ក។  
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តៅតព្លតនាោះ ្បព្នធមាា ស់េូកែ៏្សស់សាា ត ក៏ចាប់បាន
សាល កអា្កកច់ំនួន៣ែង។ ែូតចនោះតលកយ៏កកាម្មាច់ោកក់នាង 
តហើយរុញេមាល ក់តៅកនុងសមុ្្េបាត់តៅ។ បនាទ ប់ម្កសំតៅតនាោះ
ក៏តធវើែំតណើ រតៅមុ្មែូចធម្មតាវញិ អ្នកែំតណើ រទាងំតនាោះក៏មាន
សុវតថិភាព្។ តោយសារដតបាបកម្មែ៏ធៃន់ធៃរននបុលគលបាប ម្នុសា
កនុងសំតៅទាងំមូ្លកអ៏ាចសាល ប់ដែរ។ 

តតើនាងបានសាងបាបកម្មអ្វើកាលព្ើជាតិមុ្ន? កាលព្ើជាតិ 
មុ្ន នាងលឺជា្សើតែ៏មានស្ម្ស់សាា តមាន ក់តៅកនុងភូមិ្មួ្យ។ បតើ 
របស់នាងបានសាល ប់តចាលនាង តហើយបានតៅតកើតជាដ ក្។ កូន
ដ្កតនាោះ តចោះដតតែើរតាម្នាង្លប់េើកដនលង ដែលនាងដតងតៅ។   
បុរសៗកនុងភូមិ្ត ើញែូចតនោះ ក៏នាាំន តសើចចំអ្កតោយោកយថា 
“ តម្ើលចុោះ នាង្ោនន្ព្តនាោះ កំពុ្ងតចញតៅបរបាញ់ជាម្យួដ្ក
របស់នាងតេៀតតហើយ ែូតចនោះនថៃតនោះតយើងនឹងបានហូបសម្លការ ើ
សាច់កាត ន់មិ្នខាន” ។  

នាងមានតសចកតើតអ្ៀនខាម សយ៉ែ ងខាល ងំ  តោយឮោកយ 
តនោះ។ ែូតចនោះ នាងដតងដតរកវធិើតែញដ្កតនាោះកំុឲ្យតចោះដតតែើរតាម្
នាង។ ប៉ែុដនត ដ្កតនាោះតៅដតតែើរតាម្នាងែដែល។ នាងមឹង
ណាស់ ក៏យកកាម្មាច់តូចមួ្យចងកវា តហើយរុញេមាល ក់េឹក
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្បឡាយបាត់តៅ។ ែូតចនោះតហើយ បានជាកនុងជាតិបនាទ ប់តនាោះ 
នាង្តូវបានតលចងកតោយកាម្មាច ់  តហើយរុញេមាល ក់េឹក។  
៩. បេុគលផ្សពេបជ់ាមយួបេុគលានកមមលអ រផ្មងបានចផ្រមើនរងុផ្រឿង 

្បសិនតបើ មានកូន្បុស ឬកូន្សើដែលមានកម្មលា     
អ្សាា រយ តកើតកនុង្តកូលណា ្តកូលតនាោះនឹងបានតសចកតើសុម  
ចត្ម្ើន។ ្បសិនតបើបុលគលមាន ក់កនុងចំតណាម្សាច់ញាតិទាងំតនាោះ 
បានេេួលបុណយសកតិធំ សាច់ញាតិទាងំតនាោះនឹងបានេេួលនូវ
ផល្បតយជន៍មលោះជាក់ជាមិ្នខាន។ ម្នុសា តេវតា និង ្ព្ហម 
រប់ោននាក់ បានរចួផុតព្ើតសចកតើេុកខតោយសារដតបានជួបនឹង 
្ព្ោះសមាម សមុុ្េធ តហើយបានតារព្រប់អាន្ព្ោះពុ្េធជាកលយាសណ-
បុលគលែ៏អ្សាា រយមួ្យរូប។ 

តៅ្បតេស្សើលងាក កនុងរជាកាល្ព្ោះបាេ ភាតិកៈ បុលគល 
ណា បរតិភាលសាច់តានឹង្តូវពិ្ន័យជា្បាក់យ៉ែ ងត្ចើន។ អ្នក 
ដែលាម នលុយបង់្តូវពិ្ន័យតៅតធវើការកនុងរជវាងំ តបាសសំរម្ 
សមាា តេើធាល ជាតែើម្។  

តៅកនុង្តកូលមួ្យ  មានកូន្សើមាន ក់មានរូបតឆាម្តោម្
លា  តៅតព្លដែល្ព្ោះរជា្េង់េតត ើញនាង ក៏មានតសចកតើ 
្បតិព័្េធតសនហាយ៉ែ ងខាល ងំ ។ តហើយក៏បានដតងតាងំនាងជា្ព្ោះ-
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អ្លគម្តហសើ តោយមាននាម្ថា សាមាតេវ ើ។ ្លួសារ និង សាច់
ញាតិនាងទាងំអ្ស់ កប៏ានរចួផុតព្ើការពិ្ន័យ ដថម្ទាងំ ្តូវបាន
្ព្ោះរជា្បទាន្េព្យសម្បតតិ តហើយរស់តៅជាសុម។  

តោយសារដតកុសលកម្មែ៏លាបូករមួ្ទាងំស្ម្ស់របស់្សើ
្កមំុ្តនាោះផង សាច់ញាតិនាងទាងំអ្ស់ក៏េេួលបាននូវតសចកតើ 
សុមចត្ម្ើន និងសបាយរ ើករយតាងំព្ើតព្លតនាោះតតរៀងម្ក។  
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ចារ់កមម  

ដដលមានសភាពស ីជតប្ៅ និង លអិតស ខ្ ម 

១. លកខណ្ៈរបស់ន្ទម ផ្ែលានសភាពសីុ        លអតិសុខមុ 

រប់ចាប់តាងំព្ើសម័្យ តាតលស (Tales 624-550BC) 
េសានវេូិបុរណជនជាតិ្កិច ដែល្តូវបានតលចាត់េុកជាបិតា
េសានវេូិតោកខាងលិច េសានវេូិសម័្យតនាោះ បានតធវើការ
្សាវ្ជាវសភាវៈទាងំឡាយដែលមានកនុងធម្មជាតិ។ ២៦០០ឆាន ំ
បានកនលងផុតតៅ ព្ួកតលតៅដតមិ្នអាចដសវងយលព់្ើសភាវៈ ដែល
មានតៅកនុងធម្មជាតិននរបូទាងំ២៨ និង នាម្៥៣ (តចតសិក១ 
និង តចតសិក៥២) ។ 

តៅកនុងតេវវេិយាស មានបរយិយអំ្ព្ើច្កវាឡ ដផនែើ ម្នុសា-
ជាតិ សតវតិរចាា ន និងតែើម្តឈ្ើទាងំឡាយ លឺសុេធដត ្ព្ោះអាេិ-
តេព្ជាអ្នកបតងកើត តហើយភព្ដផនែើ ្តូវបានចាត់េុកជាម្ជឈ-
ម្ណឌ លននច្កវាឡ។ តទាោះបើយ៉ែ ងណាក៏តោយ នើកូឡាស់ កូ
តព្ើនើកុស (Nicholas Copernicus 1473-1543) ជាតារវេូិ ជន 

១២ 
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ជាតិប៉ែូឡូញ និងជាសាថ បនិកនន្បព្័នធកូតព្ើនើដមន (Founder of 
Copernican System)ដែលជា្បព្ន័ធមួ្យ្តូវបានអ្នកវេិយាសសាស្តសត
សម័្យេំតនើប យកម្កត្បើ្ បាស់កនុងតារវេិយាស បានចំណាយ
តព្លកនុងមួ្យជើវតិរបស់ាត់សិកាព្ើចលនាននតារ និងភព្ទាងំ
ឡាយ។ តៅកនុងឆាន  ំ ១៥៤៣ ាត់បាន្បកាស់ថា លឺជា្ព្ោះ-
អាេិតយ មិ្នដម្នដផនែើតេ ដែលជាម្ជឈម្ណឌ លនន្បព្័នធ្ព្ោះ-
អាេិតយ តហើយថា ដផនែើលឺជាភព្ែ៏តូចមួ្យប៉ែុតណាា ោះ  ដែលតធវើ 
ែំតណើ រជំុវញិ្ព្ោះអាេិតយ។  

ហាគ លើតលអូ្ ហាគ លើតល (Galileo Galilei 1564-1642) 
តារវេូិ  លណិតវេូិ និងរូបវេូិ ជនជាតិអុ្ើតាលើ ដែលការ្សាវ
្ជាវរបស់ាត់អំ្ព្ើចាប់ធម្មជាតិ បានបតងកើតជាមូ្លោឋ នវតិសាធន-
កម្មននវេិយាសសាស្តសតេំតនើប តហើយបានបតងកើតដកវយតឹ     ាត់
លឺជាអ្នកាំ្ េនូវ្េឹសតើកូតព្ើនើកូស។ អា្ស័យតោយមូ្លោឋ ន
វតិសាធនកម្មវេិយាសសាស្តសតតនោះតហើយ តេើបវេិយាសសាស្តសតេំតនើបបាន
តោតតផ្ទល ោះរ ើកចត្ម្ើនយ៉ែ ងខាល ងំ។ ដតតទាោះបើយ៉ែ ងណា វេិយាសសាស្តសត
ែ៏េំតនើបតនោះ តៅដតមិ្នអាចដសវងយល់ព្ើសភាវៈចិតតរហូតម្ក
េលប់ចាុបបននតនោះ។  

តោយសារដតបុថុជានមិ្នអាចយល់អំ្ព្ើសភាវៈននចិតត   និង 
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តចតសិកបាន ែូតចនោះពិ្បាកកនុងការដសវងយល់ព្ើចាប់កម្មផលឲ្យ
បានសុើជត្ដណាស ់ត្ោោះ្េឹសតើកម្មផលមានេំនាក់េំនងយ៉ែ ង
ខាល ងំជាមួ្យនឹងចិតត និងតចតសិក។ ការមិ្នតជឿនូវកម្ម និងផល
របស់កម្មដែលមានពិ្តនាឲំ្យតល្បកាន់មាកំនុងមិ្ចាា េិែឋិ។  

អ្នកដែលមានជំតនឿតលើតេវនិយម្បាននិយយថា ្ព្ោះ- 
អាេិតេព្ ឬ្ព្ោះ ព្ហម ជាអ្នកបតងកើតច្កវាឡ ភព្ដផនែើ និងសព្វ-
សតវទាងំអ្ស់ តហើយថា្ព្ោះជាអ្នក្លប់្លង និងសត្ម្ចវាសនា
របស់ព្ួកតល។ ែូតចនោះ បុលគលមាន ក់ៗ ាម នសិេធិសត្ម្ចតជាលវាសនា
របស់មលួនតេ អ្វើៗ លឺ្ព្ោះជាអ្នកតាកដ់តងរចួតៅតហើយ។ លេធិតនោះ
តៅថា “ឥសារនិ  នវាេ” ឬេិែឋិមុស្បាស់ចាកតហតុ(វសិម្-
តហតុកេិែឋ)ិតជឿថា្ព្ោះជាអ្នកបតងកើត   និង្លប់្លង់ច្កវាឡ។ 

បុលគលពួ្កមលោះតជឿថា តសចកតើសុម និងេុកខ ដែលតយើង   
ជួប្បេោះសព្វនថៃតនោះ លឺកម្មព្ើអ្តើតកាល ជាអ្នកតាក់ដតង។   
ែូតចនោះ តយើងាម នសិេធតិវា៉ែ តេ ត្ោោះកម្មបានតាក់ដតងយ៉ែ ងតនោះ
តៅតហើយ។ មិ្ចាា េិែឋិតនោះ តៅថា “បុតព្វកតតហតុកេិែឋ”ិ តជឿថា
អ្វើៗកម្មបានតាក់ដតងរចួតៅតហើយ។  

បុលគលមួ្យពួ្កតេៀតតជឿថា តសចកតើសុម និងេុកខដែល
តយើងកំពុ្ងជួប្បេោះសព្វនថៃ តកើតតឡើងតោយាម នតហតុផលអ្វើ
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ទាងំអ្ស់។ បុលគលព្ួកតនោះមិ្នមាន្បាថាន  តសចកតើព្យាសយម្  និង 
ភាព្ចាបំាច់កនុងការបំតព្ញការងារអ្វើតេ។ មិ្ចាា េិែឋិតនោះតៅថា   
“អ្តហតុកេិែឋ”ិ តជឿថាអ្វើៗ ាម នតហតុាម នផលតេ។   លេធិតនោះ 
្តូវបានបត្ងៀនតោយអាចារយមាន ក់កនុងចំតណាម្     អាចារយែ៏លបើ
៦រូបត ម្ ោះ ម្កខលិតាសាលៈ។  

បុលគលមួ្យពួ្កតេៀតតជឿតៅតលើ “អ្កិរយិវាេ” តជឿថាកម្ម
មិ្នមាន។ តទាោះបើបុលគលតធវើបុណយកតើ បាបកតើ ាម នកម្មទាងំអ្ស់។ 
បុលគល្បតភេតនោះ មិ្នមាន្បាថាន  មិ្នមានតសចកតើព្យាសយម្  
និងមិ្នចាបំាច់កនុងការតធវើការងារតឡើយ ត្ោោះតលតជឿថាតទាោះតធវើ
បុណយកតើ តធវើបាបកតើ ក៏កម្មមិ្នមាន។ លេធតិនោះ្តូវបានបត្ងៀន
តោយអាចារយែ៏លបើមាន ក់ត ម្ ោះ បូរណកសាបៈ។  

អាចារយមាន ក់តេៀតត ម្ ោះ អ្ជិតតកសកមុ្លៈ បានបត្ងៀន
លេធិត ម្ ោះថា “នតថកិេិែឋ”ិ តជឿថាបុណយ និងបាបពិ្តជាមាន ដត
ផលននបុណយ និងបាបមិ្នមានតឡើយ។ តលតជឿថា ការោក់បា្ត 
ាម ន្បតយជន៏តេ ចិញ្ា ឹម្មាតាបិតា ក៏ាម នផល្បតយជន៍អ្វើដែរ 
តហើយការតធវើមុសចំតោោះមាតាបិតា ក៏ាម នបាបកម្មអ្វើទាងំអ្ស់។ 
ជាតិមុ្មមិ្នមាន អំ្តព្ើលា និងអា្កក់ដែលបុលគលបានសាង នឹង
រលត់អ្ស ់   តៅតព្លដែលតលសាល ប់     ាម នអ្វើតសសសល់តឡើយ 
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បនាទ ប់ព្ើសាល ប់បាតត់ៅ។   
មិ្ចាា េិែឋិទាងំអ្ស់ខាងតលើតនោះ លឺាម នមលមឹ្សារ និង

្បតយជនត៍ឡើយ ត្ោោះមិ្នបានជំរុញឲ្យតយើងមានសទាធ កនុងការ
បំតព្ញកុសល។ បុលគលអ្នកតជឿតៅតលើលេធិទាងំតនោះ នឹងតៅ
តកើតកនុងនរកត្កាយសាល ប់តៅ។ ម្នុសាភាលត្ចើ មិ្នបានត្បើ
តហតុផលកនុងការលិតរបស់ពួ្កតល តហើយក៏តជឿលង់កនុងលេធិរបស់
អាចារយទាងំ៦របូតនោះ។  

