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ពាក្យក្ារពធ 

អតតភាព  គឺរបូរាងកាយរបស់សតវទំាងឡាយ  រមមងពុក្
ផុយមបក្ធ្លល យ  រលត់រោយសូនយលសាេះអស់លៅ  ឥតមានអវីសល់
លៅសូមបីមតបនរិចបនរួចលឡើយ  ។  ជីវតិមានមក្ក្នុងមួយជាតិៗ  
សុទធមតជីវតិធន់រទំាតស ូ  លសចក្រីសុខ្សបាយោយឡំ  ផសំលោយ 
លសចក្រីទុក្ខ លធវើឲ្យសតវលោក្មានការធន់រទំាតស ូនឹងក្មាល ច កំ្លៅ 
គមាល ន  ក្ងវេះខាត  ចំ ង់  ចំ ូលរគប់មបបយ៉ាង  ។ 

ការសាងក្មមទំាងឡាយ  មានទំាងក្មមអារក្ក់្និងក្មមលអ 
ររន់មតកំ្ដរជីវតិ  មដលលក្ើតលឡើងរាក្ដ  និងរលត់លៅវញិរគប់ 
ខ្ ៈប៉ាុលណាណ េះ  ។  លៅលពលជីវតិរលត់  រាងកាយក៏្រតូវមបក្ធ្លល យ 
ខាច ត់ខាច យលៅ  បនសល់លៅានរតឹមមតផលម្នអំលពើអារក្ក់្  និងលអ
ជាសំណាមគំនូស  និងជាបចច័យសរមាប់ជីវតិបុគគលមាន ក់្ៗ  ។  
អំលពើអារក្ក់្  និងអំលពើលអទំាងឡាយ  តាមទាវ រកាយវាចាចិតត  តាម
លសចក្រីពិតលគមិនពិាក្យល់លនាេះលទ  លរពាេះថាក្នុងលោក្លនេះអវីក៏្ 
លោយ  ឲ្យមតល ម្ េះថា អារកក ់ លហើយ  ទំាងមនុសសទំាងសតវ  
រាក្ដជាមិនលពញចិតតលឡើយ  សូមបីមតអនក្លធវើអារក្ក់្លោយខ្លួនឯង 
លហើយ  ានទទួលផលជាទុក្ខលទាសក្រី  ឬជាអនក្កំ្ពុងមតមានលជាគ 
ជ័យក្នុងអំលពើអារក្ក់្លនាេះ  លោយលសចក្រីសបាយរកី្រាយ  និងទលងវើ 
អារក្ក់្លនាេះ ៗក្រី   លបើមានអនក្ដម្ទលគមក្ថាសរី    តិេះលដៀលអំពីអំលពើ  



អារក្ក់្លនាេះ  ថាជាអំលពើោមក្គួរឲ្យលខ្ពើមរលអើមណាស់  ដូលចនេះអនក្
មដលលធវើអំលពើអារក្ក់្ទំាងឡាយ  ក៏្គង់មិនសបាយចិតតលទ  ។ 

អំលពើលអ  គុណធម ៌  ជាគុ ជាតិ  មដលមនុសសសតវ
ស្សឡាញ់រតវូការ  លពញចិតតលរពាេះដបិតជាផលផរល់មក្នូវលសចក្រី
សុខ្  លសចក្រីលរតក្អររកី្រាយសបាយ  សូមបីមតពួក្ជនទំាងឡាយ 
ក៏្រមមងលពាលសរលសើរមដរ  ។ 

ក្នុងលពលលធវើបុ យ្បនកិ្ចចមរងៗ  សូមបីមតរគសួារសព 
មានលសចក្រីទុក្ខលសាក្លៅ មដលលក្ើតមក្អំពីការនិរាសរពាត់រាស 
ចាក្រន ក៏្លោយ  ក៏្លគនំារន សូរតជីវរបវតតិរបស់អនក្សាល ប់   លរៀបរាប់
អំពីលសចក្រីលអយ៉ាងលនេះយ៉ាងលនាេះ  ខុ្សអំពីលសចក្រីអារក្ក់្មដលលគ 
មិនមដលលលើក្យក្មក្លពាលមថលងសមមរងលទ  លរពាេះជាអំលពើមដលលគ 
មិនចូលចិតតសារ ប់  ។ 

ដូលចនេះកាលលបើជីវតិរស់លៅ  រតូវពាយមអប់រសិំក្ា  ឲ្យ
យល់សាគ ល់ចូលចិតតលៅតាមលសចក្រីពិត  អំពីអំលពើអារក្ក់្និងអំលពើ
លអ  ។  ពាយមលេះបង់អំលពើអារក្ក់្  លរពាេះផលម្នលសចក្រីអារក្ក់្ 
នំាមក្នូវទុក្ខលទាសទំាងពួងដល់ខ្លួនផង  និងមិនជាទីលពញចិតតម្ន 
អនក្ដម្ទផង  ។  រតូវពាយមខំ្សនសំ ក្ស្ចកដលីអ , គុណធម ៌  លដើមបី 
ជាបចច័យនំាមក្នូវលសចក្រីសុខ្  សរមាប់ជីវតិក្នុងបចចុបបននផង  និង 
សរមាប់ជីវតិក្នុអនាគតជាតិផង  ។ 



ក្ស្ចកដលីអ  គុណធម ៌មដលលគានពាយមបំលពញលធវើលហើយ 
មតងនំាមក្នូវលសចក្រីសុខ្លក្សមក្ានរសរមានរចិតត  សរមាប់ខ្លួនឯង 
ផង  និងអនក្ដម្ទលទៀតផង  លរពាេះ ក្ស្ចកដលីអ , គុណធម ៌ លគអាច
រមំលក្មចក្ជូនរន ក្នុងបចចុបបននផង  និងអាចឧទទិសផសពវផាយផល 
ដល់អនក្មានគុ   រពមទំាងញាតិមិតតសាច់សាលោហិត  សពវសតវ 
ទំាងឡាយ  មដលានមចក្ឋានលៅកាន់បរលោក្នាយានលទៀត 
ផង  ។ 

អាស្ស័យលហតុដូចលពាលលរៀបរាប់មក្លនេះ  លទើបលធវើឲ្យលយើង 
ខ្្ុំរពេះក្រណុា  ខ្្ុំាទសង្វវ តខិ្តខំ្លរៀបលរៀងសរលសរ  វាយពុមពអក្សរ 
ចាត់មចងឲ្យានជាលសៀវលៅ “ ជីវ៉ិតក្ថា ” លនេះលឡើង  លដើមបី
របលគនមចក្ជូនជាធមមទាន  ។ 

ក្នុងលសៀវលៅ “ ជវី៉ិតក្ថា ” លនេះមានចំ ុចជាលរចើនមដល 
ខ្្ុំរពេះក្រណុា ខ្្ុំាទានដក្ស្សង់ចមលងលចញពីរពេះម្រតបិដក្លដើមបី 
ជូនលោក្-អនក្អាន   មដលមិនធ្លល ប់ានអានរពេះម្រតបិដក្លសាេះ
លនាេះ  ឲ្យានអានររន់នឹងានជាឧបនិសស័យ  ក្នុងការយល់ដឹង 
រពេះពុទធដីកា  របស់រពេះបរមសាសារ សមាម សមពុទធ  ជារពេះបរមរគមូ្ន 
លយើង  មដលមានមចងសមមរងទុក្ក្នុងរពេះម្រតបិដក្ស្សាប់    និង
មានពាក្យលពចន៍មដលមរបជាភាសាមខ្មរ  លចញមក្ពីពាក្យាលី 
សំស្ដសរឹត  មានលៅក្នុងវចនានុរក្មមខ្មរ ( ២០០៨ ) មដលជាសាន រពេះ 
ហសររបស់សលមរចរពេះសងឃរាជ  ជនួ  ណាត  លជាតញ្ជា លណា  និង  



លោក្អនក្រាជ្  រពឹទាធ ចារយទំាងឡាយលទៀតផង  ។ 

ដូលចនេះលយើងខ្្ុំរពេះក្រណុា ខ្្ុំាទសូមលំឱនកាយថាវ យបងគំ 
សូមអភ័យខ្នរីលទាស  អំពីសំណាក់្រពេះក្រណុាមាច ស់ជាលោក្អនក្
រាជ្  រពឹទាធ ចារយ  និងលោក្-អនក្អានទំាងឡាយ  នូវរាល់កំ្ហុស 
ឆគងលោយអក្ខរាវរិទុធ  បទាថវគគឃ្លល ាលី  លសចក្រីមិនសមរមយរតង់ 
ចំ ុចណាមួយ  សូមរពេះក្រណុាមាច ស់រពមទំាងលោក្-អនក្អាន
ទំាងឡាយ  លមតាត ខ្នរីអភ័យលទាសនូវរាល់កំ្ហុសឆគងលនាេះ  ដល់ 
លយើងខ្្ុំ  រពេះក្រណុា  ខ្្ុំាទ ៗ  សូមរកាបអររពេះគុ   និងសូម
អរគុ   ។ 

*ស រស ចប់រៅ ព្កងុម្ ញងរ អាល  រខតដរកបិក  កាណាោ 

លៅម្ថង ៧ ᧳ ៦  ឆ្ន ំខាល  លទាស័ក្  ព.ស.២៥៥៤(១) 
រតូវនឹងម្ថង  លៅរ ៍ ទី ០១  មខ្  ឧសភា  គ.ស.២០១០ 

ម ៉ិញ  សាវ៉ា ន 

វ៉ា ត  ភ៉ិរក្ស 

 

 
__________ 
(១) អានថា ម្ថងលៅរ ៍ ៣លរាច  មខ្ពិសាខ្  ឆ្ន ំខាលលទាស័ក្  ព.ស. ២៥៥៤ 



ឧទ្ទ៉ិសក្ថា 
ក្ដ្ឋយអំណាចកុស្លចិតតរជះថ្លល   កាុង្រពះពុទធស្នស្នា  បានផដល់ជា 

ពលានុភាព  ឲ្យក្យើង្ខ្ុ ំរពះករុណា  ខ្ុ ំបាទរស្រះរសួ្លមូលមតិោា   បរចិាា គបចា័យ 
តាមកមាល ងំ្ស្ទ្ធធ   ស្ង្វវ តខិតខំក្រៀបចំចាតច់ចង្  ក្បាះពុមពជាក្ស្ៀវក្ៅក្នះក្ ើង្ 
ក្ដើមបរីបក្គន  ចចកជូនជាធមមទ្ធន  ។ 

សូ្មក្តជៈផលាល និស្ង្ស  ចដលក្កើតបានមកពីោរពាយាមផង្  អាមសិ្
ទ្ធនផង្  និង្ធមមទ្ធនផង្  សូ្មឲ្យកុស្លរាសី្ក្នះ  ចូរអចណដ តរតចស្តក្ៅជួយ  
ទំនុកបរមរង្ដល់អាកមានគុណទ្ធងំ្ឡាយមាន ៖  មាតាបិតា, រគូឧបជាយាចារយ , 
ក្លាកអាករបាជ្កវ ី, ញាតិមតិតស្នច់ស្នក្លាហិត  រពមទ្ធងំ្ស្តវទ្ធងំ្ឡាយ  ចដល 
បានចបកធាល យរលំាយខនធ  ក្ៅោនប់រក្លាកក្ហើយ  សូ្មឲ្យបានរបកបក្ដ្ឋយ 
ក្ស្ចកដីសុ្ខចក្រមើនរគបរ់បោរ  និង្សូ្មឲ្យមានដំក្ណើ រជីវតិរបរពឹតតក្ៅោន ់      
ទីបំផុតទុកេ  ស្មតាមក្ស្ចកដីរបាថ្លា   របស់្ក្លាកអាកដម៏ានគុណទ្ធងំ្ឡាយ     
ក្នាះចុះ។ 

និង្ក្ដ្ឋយអំណាចផលាល និស្ង្ស  ននអាមសិ្ទ្ធន  និង្ធមមទ្ធនក្នះ  សូ្ម 
ជួយ ឧបតថមភដល់ពួកស្តវទ្ធងំ្ឡាយ កាុង្ចតុឱឃាជលាក្លាកទ្ធងំ្អស់្បានទទួល 
ឥដឋមនុញ្ញផលរគប់ ៗ ោា   រពមទ្ធងំ្មានរបាជ្ាថ្លល គំនិត  បដិបតតិរពះធមប៌ាន
ស្ក្រមចមគគផល  ដល់ទីបំផុតទុកេកុំបីខានក្ ើយ  ។ 

សមូអន រមទ្នា !!! 

ម ៉ិញ  សាវ៉ា ន 

វ៉ា ត  ភ៉ិរក្ស 



 

 

 

សតញ្ច   ធរមោ    នជរ ំ  ឧរបត៉ិ 
ធម៌របសស់បប រសទងំឡាយ  រមមងម៉ិនចូលដ្លជ់រា 

 

អតដភាពននស្ពវស្តវទ្ធងំ្ឡាយ  
ចតង្ចតចបកធាល យជាធមមតា 
រឯីគុណធមក៌្នាះវញិណា   
ឋតិក្ៅរគបរ់ោមនិសូ្នយក្ ើយ ។ 
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 ជីវតិកថា 
ការពោលពរៀបរាប់  អំពីជីវិត 

 
 ពាក្យថា ជីវតិ  ននេះនបើនេពុុំបានេិតឬនរបើេុំនិត  នដើមបីស្វវង 
យល់ឲ្យដល់ជនរៅអុំពីអតថន័យននពាក្យននេះនទ  នេហាក់្ដូចជាបាន 
យល់ស្គា ល់  ដឹងពាក្យននេះរបាក្ដចាវ់ណាវ់នៅន ើយ  េឺនេ
រាន់ស្តឲ្យន័យនៅនលើពាក្យថា “ ជីវតិ ” ននេះេឺរតឹមស្តការរវ់នៅ 
ប ុន ណ្េះ  ន ើញជាការនរវច  នោយមិនចុំបាច់នៅមានចមងល់និង 
នធវើការរស្គវរជាវឲ្យបានដឹងយល់ស្គា ល់អវីនទៀតន េះនទ  ។ 

ប ុស្នែនបើនេបានវិក្ាស្វវងយល់អុំពីពាក្យថា ជីវតិ ននេះនៅ 
តាមអតថន័យនិងជនរៅ នេរងឹរតឹស្តមានចមងល់នរចើនណាវ់នៅ 
នទៀតអុំពីពាក្យថា ជីវតិ រពមទុំងបញ្ហា ស្ដលនក្ើតមានជុុំវញិជីវតិននេះ  
ជាអននក្បបការទុំងស្ផនក្ ទស្សនៈវជិ្ជា   និង  បរមតថវជិ្ជា   ។ 

 ទស្សនៈវជិ្ជា  បានដល់ការវិក្ាស្វវងយល់នៅតាម 
ការន ើញឬការរស្គវរជាវខាងស្ផនក្វមាភ រៈនិយមនោយស្ផែក្នៅនលើ 
ចុំន្េះដឹងនិងក្បួនវជិាា ស្គស្ដវរនផេងៗ  ដូចជាការវិក្ាឲ្យបាននចេះ
ដឹងយល់ស្គា ល់  អុំពីលក្ខ្ ៈនិងការស្របរបួលផ្លល វ់បរូរននជីវតិននេះ
នៅតាមកាលនវលា  ដូចជាការរវ់នៅឬការរបរពឹតរនៅរពមននរបូ
រាងកាយរបវ់វតវទុំងឡាយ  នោយមានការដក្ដនងាើមនចញ-ចូល  
នចេះនរវក្ឃ្លល ន  នពាលពាក្យនិយាយវរ ី  នវើចយុំ រវឡាញ់ វែប់ 
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នចេះរបក្បកិ្ចចការអវីនផេងៗនៅតាមវញ្ហា តិញ្ហា ្របវ់ខ្លួន  ឬនេ
អាចវុំាល់បាននោយចល ឥរយិាបថទុំងបួនមានការនដក្ នដើរ 
ឈរ អងាុយ  ស្ដលផទុយអុំពីនវចក្រីស្គល ប់   នឹងន ើយនៅថា ជីវតិ 
ស្ដលនយើងនៅថាជីវតិមនុវេ  ជីវតិវតវ  មានចិតែវញិ្ហា ្  មាន
ឥរយិាបថរបរពឹតែនៅន េះឯង  ។ 

តាមទវេនៈ  ការយល់ន ើញ របវ់អនក្រស្គវរជាវខ្លេះនេ 
ស្តងវមាា ល់ថារកុ្ខជាតិ  តិ្ជាតិ  វលលិជាតិ  ជលជាតិទុំងន េះ  
វុទធវឹងស្តមានវញិ្ហា ្  មានជីវតិនៅតាមរបនភទតូចធុំ  តិចនរចើន 
នោយនេបានវមាា ល់នៅតាមលក្ខ្ៈចល    ការផ្លល វ់បរូរនៅ 
តាមកាលនវលាននរកុាខ លតាជាតិន េះៗ  ។  ដូចជានចេះបឺត រវូប 
យក្ទឹក្ជីរជាតិធាតុអាកាវក្នៅរ នថង មក្ចិញ្ច ឹមប រ្ុ េះនដើមស្មក្ 
ធាង វលឹក្រតួយ  ស្ផលផ្លា   ឲ្យលូតលាវ់ដុេះោល  ស្បក្ស្មក្ស្គខា
រតស្គយរតវុុំធុំខ្ពវ់នៅបាន  ។ 

 រកុ្ខជាតិរេប់ចុំពូក្ ហាក់្បីដូចជាមានជីវតិវញិ្ហា ្ទទួលដឹង 
នូវក្នៅរ ធាតុអាកាវនៅនពលណាមានក្នៅរ ខាល ុំង  ឬធាតុអាកាវ 
នដរ ខុ្វរបរក្តីក៏្វរមបវលឹក្វវិតរវនពាន  នវលាមានទឹក្វននេើម  
ឬមាននភលៀងបងែុរចុេះមក្ ក៏្ខ្ុំលូតលាវ់បនញ្ចញវរមវ់រពមទុំង 
វលឹក្ ស្ផល  ផ្លា រវវ់បុំរពងេួរឲ្យេយេន់ពិតពិលរមិលនមើល  ។ 

 មានរកុាខ លតាជាតិរបនភទខ្លេះនទៀត       ដូចជាប ល របខ្លប(១)  

___________ 
(១) តាមរាមភាស្គ  ខ្លេះនៅថា  ប ល របរកាប , របខ្លប  ឬមខ្លប  ។ 
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ជានដើមជារកុ្ខជាតិមាននដើមនរៀវតូចឆ្មម រ  រវនដៀងនឹងវលលិមានប ល
ខ្លីទន់  មានព្៌ស្គវ យនរចើនដុេះជាេុមពនៅនលើដីទួលឬតាមភលឺស្រវ 
រកុ្ខជាតិរបនភទននេះ នៅនពលនេនដើរនៅប េះ  ឬពាល់រតូវក៏្មាន
ចល វលឹក្ នការ បរមូរវរមបចូលាន ភាល ម ហាក់្បីដូចជាមានជីវតិ
វញិ្ហា ្ទទួល ដឹងវមផវេដូនចន េះស្ដរ  ។ 

 មានរកុ្ខជាតិនរចើនរបនភទនទៀត  នៅនពលរពលប់មានវលឹក្ 
នការ បវរមបចូលាន  ហាក់្បីដូចជារតូវការវរមាក្វរមានរក្នុងរារតី 
កាលស្ដរ ។ ឯរកុាខ លតាជាតិខ្លេះនទៀតខ្ុំលូតលាវ់នបាេះទងបនញ្ចញ 
រតួយថពក់្នតាងវារន ើងនរទើង  ។ 

 តាមទវេនីយភាពដូចនពាលនរៀបរាប់មក្ននេះ  នទើបនធវើឲ្យ 
នលាក្-អនក្រស្គវរជាវខ្លេះ បាននពាលអាងវស្មរងបញ្ហា ក់្អុំពីវញិ្ហា ្ 
ជីវតិនិងការវវិដរន៍ននជីវតិវញិ្ហា ្នៅតាមកាលនវលា  ។ 

 ពួក្នេបាននពាលអេះអាងថា  រកុាខ លតាជាតិរេប់របនភទ  
វុទធវឹងស្តមានជីវតិវញិ្ហា ្ ប ុស្នរវញិ្ហា ្ េឺការដឹងន េះជា
វញិ្ហា ្តូចលែិត  នក្ើតមានតិចតួចវរួចនវរើង  ។  បានជានេនពាល 
ដូនចនេះនរពាេះ តាមការវនងាតន ើញមានវតវដងាូវរបនភទខ្លេះនក្ើត 
នចញពីវុំបក្នឈើ ឬវលឹក្នឈើ ។ វតវអនទង់កាល យនចញពីនដើមរតវ់  
ពាក់្ក្ណារ លមានក្ាលខ្លួនជាវតវអនទង់ ពាក់្ក្ណារ លមាន 
វភាពជានដើមរតវ់ ។ វតវដងាូវទឹក្នក្ើតនចញពីទឹក្ន ើយដុេះស្គល ប 
ស្របកាល យនៅជាមូវ  ។  វតវដងាូវដុេះស្គល បស្របរបូនៅជានមអុំនៅ  ។  
មិនស្តប ុនណាណ េះនេស្ថមទុំងហា៊ា ននិយាយថា  កាលពីនដើមវតវស្គវ  
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កាល យមក្ជាមនុវេ  ឬថាមនុវេបានស្របរបូរាងកាយកាល យមក្អុំពី 
វតវស្គវ  ។ 

ការនពាលដូនចនេះ      េឺចង់បញ្ហា ក់្អុំពីលក្ខ្ៈននការន ើញ 
 ដឹងយល់ស្គា ល់អុំពីចល    ការស្របរបួល    ផ្លល វ់បរូរននរបូធាតុនិង 
 វញិ្ហា ្ធាតុ  តាុំងស្តពីតូចលែិតស្ដលវវិដរន៍នៅតាមកាលនវលាមាន 
តុំ្តភាា ប់ាន មិនោច់  អុំពីវភាពមួយនៅកាន់វភាពមួយ  រ ូត 
ឲ្យនេមាននវចក្រីយល់ន ើញថា រកុាខ លតាជាតិរបនភទទុំងអវ់ 
វុទធវឹងស្តមាន  ជីវតិវញិ្ញា ណ នទើបនេនរបើពាក្យថា នដើមនឈើងាប់  
នដើមនឈើរវ់  ដូនចនេះជានដើម  ។ 

 ការនពាលនរៀបរាប់  អុំពីអតថន័យខ្លេះននជីវតិមក្ប ុន ណ្េះននេះ  
រាន់ស្តបញ្ហា ក់្នៅតាមស្ផនក្មយ ងនន ទស្សនវជិ្ជា  េឺការរស្គវរជាវ 
និងការនពាលវរីនិយាយនៅតាមនលាក្នវាហារ  ជាស្គមញ្ាភាស្គ 
ឬជារាមភាស្គ  ហាក់្បីដូចជានិយមន័យរតឹមស្តប ុន ណ្េះន ើញថា
ជាការរេប់រាន់ណាវ់នៅន ើយ  ។  ដូនចនេះវូមនលាក្-អនក្អាន 
ទុំងឡាយងាក្ស្បរមក្វិក្ាពាក្យថា ជីវតិ ននេះតាមលុំអានននរពេះ 
ពុទធស្គវ មរងវញិ  ស្ដលចត់ថាជាស្ផនក្ បរមតថៈៗននេះបានដល់ 
អតថដ៏ឧតែម  ន័យដ៏នរក្ស្លង  នវចក្រីពិត  ។ 

 បរមតថធម ៌ តាមរពេះពុទធដីការបវ់រពេះវមាម វមពុទធ 
រពេះអងារទង់វស្មរងក្នុង  គម្ពីរព្រះអភិធម្ម ពាក្យថា ជីវតិ ននេះេឺជា   
បរមតថធម ៌មានន័យវុខុ្មលុំអិត  រប្ីត  ពិតនរក្ស្លងលែិតលែន់   
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នក្ាេះក្ាយ  ទូលុំទូលាយ  រជាលនរៅជាទីបុំផុត  ។ 

ក្នុង  អភិធម្មសង្គណី  ោក្យថា  ជីវតិ  ព េះសំពៅយក្តត 

ជីវតិមនុវេ  វតវស្ដលមានចិតែវញិ្ហា ្  ជាវ ជាតបបចច័យពុុំ 
បានវស្មរងរាប់បញ្ចូ លដល់រកុាខ លតាជាតិអវីន េះនទ  ។ 

 នរពាេះពាក្យថា ជីវតិ ននេះជាភាស្គបាលី  ឬវុំស្ដវាឹត  ស្របជា 
ភាស្គស្ខ្មរបានដល់កិ្រយិារវ់នៅ ដូចបទវេិា ថា ៖  ជីវិយតតតិ  
>  ជីវិតំ  >  ធមមជាតិជានរេឿងរវ់នៅននវតវ  ធមមជាតិជាទីរបរពឹតរ
នៅននវមបយុតែធមម  នៅថា  ជីវតិ  ។ 

 នពាលតាមនវចក្រី(១)ក្នុងបិដក្  វុ្ំ ួ រអុំពីពាក្យថា ៖ 
ជីវតិិន្ទនរយិ នតើមានន័យដូចនមរចខ្លេះ  ?  ចនមលើយ ជីវតិិន្ទនរិយ មានពីរ

របការេឺ ៖  របូជីវតិិន្ទនរយិ  មួយ(១)  និង  អរបូជីវតិិន្ទនរយិ មួយ(១)  ។ 

 របូជីវតិិន្ទនរិយ  ពាក្យ  ជីវតិិន្ទនរិយ   េឺជីវតិជាវភាវធុំ 
ក្នុងការញុុំងវ ជាតធមមឲ្យរបរពឹតរនៅដូចជា   របូជីវតិិន្ទនទិយបាន  
ដល់អាយុ  ការឋិតនៅ  ការតាុំងនៅ  ការញុុំងអតែភាពឲ្យរបរពឹតែ 
នៅ ការរ ុំកិ្លនៅ  ការរក្ាការរវ់នៅ  ធមមជាតិជាធុំក្នុងការរវ់នៅ 

 ធមមជាតិជាធុំ   ក្នុងការរវ់នៅណាននធម៌ស្ដលមានរបូ 
  ______________ 

(១) ក្នុងបិដក្នលខ្ស្ប តវិប ( ៨០ ) អភិធម្មបិដក  គម្ពវិីភង្គ  បថម្ភាគ  ទុំព័រ
ពីររយស្វវិបរបាុំបី ( ២៤៨ )  ប ទ ត់ដប់បី ( ១៣ )  ។ 
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ទុំងន េះនៅថា  របូជីវតិិន្ទនរយិ  ។ 

 អរបូជីវតិិន្ទនរយិ  បានដល់អាយុ  ការរវ់នៅ  ការតាុំង 

នៅ   ការញុុំងអតែភាពឲ្យរបរពឹតែនៅ   ការរ ុំកិ្លនៅ   ការរក្ាការ 
រវ់នៅ  ធមមជាតិជាធុំក្នុងការរវ់នៅ  ធមមជាតិជាធុំក្នុងការរវ់នៅ

ណាននធម៌ស្ដលមិនមានរបូទុំងន េះ  នៅថា  អរបូជីវតិិន្ទនរយិ  ។ 

 ដូនចនេះពាក្យថា ជីវតិ ក្នុង គម្ពីរវិភង្គ ចត់ថាជា រូបធម៌    
ផងចត់ថាជា  មធម៌ផង  ។  ក្នុងចុំស្្ក្ននរបូធម៌ទុំងនមភរបាុំបី   
( ២៨ ) ជីវតិចត់ថាជាចុំស្្ក្ននរបូមួយស្ដរ  នរពាេះធមមជាតិជាធុំ  
ក្នុងការអនុបាលរក្ារបូដនទ  ឲ្យមានការតាុំងនៅនិងរបរពឹតរនៅ 
បាន  ។ 

 ក្នុងនចតវិក្ហាវិបពីរដួង ( ៥២ ) ជីវតិ  ចត់ថាជា 
 មធម៌  រតង់ខ្ទីរបាុំមួយ ( ៦ ) ក្នុងវពវចិតែស្គធារ្នចតវិក្  
ជីវតិជាធុំ  ក្នុងការរក្ាវមបយុតែធម៌ឲ្យរបរពឹតែនៅក្នុងឱកាវស្ដល
នក្ើតន ើងតរមង់នៅរ ូតដល់ការរលត់នៅវញិ  ។ 

 តាមនវចក្រីដូចបាននរៀបរាប់មក្  បញ្ហា ក់្ឲ្យន ើញថា  ជីវតិ 
ពុុំស្មននក្ើតន ើងនោយឯក្ឯងន េះនទ  ជីវតិជាវ ជាតបបចច័យ  
នក្ើតន ើងបាននោយអារវ័យន តុនិងបចច័យ  ជីវតិជាអតីតក្រី  ជា
អ េតក្រី     ជាបចចុបបននក្រី       ស្ដលនក្ើតន ើងបាននោយអារវ័យ  
ន តុមាន ៖  អវជិាា , តណាា , ឧបាទន, ក្មម, អាហារជានដើម  ។ 
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 ជីវតិ នក្ើតន ើង  នោយន តុបចច័យណា  រស្មងរលត់នៅ
វញិនោយន តុបចច័យន េះ  ជីវតិអតីតនក្ើតន ើងន ើយរលត់ នៅ
វញិក៏្ជាជីវតិអតីតស្ដរ  មិនស្មនជាជីវតិបចចុបបនន  ជីវតិបចចុបបនន 
នក្ើតន ើងន ើយ  រលត់នៅវញិក៏្ជាជីវតិបចចុបបននស្ដរ  មិនស្មនជា 
ជីវតិអ េត  ជីវតិអ េតនក្ើតន ើងន ើយ រលត់នៅវញិក៏្ជា 
ជីវតិអ េត   មិនស្មនជាជីវតិបចចុបបនន  ។ 

 ជីវតិ មិននទៀងទត់  ផ្លល វ់បរូរាន នៅតាមន តុបចច័យ  នពល 
ខ្លេះជីវតិជាន តុ  នពលខ្លេះជីវតិជាផល  ជីវតិជារបូ  ជីវតិជា ម  
នពាលនៅតាមបញ្ច ក្ខនធទុំងរបាុំ ( ៥ ) មាន ៖  របូក្ខនធ, នវទ ខ្នធ, 
វញ្ហា ខ្នធ, វងាខ រក្ខនធ, វញិ្ហា ្ក្ខនធ  ចត់ជាចនងាា ម  ជារក្ុម  េុំនរ
ននរបូធម៌និង មធម៌  ។  ក្នុង គម្ពីរព្រះអភិធម្ម  រូបទុំងនមភរបាុំបី     
( ២៨ ) ចត់ចូលក្នុងរបូក្ខនធ  ចិតែស្ប តវិបរបាុំបួនដួង ( ៨៩ ) ចត់ 
ចូលក្នុងវញិ្ហា ្ក្ខនធ,  នចតវិក្ហាវិបពីរដួង ( ៥២ ) វញ្ហា ចត់ 
ចូលក្នុងវញ្ហា ខ្នធ,  នវទ ចត់ចូលក្នុងនវទ ខ្នធ  នៅវល់នចត 
វិក្ហាវិបដួង ( ៥០ ) នទៀតចត់ចូលវងាខ រក្ខនធ  ។ 

 ដូនចនេះពាក្យថា ជីវតិ ជា បរមតថធម ៌  ជាវភាវពិត  របរពឹតរ 
នៅរមួនោយ  របូធម៌   មធម៌  មានមហាភូតរបូបួន ( ៤ ) រមួនោយ 
ចិតែវញិ្ហា ្, ខ្នធ, ធាតុ, អាយតនៈឥន្ទនទិយ  ។  ជាវងខតបចច័យ  
មានការនក្ើតន ើងនិងរលត់នៅវញិយា ងឆ្មប់រ ័វជាទីបុំផុត  ។ 

 ក្នុងរបូរាងកាយននវពវវតវទុំងឡាយ  ស្ដលចត់ថាមាន 
ជីវតិេឺវុំនៅរតង់ក្ុំពុងមានចល របរពឹតរនៅ  ដូចជា ៖ នដក្  នដើរ  



ជីវិតកថា                                                                   ការពោលពរៀបរាប់  អំពីជីវតិ 
______________________________________________________________________ 

 

~ 20 ~ 

ឈរ  អងាុយ  និយាយវរី  នវើចយុំ  នរវក្ឃ្លល ន  របក្បការងារ
តាម ទីខ្លួនទទួលដឹងអារមម្ ៍ ស្ដលជាវុខ្  ជាទុក្ខ  នស្គមនវេ  
នទមនវេ  ជាឧនបកាខ   ននេះឯងន ើយចត់ថាមានជីវតិ  េឺការ 
រវ់នៅ  នទើបតរមូវឲ្យមានពាក្យវមរីជានរចើនវនធឹក្វ ធ ប់រាប់មិន
អវ់  វុំរាប់នរបើជាមួយជីវតិននេះដូចជា ( អតត  ជាភាស្គបាលី ) ,    
( អាត្មម   អាតម័ន  ជាភាស្គវុំស្ដវាឹត  ស្របថា “ខ្លួន”  វុំនៅដល់ជីវតិ )      
( បាណ ឬ ព្បាណ បានដល់ការរវ់នៅ, ការរបរពឹតរនៅននជីវតិ )។  

 នៅមានពាក្យវុំដីជានរចើននទៀតជានលាក្នវាហារ ការវនមតិ  
ជាអវជិាមានបញ្ាតិ  េឺរាន់ស្តជាការក្ុំ្ត់ក្ត់ចុំណាុំចុំវមាា ល់
ក្នុងការនិយាយនពាលវរី  វុំរាប់ជីវតិរបចុំនថង  ដូចជា ៖ ភូមិ  ឋាន  
របនទវជាតិ  ភាស្គ  អក្ខរៈ  ពយញ្ា នៈ  ។  ន ម្ េះរបនទវ  ជាតិ  
មនុវេ  វតវ  បុេាល  របវ់វមាភ រៈនីមួយៗចត់ថាជាបញ្ាតរិ  មិន
ជាវភាវធម៌ពិតរាន់ស្តរបឌិតក្ុំ្ត់ឲ្យបានជា ម ជាពាក្យវមរី 
ក្ុំ្ត់ចុំណាុំក្នុងការនិយាយនពាលវរី  របារវ័យនៅទក់្ទង   
ទុំ ក់្ទុំនងរវាងាន នៅវញិនៅមក្  តាមវងាមរេួស្គរ  ភាស្គជាតិ 
របនទវស្តនរៀង ៗ ខ្លួន  ។ 

 បញ្ាតិទុំងឡាយ  នទេះជាវជិាមានបញ្ាតរិក្រី  អវជិាមានបញ្ាតរិ 
ក្រីស្ដលនក្ើតមានន ើង  ក៏្នរពាេះស្តមានមនុវេ  វតវនក្ើតន ើង  
មានជីវតិរបរពឹតរនៅក្នុងនលាក្  នបើពុុំន េះនស្គតក៏្ាម នបញ្ាតរិវុំរាប់ 
នពាលវរីឲ្យយល់ស្គា ល់អវី ៗក្នុងនលាក្ននេះស្ដរ  ។ 
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សតវលោកស្សឡាញ ់ ជវីិតខ្លួន 
 

 ពាក្យថា សត្វលោក ចែក្ចែញជាពីរស័ពទគឺ ៖ សត្វ ជាស័ពទ
មួយ, លោក ជាស័ពទមួយ  ។ 

 សត្ត ឬ សត្វ ( ជាភាសាបាលី  ឬសំស្កសរឹត ) ចរបជា
ភាសាចមែរ  បានដល់បុគគលអ្នក្ជាប់ជំពាក់្ក្នុងអារមែណ៍  ក្នុងបំណង 
ក្នុងជីវតិមលួនរបាណ  ។  ចបើចោលចៅតាមន័យចសែក្ដី  ពាក្យថា
សត្វ  សំចៅដល់សតវមានជីវតិ ៖ ក្សរតិយ៍ក្ដី , រពាហ្ែណ៍ក្ដី , ចវសសក្ដី 
សុទ្ទៈក្ដី , រគហ្សថក្ដី , បពវជិតក្ដី , ចទ្វតាក្ដី , មនុសសក្ដី , តិរច្ឆា នក្ដីរមួ  
ចៅថា  សត្វ  ។ 

 លោក ( ជាភាសាបាលី  ឬសំស្កសរឹត ) ចរបជាភាសាចមែរ  
បានដល់សភាវធម៌ចដលចក្ើតច ើងចហ្ើយ  ចតងវនិាសចៅវញិជា
ចរឿយៗ  ឬចដលបាត់ៗ  ច ើញៗ  គឺចក្ើតមានចហ្ើយវនិាសបាត់ចៅ 
ចហ្ើយក៏្ចក្ើតច ើងតាមកាលសម័យ ។ ចបើចោលចៅតាមន័យ 
ចសែក្ដី  ពាក្យថា លោក សំចៅដល់ ៖ អ្បាយចោក្  មនុសសចោក្ 
ចទ្វចោក្  មនធចោក្  ធាតុចោក្  អាយតនចោក្  ។                                                

លោក  ជាទីអាស្ស័យលៅ  ននសត្វតិ្រច្ឆឆ នកដី  អសុរកាយកដី 
លរបត្កដី  នរកកដី  ច្ឆត់្ថាជាអបាយ  លររោះជាភូមិឋានននលសចកដី
វនិាស    សូនយច្ឆកលសចកដីចលរមើន    មិនអាចសាងបុណ្យ   កុសល 
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បានរកលសចកដីសុខ្គ្មា នមានតត្ទុកខទារណុ្កមាតែលលកើត្ពីអកុសល  
វបិាក  ជាបចច័យ  ។ 

មនុសសលោក  លោកជាទីអាស្ស័យននមនុសស  តែលតចក
លចញលៅជារបលទស  ជាតិ្  ភូមិឋាន  លផសងៗលោយតែកពីគ្មន   ។ 

លេវលោក  លោកជាទីអាស្ស័យលៅននពពួកលទវតា  មានភូមិ 
ឋានរបាាំមួយជាន់មាន ៖ ច្ឆតុ្មាហារាជិកា , តាវតិ្ងា , យាមា  
តុ្សិតា ,  និមាា នរតី្ ,  បរនិមាិត្វសវត្ដី  ។  ភូមិឋានជាទីអាស្ស័យ
លៅននរបូរពហ្ាែប់របាាំមួយជាន់មាន ៖  រពហ្ាបារសិជាជ  , រពហ្ាបុលរា-
ហិ្តា , មហារពហាា  , បរតិាា ភា , អបបមាណាភា , អភសសរា , បរតិាា - 
សុភា , អបបមាណាសុភា , សុភកិណាា  , លវហ្បផោ ,អសញ្ញិសតាដ   
អលវហា ,  អត្បា ,  សុទសា , សុទសសី , អកនិែឋកា  ។ 

លោកជាទីអាស្ស័យលៅ  ននអរបូរពហ្ាបួនគឺ ៖ អាកាសន-
ញ្ចច យត្នៈ , វញិ្ចញ ណ្ញ្ចច យត្នៈ ,  អាកិញ្ចញ្ចញ ត្នៈ , លនវសញ្ចញ នា-  
សញ្ចញ យត្នៈ  ។ 

នរកលរបត្ , តិ្រច្ឆឆ ន , អសុរកាយកដី , មនុសសកដី , លទវតាកដី ,  
រពហ្ាមានរបូ ,  រពហ្ាឥត្របូកដី  មានភូមិឋានជាទីលកើត្អាស្ស័យលៅ  
ខុ្សតបលកពីគ្មន    សូមបីតត្របូរាងកាយក៏លផសងៗគ្មន តែរ  ។ 
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ទាាំងលនោះអាស្ស័យកមា  ជាកុសល  ជាអកុសល  តែលសត្វ
លោកបានលធវើ  លហ្ើយកមាលនាោះបានវចិិរត្តាក់តត្ងមក  ែូចជាសត្វ 
លកើត្កនុងអបាយលោក  ឬយមលោក  លកើត្បានលោយអកុសល
វបិាក  ជាផលននអកុសលចិត្ាទាាំងែប់ពីរ  មានលោភមូលចិត្ារបាាំបី 
លទាសមូលចិត្ាពីរ  លមាហ្មូលចិត្ាពីរ  ។  អកុសលមូលចិត្ា  ទាាំង
ែប់ពីរលនោះ  មានអកុសលលចត្សិកលកើត្រមួជាមួយគ្មន   ជួយជាកមាល ាំង 
ឲ្យរបរពឹត្ាអកុសលកមាបថទាាំងែប់របការ  របកបលោយកមាល ាំងចិត្ា  
ខ្ល ាំងកាល   លរត្កអរសបាយរកីរាយខ្លោះ  មានកមាល ាំងចិត្ាលខ្ាយលសាើៗ 
លធវើនូវបាបកមា  លោយលចត្នាខ្លួនឯងខ្លោះ  លោយតាមលគបបួលតណ្
នាាំខ្លោះ  ែូលចនោះលទើបលកើត្កនុងភពឋាន  មានខ្លួនរបាណ្ខុ្សលោយ
តែកពីគ្មន   ទាាំងបានទទួលទារណុ្កមាលផសងៗគ្មន ែូលច្ឆន ោះតែរ  ។ 

លោកជាទីអាស្ស័យលៅននមនុសសកដី  លទវតាកដី  ឬថាកាំ-
លណ្ើ ត្មនុសស  កាំលណ្ើ ត្លទវតា  លកើត្បានលោយកាមាវចរកុសលចិត្ា 
របាាំបី  តែលមានកុសលលចត្សិកលកើត្ជាមួយ  បាំលពញនូវកុសល 
កមាបថែប់  លៅតាមកមាល ាំងនិងលចត្នាចិត្ាលរៀងៗខ្លួន  ។ 

ពួករពហ្ាមានរបូ លកើត្បានលោយរបូាវចរកុសលឈានរបាាំ 
រពហ្ាឥត្របូ  លកើត្បានលោយអរបូាវចរកុសលឈានបួន  ។ 

សត្វកនុងអបាយលោកកដី  មនុសសលោកកដី  លទវលោកកដី  
រពហ្ាលោកកដីរមួមកលៅថា  សត្វលោក  លររោះជាអនកជាប់ជាំរក់
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កនុងអារមាណ៍្លសាើែូចគ្មន   ។  បានែល់ចិត្ាថពក់ជាប់ របកាន់មាាំរបកាន់
ខ្ជ ប់ខ្ជួនលៅលលើអារមាណ៍្មាន ៖ របូ  សលមលង  កលិន  រស  លោែឋពវៈ 
ជាប់ជាំរក់លរត្ករត្អាល  ចាំលរោះភព  ភូមិឋាន  រទពយសមបត្ាិ  
យសសកដិ  អាំណាចត្ាំតណ្ង  នាទីជីវតិ្របស់ខ្លួន  ។   សូមបីតត្ពពួក
សត្វ  តែលលកើត្កនុងអបាយភូមិ  ក៏គង់មានការរបកាន់លសាកសាដ យ 
ចាំលរោះជីវតិ្របស់ខ្លួន  លោយមានការខ្កខូ្ចតូ្ចចិត្ដ  ត្បិត្ជាអាំលពើ 
អកុសលតែលខ្លួនបានលធវើលហ្ើយ  នាាំឲ្យលសាយទុកខលវទនាែូលចនោះ  ។ 

សត្វលោក  ស្សឡាញ់  លពញចិត្ដ  ជាប់ចិត្ាតត្នឹងជីវតិ្ខ្លួន 
ែូលចនោះលទើបរពោះសមាា សមពុទធជាមាច ស់រពោះអងគរទង់រតាស់យា៉ាងលនោះថា៖  

“  នតថិ  អតដ  សម ំ លេម ំ” 
“ លសចកដីស្សឡាញ់អ្វ ី លសមើនឹងខ្លួនមនិមាន ” 

រកយថា  ស្សឡាញ់ខ្លួន  ជាប់ចិត្ាលពញចិត្ាខ្លួន  សាំលៅែល់ 
ជីវតិ្លនោះឯង  ។  សត្វលោកលកើត្មកលហ្ើយ  សមរបាថាន កដី  មិនសម 
របាថាន កដី  រគប់តត្ជីវតិ្មានចិត្ាស្សឡាញ់  របកាន់ខ្ជ ប់ខ្ជួន  មាន
ទមាល ប់របស់ចិត្ាមួយ  គឺយកខ្លួនឯងជាធាំ  ែូលចនោះលទើបលធវើអវីៗលែើមបីខ្លួន  
លោយការរបារពធយកខ្លួនជាធាំ  មានចិត្ាគិត្ពីរបលយាជន៍របស់ខ្លួន 
មុនជាងរបលយាជន៍អនកែនទទាាំងអស់  ។ 

អាំលពើ  ឬកិចចការងាររគប់តបបយា៉ាង  តែលលគបានសាងលែើង 
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 កនុងអត្ដភាពជាមនុសសកដី  ជាសត្វកដី  មានការសិកា  របកបមុខ្របរ 
ចិញ្ច ឹមជីវតិ្  បាំលពញការងារ  លៅតាមនាទីត្ាំតណ្ងរគប់យា៉ាងលនាោះ  
ក៏លររោះខ្លួនលគលនាោះឯង  ។ 

ជីវតិ្លកើត្មកលហ្ើយ  ពុាំតមនរត្ូវលៅរពលងើយ  លសាោះអលងគើយ 
របាសច្ឆកការងារលនាោះលទ  ជីវតិ្បាននាាំមកនូវទមងន់អាំតរក  ែ៏មហា 
តសនធងន់  ផទុកបនដុបមកលលើមាច ស់ជីវតិ្  ជីវតិ្រត្ូវការអាហារ  រត្ូវការ 
ទីជរមករជកអាស្ស័យ  រត្ូវការសាំលលៀកបាំរក់  ថាន ាំពាបាលលរាគ  
រត្ូវការលសចកដីសបាយរកីរាយ  ភាពសនិទធសាន ល  លសចកដីស្សឡាញ់ 
និងភាពកក់លដដ   ។  តត្អវីៗរគប់យា៉ាង  មិនបានមកលោយឯងៗលនាោះ
លទ  គឺរត្ូវមានលសចកដីពាយាម  ធន់រទាាំ  ត្ស ូ  ជួនកាលជីវតិ្បាន
សមស្សបតាមលសចកដីរបាថាន   លពលខ្លោះក៏ខុ្សខ្កបាំណ្ង  ទាាំងលនោះ 
ជាច្ឆាំបាច់ណាស់  តែលមាច ស់ជីវតិ្រត្ូវតត្ែឹងយល់  សាគ ល់នូវលហ្តុ្
ការណ៍្និងពាយាមសរមបលៅតាមលហ្តុ្ការណ៍្លនាោះៗ  លបើមិន
ែូលច្ឆន ោះលទនឹងជួបរបទោះនូវបញ្ចា តែលជាផលវបិាកសាំរាប់ជីវតិ្    ពិត្ 
មិនខ្ន  ។ 

លររោះលហ្តុ្តត្ស្សឡាញ់ខ្លួន  លទើបសត្វលោកលធវើអវីៗលៅ
តាមចាំណូ្លចាំណ្ង់របស់ខ្លួន  បាំលពញតត្តាមត្រមូវការ  បាំលរ ើលសចកដី 
របាថាន ខ្លួនជាធាំ  រហូ្ត្ែល់ខ្លោះរចែាំវលងវងតលងែឹងថាអវីជាកាំហុ្ស  អវី  
ជាត្រមូវ    ជាបាបជាបុណ្យគុណ្លទាស     ក៏តលងទទួលសាគ ល់ែឹង 
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យល់អស់  ។ 

លែើមបីបាំលពញលសចកដីរត្ូវការនិងបលរមើត្ណាា របស់ខ្លួន  លធវើឲ្យ 
មនុសសខ្លោះវលងវងងងឹត្  មិនអាចទទួលសាគ ល់ថា  សភាវៈពិត្ជា
យា៉ាងណា  ែូចជាបុរសមាន ក់មានចិត្ាជាប់ជាំរក់  លោយលសចកដី
លសនហាលៅលលើនារតីែលមានសរមស់ែ៏ស្សស់បាំរពង ែូចបុបាផ កាំពុង 
តត្រកីមួយទង   បុរសខ្ាំពាយាមលួងលោម    លោយសាំែីតផែមតលាម 
ថាន ក់ថនមលោមចិត្ាឲ្យនារលីនាោះអាណិ្ត្បាក់ចិត្ាស្សឡាញ់ខ្លួន  ។   

លយើងធ្លល ប់ឮ រកយលគលរលជារបច្ឆាំថា “ ខ្្ុាំស្សឡាញ់នារី
លនាោះខ្ល ាំងណាស់, ស្សឡាញ់អស់ពីែួងចិត្ា, សូមបីបូជាកាយថាវ យ
ជីវតិ្ក៏រពមតែរ ”  ។  តត្ែល់ែឹងថា  នារលីនាោះលគមិនស្សឡាញ់ខ្លួន  
លគបានរបគល់កដីលសនហ៍្ ឲ្យែល់អនកលផសងរចួលៅលហ្ើយ  ស្សាប់តត្   
បុរសកាំសត់្  ផទុោះកាំហឹ្ងយា៉ាងខ្ល ាំង     រហូ្ត្តាមចងអាឃាត្ពាបាទ  
នឹងនារលីនាោះលោយរបការលផសងៗ  ។  

ភរយិាមាន ក់  បានលរលរបាប់លគឯងថា “ ខ្្ុាំស្សឡាញ់សាវ មី
ខ្្ុាំណាស់, ស្សឡាញ់លោយលសាា ោះអស់ពីែួងចិត្ា, បដូរកាយរ ាំោយ
ជីវតិ្រមួរស់ជាមួយគ្មន លុោះរគ្មអវសាន  មិនតត្ប៉ាុលណាណ ោះ  រពមទាាំង
បានសច្ឆច របាថាន ឲ្យបានជួបគ្មន រគប់ៗជាតិ្លទៀត្ផង  ។   

ែល់លរកាយមក     ស្សាប់តត្បុរសជាសាវ មី     តបកតបរចិត្ាថាី   
លៅយកស្ដសដីលផសងលទៀត្ជារបពនធ   លធវើឲ្យស្ដសដីតែលជាភរយិាលែើមលកើត្ 
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មានលសចកដីលដដ រកហាយ  ខ្វល់ខ្វ យអនទោះអតនទង  លែកពួនតលងសុខ្ 
លៅមិនស្សណុ្ក  លាំអុករកលរឿងបលងកើត្លែើងជាបញ្ចា   លផែើលលគឯង 
លពញទាាំងស្សុក  ។ 

លបើតាមលសចកដីែូចលរលលរៀបរាប់លនោះ  លយើងតាាំងជាសាំណួ្រ 
ថា ៖ លត្ើបុរសតែលស្សឡាញ់នារ,ី ស្ដសដីជាភរយិាតែលលរលថា  ខ្លួន 
ជាអនកស្សឡាញ់បដីលនាោះ  លត្ើពិត្ជាតមនែូលច្ឆន ោះតមនឬលទ ? ចលមលើយគឺ 
ពុាំតមនែូលច្ឆន ោះលទ ! លររោះអនកទាាំងពីរមានលសចកដីស្សឡាញ់ក៏ពិត្តមន 
លហ្ើយ  តត្លសចកដីស្សឡាញ់លនាោះ  គឺលែើមបីបលរមើលគ្មលបាំណ្ងរបស់
លគតត្ប៉ាុលណាណ ោះ  លែើមបីខ្លួនលគតត្មា៉ាង  យកអនកែនទមកអាង  របាស 
ច្ឆកលសចកដីពិត្   លោយភាពងងឹត្    វលងវង    មាយាមិនរពមទទួល 
សាគ ល់នូវលទាសកាំហុ្សរបស់ខ្លួន  ។ 

បុរសជាសាវ មីមាន ក់បានលរលលែើងថា “ ខ្្ុាំរបច័ណ្ឌ របពនធខ្្ុាំ 
ណាស់ ”  ។  លហ្ើយស្ដសដីជាភរយិាក៏លរលរកយលនោះែូចគ្មន តែរ  ។  
អនកទាាំងពីរបានលរលរកយែូចគ្មន ថា “ ការរបច័ណ្ឌ លររោះតត្ខ្្ុាំស្ស -
ឡាញ់គ្មត់្  បាត់្មុខ្មិនបាន ”  លត្ើសមដីតបបលនោះរតឹ្មរត្ូវតែរឬលទ ? 
ពិត្ជាមិនរតឹ្មរត្ូវលទ  ត្បិត្រកយថា “ របច័ណ្ឌ  ”  បានែល់ការរប -
កាន់ជាប់ជាំរក់ហួ្ងតហ្ង  លបើែូលច្ឆន ោះលយើងសួរលទៀត្ថា ៖  លត្ើការ
របច័ណ្ឌ លនាោះលែើមបីអនកណា ? ពុាំតមនតត្លែើមបីខ្លួនឯងលទឬ  ? 

ឧទាហ្រណ៍្  តែលបុរសមាន ក់បានលរលអោះអាងថា “ ខ្លួន
លសនហានារមីាន ក់លនាោះយា៉ាងអស់ពីចិត្ាពីលថលើម  សូមបីតត្ជីវតិ្ក៏ហា ន
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លោះបង់តែរ  លបើែូលច្ឆន ោះតមន  លហ្តុ្ែូចលមដចលរកាយលពលតែលបាន
ែឹងថា  នារលីនាោះលគមិនស្សឡាញ់ខ្លួន  លគបានលៅរបគល់កដីលសនហ៍្ឲ្យ 
លៅបុរសលផសង  ខ្លួនឯងតបរជាមានកាំហឹ្ង  ឆាបលឆោះលដដ រកហាយលៅ 
មិនបានលៅវញិ  ។  លបើែូលច្ឆន ោះបញ្ចជ ក់បានថា “ សមដីបុរសលនាោះ  គឺ 
រគ្មន់តត្ជាការលបាករបាសប៉ាុលណាណ ោះ  កុាំថាលែើយែល់ជីវតិ្ខ្លួនលនាោះ 
សូមបីតត្លសចកដីលសនហាខ្លួន  ក៏មិនអាចលោះបង់  លែើមបីបាំលពញបាំណ្ង 
ឲ្យែល់មនុសសមាន ក់      តែលខ្លួនបានលរលថាស្សឡាញ់លសាា ោះបាន 
ផង ”  ។  

លោយការជាប់ជាំរក់  របកាន់ហួ្ងតហ្ង  ស្សឡាញ់លពញ
ចិត្ាចាំលរោះតត្ជីវតិ្ខ្លួន  ែូលចនោះលហ្ើយលទើបលធវើឲ្យសត្វលោកវលងវងលភលច 
ខ្លួន  មិនបានពាយាមសរមាលទមងន់  អតរមកជីវតិ្ខ្លួនឯងឲ្យបាន
ធូរស្សាលលទ  គឺបានខ្ាំពាយាមលឆលៀត្របតមរបមូល  ឱបរកលសាប 
ស្សវារពីអនកែនទ  មកបតនែមពីលលើខ្លួនឲ្យកាន់តត្ធងន់តថមលទៀត្  ។ 

សត្វលោកស្សឡាញ់ខ្លួនជាជាងអវីៗពិត្ណាស់  លទាោះបីជា
ខ្ាំស្សឡាញ់អនកែនទ  ឬខ្ាំរបកបកិចចការអវីៗរគប់យា៉ាង  ក៏លែើមបីសាង
លលើកកមពស់ខ្លួនឲ្យបាននថលថនូរ  ។  លោយការស្សឡាញ់លពញចិត្ានឹង 
ជីវតិ្  ខ្ាំពាយាមរកាការររ  លលើកកមពស់ឲ្យត្នមលលៅលលើជីវតិ្  ថា 
មានត្នមលពិត្មិនអាចនឹងកាត់្នថលឬរបមាណ្ប៉ាុលណ្ណោះប៉ាុលណាណ ោះបាន  ។  
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តម្លៃជីវតិ 
 

ការស្រឡាញ់ជាប់ចិតតទៅទលើជីវតិដូទចនេះទ ើយ  ទទើបឲ្យ
តម្មលថាជីវតិម្ថលជាងវតថុអ្វីៗទាំងអ្រ់ក្នុងទោក្ទនេះ  ទររេះទយើងអាច 
រទងេតទឃើញថា  មនុរសក្ដី  រតវក្ដី  តតងតតពាយាមខាំរបឹងរក្ា
ការររជីវតិ  ទៅតាមរមតថភាពនិងរញ្ជា តិញ្ជា ណរបរ់ខលួន  ។ 
ទទេះបីជាដឹងថាជីវតិទនេះ  រតូវធន់រទាំតរ ូរបឈមជាមួយនឹងចាប់ 
ធមមជាតិ  គឺការទស្រក្ឃ្លល ន  ក្ងវេះខាត  ស្រឡាញ់រអប់  ទរើចយាំ  
រទាំនឹងទរចក្ដីទុក្ខលាំបាក្  តដលជាបញ្ជា ទោទទ ើងទៅជុាំវញិផង  
និងោរ់  ឈឺ  ស្លល ប់ផងយា៉ាងណា  ក៏្មិនអាចទៅទរងៀមរពទងើយ 
បទណាដ យឲ្យជីវតិធ្លល ក់្ចុេះ  កាន់ភាពម នដរាយ  បានទោយងាយ
ទ េះទទ  ។ 

កុ្ាំថាទ ើយចាំទរេះអ្នក្តដលទក្ើតមក្  មានកាយរមបទ
រគប់រាន់  រូមបីតតអ្នក្ពិក្លពិការ  ក៏្ខាំរតដរទដើររុាំទនទគ  ទដើមបី 
រក្ាការររជីវតិឲ្យបានររ់ទៅ  ទទេះបីជាបានរពឹក្ខវេះោង ចក៏្
ទោយ  ។ 

ទរគឿងរមាា រៈទាំងឡាយ  តដលមនុរសស្លងរង់បទងេើត
ទ ើង  គឺររមាប់បទរមើររមួលដល់ជីវភាពរបរ់មនុរស  ។  ទរគឿង
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ជាំនិេះមានយនដ  យាន  ទីជរមក្រជក្អាស្រ័យទៅទរគឿងអ្លងាេ រ
ទាំងឡាយមានមារទពរជតក្វក្ងពិនទូរយរូរកិានទាំងអ្មាលមា៉ាន  
តដលទគបានរច ម្ចន  ឲ្យបានទៅជាតខសក្  តខសម្ដ  ចិទ ា្ ៀន  ទាំ  ូ 
មានពនលឺឆលុេះោាំងទ ើងចិញ្ជា ចចិត ា្ ង  ។  ទគបានឲ្យតម្មលទៅទលើវតថុ
ទាំងអ្រ់ទ េះ   ទទេះជាតម្មលខពរ់ទប   តិចទរចើនយា៉ាងណា     តតកុ្ាំ 
ទភលចថារបរ់ទាំងទ េះ  ទគអាចោក់្លក់្ទៅទលើទីផារ  អាចកាត់ម្ថល 
លក់្ទចញទិញចូល  ទៅតាមចាំណូលចាំណង់របរ់មនុរសនិងរាន់ 
តតជារបរ់ររមាប់បទរមើការ  ឬររមាប់ជាលាំអ្រតាក់្តតងរបោប់ 
រាងកាយរបរ់បុររស្ដរដីទាំងឡាយ នឹងឯង  ទឃើញថាមិនអាចយក្ 
មក្ទរបៀបផទឹមនឹងជីវតិបានតដរ  ទររេះជីវតិទនេះទគមិនអាចោក់្លក់្ 
តាមទីផារ  លក់្ទចញទិញចូល  ផ្លល រ់បដូរាន បានទ ើយ  ។ 

ទទេះបីជាការររ់ទៅទោយទ័លរចក្ខក្ចិតត  ទោយរបការ
ណាមួយក៏្តាមចុេះ  មាា រ់ជីវតិទៅតតខាំការររ  ពាយាមរ ូតដល់ 
អ្រ់រមតថភាព  ទររេះទ តុដូទចនេះទ ើយ  ទទើបមនុរស ាំាន ឲ្យតម្មល 
ទៅទលើជីវតិ  ។ 

ការឲ្យតម្មលទៅទលើជីវតិ   ទោយការស្រឡាញ់របកាន់ជាប់ 
ជាំរក់្យា៉ាងទនេះ  រតមងធ្លល ក់្ចុេះក្នុងទរចក្ដីវទងវង     ងងឹតរ ូតទធវើឲ្យ 
ចិតតតលងដឹងយល់ទៅអ្វីជារភាវពិតរបរ់ជីវតិ  ។ 

ទទើបមានមនុរសទរចើនណារ់  បានកាល យទៅជាអាតាម និយម 
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គិតតតពីររបទយាជន៍ផ្លទ ល់ខលួន  ទធវើអ្វីៗទៅតាមចាំណូលចាំណង់របរ់
ខលួន  ទោយឥតបានគិតអ្ាំពីចិតតអ្នក្ដម្ទទ ើយ  រូមបីតតទទងវើម្នខលួន 
ប៉ាេះរល់រងេត់រងេិន  ទបៀតទបៀន  ទធវើទុក្ខបុក្ទមនញ  ឲ្យដល់អ្នក្
ដម្ទទស្លក្ទៅ  ក្នទក់្ក្ទនទញយា៉ាងណា  ក៏្មិនទអ្ើទពើយក្តភនក្ទមើល  
តដរ  ។ 

ទបើដូទចនេះ រក្យថាស្រឡាញ់ខលួន  ការឲ្យតម្មលទៅទលើជីវតិទតើ  
រតឹមរតូវតាមផលូវរពេះពុទធស្លរ តដរឬទទ ?  គឺពិតជាមិនរតឹមរតូវទទ 
ទររេះការស្រឡាញ់ខលួនក្ដី  ការឲ្យតម្មលទៅទលើជីវតិក្ដី  គឺរតឹមតតជា
ការស្រឡាញ់  របកាន់ជាប់ជាំរក់្ ួងត ងការររ  ទធវើអ្វីៗទៅតាម 
ទរចក្ដីរបាថាន   ឥតគិតពិោរណា  ថាជាអ្ាំទពើអារក្ក់្លអ  បាបបុណយ 
គុណទទរខុររតូវទទទ េះ  ទឃើញថាខុរផទុយស្រ េះ  របារ
ោក្ពីរពេះពុទធដីការ  ។ 

អ្នក្តដលរបរពឹតដ  អ្ាំទពើទុចារតិតាមផលូវកាយ  វាោ  ចិតដ 
ទ ម្ េះថាជាអ្នក្រអប់ខលួន  ដុតបាំផ្លល ញខលួន  បទ ថ ក្តម្មលជីវតិខលួន  ។ 
ដូទចនេះ   ទដើមបីឲ្យបានទ ម្ េះថា    ជាអ្នក្ស្រឡាញ់ខលួនពិតៗនិងបាន  
ទលើក្តទមេើងថាជីវតិទនេះមានតម្មល  រតូវពាយាមទវៀរោក្នូវអ្ាំទពើបាប 
ក្មមទាំងឡាយ  រមនឹងរពេះពុទធដីការពេះអ្ងគរទង់រតារ់បញ្ជា ក់្ 
យា៉ាងទនេះថា  ៖ 
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អត្ដា   នញ្ចេ  បិយ ំ ជញ្ញា   ននំ  បាញ្បន  សយំ ញំ្ជ                      
ប ើដឹងថាខ្លួន  ជាទីស្រឡាញ់បេញចិត្តរ រ់ខ្លួន                        
មនិស្ត្វូស្ ក ខ្លួនកនុងអំបេើអាស្កកប់ ើយ ! 

