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ឧទ្ទិសកថា 
ខ្ញ ុំសូមឧទ្ទិសបញណ្យកញសល ដែលកកើតក ើងពីវណ្ណ កមមកនេះ ជូនចុំក េះមាតា

បិតា, ញាតិកា ៧ សន្តា ន, កោកគ្រ,ូ អ្នកគ្រូ និង អ្នកគ្ាជ្ខាងអ្កសរសាស្ដសរ និង ពញទ្ធ
សាសន្ត ដែលានដចកសាា ន និង កុំពញងរស់កៅសពវថ្ងៃ ។ ជាពិកសស ខ្ញ ុំសូមឧទ្ទិស
សាន ថ្ែកនេះចុំក េះអ្តតីសកមាចគ្ពេះសងឃរាជ ជួន ណាត (1883-1969) គ្ពមទុំងអ្តីត
សកមាចគ្ពេះសងឃរាជ ហួត តាត (1892-1975) ដែលានបកងកើតអ្កសរសាស្ដសាដខមរ ឲ្យ
មានបទ្ដ្ឋា នគ្តមឹគ្តូវ នងិ ានបកងកើតកបួនខាន តកសសងៗ ខាងពញទ្ធសាសន្តឲ្យសម
គ្សបតាមសមយ័ទ្ុំកនើប ។ គ្បសិនកបើគ្មម នសមទិ្ធិសលរបស់ភកិខញសងឃទុំងពីរគ្ពេះអ្ងគ
កនេះកទ្ កន្តេះអ្កសរសាស្ដសាដខមរកគ៏្មម នបទ្ដ្ឋា នគ្តឹមគ្តូវ កហើយពញទ្ធសាសនិកជនដខមរ ក៏
គ្មម នកបួនខាន តខាងពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ សមរមយតាមសមយ័ទ្ុំកនើបដែរ ។ 

សូមអានិសងសថ្នធមមទនកនេះ ជួយ ែឹកន្តុំវញិ្ញា ណ្កខនធរបស់ភកិខញសងឃ និង
កោកអ្នកទុំងកន្តេះ កៅកានស់ញរតិភពកញុំបីក្លៀងឃ្លល តក ើយ ។ សូមសាសន្តរបស់
គ្ពេះសមណ្កគ្មតមបរមគ្រូ មានអាយញយឺនយូរគ្របក់ុំណ្ត ់៥០០០ គ្ពេះវសា កែើមបី
ជាមលបស់ាខា គ្តសញុំគ្តសាយ គ្តជាកគ់្តជុំ ែល់មនញសសកោក ដែលកុំពញងកគ្សកឃ្លល ន
សនាិភាព, យញតាធិម ៌និង សមធម ៌។ 

 
ទ្ីគ្កុង ងប ចិ, រែាខាលីហវ័រញា៉ា , សហរែាអាកមរកិ 

ថ្ងៃ ៥ កកើត ដខ មរិសិរ ព.ស. ២៥៥៩ 
គ្តូវនឹងថ្ងៃទ្ី ១៥ ដខ ធនូ រ.ស. ២០១៥ 

ឈញន រមឹកអ្ៀត 
 

***  
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សសចកតីថ្លែងអំណរគុណ 
ខ្ញ ុំសូមដងលងអ្ុំណ្រគ្ពេះរញណ្ នងិអ្ររញណ្ចុំក េះ ៖ 
១. ភកិខញវនិយធករា មហា យិន កនឿន គ្បធានពញទ្ធិកសមារម ដខមរ កៅទ្ីគ្កុង

សានត់ាអាណា រែាខាលីហវ័រញា៉ា  សហរែាអាកមរកិ ដែលគ្ពេះអ្ងគានជួយ ដកសគ្មួល
វាកយស័ពទភាសាាលី នងិ អ្តានយ័ គ្ពមទុំងជួយ សរល់នូវកបួនចាបក់សសងៗ សគ្មាប ់
ែកគ្សងម់កបញ្ចូលកនញងកសៀវកៅកនេះ ។ 

២. ធមាម ចារយ ប ញត សាវងស ដែលានចុំណាយកពលកវោែម៏ានតថ្មលជួយ 
គ្តួតពិនិតយ ដកសគ្មួល កយកពចន ៍នងិ អ្តានយ័កសសងៗ កែើមបកីធវើឲ្យកសៀវកៅកនេះលអ
គ្បកសើរក ើងតាុំងពីកែើមរហូតែល់ចប ់។  

៣. កោក កពគ្ជ វសិញទ្ធី ឱម កៅ ឱម សញផាត ់អាចារយវតាកខមរពញទ្ធិការាម 
ដែលានសរល់កោបល់លអៗ  និង ខនេះដខនងន្តុំសុំកៅកនេះកៅគ្បករនភកិខញវនិយធករា 
មហា យិន កនឿន កែើមបសីញុំឲ្យគ្ពេះអ្ងគជួយ ពិនតិយដកសគ្មួលឲ្យលអគ្បកសើរក ើង ។ 

៤. កោក អ្ ញច ណាត កៅទ្ីគ្កុង  ងប ចិ រែាខាលីហវ័រញា៉ា  ដែលានជួយ ឲ្យ
កោបល់លអៗ  គ្ពមទុំងកសៀវកៅកគ្ចើនកាលជាភាសាអ្ងក់រលស កែើមបែីកគ្សង់
បញ្ចូ លកនញងវណ្ណ កមមកនេះ ។ 

៥. កោក រញជ សញជាតិ ដែលានចុំណាយកពលកវោ ជួយ រចន្តគ្កប
កសៀវកៅកនេះ ឲ្យមានកសាភណ្ភាព រួរជាទ្ីរកីរាយ ។ 

គ្បសិនកបើគ្មម នការឧបតាមភកគ្ជាមដគ្ជង ពីសុំណាកភ់កិខញសងឃ និង អ្ស់កោក 
ដែលមានន្តមខាងកលើកនេះកទ្ កសៀវកៅ គ្ទ្ឹសាីកមមសល កនេះ គ្ាកែជាមនិអាចមាន
របូរាង ជាសមទិ្ធកិមមថ្ងលថ្លល  សគ្មាបគ់្ពេះពញទ្ធសាសន្តក ើយ ។ 

 

***  
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វាចាអនកសរៀបសរៀង 
ខ្ញ ុំានកាេះពញមពកសៀវកៅ “គ្ទ្ឹសរីកមមសល” កនេះសគ្មាបដ់ចកសាយជាធមមទន

កលើកែុំបូងកៅឆ្ន ុំ ២០០១ កហើយសបបញរសជន កោកអ្នកអានគ្របម់ជឈដ្ឋា នាន
និយមអាន និង គ្មុំគ្ទ្ោ៉ា ងខាល ុំង តាុំងពីកពលកន្តេះ រហូតមកែល់សពវថ្ងៃ ។ ខ្ញ ុំាន
កាេះពញមពវណ្ណ កមមកនេះ សាយជាធមមទនចុំនួន ១០ កលើកមកកហើយ ប៉ាញដនាភកិខញសងឃ នងិ 
ពញទ្ធបរស័ិទ្ កៅដតបនាកសនើសញុំឲ្យខ្ញ ុំកាេះពញមពដចកជាធមមទនបដនាមកទ្ៀត ។ កែើមបី
បុំកពញបុំណ្ងកនេះ ខ្ញ ុំកា៏នពងឹកោកបអូន វា៉ា ត ភរិកស កៅទ្ីគ្កុងម៉ាញងករអាល់(1) គ្បកទ្ស
កាណាដ្ឋ ឲ្យវាយចមលងកសៀវកៅ “គ្ទ្ឹសរីកមមសល” កនេះក ើងវញិ កគ្ េះខ្ញ ុំានាត់
សុំកៅកែើម ។ កោកបអូន វា៉ា ត ភរិកស ដែលមានទ្ឹកចិតាគ្ជេះថ្លល ោ៉ា ងខាល ុំងកនញងធមមទន 
កា៏នយកចតិាទ្ញកដ្ឋក ់ចុំណាយកពលកវោែម៏ានតថ្មល បុំកពញកិចចការកនេះ លញេះគ្តា
ដតានសកគ្មចជាសាា ពរ ។  

កែើមបកីធវើឲ្យកសៀវកៅ “គ្ទ្ឹសរីកមមសល” កនេះមានអ្តារបូ អ្តារស និង អ្តានយ័
កានដ់តគ្បកសើរក ើង សគ្មាបក់ាេះពញមពកលើកទ្ី ១១ និង កលើកកគ្កាយកទ្ៀត ខ្ញ ុំាន
គ្តួតពិនិតយសារក ើងវញិ នូវវាកយស័ពទ អ្កខរាវរិញទ្ធ និយមនយ័ និង បដនាមកសចករីខលេះ
តាមតគ្មូវការ ។ គ្ពមជាមយួគ្មន កនេះដែរ ខ្ញ ុំកា៏នពឹងកោកកមួយ ជិន វសិាល ឲ្យជួយ 
ដកលមអរចន្តបទ្កសៀវកៅកនេះ តគ្មូវតាមបទ្ដ្ឋា ន (Standard) ឲ្យមានកសាភណ្ភាព 
ខលឹមសារ គ្បកសើរក ើង ។ 

ខ្ញ ុំសូមដងលងអ្ុំណ្ររញណ្ោ៉ា ងគ្ជាលកគ្ៅ ចុំក េះសហការទីុំងពីររបូរបស់ខ្ញ ុំរ ឺ
កោកបអូន វា៉ា ត ភរិកស និង កោកកមួយ ជិន វសិាល ដែលានរមួចុំដណ្កកសាងសមទិ្ធិ
កមមែថ៏្ងលថ្លល  សគ្មាបគ់្ពេះពញទ្ធសាសន្តទុំងអ្ស់គ្មន  ។ ខ្ញ ុំសងឃមឹោ៉ា ងមញតមាុំថ្ល 

                                              
1 Montreal, Canada 
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កសៀវកៅ “គ្ទ្ឹសរីកមមសល” កនេះ នឹងានជាគ្បកោជនែ៍ល់ពញទ្ធបរស័ិទ្គ្រប់ៗ គ្មន  ជានិចច
និរនររ ៍តកៅអ្ន្តរត ។ 

 
ថ្ងៃ ៥ កកើត ដខ មរិសិរ ព.ស. ២៥៥៩ 
គ្តូវនឹងថ្ងៃទ្ី ១៥ ដខ ធនូ រ.ស. ២០១៥ 

ឈញន រមឹកអ្ៀត 
 

*** 

ស្នន ដៃរបសខ់្ុំ 
 

1. ព្ទ្ឹសតីកម្ម្ ល សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៤៥, គ.ស. 2001 
2. ព្ពះពុទ្ធដីកា សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥២, គ.ស. 2008 
3. អាម្ិសទនធម្មទន សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥៤, គ.ស. 2010 
4. និព្វា នគឺជ្ជអា?ី សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥៦, គ.ស. 2012 
5. សព្ត្ូវត្នព្ពហ្មចរយិធម៌្ សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥៧, គ.ស. 2013 
6. សព្វធិបកខិយធម៌្ សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥៨, គ.ស. 2014 

 

* 

សាម្ញ្ញជនរថ្ម្ងសជឿសលីេ័ពាសព្ពងសំណ្ហង ឬសជ្ជគជាោសី ។ 
ម្ហាបុរសសជឿសលីសហ្តុ្ និង ្លបុសណ្ហណ ះ ។ 

“Shallow men believe in luck or circumstance.  

Strong men believe in cause and effect.”  
-- Ralph Waldo Emerson 

 

*** 
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អំពអីនកនិពនធ 
ខ្ញ ុំាទ្កកើតកៅឆ្ន ុំ ១៩៤៦ (ថ្ងៃដខមនិគ្ាកែ) កៅភូមថិ្គ្ជ ្ ញុំថ្គ្ជ គ្សុកកមាង

ឫសស ីកខតាាតែ់ុំបង ។ កោកឪពញកខ្ញ ុំក ម្ េះ ឈញន ហូយ និង អ្នកមារ យខ្ញ ុំក ម្ េះ ក  
លន ់។ ខ្ញ ុំាទ្មានបងបអូន ៥ ន្តក ់គ្បុស ២ ន្តក ់និង គ្សី ៣ ន្តក ់កហើយខ្ញ ុំាទ្ជា
កូនគ្បុសចបង ។ 

កៅដខ សីហា ឆ្ន ុំ ១៩៨១ ខ្ញ ុំគ្តូវានរដ្ឋា ភាិលសហរែាអាកមរកិ អ្នញញ្ញា ត
ឲ្យចូលមករស់កៅទ្ីគ្កុង ងប ចិ(2) រែាខាលីហវ័រញា៉ា  សហរែាអាកមរកិ កនញងឋានៈជា
ជនកភៀសខលួន ។ ងវីតបតិដតខ្ញ ុំកាល យខលួនជាជនអ្កន្តា គ្បកវសន ៍ ខ្ញ ុំកៅដតមានជុំកនឿកលើ
ពញទ្ធសាសន្ត កដ្ឋយានកែើរតាមរនលងគ្ពេះពញកទធ វាទ្,ានកធវើតាមមាគ៌្មខលេះៗថ្នមាគ៌្ម
ទុំង ៨ ក លរ ឺសមាម វាោមៈ (ពាោមគ្តូវ) សមាម កមមនាៈ (ការងារគ្តឹមគ្តូវ) នងិ 
សមាម អាជីវៈ (ចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តមឹគ្តូវ) ។ កតាា ទុំងកន្តេះានកធវើឲ្យជីវតិខ្ញ ុំានគ្បកប
កដ្ឋយកសចករីសញខចកគ្មើន នងិ មានជីវភាពសមរមយកៅកលើទ្ឹកែីងមីកនេះ ។ 

 
* 

“វរីសិយន ទុ្កខម្សចេត្ិ” 
“សោយសសចកដីពាយាម្ ម្នុសសអាចឆ្ែង្ុត្ព ី

ទុ្កខសទសព្គប់យា៉ា ងបាន” ។ 
***   

                                              
2 Long Beach, California, USA 
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១. អារម្ភកថា 
កសៀវកៅ “គ្ទ្ឹសរីកមមសល” កនេះរឺជាវណ្ណ កមមទ្ីមយួ ដែលខ្ញ ុំានខិតខុំ

ពាោមគ្បមូលចងគ្កងកាេះពញមពដចកចាយជាធមមទន ។ កនញងការនិពនធកសៀវកៅកនេះ 
ខ្ញ ុំមានកគ្មលបុំណ្ងសុំខាន ់២ ។ កគ្មលបុំណ្ងទ្ី ១ រឺកែើមបពីគ្ងីកចុំកណ្េះែឹងផាទ ល់
ខលួន កនញងវស័ិយគ្ពេះពញទ្ធសាសន្តឲ្យកានដ់តទូ្លុំទូ្ោយ ។ កគ្មលបុំណ្ងទ្ី ២ រឺកែើមបី
ដចករ ុំដលកចុំកណ្េះែងឹកនេះជាមយួអ្នកអាន ឲ្យយល់ចាស់គ្ទ្ឹសរីសុំខាន់ៗ  កៅកនញងគ្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្ត និង កគ្មលរុំនតិពិតរបស់គ្ពេះពញទ្ធចុំក េះមនញសសជាតិ ។  

កាលខ្ញ ុំសរកសរកសៀវកៅកនេះចប ់កោក កពគ្ជ វសិញទ្ធី ឱម កៅ ឱម សញផាត ់
អាចារយវតា កខមរពញទ្ធិការាម (វតាដខមរកៅគ្កុង ងប ចិ) ានជួយ ខនេះដខនងយកសុំកៅ
កែើមកៅគ្បករន ភកិខញវនិយធករា មហា យិន កនឿនដែលជាគ្បធានពញទ្ធិកសមារមដខមរ
កៅ គ្កុងសានត់ាអាណា(3) រែាខាលីហវ័រញា៉ា  ជួយ ពនិិតយដកសគ្មួល កែើមបឲី្យកសៀវកៅ
កនេះមានខលឹមសារគ្បកសើរដងមកទ្ៀត ។ បន្តទ បព់ីភកិខញវនិយធករា មហា យិន កនឿន ាន
ពិនិតយ នងិ ដកសគ្មួលរចួកហើយ ខ្ញ ុំានន្តុំសុំកៅកែើមកៅជូនធមាម ចារយ ប ញត សាវងស
ជួយ ពិនិតយ នងិ ដកសគ្មួលសងដែរ ។ ធមាម ចារយ ប ញត សាវងស មានចិតាគ្ជេះថ្លល ានជួយ 
ពិនិតយ និង ដកសគ្មួលសុំកៅកែើមរហូតចបស់ពវគ្រប ់ ។ ការឧបតាមភកគ្ជាមដគ្ជង
របស់ភកិខញមហា យិន កនឿន និង ធមាម ចារយ ប ញត សាវងស ានកធវើឲ្យខ្ញ ុំមានបីតិ
កសាមនសសោ៉ា ងថ្គ្កដលង ។ 

កដ្ឋយសារខ្ញ ុំជាពញទ្ធសាសនិកមយួរបូ ដែលមានចិតាគ្ជេះថ្លល ចងចូ់លរមួ
ចុំដណ្កជួយ បុំភលពឺញទ្ធបរស័ិទ្ទុំងឡាយ ឲ្យសាគ ល់កសចកាបីកគ្ងៀនពិតរបស់គ្ពេះពញទ្ធ 
កហើយខ្ញ ុំកក៏ពញចិតាពញទ្ធវចនៈថ្ល “ធមមទនឈនេះអាមសិទនទុំងពួង...” កទ្ើបខ្ញ ុំាន

                                              
3 City of Santa Ana, Orange County, California, USA 
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ខិតខុំគ្បឹងដគ្បងពញេះ រឧបសរគគ្របោ់៉ា ង កែើមបចីងគ្កងកសៀវកៅ “គ្ទ្ឹសរីកមមសល”កនេះ
ទ្ញកជាធមមទន ។ កទេះបសីាន ថ្ែកនេះមនិមានពត័ម៌ានលុំអ្ិតគ្របគ់្ជុងកគ្ជាយកក៏ដ្ឋយ 
ករ៏ងអ់ាចានជាគ្បទ្ីបតូចមយួជួយ បុំភលមឺតិាអ្នកអាន ឲ្យយល់ចាស់នូវខលឹមសារថ្ន
កសចកាីបកគ្ងៀន និង កគ្មលបុំណ្ងពតិរបស់គ្ពេះពញទ្ធដែរ ។ 

គ្បសិនកបើកោកអ្នកគ្ាជ្ រាជបណ្ឌិ តខាងពញទ្ធសាសន្ត ានជួបគ្បទ្េះ
ចុំណ្ញ ចឆ្គ ុំឆ្គងណាមយួ ដសនកនិយមនយ័របស់ កយកពចន,៍ ឃ្លល គ្បកោរ ឬ អ្កខរាវរិញទ្ធ
សូមកមតាា ជួយ ដកលមអកដ្ឋយសន្តរ នចិតាអ្នញកគ្គ្មេះ ។ ខ្ញ ុំាទ្ជាអ្នកនពិនធរងច់ាុំទ្ទ្ួល
ការរេិះរនស់ាា បន្តរបស់កោកអ្នកកដ្ឋយចិតាកសាម េះសរ រកីរាយជាទ្ីបុំសញត ។ 

 
ថ្ងៃទ្ី ១៣ ដខ ធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៥ 

គ្កុង ងប ចិ រែាខាលីហវ័រញា៉ា  សហរែាអាកមរកិ 
 

* 

ដំរសីជីងបួនគង់មានភាែ ត់្ 

អនកព្បាជញសចះសាទ ត់្គង់មានសេែច ។ 

កំហុ្សរថ្ម្ងមានដល់អនកសធាី  

អនកសៅឥត្អំសពីបានអាីនងឹខុ្ស ។ 

(បុោណភាសតិ្) 
*** 
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២. សសចកតីស្តើម្ 
មនញសសកគ្ចើនន្តករ់បួរមួគ្បមលូសរញ ុំគ្មន  កកើតានជាសងគម ។ សងគមនីមយួៗមាន

វឌ្ឍនភាព ឬឱនភាពអាគ្ស័យកៅកលើមារោទ្ ដបបបទ្ និង ការគ្បគ្ពឹតាិថ្នមនញសស 
ដែលជាឧបករណ៍្របស់សងគមកន្តេះ ។ កៅកពលសងគមកកើតមាន  សាសន្តកក៏កើត
មានក ើងតាមកន្តេះដែរ ។ ចុំក េះសងគមដខមរ គ្បជាជនដខមរនយិមរាបអ់ាន កជឿជាកក់លើ
គ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ដែលជាសាសន្តកលើកយក កមមសលជាមលូដ្ឋា ន ។ អាគ្ស័យកហតញ
កនេះកទ្ើបសងគមដខមរមានក ម្ េះថ្ល សងគមគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ។ 

 កយថ្ល គ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត សសុំកដ្ឋយ កយ ពញទ្ធ និង សាសន្ត កហើយមាននយ័
ថ្ល សាសន្តដែលយកកសចកាីបកគ្ងៀនរបស់គ្ពេះពញទ្ធជាកគ្មលការណ៍្ែឹកន្តុំជីវតិ ។ 
កតើគ្ពេះពញទ្ធជានរណា ? កតើសាសន្តជាអ្វី ? គ្ពេះពញទ្ធរជឺាបញរសែក៏ឆ្នើម ែងឹចាស់អ្ុំពី
បញ្ញា មនញសសកោក មានកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ភារខាងកជើង ន្តសតវតសទ្ ី៦ 
មញនគ្រិសរសករាជ កនញងខតាិយគ្តកូល ។ គ្ពេះអ្ងគានគ្តាស់ែឹងសមាម សកមាព ធិញ្ញា ណ្ 
(Enlightenment) កហើយានបរនិិ វ នកៅកានស់ាា នបរមសញខ (Nirvana) ។ 

 កយថ្ល គ្តាស់ែឹង មាននយ័ថ្ល រកក ើ្ញកដ្ឋយគ្ាជ្ាញាណ្នូវអ្វីៗដែលអ្នក
ែថ្ទ្រកមនិក ើ្ញ ។ រឯី កយ និ វ ន រឺជា បរមតាធម ៌ដែលមានអ្តានយ័លអិតសញខញម
ហួសវស័ិយដែលមនញសសទូ្កៅអាចយល់ាន ។ ប៉ាញដនា កយ និ វ ន មានអ្តានយ័
សកងខបថ្ល អ្ស់មានកមមែដែលៗតកៅកទ្ៀត ក លរ ឺ កៅមានដតបរមសញខ កៅថ្ល 
ឯកនាបរមសញខ ដតមយួប៉ាញកណាណ េះ ។ ែូកចនេះ គ្ពេះពញទ្ធរឺជាបញរគលរចួចាកកមមទុំងឡាយ 
ឧទហរណ៍្កញសលកមម អ្កញសលកមម ជាកែើម ដែលជាកហតញមនិមានកុំកណ្ើ តងមី ។ 
ែរាបណាកមមមនិទនរ់ោយរលត ់ែរាបកន្តេះជាតិទ្ញកខ (ទ្ញកខកគ្ េះមានកុំកណ្ើ ត), ជរា
ទ្ញកខ (ទ្ញកខកគ្ េះចាស់គ្ទ្ុឌ្កគ្ទម), ពាធិទ្ញកខ (ទ្ញកខកគ្ េះករាគ្មកបៀតកបៀន), មរណ្ទ្ញកខ 
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(ទ្ញកខកគ្ េះកសចករសីាល ប)់ កៅដតផាល ស់កវនគ្មន វលិបនាជានិចច ដែលកៅថ្ល វែរសងារ
ចគ្ក ឬ កងច់គ្កថ្នវែរសងារ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងទ់្តក ើ្ញថ្ល មនញសសសតវទុំងឡាយ
កុំពញងរស់កៅកគ្កាមគ្កញាញ ុំទ្ញកខ ពញុំអាចករ ើបគ្មេះាន ។ បញ្ញា ទ្ញកខកនេះ ពកួកមសាសន្ត
ធុំៗែថ្ទ្ ានចាបអ់ារមមណ៍្ខាល ុំងណាស់ដែរ ប៉ាញដនរពួកករ គ្មម នលទ្ធភាពកដ្ឋេះគ្សាយ ។ 
មានដតគ្ពេះពញទ្ធប៉ាញកណាណ េះ ដែលានគ្តាស់ែឹង និង ានរកក ើ្ញចាស់នូវធមមជាតិថ្ន
ទ្ញកខរបស់សតវកោក (ទ្ញកខអ្រយិសចច), ានរកក ើ្ញឫសរល់ កែើមកុំកណ្ើ តរបស់ទ្ញកខ 
(ទ្ញកខសមញទ្យអ្រយិសចច), ានរកក ើ្ញកិរោិរ ុំលតទ់្ញកខ (ទ្ញកខនិករាធអ្រយិសចច) និង 
ានរកក ើ្ញសលូវរ ុំកដ្ឋេះទ្ញកខ (មរគអ្រយិសចច) ។ ពកួទ្សសនវទូិ្បសចិមគ្បកទ្សានកកាត
ដគ្កង កសៃើចសរកសើរគ្ពេះគ្ាជ្ាញាណ្របស់គ្ពេះពញទ្ធ គ្ពមទុំងានថ្លវ យគ្ពេះន្តមែល់
គ្ពេះអ្ងគថ្ល មហាបញរសែម៏ានកបេះែូងកពញកដ្ឋយគ្ាជ្ាញាណ្(4) ។  

កតើសាសន្តរឺជាអ្វ ី ?  កយថ្ល សាសន្ត រឺជា កយកគ្បើកាល យពីភាសាាលី 
សាសន មាននយ័ថ្ល ឱវាទ្ ឬ ការទូ្ន្តម នកគ្បៀនគ្បកៅរបស់គ្រូអាចារយណាមយួកនញង
កោកកនេះ ។ ែូកចនេះគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត រជឺាការកគ្បៀនគ្បកៅរបស់គ្ពេះពញទ្ធ ។ មនញសស
ទូ្កៅកៅគ្ពេះពញទ្ធសាសន្តថ្លគ្ពេះពញកទធ វាទ្, គ្ពេះពញទ្ធវចនៈ ឬគ្ពេះពញទ្ធែីកាកា៏ន ។ 

កៅកលើពភិពកោកមានសាសន្តកគ្ចើនរាប ់ន ់ កប៏៉ាញដនាសាសន្តដែលមាន
មនញសសកានក់ជឿតាមកគ្ចើនមានែូចជា ៖ 

 គ្ពហមញ្ាសាសន្ត (Brahmanism) មានកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 
បចចញបបននកនេះ មនញសសភារកគ្ចើនសាគ ល់ និង ន្តុំគ្មន កៅសាសន្តកនេះថ្ល 
សាសន្តហិណ្ឌូ  (Hinduism) ។ 

 គ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត (Buddism) មានកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 
 គ្រិសរសាសន្ត (Christianity) មានកែើមកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សយូដ្ឋ បចចញបបនន

                                              
4 The Intelligent Heart 
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រឺកៅគ្បកទ្ស អ្ញីគ្សាដអ្ល ។ 
 សាសន្តអ្ញសីាល ម (Islam) មានកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សអារា៉ា ប ់។ 
 សាសន្តកៅ (Taoism) មានកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សចិន ។ 
 សាសន្តកជន (Jainism) ឬសាសន្តអ្កចលកៈ មានកុំកណ្ើ តកៅឥណាឌ  ។ 
 សាសន្តសិនាូ (Shintoism) មានកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សជប៉ាញន ។ 
គ្បវតាិវទូិ្ានអ្េះអាងថ្ល កៅកែើមគ្រិសរសករាជ ជនជាតិដខមរានចាបក់សាើម

ទ្ទ្ួលឥទ្ធពិលរបស់សាសន្តធុំៗពីរ ដែលមានកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ក លរ ឺ
គ្ពហមញ្ាសាសន្ត និង ពញទ្ធសាសន្ត ។ 

២.១ ព្ពហ្មញ្ញស្នសនា 
 កយថ្ល "គ្ពហមញ្ាសាសន្ត” (Brahmananism) មាននយ័ថ្លកសចកាីបកគ្ងៀន

របស់ពួកគ្ ហមណ៍្ ឬបញ្ញា របស់គ្ពេះគ្ពហម ។ កោងតាមនិទនបញរាណ្ (កទ្វកថ្ល) 
របស់ជនជាតិឥណាឌ  (Hindu mythology) បន្តទ បព់ីដសនែគី្តូវានបុំផាល ញកដ្ឋយទ្ឹក
ជុំនន ់ពួកមនញសសវណ្ណ ៈគ្ ហមណ៍្ (Brahmin) ានអ្តួអាងថ្ល ពួកកររឺជាពូជមនញសស
ដែលកកើតមកពមីាតរ់បស់មនញសសបញរាណ្ទ្ី ១ (the current Manu) ក ម្ េះ គ្សទ្ធកទ្វ 
មនញ (Sraddhadeva Manu) ដែលជាពូជមនញសសកកើតមកពគី្ពេះគ្ពហមរបស់ពួកករ ។ 
ែូកចនេះ ពួកករានគ្បកាសថ្ល មានដតពួកមនញសសកៅកនញងវណ្ណ ៈគ្ ហមណ៍្ប៉ាញកណាណ េះ កទ្ើប
អាចករៀនសូធយ, បកគ្សាយរមពរីកវទ្ និង កធវើពិធីខាងសាសន្តគ្ ហមណ៍្ាន ។  

កៅសមយ័កវទ្និយម ជនជាតិឥណាឌ ដតងកគ្មរពបូជា(5)ពួកអាទ្ិកទ្ពដែល

                                              
5 បូជ្ជ (pūjā) ការថាា យឬជូនវត្ថុអាីៗចំសព្វះបូជនីយបុគគល, ការសាត ប់ឱវាទ្, ព្បព្ពឹត្តិាម្ឱវាទ្របស់បុគគល
ថ្ដលគរួសោរព ។ 
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មានយសស័ករិ(6)ែូចជា គ្ពេះគ្ពហម, គ្ពេះសិវៈ (ឥសូរ), គ្ពេះវសិណញ, គ្ពេះឥនទ, គ្ពេះអាទ្តិយ
គ្ពេះចនទ, គ្ពេះអ្រគ,ិ គ្ពេះវរញណ្, គ្ពេះវាយញ ( យញ), គ្ពេះយម, គ្ពេះសកនធ, គ្ពេះកាម ... ។ 
កៅសមយ័កគ្កាយ ជនជាតិឥណាឌ កៅតុំបនខ់លេះានកលើកតកមកើងគ្ពេះគ្ពហម, គ្ពេះសិវៈ 
និង គ្ពេះវសិណញ ឲ្យមានអ្ុំណាចកលើសអាទ្ិកទ្ពកសសងកទ្ៀត ។ ឧទហរណ៍្ កៅសមយ័
គ្ ហមណ៍្និយម ជនជាតឥិណាឌ មយួភារធុំានន្តុំគ្មន កគ្មរពបូជាគ្ពេះគ្ពហម នងិ មនិ
ខវល់ខាវ យចុំក េះគ្ពេះសិវៈ នងិ គ្ពេះវសិណញកទ្ ។ សមយ័កគ្កាយមក ពួកបរស័ិទ្ថ្នលទ្ធិ
គ្ ហមណ៍្ភារកគ្ចើន ឈបក់គ្មរពអាទ្ិកទ្ពទុំង ៣ កន្តេះកទ្ៀតកហើយ ។ ពកួករដបរជា
បូជាអ្វតាររបស់គ្ពេះវសិណញ ដែលពួកករានចាតទ់្ញកថ្លជាអាទ្ិកទ្ព ដែលទ្ទ្ួលាន
ការកពញនិយម កៅតាមតុំបនន់ីមយួៗកៅវញិ ។ ឧទហរណ៍្ ជនជាតិឥណាឌ ភារ
កគ្ចើនកៅកនញងរែារញជរា៉ា ត ានន្តុំគ្មន កជឿថ្ល សាវ មណីារាយន័ (Swaminarayan, 1781-

1830) រឺជាអ្វតាររបស់គ្ពេះន្តរាយណ៍្ ឬគ្ពេះវសិណញ កហើយពួកករានបកងកើតក ើងនូវ
សាសន្តហិណ្ឌូ ងមគី្សឡាងមយួកទ្ៀត ដែលមានក ម្ េះថ្ល “សាសន្តហិណ្ឌូ ថ្នសាវ មី
ណារាយន័” (Swaminarayan Hinduism) ដែលមានគ្ពេះវហិារធុំៗកគ្ចើនកដនលងគ្តូវ
ានកសាងកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  នងិ គ្បកទ្សជាកគ្ចើនកទ្ៀតកៅកលើពិភពកោក ។ 
បចចញបបននកនេះ ករសកងកតក ើ្ញមានកៅសល់ភសាញតាងខលេះៗ ថ្នការកគ្មរពលទ្ធិ
គ្ ហមណ៍្ កៅកនញងគ្បកទ្សឥណាឌ ដែរ ។  

ពួកអាចារយគ្ ហមណ៍្មានរមពរីកសសងៗកគ្ចើនគ្បកភទ្ ដែលពួកករគ្តូវទ្កនទញ

                                              
6 សកត ិ(shakti, power, empowerment) អំណ្ហច, សសចកតីអងអ់ាច, សសចកតីកាែ ហាន, កមាែ ងំ ពាយាម្
រងឹបឹុង, ការខ្ែ ងំពូថ្ក, ការជំនាញ, សសចកតីធន,់ ការបិុនធនព់្ទ,ំ លំថ្ពង ។ 
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សគ្មាបក់គ្បើកនញងកិចចពធិីសាសន្ត ។ រមពរីសុំខាន់ៗ មានែូចជាឫករវទ្(7), យជញកវទ៌្(8), 
សាមកវទ្(9) និង អ្ងពក៌វទ្(10) ។ រមពរីទ្ី ១ រឺរមពរី ឫករវទ្ ឬ ឥរញកវទ្ ដែលមានែុំកណ្ើ រ
កសចកាីជា កយឆ្នទ (កាពយ) សគ្មាបសូ់គ្តសរកសើរពួកអាទ្ិកទ្ព ។ រមពរីទ្ី ២ រឺរមពរី
យជញកវទ៌្ ឬយជាញកវទ្ ដែលមានែុំកណ្ើ រកសចកាីជា កយរាយរណ្ាុំ សគ្មាបសូ់គ្តបូជា ឬ
បងួសួងអាទ្ិកទ្ព ។ រមពរីទ្ី ៣ រឺរមពរី សាមកវទ្ ដែលមានែុំកណ្ើ រកសចកាីជា កយឆ្នទ 
សគ្មាបសូ់គ្តកនញងពិធីថ្លវ យទ្កឹកសាម(11) ។ ពួកអាចារយគ្ ហមណ៍្ានកគ្បើគ្ាស់
ភាសាសុំស្ដសកឹត សគ្មាបដ់តងកុំណាពយកែើមបទី្កនទញរមពរីកវទ្ទុំង ៣ កនេះ ដែលអាច
កៅមា៉ាងកទ្ៀតថ្ល កវទ្គ្តយ័, គ្តយ័វទិ្ា ឬថ្គ្តកវទ្ ។ កគ្កាយមកពួកករកា៏នបកងកើត
រមពរីកវទ្ទ្ី ៤ ដែលមានក ម្ េះថ្ល អ្ងពក៌វទ្ ឬអ្ងពវកវទ្ រជឺារមពរីសគ្មាបសូ់គ្តកៅ 
ឬបកណ្ា ញកខាម ចបសិាច ឬសូគ្តកនញងពិធោីងាបកសសងៗ ។ មានអាចារយគ្ ហមណ៍្
តិចតួចណាស់ ដែលយកកុំណាពយកនញងរមពរីចញងកគ្កាយកនេះ កៅកគ្បើកនញងពិធីកសសងៗ ។ 

ជនជាតឥិណាឌ ភារកគ្ចើនមានជុំកនឿថ្ល វតាញសពវោ៉ា ងកៅកលើដសនែី និង កនញង
ចគ្កវា  សញទ្ធដតជាសាន ថ្ែរបស់អាទ្ិកទ្ព នងិ មានអាទ្ិកទ្ពគ្បចាុំខលួន ឬជាមាច ស់
កមើលការខញសគ្តូវ ។ ែូកចនេះ អ្នកកានស់ាសន្តហិណ្ឌូ  គ្តូវកធវើតាមបុំណ្ងហឫទ្យ័

                                              
7 Rig Veda ឬឥរុសវទ្ ម្កពីព្វកយថា “ឫគ” (ṛc) មាននយ័ថា សសចកតីសរសសីរ (praise, verse) ។ 

8 Yajur Veda ឬ យជាុសវទ្ ម្កពីព្វកយថា “យជុស” (yajus) មាននយ័ថា រូបម្នតឬកបួនសធាីពិធីបូជ្ជយញ្ញ 
(sacrificial formula) ។ 

9 Sāma Veda ម្កពីព្វកយថា “សាម្ន័” (sāman) មាននយ័ថា ចសព្ម្ៀង (melody) ។ 
10 Atharva Veda ឬអលពាសវទ្ ម្កពីព្វកយថា “អលវន៌” (Atharvan) គឺជ្ជស ម្ ះឫសី (ឥសី) ម្យួរូបសៅ
សម្យ័បុោណ (ancient rishi) ថ្ដលបានចូលរមួ្ជ្ជម្យួឥសីស ម្ ះ អងគិរស័ (Angiras) សដីម្បាីកថ់្ត្ង
គម្ពីរ អលាពសវទ្ ។ 
11 Soma plant (Ephedra sinica) សដីម្សសាម្ ថ្ដលជ្ជរុកខជ្ជតិ្មានសារធាតុ្សញៀន ។ 
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របស់អាទ្ិកទ្ពទុំងកន្តេះ កទ្ើបពួកករអាចរស់កៅគ្បកបកដ្ឋយកសចករីសញខចុំករ ើន ។ 
កិចចដែលពួកបរស័ិទ្គ្តូវកធវើមាន ៣ ោ៉ា ងរឺ (១) កិចចបុំកពញតបៈ(12), (២) ពធិីបូជាគ្ពេះ
អ្រនិ នងិ បូជាយញ្ា , (៣) ពធិសិីវរាគ្តី ឬពិធីថ្លវ យបងគុំគ្ពេះ និងបងួសួង ។ ពួកអ្នកកាន់
លទ្ធិគ្ ហមណ៍្ មានជុំកនឿមញតមាុំថ្ល ការកគ្មរពគ្ពេះគ្ពហម, គ្ពេះឥសូរ, គ្ពេះន្តរាយណ៍្ 
និង ការគ្បគ្ពឹតាតាម កយកគ្បៀនគ្បកៅកៅកនញងរមពរីថ្គ្តកវទ្ ន្តុំមកនូវគ្បកោជនក៍នញង
កោកកនេះ និង កនញងបរកោក(13) ។ ឯកសារគ្បវតាសិាស្ដសរមយួចុំនួន ានបញ្ញា កថ់្ល 
គ្ពហមញ្ាសាសន្តគ្តូវានន្តុំចូលគ្បកទ្សឥណាឌ កដ្ឋយពួកអារយ(14) ។ ពួកអារយកនេះ
ានកធវើែុំកណ្ើ រមកពីតុំបនអ់ាសញីកណាា ល ចូលលញកលញយគ្បកទ្សអ្ឺរ ៉ាញបមយួដសនក 
កហើយមយួដសនកកទ្ៀតចូលលញកលញយគ្បកទ្សឥណាឌ  ភារខាងកជើង គ្បដហល ១៥០០ 
ឆ្ន ុំមញនគ្រិសរសករាជ ។ ែូកចនេះកហើយ កទ្ើបគ្បវតាិវទូិ្ភារកគ្ចើនានចាតទ់្ញកពួកអារយ ថ្ល
ជាបញពវបញរសថ្នអ្ុំបូរឥណ្ឌូ -អ្ឺរ ៉ាញប ។ ពកួ មលិកខៈ ឬពួកគ្ទវឌិ្(15) ដែលជាមាច ស់គ្សុក
ានខុំតស ូចាុំងនងឹពួកអារយោ៉ា ងខាល ុំង ប៉ាញដនរមនិអាចយកជយ័ជុំនេះាន កគ្ េះពកួ
អារយមានកគ្រឿងចមាុំងទ្ុំកនើបជាង នងិ មានបទ្ពិកសាធនក៍គ្ចើនកនញងសស្ដងាគ ម ។ ទ្ី
បុំសញតពកួអារយានគ្របគ់្រងពកួគ្ទវឌិ្ កហើយកា៏នសាយលទ្ធិកវទ្និយម កៅគ្របទ់្ី
កដនលងកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ ពួកអារយមានចុំកណ្េះែឹងខាងវស័ិយកសិកមម (ពិកសស
ខាងការចិញ្ច ឹមសតវកគ្ម និង កសេះ), តារាសាស្ដសា, យញទ្ធសាស្ដសា, លបចិកលនកោាយ 
និង បកចចកវជិាា ដសនកសឹកសស្ដងាគ ម កគ្ចើនជាងពួកមាច ស់គ្សុក ។ ែូកចនេះពកួអារយអាច
គ្របគ់្រងពួកមាច ស់គ្សុក ានោ៉ា ងមានគ្បសិទ្ធភាព ។ ភសាញតាងថ្នការជិេះជានក់នេះ

                                              
12 Tapas (ត្បៈ) គឺជ្ជការចសព្មី្នភាវនា (deep meditation) ដូចជ្ជការសធាីសមាធិកម្មោឋ នថ្ត្មាន កឯ់ងសៅ
ាម្ត្ព្ពេនំ សដីម្បសីសព្ម្ចសមាកខ (self-realization) ។ 

13 Paraloka : the world beyond 
14 Aryan: គឺជ្ជព្កុម្ម្នុសសម្កពីតំ្បន់អាសីុកណ្ហត ល ថ្ដល ែ្ នព្វនព្បសទ្សឥណ្ហា  ។ 

15 Dravidans 
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មានរហូតមកែល់សពវថ្ងៃកនេះ ែូចជារបូតុំណាងអាទ្ិកទ្ពទុំងឡាយដែលជិេះសតវ
សាល ប ឬសតវចតញបាទ្ជាោនជុំនិេះផាទ ល់ខលួន ។ សតវជាោនជុំនិេះទុំងកន្តេះរឺជា
តុំណាងសាសន្តនីមយួៗរបស់អ្នកគ្សុកកែើម កៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ 

គ្ពហមញ្ាសាសន្ត គ្បដហលគ្តវូានសសពវសាយចូលមកែល់គ្បកទ្សដខមរ មញន
គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តតាមរយៈពួកឈមួញឥណាឌ  ដែលានកធវើែុំកណ្ើ រតាមសុំកៅមកកធវើ
អាជីវកមមលកែូ់រជាមយួអ្នកគ្សុក ។ ពួកឈមួញទុំងកន្តេះ ភារកគ្ចើនរឺជាអ្នកកគ្មរព
លទ្ធិគ្ ហមណ៍្ ។ ឈមួញខលេះានករៀបការជាមយួស្ដសាីដខមរ ដែលជាកតាា ន្តុំឲ្យគ្បថ្ពណី្
របស់ពួកគ្ ហមណ៍្ ានគ្ជតួគ្ជាបកៅកនញងសនតរ់ុំនិតជនជាតិដខមរ ។ សមយ័កគ្កាយ 
ជនជាតិដខមរានចាតទ់្ញកគ្បថ្ពណី្ទុំងកន្តេះ ថ្លជាគ្បថ្ពណី្របស់ខលួនរហូតមកែល់
បចចញបបនន ។ សកខីភាពថ្នកករែុំដណ្ល ដែលមានកសសសល់រហូតមកែល់សពវថ្ងៃ រឺ
កៅគ្ាសាទ្អ្ងគរវតាកនញងកខតាកសៀមរាប ។ កៅទ្ីកន្តេះមានកទ្វរបូកគ្ចើនោ៉ា ង ែូចជា
គ្ពេះសិវៈ(16) គ្ពេះវសិណញ(17)និង គ្ពេះគ្ពហម(18) ដែលករកធវើអ្ុំពីងមទ្ញកជាបូជនីយវតាញ ។ 

២.២ ពុទ្ធស្នសនា 
ពញទ្ធសាសន្ត មានកែើមកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  គ្បដហល ៥៤៣ ឆ្ន ុំមញន

គ្រិសរសករាជ ។ កគ្កាយពីានចាកឫ់សោ៉ា ងមាុំ កនញងគ្បកទ្សឥណាឌ កហើយ សាសន្ត
គ្ពេះសកយមញនីគ្តូវានសសពវសាយ ោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សកឆ្ព េះកៅទ្ិសខាងកជើង និង ខាង
កកើតថ្នភូមភិារអាសញី ។ តាមរយៈការសាយភាយកនេះ គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តគ្តូវានករ
ដកដគ្បគ្ទ្ងគ់្ទយឲ្យមានលកខណ្ៈខញសគ្មន បនរិចបនរួច គ្សបតាមលកខណ្ៈភូមសិាស្ដសរ 

                                              
16 Siva 
17 Visnu 
18 Brahma 



ឈុន គឹមអ ៀត  ទ្រឹស្តីកមមផល 
 

19 

សងគម នងិ គ្បថ្ពណី្ របស់គ្បកទ្សទុំងឡាយដែលានទ្ទ្ួលឥទ្ធពិល ។ កពល
កគ្កាយមក ពញទ្ធសាសន្តានដបកកចញជា ៣ និកាយ(19) ឬោន(20) បនាកទ្ៀត រឺ 
ហីនោន, មហាោន នងិ កពគ្ជោន ឬ វគ្ជោន ។  

និកាយហីនោន(21) សពវថ្ងៃកៅថ្ល និកាយកងរវាទ្(22) ដែលគ្តូវានសសពវ
សាយកៅទ្ិសខាងតបូងថ្នគ្បកទ្សឥណាឌ  (ទ្កខិណ្និកាយ) ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្ថ្ននិកាយ
កនេះយកគ្ពេះធមវ៌និយ័(23)ជាធុំ ។ ពួកករកគ្មរពគ្បតិបតាតិាមពញកទធ វាទ្ ដែលពួកសាវក
សមយ័កែើម ានចងគ្កងពញទ្ធវចនៈទ្ញកកនញងរមពរីជាភាសាាលី(24) ចាបត់ាុំងពីកពល
ដែលគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នគ្តាស់ែឹង រហូតែល់កពលដែលគ្ពេះអ្ងគបរនិិ វ ន ។ សពវថ្ងៃ
គ្បកទ្សដែលកានគ់្បថ្ពណី្គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ មានែូចជា គ្បកទ្សគ្សីលងាក , 
ភូមា (មោី៉ា នម់ា៉ា ), កនា៉ា ល់, ថ្ង, ឡាវ, ដខមរ ។ល។ 

និកាយមហាោន(25) គ្តូវានសសពវសាយកៅទ្ិសខាងកជើង (ឧតារនិកាយ)
ថ្នគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ និកាយមហាោន អ្េះអាងថ្លជាោនធុំ(26)កគ្ េះអាចសទញកសតវ
កោកានកគ្ចើន កែើមបនី្តុំកឆ្ព េះកៅដែនែីបរសិញទ្ធ (Pure Land) កៅកនញងកាីសញបនិរបស់
ពួកករ ។ សូមបញ្ញា កថ់្ល ដែនែីបរសិញទ្ធ (ពញទ្ធកកសគ្ត) គ្មម នទ្ីតាុំងពតិគ្ាកែកទ្ វា
គ្គ្មនដ់តជាន្តមធម ៌ឬ កយតាងឲ្យរុំនិតមយួប៉ាញកណាណ េះ ។  កយថ្ល ដែនែីបរសិញទ្ធ មាន
អ្តានយ័គ្សកែៀងគ្មន នឹងអ្តានយ័របស់ កយថ្ល និ វ ន ដែលពញទ្ធបរស័ិទ្មយួចុំនួនកៅ

                                              
19 Sect 
20 Vehicle 
21 Hinayana 
22 Theravada Buddhism, The Buddhism of the Elders 
23 In Theravada Buddhism, the Patimokkha is the basic code of monastic discipline, consisting 

of 227 rules for fully ordained monks (bhikkhus) and 311 for nuns (bhikkhunis). It is contained 

in the Suttavibhanga, a division of the Vinaya Pitaka. 
24 កនុងគម្ពីរព្ពះត្ព្ត្បិដក 
25 Mahayana 
26 Grand or Upper Vehicle 
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កនញងនិកាយកងរវាទ្ យល់គ្ច ុំថ្ល និ វ ន រឺជាទ្ីតាុំងពិតគ្ាកែមយួែូកចាន េះដែរ ។ ការ
ពិត និ វ ន គ្គ្មនដ់តជាន្តមធម ៌(name, label) សគ្មាបត់ាងឲ្យចិតាសៃបរ់បស់មនញសស
ប៉ាញកណាណ េះ ។ ពញទ្ធសាសន្តមហាោន ានបកងកើតគ្ទ្ឹសាីងមីៗ កគ្ចើនសឹងរាបម់និអ្ស់ ។ 
ពួកបរស័ិទ្ថ្ននិកាយកនេះ នយិមសាា បក់ារបកគ្ងៀនរបស់គ្រូអាចារយ (អាចរយិវាទ្) ។ 
ពញទ្ធសាសនិកថ្ននិកាយកនេះកគ្មរពគ្ពេះពញទ្ធសង និង កគ្មរពក ធិសតវសង ឧទហរណ៍្
ក ធិសតវ អ្វកោកិកតសវរៈ (Avalokiteshvara) មញ្ចញ គ្សីុ (Mañjushrī) កមគ្តិយ 
(Maitreya) ឬ អ្មតិភៈ (Amitābha) ជាកែើម ។ សពវថ្ងៃ គ្បកទ្សដែលនិយមកានគ់្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្តមហាោន មានែូចជា កវៀតណាម កូករ ៉ា ជប៉ាញន ទ្ីកប ចនិ ម៉ាញងកហាគ ល 
ឥណ្ឌូ កណ្សញី ។ល។ សូមបញ្ញា កថ់្ល កៅសមយ័កែើម ជនជាតិដខមរកធ៏ាល បា់នកានគ់្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្តមហាោនដែរ ដែលមានគ្ាសាទ្អ្ងគរធុំជាភសាញតាងបញ្ញា កគ់្សាប ់។ 