តៅតព្ល្ព្ោះសាសនារបស់្ព្ោះពុ្េធអ្ងគ សាបសូនយតៅ 
មិ្ចាា េិែឋិ របស់អាចារយទាងំតនោះនឹងរ ើកផាព្វផាយកនុងពិ្ភព្តោក 
រហូតែលពុ់្េធកាល្ព្ោះពុ្េធអ្ងគបនាទ ប់។ តរឿងនិទានរបស់្ព្ោះ-
តោធិសតវ កនុងនារេជាតក នឹងបរយិយទាក់េងនឹង្បវតតិតនោះ
ខាងត្កាម្។  
២. ន្ទរទ្យជាតក េធបិាយពកីមមចំផ្ កឱ្យសល 

តៅកនុងចតនាល ោះរវាង ្ព្ោះសាសនា នន្ព្ោះពុ្េធកសាប និង
្ព្ោះសម្ណតាតម្ ្ព្ោះរជា្េង់្ព្ោះនាម្ ឥងគតិ តសាយរជយ
នលរមិ្ថិោ កនុងដែនវតិេហរជ។ ្ព្ោះអ្ងគ្េង់ជាតសតច្លប់្លង
្បតេស្បកបតោយេសពិ្ធរជធម៌្។ ្ព្ោះអ្ងគ្េង់្សឡាញ់
បុ្តើដតមួ្យលត់របស់្ព្ោះអ្ងគយ៉ែ ងខាល ងំ លឺ្ព្ោះ         ្តើយ ៍
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រុសា  ្ព្ោះអ្ងគ្េង់ឲ្យបុ្តើ៥០០នាក់ននម្ស្តនតើទាងំឡាយជាបរវិារ 
តហើយ្េង់ឲ្យ្ព្ោះនាងលង់កនុងវមិាន៧ជាន់។ ្ព្ោះអ្ងគ្ េង់ឲ្យតល
យកផ្ទក ្សស់ៗ  សំតលៀកបំោក់ និងចំណើ អាហារែ៏្ប  តតៅ
ថាវ យ្ព្ោះនាងជា   ងរល់នថៃ។  

្ព្ោះនាង រុសា ្េង់ជាស្តសតើែ៏្សស់សាា ត មាន្បាជាា
វាងនវ តហើយជាស្តសតើលួរឲ្យតារព្។ នាងលឺជាស្តសតើដែលមានបុណយ
បានសនាេុំកតហើយអ្ស់កាលជាង១ដសនកបប។ ្ព្ោះរជាដតង
្បទាន្បាក់ែលន់ាងចនំួន១ោន់កហបណៈ កនុង ១ ដម ២ែង 
តហើយ    នាងយក្បាក់ទាងំតនាោះ ្បតលនែល់សម្ណ-
្ោហមណ៍ និងបរចិាា លែល់សមូម្យចក។ 

តៅនថៃតព្ញបូណ៌ម្ើននដមវចិាិកា ជានថៃដែលតល្បារព្ធតធវើ
ពិ្ធើបុណយនកខតតឫកាកនុងនលរ មិ្ថិោ តែើម្បើេេួលសាវ លម្  នូវ
ការ្បជំុាន ននតារទាងំ៧ តៅថា ្កតតិកា តហើយេើ្កុងទាងំ
មូ្ល្តូវបានលម្ាតៅតោយព្នលឺយ៉ែ ង្សស់សាា ត។ តៅនថៃតនាោះ
ដែរ ្ព្ោះបាេ ឥងគតិ ្េង់    ្ព្ោះរជកាយ តហើយោបលន
តោយត្បង     ្បោប់តោយត្លឿងអ្លងាក រ តហើយ្េង់
តសាយ្កយតព្លោៃ ច។ បនាទ ប់ម្ក្េង់លង់តៅសាលនន្ព្ោះ-
រជវាងំដែលមានតសនាមាតយតៅជំុវញិ មណៈតព្លតនាោះ ្ព្ោះ-
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ច័នទតព្ញវង់ក៏បានរោះតឡើងចិដញ្ាងចិញ្ញា ច តៅតលើអាកាសែ៏ភលឺថាល
ដផនកខាងតកើត ញុាងំភាព្អ្នធកា ននរ្តើឲ្យភលឺសាវ ង។  

្ព្ោះរជា្េង់  បនទូលថា “នហអាមា្តទាងំឡាយ ្ព្ោះ-
ច័នទរោះតព្ញវង់លាណាស់ រ ើឯនផទតម្ ក៏្សឡោះលួរជាេើលយលន់ 
តតើតយើងលួរកំែរបរយិកាសដបបតនោះតោយវធិើណាតៅ?”    
             ត ម្ ោះ អ្ោតៈ ដែលជាតម្     តៅេើ
តនាោះបានត ល្ើយមុ្នថា “ បពិ្្ត្ព្ោះករណុាែ៏ចត្ម្ើន តៅកនុង
បរយិកាសែ៏លាដបបតនោះ តយើងលួរដត្បមូ្លកងេ័ព្តៅវាយលុក
យករែឋណាដែលតយើងពំុ្ទាន់បានយក ” ។  

     មាន ក់តេៀតត ម្ ោះ សុនាម្ៈ “ បពិ្្ត្ព្ោះករុណាែ៏
ចត្ម្ើន មិ្នមានបុលគលណាមួ្យហា នបែិតសធនឹង្នទៈរបស់
្ព្ោះអ្ងគតឡើយ តៅកនុង         រ្តើច័នទតព្ញវង់ដបបតនោះ 
្ព្ោះអ្ងគលួរដត្េង់តសាយ្កយឆាៃ ញ់ៗ ្េង់េតតម្ើលរបា ំ និង 
ចត្ម្ៀងែ៏ពិ្តរោះៗ” ។ 

     មាន ក់តេៀតត ម្ ោះ វជិយៈ “បពិ្្ត្ព្ោះករុណាែ៏ចត្ម្ើន 
តសចកតើសបាយកនុងបញ្ាកាម្លុណមិ្នជាការពិ្បាកតេ តៅកនុង
រ្តើែ៏ម្តនារម្យដបបតនោះ ្ព្ោះអ្ងគលួរ្េង់ចូលតៅ  សម្ណ-
្ោហមណ៍ ជាបណឌិ តដែលមាន្បាជាា មុង់មុស់ អាចតោោះ្សាយ 
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តសចកតើសងាក កនុង្ព្ោះរជហឫេ័យ្េង់បាន” ។  
្ព្ោះរជា្េង់្ព្ោះសណាត ប់អាមាតយ វជិយៈ តហើយ្េង់

សព្វ្ ព្ោះរជហឫេ័យ តហើយ្េង់្តាស់ថា “ែូតចនោះតយើងនឹងចូល
តៅរកសម្ណ្ោហមណ៍” ។ តោកម្ស្តនតើម្ហាសស្តងាគ ម្ អ្ោតៈ 
ឮែូចតនោះក៏តោលថា “បពិ្្ត្ព្ោះករុណាែ៏ចត្ម្ើន តបើ្ េង់្បាថាន
តែើម្បើតៅរកសម្ណ្ោហមណ៍ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគសាគ ល់អា្សម្តៅជិត
្កុងោរណសើ មាន្ោហមណ៍មាន ក់ត ម្ ោះ លុណៈ ។ ្ោហមណ៍
តនោះ មានចំតណោះមុង់មុស់ណាស់ តោកមាន្តកូលជាកសាបៈ 
តហើយមិ្នតសលៀកោក់អ្វើទាងំអ្ស់។ តោកអាចនិយយព្ើតរឿងរ៉ែ វ
ចដម្លកៗលួរឲ្យចង់សាត ប់ណាស់មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគតជឿជាក់ថា ្ោហមណ៍
មាន ក់តនោះ នឹងអាចជួយ្សាយបញ្ញា  កនុង្ព្ោះរជហ េ័យ្េង់  
បានមិ្នខាន។” 

្ព្ោះរជាក៏្េង់យល់្សប តហើយ្េង់យងតោយរតេោះ
តសោះធំ មានតសនាជាត្ចើនជាបរវិារ តព្លយងជិតែល់អា្សម្
តហើយ ្េង់ចុោះព្ើរតេោះតសោះ តហើយក៏្េង់យងតៅកាន់េើដែល
្ោហមណ៍តនាោះសាន ក់តៅ តោយតសចកតើតារព្។  

បនាទ ប់ព្ើតធវើារវកិចាតៅវញិតៅម្ករចួតហើយ  ្ព្ោះរជា្េង់
តលើកសំ  រតនោះតឡើង “ បពិ្្តកសាបៈែ៏ចត្ម្ើន តតើតយើងលួរ
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េំនុកប្ម្ុងមាតាបិតា ភរយិ បុ្តធើតា ជនចាស់ជរ សម្ណ- 
្ោហមណ៍ និង្បជារស្តសតតោយវធិើណា? ” ។  

ជំនួសការត ល្ើយសំ  រ្ព្ោះរជា ្ោហមណ៍បានព្នយល់ព្ើ
លេធិរបស់មលួន “ បពិ្្ត្ព្ោះរជាែ៏ចត្ម្ើន បុលគលដែល្បតិបតតិនូវ
តបធម្៌ ឬសមាធិ នឹងមិ្នមានផល្បតយជន៍ ឬលុណវបិតតអិ្វើ
ទាងំអ្ស់ ត្ោោះថាជាតិមុ្មមិ្នមាន។ មិ្នដម្នមាតាបិតា ឬ្លូ
បាធយាសយឯណាម្កអ្ប់រមំ្នុសាអា្កក់តនាោះតេ។ តយើងមិ្នចាំ
បាច់តារព្ចំតោោះម្នុសាចាស់ជរតឡើយ ម្នុសា្លប់រូប លឺតសមើ
ភាព្ាន  អ្នកមលោះមាន អ្នកមលោះ្ក តោយាម នតហតុផលអ្វើតេ។ ការ
បរចិាា លទាន មិ្នមានផលតឡើយ អ្នកលៃង់ជាអ្នកបរចិាា ល ឯអ្នក
ឆាល តតលចាដំតេេួល”។    
 “បពិ្្ត្ព្ោះរជាែ៏ចត្ម្ើន តៅកនុងតោកតនោះ មានដតធាតុ
៧ប៉ែុតណាា ោះលឺ៖ ែើ េឹក តភលើង មយល់ សុម េុកខ និងជើវតិ។ មានដត
វតថុធាតុទាងំ ៧ តនោះ ប៉ែុតណាា ោះ ដែលសថិតតសថរ។ ការសមាល ប់និង
តបៀតតបៀនមិ្នមានតឡើយ។ ្ បសិនតបើ ម្នុសាមាន ក់កាត់កម្នុសា
មាន ក់តេៀត តោយកាបិំតែ៏មុ្ត្សួច កាបិំតតនាោះលឺ ល្ងកាត់ដតវតថុ
ធាតុទាងំ៧ប៉ែុតណាា ោះ ែូតចនោះ ការសមាល ប ់ លឺមិ្នមានតឡើយ។ តបើ
ការសមាល ប់មិ្នមាន  តតើតៅតព្លតធវើអំ្តព្ើបាប  តយើងេេួលបាប- 
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កម្មតម្តចតៅ? “ 
“សព្វស  ទាងំអ្ស់នឹងបរសុិេធតោយមលួនឯង បនាទ ប់ព្ើ៨៤

កបបត្កាយ។ ែរបណាកបបទាងំ៨៤មិ្នទាន់្លប់ ាម នបុលគល
ណាម្ួយអាចតធវើមលួនឲ្យបរសុិេធ តោយការ    កាយ វាចា  
និងចិតត និងតោយការតធវើតសចកតើលាបានតឡើយ។ តទាោះបើបុលគល
តនាោះបានតធវើបុណយត្ចើនយ៉ែ ងណាក៏តោយ ែរបណាកបបទាងំ
៨៤មិ្នទាន់្លប់ លឺមិ្នអាចបរសុិេធបានតឡើយ។ សព្វស  ទាងំ
អ្ស់អាចរស់តៅបាន្តឹម្ដត៨៤ កបបដផនែើប៉ែុតណាា ោះ។ បនាទ ប់ព្ើ
តនាោះម្ក ាម នអ្នកម្កចាប់កំតណើ តតេៀ តេ ែូចជា  សមុ្្េដែល
មិ្នអាច ល្ងផុត្ចាងំយ៉ែ ងណា ាម នម្នុសាណា ល្ងផុត កំឡុង
តព្លតនាោះតឡើយ។”       

ជំតនឿដែលថា បុណយ និងបាប មិ្នឲ្យផល ការសមាល ប់
មិ្នមានយ៉ែ ងតនោះលឺពិ្តជាត្ាោះថាន ក់ខាល ងំណាស់។ ជំតនឿតនោះ
នឹងតធវើឲ្យម្នុសាដលងចង់តធវើបុណយ តហើយតលនឹង្ប្ពឹ្តតតធវើអំ្តព្ើ
បាបតោយតសរ ើ។ េើបំផុតពិ្ភព្តោកទាងំមូ្លនឹងកាល យជា
កដនលងាម នសុមសនតិភាព្ តហើយម្នុសាជាតិនឹង្តូវបំផលចិ
បំផ្ទល ញ ។ 
  ច្ឆជំាតិខានួឯងមយួជាតិមនិអាចយល់ពចីាបក់មមសលបានផ្ ើយ 
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                អាោតៈ យល់្សបនឹងេសានៈ
របសក់សាប្ោហមណ៍តោយនិយយថា “អ្វើដែលតោក្លូ      
កសាបៈ បានតលើកតឡើងលឺពិ្តជា្តឹម្្តូវណាស់។ មាុ ំតៅចាជំាតិ
របស់មាុ ំ កាលព្ើជាតិមុ្នមាុ ំបានតកើតជាអ្នកកាបស់ាច់លក់ ត ម្ ោះ
បិងគលៈ តៅកនុង្កុងោរណសើ។ មាុ ំបានតធវើបាបកម្មត្ចើនណាស់
តោយសមាល ប់ តា្កបើ ្ជូក ព្ដព្យ៉ែ ងត្ចើន។ សាល ប់ព្ើជាតិ
តនាោះម្ក មាុក៏ំបានម្កតកើតកនុង្តកូលននតម្េ័ព្តនោះ។ តហើយ
ឥឡូវតនោះ មាុ ំបានកាល យជាម្ស្តនតើតៅកនុង្កុងមិ្ថិោតនោះ។ ែូតចនោះ 
បាបកម្មមិ្នមានផលអ្វើតឡើយ។  

អ្ោតៈ មិ្នបានចងចាជំាតិេើ២របស់មលួនតេ ដែលកនុង
ជាតិតនាោះមលួនបានតធវើបុណយត្ចើន តោយសារបុណយកុសលតនោះ 
តេើបាត់បានម្កតកើតកនុង្តកូលតម្េ័ព្កនុងជាតិតនោះ។ អំ្តព្ើបាប
ដែលាតប់ានតធវើកនុងជាតិេើ១តនាោះមិ្នទាន់ែល់តព្លឲ្យផលតៅ
តឡើយ ប៉ែុដនត  សម្ៃំតៅកនុងវថិើចិតតរបស់ាត់រហូត ត្បៀបែូចជា
រតងើកតភលើង ដែល្លបែណត ប់តោយតផោះ តោលលឺរង់ចាដំត  កាស
នឹងឲ្យផល។  

តៅតព្លតនាោះដែរ មានទាសករែ៏កំសត់មាន ក់ ត ម្ ោះ      
ព្ើជកៈជាអ្នករកាសើលដែលតៅជិតតនាោះ បានឮនូវអ្វើដែលកសាប
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្ោហមណ៍ បានតរៀបរប់ ាត់ក៏យយំ៉ែ ងខាល ងំ ្ព្ោះរជាត ើញែូច
តនោះ ក៏្េង់សួរព្ើមូ្លតហតុ បុរសជាទាសករកប៏ានេូល្ព្ោះរជា
ថា៖  