ទ តុដូចទមដច  បានជាទរលថាជីវតិទនេះមានតម្មល ? ពិត
តមនទ ើយជីវតិទនេះមានតម្មលមិនអាចកាត់បាន  ទររេះជីវតិមនុរស
បានមក្ទោយក្រមពន់ទពក្ណារ់  លុេះណាតតបាំទពញកុ្រលឲ្យ
រការតរក្លរគប់ធួន  ទទើបបានក្ាំទណើ តមក្ជាមនុរស  បានទក្ើតជា
មនុរសទ ើយ  បានរបក្បទោយកាយរមបទបរបូិណ៌ជាការរក្  
ការចិ ា្ ឹមជីវតិរបរ់មនុរសជាការរក្  រពេះមានរពេះភាគ  រពេះអ្ងគ
រទង់រតមដងថា  ៖ 

កិញ្ឆោ   លន សស  បដលិាញ្ោ                                                     
ការបានបកើត្មកជាមនុរស  ជាការស្ក                                       

កិច្ោំ  លឆេ ន  ជីវិតំ                    
ការររ់បៅរ រ់រត្វទងំឡាយ  ជាការស្ក 

តាមន័យក្នុងរពេះពុទធដីកា  ជីវតិមនុរសបានមក្ទោយការបាំ 
ទពញកុ្រលជាកាមាវចរកុ្រល  របក្បទោយញាណរមបយុតដក្ដី 
ឬមិនរបក្បទោយញាណរមបយុតដក្ដី  ជារងាខ រកិ្ក្ដី  ជាអ្រងាខ រកិ្
ក្ដី  របក្បរពមទោយទស្លមនរសទវទ   ឬឧទបកាខ ទវទ ក្ដី  លុេះរតា 



ជីវិតកថា                                                                                             តម្មលជីវតិ 
______________________________________________________________________ 

 

~ 33 ~ 

 

តតមានមហាកុ្រល  រគប់ធួនលមម  ទទើបទក្ើតមក្ជាមនុរសបាន  ។ 
ដូទចនេះការបានទក្ើតមក្ជាមនុរស  ោត់ថាជាោភដ៏របទរើរ  ធមម -
ជាតិតដលរក្ម្រក្តលងរក្គឺរក្នឹងបានក្ាំទណើ តជាមនុរស ឯចាំតណក្
ធមមជាតិតដលមានម្រក្តលងមាន  ម្ថលម្រក្តលងម្ថល  ក៏្ជាក្ាំទណើ ត
មនុរសទនេះឯង  ទររេះជាតិជាមនុរស  អាចបាំទពញបុណយកុ្រល
តមេល់ទុក្អ្បរទបជីវតិឲ្យរបរពឹតដទៅទោយភាពម្ថលថនូរ  អាចស្លង 
រនសាំទរចក្ដីរុខចទរមើន  ឲ្យដល់ខលួន  រគួស្លរ  រងគមជាតិ  រងគម 
ទោក្បាន  ។  ជាតិជាមនុរស  អាចស្លងខលួនអ្ាំពីទបឲ្យទៅខពរ់
បាន  គឺអាចស្លងខលួនឲ្យទៅជាមនុរសទទព  មនុរសរព ម  មនុរស 
ពុទធៈបានតាមទរចក្ដីរបាថាន   ដល់ការក្ស្លងនិងទរចក្ដីពាយាម 
ទ េះ  ។ 

ទរចក្ដីអ្ធិបាយមក្ទនេះ  បញ្ជា ក់្ឲ្យទឃើញចារ់ថា  តម្មល
ជីវតិពិតឋិតទៅទលើគុណធម៌  វតថុតដលលអពិតជាឋិតទៅទលើគុណ
ភាព   ។   ជីវតិទបើរបារោក្គុណធម៌ទ ើយ      នឹងតរបទៅជាជីវតិ   
ទថាក្ទប វតថុតដលាម នគុណភាពនឹងោត់ថាជាវតថុាម នតម្មល ដូទចនេះ
រតូវខាំពាយាមម្ចនរច  ជីវតិឲ្យរបរពឹតតទៅរពមជាមួយគុណធម៌
រគប់ទពលទវោ  ។ 

ចូរកុ្ាំទធវើខលួនឲ្យជាបុគគលរជមុជឈលក់្ទៅក្នុងទឹក្  រតូវជា
បុគគលមានទរចក្ដីពាយាមទងើបឲ្យផុតពីទឹក្  ទបើបានជាទងើបផុតពី
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ទឹក្ទ ើយ  ចូរកុ្ាំបទណាដ យខលួនឲ្យលិចរជមុជឈលក់្ទៅក្នុងទឹក្វញិ
ទ ើយ  រតូវពាយាមទងើបឲ្យផុតពីទឹក្ទ ើយ  រតូវរមលឹងរក្ទិរទៅ 
ត លទៅកាន់ទីទរតើយម្នរោាំង  ។ 

ទក្ើតមក្ជាមនុរស   មិនរតូវរបមាទទភលចស្លម រតី   បទណាដ យ 
ជីវតិឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ  ឈលក់្វទងវងក្នុងអ្ាំទពើអារក្ក់្ោមក្  ស្លងទរចក្ដី 
ទុក្ខទស្លក្ទៅ  ទដដ រក្ហាយដល់ខលួន  រគួស្លរ  រងគមជាតិ  រងគម 
ទោក្ទស្លេះទ ើយ  ។ 

រតូវពាយាមលេះបង់  អ្ាំទពើទុចារតិនិងអ្បាយមុខរគប់តបប
យា៉ាង  ពាយាមស្លងកុ្រលធម៌ជាពូជបនដររមាប់ជីវតិ  មិនរតូវ
បទណាដ យចិតត ទៅតាមចាំណង់ចាំណូលម្នបាបមិរតនិងបាបធម៌ជា 
ទរឿយៗទ ើយ  រតូវពាយាមរមលឹងរក្ទិរទៅតដលជាផលូវជីវតិ  ពា- 
យាមត លឲ្យផុតពីទឹក្   គឺកិ្ទលរតដលជារភាវៈទផសើមផ្លអ ប់ជីវតិ 
ឲ្យងងឹតឈលក់្ទ ព្ េះទៅកាន់ទរតើយ  ទោយការរបតិបតតិនូវរពេះធម៌  ។  
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ធម្មៈ  និង  វិទ្យាសាស្ដ្រ 
 

ពាក្យថាធមមក្រី  ធម៌ក្រី  មានន័យទូលំទូលាយកក្បោះក្បយ 
ណា្់  កបើ្ិនជាកេពំុបានពិចារណាឲ្យបានច្បប្់កទ  កេក៏្ពំុអាច្ប 
យល់ឲ្យដល់  ជករៅននពាក្យថាធមមៈ  ឬធម៌កនោះឲ្យបានលអិតលអន់ 
ក ើយ  ។  ដូកចាន ោះក ើយ  កទើបមានពាក្យ្មរីនិយាយថា  ធម៌រពោះ 
ធម៌រព ម , ធម៌ចា្់ , ធម៌ថមី  ,  ធម៌បុរាណ , ធម៌្ម័យ  ធម៌ នឹង 
ជាពាក្យកពាល្រីតតក្នុងរពោះពុទធសា្    ជា្មរីចា្់េរមឹលកដើរ 
មិនទាន់្ម័យ   មានេមាល តឆ្ងង យអំពីវទិាសាស្ដ្រ  ។ 

ដូកច្បនោះ្ូមកលាក្-អនក្អាន  ងាក្មក្ពិចារណា  ត្វងយល់ 
នូវពាក្យ  ថា ធម៌ មរងវញិ  កបើពំុក  ោះកសាតកទ  នឹងកៅតតមានចិ្បតត 
របកាន់របតក្ក្តញក្  ដាក់្រពោះធម៌ឲ្យកៅកដាយត ក្  ឆ្ងង យពីវទិា - 
សាស្ដ្រ  មានខ្លោះរ ូតកពាលថា  ធម៌ជាពាក្យ្មរីននមនុ្សបុរាណ 
ចា្់  មិនទាន់្ម័យ  ករពាោះ្ម័យកនោះជា្ម័យវទិាសាស្ដ្រ   
កេកំ្ពុងកបាោះជំហានឈានកឆ្ងព ោះ  កៅរក្ក្ច្បក្រីច្បករមើនរេប់ស្្ទាប់ 
របក្បកដាយ្មាភ រៈនិយមរេប់តបបយា៉ាង  ។ 

កេអាច្បសាង  ផលិត  ករេឿងករបើរបា្់្រមាប់បករមើតរមូវ 
ការ  កៅតាមចិ្បតតរបាថាន រប្់្ងគមកលាក្    កដាយឥតមានខ្វោះក្នលោះ 
រតង់ក្តនលងណាក ើយ  ។   ដូកច្បនោះកទើបកធវើឲ្យកេយល់ក ើញថា   រពោះ  
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ធម៌និងវទិាសាស្ដ្រ  កផសងស្្ ោះឆ្ងង យដាច់្បពីគ្នន កៅវញិ  ។ 

កដើមបីឲ្យបានយល់  ចូ្បលចិ្បតតច្បប្់ថា  កតើធម៌ក្រី  វទិា-
សាស្ដ្រក្រី  ខុ្្ដាច់្បកដាយត ក្ពីគ្នន   ឬមានទំ  ក់្ទំនង  របស្្័យ 
គ្នន កដាយរបការយា៉ាងណាក  ោះ  រតូវកធវើការត្វងយល់  អំពីពាក្យថា 
ធម៌  ឲ្យបានរបាក្ដច្បប្់ក្នុងចិ្បតតជាមុន្ិន  ។ 

ពាក្យថា ធម៌ (ជាភាសា្ំស្ដ្រឹត)  ធមមៈ (ជាភាសាបាលី) 
តរបក្ច្បក្រីជាភាសាតខ្មរ(១)  មានន័យករច្បើនយា៉ាង  របក្បកដាយក្ច្ប 
ក្រីពនយល់យា៉ាងកក្បោះក្បយ  តដលខ្្ុំរពោះក្រណុា  ខ្្ុំបាទ  ្ូមដក្
ស្្ង់ក្ច្បក្រីតរបរតង់ចំ្បណុច្បខ្លោះៗ  មក្បំភលឺដូច្បតកៅ  ។ 

ពាក្យថា  ធមម ឬ ធម៌  បានដល់្ភាវៈ  រទរទង់្តវកលាក្ 
េឺបុណយ  បាប  ្ុច្បចរតិ  ទុច្បចរតិ  ក តុ  ្ភាព  ធមមតា  របរក្តី  
ធមមជាតិ  ។  ពាក្យថា្ភាព  ឬ្ភាវៈ  បានដល់អវីតដលមានពិត 
របាក្ដ  កៅតាមលក្ខណៈរបរក្តីយា៉ាងក  ោះ  ។  ដូច្បជាថា  ្ភាវៈ 
រទរទង់្តវកលាក្  ្ំកៅយក្េុណធម៌  េឺ្ុច្បរតិការរបរពឹតរលអ 
កដាយទាវ រកាយវាចាចិ្បតរ  បានន័យថា  ទកងវើតដលកៅក្នុងរក្បខ័្ណឌ
នន្ីលធម៌    េឺជាបុណយ    ជាេុណបញ្ជា ក់្នូវភាពនថលថនូរ    េួរជាទី 
_____________ 
(១) តាមវច្ប  នុរក្មភាេ ១ រប្់្កមរច្បរពោះ្ងឃរាជ ( ជួន ណាត កជាតញ្ជា កណា ) 
ទំព័របួនរយចិ្បត្ឹបរបំា ( ៤៧៥ )  ។  
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កគ្នរពបូជាកកាត្រក ើ្រ  ។  ករពាោះមិនបានកបៀតកបៀន  បំពាន
បំពារប៉ាោះពាល់្ិទធក្រភីាព    មិនបានកធវើទុក្ខបុក្កមនញ    ដល់្ពវ 
្តវទំាងឡាយ  កទើបមានបរយិាយថា  ជាេុណធម៌រទរទង់្តវ
កលាក្  ឲ្យបានរបក្បកដាយ្ុខ្មក  រមយពិតៗ  ។   

តដលថាជា បាប បានដល់ទុច្បចរតិ  ការរបរពឹតរអារក្ក់្តាម
ទាវ រកាយវាចាចិ្បតត  តដលខុ្្ផទុយពីរក្បខ័្ណឌ នន្ីលធម៌  មានការ 
កបៀតកបៀន  កធវើទុក្ខបុក្កមនញ  បំផ្លល ញក្ច្បក្រី្ុខ្  រកំលាភ្ិទធិ 
បំបាត់ក្រភីាព  នន្តវទំាងឡាយ  ជាទកងវើលាមក្កថាក្ទាប  េួរ 
ឲ្យកខ្ពើមរកអើមខ្លល ច្បរអា  កទើបចាត់ថាជា បាប េឺជាកទា្កំ្ ុ្  ជា
កទា្តដលរទរទង់្តវកលាក្  ឲ្យរបក្បកដាយទុក្ខទារណុ  ។ 

ពាក្យថា ហេតុ បានដល់ ការឬដំកណើ រតដលរបរពឹតរកៅ, 
ការណ៍, ដំកណើ រ, ករឿង, ទំ  ក់្ទំនង, េនលង, ផលូវ, កដើមច្បម, កគ្នល, 
ក្ច្បក្រី, វធីិ, បំណង, កដើមទង  ។   

ធម៌  េឺជាក តុ     បានដល់ករឿងរា៉ា វទំាងអ្់ក្នុងកលាក្កនោះ   
តដលមានទំ  ក់្ទំនងជាប់រដឹក្មិនដាច់្ប  កទាោះបីជារបូធាតុ  បាន
ដល់វតថុធាតុក្រី    មធាតុក្រី  តដលអាច្បកក្ើតក ើងបាន  ្ុទធតតមាន 
របព័នធផសំគ្នន   ជាក្មមជាកិ្រយិាការ  ជាច្បល  របរពឹតរកៅ  ជារបរក្តី 
ធមមតា  ។ 
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មា៉ាងកទៀត  តដលកៅថាជាធមមជាតិ  តច្បក្កច្បញជាពីរពាក្យ 
េឺ ៖  ធមមៈ តដលតរបថា  របរក្តី, ធមមតា  ។  ជាតិ តរបថា  កំ្កណើ ត, 
ការកក្ើត  ។  កាលកបើរមួពាក្យថា ធមមជាតិ បានដល់អវីតដលកក្ើត   
មានកៅតាមរបរក្តីធមមតា  របស្្័យកដាយក តុបច្បច័យ  ឥតមាន
ជនណាឬរពោះជាមាច ្់អងគណាជាអនក្បកងរើតកទ  ។ 

 ដូច្បពាក្យថា សង្ខា រធម ៌ ឬ សង្ាតបច្ចយ័  បានន័យថាអវីៗ
កក្ើតមានក ើងកដាយការផសំផគុំ  របជំុតាក់្តតង  រមួជាក តុជាផល 
ដូច្បជារបូធម៌របូធាតុមានទឹក្, ដី, កភលើង, ខ្យល់, អាកា្  តដលរមួផសំ
គ្នន ជាវតថុធាតុកដើម  មានរបចំាជាធមមតាដូច្បជាបឹង , ្ទឹង , ទកនល , 
្មុរទ, ភនំ, នរពរពឹក្ាលតាជាតិទំាងអ្់  ចាត់ថាជា  អនុបាទិនក្- 
្ងាខ រ  កក្ើតឯងមានឯង  កៅតាម្ភាវលក្ខណក តុបច្បច័យ  មាន
របូ្ណាា នរាងកៅ  ឲ្យកមើលកៅក ើញ  មានទំាងពណ៌កលឿង, ្, 
រក្ ម, កខ្ៀវ    មានរ្ជាតិលវីង, ច្បត់, ជូរ, តផអម, នរប,  ឹរ     ប៉ាុតនត 
គ្នម នចិ្បតតគ្នម នវញិ្ជា ណ  កក្ើតឯងមានឯង  ។ 

ឧបាទិនក្្ងាខ រ  បានដល់្ងាខ រមានវញិ្ជា ណ  ដូច្បជា 
មនុ្ស, ្តវ  មានចិ្បតតមានវញិ្ជា ណ  កក្ើតក ើងកដាយការរបជំុតាក់្ 
តតង  ផសំធាតុ  មានរបូធាតុនិង  មធាតុជាកដើម  ។ 

្ូមបីតត្មាភ រៈទំាងឡាយ តដលមនុ្សបកងរើតក ើង  
្រមាប់បករមើតរមូវការក្នុងជីវតិរបចំានថង  ដូច្បជាផទោះ, កុ្ដិ, សាលា, 
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រពោះវហិារ  ។ល។  ករេឿងអលងារ រជារបដាប់្រមាប់តាក់្តតង្អិត 
សាអ ងរាងកាយក្រី  ករេឿងរបដាប់្រមាប់តំាងលំអរកេ ដាា នក្រី  
ករេឿងករបើរបា្់មានយនរ , យាន , ឡាន , ក្បា៉ា ល់ទំាងក្នុងទឹក្កលើ 
កគ្នក្កលើអាកា្ ។ល។ ទំាងអ្់កនោះក៏្ចាត់ចូ្បលក្នុងអនុបាទិនក្- 
្ងាខ រតដរ  ។ 

ឧបាទិនក្្ងាខ រក្រី,  អនុបាទិនក្្ងាខ រក្រី  រមួមក្កៅថា 
សង្ខា រធម ៌ បានដល់អវីៗទំាងអ្់ក្នុងកលាក្កនោះ  កក្ើតក ើងបាន
កដាយអាស្្័យ  ការតាក់្តតង  ផសំផគុំ  របជំុ្មព័នធគ្នន   កដាយក តុ 
បច្បច័យជារបរក្តីធមមតា  ។  មិនអាច្បតវក្តញក្កច្បញដាច់្បកដាយត ក្ 
ជាមួយតផនក្បានកទ  ។ 

ការអធិបបយករៀបរាប់មក្ប៉ាុកណណោះ  រគ្នន់តតបញ្ជា ក់្ក្ច្បក្រី 
យា៉ាង្កងខបខ្លី  ពីអតថន័យរពោះធម៌  ឲ្យយល់ថាមានន័យទូលំទូ - 
លាយ  រេបដណរ ប់កលើអវីៗ ទំាងអ្់ក្នុង្ក្លច្បរក្វា កនោះ  
ករពាោះវតថុធាតុក្រី    មធាតុក្រី  ្ុទធតតកៅក្នុងរក្បខ័្ណឌ ននពាក្យថា 
ធម ៌ ទំាងអ្់  ។ 

ខ្្ុំ្ូមបញ្ជា ក់្ក្ច្បក្រីឲ្យខ្លី  ឲ្យងាយយល់អំពីពាក្យថា ធម ៌
តដលតរបថាបុណយ  ថា្ុច្បរតិ បានដល់្ភាវៈជាេុណ  រក្ា ំុ 
រេងអនក្របតិបតតិ  ឲ្យបានរបក្បកដាយក្ច្បក្រីរកី្រាយ  ្បបយ  
ងាយ្ុខ្ស្្ួល  ច្បករមើន  ។  តដលតរបថាជា  បាប  ទុច្បចរតិ  បាន
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ដល់្ភាវៈជាកទា្កំ្ ុ្  ជាវបិតតិ   ំ ឲ្យដល់នូវក្ច្បក្រីទុក្ខ  
កសាក្កៅ  កដរ រក្ហាយ  ខ្វល់ខ្លវ យ  វ ិ ្ ខ្លតបង់  ។ 

តដលតរបថា ហេតុ បានដល់ករឿងរា៉ា វ  ដំកណើ រកដើមទង  បញ្ជា  
តដលកក្ើតមានក ើងកដាយរបការកផសងៗក្នុងកលាក្កនោះ  ។  រពោះធម៌ 
តដលតរបថា  ធមមជាតិ  បានដល់វតថុធាតុ  មានរបូធាតុនិងអរបូធាតុ 
តដលកក្ើតមានក្នុងពិភពកលាក្និងជាវតថុ្ភាវៈ  តដលមានមក្ជា
ធមមតា  របរក្តី  កដាយគ្នម ននណាមាន ក់្របកាន់ ួងត ង  ទាមទារ
ថាមាន្ិទធិ  ជាមាច ្់ក៏្កទតដរ  ករពាោះជាធមមជាតិកក្ើតមានក ើយ  ក៏្   
ផ្លល ្់បរូរតរបរបួលកៅ  តាមកាលកវលាជាធមមតា  ។ 

ព្រះធម៌ មានកៅរបចំាកលាក្  កក្ើតមានតំាងកៅរេប់កាល
្ម័យ  មិនមានចា្់ថមី  កទាោះបីក្នុង្ម័យកាលមានរពោះពុទធជា
មាច ្់  រពោះអងគរតា្់ដឹងក្រី  ឬរពោះអងគមិនរតា្់ដឹងក្រី  ក៏្រពោះធម៌
ឋិតកៅជារពោះធម៌ដតដល  មិនសាប្ូនយចាក្កលាក្កនោះក ើយ  ។ 
ចុ្បោះរតង់ពាក្យថា  ជាធម៌រប្់រពោះ្មាម ្មពុទធ  បានន័យថារពោះអងគ 
ជាមាច ្់ននធម៌  មិនខុ្្កៅក ើយកទឬ  ?  ។ 

មិនខុ្្កទ  ករពាោះរពោះអងគជាអនក្ត្វងយល់  សាគ ល់  ក ើញ 
នូវរពោះធម៌  កដាយរពោះរបាជ្ាណ ណ  ជាអននរញ្ជា ណ  ក ើយកទើប
កលើក្យក្រពោះធម៌  មក្្តមរងករបា្្តវកលាក្  កៅតាមចំ្បតណក្ 
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ននរពោះធម៌  តដលរពោះអងគបានតវក្តញក្បំតបក្ជាពួក្  ជាខ្នធ  ដូច្បជា 
រពោះវន័ិយ  រពោះ្ូតត  រពោះអភិធមមជាកដើម  ។ 

តដលកេតតង ំ គ្នន កពាលថា  ធម៌បុរាណ  ឬធម៌្ម័យ   ឬ 
ថាវទិាសាស្ដ្រនិងធម៌  កដាយត ក្តច្បក្ដាច់្បពីគ្នន   ក៏្កដាយសារកេ
ពំុបាន្ិក្ាឲ្យយល់ដល់ជករៅននពាក្យថាធម៌ នឹងឯង  ។  ដូកច្បនោះ 
្ូមកលាក្-អនក្អាន  កមតាត សាក្លបងពិចារណាតាមអតាថ ធិបបយ 
តដលខ្្ុំរពោះក្រណុា    ខ្្ុំបាទបានករៀបរាប់មក្ក ើយ   របាក្ដជានឹង 
បានយល់ចូ្បលចិ្បតតថា  វទិាសាស្ដ្រនិងធម៌មិនមានេមាល តពីគ្នន កទ  ។ 
េឺឋិតកៅជាមួយគ្នន រេប់កពលកវលា  ។ 

កទាោះជាកេច្បង់និយាយថា  ្ម័យកនោះជា្ម័យច្បករមើន 
កដាយវទិាសាស្ដ្រយា៉ាងណាក៏្កដាយ េង់កច្បញកៅមិនផុតរត់កៅ 
មិនឆ្ងង យពីរបូធម៌  មធម៌ ឬរបូធាតុ  មធាតុបានកទ ។ វទិាសាស្ដ្រ 
តដលច្បករមើន  កៅតាមកាល្ម័យបាន  ក៏្ករពាោះមានទ្សនៈវទូិ 
តដលជាអនក្ដឹងយល់  ស្សាវរជាវរក្ក ើញ  បកងរើតជាក្បួនច្បបប់ 
វទិាសាស្ដ្រ  តច្បងពីកគ្នលការណ៍្ំខ្លន់ៗនិងបុពវក តុកផសងៗអំពី 
ជីវតិននមនុ្សនិង្តវ  តដលកៅថាទ្សនវជិាា   ជាេុណវកិ្្ 
មួយចំ្បតណក្តដលអាច្បកធវើឲ្យចិ្បតតេំនិតមនុ្ស  មានដំកណើ រកឆ្ងព ោះ
កជឿនកលឿន  វវិឌឍន៍កៅតាមកាល្ម័យបាន  ។ 

ការតដលច្បករមើនកដាយ្មាភ រៈនិយមក៏្កដាយ  កលាក្-អនក្ 
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របាជ្ខ្លងវទិាសាស្ដ្រមានករច្បើន  កទើបកធវើឲ្យវ ិ្ វក្រទំាងឡាយឆ្ងល ត
នវបិុនរប្ប់  ផសំផគុំវតថុធាតុ  តដលជាធមមជាតិមានមក្ស្សាប់ក ើយ 
យក្មក្ច្បរមាញ់របឌិតនច្បនឲ្យកក្ើតបានជាករេឿងអលងារ រ  យនរយាន 
្មាភ រៈករបើរបា្់   ្រមាប់បករមើតរមូវការ   តាមចំ្បណង់ឬចំ្បណូល  
រប្់មនុ្ស  ។ 

ក្នុង្ម័យច្បករមើនកដាយ្មាភ រៈនិយម  កធវើឲ្យមនុ្សកលាក្ 
វកងវងតលង្ូវបានេិត  កដាោះស្សាយត្វងយល់  អំពីបញ្ជា ជីវតិ  ។ 
ភាពងងឹតរេបដណរ ប់កដាយន្បអវជិាា   កទើបកធវើឲ្យកេត្វងរក្ការ 
្បបយរកី្រាយ  កភលើតកភលើន  កស្ ើ្បស្សាល  ករតក្រតអាលកៅតាម  
្មាភ រៈនិយម  ។  ្ូមបីជីវតិកំ្ពុងរ្់កៅជាមួយធមមជាតិ  ក៏្តលង
ដឹងយល់  កេទទួលសាគ ល់ឲ្យតនមលតតកលើវទិាសាស្ដ្រប៉ាុកណាណ ោះ  ។ 

ទំាងកនោះមក្ពីកេពំុបានយល់ថា  វទិាសាស្ដ្រតដលច្បករមើន
បាន  ក៏្កដាយសារការផសំបកងរើត  ននវតថុធាតុជាធមមជាតិតដលមានជា 
របចំាកៅក្នុងកលាក្កនោះឯង  ។  ទនទឹមគ្នន ជាមួយនឹងករេឿង្មាភ រៈ 
កំ្ពុងរកី្ច្បករមើនដុោះដាលក្អក្្រោះ  ក៏្កធវើឲ្យមនុ្សកលាក្មានការ
ខ្វល់រពួយបារមភណា្់កៅក ើយ  ពីករពាោះធមមជាតិជាវតថុធាតុកដើម 
កច្បោះតតវ ិ ្បាត់បង់ថយចុ្បោះកៅ  មិនអាច្បបំកពញតរមូវការឲ្យ
មនុ្សកលាក្បានទាន់កពល  ។ 

កតើកេធាល ប់បានេិតតដរឬកទ      ថាកលាក្អនក្របាជ្ខ្លងវទិា- 
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សាស្ដ្រអាច្បមានបកច្បចក្កទ្អវី  ្លច្បរមាញ់បកងរើតករបងសាំង  កលា- 
 ធាតុ , មា្ , កពរជ , តបូង , សាព ន់ , ្ំណ , តរ ៉ាតដក្ជាកដើម  បាន
កដាយបកច្បចក្វជិាា តបបណាតដរឬកៅ  ករដតតយក្វតថុធាតុកដើមមក្្ល 
ច្បរមាញ់តតប៉ាុកណាណ ោះ     ទំាងកនោះអាច្បបញ្ជា ក់្បានថា      វទិាសាស្ដ្រ 
រតូវរមួរ្់ជាមួយធមមជាតិ  េឺឃ្លល តពីគ្នន មិនបាន  ។ 

ជាពិក្្  កបើ្ិនជាកលាក្-អនក្ជាទ្សនវទូិ  ឬតក្រវទូិ
របាក្ដតមន  កលាក្ពិតជាមិនបានតច្បក្បុរាណកាល  និងបច្បចុបបនន 
កាលឲ្យមានេមាល តពីគ្នន កទ  ករពាោះកាលកបើកវលាជាអតីតរលត់ផុត
កៅ  កទើបជា្ំកៅ្ំណាម  បច្បចុបបននកាលកក្ើតមានទំាងតផនក្
ខ្លងវតថុធាតុ  ្មាភ រៈទំាងឡាយក៏្ដូច្បគ្នន តដរ  មុននឹងតរបរបូផ្លល ្់បរូរ 
អនក្ជំ  ញការទំាងក  ោះ  បានពាយាមស្សាវរជាវអ្់រយៈកាលជា 
យូរអតងវង  ។  ដូកច្បនោះអវីៗកៅក្នុងកលាក្កនោះ  មានរបព័នធរបទាក់្គ្នន
មិនដាច់្ប  មានចា្់មានថមី  និងរត ប់ពីថមីកៅរក្ចា្់វញិ  ផ្លល ្់
បរូរគ្នន កៅតាមកាលកវលាជាដរាប  ។ 

កបើកេច្បង់កពាលថា  វទិាសាស្ដ្រច្បករមើន  កេក៏្មិនរតូវកភលច្ប 
កពាលពាក្យ្រក ើ្រទ្សនវទូិ តដលកលាក្បានស្សាវរជាវរក្ក ើញ 
ច្បងរក្ងជាច្បបប់ក្បួន  បកងរើតបានជា្មាភ រៈ  បករមើតរមូវការរេប់
តបបយា៉ាងដល់មនុ្សកលាក្ក ើយ  ។  ទ្សនវទូិ្ម័យបច្បចុបបនន 
អាច្បនឹងកច្បោះដឹងយល់សាគ ល់ក ើញបាន  ក៏្កដាយមានលំ ំ វទិា-
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សាស្ដ្រ  ជាតំណពីរេប់្ម័យ  េឺតំាងពីបុរាណ្ម័យ  តដលជា
សាន នដរប្់កលាក្-អនក្របាជ្ជំ  ន់មុនមក្តដរ  ។ 

ក្នុងចំ្បកណាមកលាក្-អនក្របាជ្ទំាងក  ោះ  ភាេករច្បើនកលាក្ 
មានទ្សនៈខ្លង្មាភ រៈនិយម      ត្វងយល់ដឹងចំ្បកពាោះតតវតថុធាតុ 
តដលជារបូធាតុ  ឬរបូធម៌រ ូតដល់សាទ ត់ជំ  ញ  ក្នុងការនច្បនផលិត 
កច្បញជាករេឿងករបើរបា្់រេប់របកភទ  ្រមាប់បករមើតភនក្ , រតកច្បៀក្ 
រច្បមុោះ , អណារ ត , កាយ , ចិ្បតររប្់មនុ្សកលាក្  កធវើឲ្យវកងវងកភលើត 
កភលើនកកាត្រក ើ្រមិនដាច់្បពីមាត់  ។  មិនតតប៉ាុកណាណ ោះកសាត  ក្នុង 
បច្បចុបបននកនោះ ទនទឹមគ្នន នឹងវទិាសាស្ដ្រកំ្ពុងតតច្បករមើនក ើង  េួរឲ្យ 
ចាប់ចិ្បតរផរិតអារមមណ៍  កមើលកៅរតង់ណាេួរឲ្យករតក្រតអាល 
រតកាលតភនក្ក៏្ពិតតមនក ើយ  តតកំុ្កភលច្បថា  ជីវតិរប្់្តវកលាក្  
កច្បោះតតថយកៅជាលំដាប់ ។ កទាោះបីជា្ម័យកនោះរកី្ច្បករមើនកដាយ 
កវជាសាស្ដ្រ  កមើលកៅក ើញមនទីរពាបាល  កពញពា្កដរដា្់  
ច្បករមើនកដាយថាន ំពាបាលករាេ  រេូកពទយទាន់្ម័យ  អាច្បតក្នច្បន 
របូរាងកាយ  កដាយការកាត់វោះកដាោះដូរ  កថលើម , របមាត់ , កបោះដូង , 
តភនក្, រតកច្បៀក្, រច្បមុោះ តាក់្តតងរបូ្មផ្សឲ្យស្្្់សាអ តយា៉ាងណា  
កៅតតបញ្ជា ក់្បានថា  អាយុសង្ខា រសតវហោក  ហច្ះតតថយចុ្ះហៅៗ 
ជាលំដាប់  ។ 
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ករាគ្នពាធិកាន់តតកក្ើនក ើង  ក្ច្បក្រីរក្វល់រក្វាយ  ក្ងវោះ 
ខ្លតកច្បោះតតមានតថមកទៀត, បញ្ជា វវិាទ  ្ង្គ្ងាគ មនផទក្នុងឆ្ងបក ោះរាល
ដាលកច្បញកៅខ្លងករដ, វបិតតិធមមជាតិកច្បោះតតកក្ើតមានជាបនរប  ទ ប់ 
បញ្ជា រកី្រក្ក្ងវោះខ្លតក្ដាកិ្ច្បចធាល ក់្ចុ្បោះ  េួរឲ្យបារមភតក់្្លុតយា៉ាងនរក្ 
តលង  ទំាងអ្់កនោះ  េឺជាបញ្ជា ្រមាប់ជីវតិ  តដលកក្ើតមានក្នុង 
្ក្លពិភពកនោះ  ។ 

កទាោះបីជាកលាក្-អនក្របាជ្ទំាងឡាយ    បានរមួគ្នន ពាយាម  
កដាោះស្សាយយា៉ាងណា  ក៏្ពំុតមនជាការងាយៗកទ  កដាយការក្ងវោះ 
ខ្លតនិងក្ងវល់កនោះក ើយ  កទើបកធវើឲ្យមនុ្សរបឹងតរបង  កដាោះ
ស្សាយចំ្បកពាោះបញ្ជា និងវបិតតិខ្លងករដ  តដលកមើលក ើញបានរតឹម
តតផលូវតភនក្ប៉ាុកណាណ ោះ  មិនបានយល់សាគ ល់ដល់ថា  វបិតតិខ្លងក្នុងនន
ចិ្បតត្តវកលាក្មានទំ ំនិងថាមពលខ្លល ងំដល់ក្រមឹតណា  កេពំុ្ូវ 
ជាចាប់អារមមណ៍  និងត្វងយល់ឲ្យបានច្បប្់លា្់កទ  ។ 

រតង់ចំ្បណុច្បតដលខុ្្គ្នន កនោះក ើយ  កទើបកេអាច្បកមើល
ក ើញថា  ្ម័យកនោះជា្ម័យរបក្បកដាយ្មាភ រៈនិយម  ជា
្ម័យទំកនើបច្បករមើនកដាយវទិាសាស្ដ្រ  តដលកៅឆ្ងង យស្្ ោះ
ដាច់្បពីធម៌  ។  តាមពិតវទិាសាស្ដ្រក្រី  ធម៌ក្រី  រេប់កាល្ម័យមាន 
របព័នធជាប់គ្នន មិនដាច់្ប  តដលកយើងកៅថា វទិាសាស្ដសរ និង ធមមជាតិ 
ក  ោះឯង  ។ 
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លោកវិទ ូ
 

កនុងចំលោមទស្សនវទូិទំងអស់្  មានតែរពះស្មាម ស្មពុទធ 
មួយអងគលទ  លទើបចាែ់ថាជាទស្សនវទូិឯក  ជាលោកវទូិ  លររះរពះ 
អងគរជាបចាស់្នូវលោក  លោយរពះញាណដ៏បរសុិ្ទធរបស់្រពះអងគ
ជាអននដញ្ញា ណ  ។  រពះអងគរជាបចាស់្នូវស្ង្ខា រលោក ឱកាស្
លោក  ស្ែដលោក  ។  លោយរពះញាណដ៏បរសុិ្ទធថាល   លទើបរពះអងគ 
រជាបចាស់្ពីបុពវលេែុននជីវែិ  ដំលណើ រជីវែិ  បញ្ញា រពមទំងធមម
ជាែិ  តដលមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយនឹងជីវែិលនះ  រគប់ស្ម័យ 
ទំងអស់្  ។ 

មិនបាច់លរលល ើយ  ដល់កាលតដលរពះអងគបានរាស់្
ដឹងជារពះស្មាម ស្មពុទធលេើយលនាះ  សូ្មបីាំងតែពីរពះអងគលៅមាន 
អែដភាពជារពះបរមលរធិស្ែវបានាំងអធិោា នចិែត  បំលពញនូវ
បារមីធម៌  ។  កាលលនាះរពះអងគក៏បានពិចារោដឹងយល់ស្គគ ល់ 
ពីបញ្ញា ជីវែិ  រពមទំងធមមជាែិ   លៅាមស្ភាវៈពិែ  លលើស្ជាង 
ទស្សនវទូិទំងឡាយកនុងលោកលនះជាលរស្ចរចួលៅលេើយ  ។  ទំង 
លនះលររះតែរពះអងគ ធ្លល ប់មានរពះជាែិជាស្ែវលោក  ធ្លល ប់អលនាទ ល 
លៅមកកនុងស្ងារវដដ   ធ្លល ប់រស់្លៅលរកាមអំោចចាប់ធមមជាែិ  ។ 

ជីវែិមានការធន់រទំ,  កងវះខាែ, គមាល ន,  កមាល ច, ចំណូល 
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ចំណង់, សំ្លណើ ចសំ្លោក, ទំនាប, កមពស់្   ជីវែិធន់រទំរស់្លររះ 
កំលណើ ែ  តដលនំាជាប់ជាមួយនឹងជរាពាធិមរណៈ  ជីវែិបរបូិរណ៍ 
លោយរទពយស្មបែតិ, ោភ, យស្, សុ្ខ, ស្រលស្ើរ, ស្មបំណងឬ
មិនស្មបំណងកដី  ក៏គង់ជីវែិលនះឋិែលៅលរកាមអំោចចាប់ធមម
ជាែិលនាះឯង  ។ 

មិនចំាបាច់តចកបចចុបបននលនះ  ថាជាស្ម័យទំលនើបចលរមើន
ជាងស្ម័យបុរាណលនាះលទ  ាមពិែរគប់ស្ម័យ  លស្ចកដីលូែ
ោស់្  និងវនិាស្ចុះមានលស្មើដូចគ្នន   លររះជាចាប់ធមមជាែិ  រគ្នន់ 
តែការវនិាស្និងការចលរមើនលៅាមរបលភទកាលលវោតែបុ៉លោណ ះ។ 

ដូលចនះលេើយ  បានជារពះមានរពះភាគ  រពះអងគពំុបានឲ្យ
ែនមល  ឬជាប់ចិែតលៅលលើស្មាភ រៈលនាះលទ  រពះអងគពាយាមបំលពញ 
បារមីធម៌  របកបលោយបញ្ញា តស្វងយល់ពីជីវែិឲ្យបានពិែរបាកដ 
លររះជីវែិលនះគឺជាធមមាធម៌  លកើែលចញបានមករស់្លៅអារស័្យ 
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចាប់ធមមជាែិ ។  តែទស្សនវទូិាំងពីស្ម័យ 
បុរាណ  រេូែមកដល់ស្ម័យបចចុបបនន  ភាគលរចើនពំុទន់បាន
រស្គវរជាវ  ដឹងយល់ស្គគ ល់ពីរកយថាជីវែិលនះ  ឲ្យបានដល់ទីជលរៅ 
លៅល ើយលទ  លុះោតែលគពាយាមស្គងខលួនឲ្យខពស់្ដល់ករមិែ 
បាននាមពិែជា ពុទធៈ សិ្នលទើបមានពនលឺយល់ស្គគ ល់នូវជីវែិាម 
ស្ភាវៈពិែលៅបាន  ។ 
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ដូលចនះលេើយ    រពះស្មពុទធជាបរមរគូ     កាលរទង់គង់លៅជា 
រពះបរមលរធិស្ែវ  រពះអងគពាយាមបំលពញបារមីធម៌  មានកំណែ់ 
បួនអស្លងាយយកំនរមួយតស្នកបប  លោយអំោចរពះបញ្ញា ធិក  
លុះរាបានស្លរមចរពះស្មាម ស្លមាព ធិញ្ញា ណ  មានរពះនាមថ្មីមួយ 
ថាជា ព្ពះសពវញ្ញូ ពុទធ តរបថា  ការរាស់្ដឹងយល់ស្ពវរបការ  
លោយរពះរបាជាា ញាណ  នូវអរយិស្ចចធម៌  ជាធម៌ពិែឆលុះបញ្ញច ងំ 
លេែុការណ៍ននជីវែិលោយឥែមានលទើស្ទក់  ។ 

កនុងចំលោមទស្សនវទូិទំងពួងលនាះ  មានតែរពះបរមស្គ -
ស្គដ ស្មាម ស្មពុទធលទលទើបចាែ់ថា  ជាលោកវទូិ រពះអងគរទង់មានរពះ 
មហាករោុធម៌  កនុងការពនយល់តណនំាចងអុលបង្ខា ញមាគ៌្នជីវែិ
និងដំលោះរស្គយបញ្ញា   តដលលកើែមានជំុវញិជីវែិននស្ែវកនុង
ស្ងារវដដ  លោយពំុមានទឹករពះទ័យ  ស្ងកែ់ធងន់លៅលលើការផលិែ
នចន  បលងកើែស្មាភ រៈលៅាមចំណូលចំណង់របស់្ស្ែវលោកលនាះលទ 
តែរពះអងគមិនបានបនដុះបង្ខអ ប់  នូវការរកីចលរមើន  ដុះោលលោយ
ស្មាភ រៈនិយម  លោយរបការោលនាះក៏លទតដរ  ។ 

រពះអងគបានរជាបចាស់្  លោយរពះរបាជាា ញាណជាលរស្ច
លេើយថា  លទះបីវទិាស្គស្ដស្ដចលរមើនដល់កំរែិោ  ក៏វទិាស្គស្ដស្ដ 
រែូវលៅជាប់ជានិចចជាមួយធមមជាែិ  មិនអាចមានគមាល ែលចញពីគ្នន  
បានល ើយ  ។ 
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អនករបាជាខាងវទិាស្គស្ដស្ដ     លទះលរចើនលស្អកស្កះយ៉ាងោ  
ក៏មិនអាចដឹងយល់លដើមកំលណើ ែ  និងចុងបញ្ច ប់ននធមមជាែិបាន  
ដរាបោលគលៅមិនទន់បាន  អប់រឲំ្យលកើែរបាជាា ញាណមានពនលឺ 
លៅល ើយលទ  ដូលចនះលេើយលទើបភាគលរចើន  លគនំាគ្នន សិ្កាតស្វង
យល់  តែរបូធ្លែុស្មាភ រៈ  តដលលមើលលឃើញបានចំលរះ  តែផលូវតភនក 
ឬលោយអែិសុ្ខុមទស្សន៍  ម៉ាសីុ្នស្រមាប់លមើលអែិសុ្ខុមរបូខលះ 
តដលមានលៅកនុងរាងកាយ  មនុស្សស្ែវតែបុ៉លោណ ះ  ។ 

លម៉ាល ះលេើយលទើបលគនំាគ្នន   តបងតចករាងកាយមនុស្សស្ែវ  
លៅជាចំតណកៗបានរែឹមតែរស្ទប់ជារបូធ្លែុ  លៅពំុទន់បាន
យល់ថា  លៅកនុងរបូធ្លែុលនាះ  មាននាមធ្លែុអារស័្យលៅផងលទ  
លទើបលគយកចិែតទុកោក់  បលងកើែស្មាភ រៈជារបូធ្លែុ  និងវធីិស្រមាប់
ពាបាល  ជួស្ជុលតកកុន  ស្រមបស្រមួលតែខាងស្មាភ រៈរបូធ្លែុ
ឲ្យបានលអរបលស្ើរ  លោយលភលចគិែថា  ស្មាភ រៈវែថុទំលនើបលនាះ  អាច 
លកើែលចញចលរមើនបាន  លររះតែមនុស្សជាអនកបលងកើែ  ស្រមាប់បលរមើ 
ចំណូលចំណង់  ែរមូវការរបស់្មនុស្សទូលៅលនាះឯង  ។  ដូលចនះ
មានតែមនុស្សលទ  តដលគួរឲ្យលស្ងើចអស្គច រយ  កនុងដំលណើ រជីវែិតដល 
របរពឹែតលៅ  លៅកនុងបចចុបបននលនះ  ។ 

ទនទឹមគ្នន នឹងភាពរងុលរឿង  លឆើែឆាយរែកាលតភនក  ជក់ចិែត
ផដិែអារមមណ៍អតណដ ែអណដូ ង  ជាមួយស្មាភ រៈនិយមលនះ  គួរឲ្យ
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លស្គកស្គដ យោស់្តដរ  លោយលោក-អនករបាជាខាងវទិាស្គស្ដស្ដ ពំុ 
អាចរស្គវរជាវរាវរកលឃើញ           ខាងចុងបញ្ច ប់ឬអាចលធវើដំលោះ 
រស្គយបញ្ញា ទុកាកងវល់របស់្ជីវែិឲ្យបានពិែរបាកដលទ  ។  លទះបី
ជាវទិាស្គស្ដស្ដចលរមើនដល់ករមិែោ  លស្ចកដីវនិាស្និងលស្ចកដី
ទុកាលស្គក  រតមងមានដល់ករមិែលនាះតដរ  ។ 

សូ្មបីតែលគចង់លរលថា  ស្ែវលោកកដី  ធម៌កដី  ជារកយស្មដី 
ខាងរពះពុទធស្គស្នា  ឬលគចង់លរលរកយស្មដី  ាមបលចចកវជិាា
ស្ម័យ  ថាជាមនុស្សវទិាស្គស្ដស្ដកដី  ក៏គង់រកយស្មដីទំងលនះ  លកើែ 
មានបានលចញពីចាប់ធម៌  លៅថាធមមជាែិេនឹងឯងរតមងមាន
ជលរៅលៅាមស្ភាវៈលកាណៈពិែជាយ៉ាងលនាះ  ។ 

មានតែរពះស្មាម ស្មពុទធលទ  លទើបរពះអងគអាចពនយល់បង្ខា ញ 
មាគ៌្នជីវែិឲ្យស្ែវលោកបានយល់  ដូចជារពះពុទធដីការ  រពះអងគ
រាស់្ស្តមដងថា  “ ជីវតិជារបូធម ៌  ជានាមធម ៌  រមួអាស្រ័យគ្នា ជា 
បញ្ចកខនធ  ”  ។  មានទំងរបូរាងកាយ  អាចលមើលលឃើញបានលោយ 
តភនកខលះ  ចាប់កាន់ប៉ះរល់រែូវលោយនដខលះ  តដលជាទីអារស័្យលៅ 
នននាមធម៌  មាន ៖  

 លវទនា ៖  ការទទួលដឹងអារមមណ៍, ជាសុ្ខជាទុកា, 
លស្គមនស្ស , លទមនស្ស , លរែកអររកីរាយស្បាយ , ខឹងថាន ំងថាន ក់ 
អាក់អន់រស្ពន់ចិែត  លនះជានាទីរបស់្លវទនា  ។   
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 រញ្ញា  ៖ ការកំណែ់កែ់ស្មាគ ល់ចងចំានូវរបូ, ស្លមលង, 
កលិន, រស្, ស្មផស្ស, ធមាម  រេូែដល់   ពណ៌ស្មបុរ, ស្ោា ន, តបប 
តផន, រទង់រទយ, រាងលៅទំងលនះជាកិចចរបស់្ស្ញ្ញា   ។ 

 រង្ខខ រ ៖ លចែនាការផគងចិែត  បលង្ខអ នចិែតរបរពឹែដកិចច 
ការង្ខរជាកុស្លកដី, អកុស្លកដី, អារកក់កដី, កមមស្កមមលមម   ជានាទី 
របស់្ស្ង្ខា រ  ។ 

 វញិ្ញា ណ ៖  មានលស្ចកដីដឹងបាន  កនុងខណៈមាន  
អាយែនៈខាងលរៅ(១)  មកប៉ះរែូវអាយែនៈខាងកនុង(២)  ឬថា
អារមមណ៍ខាងលរៅមកប៉ះរល់រែូវ  ទវ រខាងកនុង  ដូចជារបូលកើែ
ល ើងរបាកដាមទវ រតភនក  ស្លមលងលកើែល ើងរបាកដាមទវ ររែ -
លចៀក  កលិនលកើែល ើងរបាកដាមទវ ររចមុះ  រស្លកើែល ើងរបាកដ
ាមទវ រអោដ ែ  លោដាពវៈលកើែល ើងរបាកដាមទវ រកាយ  ធមមៈ 
លកើែល ើងរបាកដាមទវ រចិែត  ។ 

លស្ចកដីដឹងាមទវ រនីមួយៗ  កនុងលពលមានអារមមណ៍លកើែ
ល ើងរបាកដ  ដូចជាតភនកលឃើញរបូ  លកើែលស្ចកដីដឹងភាល ម  ថាលនះជា
របូ  ជាឥែថីភាវរបូ  បុរសិ្ភាវរបូ  ចាស់្លកមង  ស្ោា នរាងលៅ  ដឹង
បានយ៉ាងលនះ  ជាកិចចរបស់្វញិ្ញា ណ  ។ 
_____________ 
(១) របូ, សំ្ល ង, កលិន, រស្, លោដាពវៈ, ធម៌ ទំង ៦ លនះ លៅថា អាយែនៈខាងលរៅ  ។ 
(២) តភនក, រែលចៀក, រចមុះ, អោដ ែ, កាយ, មលនា ទំង ៦ លនះ លៅថា អាយែនៈខាងកនុង  ។ 
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របូធ្លែុ  របូធម៌  ជាធមមជាែិមិនដឹង  កាលលបើគ្នម ននាមធម៌ 
គឺ  លវទនា ,  រញ្ញា  ,  រង្ខខ រ ,  វញិ្ញា ណ   លទលនាះ   មិនខុស្អវីអំពីរបូ 

ែុកកា , របូគំនូរ, របូចមាល ក់  តដលលគលធវើ ឬគូរបូកប៉ាន់ឆាល ក់ល ើងភាា ប់ 
លៅលលើរកោស់្ខលះ  លធវើល ើងអំពីលឈើ  ថ្ម  សីុ្ម៉ង់ែ៍  ឬអំពីវែថុលផសងៗ 
តែបុ៉លោណ ះ  ។ 

ដូលចនះរកយថា  បញ្ចកខនធ  មានទំងរបូទំងនាមជីវែិរបរពឹែដ 
រមួ  លទើបមានចលនា  ឥរយិាបថ្ននរបូរាងកាយ  របស់្មនុស្សស្ែវ 
តដលលៅថាជីវែិ  ពិែជាមានន័យលអិែជាបរមែថៈ  ជាធមមៈ  ឬជា 
ធមមជាែិេនឹងឯង  ។ 

លស្ចកដីអធិបាយមកលនះ  រគ្នន់តែបញ្ញា ក់  អំពីរកយថាធម៌ 
ឲ្យលឃើញថាមានអែថន័យទូលំទូោយ តវងឆាង យរគបដណដ ប់លលើអវីៗ 
តដលមានលៅកនុងពិភពលោកលនះទំងអស់្  និងជាលេែុបញ្ញា ក់ជូន 
លោក-អនកអានឲ្យបានយល់  បំបាែ់ចមងល់អំពីរកយថាធម៌ចាស់្ថ្មី 
ធម៌មានបុរាណមានស្ម័យ  ធម៌និងវទិាស្គស្ដស្ដមានគមាល ែពីគ្នន   ។ 

ចំាបាច់លរលអវី  ដល់លៅស្មាភ រៈនិយម  វទិាស្គស្ដស្ដនិយម 
ភាពចលរមើនលូែោស់្ខុស្ស្ម័យកាលលនាះ  លទះបីជាស្ម័យ
វនិាស្កដី  ស្ម័យតដលចលរមើនកដី  គឺលកើែលចញមកពីមនុស្សទំងអស់្ 
លបើជីវែិមនុស្សជាធមមៈ  ធមមជាែិលៅលេើយ  លែើវទិាស្គស្ដស្ដ  និងធម៌ 
តញកលចញពីគ្នន ដូចលមដចលកើែ ?  ។ 
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ជីវិតន េះ  តិចណាស ់
 

ជីវតិមនុសសននេះ  ន េះបីបានមកនោយអំណាច  កុសលាភិ- 
សង្ខា រ  គឺកុសលតាក់តតងមក  ឲយបានកំន ើ តមកជាមនុសស  ខុស 
តបលកនផសងៗពីគ្នន   នៅតាមនចតនាបំនពញកុសលនរៀងៗខលួន  បុគគល 
ខលេះមានកាយសមប បរបូិ ៌  របកបនោយរទពយសមបតតិ, លាភ, 
យស, សុខ, សរនសើរ  បុគគលខលេះខវេះខាតខាងរាងកាយ  កាល យជាអនក
ពិកលពិការ  បាត់បង់រទពយសមបតដិ, លាភ, យស, សុខ, សរនសើរ  ។ 
ន េះបីជីវតិរបរពឹតតនៅមិនបាននសមើគ្នន   ជាជីវតិសមរបាថ្នន កដី  មិន
សមរបាថ្នន កដី  ជីវតិកនុងនលាកិយននេះខលីណាស់  តិចណាស់  តបក
ធ្លល យ  ពុកផុយ  វនិាសនៅឆាប់រហ័សណាស់(១)  ។ 

រពេះមានរពេះភាគរទង់រតាស់ថ្ន  ជីវតិន េះ តិចណាស់  រមមង
ស្លល បខ់ាងអាយ  អំពីមយួរយឆ្ន  ំ  នបើបគុ្គលណា  រស់នៅក លងហសួ   
( ពីមយួរយឆ្ន  ំ) នៅ  បគុ្គលន េះ  គ្ងស់្លល បន់ររេះជរាពំុខា  (២)  ។ 

អធិបាយពាកយថ្ន ជីវតិន េះ តិចណាស់ រតង់ពាកយថ្ន  ជីវតិ 
គឺអាយុ, ការតំាងនៅ, ការរស់នៅ, ការញុំងអតតភាពឲយរស់នៅ, ការ   
______________ 
(១) រពេះពុទធដីការ  កនុងបិដកនលខហុកសិបបួន (៦៤)  ។  ខុទ្ទក ិកាយ  មហា ិនទ្ទស  
បឋមភាគ  ទំព័រពីររយម្មៃមួយ (២២១)  ។ 
(២) ជរាសតុត ិនទ្សទ  ទី ៦  ទំព័រមួយរយតប៉ែតសិបមួយ (១៨១)  ។ 
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នដើរនៅ, ការរបរពឹតដនៅ, ការរកាជីវតិ, ជីវតិិន្ទនទិយ  ។  មួយនទៀត   
ជីវតិតិច, ជីវតិសដួចនសដើង  នោយនហតុពីរគឺ ៖  ជីវតិតិច  នរពាេះជា 
ធមមជាតិតំាងនៅតិច ១ ,  ជីវតិតិច  នរពាេះកិចចរបស់ខលួនតិច ១ (១)  ។ 

ជីវតិតិច  នរពាេះជាធមមជាតិតំាងនៅតិច  នតើមានន័យដូច
នមដច ?  សតវតដលរស់នៅនហើយ  កនុងខ ៈចិតតជាអតីត  មិនកំពុង 
រស់នៅកនុងបចចុបបនន  នឹងមិនរស់នៅកនុងអនាគតនទ  ។  សតវនឹងរស់
នៅកនុងខ ៈចិតត  ជាអនាគត  មិនកំពុងរស់នៅកនុងបចចុបបនន  មិន
រស់នៅនហើយកនុងអតីតនទ  ។  សតវតដលកំពុងរស់នៅ  កនុងខ ៈ
ចិតតជាបចចុបបនន  មិនបានរស់នៅនហើយកនុងអតីត  នឹងមិនរស់នៅ
កនុងអនាគតនទ  ។ 

ជីវតិ  អតតភាព  សុខនិងទុកា ំងអស់  របកបនោយខ ៈ 
ចិតតតតមួយ  នរពាេះខ ៈចិតតរបរពឹតតនៅរហ័ស  ពួកនទវតាណា  ឋិត 
នៅអស់ ៨៤ ពាន់កបប  នទវតា ំងននាេះ  មិនតមនរបកបនោយចិតត 
២ នហើយរស់នៅនទ  ខនធ ំងឡាយណារបស់បុគគលតដលស្លល ប់នៅ
កដី  រស់នៅកដី  រលត់នហើយកនុងនលាកននេះ  ខនធ ំងអស់ននាេះ  ក៏ដូច 
គ្នន   នៅបដិសនធិនទៀតមិនបាន  ។  ខនធ ំងឡាយណា  តដលកនលង 
នៅជាលំោប់  តបកធ្លល យនហើយផង  ខនធ ំងឡាយណា  ជាអនា -  
_______________ 
(១) ជរាសតុត ិនទ្សទ  ទី ៦  ទំព័រមួយរយតប៉ែតសិបពីរ (១៨២)  ។ 
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គត  នឹងតបកធ្លល យផង  នសចកដីនផសងៗគ្នន ម្នខនធ ំងឡាយ  ជា 
បចចុបបននតដលរលត់នហើយ  កនុងចននាល េះម្នខនធ ំងពីរននាេះ  រតមងមិន 
មានកនុងលកា ៈសតវនលាក  តដលនកើតនហើយនោយអនាគតកានធ 
តដលមិន ន់នកើត  មិនន ម្ េះថ្នរស់នៅនហើយ   ំងមិនន ម្ េះថ្ន 
កំពុងរស់នៅកនុងខនធជាបចចុបបនននទ  សតវនលាកស្លល ប់  នោយការ
តបកធ្លល យម្នចិតត ( ននេះជា ) បញ្ញតតិន បរមតថ  ការតរបរបួលនៅនោយ 
ឆនទៈ  ដូចជាទី ប  រតមងរបរពឹតដនៅដូន ន្ េះ  នវទនា ំងឡាយ  
មានសឡាយតនៈជាបចច័យ  មានវារៈមិនោច់  តតងរបរពឹតដនៅ  
ខនធ ំងឡាយ  តដលតបកធ្លល យនហើយ  ក៏មិនដល់នូវការតមកល់ទុក 
គំនរម្នខនធ  កនុងអនាគតក៏មិនមាន  ខនធ ំងឡាយតដលនកើតនឡើង
នហើយ  រតមងឋិតនៅដូចរគ្នប់ម្សៃ  តដលឋិតនៅនលើចុងតដកស្សួច  
កាលនបើខនធ ំងឡាយនកើតនឡើងនហើយ  ការតបកធ្លល យម្នខនធ ំង 
ននាេះ ក៏ឋិតនៅកនុងខាងមុខសភាវៈតដលរតូវវនិាស ំងឡាយ (ខនធ) 
កំពុងឋិតនៅមិនរចឡូករចឡំនោយខនធ្ស់នទ  រតមងមកអំពីទី 
នមើលមិននឃើញលុេះតបកធ្លល យនហើយតតងនៅកាន់ទីនមើលមិននឃើញ 
វញិរតមងនកើតនឡើងផង  រតមងវនិាសនៅផងដូចជានផលកបននាទ រឰដ៏ 
អាកាស ។  

ជីវតិតិច    នរពាេះការឋិតនៅតិច  យ៉ែងននេះ  ។ 

ជីវតិតិច    នរពាេះកិចចរបស់ខលួនតិច  នតើមានន័យដូចនមដច ?   
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ជីវតិជាប់ ក់ទងនោយដនងហើមចូល, ជីវតិជាប់ ក់ទងនោយដនងហើម 
នចញ, ជីវតិជាប់ ក់ទងនោយដនងហើមចូលនិងដនងហើមនចញ, ជីវតិ
ជាប់ ក់ទងនោយមហាភូតរបូ, ជីវតិជាប់ ក់ទងនោយនភលើងធ្លតុ, 
ជីវតិជាប់ ក់ទងនោយអាហារជាពំនូត, ជីវតិជាប់ ក់ទងនោយ 
វញិ្ញា    ។  ឫសគល់របស់ធម៌ ំងននេះ  មានកមាល ំងថយ  ។  សូមបី 
ពួកធម៌ណាជាបចច័យ  ធម៌ ំងននាេះ  ក៏មានកមាល ងំថយ ។ សូមបី  
ពួកធម៌ណាជារបភព  ធម៌ ំងននាេះ  ក៏មានកមាល ំងថយ ។  ធម៌ណា 
តដលនកើត  ជាមួយនឹងធម៌ ំងននេះ  ក៏មានកមាល ំងថយ ។  ពួកធម៌
របកបជាមួយគ្នន   នឹងធម៌ ំងននេះ  ក៏មានកមាល ំងថយ ។  ធម៌តដល 
នកើតនឡើង  ជាមួយនឹងធម៌ ំងននេះ  ក៏មានកមាល ំងថយ ។ 

ធមមជាតិណាជានរគឿងរបកប  ធមមជាតិននាេះ  ក៏មានកមាល ំង
ថយ ។  ធម៌ ំងននេះមានកមាល ំងថយជានិចចដល់គ្នន និងគ្នន   ។  ធម៌ 
 ំងននេះ  មិនឱនរកគ្នន និងគ្នន   ។  ធម៌ ំងននេះញុងំគ្នន និងគ្នន ឲយ
ធ្លល ក់ចុេះ  ។  នរពាេះមិនជាទីពឹងដល់គ្នន និងគ្នន   ។  មួយវញិនទៀត  ធម៌ 
 ំងននេះ  មិនតមកល់ទុក  នូវគ្នន និងគ្នន   ។  សូមបីធម៌ណា  ជាអនក
បនងកើត  ធម៌ននាេះ  ក៏មិនមាន  ។  ធម៌ណាមួយ  មិនតមនវនិាស  
នោយធម៌ណាមួយនទ  ។  នរពាេះថ្ន  ធម៌ ំងននេះ  តបកធ្លល យនៅ
នោយរបការ ំងពួង  ។  ធម៌ ំងននេះ  នកើតនហើយនរពាេះនហតុនិង 
បចច័យអំពីមុន  ។  នហតុនិងបចច័យណា  តដលនកើតមុន  នហតុនិង 
បចច័យ ំងននាេះ  ក៏ស្លល ប់មុននៅនហើយ ។ ធម៌ ំងឡាយ  ខាងនដើម  



ជីវិតកថា                                                                          ជីវតិននេះតិចណាស់ 
______________________________________________________________________ 

~ 57 ~ 

 

និងខាងចុង  មិនបាននឃើញគ្នន និងគ្នន   កនុងកាលណាមួយនឡើយ  ។ 
ជីវតិតិច  នរពាេះកិចចរបស់ខលួនតិចយ៉ែងននេះ  ។ 

មួយនទៀត  ពួកមនុសសមានជីវតិតិច  ជីវតិសដចួនសដើង  ជីវតិខលី 
ជីវតិមានកនុងមួយខ ៈ  ជីវតិរហ័ស  ជីវតិឆាប់  ជីវតិមិនមំាមួន  
ជីវតិមិនឋិតនៅយូរ  នបើនរបៀបផទឹមនឹងជីវតិ  របស់ពួកនទវតាកនុងជាន់ 
្តុមមហារាជិកា ,   របស់ពួកនទវតាជាន់តាវតតិងស ,  របស់នទវតា 
ជាន់យមៈ , របស់នទវតាជាន់តុសិត ,  របស់នទវតាជាន់និមាម នរតី ,    
របស់នទវតាជាន់បរនិមមិតវសវតតី ។ ពួកមនុសស  មានជីវតិតិច ,  
ជីវតិសដួចនសដើង ,  ជីវតិថយនថ្នក ,  ជីវតិមានកនុងមួយខ ៈ ,  
ជីវតិរហ័ស ,  ជីវតិឆាប់ ,  ជីវតិមិនមំាមួន ,  ជីវតិមិនឋិតនៅយូរ  នបើ
នរបៀបផទឹមនឹងជីវតិរបស់ពួកនទវតារពហមកាយិកៈ  ។  សមដូចពាកយ 
ននេះ  តដលរពេះដ៏មានរពេះភាគរតាស់ថ្ន ៖ “ មាន លភិកាុ  ំងឡាយ  
អាយុរបស់ពួកមនុសសននេះតិច  បរនលាកពួកសតវរតូវនៅនោយពិត  
បុគគលគបបីប៉ែេះពាល់នោយបញ្ញា   គបបីនធវើកុសល  គបបីរបរពឹតតរពហម- 
ចរយិៈ  ( នរពាេះថ្ន )  សតវតដលនកើតនហើយ  មិនតមនជាមិនស្លល ប់នទ 
មាន លភិកាុ  ំងឡាយ  បុគគលណារស់នៅអស់កាលយូរ  បុគគលននាេះ 
គបបីរស់នៅ ១០០ ឆាន ំ  តិចពីមួយរយឆាន ំឬនរចើនជាងមួយរយឆាន ំ ”  ។  

អាយុរបស់ពួកមនុសសតិច  បុគគលលអគបបីននឿយណាយនឹង 
អាយុននាេះ  គបបីរបរពឹតតដូចជាបុគគល  តដលនភលើងនឆេះកាល  ដំន ើ រ 
មិនមកម្នមចចុ  មិនមាននទ   ម្ថៃនិងយប់តតងកនលងនៅ   ជីវតិក៏ស្សក   
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 ស្សុតនៅតដរ  អាយុរបស់ពួកសតវ  រតមងអស់នៅ  ដូចជាទឹកម្ន
សទឹងតូច ំងឡាយ  ។ 

ពាកយថ្ន សតវរតមងស្លល ប់ខាងអាយ អំពីមួយរយឆាន ំ(១) 
អធិបាយថ្ន ៖ 

 សតវរតមងចយុត  ស្លល ប់  បាត់បង់  វនិាស  កនុងកាលជា 
កលលៈ  ក៏មាន ;  

 សតវរតមងចយុត  ស្លល ប់  បាត់បង់  វនិាស  កនុងកាលជា 
អមៃុទៈ  ក៏មាន ; 

 សតវរតមងចយុត  ស្លល ប់  បាត់បង់  វនិាស  កនុងកាលជា 
នបសិ  ក៏មាន ;  

 សតវរតមងចយុត  ស្លល ប់  បាត់បង់  វនិាស  កនុងកាលជា 
ឃនៈ  ក៏មាន ; 

 សតវរតមងចយុត  ស្លល ប់  បាត់បង់  វនិាស  កនុងកាលជា 
បញ្ចស្លខា  ក៏មាន ; 

 សតវរគ្នន់តតមានកំន ើ ត ចយុត  ស្លល ប់  បាត់បង់  វនិាស  
ក៏មាន  ។ 

នសចកដីសនងាប  សតវនកើតមកបានកនលេះតខកដី, មួយតខកដី, 
កនលេះឆាន ំកដី,  មួយឆាន ំកដី,  តប៉ែតសិបឆាន ំកដី,  នៅសិបឆាន ំកដី,   ចយុត, ស្លល ប់,   
_______________ 
(១) ជរាសតុត ិនទ្សទ  ទី ៦  ទំព័រមួយរយតប៉ែតសិបពីរ (១៨៣)  ។ 
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បាត់បង់, វនិាសនៅវញិ  ក៏មាន  នហតុននាេះ( រទង់រតាស់ថ្ន ) បុគគល 
រតមងស្លល ប់ខាងអាយ  អំពីមួយរយឆាន ំ  ។ 

ពាកយថ្ន  នបើបុគគលណា  រស់នៅកនលងហួសនៅ  គឺបុគគល
ណារស់នៅកនលងមួយរយឆាន ំ  បុគគលននាេះ  រស់នៅអស់មួយឆាន ំកដី 
ពីរឆាន ំកដី, រស់នៅរហូតអស់ស្លមសិបឆាន ំកដី, រស់នៅរហូតអស់តស
សិបឆាន ំកដី  នហតុននាេះ ( រទង់រតាស់ថ្ន ) នបើបុគគលណា  រស់នៅកនលង 
ហួសនៅ(១)  ។ 

ពាកយថ្ន  បុគគលននាេះគង់ស្លល ប់  នរពាេះជរាពំុខាន  អធិបាយ 
ថ្នកាលណាបុគគល្ស់  ចនរមើននោយវយ័  មានអាយុនរចើនកនលង 
កាល  រជុលចូលកនុងបចឆិមវយ័  មាននធមញបាក់  សក់សកូវ  កាលឆក 
តសបករជីវរជួញ  ខនងនកាងកាន់នឈើរចត់  បុគគលននាេះគង់ចយុត  
ស្លល ប់  បាត់បង់  វនិាស  នរពាេះជរា(២)  ។ 

ការរចួ្កមរ ៈមិនមាននទ សតវ ំងឡាយតដលនកើត
នហើយ  តតងមានភ័យពីមរ ៈជានិចច  ដូចជាតផលនឈើទំុ ំងឡាយ 
តតងមានភ័យអំពីការរជុេះចុេះកនុងនវលារពឹក, ភាជន៍ដី  តដលកុមៃការ 
នធវើនហើយ ំងអស់  មានការតបកធ្លល យជាទីបំផុតយ៉ែងណា      ជីវតិ  

_______________ 
(១) ជរាសតុត ិនទ្សទ  ទី ៦  ទំព័រមួយរយតប៉ែតសិបបួន (១៨៤)  ។ 
(២) ជរាសតុត ិនទ្សទ  ទី ៦  ទំព័រមួយរយតប៉ែតសិបរបំា (១៨៥)  ។ 
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របស់សតវ ំងឡាយ  ក៏យ៉ែងននាេះតដរ  ។  ពួកជនណា   ំងនកមង, 
 ំង្ស់,  ំងពាល,  ំងប ឌិ ត  ពួកជន ំងននាេះរតមងលុេះអំ - 
ណាចម្នមចចុរាជ  ។  ពួកជន ំងអស់  មានមចចុរបរពឹតដនៅខាងមុខ 
កាលពួកជន ំងននាេះ  តដលមចចុរគបសងកត់  នៅកាន់បរនលាក  
បិតាពឹងបុរតមិនបាន  ឬថ្នពួកញតិពឹងពួកញតិក៏មិនបាន  អនកចូរ 
នមើលចុេះ  កាលពួកញតិកំពុងសមលឹងនមើល  កំពុងយំនរៀបរាប់នរចើន 
សតវនលាក  តដលរតូវមចចុនិងជរាបំផ្លល ញនហើយ  ដូចជាបណាដ សតវ 
 ំងឡាយ  នគ្នមួយៗតដលរតូវនគនំានៅសមាល ប់  ។  នហតុននាេះ     
( រទង់រតាស់ថ្ន ) បុគគលននាេះ  គង់ស្លល ប់  នរពាេះជរាពំុខាន  ។ 

នហតុននាេះ  រពេះមា រពេះភាគ្ររងរ់ាស់ថា ៖ 

“ ជីវតិន េះ  តិចណាស់  រមមងស្លល បខ់ាងអាយ  អំពីមយួរយ 
ឆ្ន  ំ  នបើបគុ្គលណា  រស់នៅក លងហសួ ( ពីមយួរយឆ្ន  ំ ) នៅ  
បគុ្គលន េះ  គ្ងស់្លល ប ់ នររេះជរាពំុខា  ”  ។ 

