


ឈ ម្ ោះឈ ៀវឈៅ   ៖ “វាចាមេត្តា ចិត្ា” 
     (Words from Heart) 

ករមងធមមឈេ នារប ់  ៖ រពោះឈេជគុណ បណឌិ េ 
     ននទ  មាលាភិវង្ស 
ប្រប រមួល និងឈរៀបឈរៀងឈោយ ៖ ភកិខុ ស រដ្ឋា  

     ភកិខុ ច្រៃ សសង្ហ ៊ុន 

     ភកិខុ ទិប សេង្ 

     ភកិខុ ឡំ សាមួន 

     សាមឈណរ ឈិេ ពិសី 

រេួេពិនិេយឈ ៀវឈៅឈោយ  ៖ ភកិខុ សាន ពិសិដ្ា  

     ភកិខុ ស៊ុខ ធាវី 

     ភកិខុ ស រដ្ឋា  

     ភកិខុ អ៊ុី គឹមរាជ 

     ឈោក ក៊ុន ស៊ុគាម 

     ឈោក មាឃ ឆ៊ុន 

ឧបេថមភការឈ ោះពុមពផាយឈោយ ៖  បបុរ ជនេូឈៅ 
ឈ ោះពុមពឈលើកេី ១   ៖ ៦០០កាល 
ឈេញផាយឆ្ន ាំ   ៖ ព. . ២៥៦៤ 
     គ. . ២០២១ 
ឈោលបាំណង   ៖  រាបប់្េកជាធមមទាន 
ការផាយរប ់   ៖  ាគម មណនិ សេិប្មមរ 
     របចាំសាធារណរដ្ឋ ហភាព 
     មយី៉ា នា់៉ា  





 

 

 

មាតិកា 
សេចក្តថី្លលងអំណរគណុ 
វចិារណក្ថា 
ឧទ្ ទេិក្ថា 
ជីវររវត្តរិពះបណឌិ ត្ ននទមាលាភិវងស 

ជំពកូ ១ ៖ ររំបី និងមយួ 
ឱកាេរតូ្វទ្ទ្លួបានតត្មតងប៉ុស ណ្ ះ ៣ 
បុគគលតដលបាត្ប់ងឱ់កាេ ៦ 
បុគគលពកួ្ទ្១ី៖ មានក្សំណើ ត្ជាេត្វនរក្ ៧ 
បុគគលពកួ្ទ្២ី៖ មានក្សំណើ ត្ជាេត្វត្រិចាឆ ន ៩ 
បុគគលពកួ្ទ្៣ី៖ មានក្សំណើ ត្ជាសររត្ ១៤ 
បុគគលពកួ្ទ្៤ី៖  មានក្សំណើ ត្ជារពហ្មឥត្របូ (អរបូរពហ្ម) 
និងរពហ្មឥត្េញ្ញដ  (អេញ្ញដ េត្តរពហ្ម) ១៩ 
បុគគលពកួ្ទ្៥ី៖ មានក្សំណើ ត្សៅត្បំនដ់ាចស់្េយាល ២៧ 
បុគគលពកួ្ទ្៦ី៖ អនក្មានមិចាឆ ទ្ដិ ឋ ិ ២៩ 
បុគគលពកួ្ទ្៧ី៖ អនក្មានបញ្ញដ ត្ចិ ៣២ 
បុគគលពកួ្ទ្៨ី៖ អនក្មានក្សំណើ ត្មុនរពះពទុ្ ធ ឬរពះពទុ្ ធសាេនា៣៣ 
បុគគលពកួ្ទ្៩ី៖ បុគគលតត្១ពកួ្សនះគត្ ់តដលមានភព័វ ៣៤ 
អនក្ក្អ៏ាចកាល យជាបុគគលពកួ្ទ្៩ី សនះតដរ ៣៨ 
រសបៀបស្វើឱយជាក្ច់ាេន់វូសហ្ត្ ុនិងផលរបេស់ហ្ត្ ុ ៤៣      
យលេ់ភាពមិនសទ្ៀងតាមរយៈអរយិេចចៈ ៤៧ 
អវីជាខ្ លមឹសារននការស្វើេមា្?ិ ៤៩ 



 

 

 

បញ្ញា ចមបងរបេម់នេុស ៥១ 
ការរត្លបអ់ត្តភាពជាមនេុសបានសដាយក្រម ៥២ 
ឱកាេដល៏អសនះ អាចរតូ្វបានបាត្ប់ង ់ ៥៥ 
មិនមានមាគ៌ររត្បិត្តដិនទ្ ររសេើរជាងសនះសទ្ៀត្ស ើយ ៥៧ 
សេចក្តេីននិដាឋ ន ៦៣ 
ជំពកូ ២ ៖ រសជ់ាសខុរហតូ ពររោះមានរពោះធមជ៌ាកលាណមិតត 
េរមាបជី់វតិ្សនះ សត្ើអនក្្ជាមិត្តលអពិត្របេស់យើង? ៦៧ 
មិនចងឯ់កា រតូ្វរក្ទ្ពឹីង ៧០ 
ការគរពនូសេចក្តទី្កុ្ ខបតនថមពីសលើគនំរទ្កុ្ខ តដលមានស្សាប ់ ៧២ 
ជសរមើេរបេស់យើងចសំ ះក្លាណមិត្ត ៧៥ 
អនក្្ជាអនក្នាផំលូវ? ៧៨ 
សត្ើជីវតិ្ររសេើរបំផតុ្ មានពិត្ ឬសទ្? ៨០ 
សពលចាេ ់ ៨២ 
សពលឈឺ ៨៥ 
មិនរតូ្វស្េវងឹក្នុងវយ័ េខុ្ភាព និងអាយរុបេខ់្ លនួស ើយ ៨៨ 
ទ្េសនៈដេ៏មរមយមួយេរមាបជី់វតិ្ ៩២ 
ការយលស់ ើញ ៣ យ៉ាងរបេម់ាតារពះេីវលី ៩៤ 
សហ្ត្អុវីរពះសារបីុរត្រត្លបស់ៅស្េុក្ក្សំណើ ត្វញិ? ៩៨ 
រពះេមាម េមពុទ្ ធរទ្ងព់នាសពលចលូបរនិិ វ ន ១០៤ 
ទ្េសនៈចស ះសរឿង “ខ្ លនួ” ឬ “អត្តៈ” បតនថមទ្កុ្ខដលខ់្ លនួឯងសៅវញិសទ្ ១០៦ 
ការអត្់្ ននឹ់ងបញ្ញា ជីវតិ្ ១០៩ 
សេចក្តេីននិដាឋ ន ១១៣ 



 

 

 

ជំពកូ ៣ ៖ ៧៥ ធមមទសសន ៍
សមសរៀនរបេរ់ពះពទុ្ ធ និងពិភពសោក្េពវនលង ១១៥ 
ក្ញ្ច ក្រ់ពះ្ម ៌ ១១៧ 
លក្ខណៈវនិិចឆយ័្ម ៌ ១១៨ 
ការរក្ាឧសបាេលេីល ១១៩ 
អាយកុ្ខយ័េរមាបម់នេុសេពវនលង ១២០ 
សេចក្តេីសងខបមងគលេរូត្ ១២១ 
ឧសបកាខ ចតិ្ត ១២២ 
ចរូសររើឱកាេរបេអ់នក្ ឱយបានជាររសយាជន ៍ ១២៤ 
រក្ និងបាន ១២៥ 
េចុឆនទៈរវាងនិសយាជក្ និងនិសយាជិត្ ១២៧ 
បុណយត្ចិ បាបសរចើន ១២៩ 
្មជ៌ាទ្តីាងំននការរឮក្ដលគ់ន  (សារាណីយធម)៌ ១៣១ 
ពិចារ្សដាយយក្ចតិ្តទ្កុ្ដាក្ ់និងតក្លមអខ្ លនួឯង ១៣៣ 
សមតាត ចតិ្តេរមាបម់នេុសរគបគ់ន  ១៣៥ 
រពះ្មគ៌ជឺានដគដូល៏អបំផតុ្េរមាបេ់ភុមងគលយរូអតងវង ១៣៦ 
សដើមបធីានាឱយជីវតិ្របេខ់្ លនួមានសេចក្តេីខុ្ ១៣៨ 
ឬទ្ ធិ៍ និងសាេនា ១៤០ 
ភពតររររួលរបេជី់វតិ្ និងចតិ្តរងឹមា ំ ១៤២ 
គសំហ្ើញខ្េុ ១៤៤ 
សចាលេរមាម ចាបយ់ក្របេម់ានខ្ លមឹសារ ១២៦ 
 ក្យសលើក្ទ្កឹ្ចតិ្ត ១៤៨ 



 

 

 

ចរូញុងំសាម រត្ឱីយបរបិូណ៍សដាយមិនស្វេររតហ្េ ១៥០ 
(អប្បមាពទន សមបមាពទថ) 
គសំហ្ើញរបេខ់្ លនួ គសំហ្ើញរបេអ់នក្ដនទ្ និងគសំហ្ើញក្នុង្ម  ៌១៥២ 
អរយិរទ្ពយ ជារទ្ពយតដលសគមិនអាចលចួបាន ១៥៣ 
ថាមពលផលូវចតិ្ តជាថាន ជំយួពាបាលសោគ ១៥៦ 
ខ្ លមឹសារននការបដបិត្តតិាមមាគ៌ពទុ្ ធសាេនា ១៥៨ 
ភារៈជីវតិ្ ១៦០ 
ការពិចារ្សដាយឧបាយននរាជាញ  (ពោនិពសាមនសិការៈ) ១៦២ 
ខ្ លនួជាទ្ពឹីងរបេខ់្ លនួ (អត្តត ហិ អតតពោ ោពោ) ១៦៤ 
េចុឆនទៈរបេប់ុគគលអនក្េតមតង និងអនក្សាត ប ់ ១៦៥ 
សដើរសលើមាគ៌ននភាពសជឿជាក្ ់ ១៦៧ 
ការស ើញជីវតិ្សដាយ្មមទ្េសន ៍ ១៦៩ 
អាច និងមិនអាច ១៧១ 
មានសមតាត ចតិ្តជានិចច ១៧៣ 
មិនរតូ្វមានក្ហុំ្េសលើដសំណើ រក្នុងេងារៈស ើយ ១៧៥ 
រេស់ៅសដាយសាម រត្ ីនិងបញ្ញដ  ១៧៧ 
ត្រមរះរបេច់តិ្ត ១៧៨ 
ការក្មាច ត្ប់ងន់វូភាពនវូភាពសៅហ្មងរបេច់តិ្ត ១៨០ 
ចតិ្តរចួរសដាះ ១៨២ 
ចរូរក្ាត្នំលក្នុងភាពជាមនេុស ១៨៤ 
ការដងឹគណុ ១៨៦ 
លក្ខណៈរបេេ់របុរេ ១៨៧ 



 

 

 

ការបដបិត្តិ្ មអ៌ាចជាសរឿងលំបាក្ ១៨៩ 
សយើងរតូ្វរេឱ់យមានខ្ លមឹ សដាយការសចះដងឹក្នុង្ម ៌ ១៩១ 
សេចក្តរីាថាន ក្នុងរេជាត្ ិ ១៩៣ 
សរត្ើយអាយ ជាេភុមងគល ១៩៥ 
រពះពទុ្ ធបរមរគូរទ្ងស់សាយអក្េុលវបិាក្ ១៩៧ 
សពលជីវតិ្អេតងគត្ និងក្រុ្  ១៩៨ 
មាគ៌ជីវតិ្ ១៩៩ 
អនក្ឈនះ និងអនក្ចាញ់ ២០១ 
អំសពើអារក្ក្ ់និងបុគគល ល ២០៣ 
ការកាត្ប់នថយភាពរក្ើរក្ ២០៥ 
អំស្យនលងខ្បួក្សំណើ ត្ ២០៧ 
ចរតិ្ និងទ្មាល ប ់ ២០៩ 
ការទ្ទ្លួទានដសំណក្ដេ៏កបេ់កល ់ ២១១ 
ការវនិិសយាគ ២១២ 
អាចារយរពះក្មមដាឋ ន ២១៣ 
ក្មាល ងំរបេស់ាេនទ្តូ្  (អនក្ផាយសាេនា) ២១៥ 
រត្នគរួដលក់ារសគរព ៣យ៉ាង ២១៧ 
ស្វើការបំសពញឱយរក្ពះ លំបាក្ដចូបំសពញឱយមហាេមុរទ្ ២១៩ 
ការបសរងៀន្មដ៌លអ់នក្ដនទ្ ២២១ 
រចក្សចញរបេច់តិ្ត ២២៣ 
លក្ខណៈេមបត្ត ិតដលសយាគគីរួមាន ២២៥ 
សេចក្តេីសងខបននសមតាត េរូត្ ២២៧ 



 

 

 

្មមទានេរមាបឆ់្ន លំមី ២២៩ 
សត្ើបុគគល្អាចេរមចនវូការរតាេដ់ងឹបាន? ២៣១ 
លទ្ ធផលននការក្តួ្ររតជងគន  ២៣៣ 
មហាទាន ២៣៥ 
សេចក្តរីាថាន ជាឫេគលន់នទ្កុ្ខ ២៣៧ 
ក្លាណមិត្ត ២៣៩ 
ការចញឹ្ច ិ មជីវតិ្ររក្បសដាយ្ម ៌ ២៤០ 
បដបិត្តសិដើមបបីសងកើនភាពចងចា ំ ២៤២ 
អភេិមាចារេងគម ២៤៣ 
្មមេសងវគ និងសពលចងុសរកាយននជីវតិ្ ២៤៤ 
បំណងរាថាន របេស់េតចយមោជ ២៤៥ 
អវសានកថា ២៤៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ពសចក្តតថ្ថលងអំណរគណុ 
 

ខ្ ញុរំពះក្រុ្  អាតាម ភាព ត្ំ្ ងេមណនិេសតិ្តខ្ មរ តដលក្ពំងុេិក្ា
សៅសាក្លវទិ្ាលយ័ពទុ្ ធសាេនទ្តូ្សលរវាទ្អនតរជាត្ ិ (The International 
Theravada Buddhist Missionary University) ទាងំអេអ់ងគ េមូតលលងអំណរ
យ៉ាងរជាលសរៅចសំ ះអនក្អានទាងំអេ ់តដលតត្ងគរំទ្នវូសាន នដជាេមិទ្ ធ
ផលរបេេ់មណនិេសតិ្តខ្ មរសៅសាធារណរដឋេហ្ភាពមីយ៉ានម៉់ា។ 
សលើេពីសនះសទ្ៀត្ ខ្ ញុរំពះក្រុ្  អាតាម ភាពេមូតលលងអំណរគណុយ៉ាង
រជាលសរៅបំផតុ្ចសំ ះ៖ 
 

១.េសមតចអគគមហាសេនាបត្សីត្សជា ហ នុ ថ្សន នាយក្រដឋមន្តនតើននរពះ
ោជា្ចរក្ក្មពុជា តដលេសមតចតត្ងតត្យក្ចតិ្តទ្កុ្ដាក្ក់្នុងការឧបត្ថមភ
េមណនិេសតិ្ឱយបានមក្េិក្ាសៅសាធារណរដឋេហ្ភាពមីយ៉ានម៉់ា
រគបជំ់នាន។់ 
 

២.ឯក្ឧត្តម ឈកូ ប ណុ្ណា  ឯក្អគគោជទ្តូ្ក្មពុជាររចាសំាធារណរដឋេហ្
ភាពមីយ៉ានម៉់ា និងសោក្ជំទាវ រពមទាងំេហ្ការ ី តដលបានចលូរមួ
ឧបត្ថមភេមណនិេសតិ្តខ្ មរសយើង ទាងំតផនក្សាម រត្និីងេមាភ រៈ ស្េបតាមពិ្ី
បុណយតាមររនពណីទ្សំនៀមទ្មាល បព់ទុ្ ធសាេនាសយើង។ 
៣.គណៈ្មមយារតាេិក្ាសាក្លដកឹ្នាសំដាយរពះអងគរគូ្មមសេនា ហាក ់

ពសៀងហហ និងគណៈ្មមយារតាដកឹ្នាសំដាយឧបាេក្ កនុ សុគាម រពមទាងំគ
ណៈ្មមយារតាដនទ្សទ្ៀត្ តដលបានចលូរមួលវកិាសបាះពមុពសេៀវសៅសនះ។ 



 

 

 

៤.រពះរគូមុនិចរយិាវងស ហ នុ ពខមរា នាយក្ររត្បិត្តពិទុ្ ធមណឌ លអនតរ
ជាត្កិ្មពុជា ររសទ្េស្េើលង្កក  តដលបានឧបត្ថមភលវកិារទ្រទ្ងេ់មាគម
េមណនិេសតិ្តខ្ មរ េរមាបប់ចចយ័បួន េិក្ខូបក្រណ៍ និងសបាះពមុពសេៀវសៅ
សនះជាសដើម។ 
 

សលើេពីសនះសទ្ៀត្ខ្ ញុរំពះក្រុ្  អាតាម ភាព េមូតលលងអំណរគណុ និងក្ត្ត
ញ្ដូ តា្មដ៌រ៏ជាលសរៅបំផតុ្ចសំ ះរពះសត្ជ-គណុរគបរ់ពះអងគ និងញត្ិ
សញមពទុ្ ធបរេិទ័្ទាងំក្នុង និងសរៅររសទ្េ តដលតត្ងតត្ជយួខ្ វលខ់្វវ យក្នុង
ការឧបត្ថមភជាបចចយ័បួនដលរ់ពះេងឃ និងការសបាះពមុពសេៀវសៅរបេ់
េមាគមេមណនិេសតិ្តខ្ មរ។ 
 

ជាទ្បីញ្ច ប ់ខ្ ញុរំពះក្រុ្  អាតាម ភាព េមូររសគន និងជនូពរដលរ់ពះសត្ជ
គណុ ញត្សិញមពទុ្ ធបរេិទ័្ទាងំក្នុង និងសរៅររសទ្េបានជបួតត្ពទុ្ ធពរ
ទាងំបួនររការគ ឺអាយ ុវណណៈ េខុ្ៈ និងពលៈ ក្ុបំីស លៀងឃ្លល ត្ស ើយ។ 
 
 

ស្វើសៅសាក្លវទិ្ាលយ័ពទុ្ ធសាេនទ្តូ្សលរវាទ្អនតរជាត្ ិ 
ទ្រីកុ្ងយុាងំហ្គូន សាធារណរដឋេហ្ភាពមីយ៉ានម់ា 
នលងសៅរ ៍៤សក្ើត្ តខ្ពិសាខ្ ឆ្ន ជំតូ្ ព.េ. ២៥៦៣ 

 រតូ្វនឹង នលងទ្២ី៥ តខ្សមសា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ររធានេមាគម 

 
ភកិ្ខុ ស រដ្ឋា  



 

 

 

វិចារណកោ 

សៅររសទ្េក្មពុជានាេមយ័បចចុរបននសនះ គមពីរក្បួនចាបថ់្ផនក្
រពះពទុ្ ធសាេនា គជឺាត្រមូវការចាបំាចម់ួយេរមាបក់ារេិក្ាស្សាវ
រជាវ ការអបរ់េីំល្ម ៌ការពរងើក្ពទុ្ ធចិសំណះដងឹ ការសឈវងយលពី់
មាគ៌ជីវតិ្ឱយបានរត្ឹមរត្ូវ ការរេស់ៅររក្បសដាយសេចក្តនីលលលនូរ
ក្នុងេងគម ក្ដ៏ចូជាការេិក្ាទ្សូៅតាមរគឹះសាថ ននានា តដលមិន
អាចខ្ វះបាន។ 
សដើមបបីំសពញតាមត្រមូវការននការអភវិឌ្ឍ្នធានមនេុស 

េមណនិេសតិ្តខ្ មររគបអ់ងគ តដលក្ពំងុសាន ក្េិ់ក្ាសៅសាក្ល
វទិ្ាលយ័ពទុ្ ធសាេនទ្តូ្សលរវាទ្អនតរជាត្ ិ តផនក្រពះពទុ្ ធសាេនា 
សៅទ្រីក្ុងយុាងំហ្គូន ននសាធារណរដឋេហ្ភាពមីយ៉ានម៉់ា បាន
សឆលៀត្ឱកាេដម៏មាញឹក្របេខ់្ លនួពីការេិក្ា សដើមបសី្សាវរជាវបក្
តររអត្ថបទ្ពទុ្ ធសាេនានានាមក្ចលូរមួចងរក្ងជាសេៀវសៅ
“ក្រមងអត្ថបទ្រពះពទុ្ ធសាេនា” ជាសរៀងោលឆ់្ន  ំសដើមបជីាររសយាជន៍
ដលប់ ត្ បញ្ដវនត បញ្ដវត្ ី ក្ដ៏ចូជាពទុ្ ធសាេនិក្ជនទ្សូៅ តដល
ចងេិ់ក្ាសឈវងយលស់រក្បជញ្ជ ក្យ់ក្នវូពទុ្ ធចិសំណះដងឹតផនក្រពះ
ពទុ្ ធសាេនាឱយកានថ់្ត្មានភាទ្លូំ-ទ្ោូយបតនថមសទ្ៀត្។ 
ជាការពិត្ េមណនិេសតិ្តខ្ មរសយើងបានបសងកើត្អត្ថបទ្ជាភាសា

តខ្ មរនិងអងស់គលេ ចងរក្ងជាសេៀវសៅអេរ់យៈសពល ១៣ជំនានរ់ចួ



 

 

 

មក្សហ្ើយ។ បថ៉្នត ក្នុងរយៈកាលររមាណជា ៤ឆ្ន កំ្នលងមក្ ការង្ករ
សនះរត្ូវបានអាក្ខ់្វន សដាយសារតត្មានេមាជិក្ត្ចិ។ មក្ដលឆ់្ន ំ
េិក្ា ២០១៩~២០២០សនះ សទ្ើបេមណនិេសតិ្តខ្ មរមូលមត្គិន ជា
ឯក្ចឆន័ទ សដើមបបីនតសាន នដចងរក្ងសេៀវសៅអំពីសរៀមចបងជំនានម់ុន 
សហ្ើយក្ខ៏្តិ្ខ្ខំ្ នះតខ្ នងបក្តររអត្ថបទ្ពទុ្ ធសាេនា តដលជាក្រមង
្មមសទ្េនារបេរ់ពះសត្ជគណុ បណឌិ ត្ ននទ-មាលាភិវងស អត្តី្
រពះសាក្លវទិ្ា្កិារ ននសាក្លវទិ្ាលយ័ពទុ្ ធសាេនទ្តូ្សលរវាទ្
អនតរជាត្សិនះ មក្ចលូរមួចងរក្ងជាសេៀវសៅ “វាចាពមត្តត ចិតត”។ 
សេៀវសៅ “វាចាពមត្តត ចិតត” មានឧបការៈដលក់ារសឈវងយលខ់្ លមឹ

សារពទុ្ ធសាេនាឱយបានេុីជសរៅ និងក្ជ៏ាចថំ្ណក្ននការអបរ់ចំតិ្ត
ផងតដរ។ ការតររេរមួល និងសរៀបសរៀងសេៀវសៅសនះជាការង្ករ
សលើក្ដបំូង តដលរក្ុមេមណនិេសតិ្តខ្ មរជំនានល់មីមិនធាល បប់ានស្វើពី
មុនមក្។ សបើសទាះបីជាយ៉ាង្ រក្ុមេមណនិេសតិ្តខ្ មរសយើងបាន
ខ្តិ្ខ្រំរឹងតររងតក្ត្រមូវ ស្វើយ៉ាង្ឱយសេៀវសៅមួយក្ាលសនះ
កានថ់្ត្មានលក្ខណៈលអររសេើរ និងង្កយស្េួលដលេិ់កាខ កាមអនក្
សេនហាការេិក្ាស្សាវរជាវទាងំឡាយ។ ចថំ្ណក្អក្ខោវរិទុ្ ធវញិ 
េមណនិេសតិ្តខ្ មរសយើងបានឯក្ភាពគន យក្តាមវចនានរុក្មតខ្ មរ
របេេ់សមតចរពះេងឃោជ ជនួ ណ្ណត (សជាត្ញ្ញដ ស្) ទាងំស្េុង 
សដាយមិនបានេរសេរតាមយគុេមយ័លមីស ើយ សរ ះមានបំណង



 

 

 

ចងឱ់យក្នូតខ្ មរជំនានស់រកាយទាងំឡាយចងចានំវូបិតាអក្សរសាស្រេត
របេខ់្ លនួ សហ្ើយនាគំន កានថ់្ត្សគរពស្េោញ់ដងឹគណុេសមតច 
រពមទាងំនាគំន ជយួតលរក្ាសក្រមរត្ក្សនះឱយបានេថិត្សេថរគងវ់ងស
ជាអមត្ៈ។ េមណនិេសតិ្សយើងបានយក្ចតិ្តទ្កុ្ដាក្ពិ់និត្យអក្ខោ
វរិទុ្ ធ  ក្យសពចន ៍វគគឃ្លល  ខ្ លមឹសារ សហ្ើយពាយាមសរៀបចថំ្ក្េរមួល 
សដើមបសី្វើយ៉ាង្ឱយបានរត្ឹមរត្ូវលអររសេើរយ៉ាងសសាម ះអេពី់ក្មាល ំ
កាយចតិ្ត។ សទាះបីជាយ៉ាង្ ក្គ៏ងស់ៅមានក្ហុំ្េឆគងខ្ លះៗ 
សដាយអសចត្នាមិនខ្វន។ ដសូចនះ ររេិនសបើសោក្អនក្អានបានជបួ
ររទ្ះស ើញក្ហុំ្េឆគងរត្ងច់ណុំច្សនាះ ក្េ៏មូសមតាត ជយួតក្
ត្រមូវឱយផងចះុ សដើមបទី្កុ្ជាររសយាជនដ៍លជ់នានជុនជំនានស់រកាយ
បានដងឹ សហ្ើយយក្សៅររត្បិត្តកិ្ នុងជីវតិ្ររចានំលងឱយបានរត្ឹមរត្ូវ។ 

សដាយអានភុាពននការខ្តិ្ខ្រំរឹងតររងស្សាវរជាវដក្ស្េងស់រៀបចំ
ជាសេៀវសៅរបេរ់ក្ុមេមណៈនិេសតិ្តខ្ មរសយើងឆ្ន សំនះ េមូឱយ
ក្សមាព ជិក្ជន និងសាក្លសោក្ទាងំមូល តដលក្ពំងុរងការ
សបៀត្សបៀនអំពីសមសោគោត្ត្ាត្ក្វូដី-១៩ (Covid-19) េមូរចួផតុ្
អំពីការឆលង សដាយសារសមសោគដក៏្ំ្ ចសនះផងចះុ និងេមូ
ឱយបាននវូេខុ្េនតិភាពត្សរៀងសៅ។ 

 



 

 

 

េមូឱយសាេនារពះេក្យមនិុេមពុទ្ ធសៅរគប ់៥០០០រពះវេាក្ុបំី
សាបេនូយស ើយ។ 
េមូអំសពើលអតាមជយួតលរក្ាអេស់ោក្អនក្រគបស់ពលសវោក្ុបំី
អាក្ខ់្វនស ើយ។ 
 

ស្វើសៅសាក្លវទិ្ាលយ័ពទុ្ ធសាេនទ្តូ្សលរវាទ្អនតរជាត្ ិ 
ទ្រីក្ុងយុាងំហ្គូន សាធារណរដឋេហ្ភាពមីយ៉ានម៉់ា 
នលងសៅរ ៍៤សក្ើត្ តខ្ពិសាខ្ ឆ្ន ជំតូ្ ព.េ. ២៥៦៣ 

រត្ូវនឹង នលងទ្២ី៥ តខ្សមសា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ររធានេមាគម 

 
ភកិ្ខុ ស រដ្ឋា  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ឧទទិសកោ 
 

ខ្ ញុរំពះក្រុ្  អាតាម ភាព ជាេមណនិេសតិ្្មមទ្តូ្តខ្ មរ តដល
ក្ពំងុសាន ក្េិ់ក្ាសៅសាក្លវទិ្ាលយ័ពទុ្ ធ-សាេនទ្តូ្សលរវាទ្អនតរ
ជាត្ ិ ននសាធារណរដឋេហ្ភាពមីយ៉ានម៉់ា (ភមូា) ទាងំអេ ់ េមូ
ឧទ្ ទេិក្េុលផលបុណយ តដលសក្ើត្អំពីការពាយាមតររេរមួល 
និងសរៀបសរៀងសេៀវសៅ “វាចាសមតាត ចតិ្ត” សដើមបទី្កុ្ជាររសយាជនដ៍ល ់
ជនានជុនសដើមបេិីក្ាសរៀនេរូត្ សដើមបសីេចក្តេីខុ្ដលម់នេុស និង
សទ្វតាទាងំឡាយ និងសដើមបេីនតិភាពដលពិ់ភពសោក្ទាងំមូលសនះ 
េមូររសគនថាវ យ និងជនូចសំ ះអត្តី្រពះមហាវរីេមណ រពះ
មហាវរីក្សរត្ វរីបុរេ និងក្របីណឌិ ត្តខ្ មរជំនានម់ុននិងលមីៗសនះ ដចូ
ជា៖ 
 

- េសមតចរពះ្មមលិខ្តិ្ លវី ឯម 
- េសមតចរពះេងឃោជ ជនួ ណ្ណត (សជាត្តញ្ញដ ស្) 
- េសមតចរពះស ្វិងស ហតួ ត្តត  
- រពះឧត្តមមុនី អ មុ ស  ូ
- រពះវរីយិបណឌិ សតា ប៉ា ង ខាត ់
- រពះ្មមបាសោ ពខៀវ ជុំ 
- រពះពទុ្ ធសឃ្លសាចារយ ពសខ ោង 



 

 

 

- រពះបាឡាត្ឧ់ត្តមលិខ្តិ្េិទ្ ធសតាថ  សងុ សុីវ 

- រពះវនរត័្ ប៉ាណុយ សមាា ជ 

- រពះមុនីសកាេល សរូ ហាយ  

- េសមតចរពះមហាសឃ្លសាននទ វា៉ា  ោ៉ា វ  

- េសមតចរពះ្មមលិខ្តិ្ លាស ់ឡាយ  

- រពះ្មមវបិេសនា សំ ប នុពធឿន (សក្ត្ុ្ សមាម ) ជាសដើម។ 
 

េមូររសគន និងជនូបុណយក្េុលសនះ ចសំ ះរពះេងឃ និងញត្ិ
សញមក្នុង និងសរៅររសទ្េទាងំអេ ់ តដលបានជយួឧបត្ថមភដល ់
េមាគមេមណនិេសតិ្តខ្ មរសយើងជាសរៀងោលឆ់្ន ។ំ េមូរពះសត្ជគុណ 
និងញត្សិញមជាបុពវការទីាងំអេស់មតាត ទ្ទ្លួយក្នវូមគគផលនន
្មមទានសនះ តាមសេចក្តសីពញចតិ្តចុះ សហ្ើយេមូរពះសត្ជគណុ និង
ញត្សិញមទាងំអេប់ានជបួតត្សេចក្តេីខុ្ សេចក្តចីសរមើនជាភិ- 
សយាភាពក្ុបំីស លៀងឃ្លល ត្កាល យសៅជាររការដនទ្ស ើយ។ 

សមូអនុមោទនា! 
 
 
 
 



 

 

 

ជីវរប្វតិតរពោះពតជគណុ បណឌ ិត ននទមាលាភិវងស 
 

រពះសត្ជគណុ ននទមាលា ររេតូ្សៅនលងទ្២ី២ តខ្មីនា ឆ្ន ១ំ៩៤០ សៅ
ភមូិសញ៉ងពិន ត្បំនេិ់នតគ ុ     ទ្រីកុ្ងម-ណឌ សល ររសទ្េមីយ៉ានម៉់ា (ភមូា)។ 



 

 

 

សញមររុេស្េើរបេស់ោក្គ ឺ  សោក្ សាន ហាល  និងនាង ឃីន តដល
េទុ្ ធតត្ជាអនក្មានេទាធ មុត្មាកំ្នុងរពះពទុ្ ធសាេនា។ 

រពះរគូបានបពវជាជ ជាសាមសណរ សពលសោក្មានរពះជនមបាន ១០ឆ្ន  ំ
សហ្ើយមាននាមក្នុងសភទ្ជាបពវជិត្ថា ន-នទមាលា។ រពះឧបជាយរ៍បេ់
សោក្មាននាមថា រពះសត្ជគណុ ចនទៈ ភាគសរចើនរតូ្វបានសគសាគ លថ់ា រពះ
សត្ជគណុ សានគិន តដលជារពះអ្បិត្នីនវត្តវបិេសនាដល៏បលីាញមួយ។ 

សាមសណរ ននទមាលា បានចាបស់ផតើមសរៀនភាសាបាលី និងគមពីរសផសងៗ 
តដលជាមូលដាឋ នរគឹះពទុ្ ធសាេនា សរកាមការរគបរ់គងរបេប់ងររុេរបេ់
សោក្គរឺពះសត្ជគណុ ោរទៈ។ សៅរពះជនម ១៦វេា សាមសណរអងគសនះ
បានររលងជាបក់្រមរត្្មាម ចរយិៈ (ថាន ក្រ់គូ) សហ្ើយសៅរពះជនម ២១វេា 
សោក្បានររលងជាបក់ារេិក្ាក្រមរត្អភវិងស។ ដសូចនះសហ្ើយបានជា
សោក្មាននាមថា ននទមាលាភិវងស។ សោក្ក្ប៏ានសៅបនតការេិក្ាសៅ
ររសទ្េស្េើលង្កក  និងឥ ឌ្ ផងតដរ។ សោក្បានេរសេរនិក្ខបបទ្ថាន ក្់
បណឌិ ត្របេស់ោក្អំពី លទ្ ធសិជននិយមក្នុងគមពីរពទុ្ ធសាេនា (Jainism in 
Buddhist Literature)។ 

រពះបណឌិ ត្ ននទមាលាភិវងស គជឺាសាថ បនិក្ននមជឈមណឌ លបសរងៀនពទុ្ ធ
សាេនាដម៏ានក្តិ្តេិព័ទមួយស ម្ ះ មហាេសុ ្ៈយ៉ងូ សៅត្បំនស់ាហាក
ញ តដលរពះេងឃររមាណជា ២០០អងគទ្ទ្លួការអបរ់ថំ្ផនក្គមពីររពះនរត្
បិដក្ ក្ដ៏ចូជាទ្េសនវជិាជ ពទុ្ ធសាេនា។ សៅឆ្ន  ំ២០០៣ សោក្បានសាថ ប
នា្មមវទិ្ាលយ័ស ម្ ះ មជឈមណឌ លេរមាបេិ់ក្ាពទុ្ ធសាេនា (Center for 
Buddhist Studies) សៅត្បំនស់ាហាគ ញ។ សៅឆ្ន ដំតដលសនះ សោក្ក្ប៏ាន



 

 

 

បសងកើត្ វទិ្ាសាថ នេរមាប់្ មមេិក្ា (Institute for Dhamma Education) សៅ
ត្បំនព់យនិអ៊លូវិន។ វទិ្ាសាថ នសនះផតលស់េវា្មមេិក្ាដលេិ់កាខ កាមទាងំ
ជនជាត្ភិមូា និងបរសទ្េេរមាបក់ារេិក្ា និងបដបិត្តរិពះ្មឱ៌យបាន
កានថ់្ត្ចាេោ់េ។់ 

កាលពីឆ្ន  ំ១៩៩៥ រពះបណឌិ ត្រតូ្វបានរដាឋ ភបិាលននសាធារណរដឋេហ្
ភាពមីយ៉ានម៉់ាររសគនសគរមង្ករថា “អគគមហាគនថវាចកបណឌ ិត” និង “អគគ
មហាបណឌ ិត” សៅឆ្ន  ំ ២០០០ ។ រពះបណឌិ ត្ជារពះសាក្លវទិ្ា្កិារនន 
ពទុ្ ធកិ្វទិ្ាសាថ នអនតរជាត្ ិេីតាហ្គុ  (Sitagu International Buddhist Academy)  
សៅសាហាក ញ។ បនាទ បអំ់ពីស្វើជាសាស្រសាត ចា-រយក្តិ្តយិេ សៅសាក្លវទិ្ាល័
យពទុ្ ធសាេនាទ្តូ្សលរវាទ្អនតរជាត្ ិ (International Theravada Buddhist 
Missionary University) ចាបត់ាងំពីសបើក្ដបំូងសៅឆ្ន  ំ១៩៩៨។ រពះបណឌិ ត្រតូ្វ
បានតត្ងតាងំជាសាក្លវទិ្ា្កិារ ននសាក្លវទិ្ាលយ័សនះផងតដរសៅឆ្ន  ំ
២០០៥។ ប៉ុតនត សោក្សទ្ើបតត្ចលូនិវត្ត សៅចងុឆ្ន ២ំ០១៩ សនះឯង។ 

រពះសត្ជគណុ ននទមាលាភិវងស ជា្មមក្លិក្ដស៏ឆនើម ក្នុងត្នួាទ្ជីា្មម
ទ្តូ្សដើមបពីរងឹង និងផសពវផាយនវូពទុ្ ធវច-នៈ។ សោក្បានស្វើដសំណើ រសៅ
កានរ់រសទ្េសផសងៗ មានអាសមរកិ្ និងអឺរ ៉បុជាសដើម សដើមបបីសរងៀនរពះ្ម។៌ 
ចាបត់ាងំពីឆ្ន  ំ ២០០៣មក្ សោក្តត្ងបសរងៀនវគគរពះអភិ្ មមជាសរៀងោល់
ឆ្ន  ំសៅអឺរ ៉បុ។ សៅររសទ្េភមូា រពះបណឌិ ត្ក្ម៏ានផតល ់្ មមសទ្េនាជាសរចើន
ដលជ់នជាត្ភិមូាផ្ទទ ល ់និងបរសទ្េអេជ់ាសរចើនឆ្ន ផំងតដរ។ 

រពះសត្ជគណុមានេមត្ថភាពយ៉ាងពិត្រាក្ដ ចាេោ់េក់្នុងបរមត្ថ
្ម ៌ និងវបិេសនា។ សោក្បសរងៀនរពះ-្មរ៌រក្បសដាយភាពេនិទ្ ធសាន ល 
និងសមតាត ចតិ្តចសំ ះេិេសរគបរ់បូ។ ្ម៌្  តដលមានគមភីរភាព សរៅមិន



 

 

 

ង្កយយល ់ សោក្អាចពនយលឱ់យមានលក្ខណៈសាមញ្ដ  ង្កយសាត ប ់
ង្កយយល ់ សដាយសលើក្ឧទាហ្រណ៍អំពីជីវតិ្រេស់ៅររចានំលង។ ការបសរងៀន
របេស់ោក្តត្ងមិនសចាលស ើយនវូឯក្សារពិសរគះ តដលដក្ស្េងអំ់ពី
អដឋក្ថា ដកីាសផសងៗ ននគមពីររពះ-េរូត្ និងរពះអភិ្ មម។ 
រពះបណឌិ ត្ក្ជ៏ាក្វនិីពនធននសេៀវសៅជាសរចើន តដលេរសេរជាភាសា

ភមូា បាលី និងអងស់គលេផងតដរ។ 
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រូាំបី និងមយួ 
3

“មានតត ១ ពកួកបុងចមំោមបុគគល ៩ ពួកប ុមោត ោះ 
 តដលអាចបដបិតថតិ្តមអរយិមគគរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ ន”  
អតទបទដបូំងមនោះគ ឺ“ររបីំ និងមួយ។” ររបីំ និងមួយមសមើ

នឹងររបួំន។ ម ោះបីជាយ ងមនោះកថ ី មេតអុវីខ ញុមិំនបានមោល
ចនំនួ “ររបួំន” ពីដបូំង អបកនឹងបានយលម់ៅមពលមរោយ។ 
អបករតូវសរួខ លនួឯងថា “មតើអាត្តម អញមៅកបុងចមំោមររបីំ ឬ
មៅកបុងចមំោមមួយ?” 

រពោះធម ៌ ជាោកយមររៀនររមៅរបសរ់ពោះពទុ ន តដលផថល ់
បញ្ញដ កបុងោរតបងតចករវាងរតូវនិងខសុ លអនិងអារកក ់ អវីគរួ
មធវើ និងមិនគរួមធវើជាមដើម ជាពិមសសមដើមផអីបរ់ចំតិ ថឱ្យបាន
សងប ់ និងបរសិទុ នត្តងំអំពីថាប ក ់ប កោថ ល និងថាប កខ់ ពស់
បំផតុ (លោះបាបជីវតិស្អអ ត ស្អងបុណយជីវតិរងុមរឿង អបរ់ចំតិ ថ
ជីវតិសនថិភាព)។ លោះបាប ស្អងបុណយ អបរ់ចំតិ ថ មនោះជារពោះ
ពទុ នស្អស-នា។  រពោះពទុ នរទងប់មរងៀនអំពីមេត ុ និងផលរបស់

១ 
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មេត ុ (កមម និងកមមវបិាក) គថឺា ផលមកើតមោយសមគរួត្តម
មេត ុឬមេតមុាន ផលកម៏ាន, មនោះមកើត មនាោះកម៏កើត, តដល
មានបមរងៀនមៅកបុង អរិយសច្ចៈ ៤ និងបដិច្ចសមុុ ាទ ជា
មដើម និងតដលមធវើឱ្យរពោះពទុ នស្អសនាខសុតរលកអំពីស្អសនាដ
ទទ។ មោលបំណងជាចមផងរបសរ់ពោះពទុ នស្អសនាគដឺកឹនាជំន
អបកមឈវងយល ់ និងបដបិតិថត្តមឱ្យរចួរមំោោះអំពីវដថទកុខមនោះ។ 
ដមូចនោះ ោរមានឱ្ោសបានមរៀន  មឈវងយល ់និងបដបិតថតិ្តម
ពទុ នវចនៈពិតជាបុគគលមានភព័វមានសំោងបំផតុ។ 

មបើម ោះបីជាយ ងោកម៏ោយ បុគគល ងំឡាយមិន
តមនសទុ នតតមានឱ្ោសបានមរៀន មឈវងយល ់ និងបដបិតថិ
ត្តមមាោ៌របសរ់ពោះសមាម សមពុទ នបាន ងំអសម់នាោះមទ។ មាន
បុគគលរេូតដលម់ៅររបីំពកួ តដលបានបាតប់ងឱ់្ោសដល៏អ
មនោះមោយស្អរតតអកសុលកមមរបសម់គ។ ដមូចនោះ មៅកបុងសងារៈ
ោរវលិវលម់កើតស្អល បមិ់នមានទបំីផតុ គបុឺគគល ងំររបីំពកួ
មនោះមេើយ តដលជាបុគគលអខណៈអសមយ័ និងជាបុគគលឥត
ភព័វពុំមានមេតបុចចយ័សមររកបមៅកបុងជីវតិម ើយ។ មានតត
បុគគលមួយពកួប ុមោត ោះ តដលអាចមានភព័វសំោងលអ ជបួ
ររសពវនឹងមេតបុចចយ័សមរមយ មោយអាស្សយ័កសុលកមម
របសខ់ លនួ មាន ឱ្ោសបានមរៀន បានស្អថ ប ់បានមឈវងយល ់
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និងបដបិតថតិ្តមមាោ៌ដពិ៏សិដឌរបសរ់ពោះដម៏ានរពោះភាគ។ 
 
ឱកាសររវូទទលួបានតរមតងប ណុ ណ្ ោះ 
ឱ្ោសបានមកត្តមរយៈវធិសី្អស្រសថ និងមមធោបាយមផេងៗ

ោប ។ សមូមលើកអំពីោរចងម់មើលទរូទសេនម៍កពិភាកា។ដមូចនោះ
អបកកទ៏ញិទរូទសេនមួ៍យមរគឿង ប ុតនថររសិនមបើមិនមាន អគគសិនី
មៅកបុងតបំនរ់បសអ់បក ឬអគគសិនីបានោចម់ៅ អបកររកដជាមិន
អាចមមើលទរូទសេនប៍ានម ើយ សមូផតីតអបកមានទរូទសេនមួ៍យ
មរគឿងមេើយកម៏ោយ។ លោុះរត្តតតមានអគគសិនី មទើបអបកអាច
មមើលទរូទសេនប៍ាន។ ដមូចនោះ អបកមិនមានឱ្ោសមមើលទរូទសេន៍
រគបម់ពលមនាោះមទ។ 

មៅទជីនបទតដលមិនមានអគគសិនី អបកស្សុកអបកភមិូ
រតូវពឹងតផអកមលើពនលឺរពោះចនធ ឬេវូងត្តរាជាពិមសសសរមាប់
ោរមធវើដមំណើ រមពលយបអ់រារត។ ោលពីអតតីោល 

មនសុេតដលរសម់ៅតបំនទ់មនលឯរាវទី1 អាចមធវើដមំណើ រត្តម
ទកូត្តមដងតរពកតចូៗមៅមពលទកឹជំននម់ ើងខ ពស។់ ពិត
                                                             
1
 ទមនលតដលស្សសស់្អអ ត និងតវងជាងមគ ររមាណជា ២២១០គ ូីតម រត មៅ
ររមទសមីយ នម់ា  (ភមូា)។ 
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ោស ់ មគមិនមចោះតតអាចមធវើដមំណើ រមៅបានរគបក់តនលង 
រគបម់ពលមវលាតដលរតវូោរមនាោះម ើយ។ ឱ្ោសរបសម់គកបុង
ោរមធវើដមំណើ រ គរឺតវូកណំតរ់តឹមតតកបុងរដវូវសាមានទកឹជន់
ប ុមោត ោះ។  

ដមូចនោះ ឱ្ោសមិនតមនមចោះតតមានជាមរៀងរេូតមនាោះ
មទ។ សមូផតីតមៅកបុងជីវតិ កមិ៏នតមនអបកោៗកម៏ចោះតតអាច
រពឹំងជបួតតឱ្ោសលអៗ រគបម់ពលមនាោះតដរ អាចជបួបានតត
មពលខ លោះប ុមោត ោះ។ ដមូចនោះមេើយ មពលអបកមានឱ្ោស ឬរតូវ
បានមគផថលឱ់្ោសលអមដើមផមីធវើអវីមួយ អបករតូវររញាប់
ររញាលច់ាបយ់កឱ្ោសមនាោះឱ្យបានឆាបរ់សួរាន ់ ពុំមនាោះមទ
ឱ្ោសមនាោះអាចនឹងរតូវបាតប់ងម់ៅវញិកថ៏ាបាន។ អបកអាច
នឹងមិនមានឱ្ោសលអតបបមនោះមថងមទៀតមនាោះមទ។ ឱ្ោសក៏
មិនត្តងំមៅរេូត មេើយកមិ៏នតមនមចោះតតមានមនាោះតដរ។ វា
មានមៅត្តមមពលមវលា និងដោំកោ់លរបសវ់ា។ 

មបើម ោះបីជាមានមរឿងជាមរចើន តដលរតូវមមើលកបុងពិភព
មលាកដទ៏មំនើបមនោះ មតើជនពិោរតភនក អាចមមើលមឃើញអវីៗ
រគបយ់ ងតដរមទ? ោតមិ់នមានឱ្ោសអាចមមើលមឃើញអវីៗ
 ងំអសម់នាោះមទ។ ដចូោប មនោះតដរ ជនពិោររតមចៀក (ថលង)់ ក ៏
មិនមានឱ្ោសមដើមផរីកីរាយជាមួយ   សំម ងមភលង ឬកមមវធិី



5 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

តរូយតន្តនថើ សមូផតីតចមរមៀងតដលកំពងុមពញនិយមនា-សមយ័
មនោះកម៏ោយ។ អបកកតំរលងមៅតតនិយយមលងមសើចអំពីមសថច

មីនដងុ (King Mindon)2  មបើម ោះបីរទងជ់ាកេរតតដលជយួ
មរៀបច ំ និងឧបតទមភោរមធវើកចិ ចររជុំមផធៀងផ្ទធ តរ់បួរមួធមវ៌និយ័
រពោះពទុ នស្អសនាមលើកទ៥ី (បញ្ច សង្គគ យនា) យ ងោកថ ី ក៏
រទងមិ់នតដលបានភលកេរសជាតបិតងអមមួយររមភទម ម្ ោះ 
“េវៈលោូ” (Falooda)3 ឬមមើលទរូទសេនម៍ថងមស្អោះម ើយ មរោោះ
ថារបស ់ងំមនោះមិន នម់ានមទោលពីជំនានម់នាោះ។ 

ដមូចនោះឱ្ោសអាចមានតតមថងមាា លប ុមោត ោះ។ អាចមិន
មានមលើកទពីីរផងកថ៏ាបាន។ កបុងសងារៈដត៏វងឆាង យមនោះ 
អបកមិនតមនសទុ នតតមានឱ្ោសលអមទ។ ជាកត់សថង មាន

                                                             
2
 មហាកេរតភមូារជ ជោលកងុមបាង (Kongbaung period) តដលជាសមយ័ចងុ
មរោយទនរបបរាជានិយមររមទសភមូា មស្អយរាជយពីឆាប  ំ ១៨៥៣ ដល់
១៨៧៨ ទនគ.ស. មៅរាជានីអមរៈបុរៈ សពវទថងមៅរកុងមណឍ មល។ រពោះ-
អងគជារាជស្អសនបូតទមភយ ងចោំន មានឧបតទមភកចិ ចររជុំសង្គគ យនាពុទ ន
ស្អសនាមលើកទ៥ី ជាមដើម។ 
3
 ម ម្ ោះបតងអមមួយររមភទ មៅតបំនអ់ាសុីខាងតផូង ជាពិមសសមៅររមទស
ភមូា តដលជាលកខណៈររទពណី បតងអមមនោះរតូវបានមធវើមោយមានមរគឿង
ផេដំចូជា ទកឹសុីរ  ,ូ លត, រោបជី់ ជាមួយទកឹមោោះមោ…។ 
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វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

មនសុេជាមរចើនមិនអាចចាបយ់កឱ្ោសលអ តដលមកើតម ើង
បានមនាោះតដរ។ បុគគលអភព័វឥតសំោង ងំមនោះមានរេូត
ដលម់ៅររបីំពកួ។ មតើបុគគលពកួោខលោះតដលឥតភព័វ ឥត
សំោង ឬតដលមៅថា ជាបុគគលអខណៈអសមយ័? 

