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ចំរកូទ្ ី ១ 

ោរាក់ទ្ងក្េតុ្នងិផល 
 
I 

ក្សចកតី រតិ្នលៃលនូរប្នួព្ប្ោរ 
1. នលារននះ នពារនពញនៅនោយទុ្រខនវទ្នា។ នរើតម្ររ៏
ទុ្រខ ជរារ៏ទុ្រខ  ឺរ៏ទុ្រខ សាល ប់រ៏ទុ្រខ។ ជួបនឹងម្នុស្សជាទី្
ស្ម្អប់រ៏ទុ្រខ ដបរពីអនរជាទី្ក្ស្ឡាញ់រ៏ទុ្រខ ម្ិនអាចបនំពញ
បណំងរ៏ទុ្រខ។ នោយស្រុបនៅ ជីវតិដដលជាប់រនុងចណំង់
តណាា ននះជាទុ្រខ។ ននះនហើយដដលនៅថ្ន នស្ចរតីពិតបទុំត 
អពីំទុ្រខនវទ្នា។  
 នហតុននទុ្រខធងំឡាយរបស់្ម្នុស្សនលារ គឺពិតជាម្រ
អពីំតណាា ធងំឡាយ ដដលញាញីំនបះដូងម្នុស្សនលារ។ នបើ
នគរាវររឲ្យដល់ឫស្គល់ននតណាា ធងំននះ នគនឹងន ើញថ្ន
តណាា ធងំននះ វាមានឫស្នៅរនុងចណំង់យា ងងប់ងល់ ដដល
បុគគលរាល់រូបមានតាងំពីរនំណើ តម្រ។ ចណំង់ងប់ងុលធងំននះ  
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រនុងបណំងយា ងមាថំ្ន ក្តូវដតរស់្ជាមូ្លនហតុ រ៏ែកំ្បឹងនោង
ចប់យរអវីៗធងំអស់្ដដលន ើញ និងអវីៗធងំអស់្ដដលឮ ជួន
កាលសូ្ម្បនីស្ចរតីម្រណៈ រ៏ចណំង់ធងំននាះនោងចប់យរ
ដដរ។ ននះនហើយគឺនស្ចរតីពិតបទុំតអពីំឫស្គល់ននទុ្រខនវទ្នា។ 
 នបើបុគគលណាអាចដរឫស្តណាា នចញឲ្យអស់្បាន នហើយ
បផំ្កល ញនចលនូវចណំង់តណាា ធងំអស់្បាន បុគគលននាះនឹង
បានទុតទុ្រខនវទ្នា។ ននះនហើយគឺជានស្ចរតីពិតបទុំត អពីំការ
បបំាត់នចលដលងមានទុ្រខនវទ្នា។ 
 នដើម្បនឹីងបានដល់នូវភាពគ្នម នចណំង់ និងគ្នម នទុ្រខ ក្តូវ
ដតនដើរតាម្ទលូ វដដលមានក្បាបំីស្ង្ហា ត់ នពាលគឺៈ ន ើញក្តូវ១ 
គិតក្តូវ១ ក្ស្ដីក្តូវ១ ក្បក្ពឹតតក្តូវ១ រស់្នៅក្តឹម្ក្តូវ១ ក្បឹង
ដក្បងក្តូវ១ ក្បុងក្បយ័តនក្តូវ១ និងស្ក្ងួម្ចិតតក្តូវ១។ ននះ
នហើយគឺជានស្ចរតីពិតបទុំត អពីំទលូ វនៅកាន់ការនវៀរចរទុ្រខ
នវទ្នា។ 
 ក្តូវដតចទុំ្រឲ្យចាស់្រនុងចិតតអពីំនស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំ
ននះ ពីនក្ពាះនលារននះនពារនពញនៅនោយទុ្រខនវទ្នា 
នហើយនបើបុគគលណាចង់ឲ្យរួចទុតអពីំទុ្រខនវទ្នា បុគគលននាះ



ការធរ់ទ្ងនហតុនិងទល 

- 66 - 
 

នតាងដតផ្កត ច់ចណំងតណាា នលារិយ។ គឺមានដតការបាន
ក្តាស់្ដឹងដតមួ្យគត់ ដដលអាចឲ្យបុគគលបានដល់ភាពរួចទុត
ពីតណាា  និងទុ្រខនវទ្នា។ រឯីនឹងបាននៅដល់ការបានក្តាស់្
ដឹង មានដតនដើរតាម្ទលូ វក្បាបំីថ្នន រ់ ឬវនិ័យក្បាបំីដ៏ក្បនស្ើរននះ
នទ្ នទ្ើបអាចនៅដល់។ 
 
2. អនរដដលដស្វងររការក្តាស់្ដឹង ក្តូវដតយល់នស្ចរតីពិត
នងលងនូ រធងំបួនននះ។ នបើម្ិនយល់នស្ចរតីពិតធងំននះនទ្ មុ្ែដត
វនងវងវលិវល់ម្ិននចះចប់នៅរនុងបណាត ញយា ងចរ់ដក្ស្ះ នន
ការភាន់ក្ចឡនំននលារននះជាក្បារដ។ បុគគលណាយល់នស្ចរតី
ពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ នោម ះថ្នបុគគលននាះបានចរខុស្នមាព ធិ-
ញ្ហញ ណ។ 
 ដូនចនះ ក្តូវដតទ្ទួ្លយរការនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
នោយចិតតនសាម ះស្ម័ក្គ នហើយយល់ឲ្យចាស់្អពីំន័យនននស្ចរតី
ពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ។ រនុងកាលស្ម្័យណារ៏នោយ ស្នត-
បុគគលណាចង់បាននៅជាស្នតបុគគលពិតក្បារដ ឬអនរដដល
គួរដល់នូវការបូជាដម្នដទ្ន ស្នតបុគគលននាះក្តូវដតយល់ឲ្យ 
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ចាស់្អពីំនស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ នហើយពនយល់ក្បាប់
នៅអនរឯនទ្ៀតៗ ជាបនតបនាទ ប់។ 
 នបើនគយល់នស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះចាស់្នហើយ នគ
អាចចរទុតពីតណាា ធងំឡាយ។ នហើយនបើនគបានចរទុតពី
តណាា នហើយ នគម្ិននោល ះក្បដររ នគម្ិនស្មាល ប់ នគម្ិនលួច
បលន់ នគម្ិនក្បក្ពឹតតអនំពើទិតរបត់ នគម្ិនភូ្តភ្រឆនបារ នគម្ិន
និយាយនដើម្អនរឯនទ្ៀត នគម្ិនអួតែលួន នគម្ិននលាភ្លន់ នគ 
ម្ិនែឹងក្ចនឡាត នគម្ិននភ្លចនឡើយអពីំជីវតិម្ិននទ្ៀង និងម្ិន 
ឋិតនងរ នហើយនគម្ិនឃ្លល តចរពីទលូ វសុ្ចរតិនឡើយ។ 
 
3. នដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរនងលងនូ រ ដូចជានគកាន់ក្បទី្បនដើរចូល
នៅរនុងបនទប់ងងឹតមួ្យ។ ភាពងងឹតរ៏បាត់នៅ នហើយពនលឺនន
ក្បទី្បរ៏បភំ្លឺបនទប់ននាះនឡើង។ 
 បុគគលណាយល់ន័យនននស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំននះ នហើយ
នដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរនងលងនូ រននះ នោម ះថ្នបុគគលននាះមានពនលឺគតិ
បណឌិ តដដលបនណត ញអនធភាពងងឹតស្លុងនននស្ចរតីលៃង់នលល ។ 
 ក្ពះពុទ្ធដឹរនាសំ្តវនលារ    នោយពនយល់បង្ហា ញដតអពីំ 
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នស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ។ បុគគលធងំឡាយណាយល់
ចាស់្ក្បារដអំពីនស្ចរតីពិតធងំននះ នឹងបានស្នក្ម្ចការ
ក្តាស់្ដឹង។ គឺនស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះនហើយ ដដលអាច
ជួយនក្ជាម្ដក្ជងដឹរនាបុំគគលធងំឡាយរនុងនលារ ដដល
ក្បរបនៅនោយការវនងវងវលិវល់ននះបាន។ នស្ចរតីពិតនងលងនូ រ
ធងំបួនននះស្ម្រម្យណាស់្គួរដតនជឿតាម្។ កាលណានស្ចរតី
ពិតនងលងនូ រធងំបួនននះក្តូវបានយល់ក្បារដនហើយ ក្បភ្ព
តណាា ធងំអស់្ នឹងវនិាស្អស់្ជាពុំខាន។ 
 នោយសារនស្ចរតីពិតនងលងនូ រធងំបួនននះ ជានគ្នលមូ្ល-
ោឋ ន សាវរ័ធងំឡាយរបស់្ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ អាចយល់ក្គប់
ការនក្បៀនក្បនៅ និងនស្ចរតីពិតនទសងៗនទ្ៀត នហើយបានដល់
នូវគតិបណឌិ ត ដដលបណាត លឲ្យនគអាចដរក្ស្ង់យរបាននូវ
ន័យដ៏នក្ៅននក្គប់វតថុធាតុ នហើយអាចនឹងពនយល់នក្បៀនក្បនៅ
ក្គប់ស្តវរនុងនលារននះជាបនតនៅនទ្ៀតបាននោយនស្រ។ី 
 

II 
ោរាក់ទ្ងរវាងក្េតុ្ និងផល 
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1. ចនំពាះទុ្រខនីមួ្យៗ សុ្ទ្ធដតមាននហតុ នហើយរ៏មានម្នធោ- 
បាយមួ្យនដើម្បនឹីងរលំត់ទុ្រខននាះបានដដរ។ នក្ពាះនហតុអវី? ពី
នក្ពាះនៅរនុងនលារននះ អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតជាលទ្ធទលនន
ការក្បរួតក្បដជងដ៏ធនំធងរវាងនហតុនិងល័រខែណ័ឌ ។ អវីៗធងំ
ននាះនឹងវនិាស្បាត់នៅវញិ នបើកាលណានហតុ និងល័រខែណ័ឌ
ននាះផ្កល ស់្បតូ រនហើយបាត់នៅវញិ។  
 នភ្លៀងធាល រ់ ែយល់បរ់ ផ្កា ន ើររីនឡើង ស្លឹរន ើក្ជុះ រ៏សុ្ទ្ធ
ដតមាននហតុ នពាលគឺ នរើតនឡើងនហើយសាល ប់នៅវញិ។  
 ធររនរើតនឡើងតាម្ល័រខែណ័ឌ របស់្មាតាបិតា វាបានធំ
ធាត់នឡើងនោយសារចំណីអាហារ នហើយស្តិក្បាជាញ វាលូត
លាស់្នឡើងនោយសារចនំណះវជិាា  និងការពិនសាធន៍។ 

រូបកាយ និងស្តិក្បាជាញ ធងំពីរននះ នៅតាម្នហតុ នហើយ
វវិដតក្បួលដក្បនោយសារនហតុនទសងៗ។ 

ក្រឡាស្ណំាញ់ចរ់ដក្ស្ះនឡើងបាន នោយសាររនួំច
ចណំង។ យា ងណាម្ិញ អវីៗធងំអស់្រនុងនលារននះ ជាប់
ធរ់ទ្ងគ្នន បាន នោយសារដតចណំងដូនចនះដដរ។ ការគិតថ្ន
ក្រឡាញស្ណំាញ់វាគង់នៅនោយឯរឯងននាះ ជាការយល់
ក្ចឡមួំ្យដ៏ធ។ំ 
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ស្ណំាញ់នរើតនឡើងបាន នោយសារក្រឡាជានក្ចើនធរ់
ទ្ងជាប់គ្នន  នហើយក្រឡានីមួ្យៗននស្ណំាញ់ ក្តូវការធរ់ទ្ង
នឹងក្រឡាឯនទ្ៀតៗ ជាចបំាច់។ 
2. ផ្កា ន ើររីនឡើងនោយសារនហតុនក្ចើនក្បការ ស្លឹរន ើ
ក្ជុះរ៏នោយសារដតនហតុនក្ចើនក្បការដដរ។ នបើគ្នម ននហតុធងំ
ននាះនទ្ ផ្កា រ៏ម្ិនររី ស្លឹររ៏ម្ិនក្ជុះដដរ។ ផ្កា ន ើររីនោយសារ
មាននហតុនទសងៗ ស្លឹរន ើក្ជុះរ៏នោយសារមាននហតុនទសងៗ
ដដរ។ អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតក្តូវទ្ទួ្លការដក្បក្បួល។ គ្នម នអវី
ដដលអាចឋិតនៅនោយឯរឯង នហើយគ្នម នអវីដដលអាចគង់
នៅបាននោយឥតដក្បក្បួលននាះនទ្។ 
 នរឿងដតមួ្យគត់ ដដលអាចឋិតនងរជានិចានោយឥតដក្ប
ក្បួលនៅរនុងនលារននះ គឺអវីៗធងំអស់្នរើតនឡើងនោយមាន
នហតុមួ្យ នហើយវនិាស្នៅវញិនោយមាននហតុមួ្យ។ 

 
 

III 
ោរាក់ទ្ងគ្នន រវាងក្េតុ្ក្ផេងៗ 

1. នតើឫស្គល់ននទុ្រខ ក្ពួយ បារម្ៃ និងរងវល់ នៅរដនលងណា 
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នៅ? នបើគិតឲ្យលអិតលអន់នៅ ឫស្គល់ននាះវានៅនឹងម្នុស្ស
នលារ ដដលលៃង់នលល  នហើយមានតណាា ជានក្ចើននលើស្លុប។ 
ម្នុស្សនលារជពំារ់ចិតតនឹងជីវតិស្ម្បូណ៌នោយធនធាន

និងរិតតិយស្ ជីវតិសុ្ែុមាលភាពនិងស្បាយររីរាយ ជីវតិរនំជើប
រជួំលក្បរបនោយអតតទ្តថភាព។ ម្នុស្សនលារគ្នម នបានគិតដល់
ថ្ន ចណំង់ចនំពាះវតថុធងំននាះវាជាឫស្គល់ននទុ្រខននាះនទ្។ 
តាងំពីនលារននះរនរើតនឡើងម្រ ម្នុស្សនលារក្តូវបាន

ទ្ទួ្លរងនូវវបិតតិភ្័យក្ពួយក្គប់ក្បការ។ ជាបដនថម្នលើននះនទ្ៀត 
ម្នុស្សនលារម្ិនអាចនចៀស្ឲ្យទុតបានពី ឺ ជរា និងសាល ប់ 
ដដលជានហតុ៣ ក្បការននទុ្រខននាះបាននទ្។ 
 ដតនបើ នគរះិគិតឲ្យដល់ជនក្ៅនៅ នគនឹងន ើញថ្ន គឺ
នោយសារដតការជពំារ់ចិតតននះឯង ដដលនាឲំ្យមានទុ្រខក្ពួយ។ 
នបើសិ្នជាអាចបបំាត់ការជពំារ់ចិតតននះបាន នស្ចរតីទុ្រខក្ពួយ
នឹងវនិាស្អស់្ជាពុំខាន។ 
នហតុដដលបណាត លឲ្យមានការជពំារ់ចិតតធងំននះ គឺម្រ

អពីំនស្ចរតីលៃង់នលល  នហើយនិងការយល់ែុស្ធងំឡាយ ដដល
ស្ថិតនៅនពញរនុងនបះដូងស្តវនលារ។ 
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នស្ចរតីលៃង់នលល និងការយល់ែុស្ធងំននះ ម្រអពីំម្នុស្ស
នលារម្ិនយល់ចាស់្ពិត ដដលក្គប់ក្គងដនំណើ របនតគ្នន គ្នម ន
នចះោច់ននវតថុធាតុធងំឡាយ។ 

នោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  និងការយល់ែុស្ធងំននះ
នហើយ ដដលបណាត លឲ្យម្នុស្សនលារប ងចង់បានរបស់្ដដល
ចប់យរពុំបាន នហើយលង់រនុងការប ុនប ងចង់បានននាះ។ 

នធវើការដវរដញរចំនពាះរបស់្ដដលតាម្ពិតពុំអាចដវរ
ដញរបានននាះ គឺនោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  និងនស្ចរតី
នលាភ្លន់ចង់បាន។ នធវើការដវរដញរអពីំភាពលអ និងភាព
អាក្ររ់ ដដលតាម្ពិតវាគ្នម ននសាះននាះ គឺម្រដតអពីំនស្ចរតី
លៃង់នលល  និងនស្ចរតីនលាភ្លន់។ 

នោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  ម្នុស្សនលារមានគនិំត
យល់ែុស្ជានិចា នហើយបាត់បង់ជានិចាការរម្ិលយល់ក្តូវ។ 
នោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  ម្នុស្សនលារជពំារ់ចិតតដតនឹង
ែលួនឯងផ្កទ ល់ នហើយក្បក្ពឹតតអនំពើែុស្។ ទី្បទុំតនៅ ម្នុស្ស
នលារវនងវងវលិវល់រនុងទលូ វភាន់ក្ចឡ។ំ 

មាននស្ចរតីនក្បៀបនធៀបមួ្យថ្នៈ     វស័ិ្យរម្មគឺវាលដក្ស្ 
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មួ្យ គនិំតដវរដញរគឺជាក្គ្នប់ពូជ។ ម្នុស្សសាបនក្ពាះក្គ្នប់
ពូជននះនោយលៃិតលៃង់ នក្សាចក្ស្ប់បណំងអាក្ររ់ និងអតត-
ទ្តថភាពឲ្យវា ោរ់ជីនស្ចរតីនលាភ្លន់ឲ្យវា។ នោយនហតុននះ
នហើយ ការភាន់ក្ចឡរំ៏ក្តូវបានម្រជាទល។ 
 

2. ធងំអស់្ននះនរើតនឡើងនៅរនុងស្តិ។ ដូនចនះ ស្តិជានដើម្
នហតុននការស្ងឃមឹ្ម្ិនស្ម្នហតុទល ជានដើម្នហតុននទុ្រខក្ពួយ 
លបំារនវទ្នា។ 

នលារដដលនពារនពញនៅនោយនស្ចរតីភាន់ក្ចឡំននះ 
គឺជាក្ស្នមាលដដលបណាត លម្រអពីំស្តិដតប ុនណាណ ះ។ ដត
ស្តិរ៏ជាក្បភ្ពននការបានក្តាស់្ដឹងននាះដដរ។ 
 
3. នៅរនុងនលារននះ មានការភាន់ក្ចឡបំីក្បការ។ នបើបុគគល
ណាក្បកាន់យា ងមានូំវការយល់ក្ចឡធំងំននាះ បុគគលននាះ
មុ្ែដតនឹងគ្នម នក្ចរនចញរួចនទ្ នៅរនុងនលារននះ។  

ការយល់ក្ចឡទីំ្១ គឺជាការនជឿថ្នអវីៗធងំអស់្នៅរនុង
នលារននះ ក្តូវបានទ្ទួ្លការក្គប់ក្គងននវាស្នា។ ការយល់ 
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ក្ចឡទីំ្២ គឺការយល់ន ើញថ្ន អវីៗធងំអស់្ក្តូវបាននរើតនឡើង
នោយសារក្ពះអាទិ្នទ្ព នហើយក្តូវដតស្នក្ម្ចនៅតាម្បណំង
ននក្ពះអាទិ្នទ្ពននាះ។ ការយល់ក្ចឡទីំ្៣ គឺការដដលនពាល
អះអាងថ្ន អវីៗធងំអស់្នរើតនឡើងនោយនចដន់ គ្នម ននហតុ
គ្នម នល័រខែណ័ឌ អវីនទ្។ 

នបើអវីៗធងំអស់្ស្នក្ម្ចនៅតាម្ដតវាស្នាននាះ អនំពើលអ
និងអនំពើអាក្ររ់ក្តូវដតបានរណំត់ទុ្រមុ្ន សុ្ភ្ម្ងគល និង
អភ្័ពវក្តូវដតបានរំណត់ទុ្រមុ្ន។ គ្នម នអវីដដលម្ិនក្តូវបាន
រណំត់ទុ្រមុ្នននាះនទ្។ នបើដូចននះ នគម្ិនអាចនពាលក្ស្ដី
បានថ្នៈ «ក្តូវនធវើយា ងននះ ម្ិនក្តូវនធវើយា ងននាះ» បាននទ្។ 
ស្តវនលារមុ្ែដតអស់្នស្ចរតីស្ងឃមឹ្ ចំនពាះរស្ជាតិននការ
តស្ ូជាម្ិនខាន។ នហើយនលារននះមុ្ែដតនឹងគ្នម នការចនក្ម្ើន
លូតលាស់្នៅមុ្ែជាពុំខាន។ 

ការនពាលថ្ន អវីៗធងំអស់្នៅនក្កាម្ការស្នក្ម្ចរបស់្
ក្ពះអាទិ្នទ្ព ឬថ្នគ្នម ននហតុ និងគ្នម នស្ម្ព័នធននាះ រ៏នឹងក្តូវ
បានទ្ទួ្លការជធំស់្ដូចខាងនលើននះដដរ។ នបើអវីៗធងំអស់្វា
នៅជាដបបននះ មុ្ែដតគ្នម នស្អំាងអវីនឡើយនឹងែិតែនំចៀស្វាង 



 ការធរ់ទ្ងនហតុនិងទល 
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នូវអនំពើអាក្ររ់ នហើយែដំតក្បក្ពឹតតអនំពើលអននាះនទ្។ 
ដូនចនះ ការគិតយល់ធងំបីក្បការននះជាការគិតែុស្ពី

នក្ពាះអវីៗធងំអស់្នរើតនឡើងនោយសារនហតុមួ្យ នហើយ
វនិាស្នៅវញិនោយសារនហតុមួ្យ។ 
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ចំរកូទ្ ី ២ 

ព្ទ្ឹសតីអរំីវញិ្ញា ណតត្មយួគត់្ 
និងសភាររិត្ននវត្ថុធាតុ្ 

 
I 

ភារមិនឋិត្ក្លរ និង ភារឥត្ោរជាត្ ិ
1. រូប និងវញិ្ហញ ណ នរើតនឡើងអពីំការក្បរួតក្បដជងគ្នន រវាង
នហតុនិងល័រខែណ័ឌ  នហតុននះរូបគ្នម នសារជាតិនទ្។ រូបរនរើត
នឡើងអពីំសាច់ និងវតថុធាតុនទសងៗទតុ កំ្បមូ្លគ្នន រូបននាះម្ិនឋិត
នងរនទ្។ 

នបើរូបជាវតថុមានសារជាតិ រូបននាះអាចនធវើននះនធវើននាះ
បានតាម្បណំង។ 

ក្ពះម្ហារសក្តមានអណំាចនឹងឲ្យរង្ហវ ន់ ឬោរ់នធស្
បានតាម្ចិតតចង់។ ប ុដនត នធះបីក្ពះអងគគ្នម នបណំង ឬចណំង់
រ៏នោយ រ៏ក្ពះអងគក្តូវដត ឺ ជរា ជាម្ិនខាន នហើយនភាគក្ទ្ពយ
អាចបនំពញបណំងក្ពះអងគបាននោយតិចតួចណាស់្។ 
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វញិ្ហញ ណ រ៏ជារបស់្ឥតសារជាតិដដរ។ វញិ្ហញ ណរបស់្
ម្នុស្ស រ៏ជាវតថុទតុ គំ្នន អពីំនហតុ និងល័រខែណ័ឌ ដដរ។ វញិ្ហញ ណ
ដក្បក្បួលជានិចា។ 

នបើវញិ្ហញ ណជាវតថុមានសារជាតិ វាអាចនឹងនធវើអវីៗបានតាម្
បណំង។ ដតវញិ្ហញ ណម្ិននធវើអវីដដលយល់ថ្នក្តូវជានិចាននាះនទ្ 
វាជាប់ជំពារ់និងអវីៗដដលែុស្ នហើយដដលវាម្ិនចង់បាន
នសាះ។ គ្នម នអវីដដលទតល់ម្រឲ្យបានស្ម្នឹងបណំងននាះនទ្។ 
 
2. នបើនគសួ្រថ្ន រូបឋិតនងរ ឬរ៏ម្ិនឋិតនងរនទ្ នុ ះក្តូវដត
នឆលើយថ្ន ម្ិនឋិតនងរនទ្។ 

នបើនគសួ្រថ្ន ជីវតិម្ិនឋិតនងរជាសុ្ភ្ម្ងគល ឬជាទុ្រខ ក្តូវ
នឆលើយជាធម្មតាថ្ន វាជាទុ្រខ។ 

ការនឹរសាម នថ្ន វតថុ ដដលម្ិនឋិតនងរ ដដលដក្បក្បួលជា
និចា នហើយដដលនពារនពញនៅនោយទុ្រខយា ងននះជាវតថុមាន
សារជាតិ នុ ះជាការយល់ក្ចឡធំណំាស់្។ 

វញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារ ដដលម្ិនឋិតនងរនហើយនពារនពញ
នៅនោយទុ្រខដបបននះ  គ្នម ននរឿងអវីនឹងអាចនៅវញិ្ហញ ណននាះ 
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ថ្ន ជាវតថុមានសារជាតិបាននទ្។ 
នោយនហតុននះ រូបនិងវញិ្ហញ ណដដលជាវតថុធាតុនដើម្នន

ជីវតិរបស់្ម្នុស្សជាតិ និងនលារខាងនក្ៅដដលហារ់ដូចជា
នៅព័ទ្ធជុវំញិននាះ គ្នម នអតថន័យថ្នជា «អាតាម អញ» ឬ «ែលួនែញុ »ំ 
នទ្។ 

និយាយឲ្យែលីនៅ គឺនោយសារដតវញិ្ហញ ណក្តូវនឡើងងងឹត
នោយចណំង់ម្ិនបរសុិ្ទ្ធ នហើយម្ិនក្ពម្ទ្ទួ្លនូវគតិបណឌិ ត
យា ងននះ នទ្ើបបានជាបុគគលមាន រ់ៗ ចនចស្ដតគិតអពីំ «អាតាម
អញ» ឬ «ែលួនែញុ »ំ។ 

នោយនហតុថ្ន រូបក្ពម្ធងំអវីៗ ដដលនៅជុវំញិវារនរើត
នឡើងពីនហតុ និងល័រខែណ័ឌ  វតថុធងំននាះដក្បក្បួលជានិចា ម្ិន
ក្ពម្ ប់ រនទ្។ 

វញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារដដលដក្បក្បួលជានិចាននាះ បីដូច
ជាទឹ្រស្ទឹងដដលហូរជានិចា ឬបីដូចជាអណាត តនភ្លើងនទ្ៀន ដដល
នឆះក្ទ្នលាម្អញ្ាឹ ងដដរ អាចនក្បៀបក្បដូចនៅនឹងស្តវសាវ  
ដដលនលាតម្ិននចះ ប់ពីរដនលងមួ្យនៅរដនលងមួ្យ។ 

បុគគលជាបណឌិ តដដលបានស្នងាតន ើញដនំណើ រននះ  ក្តូវ 
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ដតផ្កត ច់ការជាប់ចិតតចំនពាះរូបកាយនិងវញិ្ហញ ណ នបើសិ្នជា
មានចណំង់ចង់ឲ្យបានស្នក្ម្ចការក្តាស់្ដឹង។ 
 
3. នៅរនុងនលារននះ មានវតថុ ក្បាកំ្បការ ដដលនចៀស្ពុំទុតៈ
ទី្១ គឺកាលណាចស់្នហើយ ម្ិនអាចបញ្ឈប់រុឲំ្យចស់្បាននទ្ 
ទី្២ គឺកាលណា ឺនហើយ ម្ិនអាចថ្នរុ ំឺបាននទ្ ទី្៣ គឺ
កាលណារពុំងដតោននៅររនស្ចរតីសាល ប់នហើយ ម្ិនអាច
ថ្នរុសំាល ប់បាននទ្ ទី្៤ គឺកាលណាដល់នូវការរលាយនហើយ 
ម្ិនអាចបញ្ឈប់ការរលាយននាះបាននទ្ ទី្៥ គឺម្ិនអាចនចៀស្
ទុតពីការរលត់សាបសូ្នយបាននទ្។ 
នៅរនុងនលារននះ អនរណារ៏នោយ នៅទី្បទុំតក្តូវដត

បានជួបក្បទ្ះនឹងការនចៀស្ម្ិនរួចធងំក្បាកំ្បការននះ។ អនរ
ដដលបានសាត ប់នស្ចរតីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ កាលណានពលននះ
ម្រដល់នហើយ ម្ិន ឺចប់នឹងក្បការធងំននាះនទ្ នក្ពាះដឹង
ថ្នជាការនចៀស្ពុំទុត។ 
នៅរនុ ងនលារននះ មាននស្ចរតីពិតបួនក្បការៈ ទី្១ គឺ