ខ្ុំរពេះករណុា  ខ្ុំបាទបានដកស្សង់យករពេះពុទធដីកា  តដល 
មានកនុង គមពីរសតុត ដបិដក តដលរពេះអរហនដសមាម សមៃុទធ  រពេះអងគ 
បានសតមដងបញ្ញជ ក់  អំពីជីវតិននេះ  ឲយនឃើញថ្នតិចតួចណាស់  ខលី 
ណាស់  ឆាប់រហ័សណាស់  របកបនោយការនរបៀបនធៀប  មាន 
អតថន័យពិនរាេះនកាេះកាយ  សុខុមលំអិត  និងគួរឲយមានចិតតសនងវគ 
តក់សលុត  រនធត់ភ័យយ៉ែងម្រកតលងណាស់  រគប់តតជីវតិននេះ  ។ 
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ខនធ្ស់, ខនធថមី, ខនធជាអតីត, ខនធអនាគត, ខនធបចចុបបនន 
ខនធ ំងអស់ននេះ  មិនបានពឹងពាក់ពំនាក់អាស្ស័យដល់គ្នន នឹងគ្នន  
ជីវតិជាអតីត ដឹងបានតតកនុងជីវតិ  តដលកំពុងរបរពឹតតនៅតតកនុង 
អតីត,  ជីវតិបចចុបបនន  ដឹងបានតតកនុងជីវតិ  តដលកំពុងរបរពឹតតនៅតត
កនុងបចចុបបនន, ជីវតិអនាគត  ក៏ដូន ន្ េះតដរ  ។  ជីវតិកនុងកាលអតីត
តបកធ្លល យរលត់រលាយនៅ  ក៏ជាជីវតិអតីត  ពំុតមនជាជីវតិកនុង 
បចចុបបនន  ឬក៏ជាជីវតិកនុងអនាគតនទ  ជីវតិនកើតបានកនុងកាលណាជា 
បចចុបបនន  អតីត  អនាគត  ក៏រតមងរលត់នៅកនុងកាលននាេះៗ  ។ 

នរពាេះនហតុដូន ន្ េះនហើយ  នទើបសតវនលាករស់នៅនោយ
ស្លម នៗ  ឥតបានដឹងថ្នខលួនមកអំពីទីណា  មកនកើតទីននេះ  កាលពី
អតីតជាតិមាននភទជាអវី ? ជាមនុសសឬជាសតវ  នស្លយសុខទុកា
នោយរបការណាក៏ឥតបានដឹង  លុេះតបកធ្លល យរលំាយខនធអំពី
នលាកននេះនៅ  នឹងនៅនកើតកនុងទីណា ?  ក៏មិនដឹងថ្នរបាប់បាន  
កនុងកាលជាអនាគត  ។  រតង់ចំ ុចននេះ  នទើបបញ្ញជ ក់ឲយយល់បាន
ថ្ន  ខនធ្ស់  ខនធថមី  មិនអាស្ស័យដល់គ្នន   មិនជាទីពឹងពំនាក់  ឬ 
ជួយឧបតថមៃរវាងគ្នន នស្លេះនឡើយ  ។ 

ជីវតិ  ពុកផុយ  តបកស្ស្លំនៅឆាប់រហ័ស  បានជារពេះសមាម  
សមៃុទធជាមាច ស់  រពេះអងគបាននរបៀបនធៀប  ជីវតិននេះថ្ន  ដូចជានផលក 
បននាទ រ  នរពាេះនផលកបននាទ រអាចបញ្ញច ំងកំារសមីនៅបាន  រតឹមតតមួយ 
ខ ៈ  មួយប៉ែរបិចតភនកប៉ែុនណាណ េះ   ្ំងនហើយក៏រលត់  នហើយក៏្ំង 
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ឆលុេះនឡើងនទៀត  យ៉ែងណា  ជីវតិក៏នកើតរលត់ៗនៅតាមខ ៈចិតត 
មួយខ ៈៗដូន ន្ េះតដរ  ។  ជីវតិនរបៀបបាននឹងរគ្នប់ម្សៃ  តដល
ជាប់នៅនលើចុងតដកដ៏ស្សួច  បានន័យថ្ន  រគ្នប់ម្សៃដ៏តូចនតើនឹង
អាចឋិតនៅនលើចុងតដកដ៏ស្សួច បានរតឹមរយៈកាលយូរប៉ែុនាម ន ? 
រតមងរតូវខយល់នបាកបក់  រស្លត់ធ្លល ក់សូមបីតតស្សនមាលក៏នមើលមិន
នឃើញផង  យ៉ែងណាមិញ  ជីវតិតតងជួបរបទេះនូវបញ្ញហ   ជាអននក
របការរាប់មិនអស់  ឧបសគគភយនតរាយ  រតមងនធវើឲយជីវតិទទួលនូវ 
ភាពវនិាស  បាត់បង់នៅរគប់ខ ៈ ំងអស់  ។ 

តផលនឈើទំុ  នឹងរតូវនរាយរេុះរជុេះ្កទងធ្លល ក់មកនលើតផនដី 
សអុយរលួយបានជាចំ ីម្នសតវដងកូវយ៉ែងណា  ជីវតិក៏យ៉ែងននាេះ
តដរ  ។  ពពុេះទឹកកដី  រកនពញទឹកកដី  នបា៉ែងនឡើងនហើយតបកនៅវញិ 
រកនពញទឹកមានចលនារពួចចុេះរពចួនឡើង  មិននឹងនរ  មិនរបាកដ
របជា  ជីវតិននេះក៏ឋិតនៅកនុងសភាពមិននទៀង ត់ដូន ន្ េះតដរ  ។ 

ខយល់នបាកបក់  បនងកើតឲយបានជាបណាដ ញទឹករលកបន ដ -
ញគ្នន ជាចង្ខវ ក់មុននរកាយ  នបាេះពួយនឆាៃ េះមករករ្ំង  ទឹករលកជា 
ចង្ខវ ក់មុន  មកដល់នបាកប៉ែេះផទប់នឹងរ្ំងមុនក៏តបកមុន  ទឹករលក
ជាចង្ខវ ក់បនាទ ប់  ក៏តបកខាច យជាបនាទ ប់  ទឹករលកតដលមកដល់ជា
ខាងនរកាយ  ក៏តបកនៅជាខាងនរកាយយ៉ែងណា  ធម៌ជាបចច័យដល់ 
ជីវតិ  ធម៌ណានកើតមុន  ក៏រលត់មុន  ធម៌ណានកើតជាខាងនរកាយ  ក៏ 
រលត់កនុងកាលជាខាងនរកាយ      ។      ខ ៈចិតតនកើតនឡើងជាខាង 
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នរកាយបនដមកនទៀត  ក៏រលត់កនុងនពលជាខាងនរកាយបនដៗនៅ  ។ 

ជីវតិ ជាសហជាតបបចច័យ  អាស្ស័យនោយខយល់ដនងហើម
នចញ-ចូល   ក់ទងនោយមហាភូតរបូបួន  អាស្ស័យបាននោយ 
នភលើងធ្លតុ  រស់បាននោយអាហារជាពំនូត  ជីវតិពុកផុយ  តបកស្ស្លំ 
បាត់បង់នៅឆាប់រហ័ស  បចច័យជាទីអាស្ស័យរបស់ជីវតិនស្លតនទៀត 
ក៏ជារបស់ពុកផុយ  ឆាប់វនិាស  មានកមាល ំងថយ  មិនអាចជួយឧប- 
តថមៃគ្នន បាន  ។  កនុងបចច័យនីមួយៗ  អាចរបរពឹតតនៅបានតាមនាទី 
របស់ខលួនតតប៉ែុនណាណ េះ  នបើមានបចច័យណាមួយ  រទុឌនរ មខូចខាត 
នោយរបការណាមួយនហើយ  បចច័យឯនទៀតៗក៏វនិាសបាត់បង់ខូច 
ខាតនៅជាមួយតដរ  ។ 

ឧ ហរ ៍  ដូចជាឧបករ ៍នភលើង  ឬនរគឿងយនដមាន
រថយនដជានដើម  នភលើងតដលមានពនលឺនៅបាន  រតូវមានមា៉ែ សីុននភលើង 
តដលជារបភព  ជានមនភលើង  មានតខសនភលើង  មានអំពូលនភលើង   មា៉ែ សីុន 
នភលើងមាននាទីខាងការបនងកើត  បនញ្ចញនភលើងឲយរត់នៅតាមតខសនភលើង  
តខសនភលើងមាននាទីទទួលនភលើងឲយរត់ចូលនៅកាន់អំពូលនភលើង  អំពូល
នភលើងមាននាទីកនុងការបនញ្ចញពនលឺនភលើង  ឲយភលឺស្លវ ងបាន  ។ 

មា៉ែ សីុននភលើងកដី, តខសនភលើងកដី, អំពូលនភលើងកដី   ំងបីយ៉ែងននេះ 
សុទធតតរតូវការជា្ំបាច់  របរពឹតតនៅតាមនាទីជារបរកតី  នបើវតថុ
ណាមួយខូចគំ្នងមិននដើរនហើយ    វតថុដម្ទក៏ឥតបានការតដរ   ដូចជា  
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មា៉ែ សីុននភលើងគំ្នងមិននដើរ  មិនអាចបនងកើតបនញ្ចញនភលើងបាន  តខសនភលើង 
អំពូលនភលើង  ក៏មិនអាចមាននភលើងទទួលបនញ្ចញជាពនលឺបាន  ។  នបើ 
សិនជាអំពូលោច់  តខសនភលើងខូច  ក៏ដូចតតគ្នន   គឺគ្នម នរបនយជន៍អវី 
តដលរតូវបានអំពីនភលើងននាេះ  ក៏នទតដរ  ។ 

ឯចំត កនរគឿងយនដយន  មានរថយនដជានដើម  ក៏កាន់តត 
បញ្ញជ ក់ឲយនយើងង្ខយយល់ចូលចិតតណាស់នៅនទៀត  ។  មា៉ែ សីុនរថ- 
យនដមានឧបករ ៍  របរពឹតតនៅលអរគប់រគ្នន់  មិនខូច  នៅនពលនគ 
បនញ្ឆ េះមា៉ែ សីុន  រតូវមាននភលើងនចញពីធុងអាគុយ (Batterie) តាមតខស
នៅកនដដ នរគឿងសមាៃ រៈនផសងៗនទៀត  ឲយមានចលនាកនរមើកនៅ
បាន  បនាទ ប់មកជានាទីរបស់មា៉ែ សីុននភលើងបនងកើតនភលើង (Alternateur) 
បនញ្ចញនភលើង  បញ្ចូ លនៅបំនពញធុងអាគុយឲយនពញដូចនដើមវញិ  ។ 
បានន័យថ្នឧបករ ៍នីមួយៗ  មានចលនានៅតាមមុខនាទី  ប៉ែុតនដ 
នបើមានឧបករ ៍ណាមួយខូចគំ្នងនហើយ  ឧបករ ៍ដម្ទៗនទៀតក៏ 
មិនអាចមានចលនាបាន  ដូចជាធុងអាគុយអស់នភលើងនហើយ  នរគឿង 
មា៉ែ សីុនរថយនដ ំងអស់ក៏រតូវគំ្នងតលងនដើរតដរ  តដលនគនៅថ្ន  
មា៉ែ សីុនខូចននាេះឯង  ។   បានន័យថ្ន  នរគឿងមា៉ែ សីុនតតមួយតផនកៗ 
នធវើការនៅតាមនាទីរបស់ឧបករ ៍ននាេះៗ  នបើមានឧបករ ៍ណា 
មួយគំ្នងឬខូចនហើយ  ឧបករ ៍ឯនទៀតៗរតមងគំ្នងតលងនដើរដូច
គ្នន ឥតមានឧបករ ៍ណា   មកជំនួសឧបករ ៍ណាបាននឡើយ  ។  

យ៉ែងណាមិញ   អតតភាពគឺរាងកាយ   មនុសស  សតវ  ក៏ដូច 
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គ្នន   ។  ជីវតិតដលរបរពឹតដនៅបាន  អាស្ស័យបចច័យ  ដូចបាននពាល 
នរៀបរាប់រចួមកនហើយ  ដូចជាមហាភូតរបូបួន  បានដល់  ដី, រឹក,  
នភលើង, ខ្យល់ របជំុបានជារបូកានធ  នយើងអាច្ប់កាន់ពាល់រតូវបាន 
តចកនចញនៅជាអាការៈលកា ៈ រតង់ណារងឹៗ្ត់ថ្នជា បឋវរីបូ , 
រតង់ណារាវរជួតរជាប្ត់ថ្ន  អានោរបូ ,  រតង់ណានៅដ ឧ ហ៍ ៗ្ត់ 
ថ្នជា  នតនោរបូ, រតង់ណាកនរមើកញ័រនលហើយៗ្ត់ថ្នជា វានោរបូ។ 

ការនពាលមកននេះ  រគ្នន់តតជាលកា ៈ  នបើតចកនៅតាម
អាការៈឲយនឃើញនៅជាចំត កនីមួយៗ  បឋវដីី មាន ២០  ៖ 

១. នកស្ល :  សក់ 
២. នោមា :  នរាម 
៣.  ខា :  រកចក 
៤. រ ត  :  នធមញ 
៥. តនោ :  តសបក 
៦. មសំំ :  ស្លច់ 
៧.  ា រ ូ:  សរម្ស 
៨. អដឋ ី:  ឆអឹង 
៩. អដឋិមញ្ជ ំ :  ខួរកនុងឆអឹង 
១០. វកកំ :   ច 

១១. ហរយំ : នបេះដូង 
១២. យក ំ :  នថលើម 
១៣. កិនោមកំ :  វាវ 
១៤. បិហកំ :  រកពេះ 
១៥. បោផ សំ :  សួត 
១៦. អ ដំ :  នពាេះនវៀនធំ 
១៧. អ តគុ្ណំ :  នពាេះនវៀនតូច 
១៨. ឧររយំិ :  អាហារថមី 
១៩. ករសំី :  អាហារ្ស់ 
២០. មតថនកមតថលុងគ ំ:  ខួរកនុងកាល 
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អានោ :  រឹក  មាន ១២  ៖ 

១. បិតត ំ:  ទឹករបមាត់ 
២. នសមា ំ:  នសលសម៍ 
៣. បនុរវ  :  ខទុេះ 
៤. នោហិតំ :  ្ម 
៥. នសនោ :  នញើស 
៦. នមនោ :  ខាល ញ់ខាប់ 

៧. អសសុ :  ទឹកតភនក 
៨. វស្ល :  ខាល ញ់រាវ 
៩. នខ្នោ :  ទឹកមាត់ 
១០. សងាណិកា :  ទឹកសនមារ 
១១. លសិកា :  ទឹករអិំល 
១២. មតុត ំ:  ទឹកមូរត 

នតនោ :  នភលើង  មាន ៤  ៖ 

១. ស ដបបគ្គ ិ:  នភលើងតដលញុំងកាយឲយនៅដ  ; 
២. ជិរណគ្គ ិ:  នភលើងតដលញុំងកាយឲយរទុឌនរ ម ; 
៣. បរណិាមគ្គ ិ:  នភលើងតដលញុំងកាយឲយរកហល់រកហាយ ; 
៤. បររិយាគ្គ ិ:  នភលើងតដលដុតអាហារឲយរលួយ ; 

វានោ :  ខ្យល់  មាន ៦  ៖ 

១. ឧរឋងគមវាត :  ខយល់បក់នឡើងនលើ ; 
២. អនោគ្មវាត :   ខយល់បក់ចុេះនរកាម ; 
៣. កុចឆិសយវាត :  ខយល់បក់កនុងនពាេះ ; 
៤. នកាដ្ឋឋ សយវាត :  ខយល់បក់កនុងនពាេះនវៀន ; 
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៥. អងគមង្គគ  ុស្លរវិាត :  ខយល់បក់តាមរាងកាយ ; 
៦. អសាសបសាសវាត :  ខយល់ដកដនងហើមនចញចូល ; 

ការតបងតចកអាការៈរបូធ្លតុ  ឲយនឃើញនៅជាមួយតផនកៗ 
តដលមាននៅកនុងអតតភាពរបូរាងកាយ  របស់មនុសស សតវ ំង -
ឡាយតដលជាសមាៃ រៈឧបករ ៍និងជាបចច័យម្នជីវតិ  ពិតជាមិន
ខុសអំពីនរគឿងយនដយនប៉ែុនាម ននទ  នរពាេះមហាភូតរបូ  របជំុបានជា
រាងកាយ  មានចំត កជាដី  ទឹក  នភលើង  ខយល់  តចកនៅជាអាការៈ 
នរចើនតផនក  មាននាទីរបរពឹតតនៅនផសងៗពីគ្នន   ជារបស់ពុកផុយនរបេះ 
ស្ស្លំ  បាក់តបក  ខូចខាត  វនិាសនៅឆាប់រហ័សណាស់  មានកមាល ំង 
ថយមិនអាចពឹងពាក់  ពំនាក់អាស្ស័យ  ជួយជំនួសគ្នន បាននទ  ។ 

ដូចជា  រកពេះ, សួត, របមាត់, នថលើម, នបេះដូង, នពាេះនវៀនតូច, 
នពាេះនវៀនធំជានដើម  របស់ ំងននេះនធវើកិចចការនោយតឡកពីគ្នន   នបើ
សិនជាមានរបស់ណាមួយខូចខាត  បាត់បង់មិនអាចតកកុនជំនួស 
បាននទ  នគក៏មិនអាចយករបស់នផសងមកជួស  ឬជំនួសបានតដរ  ។ 
មយ៉ែងវញិនទៀត  របស់ ំងននេះ  មានកិចចនាទីនផសងគ្នន តមន  តតរតូវ 
មានចលនារបរពឹតដនៅរពមគ្នន   ជាសហជាតបបចច័យ  តតរតង់ថ្នមិន 
អាចជាជំនួយគ្នន បាន  ដូចជារកពេះ  មាននាទីខាងការរលំាយ
អាហារ  កាលណានបើរកពេះរតូវឈខូឺចខាតបាត់បង់របរពឹតដនៅ
តលងបាននហើយ  ឧបករ ៍ដម្ទនទៀតក៏រតូវខូចខាតវនិាសនៅដូច
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គ្នន តដរ  ។  វានយរបូ  ធ្លតុខយល់មាននាទីខាងដកដនងហើមនចញ-ចូល 
ប៉ែុតនដនបើខយល់គំ្នងសទេះ   មិនអាចមានខយល់នចញ-ចូលបាន    គឺោច់ 
ខយល់  អវីៗ ំងអស់កនុងសព៌ាងគកាយ  ក៏រតូវគំ្នងបាត់បង់អស់ដូច
គ្នន តដរ  ។  នភលើងធ្លតុជាកនដដ រតូវរលត់  ធ្លតុទឹករតូវកកខាប់  ធ្លតុដី 
រតូវនហើមនបា៉ែង  នរបេះតបកតញកនចញពីគ្នន   រនលេះរលួយនៅ  ជីវតិ
រតូវរលត់  ។ 

នរពាេះនហតុដូនចនេះ  នទើបរពេះមានរពេះភាគរទង់រតាស់ថ្ន ៖    
“ ជីវតិតិចនដ្ឋយកិចចរបស់ខ្លួ  ដបតិជីវតិកដ ី  សមាា រៈោនរគ្ឿងអារស័យ 
សរមាបជី់វតិកដី  សុរធមតោធមមោតិ  ពុកផុយនៅឆ្បរ់ហ័ស  ម ិ
អាចផ្លល ស់បដូរ   ិងម ិអាចោជំ ួយដល់គ្នន ោ  ”  ។ 

ការនពាលនរៀបរាប់មកននេះ  អាចបញ្ញជ ក់បានថ្ន  ជីវតិសពវ 
សតវកនុងនលាក  ន េះបីជានផសងនោយតឡកពីគ្នន   ក៏ជីវតិមាននសមើដូច 
គ្នន   គឺនកើតនឡើងនហើយ  ក៏រលត់នៅវញិ  ន េះបីជាមាច ស់ជីវតិខំ    
ស្សឡាញ់ការពារ  ឲយតម្មលយ៉ែងណាក៏នោយ  ។ 
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ជីវិតន េះតិចណាស ់
បទពាក្យប្រាំពីរ 

ជីវតិសតវលោកមានតចិណាស់  បញ្ជា កយ់៉ាងចាស់ព្ពះពទុ្ ធដកីា 
ដាស់លតឿនទ្នូ្មា នរាលរូ់បា  ឲ្យលកើតព្ាជ្ញាស្មា រត ី       ។ 
ក ុុំឲ្យព្រមាទ្កនុងជីវតិ   ពាយមតុំងចតិ តទ ុំងយបថ់្ងៃ 
ដសុខាតស់មាា តកាយវច ី  លកថ្លបុំលពញបណុ្យកសុល ។ 
ល្វើទ្កុឲ្យល ើយសព្មាបជី់វតិ  ល ា្ ះព្រលសើរពិតមានលោគផល 
លៅលពលស្មា បល់ៅមិនបាចឆ់ៃល ់ មានបណុ្យកសុលតមកលទ់្កុ    ។ 
 

នោយ ឧបាសក្  មិុញ  សាវ៉ា   
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សតវលោក  វលវវវនវឹជីវតិ 
 

លោយភាពស្សឡាញ់លពញចិត្ត  ររកាន់ហួវហហវ  លលើក 
កមពស់  ឲ្យត្ម្មលដល់ជីវតិ្រររ់ៗគ្នា   ល ើរល្វើឲ្យសត្វលោក  ជារ់
ជំពាក់  វលវវវវវឹត្  ឥត្បានយល់ស្គា ល់  ពីលហតុ្រចច័យររស់ជីវតិ្ 
ពិត្របាកដ  រហូត្នំគ្នា ររមា លភលចខ្លួន  រិត្ថាបានលកើត្ជាមនុសស 
រស់លៅមួយរយឆ្ា ំ  វលិសសវសិ្គលយូរអហវវវណាស់លៅលហើយ  ។ 

តាមពិត្  ជីវតិ្កាុវសវារវដដលនេះ  បាននំមកជាមួយនូវការ 
ចាស់  ឈឺ  ស្គល រ់   ុកខលស្គក  ជារ់មកជាមិត្តតំាវពីកកាញ់មាន
កំល ើ ត្មកលមលលេះ  ។  សត្វលោក  រស់លរកាមដង្កា រ់ចវាូមមចចុរាជ  
រស់ររករលៅលោយលសចកដីលងិត្លងវ់ ។  រស់កាុវរវវវ់សរត្ូវ  លពាល 
រឺជីវតិ្ខ្លួនឯវ  ហដលជាខ្នធមារ  សត្វលោកមានកវវេះខាត្  មិនលចេះ 
ហអែត្អែន់រររ់រគ្នន់  លោយនុយរឺ កាមគុណ  មាន  របូ,  សម្មេង , 
ក្េិន , រស , ម្ោដ្ឋព្វៈ  ជារ់លោយហខ្សអនា ក់រឺ ឧបាទាន(១) 

អហ ដ ត្លៅតាមរកហស ឹករឺ តណ្ហា  លិចកាុវអនលវ់រួនររការរឺ 
កាម្ោឃៈ ,  ភម្ោឃៈ ,  ទិម្ឋឋ ឃៈ  និវ  អវមិ្ជោ ឃៈ   ររឡាក់លោយ 
___________ 
(១) ឧបាទាន   អ ុបាល -   សំ. បា.  ( ន. )  ការររកាន់មំា, ការររលតាវចិត្តរំនិត្, លសចកដីររកាន់
ជារ់សែិត្, លសចកដីជំពាក់ចិត្ត; ... : ត្ណាា ជារចច័យម្នឧបាទានៗ ជារចច័យម្នភព... ។ 
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លររឿវលៅហមវ ៣ ររការរឺ ម្ោភៈ , ម្ទាសៈ , ម្ោហៈ  លចញ 
មិនផុត្   រត់្មិនរចួអំពីរ វុ   រឺភពទំាវរីមាន   កាមភព្  ,  របូភព្ , 
អរបូភព្  វលវវវវវុលវរ់  ជាទាសៈម្នត្ណាា   ចាញ់ឧបាយកល 
លសនររស់មចចុមារ  រឺ ជតិកំ្ម្ណើ ត  ។ 

ចារ់តំាវពីបានលកើត្មក  ល ើញពនលឺរពេះអា ិត្យកាលណា  
សត្វលោកវលវវវនំគ្នា សរាយរកីរាយលរត្កអរ  ររហឡវជាមួយ 
ជីវតិ្  លោយឥត្បានរិត្ថា  ជីវតិ្ខ្លួនបាននំមកជាមួយលោយ ជរា , 
ព្ាធិ , មរណៈ  ជារ់ជាគ្នា   ជាមារជាសរត្ូវ  រនលំខ្លួនពួនសមងំ  ល្វើ
 ុកខរុកលមាញរំផ្លល ញ  រាល់ហត្ជីវតិ្សត្វលោក  តំាវពីកជាកំល ើ ត្ 
មកលមលេះ  រពមទំាវបានរនតតាមលរៀត្លរៀន  យាយីជីវតិ្រររ់ខ្ ៈ 
ន ីឥត្មានឲ្យលស់ចលនល េះលឡើយ  ។ 

រសមីម្នដួវចន្ទនា  រហមវអ័ពាឥត្ពនលឺ  លៅលពលហដលមានពពក 
មករិ បំាវ  ។  រពេះអា ិត្យរេះលឡើវពី ិសរូពា៌ា កាុវលវោរពឹក  ហត្វ
មានដំល ើ រចរលីោលឆ្ព េះលៅកាន់ ិសរសចឹម  សនសឹមៗរនា រ
របា   ឰដ៏លជើវលម អសដវាត្រលត់្អស់រសមី  ម្សៃវវឹត្បានោត្ 
សនធឹវរររដ ដ រ់មកលលើពិភពហផនដីលនេះឲ្យវវឹត្  លររៀរបាននឹវ
ដំល ើ រជីវតិ្  ហដលមានដំល ើ រមកលហើយ  ក៏ពិត្ជាមានដំល ើ រ
រត្ឡរ់លៅវញិ  ជីវតិ្ល្វើដំល ើ រមកអំពី ីហដលមិនដឹវ  រហមវរត្ឡរ់ 
លៅរក ីមិនដឹវវញិដូលចាា េះឯវ  ។ 
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ការលសើចសរាយ  លរត្កអររកីរាយ  ោយលោយសំ
លណាកលស្គកលៅ    បានផ្លល ស់រដូរលវនគ្នា    ដូចជា ិវារារតី្   ល ើរឲ្យ 
សត្វលោកលភលចស្គម រតី្  រិត្ថាជា្មមតាររស់ជីវតិ្  ពិត្ជាយាលវហាវឹ 
លៅលហើយ  ក៏តំាវនំគ្នា ្ន់រទំា  ត្ស ូ  ល្វើសន្ទង្កា មជាមួយមចចុរាជ 
ហដលជាលសដចមានអំណាច  មិនអាចមានរពេះរាជាអវាណាយក
លជារជ័យបាន  ។  សន្ទង្កា មពីររល សមួយលៅររល សមួយ  រវាវ 
ជាតិ្មួយនិវជាតិ្មួយ  លរអាចរររពឹត្តលៅលោយការឈាេះនិវចាញ់ 
បាន  ហត្មចចុរាជសន្ទង្កា ម  គ្នម នសត្វលោកណា  អាចទាមទារយក 
ជ័យជំនេះបានលឡើយ  លរពាេះសន្ទង្កា មលនេះមានលសមើ ូលៅសរមារ់ជីវតិ្ 
សត្វលោកទំាវអស់  លទាេះរីជាសត្វលោកលនេះមានជាតិ្កំល ើ ត្ 
ភូមិឋានខុ្សហផលកពីគ្នា យាលវណាក៏លោយ  ឲ្យហត្ជាលោកិយភូមិ  
រត្ូវចុេះចាញ់មចចុសន្ទង្កា មលសមើដូចគ្នា   ។ 

ជីវតិ្សត្វលោក  ជាទាសករររស់ត្ណាា តំាវពីលកើត្មក  
មានការខ្វេះខាត្  មិនហដលបានរររ់រគ្នន់  ។  ្មមតាភាពជាទាស-
ករ  ហត្វហត្្ន់រទំានឹវលសចកដី ុកខលំបាក  កាុវការរលរមើលរ  ល្វើការ 
មួយម្ងងៗបានកម្រមរគ្នន់ហត្ចហមែត្រកពេះមួយម្ងង  លសាើរហត្មិនរររ់
រគ្នន់  កមាល ំវកាយចិត្តជីវតិ្ខ្លួន  មានសរមារ់ល្វើការយកកម្រមផល 
ផដល់ជូនឲ្យមាច ស់យាលវណា  ជីវតិ្សត្វលោកលនេះ  ក៏ជាទាសករយាលវ 
លនេះឯវ  ។ 
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លោយការស្សឡាញ់  ជារ់ជំពាក់ហួវហហវ  ល្វើឲ្យមនុសសខំ្ 
ររឹវលលើកត្លមាើវ  ឲ្យត្ម្មលខ្លួនលោយលសចកដីវលវវវ  លភលចខ្លួនមិនបាន 
ដឹវយល់លហតុ្ផលពិត្ររស់ជីវតិ្       ហ នរររពឹត្តអំលពើអារកក់រររ់ 
ហររយាលវ  លោយសមាែ វយកខ្លួនជា្ំ  ។  លទាេះរីជាអំលពើអារកក់ 
ហដលខ្លួនកំពុវរររពឹត្តលនេះនឹវផដល់ផលជា ុកខ  ជាលទាស  សុខ្ចិត្ត 
លៅលពើល្វើមិនដឹវ  ររឹវលរត្កអររកីរាយសរាយលោយភាពវលវវវ 
ដូចជាសត្វដវាូវលកើត្លៅកាុវរវាន់  ។ 

សត្វដវាូវ  លកើត្លចញពីោមក  រហមវមានរសជាតិ្  កលិន
ោមកដក់ដិត្សែិត្ជារ់លពញខ្លួន  ហត្សត្វដវាូវលៅហត្មិនដឹវ  ររឹវ 
សរាយរកីរាយលោយស្គររាវកាយ បាន្ំធាត់្លោយការររលិភារ 
ោមកជាអាហរ  យាលវណាមិញ សត្វលោកកំពុវលញៀនញលមលៅ 
តាមចំ ី  រឺ កាមគុណ  រហមវលរត្កអររលំភើរញារ់ញ័រលោយ  រ ពយ 
សមៃត្ដិ  ោភយស  អំណាច  តំ្ហ វន ី  សរលសើរ  សុខ្  លភលច 
ហលវរិត្ដល់រញ្ហា  ុកខ  ហដលមានររចំាមកលលើជីវតិ្  ។ 

លសចកដី ុកខ  លៅតាមស្គមញ្ញភាស្គ  អាករក ុកខលរពាេះលសច
កដីអត់្ឃ្លល ន  រឯីអាកមាន   ុកខលរពាេះការហួវហហវរកាការពារ  ខាល ច
បាត់្រវ់រ ពយ  ។  តាមពិត្  ជីវតិ្សពវសត្វកាុវសវារវដតលនេះ  សុ ធ 
ហត្ជាជីវតិ្កំពុវហហលអលវ  កំពុវលិចលវ់  ឈលក់រជមុជ  លៅកាុវ
អនលវ់ម្នលសចកដី ុកខរួនររការ  នឹវរត្ូវជួរររ េះរញ្ហា   ជាអលនក
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ររការ  លោយគ្នម នសត្វណា  អាចអលវឲ្យបានដល់លរត្ើយលោយ
ង្កយៗលនេះល   ។  

 

បគុគលមានចតិ្តសង្វវគ 
្ ម្ ោះថាជាអ្នកមិនមានដំ្េកលវល់កក់ នុវភព 
បគុគលមិនររមាទទវំថ្ងៃយប ់
្ ម្ ោះថាមិនបានប្ដោ យឲ្យកាល្វលាកនលវ្ៅទ្ទ 
បគុគលមានពាយាមឥត្ទំ្ នរ 
្ ម្ ោះថាមិនបានបាត្ប់វន់វូគេុររ្យាជន ៍
បគុគលមានសងទា នវិបញ្ញា  
ពិចារដតាមកមមផល 
្ ម្ ោះថាជាអ្នកបានយលច់ាស់ងពីសងខុទកុ ខក នុវសងវារវដោ  ។ 

 
ដោយ ឧបាសក  ម ិញ  សាវ៉ា ន 
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អន្លង់បួន្ប្បការ 
 

១. កាមោឃៈ   អនលង់គឺកាម 
២. ភមោឃៈ     អនលង់គឺភព 

៣. ទិមឋោ ឃៈ    អនលង់គឺទិដឋិ 
៤. អវមិជជ ឃៈ    អនលង់គឺអវជិ្ជជ  

ពាក្យថា  ឱឃៈ  ( ជ្ជភាសាសំស្កសរឹត  ឬជ្ជភាសាបាលី ) ប្រប 
ជ្ជភាសាប្មមរបានន័យថា ៖ អនលង់, ជំនន់, ទឹក្ប្ដលឡឡើងលិចឡរៅ, 
ក្ម្ល ំងប្មែទឹក្ , ទឹក្ប្ដលហូរសំយុងចុុះខ្ល ំង , កិ្ឡលសប្ដលឡធវើឲ្យ 
សតវលិចលង់ធ្លល ក់្ចុុះក្នុងឡសចក្ដីវនិាសអឡនាទ លឡក្ើតសាល ប់ក្នុងអនលង់     

 អន្លង់ទីមួយ កាមោឃៈ 
អនលង់គឺកាម  ពាក្យថា  កាមៈ  ( ជ្ជភាសាបាលី )  ជ្ជភាសា 

ប្មមរប្របថា  ឡសចក្ដីរបាថាន , ចំណង់, រទពយសមបតដិនិងកិ្ឡលសប្ដល
សតវប្តងរបាថាន   ។  ស័ពទឡនុះអាចឡរបើភាជ ប់ជ្ជមួយ ស័ពទដទទឡទៀត
បានជ្ជអឡនក្  ដូចជ្ជ ៖ កាមគុណ, កាមតណ្ហា , កាមរាគ, កាម
ឡរាគ, កាមចឆនទៈ  ដូឡចនុះជ្ជឡដើម  ។ 

កាមៈ  ប្ចក្ឡចញជ្ជពីរយ៉ាងគឺវតថុកាម ១, កិ្ឡលសកាម ១។  
១. វត្ថុកាម  ឡតើដូចឡមដច ?  របូជ្ជទីគាប់ចិតត, សឡមលងជ្ជទី

គាប់ចិតដ, ក្លិនជ្ជទីគាប់ចិតត, រសជ្ជតិជ្ជទីគាប់ចិតត, ផែពវៈជ្ជទី
គាប់ចិតត, រហូតដល់ឡៅរទពយសមបតតិ, ម្សរបាក់្ប្ក្វក្ង, ឡរគឿង
យនដយន, ឡគហដ្ឋឋ ន, ឡគា, រក្បី, ឡសុះ, ដំរ,ី រជកូ្កាដ ន់, ម្ន់ទា, 
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ដីប្រស, ចំការ, ចារដំណំ្ហ, លាភ, យស, សក្ដិ, អំណ្ហច, តំប្ណង,  
នាទី,  ការងារ ទំាងអស់ឡនុះចាត់ថា វត្ថុកាម  ។  កាមទំាងឡាយ
ជ្ជអតីតក្ដី  អនាគតក្ដី  បចចុបបននក្ដី  កាមទំាងឡាយជ្ជខ្ងក្នុងក្ដី  
ខ្ងឡរៅក្ដី  ឡថាក្ ទាប  មពង់មពស់  ក្ណ្ហដ លក្ដី  ចាត់ថាជ្ជ វត្ថុកាម ។ 

កាមទំាងឡាយ  ប្ដលសតវហួងប្ហងថាជ្ជរបស់អញ  ភូមិ 
ឋានជ្ជកាម្វចរក្ដី  របូាវចរក្ដី  អរបូាវចរក្ដី  ប្ដលជ្ជវតថុទនតណ្ហា   
ជ្ជអារមមណ៍ទនតណ្ហា   ឡ ម្ ុះថាកាមឡដ្ឋយអតថថា  គួររបាថាន   គួរ
ឡរតក្អរ  គួររសវងឹ  ទំាងឡនុះក៏្ជ្ជ វត្ថុកាម  ។ 

២. កិមលសកាម  ឡតើដូចឡមដច ?  ឡសចក្ដីរបាថាន ឡ ម្ ុះថា
កាម  ឡសចក្ដីឡរតក្អរឡ ម្ ុះថាកាម  តឡរមក្ឡដ្ឋយការរតិុះរុិះ
ឡ ម្ ុះថាកាម  ឡសចក្ដីរបាថាន ក្នុងកាមទំាងឡាយ  ឡសចក្ដីឡរតក្អរ 
រកី្រាយសបាយក្នុងកាម  តណ្ហា ក្នុងកាម  ឡសចក្ដីឡសនហាក្នុងកាម 
ឡសចក្ដីអនទុះអប្នទង  ការងល់ងប់រជប់ក្នុងកាម  អនលង់គឺកាម  ឡរគឿង 
របក្បគឺកាម  ការថពក់្ជ្ជប់គឺកាម  ទំាងឡនុះឡៅថា កិមលសកាម  ។ 

បញ្ជជ ក់្ឡសចក្ដី  ឡដើមបជូីនឡលាក្-អនក្អាន  ឲ្យបានងាយ
យល់ចូលចិតតពាក្យថា  វត្ថុកាម សំឡៅយក្វតថុ  របស់  ប្ដលអាច
ឡមើលឡ ើញ    ចាប់កាន់ប៉ាុះពាល់រតូវ    សាដ ប់ឮ    ដឹងក្លិន   រសជ្ជតិ 
ឡោដឋពវៈ  សមផសែៈ  ទន់រជ្ជយ  ងាយរសួល  ឡៅដ រតជ្ជក់្  រពមទំាង 
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សវញិ្ជា ណក្សមបតតិៈ  សមបតតិប្ដលម្នវញិ្ជា ណក្ដី  អវញិ្ជា ណក្ - 
សមបតតិៈ  សមបតតិប្ដលគាម នវញិ្ជា ណក្ដី  ។  ទំាងឡនុះជ្ជវតថុប្ដលគួរ 
បំណង  ប៉ាុនប៉ាងរបាថាន   ចង់បានចង់ម្ន  ។ 

កិមលសកាម  បានដល់ចិតតប្ដលរបាថាន   គួចចងបំណងថពក់្ 
ឡោង  រនធត់ញាប់ញ័រ  ចង់បានវតថុទំាងឡនាុះ  វតថុណ្ហមួយឡដ្ឋយ
របការណ្ហមួយ  ឡទាុះបីបានដូចបំណងក្ដី  មិនបានដូចបំណងក្ដី  
តូចចិតតថាន ំងថាន ក់្ឡៅឡពលមិនបានដូចបំណងក្ដី  បានមក្ឡហើយ
ឡរតក្អរ  រកី្រាយសបាយ  ហួងប្ហងជំពាក់្ចិតត  ដបិតការប្ថរក្ា
ការពារ  ទំាងឡនុះចាត់ថាជ្ជ  កិមលសកាម  ។ 

កាមៈ  ចាត់ថាជ្ជអនលង់ដ៏មហាប្សនឡរៅ  ឡធវើឲ្យសតវឡលាក្ 
រជមុជរចបូក្រចបល់ឈលក់្អប្ណដ តឡៅោមទឹក្ជំនន់  ឡដ្ឋយភ័យ 
សលុតរនធត់ញ័រ  អនទុះអប្នទងរប្មងជួបរបទុះប្តទុក្ខលំបាក្ឥតរសាក្
រសានដ  ។ 

សតវឡលាក្  ម្នក្ងវុះខ្ត  ម្នគម្ល នញា៉ាមឡញៀន  ជ្ជប់
ជំពាក់្ប្សវងរក្ឥតរសាក្រសានដនូវកាមគុណ  សុមចិតតធន់រទំា  
ទទួលឡសចក្ដីទុក្ខលំបាក្  ឡដ្ឋយភាពវឡងវងងងឹត  ដូចហវូងរតីឡចាល 
ប្ភនក្រក្ឡឡក្ឡ ើញនុយ  ប្ដលនាយរពានបានឡដ្ឋតបងរប់ជ្ជប់នឹង 
ប្ផលសនទូច  មំសទុុះប្ហលឡៅរតបាក់្ចឹក្  ឡដ្ឋយនឹក្សាម នថាមលួនម្ន 
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 ភ័ពវវាសនាបានចំប្អតអាោម   ឡដ្ឋយសារចំណីឆ្ងង ញ់ឡនុះឡហើយ  ។  
ឡៅទីបំផុត   រតីរតូវជ្ជប់ម្ត់ឡដ្ឋយប្ផលសនទូច   មំឡរ ើបរមុះរលាស់មលួន  
មិនរចួ  ធ្លល ក់្របាណកាល យឡៅជ្ជចំណីនាយរពានសនទូចយ៉ាងឆ្ងង ញ់ 
ពិសា  ។  ឡសចក្ដីដូចឡពាលមក្ឡនុះ  បញ្ជជ ក់្ឲ្យឡ ើញចាស់ថា ៖    
( ឡរពាុះប្តរក្ពុះ  និងរក្ពុះវាឡរសក្ឃ្លល ន ) នុយប្ដលបិតឡដ្ឋតជ្ជប់ 
នឹងប្ផលសនទូច  ឡរបៀបដូចជ្ជវតថុកាម  ឡសចក្ដីមវុះខ្ត  ការឡរសក្
ឃ្លល ន  ឡសចក្ដីឡរតក្អរ  សបាយរកី្រាយ  ប្ហលសទុុះឡៅចឹក្រតបាក់្ 
នុយ  ន៎ុុះគឺជ្ជកិ្ឡលសកាម  ។ 

ឡរពាុះប្តរក្ពុះវាឡរសក្ឃ្លល ន  រពាននិងរតីជ្ជសតវឡលាក្  ជ្ជ 
អនក្ម្នក្ងវុះខ្ត  ម្នគម្ល ន  ម្នចំណង់ឡដ្ឋយកាមដូចគាន   រតី
ជ្ជវតថុកាម  ប្ដលរពានរបាថាន ចង់បានមក្ជ្ជចំណី  ឡសចក្ដីឡរតក្អរ  
រកី្រាយ  សបាយរឡំភើបចិតត  ឡរពាុះដបតិបានរតីដូចបំណង  ឡនុះជ្ជ 
កិ្ឡលសកាមរបស់រពាន  ។ 

កាមោឃៈ   អនលង់គឺកាម  ជ្ជអនលង់ឡរៅឡពារឡពញឡៅឡដ្ឋយ 
ទឹក្កួ្ចហូរ  ឡធវើឲ្យសោដ រជមុជចុុះមិនងាយឡងើបឲ្យរចួឡឡើងឲ្យផុត
បាន  សតវឡលាក្ប្ដលរតវូលិចចុុះក្នុងអនលង់ដរាបណ្ហ  ឡសចក្ដីទុក្ខ 
ឡសាក្ឡៅឡៅដ រក្ហាយ  អនទុះអប្នទង  ឡសចក្ដីភ័យញាប់ញ័រ  តក់្-
សលុតរនធត់ខ្ល ច  រប្មងឡៅដរាបឡនាុះ  ។ 

រពុះសម្ម សមពុទធជ្ជម្ច ស់  រពុះអងគរទង់សប្មដងថា ៖ 
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កាមមោ  ជាយមត  មោមកា  កាមមោ  ជាយមត  ភយ ំ
កាមមោ  វិបបមុតតស្ស  ន្តថិ  មោមកា  កមុោ  ភយ ំ

មសចកដីមោក  មកើត្មកពីចំណង ់ ភយ័លងងក់ម៏កើត្ោនមកពីចំណង ់
មបើបុគគលោនចិត្ត  រសឡះផុត្ពីចំណងម់ ើយ 
មសចកដីមោក  ការភតិ្ភយ័រមមងមនិោន  ។ 

*ឡនុះជ្ជកំ្ណ្ហពយរបស់ឡលាក្ ឱម ណាប្គី ( សាស្ដ្សាា ចារយភាសាខ្មែរ ) ៖ 
 សេចក្ាីសសាក្ សោគសោប ំ យំតក្់េលតុ ភ័យរន្ធត ់
 រខ្មងសក្ើត ពីចំណង ់ ចិតតរលត ់ ផុតអេ់ស ើយ 
 អំពីចង ់ សសាក្ភយ័លងង ់ ន្ឹងមាន្មក្ ពីណាបាន្ ?  ។ 

ឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្  តក់្សលតុរនធត់ភ័យជ្ជផល  ឡក្ើតម្នមក្
ឡរពាុះឡសចក្ដីរសឡាញ់  ឡរពាុះបំណង  ឡរពាុះការហួងប្ហងជ្ជប់    
ជំពាក់្ជ្ជឡហតុ  ។  ឡសចក្ដីរសឡាញ់ឡក្ើតម្នឡហើយ  ឡធវើឲ្យសតវ
ឡលាក្វឡងវង  ងងឹតភាល ំងឡភលចសាម រតី  ប្លងដឹងយល់សាគ ល់អវីជ្ជមុស 
អវីជ្ជរតវូ  នឹងជ្ជផលូវនំាឡៅកាន់ឡសចក្ដីទុក្ខ  កំុ្ថាឡឡើយដល់បុគគល 
ប្ដលហា៊ា នរបរពឹតតបទឡលមើសរគប់ប្បបយ៉ាង  ហា៊ា នសាងបាបក្មម  
ឡធវើឡចារក្មម  លួចឆក់្ឆមក់្របវញ័្ច   ឡបាក្របាស  ភូតភកុ្ហក្  រឡំលាភ 
បំពានបំពារចាប់សងគម        រហូតដល់ម្នឡទាសទារណុក្មមរបចំា 
ដល់មលួន   ឡរពាុះឡហតុអវី ?   ក៏្ឡរពាុះការឡធវើឡនាុះ     ឡៅោមចំណូល 
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 ចំណង់  និងបឡរមើតរមូវការ  ក្ងវុះខ្តគម្ល នរបស់មលួនប្តមយ៉ាង  ។ 

ឡសចក្ដីបំណងប៉ាុនប៉ាង   ចង់បានវតថុអវីមួយ    ដូចជ្ជចង់បាន 
ឲ្យរបូសាា ត    សឡមលងពីឡរាុះ    ឡក្រ ដិ៍ឡ ម្ ុះលបីលាញ    អំណ្ហចនាទី  
តំប្ណង  រទពយសមបតតិឧតដមសមរបឡសើរ  ទនទឹមគាន ក្នុងចិតតចង់បាន 
រប្មងអនទុះអប្នទងញាប់ញ័រ  ពយយមឲ្យបានរបស់ទំាងឡនាុះសម 
ោមបំណង  ។  ឡៅឡពលប្ដលមិនបាន  សមរសបោមឡគាល
បំណង  រប្មងឡក្ើតឡសចក្ដី  ថាន ំងថាន ក់្អាក់្អន់រសពន់ចិតត  ឡសាក្-
ឡៅឡៅដ រក្ហាយ  ។  ឡៅឡពលប្ដលបានមក្សមរសបោមឡគាល
បំណងប៉ាងរបាថាន   ក៏្ម្នចិតតឡរតក្អរសបាយរកី្រាយ  ជ្ជប់ជំពាក់្
ហួងប្ហង  ភ័យខ្ល ចវតថុជ្ជទីរសឡាញ់ឡពញចិតតឡនាុះ  បាត់បង់
មូចខ្តវនិាសឡៅវញិ  ឡដ្ឋយរបការណ្ហមួយ  ។  លុុះវតថុជ្ជទីរស- 
ឡាញ់ឡពញចិតត  បាត់បង់មូចខ្តវនិាសឡៅវញិ  ឡដ្ឋយឡហតុណ្ហ
មួយក្ដី  រប្មងឡសាក្សាដ យ  ឡៅដ រក្ហាយរក្វល់រក្វាយ  សញ្ជ ប់ 
សញ្ជ ឹង  មែឹក្មែួលយំប្រសក្  ក្ដុក្ក្ដួលអួលប្ណន  អណដឺ តអណដ ក្ 
រសក់្ទឹក្ប្ភនក្  ឡហៀរទឹក្សឡមារ  ឡនុះពំុប្មនជ្ជឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្-
ឡៅ  ប្ដលឡក្ើតមក្អំពីការរពាត់របាស  វនិាសបាត់បង់  មូចខ្ត 
ចាក្របស់ជ្ជទីរសឡាញ់ឡពញចិតត  របកាន់ហួងប្ហងឡទឬ ?  ។ 

សតវឡលាក្រប្មងរសាត់អប្ណដ ត  ឡៅោមរក្ប្សទឹក្គឺលិច
ចុុះឡៅក្នុងអនលង់ឡរៅគឺ  រមដដ កាម  ឡទាុះបីជ្ជយ៉ាងដូឡចាន ុះឡហើយក៏្



ជីវិតកថា                                                                                 អនលង់បួនរបការ 
______________________________________________________________________ 

 

~ 81 ~ 
 

ឡដ្ឋយ  សតវឡលាក្ឡៅប្តរបកាន់សាិតជ្ជប់ចិតត នឹងកាមឡដ្ឋយម្ន
គំឡហើញថា  កាមទំាងឡាយពំុប្មននំាមក្នូវឡសចក្ដីទុក្ខប្តមយ៉ាងឡទ  
កាមទំាងឡាយក៏្អាចនំាមក្នូវឡសចក្ដីរកី្រាយមលុះផងប្ដរ  ។ 

ដូចជ្ជឡរឿង  ឯកបុតតគហបតី  ហា៊ា នរបប្ក្ក្ឡដ្ឋយឡសចក្ដី
របកាន់  ជំទាស់នឹងរពុះពុទធដីការបស់រពុះសម្ម សមពុទធជ្ជម្ច ស់ឡទៀត
ផង  ។  ម្ុំរពុះក្រណុ្ហ  ម្ុំបាទសូមឡលើក្យក្ឡរឿងឡនុះ  ប្ដលម្ន
ឡៅក្នុងរបជំុនិទានជ្ជតក្  ទំព័រ ( ១១០១ ) មក្ឡដើមបីបញ្ជជ ក់្ជូន 
ឡលាក្-អនក្អាន  ឲ្យបានងាយយល់ចូលចិតត  រងឹរតិប្តចាស់ប្ថម
ឡទៀត  ។ 

 

សរឿង  ឯកបុតតគហបតី 
“ មសចកដទុីកខមោក  មកើត្អំពីមសចកដរីសឡាញ់ ” 

 
កាលឡនាុះ  រពុះម្នរពុះភាគគង់ឡៅវតដឡជតពន  ជិតរក្ងុ 

សាវតថី  ។  ម្នគហបតីម្ន ក់្  ឡក្ើតទុក្ខឡរក្ៀមរកំ្  បានចូលឡៅគាល់ 
រពុះអងគ  រកាបថាវ យបងគំឡហើយ  អងគុយក្នុងទីសមគួរមួយ  ។ 

រពុះសម្ម សមពុទធរោស់សួរថា ៖  
“ ម្ន លគហបតី !  អនក្ម្នមុមឡរក្ៀមរសពាប់រសឡពាន  ឡតើ 

ម្នឡហតុអវី ? ” ។ 
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 គហបតីរកាបបងគំ ទូលថា ៖  
“ បពិរតរពុះអងគដ៏ចឡរមើន  ទូលរពុះបងគំម្នបុរតតូចប្ត

មួយគត់  ឥឡូវវាឡធវើមរណកាលឡចាលម្ុ ំរពុះអងគឡៅ ”  ។ 
និយយដូឡចនុះឡហើយ  ក៏្យំឡសាក្ចំឡពាុះរពុះភក្ដក្ដ  ឡរៀបរាប់ 

ថា ៖  
“ ម្ន លកូ្នសម្ល ញ់ ! ឪពុក្រសឡាញ់កូ្នណ្ហស់  រសឡាញ់ 

កូ្នឡសមើជីវតិ  ោំងពីកូ្នសាល ប់ឡៅ   ឪពុក្ប្តងឡៅយំឡសាក្    ឡៅ
កូ្នឡៅ្បនដ្ឋឋ នរាល់ទថង  កិ្ចចការនិងចំណីអាហារ  ឪពុក្លុះបង់
អស់ឡហើយ  ឥតចង់បានរទពយ  ឥតឡរសក្ឃ្លល នឡឡើយ  ឡតើឥឡូវ
ឡនុះកូ្នឡៅទីណ្ហ  ឲ្យឪពុក្ឡ ើញមុមកូ្នផង ?  ”  ។ 

រពុះសមពុទធរោស់ថា ៖ 
 “ ម្ន លគហបតី !  ដំឡណើ រឡនុះពិតយ៉ាងហនឹងឡហើយ  ឡសចក្ដី

ឡសាក្សាដ យ  មែកឹ្មែួល  ទុក្ខតូចចិតត  និងការចឡងាៀតចងាល់ចិតត  
ប្តងឡក្ើតមក្ពីឡសចក្ដីរសឡាញ់  ម្នឡសចក្ដីរសឡាញ់ជ្ជប្ដន
ឡក្ើត ”  ។ 

គហបតី  ឡឆលើយបដិឡសធពុទធភាសិតឡនុះថា ៖  
“ រតូវដូឡចាន ុះមលុះប្ដរ  ប៉ាុប្នដឡបើោមពិតឡនាុះ  ឡសចក្ដីឡរតក្អរ  

និងឡសចក្ដីរកី្រាយ ប្តងឡក្ើតមក្ពីឡសចក្ដីរសឡាញ់  ម្នឡសចក្ដី
រសឡាញ់ជ្ជប្ដនឡក្ើតវញិឡទ ”  ។  

និយយដូឡចនុះឡហើយ   ក៏្ឡរកាក្ចាក្អាសនៈឡចញឡៅ   ឥត  
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ម្នការគួរសមចំឡពាុះរពុះសមពុទធឡឡើយ  ។  ឡៅដល់ពាក់្ក្ណ្ហដ ល
ផលូវ  បានជួបពួក្អនក្ឡលងប្លបងភាន ល់  ក៏្និយយរបាប់អនក្ទំាងឡនាុះ
ថា ៖ 

“ រពុះពុទធបានសប្មដងមុសយ៉ាងឡនុះថា   ឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្ 
ឡក្ើតមក្ពីឡសចក្ដីរសឡាញ់ ។  ចំប្ណក្ម្ុ ំយល់ថា  ឡសចក្ដីឡរតក្អរ
និងឡសចក្ដីរកី្រាយសបាយឡក្ើតមក្ពីឡសចក្ដីរសឡាញ់វញិ ”  ។   

ពួក្អនក្ឡលងឡឆលើយអបឡជើងថា ៖  
“ របបាទឡលាក្ម្ច ស់  ម្នរបសាសន៍ពិតជ្ជរតឹមរតវូ ”   ។   
គហបតីគិតថាវាទៈ(១) របស់អញ  សមគាន នឹងឡយបល់របស់ 

ពួក្អនក្ឡលងឡហើយ   ក៏្ឡដើរឡចញអំពីទីឡនាុះឡៅ  ។ 
ពាក្យឡនុះបានឮមចរខ្ច យឡៅក្នុងរពុះរាជវាងំ  រពុះបាទ

បមសនទិមកាសល រោស់សួរនាង មលលិកាមទវ ីជ្ជមឡហសីថា ៖  
“ រពុះសមណឡគាតម  ជ្ជរគូរបស់នាងបានសប្មដងថា  

ឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្ ឡក្ើតអំពីឡសចក្ដីរសឡាញ់  ដូឡចាន ុះប្មនឬឡទ ? ” ។ 
 រពុះនាងមលលិកាឡទវ ីរកាបបងគំទូលថា ៖  
“ ឡបើរពុះសមពុទធបរមរគូសប្មដងយ៉ាងណ្ហគឺ  ពិតជ្ជដូឡចាន ុះ 

ប្មនឡហើយ ”  ។ 
ឡវលាឡនាុះរពុះបាទបឡសនទិឡកាសល       រទង់ខ្្ល់ចំឡពាុះ  

____________ 
(១)  វាទ   សំ. បា.  ( ន. )  (វាទ) ពាក្យ, ពាក្យឡពាល, ពំឡនាល ។ វាទៈ 
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នាងមលលិកាឡទវថីា ៖ 
“ ប្ន! មលលិកា  នាងឡចុះប្តចាក់្បឡណ្ហដ យ  ឲ្យប្តរគថូាយ៉ាង 

ណ្ហ  សិសែឡចុះប្តគំារទថារតូវយ៉ាងឡនាុះ  នាងចូរឡជៀសឡចញអំពី 
មុមឡយើងឡៅ  នាងឯងឡន៎ុះមិលមូចណ្ហស់ ! ”  ។ 

នាងក៏្ឡចញឡៅរាជដំណ្ហក់្វញិ  ។ 
លុុះឡៅដល់ឡហើយ  បានឡៅនាឡិជងឃរពាហមណ៍ឲ្យចូល 

គាល់ ,  ម្នរពុះសវនីយ៍ថា ៖ 
 “ ប្នរពាហមណ៍ !  ចូរអនក្ឡៅគាល់រពុះបរមរគ ូ  ថាម្ុ ំសូម

ថាវ យបងគំរពុះបាទា  ឡដ្ឋយសិរសាឡហើយថា ម្ុ ំសូមថាវ យបងគំសួរ  
អំពីរពុះវាចាថា ឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្ឡក្ើតអំពីឡសចក្ដីរសឡាញ់  ម្ន
ឡសចក្ដីរសឡាញ់ជ្ជប្ដនឡក្ើត  ឡតើរពុះអងគបានសប្មដងដូឡចាន ុះប្មន
ឬឡទ ? ”  ។ 

កាលនាឡិជងឃរពាហមណ៍ឡៅដលថាវ យបងគំ      ោមដំឡណើ រ 
ការណ៍  ឡហើយរពុះសមពុទធរោស់ថា ៖  

“ ពិតដូឡចាន ុះប្មន  ឡរឿងធ្លល ប់ម្នមក្ឡហើយ ”  ។   
“ ម្ន លរពាហមណ៍ !  ក្នុងរក្ុងសាវតថីឡនុះ  ម្នស្កសដីម្ន ក់្ឡក្ើត

ទុក្ខឡសាក្  ឡរពាុះម្ោសាល ប់  នាងឡៅជ្ជឆរួត  ឡដើររគប់រចក្លាក្សួរ
រក្ម្ោមលួន  ឡនុះឡហើយជ្ជឡសចក្ដីទុក្ខ  ឡក្ើតពីឡសចក្ដីរសឡាញ់ ” ។ 

“ ម្ន លរពាហមណ៍  ក្នុងរក្ុងសាវតថីឡនុះឯង  ម្នស្កសដីម្ន ក់្
ឡទើបនឹងម្នសាវ មី  ពួក្ញាតិរបស់នាងមិនឡពញចិតត  បាននិយយ



ជីវិតកថា                                                                                 អនលង់បួនរបការ 
______________________________________________________________________ 

 

~ 85 ~ 
 

បំប្បក្ឡចញអំពីសាវ មី  បរមុងឡលើក្នាងឲ្យឡៅបុរសដទទឡទៀត  ។  
នាងម្នឡសចក្ដីរសឡាញ់ចំឡពាុះសាវ មី  ក៏្ដំណ្ហលឡរឿងឡនាុះរបាប់ 
ឯសាវ មីក៏្ម្នឡសចក្ដីរសឡាញ់ចំឡពាុះនាងប្ដរ  សុមចិតតសាល ប់ទំាង- 
អស់គាន   សំុឲ្យបានជួបគាន ក្នុងបរឡលាក្  ។  គិតរសុុះគាន ដូឡចនុះឡហើយ 
សាវ មីក៏្កាប់របពនធជ្ជពីរកំ្ណ្ហត់  ឡហើយវុះឡពាុះមលួនឯងសាល ប់ជ្ជមួយ 
គាន ឡៅ  ។  ឡនុះឯងឡសចក្ដីទុក្ខ  ឡក្ើតអំពីឡសចក្ដីរសឡាញ់ ”  ។  

រគាឡនាុះ  នាឡិជងឃរពាហមណ៍ឡរតក្អរអនុឡម្ទនា  ចំឡពាុះ 
រពុះពុទធភាសិតឡនុះឡហើយថាវ យបងគំលាឡៅរពុះបរមរាជវាងំ  នំាពុទធ 
ភាសិតឡនាុះឡៅទូលនាងមលលិកាឡទវោីមដំឡណើ រឡរឿង  ។ 

រពុះនាងមលលិកាឡទវ ី  ម្នរពុះទ័យរកី្រាយ  ចូលឡៅគាល់ 
រពុះបាទបឡសនទិឡកាសល  ទូលសួរថា  ៖    

 - បពិរតរពុះមហារាជ  កុ្ម្ររីពុះនាមវជិរជី្ជរាជធីោ   ឡតើ
រពុះអងគសពវរពុះទ័យរសឡាញ់ឡទ ?   
 - ឡអើមលលិកា  ឡយើងរសឡាញ់  វជិរកុីោរ ណ្ហស់   ។  
  - ឡបើកុ្ម្រឡីនុះនិរាសរពាត់របាសឡៅឡតើ រពុះអងគម្នឡសច 
ក្ដីទុក្ខឡសាក្  តូចរពុះទ័យឬឡទ ?   ។ 

- ឡអើមលលិកា!  ឡបើដូឡចនុះប្មន  ជីវតិរបស់អញក៏្មុមជ្ជនឹង
ប្របរបួលឡៅប្ដរ  ចំណង់ឡបើឡសចក្ដីទុក្ខឡនាុះនឹងខ្នឡក្ើតម្នដល់ 
អញឯណ្ហបាន   ។ 
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- បពិរតមហារាជ  នាង ោសភខត្តិយា រពុះអងគសពវរពុះទ័យ
រសឡាញ់ឬឡទ ?   ។ 
 - ឡអើមលលិកា!  ឡយើងរសឡាញ់ វាសភមតតិយ ណ្ហស់   ។     
 - ឡបើនាងរពាត់របាសនិរាសឡៅ  ឡតើរពុះអងគម្នឡសចក្ដីទុក្ខ 
ឡសាក្  តូចរពុះទ័យឬឡទ ?   ។    

- ពិតជ្ជម្នណ្ហស់ឡហើយ   ។ 
- បពិរតមហារាជ  វឌូិឌភឡសនាបតី  រពុះអងគសពវរពុះទ័យ

រសឡាញ់រាប់អានឬឡទ ?   ។ 
- ឡអើមលលិកា!  ឡយើងរសឡាញ់ឡសនាបតីឡនុះណ្ហស់   ។   

 - ឡបើឡសនាបតីឡនុះ  រពាត់របាសនិរាសឡៅ  ឡតើរពុះអងគម្ន
ឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្  តូចរពុះទ័យឬឡទ ?   ។ 

- ពិតជ្ជម្នណ្ហស់ឡហើយ   ។ 
- បពិរតមហារាជ  ចុុះមលួនម្ុ ំម្ច ស់  ឡតើរពុះអងគសពវរពុះទ័យ 

រសឡាញ់ប្ដរឬឡទ ? 
- ឡអើមលលិកា!  ឯងជ្ជទីរសឡាញ់របស់អញណ្ហស់ប្ដរ  ។ 
- ឡបើម្ុ ំម្ច ស់និរាសរបាសចាក្រពុះអងគឡៅ    ឡតើរពុះអងគម្ន 

ឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្  អាឡឡាុះអាល័យតូចរពុះទ័យប្ដរឬឡទ ?  ។ 
- ឡអើមលលិកា!  ឡបើឯងរពាត់របាសពីអញឡៅ  ឡសចក្ដីទុក្ខ

ឡសាក្នឹងឡក្ើតម្នដល់អញជ្ជរបាក្ដឡហើយ  សូមបីជីវតិអញក៏្នឹង 
ប្របរបួលឡៅប្ដរ  ។ 
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  - បពិរតមហារាជ  ប្ដនឡកាសី  និងឡកាសល  ឡតើរពុះអងគ
សពវរពុះទ័យឬឡទ ?  ។ 

- ឡអើមលលិកា!  ប្ដនទំាងពីរឡនុះ  ជ្ជទីរសឡាញ់របស់ឡយើង
ឡរពាុះឡយើងឡរបើរបាស់មលឹមចនទន៍ប្ដលបានមក្ពីប្ដន  រទរទង់ក្រមង  
ឡរគឿងរក្អូប  និងឡរគឿងលាបឡផែងៗ  ឡដ្ឋយអានុភាពទនប្ដនទំាង 
ពីរឡនុះឯង  ។ 

- ឡបើប្ដនទំាងពីរឡនុះ  ម្នវបិតដិប្របរបួលឡៅ  ឡតើរពុះអងគ
ម្នឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្តូចរពុះទ័យប្ដរឬឡទ ?  ។ 

- ឡអើមលលិកា!  ពិតជ្ជម្នណ្ហស់ឡហើយ  ។ 
កាលឡបើរពុះបាទបឡសនទិឡកាសល  បានយល់ឡហតុទន

ឡសចក្ដីរសឡាញ់  និងឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្ដូឡចនុះឡហើយ  នាងមលលិកា 
ឡទវរីកាបទូលបងគំថា ៖ 

- បពិរតមហារាជ  រពុះអរហនដសមពុទធបរមរគូរបស់ម្ុ ំ  រទង់ 
រជ្ជបចាស់  ឡ ើញចាស់ោមដំឡណើ រឡនុះឡហើយ  ឡទើបរពុះអងគ
សប្មដងថា ៖ 
បិយជាតិកា  មោកបរកិខ  មោមន្ស្ស ុ បាយាោ 

បិយបបភូតិកា 

មោកខសកឹខសលួ  មសចកដទុីកខតូ្ចចិត្ត  មសចកដចីមងអៀត្ចិត្ត 
មត្ងមកើត្មឡើងអំពីមសចកដីរសឡាញ់ 
ោនមសចកដីរសឡាញ់ជមែនមកើត្  ។ 
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រពុះបាទបឡសនទិឡកាសល  រោស់ថា ៖  
“ អសាច រយណ្ហស់ មលលិកា !  រពុះសមពុទធអងគឡនាុះរបប្ហលជ្ជ

រោស់ដឹង    ឡ ើញចាស់ឡដ្ឋយបញ្ជា ប្មន   នាងចូរឲ្យទឹក្សរម្ប់
ជរមុះកាយដល់អញ ! ”  ។ 

 លុុះរពុះអងគជរមុះរពុះកាយរចួឡហើយ ក៏្ពានាសំពត់រប- 
ណមយអញ្ជ លីឡឆ្ងព ុះរតង់ទីរពុះសមពុទធ  រទង់គង់បនលឺឧទានអស់វារៈ 
បីដងថា ៖ 

