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ភាគ ១ 
ត ើរពះពុទ្ធសាសនាគឺជាអ្វើ? 

បុ. ត ើរពះពុទ្ធសាសនាគឺជាអ្វើ?  
វ.ិ ឈ ម្ ោះថា រពោះពុទ្នសាសនាមានរបភពពីពាក្យថា ឈពាធិ ដដល
មានន័យថា រាស់ដឹង ឈ ើយ រពោះពុទ្នសាសនាជាទ្សសនវជិាជ ននការ
រាស់ដឹង។ ទ្សសនវជិាជ ឈនោះមានរបភពមក្ពីបទ្ពិឈសាធន៍ពិតរបស់
សិទ្នតទឈោតម ដដលឈេសាគ ល់ថា ជារពោះពុទ្នឈពលរពោះអងគរាស់ដឹង
ក្បុងរពោះជនាម យុ៣៥រពោះវសា។ រពោះពុទ្នសាសនា ឥឡូវឈនោះមានអាយុ

២៥០០1ឆ្ប ាំឈ ើយមានសាសនិក្ជនជាង៣០០លាននាក្់ទូ្ទ ាំងពិភព
ឈលាក្។ ១០០ឆ្ប ាំក្នលងផុតឈៅរពោះពុទ្នសាសនា បានកាល យជាទ្សសន
វជិាជ សាំខាន់របស់អាសីុ ប ុដនឋបច្ចុបផនបក្ាំពុងបឈងកើនសាសនិក្យ ងឈរច្ើន
ឈៅ អឺុរ  ុប  អូស្ដ្សាឋ លី  និងអាឈមរកិ្។  
បុ. ដតូ្នះ ត ើរពះពុទ្ធសាសនារាន់ត ជាទ្សសនវជិាា?  
វ.ិ ពាក្យទ្សសនវជិាជ មក្ពីពាក្យពីរមា ត់េឺ វីឡូមានន័យថា  រសឡាញ់ 
និងសូ វីមានន័យថា បញ្ញដ ។ ដូឈច្បោះ ទ្សសនវជិាជ  េឺរសឡាញ់បញ្ញដ  ឬ 
រសឡាញ់ និងបញ្ញដ  អតទន័យទ ាំងពីរបញ្ញជ ក្់ នូវភាពសុរក្ឹតរបស់
រពោះពុទ្ឌសាសនា។ រពោះពុទ្នសាសនាបឈរងៀនឈយើងថា ចូ្រពាយម 
                                            
១ឆ្ប ាំ ឈពលដដលអបក្និពននសរឈសរឈសៀវឈៅឈនោះសពវនងងេឺព.ស.២៥៥០ 
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អភិវឌ្ណក្រមិតបញ្ញដ ឈអាយខ្ពស់បាំផុតឈដើមផដីសវងយល់ឲ្យច្ាស់លាស់
។ឈ ើយបឈរងៀនផងដដរ ឈអាយឈយើងអភិវឌ្ណឈមាឋ ធម៌ និងក្រុណាធម៌
ដូឈច្បោះ ឈយើងអាច្ជាមិតឋពិតរបាក្ដរវាងសពវសតវទ ាំងអស់ក្បុងឈលាក្
។  ដូឈច្បោះ រពោះពុទ្នសាសនាអាច្ជាទ្សសនវជិាជ ដតជាឧតឋមទ្សសនវជិាជ ។   
បុ.  ត ើនរណាជារពះពុទ្ធ?  
វ.ិក្បុងឆ្ប ាំ៥៦៣មុនរេឹសឋសក្រាជរពោះរាជបុរតមួយរពោះអងគបានរបសូតិ
ឈឡើងក្បុងរាជរតកូ្លភាេខាងឈជើងរបឈទ្សឥណាឍ ។  រពោះអងគធាំធាត់ឈៅ
ឈលើេាំនររទ្ពយ និងឈលាក្ិយសុខ្ដតជាចុ្ងឈរកាយរពោះអងគឈឈវងយល់
ថាសុវតទិភាព និងឈសច្ក្ឋីសុខ្ផលូ វឈលាក្ មិនអាច្ធានាដល់សុខ្
សុភមងគលឈឡើយ។ រពោះអងគរតូវបានជរមុញឈអាយេិតយ ងខាល ាំងនូវ
ឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខដដលរបទ្ោះជុាំវញិខ្លួនឈ ើយេិតនឹងរតួសរាយផលូ វឈៅរក្
ឈសច្ក្ឋីសុខ្ពិតរបាក្ដរបស់មនុសសជាតិ។ លុោះរពោះជនម២៩រពោះវសា
រពោះអងគបានឈច្ញចាក្រពោះមឈ សី  និងបុរតឈ ើយបានចូ្លឈៅឈរៀន
ជាមួយរេូបឈរងៀនសាសនាលផ ីៗ ឈៅសម័យឈនាោះ  ឈដើមផឈីរៀនសូរតពី
ពួក្ឈេ។ រេូទ ាំងអស់ឈនាោះ បានបឈរងៀនឈសធើរដតអស់នូវច្ាំឈ ោះវជិាជ  
ប ុដនឋរពោះអងគមិនឈច្ោះវជិាជ ណាមួយ ដដលជាឈ តុននការរលត់ទុ្ក្ខ និង 
វធិីឈដើមផយីក្ជាំនៈឈលើឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខឈនាោះឈឡើយ។  ជាចុ្ងឈរកាយបនាធ ប់ពី 
ច្ាំណាយឈពលឈរៀនសូរត៦រពោះវសាមានដតសមាធិឈទ្  ដដលរពោះអងគ 
បានពិឈសាធ និងជាមាោ៌ទ្មាល យនូវអវជិាជ ឈ ើយរពោះអងគបានយល់  
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ពីឈ តុននឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខភាល មៗ។ ពីឈពលឈនាោះរ ូតមក្ ឈេឈៅរពោះ
អងគថា រពោះពុទ្ឌមានន័យថា អបក្រាស់ដឹង។ រពោះអងគច្ាំណាយឈពល
៤៥ឆ្ប ាំឈទ្ៀតឈោយរពោះអងគបានរាច្់ច្រជុាំវញិឥណាឍ ខាងឈជើង  ឈដើមផ ី
បឈរងៀនអបក្ដនទ្នូវអវីដដលបានរក្ឈ ើញ។  ខ្នឋីធម៌ និងក្រុណាធម៌
របស់រពោះអងគមានលក្ខ ៈជារបវតឋិសាស្ដ្សឋ ឈ ើយរពោះអងគមានសាវក័្
រាប់ពាន់ដសននាក្់។ ក្បុងរពោះជនាម យុ៨០រពោះវសា ឈទោះបីជរា និង
ពាធិក្៏ឈោយក្៏រពោះអងគមានឈសច្ក្ឋីសុខ្  និងឈសច្ក្ឋីសងប់្នឈៅរក្
បរនិិពាវ នឈៅទី្បាំផុត។ 
បុ. ត ើរពះពុទ្ធជាអាទ្ិតទ្ព ( god)ឬ?  
វ.ិឈទ្, រពោះពុទ្នមិនដមនជាអាទិ្ឈទ្ពឈទ្។ រពោះអងគមិនដដលអោះអាងថា 
រពោះអងគជាអាទិ្ឈទ្ព ជាបុរតរបស់អាទិ្ឈទ្ព ឬ ជាអបក្នា ាំសាររបស់ 
អាទិ្ឈទ្ព។ រពោះអងគជាបុរសដដលបានឈធវើឲ្យមានជ័យជាំនោះឈលើឈសច្ក្ថី
ទុ្ក្ខឈ ើយបឈរងៀនថា ឈបើឈយើងឈដើរាមេាំរូរពោះអងគឈយើងអាច្រួច្ចាក្
ទុ្ក្ខពិតរបាក្ដឈោយឈយើងផ្ទធ ល់ផងដដរ ។  
បុ.តបើរពះពុទ្ធមិនតមនជាអាទ្ិតទ្ពតទ្ ្ុះតេ ុអ្វើរបជាជនតារព
បជូារពះអ្ង្គ?  
វ.ិមានវធិីបូជាខុ្សោប ឈរច្ើនយ ង។ ឈពលនរណាមាប ក្់បូជាអាទិ្ឈទ្ព
ពួក្ឈេឈកាតសរឈសើរឈទ្វបុរត  និងឈទ្វាដសនសាំដ ន និងរបាថាប បួង
សួងឈជឿជាក្់ថា អាទិ្ឈទ្ព ឬ ពាក្យសរឈសើរទ្ទួ្លនូវសាំដ ននិងតប
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សបងនូវពាក្យបួងសួងរបស់ឈេ។ ពុទ្នសាសនិក្ជននឹងមិនទ្ាំឈយើឬ ឈផឋក្
ផឋួលឈៅាមការបូជាដបបឈនោះឈទ្។   ការបូជាមា ងឈទ្ៀត េឺឈពលឈយើង
សដមថងឈសច្ក្ឋីឈោរពច្ាំឈពាោះនរណាមាប ក្់ឬវតទុអវីមា ងដដលឈយើងឈលើក្ 
សរឈសើរ។  ឈពលរេូឈដើរចូ្លថាប ក្់ឈរៀន ឈយើងឈរកាក្ឈរឈឡើង ឈពល
ឈយើងជួបឥសសរជនណាមាប ក្់ ឈយើងជរមាបសួរឈពលឈភលងជាតិក្ាំពុង
បឈនលើឈឡើងឈយើងឈោរព។  ទាំងអស់ឈនោះ េឺឥរយិបងននការឈោរពបូជា   
និងច្ងអុលរបាប់នូវការឈកាតសរឈសើររបស់ឈយើងសរមាប់មនុសស និង
វតទុទ ាំងឡាយ។ ឈនោះជារបឈភទ្ននការបូជា  ដដលពុទ្នសាសនិក្ជន
បដិបតឋិ។ រពោះពុទ្នបដិមាដដលមានរពោះ សទោក្់យ ងរសាលឈៅឈលើ
ឈៅល  និងសាប មញញឹមរបក្បឈោយក្រុណាធម៌រ ាំលឹក្ឈយើងឲ្យពាយម
អភិវឌ្ណសុខ្សនឋិភាព និងឈសច្ក្ឋីរសឡាញ់ឈៅក្បុងខ្លួនឈយើង។  ក្លិន
រក្អូបរបស់ធូបរ ាំលឹក្ឈយើងឱ្យរជួតរជាបនូវក្មាល ាំងននេុ ធម៌, ឈភលើង
ឈទ្ៀនរ ាំលឹក្ឈយើងដល់ពនលឺននច្ាំឈ ោះដឹង និងផ្ទក ដដលរសស់មួយរ ាំឈពច្
ក្៏សវិតរសឈពានឈៅរ ាំលឹក្ឈយើងនូវធម៌អនិច្ចាំេឺការមិនឈទ្ៀង ឈពលឈយើង
សាំពោះ ឈយើងសដមឋងនូវការដឹងេុ ច្ាំឈពាោះរពោះពុទ្នសរមាប់អវីដដល
រពោះអងគបានបឈរងៀននូវសច្ចធម៌ពិតរបស់រពោះអងគ។ ឈនោះេឺជាអតទន័យ
ននការឈោរពបូជារបស់ពុទ្នបរស័ិទ្។   
បុ.ត ខ្ុ ុំបានឮតគនិយាយថាពុទ្ធសាសនិកជនតារពបជូារបូ
សុំណាក។ 
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វ.ិ ពាំឈនាលដូឈចាប ោះ    ជាការឆលុោះបញ្ញច ាំងនូវការយល់ខុ្សរបស់មនុសស  
ដដលឈធវើដូឈចាប ោះ។ វច្នានុរក្មក្ាំ ត់និយមន័យពាក្យរូបសាំណាក្ថា
រូបេាំនូរ ឬ រូបបដិមា ដដលឈេឈោរពបូជាដូច្ជាអាទិ្ឈទ្ព។ ដូច្ដដល  
ឈយើងបានឈ ើញយ ងច្ាស់ថា ពុទ្នសាសនិក្ជនមិនឈជឿថា រពោះពុទ្ន 
ជាអាទិ្ឈទ្ព ដូឈច្បោះ ឈតើឈេអាច្ឈជឿថា ក្ាំណាត់ឈឈើឬក្៏ដុាំដដក្ជា   
អាទិ្ឈទ្ពឬ?។ សាសនាទាំងអស់ឈរបើរបាស់និមិតឋសញ្ញដ ជាំនួសឱ្យេាំនិត
ឈផសងៗោប ។ សាសនាឈៅយិង-យ ង ឈរបើជានិមិតឋសញ្ញដ ស វជិជមាន
រវាងវតទុ ពីរផធុយោប ។ ក្បុងសាសនាសិក្ោវឈរបើតាំណាងឲ្យការតស ូខាង
ច្ិតឋវញិ្ញដ  ។ក្បុងសាសនារេឹសឋ រតី េឺឈរបើតាំណាងឲ្យការលោះបង់
របស់ឈយស ូ។ ឈ ើយក្បុងរពោះពុទ្នសាសនាពុទ្នបដិមាជាការរ ាំលឹក្ផង
ដដរដល់អាណាច្រក្របស់មនុសស ក្បុងរពោះពុទ្នវច្នៈនូវសច្ចភាពពិត
ដដលថា រពោះពុទ្នសាសនាេឺយក្មនុសសជាធាំមិនដមនយក្អាទិ្ឈទ្ព  
ជាធាំឈទ្ នូវអវីដដលឈយើងរតូវដតសមលឹងឈមើលខ្លួនឯងមិនដមនរតឹមដត
ដសវងរក្សុរក្ឹតភាពនិងការយល់ដឹង។ ដូឈច្បោះ ការនិយយថា 
ពុទ្នសាសនិក្ជនឈោរពបូជារូបសាំណាក្ជាឈរឿងមិនរតឹមរតូវ។   
បុ. តបើរពះពុទ្ធសាសនាលអ ្ុះតេ ុអ្វើរបតទ្សកាន់រពះពុទ្ធ 
សាសនាខលះរកើ រកតមល៉ះ?                                    
 វ.ិរបសិនឈបើភាពរក្ីរក្ ដដលអបក្និយយជាដផបក្ឈសដឌក្ិច្ចវាជាឈរឿង
ពិតដដលថា របឈទ្សកាន់រពោះពុទ្នសាសនាខ្លោះរក្ីរក្ដមន។  ដតឈបើភាព
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រក្ីរក្ដដលអបក្និយយជាដផបក្េុ ភាពជីវតិ  ឈពលឈនាោះរបដ លជា
របឈទ្សកាន់រពោះពុទ្នសាសនាខ្លោះ េឺ មានេុ ភាពជាឧទ រ ៍ 
ស រដឌអាឈមរកិ្ជារបឈទ្សដដលមានខាល ាំងដផបក្ឈសដឌក្ិច្ច  ឈ ើយមាន
អាំណាច្ដតក្រមិតការរបរពឹតឋអាជាញ ក្មមជារបឈទ្សមួយ  ដដលខ្ពស់ជាង
ឈេបងអស់ក្បុងពិភពឈលាក្មនុសសចាស់ជរារាប់លាននាក្់រតូវបានកូ្ន
ទ ាំងឡាយបាំបរបង់ឈចាល ឈ ើយសាល ប់យ ងអឈណាច្អធម៌ឯឈកាមាប ក្់
ឯងក្បុងផធោះជនជរាច្ាំដ ក្អាំឈពើ ិងា និងការរបរពឹតឋបាំពានឈលើឈក្មង
ជាបញ្ញា ធាំបាំផុត។ ចុ្ងឈរកាយននជីវតិអាពា ៍ពិពា ៍មួយក្បុងច្ាំឈណា
មប ី េឺការដលងលោះោប ឈ ើយមានបង្ហា ញរូបអាសរោមឈពញពាស។  
មានក្បុងលក្ខខ្ ឍ លុយកាក្់ ដតរបដ លជារក្ក្បុងលក្ខខ្ ឍ នន
េុ ភាពជីវតិ។ ឥឡូវឈនោះ ឈបើអបក្រក្ឈឡក្ឈមើលរបឈទ្សដដលរបកាន់  
ខាជ ប់នឹងរពោះពុទ្នសាសនាខ្លោះ អបក្នឹងជួបរបទ្ោះនូវទិ្ដឌភាពខុ្សោប
យ ងខាល ាំង។  ឪពុក្មាឋ យជាឈទ្វបុេគល ដដលបុរតធីារតូវឈោរពឈកាត
ខាល ច្អារាអាជាញ ក្មមមានក្រមិតទបបាំផុត ការដលងលោះបឋីរបពនននិង
អតឋឃាតក្រមនឹងមាន ឈ ើយតនមលខាងរបនព ីទ្ាំឈនៀមទ្មាល ប់ដូច្ជា
ភាពទ្ន់ភលនសនាឋ នច្ិតឋលអការទ្ទួ្លរាក្់ទក្់ច្ាំឈពាោះអបក្ខាងឈរៅការ
អត់ធន់   និងោវរក្ិច្ចច្ាំឈពាោះអបក្ដនទ្ឈៅដតបដិបតឋិយ ងមុឺងមា ត់។  
និយយាមឈសដឌក្ិច្ចអាច្មានការងយឈរកាយ  ដតេុ ភាពជីវតិ
របដ លជាខ្ពង់ខ្ពស់ជាង ឈបើឈរបៀបឈធៀបជាមួយស រដឌអាឈមរកិ្ជា
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ឈដើម។ ដតឈទោះបីជាយ ងណាក្៏ឈោយ  ឈបើឈយើងកាត់ឈសច្ក្ឋីឈអាយ
បានច្ាស់ច្ាំឈពាោះរបឈទ្ស ដដលកាន់រពោះពុទ្នសាសនាក្បុងឈរឿងឈសដឌ
ក្ិច្ចដតមា ងរបឈទ្សមួយ ដដលមានអរាការធាំធាត់ខាងឈសដឌក្ិច្ច 
និងមានជាងឈេបងអស់ក្បុងពិភពឈលាក្បច្ចុបផនប េឺរបឈទ្សជប ុនដដល
របជាជន៩៣ភាេរយឈៅខ្លួនឯងថាជាពុទ្នបរស័ិទ្។  
បុ.តបើដតូ ន្ ះ ្ុះតេ ុអ្វើតយើង្មិនតដលឮជាញឹកញាប់តទ្ 
អ្ុំពើកមមវធិើសតគ គ្ ះសង្គមពើរកុមសាសនិកជនទុំង្ឡាយ?  
វ.ិ របដ លឈរពាោះថា ពុទ្នសាសនិក្ជនហាក្់បីដូច្មិនច្ង់ឈលើក្ក្មពស់ 
អាំឈពើលអដដលឈេឈធវើ។ ឈរច្ើនឆ្ប ាំក្នលងឈៅឈ ើយ ឈមដឹក្នា ាំរពោះពុទ្ន 
សាសនាជនជាតិជប ុនឈ ម្ ោះនិក្កូ្ ឺវា  ូ បានទ្ទួ្លរង្ហវ ន់ងឹម 
ឈផលតុនសរមាប់ក្ិច្ចការឈលើក្ក្មពស់សាមេគីធម៌នផធក្បុងសាសនា។ ដូច្ោប  
ដដរ រពោះភិក្ខុសងឃនងឈពលងមីៗឈនោះបានទ្ទួ្លរង្ហវ ន់ដម ក្នសនសដដល  
េួរឲ្យឈកាតសរឈសើរសរមាប់ឈសច្ក្ឋីសឈរមច្ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នូវឈរឿងក្ាំណាត់
ថាប ាំឈញៀនរបស់រពោះអងគ។ ក្បុងឆ្ប ាំ១៩៨៧ ភិក្ខុសងឃនងមួយអងគឈទ្ៀត
ឈ ម្ ោះរពោះឈតជេុ  ខ្នឋិយពិវា ត់ បានទ្ទួ្លរង្ហវ ន់សនឋិភាពឈក្មង
របស់ ័រឈវស៌សរមាប់ការង្ហរឈរច្ើនឆ្ប ាំរបស់រពោះអងគក្បុងការជួយឈក្មង
អនាថាក្បុងតាំបន់ោច្់រសយល។ ឈ ើយចុ្ោះអាំពីេឈរមាងក្ិច្ចការសងគម
ដ៏ធាំសរមាប់បឈរមើជនរក្ីរក្ឥណាឍ  ដដលដាំឈ ើ រការឈោយរក្ុមរពោះ
ភិក្ខុសងឃមក្ពីរបឈទ្សអឺុរ  ុប?។ ពួក្ឈេបានក្សាងសាលាឈរៀន
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មជឈម ឍ លឈលើក្ក្មពស់សាម រតីឈក្មងអាោរឱ្សថាល័យ  និងឈរាងច្រក្
ឧសា ក្មមខាប តតូច្សរមាប់ឈលើក្សធួយេុ ភាពជីវតិពួក្ឈេ។ 
ពុទ្នសាសនិក្ជនឈមើលឈ ើញការឈធវើទនដល់អបក្ដនទ្ជាការសដមថង
ការបដិបតឋិខាងផលូ វសាសនារបស់ខ្លួនដូច្ោប  និងការបដិបតឋិរបស់
សាសនាដនទ្ដតពួក្ឈេេិតថា វារតូវដតឈធវើឈោយសទន ឈ ើយមិនឈលើក្
តឈមកើងខ្លួនឯង។ ដូឈច្បោះ អបក្នឹងមិនឮឈរច្ើនអាំពីក្ិច្ចការឈធវើបុ យទន
របស់ពួក្ឈេ។  
បុ. តេ ុអ្វើបានជាមានរពះពុទ្ធសាសនានិកាយតបលកៗាន
តរ្ើនតមលះ?  
វ.ិ មានសកររបឈភទ្ឈផសងៗជាឈរច្ើនដូច្ជាសកររក្ ម  សករស សករដុាំ សករ
ទឹ្ក្សីុរ  ូ និងសករ លាបកាដរ  ម ដតទ ាំងអស់ឈនាោះេឺជាសករឈ ើយវាមាន
រសជាតិដផអមដូច្ោប ។វារតូវបានផលិតឈច្ញពីទ្រមង់ឈផសងៗោប   ដូឈច្បោះ 
វាក្៏អាច្ឈរបើបានឈរច្ើនយ ងឈផសងពីោប ដដរ។រពោះពុទ្នសាសនា  ក្៏ដូច្ោប
ដដរេឺមាននិកាយឈងរវាទ្ និកាយឈ សន និកាយសុខាវតីនិកាយ
ឈយេៈ និងនិកាយវរជយនដតនិកាយទាំងអស់ឈនោះ េឺរពោះពុទ្ន
សាសនាឈ ើយមានរសជាតិដតមួយដូច្ោប  េឺរសជាតិននការអស់ឈៅ
នូវឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខទ ាំងពួង។  
  រពោះពុទ្នសាសនាបានវវិតឋជាទ្រមង់ឈផសងៗោប  ដូឈច្បោះ រពោះពុទ្ន
សាសនាអាច្សរមបជាមួយវបផធម៌ឈផសងៗោប ដដលមានរួច្មក្ឈ ើយ
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។ រពោះពុទ្នសាសនាបានសរមបសរមួលសាចុ្ោះសាឈឡើងឈរច្ើនសតវតស
ដដលអាច្សទិតឈសទរសរមបជាមួយនឹងអនុជនជាំនាន់ងមីជាបនឋបនាធ ប់។
ឈបើឈមើលពីខាងឈរៅឈ ើញថា  រពោះពុទ្នសាសនាមាននិកាយឈរច្ើន 
ដដលហាក្់ដូច្ជាខុ្សោប  ដតមជឈនឋិក្ីនននិកាយទាំងអស់ឈនាោះ េឺ      
អរយិសច្ចៈ៤ និងអរយិមេគរបក្បឈោយអងគ៨។ សាសនាធាៗំ រួមទ ាំង
រពោះពុទ្នសាសនាបានដបក្ដខ្ញក្ជារក្ុម និងនិកាយ។ ដតនិកាយឈផសង
ៗោប របស់រពោះពុទ្នសាសនាមិនដដលបងកឲ្យមានសស្ដ្ង្ហគ មរវាងោប ឈឡើយ 
ឈ ើយរ ូតមក្ដល់បច្ចុបផនបនិកាយសាសនាទាំងអស់ឈនាោះ  ឈៅដត
ឈៅមក្រក្ោប រវាងវតឋនិងវតឋ និងមានការបដិបតឋិសាសនពិធីរួមោប ។ 
ខ្នឋីធម ៌និងការឈយេយល់ោប ដូឈច្បោះ េឺក្រមនឹងរក្បានណាស់។  
បុ. ត ើរពះពុទ្ធសាសនាមានលកខណៈជាវទិ្ាសាគសរតទ្?  
វ.ិមុននឹងឈឆលើយនូវសាំ ួរឈនោះ វាជាការរបឈសើរណាស់ ឈដើមផកី្ាំ ត់
និយមន័យពាក្យវទិ្ាសាស្ដ្សឋ។  ាមវច្នានុរក្មវទិ្ាសាស្ដ្សឋមានន័យ
ថា ច្ាំឈ ោះដឹងដដលអាច្បឈងកើតជារបព័ននដដលអារស័យក្ាឋ ពិត
ដដលអាច្ពិឈសាធ និងឈ ើញច្ាស់បានឈ ើយដងលងឈៅាមច្ាប់
ធមមជាតិទូ្ឈៅជាសាខាច្ាំឈ ោះដឹងមា ង ដដលអាច្សិក្ានូវសភាវៈ
ពិតបាន។ មានរទឹ្សឋីខ្លោះរបស់រពោះពុទ្នសាសនាដដលមិនសមរសបឈៅ
ាមនិយមន័យឈនោះ ដតពាក្យឈរបៀនរបឈៅដដលសាំខាន់បាំផុតរបស់
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រពោះពុទ្នសាសនា េឺអរយិសច្ចៈ៤ ដដលមានលក្ខ ៈជាវទិ្ាសាស្ដ្សឋ
ខាល ាំងបាំផុត។  
      អរយិសច្ចៈទី្១ឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខេឺការពិឈសាធន៍ដដលឈយើងអាច្ក្ាំ ត់
និយមន័យឈធវើការពិឈសាធនិងវាស់ដវងបាន។  អរយិសច្ចៈទី្២បង្ហា ញ
ថា ឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខមានឈ តុាមធមមជាតិេឺឈសច្ក្ឋីច្ង់បានដដលជាឈ តុ
អាច្ក្ាំ ត់ និយមន័យឈធវើការពិឈសាធន៍និងវាស់ទ្ាំ ាំបាន។ ឈេមិន
អាច្បឈងកើនការពាយមពនយល់ឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខឈៅ និងេាំនិតខាងបរមតទ
ទ្សសនវជិាជ  ឬ ឈទ្វក្ថាឈទ្។ ឈយងាមអរយិសច្ចៈទី្៣ឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខ នឹង
អាច្បាំបាត់បាន ឈោយមិនអារស័យឈៅឈលើសភាវៈអសាច រយណាមួយ
ឈោយជាំឈនឿ  ឬឈោយការអងវរក្របួងសួងដតសាមញ្ដបាំផុតឈោយការ
ក្មាច ត់នូវមូលឈ តុរបស់វាឈចាល។  ឈនោះេឺឈ ើញជាក្់ច្ាស់ឈោយ
ខ្លួនឯងអរយិសច្ចៈទី្៤  េឺមាោ៌ឈៅរក្ការរ ាំលត់នូវទុ្ក្ខជាងមីមឋងឈទ្ៀត
ជាឈោលការ ៍   ដដលមិនអារស័យបរមតទទ្សសនវជិាជ ទល់ដតឈសាោះ
 ដតអារស័យឈលើការបដិបតឋិរតូវ ឈ ើយឈបើក្ទូ្លាយសរមាប់អបក្បដិ
បតឋិពិឈសាធឈមើលមឋងឈ ើយមឋងឈទ្ៀត។ រពោះពុទ្នសាសនាមិនទ្ទួ្ល
សាគ ល់នូវេាំនិតឈជឿឈលើសភាវៈអសាច រយដូច្ោប និងវទិ្ាសាស្ដ្សឋដដរឈ ើយ
ពនយល់នូវឈ តុនិងបាតុភូតរបស់ច្រក្វាឡឈោយសាំអាងឈលើច្ាប់ធមម
ជាតិ។ ទាំងអស់ឈនោះ ឈរឈៅឈលើការបង្ហា ញនូវច្ិតឋវញិ្ញដ  ននវទិ្ា
សាស្ដ្សឋ។  បដនទមឈលើឈនោះឈទ្ៀត ពាក្យទូ្នាម នជាញឹក្ញាប់របស់រពោះពុទ្ន 