ម្នុស្សនលារនរើតនឡើងនោយនស្ចរតីលៃង់នលល ជានហតុ ទី្២ 
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 គឺអវី ៗ ដដលប ង ក្បាថ្នន សុ្ទ្ធ ដតជារបស់្ម្ិន ឋិត នងរ  ម្ិន
ក្បារដ នហើយនពារនពញនៅនោយទុ្រខ ទី្៣ គឺអវីៗដដល
ឋិតមាននៅ សុ្ទ្ធដតជារបស់្ម្ិនឋិតនងរ ម្ិនក្បារដ 
នហើយនពារនពញនៅនោយទុ្រខ ទី្៤ គឺនៅរនុងនលារននះគ្នម ន
អវីដដលអាចចត់តាងំថ្នជា «អាតាម អញ» ឬ «របស់្អញ»
បាននទ្។ 

អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតម្ិនឋិតនងរ សុ្ទ្ធដតជាបនណាត ះអាស្នន 
នហើយគ្នម នអតតភាពនទ្។ ននះជានស្ចរតីពិតណាស់្ នធះបីនជឿ 
ថ្នរនុងនលារននះមានក្ពះពុទ្ធ ឬគ្នម នក្ពះពុទ្ធរ៏នោយ។ ននះ 
ជានស្ចរតីពិត ដដលពុំអាចក្បដររជធំស់្បាន។ ក្ពះពុទ្ធ នោយ
ដឹងយល់នូវនស្ចរតីននះនហើយ នទ្ើបបានជាក្ពះអងគនទ្ស្នា
ពនយល់ក្ពះធម្៌ដល់ស្តវនលារធងំអស់្។ 
 

II 
ព្ទ្ឹសតីអរំីវញិ្ញា ណតត្មយួគត់្ 

1. នស្ចរតីលៃង់នលល និងការបានក្តាស់្ដឹង ធងំពីរននះនចញ
ម្រពីវញិ្ហញ ណ នហើយបាតុភូ្តធងំឡាយជាលទ្ធទលននស្រម្ម 
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ភាពននវញិ្ហញ ណ បីដូចជាវតថុធងំឡាយដដលនចញម្រពីការ
បុិនក្បស្ពវននក្គូម្នតអាគម្នចះងពឹនដភ្នរ។ 

ស្រម្មភាពននវញិ្ហញ ណគ្នម នក្ពំដដននទ្ៈ គឺស្រម្មភាពធងំ
ននាះនហើយ ដដលបនងាើតពិភ្ពននជីវតិ។ វញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធ
បនងើាតពិភ្ពម្ិនបរសុិ្ទ្ធ វញិ្ហញ ណបរសុិ្ទ្ធបនងាើតពិភ្ពបរសុិ្ទ្ធ។ 
អវីៗធងំអស់្ដដលនៅព័ទ្ធជុវំញិែលួននយើងននះ គ្នម នវតថុអវីនក្ៅពី
ស្រម្មភាពននវញិ្ហញ ណរបស់្ទងនយើងននាះនទ្។ 

នក្បៀបបាននៅនឹងផ្កទ ងំគនូំរ ដដលទលិតនឡើងនៅតាម្
សាន នដននវចិិក្តររ អវីៗធងំអស់្ដដលនៅព័ទ្ធជុវំញិនយើង ជា
ទលិតទលដដលនរើតនឡើងពីវញិ្ហញ ណរបស់្នយើងផ្កទ ល់។ ពិភ្ព
ដដលក្ពះពុទ្ធបនងាើត ជាពិភ្ពបរសុិ្ទ្ធ ដតពិភ្ពដដលម្នុស្ស
នលារបនងាើត ជាពិភ្ពម្ិនបរសុិ្ទ្ធនទ្។ 

នៅរនុងរូបគនូំរដតមួ្យគត់ននាះ មាននស្ចរតីពិពណ៌នា
នទសងៗជានក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្។ វញិ្ហញ ណម្នុស្សនលាររ៏ដូនចន ះ
ដដរ វាបនងាើតពិភ្ពរបស់្វាផ្កទ ល់ ដដលនពារនពញនៅនោយ
ស្រម្មភាពរាប់ម្ិនអស់្។ នៅរនុងនលារននះ គ្នម នអវីដដលម្ិន
ទលិតនឡើងនោយសារវញិ្ហញ ណននាះនទ្។ 
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ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់យល់យា ងចាស់្ថ្ន អវីៗធងំអស់្ក្តូវបាន
នរើតនឡើងនោយសារវញិ្ហញ ណ។ នហតុននះនហើយ នបើបុគគល
ណាយល់នស្ចរតីននះ បុគគលននាះអាចនឹងនម្ើលន ើញក្ពះ
ពុទ្ធពិតក្បារដ។ 
 
2. វញិ្ហញ ណដដលបនងាើតពិភ្ពរបស់្ែលួនផ្កទ ល់ននាះ ម្ិនអាច
នចញឲ្យទុតពីក្ស្នមាលរបស់្ែលួនបានជាោច់ខាតៈ វញិ្ហញ ណ
សាត យនូវអតីតកាល ខាល ចអនាគតកាល នហើយតអូញដតអរនឹង
បចាុបបននកាល នោយសារដតនស្ចរតីលៃង់នលល  ក្ពម្និងតណាា  
នលាភ្លន់របស់្ែលួន។ 

នលារដដលនពញនៅនោយការយល់ក្ចឡនំនះ នរើតនឡើង
ពីរតីលៃង់នលល  និងនស្ចរតីនលាភ្លន់។ ការក្បមូ្លទតុ ំគ្នន ដ៏ធំ 
ទូ្លាយនននហតុនិងល័រខែណ័ឌ  ដដលក្តូវការគ្នន នៅវញិនៅម្រ 
ននាះ ស្ថិតនៅរនុងវញិ្ហញ ណននាះឯង គ្នម ននៅទី្ណានទសងនទ្ៀត 
នទ្។ 

ការរស់្នៅនិងការសាល ប់ នរើតនឡើងពីវញិ្ហញ ណ នហើយឋិត
នៅរនុងវញិ្ហញ ណននាះ។ កាលណាវញិ្ហញ ណបាត់បង់នៅពិភ្ព
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ននការរស់្នៅ និងការសាល ប់រ៏បាត់បង់នៅតាម្វញិ្ហញ ណននាះ
ដដរ។ 
ជីវតិលៃឹតលៃង់និងវនងវងវង្ហវ ន់ ម្រពីវញិ្ហញ ណលៃឹតលៃង់និង

វនងវងវង្ហវ ន់។ នបើនយើងបានយល់ថ្ន ពិភ្ពននការយល់ក្ចឡវំា 
ម្ិនឋិតនៅទី្ណានក្ៅអពីំវញិ្ហញ ណនទ្ននាះ នយើងនឹងអាចនធវើ
ឲ្យវញិ្ហញ ណនយើងបានភ្លឺថ្នល  នហើយកាលណានយើង ប់បនងាើត
ពិភ្ពម្ិនបរសុិ្ទ្ធ នយើងនឹងអាចដល់នូវការបានក្តាស់្ដឹង។ 
តាម្នោយនស្ចរតីននះ ន ើញថ្ន ពិភ្ពននការរស់្នៅ 

និងការសាល ប់ នពាលគឺនលារនយើងននះ នរើតនឡើងនោយសារ
វញិ្ហញ ណជិះជាន់ញាញីំនោយសារវញិ្ហញ ណ ក្គប់ក្គងក្តួត
ក្តានោយសារវញិ្ហញ ណ។ គឺវញិ្ហញ ណដដលបញ្ហា ក្គប់សាថ ន
ភាពធងំអស់្។ ពិភ្ពននទុ្រខនរើតនឡើងអំពីវញិ្ហញ ណវនងវង
វង្ហវ ន់។ 

 
3. ដូនចនះ អវីៗធងំអស់្ ក្តូវបានក្គប់ក្គងជាដបូំងនោយ
វញិ្ហញ ណ អវីៗធងំអស់្នចញម្រអពីំវញិ្ហញ ណ។ ដូចជារង់វលិ
តាម្នគ្នដដលធញរនទ្ះ ទុ្រខរត់តាម្វញិ្ហញ ណដដលព័ទ្ធជពំារ់ 
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និងគនិំតអសុ្ចិ នហើយនិងតណាា នលារិយ។ 
នបើបុគគលណានិយាយនហើយក្បក្ពឹតតតាម្នោយវញិ្ហញ ណ

លអបរសុិ្ទ្ធ សុ្ភ្ម្ងគលនឹងរត់តាម្បុគគលននាះ ដូចជាក្ស្នមាល
អននាទ លតាម្ក្បាណដូនចនះដដរ។ អនរក្បក្ពឹតតអាក្ររ់នឹងនឹរ
ន ើញជាខាងនក្កាយ ថ្នែលួនបានក្បក្ពឹតតអាក្ររ់ នហើយការ
នឹរន ើញននះក្តូវបានរណំត់ទុ្ររនុងែលួន នដើម្បជីារង្ហវ ន់នចៀស្
ម្ិនរួចដល់ែលួនវញិ រនុងជីវតិជាបនតៗនៅនទ្ៀត។ អនរដដល
ក្បក្ពឹតតអនំពើលអ ស្បាយនឹងអនំពើលអដដលែលួនបាននធវើ នហើយ
ស្បាយនក្ចើននៅនទ្ៀត នៅនពលគិតន ើញដល់សុ្ភ្ម្ងគល 
ដដលនឹងក្តូវបានអពីំអនំពើលអននះ រនុងជីវតិខាងមុ្ែនទ្ៀត។ 
នបើវញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធនទ្ននាះ ទលូ វនឹងនឡើងជាអាក្ររ់

ពិបារនដើរ នហើយនជើងនឹងភាល ត់ជពំប់ជាម្ិនខាន មុ្ែដតក្បទ្ះ
នឹងការដួលធាល រ់និងការនវទ្នាជានក្ចើនម្ិនខាន។ ដតនបើវញិ្ហញ -
ណននាះបរសុិ្ទ្ធ ទលូ វនឹងនឡើងរាបនស្មើលអ នហើយការនធវើដនំណើ រ
នឹងបានក្បរបនោយនស្ចរតីសុ្ែនរសម្រានត។ 
អនរដដលមានរូបនិងវញិ្ហញ ណបរសុិ្ទ្ធ ជាអនរនដើរតាម្ទលូ វ

របស់្ក្ពះពុទ្ធ រចំត់បង់នូវស្ណំាញ់អតតទ្តថភាព នូវគនិំតម្ិន 



 ក្ទឹ្ស្តីអពីំវញិ្ហញ ណដតមួ្យគត់ និងស្ភាពពិតននវតថុធាតុ 

- 85 - 
 

បរសុិ្ទ្ធ និងនស្ចរតីក្បាថ្នន អាក្ររ់។ អនរដដលមានវញិ្ហញ ណស្ៃប់
អាចរស់្រនុងសុ្ែស្នតិភាព នហើយអាចររាដុស្ខាត់វញិ្ហញ ណ
របស់្ែលួនបានរាល់យប់នងៃនោយការទទិតទាង់នក្ចើនជានិចា។ 

 
III 

ភាររិត្ននវត្ថុធាតុ្ 
1. នោយនហតុដតអវីៗធងំអស់្នៅរនុងនលារននះ នរើតម្រ
អពីំការក្បរួតក្បដជងរវាងនហតុនិងល័រខែណ័ឌ វា ម្ិនអាចនឹង
មានការដវរដញរជានគ្នល រវាងវតថុធងំឡាយននាះបាននទ្។ 
ការដវរដញរដដលជាអាការខាងនក្ៅននាះ ម្រអពីំម្នុស្ស
នលារមានគនិំតរនវ ើរវាយគិតដវរដញរ រវាងវតថុធងំននាះដត
ប ុនណាណ ះ។ 

នៅរនុងនទទនម្  គ្នម នការស្មាគ ល់ន ើញថ្នែុស្គ្នន រវាង
ទិ្ស្ខាងនរើត និងទិ្ស្ខាងលិចនទ្។ ដតម្នុស្សនលារបនងាើត
ការដវរដញរស្មាគ ល់ននះ នៅរនុងវញិ្ហញ ណរបស់្ែលួនផ្កទ ល់
នហើយនជឿថ្ន ការននះជាការពិត។ 

នៅរនុងគណិតសាស្តស្ត ក្គប់នលែពី១ដល់អស្នងខយយ វា 
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នពញនលញក្គប់ក្គ្នន់រនុងតួរបស់្វានីមួ្យៗនហើយ។ តួនលែ
នីមួ្យៗគ្នម នចនួំនអវីែុស្គ្នន នទ្ ដតម្នុស្សនលារនធវើការដវរដញរ
ស្មាគ ល់នូវចនួំនរនុងតួនលែធងំននាះ តាម្តក្ម្ូវចិតតរបស់្ែលួន
ននាះ គឺនដើម្បអីាចនធវើនលែនទសងៗបានដតប ុនណាណ ះ។ 

 នដើម្នឡើយ នបើគ្នម នការនរើតនឡើង រ៏គ្នម នការវនិាស្នៅ
វញិដដរ ដតម្នុស្សនលារស្មាគ ល់ន ើញថ្ន ែុស្គ្នន រវាងការ
នរើតនិងការសាល ប់ននះ។ នៅរនុងអនំពើនីមួ្យៗ នបើគ្នម នក្តូវរ៏គ្នម ន
ែុស្ដដរ ដតម្នុស្សនលារនធវើការដវរដញររវាងក្តូវនិងែុស្ននះ 
នៅតាម្តក្ម្ូវចិតតរបស់្ែលួន។ 

 
ក្ពះពុទ្ធនចៀស្វាងការដវរដញរធងំននះ នហើយទុ្រនលារ

ននះដូចជាពពរដដលផ្កត់រសាត់នៅ។ ចនំពាះក្ពះពុទ្ធវតថុធងំ
ឡាយដដលស្មាគ ល់ន ើញថ្នលអ ឬអាក្ររ់ននាះ សុ្ទ្ធដតជាការ 
ងពឹនដភ្នរ។ ក្ពះអងគដឹងថ្ន អវីៗធងំអស់្ដដលវញិ្ហញ ណចប់យរ 
ឬធត់នចលជារបស់្គ្នម នស្ថិរភាព។ នហតុននះ ក្ពះអងគនចៀស្ 
វាងអនាទ រ់ននអាការភាពខាងនក្ៅ និងគនិំតដវរដញរវតថុ។ 
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2. ម្នុស្សនលារនតាងចប់យររបស់្ធងំឡាយ នោយនឹរ
សាម នថ្ន របស់្ធងំននាះស្ម្នឹងចិតតែលួន។ ម្នុស្សនលារនតាង
ចប់យរសុ្ភ្ម្ងគល ស្ម្បតតិក្ទ្ពយ រិតតិយស្ នហើយក្បយុទ្ធនឹង
ដនំណើ រជីវតិនោយអស់្ស្ងឃមឹ្។ 
ម្នុស្សនលារនធវើការដវរដញរតាម្អនំពើចិតត រវាងអតថិភាព

ឬភាពវតថុ ដដលមាននៅ និងអនតថិភាព ឬភាពដដលគ្នម ននៅ 
រវាងលអនិងអាក្ររ់ រវាងក្តូវនិងែុស្។ ចនំពាះម្នុស្សនលារ 
ជីវតិជាដនំណើ របនតគ្នន ម្ិននចះោច់ននបណំង និងការជពំារ់
ចិតត នហើយនោយសារនហតុននះ ម្នុស្សនលារក្តូវដតទ្ទួ្លរង
នូវការបភំាន់ដភ្នរននទុ្រខនវទ្នា។ 
កាលមួ្យននាះ មានបុរស្មាន រ់នធវើដនំណើ រឆ្ៃ យនៅ  ៗ ដល់

មាត់ស្ទឹងមួ្យ។ គ្នត់គិតដតមាន រ់ឯងថ្នៈ «មាត់ស្ទឹងមាខ ងននះ
ពិបារនហើយនក្គ្នះថ្នន រ់ណាស់្ ដតមាត់ស្ទឹងមាខ ងននាះវញិដូច
ជាក្សួ្លនដើរនហើយសុ្ែទង ដតអញនធវើដូចនម្តចនឹងឆលងនៅ
បាន ! » ។ គ្នត់រ៏យរដម្រន ើ និងនដើម្បបុស្ចងនធវើជារបូន 
នហើយឆលងរួចនៅដល់មាត់ស្ទឹងមាខ ងននាះនៅនោយសុ្វតថិភាព។ 
ដល់នហើយគ្នត់រ៏ក្ស្ដីដតមាន រ់ឯងថ្នៈ «របូនននះទតល់ក្បនយាជន៍ 
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ឲ្យដល់អញនក្ចើនណាស់្រនុងការឆលងស្ទឹង អញម្ិនក្តូវនបាះបង់
វានចលឲ្យពុររលួយនៅនឹងមាត់ស្ទឹងននះនទ្ អញក្តូវដតនាយំរ 
វានៅជាមួ្យអញ»។ គិតដូនចនះនហើយគ្នត់រ៏ស្ណតូ នយរវតថុធៃន់ 
ឥតក្បនយាជន៍ននាះនៅតាម្ែលួនគ្នត់នៅ។ នតើនគអាចថ្នបុរស្ 
ននាះ ក្បរបនោយគតិបណឌិ តបានដដរឬនទ្?។ 

នរឿងឧបមាននះបានន័យថ្ន សូ្ម្បដីតវតថុលអរ៏នោយ ដត
កាលណាវានៅជាវតថុធៃន់ឥតក្បនយាជន៍ ក្តូវដតនបាះបង់វា
នចល នហើយជាងននះនៅនទ្ៀត នបើវាជាវតថុ អាក្ររ់ នុ ះ  រតឹ 
ដតក្តូវនបាះបង់នចលនៅនទ្ៀត។ ក្ពះពុទ្ធបានក្បនៅែលួ ន
ក្ពះអងគ ឲ្យនចៀស្វាងការពិភារាឥតក្បនយាជន៍ និងម្ិន
ស្ខំាន់។ 

 
3. វតថុធងំឡាយម្ិនមានម្រឬបាត់នៅនទ្ វតថុធងំឡាយម្ិន 
នរើតនឡើងឬវនិាស្នៅនទ្។ ដូនចនះ គ្នម នអវីដដលចនំណញឬខាត 
នទ្។ 

ក្ពះពុទ្ធទូ្នាម នថ្ន វតថុធងំឡាយម្ិននរើតនឡើង និងម្ិន
វនិាស្នៅនទ្ នក្ពាះថ្ន វតថុធងំននាះវាហួស្ពីការនពាល  
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អះអាងថ្ន មានឋិតនៅទង និងការក្បដររថ្ន គ្នម នឋិតនៅ
ទង។ បាននស្ចរតីថ្ន វតថុ នីមួ្យៗនោយវាជាការក្ស្បគ្នន  
នឹងដនំណើ របនតគ្នន ម្ិនោច់នននហតុនិងល័រខែណ័ឌ  វាម្ិនមាន
នៅជាពិតក្បារដនទ្ នហើយនគអាចថ្ន វាម្ិនមានឋិតនៅយា ង
ននះបាន។ ដតក្ពម្គ្នន ននាះ ពីនក្ពាះដតវាជាលទ្ធទលនន
នហតុនិងល័រខែ័ណឌ  នគម្ិនអាចថ្នវាម្ិនមានឋិតនៅននាះ
បាននទ្។ 

ការជាប់ចិតតនឹងវតថុ មួ្យ នោយសារដតស្ក្ម្ស់្វតថុ ននាះជា 
ឫស្គល់ននការភាន់គតិ។ នបើនគម្ិនជាប់ចិតតនឹងស្ក្ម្ស់្ននាះ
នទ្ ការសាម នយល់ែុស្ និងការរម្ិលនម្ើលន ើញម្ិនទ្នំងនឹង 
ម្ិនមាននទ្។ ការបានក្តាស់្ដឹង គឺជាគតិបណឌិ ដដលនាឲំ្យ 
នម្ើលន ើញនូវការពិតននះ នហើយនិងនាឲំ្យនចៀស្វាងនូវការ 
រម្ិលយល់ម្ិនស្ម្នហតុស្ម្ទលននះ។ 

ពិភ្ពនលារតាម្ពិត វាដូចជាការយល់ស្បិត នហើយរតន
ស្ម្បតតិរនុងនលារននះ សុ្ទ្ធដតជារបស់្ក្បនលាម្បភំាន់ដភ្នរ។ 
បីដូចជាស្ភាពនទសងៗ ន ើញពីចមាៃ យនៅរនុងផ្កទ ងំគនូំរមួ្យ
វតថុធងំឡាយគ្នម នអវីជាពិតក្បារដនៅរនុ ងែលួនឯងនទ្ ដតវា 
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បីដូចជាអ័ពទដដលក្តូវរនៅត ។ 
 
4. ការនជឿថ្ន វតថុធងំឡាយដដលនរើតអពីំនហតុនទសងៗ រាប់
ម្ិនអស់្អាចឋិតមាននៅរហូតននាះ ជារហុំស្ធមួំ្យ ដដល
នៅថ្ន ក្ទឹ្ស្តីអពីំភាពឋិតនងរ។ ដតរ៏ជារហុំស្ធមួំ្យនទ្ៀត
ដដលនៅថ្ន ក្ទឹ្ស្តីអពីំភាពម្ិនមានឋិតនៅ រនុងការណ៍ដដល
នជឿថ្ន វតថុធងំឡាយនឹងវនិាស្បាត់អស់្គ្នម នស្ល់អវីនឡើយ។ 

ការយល់នស្ើៗថ្ន រស់្រហូតឬសាល ប់រហូតមានឋិតនងរនៅ 
ឬគ្នម នឋិតនងរនៅ ម្ិនបានន័យនៅនលើស្ភាពជាែលឹម្ននវតថុ នទ្ 
វាបានន័យនៅនលើដតអាការខាងនក្ៅននវតថុ  ដដលនម្ើលន ើញ
នោយដភ្នរក្ស្វាងំរបស់្ម្នុស្សនលារដតប ុនណាណ ះ។ នោយសារ
ចណំង់ម្នុស្សនលារ ជាប់ចិតតនៅនលើអាការខាងនក្ៅននវតថុ
ធងំននាះ។ ដតស្ភាពខាងរនុងដដលជាែលឹម្សារននវតថុធងំឡាយ 
វាគ្នម នធរ់ទ្ងនឹងការដវរដញរបដំបរ ឬការជពំារ់ចិតតណា
មួ្យនឡើយ។ 

ពីនក្ពាះដតអវីៗ ធងំអស់្នរើតនឡើងនោយសារ នហតុនិង
ល័រខែណ័ឌ ដដលបនតគ្នន ម្ិននចះចប់ អាការខាងនក្ៅននវតថុផ្កល ស់្ 
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បតូ រជានិចាជាកាល។ បាននស្ចរតីថ្ន វាគ្នម នភាពឋិតនងររនុងែលួន
វា ឲ្យដូចជាសារជាតិពិតក្បារដននាះនទ្។ នោយសារដតការ
ផ្កល ស់្បតូ រម្ិននចះចប់ននអាការខាងនក្ៅននះនហើយ ដដលនាឲំ្យ 
នយើងក្ស្ឡាញ់វតថុធងំឡាយ រនុងការភាន់ដភ្នរ ឬការយល់ស្បតិ។ 
ប ុដនតងវីនបើមានការផ្កល ស់្បតូ រម្ិននចះចប់ ននស្ម្បរនក្ៅយា ងននះ
រ៏នោយ វតថុជាតិធងំឡាយ រនុងស្ភាពជាសារជាតិឋិតនៅជា 
និចា នហើយម្ិនដក្បក្បួលនទ្។ 

ចនំពាះម្នុស្សនលារ ស្ទឹងហារ់ដូចជាស្ទឹង។ ដតចនំពាះទ្ម្ិឡ
អនយតិរ ថយ៍ីដដលទុ្រទឹ្រជាអណាត តនភ្លើង ស្ទឹងហារ់ដូចជានភ្លើង។ 
នហតុននះ និយាយថ្នមានស្ទឹងចនំពាះម្នុស្សនលារ វាមានអតថ
ន័យមួ្យ ដតនបើនិយាយចនំពាះនខាម ចបិសាច វាគ្នម នន័យនទ្។ 

ដូចគ្នន ននះ នគអាចនិយាយថ្នៈ «វតថុធងំឡាយជារបស់្
ងពឹនដភ្នរ ម្ិនអាចថ្នមានឬអត់បាននទ្»។ 

ម្ោ ងនទ្ៀត ជាការយល់ក្ចឡមួំ្យនទ្ៀត ដដលដវរដញរ
ជីវតិម្ិនឋិតនងរននះ ពីជីវតិម្ិននចះដក្បក្បួលនននស្ចរតីពិត
ននាះ។ នគម្ិនអាចស្ននិោឋ នបានថ្ន នក្ៅពីពិភ្ពដដលជា
អាការខាងនក្ៅ នហើយដដលដក្បក្បួលននះ វានឹងមានពិភ្ព 
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នលារមួ្យនទ្ៀត ដដលម្ិននចះដក្បក្បួលននាះបាននទ្។ ទុ្រ
នលារននះជាពិភ្ពម្ិនឋិតនងររ៏ែុស្ នហើយទុ្រដូចជាពិភ្ព
ពិតក្បារដរ៏ែុស្។ 

ប ុដនតម្នុស្សលៃង់នលល រនុងនលារននះគិតថ្ន នលារននះវា
ពិតក្បារដ នហើយែកំ្បក្ពឹតតនៅតាម្ការយល់ន ើញម្ិនទ្នំង
ននះ។ ដតនោយនលារននះជាការបភំាន់ដភ្នរ អនំពើធងំឡាយ
របស់្ម្នុស្សនលារ នោយនយាលនៅតាម្ការយល់ែុស្ននះ 
ម្ិនអាចនានំៅររអវីនក្ៅពីទុ្រខនវទ្នាននាះបាននទ្។ 

បុគគលក្បរបនោយគតិបណឌិ ត នោយយល់ជារ់ថ្ននលារ
ននះក្គ្នន់ដតជាការងពឹនដភ្នរននាះ ម្ិនក្បក្ពឹតតនៅហារ់ដូចជា 
នលារននះវាពិតក្បារដននាះនទ្។ ក្បក្ពឹតតយា ងននះបុគគលក្បរប
នោយគតិបណឌិ តននាះ អាចនចៀស្ទុតពីទុ្រខ។ 

 
IV 

ផៃូវកណ្តត ល 
1. ស្ក្មាប់អនរនរ ើស្យរទលូ វនៅកាន់ការក្តាស់្ដឹង មានការហួស្
ក្បមាណពីរក្បការ ដដលក្តូវនចៀស្វាង។ ទី្១ គឺបនណាត យែលួន 
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ក្ជុលហួស្នហតុ ឲ្យលុះនៅតាម្អណំាចចណំង់ននរូបកាយ។ 
ទី្២ គឺទទុយពីខាងនលើននះ មានបុគគលែលះស្នក្ម្ចចិតតផ្កត ច់ការ
ធរ់ទ្ងនឹងជីវភាពនលារននះ នៅនធវើតបធម្៌ចស្តងាម្ភាវនា
នោយនធវើបាបែលួន និងវញិ្ហញ ណតឹងដតងហួស្នហតុ។ 
ទលូ វក្បនស្ើរបំទុត ដដលហួស្ពីភាពហួស្នហតុធងំ២

ក្បការខាងនលើននះ នហើយដដលនាឲំ្យបានដល់នូវការបាន
ក្តាស់្ដឹងបានក្បរបនូវគតិបណឌិ ត និងបានក្បរបនូវនស្ចរតី
ស្ៃប់ននចិតត ស្នមត់បានថ្ន ទលូ វរណាត ល។ នតើទលូ វរណាត លននាះ
ជាអវីនៅ? គឺជាទលូ វក្តូវ ដដលដចរនចញជាក្បាបំីដទនរគឺៈ ការ
យល់ន ើញក្តូវ១ បណំងលអក្តឹម្ក្តូវ១ ពារយស្ម្តីក្តឹម្ក្តូវ១ 
ចរយិាក្តឹម្ក្តូវ១ រនបៀបរស់្នៅក្តឹម្ក្តូវ១ ការែកំ្បឹងដក្បង
ក្តឹម្ក្តូវ១ ការក្បុងក្បយ័តនក្តឹម្ក្តូវ១ និងការស្ក្ងួម្ចិតតក្តឹម្
ក្តូវ១។ 
ដូចបានស្តីពីនលើម្រនហើយ វតថុធងំឡាយនរើតនឡើង នហើយ