ន្មោ  តស្ស  ភគវមោ  អរហមោ  ស្ោា ស្មពុទធស្ស  ។ 

ដំឡណើ រឡរឿងម្នមក្ប៉ាុឡណណុះឡនុះ  បញ្ជជ ក់្ឲ្យឡ ើញបានថា 
ឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្ទំាងអមាលម្ណ  ឡក្ើតម្នឡរពាុះឡសចក្ដីរស- 
ឡាញ់ជ្ជឡហតុ  ។  ឡសចក្ដីរសឡាញ់  ចំណង់ចង់បានចង់ម្នជ្ជ 
យ៉ាងឡនុះយ៉ាងឡនាុះ  ជ្ជឡហតុនំាចិតតឲ្យធ្លល ក់្ចុុះ  ក្នុងការជ្ជប់ជំពាក់្ 
របកាន់ហួងប្ហង  ដូចជ្ជរសឡាញ់  ម្ោបិោ  ញាតិមិតត  រគួសារ 
សាវ មីភរយិ  បុតតធីោ  គូសងារ  ការងារ  តំប្ណង  អំណ្ហច  នាទី 
រទពយសមបតតិរគប់របការ ឡធវើឲ្យចិតតរបកាន់សាិតជ្ជប់ជំពាក់្ហួងប្ហង  
ចង់ឲ្យវតថុទំាងឡនាុះ  គង់វងែឋិតឡឋរឡៅោមចំណង់ចំណូលចិតដទន 
មលួន  ។  ប្តអវីៗទំាងអស់ឋិតឡៅឡរកាម អនិចចភាព ម្នការប្របរបួល 
ោល ស់បដូរឡៅោមធមមោធម៌  ប្ដលសោត មិនអាចរបប្ក្ក្របកាន់  
បាន    ។  
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កាមៈ  ជ្ជអនលង់ទីមួយឡធវើឲ្យសតវឡលាក្   ម្នការរចបូក្   
រចបល់រជមុជចុុះ  លិចលង់ផុងរបាណ  មិនងាយឲ្យឡងើបរចួឡឡើង 
ផុតបានមក្ឡទ  ។ 

 អន្លង់ទីពីរ  ភមោឃៈ 
ពាក្យថា ភពៈ ( ជ្ជភាសាបាលី  ឬជ្ជភាសាសំស្កសរឹត ) ប្រប

ជ្ជភាសាប្មមរបានន័យថា  ឡសចក្ដីចឡរមើន  ដំឡណើ រឡក្ើត  របឡទសឬ
ទីសរម្ប់សពវសតវ  ឡក្ើតសាល ប់ ( ឡលាក្ៈ ) សតវទំាងឡាយ  ប្តង 
អឡនាទ លឡក្ើតសាល ប់ឡៅក្នុងភព  ឡៅក្នុងឡលាក្  ។  ភពឬឡលាក្  បាន
ដល់ភូមិឋានជ្ជទីឡក្ើត  ជ្ជទីអារស័យឡៅទនសពវសតវម្នបីយ៉ាង  
គឺ ៖ កាមភព  របូភព  អរបូភព  ឬកាមឡលាក្  របូឡលាក្  
អរបូឡលាក្  ។ 

ដូចម្ុំបានសរឡសរបញ្ជជ ក់្ពីខ្ងឡដើមរចួមក្ឡហើយ កាមភព 
បានដល់ភូមិឋានរបស់  នរក្  ឡរបត  តិរចាឆ ន  អសុរកាយបួនជ្ជន់ 
មនុសែមួយជ្ជន់  ឡទវោរបំាមួយជ្ជន់  រមួជ្ជដប់មួយ  ។  របូភព  
ភូមិឋានជ្ជទីឡៅរបស់       របូរពហមដប់របំាមួយជ្ជន់   ។     អរបូភព   
ភូមិឋានជ្ជទីឡៅរបស់  អរបូរពហមបួនជ្ជន់  ។ 

ឡហតុអវីរគាន់ប្តភព  ជ្ជទីឡក្ើត  ជ្ជទីអារស័យឡៅរបស់សតវ 
ទំាងឡាយ  ក៏្ចាត់ថាអនលង់ប្ដរ ?  បានជ្ជចាត់ថាអនលង់ប្ដរឡនាុះ  
ឡរពាុះសពវសតវប្ដលឡក្ើត  ក្នុងភពទំាងឡាយឡនាុះ  សុទធប្តរបក្ប 
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ឡដ្ឋយតណ្ហា   ម្នតណ្ហា ជ្ជរបភពក្នុងភូមិឋាននីមួយៗ  ឡទើបចាត់ 
តណ្ហា ឡៅោមរបឡភទម្នបីប្ដរគឺ ៖ កាមតណ្ហា ១, ភវតណ្ហា ១, 
វភិវតណ្ហា ១  ។ 

ពាក្យថា ត្ណ្ហា  ( ជ្ជភាសាបាលី  ឬសំស្កសរឹត ) ប្របជ្ជភាសា 
ប្មមរម្នន័យថា  ចំណង់  ឡសចក្ដីរបាថាន   តឡរមក្  ឡសចក្ដីអនទុះ
អប្នទង  តឡរមក្ម្នក្ម្ល ំងខ្ល ំង  ឡសចក្ដីរបកាន់  ឡសចក្ដីឡរតក្អរ 
ឡសចក្ដីរកី្រាយក្នុងតឡរមក្  តឡរមក្ម្នក្ម្ល ំងរបស់ចិតត  ឡសចក្ដី
រជប់ចុុះ  កិ្រយិងប់ចុុះ  ឡសចក្ដីជំពាក់្មំ្  កិ្ឡលសជ្ជឡរគឿងជ្ជប់ 
កិ្ឡលសដូចភក់្  កិ្រយិប្សវងរក្  ការលាក់្ពុត  កិ្ឡលសជ្ជតិជ្ជ
ឡរគឿងញំុាងសតវឲ្យឡក្ើតឡរគឿងចាក់្ប្រសុះ កិ្ឡលសជ្ជតិដូចបណ្ហដ ញ 
កិ្ឡលសហូរឡៅ  ផាយឡៅ  រក្ប្សគឺតណ្ហា   កិ្ឡលសជ្ជតិដ៏
ទូលាយ  ឡរគឿងញំុាងអាយុឲ្យវនិាស  ឡរគឿងញំុាងសតវឡៅកាន់ភព 
កិ្ឡលសជ្ជតិដូចទរពធំទរពតូច  ការសនិទធសាន ល  ឡសចក្ដីឡសនហា  ការ 
អាល័យ  ឡសចក្ដីជ្ជប់ជំពាក់្  ឡសចក្ដីប៉ាុនប៉ាង  ឡសចក្ដីជញ្ជ ឹង  ភាព
ទនចិតតនឹក្ជញ្ជ ឹង  ការជ្ជប់ទូឡៅ  ការជ្ជប់ទរក្ប្លង  ភាពទនចិតត
ជ្ជប់   ការជក់្សាិត     ភាពទនចិតតជក់្សាិត     ភាពទនចិតតរឡិបរឡប់   
ភាពទនចិតតរបាថាន ទរក្ឡពក្  តឡរមក្មុសគនលងធម៌  ឡសចក្ដីឡលាភ 
មិនឡសមើ  ឡសចក្ដីអាល័យ  កិ្ឡលសជ្ជតិជ្ជទីអាល័យ  ឡសចក្ដីរបាថាន  
រគប់យ៉ាង  ឡសចក្ដីរសឡាញ់  ។ 
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ពាក្យថា ត្ណ្ហា  ប្តមួយម្៉ា ត់  ប្របឡចញបានជ្ជឡរចើនយ៉ាង 
បញ្ជជ ក់្ឲ្យយល់ចាស់ថា តណ្ហា ឡនុះជ្ជកិ្ឡលស ប្ដលម្នបណ្ហដ ញ 
សមុគសាម ញ  ចាក់្ប្រសុះព័ទធព័នធចងឆ្ងវ ក់្សតវឡលាក្  ឲ្យទទឹក្ឡជ្ជក្ 
ធ្លល ក់្ចុុះ  ក្នុងអនលង់គឺភព  ។  ឡធវើឲ្យសពវសតវអឡនាទ លឡៅអឡនាទ លមក្ 
វលិឡក្ើត  ចាស់  ឈឺ  សាល ប់  មិនឡចុះចប់មិនឡចុះឡហើយ  រជមុជចុុះ 
ឡឡើងឡៅោមប្មែទឹក្  ឡៅថា  សងារវែដ  ក្ដី  ភពទំាងបីម្ន ៖
កាមភព, របូភព, អរបូភពក្ដី  សុទធប្តម្នតណ្ហា ជ្ជឡហតុជ្ជបចច័យ ។ 

មហាសមុទទដ៏ធំ  ប្ដលឡគមិនអាចឡមើលពីឡរតើយអាយ  ឲ្យ 
ឡ ើញឡៅឡរតើយនាយបាន  ប្តឡគអាចឡធវើដំឡណើ រឡដ្ឋយយន  ម្ន 
ក្បា៉ាល់ជ្ជឡដើមបាន  ឯ សមុទទត្ណ្ហា   គាម នសតវឡលាក្ជ្ជបុថុជជនណ្ហ 
អាចឆលងឡដ្ឋយទូក្កាដ ររចវាប្ចវ  ឬឡដ្ឋយក្បា៉ាល់បានឡទ  ដូឡចនុះឡទើប 
រពុះពុទធរទង់ម្នតរម្ស់ថា ៖ 

 
ន្តថិ  តណាា   ស្ោន្ទី 

សទឹងមសមើមឋយត្ណ្ហា   មនិោន  ។   

ត្ណ្ហា   ជ្ជឡរគឿងចាក់្ប្រសុះ   រារាងំ   របកាន់ទុក្   ចងសតវ 
ឡលាក្ទុក្ឲ្យឡៅក្នុងភពឡធវើសតវឲ្យឡងាក្ងុយ ឡដក្រោំឡៅក្នុងភព 
ឋាន  ឡដ្ឋយមិនបានគិតរក្ផលូវ  ឡដើមបីឡៅឲ្យផុតចាក្ភពឡឡើយ  ។  
តណ្ហា ជ្ជឫសគល់ទនឡសចក្ដីទុក្ខ  ជ្ជឡហតុទនទុក្ខ  ជ្ជប្ដនឡក្ើតទន 
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ទុក្ខ  ជ្ជអនាទ ក់្ទនម្រ  ជ្ជសនទូចរបស់ម្រ  ឡធវើសតវឡលាក្ឲ្យវឡងវង
ឡរសក្ឃ្លល ន  ឡដ្ឋយអារមមណ៍ទំាងឡាយម្ន ៖ របូតណ្ហា , សទទ-
តណ្ហា , គនធតណ្ហា , រសតណ្ហា , ឡោដឋពវតណ្ហា , ធមមតណ្ហា , កាម-
តណ្ហា , ភវតណ្ហា , វភិវតណ្ហា   ។  ឡសចក្ដីរបាថាន របស់សតវឡលាក្  
ឡៅឡលើរបូ  សឡមលង  ក្លិន  រស  សមផសែ  ធម្ម   រពមទំាងរបស់
ឡផែងៗឡរចើនរបការឡទៀតក្ដី  ការជ្ជប់ជំពាក់្នឹងភពឋានជ្ជប្ដន
របស់មលួន  ដូចជ្ជពពួក្មនុសែ  ពួក្ឡទវោ  ពួក្រពហមម្នរបូ    
អរបូរពហមក្ដី  ទំាងឡនុះចាត់ថាឡៅជ្ជប់ឡដ្ឋយចំណងតណ្ហា   ។   

ការរបាថាន ជ្ជប់ជំពាក់្របកាន់  រសឡាញ់ឡពញចិតត  សនិទធ
សាន លអាល័យឡៅម្នដរាបណ្ហ  ឡ ម្ ុះថាឡៅជ្ជប់ជំពាក់្ឡដ្ឋយ 
អនាទ ក់្  ឡៅឡរសក្ឃ្លល នឡដ្ឋយនុយរបស់ម្រ  ដរាបឡនាុះនឹងជ្ជអនក្ 
ធ្លល ក់្ចុុះប្ហលក្នុងអនលង់ភពមិនអាចឡរ ើមលួនបាន  ។  ត្ណ្ហា  ជ្ជឡមជ្ជង 
សាងនូវផទុះគឺអតតភាពទនសតវទំាងឡាយ  ត្ណ្ហា  ជ្ជឡមជ្ជងសាងនូវ 
មនធទំាងពួង  ម្នបញ្ច ឡវាការមនធ  ចតុឡវាការមនធ  ឯក្ឡវាការមនធ  ។ 

បញ្ច មោការខនធ  បានដល់មនធរបំារបស់ពួក្សតវ  ក្នុងអបាយ-
ភូមិបួន    មនធរបស់មនុសែរពមទំាងឡទវោរបំាមួយជ្ជន់    រពហមដប់ 
របំាជ្ជន់ចំប្ណក្រពហមជ្ជអសញ្ាីសោត   ជ្ជឯក្ឡវាការមនធ  ម្នប្ត 
មនធមួយ  ឥតម្ននាមមនធឡទ  ចតុឡវាការមនធ  ម្នមនធបួនបានដល់
អរបូរពហម  ឥតម្នរបូមនធឡទ  ម្នប្តនាមមនធបួន  ។ 
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ឡៅក្នុងអរយិសចចធម៌ទំាងបួនរបការ ទុកខៈ ជ្ជផល សមុទ-
យៈ គឺតណ្ហា   ជ្ជឡហតុបឡងរើតឡសចក្ដីទុក្ខទំាងពួង  ។  ពាក្យថា  ទុកខៈ 
បានដល់ឡសចក្ដីរពួយ  ឡសចក្ដីពិបាក្  គឺពិបាក្ធន់  ពិបាក្រទំា  
ដំឡណើ រមិនសុមកាយ  មិនសបាយចិតដ  ។ 

 ទុកខោន្ ១២ កង ៖ 
១. ជតិ្ទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះការឡក្ើត ; 
២. ជរាទុកខ   ទុក្ខឡរពាុះការចាស់រទុឌឡរទាមរគំារគា ; 
៣. ពាធិទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះការឈឺចុក្ចាប់ ; 
៤. មរណទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះឡសចក្ដីសាល ប់ ; 
៥. ទុកខទុកខ ទុក្ខឡរពាុះរបក្បការងារឡនឿយហត់ខ្ងរាងកាយ 
៦. មោកទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះឡសចក្ដីឡសាក្ឡៅ  មែកឹ្មែួល  រសឡណ្ហុះ 
រសឡណ្ហក្  អាឡឡាុះអាល័យចំឡពាុះសតវ  និង សងាខ រ  ប្ដលនិរាស 
រពាត់ឡៅ ;  
៧. បរមិទវទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះការយំឡសាក្  អណដឺ តអណដ ក្  រសក់្ទឹក្ 
ប្ភនក្  តាូញប្តាឡរៀបរាប់ពីឡរឿងរពាត់របាសនិរាស ចាក្សតវសងាខ រ ; 
៨. មោមនសសទុកខ   ទុក្ខឡរពាុះការមឹងថាន ំងថាន ក់្   ចំឡពាុះអារមមណ៍ 
មិនជ្ជទីឡពញចិតត ; 
៩. ឧបាយាសទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះការោនតឹង  ទងគឹុះមែកឹ្មែួលអួល 
ប្ណនក្នុងរទងូ  យំក៏្មិនឡចញ  និយយក៏្មិនឡក្ើត ; 
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១០. អបបមិយ សិមបមយាគទុកខ ទុក្ខឡរពាុះជួបសតវសងាខ រ(១) មិន 
ជ្ជទីរសឡាញ់ឡពញចិតត ; 
១១. បិមយ វិបិបមយាគទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះការរពាត់របាសចាក្ សតវ 
សងាខ រ  ជ្ជទីរសឡាញ់ឡពញចិតត ; 
១២. យមបចិឆនំលបតិ្ត្មបទុិកខ  ទុក្ខឡរពាុះរបាថាន របស់ណ្ហឡហើយ  
មិនបានរបស់ឡនាុះដូចបំណង  ។ 
 *ទុកខោងំ ១២ កង  ឡនុះរមួចូលក្នុងបញ្ច ក្ខនធ  ឡៅថា 
បញ្ចកខន្ឋោ បិទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះមនធរបំា  ។ 

 ជតិ្ទុកខ  ទុក្ខឡរពាុះការឡក្ើត  ទុក្ខឡរពាុះម្នកំ្ឡណើ ត  ។ 

 កំម ើ តោន្បួន្យា៉ា ង ៖  
  ១. ឧបបាតិ្កៈ 
  ២. ជលាពុជៈ 

៣ . អណឌ ជៈ 
៤ . សំមសទជៈ 

 
១. ឧបបាតិ្កៈកំមណើ ត្  បានដល់កំ្ឡណើ តប្ដលឧបបតដិក្  

ឡក្ើតបានឡដ្ឋយអកុ្សលវបិាក្ជ្ជបចច័យ   និងកុ្សលវបិាក្ជ្ជបចច័យ 
_________ 
(១) ពាក្យថា “ សតវ ”  សំឡៅដល់  ម្ោបិោ  សាវ មី  ភរយិ  បុរតធីោ  បងបាូន  ញាតិមិតត  
និង  រទពយសមបតតិប្ដលម្នវញិ្ជា ណដូចជ្ជ  ឡគា  រក្បី  ឡសុះ...។ល។ 
ឯពាក្យថា “ សងាខ រ ”  សំឡៅដល់រទពយសមបតតិ  វតថុប្ដលគាម នវញិ្ជា ណដូចជ្ជ  ផទុះ  ដីប្រស ចារ  
ចំការ  យនដយន  ឡរគឿងអលងារ រ...។ល។  
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 កំ្ឡណើ តឡនុះមិនបានអារស័យ ឡមបា  ម្ោបិោឡទ  ដូចជ្ជពួក្សតវ 
នរក្  ឡរបត  អសុរកាយ  ពួក្សតវទំាងឡនុះឡក្ើតឡឡើងបានអារស័យ 
អកុសលាភសិង្ខខ រ  គឺអកុ្សលក្មម  ោក់្ប្តងបឡងរើតឲ្យជ្ជកំ្ឡណើ ត
យ៉ាងឡនាុះ  ។  បនាទ ប់អំពីចុតិចិតត  អកុ្សលវបិាក្បដិសនធិ  តភព 
តកំ្ឡណើ តឲ្យបានជ្ជបញ្ច ក្ខនធ  ទទួលទុក្ខទារណុក្មមក្នុងអបាយភូមិ 
យ៉ាងឆ្ងប់រហ័ស  ។ 

 កំ្ឡណើ តឡទវោទំាងឡាយក្ដី  កំ្ឡណើ តរពហមទំាងឡាយក្ដី  ក៏្  
ចាត់ថាជ្ជ  ឧបបាតិក្ៈកំ្ឡណើ តប្ដរ  ប្តឡក្ើតបានឡដ្ឋយ  កុសលា-      
ភសិង្ខខ រ ឡដ្ឋយកុ្សលក្មម  បានោក់្ប្តងឲ្យឡក្ើតក្នុងភពឋានឡនាុះៗ 
ពួក្រពហមឡក្ើតបានឡដ្ឋយ្នកុ្សល  ។  ឧបបាតិក្ៈកំ្ឡណើ ត  
ឡក្ើតឡឡើងភាល ម  ឡពញរបូរាង  ឡៅោមសណ្ហឋ នរបឡភទទនសតវក្នុង 
ភពឋានឡនាុះៗឡដ្ឋយអំណ្ហច កុសលាភសិង្ខខ រ បានវចិិរតោក់្ប្តង, 
ពួក្នរក្  ឡរបត  អសុរកាយក្ដី  ពពួក្ឡទវោក្ដី  ឡក្ើតឡឡើងភាល មអាច 
រឭំក្ជ្ជតិកំ្ឡណើ ត  បាបក្មមបុញ្ាក្មម  ប្ដលបានសាងអំពីជ្ជតិមុន 
ឡដ្ឋយរបការណ្ហៗឡទើបឡធវើឲ្យមលួនឡក្ើតមក្  ទទួលឡសាយនូវផលទន 
ក្មមឡនាុះៗ  ។  

 ២. ជលាពុជៈកំមណើ ត្   បានដល់កំ្ឡណើ តក្នុងគភ៌  កំ្ឡណើ ត 
បានមក្ឡដ្ឋយការសមព័នធផែំធ្លតុ  ឡក្ើតមក្អំពីជ្ជតិទឹក្  ដូចជ្ជ
កំ្ឡណើ តមនុសែ  រតវូអារស័យឡៅក្នុងទផទម្ោរបំាបួនប្មទមភទថងឡទើប 
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ឡក្ើតឡចញមក្បាន  និងកំ្ឡណើ តតិរចាឆ នឯឡទៀតឡរចើនរបឡភទ  ដូចជ្ជ  
សតវរសុក្សតវទរពម្នឡគា  រក្បី  ឡសុះ  ដំរ ី  រជកូ្  កាដ ន់  ប្ឆរ  ឆ្ងម  
សាវ   រម្ស  រមំ្ង  ជ្ជឡដើមឡនុះ  សុទធប្តឡក្ើតអារស័យឡមរបស់វា  ។ 

 ៣. អណឌ ជៈកំមណើ ត្  កំ្ឡណើ តអំពីស៊ាុត ( ពង ) ដូចជ្ជពួក្ 
បក្ាបក្ែីម្ន  ម្ន់  ទា  កាង ន  ឡកាង ក្  ឡបា៉ាលឡោក្  ោឡ ៉ា  ទីទុយ 
ឡសក្  សារកិា  ទទា  របវកឹ្  និងសតវឯឡទៀតដូចជ្ជសតវអឡណដើ ក្  
រក្ឡពើ  ក្នាធ យ  បងរួយ  តុក្ប្ក្  ពីងពាង  ពួក្សតវទំាងឡាយឡនាុះ 
ម្នកំ្ឡណើ តពីរដង  គឺឡមវាពងឡចញមក្មដង  ឡហើយឡទើបញាស់
ឡចញពីពងមក្មដងឡទៀត  ។ 

 ៤. សំមសទជៈកំមណើ ត្    បានដល់កំ្ឡណើ ត      ឡក្ើតឡចញពី 
ឡញើសប្ក្ាលដូចជ្ជទច  សឡងរើច  រសឡម្ច  រសឡមើ  និងដងរូវពួក្មលុះ 
ជ្ជឡដើម  ពួក្សតវប្ដលឡក្ើតឡចញអំពីសរម្មធូលីទីរក្មវក់្  ។ 

 កំ្ឡណើ តទំាងបួនរបឡភទ  ឡផែងឡដ្ឋយប្ឡក្ពីគាន ក៏្ពិតប្មន
ឡហើយ  ទំាងម្នមនធមិនឡសមើគាន   សតវមលុះជ្ជ  ឯកមោការខនធ  សតវមលុះ 
ជ្ជ  ចតុ្មោការខនធ  សតវមលុះជ្ជ  បញ្ច មោការខនធ  ឲ្យប្តឡៅម្នមនធ 
ដរាបណ្ហ  ឡសចក្ដីទុក្ខក្ងវល់ក៏្ឡៅម្នដ៏រាបឡនាុះ  ឡរពាុះមនធឡនុះជ្ជ
ម្រ  ជ្ជសរតវូបាននំាមក្នូវបចាច មិតដគឺ  ឡសចក្ដីទុក្ខរគប់ប្បបយ៉ាង 
ជ្ជប់មក្ជ្ជមួយ  ឡសចក្ដីទុក្ខរគប់ប្បបយ៉ាងរបជំុចុុះរមួចូលក្នុង
បញ្ច ក្ខនធឡនុះឯង  សមដូចរពុះដ៏ម្នរពុះភាគរពុះអងគរទង់រោស់ថា៖ 
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ន្តថិ  ខន្ធ  ស្ោ  ទុកាខ  

ទុកខោងំឡាយ  មសមើមឋយខនធមនិោន  ។ 

 មនធប្ដលឡក្ើតឡឡើងបាន  ឡរពាុះម្នតណ្ហា ជ្ជឡមជ្ជង  សាង 
បឡងរើតឲ្យម្នកំ្ឡណើ តសតវ  លិចអប្ណដ តឡៅក្នុងភព  ឡចញមិនរចួ
រត់មិនផុត  ដូចជ្ជសតវរជកូ្ប្ដលឡគដ្ឋក់្ក្នុងរទងុ  បងាខ ំងទុក្ដូឡចាន ុះ 
ឯង  ។ 

 សតវឡលាក្របកាន់សាិតជ្ជប់ចិតតនឹងជីវតិ  រពមទំាងភូមិឋាន 
របស់មលួន  ទំាងមនុសែ  ឡទវោ  រពហម  ។  ឡដ្ឋយអំណ្ហចឡសចក្ដី
របាថាន   ការជ្ជប់ចិតតឡទើបឡធវើឲ្យសតវវឡងវងងងឹត  ឡមើលបានរតឹមប្ត
ខ្ងអាយ  មិនអាចសមលឹងឡមើលឡៅឡរតើយខ្ងនាយ  ឡម្ល ៉ា ុះឡហើយ 
ឡទើបនំាគាន   ធន់រទំាតស៊ាូរស់ឡៅជ្ជមួយនឹងក្ងវុះ  កំ្ហាត  គម្ល ន  
សំឡណ្ហក្  ក្ម្ល ច  ចំណង់រគប់ប្បបយ៉ាង  ប្ដលជ្ជសំណ្ហង
សំណង់របស់តណ្ហា   អនលង់ភពប្ដលសតវរជមុជធ្លល ក់្ចុុះ  ឡហើយមំ 
រតដរប្ហលទំាងយប់ទថង  ឡៅោមរក្ប្សទឹក្ទនតណ្ហា   មិនងាយ
សតវណ្ហប្ហលបានដល់ឡរតើយ  និងឡងើបឡឡើងមក្ខ្ងទនរចំាង
ឡនាុះឡទ  ។ 

 អន្លង់ទីបី  ទិមឋោ ឃៈ 
 បានដល់ទិដឋិជ្ជអនលង់  ពាក្យថា ទិែោ ិ( ជ្ជភាសាបាលី  ឬសំ 
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ស្កសរឹត )   ប្របជ្ជភាសាប្មមរ    បានដល់ដំឡណើ រយល់ឡ ើញ    ឡសចក្ដី 
របកាន់ោមការយល់ឡ ើញ   ការយល់ឡ ើញរតូវឡៅោមឡហតុផល 
ពិត  ឡៅថា  សោម ទិែោិ ។ ការយល់ឡ ើញមុសរបាសចាក្អំពីឡហតុ  
ផលពិត  ឡៅថា  មចិ្ឆឆ ទិែោ ិ ។ 

ទិែោិ ប្ដលចាត់ថាជ្ជអនលង់  សំឡៅ  មចិ្ឆឆ ទិែោ ិការយល់ឡ ើញ 
មុស  ជ្ជទិដឋិវបិតដិការមូចដំឡណើ រយល់ឡ ើញ  គឺការភាល ត់គំនិតយល់ 
ឡឆវង  មុសពីផលូវរតវូ  មិនរសបឡៅោមរពុះធម៌វន័ិយ  យល់ឡ ើញ
មុសអំពីឡហតុផល  បាបបុណយគុណឡទាស  ។ 

បុគគលកាលម្នចិតតចុុះស៊ាប់  របកាន់ងុលងប់នឹងការយល់ 
ឡ ើញមុសរបស់មលួនឡហើយ  មិនងាយទាញចិតត  ឲ្យងាក្ឡចញមក្
វញិបានឡទ  ។  ការជ្ជប់ជំពាក់្ជ្ជមួយទិដឋិ  ការរបកាន់ោមការ
យល់ឡ ើញ  ដូចយល់ឡ ើញថា  ឡលាក្ឡទៀង  ឡលាក្មិនឡទៀង  
ឡលាក្ឡទៀងក៏្ម្ន  ឡលាក្មិនឡទៀងក៏្ម្ន  ឡលាក្ឡទៀងក៏្មិនប្មន 
ឡលាក្មិនឡទៀងក៏្មិនប្មន  ឡលាក្ម្នទីបំផុត  ឡលាក្មិនម្នទី
បំផុត  ជីវតិឡនាុះ  សររីៈឡនាុះ  ជីវតិដទទ  សររីៈដទទ  សតវសាល ប់ឡៅ 
ឡក្ើតឡទៀតក៏្ម្ន  សតវសាល ប់ឡៅមិនឡក្ើតឡទៀតក៏្ម្ន  សតវសាល ប់ឡៅ 
ឡក្ើតឡទៀតផងក៏្ម្ន  មិនឡក្ើតឡទៀតផង  សតវសាល ប់ឡៅឡក្ើតឡទៀតក៏្ 
 មិនប្មន  មិនឡក្ើតឡទៀតក៏្មិនប្មន  ។ 
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ការរបកាន់ោមការយល់ឡ ើញថា  ឡហតុមិនម្ន  ក្មមមិន
ម្ន  ផលរបស់ក្មមមិនម្ន  បូជ្ជតូច  បូជ្ជធំ ម្ោបិោ  សមណ- 
រពាហម  អនក្បដិបតតិបានសឡរមចគុណធម៌មិនម្ន  ។  បាបបុណយ 
គុណឡទាសមុសរតវូ  អារក្ក់្លាសឡមម   ឡមល របាជក្ាចសលូត  ឡឆ្ងត 
លងង់រតង់ឡវៀច  ឡក្ើតឯងម្នឯងជ្ជធមមោ  ការយល់ឡ ើញយ៉ាងឡនុះ 
ពិតជ្ជរតូវឡៅោមគំនិតរបស់មលួន  ឯការយល់ឡ ើញដទទ  ឡរៅពី 
គំនិតមលួនចាត់ថាឡម្ ៈ  ។ 

សតវឡលាក្កាលឡបើធ្លល ក់្ចុុះ  ក្នុងអនលង់ទិដឋិឡហើយ  រប្មងជ្ជ 
ចំណងចងឲ្យជំពាក់្ជ្ជប់មិនងាយរបរពឹតតក្នលងបានឡទ  គឺរបរពឹតត
ក្នលងឡដ្ឋយលំបាក្  ឆលងឡដ្ឋយរក្  ឆលងឡចញបានឡដ្ឋយក្រមរបរពឹតត
ក្នលងបានឡដ្ឋយតឹង  ្នក្នលងបានឡដ្ឋយលំបាក្  ។ 

ដូឡចនុះដំឡណើ រឡធវើឲ្យយឺតយូរគឺ ទិែោិ  ការសំាញំុាគឺ ទិែោ ិផលូវលំ- 
បាក្គឺ ទិែោិ ចរមងូគឺ ទិែោិ ការញាប់ញ័រគឺ ទិែោ ិសឡញ្ជា ជនៈគឺ ទិែោិ ការ 
របកាន់  ការរបកាន់មំ្  ការសាទ បអប្ងាល  ផលូវអារក្ក់្  ផលូវមុស  ភាព 
មុស  កំ្ពង់  អណដូ ង  ការកាន់ឡដ្ឋយការប្សវងរក្មុស  របកាន់វបិរតិ 
វបិលាល ស  ការរបកាន់មុស  ការរបកាន់ក្នុងវតថុមិនពិត  ថាជ្ជការ  
ពិត   ។ 

ការយល់ឡ ើញមុស  ជ្ជឡហតុនំាឲ្យម្នជំឡនឿមុស  ការ
ម្នជំឡនឿមុសជ្ជឡហតុឲ្យម្នការរបកាន់ោមមុស  របតិបតតិមុស 
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បានទទួលផលមុស  ជឡម្ល ុះការឡ ល្ ុះទាស់ប្ទងប្មវងគំនិតគាន   ក៏្
មក្អំពីចិតត    យល់ឡ ើញមុសរបកាន់ោមមុស   ការវវិាទរហូតម្ន 
ការរបប្ក្ក្របកាន់គាន ឡដ្ឋយសារទិដឋិ  ម្នគំនិតឡយបល់ឡផែងៗពី 
គាន   ឡហើយរបកាន់ឡៅោមគំឡហើញប្តឡរៀងៗមលួន  ។ 

ការយល់ឡ ើញមុសថាជ្ជរតូវ  ជ្ជផលូវឆ្ងង យឡដើរមិនងាយផុត 
ជ្ជអនលង់ឡរៅឡលាតឆលងក្នលងមិនបាន  ជ្ជអនាទ ក់្ចងឆ្ងវ ក់្មិនឲ្យឡរ ើ
មលួនងាក្រចួ  ឡធវើឲ្យម្នដំឡណើ រយឺតយូរក្នុងសងារវដដ  ឡធវើឲ្យម្នការ 
តឡមលើងម្នៈ  ឡលើក្ដ្ឋក់្ប្ចក្វណណៈគាន   ឡធវើឲ្យវតដបដិបតតិឡផែងឡដ្ឋយ
ប្ឡក្ពីគាន   ។ 

កាលពុទធសម័យ  ម្នពួក្រពាហមណ៍ឡរចើនណ្ហស់  បាននំា 
គាន ឡជឿកាន់ោមសាសនារពុះរពហម  រពុះឥសូរ  ពួក្រពាហមណ៍ទំាង 
ឡាយឡនាុះ  ម្នជំឡនឿថា  រពុះរពហមជ្ជអនក្បឡងរើតឡលាក្  គឺបឡងរើត 
ទឹក្  ដី  ឡភលើង  មយល់  សមុទទ  សទឹង  បឹងបួ  ទរពភនំ  មនុសែសតវទំាង
អស់ឡៅក្នុងភពប្ផនដីឡនុះ  ។  មិនប្តប៉ាុឡណ្ហណ ុះ  ពួក្រពាហមណ៍ទំាង 
ឡនាុះបានមំតឡមលើងទិដឋិម្នៈរបស់មលួន  របកាន់ប្បងប្ចក្វណណៈឡៅជ្ជ 
បួនឲ្យដ្ឋច់ឡដ្ឋយប្ឡក្ពីគាន ប្ថមឡទៀត  ។   

 វ ណ ៈបួន្យា៉ា ង ៖ 
ពាក្យថា  វណណៈ  បានដល់  ពណ៌   សមបុរ  ពនលឺ  រសមី  ឡភទ 

ថាន ក់្  វងែ  ពូជ  ពូជពងែ  ( របស់មនុសែ )  ោមលទធិរពាហមណ៍ឡគ 
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ប្ចក្ពូជរបស់មនុសែជ្ជបួនថាន ក់្គឺ  ៖ 

ទ១ី.  រា មណ៍  :  ថាជា ( ដដើមកំដ ើ តដំបូងបំផុត )     ដកើត  
ពីរពុះឱសឋរបស់រពហម   រពហមតរមូវឲ្យជ្ជម្ច ស់សាសនា  ម្នមុម
ការខ្ងបឡរងៀនឡរបៀនរបឡៅឡវទមនដវជិ្ជជ ឡផែងៗ  ។ 

ទី២. កសរតិ្យៈ  ឬខត្តយិៈ  ឡក្ើតអំពីពាហា ( កំ្ភួនទដ ) របស់ 
រពហម  ម្នមុមការខ្ងរគប់រគងរក្ារបឡទស  ។ 

ទី៣. វវសយៈ  ឬមវសសៈ  ឡក្ើតអំពីរពុះឧរ ុ( រទងូ ) របស់ រពហម  
ម្នមុមការខ្ងឡធវើកិ្ចចការ  មពង់មពស់ចុុះរងពីក្ែរតិយមក្  ឬកិ្ចចការ
ធមមោ  ។ 
 ទី៤. សូរទៈ  ឬសុទទៈ  ឡក្ើតអំពីរពុះបាទរបស់រពហម ( ម្ន
មុមការខ្ងសីុឈនួល  ឬឡធវើការថយឡថាក្ឡផែងៗ  ។ 

វណណៈទំាងបួនឡនុះ  ម្នបញ្ាតតិឲ្យឡសលៀក្ដណដ ប់សំពត់
ឡផែងៗគាន គឺ ៖ រពាហមណ៍  រតូវឡរបើសំពត់ស , ក្ែរតិយៈ  ឡរបើសំពត់
ពណ៌រក្ហម , ទវសែៈ  ឡរបើសំពត់ពណ៌ឡលឿង , សូរទៈ  ឡរបើសំពត់ 
ពណ៌ឡមម   ។ 

មិនរតឹមប្ចក្វណណៈឡៅោមពណ៌សមបុរ        សឡមលៀក្បំពាក់្ 
ប៉ាុឡណ្ហណ ុះឡទ  ពួក្រពាហមណ៍ម្នទិដឋិម្នៈ  របកាន់មំ្ថា  ពូជពងែ
វងែរតកូ្លមលួនរបឡសើរជ្ជងឡគ ។ វណណៈរពាហមណ៍ជ្ជវណណៈស  វណណៈ
ដទទជ្ជវណណៈឡមម   វណណៈរពាហមណ៍ជ្ជវណណៈមពង់មពស់  វណណៈដទទជ្ជ 
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វណណៈឡថាក្ទាប  រពាហមណ៍ឡក្ើតឡចញពីម្ត់រពហម  ជ្ជវណណៈឧតតម 
មិនរតូវឡគារពវណណៈដទទ  វណណៈដទទរតូវប្តឡគារពពួក្រពាហមណ៍  ។ 

ការប្បងប្ចក្វណណៈឲ្យដ្ឋច់រសឡុះពីគាន    ឡធវើឲ្យម្នការឡទើស 
ទាស់ឡ ល្ ុះគាន ឡៅឡពលធីោរពាហមណ៍ បានមក្ឡសនហាឡសាម ុះសម័រគ 
ជ្ជមួយរពុះរាជកុ្ម្រក្ដី  ឬធីោរតកូ្លឡវសែៈ  មក្រសឡាញ់បុរស 
ជ្ជរតកូ្លរពាហមណ៍ក្ដី  រតូវម្ោបិោឡគមិនទទួលសាគ ល់  កាត់
កាល់ឡចាល  ឡបើអនក្ទំាងពីរឡនាុះបានរមួរស់ជ្ជមួយគាន   ឡទាុះបីម្ន 
កូ្នរបុស   ឬកូ្នរសី  កូ្នហនឹងឡគឲ្យឡ ម្ ុះថា  ចណ្ហឌ ល  ឡគចាត់ថា 
ជ្ជមនុសែឡថាក្ទាប   ចទរងឧតាត   រតវូឡគបឡណដ ញឡចញ   ឲ្យឡៅ 
 រស់ឡៅឆ្ងង យពីរសកុ្ភូមិ  ។ 

ពួក្រពាហមណ៍បាននំាគាន របកាន់ថា  មលួនជ្ជកូ្នទាយទរបស់ 
រពហម  មំនំាគាន ឡលើក្តឡមរើងក្មពស់មលួនឡដ្ឋយអំណ្ហចមិចាឆ ទិដឋិ  ប្ត 
រពាហមណ៍ឥតបានយល់សាគ ល់  ធម៌ជ្ជរបស់រពហម  ចាប់របស់រពហម 
ថាជ្ជយ៉ាងណ្ហ ៗ  ។  ឡដ្ឋយការយល់មុស  របកាន់មុសរបាសចាក្
ឡហតុផល  ឡទើបរពាហមណ៍បឡងរើតលទធិជំឡនឿ  ការយល់ឡ ើញឡៅោម
ឡគាលគំនិតប្តឡរៀង ៗមលួន  ។ 

ដូចជ្ជជំឡនឿក្នុងការប្សវងរក្មងគល  ជំឡនឿក្នុងការបតិបតតិ
មុសឡដ្ឋយប្ឡក្ពីគាន   ពួក្រពាហមណ៍មលុះឡរកាក្ពីរពលឹម  ឡ ើញរបូ 
ទំាងឡាយប្ដលសនមតថាជ្ជមងគល  ដូចជ្ជឡ ើញសតវរតឡចៀក្កំា 
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ឡ ើញឡដើមឡនន ដុុះ  ឡ ើញស្កសដីម្នគភ៌  ឡ ើញក្ាមម្នទឹក្ឡពញ 
ឡ ើញឡសុះអាជ្ជឡនយយ  ឡ ើញឡគាឧសភៈជ្ជឡដើម  ក៏្របកាន់ឡជឿនូវ 
របូទំាងឡាយម្នសភាពយ៉ាងឡនុះ  ថាជ្ជមងគល  ។ 

រពាហមណ៍ពួក្មលុះ     ឡ ើញគំនរចំឡបើង      ឡ ើញឆ្ងន ំងខ្ល ញ់ 
ឡ ើញឆ្ងន ំងទឡទ  ឡ ើញមនុសែខ្វ ក់្មវិន  ជរា  ឈឺ  សាល ប់  ឡ ើញរបូ  
ម្នសភាពយ៉ាងឡនុះ  ក៏្ថាមិនប្មនជ្ជមងគល  ។ 

ការឮសឡមលង  ធំក្លិន  ឡរក្បរស  ប៉ាុះពាល់រតវូសមផសែ  ពួក្ 
រពាហមណ៍យល់ឡ ើញ  របកាន់ឡជឿថាជ្ជមងគល  ឬមិនប្មនជ្ជមងគល 
ឡដ្ឋយការសនមតិ  ដូចជ្ជពួក្មលុះឡរកាក្ពីរពលឹម  ឡគារពរពុះអាទិតយ 
ឡគារពទិស  យក្ទដអប្ងាលដី  សាទ បឡៅម រសស់  សាទ បអាចម៍ឡគា ជ្ជ 
ឡដើម  ទំាងឡនុះឡរពាុះរបកាន់ឡដ្ឋយទិដឋិ  និងម្នជំឡនឿថាជ្ជមងគល។ 
ចំប្ណក្ខ្ងរបរពឹតតវញិ  ម្នឡរចើនឡផែងៗពីគាន   ដូចជ្ជរដូវរងារឡគ
នំាគាន ចុុះឡៅរោំទឹក្  រដូវឡៅដ ហាលទថង  បំពក់្ឡភលើងឡឆាើរ  អារកាត
កាយ  អត់អាហារ  ឡធវើវតតដូចជ្ជឡគា  ប្ឆរ  ឡដើរឡជើងបួន  បរឡិភាគ   
អាហារឡដ្ឋយសារម្ត់ោមគំនរសំរាមជ្ជឡដើម  ។ 

ម្នលទធិប្បលក្ៗជ្ជឡរចើន        ប្ដលពួក្រពាហមណ៍បាននំាគាន  
បឡងរើតឡឡើង  ោមការយល់ឡ ើញប្តឡរៀងៗមលួន  ។ 
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ការរបកាន់ក្នុងវតថុមិនពិត  ថាជ្ជការពិត  រប្មងឡធវើឲ្យងងឹត
វឡងវង  ដូចជ្ជមនុសែឡដើរមុសទិសឡៅឡរពាុះជ្ជអនក្វឡងវងផលូវ  ពំុឡនាុះ
ឡសាតដូចជ្ជបុគគល  អនក្ឡដើរក្នុងទីងងឹតពិតជ្ជមិនអាចឡចាលប្ភនក្
រក្ឡឡក្ឡមើលឡ ើញអវី  សូមបីប្តវតថុឡៅជ្ជប់នឹងមលួន  ក៏្ឡមើលមិន
ឡ ើញផង  ។  យ៉ាងណ្ហមិចាឆ ទិដឋិ   ការយល់ឡ ើញមុស  ឡធវើឲ្យធ្លល ក់្  
ចុុះក្នុងអនលង់ភយនដរាយ      ញំុាងជ្ជតិកំ្ឡណើ តឲ្យកាន់ប្តប្វងអនាល យ 

ពន្យាផលូវដដលត្តូវដដើរឲ្យកាន់្យដតឆ្ងា យដៅៗ  ។ 

អនលង់ឡរៅដ៏មហាប្សនឡរៅ  គឺការយល់ឡ ើញមុសឡនុះឯង 
មនុសែឡក្ើតមក្ជ្ជអនក្ឆរួតលីលាវឡងវងសាម រតី      ឡៅមិនទាន់ទទួល 
ទុក្ខភ័យ  ឲ្យដូចជ្ជបុគគលយល់មុសឡទ  ឡរពាុះកាលឡបើម្នចិតត 
ងងឹតគំនិតប្បក្ឡឆវង  វឡងវងប្លងយល់រតវូឡហើយ  ក៏្ជ្ជឡហតុឡធវើឲ្យ
របកាន់មុស  ម្នជំឡនឿមុស  ។  ការរបកាន់និងឡជឿមុស  ម្នគំនិត 
និងគំឡហើញមុស  ឡតើនឹងអាចងាក្មក្រក្រតូវឡមដចបាន ?  ។ 

ដូចជ្ជអនក្របកាន់ថា ៖  សតវឡលាក្ឡក្ើតមក្ឡទៀង  សាល ប់ឡៅ 
វញិក៏្ឡទៀង  ។  បានឡសចក្ដីថា  ធ្លល ប់ឡក្ើតមក្ជ្ជមនុសែ  ជ្ជរបុសជ្ជ
រសី  ធ្លល ប់ឡក្ើតមក្ជ្ជសតវ  ម្នរបឡភទប្បបយ៉ាងណ្ហៗក្ដី  លុុះ
សាល ប់ឡៅវញិឡក្ើតឡទៀត  ជ្ជកំ្ឡណើ តឡទៀងឡៅោមរបឡភទ  ប្បបប្ផន
សណ្ហឋ នរាងឡៅ  ជ្ជយ៉ាងឡនាុះដប្ដល  ។ 
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ការយល់ឡ ើញថាសូនយ  ទិដឋិប្ដលរបកាន់ថា  សតវឡលាក្
ម្នកំ្ឡណើ តរតឹមប្តមួយជ្ជតិ      ឡៅឡពលសាល ប់ចាក្ឡលាក្ឡនុះឡៅ 
ឡហើយ    ក៏្សូនយឡសាុះអស់ជ្ជតិកំ្ឡណើ តអវីឡទៀតឡហើយ    គាម នអវីនឹង 
 អាចឡៅចាប់ជ្ជតិ  ម្នកំ្ឡណើ តជ្ជថមីបានឡទៀតឡទ  ។ 

ការរបកាន់ដូចឡពាលមក្ឡនុះ  ជ្ជឡហតុឡធវើឲ្យម្នឡសចក្ដី 
របម្ទ  ឡសាុះអឡងគើយរពឡងើយក្ឡនតើយ  មិនយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្  ក្នុង
ការបំឡពញគុណរបឡយជន៍  សរម្ប់មលួន  សរម្ប់សងគមជ្ជតិមលួន 
ផទុយឡៅវញិឡធវើឲ្យឡគពយយមឡធវើអវីៗឡដើមបីបឡរមើ  ឡៅោមចំណូល 
ចំណង់របស់ឡគ  ឡទាុះបីជ្ជទឡងវើឡនាុះរបាសចាក្គុណធម៌  សីលធម៌ 
ក៏្ឡដ្ឋយ  ឡរពាុះឡគគិតថា  ឡក្ើតមក្មួយជ្ជតិធ្លតុមួយចាន  មុននឹង
ក្ែ័យរបាណគួរប្តសបាយឲ្យអស់ទដ  ។ 

ទំាងឡនុះឡធវើឲ្យឡគវឡងវងសាម រតី   ងងឹតមិនអាចគិតអវីឡ ើញថា  
ជ្ជគុណជ្ជឡទាស  មុសឬរតូវ  ជ្ជផលូវគួរឡដើរឬមិនគួរឡដើរ  ឡដ្ឋយឡគ
បានរបកាន់ខ្ជ ប់ថា  ជីវតិរស់ឡៅរបាក្ដជ្ជយ៉ាងណ្ហ  លុុះដល់
សាល ប់ឡៅវញិឡក្ើតថមីឡទៀត  វាគង់ឡទៀងទាត់របាក្ដជ្ជយ៉ាងឡនាុះ  ។  
អនក្ប្ដលរបកាន់ថាជីវតិឡនុះម្នរតឹមប្តមួយជ្ជតិ  ក៏្មិនមុសគាន ប្ដរ 
ឡរពាុះឡគមិនចំាបាច់មវល់រពយួឡៅគិត  ដល់ជ្ជតិមុមជ្ជតិឡរកាយអវី 
ឡទៀត  ឡឆលៀតរក្ឡសចក្ដីសបាយរកី្រាយបឡរមើឡគាលគំនិត  ប្ដលមលួន 
របកាន់ថារតវូជ្ជយ៉ាងឡនាុះឡហើយ   ឡ ើញថាជ្ជការឡរសច    ឡដ្ឋយ  
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មិនចំាបាច់ឡអើឡពើរវល់មវល់ខ្វ យអំពីអនក្ដទទណ្ហឡឡើយ  ។ 

ទិដឋិបីយ៉ាង  ម្នការយល់ឡ ើញថា  មិនម្នឡហតុ  មិន
ម្នក្មម  ផលទនក្មមមិនម្ន  បានដល់ការរបកាន់របស់បុគគលពួក្ 
មលុះ  ឡៅោមការយល់ឡ ើញរបស់មលួនឡដ្ឋយទាត់ឡចាលឡហតុផល 
អារក្ក់្លា    ក្មមជ្ជកុ្សល    ឬអកុ្សល    ។    បុគគលពួក្ឡនុះម្ន 
គំឡហើញយ៉ាងដូឡចនុះ  សតវឡក្ើតមក្ក្នុងឡលាក្ឡនុះ  ឡក្ើតឯងម្នឯង 
ឡសចក្ដីបរសុិទធ   ឬមិនបរសុិទធ   មងគលអពវមងគល   ឡក្ើតឯងម្នឯង 
គាម នអនក្ណ្ហចាត់ប្ចងបឡងរើតឡទ    គាម នឡហតុ     គាម នបចច័យអវីឡសាុះ  
ឡឡើយ  ។ 

ឡដើមបីបញ្ជជ ក់្ឡសចក្ដីឡនុះបប្នថម  ម្ុំរពុះក្រណុ្ហ  ម្ុំបាទ  សូម 
ឡលើក្យក្សំណួរ  និងចឡមលើយរបស់រពុះរាជ្ជរទង់រពុះនាម អងគតិ្  
និងអឡចលិក្ៈឡ ម្ ុះ គុណៈ ជ្ជក្សែបឡគារត ( ប្ដលម្នប្ចងក្នុង 
ស្តុតន្ដបិដក ខទុទកន្ិកាយ ជាតក ោា ទស្មភាគ  ឡលម ៦៣  
ទំព័រ ៦ )  ។ 

( ១១ ). លំដ្ឋប់ឡនាុះ  រពុះរាជ្ជរពុះអងគរបឡសើរក្នុងរថ  រទង់ 
របាថាន ធម៌  ក៏្រកី្រាយតបឡទើបសួរអតថផង  ធម៌ផង  ឡហតុប្ដលគួរ
ដឹងផង  ថាបពិរតក្សែបឡគារត  សតវគបបីរបរពឹតដធម៌ក្នុងម្ោបិោ 
ឡតើដូចឡមដច ?  គបបីរបរពឹតដក្នុងអាចារយ  ឡតើដូចឡមដច ?  គបបរីបរពឹតត 
ក្នុងកូ្នរបពនធឡតើដូចឡមដច ?  គបបីរបរពឹតដក្នុងពួក្មនុសែចាស់  ឡតើ
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ដូចឡមដច ? គបបរីបរពឹតដក្នុងសមណៈរពាហមណ៍  ឡតើដូចឡមដច ?  ក្នុង 
ពួក្ពល  ឡតើដូចឡមដច ?  គបបីរបរពឹតដក្នុងជនបទ  ឡតើដូចឡមដច ?  ។ 

សតវទំាងឡាយរបរពឹតតធម៌ដូចឡមដច ?  លុះឡលាក្ឡនុះឡហើយ 
ឡៅកាន់សុគតិ  សតវពួក្មលុះឋិតឡៅក្នុងអធម៌  ម្នក្ាលសំយុងចុុះ 
ធ្លល ក់្ឡៅកាន់នរក្  ឡតើដូចឡមដច ?  ។  

( ១២ ). អឡចលិក្ៈ  ជ្ជក្សែបឡគារត  បានសាដ ប់រពុះបនទូល 
រពុះបាទវឡិទហៈឡហើយ  ក៏្ទូលដូឡចនុះថា  បពិរតមហារាជ  សូមរពុះ
អងគរទង់រពុះសណ្ហដ ប់  នូវបទប្ដលពិត  មិនឡ លៀងឃ្លល តរបស់អាោម  
ភាពចុុះ  ។  ផលលានិងអារក្ក់្  របស់បុគគលអនក្របរពឹតតធម៌មិនម្ន 
ឡទ  បពិរតរពុះសមមតិឡទព  បរឡលាក្ក៏្មិនម្នប្ដរ  ឡរពាុះថាក្នុង
ឡលាក្ឡនុះ  ម្ននរណ្ហមក្ពីបរឡលាក្  ។ 

បពិរតរពុះសមមតិឡទព  មួយឡទៀតម្ោបិោមិនម្នឡទ  
ម្ោនឹងម្នពីណ្ហ  បិោនឹងម្នពីណ្ហ  បុគគលប្ដលម្នឡ ម្ ុះ 
ថាអាចារយមិនម្នឡទ    បុគគលណ្ហនឹងទូនាម នបុគគលប្ដលទូនាម នមិន 
បាន  ។  សតវទំាងឡាយម្នតុលយភាពឡសមើៗគាន   សតវទំាងឡាយ
ជ្ជអនក្ឡគារពបុគគលចាស់មិនម្នឡទ  ក្ម្ល ំងក្ដី  ពយយមក្ដីក៏្មិន
ម្នប្ដរ  បុរសអនក្ពយយមនឹងម្នពីណ្ហ  ។  ឡរពាុះថាសតវទំាង
ឡាយឡទៀង  ដូចទូក្តូចចងភាជ ប់នឹងទូក្ធំ  សតវរប្មងបានរបស់
ប្ដលរតូវបាន  ផលទានក្នុងបរឡលាក្ឡនាុះនឹងម្នមក្ពីណ្ហ  ។ 
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  បពិរតរពុះសមមតិឡទព  ផលទានមិនម្នឡទ  បពិរតរពុះ
សមមតិឡទព  ឡសចក្ដីពយយមមិនម្នអំណ្ហចឡទ  ទានគឺពួក្ជន
ពាលឡទឡតើបញ្ាតដមក្  ពួក្បណឌិ តចំាប្តទទួលយក្ទានឡនាុះ  ពួក្
ជនពាលមិនម្នអំណ្ហច  សម្គ ល់មលួនថាជ្ជបណឌិ ត  រប្មងឲ្យទាន 
ដល់បណឌិ តទំាងឡាយ  ។ 

(១៣ ). ឡភលើង  ដី  ទឹក្  មយល់  សុម  ទុក្ខ  និងជីវតិ  ទំាង ៧ 
ឡនុះឡ ម្ ុះថាពួក្ឡទៀង  ជ្ជសភាវៈឲ្យដ្ឋច់មិនបាន  ឲ្យក្ឡរមើក្មិន
បាន  ។  ពួក្ឡទៀងទំាង ៧ ឡនុះគបបរីស់ឡៅជ្ជដរាប  ប្ដលបុគគល 
កាត់ឡហើយមិនឡ ម្ ុះថាកាត់  បុគគលអនក្សម្ល ប់ក្ដី  បុគគលអនក្កាត់ក្ដី 
មិនម្ន  ។  អនក្ណ្ហឡ ម្ ុះថាសម្ល ប់អនក្ណ្ហបាន  ។  ឡរគឿង
សស្កសាដ ទំាងឡាយរគាន់ប្តចូលចឡនាល ុះទនពួក្ឡទៀងប៉ាុឡណ្ហណ ុះ  បុគគល 
ណ្ហយក្ដ្ឋវប្ដលសំឡលៀងឡហើយកាត់ក្ាលជនដទទ  បុគគលឡនាុះ
មិនឡ ម្ ុះថាកាត់ពួក្ ( ឡទៀង ) ទំាងឡនាុះឡទ  ផលទនបាបទនការ
កាត់ឡនាុះនឹងម្នពីណ្ហ  ។ 

សតវទំាងអស់កាលអឡនាទ លអស់មហាក្បប ៨៤ ឡទើបបរសុិទធ  
ឯង  កាលឡបើមិនទាន់ដល់កាលឡនាុះ  បុគគលសូមបីសរងមួក៏្មិនបរ ិ- 
សុទធ  ។  កាលឡបើមិនទាន់ដល់កំ្ណត់ឡនាុះ  ពួក្សតវសូមបរីបរពឹតត 
ឡសចក្ដីលាឡរចើន  ក៏្មិនបរសុិទធ  ទុក្ជ្ជឡធវើបាបឡរចើន  ក៏្មិនក្នលង
ហួសមណៈឡនាុះប្ដរ  ។  ឡសចក្ដីបរសុិទធទនឡយើងទំាងឡាយ  ោម 
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លំដ្ឋប់ទនក្បប ៨៤ ឡយើងទំាងឡាយមិនក្នលងហួស ( ក្រមិត ) ដ៏ 
ឡទៀងឡនាុះឡទ  ដូចសាគរមិនក្នលងហួសរចំាង  ។ 

 ឡសចក្ដីដូចប្ដលឡពាលឡរៀបរាប់មក្ប៉ាុឡណណុះ   រគាន់ប្តឡដើមបី 
បញ្ជជ ក់្ឲ្យឡ ើញថា  ការឡជឿនិងការរបកាន់ោមគំឡហើញមុស  ចាត់ 
ជ្ជឡទាសយ៉ាងទរក្ប្លង  ដូចជ្ជការយល់ចូលចិតតរបស់អឡចលក្ៈ 
ឡ ម្ ុះ  គុណៈក្សែបឡគារត  បានទាត់ឡចាលក្មមផល  ឡហតុបចច័យ 
បាបបុណយគុណឡទាសទំាងអស់  ម្ោបិោ  រគូអាចារយ  ការពយ-
យម  សុទធប្តគាម នផល  ឡសចក្ដីបរសុិទធនិងមិនបរសុិទធ  ម្នឯង 
ឡក្ើតឯង  ឡៅោមកាលឡវលា  ។  ឡបើសិនជ្ជមនុសែម្ន ក់្ៗ  ដ្ឋក់្
ជំឡនឿឡៅោមការយល់ឡ ើញមុសដូឡចាន ុះប្មន  ឡធវើឲ្យឡលាក្ឡនុះ
ឡសាុះសូនយ  ចាក្គុណចាក្របឡយជន៍ទំាងអស់  ឡរពាុះមិនចំាបាច់ 
ឡធវើអវីប្ដលជ្ជឡសចក្ដីលា  ឡដក្ចំាកាលចំាឡវលាឲ្យបាននូវឡសចក្ដីបរ-ិ 
សុទធឯង  ។  មិនប្តប៉ាុឡណ្ហណ ុះ  មនុសែប្ដលឡជឿមុសរប្មងរបកាន់
ោមការមុស  កាលឡបើរបកាន់ោមការមុសឡហើយ  ប្លងអីនឹងឡធវើ 
មុស  កាលឡបើឡធវើមុសឡហើយ  ប្លងអីនឹងបានទទួលផលមុស  ។ 
ផលមុសឡនុះឯង       ប្តងផដល់មក្នូវទុក្ខក្នុងបចចុបបនន       រពមទំាង  
បរឡលាក្ ។  ឧទាហរណ៍ដូចបុគគលម្ន ក់្របរពឹតតឡចារក្មម  រតវូឡគ
ចាប់បាន  ោំងឡឆលើយរបាប់ឡគថា  ការឡធវើឡនុះឡដ្ឋយឡសចក្ដីវឡងវង  
ឡដ្ឋយការយល់មុស  ឡដ្ឋយការមិនដឹង  មំរបឹងនិយយឡដ្ឋុះសារ 
ឡដ្ឋយរបការឡផែងៗយ៉ាងណ្ហ  ក៏្ឡគមិនអាចអត់ឡទាសឲ្យប្ដរ  ។ 
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ឡនុះគឺជ្ជចាប់របស់ក្មមផល  ប្ដលប្តងផដល់ឲ្យបុគគលអនក្ 
ឡធវើ  ទំាងក្នុងឡលាក្ឡនុះនិងឡលាក្ខ្ងមុម  ឡដ្ឋយមិនអាចរបប្ក្ក្ 
បាន  ។  មចិ្ឆឆ ទិែោិ  ការយល់ឡ ើញមុស  ចាត់ថាជ្ជឡទាសកំ្ហុស  
យ៉ាងទរក្ប្លងបំផុតក្នុងរពុះពុទធសាសនា  និងជ្ជអនលង់មួយដ៏ប្សន
ឡរៅ  ឲ្យសតវលិចលង់ឡៅ  មិនងាយឡងើបឡឡើងមក្បាន  ។  សតវ 
ឡលាក្ហា៊ា នឡធវើអំឡពើអារក្ក់្រគប់ប្បបយ៉ាង  ក៏្ឡដ្ឋយសារឡជឿមុស 
របកាន់មុស  តណ្ហា ចាត់ថាជ្ជអនលង់មួយឡៅឡហើយ  ប្តឡបើម្នទិដឋិ 
ឡក្ើតរមួជ្ជមួយឡហើយ  រប្មងម្នក្ម្ល ំងខ្ល ំងក្នុងការញំុាងកិ្ឡលសឯ 
ឡទៀតឡក្ើតជ្ជបនដដូចជ្ជ ម្នៈ ការរបកាន់  ឡលើក្តឡមរើងមលួន  ចឡចស
រងឹតាឹង មិនរពមទទួលរតង់រោប់សាដ ប់យក្ឡហតុផលអំពីអនក្ដទទ 
ជ្ជឡដើម   ក៏្មក្អំពីការរបកាន់ោមការយល់ឡ ើញមុសម្នបំណង 
របាថាន មុសឡនុះឯង  ។ 

បុគគលវឡងវង  ពំុប្មនវឡងវងរតឹមមលួនឯងប្តម្ន ក់្ឡទ  រប្មងដឹក្
នំាឡគឲ្យវឡងវងឡទៀតផង  ដូចជ្ជពួក្រពាហមណ៍មលុះ  ឥតឡអៀនខ្ម ស 
ហា៊ា នរបកាសថាមលួនឯងជ្ជកូ្នរពហម  ទំាងប្ដលមលួនមិនបានដឹង
យល់សាគ ល់ធម៌     ប្ដលជ្ជបញ្ាតតិរបស់រពហមយ៉ាងណ្ហផង     ឡម្ល ៉ា ុះ 
ឡហើយក៏្ោំងឡលើក្តឡមរើងមលួនជ្ជគណ្ហចារយ  បឡងរើតលទធិឡៅោមការ 
ងងឹតវឡងវងឡផែងៗដឹក្នំាសិសែទំាងឡាយ  ឲ្យរបរពឹតដវឡងវងោម 
ដូចជ្ជសម្ល ប់សតវបូជ្ជយញ្ា  ។ល។ និង ។ល។  
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រពុះបាទបឡសនទិឡកាសល  ឡរកាយពីបានឮសឡមលងសតវ 
នរក្ប្រសក្ក្ណ្ហដ លរារតីថា ៖  ទុ. ស្. ន្. មោ   រទង់ម្នឡសចក្ដី 
តក់្សលតុយ៉ាងខ្ល ំង   បានឡជឿោមពួក្រពាហមណ៍បុឡរាហិត    ឲ្យយក្ 
សតវរគប់មុម   មួយមុមមួយរយៗ   និងឡក្មងរបុសមួយរយ  ឡក្មងរសី 
មួយរយ  ឡដើមបីឡធវើការបូជ្ជយញ្ា  ។  ក្នុងឡពលឡនាុះ    បានរពុះនាង 
មលលិកាមទវ ី ជ្ជអនក្ជួយរពុះអងគឲ្យរចួចាក្អំពីអកុ្សល   ឡដ្ឋយបាន  
នំារពុះរាជ្ជឡៅគាល់រពុះសមពុទធ     សួរអំពីឡហតុប្ដលបានឮសឡមលង  
សតវនរក្ឡនាុះ  ។ 

ចំប្ណក្ពួក្សតវនរក្ឡនាុះ  កាលមលួនម្នកំ្ឡណើ តជ្ជ
មនុសែ  ក៏្ជ្ជមនុសែម្នមិចាឆ ទិដឋិ  យល់ឡ ើញមុសរបរពឹតតមុស  
ឡទើបបានទទួលឡទាសយ៉ាងដូឡចាន ុះ  ។  ម្ុំសូមឡលើក្ឡរឿងឡនុះ  មក្ 
សរឡសរសឡងខបមលីៗ  ឡដើមបឲី្យរសបឡៅោមន័យ  ក្នុងការយល់មុស 
ឡធវើមុសឲ្យបានកាន់ប្តចាស់ណ្ហស់ឡៅឡទៀត  ។ 

ក្នុងសាសនារពុះសមពុទធក្សែបៈ  កាលឡនាុះមនុសែម្ន
អាយុ ២ មឺុនឆ្ងន ំ  រពុះពុទធក្សែបៈម្នភិក្ខុសងឃ ៣ មឺុនអងគឡចាម 
ឡរាមជ្ជបរវិារ  រពុះអងគយងឡៅឡរបាសសតវក្នុងរក្ងុពារាណសី អនក្  
រក្ងុបានបបួលគាន ឡធវើអាគនតុក្ទាន (១) រគប់ៗគាន   ។  ឯឡសដឋីបុរតបួន 
___________ 
(១) អាគនតុ   --គ័ន-តុ   សំ.  ( ន. )  អនក្ប្ដលឡទើបមក្ដល់ថមី, ឡភ្ៀវ, ឡភ្ៀវប្ដលមក្រក្  ។  
ឡវវ. អាគនតុក្ ។ 
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នាក់្ជ្ជសម្ល ញ់នឹងគាន   ក្នុងម្ន ក់្ៗម្នរទពយ ៤០ ឡកាដិ  ឡៅក្នុង 
ពារាណសីឡនាុះប្ដរ  ឥតម្នឡសចក្ដីរជុះថាល ក្នុងរពុះពុទធសាសនា 
ឡឡើយ    ។    បានជំនំុគាន ថាឡយើងនឹងផឹក្សុរាឲ្យរសវងឹ     ឡហើយសីុ 
សាច់ប្ដលម្នរសឆ្ងង ញ់  ឡទើបពិតជ្ជរបស់ម្នរបឡយជន៍  ។  
ម្ន ក់្ឡទៀតនិយយថា   ឡយើងគួរប្តបរឡិភាគបាយរសវូសាលី    ប្ដល 
ម្នក្លិនរក្អូប  និងវតថុម្នរសឡផែងៗ  ។  ម្ន ក់្ឡទៀតនិយយថា 
ឡយើងរតូវចំណ្ហយរបាក់្ឡរចើនឲ្យពួក្រសីៗរបពនធ     និងកូ្នរក្មំុអនក្  
ដទទ  នឹងសម័រគឡសនហាពួក្ឡយើងមិនខ្ន  ។ 

 ឡសដឋីបុរតទំាងបួន បានយល់រពមសម័រគចិតដរមួគាន យ៉ាងឡនុះ  
ឡហើយក៏្ចំណ្ហយរទពយរបរពឹតតអបាយមុម  សីុផឹក្លបួងពួក្រសីៗ 
ប្ដលម្នរបូលា  ឡដ្ឋយរទពយ  នំាគាន យក្មក្របរពឹតតបរទារក្ក្មម (១) 
ចំឡពាុះរបពនធឡគក៏្ម្ន  កូ្នរក្មំុឡគក៏្ម្ន  រហូតអស់ពីរមឺុនឆ្ងន ំ  ។ 
ឡទើបឡធវើមរណកាលឡៅឡក្ើតក្នុងអវចីិនរក្  អស់ចឡនាល ុះរពុះពុទធមួយ 
រពុះអងគ  រចួពីនរក្អវចីិបានមក្ឡក្ើតក្នុងនរក្ឡលាហកុ្មភី ( ឆ្ងន ំងមទុះ 
ទង់ប្ដងយ៉ាងធំ ) ម្នជឡរៅ ៦០ ឡយជន៍  ។ 