 

11 

 

ដដលមិនឈអាយឈយើងឈជឿទ ាំងងងឹតងងល់ ដតេួរឈចាទ្សួរខ្លោះ រតួត
ពិនិតយឈសុើបអឈងកត  និងសមាអ ងឈលើការពិឈសាធឈោយខ្លួនឯង  ឈោយ
មានបនលឺឈរាទ្ិ៍រទឹ្សឋីវទិ្ាសាស្ដ្សឋនិយយថា  ចូ្រកុ្ាំបឈណាឋ យខ្លួនឈជឿឈៅ
ាមការរបកាសដាំ ឹងលអឬទ្ាំឈនៀមទ្មាល ប់  ចូ្រកុ្ាំបឈណាឋ យខ្លួនឈជឿ
ឈៅាមពាក្យច្រចាមអារា ម  ឬ េមពីរស័ក្ឋិសិទ្នកុ្ ាំបឈណាឋ យខ្លួនឈជឿឈៅ
ាមពាក្យបាំឈផលើស ឬ រោន់ដតតក្កៈកុ្ាំបឈណាឋ យខ្លួនឈជឿឈៅាមភាព
អេតិាមការសឈងកត ឬឈោយសមតទភាព ដដលសដមឋងឈច្ញរបស់
មនុសស  និងកុ្ាំបឈណាឋ យខ្លួនឈជឿឈៅាមេាំនិតថា ោត់ជារេូរបស់
ឈយើង។  ដតឈបើឈៅឈពលខ្លួនអបក្ផ្ទធ ល់ដឹងថា វតទុ ឈនោះលអដដលមិនអាច្
បាំភាន់បានដដលឈលើក្សរឈសើរឈោយប ឍិ ត  ឈ ើយឈពលបានបដិបតឋិ
នឹងសឈងកតឈ ើញថា វានា ាំឈៅរក្ឈសច្ក្ឋីសុខ្ ដូឈច្បោះ ចូ្របឈណាឋ យខ្លួន
ឈជឿាមវតទុ ឈនាោះចុ្ោះ។ ដូឈច្បោះ ឈយើងអាច្និយយថា ងវីឈបើរពោះពុទ្ន
សាសនាមិនដមនជាវទិ្ាសាស្ដ្សឋទ ាំងរសុងដតាមឈសច្ក្ឋីពិត  េឺមាន
សឈមលងជាវទិ្ាសាស្ដ្សឋខាល ាំង ឈ ើយមានលក្ខ ៈជាវទិ្ាសាស្ដ្សឋជាង
សាសនាដនទ្។ វាជាការឆលុោះបញ្ញច ាំងយ ងច្ាស់ថា ឈលាក្អាល់បឺត
នអសាឋ ញជាអបក្វទិ្ាសាស្ដ្សឋដ៏លផលីាញមាប ក្់ ក្បុងសតវតសទី្២០
និយយអាំពីរពោះពុទ្នសាសនាថា “សាសនាននអនាេតេឺជាសាសនា
សាក្ល”។  អាច្ពុោះពារជាំនោះឈលើវតឋមានអាទិ្ឈទ្ព   និងឈជៀសផុតពី
េាំនិតទិ្ដឌិនិយម និងឈទ្វវទិ្ា។ រេបដ ឋ បទ់ ាំងសភាវៈធមមជាតិ និង
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ចិ្តឋវញិ្ញដ  វាអាច្មានឈោលជាំ រឈលើវញិ្ញដ  ខាងសាសនា  ដដល
ផុសឈឡើងពីបទ្ពិឈសាធឈលើវតទុ ទ ាំងអស់ទ ាំងធមមជាតិ  និងចិ្តឋវញិ្ញដ   
និងក្ាឋ រួមដជ៏ាក្ល់ាក្។់ ឈបើមានសាសនាណាមួយអាច្រេបរ់េងឈលើ
តរមូវការរបស់វទិ្ាសាស្ដ្សឋសមយ័ទ្ាំឈនើបងមីឈនាោះេឺរពោះពុទ្នសាសនា។    
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តាលគុំនិ ជាមលូដ្ឋា នរបស់រពះពុទ្ធសាសនា 
បុ. ត ើខលឹមសារសុំខាន់ននពាកយតរបៀនរបតៅរបស់រពះពុទ្ធគឺអ្វើ?  
វ.ិពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះពុទ្នជាមាច ស់ទ ាំងអស់មានអរយិសច្ចៈ
៤ជាសបូលដូច្ោប និងខ្បងក្ង់និងកា ាំក្ង់មានដុាំក្ង់ជាសបូល។  ឈេឈៅថា 
បួនពីឈរពាោះមានបួនក្បុងច្ាំឈណាមសបូលទ ាំងឈនាោះ។  ឈេឈៅថា អរយិៈ
ពីឈរពាោះ ឈេច្ង់ឈលើក្ក្ាំពស់បុេគលណាយល់នូវធម៌ទ ាំងបួនឈនាោះ  
ឈ ើយឈេឈៅថា សច្ចៈពីឈរពាោះជាឈសច្ក្ឋីពិតនិងឱ្បរក្ឈសាបជាមួយ
ឈសច្ក្ឋីពិតជានិច្ច។  
បុ. ត ើអ្រយិស្ចៈទ្ើ១គឺអ្វើ?  
វ.ិអរយិសច្ចៈទី្១េឺជីវតិដដលរបទ្ោះដតឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខ។  ឈដើមផមីានជីវតិអបក្
ច្ាស់ជាមានទុ្ក្ខ។   វាមិនអាច្របរពឹតឋឈៅបានដដលថា ជីវតិរស់ឈៅ
មិនដដលរបឈមមុខ្នឹងឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខឈនាោះ។   ឈយើងរតូវដតឆលងកាត់
ឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខខាងផលូ វកាយដូច្ជាឈឺរបួសការឈនឿយ ត់  ចាស់ជរា និង 
ឈសច្ក្ឋីសាល ប់ឈៅទី្បញ្ចប់  ឈ ើយឈយើងរតូវដតឆលងកាត់ឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខខាង
ផលូ វច្ិតឋដូច្ជាភាពឯឈកា  ការរពួយក្ងវល់ ការភិតភ័យ ការតអូញដតអរ
ការអស់សងឃមឹ និងឈសច្ក្ឋីខឹ្ងជាឈដើម។  
បុ. ត ើតនះមិនតមនជាលកខណៈទុ្ទ្ិដាិនិយមឬ?  
វ.ិ វច្នានុរក្មឲ្យនិយមន័យទុ្ទិ្ដឌិនិយមថា ការទ្មាល ប់េិតដដលឈទរ
ទ្ន់ឈៅឈលើអវីដដលអារក្ក្់នឹងឈក្ើតឈឡើងឬជាំឈនឿដដលថា អាំឈពើអារក្ក្់
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មានឥទ្និពលជាងអាំឈពើលអ។  រពោះពុទ្ឌសាសនាមិនបានបឈរងៀនេាំនិត
ទ ាំងអស់ឈនាោះឈទ្។ ដតក្៏មិនបដិឈសធថា ឈសច្ក្ឋីសុខ្មិនមានឈនាោះ
ដដរ។ រពោះពុទ្នសាសនានិយយយ ងសាមញ្ដថា  ឈដើមផមីានជីវតិេឺ
ឈដើមផពិីឈសាធនូវឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខទ ាំងផលូ វកាយ និងផលូ វច្ិតឋដដលឈេមិនអាច្
បដិឈសធឈោយការអធិបាយឲ្យង្ហយយល់ឈនាោះ។ ឈោលេាំនិត
សាំខាន់ននសាសនាភាេឈរច្ើនេឺឈទ្វក្ថា ឈរឿងឈរពង ឬ ជាំឈនឿដដល 
ពិបាក្និងមិនអាច្ពនយល់បញ្ញជ ក្់បាន។  រពោះពុទ្នសាសនាចាប់ឈផឋើម
ពីការឈធវើបទ្ពិឈសាធមួយជាឈ តុការ ៍ពិត  ដដលមិនអាច្ដក្លងបនលាំ
បានជាវតទុ មួយ ដដលអបក្ទ ាំងអស់ោប សាគ ល់មក្ពីការបានឈធវើការ
ពិឈសាធ និងក្ាំពុងពាយមវាយទ្ាំលុោះឲ្យបាន។   ដូឈច្បោះ រពោះពុទ្ន
សាសនាជាសាសនាសាក្លដ៏ពិត ពីឈរពាោះបានឈរជៀតចូ្លឈៅក្បុង
ភាពរតឹមរតូវននសារតទៈរបស់បឈច្ចក្បុេគលមាប ក្់ៗរេប់ទ ាំងអស់ជាមួយ  
និងឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខនិងវធិីឈដើមផពីនលត់ទុ្ក្ខបាន។  
បុ. ត ើអ្រយិស្ចៈទ្ើ២គឺអ្វើ?  
វ.ិ អរយិសច្ចៈទី្២េឺឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខទ ាំងអស់មានមូលឈ តុមក្ពីតណាា ។ 
ឈពលឈយើងសមលឹងឈមើលឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខខាងផលូ វច្ិតឋឈយើងឈ ើញយ ងង្ហយ
នូវតណាា ដដលជាឈ តុននឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខ។ ឈពលឈយើងរតូវការវតទុខ្លោះ ដត
មិនបានដូច្បាំ ងឈយើងនឹងរពួយក្ងវល់។ ឈពលឈយើងសងឃមឹថា 
មាននរណាមាប ក្់មក្រក្ឈយើងដតឈេមិនបានមក្ឈយើងហាក្់ដូច្ជាអស់
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ក្មាល ាំងក្ាំដ ង និងអស់សងឃមឹ។ ឈពលឈយើងច្ង់ឱ្យអបក្ដនទ្ដូច្ឈយើង 
ដតវាមិនដូច្ឈយើងនឹងឈឺចុ្ក្ចាប់។ ឈទោះបីឈពល ឈយើងច្ង់បានអវីមួយ
ឈ ើយឈយើងអាច្បានរបស់ឈនាោះ ក្៏មិនបាននា ាំឈសច្ក្ឋីសុខ្មក្ឲ្យឈយើង
រេប់ឈពលផងដដរ ពីឈរពាោះមិនយូរប ុនាម ន ឈយើងហាក្់ដូច្ជាធុញរទន់
ជាមួយវតទុ ឈនាោះច្ាំ ូលច្ិតឋច្ាំឈពាោះវតទុ ឈនាោះឈ ើយចាប់ឈផឋើមរបាថាប ច្ង់
បានវតទុដនទ្ឈផសងៗឈទ្ៀត។ និយយឲ្យសាមញ្ដេឺថាអរយិសច្ចៈទី្២
និយយថា បានអវីក្៏ឈោយដដលអបក្រតូវការក្៏មិនធានាដល់ឈសច្ក្ឋី
សុខ្ឈឡើយ។ ឈទោះបីការតស ូជាបនឋបនាធ ប់ឈដើមផទី្ទួ្លបាននូវអវីដដល
អបក្ច្ង់បានពាយមឈធវើឱ្យបាននូវច្ាំ ង់របស់អបក្។  តណាា ដក្ ូត
ពីឈយើងនូវភាពសងប់ច្ិតឋ និងឈសច្ក្ឋីសុខ្។   
បុ. ត ត ើតស្ករើ រ ូវការ និង្ ណាា នាុំតយើង្តៅរកតស្ករើ
ទុ្កខខាង្ផលូវកាយយ៉ាង្ណា?  
វ.ិ ឈសច្ក្ឋីរតូវការ និងតណាា សាំរាប់វតទុ ឈនោះវតទុ ឈនាោះ មានមិនឈច្ោះច្ប់ 
ឈ ើយ ជាពិឈសសតណាា សទិតឈៅជាបនឋបឈងកើតជាក្មាល ាំងដ៏ខាល ាំងកាល  
ដដលបណាឋ លឈអាយបុេគលមាប ក្់ៗឈក្ើតឈ ើយឈក្ើតឈទ្ៀត។  ឈពលឈយើង
ឈក្ើតមឋងឈទ្ៀត ឈយើងមានខ្លួនរបា ដូច្ដដលឈយើងបាននិយយរួច្
មក្ឈ ើយខ្លួនរបា ឈយើងបណាឋ លឲ្យឈយើងចុ្ក្ចាប់ និងឈឺេឺវាអាច្
ឈនឿយ ត់ឈោយការង្ហរ វាចាស់ឈៅៗរ ូតដល់ទី្បាំផុតសាល ប់។ 
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 ដូឈច្បោះ តណាា នា ាំឈអាយទុ្ក្ខខាងផលូ វកាយពីឈរពាោះវាបណាឋ លឲ្យឈយើង
ចាប់ក្ាំឈ ើ តមឋងឈទ្ៀត។ 
បុ. ត តបើតយើង្បញ្ឈប់្ុំណង់្រគប់តបបយ៉ាង្ទុំង្អ្ស់ តយើង្  
នឹង្មិនបានសតរម្អ្វើតទ្ឬ? 
វ.ិ ជាឈរឿងពិត ដតអវីដដលរពោះពុទ្នរាស់ េឺថាឈពលឈសច្ក្ឋីរបាថាប
ឈសច្ក្ឋីច្ង់បានការមិនឈច្ោះ ដឆអតឆអន់ជាបនឋបនាធ ប់របស់ឈយើងជាមួយ
អវីដដលឈយើងមាន និងការរបាថាប ឈរច្ើនឈ ើយឈរច្ើនឈទ្ៀតមិនឈច្ោះច្ប់
ជាឈ តុឈធវើឲ្យមានឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខឈពលឈនាោះឈយើងេួរដតបញ្ឈប់ឈធវើដូឈចាប ោះ
។ វាជាសាំឈ ើ រដល់ឈយើងថា ឈតើឈយើងអាច្បឈងកើតភាពខុ្សោប នូវអវី  
េឺឈសច្ក្ឋីរតូវការនិងអវីេឺឈសច្ក្ឋីច្ង់បានឈ ើយពាយមឈធវើឲ្យបាននូវ
តរមវូការរបស់ឈយើង  និងឈធវើឲ្យសកប់សកល់នូវច្ាំ ង់របស់ឈយើង។ រពោះ
ពុទ្នអងគរបាប់ឈយើងថា ឈសច្ក្ឋីរតូវការរបស់ឈយើងអាច្មានទី្បញ្ចប់ដត
ច្ាំ ង់របស់ឈយើងោម នរពាំដដនឈទ្ វាជារបឈហាងដ៏ឈរៅបាំផុត។ មាន 
ឈសច្ក្ឋីរតូវការជាវតទុសាំខាន់ជាមូលោឌ ន  និងេួររក្ាទុ្ក្ឈ ើយឈយើង
េួរបាំឈពញវាឲ្យសឈរមច្។ ឈសច្ក្ឋីឈលាភ ឬ ច្ាំ ង់ដដលខាល ាំង ួស
ឈ តុឈពក្េួរដតកាត់បនទយបនឋិច្មឋងៗ។ បនាធ ប់ពីឈនាោះឈតើអវីដដលជា
វតទុបាំ ងរបស់ជីវតិេិតដតពីរបមូលផលរបឈយជន៍  ឬរោន់ដតជា
ការឈពញច្ិតឋនិងឈសច្ក្ឋីសងប់សុខ្។   
 បុ. ត ើអ្រយិស្ចៈទ្ើ៣គឺអ្វើ?  
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វ.ិ អរយិសច្ចៈទី្៣ េឺឈយើងអាច្យក្ជាំនោះឈលើឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខបានឈ ើយ
ឈសច្ក្ឋីសុខ្អាច្ឈធវើបានសឈរមច្។ ឈនោះអាច្ពិតជាសារៈសាំខាន់បាំផុត
របស់អរយិសច្ចៈទី្៤ ពីឈរពាោះច្ាំឈពាោះអរយិសច្ចៈឈនោះរពោះពុទ្នជាមាច ស់
បញ្ញជ ក្់របាប់ឈយើងថា ឈសច្ក្ឋីសុខ្ពិត និងភាពឈពញបរបូិរអាច្
សឈរមច្យក្បាន។ ឈពលឈយើងឈបាោះបង់ឈចាលច្ាំ ង់ឥតរបឈយជន៍
ឈច្ញឈ ើយឈរៀនសូរតក្បុងការរស់ឈៅពីមួយនងងឈៅមួយនងងរកី្រាយច្ិតឋ
ឈោយមិនចា ាំបាច្់មានច្ាំ ង់ោម នឈប់ឈរ ដដលជាបទ្ពិឈសាធន៍
ពិតរបស់ជីវតិបនឋការង្ហរឈោយការអត់ធន់នូវបញ្ញា  ដដលទក្់ទ្ង
ជីវតិឈោយោម នឈសច្ក្ឋីភ័យខាល ច្ឈសច្ក្ឋីខឹ្ងនិងឈរក្វឈរកាធឈពលឈនាោះ  
ឈយើងនឹងបានជាអបក្មានឈសច្ក្ឋីសុខ្ នឹងរ ាំឈោោះរួច្ពីទុ្ក្ខទ ាំងពួង។ 
ឈពលឈនាោះ ឈ ើយជាឈពលដតមួយដដលឈយើងចាប់ឈផឋើមមានជីវតិយ ង
ឈពញបរបូិរ។ ពីឈរពាោះ ឈយើងមិនធុញងប់អវីឈទ្ៀតឈឡើយជាមួយនឹងការ
ឈធវើឲ្យសកប់សកល់នូវច្ាំ ង់អតឋភាពផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ឈយើង  ឈ ើយឈយើង 
មានឈពលឈរច្ើនជាងមុន ឈដើមផជួីយអបក្ដនទ្បាំឈពញតរមូវការរបស់
ឈេ។  អាណាច្រក្ឈនោះឈេឈៅថារពោះនិពាវ ន។  ឈយើងរ ាំឈោោះខ្លួនរួច្ផុត
ពីឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខខាងផលូ វច្ិតឋបានយ ងពិតរបាក្ដ។ ឈនោះឈេឈៅថា 
រពោះនិពាវ នឈៅទី្បាំផុត ។ 
បុ.រពះនិពាវ នគឺអ្វើ តេើយតៅទ្ើណា?  
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វ.ិ រពោះនិពាវ នជាឋានមួយ ដដល ួសពីវស័ិយននឈពលឈវលា
បរយិកាស និងមិនអាច្អធិបាយបានឈោយពាក្យសមថ ី ឬឈោយ
េិតដវក្ដញក្វនិិច្ឆ័យបាន។ ពាក្យសមថី និងេាំនិតទ ាំងឡាយសមរមយ
ច្ាំឈពាោះការអធិបាយឋានរសទប់បរយិកាស  និងឈពលឈវលាដត
ប ុឈណាត ោះ។ ដតពីឈរពាោះរពោះនិពាវ នឆ្ង យផុតពីឈពលឈវលាឈទ្ើបោម ន
ច្លនាឈ ើយនឹងោម នការចាស់ការសាល ប់ផងដដរ។ ដូឈច្បោះនិពាវ នេឺ
អមតៈពីឈរពាោះនិពាវ នឆ្ង យផុតពីរសទប់បរយិកាសោម នឈ តុបច្ច័យ
ោម នរពាំដដនោម នការេិតឈរឿងតួខ្លួន និងោម នខ្លួនឈ ើយនិពាវ នឈនាោះេឺ
អច្ិនស្ដ្នឋយ៍។ រពោះពុទ្ឌជាមាច ស់បញ្ញជ ក្់ដល់ឈយើងផងដដរថា  រពោះនិពាវ ន  
េឺការជួបរបទ្ោះនូវឈសច្ក្ឋីសុខ្ដ៏រជាលឈរៅ។  រពោះអងគរាស់ថា និពាវ ន
េឺជាឈសច្ក្ឋីសុខ្ដ៏ឧតឋម (ធមមបទ្ ២០៤ ) ។  
បុ. ត ត ើមានភសរុតាង្បញ្ជា ក់ពើការមានឋានដតូ ន្ ះ ពិ 
របាកដតមន ឬតទ្?  
វ.ិ ឈទ្ មិនមានឈទ្។  ដតសភាវៈពិតរបស់រពោះនិពាវ នឈេអាច្សនបិោឌ ន
បាន។  ឈបើមានឋានណាមួយដដលឈពលឈវលា  និងបរយិកាសឈធវើ
ច្លនាឈ ើយមានឋានឈនាោះពិតរបាក្ដឋានឈនាោះេឺពិភពឈលាក្  ដដល
ឈយើងរស់ឈៅឈពលឈនាោះ ឈយើងក្៏អាច្សនបិោឌ នបានផងដដរថា មាន 
ឋានដដលឈពលឈវលា និងបរយិកាសមិនឈធវើច្លនាឋានឈនាោះេឺ
រពោះនិពាវ ន។ ដូច្ោប ដដរ  ឈទោះបីឈយើងមិនអាច្បង្ហា ញភសឋុាងថា 
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និពាវ នមានពិតដមនដតឈយើងមានរពោះពុទ្នវច្នៈដដលមានឈៅក្បុងេមពីរ
ពិតរបាក្ដ។ រពោះអងគរាស់ប្រាប់ឈយើងថា មិនមានការឈក្ើតមិនមាន 
ទី្ជាទី្ា ាំងមិនមានការច្យុតិមិនមានបច្ច័យាក្់ដតង។  ឈបើោម នការ
ឈក្ើតោម នការច្យុតិ ោម នបច្ច័យាក្់ដតងឈនាោះនឹងោម នអវីបឈងកើតឈោយ
សាំអាងឈលើអវីមួយ ដដលឈធវើឲ្យឈក្ើតមានទី្ជាទី្ា ាំងមានការច្យុតិមាន
បច្ច័យាក្់ដតង។ ដូឈច្បោះ ឈតើមានអបក្ណាដឹងអាំពីការឈច្ញផុតពីអវី
ដដលជាការឈក្ើតការច្យុតិការមានបច្ច័យាក្់ដតង? ឧទន៨០ ឈយើង
នឹងសាគ ល់នូវរពោះនិពាវ ន ឈៅឈពលណាឈយើងបានសឈរមច្នូវធម៌។ ឈៅ
ឈពលណាក្៏ឈោយក្៏ឈយើងអាច្បដិបតឋិធម៌បានដដរ។   
បុ. ត ើអ្រយិស្ចៈទ្ើ៤គឺអ្វើ?  
វ.ិ អរយិសច្ចៈទី្៤ េឺផលូ វនា ាំឈៅរក្ការឈបោះនូវទុ្ក្ខទ ាំងពួង។ ផលូ វឈនោះ 
ឈេឈៅថាអរយិមេគរបក្បឈោយអងគ៨ឈ ើយមានអងគរបក្បដូច្តឈៅ
ឈនោះ សមាម ទិ្ដឌិ សមាម សងកបផៈ សមាម វាចា សមាម ក្មមនឋៈ សមាម អាជីវៈ 
សមាម វាយមៈ សមាម សតិ និង សមាម សមាធិ។ ការបដិបតឋិរបស់ 
ពុទ្នបរស័ិទ្មានរេប់អងគទ ាំង៨ឈនោះ រ ូតដល់ពួក្ឈេអាច្សម្ប្រេច្ធម៌
ាមលាំោប់បាន។ អបក្អាច្សឈងកតឈ ើញថា ជាន់ថាប ក្់ននអរយិមេគ
របក្បឈោយអងគ៨រេបដ ឋ ប់ឈៅឈលើបញ្ញា រេប់ដបបយ ងរបស់ជិវតិ
ដូច្ជាបញ្ញា សតិបញ្ញដ  បញ្ញា ច្រយិធម៌ បញ្ញា ឈសដឌក្ិច្ច បញ្ញា ផលូ វច្ិតឋ
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និងមិនដតប ុឈណាត ោះឈៅមានវតទុ រេប់យ ង  ដដលមនុសសរតូវការឈដើមផ ី
ឈធវើឈអាយជីវតិបានលអរបឈសើរ  និងអភិវឌ្ណច្ិតឋវញិ្ញដ  បាន ។  
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ភាេ ៣ 
រពះពុទ្ធសាសនាជាមយួនឹង្គុំនិ បជូាអាទ្ិតទ្ព 