 កយថ្ល កពគ្ជោន ឬវគ្ជោន(27) មាននយ័ថ្ល ោនដែលរងឹមាុំែូចជាែញុំ
កពគ្ជ(28) ។ កពគ្ជោន រជឺាសាខាមយួដែលដបកកចញពីនិកាយមហាោន ។ 
និកាយកនេះមានកុំកណ្ើ តកៅគ្បកទ្សឥណាឌ  ភារឦសាន និង ភារ យពយ បន្តទ ប់
មក កគ៏្តូវានសសពវសាយកៅែល់ ទ្ីកប ចិន និង ជប៉ាញន ។ បរស័ិទ្ថ្ននិកាយកនេះ
កគ្មរពគ្រូអាចារយរបស់ពួកករ ែូចបរស័ិទ្របស់និកាយែថ្ទ្កទ្ៀតថ្នមហាោនដែរ ។ 
ជាទូ្កៅ អ្នកគ្បតបិតាធិមថ៌្ននកិាយកនេះគ្បមូលគ្មន ជាគ្កុមតូចៗ កែើមបកីែើរតាមគ្រូដែល
ជាកោរី ។ 

គ្ទ្ឹសាី និង ការអ្នញវតារបស់នកិាយទុំង ៣ មានចុំណ្ញ ចរមួ និង ចុំណ្ញ ចខញស
ដបលកគ្មន កគ្ចើនអ្កនលើ ។ កៅកពលគ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តគ្តូវានសាយចូលកៅែល់តុំបន់
កសសងៗកៅកលើពិភពកោក គ្ពេះវនិយ័ នងិ គ្ពេះសូគ្តគ្តូវានដកដគ្បឲ្យគ្សបកៅតាម

                                              
27 Vajrayana 
28 Diamond Vehicle 
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គ្បថ្ពណី្ថ្នសងគមមនញសសកៅតាមតុំបនទ់ុំងកន្តេះ ។ កដ្ឋយសារគ្ពេះអ្ភធិមមរឺជាការ
វភិារចិតាសាស្ដសាមនញសស កហតញែូកចនេះកហើយកទ្ើបកយើងក ើ្ញគ្ទ្ឹសាីទុំងឡាយកៅកនញង
គ្ពេះអ្ភធិមមមានចុំណ្ញ ចែូចគ្មន ោ៉ា ងកគ្ចើនកៅកនញងនិកាយទុំង ៣ កន្តេះ ។  

កែើមបងីាយយល់គ្ទ្ឹសាីរបស់និកាយធុំៗទុំងបីថ្នពញទ្ធសាសន្ត កយើងអាច
គ្បែូចនិកាយហីនោន កៅនឹងគ្រឹេះវមិានថ្នសមាម សកមាព ធិញាណ្ ។ កយើងអាច
គ្បែូចនិកាយមហាោន កៅនឹងជញ្ញា ុំង នងិ សសររបស់វមិានកន្តេះ ។ កយើងអាច
គ្បែូចនិកាយកពគ្ជោន កៅនឹងែុំបូលថ្នវមិាន ដែលគ្តូវការគ្រឹេះ សរសរ និង 
ជញ្ញា ុំង កែើមបគី្ទ្គ្ទ្ងែ់ុំបូលឲ្យតាុំងកៅោ៉ា ងមាុំាន ។  

កៅសតវតសទ្ី ៣ មញនគ្រិសរសករាជ កនញងរជាកាលគ្ពេះាទ្ អ្កសាក(29) គ្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្តគ្តូវានសាយកសទើរកពញគ្បកទ្សឥណាឌ  ។ ឯកសារគ្បវតាិសាស្ដសរាន
សរកសរថ្ល កៅពញទ្ធសតវតសទ្ី ៣ (ព.ស. ២៣៤) រឺតាុំងពមីញនគ្រិសរសករាជ ៣០០ 
ឆ្ន ុំកមល៉ាេះ គ្ពេះាទ្អ្កសាក ដែលជាពញទ្ធសាសនិកជនែក៏ឆ្នើមកនញងគ្បកទ្សឥណាឌ  ាន
បញ្ាូ នសមណ្ទូ្ត ២ អ្ងគ រឺ គ្ពេះកសាណ្កតារ និង ឧតារកតារ ឲ្យន្តុំយកគ្ពេះពញទ្ធ
សាសន្តកងរវាទ្ (ហីនោន) កៅសាយកៅសញវណ្ណ ភូមិ(30)។ សិោចារកឹកៅកមពញជា

                                              
29 Ashoka Maurya (304–232 BCE) ម្ហាោជ អសសាក ឬព្ពះបាទ្អសសាក គឺជ្ជអធិោជត្នព្បសទ្សឥណ្ហា
សៅកនុងសនតតិ្វងសសមារា (Maurya Dynasty) ។ ព្ពះបាទ្អសសាកបានព្គបព់្គងឧបទ្ាីបឥណ្ហា កនុងរងាងឆ់្ន  ំ
២៩៦ សៅដល ់២៣២ មុ្នព្គិសតសកោជ (269 BCE - 232 BCE) ។ 

30 Suvarnabhumi : ព្វកយថា "សុវណណេូមិ្” គឺជ្ជព្វកយកនុងភាសាសំស្កសរឹត្ ថ្ដលមាននយ័ថាទឹ្កដីមាស។ 
ាម្ពិត្ ព្វកយ "សុវណណេូមិ្” ព្ត្ូវបានអនកកត្ព់្ាព្បវត្តិសាស្កសតសម្យ័សដីម្ បានសព្បីសព្មាបស់ៅស ម្ ះថ្ដន
ដីម្យួកថ្នែងសៅតំ្បនអ់ាសីុភាគអាសគនយ ៍ថ្ដលសពាត្លៃគឺជ្ជព្បសទ្សេូមាភាគខ្ងត្បូង, ព្បសទ្សត្ល, ឡាវ, 
កម្ពុជ្ជ និង មា៉ា សេសីុ ។ 
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កគ្កាមានបងាា ញថ្ល គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តគ្បដហលានហូរចូលមកគ្បកទ្សដខមរកនញង
រជាកាលគ្ពេះាទ្ គ្សីមារៈ ឬ ហាវ ន ់កចមន័(31) ។ 

រួរកតស់ុំគ្មល់ថ្ល ភាសាាលីហូរចូលមកគ្បកទ្សដខមរតាម រយៈគ្ពេះពញទ្ធ
សាសន្តកងរវាទ្ ចុំដណ្កឯភាសាសុំស្ដសកឹត ានហូរចូលមកគ្បកទ្សដខមរ តាមរយៈ
គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តមហាោន និង គ្ពហមញ្ាសាសន្ត ។ កហតញកនេះកទ្ើបគ្បជាជនដខមរ
មយួចុំនួនធុំយល់គ្ច ុំថ្ល ភាសាដខមរ មានគ្បភពពីភាសាាលី-សុំស្ដសកឹត ។ ការពតិ
ភាសាទុំង ២ កនេះានចូលមកកគ្កាយកពលដែលជនជាតិដខមរមានភាសាផាទ ល់ខលួន
រចួ កគ្សចកៅកហើយ ។ ការដែលដខមរកគ្បើ កយាលី-សុំស្ដសកឹត រឺគ្គ្មនដ់តជា កយខចីមក
បស្ដងគបនូ់វការខវេះខាតដតប៉ាញកណាណ េះ ។ រឯី កយ ាលី-សុំស្ដសកឹតកនេះកសាតកទ្ៀត កគ៏្តូវដក
ដគ្ប ទុំងសូរស័ពទ ទុំងរបូស័ពទ កែើមបសីគ្មបសគ្មួលតាមសុំកនៀងដខមរ ។ 

តាមការគ្សាវគ្ជាវថ្នពួកភាសាវទូិ្ ភាសាាលី-សុំស្ដសកឹតគ្តូវករចាតចូ់លកនញង
អ្ុំបូរភាសាឥណ្ឌូ -អ្ឺរ ៉ាញប ដែលជាអ្ុំបូរភាសាមយួដែលមនញសសកៅទ្វីបអ្ឺរ ៉ាញបកសទើរដតទុំង
អ្ស់ និង មយួភារធុំថ្នគ្បកទ្សឥណាឌ កុំពញងកគ្បើគ្ាស់ ។ ភាសាដខមរជាភាសាមយួ
សាិតកៅកនញងអ្ុំបូរដខមរ-មន ដែលជាអ្ុំបរូធុំមយួកៅតុំបន ់អាសញីអាករនយ ៍។ 

កៅអ្តីតសមយ័ មានដតជនជាតិដខមរ និង មនកទ្ដែលមានអារយធមខ៌ពងខ់ពស់
ជាងករកៅអាសញីអាករនយ ៍ពីកគ្ េះជនជាតិទុំង ២ កនេះ រស់កៅគ្តងត់ុំបនវ់ាលទ្ុំន្តប
ថ្នទ្កនល ដែលមានជីជាតិអាចគ្បកបរបរកសិកមមានោ៉ា ងគ្បកសើរ ។ ជនជាតិដខមររស់
កៅគ្តងត់ុំបនវ់ាលទ្ុំន្តបថ្នទ្កនលកមរងគ ។ ឯជនជាតិមន រស់កៅគ្តងត់ុំបនក់មណាម 

                                              
31 Fan-Che-Man : ព្គបព់្គងោជសៅរងាងឆ់្ន  ំ២០០ ត្នព្គិសតសកោជ ។ 
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(គ្បកទ្សថ្ង) និង តុំបនវ់ាលទ្ុំន្តបថ្នទ្កនលឥរាវតី(32) (គ្បកទ្សភូមាសពវថ្ងៃ) ។ 
អាគ្ស័យកដ្ឋយអ្រយិធមថ៌្នជនជាតិដខមរ និង មន លូតោស់រញងករឿងកនេះកហើយ កទ្ើប
ករនិយមកគ្បើ កយ មន-ដខមរ ឬដខមរ-មន ែូច កយអ្ុំបូរដខមរ-មន, អ្រយិធមដ៌ខមរ-មនជា
កែើម ។ ប៉ាញដនាចាបព់ីសតវតសទ្ី ១៦ មក ជនជាតមិនកា៏នាតប់ងទ់្ឹកែី និង 
អ្ធិបកតយយរបស់ខលួនរហូតមក ែូចជាជនជាតិចាមសពវថ្ងៃកនេះដែរ ។ រួររ ុំលឹកថ្ល 
បន្តទ បព់ីចាុំងចាញ់ជនជាតិភមូានិងាតប់ងទ់្ឹកែីគ្ពមទុំងអ្ុំណាច សពវថ្ងៃជនជាតិ
មនានកាល យជាជនជាតិភារតិចមយួ ដែលមានគ្បជាជនសរញបជាង ៨ ោនន្តក ់(ឬ
២ ភាររយ) កុំពញងរស់កៅកនញងរែាមន (Mon State) ថ្នគ្បកទ្សភូមា (មោី៉ា នម់ា៉ា ) ។ 
ជនជាត ិមន មយួភារកទ្ៀត (ជាង ១១ មញនឺន្តក)់ ានរតក់ភៀសខលួនកៅតាុំងលុំកៅ
កនញងកខតាកញ្ចនបញរ ី(Kanchanaburi) ថ្នគ្បកទ្សថ្ងរហូតែល់សពវថ្ងៃ ។ ចុំដណ្កឯជន
ជាតិចាមកម៏ានវាសន្តមនិខញសពីជនជាតមិនដែរ ។ កគ្កាយពីចាុំងចាញ់ជនជាតិ
យួន នងិ ាតប់ងទ់្កឹែីចមា៉ា ជនជាតិចាមខលេះបនារស់កៅកនញងភូមភិារកណាា ល ថ្ន
គ្បកទ្សកវៀតណាម, ខលេះកទ្ៀតានរតក់ភៀសខលួនកៅរស់កៅគ្បកទ្សដខមរ និង ថ្ង ។  

* 

“សាសនារបស់ខ្ញុ ំងាយព្សួលបំ្ុត្ ។ 
សាសនារបស់ខ្ញុ ំគកឺារមានចិត្តព្បណីចំសព្វះម្នុសស ។” 

“My religion is very simple.  

My religion is kindness.”  

― The 14th Dalai Lama (1935 - Present) 

 

***  
                                              
32 The Irrawaddy River, Ayeyarwady River គឺជ្ជទ្សនែថ្វងជ្ជងសគសៅព្បសទ្សេូមា មានព្បថ្វង ២១៧០ 
គីេូថ្ម្៉ាព្ត្ មានព្បេពសៅភាគខ្ងត្បូងព្បសទ្សចិន និងហូ្រចាកស់ៅឈូងសមុ្ព្ទ្បឹងហាគ ល ់ ។ ព្វកយថា 
“ឥោវតី្” កាែ យម្កពីព្វកយ “ឰោវតី្” (Airavati) គឺជ្ជអាទិ្សទ្ពដំរ ីថ្ដលជ្ជតំ្ណ្ហងឲ្យទឹ្ក ។ 
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៣. ពុទ្ធព្បវតត ិ
កែើមបជីួយ ឲ្យអ្នកអានងាយយល់មូលកហតញថ្នការបកងកើត “គ្ទ្ឹសាីកមមសល” ដែល

ជាមូលដ្ឋា នថ្នគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ខ្ញ ុំសូមកលើកយកពញទ្ធគ្បវតា ិ មកអ្ធិបាយកដ្ឋយ
សកងខប ។ ចុំណ្ញ ចសុំខានដ់ែលកយើងនឹងពិភាការឺ (១) ែុំកណ្ើ រករឿងថ្នបែិសនធិ (២) 
ការគ្តាស់ែឹង (៣) ធមមកទ្សន្ត (៤) បរនិិ វ ន និងពញទ្ធកាលថ្នគ្ពេះសមណ្កគ្មតម ។ 

៣. ១ បៃិសនធិ 
ពញទ្ធបបវតាិកថ្លភារកគ្ចើនករៀបរាបថ់្ល គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងម់ានគ្ពេះន្តមកែើមថ្ល សិទ្ធតា 

(Siddhartha) និង មានគ្ពេះរាជវងស កគ្មតម (Gautama) ។ គ្ពេះវរបិតារបស់គ្ពេះអ្ងគ
មានគ្ពេះន្តមថ្ល សញកទធ ទ្នៈ (Suddhodana) ដែលជាគ្ពេះរាជាថ្នកញលសមពន័ធ សាកយ 
(Shakya) និង កសាយរាជយកៅនររ កបិលពសរញ កៅគ្បកទ្សឥណាឌ ដប៉ាកខាងកជើង 
ដែលសពវថ្ងៃកនេះសាិតកៅកនញងគ្បកទ្សកនា៉ា ល់ (Nepal) ។ គ្ពេះមាតារបស់គ្ពេះអ្ងគ
មានគ្ពេះន្តមថ្ល សិរមិហាមាោ (Maya) ដែលជាបញគ្តីរបស់គ្ពេះរាជាថ្នកញលសមពន័ធ 
កកាលិយៈ ដែលកសាយរាជកៅនររ កទ្វទ្ហៈ កៅជាបគ់្ពុំដែននររ កបិលពសរញ ។ 

គ្ពេះន្តង សិរមិហាមាោ ានសញបិនក ើ្ញែុំរសីមយួមានភលញក ៦ ចញេះពសីាា ន
កលើ មកចូលកនញងថ្សទរបស់គ្ពេះន្តងដសនកខាងសារ ុំ ។ គ្ ហមណ៍្បញករាហិតានកាតស់ញបនិ
កន្តេះ និង ានពាករថ្ល គ្ពេះន្តងសិរមិហាមាោ នឹងមានបញគ្តាមយួអ្ងគគ្បកបកដ្ឋយ
មហាបញរសិលកខណ្ៈ និង គ្បកបកដ្ឋយបញណ្យារមែីក៏លើសលប ់ ។ ឯកសារពញទ្ធ
សាសន្តកងរវាទ្ានករៀបរាបថ់្ល គ្ពេះរាជកញមារ សិទ្ធតា ានគ្បសូតកៅថ្ងៃសញគ្ក ១៥ 
កកើត កពញបូរម ីថ្នដខពសិាខ ឆ្ន ុំច កៅកគ្កាមកែើមសាលគ្ពកឹស (កែើមរាុំង) កនញងឧទ្ាន
លញមពនិី ដែលសាិតកៅចុំគ្ពុំគ្បទ្ល់ថ្ននររ កបិលពសរញ នងិ នររ កទ្វទ្ហៈ ។ លញេះ
គ្បសូតាន ៧ ថ្ងៃ គ្ ហមណ៍្ ៨ ន្តកា់នថ្លវ យគ្ពេះន្តមគ្ពេះឱរសថ្ល សិទ្ធតា ដែល
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មាននយ័ថ្ល អ្នកសកគ្មចគ្បកោជនគ៍្របោ់៉ា ង ។ គ្ ហមណ៍្ទុំង ៧ ន្តកក់លើកគ្មាម
ថ្ែ ២ ពាករថ្ល គ្បសិនកបើគ្ពេះកញមារសាិតកៅជាកសគ្ត កន្តេះនឹងានកាល យជាកសរច
ចគ្កពតាិ ។ គ្បសិនកបើគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងក់ចញសាងសនួស កន្តេះគ្ពេះអ្ងគនឹងានគ្តាស់ជាគ្ពេះ
ពញទ្ធ ។ ប៉ាញដនាគ្ ហមណ៍្មាន កក់ទ្ៀតក ម្ េះ កកាណ្ឌ ញ្ា  ដែលមានវយ័កកមងជាងករ ាន
កលើកដតគ្មាមថ្ែមយួកហើយទយថ្ល គ្ពេះរាជកញមារពិតជាានគ្តាស់ជាគ្ពេះពញទ្ធមនិ
ខាន ។ រយៈកពល ៧ ថ្ងៃកគ្កាយកពលគ្ពេះរាជកញមារ សិទ្ធតា ានគ្បសូគ្ត, គ្ពេះន្តង
សិរមិហាមាោគ្ទ្ងា់នកសាយគ្ពេះពិរាល័យ(33) និង ានកៅកកើតកៅសាា នតញសិត ។ 
គ្ពេះន្តង មហាបជាបតិកគ្មតម ី ដែលជាគ្ពេះមាតញចាា  (មាា យមងីខាងមាា យ) របស់គ្ពេះ
រាជកញមារ សិទ្ធតា ានជួយ ចញិ្ច ឹមបីាចដ់ងរកាគ្ពេះអ្ងគតករៀងមក ។ 

៣.២ ការព្ាសៃ់ឹង 
កពលមានគ្ពេះជនម ៧ ឆ្ន ុំ គ្ពេះរាជកញមារ សិទ្ធតា ានសិកាវជិាា កសសងៗតាមលទ្ធិ

គ្ ហមណ៍្ពីសុំណាកឥ់សី វសិាវ មគិ្ត (Vishwāmitra) ។ គ្ពេះរាជកញមារមានគ្ាជ្ាឆ្ល ត
ថ្វ និង ពូដកកលើសករទុំងខាងអ្កសរសាស្ដសា នងិ យញទ្ធសាស្ដសា ។ គ្ពេះសញកទធ ទ្នៈ ដែល
ជាគ្ពេះវរបិតារបស់គ្ពេះរាជកញមារ គ្ទ្ងា់នកពញគ្ពេះទ្យ័ចុំក េះភាពអ្ងអ់ាច នងិ 
ភាពឆ្ល តថ្វរបស់គ្ពេះរាជកញមារោ៉ា ងខាល ុំង ។ ែូកចនេះគ្ពេះវរបិតា ានគ្តាស់បងាគ បឲ់្យពួក
អាមាតយជីកគ្សេះ ៣ កដនលងកៅកនញងបរកិវណ្ថ្នគ្ពេះរាជនិកវសន ៍។ គ្សេះទ្ី ១ មានដ្ឋុំ
ឈូកកខៀវ, គ្សេះទ្ី ២ មានដ្ឋុំឈូកស និង គ្សេះទ្ ី៣ មានដ្ឋុំឈូកចគ្មេុះពណ៌្ ទ្ញកជា
ទ្ីគ្កសាលរបស់គ្ពេះរាជឱរស ។ កៅកពលមានគ្ពេះជនម ១៦ ឆ្ន ុំ គ្ពេះរាជឱរសាន

                                              
33 វរី + អាលយ = លំសៅរបសជ់នអនកសកែៀវកាែ , អនកអងអ់ាច, លំសៅរបសអ់នកចម្ាំង ឬសាថ នសគួ ៌។ ថ្ខ្មរ
សព្បីព្វកយសនះសំសៅនយ័ថា “ដំសណីរសាែ បស់ៅសកីត្ឯសាថ នសួគ”៌ សព្មាបស់ៅម្រណភាពត្នព្ពះអគគម្សហ្សី
កសព្តិ្យព៍្ទ្ងោ់ជយ ។ ព្វកយ វលិាលយ័ គឺជ្ជសំសនៀងអានាម្ភាសាត្ល ។ 
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ករៀបអ្ភកិសកជាមយួគ្ពេះន្តង ពិមាព យកសាធរា (Yashodhara) ដែលមានគ្ពេះជនម ១៦ 
ឆ្ន ុំែូចគ្មន  ។ គ្ពេះន្តង ពិមាព  រឺជាគ្ពេះរាជធីតារបស់គ្ពេះាទ្ សញបបពញទ្ធ 
(Suppabuddha) ថ្នគ្កងុ កទ្វទ្ហៈ (Devadaha) និង ជាបងបអូនជែូីនមយួរបស់គ្ពេះ
រាជកញមារ សិទ្ធតា ។ គ្ពេះវរបិតាានគ្តាស់បងាគ បរ់ាជអាមាតយឲ្យសងគ់្ាសាទ្ចុំននួ ៣ 
ថ្លវ យគ្ពេះរាជកញមារ នងិ គ្ពេះមកហសី សគ្មាបគ់្កសាលកៅរែូវកដរ , រែូវរងារ និង រែូវ
រ ុំកហើយ ។ គ្ពេះវរបិតាកា៏នបងាគ បឲ់្យរាជអាមាតយ តាកដ់តងគ្ាសាទ្នីមយួៗ កដ្ឋយ
ផាទ ុំងរុំនូរកគ្សើបគ្សាល (Erotic Arts) កសសងៗ ។ ករៀងរាល់រាគ្តី គ្សីរាុំគ្សស់សាអ តៗ
ានមកគ្បរុំតូរយតស្ដនរ ីនិង រាុំកគ្ចៀងថ្លវ យគ្ពេះរាជកញមារ សិទ្ធតា ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត 
គ្សីសនុំសាអ តៗកគ្ចើនរបូគ្បកបកដ្ឋយកទ្ពកកាសលយខាងសិលបៈកាមរញណ្ កា៏នមក
បកគ្មើគ្ពេះរាជកញមារសងដែរ ។ កិចចការទុំងកនេះ រឺជាគ្ពេះតគ្មេិះរបស់គ្ពេះសញកទធ ទ្នៈ 
កែើមបអី្នទងចងចិតារបស់គ្ពេះរាជកញមារឲ្យជាបជ់ុំ កន់ងឹកាមកិកលស និង កញុំឲ្យគ្ពេះ
រាជកញមារនឹកកៅែល់ការសាងសនួសែូចការទ្សសនទ៍យរបស់គ្ ហមណ៍្ ។ 

កដ្ឋយសារធញញងបន់ងឹជីវភាពែដែលៗកៅកនញងគ្ពេះរាជវាុំង កគ្កាមការពងវក់
របស់គ្ពេះវរបិតាឲ្យឈលកក់នញងកាមរញណ្ គ្ពេះរាជកញមារសិទ្ធតាានសញុំគ្ពេះរាជានញញ្ញា តពី
គ្ពេះវរបិតាកៅទ្តកមើលជីវភាពគ្បជារាស្ដសាកៅកគ្ដគ្ពេះរាជវាុំង ។ គ្ពេះរាជទ្សសនកិចច
កនេះានកធវើឲ្យគ្ពេះរាជកញមារ ជួបគ្បទ្េះទ្ែិាភាពខញសដបលកទុំងគ្សុងពីជីវភាពកៅកនញង
គ្ពេះរាជវាុំង ។ កៅកនញងគ្ពេះរាជទ្សសនកចិចកនេះដែរ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នជួបគ្បទ្េះនងឹកទ្ព
និមមតិ ៤ កលើករ ឺ៖ 

 កទ្ពនិមមតិទ្ី ១ គ្ពេះរាជកញមារគ្ទ្ងា់នទ្តក ើ្ញមនញសសចាស់ ។ 
 កទ្ពនិមមតិទ្ី ២ គ្ពេះរាជកញមារគ្ទ្ងា់នទ្តក ើ្ញមនញសសឈ ឺ។ 
 កទ្ពនិមមតិទ្ី ៣ គ្ពេះរាជកញមារគ្ទ្ងា់នទ្តក ើ្ញមនញសសសាល ប ់។ 
 កទ្ពនិមមតិទ្ី ៤ គ្ពេះរាជកញមារគ្ទ្ងា់នទ្តក ើ្ញអ្នកបសួ ។ 
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កទ្ពនិមមតិទុំង ៤ គ្បកភទ្កនេះ ានកធវើឲ្យគ្ពេះរាជកញមារគ្ទ្ងក់កើតករីសកងវរ 
ចុំក េះជីវតិរបស់គ្ពេះអ្ងគ និង ជីវតិរបស់មនញសសទូ្កៅ ។ ចុំណ្ញ ចកនេះានកធវើឲ្យគ្ពេះ
រាជកញមារគ្ទ្ងច់ងស់ាងសនួស ។ ចាបត់ាុំងពីកពលកន្តេះមក គ្ពេះសិទ្ធតាកញមារគ្ទ្ងា់ន
ចាបក់សាើមសអបក់ខពើមកោកសននវិាសកានដ់តខាល ុំងក ើង ។ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នកឈវងយល់
ក ើ្ញថ្ល កគ្រឿងសបាយទុំងអ្ស់ សញទ្ធដតជាវតាញមនិកទ្ៀង (អ្នចិច, Impermanence), 
មនញសស និង សតវកុំពញងរស់កៅកនញងជីវតិដែលក រកពញកដ្ឋយការមនិកពញចិតា (ទ្ញកខ, 
Dissatisfaction) ។ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នយល់ចាស់ថ្លគ្ទ្ពយសមបតាិ, អ្ុំណាច ឬ គ្សីរបូ
កឆ្ើត គ្គ្មនដ់តជាកគ្រឿងបកញ្ញា តចតិាមនញសសប៉ាញកណាណ េះ ។ កសចករីសញខខាងសលូវកាយ 
(កាមសញខ) រឺជាកសចកាីសញខដកលងកាល យ ដែលកកើតក ើងកដ្ឋយតណាា  ។ ប៉ាញដនាមនញសស
ទូ្កៅកពញចិតានឹងកាមសញខណាស់ កគ្ េះពួកកររឺជាទសករថ្នអ្វជិាា  ។ 

គ្ពេះរាជកញមារសិទ្ធតា គ្ទ្ងា់នកគ្ជើសករ ើសការសាងសនួសជាមកធាាយសគ្មាប់
កដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ទ្ញកខរបស់មនញសស ។ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នលេះបងរ់ាជវងស, រាជសមបតាិ, 
គ្ពេះមកហសី, គ្ពេះរាជបញគ្ត (រាហញលដែលកទ្ើបគ្បសូត) រចួកចញសាងសនួស កទេះបីគ្ពេះ
វរបិតាានកគ្បើគ្របម់កធាាយកែើមបរីារាុំងគ្ពេះអ្ងគោ៉ា ងណាកក៏ដ្ឋយ ។  

កពលានែឹងថ្លគ្ពេះរាជកញមារ សិទ្ធតា គ្ទ្ងា់នោងកៅបសួកនញងថ្គ្ព កពល
កន្តេះកកាណ្ឌ ញ្ា គ្ ហមណ៍្ និង គ្ ហមណ៍្ ៤ ន្តកក់ទ្ៀតកម៏ានចិតាគ្ជេះថ្លល កចញកៅបសួ
ដែរ ។ គ្ ហមណ៍្ទុំង ៥ ន្តក ់ឬបញ្ច វរគិយ មានក ម្ េះ កកាណ្ឌ ញ្ា , វបបៈ, ភទ្ទិយៈ, 
មហាន្តម និង អ្សសជិ ។ គ្ពេះរាជកញមារានសិកាតបធមជ៌ាមយួតាបស (អ្នកបសួ
កនញងសាសន្តគ្ ហមណ៍្) ២ ន្តក ់រឺ អាឡារតាបស និង ឧទ្កតាបស ។  

កទេះបីគ្ពេះរាជកញមារខុំកធវើ តបធម ៌តាមតាបសទុំង ២ ោ៉ា ងណា កគ៏្ទ្ងក់ៅដត
រកមនិក ើ្ញកមាកខធមដ៌ែរ ។ តាបសទុំង ២ កចេះគ្តឹមដតកោកិយធម ៌ដែលមនិដមន
ជាកោកញតារធម ៌ឬធមន៌្តុំឲ្យសកគ្មចការគ្តាស់ែឹង ។ គ្ពេះរាជកញមារគ្ទ្ងា់នកាេះបង់
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តាបសទុំង ២ កហើយគ្ទ្ងា់នដសវងរកសចចធមក៌ដ្ឋយគ្ពេះអ្ងគឯង ។  
គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នចុំណាយកពល ៦ ឆ្ន ុំ កែើមបគី្បតិបតាិតាមសលូវែត៏ឹងដតងបុំសញត 

(ទ្ញកករកិរោិ) ប៉ាញដនាគ្ពេះអ្ងគកៅដតមនិានសកគ្មចការគ្តាស់ែឹង ។ ែូកចនេះគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ង់
ានកគ្ជើសយក ការគ្បតិបតាតិាមសលូវកណាា ល(34)ដែលកៅចកន្តល េះសលូវធូររលញង(35) និង 
សលូវែត៏ឹងដតងបុំសញត(36) ។  

គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នសកគ្មចគ្ពេះទ្យ័ោងកចញពីនររ រាជគ្រេឹះ ដែលជារាជធានី
ថ្នរែាមរធៈ កែើមបកីធវើែុំកណ្ើ រកៅគ្សុកក ធិរោ (Bodh Gaya) ដែលសពវថ្ងៃកៅថ្ល
រែា ប ហីារ (Bihar) កនញងនររមរធៈ ។ គ្ពេះរាជកញមារសិទ្ធតា ានតាុំងសមាធិកៅកគ្កាម
កែើមក ធិគ្ពឹកសដកបរសទឹងកនរញ្ារា (Neranjara) រហូតរកក ើ្ញកមាកខធម ៌និង សកគ្មច
ការគ្តាស់ែឹង (Awakening) កៅថ្ងៃពញធ ១៥ កកើតកពញបូរម ីដខ ពិសាខ ឆ្ន ុំរកា កនញង
គ្ពេះជនម ៣៥ វសា ។ ចាបត់ាុំងពីកពលកន្តេះមក គ្ពេះរាជកញមារ សិទ្ធតា គ្តូវានមនញសស
ទុំងឡាយគ្បសិទ្ធិន្តមថ្ល គ្ពេះពញទ្ធ(37) កគ្ េះគ្ពេះអ្ងគរឺជាបញរគលដែលានសកគ្មច
សមាម សកមាព ធិញ្ញា ណ្ ។ 

៣.៣ ធម្មសទ្សនា 
កៅកពលគ្ពេះរាជកញមារ សិទ្ធតា ានគ្តាស់ែងឹសមាម សកមាព ធិញ្ញា ណ្ជាគ្ពេះពញទ្ធ 

គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នសដមរងធមមកទ្សន្តជាកលើកែុំបូង(38)សរីអ្ុំពីអ្រយិសចច(39) ៤ ែល់
                                              
34 ម្ជឈមិាបដិបទ (Majjhimā Patipadā, The Middle Path)។ 
35 កាម្សុខ្លែិកានុសយាគ (kāmasukhallikānuyoga, self-indulgence) ។ 
36 អត្តកិលម្ថានុសយាគ (attakilamathānuyoga, self-mortification) ។ 
37 Buddha, The Enlightened One 
38 First Sermon 
39 The Four Noble Truths 
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បញ្ច វរគិយ កៅសួនឧទ្ាន ឥសិបតនមរិទយវន័(40) ។ បន្តទ បម់កគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់ន
សដមរងធមមកទ្សន្តបកគ្ងៀនមនញសសន្តន្តកដ្ឋយមនិគ្បកានវ់ណ្ណ ៈ រាបទ់ុំងពួកវណ្ណ ៈ
គ្ ហមណ៍្, វណ្ណ ៈកសគ្ត, វណ្ណ ៈកវសសៈ, និង វណ្ណ ៈសូគ្ទ្ៈ ទុំងគ្បុស ទុំងគ្សី ។ 
មនញសសមាន កគ្ចើនន្តកម់កពីគ្របវ់ណ្ណ ៈានសញុំបសួកនញងសុំណាកគ់្ពេះពញទ្ធ ។ អ្ស់រយៈ
កពល ៤៥ ឆ្ន ុំ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងដ់តងបុំកពញពញទ្ធកិចច ៥ គ្បការជានិចចកដ្ឋយឥតខាល ចកនឿយ
ហតគ់្ពេះកាយពល ។ ពញទ្ធកិចចទុំង ៥ គ្បការរឺ ៖ 

 កពលគ្ពឹក គ្ទ្ងន់ិមនរបណិ្ឌ ាត,  
 កពលរកសៀល គ្ទ្ងស់ដមរងធមមកទ្សន្តែល់សាធារណ្ជន,  
 កពលគ្ពលប ់គ្ទ្ងគ់្បទនឱវាទ្ែល់ភកិខញសងឃ,  
 កពលកណារ លអ្គ្ធាគ្ត គ្ទ្ងក់ដ្ឋេះគ្សាយគ្បសាន របស់ពួកកទ្វតា,  
 កពលជិតភល ឺគ្ទ្ងគ់្បកមើលសតវកោក មានភព័វ នងិ ឥតភព័វ ។ 

៣.៤ បរនិិព្វា ន 
លញេះែល់កពលកចញវសាទ្ី ៤៥ កៅថ្ងៃ ១៥ កកើតកពញបូរម ីដខមា្ ឆ្ន ុំមាញ់ 

គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងដ់្ឋកអ់ាយញសងាខ ររបស់គ្ពេះអ្ងគ កដ្ឋយគ្ាបម់ារថ្ល គ្ពេះអ្ងគនឹងបរនិិ វ ន
កនញងរវាង ៣ ដខកទ្ៀត ។ កពលានែឹងថ្លគ្ពេះពញទ្ធានដ្ឋកគ់្ពេះជន្តម យញសងាខ រហួសកៅ
កហើយ ពួកសាវកទុំងឡាយ ជាពិកសស គ្ពេះអាននទ ានកសាយកសាកោ៉ា ងខាល ុំង 
កគ្ េះគ្រប់ៗ គ្មន មនិទនច់ងឲ់្យគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងប់រនិិ វ ន ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នយល់ចាស់
ថ្លពួកសាវករបស់គ្ទ្ងក់ៅខវេះការកជឿជាកក់លើខលួនឯង កទ្ើបគ្ទ្ងា់នដ្ឋស់កតឿនថ្ល ៖ 
"ភកិខញសងឃកៅនឹកប៉ាញនប៉ាងអ្វីកនញងតថ្លរតកទ្ៀត …ធមដ៌ែលតថ្លរតសុំដែងកហើយ កធវើ
មនិឲ្យមានខាងកនញងខាងកគ្ដ …កណាា បថ់្ែថ្នអាចារយ មនិមានកនញងធមទ៌ុំងឡាយ 

                                              
40 The Deer Park, Sarnath, India 
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របស់តថ្លរតកទ្ ...អ្នកទុំងឡាយ ចូរយកខលួនជាទ្ពីឹង យកខលួនជាទ្ីរលឹក កញុំយក
របស់ែថ្ទ្ជាទ្ីរលឹក ចូរយកធមជ៌ាទ្ីពងឹ យកធមជ៌ាទ្ីរលឹក កញុំយករបស់ែថ្ទ្ជាទ្ី
រលឹកក ើយ ”។(41) 

បន្តទ បព់ីកន្តេះ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នោងកៅនររ កញសិន្តរា (Kushinagar) រចួគ្ទ្ង់
ានោងចូលកៅកានថ់្គ្ពសាលវន័ ។ កៅទ្ីកន្តេះគ្ទ្ងា់នគ្តាស់ឲ្យគ្ពេះអាននទ
ករៀបចុំដគ្រថ្លវ យគ្ពេះអ្ងគសទុំ ។ កៅបចាិមរាគ្ត ី គ្ទ្ងគ់្តាស់ែល់ភកិខញទុំងឡាយនូវបណាា ុំ
ចញងកគ្កាយថ្ល “លញេះអ្ុំកណ្ើ េះឥតអ្ុំពតីថ្លរតកៅ ធមន៌ងិវនិយ័កន្តេះជាគ្រូរបស់អ្នក
ទុំងឡាយ”។(42) “សងាខ រទុំងឡាយ មានកសចកាីវនិ្តសកៅជាធមមតា អ្នកទុំងឡាយ 
ចូរញាញ ុំងកចិចទុំងពងួឲ្យសកគ្មច កដ្ឋយកសចកាីមនិគ្បមាទ្ចញេះ” ។(43)(44) គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
ានបរនិិ វ នកៅគ្កុង កញសិន្តរា កៅថ្ងៃអ្ងាគ រ ១៥ កកើតកពញបូណ៌្ម ី ដខពសិាខ ឆ្ន ុំ
មាញ់ (៥៤៣ ឆ្ន ុំមញនរ.ស.) កនញងគ្ពេះជនម ៨០ វសា ។ 

៣.៥ ពុទ្ធកាល 
ពញទ្ធកាល ឬក ធិកាល រឺជារយៈកពល ដែលគ្ពេះពញទ្ធកុំពញងរងជ់ាធរមាន ។ 

ពញទ្ធកាលគ្តូវរាបច់ាបត់ាុំងពីកពលដែលគ្ពេះពញទ្ធ គ្ទ្ងា់នគ្តាស់ែឹង កៅែល់កពល
ដែលគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នបរនិិ វ ន ។ ពញទ្ធកាលមានរយៈកពល ៤៥ ឆ្ន ុំ និង គ្តូវាន
ដចកជា ៣ កាល ។ បឋមក ធិកាល រិតចាបព់ីកពលដែលគ្ពេះពញទ្ធានគ្តាស់ែងឹកៅ

                                              
41 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ១៦ ទំ្ពរ័ទី្ ២១៣-២១៤ (ព្ទ្ងម់ានព្ពះពុទ្ធដីកានឹងព្ពះអាននទ)។ 
42 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ១៦ ទំ្ពរ័ទី្ ៣២០ (ព្ពះបចេិម្វាចារបសព់្ពះមានព្ពះភាគ)។ 
43 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ១៦ ទំ្ពរ័ទី្ ២៥៥ (ម្ហាបរនិិព្វា នសូព្ត្) និង ទំ្ពរ័ទី្ ៣២៤ ។ 

44 “It may be that after I am gone that some of you will think, ‘now we have no teacher.’ But that 

is not how you should see it. Let the Dharma and the discipline that I have taught you be your 

teacher. All individual things pass away. Strive on, untiringly.” A quote from The Buddha, a PBS 

documentary. 
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ែល់ឆ្ន ុំទ្ី ១៥ ថ្នពញទ្ធកាល ។ មជឈមិក ធិកាល រិតចាបព់ឆី្ន ុំទ្ី ១៦ ែល់ឆ្ន ុំទ្ ី៣០ 
ថ្នពញទ្ធកាល ។ បចាមិក ធិកាល រិតចាបព់ីឆ្ន ុំទ្ី ៣១ ែល់ឆ្ន ុំទ្ី ៤៥ ថ្នពញទ្ធកាល ។ 

តាមរយៈពញទ្ធគ្បវតាិ កយើងអាចសននិដ្ឋា នានថ្ល គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងម់និដមនជាតអួ្ងគ
អាទ្ិកទ្ពកទ្ ។ គ្ពេះអ្ងគរជឺាមនញសសមាន កដ់ែលានរស់កៅកនញងសងគមមនញសស, ាន
ទ្ទ្ួលការអ្បរ់ ុំកៅកនញងលទ្ធិគ្ ហមណ៍្, ានសាកលបងគ្បតិបតាិតាមមាគ៌្មកឆ្ព េះកៅ
កានក់មាកខធមរ៌បស់ពកួគ្ ហមណ៍្, ានសិកាែងឹបញ្ញា របស់មនញសស, ានរកក ើ្ញ
មាគ៌្មកឆ្ព េះកៅកានក់ាររ ុំលតទ់្ញកខ កដ្ឋយគ្ពេះអ្ងគឯង, ានពនយល់ដណ្ន្តុំមនញសសឲ្យ
កចេះរស់កៅកនញងរញណ្ធម ៌ នងិ សាគ ល់មាគ៌្មពតិកឆ្ព េះកៅកានក់ារកចញចាកទ្ញកខ ។ 
កដ្ឋយសារដតគ្ទ្ឹសរី ឬគ្ពេះធមវ៌និយ័របស់គ្ពេះពញទ្ធ មានលកខណ្ៈគ្ាកែនិយម, 
មនញសសនិយម និង ចតិានិយម កទ្ើបមនញសសរាបរ់យោនន្តកក់ៅកលើពិភពកោក កុំពញង
ន្តុំគ្មន គ្បតិបតា ិនិង សសពវសាយ ។ រួរកតស់មាគ ល់ថ្ល គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងម់និានបកងកើតគ្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្តកៅកនញងទ្គ្មង ់ដែលពញទ្ធបរស័ិទ្កៅកនញងគ្បកទ្សទុំងឡាយកុំពញងគ្បតបិតាិ
កន្តេះកទ្ ។ ពញទ្ធសាសនិកកៅកនញងគ្បកទ្សទុំងកន្តេះានដកថ្ចនកសចកាីបកគ្ងៀនរបស់
គ្ពេះពញទ្ធ ឲ្យដគ្បកាល យកៅជាពញទ្ធសាសន្តដែលមានរបូភាពកសសងៗ គ្សបតាមគ្បថ្ពណី្ 
និង ទ្ុំកនៀមទ្មាល បរ់បស់ជនជាតិករៀងៗខលួន ។  

រួររ ុំលឹកថ្ល កសចកាីបកគ្ងៀនរបស់សាសន្តទុំងអ្ស់មានទុំងចុំណ្ញ ចលអ នងិ 
ចុំណ្ញ ចមនិលអ ។ កសចកាបីកគ្ងៀនដែលសាល់សលវជិាមានែល់សងគមមនញសស នឹងន្តុំឲ្យ
មនញសសកចេះរស់កៅចញេះសគ្មងុគ្មន , ន្តុំឲ្យគ្បកទ្សជាតិនងិពភិពកោកមានសនាិភាព ។ 
រឯីកសចកាីបកគ្ងៀនដែលសាល់សលអ្វជិាមាន នឹងន្តុំឲ្យមនញសសគ្បកានគ់្ជុល (គ្ជុល
និយម), ន្តុំឲ្យពកួករាតប់ងសី់លធម ៌និង មនញសសធម ៌។ ឧទហរណ៍្ ពួកករដបរជា
គ្សឡាញ់ នងិ កគ្មរពគ្ពេះអាទ្ិកទ្ព ជាជាងគ្សឡាញ់មនញសសែូចគ្មន  ។ ពួកករដបរជា
កធវើបញណ្យឲ្យកខាម ច ជាជាងកធវើបញណ្យឲ្យមនញសសរស់ ដែលកុំពញងឃ្លល ន ។ 
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កលើសពកីន្តេះកទ្ៀត កិចចពិធីថ្នពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ ខញសដបលកទុំងគ្សុងពីកចិច
ពិធីថ្នពញទ្ធសាសន្តនិកាយមហាោន ។ ឧទហរណ៍្ ពធិសីញុំសីល, បិណ្ឌ ាត និង កវរ
ភតាា ហារ មានដតកៅកនញងពញទ្ធសាសន្តកងរវាទ្ប៉ាញកណាណ េះ ។ សូមបកីិចចពិធពីញទ្ធសាសន្ត
កងរវាទ្កៅតាមគ្បកទ្សកសសងៗ កម៏ានលកខណ្ៈខញសគ្មន កគ្ចើនអ្កនលើដែរ ។ ែូកចនេះសូម
អ្នកអាន នងិ អ្នកសិកាពិចារណា និង វាយតថ្មលគ្របក់ិចចពធិី និង ការបកគ្ងៀនរបស់
អាចារយទុំងឡាយ កដ្ឋយកគ្បើវចិារណ្ញ្ញា ណ្ខពស់ ។  

 
* 

 

“កុំថ្កថ្ព្បការពតិ្ត្ព្ម្ូវាម្ជំសនឿរបស់អនក 
ព្ត្ូវថ្កថ្ព្បជំសនឿរបស់អនកត្ព្ម្ូវាម្ការពិត្វញិ” ។ 

 

“Don’t bend the truth to fit your beliefs, 

Bend your beliefs to fit the truths.” 

-- Ajahn Brahm (1951-Present) 

 

“សយងីម្ិនអាចបសព្ងៀនម្នុសសឲ្យសចះដងឹអាីម្យួសេយី  
សយងីអាចព្ត្មឹ្ថ្ត្ជួយពួកសគឲ្យរកស ញីចំសណះដងឹសៅកនុងខ្ែួនសគប៉ាុសណ្ហណ ះ” ។ 

 

“We cannot teach people anything;  

we can only help them discover it within themselves.” 