 

បគុ្គលតដលបារប់ងឱ់កាស 
មពលតដលរពោះសមាម សមពុទ នរត្តសដ់ងឹម ើង និងបានជា

អគគបុគគលកបុងមលាកោលពីជាង ២,៥០០ ឆាប មុំន មដើមផ ី
បមរងៀនអំពីសចចធម ៌ តដលអាចដកឹនាសំតវមលាកឱ្យរចួផតុ
ចាកទកុខបាន មនសុេជាមរចើននាមពលមនាោះមិនមានឱ្ោស
បានជបួរពោះពទុ នជាមាច ស ់ មដើមផសី្អថ បរ់ពោះធមមមទសនា និង
បដបិតថតិ្តមមាោ៌របសរ់ពោះអងគម ើយ។ 

រពោះអងគរទងច់ាបម់ផថើមសតមថងធមមមទសនា បនាធ បពី់
រត្តសដ់ងឹមេើយររមាណជាពីរតខ។ បឋមមទសនារបសរ់ពោះ
អងគគឺ “ធមមច្ក្កុ បវរតនសរូរ” តដលរទងស់តមថងមៅកបុង
ឧទោន ឥសិបតនមិគ យវន័ ជិតរកុងោរាណសី ររមទស
ឥោឍ សពវទថង។ មតើមានមនសុេប ុនាម ននាកម់ានឱ្ោសបាន
ស្អថ បធ់មរ៌បសរ់ពោះអងគ? មរៅអំពីពកួមទវត្ត ពកួរពេម និង
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វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

បញ្ច វគគយីភ៍កិ ខុ ងំរររំបូ មិនមានអបកោមផេងមទៀតបាន
ស្អថ បប់ឋមមទសនារបសរ់ពោះអងគម ើយ។ 

អនមុលាមត្តមរពោះធម ៌ តដលរពោះពទុ នរទងស់តមថង មាន
បុគគលដលម់ៅ ៨ពកួឯមោោះ តដលបាតប់ងឱ់្ោសអាច
រមំោោះខ លនួឱ្យរចួផតុអំពីសងារៈ មោយស្អរមិនបានបដបិតថិ
ត្តមមាោ៌របសរ់ពោះស្អស្អថ ។ បុគគលមួយពកួប ុមោត ោះមានឱ្
ោសដល៏អមនោះ។ មត្តោះ! មយើងនឹងពិភាកា ងំអសោ់ប ថា 
បុគគលោខលោះបាតប់ងឱ់្ោសដល៏អមនោះ។  

 

បគុ្គលពកួ្ទ ី១ 
មានក្ាំណ ីរជាសរវនរក្ 

អំ ុងមពលតដលរពោះសមពុទ នបរមរគូគងធ់រមានមៅ
ម ើយ មតើមានពកួសតវឥតភព័វ ឥតសំោងោខលោះតដលមាន
កមំណើ តមៅកបុងនរក មោយស្អរអកសុលកមមរបសខ់ លនួ។ មិន
មានមសចកថសីងឃមឹមទថា ពកួមគអាចស្អថ ប ់ និងបដបិតថរពោះ
ធមម៌ដើមផសីមរមចនិោវ ន។ ដមូចនោះពកួសតវតដលចាបប់ដសិននិ
មៅកបុងនរក គជឺាបុគគលពកួទ១ី កបុងចមំោមបុគគល ងំ ៨ពកួ។ 

នរក ជាភាស្អបាលីគ ឺ “និរយៈ” តដលមាននយ័ថា ទី



8 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

តដលមិនមានមសចកថសីខុ ឬសភុ-មងគល ប ុតនថមានតតមសចកថី
ទកុ ខប ុមោត ោះ។ មបើម ោះបីជាពកួសតវនរកមានតភនកយ ងោ 
កម៏គមឃើញតតទសេនីយភាពគរួឱ្យរននត ់ និងគរួឱ្យខាល ច មិន
តដលមានមពលរកីរាយមថងោម ើយ។ តភនកមនសុេមយើង
អាចមឃើញមរឿងរា វ តដលអាចផថលន់វូអារមមណ៍ ងំពីរតផនក 
 ងំអារមមណ៍មិនជាទោីបច់តិថ (ណោមនសស)  ងំអារមមណ៍
ជាទោីបច់តិថ (ណោមនសស) ឬ អារមមណ៍ជាទោីបច់តិថកមិ៏ន
តមន មិនជាទោីបច់តិថកមិ៏នតមន (ឧណបកាា ) ស្អអ ត ឬអារកក។់ 
ម ោះបីយ ងោកម៏ោយ កមំណើ តជាសតវនរក អវីតដលមឃើញ
គមឺានតតមរឿងរា វតដលអារកក ់ និងមិនជាទោីបច់តិថ
ប ុមោត ោះ។ 

ដចូោប មនោះតដរ អវីតដលឮគមឺានតតសតរមកមស្អកស
តរងងរបសស់តវនរកដទទមទៀតប ុមោត ោះ។ ពកួសតវមៅទមីនាោះ
មិនតដលបានឮសំម ងពីមរាោះ និងជាទោីបច់តិថ ឬបានេិត
កលនិលអៗ ម ើយ។ មានតតកលនិសអុយតដលរោនត់តធុមំេើយមធវើឱ្យ
មយើងចងបិ់ទរចមុោះ។ មគមិនតដលដងឹរសជាតជិាទោីបច់តិថមទ 
មេើយអវីតដលមគប ោះោលក់មិ៏នតដលបានលអតដរ។ រគប់
អារមមណ៍តដលមយើងដងឹត្តមតភនក រតមចៀក រចមុោះ អោថ ត 
និងោយមៅកបុងនរកនាមំកតតមសចកថទីកុ ខ ងំអស។់  



9 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

មតើបុគគលអាចស្អថ បរ់ពោះធមម៌ៅកបុងស្អទ ននរកមោយ
រមបៀបោ? មិនរតឹមតតប ុមោត ោះ បុគគលតដលមានកមំណើ ត
មៅទមីនាោះ មិនអាចសមូផតីតមានគនិំតកបុងអារមមណ៍ជាទី
រកីរាយផង មតើឱ្យមគមៅមរតកអរកបុងធមម៌ោយរមបៀបោ? 
ដចូមនោះសមូផតីតមពលតដលរពោះ-សមាម សមពុទ នរទងរ់ត្តសដ់ងឹក ៏
មោយ កស៏តវនរកបាតប់ងឱ់្ោសលអមដើមផសី្អថ បធ់មរ៌បសរ់ពោះ
អងគតដរ។ 

 

បគុ្គលពកួ្ទ ី២ 
មានក្ាំណ ីរជាសរវតិរច្ឆា ន 

ចរូពិចារោដលបុ់គគលពកួទ២ី តដលមានកមំណើ តជា
សតវតរិចាឆ ន។ មបើម ោះបីជាមិនអាចមររៀបមធៀបជាមួយសតវ
នរក កជ៏ីវតិជាសតវតរិចាឆ នមៅតតរងទកុខមវទនាជាទមងនផ់ង 
តដរ។ មយើងអាចពិចារោមមើលមៅមលើពកួសតវតដលបាន
មកើតជាសតវមោ តឆា មាន ់ ឬរជូកស្សបមពលតដលរពោះសមាម
សមពុទ នរទងប់ានរត្តសដ់ងឹ និងចាបម់ផថើមផេពវផាយរពោះធម។៌ 

ជីវតិជាសតវតរិចាឆ នគមឺោរមពញមៅមោយមសចកថទីកុ ខ 
មោយស្អរតតពកួមនសុេវាយមធវើបាប រេូតមានដលស់មាល ប់
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សតវ ងំអសម់នាោះយកមកមធវើជាអាហារ។ សមូផតីតោរមធវើ
ដមំណើ ររបសខ់ ញុទំរមាតំតមកដលទ់មីនោះ ខ ញុបំានមធវើដមំណើ រ ោត់
ភមិូស្សុកមួយចនំនួតដលមានមគចញិ្ច ឹ មសតវមាន។់ មឃើញដចូ
មនាោះខ ញុបំានគតិមឃើញថា សតវមាន ់ងំមនាោះចាសជ់ារតូវ
សមាល បម់ដើមផចីមអិនជាអាហារមិនខានម ើយ។ មៅមានមរឿង
រា វមួយចនំនួមទៀតតដលខ ញុបំានមឃើញមៅត្តមផលូវ ដចូជាសតវ
មានមួ់យចនំនួតដលមៅមានជីវតិមៅម ើយ តតរតូវចងមផ្ទអ ប
មជើងចលូោប  និងរតូវមគយកមៅចងមៅនឹងតកបម ូត។ូ មិន
មានអបកោអាចជយួសតវមាន ់ងំមនាោះបានមទ។ មឃើញមទ
ថាមតើ មនសុេអាចមធវើអំមពើមោរមៅយ ងោ។ ពកួសតវ
 ងំមនោះរសម់ៅមោយកថរីកីរាយ ប ុតនថមិនបានយរូប ុនាម នមទ។ 
មោយស្អរតតមិនមានមមត្តថ ចតិថ មនសុេអាចសមាល បស់តវ ងំ
មនាោះមដើមផបីរមិភាគ។ 

មិនតមនមានតតសតវមានប់ ុមោត ោះមទ ខ ញុកំម៏ឃើញសតវ
រជូកកពំងុរតូវបានមគចងពយួរមជើងម ើងមលើចតំណកកាលសំ
យ ងុចោុះមរោមផងតដរ។  ខ ញុបំានមឃើញសតវមានមួ់យចនំនួ 
តដលរតូវបានមគោកច់លូកបុងរទុងមបាោះមៅមលើដបូំលឡាន។ 
ពិតជាគរួឱ្យអាណិត មិនមានអបកោជយួសតវ ងំមនាោះបាន
មទ។  
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រពោះសមាម សមពុទ នបរមរគូ រទងប់ានពណ៌នាអំពីជីវតិសតវ
តរិចាឆ នមៅកបុងខ លមឹស្អរមនោះថា “អញ្ដមញ្ដ  ខាទិកា ទពុវល ខា
ទិកា, មាននយ័ថា ពកួសតវតរិចាឆ នយកោប ជាចណីំ ពីមួយមៅ
មួយ។ សតវធនិំងខាល ងំ យកសតវតចូនិងមខាយជាចណីំ។ 
កតងាបធ ំ សុីកតងាបតចូដទទមទៀត រឯីរតើធ ំ យករតើតចូដទទ
មទៀតជាចណីំ។”  ស្អទ នភាពមៅកបុងពិភពរបសស់តវតរិចាឆ ន
ពិតជាគរួឱ្យខាល ចខាល ងំោស។់  

អបកររតេលជាបានមមើលកមមវធិឯីកស្អរសតវ (Discovery 
Channel) មៅមលើកញ្ច កទ់រូទសេនអំ៍ពីជីវតិសតវទរពមៅអាន្តេវិក។ 
អំ ុងមពលតដលខ ញុរំសម់ៅសេរដឌអាមមរកិ ខ ញុបំានមមើលកមមវធីី
មនោះមដើមផបីានចមំណោះដងឹទមូៅបតនទមមទៀត និងមដើមផពិីចារោ
ចមំោោះមរឿង ងំមនាោះឱ្យមកើតនវូធមមសមងវគ។ កមមវធិមួីយបញ្ញច ងំ
អំពីសតវោថ នព់ណ៌ររមផោះមួយេវូង តដលរតូវសតវខាល មួយកាល
មដញខារំរហារ។ ពកួសតវោថ នរ់តវូរតយ់ ងមលឿន ចតំណកសតវ
ោថ ន ់ តដលរតយឺ់តជាងមគករ៏តូវសតវខាល ចាបប់ាន និងខាសំុីជា     
ចណីំ។ 

មេតោុរណ៍មផេងមទៀត បង្គា ញអំពីេវូងរកបី តដលរតូវ
សតវមត្តមដញររហារយ ងររផិតររមផើយ។ សតវរកបីតដលរត់
យឺត និងោចេ់វូងរតូវបានសតវមត្តចាបប់ាន និងយកជាចណីំ។ 
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កបុងតយួ ងមផេងមទៀតសតវតរិចាឆ នមួយចំននួអសក់មាល ងំ 
និងមស្សកោល នមដើរស្អា តរ់កអរូ មដើមផផឹីកទកឹមិនបានដងឹថា
សតវរកមពើកពំុងពួន និងរងច់ាចំាបខ់ លនួយកជាចណីំមនាោះមទ។ 
មោយរោនត់តមឃើញសតវ ងំមនាោះចុោះផឹកទកឹ រកមពើករ៏គវាត់
កនធុយដម៏ានកមាល ងំរបសខ់ លនួរតូវចសំតវមួយកាល មេើយ
តស្សកយំមរោោះោរឈឺចាបយ់ ងគរួឱ្យអាសរូ មោយស្អរសតវ
រកមពើខាសំុីខ លនួជាចណីំ។ 

សតវតរិចាឆ នមោយពិតមៅ គគឺរួឱ្យអាណិតពនម់ពក តដល
មិនមានលទនភាពអាចមគចផតុបានម ើយ។ សតវដក៏មេត ់ងំមនោះ
ជាធមមត្តតតងស្អល ប ់ងំតដលតភនកមៅមបើកធំៗ  មៅកបុងចងាូមសតវ
មត្ត ឬខាល ។  

កបុងមេតោុរណ៍មួយ ខ ញុបំានមមើលសតវមត្តជាមរចើនកាល
មលាតមៅមលើសតវរកបីធមួំយកាលតដលកំពងុជាបផ់ងុកបុងភក។់ 
រកបីមួយកាលមនាោះតស្សកមរាទ ិ៍យ ងខាល ងំ ខណៈតដលពកួសតវ
មត្តកពំងុខាខំ បង និងមលល មរោយរបសខ់ លនួ។ ចងុបញ្ច បស់មូផតីត
មលល  ងំគកូរ៏តូវបានសតវមត្តខា ំញសុីជាចណីំ។ កមំណើ តសតវ
 ងំមនោះគថឺា ពិតជាគរួឱ្យអាសរូទរកមពកោស។់ 

អនមុលាមត្តមតដលរពោះពទុ នបរមរគូរទងស់តមថង ពិភព
ទនសតវតរិចាឆ នរងទកុខលំបាកបនាធ បអំ់ពីសតវនរក។ មបើម ោះបី
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យ ងោ កម៏ានមនសុេចតិថបុណយមួយចនំនួគតិគរូពីសខុ
ទកុខទនោររសម់ៅរបសស់តវឆាម  និងតឆាតដលរតូវបានតថរកា
យ ងលអទកុដចូជាសតវចញិ្ច ឹ ម។ សតវចិញ្ច ឹ ម ងំមនោះមិនមាន
មធវើអវីមរៅតតពីសុី និងមដកយ ងសខុស្សួលប ុមោត ោះ។ សតវតឆា
ចញិ្ច ឹ មខ លោះរតូវបានមាច ស ់ តដលជាអភជិនទកុោកឱ់្យចណីំ
សទុ នតតនំបុង័ពិមសសៗមទៀតផង។ តឆាខ លោះមៅោមកោជិោះ
សទុ នតតឡាន មេើយខ លោះមទៀតមានសំោងមដកសទុ នតតមលើតរគ
មទៀតផង។ សតវតរិចាឆ នខ លោះមានសំោងរសម់ៅមោយទទលួ
ោរតថរកាយ ងសខុស្សួលអំពីមាច សច់តិថបុណយរបសខ់ លនួ។ 

មបើម ោះបីយ ងោមនោះកថ ី មតើពកួសតវតរិចាឆ ន ងំមនោះ
ទនំងអាចបានស្អថ ប ់ និងយលពី់ធមមមទសនារបសរ់ពោះពទុ ន
បរមរគូបានមទ? មោយស្អរខ វោះបញ្ញដ ពកួសតវ ងំមនោះមិន
អាច  ស្អថ បយ់លប់ានម ើយ។ អវីៗតដលពកួសតវ ងំមនាោះគតិ 
និងខ វលខ់ាវ យ គចឺមំោោះតតមរឿងសុី មដក និងសរាយខ លនួមគតត
ប ុមោត ោះ។ មពលោសតវដទទទន្តនាធ នចលូអធបិមតយយភាព
របសខ់ លនួ ពកួមគកខ៏ាចំាំងមដើមផោីរោរទកឹដរីបសខ់ លនួតដរ 
 ងំមនោះជាអវីតដលសតវ ងំមនាោះនឹកគតិខ វលខ់ាវ យ។ សតវ ងំ
មនាោះមិនមានឱ្ោសសមូផគីតិកបុងមរឿងជាកសុលកុថំាម ើយ 
មរឿងបដបិតថសីិល នមផេងៗមនាោះ។ ដមូចនោះបុគគលពកួទ២ី ទន
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បុគគល ងំ៨ពកួ បាតប់ង ់      ឱ្ោស នរ់ពោះស្អស្អថ  មដើមផ ី
បដបិតថតិ្តមមាោ៌ដរ៏រមសើររបសរ់ពោះអងគ មបើម ោះបីជាមកើត
 នម់ពលតដលរពោះអងគគងធ់រមានកម៏ោយ។ 

 

បគុ្គលពកួ្ទ ី៣ 
មានក្ាំណ ីរជាណរុរ 

បុគគលបនាធ បមិ់នបានាល កម់ៅមកើតជាសតវនរក ឬមាន
អតថភាពជាសតវតរិចាឆ នមនាោះមទ។ មតើមគមៅចាបប់ដសិននិមៅ
ឯោ? មគមានអតថភាពជាមររត។ ពកួមនសុេមៅសតវ ងំ
មនាោះថាជាមខាម ច មេើយភយ័ខាល ច មពលបានមឃើញសតវ ងំ
មនាោះ។  សតវពកួមនោះតតងតតរងមសចកថមីស្អកសមរងងមោយ
ររោរមផេងៗ និងអតោ់ល នមោយមិនមានអាហារបរមិភាគ។ 
សតវមររតតតងមានមសចកថមីស្សកោល នជានិចច មបើម ោះជាមាន
អាហារបិរមភាគកមិ៏នតដលរគបរ់ោននឹ់ងបំមពញរកពោះសតវ
ពកួមនោះតដរ។ មគរតវូមៅរជកមៅគមុមាព តទរព មៅជិតមដើមមឈើ  
ឬមៅតកផរគនំរសំរាម មរោោះថាមគមិនមានទជីរមកសរមាប់
រជកមោន។ ពកួសតវ ងំមនោះខ លោះរសអ់ាស្សយ័កហំាក ទកឹមាត ់
ឬទកឹសំមបារតដលមនសុេខាកមស្អថ ោះមចាល ខ លោះមទៀតតសវងរក
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អាហារត្តមទភីករ់ជា ំ ឬទបីមនាធ របងល់ាមកមដើមផលិីឍរបស់
មនាោះជាអាហារ។ មោយមានរមបៀបរសម់ៅតបបមនោះ និងតតង
តតអតោ់ល ន មគរងទកុខមវទនាយ ងទរកតលង។  

រពោះអដឌកថាសតមថងអំពីមររតពកួមួយម ម្ ោះថា “កាឡ-          
ក្ញ្ច ិក្ណរុរ”4 មពលតដលរពោះពទុ នជាមាច សគ់ងធ់រមានមៅម ើយ។ 
សតវមនោះរងទកុខមវទនាឥតឧបមា មោយរតូវោរអាហារមកសរមន់
មសចកថមីស្សកោល នរបសខ់ លនួរគបម់ពលមវលា។ សមយ័មួយ រពោះដ ៏
មានមជាគរទងគ់ងម់ៅមាតរ់ចាងំទមនលគង្គគ  មពលមនាោះឯងភកិខុសងឃ
ជាសមណសកយបុរតមួយរកុមកំពងុមធវើដមំណើ របិណឍ បារតមៅ
កបុងស្សុក កនិ៏មនថឆលងោតត់្តមទមនលមនាោះ។ ភកិខុសងឃ ងំមនាោះក ៏
បានមឃើញមររតកពំងុរតម់ឆលឆាល ចោុះម ើងមៅមាតរ់ចាងំទមនល កស៏រួ
មៅមររតមនាោះថា៖ 

ភកិខុៈ “មេតអុវីកអ៏បករតម់ឆលឆាល តបបមនោះ? មតើអបកកពំងុ
រកអវីតមនមទ?”  

មររតៈ “មលាកមាច ស!់ ខ ញុកំពំងុតសវងរកទកឹមដើមផបីរ-ិ    
មភាគ។ ខ ញុមំស្សកទកឹមសធើរតតស្អល បម់ៅមេើយ។ សពវស្អរោងគ

                                                             
4
 បាបកមមមកពីមានមិចាឆ ទដិ ឌ ិឬោរររមាថមមើលង្គយដលអ់បករទរទងសី់ល 

មានភកិខុសងឃជាមដើម។ 
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ោយរបសខ់ ញុមំៅថ ខាល ងំោស។់” 
ភកិខុ ងំឡាយកច៏ងអុលបង្គា ញោតៈ់ មៅកបុងទមនលរតកផរ

អបកមានទកឹមរចើនោស ់ មតើអបកមិនមឃើញមទឬ? អបកអាច
បរមិភាគត្តមររថាប ចោុះ។ 

មររតៈ មលាកមាច ស!់ ខ ញុរំកទកឹមិនមឃើញមទ។ មបើម ោះបីជា
ខ ញុឮំសំម ងទកឹេូរយ ងោកម៏ោយ មពលខ ញុរំពោះអងគមៅដល ់
ខ ញុមិំនអាចមមើលមឃើញទកឹមទ។ 

ឮមររតមោលតបបមនោះពកួភកិខុមានមសចកថអីាណិត
អាសរូដលម់ររតជាខាល ងំ ករ៏របម់ៅោនម់ររតមនាោះថា៖ 

“ចរូអបកមផថកខ លនួមៅទមីនោះចោុះ ពកួមយើងនឹងដងទកឹឱ្យអបក
បរមិភាគ។” 

ភកិខុកប៏ានដងទកឹមោយបារត ពីកបុងទមនលមកចាក់
បញ្ចូ លមៅកបុងមាតម់ររតមនាោះ។ មិនតមនតតភកិខុមួយរបូមទ 
ប ុតនថរេូតដលម់ៅ ៣០របូ តដលរថូរមវនោប បន្តញ្ច កទកឹលោុះ
រត្តតតអសពី់កបុងបារតបញ្ចូ លមៅកបុងមាតម់ររតមនាោះ។ មួយ
មមា ងមរោយមកភកិខុសងឃបាននិយយមៅោនោ់តថ់ា៖ 

“មណាើ យចោុះ! ដលម់ពលមយើងមៅបិណឍ បារតមេើយ។ 
មយើងបានបន្តញ្ច កទកឹមៅកបុងមាតរ់បសអ់បក លត់តខ លនួរបស់
អបកទទកឹអសម់ៅមេើយ។ អបកគរួតតបានបរមិភាគរគបរ់ោន។់” 
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មររតតដលពុំ នប់ាតម់ស្សក មរោោះសមូផតីតទកឹមួយ
តណំកក់មិ៏នបានទទលួតដលមនាោះ បានមោលថា៖ 

“មលាកមាច ស!់ ររសិនមបើខ ញុនិំយយមិនពិត សមូឱ្យខ ្ុមិំន
បានរចួផតុពីមសចកថទីកុ ខ។ ខ ញុមិំនបានទទលួទកឹសមូផតីតមួយ
តណំកម់ ើយ។”  

ជាមួយនឹងស្អទ នភាពជីវតិដលំ៏បាក និងមានតតមសចកថី
ទកុ ខតបបមនោះ មតើឱ្យសតវមររតអាចស្អថ បធ់ម ៌ និងរមំោោះខ លនួ
មចញចាកទកុខដចូមមថចបាន ? 

ោររត្តចរ់ង្គគ តម់ៅកបុងសងារវដថ បុគគលអាចាល កម់ៅ
មកើតកបុងនរក ជាសតវតរិចាឆ ន ឬកជ៏ាមររត មេើយកដ៏ចូជា
បាតប់ងឱ់្ោសដល៏អមដើមផបីដបិតថអិរយិមគគ។ មនោះពិតជាស្អទ ន
ភាពជីវតិដគ៏រួឱ្យភយ័ខាល ចតមន។ 

អដឋិសងាលិក្ណរុរ (មររតមានតតមរោងឆអឹង) 
សមយ័មួយរពោះមហាមមាគគលាល ន  និងរពោះមហាលកខណៈ 

បាននិមនថចោុះពីភបគំជិឈកដូមដើមផមីធវើដមំណើ រមៅបិណឍ បារតមៅ
រកុងរាជរគឹោះ។ មៅត្តមផលូវរពោះមហាមមាគគលាល នបានមឃើញនិង
ឮមោយទពិវចកខុ និងទពិវមស្អតរបសរ់ពោះអងគនវូសំម ងតស្សក
ថងូររបសម់ររតម ម្ ោះអដឌសិងខលិកមៅនឹងមជើងភបគំជិឈកដូ។ រពោះ
មហាមមាគគលាល នបានមឃើញមររតកពំងុអតណថ តមលើអាោស
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មានពកួសតវត្តម ត សតវតខ លងររមងម់ដញត្តមមចាមមរាមឆាប
ចកឹមររតមនោះ។ សទិតកបុងសភាពទកុខមវទនាតបបមនោះ មតើឱ្យពកួ
សតវមររតអាចស្អថ ប ់ និងបដបិតថធិមដ៌ចូមមថចបាន? មោយ 
ស្អរតតកមមរបសខ់ លនួ ឆអឹងរបសម់ររតមនោះង្គយនឹងទទលួរងនវូ
មសចកថឈឺីចាបត់ដល  បោថ លឱ្យជបួនវូទកុខមវទនាយ ងទរក
តលង។ 

ោលពីអតតីជាត ិ មររតមនោះាល បជ់ាអបកពិោតមោ។ 
ោតអ់ាចសមាល បម់ោ  មេើយពនលោះយកស្អចអ់សោ់ម នសល់
ទកុមៅតតមរោងឆអឹង។ ោតត់តងមធវើរមបៀបមនោះ តភនករបស់
ោតដ់តិជាបម់ៅមោយគនំរឆអឹង។ មពលោតស់្អល ប ់ បានមៅ
មកើតមៅកបុងនរករងទកុខមវទនារេូត លត់តកមាល ងំកមមមនាោះ
តលងឱ្យផល។ មោយស្អរោតា់ល បដ់តិជាបត់តមរោងឆអឹងសតវ
មោ តដលោតស់មាល បជ់ាមរៀងរាលោ់លមៅជាអបកពិោតមោ 
បនាធ បអំ់ពីមស្អយទកុខមវទនាមៅកបុងនរក ោតប់ានមកមកើត
ជាមររតមានតតមរោងឆអឹងមនោះឯង។ ខណៈោតដលបុគគល
ាល កម់ៅមកើតជាមររត មតើមានឱ្ោសោតដលមគអាចស្អថ ប ់
និងបដបិតថនិវូធមប៌ានមៅ? ដមូចនោះ បុគគលអខណៈអសមយ័ទី
៣មនោះ បាតប់ងឱ់្ោសមដើមផបីដបិតថមិៅកបុងអរយិមគគ។ 
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បគុ្គលពកួ្ទ ី៤ 
មានក្ាំណ ីរជារពហ្មឥររបូ (អរបូរពហ្ម)  
និងរពហ្មឥរសញ្ញដ  (អសញ្ដ ីសរតរពហ្ម) 
មពលតដលរពោះសមាម សមពុទ នរត្តសដ់ងឹកបុងមលាក មដើមផ ី

ផេពវផាយស្អសនា មតើបុគគលពកួទ៤ីមៅចាបប់ដសិននិមៅទី
ោ? បុគគលពកួទ ី ៤ បាតប់ងឱ់្ោសកបុងោរស្អថ បរ់ពោះសទ នមម 
មោយស្អរោតប់ានបដសិននិមៅកបុងអរបូរពេម និងអសញ្ដី
សតថរពេម។ អរបូរពេម គឺជារពេមឥតរបូ (របូខនន) មានតតចតិថ 
(នាមខនន) ប ុមោត ោះ។ ោតមិ់នតមនជាបុថជុ ជនធមមត្តមទ។ 
ោលពីអតតីជាត ិ មយគមីនោះបានបដបិតថសិមថកមមោឌ ន និង

បានសមរមចបញ្ច មជាន (្ន5ទ៥ី) មោយមជាគជយ័។ 
បុគគលមនោះបានពិចារោអំពីម សទនោរមានរបូមនោះថា៖ 

“មោយស្អរតតរបូរាងោយមនោះ មទើបអាត្តម អញជបួទកុខ
មវទនា មពលតដលឈឺកាល ឬឈឺមោោះមថងៗ។ អាត្តម អញរតូវ
បរមិភាគ និងទទលួ នដមំណកមោយស្អរតតរបូោយមនោះ។ 

                                                             
5
 ធមមជាតគិតិនវូអារមមណ៍ សមលឹងយកនវូអារមមណ៍ ភាវៈតដលចតិថសងបរ់តង ់
បោថ លមកពីោរសមលឹងអារមមណ៍រេូតដលច់តិថរតងជ់ាសមាធ។ិ 
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មសចកថទីកុ ខ ងំអសគ់បឺោថ លមកតតពីមានរបូរាងោយមនោះ
ឯង។ មិនដងឹជាលអយ ងោ មបើអាត្តម អញមានតតចតិថ 
មេើយមិនមានរបូោយមនោះ។” 

ដមូចនោះមេើយ បុគគលមនោះកម៏ធវើមសចកថអីធោិឌ នថា៖ “កបុង
កមំណើ តខាងមុខ សមូឱ្យអាត្តម អញមានតតចតិថមិនមានរបូ 
ោយ។” អាស្សយ័មេតមុនោះមេើយ មទើបបុគគលទ៤ីមនោះបាន
ចាបប់ដសិននិជារពេមឥតរបូ មៅកបុងអរបូរពេម បនាធ បពី់មធវើ
មរណោល។ កបុងភាវៈជារពេមឥតរបូ បុគគលមនោះមានជីវតិ
រសម់ោយមសចកថសីខុអសជ់ាមរចើនករផ (អាយតុផនដ)ី។ 
បុគគលមនោះបានខកខានឱ្ោសមដើមផជីបួរពោះសមាម សមពុទ ន និង
ស្អថ បរ់ពោះធមរ៌បសរ់ពោះអងគ។ ដមូចនោះ មគបានបាតប់ងឱ់្ោស
មដើមផរីមំោោះខ លនួមចញចាកពីសងារទកុខមនោះ។  

បនាធ បពី់មចញស្អងរពោះផបួសបំណងតសវងរកសចចធម ៌
រពោះមោធសិតវ (រពោះសិទ នតទ) បានចលូមៅោនសំ់ោករ់គូលផ ីៗ
ជាមរចើន មដើមផមីរៀនបមចចកមទសសមាធ។ិ មានរគូដល៏ផមីាប ក់
នាមថា អាឡារោលាមមោរត តដលបានសមរមចគណុធម៌
ថាប កខ់ ពសត់្តមរយៈមធវើសមថ- ភាវនា។ កបុងសំោកអ់ាឡារ
ត្តបសមិនយរូប ុនាម ន រពោះមោធសិតវបានសមរមចរតឹម
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សមាបតថិ6៧ (កបុងសមាបតថ៨ិ) គរឺបូជានទ៤ី និងអរបូជាន៣ 
ដចូអាឡារត្តបស តដលជារគូតដរ។  

រគូដល៏ផមីាប កម់ផេងមទៀតគឧឺទ ធករាមបុរត។ មពលតដលរពោះ
មោធសិតវបានជបួមលាក រទងប់ានសមរមចសមាបតថ៧ិមៅ    
មេើយ។ មបើម ោះបីជាឧទ ធកត្តបសដងឹពីរមបៀបអាចសមរមច

អរបូជាន7ទ៤ី (ណនវសញ្ញដ នាសញ្ញដ យរន)8 យ ងោក៏
មោយ កោ៏តខ់ លនួឯងមិន នអ់ាចសមរមចគណុធមក៌រមិតមនាោះ
មៅម ើយមទ។ ោតប់ានបមរងៀនពីបមចចកមទសមនាោះដលរ់ពោះ-
មោធសិតវ ដចូតដលោតប់ានមរៀនពីរគូរបសោ់តផ់្ទធ ល។់ រពោះ-
មោធសិតវបានបដបិតថ ិ និងបានសមរមចយ ងឆាបរ់េ័ស។ 
ឧទ ធកត្តបសមានោរភាញ កម់ផអើលនឹងសមតទភាពសិសេរបស់

                                                             
6
 ោរដលរ់ពម, ោរបោថ លឱ្យមកើតមានម ើង, ោរសមររកប, ោរជបួ
ររទោះ ឬធមមជាតោិតដលរពោះមយគគីរផសីមរមចមោយលអ ោរចលូ្ន
ត្តមលំោបថ់ាប ក ់ងំររបំីគ ឺរបូជាន៤ និងអរបូជាន៤។ 
7
 ្នមិនសមលឹងរបូ ឬ្នតដលមិនមានរបូជាអារមមណ៍ បានដល់
អារមមណ៍៤ គអឺាោស១ វញិ្ញដ ណ១ អាក-ិញ្ច ញ្ញដ យតនៈ១ និងសញ្ញដ ១។ 
8 ញាណតដលចលូភាវៈមានសញ្ញដ កម៏ិនតមន មិនមានសញ្ញដ កម៏ិនតមន 
ជាញាណតដលមានសមាធសិងប ់មេើយររណីតបំផតុ។ 
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មលាកយ ងខាល ងំ រេូតដលច់ងត់តងត្តងំរពោះមោធសិតវជារគូ
មៅកបុងគណៈមទៀតផង មោយមេតតុតរពោះមោធសិតវមាន
សមតទភាពអាចសមរមចបានសមាបតថទិ៨ី តដលជាករមិតខ ពស់
បំផតុទនអរបូ្ន។ 

រពោះមោធសិតវមិនបានមៅបនថសិកាជាមួយរគូ ងំពីរមនោះ
យរូមទ  រទងប់ានមរជើសយកផលូវស្ស្អវរជាវតសវងរកោរពិតមោយ
រពោះអងគឯង។ មិនយរូប ុនាម នរទងក់ប៏ានសមរមចសមាម -សមមាព ធិ
ញ្ញដ ណមោយវធិរីបសរ់ពោះអងគ។ មពលរទងត់្តងំរពោះទយ័ចាបម់ផថើម
ផេពវផាយរពោះធមត៌ដលជាមាោ៌រចួចាកទកុខគ ឺ ធមមច្ក្កុ បវរត-
នសរូរ ដបូំង រទងប់ាននឹកដលអ់ាឡារត្តបសមុនមគ។ តតគរួឱ្យ
ស្អថ យ មលាកបានមធវើមរណោលត្តងំពីមួយសរថ េ៍មុន និង

បានចាបប់ដសិននិមៅកបុងអរបូរពេមជានទ់៣ី9 បាតម់ៅមេើយ។ 
ជាោរពិតោស ់ វាជាោរបាតប់ងឱ់្ោសដល៏អបំផតុសរមាប់
មលាក តដលបានមៅមកើតជារពេមឥតរបូមនាោះ។ ររសិនមបើមលាក
មាន ងំរបូ និងចតិថ (នាមរបូ) មមាល  ោះរពោះសមាម សមពុទ នទនំងអាចស

                                                             
9
 បុគគលអាចចាបប់ដសិននិកបុងអរបូរពេមជានទ់៣ីមនោះបាន លោុះរត្តតត
សមរមច្នកណំតយ់កភាវៈមិនមានអវីជាអារមមណ៍ (អាកញិ្ច ញ្ញដ យត
នៈ) ជាម ម្ ោះទនអររូានទ៣ី កបុងអររូាន៤។ 
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តមថងបឋមមទសនាមដើមផជីាោរតបគណុដលម់លាកបាតម់ៅ
មេើយ។ ដមូចនោះ អាឡារត្តបសតដលជារគូ បានបាតប់ងឱ់្
ោសដល៏អមនោះមដើមផសី្អថ បរ់ពោះធម។៌  

រពោះដម៏ានរពោះភាគរទងប់ានររមមើលមមើលរគូរបសរ់ទង ់
មាប កម់ទៀតគ ឺ ឧទ ធករាមបុរត។ មលាកកម៏ទើបតតមធវើមរណោល
រតឹមតតមួយយបមុ់នមនោះប ុមោត ោះ និងបានមៅចាបប់ដសិននិ
មៅអរូបរពេមជានទ់៤ីបាតម់ៅមេើយ (មលាកបានសមរមច
អរបូ្នទ៤ីមុនមពលស្អល ប)់។ 

រគូដអ៏ស្អច រយ ងំពីររបូមនោះ បានខកខានមពលមវលាជបួ
នឹងរពោះសមាម សមពុទ នតតបនថិចបនថួចប ុមោត ោះ គមឺាប កខ់កខានរ
យៈមពល៧ទថង និងមាប កម់ទៀតខកខានមពលមវលារតឹមតត១ទថង
ប ុមោត ោះ។ ដមូចនោះអាចារយ ងំពីររបូមនោះមិនមានឱ្ោសនឹង
បានជបួ និងស្អថ បរ់ពោះសទ នមមរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ នមទៀតមទ 
មរោោះតតអាយរុបសព់កួមលាកមៅអរបូរពេមគតឺវងយ ងទរក-
តលង។ សមូផតីតរពោះសមាម សមពុទ នអរយិមមមតថយយរត្តសដ់ងឹ
ម ើងកបុងមលាក កព៏កួមលាកកពំងុមានអាយមុៅអរបូរពេម
មៅម ើយ។ ពកួមលាកនឹងមិនអាចស្អថ បរ់ពោះសទ នមមបានម ើយ 
មោយស្អរពកួមលាកមានកមំណើ តជាសតវឥតរបូ មិនមាន
រតមចៀកនឹងស្អថ បរ់ពោះធមប៌ាន។ មឃើញមទ មតើពកួមលាកពិត
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ជាអភព័វយ ងោ តដលបាតប់ងឱ់្ោសដល៏អមនោះ។ 

ដចូោប មនោះតដរ មយគ ី (អបកត្តងំចតិថឱ្យចោុះសប៊ក់បុងោរ
ចមរមើនភាវនា) មួយចនំនួមោយបានសមរមចគណុធម៌
ស្ស្អលជាងអាចារយ ងំពីររបូមនោះ កបុងោរបដបិតថមិដើមផ ី
សមរមច្ន ករ៏រោនយ់កនវូមិចាឆ ទដិ ឌ ិ (គមំេើញខសុ)។ 
ោតពិ់ចារោមឃើញនវូភាពមៅេមងរបសច់តិថមោយរតិោះរោិះ
ថា “មោយស្អរតតចតិថមនោះ មទើបបោថ លឱ្យអាត្តម អញចង់
បរមិភាគ ទទលួ នដមំណក ឬរថូរទលំីមៅមផេងៗ។ មតើមិនដងឹ
ជាររមសើរយ ងោ ររសិនមបើមិនចាបំាចម់ានចតិថមោយ
រោនត់តមានតតរបូ។” មោយោរយលម់ឃើញដមូចនោះ ពកួោត់
មធវើអធោិឌ នមដើមផមីានតតតផនករបូប ុមោត ោះមោយោកយថា 
“អំណឹោះអំពីជាតមិនោះមៅ សមូឱ្យអាត្តម អញបានចាបប់ដសិននិ
កបុងកមំណើ តតដលមិនមានចតិថ។”  

មរោោះតតពកួោតប់ានសមរមចរបូ្នថាប កខ់ ពសបំ់ផតុ 
បនាធ បពី់មធវើមរណោលមៅ ពកួោតប់ានចាបប់ដសិននិកបុងឋាន
រពេមម ម្ ោះ អសញ្ដីសតថរពេម មោយមិនមានចតិថ និងមចតសិក។ 
កមំណើ តជារពេមពកួមនោះមានសភាពដចូជារបូសំោក ់ តដលមគ
ោកល់មអមៅមៅរកុង ឬទរីរជុំជនដមូចាន ោះតដរ។ ពកួមគមិនអាច
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ចរចាសមថី ឬដងឹអំពីសភាពមៅថ រតជាក ់ឬមិនដងឹអវី ងំអស ់មាន
សភាពដចូជារបូសំោកពិ់តអុីចងឹ។ ឥរយិបថរបសព់កួោត ់
អាស្សយ័រតងថ់ា មតើោលពីកមំណើ តមុនរបសព់កួមយគ ីងំមនោះ 
មធវើមរណោលកបុងសភាពអងគុយ ឬមដកមនាោះឯង។ ររសិនមបើពកួ
ោតស់្អល បម់ោយឥរយិបថតបបោ ពួកោតនឹ់ងរតូវមៅរកា

ឥរយិបថតបបមនាោះរេូតដលម់ៅ ៥០០ ករផ10។ ជាមួយអាយុ
ោលរបសព់កួោត ់ម ោះបីជារពោះសមាម សមពុទ នរត្តសដ់ងឹកបុងមលាក
កម៏ោយ ពកួោតនឹ់ងមិនមានឱ្ោសបានស្អថ បរ់ពោះសទ នមមរបស់
រពោះអងគម ើយ។ វាពិតជាោរបាតប់ងឱ្ោស តដលគរួឱ្យមស្អក- 
ស្អថ យបំផតុសរមាបព់កួោត។់ 

មោយស្អរតតកមំណើ តជារពេមគមិឺនតមនត្តងំមៅ
មោយោម នទបំីផតុ មពលអសអ់ាយពីុមនាោះមក សតវ ងំឡាយ
មនោះនឹងរតូវវលិវលជ់ាថមីមទៀតមៅកបុងវដឋៈ។ បនាធ បពី់អសអ់ាយុ
ពីឋានរពេម មបើម ោះបីជាមោយអំោច្ន ពកួមគមិន
អាចចាបក់មំណើ តជាសតវតរិចាឆ នភាល មៗយ ងោកថ ីកមួ៏យ ឬ
ពីរជាតបិនាធ បម់កមទៀត ពកួមគមៅតតអាចចាបប់ដសិននិកបុង
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 ោលតដលត្តងំមៅយរូអតងវង, អាយោុលរបសត់ផនដ ីតដលកមកើតម ើង 
មេើយរតូវមឆោះមៅវញិ មៅថា១ករផតផនដ។ី 
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អបាយភមិូ11 ឬកបុងទគុគតិ12ដតដល មរោោះសតវ ងំមនោះមៅមាន
កមិលសកបុងចតិថមៅម ើយ។ ដមូចនោះ ពកួសតវតដលមានកមំណើ ត
មៅអរបូរពេមកថ ី មៅអសញ្ដីសតថរពេមកថ ី នឹងបាតប់ងឱ់្ោស 
និងខកខានបានជបួ បានស្អថ បរ់ពោះសទ នមមរបសរ់ពោះសមាម
សមពុទ នតដលរត្តសដ់ងឹម ើងកបុងមលាក មេើយមិនតមនតតមួយ
អងគ ប ុតនថអាចមរចើនអងគ។ ដមូចនោះកមំណើ តជារពេមឥតរបូ និង
រពេមឥតសញ្ញដ គសឺទិតមៅកបុងពកួបុគគលអខណៈអសមយ័
 ងំ ៨ មនោះតដរ។ 

ពីមដើមមក មយើងបានពិភាកាអំពីបុគគល ៤ ពកួ កបុង
ចមំោមបុគគលអខណៈអសមយ័ ងំ៨ពកួមេើយគ ឺ សតវ
នរក តរិចាឆ ន មររត និងពកួរពេមឥតរបូ និងឥតសញ្ញដ  តដល
ពកួសតវ ងំមនោះបាតប់ងឱ់្ោសស្អថ ប ់ និងបដបិតថនិវូធម ៌
មពលតដលរពោះដម៏ានរពោះភាគរទងរ់ត្តសដ់ងឹម ើងកបុងមលាក។ 
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 ទតីដលររសចាកមសចកថចីមរមើន ទតីដលរងទកុខ មសចកថសី្អបសនូយ  ឬ
វនិាស, ដមំណើ រលិចលងក់បុងមសចកថវីនិាស មានបួន គនឺរក មររត តរិចាឆ ន 
និងអសរុោយ។ 
12

 ដមំណើ រអារកក ់ ផលូវជាទមីៅោនក់មំណើ តអារកក,់ បានខាងកមំណើ តកបុង
អបាយភមូិ៤ គនឺរក មររត តរិចាឆ ន និងអសរុោយ។ 
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បគុ្គលពកួ្ទ ី៥ 
មានក្ាំណ ីរណៅរាំបនដ់ាច្រ់សយាល 
(ពត័ម៌ានទនោររត្តសដ់ងឹរបសរ់ពោះពទុ ន ឬពទុ នស្អសនាមិន

អាចផាយមៅដល)់ 

មតើកបុងចមំោមបុគគល ងំ ៨ ពកួ បនាធ បម់កមទៀតបាន
ដលបុ់គគលពកួោ? មៅកបុងសមយ័រពោះសមាម សមពុទ នគង ់
ធរមានមៅម ើយ បានដលបុ់គគលតដលមានកមំណើ តមៅ
តបំនត់សនឆាង យ តដលមិនអាចមានឱ្ោសស្អថ បធ់មមមទសនា 
ឬចលូខ លនួមកមដើមផបីដបិតថតិ្តម    ឱ្វាទរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ ន
មទ។ ដមូចនោះ បុគគលពកួមនោះមិនមានឱ្ោសលអមដើមផមីរកបជញ្ជ ក់
នវូរសទនរពោះធមម៌ ើយ។ មៅកបុងពិភពមលាកសពវទថងមនោះ ក ៏
មៅមានពកួកលុសមពន័ន តដលមានជីវតិរសម់ៅតបំនទ់រពភបំ
ោចស់្សយលឆាង យៗផងតដរ។  

មពលតដលខ ញុកំពំុងមរៀនមៅររមទសស្សើលង្គា  ខ ញុបំាន
ស្អគ លក់លុសមពន័នទនអបកតដលជាមាច សស់្សុក ឬអបកមាន
កមំណើ តមដើមមៅទមីនាោះ មានម ម្ ោះថា “វាត្ត”។ កុលសមពន័នមនោះ
គមឺៅមលើមោោះដត៏ចូមួយររមាណជា ២៤០ គ ូីតម រតពីមកើត
មៅលិច និងររមាណជា ៣០០គ ូីតម រតពីមជើងមៅតផូង។ 
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រេូតដលស់ពវទថងមនោះ កម៏ៅមានជនជាតមិដើមភាគតចិរស់
មៅកបុងទរពទមីនាោះមៅម ើយ។ ជនមាច សស់្សុក ងំមនោះមិន
មសលៀកសមមលៀកបំោកម់ទ ពកួមគមររើររសស់្អន  និងរពួញ ឬ
លំតពងមដើមផរីរមាញ់សតវទរពមធវើជាអាហារ។ ម ោះបីជាមាន
មគផថលជ់ាផធោះសតមផងសរមាបស់្អន កអ់ាស្សយ័ និងសមមលៀក
បំោកយ់ ងោកម៏ោយ កព៏កួមគមពញចតិថនឹងជីវតិរសម់ៅ
របសខ់ លនួមៅកបុងទរពដតដល។ 

ររមទសអសូ្រស្អថ លី កម៏ៅមានជនជាតមិដើមមាច សស់្សុក 
តដលសមាល បស់តវទរពមធវើជាអាហារតដរ។ ចោុះមតើបុគគល ងំ
អសម់នោះអាចដងឹអំពីដណឹំងរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ នមោយ
រមបៀបោ? ពកួមគទនំងជាមិនមានចំោបអ់ារមមណ៍ស្អថ ប់
រពោះធមរ៌បសរ់ពោះស្អស្អថ មទ មរោោះពកួមគខ វលខ់ាវ យតតពីមរឿង
តសវងរកអាហាររទរទងជ់ីវតិ និងមរឿងបំមពញោររកីរាយរបស់
ខ លនួប ុមោត ោះ។ មតើមិនតមនបុគគលពកួមនោះមទឬ តដលមិនមានឱ្
ោសមដើមផសី្អថ បរ់ពោះធម ៌និងបដបិតថធិមដ៌ស៏មគរួដលធ់ម?៌ 
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បគុ្គលពកួ្ទី ៦ 
អនក្មានមិច្ឆា ទិដឋ ិ

បនាធ បម់កមទៀត បុគគលពកួទ ី ៦ តដលបាតប់ងឱ្ោសដ ៏
លអគអឺបកមានមិចាឆ ទដិ ឌ ិ (wrong view)។ កបុងសមយ័ជាមួយោប
មនោះតដរ រពោះសមាម សមពុទ នគងម់ៅកបុងតបំនដ់ចូោប  ោតទ់នំងជា
អាចបានជបួ និងបានឮនវូរពោះធម ៌ តដលរពោះអងគសតមថង។ 
ឧបមាថា រពោះសមាម សមពុទ នកពំងុគងម់ៅកបុងវតថមជតពន បុគគល
មនាោះកម៏ៅតកផរេនឹ ងតដរ។ ម ោះបីយ ងោកម៏ោយ 
ររសិនមបើោតមិ់នមជឿមលើកមម និងផលរបសក់មម (កមម និង
កមមវបិាក) មតើោតអ់ាចបានមៅស្អថ បរ់ពោះសមមសមពុទ នសតមថង
រពោះធមម៌ទ? ររសិនមបើោតជ់ាកនូសិសេរបសម់កខលិមោ

ស្អល13 ឬបុរាណកសេបៈ14 ឬររសិនមបើោតរ់រោនថ់ា រពោះ
ធមត៌ដលសមណមោតមសតមថងមិនរតឹមរតូវ មតើបុគគលតបប
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 ម ម្ ោះរគូគោចារយមាប កក់បុងសមយ័ពទុ នោល តដលយលម់ឃើញថា មសច
កថមីៅេមង មសចកថបីរសិទុ នរបសស់តវោម នមេតបុចចយ័, មៅេមងឯង 
បរសិទុ នឯង ជាអមេតកុទដិ ឌ,ិ បដមិសធមេតមុោយររោរ ងំពងួ។ 
14

 ម ម្ ោះរគូគោចារយមាប កម់ទៀតកបុងសមយ័ពទុ នោល តដលយលម់ឃើញថា 
អំមពើ ងំឡាយមិនមានផល។ 
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មនោះទនំងជាបានយកចតិថទកុោកច់មំោោះរពោះសមមសមពុទ នតដរ
មទ? មទ ោតទ់នំងជាមិនបានយកចតិថទកុោកម់ទ។ បុគគលតដល
មានមិចាឆ ទដិ ឌបិដមិសធវាទៈតដលថា កមម និងផលរបសក់មមមាន 
និង ន ឬោរឱ្យ ននាមំកនវូររមយជន។៍ មគគិតថា មានតត
ជីវតិបចចុរផនបមនោះ កបុងមលាកមនោះប ុមោត ោះ មិនមានភពកមំណើ ត
បនាធ បពី់ស្អល បម់ទៀតមទ។ មគបដមិសធគនិំតតដលថា កសុល និង
អកសុលឱ្យផលជាសខុ និងទកុខមរៀងៗខ លនួមៅត្តមផលកមមតដល
បានមធវើ ។ សរបុមក “នត្ថិកវាទ” គឺជាោរររោនជ់ំមនឿថា ោម ន
អវីៗ ងំអស ់ យលម់ឃើញថា ផលបុណយ ផលបាបមិនមាន 
សំមៅដលោ់រយលម់ឃើញខសុដម៏ានកមាល ងំ។ 

មៅកបុងស្អមញ្ដផលសរូត រពោះសមាម សមពុទ នបានសតមថង
នវូ “នត្ថិកវាទ”15 ថាមាន ១០ររោរគ៖ឺ 

១. យលម់ឃើញថាមធវើ នមិនមានផល។ 
២. យលម់ឃើថាោរបូជាមផេងៗមិនមានផល។ 
៣. យលម់ឃើញថាោរមធវើពលីមផេងៗមិនមានផល។ 
៤. យលម់ឃើញថាមធវើអំមពើលអ និងអំមពើអារកកមិ់នបាន

                                                             
15

 ស្អមញ្ដផលសរូតទ២ី, បិដកមលខ១៤, សតុថនថបិដក, ទឃីនិោយ, សីលកខ
ននវគគ, ទពំរ័ ១៣៥-១៣៦។ 
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ទទលួផល។ 
៥. យលម់ឃើញថាភពមនោះមិនមាន។ 
៦. យលម់ឃើញថាភពខាងមុខមិនមាន។ 
៧. យលម់ឃើញថាមាត្តមិនមានគណុ។ 
៨. យលម់ឃើញថាបិត្តមិនមានគណុ។ 
៩. យលម់ឃើញថាសតវតដលមកើតមោយឧបបាតកិៈ

កមំណើ ត ដចូជានរក មររត មទវត្ត រពេម មិនមាន។ 
១០. យលម់ឃើញថា សមណរោេមណ៍ តដលរត្តសដ់ងឹ

កបុងមលាកមនោះ និងមលាកខាងមុខមោយខ លនួឯង មេើយអាច
ដកឹនាអំបកដទទបាន និងសមណរោេមណ៍តដលយលរ់ពម
មរពៀងមោយស្អមគគី និងបដបិតថរិរទព ងំមនាោះរតមងមិនមាន។ 

មតើបុគគលររមភទមនោះអាចជយួខ លនួឯង មោយមានវតថ 
មានរបសរ់ពោះសមមសមពុទ ន និងោកយមររៀនររមៅរបសរ់ពោះអងគ 
មដើមផរីមំោោះខ លនួមគមចញអំពីសងារទកុខមនោះបានតដរ ឬមទ? 

ររសិនមបើពកួមគរោនត់តលោះបងម់ចាលោរយលខ់សុ (មិច្ឆា
ទិដឋិ) របសខ់ លនួ មនាោះពកួមគទនំងជាអាចស្អថ បរ់ពោះធមត៌ដលរពោះ
សមាម សមពុទ នរទងស់តមថង មរោោះពកួមគសទុ នតតមានបញ្ញដ រគបរ់ោន់
មដើមផមីឈវងយលប់ាន។ មោយស្អរតតខ វោះស ន នឹងទទលួយកនវូឱ្
វាទរបសរ់ពោះស្អស្អថ  មទើបពកួមគោម នចោំបអ់ារមមណ៍កបុងោរ
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ស្អថ ប។់ ជាលទនផល ពកួមគរតូវបាតប់ងឱ់្ោសមដើមផជីយួខ លនួឯងឱ្យ
រចួផតុពីោរវលិវលម់កើតស្អល បម់ៅកបុងភព។ មេតផុលមនោះ
បញ្ញជ កថ់ា អបកររោនត់្តមជំមនឿខសុ ងំមនោះគសឺទិតកបុងច-ំ មោ
មបុគគលឥតសំោង ងំ ៨ ពកួ។ 

 

បគុ្គលពកួ្ទី ៧ 

អនក្មានបញ្ញដ តិច្ 
បុគគលមផេងមទៀត តដលមិនអាចយលរ់ពោះធមរ៌បសរ់ពោះ

សមាម សមពុទ នបាន គមឺោយស្អរបញ្ញដ របសខ់ លនួទនម់ខាយ។ 
សពវទថងមនោះ មយើងអាចមៅបុគគលតបបមនាោះថា អបកមាន I.Q 
(Intelligence Quotient) ឬសមតទភាពខរួកាល ប។ បុគគល
ររមភទមនោះមិនអាចមានលទនភាពមរកបជញ្ជ កន់វូរពោះធម ៌
តដលរពោះសមាម សមពុទ នបមរងៀនមទ មោយស្អរតតោតជ់ាររមភទ
មនសុេលងងម់លល ។ ម ោះបីជាោតអ់ាចបានជបួរពោះសមាម សមពុទ ន 
មេើយបានស្អថ បធ់មរ៌បសរ់ពោះអងគ មថងមេើយមថងមទៀតយ ង
ោ កោ៏តខ់ វោះសមតទភាពរត្តសដ់ងឹធមត៌ដរ។ 

កនលងមកមយើងបានពិភាកាអំពីបុគគល ៧ពកួរចួមក     
មេើយ។ ឧបមាឧបមមយយ ងំមនោះ បញ្ញជ ករ់របថ់ា មៅកបុង   
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សងារៈដត៏វងឆាង យមនោះ ម ោះបីជាបុគគលមានវាសនាមកើតជា
មនសុេមេើយកម៏ោយ មិនមាននយ័ថា ោតនឹ់ងបានជបួ
ររសពវជាមួយឱ្ោសលអតដរ។ 

 

បគុ្គលពកួ្ទី ៨ 
 អនក្មានក្ាំណ រីមនុរពោះសមាម សមពុទធ 

(រពោះពទុ ន ឬពទុ នស្អសនាមិន នម់ានវតថមានផង កអ៏សជី់វតិមៅមុន) 
បុគគលបនាធ បម់ានឱ្ោសលអបានមកើតជាមនសុេមាន

បញ្ញដ តដរ ប ុតនថោតម់ានកមំណើ តមុនរពោះសមាម សមពុទ ន ឬមុន
ពទុ នស្អសនាមានវតថមានកបុងមលាក។ ដមូចនោះោតក់ជ៏ាបុគគល
មិនមានភព័វសំោងអាចជបួរពោះសមាម សមពុទ ន បានស្អថ បរ់ពោះ
ធម ៌និងបដបិតថកិ បុងរពោះស្អសនារបសរ់ពោះអងគតដរ។ 

សរបុមក មតើមានបុគគលប ុនាម នពកួមេើយ តដលបាន
បាតប់ងឱ់្ោស ន ់ និងជបួរពោះស្អស្អថ  មដើមផបីដបិតថតិ្តម
មាោ៌ដរ៏រមសើររបសរ់ពោះអងគ? សរបុ ងំអសម់ានចនំនួររបីំ
ពកួមេើយ។ ម ោះបីយ ងោ កម៏ានបុគគលពកួខ លោះកបុង
ចមំោមបុគគលររបីំខាងមលើ ពិតជាអាចមធវើររមយជន៍
មលាកយិឱ្យសមរមច ដចូជាោល យជាបុគគលមានធនានរទពយ
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សមផតថ ិ និងមជាគជយ័កបុងយសសកថ ិ និងជំនញួោណិជជកមម ឬ
អាចបមងាើតសមិទ នផលថមីៗរបសខ់ លនួបាន។ 
 

បគុ្គលពកួ្ទ ី៩ 
បគុ្គលតរ១ពកួ្ណនោះគ្រ ់តដលមានភព័វ 
មតើនរោជាបុគគលពកួមនោះ? មពលរពោះសមាម សមពុទ ន 

និងរពោះធមក៌ពំុងរកីចមរមើន បុគគលមនោះករ៏រកដម ើង។ ជាភពវ
បុគគលមានបញ្ញដ  តដលមានឱ្ោសដទ៏ថលថាល មដើមផរីរតបិតថរិពោះ-
ធម។៌ តយួ ងដចូជារពោះមថរៈមោណឍ ញ្ដ ៈ មពលរពោះពទុ នចាបម់ផថើ
មសតមថងរពោះធម ៌ មលាកជាបុគគលទមួីយ តដលទទលួបាននវូ
រសទនរពោះធមក៌បុងឱ្ោសដទ៏ថលថាល មនោះ។ មពលរទងរ់រ នបឋម
មទសនា (ធមមច្ក្កុ បវរតនសរូរ) មានតតបញ្ច វគគយីរ៍ររំបូ
ប ុមោត ោះ រមួមាន៖          មោណឍ ញ្ដ ៈ  វរផៈ  ភទ ធយិៈ  មហានាម 
និងអសេជិ តដលបានស្អថ បធ់មមមទសនា។  

បនាធ បពី់រពោះមោធសិតវបានមចញស្អងអភមិនស្រសាម-

ណ៍16 បញ្ច វគគយី ៍ងំរររំបូមនោះបានោល យជាឧបោឌ កៈរបស់
                                                             
16

 ោរលោះរទពយសមផតថ ិមេើយមចញមៅរររពឹតថរពេមចរយិធម,៌ ោរមចញ
បួស, ោរមចញចាកោម។ 
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រពោះមោធសិតវ មពលរពោះអងគកពំុងររតបិតថយិ ងតងឹរងឹ (អរត-
កិលមថានណុយាគ្) និងផ្ទថ ចោ់រឆានច់ង្គា ន ់ និងទកឹកបុងតំបន់
ឧរមុវលាមសនានិគម។        មពលមនាោះមលាកបានភាញ កខ់ លនួពី
ោរររតបិតថមិនោះ មោយយលថ់ាមនាោះមិនតមនជាមាោ៌នាឲំ្យ
មកើតបញ្ញដ មទ។ រទងក់ល៏ោះបងផ់លូវររតបិតថមិនោះ រចួរត បច់ាប់
មផថើមឆានច់ង្គា ន ់ និងនឹកមឃើញវធិមីៅមពលតដលរពោះអងគ
ចមរមើនអានាបាណសេត។ិ ចាបត់្តងំពីមពលមនាោះមក រទងក់ ៏
បានពោយមផលូវថមីមោយរពោះអងគឯង។ ចតំណកឧបោឌ កៈ ងំ
រររំបូ តដលមានមោណឍ ញ្ដ ៈជាររានបានគតិថា រពោះអងគ
បានមបាោះបងោ់រពោយមមេើយ។ មលាកកប៏ានបបួលឧបោឌ
កៈបួនរបូមទៀត ចាកមចញពីតបំនឧ់រមុវលាមសនានិគម មៅ
ោនទ់រពឥសិបតនៈ នារកុងោរា-ណសី។  
 រពោះមោធសិតវគងម់ៅមាប កឯ់ងកបុងតំបនឧ់រមុវលាមសនា
និគម មោយរាងោយមានសខុភាពលអធមមត្ត និងអនវុតថត្តម
រមបៀប តដលរពោះអងគាល បប់ានររតបិតថិពីមុនមក មោយរទង ់
មរជើសយកផលូវកោថ ល (មជ្ឈិមបដិបោ)។ អងគ្ នតដល
មានអានាបាណសេតជិាបាទ កម៏ានកមាល ងំរគបរ់ោន ់ មដើមផ ី
លោះមចាលនីវរណធមត៌្តម្ននីមួយៗ រេូតបានសមរមច
្នទ៥ី ជាមេតទុនអភញិ្ញដ កបុងសមថកមមោឌ ន។ មោយ
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មានអភញិ្ញដ ជាកមាល ងំទនសមថៈមដើមផមី ើងោនអ់ារមមណ៍
វបិសេនា រររពឹតថលោះអារមមណ៍របសស់មថៈ។ 

 រពោះអងគរទងប់ានរថូរពីអានាបាណសេតិ មេើយរទង ់
ពិចារោមលើនាមរបូមៅត្តមលកខណៈពិតរបសវ់ា ឬមៅថា
ស្អមញ្ដលកខណៈបានដល ់ អនិច្ចាំ ទកុ្ាាំ និង អនត្តត ។ រទង ់
សមរមចបានភាពជាអរយិបុគគលមានមស្អត្តបតថមិគគ និង
មស្អត្តបតថផិលជាមដើម។ រទងស់មរមចជារពោះអរេនថ រពម
 ងំសពវញ្ដុ តថញ្ញដ ណជារពោះសមាម សមពុទ ន តដលជាបចចយ័ឱ្យរទង ់
ដងឹរគបយ់ ងត្តមតដលរតូវោរ។  

 មពលមនាោះ រពោះអងគររថាប សតមថងធម ៌ មេើយរទងរ់ពោះ
ចនិាថ ថា “បុគគលោមៅេន ៎ តដលនឹងអាចយលអំ់ពីធមដ៌ ៏
រជាលមរៅមនោះ?” រទងក់ពិ៏ចារោរកបុគគល តដលសមគរួដល ់
ោរស្អថ បធ់មមមទស្អនាដបូំងរបសរ់ពោះអងគ។ រទងក់នឹ៏កមឃើញ
ដលប់ញ្ច វគគយី ៍ តដលាល បរ់សម់ៅជាមួយរទងក់បុងតបំនឧ់រុ
មវលាមសនានិគម។ រទងរ់រមមើលដងឹថា ពកួមគជាបុគគលមាន
ធលីូគរឺាគៈតចិមៅកបុងចតិថ អាចយលស់ចចធមប៌ាន។ រពោះអងគ
កប៏ានសមរមចរពោះទយ័មៅរកបញ្ច វគគយីម៍ដើមផឱី្យពកួមគបាន
ទទលួនវូរសទនបឋមមទសនារបសរ់ទង ់ មរោោះពកួមគសទុ នតត
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ាល បម់ានឧបោរៈបមរមើរពោះអងគ។ មោយស្អរមានបុណយបារមី
ាល បស់្អងទកុមកកបុងោលមុន មទើបជាបចចយ័ឱ្យបញ្ច វគគយី ៍
 ងំរររំបូមនោះបានសមរមចមគគផលដបូំងមគ មោយអំោច
ទនបឋមមទសនាមនោះ។ រតងម់នោះមានកត្តថ  ងំបីយ ងគឺ៖ 
មោយមានរពោះពទុ នរត្តសដ់ងឹ មោយមានករោុគណុ រទង ់

បានញុាងំចកាធមគ៌សឺ្អសនរពេមចរយិ17 ឱ្យរររពឹតថមៅរពម
ោប  និងមោយបញ្ច វគគយីប៍ានបមញ្ច ញទដគសឺ ន ចាបយ់កនវូ
រសទនរពោះសទ នមម តដលរទងស់តមថងផង។ មរោមលកខខណ័ឍ សម
ស្សប ងំមនោះ មតើពកួមគ (បញ្ច វគគយី)៍ មិនអាចោល យជា   ភពវ

បុគគលគរួទទលួបានចមំណោះដងឹថាប កម់លាកតុថរៈ18 មទឬ? ពិត
ោស ់ មៅទបីញ្ច បទ់នធមម-មទសនា កបុងចមំោមឥសី ងំ
រររំបូ មោណឍ ញ្ដ ៈជាបុគគលដបូំងមគ តដលបាននវូធមមចកខុគឺ
មស្អត្តបនប។ ដមូចនោះ មលាកជាបុគគលកបុងពកួទ៩ី។ បញ្ច វគគយីដ ៏