ពួក្សតវនរក្ទំាងបួនឡនាុះ  ចង់ប្រសក្ប្ថលងឡសចក្ដីទុក្ខ
ឡវទនារបស់មលួនរបាប់គនីគាន      ប៉ាុប្នដឡដ្ឋយអំណ្ហចកំ្សួលទឹក្ពុុះខ្ល ំង 
___________ 
 (១) បរទារក្មម   ប៉ាៈរ ៉ាៈទារ ៉ាៈក័្ម ឬ -ក្ៈក័្ម   បា.  ( ន. )  អំឡពើប្ដលបុរសរបរពឹតតមុសចំឡពាុះ
ភរយិរបស់អនក្ដទទ គឺអំឡពើលួចរបពនធឡគ ។ បរទារក្ក្មម   
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ឡពក្  មំប្រសក្បានប្តមួយម្៉ា ត់  ក៏្លិចឡៅក្នុងមទុះវញិ  អារស័យ 
ឡហតុឡនុះឡទើបមហារាជសាដ ប់ឮប្តបួនម្៉ា ត់ថា ទ.ុស្.ន្.មោ ដូឡចនុះ។ 

បញ្ជជ ក់្ឡសចក្ដីបានន័យថា  ឡសដឋីបុរតទំាងបួននាក់្  បាន
ធ្លល ក់្ចុុះឡៅកាន់នរក្ទទួលបាបក្មមអស់កាលជ្ជអប្ងវងឆ្ងន ំ   ក៏្ឡរពាុះ    
ប្តម្នគំនិតយល់ឡ ើញមុស  របរពឹតដមុស  សូមបបី្តឡក្ើតទាន់  ជួប 

រពុះសម្ម សមពុទធឡហើយ  ក៏្មិនអាចម្នជំឡនឿមក្យល់ឡ ើញរតូវ
បាន  ។ 

 ការយល់ឡ ើញមុស  ជ្ជចំណងជ្ជបណ្ហដ ញ  ឡធវើឲ្យរបទាក់្
សមុគសាម ញឡចញឡៅមិនបានឆ្ងង យ  ឲ្យយឺតយ៉ា វក្នុងដំឡណើ រប្ដល
រតូវឡៅកាត់បង់របឡយជន៍ផលប្ដលរតវូបាន      ឡធវើឲ្យរខំ្នឲ្យសទុះ 
របឡយជន៍ដល់ជនឡរចើនគាន ប្ដលឡគឡជឿកាន់  ោមការយល់មុស
របស់មលួន  ដូចជ្ជអគគិទតតបុឡរាហិត  ប្ដលបានឡចញបួសោម
សាសនាខ្ងឡរៅ  ប្ថមទំាងម្នសិសែដប់ពាន់នាក់្  ឡៅក្នុង
សំណ្ហក់្សាដ ប់ការទូនាម នរបស់គាត់  ។ 

អគគិទតតរពាហមណ៍  ម្នការយល់ឡ ើញ  របាសចាក្ឡហតុ 
ផល  ឥតបានសាគ ល់ម្គ៌ារបតិបតតិរបាក្ដ  គាត់បានឲ្យឱវាទដល់ 
សិសែរបស់គាត់យ៉ាងដូឡចនុះថា ៖ 
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“ កិ្ឡលសទំាងឡាយ  ម្នកាមវតិតក្ (១) ជ្ជឡដើម  របស់ឡយើង
រាល់គាន កាលឡបើឡក្ើតម្នចំឡពាុះនរណ្ហ        នរឡនាុះគួរបឡនាទ រឡចញ 
ឡដ្ឋយឡរ ើសយក្ពំនូក្ទនដំុមាច់មួយដំុ  ឡរាយចុុះមក្ក្នុងទីឡនុះ ។ ”   
សិសែទំាងអស់ទទួលយល់រពមឡធវើោម  ក្តិកាសញ្ជា  (២)  ។ 

ឡៅឡពលម្នកិ្ឡលសឡក្ើតឡឡើង  ម្ន ក់្ៗក៏្យក្ដំុមាច់ឡៅ
ដ្ឋក់្  រហូតដល់ឡក្ើតជ្ជភនំមាច់មួយ  មិនប្តប៉ាុឡណ្ហណ ុះអគគិទតតៈ បាន 
ឲ្យឱវាទដល់សិសែរគប់គាន   ឲ្យយក្ទរពភនំរក្មថម  សមុរទ  សទឹង បឹង 
បួរ  អារាមជ្ជទីពឹង  កាលឡបើអនក្របរពឹតតយ៉ាងឡនុះ  អនក្នឹងបានរចួ 
រឡំដ្ឋុះចាក្ទុក្ខរគប់យ៉ាងបាន  ។ 

ការរបតិបតដិរបស់អគគិទតតៈរពមទំាងពួក្សិសែទំាងឡនាុះ  គឺ 
ឡដើមបីកំ្ចាត់នូវកិ្ឡលស  ម្នកាមកិ្ឡលសជ្ជឡដើមប្ដរ  ទំាងជ្ជអនក្ 
របាថាន ឡដើមបីរឡំដ្ឋុះទុក្ខទំាងពួង  ។  ប៉ាុប្នដការបដិបតតិ  ឡៅោមការ
យល់មុស  ឡជឿមុស  របកាន់មុសជ្ជឡហតុឡធវើឲ្យយឺតយូរ  ឡធវើឲ្យខ្ត
បង់ឡពលឡវលា  មិនមុសគាន អំពីអនក្ប្ដលម្នមលួនរបឡាក់្  ឡដ្ឋយ
សារជ្ជតិសាុយ  មិនគិតរក្ទឹក្មក្លាង  ឬយក្រក្ណ្ហត់មក្ជូតឲ្យ 
សាា តឡទ  គិតប្តឡៅរក្របស់អវីប្ដលឡផែងពីឡនាុះឡៅវញិ ។  អនក្ម្ន 
ឡសចក្ដីទុក្ខរគបសងរត់       ឡរពាុះឡសចក្ដីឡរសក្ឃ្លល នឡក្ើតម្នឡឡើង 
_____________ 
(១) កាមវតិក្រ (--វ-ិោក់្-ក្ៈ) ឡសចក្ដីរតិុះរុិះក្នុងកាម ។  
(២) ក្តិកាសញ្ជា   ការសនមតិគាន , ការមត់គាន ទុក្ជ្ជឡរគឿងសំគាល់, មសនយ  ។ 
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មិនមំរក្អាហារមក្បរឡិភាគឡទ  ប្បរជ្ជអងគុយបន់រសន់  អងវរក្រសំុ 

វតថុស័ក្ដិសិទធយ៉ាងឡនុះយ៉ាងឡនាុះឲ្យបានប្ឆាតឡៅវញិ  ឡតើទំាងឡនុះ 
សមរសបឡៅោមឡហតុផលប្ដរឬ ?  ។ 

មចិ្ឆឆ ទិែោ ិឡធវើឲ្យបាត់បង់គុណរបឡយជន៍ប្ដលរតូវបាន ឡរពាុះ 
តណ្ហា   ឡសចក្ដីរបាថាន ឡៅោមការយល់ឡ ើញមុសរបស់មលួន  ។  
ោនៈ  ឡលើក្តឡមរើងរបកាន់  អតិ្ោនៈ  ឡមើលងាយអនក្ដទទ  ។  ថមភៈ 
ចឡចសរងឹរសូរបកាន់ឡៅោមការមុស  មិនរពមសាដ ប់រោប់ោម  ឬ
ទទួលយក្ឡគាលគំនិតពីអនក្ដទទណ្ហឡឡើយ  ។ 

ភកិខុមទវទត្ត  ជ្ជសក្យរតកូ្ល  បានឡចញសាងផនួស  ក្នុង
សំណ្ហក់្រពុះសាសាដ សម្ម សមពុទធសក្យវងែទំាងឡាយបានចូលបួស
ឡហើយ  ពយយមបតិបតតិោមឱវាទរពុះដ៏ម្នរពុះភាគ  បាន
សឡរមចជ្ជរពុះអរហនតរគប់រពុះអងគ  ។  ភិក្ខុឡទវទតត  បតិបតតិបាន
សឡរមច្នជ្ជឡលាកិ្យ  អាចសប្មដងឫទធិឡហាុះឡហើរឡដើរឡលើ
អាកាសបាន  ប្តឡដ្ឋយអំណ្ហចអកុ្សលចិតតឡក្ើតឡឡើង  ម្នគំនិត
យល់មុស  របទូសដជ្ជមួយរពុះពុទធអងគ  ចង់ឡលើក្មលួនឯងឲ្យមពស់
ហួសរពុះអងគ  ពយយមញុុះញង់បំប្បក្សងឃ  ឲ្យប្បក្បាក់្ជ្ជពីរ
រក្មុ  រពមទំាងបានបំភ័យបនាល ចរពុះបាទអជ្ជតសរតវូ  ឲ្យភ័យខ្ល ច 
ឡដ្ឋយអំណ្ហចឫទធិមលួន  ។   ឡដ្ឋយភាពចឡចសរងឹរសូនិងការរបកាន់ 
មុស  រពុះសម្ម សមពុទធរទង់ម្នរពុះឡមោត ក្រណុ្ហទិគុណ  បានពយ- 
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យមឃ្លត់  ឡទវទតតឥតសាដ ប់  ឡៅញុុះញង់ អជត្សត្តុ ឲ្យឡធវើឃ្លត 
រពុះបាទ ពិមពោិរ ជ្ជរពុះបិោយក្រាជសមបតតិ  មលួនឯងនឹងឡធវើឃ្លត 
រពុះបរមសាសាដ   ោំងអាោម ឯងឲ្យឡៅជ្ជរពុះពុទធ  ។  ផលប្ដល
ឡទវទតតរតវូបាន  ឡលាកិ្យ្នវនិាសបាត់បង់អស់  ទំាងពីររបូរតូវ
រពុះធរណីរសូបធ្លល ក់្ឡៅឡសាយបាបក្មមក្នុងនិរយឡលាក្  ឡៅរហូត 
សពវទថងឡនុះ  ។ 

ឡបើសិនជ្ជ ភកិខុមទវទត្ត ពយយមរបតិបតតិ  ោមឱវាទរពុះ
សម្ម សមពុទធឡដ្ឋយគាម នទិដឋិម្នៈឡទឡនាុះ  ឡម្ល ៉ា ុះគង់នឹងបានឆលងផុត 
ទុក្ខឡទាសក្នុងសងារវដដឡនុះឡៅឡហើយ  ។  ចំប្ណក្ឯអជ្ជតសតតុ 
រាជ្ជក៏្ដូចគាន   ឡដ្ឋយការយល់មុសឡជឿោមឡទវទតតឡរពាុះឡ ើញ 
ឡលាកិ្យឫទធិប្តប៉ាុឡណ្ហណ ុះ  ហា៊ា នឡធវើគុតរពុះបិោ  ឡទើបបាត់បង់គុណ 
គឺឡសាោ  ឡរកាយឡពលបានសាដ ប់  រពុះធម៌ឡទសនារបស់រពុះ
សាសាដ ចប់  ។ 

ដូឡចនុះ អនលងគឺ់ទិែោិ ឡនុះ  ជ្ជអនលង់ដ៏ឡរៅឡធវើឲ្យសតវឡលាក្លិច 
លង់ឡៅមិនងាយប្ហលឆលងផុត  ឡងើបឡឡើងរត់ឲ្យរចួឡៅបាន  ។ 

 អន្លង់ទីបួន្  អវិមជាោ ឃៈ  អនលងគឺ់អវជិជ  
អវជិ្ជជ   ឬអវទិយ ( ជ្ជភាសាបាលី  ឬសំស្កសរឹត ) ជ្ជភាសាប្មមរ 

ប្របថាការមិនដឹងចាស់  ឡសចក្ដីលងង់  ឡម្ហៈ (វឡងវង )  សតវឡលាក្ 
រតូវអវជិ្ជជ របួរតិបិទបំាង  ព័នធព័ទធ  ឡធវើឲ្យងងឹតសូនយឈឹង  រតង់ពាក្យ 
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ថាអវជិ្ជជ   បានន័យថាមិនដឹង  បានឡសចក្ដីថាមិនដឹងក្នុងក្ងទុក្ខ  
ឡសចក្ដីមិនដឹងក្នុងតណ្ហា ជ្ជឡហតុនំាឲ្យឡក្ើតទុក្ខ  ឡសចក្ដីមិនដឹងក្នុង 
កិ្រយិរលត់ទុក្ខ  ឡសចក្ដីមិនដឹងក្នុងបដិបទា ( របតិបតតិ )  ជ្ជដំឡណើ រ
ឡៅកាន់ទីរលត់ទុក្ខ  ឡសចក្ដីមិនដឹងក្នុងទីបំផុតខ្ងឡដើម  ឡសចក្ដី
មិនដឹងក្នុងទីបំផុតខ្ងចុង  ទំាងឡសចក្ដីមិនដឹងក្នុងទីបំផុតខ្ង
ឡដើមនិងបំផុតខ្ងចុងផង  ឡសចក្ដីមិនដឹងក្នុងធម៌ប្ដលឡក្ើតឡឡើង
ឡហើយ  អារស័យធម៌ឡនុះជ្ជបចច័យ   កិ្រយិមិនដឹង  ការមិនឡ ើញ  
ការមិនរោស់ដឹង ការមិនចាក់្ធលុុះ  ការមិនចុុះចិតត  ការមិនចុុះចិតត
ស៊ាប់  ការមិនម្នការរទំព  ការមិនម្នការពិចារណ្ហ  ការមិនម្ន
ការយល់ចាស់  ការយល់បានរក្  ភាពជ្ជពាល  ភាពមិនម្ន
សមបជញ្ាៈ  ឡសចក្ដីវឡងវងទូឡៅ  ឡសចក្ដីវឡងវងរពម  ឱឃៈ គឺអវជិ្ជជ   
មយាគៈ គឺអវជិ្ជជ   អនុស័យ គឺអវជិ្ជជ   ការសាទ ក់្ដំឡណើ រ គឺអវជិ្ជជ   
បណ្ហដ ញ គឺអវជិ្ជជ   ។ 

អវជិជ  ជ្ជសភាវហ៊ាុមព័ទធបិទបំាងរបក្ភជិត  ឡធវើឲ្យឡលាក្ងងឹត 
អ័ពទឥតពនលឺ  ។  មលាក  បានដល់ឡលាក្គឺ ៖ ប្ភនក្  រតឡចៀក្  រចមុុះ 
អណ្ហដ ត  កាយ  ចិតត  កាលឡបើរតូវឡសចក្ដីលងង់បំាងបិទឡហើយ  ក៏្ឡធវើ 
ឲ្យងងឹត  មិនអាចយល់ឡសចក្ដីពិតបាន  ។  មយាគៈ គឺអវជិ្ជជ   ជ្ជ
កិ្ឡលសជ្ជតិរបរពឹតតឡៅរោំឡៅជ្ជមួយសតវឡលាក្         សតវឡលាក្ 
ប្ដលម្នគំនិតយល់មុស    ម្នឡសចក្ដីរបាថាន មុស    ម្នចំណង់ 
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ចំណូលចូលចិតតមុស  ឡរពាុះម្នអវជិ្ជជ ជ្ជបចច័យ  អវជិ្ជជ ជ្ជរបភព
ឡដើមឡហតុ  ជ្ជឡមឡកាល ងក្នុងការបឡងរើតក្សាងអវីៗឲ្យម្នក្នុងឡលាក្
ទំាងអស់  ។  ដូចពាក្យថា ៖ វរត្មលាកមោកវរត្លកខណ៍  សំោរ 
ចកកវលិមនិែល់  អវជិជ ជឫសគល់  ជបចចយ័វនសង្ខខ រ  ។ 

ពាក្យថា វរត្មលាក  សំឡៅដល់ឡលាក្បីម្ន ៖ កាមមលាក , 
រូបមលាក , អរបូមលាក  ជ្ជភូមិឋានអារស័យឡៅ  ទនសពវសតវទំាង
ឡាយ  ដូចម្ុំបានសរឡសរឡរៀបរាប់ពីខ្ងឡដើមរចួមក្ឡហើយ  ។  
ពាក្យថា វរត្លកខណ៍  បានដល់ធម៌ជ្ជឡរគឿងសម្គ ល់បីរបការគឺ ៖ 
១. អនិចចំ  សភាពមិនឡទៀង  ប្របរបួល  ោល ស់បដូរជ្ជឡរឿយៗឡៅ  ;   
២. ទុកខំ  សភាពជ្ជទុក្ខ  ោនតឹងពិបាក្ធន់  ពិបាក្រទំា  ; 
៣. អនត្តត   សភាពមិនប្មនជ្ជមលួនរបាណ  ជ្ជសតវជ្ជបុគគល  មិន
ឋិតឡៅឡរកាមអំណ្ហច  មិនអាចហាមរបាមបាន  ។ 

ដូឡចនុះពាក្យថា  វរត្មលាកមោកវរត្លកខណ៍ ៖ បានដល់សតវ
ឡលាក្ប្ដលអារស័យឡៅក្នុងភពភូមិឋានទំាងបី  ឡទាុះជ្ជម្នរប -
ឡភទឡដ្ឋយប្ឡក្ពីគាន ក៏្ពិតប្មនឡហើយ  ប្តជ្ជអនក្របរពឹតតឡៅឡសមើគាន  
ឡដ្ឋយធម៌បីរបការ  ឡរពាុះសតវឡលាក្ឋិតឡៅក្នុងឡលាកិ្យភូមិ  បាន 
ឡ ម្ ុះថាជ្ជអនក្កំ្ពុងប្ហលឆលងក្នុងអនលង់  រប្មងមក្ឡទើរទាក់្ឡទើស 
រតឹមរចំាងគឺ ៖ អនិចច ំ, ទុកខ ំ, អនត្តត   ។  ន័យមួយឡទៀត  ធម៌បីរបការ 
ឡនុះចាត់ថាជ្ជឡកាុះ  ជ្ជទីឡគាក្  ឡបើសតវឡលាក្ណ្ហបានពិចារណ្ហ
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យល់ចាស់ឡដ្ឋយបញ្ជា   នូវធម៌បីរបការឡនុះឡហើយ  ម្នចិតតសឡងវគ 
ភ័យតក់្សលុត    រនធត់ញាប់ញ័រចំឡពាុះឡលាក្      ប្ដលម្នទុក្ខឡទាស  
ឡរចើនរបការ  ឡ ម្ ុះថាជ្ជអនក្បានឡកាុះជ្ជទីពឹងអារស័យ  ឡដើមបី
សមលឹងឡមើលទិស  ប្ដលគួរនឹងរោច់ឡចញឲ្យផុត  ។   

ពាក្យថា សំោរចកកវលិមនិែល់ ៖  សំោរចកក ឡលាក្ទុក្
ដូចជ្ជឡរគឿងយនដយន  សរម្ប់ផទុក្ពពួក្សតវ  ។  សំោរៈ ប្របថា 
អឡនាទ លឡៅអឡនាទ លមក្  ។   ចកកៈ ប្របថាក្ង់  បានន័យថាភព  
មលាក ទុក្ដូចជ្ជរថ  ប្ដលរបក្បឡដ្ឋយសម្ភ រៈ  ម្នក្ង់  ម្នកំា 
ម្នដំុជ្ជឡរចើន  ដូចជ្ជ អាសវៈ  អវជិ្ជជ   ។  សងាខ របីម្ន ៖ 
បុញ្ញា ភសិង្ខខ រ , អបុញ្ញា ភសិង្ខខ រ , អមនញ្ញជ ភសិង្ខខ រ  ។  ជរាមរណៈ  
របក្បផែំបានជ្ជរថមួយ   ដឹក្នំាពួក្សតវឲ្យអឡនាទ លឡៅអឡនាទ លមក្ 
ឡចញមិនផុតរត់ចុុះមិនបានអំពីភពបី ៖ វលិឡក្ើតចាស់ឈឺសាល ប់រក្
ចុងបញ្ច ប់មិនឡ ើញ  ។ 

អវជិជ ជឫសគល់ ជបចចយ័វនសង្ខខ រ ៖  រកុ្ខជ្ជតិទំាងពួង 
ម្នឫសប្ក្វ  ជ្ជរបភពក្នុងការបឺតទឹក្ជីរជ្ជតិ  មក្ចិញ្ច ឹមបណដុ ុះ 
ឡដើម ប្មក្ ធ្លង សលឹក្ ប្ផល ោរ ឲ្យលូតលាស់  ដុុះដ្ឋលឡៅបាន
យ៉ាងណ្ហមិញ អវជិ្ជជ ឡលាក្ចាត់ថា  ជ្ជឫសគល់ក្នុងការបណដុ ុះ
ធម៌ដទទឲ្យឡក្ើតបានជ្ជបនដបនាទ ប់ដូឡចាន ុះប្ដរ  ។ 



ជីវិតកថា                                                                                 អនលង់បួនរបការ 
______________________________________________________________________ 

 

~ 120 ~ 
 

ក្នុង បែិចចសមមុបាទធម ៌ ធម៌ប្ដលម្នទំនងទំនាក់្  របទាក់្ 
គាន ដូចជ្ជកំារចវាក់្បានដល់ អវជិ្ជជ ជ្ជបចច័យទនសងាខ រ  ពាក្យថា
សងាខ រក្នុងបដិចចសមមុបាទ  បានដល់សងាខ របីយ៉ាង ៖  

 បុញ្ញា ភសិង្ខខ រ, 
 អបុញ្ញា ភសិង្ខខ រ ,  
 អមនញ្ញជ ភសិង្ខខ រ  ។ 

o បុញ្ញា ភសិង្ខខ រ  បានដល់កុ្សលាកុ្សលក្មម  ោក់្
ប្តងមនុសែរពមទំាងឡទវោ  រពហមម្នរបូឲ្យឡក្ើតក្នុងភពភូមិឋាន
របស់មលួន  ; 

o អបុញ្ញា ភសិង្ខខ រ  បានដល់អកុ្សលក្មម  ោក់្ប្តងពួក្
សតវនរក្ , ឡរបត , តិរចាឆ ន , អសុរកាយ  ឲ្យឡក្ើតក្នុងអបាយភូមិ  ; 

o អមនញ្ញជ ភសិង្ខខ រ  បានដល់អរបូាវចរកុ្សល្ន  
ជ្ជ្នមិនញាប់ញ័រឡដ្ឋយអារមមណ៍បាន  ោក់្ប្តងសតវឲ្យឡក្ើត
ក្នុងភពភូមិឋាន  រពហមគាម នរបូ  ។ 

សតវប្ដលឡក្ើតឡៅក្នុងភព ដូចឡពាលមក្ឡហើយឡនុះឯង  
ឡ ម្ ុះថាម្នអវជិ្ជជ ជ្ជឫសគល់ជ្ជបចច័យ  ឡទើបចាត់ថាអវជិ្ជជ ជ្ជឫស 
គល់  ជ្ជបចច័យទនសងាខ រ  ។ 

រពុះពុទធដីកាក្នុង បដិចចសមមុបាទធម៌  រពុះអងគបានរោស់
សប្មដងបញ្ជជ ក់្អំពីធម៌ទំាងឡាយទំាងពួងប្ដលឡក្ើតឡឡើងបានឡរពាុះ
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អារស័យឡដ្ឋយឡហតុឡដ្ឋយបចច័យ  ធម៌ទំាងឡាយទំាងពួងឡនាុះ  
ម្នអវជិ្ជជ ជ្ជបចច័យ  ដូចបទថា ៖ 

“ អវិជាោ   បចចយា  ស្ង្ខខ រា  ស្ង្ខខ របបចចយា ” ដូឡចនុះជ្ជឡដើម។  
សង្ខខ រ ឡក្ើតម្ន  ឡរពាុះអវជិ្ជជ ជ្ជបចច័យ , វញិ្ញា ណ ឡក្ើតម្ន  

ឡរពាុះសងាខ រជ្ជបចច័យ , ន្ឋមរបូ  ឡក្ើតម្នឡរពាុះវញិ្ជា ណជ្ជបចច័យ , 
សឡាយត្នៈ  ឡក្ើតម្នឡរពាុះនាមរបូជ្ជបចច័យ , ផសសៈ  ឡក្ើតម្ន
ឡរពាុះសឡាយតនៈជ្ជបចច័យ , មវទន្ឋ  ឡក្ើតម្នឡរពាុះផសែៈជ្ជ
បចច័យ , ត្ណ្ហា   ឡក្ើតម្នឡរពាុះឡវទនាជ្ជបចច័យ , ឧបាោន  ឡក្ើត
ម្នឡរពាុះតណ្ហា ជ្ជបចច័យ , ភព  ឡក្ើតម្នឡរពាុះឧបាទានជ្ជបចច័យ, 
ជតិ្  ឡក្ើតម្នឡរពាុះភពជ្ជបចច័យ , ជរា  មរណៈ  មោកៈ  បរមិទវៈ 
ទុកខៈ  មោមនសសៈ  ឧបាយាសៈ  ឡក្ើតម្នឡរពាុះម្នជ្ជតិជ្ជបចច័យ , 
ធម ៌ ប្ដលម្នបចច័យអារស័យគាន   ឡរពាុះម្នអវជិ្ជជ ជ្ជខ្ងឡដើម
បឡងរើតឲ្យម្នទុក្ខឡសាក្ឡរាគភ័យទំាងឡាយ  ។ 

ដូឡចនុះទុក្ខឡសាក្ឡរាគភ័យ  ឡសចក្ដីរក្វល់រក្វាយប្ដលនឹង 
រលត់អស់ឡៅបាន  លុុះណ្ហប្តរលត់អស់នូវអវជិ្ជជ   ប្ដលជ្ជបចច័យ 
ទនធម៌ឡនាុះៗប្ដរ  ដូចបទថា  មសចកដទុីកខមោក នឹងរលត់ឡៅបាន 
លុុះណ្ហប្តមិនម្នជ្ជតិ , ជតិ្ មិនម្នឡរពាុះរលត់ភព , ភព មិន
ម្នឡរពាុះរលត់ឧបាទាន , ឧបាោន មិនម្នឡរពាុះរលត់តណ្ហា   
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ត្ណ្ហា  មិនម្នឡរពាុះរលត់ឡវទនា , មវទន្ឋ មិនម្នឡរពាុះរលត់
ផសែៈ , ផសសៈ មិនម្នឡរពាុះរលត់សឡាយតនៈ , សឡាយត្នៈ 
មិនម្នឡរពាុះរលត់នាមរបូ , ន្ឋមរូប មិនម្នឡរពាុះរលត់វញិ្ជា ណ , 
វញិ្ញា ណ មិនម្នឡរពាុះរលត់សងាខ រ , សង្ខខ រ មិនម្នឡរពាុះរលត់
អវជិ្ជជ   ។   

អជិត្ោណព (១)  ជ្ជសិសែ ាវររីា មណ៍ បានសួររពុះដ៏
ម្ន រពុះភាគថា ៖ 
 . “ បពិរតរពុះម្នរពុះភាគ  ពាវររីពាហមណ៍សួរនូវក្ាលនិង 
ធម៌ឡធវើឲ្យក្ាលឲ្យធ្លល ក់្ចុុះ         សូមរពុះអងគពយក្រណ៍របសាន ឡនាុះ  
បពិរតរពុះអងគជ្ជឥសី  សូមរពុះអងគកំ្ចាត់បង់នូវក្ងាខ ររបស់ឡយើង 
ទំាងឡាយ ”  ។ 

ក្នុងឡពលឡនាុះ រពុះម្នរពុះភាគរទង់រោស់ថា ៖ 
 . “ អនក្ចូរដឹងថា  អវជិជ  ជ្ជក្ាល , វជិ្ជជ ប្ដលរបក្បឡដ្ឋយ 

សោធ  , សតិ្ , សោធិ , ឆនទៈ , វរិយិៈ ជ្ជធម៌ឡធវើក្ាលឲ្យធ្លល ក់្ចុុះ”  ។ 

អវជិជ  ទុក្ដូចជ្ជក្ាល  ឡរពាុះជ្ជទីរបជំុទនធម៌ទំាងពួង  
ឡរបៀបដូចជ្ជមលួនមនុសែ  ឡបើមូចបាត់បង់រតឹមប្តអវៈយវៈណ្ហមួយ
ខ្ងឡរៅ     ឡៅមិនម្នជ្ជអវីឡទ     ប្តឡបើឡគកាត់ក្ាលបាត់បង់ឡៅ 
____________ 
(១) ក្នុងគមពីរ ស្តុតន្ដបដិក ខុទទកន្កិាយ ចុឡន្ិមន្ទស្ បឋមភាគ  ឡលម ៦៧ ទំព័រ ៩ ។ 
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ឡហើយ  ក៏្ឡ ើញថាអវៈយវៈឯឡទៀតក៏្រតូវមូចបាត់បង់ប្ដរ   ។   ធម៌ 
ទំាងឡាយម្នអវជិ្ជជ ជ្ជបចច័យ    ជ្ជទីរបជំុឲ្យឡក្ើតឡបើសិនជ្ជអវជិ្ជជ   
រលត់ឡហើយ  ធម៌ទំាងឡាយក៏្រតវូរលាយឡៅោមគាន   ។ 

អវជិជ   ជ្ជឡរគឿងរបក់្  ជ្ជដំបូលបិទបំាងភជិត  ហ៊ាុមព័ទធមិនឲ្យ 
ឡ ើញពនលឺ  ក្នុងបណ្ហដ ធម៌ទំាងបួនរបការម្ន៖ កាម , ត្ណ្ហា  , ទិែោិ ,  
អវជិជ   ។  អវជិជ   ជ្ជឡមជ្ជងបឡងរើតសាង  កុ្សលាភិសងាខ រ ,  
អកុ្សលាភិសងាខ រ   និងអឡនញ្ជជ ភិសងាខ រ  ។ 

សតវទំាងឡាយណ្ហ  ឡក្ើតបានឡដ្ឋយកុ្សលាភិសងាខ រ  
របជំុោក់្ប្តងឲ្យបានឡក្ើតមក្ជ្ជមនុសែ  ជ្ជឡទវោ សតវទំាងឡាយ  
ឡនាុះរប្មងលុុះឡៅឡដ្ឋយអំណ្ហចតណ្ហា    ម្នឡសចក្ដីរបាថាន ឡរឿយៗ  
មិនឡចុះរគប់រគាន់    មិនប្ឆាតឆាន់ឡដ្ឋយ   របូ , សមមលង , កលនិ , រស ,   
មោែោពវៈ  ប្ដលឡៅថា ៖ របូតណ្ហា  , សទទតណ្ហា  , គនធតណ្ហា  , រស 
តណ្ហា  , ឡោដឋពវៈតណ្ហា   រពមទំាងឡភាគសមបតដិ  ចំឡណុះដឹង  លាភ 
យសសក្ដិតំប្ណង  អំណ្ហច  បរវិារ  សុម  សរឡសើរ  ។ 

តណ្ហា ឡនុះឡហើយឡធវើឲ្យសតវឡលាក្  សវុះប្សវងអនទុះអប្នទង 
ញាប់ញ័រ  ពយយមរុិះរក្របក្បឡធវើ  ឡដើមបឲី្យបានរបស់ប្ដលមលួន 
របាថាន ឡនាុះ ។ ឡសចក្ដីរបាថាន របស់សតវឡលាក្ម្នរកាស់ឡរចើន  ម្ន
ក្ម្ល ំងដរាបណ្ហ  ឡសចក្ដីអនទុះអប្នទង រប្មងម្នក្ម្ល ំងខ្ល ំងដរាប
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ឡនាុះ  ឡរពាុះអវជិ្ជជ   ឡសចក្ដីលងង់ឡមល   ភាពងងឹតវឡងវង  មិចាឆ ទិដឋិ  
ឡសចក្ដីយល់ឡ ើញមុស  ឡ ើញឡទាសជ្ជគុណ  ឡធវើឲ្យសតវឡលាក្
ធន់រទំា  ជ្ជប់ជំពាក់្ធ្លល ក់្ចូលក្នុងអនាទ ក់្រចវាក់្កាម  ឆ្ងង ញ់ឡញៀន 
ញា៉ាម សបាយរកី្រាយ  ឡដ្ឋយទិដឋិ  អវជិ្ជជ  បិទបំាង  ឡធវើឲ្យឡមើល
ឡ ើញរតឹមប្តរជុងម្ខ ង  គឺតឡរមក្ឡរតក្រតអាល  ឡរសើបរសាល
រកី្រាយ  ។  ទនទឹមគាន ជ្ជមួយនឹងឡសចក្ដីសបាយឡភលើតឡភលើនឡភលចមលួន
ឡនាុះ  សតវឡលាក្ភំាងឡភលចសាម រតី  ពំុបាននឹក្ឡ ើញដល់ឡសចក្ដី
ទុក្ខឡសាុះឡឡើយ  ។ 

ពិតប្មនឡហើយកាលសតវឡលាក្  បានសឡរមចឡៅោម
ឡគាលបំណងប៉ាងរបាថាន      ក៏្នំាគាន គិតថា     មលួនម្នបុណយវាសនា  
ឡជ្ជគសំណ្ហងលា  ។   ឧទាហរណ៍ដូចជ្ជអនក្ឡលងប្លបងភាន ល់   ឬ 
កី្ឡា    ឈនុះក៏្នំាគាន ឡលាតក្ឡញ្ឆ ងប្រសក្ឡហា៊ា រគឹក្ក្ង       បឡញ្ចញ 
សឡមលងឮរពំង  ឡសើចសបាយ  ម្នទឹក្មុមរសស់រសាយឥតឧបម្ 
ឡដ្ឋយឡភលចគិតថាទនទឹមគាន ឡនាុះ  អនក្ប្ដលចាញ់កំ្ពុងប្តមក្មូច 
តូចចិតត  សញ្ជ ប់សញ្ជ ឹងបងាូរទឹក្ប្ភនក្ឡនាុះឡទ  ។  ប្លបងភាន ល់  មដង 
ឡគមដងឯង  ប្តងបដូរគាន ឡសើចយំយ៉ាងដូឡចាន ុះឯង  ។ 

អនក្ផឹក្ទឹក្ មុំប្ដលឡគបនលំលាយឡដ្ឋយថាន ំពិស  ឡពលប្ដល 
ពិសពុលមិនទាន់ឲ្យផល  ក៏្រប្មងជ្ជប់ចិតតលិទធឡហើយលិទធឡទៀត 
ជញ្ជ ក់្ឡហើយជញ្ជ ក់្ឡទៀត  ឡរពាុះជ្ជប់ចិតដនឹងរសប្ផាម  ឡៅឡពលពិស 
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ពុលបឡញ្ចញសក្មមភាពឡពលណ្ហ  ឡទើបដឹងថា ៖ ឱហន៎ !  ឡសចក្ដីទុក្ខ 
 លំបាក្យ៉ាងដូឡចនុះឡទឡតើហន៎ !  ។ 

មនុសែឡលាក្    ឡពលជួបជំុបងបាូនកូ្នឡៅឡៅសនាដ នញាតិ 
មិតតរគួសារម្ោបិោ  បានសឡរមចសមរសបោមឡសចក្ដីរបាថាន  
ក្នុងយប់មួយទថងមួយ  ឡគប្តងឮសឡមលងឡសើចកាា ក្កាា យសបាយ 
ឡហា៊ា រ  ប្តមិនបានយូរប៉ាុនាម ន  ការធ្លល ប់ឡសើចឡហា៊ា រោល ស់បដូរមក្ជ្ជយំ 
អណដឺ តអណដ ក្  មែកឹ្មែួលអួលប្ណន  ដឡងាា យឡៅ  ឲ្យអនក្ដទទ 
ជួយរបំ្លក្ទុក្ខឡសាក្ឡៅវញិ  ។  ទំាងឡនុះមិនប្មនមក្ពីការបាត់បង់ 
មូចខ្ត  វនិាសរពាត់របាសចាក្ញាតិ  ឬរបស់ជ្ជទីឡពញចិតតឡទឬ? 

ឡដ្ឋយការបឡរមើតណ្ហា   និងចំណូលចំណង់របស់មលួន  ហា៊ា ន 
របរពឹតតបទឡលមើសដូចជ្ជ  លួចឆក់្ឡក្ងរបវញ័្ច   ឡបាក្របាសរគប់ប្បប 
យ៉ាង  សាងឡសចក្ដីទុក្ខឡទាសដល់មលួនដល់អនក្ផងទំាងពួង   ឡដ្ឋយ   
ឥតម្នឡកាតញឡញើត  អកុ្សលលាភិសងាខ រឡនុះឡហើយ  បានោក់្ 
ប្តងអបាយភូមិ  ជ្ជតិកំ្ឡណើ តរបស់សតវនរក្ , ឡរបត , តិរចាឆ នប្ដល 
ជ្ជភពឋានម្នប្តឡសចក្ដីទុក្ខឡៅដ រក្ហាយ     រក្ឡសចក្ដីចឡរមើនមិន 
ម្នឡសាុះឡឡើយ    ទំាងឡនុះមក្អំពីឡសចក្ដីវឡងវង    យល់មុសឡរពាុះ 
 អវជិ្ជជ ទិដឋិ  ឡធវើឲ្យសបាយនឹងបាបក្មមឡនុះឯង  ។ 

ពួក្ឡទវោទំាងឡាយ  បានឡក្ើតក្នុងភូមិឋានដ៏របឡសើរមពស់ 
ជ្ជជ្ជងឋានមនុសែក្ដី  ជ្ជអនក្បរបូិណ៌ឡដ្ឋយរបូទិពវ , សឡមលងទិពវ , 
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រសជ្ជតិទិពវ , ក្លិនទិពវ , សមផសែទិពវ  ម្នឡសចក្ដីសុមឡដ្ឋយកាម
គុណ  អវីៗរគាន់ប្តនឹក្ចង់បាន  ក៏្អាចឡក្ើតឯង  ម្នឯងោមឡសច 
ក្ដីរបាថាន   ។  ប្តពួក្ឡទវោពំុម្នឋានៈឡសមើគាន ឡទ  ការប្ដលម្ន
ឋានៈមិនឡសមើឡនុះឡហើយ  ឡទើបឲ្យម្នការរបណំ្ហងរបប្ជង  ឡដ្ឋយ
អំណ្ហចអវជិ្ជជ   ទិដឋិ  កាមៈតណ្ហា   ។  ឡទវោពួក្មលុះរតូវវនិាសមលួន 
ឡដ្ឋយម្នកំ្ហឹងឡក្ើតឡឡើង  ឡទវោពួក្មលុះសបាយឡភលើតឡភលើនឡភលច 
មលួននឹងកាមគុណ  ឡភលចឡសាយអាហារជ្ជឡហតុ  ឡធវើឲ្យចយុតចាក្ភព 
ភូមិឋានឡទវោឡ ម្ ុះ ខិឌ្ឌឌ បមោសិកា វនិាសមលួនឡរពាុះប្តប្លបង
ឡលងឡសើច  ។ 

ចំប្ណក្ពពួក្រពហម    ប្ដលបានចំឡរ ើនរបូាវចរកុ្សល្ន 
បានឡៅឡក្ើតក្នុងឋានរពហមម្នរបូដប់របំាមួយជ្ជន់   អនក្ប្ដលបាន 
ចំឡរ ើនអរបូាវចរកុ្សល្ន   បានឡៅឡក្ើតក្នុងឋានរពហមឥតរបូបួន  
ជ្ជន់  ពួក្រពហមទំាងឡនាុះម្នអាយុប្វងរាប់ចំនួនជ្ជក្បប  មុសប្បលក្ពី 
គាន   ។  ពួក្រពហមគាម នការសបាយរកី្រាយ  ឡដ្ឋយកាមគុណឡទ
ឡហើយក៏្គាម នឡទាសៈប្ដរ      ប្តរពហមឡរៅពីសុទាធ វាសរបំាជ្ជន់ឡចញ   
ពួក្រពហមដទទពីឡនាុះ   សុទធប្តជ្ជអនក្ឡៅម្នឡលាភៈ  ,  ទិដឋិ , អវជិ្ជជ  
ជ្ជប់ជំពាក់្វឡងវងក្នុងភពភូមិឋាន  កំ្ឡណើ តរបស់មលួន  ។ 

ឡដ្ឋយភាពវឡងវងនិងការជ្ជប់ជំពាក់្  ឡធវើឲ្យពួក្រពហមយល់ 
មុស  របកាន់មុសថាគាម នភពឋានណ្ហ  ឲ្យរបឡសើរឡសមើនឹងឋានមលួន។ 
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ការរបក់្បំាងហ៊ាុមព័ទធភជិតឡធវើឲ្យងងឹត  ឡទើបពួក្រពហមក្ដី  ឡទវោក្ដី  
មនុសែក្ដី  វឡងវងជ្ជប់ជំពាក់្ក្នុងភពឋាន  ជ្ជតិកំ្ឡណើ តរបស់មលួន  
មិនអាចសមលឹងឡមើលឡ ើញឡរតើយ  ជ្ជទីក្នលងបង់ឡសចក្ដីទុក្ខបាន  ។ 

អវជិជ   ជ្ជក្ាល  ជ្ជទីរបជំុចុុះទនសងាខ រទំាងឡាយ  ជ្ជឡម 
ដំបូល  ជ្ជទីរបជំុចុុះទនបងរង់ឡោទ ងោល ន  ជ្ជឡរគឿងហ៊ាុមព័ទធឡធវើឲ្យសតវ 
ឡលាក្  ឡចញមិនផុតរត់មិនរចួ  អំពីភពទំាងបី  មិនមុសអំពីរទងុ  
ប្ដលនាយរពានឡធវើឡឡើង  ឡដើមបីរក្ុងឃំ្លងបក្ាបក្ែី  រមឹគីរមឹគា 
ចិញ្ច ឹមរក្ាបំប៉ានអាហារយប់ទថង  ។  ហវងូបក្ាបក្ែ ី  ប្តងឡរតក្អរ 
សបាយឡដ្ឋយចំណីរបស់នាយរពាន  បំបាត់ឡសចក្ដីឡរសក្ឃ្លល ន
ប្តរាល់ទថង  ឥតបានគិតអំពីក្ដីរពួយភិតភ័យអវីឡឡើយ  ។ 

ឡដ្ឋយបានចំណីឆីឡដ្ឋយសបាយ  ហវូងសតវទំាងឡាយឥត 
បានគិតអំពីជីវតិប្ដលរតវូជួបរបទុះក្នុងឡពលខ្ងមុម     ថាជ្ជយ៉ាង 
ណ្ហឡទ  លុុះរោប្តរតវូពួក្រពានចាប់រក្បួចចង  យក្ឡៅសម្ល ប់
ឡទើបម្នការភិតភ័យតក់្សលុត  រនធត់ញាប់ញ័រយ៉ាងទរក្ប្លង  ។ 

សតវឡលាក្ក្នុងសងារវដដ         ឡរពាុះប្តម្នឡសចក្ដីរកី្រាយ 
សបាយឡរតក្អរជ្ជមួយ ឥឋោ រមមណ៍ គឺអារមមណ៍ជ្ជទីឡពញចិតតម្ន 
គំនិតគិតអប្ណដ តអណដូ ងឡៅជ្ជឡរឿយៗ  ោមការទាញញាក់្របស់ 
អារមមណ៍ឡនាុះៗ  មដងជ្ជ កាមវតិ្កកៈ ការគិតនឹក្ភនក្រក្វតថុជ្ជទីរបាថាន  
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វតថុជ្ជទីរសឡាញ់ឡពញចិតត  គិតថាមលួននឹងរតូវបានវតថុ  ប្ដលមលួនប៉ាុន 
ប៉ាងបំណងទំាងឡនាុះ  ក៏្ឡធវើឲ្យចិតតឡភលើតឡភលើនសបាយជំពាក់្ឡៅឡលើ 
អារមមណ៍ឡនាុះៗ  ។ 

កាលឡបើមិនបានសឡរមច   ឡៅោមចំណង់ចំណូលវញិ    ក៏្ 
ប្របកាល យឡៅជ្ជក្នទក់្ក្ឡនទញ  ថាន ំងថាន ក់្អាក់្អន់រសពន់ចិតត  តបិតប្ត 
អនិឋោ រមមណ៍ គឺអារមមណ៍មិនជ្ជទីឡពញចិតត  ម្នគំនិតអប្ណដ ត
អណដូ ងឡៅជ្ជឡរឿយៗ  ោមការទាញញាក់្របស់អារមមណ៍ឡនាុះៗ ។   

 ពាបាទវតិ្កកៈ  ការគិតរបក្បឡដ្ឋយគំនិតឡៅដ រក្ហាយ  
របទូសដមឹង , វ ិងឹាវតិ្តកៈ ការគិតរបក្បឡដ្ឋយការឡបៀតឡបៀន  ក៏្
ឡក្ើតម្នឡឡើង  ។ 

ដូឡចនុះសតវឡលាក្  ម្នឡសចក្ដីរកី្រាយជ្ជចំណង  ជ្ជឡរគឿង 
ចងទុក្  ម្នឡសចក្ដីរតិុះរុិះជ្ជឡរគឿងរបរពឹតតឡៅជ្ជឡរឿយៗ  ម្ន 
ឥឋោ រមមណ៍  និង  អនិឋោ រមមណ៍ ជ្ជចំណីរបស់ចិតតោល ស់បដូរគាន ក្នុងជីវតិ 
របចំាទថង  ឡទើបឡធវើឲ្យសតវឡលាក្  វឡងវងរចឡំជ្ជប់ចិតតសាិតឡៅប្តវតថុ 
ក្នុងកាម  ប្ដលជ្ជទីរបាថាន ជ្ជទីឡពញចិតត  បំឡភលចអស់ឡសចក្ដីទុក្ខ
ប្ដលលាយឡំផែំជ្ជមួយកាមទំាងឡាយឡនាុះ  ឡរពាុះអវជិ្ជជ ទិដឋិបិទ 
បំាង  មិនមុសគាន អំពីសតវបក្ាបក្ែី  ឡពញចិតតនិងជ្ជប់ចិតតប្តនឹង 
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រសជ្ជតិចំណី  ឥតបានគិតអំពីឡសចក្ដីសាល ប់  ប្ដលរកិំ្លមក្រក្ជីវតិ 
រគប់មណៈៗក៏្ដូឡចាន ុះប្ដរ  ។ 

ឡដ្ឋយភាពវឡងវងភ័នតរចឡំ  និងការយល់ឡ ើញមុស  ឡធវើឲ្យ 
សតវធ្លល ក់្ចូលឡៅក្នុងអនលង់ឡរជ្ជុះគឺ ភព ឡហើយក៏្ឡៅប្តម្នឡសចក្ដី 
រកី្រាយ  ឡដ្ឋយឥតមវល់ខ្វ យរក្ឡកាុះឡគាក្ជ្ជទីពឹងអាងឡសាុះឡឡើយ 
សងារវដដប្វងឆ្ងង យសរម្ប់សោត   ឡដ្ឋយសារប្តម្នឡសចក្ដីរកី្
រាយជ្ជចំណងម្នគំនិតគិតរតិុះរុិះ  មដងជ្ជយ៉ាងឡនុះ  មដងជ្ជយ៉ាង 
ឡនាុះ  ជ្ជទីឡគាចរ  ជ្ជដំឡណើ ររោច់ឡៅរបស់សពវសតវ  ម្នប្មែ 
តណ្ហា ជ្ជឡរគឿងបងាូរឡៅ  ឲ្យធ្លល ក់្ឡៅក្នុងភពបី   ឡមើលប្តឡរតើយខ្ង 
អាយ  មិនអាចឡចាលប្ភនក្រក្ឡឡក្  សមលឹងឡមើលឡ ើញឡរតើយខ្ង 
នាយបាន  ។ 

 ក្នុង  ស្តុតន្ដបិដក  ខុទទកន្ិកាយ  ចុឡន្ិមទទស្  ទុតិយភាគ 
ឡលម ៦៨ ទំព័រ ១៥  ។  ឧទយោណព រកាបបងគំទូលសួររពុះដ៏ម្ន 
រពុះភាគយ៉ាងឡនុះថា ៖ 

កឹស្ ុ ស្មញោ   ជមោ  មោមកា 
កឹស្ ុ តស្ស  វិចារ ំ 
កិស្សស្ស  វិបបហាមន្ន្ 
ន្ិព្វា ន្ំ  ឥតិ  វុចចតិ  ។ 
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សត្វមលាកោនអវជីមរគឿងចងទុក 
អវជីមរគឿងរត្តចម់ៅរបស់សត្វមលាក 

មែលមលាកមាលថានិាវ ន  មត្ើមរាះការលះអវបីាន  ។ 

រពុះម្នរពុះភាគរោស់ថា ៖ 

ន្ន្ទិ  ស្មញោ   ជមោ  មោមកា  វិតតកស្ស  វិចារណា 
តណាា យ  វិបបហាមន្ន្  ន្ិព្វា ន្ំ  ឥតិ  វុចចតិ   

សត្វមលាកោនមសចកដរីកីរាយជមរគឿងចងទុក 
មសចកដីរតិ្ះរះិោងំឡាយ  ជមរគឿងរត្តចម់ៅរបស់សត្វមលាកមន្ឋះ 
មែលមលាកមាលថានិាវ ន  មរាះការលះត្ណ្ហា បាន  ។ 

អវជិជ  , ត្ណ្ហា  , ទិែោិ ឡៅម្នដរាបណ្ហ  សងារវដដជ្ជផលូវ
ឆ្ងង យឡៅម្នដរាបឡនាុះ  ។  សតវឡលាក្រោច់រងាគ ត់ោមផលូវឆ្ងង យ  
រប្មងជួបរបទុះនូវឡសចក្ដីទុក្ខឡសាក្ឡរចើនរបការ  មិនអាចនឹងឡគច 
ឡវុះឡជៀសឲ្យរចួផុតឡៅបាន  ឡទាុះបីជ្ជមលួនមំរសឡាញ់ឲ្យតទមលឡៅ
ឡលើជីវតិ  ពយយមរក្ាការពារជីវតិឡដ្ឋយវធីិណ្ហក៏្ឡដ្ឋយ  ជីវតិឡនុះ
បានរតឹមប្តជ្ជជីវតិពុក្ផុយ  ជីវតិតិចតួចវនិាសបាត់បង់ឡៅឆ្ងប់ 
រហ័ស  ជីវតិជ្ជចំណីទនមចចុរាជ  ជ្ជទាសក្រ  ជីវតិរតូវរោច់រងាគ ត់ 
រតូវប្ហលឆលងកាត់អនលង់  ជីវតិរតវូចុុះចាញ់សក្ដងាគ មឡៅក្នុងទីលាន 
របយុទធរគប់មណៈទំាងអស់  ។ 
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អន្លងប់ួន្ប្រការ 
បទកាក្គត ិ

 
ជររោះបួនររការ ដែលសពវសត្ដា   កពំងុដែលឆលង 
មួយគ ឺ កាមៈ  ជររោះជរៅកនលង  នឲំ្យសត្វផង 
   លងផ់ងុកាយា ។ 
ពីរគរឺ  ភព  សត្វផងងលង់ប ់ ជររោះដត្ត្ណ្ហា  
រររុងឃងំសត្វ ជៅកនងុសំសារ  បិរបងំជនរត្ដ 
   មិនឲ្យជឃើញជរត្ើយ។ 
បីគ ឺ ទិដោ ិ  ជឃើញខសុអសមិ   រជររោះជរៅជែើយ 
ខសុពីកមមផល  ផាលរ់កុ ខឥត្ជសបើយ គ្មម នរគូណ្ហជ ើយ 
   អាចរនូម នបន ។ 
បួន  អវិជាោ   នឲំ្យសត្ដា   វជងវងរគបរ់ាណ 
លងងមិ់នែឹងយល ់ ពុំអាចសាាលប់ន  ជៅត្ដមលំអាន 
   អរយិសចចៈ ។ 
រអនលងជ់រៅ  កចួសត្វលងជ់ៅ  ជួបជោយជរគ្មោះថ្នន ក ់
ឲ្យសលុងផងុរាណ រានចលូអនា ក ់ មច ចរុាជចងឆ្វវ ក ់
   រត្បករ់នយុ ។ 
 

សោយ  ឧបាេក្  មុិញ  ោោ៉ា ន្ 
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ការស្រឡាញខ់្លួន  ស្តវូធ្វើដចូធដេច? 
 

ការស្រឡាញ់ខ្លួនរងួនជីវរិ  ររឹមតរគិរការពារ  តែរក្សា
ទំនុក្សបរមងុពាយាមរក្សរទពយរមបរតិចំធ េះវជិ្ជា   លាភ យរ រុខ្ 
ររធរើរ  អំណាចរំត ងនាទី  មក្សបំប៉នបំធពញចំ ូលចំ ង់ 
របរ់ខ្លួនររឹមតរបុ៉ធណាណ េះធ ើញថាជ្ជការរបាយណារ់ធៅធ ើយ 
ធោយមិនចំបាច់គិរខ្វល់អំពល់ចិរតអវី  អំពីអនក្សដទទធ េះ  ធ ល ៉ េះ
ធ ើយក៏្សខំ្ពាយាមបធរមើធៅតាមរណាា  ការយល់ធ ើញរបរ់ខ្លួន  
ធ េះបីជ្ជកិ្សចចការនាទីខ្លួន  ររូវប៉េះពាល់ធបៀរធបៀនរងករ់រងកិនដល់ 
រិទធិធររភីាពផលរបធយាជន៍  ធ្វើឲ្យអនក្សដទទទទួលនូវក្សេីទុក្សខពិបាក្ស 
ធវទនាយ៉ាងណា  ក៏្សមិនខ្ចីធអើធពើយក្សតភនក្សធមើល  ឬ នចិរតអា ិរ 
អារូរ  រូមបីតរបនេិចបនេួចក៏្សធទតដរ  ។   ំងធនេះធ ម្ េះថាជ្ជអនក្ស
ស្រឡាញ់ខ្លួនរងួនជីវរិ  ពិរតដរឬធទ ?  ។  

រូមកំុ្សធបាេះបង់ខ្លួនធចលធ េះធ ើយ  ជីវរិ នរិចណារ់ 
កាលធវលាទំពាររីុអាយុឲ្យអរ់ធៅរាល់ៗខ្ ៈ  រូមកំុ្សយក្សជីវរិ 
ធៅរបរពឹរតអំធពើអារក្សក់្សលាមក្ស  រូមកំុ្សឈលក់្សវធងវងធោយអំណាច 
រណាា អវជិ្ជា   ។ 

ជីវរិមនុរសបានមក្សធោយក្សរមធពក្សណារ់  បានមក្សធោយ 
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បុ យចរ់តដលខំ្បំធពញមក្សពីអរីរជ្ជរិ    ជីវរិបចចុបបននតដលឋិរ  
ធៅបាន    ធ ម្ េះថាកំ្សពុងទទួល នអាហារចរ់   ( បុ យចរ់ ) 
ដូធចនេះរូមកំុ្សយក្សជីវរិធនេះ  ធៅបធរមើធរបើរបារ់ក្សនុងអំធពើបាបក្សមមឲ្យ
ធ េះ  ធបើពំុធនាេះធ រធទនឹងធ ម្ េះថាជ្ជអនក្សបំផ្លល ញខ្លួន  ធបាេះបង់ 
ខ្លួនធចលធោយឥរ ន េ យស្រធណាេះ  ធរពាេះតរអំធពើបាប  អាច 
បេូរអរតភាពពីមនុរស  ឲ្យធ្លល ក់្សចុេះកាន់អបាយ  ។ 

អបាយជ្ជក្សតនលងហាយនៈ   នតរធរចក្សេីវនិារ  របារ
ចក្សធរចក្សេីរុខ្  ឥរ ននុយគឺកាមគុ   មិនអាចប េុ េះបុ យ
កុ្សរលបាន   នតរទុក្សខ្រ ន  និងការធស្រក្សឃ្លល នខ្វេះខារតរ 
បុ៉ធណាណ េះ  ។ 

ជីវរិមនុរសពិរជ្ជ នរទមល  ររង់តដលជីវរិ នក្សទរមគឺ
បុ យ  បុ យជ្ជ្នរទពយជ្ជប់មក្សជ្ជមួយជីវរិ  អនក្ស នរទពយមិន 
គបបីយក្សធៅបធរមើធរចក្សេីរបាយ  ធររក្សររអាលធភលើរធភលើន  រ ូរ 
ដល់ធភលច ម ររី  អរ់គ្មម នរល់អវីបនេិចបនេួចធនាេះធទ  ររូវពាយាម 
ធ្វើជំនួញ  ជួញយក្សចំធ ញបំធពញ  ររ ប់ជ្ជក្សទរមរមតាម 
ពាក្សយថា  ជីវតិពិតជាមានតម្លៃ  ។  

ជីវរិក្សនុងឋានមនុរស  ជ្ជឋានក្សណាេ ល  ខាងធរកាមពិរជ្ជ
 នធរជ្ជេះ  ទៅក្សធៅខាងខ្មរ់ នឋានធទវតា    ធទវតាមនុរសនរក្ស 
ពិរជ្ជធៅជិរជ្ជប់គ្មន បធងកើយ  មិនបានធៅឆ្ងង យពីគ្មន ធ េះធ ើយ។ 
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តាមពុទធដីកា   ក្សនុង អាទិតតបរយិាយរតូត  រពេះ  េ រ ម រមមុទធ 
រពេះអងគរទង់រតារ់រតមេងថា    ធលាក្សគឺតភនក្ស ,  ររធចៀក្ស ,  រចមុេះ ,  
អណាេ រ , កាយ , ចិរត  ធនេះធ ើយតដល ងនរក្ស   ងធទវតា  ។ 

ធពលណាធលាក្ស ំងរបំាមួយធនេះ  របក្សបធោយធភលើង ន 
ក្សធដេ   គឺរបក្សបធោយ  រាគគគ ិ , ទោសគគ ិ , ទមាហគគ ិ  ឋាននរក្សក៏្ស
របាក្សដមក្សក្សនុងធនាេះ  ។  ធពលណាធលាក្ស ំងរបំាមួយធនេះ  រលរ់ 
អរ់ចំហាយក្សធដេ   ចំហាយររជ្ជក់្សធក្សើរធ ើង  ធពលធនាេះឋាន
ធទវតា  ក៏្សធក្សើរធ ើងរពមជ្ជមួយគ្មន តដរ  ។ 

ដូធចនេះររូវតរ ន ម ររី  យប់ទែងររូវកំុ្សបីធ្វររបត រ  
បធណាេ យឲ្យជីវរិធនេះរបូរធ្លល ក់្សធៅកាន់ធរជ្ជេះធ េះធ ើយ  ររូវ   
ពាយាមរក្សក្សទរមផេល់ឲ្យរទមលធៅធលើជីវរិពិរ  គឺខំ្រនសំបុ យជ្ជ 
្ន រទពយ  ជ្ជប់បនេររ ប់ខ្លួនក្សនុងការធ្វើដំធ ើ រ  ឆលងការ់អនលង់  
ការ់ធរជ្ជេះ  ធទើបធ ម្ េះថាជ្ជអនក្សស្រឡាញ់ខ្លួន  មិនបានធបាេះបង់
ខ្លួនធចលធ ើយ  ។ 
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អត្តា ហ ិ អតានោ  ោនថា 
ខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួន 

 
ពិតមមនហ ើយ  សូមបីមតជីវតិហនេះនាំមកនូវមារ  ជាទាសករ 

ឋិតហៅកនុងរងវង់សរតូវ  ជាអ្នកហ ើរផលូវឆ្ងង យ  រតូវម លឆ្លង  ចាញ់ 
សង្គ្រគ មយ៉ាងណាក៏ហោយ  ក៏ជិវតិហនេះរតូវមតធន់រទាាំតស ូ  ហ ើមបីហរ ើ 
បរមេះហេញឲ្យផុត  ហទាេះបីជារតូវទទួលទុកខទារណុយ៉ាងណាអ្ស់ 
ហឋរៈហវលាជាអ្មងវង  មិនអាេថាបានរបមាណរតូវយ៉ាងណាក៏
ហោយ  ក៏ជីវតិហនេះរតូវមតធន់តស ូររប់ ាំណាក់កាលយ៉ាង ូហេនេះ
ឯង។ 

ខ្លួនជាទីពឹងខ្លួន  ពាកយថាខ្លួនបាន ល់បញ្ច កខ័នធ  មានទាាំង
របូទាាំងនមជាវជិជមាន  បញ្ញតតិ  សរមាប់សមាគ ល់ហៅសដីនិយយហៅ 
តាមហលាកហោហារការសនមតិខ្លេះ  ជាមផនកបរមតថខ្លេះ  ហបើមានមត
បរមតថ  មិនមានបញ្ញតតិ  ជាវជិជមានជាអ្វជិជមានហទ  ក៏ហរមិនអាេ
មានពាកយសមដី  របាស្ស័យទាក់ទងគ្នន ហកើតម រ  ។ 

 ូហេនេះពាកយថាខ្លួន  បាន ល់របូនមរបជុាំរមួគ្នន   មានេលន 
របរពឹតតហៅហៅថាជីវតិហនេះឯង  ។  ពាកយថាខ្លួនទីពឹងខ្លួន  និយយ 
ឲ្យខ្លីបាំមបកហសេកដីឲ្យរយយល់បាន ល់ បាប បុណយ រុណ ហទាស 
ខុ្សរតូវអារកក់លអ  ខ្លួនហធវើរឺខ្លួនជាអ្នកទទួល    អ្នកណាហធវើអ្នក នឹង  
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ជាអ្នកទទួល  ។   ូេជាអាហារ  អ្នកណាបរហិោរអ្នកហនេះមឆ្អតហនេះ 
ជាហ តុផលពិត  រតង់ថាយកខ្លួនជាទីពឹង  រតូវពាយមលេះបង់ 
ហសេកដីអារកក់ហេញ  បាំហពញហសេកដីលអហោយខ្លួនឯង  ។  សូមបីមត 
បហញ្ចញពាកយសមដី  ហពាលថា ៖ ខ្្ុាំរពេះករណុាសូម ល់នូវរពេះពុទធ 
រពេះធម៌  រពេះសងឃ  ជាទីពឹងទីរឭកហសមើហោយជីវតិ  ក៏ពិតមមនហ ើយ 
មតហបើរគ្នន់មតហពាលថា ហ ើយឥតបានរតង់រតាប់ប ិបតតិតាមឱោទ 
ហទហនេះ  សងឃឹមឲ្យរពេះពុទធ រពេះធម៌  រពេះសងឃ  ជួយមតមា៉ាង  ហតើ 
នឹងបានផលម រឬហទ ? ព្ពះពុទធជួយ បានតែមនុសសមានការ  ទទវតា 
ជួយ បានតែអ្នកពាយាម  ។ 

កបូនជីវតិពិតជាកាំពុងអ្មណដ ត  កនុងមហាសាររ ៏ធាំហធង 
 ូហេនេះមានមតមាច ស់ជីវតិម លសនមតថាខ្លួនហនេះឯង  រតូវរបឹងហោល 
អុ្ាំហោយខ្លួនឯងរបាក ណាស់  ហ ើមបីតរមង់មណនាំកបូនជីវតិឲ្យផុត 
ពយុេះសងឃរា  មាន ាំហណើ ររតង់ហៅតាមទិសហៅពិតរបាក   ។ 

ការហលើកតហមកើងឲ្យតម្មលជីវតិកដី  ការស្សឡាញ់ហពញេិតត
េាំហពាេះជីវតិខ្លួនកដី  បានហ ម្ េះថាមិនបហណាដ យខ្លួនឲ្យលុេះកនុងអ្ាំហពើ 
បាប  ការយកខ្លួនជាទីពឹងពាំនក់  បាន ល់ការប ិបតតិតាមរុណ
ធម៌រឺហសេកដីលអហនេះឯង  ។  អ្នកមានរុណធម៌ហ ម្ េះថា  អ្នកមាន 
ខ្លួនជាទីពឹងពាំនក់   អ្នកប ិបតតិតាមរពេះធម៌    ហ ម្ េះថាមានខ្លួនជា 
ទីពឹងរបស់ខ្លួន    រុណធម៌ជាកបូន    ជួយសហណាដ ងហយងកបូនជីវតិ 
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ឲ្យឆ្លងផុតពីសមុរទទុកខទាាំងបួនបាន   ូហេនេះជីវតិសូមបីមតមានរយៈខ្លី   
ក៏មិនរតូវហភលេសាម រតីកនុងការសនសាំបាំហពញ  រុណធម៌ឲ្យហកើតមាន
សរមាប់ជីវតិហនេះហ ើយ  ។ 

 

 

ពិសាផ្លែប្រាំ    ពិសារសធម្ម   ពិសាសត្យា  
ពិសាសីលទាន     ទប្រើសប្រងក់រណុា ពិសារសវា- 

    ចាទេញម្ធរូ ។  

(សាស្ត្សាា ច្បាប់ រាជនេតិ ជាព្រះេិរេធនេព្រះរាជសម្ភា រ) ។  
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គុណធម៌ បួនប្បការ 
 

អនលង់ទុក្ខមានបួនប្បការ  ដដលសត្តា ប្រូវដែលឆលង ចំដណក្ 
ធម៌ជាយានសប្មាប់ចមលងសរវ  ក៏្មានបួនប្បការដដរ ៖ 

១. សទ្ធា  
២. អបបមាទៈ 

៣. វរិយិៈ 
៤.បញ្ញដ

ដោយប្ពះមហាក្រណុាទិគុណរបស់ប្ពះសមាា សមពុទធ  ប្ពះ 
អងគដឈវងយល់ដឃើញសរវដោក្  បានធ្លល ក់្ចុះក្នុងអនលង់  ផុង
ប្បាណមិនងាយដែលឆលង  ឲ្យក្នលងផុរដៅបាន  ប្ទង់មានទឹក្ប្ពះ 
ទ័យដមត្តា   បានសដមែងចងអុលបងាា ញនាវាធម៌បួនប្បការទុក្ឲ្យសរវ 
បានជិះឆលងសមុទទទុក្ខ  ដោយការបដិបរាិត្តម  ។ 

១. គុណធមទី៌ ១ :  សទ្ធា   យ  តរតិ  ឱឃ ំ 
                           ឆលងអនលងប់ានដោយសទ្ធា  

ពាក្យថា សទ្ធា  ( ជាភាសាបាលី  សំស្កសរឹរ ) ដប្បថាជំដនឿ 
ដសចក្ែីដជឿបុណយ  ដជឿបាប  ដជឿអំដពើជាគុណ  ជាដោស  ខុសប្រូវ 
លអអាប្ក្ក់្  គឺជាសោធ   ញាណសមបយុត្ត  ជំដនឿប្បប្ពឹរាដៅមួយអដនលើ 
ដោយបញ្ញា   យល់ដែរុផលប្រឹមប្រូវពិរប្បាក្ដ  ដៅថា សមាា  
សោធ   ដជឿប្រូវ  ។  សទ្ធា   ដជឿប្រូវដចក្ដចញជាបួនយ៉ាង ៖ 
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១. កមមសទ្ធា   ដជឿក្មា ; 
២. វបិាកសទ្ធា   ដជឿផលរបស់ក្មា ; 
៣. កមមសសកតាសទ្ធា       ដជឿថាសរវោំងឡាយមានក្មាជា 