 -- Galileo Galilei (1564-1642) 

 

***  
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៤. ព្ពះដព្តបិៃក 
កសចកាីបកគ្ងៀនរបស់គ្ពេះពញទ្ធ (ពញទ្ធវចនៈ) ឬកៅថ្ល ពញទ្ធធម ៌ ឬពញទ្ធធមម 

(Buddha’s Dhamma) រឺជាកសចកាីអ្ធបិាយអ្ុំពីចាបធ់មមជាតិទកទ់្ងនឹងទ្ញកខ
លុំាករបស់មនញសសកោក នងិ វធិីកចញចាកទ្ញកខ ។ គ្ពេះពញទ្ធានចុំណាយកពល ៤៥ 
ឆ្ន ុំ កែើមបបីកគ្ងៀនមនញសសគ្របវ់ណ្ណ ៈឲ្យយល់ចាស់ថ្លអ្វីជាទ្ញកខ, អ្វីជាមូលកហតញថ្នទ្ញកខ, 
អ្វីជាកសចកាីសញខកពលរលតទ់្ញកខ នងិ វធិីគ្បតិបតាិកែើមបរីចួចាកទ្ញកខ ។ ឯកសារមយួ
ចុំនួនអ្េះអាងថ្ល ពញទ្ធវចនៈគ្តវូានសាវកកគ្ចើនជុំន្តន ់ គ្បមលូចងគ្កង (Collection) 

ជារមពរី ដែលមានកសចកាីបកគ្ងៀនសរញបគ្ាុំបីមញនឺបនួ ន ់ (8400) គ្ពេះធមមកខនធ ។ 
 កយថ្ល ធមមកខនធ(45) រឺជាវរគ ឬ ចុំដណ្កមយួថ្នកសចកាបីកគ្ងៀនទកទ់្ងនឹងគ្កមសីល
ធម ៌ឬ រកបៀបរស់កៅកនញងសងគមមនញសស ។ ពួកសាសនវទូិ្មយួចុំនួនកៅបសចិមគ្បកទ្ស
ានកៅពញទ្ធធមថ៌្លជាទ្សសនវជិាា  (Philosophy) ។  

កពលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងរ់ងជ់ាធរមានកៅក ើយ កសចកាីបកគ្ងៀនទុំងកន្តេះ មនិទន់
គ្តូវានករកតគ់្តាជាោយលកខណ៍្អ្កសរកៅក ើយកទ្ ។ កគ្កាយកពលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
ានបរនិិ វ ន ពកួសាវកកគ្ចើនអ្ងគានន្តុំគ្មន សូគ្ត (សងាគ យន្ត)  រមលកឹ នងិ កសទៀងផាទ ត់
ពញទ្ធវចនៈដែលពកួករានឮ និង ចងចាុំកៅតាមទ្កីដនលង និង កពលកវោខញសៗគ្មន  ។ 
កនេះរជឺាគ្បថ្ពណី្ដែលពួកសាវកន្តុំគ្មន កធវើបនាពីជុំន្តនម់យួកៅជុំន្តនម់យួ រហូតែល់
បចចញបបនន ។ លញេះពញទ្ធសាសន្តកនលងកៅគ្បដហល ៥០០ ឆ្ន ុំ សាវកទុំងឡាយានកត់
គ្តា និង ចងគ្កងពញទ្ធវចនៈកដ្ឋយកគ្បើអ្កសររបស់ជនជាតិគ្សីលងាក  (Sinhalese) ។ 

ែុំណាកក់ាលែុំបូង ពញទ្ធវចនៈគ្តូវានកៅថ្លធមមវនិយ័ ដែលមាន ធម ៌ (គ្កម
សីលធមស៌គ្មាបម់នញសសទូ្កៅ) នងិ វនិយ័ (ចាបស់គ្មាបអ់្នកបសួ) ។ សមយ័កគ្កាយ

                                              
45 An article or section of dhamma, a portion of norm 
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កទ្ើបពួកសាវក ានន្តុំយកការវភិារចិតាសាស្ដសា (psychoanalysis) មកបញ្ចូល
ជាមយួនឹងធមមវនិយ័ កដ្ឋយបកងកើតជារមពរីអ្ភធិមម ។ ពួកសាវកានកលើកតកមកើងរមពរី
អ្ភធិមម កដ្ឋយានកគ្បើគ្ាស់គ្ពេះន្តមរបស់គ្ពេះពញទ្ធ កែើមបឲី្យមនញសសទូ្កៅទ្ទ្ួល
សាគ ល់ និង សសពវសាយ ។ បចចញបបននកនេះ ពញទ្ធវចនៈគ្តូវានកៅថ្ល គ្ពេះថ្គ្តបិែក កគ្ េះ
មាន ៣ ដសនក ។ រួរកតស់មាគ ល់ថ្ល សមយ័កែើម គ្ពេះធមទ៌ុំង ៨៤០០០ គ្ពេះធមមកខនធ 
គ្តូវានរកាទ្ញកកនញងកស្ដនាក ឬ កកញ្ា ើ ចុំនួន ៣ ។ ែូកចនេះកទ្ើបមនញសសជុំន្តនក់គ្កាយកៅ
រមពរីទុំងកន្តេះថ្ល តបិិែក ឬ ថ្គ្តបិែក ដែលមាន ៖  

 វនិយបិែក មាន ១៣ ភារ នងិ មាន ២១០០០ ធមមកខនធ,  
 សញតានាបិែក មាន ៦៤ ភារ និង មាន ២១០០០ ធមមកខនធ,  
 អ្ភធិមមបិែក មាន ៣៣ ភារ និង មាន ៤២០០០ ធមមកខនធ ។ 
១. គ្ពេះវនិយបែិក ករៀបរាបអ់្ុំពីវនិយ័សគ្មាបភ់កិខញ ដែលមាន ២២៧ សិកាខ បទ្ 

និង ៣១១ សិកាខ បទ្សគ្មាបភ់កិខញនី(46) ។  
២. គ្ពេះសញតានាបិែក ឬ គ្ពេះសូគ្ត ករៀបរាបអ់្ុំពីគ្ពេះធម ៌ដែលមានជុំកៅកដ្ឋយអ្តា 

ែូចជាបញញ្ាកមម ាបកមម សីលធម ៌ ។ល។ ជាកវាហារកទ្សន្ត (Conventional 

Teaching) គ្ពេះសាវក កអ៏ាចសដមរងានដែរ ។ 
៣. គ្ពេះអ្ភធិមមបិែក (អ្ភធិមម) ករៀបរាបអ់្ុំពីការវភិារចតិាសាស្ដសា ។ 
ចុំណ្ញ ចសុំខានថ់្នគ្ពេះពញទ្ធវចនៈ រឺកៅគ្តងគ់្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងដ់្ឋស់កតឿនមនញសសឲ្យ

យកគ្ទ្ឹសាី ឬ អ្ុំនតួទុំងឡាយថ្នសាសន្តែថ្ទ្ កៅពិចារណា និង ពិកសាធកមើលសិន 
មញននឹងដ្ឋកច់ិតាកជឿតាម ។ ងវីតបតិគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នរកក ើ្ញគ្ពេះធមមវនិយ័កដ្ឋយគ្ពេះ

                                              
46 កនុងចំសណ្ហម្វនិយ័សព្មាបេិ់កខុនី គរុធម្ ៌៨ គឺជ្ជវនិយ័ថ្ដលបនាទ បបសនាថ កត្ត្ម្ែេិកខុនី ។ គរុធម្ ៌៨ មាន
ថ្ចងសៅកនុងេិកខុនីវេិងគ សៅកនុងព្ពះត្ព្ត្បិដកថ្ខ្មរ សសៀវសៅសលខ្ ១១ ទំ្ពរ័ទី្ ២៦៦ ។ គរុធម្ ៌៨ ទ្ទ្លួរង
ការរះិគនយ់ា៉ា ងខ្ែ ងំ សព្ព្វះវាបានឆ្ែុះបញ្ញច ងំឲ្យស ញីនូវសចត្នាមាកង់ាយសិទ្ធិស្កសតីសៅកនុងសងគម្ឥណ្ហា  ។ 
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អ្ងគឯងកព៏ិតដមន កគ៏្ទ្ងព់ញុំានបងខុំពកួសាវកឲ្យកជឿតាមពញទ្ធវចនៈទុំងងងឹតងងល់ 
(Blind Faith) ដែរ ។ គ្ពេះអ្ងគដតងដ្ឋស់កតឿនកគ្កើនរ ុំលឹកពញទ្ធសាសនិកជនឲ្យកគ្បើ
វចិារណ្ញ្ញា ណ្ ឬ សមាម ទ្ែិាិ (ការយល់គ្តូវ) មញននឹងកជឿអ្វមីយួ ។ សកខីភាពជាកដ់សាង
រឺកៅកនញងកាោមសូគ្ត (Kalama Sutta) ដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នរ ុំលឹកពួកកាោមជន 
ឲ្យកគ្បើលកខណ្ៈវនិិចាយ័ ១០ ោ៉ា ងកែើមបកីាតក់សចកាីរាល់ការអ្េះអាង  ឬ គ្ទ្ឹសាីរបស់
កមែឹកន្តុំសាសន្តទុំងឡាយ មញននឹងដ្ឋកច់ិតាកជឿកលើគ្ទ្ឹសាីទុំងកន្តេះ ។ គ្ពេះពញទ្ធាន
ដ្ឋស់កតឿនពួកកាោមជនថ្ល ៖ “... អ្នកកញុំគ្បកានក់ដ្ឋយគ្គ្មនដ់តឮតាមគ្មន  កញុំគ្បកាន់
តាម កយបរមបរា កញុំគ្បកានក់ដ្ឋយានឮថ្លែូកចនេះ កញុំគ្បកានក់ដ្ឋយអាងកបួនតគ្មា កញុំ
គ្បកានត់ាមកហតញដែលគ្តិេះរេិះ  កញុំគ្បកានក់ដ្ឋយកាតែ់ុំរយួដសសសសុំ កញុំគ្បកានក់ដ្ឋយគ្គ្មន់
ដតគ្តិេះរេិះនូវអាការ កញុំគ្បកានក់ដ្ឋយកសចកាីកពញចិតាតាមការពិនិតយសមនឹងកសចកាី
យល់ក ើ្ញ កញុំគ្បកានក់ដ្ឋយយល់ថ្លមានសភាពរួរ (កជឿ) កញុំគ្បកានក់ដ្ឋយរតិថ្ល 
សមណ្ៈ (កនេះ) ជាគ្រូរបស់កយើង” ។(47)(48) 

កតើអ្វីជាលកខណ្ៈវនិចិាយ័សគ្មាបក់ាតក់សចកាីថ្ល គ្ទ្ឹសាីរបស់កមែឹកន្តុំសាសន្ត
ណាមយួគ្មម នតងភាព ឬកសចកាីពិត? គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នដ្ឋស់កតឿនកាោមជនថ្ល ៖ 
“កាលណាកបើអ្នកទុំងឡាយែឹងកដ្ឋយខលួនឯងថ្ល ធមទ៌ុំងកនេះជាអ្កញសល, ធមទ៌ុំង
កនេះគ្បកបកដ្ឋយកទស, ធមទ៌ុំងកនេះអ្នកគ្ាជ្តេិះកែៀល, ធមទ៌ុំងកនេះបញរគលាន
សមាទនកពញកលញកហើយ រដមងគ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបមីនិជាគ្បកោជន ៍ កែើមបកីសចកាី

                                              
47 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៤១ ទំ្ពរ័ទី្ ២១៨ (កាលាម្សូព្ត្) ។ 
48 Don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, 

by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, “This 

contemplative is our teacher.” 
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ទ្ញកខ ... កនញងកាលកន្តេះ អ្នកទុំងឡាយគ្តូវលេះបងក់ចាលកចញ ” ។(49)(50) 
ចញេះកតើអ្វីកៅជាលកខណ្ៈវនិិចាយ័សគ្មាបក់ាតក់សចកាីថ្ល គ្ទ្ឹសាីរបស់កមែឹកន្តុំ

សាសន្តណាមយួមានតងភាពឬកសចកាីពតិ? គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នទូ្ន្តម នកាោមជន
បនាកទ្ៀតថ្ល ៖ “... កាលណាកបើអ្នកែងឹ កដ្ឋយខលួនឯងថ្ល ធមទ៌ុំងកនេះជាកញសល, ធម៌
ទុំងកនេះមនិមានកទស, ធមទ៌ុំងកនេះដែលអ្នកគ្ាជ្សរកសើរ, ធមទ៌ុំងកនេះដែល
បញរគលសមាទនកពញកលញកហើយ, គ្បគ្ពឹតាកៅកែើមបជីាគ្បកោជន,៍ កែើមបកីសចកាី
សញខ... កនញងកាលកន្តេះ អ្នកទុំងឡាយចូរែល់នូវធមទ៌ុំងកន្តេះកហើយកៅ”។ (51)  

រួរឲ្យកសៃើចសរកសើរណាស់ ដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នដ្ឋស់កតឿនពួកកាោមជន
ជាង ២៥០០ ឆ្ន ុំកនលងកៅកហើយ ប៉ាញដនាកសចកាីបកគ្ងៀនកនេះកៅដតមានលកខណ្ៈ
គ្ាកែនិយម នងិ មានគ្បកោជនស៍គ្មាបម់នញសសសមយ័ទ្ុំកនើប យកកធវើជាមាគ៌្ម
តគ្មងជ់ីវតិរបស់ពកួករ ។ តាមរយៈពញទ្ធវចនៈកនេះ កយើងក ើ្ញចាស់ថ្ល គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
ានសាល់កសរភីាពឲ្យបញរគលមាន ក់ៗ ពិចារណារាល់រុំនិត, ការអ្េះអាង ឬគ្ទ្ឹសាីទុំង
ឡាយជាមញនសិន មញននងឹដ្ឋកច់ិតាកជឿ ឬ សសពវសាយរុំនតិទុំងកន្តេះកៅែល់មនញសស
ែថ្ទ្កទ្ៀត ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នកគ្បៀនគ្បកៅសាវករបស់គ្ទ្ងឲ់្យពិចារណារាល់ កយ
សមារីបស់គ្ទ្ងសិ់នមញននឹងកជឿតាម ។ 

 

***  

                                              
49 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៤១ ទំ្ពរ័ទី្ ២១៨-២១៩ (កាលាម្សូព្ត្) 
50 When you know for yourselves that, these qualities are unskillful; these qualities are 

blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, when adopted and carried 

out, lead to harm and to suffering — then you should abandon them. 
51 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៤១ ទំ្ពរ័ទី្ ២២២ (កាលាម្សូព្ត្) 
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៥. អរយិសចច ៤ 
អ្រយិសចច ៤ រឺជាកបេះែូងថ្នគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត កហើយកជ៏ាធមមកទ្សន្តកលើក

ែុំបូង ដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នសដមរងកគ្ាសបញ្ច វរគិយកៅថ្គ្ពឥសិបតនៈ (Isipatana) 

ជិតគ្កុង រាណ្សី ។  កយថ្ល អ្រយិសចចមាននយ័ថ្ល ការពិតែគ៏្បកសើរឧតាញងគឧតាម,
ការពិតឥតកលអៀង ឬការពតិតករៀងពីែុំបូងរហូតែល់ចញងបញ្ចប ់ ។ រឯី កយថ្ល 
ចតញរារយិសចច រអឺ្រយិសចចទុំង ៤ ក លរឺ ទ្ញកខអ្រយិសចច, ទ្ញកខសមញទ្យអ្រយិសចច, 
ទ្ញកខនិករាធអ្រយិសចច និង ទ្ញកខនិករាធគ្មមនិបីែិបទ (មរគអ្រយិសចច) ។ 

៥.១ ទ្ុកខអរយិសចច 
ទ្ញកខ រឺអ្វីៗ ដែលសទញយនងឹ សញខ ។  កយមយួពាងគកនេះ មាននយ័ទូ្លុំទូ្ោយ 

ពិាកពណ៌្ន្តណាស់កគ្ េះ ទ្ញកខ គ្មម នរបូឲ្យកយើងរូាន, គ្មម នទ្មៃនឲ់្យកយើងងលងឹាន
ឬគ្មម នទ្ុំហុំនងិជុំកៅឲ្យកយើងវាស់ានកទ្ ។ ការពណ៌្ន្តអ្ុំពកីធមញរឺជាការងាយគ្សួល 
ប៉ាញដនាការអ្ធិបាយអ្ុំពីការឈកឺធមញរឺជាការលុំាក ។ ទ្ញកខពួនសមៃុំកៅកនញងខលួនមនញសស
គ្របរ់បូ ។ គ្បសិនកបើមានរបូ កពលកន្តេះគ្ាកែជាមានទ្ញកខ ។ កបសកកមមរបស់គ្ពេះ
រាជកញមារ សិទ្ធតា ដែលានោងកៅសាងសនួស រឺចងែ់ឹងធមមជាតិពតិរបស់ទ្ញកខ នងិ 
វធិីកចញចាកទ្ញកខ ។ កៅកពលគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នគ្តាស់ែឹង គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នសដមរងថ្ល 
ធមមជាតិពតិថ្នទ្ញកខមាន ១២ កង ។  

៥.១.១ ទ្ុកខ ១២ កង 
ទ្ញកខ កៅកនញងទ្ញកខអ្រយិសចច ទុំង ១២ កង រឺ ៖ 
១. ជាតទិ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះមានជាតិកុំកណ្ើ ត (តាុំងពីថ្ងៃបែសិនធិកនញងថ្សទមាតា) 
២. ជរាទ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះចាស់គ្គ្មុំគ្គ្ម ជរាគ្ទ្ុឌ្កគ្ទម, 
៣. ពាធិទ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះមានករាគ្មមកកបៀតកបៀនោយី,  
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៤. មរណ្ទ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះមានកសចករីសាល ប,់ 
៥. កសាកទ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះសារ យគ្សកណាេះអ្វី ជាទ្ីគ្សឡាញ់ដែលគ្ តក់ៅ, 
៦. បរកិទ្វទ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះតអូញដតអរអ្ុំពីញាតិដែលានគ្ តគ់្ាសកៅ, 
៧. ទ្ញកខទ្ញកខ រឺទ្ញកខលុំាកសលូវកាយសង សលូវចិតាសង, ទ្ញកខគ្តតួកលើទ្ញកខ, 
៨. កទមនសសទ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះក្នើសអារមមណ៍្ អាកអ់្នគ់្សពនច់ិតា, 
៩. ឧាោសទ្ញកខ រទឺ្ញកខកគ្ េះចកងអៀតចងអល់ចិតាែល់សតវ និង សងាខ រ ជាទ្ី

គ្សឡាញ់កពញចិតា ដែលគ្ាសគ្ តក់ៅយូរកហើយ, 
១០. អ្បបកិយហិសមបកោរទ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះជួបសតវ និង សងាខ រដែលមនិ

គ្តូវចិតា, 
១១. បិកយហិវបិបកោរទ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះគ្ តគ់្ាសនិរាសចាកសតវ និង

សងាខ រដែលខលួនកពញចិតា, 
១២. យមបចិាុំ ន លភតិ តមបទិ្ញកខ រឺទ្ញកខកគ្ េះគ្ាថ្លន  របស់អ្វីមយួកហើយមនិ

ាននូវរបស់កន្តេះែូចបុំណ្ង ។  
ទ្ញកខមានបរមតានយ័ថ្ល អ្សញគ្កឹតភាព រឺភាពខវេះចកន្តល េះ មនិលអទុំងគ្រប ់

(Imperfection), អ្នចិចភាព ឬភាពមនិអ្ចិថ្ស្ដនរយ ៍ (Impermanence), ភាពមនិកពញ
ចិតា (Unsatisfactoriness), អ្នតរភាព ឬភាពទ្កទ្ឥតានការ (Selflessness) ។ 

៥.២ ទ្ុកខសម្ុទ្យអរយិសចច 
 កយថ្ល សមញទ្យ ានកសចករីថ្ល មូលកហតញ ឬ គ្បភពឫសរល់ ។ រឯី កយ

ទ្ញកខសមញទ្យអ្រយិសចច មាននយ័ថ្ល ឫសរល់ពិត ឬ កុំកណ្ើ តពតិថ្នកសចករីទ្ញកខ ។
កុំកណ្ើ ត ឬ មូលកហតញដែលបណារ លឲ្យមានទ្ញកខែល់មនញសស ឬ សតវ មាន ២ រឺ អ្វជិាា  
(Ignorance) និង តណាា  (Desire) ។ 
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៥.២.១ អវជិ្ជា  
អ្វជិាា  រជឺា កយកៅកនញងភាសាាលី ឬ សុំស្ដសកឹត ដែលមាននយ័ទូ្កៅថ្ល ការ

មនិែឹងចាស់ ឬ កសចកាីលៃង ់ ។ អ្វជិាា កគ្បៀបែូចជាផាទ ុំងវាុំងននដែលាុំងមនិឲ្យ
មនញសសកមើលក ើ្ញវតាញសពវោ៉ា ង តាមសភាពពតិថ្នវតាញទុំងកន្តេះ ។ អ្តានយ័លុំអ្ិត
របស់ កយ អ្វជិាា  រឺការមនិែងឹ, មនិយល់ចាស់នូវវតាញ ៨ ោ៉ា ង រ ឺ៖ 

១-ទ្ញកខ : ក លរឺ មនញសសទុំងឡាយមនិយល់ចាស់នូវកងទ្ញកខទុំង ១២ កនញង
ទ្ញកខអ្រយិសចច ។ 

២-សមញទ្យ : ក លរឺ មនញសសទុំងឡាយមនិទនយ់ល់ចាស់នូវមូលកហតញ 
ឬ ឫសរល់ដែលបណារ លឲ្យមានទ្ញកខ ។ 

៣-និករាធ : ក លរ ឺមនញសសទុំងឡាយមនិទនស់ាគ ល់ចាស់នូវទ្ីរ ុំលតទ់្ញកខ 
ឬគ្ពេះនិ វ ន ។ 

៤-មរគ : ក លរឺ មនញសសទុំងឡាយមនិទនយ់ល់ចាស់នូវសលូវកឆ្ព េះកៅកាន់
ទ្ីរ ុំលតទ់្ញកខ ឬ កៅថ្ល អ្ែាងគិកមរគ ឬ សលូវគ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨ ។ 

៥-អ្តីតកខនធ : ក លរឺ មនញសសទុំងឡាយមនិទនយ់ល់ចាស់នូវខនធទុំង ៥ 
ពីអ្តីតជាតិ ។  

៦-អ្ន្តរតកខនធ : ក លរឺ មនញសសទុំងឡាយមនិទនយ់ល់ចាស់នូវខនធទុំង 
៥ កៅអ្ន្តរតជាត ិ។ 

៧-អ្តីតកខនធ នងិ អ្ន្តរតកខនធ : ក លរឺ មនញសសទុំងឡាយមនិទនយ់ល់
ចាស់នូវខនធទុំង ៥ ទុំងកៅកនញងអ្តតីជាតិ នងិ អ្ន្តរតជាតិ ។ 

៨-បែិចចសមញបាទ្ធម៌(52) : ក លរឺ មនញសសមនិទនយ់ល់ចាស់នូវធមដ៌ែល

                                              
52 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៣១ ទំ្ពរ័ទី្ ៥៣ (បដិចចសមុ្បាទ្) ។ 
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ភាា បក់ហតញកៅនឹងសលថ្នការកកើតសាល បក់នញងវែរសងារ ។ 
កៅកពលបញរគលមាន កម់និយល់ចាស់នូវអ្វជិាា ទុំង ៨ កនេះ កពលកន្តេះគ្មតន់ឹង

បកណាា យឲ្យតណាា កកើតក ើងកនញងចិតារបស់គ្មត ់ ។ កៅកពលតណាា កកើតក ើង កពល
កន្តេះទ្ញកខកក៏កើតក ើងដែរ កគ្ េះតណាា រឺជាគ្បភពថ្នទ្ញកខ ។ កបើតណាា មានកមាល ុំងតចិ 
បញរគលកន្តេះកម៏ានទ្ញកខតចិ ។ គ្បសិនកបើតណាា មានកមាល ុំងខាល ុំង បញរគលកន្តេះកម៏ានទ្ញកខ
កគ្ចើន ។ កយើងានែងឹកហើយថ្ល អ្វជិាា បណារ លឲ្យកកើតតណាា  កហើយតណាា បណារ ល
ឲ្យមានទ្ញកខ ។ កតើតណាា ជាអ្វី ? 

៥.២.២ តណ្ហា  
តណាា (53) រឺ ភាពកគ្តកគ្តអាល, ការកគ្សកឃ្លល ន, ការគ្ាថ្លន ចងា់នអ្វីៗគ្រប់

ោ៉ា ងមនិសកបស់កល់ ។ តណាា ជាឫសរល់ ដែលន្តុំឲ្យមានទ្ញកខគ្របគ់្បការ និង ន្តុំឲ្យ
មានកុំកណ្ើ តងមីបនាគ្មន  ។ ែរាបណាមនញសសកៅមានតណាា  ែរាបកន្តេះវែរសងារកប៏នា
មានជានិចច ។ កៅកនញងធមមចកកបបវតានសូគ្ត(54) តណាា គ្តូវានដបងដចកកចញជា ៣ រ ឺ
កាមតណាា , ភវតណាា  និង វភិវតណាា  ។ 

១-កាមតណាា (55) រឺចុំណ្ងច់ុំក េះកាម, ការគ្ាថ្លន ចងា់នមនិកចេះសកបក់ៅ
កនញងកាមរញណ្(56) ឬ ការគ្ាថ្លន កនញងកាមភព ។ កាមរញណ្មាន ៥ គ្បការ រឺ របូ សកមលង
កលិន រស និង សមផសស ។(57) 

                                              
53 Taṇhā, tṛṣṇā, trishna : Craving, desire, thirst. 
54 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៦ ទំ្ព័រទី្ ៣១ (ធម្មចករបបវត្តនសូព្ត្) ។ 
55 Kama-tanha : Sense-craving 
56 ដំសណីរចំសរនីត្នសសចកដពី្បាថាន នូវអារម្មណ៍ទងំ ៥ គឺ រូប, សំសេង, កែិន, រស, សម្ផសស ។ 
57 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ២១ ទំ្ពរ័ទី្ ១៦៣ (កាម្គុណ ៥) ។ 



ឈុន គឹមអ ៀត  ទ្រឹស្តីកមមផល 
 

41 

២-ភវតណាា (58) រឺការគ្ាថ្លន ចងា់នអារមមណ៍្ទុំង ៦ រឺរបូ, សុំក ង, កលនិ, 
រស, សមផសស នងិ ធមាម រមមណ៍្ ឲ្យសាិតកសារជាែរាប ។(59)  

៣-វភិវតណាា (60) រឺការគ្ាថ្លន ចងា់នអារមមណ៍្ទុំង ៦ រឺរបូ, សុំក ង, កលនិ, 
រស, សមផសស នងិ ធមាម រមមណ៍្ ឲ្យកៅជាសូនយទ្កទ្ មនិកកើតងមីកទ្ៀត ។ 

៥.៣ ទ្ុកខនិសោធអរយិសចច 
ការរលតស់ញតអ្ស់នូវទ្ញកខ កៅថ្ល និករាធ កហើយសាា នភាពថ្នចិតាដែលបរសិញទ្ធ

សូរសងក់ៅថ្ល និ វ ន(61)។ គ្តងច់ុំណ្ញ ចកនេះមាននយ័ថ្ល ន ិវ នមនិដមនជាទ្ីកដនលង 
ដែលគ្តូវកធវើែុំកណ្ើ រកៅកន្តេះកទ្ ។ ប៉ាញដនានិ វ នរឺជាសាា នភាពថ្នចិតា ដែលមនិជាប់
ជុំ កក់លើកគ្រឿងកៅហមងទុំងឡាយ ។ កែើមបបីុំាតទ់្ញកខ អ្នកគ្បតិបតាិធមទ៌ុំងឡាយ
គ្តូវផាា ចឫ់សរល់ថ្នទ្ញកខ ក លរឺ បុំាតអ់្វជិាា  និង រ ុំោយតណាា ឲ្យអ្ស់ កគ្បៀបែូច
ជាកសិករមាន កជ់ីករ ុំកលើងរល់កឈើ កែើមបកីញុំឲ្យកែើមកឈើកន្តេះែញេះបនាកទ្ៀតែូកចាន េះដែរ ។ 
កៅកពលឫសរល់ថ្នទ្ញកខគ្តូវានកុំកទ្ចកចាលអ្ស់ កពលកន្តេះកសចករីសញខសៃបែ់៏
គ្បណី្ត កក៏កើតក ើងែល់ចតិា កហើយចិតាសៃបដ់បបកនេះកៅថ្ល និករាធ ។  

៥.៤ ម្គគអរយិសចច 
 កយថ្ល ទ្ញកខនិករាធគ្មមនិីបែបិទអ្រយិសចច ឬ ទ្ញកខនិករាធគ្មមនិី ឬ មរគសចច 

រឺជាសលូវ ឬ មកធាាយពិតគ្ាកែ ដែលន្តុំឲ្យអ្នកបែបិតាធិមអ៌ាចរ ុំកដ្ឋេះខលួនកចញសញត

                                              
58 Bhava-tanha : Craving to be 
59 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ១៩ ទំ្ពរ័ទី្ ១៣២ (សងគីតិ្សូព្ត្) ។ 
60 Vibhava-tanha : Craving not to be 
61 Nirvana 
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ពីទ្ញកខកនញងសងារវែា(62) ។ កែើមបសីកគ្មចនិ វ ន អ្នកបែិបតាធិមគ៌្តូវគ្បកានស់លូវកណារ ល 
ឬមជឈមិាបែបិទ(63) និង គ្បតបិតាិោ៉ា ងខាា បខ់ាួនតាម អ្ែាងគកិមរគ(64) ។ សលូវកណារ ល
កនេះសាិតកៅចកន្តល េះ អ្តាកិលមថ្លនញកោរ(65)ឬសលូវែត៏ឹងដតង ដែលអ្នកបែិបតាិធមក៌ធវើ
ាបខលួនឯងឲ្យឈចឺាបរ់ាងកាយឥតអ្ុំកពើ នងិ កាមសញខលលិកានញកោរ(66) ឬសលូវែធូ៏រ
រលញង ជុំ កវ់ាកវ់និនឹងកាមកកិលស ដែលជាអ្ុំកពើមនិថ្ងលងនូរ ឬគ្មម នគ្បកោជន ៍។  

៥.៤.១ អៃឋងគិកម្គគ 
អ្ែាងគិកមរគ ឬសលូវគ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨ រឺ ៖ 
ក-សមាម ទ្ែិា ិរឺការយល់ក ើ្ញគ្តូវ ។ ការយល់ក ើ្ញគ្តូវ រឺការកមើលក ើ្ញពិត

អ្ុំពីជីវតិរបស់ខលួនឯងថ្ល ជីវតិកកើតក ើងកដ្ឋយសារខនធ ៥ (របូធម ៌ និង ន្តមធម)៌ 
ដែលមនិកទ្ៀងទត ់ (អ្នចិចុំ), គ្បកបកដ្ឋយទ្ញកខ (ទ្ញកខុំ) និង មនិមានអ្តាសញ្ញា ណ្ពតិ 
(អ្នតាា ) ជាពិកសស រឺការយល់ក ើ្ញគ្តូវកនញងអ្រយិសចចទុំង ៤ ។ 

ខ-សមាម សងកបបៈ រឺការគ្តិេះរេិះគ្តូវ ។ ការគ្តិេះរេិះគ្តឹមគ្តូវ រឺការគ្ាថ្លន លេះកចាល
ការពាាទ្ អ្ុំកពើកឃ្លរកៅ និង ការកបៀតកបៀនជីវតិមនញសស និង សតវ ។ ការគ្តិេះរេិះ
គ្តឹមគ្តូវ គ្បកបកដ្ឋយឆ្នទៈលអ ន្តុំឲ្យមនញសសជួបសលលអ នងិ កសចករីសញខចកគ្មើន ។ 
ជីវតិថ្នមនញសសមាន ក់ៗ ានសញខ ឬទ្ញកខ ានចកគ្មើន ឬវនិ្តស អាគ្ស័យកលើការគ្តិេះរេិះ 
រិតពិចារណា ។ 

រ-សមាម វាចា រឺវាចាគ្តូវ ។ សមាគី្តឹមគ្តូវ កកើតក ើងកដ្ឋយការគ្តិេះរេិះគ្តូវ ។ សមាី
សុំខានណ់ាស់សគ្មាបម់នញសសមាន ក់ៗ  កគ្ េះសមាដីែលនិោយកចញមកអាចសរល់

                                              
62 Saṃsāra: A wandering through, endless cycle of death and rebirth, continuous flow, eternal 

cycle. 
63 Middle Path. 
64 The Eightfold Path. 
65 Attakilamatha: Self-mortification. 
66 Kāmasukhallikānuyoga: Devotion to the passions, to the pleasures. 
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សញខ ឬ ទ្ញកខែល់ខលួន និង អ្នកែថ្ទ្ សមែូចបញរាណាចារយកោកក លទ្ញកថ្ល “សុំែីជា
ឯក កលខជាកទ” ។ សមាគី្តមឹគ្តូវជាសមាកីវៀរចាកវចីទ្ញចចរតិ ៤ ោ៉ា ងរឺ ៖ 

១-សុំែមីនិពតិ, កញហកកាកគ្ាស់ (មញសាវាទ្), 
២-សុំែសី កកសៀត, ញញ េះញង,់ បុំដបកបុំាក ់(បសិញណាវាទ្), 
៣-សុំែកីជរគ្បកទ្ច, គ្ទ្កគ្មេះកាេះកាក, តេិះកែៀលកែៀមដ្ឋម (សរញសវាទ្), 
៤-សុំែកី េះកឡាេះ ករាយរាយឥតគ្បកោជន ៍(សមផបបោបវាទ្) ។ 

្-សមាម កមមនរ រឺការងារគ្តឹមគ្តូវ ។ ការងារគ្តឹមគ្តូវរឺការគ្បគ្ពឹតាលអ កវៀរចាក
កាយទ្ញចចរតិ ៣ ោ៉ា ង រ៖ឺ 

១-ការសមាល បជ់ីវតិមនញសស នងិ សតវ (ាណាតាិត),  
២-ការលួចគ្ទ្ពយអ្នកែថ្ទ្ (អ្ទ្និ្តន ទន), 
៣. ការគ្បគ្ពឹតាខញសកនញងសលូវកាម ែូចជាការកសពកមងញនជាមយួគ្បពនធ ឬកូន

របស់ករជាកែើម (កាកមសញមចិាា ចារ) ។ 
ង-សមាម អាជវីៈ រឺការចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តូវ ។ ការចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តូវ មាននយ័ថ្លការ

ចិញ្ច ឹមជីវតិតាមរនលងធម ៌នងិ គ្សបតាមចាបរ់ែា ឧទហរណ៍្ កវៀរចាកការកកងគ្បវញ័្ច
ការលួចបលន ់ ការលកក់គ្រឿងកញៀន ការជួញែូរសលូវកភទ្ ការសមាល បជ់ីវតិមនញសសកែើមបី
គ្ាក ់ឬកៅថ្ល មចិាា ជីវៈ (wrong livelihood) ។ 

ច-សមាម វាោមៈ រឺការពាោមគ្តូវ ។ ការពាោមគ្តូវ មាននយ័ថ្លការពញេះ រ
ឧបសរគកឆ្ព េះកៅកានឧ់តាមជីវតិ ។ កយើងែឹងកហើយថ្ល ឧតាមភាព(67) អ្រហតាភាព និង 

                                              
67 Greatness 
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ពញទ្ធភាព សញទ្ធដតកកើតក ើងកដ្ឋយសារការគ្បឹងដគ្បង(68) ការកបាជ្ាចិតា(69) និង ការ
ពាោម(70) ។ 

ឆ្-សមាម សត ិ រឺការតាុំងសតគិ្តូវ ។ ការតាុំងសតិគ្តូវ មាននយ័ថ្ល ការគ្បុង
គ្បយត័ន និង ការរលឹកែឹងខលួនជានិចច ។ កគ្មលបុំណ្ងថ្នសមាធិ(71) រឺការតាុំងសតិ
កែើមបតីាមឃ្លល ុំកមើលចតិាគ្របខ់ណ្ៈកពល ។ នយ័មា៉ាងកទ្ៀត សមាធិ និង សតិ ជាប់
ទកទ់្ងគ្មន កគ្បៀបែូចជាទូ្ក និង កុំពង ់ ។ បញរគលដែលអាចគ្របគ់្រងខលួនឯងាន 
សញទ្ធដតមានការគ្បុងគ្បយត័ន កដ្ឋយយកសតិកធវើជាឆ្ម ុំ តាមឃ្លល ុំកមើលអ្ុំកពើរបស់ខលួន 
ទុំងកាយ, វាចា និង ចិតា គ្របក់ពលកវោ ។ 

ជ-សមាម សមាធិ រឺការកធវើសមាធិគ្តឹមគ្តូវ ។  កយថ្ល "សមាធិគ្តឹមគ្តូវ” មាននយ័
ថ្លការសចងច់ិតាឲ្យមូលកលើអារមមណ៍្ដតមយួ ។ កៅកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត សមាធិមាន
មញខងារ ២  ោ៉ា ងរឺ ៖ 

១-កធវើឲ្យសៃបអ់ារមមណ៍្(72) តាមរយៈសមងភាវន្ត(73) ។ 
២-ការពគ្ងីកទ្សសនញ្ញា ណ្ ឲ្យកមើលក ើ្ញការពិតរបស់ជីវតិតាមរយៈ 

វបិសសន្តភាវន្ត(74) ។ 

                                              
68 Effort 
69 Determination 
70 Perseverance 
71 Meditation 
72 Calming of the mind 
73 Tranquility Meditation 
74 វបិសសនាភាវនា (Insight Meditation) : ម្កពីព្វកយ “វបិសសនា” ថ្ដលមាននយ័ថា ស ញីរបស់្ ងទងំ
ពងួាម្ភាពពិត្ (insight into the true nature of reality, seeing things as they really are) និង ព្វកយ 
“ភាវនា” ថ្ដលមាននយ័ថា ការចសព្មី្ន, ការនឹកចំសព្វះព្ត្ងអ់ារម្មណ៍ដល៏អថ្ត្ម្យួដថ្ដលៗឲ្យសព្ចីនៗ គឺនឹក
សហ្យីនឹកសទ្ៀត្សរឿយៗជ្ជអសនក, ការសមឹងសាម ធិ ។ 
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អ្រយិមរគ ឬ សលូវគ្បកបកដ្ឋយអ្ងគ ៨ គ្តូវានគ្ពេះពញទ្ធកឃ្លសាចារយ 
(Buddhaghosa) កៅថ្ល “វសិញទ្ធិមរគ”(75) ។ គ្ពេះពញទ្ធកឃ្លសាចារយានបគ្ងួមអ្រយិមរគ
ទុំង ៨ កនេះមកជា ៣ ដសនក រ ឺសីល(76) សមាធិ(77) និង បញ្ញា (78) ។ ចុំដណ្កការសិកា 
ឬ គ្បតិបតាិសីល សមាធិ និង បញ្ញា  មានក ម្ េះថ្ល ថ្គ្តសិកាខ  (Threefold Training) 
ក លរឺ ៖ 

១-សីលសិកាខ  (Morality, Virtue) រឺការអ្បរ់ ុំខលួនឲ្យមានកិរោិ មារោទ្ គ្បកប
កដ្ឋយរញណ្ធម ៌និង សីលធម ៌។ សីលសិកាខ  មានកតាា  ៣ រឺ ៖ 

 សមាម វាចា(79) រឺការក លវាចាគ្តឹមគ្តូវ,  
 សមាម កមមនាៈ(80) រឺការកធវើការងារគ្តឹមគ្តូវ, 
 សមាម អាជីវៈ(81) រឺការចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តឹមគ្តូវ ។ 

២-សមាធសិិកាខ  (Meditation, Mind) រឺការសចងច់តិាឲ្យមលូកៅកនញងអារមមណ៍្ដត
មយួ ។ សមាធិសិកាខ  មានកតាា  ៣ រឺ ៖ 

 សមាម វាោមៈ រឺការពាោមគ្តូវ, 
 សមាម សតិ រឺការតាុំងសតិគ្តូវ, 
 សមាម សមាធិ  រឺការសចងច់ិតាគ្តូវ ។ 

៣-បញ្ញា សិកាខ  (Wisdom) រកឺារបណ្រញ េះកោកិយបញ្ញា  (Mundane Wisdom) 

                                              
75 Visuddhimagga: The Path of Purification 
76 Sila: Morality, Virtue 
77 Samādhi, samāpatti: Meditation, Meditative absorption 
78 Paññāa: Wisdom 
79 Right Speech 
80 Right Action 
81 Right Livelihood 
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និង កោកញតារបញ្ញា  (Supra-mundane Wisdom) កែើមបរីចួចាកទ្ញកខ (កមាកខធម)៌ ។ 
បញ្ញា សិកាខ  មានកតាា  ២  រឺ ៖ 

 សមាម ទ្ិែាិ រឺការយល់គ្តូវ,  
 សមាម សងកបបៈ រឺការគ្តិេះរេិះគ្តវូ ។ 

ថ្គ្តសិកាខ  រឺជាមជឈមិាបែិបទ(82) ដែលជាមាគ៌្មកណាា លដតមយួរត ់ ដែល
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នបែបិតាិរហូតានសកគ្មចសមាម សកមាព ធិញាណ្ ។ សលូវកណាា លកនេះ
សាិតកៅចកន្តល េះវធិបីែិបតាិែត៏ងឹដតងហួសកហតញ នងិ វធិីបែិបតាិែធូ៏ររលញង ។ ែូកចនេះ
កយើងជាពញទ្ធបរស័ិទ្ រួររបបនី្តុំគ្មន កធវើតាមមាគ៌្មែគ៏្បកសើរ ដែលគ្ពេះបរមសាសាា គ្ទ្ង់
ានគ្តួសគ្តាយទ្ញកឲ្យកយើង ។  

 

* 

 

“អនកទងំឡាយគបបសីធាី ព្ពះត្ថាគត្ទងំឡាយ ព្ោន់ថ្ត្ជ្ជអនកព្បាប់ ជនទងំឡាយ
មានការពិនិត្យ សបីបានសដីរសៅសហ្យី នឹងរចួចាកចំណងរបស់មារបាន” ។(83) 

 

“You yourselves should make the effort; the Tathagatas (Buddhas) only 

can show the way. Those who practise the Tranquillity and Insight Meditation 

are freed from the bond of Mara.” (Dhammapada 276) 
 

 

“ម្ិនព្ត្ូវបសណ្ហត យឲ្យចរតិ្របស់អនកដត្ទ្បំផ្លែ ញចិត្តសៃប់របស់អនកសេយី” ។ 

 

“Don’t let the behavior of others destroy your inner peace.”  

-- Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama (1935-Present) 

 

***  

                                              
82 Middle Path, Middle Way 
83 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៥២ ទំ្ពរ័ទី្ ៧៨-៧៩ (ធម្មបទ្ោថា ម្គគវគគ) 
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៦. ព្ទ្ឹសដកីម្ម្ ល 
គ្ទ្ឹសរីកមមសល ជាមូលដ្ឋា នសុំខានក់ៅកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ។ គ្ទ្ឹសរីកមមសល

ទកទ់្ងកៅនឹងកហតញ-សលថ្នាតញភូតធមមជាតិ នងិ ការកកើតសាល បថ់្នសតវកោក ។ 
កៅកនញងលទ្ធិគ្ ហមណ៍្ ពកួគ្ ហមណ៍្បរស័ិទ្កជឿថ្ល គ្ពេះអាទ្ិកទ្ពរឺជាអ្នកបកងកើតអ្វីៗ
សពវោ៉ា ង ។ ចុំដណ្កកៅកនញងពញទ្ធសាសន្ត ពញទ្ធបរស័ិទ្កជឿថ្ល អ្វីៗសពវោ៉ា ងកកើតក ើង
តាមចាបធ់មមជាត ិ។ តាមចាបធ់មមជាតិ មនញសស និង សតវ សសុំក ើងកដ្ឋយខនធ ៥ ឬ
បញ្ចកខនធ ដែលមាននយ័ថ្ល រុំនរទុំង ៥ (Five Aggregates) រឺ ៖ 

១-របូកខនធ (Body Form) រឺរបូដែលសសុំសគញ ុំក ើងកដ្ឋយធាតញទុំង ៤ រឺ ធាតញែ ី
(បឋវធីាតញ) ធាតញទ្កឹ (អាកាធាតញ) ធាតញកភលើង (កតកជាធាតញ) កហើយនិង ធាតញខយល់ 
(វាកោធាតញ) ។ 

២-កវទ្ន្តខនធ (Feeling) រឺការែឹងអារមមណ៍្ជាសញខ ឬជាទ្ញកខ ។ 
៣-សញ្ញា ខនធ (Perception) រឺធមមជាតចិុំណាុំនូវអារមមណ៍្ ។ 
៤-សងាខ រកខនធ (Mental Formation) រឺធមមជាតិតាកដ់តងចិតា ដែលគ្បគ្ពឹតាកៅ
កនញងអារមមណ៍្ ។ 
៥-វញិ្ញា ណ្កខនធ (Consciousness) រឺធមមជាតិែងឹនូវអារមមណ៍្ ។  

របូកាយមនញសស និង សតវ គ្គ្មនដ់តជាបញ្ចកខនធប៉ាញកណាណ េះ ។ បញ្ចកខនធ ដចកកចញ
ជា ២ រឺ របូធម ៌ និង ន្តមធម ៌ ។ របូកខនធជារបូធម ៌ ចុំដណ្កកវទ្ន្តខនធ, សញ្ញា ខនធ, 
សងាខ រកខនធ និង វញិ្ញា ណ្កខនធ ជាន្តមធម ៌។ គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តានពនយល់អ្ុំពកីុំកណ្ើ ត
ថ្នជីវតិថ្ល ែុំណាកក់ាលែុំបងូ បញ្ចកខនធសសុំគ្មន ឲ្យកកើតមានជារបូរាងក ើង បន្តទ បម់ក
របូរាងទុំងកន្តេះករ៏កីចុំករ ើន រចួចាស់គ្ទ្ុឌ្កគ្ទម កហើយចញងកគ្កាយករ៏ោយាតក់ៅ
វញិ (សាល ប)់ ។ គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តកា៏នបកគ្សាយថ្ល ែុំកណ្ើ រកកើតជាងមីរបស់មនញសស 
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ឬសតវ ចាបក់សាើមកដ្ឋយខនធទុំង ៥ សសុំគ្មន កៅកនញងជីវតិងមមីាងកទ្ៀត និង បនាកុំកណ្ើ ត
រហូតគ្មម នទ្ីបញ្ចប ់។ កនញងទ្សសនៈកនេះគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នចាតទ់្ញកការសាល បថ់្លជាខណ្ៈ
មយួ ដែលខនធទុំង ៥ ដបកធាល យ កហើយគ្ទ្ងា់នចាតទ់្ញកការកកើតថ្លជាខណ្ៈមយួ
ដែលខនធទុំង ៥ សសុំសគញ ុំជាងមីក ើងវញិ ។ គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តកអ៏្េះអាងថ្ល កទេះបខីនធ
ទុំង ៥ ដបកធាល យកក៏ដ្ឋយ កថ៏្លមពលថ្នកាយ និង ចិតា (physical and mental force) 

បនាវតាមានកៅកនញងរបូមយួកទ្ៀត ឬសភាវៈងមី ដែលកៅថ្ល ជីវតិងមី (rebirth) ។(84) 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តអ្េះអាងថ្ល ថ្លមពលថ្នជីវតិចាស់រឺជាកមម (action) ឬ មូល

កហតញ (cause) ដែលបងកឲ្យកកើតជាសលអ្វីមយួ ។ គ្ទ្ឹសាីកនេះកា៏នពនយល់ដែរថ្ល ជីវតិ
ចាស់ និង ជីវតិងមជីាបទ់កទ់្ងគ្មន ោ៉ា ងជិតសនិទ្ធ ។ កប៏៉ាញដនាជីវតិចាស់ និង ជីវតិងមី មាន
លុំន្តុំែូចគ្មន  និង ខញសគ្មន កដ្ឋយអ្កនលើ ។ លុំន្តុំែូចគ្មន រឺកៅគ្តងជ់ីវតិងមទី្ទ្ួលសលថ្នកមម
ចាស់ (nature) ដែលជីវតិចាស់ានកសាង ។ រឯីលុំន្តុំដែលខញសគ្មន រឺកៅគ្តងជ់ីវតិងមី
ទ្ទ្ួលការអ្បរ់ ុំងមីៗ (កមមងម,ី new actions, urture) ។ 

ទ្សសនៈពញទ្ធនិយមានពនយល់ថ្ល វធិីដតមយួរត ់ ដែលអាចជួយ មនញសសឲ្យរចួ
សញតទ្ញកខកសសងៗាន រឺការមនិចាបក់ុំកណ្ើ តជាងមីកទ្ៀត ។ ការមនិចាបក់ុំកណ្ើ តងមីកទ្ៀត
កនេះ ជាកគ្មលបុំណ្ងរបស់គ្ពេះរាជកញមារ សិទ្ធតា កនញងការកចញសាងសនួស ។ កគ្កាយ
ការគ្តាស់ែឹង គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នសដមរងថ្ល ែរាបណាសលកមមមនិទនរ់លត ់ ែរាប
កន្តេះសតវកោកកៅដតកកើតសាល ប់ៗ  ។ កបើមនិចងឲ់្យមានកុំកណ្ើ តងមីកទ្ៀត ពញទ្ធបរស័ិទ្
                                              
84 “We have seen earlier that a being is nothing but a combination of physical and mental forces 

or energies. What we call death is the total non-functioning of the physical body. Do all these 

forces and energies stop altogether with the non-functioning of the body? Buddhism says ‘No’. 