                                                             
17

 តបបបទ ឬសោថ បា់ប បរ់បសរ់ពេមចារ ីឬរពេមចារនីិ, ោររររពឹតថធមដ៌ ៏
ររមសើរ។ ត្តមនយ័ពទុ នស្អសនាបានដលោ់រឱ្យ ន ោររកាសីល ោរ
ចមរមើនភាវនា, ោរមវៀរចាកអមពើអារកក ់ររតបិតថតិតកបុងអំមពើលអជាមដើម។ 
18

 បញ្ញដ តដលរចួផតុចាកមលាក, វជិាជ តដលផតុវសិយ័មលាកយិ។ វជិាជ ចមលង
សតវឱ្យមចញផតុចាកមលាក បានដលម់គគ៤ ផល៤ និោវ ន១។ 
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មសស កច៏ាតច់លូកបុងបុគគលពកួមនាោះតដរ។ អំ ុងមពលរពោះ
អងគមានរពោះជនមមៅម ើយ បុគគលមផេងៗមទៀតដចូជាយស 
និងមិតថភកថរិបសម់លាកករ៏តូវចាតច់លូកបុងបុគគលពកួមនោះ។ 
រពោះស្អរបុីរត និងរពោះមមាគគលាល នរពម ងំមហាស្អវក័ ៨០ 
អងគមទៀតកច៏ាតច់លូកបុងបុគគលពកួមនោះតដរ។ សរបុមក អបក
 ងំមនាោះតដលមានឱ្ោសបានស្អថ បធ់ម ៌ ររតបិតថតិ្តមធមដ៌ ៏
សមគរួដលធ់ម ៌ មេើយចាកធ់លុោះនវូរពោះនិោវ ន បានជាបុគគល
ពកួទ ី៩ មនោះឯង។ 

  

អនក្ក្អ៏ាច្កាល យជាបគុ្គលពកួ្ទី ៩ ណនោះតដរ 

 ឥ ូវមនោះ អបកបានអតថភាពជាមនសុេ ស្សបមពលរពោះ
ពទុ នស្អសនាកពំងុរកីចមរមើនមៅម ើយ។ មកដលប់ចចុរផនបមនោះ 
មាោ៌មផេងៗតដលអបករតូវសិកា និងររតបិតថតិ្តមកម៏ៅមាន
មៅម ើយ។ អាចនិយយបានថា  ងំរពោះពទុ ន និងរពោះធមម៌ៅ
មានវតថមានមៅម ើយ។ ដរាបោរពោះធមម៌ៅមានវតថមាន
មៅម ើយ រពោះពទុ នកគ៏ងជ់ាធរមានជាមួយមយើងតដរ។  
 មុនមពលចលូបរនិិោវ ន រពោះដម៏ានរពោះភាគបានផ្ទថ នឹំង
រពោះអាននធថា “ណយា ណោ អាននទ មយា ធណមាម  ច្ វិនណយា ច្ 
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ណទសិណត្ត បញ្ដ ណត្តត  ណោ ណោ មមច្ចណយន សត្តថ ” តររថា មាប ល
អាននធ ធមនិ៌ងវនិយ័ តដលតថាគតបានសតមថងមេើយនឹង
បានជារគូរបសអ់បកមពលតថាគតបរនិិោវ នមៅ។ រពោះធម ៌
តដលរពោះដម៏ានរពោះភាគរទងប់ានបមរងៀនមេើយ សមូផមីក
ដលស់មយ័មនោះមៅមេើយកម៏ៅរកីចមរមើនមៅម ើយ។ ហាក់
បីដចូជារពោះអងគគងរ់ពោះជនមមៅម ើយ មេើយបមរងៀននវូធម៌
មនាោះៗដលស់តវមលាក។ ររសិនមបើអបកជាបុគគលមានបញ្ញដ
អាចយលន់វូសចចធម ៌ ឬររសិនមបើអបកអាចតបងតចករវាងលអ
និងអារកក ់ កដ៏ចូជាមេតនិុងផលត្តមរយៈបញ្ញដ របសខ់ លនួ 
មនាោះអបកនឹងមៅមានឱ្ោសដទ៏ថលថាល កបុងោរទទលួយកនវូផលូវ
ររតបិតថដិប៏រសិទុ នមិនខាន។ ម ោះបីជាយ ងោ មិនតមន
មនសុេរគបរ់បូសទុ នតតមានករមិតបញ្ញដ មសមើោប ម ើយ។ បុគគល

តដលមានករមិតបញ្ញដ ខ ពសបំ់ផតុមៅថា ឧគឃដតិញ្ដូ បុគគល19 
តដលមានបញ្ញដ ដមុ៏តស្សួច សមូផោីរពនយលរ់ពោះធមដ៌ស៏មងខប
អាចមធវើឲ្យបុគគលររមភទមនោះរត្តសដ់ងឹមគគផលបាន។ តយួ ង
ដចូជា ឧបតសិេៈ ឬរពោះស្អរបុីរតោលមៅជារគេសទ។ កបុង
                                                             
19

 អបកអាចដងឹយ ងឆាបរ់េ័ស គមឺានបញ្ញដ ល្ សទវបានស្អថ បរ់តឹមតត
មោលធមដ៌បំូងកអ៏ាចយលជ់ាកច់ាសប់ាន។  



40 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

ដមំណើ រតសវងរកសចចធម ៌ ោលមដើមម ើយ មលាកជាស្អវក័

របសម់មលទ នមិ ម្ ោះ សញ្ជ យ័មវល-ដឌបុិតថ20។ ម ោះបីជាមលាក
មសលៀកដណថ បជ់ាស្អវក័ទនលទ នមិនោះកម៏ោយ មលាកមិនបានរក
មឃើញនវូមាោ៌ តដលអាចមធវើនវូទបំីផតុទនមសចកថទីកុ ខម ើយ។ 
ដមូចនោះ មលាកកប៏នថតសវងរកអាចារយោ តដលអាចបមរងៀន
នវូសចចធមដ៌លខ់ លនួបាន។  
 ទថងមួយ មលាកបានជបួរពោះអសេជិមោយទចដនយមៅ
កបុងរកុងរាជរគឹោះ តដលកពំងុរត្តចម់ោចរបិណឍ បាត។ មោយ
មឃើញមលាក (រពោះអសេជិ) មានអាករផករិយិចាសោ់ល  និង
ស្សគតស់្សគ ំ ឧបតសិេៈមកើតរជោះថាល  មេើយកម៏ដើរត្តមមរោយ
មលាក។ អតតីរពោះស្អរបុីរតគតិកបុងចតិថថា សមណៈអងគមនោះ 
ជាបុគគលដលរ់ពមមោយលកខណសមផតិថ តដលមលាកកពំងុ
តសវងរកមេើយ។ ដមូចនោះ មលាកកប៏ានចលូមៅរករពោះអសេជិ 
មៅមពលតដលរពោះអងគកពំុងឆាន។់ បនាធ បម់ក មលាកបានសរួ

                                                             
20

 ឬម ម្ ោះសញ្ជ ័យបរោិវ ជក ជាមមគោចារយ តដលមានម ម្ ោះមបាោះ
សំម ងលផលីាញខាល ងំោស ់ កបុងរកុងរាជរគិោះ ោលពីសមយ័ពទុ នោល។ 
រពោះស្អរបីុរត និងរពោះមមាគគលាល នាល បប់ានចលូមៅសិកាកបុងសំោករ់បស់
មលាក មុននឹងចលូមកបួសកបុងសំោករ់ពោះស្អស្អថ ។ 
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មៅរពោះអសេជិថា៖ “បពិរតមលាកមាច សដ់ច៏មរមើន អបកោជា
រគូរបសម់លាក? មេើយរគូរបសម់លាកបមរងៀនអំពីអវីខ លោះ?” 
រពោះអសេជិបានតបវញិថា៖ “អាត្តម មទើបតតចលូរមួសិកាកបុង
សំោករ់ពោះស្អស្អថ ថមីៗមនោះមទ ដមូចនោះអាត្តម មិន នអ់ាច
ពនយលន់វូអវីតដលរគូរបសអ់ាត្តម បមរងៀនឱ្យពិស្អថ របានមទ 
ប ុតនថអាត្តម រោនត់តអាចររបម់លាកមោយសមងខបពីោរ
បមរងៀនរបសរ់ពោះអងគប ុមោត ោះ។”  
 ឧបតសិេៈបានមោលថា៖ បពិរតមលាកមាច សដ់ច៏មរមើន 
សមូររបខ់ ញុរំតឹមអវីតដលមលាកមាច សម់ចោះដងឹចោុះ។ អតទនយ័
សំខានជ់ាង មិនចាបំាចអ់ធរិាយមោយលមអិតកប៏ាន។ មពល
ខ លោះ ោកយមពចនម៍រចើនមពកកមិ៏នមានររមយជនត៍ដរ។  
 រពោះអសេជិកប៏ានស្អវ ធោយនវូោថាបួនបាឋថា៖  
 “ណយ ធមាម  ណហ្រុុ បភោ  
 ណរសាំ ណហ្រុាំ រថាគ្ណត្ត អាហ្។ 
 ណរសញ្ច  ណយា និណោណោ 
  ឯវាំ ោទី មហាសមណ្។”  
 មាននយ័ថា “ធម ៌ងំឡាយមកើតពីមេត ុ មេតុ
 ងំឡាយរបសធ់មម៌នាោះៗ គរឺពោះពទុ នបានបមរងៀនមេើយ។ 
 ងំផលូវររតបិតថមិៅោនទ់រីលំតទ់កុ ខ ករ៏ពោះមហាសមណបាន
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បមរងៀនមេើយតដរ។”  
 មោយរោនត់តបានស្អថ បោ់ថាពីរបាឋខាងមដើម អំពី
មេត ុ និងផលរបសម់េត ុ តដលជាសចចៈពីរដបូំង ឧបតសិេៈ

បានសមរមចជាមស្អត្តបនបបុគគល21 មលាកបានកមាច តប់ង ់

វិចិ្កិច្ឆា 22 និង មិច្ឆា ទិដឋិ23 មោយោរយលម់ឃើញរតូវត្តម
មេត ុ និងផលរបសធ់ម ៌ងំឡា-យ។ មនោះមិនតមនជាមរឿង
ង្គយស្សួលទទលួបានម ើយ។ មិតថអបកអាន ងំឡាយ អបកគរួ
ពោយម និងររឹងតររងឱ្យតមនតទនមដើមផមីានលទ នភាពមធវើឱ្យ
ជាកច់ាសន់វូមេត ុ និងផលរបសម់េតមុោយខ លនួអបកផ្ទធ ល ់
មៅចោុះ។ 
  

                                                             
21

 រពោះអរយិបុគគលអបកបានសមរមចមលាកតុថរធមថ៌ាប កម់ស្អត្ត (ជាស្រសថើមៅ
ថា មស្អត្តបនាប )។ អងគគណុរបសរ់ពោះមស្អត្តបនប៤យ ងគ ឺ មជឿមុតមារំជោះ
ថាល កបុងរពោះសមមសមពុទ ន១ មជឿមុតមារំជោះថាល កបុងរពោះធម១៌ មជឿមុតមារំជោះថាល កបុង
រពោះសងឃ១ និងមានសីលររបំរបិូរណ៌ជាសមុមចឆទ១។ 
22

 មសចកថសីងេយ័, មសចកថសីនធិោះ, ដមំណើ រមិនអសច់តិថ, ោរមិនោចម់ស្សច, 
មិនអសម់ិនមេើយកបុងចតិថ, ដមំណើ រមិនស្សលោះកបុងចតិថ។ 
23

 ោរយលម់ឃើញខសុ គដឺមំណើ រយលខ់សុអំពីមសចកថពិីតដចូយ ងយលថ់ា 
មាត្ត បិត្តោម នគណុ សតវ ងំអសស់្អល បម់េើយតលងមកើតមទៀតជាមដើម។ 
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រណបៀបណធវឱីយជាក្ច់្ាសន់វូណហ្រ ុ 
និងផលរបសណ់ហ្រ ុ

 មយើង ងំអសោ់ប សទុ នតតមានតភនក។ មពលអបកមបើក
តភនក របូ ងំឡាយនឹងររកដម ើងតមនមទ? ចរូពិចារោ
អំពីឧ េរណ៍ទនោរមឃើញផ្ទា ។ មពលតភនកមមើលប ោះចផំ្ទា  
មតើរទងរ់ យរបសផ់្ទា ររកដម ើងតមនមទ? មតើអវីជាមេតទុន
ោរមកើតម ើងទនចកខុវញិ្ញដ ណ ឬចតិថមឃើញមនោះ? មបើោម ន
មេត ុវាទនំងជាមិនអាចមកើតម ើងបានមទ។  
 រពោះសមាម សមពុទ នបានពនយលថ់ា៖  
 “ច្ក្ាុាំ ច្ បដិច្ច រណូប ច្ ឧុបជ្ជតិ ច្ក្ាវុិញ្ញដ  ាំ។”  
មាននយ័ថា “អាស្សយ័ចកខុររស្អទ24 និងរបូារមមណ៍25 ចកខុ

                                                             
24

 តរួរស្សើថាល មានសោឌ នតចូ មានររមាណប ុនកាលទច តដលត្តងំមៅ
រតងក់ោថ លតកវតភនក, ររស្អទមនោះមេើយ តដលនាឱំ្យភលមឺមើលមឃើញរបូមផេ
ងៗ។ ររសិនមបើខចូររស្អទមនោះមេើយ កម៏មើលអវីពុំមឃើញ មៅថាខាវ ក ់ឬង
ងតឹ។ 
25

 របូតដលជាមរគឿងមត្តង, មរគឿងពយួរ, មរគឿង ញ ឬ ករ់បសច់តិថ, សំមៅ
រតងគ់និំត និងោរដងឹមពលចកខុររស្អទប ោះជាមួយនឹងរបូ។ 
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វញិ្ញដ ណ26កម៏កើតម ើង។”   
 ចកខុវញិ្ញដ ណមកើតម ើងមោយស្អមេត ុងំឡាយ
របសវ់ា។ យ ងោមិញ ណហ្រុុ ប-ភោ គថឺា អវី ងំឡាយ
មកើតម ើង មរោោះអាស្សយ័មេតខុាងមដើមរបសខ់ លនួ។ សរមាប់
ោរមឃើញររកដម ើង រតូវតតមានមេតពីុរ ដចូតដររពោះពទុ ន
បរមរគូរទងស់តមថង។ មួយគតឺភនកនិងមួយមទៀតគរឺបូ។ 
អាស្សយ័មលើមេត ុងំពីរមនោះ ចកខុវញិ្ញដ ណកម៏កើតម ើង។ 
ដមូចនោះ អវី ងំឡាយមកើតម ើង មរោោះមានមេត ុ និងផលរបស់
វា។ មពលអបកបិទតភនក មតើចកខុវញិ្ញដ ណមកើតម ើង ឬមទ? មិន
មានរបូចលូត្តម វ រតភនក មតើចកខុវញិ្ញដ ណនឹងមកើតម ើងឬមទ? 
មទ វានឹងមិនមកើតម ើងម ើយ។ អបកចាបំាចរ់តូវមានយ ង
មហាចោសម់េតពីុរគតឺភនក និងរបូ មទើបញុាងំចកខុវញិ្ញដ ណ
ឱ្យមកើតម ើងបាន។  
 មៅកបុងរពោះសរូតជាមរចើន រពោះពទុ នរទងព់នយលអំ់ពីមេតុ
តតពីរមនោះប ុមោត ោះ។ ប ុតនថ កម៏ៅមានកត្តថ ដទទជាមរចើនមទៀត
តដរ។ ឧ េរណ៍ ររសិនមបើងងតឹ ងំស្សុង មតើអបកអាច
                                                             
26

 មសចកថដីងឹតដលមកើតម ើងមរោោះតភនក សំមៅចមំោោះរតងត់ដលរបូមកប ោះ
ខ ធបនឹ់ងចកខុមេើយមកើតម ើងជាមសចកថដីងឹ។ 
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មឃើញផ្ទា មនាោះមទ? ដមូចនោះ ពនលឺគជឺាកត្តថ ចាបំាចមួ់យ។ មៅ
មពលយបង់ងតឹ អបករតូវោរពិលមដើមផបំីភល ឺ ររសិនមបើអបកនឹង
មៅកតនលងោមួយ។  
 កត្តថ សំខានដ់ទទមទៀតគោឺរមធវើទកុកបុងចតិថ ឬ មនសិ    

ការៈ27។ មិនមានមនសិោរ អបកនឹងមិនមផ្ទថ តអារមមណ៍មៅមលើ
អវីម ើយ។ មានសភុាសិតមួយមោលថា “មិនមានោរមធវើទកុកបុង
ចតិថ ឬមនសិោរ អបកមិនចាបអ់ារមមណ៍សមូផតីតរងូភបំ” តដល
សំមៅដលន់យ័ថា មិនមានោរមធវើទកុកបុងចតិថ អបកនឹងមិន
មឃើញសមូផវីតទុដធ៏។ំ មានោរមធវើទកុកបុងចិតថ សមូផតីតភាគលអិត
ដត៏ចូមួយ កអ៏បកចាបអ់ារមមណ៍តដរ។ ចកខុររស្អទ របូារមមណ៍ 
ពនលឺ និងមនសិោរ ជាកត្តថ ចាបំាចស់រមាបោ់រមកើតម ើងទនចកខុ
វញិ្ញដ ណ។ មោយស្អរតតកត្តថ  ងំបួនខាងមលើមនោះ មទើបចកខុ
វញិ្ញដ ណមកើតម ើង។ 
 ត្តមដមំណើ រមរៀបរាបខ់ាងមលើ មុនមពលររសពវទនកត្តថ
 ងំ៤មនោះ មតើចកខុវញិ្ញដ ណសទិតមៅទោី? វាមិនសទិតមៅកបុង
ទោីមួយម ើយ។ 
 មយើងអាចពិចារោអំពីឧបករណ៍ពិនឬចាបីុ ជាឧប-
                                                             
27

 ោរមធវើទកុកបុងចតិថ, ោរកណំតទ់កុកបុងចតិថ, ដមំណើ រយកចតិថទកុោក។់ 
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មា។ ប ុតនថមនសុេសពវទថងមនោះស្អគ លេ់គីត្តចាសជ់ាង។ មុន
មពលអបកយកទដមៅមកោះេគីត្ត មតើសំម ង សទិតមៅទោី? វា
សទិតមៅមលើតខេ? វាសទិតមៅេនឹ ងតេួគីត្ត ឬមៅេនឹ ងរមាមទដ
របសអ់បក? មិនតមនមៅេនឹ ងតខេ មៅេនឹ ងតេួគីត្ត ឬមៅេនឹ ង
ទដរបសអ់បកម ើយ គវឺាមិនមៅទោី ងំអស។់ មពលតដល
កត្តថ  ងំ ៣ មនោះររសពវោប  សំម ងកម៏កើតម ើង។ ដចូោប មនោះ
តដរ មពលតភនក របូ ពនលឺនិងមនសិោរររសពវោប  ចកខុវញិ្ញដ ណ
កម៏កើតម ើង។  
 ចរូពិចារោអំពីឧ េរណ៍ដទទមទៀត អំពីតដកមកោះ
ហាគ ស តដលអបកជកប់ារតីតងទកុជាបម់ៅកបុងមហាម  ។ មៅ
កបុងតតួដកមកោះមនាោះ មតើមានមភលើងមទ? ររសិនមបើមភលើងមានជាប់
មៅេនឹ ងតតួដកមកោះមនាោះ វានឹងមឆោះមហាម  មខា ឬអាវរបស់
ោតមិ់នខាន។ ប ុតនថ មយើងអាចញុាងំឱ្យមភលើងមកើតអំពីតដក
មកោះ មោយោរញុាងំនវូកត្តថ របសវ់ាឱ្យមកើត។  មៅកបុងតដក-
មកោះមនាោះគមឺានហាគ ស និងឧបករណ៍ដទទមទៀត តដលអាច
ញុាងំឱ្យមានផ្ទា មភលើង។ បនាធ បម់ក អបករតូវមកោះវាឱ្យមឆោះម ើង។ 
ពីដបូំង មភលើងមិនសទិតមៅកបុងតតួដកមកោះមនាោះមទ។ វាមទើបតត
មឆោះមៅមពលតដលកត្តថ មរៀបរាបខ់ាងមលើ បានររសបោ់ប
ប ុមោត ោះ។ 
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យលស់ភាពមនិណទៀង (អនិច្ចាំ)  
ត្តមរយៈអរិយសច្ចៈ 

 “ណយ ធមាម  ណហ្រុុ បភោ,  
 ណរសាំ ណហ្រុាំ រថាគ្ណត្ត អាហ្។”  
 មាននយ័ថា “ធម ៌ងំឡាយមកើតពីមេត ុ មេតុ
 ងំឡាយរបសធ់មម៌នាោះៗ គរឺពោះពទុ នបានបមងៀនមេើយ។” 
 ោថាពីរបាឋមនោះ រពោះអសេជិសំមៅដលទ់កុខសចច និង
សមុទយសចច គសឺចចៈពីរដបូំងទនអរយិសចចបួន។  
 ណយ ធមាម  ផលឯោ តដលជាទកុខសចច ឬមសចកថពិីត
ទនទកុខ។ ណហ្រុុ បភាោ តតងមកើតពីមេតុរបសវ់ា។ 
 ោម នមេតផុល ងំឡាយមិនអាចមកើតម ើងមទ។ 
មរឿងរា វរគបយ់ ង តដលមកើតម ើងកបុងដមំណើ ររបសោ់យ និង
ចតិថ អាស្សយ័មលើមេត។ុ មុនោរមកើតម ើងរបសធ់ម ៌ងំ
មនាោះ វាមិនត្តងំមៅកបុងទោីមួយម ើយ។ ដមូចនោះ មនោះជាវធិី
តដលមយើងគរួមឈវងយលន់វូោថារបសរ់ពោះអសេជិ 
អនមុលាមមៅត្តមដមំណើ រទនមសចកថមិីនមទៀង។  
 ដចូមយើងបានពិភាកាពីដបូំងរចួមកមេើយ ចកខុ
វញិ្ញដ ណមិនត្តងំមៅកបុងតផនកោមួយទនរាងោយម ើយ។ 
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លោុះរត្តតតមពលតភនក ឬចកខុររស្អទ របូារមមណ៍ ពនលឺនិង
មនសិោរររសបោ់ប  មទើបចកខុវញិ្ញដ ណមកើតម ើង។ អបកគរួ
កណំតស់មាគ លថ់ា វាដចូោប មៅនឹងោរមកើតម ើងទនមស្អត
វញិ្ញដ ណ ជីវាា វញិ្ញដ ណ ោយវញិ្ញដ ណ និងមមនាវញិ្ញដ ណតដរ។  
 កបុងគមពីរវសិទុ នមិគគបានអធរិាយដមូចនោះថា៖  
 “ណហ្រុាំ បដិច្ច សមភតូ្ត។ 
 ណហ្រភុង្គគ  និរជុ្ឈណរ។”  
 មាននយ័ថា “ធម ៌ងំឡាយមកើតម ើង មរោោះអាស្សយ័
មេតរុបសវ់ា មេើយរលតម់ៅវញិមរោោះោរអសម់ៅទនមេតុ
 ងំឡាយរបសវ់ា។” 
 មនោះជាលកខណៈរបស់អនិចចត្តធម ៌ (ភាពមិនមទៀង)៖ 
អហ្ុត្តវ  មិនបានសទិតមៅទីោពីមុនមក សណមាភ តិ ធម៌
មកើតម ើងមោយមេតុ ងំឡាយសំមយគោប  ហ្ុត្តវ   បាន
មកើតម ើងត្តមរយៈោរសំមយគទនមេតុ ងំឡាយ  បដិ
ណវតិ វាតតងរលតប់ាតម់ៅវញិជាធមមត្ត មិនត្តងំមៅយរូ
ម ើយ។  
 តយួ ងដចូជាចកខុវញិ្ញដ ណ មតើវាតតងសទិតមៅរេូតឬ? 
មពលវាមកើតម ើង វាករ៏លតម់ៅវញិជាធមមត្ត។ ស្អករត បម់ៅ
គតិអំពីឧបមារបសេ់គីត្ត មពលអបកមកោះតខេេគីត្ត គថឺាសំម ង
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នឹងបនលឺម ើង មេើយវាករ៏លតប់ាតម់ៅវញិ។ មពលអបកមកោះមថង
មទៀត សមមលងថមីកម៏កើតម ើង ។ល។ ររសិនមបើអបកមលង
ឧបករណ៍មភលងមនាោះអសរ់យៈមពលមួយមមា ង សំម ងកនឹ៏ងបនថ
បនលឺរយៈមពលមួយមមា ងតដរ។ ម ោះជាយ ងោ សំម ងមនោះ
មិនបានត្តងំមៅយរូម ើយ។ មពលវាបនលឺម ើង វាករ៏លតម់ៅ       
វញិ។ មនោះគជឺាធមមជាតរិបសភ់ាពមិនមទៀង (អនិចចត្ត)។ 

 

អវីជាខ្លមឹោរថនការណធវីសមាធិ? 
 ោរបមរងៀនរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ នចាសល់ាសជ់ាកត់សថ
ងបំផតុ។ អវីតដលរទងប់មងៀនអំពីចាបធ់មមជាត ិ មយើងរគបោ់ប
អាចមឈវងយលប់ាន។ ោររតួតពិនិតយមៅមលើធមមជាត ិងំ
មនោះ គជឺាអវីតដលមលាកមៅថាសមាធ។ិ វាមិនរគបរ់ោនម់ទ 
មោយរោនត់តអងគុយបិទតភនកមេើយមៅថាមធវើសមាធមិនាោះ។ 
វាគជឺាសមាធ ិ លោុះរត្តតតអបករតួតពិនិតយយ ងមរៅមៅកបុង
សភាវធម ៌ងំឡាយ តដលររកដម ើងមៅកបុងចតិថ និងោយ 
មបើម ោះជាអបកសទិតកបុងឥរយិបថោកម៏ោយ។ អបកអាច
អងគុយបិទតភនកកពិ៏តតមន តតររសិនមបើចតិថរបសអ់បករត្តច់
មៅោនទ់មីនោះបនថិច ទមីនាោះបនថិចតបបមនោះ មិនតមនម ម្ ោះថា 
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អបកមធវើសមាធមិ ើយ។  
 អវីតដលកពំងុររកដត្តមធមមត្តមៅកបុងោយ និងចតិថ 
មនាោះជាធម។៌ ោរមធវើសមាធគិភឺាវនាសមលឹងកណំតម់លើោរ
មកើតរលត ់ មដើមផយីលត់្តមសភាវធមពិ៌តៗ។ ោរអនវុតថត្តម
វធិមីនោះ អបកនឹងបានជាកច់ាសអំ់ពីវញិ្ញដ ណ តដលខ ញុបំាន
អធរិាយមកមេើយគថឺា “មនោះជាចកខុររស្អទ មនោះជារបូារមម-
ណ៍” ជាមដើម។ មពលកត្តថ  ងំពីរមនោះប ោះផធបោ់ប  ចកខុវញិ្ញដ ណក៏
មកើត ម ើង។ ត្តមរយៈោររលឹកដងឹមរឿយៗមិនោចក់បុងវធិី
មនោះមៅមលើសភាវធម ៌ងំឡាយ  តដលបានមកើតម ើង ចតិថ
សងបនឹ់ងររកដម ើង។ ចតំណក ណោភៈ និង ណោសៈ មិនមាន
ឱ្ោសមកើតម ើងបានម ើយ។ អវីតដលបានមឃើញមោយ
អមយនិមស្អមនសិោរៈ តដលមយើងររោនម់ាថំា អាត្តម អញ
មឃើញយ ងមនោះយ ងមនាោះជាមដើម មោយមិនបានកណំតដ់ងឹ
ោរពិតត្តមធមមជាតទិនោរមកើត-រលតរ់បសធ់ម ៌ងំឡាយ 
ជាមេតមុធវើឱ្យ ណមាហ្ៈ ឬមសចកថវីមងវងមិនស្អគ លោ់រពិតោម ន
ឱ្ោសមកើតម ើង។ អបកគរួមររើស្អម រតកីណំតដ់ងឹយ ងចាស់
ថា ធម ៌ងំមនោះមកើតម ើងមោយសមគរួត្តមមេតរុបសវ់ា។ 
សរបុមក ចមំណោះដងឹមនោះមិនអាចទទលួបានមោយបុគគល ៨
ពកួខាងមដើមមនាោះមទ មានតតភព័វបុគគលពួកទ ី៩មនោះប ុមោត ោះ។ 
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បញ្ញា ច្មបងរបសម់នសុស 

 ម ោះបីយ ងោ មិនមាននយ័ថា អបករគបោ់ប តដល
មកើតកបុងសមយ័ដក៏រមមនោះ នឹងសទុ នតតអាចទចនឱ្ោសដទ៏ថលថាល
មនោះឱ្យមានររមយជនម៍ៅបានមទ។ មេតអុវីកម៏ៅជាដមូចាន ោះ? 
កបុងជីវតិររចាទំថង ជាធមមត្តមនសុេមិនសវូពិចារោកបុងធម៌
ម ើយ។ ផធុយមកវញិ មគមររើររសម់ពលមវលារររកតរីបស់
ខ លនួមលើោរទញិនិងលក ់ មលើវសិយ័អាជីវកមម មលើោរមធវើ
ដមំណើ រកសំ្អនថ កចិចោរសងគម និងនមយបាយជាមដើម។ មតើឱ្យ
ពកួមគអាចទទលួោរមចោះដងឹកបុងធមប៌ានមោយរមបៀបោ? 
ថវីមបើពកួមគមានសមតទភាព និងលទ នភាពកម៏ោយ កព៏កួមគ
មៅតតបាតប់ងឱ់្ោសដពិ៏សិដឌមនោះ មរោោះពកួមគមិនមាន
ចោំបអ់ារមមណ៍កបុងោរមចោះដងឹ និងររតបិតថធិម ៌ តដលជា
មាោ៌នាមំៅោនទ់រីលំតទ់កុ ខម ើយ។ អាចនិយយបានថា ពកួ
មគកម៏ៅកបុងជំពកូបុគគល ៨ពកួខាងមដើម តដលបាតប់ងឱ់្ោស
ដក៏រមមនោះ។ មគបានតបររត បម់ៅរកជវីតិ តដលររឈមតត
ជាមួយមរឿងមៅេមង និងជាបជ់ំោក ់ មិនតមនជាធម ៌ តដល
ជាមាោ៌រចួរមោោះម ើយ។  

 អបកគរួង្គកមកពិចារោអំពីខ លនួឯង មេើយចាទំកុកបុង
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ចតិថថា “ម ោះបីជាពទុ នវចនៈមៅមានកពិ៏តតមន ប ុតនថ
ររសិនមបើអាត្តម អញមិនមានឆនធៈកបុងោរមចោះដងឹធម ៌ អាត្តម
អញកដ៏ចូជាបុគគលឥតភព័វ ងំ ៨ពកួមនាោះតដរ មេើយមបើ
ម ោះបីជាអាត្តម អញមានឱ្ោសសទិតកបុងបុគគលពកួទ៩ីមនោះក ៏
មោយ។ ដមូចនោះ ររសិនមបើអាត្តម អញខកខានមិនចាបយ់កឱ្
ោសដល៏អមនោះមដើមផបីានមចោះដងឹកបុងមាោ៌រលំតទ់កុខមទមនាោះ 
អាត្តម អញកមិ៏នខសុពីបុគគលឥតភព័វ   អខណៈអសមយ័ ងំ 
៨ ពកួខាងមដើមមនាោះតដរ។”   
 

ការររលបអ់រតភាពជាមនសុសបានណដាយក្រម 
 រពោះពទុ នរទងរ់ត្តសស់តមថងថា “មនសុសណត្តត  ភាណោ ទលុល
ណភា” តររថា៖ ោររតលបអ់តថភាពជាមនសុេគបឺានមោយក
រម។ ររសិនមបើអបកសរួថា មេតអុវី? សមូពិចារោដចូតមៅ
មនោះ៖ មដើមផបីានកមំណើ តជាមនសុេ រតូវអាស្សយ័មលើកសុលក
មម។ ចរូសរួខ លនួឯងថា “មតើកសុលចតិថតតងមកើតម ើងជាញឹក
ញាប ់ ឬមកើតម ើងមោយករម? អបកគរួរតួតពិនិតយចតិថរបស់
ខ លនួត្តងំពីមពលភាញ កពី់មដក រេូតដលម់ពលបិទតភនកមដកមៅ
វញិ គថឺា មវៀរតលងតតមពលមដកសាបគ់ចឺតិ ថចោុះោនភ់វងគ ឬ
ចតិថតដលមិនបានទទលួដងឹអារមមណ៍មផេងៗ។ មតើររមភទចតិថ
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តបបោ តដលមកើតម ើងមរចើនជាងមគកបុងមួយទថង ចតិថជា
កសុល ឬអកសុល? អបកនឹងដងឹថា សភាពទនកសុលចតិថគឺ
មកើតម ើងតចិតចួបំផតុ។ មរោោះអាស្សយ័មលើកសុលកមម មទើប
បានអតថភាពជាមនសុេ មេើយមរោោះតតកសុលចតិថករមនឹង
មកើតម ើងោស ់ ដមូចនោះ មទើបោរបានអតថភាពជាមនសុេ ជា
ោរករមយ ងទរកតលង។  
 មនសុេមួយចនំនួអាចមិនយលស់្សបមោយអោះអាង
ថា អរត្តកមំណើ នររជាជនកពំងុមកើនម ើងរគបម់ពលមវលា។ 
កបុងពិភពមលាក មានកមំណើ នររជាជនរេូតដលជ់ាង ៥ោន់
លាននាក ់ (២០០៦) តផអកត្តមទនិបនយ័មនោះមគអាចនិយយ
បានថា ោរបានអតថភាពជាមនសុេមិនតមនជាមរឿងលំបាក
មនាោះមទ។ កបុងករណីមនោះ មយើងគរួមររៀបមធៀបជាមួយ
កមំណើ នទនសតវតរិចាឆ ន ងំឡាយ។ កមំណើ នរបសម់នសុេមិន
អាចយកមៅមររៀបមធៀបជាមួយពពកួសតវតរិចាឆ ន ងំមនាោះ
មទ សមូផតីតអមផូរសតវមួយររមភទកព៏ុំមសមើផង។  
 អបករតូវោរបុណយកសុល មដើមផបីានមកើតជាមនសុេ 
ប ុតនថមពលមវលាតដលអបកមានកសុលចតិថគពិឺតជាតចិតចួ
ោស។់ ចរូពោយមរកមលកមមើលមកខ លនួឯង កុរំកមលក
មមើលមៅអបកដទទ។ ចរូពិនិតយត្តមោនមមើលដមំណើ រជវីតិ
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របសខ់ លនួឯងជាមុន មតើមយើងចោំយមពលជាមួយអំមពើោ
មួយមរចើនជាងមគ កសុល ឬអកសុល ឬមដកលក?់ អបក
ររតេលជាមឃើញថា អំ ុងមពលមពញមួយទថងតដលមិនរាប់
 ងំមពលមដកលក ់កសុលចតិថមកើតម ើងតចិតចួបំផតុ។  
 សមូស្អកលផងពិចារោមសចកថមីររៀបមធៀបខាងមរោម
មនោះ ថាមតើរតឹមរតូវឬមទ? ឧបមាថា មានមជុលពីរមដើម មួយបញ្ឈរ
ម ើងមលើកបុងស្អទ នមនសុេមលាកមនោះ មួយមដើមមទៀតទមាល កច់ោុះពី
ស្អទ នរពេមមក មតើមជុល ងំពីរមដើមមនោះអាចាល កប់ ោះោប មោយ
ង្គយឬមទ? មឆលើយថាមិនង្គយមទ យ ងោមិញោរបានអតថភាព
ជាមនសុេកជ៏ាមរឿងករមយ ងមនាោះតដរ។ វាជាោរពិតមរោោះថា 
មពលមវលាដម៏រចើនគរឺតូវបានចោំយជាមួយអកសុលចតិថ។ 
សរមាបម់េតផុលមនោះ រពោះពទុ នជាមាច សប់ានោសម់តឿនមរកើន
រឭំកដមូចនោះថា៖  

 “មនសុសរតោភាំ លោធ ន 

 សទធណមម សុុ បណវទិណរ។  
 ណយ ខ្ ាំ នាធិគ្ច្ានតិ  

 អតិនាណមនតិ ណរ ខ្ ាំ។”  
 តររថា៖ ជនឯោនីមួយ តដលបានអតថភាពជា
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មនសុេមិនដងឹថាខ លនួមានឱ្ោសលអ មដើមផសី្អថ បសិ់កាមរៀន
សរូតរពោះធមរ៌បសរ់ពោះសមាម សមពុទ ន ជនមនាោះម ម្ ោះថាបាន
ខ ជោះខាជ យជីវតិរបសខ់ លនួកបុងភាវៈជាមនសុេមនោះ។ 
 

ឱកាសដល៏អណនោះ អាច្ររវូបារប់ង ់
 ឱ្ោសដពិ៏សិដឌមនោះមិនសទិតមសទររេូតម ើយ។ វាត្តងំ
មៅតតមួយរយៈ មេើយករ៏តូវបាតប់ងម់ៅវញិ។ ឥ ូវមនោះ ខ
ណៈមពលតដលរពោះពទុ នស្អសនាកពំងុលតូលាសម់ៅម ើយ 
ស្សបមពលោប មនោះ អបកកម៏ៅមានសខុភាពលអ និងមានឱ្ោស
លអមដើមផរីរតបិតថធិម ៌ ប ុតនថអបកមិនបានមររើឱ្ោសមនោះឱ្យមាន
ររមយជនម៍ទ។ ផធុយមកវញិ អបកតបរជាខ ជោះខាជ យមពលមវលាដ ៏
មានតទមលមនោះជាមួយមរឿងឥតររមយជនម៍ផេងៗមៅវញិ។ 
មនោះបាននយ័ថា មយើងបានបមោថ យឱ្យឱ្ោសមនោះកនលងផតុ
មៅ។   
 ឱ្ោសតបបមនោះនឹងមិនមានមទៀតម ើយ បនាធ បពី់វា
បាតប់ងម់ៅ។ ររសិនមបើអបកមិនញុាងំររមយជនឱ៍្យមកើតកបុង
បចចុរផនបមនោះ វានឹងមៅជាអស្អរបង។់ មានសភុាសិតភមូា
មួយបានមោលថា៖ “មធវើតស្សឱ្យ នរ់ដវូមភលៀង ហាលស្សូវ ន់
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មមឃកពំងុមបើកទថង។” ឬមោ ងមទៀតថា៖ “រដវូមភលៀងកនលងផតុ
មៅ មទើបចាបភ់ជួរតស្ស ទថងលិចបាតម់ៅមេើយ មទើបយកស្សូវ
ហាល។”  
 មពលឱ្ោសបានបាតប់ង ់ អវីៗតដលអបកមធវើ គមិឺន
អាចយកជាខលមឹស្អរបានម ើយ។ ដមូចនោះ ខណៈមពលតដល
មយើងមិនរតូវបានចាតច់លូមៅកបុងររមភទបុគគល ៨ ពកួខាង
មលើ មេើយជាតផនកមួយទនភពវបុគគល មយើងរតូវមធវើអវីតដល
មានខ លមឹស្អរ ស្សបមពលតដលមៅមានឱ្ោស។ ពុំមនាោះមទ 
មយើងកនឹ៏ងោល យជាបុគគលឥតភព័វ ដចូបុគគល ងំ៨ពកួមនាោះ
តដរ។  
 មលឌី សៈយ ដរ័ (Ledi Sayadaw)28 បានទនូាម នថា៖ 
                                                             
28

 រពោះនាមកបុងមភទជាបពវជិតថា រពោះមតជគណុ ញា ធជ្ៈ តររថា អបក
មានបញ្ញដ ដរ៏រមសើរ (១៨៤៦-១៩២៣), នាមមដើម គមឺតកខងូ មៅស្សុកទស
តរយង មខតថទតីរយង ររមទសភមូា។ មលាកជារពោះមថរៈតដលរតូវបានមគចាត់
ទកុថាជាអបកររជញដម៏ឆនើម និងរតូវបានមគទទលួស្អគ ល ់ងំជាត ិ និងអនថរជា
ត។ិ បានជាមលាករតូវបានមគមៅថា មលឌី សៈយ ដរ័ មរោោះមៅមៅត្តម
ម ម្ ោះវតថ គវឺតថមលឌី មាននយ័ថា អបកតស្សកស្អង (មល = តស្ស, ឌី = 
កស្អង) មៅទសិឦស្អនទនមខតថម ុងញ័រ, សៈយ ដរ័ ជាភាស្អភមូាសំមៅ
នយ័ថា រពោះអាចារយ ឬរពោះរគូ, ដមូចនោះមលឌី សៈ-យ ដរ័ មាននយ័ថា រពោះអា-
ចារយ ឬរពោះរគូវតថមលឌី។ រពោះរគូសទិតកបុងផបួសអសម់ួយជីវត មៅត្តម
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“អបករតូវចាបយ់កឱ្ោស មពលវាមកដល ់ប ុតនថររសិនមបើអបក
ខកខានមិនបានចាបយ់កឱ្ោសមនាោះមទ មិនមានអបកោ
លងងជ់ាងអបកមទៀតម ើយ។”  
 រពោះសមាម សមពុទ នករ៏ទងស់តមថងតដរថា៖ “លគឹកោតដល
ឱ្ោសមៅមាន អបកគរួញុាងំររមយជនឱ៍្យសមរមច។” មតើអបក
គរួមធវើនវូអវី? អបកគរផរីរតបិតថតិ្តមមគគររកបមោយអងគររបីំ
ររោរ។ កបុងចមំោមោរបមរងៀនរបសរ់ពោះអងគ មិនមាន
មាោ៌ោររមសើរជាងមនោះមទៀតម ើយ។ 
 

មិនមានមាគ៌ា រុតិបតិតដថទ  
រុណសីរជាងណនោះណទៀរណឡីយ 

 មូលោឌ នទនោរបដបិតថមិនោះសទិតររកដមៅកបុងោយ 
និងចតិថរបសបុ់គគលរគបរ់បូ។ អបកគរួររតបិតថឱិ្យមឃើញចាស់
នវូដមំណើ រសភាវធមត៌្តមភាពពិត។ ចរូពិចារោឱ្យមឃើញ
ចាសថ់ាមានអវីមៅកបុងោយ និងចតិថ។ មយើងមានរបូរាង

                                                                                                                                 

ររទពណីភមូា, មលាកមានឧបោរៈយ ងមរចើនសរមាបរ់ពោះស្អសនា តដល
បានរចនាមសៀវមលជាមរចើន ជាភាស្អបាលី និងភាស្អភមូា។ មរោយមក 
មសៀវមលរបសម់លាកករ៏តូវបានបកតររជាភាស្អអងម់គលសផងតដរ។ 
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រទងរ់ យតដលមៅថាោយ ចតិថតដលដងឹនវូអារមមណ៍ 
មវទនាតដលមស្អយអារមមណ៍ សញ្ញដ និងសង្គខ រ ងំឡាយ។ 
មយើងរតូវពោយមមឈវងយលន់វូសភាវធម ៌ងំមនាោះឱ្យ
មឃើញចាសម់ៅត្តមមសចកថពិីតរបសវ់ា មនោះម ម្ ោះថា មយើង
កពំងុមដើរត្តមគនលងទនអរយិមគគ។  
 ឧបមាថា ររសិនមបើអបកពិចារោមលើដមងា ើមមចញ-
ចលូ មនោះគជឺា កាយានបុសសនា,ណវទនានបុសសនា គមឺពល
អបកពិចារោមលើអារមមណ៍ដចូជា មរកៀមរកំ រកីរាយ  មិន
មពញចតិថជាមដើម ចតំណកោរពិចារោមលើចតិថ ថាមតើចតិថ
ររកបជាមួយ ណោភៈ ណោសៈ ឬ ណមា-ហ្ៈ  ោរពិចារោមលើ
សភាវៈមកើតម ើងរបសច់តិថតបបមនោះមៅថា ចិ្ត្តត នបុសសនា 
ប ុតនថររសិនមបើអបកពិចារោមលើធមមជាតដិទទដចូជា ខនន៥ 
អាយតនៈ១២ និង ាត១ុ៨ ជាមដើម ោរពិចារោតបបមនោះ
មៅថា ធមាម នបុសសនា។  
 អបករតូវយលឱ់្យចាសន់វូបាតភុតូោយ និងចតិថ តដល
កពំងុររកដម ើង។ កបុងោរពិចារោឱ្យមឃើញចាសត់្តម
មសចកថពិីតមៅថា ោរយលម់ឃើញរតវូ ឬ សមាម ទិដឋិ។ មតើអបក
គរួររតបិតថឱិ្យបានរតឹមរតូវដចូមមថច?  
 អបករតូវមានោររតិោះរោិះរតូវ (សមាម សងកុ បៈ) មដើមផរីតិោះរោិះ
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ឱ្យបានរតឹមរតូវ មគរតូវមានោរពោយមរតូវ ឬ សមាម ោយា
មៈ។ មពលកពំងុមធវើនវូមសចកថពីោយម ោររឭករតូវ (សមាម -
សតិ) ជាកត្តថ ចាបំាច ់បនាធ បម់ក ោរតមាលច់តិថរតូវ ឬ សមាម
សមាធិ កម៏កើតម ើង មពលតដលអបកមានស្អម រតតី្តងំសប៊ក់បុង
អារមមណ៍តតមួយ (ឯក្គ្គត្ត)។ សរបុមៅ អបកររតបិតថនិវូអងគ
មគគ ងំ ៥ (ខាងមលើ) ឬជារគឹោះទនអរយិមគគអងគ៨ តដលជា
មាោ៌ទនរពោះនិោវ ន។ អងគ ងំ ៥មនោះអាចមៅបានមោ ង
មទៀតថា កាយបក្ៈ ឬ ការក្មគ្គងគៈ។ កបុងមពលររតបិតថិ 
ររសិនមបើអងគ ងំ ៥ មនោះត្តងំសប៊ ់ (មានតលុយោរ) ជាមួយ
ោប យ ងមានកមាល ងំមេើយមនាោះ អបកនឹងអាចពិចារោនវូ
សភាវធម ៌ងំឡាយឱ្យមឃើញចាសត់្តមមសចកថពិីតរបសវ់ា។  
 ឧបមាថាអបកកពំុងពិចារោកបុងខយលដ់មងា ើមមចញ-
ចលូ មសចកថពីោយមមដើមផដីងឹធមមជាតរិបសដ់មងា ើមមនាោះគ ឺ
សមាម ោយាមៈ។ ោរមានស្អម រតរីឭកដមងា ើមមចញ-ចលូជាប់
ជានិចចគ ឺ សមាម សតិ។ ោរតមាលច់តិថមាកំបុងដមងា ើមមចញ-ចលូ
យកជាអារមមណ៍គ ឺសមាម សមាធិ។ មសចកថរីតិោះរោិះអំពីធមមជាតិ
ទនខយលគ់ ឺ សមាម សងកុ បៈ។ ោលោមបើអងគ ងំ៤ត្តងំមាំ
ជាមួយោប មេើយ សមាម ទិដឋិ កម៏កើតម ើង។ ត្តមរយៈោរ
ររតបិតថមិនោះ អបកនឹងយលម់ឃើញមោយ សមាម ទិដឋិ  ថាខយល ់
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ដមងា ើមមចញ-ចលូមនោះរោនត់តជាដមំណើ រធមមជាត ិ ឬសភាវៈ
របូប ុមោត ោះ។ មពលអបកមឃើញចាសន់វូោរមកើតម ើងទន
សង្គខ រ ងំអស ់ អាស្សយ័មេតរុបសវ់ាដមូចាន ោះ “វាោម នសតវ 
ោម នបុគគល ោម នខ ញុ ំ ឬរបសខ់ ញុ ំ មេើយកោ៏ម នអាទមិទពោ      
បមងថើតវាតដរ។”  
 មពលអបកពិចារោមឃើញចាសន់វូសង្គខ រ ងំឡាយ 
ត្តមមសចកថពិីតរបសវ់ាមេើយ អបកនឹងមិនតសវងរកភាព
រកីរាយមរតករតអាលជាមួយមរឿង ងំមនាោះមទៀតម ើយ សមូផ ី
តតរាងោយ និងចតិថរបសអ់បក។ អបកអាចកមាច តប់ងន់វូតោា
បាន ររសិនមបើមិនមានតោា មទមនាោះ ចតិថរបសអ់បកម ម្ ោះ
ថារតូវបានរចួរមោោះមេើយ។  
 មដើមផញុីាងំចតិថឱ្យរចួស្ស ោះត្តមដមំណើ រផលូវនីមួយៗ 
រពោះពទុ នបានរត្តសស់តមថងថា កមមោឌ ន ៤គ ឺកាយ ណវទនា ចិ្រត 
និង ធម៌ា។ រគបម់ពលមវលា រគបទ់កីតនលងត្តមសមស្សប ងំ ៤
ោមួយ អបកអាចទទលួបានចមំណោះដងឹស្សបោប ជាមួយោរ
រចួផតុ (វិមតុិត)។  
 មតើនឹងមានអវីមកើតម ើងចមំោោះអបកតដលមិនបាន
ររតបិតថអបរ់ចំតិ ថ? ររសិនមបើមគមៅមានមសចកថមីលាភលន ់
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មគនឹងមានមសចកថមីស្អក និងមសចកថខីេកឹខេួល។ ជាលទ នផល
មសចកថទីកុ ខលំបាកផលូវោយ និងផលូវចតិថតដលោម នផលូវមចញនឹង
ញុាងំពកួមគឱ្យរទមហាយំជាកជ់ាមិនខានម ើយ។ 
 ដមូចនោះមេើយបានជារពោះសមាម សមពុទ នរទងប់ានរតួស
រត្តយផលូវ មដើមផមីចញចាកពីបញ្ញា  ងំមនោះ មោយោរមលើក
ទកឹចតិថមយើងឱ្យររតបិតថសិតរិផោឌ នជាផលូវររកបមោយអរយិ
មគគ៨ររោរដមូចនោះថា “ឯកាយណនា អយាំ ភិក្ាណវ មណគគ  សត្តត នាំ 
វិសទុធិយា ណោក្បរិណទោនាំ ស-មតិក្កមាយ ទកុ្ាណោសមន
សានាំ អរថងគមាយ ញាយសស អធិគ្មាយ និព្វវ នសស 
សច្ាិកិរិយាយ យទិទាំ ច្ត្តត ណោ សតិបដាឋ នា” តររថា៖ មាប ល
ភកិខុ ងំឡាយ ផលូវមនោះជាផលូវតតមួយគត ់ មដើមផមីសចកថបីរសិទុ ន
ទនសតវ ងំឡាយ មដើមផ ី្ នកនលងនវូមសចកថមីស្អក និងមស
ចកថខីេកឹខេួល មដើមផោីររលំតស់នូយនវូទកុខ និងម មនសេ  
មដើមផរីត្តសដ់ងឹនវូមញយយធម ៌ មដើមផមីធវើឱ្យជាកច់ាសន់វូរពោះ
និោវ ន ផលូវមនោះគ ឺសតរិផោឌ ន ៤។  
 លោុះរត្តតតធលីូទនមរគឿងមៅេមងរបសច់តិថមៅថា 
កិណលស រតូវបានកមាច តម់ចញមពលកមតថ ទនកមិលសរតូវបាន
មធវើឱ្យរតជាក ់មទើបចតិថតររជាសងបនឹ់ងនរបាន។ មនសុេរសម់ៅ
ជាមួយភាពថបប់ារមភជាមរៀងរាលទ់ថង។ មពលសភាពតបបមនោះ
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ោនត់តធងនធ់ងរមៅៗ មគកត៏ស្សករទមហាយំ។ ចរូស្អកលផងគតិ
ថា អវីជាោរត្តនតងឹផលូវចតិថ ឧបមាថា អបកបារមភចមំោោះមរឿងអវី
មួយខាល ចតរកងវាបាតប់ង ់ឬខចូខាត  ងំតដលវាមិន នម់កើត
ម ើងផង ទថងោមួយ មពលតដលមរឿងតបបមនាោះមកើតម ើង
តមនតទន ចតិថរបសអ់បកកោ៏នត់តត្តនតងឹម ើង។  
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ណសច្ក្តតសននិដាឋ ន 
 សរបុមសចកថមីក អភព័វបុគគល តដលជាបុគគលអខណៈ
អសមយ័ មានរេូតដលម់ៅ ៨ពកួ មេើយមានតតមួយពកួ
ប ុមោត ោះ តដលមានឱ្ោសដពិ៏សិដឌមនោះ គបុឺគគលពកួទ៩ី។ អបក
គរួពោយមស្អងឧបនិសេយ័ឱ្យបានមកើតជាបុគគលពកួមនោះ 
មោយោរររតបិតថតិ្តមអរយិ-មគគ ឬផលូវររកបមោយអងគ៨ 
មដើមផោីល យជាភព័វបុគគលពិតររកដ។  
 ស្អធជុនអបកអាន ងំឡាយ មោយមនោះជាមហាឱ្
ោសមដើមផរីរតបិតថតិ្តមអរយិមគគ ចរូអបក ងំឡាយពោយម
ឱ្យអសពី់សមតទភាព មដើមផទីទលួបាននវូរសទនរពោះសទ នមមឱ្យ
បានជាភព័វបុគគល សមស្សបមៅត្តមោលត្តមសមយ័ចោុះ។ 

 
ោធ!ុ ោធ!ុ ោធ!ុ 
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២  
 

រសជ់ាសខុ្រហ្រូ 
ណរព្វោះមានរពោះធម៌ាជាក្លា មិរត 

3 

មពលមធវើដមំណើ រកបុងមាោ៌ជីវតិ មយើងរតូវចងចាថំា “រស់
ជាសខុរេូត មរោោះមានរពោះ-ធមជ៌ាកលោណមិតថ។” ជាធមមត្ត
មនសុេសរាយរកីរាយ មរោោះមានមិតថយលច់តិថ។ ចរូមមើល
មៅសពវមនសុេ-សតវ ងំឡាយទនមលាកមនោះចោុះ ពកួមគមោយ
មរចើនមិនរសម់ៅឯោម ើយ។ មគតតងមានរកុមគណៈ និង
សមាគមរបសខ់ លនួ។ មនសុេកជ៏ាសតវសងគមតដលមានរកុម
រគួស្អរ មិតថភកថ ិ និងសមាគមរបសខ់ លនួមៅកបុងសេគមន ៍  
តដរ។  
 មតើោររសម់ៅជារកុម ឬសេគមនត៍បបមនោះមាន
ររមយជនអ៍វីខ លោះ? អបកគរួផថលគ់និំត តដលមធយត័អំពីស្អទ ន
ភាពជីវតិរបសអ់បក។ មដើមផបីាននវូមសចកថសីខុយរូអតងវង មតើ
អបកគរួអាស្សយ័ជាមួយមិតថភាពររមភទោ? មពលជបួវបិតថ ិ
មតើអបកនឹងមៅពឹងោកមិ់តថររមភទោ?  មពលជីវតិមាន
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បញ្ញា  ោរជយួយកអាស្អអំពីមិតថភកថិពិតជាសំខាន ់មរោោះអបក
អាចជយួមោោះស្ស្អយោប  និងរកាោប មៅវញិមៅមក។ ដមូចនោះ 
វតថមានទនកលោណមិតថមិនថាររុស ឬស្សើម ើយគពិឺតជា
ចាបំាចដ់ចូោប  ជាពិមសសមពលជីវតិជបួបញ្ញា ។ 
 មពលអវីៗកពំងុដមំណើ រោរយ ងរលនូ អបកអាចមាន
ោរចោុះសរមុងយ ងជិតសនិទ នជាមួយមនសុេរគបរ់បូតដលមធវើឱ្យ
អបករកីរាយ អាចជារកុមរគួស្អរ មិតថភកថ ិ ឬអាចជាអបកមៅ
សមាគមជាមួយោប ។ ដមំណើ រជវីតិតដលរររពឹតថមៅតបបមនោះ 
មិនអាចនិយយបានថា មិនលអមនាោះម ើយ។ មនសុេតដល
មានសមពន័នភាពជាមួយអបក មិនអារកក ់ងំអសម់ទ កម៏ាន
មនសុេលអៗ ជាមរចើនតដរ។ ដមូចនោះវាមានររមយជន ៍ងំ
សងខាងកបុងោររមួដមំណើ រជីវតិមៅជាមួយោប ។ 

ម ោះបីជាយ ងោ ថាមតើកលោណមិតថរបសអ់បកមៅ
តតបនថផថលស់ភុមងគលជានិរនថរដ៍លអ់បកតដរ ឬមទ ជាពិមសស
មពលជីវតិរបសអ់បកជបួបញ្ញា ? ចរូផថលឱ់្ោសដលខ់ លនួឯង
មដើមផពិីចារោឱ្យបានលអិតលអនអំ់ពីបញ្ញា មនោះ។ អវីតដលរពោះ
សមាម សមពុទ នជាមាច សរ់ទងរ់ត្តស ់       សតមថងគពិឺតជាមានររ
មយជនោ៍ស ់កទ់ងនឹងបញ្ញា មនោះ។ អបកនឹងទទលួបាន
ដបូំនាម ន និងោកយមររៀនររមៅដម៏ានខ លមឹស្អរ និង កទ់ង
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ដលប់ញ្ញា  ងំមនោះជាមរចើន។  ងំមនោះមិនោកព់ន័ននឹងអវីតដល
សពវទថងមគមៅថា ររពន័នជំមនឿ ឬ Religion មនាោះមទ។ ផធុយមក
វញិមានតតផថលន់វូដបូំនាម នលអៗ ដលអ់បក ថាមតើអបករតូវរស់
រមបៀបោ, បមរងៀនអបកអំពីសិលផៈទនោររសម់ៅមៅវញិ
មទ។ មនសុេជាមរចើនអាចញុាងំជីវតិរសម់ៅជាសខុ មោយ
បានទទលួយកនវូមមមរៀន និងមមធោបាយមរៀបចជំីវតិត្តម
មាោ៌រពោះពទុ នស្អសនា។ 
 ម ោះបីជាយ ងោកម៏ោយ កបុងជីវតិមនោះអបកមិនមចោះ
តតអាចសមរមចមសចកថសី្សទមរបសខ់ លនួ មេើយកមិ៏នមចោះតត
បានអវីៗរគបយ់ ងតដលអបកររថាប មនាោះតដរ។ ជាពិមសសមៅ
រោចងុមរោយទនជីវតិ អបកតតងចាកមចាលអវីៗរគបយ់ ង 
តដលអបកររថាប ចងប់ានជាមរចើន ងំតដលអបកមិន នអ់ាច
មធវើវាឱ្យសមរមចផង។ មពលអបក្នចលូវយ័ចោំស ់ មាន
តតជំង ឺ និងមសចកថទីកុ ខរោរំោប ុមោត ោះ តដលជាមភញៀវមកមលង
អបកនារោចងុមរោយទនជីវតិមនោះ។ ដោំកោ់លមនោះ មតើអបក
ោអាចជយួអបកបាន? មិនមានអបកោអាចជយួអបកបាន    
ម ើយ។ មនោះគជឺាបញ្ញា តដលរតូវមកើតចមំោោះតតបុគគលមាប ក់ៗ
ប ុមោត ោះ មេើយអវីតដលអបកជបួររទោះគជឺាបញ្ញា ផ្ទធ លខ់ លនួ
របសអ់បក តដលមិនអាចតចករតំលកដលអ់បកោបានម ើយ។ 
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វាដចូជាមពលមសចកថសី្អល បខ់តិជិតចលូមកដល ់ មានតតអបក
មាប កគ់តត់ដលរតូវតស៊ជូាមួយ  មសចកថសី្អល បម់នោះ។ 
 ដមូចនោះ មពលអបករតូវររឈមមុខជាមួយមសចកថទីកុ ខ
លំបាក តដលអបកមិនអាចតចករតំលកជាមួយអបកដទទបាន ឬ
មិនមានអបកដទទឯោអាចមកររឈមនឹងមសចកថទីកុ ខមនាោះ
ជំនសួអបកបាន អបករតូវពិចារោថា មតើអបកោមៅេន៎ តដល
អាចកដំរអបកមធវើដមំណើ រកបុងមាោ៌ជីវតិមនោះ? 
 