វនិាស្នៅវញិ នោយសារដតការម្រជាបនតៗ គ្នន ម្ិនចប់នននហតុ
ជានក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្។ ចនំពាះជនលៃង់នលល  អនរែលះនម្ើលន ើញ
ថ្នមានឋិតនងរនៅ អនរែលះនទ្ៀតនម្ើលន ើញថ្នគ្នម នឋិតនៅ។  
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ដតចនំពាះជនជាបណឌិ តវញិ នគនម្ើលន ើញហួស្ពីការមាន
ឋិតនៅ ឬគ្នម នឋិតនៅននះនៅនទ្ៀត ចនំពាះវតថុធងំឡាយដដល 
ហួស្ពីការធងំពីរននះ។ ការនម្ើលន ើញរនបៀបននះ រ៏ជាទលូ វរ 
ណាត លមួ្យដដរ។ 

 
2. ដូចជាអងាត់ន ើមួ្យដដលអដណត តរនុងស្ទឹង នបើវាម្ិននរឿង
នឹងងម ម្ិនលិចនៅបាតស្ទឹង ម្ិនក្តូវបាននគក្ស្ង់វានឡើង ឬ
បផំ្កល ញវានចលននាះនទ្ វានឹងអដណត តធាល រ់នៅរនុងស្មុ្ក្ទ្ជាទី្ 
បញ្ាប់។ ជីវតិរ៏ដូចជាអងាត់ន ើនៅរនុងស្ទឹងដ៏ធនំនាះដដរ។ នបើ 
នគម្ិនធរ់ជាប់នឹងជីវតិ ដដលលុះធងំក្សុ្ងនៅតាម្អណំាច
តណាា  ឬផ្កត ច់ធងំក្សុ្ងអពីំជីវតិនលារននះ នោយនធវើបាបែលួន
ឯងហួស្នហតុ នបើនគម្ិនក្រនអើតក្រនអាងនឹងគុណស្ម្បតតិរបស់្
ែលួន នបើនគម្ិនជាប់ជំពារ់នឹងអំនពើអាក្ររ់ នហើយនបើរនុ ងការ
ដស្វងររការក្តាស់្ដឹង នគម្ិនមានរងវល់ ឬញនញើតញនញើម្
ក្បធរ់ក្បទ្ងនឹងការបភំាន់ដភ្នរននាះនទ្ បានន័យថ្ន នគនដើរ
តាម្ទលូ វរណាត ល។  
កាលណានគនដើរតាម្ទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង ការស្ខំាន់ 
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គឺនចៀស្វាង រុបំនណាត យែលួនឲ្យលុះនៅតាម្ការក្បកាន់ចិតត
ហួស្ក្បមាណ ធងំពីរក្បនភ្ទ្ននះ បានន័យថ្ន ក្តូវដតនដើរ
តាម្ទលូ វរណាត លជានិចា។ 
នបើដឹងថ្នវតថុធងំឡាយវាឋិតមាននៅរ៏ម្ិនដម្ន ឬម្ិន

ឋិតមាននៅរ៏ម្ិនដម្នននាះ នហើយនបើនឹរន ើញថ្ន ស្ភាពនន
វតថុធាតុវាដូចជាការយល់ស្បតិននាះ ក្តូវដតនចៀស្វាងរុឲំ្យអភ្ិ-
មានះ ដដលធរ់ទ្ងនៅនឹងការវាយឫរែពស់្តនម្ាើងែលួន នហើយ
និងការចង់ឲ្យនគអួតស្រនស្ើរ អនំពើលអរបស់្ែលួនននាះវាដឹរមុ្ែ
បាន។ ក្តូវនចៀស្វាង រុឲំ្យអវីៗស្ពវសារនពើវាធរ់ធញដឹរនា ំ
បាននឡើយ។ 
នបើបុគគលណាចង់នចៀស្វាងការធាល រ់ចូលនៅរនុងចរនតនន

ចណំង់របស់្ែលួន ជាដបូំងបងអស់្ បុគគលននាះក្តូវដតហាត់បពំត់
ចិតតរុឲំ្យជំពារ់ធរ់ជាប់នឹងវតថុធងំឡាយ ខាល ចដក្រងវាធាល ប់
នហើយនៅជាជាប់ចិតតនរ ើែលួនពុំរួចពីវតថុធងំននាះ។ ចនំពាះអតថិ-
ភាព ឬភាពមានឋិតនៅរតី អនតថិភាព ឬភាពគ្នម នឋិតនៅរតី
ចនំពាះអវីៗដដលជាខាងរនុង ឬជាខាងនក្ៅរតី ចនំពាះវតថុលអ ឬ
អាក្ររ់រតី ចនំពាះវតថុ ពិតឬដរលងកាល យរតី    នគម្ិនក្តូវជាប់ជពំារ់ 
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ចិតតជាមួ្យនទ្។ 
នបើនគជាប់ជពំារ់នឹងវតថុធងំននាះ វាបានដតរនុងមួ្យរយៈ

នពលដ៏ែលីប ុនណាណ ះ ម្ិនយូរនទ្ជីវតិរនុងភាពភាន់គតិនឹងចប់នទតើម្ 
នហើយ។ អនរដដលនដើរតាម្ទលូ វក្បនស្ើរននពនលឺក្តាស់្ញាណម្ិន 
ក្តូវររាទុ្រនូវការនសារសាត យចនំពាះអតីតកាល នហើយម្ិន 
ខាល ចចំនពាះអនាគតនទ្ នគក្តូវដតចប់យរវតថុតាម្ភាពដដល 
វាម្រដល់នោយស្តិនស្មើនហើយស្ៃប់។ 

 
3. ពនលឺក្តាស់្ដឹងគ្នម នរូបរាងជារ់លារ់នទ្ ម្ិនអាចនចញ
ដស្តងនឡើងតាម្ស្ភាពណាមួ្យបាននទ្។ នហតុននះ នៅរនុង
ពនលឺក្តាស់្ដឹង គ្នម នអវីដដលក្តូវបភំ្លឺនទ្។ 

ពនលឺក្តាស់្ដឹងមាននឡើងនោយសារដតមាន នស្ចរតីលៃង់
នលល  និងការភាន់ដភ្នរដតប ុ នណាណ ះ។ នបើនស្ចរតីធងំពីរននះ
វនិាស្បាត់នៅ ពនលឺក្តាស់្ដឹងរ៏បាត់នៅដដរ។ ទទុយនឹងនស្ចរតី
ននះ រ៏ជាការពិតដដរគឺថ្នៈ មាននស្ចរតីលៃង់នលល នឹងការភាន់
ដភ្នរ នោយសារមានពនលឺក្តាស់្ដឹង។ កាលណាពនលឺក្តាស់្ដឹង
ចប់នហើយ នស្ចរតីលៃង់នលល និងការភាន់ដភ្នររ៏ចប់នៅដដរ។ 
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នហតុដូនចនះ បុគគលក្តូវដតនចៀស្វាងការទុ្រពនលឺក្តាស់្ដឹង 
ជាវតថុ មួ្យដដលក្តូវចប់យរ ពុំននាះនទ្ ពនលឺក្តាស់្ដឹងនឹងនៅ 
ជាឧបស្គគមួ្យម្ិនខាន។ កាលណាវញិ្ហញ ណដដលនៅរនុង
ភាពងងឹត បាននៅដល់ពនលឺក្តាស់្ដឹងនហើយ វានឹងរលត់បាត់ 
នហើយក្ពម្ជាមួ្យនឹងការរលត់បាត់ននះ អវីដដលនគនៅថ្ន 
«ពនលឺក្តាស់្ដឹង» រ៏រលត់បាត់ដដរ។ 

ដរាបណានយើងចង់បានពនលឺ ក្តាស់្ដឹង ដូចជាវតថុ មួ្យ
ដដលក្តូវដតចប់យរ បានន័យថ្ន នយើងនៅដតមានការភាន់
ដភ្នរ យល់ក្ចឡនំៅនឡើយ។ នហតុដូនចនះ រនុងការនដើរតាម្ទលូ វ
នៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង នយើងម្ិនក្តូវគិតដតពីនោងចប់យរ
ពនលឺននះនទ្ នហើយនបើនយើងបាននៅដល់ពនលឺននះនហើយ នយើង
ម្ិនក្តូវនៅបដងអបងអង់វលិវល់រនុងពនលឺននាះនទ្។ 

បានស្នក្ម្ចការក្តាស់្ដឹងតាម្រនបៀបននះ បានន័យថ្ន វតថុ  
ធងំឡាយវាភ្លឺដចងចងំនឡើងនោយែលួនឯង។ នហតុដូនចនះ នយើង 
ក្តូវនដើរតាម្ទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹងរហូត លុះក្តាដតតណាា
នលារិយ និងពនលឺក្តាស់្ដឹង វានឡើងមានភាពដូចគ្នន សុ្ទ្ធសាធ 
នៅរនុងគតិអារម្មណ៍របស់្នយើង។ 
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4. នស្ចរតីយល់ន ើញចនំពាះឯរភាពសារលននះ គឺថ្នវតថុ
ធងំឡាយរនុងស្ភាពជាសារែលឹម្របស់្វា គ្នម នស្ញ្ហញ អវីជា
ស្មាគ ល់នទ្: ននះនគនៅថ្ន «ដនំណើ រទ្នទ្» ឬសុ្ញ្ហញ ភាព។ សុ្-
ញ្ហញ ភាព បានន័យថ្ន គ្នម នសារជាតិ ភាពគ្នម ននរើត គ្នម ន
ស្ភាពជារបស់្ែលួន គ្នម នទ្វិរភាព ឬភាពពីរែុស្គ្នន ។ នក្ពាះ
ដតវតថុធងំឡាយគ្នម នរូបរាង គ្នម នលរខណៈនៅរនុងែលួនឯង
ផ្កទ ល់ននាះនហើយ នគអាចនិយាយបានថ្ន វតថុធងំននាះម្ិន
នរើតនឡើង ឬវនិាស្បាត់នៅនទ្។ រនុងភាពជាសារវនតស្ខំាន់នន
វតថុធងំឡាយ គ្នម នអវីដដលអាចឲ្យនធវើការដវរដញរបាននទ្ 
ដូនចនះនហើយបានជានយើងអាចថ្ន វតថុធងំឡាយគ្នម នសារជាតិ
នទ្។ 
ដូចបាននៅបញ្ហា រ់ម្រនហើយ វតថុធងំអស់្នរើតនឡើងនិង

វនិាស្នៅ នោយសារដតការជួបក្បទ្ះគ្នន នននហតុនិងល័រខែណ័ឌ ។ 
គ្នម នអវីដដលឋិតនៅនោយឯរចឆ័នទធងំក្សុ្ងនទ្។ វតថុ នីមួ្យៗ 
ធរ់ទ្ងនិងវតថុដនទ្នទ្ៀតជានិចា។ 
រដនលងណាមានពនលឺ វារ៏មានភាពងងឹតដដរ។ រដនលងណា 

មានភាពដវង វារ៏មានភាពែលីដដរ។ រដនលងណាមានពណ៌ស្ វា  
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រ៏មានពណ៌នលម ដដរ។ ដូចគ្នន ននះ នោយស្ភាពរបស់្ែលួនផ្កទ ល់
ននវតថុធងំឡាយ ម្ិនមានឋិតនៅនោយឯរឯងនទ្ ននាះ នគ 
អាចថ្ន វតថុធងំឡាយគ្នម នសារជាតិនទ្។ 

នយាលនៅតាម្ការពិចរណាដូចគ្នន ននះ ពនលឺក្តាស់្ដឹង
ម្ិនអាចឋិតមានបាន នោយឥតមាននស្ចរតីលៃង់នលល ននាះនទ្ 
នស្ចរតីលៃង់នលល  រ៏ម្ិនឋិតមានបាននោយឥតមានពនលឺក្តាស់្
ញាណននាះដដរ។ នបើវតថុធងំឡាយ រនុ ងស្ភាពជាសារវនត
របស់្វា ម្ិនែុស្គ្នន នទ្ននាះ នតើអាចមានទ្វិរភាព ឬភាពពីរ
ែុស្គ្នន ដដរឬនទ្?។ 

 
5. ម្នុស្សនលារគិតថ្ន ែលួនឯងននះ ក្តូវបានចងជាប់ជា
មួ្យនឹងការនរើតនហើយនិងការសាល ប់។ ដតការយល់រនបៀបននះ
ម្ិនអនុនលាម្នៅតាម្នស្ចរតីពិតនទ្។ 

កាលណានគអាចយល់ជារ់នូវនស្ចរតីពិតននះ នគនឹង
យល់ចាស់្អំពីដំនណើ រគ្នម នភាពពីរែុស្គ្នន  ចំនពាះការនរើត
និងការសាល ប់ននះ។ 

នក្ពាះដតបុគគលរាល់រូបររាទុ្រនូវគនិំតជារបស់្អញ 
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បានជាបុគគលធងំននាះមានគនិំតគិតនិយម្ថ្ន ជារបស់្ទងែលួន។ 
ប ុដនត នោយនហតុដតគ្នម នអវីដដលជាអាតាម អញនទ្ននាះ គ្នម នអវី 
ដដលអាចចត់ទុ្រជារបស់្អាតាម អញបាននទ្។ កាលណានគអាច
យល់ជារ់នូវនស្ចរតីពិតននះ នគនឹងអាចយល់ជារ់នូវដនំណើ រ
គ្នម នភាពពីរែុស្គ្នន ។ 

ម្នុស្សនលារជាប់ចិតតនឹងការដវរដញរភាពបរសុិ្ទ្ធ និង
ភាពម្ិនបរសុិ្ទ្ធ ដតរនុងធម្មជាតិវតថុ  ការដវរដញររនបៀបននះ
គ្នម ននទ្។ ការដវរដញរននះ នរើតម្រអំពីការរម្ិលយល់
ែុស្ និងម្ិនទ្ំនង ដដលមាននៅរនុ ងចិតតម្នុស្សនលារ  
ដតប ុនណាណ ះ។ 

រនបៀបដូចគ្នន ននះ ម្នុស្សនលារដវរដញរស្មាគ ល់នូវភាព
អាក្ររ់និងភាពលអ ដតភាពអាក្ររ់និងភាពលអននះម្ិនឋិតនៅ
នោយឯរឯងោច់ក្ស្ឡះពីគ្នន នទ្។ បុគគលដដលនដើរតាម្ទលូ វ
នៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង យល់ចាស់្ថ្ន ភាពពីរែុស្គ្នន យា ង
ននះគ្នម ននទ្។ នហើយនោយសារនហតុននះ បុគគលននាះម្ិន
ស្រនស្ើរភាពលអ នហើយម្ិនោរ់នធស្ភាពអាក្ររ់នទ្ ម្ិននម្ើល
ង្ហយភាពលអ នហើយនចះអត់ឱនចនំពាះភាពអាក្ររ់។ 
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ជាធម្មតា ម្នុស្សនលារខាល ចទុ្រខនវទ្នា នហើយក្បាថ្នន ចង់
បានសុ្ភ្ម្ងគល។ ដតនបើពិនិតយការដវរដញរននះឲ្យហមត់ចត់នៅ
ន ើញថ្ន ជួនកាលទុ្រខនវទ្នានាឲំ្យមានសុ្ភ្ម្ងគល នហើយជួន
កាលនទ្ៀត សុ្ភ្ម្ងគលនាឲំ្យមានទុ្រខនវទ្នា។ បណឌិ តហាត់
នរៀនឲ្យនចះស្ក្ម្បនឹងកាលៈនទ្ស្ៈផ្កល ស់្បតូ រននជីវតិ នោយ
ស្តិអារម្មណ៍នស្មើ ម្ិនរនំភ្ើបនឹងនជាគជ័យ ម្ិនក្ស្យុត នឹង
បរាជ័យ។ យា ងននះនហើយដដលបណឌិ តយល់ជារ់នូវដនំណើ រ
គ្នម នភាព២ ែុស្គ្នន  ឬទិ្វរភាព។ 

នហតុដូនចនះ ពារយដងលងអពីំភាពពីរែុស្គ្នន  ដូចជាឋិតមាន
នៅ និងគ្នម នឋិតនៅ តណាា នលារិយនិងការនចះដឹងពិតក្បារដ 
បរសុិ្ទ្ធនិងម្ិនបរសុិ្ទ្ធ លអនិងអាក្ររ់ ជានដើម្ សុ្ទ្ធដតពារយ
ទទុយគ្នន  ដដលមាននៅរនុងគនិំតបុគគលមាន រ់ៗ ដតប ុនណាណ ះវាពុំ
បានជាពារយដដលដងលងនូវស្ភាពពិតននាះនទ្។ កាលណានគ
ផ្កត ច់ទុតពីពារយធងំននះ នហើយនិងពីចិតតរជួំលដដលនរើតមាន
នឡើងននាះបាន នគនឹងយល់ជារ់នូវដនំណើ រពិតជាសារលនន
ភាពទ្នទ្សូ្នយ ដដលនៅថ្ន សុ្ញ្ហញ ភាព។ 
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6. ដូចជាផ្កា  ូរដដលបរសុិ្ទ្ធ និងក្បរបនោយរលិនក្រអូប
 ៃុយ ៃប់ ម្ិនដុះនៅរនុងទី្វាលរាបនស្មើែពស់្លអននាះនទ្ វានៅ
ដុះនៅរនុងទី្ទ្ំនាបបឹងភ្រ់ឯននាះនៅវញិ។ ពនលឺ ក្តាស់្ដឹងដ៏
បរសុិ្ទ្ធ ដដលជាស្ភាពក្ពះពុទ្ធ រ៏សាចនចញនឡើងពីពំនូរ 
លាម្រននតណាា នលារិយយា ងននះដដរ។ សូ្ម្បដីតការយល់
ែុស្និងការភាន់ដភ្នរ ដដលនរើតនឡើងពីតណាា នលារិយ រ៏អាច
នៅជាក្គ្នប់ពូជននស្ភាពក្ពះពុទ្ធដដរ។ 

នបើអនរមុ្ជរាវររតបូងគជ់ចង់ររឲ្យន ើញនូវតបូងគជ់ អនរ
ននាះក្តូវដតមុ្ជចុះឲ្យដល់បាតស្មុ្ក្ទ្ នោយម្ិនខាល ចញនញើត
នឹងផ្កា ងមក្សួ្ចរដលម្ៗ និងស្តវឆ្ល ម្នឃ្លរនៅ។ ដូនចនះម្នុស្ស
នលារក្តូវដតក្ប ម្មុ្ែក្បឆ្ងំនឹងនក្គ្នះថ្នន រ់ ននតណាា
នលារិយ នបើសិ្នជាក្បាថ្នន ចង់បានគជ់ដ៏មានតនម្លននពនលឺក្តាស់្
ដឹង។ ជាដបូំង បុគគលដតងដតវនងវងរនុងភ្នដំដលក្បរបនោយ
ផ្កទ ងំងមែពស់្នចតននអតតទ្តថភាព និងអភ្ិមានះ មុ្ននឹងភាញ រ់
គនិំត គិតចង់ដស្វងររទលូ វនៅកាន់ពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 

មានបុរាណនិធនមួ្យថ្ន មានតាបស្មួ្យអងគ នោយ
ចង់ររឲ្យន ើញទលូ វពិតក្បារដខាល ងំនពរ តាបស្ននាះវារនឡើង 
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នលើភ្នមួំ្យ មានផ្កទ ងំងមក្ចូងក្ចង ក្សួ្ចៗ ដូចមុ្ែលដំពងនហើយ
នលាតទ្មាល រ់ែលួននៅរនុងភ្នរ់នភ្លើងនឆះស្ននាធ ស្នៅធ  អត់ធមត់នឹង
នក្គ្នះថ្នន រ់ក្គប់ដបបយា ង នោយសារដតមានបណំងដ៏មុ្តមាំ
ននាះ។ តាបស្ឥសី្ក្ប ម្មុ្ែតស្ ូនឹងនក្គ្នះថ្នន រ់ក្គប់ដបប
យា ងននទលូ វ រ៏បានជួបក្បទ្ះ នឹងែយល់ក្តជារ់រនំភ្ើយនៅនលើភ្ន ំ
ដដលនពារនពញនៅនោយងមក្សួ្ចៗ មុ្ែដូចលដំពងននអតត-ទ្ 
តថភាព នហើយនឹងភ្នរ់នភ្លើងនននធស្ៈ នហើយទី្បទុំតតាបស្ននាះ 
រ៏បានយល់ជារ់ថ្ន អតតទ្តថភាពនិងតណាា នលារិយ ដដលបានែ ំ
តស្ ូទ្ទួ្លរងននាះនហើយ ជាពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 

 
7. នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នានំយើងនៅកាន់ភាព
គ្នម នពីរែុស្គ្នន  នហើយនិងនានំយើងឲ្យនចញទុតពីគនិំតដវរ
ដញរតាម្ភាពពីរែុស្គ្នន ។ ជារំហុស្មួ្យដដលែំរះិររវតថុ  
ដដលសាម នថ្នលអនិងពិត នហើយរត់នគចពីវតថុ  ដដលសាម នថ្ន
អាក្ររ់និងម្ិនពិត។ 

នបើែដំតទ្ទូ្ចថ្ន អវីៗធងំអស់្វាទ្នទ្ និងម្ិនឋិតនងរននាះ 
រ៏ជាការយល់ក្ចឡដំ៏ធ ំ ដូចជាទ្ទូ្ចគិតថ្ន អវីៗធងំអស់្វាម្ិន 
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នចះដក្បក្បួលដដរ។ បុគគលណាជាប់ចិតតនជឿថ្ន មានអាតាម អញ
ជាការយល់ក្ចឡមួំ្យ នក្ពាះការជពំារ់ចិតតលុះរនុងជនំនឿដបប
ននះ និងនាឲំ្យបុគគលននាះនចៀស្ពុំទុតពីនស្ចរតីនលាភ្លន់ 
ម្ិននចះដឆអតឆអន់ នហើយទី្បទុំតនចៀស្ពុំទុតពីទុ្រខនវទ្នាននាះ
បាននទ្។ ដតនបើបុគគលននាះមានជនំនឿថ្ន គ្នម នអាតាម អញរ៏ជា
ការភាន់ក្ចឡមួំ្យដដរ ពីនក្ពាះការនជឿរនបៀបននះ នាឲំ្យការែ ំ
ដស្វងក្បតិបតតិតាម្គនលងការពិតនងលថ្នល ននាះ ឲ្យនៅជាការឥត
ក្បនយាជន៍។ នបើការទ្ទូ្ចអះអាងថ្ន អវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតជា
ទុ្រខ រ៏ជារហុំស្មួ្យ ឬថ្នអវីៗធងំអស់្សុ្ទ្ធដតជាសុ្ភ្ម្ងគល រ៏ 
ជារហុំស្មួ្យដដរ។ ក្ពះពុទ្ធបង្ហា ត់បង្ហា ញនយើងឲ្យក្បកាន់
យរនូវទលូ វរណាត ល ដដលចរទុតអពីំការវនិិចឆ័យហួស្នហតុ
ទទុយគ្នន ធងំពីរននះ នហើយដដលរលំាយ ទ្វិរភាពឬភាពពីរ
ែុស្គ្នន  ឲ្យចូលគ្នន ជាភាពដតមួ្យ៕ 
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ចំរកូទ្ ី ៣ 

សភារព្រះរុទ្ធ 
 
I 

ចិត្តប្រសុិទ្ធ 
1. ម្នុស្សនលារមានចិតតគនិំតនទសងៗគ្នន ។ ែលះជាបណឌិ ត ែលះ
ជាពាល ែលះមានរិរយិាលអក្បនព ែលះមានចរតិអាក្ររ់ជួរជាតិ 
ែលះស្លូតសុ្ភាព ែលះកាចនឃ្លរនៅ ែលះមានចិតតបរសុិ្ទ្ធ ែលះមាន
ចិតតក្បរបនោយម្នទិលនៅហមង។ ប ុដនតភាពែុស្គ្នន ធងំននះ
ម្ិនជាស្ំខាន់ប ុនាម ននទ្ នបើគិតនៅដល់ការបានស្នក្ម្ចការ
ក្តាស់្ដឹង។ នលារននះនក្បៀបបាននឹងបឹង ូរមួ្យ ដដលមាន
រុរខជាតិជានក្ចើនដបបយា ងដុះពាលនពញ។ មានផ្កា ក្បរប
នោយពណ៌នទសងៗគ្នន  ផ្កា ែលះមានពណ៌ស្ ែលះមានពណ៌
ផ្កា  ូរ ែលះនែៀវ ែលះនទ្ៀតនលឿង ផ្កា ែលះររីនៅរនុ ងទឹ្រ រុរខ
ជាតិែលះមានស្លឹរដុះនឡើងនៅនក្ពៀបនឹងនទទទឹ្រ រុរខជាតិែលះនទ្ៀត
មានស្លឹរដុះនឡើងទុតពីទឹ្រ។ ម្នុស្សជាតិរតឹដតមានភាពែុស្ 



ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ 
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គ្នន នក្ចើនជាងននះនៅនទ្ៀត។ ម្នុស្សជាតិរ៏មាននភ្ទ្ែុស្គ្នន  
ដដរ ដតននះម្ិនជាស្ំខាន់នទ្ ពីនក្ពាះថ្នតាម្ការហាត់ហវឹរ
ហវឺនលអ ស្តស្តីនភ្ទ្រ៏អាចនៅដល់ពនលឺ ក្តាស់្ដឹងបានដូចបុរស្-
នភ្ទ្ដដរ។ 
 នដើម្បនឹីងឲ្យបាននៅជាហមដំរចីំណានមាន រ់ ក្តូវដតមាន
លរខណៈស្ម្បតិតក្បាយំា ងគឺៈ សុ្ែភាពលអ១ នស្ចរតីទុ្រចិតតនលើ
ែលួនឯង១ នស្ចរតីរនវៀស្រនវ១ បណំងនសាម ះក្តង់រនុងែលួន១ និង
ក្ពហមចរភិាព១។ នដើម្បកី្បតិបតតិតាម្ទលូ វក្បនស្ើរែពង់ែពស់្ននពនលឺ
ក្តាស់្ដឹង ដដលក្ពះពុទ្ធបានបង្ហា ញក្បាប់ ក្តូវដតមានលរខណៈ
ស្ម្បតតិដូចគ្នន ននះដដរ។ នបើមានលរខណៈស្ម្បតតិធងំននះនហើយ 
នធះបីជាបុរស្នភ្ទ្រតី ឬក្សី្តនភ្ទ្រតី រ៏អាចនៅដល់ពនលឺក្តាស់្
ដឹងបានដដរ។ ជាចបំាច់ ក្តូវដតហាត់នរៀនតាម្នស្ចរតីទូ្នាម ន
របស់្ក្ពះពុទ្ធរុបំដងអបងអង់នឡើយ ពីនក្ពាះម្នុស្សនលារមាន
ស្ភាពមួ្យ ដដលអាចនាឲំ្យបានស្នក្ម្ចនូវពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 

 
2. កាលណានគក្បតិបតតិតាម្ទលូ វពនលឺក្តាស់្ដឹង នគនឹងន ើញ
ក្ពះពុទ្ធយា ងក្បារដនឹងដភ្នររបស់្នគ នហើយនគនឹងនជឿក្បារដ 
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នលើក្ពះអងគនៅរនុងចិតតរបស់្នគផ្កទ ល់។ ដភ្នរដដលនម្ើលន ើញ
ក្ពះពុទ្ធ និងចិតតដដលនជឿនលើក្ពះអងគ គឺពិតជាដភ្នរ និងចិតត
របស់្បុគគលដដលរពុំងវនងវងវលិវល់នឹងការនរើត និងការសាល ប់
នននលារននះឯង។ 

នបើក្ពះម្ហារសក្តមួ្យក្ពះអងគក្តូវមានរងវល់នឹងនចរ
ែមួយ ក្ពះម្ហារសក្តននាះ ក្តូវដតររឲ្យន ើញជរំនំនពពួរ
នចរែមួយធងំននាះ មុ្ននឹងវាយក្បហារវា។ យា ងណាម្ិញ
នបើបុគគលណាក្តូវនឡាម្ព័ទ្ធនោយតណាា នលារិយ បុគគល
ននាះជាដបូំងបងអស់្ ក្តូវដតរះិគិតស្មាគ ល់ររឲ្យន ើញចាស់្
នូវឫស្គល់ននតណាា ធងំននាះដូនចន ះដដរ។ 