Will, volition, desire, thirst to exist, to continue, to become more and more, is a tremendous force 

that moves whole lives, whole existences, that even moves the whole world. This is the greatest 

force, the greatest energy in the world. According to Buddhism, this force does not stop with 

the non-functioning of the body, which is death; but it continues manifesting itself in 

another form, producing re-existence which is called rebirth.” Quoted from “What the 

Buddha Taught” by Dr. Walpola Rahula. 
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គ្តូវលញបបុំាតក់មមឲ្យអ្ស់ជាមញនសិន ។ កៅកនញងបរបិទ្កនេះ  កយថ្ល កមម រាបប់ញ្ចូ ល
ទុំងកញសលកមម និង អ្កញសលកមមដែលន្តុំឲ្យមានវាិក ។  

កតើកមមសលកនញងពញទ្ធសាសន្តមាននយ័ និង លកខណ្ៈែូចកមរចខលេះ ?  កយថ្ល កមម 
មាននយ័ថ្ល អ្ុំកពើដែលបញរគលមាន ក់ៗ កធវើកដ្ឋយកាយ វាចា នងិ ចិតា កដ្ឋយមានកចតន្ត
ជាកែើមចម ។  កយថ្ល កចតន្ត រឺជារុំនតិដែលន្តុំចិតាឲ្យភនកកៅែល់វតាញ ឬកគ្មល
បុំណ្ងអ្វីមយួ ។  កយថ្ល សល រដឺសលផាក ថ្នអ្ុំកពើ ឬកមម មាននយ័ថ្លគ្បសិនកបើកមមលអ 
កពលកន្តេះសលកល៏អ គ្បសិនកបើកមមអាគ្កក ់កពលកន្តេះសលកអ៏ាគ្កកដ់ែរ ។ មនញសសជា
អ្នកកធវើអ្ុំកពើអ្វមីយួកដ្ឋយខលួនឯង កហើយកគ៏្តូវទ្ទ្ួលសលថ្នអ្ុំកពើកន្តេះកដ្ឋយខលួនឯង
ដែរ គ្សបតាមចាបថ់្នកមម (Law of Karma) ។  

គ្ទ្ឹសរីកមមសលអ្េះអាងថ្ល  មនញសសមានរបូសមផសសលអឬអាគ្កក ់   មានបញ្ញា  ឬ
លៃិតលៃង,់ មានគ្ទ្ពយសមបតា ិឬគ្កីគ្កកតាកោ៉ា ក សញទ្ធដតជាសលថ្នអ្ុំកពើរបស់ពួកករ ។ 
អ្ុំកពើទុំងឡាយនឹងហញចសល កៅកពលណាមយួជាកជ់ាមនិខាន គ្គ្មនដ់តកនញងកពល
យូរឬឆ្បប់៉ាញកណាណ េះ ។ ឧទហរណ៍្ អ្ុំកពើខលេះហញចសលភាល មៗកនញងកពលបចចញបបនន, អ្ុំកពើខលេះ
ហញចសលកនញងជាតខិាងមញខបន្តទ បព់ីជាតិបចចញបបនន កហើយអ្ុំកពើខលេះកទ្ៀតហញចសលកនញង
ជាតិជាលុំដ្ឋបត់ៗកៅកទ្ៀត ។ 

កនញងពញទ្ធសាសន្ត កមមដែលមានកចតន្ត (intention) ជាកែើមចម មាន ៣ ោ៉ា ង
រឺ (១) កញសលកមម (Meritorious Action), (២) អ្កញសលកមម (Demeritorious 

Action) នងិ (៣) អ្ពាកតកមម (Neutral Action) ។ កញសលកមម (កមម ស) រឺជាអ្ុំកពើ
ដែលហញចសលលអ និង ន្តុំឲ្យមានចិតាសបាយរកីរាយ ។ កញសលកមម មានកមមបង 
(កញសលកមមបង) ១០ ដែលមានកាយកមម ៣ (bodily action), វចីកមម ៤ (verbal 

action) និង មកន្តកមម ៣ (mental action) ។ 
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៦.១ កសុលកម្ម 
កញសលកមម រឺជាទ្កងវើលអ ឬទ្កងវើដែលន្តុំមកនូវសលគ្បកោជន ៍។ ទ្កងវើលអតាម

សលូវកាយ កៅថ្ល កញសលដសនកកាយកមម ។  ទ្កងវើលអតាមសលូវវាចា កៅថ្ល  កញសលដសនក
វចីកមម ។ ទ្កងវើលអតាមសលូវចិតា កៅថ្ល កញសលដសនកមកន្តកមម ។ 

៦.១.១ កសុលថ្្នកកាយកម្ម 
កញសលដសនកកាយកមម រឺជាទ្កងវើលអខាងសលូវកាយ ដែលមាន ៣ ោ៉ា ងរ ឺ៖ 
១-ការកវៀរចាកការសមាល បជ់ីវតិមនញសស និង សតវ (ាណាតាិតា កវរមណី្), 
២-ការកវៀរចាកការលួចគ្ទ្ពយសមបតាិរបស់អ្នកែថ្ទ្ (អ្ទ្ិន្តន ទន្ត កវរមណី្), 
៣-ការកវៀរចាកការគ្បគ្ពឹតាខញសកនញងកាម (កាកមសញមចិាា ចារា កវរមណី្) ។ 

៦.១.២ កសុលថ្្នកវចីកម្ម 
កញសលដសនកវចីកមម រឺជាទ្កងវើលអខាងសលូវវាចា ដែលមាន ៤ ោ៉ា ងរឺ ៖ 
១-ការកវៀរចាកការនិោយភតូភរកញហក (មញសាវាទ កវរមណី្), 
២-ការកវៀរចាកការនិោយញញ េះញង ់   ស កកសៀត    បុំដបកបុំាកអ់្នកែថ្ទ្ 

(បិសញណាវាចា កវរមណី្),  
៣-ការកវៀរចាកការក ល កយអាគ្កក ់ គ្ទ្កគ្មេះកាេះកាក កជរគ្បកទ្ចអ្នក

ែថ្ទ្ (សរញសវាទ្ កវរមណី្),  
៤-ការកវៀរចាកការនិោយកសរសផារ ស កសើចកលងករាយរាយឥតគ្បកោជន ៍

(សមផបបោា កវរមណី្) ។ 
៦.១.៣ កសុលថ្្នកម្សនាកម្ម 

កញសលដសនកមកន្តកមម រឺជាទ្កងវើលអខាងសលូវចិតា ដែលមាន ៣ ោ៉ា ង  រឺ ៖ 
១-រុំនិតមនិរ ុំថ្ព សមលងឹចងា់នគ្ទ្ពយសមបតាិរបស់អ្នកែថ្ទ្ មកកធវើជាគ្ទ្ពយ
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សមបតាិរបស់ខលួន (អ្នភជិា, Anabhijjhā), 
២-រុំនិតមនិចងរុំនញុំ រញុំកនួ ពាាទ្ កបៀតកបៀន ឬគ្បទូ្សរា៉ាយចុំក េះអ្នកែថ្ទ្ 

(អ្ពាាទ្, Abyāpādo), 
៣-រុំនិតយល់ក ើ្ញគ្តូវពិត តាមរនលងធម ៌ថ្លមានាបបញណ្យ រញណ្កទស 

(សមាម ទ្ិែា,ិ Sammaditthi) ។ 
អ្កញសលកមម រឺជាអ្ុំកពើដែលហញចសលអាគ្កកជ់ាទ្ណ្ឌ កមម ឬកៅថ្ល កមមកមម  ក៏

ាន ។ អ្កញសលកមម មានកមមបង ១០ (អ្កញសលកមមបង) ក លរឺ កាយកមម ៣, 
វចីកមម ៤ និង មកន្តកមម ៣ ។ 

៦.២ អកសុលកម្ម 
អ្កញសលកមម រឺជាទ្កងវើអាគ្កក ់ឬទ្កងវើដែលន្តុំមកនូវទ្ញកខកទស ។ ទ្កងវើអាគ្កក់

ខាងសលូវកាយ កៅថ្ល អ្កញសលដសនកកាយកមម ។ ទ្កងវើអាគ្កកខ់ាងសលូវវាចា កៅថ្ល 
អ្កញសលដសនកវចីកមម ។ ទ្កងវើអាគ្កកខ់ាងសលូវចិតា កៅថ្ល អ្កញសលដសនកមកន្តកមម ។ 

៦.២.១ អកសុលថ្្នកកាយកម្ម  
អ្កញសលដសនកកាយកមម រឺជាទ្កងវើអាគ្កកខ់ាងសលូវកាយ ដែលមាន ៣ ោ៉ា ងរឺ ៖ 
១-កិរោិកបៀតកបៀនជីវតិមនញសស និង សតវ (ាណាតាិតា), 
២-កិរោិថ្របនលុំលួចគ្ទ្ពយសមបតាិរបស់អ្នកែថ្ទ្ (អ្ទ្និ្តន ទន្ត), 
៣-កិរោិគ្បគ្ពឹតាខញសឆ្គងកនញងកាម (កាកមសញមចិាា ចារា) ។ 

៦.២.២ អកសុលថ្្នកវចីកម្ម 
អ្កញសលដសនកវចីកមម រឺជាទ្កងវើអាគ្កកខ់ាងសលូវវាចា ដែលមាន ៤ ោ៉ា ងរឺ ៖ 
១-ការនោិយភូតភរកញហក (មញសាវាទ), 
២-ការនោិយញញ េះញង ់ស កកសៀត បុំដបកបុំាកអ់្នកែថ្ទ្ (បិសញណាវាចា),  
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៣-ការក ល កយអាគ្កក,់ កជរគ្បកទ្ចអ្នកែថ្ទ្ (សរញសវាទ),  
៤-ការនោិយកសរសផារ ស កសើចកលងឥតគ្បកោជន ៍(សមផបបោា) ។ 

៦.២.៣ អកសុលថ្្នកម្សនាកម្ម 
អ្កញសលដសនកមកន្តកមម រឺទ្កងវើអាគ្កកខ់ាងសលូវចតិា ដែលមាន ៣ ោ៉ា ងរឺ ៖ 
១-រុំនិតរ ុំថ្ព សមលងឹចងា់នគ្ទ្ពយសមបតាិរបស់អ្នកែថ្ទ្ មកកធវើជាគ្ទ្ពយ

សមបតាិរបស់ខលួន (អ្ភជិា, Abhijjhā), 
២-រុំនិតចងរុំនញុំពាាទ្ គ្បទូ្សរា៉ាយអ្នកែថ្ទ្ (ពាាកទ, Byāpādo), 
៣-រុំនិតយល់ក ើ្ញខញសការពិត កដ្ឋយរិតថ្លគ្មម នាបបញណ្យ រញណ្កទស 

(មចិាា ទ្ែិាិ, Micchāditthi) ។ 

៦.៣ អពាកតកម្ម 
អ្ពាកតកមម (Neutral Action) មាននយ័ថ្ល អ្ុំកពើជាអ្ពាគ្កឹត ឬឧកបកាខ  ។ 

កៅកនញងបរបិទ្កនេះ មានដតអ្ុំកពើរបស់គ្ពេះអ្រហនាប៉ាញកណាណ េះ កទ្ើបអាចចាតចូ់លកនញង
អ្ពាកតកមម ។ នោិយមា៉ាងកទ្ៀត អ្ុំកពើរបស់គ្ពេះអ្រហនរ គ្គ្មនដ់តជាកិរោិប៉ាញកណាណ េះ 
ក លរឺមនិដមនជាកញសលកមម ឬ អ្កញសលកមមកទ្ ។ កិរោិរបស់គ្ពេះអ្រហនាមនិន្តុំ
ឲ្យមានវាិក ឬកុំកណ្ើ តងមីកទ្ កគ្ េះវាិករឺជាសលដែលន្តុំឲ្យមានបែិសនធិចតិា ។ 

៦.៤ អននតរយិកម្ម 
 កយថ្ល អ្ននារយិកមម(85) រឺជាអ្ុំកពើាបែធ៏ៃនធ់ៃរទុំងឡាយ ដែលហញចសលមនិ

រ ុំលងជាតិទ្ី ២ ។ អ្ននារយិកមម មាន ៥ ោ៉ា ងរឺ ៖  
១-ការសមាល បម់ារ យ (មាតញឃ្លត),  

                                              
85 Anantariyakamma : serious or heinous crimes which bring immediate results. 
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២-ការសមាល បឪ់ពញក (បិតញឃ្លត),  
៣-ការសមាល បគ់្ពេះអ្រហនរ (អ្រហនរឃ្លត),  
៤-ការបុំដបកសងឃ (សងឃកភទ្), 
៥-ការបងករបសួែល់រាងកាយរបស់គ្ពេះពញទ្ធ (កោហិតញបាទ្) ។ 
កៅកនញងគ្ទ្ឹសរីកមមសល កហតញ និង សលមានទ្ុំន្តកទ់្ុំនងោ៉ា ងជិតសនិទ្ធនឹងគ្មន  ។ 

គ្ទ្ឹសាីកនេះមានលកខណ្ៈគ្សបនឹងគ្ទ្ឹសាីវទិ្ាសាស្ដសរ ដែលអ្េះអាងថ្លកហតញ និង សល
ជាបទ់កទ់្ងគ្មន ជានិចច ។ ទ្សសនៈពញទ្ធនិយមបងាា ញឲ្យក ើ្ញថ្ល កមម និង សល ជាប់
ទកទ់្ងគ្មន ជាែរាប កលើកដលងដតអ្កហាសិកមម(86) ប៉ាញកណាណ េះដែលហួសកាលគ្តូវហញច
សល ។ កដ្ឋយសារ កហតញ និង សល ជាបទ់កទ់្ងគ្មន ជិតសនិទ្ធដបបកនេះ កទ្ើបគ្ពេះពញទ្ធ
គ្ទ្ងា់នកលើកយកគ្ទ្ឹសរី កហតញនិងសល កនេះមកពនយល់ពញទ្ធបរស័ិទ្ឲ្យសាគ ល់បញពវកហតញ
ថ្នការកកើតសាល បរ់បស់មនញសសសតវ ។ គ្ទ្ឹសរីកនេះកៅថ្ល បែចិចសមញបាទ្(87) ។  

៦.៥ ព្ទ្ឹសដបីៃិចចសម្ុបាទ្ 
គ្ទ្ឹសរីបែិចចសមញបាទ្ អ្េះអាងបញ្ញា កថ់្លមានការជាបទ់កទ់្ងោ៉ា ងជិតសនិទ្ធ

រវាងកហតញ និង សល ។ អ្វីៗ ដែលកកើតមានក ើង រឺជាសលថ្នកហតញខាងកែើម ។ គ្ទ្ឹសរី
បែិចចសមញបាទ្ បញ្ញា កថ់្ល “កបើកនេះមាន, កន្តេះកម៏ាន ។ កបើកនេះគ្មម ន, កន្តេះកគ៏្មម ន ។ 
កបើកនេះរលត,់ កន្តេះករ៏លត”់ ។(88) ែូកចនេះតាមគ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្ត គ្មម នសភាវៈណាមយួ
កកើតក ើងដ្ឋចដ់តឯង កដ្ឋយគ្មម នកហតញបចចយ័ទកទ់្ង (ពងឹ ក)់ គ្មន កន្តេះកទ្ ។ 
ចុំក េះែុំកណ្ើ រកកើតសាល បរ់បស់មនញសស គ្ទ្ឹសរីបែចិចសមញបាទ្អ្េះអាងថ្ល មានការជាប់

                                              
86 Ahosikamma : Kamma that is past, expired, or spent and will bear no further phala or fruit. 
87 Dependent Origination, Dependent Arising 

88 “This is, because that is. This is not, because that is not. This ceases to be, because that 

ceases to be.” 
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ទកទ់្ងគ្មន រវាងបញពវកហតញទុំង ១២ ក លរឺ ៖ 
១. អ្វជិាា  (Ignorance) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតសងាខ រ,  
២. សងាខ រ (Formation) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតវញិ្ញា ណ្,  
៣. វញិ្ញា ណ្ (Consciousness) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតន្តមរបូ,  
៤. ន្តមរបូ (Mind and Matter) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតអាយតនៈ,  
៥. អាយតនៈ (Sense) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតសសសៈ, 
៦. សសសៈ (Sensory Impingement) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតកវទ្ន្ត,  
៧. កវទ្ន្ត (Sensation or Feeling) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតតណាា ,  
៨. តណាា  (Craving, Thirst, Desire) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតឧាទន, 
៩. ឧាទន (Attachment) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតភព,  
១០. ភព (Existence) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតជាតិ,  
១១. ជាត ិ(Birth) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតជរា,  
១២. ជរា (Old age) ជាបចចយ័ឲ្យកកើតមរណ្ៈ ។ មរណ្ៈ ន្តុំឲ្យកកើតបរកិទ្វៈ 

(Lamentation) រឺការកសាកសកគ្ងង, ទ្ញកខកទមនសស, លុំាកកវទ្ន្ត ។ល។  
កបើមានធាតញណាកកើតក ើង ធាតញឯកទ្ៀតកក៏កើតក ើងបនាបន្តទ ប ់ឧទហរណ៍្ កបើ

អ្វជិាា កកើតក ើង វានឹងន្តុំឲ្យកកើតសងាខ រ ។ សងាខ រនឹងន្តុំឲ្យកកើតវញិ្ញា ណ្ បនាកៅកទ្ៀត
ហូរដហរហូតែល់ន្តុំឲ្យមានជរា និង មរណ្ៈ ។ សទញយកៅវញិ កបើអ្វជិាា រលត ់សងាខ រក៏
រលត ់។ កបើសងាខ ររលត ់វញិ្ញា ណ្ករ៏លត ់កហើយធាតញែថ្ទ្កទ្ៀតករ៏លតត់គ្មន អ្ស់រលីង 
ដែលកៅថ្ល និករាធ ។  កយថ្ល និករាធ រឺការរលតអ់្ស់នូវឫសរល់ថ្នកុំកណ្ើ ត ។ 
ទ្ុំន្តកទ់្ុំនងដបបកនេះ កគ្បៀបែូចជាគ្ចវាក ់គ្បទកគ់្មន ជារងវងម់ូលគ្មម នចញងកែើម ។ រងវង់
គ្ចវាកក់នេះមានចលន្តវលិចញេះក ើងគ្មម នទ្ីបញ្ចប ់ឬកៅថ្ល សងារវែា (samsara) ។ 

 

***  
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៧. ព្ពះដព្តលកខណ៍ 
 កយ “ថ្គ្តលកខណ៍្” មាននយ័ថ្ល លកខណ្ៈ ៣ ។ លកខណ្ៈទុំងកន្តេះរឺការ

ដគ្បគ្បួល (អ្នចិច), ការមនិកពញចិតា (ទ្ញកខ) និង ការគ្មម នអ្តាសញ្ញា ណ្ (អ្នតា) ។ 
ជួនកាលថ្គ្តលកខណ៍្ គ្តូវានកៅថ្ល សាមញ្ាលកខណ្ៈ កគ្ េះវាកកើតក ើងជាធមមតា
កៅកលើមនញសស ឬសតវគ្របរ់បូ, គ្របវ់យ័ នងិ គ្របក់ពលកវោ ។ គ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត
កលើកយកថ្គ្តលកខណ៍្ កៅពនយល់សភាពពិត ថ្នវតាញសពវោ៉ា ងកៅកលើពិភពកោក 
និង ចគ្កវា  ។ ចុំណ្ញ ចសុំខានថ់្នថ្គ្តលកខណ៍្រ ឺ វតាញសពវោ៉ា ងផាល ស់បាូរគ្របក់ពល 
(អ្នចិច) ។ មនញសស ឬ សតវកុំពញងរស់កៅកនញងសភាពមនិកពញចិតា (ទ្ញកខ) ។ វតាញ, រញកខជាត,ិ 
សតវ និង មនញសសទុំងអ្ស់គ្គ្មនដ់តជារបូរាង ឬ កញ្ចបថ់្នធាតញរីមសីសុំែថ្ទ្កទ្ៀតជា
កគ្ចើនគ្បកភទ្ ។ ែូកចនេះវតាញទុំងមានជីវតិ និង គ្មម នជីវតិ គ្មម នអ្តាសញ្ញា ណ្ពិតគ្ាកែ 
ដែលអាចឲ្យកយើងសនមតថ្លជាខលួនរបស់វាកទ្ (អ្នតាា ) ។ និោយរមួ ថ្គ្តលកខណ៍្រឺជា
កគ្មលធមក៌ៅកនញងពញទ្ធសាសន្ត ដែលមនញសសរួរដតសិកា និង ពិចារណាគ្របក់ពល
កវោ កែើមបជីគ្មុេះអ្ញនិយមកចញពីសន្តា នចតិា ែូច កយបញរាណ្ថ្ល “ទ្ញកខកកើតពអី្ញ 
អ្ស់អ្ញរឺអ្ស់ទ្ញកខ” ។  

៧.១ អនិចច 
មញននឹងកយើងអាចយល់គ្ទ្ឹសាី “អ្និចច” កៅកនញងទ្សសនវជិាា ពញទ្ធសាសន្ត កយើង

រួរយល់អ្តានយ័របស់ កយ "អ្និចច" ជាមញនសិន ។  កយថ្ល "អ្និចច"(89) សសុំមកពី កយ 
"អ្” ដគ្បថ្ល មនិ, អ្ត ់និង  កយ “និចច” មាននយ័ថ្ល កទ្ៀងទត ់ឬ មនិដគ្បគ្បួល ។ រមួ
គ្មន   កយ “អ្និចច” មាននយ័ថ្ល ការដគ្បគ្បួល ឬភាពមនិកទ្ៀងទត ់។ គ្ទ្ឹសាីវទិ្ាសាស្ដសា 

                                              
89 Impermanence 
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និង គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តានយល់គ្សបថ្ល អ្វីៗសពវោ៉ា ងកៅកលើពិភពកោក និង កនញង
ចគ្កវា  កុំពញងដគ្បគ្បួល ឥតឈបឈ់រ ។ កប៏៉ាញដនាចុំក េះវតាញដែលមានទ្ុំហុំធុំ ែូចជាភនុំ 
សមញគ្ទ្ ទ្កនល សទឹង ដសនែ ីឬ ចគ្កវា  កយើងកមើលក ើ្ញពួកវាហាកែូ់ចជាគ្មម នការដគ្ប
គ្បួលកសាេះ ។ ការពិត វតាញទុំងកន្តេះកុំពញងដគ្បគ្បួលគ្របវ់និ្តទ្ី ប៉ាញដនាកយើងមនិអាចកមើល
ក ើ្ញចាស់ែូចជាដខសទ្កឹហូរកទ្ ។ វតាញដែលមានរបូរាង (កទេះមានជីវតិ ឬ អ្តជ់ីវតិ) 
នឹងដគ្បកៅជាចាស់គ្ទ្ុឌ្កគ្ទម(90) ាតរ់បូរាងកែើម រចួករ៏ោយកៅជាវតាញធាតញកែើម 
(elements) តាមកពលកវោយូរ ឬ ឆ្បរ់បស់វា ។ ឧទហរណ៍្ របូរាងកាយមនញសស 
នឹងដគ្បផាល ស់ជាចាស់ជរា មានករាគ្មពាធ ិ រចួកហើយកស៏ាល បា់តប់ងជ់ីវតិ ។ ទរក
ដែលកទ្ើបនឹងកកើតានមយួថ្ងៃ វាធុំធាតព់មីយួថ្ងៃកៅមយួថ្ងៃ និង កាេះជុំហានកៅរក
កសចករីសាល បគ់្របវ់និ្តទ្ី ។ កយើងានក ើ្ញថ្ល វតាញ រញកខជាត ិសតវ និង មនញសសទុំងអ្ស់ 
សសុំក ើងពីធាតញរមីកីសសងៗ ែូចជា ខាបឹន (carbon), អ្ញកសញីចិន (oxygen), ថ្ហគ្ែូចិន 
(hydrogen), ថ្ណ្គ្តូចនិ (nitrogen) ។ល។ កៅកពលរញកខជាតិ សតវ ឬ មនញសសសាល ប ់
របូកាយទុំងឡាយ នឹងរោយកៅជាធាតញសសុំទុំងកន្តេះវញិ ។ កៅកនញងគ្ទ្ឹសាីពញទ្ធ
សាសន្ត គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នសដមាងថ្ល អ្វីៗទុំងអ្ស់កនញងពិភពកោក សាិតកៅកគ្កាម
ចាបស់ាកលថ្នអ្និចចតាធម៌(91)ក លរឺមនិកទ្ៀងទត ់ ឬដគ្បគ្បួលជានិចច ។ គ្ពេះពញទ្ធ
គ្ទ្ងា់នគ្តាស់ថ្ល ការដគ្បគ្បួលរបស់មនញសស ឬ សតវ មានមូលកហតញមកពកីមមសល ។ 
កែើមបឲី្យងាយយល់រុំនិតកនេះ កយើងគ្តូវសាគ ល់ចាស់ថ្ល កតើជីវតិកយើងជាអ្វី ? ជីវតិរឺជា
បញ្ចកខនធដែលសសុំក ើងពី របូធម ៌និង ន្តមធម៌(92) ។ ខនធទុំង ៥ សសុំគ្មន បកងកើតានជារបូ
រាងកាយ កហើយរបូរាងកាយកនេះករ៏កីលូតោស់ រចួចាស់គ្ទ្ុឌ្កគ្ទម កហើយចញង
កគ្កាយកស៏ាល ប ់ដែលកៅខណ្ៈកពលកន្តេះខនធទុំង ៥ នងឹដបកធាល យកៅវញិ ។ កទេះបី
                                              
90 Decay 
91 Universal Law of Impermanence 
92 Physical and Mental Aggregates 
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របូន្តមរោយកៅពិតដមន ប៉ាញដនាថ្លមពលថ្នរបូធម ៌និង ន្តមធមម៌និអ្ស់កៅជាមយួ
របូរាងកាយកនេះកទ្ ។ ថ្លមពលកនេះរឺជាបចចយ័តាកដ់តងនូវសងាខ រែថ្ទ្ រចួកស៏សុំសគញ ុំជាងម ី
បកងកើតានជាជីវតិមយួកទ្ៀតកៅថ្ល កុំកណ្ើ តងម ី ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នឲ្យក ម្ េះ
ថ្លមពលថ្នរបូធម ៌នងិ ន្តមធម ៌ថ្ល កមម ។ កមមរឺជាមូលដ្ឋា នថ្នការដគ្បគ្បួល និង វលិ
កកើតសាល ប ់គ្មម នទ្ីបញ្ចបរ់បស់មនញសសសតវ ឬកៅថ្លសងារវែា ។  

សងារវែា មានកគ្រឿងវលិ (វែរ) ៣ រឺ កមមវែរ, កិកលសវែា និង វាិកវែា ។ 
កមមវែា រឺការវលិកដ្ឋយកមម ។ វាិកវែរ រឺការវលិកដ្ឋយសល ។ កិកលសវែរ រឺការវលិ
កដ្ឋយកិកលស ។ គ្ទ្ឹសរីពញទ្ធនយិមអ្េះអាងថ្ល កមាល ុំងកមម រជឺាអ្នកទ្ទ្ួលខញសគ្តូវកធវើឲ្យ
មានការវវិឌ្ឍនថ៍្នរបូកាយ, ចិតា និង បញ្ញា របស់មនញសស នងិ សតវ ។ មនញសសដគ្បគ្បួល
ពីកញមារតូចដែលមានរបូកាយ ចិតា នងិ បញ្ញា ទ្នគ់្ជាយ កៅជាមនញសសធុំកពញវយ័ 
ដែលមានរបូកាយ ចិតា និង បញ្ញា រងឹមាុំ ។ ឧទហរណ៍្ កពលកវោានកធវើឲ្យកញមារ
តូចមាន ក ់ធុំធាតក់ាល យជាមនញសសចាស់អាយញ ៦០ ឆ្ន ុំ ។ តាមការពិត មនញសសចាស់មាន ក់
កនេះ មនិដមនជាកញមារតូចកាលពី ៦០ ឆ្ន ុំមញនកន្តេះកទ្ កហើយកម៏និដមនជាមនញសសែថ្ទ្
ដែរ ។ កៅកនញងនយ័ែូចគ្មន កនេះ គ្បសិនកបើមនញសសមាន កស់ាល បក់ៅទ្ីកនេះ រចួកៅកកើតកនញង
ជាតងិមីកៅទ្ីកដនលងែថ្ទ្ កពលកន្តេះគ្មតម់និដមនជាតួខលួនមនញសសែដែល កហើយកម៏និ
ដមនជាមនញសសែថ្ទ្កទ្ៀតដែរ ។(93) គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នអ្េះអាងថ្ល កាលណាបញ្ចកខនធសរញ ុំ
សសុំគ្មន ជារបូ កពលកន្តេះជរា, ពាធ ិនងិ មរណ្ៈ កត៏ាមមកជាមយួដែរ ។ ែូកចនេះ ជរា, 
ពាធ ិនងិ មរណ្ៈ រឺជាមរតកមនិដគ្បគ្បួលរបស់គ្របរ់ញកខជាតិ, មនញសស និង សតវ ។ 
សរញបកសចកាីមក អ្វីៗគ្របោ់៉ា ងដែលធមមជាតិបកងកើតក ើង ដតងដគ្បគ្បួលឥតឈប់

                                              
93 “A child grows up to be a man of sixty. Certainly the man of sixty is not the same as the child 

of sixty years ago, nor is he another person. Similarly, a person who dies here and is reborn 

elsewhere is neither the same person, nor another (na ca so na ca añño).” Quoted from “What 

the Buddha Taught” by Walpola Rahula 
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ឈរ គ្សបតាមអ្នចិចតាធម ៌ដែលជាចាបធ់មមជាតិ ។  

៧.២ ទ្ុកខ 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយមានអ្េះអាងថ្ល ជីវតិកនញងសងារវែារឺជាជីវតិក រកពញកដ្ឋយ

ការមនិកពញចិតា ។ ការមនិកពញចិតាកនេះកៅថ្លទ្ញកខ ។ មនញសស និង សតវគ្របរ់បូកុំពញង
រស់កៅជាមយួទ្ញកខ កគ្ េះពួកករសាិតកៅកគ្កាមអ្ុំណាចថ្នកមម ។ កៅកនញង
ចតញរារយិសចច  កយថ្ល ទ្ញកខ(94) រឺជាអ្រយិសចចទ្ី ១ ដែលមនញសសទូ្កៅមនិសូវសាគ ល់
ចាស់អ្តានយ័ពិត ។ ជីវតិរបស់មនញសសសាមញ្ា ក រកពញកដ្ឋយកសចកាីទ្ញកខ ចុំដណ្ក
ឯជីវតិរបស់បញរគលដែលានសកគ្មចគ្ពេះនិ វ ន រឺជាជីវតិគ្បកបកដ្ឋយបរមសញខ ។ 
ចុំណ្ញ ចកនេះមនិដមនមាននយ័ថ្ល ជីវតិរបស់មនញសសសាមញ្ាគ្មម នកសចកាីសញខកសាេះ
កន្តេះកទ្ គ្គ្មនដ់តកសចកាីសញខរបស់ពួកកររឺជាសញខខលី ឬកសចករីសញខដកលងកាល យ ។ 
មនញសសសាមញ្ាទ្ទ្ួលកសចកាសីញខដកលងកាល យ តាមរយៈចុំណី្អាហារ, សកមលៀកបុំ ក,់ 
ទ្ីជគ្មក, ថ្លន ុំសងកូវ, មកធាាយកធវើែុំកណ្ើ រ និង កគ្រឿងកុំសានាែូចជាកញន កោខ ន រាុំ 
ចកគ្មៀង ។ល។ វតាញទុំងកន្តេះគ្គ្មនដ់តជាកគ្រឿងកាកគ្ាស់ចិតា កែើមបបីនលបក់រទី្ញកខមយួ
រយៈប៉ាញកណាណ េះ ។ បញរាណាចារយក លថ្ល “កបើចងា់នសញខដវង គ្តូវលេះបងស់ញខខលី” ។ 
សញខខលីរឺកាមសញខ រឯីសញខដវងរឺបរមសញខ ដែលជាសញខគ្មម នទ្ីបញ្ចប ់។ កែើមបជីួបសញខ
ដវង មនញសសទុំងឡាយគ្តូវខុំគ្បតិបតាិតាមពញទ្ធវចនៈកដ្ឋយចកគ្មើនសីល សមាធិ និង 
បញ្ញា  ។ ពួកករគ្តូវយកថ្គ្តលកខណ្ធម ៌មកពិចារណាថ្ល របូកនេះមនិកទ្ៀងទត,់ របូ
កនេះដគ្បគ្បួល, របូកនេះក រកពញកៅកដ្ឋយទ្ញកខ, របូកនេះមនិដមនជារបស់ខលួន, របូកនេះ
គ្មម នគ្បកោជន,៍ របូកនេះគ្មម នខលឹមសារ ។ ជាទូ្កៅកយើងដតងឧទន កយទុំងកន្តេះជា
ភាសាាលីថ្ល “របូុំ អ្និចចុំ ទ្ញកខុំ អ្នតាា ” ។ 

                                              
94 Dissatisfaction, unmet needs, suffering 
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៧.៣ អនាត   
 កយថ្ល អ្នតាា (95)(non-self) មាននយ័កែើមថ្ល មនិដមនខលួន ។ ឧទហរណ៍្ 

គ្របវ់តាញ, សតវ និង មនញសស គ្មម នអ្វីដែលករអាចចាតទ់្ញកថ្លជាខលួន (អ្តា, អាតមន័, self) 
ឬ ជាធាតញកែើមពិតគ្ាកែរបស់វា ។ នយ័មា៉ាងកទ្ៀត វតាញ, សតវ និង មនញសសទុំងអ្ស់
រឺគ្គ្មនដ់តជារបូរាងឬកញ្ចបក់សសងៗថ្នធាតញទុំងឡាយ ។ ធាតញទុំងឡាយកន្តេះ គ្គ្មន់
ដតជាកញ្ចបថ់្នធាតញលអិតសញខញមែថ្ទ្កទ្ៀតោ៉ា ងកគ្ចើន ។ ការសិកាដសនកវទិ្ាសាស្ដសា
ានបងាា ញឲ្យក ើ្ញថ្ល វតាញ, សតវ និង មនញសសទុំងអ្ស់រឺជាបនសុំថ្នធាតញរីមដីែល
កកើតក ើងកនញងធមមជាតិចុំនួន ៩៨ គ្បកភទ្ ។ ពីែុំបងូ អ្នកគ្ាជ្ជនជាតិគ្កិកសមយ័
បញរាណ្ានយល់ថ្ល មនញសសមនិអាចកាតប់ុំដបកធាតញរីមទីុំងកន្តេះានកទ្ ។ ែូកចនេះ
កទ្ើបពួកករានកៅធាតញរមីទីុំងកន្តេះថ្ល អាតូម (atom) ។ ពួកករកា៏នចាតទ់្ញកថ្ល 
អាតូម ជាឯកតា (unit) ឬធាតញចញងកគ្កាយដែលជាកគ្រឿងសសុំថ្នវតាញ សតវ និង មនញសស ។ 
ប៉ាញដនាអ្នកវទិ្ាសាស្ដសាបចចញបបននានរកក ើ្ញថ្ល អាតូមសសុំក ើងពីធាតញលអិតសញខញម 
(subatomic particles) កគ្ចើនគ្បកភទ្កទ្ៀត ដែលមនញសសមនិអាចកមើលក ើ្ញកដ្ឋយ
ដភនកទ្កទ្ ។  

គ្បសិនកបើកយើងពិចារណាពីគ្ជុងកគ្ជាយថ្នរបូសាស្ដសា កយើងក ើ្ញថ្ល វតាញ, 
សតវ និង មនញសសសសុំក ើងពធីាតញទ្កទ្ ។ គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តកអ៏្េះអាងដែរថ្ល របូរាង
កាយដែលសសុំក ើងពីបញ្ចកខនធ(96) ដគ្បគ្បួលគ្របវ់និ្តទ្ី កហើយកដ៏បកធាល យកៅជាធាតញ
កែើមវញិ ក លរឺទ្ឹក, ែី, កភលើង និង ខយល់ ។ ចុំណ្ញ ចកនេះគ្សបនឹងពញទ្ធវចនៈថ្ល ជីវតិ
មានភាពទ្កទ្ សូនយឥតខលឹមសារ ។ រួរកតស់មាគ ល់ថ្ល ធាតញទ្កទ្ រឺជាអ្តានយ័ទ្មីយួ

                                              
95 Emptiness, Selflessness 
96 រូប, សវទ្នា, សញ្ញញ , សងាខ រ , វញិ្ញញ ណ [The Five Aggregates] 
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ថ្ន កយថ្ល សញញ្ាតា ឬភាពសូនយ ។ 
អ្តា ឬខលួន ដែលមនញសសគ្របគ់្មន គ្សឡាញ់កលើសអ្វីៗទុំងអ្ស់ គ្គ្មនដ់តជា

គ្សកមាលកាកគ្ាស់ដភនកមនញសសប៉ាញកណាណ េះ ។ តាមការពិត មនញសសមនិអាចកមើល
ក ើ្ញ ឬប៉ាេះ ល់ អ្តា ឬខលួន កទ្ ។ កបើកយើងពនិិតយកមើល អ្តា កនេះកដ្ឋយមុំសចកខញ 
(ដភនក) កន្តេះកយើងកជឿថ្លមាន អ្តា ពិតដមន ។ ប៉ាញដនាគ្បសិនកបើកយើងពិនិតយកមើល អ្តា
កន្តេះកដ្ឋយបញ្ញា ចកខញ (ការវភិារ) កន្តេះកយើងមនិអាចរកក ើ្ញ អ្តា ថ្លកុំពញងសាិតកៅទ្ី
ណាក ើយ ។ អ្តា គ្គ្មនដ់តជាបណ្ាញុំ ថ្នបញ្ចកខនធប៉ាញកណាណ េះ ។  

កែើមបងីាយយល់អ្ុំពីគ្ទ្ឹសាីអ្នតាា កនេះ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នកលើកយកសទេះមយួខនង
មកកធវើជាឧទហរណ៍្ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នសួរសាវកថ្ល កតើអ្វីកៅជាសទេះពិតគ្ាកែ ? 
ចូរអ្នកចងអញលកៅកមើល ? អ្នកអាចចងអញលានដតជញ្ញា ុំង ែុំបូល ទវ រ បងអួច ។ល។ ប៉ាញដនា
ឯណាកៅជាសទេះពតិគ្ាកែកន្តេះ ? ការពិតរឺគ្មម នតួសទេះពិតគ្ាកែកទ្ ។  កយថ្ល សទេះ 
រឺគ្គ្មនដ់តជាសមមតិន្តមមយួតាងឲ្យបណ្ាញុំ  (Whole, Totality) ថ្នកគ្រឿងសសុំរបស់សទេះ
ប៉ាញកណាណ េះ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នគ្តាស់សួរកទ្ៀតថ្ល កតើអ្វីកៅជាអ្តាពិតគ្ាកែ ដែលអ្នក
រាល់គ្មន គ្សឡាញ់ែក៏លើសលបក់ន្តេះ? កតើវាជារាងកាយរបស់អ្នកឬ? កតើវាជាអារមមណ៍្
របស់អ្នកឬ? កតើវាជាចតិារបស់អ្នកឬ? កតើវាជាគ្ពលឹងថ្នអ្នកឬ? សាសន្តខលេះាន
អ្េះអាងថ្ល អ្តា មានពតិគ្ាកែដមន? គ្បសិនកបើែូកចាន េះដមន កតើគ្ពលឹងថ្នបញរគលមាន ក់
កុំពញងកៅកដនលងណា? កតើពួកករពិតជាធាល បា់នជួបគ្បទ្េះវាដមនឬ? កោងតាមគ្ទ្ឹសាី
ពញទ្ធនិយម អ្តា គ្មម នវតាមាន (Not exist) កទ្ ។ វាគ្គ្មនដ់តជាការសនមតដតប៉ាញកណាណ េះ ។ 
ែូកចនេះ កទ្ើប កយថ្ល “អ្នតាា ” មាននយ័ថ្ល មនិមានខលួន (non-selfl) ឬអ្តាសញ្ញា ណ្ 
ដែលជាធាតញសសុំកែើមពតិគ្ាកែ ។  

កៅកនញងពញទ្ធសមយ័ ពកួគ្ ហមណ៍្ និង មនញសសកគ្ចើនន្តក ់ ានកជឿថ្លមាន
អាតមន័ពិតគ្ាកែ ចុំដណ្កគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងអ់្េះអាងថ្លគ្មម នអាតមន័ ឬអ្តា ឬគ្ពលឹងកទ្ ។ 
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ែូកចនេះកហើយកទ្ើបមានអាចារយគ្ ហមណ៍្មាន កក់ ម្ េះ អ្រគិកវសសនៈ (Aggivessana) ាន
ចូលមកសួរកែញកដ្ឋល តស ូមតិជាមយួនងឹគ្ពេះពញទ្ធ ។ អាចារយគ្ ហមណ៍្កន្តេះាន
ចាបក់សាើមកដ្ឋយក លសមាអី្តួថ្ល “ខ្ញ ុំហា នអ្េះអាងកដ្ឋយគ្មម នសាទ កក់សទើរកនញងចិតាថ្ល របូ
កាយរបស់ខ្ញ ុំ រជឺារបស់ខ្ញ ុំ ។ កវទ្ន្ត សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ្ របស់ខ្ញ ុំរឺជារបស់ខ្ញ ុំ” ។ 
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នកឆ្លើយតបថ្ល “គ្បសិនកបើអ្នកអ្តួអាងែូកចនេះដមន តថ្លរតសញុំឲ្យអ្នក
បកគ្សាយបញ្ញា មយួ ។ ឧទហរណ៍្ កតើកសរច បកសនទ្ិ ថ្ននររកកាសល (King 

Pasenadi of Kosala) ឬកសរច អ្ជាតសតាញ ថ្ននររ មរធៈ (Ajattasattu of Magadha) 

រឺជាកសរចដសនែថី្ននរររបស់គ្ពេះអ្ងគដមនកទ្? កតើកសរចទុំងកន្តេះមានអ្ុំណាចអាច
សមាល បន់រណាមាន កដ់ែលសមនឹងសាល បឬ់កទ្? កតើកសាចទុំងកន្តេះមានអ្ុំណាចអាច
ដ្ឋកទ់្ណ្ឌ កមមនរណាមាន ក ់ ដែលសមទ្ទ្ួលទ្ណ្ឌ កមមឬកទ្? កតើកសាចទុំងកន្តេះមាន
អ្ុំណាចអាចនិរកទ្សនរណាមាន ក ់ដែលសមនឹងនិរកទ្សឬកទ្? អាចារយ អ្រគិកវសសនៈ 
ានកឆ្លើយវញិថ្ល កសរចបកសនទ្ិ ឬ អ្ជាតសតាញ គ្តូវដតមានអ្ុំណាចអាចសកគ្មចកិចច
ការទុំងកន្តេះពិតដមន ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នបនាសួរថ្ល កបើែូកចនេះដមន កតើអ្នកយល់ោ៉ា ង
ណាដែរ ចុំក េះការអ្េះអាងថ្ល រាងកាយកនេះជារបស់ខ្ញ ុំ? កតើអ្នកអាចអ្េះអាងានកទ្
ថ្ល អ្នកមានអ្ុំណាចកលើរាងកាយរបស់អ្នក? កតើអ្នកអាចបញ្ញា រាងកាយរបស់អ្នកឲ្យ
កាល យកៅជាោ៉ា ងកនេះ ឬោ៉ា ងកន្តេះានឬកទ្? កៅកពលអ្នកក លអ្េះអាងថ្ល កវទ្ន្ត 
សញ្ញា  សងាខ រ នងិ វញិ្ញា ណ្ រឺជារបស់អ្នក កតើអ្នកអាចបញ្ញា វាានឬកទ្ ? គ្បសិនកបើ
អ្នកមនិអាចបញ្ញា វាានកទ្ កហតញអ្វាីនជាអ្នកអ្តួអាងថ្ល អ្នករឺជាមាច ស់កលើខលួនរបស់
អ្នក? គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នបកគ្សាយថ្ល អ្តា ដែលសសុំក ើងពីបញ្ចកខនធ មនិដមនជាតួខលួន
ពិតកទ្ (Real Self) ។ បញរគលគ្របរ់បូគ្មម នអ្ុំណាចគ្របគ់្រងកលើខលួនរបស់គ្មតក់ ើយ ។ 
ែូកចនេះខលួនគ្មតម់និដមនជាកមមសិទ្ធិរបស់គ្មតក់ទ្ ។ 

សពវថ្ងៃ មនញសសភារកគ្ចើនកុំពញងគ្តូវមហិចាតាែឹកគ្ចមញេះ ឲ្យវកងវងវងាវ នភ់ន័ាគ្ច ុំ
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ថ្ល កោកិយកនេះមានអ្ញ, កោកិយកនេះមនិដគ្បគ្បួល, កោកិយកនេះមនិមានទ្ញកខ ។ 
កដ្ឋយសារមចិាា ទ្ិែាកិនេះ ពួកករកុំពញងគ្បកានអ់្ញនិយមជាបក់នញងចតិា កគ្ េះពួកករមនិ
សាគ ល់អ្នតាា ធម ៌ ។ ពួកករគ្បកានថ់្លកោកិយមនិដគ្បគ្បួល កដ្ឋយសារពួកករមនិ
សាគ ល់អ្នចិចតាធម ៌ ។ ពួកករគ្បកានថ់្លកោកិយមនិមានទ្ញកខ កដ្ឋយសារពកួករមនិ
សាគ ល់ទ្ញកខតាធម ៌ ។ កនេះជាមូលកហតញន្តុំឲ្យកកើតមានភាពវកឹវរ ចោចលកៅកនញង
សងគម ។ ទ្ីបុំសញត កក៏កើតមានសស្ដងាគ មកោក បុំសលិចបុំផាល ញជីវតិមនញសស បងកឲ្យមាន
កសាកន្តែកមមរួរឲ្យសកងវរ ។ ែូកចនេះ កែើមបកីចៀសវាងកញុំឲ្យកាល យជាទសករថ្នតណាា  
មនញសសគ្របរ់បូរួរពិចារណាថ្គ្តលកខណ្ធម ៌ឲ្យានលអិតលអន ់។ ជាពិកសស កយើងគ្តូវ
ពិចារណាថ្ល កៅកពលកយើងកកើតមក កយើងមានដតថ្ែទ្កទ្ប៉ាញកណាណ េះ ។ ែូកចនេះ មញននងឹ
កយើងសាល បក់ៅវញិ កយើងរួរបនសល់ទ្ញកអ្វីមយួ ដែលជាគ្បកោជនស៍គ្មាបម់នញសស
កោក ។ គ្បសិនកបើមនិអាចបនសល់អ្វីជាគ្បកោជន ៍សគ្មាបម់នញសសជុំន្តនក់គ្កាយកទ្ 
សូមកមតាា កញុំបនសល់កាកសុំណ្ល់ នងិ បុំផាល ញបរសិាា ន កហើយទ្ញកឲ្យមនញសសជុំន្តន់
កគ្កាយជាអ្នកទ្ទ្ួលខញសគ្តូវ កកើបសមាអ តសគ្មាមរបស់កយើង ។ 

 
* 

“ភាពលៃង់សលែ ជ្ជឫស និង សដមី្ត្នទ្សងាីអាព្កក់ទងំអស់ ។” 
“Ignorance, the root and stem of all evil.” 

-- Plato (428 BC - 348 BC) 

“អនាគត្របស់អនកអាព្ស័យសលីអាីៗថ្ដលអនកសធាីសៅសពលបចចុបបនន ។” 
“The future depends on what you do today.” 