សរមាបជ់្ីវិរណនោះ  
ណើអនក្្ជាមិរតលអពិររបសណ់យីង? 

 ជាធមមត្ត មយើងតតងតចករតំលកមរឿងរា វកបុងជីវតិ
ជាមួយអបកដទទ កទ់ងនឹងកចិចោរ តដលមយើងអាចជយួោប
មៅវញិមៅមកប ុមោត ោះ។ សមពន័នភាពតបបមនោះជាមួយមនសុេ
តដលលអ ពិតជាអាចនាមំកនវូមសចកថសីខុ និងសភុមងគលដល់
ោប មៅវញិមៅមក។ សមពន័នភាពលអ គបួផេនឹំងោរជយួឧបតទមភ
អំពីរគូ និងជនជាមរៀមចផង ឪពកុមាថ យ និងញាតសិ្អចស់្អរ
មលាេិត មិតថភកថ ិ និងសមាគម មយើងចាសជ់ាអាចរកី
ចមរមើន និងលតូលាសម់ៅមុខជាកជ់ាមិនខាន។ 
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 ប ុតនថមយើងមៅតតមិនអាចអាស្សយ័ និងរកាមសចកថី
សខុជាមួយសមពន័នភាពតបបមនោះរេូតដលទ់ថងចងុមរោយទន
ជីវតិបានមទ។ ពិតោស ់មានតតមយើងខ លនួឯងប ុមោត ោះ តដល
រតូវពោុះោររាលទ់កុខលំបាកកបុងជីវតិ មពលមយើង្នចលូ      
វយ័ចោំស ់ និងមានជំងមឺកមបៀតមបៀន។ មយើងមិនអាច
តចករតំលកទកុខរពួយមនាោះៗជាមួយរគួស្អរ ឬមិតថភកថបិានមទ។ 
ចរូពិចារោបនថិចមៅមមើលថា មតើឪពកុមាថ យ តដល
ស្សលាញ់មយើងោសម់នោះ មលាកអាចទទលួយកមសចកថី
លំបាករបសម់យើង មេើយនិយយថា “ទកុឱ្យឪពកុ ឬមាថ យជា
អបកទទលួមសចកថលំីបាក ងំអសម់នោះជនំសួកនូវញិចោុះ។ ពកុ
តម មិនអាចរ បំានមទ មោយមឃើញកនូជបួទកុខលំបាក
ដមូចនោះ។ ពកុតម ចងទ់ទលួរងមសចកថលំីបាក ងំមនោះជំនសួកនូ 
វញិ។” 

មបើម ោះបីជាឪពកុមាថ យចងជ់យួសរមាលទកុខលំបាក
របសក់នូយ ងោកម៏ោយ កព៏កួោតមិ់នអាចជយួបាន   
ម ើយ។ មិនមានពកួោតោ់មាប កអ់ាចទទលួរងោរឈឺចាប់
ជំនសួមយើងបានមទ។ ពកួោតអ់ាចរតឹមតតផថលម់សចកថី
អាណិតអាសរូដលម់យើងប ុមោត ោះ។ 
 លគឹកោតដលមយើងមៅតតមានរបូោយមនោះ មយើងនឹង
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មិនអាចមជៀសផតុ គថឺារតូវតតជបួររឈមនឹងមសចកថទីកុ ខមៅ
ទថងោមួយមិនខាន។ មពលមនាោះមិនមានអបកោអាចជាទី
ពឹងោករ់បសម់យើងបានម ើយ មានតតរពោះធម ៌ តដលនាមំក
នវូមសចកថសីខុជានិរនថរម៍នោះប ុមោត ោះ មទើបអាចជាទពឹីងរបស់
មយើងបាន។ ម ោះបីជាយ ងមនោះកថ ី ររសិនមបើមយើងរថូរមក
មរជើសយករពោះធមជ៌ាជមរមើសចងុមរោយកបុងជីវតិ វាកទ៏នំងជា
មិនអាចមៅជាជមរមើសដល៏អបានតដរ។ មបើម ោះបីជា វាជាោរ
ពិតមេើយថា រពោះពទុ នស្អសនាមានស្អរររមយជនស៍រមាប់
មយើងរគបោ់ប យ ងោកម៏ោយ រពោះធមក៌មិ៏នមចោះតតអាចផថ
លទ់ពឹីងអាស្សយ័ដលម់យើងបានតដរ។ មយើងរតូវោរមពលមវលា 
និងមសចកថពីោយមមដើមផមីឈវងយលអំ់ពីរពោះធម ៌  មទើបរពោះធម៌
អាចរជាបចលូមៅកបុងសនាថ នចតិថរបសម់យើងមាប ក់ៗ  បាន។ 
 មោ ងវញិមទៀត នាមពលជិតស្អល ប ់ មយើងនឹងមានសភាព
ភយ័ខាល ច ញ័ររននតជ់ាមួយោរឈឺចាប ់ និងទកុខមវទនាយ ងទរក
តលង ដចូជាមនសុេជាមរចើនមទៀតតដរ។ ដមូចនោះ មយើងគរួមរតៀម
មរៀបចខំ លនួ និងទទលួយកនវូរពោះសទ នមមមកអបរ់បំនធំចតិ ថសនាថ ន
ទកុជាមុនឱ្យមកើតបានមៅជាកលោណមិតថដជ៏ិតសនិទ ន មុនមពល
ជរាភាព និងមរាោពោធទិន្តនាធ នញាញីំមយើងបាន មដើមផកីុឱំ្យដចូ
បុគគលតដលមានោរឈឺចាប ់ និងទកុខមវទនាមៅមពលជិតស្អល ប់
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ដទទមទៀត។ 
 

មិនច្ងឯ់កា ររវូរក្ទពីឹង 
 ចរូពិចារោអំពីធមមជាតរិបសម់លាកមនោះមៅមមើល។ 
មនសុេ-សតវតដលមានជីវតិមៅកបុងសកលពិភពមនោះតតង
រកីរាយជាមួយោររសម់ៅមោយមានគបោីប ។ យ ងមហាច
ោស ់កម៏ានបុគគលគរួជាទរីាបអ់ានោមាប ករ់ោនប់ានជាទី
ពឹងោក ់ មដើមផញុីាងំជីវតិឱ្យោនត់តរកីរាយតដរ។ ររសិនមបើ
មិនមានបុគគលោមាប កគ់រួអាចពឹងោកប់ានមទ អបកតដល
ោម នទពឹីងររកដជារសម់ៅមោយកមោថ ចកតណថ ងមិនខាន។  
 ោលពីមដើមទនករផមនោះ មានរពេមតតមាប កគ់ត ់ តដល
មានជីវតិរសម់ៅដយ៏រូអតងវង។ ភាពឯោរបសោ់ត ់ ជាមេតុ
បោថ លឱ្យោតោ់ម នមសចកថសីខុ។ មោយររថាប មានមិតថភកថិ 
ោតគ់តិកបុងចតិថថា “វាជាោរលអោស ់ ររសិនមបើមានសតវ
ដទទឯោមកឧរផតថកិ (មកើត) មៅទមីនោះ។” ខណៈមពលោត់
កពំងុគតិតបបមនោះ ស្ស្អបត់តមានសតវដទទមៅមកើតមៅទមីនាោះ
ភាល មៗតតមថង មោយអាស្សយ័នវូកមមរបសខ់ លនួជាបចចយ័។ 
ោរណ៍មនោះបាននាឱំ្យរពេមទមួីយមនាោះគតិស្អម នដមូចនោះថា 
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“កមំណើ តថមីតដលមកឧរផតថកិមៅទមីនោះ ចាសជ់ាមោយស្អរ
ខ លនួជាអបកត្តងំមសចកថរីរថាប មេើយ។”  មនោះគជឺាដមំណើ រមដើម
ទងទនជំមនឿតដលថា មានរពោះបមងា ើតមលាក មៅកបុងមលាក
មនោះ។ ជាោរពិតមៅ អបកស្អងមលាកពិតររកដគកឺមម តដល
អបកបានបំមពញ ឬមធវើមោយមចតនាមៅវញិមទ។ ម ោះបីជា
យ ងោ កម៏ានមនសុេដម៏រចើនមលើសលបប់ានទទលួស្អគ ល ់
ថា មលាកមនោះមានរពោះជាអបកបមងា ើត។ 
 គនិំតមនសុេពិតជាគរួឱ្យអសសំ់មណើ ចតមន។ វាគជឺា
មរឿងធមមត្ត តដលមនសុេជាមរចើនមានោរលំបាកកបុងោររស់
មៅមាប កឯ់ងអសោ់លដយ៏រូ មោយមិនមានអបកោជា-     
គកូន។ ប ុតនថ កម៏ៅមានមពលខ លោះ តដលបុគគលមនាោះចងរ់សម់ៅ
មាប កឯ់ងមោយោរធញុរ ននឹ់ងរកុម ឬគណៈរបសខ់ លនួ
មោយមានសភាពយំតយក ទញួមស្អក មដញអបកតដលជា-
គកូនឱ្យមៅឆាង យពីខ លនួ មេើយនិយយថា “ថយមចញមៅ ខ ញុំ
ចងម់ៅមាប កឯ់ង” ។ បនាធ បម់ក ោតក់ោ៏ល យជាមនសុេឯោ។ 
ោររសម់ៅមាប កឯ់ង បោថ លឱ្យចតិថវញិ្ញដ ណរបសោ់តទ់ន់
មខាយ។ មរោយមកមទៀត លទ នផលមៅជាយ ងោមៅវញិ 
មៅមពលមនសុេតដលពីធមមជាតចិលូចតិថរសួរាយរាក ់ក ់
តបរជារថូរមៅរសម់ៅមាប កឯ់ង។ មោយស្អរោតមិ់នអាចជបួ
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នឹងអបកដទទ ោតក់ទ៏រូសព័ធមៅអបកមនោះបនថិច អបកមនាោះបនថិច។ 
មនោះគជឺាទមាល ប ់ឬជាថាប ពំោបាលជំងធឺញុរ ន ់និងឯោមោយ
ោតនិ់យយទរូសព័ធ ឬកម៏ផញើជាទរូស្អរ។ 
 

ការគ្រពនូណសច្ក្តតទកុ្ាបតនថម 
ពីណលីគ្ាំនរទកុ្ា តដលមានរោប ់

 ររសិនមបើមិនមានរពោះធមជ៌យួយឹតមយងមទ មយើង
មិនអាចរ រំទមសចកថទីកុ ខបានម ើយ។ សរមាបម់េតផុលមនោះ 
មយើងរតូវោរោរមលើកទកឹចតិថ និងោរោរំទពីអបកដទទ។ មនោះ
ជាមេតផុលតដលចងព់នយលម់យើងថា មេតអុវីភាគមរចើន
មយើងចលូចតិថរសម់ៅមានគបោីប ជាជាងរសម់ៅមាប កឯ់ង។ 
 មយើងតតងអសស់ងឃមឹ ជាពិមសសកបុងមពលមានជំង ឺ
មពលមយើងមានោរឈឺចាបម់ោយស្អរជងំមឺេើយគតិថា ជំង ឺ
មនោះមិនមានសងឃមឹនឹងជាសោះមសផ ើយវញិបានម ើយ។ អបក
មៅជិតមយើងតតងលងួមលាមមយើងថា “កុមំកើតទកុខមពកអី អបក
នឹងជាសោះមសផ ើយវញិឆាប់ៗ មនោះមិនខាន”។ ថវីមបើពកួមគខលំងួ
មលាមយ ងោ កមិ៏នររកដថាមយើងនឹងជាសោះមសផ ើយវញិ
ម ើយ។   កងវោះោរយលដ់ងឹតផនករពោះធមក៌បុងចតិថសនាថ ន ោរ
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បាកទ់កឹចតិថអាចបងារឱ្យមកើតជំងថឺបប់ារមភ ឬអាចនឹងនាឱំ្យស
ភាពជំងោឺនត់តដនុោបមៅៗ។ 
 ដមូចនោះមុនមពលមយើងមដើរមកដលស់ភាពតបបមនោះ 
មយើងគរួតតតសវងរកធមម៌កោកក់បុងចតិថសនាថ ន និងយកធម៌
ជាកលោណមិតថចាបពី់មពលមនោះតមៅ។ ររសិនមបើមិនមាន
ធមជ៌ាកលោណមិតថមទ មពលមសចកថទីកុ ខមកើតម ើងពិតជា
លំបាក មោយមពលមនាោះ មយើងទនំងជាមិនអាចមោោះស្ស្អយ
អវីបានម ើយ។ មយើងកទ៏នំងជាមិនមានសមូផតីតកមាល ងំមដើមផ ី
ទបទ់លនឹ់ងមសចកថទីកុ ខបានផង។ មរោោះមេតអុវី? មរោោះមពល
មានមសចកថទីកុ ខមកើតម ើង មយើងអាចោល យជាមនសុេឆាប់
មួមត  មេើយកត៏្តងំជោះកេឹំងមនាោះមៅោនអ់បកដទទមទៀត។ 
ដមូចនោះមយើងគរពនូអកសុល (មសចកថទីកុ ខ) ោនត់តមរចើនបតនទម
មទៀតពីមលើមសចកថទីកុ ខតដលមានស្ស្អប។់  
 មតើរពោះសមាម សមពុទ នរទងប់ានពិពណ៌នាអំពីស្អទ នភាព
ជីវតិរបសបុ់ថជុ ជន (ជនធមមត្តទមូៅ ជនមានមសចកថមីៅេមង
មរចើន ឬជនរោសម់ោយកមិលស) មោយរមបៀបោ? មពល
បុគគលមនាោះឈឺ មគទទលួបាននវូោរឈឺចាបត់ផនកផលូវោយ 
(កាយិក្ទកុ្ា)។ ោរឈឺចាបម់នោះ កន៏ាឱំ្យប ោះោលដ់លោ់រឈឺ
ចាបត់ផនកផលូវចតិថ (ណច្រសិក្ទកុ្ា) ផងតដរ។ ដមូចនោះ ពីមលើោរ



74 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

ឈឺចាបផ់លូវោយតដលមានស្ស្អប ់ ោតក់ម៏ានមសចកថទីកុ ខផលូវ
ចតិថផងតដរ។ វាដចូជាបុគគលរតូវមគបាញ់មោយរពួញមួយ 
មេើយរពួញមួយមទៀតករ៏តូវបាញ់មកមទៀត។ 
 កបុងស្អទ នភាពតបបមនោះ គមុឺតមោយរពួញពីរកបុងមពល
តតមួយ មតើបុគគលតដលជាជនរងមរោោះ រតូវមោោះស្ស្អយដចូ
មមថច? ភាល មៗមនាោះ ោតគ់តិរកវធិមីដើមផបីានធរូស្ស្អលពីោរ
ឈឺចាប។់ បនាធ បម់កកេឹំងកម៏កើតមានម ើង។ មិនរតឹមតត
ប ុមោត ោះ ោតទ់ទចូអងវរឱ្យឆាបធ់រូមសផ ើយ និងជាធមមត្តវញិ។ 
រពួញទន រ ា្ ោគ្ៈ (មសចកថរីរថាប ចងឱ់្យឆាបជ់ាសោះមសផ ើយ) 
មួយមផេងមទៀតកប៏ានមធវើឱ្យោតរ់បួសបតនទម។ មនោះជារមបៀប
តដលបុថជុ ជនមធវើររតកិមមមលើោរឈឺចាបត់ដលមកើតម ើង។ 
មៅមពលមរឿងមិនលអបានមកើតមលើោតម់ៅមេើយ ោតក់ ៏
តសវងរកមរឿងតដលមិនសមទនំងមៅបតនទមពីមលើវាមទៀត។ មធវើ
តបបមនោះមានតតបមងា ើនបនធុកឱ្យោន ់តតធងនប់ ុមោត ោះ។ បនាធ ប់
មក ោតក់ម៏ធវើឱ្យបញ្ញា ោនត់តយ បយ់ុឺន មោយបនថគតិរកវធិី
ឱ្យស្អទ នោរណ៍របសោ់តោ់នត់តធរូស្ស្អលម ើង។ 
 មិនតមនបាននយ័ថា រពោះសមាម សមពុទ ន និងរពោះអរេនថ 
មិនរងោរឈឺចាបត់ផនកផលូវោយមនាោះមទ ពកួមលាកកទ៏ទលួរង
ោរឈឺចាបផ់លូវោយតដរ។ មពលមានោរឈឺចាបម់កើតម ើង 



75 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

មលាកបានពិចារោមោយោរសរងួម និងោរអតធ់មត។់ 
សភាពទនោរបង្គា ញពីោរឈឺចាបមិ់នមកើតមានចមំោោះ
មលាកមទ។ ផធុយមកវញិ ពកួមលាកពិចារោថា “មនោះគជឺា
ធមមជាតទិនសភាវៈ ងំឡាយ។ វារោនត់តជាទកុខមវទនាមកើត
ត្តមផលូវោយ តដលមិនអាចមជៀសផតុប ុមោត ោះ។” ចតិថរបស់
មលាកមិនបានររមដញត្តមមសចកថទីកុ ខត្តមផលូវោយមនោះមទ។ 
ចតិថរបសម់លាកមៅតតជាមលាកតុថរចតិថ (ចតិថតដលបានរចួ
រមំោោះមពញបរបូិរណ៌) ពិចារោមៅមលើមវទនាតដលមកើត
ម ើងថា ជាសភាពមិនមទៀង (អនិច្ចាំ) ជាទកុខ (ទកុ្ាាំ) និងមិន
តមនរបសខ់ លនួ (អនត្តត )។ ោរឈឺចាបផ់លូវោយ និងចតិថមិន
មកើតមានចមំោោះមលាកបានម ើយ មោយស្អរតតចតិថរបស់
មលាកអាចស្ស្អយមចញអំពីទកុខមវទនា ងំឡាយ។ មនោះមោយ 
ស្អរតតពកួមលាកមានរពោះធមជ៌ាកលោណមិតថមនោះឯង។ 

 

ជ្ណរមីសរបសណ់យងីច្ាំណព្វោះក្លា មិរត 
 មរៅពីរពោះធម ៌ ឧ េរណ៍ថា មយើងមរជើសយកបុគគល
ោមាប កជ់ាមិតថសមាល ញ់ មដើមផបីានជាទពឹីង។ ជាធមមត្ត មយើង
រោនត់តទទលួអារមមណ៍ថាមានមសចកថសីខុ មពលមយើងអាច
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តសវងរកមិតថសមាល ញ់ដស៏មរមយោមាប ក ់ មដើមផបីានជាទពឹីង
ោកប់ ុមោត ោះ។ មយើងមជឿថា ជីវតិនឹងមានមសចកថសីខុមោយ
ោរមធវើតបបមនោះ។ ម ោះបីជាយ ងោ មពលចាសម់ៅ មយើង
នឹងអាចមឈវងយលប់ានថា អវីតដលមយើងគតិស្អម នថាមាន
ររមយជន ៍និងអាចជយួមយើងបានគមិឺនពិតដមូចាន ោះម ើយ។  
 ចរូពិចារោមៅមមើលថា មានអវីអាចមកើតម ើងមៅ
មពលគមរមាង តដលរពឹំងទកុថាលអ មិនបានមចញជាលទនផល
ររកបមោយតផលផ្ទា ? ខណៈមពលមយើងមិនមពញចតិថនឹងមរឿង
អវីមួយ មយើងកម៏ៅជាមួមត ។ ជីវតិតដលរសម់ៅជាមួយតត
កេឹំង និងោរមិនមពញចតិថតបបមនោះ  (ណោសៈ និង ណោមន-
សសៈ) មយើងមិនអាចតសវងរកមសចកថសីខុមឃើញម ើយ។ មាន
មនសុេមរចើននាកោ់ស ់តដលជបួសភាពតបបមនោះ។  
 មរៅពីមនោះ អាចថាមានមនសុេមផេងមទៀតមានលទន
ភាពតសវងរកភាពរកីរាយឱ្យជីវ-ិត។ មតើមគនឹងមរជើសមរសីយក
អបកោជាមិតថសមាល ញ់? វាគជឺាតោា ររថាប កបុងមរឿងតដល
មពញចតិថមនាោះឯង។ 
 អបកទនំងជាគតិថា ោរវលិវលម់កើតស្អល បក់បុងសងារៈ 
អបកគជឺាបុគគលតដលមធវើវាមោយខ លនូឯង។ ត្តមពិតមៅ វាមិន
តមនដមូចនោះមទ។ ចណំង ់ ឬតោា មៅវញិមទ គជឺាមិតថរមួ
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ដមំណើ រកបុងជីវតិរបសអ់បក។  
 អបកពិតជាមិនចាបំាចម់ៅឯោតតមាប កឯ់ងម ើយ អបក
អាចរសម់ៅជាមួយអបកដទទ មោយមានចណំង ់ ឬោរជាប់
ជំោកជ់ាគបោីប ។ អបកអាចមររើជីវតិតតមាប កឯ់ងកពិ៏តតមន
មេើយ ប ុតនថអបកមៅតតរកាគនិំត និងទសេនៈចមំោោះចណំង ់
និងោរជាបជ់ំោកម់ៅកបុង   សនាថ នចតិថដតដល។ មសចកថសី
មនាថ ស ឬោរមចោះរគបរ់ោនរ់បសអ់បក រតូវអាស្សយ័មលើអវីមួយ
មផេងមទៀត។  ងំពីរមនោះមានមូលោឌ នមកពីោរជាបជ់ំោក ់
(តោា )។ 
 មិតថដជ៏ិតសនិទ នរបសអ់បក តដលមានម ម្ ោះថា “រ ា្ ” 
មនោះជាមរឿយៗតតងមបើកឱ្ោសឱ្យមភញៀវមិនលអចលូមកកបុងចតិថ
សនាថ ន មោយស្អរតតមយើងរតូវោរមានគបោីប ។ មនោះរោនត់ត
ជាមរឿងជាកត់សថងមួយសថីពីអវីតដលមយើងអាចអមងាតដងឹមៅ
កបុងមលាកមនោះ។ មោយស្អរមានមភញៀវ គោឺរជាបជ់ំោកម់ៅ
កបុងចតិថសនាថ ន ចងុមរោយអបកររោនខ់ាជ បក់បុងអត្តថ តខួ លនួ 
មេើយជាបជ់ំោកក់បុងមរឿងរទពយសមផតិថថាជារបសខ់ លនួ។ 
មយងត្តមនយ័មនោះ ជាសញ្ញដ ណតដលនាឱំ្យមានមានោះ
ររោនម់ាកំបុងមរឿង “ខ លនួ” ឬ “របសខ់ លនួ” កបុងទសេនៈថាមាន
អត្តថ តខួ លនួ (សកាក យទិដឋិ)។ 
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 មតើមិតថ “រ ា្ ” របសអ់បកអមញ្ជ ើញអបកោមកមទៀត? 
វាគមឺសចកថមីស្អក តដលជាទដគបូានមកពីោរជាបជ់ំោក ់
តដលអបករតូវទទលួបាន។ មយើងអាចនិយយបានថា អវីក ៏
មោយ តដលអបកររោនខ់ាជ បថ់ាជារបសខ់ លនួ ងំជាបុគគលោ
មាប ក ់ ឬជារទពយសមផតថកិម៏ោយ មពលដលម់វលាតដលអបករតូវ
ចាកមចាលរបស ់ងំមនាោះ អបកនឹងមកើតោររខំានមៅកបុងចតិថ។ 
មៅមពលមនាោះ មសចកថមីស្អកកម៏កើតម ើង។ វាដចូោប មៅនឹង
មពលបាតប់ងរ់ទពយសមផតថ ិ ឬបុគគលជាទសី្សលាញ់ោមាប ក។់ 
មតើអបកោជាអបកមៅមសចកថមីស្អកឱ្យររកដម ើងឬ? វាគឺ
ជាោរររោនម់ា ំ ឬោរជាបជ់ំោក។់ ចូរអបកពោយមអមងាត 
និងសញ្ជ ឹ ងគតិមលើបទពិមស្អធនផ៍្ទធ លខ់ លនួរបសអ់បកឱ្យមឃើញ
ចាសថ់ាមតើវាពិតដចូអវីតដលបានមរៀបរាបម់កតដរ ឬមទ។ 

 

អនក្្ជាអនក្នាាំផលូវ? 
 មយើងបនថមដើរត្តមផលូវកបុងសងារៈ មោយស្អរមាន
សមាព យផ្ទធ លខ់ លនួរបសម់យើង។ មយើងមាប ក់ៗ រតូវមៅតតមាប កឯ់ង
មោយខ លនួឯង កបុងដមំណើ រមិនមានទបំីផតុមនោះ។ ប ុតនថ មតើអវីជា
អបកនាផំលូវមយើងកបុងដមំណើ រមនោះ? វាគជឺាតោា  តដលជាអបក
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បង្គា ញផលូវដលម់យើង។ មសចកថរីរថាប ចងម់កើត ឬចងម់ានមៅ
កបុងភព (ភវរ ា្ ) មនោះដកឹនាអំបក ងំអសោ់ប ពីមួយជាតិ
មេើយមៅមួយជាតមិទៀត។   
 មោយស្អរមានជំនយួគមឺសចកថមីរតករតអាលខាល ងំ និង
ោរជាបជ់ំោក ់ មយើងកម៏ធវើនវូកមមមផេងៗ។ អវជិាជ  ឬមសចកថី
លងងម់លល បមញ្ញឆ តមយើងឱ្យមដើរខសុផលូវ មិនឱ្យមឃើញម សទន
ោររសម់ៅមនោះ។ តោា បមងា ើតនវូមសចកថមីរតករតអាល និង
ចណំងឱ់្យជីវតិ។ បនាធ បម់ក កមមរុញរចានមយើងឱ្យមាន
កមំណើ តថមី។ អងគធម ៌ងំបីមនោះគ ឺ“អវិជាជ  រ ា្  និង ក្មម” រមួ
បញ្ចូ លោប បមងា ើតបានជាវដថៈនាឱំ្យមយើងមានជីវតិកបុងភពថមី។ 
មយើងរតូវបានបមញ្ញឆ តឱ្យយលម់ឃើញថា ោរតដលមានជីវតិគឺ
ជាោរលអ។ មនោះមោយស្អរតតអវជិាជ  តដលបមញ្ញឆ តមយើងឱ្យ
យលម់ឃើញតបបមនោះ។ មានជាឧ េរណ៍ស្ស្អប ់ថាមតើមេតុ
អវីមនសុេជាមរចើនចលូចតិថមធវើ ន។ មគឆងលថ់ា “មតើជីវតិ
បនាធ ប ់ កបុងជាតបិនាធ បរ់បសអ់ាត្តម អញសំបូររទពយតដរឬមទ? 
អាត្តម អញទនំងជាមានសភុមងគលមេើយមមើលមៅ។” ដមូចនោះ 
កបុងោរមធវើកសុល មគករ៏រថាប សមូជាតមិរោយបានមកើតជាថមី 
និងមានសភុមងគលកបុងកមំណើ តជាមនសុេ មានរគួស្អរដ ៏
រកីរាយ មោយមិនឱ្យមានកងវលក់បុងមរឿងរទពយសមផតថ ិ ឬមគ



80 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

ររថាប សមូឱ្យមានកមំណើ តជាមទវត្ត ជាមដើម។ មតើអបកោ
ឱ្យររកដ តដលជាអបកត្តងំមសចកថរីរថាប មនោះ? វាគជឺាមសចកថី
លងងម់លល  ឬអវជិាជ  មោយស្អរលផចិទនោរមបាកបមញ្ញឆ តរបស់
វា។ វាកគ៏ជឺាតោា  តដលបមងាើតចណំងច់មំោោះោរមបាក
បមញ្ញឆ តមនោះ។ មោយស្អរតតមសចកថរីរថាប មនោះមេើយ តដល
ជាបចចយ័ឱ្យមានជាតកិមំណើ ត។ មដើមផមីធវើវាឱ្យសមរមច បុគគល
រតូវោរមសចកថពីោយម គមឺសចកថពីោយមកបុងោរមធវើនវូកមម
មផេងៗ។ មោយស្អរកមម គអំឺមពើររកបមោយមចតនាមនោះឯង 
ជាបចចយ័ឱ្យមកើតភព ឬកមំណើ តថមីជាបនថបនាធ បម់ទៀត។ 
 

ណើជ្វីិររុណសីរបាំផរុ មានពិរឬណទ? 
 ដមូចនោះ ជីវតិមនសុេថមីកប៏ានមកើតមកជាបនថបនាធ ប។់ 
ជីវតិថមីមនោះ មគមានសពវយ ងត្តងំពីមកមង មានដចូជា ផធោះធំ 
រទពយសមផតថ ិ និងរទពយមានវញិ្ញដ ណ និងរទពយឥតវញិ្ញដ ណជា
មរចើនមទៀតមោយអាស្សយ័ផលបុណយ តដលមគបានររថាប ទកុ
មក។ មគមានជីវតិរសម់ៅមោយរកីរាយ និងសភុមងគល
ជាមួយរគួស្អររបសម់គ ។  
 សមូផយី ងមនាោះកថ ី កម៏ៅតតដលទ់បីញ្ច បមួ់យ តដល 
មសចកថរីកីរាយ និងសភុមងគលមនាោះរតូវបានបញ្ច បម់ៅមថង
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មទៀត គមឺៅមពលតដលបុគគលមនាោះរតូវររឈមនឹងភាពចាស ់   
ជរា។ ជីវតិដរ៏រមសើរតដលោតរ់រថាប គតឺបបេនឹ ងឯង មតើមសច
កថពិីតមនោះបញ្ឈបដ់ចូមមថចបាន? ចងុមរោយមានតតមសចកថី
ទកុ ខមោយចាសរ់ោរំោ ជំងមឺរាោោធ និងមសចកថសី្អល ប់
ប ុមោត ោះ។  
 កបុងភពោកម៏ោយ កត៏តងមានឱ្ោសកបុងោរតសវង
រកមសចកថសីរាយរកីរាយ និងមរតករតអាលតដរ មោយស្អរ
តតមសចកថមីរតករតអាលមនោះ វាជាមរតកទនជីវតិ។ មយងមៅ
ត្តមបទពិមស្អធនជ៍ីវតិ មយើងអាចទទលួដងឹមវទនាជាសខុ 
និងោរមពញចតិថត្តមរយៈោរជបួររទោះមរឿងរា វមផេងៗ។ កបុង
មពលមានជីវតិរសម់ៅ មយើងអាចរកីរាយជាមួយោរមរកប
ជញ្ជ កយ់កនវូចមំណោះដងឹទមូៅ ោរអបរ់ ំ ឬោរមៅមធវើទសេន
កចិចមៅបរមទស មដើមផមីរៀនសរូត និងដកពិមស្អធត្តមរយៈ
ោរយលដ់ងឹអំពីវរផធមដ៌ទទមផេងៗមទៀត។ មសចកថរីកីរាយ
មកើតមានត្តមរយៈោរសមរមចបានមោលមៅ និងមសចកថី
ររថាប របសម់យើង។ មយើងអាចរកីរាយជាមួយមករ ថ ិ៍ម ម្ ោះ និង
មជាគជយ័ មោយស្អរោរមរៀនសរូត និងមានចមំណោះ    ដងឹ។ 
សរមាបម់េតផុលមនោះ អបកដទទមទៀតអាចនឹងពោយម 
ដមណថើ ម ឬររកតួររតជងជាមួយមយើងកថ៏ាបាន។ 
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 ម ោះបីជាយ ងោ មតើមានតតោរមពញចតិថមទឬ 
តដលអបករតូវទទលួបានមៅកបុងជីវតិមនោះ? អបកគរួរកម ក
មមើលមៅអបកដទទមទៀតផង ថាមតើមគមិនតដលជបួមរឿងតដល
មិនមពញចតិថមទឬ? 
 

ណពលច្ឆស ់

មិនអាស្សយ័ថាអបកជាបុគគលតបបោ មិនអាស្សយ័
ថាអបកមានរបូរាងយ ងោ មានឬរក លអឬអារកក ់ ជាអបក
មចោះដងឹឬលងងម់លល  ជាបុគគលមជាគជយ័ឬបរាជយ័ ជាទមីពញ
ចតិថឬមិនជាទមីពញចតិថមនាោះមទ អបកគមឺៅតតជាមនសុេដ 
តដល។ ម ោះបីអបកជាបុគគលតបបោកម៏ោយ បញ្ញា មួយមៅ
តតមកើតមានជាដរាប គបុឺគគលមនាោះមចោះតតចាសម់ៅបនថិច  
មថងៗ។ មគនឹងជបួររសពវនវូមសចកថតីររររួលគសឺភាពចាស់
រទុឌមរ មរោរំោ តដលមកទ-ន្តនាធ នជីវតិរបសខ់ លនួ។ ោលោ
មបើភាពចាសរ់ទុឌមរ មរោរំោមកើតមានចមំោោះខ លនូមេើយ មគ
មិនអាចោតោ់ងំ ឬរារាងំបានម ើយ។ 
 សរមាបខ់ ញុ ំ ខ ញុោំនត់តចាសម់ៅៗមេើយ។ មកដលឆ់ាប ំ
មនោះ ខ ញុមំានអាយជុាង ៧០ឆាប  ំ   មេើយ។ កបុងខណៈមនោះ ខ ញុពិំត
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ជាមានមសចកថសីមងវគោស ់ មពលខ ញុពិំចារោដលស់្អទ ន
ភាពជីវតិរបសខ់ លនួឯង។ ោលពីមកមង ខ ញុមិំនតដលនឹកមឃើញ
អំពីបញ្ញា តដលខ លនួឯងរតូវចាស ់     ម ើយ។ ោលមនាោះ ខ ញុមិំន
បានគតិថា ទថងោមួយខ ញុនឹំងចាសដ់ចូោតម់នាោះម ើយ។ មក
ដលឥ់លវូមនោះ មពលបានជបួមនសុេចាសម់ថងៗ ខ ញុកំពិ៏ចារោ
មឃើញថា “ឱ្េន៎! ពកួោតម់កើតមករតូវចាសរ់ោរំោតបបមនោះ។” 
ោរចាសរ់ោរំោគជឺាសភាពតដលបុគគលមាប ក់ៗ រតូវតតជបួ។ 
ពិតោស ់ មយើងអាចមមើលមឃើញភាពទរុនដ់នុោប មោយ
ភាពចាសជ់រារបសអ់បកដទទបាន តតករមនឹងមឃើញមរឿង ងំ
មនាោះចមំោោះខ លនួឯងោស។់ ម ោះជាយ ងោ ោរចាសគ់ជឺា
ធមមជាត ិអបកោករ៏តូវតតជបួ អបកោកម៏ចៀសមិនផតុតដរ។ 
 ជាមរឿយៗ តតងមានមនសុេមានវយ័ចោំសម់កសរួ
សខុទកុខខ ្ុ។ំ មពលបានមឃើញពកួោត ់ ខ ញុពិំតជាអាណិតពកួ
ោតោ់ស។់ មពលោតស់ទិតកបុងវយ័កពំងុរកីរាយ ពកួោត់
សទុ នតតជាបុគគលលផលីាញ។ មមើលមៅជីវតិតកួនុររុសស្សើ
 ងំមនាោះ ខ ញុបំានគតិថា “អេ៍ូ! មេតអុវីកព៏កួោតរ់ទុឌមរ ម 
និងេួតតេងអសត់បបមនោះ។” បានជបួបុគគលតដលមានឋានៈ
ខ ពស ់ងំមនោះ កជ៏ាឱ្ោសលអសរមាបឱ់្យមកើតនវូធមមសមងវគថា 
“អាា ! មពលមួយ ពកួោតស់ទិតកបុងភាពខ ពងខ់ ពសម់ៅកបុងសងគម
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ជាមួយនឹងភាពេឺុហារបសោ់ត។់ មឃើញមទ ថាមតើពីមុនមក
ដលឥ់លវូជីវតិរបសោ់តា់ល កដ់នុោបយ ងោ” មពលចលូ
និវតថន ៍ ពកួោតប់ានបាតប់ង ់    ឋានៈ រមួ ងំមករ ថ ិ៍ម ម្ ោះលផ ី
លាញអសរ់លីង។  
 ភាពចាសជ់រាមិនតមនរោនត់តបំផ្ទល ញភាពស្សស់
ស្អអ តរបសម់យើងមទ វាតថម ងំមធវើឱ្យបាតប់ងនវូតតំណង
របសម់យើង កដ៏ចូជាោតប់នទយនវូភាពរកអឺតរកទមរបស់
មយើងផងតដរ។ មោយស្អរតតស្អទ នភាពតបបមនោះ មយើងរតូវ
ោរមគជយួមពលមរោកមថងៗ។ ដមូចនោះ មយើងមិនអាចអងគុយ
ផ្ទធ លនឹ់ងករមាលបានមទៀតមទ មយើងរតូវអងគុយមលើមៅអី
ជំនសួវញិ។ មនោះគជឺាស្អទ នភាពជីវតិ តដលមយើងមចោះតតឱ្ន
ថយមៅបនថិចមថងៗ។ 
 ខ ញុកំម៏ានស្អទ នភាពតបបមនោះតដរ គសឺ្អទ នភាពតដល
យ បយ់ុឺន។ អបករាលោ់ប ចងម់គចមចៀសពីជរា ប ុតនថមិនអាច
មៅរចួម ើយ។ ម ោះជាចងឬ់មិនចង ់ មយើងរតូវបាតប់ងអ់វីរគប់
យ ងមៅជាបនថបនាធ ប ់ ដចូជាកមាល ងំ ភាពរេ័សរេួន ភាព
វាងទវ និងោរចងចា។ំ បនាធ ប ់ មករតមចៀកកស៏្អថ បមិ់នបានលអ
ដចូមុន តភនកកោ៏នត់តមខាយមមើលមិនចាស។់ មតើមយើង
បាតប់ងរ់ាងមៅស្អអ តបាត និងសមផុរលអមោយរមបៀបោ? 
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តសផកមៅជារជើវរជួញេួតតេង សកក់ម៏ចោះតតរជុោះ មេើយ
មធមញកម៏ចោះតតបាកម់ៅជាបនថបនាធ ប។់ ភាពជរាមធវើឱ្យមយើង
 ងំអសោ់ប បាតប់ងរ់បូមឆាម មិនថាមយើងសង្គា  ឬស្អអ តប ុន
ោោលពីមកមងមនាោះមទ។ មរោយមកោម នអបកោមជឿថា 
បុគគលមនោះ ឬបុគគលមនាោះោលពីមកមងជាបុរសសង្គា  ជាស្សើ
ស្អអ តមនាោះមទ កម៏រោោះតតភាពស្សសស់ង្គា មនាោះតលងមានមទៀត
មេើយ។ មនោះគជឺាោរបាតប់ងម់ៅរបសជ់ីវ-ិត។ 
 

ណពលឈឺ 
មរោយមក មៅមពលមានជំងមឺគកន៏ាមំយើងមៅមនធីរ

មពទយ។ មៅទមីនាោះ មយើងរតូវបានមវជជបណឍិ តបញ្ចូ លខយលអ់កុ
សុីតសនដមងា ើមត្តមរននរចមុោះ។ ពកួញាតមិិតថសមលឹងមមើលពី
រជុងមាខ ងមោយកថរីពួយបារមភ មោយតភនក ងំគរូបសព់កួោត់
បង្គា ញពីោរសងេយ័ថា “មិនដងឹថាោរពោបាលមនោះបាន
ផលលអតដរមទេន៎។” 

ោលៈមទសៈ មពលមយើងកពំងុឈឺដនុោបតបបមនោះ មតើ
ញាតមិិតថអាចជយួអវីបានខ លោះ? សរមាបជ់ាររមយជនដ៍ល ់
មយើង ញាតមិិតថបានរតឹមតតនិមនថរពោះសងឃមកចមរមើនរពោះ 
បរតិថ។ សផងទ់សផទរតចវីររតវូបានមរៀបចយំ ងស្អអ តមដើមផ ី
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ររមគនរពោះសងឃកបុងនាមមយើង តដលជាអបកជំង។ឺ ខណៈមពល
កពំងុរតោបរតដសួ មតើកចិចមនោះទនំងជាអាចជយួមយើងបាន
មទ? ោរបានស្អថ បរ់ពោះសងឃស្អវ ធោយរពោះបរតិថអាចមធវើឱ្យចតិថ
របសម់យើងបានធរូមសផ ើយខ លោះ។ ដចូោប មនោះតដរ ោរររមគនចវីរ
ដលរ់ពោះសងឃកអ៏ាចនាមំកនវូមសចកថរីកីរាយបានខ លោះតដរ។ វា
មិនតមនជាមរឿងរតឹមរតូវម ើយ សរមាបញ់ាតរិបសម់យើង 
ររសិនមបើមគមិនបានមធវើដមូចនោះ។ 

មានអបកជំងវឺយ័ជរាតចិនាកោ់ស ់ តដលមានឱ្ោស
រតលបពី់មនធីរមពទយមៅផធោះវញិមោយកថរីកីរាយ មបើមររៀប
មធៀបជាមួយអបកតដលអសជ់ីវតិមៅមនធីរមពទយយ ងស្អង ត់
មសងៀមមោយទកុនវូរបូរាងោយឱ្យមដកសថូកសថឹងមៅទតីមាល-់
សព។  

ម ោះបីជាយ ងោ អវីតដលជាមរឿងសំខានស់រមាប់
មយើងនាមពលបចចុរផនបមនោះ គោឺរយកចតិថទកុោក ់ និងមាន
ស្អម រតជីយួយកអាស្អដលអ់បកតដលជបួមរឿងមនោះត្តមសម- 
គរួ។ មពលអបកដទទរតូវជបួធរុៈតបបមនោះ មយើងករ៏តូវមានទកឹ
ចតិថជយួទកុខធរុៈមគតដរ។ មពលដលម់វនមយើងវញិ មតើអវីជាមរឿង
សំខាន?់ “ម ោះជាមានអបកជយួ ឬអត ់អាត្តម អញមានរពោះធម៌
ជាកលយណមិតថ មេើយដរាបោតដលអាត្តម អញមៅមាន
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ជីវតិ អាត្តម អញនឹងរសម់ៅពឹងរពោះ-ធមត៌ដលជាកលោណមិតថ
ចតិថមួយមថលើមមួយរបសអ់ាត្តម អញមនោះឯង។” ោរបានជាទី
អាស្សយ័ដមូចនោះ គរួតតជាចរតិលកខណៈរបសម់យើង ទកុដចូជា
មយើងពោយមស្អម នទកុជាមុន និងមធវើោរមរៀបចឱំ្យបានសម
រមយទកុជាមុន។ ចរូសមលឹងមមើលមៅពិភពមលាកមនោះមៅមមើល 
មិនតមនអបករគបោ់ប មកើតមកមោយមានអបកជាទពឹីងអាស្សយ័
មកជាមួយមទ។ បុគគលខ លោះមកើតមោយមិនមានញាតឯិោ
នីមួយជាទពឹីងោក ់រតូវរសម់ោយពឹងមលើខ លនួឯង។ 

មៅមពលមានមរឿងមកើតម ើងដមូចនោះ មសចកថខី វោះខាត
របសជ់ីវតិរតូវបង្គា ញម ើងយ ងចាស។់ ររសិនមបើអបកដងឹរចួ
មេើយថា នឹងមានមរឿងអវីមកើតម ើងនាមពលខាងមុខ មតើអបក
មៅតតជាបជ់ំោកនឹ់ងជីវតិ តដលមានសភាពតបបមនោះបាន
មទៀតមទ? មិនមានអបកោមៅជាបជ់ំោកម់ទៀតមទ។ 
មោយស្អរតតអបក កដ៏ចូអបកដទទជាមរចើនមទៀតតដរ មិនតដល
ពិចារោមទថា ជីវតិតដលអបកយលថ់ា ោរមកើតមានតទមល 
និងនាមំកនវូភាពរកីរាយមនោះ រតូវបាតប់ងអ់វីខ លោះមនាោះ។ មដើមផ ី
ឱ្យអបកមៅតតមពញចតិថនឹងោររសម់ៅមនោះ អវជិាជ  ឬ  មសចកថី
លងងប់ានបិទបាងំអបកអំពីធមមជាតិពិតរបសជ់ីវតិ។ ដមូចនោះ ោរ
ជាបជ់ំោកជ់ាបចចយ័ឱ្យមានោរមកើត។ មពលតដលមាន
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កមំណើ តមកមេើយ អបកករ៏ររពឹតថទមងវ ើមផេងៗមដើមផមីានជីវតិដ ៏
លអ។ ត្តមរយៈទមងវ ើ ងំឡាយមោយមចតនា អបកកប៏មងា ើត
ម ើងនវូកមមថមីសរមាបក់មំណើ តជាបនថបនាធ បម់ទៀត។ មពល
មកើតមកកបុងជាតថិមី អបកកខ៏ពំោយមមដើមផបំីមពញចណំង ់និង    
មសចកថសីខុរបសអ់បក។ ប ុតនថ មៅទបីញ្ច បអ់បកកដ៏លម់ពលរតូវ
ចាស ់ សមូផតីតមុនមពលអបកអាចរកីរាយជាមួយសភុមងគល 
តដលអបកររថាប មនាោះមៅមទៀត។ 

 

មិនររវូរសវឹងក្នុងវយ័ សខុ្ភាព  
និងអាយរុបសខ់្លួនណឡីយ 

 ខ ញុាំល បប់ានជបួមនសុេមរចើនររមភទមកមេើយ ោលពី
ខ ញុមំៅវយ័ជំទងម់ៅម ើយមានអបកខ លោះជាមន្តនថើដម៏ានឥទ នពិល ខ លោះ
មទៀតជាបញ្ដ វនថដម៏ានកតិថនិាម និងខ លោះមទៀតជាជនមានមករ ថ ិ៍
ម ម្ ោះលផលីាញ តដលអបកោៗកច៏ងស់្អគ ល ់ និងចងជ់បួ
បុគគល ងំមនាោះតដរ។ មកដលប់ចចុរផនបមនោះ បុគគល ងំមនាោះ
្នចលូវយ័ជីដនូវយ័ជីត្តមេើយ គថឺាពកួោត់្ នដល ់  
វយ័ចោំស ់និងទពុវលភាព។ 
 ចរូកុមំានគនិំតថា មានតតអបកដទទប ុមោត ោះ តដល
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មានវយ័ចោំសត់បបមនោះ ចតំណកខ លនួឯងមិនតររររួលពី
មកមងមៅចាសឱ់្យមស្អោះ។ ោរគតិតដលរតឹមរតូវវញិមនាោះគថឺា 
“ទថងោមួយ មិនថាមយើង មិនថាអបកោ គរឺតវូតតចាសដ់ចូ
ោប  ងំអស”់ មនោះជាគនិំតយលដ់ងឹកបុងអនិចចត្តធម ៌ (សភាព
មិនមទៀង ត)់។ រពោះសមាម សមពុទ នបានទនូាម នថា “មពលជបួ
បុគគលចាសជ់រា អបករតូវពិចារោថា អាត្តម អញកម៏ាន
សភាពចាសម់ៅជាធមមត្តតដរ។ អាត្តម អញមិនអាចមគចផតុ
ពីភាពចាសជ់រាបានម ើយ។ ភាពចាសជ់រាទពុវលភាពនឹង
មកើតមានដលអ់ាត្តម អញមៅទថងោមួយមិនខាន។” ោរមាន
គមំេើញតបបមនោះ គជឺាោរររមសើរោស។់ 
 មិនរតូវមធវសររតេសម ើយ។ អបកអាចមៅតតមពញ
ចតិថនឹងខ លនួឯង មោយយលម់ឃើញថា អបកមៅមកមងមៅម ើយ។ 
ោររតិោះរោិះមនោះអាចោតប់នទយគនិំតតដរថា “ទថងោមួយ 
អាត្តម អញកនឹ៏ងរតូវថមថយកមាល ងំ ដចូជាមនសុេចាសទ់មូៅ
តដរ”។  ោរគតិតបបមនោះ អាចមធវើឱ្យមកើតនវូមសចកថសីមងវគ ឬ
ោរភយ័ខាល ច មោយមធវើឱ្យជាកច់ាសន់វូភាពមិនមទៀងទន
សភាវៈធម ៌ងំឡាយ។ ផធុយមកវញិ ររសិនមបើមិនបាន
ពិចារោដមូចនោះមទ អបកអាចស្សវងឹកបុងវយ័របសខ់ លនួ (វយ
មណោ)  មោយគតិថាខ លនួមៅមកមងរេូតមិនខាន។ ោរស្សវងឹ
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មនោះអាចនាឱំ្យរររពឹតថអំមពើទចុ ចរតិោមួយ តដលខ លនួររថាប
នឹងមធវើ ឬមរឿងររមលាមោមមផេងៗ តដលខ លនួមពញចតិថនឹង
រររពឹតថ។ 
 អបកគរួតតគតិឱ្យបានរតឹមរតូវដមូចនោះថា “មុនមពលតដល
អាត្តម អញចាសម់ៅ អាត្តម -អញគរួមធវើអំមពើជាកសុលមផេងៗ។ 
ររសិនមបើមិនបានមធវើអំមពើជាកសុលមទមនាោះ អាត្តម អញ
ររតេលជាមិនអាចបដបិតថធិមក៌បុងវយ័មនោះបានមទ។”  ោរ
រតិោះរោិះតបបមនោះ អបកររកដជាតបរមកមពញចតិថកបុងោរ
បំមពញអំមពើជាកសុល និងចមរមើនសតគិោឺរភាញ ករ់លឹករតូវ
វញិមិនខានម ើយ។  
 អបកគរួរកមពលមៅមមើលត្តមមនធីរមពទយ ឬមណឍ ល
សខុភាពមផេងៗ។ មៅមពលមឃើញអបកជំង ឺ និងអបករងមរោោះ 
អបកមិនរតូវខកខានមទ អបករតូវពិចារោដមូចនោះថា “ខ លនួ
ររណរបសអ់ាត្តម អញកជ៏ារបសរ់តូវឈឺ។ ទថងោមួយ 
អាត្តម អញកនឹ៏ងរតូវជបួបញ្ញា មនោះតដរ។”  មនោះមិនតមនជាសមថី
បំបាកទ់កឹចតិថ ឬទទុដិ ឌនិិយមមនាោះម ើយ។ ោររតិោះរោិះរបសអ់បក
តបបមនោះអាចោតប់នទយអំនតួេួសមេតអំុពីោរតដលខ លនួ
មានសខុភាពលអ និងមិនមានមរាគ (អាណោគ្យមណោ)។ 
ររសិនមបើអំនតួកបុងមរឿង ងំមនោះ មិន នោ់តប់នទយមទមនាោះ  
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មេើយមៅមរោមឥទ នពិលរបសវ់ាដតដល មនាោះអបកនឹងមិន
អាចគតិមោយរតឹមរតូវម ើយ។ “មៅមពលអាត្តម អញមាន
សខុភាពលអ អាត្តម អញរតូវតតមធវើអំមពើលអ។ មុនមពលតដលជំង ឺ
មកមបៀតមបៀន អាត្តម អញរតូវមររើររសម់ពលមវលាមនោះមដើមផ ី
បំមពញកសុល។”  ោរមានតរមិោះតបបមនោះនឹងផថលម់កនវូ
ររមយជន ៍និងសភុមងគលមិនខានម ើយ។  
 បនាធ បម់ក អបកអាចស្សវងឹនឹងខ លនួឯងចមំោោះោរតដល
អបកមានអាយតុវង (ជី្វិរ-មណោ) មោយមានអំនតួថា “អាត្តម
អញមានអាយតុវង អាត្តម អញនឹងរសម់ៅបានយរូ អាត្តម
អញនឹងមៅមានអាយតុវងតមៅមទៀត។”  ោរមានអំនតួ
េួសររមាណអំពីភាពមានអាយតុវង (ទីឃាយភុាព) របស់
ខ លនួ អាចជាលទនផលនាឱំ្យរររពឹតថអំមពើខសុឆគងមផេងៗ។ “ជា
ោរពិត ជីវតិមនោះមិនមទៀងម ើយ ប ុតនថមសចកថសី្អល បម់ទៀង
ររកដ។ អាត្តម អញអាចស្អល បរ់គបខ់ណៈ រគបម់ពលមវលា។ 
មុនមពលមសចកថសី្អល បម់កដល ់ អាត្តម អញរតូវមធវើអំមពើជា
កសុលឱ្យបានមរចើន។”  មនោះមិនតមនរោនត់តោរគតិតដល
រតឹមរតូវ និងនាមំកនវូររមយជនប៍ ុមោត ោះមទ វាកអ៏ាចនាឱំ្យ
អបកលោះបងន់វូមសចកថសី្សវងឹ ឬភាពអំនួតមចាលផងតដរ។ 
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ទសសនៈដស៏មរមយមយួសរមាបជ់្ីវិរ 

 មនោះគជឺារមបៀប តដលរពោះសមាម សមពុទ នរទងប់មរងៀន
មយើងឱ្យមចោះគតិបានសមរមយ។ ោកយមររៀនររមៅរបសរ់ពោះ
អងគគតឺតងមានខ លមឹស្អរកបុងោរបដបិតថិជានិចច។ សមូកុគំតិថា 
ោរតដលមានោរយលម់ឃើញរតូវមិនតមនជាតផនកទនោរ
បដបិតថដិរ៏រមសើរឱ្យមស្អោះ   ងំមនោះមេើយគជឺារពោះធម ៌ តដល
ជាោកយមររៀនររមៅរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ នមនាោះ។ មិនចាបំាច់
មៅរកមៅទដីទទឆាង យពីមនោះម ើយ។ អបករោនត់តង្គកមកពិនិ
តយធមមជាតោិយ និងចតិថរបសអ់បក មេើយរតួតពិនិតយឬ
ពិចារោឱ្យមឃើញនវូមសចកថពិីតមៅបានមេើយ។ ោររតិោះរោិះ
ឱ្យបានរតឹមរតូវគជឺាតផនកមួយទនមគគអងគររបីំ (អដឋងគិក្មគ្គ) 
តដលមៅថា “សមាម សងកុ បៈ” ស្ស្អបម់ៅមេើយ។ អបកនឹងមាន
ចកខុវសិយ័ ឬោរយលម់ឃើញរតឹមរតូវ តដលមៅថា “សមាម -
ទិដឋិ” ររសិនមបើអបកមានតរមិោះរតឹមរតូវចមំោោះមរឿងជវីតិមនោះ។ 
ោរយលម់ឃើញរតឹមរតូវនឹងនាអំបកឱ្យមធវើោរង្គររតឹមរតូវ។  
មសចកថមីនោះជាបចចយ័ដលោ់ប នឹងោប ជាររកដ។ 