បុ. ត ើពុទ្ធសាសនិកជនតជឿតលើអាទ្ិតទ្ពតទ្?  
វ.ិ ឈទ្ ឈយើងមិនឈជឿឈទ្។ មានឈ តុផលឈរច្ើនយ ងអាំពីឈរឿងឈនោះ។
រពោះពុទ្នជាមាច ស់របដូច្ជា អបក្សងគមវទិ្ា និងច្ិតឋវទិ្ាសម័យងមី ដដល
ឈជឿថា េាំនិតខាងសាសនាឈ ើយជាពិឈសសជាំឈនឿឈលើអាទិ្ឈទ្ពមាន
របភពរបស់វាមក្ពីឈសច្ក្ឋីភ័យខាល ច្។ រពោះពុទ្នជាមាច ស់រាស់ថា ភ័យ
មក្ដល់មនុសសទ ាំងឡាយយក្ភបាំជាទី្ពឹងខ្លោះ យក្ដាំបូក្ជាទី្ពឹងខ្លោះ
យក្ឈដើមឈឈើ និងយក្ឈច្តីយ៍ជាទី្ពឹងខ្លោះ។ ទី្ និកាយ១៨៨មនុសស
ជាំនាន់ឈដើមក្សាងខ្លួនឯង ឈរកាមពិភពឈលាក្ននឈរោោះថាប ក្់ និងភ័យ
ខាល ច្សតវនរពក្ាំណាច្មិនអាច្រក្អាហារ ូបចុ្ក្រេប់រោន់ការឈឺចា
ប់ឬជាំងឺឈផសងៗឈ ើយនឹងអពភូតឈ តុខាងធមមជាតិដូច្ជាផគរលាន់រនធោះ
បាញ់ និងភបាំឈភលើងផធុោះជានិច្ចជាកាលឈក្ើតឈឡើងដល់ពួក្ឈេ។  ឈោយពុាំ
អាច្រក្សុវតទិភាពអវីឈផសងបានពួក្ឈេក្៏បានបឈងកើតេាំនិតឈជឿឈលើអាទិ្
ឈទ្ពឈឡើង ក្បុងឈោលបាំ ងឲ្យឈេបានសុខ្សបាយឈៅ ឈពលណា
លអបន់រសន់អាទិ្ឈទ្ព ឈពលជួបឈរោោះថាប ក្់ និងការបាំឈពរអារមម ៍
ពួក្ឈេឈពលអវីរេប់យ ងខុ្សពីរបរក្តី។  សពវនងងឈនោះអបក្អាច្សឈងកត
ឈ ើញថា  មនុសសនឹងឈជឿឈលើអាទិ្ឈទ្ពកាន់ដតខាល ាំងឈៅឈពលណាជួប
វបិតឋិអបក្នឹងឮពួក្ឈេនិយយថា ឈេឈជឿឈៅឈលើឯកាទិ្ឈទ្ព  ឬព ុ
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អាទិ្ឈទ្ព ដដលជួយពរងឹងតប្រេូវការពួក្ឈេឈដើមផឈីោោះរសាយបញ្ញា
ជីវតិ។ អបក្និងពួក្ឈេនិយយពនយល់ឈយើងថា ពួក្ឈេឈជឿឈលើអាទិ្ឈទ្ព
ដតមួយអងគេត់ ឈរពាោះពួក្ឈេបួងសួងឈពលណាឈេធាល ក្់ខ្លួនលាំបាក្
ឈ ើយការបួងសួងរបស់ឈេរតូវបានសឈរមច្។  ទាំងអស់ឈនោះហាក្់ដូច្
ជាោាំរទ្ពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះពុទ្នដដលរាស់ថា   ទ្សសនៈឈជឿ 
អាទិ្ឈទ្ពេឺមក្ពីឈសច្ក្ឋីខាល ច្ និងឈសច្ក្ឋីមិនទុ្ក្ច្ិតឋខ្លួនឯង។ រពោះពុទ្ន
ជាមាច ស់បឈរងៀនឈយើងឲ្យពាយមសិក្ាឲ្យយល់អាំពីឈសច្ក្ឋីភ័យខាល ច្
របស់ខ្លួនឯង កាត់បនទយឈសច្ក្ឋីឈលាភលន់និងទ្ទួ្លយក្នូវវតទុទ ាំង
ឡាយ ដដលឈយើងមិនអាច្ផ្ទល ស់បឋូ របានឈោយភាពសងប់ឈសងៀម  និង
កាល ហាន។  រពោះអងគបាំបាត់ឈសច្ក្ឋីខាល ច្មិនដមនឈោយជាំឈនឿោម នឈ តុ
ផលឈទ្ ដតឈោយឈសច្ក្ឋីយល់ដឹងដដលរបក្បឈោយឈ តុផល។  
ឈ តុផលទី្២ដដលរពោះពុទ្នអងគមិនសងឃមឹឈលើអាទិ្ឈទ្ព  ពីឈរពាោះហាក្់
ដូច្ជាោម នអវីដដលជាភសឋុាងោ ាំរទ្នូវេាំនិតឈនោះ។  មានសាសនាជា
ឈរច្ើន ដដលអោះអាងថា សាសនារបស់ពួក្ឈេដតមួយេត់ ដដលពាក្យ
ពិតរបស់រពោះជាមាច ស់រក្ាបានលអក្បុងេមពីរស័ក្ឋិសិទ្និរបស់ឈេមានដត
ឈេមាប ក្់េត់យល់នូវធមមជាតិរបស់អាទិ្ឈទ្ព  ដដលរពោះរបស់ឈេមាន
ពិតដតរពោះរបស់សាសនាអបក្ដនទ្មានមិនពិតឈទ្។  អបក្ខ្លោះឈពាលថា 
អាទិ្ឈទ្ព េឺជាឈភទ្របុស អបក្ខ្លោះថា អាទិ្ឈទ្ពជាឈភទ្រសី និងអបក្ខ្លោះ
ឈទ្ៀតឈពាលថា អាទិ្ឈទ្ពជាអឈភទ្។ ពួក្ឈេឈពញច្ិតឋថាឈនោះ េឺជា
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ភសឋុាងរេប់រោន់ឈដើមផបីញ្ញជ ក្់នូវការមានពិតននអាទិ្ឈទ្ពរបស់ពួក្
ឈេ ដតពួក្ឈេឈសើច្ច្ាំអក្នូវការឈជឿខុ្សច្ាំឈពាោះភសឋុាងរបស់សាសនា
ដនទ្ ដដលអធិបាយបញ្ញជ ក្់នូវភាពមានពិតននអាទិ្ឈទ្ពអងគឈផសង
ឈទ្ៀត។ វាមិនេួរឲ្យភាញ ក្់ឈផអើលជាមួយនឹងសាសនាឈផសងៗោប ជាឈរច្ើន
ច្ាំណាយឈពលមក្ឈរច្ើនសតវតស ក្បុងការពាយមបង្ហា ញភសឋុាង
វតឋមានពិតននអាទិ្ឈទ្ពទ ាំងឡាយរបស់ពួក្ឈេ  ដដលឈៅដតមិនពិត
មិនឈ ើញជារូបធម៌រក្មិនឈ ើញនូវភសឋុាង  ដដលេួរឲ្យឈជឿទុ្ក្ច្ិតឋ 
និងជាវជិជមាន។ ពុទ្នបរស័ិទ្ឈៅមានមនធិលសងសយ័ការសឈរមច្ច្ិតឋ 
ដូឈច្បោះទល់ដតភសឋុាងពិតរបាក្ដរតូវបានឈេយក្មក្បង្ហា ញបញ្ញជ ក្់
។ ឈ តុផលទី្៣ រពោះពុទ្នជាមាច ស់មិនឈជឿឈលើអាទិ្ឈទ្ព ឈរពាោះថា 
ជាំឈនឿឈនាោះ េឺមិនចា ាំបាច្់អបក្ខ្លោះពនយល់ថាជាំឈនឿឈលើអាទិ្ឈទ្ពេឺចា ាំាច្់
ក្បុងឈោលបាំ ងឈដើមផពីនយល់ របភពឈដើមននច្រក្វាឡដតបញ្ញា ឈនោះ
វាមិនពិតដូឈចាប ោះឈទ្។ វទិ្ាសាស្ដ្សឋបានពនយល់យ ងច្ាស់នូវវធិី  ដដល
ច្រក្វាឡបានឈក្ើតជាសភាវៈ ឈោយមិនចា ាំបាច្់មានការទ្ទួ្លសាគ ល់
ពីរទឹ្សឋីអាទិ្ឈទ្ព។ អបក្ខ្លោះអោះអាងថា ជាំឈនឿឈលើអាទិ្ឈទ្ព េឺចា ាំបាច្់
ឈធវើឲ្យជីវតិសុខ្សបាយ និងមានន័យ។ ដូច្ោប ដដរ ឈយើងអាច្ឈ ើញ
ថាមិនដមនដូឈច្បោះឈឡើយ។ មានអបក្មិនឈជឿអាទិ្ឈទ្ព និងអបក្េិត
ឥសសរៈរាប់លាននាក្់ ឈោយមិននិយយដល់ពុទ្នសាសនិក្ជនផង  
ដដលរស់ឈៅយ ងមានរបឈយជន៍មានឈសច្ក្ឋីសុខ្  និងមានន័យ
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ឈោយោម នជាំឈនឿឈៅឈលើអាទិ្ឈទ្ពទល់ដតឈសាោះ។  អបក្ខ្លោះអោះអាងថា 
ជាំឈនឿឈលើអាំណាច្អាទិ្ឈទ្ពេឺចា ាំបាច្់ពីឈរពាោះមនុសសឈលាក្ជាអបក្ទ្ន់
ឈខ្ាយមិនមានក្មាល ាំងរេប់រោន់ឈដើមផជួីយខ្លួនឯង។ ដូច្ោប ដដរ ភសឋុ
ាងបានច្ងអុលរបាប់ផធុយោប រសឡោះ។  ជាញឹក្ញាប់ឈយើងឈ ើញ
មនុសស ដដលបានជាំនោះឈលើអសមតទភាព និងវកិ្លវកិារការទស់ដទ្ង  
និងផលវបិាក្ធាៗំ បានាមរយៈធនធាននផធក្បុងផ្ទធ ល់របស់ពួក្ឈេាម
រយៈឈសច្ក្ឋីពាយមផ្ទធ ល់របស់ពួក្ឈេ  និងឈោយោម នជាំឈនឿឈលើ
អាទិ្ឈទ្ពឈសាោះ។អបក្ខ្លោះអោះអាងថា  រពោះអាទិ្ឈទ្ពេឺចា ាំាច្់ឈដើមផនីា ាំ
មនុសសឈៅរក្ឥសសរភាព។  ដតការជដជក្ោប ដូឈច្បោះចាត់ថា លអបាន
របសិនឈបើអបក្ទ្ទួ្លសាគ ល់យក្រទឹ្សឋីឥសសរភាពដបបឈទ្វវទិ្ា  ឈ ើយ
ពុទ្នសាសនា មិនទ្ទួ្លយក្នូវរទឹ្សឋីដូឈចាប ោះឈទ្។  សាំអាងឈលើបទ្
ពិឈសាធន៍របស់រពោះអងគផ្ទធ ល់ រពោះពុទ្នជាមាច ស់បានឈមើលឈ ើញថា  
មនុសសឈលាក្មាប ក្់ៗមានសមតទភាពឈដើមផសីាំអាតច្ិតឋអភិវឌ្ណនក្រុណា
ធម ៌ និងឈមាឋ ធម៌ឥតរពាំដដនរពមទ ាំងការរាស់ដឹងយ ងបរបូិរ។  
រពោះអងគពរងីក្ការយក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់ចាប់ពីឋានសួោ៌  រ ូតដល់ឈបោះ
ដូង ឈ ើយឈលើក្ទឹ្ក្ច្ិតឋឈយើងឲ្យដសវងរក្ដាំឈណាោះរសាយទាំងឡាយ
ឈដើមផរីបឈមមុខ្នឹងបញ្ញា ទ ាំងឡាយាមរយៈការ  រាស់ដឹងឈោយ
ខ្លួនឯង។  
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បុ. ត តបើាម នអាទ្ិតទ្ពតទ្ ត ើ្រកវាឡតកើ  តឡើង្តៅទ្ើតនះ
បានយ៉ាង្ណា?  
វ.ិ  សាសនាទាំងអស់មានឈរឿងនិទន និងឈរឿងរា វដដលពាយមឈឆលើយ
នូវសាំ ួរឈនោះ។ក្បុងសម័យបុរា ឈពលឈេមិនដឹងឈរឿងដដលសាមញ្ដ
ៗឈេក្៏ឈលើក្តឈមកើងឈរឿងឈរពងឈនោះឈឡើង  ដតក្បុងសតវតសទី្២០ជាយុេ
សម័យននរូបវទិ្ាារាសាស្ដ្សឋ និងធរ ីវទិ្ាឈរឿងឈរពងទ ាំងឈនាោះរតូវ
បានជាំនួសឈោយឈរឿងពិតននវទិ្ាសាស្ដ្សឋ។  វទិ្ាសាស្ដ្សឋបានពនយល់
ក្ាំឈ ើ តននច្រក្វាឡឈោយមិនសាំអាងឈៅឈលើរបភពឈដើមននទ្សសនៈ
ឈជឿឈលើអាទិ្ឈទ្ពឈឡើយ ។  
បុ. ត ើរពះពុទ្ធរតាស់ថា ដូ្ តមរ្អ្ុំពើកុំ តណើ  របស់្រកវាឡ?  
វ.ិ វាជាឈរឿងេួរឲ្យចាប់អារមម ៍ ដដលពាក្យពនយល់ដ នាាំរបស់
រពោះពុទ្នអាំពីក្ាំឈ ើ តននច្រក្វាឡទក្់ទ្ងយ ងជិតសបិទ្នឈៅនឹងទ្សសន  
វទិ្ាសាស្ដ្សឋ។  ក្បុងេមពីរអក្ញ្ដសូរត រពោះពុទ្នជាមាច ស់អធិបាយថា 
ឈលាក្របស់ឈយើងរតូវបានបាំផ្ទល ញឈ ើយវវិតឋន៍ឈក្ើតឈឡើងវញិ  ក្បុង
ទ្រមងបច្ចុបផនបឈនោះឆលងកាត់ឈងរៈឈវលារាប់ពាន់លានឆ្ប ាំ។  ជីវតិដាំបូងក្៏
បានក្រឈក្ើតឈឡើងឈៅឈលើទឹ្ក្ឈ ើយរមលងឈៅអស់ឈវលារាប់ពាន់លាន
ឆ្ប ាំឈទ្ៀតក្៏ានវវិតឋពីទ្រមង់ជីវតិ ដដលសាមញ្ដឈៅជាអវយវៈដដល    
សមុេសាម ញ។ ការវវិតឋទ ាំងឈនោះ េឺមិនមានច្ាំ ុច្ចាប់ឈផឋើមនិងច្ាំ ុច្
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ទី្បញ្ចប់ឈឡើយ ឈ ើយផ្ទល ស់បឋូ រឈៅាមទ្រមង់ឈ តុបច្ច័យរបស់       
ធមមជាតិ។  
បុ. អ្នកនិយាយថា ាម នភសរុតាង្ការមានអាទ្ិតទ្ពពិ 
របាកដ។ ្ុះអ្ុំពើអ្ពភូ តេ ុទុំង្ឡាយ? 
វ.ិ មានមនុសសជាឈរច្ើនឈជឿថា  អពភូតឈ តុទ ាំងឡាយជាភសឋុាងនន
វតឋមានអាទិ្ឈទ្ព។ ឈយើងឮការអោះអាងដដលេួរឈអាយអសាច រយថា  ឈេ
បានពាបាលមនុសសឲ្យជាពីឈឺដតឈយើងមិន ដដលបានទ្ទួ្លការ
ពិឈសាធយ ងឈសរពីីរក្ុមមស្ដ្នឋីឈពទ្យ  ឬសលយឈពទ្យ (ឈពទ្យវោះកាត់) 
ឈសាោះ។ឈ ើយឈសច្ក្ឋីរាយការ ៍ចាស់ៗថា  មានអបក្ខ្លោះរតូវបានជួយ
ជីវតិឈោយភាពអសាច រយពីឈរោោះម នឋរាយ    ដតឈយើងមិនដដលឈ ើញ
ផ្ទធ ល់នឹងដភបក្នូវឈ តុការ ៍អវីដដលឈេឧបមាថា  បានឈក្ើតឈឡើង។ 
ឈយើងឮពាក្យច្ចាមអារា មថា ការបួងសួងបានពុោះដរជក្ឈៅរក្ខ្លួន
មនុសសឈឺ ឬជួយតឆអឹង ដដលពុក្ផុយដតឈយើងមិនដដលឈ ើញឈេឆលុោះ
ឈោយពនលឺអ ុលរាសាវ ឬបានទ្ទួ្លការពនយល់បញ្ញជ ក្់ពីឈវជជប ឍិ ត 
ឬរេូឈពទ្យណាមួយឈសាោះ។ ការអោះអាងដ៏ឈមាោះមុតឈនោះជាពាក្យច្ចាម
អារា មនិងដាំ ឹងពីបុរា នាយមិនមានោក្់បង្ហា ញភសឋុាងច្ាស់  
លាស់ណាមួយ ឈ ើយភសឋុាងច្ាស់លាស់ខាងបដិហារពិតជាក្រម
មានណាស់។  ឈទោះជាយ ងណាឈពលខ្លោះវតទុ ដដលមិនអាច្ពនយល់
បានក្៏អាច្ឈក្ើតឈឡើងឈ តុការ ៍ ដដលឈេមិនបានេិតទុ្ក្ជាមុន
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ក្៏អាច្ឈលច្ឈធាល រឈឡើងបាន។ ដតជាអសមតទភាពរបស់ឈយើងឈទ្ឈដើមផ ី
ពនយល់ឈ តុការ ៍ ដូឈច្បោះ មិនដមនច្ងអុលបញ្ញជ ក្់ពីការមានតួ
អាទិ្ឈទ្ពពិតឈនាោះឈទ្។ វាច្ងអុលបញ្ញជ ក្់ប្រាប់ឈយើងច្ាស់ថា ច្ាំឈ ោះ
ដឹងរបស់ឈយើងេឺមានមិនរេប់រោន់។ មុនឈពលឈពទ្យសម័យងមីមាន
ការអភិវឌ្ណ ឈពលមនុសសមិនដឹងអាំពីអវីជាឈ តុននជាំងឺមនុសសក្៏នា ាំោប
ឈជឿថាអាទិ្ឈទ្ពអងគដតមួយឬអាទិ្ឈទ្ពឈរច្ើនអងគបញ្ជូ នឈមឈរាេជាំងឺមក្
ឈដើមផោីក្់ឈទសទ្ ឍ ក្មម។    ឥឡូវឈនោះឈយើងដឹងថា ឈតើអវីជាឈ តុនន
ជាំងឺទ ាំងឈនាោះ   ឈ ើយឈពលឈយើងឈឺឈយើងនឹងឈលបថាប ាំ។  ក្បុងឈពល
ដដលច្ាំឈ ោះដឹងរបស់ឈយើង អាំពីឈលាក្មានការអភិវឌ្ណឈរច្ើនឈឡើង
ឈយើងអាច្នឹងយល់នូវអវីដដលជាឈ តុនូវអពភូ តឈ តុ  ដដលមិនអាច្
យល់បានដូច្ដដលឥឡូវឈនោះ ឈយើងអាច្យល់នូវអវីដដលជាឈ តុនន
ជាំងឺឈនាោះ ។  
បុ.ត មនុសសជាតរ្ើនតជឿតលើ អួ្ង្គអាទ្ិតទ្ពរបូរាង្តផសង្ៗតនាះ
វាពិ ជាមានពិ ។  
វ.ិ មិនពិតឈទ្,មានឈពលមួយជាឈពលដដលមនុសសឈជឿថា ពិភពឈលាក្
មានរាងសាំដប តដតពួក្ឈេទ ាំងអស់ឈនាោះឈជឿខុ្ស។  ច្ាំនួនមនុសសដដល
ឈជឿឈលើការេិតណាមួយេឺោម នរង្ហវ ស់វាស់  ឈសច្ក្ឋីពិត ឬឈសច្ក្ឋីមិន
ពិតននេាំនិតឈនាោះឈទ្។ វធិីដតមា ងឈយើងអាច្របាប់ថា ឈតើការេិតឈនាោះ 
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ពិត ឬមិនពិត ឈោយការសមលឹងឈមើលឈ តុការ ៍ពិតទ ាំងឡាយ  
ឈ ើយរតួតពិនិតយនូវភសឋុាងឈនាោះ។  
បុ. ដតូ្នះ តបើពុទ្ធសាសនិកជនមិនតជឿតលើអាទ្ិតទ្ពទុំង្ឡាយ
ត ើពុទ្ធសាសនិកជនតជឿតៅតលើអ្វើ?  
វ.ិ  ឈយើងមិនឈជឿឈលើអាទិ្ឈទ្ព   ពីឈរពាោះឈយើងឈជឿឈលើមនុសស។ ឈយើង
ឈជឿថា មនុសសមាប ក្់ៗ េឺមានតនមល  និងមានសារៈរបឈយជន៍  ដដល
មនុសសទ ាំងអស់ឈនាោះមានសកាឋ នុពល ឈដើមផអីភិវឌ្ណខ្លួនឯងឲ្យកាល យ
ជារពោះសមាម សមពុទ្នជាមាច ស់បានដដលរពោះអងគជាមនុសស  ដដលបាន
បាំឈពញខ្លួនឯងឲ្យមានលក្ខ ៈរេប់បរបូិរទ ាំងអស់។ ឈយើងឈជឿថា 
មនុសសឈលាក្អាច្ដុោះនូវអវជិាជ និងភាពោម នឈ តុផលបានឆ្ប់រ ័ស
ឈ ើយឈ ើញវតទុ រេប់យ ងដូច្ ដដលពួក្ឈេឈ ើញថាពិតដូឈចាប ោះ។  
ឈយើងឈជឿថា ការរបកាន់ខ្លួនឈសច្ក្ឋីខឹ្ងការ ប្ នីស  និងការរច្ដ ន
និនាធ អាច្ផ្ទល ស់បឋូ រានឈោយក្រុណាធម៌ ការអត់ធន់ការទ្ាំនុក្បរមុង
ោប និងការមានសនាឋ នច្ិតឋលអ។ ឈយើងឈជឿថាទ ាំងអស់ឈនោះេឺសទិតឈលើ
សាម រតីរបស់មនុសសមាប ក្់ៗ របសិនឈបើឈេមិនរបមាទ្ទ ាំងបានដឹក្នា ាំនិង
ោ ាំរទ្ឈោយពុទ្នបរស័ិទ្លអៗ ទ ាំងឡាយ ឈ ើយញុា ាំងសាម រតីឲ្យយល់
បានាមពុទ្នភាសិតដូច្ដដលរពោះពុទ្នអងគរាស់ថា  មានដតខ្លួនជាទី្
ពឹងននខ្លួនអបក្ដនទ្មិនអាច្ជាទី្ពឹងដល់ឈយើងបានឈឡើយ។   អបក្រតូវ
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ដតឈដើរឈៅឈលើមាោ៌ឈោយខ្លួនឯង  តថាេតរោន់ដតជាអបក្ច្ងអុល
បង្ហា ញផលូ វឲ្យឈដើរដតប ុឈណាត ោះ (ទី្ និកាយ ១៦៥ )។ 
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ភាគ ៤ 
និ្ចសើល ឬសើល៥ 

បុ.សាសនាតផសង្ៗ្ប់យកគុំនិ រ ូវ ឬខុសពើបញ្ញ រិទុំង្
ឡាយរបស់អាទ្ិតទ្ពមយួអ្ង្គឬតរ្ើនអ្ង្គ។ អ្នកជា
ពុទ្ធសាសនិកជន តដលមិនតជឿតលើអាទ្ិតទ្ព ដតូ្នះ ត ើអ្នក
ដឹង្តស្ករើ រ ូវពើតស្ករើ ខុសបានយ៉ាង្ណា?  
វ.ិ ឈសច្ក្ឋីរតិោះរោិះទ ាំងឡាយណា ឈបើនិយយ ឬ របរពឹតឋដដលមាន
ឫសេល់ពីឈលាភៈឈទសៈ និងឈមា ៈឈ ើយវានា ាំឲ្យឆ្ង យចាក្ពី
រពោះនិពាវ ន េឺជាអាំឈពើអារក្ក្់ឈ ើយការរតិោះរោិះណាមួយ  ឈទោះនិយយ 
ឬរបរពឹតឋដដលមានឫសេល់ឈច្ញមក្ពីការឈធវើទន  ឈមាឋ ក្រុណាធម៌ 
និងបញ្ញដ ឈ ើយអាំឈពើឈនាោះ ជួយសាំអាតផលូ វឈៅរក្រពោះនិពាវ នឈនាោះ
ឈៅថា អាំឈពើលអ។ ឈដើមផដីឹងនូវអវីរតូវឬខុ្សសរមាប់សាសនាដដលយក្
រពោះអាទិ្ឈទ្ពជាធាំអាំឈពើលអនិងអារក្ក្់អបក្ដនទ្ជាអបក្ក្ាំ ត់ឲ្យអបក្។ 
ដតសរមាប់សាសនា ដដលយក្មនុសសជាធាំដូច្ជារពោះពុទ្នសាសនា
សាគ ល់នូវអវីខុ្សអវីរតូវ េឺអបក្រតូវដតអភិវឌ្ណការភាញ ក្់រលឹក្និងការយល់
ឈោយខ្លួនឯងឲ្យបានសីុជឈរៅ។ ឈ ើយច្រយិធម៌ដដលសទិតឈលើការ
យល់ដឹងជានិច្ចជាកាលរងឹមាាំជាងច្រយិធម៌ ដដលសទិតឈលើការបញ្ញជ
ពីអបក្ដនទ្។ ដូឈច្បោះ ឈដើមផដីឹងនូវអវីដដលរតូវនិងអវីដដលខុ្សពុទ្នសាស
និក្ជនសមលងឹឈមើលឈៅឈលើបញ្ញា បីយ ងេឺឈច្តនាផល  ដដលឈក្ើតឈលើ
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បុេគលឈនាោះផ្ទធ ល់ និងផលដដលឈក្ើតឈលើអបក្ដនទ្។ របសិនឈបើឈច្តនា
លអ (ដដលមានឫសេល់មក្ពីការសឈស្ដ្ង្ហគ ោះការរសឡាញ់អា ិត  និង
បញ្ញដ )ដតឈបើ វាជាការជួយខ្លួនឯង(ជួយខ្ញុ ាំឱ្យឈច្ោះបរចិាច េកាន់ដតឈរច្ើន
ឈអាយឈច្ោះអា ិតរសឡាញ់កាន់ដតរច្ីន  និងឲ្យមានបញ្ញដ កាន់ដត
ឈរច្ើន)ឈពលឈនាោះក្មម និងការរបរពឹតឋរបស់ខ្ញុ ាំ េឺរតឹមរតូវលអនិងមាន
សីលធម៌។ ាមពិតមានឈរឿងដបលក្ៗោប ឈរច្ើនណាស់ច្ាំឈពាោះឈរឿងឈនោះ។  
ជួនកាលខ្ញុ ាំរបរពឹតឋឈោយឈច្តនាលអបាំផុតដតវាមិនានរបឈយជន៍ទ ាំង
ខ្លួនខ្ញុ ាំនិងអបក្ដនទ្។  ជួនកាលឈច្តនារបស់ខ្ញុ ាំ េឺឆ្ង យពីឈសច្ក្ឋីលអដត
អាំឈពើរបស់ខ្ញុ ាំជួយអបក្ដនទ្រ ូត។ ជួនកាលខ្ញុ ាំឈធវើឈោយរបាសចាក្
បាំ ងលអ ឈ ើយការឈធវើរបស់ខ្ញុ ាំបានជួយខ្ញុ ាំដតអាច្នឹងឈធវើឲ្យប ោះទ្ងគិច្
នូវអាំឈពើអារក្ក្់ដល់អបក្ដនទ្ខ្លោះ។ ក្បុងក្រ ីឈនោះ អាំឈពើរបស់ខ្ញុ ាំេឺរច្បូក្
រច្បល់ោប េឺការផស ាំោប នូវអាំឈពើលអនិងអាំឈពើដដលមិនសូវលអ។  ឈពល
ឈច្តនាអារក្ក្់ឈ ើយអាំឈពើឈនាោះមិនជួយទ ាំងខ្លួនឯងផង   និងអបក្ដនទ្
ផងអាំឈពើដបបឈនាោះេឺអារក្ក្់។ ដតឈពលឈច្តនារបស់ឈយើងលអឈ ើយ
អាំឈពើរបស់ឈយើងឈធវើរបឈយជន៍ឱ្យខ្លួនឯងផង  និងអបក្ដនទ្ផងអាំឈពើ
ឈនាោះេឺពិតជាអាំឈពើលអទ ាំងរសុង។  
បុ. ដតូ្នះ ត ើរពះពុទ្ធសាសនាមានរកមសើលធម៌តទ្?  
វ.ិ រតឹមរតូវ សីល៥ េឺជាសីលធម៌មូលោឌ នរបស់ពុទ្នបរស័ិទ្។  សីលទី្
១េឺឈជៀសវាងពីការសមាល ប់ឬឈធវើទុ្ក្ខបុក្ឈមបញសតវទ ាំងឡាយ។ សីល