-- Mahatma Gandhi (1869-1948) 

*** 
  



ឈុន គឹមអ ៀត  ទ្រឹស្តីកមមផល 
 

63 

៨. សសំ្នរៈ 
គ្ទ្ឹសរីកមមសលអ្េះអាងថ្ល ការវលិកកើតសាល បរ់បស់មនញសស និង សតវជាប់

ទកទ់្ងោ៉ា ងជតិសនិទ្ធិជាមយួកមម នងិ សល ។ រឯី កយថ្ល សុំសារៈ រឺជាែុំកណ្ើ រ
អ្កន្តទ លកៅមក ឬែុំកណ្ើ រអ្កន្តទ លកកើតសាល បជ់ានិចច ។ រញកខជាតិ, មនញសស និង សតវទុំង
អ្ស់សាិតកៅកនញងសុំណាញ់ បែចិចសមញបាទ្ធម ៌ ដែលបងាា ញទ្ុំន្តកទ់្ុំនងរវាងកហតញ 
និង សលែូចរងវងគ់្ចវាក ់។ អ្វីៗទុំងអ្ស់កៅកលើពិភពកោកមានការជាបទ់កទ់្ងគ្មន  
និង ពឹង កគ់្មន កៅវញិកៅមក(97) ជាចាុំាច ់។ រងវងគ់្ចវាកថ់្នការកកើត, សាល ប,់ កកើតងម ី
កន្តេះបនរវលិចញេះក ើង កៅថ្ល សងារវែា(98) ដែលមានដចងសងដែរកៅកនញងរមពរីកវទ្ 
តាុំងពីមញនពញទ្ធសមយ័កមល៉ាេះ ។  

៨.១ ជីវិតទងំ ៣ ជ្ជតិ 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយម ានអ្េះអាងែូចគ្ទ្ឹសាីកវទ្និយមដែរថ្ល ជីវតិរបស់មនញសស 

និង សតវ ជាបទ់កទ់្ងតាុំងពអី្តីតជាតិ រហូតមកែល់បចចញបបននជាតិ និង កៅអ្ន្តរត
ជាតិ ។ អ្តីតជាត ិ(Former Life) មាននយ័ថ្លជីវតិមនញសស ឬជីវតិសតវកៅកនញងកពល
កនលងសញតកៅឬជាតមិញន ។ បចចញបបននជាតិ (Present Life) មាននយ័ថ្លជីវតិមនញសស ឬ
ជីវតិសតវកៅកនញងកពលកុំពញងរស់កៅសពវថ្ងៃ ។ អ្ន្តរតជាតិ (Future Life) មាននយ័
ថ្ល ជីវតិមនញសស ឬជីវតិសតវកៅកនញងកពលអ្ន្តរត បន្តទ បព់ជីីវតិសពវថ្ងៃកនេះរលតស់ញត
កៅ ។ គ្ទ្ឹសាីសុំសារៈកា៏នអ្េះអាងសងដែរថ្ល អ្តតីជាតិជាបទ់កទ់្ងមកែល់
បចចញបបននជាតិ កហើយបចចញបបននជាតិជាបទ់កទ់្ងកៅែល់អ្ន្តរតជាតិ ។ ទ្ុំនងែូចគ្មន
កនេះ បញពវកហតញថ្នជាតទិុំង ៣ ជាបញពវកហតញទុំង ១២ កៅកនញងគ្ទ្ឹសាីបែិចចសមញបាទ្ ។  

                                              
97 Interrelated and interdependent actions 
98 An ever revolving wheel (birth-death-rebirth) 
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អតីតជ្ជត ិ
(១) អ្វជិាា  (Ignorance) ន្តុំឲ្យកកើតសងាខ រ, 
(២) សងាខ រ (Formations) ន្តុំឲ្យកកើតវញិ្ញា ណ្ ។ 

បចចុបបននជ្ជត ិ
(៣) វញិ្ញា ណ្ (Consciousness) ន្តុំឲ្យកកើតន្តមរបូ, 
(៤) ន្តមរបូ (Psycho-Physicalty) ន្តុំឲ្យកកើតអាយតនៈ, 
(៥) អាយតនៈ (Sense) ន្តុំឲ្យកកើតសសសៈ, 
(៦) សសសៈ (Sensory Impingement) ន្តុំឲ្យកកើតកវទ្ន្ត, 
(៧) កវទ្ន្ត (Sensation) ន្តុំឲ្យកកើតតណាា , 
(៨) តណាា  (Craving, Thirst, Desire) ន្តុំឲ្យកកើតឧាទន, 
(៩) ឧាទន (Attachement) ន្តុំឲ្យកកើតភព, 
(១០) ភព (Existence) ន្តុំឲ្យកកើតជាតិ ។ 

អនាគតជ្ជត ិ
(១១) ជាត ិ(Birth) ន្តុំឲ្យកកើតជរា មរណ្ៈ, 
(១២) ជរា, មរណ្ៈ (Old age, death) ន្តុំឲ្យមានជីវតិងមី (Rebirth)។ 

៨.២ កម្ម 
 កយថ្ល "កមម” មាននយ័ោ៉ា ងងាយថ្ល អ្ុំកពើ ។ កៅកនញងពញទ្ធសាសន្ត  កយថ្ល 

"កមម” សុំកៅកលើ "កមម" ដែលមាន កចតន្តជាមូលដ្ឋា ន ។ កបើគ្មម នបុំណ្ង ឬកចតន្តកទ្ 
កគ៏្មម ន “កមម” ដែរ ។ ចាបថ់្នកមមដចងថ្ល កែើមកឈើដែលមានលកខណ្ៈកសសងគ្មន  
អាគ្ស័យមកពីគ្គ្មបពូ់ជថ្នកែើមកឈើកន្តេះៗ ដែលមានធមមជាតិកសសងគ្មន  ។ កនញងនយ័
ែូចគ្មន  មនញសសមានឧបនិសសយ័កជារជតាកសសងពីគ្មន  កក៏គ្ េះកមមរបស់ខលួនដែលាន



ឈុន គឹមអ ៀត  ទ្រឹស្តីកមមផល 
 

65 

កធវើទ្ញកខកនញងអ្តីតជាតិខលេះ កនញងបចចញបបននជាតខិលេះ ។ កបើបញរគលមាន កគ់្បគ្ពឹតាកញសលកមម
កដ្ឋយកាយ, វាចា ឬចិតា កពលកន្តេះបញរគលកន្តេះនឹងមានកសាមនសសរកីរាយជាកជ់ា
គ្ាកែែូចគ្សកមាលអ្កន្តទ លតាមគ្ាណ្ ។(99) សទញយកៅវញិ គ្បសិនកបើបញរគលមាន ក់
គ្បគ្ពឹតាអ្កញសលកមមកដ្ឋយកាយ, វាចា ឬចិតា កពលកន្តេះបញរគលកន្តេះនឹងជួបកសចកាី
ទ្ញកខជាកជ់ាគ្ាកែ កគ្បៀបែូចជាកងរ់កទ្េះវលិតាមកជើងសតវដែលអ្ូសរកទ្េះ ។(100) គ្ពេះ
ពញទ្ធគ្ទ្ងា់នដ្ឋស់កតឿនឲ្យបរស័ិទ្ទុំងឡាយយកចិតាទ្ញកដ្ឋកក់លើចិតា កគ្ េះចិតារឺជា
ន្តយសារងី ជាអ្នកបញ្ញា រាងកាយឲ្យកធវើសកមមភាពគ្របោ់៉ា ង ែូច កយថ្ល “ធម៌
ទុំងឡាយមានចិតាជាគ្បធាន” ។(101)  

កទេះបីអ្តីតជាតិ និង បចចញបបននជាតិ មានទ្ុំន្តកទ់្ុំនងគ្មន កក៏ដ្ឋយ កអ៏្តីតជាត ិ
និង បចចញបបននជាត ិ មនិែូចគ្មន ទុំងគ្សុងកទ្ ។ ចុំណ្ញ ចែូចគ្មន ខលេះៗកន្តេះរឺកៅគ្តង ់
បចចញបបននជាតិជាសលថ្នកមមពអី្តីតជាតិ ។ ចុំណ្ញ ចមនិែូចគ្មន ខលេះៗកន្តេះរឺកៅគ្តង ់កៅ
កនញងបចចញបបននជាត ិ មនញសសទ្ទ្លួានការអ្បរ់ ុំងមីបដនាមកទ្ៀត ។ ចុំណ្ញ ចសុំខានរ់ឺកៅ
គ្តង ់ កៅកនញងបចចញបបននជាត ិ មនញសសមានឱកាសដកថ្ចនជវីតិរបស់ខលួនឲ្យានចកគ្មើន
រញងករឿងសគ្មាបប់ចចញបបនន និង អ្ន្តរតជាតិ ។ សកខីភាពជាកដ់សាងមយួរឺ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
ានបុំកពញបរមតាារមធីមក៌គ្ចើនជាតិរហូតែល់ជាតិចញងកគ្កាយ ដែលគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ង់
ានគ្តាស់ែឹងនូវសមាម សកមាព ធិញាណ្ ។ 

ការានកកើតជាមនញសសរឺចាតទ់្ញកថ្លជាសុំណាងលអមយួ កហើយការមានរបូ
កាយកពញលកខណ្ៈករ៏ាបថ់្លជាសុំណាងលអមយួកទ្ៀត ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត ការមាន

                                              
99 If a man speaks or acts with a pure mind, then joy follows him as his own shadow. 
100 If a man speaks or acts with an impure mind, sufferings follow him as the wheel of the cart 

follows the beast that draws the cart. 
101 គម្ពីរព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៥២ ទំ្ពរ័ទី្ ២១ (ធម្មបទ្ោថា) [All experiences (or mental 

states) are preceded by mind they have mind as their master they are produced by mind.] 
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ខួរកាលលអដែលអាចឲ្យកយើងកចេះពិចារណារកកហតញសល រឺពិតជាសុំណាងខពស់
បុំសញត ។ វាមនិដមនជាការសុំខានក់ទ្ដែលានកកើតជាមនញសសកៅកនញងវណ្ណ ៈទប ឬ
ខពស់កន្តេះ ការសុំខានរ់ឺមនញសសគ្តូវខុំដសវងរកចុំកណ្េះែឹងទូ្កៅ និង បនាអ្បរ់ ុំចតិារបស់
ខលួនឲ្យបរសិញទ្ធសូរសង ់គ្បកបកដ្ឋយកមតាា  ករញណា មញទ្ិតា នងិ ឧកបកាខ  ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
ពញុំានចាតទ់្ញកវណ្ណ ៈ (caste system) ជាចុំណ្ញ ចសុំខានក់ ើយ កគ្ េះគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ង់
កឈវងយល់(102)ថ្ល ការគ្បកានម់ាុំកលើករឿងវណ្ណ ៈ រឺជាកែើមចមថ្នអ្ុំកពើអ្យញតាធិម ៌ និង 
ជាឧបសរគចមបងដែលន្តុំឲ្យមនញសសខវេះចិតាករញណា ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នបកគ្ងៀនឲ្យ
មនញសសទូ្ន្តម នចិតាគ្របវ់និ្តទ្ ី ។ គ្បសិនកបើមនញសសមាន ក់ៗ សាគ ល់ចតិារបស់ខលួនចាស់ 
សាគ ល់បែចិចសមញបាទ្ សាគ ល់ថ្គ្តលកខណ៍្ និង សាគ ល់ចាស់ថ្លអ្វីៗទុំងអ្ស់រឺជា
សញញ្ាតា កពលកន្តេះពួកករនងឹគ្មម នការគ្បកានវ់ណ្ណ ៈ គ្មម នការជិេះជាន ់ គ្មម នការកកង
គ្បវញ័្ច  និង គ្មម នអ្ុំកពើអ្យញតាិធមក៌នញងសងគមក ើយ ។ 

កទេះបីមនញសសមានកាយសមបទខញសដបលកពីសតវកក៏ដ្ឋយ គ្បសិនកបើមនញសស
គ្មម នវចិារណ្ញ្ញា ណ្កទ្ មនញសសកម៏និខញសគ្មន ពីសតវតិរចាា នដែរ ។ មនញសសកគ្បើគ្ាស់
បញ្ញា សគ្មាបព់ិចារណាឲ្យែងឹថ្ល កតើអ្ុំកពើណាជាអ្ុំកពើលអ, អាគ្កក,់ ាប, បញណ្យ,រញណ្ 
ឬកទស ។ រឯីពួកសតវ វាគ្មម នគ្ាជ្ា ឬធមមសញ្ញា សគ្មាបព់ិចារណាកទ្ ។ មនញសស
ដែលគ្មម នវចិារណ្ញ្ញា ណ្ គ្មម នអ្វីខញសដបលកពីសតវកទ្ កគ្ េះថ្ល “ការឃ្លល នអាហារ, ការ
ងងញយកែក, ការភយ័ខាល ច នងិ ការរមួសងាវ ស កហតញទុំង ៤ កនេះ មនញសស នងិ សតវ 
មានែូចគ្មន  ។ ធមមសញ្ញា  រគឺ្ាជ្ាយល់ខញស-គ្តូវ, លអ-អាគ្កក ់ កធវើមនញសសឲ្យដបលកពី
សតវ ។ មនញសសដែលគ្មម នរញណ្ធមម៌និខញសអ្វីពីសតវក ើយ” ។(103) 

                                              
102 រពឹំងគិត្យលស់ោយព្បាជ្ជញ ដ៏េែឺថាែ ។ 
103 ព្វកយសសាែ កសំស្កសរឹត្ ព្សងស់ចញពីសសៀវសៅ “ព្សីហ្សិាបសទ្ស” (Hitopadesha)។ 
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៨.៣ ម្នុសស ៤ ពួក 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តានដបងដចកមនញសសទូ្កៅជា ៤ ពួក ក លរឺ ៖ 
១. មនញសសកទ្កវា រឺជាមនញសសដែលមានរបូកាយជាមនញសស, ចិតាជាកទ្វតា  

និង មានសីលធមខ៌ពងខ់ពស់ ។ 
២. មនញសសមនញកសា រឺជាមនញសសដែលមានរបូកាយជាមនញសស, មានចិតាជា

មនញសស នងិ មានមនញសសធម ៌។ 
៣. មនញសសកបកតា រឺជាមនញសសដែលមានរបូកាយជាមនញសសធមមតា ប៉ាញដនាមាន

ចិតាជាកគ្បត ។ 
៤. មនញសសតិរចាា កន្ត រឺជាមនញសសដែលមានរបូកាយជាមនញសស ប៉ាញដនាមានចិតា

កាចសាហាវ កឃ្លរកៅែូចសតវតិរចាា ន ។ 
វណ្ណ ៈរបស់មនញសសគ្មម នរញណ្តថ្មលបនាិចកសាេះ គ្បសិនកបើមនញសសមាន កក់ន្តេះ

គ្បគ្ពឹតាអ្ុំកពើណាមយួកដ្ឋយគ្មម នការពិចារណា ។ មនញសសមកពីវណ្ណ ៈ(104)ណាកក៏ដ្ឋយ 
ឬមានឋានៈជាអ្វកីក៏ដ្ឋយ (កសាច, មស្ដនាី ឬរាស្ដសាសាមញ្ា ) នឹងគ្តូវានចាតចូ់លកនញង
ជុំពូកមនញសសកបកតា ឬ មនញសសតិរចាា កន្ត គ្បសិនកបើកនញងកពលបចចញបបនន ពួកករគ្បគ្ពឹតា
អ្ុំកពើអាគ្កក,់ សាងាបកមម, កាចសាហាវយង់្ នង ។ ប៉ាញដនាគ្បសិនកបើពួកករគ្បគ្ពតឹា
អ្ុំកពើលអ, សាងកញសលធម,៌ សាងារមធីម,៌ បុំកពញទ្សពិធរាជធម ៌ កន្តេះពកួករនឹង
គ្តូវានចាតចូ់លកនញងជុំពូកមនញសសមនញកសា ឬមនញសសកទ្កវា ។ 

គ្ទ្ឹសរីពញទ្ធនិយមានអ្េះអាងថ្ល អ្ុំកពើរបស់មនញសសកនញងកពលបចចញបបនននងឹន្តុំឲ្យ
មានវាិកកៅអ្ន្តរតជាតិ ែូចខាងកគ្កាម ៖ 

 មនញសសកទ្កវា នងឹកកើតជាកទ្វតា,  

                                              
104 ព្ព្វហ្មណ៍, កសព្ត្, សវសសៈ, សូព្ទ្ ។ 
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 មនញសសមនញកសា នឹងកកើតជាមនញសស, 
 មនញសសកបកតា នឹងកកើតជាកគ្បត, 
 មនញសសតិរចាា កន្ត នឹងកកើតជាសតវតិរចាា ន ។  

មនញសស ឬ សតវសញទ្ធដតមានចតិាជាអ្នកបញ្ញា  ឬែកឹន្តុំ ។ ចតិាបញ្ញា មនញសសឲ្យ
គ្បគ្ពឹតាអ្ុំកពើអ្ាយមញខកសសងៗ ។ មាន កយកសាល កមយួថ្ល មនញសសពិាកអ្បរ់ ុំទូ្ន្តម ន
ចិតារបស់ខលួនណាស់ ។ ការពតិចិតាមានសភាពសាអ តសូរសងព់ីកុំកណ្ើ ត ប៉ាញដនាគ្បសិនកបើ
ឧបកកិកលស (imperfection) ចូលកៅរញ ុំពទ័្ធចិតា កពលកន្តេះចិតានងឹបញ្ញា មនញសសឲ្យ
គ្បគ្ពឹតានូវអ្កញសលកមមកសសងៗ ។ កហតញកនេះ កទ្ើបពញទ្ធសាសនិកជនខតិខុំហាតព់ត់
លតែ់ុំចិតា ខិតខុំជគ្មេះមនទិលកៅហមង ខតិខុំគ្បគ្ពឹតានូវកញសលកមម កែើមបកីសាងខលួន
ឲ្យានកកើតជាមនញសស ឬជាកទ្វតាកៅអ្ន្តរតជាតិ ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្កជឿថ្ល កែើមបអី្បរ់ ុំ
ចិតាឲ្យសាអ តបរសិញទ្ធ ពួកករគ្តវូខុំកធវើបញណ្យ ឬបញញ្ាកមម ។ កតើបញណ្យរឺជាអ្វី? កតើអ្វីជា តួ
បញណ្យ ? កតើកធវើបញណ្យកែើមបអី្វី ?  

 
* 

“ឫសគល់ត្នទុ្កខគឺឧបាទន” ។ 
“The root of suffering is attachment.” 

-- The Buddha 

“ខ្ញុ ំចូលចតិ្តសាសនាថ្ដលបសព្ងៀនអំពីសសរភីាព, សម្ភាព និង ភាត្រភាព” ។ 
“I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity.” 

-- Dr. B. R. Ambedkar (1891-1951) 

*** 
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៩. បុណយ 
 កយថ្ល “បញណ្យ” ឬ “បញញ្ា ” មាននយ័ថ្ល រញណ្ជាតិជាកគ្រឿងជគ្មេះសន្តា នចតិា 

កញសល អ្ុំកពើលអ ឬកសចកាីសញខ ។ ការកធវើបញណ្យ រឺការកធវើកសចកាីលអខាងសលូវកាយ វាចា 
និង ចិតាឲ្យកកើតមានកដ្ឋយកចិច និង ទ្ុំនងកសសងៗ ។(105) ចុំណ្ញ ចសុំខានថ់្នការកធវើ
បញណ្យ រឺការសុំអាតចតិាឲ្យសាអ តបរសិញទ្ធសូរសង ់ គ្ាសចាកអ្កញសលធម ៌ ដែលមាន
កោភៈ(106) កទសៈ(107) និង កមាហៈ(108) ជាអ្កញសលមូល ឬជាឫសរល់ពតិថ្ន
អ្កញសលធម ៌។ ែូកចនេះកហើយានជាពញទ្ធបរស័ិទ្ខុំគ្បឹងកធវើបញណ្យ កែើមបជីគ្មេះអ្កញសល
ធមក៌ចញពីសន្តា នចិតា ។ បញណ្យមានកចតន្តជាត ួ ។ ការកសាងកញសលកមមកសសងៗ 
សញទ្ធដតសកគ្មចកដ្ឋយចិតា នងិ មានចិតាជាគ្បភពសរួចកសរើម ។ ជាែុំបូងបញណ្យ គ្តូវកកើត
ក ើងកនញងចិតា រចួកកើតក ើងកនញងវាចា និង សកមមភាពខាងរាងកាយ ។ បញណ្យដែលកកើត
ក ើងកនញងចិតា កៅថ្ល មកន្តកមម ។ បញណ្យដែលកកើតក ើងកនញងសលូវកាយ កៅថ្ល កាយ
កមម ។ រឯីបញណ្យដែលកកើតក ើងកនញងសលូវវាចា កៅថ្ល វចីកមម ។ 

បញណ្យ មានកហតញ ឬ លកខណ្ៈ ៣ ោ៉ា ងរឺ ៖ 
១. បសាទ្ៈ  រឺមានចិតាគ្ជេះថ្លល , 
២. សុំកវរៈ  រឺមានចិតាសកងវរតកស់លញត, 
៣. កតសញចរតិា  រឺមានចិតាសាអ តបរសិញទ្ធកដ្ឋយកាយ, វាចា, ចិតា ។ 
 

                                              
105 វចនានុព្កម្ថ្ខ្មរ ១៩៦៩ 
106 ការសលាេលន ់
107 ការខឹ្ងសព្កវសព្កាធ 
108 ការវសងាង 
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៩.១ បស្នទ្ៈ 
គ្ទ្ឹសរីពញទ្ធសាសន្តអ្េះអាងថ្ល គ្បសិនកបើមនញសសមាន កម់ានចិតារកីរាយគ្ជេះថ្លល

ចុំក េះកញសលធម ៌ កពលកន្តេះគ្មតន់ឹងលេះបងច់តិាកុំណាញ់ (មចារយិៈ) បរចិាច រគ្ទ្ពយ
សមបតាិកៅជាទនកែើមបជីាគ្បកោជនែ៍ល់បញរគលដែលរួរទ្ទ្ួល នងិ ជាគ្បកោជន៍
ែល់សងគមជាត ិ។ ទ្កងវើកនេះរជឺាកហតញន្តុំឲ្យកកើតបញណ្យ ។ 

៩.២ សសំវគៈ 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តអ្េះអាងថ្ល មនញសសដែលមនិគ្បមាទ្ រឺជាមនញសសដែលកចេះ

ពិចារណាក ើ្ញថ្ល ជីវតិមនញសស និង ជីវតិសតវ ជាសភាវៈមនិកទ្ៀងទត ់។មនញសសគ្តូវ
ពិចារណាជានិចចថ្ល កសចកាសីាល បន់ងឹកកើតមានែល់ខលួនគ្របក់ពលកវោ ។ ពួកកររួរ
ដតនឹកអាណិ្តមនញសសសតវដែលកុំពញងរងទ្ញកខលុំាកកវទ្ន្ត កគ្ េះថ្ល ទ្កងវើកនេះកជ៏ា
កហតញមយួន្តុំឲ្យកកើតបញណ្យសងដែរ ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត ពួកកររួរដតកធវើអ្ុំកពើលអែល់
មនញសស នងិ សតវទូ្កៅឲ្យានកគ្ចើនតាមអាចកធវើាន ។ 

៩.៣ សតសចុរាិ 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយមានអ្េះអាងថ្ល កាយ វាចា និង ចិតា ជាគ្បធានថ្នបញណ្យ ។ 

កសចកាីបរសិញទ្ធខាងសលូវកាយ សលូវវាចា និង សលូវចិតា ជាកហតញឲ្យកកើតបញណ្យ ។ រឯីបញញ្ាកមម
កដ្ឋយកសចកាីបរសិញទ្ធទុំងកាយ វាចា និង ចតិា ន្តុំឲ្យានអានិសងសកគ្ចើន ។ កែើមបឲី្យ
បញណ្យកកើតក ើងាន រឺគ្តូវឆ្លងកាតែ់ុំណាកក់ាល ៣ រឺ ៖ 

១. បញញ្ា កហតញ រឺកហតញរបស់បញណ្យ, 
២. បញញ្ាកិរោិ រឺកិរោិជាបញណ្យ, 
៣. បញញ្ាសល រឺសលរបស់បញណ្យ ។ 
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៩.៤ បុញ្ញសហ្តុ 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយមអ្េះអាងថ្ល ចតិារឺជាគ្បភពរបស់បញណ្យ ។ ចិតាដែលគ្បកប

កដ្ឋយអ្កោភៈ អ្កទសៈ និង អ្កមាហៈជាកញសលមូលថ្នបញណ្យ ។ កែើមបលីេះបង់
កសចករីកោភលន ់(កោភៈ) មនញសសគ្តូវបរចិាច រគ្ទ្ពយសមបតាិកែើមបកីធវើទន, កែើមបលីេះ
បងក់សចករីកគ្កវកគ្កាធ (កទសៈ) មនញសសគ្តូវរកាសីល គ្តូវកចេះសកន្តា ស និង ឲ្យ
អ្ភយ័ែល់មនញសស ឬសតវដែលានកធវើខញសចុំក េះខលួន ។ កែើមបលីេះបងក់សចករីវកងវង 
(កមាហៈ) មនញសសគ្តូវចុំករ ើនភាវន្តកែើមបអី្បរ់ ុំចិតាឲ្យសាអ តសូរសង ់។ ទ្កងវើទុំងកនេះរឺជា
កហតញរបស់បញណ្យ ឬ បញញ្ា កហតញ ។ 

៩.៥ បុញ្ញកិរយិា 
 កយថ្ល បញញ្ាកិរោិ រឺការកធវើបញណ្យ ឬអ្ុំកពើដែលជាបញណ្យ ។ រឯី កយថ្ល 

បញញ្ាកិរោិវតាញ មាននយ័ថ្ល ទ្ីតាុំង ឬទ្ីកកើតថ្នបញណ្យ ឬកដនលងដែលន្តុំឲ្យកកើតជា
បញណ្យជាកញសល ។ បញញ្ាកិរោិវតាញមាន ១០ ោ៉ា ង រឺ ៖ 

១. ទនមយៈ របឺញណ្យកកើតមានកគ្ េះការឲ្យទន, 
២. សីលមយៈ រឺបញណ្យកកើតមានកគ្ េះការរកាសីល, 
៣. ភាវន្តមយៈ រឺបញណ្យកកើតមានកគ្ េះការចកគ្មើនភាវន្ត, 
៤. អ្បចាយនមយៈ រឺបញណ្យកកើតមានកគ្ េះការកគ្មរពកកាតដគ្កង ឱនលុំកទន 

កជឿសាា បប់ញរគលដែលរួរកគ្មរព, 
៥. កវយាវចចមយៈ រឺបញណ្យកកើតមានកគ្ េះការខនេះដខនងខវល់ខាវ យចាតក់ិចចការ

បញណ្យ ឬបកគ្មើកនញងការកធវើបញណ្យ, 
៦. ធមមកទ្សន្តមយៈ រឺបញណ្យកកើតមានកគ្ េះការសដមរងធមមកទ្សន្តគ្តឹមគ្តូវ

តាមពញទ្ធវចនៈ, 
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៧. ធមមសសវនមយៈ រឺបញណ្យកកើតកគ្ េះការសារ បយ់ល់អ្តានយ័ធមមកទ្សន្ត, 
៨. បតាិទនមយៈ រឺបញណ្យកកើតមានកគ្ េះការឧទ្ទិសបញណ្យែល់អ្នកែថ្ទ្, 
៩. បតាា នញកមាទ្ន្តមយៈ រឺបញណ្យកកើតមានកគ្ េះការកគ្តកអ្រទ្ទ្ួលយកចុំដណ្ក

បញណ្យដែលករឧទ្ទិសមកខលួន, 
១០. ទ្ិែាញជញកមមមយៈ របឺញណ្យកកើតមានកគ្ េះការយល់ក ើ្ញគ្តឹមគ្តូវតាមសលូវពិត 

ឬកធវើគ្ាជ្ាជាសមាម ទ្ិែាិឲ្យកកើតមានកនញងសន្តា នចិតា ។ 

៩.៦ បុញ្ញ្ល 
 កយថ្ល បញញ្ាសល រឺជាសលរបស់បញណ្យដែលមនញសសខុំគ្បងឹសនសុំទ្ញក ។ ការ

សនសុំបញណ្យ នឹងន្តុំមកនូវកសចករីសញខគ្តជាកគ់្តជញុំ ។ បញញ្ាសមបទ ដគ្បថ្ល ការែល់
គ្ពម ឬការបរបិូណ៌្កដ្ឋយបញណ្យ ដែលមាន ៥ ោ៉ា ងរឺ ៖  

១. ញាតិសមបទ រឺបរបិណ៌ូ្កដ្ឋយញាត,ិ 
២. អាករារយសមបទ រឺបរបិណ៌ូ្កដ្ឋយសញខភាព, 
៣. កភារសមបទ រឺបរបិណ៌ូ្កដ្ឋយគ្ទ្ពយសមបតាិ, 
៤. សីលសមបទ រឺបរបិណ៌ូ្កដ្ឋយសីល, 
៥. ទ្ិែាិសមបទ របឺរបិូណ៌្កដ្ឋយសមាម ទ្ិែាិ ។ 

៩.៧ ការសធាើបុណយ និង ការលាងបាប 
 កយថ្ល “ការកធវើបញណ្យ” និង “ការោងាប” មាននយ័ខញសគ្មន ទុំងគ្សុង ។

ការកធវើបញណ្យ រឺការកធវើកសចកាលីអខាងសលូវកាយ, វាចា និង ចតិាឲ្យកកើតមានកដ្ឋយកិចចលអ
កសសងៗ ។ ការកធវើបញណ្យមនិដមនមាននយ័ថ្លការយកកញសលកមមកៅទូ្ទតជ់ាមយួ
អ្កញសលកមម កែើមបឲី្យរចួគ្មន ែូចជាការយកគ្ាកក់ៅសងបុំណ្ញ លកន្តេះក ើយ ។ អ្ុំកពើ
លអ និង អ្ុំកពើអាគ្កកម់និអាចលញបោង ឬ សងគ្មន ានកទ្ ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្ខុំកធវើបញណ្យ ឬ
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កញសលកមមកែើមបបីុំកភលចអ្កញសលកមមកញុំឲ្យកកើតមានកនញងចតិា ។ គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយមអ្េះអាង
ថ្ល បញណ្យជាកញសលចិតា កហើយកញសលចិតាន្តុំឲ្យមានកសចកាីសញខ ។ ែូកចនេះ កទ្ើបពញទ្ធ
បរស័ិទ្ន្តុំគ្មន កធវើបញណ្យ កគ្ េះពួកគ្មតគ់្ាថ្លន ចងា់នកសចកាីសញខ ។ គ្បសិនកបើបញរគល
កធវើអ្ុំកពើលអកគ្ចើន កពលកន្តេះគ្មតន់ឹងទ្ទ្ួលានសលលអកគ្ចើន ។ សទញយកៅវញិ កបើគ្មត់
កធវើអ្ុំកពើអាគ្កកក់គ្ចើន កពលកន្តេះគ្មតន់ឹងទ្ទ្ួលានសលអាគ្កកក់គ្ចើនដែរ ។ 

កតើ កយថ្ល "ការោងាប” មានអ្តានយ័ោ៉ា ងណា ?  កយថ្ល "ាប" មាន
អ្តានយ័ថ្ល អ្ុំកពើោមក, អ្ុំកពើអាគ្កក ់ឬអ្ុំកពើពញុំគ្បកសើរ ។ កៅកនញងទ្សសនៈរបស់គ្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្ត  កយថ្ល "ាប" សុំកៅកៅែល់អ្ុំកពើខាងសលូវកាយ, វាចា នងិ ចិតា គ្បកប
កដ្ឋយកោភៈ, កទសៈ និង កមាហៈ ។  កយថ្ល "ោង" មានអ្តានយ័ថ្ល ជគ្មេះ, 
សមាអ តកដ្ឋយវតាញរាវមានទ្ឹកជាកែើម ។ ែូកចនេះ កយថ្ល "ការោងាប" រឺជាការោង
ជគ្មេះាបឲ្យអ្ស់ពីរបូកាយ ឬសមបកកគ្ដ ។ សូមបញ្ញា កថ់្ល កៅកនញងគ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយម 
គ្មម ន កយថ្ល "ការោងាប” ែូចជាកនញងសាសន្តកសសងៗកទ្ ។  

ទ្សសនៈរបស់គ្រិសាសាសន្ត ដែលយករមពរីបរសិញទ្ធ (Bible) ជាកគ្មល(109) 

ានអ្េះអាងថ្ល ពីែុំបូងគ្មម នអ្ុំកពើាបកៅកលើដសនែីកទ្ ។ បន្តទ បព់ីគ្ពេះអាទ្ិកទ្ព (គ្ពេះ
កយហូវា៉ា ) ានបកងកើតអ្វីៗ គ្របោ់៉ា ងរចួកហើយ គ្ពេះកា៏នបកងកើតអាដ្ឋុំ នងិ ន្តងកអ្វា៉ា  
ដែលជាមនញសសគ្បុសគ្សីពីរន្តកែ់ុំបូង ឲ្យរស់កៅកដ្ឋយរកីរាយជាអ្មតៈកៅកនញងសួន
កអ្ដែន ។ គ្ពេះានហាមពួកករកញុំឲ្យបរកិភារដសលកឈើពី "កែើមែឹងខញសគ្តូវ” កគ្ េះថ្ល 
"ែបតិកៅថ្ងៃណាដែលឯងសញី កន្តេះនឹងគ្តូវសាល បជ់ាមនិខាន" ។(110) កគ្កាយមក 
សាតាុំង (Satan) ដែលជាកទ្វតាមានអ្ុំណាចខាល ុំងកលើសករ កៅកលើសាា នសួរម៌ាន
ចិតាគ្ចដណ្ននឹងគ្ពេះកយហូវា៉ា  កា៏នចញេះមកដសនែីរចួដកលងខលួនជាសតវពស់កែើមបអី្នទង

                                              
109 Christianity 
110 គម្ពីរបរសុិទ្ធ សសៀវសៅសលាកុបបត្តិ ជំពូក ២ ខ្ ១៧ (Genesis 2:17) 
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ន្តងកអ្វា៉ា  ឲ្យបរកិភារដសលពីកែើមែឹងខញសគ្តូវ ។ បន្តទ បម់កន្តងកអ្វា៉ា កគ៏្បរល់ដសលកឈើ
កន្តេះឲ្យអាដ្ឋុំបរកិភារដែរ ។ កនេះជាអ្ុំកពើាបដែលមនញសសទុំងពីរន្តក ់ានកធវើចុំក េះ
គ្ពេះកយហូវា៉ា  (Jehovah) កគ្ េះពួកករមនិកធវើតាមបុំណ្ងគ្ពេះហឫទ្យ័របស់គ្ពេះអ្ងគ ។ 
គ្រិសាបរស័ិទ្បនាកជឿថ្ល មនញសសទុំងអ្ស់ទ្ទ្ួលរងាបកន្តេះ ជាបរ់ហូតមកែល់
បចចញបបនន ។ កែើមបោីងជគ្មេះាបកន្តេះ គ្ពេះកយហូវា៉ាានបញ្ាូ នគ្ពេះកយស ូ ដែលជា
បញគ្តាដតមយួអ្ងគរតរ់បស់គ្ទ្ង ់ឲ្យចញេះមកដសនែីកែើមបកីកើតជាកូនមនញសស និង ឲ្យពកួ
ករឆ្ក ងគ្ទ្ងជ់ាថ្ងលកោេះាបរបស់មនញសស ។ ែូកចនេះកទ្ើបគ្រិសាបរស័ិទ្មានជុំកនឿថ្ល 
មរណ្ភាពរបស់គ្ពេះកយស ូ រឺជាថ្ងលកោេះាប (Redemption) ។ កែើមបរីចួាប 
មនញសសគ្តូវទ្ទ្ួលយកគ្ពេះកយស ូ កធវើជាគ្ពេះអ្ងគសកស្ដងាគ េះ(111) កទ្ើបកៅកពលពួកករ
សាល ប ់គ្ពលឹងរបស់ពកួករនឹងកៅកានស់ាា នសួរ ៌។ កដ្ឋយសារគ្រិសាបរស័ិទ្កគ្បើ កយ
ថ្ល "ោងាប” កែើមបជីគ្មេះអ្ុំកពើាបទុំងឡាយ ដែលពកួករានគ្បគ្ពឹតា កទ្ើបពកួករ
គ្តូវមញជទ្ឹកោងាប (Baptism) ។ បន្តទ បព់ីពធិីបញណ្យគ្ជមញជទ្ឹក ាបជនទុំងកន្តេះ
នឹងកាល យជាបរសិញទ្ធជន កគ្ េះពួកករកជឿថ្ល គ្ពេះកយស ូានទ្ទ្ួលយកអ្ុំកពើាប
ជុំនួសពួកករ ។ រុំនិតកនេះសទញយនឹងទ្សសនៈពញទ្ធនិយម ដែលអ្េះអាងថ្ល បញរគលកធវើកមម
ណានឹងទ្ទ្ួលសលខលួនឯង ែូច កយថ្ល “សកអ់្នកណា កាលអ្នកកន្តេះ” ។ 

ជាសតានញមត័ នរណាលូកកភលើង អ្នកហនឹងរោកកភលើង មនិដមនកយើងយកថ្ែ
លូកកភលើង គ្សាបដ់តអ្នកែថ្ទ្រោកថ្ែកន្តេះកទ្ ។ តាមចាបធ់មមជាតិករឿងកនេះមនិអាច
កកើតក ើងទល់ដតកសាេះ (Impossible) ។ ែូកចនេះពញទ្ធបរស័ិទ្មនិគ្តូវគ្ច ុំ កយថ្ល ការ
កធវើបញណ្យ ជាមយួនឹង កយថ្ល ការោងាបកទ្ ។ គ្ទ្ឹសរីពញទ្ធសាសន្តអ្េះអាងថ្ល 
បញរគលណាកធវើបញណ្យ បញរគលកន្តេះនឹងទ្ទ្ួលសលថ្នបញណ្យ ឬ អានិសងសថ្នបញណ្យ ឬ
សោនិសងស ។ អានិសងស (Anisamsa, Benefits) រឺជារញណ្គ្បកោជន ៍ឬ កសចកាី
                                              
111 Christ, Messiah, Savior 
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សញខ-ចកគ្មើន ដែលានមកពកីារគ្បគ្ពឹតាលអ ។ ដសលផាក ថ្នបញញ្ាកមម (ការកធវើបញណ្យ) រឺជា
ចិតាកគ្តកអ្រទុំងមញនកពលកធវើ, កុំពញងកធវើ នងិ កពលានកធវើបញណ្យរចួ ។ ែូកចនេះ កយើង
ក ើ្ញចាស់ថ្ល កគ្មលបុំណ្ងរបស់អ្នកកធវើបញណ្យ រឺការមានចិតាអ្ុំណ្រ ឬអារមមណ៍្
សបាយរកីរាយ ។  

៩.៨ អានិសងសបុណយ 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តអ្េះអាងបញ្ញា កថ់្ល អានិសងស ឬសលថ្នបញណ្យមាន ៥ 

ោ៉ា ង រ ឺ៖ 
១. មានគ្ាជ្ាភលថឺ្លល  (តិកខបញ្ញា វសិាកទ), 
២. មានពណ៌្សមបញរលអ (សញវណ្ណ តា), 
៣. មានរបូលអ (សញរបូតា), 
៤. មានសណាា នគ្ទ្ងគ់្ទយលអ (សញសណាា ន្ត), 
៥. កៅកកើតជាកសរចចគ្កពតាិ (ចកកវតារិាជាកហាត)ិ ។ 
ជាទូ្កៅ កយើងធាល បឮ់ពញទ្ធបរស័ិទ្និោយតៗគ្មន ថ្ល “កធវើបញណ្យានបញណ្យ” ។ 

មតិកនេះអាចមាននយ័មា៉ាងកទ្ៀតថ្ល ការកធវើបញណ្យពិតជាន្តុំមកនូវសោនិសងស ។ 
ែូកចនេះកហើយ កទ្ើបកយើងក ើ្ញពញទ្ធបរស័ិទ្ន្តុំគ្មន កធវើបញណ្យកសសងៗ ែូចជា កងនិទន 
បញណ្យផាក គ្ាក ់ការសាងសងគ់្ពេះវហិារ កញែិ សាោឆ្ន ់ឬបងគនអ់្ន្តមយ័ ។ អ្នកខលេះ
ានជួយ កសាងសលូវងនល់ សាព ន សាោករៀន មនទីរកពទ្យ ជកីអ្ណ្រូ ង ឬ គ្សេះទ្ឹក ។ រឯី
អ្នកខលេះកទ្ៀតកច៏ុំណាយកពលកវោ ឬគ្ាកក់ាសជួយ ឧបតាមភ ែល់ការសសពវសាយពញទ្ធ
សាសន្ត តាមរយៈការសដមរងធមមកទ្សន្ត ឬការចងគ្កងកបួនចាបគ់្ពេះពញទ្ធសាសន្ត 
ឬការកាេះពញមពសាយសគ្មាបដ់ចកចាយជាធមមទន ។ល។ កញសលកមមទុំងកនេះសញទ្ធ
ដតទ្ទ្ួលអានិសងសតាមកមាល ុំងថ្នការកសាង ឬកមាល ុំងបញណ្យ ។ 

កយើងានក ើ្ញកហើយថ្ល អានិសងសមានកគ្ចើនសណាា នណាស់ ។ កៅទ្ី
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កនេះ ខ្ញ ុំាទ្សូមកលើកយកដតអានិសងស ២  ោ៉ា ង មកអ្ធបិាយ ក លរឺ អានិសងស
សាធារណ្ៈ នងិ អានិសងសសីល ។ 

៩.៨.១ អានសិងសស្នធារណៈ 
ជាទូ្កៅ មនញសសគ្របរ់បូរដមងគ្ាថ្លន ចងា់នកសចកាីសញខ ទុំងខាងសលូវកាយ 

និង សលូវចិតា ។ ចុំណ្ញ ចកនេះកហើយកទ្ើបកយើងដតងឮភកិខញ ឬអាចារយឲ្យពរអ្នកកធវើបញណ្យ
ទុំងឡាយ ឲ្យានគ្បកបកដ្ឋយពញទ្ធពរ ៤ គ្បការ រឺ ៖ 

១. អាយញ រឺរស់កៅមានអាយញយឺនយូរ, 
២. វណ្ណ ៈ រឺឆ្វវីណ្ណ  ពណ៌្ដសបកគ្សស់លអ, 
៣. សញខៈ រឺកសចករីសញខកាយសបាយចិតា, 
៤. ពលៈ រឺមានកមាល ុំងកាយ ។ 
ពញទ្ធពរទុំង ៤ គ្បការអាចកកើតក ើងានលញេះគ្តាដតមានបចចយ័ ៤ ឬ

ចតញបបចចយ័ ជាកគ្រឿងគ្បកប ។ បចចយ័ ៤ កន្តេះរឺ ៖ 
១. ចីវរ រឺគ្តូវមានកគ្រឿងកសលៀកែណ្ា ប,់ 
២. បណិ្ឌ ាត រឺគ្តូវមានចុំណី្អាហារបរកិភារ, 
៣. កសន្តសន រឺគ្តូវមានលុំកៅសាន កអ់ាគ្ស័យ, 
៤. រិោនកភសជាៈ រឺគ្តូវមានថ្លន ុំរ ុំងាបជ់ុំងឺ ឬរមាៃ បក់រារ ។ 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តអ្េះអាងបញ្ញា កថ់្ល អ្នកកធវើទន (ទយក) និង អ្នកទ្ទ្ួល

ទន (បែិគ្មគ ហកៈ) នឹងទ្ទ្លួានអានិសងសកៅបចចញបបននជាតិ និង អ្ន្តរតជាតិ ។ 
ទយកដែលឲ្យបចចយ័ណាមយួ កដ្ឋយចិតាកគ្តកអ្រ កែើមបបីុំកពញកសចកាីគ្តូវការរបស់
បែិគ្មគ ហកៈ ទយកកន្តេះនឹងទ្ទ្ួលានអានិសងសកគ្ចើន ។ រឯីអ្នកទ្ទ្ួលទនកទ៏្ទ្ួល
ានពញទ្ធពរទុំង ៤ គ្បការ រ ឺអាយញ វណ្ណ ៈ សញខៈ នងិ ពលៈ ែូចគ្មន ដែរ ។ 
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៩.៨.២ អានសិងសសលី 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយមអ្េះអាងថ្ល សីល ជាធមមចរោិ ឬជារញណ្ជាតិែគ៏្បថ្ពមយួ

សគ្មាបឲ់្យអ្នករកាសីលមានចិតាសៃប ់ សគ្មាបក់គ្តៀមខលួនចកគ្មើនសមាធិកមមដ្ឋា ន(112) 
ឬ វបិសសន្តកមមដ្ឋា ន(113) ដែលនឹងអាចន្តុំឲ្យសកគ្មចកោកញតារបញ្ញា (114) ។  

៩.៨.៣ សលី ៤ យា៉ា ង 
សីល ដែលមាននយ័ថ្ល ការកានច់រោិលអ ឬការសគ្ងួម មាន ៤ ោ៉ា ងរឺ ៖ 
១. និចចសីល (សីល ៥ ឬបញ្ចសីល) 
២. ឧកាសងសីល (សីល ៨) 
៣. ទ្សសីល (សីល ១០) 
៤. ចតញបារសិញទ្ធិសីល ឬសីល ៤ សគ្មាបភ់កិខញសងឃ ។ 

៩.៨.៤ នចិចសលី 
និចចសីល រជឺាសីលដែលមនញសសគ្របរ់បូ អាចរកាានករៀងរាល់ថ្ងៃ កដ្ឋយ

ឥតមានកុំណ្តថ់្ងៃកនេះ ឬថ្ងៃកន្តេះ ។ នចិចសីល រឺជាសីលដែលមនញសសគ្របរ់បូអាច
ទ្ទ្ួលសមាទនដតមាងកនញងថ្ងៃណាមយួ កហើយអាចតាុំងកៅជានិចច កវៀរដលងដតអ្នក
សមាទនកន្តេះគ្បគ្ពឹតាកនលងអ្ងគរបស់សីល ។ អ្ងគថ្ននចិចសីលមានសិកាខ បទ្ ៥ រឺ ៖  

១. កវៀរចាកការសមាល បជ់ីវតិមនញសស ឬសតវ (ាណាតិាតា កវរមណី្), 
២. កវៀរចាកការលួចគ្ទ្ពយសមបតាិអ្នកែថ្ទ្ (អ្ទ្ិន្តន ទន្ត កវរមណី្), 
៣. កវៀរចាកការគ្បគ្ពឹតាខញសឆ្គងកនញងសលូវកាម (កាកមសញមចិាា ចារា កវរមណី្),  

                                              
112 Concentration; a state of meditative consciousness; meditative absorption or trance; one-

pointedness of mind; unification of mind. 
113 Insight into the true nature of reality: impermanence, suffering or unsatisfactoriness, and the 

realization of non-self. 
114 Lokuttara paññā: supra-mundane wisdom. Lokiya paññā: mundane wisdom 
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៤. កវៀរចាកការភូតកញហក (មញសាវាទ កវរមណី្), 
៥. កវៀរចាកការកសពសញរា និងទ្ឹកកមរយ័ដែលជាមូលកហតញថ្នកសចកាីគ្បមាទ្ 

(សញរាកមរយមជាបបមាទ្ដ្ឋា ន្ត កវរមណី្) ។ 
៩.៨.៥ ឧសបាសលសលី 

ឧកាសងសីល ឬសីលឧកាសង ជាសីលសគ្មាបរ់កាកែើមបជីគ្មេះចិតា ។ 
កនញងលទ្ធិពញទ្ធសាសន្ត ឧកាសងសីល សុំកៅ អ្ែាងគកិសីល ដែលមានអ្ងគ ៨ រ ឺ៖  

១. កវៀរចាកការសមាល បជ់ីវតិមនញសស និង សតវ (ាណាតិាតា កវរមណី្) ។ 
២. កវៀរចាកការលួចគ្ទ្ពយសមបតាិអ្នកែថ្ទ្ (អ្ទ្ិន្តន ទន្ត កវរមណី្) ។ 
៣. កវៀរចាកការកសពកមងញនធមម(115) (អ្គ្ពហមចរោិ កវរមណី្) ។ 
៤. កវៀរចាកការនិោយ កយមនិពិត (មញសាវាទ កវរមណី្) ។ 
៥. កវៀរចាកការកសពសញរា  និង ទ្ឹកកមរយ័ ដែលជាមូលកហតញថ្នកសចកាីគ្បមាទ្ 

(សញរាកមរយមជាបបមាទ្ដ្ឋា ន្ត កវរមណី្) ។ 
៦. កវៀរចាកការបរកិភារអាហារ ចាបព់ីថ្ងៃគ្តងក់ៅែល់ថ្ងៃរេះ (វកិាលកភាជន្ត 

កវរមណី្) ។ 
៧. កវៀរចាកការកគ្ចៀងរាុំ, កែញែុំគ្បរុំកូត តូរយតស្ដនរីកដ្ឋយខលួនឯង, ការកមើលការ

សារ បអ់្នកែថ្ទ្ និង ការគ្ទ្គ្ទ្ងគ់្បដ្ឋបត់ាកដ់តង សអិតសាអ ងរាងកាយកដ្ឋយផាក កុំរង
កគ្រឿងគ្កអ្ូប ឬកគ្រឿងោបកសសងៗ (នចចរតីវាទ្តិវសូិកទ្សសន មាោរនធវកិលបន 
ធារណ្មណ្ឌ នវភិូសនដ្ឋា ន្ត កវរមណី្) ។ 

                                              
115 សម្លុន (Mithuna) (បា.) (សំ. ត្ម្លុន Maithuna) : គូ, គូត្នបុរស និង ស្កសតី, ឬការរមួ្សំវាស ។ សម្លុន
កម្ម, សម្លុនធម្ម, សម្លុនសសវនៈ សម្លុនសសវនកិចច, សម្លុនសំវាស : ការរមួ្សំវាស, ការរមួ្បសវណី ។ 
មិ្លុនោសី (Mithuna) :  គូបុរសនិងស្កសតី, ម្នុសសព្បុស និង ម្នុសសព្សីជ្ជបតីព្បពនធ ។ 
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៨. កវៀរចាកការកែក, អ្ងគញយកលើកសន្តសនៈខពស់ និង កសន្តសនៈែគ៏្បកសើរ 
(ឧចាច សយនមហាសយន្ត កវរមណី្) ។ 

៩.៨.៦ ទ្សសលី  
ទ្សសីល មានសិកាខ បទ្ ១០ សគ្មាបស់ាមកណ្រ,សាមកណ្រ,ី សីលវនា នងិ 

សីលវនាី រកាឲ្យានគ្តឹមគ្តូវ ។ ទ្សសីលទុំង ១០ រ ឺ៖ 
១. កវៀរចាកការសមាល បស់តវមានជីវតិ (ាណាតិាតា កវរមណី្) ។ 
២. កវៀរចាកការលួចគ្ទ្ពយសមបតាិអ្នកែថ្ទ្ (អ្ទ្ិន្តន ទន្ត កវរមណី្) ។ 
៣. កវៀរចាកការកសពកមងញនធមម (អ្គ្ពហមចរោិ កវរមណី្) ។ 
៤. កវៀរចាកការនិោយភតូកញហក (មញសាវាទ កវរមណី្) ។ 
៥. កវៀរចាកការកសពសញរា  និង ទ្ឹកកមរយ័ ដែលជាមូលកហតញថ្នកសចកាីគ្បមាទ្ 

(សញរាកមរយមជាបបមាទ្ដ្ឋា ន្ត កវរមណី្) ។ 
៦. កវៀរចាកការបរកិភារអាហារ ចាបព់ីថ្ងៃកគ្ជកៅែល់ថ្ងៃរេះ (វកិាលកភាជន្ត 

កវរមណី្) ។ 
៧. កវៀរចាកការកគ្ចៀងរាុំ ការកែញែុំគ្បរុំកូត និង ការទ្សសន្តដលបងរាុំកសសងៗ 

(នចចរីតវាទ្ិតវសូិកទ្សសន្ត កវរមណី្) ។ 
៨. កវៀរចាកការគ្ទ្ងគ់្បដ្ឋប ់និង ការតាកដ់តងរាងកាយកដ្ឋយផាក  កគ្រឿងគ្កអ្ូប 

ឬកគ្រឿងោបកសសងៗ (មាោរនធវកិលបនធារណ្មណ្ឌ នវភិសូនដ្ឋា ន្ត កវរមណី្) ។ 
៩. កវៀរចាកការកែក ឬអ្ងគញយកលើកសន្តសនៈខពស់ និង ទ្ីកសន្តសនៈែគ៏្បកសើរ 

(ឧចាច សយនមហាសយន្ត កវរមណី្) ។ 
១០. កវៀរចាកការទ្ទ្ួលកានយ់កមាសគ្ាកក់ដ្ឋយខលួនឯង ឬកគ្បើអ្នកែថ្ទ្ឲ្យ

ទ្ទ្ួលកានយ់កឬកគ្តកអ្រចុំក េះមាសគ្ាក ់(ជាតរបូរជតបបែិរគហណា កវរមណី្) ។ 
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៩.៨.៧ ចតបុារសិទុ្ធសិលី  
ចតញបារសិញទ្ធិសីល រឺកសចកាបីរសិញទ្ធិ ៤ ោ៉ា ងសគ្មាបភ់កិខញកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត

រកាោ៉ា ងខាា បខ់ាួន ។ 
១. ាតិកមាកខសុំវរៈ រឺការសគ្ងួមតាមសិកាខ បទ្កនញងាតកិមាកខ(116) កដ្ឋយមនិ

មានគ្បគ្ពឹតាកលមើសកនលងពញទ្ធបបញ្ាតា ិឬកដ្ឋយគ្បគ្ពឹតាគ្តឹមគ្តងត់ាមពញទធ នញញ្ញា ត ។ 
២. ឥស្ដនទិយសុំវរៈ រឺការសគ្ងមួឥស្ដនទិយទុំង ៦ រឺដភនក គ្តកចៀក គ្ចមញេះ អ្ណាា ត 

កាយ និង ចតិា ។ 
៣. អាជីវារសិញទ្ធិ រឺការចញិ្ច ឹមជីវតិតាមរនលងថ្នកសចកាបីរសិញទ្ធ មានការកវៀរ

ចាកការគ្បចញបគ្បដចងគ្រហសាជាកែើម ។ 
៤. បចចយសននិសសតិ រឺការពចិារណាសិនកហើយកទ្ើបបរកិភារបចចយ័ ៤ រចឺីវរ, 

បិណ្ឌ ាត, កសន្តសនៈ នងិ រិោនកភសជាៈ ។ 
៩.៨.៨ ព្បសេទ្របសស់លី 

គ្បសិនកបើរិតតាមគ្បកភទ្ថ្នអ្នកគ្បតិបតាិ សីលគ្តូវានករដបងដចកជា ២ 
គ្បកភទ្ រឺ អាគ្មរកិសីល នងិ អ្ន្តគ្មរកិសីល ។  

១. អាគ្មរកិសីល រឺជាសីលសគ្មាបម់នញសសកៅតាមករហដ្ឋា នរកា ។  កយថ្ល
អាគ្មរកិសីល រាបប់ញ្ចូ លទុំងនិចចសីល នងិ ឧកាសងសីល សគ្មាបឧ់ាសក និង 
ឧាសិកា សមាទន នងិ រកា ។ 

២. អ្ន្តគ្មរកិសីល រឺជាសីលសគ្មាបស់ាមកណ្រ, សាមកណ្រ,ី ភកិខញ និង ភកិខញន ី
រកាឲ្យានខាា បខ់ាួន ។ អ្ន្តគ្មរកិសីល រាបប់ញ្ចូ លទុំងទ្សសីល (សីល ១០) និង