 មោយមេតមុនោះមេើយ អបកមិនគរួមធវសររតេស   
ម ើយ។ ជីវតិគផឺេមំចញមកអំពីតផនកបីមផេងៗោប  មានដចូជា 
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ភាពរកីរាយ (អសាទៈ) មសចកថទីកុ ខមស្អក (អាទីនវៈ) និង 
រចកមចញ ឬោររមំោោះចតិថមចញពីមសចកថមីស្អក (និសសរ ៈ)
។ ដមូចនោះ ជីវតិមនោះមាន ងំភាពរកីរាយ និងទកុខមស្អកមៅ
ជាមួយោប ។ អបកនឹងយលដ់ងឹថា កបុងជីវតិមនោះមានភាព
អវជិ ជមានជាមរចើន ររសិនមបើបានពិចារោ ឬអមងាតពិនិតយ
ឱ្យសុីជមរតអំពីមសចកថពិីតរបសជ់ីវតិ។ ចណុំចតដលសំខានគ់ឺ
មសចកថមិីនមទៀងេនឹ ងឯង គថឺា ោលោមបើមកើតមកមេើយគឺ
រតូវស្អល បម់ៅវញិជាធមមត្ត។ ដមូចនោះ អបកអាចមឈវងយលប់ាន
មេើយថា លោុះរត្តតតអបករមំោោះចតិថកុឱំ្យជាបជ់ំោកនឹ់ងមរឿង
កបុងមលាក មទើបអបកមានមសចកថសីខុបាន។ មធវើដមូចនោះ អបក
ចាសជ់ាអាចរកមឃើញរចកមចញទនបញ្ញា  ងំឡាយរបស់
ជីវតិមិនខាន។ 
 រចកមចញគតឺតងមានមៅរគបទ់កីតនលង ងំអស។់ 
ររសិនមបើមិនមានរចកមចញមទ មិនមាននរោអាចមចញ
មរៅបានម ើយ ជាពិមសសមៅមពលមានអាសនបមកើតម ើង។ 
ដចូោប មនោះតដរ ផលូវចតិថករ៏តវូមានរចកមចញរបសវ់ាតដរ។ មពល
អបកបានរមំោោះខ លនួឯងកុឱំ្យជាបជ់ំោកនឹ់ងមរឿងកបុងមលាកមរចើន
មពក អបកអាចោតប់នទយមសចកថរីរោនម់ា ំ និងោរជាប់
ជំោកក់បុងជីវតិរបសអ់បកបានខ លោះៗមិនខាន។ ររសិនមបើអបក
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មិនអាចមធវើដមូចនោះមទ អបកចាសជ់ាមិនអាចរកមសរភីាពផលូវ
ចតិថមឃើញម ើយ។ ដមូចនោះ ម ោះជាអបករសម់ៅកបុងោលៈ   មទ
សៈតបបោកម៏ោយ មរឿងតដលសំខានបំ់ផតុមនាោះគ ឺ អបករតូវ
អមងាតពិនិតយសភាពពិតកបុងោយ និងចតិថរបសអ់បកមោយ
វចិារណញ្ញដ ណ។ 
 

ការយលណ់ ីញ ៣ យា ង 
របសម់ាត្តរពោះសីវល ី(រពោះនាងសុុ បោោ) 

 ររសិនមបើអបកមានមសចកថទីកុ ខ អបកគរួពិចារោដល់
រមបៀបមោោះស្ស្អយបញ្ញា របសម់ាត្តរពោះសីវលីជាគរមូ។ កបុង
ចមំោមស្រសថើ ងំឡាយកបុងមលាកមនោះ រពោះនាងចាសជ់ាបុគគល 
តដលជបួទកុខមវទនាខាល ងំបំផតុ កបុងមពលបានផថលក់មំណើ តឱ្យ
បុរតរបសរ់ទងគ់ឺ រពោះសីវលី។ មានមសចកថីដោំលថា ោរពរទផធ
របសរ់ពោះនាងមានរយៈមពលរេូតដលម់ៅ ៧ឆាប  ំខណៈតដលជា
ធមមត្តសរមាបម់ាត្តដទទមទៀតមានរយៈររមាណជា៩ មៅ១០តខ
ប ុមោត ោះ។ ស្រសថើមួយចនំនួសរមាលបុរតមួយសរថ េ៍ ឬប ុនាម ន
ទថងមុនមពលទថងកណំតផ់ងកម៏ាន។ 
 ដមូចនោះ ចរូពិចារោមៅមមើលថា មាត្តរពោះសីវលីរតូវ
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រងទកុខយ ងោខលោះកបុងអំ ុងមពលមនាោះ។ មរោយមក មពល
សមគរួតដល រករតូវមកើត រពោះនាងរតូវមររើមពល៧ទថងមទៀត
មដើមផសីរមាល រកតចូមនាោះបាន។ សពវទថងមនោះខាងមវជជ
ស្អស្រសថមានភាពមជឿនមលឿនមរឿងតផនកវោះោត។់ ររសិនមបើមៅ
កបុងមពលបចចុរផនប រពោះនាងររតេលជារតូវបានជយួសរមាល
បុរតមនាោះ ត្តមរយៈមនធីរសរមាលបុរតមោយោរវោះោតមិ់ន 
ខាន។ វាររតេលជាមានភាពង្គយស្សួលមរចើន។ 
 ម ោះបីយ ងោ ោរតដលមានកមំណើ តកបុងជំនាន់
មនាោះ រពោះនាងរតូវទទលួនវូអវីតដលរពោះនាងរតូវជបួររទោះ។ អបក
រតឹមតតអាចអាណិតអាសរូដលរ់ពោះនាង ខណៈមពលមាន
ភាពលំបាកកបុងដមំណើ រោរសរមាលបុរតប ុមោត ោះ។ មនោះគជឺា
មសចកថទីកុ ខផលូវោយ ឬ កាយិក្-ទកុ្ា។ ខ ញុាំល បម់ានបទ
ពិមស្អធនជ៍ាមួយមរាគឈឺត្តមសនាល កឆ់អឹង (រររគើវោច)់។ 
មពលមនាោះ អបកមិនអាចកមរមើកមជើងបានមទ។ មិនថាតតអបក
ោកម់ជើងយ ងោ វាកមិ៏នអាចធរូមសផ ើយម ើយ។ ម ោះជា
អបកខសំណថូ កមជើងោកម់លើមខ នើយ ឬោកម់ៅមលើករមាលយ ង
ោ កវ៏ាមៅតតឈឺដតដល។ ខ ញុរំតូវបានតណនាឱំ្យមររើថាប ំ
ពោបាល និងមោយោម នតវា អវី  ខ ញុរំតូវរសម់ៅមោយភាពចកុ
ចាបមួ់យរយៈ។ មនោះជាមសចកថទីកុ ខ តដលខ ញុជំបួររទោះ។ មពលវា
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មកើតម ើង ខ ញុកំប៏ង្គា ញទកឹមុខឈឺចកុចាប ់មេើយមពលបានធរូ
មសផ ើយ ខ ញុកំញ៏ញឹមធមមត្តដចូមុនវញិ។ 
 ដមូចនោះ មពលមសចកថទីកុ ខមកើតម ើង មតើអបករតូវមោោះ
ស្ស្អយមោយរមបៀបោ? មាត្តរពោះសីវលីមានវធិលីអសរមាប់
មោោះស្ស្អយភាពឈឺចាបដ់ទ៏រកតលងរបសរ់ទង។់ ដមំោោះ
ស្ស្អយ ងំមនោះជាឧ េរណ៍ដល៏អសរមាបយ់កជាគរមូត្តម។ 
ប ុតនថមពលមនាោះ រពោះនាងមិនតមនជាបុគគលធមមត្ត (បុថជុ ជន) 
មទ រពោះនាងជាមស្អត្តបនបបុគគល តដលរតូវជាធតី្តរបសក់េរត

ទនវងេមោលិយៈ29 តដលមានជាបរ់ពោះញាតជិាមួយវងេ 

សកយៈ30តដរ។ មពលតដលរពោះ-នាង សរុផវាស្អរទងអ់ភមិសក 
និងមៅមៅខាងស្អវ មី រពោះនាងរទងគ់ភរ៌ពោះសីវលិរយៈ៧ឆាប ។ំ 
បនាធ បម់ករពោះនាងរតូវទទលួរងនវូមសចកថទីកុ ខយ ងធងនធ់ងរ 
កបុងមពលសរមាលបុរតដលម់ៅ៧ទថងមទៀត មតើរពោះនាងសរុផវា
ស្អរទងពិ់ចារោដចូមមថចខ លោះ? 
                                                             
29

 ម ម្ ោះវងេកេរត ទននគរមទវទេៈ,  រពោះញាតវិងេខាងរពោះមាត្តរបសរ់ពោះ
សមាម សមពុទ ន។ 
30

 ម ម្ ោះវងេកេរតជាពជូពងេទនរពោះសមាម សមពុទ ន កបុងតដនសកាៈ ទននគរកបិ
លពសថុ, សមយ័សពវទថងសទិតកបុងទកឹដទីនររមទសមនបា ល។់ 
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 ោលមនាោះ ោរយលម់ឃើញរបសរ់ពោះនាង៣យ ងពិត
ជាមានររសិទ នភិាពមដើមផជីយួរពោះនាងឱ្យពោុះោរជាមួយមសច
កថទីកុ ខមនាោះបាន។ ដបូំង រពោះនាងបានពិចារោថា “រពោះពទុ ន គឺ
ជាបុគគលរត្តសដ់ងឹនវូសចចធមពិ៌ត (សមាម សមពណុោធ )។ មដើមផ ី
លោះមសចកថទីកុ ខតដលអាត្តម កពំងុររឈមឥលវូមនោះ រពោះពទុ នជា
មាច សប់ានបមរងៀននវូរពោះធម។៌” 
 លគឹកោតដលមានរបូរាងោយមនោះ មសចកថទីកុ ខគជឺា
សភាវៈតដលរតូវររឈម។ ដមូចនោះ មដើមផរីារាងំមសចកថទីកុ ខកុឱំ្យ
មកើតមានមថងមទៀត រពោះពទុ នជាមាច សប់មរងៀនអំពីមគគអងគររបីំ 
តដលអាចនាឱំ្យមយើងបានសមរមចរពោះនិោវ ន។ មោយោរគតិ
ដលរ់ពោះពទុ នជាមាច សក់បុងទនំងមនោះ រពោះនាងសរុផវាស្អអាចរ ំ
នឹងមសចកថឈឺីចាបរ់បសខ់ លនួបាន។ 
 បនាធ បម់ក រពោះនាងនឹកមឃើញដលរ់ពោះអរយិសងឃ 
“អរយិស្អវក័របសរ់ពោះពទុ នជាមាច ស ់ តដលបដបិតថមិោយលអមៅ
ត្តមមាោ៌ទនអរយិមគគរបសរ់ពោះដម៏ានរពោះភាគ។ មលាក
បដបិតថតិ្តមអរយិមគគ មដើមផកីមាច តប់ងន់ូវមសចកថទីកុ ខ។ ដមូចនោះ 
អបកឯោនីមួយររថាប មដើមផរីមំោោះខ លនួមចញចាកទកុខ រតូវបដិ
បតិថត្តមអរយិមគគមនោះ។” មនោះជាមសចកថពិីត មរោោះថា មបើមយើង
មិនបដបិតថតិ្តមអរយិមគគមនោះមទ មយើងកមិ៏នអាចកមាច តប់ង ់
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នវូមសចកថទីកុ ខ ដចូរពោះ-អរយិសងឃ ងំមនាោះបានម ើយ។ 
ដមូចនោះ មសចកថទីកុ ខមផេងៗដទទមទៀតកនឹ៏ងបនថមធវើទកុ ខបុក-មមនញ
មយើងឥតឈបឈ់រម ើយ។ 
 រពោះនាងសរុផវាស្អបានមោលររបខ់ លនួឯងថា “មសច
កថទីកុ ខនឹងមិនអាចមកើតមានដលអ់ាត្តម អញម ើយ ខណៈមពល
អាត្តម អញរលឹកមរឿយៗដលរ់ពោះអរយិសងឃ។”  រពោះនាងកប៏ាន
ពិចារោមឃើញមួយមទៀតថា៖ “រពោះនិោវ ន ជាសភាវៈមិន
មានមសចកថទីកុ ខ។ ទកុខោៗតដលអាត្តម អញកពំងុជបួកបុង
មពលឥលវូមនោះមិនមានមទកបុងរពោះនិោវ ន។ រពោះនិោវ ន គជឺា
បរមសខុពិតៗ។” 
 មាត្តរពោះសីវលីគជឺាគរំដូល៏អរបសស់្អវក័រពោះមានរពោះ
ភាគ តដលបដបិតថតិ្តមមាោ៌ដរ៏តឹមរតូវមដើមផរីមំោោះខ លនួមចញ
អំពីមសចកថទីកុ ខ។ គរំដូល៏អដទទមទៀតគ ឺរពោះស្អរបុីរត។ 
 

ណហ្រអុវីរពោះោរបីរុរ 
ររលបណ់ៅរសុក្ក្ាំណ ីរវិញ? 

មិនតមនបាននយ័ថារពោះស្អរបុីរត តដលមលាកជារពោះ
អរេនថមៅមេើយមនោះ ចលូ     បរនិិោវ នមោយមិនមាន
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អាោធ (ជំង)ឺ មកមបៀតមបៀនម ើយ។ សមយ័មួយ រពោះស្អរ ី
បុរតអងគុយចលូសមាបតថ។ិ លោុះមលាកមចញពីសមាបតថិមេើយ 
កគ៏តិថា ជាធមមត្ត រពោះពទុ នជាមាច ស ់និងអគគស្អវក័ នរោបរ ិ
និោវ នមុន មេើយមលាកករ៏ជាបថា អគគស្អវក័បរនិិោវ នមុន 
មលាកកពិ៏ចារោមមើលអាយសុង្គខ ររបសម់លាក មឃើញថា
មៅតត៧ទថងមទៀតនឹងបរនិិោវ ន។ មលាកកប៏ានពិចារោ
មទៀតថា មលាកគរួតតបរនិិោវ នកបុងទោី មពលមនាោះមលាក
ស្ស្អបត់តរលឹកដលម់ញាមស្សើរបសម់លាក តដលមៅជាបុគគល
មិចាឆ ទដិ ឌ ិ (បុគគលមានោរយលខ់សុ) មោយស្អរតត មញាមស្សើ
របសម់លាកមិន នម់ានស ន កបុងរពោះពុទ ន រពោះធម ៌ និងរពោះ
សងឃ មៅម ើយ។ មានតតរពោះរពេមប ុមោត ោះ តដលោតគ់តិថា
ជាបុគគលដខ៏ ពងខ់ ពស ់ មេើយរាលម់ពលតដលោតស់មលឹងមមើល
មៅមលើមមឃ បាននយ័ថាោតម់ធវើមសចកថរីរថាប ចមំោោះរពោះ-
រពេម។ មលាកកម៏មើលឧបនិសេយ័របសម់ញាមមលាក ដងឹថា
មញាមស្សើមានឧបនិសេយ័អាចសំមរចមស្អត្តបតថមិគគមោយ
បានស្អថ បធ់មរ៌បសម់លាក។ មលាកកសំ៏មរចចតិថមៅផធោះមញាម
ស្សើមដើមផមីររស និងបរនិិោវ នកបុងបនធបត់ដលមលាកររសតូ។   
 រពោះស្អរបុីរតគតិមេើយ កម៏ៅសុំអនុញ្ញដ ត ថាវ យបងគំ
លារពោះសមាម សមពុទ ន មដើមផនឹីងបរនិិោវ ន។ រពោះអងគករ៏ទង ់

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%94
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អនញុ្ញដ តឱ្យរពោះស្អរបុីរតសតមថងធមម៌ទសនាជាមលើកចងុ
មរោយរបសម់លាក។ លោុះសតមថងចបម់េើយ រពោះស្អរបុីរតបាន
មធវើដមំណើ រមចញមៅជាមួយនឹងភកិខុ៥០០របូ មោយមានមហា
ជនជាមរចើនជនូដមំណើ រមលាករេូតដល ់វ រនគរ។ មៅមពល
មនាោះ រពោះស្អរបុីរតមៅមានសខុភាពលអមៅម ើយ។ ដមូចនោះ 
មលាកអាចមធវើដមំណើ រកបុងចមាង យផលូវមួយមយជន ៍ (ររមាណ
ជា១២គ ូីតម រត) កបុងមួយទថងរេូត លត់តមលាកមៅដល់
ស្សុកកមំណើ តរបសខ់ លនួម ម្ ោះភមិូនាលកៈ ឬនាលនាធ  ត្តងំ
មៅមិនឆាង យអំពីរកុងរាជរគឹោះ។ ទបំីផតុមៅមវលារមសៀលមរជ
បនថិចទនទថងមពញបូណ៌មីតខកតថកិ មលាកកប៏ានមៅដល់
មគេោឌ ន តដលជាទកីមំណើ តរបសម់លាក។ រពោះស្អរបុីរតមាន
មថរៈដោីរររបញ់ាតរិបសម់លាកថា មលាកររតេលមៅ
សរមាកទមីនាោះតតមួយយបប់ ុមោត ោះ មេើយសុំឱ្យពកួញាតិ
របសម់លាកសមាអ ត និងមរៀបចបំនធបច់ាស ់ ទតីដលមញាមស្សើ
ផថលក់មំណើ ត។ 

កបុងទថងតដលមៅដលផ់ធោះមញាម យបម់នាោះរពោះធមមមសនា
បតមីានអាោធយ ងខាល ងំោល  (មរាគាល ក់្ ម)។ មទវត្ត ងំ
ឡាយមកសុំមមើលពោបាលជំងរឺរមគនមលាក តតមលាកបាន
បដមិសធ។ រោមនាោះ មញាមរបសម់លាកបានមឃើញមទវត្ត
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 ងំឡាយ លោុះមទវត្តមៅវញិអស ់ មទើបមញាមស្សើចលូមៅសរួ
មលាកអំពីអបកតដលមកមុនមនោះ។ រពោះស្អរបុីរតករ៏របថ់ា 
េនឹ ងគរឺពោះឥសរូ រពោះរពេម មហារាជ ងំ៤។ នាងរោេមណីក ៏
គតិកបុងចតិថថា មយើងាល បម់ោរពបូជារពោះរពេម តតមពលមនោះ
រពោះរពេមតបរជាមកថាវ យបងគបុំរតរបសម់យើងវញិ។ មបើដមូចនោះ 
រពោះស្អ-ស្អថ របសបុ់រតមយើង នឹងធជំាងមនោះមៅមទៀត។ គតិរចួ 
នាងរោេមណីកស៏រួអំពីគណុរបសរ់ពោះពទុ នជាមាច ស។់  

មពលមនាោះ រពោះស្អរបុីរតមានរពោះជនម ៧៥ រពោះវសា
មកមងជាងរពោះសមាម សមពុទ ន ៥ ឆាប ។ំ មដើមម ើយ នាងរោេមណី
ជាមាត្តមិនតដលខ វលខ់ាវ យពីរពោះស្អរបុីរតម ើយ មិនរតឹមតត
ប ុមោត ោះ ោតម់ានោរយលខ់សុចមំោោះរពោះស្អរបុីរតមទៀត 
ផង។ មញាមស្សើរបសម់លាកមៅតតបមនាធ សរពោះស្អរបុីរត 
តដលមលាករងច់ា ំលត់តមានវយ័ចោំសម់ទើបរតលបម់ក
ផធោះវញិ។ ប ុតនថមរោយមក ោតប់ានមឃើញមោយផ្ទធ លត់ភនក
នវូរសមីដភ៏លសឺ្អវ ងរបសព់ពកួមទវត្ត និងរពេម ងំឡាយ តដល
មកចលូជបួរពោះស្អរបុីតថ។ រពោះស្អរបុីរតបាន  សតមថងរពោះធម៌
ពនយលម់ញាមស្សើរបសម់លាក។ រពោះស្អរបុីរតបានមរៀបរាប់
គណុ ងំឡាយរបសរ់ពោះអងគ មេើយកប៏ានមធវើឱ្យនាង-
រោេមណីមានចតិថរជោះថាល  មស្អត្តបតថមិគគកប៏ានមកើតររកដ
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ដលម់ញាមស្សើរបសម់លាកកបុងមពលមនាោះ។  
  មវលាមទៀបភល ឺ រពោះស្អរបុីរតបានមអាយរពោះចនុធមតទរ 
តដលជារអូនរបសម់លាកររោសសងឃមកររជុំោប  នឹងអាល
បានសុំខមាម សនវូម សកេុំសោតដលមលាកបានមធវើ
មោយោយឬមោយវាចារមិនជាទោីបច់តិថដលសិ់សេរបស់
មលាក។ លោុះសុំខមាម សោប មៅវញិមៅមកមស្សចមេើយ រពោះ
ស្អរបុីរតកយ៏កចវីរមួយផ្ទធ ងំរគបមុខ មេើយចលូសមាបតថិ
កបុងវហិារធមម៌ោយលំោប ់៩ យ ង (របូជាន៤ អរបូជាន៤ 

និងសញ្ញដ មវទយិតនិមរាធ31) មេើយកប៏ន្តញ្ញច សម់ៅមក លោុះ
មចញពីចតតុទជាន មលាកកប៏រនិិោវ នមោយអនបុាទមិសស

និោវ ន32 មៅមពលតដលអរមុោទយ័ររកដម ើងឯនាយ
មជើងមមឃ រតូវនឹងទថង ១៥មកើត តខកតថកិ។ 
 មតើរពោះស្អរបុីរតអតរ់ នឹំងមសចកថទីកុ ខមោយស្អរ
អាោធមោយវធិោី? មលាកបានចលូ្នសមាបតថ។ិ 

                                                             
31

 គណុធមជ៌ាមរគឿងរលំតោ់រកណំតដ់ងឹកបុងសញ្ញដ  (មសចកថចីងចាបំាន) និងមវទនា 
(ោរមស្អយអារមមណ៍) មៅមួយតបបមទៀតថា និមរាធសមាបតថ,ិ ោរ្នដលថ់ាប ក់
រលំតខ់យលដ់កដមងាើមមចញចលូ ត្តងំមៅបានយ ងយរូរតឹម ៧ទថង។ 
32

 និោវ ន ឬបរនិិោវ នឥតមសសសលរ់បូរាង, ខនននិោវ ន។ 
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ត្តមរយៈោរចលូ្នសមាបតថ ិ មលាកអាចធនរ់ នឹំងទកុខ
មវទនា មេើយរកាមិនឱ្យោរឈឺចាបម់កមបៀតមបៀនបាន។ 
មោយវធិយី ងមនោះ រពោះស្អរបុីរតចលូ  បរនិិោវ នមៅមពល
អរណុរោះ។ 
 មនោះជាខ លមឹស្អរទនោរមានរពោះធមជ៌ាកលោណមិតថ។ 
ដមូចនោះ អបកអាចមៅជាសខុ មោយភាពស្សួលង្គយ។ 
 មពលតដលមយើងឈឺ មតើមយើងបានពិចារោដចូរពោះ
នាងសរុផវាស្អតដរមទ? ឬមយើងរតួតពិនិតយខយលដ់មងា ើមចលូ 
និងមចញមោយមានសត ិ កដ៏ចូជាចមរមើនមសចកថសីងបរ់បស់
មយើងតដរមទ? មដើមផពីរងឹងសមាធ ិ ឬមសចកថសីងប ់ មយើងអាច
ស្អកលផងបដបិតថតិ្តមគរំរូបសរ់ពោះស្អរបុីរត តដលមលាក
បានបំបាតម់សចកថទីកុ ខមោយោរចលូ្នសមាបតថ។ិ 
 ដបូំង មយើងគរផតីសវងរកអវីតដលលអនិងសមរមយ 
មេើយមរៀបចឱំ្យបានរចួជាមស្សច សរមាបម់រតៀមោរោរ
ចមំោោះមរឿងរា វ តដលនឹងរតូវមកើតម ើងជាយថាមេត។ុ 
ររសិនមបើពុំដមូចាន ោះមទ មយើងមិនអាចមានអវីមដើមផទីបទ់លនឹ់ង
មសចកថទីកុ ខបានម ើយ។ មតើមយើងអាចពឹងសកាមទវរាជ តដល
ជាមសថចទនមទវត្ត មដើមផមីកជយួមយើងមោយមររើររសឱ់្សថ
បានមទ? មទមយើងពិតជាមិនអាចពឹងមលាកបានមទ។ មតើរពោះ
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រពេមកនឹ៏ងមកស្អវ ធោយមនថផងតដរ បានមទ? មទ ពកួមលាក
នឹងមិនអាចមធវើដមូចនោះបានមទ។ កដ៏ចូជាមិតថភកថដិទទមទៀតផង
តដរ មគរោនត់តអាចសរួនាអំំពីស្អទ នភាពជំងរឺបសអ់បក
ប ុមោត ោះ។ មិនមានបុគគលោអាចជយួអបកបានម ើយ។ ខ
ណៈមពលមនាោះ អបកអាចពឹងបានតតរពោះធមប៌ ុមោត ោះ។  

 

រពោះសមាម សមពុទធរទងព់នាណពលច្លូបរនិិព្វវ ន 
 ចរូមឈវងយលអំ់ពីករណីរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ ន។ មពល
រពោះអងគរទង ់្ នដលវ់យ័ ៨០រពោះវសា រពោះអងគស្ស្អបត់ត
មានអាោធជាទមងន ់ តដលអាចបោថ លឱ្យរទងអ់សរ់ពោះជនម
បាន ររសិនមបើមកើតមានចមំោោះបុគគលមផេងមរៅពីរពោះអងគ។ 
មតើរពោះពទុ នជាមាច សរ់ទងប់ានមធវើរពោះតរមិោះដចូមមថចខ លោះ? 
 “ររសិនមបើតថាគតនឹងបរនិិោវ នកបុងមពលមនោះ សភុទ ធ
ត្តបសនឹងមិនមានឱ្ោសមដើមផរីត្តសដ់ងឹធមម៌ ើយ។ ឥលវូ
មនោះឥន្តនធើយរ៍បសោ់តម់ៅខ ចមីៅម ើយ។ មៅរយៈមពល ១០តខ
មៅមុខមទៀត ឥន្តនធើយរ៍បសោ់តនឹ់ងចាសោ់ល រគបរ់ោនស់រមាប់
យលដ់ងឹរពោះធមប៌ាន។ សរមាបរ់រមយជនម៍នោះ តថាគតរតូវតត
អធោិឌ នឱ្យអាោធរបសត់ថាគតបានធរូមសផ ើយមួយអមនលើកបុង
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មួយរយៈមពលមនោះសិន។” អវីតដលរពោះដម៏ានរពោះភាគរទង ់
បានមធវើគរឺពោះអងគយងចលូផល្នសមាបតថ ិ មដើមផពីនោ
ជីវតិរបសរ់ទង។់ បនាធ បម់ករទងប់ដបិតថវិបិសេនា ពិចារោកបុង
ធម ៌ (អាោរៈ ងំ ៣២) នីមួយៗមោយពិស្អថ រ។ ត្តមរយៈោរ
ពិចារោមនោះ រពោះអាោរៈមរាគរបសរ់ទងស់្ស្អបត់តបានធរូ
មសផ ើយមៅមួយរមំពច។ រពោះសមាម សមពុទ នរទងម់ានរពោះសខុភាពលអ
ម ើងវញិ។ សមាបតថតិបបមនោះមៅថា “អាយសុង្គា រផល
សមាបតិត”  តដលជាសមាបតថរិទរទងជ់ីវតិឱ្យត្តងំមៅបនថមទៀត។ 
រពោះដម៏ានរពោះភាគរទងអ់ាចមធវើតបបមនោះបាន មោយោរ
ពិចារោកបុង “ឥទធិបាទធម៌ា”33 ដលក់រមិតខ ពសបំ់ផតុ។ “ឥទធិបាទ
ធម៌ា” មនាោះគបំឺណង (ឆនទៈ) មសចកថពីោយម (វីរិយៈ) គនិំតរស់
រមវកី (ចិ្រតៈ) និងោរពិចារោររកបមោយភាព ល្ សទវ (វិមាំ
ោ)។ ត្តមរយៈគណុធមម៌ររៀបដចូជាមជើង ឬដចូជាជំហានទន
មសចកឋសីមរមច ទនមសចកឋចីមរមើន (ឥទ នបិាទ)  ងំបួនមនោះ រពោះ
អងគអាចរកាជីវតិរបសរ់ទងស់រមាបរ់យៈមពល ១០តខមទៀត។ 

កបុងករណីផ្ទធ លខ់ លនួមយើងវញិ មៅមពលតដលជិតស្អល ប់

                                                             
33

 គណុធមម៌ររៀបដចូជាមជើង ឬដចូជាជំហានទនមសចកថសីមរមច, ទនមសច
កថចីមរមើន។ 
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មតើមយើងមធវើដចូមមថច? 
 មនសុេជាមរចើន តដលមិនមានរពោះធមជ៌ាកលោណមិតថ
របសខ់ លនួ ជាលទ នផលតតងស្អល បម់ៅជាមួយនឹងមសចកថទីកុ ខ និងមស
ចកថភីយ័ខាល ច ងំអស។់ ដមូចនោះ មុនមពលតដល្នដលដ់មងា ើម
ចងុមរោយ មយើងរតូវតតយករពោះធមជ៌ាកលោណមិតថចាបពី់មពល
មនោះតមៅ។ លគឹកោតដលបុគគលមៅមានជីវតិគមិឺនតដលយឺត
មពលម ើយកបុងោរយកធមជ៌ាកលោណមិតថមនាោះ។ 
 

ទសសនៈ “ខ្លួន” ឬ “អរតៈ”  
បតនថមទកុ្ាដលខ់្លួនឯងណៅវិញណទ 

 លកខណៈពីធមមជាត ិ មនសុេរសម់ៅមោយមផ្ទថ តកថី
សងឃមឹកបុងមរឿងអនាគត។ មគសងឃមឹថានឹងបានរសម់ៅយរូ
អតងវង ម ោះបីជាោរមានជីវតិរសម់ៅយរូអតងវងមនោះមិនតមន
ជាមរឿងពិត មរោោះអាចមានឧបសគគជាយថាមេត ុ ដចូជា
មានជំងមឺកមបៀតមបៀនជាមដើមកម៏ោយ។ 
 ជំងមឺកើតមានមោយអាោរៈពីរររមភទគ ឺ ជំងខឺ លោះមិន
អាចពោបាលបាន រឯីជំងខឺ លោះមទៀតមៅមានសងឃមឹថាអាច
ពោបាលបាន។ ដមូចនោះ មពលមនសុេដងឹថាស្អទ នភាពជំងរឺបស់



107 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

ខ លនួោម នសងឃមឹនឹងអាចពោបាលបាន ជំងថឺបប់ារមភនឹង
រកុរានចតិថរបសោ់តថ់ា “អេ៍ូ ខ ញុនឹំងស្អល បឆ់ាប់ៗ មនោះមេើយ!”  
ោតប់ារមភចមំោោះគនិំតទនោកយ “ខ ញុ”ំ និង “របសខ់ ញុ”ំ ។ “ជីវតិ
របសខ់ ញុសំ្អល ប ់ មេើយខ ញុនឹំងរតវូចាកមចាលអវីៗរគបយ់ ង!”  
គនិំតរបសោ់ត ់ គជឺាបនឹ់ងគមំេើញថា “ខ លនួ” និង “របសខ់ លនួ” 
។ ោរយលត់បបមនោះ រោនត់តបតនទមកងវល ់ និងទកុខរពួយ
ោនត់តខាល ងំម ើង។ 
 កបុងស្អទ នភាពតបបមនោះ មយើងគរួតតគតិរកវធិមីផេង
មទៀត មដើមផមីកជំនសួឱ្យោកយថា “ខ លនួ” និង “របសខ់ លនួ” ។ 
ឧបមាថា ជំងមឺនោះមកើតបានមោយអាស្សយ័បញ្ច កខនន។ ខនន ងំ
មនោះមិនតមន “ខ លនួ” និង “របសខ់ លនួ” ម ើយ។ វាអាស្សយ័មៅមលើ
មេត ុ និងបចចយ័។ ខនន ងំមនោះជាសភាវៈមកើត និងរលតម់ៅ
វញិជាធមមត្ត។ មានតតខនន ងំមនោះប ុមោត ោះ ជាបចចយ័នាមំក
នវូមសចកថទីកុ ខ។  
 ចរូពិចារោរពោះធមត៌ដលរពោះពទុ នបរមរគូរទងស់តមថង៖ 
“អចិ្រាំ វរ យាំ កាណយា បឋវឹ  អធិណសសសតិ។” តររថា “ោយ
មនោះមិនមៅយរូប ុនាម នម ើយ តតមានវញិ្ញដ ណមៅររស
មេើយ ជាោយគមឺគមបាោះបងម់ចាលឱ្យមដកមៅមលើតផនដមិីន
ខានម ើយ។” 
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 អបកគរួមឈវងយលថ់ា វាគជឺាបញ្ច កខននមទតដលស្អល ប់
មនាោះ មិនតមន “ខ លនួ” ឬ “អតថៈ” ស្អល បម់នាោះម ើយ។ ដចូតដល
រពោះពទុ នជាមាច សស់តមថងកបុងនយ័ដម៏ានជមរត (បរមរថធម៌ា) ថា 
មិនមាន “ខ លនួ” និង “របសខ់ លនួ” ម ើយ។ មានតតសង្គខ រ
 ងំឡាយប ុមោត ោះ តដលមកើតនិង  រលត។់ គមំេើញរបសអ់បក
កបុងមរឿងមនោះ តដលរមួផេជំាមួយនឹងវបិសេនាអាចោតប់នទយ 
មសចកថទីកុ ខរបសអ់បកបាន។ 
 ផធុយមកវញិ មបើអបកគតិថា “ខ ញុគំជឺាអបកឈឺ ខ ញុនឹំងរតូវ
រោតរ់រសអំ់ពីកនូ និងរទពយធនរបសខ់ ញុ”ំ។ អបកគតិថា ោរ
មកើត ចាស ់ ឈឺ ស្អល ប ់ ងំមនោះមកើតមានចមំោោះខ ញុ ំ តដលមាន 
“អតថៈ” មានខ លនួ “របសខ់ ញុ”ំ រតូវទទលួ និងរតូវពោុះោរនឹងជំង ឺ
មនោះ។ គនិំតតបបមនោះមានតតនាមំកនវូមសចកថមីស្អកតត
ប ុមោត ោះ។ 
 ចរូពិចារោថា ចតិថនិងោយ (នាមរបូ) តដលរតូវ
បានត្តកត់តងម ើងមោយសង្គខ រ នឹងរតូវរលតម់ៅវញិជាធមម
ត្ត។ មដើមផកីុឱំ្យមសចកថមីស្អកមកើតមានកបុងចតិថសនាថ ន មោយ
ោរភយ័ខាល ចមរឿង មកើត ចាស ់ឈឺ ស្អល ប ់តដលត្តកត់តងម ើង
មោយសង្គខ រ អបកគរួយកមពលមៅចមរមើនសត ិវរីយិ និងបញ្ញដ
របសអ់បក។ ទមងវ ើតបបមនោះ ម ម្ ោះថាអបកបានចងសមពននភាព
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ជាមួយរពោះធមជ៌ាកលោណមិតថមេើយ។ 
 ម ោះបីយ ងោ មតើមានបុគគលោតដលមានចតិថ
សងប ់ និងសតរិឭករតូវជានិចចកបុងមពលជិតស្អល បត់ដរឬមទ? ជា
ោរពិតោស ់ បុគគលតបបមនាោះពិតជាមានតមន។ មាន
បុគគលតដលមានរពោះធមទ៌កុោកក់បុងចតិថសនាថ ន មេើយពកួ
ោតក់ស៏្អល បម់ោយមសចកថសីងបស់ខុ។ កបុងមពលជាមួយោប មនោះ
តដរ កម៏ានបុគគលតដលស្អល បម់ោយមិនមានសត ិ និងមសចកថី
សងបក់បុងចតិថសនាថ នតដរ។ 
 

ការអរធ់មរន់ងឹបញ្ញា ជ្ីវិរ 
 ពិតោស ់ តតដលម់ពលមវលា ជីវតិនឹងរតូវជបួមរោោះ
ភយ័មររៀបបីដចូបុគគលកពំុងទលូភបមំៅមលើកាលយ ងអុីចងឹ។ 
បុគគលអាចរតឹមតតទញួមស្អកអំពីទមងនដ់ធ៏ងនរ់បសវ់ាប ុមោត ោះ។ 

 មៅតបំនខ់ ពងរ់ាបស្អហាា ញ34 (Sagaing) មានសៈយ ដរ័ 
(Sayadaw រពោះអាចារយ) មួយអងគ តដលកំពងុមានផធុកជំង ឺ អាល់
ទសមឺរ (Alzheimer) ពីរឆាប មំកមេើយ។ Alzheimer គជឺាររមភទជំង ឺ
                                                             
34

 ទរីរជុំតបំនទ់នភមូិភាគ ស្អហាា ញ ររមទសភមូា មានទតី្តងំមៅត្តមដង
ទមនលឯរាវទ ីររមាណជា ២០គ ូីតម រត តប កនិរត ីទនទរីកុងមណឍ មល។ 
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មោ ងមធវើឱ្យររពន័នខរួកាលខចូខាត និងបងាឱ្យមានោរបាតប់ង ់
ោរចងចា ំ រមបៀបទនោរនិយយ ោរគតិ និងសកមមភាពររចាំ
ទថង។ មោយស្អរតតជំងមឺនោះ មិនមានអវីតដលមលាកអាចដងឹបាន
មទៀតម ើយ។  
 ជីវតិគពិឺតជាគរួឱ្យខាល ច និងមិនអាចស្អម នដងឹមុនម ើ
យ។ សៈយ ដរ័អងគមនោះាល បជ់ាធមមកថិកលផលីាញមួយអងគ 
តដលនិមនថសតមថងរពោះធមទ៌ ូងំររមទស។ 
 កម៏ានឧបាសកមាប កម់ទៀត ខ ញុាំល បប់ានជបួ តដលហាក់
ដចូជាមានសខុភាពលអធមមត្តមស្អោះ ប ុតនថោតម់ានជំងោឺច់
សរទស្មខរួកាល បោថ លឱ្យោតោ់ល យមៅជាជន        
ពិោរ។ វាមធវើឱ្យោតម់ៅជាមនសុេឆាបមួ់មត  និងភយ័ខាល ច 
មេើយផធុយមកវញិ អវីតដលោតច់ងប់ានកមិ៏នបានដចូចតិថ
មោយស្អរោតមិ់នអាចនិយយអវីបាន។ 
 ជាអបកជំងោឺចស់រទស្មខរួកាល មបើម ោះបីជាអបក
ចងនិ់យយ ឬមធវើដមំណើ រមៅោកមិ៏នបាន។ មៅមពលមនាោះ 
ររសិនមបើមិនមានរពោះធមជ៌ាកលោណមិតថមទ អបកមានតត
កេឹំង និងមសចកថមីស្អកមៅជាមិតថប ុមោត ោះ។ មិនដងឹជា
លំបាកប ុោត មៅ មៅមពលអបកចងម់ធវើមរឿងមនោះ ប ុតនថអបកមៅ
ចាមំមើលតថអបកមនាោះ ោតមិ់នបានយលអំ់ពីបំណងរបសអ់បក 
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មេើយមធវើមរឿងមនាោះជំនសួឱ្យអបកវញិ។ ោលៈមទសៈតបបមនោះ អវី
តដលអបកររថាប មិនមានឱ្-ោសនឹងអាចមកើតម ើងមទៀតមទ។ 
ជំនសួឱ្យមសចកថរីតូវោរ និងចណំង ់ចរូអបកពោយមទទលួយក
រពោះធមម៌កទកុោកក់បុងចតិថសនាថ នជំនួសវញិលអជាង។ 
 មានករណីជាកត់សថងមួយមទៀត មកើតចមំោោះឧបាសក
ដគ៏រួឱ្យអាណិតមាប កម់ៅ  សេរដឌអាមមរកិ។ ដបូំងជំងោឺច់
សរទស្មបោថ លឱ្យទដ និងមជើងរបសោ់តពិ់ោរ។ 
បនាធ បម់ក ោតម់ៅជាមិនអាចនិយយបាន អាចរោនត់ត
រពិចតភនកប ុមោត ោះ។ មពលមិតថភកថមិៅសរួអំពីស្អទ នភាពជំង ឺ
មគអមងាតមឃើញថា ោតរ់ពិចតភនក និងមានទកឹតភនកស្សកម់ក
ផងតដរ។ ចរូពិចារោមៅមមើលថា ោតជ់បួមរឿងអវីខ លោះ មេើយ
ោតយំ់មរោោះមេតអុវី? 
 កម៏ានសៈយ ដរ័ចោំសមួ់យអងគមទៀត មៅតបំន់
ខ ពងរ់ាបស្អហាា ញដតដល។ មពលមលាកមានអាោរៈមិនស្សួល 
មវជជបណឍិ តករ៏តវូបានមគអមញ្ជ ើញមកមមើលអាោរៈមរាគរបស់
មលាក។ មវជជបណឍិ តបាននិយយថា ថាប ជំំនយួកមាល ងំមាន
ជាតវិតី្តមីនអាចជយួឱ្យមលាកធរូមសផ ើយបាន។ បនាធ បម់ក 
មវជជបណឍិ តបានបន្តញ្ច កថាប វំតី្តមីនររមគនមលាក។ មបើ
ម ោះបីជាសៈយ ដរ័អងគមនាោះររតកកយ ងោ កប៏រសិទ័ជា
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ឧបោឌ កៈរបសម់លាកខជំយួបងខបំន្តញ្ច កថាប រំរមគនមលាក។ ពកួ
មគនិយយថា មធវើដមូចនោះចងឱ់្យមលាកឆាបជ់ាមទ។ រពោះអាចារយ
អងគមនាោះមិនមានដោីអវីមស្អោះ ប ុតនថរពោះភន័្តកថរបសម់លាកមាន
សភាពរកញូវ។ ខ ញុបំានមឃើញមោយផ្ទធ លត់ភនក មនោះជាអាោរៈ
ទនោរមិនមពញចតិថ (ណោមនសស)។ 

 មពលមយើងជិតស្អល ប ់ មយើងមិនគរួមស្អកមៅ ឬភយ័
ខាល ចម ើយ។ មយើងមិនគរួបមញ្ច ញអាោរៈធញុថប ់ និងោរ
មិនមពញចតិថចមំោោះអបកមមើលតថមយើងម ើយ។ មោយមាន
អកសុលមចតសិកដទទមកើតម ើង ដចូជាោរភយ័ខាល ច ឬមសច
កថមីស្អកមៅ វាអាចមកើតមៅជាកមមតដលបានសនេមំពលជិត
ស្អល ប ់ (អាសននក្មម)។ មរោោះកមមមនោះមានឱ្ោសឱ្យផលជា
បដសិននិមៅជាតខិាងមុខ មេើយអកសុលចតិថតដលជាកេឹំង 
ឬោរភយ័រពួយនឹងរញុរចានឱ្យមយើងមៅមកើតកបុងអបាយភមិូ
ោមួយមិនខាន។ ដមូចនោះ មពលជិតស្អល បម់យើងគរួររយត័បអំពី
អារមមណ៍របសម់យើង។ អារមមណ៍គរួតតរតូវអបរ់ឱំ្យបានសងប។់ 
មានតតចតិថសងប ់ឬបរសិទុ នប ុមោត ោះ មទើបអាចជយួរញុរចានឱ្យ
មយើងបានមៅមកើតកបុងសគុតភិព។ 
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ណសច្ក្តតសននិដាឋ ន 

 មិតថអបកអាន ងំឡាយជាទសី្សលាញ់សរមាបម់េតុ
ផលមនោះ ខណៈមពលអបកកពំងុមធវើដមំណើ រកបុងមាោ៌ជីវតិ  ងំ
តដលអបកមៅមកមង និងមានសខុភាពលអមនោះ ចរូសរួខ លនួឯងមៅ
មមើលថា មតើអបកោគរួរមួដមំណើ រកបុងជវីតិរបសអ់បកកបុងឋានៈ
ជាកលោណមិតថ? បញ្ញា មនោះមានតតអបកប ុមោត ោះតដលអាច
មរជើសមរសីបាន។ ខ ញុមំលើកម ើងមនោះមិនតមនបាននយ័ថា មិតថ
ភកថសិពវទថងមនោះ អបកមិនអាចពឹងោកប់ានមនាោះមទ។ ជាោរ
ពិត អបករតូវោរពឹងោកម់គជាចាបំាច។់ ប ុតនថអបកគរួ
មឈវងយលថ់ា មិនមានោរានាោមួយ តដលអាចបញ្ញជ ក់
បានថា បុគគលមនាោះនឹងមៅតតជាមិតថ និងជាទពឹីងោករ់បស់
អបកជាមរៀងរេូតមនាោះម ើយ។ មោ ងវញិមទៀត អបករតូវមាន
កលោណមិតថមាប កម់ទៀត មដើមផមីធវើដមំណើ ររេូតដលទ់បីញ្ច ប់
ទនជីវតិជាមួយអបក។ កលោណមិតថដរ៏រមសើរបំផតុតដលអបក
គរួតតមាន គរឺពោះធមេ៌នឹ ងឯង តដលជាមិតថដម៏ស្អម ោះរតង ់ និង
ជិតសនិទ នបំផតុ មិនមានតររកផតម់សចកថីទកុចតិថរបសអ់បកដល ់
មថងោម ើយ។ 

មដើមផមីានរពោះធមជ៌ាកលោណមិតថដម៏ស្អម ោះរតង ់



114 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

ចណុំចសំខានរ់តងថ់ា អបករតូវពិចារោកបុងធម ៌ ថាមតើអបក
បដបិតថតិ្តមរមបៀបរបសម់ាត្តរពោះសីវលីម ម្ ោះសរុផវាស្អ  ឬ
អបកបដបិតថ ិ មដើមផសីមរមចបានវបិសេនាញាណកមាច តោ់រ
ររោនច់មំោោះបញ្ច កខននមនោះថាជា “អតថៈ” “ខ លនួ” ឬ “របសខ់ លនួ”។ 
លគឹកោតដលអបកមៅររោនយ់កោរយលម់ឃើញថាមាន 
“ខ លនួ” ឬ “អតថៈ” អបកមិនអាចបំបាតម់សចកថភីយ័ខាល ច ឬមសចកថី
ឈឺចាបម់ពលអបក្នដលច់ណុំចចងុមរោយទនជីវតិមនោះ
បានម ើយ។   

ត្តមនយ័របស ់ “ណយានិណោមនសិការៈ” ឬោរគតិ
ររកបមោយររជាញ ល្ សទវ អបករតូវពិចារោតតកបុងរពោះធម៌
មោ ងប ុមោត ោះ។ លោុះរត្តតតពិចារោកបុងរពោះធម ៌ មទើបអបក
អាចមានមសចកថសីខុរេូត។ អាចនិយយបានថា ររសិនមបើ
អបកមានរពោះធមជ៌ាកលោណមិតថ អបកនឹងជបួសភុមងគលជា
មរៀងរេូត។ 

 
ោធ!ុ ោធ!ុ ោធ!ុ 
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៧៥ ធមមទសសន ៍
3 

១~    ណមណរៀនរបសរ់ពោះពទុធ  
និងពភិពណោក្សពវថងៃ 

 បោថ មនសុេ ពកួគណៈ និងររមទសនានា តដល
ទទលួបានមជាគជយ័កបុងវសិយ័អាជីវកមម ងំអស ់ ររកដជា
មានលកខណៈបិុនររសប ់ តដលរពោះពុទ នបរមរគូរទងម់ៅថា 
ឧដាឋ នសមបោ (ោរដលរ់ពមមោយមសចកថពីោយម ឬោរប
របូិណ៌មោយមសចកឋរីរឹង-តររង) ម ោះបីជាមគទនំងជាមិន
បានដងឹយ ងោកម៏ោយ។ លកខណៈសមផតថ ិងំមនាោះរមួ
មាន៖ 

១. មគមានជំនាញពិតររកដ។ 
២. មគមានចមំណោះដងឹកបុងមរឿងបមចចកវទិោ។ 
៣. មគពោយមអសពី់សមតទភាព។ 

  

មគមិនអាចបដមិសធបានមទថា លកខណៈ ងំមនោះនឹង

៣ 
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មិននាមំៅរកភាពមជាគជយ័។  គណុសមផតថសំិខានដ់ទទមទៀត 
តដលមគមានគ ឺ អារក្ាសមបោ (ោរដលរ់ពមមោយកចិចតថ ំ
រទពយសមផតថតិដលរកបានមេើយ)។ មគមានសមតទភាពកបុង
ោរចោំយឱ្យបានរតឹមរតវូ និងមិនខ ជោះខាជ យចមំោោះោរ
ចោំយោតដលមិនចាបំាច។់ មលើសពីមនោះមទៀត មគរតវូ
មាន ក្លា មិរត (មិតថលអរតឹមរតូវគរួដលោ់រមសពគប)់។ 
មិតថតបបមនោះអាចផថលម់យបលល់អៗ  កទ់ងនឹងវសិយ័អាជីវ
កមមរបសខ់ លនួបានមួយចតំណកផងតដរ។ គណុសមផតថចិងុ
មរោយបងអសគ់ ឺ    សមជី្វិត្ត (ភាពជាអបកចញិ្ច ឹ មជីវតិមសមើ ឬ
រតឹមរតូវត្តមធម)៌ មោលគ ឺ ោរររកបោរង្គរ ងំឡាយោ 
តដលោម នម ស ងំផលូវមលាក និងផលូវធម។៌ មគអាចរគបរ់គង
ររកច់ណូំល និងចោំយបានលអ។ មរោោះមគមានគណុ
សមផតថ ិងំអសម់នោះមេើយ មទើបមគមជាគ-ជយ័។ 
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២~ក្ញ្ចក្រ់ពោះធម៌ា 
3 

ចរូពិចារោអំពីជមរមើស ងំពីរមនោះ៖ 
 ១. បុគគលអាចោល យជាអបកមានរទពយ ររសិនមគមធវើស
ោា រៈបូជាចមំោោះរពោះពទុ ន។  

២. រពោះពទុ នជាបុគគល តដលគរួដលោ់រមធវើសោា រៈបូជា 
មរោោះរពោះអងគបរបូិណ៌មោយគណុដវ៏មិសសដចូជា រទងជ់ារពោះ
អរេនថជាមដើម។ ត្តមរយៈោរមធវើសោា រៈបូជាចមំោោះរពោះ-ពទុ ន 
មយើងអាចពនលតម់ភលើងកមិលសមាន ណោភៈ ណោសៈ និង ណមា
ហ្ៈ មេើយមយើងអាចមាន មសចកថសីខុសងបម់ៅកបុងចតិថ។  

បោថ ជមរមើស ងំពីរមនោះ មយើងគរួពិចារោ ថាមតើ
មួយោមានតទមលជាងមួយោ ទមួីយ ឬទពីីរ?  
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៣~លក្ា ៈវិនិច្ាយ័ធម៌ា 
3 

ររសិនមបើឥរយិបថ និងអាករផករិយិរបសម់យើង
មានលកខណៈររកបមោយគណុ-ធមម៌ោយោរស្អថ បធ់ម ៌
តដលជាោកយទនូាម នរបសស់រផុរសមានរពោះពទុ នជាមដើម និង
រសម់ៅជាមួយោរមចោះដងឹកបុងធមម៌នាោះៗ មយើងអាចសនបិោឌ ន
បានថា មនោះជាធមរ៌បសរ់ពោះពទុ នបរម-រគូពិតតមន។  

ប ុតនថររសិនមបើ មានៈ (មសចកថរីរោនម់ាកំបុងចតិថរបស់
មយើង) កពំងុមកើនម ើង ឬ ឥសា (មសចកថី្ ន នីស មសចកថី
រចតណនចមំោោះរទពយសមផតថ ិ ឬចមំណោះដងឹតដលអបកដទទ
មាន) ឬ មច្ារិយៈ (ភាពកោំញ់សវិតស្អវ ញ មិនមានចតិថចង ់
តចករតំលករទពយ ឬចមំណោះដងឹតដលខ លនួមានដលអ់បកដទទ) 
កពំងុមកើនម ើងកបុងចតិថរបសម់យើងមេើយមនាោះ មយើងអាច
សនបិោឌ នបានថា វាមិនតមនជាធមរ៌បសរ់ពោះពទុ នមទ។ 
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៤~ការរក្ាឧណបាសងសីល 
3 

ោររកាឧមបាសថ (ទថងសីល ឬទថងសមា នសីល៨) 
មាននយ័ថា ោររកាសីលមដើមផអីបរ់ោំយ និងវាចា ឬចរយិ
មារយទឱ្យបានសមរមយ។ មៅមវលាទថងមនោះ មនសុេមានចតិថ
ររមសើរ មរោោះជាទថងតដលមគរតវូសរងួម។  

ោររកាឧមបាសថ ជាសំខានម់ដើមផោីរោរោយកមម 
និងវចកីមមរបសខ់ លនួកបុងមោលបំណងោតប់នទយនវូ ណោភៈ 
(ចណំង ់ឬមសចកថរីរថាប ) ណោសៈ (កេឹំង ឬោរររទសូឋ) និង 
ណមាហ្ៈ (អវជិាជ  ឬមសចកថវីមងវងមិនស្អគ លខ់សុរតូវ) កបុងចតិថ
របសបុ់គគលមនាោះ និងមដើមផសីនេនំវូមសចកថលីអ។ មាោ៌ដរ៏តឹម
រតូវកបុងចមំោមោររកាឧមបាសថ ៣ ររោរមនោះគ ឺ អរិយ-
ឧណបាសង តដលមលាកសមា នសីល៨ ដចូោប នឹងបុគគល
តដលមានគណុធមខ៌ ពស ់ ដចូជារពោះអរេនថជាមដើម។ ររមភទ
ទនឧមបាសថតបបមនោះពិតជាមានអានិសងេធមំធងោស។់ 
ផធុយមកវញិ ររសិនមបើនរោមាប ករ់កាឧមបាសថមោយមិន
មានោរត្តងំចតិថចាសល់ាសម់ទមនោះ បុគគលមនាោះនឹងមិន
ទទលួបានអានិសងេសមូផបីនថិចម ើយ។  
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៥~អាយកុ្ាយ័សរមាបម់នសុសសពវថងៃ 
3 

មគអាចពិចារោបានថា វាសមមេតផុលោស ់
តដលអាយកុខយ័របសម់នសុេោនត់តខ លមីៅៗ មរោោះមគមធវើអំមពើ
អារកកោ់នត់តមរចើនម ើងៗសពវទថងមនោះ។ មនសុេ និងពិភព
ខាងមរៅរបសម់គ តតងមានទនំាកទ់នំងោប ។ អាោសាតតុររ
ជាអារកក ់ មពលតដលសីលធមា៌ល កច់ោុះ ដចូជាបតរមបរមួល
អាោសាតជុាមដើម។ មពលមនាោះ ស្អរាតចុញិ្ច ឹ មរបស់
ដោំ ំ តដលលតូលាសអ់ាស្សយ័មលើអាោសាតនឹុងថយ
ចោុះ។ មនោះជាមេតបុោថ លឱ្យមនសុេមានអាយខុ ល ី មរោោះ
បរមិភាគចណីំអាហារតដលមានអាហារបូតទមភ ប។  

អាយកុខយ័របសម់នសុេអាចតវងមៅបាន មពលមគ
រររពឹតឋនវូទមងវ ើលអ មេើយវានឹងមៅជាខ ល ី មពលមគមៅតតបនថ
រររពឹតថទមងវ ើលាមកមផេងៗ។ វាជាមរឿងចាបំាចោ់សត់ដល
មនសុេរតូវមធវើអំមពើលអ មេើយវាកអ៏ាស្សយ័មលើខ លនួរបសបុ់គគល
មាប ក់ៗ ផងតដរ។ ដមូចនោះមេើយបានជារពោះដ-៏មានរពោះភាគស
តមថងថា៖ “ចរូមធវើខ លនួឱ្យជាទពឹីងរបសខ់ លនួឯង រពោះធមត៌ដលអបក
កពំងុបដបិតថ ិគជឺាទពឹីងរបសអ់បក។” 
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៦~ណសច្ក្តតសណងាបមងគលសរូរ 
3 

 មនសុេមៅមលើពិភពមលាកសពវទថងមានោរយល់
មឃើញ និងអធោស្សយ័ខសុៗោប ។ មោយអាស្សយ័មលើកតនលង
តដលមយើងមកើត និងអាស្សយ័មលើមនសុេតដលមយើងមសពគប ់
មយើងនឹងមធវើត្តមតតោរយលម់ឃើញ និងរសម់ៅមៅត្តម
រមបៀបសងគមជុំវញិខ លនួប ុមោត ោះ។ មយើងនឹងទទលួបានគណុ
សមផតថ ិកដ៏ចូជាគណុវបិតថមិោយស្អរទមងវ ើ និងអាករផករិយិ
របសម់យើង។  

ជីវតិរបសបុ់គគលតដលបដបិតថតិ្តមធមនឹ៌ងមិនឱ្នថយ
ម ើយ  មរោោះមសចកថលីអតតងអនមុរោោះដលម់គជានិចច។ កបុង
មងគលសរូត រពោះសមាម សមពុទ នបានបមរងៀនវធិឱី្យមយើងបដបិតថិ
មួយជំហានមថងៗ (To practice step by step) មដើមផបីានមងគល
ពិតររកដសរមាបជ់ីវតិមនោះ។ 

សមូឱ្យអបក ងំឡាយ មដើរមលើមងគលវថីិទនោរបដបិតថិ
ត្តមមងគលធមម៌នោះផងចោុះ។  
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៧~ឧណបកាា ច្ិរត 
3 

ចតិថរបសម់នសុេតតងផ្ទល សរ់ថូរមៅត្តមមរឿងរា វមផេងៗ 
តដលបានមកើតម ើង។ មពលមរឿងរា វដមំណើ រោរលអ ចតិថក ៏
ស្សសថ់ាល រកីរាយ។ ផធុយមកវញិ មពលមរឿងរា វដមំណើ រោរមិន
លអ ចតិថកត៏្តងំមួមត ។ ចតិថមនោះគរួរតូវបានរកាឱ្យមានតលុយភា
ព។ ចតិថរបសម់នសុេមររៀបបីដចូជាអគគិសនី គថឺាមពលោ
ថាមពលអគគសិនីមខាយ មពលមនាោះពនលឺអំពលូកមិ៏នអាចភលឺ
បានលអ។ ររសិនមបើថាមពលអគគសីនីខាល ងំមពក វាកអ៏ាចប
ោថ លឱ្យអំពលូផធុោះោចប់ានតដរ។ 

ដចូោប មនោះតដរ ររសិនមបើបុគគលបាកទ់កឹចតិថមេើយ ចតិថ
របសម់គមិនអាចមានលំនឹងមទ មេើយអបកមនាោះអាចនឹងរង
វបិតថធិងនធ់ងរ មោយស្អរមគគតិមរចើន។ មយើងគរួចមរមើនឧមបោខ
ចតិថមដើមផទីបទ់លនឹ់ងភាពតររររួលទនមរឿងរា វ ងំមនាោះ និង
អបរ់ចំតិ ថឱ្យបានោនត់តររមសើរម ើង។  

មបើបានមសចកថសីខុមេើយ កុជំាបជ់ំោកនឹ់ងមសចកថសីខុ
រជុលមពក។ មបើជបួមសចកថទីកុ ខ កក៏ុឱំ្យខចូចតិថខាល ងំមពកតដរ។ 
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រតូវអបរ់ចំតិ ថឱ្យមានតលុយភាព កុមំផអៀងរជុលមៅរកសខុ កក៏ុំ
មផអៀងរជុលមៅរកទកុខខាល ងំមពកតដរ រតូវមានឧមបោខ ចតិថ គចឺតិ ថ
ជាកោថ ល មទើបបានសខុពិតររកដ។ 
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៨~ច្រូណរុឱីកាសរបសអ់នក្  
ឱយបានជារុណយាជ្ន ៍

3 

ឱ្ោសគជឺាមរឿងដក៏រម។ មានមនសុេជាមរចើន តដល
មិនបានទទលួស្អគ លថ់ា មគមានឱ្ោសដល៏អ។ មគរោនត់តរស់
មៅ មោយមិនបានមររើររសឱ់្ោសមនោះឱ្យមានររមយជន ៍
មដើមផរីមំោោះខ លនួមចញពីសងារៈមនោះម ើយ។  

មគរោនត់តបមោថ យឱ្យជីវតិរបសខ់ លនួកនលងផតុមៅទ
មទៗ មោយយកមលសថា មគរវលោ់ស ់ មបើម ោះបីជាមគ
ទទលួស្អគ លម់េើយថា មគពិតជាមានឱ្ោសកម៏ោយ។ មយើង
មិនអាចមចោះតតមានឱ្ោសដតដលៗមនាោះមទ។ ជីវតិមនោះខ លោី
ស។់ មានមនសុេជាមរចើនបានតររោល យជារក ពីោរតដលខ លនួ
ាល បម់ធវើជាអបកមានពីមុនមក។  

ររសិនមបើមយើងមិនចាបយ់កឱ្ោស តដលមយើងមាន
ឥ ូវមនោះមទ មយើងអាចនឹងបាតប់ងឱ់្ោសដល៏អ និងមាន
ររមយជនប៍តនទមមទៀតមៅមពលមរោយ មរោោះតតជីវតិមនោះខ លី
ោស។់ មយើងមិនរតូវមធវសររតេសម ើយ។ 
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៩~រក្ និង បាន 
3 

មយើងគរួពិចារោនវូអវី តដលមយើងខរំរឹងរកមកររចាំ
ទថងមនោះថាជាររមភទដចូមមថច។ មតើវាជាោរតសវងរកតបប
មនសុេមានខ លមឹស្អរ ឬរបសម់នសុេស្អមញ្ដធមមត្ត? 