ជនមាន រ់នៅរនុងទទះមួ្យ កាលណានបើរដភ្នរនឡើងជា
ដបូំង ជនននាះស្មាគ ល់ន ើញអវីៗ ដដលមាននៅរនុងបនទប់ មុ្ន
នឹងក្រនឡរនៅតាម្បងអួច នហើយស្មាគ ល់នម្ើលអវីៗ ដដលមាន
នៅខាងនក្ៅ។ ដូចគ្នន ននះ នយើងម្ិនក្តូវនបើរដភ្នរនៅក្រនឡរ
នម្ើលអវីៗ ដដលនៅខាងនក្ៅ មុ្ននឹងនយើងបានក្រនឡរនម្ើល
អវីៗ ដដលមាននៅរនុងែលួននយើងននាះនឡើយ។  

នបើក្បសិ្នជាមានវញិ្ហញ ណនៅរនុងរូបកាយ   វញិ្ហញ ណក្តូវ 
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ដតសាគ ល់ជាបឋម្ អវីៗដដលមាននៅរនុងរូបកាយ។ ប ុ ដនតជា
ធម្មតា ម្នុស្សនលាររវល់ដតនឹងអវីៗ ដដលមាននៅជាខាងនក្ៅ 
នហើយយរចិតតទុ្រោរ់នោយតិចតួចស្តួចនស្តើងណាស់្នឹងអវីៗ
ដដលមាននៅរនុងរូបកាយរបស់្ែលួន។ 

នបើ ក្បសិ្នជាវញិ្ហញ ណវាស្ថិតនៅខាងនក្ៅរូបកាយនតើ
វញិ្ហញ ណននាះ អាចររាការធរ់ទ្ងជាមួ្យនឹងនស្ចរតីក្តូវការ
ននរូបកាយបានយា ងដូចនម្តចនៅ? ដតតាម្ពិតរូបកាយយល់
នូវអវីៗ ដដលវញិ្ហញ ណដឹង នហើយវញិ្ហញ ណរ៏ដឹងនូវអវីៗ ដដលរូប
កាយយល់ដដរ។ ដូនចនះ នគម្ិនអាចថ្ន វញិ្ហញ ណនៅខាងនក្ៅ
រូបកាយបាននទ្។ នតើសារជាតិននវញិ្ហញ ណ វាស្ថិតនៅរដនលង
ណានៅ ? ។ 

 
3. តាងំពីអតីតកាលដ៏យូរអដងវងររថ្នម្ិនបានម្រនហើយ 
ស្តវនលារក្តូវបានវនងវងវលិវល់នៅរនុងនស្ចរតីលៃង់នលល  នោយ
សារដតការស្ក្ម្បនៅតាម្អនំពើផ្កទ ល់របស់្ែលួន នហើយនិងយល់
ក្ចឡចំនំពាះនស្ចរតីជានគ្នលពីរក្បការ ដូចតនៅននះ។ 

ជាបឋម្ ស្តវនលារនជឿថ្ន គនិំតដវរដញរ  ដដលជាឫស្ 
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គល់ននជីវតិនរើតនិងសាល ប់ននះ ជាស្ភាពពិតរបស់្ែលួន។ ទី្ពីរ
ស្តវនលារម្ិនបានដឹងថ្ន គឺនៅរនុងគនិំតដវរដញរននាះនហើយ
ដដលវញិ្ហញ ណបរសុិ្ទ្ធននពនលឺក្តាស់្ដឹង ដដលជាស្ភាពពិត
របស់្ែលួនពួននៅ។ 

កាលណានគកាត ប់នដនហើយនលើនឡើង ដភ្នររបស់្នគនម្ើល
ន ើញការកាត ប់នដននះ នហើយវញិ្ហញ ណរបស់្នគស្មាគ ល់ន ើញ
ការកាត ប់នដននះ។ ដតវញិ្ហញ ណដដលនធវើការដវរដញរស្មាគ ល់
ន ើញការកាត ប់នដននះ ម្ិនដម្នជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដនទ្។ 

គនិំតដវរដញរ គឺស្ក្មាប់ស្មាគ ល់នម្ើលភាពែុស្គ្នន តាម្
ការក្ស្នម្ន ើញ ដដលចណំង់នលាភ្លន់នហើយនិងតណាា ឯ
នទ្ៀតៗ ដដលធរ់ទ្ងនឹងអាតាម អញនិយម្បានបងាបនងាើតនឡើង
ដតប ុនណាណ ះ។ គនិំតដវរដញរ ស្នក្ម្ចនៅតាម្នហតុ និងល័រខ-
ែណ័ឌ  វាគ្នម នអវីជាសារជាតិនទ្ វាដក្បក្បួលជានិចា។ ដតនោយ
ម្នុស្សនលារនជឿថ្ន ននះនហើយជាវញិ្ហញ ណពិតរបស់្ែលួននស្ចរតី
យល់ែុស្ រ៏នាឲំ្យម្នុស្សនលារលុះរនុងអណំាចនននហតុ និង
ល័រខែណ័ឌ ដដលនានំៅរររតីទុ្រខ។ 

បុគគលមាន រ់លានដនឡើង នហើយវញិ្ហញ ណរបស់្នគដឹងនូវ 
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ការលានដននះ។ ដតអវីដដលរនក្ម្ើរ? វញិ្ហញ ណឬនដ? ឬរ៏អត់
រនក្ម្ើរធងំពីរ? នបើថ្ន នដវារនក្ម្ើរ វញិ្ហញ ណរ៏វារនក្ម្ើរ
នៅតាម្ននាះដដរ។ ប ុដនតនបើថ្នវាអត់រនក្ម្ើរធងំពីររ៏ក្តូវដដរ។ 
ប ុ ដនត  វញិ្ហញ ណដដលរនក្ម្ើរ  គឺជាភាពនស្ើខាងនក្ៅនន
វញិ្ហញ ណដតប ុ នណាណ ះ ម្ិនដម្នជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដជាក្គឹះ
ននាះនទ្។ 
 
4. ជាក្គឹះស្ំខាន់ វញិ្ហញ ណរបស់្បុគគលរាល់រូបវាបរសុិ្ទ្ធ 
ប ុ ដនតជាធម្មតា វញិ្ហញ ណននាះក្បឡារ់ជាប់នោយលអងធូលី
តណាា នលារិយ ដដលរនរើតនឡើងនោយទ្នំនើងពីនទ្ស្កាល
នទសងៗរបស់្ែលួន។ វញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធ ម្ិនដម្នជាធម្មជាតិ
ស្ខំាន់ននបុគគលមាន រ់ៗនទ្: ពិតជាមានវតថុអវីមួ្យជាបដនថម្នៅ 
រនុងវញិ្ហញ ណននាះ នក្បៀបដូចជាអនរដដលចូលនៅរនុងទទះនគ
នោយបពំាន ឬនភ្ញៀវដដលចូលនៅរនុងទទះមួ្យ អនរននាះម្ិន
ដម្នជាមាា ស់្ទទះននាះនទ្។ 

ក្ពះចនទក្តូវបានក្គបដណត ប់នៅនោយពពរ ជាញឹរញយ 
ដតម្ិនបានដក្បកាល យនោយសារពពរននាះនទ្: ភាពបរសុិ្ទ្ធ 
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 របស់្ក្ពះចនទនៅដតដដដល។ ដូនចនះ ម្ិនក្តូវយល់ក្ចឡ ំនោយ 
គិតថ្ន វញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធននាះជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដរបស់្ 
ែលួនផ្កទ ល់ននាះនឡើយ។ 
បុគគលក្តូវដតរលឹំរនរឿងននះនឡើងរុបំី ប់ រ នហើយ

ោស់្នតឿនបភំ្លឺស្តិរបស់្ែលួនជានិចា នឆ្ព ះនៅររពនលឺក្តាស់្ដឹង
ដដលបរសុិ្ទ្ធ និងដដលម្ិននចះដក្បក្បួល។ នោយនហតុដត
ទ្ទួ្លរងនូវវញិ្ហញ ណម្ិនបរសុិ្ទ្ធនិងដក្បក្បួល នោយនហតុដត
យល់ក្ចឡតំាម្នោយគនិំតែុស្របស់្ែលួន បានជាបុគគលវនងវង
វលិវល់នៅរនុងនលារដដលក្បរបនៅនោយការងពឹនដភ្នរននះ។ 
នស្ចរតីែវល់ និងនស្ចរតីនៅហមងននវញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារ

ម្រអពីំចណំង់នលាភ្លន់ នហើយនិងក្បតិរម្មចំនពាះនទ្ស្-
កាលដដលដក្បក្បួលជានិចា។ 
វញិ្ហញ ណដដលម្ិនវរឹវរនឹងវតថុធងំឡាយ ដដលនរើតមាន

នឡើងចនំពាះមុ្ែ វញិ្ហញ ណដដលនៅបរសុិ្ទ្ធ និងស្ៃប់ចនំពាះក្គប់
នទ្ស្កាល គឺវញិ្ហញ ណននាះនហើយដដលពិត ដដលជាមាា ស់្។ 
នគម្ិនអាចនិយាយថ្ន នភាជនីយោឋ នបាត់រូបនៅនោយ

សារដតដលងមានអនរដនំណើ រ ននាះបាននទ្។ ដូចគ្នន ននះ នគម្ិន 
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 អាចថ្ន អាតម័នពិតក្បារដ បាត់រូបនៅនោយសារដតវញិ្ហញ ណ
ក្បឡារ់ជាប់នោយម្នទិល ដដលនរើតនឡើងអពីំនទ្ស្ៈកាលៈ
ដក្បក្បួលននជីវតិ វនិាស្បាត់នៅននាះបាននទ្។ វញិ្ហញ ណម្នុស្ស
នលារ ដដលដក្បក្បួលនៅតាម្ដនំណើ រដក្បក្បួលនននទ្ស្កាល 
ម្ិនដម្នជាស្ភាពពិតក្បារដននវញិ្ហញ ណដម្នដទ្ននទ្។ 

 
5. នបើនយើងគិតនៅដល់នរាងជំនុំមួ្យ ដដលភ្លឺនក្ពាងក្ពាត
នឡើងនៅនពលក្ពះអាទិ្តយរះ នហើយងងឹតនៅវញិនៅនពល
ក្ពះអាទិ្តយលិចបាត់នៅ។ 
នយើងអាចគិតន ើញថ្ន ពនលឺនដើរតាម្ក្ពះអាទិ្តយ នហើយ

ភាពងងឹតម្រតាម្រាក្តីកាល ដតនយើងម្ិនអាចថ្ន រមាល ងំដដល
បណាត លឲ្យយល់នូវភាពភ្លឺ និងភាពងងឹតននាះ វានដើរនៅតាម្
អវី ឬវលិក្តឡប់នៅកាន់រដនលងណាមួ្យននាះបាននទ្។ ញាណ
ស្តិ ឬរមាល ងំស្តិអារម្មណ៍ ដដលនាឲំ្យយល់នូវភាពភ្លឺ និង
ភាពងងឹតននះ ម្ិនក្តឡប់នៅទី្ណានក្ៅពីស្ថិតនៅរនុងស្ភាព
ពិតរបស់្វា គឺស្ភាពជាក្គឹះស្ខំាន់ននវញិ្ហញ ណននាះនទ្។ 
ការស្មាគ ល់ន ើញថ្ន នពលនងៃកាលណាក្ពះអាទិ្តយរះ 
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នឡើង នហើយនិងនពលយប់កាលណាក្ពះអាទិ្តយលិចបាត់នៅ
ននះជាការរត់ស្មាគ ល់រនុងរយៈនពលននវញិ្ហញ ណ ជាបនណាត ះ
អាស្ននដតប ុនណាណ ះ។ 

គឺសាថ នភាពវញិ្ហញ ណជាបនណាត ះអាស្ននននះនហើយ ដដល
ផ្កល ស់្បតូ រដក្បក្បួលពីនពលមួ្យនៅមួ្យ តាម្នទ្ស្ៈកាលៈជីវតិ 
ននះម្ិនដម្នជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដនទ្។ វញិ្ហញ ណដដលជាក្គឹះ
និងពិតក្បារដននាះ គឺជាវញិ្ហញ ណដដលយល់ជារ់នូវភាពភ្លឺ
និងភាពងងឹត ននះនហើយជាស្ភាពពិតននវញិ្ហញ ណ។ 

ការមានអារម្មណ៍រនុងមួ្យរយៈនពល នៅនលើភាពលអនិង
ភាពអាក្ររ់ នៅនលើការក្ស្ឡាញ់និងការស្អប់ ដដលនរើតមាន
នឡើង និងវនិាស្នៅវញិ នោយសារនហតុនទសងៗជាខាងនក្ៅ
ននាះ ក្គ្នន់ដតជាក្បតិរម្មរនុងមួ្យរយៈនពល ដដលនរើតមាន
នឡើងអពីំវញិ្ហញ ណម្នុស្សនលារ ដដលក្បឡារ់ជាប់នូវលអង
ធូលីនិងម្នទិលនទសងៗ។ 

ស្ភាពពិតរបស់្វញិ្ហញ ណ វាបរសុិ្ទ្ធតាងំអពីំនដើម្រនំណើ ត
ម្រ។ ងវីនបើវាក្តូវបានពាស្ព័ទ្ធនៅនោយធូលីននតណាា នលារិយ
ស្ភាពពិតជាសារែលឹម្របស់្វញិ្ហញ ណននាះគ្នម នម្នទិលអវីនទ្។ 
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នបើនគោរ់ទឹ្ររនុងនទើងមានរាងមូ្ល ទឹ្រននាះរ៏នឡើងជា
មូ្ល។ នបើនគោរ់ទឹ្ររនុងនទើងមានរាងបួនក្ជុង ទឹ្រននាះនឹង
នៅជារាងបួនក្ជុង។ តាម្ពិត ទឹ្រម្ិនមានរាងមូ្ល ឬរាងបួន
ក្ជុងនទ្ ដតម្នុស្សនលារនភ្លចគិតថ្ន ទឹ្រឥតរាងនៅ រ៏បនណាត យ
ឲ្យស្តិយល់ក្ចឡនំៅនលើរាងនៅទឹ្ររនុងនទើងននាះ។ 
ម្នុស្សយល់ន ើញថ្ន ននះលអននាះអាក្ររ់ នឹរគិតក្ស្ឡាញ់

ននះនហើយស្អប់ននាះ នធវើការដវរដញរអពីំនរឿងឋិតមាននៅ និង 
គ្នម នឋិតនៅ។ នោយសារនហតុននះ ម្នុស្សនលារជាប់ជពំារ់ 
ចិតត នឹងស្ភាពជាខាងនក្ៅ នហើយរ៏ក្តូវដតទ្ទួ្លទុ្រខនោយសារ
ស្ភាពជាខាងនក្ៅធងំននះ។ 
នបើសិ្នជាម្នុស្សនលារអាចរនំោះែលួនឲ្យទុតពីការជពំារ់

ចិតតនៅនលើស្ភាពជាខាងនក្ៅធងំននះបាន នហើយអាចររ
ន ើញវញិនូវភាពបរសុិ្ទ្ធននវញិ្ហញ ណនដើម្របស់្ែលួន រូបកាយ
ក្ពម្ធងំវញិ្ហញ ណននម្នុស្សនលារធងំននាះ នឹងបានចរទុត
អពីំម្នទិលនៅហមង និងទុ្រខក្ពួយ នហើយនឹងបានសាគ ល់ដត
នស្ចរតីសុ្ែស្ៃប់ជាទី្បទុំត។ 
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II 
សភារព្រះរុទ្ធ 

1. វញិ្ហញ ណបរសុិ្ទ្ធនិងពិតក្បារដ ដដលនយើងបានោរ់នាម្
ថ្ន វញិ្ហញ ណជាក្គឹះ ននាះនហើយជាស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ជាក្គ្នប់ពូជ 
ពុទ្ធស្ភាវៈ។ 

នគអាចបនងាើតនភ្លើងបាន នោយយរដរវនហើម្បញ្ហា ងំរស្មី
ក្ពះអាទិ្តយនៅនលើប ុយ ដតនភ្លើងននាះវាម្រពីណា ? ដរវនហើម្
នៅឆ្ៃ យនក្រដលងពីក្ពះអាទិ្តយ ដតប ុយអាចនឆះនឡើងបាន
នោយសារដរវនហើម្ននាះ។ ប ុ ដនតនបើប ុយននាះម្ិនមានភាព
ង្ហយនឆះនទ្ ប ុយននាះរ៏ម្ិនអាចនឹងនឆះបានដដរ។ 

ដូចគ្នន ននះ ពនលឺពុទ្ធញ្ហញ ណចងំទតុ នំៅនលើចិតតបុគគល នហើយ
ស្ភាពពិតននបុគគលននាះ ដដលជាពុទ្ធស្ភាវៈ នឹងមានពនលឺ
ដចងចងំនឡើង។ យា ងននះនហើយ ដដលពនលឹននាះដចងចងំនៅ
រនុងចិតតស្តវនលារ នហើយោស់្នតឿនស្តវនលារធងំននាះឲ្យ
មានជនំនឿនៅនលើក្ពះពុទ្ធ។ ក្ពះពុទ្ធកាន់ដរវក្ពហមចរភិាព
បញ្ហា ងំនៅក្គប់នរជន ដូនចនះ ជនំនឿទុ្រចិតតននក្គប់នរជននឹង
អាចភ្លឺរនាទ លនឡើងបាន។ 
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2. ម្នុស្សនលារនធវស្ក្បដហស្នឹងពុទ្ធញ្ហញ ណ ដដលជា
ស្ភាពពិតក្បារដរបស់្ែលួន បានជាម្នុស្សនលារធាល រ់នៅរនុង
ម្ណឌ លជាទី្ទុ្រខ នោយសារដតក្តូវបានចងជាប់នឹងភាពលអ
និងភាពអាក្ររ់ ដដលជាស្ម្បរនក្ៅ នហើយក្តូវបានក្គប
ដណត ប់ជិតជុនំៅនោយធូលីតណាា ។ 

ចុះនហតុដូចនម្តចបានជាម្នុស្សនលារ ដដលមានវញិ្ហញ ណ
ជាសារៈែលឹម្និងពិតក្បារដយា ងននះនហើយ នៅដតក្បនតាង
យិតនយាងជាប់ជានិចានឹងការរម្ិលន ើញែុស្ នហើយនធវើទុ្រខ
នធស្ែលួនឯង នោយបនណាត យែលួនឲ្យវនងវងនៅរនុងនលារដដល
នពារនពញនៅនោយការងពឹនដភ្នរ និងរតីទុ្រខ ទុ្រណាជានៅជិត 
ែលួនននាះមានពនលឺក្ពះពុទ្ធញ្ហញ ណរ៏នោយយា ងននះ ? 

កាលមួ្យននាះ មានបុរស្មាន រ់ឆលុះពីខាងនក្កាយរញ្ារ់
នហើយពុំបានន ើញរាលនិងមុ្ែរបស់្ែលួន រ៏នៅជាឆាួតនលលា។ 
នតើវាចបំាច់ក្តូវដតបុរស្មាន រ់ននាះនៅជាឆាួតនលលា នោយ
សារដតឆលុះរញ្ារ់ែុស្ទ្នំងដតប ុនណាណ ះដដរឬនទ្?។ 

គឺពិតជានភ្លើ និងជាការឥតអនំពើ ចនំពាះបុគគលណាដដល
នរើតទុ្រខ នឹងការពុំបានទ្ទួ្លពនលឺការក្តាស់្ញ្ហញ ណ ដដលែលួន 
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ស្ងឃមឹ្ថ្ននឹងបានស្នក្ម្ច។ រហុំស្ម្ិននៅនលើពនលឺញ្ហញ ណដឹង
ននាះនទ្។ រហុំស្វានៅក្តង់បុគគលធងំឡាយតាងំពីយូរយាម្រ
នហើយ បានែសំ្វះដស្វងររពនលឺក្តាស់្ដឹងននាះ តាម្នោយគនិំត
ក្បកាន់ការដវរដញរ នោយពុំបានគិតយល់ថ្ន ការននះវាពុំដម្ន
ជាវញិ្ហញ ណពិតក្បារដននាះនទ្ ក្គ្នន់ដតជាវញិ្ហញ ណងពឹនដភ្នរដដល
នរើតនឡើងនោយការក្បមូ្លទតុ ចំណំង់នលាភ្លន់និងការស្ងឃមឹ្
ម្ិនស្ម្នហតុទលនៅនលើវញិ្ហញ ណពិតក្បារដដតប ុនណាណ ះ។ 

នបើគនិំតយល់ែុស្ដដលគរនឡើងជាគនំរននាះ វនិាស្អស់្
នៅ ពនលឺក្តាស់្ដឹងនឹងនចញក្បារដនឡើង។ ប ុដនតជាការចដម្លរ
មួ្យ កាលណាស្តវនលារបានដល់នូវពនលឺ ក្តាស់្ដឹងននាះ
នហើយនទ្ើបបានដឹងថ្ន នបើអត់គនិំតយល់ែុស្ធងំននាះនទ្ ពនលឺ
ក្តាស់្ដឹងរ៏នឹងគ្នម នដដរ។ 

 
3. ពុទ្ធស្ភាវៈ ម្ិននចះវនិាស្បាត់បង់នទ្។ នធះបីម្នុស្ស
នឃ្លរនៅនៅនរើតជាស្តវធាតុ ជាអសុ្រកាយអត់ឃ្លល ន ឬជា
នក្បតនរររ៏នោយ បាបជនធងំននាះម្ិនបាត់បង់ពុទ្ធស្ភាវៈ
ននះនទ្។ 
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នធះបីជារប់បាត់នៅរនុងភ្រ់ក្ជាកំាម្គុណ ឬរប់បាត់
នៅរនុងឫស្គល់តណាា នលារិយ ឬក្តូវបានបំនភ្លចនចលរ៏
នោយ ស្ម្តថភាពម្នុស្សដដលអាចនឹងនៅជាក្ពះពុទ្ធននាះ
ម្ិនបាត់អស់្រលីងនធងនទ្។ 

 
4. មាននរឿងនិធនថ្ន បុរស្មាន រ់នដរលរ់យា ងស្ាប់ស្ាល់។ 
ម្ិតតរបស់្គ្នត់មាន រ់ ស្ ូក្ធនំៅនដរក្បបដរបរគ្នត់ រហូតដល់
នពលក្តូវដតនចញនៅនចលគ្នត់នោយខានពុំបាន។ នៅនពល
ននាះ នោយខាល ចម្ិតតរបស់្ែលួនមាននស្ចរតីក្តូវការជាចបំាច់ 
គ្នត់រ៏លារ់តបូងរត័ន៍មួ្យក្គ្នប់រនុងជាយស្ពំត់បុរស្នដរលរ់
ននាះ។ នៅនពលបុរស្ននាះភាញ រ់នឡើង នហើយពុំបានដឹងថ្នម្ិតត
របស់្ែលួនលារ់តបូងរត័ន៍មួ្យក្គ្នប់រនុងជាយស្ពំត់ននាះ បុរស្
ននាះរស់្នៅរនុងជីវភាពអនាថ្នក្ររនហម្រហាម្។ យូរនក្កាយ
ម្របុរស្ធងំពីររូបននាះរ៏បានជួបគ្នន វញិ។ បុរស្ជាម្ិតតរ៏ក្បាប់
បុរស្រសំ្ត់ននាះ អពីំនរឿងតបូងរត័ន៍ដដលបានលារ់ទុ្រឲ្យននាះ 
នហើយដក្បក្បាប់ឲ្យនៅតាម្ររតបូងននាះ។ 
 ដូចជាបុរស្នដរលរ់រនុ ងនរឿងននះដដរ ម្នុស្សនលារ  
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វនងវងវង្ហវ ន់នៅរណាត លទី្ទុ្រខននការវលិនរើតវលិសាល ប់ ឬវដត-
ទុ្រខនោយពុំបានដឹងថ្ន នៅរនុងជនក្ៅរបស់្ែលួនផ្កទ ល់ ដដលជា
ស្ភាពពិតបរសុិ្ទ្ធ គ្នម នម្នទិលរបស់្ែលួនននាះ មានលារ់ទុ្រនូវ 
តបូងរត័ន៍ពុទ្ធស្ភាវៈ ដដលកាត់នងលពុំបាន។ 

នធះបីម្នុស្សនលារម្ិនបានដឹងថ្ន ែលួនឯងមាន រ់ៗមាន
ស្ភាវៈដ៏ក្បនស្ើរបទុំតននះរ៏នោយ នធះបីម្នុស្សនលារលៃង់
នលល ពុររលួយយា ងណារ៏នោយ ក្ពះពុទ្ធម្ិនអស់្នស្ចរតីទុ្រចិតត
នលើស្តវនលារធងំននាះម្តងណានទ្ ពីនក្ពាះក្ពះអងគដឹងជារ់
ថ្ន ក្គប់ម្នុស្សនលារមានគុណស្ម្បតិតជាពុទ្ធស្ភាវៈននះ។ 

នហតុដូនចនះនហើយ ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់មានភ្រតីភាពដល់ជន
ធងំឡាយដដលវនងវងនោយសារនស្ចរតីលៃង់នលល  នហើយម្ិន
អាចនឹងនម្ើលន ើញពុទ្ធស្ភាវៈរបស់្ែលួនឯង។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់
រមាា ត់នស្ចរតីភាន់ស្តិឲ្យនចញឆ្ៃ យអពីំជនធងំននាះ នហើយ
ទូ្នាម ននរជនធងំននាះថ្ន ជានដើម្រនំណើ តនឡើង វាគ្នម នភាព
ែុស្គ្នន រវាងនរជនធងំននាះនឹងក្ពះពុទ្ធនទ្។ 

 
5. ក្ពះពុទ្ធជាស្តវនលារមួ្យរូបដដលបានស្នក្ម្ចពុទ្ធញ្ហញ ណ 
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ស្តវនលារធម្មតា គឺជនដដលមានស្ម្តថភាពអាចស្នក្ម្ចនូវ
ពុទ្ធញាណ។ ភាពែុលគ្នន មានដតប ុនណណះឯង។ 

រ៏ប ុដនត នបើជនណានឹរសាម នថ្ន ែលួនបាននៅដល់ពនលឺក្តាស់្
ដឹង ជនននាះយល់ក្ចឡនំហើយ ពីនក្ពាះថ្ន ទុ្រណាជាជនរូប
ននាះតក្ម្ង់នឆ្ព ះនៅររពនលឺ ក្តាស់្ដឹងននាះរ៏នោយ ជនរូប
ននាះពុំធន់បានស្នក្ម្ចជាក្ពះពុទ្ធនៅនឡើយនទ្។ 

ស្ភាពក្ពះពុទ្ធម្ិននលចនឡើងនទ្ នបើគ្នម នការែិតែកំ្បឹង
ដក្បងយា ងសាវ ហាប់ និងក្បរបនោយជនំនឿនសាម ះ។ រិចាក្បតិបតតិ
ននះម្ិននចះចប់នទ្ ដរាបណាពុទ្ធញាណម្ិនធន់នលចនធាល
នឡើងននាះ។ 

 
6. មានកាលមួ្យននាះ ក្ពះម្ហារសក្តមួ្យក្ពះអងគបានក្បជុំ
ម្នុស្សខាវ រ់ ឲ្យនៅជុវំញិដរំសីារមួ្យ។ ក្ពះម្ហារសក្តសួ្រជន
ខាវ រ់ធងំននាះថ្ន ដរំសីារដូចជាអវីដដរ។ ជនខាវ រ់ទី្១ដដល
សាទ បក្តូវភ្លុរ នឆលើយថ្ន ដរំដូីចជានម្ើម្ការ  ុតធមួំ្យ។ ជនខាវ រ់ទី្
២ដដលសាទ បក្តូវក្តនចៀរ នឆលើយថ្ន ដរំដូីចជាទលិតធមួំ្យ។ ជន
ខាវ រ់ទី្៣ ដដលសាទ បក្តូវក្បនមាយ នឆលើយថ្ន ដរំដូីចជាអដក្ង 
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ធមួំ្យ។ ជនខាវ រ់ទី្៤ សាទ បក្តូវនជើង នឆលើយនឡើងថ្ន ដរំដូីចជា 
កានំភ្លើងតាល់។ ជនខាវ រ់ទី្៥ ជាជនចុងនក្កាយនគ សាទ បក្តូវ
រនទុយរ៏នឆលើយថ្ន ដរំដូីចជាដែសពួរធមួំ្យ។ គ្នម នជនខាវ រ់ណា
មាន រ់អាចទូ្លបញ្ហា រ់ក្បាប់ក្ពះម្ហារសក្ត អពីំរូបរាងពិតនន
ដរំសីារននាះបាននទ្។ 