របស់ខលួន ; 
៤. ត្ថាគត្ដោធិសទ្ធា      ដជឿប្បាជាា ការប្ត្តស់ដឹងរបស់    

ប្ពះមានប្ពះភាគ  ។ 

កមមសទ្ធា   ដជឿក្មា  កមម  ដប្បថាអំដពើ  ឬការងារ  អំដពើអាប្ក្ក់្ 
អំដពើលអ  កុ្សលក្មា  អំដពើជាកុ្សល , អកុ្សលក្មា  អំដពើជា
អកុ្សល , បុញ្ាក្មា  អំដពើជាបុណយ  ឬការងារជាបុណយ , បាបក្មា 
អំដពើជាបាប  ឬការងារជាបាប  ។ 

ពាក្យថាដជឿក្មា  បានដល់ចិរាដជឿស៊ប់ដៅដលើក្មាោំងពីរ 
ដផនក្  ោំងខាងអាប្ក្ក់្ោំងខាងលអ  ថាពិរជាមានប្បាក្ដដមន  ។  
អំដពើអាប្ក្ក់្បានដល់ទុចចររិ  គឺការប្បប្ពឹរាអាប្ក្ក់្ត្តមោវ រោំងបី
មាន  ៖ កាយទ្ធវ រ , វចីទ្ធវ រ , មដោទ្ធវ រ  ។ 

 កាយទ្ធវ រមានបី ៖  
១. ការសមាល ប់សរវ  បំបារ់ជីវរិ; 
២. លួចឆក់្ឆាក់្ដក្ងប្បវញ័្ច      ដបាក្ប្បាសបនលំបំបារ់  ប្ទពយ 

សមបរាិអនក្ដទទ  ដោយចំដពាះមុខក្ែី  ដោយកំ្បំាងមុខក្ែី  ; 
៣. ការប្បប្ពឹរាខុសក្នុងកាម  ដៅដលើប្បពនធកូ្នបែីអនក្ដទទ ; 
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ការប្បប្ពឹរាោំងបីយ៉ាង  ដូចបានដពាលមក្ដែើយដនះ  ចារ់
ថាជាអំដពើអាប្ក្ក់្  អកុ្សល  បាបត្តមកាយោវ រ  ។ 

 វចីទ្ធវ រមានបនួ ៖ 
១. ដពាលពាក្យកុ្ែក្  ដបាក្ប្បាសខុសពីដសចក្ែីពិរ ; 
២. ដពាលពាក្យញុះញង់        ពំាពាក្យខាងដនះដៅប្បាប់អនក្

ដនាះ  ដោយមានបំណងចង់ឲ្យអនក្ដទទដបក្បាក់្  ដ ល្ ះប្បដក្ក្ 
សអប់គ្នន  ;  

៣. និយាយពាក្យចាក់្ដោរ  ពាក្យដប្គ្នរប្គ្នរ  គំែ៊ក្
កំ្ដែងបនែុះបងាអ ប់  ដធវើឲ្យអនក្ដទទមានការឈឺចុក្ចាប់  ថាន ំងថាន ក់្ 
អាក់្អន់ស្សពន់ចិរា ;   

៤. ដពាលពាក្យដោយោយ  ប៉ប៉ាច់ប៉ដប៉ាចឥរប្បដយាជន៍ ឥរ 
ខលឹមសារ   ជារិរចាា នក្ថាប្បាសចាក្ធម៌វន័ិយ  ។   

ការប្បប្ពឹរាោំងបួនយ៉ាង ដូចបានដពាលមក្ដែើយដនះ  
ចារ់ថាជាអំដពើអាប្ក្ក់្  អកុ្សល  បាបត្តមវចីោវ រ  ។ 

 មដោទ្ធវ រមានបី ៖ 
១. ចិរែសមលឹង  រទំពចង់បានប្ទពយសមបរែិរបស់អនក្ដទទមក្

ជារបស់ខលួន ; 
២. ចិរាគិរពាបាទ  ប្បទូសែដធវើឲ្យអនក្ដទទដល់នូវក្ែីវនិាស 

ឬទទួលនូវដសចក្ែីទុក្ខ  ដោយប្បការណាៗ ; 
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៣. ចិរាយល់ដឃើញខុសប្បាសចាក្ដែរុផល  ប្បាសចាក្ 
បុណយបាប  គុណ  ដោស  អាប្ក្ក់្  លអ  ោំងដនះចារ់ថាជាអំដពើ 
អាប្ក្ក់្  អកុ្សល  បាប  ត្តមមដនាោវ រ  ។ 

អំដពើលអជាកុ្សលក្មា  ឬជាបុញ្ាក្មា  បានដល់សុចរតិ្បី  គឺ 
ការប្បប្ពឹរាលអត្តមោវ រ  កាយ , វាចា , ចិត្ត ៖  

 កាយសុចរតិ្    ការប្បប្ពឹរាលអត្តមោវ រកាយមានបី ៖ 
១. ការដវៀរចាក្ការសមាល ប់សរវ  បំបារ់ជីវរិអនក្ដទទ ; 
២. ការមិនកាន់យក្ប្ទពយសមបរាិអនក្ដទទ  ដដលដគមិនបាន

ឲ្យដោយកាយឬដោយវាចា  ; 
៣. ការដវៀរចាក្ការប្បប្ពឹរាខុសក្នុងកាមោំងឡាយ ; 

 វចីសុចរតិ្  ការប្បប្ពឹរាលអត្តមោវ រវាចាមានបួន ៖ 
១. ដវៀរចាក្ការនិយាយកុ្ែក្ ; 
២. ដវៀរចាក្ការនិយាយញុះញង់ ; 
៣.ដវៀរចាក្ការនិយាយចាក់្ដោរឲ្យដគមានការឈឺចុក្ចាប់ 
៤. ដវៀរចាក្ការនិយាយពាក្យឥរប្បដយាជន៍  ។ 

 មដោសុចរតិ្  មានបី ៖ 
១. មិនសមលឹងរទំពចង់បានប្ទពយសមបរែិអនក្ដទទ  មក្ជា

របស់ខលួន ; 
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២. មិនពាបាទអនក្ដទទ ; 
៣. យល់ដឃើញប្រឹមប្រូវដៅត្តមដែរុផលពិរ  ។ 
ោំងបីយ៉ាងដនះចារ់ថាជាមដនាសុចររិគឺ  ការប្បប្ពឹរាលអ 

ត្តមផលូវចិរា  ។ 

ការងារដៅក្នុងដោក្ដនះ  ដោះបីជាមានដប្ចើនដោយប្បការ
ដផេងៗ  ោប់មិនអស់យ៉ាងណា  ក៏្បំប្ពួញឲ្យខលីដៅត្តមន័យប្ពះ 
ពុទធសាសនាមានប្រឹមដរពីរយ៉ាងគឺ ៖ អាប្ក្ក់្និងលអដនះឯង  ដូច 
បានសដមែងដពាលដរៀបោប់មក្ដែើយ  ។ 

ប្ទឹសែីប្ពះពុទធសាសនា  បានដពាលបញ្ញា ក់្ប្បាក្ដចាស់  
អំពីក្មានិងផលរបស់ក្មា  ក្មាអាប្ក្ក់្និងក្មាលអ  ដូចជាពណ៌សនិង 
ដមា ដផេងដោយដែក្ពីគ្នន   ។  អំដពើអាប្ក្ក់្ដូចជាវរថុក្ខវក់្  មិន
សាអ រដដលគួរឲ្យដខពើមរដអើម  កំុ្ថាដែើយចំដពាះមនុសេលអជាអនក្ដខពើម 
រដអើមចំដពាះអំដពើអាប្ក្ក់្ដនាះ  សូមបីដរអនក្ដដលដធវើអំដពើអាប្ក្ក់្ោំង 
ឡាយ  ដោយអកុ្សលមូលចិរែណាមួយ  ដូចជាដធវើដចារក្មាជា 
ដដើម  ប្រូវោជការចាប់ចង  ស្សាប់ដរមានដគដៅដស្សក្ដជរចងអុលមុខ 
រិះដដៀលថា  ជាដចារអាប្ក្ក់្យ៉ាងដនះយ៉ាងដនាះ  បុគគលដដលជា 
ដចារប្បាក្ដជាមិនដប្រក្អរដទ  មុខជាមានការដអៀនខាា ស  និងការ 
ខឹងសមារយ៉ាងខាល ំង  ។ 

បុ៉ដនែផទុយដៅវញិ    ដបើសិនជាមានអនក្ដដលមិនដឹង    មិន 
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ដដលសាគ ល់ថាបុគគលដនាះជាដចារដទ  ស្សាប់ដរដគមក្ដពាលសរ-
ដសើរថា  ដោក្ជាមនុសេលអ  មានគុណធម៌  យ៉ាងដនះយ៉ាងដនាះ  
បុគគលជាដចារប្បាក្ដជាមានចិរាដប្រក្អររកី្ោយ  សបាយជាមិន
ខាន ។ ោំងដនះអាចបញ្ញា ក់្បានថា  ដសចក្ែីលអជាគុណជារិដដល 
សរវដោក្ដរងប៉ងប្បាថាន   ។ 

 ១. សទ្ធា   ដដលថាដជឿក្មា  បានន័យថា  ដជឿថាក្មាអាប្ក្ក់្ 
ប្បាក្ដជា “ អគុណ ” មិនជាទីដពញចិរែទនសរវោំងឡាយ  ជាអំដពើ 
ដដលគួរលះបង់  អំដពើលអជាគុណគឺជាទីដពញចិរា  គួរដប្រក្អរ
គួរសបាយ  ដដលសរវោំងឡាយគបបីបំដពញឲ្យដក្ើរមាន  ។ 

២. វបិាកសទ្ធា   ដជឿផលរបស់ក្មា  បានន័យថាក្មាដោះ
បីជាខាងអាប្ក្ក់្ក្ែី  លអក្ែី  ដដលបុគគលបានដធវើដែើយ  ប្បាក្ដ
ជាបានទទួលផល  ដៅត្តមចំដណក្ទនក្មាដនាះ  ។     

សមដូចប្ពះពុទធភាសិរ  បានសដមែងបញ្ញា ក់្យ៉ាងដនះថា ៖ 

យាទិស ំ វបបតត  ពីជ ំ
តាទិស ំ លភតត  ផល ំ

កលាណការ ី កលាណំ 
បាបការ ី ច  បាបកំ  ។ 

បគុគលដរោោះសាបពូជយ៉ា ងណា  រមមងបានផលយ៉ា ងដោោះ 
អនកដធវើដេតុ្លអ  មត្ងបានទទួលផលលអ 
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អនកដធវើដេតុ្អារកក ់ មត្ងបានទទួលផលអារកក ់ ។ 

ពុទធភាសិរដនះ  ប្ពះអងគបានសដមែងបញ្ញា ក់្អំពីដែរុ និង 
ផល  ។  ក្សិក្រសាបដប្ពាះបណែុ ះោំពូជយ៉ាងណា  រដមងបាន
ទទួលដផលផ្ករ មក្ជាយ៉ាងដនាះ  ក្មាសឲ្យផលជាស  ក្មាដមា ឲ្យផល
ជាដមា   អនក្ដធវើបុណយបានទទួលផលគឺ  ដសចក្ែីដប្រក្អររកី្ោយ 
ដពញចិរា  ដឆអរចិរា  ។  អនក្ដធវើបាបបានទទួលផល  ជាទុក្ខដោស 
ថាន ំងថាន ក់្អាក់្អន់ស្សពន់ចិរា  ។  ការមានជំដនឿដៅដលើផលរបស់
ក្មាយ៉ាងដនះ  ចារ់ថាជា  វបិាកសទ្ធា   ។ 

៣. កមមសសកតាសទ្ធា   ដជឿថាសរវោំងឡាយមានក្មាជា
របស់ខលួន  ។  សរវោំងពួងក្នុងសងារវដែដនះ  សុទធដរមានក្មាជា
ពូជ  មានក្មាជាកំ្ដណើ រ  មានក្មាជាទីពឹងរឭក្  សរវដោក្ដធវើនូវ 
ក្មាណា  ជាកុ្សលក្មាក្ែី  ជាអកុ្សលក្មាក្ែី  ក្មាដនាះដែើយជា
ទីពឹងអាស្ស័យ  ជាមររក្  ជាពូជឲ្យកំ្ដណើ រដល់សរវោំងឡាយ 
ដនាះ  ។ 

 កមមទុកដូចាសរសដមាលអដោល លតាមរបាណ ឬទុក
ដូចាសសាន មគំនូសរបស់រតា  និងតួ្រតា  ។  កនុងដោកដនោះ  គ្មម ន
កមាល ងំដទទ  ណាឲ្យខ្ល ងំដសមើកមាល ងំកមមដសាោះដ ើយ  ។  
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នតថិ  កមមំ  សមំ  ពល ំ
កមាល ងំដសមើដោយកមមមនិមាន 

សរវដោក្ឋិរដៅដប្កាមអំណាចទនក្មា  ដប្ពាះដរការ
ក្សាងក្មាដផេងដោយដែក្ពីគ្នន ដូដចនះដែើយ  ដទើបសរវដោក្ដក្ើរ 
មក្មិនដូចគ្នន   ោំងភពភូមិឋាន  របូោងកាយ  ចំណង់ចំណូល
របស់ចិរា  កំុ្ថាដែើយដល់ដៅពួក្សរវដដលដក្ើរមក្មានមាត្តបិត្ត 
ដមបាខុសគ្នន   សូមបីដរសរវដក្ើរដចញមក្ពីទផទដរមួយ  ក៏្ដៅដរមិន 
ដូចគ្នន ដទ  ។   

ដូដចនះបញ្ញា ក់្បានថា  មាត្តបិត្តដមបា  ពំុដមនជាអនក្ផែល់ 
កំ្ដណើ រឲ្យកូ្នប្បុសស្សីោំងអស់ដនាះដទ  ។  ជោពុជៈកំ្ដណើ រ កំ្- 
ដណើ រដក្ើរបានដោយសារការផេំធ្លរុមានមាត្តបិត្ត  ធ្លរុដមបា 
និងមានក្មាធ្លរុជាបចច័យដទៀរផង  ។ 

ដែរុដដលនំាឲ្យសរវចាប់បដិសនធិបានមានបីយ៉ាង ៖ 
១. មាត្តមានឧរុរដូវ  បានន័យថាមានសុខភាពលអ  មានទងៃ 

ដខជាប្បចំាត្តមរដូវកាល ; 
២. មាត្តបិត្តបានរមួរស់ជាមួយគ្នន  ; 
៣. មានសរវចុះចាប់បដិសនធិ  ។  ប្រង់ពាក្យថាមានសរវចុះ 

ចាប់បដិសនធិដនាះ   បានដល់កុ្សលវបិាក្   អកុ្សលវបិាក្  ដដល  
ដក្ើរអំពីក្មាជាបចច័យដល់វបិាក្បដិសនធិ  ។  ដូដចនះដែើយដទើបសរវ 
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ដោក្ដក្ើរមក្ខុសដោយដែក្ពីគ្នន   ោំងរបូោងកាយ  ោំងចិរា 
គំនិរ  សូមបីដក្ើរដចញពីទផទមាត្តដរមួយ  មានកូ្នខលះឆ្លល រ , ខលះ
ដឆ្លរលៃង់ , ខលះចិរាលអ , ខលះចិរាអាប្ក្ក់្  ដរើមាត្តបិត្តចង់ឲ្យកូ្នមាន 
សភាពខុសគ្នន ដូដចនះឬ ?  ត្តមពិរប្គប់ដរមាត្តបិត្ត  ដរងមានចិរែ 
ប្បាថាន ឲ្យកូ្នោំងអស់  បានប្បក្បដោយកាយសមបោ  ចិរា
សមបោលអបរបូិណ៌ដសាើៗគ្នន   ដរក៏្មិនអាចសដប្មចត្តមចិរាដដល 
ប្បាថាន បាន  ។ 

ដូដចនះមាត្តបិត្តពំុដមនជាពុមព  ឬជាប្ត្ត  ផលិរបដងរើរកូ្ន 
ឲ្យបានដូចចិរាប្បាថាន ែួសពីអំណាចទនក្មា ដដលសរវដោក្បាន 
សាងមក្ដនាះដទ  ។  មាត្តបិត្តទុក្ដូចជាជប្មក្  ឬជាមលប់ដ៏ប្រជាក់្ 
ជាទីសាន ក់្ប្ជក្ដកានអាស្ស័យដៅ  ទនកូ្នប្បុសស្សីដដលដធវើដំដណើ រ
មក្អំពីទីដទទៗពីគ្នន   ដែើយដឃើញមលប់ដដលអាចចូលប្ជក្ជាមួយ 
គ្នន បាន  ក៏្ចូលប្ជក្ដៅ  ។  ពាក្យថាមក្អំពីទីដទទៗបានន័យថា 
មក្ពីក្មាដផេងៗគ្នន ដនាះឯង  ។ 

កមម បានដបងដចក្ភពភូមិឋាន  កំ្ដណើ រសរវដោក្  ឲ្យខពស់ 
ោបអាប្ក្ក់្លអ  ប្បក្បដោយសុខ  ដោយទុក្ខដៅត្តមចំដណក្ដដល 
សរវដោក្បានសាងសនេំមក្  ជំដនឿស៊ប់មំាថាសរវដោក្  មាន 
ក្មាជារបស់ខលួនមិនអាចផុរអំពីក្មាបានយ៉ាងដនះ  ចារ់ថាជា
កមមសសកតាសទ្ធា   ។ 
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៤. ត្ថាគត្ដោធិសទ្ធា   ការដជឿ  បញ្ញា គឺការប្ត្តស់ដឹង  
របស់ប្ពះសាសាែ សមាា សមពុទធ  ប្ពះប្បាជាា ញាណរបស់ប្ពះពុទធ  ជា 
អននែញាណ  ជាប្ពះញាណមិនមានទីបំផុរមិនអាចោប់បាន  ជា
សពវញ្ាុរាញាណ ជាប្បាជាា ដឹងយល់ដឃើញសពវឥរមានសល់ចដនាល ះ 
ដទើសោក់្ប្រង់ក្ដនលងណា  ។ 

ប្ពះប្បាជាា ញាណ  ប្ពះអងគបានមក្ដោយការអប់រ ំ  បនទំ
បារមីធម៌ោំងដប់ប្បការរែូរប្គប់ធួន ត្តមចំនួនបួនអសដងខយយនិង 
មួយដសនក្បប  ក្នុងដពលដដលប្ពះអងគបានពរ់ដភននដពនប្ពះបាទ
ដប្កាមដដើមដពាធិប្ពឹក្េ  ប្ទង់ចដប្មើនអនាបាណសេរិ  ញុាំងចិរា 
ប្ពះអងគឲ្យសៃប់ជាអបបនាសមាធិដែើយ  ដទើបចូលកាន់បឋម្ន , 
ទុរិយ្ន , ររិយ្ន , ចរុរថ្ ន  ។  

កនុងបឋមយម ទនោប្រី  ប្ពះអងគបានសដប្មចនូវ បដុពវនិវា -  
សានុសសតិ្ញាណ  គឺប្ពះញាណដដលអាចរលឹំក្ដឃើញជារិបាន  
ប្ពះញាណដនះ  ប្ពះអងគអាចរឭំក្ដឃើញនូវជារិរបស់ប្ពះអងគ  តំ្តង 
ពីមួយជារិរែូរដល់ក្បប  សំវដែក្បប  សំវដែវវិដែក្បប  ប្ពះអងគធ្លល ប់ 
ដក្ើរជាមនុសេ , ជាសរវមានអរាភាព , ជារិប្រកូ្លដបបណា , ជា
ដទវត្ត , ជាប្ពែា , ជានរក្ , ដប្បរ , រិរចាា ន , អសុរកាយ , ទទួល 
សុខទុក្ខោរណុក្មាយ៉ាងណាប្ពះអងគរឭំក្ដឃើញអស់ ឥរមាន
ចដនាល ះប្រង់ក្ដនលងណា  ។ 
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ឋានដដលប្ពះអងគមិនដដលដៅដក្ើរ  មានដរសុោធ វាស
ប្ពែាប្បំាជាន់  ដប្ពាះជាឋានរបស់ប្ពះអរយិបុគគល  ថាន ក់្អនាគ្នមី 
ដដលបានដៅដក្ើរឋានដនាះដែើយ មិនវលិប្រែប់ដៅដក្ើរឋានដទទ 
ដទៀរដទ  គឺបរនិិពាវ នក្នុងឋានដនាះដរមែង  ។ 

ប្ពះញាណទីមួយដនះ  ប្ពះអងគពំុដមនរឭំក្ដឃើញ  ប្រឹមដរ 
ជារិប្ពះអងគបុ៉ដណាណ ះដទ  សូមបីដរកំ្ដណើ រសរវោំងឡាយធ្លល ប់ដក្ើរ 
ដៅក្នុងទីណា  មានជារិប្រកូ្លដបបណា  មានអរែភាពជាអវីសាល ប់ពី 
ដនាះដែើយ   ដៅដក្ើរក្នុងទីណា  មក្ពីទីណា  ដទើបមក្ដក្ើរក្នុងទី 
ដនះជាដដើម  ។ 

កនុងមជឈមិយម  ប្ពះអងគបានសដប្មច  ចុតូ្បបាត្ញ្ញដ ណ  ជា 
ប្ពះញាណទីពីរ  អាចដធវើឲ្យប្ពះអងគទរដឃើញ  ដោយទិពវចក្ខុនូវ 
សរវោំងឡាយដដល  បដិសនធិដែើយក្ែី , កំ្ពុងបដិសនធិក្ែី , បដិសនធិ 
ក្នុងកាលខាងមុខក្ែី  ដោយអំណាចក្មា  សរវដោក្បានដថាក្ោប  
ខពង់ខពស់  សុខទុក្ខដោយប្បការយ៉ាងណា  សុទធដរដោយអានុភាព 
របស់ក្មា  វចិិប្រត្តក់្ដរង  ។ 

កនុងបចឆិមយម  ទនោប្រី  ប្ពះអងគបានសដប្មចនូវប្ពះញាណ 
ទីបី  ដៅថា អាសវកខយញ្ញដ ណ  ជាប្ពះញាណដ៏ទប្ក្ដលង  ក្នុងការ 
ឆលុះបញ្ញច ំងដឃើញប្បាក្ដពិរថា ដនះជាដសចក្ែីទុក្ខពិរ , ដនះជាដែរុ
បណាែ លឲ្យដក្ើរដសចក្ែីទុក្ខពិរ , ដនះជាដសចក្ែីរលំរ់ទុក្ខពិរ ,  ដនះ  
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ជាបដិបោដៅកាន់ដសចក្ែីរលំរ់ទុក្ខដោយពិរ  ។ 

ប្ពះអងគដឈវងយល់សាគ ល់ប្បាក្ដថា  ធម៌បុ៉ដណណះជាអាសវៈ 
ដនះជាដែរុនំាឲ្យដក្ើរអាសវៈ(១) ដនះជាដសចក្ែីរលំរ់អាសវៈដូដចនះ
ជាដដើម យ៉ាងដនះដៅថាអាសវក្ខយញ្ញា ណមានប្ពះនាមថា ពុទាៈ  
ដប្ពាះប្ពះអងគបានប្ត្តស់ដឹងចាស់  ដោយប្ពះប្បាជាា ញាណដ៏បរ ិ - 
សុទធសាអ រ  គឺវបិសេនាដនាះឯង  ។ 

វបិសេនាញាណ  ជារួបញ្ញា ឆលុះបញ្ញច ំង  បំភលឺឲ្យដឃើញ
ប្បាក្ដពិរនូវនាមនិងរបូ  ដដលលុះដោយអំណាច  ទនប្ពះទប្រ
លក្ខណ៍មាន ៖ អនិចច ំ , ទុកខ ំ , អនតាត  បញ្ញា បានពិចារណាដឈវង
យល់នូវប្ពះទប្រលក្ខណ៍ថា ៖ ោម និង របូ មិនដទៀងោរ់ឋិរដឋរ
ចីរកាលយូរលង់  ដរងដឹក្ជញ្ាូ នបងាូរមក្នូវក្ងទុក្ខមិនដមនជាខលួន 
ប្បាណ  មិនលុះត្តមបងាគ ប់  ជាធមាជារិឃារ់មិនបាន  ។  ដោយ 
ការដឈវងយល់ប្ពះទប្រលក្ខណ៍ដនះ ដទើបដធវើឲ្យប្ពះអងគដឃើញនូវធម៌ 
ពិរគឺ  អរយិសចចោំងបួនប្បការ  ។ 

សដមែចប្ពះបរមប្គូ       ប្ពះអងគបានផ្កច ញ់នូវមាោធិោជប្ពម 
ោំងដសនាឲ្យបោជ័យដោយបារមីោំងដប់ប្បការ  ដទើបប្ពះអងគប្ទង់ 
_______________ 
(១) កិ្ដលសជាដប្គឿងប្តំ្ត គឺកិ្ដលសធម៌ដដលប្តំ្តដៅក្នុងសនាា ន, មាន ៤ យ៉ាងគឺ ១-កាម 
ដៅថា កាមាសវៈ; ២-ភព ដៅ ភវាសវៈ; ៣-ទិដឋិ ដៅ ទិោឋ សវៈ; ៤- អវជិាា  ដៅ អវជិាា សវៈ; 
(ម. ព. ឱឃ ផង) ។ អាសវក្រិដលស កិ្ដលសជាដប្គឿងប្តំ្តក្នុងសនាែ ន ។ 
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យាងចូលកាន់និដោធសមាបរាិ (១)  ប្ទង់ដចញចាក្សមាបរាិមក្វញិ 
ដទើបប្ពះអងគកាន់យក្វបិសេនា  ឆលុះបញ្ញច ងំដមើលសងាខ រត្តមប្បទព-
ណីប្ពះពុទធអំពីបុោណដឃើញថាជា អនិចចំ , ទុកខំ , អនតាឋ   ដែើយដទើប 
ចាក់្ធលុះអរយិសចចោំងបួនប្បការថា ៖  

 ទុកខសចចៈ មានខនធប្បំាជាដមទុក្ខ គួរឲ្យខាល ចទុក្ដូចជា
ដមខាា ំងប្បំានាក់្  ត្តមពាធ្លយាយីជាធមាត្ត ;  

 សមទុយសចចៈ  បានដល់រណាា ោំងបីប្បការ  ដូចជា
អនក្បងាា ញផលូវខាា ំងឲ្យចូលមក្ ;   

 និដោធសចចៈ  គឺប្ពះនិពាវ ន  ជាដប្គឿងបិទសទះដំដណើ រ 
ខាា ំង ;   

 មគគសចចៈ  គឺអដឋងគិក្មគគោំងប្បំាបីប្បការ  ជាឧបាយ 
ប្បហារពួក្ខាា ំង  ។ 

លុះប្ពះអងគរក្ដឃើញកំ្ដណើ រ ទនដសចក្ែីទុក្ខដោយវបិសេនា 
យ៉ាងដនះដែើយ  ដទើបប្ទង់លះ សំដយជនៈ (២) បីយ៉ាងគឺ ៖ 

១. សកាា យទិដឌិ   ការដឃើញថាកាយដនះ  ជារបស់ខលួន ; 
______________ 
(១) និដោធសមាបរាិ ការចូល្នដល់ថាន ក់្រមលរ់ឲ្យខយល់ដក្ដដងាើមដចញចូល តំ្តងដៅបាន
អស់កាលកំ្ណរ់យ៉ាងយូរប្រឹម ៧ ទងៃ ដទើបដចញវញិ...។ 

(២) សំដយាជនៈ   ស័ង-ដយាជៈ នៈ   សំ. បា.  ( ន. )  (សំដយាជន ឬ សដញ្ញា ជន) កិ្ដលសជា
ដប្គឿងប្បក្បចិរា គឺកិ្ដលសរងឹរអឹងជាដប្គឿងោក់្ឆ្លវ ក់្របួររឹ ដដលអាស្ស័យដៅនឹងចិរា... ។  
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២. វចិិកិចាឆ    ដសចក្ែីសងេ័យអំពីជារិកំ្ដណើ រ  គុណប្ពះ 
ររនប្រ័យ ; 

៣. សីលពវត្តបោមាស  ការបរិបរាិខុស  ដោយដសចក្ែីភ័យ 
ខាល ច  សាទ បអដងអលសីលនិងវរា  ដោយក្មាល ំងដសាត្តបរាិមគគញ្ញា ណ 
លះកាមោគៈ   ពាបាទៈ  យ៉ាងដប្គ្នរប្គ្នរដោយសក្ោគ្នមិមគគ - 
ញ្ញា ណ  ។  លះសំដយាជនប្បំាគឺ ៖ របូោគៈ , អរបូោគៈ , មានៈ , 
ឧទាចចៈ , អវាិសជ   ដោយអរែរែមគគញ្ញា ណ  ដទើបដធវើឲ្យសនាែ នរបស់ 
ប្ពះអងគបានថាល បរសុិទធ  ផុរចាក្កិ្ដលសរណាា   អវជិាា ដដលជា
កិ្ដលសមារ  មិនអាចត្តមពាធ្លយាយីដបៀរដបៀនប្ពះអងគដទៀរបាន 
ដែើយ  ប្ពះពិជិរមារ  ប្ពះអងគឈនះមារដោយគ្នា នដសសសល់  មារ 
ោំងឡាយបាក់្បបខលបខាល ច  ចាញ់ប្ពះអងគដែើយ  ។ 

ប្ពះសមពុទធបរមប្គូទនដយើង  ប្ពះអងគបានប្ត្តស់ដឹងក្នុងឆ្លន ំ 
រកា  ដពញបូរមីដខពិសាខទងៃពុធ  ប្ទង់គង់ដលើររនបលល័ងរ  ដប្កាម 
ដដើមដពាធិប្ពឹក្េ  បនាទ ប់ពីបចាិមយាមទនោប្រី  ប្ពះអងគបានប្ត្តស់ដឹង   
ប្ពមោំងផ្កច ញ់មាោធិោជឲ្យចាលចាញ់ដែើយ  ប្ពះអងគបានបនលឺប្ពះ 
សូរសីែនាង  ជាបឋមពុទធវចនយ៉ាងដនះថា ៖ 

អតនកជាតិ  សសំារ ំ សន្ធា វិសស ំ អនិពវិស ំ
គហការ ំ គតវសតន្ធោ  ទុកាា   ជាត ិ បុនបបនុ ំ
គហការក  ទិតធា ស ិ បុន  តគហ ំ ន  កាហស ិ
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សព្វវ   តត  ផាសកុា ភគ្គា   គហកដូ ំ វិសខំត ំ
វិសង្ខា រគតំ  ចិតត ំ តណ្ហា នំ  ខយមជឈគ្គត ិ

កាលមដលត្ថាគត្  កំពុងមសវងរកាសងដឈើគឺត្ណាា   អនកដធវើ 
នូវផលោះគឺអត្តភាពរបស់ត្ថាគត្  កាលមដលមនិទ្ធនប់ានជួបរបទោះដៅ 
ដ ើយ  ត្ថាគត្មត្ងមត្អដោល លដៅកាន ់ សំសារវដឋោបា់សតិ្ាសអដនក 
ដមាល៉ា ោះដេើយ  ាសតិ្កម៏ត្ងោដំសចកឋទុីកខមក  ឲ្យត្ថាគត្ដរឿយៗឥត្ 
រសាករសានឋដ ើយ  មនាសងផលោះ ! ឥ ូវត្ថាគត្រកអនកដឃើញដេើយ 
ណា ៈ  ពីដនោះដៅអនកឯងអស់ដធវើផលោះគឺអត្តភាព  ឲ្យត្ថាគត្បានដទៀត្ 
ដេើយ  បងាងគឺ់កិដលសដដ៏សសទ្ធងំឡាយរបស់អនកឯង  ត្ថាគត្ 
កាចបំ់បាកអ់ស់ដៅដេើយ  ទ្ធងំកំពូលផលោះគឺអវាិសជ   មដលអនកឯងដធវើរចួ 
ដេើយដោោះ  ត្ថាគត្កប៏ានកំចាត្ប់ងដ់េើយ  ឥ ូវដនោះ  ចិត្តរបស់ 
ត្ថាគត្បានដល់រពោះនិោវ ន  មដលរបាសចាកសង្ខខ រដេើយ  ត្ថាគត្ 
បានរតាស់ដឹងនូវអរេត្ត  មដលាសធមក៌សយ័ត្ណាា ទ្ធងំឡាយដេើយ។ 

ខាុំបានដក្ស្សង់យក្ពុទធដីកា  ប្ពមោំងបញ្ញា ការប្ត្តស់ដឹង 
របស់ប្ពះសមាា សមពុទធមក្សរដសរបញ្ញា ក់្ឲ្យដឃើញចាស់ថា  ប្ពះ 
ប្បាជាា ញាណគ្នា នសរវដោក្ណា  ឲ្យបានប្បដសើរដសាើប្ពះអងគ
ដែើយ  គឺជាការប្ត្តស់ដឹងយល់សាគ ល់  នូវសភាវធម៌ពិរ  កំ្ចារ់ 
បង់កិ្ដលសរណាា   ជាដែរុទនដសចក្ែីទុក្ខពិរ  មានដំដណើ រដៅកាន់ 
ទីរលំរ់ទុក្ខពិរ  ដោយប្ពះប្បាជាា ញាណរបស់ប្ពះអងគ ។  ដូដចនះការ 
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ដជឿស៊ប់ពិរប្បាក្ដមិនងាក្ដរពីបញ្ញា ញាណ  ដូចដរៀបោប់មក្
ដែើយដនះ  ដទើបចារ់ថាជា  រថាគរដពាធិសោធ   ។ 

សរវឆលងអនលង់ដៅបានដោយសោធ   សំដៅយក្សោធ ជា 
ដសាភណដចរសិក្សមបយុរាដៅដោយបញ្ញា   ដជឿប្រូវប្រង់ចំដលើ 
ដែរុបួនប្បការ   ដទើបញុាំងចិរាឲ្យភលឺថាល   ដូចជាសាជូរដគយក្ដៅកូ្រ 
ក្នុងទឹក្ពាងដដលលអក់្  សារជារិដដលលអក់្ដរងធ្លល ក់្ចុះដៅកាន់
បារពាង  សារជារិដដលថាល រដមងអដណែ រដែើងមក្ខាងដលើ  ដធវើឲ្យ 
ដគអាចដងទឹក្មក្ទទួលោនបាន  យ៉ាងណាមិញ  ចិរាដដលប្បក្ប 
ដោយសោធ ជាញាណសមបយុរា (១) រដមងជាចិរាថាល សាអ រ  ក្នលងបង់ 
មិចាា ទិដឋិបាន  ។ 

មចិាឆ ទិដឌិ បានដល់ចិរាយល់ដឃើញខុស  ចារ់ថាជាអនលង់
ដប្ៅ  ដប្ពាះថាកាលដបើចិរាយល់ខុសដឃើញខុស  ប្បាក្ដជាដជឿខុស 
ដជឿខុសដែើយប្បកាន់ត្តមខុស  បដិបរាិខុស  បានផលមក្ជាខុស 
ដសចក្ែីយល់ខុស  ដធវើឲ្យសរវដោក្មានដំដណើ រយឺរយូរដៅក្នុងភព 

 មចិាឆ ទិដឌិ ដធវើឲ្យសរវដោក្វដងវងងងឹរ     ចូលចិរាយក្គំនិរ  
ដៅគិរក្នុងអវីដដលែួសវស័ិយ   ប្បាសចាក្ដែរុផល  ដឹងមិនដល់  
____________ 
(១) សមបយុរា   ស័ម-ប៉ៈយុរ   បា.; សំ.  ( កិ្. ឬ គុ. )  (សំប្បយុក្ា ឬ សប្មប--) ប្បក្ប, ផេំ; 
ដដលប្បក្ប, ដដលផេំដែើយ, ដដលោយប្ចែំ, ដដលរមួចូលគ្នន  : ចិរាសមបយុរាដោយអំណរ 
។ ញាណសមបយុរា ចិរាដដលសមបយុរាដោយការដឹង, ដោយប្បាជាា  ។ សោធ សមបយុរា ចិរា
ដដលសមបយុរាដោយសោធ  ។ល។  
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យល់មិនអស់  ។ 

ដូចជាចូលចិរាគិរអំពីប្ពះ  បដងរើរទឹក្បដងរើរដីបដងរើរសរវ
ដោក្  ដែើយក៏្នំាគ្នន បដងរើរលទធិអងវរក្របន់ស្សន់  សំពះសំុប្ពះឲ្យ
ជួយដដើមបីឲ្យបានជាយ៉ាងដនះយ៉ាងដនាះ  ។  ដោយអំណាចក្មាល ច 
គមាល ន  ហ៊ាននំាគ្នន បដងរើរចាប់  យក្ប្ពះនាមប្ពះមក្ដធវើជាោសក្រ 
ឲ្យជួយត្តមចំណូលចំណង់របស់ខលួន  ។ 

ដសចក្ែីមានៈចដចសរងឹរអឹងក៏្មក្ពីការយល់ខុស  ប្បកាន់ 
ខុសដជឿខុសប្បាថាន ខុស  ដទើបមានការប្បដក្ក្  បងររជាជដមាល ះោស់
ដទង  ដខវងគំនិរគិរបដងរើរលទធិដផេងៗ  ដៅត្តមការយល់ដឃើញដរ 
ដរៀងខលួន  ដែើយតំ្តងនំាគ្នន ដពាលអួរសរដសើរ  អួរគុណប្ពះជាមាច ស់ 
ដឃាសនាប្បមូលឲ្យចូលជាបរស័ិទ  មានោំងខំដចក្អំដណាយ 
បញ្ចុ ះបញ្ចូ លប្បដមប្បមូលដោយពាក្យសំដី  បនែុះបងាអ ប់លទធិដទទ 
ដលើក្រដមរើងលទធិដដលខលួនចុះចូលដោយឥរដអៀនខាា ស  ប្បាសចាក្ 
ដែរុផល  ។ 

ពាក្យដសាល ក្មួយឃាល   ដោក្បានដពាលទុក្ថា ៖ 

 អនកខំរបឹងអតួ្ដរោោះខលួនអន ់
 អនករបឹងបនរ់សនដ់រោោះភយ័ខ្ល ច 
 អនកដលល វដងវងមលងសាគ ល់របាជញ 
 អនកដោោះដគអាចដបាករបាសបាន  ។ 
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  ការមានវចិារណញ្ញា ណ  ពិចារណាដៅដលើក្មាផល  មាន 
ដសចក្ែីយល់ដឃើញប្រូវត្តមដែរុផលពិរ  រមរល់ចិរាប្បក្បដោយ 
សោធ   មានជំដនឿចុះស៊ប់រងឹមំា  មិនក្ដប្មើក្ញាប់ញ័រ  មិនងាក់្ដរ
ដចញពីក្មា  ផលរបស់ក្មា  សរវមានក្មាជារបស់ខលួន  ដជឿប្ពះ
ប្បាជាា ការប្ត្តស់ដឹងរបស់ប្ពះសមពុទធ  ោំងដនះដធវើចិរាឲ្យមានលំនឹង 
មានសាា ររីមិនភ័យខាល ច  អាចយក្ខលួនជាទីពឹងរបស់ខលួន  ជាអនក្ 
ប្បកាន់ខាា ប់ខាួន  ក្នុងការដោះស្សាយចំដពាះដែរុផល  ដដលធ្លល ក់្ 
មក្ដល់ដោយបញ្ញា យល់ចាស់ចូលចិរាពិរប្បាក្ដ  អាចក្នលងផុរ 
មិចាា ទិដឋិ  គឺការដឃើញខុស  ដជឿខុស  ប្បកាន់ខុសដនាះដៅបាន  ។ 

សរវដោក្ដដលមានដសចក្ែីញាប់ញ័រ  រក់្សលរុរនធរ់ភ័យ 
ខាល ចដប្ក្ងនឹងអំដពើបាបោំងឡាយ  ក៏្ដប្ពាះមានជំដនឿជាក់្ថា  អំដពើ 
បាបជាអំដពើអាប្ក្ក់្ោមក្ពិរ  កាលដបើបុគគលណាប្បប្ពឹរាដែើយ 
នឹងបានដ ា្ ះថាជាបុគគលអាប្ក្ក់្ោមក្  បានទទួលផលជាទុក្ខ
ជាដោស  ជាស្សដមាលអដនាទ លត្តមប្បាណ  មិនបារ់បង់ដសាះ
សូនយដែើយ  ។ 

ចំដណក្អំដពើបុណយជាគុណដ៏លអ  កាលដបើបុគគលណា
ប្បប្ពឹរា  បុគគលដនាះនឹងបានដ ា្ ះថាជាមនុសេលអ  បានទទួល
ផលជាសុខ  ជាពូជ  ជាប្ទពយជាប់ត្តមប្បាណ  ។  ដសចក្ែីអាប្ក្ក់្
ោំងមនុសេោំងសរវ  ដរងសអប់ដខពើមនិនាទ រិះដដៀល  ។  ដសចក្ែីលអ 
ោំងមនុសេោំងសរវ  រដមងដពញចិរាដពាលសរដសើរ  ។ 
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មនុសេដរមាន ក់្ដបើយក្ដស្សាម  ឬមុខយក្េមក្ពាក់្ដលើ
ក្ាលដែើយដោរក្ដញ្ា ង  បដញ្ច ញសដមលងដស្សក្ដបបយក្េ  
ប្បាក្ដជាអនក្ដមើលោំងចាស់ោំងដក្ាង  ដគសមាគ ល់ថាជាយក្េ  គឺ 
ជាអនក្ដកាងកាចមានចិរាអាប្ក្ក់្  ។  ដរដបើអនក្ដនាះ  ពាក់្ដស្សាម 
ដទវត្តប្បោប់កាយដប្គឿងអលងារ រសអិរសាអ ងយ៉ាងប្បណីរ  ប្បាក្ដ 
ជាអនក្ផងស្សឡាញ់ដពញចិរា  ដពាលសរដសើរថាលអគួរឲ្យចង់គយ 
គន់  ។   

ប្រង់ចំណុចដនះ  បញ្ញា ក់្ឲ្យដឃើញបានថា  មនុសេដរមាន ក់្ 
កាលដបើជាអនក្ដបៀរដបៀន  ដធវើទុក្ខបុក្ដមនញសមាល ប់សរវ  បំបារ់ជីវរិ 
មនុសេដទទក្ែី  មានចិរាមិនលអប្បប្ពឹរាដចារក្មាដបាក្ប្បាស  ក្បរ់ចិរា 
ប្បពនធបែី  មានស្សីមានប្បុសខុសប្បទពណី  ដពាលពាក្យសមែីគ្នា ន 
ខលឹមសារកុ្ែក្ភូរភរ  បងរជដមាល ះោស់ដទងដក្លងបនលំប្ទពយសមបរាិ 
ចិរាដពារដពញដោយការពាបាទ  ចងអាឃារគំុគួន  ជាមនុសេ
ដលើក្ខលួនអួរអាងចដចសរងឹរសូ  ប្បកាន់ត្តមដរការយល់ដឃើញ
របស់ខលួន  ។ 

ដបើយ៉ាងដនះ  ដរើដគចារ់មនុសេប្បដភទដនាះថាដូចដមែច ? 
ដគមុខដរនំាគ្នន ដស្សក្ថា  អនក្ដនាះជាមនុសេអាប្ក្ក់្ណាស់  ដប្ពាះ 
អវី ?  ដប្ពាះដរដសចក្ែីអាប្ក្ក់្  បុគគលដធវើអាប្ក្ក់្ដូចយក្ោមក្ ប្ប- 
ឡាក់្ដលើខលួនឯង  ដរងសអុយជាប់ខលួនផង  និងជះចំហាយក្លិនសអុយ 
ដល់អនក្ឯដទៀរផង   ។   ដប្ពាះផលទនដសចក្ែីអាប្ក្ក់្   ដធវើឲ្យដក្ើរក្ែី  
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ទុក្ខដដែ ប្ក្ហាយខវល់ខាវ យដល់ខលួននិងអនក្ដទទ  ដធវើឲ្យដគដខពើមរដអើម 
ខាល ចរអា  និងមានការនិនាទ ដោយប្បការដផេងៗ  ដធវើឲ្យមានការថាន ំង
ថាន ក់្អាក់្អន់ដដែ ប្ក្ហាយចិរា  របិរដរអំដពើអាប្ក្ក់្ដនាះ  ។ 

បុ៉ដនែមនុសេដដដលដនាះ  គ្នរ់ជាមនុសេប្បប្ពឹរាលអ  មាន
ដមត្តា ធម៌ដចះអាណិរអាសូរ  ជួយដស្សាចស្សង់ជីវរិមនុសេសរវឲ្យ 
រចួផុរចាក្វបិរាិភ័យ  មានសចចៈធម៌សដនាែ សដប្រក្អរដទៀងប្រង់  
មិនប៉ះពាល់ដបៀរដបៀន  ប្ទពយសមបរាិប្បពនធកូ្នបែីអនក្ដទទ  ជា
អនក្ដពាលពាក្យសមែីមានន័យខលឹមសារប្បក្បដោយគុណប្បដយាជន៍ 
សប្មាប់ខលួនសប្មាប់អនក្ដទទ  ។  ដបើយ៉ាងដនះអនក្ផងោំងពួង  ដគ 
ប្បាក្ដជាចូលចិរា  ដពញចិរា  ឲ្យរទមលដៅដលើមនុសេដដដលដនាះ 
ថាជាមនុសេលអដប្ពាះមានគុណធម៌  ។  គុណធម៌រដមងផែល់ផល 
ប្រជាក់្  ដល់អនក្ប្បប្ពឹរាដូចជាក្លិនប្ក្អូប  ដដលដិរជាប់ជិរខលួន 
រដមងបដញ្ច ញចំហាយប្ក្អូបដល់ខលួនផង  ដល់អនក្ដទទផង  ។  
មនុសេប្គប់របូដរងស្សឡាញ់ដពញចិរា  គុណធម៌គឺដសចក្ែីលអ  សអប់ 
ដខពើមដសចក្ែីអាប្ក្ក់្  ដោះបីជាខលួនដធវើអាប្ក្ក់្ក៏្ដោយ  ដបើមានដគដជរ 
រិះដដៀលសែីឲ្យ  ក៏្មិនដពញចិរាដដរ  ។ 

ដសចក្ែីអធិបាយមក្ដនះ  បញ្ញា ក់្អំពីដែរុផលឲ្យបាន
យល់កាន់ដរចាស់ថា  អំដពើអាប្ក្ក់្និងអំដពើលអ  អាចដធវើមនុសេមាន ក់្ 
ឲ្យដប្បដភទដៅជាយក្េ  និងដៅជាដទវត្តបាន  ។  ដភលើងរដមងមាន 
ចំហាយដដែ     អនក្ពាល់ប្រូវដភលើងរដមងរោក្   និងទទួលការឈឺផា  
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ដដែ   អនក្មានក្ដដែ ប្រូវការទឹក្  ទឹក្ដរងផែល់ធ្លរុប្រជាក់្ក្នុងដពល 
មនុសេសរវប្រូវការផឹក្ងូរយ៉ាងណា  ពាក្យថាក្មាផល  ក៏្រដមង
ផែល់ឲ្យសុភវនិិចា័យ  ដឃើញនឹងដភនក្ដក្ើរចំដពាះមុខដោយពិរដោយ 
មិនចំាបាច់យក្គំនិរដៅគិរ  ដែរុការណ៍អាង៌កំ្បំាងអវី  ដូចជា 
ប្ពែា  ប្ពះបដងរើរដមឃដីមនុសេសរវ  ដលើក្យក្មក្អាងយ៉ាងដនះ 
យ៉ាងដនាះ  ដលើក្ក្មពស់  ោក់្ទំនាប  ឲ្យកំ្ែុស  រប្មូវ  បនែុះបងាអ ប់ 
ក្មាល ចគមាល ន  មានដធវើក្មាវធីិដផេងៗ  ដូចជាបួងសួងអងវរក្របន់
ស្សន់សំុសុខសួសែី  ដធវើសាល ធម៌បាយសី  ភ័យខាល ច  ប្កាបសំពះខាល ច
ប្ពះជាមាច ស់ោក់្ដោស  ឬក៏្មានការសូប្រដពាលសរដសើរ  ដសចក្ែី 
អសាច រយឫទធិដចសាែ របស់ប្ពះ  សំុឲ្យប្ពះជួយឲ្យបានជាយ៉ាងដនះ
យ៉ាងដនាះ  ដពលបានដូចបំណងក៏្សបាយរកី្ោយ  ដពលមិន  
បានដូចបំណងក៏្ខក្ខូចរូចចិរា  ។ 

អវីដដលប្បាសចាក្ភាពពិរ  មិនអាចឋិរដៅបានយូរ  ដសច
ក្ែីអសាច រយដោះបីមានដបបណា  ក៏្មិនអាចក្នលងផុរអំពីចាប់ធមា-
ជារិបាន  គឺដក្ើរមានដែើយក៏្វនិាសដៅវញិជាធមាត្ត  មិនអាចការ 
ពារបាន  ។  តំ្តងពីបុោណសម័យ  រែូរមក្ដល់បចចុបបននសម័យ 
ប្ពែាប្ពះក៏្ប្រូវដររលរ់រោយជីវរិប្បាណ  ដដលអាចសល់ដៅ
បានប្រឹមដរជីវប្បវរាិ  គុណធម៌និងអគុណធម៌  ជារំណទុក្ឲ្យបចាា - 
ជនអនក្ប្បក្បដោយប្បាជាា ពិចារណារក្ដសចក្ែីពិរ  ។ 

សោធ ជាដសាភណដចរសិក្  ដក្ើរដែើងជាមួយចិរា  ដធវើចិរា  



ជីវិតកថា                                                                               គុណធម៌បួនប្បការ 
______________________________________________________________________ 

~ 159 ~ 

 

ឲ្យថាល បរសុិទធសាអ រ  គឺមានដសចក្ែីប្ជះថាល ជាលក្ខណៈ  មានដសចក្ែី 
ដជឿសទុះដៅខាងមុខ  មានកិ្រយិាសាទ បសទង់ដមើលដែរុផល  ដែើយ 
ដទើបមានជំដនឿ  ដដលជាដែរុដធវើឲ្យក្នលងឲ្យឆលងផុរអំពីទិដឋិ  ការ 
យល់ដឃើញខុសប្បកាន់ខុសដនាះដៅបាន  ។ 

ពាក្យថា ដសាភណ  បានដល់សភាវៈថាល សាអ រ  បរសុិទធ  ។ 
ពាក្យថា ដចរសិក្ បានដល់សភាវធម៌ដក្ើររលរ់ជាមួយចិរា  ដូដចនះ 
កាមាវចរដសាភណៈចិរា ២៤ ដួង , របូាវចរដសាភណៈ ១៥ ដួង , 
អរបូាវចរដសាភណៈ ១២ ដួង , ដោកុ្រារចិរា ៨ ដួង  សុទធដរមាន 
សោធ   ជាដសាភណដចរសិក្ដក្ើររមួជានិចច  ដទើបជាក្មាល ំងក្នុងការ 
បំដពញកុ្សល  ជាកាមាវចរកុ្សល , របូាវចរកុ្សល , អរបូាវចរកុ្ - 
សល , ដោកុ្រារកុ្សល  ឲ្យសដប្មចដៅបាន  ។ 

សទ្ធា  ជាខាងដដើមជាពូជបណែុ ះបងាូរ  នំាមក្នូវកុ្សលឲ្យ
ដក្ើរដក្ើនចដប្មើនដែើងបានត្តមលំោប់  អនក្មានសោធ នឹងប្រូវបាន
អនក្ប្បាជាោំងឡាយ  មានប្ពះសមាា សមពុទធជាដដើម  ប្ពះអងគ
អនុដប្គ្នះ  ចូលដៅជិរទទួលដទយយោនមុនដគ  ដូចជាដរឿងនាង 
ថូនទ្ធស ី ស្សីកំ្សរ់  ដដលបានប្បដគនទឹក្ដរមួយក្អម  ដោយ
ក្មាល ំងសោធ ប្ជះថាល ចំដពាះប្ពះសាសាែ សមាា សមពុទធ  ដធវើឲ្យនាងរចួ
ចាក្ដសចក្ែីទុក្ខដោស  ក្នុងឋានមនុសេបាន  ។ 
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រ ឿង  នាងថូនទាស ី
 

ក្នុងពុទធកាល  ថ្ថងមួយរពះសមពុទធបរមររូ  រសេចយាងរៅ
ដដនរកាសលជាមួយនឹងភិក្ខុសងឃររាំរយអងគ  រទង់យាងចូលរៅ
សរាក្រពះកាយក្នុង ថូនរាម រដើមបីក្ាំចាត់បង់នូវមិចាឆ ទិដឋិរបស់
ពួក្រាហ្មណ៍  ក្នុងថូនរាមរនាះ  ។ 

ពួក្រាហ្មណ៍ទាាំងឡាយរនឮដាំណឹងថា  រពះសមពុទធរពម 
ទាាំងភិក្ខុសងឃ    រសេចយាងនិមនេមក្ដល់ររតើយសទឹងខាងនាយ 
បរមុងនឹងឆលងចូលរៅក្នុងថូនរាមរហ្ើយ  ពួក្រាហ្មណ៍រពឹទាធ ចារយ 
ទាាំងឡាយ  រនរបកាសររប់ដល់រាហ្មណ៍ជាបរស័ិទថា ៖ 

 “ រយើងទាាំងអស់ាន  !  មិនរបបីរួរសមរាប់រក្ឲយវតថុអវីដល់ 
សមណរាតមរ ើយ ”  ។ 

“ មយ៉ងរទៀតរយើងទាាំងអស់ាន   រតូវអូសទូក្រ ើងក្ាំពង់ឲយ
អស់  រហ្ើយរះុស្ពព នរចាលរចញ  ទាាំងស្ពលាសាំណាក់្ក៏្រតូវរះុសបូវ 
ររ ើរនាបឲយអស់  របើអនក្ណាមួយរៅរួរសម  ឲយវតថុ អវីដល់សមណ-
រាតមនិងភិក្ខុទាាំងឡាយ  រតូវរធវើរទាសអនក្រនាះដល់ជីវតិ ”  ។ 

រពះសាម សមពុទធរទង់រជាបវបិបការៈ(១)របស់រាហ្មណ៍ដូរចាន ះ 
_____________ 
(១) វបិបការ   វបិ-ប៉ៈការៈ៉   រ. ឬ សាំ.  ( ន. )  រសចក្េីរមើលងាយ, ការាក់្ងាយ ាក់្រថាក្; 
ការរធវើឲយរររបទះអនតរាយ, ការរធវើឲយរររនរសចក្េីទុក្ខពិរក្; រសចក្េីពយរទ; វរិបការ 
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 រហ្ើយ ក៏្នាាំភិក្ខុសងឃទាាំងររាំរយរ ះឰដ៏អាកាស  ឆលងសទឹងរៅ
ចុះរតង់ក្ណាេ លស្សុក្រនាះ  រទង់និមនេរៅរង់ររកាមមលប់រឈើមួយ
រដើមដក្បរអណេូ ងទឹក្  ។ 

សម័យរនាះ  ានទាសីាន ក់្  ជាខ្ុាំបររមើរតកូ្លរាហ្មណ៍ 
មួយក្នុងថូនរាមរនាះ  ក្ាំពុងក្រណេ ៀតក្អមរៅដងទឹក្អណេូ ង  រន
រ ើញរពះានរពះភារ  ក៏្ានចិតតរជះថាល រក្ើតរ ើង  ។  នាងរិត
ថា ៖ “ សម័យរនះរដេ ណាស់  រពះសមពុទធនិងរពះសងឃទាាំងអស់អងគ  
របដហ្លជារស្សក្ទឹក្ខាល ាំង  រនមក្រង់ក្នុងទីរនះ  អញរតូវដតដង 
ទឹក្មួយក្អមយក្រៅរបររនរទើបរួរ  ។  បុ៉ដនេរាហ្មណ៍រពឹទាធ ចារយ 
រនដាក់្អាជ្ាថា  របើអនក្ណារៅរួរសម  យក្វតថុអវីៗ  រៅរបររន 
ដល់សមណរាតមនិងរពះសងឃរនះ  រតូវានរទាសដល់ជីវតិ ”  ។ 

នាងរិតដូរចនះរហ្ើយ  ក៏្រដើរហួ្សរៅដងទឹក្ ។  លុះរត ប់
មក្វញិសទាធ ក៏្រក្ើតខាល ាំងរ ើងៗរទើបរិតថា ៖  “ រណហើ យចុះអញរន 
ជួបនឹងដស្សបុណយ  ដ៏របរសើរយ៉ាងរនះរហ្ើយរួរដតរធវើទានកុ្ាំខាន 
រទាះបីររសាល ប់ឬដាក់្អាជ្ាក៏្តាមចុះ ”  ។   

នាងក៏្ក្រណេ ៀតក្អមចូលរៅក្នុងក្ណាេ លចាំរណាមភិក្ខុសងឃ  
យក្ទឹក្មួយក្អមរៅរបររន រពះសមពុទធ ៗ  រទង់ទទួលរដាយរពះ
ហ្សេទាាំងពីរ  ដថលងអាការៈឲយនាងដឹងថា  រពះអងគរតូវការទឹក្រនាះ
ណាស់  រទង់ចាក់្ទឹក្រនាះលប់រពះភក្ដក្េ  រហ្ើយឆាន់ក្នុងទីចាំរាះ
មុខរបស់នាង  ។  រដាយអាំណាចឫទធិរបស់រពះអងគ  ទឹក្ក្នុងក្អមរៅ
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រពញដដដល  រទើបឲយក្អមទឹក្រនាះ រៅភិក្ខុសងឃររាំរយឆាន់រទៀត  
ទឹក្ក្អមក៏្រៅដតរពញដដដល  ។ នាង ថូនទាសី រនរ ើញចដមលក្
អស្ពច រយដូរចនះរហ្ើយ  រសចក្េីរជះថាល ក្នុងរពះស្ពស្ពេ   ក៏្កាន់រក្ើតាន
ចររមើនរ ើងៗ  ។ 

កាលភិក្ខុសងឃទាាំងររាំរយអងគ  ឆាន់ដឆអតសកប់សកល់រហ្ើយ 
រពះសមពុទធរទង់របទានក្អមទឹក្រនាះដល់នាងថូនទាសីវញិ  ។  នាង 
រនទទួលក្អមរហ្ើយ  ក៏្ថាវ យបងគាំលារពះានរពះភាររៅររហ្-
ដាឋ នរបស់នាងវញិ  ។  ជាលាំដាប់រនាះពួក្រាហ្មណ៍ទាាំងឡាយ  ក៏្ 
ចាប់នាងវាយតប់  បរណេើ រយក្នាងរៅឲយរាហ្មណ៍ជារៅ វ យ 
នាយ ៗ  ក៏្រនវាយនាងដថមរទៀតរហូ្តដល់នាងស្ពល ប់ក្នុងរពល
រនាះរៅ  ។  ចាំដណក្ខាងរពះានរពះភារ  កាលរបើនាងថូនទាសី 
រចញរៅរត់រហ្ើយ  រទង់រតាស់រៅរពះអាននទ  ររបើឲយយក្ររត 
រពះអងគរៅដងទឹក្អណេូ ង  រពះអាននទមិន ៊នរៅដង  ររាះខាល ច 
រាហ្មណ៍វាយសាល ប់  ។  រទង់ររបើររមប់បីដងរពះអាននទមិន ៊ន 
របដក្ក្  រទើបកាន់យក្ររតនិមនេរៅអណេូ ងទឹក្  រាន់ដតរៅដល់ 
ាត់អណេូ ង  ទឹក្ក៏្រញ់រចញពីអណេូ ង  រជារជន់រាចរៅរលើរបថពី  
លិចភូមិស្សុក្ថូនរាមរនាះមួយរ ាំរពច  បុ៉ដនេរតង់ក្ដនលងដដលរពះ 
សមពុទធនិងរពះសងឃរង់រនាះឥតានទឹក្លិចរ ើយ  ។    

ពួក្រាហ្មណ៍ទាាំងឡាយ  រ ើញរហ្តុអស្ពច រយដូរចាន ះរហ្ើយ 
ភិតភ័យខាល ាំងណាស់  ក៏្នាាំាន រត់ចូលរៅសូមរទាសរពះសមពុទធថាវ យ 
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ខលួនជាឧរសក្ឧរសិកា      យក្រពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭក្រសមើ  
រដាយជីវតិ  ទឹក្ក៏្រត់អស់រលីងក្នុងខណៈរនាះរៅ  ។ 

ឯនាងថូនទាសី  ដដលរាហ្មណ៍វាយសាល ប់រនាះ  រនរៅ  
រក្ើតក្នុងឋានថ្រតរតិងស  ានរបូលអឥតឧបា  ានរសមីដចងចាាំង
រចញពីកាយ  ផាយរៅក្នុងទិសទាាំងពួង  ានស្សីរទពអបសរមួយ 
ាន់  រចាមររាមជាបរវិារ  សថិតរៅក្នុងវាិនាសានសណាឋ នដូច 
ជាទូក្កឹ្ង  របតិស្ពថ នរៅរលើទឹក្ទិពវ  ក្នុងម ស្សះររក្ខរណីមួយ 
រលើាត់ស្សះានរដើមក្បបរពឹក្សដុះព័ទធជុាំវញិ    ក្នុងស្សះរនាះាន 
រដើមឈូក្ដុះររាងរាត  បរចចញផ្កក ដផលផាយក្លិនរក្អូបឈងុយ 
ឈងុប  ។  ឈូក្រនាះានផ្កក ររាំពណ៌  ខលះរដើមជាាសសលឹក្ជាដក្វ 
មណី ផ្កក ជាររក់្ដផលជាតបូងទទឹម  ខលះរដើមជាតបូងទទឹមសលកឹ្ជា 
ររក់្ផ្កក ជាដក្វមណី  ដផលជាាសដុះព័ទធព័នធវាិនររស្ពទ  ។  ក្នុង
រពលរនាះ  នាងរិតពិចារណាអតីតជាតិរបស់នាង  ក៏្រនដឹងសពវ 
ររប់ថា ៖ “ ឱ ! អញដដលរនមក្រក្ើតជារទពធីតាបរបូិណ៌រដាយ 
ទិពវសមបតតិដូរចនះ  រដាយស្ពរដតទឹក្មួយក្អម  ដដលអញរនរបររន 
រពះសមពុទធក្នុងស្សុក្ថូនរាម  ឥ ូវរនះរពះសមពុទធរង់រៅក្នុងទី
រនាះ  ពុាំទាន់និមនេរៅណារៅរ ើយ  ដូរចនះរួរដតរៅបាំរពញ
សមបតេិរបស់អញ  ឲយវរិសសជាងរនះរៅរទៀត ”  ។  រិតដូរចនះ
រហ្ើយ ក៏្ចុះមក្ភាល ម  វាិនររស្ពទក៏្អដណេ តមក្របតិស្ពថ ន រលើ
ដផនដីក្នុងចាំរាះរពះភក្ដក្េរពះសមពុទធ  ។ 
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នាងរទពធីតារននាាំបរវិារទាាំងមួយាន់  រចញពីវាិន 
ររស្ពទ  ចូលរៅថាវ យបងគាំរពះសមពុទធបរមររូ  ។  រពលរនាះពួក្
រាហ្មណ៍ទាាំងឡាយ   ដដលក្ាំពុងអងគុយាល់រពះានរពះភារ   ក៏្  
រផអើលឈូឆរនឹក្រសងើចក្នុងចិតតឥតឧបា  ។  រពះានរពះភាររទង់ 
រតាស់សួរនាងរទពធីតា  រដើមបីឲយពួក្រាហ្មណ៍ទាាំងអស់  រនដឹង 
ក្នុងរពលរនាះថា ៖  

“ ាន លរទពធីតា ! អនក្បរបូិណ៌រដាយទិពវសិរ ី  ានពនលឺដចង
ចាាំងជានិចច  រតើនាងមក្អាំពីទីណា , រនរធវើបុណយអវី ក្នុងជាតិមុន ?” 