ោរតសវងរករបសម់នសុេស្អមញ្ដ  ឬោរតសវងរកតបប
មនសុេោម នខ លមឹស្អរ គរឺោនត់តជាោរតសវងរកមោយមនសុេ
តដលមានដមំណើ ររររពឹតថមៅកបុងភាពចាស ់ ឈឺ និងស្អល ប ់    
ដតដលៗមនាោះឯង។ ដចូោប មនោះតដរ វាជាដមំណើ រតសវងរក 
ររកប មោយភាពខ វលខ់ាវ យមរចើន សរមាបបុ់គគលតដលមាន 
កងវល។់  

មនសុេររមាណជា ៦០ មោដនិាកម់ៅមលើពិភពមលាក
មនោះ ភាគមរចើនកពំងុតសវងរក ត្តមរមបៀបមនោះ។ 

ចតំណកោរតសវងរក តដលមានខ លមឹស្អរ គោឺរមធវើឱ្យ
ជាកច់ាសន់វូដមំណើ រតសវងរក តដលោម នខ លមឹស្អរទនភាព
ចាស ់ឈឺ និងស្អល បយ់ ងពិតររកដ និងកជ៏ាដមំណើ រតសវងរក
នវូរពោះនិោវ ន តដលរចួរមំោោះមពញបរបូិរណ៌អំពីដមំណើ រោម ន
ខ លមឹស្អរ ងំអមាលមនោះតដរ។ មលើសពីមនោះមទៀត មកពីមយើង
មៅមានកមិលស ឬមរគឿងមៅេមងមៅកបុងចតិថ តដលជាមេតុ
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ឱ្យមយើងមានកងវល។់ ដមូចនោះមយើងគរួតសវងរករពោះនិោវ ន តដល
ជាទោីម នភាពមៅេមងផលូវចតិថ ងំមនោះ។ ោរតសវងរកតបបមនោះ
គជឺាោរតសវងរក តដលមានខ លមឹស្អរបំផតុ។  
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១០~សចុ្ានទៈរោង និណយាជ្ក្ នងិ នណិយាជ្ិរ 
3 

ចមំោោះនិមយជក និងនិមយជិត អាចនិយយបានថា 
និមយជកអាចមបើកអាជីវកមមរបសខ់ លនួបាន មោយអាស្សយ័
និមយជិត មេើយនិមយជិតអាចរសម់ៅបាន ករ៏តូវពឹងោក់
មលើនិមយជករបសម់គវញិតដរ។ ពកួមគរសម់ៅកបុងទនំាក់
ទនំងមួយ តដលរតូវអាស្សយ័ោប  មៅវញិមៅមក។ 

វានឹងមិនមានបញ្ញា អវីម ើយ ររសិនមបើនិមយជក និង
និមយជិតមានទនំាកទ់នំងមួយ តដលររកបមោយមមត្តថ  ឬ
ោរស្សលាញ់រាបអ់ានោប ។ មៅមពលមគដងឹគណុចមំោោះោប
មៅវញិមៅមក មេើយររសិនមបើមគមានចតិថសមនាថ សចមំោោះ
ោប  មគអាចសមរមចបាននវូភាពមជាគជយ័ មោយស្អរឥទ និ
ពលទនមមត្តថ ចតិថមនោះមិនខាន។ 

មពលោមួយ ររសិនមបើមានោរកេយ័ធនកបុងរបរ
អាជីវកមមរបសនិ់មយជក ឬអបកដទទមទៀត បុគគលគរួអធោិឌ ន
ថា ស្អទ នភាពអារកក ់ងំមនោះអាចនឹងតររជាលអវញិ មេើយ
ជនូពរឱ្យមគបានរចួផតុពីបញ្ញា  ងំមនោះ តបបមនោះគជឺា 

ករោុចតិថ ឬមសចកថអីាណិតអាសរូ។ ររសិនមបើបុគគលមរតក
អរចមំោោះអបកដទទ មពលមគទទលួបានមជាគជយ័មនាោះ មនោះគឺ
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ជា មុទតិ្តចតិថ ឬមសចកថអំីណររកីរាយចមំោោះអបកដទទមោយ
ពុំមរសីមុខ។ ដមូចនោះររសិនមបើមានមមត្តថ  ករោុ និងមុទតិ្ត 
មៅវញិមៅមករវាងនិមយជក និងនិមយជិតមនាោះ មគនឹង
ទទលួបានមសចកថសីមរមចរគបយ់ ង។ 
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១១~ប ុយតិច្ បាបណរច្ីន 
3 

ររសិនមបើអកសុលធមម៌កើតម ើងមោយអមចតនា
មពលបុគគលកពំងុមធវើបុណយកសុល មគអាចសនេមំសចកថលីអ
បានតចិតចួប ុមោត ោះ។ ម ោងវញិមទៀត អកសុលកមមអាច
មានកមាល ងំខាល ងំ តដលអាចបោថ លឱ្យមគមៅមកើតកបុងអបាយ
ភមិូ។  

មយើងអាចទទលួបាននវូផលលអ លោុះរត្តតតមយើងដងឹ
អំពីរមបៀបមធវើនវូមសចកថលីអជា មុន (ដងឹនវូរមបៀបសនេបុំណយ)
។ ររសិនមបើមយើងមិនដងឹមទមនាោះ ទមងវ ើតដលមយើងកពំងុមធវើ
អាចជាអកសុលកមម ឬអំមពើអារកក។់ ដមូចនោះ មយើងគរួមាន
ចមំណោះដងឹអំពីរមបៀបមធវើកសុលកមម (អំមពើលអ) មុននឹងចាប់
មផថើមមធវើអំមពើជាកសុលមនាោះៗ។  

មនសុេសរួអំពីទមងវ ើ តដលជាបចចយ័ឱ្យមគមៅមកើតកបុង
អបាយភមិូ មរចើនជាងអបកសរួថា អវីតដលមគមធវើជាបាប ឬជា
បុណយ។ ភាគមរចើនមគគតិថា អំមពើមនាោះគជឺាអំមពើលអ 
ររសិនមបើវានឹងមិនតមនជាមេតឱុ្យោតម់ៅមកើតកបុងអបាយ
ភមិូមទមនាោះ។ ោរមកើតកបុងអបាយភមិូមាននយ័ថា មគបាន
សនេនំវូអំមពើអកសុលដម៏ានទមងនជ់ាមរចើនកបុងោលមុន។  
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មិនតមនរាលអ់កសុលកមម ងំអសស់ទុ នតតជាបចចយ័
ឱ្យបុគគល មកើតកបុងអបាយភូមិម ើយ។ អវីៗ ងំឡាយមាន
តដនកណំតរ់បសវ់ា។ ទមងវ ើមផេងៗទនអកសុលកមមឱ្យផលមិន
ដចូោប មទ។ មនោះជាមមមរៀនរបសរ់ពោះពទុ ន តដលមយើងគរផដីងឹថា 
អំមពើោកម៏ោយឱ្យតតជាអំមពើអកសុល វានឹងផថលន់វូផលជា
ទកុខមៅមពលមរោយមិនខានម ើយ។  
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១២~ធម៌ាជាទតី្តាំងថនការរឭក្ដលគ់ន  
(ោោ ិយធម៌ា) 

3 

ោោ ិយធម៌ា គជឺាធម ៌ តដលមានគុណររមយជន៍
ដលស់្អមគគភីាព មេើយកជ៏ាធមត៌ដលមយើងគរផរីកា និងចង
ចាជំាមរៀងរេូតផងតដរ។ រពោះពទុ នបានបមរងៀននវូមោល-
ោរណ៍ តដលមានឧបោរៈដលភ់ាពស្អមគគ ី ឬោររឭកោប  ៦ 
ររោរគ៖ឺ 

១. ណមត្តត កាយក្មម  ត្តងំោយកមមររកបមោយមមត្តថ
ចមំោោះោប  មានមសចកថមីពញចតិថ មោរពរាបអ់ាន ជយួោប
មោយកមាល ងំោយ ។ 

២. ណមត្តត វចី្ក្មម ត្តងំវចកីមមររកបមោយមមត្តថ
ចមំោោះោប  និយយររបម់រឿតដលមានររមយជន ៍ បមរងៀន
ោសម់តឿនតណនាមំោយមមត្តថ ចតិថ។ 

៣. ណមត្តត មណនាក្មម ត្តងំមមនាកមមររកបមោយមមត្តថ
ចមំោោះោប  គគឺតិដលវ់តទុតដលជាររមយជនដ៍លោ់ប ។ 

៤. ោោរ ណភាគី ស្អគ លោ់រតចករតំលកលាភ តដល
បានមកមោយធមដ៌លោ់ប ។ 
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៥. សីលោមញ្ដូត្ត មានោររររពឹតថសចុរតិមទៀងរតង ់
មិនមធវើខ លនួឱ្យជាទរីមងគៀសដលោ់ប នឹងោប ។ 

៦. ទិដឋិោមញ្ដូត្ត  មានោរយលម់ឃើញរតូវរមួោប កបុង
ោរណ៍សំខាន ់ តដលនឹងនាមំៅរកោរតកតរមូវោប  និងមាន
ោរយលម់ឃើញស្សបោប ជាធលុងមួយ។ 
 មនសុេតដលបំមពញមសចកថលីអ និងបមងា ើតអងគោរ
មនសុេធមម៌ផេងៗ មោយមិនមធវើត្តមស្អរាណីយធម ៌ងំមនោះ 
អាចសនេតំតមសចកថអីារកកម់ៅវញិ។ មនោះកម៏ោយស្អរតត
អាចមានោរតខ វងគនិំតោប  ឬជមមាល ោះកបុងអងគភាពរបសខ់ លនួ។  

មោយស្អរតតោរមិនចោុះសរមុងោប  មសចកថអីារកកនឹ់ង
មកើតម ើង ជំនសួឱ្យមសចកថលីអជាមិនខាន។ ដមូចនោះ វាជាមរឿង
សំខានោ់ស ់ តដលស្អរាណីយធមម៌នោះគរួរតូវបានររតបិតថិ
ត្តមយ ងសមរមយ។  
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១៣~ពិច្ឆរ្ណដាយយក្ច្ិរតទកុ្ដាក្ ់
និងតក្លមអខ្លួនឯង 

3 

 មានវធិពិីចារោ ៣ យ ង៖ 
១. ពិចារោអំពីខ លនួឯង មោយយកចតិថទកុោក។់ 
២. ពិចារោអំពីពិភពជុំវញិខ លនួ មោយយកចតិថទកុ

ោក។់ 
៣. ពិចារោអំពីធម ៌មោយយកចតិថទកុោក។់ 
 

មតើរតូវពិចារោដចូមមថច? 
១. មពលោអាត្តម អញទទលួបានជីវតិទនភាពជា

មនសុេមានររជាញ  អាត្តម អញនឹងពោយមឱ្យអសពី់សមតទ
ភាពមដើមផកីស្អងខ លនួឱ្យបានោល យជាមនុសេលអ និងមានសីល
ធមម៌ាប ក។់ អាត្តម អញនឹងរកាឧមបាសថសីលមៅមរៀងរាល់
តថងឧមបាសថ។ អាត្តម អញនឹងពោយមមធវើ ន។ ទនធឹមនឹងោរ
ពិចារោដមូចនោះ បុគគលគរួរកាខ លនួឯង និងមោយទមងវើដ ៏
សមរមយ បុគគលគរួកមាច តប់ងអ់កសុលមចញ មេើយបមងាើន
កសុលជំនសួវញិ។ 
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២. អាត្តម អញមិនតមនឯោតតមាប កឯ់ងកបុងមលាកមនោះ
ម ើយ។ ពិតជាមានមនសុេមានឫទ និ៍ តដលមមើលមឃើញនវូអវី
តដលអាត្តម អញលាកប់ាងំ។ ររសិនមបើមគមឃើញនវូអវី  តដល
អាត្តម អញបានមធវើ វានឹងគជឺាមរឿងតដលអាមា សបំ់ផតុ។ ត្តម
រយៈោរគតិតបបមនោះ បុគគលគរួពិចារោនវូពិភពជុំវញិខ លនួ
របសអ់បក មេើយមចៀសវាងនវូអំមពើអកុសល និងមធវើតតអំមពើ
កសុលតតមោ ងប ុមោត ោះ។ 

៣. បុគគលគរួមោរពធម ៌ តដលខ លនួកំពងុររតបិតថ។ិ 
ម ោះជាររតបិតថតិ្តមវធិោីកម៏ោយ វានឹងឱ្យផលជាកល់ាក់
ោមួយមិនខាន។ វានឹងជយួឱ្យសមរមចបាននវូមសចកថី
ររថាប របសអ់បក។  កទ់ងនឹងសមផ របសធ់មម៌នោះ បុគគលគរួ
ពោយមកមាច តប់ងន់វូអកសុល និងបមងា ើននវូកសុល មដើមផ ី
មធវើឱ្យខ លនួឯងររមសើរម ើង។ 
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១៤~ណមត្តត ច្រិតសរមាបម់នសុសរគ្បគ់ន  
3 

មិនថាមរឿងអវីតដលបុគគលនិយយ ឬគតិមនាោះមទ ឱ្យតត
មគមធវើវាររកបមោយមមត្តថ ចតិថ ររកដោសថ់ា អបករគបោ់ប
នឹងទទលួបាននវូររមយជនម៍ពញមួយជវីតិ។  

មនសុេរគបរ់បូគរួពោយមរសម់ៅមោយមមត្តថ  ឬ 
មសចកថសី្សលាញ់ររកបមោយភាពជាមិតថមៅកបុងចតិថសនាថ ន- 
។ ចតិថ និងមបោះដងូរបសម់នសុេតតងមានមមត្តថ  ឬមសចកថី
ស្សលាញ់ររកបមោយភាពជាមិតថមនោះមកត្តងំពីកមំណើ ត។ 
ម ោះបីជាយ ងោ ររសិនមបើមគមិនអនវុតថ មដើមផមីធវើឱ្យ
ររមសើរម ើងនវូឥទ នពិលរបសម់មត្តថ ចតិថមទមនាោះ មគនឹងមិន
ទទលួបានគណុររមយជនអំ៍ពីមមត្តថ ម ើយ។ 

ោររររពឹតឋមៅមលើអបកោមាប ករ់រកបមោយមមត្តថ
ចតិថ អាចមធវើឱ្យអវីៗោនត់តររមសើរម ើងសំរាបម់នសុេរគប់
ជាតសិ្អសន ៍និងស្អសនា។ វាមិនមានភាពខសុឆគងកបុងចតិថមទ 
ររសិនមបើមគមធវើអវីៗររកបមោយមមត្តថ ចតិថមនាោះ។ 
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១៥~រពោះធម៌ាគឺជាថដគ្ដូល៏អបាំផរុសរមាបស់ភុ
មងគលយរូអតងវង 

3 

មនសុេមៅមលើពិភពមលាកមនោះ មិនអាចរសឯ់ោ 
មាប ក់ៗ ឯងបានមទ។ មគរតវូរសម់ោយមានគបោីប ។ មបើម ោះបីជា
យ ងោ ពកួគណៈតដលមានលកខណៈជាមនសុេតបប
បុថជុ ជនមនោះ មិនអាចជយួអវីបានមរចើនម ើយមៅមពលចងុ
បញ្ច បទ់នជីវតិ។ សភុមងគលអាចសទិតមសទរមៅបាន លោុះរត្តតត
មានរពោះធមជ៌ាកលោណមិតថប ុមោត ោះ។  

កបុងោរយករពោះធមម៌ធវើជាកលោណមិតថមនោះ ររសិនមបើ
បុគគលមទើបតតយករពោះធមជ៌ាមិតថនាមពលចងុមរោយទនជីវតិ 
ឬមពលតដលខ លនួជិតស្អល បម់ៅមេើយមនាោះ រពោះធមទ៌នំងជាមិន
អាចជយួអវីបានមរចើនម ើយ។  មបើម ោះបីជាវាជាោរពិត
មេើយថា រពោះធមពិ៌តជាមានគណុររមយជនស៍រមាបម់នសុេ
រគបោ់ប កម៏ោយ ករ៏ពោះធមេ៌នឹ ងឯងមិនង្គយមកើតមានមៅកបុង
ចតិថសនាថ នរបសបុ់គគលមាប កម់នាោះមទ។ មគគរួតតចោំយមពល
មរៀនសរូត និងររតបិតថនិវូធមម៌នាោះៗ ពុំមនាោះមទ មគនឹង
ររឈមជាមួយបញ្ញា ររកបមោយមសចកថទីកុ ខមិនខានម ើយ។  

បុគគលតដលមិនយករពោះធមជ៌ាកលោណមិតថ មរចើនតត
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ស្អល បម់ោយមសចកថមីស្អក។ មនសុេមានសងឃមឹនឹងរសប់ាន
យរូ ប ុតនថមគមរចើនតតអាចនឹងស្អល បមុ់នអាយ ុ តដលមគររថាប
ចងប់ាន។ វាមិនតដលយឺតមពលមពកមទ កបុងោរពោយម
ររតបិតថកិ បុងរពោះធមម៌នាោះ។ ររសិនមបើបុគគលខពំោយមពី
បចចុរផនបមនោះមៅ មគនឹងមានកលោណមិតថមុនមពលដមងាើម
ចងុមរោយរបសខ់ លនួ។  
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១៦~ណដើមបីោនាឱយជ្ីវិររបសខ់្លួនមាន 
ណសច្ក្តតសខុ្ 

3 

ខណៈមពលតដលបុគគលរគបរ់បូកំពុងមានជីវតិរសម់ៅ
ម ើយមនោះ សំណួរសរួថា មតើមគស្អគ លជ់ីវតិរបសខ់ លនួចាស ់
លាសត់ដរឬមទ? មតើមគរតូវោរអវីខ លោះសរមាបជ់ីវតិមនោះ? ររសិន 
មបើមគទទលួបានរទពយសមផតថមិៅកបុងជីវតិ មគនិយយថា “ជីវតិ
មនោះមានមសចកថសីខុោស។់” មតើមនោះជាោរពិតតដរឬមទ? ោល
ពីជាង ២,៥០០ឆាប មុំន រពោះសមាម សមពុទ នបានបមរងៀនពីរមបៀបរស់
មៅកបុងភាពជាមនសុេ អវីតដលគរផមីធវើ ររសិនមបើមគមាន
កមំណើ តជាមនសុេ។ មដើមផឱី្យជាកច់ាសអំ់ពីជីវតិរបសខ់ លនួ 
បុគគលគរួមានលកខណៈសមផតថ ិ៤ ររោរគឺ៖ 

១. មគរតវូនិយយោកយពិត 
២. មគរតូវមានចមំណោះដងឹមរៅរជោះ ស្អគ លល់អនិង

អារកក ់មេតនិុងផល ជាមដើម។ 
៣. មគរតូវមានមសចកថពីោយម 
៤. មគរតូវមានចាគៈ គោឺរតចករតំលករទពយសមផតថិ

របសខ់ លនួឱ្យដលអ់បកដទទ មោយមិនរកាទកុរទពយសរមាបត់ត
ខ លនួឯង។ 
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មជាគវាសនាមៅកបុងមលាកខាងមុខរបសម់គនឹងរតូវ
បានោរោរតថរកា ររសិនមបើបុគគលបានបំមពញលកខណៈ
សមផតថ ិងំមនោះ កបុងមពលតដលខ លនួកពំុងមានជីវតិរសម់ៅ។   
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១៧~ឫទធិ៍ និង ោសនា 
3 

មដើមផពីោយមបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លបុគគលដទទអំពីសចចភាព
ទនរពោះធម ៌ មោយោរបង្គា ញ ឫទ និ៍ត្តមរយៈផលូវចតិថ (ឥទធិ) ឬ
មោយោរពោករណ៍អំពីអនាគត ឬមោយោរពនយល ់
មរៀបរាប ់(អាណទសនា) នឹងមិនបានសមរមចម ើយ។ 

លោុះរត្តតតោរផថលដ់បូំនាម នពិតៗ និងបមរងៀនអំពីសចច
ធម ៌ (អនោុសនី) មទើបោរង្គរមនាោះបានសមរមច មរោោះវាជា
មបសកកមម និងោរបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លដបិុ៏នររសប ់ និងគរួឱ្យ
ទកុចតិថបំផតុ។ 

ចណុំចសំខានត់ដលរតូវកតស់មាគ លរ់តងម់សចកថមីនោះ គឺ
ថា មបើម ោះបីជាបុគគលមចោះដងឹកបុងឫទ ន ិ៍ (អភិញ្ញដ ) យ ងោក៏
មោយ ចតិថរបសម់គមៅតតមពញមៅមោយភាពមលាភលន ់
(ណោភៈ) កេឹំង (ណោសៈ) និងភាពលងងម់លល  (ណមាហ្ៈ) 
ររសិនមបើមគមិនអាចឃុំរគងចតិថឱ្យបានលអមទមនាោះ។ មោ ង
វញិមទៀត ររសិនមបើបុគគលមនាោះស្អល បម់ៅជាមួយសភាពចតិថ
តបបមនោះ ឬររសិនមបើមគមធវើទមងវ ើអារកក ់ មោយមររើឫទ ន ិ៍ផលូវចតិថ
វញិមនាោះ មគមទៀងនឹងមៅមកើតកបុងអបាយភមិូមិនខានម ើយ។  
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មលើសពីមនោះមទៀត ម ោះបីជា សិលផៈទនជំមនឿអរបីូ  

(គ្នាធ រីវិជាជ ) និងឫទ និ៍អភញិ្ញដ 35 មានពិតតមនកម៏ោយ  កវ៏ាមិន
អាចរតូវបានមររើររសម់ដើមផសីមរមចកបុងោរបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល
មនសុេ តដលមិនមជឿមនាោះតដរ មរោោះមគគតិថា វារោនត់តជា
មនថវជិាជ មលាកយិប ុមោត ោះ។ 

ដមូចនោះ រពោះពទុ នបរមរគូមិនអនញុ្ញដ តឱ្យមានោរបញ្ចុ ោះ
បញ្ចូ លមោយោរបង្គា ញឫទ និ៍អភញិ្ញដ មនាោះមទ មរោោះវាមិនតមន
ជាវធិដីរ៏តឹមរតូវសរមាបោ់រផេពវផាយមាោ៌រចួផតុចាកទកុខ
ម ើយ។ 

 
 

 
 
 
 

                                                             
35

 មសចកថដីងឹយ ងខ ពស,់ មសចកថដីងឹយ ងពិមសស តដលមកើតអំពីកមាល ងំទន
្ន, បញ្ញដ ជាមរគឿងដងឹខ ពស ់គដឺងឹដលក់ពំលូ តដលជាគណុសមផតថរិបស់
រពោះអរេនថ (supernormal power)។ 
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១៨~ភាពតរុរុួលរបសជ់្វីិរ  
និងច្រិតរងឹមាាំ 

3 

មៅមពលបុគគលជបួររទោះោលៈមទសៈ និងរពឹតថោិរណ៍
លអៗ  ភាពមលាភលន ់ (ណោ-ភៈ) កម៏កើតម ើង មេើយចតិថកត៏ររ
មៅជាមិនសងប។់ ដចូោប មនោះតដរ ចតិថនឹងតររមៅជាមិននឹង-ន 
មៅមពលមគជបួររទោះស្អទ នោរណ៍មិនលអ តដលជាមេតនុាឱំ្យ
មានកេឹំង ឬគនំុំ (ណោ-សៈ) មៅកបុងចតិថ។  

ចតិថនឹងតលងរងឹមាតំមៅមទៀត មៅមពលតដល ណោភៈ 
និង ណោសៈ មកើតម ើង។ មោយស្អរតតដមំណើ រតររររួលទន
ជីវតិ មទើបចតិថរបសបុ់គគលរគបរ់បូជាបដ់តិោមមោយ មលាភៈ 
និងម សៈ មរោោះតតចណំង ់ (ណោភៈ) កបុងអារមមណ៍ជាទោីប់
ចតិថ និងមសចកថថីាប ងំថាប ក ់(ណោសៈ) កបុងអារមមណ៍មិនជាទោីប់
ចតិថ។ 

សំោងលអ និងសំោងអារកកមិ់នអាចមគចផតុ
បានមទ។ ចតិថរបសបុ់គគល តដលមិនបានអបរ់ឱំ្យបានលអ និង
បានមសចកថសីងប ់ រតមងញាបញ័់រនឹងមលាកធម ៌ងំឡាយ គឺ
ថា មគថាប ងំថាប កនឹ់ងស្អទ នភាពអារកក ់ប ុតនថមពញចតិថនឹងស្អទ ន
ភាពលអ។ មគមិនអាចមគចផតុពីោរមកើត ឈឺ  និងស្អល ប ់
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មេើយមគកនឹ៏ងមិនអាចយកឈនោះមសចកថមីស្អកមៅ (ណោក្ៈ)      
មសចកថខីេកឹខេួល (បរិណទវៈ) មសចកថលំីបាក (ទកុ្ាៈ) និងោរ
មិនមពញចតិថ (ណោមនសសៈ) បានតដរ។ និយយឱ្យចមំៅ មិន
មានវធិឯីោមដើមផមីគចផតុអំពីមសចកថទីកុ ខមនោះបានម ើយ 
លគឹកោតដលចតិថមៅមិន នរ់ងឹមាមំនាោះ។ 
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១៩~គ្ាំណហ្ីញខ្សុ 
3 

មយើងបានមកើតមកជាមនសុេមៅបចចុរផនបជាតមិនោះ 
មរោោះជាផលទនបុណយតដលបានស្អងទកុ។ មនសុេភាគមរចើន
មិនឆងលម់ទថា មេតអុវីខ លនួបានមកើតមកជាមនសុេម ើយ។ មបើ
ម ោះបីជាមគបានពិចារោអំពីមរឿងមនោះកម៏ោយចោុះ កម៏គមិន
អាចរកមឃើញចមមលើយពិតបានតដរ មេើយមគតបរជាផថល ់
ចមមលើយត្តមតតោរយលម់ឃើញមផេងៗរបសខ់ លនួ។ មានោរ
យលម់ឃើញខសុ ៣ យ ងគ៖ឺ 

១. រ ា្ មនននា គមំេើញខសុមោយតោា  (ចណំង ់
មស្សកោល ន)។ 

២. មានមនននា គមំេើញខសុមោយមានអំនតួចមំោោះ
សមតទភាពខ លនួឯង។ 

៣. ទិដឋិមនននា គមំេើញខសុមោយមិចាឆ ទដិ ឌ។ិ 
 

គមំេើញខសុ ងំមនាោះគមឺានមូលោឌ នមៅនឹង ស-
កាក យទិដឋិ (មសចកថរីរោនម់លើអត្តថ តខួ លនួ) សំមៅដល ់ ោរ
ររោនយ់កខននររថំាជាខ លនួ។ ររសិនមបើមយើងមិនអាចកមាច ត់
មចាលនវូគមំេើញខសុ ងំមនាោះមទ មយើងនឹងមៅតតតរកពន់
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នវូភារៈ គបឺញ្ច កខននមនោះ យរូអតងវងតមៅមទៀតមៅកបុងសងារៈ 
មិនថាមយើងធញុនឹងភារៈដម៏ានទមងនម់នោះប ុោត កម៏ោយ។ 
ដមូចនោះ មយើងរតូវររតបិតថតិ្តមអដឌងគកិមគគ តដលបមរងៀនមោយ
រពោះពទុ នជាមាច ស ់ មដើមផលីបុបំបាតគ់-ំមេើញខសុឆគង ងំមនោះ 
និងសមរមចបាននវូសនថិភាព ឬនិោវ នជាមរៀងរេូត។ 
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២០~ណច្ឆលសាំោម ច្ឆបយ់ក្របសម់ានខ្លឹមោរ 
3 

កបុងរបូរាងោយ និងចតិថរបសម់យើង ោម នអវីតដលគរួ
មៅថាជារបសម់ានខ លមឹស្អរមស្អោះ មរោោះវាមកើតម ើង និង
រលតម់ៅវញិយ ងឆាបរ់េ័ស។ ម ោះបីជាយ ងមនោះកថី 
ររសិនមបើមយើងអាចចាតត់ចងមដើមផទីទលួយកខ លមឹស្អរ តដល
មានទតី្តងំមៅនឹងចតិថ មនាោះមយើងអាចយលពី់ខ លមឹស្អរទនរាង
ោយមនោះមិនខាន។ 

ររសិនមបើមយើងអាចតបងតចករវាងអវីតដលមានខ លមឹ
ស្អរ និងមិនមានខ លមឹស្អរ មយើងនឹងអាចមរជើសមរសីមដើមផផីថល ់
មពលមវលាមរចើនសរមាបម់រឿងតដលមានខ លមឹស្អរ មេើយផថល ់
មពលមវលាតចិតចួសរមាបម់រឿងតដលោម នខ លមឹស្អរ។ ឧបមា
ដចូបុគគលឆាល ត រតមងមចាលសំរាម ចាបយ់ករបសម់ានតទមល 
មានមាសជាមដើមដមូចាន ោះតដរ។ 

គណុសមផតឋសំិខាន់ៗ  តដលមយើងគរួចមរមើនមៅកបុង
ជីវតិមនោះ បានដលជ់ំមនឿរតូវកបុងមរឿងកមមផល និងរពោះរតន
រតយ័ (សោធ )  ចរយិមារយទលអ (សីលៈ) ស្អថ បធ់ម ៌តដលជា
មម-មរៀនរបសរ់ពោះពទុ នបរមរគូ (សរុៈ) ចំោយធនានមដើមផ ី
ជាររមយជនដ៍លម់នសុេទមូៅ (ច្ឆគ្ៈ) និងមសចកថមីចោះដងឹ
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យលស់្អគ លខ់សុរតូវ (បញ្ញដ )។ ររសិនមបើមយើងមិនដងឹអំពី
រមបៀបបាននវូខ លមឹស្អររបសជ់ីវតិ ងំមនោះមទ មយើងនឹងបានតត
របសោ់ម នខ លមឹស្អរប ុមោត ោះ។ 

មោយមរចើន មនសុេតតងជាបច់តិថជាមួយរបសោ់ម នខ លមឹ
ស្អរ។ មនសុេជាមរចើនមៅកបុងមលាកមនោះតតងរតូវបាន ក ់ញ
មោយសមាភ រៈនិយម ឬរទពយសមផតថិ តដលរោនត់តមកើតម ើង
មួយខណៈ និងមិនសទិតមសទរប ុមោត ោះ។ មោយស្អរោរជាប់
ជំោកនឹ់ងវាខាល ងំមពកមៅ មគតតងតសវងរករបស ់ងំមនាោះមរៀង
រាលទ់ថង។ មគមិនដងឹមទថា វាគរួឱ្យស្អថ យប ុនោ តដលមគរតូវ
បាតប់ង ់ ស ន  សីល ជាមដើមមនោះ។ អវីតដលពិតជាគរួឱ្យមស្អក
ស្អថ យបំផតុមនាោះគឺ ោរបាតប់ងន់វូសីល និងបញ្ញដ ។ 
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២១~ព្វក្យណលីក្ទកឹ្ច្រិត 
3 

មនសុេចាបត់្តងំពីមពលចាបក់មំណើ តមក តតង
សមសៀរមៅរកភាពចាស ់ ឈឺ និង ស្អល ប ់ បនថិចមថងៗ។ 
ម ោះបីជាោកយ ងំមនោះហាកដ់ចូជាស្អថ បម់ៅគរួឱ្យខាល ចក ៏
មោយ កម៏គ មិនបានភយ័រពួយម ើយ។ អបកខ លោះគតិថា វាមិន
បាននាលំាភសំោងមទកបុងោរនិយយអំពីមសចកថសី្អល ប់
មនាោះ ឬថាវាមិនតមនជាោរគរួមស្អោះម ើយកបុងោរនិយយ
តបបមនោះ ឬមគបដមិសធថា ភពកមំណើ តបនាធ បពី់ស្អល បមិ់ន
មាន ហាកដ់ចូជាមគមិនស្អល បដ់មូចាន ោះតដរ។  

ម ោះបីជាយ ងោ មនសុេមយើង មិនរតឹមតតរតូវដងឹ
អំពីរមបៀបរសម់ៅប ុមោត ោះមទ ប ុតនថតថម ងំរតូវដងឹអំពី
រមបៀបស្អល បផ់ងតដរ។ ដមូចនោះមេើយបានជារពោះពទុ នជាមាច ស់
រទងប់មរងៀនថា  “មិតថអបកមានររជាញ គរួមចោះមររើសមថីមលើកទកឹ
ចតិថដលមិ់តថ តដលកពំងុមានទកុខមោយស្អរជំង ឺ មរោោះវាមាន
ររមយជនោ៍សស់រមាបបុ់គគលមនាោះ។” មនសុេតតងមធវើមរឿង  
ទទីទៗពីោប  មពលនរោមាប កឈឺ់ ឬជិតស្អល ប។់ បុគគលខ លោះនិមនថ
រពោះសងឃមៅចមរមើនរពោះបរតិថមៅផធោះរបសខ់ លនួ។ 

ចតំណរពោះដម៏ានរពោះភាគទនមយើង បានបមរងៀនឱ្យមចោះ



149 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

មររើសមថីមលើកទកឹចតិថ។ មពលនិយយោកយមលើកទកឹចតិថ វាគឺ
ជាមរឿងចាបំាចោ់សត់ដលថា អបកនិយយោកយ ងំមនាោះគឺ
ជាសរផុរស (បុគគលមានររជាញ  ឬមានចតិថអបរ់លំអមេើយ) 
មេើយអបកតដលរតូវមគនិយយោកយមលើកទកឹចតិថមនាោះកជ៏ា
សរផុរសដចូោប ។ មគគរួររយត័បកបុងោរនិយយោកយ ងំមនោះ
មៅោនជ់ន តដលជាអសរផុរស មរោោះវាអាចមធវើឱ្យមគអាក់
អនច់តិថបាន។ 
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២២~ច្រូញុាាំងោម រើឱយបរបិ ូណ៍ដាយមនិ
ណធវសរុតហ្ស 

(អុបមាណទន សមបមាណទង) 
3 

មនសុេរគបរ់បូតតងដងឹនវូអវីតដលចាបំាចម់ដើមផរីកាឱ្យ
ជីវតិរសម់ៅបានយរូ។ មគកដ៏ងឹអំពីកត្តថ មផេងៗ តដលឧបតទមភ
ឱ្យមគមានជីវតិរសម់ៅយរូអតងវងផងតដរ។ មដើមផរីសម់ៅបាន
យរូ មនសុេរគបរ់បូដងឹថា ឱ្សថលអ អាហារបូតទមភ និងោររស់
មៅកបុងកតនលង តដលមានអាោសាតលុអ គពិឺតជាមានស្អរៈ
សំខានោ់ស។់  

រពោះពទុ នបរមរគូបានបមរងៀននវូអវី  តដលមនសុេមិន
 នប់ានដងឹ។ មដើមផរីសម់ៅបានយរូ បុគគលជាសរផុរស
សរមសើរនវូោរមិនមធវសររតេសកបុងោរង្គរជាកសុល
 ងំឡាយ បានដល ់“អុបមាទ”។ អុបមាទ មាននយ័ថា ោរ
មិនមធវសររតេស ឬភាវៈដលរ់ពមកបុងកបុងោររកា តដល
សំមៅដលោ់រមានស្អម រតជីានិចចកបុងបំមពញោរង្គរជាកសុល
មផេងៗ។  

អរផមាទ គពិឺតជាសំខានោ់ស ់មេើយរពោះពទុ នករ៏ទង ់
រត្តសស់តមថងតដរថា “អុបមា-ណទន ភិក្ាណវ សមាណទង” 
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“មាប លភកិខុ ងំឡាយ! អបក ងំឡាយចូញុាងំស្អម រតឱី្យបរបូិណ៌
មោយមិនមធវសររតេសចោុះ។” មានមសចកថមិីនមធវស
ររតេស បុគគលមិនមភលចស្អម រតកីបុងោរចមរមើនសីល សមាធ ិ
និងបញ្ញដ ម ើយ។ ដមូចនោះ ចរូកុមំធវសររតេសឱ្យមស្អោះ រតវូមាន
ស្អម រតកីបុងោរញុាងំកសុល ងំឡាយមានសីលជាមដើមឱ្យ
ចមរមើនម ើង។  
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២៣~គ្ាំណហី្ញរបសខ់្លួន គ្ាំណហី្ញរបសអ់នក្ដថទ  
និងគ្ាំណហី្ញក្នុងធម៌ា 

3 

មានកេុំសរាបមិ់នអស ់ មៅកបុងគមំេើញរបសខ់ លនួ 
និងគមំេើញរបសអ់បកដទទ។     គមំេើញអស ់ងំមនោះអាច
មានខសុ និងរតូវ។ ម ោះបីជាយ ងោ គមំេើញកបុងធមគ៌មិឺន
តដលខសុម ើយ មេើយវាពិតជារតឹមរតូវឥតមខាច ោះ។ 

គមំេើញកបុងធមគ៌៖ឺ “សណពវ សង្គា ោ អនិច្ឆច ” តដលមាន
នយ័ថា “សង្គខ រ ងំឡាយមិនមទៀង អវីៗ ងំឡាយមកើតពី
មេត ុ មេើយវាកជ៏ាបចចយ័ទនមសចកថទីកុ ខ។” ធមមជាតទិនទកុខ
មនោះកច៏ងប់ញ្ញជ ករ់របម់យើងផងតដរថា វាមិនតមនជា “ខ លនួ” 
“របសខ់ លនួ” ឬ “អតថៈ” ម ើយ។ គមំេើញតបបមនោះ មទើបជាគមំេើ
ញរតឹមរតូវ។ មលើសពីមនោះមទៀត តដលមៅថា និព្វវ ន កគ៏ជឺា
ោរអសម់ៅទនមសចកថទីកុ ខមនោះឯង។ 
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២៤~អរិយរទពយ ជារទពយតដលណគ្ 
មិនអាច្លចួ្បាន 

3 

រទពយសមផតថ ិ តដលមនសុេខតំសវងរករាលទ់ថងមនោះ គជឺា
រទពយធមមត្ត តដលង្គយនឹងរតូវបាតប់ងម់ោយមេនថរាយ 
មផេងៗដចូជា ទកឹជំនន ់ មភលើងមឆោះ ោររបឹអសូរបសរ់ោឌ - 
ភបិាល មចារលចួ ឬរលន ់ និងកនូោលយកមៅចាយវាយ
ខជោះខាជ យជាមដើម។ មោយស្អរតតមេនថរាយ ងំមនោះ រទពយ 
សមផតិថ ងំមនាោះអាចនឹងរតូវបាតប់ង ់ និងបំផ្ទល ញ។ មគអាច
និយយបានថា ភាពសទិតមសទរទនរទពយធមមត្ត ងំមនាោះមាន 
រយៈមពលខ លោីស ់ មរោោះវានឹងអាចរតវូបាតប់ង ់ ឬបំផ្ទល ញ 
មបើម ោះបីជាមគខចំោំយមពលយរូប ុនោ មដើមផបីានវាក ៏
មោយ។ ប ុតនថ អរយិ-រទពយ ឬរទពយដរ៏រមសើរមិនង្គយនឹងរតូវ
បានបំផ្ទល ញ ឬមររើររសខ់ ជោះខាជ យម ើយ។ រពោះពទុ នបរមរគូរទង ់
ជរមុញឱ្យមយើងចមរមើននវូគណុធម ៌ តដលជាអរយិរទពយ ងំ
មនោះ។ មានតតរទពយ ងំមនោះប ុមោត ោះ មទើបមិនង្គយនឹងរតូវ
បំផ្ទល ញមោយមេនថរាយមផេងៗ។ អរយិរទពយ ឬរទពយសមផតថិ
ដរ៏រមសើរ ងំមនាោះមាន ៧ ររោរគ៖ឺ  

១. សោធ ធនាំ  រទពយគសឺ ន  ោរមជឿរតូវមលើមេតផុល 
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បុណយបាប និងរពោះរតនរតយ័។ 
២. សីលធនាំ  រទពយគសីឺល មានចរយិមារយទលអ។ 
៣. ហិ្រិធនាំ    រទពយគេិឺរ ិមានមសចកថខីាម សបាប ខាម ស

អំមពើអារកក ់ទចុចរតិមផេងៗ។ 
៤. ឱរតុ បធនាំ រទពយគឱឺ្តថរផៈ មានមសចកថខីាល ចបាប 

មិនហ៊ានរររពឹតថអំមពើទចុ ចរតិ។ 
៥. សរុធនាំ   រទពយគសឺតុៈ ោរស្អថ បធ់មរ៌បស់

សរផុរស មានរពោះពទុ នជាមដើម។ 
៦. ច្ឆគ្ធនាំ   រទពយគចឺាគៈ ោរចោំយធនានជា
ររមយជនដ៍លម់នសុេទមូៅ។  
៧. បញ្ញដ ធនាំ  រទពយគបឺញ្ញដ  មសចកថមីចោះដងឹយលស់្អគ ល ់
ខសុរតូវ ជាមដើម។ 
 

តទមលរបសរ់ទពយធមមត្ត និងអរយិរទពយពិតជាខសុោប
ឆាង យោស។់ មររៀបបីដចូជាដុថំមដលម់ៅ ៥ រថយនថដកឹទនិំញ 
និងដុមំពរជតតមួយរោប ់ មានតទមលខសុោប យ ងោ។ ដមូចនោះ  
រវាងរទពយធមមត្ត និងអរយិរទពយ ងំររពីំរមៅកបុងចតិថសនាថ ន
របសម់យើង  កម៏ានតទមលខសុោប យ ងមនាោះតដរ។ ដមូចនោះមេើយ 
បានជារពោះពទុ នជាមាច សត់តងទនូាម នមយើងឱ្យចមរមើនគណុធម ៌ គឺ
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អរយិរទពយ ងំររពីំរររោរមនោះមៅកបុងចិតថសនាថ ន។ 
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២៥~ថាមពលផលូវច្រិតជាថាន ាំពាបាលណោគ្ 
3 

ថាមពលផលូវចតិថអាចពោបាលមរាគបាន។ មយបល់
មនោះរតូវបានមគទទលួស្អគ លផ់ងតដរនាសមយ័ទមំនើបមនោះ។ មៅ
កបុងមមមរៀនរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ ន មានបញ្ញជ កអំ់ពីោរបននូរ
បនទយទកុខមវទនាត្តមរយៈោរស្អថ បធ់ម ៌ និងោរសមរមចបាន
នវូភាវៈទនចតិថសងប។់ 

 កទ់ងនឹងមរឿងមរាគមផេងៗមនោះ មានវធិពីោបាលខលោះ 
មិនរតឹមតតសរមាបជ់ំងផឺលូវចតិថប ុមោត ោះមទ ប ុតនថតថម ងំ
សរមាបជ់ំងផឺលូវោយ មោយស្អរឥទ នពិលរបសច់តិថមទៀតផង។ 

មពលមានមនសុេឈឺមៅកបុងររមទសោនរ់ពោះពទុ ន
ស្អសនា ជាពិមសសមៅររមទសភមូា មគតតងនិមនថរពោះសងឃ
មកចមរមើនរពោះបរតិថ។ មគមរចើននិមនថរពោះសងឃសរូតរពោះបរតិថ 
ម ម្ ោះមោជឈងគសរូត (ោរបមរងៀនអំពីអងគទនោររត្តសដ់ងឹ) 
ជាមដើម មៅផធោះរបសខ់ លនួ។ មនោះជាររមភទទនោរពោបាលមរាគ
ត្តមតបបចតិថស្អស្រសថ។ មបើម ោះបីជា ោរសរូតដមូចនោះមិនរតវូ
បានមគមៅថា ោរពោបាលមរាគត្តមតបបចតិថស្អស្រសថក ៏
មោយ កម៏ានមនសុេបានធរូស្ស្អលពីជំង ឺ មោយស្អរបាន 
ស្អថ បម់ោជឈងគសរូតមនោះផងតដរ។ ដមូចនោះ វាគជឺាកត្តថ សំខាន់
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សរមាបម់ធវើឱ្យចតិថររមសើរម ើង និងសរមាបម់ធវើឱ្យធរូស្ស្អលនវូ
ជំង។ឺ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



158 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

២៦~ខ្លឹមោរថនការបដិបតិត 
ត្តមមាគ៌ា ពទុធោសនា 

3 

ពិតោស ់ោកយថា “រពហ្មច្រិយៈ” មាននយ័ថា “ោរ
រររពឹតថធមដ៌រ៏រមសើរ តបបបទ ឬសោថ បា់ប បរ់បសជ់នររុស
ស្សើ”។ សពវទថង អតទនយ័ទនោកយមនោះ គរួរតូវបានរថូរមកតររថា 
“ោរបដបិតថតិ្តមមាោ៌ពទុ នស្អសនា” វញិ។ មសចកថផី្ទល សរ់ថូរ
មនោះនឹងមធវើឱ្យយលប់ានោនត់តររមសើរជាងមុន។ សពវទថងមនោះ 
មនសុេកពំងុមមាញឹកកបុងោរផ្ទល សរ់ថូរស្អទ នោរណ៍ មដើមផ ី
រមំោោះខ លនួឱ្យផតុអំពីមសចកថទីកុ ខ (ទកុ ខកបុងសងារៈ36)។ ម ោះបីជា
យ ងោ ោរបដបិតថតិ្តមមាោ៌ពុទ នស្អសនាគមិឺនតមន
សរមាបផ់្ទល សរ់ថូរកមម និងផលរបសក់មមមនាោះមទ។ ខ លមឹស្អរទន
ោរបដបិតថតិ្តមមាោ៌មនោះគមិឺនតមនមដើមផឱី្យរចួផតុពីទកុខ 
(អកសុលវបិាក) តដលរតូវជបួររសពវកបុងជីវតិមនាោះម ើយ 
ប ុតនថគមឺដើមផមីឈវងយល ់ មដើមផឱី្យបានជាកច់ាស ់  និងមដើមផ ី
សមរមចបាននវូឋានៈមួយ តដលមយើងមិនាល បប់ានដងឹ បាន
មឃើញ ឬមិនាល បម់ានមៅកបុងចតិថសនាថ នពីមុនមកកបុងអំ ុង

                                                             
36

 ដមំណើ រអមនាធ លមៅមក, ដមំណើ រមកើតស្អល បម់ិនឈបស់្ស្អក។ 
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មពល តដលជីវតិរតូវវលិវលម់កើតស្អល បម់ៅកបុងសងារៈមនោះ។ 
មនាោះគ ឺរពោះនិព្វវ ន មេើយោរបដបិតថតិ្តមបដបិ  (អរិយមគ្គ) 
ទសិមៅមដើមផចីាកធ់លុោះ ឬជាកច់ាសន់វូអវី  តដលមយើងមិនាល ប់
ដងឹពីមុនមកេនឹ ងឯង។ 

តមនមេើយ អវីតដលមយើងមិនាល បប់ានមឃើញ ឬយល់
ដងឹមនាោះគសឺចចធមបួ៌នយ ង (ច្រោុរិយសច្ច)។ មយើងរតូវវលិ
វលម់កើតស្អល បម់ៅកបុងសងារៈ មរោោះមយើងមិនស្អគ លពី់សចច-
ធម ៌ងំមនោះ។ លោុះរត្តតតមយើងបានចាកធ់លុោះអំពីសចចធម ៌ងំ
មនោះ មទើបមយើងអាចកមាច តប់ងន់វូមេត ុ តដលចងមរកៀកមយើង
 ងំឡាយឱ្យវលិវលម់ៅកបុងសងារៈមនោះបាន។ 
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២៧~ភារៈជ្វីិរ 
3 

មនសុេរគបរ់បូ តដលមានបញ្ច កខនន37 មររៀបបីដចូជា 
មានភារៈដធ៏ងន។់ មៅមលើវថីិជីវតិដស៏មុគស្អម ញមនោះ មានបញ្ញា ជា
មរចើនតដលបានមកើតម ើងដចូជា ភាពចាសជ់រា មសចកថីឈឺចាប់
មោយស្អរមរាោោធ មេើយទបំីផតុមយើងនឹងរតូវររឈមនឹង
មសចកថសី្អល បម់ៅទ-ីបញ្ច បទ់នជីវតិ។ មិនមានអវីររមសើរមស្អោះ 
ម ើយ។ បុគគលអាចជបួររទោះសភុមងគល មុនមពលតដលខ លនួរតូវ
ចាស ់ ឈឺ ឬស្អល ប។់ មគតតងគិតថាមសចកថសីខុ មបើម ោះបីជា 
មកើតមានតតខណៈមពលខ លកីម៏ោយ ប ុតនថកម៏ានអតទនយ័យរូ
អតងវងតដរ។ មគមភលចគតិថា មានបញ្ញា ចាកត់ស្សោះជាមរចើន តដល
រតូវមកើតម ើង ររសិនមបើមគសមលឹងមមើលមៅមុខឱ្យបានតវងឆាង យ 
មេើយររសិនមបើមគរកម កមមើលមៅខាងមរោយ វាកម៏ោរ
មពញមោយបញ្ញា ជាមរចើនផងតដរ។ មិនថាអវីកម៏ោយ តដល
មយើងជបួររទោះ វាគសឺទុ នតតជាបញ្ញា  ងំអស។់ 

ររសិនមបើដមូចនោះ មតើនរោជាអបកនាមំកនវូភារៈទន

                                                             
37

 ពកួ, មម, គនំរ, កង, ររជុំ, កណំត ់មាន៥ មៅថាបញ្ខ កខននគ ឺ របូកខនន 
មវទនាខនន សញ្ញដ ខនន សង្គខ រកខនន និងវញិ្ញដ ណកខនន។ 
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បញ្ច កខននមនោះ?              
ចមមលើយគ ឺ រ ា្ ។ តោា  បាននាមំកនវូភារៈដម៏ាន

ទមងនម់នោះ។ តោា  គជឺាសភាវៈតដលជាបជ់ំោក ់មេើយវាកជ៏ា
មូលមេត ុ តដលបុគគលរតូវមានកមំណើ តមកើតស្អល បក់បុងភព 
តដលនាមំកនវូបញ្ញា ជាមរចើនររមាណមិនបានមនោះឯង។ 
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២៨~ការពិច្ឆរ្ណដាយឧបាយថនរូជាញ  
(ណយានិណោមនសិការៈ)  

3 

មពលមយើងបានមកើតមកជាមនសុេ មរឿងតដលសំខាន់
បំផតុសរមាបោ់របណថុ ោះអំមពើលអ (កសុលកមម) គោឺរតកលមអ
អាករផករិយិ ឬចតិថគនិំតរបសខ់ លនួ។ អំមពើលអចមរមើនម ើង 
លោុះរត្តតតមយើងមានរររកតឆីាល តកបុងោរមររើចតិថគនិំតឱ្យបាន
រតឹមរតូវប ុមោត ោះ។ ពុំដមូចាន ោះមទ អំមពើលអនឹងមិនរតូវបាន
ចមរមើនម ើងម ើយ។ 

មតើមយើងគរួមររើចតិថគនិំតរបសម់យើងឱ្យបានរតឹមរតូវ 
មដើមផបីមងា ើនអំមពើជាកសុលមោយរមបៀបោ? មៅមពល
មយើងមឃើញវតទុមួយ (ត្តមរយៈតភនក) តដលអាចនាឱំ្យមកើត
ចណំងច់ងប់ានរបសម់នាោះ (ណោភៈ) មយើងរតូវតតពិចារោ
ថា “វាមិនតមនជាមរឿងលអមទ ររសិនមបើអាត្តម អញររថាប ចង ់
បានរបសអ់បកដទទ តដលមគមិនបានឱ្យ មោយោយ ឬមោយ
វាចា។ អាត្តម អញមិនរតូវររថាប ចងប់ានម ើយ។” ដរាបោ
មយើងពិចារោដមូចនោះ មលាភចតិថនឹងរតូវថមថយកមាល ងំ 
មេើយកសុលចតិថនឹងមកើតម ើង។ មសចកថមីនោះ រពោះដម៏ានរពោះ
ភាគរទងម់ៅថា ោរពិចារោមោយឧបាយទនររជាញ  
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ឬគតបិណឍិ ត (ណយានិណោមន-សិការៈ)។ ឧបមាថា មៅមពល
អបកជបួមនសុេតដលអបកមិនចលូចតិថ អបកអាចគតិថា “មរោោះ
អាត្តម អញសអបោ់ត ់ វានឹងមិនមានបញ្ញា អវីសរមាបោ់តម់ទ 
តតចតិថរបសអ់ាត្តម អញនឹងមៅេមង ឬមិនសងបម់ ើយ 
មោយស្អរចតិថចងកេឹំង មេើយអាត្តម អញនឹងសនេមំសចកថី
អារកកម់ផេងៗមទៀតមកោកក់បុងចតិថសនាថ ន។ វាោម ន
ររមយជន ៍លត់តមស្អោះ តដលរតូវខងឹសអបអ់បកដទទមនាោះ។” 
មនោះជាោរគតិមោយឧបាយទនររជាញ ។  

ណយានិណោមនសិការៈ គោឺរគតិតដលមានមេតផុល 
និងនាមំឆាព ោះមៅរកោរមកើតម ើងទនទមងវ ើជាកសុល ងំឡាយ
កបុងមលាក។ 
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២៩~ខ្លួនជាទពីឹងរបសខ់្លួន  
(អត្តត ហិ្ អរតណនា នាណថា) 

3 

 “អត្តត ហិ្ អរតណនា នាណថា” មាននយ័ថា “ខ លនួឯង គជឺាទី
ពឹងតតមួយគតរ់បសខ់ លនួ។” មនសុេមៅមលើពិភពមលាកមិន
បានចាតទ់កុខ លនួមគជាទពឹីងតតមួយគតរ់បសខ់ លនួមទ។ មគពឹង
ោកម់លើរបសម់រៅខ លនួ មេើយមិនពឹងមលើខ លនួឯងម ើយ។ មតើ
មគពឹងមៅមលើអបកោ? មគពឹងមលើឪពកុមាថ យ កនូស្សើ-ររុស 
ស្អចញ់ាត ិ និងមិតថភកថ។ិ ប ុតនថ បុគគលដទទមិនតមនជាររភព
តដលគរួឱ្យទកុចតិថបានមទ។ រពោះពទុ នបានសតមថងត្តមរយៈរពោះ
សរូតជាមរចើនថា “ខ លនួឯងគជឺាទពឹីងតតមួយគតរ់បសខ់ លនួឯង។”  

អរតទីបា មាននយ័ថា “ោរពឹងមលើខ លនួឯង មិនពឹងមលើ
អបកដទទ។” មៅមពលមយើងមានវាសនាបានមកើតមកជា
មនសុេ មយើងរតូវមោោះស្ស្អយបញ្ញា ជីវតិ មដើរកបុងផលូវជីវតិ
មោយខ លនួឯង និងមដើរមៅដលម់ោលមៅជីវតិរបសម់យើង
មោយខ លនួឯង។ 
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៣០~សចុ្ានទៈរបសប់គុ្គលអនក្សតមតង 
និងអនក្ោត ប ់

3 

អនញុ្ញដ តឱ្យតតមនសុេ តដលមានឆនធៈមោយខ លនួមគ
ផ្ទធ លផ់ថលន់វូធមមបូជា ន មធវើនវូោរបរចិាច គមៅបានមេើយ។ 
កុបំញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអបកដទទឱ្យបរចិាច គ នឱ្យមស្អោះ។ វាគរួតតមាន
កតនលងមដើមផទីទលួោរបរចិាច គ ន សរមាបអ់បក ងំឡាយ
ោតដលចងប់រចិាច គ ប ុតនថមិនគរួមានទនំងទនោរបញ្ចុ ោះ
បញ្ចូ លម ើយ។ 