 

32 

 

ទី្២ េឺឈវៀរចាក្ការលួច្រទ្ពយឈេ។ សីលទី្៣ េឺឈវៀរចាក្ការរបរពឹតឋ
ខុ្សផលូ វកាម។ សីលទី្៤េឺឈវៀរចាក្ការនិយយកុ្ ក្  និងសីលទី្៥េឺ
ឈវៀរចាក្ការផឹក្ទឹ្ក្រសវងឹនិងឈសពថាប ាំឈញៀន។   
បុ. ត តាមពិ វាជាការលអតដលរ ូវសមាល ប់តៅតពលខលះ។ 
ឧទេរណ៌ ដូ្ ជាសមាល ប់ស វលអិ តដល្មលង្តមតរាគ ឬក៏
អ្នកខលះនឹង្មកសមាល ប់តយើង្?  
វ.ិវាជាការលអសរមាប់អបក្។ ដតឈតើវតទុឬក្៏មនុសសឈនាោះជាអវី?។ ពួក្ឈេ
របាថាប ច្ង់មានជិវតិដូច្អបក្ដដរ។ ឈពលអបក្សឈរមច្ច្ិតឋសមាល ប់សតវ
ដដលច្មលងឈមឈរាេឈច្តនារបស់អបក្េង់នឹងរួមផស ាំជាមួយការជួយខ្លួន
ឯង(លអ)ឈ ើយនឹងជារបតិក្មមអារក្ក្(់អារក្ក្់)។ អាំឈពើឈនោះនឹងផឋល់ 
របឈយជន៍សរមាប់ខ្លួនអបក្(លអ) ដតជាក្់ដសឋងវាមិនផឋល់របឈយជន៍
ដល់សតវលអិតឈនាោះ (អារក្ក្)់។ 
        ដូឈច្បោះ ឈពលឈនាោះជាឈពលចាាំាច្់របស់អបក្ដដលរតូវដតសមាល ប់  
ដតវាក្៏មិនអាច្ធានាថា រតូវទ ាំងរសុងដដរ។  
បុ.អ្នកជាពុទ្ធសាសនិកជន តដលឲ្យ នមលខាល ុំង្ណាស់តៅតលើ
រសតម៉ា្ និង្សតង្ កើ ្ ។  
វ.ិ ពុទ្នសាសនិក្ជនពាយមអភិវឌ្ណឈមាឋ ធម៌ដដលនឹងមិនមានការ
ឈរ ើសឈអើង និងរាប់អានឈសមើភាពោប ។ ឈេឈមើលឈ ើញពិភពឈលាក្របដូច្
ជាច្ឈង្ហក មមូលមួយ ដដលមាប ក្់ៗនិងសតវឈលាក្ទ ាំងអស់មានទី្ក្ដនលង  
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និងមុខ្នាទី្ឈរៀងៗខ្លួន។ពួក្ឈេឈជឿថា េួររបយ័តបរបដយងឲ្យខាល ាំងឈឡើង
មុននឹងតុលយភាពរសស់បាំរពងននធមមជាតិរតូវឈេបាំផ្ទល ញ  ឬឈធវើឲ្យ
ច្លាច្ល។ រោន់ដតរក្ឈលក្ឈមើលវបផធម៌ទ ាំងអស់ឈនាោះ  ដដលសងកត់
ធងន់ឈៅឈលើការបាំផ្ទល ញធមមជាតិ ឈដើមផបីាំឈពញច្ាំ ង់រច្បាច្់យក្
រេប់ដាំ ក្់ពីធមមជាតិ ឈោយឥតមានោក្់បាំឈពញវញិឈឡើយមានដត
យក្ឈបោះ និងកាត់បនទយវា។ ឈេបានជាន់ឈលីដល់ធមមជាតិ។ អាកាស
រេប់ក្ដនលងបានក្ាំពុងកាល យជា ពិសទឹ្ក្សធឹងរតូវលអក្់ក្ខ្វក្់ឬ ក្៏រងីសងួត
ពូជសតវលអៗ  ជាឈរច្ើនក្ាំពុងាត់ពូជជួរភបាំទ ាំងឡាយរតឈង្ហលឈ ើយ
ឈរចាោះោច្់ពីោប ។ សូមផអីាកាសធាតុក្៏ផ្ទល ស់បឋូ រ ។ របសិនឈបើមនុសស
យក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់បនឋិច្ ក្បុងការកាប់ោស់បាំផ្ទល ញនិងសមាល ប់សាទ ន
ការ ៍ដដលេួរឈអាយភ័យខាល ច្ឈនោះ  នឹងមិនឈក្ើតមានឈឡើយ។ ឈយើង
ទ ាំងអស់ោប េួរពាយមបនឋុោះការឈោរពនូវជីវតិសតវឱ្យខាល ាំងជាងឈនោះ
បនឋិច្។ ឈនោះេឺជាអវី ដដលសិកាខ បទ្ទី្១បញ្ញជ ក្់ដល់ឈយើង។  
បុ. សិកាខ បទ្ទ្ើ៣បញ្ជា ក់ថា តយើង្គរួត្ៀសវាង្ការរបរពឹ រ
ខុសផលូវតភទ្ត ើអ្វើគឺការរបរពឹ រខុសផលូវតភទ្?  
វ.ិ ឈបើឈយើងឈរបើក្ល់វធិីេរមាមខាងសតិអារមម ៍ ឬបងខិតបងខាំនរណា
មាប ក្់ឲ្យរួមឈភទ្ជាមួយឈយើងឈនោះ  េឺការរបរពឹតឋខុ្សផលូ វឈភទ្។  មនុសស
ច្ិតឋសាវាក្៏ជាលក្ខ ៈការរបរពឹតឋខុ្សផលូ វឈភទ្  ឈរពាោះឈពលឈយើង
ឈរៀបការឈយើងសនាជាមួយភរយិឈយើងថា    ឈយើងនឹងមានភក្ឋីភាព



 

34 

 

ជាមួយឈេ។ ឈពលឈយើងរបរពឹតឋក្ផត់ច្ិតឋ េឺឈយើងមិនឈោរពក្ិច្ចសនា
ឈយើងឈ ើយក្ផត់នូវពាក្យសច្ចៈ។  រួមឈភទ្អាច្ជាការបឈញ្ចញនូវ   
ឈសច្ក្ឋីឈសបហានិងឈៅរួមោប រវាងមនុសសពីរនាក្់ឈ ើយជាឈពលដដល
វាផឋល់ឈអាយឈយើងនូវសុខុ្មាលភាពផលូ វអារមម ៍   និងផលូ វច្ិតឋ។  
បុ. ការរមួតភទ្មុនតពលតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ជារបតភទ្ការ
របរពឹ រខុសផលូវតភទ្តទ្?  
វ.ិ ឈទ្  របសិនឈបើជាការយល់រពមរវាងេូរទ ាំងពីរ។  យ ងណាក្៏ឈោយ
ឈយើងមិនេួរបាំឈភលច្ផងដដរនូវតួនាទី្របស់សររីវទិ្ាននការរួមឈភទ្ជា
ការផលិតឈ ើយរបសិនឈបើស្ដ្សឋី  ដដលមិនទន់ានឈរៀបការមាននផធ
ឈពាោះវាអាច្បងកជាបញ្ញា ធាំឈដើមផឈីោោះរសាយ។  មនុសសដដលមានេាំនិត 
និងយល់ការង្ហរជាឈរច្ើនេិតថា វាេួរដតឈច្ៀសវាងការរួមឈភទ្រ ូត
ដល់ឈរកាយនងង ឈរៀបការ។  
បុ.  ្ុះអ្ុំពើការនិយាយកុេក?  ត ើតយើង្អា្រស់តៅបានតទ្  
តបើតយើង្ាម នការកុេក ?  
វ.ិ ឈបើវាពិតជាមិនអាច្ឈេច្ឈវោះនិយយកុ្ ក្ានឈៅក្បុងសងគមឬឈធវើ
ជាំនួញមូលេាំនិតដ៏រលួយសអុយនិងេួរឈអាយខាល ច្ដូឈចាប ោះេួរនឹងផ្ទល ស់បឋូ
រឈច្ញ។ ពុទ្នបរស័ិទ្េឺជាបុេគលដដលឈោោះរសាយនូវការរបរពឹតឋឈផសង
ៗ របក្បឈោយការយក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់អាំពីបញ្ញា ទ ាំងឡាយ  ឈោយ               
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ពាយមឈធវើខ្លួនជាមនុសសមានភាពឈសាម ោះរតង់  និងេួរឈអាយឈជឿទុ្ក្
ច្ិតឋបាន។  
បុ. របនពណាស់ ្ុះអ្ុំពើការផឹកទ្ឹករសវងឹ្ ? តាមពិ ផឹក
បនរិ្បនរួ  ្មិនខុសអ្វើតមនតទ្?  
វ.ិមនុសសមិនដមនផឹក្ឈដើមផភីលក្់រសជាតិឈនាោះឈទ្។ ឈពលអងគុយផឹក្ដត
មាប ក្់ឯងជាការផឹក្ឈដើមផបីននូ រភាពានតឹង ឈៅ ឈពលពួក្ឈេផឹក្រួមោប
ឈរច្ើនជានិច្ចជាកាលជាការផឹក្ឈដើមផសីងគម  ឈទោះបីផឹក្តិច្ក្៏ឈធវើឲ្យ
បាត់សតិ និងបាំផ្ទល ញភាពច្ងចាាំក្បុងខ្លួនដដរ។ ការផឹក្ឈរច្ើននឹងនា ាំឱ្យ
ប ោះទ្ងគិច្ស្មា រតី និងបងកការវនិាសអនឋរាយធាៗំ  ។  
បុ. ផឹក ិ្ ួ្ អា្នឹង្មិនខុសសើលតមនតទ្ ? តរពាះវាបនរិ្
បនរួ្បុ៉តណាណ ះ។  
វ.ិដមនឈ ើយ  ឈយើងផឹក្បនឋិច្បនឋួច្ឈ ើយឈបើអបក្មិនអាច្បដិបតឋិសូមផ ី
បនឋិច្បនឋួច្បានផង ការរបរពឹតឋនិងវធិីឈោោះរសាយរបស់អបក្េឺមិនរងឹ
បុឹងរេប់រោន់ទល់ដតឈសាោះដមនឈទ្ ។  
បុ. សើល៥ គឺអ្វជិាមាន។  សិកាខ បទ្ទុំង្ឡាយហាមប្រាមអ្នក
មិនឲ្យតធវើអ្វើតសាះតគហាមអ្នកមិនឲ្យតធវើអ្វើតសាះតឡើយ ។ 
វ.ិសីល៥ជាសីលធម៌របស់ពុទ្នបរស័ិទ្ថាប ក្់មូលោឌ ន។ វាមិនដមនហាម
របាមរេប់យ ងឈនាោះឈទ្ ។  ឈយើងចាប់ឈផឋើមឈោយការទ្ទួ្លសាគ ល់នូវ
ការរបរពឹតឋអារក្ក្់របស់ខ្លួនឯងឈ ើយពាយមបាំបាត់វាឈច្ញ  ។ ឈនាោះ
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េឺអវីដដលសីល៥មាន។ បនាធ ប់ពីឈយើងឈប់ឈធវើអារក្ក្់ឈពលឈនាោះឈយើង  
ចាប់ឈផឋើមឈធវើលអ។  ជាឧទ រ ៍ដូច្ជាពាក្យសមថីជាឈដើម ។ រពោះពុទ្ន
ជាមាច ស់រាស់ថា ឈយើងអាច្ចាប់ឈផឋើមពីឈវៀរចាក្ការនិយយកុ្ ក្។
បនាធ ប់មក្ឈយើងេួរនិយយដតពាក្យពិត និយយពីឈរាោះ និងសមរមយ
ឈ ើយនិយយរតូវាមកាល។ រពោះពុទ្នអងគរាស់ថា ឈបាោះបង់ការ
និយយកុ្ ក្ឈចាល អបក្នឹងកាល យជាអបក្និយយពាក្យពិតេួរឲ្យ
ឈជឿមានសច្ចភាពយក្ជាការាន ឈេមិនបានឈបាក្របាស់មនុសស
ឈលាក្ ។ ម្ាោះបង់ការនិយយពាក្យញុោះញង់ឈេ និងមិនយក្ឈរឿងអបក្
ឈនាោះមក្និយយទី្ឈនោះ  និងមិនយក្ឈរឿងរបស់អបក្ឈនោះឈៅនិយយ
ទី្ឈនាោះឈរពាោះជាឈ តុឈធវើឈអាយឈេដបក្បាក្់ោប ាន។ ឈេនិយយផសោះ
ផារពួក្ទ ាំងឈនាោះ ដដលដបក្បាក្់ោប ឈ ើយជួយឈរតក្អរឈៅឈពល
ឈ ើញអបក្ឈនាោះរតូវោប លអ។  អបក្ដនទ្រតូវរូវោប ជាឈសច្ក្ឋីរកី្រាយរបស់
អបក្ឈេសាមេគីោប ជាការឈពញច្ិតឋរបស់អបក្ឈេរសុោះរសួលោប ជាក្រុណា
ធម៌របស់អបក្ឈនោះជារបសិទ្និភាពសមថីរតូវរបស់អបក្។ ម្ាោះបង់ឈចាល
ពាក្យអាសអាភាសពាក្យសមថីោត់ មិនឈរោក្រោត ពីឈរាោះសាឋ ប់ទ្ទួ្ល
យក្បានរតជាក្់ដល់ឈបោះដូងរជាលឈរៅ មនុសស នឹងចូ្លច្ិតឋអបក្។ 
ម្ាោះបង់ពាក្យនិយយឈរាយរាយឥតរបឈយជន៍  ឈទោះរតូវឈពលរតូវ
ច្ាំ ុច្រតូវាមធម៌និងវនិ័យ។ ឈេេួរនិយយពាក្យមានតនមលរតូវាម
កាលមានឈ តុផលជាពាក្យសុភាសិត និងរតូវាមសាច្់ឈរឿង ។  



 

37 

 

ភាគ ៥ 
ការតកើ  មរង្តទ្ៀ  

បុ. ត ើពកួស វតោកទុំង្អ្ស់តកើ  មកពើណាតេើយតពល
ពកួតគសាល ប់តៅតកើ  តៅទ្ើណា ?     
វ.ិមានច្ឈមលើយបីដដលអាច្ឈឆលើយបានច្ាំឈពាោះសាំ ួរឈនោះ។  អបក្ទ ាំង
ឈនាោះ ដដលឈជឿឈលើឯកាទិ្ឈទ្ព ឬ ព ុអាទិ្ឈទ្ពជាធមមាអោះអាងថា 
មុនឈពលឈក្ើតមានបុេគលមាប ក្់របុសឬរសីមិនទន់មានដូច្សពវនងងឈទ្ 
ឈរកាយមក្របុសឬក្៏រសីមានជីវតិឈឡើង  បានឈោយសារបាំ ងរពោះ
អាទិ្ឈទ្ព។ ខ្លួនោត់ឬខ្លួននាងរស់រានមានជីវតិមក្ដល់ឈពលឈនោះ  
អារស័យឈធវើាមនូវអវី ដដលឈេឈជឿឈ ើយបដិបតឋិសរមាប់ជីវតិរបស់ឈេ
ពួក្ឈេក្៏ឈក្ើតផងដដរក្បុងឋានសួោ៌ឬឋាននរក្។ មានអបក្ឈផសងៗឈទ្ៀត  
ដូច្ជាអបក្មនុសសវជិាជ  អបក្វទិ្ាសាស្ដ្សឋដដលអោះអាងថា  បុេគលមាប ក្់ៗ
ឈក្ើតមានជីវតិ អារស័យឈៅឈលើឈ តុធមមជាតិមានជីវតិឈ ើយបនាធ ប់
មក្ក្៏សាល ប់មិនមានអវីឈសសសល់ឈទ្ៀត រពោះពុទ្នសាសនាមិនទ្ទួ្ល
សាគ ល់ផងដដរនូវការពនយល់ទ ាំងឈនោះ។ បញ្ញា ទី្១បឈងកើតជាបញ្ញា
ច្រយិធម៌ឈរច្ើន។ ឈបើអាទិ្ឈទ្ពលអៗ ពិតជាានបឈងកើត ពួក្ឈយើងមាប ក្់ៗ
វាពិាក្នឹងពនយល់ថា ឈ តុអវីបានជាមនុសសភាេឈរច្ើនវកិ្លវកិារ
េួរឈអាយខាល ច្      ឬឈ តុអវីឈក្មងច្ាំនួនជាឈរច្ើនខុ្សឈេា ាំងពីក្ាំឈ ើ ត  
ឈ ើយឈៅដតមានដូឈច្បោះ។        បញ្ញា មួយឈទ្ៀតជាមួយនឹងការពនយល់ 
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ឈោយពួក្ឈជឿឈលើអាទិ្ឈទ្ពេឺថា វាហាក្់បីដូច្ជាអយុតឋិធម៌ដដល
មនុសសទ្ទួ្លរងទុ្ក្ខឈវទ្នាក្បុងខ្លួនក្បុងឋាននរក្អស់ឈពល៦០  ៧០ឆ្ប ាំ
ពីឈរពាោះដតការមិនឈជឿ ឬអសីលធម៌។ ដូច្ោប ម្នោះដដរ អបក្រស់ឈៅ
របក្បឈោយសីលធម៌៦០,៧០ឆ្ប ាំហាក្់ដូច្ជាទ្ទួ្លសិទ្ឌិឈៅឈក្ើតឈៅ
ឈសាយសុខ្ឈៅឋានសួោ៌បានតិច្តួច្ណាស់សរមាប់អវីដដលបុេគល
របុសរសីឈនាោះ បានឈធវើក្បុងក្ាំឡុងរស់ឈៅក្បុងឋានមនុសស។ ការពនយល់
ទី្ពីរេឺអាច្លអជាងទី្មួយ និងមានភសឋុាងជាវទិ្ាសាស្ដ្សឋជាងមុន
ឈដើមផោី ាំរទ្ដតឈៅសល់សាំ ួរសាំខាន់ៗជាឈរច្ើន  ដដលឈៅមិនទន់
ឈឆលើយ។ ឈតើអពភូ តឈ តុអវីដដលសមុេសាម ញយ ងខាល ាំងដូច្ជាវញិ្ញដ  
អាច្វវិតឋពីការជួបឈកាសិកាពីរដ៏សាមញ្ដទឹ្ក្កាមឈ ើយនិងពងញាស់
។ ឈ ើយឥឡូវឈនោះ ការសិក្ាខាងច្ិតឋវស័ិយជាសាខា      ដដលទ្ទួ្ល
សាគ ល់ឈោយវទិ្ាសាស្ដ្សឋអពភូ តឈ តុននទូ្រឈវទ្ន៍  េឺលាំក្ខាល ាំងឈឡើង
ឈដើមផតីរមូវឈៅ នឹងរូបដបបខាងវតទុ វស័ិយននសភាវៈច្ិតឋ។   
បុ. ត ើ្ិ រត្ញពើមនុសសមាន ក់តៅមនុសសមាន ក់តទ្ៀ ាន
យ៉ាង្ណា?  
វ.ិេិតអាំពីអវីមួយរបដូច្ឈៅនឹងរលក្វទិ្យុ។រលក្វទិ្យុដដលមិនឈក្ើតឈឡើង  
ពីពាក្យសមថី  ឬតស្ដ្នឋីដតជាក្មាល ាំងក្បុងរលក្របឈដញច្ង្ហវ ក្់ខុ្សោប ដដល
ជរមុញតពីមួយឈៅមួយឈហាោះឈ ើរឆលងកាត់រសទប់បរយិកាស
ឈ ើយោច្់ឈច្ញ និងឈរជៀតចូ្លឈោយឈរេឿងទ្ទួ្លពីក្ដនលងដដលជា
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ក្ដនលងផាយឈច្ញជាពាក្យឈពច្ន៍និងតូរយតស្ដ្នឋី។វាក្៏ដូច្ោប ដដរជាមួយ
នឹងច្ិតឋ។  ឈពលសាល ប់ឈៅក្មាល ាំងច្ិតឋឈហាោះឈ ើរឆលងកាត់រសទប់បរយិ
កាសេឺ  រសាត់ឈច្ញនិងរសាត់ចូ្លឈោយពងញាស់ដដលលអ។  ទរក្
ក្បុងសផូនធាំធាត់ឈឡើងវាតមកល់ខ្លួនឯងច្ាំក្ណាឋ លជាខួ្រក្ាលជាក្ដនលង
ដដលឈរកាយមក្ផាយឈច្ញខ្លួនឯងកាល យជាខ្លួនមនុសសងមីឈឡើង។   
បុ. ត ើមនុសសមាន ក់ៗសុទ្ធត តកើ  កុំ តណើ  ជាមនុសសទុំង្អ្ស់
ាន ឬ ?  
វ.ិឈទ្ មានភពឈរច្ើនណាស់ ដដលមាប ក្់ៗអាច្ចាប់ក្ាំឈ ើ តឈឡើងវញិ 
មនុសសខ្លោះឈក្ើតក្បុងឋានសួោ៌ អបក្ខ្លោះឈក្ើតក្បុងឋាននរក្ អបក្ខ្លោះឈក្ើតជា
ឈរបត និងឈផសងៗឈទ្ៀត។ ឋានសួោ៌មិនដមនជាទី្ក្ដនលងឈទ្ ដតជាអងគ
របជុាំសភាវៈដដលមាប ក្់ៗមានរូបកាយលអិត  និងជាក្ដនលងដដលច្ិតឋ 
ឈសាយសុខ្ដ៏របនព។ សាសនាខ្លោះពាយមយ ងខាល ាំងឈដើមផឈីក្ើតក្បុង
ភពសួោ៌ដដលឈជឿយ ងខុ្សៗថា ជារបជុាំជីវតិអច្ិនស្ដ្នឋយ៍។ ដតវាមិន
ដូឈចាប ោះឈទ្។ ដូច្ោប នឹងលក្ខខ្ ឍ ភពដនទ្ឋានសួោ៌ េឺជាអនិច្ចាំឈ ើយ
ឈពលជីវតិមនុសសមាប ក្់ឈៅឋានឈនោះ បានបញ្ចប់អបក្ឈនាោះអាច្ឈក្ើត
ឈឡើងវញិមឋងឈទ្ៀតជាមនុសស។ ដូច្ោប ដដរនរក្ក្៏មិនដមនជាទី្ក្ដនលង
ដតជាឋានមានពិតមួយ ដដលសតវមានរូបកាយលអិតឈ ើយជាឋាន
ដដលច្ិតឋជួបរបទ្ោះដតភាពអនធៈសារនិងឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខភ័យ។  ដូច្ោប ឈក្ើត
ជាឈរបតអត់ឃាល នជាឋានពិតមួយដដលមានខ្លួនលអិតឈ ើយជាក្ដនលង  
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ដដលច្ិតឋរទ ាំទុ្ក្ខយូរអដងវងឈោយការញុា ាំញីននការឈរសក្ឃាល នឈ ើយ
យូរអដងវងណាស់។  ដូឈច្បោះ សតវឈក្ើតក្បុងសួោ៌ឈសាយសុខ្ឈក្ើតជាសតវ
នរក្ ឬ ឈរបតឈសាយនូវទុ្ក្ខនិងឈក្ើតជាមនុសសឈសាយទុ្ក្ខផងសុខ្ផង
ផស ាំោប រ ូត។ ដូឈច្បោះ ភាពខុ្សោប សាំខាន់រវាងឋានមនុសស និងឋាន
ឈផសងឈទ្ៀតមានច្ាំឈពាោះលក្ខ ៈរាងកាយ និងការឈសាយសុខ្ ឬ ការ
ឈសាយទុ្ក្ខ។  រពោះពុទ្នសាសនាផឋល់ឈអាយការពនយល់ដ៏េួរឲ្យឈពញ
ច្ិតឋបាំផុតច្ាំឈពាោះមនុសសឈក្ើតមក្ពីទី្ណា?   ឈ ើយសាល ប់ឈៅឈៅឈក្ើត
ទី្ណា?។ ឈពលឈយើងសាល ប់ច្ិតឋវញិ្ញដ  រពមជាមួយច្ិតឋវបិាក្ក្មម  
បុ យកុ្សល និងលក្ខ ៈវស័ិយ   ដដលានអភិវឌ្ណនិងក្ាំ ត់
លក្ខខ្ ឍ ជីវតិក្សាងខ្លួនឯងឈឡើងវញិ ក្បុងក្ាំឈ ើ តស ុតដដលមាន
លក្ខ ៈរេប់បរបូិរ។  ដូឈច្បោះ  ការធាំលូតលាស់របស់មនុសសមាប ក្់ៗេឺ 
ឈក្ើតរលត់ឈ ើយអភិវឌ្ណលក្ខខ ឍ ខ្លួនឯង រពមទ ាំងលក្ខ ៈផលូ វច្ិតឋ 
ដដលរតូវបានវវិតឋបនឋរ ូត។ឈ ើយអារស័យបរ ិស្មា នងមីរូបកាយមាប ក្់ៗ 