ដូចគ្នន ននះ នគអាចពិពណ៌នាអពីំធម្មជាតិម្នុស្ស បាន
រនុងភាគែលះៗ ដតគ្នម នជនណាមាន រ់អាចពិពណ៌នា អពីំស្ភាព
ពិតរបស់្ម្នុស្ស ដដលជាពុទ្ធស្ភាវៈននាះបាននទ្។ 
 មានដតទលូ វមួ្យគត់ ដដលអាចនាឲំ្យសាគ ល់ភាពពិតក្បារដ
របស់្ម្នុស្ស ដដលជាពុទ្ធស្ភាវៈ ដដលតណាា ពុំអាចរខំាន
បាន និងដដលការសាល ប់ពុំអាចបំផ្កល ញបាន គឺតួអងគក្ពះពុទ្ធ 
នហើយនិងនស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅដ៏ក្បនស្ើរឧតតម្របស់្ក្ពះអងគ។ 

 
III 

ភារព្រះរុទ្ធ នងិភារជាអនត្តត  
1. ដូចបាននិយាយម្រនហើយ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធម្ិនអាចពិពណ៌នា
នរៀបរាប់បាននទ្។ ងវីនបើហារ់ដូចជាមានស្ភាពដូចគ្នន នឹង  
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ក្ពលឹងននលទ្ធិសាស្នាឯនទ្ៀតៗ រ៏នោយ ដតជាការម្ិនដូចគ្នន  
នសាះដតម្តង។ 
ការនជឿជារ់នៅនលើអតតភាព ឬភាពជាអាតាម អញ គឺជា

ការក្បឌិតនឡើងននគនិំតដវរដញរ ដដលជាដបូំងក្បកាន់យរ
ភាពននាះ នហើយជាប់ចិតតនិងភាពននាះ ដតក្តូវដតលះបង់ភាព
ននាះទី្បទុំត។ ទទុយនៅវញិ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ជាវតថុម្ិនអាច
ពិពណ៌នាបាន ដដលក្តូវដតររឲ្យន ើញជាបឋម្។ រនុងន័យ
មួ្យស្ភាពក្ពះពុទ្ធក្បដូចបាននៅនឹងន័យថ្ន អតតភាព ដតម្ិន
មានន័យដូចគ្នន នឹង «អាតាម អញ» ឬ«របស់្អញ»នទ្។ 
ការគិតថ្ន មានអាតាម អញជាឋិតនងរ ជាជនំនឿភាន់ក្ចឡ ំ

ពីនក្ពាះយល់សាម នថ្ន មានឋិតនៅចនំពាះវតថុ ដដលគ្នម នឋិតនៅ។ 
ទទុយនៅវញិ ការបដិនស្ធថ្ន គ្នម នស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ជាការយល់ 
ែុស្ ពីនក្ពាះយល់នៅនលើវតថុ  ដដលមានឋិតនៅថ្នគ្នម នឋិតនៅ 
នៅវញិ។ 
មាននរឿងនិធននក្បៀបនធៀបមួ្យថ្ន មានមាតាមាន រ់ បីរូន

 ឺនៅទទះនលារក្គូនពទ្យមាន រ់។ នលារក្គូនពទ្យបានឲ្យថ្នន រូំន
ននាះទឹរ   នហើយបញ្ហា មាត យននាះថ្នរុឲំ្យរូននៅនោះ   ដរាប 
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ណាថ្នន មំ្ិនធន់រលាយចូលស្ពវ។ 
មាត យរ៏យរជាតិលវីងម្ោ ងលាបនោះ នដើម្បឲី្យរូននចៀស្

នចញពីនោះននាះ។ នៅនពលថ្នន រំលាយស្ពវនហើយ មាត យរ៏
លាងនោះឲ្យសាអ តនហើយបនំៅនោះរូនននាះនៅ។ មាត យនធវើ
យា ងននះ គឺនោយសារដតមាននស្ចរតីនស្នហាចនំពាះបុក្តរបស់្
ែលួនដតប ុនណាណ ះ។ 

ដូចគ្នន ននះ ក្ពះពុទ្ធ នោយមានបណំងរមាា ត់ការភាន់
ក្ចឡឲំ្យអស់្ពីរនុងែលួននយើង នហើយបបំាត់នចលនូវការជពំារ់
ចិតតនៅនលើស្ភាពជាអាតាម អញ ក្ពះអងគចប់នទតើម្នឡើងនោយ
បដិនស្ធនចលនូវអតតភាព ឬភាពជាអាតាម អញ។ កាលណា
ការយល់ក្ចឡំ និងការជំពារ់ចិតតរបស់្នយើងវនិាស្នៅអស់្
នហើយ ក្ពះអងគបង្ហា ញក្បាប់នយើងអពីំស្ភាពពិតក្បារដរបស់្
នយើង នពាលគឺ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ននាះឯង។ 

ការជំពារ់ចិតតនលើអាតាម អញ នានំឆ្ព ះនៅកាន់ការភាន់
ក្ចឡ ំ ប ុដនតការនជឿចនំពាះស្ភាពក្ពះពុទ្ធ នឹងបានដល់នូវពនលឺ
ក្តាស់្ដឹង។ 

ដូចជាស្តស្តីមាន រ់  ដដលបានទ្ទួ្លហិបមួ្យជានររម្រតរ។  
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នោយម្ិនបានដឹងថ្ននៅរនុងហិបននាះមានមាស្ ស្តស្តីននាះរស់្
នៅក្ររនហម្រហាម្ រហូតដល់មានជនមាន រ់នបើរហិបននាះ
នឡើងនហើយបង្ហា ញមាស្នៅគ្នត់។ ក្ពះពុទ្ធរ៏យា ងននាះដដរ 
ក្ពះអងគនបើរចិតតស្តវនលារ នហើយបង្ហា ញក្បាប់នូវស្ភាពក្ពះ 
ពុទ្ធដដលមាននៅរនុងែលួនននស្តវនលារធងំននាះ។ 
 
2. នបើបុគគលក្គប់រូបមានស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ចុះនហតុនម្តចរ៏
បុគគលធងំននាះនបារបនញ្ហឆ តក្បវញ័្ាគ្នន  ក្បក្ពឹតតអនំពើអាក្ររ់
នឃ្លរនៅកាប់ស្មាល ប់គ្នន  បណាត លឲ្យមានទុ្រខក្ពួយនក្ចើនរាប់
ម្ិនអស់្យា ងននះ? នហើយចុះនហតុនម្តចរ៏ម្នុស្សនលារមាន
ភាពែុស្គ្នន នក្ចើននម្ល ះ តួយា ងដូចជាអនរែលះមានក្ទ្ពយស្តុរស្តម្ៃ 
អនរែលះក្ររនហម្រហាម្ ? 

មាននរឿងនិធនមួ្យថ្ន មានអនរនលងចបំាប់មាន រ់ មាន
ទ្មាល ប់លំអថ្នៃ ស្ែលួននឹងតបូងនពក្ជមួ្យក្គ្នប់។ នងៃមួ្យននាះ
រនុងនពលដដលគ្នត់រពុំងដតក្បយុទ្ធ តបូងនពក្ជរ៏លិចចូលនៅ
រនុងសាច់បាត់នៅ។ គ្នត់សាម នថ្នក្ជុះបាត់តបូងននាះ នហើយនៅ
ររនលារក្គូនពទ្យវះកាត់មាន រ់ឲ្យពោបាលមុ្ែរបួស្។ នលារក្គូ 
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នពទ្យវះកាត់បានន ើញតបូងនពក្ជនៅរនុងសាច់ លិចរប់នៅរនុង
ោម្និងវតថុអនសាច។ នលារក្គូនពទ្យយររញ្ារ់ម្រឆលុះ បង្ហា ញ 
អនរនលងចបំាប់រ៏បានយល់តបូងនពក្ជជាលោំប់ននាះនៅ។ 

ស្ភាពក្ពះពុទ្ធដូចជាតបូងនពក្ជននាះឯង ស្ភាពក្ពះពុទ្ធ 
ននាះ ក្តូវបានរប់បាត់នៅរនុងស្ំរាម្ធូលីរែវរ់ននការរម្ិល
យល់ែុស្ នហើយមាន រ់ៗនឹរសាម នដតបាត់នៅនហើយ ដតក្ពះ
បរម្ក្គូបានររន ើញវញិយរម្រឲ្យស្តវនលារ។ 

ស្ភាពក្ពះពុទ្ធមាននៅរនុងបុគគលរាល់រូប នធះបីស្ភាព
ក្ពះពុទ្ធននះ ក្តូវបានរប់បាត់នៅរនុងជនក្ៅដស្ននក្ៅននអភ្ិជា 
ឬចណំង់នលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីឆាួតលៃីនលៃើ 
នហើយជាបដនថម្នៅនទ្ៀត ក្តូវបានចងជាប់និងរម្មទល។ នធះបី
យា ងននះរ៏នោយ រ៏ស្ភាពក្ពះពុទ្ធម្ិនវនិាស្បាត់នៅឯណា
នឡើយ។ នបើនគបបំាត់នចលឲ្យអស់្នូវវតថុម្ិនបរសុិ្ទ្ធធងំឡាយ
បាន យូរនិងឆ្ប់គង់ដតស្ភាពក្ពះពុទ្ធននះនឹងនចញឲ្យន ើញ
នឡើងវញិនទ្។ 

ដូចជាអនរនលងចបំាប់នៅរនុងនរឿងនិធននក្បៀបនធៀបននះ 
ដដលររន ើញវញិនូវតបូងនពក្ជ ដដលរប់បាត់នៅរនុងសាច់ 
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និងោម្នោយសាររញ្ារ់ ស្តវនលារររស្ភាពក្ពះពុទ្ធរបស់្
ែលួនដដលរប់បាត់នៅរនុងចណំង់នលាភ្លន់ និងតណាា ន ើញ
វញិ នោយសារពនលឺក្តាស់្ញាណរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 

 
3. ស្ភាពរបស់្ក្ពះ បរសុិ្ទ្ធនិងស្ៃប់ជានិចា នធះបីស្តវនលារ
ក្តូវបានលាយឡកំ្ចបូរក្ចបល់នឹងនទ្ស្កាលដ៏នក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្
យា ងននះរ៏នោយ។ ដូចជាទឹ្រនោះដដលមានពណ៌ស្ស្គុស្ 
ជានិចា នធះបីនគ្នននាះមានពណ៌ទ្ង់ដដង ស្ ឬនលម រ៏នោយ។ ដូច
ននះនហើយ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធបរសុិ្ទ្ធជានិចា នធះបីលរខណៈរបស់្
ស្តវនលារ អនំពើនិងទលរបស់្ស្តវនលារ វាយា ងណារ៏នោយ។ 

មាននរឿងមួ្យនិធនថ្ន នៅរនុងនក្ពភ្នហិំម្ពានតមានរុរខ-
ជាតិថ្នន ពិំនស្ស្ម្ោ ងដុះនៅរណាត លលាស់្នៅម ែពស់្ៗ។ នគ
បានដស្វងរររុរខជាតិថ្នន នំនាះជាយូរម្រនហើយ ដតពុំបានជួប
ក្បទ្ះនសាះ។ នងៃមួ្យ តាបស្ឥសី្មួ្យអងគបានររន ើញ
នោយសាររលិនក្រអូបទសពវទាយនចញពីរុរខជាតិននាះ។ តាបស្
ឥសី្បានយររុរខជាតិននាះនៅររាទុ្ររនុងនទើងធមួំ្យ។ ដតដល់
តាបស្ឥសី្ននាះសុ្គតនៅ រុរខជាតិថ្នន ពិំនស្ស្ននាះរ៏រប់បាត់ 
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រណាត លនក្ពភ្ន ំ នៅរនុងនទើង ដដលមានទឹ្រនឡើងស្អុយជូរមាន
រលិនអាក្ររ់នក្រនពរ។ 
ដូចរនុងនរឿងនិធនននះដដរ ស្ភាពក្ពះពុទ្ធរប់បាត់រនុង

លបះនៅម តណាា ដស្នែពស់្ ដដលម្នុស្សធម្មតាពិបារររន ើញ
ណាស់្។ ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្ ក្ពះអងគបានកាប់ក្តាយលាស់្នៅម
តណាា នហើយដរយរស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ដដលមានរស្ជាតិដទអម្
ក្ស្ទ្ន់អពីំរំនណើ តននាះ នចញម្របង្ហា ញស្តវនលារ។ ដត
ស្ភាពក្ពះពុទ្ធដដលមានរស្ជាតិដទអម្ក្ស្ទ្ន់ដតមួ្យគត់ននាះ 
ក្តូវបានផ្កល ស់្បតូ ររស្ជាតិរលិននទសងៗ នៅតាម្ចណូំលចិតត និង
ស្ម្តថភាពរបស់្បុគគលមាន រ់ៗ ដដលទ្ទួ្លយរ។ 

 
4. ស្ភាពក្ពះពុទ្ធដូចជាតបូងនពក្ជ រងឹនហើយម្ិននចះរលួយ
ពុរនទ្។ ែាច់ និងងមធម្មតា អាចធលុះនែទចែទីនៅជាទង់ធូលីបាន 
ចដំណរនពក្ជ នៅជាប់ជានិចា។ 
រូបនិងវញិ្ហញ ណអាចវនិាស្បាត់បង់ ដតស្ភាពក្ពះពុទ្ធម្ិន 

បាត់បង់នទ្។ 
ស្ភាពក្ពះពុទ្ធជាវតថុឧតតម្បទុំត ដដលមាននៅរនុងម្នុស្ស 
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ជាតិ។ នគទ្មាល ប់គិតថ្ន ស្តស្តីធបជាងបុរស្ ដតតាម្សាស្នា
ក្ពះពុទ្ធ ម្ិនដូនចន ះនទ្។ ជាស្ខំាន់គឺនៅក្តង់យល់និងសាគ ល់
ស្ភាពក្ពះពុទ្ធននាះឯង។ 
នដើម្បបីានមាស្សុ្ទ្ធ ក្តូវដតដុតរលំាយនលាហធាតុ នដើម្

នហើយចក្មាញ់ក្តងយរជាតិម្ិនបរសុិ្ទ្ធនចញ។ ដូចគ្នន ននះដដរ
កាលណាម្នុស្សនលាររលំាយតណាា ននចិតតរបស់្ែលួន នហើយ
ក្តងយរវតថុម្ិនបរសុិ្ទ្ធ ដដលនាឲំ្យនៅហមងននាះនចញបាន 
ម្នុស្សនលារអាចនឹងន ើញស្ភាពក្ពះពុទ្ធ ដដលមាននៅរនុង
ែលួនឯងផ្កទ ល់ននាះជាពុំខាន។ 
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ចំរកូទ្ ី ៤ 

ត្ណ្តា  
 
I 

មនទិលក្ៅេមងននចតិ្ត 
1. មានតណាា ពីរយា ង ដដលក្គបពាស្ជិតជុនំលើស្ភាពក្ពះ
ពុទ្ធ។  

តណាា ទី្១ គឺការទ្មាល ប់នធវើការដវរដញរ ដដលជានហតុនា ំ
ឲ្យម្នុស្សវនងវង។ តណាា ទី្២ គឺការធញចិតតនាឲំ្យរជួំល ដដល
ជានហតុនាឲំ្យម្នុស្សវនងវង នោយឲ្យតនម្លែុស្ចនំពាះវតថុធងំ
ឡាយ។ 

តណាា ជានដើម្ឫស្ធងំពីរននះ គឺជានដើម្នហតុននក្គប់
តណាា ឯនទ្ៀតៗ។ តណាា នដើម្ឫស្ធងំពីរននះ មាននិនាន ការ
នដើម្នហតុពីរជាមូ្លោឋ ន គឺនស្ចរតីលៃង់ នលល  និងចំណង់
ងប់ងល់។  

ទ្មាល ប់នធវើការដវរដញរ  មាននស្ចរតីលៃង់នលល ជាមូ្លោឋ ន  
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នហើយការនាចំិតតឲ្យរជួំល នយាលយរចណំង់ងប់ងល់ជាបដងអ 
រ។ រួម្ចូលគ្នន នៅ និនាន ការធងំពីរននះបានជានដើម្នហតុននក្គប់ 
តណាា ឯនទ្ៀតៗ។ 
កាលណាលៃង់នលល នហើយ នគម្ិនអាចពិចរណាតាម្ដបប

បទ្ក្តឹម្ក្តូវក្បារដបាននទ្។ កាលណាបនណាត យឲ្យធាល រ់រនុង
ចណំង់ងប់ងល់នហើយ នគែំនតាងែំចប់យរ ែំជំពារ់ចិតត 
នោយម្ិនអាចនចៀស្រួច។ គឺនោយសារដតែកំ្បធញក្បនតាង
នក្ស្រឃ្លល នរបស់្ជាទី្ក្ស្ឡាញ់ បានជានគន ើញ ឮ នហើយ
បណាត លចិតតឲ្យរជួំលនឡើង។ មាននពលែលះ នគរហូតដល់នៅ 
បនណាត យឲ្យមានចណំង់ចនំពាះនស្ចរតីម្រណៈទងរ៏មាន។ 
តណាា ធងំននះនហើយ ជានដើម្នហតុននតណាា ឯនទ្ៀតធងំ

អស់្ ដូចជា នស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង នស្ចរតីលៃី
នលៃើ ការយល់ែុស្ ការតូចចិតត ការក្ចដណននិនាទ  ការបនញ្ាើ ច
បនញ្ាើ  ការនបារក្បាស្ នស្ចរតីឡឺត ការនម្ើលង្ហយនម្ើលនថ្នរ
ការក្បក្ពឹតតហួស្នហតុ ការមានអតតទ្តថភាព។ 

 
2. នស្ចរតីនលាភ្លន់ ម្រអពីំគនិំតែុស្ដដលមានចនំពាះវតថុ  
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ជាទី្នពញចិតត នហើយក្បាថ្នន ចប់យរវតថុ ននាះ។ នស្ចរតីនក្កាធ
ែឹង ម្រអពីំគនិំតែុស្ រនុងការម្ិនអាចក្ពម្ទ្ទួ្លយរនូវសាថ ន
ភាព ឬក្ពឹតតិការណ៍ ដដលម្ិនជាទី្នពញចិតត។ នស្ចរតីលៃីនលៃើ 
ម្រអពីំការម្ិននចះកាន់មារយាទ្ឲ្យបានក្តឹម្ក្តូវ។ ការយល់
ែុស្ម្រអពីំគនិំតែុស្ ដដលនចញម្រអពីំសិ្កាខ បទ្អាក្ររ់។ 

នស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីលៃីនលៃើគ ឺ
ជានភ្លើងធងំបី ដដលនឆះនលារននះ។ នភ្លើងនននស្ចរតីនលាភ្
លន់ នឆះបុគគលណាដដលបាត់បង់ការយល់ក្តូវ នោយនហតុ
ដតនស្ចរតីនលាភ្លន់។ នភ្លើងនននស្ចរតីនក្កាធែឹង នឆះបុគគលណា
ដដលបាត់បង់ការយល់ក្តូវ នោយនហតុដតរតីនក្កាធ។ នភ្លើងនន
នស្ចរតីលៃីនលៃើ នឆះបុគគលណាដដលបាត់បង់ការយល់ក្តូវ នោយ
នហតុដតម្ិនក្ពម្យរក្តនចៀរសាត ប់ យរចិតតទុ្រោរ់នឹងនស្ចរតី
នក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធជាមាា ស់្។ 

តាម្ពិត នលារននះក្តូវនឆះនោយអណាត តនភ្លើង ជានក្ចើន
ចពូំរ។ មានអណាត តនភ្លើងននរតីនលាភ្លន់ អណាត តនភ្លើងននរតី
នក្កាធែឹង អណាត តនភ្លើងននការយល់ែុស្ អណាត នភ្លើងននអតត-
ទ្តថភាព អណាត តនភ្លើងននរតីលៃីនលៃើ  អណាត តនភ្លើងននជរាភាព 
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 អណាត តនភ្លើងននជងំឺ និងអណាត តនភ្លើងននម្រណភាព។ មាន
អណាត តនភ្លើងននរតីទុ្រខក្ពួយ អណាត តនភ្លើងននរតីនសារស្នក្ងង 
អណាត តនភ្លើងននរតីនវទ្នា និងអណាត តនភ្លើងននរតីងប់បារម្ៃ។ 
អណាត តនភ្លើងអស់្ធងំននះ នឆះស្នម្ប ើម្ណាស់្។ វាម្ិនក្តឹម្ដត 
នឆះែលួនឯងប ុនណាណ ះនទ្ វាបណាត លនហតុដល់អនរដ៏នទ្នទ្ៀតឲ្យ 
មានទុ្រខនវទ្នា ឲ្យក្បក្ពឹតតអនំពើអាក្ររ់នោយគនិំត នោយវាច 
និងនោយរូបកាយ។ របួស្ដដលបណាត លពីអណាត តនភ្លើងធងំ 
ននះមានែទុះហូរនចញឆលងនៅនគឯង បពុំលអនរដដលបានប ះ 
ពាល់ នហើយនាអំនរធងំននាះឲ្យចូលនៅររទលូ វនររ។ 

 
3. នស្ចរតីនលាភ្លន់ នរើតមាននឡើងចនំពាះអវីៗ ដដលគួរជា
ទី្នពញចិតត។ នស្ចរតីនក្កាធែឹង នរើតមាននឡើងនៅចនំពាះអវី  ៗដដល
ម្ិនជាទី្នពញចិតត។ នស្ចរតីឆាួតលៃីនលៃើ ម្រអពីំចិតតគនិំតម្ិនបរ-ិ
សុ្ទ្ធ។ នស្ចរតីនលាភ្លន់ បណាត លឲ្យមានម្នទិលតូចមួ្យ ដត
ពិបារនឹងលុបបបំាត់។ នស្ចរតីនក្កាធែឹង បណាត លឲ្យមានម្នទិល
ធជំាងននះ ដតក្សួ្លលប់បបំាត់ជាង។ ទទុយពីននះ នស្ចរតីឆាួតលៃី
នលៃើ បណាត លឲ្យមានម្នទិលធមួំ្យពិបារនឹងលុបបបំាត់ណាស់្។ 
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 នពលណា ទី្ណាដដលមានអណាត តនភ្លើងធងំននះនឆះនឡើង
នហើយ ក្តូវដតពនលត់នចលឲ្យអស់្ នោយនចះវនិិចឆ័យឲ្យបាន
ក្តឹម្ក្តូវ អពីំអវីៗដដលអាចទតល់នូវនស្ចរតីនសាម្នស្សពិតក្បារដ 
នោយនចះក្គប់ក្គងចិតតរបស់្ែលួនយា ងក្បិតនក្បៀប ចនំពាះអវីៗ
ដដលម្ិនជាទី្នពញចិតតននជីវតិ និងនោយរលឹំរជាប់ជានិចានូវ
ពុនធធ វាទ្។ នបើចិតតបាននពារនពញនៅនោយគនិំតបរសុិ្ទ្ធក្បរប
នោយគតិបណឌិ ត ដលងមានអតតទ្តថភាពនហើយ តណាា ធងំ
ឡាយនឹងម្ិនអាចចប់ឫស្ដុះនឡើងបាននទ្។ 

 
4. នស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីឆាួតភ្លីនភ្លើ
នក្បៀបបាននិងជងំឺក្គុននៅត ។ នបើបុគគលណាមានជងំឺក្គុននៅត
ននះនហើយ នបើទុ្រជានដររនុងវមិានយា ងក្បណីតយា ងណារ៏ 
នោយ រ៏ពុំអាចនដរលរ់ក្សួ្លបានដដរ។ 
 នបើនគពុំមានជងំឺក្គុននៅត ននះនទ្ នគង្ហយនដរលរ់ក្សួ្ល 
នធះបីជានៅនារាក្តីដស្នក្តជារ់ននសិ្សិ្ររដូវ នោយនដរផ្កទ ល់
នឹងដី ដណត ប់ដតស្លឹរន ើរ៏នោយ ឬនធះបីជានៅនារាក្តី
ដស្ននៅត ននរដូវនៅត  នោយនដររនុងបនទប់តូចមួ្យ នហើយបិទ្ 
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ជិត ឹងរ៏នោយ។ 
នស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីឆាួតលៃី

នលៃើជានដើម្នហតុបីននទុ្រខនវទ្នារបស់្ស្តវនលារ។ នដើម្បដីរ
ឫស្នននដើម្នហតុទុ្រខនវទ្នាធបំីននះ ក្តូវដតនចះររាសិ្កាខ បទ្ 
នចះស្ក្ងួម្ចិតត និងមានគតិបណឌិ ត។ នោយសារការររាសិ្កាខ
បទ្ នគអាចរចំត់ភាពម្ិនបរសុិ្ទ្ធនននស្ចរតីនលាភ្លន់បាន។ 
នោយសារការស្ក្ងួម្ចិតត នគអាចរំចត់ភាពម្ិនបរសុិ្ទ្ធនន
នស្ចរតីនក្កាធែឹងបាន។ នោយសារការមានគតិបណឌិ តនគអាច
រចំត់ភាពម្ិនបរសុិ្ទ្ធនននស្ចរតីឆាួតលៃីនលៃើបាន។ 

 
5. ចណំង់ម្នុស្សនលារ គ្នម នក្ពំដដននទ្។ គឺដូចជាម្នុស្ស
ដដលនក្ស្រទឹ្រ នហើយទឹរទឹ្រអបំិល។ ម្នុស្សននាះម្ិនបាត់
នក្ស្រ នហើយរតឹដតនក្ស្រនឡើងៗដងម្នទ្ៀត។ 
បុគគលដដលដស្វងររនស្ចរតីនពញចិតតនឹងចណំង់របស់្ែលួន 

រ៏ដូនចនះដដរ។ ចណំង់រតឹដតមាននក្ចើននឡើងៗនហើយបុគគលននាះ
នឹងទ្ទួ្លរតីទុ្រខកាន់ដតនក្ចើននឡើងៗ។ 
ការនពញចិតតនឹងចំណង់ ម្ិននចះចប់ជាោច់ខាត វា 
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បណាត លនូវនស្ចរតីក្ពួយបារម្ៃ និងនស្ចរតីនៅត ក្រហាយ ដដល
ម្ិននចះក្សារក្សានតជាោច់ខាត ជានិចាកាល។ ម្ោ ងនទ្ៀត នបើ
ការនពញចិតតនឹងចណំង់ននាះ វាក្តូវបាននគក្បឆ្ងំរាងំរា វា
នឹងនាឲំ្យម្នុស្សនៅជាឆាួតនលលា ជាញឹរញយ។  

នដើម្បបីនំពញចណំង់របស់្ែលួន ម្នុស្សនលារក្បយុទ្ធក្បកាប់
ក្បចរ់គ្នន  នស្តចជាមួ្យនឹងនស្តច ក្បនទ្ស្ចណុំះជាមួ្យនឹងក្បនទ្ស្
ចណុំះ ឪពុរមាត យជាមួ្យនឹងរូននៅ បងបអូនក្បុស្ក្សី្ជាមួ្យ
នឹងបងបអូនក្បុស្ក្សី្ ម្ិតតភ្រតិជាមួ្យនឹងម្ិតតភ្រតិ។ នដើម្បបីនំពញ
ចណំង់របស់្ែលួន ម្នុស្សនលាររហូតដល់នៅស្មាល ប់គ្នន នទ្ៀតទង។ 

ជាញឹរញយ ម្នុស្សនលាររហូតដល់នៅបផំ្កល ញជីវតិ
របស់្ែលួន នដើម្បបីនំពញចណំង់ែលួន។ នរជនធងំននាះ លួចបលន់
រុហរនបារក្បាស់្ ក្បក្ពឹតតអនំពើទិតរបត់ នហើយនៅទី្បទុំត 
កាលណានគចប់បាន ជនធងំននាះក្តូវអស់្រិតតិយស្ នហើយ
ទ្ទួ្លទ្ណឌ រម្មជាទ្ម្ៃន់។ 

ម្នុស្សនលារនធវើរម្មនពៀរនឹងរូបកាយរបស់្ែលួន នឹងមាត់
របស់្ែលួន នោយដឹងចាស់្នហើយថ្ន ការបនំពញចណំង់របស់្
ែលួនធងំននាះ បណាត លឲ្យមានទុ្រខនធស្។ ម្នុស្សនលារនធវើ 
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រម្មនពៀរនឹងវញិ្ហញ ណរបស់្ែលួន នោយដឹងចាស់្នហើយថ្ន ការ
បនំពញបណំងចណំង់របស់្ែលួនធងំននាះនាមំ្រ ជាទី្បទុំតនូវ
ទុ្រខក្ពួយ។ ដតរមាល ងំននចំណង់ វាខាល ងំនក្រនពរណាស់្ ! 
នហើយនធស្ទុ្រខ ដដលនឹងក្តូវបានទ្ទួ្លនៅជាតិមុ្ែ វាយា ង 
ណានៅ? រម្មទល ដដលនឹងក្តូវបានរងនៅជាតិនានាខាងមុ្ែ
វាយា ងណានៅ? 