នាងរទពធីតារកាបទូលរពះាន រពះភារដូរចនះ ៖ 
“  បពិរតរពះានរពះភារ ! ខ្ុ ាំរពះអងគមក្ពីស្ពថ នថ្រតរតិងស 

កាលពីមសិលមិញ  ខ្ុ ាំរពះអងគរៅក្នុងស្សុក្ថូនរាមរនះ  រនដង
ទឹក្មួយក្អមរបររនរពះអងគ  លុះរត ប់រៅផទះវញិ  រតូវពួក្
រាហ្មណ៍ទាាំងឡាយ  ដដលអងគុយជុាំវញិរនះ  នាាំាន ចាប់វាយខ្ុ ាំ
រពះអងគបរណេើ ររៅឲយរាហ្មណ៍ជារៅ វ យរបស់ខ្ុ ាំរពះអងគ ៗរន 
វាយដថមរទៀតដរាបដល់ស្ពល ប់  ”   ។  

  បនាទ ប់មក្នាងក៏្រនដថលងររៀបរាប់  អាំពីទិពវសមបតតិរបស់
នាង  ក្នុងស្ពថ នសួរ៌រដាយសពវររប់  លុះចប់រហ្ើយ រពះសមពុទធ
បរមររូរទង់សដមេងនូវធមមក្ថា  ពនយល់អាំពីអរយិសចចធម៌ បួនរបការ  
នាងរទពធីតាក៏្រនសររមចដល់រស្ពតាបតតិផល  ក្នុងរពលរនាះ  
រទើបថាវ យបងគាំលារពះានរពះភារ  រៅស្ពថ នថ្រតរតិងសវញិ  ។ 
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ពួក្រាហ្មណ៍ក្នុងថូនរាម  ក៏្រនយល់ជាក់្ចាស់  នូវ 
លទធិពុទធស្ពសនាក្នុងរពលរនាះ  ។ 

រសចក្េីក្នុងនិទានរនះ   រនបញ្ជជ ក់្ឲយរ ើញចាស់ថា  ថូន 
ទាសី ធីតាសុខចិតតលះបង់ជីវតិ  រដាយឥតរកាតញរញើត  រដាយ
ានសទាធ រជះថាល ជាកុ្សលញាណសមបយុតតិ  រទើបរបររនទឹក្មួយ 
ក្អមដល់រពះានរពះភារ  រពមទាាំងភិក្ខុសងឃទាាំងឡាយ  ខុសផទុយ 
ពីពួក្រាហ្មណ៍ទាាំងអស់រនាះ  ពយយាមរបទូសេជាមួយរពះសមពុទធ 
រពមទាាំងភិក្ខុសងឃ  រដាយចិតតជា មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ  ។  ដូរចនះសទាា  ជាពូជ 
បណេុ ះកុ្សលផង  ជាធម៌សរាប់ឆលងអនលង់រឺទិដឋិ  ការយល់រ ើញ
ខុស  របកាន់ខុស  បដិបតតិខុសផង  ។ 

២. គុណធមទី៌ ២ :  អបបមា  ទទន  អណ្ណ វ ំ
               ឆលងសមរុទបានដោយ  ដសចក្ដមីនិរបមាទ 

ាក្យថា អបបមាទៈ ( ជាភាស្ពរលី  ឬសាំស្កសកឹត ) ដរបជា 
ភាស្ពដខមរានន័យថា រសចក្េីមិនរធវស , មិនរបដហ្ស  ឬមិនរធវស 
របដហ្ស , ការមិនរធវសស្ពម រតី , ការរបុងរបយ័តនជានិចច , ការរបុង 
មិនឲយភាល ាំងភាល ត់ , ការរបយ័តនមិនរធវើអាំរពើអារក្ក់្ , ការានស្ពម រតី
មិនភាល ាំងរភលច  ។   
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អបបមាទៈ ជាធម៌ចមបងជាងធម៌ទាាំងពួង  ជាាតាថ្នរសច
ក្េីសុខ  ជាឫសរល់ថ្នកុ្សលធម៌ទាាំងពួង  ជាទីតាាំងថ្នកុ្សលធម៌ 
និងជាក្ាំពូលជាទីរបជុាំចុះថ្នកុ្សលធម៌ទាាំងឡាយទាាំងពួង  ។ 

បណាេ ស្ពន មរជើងថ្នសតវទាាំងឡាយ  ានស្ពន មរជើងថ្នសតវ  
ដាំរ ី  ដដលធាំជាងសតវដថ្ទ  ដានរជើងថ្នសតវទាាំងអស់រនាះ  រដមង
របជុាំចុះថ្នដានរជើងដាំរ ី  យ៉ាងណាមិញ  កុ្សលធម៌ទាាំងឡាយក៏្
របជុាំចុះក្នុងរសចក្េីមិនរបាទ  មិនរធវសរបដហ្សក៏្យ៉ាងរនាះដដរ។ 

កិ្ចចការររប់យ៉ាង  ទាាំងខាងផលូវរលាក្  ផលូវធម៌  ដដលអាច 
របរពឹតតរៅរនលអ  រហូ្តសររមចជារុណជារបរយាជន៍រន  លុះ 
ណាដតជាអនក្ានស្ពម រតីរបុងរបយ័តន  មិនស្សវងឹ  មិនវរងវង  មិន
បរណាេ យឲយកាលរវលាក្នលងរៅ  ជាអនក្មិនបរណាេ យចិតត  ឲយ
ងងឹតស្សវងឹរដាយរហ្តុបីយ៉ាងរឺ ៖ 

១. ដោពវនមដទា ស្សវងឹវយ័ ; 
២. អដោគមដទា ស្សវងឹថាខលួនមិនានររារ ; 
៣. ជាតិមដទា  ស្សវងឹក្នុងជាតិថ្នខលួនថា  ជាអនក្ាន
ជាតិខពង់ខពស់  ានសក្េិយសររចើន  ។ 

រសចក្េីឈលក់្វរងវងរភលចស្ពម រតី  យប់ថ្ថងបរណាេ យចិតតឲយរិត
ថាខលួនរៅរក្មង  ានអាយុក្ាំពុងរពញសបាយ  រៅតាមចលនាការ 
បត់ដបនរបស់រលាកិ្យនិយម  ជាប់ជាំាក់្នឹងរបូរាងកាយ  រដាយ 
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រិតថាខលួនានសុខភាពលអ  មិនានររាាពយធិរបៀតរបៀន  ជាអនក្ 
រនររៀនរចះដឹងររចើន  ានជាតិរតកូ្លខពស់  ានយសសមបតេិ  
ររចើន  បរណាេ យខលួនរៅជាអនក្វរងវងរជប់ងុបងល់  របាទរភលច
ស្ពម រតី   យប់ថ្ថងបរណាេ យកាយ  វាចា  ចិតេ  ឲយឋិតរតាាំរៅរដាយវតថុ  
កាម  កិ្រលសកាម  អនក្រនាះរ ម្ ះថា  ជាអនក្របាទខាតបង់រុណ 
របរយាជន៍សរាប់ខលួន  ។ 

ាក្យថា អណណ វៈ ដរបថា  សមុរទ  ។  ជីវតិសតវរលាក្រតូវ
ដហ្លឆលងភពទាាំងបី  ឬរៅថា សងារវដ្ដ ទុក្ដូចជាសមុរទ  ដដល 
សតវរលាក្មិនងាយដហ្ល  អាំពីររតើយខាងអាយរឆាព ះរៅររតើយ
ខាងនាយ  ឲយរនដល់រ ើយ  ។  ដូរចនះសតវណា  ជាអនក្របាទ 
ភាល ាំងរភលចស្ពម រតី  ានរសចក្េីជាប់ជាំាក់្រដាយចាំណីកាមរុណ 
បរណាេ យចិតតឲយរបរពឹតតតាមដខសញាក់្តណាហ   រនរ ម្ ះថាជាអនក្ 
រៅស្ពល ប់  រក្ើតក្នុងភពរក្ទីបចច ប់ាម ន  ។ 

បមាទទា  មច្ចុទនា  បទ ំ
ដសចក្ដីរបមាទ  ជាផលូវននដសចក្ដសី្លល ប ់ ។ 

រដើមបីឲយរនក្នលង  ឬឆលងឲយផុតពីរសចក្េីទុក្ខ  សតវរលាក្ 
រតូវសមលឹងរ ើញររឿយៗ នូវទុក្ខរទាសទាាំងអស់  ដដលរក្ើតានមក្
អាំពីភព  រហ្ើយានរសចក្េីតក់្សលុតរនធត់ភ័យ  ានរសចក្េីរនឿយ
ណាយ  ពយយាមរក្រចក្រចញឲយផុតរត់ឲយរចួ  រដាយការមិន
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របាទ  ានស្ពម រតីរបុងរបយ័តន  មិនរធវសរបដហ្សបរណាេ យឲយ 
កាលរវលាក្នលងរៅឥតរបរយាជន៍  ជាអនក្ពយយាមលះការជាប់
ជាំាក់្  របូរាងកាយ , ជីវតិវយ័ , រទពយសមបតតិ  ានសតិរឭក្ជានិចច 
នូវកាលរវលា  ររប់ខណៈដដលរនក្នលងរៅ សុទធដតរនទាំារសីុ   
នាាំយក្នូវអាយុជីវតិរបស់សតវទាាំងឡាយ  រពមទាាំងរទពយរបស់ឥត 
ានរលើក្លស់ស្សរណាះអាណិត  សតវណាមួយរ ើយ  ។ 

រសចក្េីមិនរធវសរបដហ្ស  ពយយាមលះរសចក្េីអារក្ក់្
ទាាំងឡាយ  តាមទាវ រកាយ  វាចា  ចិតត  បាំរពញរសចក្េីលអ  ឈររលើ 
ស្ពម រតីជាអនក្រ ើញភ័យក្នុងសងារវដេ  មិនបដណេ តបរណាេ យឲយ 
អកុ្សលធម៌ចូលមក្ររបសងកត់ចិតតរន  ទាាំងរនះរ ម្ ះថាជាអនក្ 
ភ្ាក់្រឭក្មិនលង់លក់្  ជាអនក្ពយយាមររ ើបរមះរចញចាក្  អាំពីរសច 
ក្េីស្ពល ប់  ដដលតាមយាយីជីវតិសតវរលាក្  ។ 

អបបមាទទា  អមតំបទ ំ
ដសចក្ដីមនិរបមាទ  ជាផលូវមនិស្លល ប ់ ។ 

ាក្យថាមិនស្ពល ប់រនន័យថា  មិនសូនយចាក្កុ្សលធម៌  
រុណធម៌  មិនសូនយចាក្ការពយយាម  មិនរលើក្លះចាក្ការបតិបតតិ 
មិនរបដហ្សបដណេ តបរណាេ យ ឲយអកុ្សលធម៌ទាាំងពួងរក្ើតរ ើង 
រន  ានស្ពម រតីរារាាំងបិទរាំងរបងុរបយ័តនជានិចច  ានស្ពម រតីក្នុង 
ការលះបង់  ក្ាំចាត់របចាស់ដដលធ្លល ប់ានមក្  រចញឲយអស់មិន 
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ឲយានរសសសល់  មិនានការរធវសរបដហ្សក្នុងកិ្ចចនាទីបាំរពញ 
កុ្សលធម៌ឲយរក្ើតាន  រពមទាាំងរក្ាការារមិនឲយ  កុ្សលធម៌  
រុណធម៌ស្ពបសូនយរត់បង់រៅវញិរន  ។ 

អនក្ានស្ពម រតីយប់ថ្ថងមិនរបាទ  រ ម្ ះថាមិនខាតបង់
កាលរវលា  ការងារដដលរររធវើរដាយការរបុងរបយ័តន  រដមងមិន 
ភាល ាំងភាល ត់ខុស  កុ្សលធម៌ទាាំងអស់ាន ៖ កាមាវចរកុ្សល , របូា - 
វចរកុ្សល , អរបូាវចរកុ្សល និង ដោកុ្តតរកុ្សល  ដតងរបជុាំចុះក្នុង 
រសចក្េីមិនរបាទ  ។ 

ឱវាទរបស់រពះសក្យមុនី  រពះអងគរទង់រតាស់សដមេងរររស 
សតវរលាក្  រទាះបីជាានររចើនរបការយ៉ាងណា  ក៏្រពះអងគរទង់
រតាស់បាំរពួញរៅរតឹមដត អបបមាទធម ៌ រនះឯង  ដដលជាបណាេ ាំចុង 
ររកាយ  ជាពុទធវចនៈចុងររកាយបងអស់  ឬរៅថា បចាិមវាច្ឆ ក្នុង 
រពលដដលរពះអងគជិតនឹងរ ាំលត់ខនធ  យាងចូលកាន់រពះនិាវ ន  
រទង់ានរពះពុទធតរាស់យ៉ាងរនះថា ៖ 

ភិកខទវ  អាមនដយាមិ  ទោ  វយធមាា   សង្ខខ រា 
អបបមាទទន  សមាទទថាតិ  ។ 

មាា លភកិ្ខុទាឡងយយ !  ដណហើ យចុុះ , ឥឡូវដនុះតថាគត 
របាបអ់ាក្ទាឡងយយឲ្យបានដឹ្ង  សង្ខខ រទាឡងយយ 
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មានដសចក្ដសី្លបសូនយជាធមមតា  អាក្ទាឡងយយចូរញុឡង 
កិ្ចចទាឡងពួងឲ្យសដរមច  ដោយដសចក្ដមីនិរបមាទចុុះ  ។ 

រនះជាបណាេ ាំចុងររកាយ  រដាយទឹក្រពះទ័យដ៏របក្បរដាយ  
ម ក្រណុាទិរុណដល់សតវរលាក្  រទាះបីជារពះអងគរទង់ាន
រពះកាយពល  ថមថយលហិតថ្លហយ៉ាងណាក៏្រពះអងគពយយាមទូនាម ន 
សតវរលាក្កុ្ាំឲយរបាទ  ភាល ាំងរភលចស្ពម រតី  កុ្ាំឲយស្សវងឹវរងវងនឹងជីវតិ 
វយ័  ។  អាយុជីវតិរចះដតតិចរៅអស់រៅតាមកាលរវលា  ដូចជា
ដខសទឹក្ហូ្ររៅរហ្ើយមិនរត ប់វញិ  រតូវយក្ជីវតិរនះរៅបររមើក្នុង
រុណរបរយាជន៍  រឺកាលរបើជីវតិរស់រៅ  រតូវខាំបាំរពញកិ្ចចការ  ជា 
របរយាជន៍ទាាំងបីាន ៖ របរយាជន៍បចចុបបនន , របរយាជន៍បររលាក្ 
និងបរមតថរបរយាជន៍រឺរពះនិាវ ន  ដដលមិនានភពក្ាំរណើ ត  នាាំឲយ 
រក្ើតរសចក្េីទុក្ខរទៀត  រដាយអបបាទធម៌  ។ 

៣. គុណធមទី៌បី:   វិរទិយន  ទុកខមទច្ចតិ  
                ឆលងអនលងទុ់ក្ខបាន  ដររុះដសចក្ដពីាោម 

រសចក្េីពយយាម  រនដល់រសចក្េីខាំរបឹងដរបង , ការរបឹង 
ដរបង , ដាំរណើ រខមីឃ្មម ត , សងាវ ត , រធវើការរដាយពយយាម , រធវើការ 
រដាយឧសាហ៍្យក្ចិតតទុក្ដាក់្  ។ 

ាក្យថាអនលង់ទុក្ខ    រនដល់រសចក្េីទុក្ខដដលរក្ើតអាំពីកាម  
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ានវតថុកាម   កិ្រលសកាមជារដើម   ។   រសចក្េីទុក្ខដដលរក្ើតរ ើង 
រនរដាយ  ានចិតតជាប់ជាំាក់្  របកាន់សអតិរញៀនញ៉ាម  រៅតាម 
របរភទថ្នវតថុនិងអារមមណ៍  ជាចាំណីជានុយរបស់កាមរុណ  ដូចខ្ុាំ 
រទរនសររសរបញ្ជជ ក់្រចួមក្រហ្ើយ  ។ 

ដូរចនះរដើមបីលះបង់  រសចក្េីទុក្ខដដលរក្ើតអាំពីកាម  រតូវ
ពយយាមលះបង់រវៀរចាក្កាម  រដាយការពិចារណាឲយរ ើញរទាស 
របស់កាមទាាំងឡាយ  ឲយរ ើញថាមិនរួរររថាន   ានរសចក្េី
ររតក្អរតិច  ដូចជារាងឆអឹង  រាន់ដតផសាំផគុាំររៀបចាំជារររាងឲយាន 
រ ើងដតបុ៉រណាណ ះ  ។  ដូចជាដុាំស្ពច់  ដដលលាបស្សឡាបរដាយ
្មានពណ៌រក្ហ្ម  ជារបស់ស្ពធ្លរណៈ  សរាប់ហ្វូងសតវ 
ដក្អក្តាម ត  ជដចជ ងដរណេើ មាន ដតបុ៉រណាណ ះ  ។  ដូចជារប់រមម   ដដល 
ដុតរដាយរភលើង  រហ្ើយបុរគលកាន់រដើររចាសខយល់  រដមងរតូវផ្កក រភលើង 
រស្ពត់ររាយរាយ  រលាក្រលើខលួន  ។  ដូចររដេ ររងើក្រភលើង  រដាយ 
កិ្រយិារដេ ររាលរាលខាល ាំង  ានចាំ យជះក្ាំរៅខាល ាំង  ។  ដូចជាការ 
យល់សបេិ៍  រដាយរសចក្េីថា  ានកិ្រយិាតាាំងរ ើងរផេសផ្កេ ស  មិន
ររក្ដរបជា  ក្នុងរពលនិក្ដនាទ លក់្សុបិនរ ើញយ៉ាងរនះយ៉ាងរនាះ 
 ក់្ដូចជាពិតររក្ដណាស់  ដល់ភ្ាក់្ររកាក្រ ើងាម នអវីបនេិច
បនេួចរ ើយ  ។  ដូចជារបស់ខចីររ  រាន់ដតជារបស់របរពឹតតរៅរន 
មេងាក លបុ៉រណាណ ះ  ។  ដូចរឈើានដផល  រដាយកិ្រយិារក់្រខទចខទី  
ររាយរះុរជុះសលឹក្  រក់្ដមក្រដាយការរបះរដាយទាំពក់្  រប់ររដវង 
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រចាលរដាយដាំបង  ។  ដូចកាាំបិតនិងរជុញ  រដាយរសចក្េីថា  ាន 
ស្ពន មសឹក្ដាច់ររចរលឹ  របឡាក់្រដាយ្ម  ក្ាំរទចស្ពច់រ ាំអិល  ។ 
ដូចមុខលាំដពងស្សួច  រដាយការចាក់្ទមលុះ  រធវើឲយឈឺចុក្ចាប់  ។  
ដូចជាក្ាលពស់ដវក្    រដាយរសចក្េីថា   របក្បរដាយភ័យចាំរាះ  
មុខ  ។  ដូចរាំនររភលើង  រដាយរសចក្េីថា  រដេ ររាលរាលរក្ហ្ល់
រក្ យ  រដាយភនក់្រភលើងធាំ  ។ 

សតវរលាក្កាលរបើមិនរ ើញរទាសក្នុងកាមរទ  ក៏្រដមង 
សបាយរកី្រាយ  វរងវងរភលចស្ពម រតី  ដូចហ្វូងរតីសបាយនឹងរ ើញ 
នុយ  ឬដូចសតវរជកូ្សបាយររាះចាំណី  ដដលាច ស់បាំប៉នឲយទាាំង
យប់ថ្ថង  រដើមបីឲយរជូក្ធ្លត់ធាំនឹងសាល ប់យក្ស្ពច់  ឬរាន់ដតលក់្
យក្ក្ថ្រមផលបុ៉រណាណ ះ  ។  ជីវតិសតវរលាក្រស់រៅ  ររតក្រតអាល 
រកី្រាយរស្សើបស្ស្ពល  រដាយអាំណាចកាមរុណ  រស់រៅរដាយការ 
ធន់រទាាំនឹងក្ាល ច  រាល ន  ក្ងវះ  ចាំណង់ចាំណូល  រសចក្េីទុក្ខ
រស្ពក្ដល់ក្រមឹតណា  ក៏្សុខចិតេធន់រទាាំរដាយភាពវរងវង  រដាយ 
ទ័លរចក្  ។ 

ក្នុងអនុបុពវីក្ថា  រពះសាម សមពុទធរពះអងគរទង់រតាស់សដមេង 
អាំពីទាន  សីល  អានិសងសទានសីល  បនាទ ប់មក្រពះអងគរទង់រតាស់
សដមេង  អាំពីឋានសួរ៌បងាហ ញសតវរលាក្ឲយរ ើញយល់ស្ពគ ល់ដឹង 
របឹងបាំរពញទានសីល  រដើមបីឲយរនរៅរក្ើតក្នុងឋានសួរ៌បរបូិណ៌ 
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រដាយសមបតតិទិពវ  និងរាររពញរដាយកាមរុណ  ជាចាំណីដដល
សតវរលាក្ដតងររថាន   ។ 

បនាទ ប់មក្រទៀតរទើបរពះអងគរទង់រតាស់សដមេងបាំភលឺ  បញ្ជជ ក់្ 
ឲយសតវរលាក្យល់ចាស់    អាំពីរទាសរបស់កាមរុណ    ដដលាន 
ទមងន់ររបសងកត់  រធវើឲយសតវរលាក្ានដាំរណើ រងងឹតវរងវង  មិនអាច
រក្ទិសរចញឲយផុតរត់ឲយរចួ  អាំពីអនាទ ក់្មចចុាររន  ។  ដូរចនះរដើមបី 
ដាស់ស្ពម រតីសតវរលាក្  ដដលក្ាំពុងដតរងាក្ងក់្លង់លក់្ក្នុងភព
រាររពញរដាយនុយ  រឺកាមរនះ  រពះអងគរទង់រនរតាស់សដមេង 
អរយិសចចធម៌  បងាហ ញអាំពីរសចក្េីទុក្ខ  ដដលជាផល  រក្ើតរចញមក្
អាំពីរហ្តុ  រឺកាមតណាហ រនះឯង  រទង់សដមេងអាំពីមរគ  ជាផលូវរបតិបតតិ 
រដើមបីក្ាំចាត់បង់តណាហ   និងជាផលូវរធវើដាំរណើ ររៅកាន់ទីរ ាំលត់ទុក្ខ  ។ 

ការររ ើបរមះឲយផុតពីអនលង់កាមរៅរន  រតូវដតពយយាម 
ពិចារណា  ឲយរ ើញរទាសរបស់កាម  ដដលានររចើនរបការរហ្ើយ
ពយយាមលះបង់   ការជាប់ជាំាក់្ហួ្ងដហ្ងរស្ពក្ស្ពេ យ    រនឿយ 
ណាយធុញរទាន់  ខិតខាំចររមើនអនុសសតិដប់របការាន ៖ 

១. ពុទាា នុសសតិ   រ ាំឭក្រុណរពះពុទធ ; 
២. ធមាម នុសសតិ   រ ាំឭក្រុណរពះធម៌ ; 
៣. សងានុសសតិ   រ ាំឭក្រុណរពះសងឃ ; 
៤. សីោនុសសតិ   រ ាំឭក្រុណសីល ; 
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៥. ច្ឆានុសសតិ រ ាំឭក្រុណដល់ទានដដលរន
បរចិាច ររហ្ើយ ;   

៦. ដទវតានុសសតិ    រ ាំឭក្ដល់រុណធម៌ដដលរក្ើត 
ជារទវតា ; 

៧. ឧបសមានុសសតិ   រ ាំឭក្រុណរពះនិាវ ន ; 
៨. អនាបានុសសតិ រ ាំឭក្ខយល់ដរងហើមរចញចូល ; 
៩. មរណានុសសតិ   រ ាំឭក្ដល់រសចក្េីស្ពល ប់ដដល

ានដល់ខលួន ; 
១០. កាយគតានុសសតិ  រ ាំឭក្ទូរៅក្នុងកាយឲយរ ើញ

ថាជា  របស់មិនស្ពអ តរួររខពើម  ។ 

ការពយយាមចររមើន អនុសសតិ ទាាំងដប់របការឲយញយៗ 
ររឿយៗ  រដមងរធវើឲយចិតតរក្ើតរសចក្េីរជះថាល ផង  ឲយរក្ើតសរងវរផង  
ឲយរក្ើតការរនឿយណាយរខពើមររអើមចាំរាះរាងកាយ ដដលរាររពញ 
រដាយស្ពក្សព  ជាទីជរមក្ថ្នសតវដងកូវ  ជាលាំរៅថ្នររារររប់ 
ជាំពូក្  ជារបភពនាាំមក្នូវរសចក្េីទុក្ខររចើនរបការ  ។  រសចក្េី
ពិចារណារ ើញចាស់  ទុក្ខរទាសដដលរក្ើតអាំពីកាម  ានការ
សរងវរតក់្សលុតភ័យខាល ច  រទើបអាចានរសចក្េីពយយាម  រធវើឲយ 
ក្នលងផុតពីអនលង់រឺកាមរនះរៅរន  ។ 

៤. គុណធមទី៌បនួ:   បញ្ញា យ  បរសិជុឈតិ   
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បគុគលបរសុិទាបានដោយបញ្ញា    

ាក្យថា បញ្ញា  ( ជាភាស្ពរលី )  ដរបជាភាស្ពដខមររន
ន័យថា   ការយល់ដឹង  ,  ការពិចារណា  ,  ការពិចារណាសពវ , ការ 
ពិចារណាធម៌ , ការក្ាំណត់ , ការក្ាំណត់ាាំមួន , ការរិត , ការ
ពិនិតយ , ការរតិះរះិ  ។  ាក្យថា បគុគលបរសុិទាបាន  រនដល់បុរគល 
ដដលអាចបរសុិទធ  ផុតចាក្ភាពវរងវងងងឹតលងង់រឺអវជិាជ  ៗ ជារររឿង 
ខទប់រាាំងហុ៊្មររប  បរងួមផ្កក ប់បិទរាំង  មិនឲយរ ើញរសចក្េីពិត   រឺ 
អរយិសចចធម៌  ។  បុរគលអាចឆលងអនលង់អវជិាជ រន  រដាយស្ពរាន
បញ្ជា  , បញ្ជា ជារររឿងដឹងនូវការអស់ទុក្ខរដាយរបថ្ព  ដឹងចាស់ 
តាមពិតថា  រនះជាទុក្ខ , រនះជារហ្តុនាាំឲយទុក្ខរក្ើត , ដឹងចាស់
តាមពិតថា  រនះជាទីរ ាំលត់ទុក្ខ , ដឹងចាស់តាមពិតថា  រនះជារសច 
ក្េីរបតិបតតិ  ជាដាំរណើ ររៅកាន់ទីរ ាំលត់ទុក្ខ  ។ 

បញ្ជា ចាត់ថាជារស្ពភណៈរចតសិក្  រក្ើតរ ើងជាមួយចិតត 
រធវើចិតតឲយបរសុិទធស្ពអ តថាល   រួរដល់ការបាំរពញក្ងការកុ្សលទាាំង
ពួងរន  បញ្ជា ជារររឿងទាំលាយបង់នូវក្ងកិ្រលសទាាំងឡាយ  ជា 
រររឿងដឹក្នាាំឲយចាំរាលរៅ  បុរគលអនក្ានសទាធ ានការពយយាម 
ជាចាាំរច់ណាស់  រតូវានបញ្ជា ជាជាំនួយក្នុងការបាំភលឺផលូវរឆាព ះរៅ 
កាន់រាលរៅមិនខុស  ។  បញ្ជា អាភាៈ  ររជ្ាជាពនលឺ  ជារសមីដចង 
ចាាំង  ក្ាំចាត់បង់នូវភាពងងឹត  រឺអវជិាជ ឲយអស់រៅរន  បញ្ជា ជា 
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អាវធុដ៏មុតថាល   អាចកាប់ផ្កេ ច់បាំរក់្បង់ារសរតូវ  រាលរឺ
កិ្រលស្ពសវៈ  ដដលជារសនាមចចុារឲយអស់រដាយពុាំានរសស
សល់  ។ 

*រនះជាក្ាំណាពយរបស់រលាក្ ឱម ណាគ្រី ( សាស្ដ្សាា ចា យភាសាខ្មែ  ) ៖ 

 ប្រាជ្ញា អាវុធប្រររ ើ ពិត  អាចជួយគូ គិតកា ពា ប្រគប់ 
 មានទុក្ខរោ ភ័យោាំងថ្ងៃយប់ ប្រាជ្ញា ប្រា ពធឲ្យ ុមសានា  ។ 

 ររជ្ាអាចឆលុះបាំភលឺឲយយល់ស្ពគ ល់  ចាស់ពិតររក្ដរហ្តុ
ផលជាអារក្ក់្ឬលអ , ធម៌សធម៌រមម  , ខុសរតូវ , រុណរទាស , 
របរយាជន៍ឬមិនជារបរយាជន៍  នឹងជារុណជាតិរធវើឲយរនសររមច 
នូវ  រលាកិ្យកុ្សល  និងរលាកុ្តតរកុ្សល  រនតាមររថាន ថ្នការ
ពយយាមរនាះៗ  ។ 

ដូរចនះរតូវខាំសនសាំបាំរពញបរងកើនររជ្ា  ឲយរក្ើតានរ ើងជា 
លាំដាប់រដាយរហ្តុបីរបការរឺ ៖ ១. សុតមយបញ្ញា  , ២. ចិនាដ - 
មយបញ្ញា  , ៣. ភាវនាមយបញ្ញា   ។ 

ធម៌ទាាំងបីរបការរនះរហ្ើយ  ជាថាន លបណេុ ះបញ្ជា  : 
១. សតុមយបញ្ញា     ររជ្ារក្ើតរនរដាយការស្ពេ ប់  

រនរសចក្េីថាជាចាំរណះដឹងររប់យ៉ាង  ដដលអាចរចះដឹង យល់ 
ស្ពគ ល់រៅរន  លុះរតាណាដតពយយាមតាាំងចិតតស្ពេ ប់   ត់ 
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អានររៀនសររសរ  ក្ាំណត់ក្ត់ចាាំទរនទញ  ស្ពេ ប់មេងរហ្ើយរបើមិនចាាំ  
ពយយាមស្ពេ ប់មេងរទៀត  ស្ពេ ប់ឲយររឿយៗ  ។  ការស្ពេ ប់ដតមយ៉ង  
ពុាំអាចរធវើឲយបញ្ជា ចងចាាំរនរដាយងាយៗ រនាះរទ      ដូរចនះរហ្ើយ  
រនជាការសិក្ារៅក្នុងស្ពលា  ឬទីណាៗក៏្រដាយរររតូវាន
ឧបក្រណ៍  ដូចជារសៀវរៅរមម ថ្ដរដើមបីក្ត់រតាសររសរទុក្  រឺរតូវ 
ពយយាមស្ពេ ប់រដាយយក្ចិតតទុក្ដាក់្  កាលរបើមិនចាាំរតង់ចាំណុច 
សាំខាន់  រតូវស្ពេ ប់រហ្ើយស្ពេ ប់រទៀត  រឆលៀតឱកាសររៀនអានសូរត  
ទរនទញ  សររសរទុក្រផទៀងផ្កទ ត់  ស្ពក្សួរបេូររយាបល់អាំពីរលាក្អនក្
ររជ្ពហុ្សសូត  ស្ពេ ប់រសចក្េីអធិបាយពនយល់  ចងអុលបងាហ ញពី 
រលាក្  រហូ្តរនរចះចាាំ  ទាាំងរនះរទើបរ ម្ ះថាការស្ពេ ប់  ដដល
រៅថារធវើឲយរក្ើតបញ្ជា អាំពីការស្ពេ ប់  ។  របើរាន់ដតអងគុយស្ពេ ប់រពះ 
ធម៌រទសនា  រៅតាមទាល ប់  ឬក៏្ចាក់្របើក្វទិយុា៉រញ៉ស្ពេ ប់រពះធម៌ 
អាំពីសាំណាក់្រលាក្អនក្ររជណ្ាាន ក់្  រដាយរាន់ដតរាលាក្យ
សររសើរ  ជាប់ចិតតចាំរាះសរមលងរលាក្ពីររាះ  រលាក្រទសន៍រក្ាះ- 
ក្ាយ  បរយិាយរនលអរតឹមដតបុ៉រណាណ ះ  រទាះបីជាស្ពេ ប់ដល់ក្ាំរតិ 
ណាក៏្មិនទាន់រនរ ម្ ះថា  រធវើឲយរក្ើតបញ្ជា ដដរ  ។ 

ការពយយាមស្ពេ ប់រដាយមិនានការចងចាាំ  រៅខវះការដឹង
យល់យ៉ាងរនះ  មិនទាន់រ ម្ ះថាជា សុតមយបញ្ញា  រៅរ ើយរទ 
រ ម្ ះថា  ជាអនក្ក្ាំពុងបណេុ ះឧបនិសស័យក្នុងការស្ពេ ប់ឲយរក្ើតាន
ររឿយៗ  ចាំដណក្អនក្ស្ពេ ប់រដាយយក្ចិតតទុក្ដាក់្  រហូ្តដល់ររៀន
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អានសូរតទរនទញ  ឲយរនរចះចាាំដឹង  យល់ទាាំងរនះរ ម្ ះថា 
សុតមយបញ្ញា    ។ 

២. ច្ិនាដ មយបញ្ញា    រនដល់បញ្ជា រក្ើតរ ើង  រដាយ
ការរតិះរះិពិចារណា  រក្រហ្តុផលឲយរនដឹងយល់  ចាស់ររក្ដ 
ពិតដដលជាពនលឺ  បញ្ជច ាំងរចញមក្ពីផនត់រាំនិតរដាយឥតសងស័យ  
មិនានការស្សរពចស្សពិលរៅក្នុងចិតត  ។  ពិតដមនរហ្ើយររឿងរ៉ាវ 
រហ្តុការណ៍ដដលានរៅក្នុងរលាក្រនះ  សុទធដតជារហ្តុការណ៍ 
ានជររៅបងកប់រៅរដាយអាថ៌ក្ាំរាំង រធវើឲយមនុសសដដលជាបុថុជជន 
ានរសចក្េីសងស័យស្សរពចស្សពិលមិនអស់មិនរហ្ើយ  ។ 

ដូរចនះបញ្ជា រក្ើតរនរតឹមពីការស្ពេ ប់  ការឮដឹងរ ើញរៅ
មិនទាន់ជាររប់រាន់រទ  សូមបីដតការស្ពេ ប់ដល់ថាន ក់្សិក្ាសូរត 
ររៀន   ត់អានទរនទញចាាំរហ្ើយក៏្រដាយ  ក៏្រតូវពឹងរលើរាំនិតរិត 
ពិចារណា  រតិះរះិរក្រហ្តុផល  ឲយរនយល់ចូលចិតតដដរ  របើពុាំ
រនាះរស្ពតរទនឹងរធវើការយល់ដឹងខុស  របកាន់តាមខុស  បតិបតតិ 
ខុសមិនខាន  ។   

មិនថាក្នុងពុទធសម័យ  ឬសម័យបចចុបបននរនះរទ  អនក្ដដល
រចះចាាំទរនទញអានររៀនស្ពេ ប់  អាំពីសាំណាក់្ររណូារហ្ើយក្េី  រារព 
រធវើវតតបតិបតតិតាមរទឹសេី  របថ្ពណីទាំរនៀមទាល ប់  ជាប់ជាតាំណតពី
ចាស់ទុាំបរមបុរាណក្េី  ក៏្យល់ចូលចិតតរបកាន់តាមរទឹសេីរនាះៗ  
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ានខុសានរតូវដដលតរមូវ  ឲយរបកាន់ជាប់សអិតក្នុងផនត់រាំនិត  មិន  
រពមលះបង់រៅរទាសក្ាំហុ្សរនាះរស្ពះរ ើយ   ។   ទាាំងរនះមក្ពី 
ការដឹងយល់  ានក្រមឹតរតឹមដតការស្ពេ ប់បុ៉រណាណ ះ  រទើបរធវើឲយាន 
ការបតិបតតិខុស  ផទុយអាំពីរហ្តុផលថ្នជីវតិ  ។  ដូចជាការដបងដចក្
វណណៈ   រធវើឲយមនុសសានានៈរលើក្ក្ាំពស់ខលួន  រមើលងាយវាយ 
បរនាថ ក្អនក្ដថ្ទ  បរងកើតជាររឿងវវិាទទាស់ដទងដខវងរាំនិត  ានចិតត 
ដញក្ដបក្រចញពីាន   ។  ានរទឹសេីររចើនណាស់ក្នុងពុទធកាលដដល 
ពួក្រាហ្មណ៍  រនបរងកើតរដាយខវះវចិារណញ្ជា ណ  ានការ
សាល ប់សតវ  ចាប់រក្មងរបុសស្សីជាំទង់  យក្រៅបូជារភលើងរដើមបី
បាំរពញបាំប៉នមហិ្ចឆតារបស់ខលួន  ទាាំងរនះជាអាំរពើរធវើតៗាន   រដាយ 
ការរចះចាាំស្ពេ ប់ពីហ្មតពីររូ  របកាន់ខាជ ប់ជាទាល ប់របថ្ពណី  រដាយ 
ខវះស្ពម រតីពិចារណារក្រហ្តុរក្ផលពិត  ។  

ការយល់ចូលចិតតរៅតាមលទធិររចើនរាប់មិនអស់  ដូចលទធិ 
អងវរក្របន់ស្សន់សុាំជាំនួយក្េី  លទធិថាមនុសសខពស់ជាងតិរចាឆ ន  សតវ 
តិរចាឆ នទាាំងអស់ជាទាសៈរបស់មនុសស ៗ  អាចកាប់សាល ប់សតវជា 
ចាំណីតាមរសចក្េីររថាន   ការកាប់សាល ប់បាំរត់ជីវតិាន   ាម នរទាស 
ថ្ពរអ៍វីរទ  ររាះានរពះជាអនក្ធ្លនាទទួលរទាសជាំនួស  សុខទុក្ខ 
ដដលសតវរលាក្រនមក្  រដាយស្ពរានរពះជាអនក្របទានរចួរៅ 
រហ្ើយ  ។ 
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ការរនស្ពេ ប់រចះចាាំតាមលទធិនីមួយៗ  រនរតឹមដតការរចះ 
ចាាំទរនទញសូរត   និងរធវើរៅតាមការស្ពេ ប់ឮដឹងរ ើញ   របើរធវើរៅចាំ 
រលើខុសក៏្រដមងទទួលរទាស   រៅតាមក្ាំហុ្សរនាះៗ  ររាះរុណ
រទាសជាចាប់ធមមជាតិ  មយ៉ងវញិរទៀតរបើទរងវើរនាះរនរតឹមដត
ខុសមិនដល់ថាន ក់្ទទួលរទាសរទ  ក៏្រង់ខក្ខូចតូចចិតតដបិតមិន
រន  រុណរបរយាជន៍តាមរសចក្េីររថាន   និងជារហ្តុរធវើឲយខាត 
បង់រពលរវលារទៀតផង  ។ 

ដូរចនះ ចិនាដ មយបញ្ញា  រនដល់ការស្ពេ ប់រចះចាាំរហ្ើយ  ដឹង
ឮរ ើញរហ្ើយយក្មក្រតិះរះិពិចារណា  តាាំងចិតតររបើរាំនិត  ស្ស្ពវ 
រជាវរាវរក្រហ្តុផល  ឲយរនដឹងយល់រៅតាមរសចក្េីពិត  ដដល
ហូ្ររចញពីផនត់រាំនិត  ានចិតតរបកាន់រៅតាមរហ្តុផល  ឬក្មមផល 
( ាក្យថា រហ្តុផលឬក្មមផល ) ានទាាំងដផនក្ខាងរុណនិងរទាស 
ខុសរតូវអារក្ក់្លអជារូាន   រទាះបីជាមនុសសសតវ  ានររចើនរបរភទ 
រផសងរដាយដ ក្ពីាន យ៉ាងណាក៏្រដាយ  ក៏្មិនអាចររចរចួអាំពី 
រហ្តុផល  ឬក្មមផលរនះរទ  ។ 

សតវរលាក្ស្សឡាញ់ជីវតិពិតដូចាន   ស្សឡាញ់រសចក្េីសុខ 
រខពើមរសចក្េីទុក្ខ  សតវរលាក្រតូវការអា រ  កាលរបើរសចក្េីរស្សក្
ឃ្មល នរក្ើតានរហ្ើយ  រររតូវការបររិភារអា រ  ៗ ជារហ្តុក្ាំចាត់
បង់រសចក្េីរស្សក្ឃ្មល នជាផល  ។  សូមររបើរាំនិតពិចារណាដឹង
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យល់ស្ពគ ល់នូវអវី  រៅតាមសភាវពិត  រឺរហ្តុផល  ។  សូមកុ្ាំររបើ
ចមងល់រៅរលើរហ្តុការណ៍អវីដដលខុស  ឬដដលហួ្សវស័ិយ    សូម  
កុ្ាំចូលចិតតយក្រាំនិត  រៅរិតពិចារណាអវីដដលដឹងមិនដល់ឆងល់មិន 
អស់នាាំឲយខាតរពលរវលា  ។  ឧទាហ្រណ៍ដូចមនុសសពីរនាក់្  រន
ស្សុះស្សួលបបួលាន រៅជីក្តបូង  លុះរបឹងជីក្កាយររដេ រហូ្តរៅ 
រ ើញតបូង  មនុសសាន ក់្ានចិតតសងស័យ  រិតពិចារណាមិនដាច់
រស្សចក្នុងរាំនិតថា ៖ តបូងរនះរក្ើតរចញពីយ៉ាងណា  ដីរនះរធវើឲយ 
តបូងរក្ើតរចញដូចរមេចហ្ន៎ ! ។  ឯមនុសសាន ក់្រទៀតរាន់ដតរក្រ ក្ 
រ ើញតបូង  យល់ស្ពគ ល់ថាជាតបូង  ឥតបងអង់រញុរា  ពយយាមរក្ើប
ស្សវារដាក់្ថង់រងើបរចញពីររដេ យ៉ាងរហ័្ស  ។  ន័យរនះបញ្ជជ ក់្ 
ឲយរនយល់ចាស់ថា  ការររបើរាំនិតរិតពីរហ្តុការណ៍ានមក្ 
ចាំរាះមុខ  ជាកិ្ចចរបរសើរជាជាងដដលយក្រាំនិតរៅរិត  អាំពីរហ្តុ 
អវីដដលជាអតីរហ្តុ  រឺរហ្តុដដលក្នលងរៅរហ្ើយ  និងអវីជាអនារត
រហ្តុ  រឺរហ្តុដដលមិនទាន់ានមក្ដល់  ។  ការររបើរាំនិតរតិះរះិ 
ពិចារណា  ឲយរក្ើតររជ្ាយល់ចាស់  ចូលចិតតអាំពីរហ្តុផលពិត 
ដដលក្ាំពុងរក្ើតានចាំរាះមុខ  រទើបចាត់ថាជាបញ្ជា រក្ើតរ ើងអាំពី 
ការរិត  ។ 

៣. ភាវនាមយបញ្ញា    ររជ្ារក្ើតរ ើងរនរដាយការ
ចររមើន  ររជ្ារនះជាររជ្ាជាន់ខពស់ហួ្សពី សុតមយបញ្ញា  និង  
ចិនាដ មយបញ្ញា   ការស្ពេ ប់ការរតិះរះិពិចារណា  នាាំឲយរក្ើតររជ្ារន 



ជីវិតកថា                                                                              ររឿង  នាងថូនទាសី 
______________________________________________________________________ 

 

~ 182 ~ 

 

ជាស្សទាប់ខាងររដមិនរនចូលរៅដល់ជររៅ ខាងក្នុងរៅរ ើយ 
រទ   ។   ររាះបញ្ជា ទាាំងពីររនះ   រៅមិនទាន់ានក្មពស់ឲយចាក់្ធលុះ  
ពីសភាវៈធម៌ពិត  ដដលហូ្ររចញអាំពីផនត់រាំនិតខលួនរនាះរទ  រទើបរតូវ
ាន ភាវនាមយបញ្ញា  មួយរទៀត  រដើមបីបញ្ជច ាំងឲយដល់ជររៅ  និង 
ឆលុះបាំភលឺនូវអវីៗ ដដលជាអាថ៌ក្ាំរាំងមិនធ្លល ប់រនយល់ស្ពគ ល់  ឲយ
យល់ស្ពគ ល់ដដលហូ្ររចញ  ពីផនត់រាំនិតខលួនពិតៗ  ។  សុតមយបញ្ញា  
ររបៀបរនជាអនក្រចាលដភនក្  រក្រ ក្រ ើញរភាជនដដលររដាក់្
រៅក្នុងភាជន៍  រាន់ដតរនរសងើចសររសើរ  រដាយការវចិិរតររៀបចាំ
រភាជនរនាះ  ានពណ៌រខៀវរក្ហ្មរលឿងស  រួរឲយចង់បររិភារ 
បុ៉រណាណ ះ  ។  ចិនាដ មយបញ្ញា   ររបៀបដូចជាអនក្រនចូលរៅជិត   
រភាជនា រ  ដដលររររៀបចាំចាត់ដចងដាក់្ក្នុងភាជន៍  ានក្រៅេ
ហុ្យដផសងបរចចញក្លិនឲយរនដឹងថារនះជាក្លិនថ្នមហូបរនះ    រនះជា 
ក្លិនថ្នមហូបរនាះជារដើម   ដតឥតរនបររិភារ  ។  

ចាំដណក្ឯ ភាវនាមយបញ្ញា  រទើបចាត់ថាជាអនក្រនរ ើញ 
រភាជនផង  រនដឹងក្លិននិងរនបររិភារ  ដឹងយល់ស្ពគ ល់រសជាតិ
រភាជន  ថាឆាង ញ់ឬមិនឆាង ញ់រដាយខលួនឯងរទៀតផង  ។ 

ររជ្ារក្ើតរ ើងអាំពីការស្ពេ ប់ក្េី  រក្ើតរ ើងពីការរតិះរះិ
ពិចារណាក្េី  អាចរធវើឲយរនរុណរបរយាជន៍ជារលាកិ្យរន  មិន 
អាចរធវើឲយសររមចរុណរបរយាជន៍  ជារលាកុ្តតរៈរនរ ើយ  ាន 
ដតភាវនាមយបញ្ជា រទើបរធវើឲយសររមចរុណរបរយាជន៍ជារលាកុ្តតរៈ 
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ររាះជាថាន ក់្បញ្ជា ដដលរក្ើតរ ើងរន  រដាយការហ្វឹក្ហ្វឺន ត់ 
រៅថា វបិសសនាភាវនា ជាវជិាជ ជាន់ខពស់ដផនក្ពុទធស្ពសនា  អាច    
ក្ាំចាត់បង់នូវ អវជិាា  ឲយអស់រន  ។  រពះអរយិបុរគលទាាំងពួង    
រលាក្រនក្នលងភាពជាបុថុជជន  រៅកាន់អរយិជន  រនឆលងភាពពី
អរយិជនថាន ក់្រសក្ខៈ  រៅកាន់ថាន ក់្អរសក្ខៈជារពះអរហ្នតរន  ក៏្
ររាះដតានវបិសសនាភាវនា  រឺការចររមើនបញ្ជា ឲយរក្ើតការយល់
ដឹងរ ើញចាស់  នូវសងាខ រធម៌ដដលរក្ើតអាំពីរហ្តុបចច័យានការ
រក្ើតរលត់រៅររប់ខណៈ  ានការដរបរបួលផ្កល ស់បេូររៅ  តាម
របរក្តីធមមតា  ដដលាម នសតវរលាក្ណា  ានអាំណាចឃ្មត់ឃ្មាំង
រាាំងរា មឃ្មត់រនរ ើយ  ។ 

របើានសាំណួរថា ៖ “ បញ្ជា រក្ើតរ ើងអាំពីការស្ពេ ប់មិនអាច
រធវើឲយសររមចរលាកុ្តតរកុ្សលរន  ចុះានពួក្ស្ពវក្របស់រពះ 
សមពុទធជាររចើន  រាន់ដតតាាំងចិតតស្ពេ ប់រពះធម៌រទសនា  ពីសាំណាក់្
រពះស្ពស្ពេ សាម សមពុទធ  រនសររមចជារពះអរហ្នេ  ជារពះអរហ្នេី 
មិនខុសរៅរហ្ើយឬ ?  ”  ។ 

ចរមលើយ ៖ “ មិនខុសរទ , ការស្ពេ ប់រពះធម៌  រធវើឲយរន
សររមចជារលាកុ្តតរកុ្សលរនាះ  ក៏្ររាះដតាន ភាវនាមយបញ្ញា  
ចាស់កាល   រនសររមចបាំរពញមក្ជាអសរងខយជាតិ  ចាំដណក្  
សុតមយបញ្ញា   និង  ចិនាដ មយបញ្ញា   ជារហ្តុ  ជាបចច័យ  ដល់ 
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ភាវនាមយបញ្ញា   ។  ដូចជាដផលរឈើរក្ើតរចញរន  ក៏្រដាយានផ្កក
រឈើ  ដផលតូចរនរៅជាដផលធាំ  ពីសភាពខចីរៅកាន់ចាស់ស្សាលទុាំ 
រួរដល់ការបររិភាររន   យ៉ាងណាមិញ   បញ្ជា ទាាំងបីរបការរនះក៏្   
ានបចច័យររស្ស័យ  ទាំនុក្បាំរងុាន   យ៉ាងរនាះឯង ”  ។ 

ជីវតិសតវរលាក្  ដដលរតាច់រងាគ ត់ក្នុងសងារវដេរនះ  ដតង 
របរពឹតតរៅររកាមអាំណាច អវជិាា  បចច័យតាក់្ដតងឲយានជីវតិរ ើងរឺ 
អវជិាា  ៗ ជាខាងរដើមបរងកើតឲយានរសចក្េីទុក្ខ  រហ្ើយហុ៊្មព័ទធបិទ 
រាំងរាាំងសទះសតវរលាក្  ឲយងងឹតឥតពនលឺ  ងប់ងល់មិនយល់ដឹង
ស្ពគ ល់  រសចក្េីទុក្ខរនាះរទៀតផង  ានដត ភាវនាមយបញ្ញា  រនះ  ជា 
រុណជាតិរធវើឲយសតវរលាក្រនបរសុិទធ  ផុតចាក្កិ្រលសជារររឿង 
រមហ្មង  និងអាចឆលងចាក្ភាពងងឹតរឺ អវជិាា  រនះរន  ។ 
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សេចកដីបញ្ជា ក ់
 

អនលង ់ទាំងបួនមាន ៖ 
 កាម  ចាំណង់ , ចង់ , ជាប់ ; 
 ភព    ទី , សក្ើត , ទីអាស្េ័យ ; 
 ទិដ្ឋិ ការយល់ស ើញ , ការរបកាន់តាមការយល់ស ើញ; 
 អវិជ្ជា  មិនសចេះ , មិនដឹង , វសងវងមិនស្គា ល់ធម៌  ។ 

ទាំងបួនរបការសនេះ  ចាត់ថាជាោនលង់សរៅ  សររេះេតវ
សោក្មិនងាយហែលឆលងក្នលងឲ្យផុតសៅបានសទ ។ ភព ជាក្ហនលង 
ជាភូមិឋាន  ឲ្យេតវសោក្បានេរមាក្េរមានដ  អាស្េ័យសៅ  ។ 
អវជិ្ជា   តណ្ហា ជាសមជាង  បានរចនាវចិិរតតាក់្ហតងេអតិស្គអ ង  ស្គង 
ោតតភាពេតវសោក្  រពមទាំងភូមិឋានឲ្យមានរបការហបលក្ៗ ពីគ្នន   
សៅតាមកុ្េោភិេងាា រខ្លេះ , ោកុ្េោភិេងាា រខ្លេះ , ោសនញ្ជជ ភិ - 
េងាា រខ្លេះ  ។  តណ្ហា   សេចក្ដីរបាថាន បានបញ្ជជ ចិតតេតាត   ឲ្យេទុេះសៅ 
ជាសរឿយៗ  េតវណ្ហហដលសក្ើតសៅក្នុងទុគតិភូមិ  ឬេតវណ្ហហដល
មានទុក្ា  ក៏្របាថាន េូមឲ្យបានរចួផុតចាក្សេចក្ដីទុក្ា  េូមឲ្យបាន 
សេចក្ដីេុខ្  េតវហដលសក្ើតក្នុងឋានមនុេស  ហតងរបាថាន េមលឹងរបឹង 
រក្សេចក្ដីេុខ្  ឲ្យបានខ្ពេ់របសេើរហថមសទៀត  ទាំងមនុេសសទវតា 
សររសពញសោយសេចក្ដីរបាថាន    រពមទាំង  កាម  ជាចាំណីទក់្ទញ  
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ចិតតឲ្យរកី្រាយេបាយ  ោយៃាំផសាំសោយសេចក្ដីទុក្ា  ទិដ្ឋិអវជិ្ជា  
សេចក្ដីយល់ស ើញខុ្េ  វសងវងរបកាន់តាមខុ្េ  សធវើឲ្យេតវសោក្ 
ជាប់ចិតតេអិតរបកាន់សៅហតផលូវមាា ង  គឺការរកី្រាយេបាយសភលើតសភលើន 
សស្េើបស្ស្គល  ឥតបាននឹក្គិតដល់សេចក្ដីទុក្ា  ហដលបងកប់មក្ជា
មួយនឹងសេចក្ដីេបាយសនាេះសទ ។ ទិដឋិសធវើឲ្យរបកាន់ជាប់ចិតតសោយ 
ភាពងងឹត  េាំអាងសៅសលើភូមិឋានជាតិក្ាំសណើ ត  េក្ដិោាំណ្ហចសលើក្
តសមកើងខ្លួន  ជាប់ចិតតរបកាន់េអិតក្នុងភពជាតិឡនខ្លួន  មិនអាចងាក្ 
សចញឲ្យរចួផុត  េូមបីហតបានសក្ើតដល់ក្ាំសណើ តរពែមសែើយ  ក៏្សៅ 
ហតជាប់ជាំរក់្ចូលក្នុងោនាទ ក់្ោវជិាជ   មិនអាចសគចឲ្យផុតបានហដរ  
ពីសររេះ  ភព , ជាតិ , កាមៈ , តណ្ហា   ជានុយជាចាំណីរបសោមលួង 
សោម  ឲ្យេតវសោក្សរតក្ោររកី្រាយ  ។  ោវជិាជ ទិដឋិ សធវើឲ្យេតវ
សោក្វសងវង  របកាន់ជាប់ជាំរក់្សមើលស ើញ  រតឹមហតភពឋានជាតិ 
ក្ាំសណើ តរបេ់ខ្លួន  សោយការធន់រទាំរក្សស្គបឱបយក្  សេចក្ដីេុខ្ 
ហដលោយៃាំផសាំសោយសេចក្ដីទុក្ា  បងកប់មក្ជាមួយនឹងជីវតិសនេះ 
ដូចជាទឹក្ មុាំហដលសគបនលាំោយសោយថាន ាំពិេ  ហដលមានទាំងជាតិ 
ហផអមនិងជាតិពិេសៅជាមួយគ្នន   ។ 

សររេះហតការសស្េក្ឃ្លល ននិងចាំណង់  រពមទាំងភាពវសងវង
មិនដឹង  េតវសោក្បរសិភាគទឹក្ មុាំយ៉ាងេបាយ  ឥតមានខ្វល់ោាំពី 
ជាតិពុលោវីសៃើយ  យ៉ាងណ្ហមិញ  េតាត កាលសបើសធវើនូវោាំសពើោមក្ 
អារក្ក់្សែើយ   ក៏្េបាយរកី្រាយនឹងោាំសពើអារក្ក់្សនាេះ   ។   សោយ  
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សេចក្ដីងងឹតលងង់  សោយការរបកាន់សៅតាមការយល់ស ើញខុ្េ 
មាន មានេះឥតរពមទទួលយល់េមាា ល់សៅតាមសែតុផលពិត  សធវើ 
ឲ្យជីវតិវលិវល់ោសនាទ លសៅមក្រក្ផលូវសចញមិនផុតរត់មិនរចួោាំពីភព។ 

េតវសោក្សៅសរតើយខាងអាយ  មិនអាចេមលឹងសមើលស ើញ 
សៅសរតើយខាងនាយបាន  ដូចជាបុគាលហដលមានហភនក្ខាវ ក់្  រហមង
មិនអាចយល់ស្គា ល់ពនលឺថាជាយ៉ាងណ្ហបាន  ។  ដូសចនេះេូមពា-
យមសចញពីទីងងឹត  ស ព្ េះសៅរក្ទីភលឺសោយការបតិបតតិ  សៅតាម
សគ្នលធម៌ទាំងបួនរបការមាន ៖ សទ្ធា  , វរិយិៈ , អបបមាទ , បញ្ញា   
ជាធមមនាវាេរមាប់ចមលងេតវសោក្  ឲ្យបានឆលងផុតោនលង់ទាំងបួន 
ហដលសររសពញសោយសេចក្ដីទុក្ាសរចើនរបការ  ។ 

េតវសោក្កាលសបើគ្នម នធម៌បួនរបការសនេះសទ  រហមងសដក្
រតាាំលិចោហណដ ត  របក្បសោយសេចក្ដីវសងវងងងឹត  ពិតជាពុាំអាចរក្
ទិេ  សចញសៅឲ្យផុតបានសទ  ដូចជាបុគាលគ្នម នការសជឿបាបបុណយ 
គុណសទេ  មានការយល់ស ើញខុ្េោាំពីសែតុផល  មិនរពម
ទទួលស្គា ល់សៅតាមសែតុផលពិត  សោយគាំនិតរបកាន់តាមការ 
យល់ចូលចិតតខុ្េ  ជាោនក្បង់សបាេះសេចក្ដីពាយម  របហែេសធវេ 
ភាល ាំងសភលចស្គម រតី  របក្បសោយសេចក្ដីលងង់វសងវង  បុគាលពួក្សនេះពុាំ 
ហមនរគ្នន់ហតជាោនក្ពុាំអាចបាំសពញបុណយកុ្េលោវីសក្ើតសទ  ហថមទាំង 
ឲ្យសគហ៊ា នរបរពឹតតោាំសពើបាប         របក្បសោយសចតនាចិតតឥតសកាត  
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ញសញើតសទៀតផង  ។  មិនចាាំបាច់និយយដល់  ភពខាងនាយឬភព
ថមីោវីសទៀតសនាេះសទ  សគអាចទទួលស្គា ល់យល់សៅតាមសែតុផលពិត 
សោយឥតរបហក្ក្បាន  ដូចជាសៅក្នុងរគួស្គរមួយ  សបើបដីរបពនធកូ្ន 
មិនចុេះេរមងុគ្នន    សោយមានចិតតមិនសស្គម េះរតង់  ដូចជាបដីក្បត់ចិតត 
របពនធសៅលបលួចមានស្េីថមី , របពនធរបរពឹតតោបាយមុខ្  សលង
ហលបងភាន ល់េីុេងសធវើឲ្យខូ្ចរទពយេមបតតិ , សរលរក្យកុ្ែក្សបាក្
របាេបដី , កូ្នរបុេស្េីឥតស្គដ ប់ដាំបូនាម នឪពុក្មាដ យ  គិតហតពីការ 
េបាយ , ចាយវាយឥតគិត , សេពគប់មិតតរោអាវាហេ  ។ 

ទាំងសនេះេួរថាសតើជាោាំសពើអារក្ក់្  ឬជាោាំសពើលអ ? 

ចសមលើយមុខ្ជានាាំគ្នន សឆលើយថា  ជាោាំសពើអារក្ក់្សែើយ  ។  សបើ 
សែតុការណ៍អារក្ក់្សែើយ  ផលក៏្ជាអារក្ក់្សែើយហដរ !  សររេះសធវើ 
ឲ្យសដដ រក្ហយ  ស ល្ េះទេ់ហទងហលងទុក្ចិតតគ្នន   បសងកើតជាសពៀរ  
សវរាសផសងៗ  ។  បុគាលមិនស្គា ល់មិនយល់  មិនសជឿក្មមផលឡនបាប 
រហមងសធវើនូវោាំសពើបាបសោយឥតសកាតញសញើត  ដូចជាបុគាលមិន
ស្គា ល់ថាន ាំពិេ  ហតងផឹក្ថាន ាំពិេសោយចិតតរកី្រាយ  សៅទីបាំផុតក៏្បាន 
ទទួលផល  គឺពុលសនាេះឯង  ។ 

តាមពិតបាបបុណយគុណសទេ សែតុផលអារក្ក់្លអក្មមេ  
ក្មមសមម   មិនពិបាក្យល់សទរគ្នន់ហតសគមិនទទួលស្គា ល់  មិនរពម
យល់ចូលចិតតសៅតាមសេចក្ដីពិតប៉ាុសណ្ហណ េះ   សររេះមានោវជិាជ និងទិដឋិ     
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បិទបាាំង  មានជាំសនឿនិងការរបកាន់យក្ខាងខុ្េសៅវញិ  ។ 

ដូសចនេះសដើមបីឆលងឲ្យផុតោាំពីភាពវសងវង  និងការយល់ស ើញ
ខុ្េ  របកាន់តាមខុ្េ  រតូវពាយមបណដុ េះេទធ រពមទាំងបញ្ជា   
ឲ្យចសរមើនមានជាលាំោប់  សមាា សទ្ធា   ការសជឿចាំរតង់សៅតាមសែតុ 
ផល  យល់ចាេ់ោាំពីបាបបុណយគុណសទេ  ពិតរបាក្ដក្នុងចិតត  
រហមងក្ាំចាត់បង់ការយល់ស ើញខុ្េឲ្យោេ់សចញ  សេចក្ដីពាយម 
បាំសពញក្ងការកុ្េល  ក៏្នឹងសក្ើតមានសៃើងជាលាំោប់  ។ 

រក្យថា  បណុ្យ , កុសល , គុណ្ធម៌  គឺសេចក្ដីលអសនេះ
សែើយហដលេតវសោក្ហតងរបាថាន   មានសេចក្ដីរតូវការជាចាាំបាច់ 
ដូចជាការមិនសបៀតសបៀនសធវើទុក្ាសទេដល់គ្នន   មានទឹក្ចិតតសស្គម េះ
រតង់  របក្បសោយសមតាត ក្រណុ្ហដល់គ្នន   មានវាចាគួរជាទីស្េឡាញ់
សពញចិតត  សរលរក្យោេ់សតឿនសរក្ើនរ ាំលឹក្គ្នន   សោយវាចាជា
គុណរបសយជន៍  សចេះជួយរ ាំហលក្សេចក្ដីទុក្ា  ហចក្សេចក្ដីេុខ្ដល់
គ្នន   ទាំងសនេះសែើយសៅថាសេចក្ដីលអ  គុណធម៌  ជាសែតុនាាំមក្នូវ 
ផល  គឺសេចក្ដីេុខ្មសនារមយ  ក្នុងេងាមរគសួ្គររែូតដល់េងាម
សោក្  ។ 

សោកិ្យកុ្េលក្ដី  សោកុ្តតរកុ្េលក្ដី  ហដលអាចសក្ើត
សៃើងបាន  រតូវមានេទធ ជាខាងសដើម  ជាពូជជាក្មាល ាំង  ។  ោនក្     
បាំសពញទនមាន   េីល   ចសរមើនភាវនា     សជឿគុណរពេះរតនរត័យ  
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សគ្នរពរបតិបតតិតាមឱវាទ  របេ់រពេះស្គស្គដ េមាម េមពុទធ  ក៏្សររេះ
មានេទធ ជាសែតុ ។ េទធ តាាំងមាាំតាាំងេ៊ាប់របាក្ដសែើយ  សេចក្ដី 
ពាយមក៏្សក្ើតមានជាក្មាល ាំង  ក្ាំចាត់ខាម ាំងគឺ កាម មិនឲ្យជាំរក់្សៅ 
ក្នុងភពទាំងបី  សោយពឹងសលើស្គម រតី  មិនសធវេរបហែេមិនសភលច
ភាល ាំង  មិនងងឹតវសងវងសររេះមានបញ្ជា ជាពនលឺ  បាំភលឺឲ្យសមើលស ើញ
សគ្នលសៅ  បដិបតតិរតូវសៅតាមទិេនិងជាអាវធុក្ាំចាត់បង់េរតូវ 
សរលគឺ កិលលស  ។  មាន កាមតណ្ហា  , ទិដ្ឋិ , អវជិ្ជា ភព  ហដលជា 
េរតូវេទេះផលូវ  សធវើឲ្យដាំសណើ រជីវតិរបរពឹតតសៅ  យឺតយូរសៅក្នុងភព
សទៀតផង  ។  

ធម៌ទាំងបួនរបការគឺ ៖ សទ្ធា  , វរិយិៈ , អបបមាទ , បញ្ញា   ជា 
គុណធម៌ដ៏របសេើរ  ហដលមានហចងេហមដងក្នុង សោធិបកខិយធម៌ 
៣៧  របការមាន ៖ សតិបបដ្ឋឋ នបនួ , សមាបបធានបនួ , ឥទាបិាទបនួ , 
ឥន្ទនរយិប្បាាំ , ពលៈប្បាាំ , លោជ្ឈងគៈប្បាាំពីរ , មគគមានអងគប្បាាំបី  ។ 

ហដលសរលថា សោធិបកខិយធម៌ សនាេះ  សររេះជាធម៌ខាង
ហផនក្រតាេ់ដឹង  ហដលរពេះេមពុទធបរមរគូ  រពេះោងាបានរតាេ់ដឹង
ោនុតតរេមាម េសមាព ធិញ្ជា ណ  គឺរពេះរបាជាា ជាសរគឿងរតាេ់ដឹង 
រពេះោងាឯងសោយរបឡពសនាេះ  គឺរពេះោងាបានរតាេ់ដឹងនូវធម៌ទាំង 
៣៧   របការសនេះឯង   ហដលជាតួោនុតតរេមាម េសមាព ធិញ្ជា ណ     ជា 
ោនេុតធម៌   ជាធម៌ហដលរពេះោងាមិនធ្លល ប់បានឮ   បានស្គដ ប់មក្ពី  
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សដើមសៃើយ  ស្ស្គប់ហតរបាក្ដសៃើងដល់រពេះោងាជារគ្នដាំបូង  ។  ធម៌ 
ទាំង ៣៧ របការសនេះសែើយ  ហដលសធវើរពេះោងាបានសៅជារពេះេមាម  
េមពុទធពិតរបាក្ដ  ។ 

ដូសចនេះធម៌ទាំងបួនរបការមាន ៖ សទ្ធា  , វរិយិៈ , អបបមាទ , 
បញ្ញា  ក៏្មានសៅក្នុង សោធិបកខិយធម៌ សនេះហដរ ។ អបបមាទ 
មិនសធវេរបហែេមានស្គម រតីជានិចច ជាតួេតិចាត់ចូលក្នុង សតិបប- 
ដ្ឋឋ នបនួ  មានកាយនុបេសនាេតិបោឋ នជាសដើម  ។  វរិយិៈ  
សេចក្ដីពាយម ចាត់ចូលក្នុង បធានបនួ  មានបហនបធ្លន  ពា- 
យមលេះោាំសពើបាបមិនឲ្យសក្ើតមានជាសដើមចាត់ចូលក្នុង ឥទាិបាទធម ៌ 
មានវរិយិិទធិបាទ  ពាយមញុាំងរបសយជន៍ឲ្យេសរមចជាសដើម  ។ 
សទ្ធា  , វរិយិៈ , សតិ , បញ្ញា   របរពឹតតសៅរពមជាមួយគ្នន  ចាត់ចូល 
ក្នុង ឥន្ទនរយិប្បាាំ ធម៌មានេភាពជាធាំ  ជារបធ្លនក្នុងការ ញុាំង 
កុ្េលធម៌ដឡទ ឲ្យសក្ើតសៃើងបាន  ចាត់ចូលក្នុង ពលៈប្បាាំ ធម៌ជា 
ក្មាល ាំងក្នុងការជរមុញបសងកើន  កុ្េលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួង  ហដល 
មិនទន់សក្ើតឲ្យសក្ើតសៃើងបាន     និងឲ្យមានដាំសណើ ររបរពឹតតសៅជា 
និរនតរផ៍ង  ។  សៅក្នុង លោជ្ងឈងគៈ  និង អរយិមគគ  ក៏្មាន  េតិ , 
វរិយិៈ , បញ្ជា   របក្បរមួជាមួយហដរ  ។ 

សដើមបីចមលងជីវតិឲ្យបានរចួផុត ោាំពីេមុរទទុក្ាដ៏ហេនលាំបាក្ 
 សនេះ   លុេះណ្ហហតមានបញ្ជា        ពិចារណ្ហឲ្យស ើញោាំពីសេចក្ដីទុក្ា 
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ហដលជាេភាវធម៌មានមក្ជាមួយជីវតិផង  ។  ពិចារណ្ហស ើញ
សេចក្ដីទុក្ាហដលសក្ើតពី កាមតណ្ហា  គឺសេចក្ដីរបាថាន  , ចាំណង់ , ការ
ជាប់ជាំរក់្ , ក្ងវេះខាត , ក្មាល ច , គមាល ន  មានជាបញ្ជា មិនសចេះចប់ 
ផង  ។  យក្ពនលឺ គឺបញ្ជា ឆលុេះបញ្ជច ាំងឲ្យស ើញសទេរបេ់ោវជិាជ ទិដឋិ 
មិនវសងវងងប់ងល់សរតក្រតអាល  នឹងភពហដលសររសពញសោយ  វតថុ 
កាម , កិ្សលេកាម  ជាចាំណី  ជានុយសបាក្បសញ្ជឆ ត  លួងសោម 
បនលាំហភនក្ហដលមានទាំងេហរមក្សេើចេបាយ   រពមទាំងេាំសណ្ហក្ 
សស្គក្សៅ  សដដ រក្ហយពុាំមានទីបាំផុត ។ សទាិន្ទនរយិ , វរិយិិន្ទនរយិ 
េទធ ជាធាំ  េទធ ចាេ់កាល   ជាជាំនួយដល់បញ្ជា ក្នុងការបាំបាក់្បង់ 
ោវជិាជ ទិដឋិ  ។  វរិយិៈ  សេចក្ដីពាយមជាធាំ  ជារបធ្លនក្នុងការក្ាំចាត់ 
បង់កាមតណ្ហា   ជាោនាទ ក់្ជាចាំណងរបេ់មចចុមារ  ។  សតិ  ការមិន 
ភាល ាំងភាល ត់សភលចស្គម រតី  មិនសធវេរបហែេ  េមលឹងស ើញទុក្ាសទេ
ក្នុងភព  គួរឲ្យតក់្េលុតភ័យខាល ចមិនអាចេមងាំសៅ  រេិះរក្ផលូវសគចឲ្យ
ផុតរត់សចញឲ្យរចួ  សោយសេចក្ដីមិនរបមាទ  ។   