                                              
116 បាដិសមាកខ ឬ បាតិ្សមាកខ (pāṭimokkha) : (សំ. ព្បាតិ្សមាកស Prātimokṣa) ស ម្ ះបាលីពុទ្ធបបញ្ញត្តិ
ថ្ដលជ្ជសិកាខ បទ្ម្យួៗសព្មាបឲ់្យេិកខុសូព្ត្កនុងទី្ព្បជំុសងឃោលក់នែះថ្ខ្ ។ 
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ចតញបារសិញទ្ធិសីល ។ 
សីលទុំង ២ គ្បកភទ្កនេះ មានសិកាខ បទ្ដែលគ្តូវសិកា គ្តូវកាន ់តិចកគ្ចើន 

តឹងធូរ ទបខពស់ខញសៗគ្មន ជាលុំដ្ឋប ់តាមថ្លន កទ់បខពស់ កហើយសោនិសងស កា៏ន
តិចកគ្ចើន កៅតាម ថ្លន កទ់បខពស់កន្តេះៗ ។ និចចសីល ជាថ្លន កទ់្ី ១ ទប, ឧកាសង
សីល ជាថ្លន កទ់្ ី២ កណារ ល, ទ្សសីល ជាថ្លន កទ់្ ី៣ កណារ ល, ចតញបារសិញទ្ធិសីល
ជាថ្លន កទ់្ី ៤ ខពស់បុំសញត ។ សីល ៤ ថ្លន កក់នេះ គ្តូវមានសទធ (117)ជាមូលដ្ឋា ន កហើយ
សកគ្មចកដ្ឋយសទធ  ។ កហតញកនេះអ្នកកានសី់ល លញេះគ្តាដតកជឿកលើពញទ្ធបបញ្ាតាិ ដែល
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងប់ញ្ាតាចុំក េះសិកាខ បទ្កន្តេះ កទ្ើបអាចញាញ ុំងសីលឲ្យបរសិញទ្ធាន ។ 

៩.៨.៩ អានសិងសសលី 
បញរគលដែលានរកាសីលបរសិញទ្ធ នឹងមានរញណ្ធមគ៌្បថ្ព កហើយនឹងទ្ទ្ួល

ានសលគ្បកោជន ៍៥ ោ៉ា ង រឺ ៖ 
១-ាននូវរុំនរគ្ទ្ពយកគ្ចើន មានកសចករីមនិគ្បមាទ្ជាកហតញ ។(118) 
២-កតិាិសពទែព៏ីករាេះ ដតងសាយកៅសពវទ្ិស ។ 
៣-កពលចូលកៅកនញងសងគមមនញសស ពួកករនឹងគ្មម នការកអ្ៀនអ្ន ់។ 
៤-រដមងមនិវកងវងមញនកពលកធវើមរណ្កាល ។ 

                                              
117 សទធ  (saddhā) (បា.) (សំ. ព្សទធ , śraddhā) : (faith, confidence, trust) ជំសនឿ ការសជឿបុណយ ការ
សជឿបាប ការសជឿកម្ម ការសជឿ្ល ការោកចិ់ត្តសជឿសលីសសចកតីបសព្ងៀនណ្ហម្យួ បនាទ បពី់បានពិចារណ្ហ
សហ្តុ្្លព្បកបសោយបញ្ញញ  ។ ["Wide opened is the door of the Deathless to all who have ears to 

hear let them send forth faith [saddhā] to meet it." Mahavagga, I, 5,11 Vinaya Texts, T.W. Rhys 

Davids, Motilal Banarsidass, Delhi 1996, p.88] ។ 

118 គម្ពីរព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ១៩ ទំ្ពរ័ទី្ ១៧៨ (បាដិកវគគ) 
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៥-លញេះដបកធាល យរាងកាយកៅ នឹងានកៅកកើតកនញងសញរតភិព ។ 
កនញងរមពរីវសិញទ្ធិមរគ(119) មានកសចកាីដងលងថ្ល សីល(120)បរសិញទ្ធ ជាបចចយ័ឲ្យកកើត 

អ្វបិបែសិារៈ(121) ឬការគ្មម នចិតាកដា គ្កហាយសាា យកគ្កាយ ។ អ្វបិបែសិារៈ កកើតក ើង 
រឺជាបចចយ័ឲ្យកកើត ាកមាជា(122) ឬកសចកាីរកីរាយ ។ ាកមាជា កកើតក ើង រឺជាបចចយ័
ឲ្យកកើត បតី ិឬកសចកាីដឆ្អតចតិា ។ បតី ិកកើតក ើង ជាបចចយ័ឲ្យកកើត បសសទ្ធ ិឬកសចកាី
សៃបក់ាយសៃបច់ិតា ។ បសសទ្ធ ិ កកើតក ើង ជាបចចយ័ឲ្យកកើត សញខៈ ឬកសចកាីគ្សួល
កាយ និង ចិតា ។ សញខៈកកើតក ើង ជាបចចយ័ឲ្យកកើត សមាធ ិឬការតមកល់ចិតាឲ្យនងឹ
ធឹង ។ សមាធ ិ កកើតក ើង ជាបចចយ័ឲ្យកកើត យថ្លភតូញ្ញា ណ្ទ្សសនៈ ឬបញ្ញា ែងឹ
ចាស់នូវធមត៌ាមពិត ។ យថ្លភតូញ្ញា ណ្ទ្សសនៈ កកើតក ើង ជាបចចយ័ឲ្យកកើត នពិវទិ 
ឬ កសចកាីកនឿយណាយ ។ នពិវទិកកើតក ើង រឺជាបចចយ័ឲ្យកកើតវរិារៈ ឬ ការគ្ាស
ចាកតកគ្មក ។ វរិារៈ កកើតក ើងជាបចចយ័ឲ្យកកើត វមិញតា ិឬការរចួចាកកិកលស ។ វមិញតា ិ
កកើតក ើង ជាបចចយ័ឲ្យកកើត វមិញតាញិ្ញា ណ្ទ្សសនៈ ឬបញ្ញា ែងឹចាស់ថ្ល រចួសញតគ្ស េះ
ចាក កកិលស។(123) 

                                              
119 Visuddhimagga : “The Path of Purification” by Buddhaghosa 

120 សីល (sila, virtue) : វរិតិ្សចត្នាថ្ដលសវៀរចាកអំសពីអាព្កក,់ ការកានឬ់ព្បព្ពឹត្តលអសោយកាយវាចា 
[behavioral discipline, morality, virtue, ethics]។ 

121 Avippatisāra : non-remorse. [វបិបដិសារៈ គឺសសចកតីសតត ព្កហាយចិត្ត, សសចកតីនឹកសាត យសព្កាយ, សស
ចកតីនឹកតូ្ចចិត្តសព្ព្វះដឹងខ្ែួនថាខុ្ស] ។ 
122 បាសមាជា (បាលី), ព្បាសមាទ្យ (សំស្កសរឹត្) : សសចកតីរកីោយ, សសចកតីសពញចិត្តខ្ែ ងំ [Pāmojja, 

prāmodya, delight, gladness] ។ 
123 “Such virtues lead to non-remorse in the mind, to gladdening, to happiness, to tranquillity, to 

joy, to repetition, to development, to cultivation, to embellishment, to the requisite [for 

concentration], to the equipment [of concentration], to fulfilment, to complete dispassion, to 
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គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នសដមរងថ្ល “កចតន្តជាតួសីល ឬជាគ្បភពកែើមថ្នសីល” ។ 
ធមទ៌ុំងឡាយមានចតិាជាគ្បធាន ។ អ្នករកានិចចសីល មនិចាុំាចស់មាទន(124)ពី
បញរគលែថ្ទ្កទ្ គ្គ្មនដ់តតាុំងចតិាជាអ្នករកាគ្របសិ់កាខ បទ្ទុំង ៥ កដ្ឋយខលួនឯង កា៏ន
ជាសីលពិតគ្ាកែ ។ ការសមាទនសីលពីបញរគលែថ្ទ្ គ្គ្មនដ់តជាការក លគ្ាប់
មហាជនថ្ល គ្មតា់នរកាសិកាខ បទ្ណាមយួ កែើមបឲី្យមនញសសទុំងឡាយជួយ ជា
សាកសបី៉ាញកណាណ េះ ។ ការសុំខានរ់ឺការគ្បតិបតាិសិកាខ បទ្ទុំងកន្តេះកដ្ឋយខលួនឯង ។ ែូច
ពញកទធ វាទ្ថ្ល "ខលួនទ្ពីឹងខលួន ចតិារឺជាមាច ស់កលើខលួន ែូកចនេះគ្តូវជគ្មេះចិតាឲ្យបរសិញទ្ធកដ្ឋយ
ខលួនឯង” ។ គ្ពេះពញទ្ធ ឬ ភកិខញសងឃមនិអាចជួយ ជគ្មេះចតិារបស់បញរគលណាមយួឲ្យ
បរសិញទ្ធានកទ្ ។ បញរគលមាន ក់ៗ គ្តូវកធវើសមាធិ តមកល់ចិតាឲ្យសាអ តសូរសង ់កគ្ េះចតិាជា
តួសីល ជាតួបញណ្យ ជាតួាប ។ អ្នកបរបិណ៌ូ្កដ្ឋយសីល រដមងមានការគ្តជាកច់តិាជា
ថ្លន ក់ៗ ក ើងកៅ ។ អានិសងសថ្នសីលរឺ “សីលមានគ្បកោជនឲ៍្យកកើតសុំវរៈ ។ ការ
សគ្ងួម មនិន្តុំឲ្យមាន វបិបែសិារៈ (កដរ គ្កហាយចិតា) ។ ការមនិមានវបិបែិសារៈ ន្តុំ
ឲ្យកកើត ាកមាជា (ចិតារកីរាយ) ។ ាកមាជា ន្តុំឲ្យកកើត បីតិ (ចិតាដែលដឆ្អត មនិខវល់ចង់
ានកទ្ៀត) ។ បីត ិន្តុំឲ្យកកើត បសសទ្ធ ិ(ចិតាដែលសៃប)់ ។ បសសទ្ធិ  ន្តុំឲ្យកកើតសញខៈ 
(ចិតាដែលគ្សួល) ។ សញខៈ ន្តុំឲ្យកកើត សមាធិ (ការតមកល់ចិតាមាុំកនញងកញសលធម)៌ ។ 
សមាធិ ន្តុំឲ្យកកើត យថ្លភតូញ្ញា ណ្ទ្សសនៈ (ការែឹងសភាវធមត៌ាមកសចករីពតិ) ។ 
យថ្លភូតញ្ញា ណ្ទ្សសនៈ ន្តុំឲ្យកកើត និពវិទ (ការកនឿយណាយកនញងសងាខ រ) ។ នពិវិទ 
ន្តុំឲ្យកកើត វរិារៈ (ការគ្ាសចាកតកគ្មក) ។ វរិារៈ ន្តុំឲ្យកកើតវមិញតាិ (ការរចួចាក

                                              
fading away, to cessation, to peace, to direct-knowledge, to enlightenment, to Nibbana.” (Path 

of Purification, page 48) 
124 សមាទន : ការកានស់ោយព្បត្ព, ការទ្ទ្លួកានា់ម្, ការបសញ្ចញវាចាសបតជ្ជញ ទ្ទ្លួកានា់ម្ ។ 
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កិកលស) ។ វមិញតា ិ ន្តុំឲ្យកកើត វមិញតាញិ្ញា ណ្ទ្សសនៈ (ការែឹងចាស់ថ្លមានវមិញតា)ិ ។ 
វមិញតាិញ្ញា ណ្ទ្សសនៈ ន្តុំឲ្យកកើត អ្នញាទបរនិិ វ ន (ការឈបគ់្បកានម់ាុំ) ” ។  

គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយមអ្េះអាងថ្ល សតវទុំងឡាយានសញរតិកគ្ េះសីល, ាន
កភារកគ្ េះសីល, ានរ ុំលតទ់្ញកខកគ្ េះសីល ។ កហតញកនេះពញទ្ធបរស័ិទ្របបរីកាសីល 
ជគ្មេះចិតាឲ្យបរសិញទ្ធសូរសងជ់ាអ្ចិថ្ស្ដនរយ ៍ កគ្ េះការរកាសីល រឺជាសីលសិកាខ កៅកនញង
ថ្គ្តសិកាខ (125) ដែលជាមជឈមិាបែិបទ(126) អាចជួយ ឲ្យសកគ្មចគ្ពេះនិ វ ន ។ 

 

* 

“ការមានវន័ិយត្ងឹថ្ត្ងចំសព្វះខ្ែួនឯង 
នាឲំ្យម្នុសសអាចសសព្ម្ចសសទីរព្គប់កិចចការ” ។ 

“With self-discipline most anything is possible.” 

-- Theodore Roosevelt,  

26th U.S. President (1858-1919) 

“កុំរស់សៅកនុងអត្ីត្កាល, កុំព្សសម្ីព្សត្ម្សៅអនាគត្  

ព្ត្ូវ្ចង់ចិត្តសៅកនុងសពលបចចុបបនន” ។(127) 
 “Do not dwell in the past, do not dream of the future,  

concentrate the mind on the present moment.” 

--Buddha (Dhammapada 348) 

*** 

  

                                              
125 The threefold Training 
126 Middle Way 
127 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៥២ ទំ្ពរ័ទី្ ៩៥ (ោថាធម្មបទ្ ត្ណ្ហា វគគ ៣៤៨) 
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១០. ខែួនទ្ីពងឹខែនួ 
គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តអ្េះអាងថ្ល វាសន្តមនញសសសាិតកៅកនញងកណារ បថ់្ែរបស់

មនញសស ។ មនញសសជាអ្នកថ្ចនវាសន្តរបស់ខលួន មនិដមនគ្ពេះគ្ពហម ឬ កទ្វតាជាអ្នកថ្ចន
វាសន្តមនញសសកទ្ ។ គ្ទ្ឹសាីកនេះកអ៏្េះអាងថ្ល គ្មម នបញរគលណាចាុំគ្បទនរងាវ នល់អ ឬដ្ឋក់
បណារ សាមនញសសកទ្ ។ កសចកាីសញខ ឬទ្ញកខ សញទ្ធដតជាសលដែលកកើតកចញមកពីកមម 
(អ្ុំកពើ) របស់មនញសស ។ បញរគលដែលរិតថ្លមានកទ្វតាចាុំគ្បទនរងាវ ន,់ ចាុំដ្ឋក់
បណារ សា ឬរូសគ្កកៅកៅវាសន្ត មនិដមនជាបញរគលមានសមាម ទ្ិែាិ(128)ក ើយ ។
តាមរយៈពញទ្ធបបវតា ិកយើងែឹងថ្លគ្ពេះពញទ្ធរឺជាមនញសសសញទ្ធសាធ កហើយគ្ទ្ងា់នបញ្ញា ក់
ថ្ល មនញសសគ្របរ់បូអាចសកគ្មចពញទ្ធភាពាន ។ ប៉ាញដនា បញរគលខលេះក លោ៉ា ងអ្ស់
សងឃមឹថ្ល “វាសន្តមនញសសកគ្សចកលើគ្ពហមលិខិត កគ្សចកលើកទ្វតាចាររូង” ។ បញរគល
ដែលក លវាចាដបបកនេះ រជឺាមនញសសខវេះកសចករីកាល ហាន និង បកន្តា កអ្តាភាពរបស់
ខលួន កហើយរដមងជួបគ្បទ្េះទ្ញកខកសាកកគ្ចើនកនញងជីវតិ ។ កៅកពលជួបគ្បទ្េះបញ្ញា សមញគ្រ
សាម ញ ពួកករទល់រុំនិត, រិតមនិកចញ, មនិកចេះកដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ទុំងកន្តេះ កស៏មលងឹ
កមើលកម្ កមើលផាក យ កហើយឧទនោ៉ា ងអ្ស់សងឃមឹថ្ល “ជាតិកនេះអ្ភព័វណាស់! 
សាគ ល់ដតទ្ញកខ! គ្ពហមលិខតិឥតកមតាា  កទ្វតាឥតគ្បណី្!” ។ កទេះបីពួកករខុំគ្បឹងដគ្សក
ឲ្យដបកដសនែីកឥ៏តអ្ុំកពើដែរ កគ្ េះគ្មម នគ្ពេះគ្ពហម ឬកទ្វតាណាចញេះពសីាា នកលើមកជួយ 
កដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា របស់មនញសសកទ្ ។ គ្បសិនកបើមានកទ្វតាដមន កម៏ានដតកនញងករឿង
កគ្ពងនិទនប៉ាញកណាណ េះ ។  

គ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយមអ្េះអាងថ្ល មនញសសសាងកមមអ្វនីឹងទ្ទ្ួលសលថ្នកមមកន្តេះ ។ 
គ្ទ្ឹសាីកន្តេះកអ៏្េះអាងសងដែរថ្ល អ្វីៗដែលមនញសសមានកនញងជាតិកនេះរឺជាសលថ្នកមម

                                              
128 Right Understanding 
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ដែលមនញសសានសាងពអី្តតីជាតិសង និង សាងកៅកនញងបចចញបបននជាតកិនេះសង ។ 
ែូកចនេះគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងស់ុំដែងថ្ល “អ្តាា ហិ អ្តាកន្ត ន្តកថ្ល” “ខលួនទ្ីពឹងខលួន” ។ គ្មម នកទ្វតា, 
ឥនទ, គ្ពហម ឬអាទ្ិកទ្ពណាដែលមនញសសរួរនឹងយកមកកធវើជាទ្ីពឹងកទ្ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
ានបណ្រញ េះកមាល ុំងចិតាសាវករបស់គ្ពេះអ្ងគឲ្យពឹងកលើខលួនឯង កែើមបសីកគ្មចបុំណ្ង
របស់ខលួន ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នគ្តាស់ថ្ល “អ្នកទុំងឡាយ ចូរយកខលួនជាកកាេះពងឹខលួន
ឯង, ចូរយកខលួនជាទ្ីពឹង ចូរកញុំយកអ្នកែថ្ទ្មកកធវើជាទ្ពីឹងខលួនក ើយ” ។ 

វរីយិភាព, ខនា,ី កគ្មលបុំណ្ងែជ៏ាកោ់ក ់ និង ការតស ូពញេះ រ រឺជាកតាា
សុំខានជ់ួយ មនញសសដែលដសវងរកវជិាា  និង គ្ទ្ពយសមបតាិឲ្យសកគ្មចកគ្មលបុំណ្ង
របស់ខលួន ។ ឧទហរណ៍្ សញភាសិតមយួដែលកយើងធាល បឮ់គ្របក់ពលរឺ “កចេះមកពី
ករៀន មានមកពរីក” មាននយ័ថ្ល ទុំងចុំកណ្េះវជិាា  នងិ គ្ទ្ពយសមបតាិកកើតមកពីការខុំ
គ្បឹងរបស់បញរគលគ្របរ់បូ មនិដមនានមកពីការបនគ់្សនក់ទ្វតា ឥនទ គ្ពហម ឬអាទ្ិកទ្ព
កទ្ ។ លញេះគ្តាដតមនញសសពាោមករៀនសូគ្ត កទ្ើបមនញសសមានចុំកណ្េះវជិាា  ។ លញេះគ្តា
ដតមនញសសគ្បឹងដគ្បងរកគ្ទ្ពយសមបតាិ កទ្ើបមនញសសមានកភារគ្ទ្ពយ ។ ែូច កយកសាល ក
កៅកនញងរមពរី គ្សីហិកតាបកទ្ស(129) ថ្ល “គ្មរឹទុំងឡាយមនិកាលចូលមាតសី់ហៈ
កែកលកក់ ើយ” ។ ោ៉ា ងណាមញិ គ្ទ្ពយសមបតាិកម៏និដែលចូលមករកបញរគល  ដែល
បកណារ យឲ្យភាពខាិលគ្ចអ្ូសគ្របសងកតដ់ែរ ។ បណ្ឌិ តចាតទ់្ញកការពាោមជាគ្ទ្ពយ
ែគ៏្បកសើររបស់មនញសសគ្របរ់បូ ។ បញ្ញា កកើតពីវជិាា  វជិាា ន្តុំឲ្យមានវនិយ័ វនិយ័ន្តុំឲ្យ
មានកសចករីថ្ងលងនូរ កសចករីថ្ងលងនូរន្តុំឲ្យមានគ្ទ្ពយសមបតាិ គ្ទ្ពយសមបតាិន្តុំឲ្យមានធម ៌
ធមែ៌ឹកន្តុំឲ្យានកសចករីសញខ ។ មនញសសគ្មម នវជិាា រឺជាមនញសសគ្មម នគ្ាជ្ា គ្មម នគ្ទ្ពយ
សមបតាិ គ្មម នកតិាិយស និង គ្មម នកសចករីថ្ងលងនូរ ។ បញរគលគ្មម នបញ្ញា  គ្មម នវរីយភាព គ្មម ន
ខនាី គ្មម នកគ្មលបុំណ្ងពតិគ្ាកែ និង គ្មម នការតស ូកែើមបដីសវងរកវជិាា  និង គ្ទ្ពយ
                                              
129 Hitopadesha 
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សមបតាិកទ្ ។ ែូចជាកាពយបញរាណ្ថ្ល “មនញសសលៃងម់និកសអើលភ្ាក ់ ែូចដភនកខាវ កទ់ុំង
សងខាង មានរបូគ្មម នអ្វីអាង សាងកថ្លកទបកកើតមកកមល ” ។ ទ្នទមឹនឹងកន្តេះ កយើងក៏
រួរពិចារណាពញទ្ធវចនៈថ្ល “កដ្ឋយកសចករីពាោម មនញសសអាចឆ្លងសញតពីទ្ញកខកទស
គ្របោ់៉ា ងាន” ។(130)  

កៅកនញងបញ្ញា និកទ្ទសរបស់ពញទ្ធសាសន្ត បញ្ញា មានកគ្ចើនោ៉ា ង ប៉ាញដនាកដ្ឋយ
សកងខប បញ្ញា មានដត ២ ោ៉ា ងប៉ាញកណាណ េះ រឺ កោកិយបញ្ញា  និង កោកញតារបញ្ញា  ។ 

១០.១ សលាកិយបញ្ញញ   
កោកិយបញ្ញា  មាននយ័ថ្លការកចេះែឹង ការយល់សាគ ល់ែុំកណ្ើ រវវិឌ្ឍនថ៍្ន

សាា នការណ៍្ នងិ គ្ពឹតាិការណ៍្កសសងៗកៅកលើពិភពកោក ។ កបើមនញសសមនិកអ្ើកពើ មនិ
យល់កិចចការ ឬគ្មម នវជិាា ខាងសលូវកោកកទ្ មនញសសមនិអាចរស់កៅកនញងកោកកនេះ 
គ្បកបកដ្ឋយកសចកាសីញខ-ចកគ្មើនក ើយ ។ កោកិយបញ្ញា  ជួយ ឲ្យមនញសសឆ្ល តថ្វកនញង
ការកធវើការងារ កចេះគ្បកបមញខរបរតាមសមាម អាជីវៈ សាគ ល់កាលៈកទ្សៈ និង សាគ ល់
ចុំណូ្លចតិារបស់មនញសសកនញងសមយ័សមាភ រនិយម (Materialism) ។ 

១០.២ សលាកតុតរបញ្ញញ   
កោកញតារបញ្ញា  មាននយ័ថ្ល បញ្ញា ដែលន្តុំសតវឲ្យឆ្លងសញតកោកទុំង៣ រ ឺ

កាមកោក របូកោក និង អ្របូកោក ។ កបើនិោយឲ្យងាយយល់ កោកញតារបញ្ញា  រឺ
ការយល់ែឹងអ្ុំពអី្រយិសចច ។ កោកញតារធម ៌រាបប់ញ្ចូ លទុំងសមាម ទ្ិែា ិ(ការយល់គ្តូវ) 
និង សមាម សងកបបៈ (ការគ្តិេះរេិះគ្តូវ) ។ សមាម ទ្ិែាិ និង សមាម សងកបបៈ ជាបញ្ញា សិកាខ  
ដែលជាសលូវដតមយួរតន់្តុំមនញសសឲ្យឆ្លងពីកោកិយសញខ កឆ្ព េះរកបរមសញខ ។ 

                                              
130 “វរីសិយន ទុ្កខម្សចេតិ្” 
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បញ្ញា  រឺជាអាវញធែគ៏្បកសើរសគ្មាបក់ាបឆ់្ក រកិកលសតណាា  ។ បញរគលដែល
មានបញ្ញា អាចពិចារណាក ើ្ញកទសរបស់ខលួនឯង និង មនិកថ្លក លកទសអ្នកែថ្ទ្ ។ 
បញរគលដែលមានបញ្ញា  គ្តិេះរេិះែឹងចាស់ថ្ល គ្មតរ់ឺជាទសករថ្នកិកលសតណាា  ។ 
កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត បញ្ញា  រជឺាារមធីមម៌យួកនញងចុំកណាមារមធីម៌(131)ទុំង ១០ ឬ
ទ្សារម ីដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នបុំកពញកគ្ចើនជាតិ កហើយានសកគ្មចគ្ពេះនិ វ ន ។ 

ជាសរញប បញរគលមាន ក់ៗ  គ្តូវកគ្បើបញ្ញា របស់ខលួន កដ្ឋយវរីយិភាព និង ខនាី កែើមបី
ដកថ្ចនជីវតិខលួនឲ្យានកសចកាសីញខ-ចកគ្មើន ។ មនញសសមនិគ្តូវពឹងអ្នកែថ្ទ្, មនិគ្តូវកធវើ
ជាគ្សកមាល ឬអាយ៉ាងរបស់អ្នកែថ្ទ្, មនិគ្តូវពឹងកលើកគ្ពងវាសន្ត, មនិគ្តូវកមើល
ងាយខលួនឯង និង មនិគ្តូវពឹងកទ្វតា ឥនទ គ្ពហម ឬអាទ្ិកទ្ពកទ្ ។ កទេះជាកនញងការដសវង
រកវជិាា , ការដសវងរកគ្ទ្ពយសមបតាិ ឬការដសវងរកធម ៌ មនញសសគ្របរ់បូគ្តូវរ ុំលឹកគ្រប់
កពលនូវពញទ្ធវចនៈថ្ល "ខលួនទ្ីពងឹខលួន”(132) កែើមបដី្ឋស់សតិរបស់ខលួន ។ 

 

 

* 

“ការបន់ព្សន់ជ្ជទ្សងាីឥត្ព្បសយាជន៍ នងិ ជ្ជភាពកសម្ោយ” ។ 
“Prayer is a confession of one's own unworthiness and weakness.”  

--Mahatma Gandhi (1869-1948) 

*** 
  

                                              
131 Perfection 
132 “អាត ហ្ ិអត្តសនា នាសថា” 
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១១. ទ្សបារម្ ី
ារមី(133) រឺជាចរោិែក៏លើសលន,់ សញគ្កឹត, ឥតកខាច េះ ឬ រញណ្ជាតិដែល

មនញសសរួរបុំកពញ ។ នយ័មា៉ាងកទ្ៀត ារមរីឺជាការកសាងកមាល ុំងចិតាឲ្យកពញកលញ 
ែិតជាបក់នញងចិតាឥតចកន្តល េះ ឬការកសាងកមាល ុំងចិតាោ៉ា ងសញគ្កឹតឥតកខាច េះ(134) ។ កៅ
កនញងគ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្តមហាោន ារមមីានចុំនួន ៦ ចុំដណ្កគ្ទ្ឹសាីថ្នពញទ្ធសាសន្ត
កនញងនិកាយកងរវាទ្ ារមមីានចុំនួន ១០ គ្បការ ឬកៅថ្ល ទ្សារម ីក លរឺ ៖ 

១. ទនារមី(135) រឺការសាល់កគ្រឿងវតាញសគ្មាបគ់្ទ្គ្ទ្ងជ់ីវតិែល់បញរគលដែល
រួរទ្ទ្ួលមានជនគ្កីគ្ក កកមងកុំគ្ ជាកែើម កដ្ឋយមនិរ ុំពងឹសមលងឹចងា់នវតាញឬកគ្រឿង
តបសនង (អានិសងស) ។ ការបរចិាច រកដ្ឋយចងា់នមកវញិនូវការតបសនង រឺជាការកធវើ
វនិិកោរ ាននយ័ថ្លជាការកាកគ្ាស់ចិតាខលួនឯង ។ ការបរចិាច ររកបៀបកនេះនឹងន្តុំ
ឲ្យអ្នកកធវើទនមានចតិាជាបជ់ុំ កជ់ាមយួអានិសងស ។ តាមពិត ការកធវើទនរឺជាការ
បងាា តច់ិតាឲ្យលេះបងក់ុំណាញ់(136) ឬការកធវើចិតាសបបញរសឲ្យកកើតកនញងសន្តា ន ។  

២. សីលារមី(137) រឺការបុំកពញរញណ្ធម ៌ ឬការចកគ្មើនកញសលធមក៌នញងការ
កវៀរចាកអ្កញសលកមមតាមសលូវកាយ វាចា និង ចិតា ។ 

៣. កនកខមមារមី(138) រឺការកចញបសួកគ្ េះយល់ក ើ្ញថ្ល កាមសញខមនិដមន
ជាសញខពិតគ្ាកែ ។ 

                                              
133 Pāramī, Pāramitā, perfection, completeness 
134 Perfect 
135 Dāna, generosity, charity, giving alms 
136 Let go of impermanent things. 
137 Sīla, right conduct, morality, moral discipline, virtue, precept 
138 Nekkhamma, renunciation 
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៤. បញ្ញា ារមី(139) រឺការបុំកពញរញណ្ធមក៌ែើមបកី ើ្ញចាស់នូវសចចធម ៌។ 
៥. វរីយិារមី(140) រឺការតាុំងចតិាពាោមកធវើកចិចការមយួ ដែលខលួនដ្ឋកច់តិា

កធវើចាបត់ាុំងពីកែើមទ្ីរហូតែល់សកគ្មច ។ 
៦. ខនរិារមី(141) រឺការតាុំងចិតាអ្តធ់ន,់ ខនា,ី ឲ្យអ្ភយ័ែល់សតវ ឬ មនញសស

ដែលកធវើខញសចុំក េះខលួន ។ 
៧. សចចារមី(142) រឺការតាុំងចតិាដសវងយល់ថ្លអ្វីជាការពិត, ការកាន ់កយ

ពិតគ្តង,់ ការនិោយ កយពតិ ។ 
៨. អ្ធិដ្ឋា នារមី(143) រឺឆ្នទៈកមាេះមញត កបាជ្ាកធវើអ្វីៗ ឲ្យានសកគ្មចតាម

ដសនការ ។ 
៩. កមតាា ារមី(144) រឺការបណ្ាញ េះកសចកាីគ្សឡាញ់ចុំក េះរញកខជាតិ, សតវ នងិ 

មនញសសគ្របគ់្មន  កដ្ឋយមនិលុំកអ្ៀង (ឆ្ន្តទ រត)ិ ។ 
១០. ឧកបកាខ ារមី(145) រឺការតាុំងចិតាជាកណារ ល ក លរឺ ការកធវើអារមមណ៍្

គ្ពកងើយចុំក េះការគ្សឡាញ់ ឬការសអបច់ុំក េះវតាញ, រញកខជាតិ, សតវ នងិ មនញសស ។ 
មនញសសដែលមានឧកបកាខ ចិតា រដមងគ្មម នអារមមណ៍្ឈចឺាប,់ ខឹងសមារ, អ្ុំនួត, រញុំកួន, 
សងសឹក ឬគ្សឡាញ់ក ើយ ។ ពកួករនឹងកមើលក ើ្ញវតាញ, រញកខជាតិ, សតវ, នងិ មនញសស
កៅកនញងសភាវៈពិត ។(146) 

ារម ី ១០ គ្បការកនេះ ជាារមដីែលគ្ពេះក ធិសតវគ្របគ់្ពេះអ្ងគ បុំកពញឲ្យ

                                              
139 Paññā, Prajñā, wisdom 
140 Viriya, diligence, effort, energy, enthusiasm 
141 Khanti, Kshanti, patience, forebearance, forgiveness 
142 Sacca, reality, truth 
143 Adhitthāna, self-determination 
144 Mettā, kindness 
145 Upekkhā, equanimity 
146 See things as they are, not according to our mental states. 
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ានគ្តាស់ជាគ្ពេះសពវញ្ាញ ពញទ្ធ ។ ារមដីចកកចញជា ៣ ថ្លន ក ់ រឺថ្លន កែ់ុំបូង កៅថ្ល 
ារម,ី ថ្លន កក់ណារ ល កៅថ្ល ឧបារម ីនិង ថ្លន កក់ុំពូលកៅថ្ល បរមតាារម ី។ សពវ
ថ្ងៃ ពញទ្ធសាសនិកជនមយួចុំនួន មនិយល់ចាស់នូវអ្តានយ័ថ្ន កយារម ី ពួកគ្មត់
គ្ច ុំថ្ល ារម ីរឺជាឫទធ នញភាព ។ ជុំកនឿដបបកនេះជាកហតញបណារ លឲ្យពួកគ្មតច់ាញ់
កាកមនញសសរកសញីបញ្ចូ លរបូអ្នកតា, បងប់ត,់ កដនសងគ្កហម ។ល។ ឧទហរណ៍្ ពួក
គ្រូកាកមយួចុំនួនក លកញហកអ្តួអាងថ្ល ពួកករមានទ្សារមអី្នកតាភនុំរូដលន, 
ោយកចកោយចម, ោយក ៉ា  ឬគ្ពេះអ្ងគែងកកើ (មញខគ្ពេះបរមរាជវាុំង) មកសណ្ាិ ត
ចូលរបូករ ដែលអាចឲ្យករទ្សសនទ៍យកជារជតារាសីរបស់មនញសស ។ កដ្ឋយខវេះការ
គ្តិេះរេិះ ពញទ្ធបរស័ិទ្មយួចុំនួនកន្តេះ កន៏្តុំគ្មន កជឿលបចិកលកាកគ្ាស់របស់ពួកគ្រូកាក 
ដែលន្តុំឲ្យពួកករបងខ់ាតទុំងកពលកវោ និង គ្ាកក់ាស ។ 

គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នទ្ទូ្ន្តម នបរស័ិទ្ថ្ល មញននឹងកជឿអ្វីមយួ បញរគលគ្តូវពិចារណា
កមើលកហតញ និង សលសិន ។ ជុំកនឿឥតកហតញសល រឺជាអ្ុំកពើែល៏ៃងក់មល បុំសញត ។ សូម
កយើងសាកលបងពិចារណាកមើល គ្បសិនកបើគ្ពេះអ្ងគែងកកើានបុំកពញទ្សារមពីតិ
ដមន កមល៉ាេះសមគ្ពេះអ្ងគែងកកើកន្តេះ ានសកគ្មចគ្ពេះនិ វ នែូចគ្ពេះពញទ្ធកៅកហើយ ។ 
គ្បសិនកបើពញទ្ធបរស័ិទ្កចេះដតន្តុំគ្មន កជឿកលើអ្នកតា, គ្ពេះគ្ពហម ឬគ្ យបិសាច កតើកធវើែូច
កមរចកទ្ើបពួកគ្មតន់ឹងសកគ្មចគ្ពេះនិ វ ន? សូមកោកអ្នកពិចារណានូវអ្បិយជុំកនឿ
ទុំងកនេះឲ្យានលអិតលអន ់កដ្ឋយកលើកយកបញ្ញា ារមកីធវើជាកគ្មល ។ ជុំកនឿឥតកហតញ
សលនឹងន្តុំឲ្យកោកអ្នកបងខ់ាតោភ ខាតគ្បកោជនឥ៍តអ្ុំកពើ ។ បញរាណាចារយាន
ក លថ្ល “ភូតកៅកហា កចារកៅជាង” និង  កយកសាល កថ្ល “ជាងដែកសញីដហកនឹងថ្ែ 
ជាងកថ្ស្ដនាសកក់កស្ដនាើង” ។ 

 
*** 
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១២. កតញ្ញូកតសវទ្ ី
 កយថ្ល “កតញ្ាូ កតកវទ្ី” សសុំមកពី កយ “កតញ្ាូ ” នងិ “កតកវទ្ី” ។  កយថ្ល 

"កតញ្ាូ ” មាននយ័ថ្ល អ្នកែងឹឧបការរញណ្ដែលអ្នកឯកទ្ៀតានកធវើែល់ខលួន ។  កយ
ថ្ល "កតកវទ្ី” មាននយ័ថ្ល ការដែលានតប ឬដែលរិតដតនឹងតបសនងសងរញណ្ែល់
អ្នកមានរញណ្ ។ ែូកចនេះ  កយថ្ល “កតញ្ាូ កតកវទ្ី” មាននយ័ថ្ល អ្នកែងឹឧបការរញណ្ 
កហើយានតបរញណ្ចុំក េះបញរគលដែលានកធវើអ្ុំកពើលអចុំក េះខលួន ។ ចុំដណ្កឯ កយ
ថ្ល "កតញ្ាញ តា” មាននយ័ថ្ល កសចកាីែឹងឧបការរញណ្ ដែលអ្នកែថ្ទ្ានកធវើែល់ខលួន ។ 
កតញ្ាញ តាធម ៌រជឺាឫសរល់ថ្នកញសលធមទ៌ុំងពួង កគ្ េះថ្លកៅកពលបញរគលមាន កម់ាន
កតញ្ាញ តាធម ៌ បញរគលកន្តេះដតងមានចិតាលអគ្បថ្ព មានវាចាដសអមពីករាេះ និងគ្បគ្ពតឹាអ្ុំកពើ
ជាកញសលចុំក េះមនញសសែថ្ទ្ ។  

ការអ្នញវតានក៍តញ្ាញ តាធមឲ៌្យកកើតជាគ្បកោជន ៍ ចាបក់សាើមពីសាចញ់ាតិជិត
សនិទ្ធបុំសញតជាមញនសិន ។ មនញសសគ្របរ់បូរួរតបសនងចុំក េះអ្ុំកពើលអ ដែលមាតាបិតា
របស់ខលួនានកធវើចុំក េះខលួន ។ បញគ្តាបញគ្តរីួរចាបក់សាើមជយួ ទ្ុំនញកបគ្មងុឪពញកមាា យ 
កដ្ឋយសាល់ចុំណី្អាហារមានជីវជាតិគ្របគ់្គ្មន ់ សគតស់គងស់កមលៀកបុំ ក ់ ទ្ីជគ្មក និង 
ថ្លន ុំសងកូវសគ្មាបព់ាាលជុំងឲឺ្យពួកគ្មតត់ាមលទ្ធភាព ។ ការកគ្មរពគ្បណិ្បត័ន៍
កលើកតកមកើងមាតាបិតាខលួនឲ្យរស់កៅគ្បកបកដ្ឋយរញណ្ធម ៌និង កតិាិយស រឺជាកតញ្ាូ
កតកវទ្ី ែស៏ុំខានម់ញនការវន្តទ គ្បណិ្បត័នភ៍កិខញសងឃ ឬបូជាគ្ពេះពញទ្ធបែិមា ។ ជាទូ្កៅ 
ជនជាតិដខមរដតងកគ្បើ កយ "គ្ពេះរស់” សុំកៅកៅឪពញកមាា យ ដែលកុំពញងមានជីវតិ ។ 
ចុំដណ្ក កយថ្ល "គ្ពេះរស់" កៅកនញងសាសន្តែថ្ទ្ រឺជាការកគ្បៀបកធៀបកៅនឹង កយ
ថ្ល "គ្ពេះអាទ្ិកទ្ព” ដែលបរស័ិទ្ថ្នសាសន្តទុំងកន្តេះអ្តួអាងថ្ល គ្ពេះអាទ្ិកទ្ពរបស់
ពួកករានបកងកើតថ្សទកម្ ដសនែី នងិ អ្វីៗ គ្របោ់៉ា ងកៅកលើដសនែី កហើយគ្ពេះកន្តេះ



ឈុន គឹមអ ៀត  ទ្រឹស្តីកមមផល 
 

93 

កុំពញងរស់កៅសាា នសួរស៌ពវថ្ងៃ ។  
តាមចាបធ់មមជាត ិ មនញសស សតវ និង រញកខជាតិដែលមានវតាមានសពវថ្ងៃកនេះ

សញទ្ធដតមានកមារបស់ខលួន ។ ចុំណ្ញ ចកនេះមាននយ័ថ្ល គ្មម នគ្ពេះអាទ្ិកទ្ពណាជាអ្នក
ជបប់កងកើតពួកវាឲ្យមានរបូរាងកន្តេះកទ្ ។ នោិយកដ្ឋយដ ក មនញសសទុំងអ្ស់សញទ្ធ
ដតមានឪពញកមាា យ ដែលានបកងកើត និង ចិញ្ច ឹមបីាចព់ួកករ ។ ែូកចនេះពួកកូនកៅទុំង
អ្ស់រួរគ្សឡាញ់, កគ្មរព នងិ បូជាឪពញកមាា យរបស់ខលួន ។ ពួកករមនិរួរនឹងចុំណាយ
កពលកវោ គ្ទ្ពយសមបតាិ និង កមាល ុំងកាយកៅកលើការបូជាអាទ្ិកទ្ពណាមយួក ើយ ។  

បញរាណាចារយដខមរ ដតងកគ្បៀបកធៀបរញណូ្បការៈរបស់ឪពញកមាា យ កៅនឹងទ្ុំហុំ
ដសនែី ទ្ុំហុំមហាសមញគ្ទ្ ឬទ្មៃនភ់នុំហិម នា(147) ។ កលើសពីកន្តេះកទ្ៀត បញរាណាចារយ
ដខមរ ានតាកដ់តងកុំណាពយកាពយកឃ្លល ង កែើមបរី ុំលឹកកូនកៅឲ្យចងចាុំអ្ុំកពើលអរបស់
ឪពញកមាា យ ែូច កយកាពយថ្ល “ដម៉ាឪមានរញណ្ រញណ្មានទ្មៃន ់ធៃនែូ់ចគ្បឹងព ីគ្មម នអ្វី
នឹងសង រញណ្កោកទុំងទ្វ ីមាសប៉ាញនរិរ ី ថ្ងលពញុំកសមើកហាង” ។ ឪពញកមាា យដតងរតិរូរ
អ្ុំពីកសចកាីសញខចកគ្មើនរបស់កូនកៅជានិចច ។ កគ្ដពីសគតស់គងកូ់នកៅឲ្យមានអាហារ
បរកិភារ សកមលៀកបុំ ក ់ ទ្ជីគ្មក នងិ ថ្លន ុំសងកូវគ្របគ់្គ្មន ់ ឪពញកមាា យដងមទុំង
បកគ្ងៀនបញគ្តធីតាឲ្យមានចុំកណ្េះែងឹមូលដ្ឋា នសងដែរ ។ កពលបញគ្តធីតាចូលែល់វយ័
គ្តូវមានរូគ្សករ ឪពញកមាា យករៀបពិធីមងគលការឲ្យកូនសាងគ្រួសារងមី ។ កដ្ឋយសារ
ឪពញកមាា យមានរញណូ្បការៈកគ្ចើនោ៉ា ងកនេះ កទ្ើបកពលខលេះជនជាតិដខមរកគ្បើ កយថ្ល 
“អ្នកមានរញណ្” ជុំនួស កយថ្ល “ឪពញកមាា យ” ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងក់ា៏នកៅមាតាបិតាថ្ល 
គ្ពេះគ្ពហម គ្ពេះបញពវកទ្វា គ្ពេះបញ វ ចារយ និង គ្ពេះអាហញកនយយៈ ដែរ ។ 

                                              
147 Himalaya 
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១២.១ ព្ពះព្ពហ្ម 
កៅកនញងគ្ទ្ឹសាីពញទ្ធសាសន្ត ឪពញកមាា យគ្តូវានកគ្បៀបគ្បែូចកៅនឹង “គ្ពេះ

គ្ពហម” កគ្ េះកោកទុំងពីរមានគ្ពហមវហិារធម៌(148)កលើបញគ្តធីតា ។ គ្ពហមវហិារធម៌
មាន ៤ រ ឺ កមតាា (149) ករញណា(150) មញទ្ិតា(151) និង ឧកបកាខ (152)  ។ កមតាា  មាននយ័ថ្ល 
ឪពញកមាា យគ្សឡាញ់កូនទុំងអ្ស់គ្មន  ។ ករញណា មាននយ័ថ្ល ឪពញកមាា យអាណិ្តកូន
គ្របគ់្មន  ។ មញទ្ិតា មាននយ័ថ្ល ឪពញកមាា យកគ្តកអ្រកពលក ើ្ញកូនមានកសចកាីសញខ
ចកគ្មើន ។ ឧកបកាខ  មាននយ័ថ្ល កោកទុំងពីរពាោមតាុំងចិតាសៃប ់ កសាម េះកសមើកៅ
កណារ ល ឬ អ្ពាគ្កតិយ មនិលុំកអ្ៀងកៅរកកូនណាមយួ ។ 

១២.២ ព្ពះបុពាសទ្វា 
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នកៅ មាតាបិតា ថ្ល “គ្ពេះបញពវកទ្វា” កគ្ េះឪពញកមាា យរឺជា

កទ្វតាខាងកែើម ។ កោកទុំងពីរ រឺជាអ្នកដងរកាជីវតិកូនៗមញនកទ្វតាទុំងឡាយ ។ 
មាតាបិតាានដងទុំបញគ្តធីតា ចាបត់ាុំងពីកពលមាតាមានរភ ៌ រហូតែល់កពលកូន
កកើត ។ កពលមាា យែឹងថ្លគ្មតម់ានរភ ៌គ្មតដ់តងគ្បងុគ្បយត័នកនញងការបរកិភារនុំចុំណី្ 
កនញងការកគ្បើឥរោិបងទុំង ៤ កគ្ េះខាល ចកូនកនញងថ្សទមានបញ្ញា កសសងៗ ។ កពលកូន
គ្បសូតចាកមាតញទ្រ មាតាបតិាទុំងកទ្វ ានផាល ស់កវនគ្មន  ដងរកាកូនករៀងរាល់យបថ់្ងៃ 
កដ្ឋយគ្មម នខាល ចកនឿយហត ់ឬតអូញដតអរបនាិចកសាេះ ។  

                                              
148 Brahmavihāras : sublime attitudes ថ្ព្បាម្អាថ នុរូប “លំសៅរបសព់្ពះព្ពហ្ម” "abodes of 

brahma" ។ 
149 Benevolence 
150 Compassion 
151 Sympathy 
152 Equanimity 



ឈុន គឹមអ ៀត  ទ្រឹស្តីកមមផល 
 

95 

១២.៣ ព្ពះបុព្វា ចារយ 
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នកៅមាតាបតិាថ្ល “គ្ពេះបញ វ ចារយ” កគ្ េះឪពញកមាា យ រឺជាគ្រូ

កែើមរបស់កូន ។ បញគ្តធតីាទ្ទ្ួលការបងាា តប់កគ្ងៀនោ៉ា ងកគ្ចើនពីមាតាបិតា ។ 
ឧទហរណ៍្ការករៀននិោយភាសាជាតិ ការករៀនកែក កែើរ ឈរ អ្ងគញយ ឬកិរោិ
មារោទ្កសសងៗ ។ ជាពិកសស មាតាបិតាានបកគ្ងៀនកូនឲ្យសាគ ល់អ្ុំកពើាប បញណ្យ 
រញណ្ កទស ខញស គ្តូវ អាគ្កក ់លអគ្របោ់៉ា ង ។ បន្តទ បម់កមាតាបិតាានន្តុំកូនកៅ
ករៀនសូធយកៅតាមវតាអារាម ឬសាោករៀនកែើមបឲី្យកូនមានចុំកណ្េះែឹង និង វជិាា ជីវៈ
សគ្មាបច់ិញ្ច ឹមជីវតិ ។ កដ្ឋយសារគ្រូបកគ្ងៀនទុំងឡាយ រាបទ់ុំងគ្ពេះពញទ្ធសងដែរ 
ានជួយ សាល់ចុំកណ្េះវជិាា កសសងៗែល់កូនកៅកពលកគ្កាយ កទ្ើបគ្រូបកគ្ងៀនទុំងកន្តេះ
មានក ម្ េះថ្ល “បចាា ចារយ” ឬ គ្រូចញងកគ្កាយ ។  

១២.៤ ព្ពះអាហុ្សនយយៈ 
គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នកៅមាតាបតិាថ្ល “គ្ពេះអាហញកនយយៈ”(153) កគ្ េះឪពញកមាា យ

រឺជាបញរគល ដែលបញគ្តធីតារួរយកកទ្យយវតាញកៅបូជា ។  កយថ្ល "អាហញកនយយបញរគល” 
កៅកនញងពញទ្ធសាសន្ត សុំកៅយកអ្រយិបញរគល ៤ ពួកមានគ្ពេះកសាតាបនន, គ្ពេះ
សកទគ្មម,ី គ្ពេះអ្ន្តគ្មម ីនងិ គ្ពេះអ្រហនរ ។ កៅកនញងគ្ទ្សឹាីពញទ្ធសាសន្តថ្ននិកាយ
កងរវាទ្ គ្ពេះអ្រយិបញរគលទុំង ៤ ពួកកនេះរឺជាដគ្សបញណ្យ(154)ែគ៏្បកសើរ ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្
ធាល បា់នឮថ្ល គ្បសិនកបើពកួគ្មតក់ធវើបញណ្យ ដ្ឋកទ់នជាមយួអាហញកនយយបញរគលណា
មយួ កពលកន្តេះពួកគ្មតន់ងឹទ្ទ្ួលានអានិសងស(155)កគ្ចើន ។ រឯីមាតាបិតា កម៏ាន
                                              