“បពិ្្ត្ព្ោះករុណាែ៏ចត្ម្ើន មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគក៏ចាជំាតិដែរ។ 
កាលតនាោះមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគមានត ម្ ោះថា ភាវៈជាអ្នកមានសតុកសតម្ភមួ្យ
រូបតៅនលរ សាតកត និងជាអ្នកបរចិាា លទាន រកាសើល និងតធវើដត
អំ្តព្ើលាប៉ែុតណាា ោះ។ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគចាថំា មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគពំុ្ដែលបានតធវើអំ្តព្ើ
បាបអ្វើតឡើយ ប៉ែុដនតតៅតព្លដែលមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគសាល ប់តៅ ក៏បានម្ក
តកើតកនុងនផទននស្តសតើមាន ក់ជាទាសើននអ្នកសមូនឆាន ងំកនុងនលរ មិ្ថិោ 
ែូតចនោះតហើយ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគក៏កាល យជាម្នុសាកំសត់េុល៌តរហូតម្ក ។  

ដតតទាោះបើជាមលួន្កលបំាកយ៉ែ ងណាកតើ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគដតង
ដចករដំលកអាហារោក់កណាត លែល់អ្នកអ្តឃ់ាល នរហូត តហើយមាុ ំ
្ព្ោះអ្ងគរកា     សើលខាា ប់មាួនជានិចា។ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគមិ្នដែល
តបៀតតបៀនតល មិ្នដែលលួច្េព្យសម្បតតិតលតឡើយ ប៉ែុដនតែូច
         អ្ោតៈ បាននិយយតហើយថា អំ្តព្ើលាដែលមាុ ំ
បានតធវើមិ្នមានផលតឡើយ។ មាុ ំ្ ព្ោះអ្ងគត្បៀបបាននឹងអ្នកតលង
អុ្កែ៏លៃង់ដែលដតងដតចាញ់តល ចំដណក         អ្ោត លឺ
ែូចជាអ្នកតលងែ៏ ល្ សនវ ដែលដតងដតឈ្នោះតលជាែរប។ 
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តោយសារដតមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគមិ្នអាចតម្ើលត ើញផលូវតៅកាន់ឋានសួល៌
បាន ែូតចនោះតហើយ ត្កាយតព្លបានសាត ប់នូវោកយរបស់កសាប-
្ោហមណ៍តេើបតធវើឲ្យមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគយ។ំ“ 

ព្ើជកៈធាល ប់បានតកើតជាកសិករមាន ក់ កនុងពុ្េធកាលនន្ព្ោះ-
ពុ្េធកសាបៈ ។ តព្លម្ួយ ាត់បានចូលន្ព្តែើម្បើដសវងរកតា
របស់មលួន តៅតព្លតនាោះ មានភិកខុមួ្យអ្ងគវតងវងផលូវកនុងន្ព្តនាោះ
ដែរ តហើយតោកក៏បានសួរតៅបុរសតនាោះ ឲ្យជួយបងាា ញផលូវ 
តចញ។ តោយបារម្ភព្ើការបាត់តារបស់មលួន បុរសតនាោះមិ្នបាន
ត ល្ើយ្បាប់តោកតឡើយ តៅតព្លភិកខុតនាោះសួរម្តងតេៀត បុរស
តនាោះមឹងតហើយក៏តបថា “តតើតោកឯងជាកូនអ្នកទាសករឬ? 
តម្៉ែចបាននិយយោកយ អ្សុរសតម្ល៉ែោះ? អ្នក្បាកែជាកូនទាសករ
តហើយដម្នតេ?” ែូតចនោះ បុរសតនាោះ ក៏បាន្ប្ពឹ្តតបាបកម្មយ៉ែ ង
ធៃន់។  

ប៉ែុដនតតៅតព្លដែលបុរសតនាោះសាល ប់តៅ បាបកម្មតនាោះមិ្ន
ទានម់ាន កាសឱ្យផលែូតចនោះ អំ្តព្ើលាដែលាត់បានសាងព្ើមុ្ន
ម្ក ក៏បានតាក់ដតងឲ្យាត់តកើតកនុង្តកូលអ្នកមានសតុកសតម្ភ
តោយត ម្ ោះថា ភាវៈយ៉ែ ងតនោះ។ តទាោះបើកនុងជាតិតនាោះ ភាវៈបាន
តធវើបុណយត្ចើនកតើ ដតបុណយទាងំតនាោះ មិ្នទាន់មាន កាសតែើរតួ
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ជាផលិតកម្មតៅតព្លដែលាត់សាល ប់តឡើយ។ បាបកម្មដែល
បុរសជាកសិករតនាោះ បានត្បើោកយអ្សុរសតៅតលើភិកខុមួ្យអ្ងគ 
បានតែើរតួជាផលិតកម្ម តាក់ដតងកំតណើ តឱ្យបុរសតនាោះបានម្ក
តកើតកនុងនផទននស្តសតើជាទាសើ អ្នកសមូនឆាន ងំតនោះឯង។ ប៉ែុដនត តោយ
សារ ព្ើជកៈមិ្នែឹងព្ើតរឿងតនោះ ក៏ដបរជាយល់មុសថា អំ្តព្ើលា
ដែលមលួនបានសាងពំុ្មានផលតៅវញិ។  

បនាទ ប់ព្ើបានសាត ប់តរឿងរ៉ែ វរបស់ អ្ោតៈ និងព្ើជកៈ ម្ក 
្ព្ោះបាេ ឥងគតិ  ក៏្េង់តជឿតៅតលើលេធិរបស់កសាប្ោហមណ៍ 
ដែលថា អំ្តព្ើលា និងអំ្តព្ើអា្កក់មិ្នមានផលតឡើយ។ ្េង់បាន
ចាត់េុក កសាបៈ ជា្លូតាងំព្ើនថៃតនាោះម្ក។ តោយកសាបៈ 
និយយថា ការតារព្ចំតោោះសម្ណ្ោហណ៍ មិ្នមាន 
្បតយជន៍ ្ព្ោះរជាក៏្េង់មិ្នតារព្កសាបៈ តឡើយ តហើយក៏
្េង់ចាកតចញតៅ។   

            រ             ិ ា  ិ ឋិ 
ចាប់តាងំព្ើ្ព្ោះបាេ ឥងគតិ េេួលយកលេធិមិ្ចាា េិែឋិ ម្ក 

្ព្ោះអ្ងគឈ្ប់ោក់បា្តែលស់ម្ណ្ោហមណ៍ ឈ្ប់បរចិាា ល
អាហារែល់សមូម្យចកែូចរល់នថៃ តហើយសាោ្ទានជាកដនលង
បរចិាា លែល់អ្នកសូម្ទាងំឡាយតៅទាវ រ្កុង និងកណាត លេើ្កុង 
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្តូវបានរុោះតរ ើតចាលអ្ស់។ ្ព្ោះរជា្េង់  អាមាតយទាងំបើលឺវជិយៈ 
សុនាម្ៈ និងអ្ោតៈ ជាអ្នកចាត់ដចងកិចាការទាងំឡាយកនុង្ព្ោះ-
បរម្រជវាងំ តហើយ្េង់លង់តៅតសាយសុមនឹងកាម្លុណ តាម្
តសចកតើ្ បាថាន ។   

តទាោះបើ្ព្ោះអ្ងគមានអ្លគម្តហសើ និង្សើសនំសាា តៗជាត្ចើន
តហើយកតើ ្េង់បងាគ ប់ឲ្យតលចាប់្សើត្កមំុ្ និងភរយិអ្នកែនេដែល
្េង់តព្ញចិតតយកម្កសបាយ្ព្ោះកាយ។ កាលព្ើមុ្ន្ព្ោះអ្ងគ
្េង់្លប់្លង្បតេស្បកបតោយេសពិ្ធរជធម៌្ ្បតេសជាតិ
ទាងំមូ្ល្បកបតោយសុមសនតិភាព្ ដតឥឡូវតនោះ ្ព្ោះរជា្េង់
្ប្ពឹ្តតអំ្តព្ើេុចារតិ តហើយម្ស្តនតើទាងំឡាយ ក៏នាាំន តធវើអំ្តព្ើេុចារតិ
ដែរ ដែលជាតហតុតធវើឲ្យ្បតេសទាងំមូ្លធាល ក់ចុោះកនុងភាព្វកឹវរ
តោរតព្ញ តោយការភយ័ខាល ច និងតទាម្នសា។  

ភើតលៀងរបស់្ព្ោះនាង រសុា បានែឹងតរឿងតនោះ តហើយក៏
តៅេូលថាវ យែល់្ព្ោះនាង។ ្ព្ោះនាងបានសណាត ប់តរឿងតនោះ
តហើយ ្េង់មិ្នសបាយ្ព្ោះេ័យ និង្េង់្ព្ោះចិនាត ថា “តហតុអ្វើ
បានជា្ព្ោះបិតា្េង់យងតៅសាកសួរ្ ោហមណ៍ដែលាម នសើល 
ាម នហរិ ិតតបបៈ និងាម នសំព្ត់បិេបាងំយ៉ែ ងតនោះ? តហតុអ្វើបាន
ជា្េង់មិ្នយងតៅសួរសម្ណ្ោហមណ៍ ដែលជាអ្នក្េ្េង់
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សើល និងបែិបតតិសមាធិ? តៅតព្លតនោះមានដតអ្ញតេ  ដែល
អាចជួយ្ព្ោះបិតាឲ្យតបាោះបង់មិ្ចាា េិែឋិតនោះបាន។ កាលព្ើជាតិមុ្ន 
តៅតព្លដែលអ្ញតកើតជាតេព្ធើតា អ្ញអាចែឹងបាន៧ជាតិ
កនុងអ្តើតកាល និង៧ជាតិកនុងអ្នាលតកាល។ ដតឥឡូវតនោះ មិ្ន
ដម្នជាតព្លតវោសម្រម្យ តែើម្បើចូលាល់្ព្ោះបិតាតនាោះតេ តាម្
ធម្មតាអ្ញលួរដតតៅមុ្នតព្លនថៃឧតបាសថប៉ែុតណាា ោះ។ អ្ញនឹង
សំុ្បាក១់ោនក់ហបណៈព្ើ្ព្ោះបិតា តហើយ្ព្ោះបិតានឹងតោល
ោកយ មិ្ចាា េិែឋ ិ របស់្េង់ ែូតចនោះជា កាសស្មាប់អ្ញព្នយល់
្ព្ោះអ្ងគតហើយ”។  

      រ  ា                   ិ       

 មុ្ននថៃឧតបាសថជិតម្កែល់ ្ព្ោះនាងរសុាតុបដតង្ព្ោះ-
កាយតោយត្លឿងអ្លងាក   និងត្បងតម្ៅរចួតហើយ ក៏តៅកាន់
សមាន ក់្ព្ោះរជបិតាមួ្យអ្តនលើតោយភើតលៀងជាបត្ម្ើ៥០០នាក។់ 
តព្លតៅែល ់ ្ព្ោះរជា ក៏សាកសួរ “តតើកូន្សើសុម្ព្ោះកាយឬ
តេ តតើការរស់តៅកនុងវមិាន៧ជានត់នាោះមានតសចកតើសុមតេ? តតើ
កូនបានហូបឆាៃ ញ់ តសលៀកោក់សាា ត មានផ្ទក ក្ម្ងដែលតលបត្ម្ើ
ឲ្យតេ?” ។  