 
6. រនុងចនំណាម្តណាា នលារិយធងំននាះ អភ្ិជា ឬចណំង់
ងប់ងល់ធជំាងនគ។ ចនំពាះតណាា ឯនទ្ៀតៗ ហារ់ដូចជារបួន
ដដងាតាម្នក្កាយនទ្។ 

អភ្ិជា ដូចជាការសាបនក្ពាះរនុងដក្ស្ ដដលតណាា
ចណំង់ឯនទ្ៀតៗ ដុះនចញនឡើង។ អភ្ិជា ដូចជាយរខិនីនៅ
រនុងនរឿងនក្ពង ដដលដហរសីុ្អនំពើលអធងំអស់្នននលារននះ។ 
អភ្ិជា ដូចជាពស់្ដវរ ដដលលារ់បពួំនែលួនរនុងគុម្ពផ្កា ធងំ
ឡាយនាសួ្នចារ វាចឹរជនធងំឡាយដដលម្រនក្របយរ
នសាភ្ណភាពននសួ្ន។ អភ្ិជា ដូចជារុរខជាតិចនក្ង ដដលវា
នឡើងព័ទ្ធនដើម្ក្ពឹរា នហើយព័ទ្ធព័នធរួតរតឹក្គប់ដម្រធាង រហូត 
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ដល់ក្ពឹរាននាះសូ្នយជីវតិ។ ដម្នដទ្ននៅ គឺអភ្ិជាននះវាចរ់
ឫស្នៅរនុងជនក្ៅននចិតតម្នុស្សនលារ នហើយបនណត ញនចញ
អស់្នូវសុ្ភ្វនិិចឆ័យ រហូតធល់ដតផ្កា ននវញិ្ហញ ណរុះនរាយអស់្។ 
អភ្ិជា ដូចជាអនាទ រ់ ដដលបិសាចោរ់ ម្នុស្សដដលនឆ្តនភ្លើ
បនណាត យែលួនឲ្យជាប់អនាទ រ់ននាះ នហើយក្តូវបានក្បអូស្ក្បធញ
ឲ្យចូលនៅរនុងភ្ពននទុ្រខនវទ្នា។ 

នបើនគយរោម្ម្រក្បឡារ់ឆអឹងស្ៃួតរនក្កាះមួ្យ នហើយ
នបាះនៅឲ្យដឆា ដឆានឹងអនងាៀម្ម្ឆអឹងននាះរហូតធល់ដតវាអស់្
រមាល ងំ ឬរ៏នគយរឆអឹងននាះនចញពីវា។ អភ្ិជារ៏ដូចជាឆអឹង
ននាះដដរ ម្នុស្សនលារជាប់ជពំារ់ចិតតនឹងវា រហូតធល់ដត
ស្ាប់ស្ាល់ នហើយនហវហត់អស់្រមាល ងំនឹងវា។ 
 នបើនគនចលដុសំាច់គរំង់ស្តវនៅឲ្យស្តវសាហាវពីរ ម្សំា-
ស្តវធងំពីរននាះនឹងក្បខាដំហរហួរគ្នន  ដនណតើ ម្យរដុសំាច់
គរំង់ននាះ។ នបើម្នុស្សឆាួ តភ្លីនភ្លើកាន់ចនលុះដដលនឆះក្ទ្នលាម្
នហើយនដើរបស្តញ្ហា ស់្ែយល់ ម្នុស្សននាះនឹងក្តូវនឆះរលារែលួនឯង។ 
ម្នុស្សនលារ ដូចជាស្តវសាហាវធងំពីរននះ ឬដូចជាម្នុស្ស 
ឆាួតភ្លីនភ្លើននះដដរ ម្នុស្សនលារបណាត លឲ្យមានរបួស្នលើែលួន  
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ឯង បណាត លឲ្យរលាររលួយែលួនឯង នោយសារចណំង់របស់្ 
ែលួនឯងផ្កទ ល់។ 

 
7. ការការពារែលួននឹងក្ពួញពិស្ ជាការង្ហយក្សួ្លនធវើនទ្ 
ប ុដនត ការការពារចិតតនឹងក្ពួញពិស្ដដលនចញម្រអពីំរនុងែលួន
ឯងផ្កទ ល់ននាះ ជាការម្ិនអាចនធវើបាន។ នស្ចរតីនលាភ្លន់ 
នស្ចរតីនក្កាធែឹង នស្ចរតីឆាួតភ្លីនភ្លើ នស្ចរតីភាន់ដភ្នរនឹងអាតាម
អញ សុ្ទ្ធដតជាក្ពួញពិស្ដដលមាននដើម្នហតុនៅរនុងវញិ្ហញ ណ 
នហើយដដលចម្លងពិស្ពុលខាល ងំបទុំតនៅវញិ្ហញ ណ។ 

នបើនគក្តូវឆលងនរាគនលាភ្លន់ នរាគនក្កាធែឹង និងនរាគ
ឆាួតភ្លីនភ្លើ នៅរនុងចិតតនគនហើយ នគនចៀស្ពុំទុតអំពីនិយាយ
រុហរ និយាយក្តឡប់ក្តឡិន និយាយក្បមាងនិយាយបង្ហា ច់
បងខូច នហើយក្បក្ពឹតតឃ្លតរម្ម នចររម្ម និងអនំពើទិតរបត់។ 

គនិំតអាក្ររ់ធងំបី ស្ម្តីអាក្ររ់ធងំបួន និងអនំពើអាក្ររ់
ធងំបី រួម្ទគុគំ្នន នឡើងបនងាើតបានជារម្មអាក្ររ់ដប់ក្បការ។ 

នបើនគទ្មាល ប់រុហរ នគនឹងក្បក្ពឹតតអនំពើអាក្ររ់ក្គប់ដបប
យា ង នោយម្ិនដឹងែលួន។ មុ្ននឹងក្បក្ពឹតតអនំពើ នឃ្លរនៅ នគ 
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នតាងដតរុហរ។ កាលណានគចប់នទតើម្រុហរនហើយ នគនឹង
ក្បក្ពឹតតអនំពើនឃ្លរនៅ នោយឥតនឹរគិតរដអង។ 

នស្ចរតីនលាភ្លន់ ចណំង់ហួស្ក្បមាណ នស្ចរតីខាល ចញ
នញើត នស្ចរតីនក្កាធែឹង នស្ចរតីនធម្នស្ស ការម្ិននពញចិតត 
ធងំអស់្ននះម្រអពីំនស្ចរតីឆាួតភ្លីនភ្លើ។ នហតុននះ នស្ចរតីឆាួត
ភ្លីនភ្លើ ជាពិស្ពុលខាល ងំជាងនគបងអស់្។ 

 
8. កាលណាចណំង់នលារិយក្បារដនឡើងនហើយ អនំពើនទសងៗ
នឹងម្រតាម្ចណំង់ននាះ។ កាលណាអនំពើក្បារដនឡើងនហើយ 
ទុ្រខនវទ្នានឹងម្រតាម្អនំពើននាះ។ ចណំង់ អនំពើ និងទុ្រខនវទ្នា
ដូចជារង់ដដលវលិម្ិន ប់។ 
 នបើរង់វលិគ្នម នទី្នទតើម្ និងទី្បញ្ាប់យា ងននះ នតើនគអាច
នចៀស្ទុតពីការវលិរស់្វលិសាល ប់យា ងដូចនម្តចនៅ? ដូនចនះ ជីវតិ 
គឺជាការវលិនៅវលិម្រជានិចានិរនតរ។៍ 
 នបើនគក្បមូ្លគរនទះនិងឆអឹង ដដលនគទុ្រនចលរនុងរយៈ
នវលាវលិរស់្វលិសាល ប់ម្ិននចះចប់ននះ នគនឹងបានជាភ្នធំមួំ្យ។ 
នបើនគក្បមូ្លទុ្រដណំរ់ទឹ្រនោះធងំអស់្ ដដលនគនៅជញ្ារ់ 



តណាា  

- 140 - 
 

ពីនោះមាតា រនុងរយៈនពលវលិរស់្វលិសាល ប់ម្ិននចះចប់ននះ
ដដរ នគនឹងបានជាម្ហាស្មុ្ក្ទ្យា ងនក្ៅបទុំតមួ្យ។ 

ងវីដបតិដតបុគគលក្គប់រូបមានស្ភាពក្ពះពុទ្ធនៅរនុងែលួនដត
ស្ភាពក្ពះពុទ្ធននាះ ក្តូវបានរប់បាត់យា ងនក្ៅនៅរនុងម្នទិល
នៅហមងននតណាា  ដដលគ្នម ននរណាមាន រ់នឹរគិតដល់តាងំពី
យូររាប់នកាដិឆ្ន មំ្រនហើយ។ នហតុននះនហើយបានជាទុ្រខនវទ្នា
វានៅជាសារលទូ្នៅយា ងននះ នហើយជីវតិរងទុ្រខនវទ្នាក្តូវ
ហូរនៅម្ិននចះចប់យា ងននះ។ 
  

 

II 
សភារមនុសេក្ោក 

 

1. ស្ភាពម្នុស្សនលារ នក្បៀបដូចជានក្ពក្កាស់្ឥតក្ចរនចញ
ចូល ដដលពិបារចូលនៅជាទី្បទុំត។ នបើនក្បៀបនៅនឹងស្ភាព
ស្តវតិរចឆ ន ន ើញថ្នស្ភាពស្តវតិរចឆ នក្សួ្លយល់ជាង។ ប ុដនត
ជាឱរា ល់ទូ្នៅ នយើងអាចឲ្យអតថន័យដល់ស្ភាពននម្នុស្ស
នលារបានតាម្ភាពជាខាងនក្ៅបួនដបប។ 
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ចពូំរទី្១ គឺពពួរម្នុស្សដដល នោយនហតុសិ្កាខ បទ្ែុស្
ម្ិនស្ម្គនលង នធវើវតតក្បតិបតតិតឹងដតងហួស្ នហើយនធវើទុ្រខនធស្
ែលួនឯងផ្កទ ល់។ ចំពូរទី្២ គឺម្នុស្សដដលនោយសារភាព
សាហាវ លួចបលន់ កាប់ស្មាល ប់ ឬអនំពើកាចនឃ្លរនៅឯនទ្ៀតៗ 
នធវើឲ្យអនរឯនទ្ៀតមាននស្ចរតី ឺចប់។ ចពូំរទី្៣ គឺពពួរ 
ម្នុស្ស ដដលនធវើឲ្យអនរដ៏នទ្ ឺចប់ទង ែលួនឯង ឺចប់ទង។ 
ចពូំរទី្៤ គឺពពួរម្នុស្ស ដដលម្ិននធវើឲ្យែលួនឯងឲ្យ ឺចប់ទង 
នហើយជួយនក្ជាម្ដក្ជងអនរឯនទ្ៀតឲ្យរួចទុតពីការ ឺចប់ទង។ 
ម្នុស្សរនុងចពូំរខាងនក្កាយននះ នោយនជឿតាម្ពុនធធ វាទ្ នវៀរ 
ចរនស្ចរតីនលាភ្លន់ នស្ចរតីនក្កាធែឹង និងនស្ចរតីឆាួត 
ភ្លីនភ្លើ។ នគរស់្នៅនោយស្ៃប់ យរនស្ចរតីររុណាគតិបណឌិ តជា 
ក្គឹះនហើយនចៀស្នចញឆ្ៃ យពីការកាប់ស្មាល ប់លួចបលន់។ 
2. មានម្នុស្សបីក្បនភ្ទ្ នៅរនុងនលារននះ។ ម្នុស្សមួ្យ
ក្បនភ្ទ្ គឺដូចជាអរសរដដលនគចរនលើងម ម្នុស្សធងំននាះឆ្ប់
ែឹងនក្កាធណាស់្ នហើយទុ្រគនុំំននាះជាយូរអដងវង។ ម្នុស្សមួ្យ 
ក្បនភ្ទ្នទ្ៀត នក្បៀបដូចជាអរសរដដលនគចរនលើែាច់ ម្នុស្ស 
ក្បនភ្ទ្ននះឆ្ប់ែឹងនក្កាធ ដតចិតតែឹងនក្កាធននាះម្ិននៅយូរ 
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នទ្។ ម្នុស្សមួ្យក្បនភ្ទ្នទ្ៀត នក្បៀបដូចអរសរដដលនគស្រ 
នស្រនលើទឹ្រហូរ ម្នុស្សក្បនភ្ទ្ននះម្ិនររាគនុំំទុ្ររនុងចិតតនទ្ 
នគបនណាត យឲ្យការក្បមាង និងពារយស្ម្តីម្ិនគួរឲ្យចូលចិតត 
នៅបាត់នៅនោយគ្នម នយរចិតតទុ្រោរ់អពំល់រវល់ ចិតតរបស់្
នគនៅបរសុិ្ទ្ធម្ិនរនំភ្ើបញាប់ញ័រ។ 
 មានម្នុស្សបីក្បនភ្ទ្នទ្ៀត នៅរនុងនលារននះ។ ម្នុស្ស
មួ្យក្បនភ្ទ្ ឡឺតក្រអឺតក្រនអាង ក្ពនហើននកាងកាច ម្ិននចះ
ស្បាយចិតតនឹងអវីនទ្ ស្ភាពម្នុស្សក្បនភ្ទ្ននះ ក្សួ្លយល់
នទ្។ ម្នុស្សមួ្យក្បនភ្ទ្នទ្ៀត នចះគួរស្ម្ នហើយក្បក្ពឹតតអនំពើ
អវីៗនោយគិតគូរ ស្ភាពម្នុស្សក្បនភ្ទ្ននះ ពិបារយល់
ណាស់្។ ម្នុស្សរនុងក្បនភ្ទ្ទី្បីគឺម្នុស្សដដលនចះក្គប់ក្គង
ចណំង់របស់្ែលួនបានធងំក្គប់ ស្ភាពម្នុស្សក្បនភ្ទ្ននះម្ិន 
អាចយល់បាននទ្។ 
 នគអាចដចរម្នុស្សនលារបានជានក្ចើនក្បនភ្ទ្ ប ុដនត ស្ភាព
របស់្ម្នុស្សនលារនៅដតពិបារយល់ជានិចា។ មានដតក្ពះពុទ្ធ
ជាមាា ស់្នទ្ ដដលអាចយល់ក្គប់ នោយសារក្ពះបញ្ហញ ដ៏នវ
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វនិស្ស្វសិាល ក្ពះអងគអាចដឹរនាមំ្នុស្សនលារតាម្រនបៀប
ទូ្នាម ននទសងៗគ្នន ។ 

 
III 

ជីវតិ្មនុសេក្ោក 
1. មាននរឿងនិធនស្តីអពីំជីវតិម្នុស្សមួ្យថ្នៈ មានបុរស្
មាន រ់ជិះទូ្រនលងនៅរនុងស្ទឹងមួ្យ។ មានបុរស្មាន រ់នទ្ៀត រ
នៅមាត់ក្ចងំ ដក្ស្រក្ពមានក្បាប់នៅបុរស្ជិះទូ្រននាះថ្នៈ 
«ចូរ ប់អុទូំ្រនលងស្បាយនៅតាម្ដែសទឹ្រ ដដលហូរខាល ងំ
កាល ននះនៅ នៅឆ្ៃ យពីននះបនតិចមានដែសទឹ្រហូរធាល រ់ខាល ងំ និង
ដែសទឹ្ររួចក្បរបនោយនក្គ្នះថ្នន រ់មានក្រនពើ និងនខាម ចទឹ្រនៅ
រនុ ងរូងងម។ នបើអនរនៅមុ្ែបនតិចនទ្ៀតអនរនឹងអស់្ជីវតិជាពុំ 
ខាន ! » ។  
 រនុងនរឿងនក្បៀបនធៀបននះដែសទឹ្ររួចខាល ងំ គឺជីវតិអភ្ិជា 
ឬចំណង់ងប់ងល់។ អុទូំ្រនលងយា ងស្បាយររីរាយ គឺ
បនណាត យែលួនឲ្យតណាា ដឹរនាបំាននោយនស្រ។ី ដែសទឹ្រធាល រ់
ខាល ងំគឺទុ្រខក្ពួយដដលអននាទ លតាម្ក្បាណ។ ដែសទឹ្ររួចគឺការ
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ស្បាយនភ្លើតនភ្លើន។ ក្រនពើនិងនខាម ចទឹ្រ គឺជរាភាពនិងនស្ចរតី
សាល ប់ដដលអននាទ លតាម្ជីវតិអភ្ិជានិងនធវស្ក្បដហស្។ បុរស្
ដដល រនៅមាត់ក្ចងំដក្ស្រក្ពមាននៅននាះគឺក្ពះពុទ្ធ។ 
 មាននិធនមួ្យនទ្ៀតថ្នៈ «មានបុរស្មាន រ់បានក្បក្ពឹតតបទ្
ឧក្រិដឋនហើយនគចរត់យា ងនលឿន។ នោយមានប ូលិស្នដញ
តាម្ចប់ បុរស្ននាះរ៏រត់នៅពួនរនុងបាតអណតូ ងក្បនតាងវលលិ
ន ើ ដដលដុះព័ទ្ធដគម្អណតូ ង។ នៅនពលដដលបុរស្ក្បនតាង
វលលិចុះនៅបាតអណតូ ង គ្នត់ក្បទ្ះនឹងពស់្ដវរមួ្យនៅបាត
អណតូ ង គ្នត់រ៏ក្បនតាងវលលិនឡើងម្រទុតទី្នក្គ្នះថ្នន រ់វញិ។ នក្កាយ
បនតិចម្រនៅនពលដដលគ្នត់ចប់ចុរក្ស្ពន់នដ គ្នត់ក្បទ្ះ
ន ើញរណតុ រពីរ មួ្យស្មួ្យនលម  រពុំងដតរនររកាត់វលលិ។  
 បុរស្ននាះនឹរគិតថ្នៈ «នបើវលលិននះោច់នៅ អញនឹងធាល រ់
នៅរនុងជរំពំស់្ដវរ នហើយក្តូវវាចឹរសាល ប់ពុំខាន ! » ។ 
បុរស្ននាះនងើបរាលនឡើង ក្បទ្ះនឹងស្ម្បុរ មុ ំនៅក្បបនឹង
មុ្ែ។ ែណៈននាះទឹ្រ មុ មួំ្យតណំរ់ធាល រ់ម្រចមំាត់គ្នត់ គ្នត់
នភ្លចអស់្នក្គ្នះថ្នន រ់ នហើយនក្របរស្ជាតិដទអម្ឆ្ៃ ញ់ននតណំរ់
ទឹ្រ មុ នំនាះនៅ។ 
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 ន ើញថ្ន ម្នុស្សនលារនរើតម្រស្ក្មាប់រងទុ្រខនិងសាល ប់
នៅវញិដតប ុនណាណ ះ។ ប ូលិស្និងពស់្ដវរស្នំៅនៅនលើរូបកាយ
និងចណំង់ក្គប់ដបបយា ងននរូបកាយ។ វលិលន ើ គឺភាពតគ្នន
ម្ិនោច់ននជីវតិម្នុស្ស។ រណតុ រមួ្យស្មួ្យនលម ធងំពីរ បាន
ន័យចនំពាះនងៃ និងយប់ដដលម្រដល់ជាបនតបនាទ ប់គ្នន ម្ិនោច់។ 
ទឹ្រ មុ ំនក្បៀបបាននៅនឹងចណំង់ននរូបកាយ ដដលបនលប់ទុ្រខ
មួ្យក្គ្ន។ 

2. មាននរឿងនិធននក្បៀបនធៀបមួ្យនទ្ៀតថ្នៈ មានរសក្តមួ្យ
ក្ពះអងគយរពស់្ដវរបួនោរ់រនុងក្បអប់មួ្យ នហើយក្បគល់
ក្បអប់ននាះនៅអាមាតយមាន រ់ឲ្យររាទុ្រ។ ក្ពះម្ហារសក្តក្ទ្ង់
បញ្ហា អាមាតយននាះររាពស់្ដវរធងំបួនឲ្យបានហមត់ចត់នបើនធវើ
ឲ្យពស់្ដវរណាមួ្យែឹង នឹងយរនធស្ដល់ជីវតិ។ អាមាតយភ្័យ 
ខាល ចខាល ងំនពរ រ៏ក្គវាត់ក្បអប់នចលរួចនហើយ នគចរត់នៅ។ 
 ក្ពះម្ហារសក្តបញ្ាូ នរងររាក្ពះអងគក្បានំារ់ ឲ្យតាម្
ចប់អាមាតយននាះ។ មុ្នដបូំងរងររាក្ពះអងគធងំក្បានំនាះ
ចូលនៅជិតអាមាតយននាះរនុងភាពជាម្ិតត នោយស្ងឃមឹ្ថ្ននឹង
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ចប់រុឲំ្យដឹងែលួន។ ប ុដនតអាមាតយម្ិននជឿស្ម្តីដទអម្ដលាម្ននាះនទ្ 
នហើយរ៏រត់ចូលរនុងភូ្ម្ិមួ្យនទ្ៀតនៅ។ រនុងការក្ស្នម្មួ្យប ក្បិច
ដភ្នរ អាមាតយឮសូ្រស្នំឡងមួ្យម្រក្បាប់ែលួនថ្ន នៅរនុងភូ្ម្ិ
ននាះម្ិនបានសុ្ែនទ្ ពីនក្ពាះមាននចរក្បាមួំ្យនារ់បក្ម្ុងនឹង
ចូលម្របលន់។ នោយភ្័យខាល ងំអាមាតយរ៏រត់រហូតនៅធល់នឹង
ស្ទឹងមានទឹ្រហូរខាល ងំមួ្យ។ នឹរគិតនៅដល់នក្គ្នះថ្នន រ់ធងំ
ឡាយដដលតាម្រិតពីនក្កាយ អាមាតយននាះរ៏នធវើរបូនមួ្យ នហើយ
ឆលងដែសទឹ្ររួច បានរួចទុតពីនក្គ្នះថ្នន រ់នោយសុ្វតថិភាពដល់
នៅក្ចងំមាខ ងនទ្ៀត។ 
 ពស់្ដវរធងំបួនដដលជាប់នៅរនុងក្បអប់ គឺធាតុធងំបួន 
គឺៈ ដី ទឹ្រ នភ្លើង ែយល់ ដដលទគុគំ្នន នឡើងបានជារូបកាយ។ រូប
កាយជានដើម្នហតុននអភ្ិជា ដដលជាស្ក្តូវនឹងវញិ្ហញ ណ។ 
នោយសារនហតុននះនហើយ បានជាវញិ្ហញ ណនចះដតែិតែំរត់ 
នចញឆ្ៃ យពីរូបកាយ។  
 ក្រុម្ររាក្ពះអងគធងំក្បានំារ់ ដដលចូលម្រជិតរនុងភាព
ជាម្ិតតននាះ គឺែនធធងំក្បា ំ ដដលទតុគំ្នន បនងាើតជារូបកាយ និង
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ចិតតគឺៈ រូបរាង១ អារម្មណ៍១ ការដឹងនោយវញិ្ហញ ណ១ ដនំណើ រ
រនរើតចិតតគនិំត១ និងម្នសិ្ការ១។ 
 ទី្ជក្ម្រសុ្ែសានត តំណាងញាណស្រតិធងំក្បាមួំ្យ 
ដដលតាម្ពិតពុំដម្នជាជក្ម្រសុ្ែសានតពិតក្បារដនទ្។ នចរ
ក្បាមួំ្យនារ់ននាះគឺវតថុ ននញាណស្រតិធងំក្បាមួំ្យននះឯង។ 
នហតុននះនោយនម្ើលន ើញនក្គ្នះថ្នន រ់នៅរនុងញាណស្រតិធងំ
ក្បាមួំ្យននះ អាមាតយរ៏រត់នគចម្តងនទ្ៀតនៅក្បទ្ះនឹងដែសទឹ្រហូរ
ខាល ងំននចណំង់នលារិយ។ 
 របូនចម្លង គឺនស្ចរតីទូ្នាម នក្បនស្ើរឧតតម្របស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
នោយសារនស្ចរតីទូ្នាម នធងំននះនហើយ ដដលអាមាតយអាច
ឆលងដែសទឹ្រហូរខាល ងំននតណាា រួចនៅដល់នក្តើយមាខ ងនទ្ៀតក្បរប
នោយសុ្វតថិភាព។ 

3.   មានកាលៈនទ្ស្ៈបីក្បរបនោយនក្គ្នះថ្នន រ់ ដដលម្ិនអាច 
ឲ្យរូនជួយស្នស្តង្ហគ ះមាត យបាន ឬមាត យជួយស្នស្តង្ហគ ះរូនបានគឺៈ 
អគគីភ្័យ១ ទឹ្រជំនន់១ នចរបលន់១។ ប ុ ដនតរនុងកាលៈនទ្ស្ៈ
ក្បរបនោយនក្គ្នះថ្នន រ់យា ងននះរ៏នោយ រ៏នៅមានភ្័ពវលអ
អាចជួយគ្នន នៅវញិនៅម្របាន។ 
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 ប ុដនតមានកាលៈនទ្ស្ៈបីនទ្ៀត ដដលមាត យពុំអាចជួយរូន
បានឬរូនជួយមាត យបានជាោច់ខាត គឺៈ  ឺ ជរា សាល ប់។ 
 កាលណាមាត យជរានហើយ នតើរូនអាចជរាជួស្មាត យដូច
នម្តចបាន? កាលណារូន ឺនហើយ នតើមាត យអាច ឺជួស្រូន
ដូចនម្តចបាន?កាលណាម្រណកាលម្រដល់នហើយ នតើមាត យ
និងរូនអាចជួយគ្នន នៅវញិនៅម្រដូចនម្តចបាន? នធះបីនគ
ក្ស្ឡាញ់គ្នន យា ងណារ៏នោយ នធះបីជានគជិតស្និទ្ធនឹងគ្នន
យា ងណារ៏នោយ រ៏នគពុំអាចជួយគ្នន បានជាោច់ខាតរនុង
កាលៈនទ្ស្ៈននះ។ 

4.  នងៃមួ្យ ក្ពះយម្ នស្តចម្ចាុរាជសួ្រនៅបុរស្មាន រ់ដដលធាល រ់
នៅរនុងនររ នោយសាររម្មអាក្ររ់ដដលបានក្បក្ពឹតតអពីំជាតិ
មុ្នថ្នៈ កាលពីជាតិមុ្នអនរមានដដលបានជួបនឹងអនរនាសំារ 
ពីឋានសួ្គ៌បីនារ់ឬនទ្។ បុរស្ននាះនឆលើយថ្នៈ «អត់នទ្ក្ពះបាទ្
ជាមាា ស់្ ែញុមំ្ិនដដលបានជួបនឹងជនដបបននះ ម្តងណានទ្  ! »។  
ក្ពះយម្បាលរ៏សួ្រនៅនទ្ៀតថ្នៈ «អនរមានដដលបានជួបនឹង
ម្នុស្សជរាមាន រ់ មានដស្បរក្ជីវក្ជួញ នដើរនឹងន ើក្ចត់ដដរឬ
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នទ្?»។ បុរស្ននាះនឆលើយថ្នៈ «ក្បារដណាស់្ ក្ពះជាមាា ស់្ ែញុ ដំតង
បានជួបម្នុស្សដបបននះ ជានក្ចើនដង!»។ ក្ពះយម្បាលរ៏ក្បាប់
បុរស្ថ្នៈ ដដលអនររងទុ្រខនធស្រនុងនររនៅនពលននះ នក្ពាះដត
អនរម្ិនបានទ្ទួ្លសាគ ល់ថ្ន នៅរនុងរូបម្នុស្សជរាននាះ មាន
អនរនាសំារមាន រ់បញ្ាូ នម្រពីឋានសួ្គ៌នដើម្បកី្ពមានដល់អនរឲ្យ
បតូ រជីវភាពរស់្នៅ មុ្ននឹងអនរនៅជាចស់្ជរា។ 
 ក្ពះយម្បាលសួ្រនៅបុរស្ននាះនទ្ៀតថ្នៈ «អនរមានដដល
បានជួបម្នុស្សមាន រ់ ឺក្គ្នកំ្គ្ន ក្ររនហម្រហាម្គ្នម នម្ិតតភ្រតិដដរ 
ឬនទ្?» បុរស្ននាះនឆលើយថ្នៈ «ក្បារដណាស់្ក្ពះជាមាា ស់្ ែញុ ំ
បានជួបម្នុស្សដបបននះជាញឹរញយ !» ។ យម្បាលរ៏ក្បាប់
បុរស្ននាះថ្នៈ អនរឯងក្តូវចុះម្ររនុងនររននះរ៏នក្ពាះដតអនរ
ឯងពុំបានទ្ទួ្លសាគ ល់ថ្ន នៅរនុងរូបអនរជងំឺអស់្ធងំននាះ
មានអនរនាសំារបញ្ាូ នម្រពីឋានសួ្គ៌  នដើម្បកី្ពមានក្បាប់ដល់ 
អនរអពីំជងំឺក្គ្នកំ្គ្នរបស់្អនរឯងផ្កទ ល់។ 
 ក្ពះយម្បាលសួ្របុរស្ននាះជានលើរទី្៣ថ្ន «ចុះអនរឯង
មានដដលន ើញម្នុស្សសាល ប់ដដរឬនទ្?»។ បុរស្ននាះនឆលើយថ្នៈ 
«ក្បារដណាស់្ក្ពះជាមាា ស់្ ែញុបំានជួបក្បទ្ះនឹងម្នុស្សសាល ប់
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នក្ចើនដង!»។ ក្ពះយម្បាលរ៏ក្បាប់បុរស្ននាះថ្នៈ «ដដលអនរ
ឯងចុះម្រដល់ទី្ននះរនុងក្គ្នននះ រ៏នក្ពាះដតអនរឯងម្ិនទ្ទួ្ល
សាគ ល់ថ្ន នៅរនុងរូបម្នុស្សសាល ប់ននាះមានអនរនាសំារពីឋាន
សួ្គ៌បញ្ាូ នម្រ នដើម្បកី្ពមានដល់អនរថ្ននងៃណាមួ្យអនររ៏ក្តូវ
សាល ប់ដដរ។ នបើសិ្នជាអនរបានទ្ទួ្លសាគ ល់អនរនាសំារពីឋាន
សួ្គ៌ធងំបីននះ សាត ប់តាម្នស្ចរតីក្ពមានននអនរនាសំារធងំ
ននះ នហើយអនរផ្កល ស់្បតូ រជីវភាពរស់្នៅ អនរម្ិនក្តូវបានចុះម្រ
រនុងទី្ក្បរបនោយទុ្រខនវទ្នាននះនទ្»។ 
 