នឹងផ្ទល ស់បឋូ រឈោយក្ាំ ត់ឈៅាមការពាយមរបស់វញិ្ញដ   និង
ក្ាំ ត់ក្ាឋ សាំខាន់ទ ាំងឡាយ ដូច្ជាការសិក្ាតាំ រពូជពីឪពុក្
មាឋ យ និងសងគមឈ ើយសាល ប់មឋងឈទ្ៀតរួច្ឈៅចាប់ក្ាំឈ ើ តឈៅក្បុងស ុត
ដដលមានលក្ខ ៈរេប់បរបូិរមឋងឈទ្ៀត។ ការវលិវល់ សាល ប់ និងឈក្ើត
ឈនោះនឹងបនឋរ ូតលក្ខខ ឍ ដដលបណាឋ លឲ្យសាល ប់ និងឈក្ើតេឺតណាា
និងអវជិាជ រតូវបានបាំផ្ទល ញ(ឈពសសាំអាត)។ ឈពលពួក្ឈេបដិបតឋិរ ូត
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ដល់មិនឈក្ើតមក្វញិមឋងឈទ្ៀត ឈរពាោះច្ិតឋសឈរមច្ច្បាននូវធម៌ជាន់
ខ្ពស់ឈៅថារពោះនិពាវ ន ឈ ើយជាទិ្សឈៅខ្ពស់បាំផុតរបស់រពោះពុទ្ន
សាសនា និងជាឈោលបាំ ងរបស់ជីវតិ។ 
បុ.ត ើអ្វើតដលកុំណ ់នវូទ្ើកតនលង្តដលតយើង្តៅតកើ  ? 
វ.ិក្ាឋ សាំខាន់បាំផុតដតមិនដមនមានដតមួយឈទ្ ដដលជោះឥទ្និពលឲ្យ
ឈយើងឈក្ើតមឋងឈទ្ៀតឈ ើយជីវតិរបឈភទ្ណា ដដលឈយើងរតូវឈក្ើតេឺ
អារស័យឈៅឈលើក្មមរបស់ឈយើង។   ពាក្យថាក្មមមានន័យថា អាំឈពើ
ឈ ើយសាំឈៅឈៅឈលើឈច្តនាក្មមរបស់ឈយើង។  ន័យឈផសងឈទ្ៀតសាំឈៅ
ឈៅឈលើការក្ាំ ត់អាំឈពើទ ាំងឡាយដដលឈយើងបានេិត  និងបាន
របរពឹតឋក្បុងអតីតកាលក្នលងមក្។  ដូច្ោប ដដរអវីដដលឈយើងេិតនិង
របរពឹតឋក្បុងបច្ចុបផនបឈនោះនឹងមានឥទ្និពលក្បុងក្ាំឈ ើ តនាឈពលអនាេត
ខាងមុខ្ឈទ្ៀត។ មនុសសដដលមានឈមាឋ ក្រុណានិងភាពសុច្រតិឈទ្ៀង
រតង់នឹងឈៅឈក្ើតក្បុងឋានសួោ៌  ឬមក្ឈក្ើតជាមនុសសដដលបរបូិរឈៅ
ឈោយឈភាេសមផតឋិនិងឈសច្ក្ឋីសុខ្។ មនុសសដដលកាច្ឈឃារឈៅឈធវើ
អាំឈពើបាប  ឬ ទុ្ក្ខរក្វល់រក្វាយនឹងឈៅឈក្ើតក្បុងឋាននរក្ ឬឈក្ើតជា
មនុសសដដលឈពារឈពញឈៅឈោយឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខឈវទ្នា។  មនុសសដដល
បឈងកើនច្ាំ ង់តណាា មិនឈច្ោះច្ប់បឈងកើនច្ាំ ង់តណាា ខាល ាំងឈឡើងៗបនឋ
ឈទ្ៀត និងម ិច្ឆាដដលពុោះក្ឈស្ដ្ញ្ញជ លខាល ាំងមិនឈច្ោះសកប់សកល់ឈធវើឲ្យ 
ឈក្ើតមឋងឈ ើយមឋងឈទ្ៀតដូច្ជា ឈរបត ឬ មនុសសដដលជួបនូវឈសច្ក្ឋី



 

42 

 

ទុ្ក្ខឈោយការវលិវល់យូរអដងវងរបក្បឈោយតណាា ខាល ាំង។  យ ងណា
ក្៏ឈោយទ្មាល ប់ផលូ វច្ិតឋ េឺអភិវឌ្ណយ ងខាល ាំងនូវជីវតិជាតិឈនោះឈ ើយនឹង
បនឋឈទ្ៀតរ ូតដល់ជាតិខាងមុខ្។ ឈទោះបីយ ងណាមនុសសភាេឈរច្ើន
ឈក្ើតជាមនុសសមឋងឈទ្ៀត។ 
បុ. ដតូ្នះ តបើជើវ ិរបស់តយើង្រ ូវកុំណ ់តដ្ឋយកមមរបស់តយើង្ 
ត ើអា្ដរូវាបានតទ្?  
វ.ិ ាមពិតឈយើងអាច្បឋូ របាន។ ឈនាោះ េឺឈ តុដដលជាជាំហានមួយក្បុង
ច្ាំឈណាមជាំហានទ ាំងរបា ាំបី ឬ អរយិមេគរបក្បឈោយអងគ៨ េឺសមាម
វាយម។ អារស័យឈលើការឈជឿជាក្់របស់ឈយើងឈរបើក្មាល ាំងពាយម
ឈរច្ើនប ុណាត និងការតស ូរកាញនឈនៀលយ ងណា។  ដតវាជាឈសច្ក្ឋី
ពិតដដលមនុសសខ្លោះពឹងដផអក្ឈៅឈលើបុ យ  ដដលឈេមានពីអតីតកាល 
ដតមា ង ឈោយមិនពាយមរកាញនឈនៀលផ្ទល ស់បឋូ រវារពមទ ាំងធាល ក្់
ខ្លួនជាជនរងឈរោោះនូវវបិាក្ក្មមដ៏អារក្ក្់ឈនោះ។ មនុសសដបបឈនាោះនឹង
ទ្ទួ្លរងទុ្ក្ខបនឋឈទ្ៀត ឈបើឈេមិនបឋូ រទ្មាល ប់អវជិជមានរបស់ឈេ។ ទ្មាល ប់ 
អារក្ក្់កាន់ដតមានអាយុយូរអដងវង  ឈសច្ក្ឋីលាំាក្កាន់ដតពិបាក្នឹង
ផ្ទល ស់បឋូ រ។ ពុទ្នសាសនិក្ជនយល់ដូឈច្បោះ ឈ ើយមាប ក្់ៗអភិវឌ្ណខ្លួនឯង
រពមទ ាំងរេប់ឱ្កាសទ ាំងអស់ ឈដើមផកីាច្់បាំបាក្់សនាឋ នផលូ វច្ិតឋដដល
មានវបិាក្ក្មមជាទុ្ក្ខ និងអភិវឌ្ណផលូ វច្ិតឋដដលមានវាិក្ជាសុខ្ និងជា 
មងគល។ សមាធិ េឺជាមឈធាបាយមួយក្បុងច្ាំឈណាមមឈធាបាយទាំង
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ឡាយបដិបតឋិឈដើមផសីងកត់ទ្មាល ប់ផលូ វច្ិតឋក្បុងខ្ ៈក្ាំពុងនិយយ ឬ
ឈវៀរចាក្ការនិយយក្បុងឈរឿងណាមួយដតមា ង  និងក្ាំពុងរបរពឹតឋ ឬ
ឈវៀរចាក្ការរបរពឹតឋវធិីណាមួយដតមា ង។  ក្បុងមួយជីវតិរបស់
ពុទ្នសាសនិក្ជនេឺជាការពាយមសាំអាតនិងជប្រេោះផលូ វច្ិតឋ។ ជា
ឧទ រ ៍ឈបើមានការអត់ធន់ និងក្រុណាធម៌េឺជាដផបក្រតឹមរតូវនន
ច្រតិលក្ខ ៈជីវតិជាតិមុនរបស់អបក្ដូច្ជាឧបនិសសយ័នឹងឈក្ើតឈឡើង
មឋងឈទ្ៀតក្បុងជីវតិបច្ចុបផនប។ ឈបើឧបនិស័សយឈនោះ រតូវបានពរងឹងនិង
អភិវឌ្ណក្បុងជាតិឈនោះនឹងមានមឋងឈទ្ៀតកាន់ដតខាល ាំងឈឡើងនិងសមរមយ  
ដងមឈទ្ៀតក្បុងជាតិខាងមុខ្។ឈនោះសទិតឈលើក្ាឋ  ដដលអាច្សឈងកតបាន
ឈ ើយសាមញ្ដបាំផុត ដដលបានបឈងកើតទ្មាល ប់ពីយូរយរណាស់មក្
ឈ ើយដដលពិបាក្ដក្ដរបបាន។  
  ឥឡូវឈនោះឈពលអបក្មានការអត់ធន់និងក្រុណាធម៌វានឹងឈក្ើត
ឈឡើង ច្ាំឈពាោះអបក្ឈ ើយអបក្ដនទ្ពិបាក្នឹងបងកបញ្ញា ដល់អបក្ឈ ើយ
អបក្ជាមនុសសមិនមានការច្ងក្ាំ ឹងមនុសសទ ាំងឡាយ និងចូ្លច្ិតឋ
អបក្ ឈ ើយជីវតិការរស់ឈៅរបស់អបក្កាន់ដតសុខ្ឈឡើងៗ។  ឥឡូវឈយើង
នឹងពិឈសាធឈមើលឧទ រ ៍មួយឈទ្ៀត។ ឈយើងេួរនិយយថាអបក្
ឈក្ើតមក្ជាតិឈនោះជាមួយនឹងឧបនិសសយ័អត់ធន់  និងមានក្រុណាធម៌
អារស័យឈោយអបក្មានឧបនិសសយ័ខាងផលូ វច្ិតឋរបស់អបក្កាលពីជាតិ
មុន។  ដតឈៅជាតិឈនោះ អបក្លោះបង់ការពរងឹង និងអភិវឌ្ណឧបនិសសយ័
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ទាំងឈនោះ។ ឧបនិសសយ័ទ ាំងឈនោះនឹងឈខ្ាយចុ្ោះជាបនឋបនាធ ប់ឈ ើយ
រលប់រលាយបាត់ឈៅរពមទ ាំងអាច្ាត់បង់ឈៅទ ាំងអស់ក្បុងជាតិខាង
មុខ្។ ខ្នឋិធម ៌ និងក្រុណាធម៌អាច្ចុ្ោះឈខ្ាយក្បុងក្រ ីឈនោះអាច្
របរពឹតឋឈៅបានទ ាំងជាតិឈនោះ ឬ ជាតិឈរកាយការឈឡើងឈទសៈឈសច្ក្ឋី
ឈរកាធនិងច្ិតឋយង់ បងអាច្លាស់ធាំឈឡើង   និងអភិវឌ្ណឈទ្ៀតផឋល់
ឲ្យពួក្ឈេនូវជីវតិដដលោម នឈសច្ក្ឋីសុខ្ ឈរពាោះដតឥរយិបទ្ដដល
ឈេបឈងកើតដូច្ឈនាោះ។ឈយើងនឹងពិឈសាធ  ឧទ រ ៍ចុ្ងឈរកាយដងម
មួយឈទ្ៀត។ ឈយើងេួរនិយយថា អារស័យឈោយឧបនិសសយ័ជាតិមុន
របស់អបក្ ឈពលអបក្មក្ឈក្ើតក្បុងជាតិឈនោះមានឧបនិសសយ័ជាមនុសស
មានឈទសៈច្រតិឈរកាធខឹ្ងង្ហយឈ ើយអបក្ដឹងថា  ឧបនិសសយ័ដបប
ឈនោះបណាឋ លឲ្យអបក្មានឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខដតមា ងដូឈច្បោះអបក្េួរដតពាយម
ផ្ទល ស់បឋូ រវាឈច្ញ។ អបក្ផ្ទល ស់បឋូ រវាឈោយអារមម ៍ដដលវជិជមាន។  ឈបើ
អបក្អាច្ក្ាំចាត់វាឈច្ញបានទ ាំងរសុង ដដលអាច្ក្ាំចាត់បានទល់ដត
អបក្ពាយម អបក្នឹងបានរជោះរសឡោះពីឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខដដលបណាឋ លមក្
ពីឈទសៈច្រតិនិងឈសច្ក្ឋីឈរក្វឈរកាធ។ ឈបើអបក្អាច្បនទយឧបនិសសយ័ 
ដូឈច្បោះ បានដតបនឋិច្វាអាច្នឹងមានមឋងឈទ្ៀតក្បុងជាតិឈរកាយជាមួយ
នឹងឈសច្ក្ឋីពាយមឈរច្ើនឈឡើងបនឋិច្ ឈ ើយវាអាច្រតូវបានក្ាំចាត់
ឈចាលទ ាំងរសុងអបក្នឹងអាច្រួច្រ ាំឈោោះពីឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខទ ាំងពួង។                                  
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បុ.រពះត ជគុណបានពនយល់តរ្ើនអ្ុំពើការតកើ  មរង្តទ្ៀ ត ត ើ
មានភសរុតាង្ណាមយួតទ្ តដលបញ្ជា ក់ថា តយើង្តកើ  មរង្
តទ្ៀ តរកាយពើសាល ប់ ?  
វ.ិមិនដមនមានដតភសឋុាងខាងវទិ្ាសាស្ដ្សឋឈទ្ ដដលោាំរទ្ដល់ជាំឈនឿ
ការឈក្ើតងមីរបស់ពុទ្នសាសនិក្ជន វាេឺពិតជារទឹ្សឋីជីវតិឈរកាយពីការ
សាល ប់ដដលមានភសឋុាងឯឈទ្ៀតោ ាំរទ្វា។ មិនមានច្ាំ ិតភសឋុាង
ណាបញ្ញជ ក្់នូវភាពមានពិត ននឋានសួេ៌ឈ ើយនិងភសឋុាងសូនយចុង
ឈរកាយឈពលឈយើងសាល ប់ដដរ។ ប ុដនឋ៣០ឆ្ប ាំចុ្ងឈរកាយឈនោះ  អបក្រសាវ
រជាវខាងច្ិតឋវញិ្ញដ  ក្ាំពុងសិក្ារសាវរជាវព័ត៌មាន  ដដលថាមនុសស
ខ្លោះចា ាំជាតិក្ាំឈ ើ តខ្លួនឯងបាន។ ឧទ រ ៍ក្បុងរបឈទ្សអង់ឈេលស
ឈក្មងរសីអាយុ៥ឆ្ប ាំបាននិយយថា នាងអាច្ច្ងចាាំមាឋ យ និងឪពុក្
មាប ក្់ឈទ្ៀតរបស់នាង ឈ ើយនាងនិយយយ ងជាក្់ដសឋងអាំពីអវីដដល
ហាក្់ដូច្ជាឈ តុការ ៍ននជីវតិមនុសសមាប ក្់ឈផសងឈទ្ៀត។ អបក្សិក្ា
រសាវរជាវខាងច្ិតឋវញិ្ញដ  បាននា ាំនាងចូ្លមក្ ឈ ើយសួរសាំ ួរជា
ឈរច្ើនច្ាំឈពាោះអវីដដលនាងបានឈឆលើយ។   នាងនិយយអាំពីការរស់ឈៅក្បុង
ភូមិមួយច្ាស់លាស់ដដលឈរឿងឈនាោះ ឈក្ើតឈឡើងក្បុងរបឈទ្សឈអសា
ញ។ នាងបានរបាប់ឈ ម្ ោះភូមិឈ ម្ ោះផលូ វដដលនាងរស់ឈៅឈ ម្ ោះ
ញាតិជិតខាងរបស់នាងនិងជីវតិរស់ឈៅរបចា ាំនងងទី្ឈនាោះឈោយលមអតិ
។ នាងក្ា៏ននិយយទាំងទឹ្ក្ដភបក្នូវឈ តុដដលនាងប្រតូវានឡាន
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បុកឲ្យរបួសឈ ើយសាល ប់ពីរនងងឈរកាយមក្។   ឈៅឈពលភាពលមអិតឈនោះ
រតូវបានរតួតពិនិតយ ពួក្ឈេទ្ទួ្លបានច្ឈមលើយថាអវីដដលនាងនិយយ
េឺជាឈសច្ក្ឋីពិត។   មានភូមិឈនាោះឈៅក្បុងរបឈទ្សឈអសា ញរពមទ ាំង
ឈ ម្ ោះកូ្នដដលនាងបានរបាប់។ មានផធោះមួយមានទ្រមង់ដូច្ដដល
នាងបានអធិបាយឈៅជាប់ឈលខ្ផធូ វដដលនាងបានរបាប់ឈ ម្ ោះ។
ភសឋុាងឈរច្ើនជាងឈនោះឈទ្ៀត េឺមានស្ដ្សឋីអាយុ២៣ឆ្ប ាំដដលរស់ឈៅក្បុង
ផធោះឈនោះបានរតូវសាល ប់ឈោយឧបទ្ធវឈ តុ  ឈោយរងយនឋានបុកកាល
ពី៥ឆ្ប ាំមុន។ ឥឡូវឈនោះ ឈតើវាអាច្ពិតបានឈទ្ដដលឈក្មងរសីអាយុ៥ឆ្ប ាំ
ក្បុងរបឈទ្សអង់ឈេលសដដលមិនដដលធាល ប់  ឈៅរបឈទ្សឈអសាញឈសាោះ
ដឹងអវីរេប់យ ងអាំពីទី្ឈនាោះ?ឈ ើយ ាមពិតឈនោះេឺមិនដមនជាក្រ ី
ដតមួយច្ាំឈពាោះឈរឿងឈនោះឈទ្។ ឈលាក្សាស្ដ្សាឋ ចារយ ឈអៀន ឈសឋវនិសាន់  
ននសាក្លវទិ្ាល័យឈវ ើជិនឈញៀ មហាវទិ្ាល័យច្ិតឋសាស្ដ្សឋាន
អធិបាយរាប់រយដងអាំពីក្រ ីមនុសសដឹងជាតិឈនោះឈៅក្បុងឈសៀវឈៅ
របស់ោត់។ ោត់ជាអបក្វទិ្ាសាស្ដ្សឋ  ដដលឈេទ្ទួ្លសាគ ល់ឈរច្ើនដដល
ការសិក្ា២៥ឆ្ប ាំ អាំពីមនុសសចា ាំជាតិរបស់ោត់  េឺមានភសឋុាងដ៏
ច្ាស់លាស់សាំរាប់រទឹ្សឋីចាប់ក្ាំឈ ើ តងមីរបស់រពោះពុទ្នសាសនា។   
បុ.រពះត ជគុណនិយាយថា ការនិយាយអ្ុំពើបិសា្គឺជាតរឿង្
អ្របូើយ។ ត ើការនិយាយអ្ុំពើការតកើ  មរង្តទ្ៀ មិនតមនជា
តរឿង្អ្របូិយជុំតនឿតនាះតដរឬតទ្? 
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វ.ិវច្នានុរក្មក្ាំ ត់និយមន័យអរូបិយជាំឈនឿថា ជាជាំឈនឿមួយដដល
មិនសទិតឈលើឈ តុផល ឬរពឹតឋិការ ៍ដតមានទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងនឹងការេិត
ដូច្ជាឈៅក្បុងមនឋអាេម។ ឈបើអបក្អាច្បង្ហា ញខ្ញុ ាំការសិក្ានូវការមាន
បិសាច្ពិតរបាក្ដ ដដលសរឈសរឈោយអបក្វទិ្ាសាស្ដ្សឋមាប ក្់ខ្ញុ ាំនឹង
ទ្ទួ្លយក្ជាំឈនឿឈលើបិសាច្ថា មិនដមនជាអរូបិយជាំឈនឿ។   ដតខ្ញុ ាំមិន
ដដលឮអាំពីការសិក្ារសាវរជាវឈរឿងបិសាច្ណាមួយឈទ្   អបក្វទិ្ា
សាស្ដ្សឋ ដូច្ជារបរក្តីដដលមិន ឈអើឈពើនឹងការសិក្ាឈរឿងឈនោះដូឈច្បោះខ្ញុ ាំ
អាច្និយយថា ោម នភសឋុាងណាបញ្ញជ ក្់ថា មានបិសាច្ឈនាោះឈឡើយ
។ ដតដូច្ដដលឈយើងឈទ្ើបដតឈ ើញ េឺមានភសឋុាងពិតដដលបញ្ញជ ក្់
នូវច្មងល់ឈរឿងការឈក្ើតមឋងឈទ្ៀតយ ងពិតរបាក្ដ។  ដូឈច្បោះ ឈបើឈជឿឈលើ
ការឈក្ើតងមីឈទ្ៀតយ ងឈហាច្ណាស់ សាំអាងឈលើរពឹតឋិការ ៍ជាក្់ដសឋង
ខ្លោះ វាមិនដមន ជាឈរឿងអរូបិយជាំឈនឿឈឡើយ។  
បុ.តមនតេើយ ត ើមានអ្នកវទិ្ាសាគសរណាមយួតដលតជឿ
តៅតលើការតកើ  ថ្មើមរង្តទ្ៀ ?  
វ.ិច្ាំឈរ ើនពរមាន។ ងូមមា សហាក្់ឈសល ដដលជាអបក្នា ាំយក្របក្េាំឈ ើញ
វទិ្ាសាស្ដ្សឋឈៅោក្់ក្បុងរបព័ននសិក្ាច្រក្ភពអង់ឈេលសសតវតសទី្១៩
ឈ ើយជាអបក្វទិ្ាសាស្ដ្សឋទី្១ ដដលការពាររទឹ្សឋីរបស់ោវនី  ដដលឈជឿ
ថា ការអវារេឺជាេាំនិតដដលអាច្ទ្ទួ្លយក្បាន។  ឈៅក្បុងឈសៀវឈៅ
ដ៏លផលីាញរបស់ឈលាក្វវិឌ្ណនាការនិងបញ្ញា ច្រយិសាស្ដ្សឋ  និងអតទ
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បទ្ដនទ្ឈទ្ៀតោត់និយយថាក្បុងរទឹ្សឋីការបឋូ រពីមួយឈៅមួយឈទោះជា  
យ ងណាក្៏របភពរបស់វាការា៉ា ន់សាម នរបស់រពោះពុទ្នសាសនា និង 
រព មញ្ដសាសនា រតូវបានឈេរក្ឈ ើញយក្មក្ពិនិតយរួច្ឈ ើយ
ឧបក្រ ៍ការក្ឈក្ើតឈនាោះ ជាការបញ្ញជ ក្់នូវវធិីការបឋូ រពីច្រក្វាឡមក្
មនុសសដដលអាច្យក្ជាការបានសាំឈ ើ រឲ្យមានការច្ងអុលបញ្ញជ ក្់
មានរបសិទ្និភាពមិនតិច្ជាងរទឹ្សឋីដនទ្ឈទ្ៀតឈទ្ ឈ ើយោម ននរណា
បដិឈសធឈលើក្ដលងដតអបក្េិតដ៏រក្ខ្វក្់នឹងបដិឈសធវា  ឈោយសារ
ដតភាពមិនទ្ាំនងជាប់មក្ជាមួយ។ ដូច្ោប នឹងរទឹ្សឋីវវិឌ្ណនាការឈនាោះ
ឯងដដលការបឋូ រតាំដ ងពីមួយឈៅមួយរបស់វាមានឫសេល់សទិតក្បុង
ឈលាក្ននឈសច្ក្ឋីពិត ឈ ើយវាអាច្ជាការបញ្ញជ ក្់ការោ ាំរទ្ដូឈច្បោះជា
មូលោឌ នរេឹោះដ៏អសាច រយពីការផគូ រផគងោប ដដលអាច្យក្ជាការបាន។  
ដូច្ោប ដដរ ឈលាក្ សាស្ដ្សាឋ ចារយ គុសឈស្ដ្សាឋ មឈបុើច្ជាអបក្ារាវទិ្ាដ៏លផ ី
លាញជាអបក្រូបវទិ្ា និងជាមិតឋភក្ឋិជាមួយឈលាក្នអសាឋ ញជនជាតិ
សវីសានរក្ឈ ើញនូវរទឹ្សឋីការឈក្ើតងមីដូច្ដដលអធិបាយថាឈយបល់
េឺខុ្សោប ពីអវីដដលវញិ្ញដ  មនុសសអាច្អវាមឋងឈទ្ៀតឈៅឈលើដផនដី
ឬឈទ្។ ក្បុងឆ្ប ាំ១៩៣៦ក្រ ីដ៏សាំខាន់មួយ រតូវានឈេសិក្ាយ ង
លមអិតឈ ើយរាយការ ៍ឈោយអាជាញ ធររោឌ ភិាលឥណាឍ ។ ឈក្មងរសី
មាប ក្់(នាងសនឋិឈទ្វពីីឈដលី)អាច្អធិបាយដូច្ឈ ើញនិងដភបក្នូវជីវតិ
ពីអតីតកាលរបស់នាង (ឯមុរាច្ាំង្ហយរាប់រយនមល៍ពីរក្ុងឈដលី)
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ដដលឈទ្ើបដតច្ប់ឈៅរតឹមដតមួយឆ្ប ាំមុនឈពលការឈក្ើតជាឈលើក្ទី្ពីរ
របស់នាង។ នាងបានរបាប់សាវ មីនិងកូ្នរបស់នាង និងឈរៀបរាប់ពីផធោះ
រពមទ ាំងរបវតឋិជីវតិ។រក្ុមអបក្សិក្ាឈសុើបអឈងកតបាននា ាំនាង  ឈៅរក្
ញាតិមិតឋឈដើមរបស់នាង ដដលបានបញ្ញជ ក្់យ ងច្ាស់រាល់ការអោះ
អាងរបស់នាង។ ក្បុងច្ាំឈណាមការរតឡប់ជាតិមក្ឈក្ើតឥណាឍ រតូវាន
ឈេឈមើលឈ ើញថាជា ក្ដនលងសាមញ្ដធមមាវតទុ ដដលេួរឈអាយភាញ ក្់
ឈផអើលសាំរាប់ពួក្ឈេ     ក្បុងក្រ ីឈនោះេឺរពឹតឋិការ ៍ពិតជាឈរច្ើន  ដដល
ឈក្មងរសីឈនោះបានច្ងចាាំ។ ក្រ ីឈនោះនិងការរសឈដៀងោប ឈផសងឈទ្ៀត
អាច្រតូវានឈេរាប់បញ្ចូ លជាភសឋុាងបដនទមឈទ្ៀតសាំរាប់រទឹ្សឋីការចា ាំ
ជាតិក្ាំឈ ើ ត    ដដលមិនរតូវានឈធវើឈអាយបាត់បង់ឈៅឈនាោះ ។  