អំមោយជាធមមមទសនាគជឺាទមងវ ើមួយ តដលនាមំក
នវូបុណយកសុលជាមរចើន មរោោះវាកពំងុបមងា ើតឱ្ោសមដើមផ ី
បានស្អថ បរ់ពោះធម។៌ ររសិនមបើកចិចររកបមោយគណុធមត៌បប
មនោះ រតូវបានអនវុតថមោយខសុទនំង មេើយររសិនមបើមាន
កេុំសឆគងមកើតម ើង វាមិនររទពម ើយ។ មយើងគរួយកចតិថ
ទកុោកច់មំោោះមសចកថពិីតតដលថា កចិចោរររមភទមនោះគមឺាន
ររមយជនោ៍ស ់ មេើយវាគរួតតរតវូបានអនវុតថត្តមវធិដី ៏
បរសិទុ ន និងរតឹមរតូវ។ 

 ងំអបកសតមថង និងអបកស្អថ បគ់រួមានភាពមស្អម ោះរតង ់
នឹងគណុធម។៌ ររសិនមបើមគ ស-តមថង និងស្អថ បរ់រកបមោយ
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គណុធម ៌ បំណងរបសម់គកបុងោរមចោះដងឹធម ៌ បដបិតថតិ្តម
ធម ៌ និងោរតសវងរកមឃើញរចកមចញអំពីសងារៈមនោះ នឹង
បានសមរមចមិនខានម ើយ។ 
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៣១~ណដើរណលីមាគ៌ា ថនភាពណជ្ឿជាក្ ់
3 

 កទ់ងនឹងរពោះធម ៌ ោរបដបិតថនិវូធមដ៌ស៏មគរួដល ់
ធមម៌នាោះៗ រតូវបានបុគគលជាសរផុរស ងំឡាយមៅថា ោរ
មដើរមលើមាោ៌ទនភាពមជឿជាក។់ 

កបុងគមពីរអងគុតថរនិោយ រពោះពទុ នជាមាច សប់ានសតមថង
អំពី “អប ណ ក្បដិបោ។” អប- ណ ក្បដិបោ ជាមាោ៌នាមំក
នវូសខុសវុតទភិាព សរមាបបុ់គគលតដលកពំងុមធវើដមំណើ រមឆាព ោះ
មៅោនរ់ពោះនិោវ ន។ 

សរមាបជ់ន ងំអមាលមនាោះ តដលររថាប មដើមផរីត្តស់
ដងឹ និងររថាប មដើមផមីធវើដមំណើ រមលើមាោ៌មោយរតងក់បុង 
សងារៈ។ ោរបដបិតថកិ បុង អប ណ ក្ធម៌ា គជឺាមាោ៌តតមួយ
គតទ់នភាពមជឿជាក។់ 

ោរបដបិតថកិ បុង អប ណ ក្ធម៌ា មានបីររោរគ៖ឺ 
១. ឥន្ទនទិយសាំវរៈ ោរសរងួមកបុងឥន្តនធិយ ងំ៦ មាន

តភនក រតមចៀក រចមុោះ អោថ ត ោយ និងចតិថ។  
២. ណភាជ្នមរតញ្ដូ  ស្អគ លរ់រមាណកបុងមភាជន។ 
៣. ជាគ្រិយានណុយាគ្ៈ  ោរររកបមសចកថពីោយម 

ដងឹខ លនួជានិចច ឬដលរ់ពមមោយោររកា។ 
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ោមធវើដមំណើ រមលើ អប ណ ក្បដិបោ បុគគលមដើរមលើ
មាោ៌ តដលនាមំឆាព ោះមៅដលម់ោលមៅ គរឺពោះនិោវ នយ ងពិត
ររកដ។  
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៣២~ការណ ីញជ្ីវិរណដាយធមមទសសន ៍
3 

មនសុេរគបរ់បូតតងមានជីវតិជាកមមសិទ នរបសខ់ លនួ 
មរោោះមយើងមាប ក់ៗ ទទលួបានជវីតិមនោះជាមរតករគប់ៗ ោប ។ 
ម ោះបីយ ងោ មគមានទសេនៈអំពីមរឿងជីវតិខសុៗោប ។ 
បុគគលខ លោះយលថ់ាជីវតិពិតជារកីរាយ។ ចតំណកខ លោះមទៀតតបរ
ជាយលថ់ា ជីវតិមនោះយ បយ់ុឺនមៅវ-ិញ។ 

អវីៗតដលមយើងបានជបួររទោះ គមិឺនតមនសទុ នតតលអ និង
អារកក ់ងំអសម់ ើយ។ មានរបសខ់ លោះគជឺាទោីបច់តិថ និង
រកីរាយ តដលមលាកមៅថា អសាទៈ និងមានរបសខ់ លោះមទៀត
គមិឺនជាទោីបច់តិថ តតតបរជានាមំកនវូម ស តដលមលាក
មៅថា អាទីនវៈ។ សមតទភាពកបុងោរតបងតចករវាងោរជបួ
ររសពវ ងំពីរមនោះ រតូវបានមគស្អគ លថ់ា ជាគមំេើញកបុងធម ៌
ឬធមមទសេន។៍ មពលជីវតិរតូវបានមគស្អគ លត់្តមវធិមីផេងៗ
តបបមនោះ វាជាមរឿងចាបំាចោ់ស ់ តដលរតូវមឃើញជវីតិមនោះ
ត្តមរយៈធមមទសេន។៍  

ធមម៌ាននយ័ថា មសចកថពិីត ឬភាពរតឹមរតូវ។ ធមគ៌ជឺា
ចាបទ់នធមមជាត។ិ ោកយថាធមម៌នោះ មានមសចកថពីនយលថ់ា 
“អរតណនា សភាវាំ ោណរើតិ ធណមាម ” តដលមៅថាធម ៌គជឺាធមម
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ជាតរិទរទងស់ភាពមដើមបសវ់ា។ មពលជីវតិរតូវបានមគស្អគ ល ់
មោយធមមទសេន ៍ មយើងគរួវនិិចឆយ័ថា មតើជីវតិ តដលមាប ក់ៗ
ទទលួបានមនោះជាអវី?។ មិនមានអបកោតដលមធវសររតេស
ដចូបុគគលតដលមិនយលដ់ងឹអំពីជីវតិ តដលខ លនួទទលួបានមនោះ
ម ើយ។ ដមូចនោះ មគគរួពោយមមដើមផយីលដ់ងឹអំពីមសចកថពិីត
ទនជីវតិមនោះមោយធមមទសេន។៍ 
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៣៣~អាច្ នងិមនិអាច្ 
3 

បុគគលគរួកតស់មាគ លឱ់្យចាសអំ់ពី អវីតដលមគមិនអាច
មធវើបាន ថាមិនអាចមធវើបាន មេើយអវីតដលមគអាចមធវើបាន ថា
អាចមធវើបាន និងគរួមធវើនវូអវីមនាោះៗមៅត្តមោលៈមទសៈរបស់
វា។  

មពលមគមានគមំេើញរតវូ មិនអាចមានកេុំសឆគង
មកើតម ើងម ើយ កបុងរងវងោ់រង្គរតដលរតូវបានបំមពញ តដល
មានមូលោឌ នមលើគមំេើញរតវូតបបមនោះ។ វាជាមរឿងចាបំាច់
កបុងោរតបងតចករវាងភាពអាចមធវើបាន និងភាពមិនអាចមធវើ
បាន  កទ់ងនឹងមរឿងរា វកបុង         វសិយ័មលាក (ណោកិយៈ)38 

                                                             
38

 តដលមានកបុងមលាក, តដលជាប ់កទ់ងកបុងមលាក, សរមាបម់លាក, 
 កទ់ងជាមួយផលូវមលាក។ មលាក (ន) សំមៅដលស់ភាវៈតដលតតងតតមកើត, 
តតងវនិាសមរឿយៗ ឬតដលបាតម់ឃើញៗ គតឺដលមកើតមេើយបាត ់ មេើយ
មានម ើងវញិត្តមោលសមយ័ មបើនិយយមរៀបរាបគ់ ឺ ដ ី ទកឹ មភលើង ខយល ់
អាោស មនសុេសតវទមូៅ ងំអស ់ឋានមនសុេ ឋានសគួ ៌ឋានរពេម ឋាន
នរក មររត ។ល។ 
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ឬមរឿងរា វផតុវសិយ័មលាក (ណោក្រុតរៈ)39។ 
ររសិនមបើមិនអាចតបងតចកឱ្យោចពី់ោប រវាង មរឿងតដល

អាចមធវើបាន និងមរឿងតដលមិនអាចមធវើបានមទមនាោះ អាចមាន
កេុំសឆគងជាមរចើនរតូវបានមកើតម ើង។ មគអាចគតិថា មរឿងរា វ
ខ លោះមិនអាចមកើតម ើង ខណៈតដលវាអាចមកើតម ើង។ ដមូចនោះ មគ
មិនបានចាតវ់ាិនមធវើអវីម ើយ មេើយកប៏មោថ យឱ្យអវីតដលមគ
អាចមធវើបានបាតប់ងម់ៅជាអស្អរបង។់ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             
39

 ឆលងផតុមលាក, ឆលងផតុវសិយ័មលាក, ឆលងម ើងចាកមលាក ឬឆលងមេើយ
ចាកមលាក។ 
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៣៤~ច្រូមានណមត្តត ច្ិរតជានចិ្ច 
3 

ពិភពមលាក ងំមូលនឹងមានសនថិភាព និងសខុដមុរម
នាមិនខាន ររសិនមបើបុគគលខ លនួឯង និងអបកដទទមៅជុំវញិខ លនួ
 ងំអសរ់សម់ៅររកបមោយមមត្តថ ចតិថ។ 

ររសិនមបើមយើងសមលឹងមមើលមៅជុំវញិខ លនួមោយយក
ចតិថទកុោក ់ ឱ្នភាពទនមមត្តថ ចតិថអាចរតូវបានមឃើញយ ង
ចាសក់បុងពិភពមលាកសពវទថងមនោះ។ វាទនំងជាអាចមៅរចួ 
តដលថាពិភពមលាកចាបម់ផថើមម ើងកមតថ  មោយស្អរឱ្នភាព
ទនមមត្តថ ចតិថ។ មបើម ោះបីជាយ ងោ ជាទមូៅកមតថ តផនដី
រតូវបានស្ស្អយបំភលតឺ្តមរយៈពកួអបកស្ស្អវរជាវចណុំចសនូល
របសត់ផនដកីបុងស្ស បអ់េូេូន។ ពិតោស ់ ោលោមបើ
មមត្តថ ចាបម់ផថើមរងីសងួតពីកបុងចតិថរបសម់នសុេមេើយ អវីក ៏
មោយឱ្យតតមកើតមចញពីទមងវ ើផលូវោយ និងវាចារបសម់គ គឺ
សទុ នតតមោរមពញមៅមោយ   កមតថ  ងំអស។់ មោយស្អរតត
មពលមនាោះ មានអកសុលកបុងទរមងទ់នចណំង ់ (រ ា្ ) និង
កេឹំង (ណោសៈ)។ 
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ដមូចនោះ មមត្តថ គរួរតវូបានរកាទកុមៅកបុងចតិថរបស់
មនសុេជានិចច មដើមផរីកាសនថិភាពមៅកបុងចតិថរបសម់គ។ 
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៣៥~មិនររវូមានក្ាំហ្សុណលី 
ដាំណ ីរក្នុងសងារៈណឡីយ 

3 

មយើងគរួមរៀនសមាគ លថ់ា មតើមនសុេមានបញ្ញា មោយ
រមបៀបោ មពលមគរររពឹតថ កេុំសឆគងមលើដមំណើ រកបុង 
សងារៈ។ ត្តមរមបៀបមនោះ មយើងកអ៏ាចមរៀនសរូតអំពីវធិរីរុង
ររយត័បសរមាបខ់ លនួឯង។  

មនសុេរគបរ់បូ តដលកពំុងមធវើដមំណើ រកបុងសងារៈ 
អាចរររពឹតថកេុំសឆគង មរោោះមគមិនបានដងឹមសចកថពិីត 
តដលជាមេតចុមផងទនមេតជុាមរចើន។ 

ោលោមបើមនសុេមិនអាចតបងតចករវាង លអនិង
អារកក ់ ឬអវីគរួមធវើ និងអវីមិនគរួមធវើមេើយមនាោះ មគកម៏ធវើនវូអវី
តដលមិនគរួមធវើ មេើយមិនមធវើនវូអវីតដលមគគរួមធវើមៅវញិ។ 
មពលខ លោះ មគមធវើអំមពើអារកកម់ស្អោះ តតតបរជាយលថ់ា វាជា
អំមពើលអមៅវញិ។ 

មោ ងវញិមទៀត ោលោមបើមគបានស្អងកេុំស
មេើយ មគមិនង្គយនឹងរ រំទបានជាមួយគណុវបិតថ ិ តដល
មកើតមចញពីកេុំសមនាោះម ើយ។ មយើងគរួររយត័បកុសំ្អង
កេុំស  មោយពិចារោអំពីមនសុេតដលរររពឹតថឱ្យមាន
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កេុំសកបុងសមយ័ពទុ នោល ថាមតើមគរតូវទទលួរងនវូគណុ
វបិតថយិ ងោខលោះ។ ដមូចនោះ មយើងកអ៏ាចមរៀនសរូតពីមគបាន
ផងតដរ។ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



177 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

៣៦~ការរសណ់ដាយមានោម រើ និងបញ្ញដ  
3 

វាចាសោ់សថ់ា មនសុេ ងំអសទ់ ូងំពិភពមលាក
រតូវតស៊ពូោយមជាមរៀងរាលទ់ថង។ មគកពំងុររឹងតររងកបុង
អាជីវកមម សងគម ោរអបរ់ ំសខុភាព និងនមយបាយ។ ខណៈ
តដលមគកពំងុររឹងតររងមនោះ មពលខ លោះអវីៗកដ៏មំណើ រោរមៅ
បានយ ងររមសើរ មេើយមពលខ លោះមទៀតករ៏អាករ់អលួ។ មពល
អវីៗដមំណើ រោរមិនលអ តដលបោថ លមកពីកត្តថ មួយចនំនួ 
មនសុេករ៏ងទកុខមោយស្អរជំងបឺាកទ់កឹចតិថ។  

ររសិនមបើមយើងចងរ់សម់ៅកបុងជីវតិតដលរកីរាយ 
មយើងរតូវមដើរត្តមររពន័នទនោររសម់ៅររកបមោយសត ិ និង
បញ្ញដ ។ សត ិ (កបុងបរបិទទមីនោះ) មាននយ័ថា មានមសចកថនឹីក
មឃើញ ឬរឭកមរឿយៗកបុងោរង្គរបចចុរផនប។ អវីកម៏ោយតដល
មយើងកពំងុមធវើ កបុងទមីនោះ និងឥលវូមនោះ មយើងរតូវមានស្អម រតី
នឹកមឃើញជានិចច។ មានតតសត ិ ឬមសចកថរីឭកមរឿយៗកបុង
បចចុរផនបប ុមោត ោះ មទើបអាចផថលន់វូសនថិភាពផលូវចតិថយ ងពិត
ររកដ។ 

 
 



178 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

៣៧~ររមិោះរបសច់្ិរត 
3 

មនសុេជាមរចើនយលថ់ា “ចតិថ” និង “ោរគតិ” ដចូោប ។ 
តតមបើពិចារោមៅមលើមសចកថពីនយលក់បុងរពោះអភធិមមវញិ 
ចតិថគជឺាធមមជាតិដងឹនវូអារមមណ៍ ចតំណកោរគតិគជឺា
មចតសិក តដលមកើតម ើងអាស្សយ័នឹងចតិថ ឬររកបផេនឹំង
ចតិថ។ 

មៅកបុងោកយថា “តរមិោះរបសច់តិថ” វារតូវបានមគ
សមាគ លថ់ា ោរគតិគជឺាម ម្ ោះរបសម់ចតសិក (វិរក្កៈ ឬោរ
រតិោះរោិះ) ។ ោររតិោះរោិះពីរររមភទរតូវបានមគស្អគ ល។់ មពលបុគគល
កពំងុពោយមអបរ់ចំតិ ថរបសខ់ លនួឱ្យបរសិទុ ន មគរតវូបនទយ
តរមិោះកបុងមរឿងអារកក ់ឬអកសុល មេើយពរងឹងតរមិោះកបុងមរឿង
លអ ឬកសុលវញិ។ កបុងចមំោមតរមិោះរបសច់តិថជាមរចើន តរមិោះ
អកសុលអាចរតូវបានមោោះស្ស្អយត្តមវធិដីចូខាងមរោមៈ 

១. មោយោរផ្ទល សរ់ថូរកមមវតទុ ឬមរឿងអកសុល តដល
កពំងុរតូវរតិោះរោិះ 

២. មោយពិចារោកេុំសរបសវ់ា 
៣. មោយោរបំមភលច 
៤. មោយោរតសវងរកមូលមេតចុមផង (ឫសគល)់ 
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៥. មោយោរបន្តង្គា បចតិថ មេើយមធវើោរពោយម លោុះ
រត្តតតបានសមរមច។ 

 

ោរពោយមកមាច តត់រមិោះកបុងមរឿងអកសុល ត្តមរយៈ
វធិ ីងំ៥ មនោះចតិថរបសម់គនឹងរចួផតុពីតរមិោះអារកក ់ មេើយ
មគនឹងទទលួបាននវូសមតទភាពរគបរ់គងោររតិោះរោិះរបសខ់ លនួ។ 
ត្តមរយៈសមតទភាពមនាោះ មគអាចរតិោះរោិះនវូមរឿង តដលមគចង់
រតិោះរោិះ មេើយរគបរ់គងមិនឱ្យតរមិោះមកើតម ើងនវូមរឿង តដលមគ
មិនចងរ់តិោះរោិះ។ 
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៣៨~ការក្មាច រប់ងន់វូភាព 
ណៅហ្មងរបសច់្រិត 

3 

ចិ្ណរត សងកិលិណដឋ ទគុ្គតិ បាដិក្ង្គា  មបើបុគគលមានចតិថ
មិនបរសិទុ ន មគនឹងមកើតកបុងអបាយភមិូ (ទគុគត)ិ មេើយមគនឹង
ជបួររសពវតតមសចកថទីកុ ខ។ 

ចិ្ណរត បរិសណុទធ សគុ្តិ បាដិក្ង្គា  មបើបុគគលមានចតិថ
បរសិទុ ន មគនឹងមកើតកបុងកមំណើ តលអ (សគុត)ិ មេើយជីវតិនឹង
មោរមពញមៅមោយមសចកថរីកីរាយស្សសថ់ាល ។ 

ោម នអវីអាចមកើតម ើងបាន មោយរោនត់តគតិមនាោះ
មទ។ រតូវតតតសថងមចញជាសកមមភាពយ ងរសរ់មវកី ត្តមរយៈ
ោររតិោះរោិះឱ្យបានេមតច់ត។់ វាពិតោសថ់ា ោររោនត់តគតិ
មោយមិនមធវើ នឹងមិនបានសមរមចអវីម ើយ។ 

ដមូចនោះ កបុងចមំោមសភាវៈជាមរគឿងរារាងំចតិថមិនឱ្យ
ត្តងំកបុងកសុល (នីវរ ធម៌ា) រមួមាន៖ មសចកថរីរថាប  ឬោរ
មពញចតិថចមំោោះោម (កាមឆនទៈ) តដលមររៀបដចូជាបំណុល, 
កេឹំង ឬមសចកថគីុកំនួ មធវើឱ្យអបកដទទវនិាស (ពាបាទៈ) តដល
មររៀបដចូជាជំង,ឺ មសចកថមីង្គ-កងយុ និងខ ជលិរចអសូ (ងើន
មិទធៈ) តដលមររៀបដចូជាមនធីរឃុំោងំ, មសចកថរីមវរីវាយ និង



181 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

មសចកថរីស្អបរ់សល ់ ឬមៅថ រកហាយស្អថ យមរោយ (ឧទធច្ច- 
ក្កុ្កចុ្ចៈ) តដលមររៀបដចូជាជីវតិរបស ់សករ, មសចកថសីនធិោះ
សងេយ័មិនោចម់ស្សច (វិចិ្កិច្ឆា ) តដលមររៀបដចូជាោរមធវើ
ដមំណើ រមលើវាលខាច,់ សភាវៈជាមរគឿងរារាងំចតិថ ងំមនោះ
បុគគលគរផកីមាច តម់ចញ។ មគគរួពោយមកមាច តអ់កសុលធម ៌
តដលជាឧបសគគរបសច់តិថ ងំមនោះមចាលមចញ មរោោះោម ន
នរោមាប កម់ៅមលើមលាក តដលសមរមចបាននវូរពោះនិោវ ន 
មោយមិនកមាច តប់ងន់វូនីវរណធម ៌ងំមនោះម ើយ។ 
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៣៩~ច្ិរតរចួ្រណដាោះ 
3 

ចតិថរចួរមោោះមាននយ័ថា ចតិថតដលបានសមរមច
អរេតថផល (ចតិថរចួរមោោះថាប កខ់ ពសបំ់ផតុ) ។ មយើងរតូវ
ពោយម មដើមផទីទលួបាននវូមសចកថសីមរមចថាប កខ់ ពសបំ់ផតុ
មនោះ។ មដើមផសីមរមចបាននវូចតិថរចួរមោោះមពញបរបូិណ៌៖ 

១. បុគគលរតូវតសវងរកកលោណមិតថ និងរគូលអ មានរពោះ
ពទុ នជាមដើម។ 

២. បុគគលរតូវតតមានគណុធម ៌ ររកបមោយមសចកថី
សរងួម អនមុលាមត្តមោរតណនារំបសរ់គូដល៏អមនាោះ។ 

៣. បុគគលរតូវស្អថ បរ់ពោះសទ នមម។ 
៤. បុគគលរតូវមានមសចកថពីោយមមិនោកធ់រុៈចោុះ។ 
៥. បុគគលរតូវមានបញ្ញដ  មេើយចមរមើននវូបញ្ញដ មនាោះៗ

ឱ្យបានចាសោ់ល ។ 
 

មពលមយើងមានគណុធម ៌ងំ ៥ ខាងមលើមនោះមេើយ 
មតើមយើងគរួមធវើអវីមទៀតមដើមផសីមរមចបាននវូចតិថរចួរមោោះ?  

មដើមផកីមាច តប់ងច់ណំង ់ (រ ា្ ) មយើងរតូវចមរមើន
អសភុកមមោឌ ន (ោរពិចារោនវូភាពគរួឱ្យមខ ពើមរមអើម និង
មៅេមង)។ មដើមផកីមាច តប់ងក់េឹំងពោបាទ រតវូចមរមើនមមត្តថ
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ចតិថ។ មដើមផកីមាច តប់ងត់រមិោះអារកក ់ (មិច្ឆា សងកុ បៈ) រតូវ
ពិចារោមលើោរកណំតដ់ងឹកបុងដមងា ើមចូល និងមចញ 
(អានាបា សសតិ)។ មដើមផកីមាច តប់ងន់វូមសចកថរីរោនម់ា ំ
(មានៈ) ថាមាន “ខ លនួ” ឬ “អតថៈ” រតូវពិចារោមលើមសចកថី
សមាគ លក់បុងភាពមិនមទៀង (អនិច្ចសញ្ញដ )។ ោរពិចារោ
ដមូចនោះនឹងនាមំកនវូមសចកថសីមាគ លថ់ា មិនមានអត្តថ តខួ លនួ 
(អនរតសញ្ញដ ) មកើតម ើងមៅកបុងចតិថសនាថ ន។ មពល
អនតថសញ្ញដ មកើតមានមៅកបុងចតិថមេើយ មគនឹងរចួរមោោះអំពី
មសចកថរីរោនម់ាថំាមាន “ខ លនួ” ឬ “អតថៈ” តមៅមទៀត។ ដមូចនោះ 
មគនឹងសមរមចបាននវូចតិថរចួរមោោះយ ងមពញបរបូិណ៌។ 
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៤០~ច្រូរក្ារាំថលក្នុងភាពជាមនសុស 
3 

ោរមានកមំណើ តជាមនសុេមនោះ មររៀបដចូជាោរមធវើ
ដមំណើ រទសេនកចិចដខ៏ លមួីយមកោនពិ់ភពមនសុេមនោះអុីចងឹ។ 
កបុងពំមនាលថា “បមរតសស ច្ នាម ច្ត្តត ណោ អបាយា សក្ណគ្-
ហ្ សទិោ” មានមសចកថដីោំលថា អបាយ (អបាយភមិូ៤) 
មររៀបដចូជាផធោះសរមាបអ់បករសម់ៅមោយមធវសររតេស 
មេើយមភលចបំមពញនវូកសុលកមមមផេងៗ មានោរឱ្យ នជា
មដើម។ ដចូោប មនោះតដរ អបកោកម៏ោយ តដលមៅកតនលងោ
កម៏ោយ ឱ្យតតដលទ់ថង ដលម់វលា មគរតូវរតលបម់កោនផ់ធោះ
របសខ់ លនួវញិ។ ររសិនមបើបុគគលមិនរសម់ៅមោយមធវស-
ររតេសមទមនាោះ មេើយមធវើឱ្យជាកច់ាសន់វូធមមជាតរិបស់
នាមរបូ និងមានសមតទភាពកបុងោរកមាច តប់ងន់វូគមំេើញ
ខសុចមំោោះធមមជាតជិាមរគឿងមធវើឱ្យចតិថមៅេមង (កិណលស) មគ
នឹងទទលួបាននវូសនថិភាពកបុងជីវតិ មោយោម នកងវល។់ បុគគល
ពិតជាមានតទមលកបុងភាពជាមនសុេ លោុះរត្តតតមគសមរមចបាន
នវូចតិថសងប ់និងសនថិភាពកបុងជីវតិ។  

ជាមូលោឌ ន បុគគលពិតជាមានតទមលកបុងភាពជាមនសុេ 
ររសិនមបើមគររតបិតថតិ្តមនវូមាោ៌ទនោរបំមពញកសុល ១០ 
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យ ង មានោយកមម ៣ វចកីមម ៤ និងមមនាកមម ៣ (កសុល
កមមបថ ១០)។ បនាធ បម់ក ររសិនមបើមគបនថជាមួយករមិត
បនាធ ប ់ និងចាបម់ផថើមររតបិតថវិបិសេនា មេើយសមរមចបាន
ោររត្តសដ់ងឹមៅមពលខាងមរោយមទៀត មនាោះមគពិតជាមាន
តទមលមពញមលញកបុងភាពជាមនសុេតតមថង។ ដមូចនោះ មយើងរតូវ
ររឹងតររងអសពី់កមាល ងំោយចតិថ មដើមផឱី្យស្អកសមមៅនឹង
កមំណើ តជាមនសុេមនោះ។ 
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៤១~ការដឹងគ្ ុ  
3 

 “ក្រញ្ដូ ” មាននយ័ថា ោរដងឹឧបោរគណុ តដលអបក
ឯមទៀតបានមធវើមេើយដលខ់ លនួ គអឺបកតដលមិនបានបំមភលច មិន
រមិលគណុមគ។ កតញ្ដូ  ជាគណុធមត៌ដលសំខានក់បុងភាពជា
មនសុេ។ ោរដងឹគណុ និងោរតបគណុអាចឃុំរគងរកាឱ្យ
មយើងរចួផតុអំពីភាពអនថរាយ ងំពងួបាន។ 

បុគគលតដលតបគណុដលអ់បកតដលមានគណុ រតមង
មិននិយយ មិនមធវើនវូអវីតដលជាមេតុឱ្យអបកមានគណុមៅថ
រកហាយចតិថម ើយ។ 

“ក្រតញ្ដូ ” មានកមាល ងំដទ៏រកតលង មបើមិនគតិឱ្យលអមទគឺ
មិនអាចយលប់ានម ើយ។ ដមូចនោះ ោរដងឹគណុមនោះរតវូមយើងខំ
ររឹងគតិឱ្យបានលអ កុយំលថ់ាមិនសវូសំខានឱ់្យមស្អោះ។ មនសុេ
តដលអារកក ់ ខសុសីលធម ៌ ខសុវនិយ័មៅបាន ត្តងំតតពីខសុ
តចូរេូតដលខ់សុធគំមឺកើតមកអំពីោរមិនដងឹគណុេនឹ ងឯង 
តតមបើមយើងជាមនសុេមចោះដងឹគណុ មយើងនឹងមានតតមសចកថី
ចមរមើនមោយកសុល។ មោ ងមទៀត ោរដងឹគណុតដលមាន
កបុងខ លនួមយើងជាមរគឿងសមាគ លថ់ា មយើងជាមនសុេលអ។ 
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៤២~លក្ា ៈរបសស់ុបុរស 
3 

បុគគលមានចរយិមារយទលអ (សីល) និងមសចកថមីចោះ
ដងឹយលស់្អគ លខ់សុរតូវ (បញ្ញដ ) គជឺាសរផុរស។ ម ោះបីជា
យ ងោ សរផុរសភាគមរចើនគជឺារពោះពទុ ន និងរពោះអរេនថ 
(បុគគលរត្តសដ់ងឹមពញបរបូិណ៌)។ សីល កបុងបរបិទមនោះ មាន
នយ័ថា ោរររតបិតថកិសុលកមម-        បថ១០ (សចុរតិធម)៌។ 
បុគគលតដលររតបិតថសិចុរតិធម ៌ងំមនោះមទើបរតូវបានមៅថា 
បុគគលរតឹមរតូវ។ 

ររសិនមបើបុគគលមានគមំេើញរតូវអំពីមរឿងកមម និង
ផលរបសក់មម (ក្មមសសក្ត្ត-សមាម ទិដឋិ) និងររសិនមបើ 
គមំេើញមនោះរតូវបានររតបិតថតិ្តមរយៈបញ្ញដ ថាប កខ់ ពសទ់នោរ
ចាកធ់លុោះអំពីធមមជាតិមិនមទៀងជាទកុខ និងមិនមានខ លនួ ឬអតថៈ 
(វិបសសនាសមាម ទិដឋិ) មគអាចរតូវបានររសិទ ននាមថាជា “ធមម
ោយាទ” អបកសនងមរតករពោះធម។៌  

លកខណៈរបសស់រផុរសមានភាពខសុោប ោចស់្សលោះ
អំពីបុគគលដទទមទៀត។ មនសុេជាមរឿយៗ ង្គយអនច់តិថ ឬ
រពួយបារមភអំពីមរឿងរទពយសមផតថរិបសខ់ លនួ (ជាទមូៅមគ
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ខ វលខ់ាវ យតតអំពីខ លនួឯង និងរទពយសមផតថរិបសម់គរជុលេួស
មេតមុពក)។ ករមមានមនសុេ តដលខ វលខ់ាវ យពីោររកា
សីលោស។់ មគង្គយនឹងមបាោះបងសី់លធមរ៌បសម់គមចាល 
មោយស្អររទពយសមផតិថ ឬមករ ថ ិ៍ម ម្ ោះវងេរតកលូ។ ប ុតនថ 
បុគគលសរផុរសយកសីលធមជ៌ារបសម់ានតទមលជាងជីវតិ
របសខ់ លនួ មេើយមគមចោះរកា និងសរងួមកបុងសីលបានយ ង
ខាជ បខ់ ជនួ។ ទមងវ ើតបបមនាោះមទើបជាលកខណៈរបសស់រផុរស 
តដលអាចលោះបងស់មូផតីតជីវតិមដើមផរីរមយជនទ៍នោររកា
សីល។ 
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៤៣~ការបដិបតិតធម៌ាអាច្ជាណរឿងលាំបាក្ 
3 

ចមំណោះដងឹកបុងធម ៌ តដលទទលួបានត្តមរយៈោរ
សិកាមរៀនសរូត (បរិយតិត) មិនគតម់ត ់ និងចាសោ់ល ដចូោរ
មចោះដងឹត្តមរយៈោរអនវុតថជាកត់សថង (បដិបតិត) ម ើយ។ ោរ
បដបិតថធិម ៌ សមូផតីតាល បប់ានមចោះដងឹមេើយ កអ៏ាចមៅតត
ពិបាកដតដល មោយស្អរតតឥទ នពិលរបសធ់មមជាតជាមរគឿង
មធវើចតិ ថឱ្យមៅេមង (កិណលស)  ងំឡាយមាន ចណំង ់ 
(ណោភៈ) កេឹំង (ណោសៈ) និងមសចកថវីមងវង (ណមាហ្ៈ)។ មពល
ធមមជាត ិងំមនោះមានឥទ នពិលខាល ងំោល  បញ្ញដ នឹងចោុះមខាយ។ 
ររសិនមបើបញ្ញដ មានកមាល ងំជាង កមិលស ងំឡាយមាន 
ណោភៈ ជាមដើម នឹងថមថយកមាល ងំ មពលមនាោះបុគគលមនាោះ
អាចបដបិតថធិមប៌ានលអមិនខាន។  

 មដើមផទីទលួបានបញ្ញដ  តដលមានឧបោរៈដលោ់រ
ចមរមើនកសុលធម ៌ បុគគលគរផសី្អថ -បធ់មឱ៌្យបានញឹកញាប។់ 
បុគគលអាចឱ្យ ន រកាសីល និងោរចមរមើនភាវនាបាន
មរោោះអាស្សយ័បញ្ញដ  ឬោរយលដ់ងឹរបសបុ់គគលមនាោះ។ 
ររសិនមបើបុគគលអាចសនេមំសចកថលីអ មាន នជាមដើមឱ្យបាន
មរចើន អាចនិយយបានថា មគររតបិតថរិពោះធមម៌េើយ។ ផធុយ
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មកវញិ ររសិនមបើមគមិនបានមធវើដមូចាន ោះ ឬមិនចាបម់ផថើមសនេំ
កសុលមទមនាោះ មបើម ោះបីជាមគមានចមំណោះដងឹយ ងោក៏
មោយ អាចនិយយបានថា មគមានចំមណោះដងឹ តតពិបាក
យកចមំណោះដងឹមនាោះៗមកអនវុតថ។ 
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៤៤~ណយីងររូវរសឱ់យមានខ្លមឹោរ  
ណដាយការណច្ោះដងឹក្នុងធម៌ា 

3 

 “រពោះធម”៌ ជាោកយមររៀនររមៅរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ ន 
តដលផថលប់ញ្ញដ កបុងោរតបងតចករវាងរតវូនិងខសុ លអនិង
អារកក ់ អវីគរួមធវើនិងមិនគរួមធវើ ជាពិមសសមដើមផអីបរ់ចំតិ ថឱ្យ
បានសងប ់ និងបរសិទុ នត្តងំអំពីថាប ក ់ប កោថ ល និងថាប ក់
ខ ពសបំ់ផតុ (លោះបាបជីវតិស្អអ ត ស្អងបុណយជីវតិរងុមរឿង អបរ់ ំ
ចតិថជីវតិសនថិភាព)។ លោះបាប ស្អងបុណយ អបរ់ចំតិ ថ មនោះជា
រពោះពទុ នស្អសនា។  ោរយលច់ាសអំ់ពីមេត ុ និងផល (កមម 
និងកមមវបិាក) មេើយដងឹចាសថ់ា មធវើលអបានផលលអ មធវើ
អារកកប់ានផលអារកក ់វាជាចមំណោះដងឹកបុងធម។៌  

មដើមផញុីាងំជីវតិរសម់ៅឱ្យមានខ លមឹស្អរ មយើងរតូវ
ល្ សអំពីធម។៌ មពលបុគគលទទលួបានជីវតិមនោះ មានវធិរីស់

មៅជាមរចើន។ មានវធិខី លោះរររពឹតថជាររមយជន ៍ និងមានវធិខី លោះ
មទៀតរររពឹតថជាម សមៅវញិ។ វធិខី លោះមានររមយជនក៍បុងជីវតិ
បចចុរផនប ប ុតនថមិនមានររមយជនស៍រមាបជ់ីវតិបរមលាក    
ម ើយ។ រពោះពទុ នជាមាច សប់ានបមរងៀនអំពីរមបៀបរសម់ៅ 
តដលអាចរររពឹតថជាររមយជនស៍រមាបជ់ីវតិ ងំកបុងបចចុរផនប 
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និងកបុងសងារៈ។  
មដើមផអីាចមានជីវតិ តដលរររពឹតថមៅជាររមយជន៍

 ងំកបុងបចចុរផនប និងអនាគត បុគគលគរួមានចមំណោះដងឹពីរ
ររមភទ ដចូជាបុគគលមាប កម់ានតភនកពីរដមូចាន ោះតដរ។ មៅកបុង
អនន-សរូត រពោះពទុ នបរមរគូបានបមរងៀនថា “ទវិច្ក្ា”ុ តដលមាន
នយ័ថា បុគគលមានតភនកពីរគជឺាបុគគលររមសើរបំផតុ។ ភាពទវ
ឆាល តមមើលមឃើញ ងំពីរតផនក និងមិនកណំតម់ៅតតមាខ ងគឺ
មឃើញតតររមយជនក៍បុងជីវតិបចចុរផនបមនោះប ុមោត ោះមទ មគក ៏
សមលឹងមឃើញដលរ់រមយជនន៍ាមពលអនាគតផងតដរ។ 
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៤៥~ណសច្ក្តតរូថាន ក្នុងរសជាតិ  
3 

 កទ់ងមៅនឹងមសចកថរីរថាប  (រ ា្ ) មគអាចនិយយ
បានថា តោា ររមភទោកម៏ោយ គសឺទុ នតតមិនលអ ងំ 
អស។់ មនោះគមឺរោោះតតតោា អាចជាមេតបុោថ លឱ្យមាន
ជីវតិមកើតមកមថងមេើយមថងមទៀត។ បោថ តោា  ងំ ៦
ររមភទ មានមសចកថរីរថាប កបុងរបូ (របូ-រ ា្ ) ជាមដើមមសចកថី
ររថាប កបុងរសជាត ិ (រសរ ា្ )  រររពឹតថជាម សមរចើនជាង
តោា ដទទៗមទៀត។ បុគគលខ លោះទនំងជាមិនជាបជ់ំោកម់ៅនឹង
អវីតដលមឃើញមោយតភនក ឬឮមោយរតមចៀកមទ ប ុតនថមាន
មនសុេតចិនាកោ់ស ់ តដលអាចមចៀសផតុពីរសតោា  
បាន។ មបើម ោះបីជាមគអាចរសម់ៅជាសខុមោយមិនចាបំាច់
មឃើញរបូ ឬឮសមមលងកម៏ោយ កម៏គមិនអាចខ វោះអាហារ តដល
មគមពញចតិថបានតដរ។ ដមូចនោះមេើយបានជា ពលរដឌភមូាមួយ
ចនំនួមៅតតយកអាហារ តដលមគមពញចតិថមួយររមភទ

ម ម្ ោះ ង្គ ពិចរ័ (Ngapikyaw)40 មពលមគមចញមៅបរមទស។ 

                                                             
40

 ម ម្ ោះររេុកមួយររមភទ តបបររទពណី តដលជាទចីលូចតិថរបសព់លរដឌ
ភមូា ផេពីំបង្គគ លីង។ 
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មនោះគមឺោយស្អរតតរសតោា ។ 
មបើោម នស្អរាតចុញិ្ច ឹ ម ជីវតិកមិ៏នអាចត្តងំមៅបាន។ 

បុគគលអាចរសម់ៅមោយមិនចាបំាចម់ឃើញរបូ ស្អថ បស់មមលង 
ឬធុកំ លនិកប៏ាន ប ុតនថមគមិនអាចរសម់ៅមោយមិនមររើររស់
អាហារបំប នររចាទំថងបានម ើយ។ ដមូចនោះមេើយបានជារពោះ
ពទុ នជាមាច សស់តមថងថា៖ “សណពវ សត្តត  អាហារដឋិតិកា”  មាន
នយ័ថា “សពវសតវរសប់ានមរោោះអាស្សយ័អាហារ។”  
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៤៦~ណរើយនាយ ជាសភុមងគល 
3 

មៅកបុង អាសីវសិបូមសរូត រពោះសមាម សមពុទ នបាន
បមរងៀនអំពីវធិបីដបិតថវិបិសេនា។ បុគគលគរួមឃើញឱ្យចាស់
អំពីធមមជាតពិិសពលុទនាត ុងំបួន (ទកឹ ដ ី មភលើង ខយល)់ 
តដលមានលកខណៈដចូជាពសបួ់នកាល ឬធមមជាតចិទរងទន
ខនន ៥ តដលមររៀបដចូជាោតករ ឬធមមជាតអិារកកទ់ន
សរតូវខាងកបុងមៅថា រាគៈ តដលមកើតមោយអំោចទនមស
ចកថមីរតករតអាល (ននទិោគ្ៈ)។ មរឿងរា វតដលនាឱំ្យមានកងវល ់
គតឺភនក រតមចៀក រចមុោះ អោថ ត ោយ និងចតិថ  ឬអាយតនៈ
ឥតខ លមឹស្អរខាងកបុង ៦ (អជ្ឈតិតកាយរនៈ) តដលមលាកមៅ
ថា ភមិូមានផធោះ ៦។    អាយតនៈខាងមរៅ ៦ (ព្វហិ្ោយរនៈ) 
តដលមលាកមៅថា មចារ ៦។ រពោះពទុ នបរមរគូបានបមរងៀនធម៌
 ងំមនោះជាអារមមណ៍សរមាបវ់បិសេនា។ 

ទមនលដធ៏រំមួមាន អនលង ់ ឬជំននទ់នអកុសលជាមរគឿង
ញុាងំសតវឱ្យរត្តមំៅ ៤ររោរ បុគគលរតូវឆលងមោយទកូទន 
អដឌងគកិមគគ មោយោរពិចារោអំពីអាមមណ៍របសក់មមោឌ ន
ខាងមលើ។ ដចូជាោរតេលទកឹដស៏្អវ ហាបត់ដរ បុគគលរតូវ
សង្គវ តតេលឆលងមោយពោយម។ មពលឆលងដលម់រតើយ
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មេើយ មគពិតជារចួផតុពីមរោោះមេនថរាយខាងមលើ។  
ដមូចនោះ “មរតើយនាយ ជាសភុមងគល” សំមៅដល ់ រពោះ

និព្វវ ន។ សមូឱ្យអបកឆលងដលម់រតើយសភុមងគមោយបញ្ញដ
មឃើញចាសអំ់ពីបញ្ញា ចាកត់ស្សោះទនមរតើយអាយមនោះ។ 
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៤៧~រពោះពទុធបរមរគ្ ូ
រទងណ់ោយអក្សុលវិបាក្ 

3 

មពលខ លោះ បុគគលធមមត្ត ឬបុគគលរោសម់ោយកមិលស 
(បុថជុ ជន) រររពឹតថអំមពើទចុ ចរតិ (អកសុលកមម) មោយអមចត
នា។ ទមងវ ើមនោះនឹងមដករត្តកំបុងចតិថសនាថ នរបសបុ់គគលមនាោះ។ 

មៅកបុងរបូោយ តដលមកើតមោយស្អរកមម និងមរគឿង
មធវើឱ្យចតិថមៅេមង (កិណលស) តដលអកុសលកមមអាចឱ្យផល 
ដរាបោរបូមៅតតមាន វាមៅមកើតម ើងសមូផតីតមពលតដល
កមិលសរតូវបានកមាច តប់ងោ់ចស់្ស ោះមេើយកម៏ោយ។ 

ម ោះបីជាកមិលស មរគឿងមៅេមងចតិថរតូវបានផ្ទថ ច់
ផថិលជាស្អទ ពរមេើយកពិ៏តតមន កម៏ៅតតមានោរទទលួ ឬ
មស្អយនវូវបិាកទនកមមចាសដ់តដល។ ោរមស្អយនវូវបិាកទន
កមមចាសម់នោះ កនឹ៏ងមៅមកើតមានចមំោោះរពោះពទុ ន ឬរពោះអរេនថ 
ឬបុគគលមផេងៗមទៀត ដរាបោតដលកមមចាសមិ់ន នឱ់្យ
ផលអស។់ កបុងនយ័មផេងមទៀតអាចនិយយបានថា “មពល
តដលមៅមានបំណុល មគមិនអាចមិនសងបំណុលចាស់
មនាោះបានមទ មគមៅតតរតវូសង មពលតដលមវលាមកដល។់” 
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៤៨~ណពលជ្ីវិរអសតងគរ នងិក្រុ្  
3 

ភាពអននោលគជឺាអំ ុងមពល តដលរពោះអាទតិយលិច
បាតម់ៅ។ សតវមលាក ងំអសនឹ់ងជបួភាពមលម ងងតឹទនជីវតិ 
ឬទថងចងុមរោយទនជីវតិរបសម់គ។ មនសុេជាមរឿយៗតតង
រពួយបារមភកបុងអំ ុងមពលចុងបញ្ច បទ់នជីវតិមនោះ មរោោះមគ
នឹងរតូវមធវើដមំណើ រតដលមិនស្អគ លផ់លូវ មៅមពលរពោះអាទតិយ
លិចផតុមៅ។ 

ក្រុ្  មាននយ័ថា មសចកថអីាណិតអាសរូចមំោោះ
បុគគល តដលដលន់វូមសចកថទីកុ ខ ឬមសចកថរីរថាប ឱ្យបុគគលដទទ
ពុំមរសីមុខរចួផតុពីទកុខ (ទកុិារ សរតោ)។ លកខណៈតដល
បុគគលមិនអាចរកាភាពសងបម់សងៀម និងមិនអាចឈរមមើល
បុគគលដទទជបួនវូមសចកថទីកុ ខមោយមិនររថាប ជយួមគឱ្យរចួ
ផតុពីទកុខមៅថា ក្រុ្ ។  

ក្រុ្ ចិ្រត ពិតជាមានស្អរររមយជនោ៍ស ់ ជា
ពិមសសមពលជីវតិជិតអសថងគត។ វាពិតជាោរង្គរដរ៏រមសើរ 
មពលបុគគលររកបមោយគណុធមស៌មន្តង្គគ ោះ និងឧបតទមភអបក
ដទទមចញពីចតិថករោុ។ 

 



199 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

៤៩~មាគ៌ា ជ្ីវិរ 
3 

សពវទថងមានស្អសនាជាមរចើន តដលរតូវមរជើសមរសី។ 
ស្អសនានីមួយៗមានចណុំចរតូវសិកាតរលកៗពីោប  មេើយ
ជំមនឿ និងោរបមរងៀនរបសស់្អសនាមនាោះៗកម៏ានលកខណៈ
ខសុោប  ពីមួយមៅមួយផងតដរ។ ខ លមឹស្អរតដលរតូវបានយល់
ថារតឹមរតូវមៅកបុងស្អសនាមួយ តបរជារតូវបានយលថ់ាខសុ
មៅកបុងស្អសនាមផេងមទៀតមៅវញិ។ 

សរមាបអ់បកតដលមានោរលំបាក កបុងោរមរជើសយក
ស្អសនាោមួយឱ្យបានរតឹមរតូវកបុងចមំោមស្អសនាជា
មរចើនមនាោះ។ រពោះពទុ នជាមាច សប់ានបមរងៀនវធិឱី្យររតបិតថតិ្តម។ 
មៅកបុងោលាមសរូត រទងប់ានទនូាម នថា៖ 

១.  កទ់ងនឹងជំមនឿ ១០ យ ង41កបុងោរទទលួបាននវូ

                                                             
41 កុ ំនម់ជឿ១០យ ង កបុងោលាមសរូត៖ ១. កុរំរោនម់ជឿអវីតដលឮតៗ មិនមាន
មេតផុល។ ២. កុរំរោនម់ជឿអវីតដលមគនិយយតៗោប មិនមានមដើមចងុ។ ៣. កុំ
ររោនម់ជឿអវីមោយោរភាញ កម់ផអើល។ ៤. កុរំរោនម់ជឿអវី  មោយមមើលមឃើញសមត្តម
គមពីររបសខ់ លនួ។ ៥. កុរំរោនម់ជឿអវី  មោយោរនឹកមៅឬស្អម នយក។ ៦. កុរំរោនម់ជឿ
អវីមោយអាងោរមគនោប នឬ់ោតត់រមូវ។ ៧. កុរំរោនម់ជឿអវីមោយអាងោររតិោះរោិះត្តម
អាោរៈ។ ៨. កុរំរោនម់ជឿអវីមោយអាងថារតូវនឹងទដិ ឌរិបសខ់ លនួ។ ៩. កុរំរោនម់ជឿថា
អបកមនោះជាអបកររជញគរួមជឿត្តម។ ១០. កុរំរោនម់ជឿថាសមណោះជារគូមយើង។ 
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បញ្ញដ ពិតររកដ បុគគលមិនគរួមជឿមោយងងតឹងងលម់ ើយ 
តតរតូវដងឹខ លនួឯងថាអវីតដលលអ ឬអារកក។់ 

២. បុគគលគរួមផ្ទថ តជំមនឿរបសខ់ លនួមៅមលើបញ្ញដ  និង
ចមំណោះដងឹផ្ទធ លរ់បសម់គ។ 

៣. ត្តមរយៈោរមោោះស្ស្អយបញ្ញា ជាមួយបញ្ញដ ផ្ទធ ល ់
ខ លនួ មគរតវូលោះបងន់វូអវីតដលខសុ មេើយទទលួយកនវូអវីតដល
រតឹមរតូវ។ 

៤. រតូវរសម់ៅជាមួយអបកដទទររកបមោយគណុធម ៌
និងឥរយិមារយទលអ។ 

៥. មៅមពលតដលមគមិនអាចមោោះស្ស្អយបញ្ញា បាន 
ចរូមរជើសមរសីមាោ៌តដលលអសរមាបភ់ាគ ីងំសងខាង គខឺ លនួ
ឯង និងអបកដទទ មនាោះមេើយជាមាោ៌ដរ៏តឹមរតូវ។ សមូឱ្យមគ
សមរមចបាននវូរពោះនិោវ ន មោយររតបិតថតិ្តមមាោ៌របស់
រពោះមានរពោះភាគផងចោុះ។     
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៥០~អនក្ឈនោះ និង អនក្ច្ឆញ ់
3 

មនសុេមៅមលើមលាកមនោះមានគមំេើញមផេងៗោប មលើ
ោរសមរមចថា អបកោឈនោះ អបកោចាញ់។ អបកខ លោះទនំងជា
អាចឈនោះមោយមចញពីគមំេើញតបបមលាកយិ ប ុតនថអាច
ចាញ់ត្តមរយៈគមំេើញកបុងធម ៌ ឬធមមទសេន។៍ រពោះពទុ នបាន
បមរងៀនវធិ ី៤ យ ងមដើមផយីកឈនោះអបកដទទ៖ 

១. អណកាក ណធន ជិ្ណន ណកាធាំ ឈនោះមសចកថមីរោធ មោយ
ោរមិនមរោធតប។ 

២. អោធុាំ ោធនុា ជិ្ណន ឈនោះមនសុេអារកក ់មោយ
មសចកថលីអ។ 

៣. ជិ្ណន ក្ទរិយាំ ោណនន ឈនោះមនសុេកោំញ់ 
មោយោរឲ្យ ន។ 

៥. សណច្ចនាលិក្ោទិនាំ ឈនោះមនសុេមោលោកយមិន
ពិត មោយមោលោកយពិត។ 

ដមូចនោះ ត្តមលំអានតបបមលាកយិ បុគគលអាចដងឹអបក
ោឈនោះ អបកោចាញ់ត្តមវធិជីាកល់ាកោ់មួយ ប ុតនថ 
ត្តមរយៈធមមទសេន ៍ មយើងអាចដងឹបានថា អបកោមទើបជា   
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អបកចាញ់ពិតររកដ។ 
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៥១~អាំណពីអារក្ក្ ់និង បគុ្គលព្វល 
3 

មនសុេតដលរររពឹតថអារកក ់មោយោយ វាចា និងចតិថ 
មៅថាបុគគលអារកក។់ មនសុេតដលខ វោះបញ្ញដ  និងសភុ
វនិិចជយ័គជឺាបុគគលោល។  

បុគគលមួយចនំនួមានសនាថ នអារកក ់ និងមិនមចោះតបង
តចកនវូអវីគរួមធវើ និងមិនគរួមធវើម ើយ។ គថឺា មគអាចមធវើនវូអវី
រគបយ់ ងតដលមគចងម់ធវើ មោយមិនខ វលពី់ផលប ោះោលដ់ល ់
អបកដទទម ើយ។ មនសុេររមភទមនោះ មគអាចមៅបានថា  ងំ
អារកក ់ ងំោល។  

មនសុេ តដល ងំអារកក ់ ងំោលមានលកខណៈ ងំ
មនោះ៖ 

១. ទចិុ្ចនតិត្ត ចិ្នតី ជាអបកមានរររកតគីតិអារកក ់បុគគល
មនាោះតតងតតគតិកបុងផលូវតដលនាទំកុខម សដលអ់បកដទទ មិន
តដលគតិកបុងផលូវលអ ឬោរំទបុគគលដទទម ើយ។ 

២. ទពុ្វភ សិត្តភាសី ជាអបកមានរររកតមីោលោកយ
អារកក ់តតងតតមិននិយយលអ ប ុតនថនិយយតតសមថី តដលមធវើ
មអាយអបកដទទខចូចតិថ។ 

៣. ទកុ្កដត្តក្មមការី ជាអបកមានរររកតមីធវើអារកក់
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មោយោយ អវីតដលមគមធវើ សទុ នតតទមងវ ើអារកក ់ងំអស។់ 
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៥២~ការការប់នថយភាពរក្តរក្ 
3 

មពលមនសុេាល កខ់ លនូរក មានបញ្ញា មកើតម ើងជាមរចើន 
មេើយមគកជ៏បួទកុខលំបាក។ ដចូោប មនោះតដរ ររសិនមបើខ វោះនវូ
ោរមចោះដងឹរពោះធមម៌េើយ មនសុេកនឹ៏ងមានទកុខលំបាកដចូោប
តដរ។ 

ររសិនមបើបុគគលមិនមានគណុធមម៌ទ មគមុខជារក
មត្តកយ កមិនខាន។ មតើគណុធមោ៌ខ លោះ តដលបុគគលគរផ ី
មាន? មគគរផមីានគណុធម ៌ងំ ៥ររោរមនោះគ៖ឺ 

១. សោធ  មានជំមនឿរតូវ ឬមានទនំកុចតិថចាសល់ាស់
កបុងរពោះរតនរតយ័ មរឿងកមម និងផលរបសក់មម។ 

២. ហិ្រ ិ មានមសចកថខីាម សបាប ខាម សអំមពើអារកក ់
ទចុចរតិមផេងៗ។ 

៣. ឱរតុ បៈ មានមសចកថខីាល ចបាប មិនហ៊ានរររពឹតថ
អំមពើទចុ ចរតិ។ 

៤. វីរិយៈ មានមសចកថពីោយមសនេបុំណយកសុល 
លោះបាបអកសុលមចញឱ្យអសពី់ខននសនាថ ន។ 

៥. បញ្ញដ  មសចកថមីចោះដងឹ យល ់ស្អគ លខ់សុរតូវ អារកក់
លអ ជាមដើម។ 
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បុគគលនឹងរតូវបានមលាកអបកជាសរផុរស ងំឡាយ
មៅថា ជាបុគគលទ ីលរ់ក ររសិនមបើខ វោះខាតគណុធម ៌ងំ
មនោះ។ ដមូចនោះ មគមិនគរផោីល យជាបុគគលរករទពយម ើយ។ ោរខ វោះ
ខាតរទពយសមផតថដិទទ គរឺោនត់តរកមួយជាតមិនោះប ុមោត ោះ 
ប ុតនថភាពខ វោះខាតនវូោរមចោះដងឹកបុងធម ៌ តដល កនឹ់ងកសុល
 ងំឡាយដចូជា ស ន  េិរ ិ ឱ្តថរផៈ វរីយិៈ និងបញ្ញដ មៅវញិ
មទ អាចមធវើឱ្យមយើងរកលំបាកជាមរចើនជាតមិទៀត ដមូចនោះមេើយ 
ោរញុាងំមសចកថពីោយមឱ្យដលរ់ពម មដើមផកីសុល ងំមនាោះ 
បុគគលគរផបំីមពញ មដើមផោីតប់នទយភាពខ វោះខាតនាមពលខាង
មុខមទៀត។ 
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៥៣~អាំណ្យថងៃខ្បួក្ាំណ រី 
3 

 មៅររមទសភមូា មនសុេពោយមបំមពញកសុលកបុង
ទថងខបួកមំណើ តរបសខ់ លនួ។ វាជាមរឿងសំខាន ់ តដលបុគគលរតូវ
កតស់មាគ លថ់ា ោរសនេបុំណយកសុលមៅទថងកមំណើ តរបស់
ខ លនួពិតជាមានតទមលយ ងទរកតលង។ ររសិនមបើមគមិនបាន
បំមពញមសចកថលីអមៅទថងកមំណើ តរបសខ់ លនួមទមនាោះ ពិត
ោស ់មគជាមនសុេអភព័វ។  
 ជាោរពិត បុគគលមាប ក់ៗ មកើតមកជាមនសុេមនោះ 
សទុ នតតអាស្សយ័ផលបុណយរបសខ់ លនួ តដលបានបំមពញទកុ
មកកបុងោលមុន។ មានតតបុណយកសុលប ុមោត ោះ មទើបជា
មរគឿងានាឱ្យមយើងបានមកើតមកជាមនុសេ។ កបុងនយ័មនោះ 
ររសិនមបើបុគគលមិនមានោរមចោះដងឹកបុងធម ៌ មគចាសជ់ាមិន
យលម់ ើយ។ មោយស្អរតតមិនដងឹមិនយលក់បុងធមម៌នោះ
មេើយ មទើបបុគគលមួយចនំនួចាតត់ចងទថងកមំណើ តរបសខ់ លនួ 
មដើមផរីោនត់តសរាយតបបររមលាមោម ត្តមរ-យៈពិធជីប់
មលៀងដខ៏ ជោះខាជ យមៅវញិ។ 
 វាជាមរឿងដរ៏រទព ររសិនមបើអបកអាចមធវើររមយជនឱ៍្យ
ដលអ់បកដទទ។ ររសិនមបើអបកដទទមានមសចកថសីខុមោយស្អរ
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អបក វាជាមរឿងគរួឱ្យមរតកអរបំផតុ។ ជាមួយោរសនេមំសចកថី
លអឱ្យបានមរចើនមនោះ មយើងនឹងទទលួបាននវូររមយជនជ៍ា 