5. កាលមួ្យននាះមាននរមងក្សី្មាន រ់នោម ះ រសិ្នគ្នតម្ ី ជា 
ស្តស្តីនម្មា យបតីអនរមានស្តុរស្តម្ៃ។ ក្សី្ននាះវនងវងស្តិនោយ
ក្តូវរូនសាល ប់។ ក្សី្ននាះបីរូនសាល ប់នៅពីទទះមួ្យនៅទទះមួ្យ 
នដើម្បអីងវរនគឯងឲ្យពោបាលរូនឲ្យបានជានឡើងវញិ។ 
 ជាការក្បារដណាស់្ គ្នម ននរណាមាន រ់អាចជួយក្សី្ននាះ
បាននទ្។ នពលននាះ ក្សី្ននាះបានជួបនឹងសាវរ័ក្ពះពុទ្ធ
មួ្យអងគ។ ក្ពះសាវរ័ននាះ បានទូ្នាម នក្សី្ននាះឲ្យនៅជួបនឹង 
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ក្ពះពុទ្ធ ដដលគង់នៅឯដដននជតវន។ ក្សី្ននាះឮនហើយរ៏បីរូន
សាល ប់នៅររក្ពះពុទ្ធដល់ទី្រដនលង។ 
 ក្ពះបរម្ពិក្តទ្តនៅក្សី្ននាះ នោយរតីអាសូ្រពន់នពរ
នហើយរ៏មានពុទ្ធដីកាថ្នៈ «នដើម្បពីោបាលរូនរបស់្នាងឲ្យបាន
ជានឡើងវញិ តថ្នគតក្តូវការឫស្នដើម្អានភ្ៀន។ ចូរនាងនៅ
ររទទះណាដដលនស្ចរតីម្រណៈម្ិនដដលចូលនសាះ នហើយសុ្ំ
ឫស្នដើម្អានភ្ៀននគឲ្យតថ្នគតបានបួនក្បាទំ្ង»។ 
 ក្សី្វរិលចរតិននាះ រ៏នចញនៅររទទះណាដដលនស្ចរតី
ម្រណៈម្ិនដដលចូលនសាះ ប ុដនតររម្ិនក្បទ្ះនសាះ។ ទី្បទុំត
ក្សី្ននាះស្នក្ម្ចចិតតវលិម្រររក្ពះពុទ្ធវញិ។ ម្រដល់ន ើញ
ក្ពះពុទ្ធគង់រនុងភាពស្ៃប់ជាទី្បទុំត ស្តិក្សី្ននាះរ៏ភ្លឺសាវ ងនឡើង
មួ្យរនំពច នហើយនាងបានយល់ន័យក្ពះពុទ្ធដីកាននាះភាល ម្។ 
នាងរ៏យរស្ពរូននាងនៅបូជានៅ។ បនាទ ប់ម្រ នាងក្តឡប់
ម្រររក្ពះពុទ្ធវញិនហើយនជឿតាម្សាស្នាក្ពះអងគតនរៀងនៅ។ 
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IV 
ភាររិត្ននជីវតិ្មនុសេក្ោក 

1. ម្នុស្សរនុងនលារននះ បារ់ចិតតនៅនលើដតអតតទ្តថភាព 
និងអនំពើកាចនឃ្លរនៅ។ នគម្ិនដឹងថ្នក្ស្ឡាញ់ និងនគ្នរពគ្នន
នៅវញិនៅម្រ រនបៀបយា ងដូចនម្តចនទ្។ នគក្បកាប់ក្បចរ់គ្នន  
ឥតក្បនយាជន៍ បានដតការ ឺចប់ទុ្រខក្ពួយម្រនលើែលួនឯង 
ផ្កទ ល់ដតប ុនណាណ ះ។ នោយសារនហតុននះ ជីវតិក្តូវបានព័ទ្ធជុ ំ
វញិនៅនោយទុ្រខនវទ្នា។ 
 មានរតីឬក្ររតី ម្នុស្សនលារក្ពួយបារម្ៃដតនឹងមាស្ក្បារ់ 
នគរងទុ្រខក្ពួយនក្ពាះដតក្រ ដតនគរងទុ្រខក្ពួយរ៏នក្ពាះដតមាន។ 
នោយសារដតលុះនៅរនុងចំណង់ ម្នុស្សនលារននះម្ិននចះ
ស្បាយចិតត និងនពញចិតតម្តងណានទ្។ 
 អនរមានវរ់ឆាួ តនឹងសាថ នភាពែលួន នឹងវមិានស្តុរស្តម្ៃ
ក្បណីតរបស់្ែលួន នឹងអវីៗក្គប់យា ងដដលែលួនមាន។ នគក្ពួយ
បារម្ៃនោយនឹរគិតថ្ន នងៃណាមួ្យភ្យនតរាយនឹងម្រដល់ែលួន 
នភ្លើងនឹងនឆះទទះែលួន នចរនឹងលួចបលន់ក្ទ្ពយស្ម្បតតិរបស់្ែលួន។ 
នគក្ពួយបារម្ៃនឹងការសាល ប់ នឹងការចត់ដចងក្ទ្ពយស្ម្បតតិ 
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នក្កាយអពីំនពលនគសាល ប់នៅ។ ជាការពិតនគសាល ប់នៅដតមាន រ់
ឯងគត់គ្នម នអវីនៅតាម្ម្នុស្សសាល ប់នទ្។ 
 អនរក្រនរើតទុ្រខជានិចានឹងការែវះខាតរបស់្ែលួន នហតុននះ
នគមាននស្ចរតីក្បាថ្នន ចង់បានរបស់្ជានក្ចើននលើស្លប់ ម្ិននចះ
ដឆអតឆអន់ ដូចជាទទះស្ដម្បងក្ទ្ពយស្ម្បតិតជានដើម្។ នោយសារ
ចណំង់នលាភ្លន់វាដុតនរាល នគអស់្ធងំរមាល ងំកាយ ធងំ
រមាល ងំចិតត នហើយនគក្តូវសាល ប់មុ្នអាយុ។ 
 នគន ើញហារ់ដូចជានលារធងំមូ្លជាស្ក្តូវ ចនំពាះនគ 
នហើយនស្ចរតីសាល ប់ហារ់ដូចជាដនំណើ រមួ្យដស្នឆ្ៃ យ ដដល
នគក្តូវនដើរយា ងរសំ្ត់ដតមាន រ់ឯង គ្នម នម្ិតតភ្រតិនៅជាមួ្យ។ 

2. រនុងនលារននះមានអនំពើអាក្ររ់ក្បាកំ្បការគឺៈ ទី្១ ភាព
សាហាវនឃ្លរនៅ។ ស្តវធងំអស់្ សូ្ម្បសី្តវលអិតដតងដតក្បរួត
ក្បឆ្ងំគ្នន នៅវញិនៅម្រ។ ស្តវខាល ងំក្បហារស្តវនែាយ។ ស្តវ 
នែាយនបារបនញ្ហឆ តស្តវខាល ងំ។ រដនលងណារ៏នោយ រ៏មាន
អនំពើនឃ្លរនៅក្បកាប់ក្បចរ់គ្នន ដដរ។ 
 ទី្២ គឺដនំណើ រគ្នម នក្ពំដដនរណំត់ជារ់លារ់រវាងសិ្ទ្ធិរបស់្ 
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ឪពុរ និងសិ្ទ្ធិរបស់្រូន រវាងសិ្ទ្ធិរបស់្រូនចបង និងសិ្ទ្ធិរបស់្
រូននៅ រវាងសិ្ទ្ធិរបស់្បតីនិងសិ្ទ្ធិរបស់្ក្បពនធ រវាងសិ្ទ្ធិរបស់្
ម្នុស្សចស់្ និងសិ្ទ្ធិរបស់្ម្នុស្សនរមង។ នៅក្គប់កាលៈនទ្ស្ៈ 
មាន រ់ៗែកំ្បឹងឲ្យបានែពស់្ជាងអនរឯនទ្ៀត នឆលៀតឲ្យបាននលើអនរ
ឯនទ្ៀត។ មាន រ់បនលំមាន រ់ជានហតុបណាត លឲ្យមានការម្ិនទុ្រ
ចិតតគ្នន  និងការលារ់ពុតរវាងគ្នន នឹងគ្នន ។ 
 ទី្៣ គឺដនំណើ រគ្នម នក្ពំដដនរណំត់ជារ់លារ់រវាងចរយិា
មារយាទ្បុរស្ និងចរយិាមារយាទ្ក្សី្ត។ មាន រ់ៗលុះរនុង
បណំងអាក្ររ់ ជានហតុបណាត លឲ្យមានការធស់្ដទ្ងស្ម្តីគ្នន  
ជួនកាល រហូតដល់នៅបណាត លឲ្យមានការក្បវាយក្បតប់ 
គ្នន  ក្បក្ពឹតតអនំពើអយុតតិធម្៌កាចនឃ្លរនៅ។ 
 ទី្៤ គឺម្នុស្សនលារមានគំនិតម្ិននគ្នរពសិ្ទ្ធិអនរដនទ្
នឆលៀតររក្បនយាជន៍ផ្កទ ល់ែលួន នោយគ្នម នគិតដល់ការែូចខាត
ក្បនយាជន៍អនរដនទ្។ នគទតល់គរូំអាក្ររ់នោយចរយិាអាក្ររ់
នោយពារយស្ម្តីអាក្ររ់ នោយការបនញ្ហឆ តក្បវញ្ា ន៍នោយ
ពារយមួ្លបង្ហា ច់ នោយការនជរក្បមាង។ 
 ទី្៥  គឺម្នុស្សនលារមានគនិំតបនំភ្លចររណីយរិចារបស់្ 
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ែលួនចនំពាះអនរដនទ្។ នគគិតដតពីសុ្ែុមាលភាពផ្កទ ល់ែលួន គិតដត
ពីនស្ចរតីនពញចិតតរបស់្ែលួន។ នគនភ្លចអស់្នហើយអនំពើលអធងំ
ពួងដដលនគបានទ្ទួ្លពីអនរដនទ្ នហើយនគម្ិនខាល ចនឹងបនងាើត
ទុ្រខនធស្ដល់អនរដនទ្នទ្។ 
 

3.  ម្នុស្សក្តូវដតមាននម្ក្តីភាពរវាងគ្នន នឹងគ្នន  ក្តូវនចះនគ្នរព 
គ្នន នៅវញិនៅម្រ នហើយក្តូវនចះជួយគ្នន នៅវញិនៅម្រ រនុង 
ក្គ្នក្រលបំារ។ ប ុដនតម្ិនអញ្ាឹ ងនទ្ ម្នុស្សនលារគិតដតពីែលួន 
ឯង នហើយមានចិតតរងឹរូស្។ នគនម្ើលង្ហយអនរឯនទ្ៀតនោយសារ
រហុំស្ដដលអនរធងំននាះបាននធវើ។ នគក្ចដណននឹងអនរឯនទ្ៀត 
នក្ពាះដតអនរធងំននាះបានក្បនយាជន៍នក្ចើនជាង។ ចិតតអាក្ររ់
ធងំននះររីធនំឡើងៗរហូតដល់នៅដលងនចះអត់ឱនគ្នន នរើត។ 
 ចិតតជាស្ម្អប់ធងំននះ បណាត លឲ្យនរើតមានអនំពើនឃ្លរ
នៅ។ ចិតតអាក្ររ់ធងំននះ បពុំលជីវតិនោយរតីស្អប់និងរតីែឹង
នក្កាធ ដដលបណាត លឲ្យនរើតចិតតរនបៀបននះ។ ម្ននាស្នញ្ាតនា
អាក្ររ់ធងំននះ ទតិតជាប់យា ងនក្ៅនៅរនុងនបះដូងម្នុស្សរនុង 
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រយៈវលិរស់្វលិសាល ប់ននះ។ 
 ជាក្បារដណាស់្ រនុងនលារអភ្ិជាននះ ម្នុស្សនរើតម្រ
ដតមាន រ់ឯង នហើយសាល ប់នៅវញិដតមាន រ់ឯង។ ការទ្ទួ្លទល
រម្មពីអនំពើដដលែលួនបានក្បក្ពឹតតរនុងរយៈវលិនរើតវលិសាល ប់ រ៏
ដតមាន រ់ឯងដដរ។ 
 ចាប់ស្តីអពីំនហតុ និងទលននះ វាស្រលទូ្នៅ។ មាន រ់ៗ ក្តូវ
ដតសាព យស្ពំាយរហុំស្របស់្ែលួននោយែលួនឯង នហើយទ្ទួ្ល
ទលរម្មដតមាន រ់ឯង។ ចាប់ស្តីអពីំនហតុ និងទលននះ រ៏ក្គប់
ក្គងនលើអនំពើលអដដរ។ ការរស់្នៅរនុងស្ភាពលអក្បរបនោយ
ចិតតនម្តាត ក្បណី នឹងបានដល់នូវស្ម្បតតិសួ្គ៌្ន និងសុ្ភ្ម្ងគល។ 

4. រនុងរយៈដដលដែនិងឆ្ន  ំ នចះដតរនលងនៅមុ្ែននះ ស្តវ 
នលារន ើញែលួនជាប់ជពំារ់នឹងចណំង់ នឹងទ្មាល ប់ នឹងទុ្រខ 
កាន់ដតខាល ងំនឡើងៗ រ៏នៅជាក្ពួយចិតត នហើយអស់្ស្ងឃមឹ្។ ជា 
ញឹរញយ នោយសារដតនស្ចរតីអស់្ស្ងឃមឹ្ននះ ស្តវនលារ
បនងាើតជនមាល ះនឹងអនរឯនទ្ៀត នហើយធាល រ់កាន់ដតនក្ៅនឡើងៗ 
នៅរនុងបាបរម្ម លះបង់នចលអស់្នូវការែកំ្បឹងដក្បង នដើរតាម្  
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ទលូ វលអ។ ម្នុស្សែលះ ក្តូវអស់្ជីវតិជាបនាទ ន់នោយសារអនំពើ  
កាចនឃ្លរនៅរបស់្ែលួន នហើយជាបនតនៅនទ្ៀត នគក្តូវរងទុ្រខ
នធស្ រងរម្មនពៀរម្ិននចះចប់។ 
 ធាល រ់ែលួនរនុងការអស់្ស្ងឃមឹ្ នក្ពាះដតមានរតីអភ្័ពវ មានទុ្រខ
ក្ពួយយា ងននះ ម្ិនក្តូវតាម្ធម្មជាតិនហើយនិងចាប់ឋានសួ្គ៌ 
និងឋានរណាត លននះជាោច់ខាត។ ដូនចនះបុគគលធងំននះ ម្ិន
ក្តឹម្ដតទ្ទួ្លទុ្រខនៅរនុងជាតិននះប ុនណាណ ះនទ្ នៅរនុងជាតិជា
បនតនៅនទ្ៀត រ៏ក្តូវដតទ្ទួ្លទុ្រខរងរម្មនពៀរនទ្ៀត។ 
 ជាការពិតដដលថ្ន អវីៗនៅរនុងនលារននះ ម្ិនឋិតនងរ
នហើយនពារនពញនៅនោយភាពម្ិននទ្ៀង។ ប ុដនតជាការគួរឲ្យ
អានណាចអាធ័ម្ណាស់្ ដដលម្នុស្សនលារម្ិនក្ពម្យល់
នរឿងពិតននះ នហើយែដំស្វងររតនក្ម្រ និងការនពញចិតតនឹង
តនក្ម្រននាះ។ 

5. នបើសិ្នជានៅរនុងនលារននះ ការគិតនិងការក្បក្ពឹតតនៅ
តាម្អតតទ្តថភាពជាការធម្មតា ការទ្ទួ្លទុ្រខនវទ្នាពីអនំពើធងំ 
ននះ រ៏ជាការធម្មតាដូចគ្នន ដដរ។ 
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 ម្នុស្សនលារគិតដតអពីំែលួនឯងផ្កទ ល់ ម្ិនរវល់នឹងអនរឯ 
នទ្ៀតនក្ៅពីែលួនឯងនទ្។ នគបនណាត យឲ្យចណំង់របស់្នគ នៅ 
ជាការនលាភ្លន់ នៅជាអភ្ិជា នៅជាអនំពើលាម្រក្គប់ដបប 
យា ង។ ននះនហើយដដលម្នុស្សនលារក្តូវរងទុ្រខនធស្ រងរម្ម 
នពៀរម្ិននចះចប់។ 
 នពលស្បាយររីរាយនៅម្ិនយូរប ុនាម ននទ្ វានឹងវនិាស្ 
នៅវញិយា ងឆ្ប់ ដូចកាលដដលវាម្រដល់ដដរ។ រនុងនលារ 
ននះ ម្ិនអាចស្បាយនឹងអវីមួ្យឲ្យបានយូរអដងវងនទ្។ 

6. នហតុដូនចនះ បុគគលក្តូវលះបង់អភ្ិជា នហើយនិងការជាប់ 
ជពំារ់ចិតតនឹងស្ម្បតតិនលារននះ ធន់ែលួននៅនរមងនហើយមាន 
សុ្ែភាពលអ។ បុគគលក្តូវែិតែំដស្វងររទលូ វននពនលឺ ក្តាស់្ដឹង 
ពីនក្ពាះនគម្ិនអាចមាននស្ចរតីស្ៃប់មានសុ្ភ្ម្ងគលបាននទ្នៅ 
ទី្ណាដដលគ្នម នពនលឺក្តាស់្ដឹង។ 
 ប ុដនតម្នុស្សជានក្ចើននជឿក្ចឡ ំ នហើយពុំយល់នូវចាប់ស្តី 
អពីំនហតុនិងទលននះ។ នគក្បក្ពឹតតតាម្ទ្មាល ប់អភ្ិជានិងអតត-
ទ្តថភាព។ នគនភ្លចថ្ន អនំពើលអទតល់សុ្ភ្ម្ងគល អនំពើអាក្ររ់ទតល់  
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ទុ្រខនវទ្នា។ នគម្ិននជឿក្បារដនទ្ថ្ន អនំពើធងំឡាយដដលនគ 
បាននធវើរនុងជាតិននះ នឹងទតល់ទលរម្មនៅតាម្អនំពើអស់្ធងំ 
ននាះ នៅជាតិមុ្ែៗនទ្ៀត។ នគទ្មាល រ់ទុ្រខនធស្ដដលបណាត ល
ម្រពីអនំពើរបស់្នគនៅឲ្យអនរឯនទ្ៀត។ 
 ម្នុស្សនលារអានណាចអាធ័ម្នឹងែលួនឯង តអូញដតអរនឹង
ទុ្រខនវទ្នារបស់្ែលួនផ្កទ ល់។ នគម្ិនយល់ធល់ដតនសាះថ្ន អនំពើ 
ដដលនគក្បក្ពឹតតរនុងនពលបចាុបបននននះ នឹងទតល់ទលនៅរនុង 
ជីវតិអនាគតរបស់្នគ។ នគម្ិនយល់ធល់ដតនសាះនូវការធរ់
ទ្ងគ្នន រវាងទុ្រខនវទ្នារនុងបចាុបបននកាលរបស់្នគនិងអនំពើដដល
នគបានក្បក្ពឹតតរនុ ងជីវតិអតីតកាលរបស់្នគ។ នគគិតដតអពីំ 
ចណំង់រនុងបចាុបបននកាលរបស់្នគដតប ុនណាណ ះ។ នគគិតពីទុ្រខ-
នវទ្នារនុងបចាុបបននកាលរបស់្នគដតប ុនណាណ ះ។ 
 នៅរនុងនលារននះ គ្នម នអវីឋិតនងរនទ្ គ្នម នអវីនៅជាប់ជា 
អដងវងនទ្។ អវីៗសុ្ទ្ធដតដក្បក្បួលធងំអស់្ អវីៗធងំអស់្នរើតនឡើង
ដតមួ្យរយៈនពលប ុនណាណ ះ គ្នម នអវីដដលអាចឲ្យធយទុ្រមុ្ន 
បាននទ្។ ប ុដនតម្នុស្សនលារមាននស្ចរតីលៃង់នលល  នហើយនិង  
អតតទ្តថភាព។ ម្នុស្សនលារចប់អារម្មណ៍នៅនលើដតចណំង់  
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និងទុ្រខនវទ្នារនុងមួ្យរយៈនវលាដតប ុនណាណ ះ។ ម្នុស្សនលារ 
ម្ិនយរក្តនចៀរសាត ប់នស្ចរតីទូ្នាម នលអនទ្ នហើយម្ិនែិតែរំរ 
ឲ្យយល់នូវនស្ចរតីទូ្នាម នលអធងំននាះនទ្។  ម្នុស្សនលារនទតរ 
ទតួលនៅនលើអវីៗ ដដលែលួនចូលចិតតក្តូវការរនុងនពលភាល ម្ៗ ដត 
ប ុនណាណ ះ នពាលគឺស្ម្បតតិក្ទ្ពយនិងនស្ចរតីស្បាយ។ 

7. ជានក្ចើននកាដិឆ្ន មំ្រនហើយ ម្នុស្សរាប់ម្ិនអស់្បាននរើត 
រនុងនលារដដលនពារនពញនៅនោយការបភំាន់ដភ្នរ និងទុ្រខ 
នវទ្នាននះ នហើយនៅដតមានម្នុស្សនរើតនឡើងរនុងនលារននះ 
នទ្ៀត។ ប ុដនតជាភ្័ពវស្ណំាងមួ្យ ដដលនលារននះមានសាស្នា
ក្ពះពុទ្ធ ដដលម្នុស្សនលារអាចនជឿតាម្បាន នហើយអាច 
ទ្ទួ្លការនក្សាចក្ស្ង់បាននោយសារជនំនឿននះ។ 
 ដូចននះម្នុស្សនលារក្តូវគិតឲ្យដល់ទី្ជនក្ៅ។ ម្នុស្ស 
នលារក្តូវដតររាចិតតឲ្យបរសុិ្ទ្ធ ររាែលួនឲ្យលអ។ ម្នុស្សនលារ 
ក្តូវដតលះបង់អភ្ិជា នហើយនិងអនំពើអាក្ររ់ នហើយែដំស្វងររ 
នស្ចរតីលអ។ 
 ជាស្ណំាងលអ នស្ចរតីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធបានម្រដល់ 
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នហើយៈ ដូនចនះ នយើងក្តូវែនំជឿ និងក្បតិបតតិតាម្ នហើយក្បាថ្នន  
ឲ្យបាននៅនរើតរនុងឋានបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ នបើនយើងដឹង 
នហើយយល់នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធនហើយ នយើងម្ិន
ក្តូវនដើរតាម្ទលូ វឯនទ្ៀត ដដលនានំយើងនៅកាន់អភ្ិជា និងអនំពើ 
បាបរម្មនទសងៗននាះនឡើយ។ នយើងរ៏ម្ិនក្តូវររានស្ចរតីនក្បៀន
ក្បនៅរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ទុ្រស្ក្មាប់ដតែលួនឯងមាន រ់ននាះនឡើយ 
នយើងក្តូវដតោរ់នស្ចរតីនក្បៀនក្បនៅននាះ រនុងការក្បតិ បតតិ 
នហើយទាយនៅឲ្យអនរឯនទ្ៀតជាបនត។ 
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ចំរកូទ្ ី ៥ 