សាស្ដ្សាឋ ចារយ ជូឈលៀន ហាក្់ឈសល អបក្វទិ្ាសាស្ដ្សឋជនជាតិ
អង់ឈេលសដ៏មានក្ិតឋិនាម ដដលជាអេគនាយក្ននអងគការយូឈនសកូឈជឿថា  
ការឈក្ើតងមីពិតជាសមរសបឈៅនឹងេាំនិតខាងវទិ្ាសាស្ដ្សឋេឺ  ោម ន អវ ី
របឆ្ ាំងនិងជីវតិខាងច្ិតឋវញិ្ញដ  ននបឈច្ចក្បុេគល  ដដលមានជីវតិជា 
អច្ិនស្ដ្នឋយ៍ក្បុងក្រ ីខ្លោះ បនាធ ប់ពីការសាល ប់ដូច្ោប និងសារដដលពិត
ជាដខ្សឈភលើងរតូវបានឈផញើរឈច្ញឈោយការឈធវើការយ ងពិតរបាក្ដ ក្បុង
ក្រ ីជាក្់ច្ាស់មួយ។ ដតវាេួរឈអាយច្ងចាាំ ថាសារឥតដខ្សឈភលើង
ទ ាំងឈនោះពិតជាអាច្កាល យជាសារមឋងឈទ្ៀត  ឈពលវាមក្តភាជ ប់និង
ឈរេឿងទ្ទួ្លដដលមានឈរោងសាងជាវតទុ និងងមី។  ដូឈច្បោះ ជាមួយនឹង
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ការភាយឈច្ញដដលអាច្របរពឹតឋ ឈៅបានរបស់វញិ្ញដ  វាមិនដដល
េិតឬ ទ្ទួ្លអារមម ៍រ ូតដល់វាក្៏ជារូបរាងមឋងឈទ្ៀត  ក្បុងលក្ខ ៈ
ឈផសងឈទ្ៀត។  បុេគលិក្លក្ខ ៈរបស់ឈយើង េឺពឹងដផអក្ឈៅឈលើខ្លួន
ឈយើងដដលពិតជាមិនអាច្េិតដល់ការមានជីវតិ  ដដលអាច្សទិតក្បុង
លក្ខ ៈរូបារមម ៍ពិតណាមួយឈោយោម នរបឈភទ្ននខ្លួនរបា ។
ខ្ញុ ាំអាច្េិតដល់វតទុខ្លោះ ដដលរតូវបានបញ្ជូ នឈច្ញឈោយអាច្រទ្នូវ
សមព័ននភាពដូច្ោប រវាងបុរស និងស្ដ្សឋីដូច្ោប និងសារោម នដខ្សឈភលើងដដរ
បញ្ជូ នឈៅកាន់វតទុ  បនាល ស់សាំរាប់ច្ិតឋវញិ្ញដ  ។ ឈទោះបីមនុសសដដល
សាធ ត់ជាំនាញខាល ាំងឈ ើយចុ្ោះមក្កាន់ដផនដីដូច្ជាអបក្ឧសា ក្មម  
 ិនរ ី  វ ត ជនជាតិអាឈមរកិា ាំង បានរក្ឈ ើញេាំនិតការទ្ទួ្ល
យក្ឈរឿង ការចាប់ក្ាំឈ ើ តងមី វ តានចាប់អារមម ៍ឈៅនឹង េាំនិត
ឈជឿឈរឿងការឈក្ើតងមី ពីឈរពាោះការឈក្ើតងមីផឋល់ឱ្កាសជាឈលើក្ទី្២  ឈដើមផ ី
អភិវឌ្ណខ្លួនឯងដដលខុ្សពីេាំនិតឈទ្វនិយម  ឬេាំនិតវតទុ និយម។ ឈលាក្
 ិនរ ី  វ តនិយយថា ខ្ញុ ាំសរមបយក្រទឹ្សឋីការរតឡប់ជាតិឈពលខ្ញុ ាំ
អាយុ២៦ឆ្ប ាំ។ សាសនា មិនបានផឋល់អវីឈឡើយច្ាំឈពាោះឈរឿងឈនោះ។  សូមផ ី
ការង្ហរក្៏មិនអាច្ផឋល់នូវភាពដឆអតឆអន់ដល់ខ្ញុ ាំទ ាំងអស់ឈទ្។ ការង្ហរ
េឺមានជវីជាតិមិនរេប់រោន់ ឈបើឈយើងមិនអាច្ឈរបើរបាស់បទ្ពិឈសាធ
ន៍ដដលឈយើងរួបរួមទុ្ក្ក្បុងជីវតិមួយនាឈពលអនាេត។  ឈពលខ្ញុ ាំរក្
ឈ ើញការអវាជីវតិ វាហាក្់ដូច្ជាខ្ញុ ាំបានរក្ឈ ើញេាំឈរាងច្រក្វាឡ  
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ដដលខ្ញុ ាំឈជឿច្ាស់ថា មានឱ្កាសមួយឈដើមផបីាំឈពញេាំនិតរបស់ខ្ញុ ាំ។  
ឈពលឈវលានឹងមិនមានក្ាំ ត់រពាំដដនឈទ្ៀតឈទ្។  ខ្ញុ ាំនឹងមិនជាទសក្រ
ច្ាំឈពាោះរទ្និច្នាឡិកាឈទ្ៀតឈទ្។ភាពវាងនវេឺបទ្ពិឈសាធន៍។  អបក្ខ្លោះ
េិតថា វាេឺជារង្ហវ ន់ ឬ ឈទ្ពឈកាសលយដតវាជាផល (វាិក្) ននបទ្
ពិឈសាធន៍ដ៏យូរអដងវងក្បុងជាតិជាឈរច្ើន។  អបក្ខ្លោះេឺមានវញិ្ញដ  ចាស់
ជាងអបក្ដនទ្ឈ ើយ ដូឈចាប ោះឈេដឹងឈរច្ើនជាង។ ការរក្ឈ ើញនូវការ
អវារឈធវើឈអាយច្ិតឋខ្ញុ ាំសងប់។ ឈបើអបក្ទ្ទួ្លយក្ការងតការសនធនាឈនោះ
ចូ្រក្ាំ ត់ច្ាំណាាំវា ដូឈច្បោះអាច្ឈធវើឲ្យច្ិតឋរបស់មនុសសបានសងប់។ 
ខ្ញុ ាំេបផនឹីងឈធវើទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងជាមួយអបក្ដនទ្នូវភាពសងប់សាង ត់  ដដល
ទ្សសនៈឈរឿងជីវតិដ៏យូរអដងវងផឋល់ឈអាយឈយើង។   ដូឈច្បោះ ការឈរបៀន
របឈៅឈរឿងការចាប់ក្ាំឈ ើ តក្បុងរពោះពុទ្នសាសនាពិតជាមានភសឋុាង
ខាងវទិ្ាសាស្ដ្សឋខ្លោះ ដដលោាំរទ្វា។ វាមានភាវៈពិតរបាក្ដាមឈ តុ
បច្ច័យឈ ើយវាឈធវើដាំឈ ើ រឈៅឈលើក្ាំណាត់ផលូ វដវងឆ្ង យឈដើមផឈីឆលើយនូវ
សាំ ួរទ ាំងឡាយដដលរទឹ្សឋីវតទុ និយម  និងឈទ្វនិយមមិនអាច្ឈឆលើយ
តបបាន។ វាក្៏ជាការសុខ្រសួលខាល ាំងណាស់ផងដដរ។  អវីដដលអារក្ក្់
ជាងរទឹ្សឋីជីវតិ ដដលមិនផឋល់ឈអាយអបក្នូវឱ្កាសទី្ពីរោម នភ័ពវ
សាំណាងឈដើមផដីក្ដរបនូវក្ាំ ុសឆគង ដដលអបក្បានឈធវើក្បុងជាតិឈនោះ 
ឈ ើយោម នឈពលអភិវឌ្ណបដនទមនូវភាពជាំនាញ  និងលទ្នភាពដដលអបក្
បានបីបាច្់រក្ាក្បុងជីវតិឈនោះ។  ដតាមពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះ   
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ពុទ្នឈបើអបក្មិនបានសាំឈរច្រពោះនិពាវ នក្បុងជីវតិឈនោះឈទ្  អបក្នឹងមាន
ឱ្កាសពាយមមឋងឈទ្ៀតក្បុងជាតិខាងមុខ្។ ឈបើអបក្បានសាងក្ាំ ុស
ឆគងក្បុងជាតិឈនោះ អបក្នឹងអាច្ឈធវើឈអាយរតឹមរតូវឈោយខ្លួនឯងក្បុងជាតិ
ខាងមុខ្។ អបក្នឹងអាច្ានសិក្ាយ ងពិតប្រាក្ដពីក្ាំ ុសឆគងរបស់
អបក្។ ឈរឿងរា វទ ាំងឡាយដដលអបក្មិនអាច្ឈធវើឬសាំឈរច្បានក្បុងជីវតិ
ឈនោះ អាច្នឹងដរបឈៅជាលអក្បុងជាតិខាងមុខ្។  ឈតើពាក្យឈរបៀនរបឈៅ 
អវីក្៏អសាច រយឈមល ោះ! ។ 
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ភាគ ៦ 
សមាធ ិ

បុ. ត ើអ្វើគឺជាសមាធ?ិ  
វ.ិ សមាធិេឺជាការពាយមខាងផលូ វសតិមួយឈដើមផផី្ទល ស់បឋូ រនូវវធិីការ
ឈធវើការរបស់ច្ិតឋ។ ពាក្យ បាលីសមាធិ េឺ ភាវនាដដលមានន័យថា ឈធវើ
ឈអាយលូតលាស់ ឬអភិវឌ្ណន៍ ។  
បុ. ត ើសមាធិមានសារៈរបតយាជន៍តទ្?  
វ.ិ ច្ាំឈរ ើនពរ មានសារៈរបឈយជន៍ណាស់។ មិនមានបញ្ញា ថាឈយើង
រតូវការឈសច្ក្ឋីលអច្ាំនួនប ុនាម នឈទ្ ឈបើឈយើងមិនអាច្ផ្ទល ស់បឋូ រឈសច្ក្ឋី
របាថាប ដដលឈធវើឈអាយឈយើងរបរពឹតឋាមដតច្ិតឋ  ដដលមិនង្ហយដក្ដរប
បាន។ ឧទ រ ៍មនុសសមាប ក្់អាច្នឹងដឹងខ្លួនថាោត់  េឺមិនមាន 
ឈសច្ក្ឋីអត់ធន់ច្ាំឈពាោះភរយិរបស់ោត់ឈ ើយោត់អាច្នឹងសនាខ្លួន
ឯងថា ចាប់ពីឈពលឈនោះតឈៅខ្ញុ ាំនឹងមិនជាមនុសសឈទសៈរ ័សឈទ្ៀត
ឈទ្។ ប ុដនឋ មួយឈមា ងឈរកាយមក្ោត់អាច្នឹងដរសក្េាំ ក្ោក្់ភរយិ  
ោត់យ ងង្ហយបាំផុតពីឈរពាោះោត់ោម នសតិដឹងឈោយខ្លួនឯងឈទសៈ
ឈក្ើតឈឡើងឈោយោត់មិសាគ ល់ឈសាោះ។ សមាធិជួយឈអាយអភិវឌ្ណសតិ 
និងថាមពលដដលរតូវការឈដើមផដីក្ដរបទ្រមង់ទ្មាល ប់ផលូ វច្ិតឋដដលរជាប
ចូ្លមក្។ 
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បុ.ខ្ុ ុំបានឮថា សមាធិអា្តរាះថាន ក់។ ត ើតនះជាតរឿង្ពិ តមន
ឬ?  
វ.ិឈដើមផមីានជីវតិឈយើងរតូវការរសជាតិនរប។  ដតឈបើបរឈិភាេអាំបិលមួយ
េីឡូរកាមវាអាច្នឹងសមាល ប់អបក្។ ឈដើមផរីស់ឈៅក្បុងឈលាក្ទ្ាំឈនើបងមីអបក្
រតូវការរងយនឋដតឈបើអបក្ឈបើក្មិនឈោរពច្ាប់ច្រាច្រ  ឬឈបើអបក្ឈបើក្បរ
ក្បុងឈពលរសវងឹរងយនឋនឹងកាល យជាឈរេឿងយនឋឈរោោះថាប ក្់។  សមាធិ 
េឺដូច្ឈនោះឯងវាសាំខាន់ណាស់សាំរាប់សុខ្ភាពផលូ វច្ិតឋរបស់ឈយើង  និង
ជីវតិផ្ទសុក្ ប ុដនឋឈបើឈយើងបដិបតឋិក្បុងផលូ វលីលានឹងបងកបញ្ញា ជាឈរច្ើន។  
មនុសសខ្លោះមានបញ្ញា ដូច្ជាការធុញងប់ជិវតិឈសច្ក្ឋីភិតភ័យឥតឈ តុ
ផល ឬ ឈរាេរពួយច្ិតឋឈេថាសមាធិជាឱ្សងពាបាលឈរាេឈនោះ  បាន
យ ងឆ្ប់រ ័ស។ ពួក្ឈេចាប់ឈផឋើមឈធវើសមាធិ ឈ ើយជួនកាលបញ្ញា
របស់ពួក្ឈេកាន់ដតអារក្ក្់ឈឡើង។ ឈបើអបក្មានបញ្ញា ដូឈច្បោះដមន អបក្
េួរដតដសវងរក្រេូដដលជាំនាញៗ ឈ ើយឈពឈរកាយឈបើអបក្បានធូរ
ឈសផ ើយឈឡើង ក្៏េួរនឹងបដិបតឋិឈអាយជាប់ជានិច្ច។ អបក្ដនទ្ឈទ្ៀតខ្លោះ
ឈធវើបានសឈរមច្ឈោយខ្លួនឈេផ្ទធ ល់  ពួក្ឈេបដិបតឋិសមាធិឈ ើយមិន
ដតបដិបតឋិជាបនឋបនាធ ប់មួយជាំហានមឋងមួយជាំហានមឋងឈនាោះឈទ្  ពួក្
ឈេឈធវើសមាធិឈោយរបឹងយ ងខាល ាំងអស់រយៈឈពលដ៏យូរ  រ ូតដល់
អស់ក្ាំលា ាំងលាិតនលាមួយរ ាំឈពច្។ ដតរបដ លជាបញ្ញា ភាេឈរច្ើនក្បុង
ការឈធវើសមាធិបណាឋ លមក្ពីឈធវើសមាធិដបបសតវកា ាំងហាគ រ  ូ។  អបក្ខ្លោះ
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ឈៅរក្រេូមាប ក្់ឈ ើយបដិបតឋិ សមាធិាមវធិីរបស់ោត់អស់មួយរយៈ
បនាធ ប់មក្ពួក្ឈេបានអានឈសៀវឈៅខ្លោះ រួច្សឈរមច្ច្ិតឋពាយមឈធវើ
ាមវធិីឈនាោះ ដតមួយសបាឋ  ៍ឈរកាយមក្រេូបឈរងៀនសមាធិមាប ក្់  ដដល
លផឈី ម្ ោះមក្ឈលងក្បុងរក្ុង ឈ ើយពួក្ឈេប្រាថាប ច្ង់ឈអាយោត់ចូ្ល
រ ាំដលក្ឈយបល់ទ្សសនៈខ្លោះក្បុងការបដិបតឋិរបស់ពួក្ឈេ  ឈ ើយបនាធ ប់
ឈរកាយមក្បនឋិច្ពួក្ឈយោវច្រឈក្ើតភាន់រច្ឡាំរ ូតដល់អស់សងឃមឹ
។ឈលាតដូច្ជាសតវកា ាំងហាគ រូពីវធិីបដិបតឋិសមាធិមួយឈៅរក្មួយឈទ្ៀត  
េឺជាក្ាំ ុសឆគងដ៏ធាំមួយ។ ដតឈបើអបក្មិនមានបញ្ញា ឈឺចាប់ខាងផលូ វច្ិតឋ
ឈទ្ ឈ ើយអបក្មក្បដិបតឋិសមាធិរួច្បដិបតឋិយ ងយក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់វា
េឺជាវធិីដ៏លអបាំផុតមួយ ដដលអបក្អាច្ឈធវើឈោយខ្លួនអបក្ផ្ទធ ល់។   
បុ. ត ើមានវធិើបដិប រ ិសមាធិបុ៉នាម នយ៉ាង្? 
 វ.ិរពោះពុទ្នជាមាច ស់បឈរងៀនវធិី បដិបតឋិសមាធិឈរច្ើនយ ងវធិីនីមួយៗ
រច្នាឈឡើងឈដើមផជីាំនោះឈលើបញ្ញា  ដដលមានពិតប្រាក្ដឬឈដើមផអីភិវឌ្ណ
អងគផលូ វច្ិតឋដ៏ពិតរបាក្ដ។ ប ុដនឋរបឈភទ្ការបដិបតឋិសមាធិពីរយ ងដ៏
សាមញ្ដ និងមានរបឈយជន៍បាំផុត េឺការក្ាំ ត់សតិឈោយដឈងាើម
ខ្យល់ឈច្ញចូ្ល(អានាបានសសតិ) និងច្ឈរមើនឈមាឋ ធម៌(ឈមាឋ ភាវនា)។ 
បុ.ត ើអ្នកបដិប រិការ្ុំតរ ើនស ិ តដ្ឋយដតង្ាើ មខយល់ត្ញ្លូ
តដ្ឋយវធិើណា?  
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វ.ិអបក្អាច្បដិបតឋិាមវធិីដ៏ង្ហយៗឈនោះ េឺ៤ដូច្ជា ទី្ក្ដនលងឥរយិបទ្
ការបដិបតឋិនិងបញ្ញា ។ ទី្មួយចូ្រដសវងរក្ទី្ក្ដនលង ដដលសមរមយអាច្
ជាបនធប់ដដលមិនមានសឈមលងអ ូរអរឈ ើយទ្ាំនងជាមិនមានការរ ាំខាន
។  ទី្ពីរចូ្រអងគុយក្បុងឥរយិបង ដដលង្ហយរសួល។ ឥរយិបងអងគុយ
ដដលលអ េឺអងគុយឈពនដភបន ឈខ្បើយមួយក្ល់ពីឈរកាមេូងតរមង់ឆអឹងខ្បង
ឈអាយរតង់ នដទ ាំងពីរោក្់ពីឈលើឈៅល  ឈ ើយបិទ្ដភបក្ទ ាំងពីរ។វធិីឈផសង
ឈទ្ៀតអបក្អាច្អងគុយឈលើឈៅអីយូរានឈៅាមដដលអបក្អាច្ក្ាំ ត់
ខ្បងឈអាយរតង់។ បនាធ ប់មក្ឈទ្ៀតចាប់ឈផឋើមបដិបតឋិពិតឈោយខ្លួនឯង។
 ក្បុងខ្ ៈដដលអបក្អងគុយយ ងឈសងៀមសាង ត់ឈោយបិទ្ដភបក្ទ ាំងេូរ
អបក្រតូវា ាំងច្ិតឋពិចារណា ច្ាំឈពាោះដឈងាើមខ្យល់ចូ្លនិងដឈងាើមខ្យល់
ឈច្ញ។ វធិីឈនោះអាច្ឈធវើបានឈោយការរាប់ដឈងាើមខ្យល់  ឬរ ាំនពសមលឹង
ឈមើលការឈបា ងឬផតចុ្ោះរបស់ផបត់ឈពាោះ។ ឈពលបានឈធវើដូឈច្បោះ បញ្ញា ធាៗំ  
និងឈសច្ក្ឋីលាំាក្ទ ាំងឡាយនឹងផុសឈច្ញឈឡើង។ អបក្អាច្ជួបរបទ្ោះ
ការរមាស់ដដលឈរាលរក្ហាយឈៅឈលើរាងកាយ ឬការចុ្ក្ឈរាលក្ាល
ជងគង់។ ឈបើឈ តុការ ៍ឈនោះឈក្ើតឈឡើង ចូ្រពាយមរក្ារាងកាយឈៅ
ឈសងៀមឈោយមិនក្ាំឈរ ើក្ ឈ ើយេិតដតខ្ាំរបឹងពិចារណាឈៅឈលើខ្យល់
ដឈងាើម។ អបក្របដ លជាមានេាំនិតរ ាំខានឈរច្ើនឈរជៀតចូ្លមក្ក្បុងច្ិតឋ
របស់អបក្ឈ ើយទញការាាំងច្ិតឋពីការពិចារណាខ្យល់ដឈងាើម។  វធិី
ដតមា ង ដដលអបក្អាច្ឈោោះរសាយជាមួយបញ្ញា ឈនោះេឺរក្ាអត់រទ ាំ
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រ ាំលឹក្នូវការពិចារណារបស់អបក្ឈៅរក្ខ្យល់ដឈងាើមវញិ។  ឈបើអបក្អត់
ធន់ឈធវើដូឈច្បោះ ច្ិតឋរឈវ ើរវាយនិងឈខ្ាយចុ្ោះការខ្ាំរ ាំនពច្ិតឋរបស់អបក្នឹង
មានក្មាល ាំងខាល ាំង ឈ ើយអបក្បានឈសច្ក្ឋីសងប់ក្បុងច្ិតឋយ ងឈរៅជា
ខ្ ៈ ៗរពមទ ាំងឈសច្ក្ឋីសងប់ឈៅខាងក្បុង។  
បុ. ត ើខ្ុ ុំអា្តធវើសមាធ ិយរូយ៉ាង្ណា?  
វ.ិ វាជាការរបឈសើរណាស់ ឈបើបដិបតឋិសមាធិបាន១៥នាទី្ជាឈរៀងរាល់
នងងក្បុងមួយសបាឋ  ៍ ឈ ើយឈរកាយមក្បដនទម៥នាទី្ជាឈរៀងរាល់
សបាឋ  ៍រ ូតដល់អបក្អាច្ ឈធវើសមាធិបាន៤៥នាទី្។ បនាធ ប់ពីការឈធវើ
សមាធិជាឈរៀងរាល់នងងជារបចា ាំពីរ បីសបាឋ  ៍ក្នលងមក្ អបក្អាច្ចាប់ 
ឈផឋើមសាំោល់ថា ការរមាង ប់ច្ិតឋឈអាយសងប់របស់អបក្មានការរបឈសើរ
ឈឡើងមានច្ិតឋរឈវ ើរវាយតិច្ ឈ ើយអបក្អាច្មានឈសច្ក្ឋីសុខ្ពិតរបាក្ដ
រេប់ខ្ ៈទ ាំងអស់រពមទ ាំងសងប់ជាឈរៀងរ ូត។   
បុ. ត ើការ្តរមើនតមតារ  សមាធិជាអ្វើ? ត ើសមាធិតនះតគបដិប រិ
ដូ្ តមរ្?  
វ.ិ អបក្ធាល ប់សាគ ល់ខ្លោះមឋងឈ ើយ អាំពីការបដិបតឋិអានាបា សសតិ
សមាធិឈ ើយក្ាំពុងបដិបតឋិ យ ងជាប់លាប់អបក្អាច្ចាប់ឈផឋើមបដិបតឋិ
ច្ឈរមើនឈមាឋ សមាធិ។ អបក្េួរេបផឈីធវើ២ឬ៣ដងឈរៀងរាល់សបាឋ  ៍
ឈរកាយពីអបក្បានបដិបតឋិច្ឈរមើនឈមាឋ សមាធិ។ ដាំបូងអបក្សមលឹងមក្
រក្ខ្លួនអបក្ឈ ើយនិយយមក្កាន់ខ្លួនឯងថា  សូមឈអាយខ្ញុ ាំឈៅជាសុខ្
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និងរបាសចាក្ទុ្ក្ខ។សូមឲ្យ ខ្ញុ ាំមានឈសច្ក្ឋីសុខ្និងឈសច្ក្ឋីសងប់។ សូម
ឲ្យខ្ញុ ាំរួច្ចាក្ផុតពីឈរោោះភ័យទ ាំងពួង។ សូមឲ្យច្ិតឋរបស់ខ្ញុ ាំរួច្ចាក្ផុត
ពីការឈបៀតឈបៀន។ សូមឲ្យឈបោះដូងរបស់ខ្ញុ ាំឈពញឈរបៀបឈៅឈោយ
ឈមាឋ ធម៌។ សូមឲ្យខ្ញុ ាំឈៅជាសុខ្និងរបាសចាក្ទុ្ក្ខ។ បនាធ ប់មក្បនឋិច្
មឋងៗអបក្ផាយឈមាឋ ដល់មនុសសដដលអបក្រសលាញ់មនុសសឧឈបកាខ
ឈនាោះ េឺមនុសសដដលអបក្មិនសអប់មិនរសលាញ់ឈ ើយចុ្ងឈរកាយឈេ  
េឺមនុសស ដដលអបក្មិនរសលាញ់របាថាប ឈអាយឈេរេប់ោប ឈនាោះបាន
ឈសច្ក្ឋីសុខ្ ។ 
បុ. ត ើការបដិប រិសមាធិតបបតនះបានរបតយាជន៍យ៉ាង្ណា?  
វ.ិ ឈបើអបក្បដិបតឋិឈមាឋ  សមាធិបានយ ងជាប់លាប់ជាមួយនិងការ
បដិបតឋ ិ ដដលរតឹមរតូវអបក្អាច្ជួបរបទ្ោះការផ្ទល ស់បឋូ រជាវជិជមាននឹង
ឈក្ើតមានឈៅក្បុងខ្លួនអបក្។ អបក្នឹងរក្ឈ ើញនូវការទ្ទួ្លសាគ ល់ខ្លួន
ឯងកាន់ដតខាល ាំងឈឡើង និងការអត់ឱ្នឈទសក្ាំ ុសដល់ខ្លួនឯង។ អបក្
នឹងរក្ឈ ើញថា អារមម ៍របស់អបក្ច្ាំឈពាោះមនុសសដ៏ជាទី្រសលាញ់
របស់អបក្នឹងមានខាល ាំងឈឡើង។ អបក្នឹងរក្ឈ ើញខ្លួនឯងក្បុងការឈសព
េប់មិតឋភក្ឋិជាមួយមនុសសដដលធាល ប់ដតទី្នទ្ពីោប  ឬធាល ប់ដតមិនរវល់
នឹងោប ឈ ើយឈធវើឱ្យអបក្មានបដិ ៈឬការតូច្ច្ិតឋដដលអបក្មានច្ាំឈពាោះ
អបក្ដនទ្មានការងយចុ្ោះបនឋិច្ឈ ើយអាច្រលាយាត់ឈៅទី្បាំផុត។ 
ជួនកាលឈបើអបក្សាគ ល់នរណាមាប ក្់មានជាំងឺទុ្ក្ខឈរក្ៀមរក្ាំឬរបឈមមុខ្