មរចើន។ ដមូចនោះ បុគគលអាចចមរមើនបារមី42 មោយោរបំមពញ
អំមពើជាកសុលមៅទថងកមំណើ តរបសខ់ លនួ។ 

សរបុមសចកថមីក ោរនិយយថា “រកីរាយទថងខបួ
កមំណើ ត” មតើបុគគលនឹងរកីរាយជាមួយអវី? មគរកីរាយជាមួយ
បុណយកសុល តដលបានសនេ ំ មោយោរបំមពញមសចកថលីអ
មៅទថងកមំណើ តមនាោះឯង។  
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                             
42

 គណុជាតដិល៏អតដលបុគគលគរួបំមពញ។ 
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៥៤~ច្រិរ និង ទមាល ប ់
3 

លកខណៈតដលមកើតមកពីធមមជាត ិ (ឧសសននត្ត) មាន
មៅកបុងចតិថ ឬអារមមណ៍តដលសតមថងមចញជារររកតមីៅថា 
ចរតិ។  

អនមុលាមត្តមោរសិកា ចរតិមាន ៦ររមភទ៖ ចរតិ
អារកក ់ ៣ និងលអ ៣។ សរមាបោ់រមធវើសមាធ ិ ោរមចោះដងឹ
អំពីចរតិ ងំមនោះ ពិតជាអាចជយួបានមរចើនោស។់ ចរតិ 
៣  កទ់ងមៅនឹងតផនកអកសុលគ៖ឺ ោគ្ច្រិរ ណោសច្រិរ និង
ណមាហ្ច្រិរ។ ចរតិ ៣មទៀត កទ់ងមៅនឹងតផនកកសុលគ ឺ
សោធ ច្រិរ ពទុធិច្រិរ និង វិរក្កច្រិរ។  

ោសនា មាននយ័ថា ចរតិតដលសនេទំកុ ឬកបទ់កុ
មកយរូមេើយ។ ច្រិរ មាននយ័ថា ោររររពឹតថ ឫកោ តបប
បទ ករិយិ ឬមារយទ តដលបមញ្ច ញមកជាទមូៅ។ អាស្សយ័
មលើមសចកថពីនយលម់នោះ ចតិថតដលមកើតម ើង មេើយផថិតយកនវូ
អំមពើពីអតតីបមងា ើតបានជាទមាល បម់នោះឯង។  

បុគគលខ លោះនិយយថា ចរតិបានមកពីទមាល ប ់ តដលបាន
សនេពីំអតតីជាត។ិ រពោះពទុ នមោស្អចារយបានមោលថា 
ចមមលើយមនោះមិនចាសល់ាសម់ទ។ ជាទមូៅ អារមមណ៍ 



210 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

ឬអាករផ-ករិយិោមួយ មពលបុគគលមធវើអំមពើោលពីអតតី
ជាត ិរតូវតតឱ្យផលមៅកបុងជាតមិនោះ ឬជាតខិាងមុខជាកជ់ាមិន
ខាន។ កមមវបិាក ឬផលដឆ៏អិនរបសក់មម តដលញុាងំបដសិននិ
ចតិ ថគជឺាមេតចុមផងោមួយទនចរតិ។  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

៥៥~ការទទលួោនដាំណ ក្ដស៏កបស់កល ់
3 

សមូផតីតមពលកពំងុលងល់កក់បុងដមំណក មៅភមិូរគឹោះ
ដស៏ាឹមទសាយ ងោកម៏ោយ ោលោមបើតមរមក (ោគ្ៈ) និង
កេឹំង (ណោសៈ) អាចមកើតម ើងមៅកបុងចតិថរបសបុ់គគលោ
មាប កម់េើយ កម៏គមៅតតមានមសចកថខី វលខ់ាវ យដតដល។ ធមម
ជាតរិបសត់ោា  និងរាគៈគភឺាពមិនមចោះរគបរ់ោន ់ មេើយវា
ជាមេតបុោថ លឱ្យបុគគលមស្សកោល នមិនមចោះតឆអត និងខ វោះ-
ខាតមិនមចោះរគបរ់ោនរ់េូត។ ត្តមរយៈរកវលរ់កវាយ ងំ
មនាោះ វានឹងមិនឱ្យទទលួ នដមំណកសាបស់ាលម់ ើយ 
ម ោះបីជាបុគគលមដកមៅកបុងតរគដរ៏រណិតយ ងោកម៏ោយ
ចោុះ។  

ោរទទលួ នដមំណកដស៏ាបស់ាល ់ អនមុលាមត្តមពទុ ន
ដោីគសំឺមៅដល ់ ោរតដលបុគគលទទលួ នដមំណក ជាមួយ
នឹងចតិថដស៏ងបច់ាកកមិលសជាមរគឿងមៅេមងរបសច់តិថ
 ងំឡាយមានរាគៈជាមដើមមនោះឯង។  

 
 

 



212 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

៥៦~ការវិនិណយាគ្ 
3 

 ោរបំមពញបុណយកសុលមររៀបដចូជាោរមធវើវនិិ- 
មយគ។ រពោះពទុ នបរមរគូរទងប់ានពនយលអំ់ពីរមបៀបមធវើវនិិ
មយគរបសខ់ លនួឱ្យបានររកដជាកច់ាស។់ វនិិមយគដពិ៏ត
ររកដមួយ គមឺពលតដលបុគគលឆាល តបំមពញនវូកសុលកមម
មផេងៗរមួមាន  ន សីល និង ភាវនាអាស្សយ័មលើរទពយ
សមផតថ ិ និងមសចកថពីោយមរបសខ់ លនួ។ មគពោយមមធវើឱ្យ
ជាកច់ាសន់វូខ លមឹស្អរដឧ៏តថមថាប កម់លាកយិៈ និងមលាកតុថរៈ។  
 មសចកថតីណនាសំរមាបវ់និិមយគនិ និងអបករគបរ់គង ់
ផធោះ គរឺតូវតបងតចករទពយសមផតថ ិ តដលខ លនួរកបានជាបួន
ចតំណកធំៗ ។ មួយតផនករតូវសនេទំកុសរមាបម់ពលចាបំាច ់
មួយតផនកសរមាបោ់រចោំយររចាទំថង និងពីរតផនកមទៀតរតូវ
មររើសរមាបប់មងា ើនអាជីវកមមរបសខ់ លនួ។ មនោះគជឺាដបូំនាម ន 
មដើមផរីគបរ់គងរទពយសមផតថឱិ្យបានរតឹមរតូវ មដើមផបីង្គា រតរកង
មានបញ្ញា មកើតម ើង។  
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៥៧~អាច្ឆរយរពោះក្មមដាឋ ន 
3 

 សរមាបបុ់គគលមានមសចកថរីរថាប ចងស់មរមចបាននវូ
រពោះនិោវ ន វាជាមរឿងចាបំាច ់ តដលរតូវតសវងរកអាចារយ
បមរងៀនកមមោឌ នដម៏ានសមតទភាពោមាប ក ់ ដមូចនោះមគអាច
ររតបិតថបិានយ ងរតឹមរតូវ មពលមគមធវើសមាធ។ិ អាចារយ
តដលមានសមតទភាព សមគរួដលោ់របមរងៀនកមមោឌ ន លោុះ
រត្តតតបុគគលមនាោះមានលកខណៈសមផតថដិចូខាងមរោម៖  

១. បិណយា ច្ ណហាតិ មនាណបា មគរតូវមានសីលធម ៌និង
សមគរួដលោ់រមោរព។ បុគគលមនាោះឯងរតូវតតជាអបកបរសិទុ ន
មិនមានម ស។ 

២. គ្រ ុ មគមិនរតឹមតតជាបុគគល តដលគរួមោរព
ប ុមោត ោះមទ ប ុតនថតថម ងំជាអបកមានគុណសមផតថរិគបរ់ោន ់
តដលសមគរួដលោ់រមោរពផងតដរ។ 

៣. ភាវនិណយា មគរតូវមានគណុសមផតថសិមគរួដល ់
ោរសរមសើរអំពីអបកដទទសរផុរស ងំឡាយ មានរពោះពទុ នជា
មដើម។ 

៤. វត្តត  មគរតូវមានភារកចិចកបុងោរទនូាម ននវូអវីតដល
គរួទនូាម ន។ 
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៥. វច្នក្ាណមា មគរតវូមានមសចកថអំីណត ់ មដើមផអីត់
ធន ់ និងទទលួនវូរាលច់ណុំចរោិះ-គន ់ងំឡាយ តដលបង្គា ញ
ររបអំ់ពីអបកដទទ។ 

៦. គ្មភីរញ្ញច  ក្ងាំ ក្ត្តត  មគរតូវមានសមតទភាពអាច
បមរងៀននវូខ លមឹស្អរដម៏ានជមរតទនរបូ នាម មគគ ផល និង
និោវ ន។ 

៧. ណនា ច្ អត្តថ ណន មគមិនរតូវបង្គា ញររបន់វូមាោ៌
មិនរតឹមរតូវដលសិ់សេម ើយ។ 
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៥៨~អានភុាពរបសោ់សនទរូ  
3 

 រពោះពទុ នស្អសនា គសំឺមៅដលោ់កយមររៀនររមៅ ឬមម
មរៀនជីវតិតដលបមរងៀនមោយរពោះសមាម សមពុទ ន។ ផលូវកោថ ល 
ឬអរយិមគគអងគ ៨ (មជ្ឈិមបដិបោ) រតូវបានឱ្យនិយមនយ័ថា
ជាពទុ នស្អសនា។ និយយឱ្យពិស្អថ រជាងមនោះ ធមជ៌ាអងគទនោរ
រត្តសដ់ងឹ ឬណព្វធិបកិាយធម៌ា  ងំ ៣៧ ចាបម់ផថើមពីធមជ៌ាទី
ត្តងំរបសស់ត ិ (សតិបដាឋ ន) រមួបញ្ចូ លកបុងអរយិមគគអងគ ៨
រតូវបានចាតទ់កុថាជារពោះពទុ នស្អសនា។  
 ដមូចនោះ ោរផេពវផាយពទុ នស្អសនាមាននយ័ថា ោរ
សិកាមរៀនសរូតនវូមមមរៀនតដលបានបមរងៀនមោយរពោះ
សមាម សមពុទ ន និងររតបិតថមិោយសមគរួមៅត្តមមមមរៀន
មនាោះៗ។ បុគគលតដលររតបិតថបិានដមូចនោះ គជឺាអបក
ររកបមោយធម ៌ (ធមមិក្ៈ) និងជាអបកផេពវផាយស្អសនា
មទៀតផងយ ងពិតររកដ។ ោរង្គរដទទមរៅពីមនោះ ដចូជាោរ
ស្អងសងម់ចតយិ និងសំណងអ់ាោរមផេងៗ កជ៏ាកចិចោរ
សំខានោ់សត់ដរ មរោោះវាផថលភ់ាពង្គយស្សួលដលោ់រ
ផេពវផាយស្អសនា។ ោម នោរឧបតទមភពីកចិចោរ ងំមនាោះ  
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ស្អសនទតូមិនអាចសមរមចកចិចោរផេពវផាយពទុ នស្អសនា
បានមទ។  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



217 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

៥៩~ររនៈគ្រួដលក់ារបជូា ៣រុការ 
3 

 ពទុ នបរសិទ័តដលររោនយ់កត្តមបមវណី មរចើនតត
យកតរមាបត់្តមចរយិ ឬោររររពឹតថរបសោ់ប និងោប  អាចជា
ដនូត្ត ឬតណំវងេរតកលូជាមដើម។ មគករមនឹងមោរពបូជា 
រពោះពទុ ន រពោះធម ៌ រពោះសងឃមចញពីោរយលដ់ងឹ និងមបោះដងូដ ៏
បរសិទុ នោស។់ មគមិនបានយករពោះរតនទរតជាទមីោរព ជាទី
ពឹងពិតររកដម ើយ។ មគមោរពបូជាវតទុដទទ មានជំនាងកបុង
ផធោះរបសខ់ លនួជាមដើម មេើយមពលខ លោះមោរពវតទុ ងំមនាោះជាង
រពោះរតនទរតមៅមទៀត។  
 រពោះពទុ នបរមរគូបានបមរងៀនថា “សណុខា ពោុធ នមុុ ា
ណោ” មាននយ័ថា ោរមកើតម ើងទនរពោះពទុ ន ឬអបករត្តសដ់ងឹ
 ងំឡាយរតមងនាមំកនវូមសចកថសីខុដលម់នសុេ និងមទវ-
ត្ត។ មតើរពោះពទុ នជាមាច សស់មន្តង្គគ ោះសតវមលាកអំពីមសចកថទីកុ ខឱ្យ
បានមសចកថសីខុ មោយមររើឫទ ន ិ៍តមនមទ? មទ មិនតមនដមូចាន ោះ
ម ើយ បុគគលអាចពិចារោបានថា ររសិនមបើរពោះអងគ 
សមន្តង្គគ ោះសតវមលាកមោយមររើឫទ ន ិ៍ មតើសមគរួ ឬមិនសមគរួ?  
 មសចកថពិីតគថឺា បុណយកសុលមៅកបុងចតិថសនាថ ន
របសខ់ លនួឯងអាចសមន្តង្គគ ោះខ លនួឯងបាន។ ត្តមរយៈោរពិចារ- 
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ោដមូចនោះ ពទុ នស្អសនិកអាចរតិោះរោិះមោយខ លនួឯងថា មតើ
បំណងរបសខ់ លនួរតឹមរតូវឬមទ មេើយោរបូជារបសខ់ លនួមចញ
ពីមបោះដងូពិតររកដឬមទ។ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



219 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

៦០~ណធវីការបាំណពញឱយរក្ពោះ 
លាំបាក្ដចូ្បាំណពញឱយមហាសមរុទ 

3 

 មនសុេតដលបានទទលួអតថភាពជាមនសុេ រតូវបរមិភាគ
អាហារជាមរៀងរាលទ់ថង មរោោះមនោះជាមរឿងចាបំាច ់ តដលរតូវ
បំមពញអសមួ់យជីវតិ ដចូមានសភុាសិតថា “មធវើោរបំមពញឱ្យ
រកពោះដត៏ចូ លំបាកដចូបំមពញឱ្យមហាសមុរទ។”  
 ររសិនមបើបុគគលពោយមបំមពញឱ្យរកពោះដត៏ចូមនោះ 
មោយោរចញឹ្ច ិ មជីវតិត្តមរយៈ អំមពើទចុចរតិវញិមនាោះ មយើងនឹង
បំមពញឱ្យរកពោះមនោះររកបមោយម សមិនខាន។ ម សទនទចុច 
រតិមនោះនឹងមអាយផលជាទកុខមៅកបុងសងារៈ តដលលំបាកជាង
មធវើោរបំមពញឱ្យរកពោះមនោះមៅមទៀត។  
 បុគគលនឹងរតូវមធវើោរបំមពញឱ្យរកពោះរេូតដលអ់ស់
ជីវតិ មពលមគមកើតមក។ មដើមផបីានអាហារបរមិភាគ មគរតូវទញិ 
និងរតូវររកបោរង្គរមដើមផបីានកទរមមកទញិអាហារ ងំមនាោះ 
មេើយររសិនមបើមគចងប់ានកទរមឆាបរ់េ័ស មគររតេលជា
រតូវររកបអាជីវកមមទចុចរតិមផេងៗ។ ដមូចនោះ មគសនេបំាប
អកសុល មេើយទបំីផុតលិចលងក់បុងសមុរទសងារៈដយ៏រូ 
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អតងវងតមៅមទៀត។  
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៦១~ការបណរងៀនធម៌ាដលអ់នក្ដថទ 
3 

 ស្អលាបរយិតថ ិ (ស្អលាសរមាបរ់ពោះសងឃ និងសិោខ
ោមដទទមទៀតមរៀនរពោះទរតបិដក និងអដឌកថា) កំពងុមផធរ
ចមំណោះដងឹតផនករពោះពទុ នស្អសនា។ ោកយមររៀនររមៅរបស់
រពោះសមាម សមពុទ នរតូវបានរកាបនថពីជំនានមួ់យមៅជំនានមួ់យ
មទៀត មោយមមធោបាយមនោះជាង២,៥០០ឆាប មំកមេើយ។ 
មពលមកដលម់វនរបសអ់បក អបកមិនគរួមធវសររតេសម ើយ។ 
អបកគរួមរៀនយកនវូោកយមររៀនររមៅរបសរ់ពោះដម៏ានរពោះ
ភាគមនាោះៗ ឱ្យបានមចោះចាតំ្តមតដលអាចមធវើមៅបាន។ ដមូចនោះ 
ពទុ នវចនៈ តដលមានររមយជនដ៍លម់នុសេជាត ិ នឹងអាចរតូវ
បានបនថរកាមិនឱ្យបាតប់ងម់ ើយ។  
 មពលរពោះពទុ នជាមាច សរ់ទងគ់ងធ់រមានមៅម ើយ រពោះ-
អងគមានរពោះបនធូលថា “ណយា ធមមាំ បសសតិ ណោ មាំ បសសតិ” 
មាននយ័ថា បុគគលោមឃើញធម ៌ បុគគលមនាោះមឃើញ 
តថាគត។ មុនមពលយងចលូបរនិិោវ ន រទងក់ប៏ានរត្តសផ់ង
តដរថា ធម ៌ និងវនិយ័តដលរពោះអងគបានបមរងៀនមេើយ នឹង
បានជារគូរបសម់យើង ងំឡាយ។ មយងត្តមរពោះតរមាស ់ងំ
មនោះ វាចាសោ់សថ់ា រពោះអងគផថលត់ទមលមលើោរបដបិតថតិ្តម
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ធម-៌វនិយ័ តដលរទងប់ានបមរងៀន។ ោលោមបើបុគគល
បដបិតថនិវូធមដ៌ស៏មគរួដលធ់មម៌េើយ មគនឹងមធវើឱ្យជាក់
ចាសន់វូរពោះ-និោវ នមិនខាន។ ោរតចករតំលក និងមផធរ
ចមំណោះដងឹតផនករពោះពទុ នស្អសនា តដលមយើងបានមចោះដងឹ គឺជា
មរឿងចាបំាចបំ់ផតុ។  
 មធវើដមូចនោះ ោកយមររៀនររមៅរបសរ់ពោះពទុ នបរមរគូនឹង
ចាកឬ់សកបុងរកមៅមបោះរបសម់នសុេជាតពីិមួយជំនានម់ៅ
មួយជំនាន ់ មេើយសនថិភាពផលូវចតិថរបសម់នសុេជាតនឹិងមាន
ជាមរៀងរេូត។  
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៦២~រច្ក្ណច្ញរបសច់្ិរត 
3 

មពលខ លោះមយើងទទលួអារមមណ៍មិនសរាយចតិថ។ 
ររសិនមបើមរឿងមនាោះោនត់តអារកកម់ៅ កេឹំងអាចផធុោះមចញ
មក មេើយចតិថសងបនឹ់ងរតូវបានបំផ្ទល ញ។ មពលបុគគលខងឹមគ
មិនអាចញញឹមបានមទ មេើយមុខរបសម់គកម៏ៅជាអារកក់
មមើល (រកញូវ) មិនស្អអ តដចូមុខមពលមគកពំងុញញឹមម ើយ។ 

មពលលកខណៈទនោរមិនមពញចតិថ ដចូជាកេឹំង ឬ
ពោបាទមកើតម ើង មគអាចតសវងរករចកមចញពីសភាព
ថាប ងំថាប ក ់ងំមនាោះ។ ភាពមិនមពញចិតថខ លោះអាចជំនសួមោយ
ោររតិោះ-រោិះដលអ់ារមមណ៍ដទទ ឬមធវើអវីមផេងមដើមផសីងាតស់ងានិ
អារមមណ៍ថាប ងំថាប ក ់ តដលមានចមំោោះនរោមាប ក។់ ោរ
សងាតស់ងានិតបបមនោះមិនតមនជារចកមចញដរ៏រមសើរម ើយ។ 
មបើម ោះជាយ ងោ មគគតិថា ោរសងាតស់ងានិគជឺារចក
មចញទនអារមមណ៍ថាប ងំថាប ក ់ មេើយមគពោយមមិនគតិដល ់
អារមមណ៍មនាោះ ឬមនសុេមនាោះ មពលោកម៏ោយតដលមគមិន
មពញចតិថ។ ោរមធវើដមូចនោះ មិនអាចជយួអវីបានមរចើនម ើយ។ 

រពោះសមាម សមពុទ នបានបមរងៀនថា រចកមចញពិតពី 
មសចកថថីាប ងំថាប ក ់គមឺមត្តថ ចតិថ។ ត្តមរយៈោរចមរមើនមមត្តថ  មគ
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នឹងមានផលូវមចញពីភាពមៅថ រកហាយចតិថ។ មពលមមត្តថ រតវូ
បានចមរមើនចាសោ់ល មៅ ចតិថលអ និងចតិថរត្តររណីករ៏តូវបាន
ចមរមើនម ើងផងតដរ។ មនោះជាវធិដីរ៏តមឹរតូវសរមាបរ់លាស់
មចញនវូចតិថមៅថ រកហាយ ឬថាប ងំថាប ក។់   
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៦៣~លក្ា ៈសមបតិត តដលណយាគីគ្រួមាន 
3 

 មយគ ី គជឺាអបកមានមសចកថពីោយមខាងភាវនា ឬ
សមឹងស្អម ធិ៍។ បុគគលតដលរោនត់តមធវើសមាធសិរមាបក់មានថ 
និងមិនមានមសចកថពីោយមយ ងមុតមាមំទមនាោះ មិនអាច

មៅថាជាមយគបីានម ើយ។ មៅកបុងបានិយងគសរូត43 មយ
គគីរផមីានលកខណៈសមផតថ ិ៥ររោរមនោះ៖ 

១. មាននវូស ន  គជឺំមនឿរតូវចមំោោះរពោះរតនរតយ័ កមម-
ផល ជាមដើម។ 

២. មានសខុភាពលអ មានមរាគតចិ។ 
៣. មានមសចកថមីស្អម ោះរតងស់លូតបូត មិនអតួអាង មិនមាន

មាយ មបើកចេំខ លនួត្តមមសចកថពិីត កបុងបុគគលរគបជ់ំពកូ។ 
៤. មានមសចកថពីោយមមិនោកធ់រុៈចោុះជានិចច មដើមផ ី

លោះអកសុល ងំឡាយ មដើមផញុីាងំកសុលធមឱ៌្យដលរ់ពម។  
៥. មានមូលោឌ នចមំណោះដងឹទលំូទលូាយ មានបញ្ញដ  

 កទ់ងនឹងកមមោឌ នភាវនា តដលរររពនោរមកើត និងោរ

                                                             
43

 ម ម្ ោះរពោះសរូតតដលសតមថងអំពីអងគទនមសចកថពីោយម ឬឧបករណ៍ទន
ោរររតបិតថធិម,៌ មានសតមថងមៅកបុងបិដកមលខ១៩ ទពំរ័១៨០-១៨១។ 
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រលតជ់ាបញ្ញដ ដប៏រសិទុ ន តដលអាចទមលុោះទមាល យកមិលសឱ្យដល ់
ោរអសម់ៅទនទកុខដរ៏តឹមរតូវបាន។ 
 ររសិនមបើបុគគលមានលកខណៈសមផតថ ិងំអសម់នោះ 
មេើយររសិនមបើមគមានរគូលអ មដើមផជីយួបង្គា តប់ង្គា ញផង
មនាោះ មគនឹងអាចមធវើឱ្យជាកច់ាសក់បុងោរបំមពញកមមោឌ នកបុង   
រយៈមពលមួយសរថ េ៍មិនខាន។ សមូផមីៅកបុងរពោះសរូតខាង
មលើ កម៏ានបញ្ញជ កត់ដរថា មរោយអំពីោរសិការមបៀប
បដបិតថកិ បុងមពលរពឹក មយគតីដលមានសមតទភាពអាចជាក់
ចាសក់បុងកចិចបដបិតថរិបសខ់ លនួកបុងមពលលាង ច។  
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៦៤~ណសច្ក្តតសណងាបថនណមត្តត សរូរ 
3 

មិនមានោរបញ្ញជ កក់បុងអដឌកថាមទថា បុគគលនឹងមាន
នវូសខុសវុតទភិាព ររសិនមបើមគបានស្អវ ធោយមមត្តថ សរូតជា
មរៀងរាលទ់ថង។ ប ុតនថ ររជាពទុ នបរសិទ័ភមូាមោយមរចើនមាន
ទនំកុចតិថថា ោរស្អវ ធោយនវូមមត្តថ សរូតនាមំកនវូមសចកថ ី
សខុ។ កបុងធមមមទសនារបសរ់ពោះ-មតជគណុ ម ូេាុក (Mogok 

Sayadaw)44 មលាកសតមថងថា “មិនគរួយកថាប  ំ តដលរតូវមររើ
សរមាបម់លប តតតបរជាយកមកលាបម ើយ។” ថាប ោំតដល
រតូវមលប គរផយីកមកមលប មដើមផឱី្យថាប មំនាោះមានររសិទ ន 
ភាព។ ដមូចនោះ បុគគលគរួចមរមើននវូមមត្តថ  មិនតមនត្តមរយៈោរ
ស្អវ ធោយម ើយ ប ុតនថមោយោរបដបិតថ ិ ជាតផនកមួយទនភាវ
នា។  

មមត្តថ មិនតមនសរមាបស់្អវ ធោយមទ ប តនថសរមាបច់
មរមើន។ មមត្តថ គជឺាតផនកមួយរបសក់មមោឌ ន។ មនសុេជាមរចើន
គតិថា មានតតោរបដបិតថវិបិសេនាមទមទើបជាកមមោឌ ន។ ប ុតនថ
                                                             
44

 ជារពោះមថរៈមួយអងគមានកតិថនិាមតផនកសមាធ ិ(១៨៩៩-១៩៦២)។ រពោះអងគ
មផ្ទថ តសំខានម់លើរពោះអភធិមម ជាពិមសសគរឺពោះមថរៈអងគមនោះបានសតមថង
 កទ់ងនឹងរទឹសថីបដចិចសមុរាទធមប៌ញ្ចូ លមៅកបុងោរអនវុតថ។ 
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មមត្តថ កជ៏ាកមមោឌ នតដរ មេើយជាតផនកមួយទនសមថកមមោឌ ន។ 
ដមូចនោះ  កទ់ងនឹងមមត្តថ សរូត មយើងអាចនិយយបានថា រពោះ
សរូតមនោះមិនតមនសរមាបត់តស្អវ ធោយ និងស្អថ បប់ ុមោត ោះមទ 
ប ុតនថសំខានជ់ាងមនោះមៅមទៀត សរមាបច់មរមើននវូមមត្តថ កមម
ោឌ នផងតដរ។  
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៦៥~ធមមោនសរមាបឆ់្ន ាំងមើ 
3 

រពោះធមគ៌ជឺាោកយមររៀនររមៅរបសរ់ពោះដម៏ានរពោះ-
ភាគ តដលរទងប់មរងៀនអំពីមេត ុ និងផល ឬសភាវៈមកើត
ម ើងមោយស្អរបចចយ័ជាមរគឿងអាស្សយ័ កទ់ងតៗោប   
(បដិច្ចសមុុ ាទ)។ មនសុេមៅកបុងពិភពមលាកតតងចងប់ាន
មសចកថសីខុកបុងជីវតិ។ មគសងឃមឹដលភ់ាពមានរទពយសមផតថិ 
មានសខុភាពលអ និងរសម់ៅបានយរូអតងវង។ មគកម៏ានមសច-
កថរីរថាប មកើតជាថមីមៅស្អទ នសខុ ស្អទ នសគួ ៌ (សគុត)ិ បនាធ បពី់
ស្អល ប។់ មសចកថរីរថាប  ងំមនោះអាចោល យជាោរពិតបាន លោុះ
រត្តតតបុគគលមនាោះបានបំមពញនវូមេត ុ តដលនាឱំ្យមៅោន ់
សគុត។ិ មេតមុនាោះគោឺរតមាលខ់ លនួឱ្យររទព សំមៅដលោ់រ
តមាលខ់ លនួកបុងស ន  សីល ចាគៈ និង បញ្ញដ ។ ររសិនមបើោម ន
មេត ុងំមនោះ មសចកថរីរថាប ខាងមលើមិនអាចរតូវបាន
សមរមចម ើយ។  

មពលចលូឆាប ថំមីមថងៗ មនសុេជាមរឿយៗតតងមានមសច
កថរីរថាប ចងឱ់្យឆាប ថំមី តដលនឹងមកដលម់នោះររមសើរជាងឆាប កំនលង
មៅ។ ររសិនមបើដមូចាន ោះ បុគគលគរួខតិខពំោយមបំមពញមេតុ
 ងំ ៤យ ងខាងមលើមនោះ ឱ្យមពញទេឹំងម ើង។ លោុះរត្តតតមគ
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អាចមធវើឱ្យជាកច់ាសន់វូមេត ុងំមនោះ មសចកថរីរថាប  តដល
មគចងប់ានមសចកថសីខុ មេើយចងប់ានសិរសីសួថីអំពីឆាប ថំមី នឹង
បានសមរមចជាកជ់ាមិនខាន។  
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៦៦~ណើបគុ្គល្អាច្សរមច្នវូ 
ការរត្តសដ់ងឹបាន? 

3 

មដើមផសីមរមចោររត្តសដ់ងឹ មរឿងតដលចាបំាចគ់រឺតូវ
លោះអកសុលមចញឱ្យអសពី់កបុងចតិថសនាថ ន។ ជាពិមសស 
បុគគលមិនរតូវរររពឹតថនវូកមមដម៏ានទមងន ់ ឬអននថរយិកមម ងំ
៥ (បញ្ញច ននតរិយក្មម) ដចូជាសមាល បម់ាត្ត សមាល បបិ់ត្ត 
សមាល បរ់ពោះអរេនថ មធវើមលាេិតរពោះពទុ នជាមាច សឱ់្យពោុះពង និង
បំតបកសងឃឱ្យតបកបាកជ់ាពកួគណៈ។ មលើសពីមនោះមទៀត មគ
មិនគរផមីានគមំេើញខសុថាមទៀង គយឺលខ់សុថាមនសុេសតវ
 ងំអសោ់លមបើស្អល បម់ៅាល បម់កើតជាអវី  កម៏ានកមំណើ ត
មនាោះដតដល (និយរមិច្ឆា ទិដឋិ)។ ររសិនមបើបុគគលរចួផតុពីកមម
ដម៏ានទមងននិ់ងគមំេើញខសុ ងំមនោះ មគគរផមីានស ន ដ ៏
មុតមា ំ មានឆនធៈដមុ៏តមា ំ និងបញ្ដចាកធ់លុោះកបុងធមដ៌មុ៏តមា ំ
តដលមានស ន  និងឆនធៈជាមូលោឌ ន មេើយចងុមរោយមាន
មសចកថពីោយមមិនោកធ់រុៈចោុះ មដើមផមីធវើឱ្យជាកច់ាសន់វូធមម
ជាតមិៅត្តមសភាពពិតទនទរតលកខណ៍គភឺាពមិនមទៀង ជា
ទកុខ និងមិនតមនជាអត្តថ តខួ លនួ មោយវបិសេនា។  

មពលបុគគលមានលកខណៈសមផតថដិចូបានមរៀបរាប់



232 

វាចាមមត្តថ ចតិថ 

 

ខាងមលើមនោះមេើយ មគររកដជាអាចរត្តសដ់ងឹនវូសចចធម ៌
បាន។ រពោះពទុ នរទងប់ានសតមថងថា បុគគលោតដលររកប 
មោយករិយិដងឹមោយររទពនវូមេតជុាមរគឿងកណំត ់ ឬ
ចាបធ់មមជាត ិ (សមមរតនិយាម) គពិឺតជាសកថសិមនឹងោរ
រត្តសដ់ងឹ។ បុគគលនឹងបានរកីចមរមើនររកបមោយគណុ 
សមផតិថ ងំមនោះមោយស្អរោរស្អថ ប ់ និងមធវើឱ្យជាកច់ាសន់វូ
ធម។៌  
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៦៧~លទធផលថនការរុក្រួរុតជ្ងគន  
3 

មនសុេកបុងមលាកតតងររកតួររតជងោប ត្តមរមបៀប
ខសុឆគង មដើមផមីរឿងមិនរតឹមរតូវ។ មានបញ្ញា មកើតម ើងជា
មរចើន មរោោះតតមានោរររកតួររតជងចមំោោះមរឿងរា វតដលមិន
សមតទមលដលោ់រររកតួររោងំោប យកឈនោះចាញ់។ ផធុយមក
វញិ មនសុេមិនបានររកតួររតជងោប មលើមរឿងរា វតដលមគគរួ
ររកតួយកឈនោះចាញ់ម ើយ។ មគមិនអាចមោោះស្ស្អយបញ្ញា  
មោយោរររកតួររតជងម ើយ។ មធវើដមូចាន ោះ មានតតមធវើឱ្យ
បញ្ញា ោនត់តត្តនតងឹមទ វម ើង មេើយវាបោថ លឱ្យចាញ់ ងំ
សងខាង។ ទបីញ្ច ប ់អបកឈនោះតតងរសម់ោយភយ័រពួយ រឯីអបក
ចាញ់តតងមកើតទកុខមរកៀមរកំ។   

រពោះពទុ នជាមាច សរ់ត្តសថ់ា៖  “រោម តិហ្ ភិក្ាណវ ឯវាំ
សិកិារពវាំ” តររថា មរោោះមេតដុមូចនោះមេើយ មាប លភកិខុ
 ងំឡាយ អបករតូវបដបិតថតិ្តមមាោ៌មនោះគ ឺ “ឧរតររុតរិ ប ីរ 
ប ីរាំ ោយមមានា” មោយោរពោយមមិនោកធ់រុៈចោុះមធវើ
នវូមសចកថលីអឱ្យោនត់តររមសើរម ើងជាងអបកដទទ “អនរុតរាំ 
វិមតុិតសខុ្ាំ” មសចកថលីអនឹងនាមំៅរកមសចកថសីខុដរ៏រមសើរបំផតុ 
ចាកទកុខ ងំពងួ “សច្ចិក្រិសាម” មសចកថសីខុដឧ៏តថមមនោះ 
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មយើងគរផពីោយមមធវើឱ្យសមរមច។  
មយើងគរផរីរកតួររតជងត្តមរមបៀបមនោះ។ នយ័សំខាន់

រតងថ់ា ទបីញ្ច បទ់នោរររកតួររតជង រតឹមមពលតដលបុគគល
បានរត្តសដ់ងឹជារពោះអរេនថ។ ោរររកតួររតជងបញ្ច បរ់តឹម
អរេតថផល តដលជាោររចួរមោោះចងុមរោយបំផតុ។  
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៦៨~មហាោន 
3 

 “មហា” មាននយ័ថាររមសើរ ឬឧតថម។  នដរ៏រមសើរ ឬ
ឧតថម ដចូតដលរពោះពទុ នជាមាច សប់ានបមរងៀនគមឺពលតដល
មយើងររតបិតថតិ្តមសីល៥។ មសចកថពីនយលក់បុងរពោះសរូត សីល
រតូវបានចាតសំ់មៅដលោ់រឱ្យ ន គអឺភយ័ ន។ មពលមយើង
សមា នសីល៥ មយើងអាចបមងាើនមចតនាលអ មោយរឭក
មឃើញជានិចចថា មយើងកពំងុបំមពញមហា ន។  
 “បា្តិបាត្ត ណវរម ី” ោរមវៀរចាកករិយិ
មបៀតមបៀន ឬសមាល បស់តវមានជីវតិតដលជាសិោខ បទទ១ី គឺ
ជាមហា ន មរោោះមានសតវមានជីវតិជាមរចើនមៅជុំវញិខ លនួ
មយើង។ មបើម ោះបីជា ោរមវៀរចាកអំពីករិយិមបៀតមបៀន ឬ
សមាល បជ់ីវតិសតវដទទហាកដ់ចូជាមរឿងតចូត្តចធមមត្ត កវ៏ាជា
មរឿងធ ំ និងគរួដលោ់រយកចតិថទកុោកផ់ងតដរ មរោោះបុគគល
ម ម្ ោះថាបានឱ្យអភយ័ នដលស់ពវសតវ (អភយាំ ណទតិ) ឱ្យ
សខុសវុតទភិាព ឬោរមិនចងមពៀរដលស់ពវសតវ (អណវរាំ ណទតិ) 
និងឱ្យមសរភីាព ឬោរមិនពោបាទដលស់ពវសតវ (អពាបជ្ឈាំ 
ណទតិ)។ ោលោមបើបុគគលបានមធវើដមូចនោះ មគម ម្ ោះថាបាន 
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បំមពញនវូមហា នពិតៗ។  
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៦៩~ណសច្ក្តតរូថាន ជាឫសគ្លថ់នទកុ្ា  
3 

 ររសិនមបើមនសុេអាចមរៀនមចោះចានំវូពទុ នវចនៈមោយ
ោរទមនធញឱ្យចាមំាត ់ មនាោះវាពិតជាមានស្អរររមយជនយ៍ ង
មរចើន មិនរតឹមតតសរមាបជ់ាតមិនោះប ុមោត ោះមទ តថម ងំដល ់
ជាតខិាងមុខមទៀតផង។ ដចូមានដោំលមួយពីបញ្ច គគ
រោេមណ៍រថីររពននពីរនាក ់ មពលបានស្អថ បរ់ពោះធមស៌ថីអំពីចតិថ 
និងរបូ (នាមរបូ) ពកួោតគ់តិថា ោតហ់ាកដ់ចូជាាល បប់ានឮ
ោកយមនោះពីមុនមក មេើយកយ៏លន់វូអតទនយ័ភាល មមួយ 
រមំពច។ ភាល មៗមនាោះតដរ ពកួោតក់ប៏ានសមរមចជាអរយិ

បុគគលថាប កអ់នាោមី45តតមថង។  
 ដមូចនោះ ចរូពោយមចងចាខំ លមឹស្អរតដលរពោះពទុ ន
បមរងៀនមនោះថា “ននទិ ទកុ្ាសស មលូាំ” មាននយ័ថា មសចកថី
ររថាប គជឺាឫសគលទ់នមសចកថទីកុ ខ។ ខ លមឹស្អរមនោះមិនពិបាក
កបុងោរចងចាមំ ើយ។ ចរូពោយមចងចាខំ លមឹស្អរមនោះទកុ និង
                                                             
45

 រពោះអនាោមី គរឺពោះអរយិបុគគលតដលបានសមរមចផលទ៣ី ទនមលាកតុថរ
ធមម៌េើយ នឹងមិនមកោនោ់មមលាកមទៀតមទ, លោុះអសអ់ាយអំុពីជាតមិនោះ
តតងមៅមកើតកបុងស ុន វាសរពេមមលាក បានសមរមចរពោះអរេតថផល 
មេើយបរនិិោវ នកបុងទមីនាោះតតមថង។ 
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មឈវងយលឱ់្យបានសមគរួ មដើមផបីានជាឧបនិសេយ័កបុងធមត៌
មៅ។  
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៧០~ក្លា មិរត 
3 

 រពោះពទុ នជាមាច សរ់ទងប់ានរត្តសស់តមថងអំពីលកខណៈ
សមផតថរិបសមិ់តថលអ។ មិតថលអគរឺតូវមានលកខណៈសមផតថដិចូ
ខាងមរោម៖  

១. កលោណមិតថគអឺបកតដលឱ្យរបស ់តដលពិបាកឱ្យ។ 
២. កលោណមិតថគអឺបកតដលមធវើមរឿង តដលពិបាកមធវើ។ 
៣. កលោណមិតថគអឺបកតដលអធោស្សយ័ចមំោោះមរឿង 

តដលពិបាកអធោស្សយ័។ 
៤. កលោណមិតថគអឺបកតដលមិនមបាោះបងអ់បក មេើយ

រតម់ចាលអបក មពលសទិតកបុងរោមានអាសនប។ 
 

មិតថតដលមានចរតិលកខណៈ ងំបួនយ ងខាងមលើមនោះ 
គសឺមគរួដលោ់រទកុចតិថរាបអ់ានថាជាកលោណមិតថ។ 
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៧១~ការច្ញឹ្ច ិមជ្ីវិររុក្បណដាយធម៌ា 
3 

 មរឿងរទពយសមផតថមិិនជាបោ់កព់ន័នជាមួយស្អសនា
មទ។ អវីតដលជាបញ្ញា រតងថ់ា មតើមនសុេតដលខ វោះរទពយសមផតិថ 
ររតបិតថតិ្តមោរបមរងៀនរបសរ់ពោះសមាម សមពុទ នតដរឬមទ។ 
រពោះ-ពទុ នបរមរគូបានបមរងៀនមយើងឱ្យពោយមររតបិតថតិ្តម
ោរបមរងៀនរបសរ់ទង ់ មដើមផទីទលួបានភាពសថុកសថមភមៅកបុង
ជីវតិមនោះ។  
 បុគគលរតូវមានោរតស៊ ូ និងចមំណោះដងឹ កទ់ងនឹង
ររពន័នមសដឌកចិចឱ្យបានលអ។ មគរតូវមានសមតទភាពចាតត់ចង
មបើកអាជីវកមមរបសខ់ លនួ មោយមិនប ោះោលដ់លម់សចកថសីខុ
របសអ់បកដទទោមាប ក ់ ឬអវីមួយម ើយ។ មគរតូវមានសមតទ
ភាពរគបរ់គងមលើររកច់ណូំល និងចោំយឱ្យបានសមរ
មយ។ ជាចងុមរោយ មគរតូវមានកលោណមិតថ។ 
 បុគគលអាចទទលួបានសភុមងគល មោយោរបំមពញ
ត្តមគណុសមផតថ ិងំមនោះ។ មនោះគជឺាមមធោបាយកបុងោរ
ដកឹនាជំីវតិត្តមោរបមរងៀនរបសរ់ពោះពទុ នជាមាច ស។់ ពទុ ន
ស្អសនិកជនមកមងៗគរួកតច់ោំគំណុសមផតិថ ងំមនោះ 
មេើយពោយមអភវិឌណខ លនួឯង មោយមធវើត្តមោរបមរងៀន
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 ងំមនោះ។ វាអាចនាមំកនវូភាពសថុកសថមភមៅកបុងជីវតិមិនខាន
ម ើយ។ 
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៧២~បដិបតិតណដើមបីបណងកីនភាពច្ងច្ឆាំ 
3 

មពលបុគគលររថាប អវីមួយមោយោរជាបជ់ំោក ់ មគ
អាចពិចារោដងឹថា ចតិថរបសម់គរតូវបានមរគឿងមៅេមង
មផេងៗមធវើឱ្យដតិោមមេើយ។ មពលចតិថរបសម់គដតិោម
មោយមរគឿងមៅេមង ររពន័នចងចានឹំងាល កច់ោុះមខាយ ឬ
មភលចបាតន់វូមរឿងមួយចនំនួតតមថង។ មពលមនាោះ មគមិនអាច
មរៀន ឬចងចាអំវីបានមទៀតម ើយ។  

មដើមផបីមងា ើនោរចងចា ំ អបករតូវររតបិតិ ថមដើមផលីោះ 
នីវរ ធម៌ា ដចូជា មសចកថមីពញចតិថចមំោោះោម (កាមច្ានទៈ) 
ឬមសចកថខី ជលិរចអសូធញុរ ន ់(ងើនមិទធៈ) ជាមដើម។ នីវរ ៈ 
មាននយ័ថា ឧបសគគ ឬមរគឿងហាមោតច់តិថមិនឱ្យបរសិទុ ន
ស្អអ ត មិនឱ្យង្គកមៅរកកសុល និងបញ្ញដ ។ ោរចងចារំបស់
អបកនឹងមិនរតូវបានមធវើឱ្យររមសើរម ើយ ររសិនមបើនីវរណៈ
មិន នរ់តូវបានកមាច តប់ង។់  
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៧៣~អភិសមាច្ឆរសងគម 
3 

 សីលគជឺាគណុធម ៌ តដលបុគគលចាបំាចរ់តូវចមរមើន 
និងររតបិតថតិ្តម។ កបុងនាមជាមនសុេជាត ិ មគគរួររតបិតថិ
មោលោរណ៍សីលធមឱ៌្យសមមៅនឹងតទមលទនភាពជាមនសុេ។ 
ររសិនមបើមគមិនររតបិតថនិវូមោលោរណ៍សីលធម ៌ ឬ
អភសិមាចារមទមនាោះ កេឹំង និងអាោតនឹងមកើតមានម ើង
មៅកបុងចតិថជំនសួឱ្យមសចកថសីខុមិនខាន។  
 ររសិនមបើមនសុេរសម់ៅររកបមោយសីលធម ៌ និង
អភសិមាចារ មៅត្តមទជីនបទកថ ី មៅត្តមទរីកុងកថ ី មៅកបុង
រគួស្អរកថនឹីងមានសភុមងគលសខុស្អនថ។ សងគមមនសុេនឹងមិន
មានសនថិភាពមទ ររសិនមបើមនសុេរសម់ៅមោយោម នរកម
សីលធម ៌កបុងនាមជាមនសុេ។ 
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៧៤~ធមមសណងវគ្ នងិណពលច្ងុណរកាយថនជ្វីិរ 
3 

 មពលរពោះមហាអាននធបានមោលមៅោនរ់ពោះដម៏ាន
រពោះភាគថា៖ “បពិតរពោះអងគដ-៏ចមរមើន! វាចតមលកោស ់តដល
រពោះអងគចាបម់ផថើមមោងខ បង និងមានតសផករជើវរជួញដមូចនោះ។” 
រពោះអងគបានរត្តសត់បវញិថា៖ “មាប លអាននធ! ត្តមទនំងមនោះ 
ជរាឆកយ់កយវុភាព (វយ័មកមង) កប៏ោថ លឱ្យមានមរាោ
ពោធ ិ មេើយឆកយ់កភាពរងឹមា ំ ទបំីផតុមចចុរាជគមឺសចកថី
ស្អល បនឹ់ងផ្ទថ ចផ់ថិលជីវតិមនោះតតមថង។”  
 មនសុេរគបរ់បូ សរបុ ងំបុគគលមានឥទ នពិល អបក
ដកឹនា ំ ឬអបកមានរទពយកពំលូៗកបុងមលាកកថ ី មិនអាចមជៀស
ផតុអំពីជរា ពោធិ និងមរណៈម ើយ។ រពោះសមាម សមពុទ នសតមថង
នវូខ លមឹស្អរមនោះម ើង មដើមផោីសម់តឿនសតសិ្អម រតកីបុងោររស់
មៅរបសម់នសុេ។  
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៧៥~បាំ ងរូថាន របសណ់សតច្យមោជ្ 
3 

 កមមគជឺាអំមពើររកបមោយមចតនា មេើយវានឹងឱ្យផល
ជាសខុឬទកុខ អាស្សយ័មលើថាមតើទមងវ ើមនាោះលអឬអារកក។់ 
ម ោះបីជាបុគគលមកើតមៅកបុងអបាយភមិូ មោយស្អរអកសុល
កមមរបសខ់ លនួកថ ី កក៏សុលកមមអាចជយួសមន្តង្គគ ោះមគឱ្យវលិរត
 បម់ៅោនក់មំណើ តមនសុេវញិមិនខាន។ អាយកុខយ័កបុង
ស្អទ នមនសុេ និងស្អទ នអបាយភមិូមិនដចូោប មទ។ អាយកុខយ័
មៅកបុងអបាយភមិូអាស្សយ័មៅមលើកមម។ ដរាបោមៅមាន
កមមអកសុល សតវកបុងអបាយភមិូនឹងមិនស្អល បពី់ទមីនាោះ 
ម ើយ។ ជីវតិរបសម់នសុេមិនអាស្សយ័តតមលើកមមចាសម់នាោះ
មទ។ វាកអ៏ាស្សយ័មលើកមម ឬោរររឹងតររងរបសបុ់គគលមាប ក់ៗ
ររកបមោយបញ្ញដ កបុងមពលបចចុរផនបផងតដរ។ ដចូមានោកយ
មលាកមោលថា “ជីវតិរតវូបានរកាមោយបញ្ញដ ។”  
 ោរមឃើញពពកួសតវមៅកបុងនរក មសថចយមរាជររថាប
ឱ្យសតវ ងំមនាោះបានមកើតជាមនសុេវញិ។ មលាកតសន
អាណិតដលព់ពកួសតវ ងំមនាោះទរកមពក។ ពកួមគអាចរចួផតុ
អំពីទកុខមវទនា លោុះរត្តតតមគបានមកើតជាមនសុេ។ មលាកបាន
ររោសអំពីមសចកថរីរថាប របសម់លាកថា “មិនដងឹជាមគមាន
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ភព័វសំោងយ ងោមទ ររសិនមបើមគអាចជបួរពោះពទុ នបរម
រគូ មពលបានមកើតជាមនសុេ។ វាកជ៏ាភព័វសំោងមិនអាច
ោតទ់ថលបានផងតដរ ររសិនមបើរពោះអងគអាចបមរងៀនរពោះធម៌
ដលអ់ាត្តម អញ មេើយររសិនមបើអាត្តម អញយលច់លូចតិថអំពី
ខ លមឹស្អរទនរពោះធម ៌តដលរទងប់ានសតមថង។”  
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អវោនក្ថា 
 មនសុេភាគមរចើនគតិថា មគរតូវសនេបុំណយកសុល ឬ
មសចកថលីអឱ្យបានមរចើនសរមាប ់ជាររមយជនម៍ៅជាតិខាងមុខ។ 
ប ុតនថ ោរតដលរតូវមានមសចកថសីខុររសចាកកងវល ់ និងមសច
កថរីមងាៀសចតិថកបុងបចចុរផនបមនោះពិតជាមានស្អរៈសំខានបំ់ផុត 
មិនចាបំាចច់ាមំៅជាតមិរោយម ើយ។  

 ោលពីមកមង មយើងរតូវសិកាមរៀនសរូត មិនតមន
សរមាបអ់នាគតជាតមិទ ប ុតនថសរមាបម់ពលមរោយទនជីវតិ។ 
មេតអុវីអបកបញ្ជូ នកនូៗឱ្យមៅស្អលាមរៀន? អបកគតិដលល់ទ ន
ផលនាមពលមរោយ តដលពកួមគនឹងបញ្ច បោ់រសិកាមៅទថង
ោមួយ មេើយមានជីវតិដរ៏រមសើរត្តមរយៈោរអបរ់។ំ 

 មយើងដងឹពិតររកដ ជបួររទោះពិតររកដរតឹមតតកបុង
បចចុរផនបជាតមិនោះប ុមោត ោះ អំពីជាតខិាងមុខ មយើងពុំររកដ
ម ើយ។ អវីៗតដលមយើងមធវើ មានោរមិនរររពឹតថអំមពើអារកក ់
និងរររពឹតថអំមពើលអជាមដើម គសឺរមាបជ់ាររមយជនក៍បុងជាតិ
មនោះ។ ោរមធវើដមូចនោះ មយើងនឹងរចួផតុពីកេុំស។ មៅកបុងសងគម 
មយើងជាមនសុេលអររកបមោយមករ ថ ិ៍ម ម្ ោះ តដលមិនអាចរតូវ
បានទញិដរូមោយររកម់ ើយ។  ងំមនោះជាលទនផលទនោរ
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ខតិខបំំមពញមសចកថលីអ។ ផធុយមកវញិ ររសិនមបើមយើងរររពឹតថ
អំមពើអារកក ់ មិនរតឹមតតជាតមិនោះមទ សមូផតីតជាតខិាងមុខក ៏
មយើងរតូវជបួទកុខលំបាកតដរ។ 
 វាមររៀបដចូជាមកមងររុសពីរនាកត់ដលរតូវបានឪពកុ
មាថ យបញ្ជូ នឱ្យមៅស្អលាមរៀន។ មកមងររុសមាប កខ់តិខរំរឹង
តររងមរៀនសរូត មរោយមកោល យជាមវជជបណឍិ ត តដលអាចរក
កទរមចញិ្ច ឹ មជីវតិបានយ ងររមសើរ។ រឯីមកមងររុសមាប កម់ទៀត
មិនខតិខពំោយមមរៀនសរូតមទ តតតបរជាមបាោះបងោ់រសិកា 
មេើយចលូរមួរកុមអននោលោល យជាមនុសេររមឹក និងមាន
ម សទណឍ រតវូជាបព់នននាោរ។ អនាគតរបសម់គផធុយស្សលោះ
អំពីមកមងររុសដបូំង។ ដមូចនោះ អំមពើលអ តដលរតូវបំមពញកបុង
បចចុរផនបមនោះនឹងដកឹនាមំៅោនជ់ីវតិ និងោលៈមទសៈដ ៏
ររមសើរមិនខាន។ ផធុយមកវញិ អំមពើអារកក ់ តដលបាន
បំមពញមេើយនឹងដកឹនាមំៅោនជ់ីវតិដលំ៏បាកនាមពល
អនាគត មនោះគជឺាចាបធ់មមជាត។ិ 
 ដមូចនោះ មយើងគរផចីមរមើនកសុល មជៀសវាងអកសុល 
មិនតមនសរមាបជ់ាតមិរោយម ើយ ប ុតនថសរមាបម់ពល
មរោយទនជាតមិនោះ។ ររសិនមបើមយើងជាមនសុេលអមានគណុ
ធមក៌បុងទថងមនោះ ទថងតសអកមយើងកម៏ៅតតជាមនសុេលអដតដល។ 
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ោរររតបិតថតិ្តមមាោ៌រពោះពទុ នស្អសនាគសឺ្អមញ្ដ បំផតុ 
មោយរោនត់តរររពឹតថមៅត្តមរទសឹថីកមមផល តដលរពោះពទុ នជា
មាច សរ់ទងរ់ត្តសស់តមថងថា៖ “មធវើលអបានលអ មធវើអារកកប់ាន 
អារកក។់” ដចូោប មៅនឹងមយើងោដំោុះ ឬស្អបមរោោះនវូពជូតបប
ោ មយើងនឹងទទលួបាននវូផលតបបមនាោះជាររកដ។ 

 ខ ញុសំងឃមឹថា ោរយលដ់ងឹរបសអ់បកនឹងរកីចមរមើន
មរោយពីបានអានមសៀវមលមួយកាលមនោះ។ យ ងមហាច
ោសក់អ៏បកអាចមានពនលឺកបុងោរតបងតចកអវីលអ អវីអារកក ់
អវីគរួមធវើ អវីមិនគរួមធវើ ចាបពី់មពលមនោះតមៅតដរ។ មយើងមិន
អាចរតលបម់ៅតកតររអតតីោលបានមទ ប ុតនថមយើងអាចទចន
មពលមរោយទនជីវតិ មោយោរមធវើនវូមសចកថលីអមៅទថងមនោះ។ 
ដចូមានខ លមឹស្អរមួយោល បានមោលថា៖ “ទថងមនោះ ជាមាត្តទន
ទថងតសអក។” 

ោធ!ុ ោធ!ុ ោធ ុ
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នាមសុបុរសអនក្មានឧបការៈ 
ច្លូរមួណបាោះពមុពណសៀវណៅ 

១. រពោះរតនសត្តទ  ែែម ែុវាែនា ធមមមបមមា រពោះររានមជឈមណឍ ល
វបិសេនា មខតថកពំងច់ាម និងជារពោះមៅ អធោិរវតថផធោះកោថ ល 
       ២៤០,០០០៛ 
២. រពោះបញ្ញដ មុនីញាណ ហាក់ េែៀងៃៃ រពោះររានអងគោរ ពទុ នស្អសនា
មដើមផោីរអបរ់ទំនកមពុ-ជា (ព.អ.ក.) មខតថបាតដ់បំង  ២០០$ 
៣. រពោះភកិខុ មុនិបុមត្តថ  ែុខ ធាវី (សេរដឌអាមមរកិ)  ២៥០$ 
៤. រពោះភកិខុ េរ៉េន េែរី (កពំងច់ាម)    ២០$ 
៥. មលាកស្សើ ម ៉ូនិកា សាេរណា ខសាតា (អុីត្តលី)  ៣០០$ 
៦. សីលវនថ សីលវត ីវតថផធោះកោថ ល   ៤៦០,០០០៛ 
៧. ឧបាសក បុិច េម ងៃុក ឧបាសិោ ៃុង េែងហា ាង  ១៣០,០០០៛ 
៨. ឧបាសក េេង គីមអ ាន់ ឧបាសិោ ជាម ែ ៉ូហា ាង  ១៣០,០០០៛ 
៩. ឧបាសក ៃួន មនួ ឧបាសិោ ឱ អ៉ូន    ៥៥,០០០៛ 
១០. ឧបាសក ៃួន ម ុន ឧបាសិោ វ៉េន រ៉េុន   ១៥០,០០០៛ 
១១. ឧបាសក ផាត់ ផាត ឧបាសិោ ៃួន េែឿន    ៥០,០០០៛ 
១២. ឧបាសក វា ា ទ្រ ីឧបាសិោ ៃុក គីមេឆង   ៦៥,០០០៛ 
១៣. ឧបាសក េសាម េែៀន ឧបាសិោ សាន វា ាង  ១០,០០០៛ 
១៤. ឧបាសក ជឹម យុន ឧបាសិោ សាន វា ាន់   ៣៥,០០០៛ 
១៥. ឧបាសក ៃេ សា ាត់ ឧបាសិោ ឆន អ ៊ិត    ៦៥,០០០៛ 
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១៦. ឧបាសក ៃម ែ ុនរិរធ ឧបាសិោ ៃីុន គនាធា   ១០០,០០០៛ 
១៧. មលាក ៃីុន ប ុនម ី     ៥០,០០០៛ 
១៨.  យិោ ែុភារ័តន និងញាតរិពោះធម ៌   ៧៥,០០០៛ 
១៩. អាជីវករ មៅតរពកមោធិ៍    ១៣,០០០៛






	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