“មាុ ំ្ ព្ោះអ្ងគសូម្អ្រ្ ព្ោះលុណ្ព្ោះបិតា អ្វើ ្ៗលប់យ៉ែ ង្បតសើរ 
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ណាសត់ោយសារលុណបារម្ើ និង្ព្ោះករុណាេិលុណរបស់្ព្ោះ-  
បិតា។ នថៃដសាកតនោះ លឺជានថៃឧតបាសថ ជានថៃដែលព្ពួ្កតេវតា
ទាងំឡាយម្ក្បជំុាន  សូម្្ព្ោះបិតា្ព្ោះរជទាន្បាក់១០០០
កហាបណៈែល់េូលបងគំ មាុ ំ្ ព្ោះអ្ងគនឹងថាវ យទានចំតោោះសម្-
ណ្ោហមណ៍ និងសមូម្យចកទាងំឡាយ ”។  
 “មាន លបុ្តើ ការតធវើទានពំុ្មានផលតឡើយ ចូរកូនកំុចំណាយ
្បាក់ឥត្បតយជន៍ ចូរកូនឈ្ប់រកាសើលតេៀតតៅ ត្ោោះវាមិ្ន
មានផលតឡើយ កូនក៏មិ្នចាបំាច់តម្អាហារតព្លោៃ ចដែរ។      
តព្លដែលបិតាតៅឯអា្សម្របស់កសាប កូន្បុសរបស់ទាសើ
មាន ក់ បានយយំ៉ែ ងជូរចត ់ ត្កាយព្ើបានសាត បោ់កយេូនាម នរបស់
កសាប។ មាន លបុ្តើ   ញ់ ចូរសបាយកនុងលំនរមាស្បាក់
សព្វសារតព្ើ ដែលមានតៅកនុងវមិានអ្សមួ់្យជើវតិចុោះ។” 
 “បពិ្្ត្ព្ោះបិតា បុលគលតសព្លប់នឹងោល រដម្ងកាល យជា
បុលគលោលដែរ។ អ្ោត និង ព្ើជកៈកាល យជាបុលគលោលតោយ
សារដតព្ួកតលតសព្លបនឹ់ងកសាប្ោហមណ៍ ដែលជាបុលគល   
ោល។ ប៉ែុដនត ្ព្ោះបិតា ជា្ព្ោះរជា ែ៏វាងនវ អាចដបងដចកអ្វើមាន
្បតយជន៍ និងមិ្នមាន្បតយជន៍ អ្វើដែលសម្តហតុផល និង
មិ្នសម្តហតុផល។ តហតុអ្វើបានជា្ព្ោះបិតាតជឿតៅតលើកសាប
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តាម្អាោតៈ និងព្ើជកៈែូតចនោះ? ពួ្កតលកំពុ្ងដតកាន់យកនូវ
មិ្ចាា េិែឋិតហើយ។  
 “បពិ្្ត្ព្ោះបិតា តបើ កសាប តោលថាបុណយ និងបាបមិ្ន
មានផលតនាោះ តហតុអ្វើបានជាតោក                     
   ? ម្នុសាលៃង់ ដែលតជឿថា សព្វស  ទាងំអ្ស់នឹងបរសុិេធ
តោយឯងៗ តហើយរចួចាកព្ើសងារវែតតៅតព្លដែលកបបទាងំ
៨៤្លប់បរបូិណ៌ លឺជាម្នុសាលៃង់ ដែលែលនូ់វតសចកតើវនិាស។ 
បុលគលទាងំតនាោះ នឹងមិ្នអាចរចួចាកអំ្ព្ើមិ្ចាា េិែឋ ិ បានតឡើយ 
ត្បៀបែូចជា្តើរដម្ងមិ្នរចួផុតអំ្ព្ើដផលសនទូចយ៉ែ ងតនាោះដែរ ។ 
 “បពិ្្ត្ព្ោះបិតា មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគសូម្ថាវ យជាឧទាហរណ៍មួ្យ៖ 
អ្នកជំនួញនាយំកេំនិញរបស់ពួ្កតលបនតិចម្តង  ៗកនុងែំតណើ រតោយ
េូក តៅតព្លដែលព្កួតល្បមូ្លបា េំនិញត្ចើន ក៏តធវើឲ្យេូក
មានេម្ៃន់ខាល ងំ នឹងអាចតធវើឲ្យលិចេូកបាន។ យ៉ែ ងណាមិ្ញ 
បុលគលោលដែលសនានូំវអំ្តព្ើបាបបនតិចម្តងៗ រហូតែល់អំ្តព្ើ
បាបតនាោះមានេម្ៃន់ខាល ងំ នឹងអាចទាញបុលគលតនាោះធាល ក់កនុងនរក
បាន។ តបើសិន អំ្តព្ើបាបមិ្នទាន់មានេម្ៃន់្លប់្ ាន់នឹងឱ្យ
ផលតេ អ្ោតៈ នឹងរស់តៅជាសុមកនុងបចាុបបននតនោះ តោយ
អ្ំណាចននកុសលកម្មព្ើអ្តើតកាលដែលាត់បានសាង។ តហើយ
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តៅតព្ល កុសលកម្មតនាោះមានកមាល ងំតមាយ អ្ោតៈនឹងធាល ក់
តៅរងេុកខកនុងនរកពំុ្ខាន។  
 “បពិ្្ត្ព្ោះបិតា ព្ើជកៈ កំពុ្ងដតសាងសនាអំំ្តព្ើលាបនតិច
ម្តងៗ ាត់កំពុ្ងដតសថតិតៅតលើផលូវតៅកាន់ឋានសុលតិតហើយ។ 
កនុងតព្លបចាុបបននតនោះ ាត់ជាមាុបំត្ម្ើតល តោយសារដតបាបកម្ម
ដែលាតប់ានសាងព្ើអ្តើតកាល។ តៅតព្ល បាបកម្មតនាោះមាន
កមាល ងំតមាយ ព្ើជកៈ នឹងេេួលបានតសចកតើសុមកនុងករណើ ថា
ាត់លោះបង់នូវមិ្ចាា េិែឋិ និងឈ្ប់តជឿតាម្លេធរិបសក់សាប។  
 “បពិ្្ត្ព្ោះបិតា ្បសិនតបើ បុលគលតសព្លប់នឹងបុលគល
ដែលមានមិ្ចាា េិែឋិ និង្បតិបតតតិាម្ផលូវមុស បុលគលតនាោះ្បាកែ
ជាតែើរផលូវមុសដែរ។ ែូតចនោះបុលគលអ្នកមាន្បាជាា  ដែលជាអ្នកសាប់
តមុើម្នូវអំ្តព្ើបាប រដម្ងតវៀរចាកការតសព្លប់នឹងបុលគលបាប។ តបើ
បុលគលមាប់្តើសាុយតោយសលឹកតឈ្ើណា សលឹកតឈ្ើតនាោះនឹងមាន
កលិនសាុយ។ ម្យាស៉ែងវញិតេៀត តបើបុលគលយកសលឹកតឈ្ើតៅមាប់ផ្ទក  
   កតឈ្ើតនាោះក៏នឹងមានកលិន្កអូ្ប។ តហតុតនោះតហើយ បុលគលអ្នក
មាន្បាជាា រដម្ងតសព្លប់ដតនឹងបុលគលជាបណឌិ ត តហើយរដម្ង
តវៀរចាកបុលគលោល។ បាបមិ្តត រដម្ងនាតំយើងធាល ក់តៅនរក 
ចំដណកកលយាសណមិ្តតរដម្ងនាតំយើងតៅឋានសួល៌។  
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 “បពិ្្ត្ព្ោះបិតា កនុងជាតិមុ្ន មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគតកើតជាតេព្ធើតា
ជាបត្ម្ើននសកកតេវរជ។ កនុងជាតិតនាោះ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគអាចតម្ើលត ើញ
បាន៧ជាតិកនុងអ្តើតកាល និង៧ជាតិកនុងអ្នាលតកាល។ តៅ
តព្លអ្តនាទ លតៅកនុងវាលវែដសងារកនុងជាតិមួ្យតនាោះ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគ
បានតៅតកើតជាកូន្បសុរបសជ់ាងមាសមាន ក់កនុង្កុង រជ្លឹោះ។ 
តៅកនុងជាតិតនាោះ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបានតសព្លបប់ាបមិ្តតមាន ក់ តហើយ
បានតធវើអំ្តព្ើបាបជាត្ចើន មានតព្លមួ្យតនាោះ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបានតៅ
ចាប់្ បព្នធតលរតំោភ។ ប៉ែុដនត តព្លដែលមាុ ំ្ ព្ោះអ្ងគសាល ប់ បាបកម្ម
តនាោះមិ្នទាន់ឱ្យផលតៅតឡើយ ប៉ែុដនត វាសម្ៃំតៅកនុងវថិើចិតតរហូត 
បើែូចនឹងរតងើកតភលើងដែល្លបែណត ប់តោយតផោះយ៉ែ ងតនាោះដែរ។  
 “តោយកុសលកម្មឱ្យផល  តេើបមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបានម្កតកើតជា
កូន្បុសអ្នកមានសតុកសតម្ភមាន ក់តៅកនុងនលរតកាសមុ្ើ។ តៅកនុង
ជាតិតនាោះ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបានតសព្លប់នឹងកលយាសណមិ្តតមាន ក់ជាអ្នក
មានចំតណោះែឹង តហើយក៏បានសាងសនាតំសចកតើលាយ៉ែ ងត្ចើន។ 
មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគដតងរកាសើលតរៀងរល់នថៃឧតបាសថជាប់មិ្នោច់។ តៅ
តព្លដែលមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគសាល ប់ អំ្តព្ើលាទាងំតនាោះពំុ្ទាន់ឱ្យផលតេ លឺ
តៅសម្ៃំត្បៀបែូចជាភាជន៍មាស ដែលតៅ្តាកំនុងេឹកអ្ណតូ ង
យ៉ែ ងតនាោះដែរ។  
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 “តៅតព្លដែលមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគសាល ប់តៅ តោយបាបកម្ម ដែល
បានសហាយសមននឹ់ង្បព្នធអ្នកែនេ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបានតៅតកើតកនុង 
តររុវនរក តហើយ្តូវបានតលយកតៅោក់កនុងមទោះតភលើង ដែលមាន
េឹកពុ្ោះអ្ស់រយៈតព្លយ៉ែ ងយូរ តសាយេុកខតៅកនុងនរកតនាោះាម ន
នថៃ្សាក្សានត។  
 តៅតព្លដែលមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគរចួផុតអំ្ព្ើនរកតនាោះតហើយ បាន
តៅតកើតជាព្ដព្ត ម្ លតៅកនុងនលរ ពិ្ណាា លតៈ។ តោយបាប- 
កម្មដែលបានសហាយសមននឹ់ង្បព្នធអ្នកែនេតនាោះ អ្ងគជាតិ ឬ
ព្ងសាវ សរបស់ព្ដព្្តូវបានតលត្កៀវ តហើយតោយវាមានកមាល ងំ
ខាល ងំកាល  ព្ដព្តនាោះ្តូវបានតលត្បើឱ្យអូ្សរតេោះធៃន់ៗ ជាតរឿយៗ។ 
 បនាទ ប់ព្ើសាល ប់ព្ើជាតិជាព្ដព្ម្ក មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបានតៅតកើត
ជាសាវ ត ម្ លតៅកនុងន្ព្ែ៏ត្ៅមួ្យ។ តកើតតហើយភាល ម្ មាត យ
របស់មាុ ំបានយកតៅ្បលលឱ់្យតសតចសាវ  តព្លតនាោះ្សាប់ដតតសតច
សាវ តនាោះវាយកំតេចអ្ងគជាតិមាុ ំ។ តនោះក៏តោយសារដតបាបកម្ម
ដែលមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបានកបតនឹ់ង្បព្នធមលួនឯង តហើយតៅសហាយ
សមន់ជាម្ួយ្បព្នធអ្នកែនេ។ 
 បនាទ ប់ព្ើសាល ប់ព្ើជាតិជាសាវ ត ម្ លម្ក    មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបាន
តៅតកើតជាតាត ម្ លតៅកនុងរែឋម្ួយត ម្ ោះ េសានៈ តាតនាោះ
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ក៏្តូវបា តលត្កៀវតេៀត តនោះក៏តោយសារដតបាបកម្មដែលបាន
សហាយសមននឹ់ង្បព្នធអ្នកែនេដែរ។  
 បនាទ ប់ព្ើសាល ប់ព្ើជាតិជាតាត ម្ លម្ក មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបាន
តៅតកើតជា ម្នុសា្សើមិ្ន្សើ ្បុសមិ្ន្បុស (តមទើយ) តៅកនុង
្លួសារម្ួយជាតម្ភូមិ្តៅកនុងរែឋវជាើ។ តនោះក៏តោយសារដតបាប-
កម្មដែលបានសហាយសមននឹ់ង្បព្នធអ្នកែនេដែរ។  
 បពិ្្ត្ព្ោះបិតាែ៏ចត្ម្ើន បនាទ ប់ព្ើមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគបានសាល ប់ព្ើ
ជាតិជាម្នុសាតមទើយតនាោះម្ក ក៏បានតៅតកើតជាតេព្ធើតាតៅកនុង
ឧេយាសន នទវនៈ ននឋានតាវ   ងា។ មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគលឺជាសនំននសកកតេវ-
រជ ជាអ្នកដែលពូ្ដកខាងរ ំ និងត្ចៀង។  តៅកនុងជាតិតនាោះ មាុ  ំ 
្ព្ោះអ្ងគែឹងបាន៧ជាតិកនុងអ្តើតៈ និង៧ជាតិកនុងអ្នាលត ។ តៅ
កនុងជាតិជាតេព្ធើតាតនាោះ និងជាតិទាងំ៧កនុងអ្នាលតមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគ  
បរបូិណ៌តោយតសចកតើសុម។ ជាតិទាងំ៧កនុងអ្នាលតតនាោះ លឺ
មាន៦ជាតិជាស្តសតើ   និង១ជាតិជាតេវបុ្តែ៏មានឫេធិ។  
 បពិ្្ត្ព្ោះបិតាែ៏ចត្ម្ើន អាយុរបស់មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគ១៦ឆាន លឺំមលើ
ណាសត់ៅកនុងឋានសួល៌។ ១០០ឆាន  ំតៅឋានម្នុសាតសមើនឹង១នថៃ
តៅឋានតាវ   ងា។ ្ព្ោះបិតាលួរដតកំណត់េុកកនុង្ព្ោះរជហឫ-   
េ័យថា អំ្តព្ើលា និងអំ្តព្ើបាប ដែលតយើងបានតធវើមិ្នបាត់បង់
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តឡើយ វានឹងអ្តនាទ លតាម្តយើងត្បៀបែូចជា្សតមាលអ្តនាទ ល
តាម្្បាណយ៉ែ ងតនាោះដែរ។  
 បពិ្្ត្ព្ោះបិតាែ៏ចត្ម្ើន ្បសិនតបើ បុលគលណាម្ួយចង់
តកើតជា្បុស្លប់ៗជាតិ តល្តូវដតតវៀរចាក  បាននូវកាតម្សុមិ្-
ចាា ចារៈ តនាោះត្បៀបែូចជាបុលគលបានោងជ្ម្ោះតហើយនូវតជើង
ដែល្បឡាកត់ោយភក់។ ្បសិនតបើស្តសតើណាចង់តកើតជា្បុស 
្លប់ៗជាតិ នាង្តូវដតបត្ម្ើសាវ ម្ើរបស់មលួនតោយភាព្តសាម ោះ តង់
មិ្នផិតកបត់។  
 បពិ្្ត្ព្ោះបិតាែ៏ចត្ម្ើន ្បសិនតបើបុលគលចង់បានតសចកតើ
សុមជារបស់ម្នុសា និងរបស់តេវតាដែលបរបូិណ៌តោយបរវិារ
ដហរហម្អ្ម្ែំតណើ រ តល្តូវដតតវៀរចាកនូវអំ្តព្ើអា្កកទ់ាងំព្ងួ 
តហើយបំតព្ញដតតសចកតើលា ឲ្យបានត្ចើនដែលអាចតធវើបាន តហើយ 
ព្យាសយម្ហាត់ព្ត់ កាយ វាចា និងចិតត។ បុលគលដែលមាន្េព្យ
សម្បតតិត្ចើន មានបរវិារត្ចើន លឺជាមិ្តត ឬជាអ្នកដែលបានតធវើ
បុណយត្ចើនកនុងអ្តើតជាតិ។ បពិ្្ត្ព្ោះបិតាែ៏ចត្ម្ើន ្ព្ោះអ្ងគ
មានអ្លគម្តហសើសាា តៗជាត្ចើន និង្សើសនជំាត្ចើនជាបរវិារ 
សុេធដតបរបូិណ៌តោយស្ម្ស់ត្បៀបបាននឹង្សើសួល៌។ តតើ្ព្ោះ
អ្ងគ្េង់្ជាបតេថា ទាងំតនោះតតើម្កព្ើមូ្លតហតុអ្វើដែរ?  
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 ្ព្ោះនាង រុសា បានព្នយល់្ព្ោះបិតារបស់នាងតព្ញមួ្យ
នថៃម្ួយយប់ តែើម្បើឱ្យ្េង់លោះបង់នូវមិ្ចាា េិែឋិ តហើយចាប់យកនូវ
សមាម េិែឋិវញិ។ តទាោះបើជា្ព្ោះនាងបានមំព្នយល់តលើកយកតហតុ
ផលសម្រម្យ និងតរឿងរ៉ែ វព្ើអ្តើតជាតិជាត្ចើន ទាក់េងនឹងការ  
ផលរបស់កម្មយ៉ែ ងណាកតើ ក៏្ព្ោះរជា ពំុ្បានលោះបង់នូវមិ្ចាា េិែឋិ
តឡើយ។ ត្បៀបែូចជាមាតាបិតា ដែលរ ើករយតព្លបានឮកូនរបស់
ពួ្កតលនិយយតលងយ៉ែ ងសបាយ យ៉ែ ងណាមិ្ញ ្ព្ោះរជាក៏
្េង់រ ើករយកនុង្ព្ោះរជហ េ័យ តព្លដែលបាន្េង់សណាត ប់
នូវោកយតព្ចន៍ ែ៏សម្តហតុផលរបស់ធើតាជាេើ្សឡាញ់នន្ព្ោះ-
អ្ងគ។  
 ម្ហាជនសបាយចិតតណាស់កនុងនថៃតនាោះ តោយបានឮ
ែំណឹងថា្ព្ោះនាង រុសា អាចព្នយល់្ព្ោះបិតារបស់មលួនឱ្យ្េង់
លោះបង់នូវមិ្ចាា េិែឋិ តហើយែឹកនាំ្ បតេស្បកបតោយេសពិ្ធ-
រជធម្ ៌ តែើម្បើតសចកតើសុមចត្ម្ើន និងសនតិភាព្ែល់្បជារស្តសត
ទាងំឡាយ។ ព្ួកតលបានរង់ចាំ្ បកបតោយការរពំ្ឹងេុកយ៉ែ ងមុស់។  

    រ                   
 តទាោះបើជា មិ្នអាចតធវើ  ្ព្ោះរជាលោះបង់នូវមិ្ចាា េិែឋិបាន
ក៏តោយ   ្ ព្ោះនាង រុសា   ្េង់មិ្នលោះបង់នូវតសចកតើព្យាសយម្
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តឡើយ។ ្ព្ោះនាង្េង់តលើក្មាម្នែោក់តលើសិរសា តហើយថាវ យ
បងគំតៅេិសទាងំអ្ស់   តហើយបតញ្ាញនូវវាចាខាងត្កាម្តនោះ ៖ 