 

59 

 

នឹងឈសច្ក្ឋីលាំបាក្អបក្អាច្នឹក្យក្មក្ជាអារមម ៍ក្មមោឌ នរបស់អបក្  
ឈ ើយអបក្នឹងរក្ឈ ើញផលូ វឈធវើឱ្យសាទ នការ ៍  របស់ពួក្ឈេរបឈសើរ 
ឈឡើងជាបនឋបនាធ ប់ ។  
បុ. ត ើសមាធិអា្នឹង្បានផលយ៉ាង្ណា?  
វ.ិច្ិតឋឈៅឈពលដដលបានអភិវឌ្ណន៍លអឈ ើយេឺជាឧបក្រ ៍ដ៏មានឥទ្និ
ពលខាល ាំងកាល មួយ ឈបើឈយើងអាច្សិក្ាការសឈងកតឈមើលថាមពលច្ិតឋ
របស់ឈយើង ឈ ើយក្ាំ ត់វាឈៅរក្ អបក្ដនទ្វាអាច្មានម ិទ្និឫទ្និ
ច្ាំឈពាោះជនទ ាំងឈនាោះ។ អបក្េង់នឹងមានបទ្ពិឈសាធន៍លអដូច្ឈនោះ។ 
របដ លជាអបក្សទិតក្បុងបនធប់មនុសសអ ូរអរឈ ើយមានអារមម ៍ថា  
មានមនុសសខ្លោះក្ាំពុងសាំឡឹងអបក្។ អបក្ង្ហក្ឈមើលជុាំវញិឈដើមផឈីធវើឱ្យ
របាក្ដច្ាស់ថាមានអបក្ខ្លោះក្ាំពុងសាំឡឹងអបក្។អវីដដលបានឈក្ើតឈឡើង
េឺថា អបក្រតូវបានមនុសសដនទ្ពញ្ញដ ក្់ឱ្យសងសយ័ឈោយថាមពលច្ិតឋ
របស់ឈេ។ ឈមាឋ សមាធិេឺដូច្ឈនោះឯង។ឈយើងោក្់  ថាមពលច្ិតឋវជិជ
មានសញ្ជឹ ងឈឆ្ព ោះឈៅឈ ើយ វាក្៏បានបឋូ រអារមម ៍អបក្ដនទ្ជាបនឋ
បនាធ ប់។ 
 បុ. ត ើខ្ុ ុំ្ុំបា្់រ ូវមានរគូបតរង្ៀនសមាធិខ្ុ ុំតទ្? 
 វ.ិការមានរេូមិនដមនជាភាពចាាំបាច្់ខានមិនបានឈនាោះឈទ្  ដតការនា ាំ
បដិបតឋិផ្ទធ ល់ពីអបក្ណាមាប ក្់ដដលងបឹក្នឹងសមាធិឈរសច្  េឺជាជាំនួយ
ដ៏ចា ាំបាច្់មួយ។ ជាភ័ពវអារក្ក្់ដដលរពោះសងឃ និងឧបសេគខ្លោះា ាំងខ្លួន
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ឯងថា ជារេូបឈរងៀនសមាធិ ឈពលដដលឈេមិនដឹងអវីដដលឈេនឹងរតូវ
បដិបតឋិបនឋិច្ឈសាោះ។ ពាយមដសវងរក្រេូដដលមានឈ ម្ ោះសឈមលងលអ
មានតុលយភាពខាងបុេគលិក្លក្ខ ៈ និងអបក្ដដលឈជឿយ ងជាប់
លាប់ ច្ាំឈពាោះពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះពុទ្នជាមាច ស់។   
បុ.ខ្ុ ុំបានដឹង្ថាសមាធិកមមដ្ឋា នរ ូវបាន តគតរបើយ៉ាង្ទ្លូុំ
ទ្ោូយតដ្ឋយពកួអ្នក្ិ រវទិ្ា និង្របសាទ្វទិ្ា។ ត ើតនះជា
តរឿង្ពិ ឬតទ្? 
 វ.ិ ច្ាំឈរ ើនពរ, វាពិតដូឈចាប ោះដមន។ សមាធិឥឡូវឈនោះរតូវបានឈេទ្ទួ្ល
សាគ ល់ថា ជាថាប ាំពាបាលដ៏មានេុ ភាពមានឥទ្និពលច្ាំឈពាោះច្ិតឋ  
ឈ ើយរតូវបានឈរបើរបាស់ឈោយអបក្ឈធវើការសុខ្ភាពផលូ វច្ិតឋជាំនាញៗជា
ឈរច្ើន ឈដើមផជួីយបឈងកើនការធូររសាលយក្ជាំនៈឈលើភាពានតឹង  និង
នា ាំមក្នូវសតិជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនជានិច្ច។ ការរាស់ដឹងឈ ើញច្ាស់
របស់រពោះពុទ្នជាមាច ស់ឈៅក្បុងច្ិតឋមនុសស ជួយមនុសសានឈរច្ើន 
សឈមផ ើមណាស់សពវនងងឈនោះ ដូច្ោប  ដដលឈេបានឈធវើកាលពីសម័យ
បុរា កាលដូឈច្បោះឯង។  
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ភាគ ៧ 
បញ្ជញ  និង្ តមតារ ធម៌ 

បុ. ត ើពាកយថាបញ្ជញ  និង្តមតារ មានអ្ ថន័យដូ្ តមរ្កនុ ង្
រពះពុទ្ធសាសនា?  
វ.ិសាសនាខ្លោះឈជឿថា ឈមាឋ ធម៌ ឬ ឈសច្ក្ឋីរសលាញ់(ពាក្យទ ាំងពីរេឺ
មានន័យរសឈដៀងោបណាស់)ជាេុ ភាពខាងផលូ វច្ិតឋដ៏សាំខាន់បាំផុត
មួយដតពួក្ឈេមិនបានយក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់អភិវឌ្ណបញ្ញដ ឈឡើយ។  ជា
លទ្នផល េឺអបក្ច្ប់ជាចុ្ងឈរកាយឈោយកាល យជាមនុសសច្ិតឋលអលងីឈលងើ
ជាមនុសសមានសនាឋ នច្ិតឋលអណាស់ ដតមានឈសច្ក្ឋីយល់ដឹងតិច្តួច្ 
ឬោម នឈសាោះក្៏មាន។ ដូច្ោប នឹងវទិ្ាសាស្ដ្សថដដរ របព័ននននរទឹ្សឋីមួយ
ឈទ្ៀតដដលឈេឈជឿថា បញ្ញដ អាច្អភិវឌ្ណដល់ក្ាំពូលបាន ឈពលដដល
មឈនាសឈញ្ចតនាទ ាំងអស់ រួមទ ាំងឈមាឋ ធម៌រតូវបានទុ្ក្ ឈោយដឡក្
ពីោប ។ ការអធិបាយឈរឿងឈនោះេឺថា សយង់មានទិ្សឈៅកាល យជាអបក្
រេប់រេងមុនឈេនូវលទ្នផលឈ ើយបាំឈភលច្ឈរឿងឈនាោះឈចាលសយង់  េឺជា
អបក្បឈរមើមនុសសមិនដមនជាអបក្រេប់រេងឬជិោះជាន់មនុសសឈទ្។ យ ង
ណាក្៏ឈោយ អបក្វទិ្ាសាស្ដ្សឋឱ្យឈេខ្ចីនូវច្ាំឈ ោះដឹងជាំនាញរបស់ខ្លួន
ឈៅឱ្យអបក្ដនទ្អភិវឌ្ណន៍រោប់ដបក្បរមា ូឈមឈរាេសស្ដ្ង្ហគ មអវីឈផសងៗ
ឈទ្ៀត។ ជានិច្ចជាកាលសាសនាឈ ើញឈ តុផល  និងបញ្ញដ ជាសរតូវ
ននមឈនាសឈញ្ចតនាទ ាំងឡាយដូច្ជាឈសច្ក្ឋីរសឡាញ់  និងជាំឈនឿ។ 
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សយង់ជានិច្ចជាកាលឈមើលឈ ើញមឈនាសឈញ្ចតនាដូច្ជាការរសឡាញ់  
និងជាំឈនឿថាជាសរតូវននឈ តុផលនិងឈោលការ ៍។ ឈ ើយាមពិត
ឈៅឈពលដដលសយង់មានការរកី្ច្ឈរមើនសាសនាក្៏ដួលរលាំ។ មា ង
វញិឈទ្ៀតរពោះពុទ្នសាសនាបឈរងៀនឱ្យមានការឈធវើឱ្យបឈច្ចក្បុេគលមាប ក្់
ៗបានសឈរមច្ឈជាេជ័យ និងមានតុលយភាពយ ងពិតរបាក្ដដដល
មនុសសរតូវដតអភិវឌ្ណទ ាំងបញ្ញដ  និងឈមាឋ ធម៌។ ឈ ើយឈរពាោះដតវា
មិនដមនលទ្និរបកាន់រជុល ដតអារស័យឈៅឈលើការពិឈសាធឈធវើឱ្យ
រពោះពុទ្នសាសនាោម នអវីេួរឱ្យភ័យខាល ច្  ច្ាំឈពាោះវទិ្ាសាស្ដ្សថទល់ដត
ឈសាោះ។  
បុ. ដតូ្នះ អារស័យតាមរពះពុទ្ធសាសនាត ើអ្វើគឺជាបញ្ជញ? 
 វ.ិ បញ្ញដ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បាំផុតេឺ ឈមើលឈ ើញវតទុ រេប់យ ងាមឈសច្ក្ឋីពិត
ដដលឈក្ើតឈឡើងដូច្ជាឈ ើញថាជាទុ្ក្ខាំ អនិច្ចាំ និងអនាឋ ។ ការយល់
ដូច្ឈនោះ េឺជាឈសរភីាពទ ាំងរសុងឈ ើយនា ាំឈៅរក្សុវតទិភាព  និង
សុភមងគលដ៏អសាច រយមួយដដលឈេឈៅថា រពោះនិពាវ ន។ ឈទោះជាយ ង
ណាក្៏ឈោយរពោះពុទ្នបរមរេូមិនរាស់ឈរច្ើនឈទ្  អាំពីបញ្ញដ ក្រមឹតឈនោះ។ 
វាមិនដមនជាបញ្ញដ  ឈបើឈយើងឈជឿយ ងង្ហយនូវអវីដដលឈេរបាប់ឈយើង។  
បញ្ញដ ពិតរបាក្ដ េឺឈ ើញនិងយល់ឈោយរតង់ឈោយខ្លួនឯង។  បញ្ញដ
ក្រមឹតឈនោះឈពលឈនាោះជាបញ្ញដ ដដលឈធវើច្ិតឋឱ្យទូ្លាយជាងច្ិតឋច្ឈងអៀត
ច្ងអល់ មានការឈច្ោះសាឋ ប់ទ្សសនៈរបស់អបក្ដនទ្ជាជាងការរសវងឹ
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វឈងវងនិងខ្លួនឯងពិនិតយពិចារណានូវឈ តុការ ៍យ ងយក្ច្ិតឋទុ្ក្
ោក្់នូវអវី ដដលផធុយពីជាំឈនឿរបស់ខ្លួនឯងជាជាងការបងកប់ក្ាលខ្លួន
ឯងឈៅក្បុងដីខ្ាច្់ឈធវើខ្លួនឯងជាមនុសសចូ្លសងគមឈេបានជាជាងការ  
របកាន់ខ្លួននិងការរបកាន់បក្សពួក្ ឈរបើឈពលឈវលាក្បុងការបឈញ្ចញ  
មតិរបស់ឈយើង និងជាំឈនឿជាជាងរោន់ដតទ្ទួ្លយល់រពមនូវឈរឿង
ដដលរ ាំឈភើបខាល ាំង ឬឈរឿងដាំបូងដដលឈេរបាប់ឈយើងឈ ើយជានិច្ចជាកាល  
េឺឈរតៀមខ្លួនជាឈរសច្ឈដើមផដីក្ដរបជាំឈនឿរបស់ឈយើង  ឈៅឈពលដដល 
ឈរឿងរា វ ឈេផឋល់ឱ្យឈយើងផធុយរសឡោះពីឈយើង។  មនុសសដដលឈធវើដូច្
ឈនោះ េឺជាមនុសសឆ្ល តដ៏ពិតប្រាក្ដឈ ើយឈៅទី្បាំផុត ពិតជាទ្ទួ្ល
បាននូវការយល់ដឹងដដលពិតរបាក្ដ។  មាោ៌ដដលរោន់ដតការឈជឿ
នូវអវីដដលឈេរបាប់អបក្េឺង្ហយណាស់។ វធិីរពោះពុទ្នសាសនាទមទរ
ឱ្យឈយើងកាល ហាន  អត់ធន ់រស់រឈវ ើក្ និងឆ្ល តវាងនវ ។ 
បុ.ត ើតាលននរពះពុទ្ធសាសនា គឺអ្វើតបើមានត ពើរបើនាក់
បុ៉តណាណ ះអា្ បដិប រិបាន?  
វ.ិវាជាឈសច្ក្ឋីពិត ដដលអបក្រាល់ោប មិនទន់ឈរតៀមខ្លួនជាឈរសច្ចូ្ល
កាន់រពោះពុទ្ន សាសនាឈៅឈឡើយ។ ដតឈទោះបីនិយយដូឈចាប ោះ ក្៏ឈោយ 
ឈយើងក្៏អាច្បឈរងៀនសាសនាដបបដក្លងកាល យដតឈធវើឱ្យអបក្ទ ាំងអស់ោប
យល់បានយ ងង្ហយ អាច្បដិបតឋិបានដដលមិនេួរឲ្យឈជឿ។ រពោះពុទ្ន 
សាសនាាាំងឈោលឈៅឈៅរក្សច្ចភាព  ឈបើអបក្ទ ាំងអស់ោប មិនមាន 
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សមតទភាពយល់ដឹងវាឈទ្ ពួក្ឈេេង់នឹងឈរតៀមខ្លួន ជាឈរសច្ឈដើមផ ី
វាឈៅជាតិខាងមុខ្របស់ពួក្ឈេ។ ឈទោះជាយ ងណាក្៏ឈោយមាន  
មនុសសជាឈរច្ើន ដដលរោន់ដតមាន ពាក្យរតឹមរតូវ ឬការឈលើក្ទឹ្ក្ច្ិតឋ 
អាច្នឹងឈលើក្ក្ាំពស់ឈសច្ក្ឋីយល់ដឹងរបស់ពួក្ឈេ។  ឈ ើយសាំរាប់ 
ឈ តុផលឈនោះដដលពុទ្នសាសនិក្ជនពុោះពារយ ងសាង ត់ៗ  និងទ្ន់ភលន់ 
ឈដើមផចូី្លរួមឈធវើឱ្យយល់ច្ាស់នូវរពោះពុទ្នសាសនាជាមួយអបក្ដនទ្។  
រពោះពុទ្នបរមរេូបានបឈរងៀនឈយើងឱ្យផាយឈមាឋ ធម៌  ឈ ើយឈយើង 
បឈរងៀនអបក្ដនទ្ឱ្យផាយឈមាឋ ធម៌ផងដដរ ។  
បុ. អារស័យតាមរពះពុទ្ធសាសនា ត ើអ្វើគឺជាតមតារ ធម៌?  
វ.ិបញ្ញដ រោន់ដតរេបដ ឋ ប់ឈៅឈលើដផបក្យល់ដឹង  ឬបញ្ញដ ននធមមជាតិ
របស់ឈយើង។ ដូច្ោប នឹងបញ្ញដ ឈមាឋ ធម៌ េឺជាេុ ភាពពិឈសសមួយ
របស់មនុសស។ ឈមាឋ ធម៌បឈងកើតឈឡើងឈោយពាក្យពីរមា ត់។  កូ្ មាន
ន័យថារួមោប  និងផ្ទស់សិន មានន័យថាអារមម ៍ដ៏រជាលឈរៅ។
ឈ ើយឈនោះេឺជាអតទន័យរបស់ពាក្យឈមាឋ ធម៌។  ឈពលឈយើងឈ ើញ
នរណាមាប ក្់ ទុ្ក្ខរពួយឈ ើយឈយើងមានអារមម ៍ថា  ឈសច្ក្ឋីចុ្ក្
ចាប់របស់ពួក្ឈេហាក្់ដូច្ជារបស់ឈយើងផ្ទធ ល់ឈ ើយពាយមពុោះពារ
លុបបាំបាត់ ឬឈធវើឱ្យងយចុ្ោះនូវឈសច្ក្ឋីចុ្ក្ចាប់របស់ពួក្ឈេឈ ើយឈនោះ
េឺជាឈមាឋ ធម៌។ ដូឈច្បោះ ភាពលអបាំផុតសរមាប់មនុសសឈលាក្ឈយើង
ភាពជារពោះឈពាធិសតវ ទាំងឡាយចូ្លច្ិតឋដច្ក្រ ាំដលក្ឈរតៀមជាឈរសច្  
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នឹងឱ្យឈេបានសុខ្ ក្រុណាធម៌ យក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់និងោ ាំពារទ ាំងអស់
ឈនោះ េឺបញ្ញជ ក្់នូវឈមាឋ ធម៌។  

អបក្នឹងសឈងកតផងដដរ នូវអវីមានក្បុងមនុសសប្រាក្ដឈោយ
ឈមាឋ ធម៌ោ ាំពារនិងរសឡាញ់ច្ាំឈពាោះអបក្ដនទ្មានរបភពរបស់វាមក្ពី
ការោ ាំពារ និងរសឡាញ់ខ្លួនឯង។ ឈយើងអាច្យល់អបក្ដនទ្យ ង 
ច្ាស់ឈពលដដលឈយើងយល់ខ្លួនឈយើងបានច្ាស់។  ឈយើងនឹងដឹងអវី
ដដលជាច្ាំ ុច្ខាល ាំងរបស់អបក្ដនទ្ ឈពលឈយើងដឹងនូវច្ាំ ុច្ខាល ាំង
របស់ខ្លួនឈយើង។ ដូឈច្បោះ ក្បុងរពោះពុទ្នសាសនាមនុសសមាប ក្់ៗជាក្មមសិទ្ន
ក្បុងការអភិវឌ្ណផលូ វសតិសាម រតីឱ្យរកី្សគុោះសាគ យាមធមមជាតិពិតរបាក្ដ  
ចូ្លឈៅក្បុងសុខ្មាលភាពរបស់អបក្ដនទ្។ ជិវតិរបស់រពោះពុទ្នបរមរេូ
លាតរតោងបង្ហា ញនូវឈរឿងឈនោះបានយ ងច្ាស់។  រពោះអងគច្ាំណាយ
ឈពល៦ឆ្ប ាំរបយុទ្នរបឆ្ ាំងនូវសុខ្មាលភាពខ្លួនឯង  បនាធ ប់ពីឈពល
ដដលរពោះអងគអាច្កាល យ ជាអបក្ឈធវើរបឈយជន៍ដល់មនុសសឈលាក្ទ ាំង
មូល។  
បុ. ត ើវាមិនតមនជាបុគគលនិយមតទ្ឬ តដលនិយាយថា តយើង្គឺ
្ុំណុ្ខាល ុំង្បុំផុ តដលអា្ជយួអ្នកដនទ្បនាា ប់ពើតយើង្បាន
ជយួខលួនឯង្? 
វ.ិ ជាធមមា ឈយើងឈមើលឈ ើញបរេតទភាពឱ្យការយក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់ 
ឈៅឈលើអបក្ដនទ្មុនខ្លួន ឈយើងជាភាពផធុយោប រសឡោះពីអតឋទ្តទបុេគល  
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ដដលឈមើលឈ ើញផលរបឈយជន៍ផ្ទធ ល់ខ្លួនមុនអបក្ដនទ្  ។ រពោះពុទ្ន 
សាសនាមិនឈមើលឈ ើញមួយណាសាំខាន់ជាងមួយណាឈទ្  ដតឈមើល 
ឈ ើញជាទ្រមង់រច្បាច្់ចូ្លោប ទ ាំងពីរ។ ការយក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់ដតឈលើ 
ខ្លួនឯងពិតរបាក្ដនឹងកាល យខ្លួនជាបនឋបនាធ ប់ច្ាំឈពាោះការយក្ច្ិតឋទុ្ក្
ោក្់ដល់អបក្ដនទ្ដូច្ដដលមនុសសមាប ក្់ឈនាោះឈ ើញថា   របឈយជន៍អបក្
ដនទ្ពិតជាដូច្ោប នឹងរបឈយជន៍ផ្ទធ ល់ខ្លួន។  ឈនោះេឺជាឈមាឋ ធម៌ដ៏ពិត
របាក្ដឈមាឋ ធម៌េឺជារោប់ឈពរជមានរូបឈឆ្មលអរសស់បាំផុតក្បុងមកុ្ដ  
របស់ពាក្យឈរបៀនរបឈៅរពោះពុទ្នបរមរេូននឈយើង។                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ភាគ៨ 

មុំសវរិ ិ ឬការេបូមាូបបសួ 
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បុ. ពុទ្ធសាសនិកជនគរួត មិនបរតិភាគសា្់តមនតទ្?  
វ.ិ  មិនចា ាំបាច្់ឈទ្។ រពោះពុទ្នបរមរេូមិនដមនជាអបក្មិនបរឈិភាេសាច្់
ឈទ្។ រពោះអងគមិនបានបឈរងៀនសាវក័្ទ ាំងឡាយរបស់រពោះអងគជា     
មាំសវរិតិឈឡើយ ឈ ើយឈទោះបីសពវនងងឈនោះ  មានពុទ្នសាសនិក្ជនដ៏លអ
ជាឈរច្ើនដដលមិនដមនជាមាំសវរិតិ ។  
បុ. តបើអ្នកបរតិភាគសា្់ គឺអ្នករ ូវទ្ទ្លួខុសរ ូវតដ្ឋយរ ង់្
នវូការសមាល ប់ស វទុំង្ឡាយ។  ត ើតនាះមិនតមនជាការ
របរពឹ រខុសសើលទ្ើមយួឬ?  
វ.ិ វាជាឈរឿងពិត ឈៅឈពលដដលអបក្បរឈិភាេសាច្់អបក្េឺទ្ទួ្លខុ្សរតូវ
ក្បុងការសមាល ប់សតវមួយដផបក្និងឈោយរបឈយលដតក្៏ដូច្ោប ដដរឈៅ
ឈពលអបក្បរឈិភាេបដនល។ អបក្ច្ាំការរតូវដតបាញ់ថាប ាំពូជផលរបស់ោត់
ឈោយថាប ាំបាំផ្ទល ញសតវលអិត និងថាប ាំពិសដូឈច្បោះ ឈធវើឱ្យ បដនលមក្ដល់ចាន
មាូបលាង ច្របស់អបក្ឈោយោម នសលឹក្របឈ ងរបឈហាង។  ឈ ើយជាងមមីឋង 
ឈទ្ៀតសតវពា នៈរតូវបានឈេឈរបើឈដើមផយីក្ដសផក្ឈធវើដខ្សរក្វាត់  ឬ
កាបូប យួររបស់អបក្ខាល ញ់យក្ឈធវើសាប ូឱ្យអបក្ឈរបើ  និងទ្ាំនិញរាប់ពាន់ 
របឈភទ្ផងដដរ។ មា ងវញិឈទ្ៀតវាពិតជាពិបាក្នឹងរស់ឈៅឈោយោម ន  
ទ្ាំនួលខុ្សរតូវសមាល ប់ជិវតិសតវដនទ្ខ្លោះ ឈោយរបឈយលឈនាោះឈទ្។
ឈនោះរោន់ដតជាឧទ រ ៍មួយឈទ្ៀតននអរយិសច្ចទី្មួយភាវៈ
សាមញ្ដធមមាេឺឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខនិងភាពមិនឈពញច្ិតឋ។ ឈៅឈពលដដល
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អបក្សមាទនសីលដាំបូង អបក្ពាយមឈជៀសវាងទ្ទួ្លខុ្សរតូវការ
សមាល ប់ជីវតិឈេឈោយរតង់។                                   
បុ.ពុទ្ធសាសនិកជននិកាយមហាយានមិនបរតិភាគសា្់
តទ្?  
វ.ិ ឈនាោះេឺមិនរតឹមរតូវឈទ្។ រពោះពុទ្នសាសនានិកាយមហាយនក្បុង
របឈទ្សច្ិនតឹងដតងណាស់ក្បុងការបដិបតឋិជាមាំសវរិតិ  ដតរពោះសងឃ 
ឧបាសក្ ឧបាសិកានិកាយមហាយនទាំងឈៅ ក្បុងរបឈទ្សជប ុននិង
ទី្ឈបជាធមមាេឺបរឈិភាេសាច្់។  
បុ.ត ខ្ុ ុំតៅត គិ ថា ពុទ្ធសាសនិកជនគរួត ជាអ្នកមុំសវរិ ិ ។  
វ.ិ ឈបើមានមនុសសមាប ក្់ ដដលជាអបក្តឹងដតងក្បុងការមិនបរឈិភាេសាច្់
ដតជាអបក្អាាម និយមខិ្លខូ្ច្ និងកាច្សាហាវឈ ើយមនុសសមាប ក្់
ឈទ្ៀតដដលមិនដមនជាអបក្មាំសវរិតិ ដតជាអបក្ដដលមានសុភវនិិច្ឆ័យ
ច្ាំឈពាោះអបក្ដនទ្ឈសាម ោះរតង់ច្ិតឋទូ្លាយ និងច្ិតឋលអ ឈតើមនុសសទ ាំងពីរ
របឈភទ្ឈនោះមាប ក្់ណាដដលជាពុទ្នសាសនិក្ជនលអជាងឈេ?  
បុ.មនុសសតដលជាអ្នកមានតស្ករើ តសាម ះរ ង់្ និង្សនារ ន
្ិ រលអ ។  
វ.ិ ឈរពាោះឈ តុអវី?  
បុ. ពើតរពាះមនុសសរបតភទ្តនាះ មានសនារ ន្ិ រលអជាក់តសរង្។ 
វ.ិពិតរបាក្ដឈ ើយ។  មនុសសដដលបរឈិភាេសាច្់អាច្មានសនាឋ នច្ិតឋ