153 Āhuneyya: sacrificial，worthy of offerings or of sacrifice，venerable，adorable，
worshipful. 
154 បុញ្ញសកខត្ត 
155 ្លត្នកុសល, ្លបុណយ, គុណព្បសយាជន ៍ឬសសចកតីសុខ្ចសព្មី្នថ្ដលបានអំពីការព្បព្ពឹត្តលអ ។ 
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ក ម្ េះថ្លជា “គ្ពេះអាហញកនយយបញរគល” ថ្នបញគ្តធីតាទុំងឡាយដែរ កគ្ េះមាតាបិតារឺ
ជាបញរគលសមនងឹទ្ទ្ួលកគ្រឿងបូជារបស់បញគ្តធីតា ។ ចុំណ្ញ ចកនេះកទ្ើបមាតាបិតាមាន
ឋានៈកសមើនឹង គ្ពេះអ្រយិបញរគល និង មានក ម្ េះថ្លជា "គ្ពេះអ្រហនរ” របស់បញគ្តធីតា ។ 
ការកធវើបញណ្យជាមយួមាតាបតិាែូចគ្មន នឹង “ការកធវើបញណ្យជាមយួគ្ពេះអ្រហនរ” ដែរ ។ 
ែូកចនេះមាតាបិតា ជាគ្ពេះអ្រហនរកៅកនញងសទេះ ។ ការបូជាកដ្ឋយកទ្យយវតាញែល់គ្ពេះអ្រហនរ
កនញងសទេះ នងិ គ្ពេះអ្រហនរខាងកគ្ដ (ភកិខញសងឃ) ានសោនិសងសកសមើគ្មន  ។ កប៏៉ាញដនា
ចុំក េះគ្ពេះអ្រហនរកនញងសទេះ កូនកៅងាយបូជាជាងកគ្ េះពួកគ្មតរ់ស់កៅកនញងសទេះជាមយួ
កូនៗ  ។ អ្នកគ្ាជ្ខាងពញទ្ធសាសន្តថ្ននិកាយកងរវាទ្ ានសកងខបរញណ្របស់មាតា
បិតាថ្ល (១) អ្ននររញណ្ រឺមានរញណ្រាបម់និាន, (២) អ្កនករញណ្ រឺមានរញណ្កគ្ចើន
កលើសលញប, (៣) អ្សមរញណ្ រឺមានរញណ្គ្មម នអ្វីកគ្បៀបាន និង (៤) អ្បបមាណ្
រញណ្ រឺមានរញណ្គ្បមាណ្មនិាន ។ ចុំដណ្កគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នដបងដចករញណ្មាតា
បិតាជា ៣ រឺ (១) អ្ែាិរញណ្ រឺរញណ្ឆ្អឹងធាតញទុំង ៤ ដែលកោកានបកងកើតរបូកូន, 
(២) វកិសសរញណ្ រឺរញណ្ែវ៏កិសសគ្បកសើរកលើសអ្ស់រញណ្ទុំងឡាយកនញងកោក, 
(៣) រញណូ្បការរញណ្ ររឺញណ្បីាចដ់ងរកា ថ្លន កង់នមកូន ឲ្យរស់រានមានជីវតិ ។ សរញប
កសចកាីមក ចុំណ្ញ ចដែលានករៀបរាបម់កខាងកលើ រឺជាកញ្ចកឆ់្លញេះបញ្ញច ុំងមយួ កែើមបី
ឲ្យកូនកៅកមើលក ើ្ញអ្ុំកពើលអរបស់មាតាបិតាចុំក េះបញគ្តធតីា ។ មាតាបិតា រឺជាគ្ពេះ
រស់, ជាគ្ពេះកកន្តល ង, ជាគ្ពេះអ្រហនរ ឬជាកទ្វតាកនញងសទេះ ដែលបញគ្តធីតារួរកគ្មរព
គ្បណិ្បត័ន ៍កដ្ឋយកាយ វាចា និង ចតិា ។ 

១២.៥ ដព្តបណ្ហម្  
ការកគ្មរពមាតាបិតាទុំងពីរ កដ្ឋយកាយ វាចា និង ចិតា កដ្ឋយកសាម េះសម័គ្រ 

កៅថ្ល ថ្គ្តបណាម ។ ថ្គ្តបណាម មាន ៣ រឺ ៖ 
១. កាយបណាម រឺការកគ្មរពគ្បណិ្បត័ន ៍តាមសលូវកាយែូចជាការកលើកថ្ែ
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សុំពេះឪពញកមាា យ ទុំងកពលជបួ និង កពលោ  ។ 
២. វចីបណាម រឺការកគ្បើសមាទី្នភ់លនដ់សអមដលាម កនញងការសនទន្តកឆ្លើយឆ្លងកៅ

កានឪ់ពញកមាា យ ។  
៣. មកន្តបណាម រឺការតាុំងចិតានកឹក ើ្ញគ្របក់ពលកវោនូវរញណូ្បការៈ

របស់ឪពញកមាា យ  ។ 
បញគ្តធីតាមយួចុំនួនយល់គ្ច ុំអ្តានយ័របស់ កយ “បញណ្យ” កដ្ឋយពួកគ្មត់

ដបរជាយកចិតាទ្ញកដ្ឋកក់គ្មរពបូជាបញរគល ឬវតាញដែលមនិរួរនឹងកគ្មរពកៅវញិ ។ កូន
កៅខលេះ មនិគ្តឹមដតមនិយកចិតាទ្ញកដ្ឋកដ់ងទុំមាតាបិតាប៉ាញកណាណ េះកទ្ ប៉ាញដនាដងមទុំង
កឆ្លៀតកកងចុំកណ្ញ ឬន្តុំទ្ញកខគ្ពួយែល់ឪពញកមាា យដងមកទ្ៀត ។ អ្នកគ្ាជ្ដខមរបនាអ្បរ់ ុំ
កូនកៅ កដ្ឋយានតាកដ់តង កយកពចនទូ៍្ន្តម ន ជាកាពយកឃ្លល ង កែើមបងីាយចងចាុំ ។ 
ខ្ញ ុំសូមែកគ្សងយ់កចុំណ្ញ ចខលេះៗកៅកនញងកុំណាពយ "ចាបក់គ្មរពមាតាបិតា"(156) របស់
កវ ីអ្ ូរ ចញង(157) កែើមបកីធវើជាកមករៀនសគ្មាបកូ់នកៅទុំងឡាយគ្តិេះរេិះពិចារណា ។  

១២.៦ ចាបស់ោរពមាាបិា 
មា៉ាងកទ្ៀតកធវើបញណ្យ កគ្ចើនដតកចាលរញណ្ គ្មម នរិតរេិះករ 
កាលកៅដតវតា មារ យអ្តទ់្កទ្ កគ្ េះកជឿតាមករ 
 រកបញណ្យខាងកគ្ដ ។  
កែើមបញណ្យកលើសទេះ ខលួនកកើតទនគ់្ពេះ កកន្តល ងរងក់ៅ 
ានគ្តីគ្តកាល កាលឲ្យដម៉ាឪ កណារ លន្តុំកៅ 
 យកបញណ្យឯវតា ។  

                                              
156 សបាះពុម្ពត្លៃទី្ ៧ មី្នា ១៩៥៥ 
157 បណាិ ត្ អ ូរ ចុង (កូនរបសអ់នកេិរម្យភាសាអ ូ សៅង៉ាុយ) បានសាែ បស់ៅឆ្ន  ំ១៩៥៥ 
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កណារ លសញទ្ធឆ្ៃ ញ់ សាចក់ េះពងខាល ញ់ កធមញកោកចញកមាត ់
ដម៉ាឪជរា ទ្ន្តា ាកហ់មត ់ ទ្ញកកាលឲ្យគ្មត ់
 កាលសញទ្ធដតឆ្អងឹ ។  
កនេះកៅបញណ្យខញស ទុំងគ្សីទុំងគ្បុស ខ្ញ ុំគ្ាបក់ញុំខឹង 
ដម៉ាឪកៅរស់ ចូរអ្ស់កោកគ្បឹង កធមញគ្មតក់ៅរងឹ 
 ានឆ្ៃ ញ់ពិសា ។  
ខលេះកជឿបញណ្យខាល ុំង យួរមាូបទុំងឆ្ន ុំង យកកៅវតាវា៉ា  
ដម៉ាឪអ្តឃ់្លល ន ចងា់នណាស់ណា៎ា  ភលយសួរកូនថ្ល 
 មានសល់ឬកទ្ ។  
គ្ពឹកក ើងឃ្លល នាយ ញ័រក េះកញើសខាច យ ក ើ្ញសមលករ 
កូនកឆ្លើយវងឹថ្លក ន មនិមានសល់កទ្ ខ្ញ ុំសលគ្គ្មនដ់ត 
 កៅវតាកទ្ឪ ។  
ឪពញកសួរថ្ល កបើែួសកាលណា ដចកឪខលេះកៅ 
កូនខលេះកឆ្លើយគ្ាប ់ ថ្លាបណាស់ឪ ករថ្លមនិគ្តូវ 
 ឪសញីមញនកោក ។  
ដម៉ាឪចាស់ ៗ គ្ពឹកក ើងឃ្លល នណាស់ រួរឲ្យវកិោរ 
ឪទរពិសា កូនថ្លមញនកោក ពញុំានបរកិភារ 
 ករឲ្យាបសង  ។  
កនេះបញណ្យផាក បម់ញខ ឬបញណ្យកចាលគ្សុក កគ្ េះកែើរសលូវឆ្គង 
បញណ្យមនិគ្តកាល វសិាលក ើយកហាង កគ្ េះកែើរកនលង 
 ឲ្យដម៉ាឪអ្ត ់។  
ពួកជន ល្ ន ន មនិកចេះកធវើទន កគ្ចើនកធវើទនកបត ់
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សទធ មនិកគ្ៅ  គ្ជុលកៅដតវតា  ឲ្យគ្ពេះកែើមអ្ត ់
 កគ្សកឃ្លល នកពកថ្គ្ក ។  
កនេះឯងខញសណាស់ មកពីមនិចាស់ ចាបធ់មវ៌និយ័ 
ានជាគ្បគ្ពឹតា  រុំនិតថ្គ្ពថ្សស បកន្តា កតថ្មល 
 ថ្នអ្នកមានរញណ្ ។  
យល់ខញសគ្ស េះ កគ្ េះមនិសាគ ល់គ្ពេះ មនិចាស់កែើមរញណ្ 
អ្នកគ្ាជ្បញរាណ្ ថ្លានកធវើបញណ្យ គ្តូវថ្លវ យគ្ពេះមញន 
 សឹមថ្លវ យគ្ពេះសងឃ ។  
ករៀបចងាា នគ់្ពេះ បូជាសុំពេះ កមើលគ្ពេះឲ្យគ្តង ់
គ្ាជ្គ្ាបជ់ាដបប សកងខបតគ្មង ់ កវរភតាថ្លវ យសងឃ 
 គ្តូវថ្លវ យគ្ពេះមញន ។  
រឺជូនកភាជន្ត មាតាបិតា បូជាតបរញណ្ 
សឹមថ្លវ យគ្ពេះសងឃ គ្ទ្គ្ទ្ងសី់លបញណ្យ កគ្ េះមារ យមានរញណ្ 
 រកអ្វីកសមើគ្មម ន ។  
គ្តូវកធវើបញណ្យកខនើត ដម៉ាឪសញីកកើត កុំពញងកគ្សកឃ្លល ន 
ដម៉ាឪរស់កៅ កូនគ្តូវកធវើទន បុំាតក់រឃី្លល ន 
 កៅកធវើបញណ្យកខនើត ។  
កៅបញណ្យដខភល ឺ កញុំចាុំគ្មតឈ់ ឺ បរកិភារដលងកកើត 
ជូនគ្មតក់ាលជា កៅថ្លបញណ្យកខនើត គ្មតប់រកិភារកកើត 
 ានជាងរកន្តច ។  
លញេះាតជ់ីវតិ បញណ្យដខងងតឹ ែូចថ្ងៃ១០ករាច 
កូនកៅទុំងឡាយ យកាយឲ្យកខាម ច ដម៉ាឥតគ្បកោជន ៍
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 កខាម ចណាកចេះសញី ។  
កតាិកមាសា កចញខយល់រងា គ្តជាកក់ពញទ្ ី
មនិរិតរកភយួ  ាន ១ ឬ ២ ទុំងមនិសាមរគ ី
 រកពូកជូនគ្មត ់ ។  
គ្តូវរករបស់ ជាសនបទនរ់ស់ ែណ្រ បជូ់នគ្មត ់
កញុំចាុំដ្ឋចខ់យល់ កទ្ើបខវល់គ្របម់ាត ់ រកសនបរញ ុំគ្មត ់
 ែណ្រ បឲ់្យឧស  ។  
ឲ្យកភលើងកគ្តកអ្រ ទ្ទ្ួលអ្ុំណ្រ មនិែឹងគ្តូវខញស 
កមរចមនិខវល់ខាវ យ ជូនមារ យកាលរស់ កមរចចាុំខយល់អ្ស់ 
 កទ្ើបកធវើឧឡារ  ។  
កាលគ្មតរ់ស់កៅ គ្ពឹកោៃ ចករួលកដរ  កគ្សកឃ្លល នអ្សាច រយ 
មនិរិតជូនគ្មត ់ ឲ្យអ្តអ់ាហារ ឲ្យដតកធវើការ 
 ចាុំសទេះឲ្យករ ។  
ចុំណី្គ្តសីាច ់ ចងក់សទើរគ្បកាច ់ អ្តជូ់នគ្មតក់ទ្ 
ែល់ឈកឺសរតៗ  កមាតៗកទ្ើបករ កែកជញេះកទ្ើបករ 
 ជូននុំចុំណី្ ។  
ទុំងជិតទុំងឆ្ៃ យ មូលមកសួរមារ យ ទុំងគ្បុសទុំងគ្សី 
ទ្ញករននុំបញង័ សគ្មាុំងងមីៗ មារ យឈដឺលងសរី 
 រងឹថ្លគ មសៃួតក ។  
កូនកៅអ្ឺដម៉ា !  ដម៉ាសាគ ល់ខ្ញ ុំកទ្ ? ានចុំណី្លអ 
មារ យក លខាវៗ គ្គ្មវៗ កឆ្លើយត  ថ្លអ្ឺឯងមក ៍
 ដម៉ាអ្រណាស់ណា៎ា  ។  
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កាលដម៉ាមនិឈ ឺ មនិមានជមៃ ឺ កន្តេះកូនរាល់គ្មន  
មនិអាណិ្តដម៉ា លញេះដម៉ាជរា កទ្ើបកូនរាល់គ្មន  
 មករញញបញ្ចូល ។  
ឪដម៉ាសាល បា់ត ់ កទ្ើបកូនគ្ចវាត ់ គ្ាបញ់ាតិគ្តកូល 
កឃ្លសន្តធនធាន កគ្ពៀងោនឲ្យចូល មកជញុំគ្បមូល 
 កធវើបញណ្យឲ្យកខាម ច ។  
ដខសលគញនកចគ្ត ថ្ងៃកដា គ្កដ ត ឆ្ៃ យទ្ឹកហិនកហាច 
ដម៉ាឪចាស់ៗ កដា ណាស់អ្កណាច មនិដរកទ្ឹកកគ្សាច 
 ឪពញកមាា យកសាេះ ។  
មនិមានងនមថ្លន ក ់ មនិែងទ្ឹកដ្ឋក ់  ងកដ្ឋយសកស្ដងាគ េះ 
ែល់កពលគ្មតស់ាល ប ់ កន្តេះគ្សាបដ់តកសាម េះ អ្បទ់្ឹកកអមកន្តេះ 
 កៅកលើកចុំអាស ។  
ដម៉ាឪរស់កៅ មនិន្តុំគ្មន កៅ កធវើការគ្បវាស់ 
ដ្ឋកក់វនកគ្កាយមញន តបរញណ្គ្មតច់ាស់ សាល បក់ហើយកធវើណាស់ 
 ែកណ្ាើ មគ្មន ែញស ។  

 
តាមរយៈ កយកពចនអ៍្បរ់ ុំកនេះ បញគ្តធីតារួរពិចារណាបណាា អ្ុំកពើលអរបស់

មាតាបិតា ។ កូនកៅរួរកានក់តញ្ាូ កតកវទ្ិតាធមច៌ុំក េះមាតាបិតាដែលានចិញ្ច ឹម
បីាចដ់ងរកា និង សរល់ជគ្មកសញខសានាែល់កូនកៅតាុំងពីកពលកូនចាបប់ែិសនធ ិ
រហូតែល់កពលកូនចកគ្មើនវយ័វឌ្ឍន្តការ ។  

 

 

***  
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១៣. ដព្តសរណគម្ន ៍
បរស័ិទ្ថ្នសាសន្តកសសងៗានកចាទ្សួរពញទ្ធបរស័ិទ្ថ្ល “គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់

ថ្ល ខលួនទ្ីពឹងខលួន ចញេះកហតញអ្វាីនជាពញទ្ធសាសនិកជនន្តុំគ្មន ទ្ីពឹងកលើគ្ពេះរតនគ្តយ័ រ ឺ
គ្ពេះពញទ្ធ គ្ពេះធម ៌គ្ពេះសងឃ?” ។ ចុំក េះសុំណួ្រកនេះ កយើងសូមជុំរាបថ្ល ពញទ្ធបរស័ិទ្ពិត
ជាានកលើកតកមកើងគ្ពេះពញទ្ធ គ្ពេះធម ៌គ្ពេះសងឃជាគ្ពេះរតនគ្តយ័(158) ជាវតាញែម៏ានតថ្មល
បុំសញតកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត គ្ពមទុំងានយកគ្ពេះរតនគ្តយ័ជាទ្ីពឹង ក ់ កែើមបី
កសចករីសញខ-ចកគ្មើន កសចករសីងឃមឹកកក់ដរ កនញងជីវតិរបស់ពួកគ្មតគ់្ាកែដមន ។  ខ្ញ ុំ
សូមជគ្មាបថ្ល មនញសសគ្តូវការជាចុំាចនូ់វវតាញ ២ ោ៉ា ង កែើមបអីាចរស់កៅកលើពិភព
កោកកនេះាន ក លរឺ  “កគ្រឿងទ្ីពឹងរបស់របូកាយ” និង “កគ្រឿងទ្ីពឹងរបស់ចិតា” ។ 

១- កគ្រឿងទ្ពីឹងរបស់របូកាយមានែូចជាសមាភ រៈកសសងៗកែើមបចីិញ្ច ឹម នងិ 
ការ ររបូកាយរបស់ខលួន ។ សមាភ រៈទុំងកន្តេះមានែូចជា កគ្រឿងឧបកភារបរកិភារ, 
សកមលៀកបុំ ក,់ ថ្លន ុំពាាលករារ, ទ្ីកែកអ្ងគញយ ឬ គ្ាកក់ាសជាកែើម ។ កៅកនញងគ្ពេះ
ពញទ្ធសាសន្តដសនកខាងគ្ពេះវនិយ័ (វនិយ័បែិក) កគ្រឿងវតាញសគ្មាបទ់្ីពឹងរកបៀបកនេះ មាន
ក ម្ េះថ្ល បចចយ័ ។  

២- កគ្រឿងទ្ីពឹងរបស់ចិតាមានែូចជា សាសន្ត, គ្ាជ្ា, មកន្តរមវជិាា , 
ទ្សសនវជិាា ជាកែើម ។ ទ្សសនវជិាា  រឺជាវជិាា កកើតក ើងកដ្ឋយទ្សសនៈ (ការពិចារណា) 
ឬ ជាវទិ្ាសាស្ដសរដែលដចងអ្ុំពីកគ្មលការណ៍្សុំខាន់ៗ  និង បញពវកហតញកសសងៗ ឬ អ្ុំពី
ជីវតិមនញសស សតវ នងិ បរសិាា ន ។ មនញសសកគ្បើទ្សសនវជិាា  កែើមបពីិចារណារកកហតញ
សល និង ដសវងរកការពិតថ្នាតញភូតធមមជាតិ ។ កៅកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត កគ្រឿងទ្ីពឹង
គ្បកភទ្កនេះមានក ម្ េះថ្ល សរណ្ៈ ។ 

                                              
158 The Triple Gem 
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កៅកលើពិភពកោក មនញសសកៅតាមទ្ុំបនក់សសងៗ ានកគ្ជើសករ ើសយក
កគ្មលរុំនិត, វតាញ, សតវ, មនញសស ឬ អាទ្ិកទ្ពខញសៗគ្មន មកកធវើជាសរណ្ៈរបស់ខលួន ។ 
ឧទហរណ៍្ ជនជាតឥិណាឌ ានកគ្ជើសករ ើសគ្ពេះគ្ពហម, គ្ពេះសិវៈ និង គ្ពេះវសិណញ មកកធវើ
ជាសរណ្ៈ ។ ជនជាតិដខមរមយួចុំនួនកធ៏ាល បា់នកគ្ជើសយកអ្នកតា, ែញុំងម, ភនុំ, កែើមកឈើ, 
ទ្កនល ឬ សមញគ្ទ្ កធវើជាសរណ្ៈរបស់ពួកករ ។ គ្បវតាិសាស្ដសរានបងាា ញឲ្យក ើ្ញថ្ល 
កៅសតវតសទ្ី ២០ មនញសសមយួចុំកហៀងដសនែី ានកគ្ជើសយកមកន្តរមវជិាា របស់
បកសកញមមញយនិសរនិយម មកកធវើជាសរណ្ៈ របស់ពួកករដែរ ។ 

ការកគ្ជើសយកអ្វីមយួមកកធវើជាទ្ីពឹង កៅថ្ល សរណ្រមន ៍។ សរណ្រមន៍
នីមយួៗដតងសរល់សលលអ និង សលអាគ្កកក់រៀងៗខលួន ។ គ្បសិនកបើកយើងកគ្ជើសយក
សរណ្រមនខ៍ញស កយើងនឹងខូចសលគ្បកោជន,៍ ខាតកពលកវោ និង ខូចសតិបញ្ញា
សាម រតី ។ សទញយកៅវញិ គ្បសិនកបើកយើងកគ្ជើសយកសរណ្រមនគ៍្តូវ កយើងនងឹទ្ទ្ួល
ានកសចករីសញខ-ចកគ្មើន នងិ កកើនសតិ បញ្ញា  សាម រតី ។ 

កៅកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ពញទ្ធបរស័ិទ្ានកគ្ជើសយកគ្ពេះពញទ្ធ គ្ពេះធម ៌ នងិ 
គ្ពេះសងឃ កធវើជាសរណ្រមន ៍ ឬកៅថ្ល ថ្គ្តសរណ្រមន ៍។ ពិកសសជាងកនេះកទ្ៀត 
ពញទ្ធបរស័ិទ្  ានកលើកតកមកើង  ថ្គ្តសរណ្រមន ៍ កនេះថ្លជា  គ្ពេះរតនថ្គ្ត  ក លរ ឺ 
គ្ពេះពញទ្ធរតនៈ, គ្ពេះធមមរតនៈ និង គ្ពេះសងឃរតនៈ ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្ានកគ្ជើសករ ើសយក
គ្ពេះរតនថ្គ្តជាទ្ពីឹង កគ្ េះគ្ពេះរតនថ្គ្តជាវតាញែគ៏្បកសើរគ្បថ្ពថ្ងលថ្លល  និង មានរញណ្
គ្បកោជនស៍ុំខានប់ុំសញតកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត ។ 

១៣.១ ព្ពះពុទ្ធ 
គ្ពេះពញទ្ធជាគ្ពេះបរមសាសារ   គ្ទ្ងម់ានគ្ពេះទ្យ័គ្បកបកដ្ឋយគ្ពេះវសិញទ្ធរញណ្ 

គ្ពេះបញ្ញា រញណ្ នងិ គ្ពេះករញណារញណ្ ។ គ្ទ្ងា់នបងាា តប់កគ្ងៀនសតវកោកអ្ុំពីចាប់
ធមមជាតិ (The law of nature) ក លរឺ គ្ពេះធម ៌ (dharma) ឬ ធមមៈ (dhamma) ។ 
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កទេះបីគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នបរនិ ិវ នជាង ២៥០០ ឆ្ន ុំកនលងកៅកហើយកាី កម៏នញសសរាបរ់យ
ោនន្តកក់ៅកលើពិភព កៅដតន្តុំគ្មន បនារ ុំលឹកនកឹែល់គ្ពេះបញ្ញា រញណ្, គ្ពេះវសិញទ្ធិរញណ្ 
និង គ្ពេះករញណារញណ្របស់គ្ទ្ងដ់ែរ ។ រួរកតស់មាគ ល់ថ្ល គ្របស់ាសន្តកៅកលើពិភព
កោក សញទ្ធដតមានវតាញតុំណាងឲ្យកមែឹកន្តុំ ឬអាទ្ិកទ្ពថ្នសាសន្តរបស់ពួកករ ។ 
កទេះបីគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នហាមគ្ាមពញទ្ធបរស័ិទ្ កញុំឲ្យកសាងរបូតុំណាងរបស់គ្ទ្ងក់៏
កដ្ឋយ កព៏ញទ្ធបរស័ិទ្កៅដតន្តុំគ្មន កសាងរបូតុំណាងរបស់គ្ពេះអ្ងគ កធវើជានមិតិារបូ
សគ្មាបក់គ្មរពបូជា និង រ ុំលឹកនឹកែល់វតាមានរបស់គ្ទ្ងដ់ែរ ។ ឧទហរណ៍្ថ្នរបូ
តុំណាងន្តន្តកៅកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្តមានែូចជា របូកងចគ្កដែលមានកាុំ ៨ 
តុំណាងឲ្យធមមចកកបបវតានសូគ្ត, របូកសេះគ្មម នអ្នកជិេះ, របូគ្ពេះាទ្ទុំងរូ (សាន មគ្ពេះ
ពញទ្ធាទ្) ជាកែើម ។ កគ្កាយមក ពញទ្ធបរស័ិទ្ដែលានទ្ទ្លួឥទ្ធិពលរបស់ទ្សសនវជិាា
គ្កិច ានន្តុំគ្មន កសាងគ្ពេះពញទ្ធរបូតាមរចន្តបទ្គ្កិច កៅកនញងរាជាណាចគ្ករន្តធ រៈ 
(Gandhāra) ដែលកៅកនញងគ្បកទ្សអាហវហាក នសីាា ន (Afghanistan) សពវថ្ងៃ ។  

១៣.១.១ បូជ្ជព្ពះពុទ្ធបៃិមា 
បរស័ិទ្ថ្ន ហិរសាសន្ត (សាសន្តកសសងពីគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត) ានកចាទ្

សួរពញទ្ធបរស័ិទ្ថ្ល កហតញអ្វពីញទ្ធសាសនិកជនកគ្មរពបូជាគ្ពេះពញទ្ធបែិមា កបើគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
ានបរនិិ វ នយូរអ្ដងវងកៅកហើយកន្តេះ? ពញទ្ធបរស័ិទ្កឆ្លើយតបថ្ល ការកគ្មរពបូជាគ្ពេះ
ពញទ្ធបែិមាសពវថ្ងៃកនេះ មនិដមនជាការកគ្មរពបូជាថ្លវ យបងគុំែញុំឥែា ែញុំងម ឬ វតាញធាតញខាង
កគ្ដកន្តេះកទ្ ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្សមលងឹកមើលគ្ពេះពញទ្ធរបូ ែម៏ានគ្ពេះភស័្ដករញញឹមបុំគ្ពង 
កដ្ឋយបកងាអ នកាយ វាចា ចិតាកៅកានដ់សនកខាងកនញង ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្រិតថ្ល គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
រឺជាគ្ពេះអ្រហនាែគ៏្បកសើរ គ្ទ្ងា់នគ្តាស់ែឹងសមាម សកមាព ធិញ្ញា ណ្ កហើយគ្ទ្ងា់ន
បកគ្ងៀនចាបធ់មមជាតិ (ពញទ្ធធម)៌ កៅែល់មនញសសកៅកលើពិភពកោក ។ ការកគ្មរព
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គ្ពេះពញទ្ធរបូសពវថ្ងៃកនេះ រឺជាករិោិថ្លវ យបងគុំ (នមសាក រ) ចុំក េះគ្ពេះបញ្ញា រញណ្ គ្ពេះ
វសិញទ្ធរញណ្ នងិ គ្ពេះករញណារញណ្របស់គ្ពេះអ្ងគដតប៉ាញកណាណ េះ ។ 

កលើសពកីន្តេះកទ្ៀត ពញទ្ធបរស័ិទ្នមសាក រគ្ពេះពញទ្ធបែិមា មនិដមនកែើមបសីញុំ
កសចករីអ្នញកគ្គ្មេះពីគ្ពេះអាទ្ិកទ្ពកទ្ រឺគ្គ្មនដ់តជាការកគ្មរពអ្វីៗដែលជារបូតុំណាង
គ្ពេះពញទ្ធប៉ាញកណាណ េះ ។ កៅកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត គ្មម នការសមាល បស់តវែូចជា កចៀម ពដព 
កគ្ម គ្កបី កសេះ ែុំរ ីសគ្មាបប់ូជាគ្ពេះអាទ្ិកទ្ពកែើមបសីញុំកសចកាីសញខចកគ្មើនកទ្ ។ ការ
បូជាកគ្រឿងសកាក រៈែូចជាកទ្ៀន ធូប ផាក  ភ្ ី ចុំក េះគ្ពេះពញទ្ធបែិមា រឺជាការបូជារញណ្ 
កមតាា  និង ករញណា របស់គ្ពេះពញទ្ធ ។ កិចចពធិីកនេះ គ្តូវានរកបៀចុំក ើងហាកប់ីែូចជាការ
បូជាចុំក េះគ្ពេះពញទ្ធកាលពីកពលគ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងរ់ងជ់ាធរមាន ។ ពញទ្ធបរស័ិទ្យកគ្ពេះ
អ្ងគកធវើជារុំរ ូ ជារតិគ្បចាុំចតិា និង គ្បតិបតាិតាមធមមវនិយ័របស់គ្ពេះអ្ងគ កែើមបទី្ទ្ួល
ានគ្បកោជន ៍៣ ោ៉ា ង រឺ (១) ទ្ិែាធមមកិតាគ្បកោជន ៍ឬគ្បកោជនប៍ចចញបបនន (២) 
សមបរាយិកតាគ្បកោជន ៍ ឬគ្បកោជនប៍រកោក និង (៣) បរមតាគ្បកោជន ៍ ឬ 
គ្បកោជនគ៍្ពេះនិ វ ន ។ 

រួរកតស់មាគ ល់ថ្ល គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងម់និានគ្ាថ្លន កគ្រឿងសកាក រៈបូជាទុំងឡាយ
កន្តេះកទ្ ។ កគ្មលបុំណ្ងចមបងរបស់គ្ទ្ងរ់ឺចងឲ់្យពញទ្ធបរស័ិទ្គ្បតិបតាិតាមធមវ៌និយ័ 
ឲ្យានគ្តឹមគ្តូវតាមរនលងធម ៌ ។ កន្តេះរឺជាវធិីដែលអាចជួយ ឲ្យមនញសសរចួចាកទ្ញកខ
គ្របគ់្បការ ។ គ្ពេះពញទ្ធានសដមាងថ្ល “បូជាទុំងឡាយកនេះមានពីរោ៉ា ង ។ បូជាពីរ
ោ៉ា ង កតើែូចកមរច ។ រឺអាមសិបូជា១ ធមមបូជា១ ។ ... បជូាទុំងឡាយមានពីរោ៉ា ង
កនេះឯង ។ ... បណារ បូជាពីរោ៉ា ងកនេះ ធមមបូជានញេះគ្បកសើរជាងករ” ។(159) ធមមបូជាកនញង

                                              
159 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៤០ ទំ្ពរ័ទី្ ២១០ (សុត្តនតបិដក អងគុត្តរនិកាយ ទុ្កនិបាត្) 
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បរបិទ្កនេះ មាននយ័ថ្ល បែិបតាិបូជា ប៉ាញដនាករនិយមកគ្បើបែិបតាិបូជាជាងធមមបជូា 
កគ្ េះបែិបតាិបូជាសារ បក់ៅពីករាេះ កហើយងាយយល់នយ័ ។ 

១៣.១.២ អាម្ិសបជូ្ជ 
អាមសិបូជា រឺជាការបូជាកដ្ឋយកគ្បើកគ្រឿងសកាក រៈែូចជាកទ្ៀន ធូប ផាក  ភ្ ី។ 

 កយថ្ល អាមសិ មានអ្តានយ័កគ្ចើនោ៉ា ងកៅកនញងបរបិទ្ខញសៗគ្មន  ឧទហរណ៍្ កៅកនញង
 កយ អាមសិសញខ  កយ អាមសិ មាននយ័ថ្ល វតាញដែលជាកគ្រឿងទកច់ិតា ឬ ជាកគ្រឿង
ជនលជកនលញចតិា ។ ែូកចនេះ កយ អាមសិសញខ មាននយ័ថ្ល កសចករីសញខដែលមានតណាា
ជាកគ្រឿងទកច់ិតា ឬកៅមា៉ាងកទ្ៀតថ្ល កោកិយសញខ ឬ កាមសញខ កា៏ន ។ 

កៅកនញងគ្ពេះវនិយ័បិែក  កយ អាមសិ មាននយ័ថ្ល បចចយ័ ។  កយថ្ល បចចយ័ 
រឺជាកគ្រឿងអាគ្ស័យរបស់សតវកោក ឬ កគ្រឿងគ្ទ្គ្ទ្ងជ់ីវតិរបស់សពវសតវ ឲ្យគ្បគ្ពឹតា
កៅានកនញងកោក ។ បចចយ័មាន ៤ ោ៉ា ង ឬកៅថ្ល ចតញបបចចយ័ រ ឺ(១) ចីវរបបចចយ័ 
រឺថ្គ្តចីវរ ឬសកមលៀកបុំ ក,់ (២) បិណ្ឌ ាតបបចចយ័ រឺចងាា នប់ណិ្ឌ ាត ឬ 
កភាជន្តហារ, (៣) កសន្តសនបបចចយ័ រឺទ្ីជគ្មកអាគ្ស័យ ែូចជា កញែ ិសាោ វហិារ 
សទេះសដមបង ភូមគិ្រឹេះ ឬ វមិាន និង (៤) រោិនកភសជាបបចចយ័ រឺថ្លន ុំសគ្មាបព់ាាល
ករារកសសងៗ ែូចជាថ្លន ុំោប ថ្លន ុំកលប ថ្លន ុំសឹក ឬថ្លន ុំចាក ់។ ែូកចនេះ  កយថ្លអាមសិទន 
មាននយ័ថ្ល ការឲ្យ ការជូន  ការគ្បករន ឬ ការថ្លវ យ បចចយ័ ៤ កនេះ  ។  ជាការពិត
បចចយ័ ៤ មានសារៈសុំខានច់ុំក េះជីវតិ កប៏៉ាញដនាគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នសដមាងថ្ល “សពវទនុំ 
ធមមទនុំ ជិន្តតិ” ដគ្បថ្ល “ធមមទនឈនេះអ្ស់ទនទុំងពួង” ។ ចុំណ្ញ ចកនេះឆ្លញេះបញ្ញច ុំងឲ្យ
ក ើ្ញថ្ល កទេះបមីនញសសបុំកពញគ្របក់សចកាីគ្តូវការខាងរាងកាយ កម៏នញសសកៅដតខវេះ
ខាតកសចកាីគ្តូវការខាងសលូវចតិាដែរ ។ ចុំណ្ញ ចសុំខានរ់ឺកៅគ្តងក់ារកចេះអ្បរ់ ុំចិតាឲ្យ
យល់គ្ពមទ្ទ្ួលសាគ ល់ការពតិ រកីរាយចុំក េះអ្វីដែលមាន និង លេះកចាលរុំនិតដែល
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នឹងន្តុំទ្ញកខដ្ឋកខ់លួន ។ កែើមបសីកគ្មចកគ្មលកៅកនេះ មនញសសគ្របរ់បូគ្តូវចុំណាយកវោ
ពាោមហវឹកហាតច់តិាតាមរយៈបែិបតាបិូជា ។ 

១៣.១.៣ បៃិបតតិបជូ្ជ 
 កយថ្ល បែិបតាិបូជា កៅទ្ីកនេះមាននយ័ថ្ល ការអ្នញវតាោ៉ា ងគ្តឹមគ្តូវតាមធម៌

វនិយ័របស់គ្ពេះពញទ្ធ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នសដមាងថ្ល “អ្នកណាបូជាគ្ពេះអ្ងគកដ្ឋយ
បែិបតាបិូជា ឬ គ្បតិបតាិគ្តឹមគ្តូវតាមធមវ៌និយ័ អ្នកកន្តេះក ម្ េះថ្ល កគ្មរពបូជាតថ្លរត 
កដ្ឋយការបូជាែគ៏្បកសើរកលើស” ។ គ្ទ្ងា់នគ្តាស់ចុំក េះភកិខញវកកលិ ដែលចងជ់ួប
ថ្លវ យបងគុំគ្ពេះអ្ងគកដ្ឋយផាទ ល់ថ្ល “មានគ្បកោជនអ៍្វីកដ្ឋយកាយសមអញយ ដែលអ្នក
ក ើ្ញកហើយកនេះ ។ ...បញរគលណាមយួក ើ្ញធម ៌បញរគលកន្តេះក ម្ េះថ្លក ើ្ញតថ្លរត 
បញរគលណាក ើ្ញតថ្លរត បញរគលកន្តេះក ម្ េះថ្លក ើ្ញធម”៌។(160) ែូកចនេះអ្នកអានរួរ
វភិារពិចារណាពញទ្ធវចនៈ នងិ គ្បតិបតាិតាមោ៉ា ងសញគ្កឹត កែើមបទី្ទ្ួលានគ្បកោជន ៍
៣ ោ៉ា ង រឺ គ្បកោជនប៍ចចញបបនន, គ្បកោជនប៍រកោក និង គ្បកោជនគ៍្ពេះនិ វ ន ។ 

១៣.២ ព្ពះធម្ ៌
កៅកនញងគ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយម គ្ពេះធមរ៌ឺជាចាបធ់មមជាតិ ដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់ន

គ្តាស់ែឹង ។ គ្ពេះធមក៌ៅទ្ីកនេះរឺសុំកៅកៅែល់ធមមចកកបបវតានសូគ្ត ដែលគ្ពេះអ្ងគ
គ្ទ្ងា់នសដមាងកៅឯសួន ឥសិបតនមរិទយវន័ (Isipatana) សពវថ្ងៃកៅទ្ីគ្កុង 
សារន្តង (Sarnath) ជិតគ្កងុ  រាណ្សី (Varanasi, Banares, Kashi)  កៅកនញងរែា
ឧតារគ្បកទ្ស (Uttar Pradesh) ភារខាងកជើងថ្នគ្បកទ្សឥណាឌ  ។  កយថ្ល ធមមចកក 
(Setting in Motion the Wheel of Dharma) រឺជាធមែូ៌ចជាកង ់ដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
គ្តាស់សដមាង ជាែុំបូងបងអស់កនញងកាលគ្ពេះអ្ងគានគ្តាស់ កទ្ើបាន ៥៩ ថ្ងៃ ។ កៅទ្ី
                                              
160 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៣៣ ទំ្ពរ័ទី្ ២៧៤ (សុត្តនតបិដក សំយុត្តនិកាយ សលរវគគ) 



ទ្រឹស្តីកមមផល  ឈុន គឹមអ ៀត 
 

108 

កន្តេះគ្ទ្ងា់នសដមាងអ្ុំពីអ្រយិសចច ៤ (Four Noble Truths) បងវិលែុំកណ្ើ រកសចកាី
ែូចជាកងរ់កទ្េះ កែើមបឲី្យមនញសសកោកសាគ ល់កសចកាីពិត ក លរឺ ទ្ញកខ (កសចកាីគ្ពួយ
លុំាក), កុំកណ្ើ តទ្ញកខ ឬកហតញដែលន្តុំឲ្យកកើតទ្ញកខ, កសចការី ុំលតទ់្ញកខ ឬធមស៌គ្មាប់
រ ុំលតទ់្ញកខ និង សលូវ ឬឧាយថ្នកសចកាីរ ុំលតទ់្ញកខ ។ 

រួរកតស់មាគ ល់ថ្ល កៅពញទ្ធសមយ័មនញសសកគ្ចើនន្តក ់ មានរុំនិតដកដគ្បរកបៀប
រិតពិចារណា និង របតស់ងគមកៅកនញងគ្បកទ្សរបស់ខលួន ។ កៅគ្បកទ្សឥណាឌ  កោក 
មហាវរីៈ (Mahavira) កកើតកៅខទងឆ់្ន ុំ ៥៩៩ មញនគ្រិសាសករាជ និង សាល បក់ៅខទងឆ់្ន ុំ 
៤៨០ មញនគ្រិសាសករាជ ។ កោក មហាវរីៈ រឺជាកមែឹកន្តុំសាសន្ត ដជន (Jainism) 
ែល៏បលីាញ, ជាអាចារយ (Tirthankara) ទ្ី ២៤ និង ជាអាចារយចញងកគ្កាយថ្ន
សាសន្ត ដជន ។ កគ្មលកៅរបស់កោក មហាវរីៈ រឺកលើកកមពស់រញណ្ភាពថ្នជីវតិ
របស់មនញសសកោក ។ កៅគ្បកទ្សឥណាឌ ែដែល គ្ពេះអ្ងគសិទ្ធតា កគ្មតម ឬគ្ពេះពញទ្ធ 
ានគ្បសូតកៅខទងឆ់្ន ុំ ៥៦៣ មញនគ្រិសាសករាជ នងិ បរនិ ិវ នកៅខទងឆ់្ន ុំ ៤៨៣ មញន
គ្រិសាសករាជ ។ គ្ពេះពញទ្ធានតស ូពញេះ រគ្របឧ់បសរគកែើមបជីួយ រ ុំកដ្ឋេះជនជាតិឥណាឌ  
ពិកសសមនញសសកៅកនញងវណ្ណ ៈសូគ្ទ្ (Shudra) និង ពួកចណាឌ ល (Dalit, Untouchable 

people) ឲ្យរចួពមីកន្តរមវជិាា ពួកគ្ ហមណ៍្ នងិ គ្ពហមញ្ាសាសន្ត ដែលជានិចចកាល
រមួថ្ែគ្មន នឹងមនញសសកៅកនញងវណ្ណ ៈកសគ្ត (កមែឹកន្តុំ) កគ្បើគ្ាស់កិចចពិធសីាសន្ត នងិ 
ទ្ុំកនៀមទ្មាល បច់ាស់រុំរលិកែើមបជីិេះជាន ់ កកងគ្បវញ័្ច  ោ៉ា ងអ្យញតាិធមក៌ៅកលើគ្បជាជន
សាមញ្ា  ។ ពកួទ្សសនវទូិ្កៅបសចិមគ្បកទ្សានកៅគ្ពេះធម ៌ឬកសចកាីបកគ្ងៀនរបស់
គ្ពេះពញទ្ធ ថ្លជាទ្សសនវជិាា  (Philosophy) នងិ កៅគ្ពេះពញទ្ធ ថ្លជាទ្សសនវទូិ្ 
(Philosopher) ។ កៅគ្បកទ្សចិន កោក ខញងជឺ (Kong Qiu, Kong Fuzi, Confucius) 
កកើតកៅខទងឆ់្ន ុំ ៥៥១ មញនគ្រិសាសករាជ នងិ សាល បក់ៅខទងឆ់្ន ុំ ៤៧៩ មញន
គ្រិសាសករាជ ។ កោក ខញងជឺ រឺជាគ្រូបកគ្ងៀន, ជាអ្នកនកោាយ និង ជាទ្សសវទូិ្ែ៏
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លបលីាញមយួរបូ កគ្ េះកោកានចុំណាយកពលមយួជីវតិកែើមបដីកដគ្បរកបៀបរិត
ពិចារណា និង រកបៀបែកឹន្តុំគ្បកទ្សគ្បកបកដ្ឋយយញតាិធម ៌រញណ្ធម ៌នងិ សមធម ៌។ 
កៅគ្បកទ្សគ្កិច (Greece) កោកសូគ្កាត (Socrates) កកើតកៅខទងឆ់្ន ុំ ៤៧០ មញន
គ្រិសាសករាជ និង សាល បក់ៅខទងឆ់្ន ុំ ៣៩៩ មញនគ្រិសាសករាជ ។ កោក សូគ្កាត រឺជា
ទ្សសនវទូិ្គ្កិចមយួរបូ ដែលានចុំណាយកពលកៅតាមសលូវងនល់ ថ្នគ្កុងអាដងន 
(Athens) កែើមបបីកគ្ងៀនយញវជនគ្កិច ឲ្យចាបក់សាើមរកបៀបរិតពិចារណាងមី ខញសពីរកបៀប
រិតរបស់ពួកសូហវីស (Sophists) ដែលពូដកកគ្បើកវាហាសាស្ដសា បុំថ្ភលការពិត 
(rhetorics) ។ មនញសសកៅកលើពិភពកោក ានសាគ ល់កោកសូគ្កាត តាមរយៈសិសស
ជុំនិតគ្មតរ់ឺកោក ាល តញង (Plato) តាមរយៈសាន ថ្ែនិពនធក ម្ េះ “កិចចសនទន្ត” 
(Dialogues) ។  ពួកទ្សសនវទូិ្កោកខាងលិច ានយករកបៀបរិតពិចារណារបស់
កោកសូគ្កាត មកដកថ្ចនឲ្យកានដ់តគ្បកសើរក ើងដងមកទ្ៀត កែើមបកីធវើជាមូលដ្ឋា នថ្ន
ទ្សសនវជិាា បសចិមគ្បកទ្ស ក លរឺ “វធិីរបស់កោកសូគ្កាត” (Socratic Method) ។  

១៣.៣ ព្ពះសងឃ 
គ្ពេះសងឃរឺជាសងឃសាវករបស់គ្ពេះពញទ្ធ, រឺជាដគ្សបញណ្យ ឬបញញ្ា កកខតារបស់

ពញទ្ធមាមកជន នងិ ជាអ្នកបនាកវនសសពវសាយគ្ពេះពញទ្ធែីកា កៅែល់មនញសសទុំងឡាយ
កៅកលើពិភពកោក ។ គ្ពេះសងឃ គ្តូវានដបងដចកកចញជា ២ គ្បកភទ្ រឺ សមមតិសងឃ 
(សងឃបញងញជាន) នងិ អ្រយិសងឃ (សងឃគ្បកសើរ) ។ 

១៣.៣.១ សម្មតិសងឃ 
សមមតិសងឃ ឬសងឃបញងញជាន រឺជាគ្កុមភកិខញ ដែលក ើ្ញភយ័កនញងវែរសងារ, 

មានការភ្ាករ់ឭក និង ចូលបសួកនញងពញទ្ធសាសន្ត ។ សមមតសិងឃពញុំទនា់នកាតផ់ារ ច់
សុំកោជនកិកលសណាមយួកៅក ើយកទ្ ប៉ាញដនរភកិខញទុំងកន្តេះ ខុំពាោមគ្បគ្ពឹតាិធម ៌
កធវើកាយវាចាចិតាឲ្យសៃបច់ាកាប កដ្ឋយចកគ្មើនសមងកមមដ្ឋា ន ឬ វបិសសន្តកមមដ្ឋា ន 
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តាមរនលងគ្ពេះពញកទធ វាទ្ ។ កៅកនញងកិចចសនទន្តរវាង ជាណ្ញ កសាណិ្គ្ ហមណ៍្ 
(Janussoni) (161) និង គ្ពេះពញទ្ធ ជាណ្ញ កសាណិ្គ្ ហមណ៍្ានសួរគ្ពេះពញទ្ធថ្ល “ បពិគ្ត
គ្ពេះកគ្មតមែច៏ុំករ ើន ចញេះពកួសមណ្ៈមានអ្វីជាទ្ីគ្ាថ្លន  មានអ្វីជាទ្ីពិចារណា មានអ្វីជា
ទ្ីតាុំងមាុំ មានអ្វជីាទ្ីគ្បកាន ់ មានអ្វីជាទ្បីុំសញត” ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នតបថ្ល "មាន ល
គ្ ហមណ៍្ ពួកសមណ្ៈមានខនាិនិងភាវៈកសៃៀមជាទ្ីគ្ាថ្លន  មានបញ្ញា ជាទ្ីពិចារណា 
មានសីលជាទ្ីតាុំងមាុំ មានកសចកាីមនិកងវល់ជាទ្ីគ្បកាន ់មាននិ វ នជាទ្បីុំសញត ” ។ 
ចុំណ្ញ ចកនេះមាននយ័ថ្ល ភកិខញដែលជាសមណ្ៈពតិគ្ាកែ គ្ាថ្លន ដតភាពសៃបស់ាៃ ត ់
កគ្បើបញ្ញា ពិចារណារកការពិត មានចិតាតាុំងមាុំកនញងសីលកនញងវនិយ័ គ្មម នកងវល់ជាប់
ជុំ កច់ិតានឹងអាមសិទន នងិ គ្បតិបតាធិមក៌ែើមបរី ុំលតរ់ារៈ កទសៈ និង កមាហៈ ។ 

សរញបកសចករីមក គ្ពេះសមាម សមពញទ្ធគ្ទ្ងា់នករៀបចុំការរស់កៅរបស់អ្នកបសួ
កនញងសាសន្តកនេះោ៉ា ងលអគ្បថ្ព ជាកភទ្ខពងខ់ពស់ (ឧតាមកភទ្) កដ្ឋយធមែ៌គ៏្បកសើរ នងិ 
សមជាសាវករបស់គ្ពេះអ្ងគពតិៗ ។ 