 “តៅកនុងតោកតនោះ មានសម្ណ្ោហមណ៍ទាងំឡាយជា
អ្នកបរបូិណ៌តោយ សើល និងសមាធិ ជាបុលគលដែលម្នុសា
ទាងំឡាយយកជាេើពឹ្ង និងតារព្បូជា។ តោយអ្ណំាចនន
សើល និងការអ្ធិោឋ ន របស់នាងមាុ ំ សូម្  សម្ណ្ោហមណ៍
ទាងំឡាយតនាោះនិម្នតម្កកនុងេើតនោះ។ តោយអំ្ណាចននតតជានុ-
ភាព្ សូម្្េង់ជួយត្បាសែល់្ព្ោះបិតារបស់នាងមាុ ំ ្ព្ោះបាេ
ឥងគតិ   រចួចាកអំ្ព្ើមិ្ចាា េិែឋិ តហើយ្េង់ែឹកនាំ្ បតេស្បកប
តោយធម្ ៌តែើម្បើតសចកតើសុម     នែល់្បជារស្តសតទាងំឡាយ។  
 កនុងកាលតនាោះឯង ្ព្ោះតាតម្តោធិសតវ ្េង់ជា្ព្ហម 
មាន្ព្ោះនាម្ថានារេៈ។ ជានិយម្ស្មាប់្ ព្ោះតោធិសតវ្លប់
្ព្ោះអ្ងគ្េង់ផាយនូវតម្តាត ធម៌្ចំតោោះសព្វសតវទាងំឡាយ និង្េង់
្ក  កតម្ើលនូវពិ្ភព្តោកតែើម្បើ្ េង់្ជាបនូវឧបនិសាយ័សតវ។
មណៈតព្លដែលនារេ្ព្ហម កំពុ្ង្ក  កតម្ើលឧបនិសាយ័សតវ 
្េង់បានឮនូវតសចកតើ្បាថាន របស់្ព្ោះនាងរុសា។ តហើយក៏្េង់
្ជាបដែរថា ត្តព្ើ្ព្ោះអ្ងគមិ្នមានបុលគលណាអាចតែើម្បើកមាា ត់
បង់នូវមិ្ចាា េិែឋិរបស់្ព្ោះបាេ ឥងគតិបានតឡើយ។ ែូតចនោះ េង់ក៏
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សត្ម្ច្ព្ោះេយ័យងចុោះម្កឋានម្នុសា តែើម្បើជា្បតយជ   
និងតសចកតើសុម     នែល់្ព្ោះរជា និង្បជារស្តសតទាងំឡាយ។  
 មណៈដែលម្ហាជនកំពុ្ងថាវ យបងគំចំតោោះសម្ណ្ោ-
ហមណ៍ តៅតព្លតនាោះ នារេ្ព្ហម ដកលងជា្ព្ោះឥសើមួ្យអ្ងគ ែ៏
វតិសសបំផុត ្េង់យងតាម្អាកាស កាយ្ព្ោះអ្ងគបតញ្ាញព្នលឺ
យ៉ែ ងចិដញ្ាញចិញ្ញា ចត្បៀបបាននឹងព្នលឺដមតព្ញវង់ តហើយ្េង់
ចូលតៅកាន់្ព្ោះរជវាងំ ដែលវចិិ្តតហើយតោយមលឹម្ច័នទន៍ តហើយ
្េង់សថិតតៅតលើអាកាសកនុងេើចំតោោះមុ្មនន្ព្ោះបាេ ឥងគតិ ។  
 ្ព្ោះនាង រុសា ក៏្កាបថាវ យបងគំចំតោោះ្ព្ោះមុ្នើឥសើ។ 
តោយអានុភាព្នន្ព្ោះមុ្នើឥសើ ្ព្ោះរជាមិ្នអាច្េង់លង់តៅសុម 
ក៏្េង់យងតចញម្កតហើយ្េង់សួរតៅកាន់្ព្ោះមុ្នើឥសើថា៖ 
 “បពិ្្ត្ព្ោះមុ្នើឥសើ ្េង់មានរូបសម្បតតិ្សស់សាា តែូច
ជាតេវតា តហើយ្េង់មានរសមើផាយតចញព្ើ្ព្ោះកាយ ែូចជារសមើ
នន្ព្ោះច័នទញុាងំរជវាងំទាងំមូ្ល  ភលឺ្ចាល តតើ្េង់យងម្កព្ើ
េើណា? តហើយមាន្ព្ោះនាម្អ្វើដែរ?” ។ 
 “បពិ្្តម្ហារជ អាតាម ម្កព្ើឋានសួល៌ កាយរបស់អាតាម
មានរសមើដចងចាងំផាយតៅ្លប់េិសែូចជារសមើនន្ព្ោះច័នទ អាតាម
មាននាម្ថា នារេៈ ឬ កសាប” ។  



កម្ម អ្នកសាងលោកពិត   

- 435 - 

 

 “អាចយងតៅម្កតាម្អាកាស តហើយ្េង់លង់តលើអាកាស
បាន តនោះពិ្តជាអ្សាា រយន្កដលង បពិ្្ត្ព្ោះមុ្នើឥសើ តតើអានុ-
ភាព្ទាងំតនោះបានម្កព្ើណា?” ។  
 “បពិ្្តម្ហារជ កនុងអ្តើតៈ អាតាម បានចត្ម្ើននូវធម្៤៌
្បការលឺ និយយោកយពិ្ត ដសវងយល់ព្ើសចាធម៌្ ស្ងួម្ឥស្តនទយិ
ទាងំ៦ និងបរចិាា លទាន។ តោយសារកុសលផលបុណយទាងំតនោះ 
តេើបអាតាម មា តតជានុភាព្តនោះ តហើយអាតាម អាចញុាំងំតសចកតើ
្បាថាន ដែលមានកនុងចិតតរបសអ់ាតាម   សត្ម្ចបាន។  
 “បពិ្្ត្ព្ោះមុ្នើឥសើ តោកតោលអំ្ព្ើផលបុណយ ដែល
តោកបានសាងម្កែូចជាមានេំនុកចិតតណាស់ តបើសិនជាអំ្តព្ើ
លាពិ្តជា  ផលដម្ន ចូរតោកបញ្ញា កឱ់្យចាស់តៅតម្ើល”។ 

“បពិ្្តម្ហារជ ្ ព្ោះអ្ងគ្េង់ែូចជាមានសងាក ត្ចើនណាស់  
សូម្្ព្ោះអ្ងគ្បាប់អាតាម ម្ក អាតាម នឹងជ្ម្ោះនូវតសចកតើសងាយ័
តោយតហតុផល តាម្ចាប់កម្មផលែ៏សម្បូរដបប” ។  

“បពិ្្ត្ព្ោះមុ្នើឥសើ មាុ ំ្ព្ោះករុណានឹងតលើកជាសំណួរ មាុ ំ
្ព្ោះករុណាឮតលនិយយថា តេវតាពិ្តជាមាន មាតាបិតាពិ្តជា
មាន បចាុបបននតោក និងតោកខាងមុ្មពិ្តជាមាន តតើតនោះជាការ
ពិ្តឬ?” ។ 
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“បពិ្្តម្ហារជ តនោះជាការពិ្តទាងំអ្ស់ ដែលថា តេវតា
ពិ្តជាមាន មាតាបិតាពិ្តជាមាន តោកតនោះ និងតោកខាងមុ្ម
ពិ្តជាមាន។ តោយសារម្នុសាតោកមានរលៈ តណាា  និង
អ្វជិាា ្លបែណត ប់ ែូតចនោះពួ្កតលតម្ើលមិ្នត ើញ និងមិ្នែឹងថា 
ជាតិខាងមុ្មពិ្តជាមានត្កាយតព្លសាល ប”់ ។  
 “្ព្ោះរជា្េង់តសើចោក់្ព្ោះមុ្នើឥសើ តហើយ្េង់្ព្ោះ-
ត្មាស់ថា បពិ្្ត្ព្ោះមុ្នើឥសើ តបើតោកតជឿថា ជាតិខាងមុ្មមាន
      សូម្តោក  មាុ ំ្ ព្ោះករណុាមាើ្បាក់៥០០កហាបណៈសិន
ចាជំាតិត្កាយមាុ ំ្ ព្ោះករណុាសងវញិ១០០០ក បណៈចុោះ” ។  
 “បពិ្្តម្ហារជ ្បសិនតបើ ្ព្ោះអ្ងគជាបុលគលសមាម េិែឋ ិ
ជាកតញ្ាូជន និងជាអ្នកបរបូិណ៌តោយសើល អាតាម នឹង  ្ព្ោះ-
អ្ងគមាើ្បាក់៥០០ក បណៈតនាោះ ប៉ែុដនត ្ព្ោះអ្ងគជាបុលគលោល 
ជាបុលគលមិ្ចាា េិែឋិ ្ព្ោះអ្ងគនឹងតៅតកើតកនុងនរកបនាទ ប់ព្ើតសាយ
េិវងគតតៅ តោយាម ន្បាកយ់កតៅតាម្      ងតតើនរណានឹងតៅ
តាម្យក្បាកព់្ើ្ព្ោះអ្ងគចំនួន ១០០០ កហាបណៈតៅឋាន
នរកតនាោះ?” ។ 
 “បពិ្្តម្ហារជ តៅឋានម្នុសា បុលគលជាបណឌិ តអ្នុ-
ញ្ញា ត  មាើ្បាក់ស្មាប់ដតបុលគលជាសមាម េិែឋ ិ ជាអ្នកមានសើល 
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ជាអ្នកមានវ ើរយិភាព្ និងជាកតញ្ាូជន ត្ោោះពួ្កតលចាស់ជាសង
្បាក់វញិតោយដថម្ទាងំការ្បាក់តេៀត” ។ 
 តៅតព្លដែល នារេ្ព្ហម ញុាំងំ្ព្ោះបាេ ឥងគតិ   ្ជោះ
ចាកមិ្ចាា េិែឋិតហើយ ្ព្ោះរជា្េង់លង់តៅជាតុណាើ ភាព្។ ្ព្ោះ-
្ព្ហម ជាតោធិសតវ តោយតតជានុភាព្របស់តោក ្េង់ញុាំងំ
ម្ហាជនទាងំមូ្លកនុងនលរមិ្ថិោ ដែលមាន្បមាណ៧តយជន៍ 
(៥៦នម្៉ែល៍) តោយជំុវញិ   បានឮនូវអ្វើដែលតោកបានតែញ 
តោលជាមួ្យនឹង្ព្ោះរជា។ ម្ហាជនមានតសចកតើត្តកអ្រជាព្ន់
តព្កដែលែឹងថា ្ព្ោះបាេ ឥងគតិ ្េង់លោះបង់នូវមិ្ចាា េិែឋ ិ
ត្កាយព្ើបានសាត ប់្ព្ោះធម៌្តេសនារបសន់ារេ្ព្ហម។ 