ោរក្ព្ោចព្សង់រប្ស់ព្រះរុទ្ធ 
 
I 

ក្សចកតី ព្ាថ្នន រប្ស់ព្រះរុទ្ធអមដិា 
1. ដូចនយើងបានដវរដញរពនយល់ម្រនហើយ តាងំពីរាប់ 
នកាដិឆ្ន មំ្រនហើយ ម្នុស្សនលាររងទុ្រខនធស្នឹងទ្ម្ៃន់តណាា  
របស់្ែលួននោយស្នសកំ្បមូ្លរហុំស្ក្តួតនលើរហុំស្។ ដូនចនះ 
ម្នុស្សនលារ ម្ិនអាចយរគតិបណឌិ តរបស់្ែលួននៅរលំត់ 
តណាា របស់្ែលួនបាននឡើយ។ នបើម្ិនអាចជម្នះតណាា របស់្ែលួន 
បានយា ងដូនចនះ នតើនធវើដូចនម្តចម្នុស្សនលារអាចនឹងយល់ 
ដឹងស្ភាពពិតរបស់្ែលួន នពាលគឺស្ភាពក្ពះពុទ្ធននាះបាន ? 
 ក្ពះពុទ្ធក្ទ្ង់យល់ស្ភាពម្នុស្សយា ងជារ់ចាស់្ នហើយ 
ក្ពះអងគក្ទ្ង់មាននស្ចរតីររុណាអាសូ្រជាខាល ងំ។ ក្ពះអងគក្ទ្ង់ 
ស្ចា ធិោឋ ន នឹងនធវើក្គប់អវីៗ ធងំអស់្ ដដលក្ពះអងគអាចនធវើបាន 
សូ្ម្បកី្ពះអងគក្តូវជួបក្បទ្ះនឹងនស្ចរតីលបំារ យា ងណារ៏នោយ 
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ចុះ នដើម្បរីនំោះស្តវនលារឲ្យរួចទុតពីតណាា  និងទុ្រខនវទ្នា។ 
រនុងនគ្នលបណំងននះក្ពះអងគក្ទ្ង់បនញ្ាញឲ្យន ើញរនុងភាព
ជានពាធិស្តវនហើយស្ចា ធិោឋ ន ១០ ក្បការថ្នៈ  
 ១-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធស្តវធងំអស់្ 
ដដលនៅនរើតរនុងដដនដីអញ នឹងយល់យា ងក្បារដអពីំស្ភាព
ក្ពះពុទ្ធ។ នបើពុំននាះនទ្ អាតាម អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធ
នឡើយ។ 
 ២-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ រស្មីរបស់្អញ
នឹងដចងចងំនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្ នាសារលនលារ។ នបើពុំននាះនទ្ 
អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៣-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យអញ 
អាចរនំោះស្តវនលារឲ្យបាននក្ចើនបទុំត រនុងរយៈជីវតិអាតាម  
អញ នបើពុំននាះនទ្អាតាម អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៤-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យក្ពះ 
ពុទ្ធធងំ១០ទិ្ស្ ក្បកាស្នោម ះអញ។ នបើពុំននាះនទ្អញម្ិន 
ចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
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 ៥-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យស្តវ 
នលារណាដដលក្បាថ្នន នៅនរើតរនុងដដនដីអញ នហើយក្បកាស្ 
នោម ះអញនោយសុ្ទ្ធចិតតដតម្តងគត់ បាននៅនរើតនៅរនុងដដន 
ដីអញ។ នបើពុំននាះនទ្អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៦-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យស្តវ 
នលារណាដដលក្បាថ្នន ពនលឺ ក្តាស់្ដឹង នហើយបនំពញរុស្ល 
នោយសុ្ទ្ធចិតតនដើម្បបីាននៅនរើតរនុងដដនដីអញបានន ើញដត 
ពពួរនពាធិស្តវ នៅព័ទ្ធជុវំញិរង់ចទំ្ទួ្លយរនៅឲ្យនរើតរនុង 
ដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្អញ នៅនពលស្តវនលារននាះសាល ប់នៅ។ 
នបើពុំននាះនទ្ អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៧-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធសូ្ម្ឲ្យស្តវ 
នលារធងំអស់្ដដលឮនោម ះអញ ដដលគិតដល់ដទនដីអញ 
នហើយបណតុ ះរុស្លរនុងនស្ចរតីស្ងឃមឹ្យា ងនសាម ះថ្ន នឹងនៅ 
នរើតរនុងដដនដីអញបានស្នក្ម្ចដូចរតីក្បាថ្នន ។ នបើពុំននាះនទ្ 
អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៨-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យស្តវ 
នលារធងំអស់្ដដលនៅនរើតរនុងដដនដីអញ បានស្នក្ម្ចជា 
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ក្បារដនូវស្ភាពក្ពះពុទ្ធនដើម្បអីាចដឹរនាសំ្តវនលារនៅកាន់ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងដ៏នពញនលញ។ នបើពុំននាះនទ្អញម្ិនចង់បាន 
ជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ៩-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យពនលឺ
ម្ហាររុណាអាសូ្ររបស់្អញ បានក្គបដណត ប់នៅនលើស្តវ 
នលារធងំអស់្រនុ ងពិភ្ពនលារធងំមូ្ល ញុាងំឲ្យវញិ្ហញ ណ 
និងកាយននស្តវនលារធងំននាះបានបរសុិ្ទ្ធ នហើយនលើរស្តវ 
នលារធងំននាះ ឲ្យែពស់្ទុតពីនលារននះ។ នបើពុំននាះនទ្អញ 
ម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ១០-កាលណាអងគអញបានក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធ សូ្ម្ឲ្យម្នុស្ស 
រនុងនលារធងំមូ្លដដលបានឮនោម ះអញ បានយល់នូវនស្ចរតី 
ពិតអពីំការនរើត និងការសាល ប់ បានទ្ទួ្លនូវម្ហាគតិបណឌិ ត 
ដដលអាចញុាងំឲ្យចិតតបានស្ៃប់នារណាត លទុ្រខនវទ្នានននលារ
ននះ។ នបើពុំននាះនទ្អញម្ិនចង់បានជាក្ពះពុទ្ធនឡើយ។ 
 ដូនចនះអញស្ចា ថ្ន នឹងម្ិនក្តាស់្ជាក្ពះពុទ្ធនទ្ដរាបណា 
នស្ចរតីស្ចា ធិោឋ នរបស់្អញធងំននះម្ិនធន់បានស្នក្ម្ច។ 
អញសូ្ម្ក្បាថ្នន ឲ្យបានជាក្បភ្ពននពនលឺគ្នម នទី្បទុំត ដដលដចង 
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ចងំទសពវទាយនៅនូវរណំប់ក្បាជាញ ញាណនិងរុស្លរបស់្ 
អញ នដើម្បោីស់្នតឿនបភំ្លឺ និងស្នស្តង្ហគ ះស្តវរនុងនលារននះ។  

2. នក្កាយពីដងលងស្ចា ធិោឋ នធងំននះ នហើយស្នសរុំស្លជា 
នក្ចើនឥតគណនា រនុងកាលនវលារាប់ម្ិនអស់្ ក្ពះអងគបាន 
បនងាើតដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយបានក្តាស់្ជាក្ពះ 
ពុទ្ធអាម្ិោ ក្ពះពុទ្ធននពនលឺនិងជីវតិគ្នម នទី្បទុំត។ ស្ពវនងៃក្ពះ 
អងគគង់នៅឯសុ្ភ្នលារ នក្បៀនក្បនៅបភំ្លឺជនធងំឡាយដដល 
រស់្នៅរនុងដដនដីក្ពះអងគ។  
 នៅរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធសុ្ែស្ៃប់ននាះគ្នម នទុ្រខក្ពួយនទ្។ 
មាន រ់ៗអាចបានរបស់្ដដលែលួនចង់បានដូចជាស្នំលៀរបពំារ់ 
រតី ចណីំអាហាររតី វតថុ ទិ្ពវឯនទ្ៀតៗរតី។ ែយល់ក្តជារ់ក្សួ្លបរ់ 
រនំភ្ើយតាម្នដើម្ក្ពឹរាក្បរបនោយដទលផ្កា ជាតបូងរត័ន៍។ 
ស្នំឡងតស្តនតីក្ពះធម្៌ដស្នពីនរាះ នធវើឲ្យចិតតអនរដដលសាត ប់  
ឮបាននឡើងបរសុិ្ទ្ធ។ 
 នៅរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធននាះ មានផ្កា  ូរដដលមានក្ស្ធប់
ក្ស្ស់្ៗ នក្ចើនរាប់ម្ិនអស់្ដុះពាស្នពញ។ រស្មីទិ្ពវននក្ស្ធប់ 
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 ផ្កា  ូរធងំននាះ ដចងចងំនឡើងនូវក្បាជាញ ញាណរបស់្ក្ពះ 
ពុទ្ធ អនរដដលបានសាត ប់ឮតស្តនតីទិ្ពវននពុនធធ វាទ្យា ងពិសិ្ដឋននាះ 
នឹងបានដល់នូវសុ្ភ្ម្ងគលនពញនលញឥតនខាា ះ។ 

3.  ឥឡូវននះ ក្ពះពុទ្ធក្គប់ទិ្ស្ធងំ ១០ ក្បកាស្រុស្លក្ពះ 
ពុទ្ធអម្ិោ ដដលជាក្ពះពុទ្ធននពនលឺ និងជិវតិគ្នម នទី្បទុំត។  
 អនរដដលបានឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធអងគននះនជឿទុ្រចិតតនលើ 
ក្ពះអងគនោយទឹ្រចិតតររីរាយក្ជះថ្នល  ន ើញចិតតរបស់្ែលួនរលាយ
ចូលនៅរនុងចិតតរបស់្ក្ពះពុទ្ធនហើយ នឹងបាននៅនរើតរនុងដដន 
ដីទិ្ពវបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ 
 អនរដដលបាននៅដល់ដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធនហើយ 
នឹងបានទ្ទួ្លជីវតិគ្នម នទី្បញ្ាប់។ ចិតតរបស់្នគនឹងបាននពារ 
នពញនូវនស្ចរតីររុណា អាសូ្រចនំពាះស្តវនលារដូចក្ពះពុទ្ធ 
ដដរនហើយនគនឹងនចញនៅទាយ ម្នធោបាយស្នស្តង្ហគ ះរបស់្ 
ក្ពះពុទ្ធអម្ិោនៅក្គប់ទី្រដនលង។  
 នគតាងំចិតតលះបង់ការជពំារ់ចិតតនឹងនលារិយននះ នហើយ
នគយល់ជារ់អពីំភាពម្ិនឋិតនងរននវតថុធងំឡាយ។ នគបញ្ាូ ន 
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រុស្លរបស់្នគ នៅជួយស្នស្តង្ហគ ះស្តវនលារ។ នគបញ្ាូ នជីវតិ 
របស់្នគ នៅរនុងជីវតិរបស់្អនរដដលរស់្នៅរនុងនស្ចរតីទុ្រខនវទ្នា។ 
នគដចររដំលរយរនូវការបភំាន់ដភ្នរនិងទុ្រខនវទ្នា នហើយរនុង 
នពលជាមួ្យគ្នន ននាះ នគរនំោះែលួននគឲ្យទុតពីការជពំារ់ចិតត 
នឹងនលារិយននះ។ 
 នោយនគយល់ចាស់្អពីំឧបស្គគ និងនស្ចរតីលបំារនទសង  ៗ
នននលារននះ នគដឹងថ្នអានុភាពនននស្ចរតីររុណាអាសូ្ររបស់្ 
ក្ពះពុទ្ធគ្នម នក្ពំដដននទ្។ នគអាចនដើរនៅមុ្ែឬងយនក្កាយវញិ 
ឬ ប់នស្ៃៀម្បានតាម្ចិតតដដលនគយល់ថ្នក្តឹម្ក្តូវលអ។ ប ុដនត 
នគស្នក្ម្ចចិតតនៅជាមួ្យអនរដដលទ្ទួ្លយរនស្ចរតីររុណា 
អាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ។  
 ដូនចនះអនរដដលឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ នហើយក្បកាស្ 
ក្ពះនាម្ក្ពះអងគនោយចិតតនសាម ះក្តង់ នឹងបានទ្ទួ្លនូវនស្ចរតី
ររុណាអាសូ្ររបស់្ក្ពះពុទ្ធ។ ដូនចនះស្តវនលារធងំអស់្ក្តូវ 
ដតសាត ប់នជឿ នហើយក្បតិបតិតតាម្នស្ចរតីទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ 
នធះបីស្ក្មាប់ររណីននះ នគក្តូវឆលងកាត់អណាត តនភ្លើងននការ 
នរើត និងសាល ប់នននលារិយននះរ៏នោយ។  
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 អនរណា ដដលក្បាថ្នន នោយសុ្ទ្ធចិតតឲ្យបានស្នក្ម្ចនូវ 
ពនលឺក្តាស់្ដឹងក្តូវដតពឹងដទអរអានុភាពក្ពះពុទ្ធពីនក្ពាះម្នុស្ស
នលារធម្មតា ម្ិនអាចយល់នូវស្ភាពក្ពះពុទ្ធែពង់ែពស់្បទុំ 
តរបស់្ែលួនបាននទ្ នបើអត់ជនួំយពីក្ពះពុទ្ធអម្ិោ។ 
 

4. ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ ម្ិននៅឆ្ៃ យពីនយើងនទ្។ ងវីនបើដដនដីបរសុិ្ទ្ធ
របស់្ក្ពះអងគក្តូវបានពិពណ៌នាថ្ន ស្ថិតនៅដស្នឆ្ៃ យអពីំនលារ
ននះយា ងណារ៏នោយ ដដនដីននាះនៅជិតបនងាើយ នឹងចិតតរបស់្
អនរដដលក្បាថ្នន ពនលឺក្តាស់្ដឹង នហើយមានស្ធធ នមាះមុ្ត នឹង 
ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ នហើយក្បកាស្ក្ពះនាម្ក្ពះអងគនោយនសាម ះ។ 
 នបើនគនឹរគិតគូររូបភាពក្ពះពុទ្ធអម្ិោ នៅរនុងវញិ្ហញ ណ 
របស់្នគ រូបភាពននាះនចញនឡើងជាពណ៌មាស្មានទិ្ដឋភាព 
៨៤០០០ នហើយទិ្ដឋភាពនីមួ្យៗបនញ្ាញ៨៤០០០ការំស្មី។ កា ំ
រស្មីនីមួ្យៗសាយជះពនលឺនៅក្គប់ទិ្ស្ធងំ១០ រនុងពិភ្ពនលារ
បភំ្លឺជនធងំឡាយណាដដលក្បកាស្ក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធ។ នហតុ 
ដូនចនះនហើយ បានជាក្ពះពុទ្ធែិតែនំក្ជាម្ដក្ជងឲ្យម្នុស្សនលារ
ធងំអស់្ នឆលៀតទ្ទួ្លយរនូវការស្នស្តង្ហគ ះ ដដលក្ពះអងគ 
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ក្ទ្ង់ក្បធន។ 
 ការនម្ើលន ើញរូបភាពរបស់្ក្ពះពុទ្ធននះអាចនាឲំ្យនយើង 
យល់ចាស់្នូវក្ពះទ្យ័ក្ពះពុទ្ធ។ ចិតតរបស់្ក្ពះពុទ្ធនពារនពញ 
នៅនោយម្ហាររុណាអាសូ្រ ដដលលាតស្នធឹងរហូតនៅដល់ 
អនរដដលម្ិននឹរនារវល់ដល់ក្ពះអងគ នហើយជាក្បារដណាស់្ 
ដល់អនរមានស្ធធ ក្ជះថ្នល  នឹងក្ពះអងគ។ 
 អនរមានស្ធធ ក្ជះថ្នល នឹងក្ពះអងគ នឹងបានជាអនរ រួបរួម្ 
នឹងក្ពះអងគ។ ចិតតក្ពះពុទ្ធចូលនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្ ដូនចនះចិតតក្ពះ 
ពុទ្ធពិតជាចូលនៅរនុងចិតតអនរដដលនជឿក្ពះអងគ។ 
 នស្ចរតីននះបានន័យថ្ន បុគគលណាគិតដល់ក្ពះពុទ្ធបុគគល
ននាះនឹងមានចិតតបរសុិ្ទ្ធ ចិតតដដលបណាត លឲ្យបានក្បរបនូវ 
នស្ចរតីសុ្ែស្ៃប់ និងសុ្ភ្ម្ងគលនពញនលញ។ នបើនិយាយឲ្យែលី 
នៅចិតតបុគគលននាះ គឺចិតតក្ពះពុទ្ធ។ 
 ដូនចនះ បុគគលណាដដលនជឿនោយសុ្ទ្ធចិតតចនំពាះក្ពះពុទ្ធ 
បុគគលននាះមានចិតតជាក្ពះពុទ្ធ។ 
 

5. ក្ពះពុទ្ធមានស្ម្បធអាចដរលងនភ្ទ្បានក្គប់ដបបយា ង។  
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ក្ពះអងគ អាចបនញ្ាញឲ្យន ើញនៅចនំពាះមុ្ែម្នុស្សធងំឡាយ
រនុងស្ភាពនទសងៗនៅតាម្ស្ម្តថភាពរបស់្ម្នុស្សមាន រ់ៗ ដដល
អាចយល់បាន។ 
 ម្នធោបាយបនញ្ាញឲ្យន ើញនឡើងរបស់្ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ 
ជាស្រលនហើយគ្នម នទី្បទុំតនទ្ វាហួស្ទុតពីការសាម នយល់ 
របស់្ម្នុស្សនលារ។ ក្ពះអងគអាចបនញ្ាញឲ្យន ើញនឡើងនៅ 
រនុងនលារធងំមូ្ល នៅរនុងធម្មជាតិរហូតដល់នៅរនុងម្នុស្ស 
ជាតិនទ្ៀតទងរ៏មាន។ 
 ដតនៅរនុងស្ភាពណារ៏នោយ ក្ពះអងគដតងដតបនញ្ាញ 
ឲ្យន ើញនឡើងជាក្បតយរសនៅរនុងវញិ្ហញ ណ របស់្អនរដដល
ក្បកាស្ក្ពះនាម្ក្ពះអងគនោយសុ្ទ្ធចិតត។ នៅនពលដដលក្ពះ 
អងគយាងម្រ ក្ពះអងគដតងដតនានំពាធិស្តវពីរក្ពះអងគម្រជាមួ្យគឺ 
ក្ពះនពាធិស្តវអវនលារិនតស្វរៈ នពាលគឺក្ពះនពាធិស្តវម្ហា-
ររុណាអាសូ្រ និងក្ពះនពាធិស្តវម្ហាធមាម ក្បធាន នពាលគឺ 
ក្ពះនពាធិស្តវក្បាជាញ ញាណ។ ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ បនញ្ាញឲ្យ 
ន ើញនឡើងពាលនពញពិភ្ពនលារ ស្ក្មាប់ឲ្យម្នុស្សនលារ 
ទូ្នៅនម្ើលន ើញ  ប ុដនតមានដតអនរដដលមានស្ធធ ក្ជះថ្នល នឹង 
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ក្ពះអងគនទ្ ដដលស្គំ្នល់ន ើញក្ពះអងគ។  
 អនរដដលអាចនម្ើលន ើញរូបភាពក្ពះពុទ្ធ នឹងបានក្បរប 
នស្ចរតីស្បាយររីរាយនិងសុ្ភ្ម្ងគលជានក្ចើនអននរ នហើយ 
ជាងននះនៅនទ្ៀត អនរដដលអាចជួបនឹងក្ពះពុទ្ធនោយក្បតយរស
នៅរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះអងគ នឹងបានទ្ទួ្លនូវនស្ចរតី 
សុ្ែនរសម្រានតគ្នម នទី្ចប់។ 

6. ក្ពះពុទ្ធអម្ិោ ដដលមានក្ពះទ្យ័នពារនពញនូវរតីររុណា 
អាសូ្រ និងក្ពហមចរភិាព ក្ពះអងគរនំោះស្តវនលារក្គប់ក្បនភ្ទ្
ធងំអស់្។  
 បុគគលណា ដដលនោយសារនស្ចរតីលៃង់នលល  ក្បក្ពឹតតរហុំស្
ធដូំចជាបុគគល ដដលមានចិតតនពារនពញនៅនោយរតីនលាភ្លន់ 
រីតែឹងនក្កាធ រតីវរ់ឆាួត បុគគលដដលភូ្តភ្ររុហរ ដដលនិយាយ 
នក្ចើនឥតក្បនយាជន៍ ដដលនិយាយអាក្ររ់ពីនគ ដដលនបារ 
បនញ្ហឆ តនគ បុគគលដដលស្មាល ប់នគ លួចបលន់នគ ក្បក្ពឹតតអនំពើ 
នម្ងុន ម្នុស្សធងំឡាយណាដដលក្បក្ពឹតតនធស្រហុំស្ធងំ 
១០ ក្បការននះ ដល់សាល ប់នៅនឹងទ្ទួ្លរម្មនពៀរអស់្កាលដ៏ 
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យូរអដងវង។ 
 ប ុដនតនៅនពលនហៀបនឹងអស់្ជីវតិនៅ មានអនរក្បរបនោយ
គតិបណឌិ តជាម្ិតតមាន រ់បានក្បាដរនឡើង នហើយឧធននៅកាន់ 
ម្នុស្សធងំននាះថ្នៈ «ឥឡូវននះអនរជិតដល់នូវនស្ចរតីម្រណៈ 
នហើយ អនរពុំអាចលះបង់ជីវតិពុររលួយរបស់្អនរបាននទ្ ។ 
ប ុដនតអនរអាចនៅររទី្ជក្ម្ររនុងក្ពហមវហិារធម្៌របស់្ក្ពះពុទ្ធ 
ដដលជាទី្ជក្ម្រសុ្ែសានតបាន នបើអនរសូ្ក្តក្ពះនាម្ក្ពះអងគ»។ 
 នបើម្នុស្សពុររលួយធងំននាះ សូ្ក្តក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធ
អម្ិោនោយចិតតនសាម ះក្តង់ ម្នុស្សធងំននាះនឹងបានរួចអពីំ 
រម្មនពៀរ។ 
 នបើក្គ្នន់ដតសូ្ក្តក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធដតប ុនណាណ ះ រ៏អាចរួច 
ទុតពីរម្មនពៀរដដរននាះ ការស្ក្ងួម្ចិតតនជឿនៅនលើក្ពះពុទ្ធនោយ
នសាម ះក្តង់ រតឹដតក្បនស្ើរណាស់្នៅនទ្ៀត។ 
 អនរដដលអាចសូ្ក្តក្ពះនាម្ពិសិ្ដឋននះបាន នៅនពលជិត 
អស់្ស្ង្ហខ រ នឹងអាចបានជួបនឹងក្ពះពុទ្ធអម្ិោ។ នពាធិស្តវ 
ម្ហាររុណាអាសូ្រ និងនពាធិស្តវក្ពហមចរភិាព ធងំ ពីរអងគ 
ននាះនឹងម្រនាអំនរននាះនៅកាន់ដដនដីក្ពះពុទ្ធ នហើយនគនឹង 
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បាននៅនរើតរនុងភាពបរសុិ្ទ្ធ ដូចផ្កា  ូរស្ របុស្។ 
 នហតុដូនចនះជនរាល់រូបក្តូវដតចជំាប់រនុងចិតតនូវធម្មសូ្ក្ត 
«ននមា អម្តិា ពុនធធ » ដដលមានន័យថ្ន «គ្នរវភ្រតីនោយសុ្ទ្ធ 
ចិតតចនំពាះក្ពះពុទ្ធននពនលឺនិងជីវតិឥតទី្ចប់»។ 

 
II 

តែនែបី្រសុិទ្ធរប្ស់ព្រះរុទ្ធអមដិា 
1. ក្ពះពុទ្ធននពនលឺនិងជីវតិឥតទី្ចប់ ឋិតមាននៅជានិចាម្ិន 
នចះចប់នទ្។ ក្ពះអងគទសពវទាយក្ពះធម្៌ជាអចិនស្តនតយ៍។ នៅ 
រនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះអងគ គ្នម នទុ្រខនវទ្នាគ្នម នភាពងងឹត 
នទ្។ ជីវតិរស់្នៅរដនលងននាះស្បាយររីរាយរហូត។ នហតុ 
ននះនហើយបានជាដទនដីននាះ ក្តូវបាននៅថ្នៈ «ដដនដីសុ្ភ្ 
ម្ងគល»។ 
 នៅរនុងដដនដីននាះ មានក្ស្ះដដលមានទឹ្រភ្លឺថ្នល បរសុិ្ទ្ធ 
ក្តជារ់ក្សួ្ល បាញ់សាចនចញនឡើង។ រលរទឹ្រននាះហារ់ 
នលាតនៅប ក្បះនឹងក្ចងំែាច់មាស្ នោយភាពថ្នន រ់ងនម្។ នៅ
ទី្ណារ៏មានផ្កា  ូរក្គប់ពណ៌មានទ្ហំំប ុនរង់រនទ្ះររីស្គុស្  
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សាគ យដដរ។ ផ្កា  ូរពណ៌នែៀវបនញ្ាញរស្មីនែៀវ ផ្កា  ូរពណ៌
នលឿងបនញ្ាញរស្មីនលឿង ផ្កា  ូរក្រហម្បនញ្ាញរស្មីក្រហម្ 
ផ្កា  ូរពណ៌ស្ បនញ្ាញរស្មីស្។ រលិនពិនោរក្រអូប ៃុយ ៃប់
ទាយទសពវនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្។ 
 នៅជុវំញិក្ស្ះក្ស្ង់ននាះ មានវមិានមាស្វមិានក្បារ់ 
វមិានដរវម្ររត ដដលមានកាជំនណតើ រងមដរវ ចុះនៅប ក្បះ នឹង 
នទទទឹ្រ។ មានបង្ហា ន់នដលអំនោយរនាងំភួ្ងតបូងរត័ន៍ព័ទ្ធជុវំញិ 
ក្ស្ះ។ នារណាត លបង្ហា ន់នដធងំននាះមានរុកាខ តូចៗ នចលរលិន 
ក្រអូប ៃុយ ៃប់ និងគុនមាព តរុរខជាតិដដលមានផ្កា ររីស្គុស្
សាគ យ។ 
 នទទដីបនញ្ាញនសាភ្ណភាពគ្នម នពីរ នទទនម្ បនលឺតស្តនតីទិ្ពវ 
យា ងរង។ំ ក្បាមួំ្យដងរនុងនពលនងៃ និងក្បាមួំ្យដងរនុងនពល 
យប់ក្ស្ធប់ផ្កា ក្គប់ពណ៌លអនឆើត ក្ជុះសាយស្ពវពីនភាល័យ។ 
ជនធងំឡាយនៅឋានននាះ នាគំ្នន នរ ើស្ក្បមូ្លផ្កា ក្ជុះម្រននាះ 
ោរ់រនុងងូ យរនៅថ្នវ យក្ពះក្គប់អងគ។ 

2.   នៅរនុងដដនដីទិ្ពវននាះមានស្តវបរសបីរាជានក្ចើន ដូចជា 
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ហងសពណ៌ស្ដូចផ្កា ទឹ្ររ នស្រនសាម្ នកាៃ ររនំលចពណ៌ភ្លឺ
នទលរៗ បរសឋីានសួ្គ៌ និងហវូងបរសតូីចៗយតំិចៗ យា ងពីនរាះ
រងំ។ នៅរនុ ងដដនដីក្ពះពុទ្ធ ស្តវបរសធីងំននាះសូ្ក្តពារយ 
ទូ្នាម នរបស់្ក្ពះពុទ្ធ នក្ចៀងស្រនស្ើររុស្លរបស់្ក្ពះអងគនោយ 
ស្នំឡងដទអម្ក្តជារ់។ 
 អនរដដលបានសាត ប់ឮបទ្ចនក្ម្ៀងននបរសធីងំននាះ បាន 
ឮពុទ្ធវាច នហើយនគនឹរន ើញជាងមីនឡើងនទ្ៀត នូវជនំនឿនសាម ះ 
ក្តង់របស់្នគ នូវនស្ចរតីស្បាយ និងសុ្ែស្នតិភាពរបស់្នគ 
ដដលបានរស់្នៅរនុងស្ងគម្ពុទ្ធបរស័ិ្ទ្។ 
 ែយល់រនំភ្ើយក្តជារ់ក្សួ្ល បរ់តាម្ចននាល ះនដើម្ក្ពឹរានន 
ដដនដីបរសុិ្ទ្ធននាះនៅអក្ងួនភួ្ងម្ណឌ បលអនងលថ្នល  ក្បគនំឡើងជា 
តស្តនតីយា ងរង។ំ 
 អនរដដលបានឮតស្តនតីឋានសួ្គ៌ននាះ នឹរន ើញដល់ក្ពះ 
ពុទ្ធក្ពះធម្៌ និងក្ពះស្ងឃ។ សុ្ក្រឹតភាពធងំអស់្ននះ គឺជា 
ពនលឺរស្មីននទិ្ដឋភាពជាធម្មតាបទុំត ដដលដចងចងំនឡើង នៅ 
រនុងដដនដីក្ពះពុទ្ធននាះ។ 
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3.  នហតុដូចនម្តចបានជាក្ពះពុទ្ធននដដនដីននាះ មានក្ពះនាម្ 
ថ្ន អម្ិោ ឬក្ពះពុទ្ធននពនលឺនិងជីវតិឥតទី្បញ្ាប់? នក្ពាះរស្មី 
ននក្ពហមចរយិធម្៌របស់្ក្ពះអងគ ដចងចងំនៅក្គប់ទិ្ស្ទី្ 
នាស្រលនលារ នហើយនក្ពាះរយៈនវលាននជីវតិម្ហាររុណា 
អាសូ្ររបស់្ក្ពះអងគម្ិននចះចប់នទ្។ 
 នហតុដូនចនះ ចនួំនអនរដដលបាននៅនរើតរនុងដដនដីបរសុិ្ទ្ធ
របស់្ក្ពះពុទ្ធ នហើយបានស្នក្ម្ចពនលឺក្តាស់្ដឹងនពញនលញ 
ក្គប់ននាះ រាប់ម្ិនអស់្នទ្។ អនរធងំននាះម្ិនវលិក្តឡប់ម្រ 
រនុងនលារបំភាន់ដភ្នរននការនរើត និងការសាល ប់ននះជាោច់
ខាត។ 
 ចនួំនអនរដដលបានភាញ រ់រលឹរនឹរគិតនៅដល់ជីវតិងមីននាះ
នោយសារពនលឺរបស់្ក្ពះពុទ្ធ រ៏រាប់ម្ិនអស់្ដដរ។ 
 នហតុននះ ស្តវនលាររ៏ក្តូវដតររាទុ្រឲ្យខាា ប់ែាួនរនុងចិតត 
នូវក្ពះនាម្ក្ពះអងគគឺៈ «ននមា  អម្តិា ពុនធធ »។ នហើយដតមួ្យ 
នងៃរតី ឬមួ្យអាទិ្តយរតី គួរដតសូ្ក្តក្ពះនាម្របស់្ក្ពះអងគនោយ 
ជនំនឿសុ្ទ្ធចិតត។ នធវើយា ងននះដល់នពលសាល ប់នៅនគនឹងបាន 
នៅនរើតរនុ ងដដនដីបរសុិ្ទ្ធរបស់្ក្ពះពុទ្ធ ដដលមានក្ពះ  
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ពុទ្ធអម្ិោ ជួបជុ ំនោយពពួរអងគសាវរ័ ជាអនរដឹរនា។ំ 
 បុគគលណាបានឮក្ពះនាម្ក្ពះពុទ្ធអាម្ិោ នជឿតាម្នស្ចរតី
នក្បៀនក្បនៅរបស់្ក្ពះអងគ បុគគលននាះនឹងបានស្នក្ម្ចពនលឺ 
ក្តាស់្ដឹង ក្បនស្ើរែពង់ែពស់្បទុំត។ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