គុណធម៌ទាំងបួនរបការសនេះ  ជ្ជពលៈធម ៌, ជ្ជសហជ្ជតធម ៌
រមួចូលគ្នន ជាក្មាល ាំងញុាំងការបតិបតតិក្មាច ត់ជរមុេះសចាល  ោកុ្េល 
កិ្សលេ  មិនឲ្យចាក់្ហស្េេះ  ែ៊ាុមព័ទធបិទបាាំងចិតតបាន  ជាក្មាល ាំងរុញ 
រចានការបតិបតតិ  ឲ្យរងឹរតិហតខាល ាំងកាល ក្នុងការបាំសពញគុណធម៌  សដើមបី  
ចមលងក្បូនជីវតិឲ្យមានដាំសណើ រ   ជាលាំោប់ក្នុងការសចញចាក្ភព    ។  
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ក្នុងស្គម រតីមិនភាល ាំងសភលច  មិនសធវេរបហែេ  ។ 

រពេះស្គស្គដ េមាម េមពុទធបរមរគូឡនសយើង  កាលសៅជារពេះ
បរមសរធិេតវ  ក្ាំពុងបាំសពញបារមីធម៌  សដើមបីឲ្យបានេសរមចេមាម - 
េសមាព ធិញ្ជា ណ  រពេះោងាហតងមានសេចក្ដីតក់្េលតុរនធត់ភ័យោាំពី
សេចក្ដីទុក្ាសទេ  ហដលសក្ើតមានសររេះការជាប់ជាំរក់្  សោយវតថុ 
កាម  និងកិ្សលេកាម  ។  រពេះោងាពាយមរត់សគចសចញ  សោយ 
រពេះបញ្ជា ពិចារណ្ហស ើញនូវកាម  ថាជានុយ  ជាចាំណីេរមាប់លួង
សោមចិតតេតវសោក្ឲ្យវសងវង  ឲ្យងងឹតធ្លល ក់្ចូលក្នុងោនាទ ក់្របេ់
មារហដលមាន ៖ ជ្រា, ពាធិ , មរណ្ៈ តាមយយីសបៀតសបៀនទាំង
យប់ឡថង  មានភពទាំងបីជារទុងឃ្លាំងបិទបាាំងទុក្  សធវើឲ្យេតវសោក្
េមលឹងសៅខាងមុខ្មិនបាន ង្ យ  បានេុខ្េបាយោយៃាំ
សោយសេចក្ដីទុក្ា  សររេះោាំណ្ហច  កុ្េោោកុ្េលក្មម  ផ្លល េ់បដូរ 
ជារបចាាំមិនសចេះចប់  ។ 

អាស្េ័យសែតុសនេះ  សទើបរពេះោងាពាយមលេះបង់  សោយ 
ការតាាំងចិតតោាំណត់ធន់តេ៊ាូយក្ជាំនេះនឹងឧបេគា  រគប់ហបបយ៉ាង 
សដើមបីស្គងោតតភាព(១)របេ់រពេះោងាឲ្យរចួផុតចាក្ោនាទ ក់្ចាំណង  ជា 
សរគឿងចង វ្ ក់្ទាំងឡាយសនាេះ។ សដើមបីបញ្ជជ ក់្សេចក្ដីឲ្យបានចាេ់ 

_____________ 
(១) ោតតភាព :  ភាវៈរបេ់ខ្លួន; ខ្លួនទាំងមូល; ធមមតារបេ់ខ្លួន; និេស័យឡនខ្លួន; អាតាម ភាព ។ 
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ក្នុងការលេះសចញចាក្កាម  ខ្ាុាំរពេះក្រណុ្ហ  ខ្ាុាំបាទេូមសលើក្យក្ 
ជីវបបវតតិ  រពេះបរមសរធិេតវ  កាលរពេះោងារទង់សយនយក្ក្ាំសណើ ត 
ជា  សតមិយៈ  មានេហមដងក្នុង  េតុតនតបិដ្ក  ខុទទកនិកាយ  
ជ្ជតក  ឯកាទេមភាគ ( សលខ្ ៦២ )  មក្េរសេរសោយេសងាប 
សដើមបីបានពិចារណ្ហពីដាំសណើ រជីវតិ  ហដលរបរពឹតតសៅក្នុងេងារវដដ
ដូចតសៅសនេះ  ។ 
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  តតមិយជាតក 

កាលដដលព្ពះបរមសាសាា សម្មា សមពុទ្ធ  តៅជាព្ពះបរម 
តោធិសេវ  បានតោនយកកំត ើ េជាព្ពះរាជបុព្េរបស់ព្ពះបាទ្ 
កាសកិៈ  ព្ទ្ង់ព្ពះនាម តតមិយៈ  ។  កាលព្បសូេមកតៅជាព្ពះ 
រាជកុម្មរ  ព្ទ្ង់រឭំកជាេិបាន  ។  ព្ពះមហាសេវ  បានរឭំកតឃើញ 
ជាេិរបស់ព្ពះអងគ  កាលពីតដើមធ្លា ប់បានតកើេជាព្ពះរាជាមួយអងគ 
តសាយរាជយកនុងនគរតនះឯង  បានព្េឹមដេម្មៃឆ្ន ំ  តោយអំតពើបាបកមា 
លុះតសាយទី្វងគេតៅ  បានធ្លា ក់តៅតសាយទុ្កខកនុងឋាននរកអស់
ព្បំាបីមឺុនឆ្ន ំ  ។  ម្ងៃមួយព្ពះរាជបិតា  ោក់រាជកុម្មរឲ្យអងគុយតលើ
ព្ពះឧរ ុ ត ើយព្ទ្ង់វនិិចឆ័យកាីថា ៖ 

 “ អនកទំងឡាយចូរសម្មា ប់តោរម្មន ក់តនះ !  ចូរចងតោរម្មន ក់ 
តនះ ត ើយយកទឹ្កកបុងមកព្បឡាក់ រចួយកតៅតោេតោយតឈើ 
ស្សួច  ”  ។ 

ព្ពះរាជបិតាព្តាស់បង្គគ ប់មហាជន  តោយព្បការដូតចនះ  ។ 
ព្ពះមហាសេវ  ព្ាន់ដេសាា ប់វាោដ៏អាព្កក់របស់ព្ពះបិតា 

ដូតចនះ  ម្មនការភ័យរនធេ់េក់សាុេញាប់ញ័រកនុងព្ពះចិនាា គិេថា ៖ 
“ អាតាា អញធំតពញវយ័កាលណា  រាជសមបេតិតនះនឹងធ្លា ក់

មកតលើអាតាា អញ       តម្មា ៉ ះត ើយការតធវើនូវអំតពើបាបទំងឡាយនឹង  
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ម្មនដល់អាតាា អញ     ផលម្នបាបនឹងនំាឲ្យធ្លា ក់តៅតសាយទុ្កខកនុ ង 
នរកតទ្ៀេ ពំុអាចតគចរចួត ើយ  ”  ។   

ព្ពះរាជកុម្មរម្មនព្ពះរាជេព្មិះដូតចនះត ើយ  ព្ទ្ង់ម្មនព្ពះ
ទ័្យកាុកកាួលខ្ា ងំណាស់  ។  កាលតនាះ  ម្មនតទ្វតាតោលទូ្លព្ពះ 
អងគថា ៖  

“ អនកកំុព្បកាសភាពជាអនកព្បាជញ  ចូរឲ្យជនទំងពួងដឹងថា 
ជាមនុសសលៃង់  ជនទំងអស់ចូរតមើលង្គយចុះ  តសចកាីចតព្មើននឹង 
ម្មនដល់អនកតោយវធីិោ៉ងតនះ  ”  ។ 

ព្ពះមហាសេវព្ទ្ង់ព្តាស់ថា ៖  
“ បពិព្េតទ្វតា ! អនកនិោយោកយណានឹងខញុ ំ ៗ នឹងតាម

ោកយរបស់អនកតនាះ  ។  បពិព្េតទ្វតា ! អនកត ា្ ះថាព្បាថាន នូវតសច
កាីចតព្មើនដល់ខញុ ំ  ។  បពិព្េតទ្វតា ! អនកត ា្ ះថាព្បាថាន ព្បតោជន៍
ដល់ខញុ ំ ”  ។  

តព្កាយពីបានសាា ប់ោកយតទ្វតា  ព្ពះមហាសេវព្ទ្ង់មិន 
តោលសាីម្មនអាការៈដូចជាមនុសសគ  ងាង់  ខវិន  មិនកតព្មើកម្ដតជើង 
រ ូេដល់ធំតពញវយ័  ព្ពះរាជបិតារកវធីិពិតសាធន៍តោយព្បការ 
តផសងៗ  ក៏មិនសាីមិននិោយ  ។  ព្ពះម្មតាបិតាតជឿជាក់ថា  ព្ពះ
រាជកុម្មរជាមនុសសគ  ងាង់  ខវិន  ពិការពិេព្បាកដដមន  ។ 

ព្ពះបាទ្ កាសកិៈ  ម្មនព្ពះទ័្យថាន ំងថាន ក់អាក់អន់ពន់តពក 
ក៏បញ្ជជ ឲ្យនាយសារងីបរព្ពះរាជរង  យកព្ពះរាជកុម្មរតៅតធវើគុេ  
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តោយឲ្យជីករតដា កប់ទំងរស់  ។  បុ៉ដនាមុននឹងយកតៅតធវើគុេ  
បានអភិតសកព្ពះរាជកុម្មរ  ឲ្យព្គងរាជយព្បំាពីរម្ងៃ  បនាទ ប់មកតទ្ើប
ឲ្យនាយសារងីនំាតចញតៅ  ។ 

លុះតៅដល់កនុងម្ព្ព  នាយសារងីឈប់រងត ើយ  តទ្ើប
ព្បញាប់តៅជីករតដា   តដើមបីកប់ព្ពះរាជកុម្មរទំងរស់  តាមបញ្ជជ  
ព្ពះរាជបិតា តោយព្បកាន់ថាព្ពះរាជបុព្េជាមនុសសចម្ព្ងឧេាេ ។ 

កនុងតពលនាយសារងីកំពុងជីករតដា   ព្ពះមហាសេវបាន
តព្កាកតចញអំពីរងត ើយ  តទ្ើបដស្សកសួរតៅកាន់នាយសារងីថា ៖  

 “ ដន៎នាយសារងី ! អនកព្បញាប់ព្បញាល់ជីករតដា   តេើ
តព្ោះត េុអវី ម្មន លសម្មា ញ់ ! អនកដដលខញុ ំសួរត ើយចូរព្បាប់មកចុះ  
អនកនឹងតធវើនូវអវីតោយរតដា  ? ”  ។ 

នាយសារងីតោលេប  ព្ពះមហាសេវថា ៖  
“ ព្ពះរាជបុព្េតកើេមកត ើយ  គផង , ខវិនផង , ដូចជាឥេ

ចិេត  ឯខញុ ំតនាះព្ពះរាជាព្ទ្ង់ព្តាស់តព្បើមកត ើយថា  អនកចូរជីកកប់
កូនអញកនុងម្ព្ពចុះ ! ”  ។  

ព្ពះមហាសេវព្ទ្ង់តោលេបតៅកាន់នាយសារងីវញិថា ៖  
“ ខញុ ំមិនងាង់ , មិនគ , មិនខវិន , មិនដមនវកិលវកិារតទ្  ។  ដន៎ 

នាយសារងី ! តបើអនកកប់ខញុ ំកនុ ងម្ព្ព  អនកត ា្ ះថាតធវើខុសធម៌  ។  អនក 
ចូរតមើលតលា និងតដើមម្ដខញុ ំ  ទំងចូរសាា ប់សមាីខញុ ំ  ដន៎នាយសារងី ! 
តបើអនកកប់ខញុ ំកនុ ងម្ព្ព  អនកត ា្ ះថាតធវើខុសធម៌ ”  ។ 
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នាយសារងីក៏សួរតៅកាន់ព្ពះមហាសេវវញិថា ៖ 
 “ អនកជា តទ្វតា , ជាគនធពវ  ឬក៏ជាបុរនិទទ្សកកតទ្វរាជ , 

អនកជាអវី , ទំងជាកូនអនកណា  តយើងនឹងសាគ ល់អនកបាន  តោយ
ព្បការដូចតមាច ?  ”  ។ 

ព្ពះមហាសេវព្ទ្ង់តោលេបតៅកាន់នាយសារងីវញិថា ៖ 
“ ខញុ ំមិនដមនជាតទ្វតា , មិនដមនជាគនធពវ , មិនដមនជាបុរនិទ -  

ទ្សកកតទ្វរាជតទ្  អនកកប់បុគគលណាកនុងរតដា   បុគគលតនាះ  គឺខញុ ំជា 
កូនរបស់ព្ពះបាទ្កាសិកៈ   អនករស់តៅតោយស្សួលតព្ោះអាស្ស័យ 
នូវព្ពះរាជាណា  ខញុ ំជាកូនរបស់ព្ពះរាជាតនាះ  ។  ដន៎នាយសារងី !  
តបើអនកកប់ខញុ ំកនុ ងម្ព្ព  អនកត ា្ ះថាតធវើខុសធម៌  ។  បុគគលគបបីអងគុយ 
ឬតដកតព្កាមមាប់តឈើណា  មិនគបបីកាច់បំបាក់ដមកតឈើតនាះតទ្  
តព្ោះជាអនកព្ទ្ុសាមិព្េ  ជាមនុសសលាមក  ។    ដន៎នាយសារងី ! 
ព្ពះរាជាទុ្កដូចជាតដើមតឈើ    ខាួ នខញុ ំក៏ទុ្កដូចជាដមកតឈើដដរ  អនក
ឯងទុ្កដូចជាបុរសដដលចូលតៅព្ជកតព្កាមមាប់តឈើដូតចនះ  ។  ដន៎
នាយសារងី ! តបើអនកកប់ខញុ ំកនុ ងម្ព្ព  អនកត ា្ ះថាតធវើខុសធម៌ ”  ។   

នាយសារងី  តព្កាយពីបានសាា ប់ព្ពះសូរតសៀង  ដ៏ដសន
ពីតរាះរបស់ព្ពះមហាសេវ  ដដលបានទូ្នាា នព្បកបតោយអេថន័យ  
ម្មនខាឹមសារពីតរាះតកាះកាយ  ក៏ម្មនតសចកាីរកីរាយសបាយកនុង 
ចិេតគិេថា ៖ “ តបើអញនំាព្ពះរាជបុព្េព្េ ប់ចូលតៅកាន់នគរវញិ 
ព្បាកដជាបានរង្គវ ន់តព្ចើនមិនខ្ន ”  ។  គិេដូតចនះត ើយតទ្ើបតោល 
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 តៅកាន់ព្ពះមហាសេវថា ៖ 
 “ បពិព្េព្ពះរាជបុព្េ !  សូមព្ទ្ង់តសាចមក  ទូ្លបងគំជាខញុ ំ

នឹងនំាព្ទ្ង់តៅកាន់ដំណាក់របស់ព្ពះអងគ  សូមព្ទ្ង់តសាយរាជយចុះ  
តសចកាីចតព្មើននឹងម្មនដល់ព្ទ្ង់ ៗ នឹងតធវើអវីកនុ ងម្ព្ព ”  ។ 

  ព្ពះមហាសេវក៏តោលតៅកាន់នាយសារងីថា ៖ 
 “ ដន៎នាយសារងី ! រាជសមបេតិណាដដលខញុ ំគបបីបានតោយ

អធមាចរយិៈ  ខញុ ំមិនព្េូវការតោយរាជសមបេតិតនាះ  ឬតោយជនជា
ញាេិ  ឬក៏តោយព្ទ្ពយតទ្ ”  ។ 

“ ខញុ ំដដលព្ពះបិតាម្មតា  អនកដដន  អនកនិគម  និងពួករាជ
កុម្មរទំងពួង  បានលះបង់តោលត ើយ  ផទះរបស់ខាួនខញុ ំមិនម្មនតទ្ 
ខញុ ំដដលព្ពះម្មតាបានអនុញ្ជា េឲ្យទ្ទួ្លរាជយព្បំាពីរម្ងៃត ើយ  ខញុ ំ
ដដលព្ពះបិតាលះតោលស្ស ះត ើយ  ខញុ ំនឹងបួសតៅកនុងម្ព្ពដេ 
ម្មន ក់ឯង  មិនព្បាថាន នូវកាមទំងឡាយត ើយ  ។  តសចកាីព្បាថាន ជា 
ផល  ដេងសតព្មចដល់ខញុ ំកាលមិនព្បញាប់ព្បញាល់ (អស់ ១៦ ឆ្ន ំ) 
ខញុ ំជាអនកម្មនព្ព ាចរយិធម៌ោស់កាា ត ើយ  ដន៎នាយសារងី ! អនក
ចូរដឹងោ៉ងតនះចុះ  ។  ព្បតោជន៍ដ៏ព្បម្ព  ដេងសតព្មចដល់ខញុ ំ
កាលមិនព្បញាប់ព្បញាល់  ខញុ ំជាអនកម្មនព្ព ាចរយិធម៌ោស់កាា
ត ើយ  ខញុ ំតចញផុេត ើយនឹងម្មនភ័យអំពីណ៎ា ! ”  ។ 

នាយសារងី  តព្កាយពីបានសាា ប់ព្ពះសូរសី នាង  ដ៏ពីតរាះ 
តកាះកាយរបស់ព្ពះមហាសេវត ើយ  តទ្ើបព្កាបបងគំទូ្លសូម



ជីវិតកថា                                                                                       តេមិយជាេក 
______________________________________________________________________ 

 

~ 200 ~ 

 

សាងផនួសតៅកនុងម្ព្ពតនាះដដរ ។  ដេព្ពះមហាសេវបានព្បាប់ឲ្យ
ព្េ ប់មកកាន់នគរ  យករងតៅព្បគល់ថាវ យដល់ព្ពះបិតា  ព្ពម
ទំងទូ្លដំ ឹងសពវព្គប់ព្បការ  ថាវ យព្ពះម្មតាបិតាឲ្យបានព្ជាប 
ត ើយសូមឲ្យព្េ ប់មកវញិ  ។ 

នាយសារងី  បានទូ្លបញ្ជជ ក់ព្ពះមហាសេវថា ៖  
“ តសចកាីចតព្មើនចូរម្មនដល់ព្ទ្ង់  ោកយណាដដលព្ទ្ង់បាន

ដងាងត ើយ  ទូ្លព្ពះបងគំជាខញុ ំនឹងតធវើតាមោកយតនាះ  ព្ទ្ង់ដដលទូ្ល
ព្ពះបងគំអងវរត ើយ  គួរតធវើតាមោកយទូ្លព្ពះបងគំជាខញុ ំតនាះផង  ។  
សូមព្ទ្ង់តសាចគង់តៅកនុងទី្តនះ  ដរាបដល់ទូ្លព្ពះបងគំជាខញុ ំនំា
ព្ពះរាជាមកដល់  ព្ពះបិតារបស់ព្ទ្ង់ទ្េតឃើញត ើយ  សមជាម្មន 
ព្ពះរាជ ឫទ័្យតព្េកអររកីរាយ ”   ។ 

ព្ពះមហាសេវក៏តោលតៅកាន់នាយសារងីថា ៖  
“ ដន៎នាយសារងី ! អនកនិោយោកយណានឹងខញុ ំៗ  នឹងតធវើ

តាមោកយរបស់អនកតនាះ  ។  ឯខញុ ំក៏ម្មនបំ ងតដើមបីជួបព្ពះបិតា
របស់ខញុ ំ  ដដលព្ទ្ង់តសាចោងមកកនុងទី្តនះដដរ ”  ។ 

“ ម្មន លសម្មា ញ់ ! អនកតៅត ើយ  ចូរមកវញិ  ចូរព្េ ប់តៅ 
សិនចុះ  អនកព្បាប់នូវតសចកាីសុខដល់ញាេិទំងឡាយ  អនកដដលខញុ ំ 
ព្បាប់ត ើយ គបបីព្កាបទូ្លនូវការថាវ យបងគំចំតោះព្ពះម្មតាបិតា” ។ 

នាយសារងី  ោប់ព្ពះបាទម្នព្ពះមហាសេវតនាះ  ត ើយក៏ 
តធវើព្បទ្កសិ ព្ពះមហាសេវរចួត ើងជិះរង        បរចូលតៅកាន់រាជ 
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ទវ រ  យកដំ ឹងតៅទូ្លថាវ យព្ពះម្មតាបិតា ,    ព្ទ្ង់បានព្ជាប
សពវតសចកាី  ម្មនព្ពះរាជ ឫទ័្យរតំភើបតព្េកអរឥេឧបម្ម  ។ 

ព្ពះបាទ្កាសិកៈ  បានព្ទ្ង់ព្ជាបថា  ព្ពះរាជបុព្េម្មនព្ពះ
កាយសមសួន  បរបូិ ៌តោយសមបទព្គប់ោ៉ង  ទំងម្មនព្ពះ
វាោពីតរាះតកាះកាយដូតចនះ      ព្ពះរាជាឥេម្មនរារង់បងអង់ឲ្យខ្េ  
តវលាត ើយ  បានបញ្ជជ ឲ្យពួកទហាន  តសនាអាម្មព្េ  នាយ
សារងី  ពួកមន្តនតីស្សីសនំរាជកុម្មរ  និងពួកព្ោ ា ៍  ចូរនំាាន ទឹ្ម 
ោនឲ្យឆ្ប់  ម្មនពួក ាដំរ ី  ពួកពលតសះ  ពួកពលរង  ពួកពល 
តងាើរតជើង  ចូរព្បញាប់  តយើងនឹងតៅឲ្យឱវាទ្ដល់កូនរបស់តយើង  ។ 

បនាទ ប់ពីការោេ់ដចងតរៀបរាជរង ទឹ្មតោយតសះម្មនកម្មា ំង  
ម្មនតលបឿនសនទុះតលឿន  ទំងពលដំរពីលតងាើរតជើង  ពួកតសនា
ទហាន  មន្តនតីស្សីសនំ  ព្បោប់តោយតព្គឿងអលង្គក រ  តាក់ដេង
កាោោ៉ងព្ប ីេរចួតស្សចត ើយ  ព្ពះរាជាបានឲ្យនាយសារងី
តដើរមុខ  ត ើយព្ទ្ង់តសាចោងតៅ  តតមិយកមុារ  តៅកនុងទី្ណា  
ក៏ោងតៅកនុងទី្តនាះោ៉ងឆ្ប់  ។ 

តតមិយៈ  ទ្េតឃើញព្ពះបិតាតនាះ  កំពុងតសាចោងមក  
ហាក់ដូចជារងុតរឿងតោយតេជៈ  ដដលពួកអាម្មព្េអនកកាន់ព្ពះខ្ន់ 
ដ  មត ើយ  ។  តទ្ើបព្តាស់សួរព្ពះបិតាថា ៖  

“ បពិព្េព្ពះបិតា  ព្ពះអងគម្មនតសចកាីសុខសបាយតទ្ឬ ?   
បពិព្េព្ពះបិតា  ព្ពះអងគមិនម្មនព្ពះអាោធតទ្ឬ ?   រាជកញ្ជា ទំង 
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អស់ជាព្ពះម្មតារបស់ខញុ ំ  មិនម្មនតរាគតទ្ឬ ? ”   ។ 
ព្ពះវរបិតាម្មនព្ពះរាជបនទូលេបថា ៖  
“ ដន៎កូន ! ខញុ ំសុខសបាយតទ្  ខញុ ំមិនម្មនជមៃឺេម្មក េ់តទ្  

រាជកញ្ជា ទំងអស់ជាម្មតារបស់អនក  មិនម្មនតរាគតទ្ ”  ។ 
រចួត ើយព្ពះមហាសេវក៏តោលតទ្ៀេថា ៖ 
 “ បពិព្េព្ពះបិតា ព្ពះអងគមិនតសាយទឹ្កស្សវងឹតទ្ឬ ? 

សុរាមិនតពញព្ពះទ័្យរបស់ព្ពះអងគតទ្ឬ ?  ព្ពះទ័្យរបស់ព្ពះអងគ  
តព្េកអរ  កនុ ងសចចៈ  កនុ ងធម៌ និងកនុងទន  ដដរឬតទ្ ? ”  ។ 

ព្ពះវរបិតាម្មនព្ពះបនទូលតៅកាន់ព្ពះមហាសេវវញិ ៖  
“ ដន៎កូន ! ខញុ ំមិនផឹកទឹ្កស្សវងឹតទ្  មួយតទ្ៀេសុរាមិនតពញ

ចិេតខញុ ំតទ្  ឯចិេតរបស់ខញុ ំដេងតព្េកអរ  កនុ ងសចចៈ  កនុ ងធម៌  និងកនុង 
ទន ”  ។  

តព្កាយពីបានសំត ះសំណាល  សួរសុខទុ្កខជាតព្ចើន
ព្បការរវាង  ព្ពះវរបិតានិងព្ពះរាជបុព្េមក  ព្ពះមហាសេវក៏ម្មន
ព្ពះបនទូលតៅកាន់ព្ពះវរបិតាថា ៖  

“ បពិព្េមហារាជ ! ព្ពះអងគោងមកលអត ើយ  មួយតទ្ៀេ  
ព្ពះអងគតសាចោងមកមិនដមនអាព្កក់តទ្ រាជបុរស ! ចូរតរៀបចំ
បល័ាងក  ជាទី្គង់របស់ព្ពះរាជា ”  ។  

“ ព្ពះអងគគង់តលើកព្ម្មលសាឹកតឈើ  ដដលតគតំាងត ើយ  
សូមព្ពះអងគយកទឹ្កអំពីទី្តនះលាងព្ពះបាទរបស់ព្ពះអងគចុះ ! ” ។ 
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“  បពិព្េព្ពះរាជា !    សាឹកតនាះដដលអាតាា ភាពចំអិនត ើយ 
ជារបស់មិនម្មនរសម្ព្ប  ។  បពិព្េមហារាជ  សូមព្ពះអងគតសាច
តសាយចុះ  ព្ពះអងគតទ្ើបតសាចោងមកដល់  ទុ្កជាតភញៀវរបស់អាតាា  
ភាព ”  ។ 

ព្ពះវរបិតា ម្មនបនទូលេបតៅ ព្ពះមហាសេវវញិថា ៖ 
“ ខញុ ំមិនបរតិភាគសាឹកតនាះតទ្  តព្ោះសាឹកតឈើតនះ មិនដមន

ជាតភាជនរបស់ខញុ ំ ៗ បរតិភាគដេបាយម្នស្សូវសាលី   ដដលលាយ
តោយសាច់ដ៏សាអ េ ”  ។ 

“ តសចកាីអសាច រយតកើេព្បាកដដល់ខញុ ំ  តព្ោះតឃើញតលាកតៅ
សាៃ េ់ដេម្មន ក់ឯង  កាលតលាកបរតិភាគតភាជនដបបតនះ  សមបុរតៅ 
ដេស្សស់ថាា តោយត េុដូចតមាច ? ”  ។ 

ព្ពះមហាសេវទូ្លេបព្ពះវរបិតាដូតចនះថា ៖ 
“ បពិព្េព្ពះរាជា !  អាតាា ភាព  ម្មន ក់ឯងសឹងតលើកព្ម្មល

សាឹកដដលតំាងទុ្កត ើយ ។  បពិព្េព្ពះរាជា !  វ ណៈរបស់អាតាា
ភាពស្សស់ថាា   តោយដំត ករបស់ម្មន ក់ឯងតនាះ  ។  ពួកអនករកា
ព្ពះរាជាដដលតសៀេព្ពះខ្ន់  មិនព្បាកដដល់អាតាា ភាពតទ្  ។  
បពិព្េព្ពះរាជា !  វ ណៈរបស់អាតាា ភាពស្សស់ថាា តោយដំត ក 
ម្មន ក់ឯងតនាះ  ។  អាតាា ភាព មិនតាមតសាក  និងអារមា ៍ដដល
កនាងត ើយ  មិនព្បាថាន នូវអារមា ៍ដដលមិនទន់មកដល់  ញុាំង
អេតភាពឲ្យព្បព្ពឹេតតៅតោយវេថុ ដដលតលើកត ើងចំតោះមុខ  ត េុ
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តនាះបានជាវ ណៈរបស់អាតាា ភាពរដមងស្សស់ថាា  ។  ជនោល
ទំងឡាយដេងរងីសៃួេ  តព្ោះតសចកាីព្បាថាន អារមា ៍  ដដលមិន
ទន់មកដល់  តព្ោះតសចកាីតាមតសាកសាា យអារមា ៍ដដលកនាង
តៅត ើយតនះ  ដូចជាតដើមបបុសម្មនសមបុរតខៀវ  ដដលតគដក
ហាលម្ងៃដូតោន ះ ”  ។ 

ព្ពះវរបិតាក៏ម្មនព្ពះបនទូលតៅព្ពះរាជបុព្េវញិថា ៖  
“ ដន៎កូន !  ខញុ ំនឹងឲ្យនូវពលដំរ ី , ពលរង , ពលតសះ , ពល

តងាើរតជើង , ពួកជនោក់តព្គឿងតព្កាះ  និងនិតវសនោា នទំងឡាយ  
ជាទី្តព្េកអរដល់អនក  ។  មួយវញិតទ្ៀេ  ខញុ ំឲ្យនូវស្សីសនំ  ដដលសអិេ 
សាអ ងតោយតព្គឿងអលង្គក រទំងពួងដល់អនក , ដន៎កូន ! ចូរអនកព្គប់ 
ព្គងនូវស្ដសាីទំងតនាះចុះ  អនកជាព្ពះរាជារបស់តយើង  ។  ស្ដសាីរបំា  ជា 
អនក ា្ សកនុងការរានិំងតព្ចៀង  បានសិកា ( កនុ ងកិចចស្ដសាី )  ញុាំង 
អនកឲ្យតព្េកអរកនុងកាម  ។  អនកនឹងតធវើអវីកនុ ងម្ព្ព  ខញុ ំនឹងនំាយករាជ
កញ្ជា ដដលម្មនខាួនព្បោប់ត ើយ  អំពីពួកព្ពះរាជាដម្ទ្ដល់អនក ៗ 
ចូរញុាំងកូនទំងឡាយ  ឲ្យតកើេកនុងស្ដសាីទំងតនាះ  ត ើយសឹមបួស 
កនុងកាលជាខ្ងតព្កាយ  ។  អនកតៅតកាងកតម្មា ះព្បកបតោយបឋម
វយ័  ម្មនសក់តមា ស្សិល  ចូរតសាយរាជយ  តសចកាីចតព្មើននឹងម្មន 
ដល់អនក  អនកនឹងតធវើអវីកនុ ងម្ព្ព ”  ។ 

ព្ពះមហាសេវម្មនបនទូលថា ៖ 
“ បុគគលតៅកតម្មា ះគបបីព្បព្ពឹេតព្ព ាចរយិធម៌     បុគគលអនក 
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ព្បព្ពឹេតព្ព ាចរយិធម៌     គបបីតៅកតម្មា ះ     តនះពួកឥសីទំងឡាយ  
សរតសើរត ើយ ។ បុគគលតៅកតម្មា ះគបបីព្បព្ពឹេតព្ព ាចរយិធម៌  
បុគគលអនកព្បព្ពឹេតព្ព ាចរយិធម៌    គបបីតៅកតម្មា ះ  អាតាា ភាព   នឹង 
ព្បព្ពឹេតព្ព ាចរយិធម៌  អាតាា ភាព  មិនព្េូវការតោយរាជយតទ្  ។ 
បពិព្េព្ពះម្មតានិងបិតា  អាតាា ភាព  តឃើញនរជនតៅតកាង  តទ្ើប
នឹងតចះនិោយ  ជាកូនជាទី្ស្សឡាញ់  ដដលម្មតាបិតាបានតោយ
លំបាក  មិនទន់ោស់ព្ាំព្ាត ើយសាា ប់  ។  អាតាា ភាព  តឃើញ
នាងកុម្មរមី្មនសមបុរដូចម្មស  ដដលមចចុរាជ  ោប់ដកកស័យជីវេិ 
ត ើយ  ដូចជាដកនូវទំ្ោំងឫសសីដ៏ខចី  ។  នរជនទំងឡាយ  ឬនាង 
នារទំីងឡាយ  សូមបីតៅតកាងក៏ដេងសាា ប់  តេើសេវណាគបបីទុ្កចិេត 
កនុ ងជីវេិតនាះថា  អាតាា អញតៅតកាងដូតចនះ  អាយុម្នកុម្មរណាម្មន 
ព្បម្ម េិច  តោយការកនាងតៅម្នយប់និងម្ងៃ  ភាពម្នខាួនជា 
កុម្មរកនុងវយ័តនាះ  នឹងតធវើដូចតមាចតកើេ  ដូចទី្ម្មនទឹ្កេិចរបស់ព្េី
ទំងឡាយ  ។  សេវតលាក  ព្េូវសព្េូវតបៀេតបៀនជានិចចផង  ព្េូវ
សព្េូវរបួរេិជានិចចផង  កាលយប់និងម្ងៃទំងឡាយ  មិនកនាងតៅ
ទ្តទ្តទ្  តេើព្ពះអងគនឹងអភិតសកអាតាា ភាពកនុងរាជយដូចតមាច ? ”  ។ 

ព្ពះរាជាព្ទ្ង់ម្មនចមៃល់ក៏ទូ្លសួរព្ពះមហាសេវ ៖ 
“ សេវតលាកតនះ  ព្េូវសព្េូវអវីតបៀេតបៀនផង  ព្េូវសព្េូវអវី 

របួរេិផង  ធមាជាេិដូចតមាចមិនកនាងតៅទ្តទ្  ខញុ ំសួរត ើយ  ចូរអនក 
ព្បាប់នូវដំត ើ រតនាះ ? ”  ។ 
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ព្ពះមហាសេវក៏ម្មនព្ពះបនទូលេតៅតទ្ៀេថា ៖ 
“ សេវតលាកព្េូវមចចុ តបៀេតបៀនផង  ព្េូវជរារបួរេឹផង  រាព្េី 

ទំងឡាយរដមងមិនកនាងតៅទ្តទ្  បពិព្េកសព្េិយ៍  សូមព្ពះអងគ 
ព្ជាបោ៉ងតនះចុះ ”  ។ 

“ កាលេមាញដដលបុគគលេាញរបស់ណាៗ  ដដលបុគគល 
នឹងេាញ  របស់ដដលព្េូវេាញ ( តនាះៗ ) ជារបស់តៅសល់េិច  
ោ៉ងណាមិញ  ជីវេិរបស់សេវទំងឡាយ  ក៏ោ៉ងតនាះដដរ  ។  ផាូ វ 
ទឹ្កដ៏តពញ  កាល ូរតៅ  មិនព្េ ប់ងយតព្កាយវញិ  ោ៉ងណា 
មិញ  អាយុរបស់មនុសសទំងឡាយ  កាលកនាងតៅមិនព្េ ប់វញិ 
ោ៉ងតនាះដដរ  ។  ផាូ វទឹ្កដ៏តពញ  គបបីបនាេ់តៅនូវតដើមតឈើទំង
ឡាយដដលដុះដកបរព្ោំង  ោ៉ងណាមិញ  សេវទំងអស់ព្េូវជរានិង 
មរ ៈ  បនាេ់តៅក៏ោ៉ងតនាះដដរ ”  ។ 

ព្ពះវរបិតា  ៖ 
“ ដន៎កូន ! ខញុ ំនឹងឲ្យឃ្ា ំងជព្ងកុ , វា នៈ , ពល  និង

និតវសនោា នទំងឡាយ  ជាទី្តព្េកអរដល់អនក  ។  អនកដដលព្កុម
ម្នរាជកញ្ជា   ម្មនចំដ កដ៏លអតោមតរាមត ើយ  ម្មនពួកម្នខញុ ំស្ដសាី 
ដ  មត ើយ  ចូរតសាយរាជយចុះ  តសចកាីចតព្មើននឹងម្មនដល់អនក 
អនកនឹងតធវើអវីកនុ ងម្ព្ព ”  ។ 

ព្ពះមហាសេវ ៖ 
“ ព្បតោជន៍អវីតោយព្ទ្ពយដល់អាតាា ភាព    តព្ោះព្ទ្ពយដេង 
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អស់តៅ      ព្បតោជន៍អវីតោយភរោិ        តព្ោះភរោិក៏គង់សាា ប់      

ព្បតោជន៍អវីតោយវយ័ដដលព្ាំព្ា  ជាវយ័ព្េូវជរាព្គបសងកេ់
ត ើយ  ។  កនុ ងតលាកសននិវាសតនះ  តៅម្មនតសចកាីតព្េកអរអវី , ការ 
តលងតសើចអវី , ការរកីរាយអវី , ការដសវងរកព្ទ្ពយអវី , អាតាា ភាពព្េូវ
ការអវីតោយកូននិងព្បពនធ ”  ។   

“ បពិព្េព្ពះរាជា ! អាតាា ភាពផុេស្ស ះោកចំ ងត ើយ 
អាតាា ភាពដឹងចាស់តនះថា ៖  មចចុ មិនតធវសព្បដ សចំតោះអញ
ត ើយ  អាតាា ភាពតនាះ  ព្េូវតសចកាីសាា ប់ព្គបសងកេ់ត ើយ  តៅ
ម្មនតសចកាីតព្េកអរដូចតមាច  ការដសវងរកព្ទ្ពយដូចតមាចតទ្ៀេ  ។  
ដផាតឈើទំុ្ទំងឡាយ  ដេងម្មនការភិេភ័យអំពីការព្ជុះជានិចច  ោ៉ង 
ណាមិញ  សេវទំងឡាយតកើេមកត ើយ  ដេងម្មនភ័យអំពីតសចកាី
សាា ប់  ជានិចចោ៉ងតនាះដដរ ”  ។ 

“ ជនជាតព្ចើន  ពួកខាះដដលតគតឃើញកនុងតវលាលាៃ ច  ដេតគ 
មិនតឃើញកនុងតវលាព្ពឹក  ។  តសចកាីពាោមកនុងកុសល  តគគួរតធវើ 
កនុ ងម្ងៃតនះឯង  បុគគលណាគបបីដឹងថាតសចកាីសាា ប់នឹងម្មនកនុងម្ងៃ 
ដសអក  ដបិេការបតណាា ះបម្ ា អំពីតសចកាីសាា ប់  ដដលម្មនតសនា
តព្ចើនតនាះ  មិនម្មនដល់តយើងតទ្  ។  ពួកតោរទំងឡាយ  ដេង 
ព្បាថាន ព្ទ្ពយ  បពិព្េព្ពះរាជា ! សូមព្ពះអងគមក  សូមព្ពះអងគព្េ ប់ 
ព្ពះ ឫទ័្យតៅវញិចុះ  អាតាា ភាពមិនព្េូវការតោយរាជយតទ្ ”  ។ 
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កាលតបើបានពិោរណា  តៅតាមដំត ើ រព្បវេតិជីវេិ  របស់ 
ព្ពះបរមតោធិសេវោ៉ងតនះត ើយ    បញ្ជជ ក់ឲ្យបានយល់ចាស់ថា  
ជីវេិសតាា កនុងសងារវដាតនះ  ព្បកបតោយបញ្ជា នំានូវតសចកាីទុ្កខ 
តព្ចើនព្បការ  រស់តៅកនុងរងវង់សព្េូវ  តោលគឺ  ខនធមារ , កិលលស-
មារ , មច្ចុមារ  តាមតបៀេតបៀនោរយីទំងយប់ម្ងៃ  តធវើឲ្យសេវតលាក 
សាុេភ័យ  សទុះរេ់តៅមកតៅកនុងអនាង់ភព  មិនអាចនឹងរកផាូវតចញ 
ឲ្យរចួតៅបាន  ។ 

តដើមបីរេ់ឆាងកនាងឲ្យផុេពីអនាង់  ព្េូវម្មនចិេតសតងវគេក់
សាុេភ័យ  សមាឹងតឃើញទុ្កខតទសម្នជីវេិដដលកំពុងព្បព្ពឹេតតៅ  
តៅកនុងសងារវដាតនះ  ពាោមលះបង់ផ្ដា ច់ផាិល  ចំ ង  ចំ ី 
នុយ  កាមគុ   រេ់តចញអំពីទី្ងងឹេតោលគឺ  មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ  តៅរកពនាឺ 
គឺ  ការបណុ្ុះសទ្ធធ   តជឿជាក់ពិេព្បាកដចំតោះកមាផល  េមកល់ 
សាា រេីយប់ម្ងៃពាោម  បិទ្បំាងរារាងំមិនឲ្យបាបអកុសល  តកើេ 
ម្មនកនុងសនាា ន  ពាោមលះបាបោស់ដដលតកើេម្មនមកត ើយ 
ឲ្យអស់តៅបនាិចមាងៗ  ពាោមបំតពញកុសលឲ្យតកើេម្មនជា
លំោប់  តំាងចិេតរកាកុសលដដលតកើេម្មនត ើយ  មិនឲ្យសាប
សូនយបាេ់បង់តៅវញិ  បំតពញបតងកើនបញ្ជា ជាអាវធុ  សព្ម្មប់កាប់ 
ឆ្ក រ អវជិ្ជា  ឲ្យអស់តៅ  តធវើដំត ើ រតចញពីតព្េើយខ្ងអាយ  តឆ្ព ះតៅ
កាន់តព្េើយខ្ងនាយចំទិ្សតៅ  តោយម្មនពនាឺគឺ បញ្ញា  ញុាំងជីវេិ 
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ឲ្យព្បព្ពឹេតតៅតាមដំត ើ រ  តោធិបកខិយធម៌  ជាធម៌របស់ព្ពះ
សាសាា សម្មា សមពុទ្ធ           ដដលជាម្មា៌ដ៏បរសុិទ្ធទំងព្បំាបីព្បការ  
តៅថា  អរយិមគគ  ជាផាូវដ៏ព្បតសើរ  សមាា មគគ  ជាផាូវព្េឹមព្េង់  ជាគូ 
បដិបកខនឹង  មចិ្ឆា មគគ  ផាូវតវៀច , ផាូវខុស , មិនព្េឹមព្េង់  មជ្ឈមិាបដិ្ -
បទ្ធ  ការបដិបេតិតាមម្មា៌កណាា ល  ដដលតៅកនុងចតនាា ះ  
អត្តកិលមថានុលោគ  ការបដិបេតិេឹង ួសត េុតពក  តធវើបាបខាួន
ឯងឥេបានព្បតោជន៍  ដូចជាដខសព្ទ្ោបីុ  ដដលរេឹេឹងតពកនំាឲ្យ
ោច់  កាមសុខលលិកានុលោគ  ការបដិបេតិធូរតពក  តោយការរស់តៅ
ព្ចបូកព្ចបល់ជាប់ជំោក់ជាមួយ  វេថុកាមនិងកិតលសកាម  ដូចជា
ដខសព្ទ្ោបីុ  ធូរតពកនំាឲ្យម្មនសតមាងមិនពីតរាះ  ឬដូចជាតដើមតឈើ
តៅស្សស់  កាលតបើបុរសព្េូវការតភាើង  មិនអាចយកមកសងកួេឲ្យ 
តចញជាតភាើងបានត ើយ  ។ 

ការបដិបេតិតាមត េុទំងពីរព្បការតនះ  ព្ពះសកយមុនីព្ពះ 
អងគបានសាកលបងពិតសាធរចួមកត ើយ  តឃើញថាាា នផល  នំាឲ្យ 
ម្មនការតនឿយ េ់ឥេព្បតោជន៍  តទ្ើបព្ពះអងគបានរកម្មា៌ងាីមួយ 
តឃើញថាជាម្មា៌កណាា ល  តៅថា  អដ្ឋង្គិកមគគ  ជាផាូវព្បកបតោយ 
អងគព្បំាបីព្បការម្មន ៖ 

១. សមាា ទិដ្ឋិ    ការយល់ព្េូវ ; 
២. សមាា សង្កបប   គំនិេព្េិះរះិព្េូវ ; 
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៣. សមាា វាច្ឆ   សមាីនិោយព្េូវ ; 
៤. សមាា កមាន្   ការង្គរព្េូវ ; 
៥. សមាា អាជី្វៈ   ចិញ្ច ឹមជីវេិព្េូវ ; 
៦. សមាា វាោមៈ   ពាោមព្េូវ ; 
៧. សមាា សតិ្   រឭកព្េូវ ; 
៨. សមាា សមាធិ   េំកល់ចិេតព្េូវ   ។ 

មគគ  ព្បកបតោយអងគព្បំាបីព្បការតនះ  ការយល់តឃើញព្េូវ
ជាេួបញ្ជា   ការព្េិះរះិពិោរណាព្េូវជាេួបញ្ជា   ោេ់ថាជាខ្ងតដើម
ម្នផាូវ  សព្ម្មប់តដើរឲ្យព្េង់ទិ្សតៅ  តៅដល់តឃើញនូវអរយិសចចធម៌  
ជាធម៌ពិេព្បាកដកំ េ់ឆាុះបញ្ជច ំង  អំពីសភាពជីវេិឋិេតៅតោយ 
ត េុបចច័យ  ។ 

ជី្វតិ្  ពិេជាព្បកបតោយត េុបចច័យ  ដដលព្បកបតោយ
តសចកាីទុ្កខជាអតនកព្បការ  មិនម្មនទី្បញ្ច ប់  ដូតចនះម្មនដេម្មច ស់
ជីវេិ  គឺខាួនតយើងម្មន ក់ៗ  ជាសមាេិតវាហារ  ជាអវជិជម្មនបញ្ាេតិព្េូវ 
ពាោមខំរចនាម្ចន  ចមាងកបូនជីវេិឲ្យព្បព្ពឹេតតៅមុខជាលំោប់  តធវើ 
ដំត ើ រតចញពីតព្េើយខ្ងអាយ  តឆ្ព ះតៅកាន់តព្េើយខ្ងនាយ  
តោយតសចកាីពាោម  ម្មនសាា រេីមិនតធវសព្បដ ស  ។ 

ពិេដមនត ើយជីវេិបចចុបបនន    តទះបីជាម្មច ស់ជីវេិដឹងយល់  



ជីវិតកថា                                                                                       តេមិយជាេក 
______________________________________________________________________ 

 

~ 211 ~ 

 

ទ្ទួ្លសាគ ល់ថា    ជាខនធម្មរនំាមកនូវតសចកាីសុខបនាំលាយតោយ 
តសចកាីទុ្កខ   ឬក៏មិនព្ពមយល់ទ្ទួ្លសាគ ល់ថា   ជាសភាពដូតោន ះក៏  
តោយ  ក៏ជីវេិបចចុបបននតនះ  ទុ្កដូចជាកបូនោស់  ដដលម្មច ស់ជីវេិ 
កំពុងជិះ  កំពុងដេព្បតកៀកព្បតកើយតៅជាមួយាន   តទះបីជាម្មច ស់ 
មិនតពញចិេតកាី  ឬតពញចិេតគិេឲ្យេម្មាតលើកកមពស់ោ៉ងណាក៏
តោយ  ក៏កបូនជីវេិតនះតចះដេព្ាំព្ាព្ទ្ុឌតព្ទមតៅតាមកាលតវលា 
តបើោ៉ងតនះ  កាលកបូនជីវេិមិនទន់ដបកធ្លា យតៅត ើយ  សូមកំុ 
បតណាា យឲ្យជីវេិតនះ  ឋិេតៅកនុងសភាពងងឹេឲ្យតសាះគឺ មចិ្ឆា ទិដ្ឋិ 
តសចកាីយល់ខុសអំពីត េុផល  ។  េមកល់ជីវេិឲ្យឋិេតៅកនុងពនាឺគឺ 
បញ្ញា   ម្មនសាា រេីពាោមប ាុ ះពូជគឺ  សទ្ធធ   ចមាងកបូនជីវេិឲ្យ 
ព្បព្ពឹេតតៅតាម  មគគព្បកបតៅតោយអងគព្បំាបីព្បការ  ។  ជីវេិ
ោស់ម្មនតៅ  ព្េូវតធវើជំនួញជួញយក គុណធម៌   ។  តពលកបូនជីវេិ 
ោស់ដបកធ្លា យ  រលេ់រលាយតៅឥេម្មនសល់តៅអវី  សូមបីដេ
បនាិចបនាួចត ើយ  ម្មនដេ គុណធម ៌ តនះត ើយ  ដដលជាសំតដ 
សំណាម  បនសល់ពីជីវេិោស់  ជាកមាបចច័យតាក់ដេងសាងជីវេិងាី 
ដដលតៅថា  វបិាកបដិ្សនធិ  តព្បៀបដូចកបូនោស់បាក់ដបកតព្បើការ
ដលងតកើេ  តគព្េូវសាងកបូនងាីតដើមបីឲ្យបានឆាងតៅមុខ  ឲ្យបានមួយ 
ដំណាក់កាល ៗ  គឺមួយជាេិ ៗ  មិនព្បម្មទ្បតណាា យសាា រេី  ឲ្យ 
ឃ្ា េតចញពី គុណធម ៌ ។ 
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គុណធម ៌  គឺតសចកាីលអតនះត ើយ  ជាកម្មា ំងរញុព្ោនកបូន
ជីវេិ    ឲ្យរកិំលតចញពីតព្េើយខ្ងអាយតឆ្ព ះ     តៅកាន់តព្េើយខ្ង  
នាយ  ។  ដូតចនះព្េូវពាោមរេ់តគចពីទី្ងងឹេ  តចញតៅរកទី្ភាឺ  
គឺលះតោលអំតពើអាព្កក់  បំតពញតសចកាីលអ  ។  សូមកំុរេ់តចញពី 
ពនាឺតៅកាន់ទី្ងងឹេវញិត ើយ  គឺកំុលះតសចកាីលអ ( គុណធម ៌ ) 
តោល  តៅព្បព្ពឹេតអំតពើបាប  ។  ចូរតចញអំពីទី្ភាឺ  តឆ្ព ះតៅកាន់ទី្ភាឺ 
តោយយកជីវេិបចចុបបននតនះ  តៅបតព្មើ គុណធម ៌ គឺតធវើតសចកាីលអ
ព្គប់តពលតវលា  តព្ោះថា ជីវិត តនះម្មនេម្មា  បានមកតោយ
អំណាចម្នបុ យកុសល  ។  ដូតចនះព្េូវពាោមបំតពញបុ យ
កុសលជាតរឿយ ៗ  តដើមបីេមកល់ទុ្កសព្ម្មប់ ជីវិត ឲ្យបានព្គប់ ៗ 
ជាេិ  កំុបីឃ្ា េកាា យជាបការៈដម្ទ្ត ើយ !  ។ 

ជីវិតកថា  ការតោលតរៀបរាប់អំពីជីវេិ  សមាតា  សនាេិថា 
ចប់តោយសតងខបដេបុ៉ត ណះ  ។ 

ដោយវរិយិៈភាព  គឺតសចកាីពាោម   តរៀបតរៀង   សរតសរ 
  ោេ់ដចង  វាយពុមពជាអកខរៈ  ពយញ្ជ នៈតខមរភាសា  និងតោយ
តចេនាចិេតព្ជះថាា   ម្នតយើងខញុំព្ពះករណុាទំងឡាយ  កនុងការខវល់ 
ខ្វ យបំតពញធមាទន  សូមព្ពះករណុាម្មច ស់ព្គប់ព្ពះអងគ  ព្ពមទំង 
តលាក-អនកអានទំងអស់  បានព្បកបតោយបញ្ជា សាា រេីភាឺសាវ ង  
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សនសំបុ យកុសល  សតព្មចមគគផលដល់ទី្បំផុេទុ្កខ  សមតាម 
តសចកាីព្បាថាន តៅតហាង  ៕៚ 

 

 
នាវាព្រះធម៌ 

 នាវាបួនររការ   ផទុកសត្ដា ឆ ព្ ោះដលឆ់ររើយ 
 ក ុុំឆសងៀមយរឺយូរឆ ើយ  ឆររៀមឲ្យឆ ើយទ ុំងយបថ់្ងង។ 
 ទមួីយមាន សទ្ធា   ត្ដុំងចនិាា នងិស្មា ររ ី
 មិនឆជឿឆៅឆលើអ្វី    ថ្ឆៃឲ្យឃ្លល រចាកកមមផល ។ 
 ទពីីរមាន វិរយិៈ  ពាយាមជាកពិ់របានដល ់
 លោះកាមញុុំងកសុល  រមកលទ់កុឥរឲ្យខ្ វោះ ។ 
 ទបីី អបបមាទ   ខ្ុំសង្វវ រ្បរ់ ស័ 
 ត្ដុំងពីឆកាងដលច់ាស់  ពាយាមណាស់សមាា រចរិ ត។ 
 ទបួីនគ ឺបញ្ញា    យលឆ់ រកុារណ៍មិនងងរឹ 
 ដងឹស្មាលស់ភាពពិរ  ញុុំងជីវរិបរសិទុ ធ ។ 
 នាវាបួនររការ   ផទុកសត្ដា ឆលងសមរុទ 
 អ្នលងឆ់រៅរាកដ   លលងភយ័សលុរផរុទកុាា  ៕ 
 

ដោយ ឧបាសក  មិុញ  សាវ៉ា ន 
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សមាសភាពចូលរមួ 

 
១. ឧបាសិកា សមិ ចាន់ធូរ៉ា  

២. លោក វ៉ា ត សគុនធ 

៣. លោក វ៉ា ត តារ ( ទីទី )  

 ៤. លោក វ៉ា ត   ម៉ាូលវីណ្ណ  

 ៥. កញ្ញា  វ៉ា ត វរយី៉ា  
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ឯកសារពិគ្រោះ 
 

១. វចនានុ្កមខ្មែរ ( ២០០៨ ) ស្នា ព្ពះហសដរបស់សលដដច 
ព្ពះសងឃរាជ ជួន  ណាត  លោតញ្ញា លោ ;   

 ២. បិដក  អភិធមែបិដក  គមពីរវិភងគ  បថមភាគ លលខ ៨០ ; 
 ៣. គមពីរ្ពោះអភិធមែ ; 
 ៤. ជរសតុតនិគទសទ ទី ៦ (បិដក មុទទកនិកាយ  មហានិគទទស   
 បឋមភាគ លលខ ៦៤) ; 

  ៥. ្បជុុំនិទានជាតក ;  

៦. បិដក  សតុតនតបិដក មុទទកនិកាយ ជាតក  ឯកាទសមភាគ  
លលខ ៦២ ; 
៧. បិដក សតុតនដបិដក  មុទទកនិកាយ  ជាតក  ទាា ទសមភាគ  
លលខ ៦៣ ; 
៨. បិដក    សតុតនដបិដក   មុទទកនិកាយ   ចុឡនិគនទស  
បឋមភាគ  លលខ ៦៧ ; 
៩. បិដក   សតុតនដបិដក   មុទទកនិកាយ   ចុឡនិគទទស   
ទុតិយភាគ លលខ ៦៨ ; 
១០.  អាទិតតបរយិយសតូត ។  
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នាមពុទធបរសិទ័ 
មានសទាធ ្ជោះថាា បានបរចិាា គបចា័យ 
គដើមបគីបាោះពុមពគសៀវគៅជាធមែទាន ៖ 

. ព្រះភិក្ខុ ធឹង ធីម 

. ព្រះភិក្ខុ ហ ុន    ឃយួ 

. ព្រះភិក្ខុ   ខ្កវ  សម៉ានឈាង 

. ព្រះភិក្ខុ បា៉ា វ   ខ្សន 

. រុទ្ធបរស័ិទ្ វងស  ភ្កបូរយី ៍

. ឧបាសិកា   ឡតុ   គយឿម 

. ឧបាសិកា   ខ្ត   ឆឹងអុ ី

. លោក្យាយ ចាន  ផាន ់

. លោក្យាយ ដាន   យតុហួ 

. លោក្យាយ    ភូ   សុវីលន ់

. លោក្តា   ម៉ាុញ   គមឿន 

. លោក្យាយ សុតិ   គិមមាន 

. លោក្   សមិ   សាគរឿន 

. អ្នក្ស្សី   ចាន់   ដារ ី

. លោក្   គព្ជ   សាគរឿម 

. អ្នក្ស្សី   សមិ   ចាន់ដារ៉ា  

. លោក្   សមិ   សង្វា  

. អ្នក្ស្សី   គព្ជ   រលីនី 

. អ្នក្ស្សី         សមិ   ចាន់ធូរ៉ា  

. យុវជន       សមិ   រតនា 

. លោក្   តាយ   យ៉ាន 

. លោក្ សមិ   វ ី

. អ្នក្ស្សី   សមិ   ចាន់ន ី

. អ្នក្ស្សី  សមិ   ចិនាដ  

. លោក្   ខម   ឃនុខហ 

. អ្នក្ស្សី សមិ   ចាន់ធូរ៉ាណា 

. យុវជន   សមិ   រឆីា 

. លោក្   សមិ   សគុមរ៉ា  

. អ្នក្ស្សី   ជា   ពិស ី

. កុ្មារា   សមិ   ប ីល ី

. កុ្មារា   សមិ   លណូី្ 

. អ្នក្ស្សី   សមិ   គទវ ី

. អ្នក្ស្សី   ស ុ៊ុំ   យ៉ា ង 

. អ្នក្ស្សី   ណាវ   វ៉ា ន់ន ី

. លោក្   ជួប   បុរវីុទធ 

. អ្នក្ស្សី   សសួ   ចាន់សមីា៉ា  
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. លោក្       មួង   សធុា 

. អ្នក្ស្សី   ខ្ង៉ាត   ផាន់ន ី

. អ្នក្ស្សី   តាយ   ភិរមយ 

. យុវនារ ី  តាយ   ភាវី 

. លោក្   ល ី  វីមុត 

. អ្នក្ស្សី   សមិ  ចានណ់ារ ី

. លោក្   សសួ  ប៉ាណុាណ វុធ 

. អ្នក្ស្សី   សមិ   វិចឆិកា 

. កុ្មារា   សមិ   គឡអូ 

. កុ្មារា   សមិ   ប ីលយី៉ា ម 

. លោក្   គៅ   សងុ 

. អ្នក្ស្សី   ឈមឹ   សនុ ី

. លោក្   ទូច   សាន 

. អ្នក្ស្សី   ស យុ   សាម៉ាុន 

. លោក្   នុន   ខសប 

. អ្នក្ស្សី   នុន   ណានថ់ា 

. លោក្   ល ី   សាម៉ាន 

. អ្នក្ស្សី ញកឹ   ្សភីាព 

. លោក្   អ ួង    ហា ង 

. អ្នក្ស្សី   ខ្វ៉ាន   យមិ 

. លោក្   ល ី   រង 

. អ្នក្ស្សី   អ ុក   គិមហា ង 

. លោក្   នូ    សុគីយឿន 

. អ្នក្ស្សី      ល ី   សភុ ី

. លោក្   ភិវ    នូកាន 

. អ្នក្ស្សី   គសម   សុកីាធកូ 

. លោក្   គអៀម   គរឿន 

. អ្នក្ស្សី   ភី    រមិ 

. អ្នក្ស្សី   ផាត់   សាវឡា 

. លោក្   ផាត់   សកុឡតិ 

. អ្នក្ស្សី   ខឆ   សភុិន 

. លោក្   សកដិ    ផលា  

. អ្នក្ស្សី   ចាន់    សមុា៉ា ល ី

. យុវជន   ផលា     ពិសដិឋ 

. លោក្   យន់    សាវុធ 

. អ្នក្ស្សី   ណាម    ន ី

. អ្នក្ស្សី   ហ ុន    ហា ង 

. លោក្   ពិន    ឃមឹមុន 

. លោក្   គហង    ចាន់ថា 

. អ្នក្ស្សី   ខ្្បង    ហូវ 

. អ្នក្ស្សី   អ ុ៊ុំ    គភឿន 

. លោក្   ឃុុំ    ខ្ម៉ាន 

. អ្នក្ស្សី   ភាឺម    ហ ុត 

. លោក្   ឃុុំ    មាន 

. អ្នក្ស្សី   សនួ   សុសីវុណ្ណ  

. លោក្   ងួន   សវុណ្ណ  
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. អ្នក្ស្សី      ឃុុំ    ខ្ហម 

. លោក្   ភូ   គម៉ាងហុង 

. អ្នក្ស្សី   ឱក   គិមហា ង 

. យុវជន   ភូ   គិតឡាយ 

. លោក្   ហួត   គិមរវ 

. អ្នក្ស្សី   ភិវ   សុនីនួ 

. លោក្   ឌិប   ច័នាថ  

. អ្នក្ស្សី   គលៀម   សភុាព 

. លោក្   គសក   សារនុ 

. អ្នក្ស្សី   គមៀច   សុថីុល 

. លោក្   នូ   សាគរឿន 

. លោក្   ជួន   ខ្កវ 

. អ្នក្ស្សី   ហង ់  សុំគអឿន 

. លោក្   ខ្អម   ណាវ ី

. អ្នក្ស្សី   អាត   សុំណាង 

. លោក្   អ ុ៊ុំ    ហុំ 

. អ្នក្ស្សី   ទិម   ណាវ ី

. លោក្   ជី    ស នុគហង 

. អ្នក្ស្សី   អាង   គៅ 

. លោក្   ជិន   ចាន់ដារ៉ា  

. អ្នក្ស្សី   គសង   វ៉ា ន់ន ី

. លោក្   ងួន   សារនុ 

. អ្នក្ស្សី   ហួ   ចាន់ណា 

. លោក្       ទិម    គសៀប 

. អ្នក្ស្សី   អុីម    វ៉ា ន 

. អ្នក្ស្សី   វួច   ជីវគសង 

. អ្នក្ស្សី   លមិ   មួយកចិ 

. អ្នក្ស្សី   ហាន    គិម 

. លោក្   គិម    គដត 

. អ្នក្ស្សី   គិម    ហាន 

. យុវជន   ្បាក់   ចាន់តារ៉ា  

. យុវនារ ី  ្បាក់   ចាន់ដារ ី

. អ្នក្ស្សី   វ៉ា ន់    ហាន 

. អ្នក្ស្សី   គិន    សា 

. លោក្   គិន    ណ្ង 

. លោក្   កង    កសុល 

. អ្នក្ស្សី   មួយ 

. លោក្   ម៉ាុញ    វ៉ា ន់ថា 

. អ្នក្ស្សី   ជីវ    សផុាន់ន ី

. លោក្   ងឹន    រតនៈ 

. អ្នក្ស្សី   គកង    គសាភា 

. អ្នក្ស្សី  គមៀច   វណាណ  

. លោក្   វ៉ា ត  តារ(ទីទ)ី 

. លោក្   វ៉ា ត   ម៉ាូលវីណ្ណ  

. ក្ញ្ញា    វ៉ា ត   វរយី៉ា  
 . ឧបាសិកា   ជា   ្សយីទុធថ ូ
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. ឧបាសក្   អ ូ   សផុុន  . អ្នក្ស្សី សហូា ី

. ឧបាសិកា  អ  ូ   សមុន   

. ឧបាសក្   ផាន   សផុុន 

. ឧបាសិកា  គឈឿង   យ៉ា វ 

. លោក្       ផាន  សខុផរតនៈ 

. លោក្ស្សី  ផាន  មា៉ា រសីរុយិ 

. ឧបាសក្   ខុំផាន់  មា៉ា លខីថ 

. ឧបាសិកា  មា៉ា    ថងអន 

. ឧបាសិកា  គទព   ឆុង 

. ឧបាសិកា  អា ប   គិមជា 

. ឧបាសិកា  ស យុ   ជាមួយ 

. ឧបាសិកា  អុឹង   ឆាយហ ុន 

. លោក្       មាស   ឧតដគរ 

. អ្នក្ស្សី      ជិន   ចនាថ  

. ឧបាសិកា  ខ្ត   ឆឹងលភ 

. ឧបាសក្   អុឹម   កសុល 

. លោក្ ថាវរ ី

. យុវជន ភូ   គិតល ី

. យុវជន ភូ   គិតអាឡចិសង់្ដឹោះ  

. ក្ញ្ញា  ភូ  សនុដារសី 

. លោក្ គៅ   ង្វ៉ា ន់ 

. អ្នក្ស្សី គុយ   ឃងួ 
                                    

  . ឧបាសក្    ខយ   ប ុនគីម 
 . ឧបាសិកា   ស   សមុគឆង 
 . យុវជន       វលសនុ  សខយ 
 . ឧបាសក្    ម៉ាម   លន ់
 . ឧបាសិកា  ខ្ផាង   គដឿន 
 . ឧបាសក្    អុឹម   សាខម 
 . ឧបាសិកា   កវូ   គនឿន 
 . ឧបាសក្    ផល ់  ផាន ់
 . ឧបាសិកា   យ ូ  ហុ ី
 . ក្ញ្ញា          ផល ់  សមុឌី  
 . លោក្ ជីវ    សខុលយ័ 
 . អ្នក្ស្សី គលៀម   សុណីាត 
 . លោក្ ថង     ខប 
 . អ្នក្ស្សី សាលនួ   សុសីវុណ្ណ  

 . លោក្ យ ូ   ផាខ្ឡន 
 . អ្នក្ស្សី សមិ  លកខណិា 
 . អ្នក្ស្សី យមឹ   ច័នទឌ ី
 . លោក្ សងនួ   ច័នទគវហា 
 . លោក្ ប នុច័នទ  គ្ហាគដរកី 

 . លោក្ ប នុច័នទ   សទវីិន 
 . ឧបាសិកា ជា     នាង 
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. លោក្ តិប  វិបលុ             

. លោក្ ខា ន់  ប ុណាណ  

. អ្នក្ស្សី      តិប  សរិគីសាភា  

. ឧបាសក្ ខ្ប៉ាន  សាគរឿន 

 . ឧបាសិកា  ឡាុំ   ឈមួ 
 . អ្នក្ស្សី      ស ុ៊ុំ    គសាភ័ណ្ឌ  
      . លោក្ ឡាុំ   សទសី 

 
 

 

*សូដពុទធបរសិ័ទដដលបានចូលរួដលបាះពុដពលសៀវលៅលនះ 
បានសលព្ដចនូវសម្មា ទិដឋិ ព្គប់ៗោតិ  

និងបានឧបនិសសយ័រួចផុតចាកទុកខទាំងពួង 
កុាំបីលឃលៀងឃ្លល តលឡើយ ! 

 

សមូអនុគមាទនា !!! 
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រគកខយយ  អតតគនា  សាធុុំ 
លវណ្ុំ   គលនតុំ  យថា 

ត្រវូរក្សាសេចក្សដលី្អ  របេ់ខ្លួនទុក្ស 
ដូចជាអបំលិ្  តរងរក្សានូវរេជារបិ្ត្ប 

 
 

 



 

 

 

 
ពាក្យកាពយ 

 

ព្រូវខុំសនសុំរសចកដីលអ ជារូជបនដសុំរាប់ជីវិរ 
រាយាមបដិបរតិព្រះធមរ៌ិរ រ ះរទើបជីវិរមានរម្មៃ        ។ 
ដូចជាអុំបិលតរងរកា រាល់ររលរវលារសជារិម្ព្ៃ 
រៅកនញងសមៃរ ះយប់ម្ងៃ រសម្ព្ៃមិនសាបសូនយរសាះរ ើយ ។ 
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