 រ    ឋា  រ   ិ ឋា  ួ    
 នារេ្ព្ហម  បានញុាំងំ្ព្ោះបាេ   ឥងគតិ     ្បាសចាក
មិ្ចាា េិែឋ ិ  តោយតរៀបរប់ព្ើតរឿងរ៉ែ វតៅកនុងឋាននរក តហើយ្េង់
ជំរុញេឹក្ព្ោះេ័យ្ព្ោះរជា តោយតលើកព្ើតរឿងរ៉ែ វតៅឋានសួល៌។  
 “បពិ្្តម្ហារជ តៅតព្ល្ព្ោះអ្ងគោចាកតោកតនោះតៅ 
្ព្ោះអ្ងគនឹងបានត ើញនូវសតវនរកដែល្តវូបាន សតវដកាក សតវ
តាម ត សតវសាទ ងំ និងសតវដ ក្ខាចឹំកដហកសុើ។ រងកាយរបស់្ព្ោះ-
អ្ងគនឹងតោរតព្ញតៅតោយ្ម្ ត្ោោះ្តូវបានសតវទាងំតនាោះ
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ចឹកខា ំ និងដហកជាកណំាត់ៗ។ ែូចតនោះ តតើនរណាតៅ   នឹង
តៅទារ្បាក១់០០០កហាបណៈព្ើ្ព្ោះអ្ងគ?”។ 
 “បពិ្្តម្ហារជ ្បសិនតបើ ្ព្ោះអ្ងគមិ្នតៅតកើតកនុងនរក
តនាោះតេ ្ព្ោះអ្ងគនឹងតៅតកើតកនុងនរកមួ្យតេៀតត ម្ ោះថា តោក-
នតរនរក។ នរកតនោះដតងងងឹតជាែរប ពំុ្មានព្នលឺ្ ព្ោះអាេិតយ ្ព្ោះ
ច័នទតឡើយ លឺងងឹតសូនយឈ្ងឹ និងមានសំតឡងលួរឲ្យភ័យខាល ច។ 
តបើ្ព្ោះអ្ងគ រងេុកខតវេនាតៅកនុងនរកតនោះម្លឹងៗ តតើនរណាតៅ   
នឹងតៅទារ្បាក់១០០០កហាបណៈព្ើ្ព្ោះអ្ងគ?” ។ 
 “បពិ្្តម្ហារជ តបើ្ព្ោះអ្ងគមិ្នតៅតកើត កនុងតោកនតរ-
នរកតេ ្ព្ោះអ្ងគនឹងតៅតកើតកនុងនរកមួ្យតេៀត េើតនាោះមានដ ក្ែ៏
កំណាចធំៗ ព្ើរកាល មានតធមញដែក នឹងខាសុំើសាច់របស់្ ព្ោះ-
អ្ងគ រងកាយ្េង់នឹងតោរតព្ញតោយ្ម្ និងោច់រដហក
តមទចមទើ ជាត្ចើនបំដណក។ ែូចតនោះ  តតើនរណាតៅ   នឹងតៅទារ
្បាក១់០០០កហាបណៈព្ើ្ព្ោះអ្ងគ?”។   
 “បពិ្្តម្ហារជ តបើ្ព្ោះអ្ងគមិ្នតៅតកើតកនុងនរកតនាោះតេ 
្ព្ោះអ្ងគនឹងតៅតកើតកនុងនរកម្ួយតេៀត។  េើតនាោះមានអ្នកយម្
ទាវ រនរកព្ើរនាក់នឹងចាប់្ព្ោះអ្ងគចង តហើយយកលំដព្ង និង្ពួ្ញ
ចាក់េម្លុោះរងកាយរបស់្ព្ោះអ្ងគ ពុ្ោះត្ចៀកជាព្ើរបំដណក ្ព្ោត់
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តោោះ បកដសបក្ព្ោះអ្ងគ។ ែូចតនោះ តតើនរណាតៅ   នឹងតៅទារ
្បាក១់០០០កហាបណៈព្ើ្ព្ោះអ្ងគ?”។ 
 “បពិ្្តម្ហារជ តបើ្ព្ោះអ្ងគមិ្នតកើតកនុងនរកតនាោះតេ ្ព្ោះ
អ្ងគនឹងតៅតកើតកនុងនរកមួ្យតេៀត។ តៅេើតនាោះ មានលំដព្ង 
្ពួ្ញ ដផលសនទូច និងដផលសម្ នឹងធាល ក់ជាតភលៀងចំតលើសើសៈរបស់
្ព្ោះអ្ងគ។ ថមដែលែុតតោយតភលើងតតត ្កហម្តអា  ែំុតោហធាតុ
ែ៏តតត ក៏នឹងធាល ក់តលើ្ ព្ោះអ្ងគដែរ។ តហើយ មយល់អ្លគើនឹងបក់
តបាកម្កតលើ្ព្ោះអ្ងគតេៀត ្ព្ោះអ្ងគនឹងរងេុកខតវេនាាម នតព្ល     
ស្មាក។ តៅតព្ល្ព្ោះអ្ងគរងេុកខតវេនាម្លឹងៗ   តតើនរណាតៅ
   នឹងតៅទារ្បាក់១០០០កហាបណៈព្ើ្ព្ោះអ្ងគ?”។  
 “បពិ្្តម្ហារជ បុរសដែល្ប្ពឹ្តតមុសកនុង្បព្នធអ្នក
ែនេ និងភរយិដែលផិតបតើ នឹងតឡើងតែើម្តឈ្ើដែលតោរតព្ញ
តោយបនាល ដែកយ៉ែ ង្សួច តហើយ្តូវបនាល ទាងំតនាោះមុ្តរយោះ
ដសបក និងសាច់តោយជាបំដណកៗ ម្យាស៉ែងតេៀត នឹង្តូវតលយក
លំដព្ងែ៏មុ្ត្សួចចាក់េម្លុោះរងកាយ រហូតែលរ់ងកាយទាងំ
មូ្ល្បឡាក់្បឡូសតោយ្ម្ តហើយ្តូវតលបងខឲំ្យតឡើងរកា 
ដែកតេៀត។ ការតធវើទារុណកម្មទាងំតនោះ នឹងតធវើឲ្យ្ព្ោះអ្ងគរងេុកខ
តវេនាយ៉ែ ងន្កដលងតសទើររកតព្លែកែតងាើម្ាម ន។     តៅតព្ល
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្ព្ោះអ្ងគរងេុកខតវេនាម្លឹងៗ  តតើនរណាតៅ   នឹងតៅទារ្បាក់
១០០០ កហាបណៈព្ើ្ព្ោះអ្ងគ?” ។   
 “បពិ្្តម្ហារជ តែើម្តឈ្ើទាងំតនាោះសុេធដតមានកាបិំត 
ោវ និងបនាល ដែក្សួចៗ តហើយមុស់េល់នឹងព្ព្ក។ ្ព្ោះអ្ងគ
្តូវដតតឡើងតលើតែើម្តឈ្ើទាងំតនាោះ តហើយ្ព្ោះអ្ងគនឹងធាល ក់ចុោះ
តៅកនុងត្ជាោះមួ្យត ម្ ោះថា តវតរនើ។ េឹកត្ជាោះតនាោះតតត
ណាស់ អាចរោំយតោហធាតុបាន តហើយមានសលឹកផ្ទក ឈូ្ក
ែ៏មុ្ត្សួចត្បៀបបាននឹងកំបិត។ ្ព្ោះអ្ងគនឹង្តូវដហល កនុង
េឹកត្ជាោះតនាោះយ៉ែ ងតវេនាជាេើបំផុត។ តៅតព្ល្ព្ោះអ្ងគរង
េុកខតវេនាម្លុ ឺងៗ តតើនរណាតៅ   នឹងតៅទារ្បាក់១០០០   
កហាបណៈព្ើ្ព្ោះអ្ងគ?”។   
 “ត្កាយព្ើបានឮនូវសភាព្ែ៏លួរឱ្យភយ័ខាល ចននឋាននរក 
នើមួ្យៗតហើយ ្ព្ោះបាេ ឥងគតិ មានការភ័យខាល ច និងតក់សលុត
យ៉ែ ងខាល ងំតហើយក៏បានតោលោកយសូម្តទាសែូចខាងត្កាម្ ៖ 
 “បពិ្្ត្ព្ោះមុ្នើឥសើ បនាទ ប់ព្ើបានសណាត ប់នូវការតរៀប
រប់របសត់ោកអំ្ព្ើឋាននរកទាងំឡាយម្ក មាុ ំពិ្តជាមានការ
តក់សលុតណាស់ មាុមំានអារម្មណ៍ែូចជាតែើម្តឈ្ើ ដែល្តូវបាន
តលផ្ទត ច់ឫសែូតចាន ោះឯង មាុ ំហាក់ភាន់ភាងំសាម រតើ មិ្នែឹងជា្តូវ
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តៅខាងណាម្កណាតេ មាុ ំមានការតសាកសាត យណាស់ចំតោោះ 
េតងវើមិ្នលបបើដែលមាុ ំបានតធវើ។ បពិ្្ត្ព្ោះមុ្នើឥសើ មាុ ំសូម្ែល់
នូវតោកជាេើពឹ្ងជាេើសកាក    សូម្តម្តាត បងាា ញផលូវសួល៌ែល់មាុ ំ
ផង។” 
 “បពិ្្តម្ហារជ តៅកនុងអ្តើតកាល ្ព្ោះបាេធតរែឋ 
្ព្ោះបាេតវសាមិ្តត ្ព្ោះបាេ អ្ែឋក ្ព្ោះបាេយម្េលគិ ្ព្ោះបាេ 
ឧសិនធរ និង្ព្ោះបាេ សិវរិជ ធាល ប់ជាពុ្េធសាសនូបតថម្ភក៍ បាន
េំនុកប្មុ្ងបចា័យបួនែល់សម្ណ្ោហមណ៍ទាងំឡាយ ត្កាយព្ើ
សាល ប់តៅបានតៅតកើតកនុងសុលតិភព្ ។ បពិ្្តម្ហារជ ចូរ
្ព្ោះអ្ងគតវៀរចាកនូវអំ្តព្ើបាបទាងំព្ួង តហើយបតំព្ញដតអំ្តព្ើលា
្លប់យ៉ែ ងមានែូចជា៖ ផតល់េឹក និងអាហារែល់ជនេុល៌តអ្ត់
ឃាល ន   ផ្ទក  េឹកអ្ប់ សំតលៀកបំោក់  ្េនាប់តជើង ្័្ត ។ល។
ែល់ជនដែល្តូវការតរៀងរល់នថៃ។ ចូរផតល់នូវ្េព្យសម្បតតែិល់
ជនចូលនិវតតន៍ទាងំឡាយ ដែលធាល ប់បត្ម្ើ្ព្ោះអ្ងគ ែូចកាល
ដែលតលតៅតធវើការបត្ម្ើ្ព្ោះអ្ងគបាន។ ចូរ្ព្ោះអ្ងគដថរកានូវ
វញិ្ញា ណក្េព្យ និងអ្វញិ្ញា ណក្េព្យចាស់ៗ ទាងំឡាយរបស់
្បជារស្តសតកំុបើ  វនិាសតឡើយ”។ 
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 ្ព្ោះតោធិសតវ នារេ្ព្ហម ត្កាយព្ើបានតរៀបរប់ព្ើការ
  ទានរកាសើលែល់្ព្ោះបាេ ឥងគតិ រចួតហើយ ក៏្េង់ពិ្ព្ណ៌នា
តសចកតើត្បៀបតធៀបអំ្ព្ើរថ តែើម្បើ  ្ព្ោះរជា្េង់្ជាបកានដ់ត
ចាស់ ។       
 “បពិ្្តម្ហារជ ្ព្ោះកាយរបស់្ព្ោះអ្ងគេុកែូចជាតួនន
រថ ចិតតរបស់្ព្ោះអ្ងគជានាយសារថើ តសចកតើតម្តាត របស់្ព្ោះអ្ងគ
ជាតៅល  (សនូល ស្មាប់បងវិល)ននរថ ការរោិះលន់ និងការដបងដចក
មុស្តូវជាេ្ម្ននរថ ្ព្ោះបាទារបស់្ព្ោះអ្ងគជាកង់ននរថ ្ព្ោះ-
ហ  របស់្ព្ោះអ្ងគជាបងាក ន់នែននរថ តោោះរបស់្ព្ោះអ្ងគជាែំុនន
រថ រ ើឯ្ព្ោះសូរតសៀងរបស់្ព្ោះអ្ងគលឺជាសំតឡងននរថ ។ 
 “បពិ្្តម្ហារជ វាចា្បកបតោយសចាៈរបស់្ព្ោះអ្ងគ លឺ
ជាឯកសណាឋ នននរថ វាចាដែលនា ំ បានសុម ឬតវៀរចាកការញុោះ
ញុងលឺជាេង់ជ័យ ដែលោក់តៅខាងមុ្មននរថ វាចាែ៏្សេន់
្បកបតោយតម្តាត របស់្ ព្ោះអ្ងគ លឺជាបំដណកននរថ ដែលផគុ ំចូល
ាន យ៉ែ ងលា វាចាែ៏មុង់មុស់នថលថនូររបស់្ព្ោះអ្ងគ លឺជាការរចនានន
រថ ជំតនឿ និងភាព្មឺុ្ងមា៉ែ ត់របស់្ព្ោះអ្ងគ លឺជារថ ដែលតលបានតធវើ
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តហើយតោយលា ភាព្សុភាព្របសា និងការតចោះបតងាា នមលួនរបស់
្ព្ោះអ្ងគលឺជាកនាល ស់ ឬម្ាុល ដែលតលោកភ់ាា ប់តៅនឹងតៅល ននរថ 
ភាព្ចាស់េំុននឥស្តនទើយ ៍ និងការបនាទ បមលួនរបស់្ព្ោះអ្ងគ លឺជាេូក
ននរថ និងការរកានូវសើលរបស់្ព្ោះអ្ងគ លឺជាដមាចងនឹម្តៅនឹង
េូកននរថយ៉ែ ងតនាោះឯង” ។ 
 “បពិ្្តម្ហារជ ការមិ្នមឹងត្កាធ ការមិ្នសមាល ប់ ការ
មិ្នតបៀតតបៀន និងការតចោះអ្ប់រមំលួន េុកែូចជាតសវត   ្តដែល
តលោកត់ៅខាងមុ្មននរថយ៉ែ ងតនាោះដែរ។ តហើយបញ្ញា  ែ៏វសិាល
ត្បៀបែូចជាបដងាកមនង តសចកតើសៃបចិ់តត ត្បៀបែូចជាត្លឿង
ក្មាល ការតចោះសាគ លក់ាលៈតេសៈត្បៀបែូចជាត្លឿងអ្លងាក រ
ែ៏វតិសសននរថ ភាព្កាល ហានត្បៀបែូចជាចនទល់ចំោម្ដែលោក់
តៅត្កាម្នឹម្ សតិត្បៀបែូចជាលំដព្ងននរថ និង សមាធិត្បៀប
ែូចជាដមារថដែលទាញតោយនាយសារថើយ៉ែ ងតនាោះដែរ” ។  
 “បពិ្្តម្ហារជ ត្បៀបែូចជា្ព្ោះអ្ងគកាលយងតធវើ
េសានកិចា បនាទ ប់ព្ើបានតរៀបចំតសោះ និងរថយ៉ែ ងលាតហើយ 
យ៉ែ ងណាមិ្ញ ែំតណើ រតៅកាន់្ ព្ោះនិោវ នអាច្ប្ពឹ្តតតៅបាន
លុោះ្តាដត តយើងបានអ្ប់រេូំនាម ន និងសមាា តចិតតឲ្យបានសាា ត
ផូរផង់។ តណាា កនុងបញ្ាកាម្លុណជាផលូវនាតំៅកាន់អ្បាយភូមិ្។ 
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អ្ប់រកំាយវាចា និងចិតតលឺជាផលូវែ៏្តឹម្្តូវតឆុាោះតៅកាន់សុលតិ-   
ភព្។ តៅតព្លដែលរថលឺកាយកំពុ្ងដតតធវើែំតណើ រតៅតលើផលូវដែល
្បកបតោយរូប សំតឡង កលិន រស និងតផ្ទែឋព្វៈ តព្លតនាោះបញ្ញា
តែើរតួនាេើសំខាន់ណាស់កនុងការត្ម្ង់េិសតៅ ឱ្យបាន្តឹម្្តូវ។ 
រ ើឯចិតតរបស់្ព្ោះអ្ងគ លឺជានាយសារថើននរថលឺកាយតនោះឯង។  
 “បពិ្្តម្ហារជ តព្លដែល្ព្ោះអ្ងគបានហវកឹហាត់អ្ប់រ ំ
ចិតត ឬមានសតិសម្បជញ្ាៈលាតហើយ ្ព្ោះអ្ងគនឹងមិ្នធាល ក់តៅកនុង
អ្បាយភូមិ្តឡើយ រថរបស់្ ព្ោះអ្ងគនឹងនាតំៅកាន់សុលតិភព្” ។ 
 នារេ្ព្ហម បានេូនាម ន្ព្ោះបាេ ឥងគតិ ែូចបានតរៀបរប់
ម្កខាងតលើតនោះតហើយ ក៏បានញុាងំ្ព្ោះរជាឱ្យមានសមាម េិែឋ ិ
តវៀរចាកនូវបាបមិ្តត តសព្លប់សបបុរស រកាសើល និងញុាងំ    
តសចកតើព្យាសយម្កនុងកុសលធម្ឱ៌្យតកើតតឡើង។ នារេ្ព្ហម ក៏បាន
តោលសរតសើរចំតោោះ្ព្ោះនាង រុសា តហើយផតល់នូវ វាេចំតោោះ
អ្លគម្តហសើនន្ព្ោះរជា្ព្ម្ទាងំ្សើសនំទាងំឡាយ។ បនាទ ប់ម្ក 
ក៏យងតៅកាន់្ព្ហមតោកវញិ តោយសដម្តងនូវបាែិហារយ  
ម្ហាជនទាងំឡាយបានត ើញ។  

សរុបជាតកតនោះ  ្ព្ោះបាេ ឥងគតិ កនុងកាលតនាោះ  បានម្ក 
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ជាឧរុតវលកសាបៈ អ្ោត បានម្កជាតេវេតត សុនាម្ បានម្ក
ជា ភេទសើ  វជិយៈ បានម្កជា ្ព្ោះសារ ើបុតត បុរសេុល៌តព្ើជកៈ 
បានម្កជា្ព្ោះម្ហាតមាលគោល ន      កសាបតាបស  បានម្កជា 
សុនកខតតរជកុមារ នននលរលិចាវ ើ រុសាតេវ ើ បានម្កជា្ព្ោះអាននទ 
រ ើឯនារេ្ព្ហមកនុងកាលតនាោះ លឺជាតថាលតហនងឹឯង។  
៣.ផ្ហ្តុេវេីាកផ្ធវើបាបកានផ់្តាន ឯេាកផ្ធវើលអផ្បរជារករីកផ្ៅវិញ? 