១៣.៣.២ អរយិសងឃ 
តាមនយ័ទូ្កៅ អ្រយិសងឃ រឺជាសងឃសាវក ដែលកោកានកុំចាតក់ចាល

សុំកោជនៈ(162)ពីសន្តរ នចិតា នងិ មនិចាុំាចគ់្បគ្ពឹតាធមក៌ទ្ៀតកទ្ ។ អ្រយិសងឃ គ្តូវ

                                              
161 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៤៦ ទំ្ពរ័ទី្ ១៦៩ (អងគុត្តរនិកាយ ឆ្ករនិបាត្ ធម្មិកវគគ) (AN 6:52) 
162 សំសយាជនៈ (samyojana, fetter) គឺកិសលសជ្ជសព្គឿងព្បកបចិត្ត ឬកិសលសរងឹត្អឹងជ្ជសព្គឿងទកឆ់្ា ក់
របួរតឹ្ ថ្ដលអាព្សយ័សៅនឹងចិត្ត ។ សំសយាជនៈ មាន ១០ ព្បសេទ្គឺ សការ យទិ្ដឋិ គឺការសមី្លស ញីកាយ
ថាជ្ជរបសខ់្ែួន, វចិិកិចាេ  គឺសសចកតីសងសយ័សាទ កស់សទីរ, សីលពត្តបោមាសៈ គឺការជ្ជបជំ់ព្វកចិ់ត្តសៅកនុងកិចច
ខ្ងសាសនាឬការបងួសងួស្សងៗ, កាម្ឆ្នទៈ គឺត្សព្ម្កកនុងកាម្, បដិ ៈ គឺសសចកតីចសងអៀត្ចិត្ត ឬការថាន ងំ
ថាន កចិ់ត្ត, រូបោគៈ គឺត្សព្ម្កកនុងរូបេព, អរបូោគៈ គឺត្សព្ម្កកនុងអរូបេព, មានៈ គឺសសចកតីព្បកានម់ា,ំ ឧទ្ធចចៈ 
គឺចិត្តរសាបរ់សល ់និង អវជិ្ជា  គឺការមិ្នដឹងចាសនូ់វអរយិសចច និង បដិចចសមុ្បាទ្ ។ 
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ានរាបប់ញ្ចូ លកនញងជុំពូកអ្រយិបញរគល ៤ គ្បកភទ្ រឺ (១) គ្ពេះកសាតាបនន, (២) គ្ពេះ
សកទគ្មម,ី (៣) គ្ពេះអ្ន្តគ្មម ីនិង (៤) គ្ពេះអ្រហនា ។ គ្ពេះកសាតាបនន រឺជាបញរគល
ដែលលេះបងក់ចាល សុំកោជនៈ (fetter) ាន ៣ ក លរ ឺសកាក យទ្ិែាិ (belief in a 

self), វចិិកិចាា  (doubt, uncertainty) នងិ សីលពតាបរាមាសៈ (attachment to rites 

and rituals) ។ គ្ពេះសកទគ្មម ីរឺជាបញរគលដែលលេះកចាល សុំកោជនៈាន ៣ ដែរ 
ប៉ាញដនាពួកកោកានកធវើឲ្យ កាមឆ្នទៈ (sensual desire) នងិបែិ្ៈ (repugnance, 

resentment) គ្សាលជាងកសាតាបនន ។ គ្ពេះអ្ន្តគ្មម ីជាបញរគលដែលលេះសុំកោជនៈ
ាន ៥ រឺ សកាក យទ្ិែាិ, វចិិកចិាា , សីលពតាបរាមាសៈ, កាមឆ្នទៈ និង បែិ្ៈ ។ គ្ពេះ
អ្រហនា រឺជាបញរគលដែលលេះកចាលសុំកោជនៈទុំង ១០ អ្ស់ពីខនធសន្តា ន ។ គ្ពេះ
កសាតាបនន, គ្ពេះសកទគ្មម ីនិង គ្ពេះអ្ន្តគ្មម ីមានក ម្ េះថ្ល កសកខបញរគល កគ្ េះ
កោកបនាបែិបតាធិមក៌ទ្ៀត កែើមបលីេះសុំកោជនៈឲ្យអ្ស់ពសីន្តា នចិតា ។ គ្ពេះអ្រហនា 
មានក ម្ េះថ្ល អ្កសកខបញរគល កគ្ េះានលេះកចាលសុំកោជនៈអ្ស់ពីសន្តា ន ។  

សរញបកសចករីមក ពញទ្ធសាសនកិជនទ្ពីឹងគ្ពេះរតនថ្គ្ត ពញុំដមនមាននយ័ថ្ល ទ្ី
ពឹងបចចយ័កន្តេះកទ្ រឺទ្ីពងឹកលើគ្ពេះធម ៌ ពងឹកលើរុំនិតគ្ាជ្ា ដែលជាមកធាាយ
សគ្មាបែ់ឹកន្តុំខលួនឲ្យានកសចករីសញខ កសចករចីកគ្មើន ទុំងកនញងបចចញបបននកាល ទុំង
កនញងអ្ន្តរតកាល ។ 

 

* 

ខ្ែះបសួោម នខ្ម សោម នខ្ែ ចបាប  សៅបួសបនាទ បព្ពះជិនព្ស ី
បួសម្ួយជីវតិ្ឥត្ដឹងអា ី  ដូចសោព្កបីសៅនឹងម្នុសស ។ 

-- បណាិ ត្ អ ូ ចុង (សាែ ប់ឆ្ន  ំ១៩៥៥) 
 

*** 
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១៤. ពុទ្ធស្នសនសភុាសតិ 
សាសន្តនីមយួៗកៅកលើពិភពកោក សញទ្ធសឹងដតមានសញភាសិតសគ្មាបជ់ា

រតិទូ្ន្តម ន កគ្បៀនគ្បកៅបរស័ិទ្របស់ពួកករ ។ គ្ពេះពញទ្ធសាសន្តកម៏ានសញភាសិត
កគ្ចើនសនធឹកដែរ ប៉ាញដនាកយើងសូមកលើកយកសញភាសិតមយួចុំនួន មកជូនពញទ្ធសាសនកិ 
កែើមបជីាជុំនួយែល់សតិ បញ្ញា  កនញងការអ្បរ់ ុំទូ្ន្តម នខលួនឲ្យានលអគ្បកសើរកនញងជីវតិ ។  

១៤.១ សព្ម្ង់ពុទ្ធភាសតិខែះៗ 
ខាងកគ្កាមកនេះរឺជាការដកសគ្មួល កយកពចន ៍ នងិ ឃ្លល គ្បកោរកែើមបឲី្យ

អ្នកអាន និង អ្នកសាា បង់ាយយល់អ្តានយ័ពញទ្ធភាសិត ដែលមានដចងកៅកនញងរមពរីគ្ពេះ
ថ្គ្តបិែក និង រមពរីកសសងៗកទ្ៀត ។ 

(១) បញរគលរួរទូ្ន្តម នខលួនឯងឲ្យានលអសិនមញននងឹទូ្ន្តម នអ្នកែថ្ទ្ កគ្ េះថ្ល 
បញរគលមាន ក់ៗ ទូ្ន្តម នខលួនឯងានកដ្ឋយកគ្ម ។(163) 

(២) យសរដមងកកើតមានែល់បញរគលដែលមានកសចកាពីាោម, ភាពរកវៀស
រថ្វ, ការពិចារណា និង ការមនិគ្បមាទ្ (carelessness, negligence) ។ 

(៣) បញរគលសាបកគ្ េះពូជណារដមងទ្ទ្ួលានដសលផាក ពពូីជកន្តេះ ។ 
(៤) បញរគលដែលមានកសចកាពីាោមគ្តូវមានការភ្ាករ់លឹកជានិចច, មនិកែក

កគ្ចើន និង មនិខាិលគ្ចអ្ូស ។ 
(៥) បញរគលដែលកធវើបែិបតាបិជូាចុំក េះគ្ពេះពញទ្ធកដ្ឋយខនរី មានក ម្ េះថ្លជា

បញរគលដែលានបូជាែគ៏្បថ្ពចុំក េះគ្ពេះពញទ្ធ ។ 
(៦) ខនាជីារញណ្ធមដ៌ែលកធវើឲ្យចកគ្មើនែល់សីល និង សមាធិ ។ 

                                              
163 សុភាសិត្សនះមាននយ័ព្សសដៀងនឹងសុភាសិត្ថ្ខ្មរថា “គីងគកល់កថ់ាន ថំ្ព្សង” ថ្ដរ ។ 
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(៧) ទ្ឹកកភលៀងរដមងគ្សកចូ់លសទេះដែលមានែុំបូលធលញេះធាល យ ។ រារៈរដមង
ែឹកន្តុំចិតាបញរគលដែលមនិានអ្បរ់ ុំខលួនកោ៏៉ា ងកន្តេះដែរ ។ 

(៨) ភនុំងមតានរ់ដមងមនិញាបញ័់រកដ្ឋយខយល់ោ៉ា ងណា បណ្ឌិ តរដមងមនិ
រ ុំកភើបកដ្ឋយសារការតិេះកែៀល និង ការសរកសើរកោ៏៉ា ងកន្តេះដែរ ។ 

(៩) បញរគលមានកសចកាីសញខកនញងបចចញបបនន កគ្ េះការបរចិាច រកនញងអ្តីតកាល ។ 
(១០) សលូវទ្ឹកទុំងឡាយែក៏ពញកគ្ពៀប ដតងញាញ ុំងសាររឲ្យកពញកគ្ពៀបោ៉ា ង

ណា ទនដែលបញរគលកធវើកនញងកោកកនេះ រដមងសកគ្មចសលែល់បញរគល កៅឯបរកោក
កោ៏៉ា ងកន្តេះដែរ ។  

(១១) បញរគលណាឲ្យចតញបបចចយ័ែល់ជនែថ្ទ្ បញរគលកន្តេះក ម្ េះថ្លានឲ្យ
របស់ទុំងពួង ។ បញរគលណាដែលកគ្បៀនគ្បកៅធមែ៌ល់ជនែថ្ទ្ បញរគលកន្តេះក ម្ េះថ្ល
ឲ្យអ្មតនិ វ ន ។ 

(១២) បញរគលដែលគ្បតបិតាិតាមពញទ្ធវចនៈ នឹងមនិកៅកានទ់្ញរគតិក ើយ ។ 
(១៣) បញរគលដែលមានចិតាគ្កអ្ឺតគ្កទ្ម ដតងមនិចូលចិតាគ្ពេះសទ្ធមម ។ 
(១៤) បញរគលណាគ្បគ្ពតឹាតាមពញទ្ធវចនៈ បញរគលកន្តេះនងឹសកគ្មចនិ វ ន ។ 
(១៥) បញរគលដែលគ្ាថ្លន សញខកលើរុំនរទ្ញកខរបស់ជនែថ្ទ្ រដមងករចមនិសញតពី

កមមកពៀររបស់ខលួនក ើយ ។ 
(១៦) កទេះបីសមណ្គ្ ហមណ៍្, គ្ចាុំងសមញគ្ទ្, គ្ពេះចនទ ឬ គ្ពេះអាទ្ិតយមាន

កមាល ុំងមហិមាោ៉ា ងណាកក៏ដ្ឋយ ករ៏ងក់ៅចាញ់មាោស្ដសាីដែរ ។ 
(១៧) មនញសសសតវដតងជាបជ់ុំ កន់ឹងរបូ, សកមលង, កលិន, រស, សមផសស នងិ

មកន្ត ដែលជាកោកាមសិ (អាមសិសញខ) ។ 
(១៨) បញ្ញា ជនអាចរស់កៅសញខសៃបក់ដ្ឋយមនិាចម់ានគ្ទ្ពយ រឯីជន ល

ដែលមានគ្ទ្ពយមនិអាចរស់កៅកដ្ឋយសញខសៃបា់នក ើយ ។ 
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(១៩) ការរស់កៅ ១០០ ឆ្ន ុំថ្នជន លមនិកសមើនងឹការរស់កៅមយួថ្ងៃថ្ន
បញ្ញា ជនក ើយ ។ 

(២០) ធមមកងិកដែលសុំដែងធមមកទ្សន្តគ្បកបកដ្ឋយកវាហាសាស្ដសាប៉ាញដនាមនិ
គ្បតិបតាិតាមពញទ្ធវចនៈកន្តេះ នឹងមនិានចុំដណ្កថ្នសាមញ្ាសលកទ្ កគ្បៀបែូចជាអ្នក
រងាវ លកគ្មដែលានគ្តឹមដតរាបក់គ្មឲ្យកៅហាវ យែូកចាន េះដែរ ។ 

(២១) ាបជនរដមងកសាកសារ យទុំងកនញងកោកកនេះ នងិ បរកោកកៅកពល
ពួកករទ្ទ្ួលសលថ្នកមមែក៏ៅហមងរបស់ខលួន ។ 

(២២) កអមរងក់ពញកដ្ឋយតុំណ្កទ់្កឹមយួតក់ៗ ោ៉ា ងណា ជន លរដមង
កពញកដ្ឋយអ្ុំកពើាបដែលពកួករានកធវើបនរចិមរងៗកោ៏៉ា ងែូកចាន េះដែរ ។ 

(២៣) បញរគលដែលគ្បកានម់ាុំកដ្ឋយអាងជាតិកុំកណ្ើ ត, អាងគ្ទ្ពយសមបតាិ, 
អាងគ្តកូល និង កមើលងាយសាចញ់ាតិរបស់ខលួន រដមងជបួគ្បទ្េះកសចករីវនិ្តស ។ 

(២៤) បញរសមនិដមនសញទ្ធដតជាបណ្ឌិ តកចេះែឹងសពវអ្កនលើកទ្ ។ ស្ដសរីដែលមាន
គ្ាជ្ាកឆ្នើមកអ៏ាចកៅថ្លបណ្ឌិ តានដែរ ។ 

(២៥) កពលមនិទនជ់បួគ្បទ្េះទ្ញកខលុំាក ជន លរដមងយល់ខញសថ្លាប
មនិឲ្យសល ។ 

(២៦) ជន លដតងគ្បញាបក់ធវើកិចចការដែលមនិរួរគ្បញាប ់ និង រញួរាកនញង
កិចចការដែលមនិរួររញួរា ។ 

(២៧) បណ្ឌិ តដតងមនិគ្បញាបក់ធវើកចិចការដែលរួរបងអង ់ និង មនិរញួរាកនញង
កិចចការដែលមនិរួររញួរា ។ 

(២៨) កបើបញរគលមនិចងម់ានទ្ញកខ ចូរកញុំកធវើាបទុំងកនញងទ្វីាលនិងទ្ីកុំាុំង ។ 
(២៩) បញរគលគ្របរ់បូដតងគ្សឡាញ់ខលួនឯងកលើសអ្វីៗទុំងអ្ស់ ។ ែូកចនេះ

បញរគលគ្របរ់បូមនិគ្តូវកបៀតកបៀនអ្នកែថ្ទ្ក ើយ ។ 
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(៣០) មនញសសសតវគ្របរ់បូរដមងកគ្តកគ្តអាលកនញងកាមរញណ្ កគ្ េះមនិែងឹ
កទសថ្នកាម កគ្បៀបែូចជាគ្តីដែលមនិសាគ ល់លប មមាចមនិសាគ ល់កភលើង ។ 

(៣១) បញរគលណាដែលមនិកសាម េះគ្តងន់ឹងគ្បពនធខលួន កហើយដបរជាកៅកសព
របន់ឹងគ្សីផាក មាស ឬគ្បពនធរបស់អ្នកែថ្ទ្ បញរគលកន្តេះនឹងជួបកសចករីវនិ្តស ។ 

(៣២) បញរគលគ្របរ់បូ មនិរួរបកណាា យឲ្យកពលកវោ កនលងហួសកៅអ្សារ
ឥតការក ើយ ។ 

(៣៣) បញរគលដែលគ្របគ់្រងជីវតិកដ្ឋយការមនិគ្បមាទ្រដមងរកាគ្ទ្ពយដែល
ខលួនរកានឲ្យកៅរងវ់ងស ។ 

(៣៤) បញរគលអាគ្កកម់ាន ៥ ពួករឺគ្រហសាកោម ភកាម មនញសសខាិលគ្ចអ្សូ 
បពវជិតមនិសគ្ងួម, បណ្ឌិ តគ្មម នឧកបកាខ ចិតា និង កសាចគ្មម នវចិារណ្ញ្ញា ណ្ ។ 

(៣៥) មនញសសមនិដមនកថ្លកទប ឬខពងខ់ពស់កដ្ឋយសារជាតិកុំកណ្ើ ត(164)កទ្ 
ប៉ាញដនាមនញសសកថ្លកទប ឬខពងខ់ពស់កដ្ឋយសារទ្កងវើរបស់ខលួន ។ 

(៣៦) សីលរជឺាកមាល ុំង, ជាកសបៀង និង ជាកគ្រឿងន្តុំ ដែលជួយ ឲ្យអ្នករកា
សីលសកគ្មចបុំណ្ង ។ 

(៣៧) សីលរឺជាសាព នែរ៏ងឹមាុំ, ជាកលិនគ្កអ្ូបឈៃញយ និង ជាកគ្រឿងោបលមអ
ែវ៏កិសស ដែលជួយ ឲ្យអ្នករកាសីលលបកី ម្ េះគ្របទ់្ិសទ្ ី។ 

(៣៨) ចិតាមានភាពបរសិញទ្ធសូរសងព់ីកុំកណ្ើ ត ប៉ាញដនាចិតាកាល យជាកៅហមងកៅ
កពលមានឧបកកិកលសងមចូីលមកកគ្ជៀតដគ្ជក ។ 

(៣៩) សតវកោកគ្តូវចិតាែកឹន្តុំ ។ 

                                              
164 ចំណុចសនះទកទ់្ងនឹងការសរសីសអីង ព្បកានវ់ណណៈ ថ្ដលជនជ្ជតិ្ឥណ្ហា សៅកនុងវណណៈខ្ពស ់(ព្ព្វហ្មណ៍,
កសព្ត្, សវសសៈ) សមី្លងាយម្នុសសសកីត្សៅកនុងវណណៈសូព្ទ្ៈ ឬម្នុសសសព្តវណណៈ (ចណ្ហា ល) ។ 
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(៤០) មនញសសដែលអ្បរ់ ុំចិតាានលអកហើយ រដមងានកសចកាីសញខ ។ 
(៤១) បញរគលដែលបកណាា យខលួនតាមអ្ុំណាចចតិារដមងជួបការលុំាក ។ 
(៤២) បញរគលរបបរីកាចិតារបស់ខលួនឲ្យនឹងធឹង កគ្បៀបែូចកររកាភាជនឲ៍្យ

មានកគ្បងកពញជានិចច ។ 
(៤៣) បញរគលដែលមានចិតាកៅហមង រដមងជបួទ្ញរគតិ ។ 
(៤៤) បញរគលដែលមានចិតាសាអ តបរសិញទ្ធ រដមងជួបសញរត ិ។ 
(៤៥) បញរគលរួរហាមចតិាឲ្យកវៀរចាកឆ្ៃ យពីអារមមណ៍្ាបទុំងឡាយ ។ 
(៤៦) មនទិលជាកិកលសដែលកធវើឲ្យចិតាកៅហមង កគ្បៀបែូចធយូងដែលកធវើឲ្យ

គ្បឡាកវ់តាញសាអ ត ។  

១៤.២ ម្នទិល  ៩ ព្បការ 
កៅកនញងគ្ទ្ឹសាីពញទ្ធនិយម មនទលិ (ែុំកណ្ើ រកៅហមង) គ្តូវានដបងដចកជា ៩ 

គ្បការ រឺ ៖ 
១. កកាធៈ (anger) រឺការកគ្កាធខឹង ។ 
២. មកខៈ (denigration) រឺការបុំកភលចអ្ុំកពើលអរបស់អ្នកែថ្ទ្ ។ 
៣. ឥសា (envy) រឺការមានចិតាគ្ចដណ្ន ន្ នីសអ្នកែថ្ទ្ ។ 
៤. មចារយិៈ (stinginess) រកឺុំណាញ់ មនិបរចិាច រទនែល់អ្នកែថ្ទ្ ។ 
៥. មាោ (deceit) រឺការោកព់ញតកុំហូច ។ 
៦. សាកងយយៈ (fraud) រឺការនិោយអ្តួអាងគ្មម នការពតិ ។ 
៧. មញសាវាទ្ (telling lie) រកឺារនិោយកញហក ។ 
៨. ាបិចាៈ (one who desires evil) រឺការគ្ាថ្លន ាប ឬអ្ុំកពើអាគ្កក ់។ 
៩. មចិាា ទ្ិែា ិ(wrong-view) រឺការយល់ខញសពីការពិត ។ 
គ្បសិនកបើបញរគលណាបកណាា យឲ្យមនទិលណាមយួកកើតក ើងកនញងចតិា កន្តេះ
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ចិតារបស់បញរគលកន្តេះនឹងកៅហមង ។ ែូកចនេះ ានជាគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្តាស់ថ្ល “មនទិលជា
កគ្រឿងកៅហមងចិតា” ។ កែើមបកីធវើចិតាឲ្យបរសិញទ្ធសូរសង ់ បញរគលគ្តូវទូ្ន្តម នចិតារបស់ខលួន
ឲ្យកវៀរចាកឆ្ៃ យពីអារមមណ៍្ាបទុំងឡាយ គ្តូវគ្របគ់្រងចិតាឲ្យានលអ កគ្បៀបែូច
ពញទ្ធវចនៈថ្ល “ឈនេះខលួនឯងគ្បកសើរជាងឈនេះអ្វីៗ ទុំងអ្ស់”(165) ។ កៅកនញងធមមបទ្គ្មថ្ល 
គ្ពេះពញទ្ធានសាល់ការកគ្បៀបកធៀបោ៉ា ងលមអតិថ្ល “សូមបបីញរគលអាចយកជយ័ជុំនេះកលើ
មនញសសានរាប ់នន់្តក ់កនញងសស្ដងាគ មរាប ់នែ់ងកក៏ដ្ឋយ កម៏និគ្បកសើរជាងការឈនេះ
កលើខលួនឯងដតមាន កក់ ើយ, បញរគលអ្នកឈនេះខលួនឯង ក ម្ េះថ្លជាអ្នកឈនេះសស្ដងាគ មែ៏
គ្បកសើរបុំសញត ” ។(166)(167) 

* 

 

“ថាា យបងគំព្ពះពុទ្ធព្ត្ូវព្ពះសុីម្៉ាង់ត៍្ ថាា យបងគំសលាកសងឃព្ត្ូវកូនអនកព្សុក” ។ 
(ព្វកយសសាែ កបុោណថ្ខ្មរ) 

 
“ម្នុសសមាន ក់ៗគួរទ្ទ្លួបានការសោរព ប៉ាុថ្នតម្ិនគួរមានបុគគលណ្ហមាន ក់ 

ព្ត្ូវបានសលីកត្សម្រីង និង សោរពយា៉ា ងងុបងុលសនាះសេយី” ។ 
 

“Everyone should be respected as an individual, but no one idolized.” 

-- Albert Einstein (1879-1955) 

 

***  

                                              
165 គម្ពីរព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៥២ ទំ្ពរ័ទី្ ៤៤ (ធម្មបទ្ោថា សហ្សសវគគ)។ 
166 គម្ពីរព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៥២ ទំ្ពរ័ទី្ ៤៤ (ធម្មបទ្ោថា សហ្សសវគគ)។ 
167 “The greatest of all conquerors is not he who conquers a thousand men a thousand times in 

battle, but he who conquers his own self.” Dhammapada 103-105 
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១៥. អវស្ននកថា 
ពញទ្ធសាសន្តរជឺាមាគ៌្មថ្នជីវតិ និង ជាចរោិវទិ្ា សគ្មាបឲ់្យមនញសសកនញង

សងគមរស់កៅចញេះសគ្មងុគ្មន  ។ លកខណ្ៈពកិសសទុំង ២ គ្បកភទ្កនេះកធវើឲ្យពញទ្ធ
សាសន្ត ខញសដបលកពសីាសន្តកសសងៗកៅកលើពិភពកោក ។ ទ្ីមយួ តអួ្ងគគ្ពេះពញទ្ធ
ានគ្បកានខ់ាា បថ់្ល ធមមវនិយ័ រឺជាធមមធាតញគ្បកសើរថ្ងលថ្លល កលើសគ្ពេះអ្ងគ មាននយ័ថ្ល 
ធមមវនិយ័ដែលគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នសដមរងទ្ញក គ្បកសើរជាងអ្វីៗ ទុំងអ្ស់ ។ កទេះបីគ្ពេះ
ពញទ្ធជាអ្នកានរកក ើ្ញ និង បកងកើតធមមវនិយ័កក៏ដ្ឋយ កគ៏្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងស់ាិតកៅកគ្កាម
អ្ុំណាចថ្នធមមវនិយ័ដែរ ក លរឺ គ្ពេះអ្ងគមនិានយកចាបរ់បស់គ្ពេះអ្ងគ មកគ្ទប់
អ្ងគញយែូចជាកសាច ឬ កមែឹកន្តុំផាា ចក់ារកៅកលើពិភពកោកកន្តេះកទ្ ។ ទ្ពីីរ គ្ពេះពញទ្ធរឺ
ជាគ្រូដែលសរល់សិទ្ធ ិ នងិ កសរភីាពែល់សិសស ។ ឧទហរណ៍្គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងម់និដែល
បងាគ បប់ញ្ញា សាវក ឲ្យកជឿគ្របក់សចកាីបកគ្ងៀនរបស់គ្ពេះអ្ងគក ើយ ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ង់
មនិដែលបងខុំមនញសសណាមាន ក ់ ឲ្យកធវើតាមកសចកាីបកគ្ងៀនរបស់គ្ពេះអ្ងគកដ្ឋយខវេះការ
ពិចារណាកទ្ ។ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នបកគ្ងៀនមនញសសទុំងឡាយ ឲ្យពិចារណាកដ្ឋយខលួន
ឯង នូវគ្របក់សចកាបីកគ្ងៀនរបស់គ្ពេះអ្ងគជាមញនសិន កហើយកបើក ើ្ញថ្លពញកទធ វាទ្ណា
មានគ្បកោជនសឹ៍មកធវើតាម ។ ទ្ីបី គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នដ្ឋស់កតឿនឲ្យមនញសសយកគ្ទ្ឹសាី
ទុំងឡាយកៅពិកសាធ ឲ្យក ើ្ញចាស់កដ្ឋយខលួនឯងសិន មញននងឹចុំណាយកមាល ុំង
កាយ ចិតា កពលកវោ នងិ គ្ទ្ពយសមបតាិកៅកលើជុំកនឿណាមយួ ។ 

គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នដ្ឋស់កតឿនមនញសស ឲ្យពឹងដសអកកលើសមតាភាពរបស់ខលួន ។ 
គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងា់នបកគ្ងៀនមនញសសគ្របរ់បូ ឲ្យខិតខុំសិកាករៀនសូគ្ត កគ្កបជញ្ាក់
ចុំកណ្េះវជិាា ពិតសគ្មាបក់ធវើជាមកធាាយជួយ ខលួន ។ គ្បសិនកបើគ្មម នចុំកណ្េះែឹងមូល
ដ្ឋា នកទ្ ពញទ្ធបរស័ិទ្មនិអាចអាន ឬសាា បយ់ល់កគ្មលបុំណ្ងរបស់គ្ពេះពញទ្ធ ដែល
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បញ្ញា កោ់៉ា ងចាស់ថ្ល គ្តូវយកធមរ៌បស់គ្ពេះអ្ងគកៅពិចារណា ែកពិកសាធ និង 
គ្បតិបតាិឲ្យានសកគ្មចការគ្តាស់ែឹងក ើយ ។ គ្បសិនកបើកោកអ្នកមានបញ្ញា ភលថឺ្លល  
កោកអ្នកនឹងអាចវាយតថ្មលានោ៉ា ងគ្តមឹគ្តូវថ្ល កគ្មលរុំនិត ឬ មកន្តរមវជិាា របស់
កមែឹកន្តុំសាសន្តណា មានកសចកាីពិត ឬមនិពិត ។  

គ្ទ្ឹសាីសងគហធមក៌ៅកនញងគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត មានអ្តានយ័គ្តូវគ្មន នឹងសញភាសិត
សាកល ឬសមាមីាសមយួឃ្លល ដែលដចងថ្ល “គ្តូវគ្សឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកឲ្យ
ែូចជាអ្នកគ្សឡាញ់ខលួនអ្នកដែរ” ។ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នដ្ឋស់កតឿនពញទ្ធបរស័ិទ្ ឲ្យយក
ចិតាទ្ញកដ្ឋកក់ៅកលើការសុំអាតចិតាខលួន ឲ្យបរសិញទ្ធសូរសង ់ ។ មនញសសដែលមានចិតា
បរសិញទ្ធរដមងមានកមតាា  នងិ ករញណា ែល់សពវសតវ ។ អ្តានយ័ថ្ន កយថ្ល ករញណាកៅ
កនញងពញទ្ធសាសន្ត មនិគ្តឹមដតមាននយ័ថ្លការអាណិ្តមនញសស ឬសតវប៉ាញកណាណ េះកទ្ ប៉ាញដនា
ដងមទុំងអាណិ្តធមមជាតិ នងិ បរសិាា ន កៅជញុំវញិខលួនសងដែរ ។ គ្បសិនកបើមនញសសន្តុំ
គ្មន បុំផាល ញបរសិាា ន កពលកន្តេះមនញសស និង សតវទុំងអ្ស់នឹងមនិអាចរស់កៅគ្បកប
កដ្ឋយកសចកាីសញខក ើយ ។ 

ពញទ្ធបរស័ិទ្រួរយល់ចាស់ថ្ល គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នបកគ្ងៀនមនញសសឲ្យពឹងកលើ
វចិារណ្ញ្ញា ណ្របស់ខលួន ។ ចុំណ្ញ ចកនេះមាននយ័ថ្ល មនញសសគ្របរ់បូគ្តូវដតកគ្បើ
វចិារណ្ញ្ញា ណ្ មញននងឹយករុំនិត ឬ គ្ទ្ឹសាីណាមយួកៅអ្នញវតា ។  

កយើងែឹងកហើយថ្ល កៅកនញងការសសពវសាយធមមវនិយ័ គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នកគ្បើ
សនាិវធិីជានិចច ។ គ្ពេះអ្ងគគ្ទ្ងម់និដែលកគ្បើអ្ុំណាច, ការគ្បណាុំងគ្បដជង ឬការ
បងាគ បប់ញ្ញា  កែើមបអី្ូសទញមនញសសឲ្យកែើរតាមគ្ពេះអ្ងគក ើយ ។ គ្បសិនកបើបរស័ិទ្
មនិយល់ចាស់ ឬមនិយល់គ្សបតាមឱវាទ្របស់គ្ពេះអ្ងគកទ្, ពួកករអាចជុំទស់ ឬ
តស ូមតិកែើមបរីកឲ្យក ើ្ញសចចធម ៌ ។ បរស័ិទ្មានសិទ្ធកិនញងការរការុំនតិកែើមរបស់
ខលួន ឬ ទ្ទ្ួលយកឱវាទ្របស់គ្ពេះអ្ងគ កៅកពលពកួករានពិចារណាឱវាទ្ទុំងកន្តេះ
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គ្របគ់្ជុងកគ្ជាយរចួកហើយ  ។ 
រមួកសចករមីក គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងជ់ាមនញសស គ្បកបកដ្ឋយបញ្ញា រញណ្ វសិញទ្ធរញណ្

ករញណារញណ្ និង ជាមរគញកទ្ទសកែ៍៏្ ល សថ្វ ។ រញណ្សមបតាិ និង គ្ាជ្ារបស់គ្ពេះអ្ងគ 
ានកធវើឲ្យទ្សសនវទូិ្កៅបសចិមគ្បកទ្សចាបអ់ារមមណ៍្ខាល ុំង រហូតពួកករានថ្លវ យគ្ពេះ
ន្តមគ្ពេះអ្ងគថ្ល “មហាបញរសែម៏ានកបេះែូង កពញកដ្ឋយគ្ាជ្ាញាណ្” (168) ។  

កតើសាសន្តែថ្ទ្ មានគ្ទ្ឹសាីែូចជាឱវាទ្របស់គ្ពេះពញទ្ធឬកទ្ ? កតើសាសន្ត
ទុំងកន្តេះសាល់សិទ្ធ ិ កសរភីាព ែល់បរស័ិទ្របស់ពកួករែូចគ្ពេះពញទ្ធានកធវើចុំក េះ
បរស័ិទ្របស់គ្ទ្ងឬ់កទ្ ? កតើសាសន្តទុំងកន្តេះមានគ្ទ្ឹសាីអ្រយិសចចៈែូចពញទ្ធសាសន្ត
ឬកទ្? ការសិកាកគ្បៀបកធៀបគ្ទ្ឹសាីរបស់សាសន្តទុំងឡាយ ានបងាា ញថ្ល 
សាសន្តទុំងកន្តេះ គ្មម នគ្ទ្សឹាីែូចជាឱវាទ្របស់គ្ពេះពញទ្ធកទ្ ។ កមែឹកន្តុំកៅកនញង
សាសន្តទុំងកន្តេះដតងក លមនិដ្ឋចព់ីមាតថ់្ល គ្រប ់កយកពចនក៍ៅកនញងរមពរីរបស់
សាសន្តពួកករ រឺជា កយសមារីបស់គ្ពេះអាទ្ិកទ្ពរបស់ពួកករ ។ ែូកចនេះគ្មម ននរណា
មាន កអ់ាចដកដគ្ប កយកពចនណ៍ាមយួ កៅកនញងរមពរីរបស់ពួកករក ើយ ។ បរស័ិទ្ថ្ន
សាសន្តទុំងកន្តេះកជឿោ៉ា ងមញតមាុំថ្ល គ្ពេះអាទ្ិកទ្ព, រមពរី និង សាសន្តរបស់ពកួករ 
សុំខានជ់ាងជីវតិមនញសស ។ ចុំដណ្កគ្ពេះពញទ្ធវញិ គ្ទ្ងា់នឲ្យតថ្មលជីវតិមនញសស, ជីវតិ
សតវ និង បរសិាា ន ោ៉ា ងខាល ុំង ។  

កយើងែឹងកហើយថ្ល គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងជ់ាអ្នកវចិារណ្និយម នងិ វកិសាធននិយម ។ 
ចុំណ្ញ ចពិកសសថ្នពញទ្ធសាសន្ត រឺគ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងគ់្គ្មនដ់តជាអ្នកសាល់ដសនទ្ីឲ្យមនញសស
គ្បតិបតាិ កែើមបសីកគ្មចការគ្តាស់ែឹង រឯីលទ្ធសល រឺកគ្សចកលើអ្នកអ្នញវតា ។  

គ្ពេះពញទ្ធគ្ទ្ងា់នចុំណាយកពលកវោ និង គ្ពេះកាយពលកែើមបបីកគ្ងៀន
មនញសសឲ្យយល់ចាស់នូវទ្ញកខ និង មាគ៌្មរចួចាកទ្ញកខ ។ ែូកចនេះមនញសសមនិគ្តូវយកគ្ពេះ
                                              
168 The Intelligent Heart 
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ពញទ្ធសាសន្ត កធវើមញខរបរកែើមបកីកងចុំកណ្ញខាងដសនកសមាភ រៈ និង យសស័កាិកទ្ ។ 
គ្ទ្ឹសរីកមមសលបញ្ញា កថ់្ល បញរគលសាបកគ្ េះអ្ុំកពើណា នឹងគ្ចូតកាតយ់កសលដសលផាក ថ្ន
អ្ុំកពើកន្តេះ ។ បញរគលមាន ក់ៗ ទ្ទ្ួលសលថ្នកមមកដ្ឋយខលួនឯង កគ្ េះបញរគលជាអ្នកសាង
កមមកន្តេះ ។ កទេះបពីញទ្ធសាសន្តគ្មម នតញោការ នររាល ឬពនធន្តគ្មរ សគ្មាបដ់្ឋក់
កទសជនកលមើសកក៏ដ្ឋយ កព៏ញទ្ធសាសន្តមានចាបថ់្នកមម ឬគ្ទ្ឹសរីកមមសល សគ្មាប់
កាតក់ទសជនកលមើសជានិចច ។ កបើបញរគលណាមនិចងឲ់្យមានទ្ញកខ ករមនិគ្តូវសាងាប
ទុំងកនញងទ្វីាល និង ទ្ីកុំាុំង ។ បញរគលសាបកគ្ េះពូជណា រដមងានដសលផាក ថ្នពូជ
កន្តេះវញិ ។ អ្នកកធវើអ្ុំកពើលអនឹងានសលលអ អ្នកកធវើអ្ុំកពើអាគ្កកន់ឹងានសលអាគ្កក ់។ 

ជាអ្វសាន សូមជូនពរមតិាអ្នកអានានជបួគ្បទ្េះពញទ្ធពរទុំង ៤ គ្បការ រឺ
អាយញ វណ្ណ ៈ សញខៈ និង ពលៈ(169) កញុំបីក្លៀងឃ្លល តក ើយ ។ សូមគ្ពេះពញទ្ធសាសន្ត 
សាិតកសារគ្របក់ុំណ្ត ់៥០០០ គ្ពេះវសាកែើមបជីាមលបស់ាខាែល់សពវសតវ ។ 

សូមគ្បកទ្សកមពញជាមានសញខសនរិភាព គ្ាសចាកសឹកសស្ដងាគ មជាែរាប ។ 
សូមគ្បជារាស្ដសាដខមររចួសញតពកីារករ ើសកអ្ើងគ្របគ់្បកភទ្ កចៀសសញតពីការដបងដចកវណ្ណ ៈ 
ឈបម់ានការជេិះជានក់កងគ្បវញ័្ច  និង អ្ុំកពើអ្យញតាិធមក៌នញងសងគម ។  

សូមវឌ្ឍនភាព សញខញមាលភាព និង សញភមងគល កកើតមានែល់គ្បជាពលរែា
ដខមរទូ្ទុំងគ្បកទ្ស ។ សូមគ្បជារាស្ដសាដខមរគ្របរ់បូរចួសញតពីភាពគ្កីគ្ក រស់កៅចញេះ
សគ្មុងគ្មន  កគ្មរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋា នរបស់មនញសសគ្របរ់បូ នងិ កចេះជួយ សកស្ដងាគ េះគ្មន តាម
លទ្ធភាពរបស់ខលួន ៕  (ចបក់ដ្ឋយសនមតិ)  

                                              
169 ព្ពះត្ព្ត្បិដក សសៀវសៅសលខ្ ៥២ ទំ្ពរ័ទី្ ៤៥ (“អេិវាទ្នសីលិសស និចចំ វុឌ្ឍាបចាយសិនា ចាត សោ ធមាម  
វឌ្ឍឍនតិ អាយុ វសណ្ហណ  សុខំ្ ពលំ” ។ ធម្ ៌៤ ព្បការ គឺ អាយុ, វណណៈ, សុខ្ៈ, និង ពលៈ រថ្ម្ងចសព្មី្នដលអ់នក 
ថ្ដលមានសសចកតីឱនកាយថាា យបងគំ ជ្ជព្បព្កតី្មានសសចកតីសកាត្ថ្ព្កង ដលបុ់គគលថ្ដលចសព្មី្នជ្ជងខ្ែួន 
អសក់ាលជ្ជនិចច ។) (សហ្សសវគគ) 
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១៦. ឯកស្នរសយាង 
ចុំណ្ងកជើងកសៀវកៅ ឆ្ន ុំ អ្នកនិពនធ 
Buddha: The Intelligent Heart 1992 Alistair Shearer 

Buddhism 1961 Richard A. Gard 

Buddhism Made Plain 1985 Antony Fernando 

The Foundation of Buddhist Meditation 1984 Kalu Rinpoche 

Introducing Buddha 1994 Jane Hope 

Buddhism (The Basics Series) 1995 Herbert Ellinger 

Hinduism (The Basics Series) 1996 Herbert Ellinger 

Introduction to Zen Buddhism 1956 D. T. Suzuki 

Mindfulness Meditation 2006 Miles I. Neales 

Psychotherapy Without the Self 2008 Mark Epstein 

Religious Giving and the Invention of 

Karma in Theravada Buddhism 
2002 James R. Egge 

The Annihilation of Caste 1935 B. R. Ambedkar 

The Four Noble Truths 1992 Ajahn Sumedho 

The Four Noble Truths 1994 Lobsang Gyatso 

The Light of Asia 1879 Sir Edwin Arnold 

The Path of Purification: Visuddhimagga 1956 
Buddhaghosa (translated by 

Nyanamoli) 

What Buddhist Believe 2002 K. Sri Dhammanada 

What the Buddha Taught 1974 Walpola Rahula 

ការសាកលបងពិចារណ្ហព្ទ្ឹសដីព្ពះពុទ្ធសាសនា 1998 ឆ្យ សឈឿន 
ចាប់ព្កម្ង៉ាុយ 1955 េិរម្យភាសាអ ូ (ង៉ាុយ) 
ចាប់សោរពមាាបិា 1955 អ ូរ ចុង 
ជីវតិ្ថ្ម្៉ា 1964 បា៉ា ង ខ្ត់្ 
បញ្ញញ និសទ្ទស 1942 ឈមឹ្ ទូ្ច 
បុណយត្បគុណមាាបិា 1999 េិកខុម្ហា យនិ សនឿន 
ព្បជុំបុញ្ញព្បវត្តិ 1968 យនិ វន់ 
ព្បសាន ពុទ្ធព្បវត្តិពិសាដ រ 1951 ប ូ ប៉ាូ 
ព្បសាន សសងខបត្នពុទ្ធព្បវត្តិ 1968 ោ ំសូព្ត្ 
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បំេែឺបុណយ 1990 ព្ពះសងឃសត្ថរ អ ុម្ ស ុម្ 
ពនែឺអាសីុទ្ាីប 1995 ពុទ្ធសាសនបណាិ ត្យ 
ពុទ្ធបបវត្តិទូ្សរនិទន ពិសាដ រ 1954 ឱម្ ណ្ហព្គី 
ពុទ្ធសាសនាកនុងសងគម្ព្បជ្ជធិបសត្យយ 1971 េិកខុម្ហា អ ុង មាន 
ព្ពះពុទ្ធជ្ជអាី ? 1997 ឱម្ ប ុនហ្ ូ 
ព្ពះពុទ្ធសាសនាដូចសម្ដច ? 1970 បា៉ា ង ខ្ត់្ 
ព្ពះរស់ 1965 សុង សីុវ 
សាសនសុភាសិត្ 1953 ពុទ្ធសាសនបណាិ ត្យ 
សាសនាគឺអា ី? 1951 មុ្ិញ នា៉ា ព្គី 
ព្សីហ្សិាបសទ្ស 1954 បា៉ា ង ខ្ត់្ 
អាថ ធិបាយសាសនសុភាសិត្ 1965 ថ្សម្ សូរ 
អរយិធម៌្ថ្ខ្មរ 1975 អនកព្សី ព្ត្ឹង ងា 
អវជិ្ជា កថា 1951 េិកខុ សត សឹុម្ 
អានិសងសសាម្សិប 1969 ចាប ពិន 
សលាកព្គូអិកអី 1953 កវ ីសុក សបឿ 

 
*  

 

“សពលអនកនយិាយ អនកព្ោន់ថ្ត្និយាយសេងីវញិនូវអាីថ្ដលអនកបានដឹងប៉ាុសណ្ហណ ះ ។ 
ប៉ាុថ្នតព្បសនិសបីអនកសាត ប់ អនកអាចនឹងសរៀនសចះដងឹសរឿងលមីសទ្ៀត្” ។ 

“When you talk, you are only repeating what you already know.  

But if you listen, you may learn something new.” 

--The 14th Dalai Lama (1935-Present) 

 

*** 

  



ទ្រឹស្តីកមមផល  ឈុន គឹមអ ៀត 
 

124 

សសចកដីជូនៃណឹំង 
ព្បសិនសបីពុទ្ធបរស័ិទ្ព្ត្ូវការសសៀវសៅ “ព្ទ្ឹសដីកម្ម្ល” សដីម្បថី្ចកជ្ជធម្មទន ដល់

ម្ហាជនទូ្សៅ សូម្ទក់ទ្ង ៖ 
១- េិកខុវនិយធសោ ម្ហា យនិ សនឿន 

ព្បធានពុទ្ធិកសមាគម្ថ្ខ្មរ, វត្តសាន់ាអាណ្ហ  
ព្កុងសាន់ាអាណ្ហ, រដឋខ្លីហ្ា័រញ៉ា , សហ្រដឋអាសម្រកិ 

2630 N. Grand Avenue 

Santa Ana, CA 92705, USA 

ទូ្រសព័ទសលខ្ (714) 417-8542 / (714) 744-2834 
២- សលាក ង៉ាូវ ោ  

្ទះសលខ្ ២៥៦ ព្កុម្សលខ្ ៩ េូម្ិទ្ួលាឯក  
 ុទំ្ួលាឯកព្សុកបាត់្ដំបង សខ្ត្តបាត់្ដំបង 

ទូ្រស័ពទសលខ្ 012-726-856 

៣- សលាក ហុ្ង ប ូហុ្និ  
ព្កុងេនំសពញ ទូ្រស័ពទសលខ្ 012-245-476 

 
សូម្ជព្មាបថា សលាកអនកអាចទញយកសាន ត្ដរបស់ខ្ញុ ំទងំអសព់ីសគហ្ទ្ំព័រ  

www.dhamma4khmer2.org 

 
ព្ពះពុទ្ធដីកា សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥២, គ.ស. 2008 
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និព្វា នគឺជ្ជអាី? សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥៦, គ.ស. 2012 
សព្ត្ូវត្នព្ពហ្មចរយិធម៌្ សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥៧, គ.ស. 2013 
សព្វធិបកខិយធម៌្ សរៀបសរៀងសៅ ព.ស. ២៥៥៨, គ.ស. 2014 
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១៧. បញ្ាោីយនាម្សបបរុសជន 
លរ កគ្មតាន្តម នងិ ន្តម ែញោល  
1.  ឧាសក  ូ ប ញនក ង និង ឧាសិកា អា ប ថ្ឆ្រីម ៥០០ 
2.  កោក ពត សញខញម និង អ្នកគ្សី កញល មលលីកា ៥០០ 
3.  កោក ឈួន ចនទឆ្ោ និង អ្នកគ្សី កសង សុំណាង ៣០០ 
4.  ឧាសក ឈញន រឹមកអ្ៀត និង ឧាសិកា តូប ញនឡាុំ ៣០០ 
5.  កោក ឈញន ប ូ និង អ្នកគ្សី ្ូ សញខលី គ្ពមទុំងបញគ្ត (កមពញជា) ២០០ 
6.  ឧាសក ង៉ាូវ គ្ម និង ឧាសិកា ឈញន រឹមកអ្ង (កមពញជា) ២០០ 
7.  ឧាសកលឹម រឹមសា , ឧាសិកាកអ្ង មញយគ្ម គ្ពមទុំងគ្រួសារ ២០០ 
8.  កោក នូវ ចនទតារា និង អ្នកគ្សី អ្ញឹង ស ូហគិច គ្ពមទុំងគ្រួសារ ២០០ 
9.  ឧាសក ហញង កញកហ ួរ និង ឧាសិកា ហញង ទ្ឺសាម៉ាញន ២០០ 
10.  ភកិខញ ម ីដ ម ២០០ 
11.  ភកិខញ កសៀង ក ង ១៥០ 

12.  ឧាសក នូ សុំាន និង ឧាសិកា នូ សុំបូរ ១៥០ 
13.  ភកិខញ យិន កនឿន ១០០ 
14.  អ្នកគ្សី មងួ រ ៉ាូមា៉ា នី គ្ពមទុំងបញគ្ត (កមពញជា) ១០០ 
15.  ឧាសក ជាម រឹម្ង និង ឧាសិកា ពឹង ប ញនយី (កមពញជា) ១០០ 
16.  ឧាសក លឹម រ សា ង  ១០០ 
17.  ឧាសក គ្ ប ហញក និង ឧាសិកា ឈួន កភាត កៅ សញីណាត ១០០ 
18.  កោក កខៀវ សញីណាករត និង អ្នកគ្សី វា៉ា ន់ នីសា ១០០ 
19.  កោក កៅ សាត និង អ្នកគ្សី ហងស សញខលីន គ្ពមទុំងបញគ្តី ១០០ 
20.  ឧាសិកា ដត ហគិចថ្ណ្ គ្ពមទុំងបញគ្ត ១០០ 
21.  កោក ដសម ប ញនកហង និង អ្នកគ្សី សារ សញន្តធ រ ីគ្ពមទុំងបញគ្ត ១០០ 
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22.  កោក លឹម រឹមសា ន និង អ្នកគ្សី ង៉ាូវ កវងណាង ១០០ 
23.  កោក ង៉ាូវ កវងអាង ១០០ 
24.  ឧាសិកា ឈញន កយ៉ាន គ្ពមទុំងបញគ្ត ១០០ 
25.  កោក រស់ កសឿន និង អ្នកគ្សី រស់ ពញទធ  ១០០ 
26.  ឧាសិកា ស ូ  ហាច គ្ពមទុំងគ្រួសារ ១០០ 
27.  ឧាសិកា យឹម លឹម គ្ពមទុំងបញគ្ត ៥០ 
28.  កោក សូ វថី្ល និង អ្នកគ្សី អ្ ងួ លកខណា ៥០ 
29.  ឧាសក លី ងញង និង ឧាសិកា រឹម សាន  ៥០ 
30.  កញ្ញា  ឡាង សុំបូរ (កមពញជា) ៣០ 
31.  ឧាសិកា កហង ្ប គ្ពមទុំងបញគ្ត ២៥ 
32.  អ្នកគ្សី អ្ ញល គ្សីមញញិ (កមពញជា) ២០ 

 
សូមសបបញរសជនទុំងអ្ស់ទ្ទ្ួលសោល និសងស ដែលកកើតក ើងពីធមមទន

កនេះ កដ្ឋយចិតាគ្ាកមាទ្យគ្ជេះថ្លល  ។ កោកអ្នកគ្ាថ្លន ោ៉ា ងណា សូមឲ្យានសកគ្មច
ែូចបុំណ្ង ។ សូមសិរសួីសរី ជយ័មងគល វបិញសសញខ មហាគ្បកសើរ កកើតមានែល់
កោកអ្នកទុំងអ្ស់ជានចិចនិរនារ ៍រហូតអ្វសានកាល ។ 

 

 

* 

 

“ចំសព្វះោល់ទ្សងាីនីម្ួយៗ នឹងមានព្បត្ិកម្មព្បឆ្ងំត្បវញិសសមីោន  ។” 
“To every action there is always opposed an equal reaction.” 

– Isaac Newton (1642-1726) 

 

*** 



 

 