សម័្យបចាុបបនន មានម្នុសាជាត្ចើននាក់ ដែលតធវើអំ្តព្ើ
អា្កក់ដតតលកានដ់តមាន តហើយក៏ មានម្នុសាម្ួយចំនួនដែរ  
ដែលតធវើដតអំ្តព្ើលា   តហើយតចោះដត្កតៅៗ។  
 តៅកនុងភូមិ្មួ្យនន្បតេសភូមាមានបុរសមាន ក់ត ម្ ោះ បា
តមត តធវើដតជំនួញមុសចាប់ ប៉ែុដនតាតក់ាន់ដតមានតៅៗ មានផទោះ
វ ើឡា និងឡាន  េំតនើបៗ ។ ចំដណកបុរសមាន កត់ ម្ ោះថា ហាល ក់
តអាង វញិលឺជា្លូបត្ងៀនតៅវេិយាសល័យ ាត់ព្យាសយម្បត្ងៀន
សិសា តោយការយកចិតតេុកោក់លា មិ្នដតប៉ែុតណាា ោះាតជ់ា
ម្នុសារកាសើលតេៀត ប៉ែុដនតាត់មានជើវភាព្មាតត់មាយណាស ់
រក្ពឹ្កមវោះោៃ ច។ តតើតយើងលួរព្នយល់តសចកតើតនោះយ៉ែ ងែូចតម្តច
តៅ? 
 តយើងអាចវភិាលតសចកតើតនោះបានយ៉ែ ងងាយ   តោយតម្ើល 
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តៅតលើតាលការណ៍តសែឋកិចា។ ្បសិនតបើ បាតមត តធវើជំនួញធំ
ែំុតទាោះបើជាកុសលកតើ អ្កុសលកតើ តនាោះតលនឹងេេួលបានផល
ត្ចើន ឬតលនឹងកាល យជាអ្នកមាន។ ចំដណកឯ ហាល កត់អាង វញិ
្បាក់ដម្លូបត្ងៀនលឺតិចតួច តហើយម្យាស៉ែង ាត់មិ្នមានការងារ
ត្តបដនថម្តេៀត ែូតចនោះ ាត់តៅដត្កើ្ក។ ្បសិនតបើាត់្បឹង
ដ្បងបដនថម្តេៀត ាត់អាចកាល យជា្លូមាន ក់ែ៏លបើលាញ តបើក
បត្ងៀនលួត្តតមា៉ែ ង ឬបត្ងៀនសិសាតាម្ផទោះជាតែើម្ ាត់
្បាកែជាមានជើវភាព្ធូរធារមិ្នខាន។  
 ប៉ែុដនត តបើតយើងនិយយព្ើចាប់កម្មវញិ បាតមត លឺកំពុ្ងដត
សនានូំវអ្កុសលកម្មយ៉ែ ងត្ចើន ដែលនឹងនាាំត់តៅកាន់អ្បា-
យភូមិ្ត្កាយព្ើសាល ប់តៅ ។ ជើវតិម្នុសាមិ្នដវងប៉ែុនាម នតឡើយ 
បនាទ ប់ព្ើតសាយសុមកនុងលំនរមាស្បាក់បានប៉ែុនាម នឆាន មំ្ក តបើ
តយើង្តូវធាល ក់តៅតសាយេុកខ កនុងអ្បាយភូមិ្អ្ស់រយៈតព្លជា
ត្ចើនកបប      ងតតើមានន័យអ្វើ ែូតចនោះតយើងលួរតជៀសវាងឱ្យបាន។ 
ចំដណក ហាល កត់អាង វញិលឺកំពុ្ងដតសាងសនានូំវអ្ំតព្ើលាដែលជា
តហតុនាតំៅកាន់សុលតិភព្។ តយើងលួរសម្លងឹតម្ើល  បានដវង
ឆាៃ យ មិ្ន្តឹម្ដតតរៀបចំជើវតិរបស់តយើង  បានលាកនុងបចាុបបនន
ប៉ែុតណាា ោះតេ ដត្តូវតរៀបចំែំតណើ របរតោករបស់តយើង  បានលា 
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ផង។ ែូចតយើងធាល ប់បានសិកាតៅកនុង នារេជាតក ដែលនិយយ
ព្ើការ  ផលរបស់កម្មដបលកៗាន ។ តៅកនុងជាតិមួ្យតនាោះ បុរស
េុល៌តត ម្ ោះព្ើជកៈ បានបាត់តារបស់ាត់មណៈតព្លកពុំ្ងតែើរ
រកកនុងន្ព្ បានជួបនឹងភិកខុមួ្យអ្ងគដែលវតងវងផលូវ តហើយបានសួរ
តៅាត់ម្តងតហើយម្តងតេៀត ព្ើជកៈតបតៅវញិទាងំកំហងឹថា 
អ្នកឯងជាកូនរបស់ទាសករតេែឹង បានជានិយយោកយមិ្ន     
  តរោះតសាោះ? ្ាន់ដតតោលោកយអ្សុតរោះប៉ែុណាឹ ងតសាោះ ព្ើជកៈ
បានញុាំងំអ្កុសលកម្មតាម្វចើទាវ រឱ្យតកើតតឡើង។  

ប៉ែុដនត អ្កុសលកម្មតនោះមិ្នទាន់ឱ្យផលភាល ម្ៗតេ ដតវា
សថិតតៅកនុងវថិើចិតតរបសា់ត ់ែូចជារតងើកតភលើងរុព័ំ្េធតោយតផោះ ។ 
រហូតែល់កុសលកម្មរបសា់ត ់ន់ថយ ផលននអ្កុសលកម្ម
តនាោះ ក៏ចាប់តផតើម្  ផលម្តង តហើយក៏បានម្កតកើតកនុង្តកូលនន
នាងទាសើ មានត ម្ ោះថា ព្ើជកៈ តនោះឯង។ តបើតទាោះជា ព្ើជកៈ 
តធវើដតបុណយយ៉ែ ងណាក៏តោយ អ្កុសលវបិាក មិ្នទានអ់្ស ់
ាត់តៅដត្កែដែល។     

+   +   + 
តៅកនុង្កុងរជ្លឹោះ ចុនទៈ អ្នកសមាល ប់្ជូក រស់តៅជិតវតត

តវឡុវន័។ រែូវ្បមូ្លផល្សូវម្កែល់ ាត់ដតងដតជិោះរតេោះព្ើ
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ភូមិ្មួ្យតៅភូមិ្មួ្យ តែើម្បើែូរ្សូវយកកូន្ជូកតៅចិញ្ា ឹម្តៅ េើ
ធាល ត្កាយផទោះរបសា់ត។់  តព្ល្ជូកធំធាត់តហើយ ជាតរៀងរល់
នថៃ ាត់ដតងដតសមាល ប់្ជូកម្ួយកាលយ៉ែ ងន្ព្នផាជាេើបំផុត។ 
ាត់ចងតជើង្ជូកតៅនឹងបតងាគ លទាងំបួន តហើយតផតកតៅនឹងែើ 
រចួតហើយចំហរមាត់វាតោយតោតតឈ្ើ តហើយាត់វាយមលួន្ជូក
តោយែំបងតែើម្បើ  សាច់វាេន់។        
 បនាទ ប់ម្ក ាត់ចាក់េឹកតតត តៅកនុងមាត់្ជូក ទាល់ដត
េឹកដែលតចញតាម្លូថវាថាល លា។ តហើយតេើបចាក់េឹកតតត តលើមលួន
វាតែើម្បើតកាសដសបកខាងត្ត។ រចួម្កាត់កាត់ក្ជូក តហើយ
យក្ម្ោក់កនុងធុង ាត់យកសាច់ដែលលាបំផុត្ជលក់កនុង
្ម្។ ាត់យកសាច់ទាងំតនាោះ  ្បព្នធាត់តធវើម្ាូបតរៀងរល់
នថៃ តហើយសាច់ដែលតៅសល់ាត់យកតៅលកត់ៅឯផារ។  

នាយ ចុនទ រស់តៅតោយជើវភាព្យ៉ែ ងតនោះអ្ស់រយៈតព្ល
ជាង៥០ឆាន ។ំ តោយអ្កុសលកម្មដែលាត់បានសាងម្កត្ចើន
តព្ក នថៃមួ្យាត់ធាល ក់មលួនឈ្ ឺតភលើងកនុងអ្វចិើនរកបណាត ល  ត្ោះ
រោកតោោះតវៀនរបសា់ត់។ តភលើងតនោះែុតតរលតោោះតវៀនរបស់
ាត់ខាល ងំជាងតព្លាតយ់កេឹកតតត ចាក់ចូលកនុងតោោះតវៀន្ជូក
តៅតេៀត។ តោយសារដតតតត ខាល ងំតព្ក ាត់ក៏យដំ្សកយ៉ែ ងខាល ងំ
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ែូចជាសំតឡងនន្ជូក តហើយាត់លូន្កាបតៅតលើក្មាលឥែឋ
ត្បៀបែូច តព្លដែលាត់ចាប់ចងនែតជើង្ជូកភាា បនឹ់ងបតងាគ ល
យ៉ែ ងតនាោះឯង។ ្បព្នធ និង កូនរបសា់ត់ឮសំតឡងែូចតនាោះ 
មានការអាមា៉ែ សមុ្មយ៉ែ ងខាល ងំ តហើយបានអ្ងវរ  នាយចុនទឈ្ប់
យដំ្សកតេៀតខាម សតលណាស់ ប៉ែុដនត ាត់មិ្នបានឈ្ប់យដំ្សក
តឡើយ តហើយតចោះដតលូនតៅលូនម្កផងយផំងរហូតអ្ស៧់នថៃ។  

នថៃម្ួយតព្ល ភិកខុសងឃកំពុ្ងនិម្នតបិណឌ បាតកាត់េើតនាោះ 
តោកបានឮសំតឡងយដំ្សក តហើយក៏បានេូល្ព្ោះមាន្ព្ោះ-
ភាលថា “បពិ្្ត្ព្ោះអ្ងគែ៏ចត្ម្ើន នាយចុនទ តនោះ បានបិេទាវ រ      
សមាល ប់្ជូកកនុងផទោះរបសម់លួនអ្ស់រយៈតព្ល៧នថៃតហើយ ្បដហល
ជាាត់តរៀបចំតធវើពិ្ធើអ្វើមួ្យតេែឹង?ប៉ែុដនតវាពិ្តជាសាហាវន្ព្នផា
ណាស ់សមាល ប់្ជូកទាងំយប់នថៃែូចតនោះ” ។ ្ព្ោះបរម្្លូ្េង់តប
តៅភិកខុទាងំឡាយថា “មាន លភិកខុទាងំឡាយ មិ្នដម្ននាយចុនទ 
កំពុ្ងដតសមាល ប់្ជូកតេ លឺាត់កំពុ្ងដតដ្សកយរំងេុកខតវេនា
តោយអា្ស័យអ្កុសលកម្ម ដែលាតប់ានសាងតនាោះឯង តភលើង
អ្វចិើនរក បានែុតតរលតោោះតវៀនាត់អ្ស់រយៈតព្ល៧នថៃម្ក
តហើយ។ ត្ោោះដត្ទាមិំ្នបាន ាត់បានដ្សកយែូំចជា្ជូក
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ែូតចនោះ តហើយនថៃតនោះាត់បានសាល ប់បាតត់ៅតហើយ   ឥ  វតនោះ 
កំពុ្ងដតតសាយេុកខកនុងនរកអ្វចិើ” ។ 

              ិ              
                          ម្ម                  

                                            (Mr. 
Ba)        (Mr. Hla)។ តោកបា  តលង    
                                              
                                             
             តត                         
                                           
តឡើង                     ែក                       
ពួ្កាត់ទាងំព្ើរនាក់                           
                                          
                    រ                            
                                             
                                           
    ងគ                                 
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         ល            ្ម្ងុ                       
                                                 
                                          
                                      ្មុ្     
             លរបស ់                       
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              ។ 

                                ស    
     “                 "       ជា     
               ៗ                       
                                       
                  

(     .១២១) 
                              

     “                   ”          ក់    
           ក់ៗ                           
                                        

(     .១២២) 
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                  លេធផល       
(     .១១៩) 

                                   
                                      
              លេធផល    

                                  (     .១២០) 
                ែូច                ែូតចនោះ 

                                       
                           

(     .៦៩)     
៤. ផ្ធវើជាេាកាន នងិរងុផ្រឿងរេប់ៗ ជាតិ 

ម្នុសាតយើងចង់មានបាន មិ្ន្តឹម្ដតកនុងបចាុបបននជាតិ
ប៉ែុតណាា ោះតេ លឺចង់មាន្លប់ៗ    ជាតិតេៀតផង។ ែូចតនោះ 
្តូវដតដសវងយល ់ បានចាស ់ ព្ើចាប់កម្មផល តែើម្បើតរៀបចំ
      ជើវតិរបស់មលួន  បានលា លឺថា្តូវយករូបម្នតតជាល
ជ័យ ែូចបានតរៀបរប់ព្ើមុ្នម្កអ្នុវតត “  កម្ម   បញ្ញា    វ ើរយិ ”  
្បតិបតត ិ បានលានូវចណុំចទាងំ៣តនោះ តនាោះអ្នកនឹងមិ្នធាល ក់
មលួន្កតឡើយ។  
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កម្ម សំតៅែល់តចតនា ្ព្ោះសមាម សមុុ្េធបានសដម្ដងយ៉ែ ង
ចាសព់្ើកុសលកម្ម និងអ្កុសលកម្ម។ អំ្តព្ើទាងំឡាយណា
ដែលតធវើតៅនា ំ ខាតបង់្បតយជន៍អ្នកែនេផង ្បតយជន៍
របស់មលួនផង និង្បតយជន៍ទាងំព្ើរ អំ្តព្ើតនាោះមានតទាស ជា
អ្កុសលកម្ម តហើយនឹងឱ្យផលជាបាប។ អំ្តព្ើទាងំឡាយណា
ដែលតធវើតៅមិ្នប៉ែោះោល់ ែល់អ្នកែនេផង ែល់មលួនឯងផង និង
ែល់អ្នកទាងំព្ើរផង អំ្តព្ើតនាោះមិ្នមានតទាស ជាកុសលកម្ម 
តហើយនឹងឱ្យផលជាបុណយ។  

ជាមូ្លោឋ ន អំ្តព្ើបាបសំតៅែល់ អ្កុសលកម្មបថ១០ 
អាចោងជ្ម្ោះបានតោយ កុសលកម្មបថ ១០ ែូចាន ។ ្ព្ោះ
ពុ្តទាធ វាេ បាន    ងេុក “ តវៀរចាកការតធវើបាបទាងំពួ្ង បំតព្ញ
បុណយ  បានត្ចើន និងជ្ម្ោះចិតត  បានសាា ត       ” ឃាល េើ១ 
  តយើងតវៀរចាកនូវអ្កុសលកម្មបថ១០ ឃាល េើ២ ឱ្យតយើង្បតិ-
បតតិនូវកុសលកម្មបថ១០ តោលលឺតយើង្តូវរកាសើល៥ ឬបញ្ា -
សើល  បានខាា ប់មាួនលា។ ម្យាស៉ែងតេៀត តែើម្បើ  បានអានិសងា
ត្ចើន តយើងលួរថាវ យមលួនចំតោោះ្ព្ោះរតន្ត័យ រកាសើល៥ យក
្ព្ោះពុ្េធ ្ព្ោះធម៌្ និង្ព្ោះសងឃជាេើពឹ្ងេើរលឹក។ បុលគលអ្នកបាន
ែលនូ់វរតនៈទាងំ៣ជាេើពឹ្ងេើរលឹកតហើយ រដម្ងបានអានិសងា
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ត្ចើន មានតតជោះ បានសុមចត្ម្ើន និងមិ្នតៅកាន់អ្បាយ 
តឡើយ។ អានិសងា ដែលតកើតព្ើការតារព្បូជា ចំតោោះ្ព្ោះរតន-
្ត័យ និងរកាសើល ៥ អាចញុាំងំអ្កុសលកម្ម ដែលសតួចតសតើង
មិ្នឱ្យតកើតតឡើងបាន។ តួយ៉ែ ងែូចជាឆាម ទំាវ រមាន ក់ត ម្ ោះ ធម្មិលៈ 
ដតងដតសទូច្តើតរៀងរល់នថៃ តហើយ្បព្នធរបសា់ត់យក្តើទាងំ
តនាោះតៅែូរយកអ្ងករ និងម្ាូប។ នាងោបំាយ និងយក្តើដែល
តសសសល់តធវើម្ាូប រស់តៅតោយជើវភាព្យ៉ែ ងតនោះអ្ស់រយៈតព្ល
ជាង៥០ឆាន ។ំ  

ត្កាយម្កតព្លវយ័កាន់ដតជរ ធម្មិលៈ ក៏បានធាល ក់មលួន
ឈ្។ឺ តៅតព្លភិកខុសងឃនិម្នតម្កបិណឌ បាត តៅផទោះរបសព់្ួកតល 
្បព្នធរបសា់ត់ ដតងសូម្មមាតទាសរល់តព្លត្ោោះមលួនាម ន 
ចងាា ន់្បតលន។ ភិកខុមួ្យអ្ងគបានសូម្នាងតែើម្បើចូលតៅសួរសុម
េុកខ ធម្មិលៈ តហើយបានញុាងំាត ់ រកានូវបញ្ាសើល។ ត្កាយ
ព្ើបានេេួលនូវ្ត័យសរណលម្នត៍ហើយ ធម្មិលៈ មិ្នអាចហា
មាត់តកើតតេៀតតឡើយ។ តព្លតនាោះភិកខុអ្ងគតនាោះ ក៏និម្នតតចញតៅ
តាចរបិណឌ បាតតៅផទោះេើនេតេៀត។ តៅតព្លដែលតោកនិម្នត
តៅែល់វតតវញិ ្សាប់ដតតលចតចញឧបាសកមាន ក់ មានរូបដចង
ចាងំ សថិតតៅកនុងេើចំតោោះមុ្ម តហើយ្កាបសពំ្ោះតោក។ 
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តព្លតនាោះតោក ក៏សួរតៅកាន់ឧបាសកតនាោះថាៈ  “តតើ
អ្នកជានរណា?”  

“មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគ លឺជាធម្មិលៈ” ។ 
“ចុោះតតើឧបាសកតៅេើណា”? 
“ឥ  វតនោះមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគតៅឋានម្ហារជិកា  មាុ ំ្ព្ោះអ្ងគសូម្

អ្រ្ព្ោះលុណតោកមាា ស់ជាអ្តនក ដែលបាន្បទាននូវ្ត័យ
សរណលម្នែ៍លម់ាុ ំ្ព្ោះអ្ងគ ្បសិនតបើ បានេេួលនូវនិចាសើល
តេៀត តនាោះមាុ ំ្ព្ោះអ្ងគនឹងបានតៅតកើតកនុងឋានសួល៌ជាន់តលើជាង
តនោះ” ។  

ែូតចនោះ តយើងត ើញថា អានិសងាដែលតកើតព្ើការយក 
្ព្ោះរតន្ត័យជាេើពឹ្ង មានលុណានុភាព្នថលថាល ណាស ់ លឺអាច  
បតញ្ា ៀសនូវអ្កុសលកម្ម ដែលាត់បានសនាអំ្ស់រយៈតព្ល៥០ឆាន  ំ
តោយការតនសាេ្តើ តហើយនាឱំ្យបានតៅតកើតកនុងសុលតិភព្។  

                ខ្                    
តសតច មិ្លិនទ បានសាកសួរ្ព្ោះនាលតសនថា “បពិ្្ត្ព្ោះ-

ម្ហាតថរ ែ៏ចត្ម្ើន តោកបានតោលថា អ្កុសលកម្មដែលតកើត
ព្ើការសមាល ប់្តើនឹងនាតំៅតកើតកនុងអ្បាយ ប៉ែុដនតឥ  វតនោះធម្មិលៈ 
បានសមាល ប់្តើត្ចើនណាស់ តហើយមុ្នាត់សាល ប់្ាន់ដតបាន
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េេួលយក្ត័យសរណលម្នជ៍ាេើពឹ្ងប៉ែុណាឹ ងតសាោះ ាត់បាន
តៅកាន់សុលតិភព្ មាុ ំ្ព្ោះករុណា មិ្នតជឿតរឿងតនោះតេ។ 

ចតម្លើយរបស់្ព្ោះអ្រហនតនាលតសន្តង់ចំណុចតនោះ លួរឱ្យ
ចាបអ់ារម្មណ៍ខាល ងំណាស់។  

“បពិ្្តម្ហារជ ្បសិនតបើ ្ព្ោះអ្ងគតចាលែំុថមតូចមួ្យ
តៅកនុងេឹក តតើមានអ្វើតកើតតឡើង?”  

“ែំុថមតនាោះនឹងលិចកនុងេឹក” 
“ចុោះ្បសិនតបើ ្ព្ោះអ្ងគតចាលែំុថមមួ្យែំុធំតៅកនុងេឹកវញិ 

តតើនឹងមានអ្វើតកើតតឡើង?” 
“ែំុថមមួ្យែំុធំតនាោះ ក៏នឹងលិចកនុងេឹកែូចាន ”។ 
“ជាការពិ្តណាស់ តោយសារដតថមធៃន់ជាងេឹក ែូចតនោះ 

វា្តូវដតលិចកនុងេឹក តទាោះបើថមតនាោះធំក៏តោយ តូចក៏តោយ។ ែូច
ាន តនោះដែរ បាបដែលតកើតព្ើការសមាល ប់សតវមិ្នថា តិចកតើ ត្ចើន
កតើ នឹងនាតំៅតកើតកនុងអ្បាយ ្បសិនតបើ វាមាន កាសឱ្យផល 
មណៈតព្លតរៀបសាល ប។់ ឧទាហរណ៍ថា្ព្ោះអ្ងគមានសំតៅយ៉ែ ង
ធំមួ្យ តហើយ្ព្ោះអ្ងគោក់ថម៥រតេោះតៅកនុងសំតៅតនាោះ តតើសំតៅ
តនាោះនឹងលិចតេ? ”  

“វានឹងមិ្នលិចតេ” ។ 
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“តបើវាមិ្នលិចតេ តតើវាអាចតៅែល់តាលតៅឬតេ?”  
“្បាកែជានឹងតៅែល់” ។  
“ែូចាន តនោះដែរ កុសល   ដែលតកើតព្ើការតារព្ ចំតោោះ

លុណ្ព្ោះរតន្តយ័ លឺមានអានុភាព្ណាស់ ត្បៀបែូចជាសំតៅ
ែ៏រងឹមាយំ៉ែ ងតនាោះដែរ។ ឯអ្កុសលក  ននការសមាល ប់្តើ េុកែូច
ជាែំុថមមួ្យែំុតូច ។ ត្បៀបែូចសំតៅដែលអាចផទុកនូវេម្ៃន់ននថម
យ៉ែ ងត្ចើន តហើយតធវើែំតណើ រតៅែលត់ាលតៅ យ៉ែ ងណាមិ្ញ 
កុសលក   តកើតព្ើការតារព្ចំតោោះលុណនន្ព្ោះរតន្តយ័ ក៏
អាចែឹកនាសំតវតៅែល់តាលតៅ តោលលឺសុលតិភព្យ៉ែ ងតនាោះ
ដែរ” ។ 

្ព្ោះរជា ក៏បានតោលសរតសើរថា តនោះពិ្តជាសម្តហតុ
ផលណាស់ ។ 

  រ                 រយិ                  
                                              

                 (                             
      )            ន្ត័យ                       
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                     ងា                         -
                                                    
                                            
                                                
                                                 
                                  ឭ       -
                                                     
                                                
                                      (          
             )     
                                     
   ្ តូវបាន                      ឱ្យ                   
                                              
                                        
                                               
        ទាងំតនោះ                               
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                                          តបើ
                                          
                 តល              ។  តលនឹ     
                                          
                កនុងចំតណាម្ “                  ”  
                                               
និង                                                 
                       (         )                     ន
                             ល៌         
                                           
                                             -
  ម្                            
       ញ្ា                           
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              ្ប             
                                         
                                         (Bill Gate)  
                     ៗ                     
                                          
                                    
                                          
                          
                             តស្តងាគ ោះ             
          

                                       
                             
                                           
                    ១០  
                                    
                            វ            
                                        ម្  
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                 ។
                    
                                  
                                       
      ។ 

                                              
       ឧទាហរណ៍ការ      
                    

                                  
             
                                 
                                  
                          
                                                តែើម្បើ 

          វ               
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                                       -
                           ឱ្យ                 
          “         ”   

                                        
                              រយ         
          ន         រ ៍                         
                                  នឹ    
                                                
                                              
            
៥.        ន្ទ ំ                          ផ្រតើយសុវតថភិាព 

                                         
                                                   -
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                     តល                        
                                                 
                                

                                          
                                          ដែល
                                                 
                                ន     យយ    
                                              
             តវ                              
                                                 ង
                                             
               តថ                             
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                                     នទ           
                                        
                                         
                                          

 តយើងលួរដតសាវ ធយាសយ និងពិ្ចារណានូវអ្ភិណា សូ្ត   
បានជាតរឿយ តៗរៀងរល់នថៃ តែើម្បើោស់តតឿនសតិបញ្ញា របស់តយើង
កំុ  តភលើតតភលើន៖ 
 អ្ហ ំ   = រ ើមាុ ំ 

កម្មសាតកា  =មានកម្មជារបស់មលួន 
 កម្មទាយតទា  =មានកម្មជាទាយេ 
 កម្មតយនិ  =មានកម្មជាកំតណើ ត 
 កម្មព្នធុ  = មានកម្មជាញាតិ 
 កម្មបបែិសារតណា = មានកម្មជាេើពឹ្ង 
 កលយាសណំ វា  = បុណយកតើ 
 បាបកំ វា  =បាបកតើ 
 យ ំកម្មំ ករសិាមិ្ =មាុ ំតធវើនូវកម្មណា 
 តសា កម្មសា ភវសិាមិ្= មាុ ំនឹងេេួលនូវផលននកម្មតនាោះ 
         ពំុ្ខានតឡើយ។ 
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ការសិកាដសវងយល់ព្ើ្េឹសតើកម្មផល េុកែូចជាការបំភលឺ
ផលូវតែើម្បើតែើរតាម្មាា៌តឆុាោះតៅរកតសចកតើសុមសុភម្ងគល កនុង    
ជើវតិ។ កាលណាតលយល់ចាស់ព្ើចាប់កម្មផលតហើយ រដម្ង
្ប្ពឹ្តតដតកម្មណា ដែលមាន្បតយជន៍ជាតហតុបានសត្ម្ចនូវ
សម្បតតិទាងំពួ្ងតោយតវៀរចាកនូវអំ្តព្ើអា្កក់្លប់យ៉ែ ង ព្យាសយម្
សាងដតអំ្តព្ើលា និងែុោះខាត់សមាា តចិតតរបស់មលួនឱ្យបរសុិេធផូរ
ផង់ េើបំផុតនឹងបានសត្ម្ចម្លគផលជាពំុ្ខាន។   

28-9-2006   Dr.Mehm Tin  Mon 

 

 

    ជវីរបវតរសិផ្ងខបរបស់េាកនពិនធ 

បណឌិ ត តម្៉ែម្ េិនម្៉ែុន (Dr. Mehm Tin Mon) 
បរញិ្ញា ប័្ត វេិយាសសាស្តសតអ្ប់រ ំសាកលវេិយាសល័យ យុងំហគុន 
អ្នុបណឌិ ត វេិយាសសាស្តសតអ្ប់រ ំនិងបញ្ា ប់ថាន ក់បណឌិ ត តៅ

សហរែឋអាតម្រកិ 
មានងារជា៖ ម្ហាសេធម្មតជាតិកធជៈ 
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េើ្បឹកា ្កសួងធម្មកា និងសាសនា,  
សាស្តសាត ចារយ សាកលវេិយាសល័យ ពុ្េធសាសនេូតតថរវាេ
អ្នតរជាតិ េើ្កុងយុងំ   ន ្បតេសម្ើយ៉ែ ន់មា៉ែ  ។ 
បណឌិ ត តម្៉ែម្ េិនម្៉ែុន លឺជាលើម្ើវេូិផង និងជាេសានវេូិ

ដផនក្ព្ោះពុ្េធសាសនាផង។ តោកបានយក្េឹសតើវេិយាសសាស្តសតបូក
បញ្ាូ លជាមួ្យ្េឹសតើ្ព្ោះពុ្េធសាសនាបងាា ត់បត្ងៀនតៅសាកល-
វេិយាសល័យរបស់តោកអ្ស់ រយៈតព្លជាង៣៧ឆាន កំនលងម្កតនោះ។  
ត្កាយព្ើចូលនិវតតន៍ព្ើសាស្តសាត ចារយ លើម្ើវេិយាសតហើយ តោកបាន
កាល យជាេើ្បឹកានន្កសួងធម្មការ និងសាសនា និងជាសាស្តសាត -
ចារយតៅសាកលវេិយាសល័យ ពុ្េធសាសនេូតតថរវាេអ្នតរជាតិ កនុង
េើ្កុងយុងំហគុន។ តោកបានបត្ម្ើការងារទាងំព្ើរតនោះ តៅកនុង
្បតេស របស់តោកចាប់តាងំព្ើឆាន  ំ១៩៩៣ម្កតម្ល៉ែោះ។  

ាត់មិតមំបងាា ត់បត្ងៀន្ព្ោះអ្ភិធម្ម សមាធិកម្មោឋ ន 
និងបត្ងៀន ្ព្ោះធម៌្ តាម្កដនលងសាធារណៈជាត្ចើនកដនលងទាងំ
កនុង្បតេស និងត្ត្បតេសអ្ស់រយៈតព្លជាត្ចើនឆាន ។ំ ាត់
្តូវបានរោឋ ភិបាលនន្បតេស ម្ើយ៉ែ ន់មា៉ែ  ្បលល់ងារជា ម្ហា-
សេធម្មតជាតិកធជៈ កនុងឆាន ២ំ០០៣ ចំតោោះសាន នែ និងការផាព្វ
ផាយ្ព្ោះពុ្េធសាសនាតៅកនុង្បតេស និងត្ត្បតេស ។ 
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ាត់បានសរតសរតសៀវតៅចំនួន២០កាល ទាក់េងនឹង
ការអ្ប់រ ំ៥០កាលទាក់េងនឹង្ព្ោះពុ្េធសាសនា និងជាង២០០
អ្តថបេចុោះផាយ តាម្េសានាវែតើ និងកាដសត។ ការបត្ងៀន    
របស់ាត់ចាសោ់ស ់សាម្ញ្ា និងលួរជាេើតព្ញចិតតដែលម្នុសា
ជាត្ចើន ដតង  តោលសរតសើរជាប់មិ្នោច់។  

បណឌិ ត ដម្៉ែម្ េិនម្៉ែុន កជ៏ា្បធាននន ម្ជឈម្ណឌ លផ្ទតអាក 
ដែលជាកដនលងបត្ងៀន និង្បតិបតតិសម្ថៈ និងវបិសានាែ៏លបើ
លាញមួ្យតៅកនុងរែឋម្ន ្បតេសម្ើយ៉ែ ន់មា៉ែ ផងដែរ ៕ 

 
 

(                            
                     ) 
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ការទទួលយកទៅទ ោះពុមពផាយជាធមមទាន   ទរកាមការឧបត្ថមភទ ោះពុមពរបស់

មូលនិធិពុទធិកសិកាទៅតត្វ៉ា ន់

(The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation) ។ 

ទោយអារស័យទលើការទមើលទ ើញនូវកត្តា ចាំ ចមួ់យចាំនួនដូចខាងទរកាម៖

- រកាស្នន តដវបបធមរ៌ពោះពុទធស្នសនាឲ្យគងវ់ងសសថិត្ទសថរ 

- ត្រមូវការរបស់សិកាា កាមអ្នករ ថ្នន ចង់យល់ដឹងនូវខ្លឹមស្នរពុទធស្នសនា 

- ផាយនូវធមមទាន ទធវើឲ្យរពោះពុទធស្នសនាកានត់ត្មានភាពរ ើកចទរមើនរុង-

ទរឿងកនុងទោក 

កនុងករណើ តដលទោកអ្នកអាន នរបទោះទ ើញនូវទសៀវទៅទនោះមានោកល់ក់ 

ទៅកតនលងណា ឬចង ់នទសៀវទៅធមយ៌កទៅអាន   សូមទាកទ់ងមកទយើងខុ្្ាំ

ត្តមអាសយោា នដូចខាងទរកាមៈ 

វត្ាបញ្ញា  សង្កា ត្រ់កាាំងធនង់ ខ្ណឌ តសនសុខ្ រាជធានើភនាំទពញ 

ទលខ្ទូរស័ពទៈ (៨៥៥) ១២ ៩៦១ ៤២៩,  (៨៥៥) ៨៨៧ ៩៦១ ៤២៩ អុ្ើ
តមលៈ maha.panna@gmail.com 

ទគហទាំពរ័ៈ http://www.mahapanna.org