 

69 

 

បរសុិទ្នដូច្ោប និងមនុសសមាប ក្់ដដលមិនបរឈិភាេសាច្់អាច្មានសនាឋ ន
ច្ិតឋមិនបរសុិទ្ន។ ក្បុងពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះពុទ្នអងគវតទុ ដដល
សាំខាន់េឺឈបោះដូងរបស់អបក្មិនដមនជាបញ្ជី រតមអាហាររបស់អបក្ឈទ្។  
ពុទ្នសាសនិក្ជនជាឈរច្ើនយក្ច្ិតឋទុ្ក្ោក្់យ ងខាល ាំងក្បុងការមិន ូប  
សាច្់ដតពួក្ឈេមិនចាប់អារមម ៍ អាំពីភាពជាអាាម និយមមិនឈសាម ោះ 
រតង់កាច្សាហាវ និងច្ិតឋឫសា។ ពួក្ឈេបឋូ រការតមអាហាររបស់ឈេ 
ដដលង្ហយនឹងឈធវើក្បុងខ្ ៈ ដដលរពឈងើយក្ឈនឋើយឈរឿងការផ្ទល ស់បឋូ រ
ឈបោះដូងរបស់ឈេ ដដលជាឈរឿងលាំាក្នឹងផ្ទល ស់បឋូ រ។ ដូឈច្បោះ ឈទោះបី
អបក្ជាមាំសវរិតិ ឬ ឈទ្ឈនាោះចូ្រច្ងចា ាំទុ្ក្ថា ភាពបរសុិទ្នននច្ិតឋេឺជាវតទុ  
សាំខាន់បាំផុតក្បុងរពោះពុទ្នសាសនា ។  
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ភាគ ៩ 
សុំណាង្លអ និង្ សុំណាង្អារកក់ 

បុ. ត ើរពះពុទ្ធជាមាច ស់បតរង្ៀនអ្វើខលះអ្ុំពើមេិទ្ធិឫទ្ធិនិង្ការ
ទ្សសន៌ទយ?  
វ.ិ រពោះពុទ្នបរមរេូពិចារណាការបដិបតឋិដូឈចាប ោះថា  ជាការឈទោះទយ 
ពាក្់ោថាការពារទយបលង់ដីឈមើលឈហារាសាស្ដ្សឋនិងកាត់ឈរោោះ  េឺជា
ជាំឈនឿអរូបីយឥតរបឈយជន៍ ឈ ើយរពោះអងគហាមរបាមសាវក័្ទ ាំង
ឡាយរបស់រពោះអងគមិនឱ្យបដិបតឋិវតទុ ដូច្ឈនោះ។  រពោះពុទ្នអងគឈៅវជិាជ
ទ ាំងអស់ឈនោះថា ជាសិលផៈវទិ្ាថាប ក្់ទប។ មានអបក្សាសនាខ្លោះ 
ក្បុងខ្ ៈដដលមានជីវតិរស់ឈៅឈោយអារស័យបាយទឹ្ក្  នាំ ច្ាំ ី
របស់អបក្មាច ស់ទន ដដលបានមក្ពីការឈរបើសិលផោះវទិ្ាថាប ក្់ទបដូច្
ឈនោះមុខ្របរ ដដលខុ្សដូច្ឈនាោះមានដូច្ជាទយបាតនដស័ក្ថិចារទយ
សុបិននិមិតឋឈរសាច្ទឹ្ក្កាត់ឈរោោះទយបលង់ដី  ប្រពោះសម ឈោតម
ឲ្យឈវៀរចាក្ពីការឈរបើសិលផៈវទិ្ាថាប ក្់ទបយ ងឈនោះ  ឈវៀរចាក្ពីការ
ច្ិញ្ចឹ មជីវតិឈោយវធិីខុ្សយ ងឈនោះ ។  
បុ.តបើដតូ ន្ ះ តេ ុអ្វើតពលខលះមនុសសបដិប រិដូ្ តនាះតេើយតជឿ
នវូវជិាា សិលបៈទុំង្តនាះ? 
វ.ិពីឈរពាោះ ដតឈសច្ក្ឋីឈលាភលន់ឈសច្ក្ឋីភ័យខាល ច្និងអវជិាជ ។  ឈពល
មនុសសយល់ពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះពុទ្នអងគកាន់ដតរ ័សពួក្ឈេ
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នឹងភាញ ក្់ខ្លួនថា ឈបោះដូងពិតរបាក្ដអាច្ការពារពួក្ឈេបានឈរច្ើនជាង
ដផនរក្ោសដផនឈមដដក្ និងពាក្យសូរតអាេមោថាមួយមា ត់ពីរ
មា ត់ឈ ើយពួក្ឈេនឹងមិនពឹងពាក្់ឈៅឈលើវតទុទ ាំងឈនាោះបនឋឈទ្ៀតឈឡើយ
។ឈៅក្បុងពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះពុទ្នអងគវា  េឺឈសច្ក្ឋីឈសាម ោះរតង់ 
សនាឋ នច្ិតឋលអការយល់ដឹងអត់ធន់ អភ័យឈទស ច្ិតឋសបផុរសធម៌ 
ភក្ឋីភាពនិងសភាពលអៗ ឈផសងឈទ្ៀត ដដលអាច្ការពារអបក្បានពិត
របាក្ដ និងផឋល់ឱ្យអបក្នូវភិឈយាភាពយ ងពិតរបាក្ដ។   
បុ. ត តវទ្មនរភ័ពវសុំណាង្ខលះ ជយួបានពិ របាកដតមនតទ្?  
វ.ិ ខ្ញុ ាំសាគ ល់មនុសសមាប ក្់ ដដលច្ិញ្ចឹ មជីវតិឈោយការលក្់ឈវទ្មនឋភ័ពវ
សាំណាង។ ោត់អោះអាងថា ឈវទ្មនឋរបស់ោត់អាច្ឈធវើឱ្យសាំណាងលអ
រកី្ច្ឈរមើនឈ ើយោត់ធានាថា អបក្នឹងអាច្រតូវឈឆ្ប តរង្ហវ ន់ឈលខ្បី។  
ដតឈបើអវីដដលោត់និយយជាឈរឿងពិតចុ្ោះឈ តុ  អវីបានជាខ្លួនោត់
ផ្ទធ ល់មិនកាល យជាមហាឈសដឌីឈៅ?។ ឈបើឈវទ្មនឋភ័ពវសាំណាងរបស់
ោត់ពិតជាជួយពិតរបាក្ដដមន ចុ្ោះឈ តុអវីក្៏ោត់មិនឈបោះឈឆ្ប តរាល់
សបាឋ  ៍ឈៅ?។ ភ័ពវសាំណាងដតមា ងដដលោត់មាន េឺមានមនុសស
ឈផឋសផ្ទឋ សច្ាំនួនឈរច្ើនរេប់រោន់លមមបានទិ្ញឈវទ្មនឋសក្ឋិសិទ្និរបស់
ោត់។  
បុ. ដតូ ន្ ះ ត ើមានវ ថុដូ្ តនះអា្ជាភពវ័សុំណាង្តទ្?  
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វ.ិ វច្នានុរក្មឈអាយនិយមន័យពាក្យឡាក្់ថាេឺជាំឈនឿដដលអវីក្៏ឈោយ
នឹងឈក្ើតឈឡើងទ ាំងលអ និងអារក្ក្់ច្ាំឈពាោះមនុសសដដលសទិតឈៅក្បុង
ឈ តុការ ៍ទ ាំងឡាយអារស័យឈៅឈលើកាលៈឈទ្សៈឈជាេវាសនាឬ
ភពវ័សាំណាងឲ្យ។ រពោះពុទ្នបរមរេូបដិឈសធជាំឈនឿដបបឈនោះទ ាំងរសុង។
អវីរេប់យ ង ដដលឈក្ើតឈឡើងមានមូលឈ តុទ ាំងឡាយពិតរបាក្ដ
ឈ ើយរតូវដតមានការទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងខ្លោះ  រវាងឈ តុ និងផល។សាំរាប់ជា
ឧទ រ ៍ ឈពលឈយើងធាល ក្់ខ្លួនឈឺមានមូលឈ តុពិតរបាក្ដរបស់
វា។ មនុសសដដលឈឺពិតជាបាន ឆលងឈមឈរាេ ឈ ើយរាងកាយអបក្ជាំងឺ
ពិតជាទ្ន់ឈខ្ាយអាច្ឈធវើឱ្យឈមឈរាេក្ក្ាំឈ ើ តខ្លួនវាបាន។មានទ្ាំនាក្់
ទ្ាំនងច្ាស់លាស់រវាងឈ តុ (ឈមឈរាេ និងរាងកាយដដលទ្ន់ឈខ្ាយ)
និងផល(ការឈឺ) ពីឈរពាោះឈយើងដឹងថា ឈមឈរាេចូ្លឈៅលុក្លុយ
អវយវៈទ ាំងឡាយឈ ើយឈធវើឱ្យធាល ក្់ខ្លួនឈឺ។  ដតោម នទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងណា
អាច្រតូវឈេរក្ឈ ើញរវាងការពាក្់ដផនរក្ោសជាមួយពាក្យ  ដដល
ចារទុ្ក្ឈលើឈនាោះកាល យជាអបក្មាន ឬ របឡងជាប់ឈឡើយ។ រពោះពុទ្ន
សាសនាបឈរងៀនថាអវីក្៏ឈោយនឹងឈក្ើតឈឡើងពីឈរពាោះឈ តុណាមួយ  
ឬឈ តុទ ាំងឡាយ ឈ ើយមិនអារស័យឈៅឈលើភពវ័សាំណាងកាលៈ
ឈទ្សៈ ឬ ឈជាេវាសនាឈឡើយ។ មនុសសដដលចាប់អារមម ៍ឈៅឈលើ
ភពវ័សាំណាងជានិច្ចជាកាល េឺសវោះដសវងរក្វតទុ មួយច្ាំនួនដូច្ជាជា
ធមមារតូវការលុយកាក្់ ឬ ក្៏រទ្ពយសមផតឋិឈរច្ើនដងមឈទ្ៀត។ រពោះពុទ្ន
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បរមរេូបឈរងៀនឈយើងថា វាកាន់ដតឆ្ង យពីសារៈសាំខាន់ក្បុងការអភិវឌ្ណ
ឈបោះដូងនិងច្ិតឋេាំនិតទ ាំងឡាយរបស់ឈយើង ។  

រពោះអងគរាស់ថា ៖  
ជាអបក្សិក្ាឈរៀនសូរតឈរច្ើន និងមានឯក្ឈទ្សជាំនាញ, ជាអបក្បាន
 វឹក្ហាត់លត់ដាំលអ និយយដតពាក្យដដលជាសុភាសិត , ឈនោះេឺជា
ភពវ័សាំណាងលអបាំផុត។ ច្ិញ្ចឹ មបីាច្់មាានិងបិាឈមើលដងទ ាំភរយិ
និងបុរតីបុរា និងមានជីវតិរស់ឈៅយ ងសាមញ្ដឈនោះ  េឺជាភពវ័  
សាំណាងលអបាំផុត។ ជាអបក្មានសនាឋ នច្ិតឋលអមិនលាំឈអៀង ជួយឈឺ
ឆ្អ លញាតិសនាឋ នរបស់មិតឋ និងជាអបក្មិនឈច្ោះសឋីបឈនាធ សជនដនទ្ , 
ឈនោះេឺជាភពវ័សាំណាងលអបាំផុត។ ឈវៀរចាក្ពីអាំឈពើអារក្ក្់និងផឹក្ទឹ្ក្
រសវងឹ និងជានិច្ចជាកាលតមកល់ខ្លួនឈៅក្បុងេុ ធម៌ឈនោះ េឺជា
ភពវ័សាំណាងលអបាំផុត។ឱ្នលាំឈទន មានក្រុណាធម៌ ឈសច្ក្ឋីរកី្រាយ
ច្ិតឋ ដឹងេុ  និងសាឋ ប់ធម៌ជារបចា ាំឈនោះ េឺជាភពវ័សាំណាង លអបាំផុត។                                                                                                                                                                                            
                                             សាំយុតឋនិកាយ ២៦១-២៦៥  
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ភាគ ១០ 
ការកាល យជាពុទ្ធសាសនិកជន 

បុ. អ្វើតដលបាននិយាយមកទុំង្អ្មាលមាណតធវើឱ្យខ្ុ ុំ្ប់
អារមមណ៍ណាស់។ ត ើខ្ុ ុំអា្កាល យជាពុទ្ធសាសនិកជនបាន
យ៉ាង្ណា?  
វ.ិឈពលមួយមានបុរសមាប ក្់ឈ ម្ ោះឧបាលិឈៅឈវសាលី។ ោត់ជាសាវក័្
របស់សាសនាមួយឈទ្ៀត ឈ ើយោត់បានចូ្លឈៅរក្រពោះពុទ្នបរមរេូ
ក្បុងឈោលបាំ ង េឺ ឈដើមផជីដជក្ឈដញឈោលជាមួយរពោះអងគ និង
ពាយមទញរពោះអងគឱ្យចូ្លសាសនាឈេ។  ដតបនាធ ប់ពីនិយយឈៅ
កាន់រពោះពុទ្នបរមរេូឈធវើឱ្យ ឧបាលិចាប់អារមម ៍យ ងខាល ាំងរ ូតោត់
បានសឈរមច្ច្ិតឋកាល យខ្លួនជាសាវក័្របស់រពោះពុទ្នអងគ។  ដតរពោះពុទ្ន
បរមរេូរទ្ង់រាស់ថាចូ្រឈធវើការពិនិតយឱ្យលាំអិតជាដាំបូងសិន។  ការេិត
ពិនិតយឱ្យលាំអិតេឺជាការលអសាំរាប់មនុសស ដដលលផឈី ម្ ោះដូច្ជាអបក្។
ឥឡូវឈនោះខ្ញុ ាំកាន់ដតរកី្រាយនិងឈពញច្ិតឋឈពលដដលរពោះអងគរាស់មក្
ខ្ញុ ាំថាចូ្រឈធវើការពិនិតយឱ្យលមអិតជាដាំបូងសិន។ របសិនឈបើសមាជិក្មក្
ពីសាសនាដនទ្អាច្មក្ទក្់ទញខ្ញុ ាំជាសាវក័្មាប ក្់  ពួក្ឈេអាច្នឹងឈដើរ
របកាសឈោយពិសាទ រឈដើរជុាំវញិទី្រក្ុងឈ ើយដរសក្ថា  ឧបាលិបានចុ្ោះ
ចូ្លជាមួយសាសនារបស់ឈយើង។ ដតរពោះអងគរាស់មក្កាន់ខ្ញុ ាំថាៈ ចូ្រ
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ឈធវើការពិនិតយឱ្យលាំអិតជាដាំបូងសិន។ ការេិតរតិោះរោិះឱ្យលមអិតេឺជាការ
លអសរមាបម់នុសសមានឈ ម្ ោះលផដូីច្ជាអបក្។  
  ក្បុងរពោះពុទ្នសាសនាការយល់ដឹងេឺជាវតទុសាំខាន់បាំផុតឈ ើយ
ការយល់ដឹងរតូវឈរបើឈពលឈវលា។ដូឈច្បោះ  ចូ្រកុ្ាំរបញាប់របញាល់ឈធវើ
ាមដតច្ិតឋចូ្លមក្កាន់រពោះពុទ្នសាសនា។ ចូ្រឈរបើឈពលឈវលាចូ្រឈចាទ្
សួរចូ្រពិចារណាយ ងលមអិត និងបនាធ ប់មក្ចូ្រឈធវើការសឈរមច្ច្ិតឋ
របស់អបក្។ រពោះពុទ្នបរមរេូមិនានឱ្យនរណាចាប់អារមម ៌ឈៅឈលើ
ការមានច្ាំនួនសាវក័្ឈរច្ើនឈនាោះឈទ្។ រពោះអងគឈធវើឱ្យឈេចាប់អារមម ៍
ច្ាំឈពាោះមនុសសដដលអាច្បដិបតឋិាមពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះអងគ  
ដដលជាលទ្នផលននការេិតរតិោះរោិះឱ្យលមអិត និងេិតពិចារណានូវ
ឈ តុការ ៍ទ ាំងឈនាោះ។  
បុ. តបើខ្ុ ុំបានតធវើដតូ្នះ តេើយអា្យល់ដឹង្នវូពាកយតរបៀន
របតៅរបស់រពះពុទ្ធអ្ង្គតដលអា្ទ្ទ្លួយកបានបនាា ប់មក 
ត ើខ្ុ ុំគរួតធវើដូ្ តមរ្តបើខ្ុ ុំ្ង់្កាល យជាពុទ្ធសាសនិកជន?  
វ.ិ ឈបើដូឈចាប ោះដមន វធិីលអបាំផុតនឹងចូ្លរួមក្បុងវតឋដដលលអ ឬរក្ុមពុទ្ន
សាសនិក្ជនចូ្រជួយឧបតទមភពួក្ឈេឱ្យពួក្ឈេជួយឧបតទមភឈយើងឈ ើយ  
បនឋសិក្ាឈរៀនសូរតបដនទមឈទ្ៀតអាំពី ពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះពុទ្ន
បរមរេូ។ បនាធ ប់មក្ឈពលអបក្ឈរៀបច្ាំខ្លួនរួច្ឈ ើយអបក្អាច្កាល យជាពុទ្ន
សាសនិក្ជនជាផលូ វការឈោយយក្រពោះរតនរត័យជាទី្ពឹងទី្រលឹក្  ។  
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បុ. ត ើអ្វើគឺជាការយករពះរ នរ ័យជាទ្ើពឹង្ទ្ើរលឹក?  
វ.ិ ការយក្ជាទី្ពឹងេឺជាក្ដនលងមួយដដលមនុសសឈដើរឈៅរក្ឈពលពួក្
ឈេក្ងវល់ទុ្ក្ខរពួយ ឬឈពលពួក្ឈេរតូវការភាពជាសុខ្ និងរបាសចាក្
ការភិតភ័យ។ មានការយក្ជាទី្ពឹងទី្រលឹក្ឈរច្ើនយ ងណាស់។ឈពល
មនុសសមិនសបាយច្ិតឋ ពួក្ឈេយក្មិតឋភក្ឋិជាទី្ពឹងទី្រលឹក្ឈពលពួក្
ឈេរពួយក្ងវល់និងភ័យខាល ច្ ពួក្ឈេអាច្នឹងយក្ទី្ពឹងទី្រលឹក្ក្បុងក្ឋី 
សងឃមឹ និងជាំឈនឿមិនពិត។ ឈពលឈេចូ្លដល់ទី្អវសាន ពួក្ឈេអាច្
នឹងយក្ជាំឈនឿឈៅក្បុងឋានសួេ៌អមតៈជាទី្ពឹងទី្រលឹក្។ ដតាមដដល
រពោះពុទ្នអងគបរមរេូបានរាស់វតទុទ ាំងអស់ឈនាោះ  មិនដមនជាទី្ពឹងទី្    
រលឹក្ពិតរបាក្ដឈឡើយ ពីឈរពាោះពួក្ឈេមិនបានផឋល់ឱ្យនូវភាពសុខ្
រសួលនិងទី្រជក្ភ័យ ដដលអារស័យឈលើសភាវៈពិត។  ឈោយពិត ទាំង
អស់ឈនោះ មិនដមនជាទី្ពឹង ទី្រលឹក្ដ៏របឈសើរឈឡើយ មិនដមនជាទី្ពឹងដ៏
ឧតឋុងគឧតឋមជាទី្ពឹងទី្រលឹក្   ដដលោម ននរណាមាប ក្់អាច្ឈច្ញចាក្
ផុតពីឈសច្ក្ឋីទុ្ក្ខបានដតយក្ទី្ពឹងទី្រលឹក្ក្បុង រពោះពុទ្ន រពោះធម៌ និង
រពោះសងឃឈ ើយចាក្់ធលុោះនូវធម៌ពិតរបាក្ដ ,នូវអរយិសច្ច៤នូវទុ្ក្ខ,នូវ
ឈ តុននទុ្ក្ខនូវការរលត់ទុ្ក្ខនិងអរយិមេគរបក្បឈោយអងគ៨  ដដលនា ាំ
ឈៅរក្ការរលត់នូវទុ្ក្ខឈនោះេឺពិតជាទី្ពឹងដ៏របនពបាំផុត  វាជាទី្ពឹងដ៏
ឧតឋុងគឧតឋម វាជាទី្ពឹងដដលមនុសសមាប ក្់អាច្ឈច្ញចាក្ទុ្ក្ខបាន  ។  

                                                          ទី្ និកាយ ១៨៩-១៩២  
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  ការយក្រពោះពុទ្នជាទី្ពឹង េឺជាការទ្ទួ្លយក្ឈោយឈជឿ
ទុ្ក្ច្ិតឋនូវឈ តុការ ៍ដដលមនុសសមាប ក្់អាច្កាល យជាអបក្រាស់ដឹង  
និងសុរក្ឹតភាពយ ងឈពញឈលញបានដូច្ោប  ដដលរពោះពុទ្នបរមរេូ
ធាល ប់បានទ្ទួ្ល។ ការយក្រពោះធម៌ជាទី្ពឹងទី្រលឹក្មានន័យថាយល់
នូវអរយិសច្ច៤ឈ ើយអារស័យឈលើជីវតិមនុសសមាប ក្់  ដដលសទិតឈលើ
អរយិមេគរបក្បឈោយអងគ៨។ការយក្រពោះសងឃជាទី្ពឹងទី្  រលឹក្មាន
ន័យថាសមលងឹឈមើលការជួយដ នាាំការទក្់ទញ  និងការដឹក្នា ាំរបស់
រពោះសងឃទ ាំងឡាយ ដដលបដិបតឋិឈៅាមមាោ៌អរយិមេគរបក្ប
ឈោយអងគ៨។ ការឈធវើ ដូឈច្បោះ មនុសសមាប ក្់ៗអាច្កាល យជាពុទ្នសាសនិក្
ជន ឈ ើយបដិបតឋិាមជាំហានដាំបូងឈៅឈលើមាោ៌្នឈៅរក្
រពោះនិពាវ ន ។  
បុ. ត ើមានអ្វើផ្លល ស់បរូរតកើ  តឡើង្កនុ ង្ជើវ ិរបស់អ្នក្ប់តាុំង្ពើ
តពលអ្នកយករពះរ នរ ័យជាទ្ើពឹង្ទ្ើរលឹកជាតលើក
ដុំបងូ្?  
វ.ិ ដូច្ោប នឹងមនុសសដដលមិនអាច្រាប់បានរាប់លាននាក្់កាលពី
២៥០០ឆ្ប ាំមុន អាាម បានយល់ច្ាស់ថាពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់
រពោះពុទ្នបរមរេូបានឈធវើឲ្យមានន័យដល់ពិភពឈលាក្ដ៏លាំបាក្ឈនោះ 
រពោះធម៌ទ ាំងឈនាោះបានផឋល់អតទន័យឈៅឈលើអវីដដលជាជីវតិឥតខ្លឹមសារ
រពោះធម៌ឈនាោះបានផឋល់ឱ្យអាាម នូវច្រយិធម៌ននច្ិតឋរបឈសើ រ និងក្រុណា
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ធម៌ជាមួយនឹងអវីដដលនា ាំជីវតិអាាម  ឈ ើយរពោះធម៌ឈនាោះបានបង្ហា ញ
អាាម នូវវធិីដដលអាាម អាច្សឈរមច្នូវភាពបរសុិទ្ន និងសុរក្ឹតភាព
ក្បុងជាតិខាងមុខ្។ អបក្ក្វឥីណាឍ សម័យបុរា បានសរឈសរអាំពី
រពោះពុទ្នបរមរេូថាៈ ចូ្លឈៅរក្រពោះអងគឈដើមផយីក្ជាទី្ពឹងសូរតបទ្
សរឈសើរដល់រពោះអងគឈធវើការឈោរពរពោះអងគ  និងរជក្ឈរកាមមលប់នន
រពោះធម៌របស់រពោះអងគឈោយការបដិបតឋិឈោយភាពយល់ដឹង។  អាាម
យល់ទ ាំងរសុងនូវពាក្យឈពច្ន៌ទ ាំងឡាយឈនោះ។  
បុ.ខ្ុ ុំមានមិ រមាន ក់ តដលជាញឹកញយពាយាមទក់ទញ
ខ្ុ ុំឱ្យ្លូសាសនារបស់តគ។ ខ្ុ ុំពិ ជាមិនបាន្ប់អារមមណ៍
តៅតលើសាសនារបស់ា ់តេើយខ្ុ ុំក៏ានរបាប់តៅា ់ 
ដតូ្នះ  ត ា ់តៅត មិន្កត្ញពើខ្ុ ុំ។ ត ើខ្ុ ុំអា្តធវើយ៉ាង្
ណា?  
វ.ិ ឈរឿងដាំបូងដដលអបក្រតូវដតយល់េឺថា មនុសសមាប ក្់ឈនោះមិនដមនជា
មិតឋពិតរបស់អបក្ឈទ្។ មិតឋពិតទ្ទួ្លសាគ ល់អបក្នូវអវី ដដលអបក្មាន 
ឈ ើយឈោរពបាំ ងរបាថាប របស់អបក្។  អាាម សងសយ័ថា មនុសសមាប ក្់
ឈនោះដក្លងខ្លួនឯងឈធវើជាមិតឋរបស់អបក្ ដូឈច្បោះ ឈេអាច្ទក្់ទញអបក្ឱ្យ
ចូ្លសាសនាឈេ។ ឈពលមនុសសទ ាំងឡាយក្ាំពុងពាយមបងខាំនឹង
បាំ ងរបស់អបក្ ពួក្ឈេេឺពិតជាមិនដមនជាមិតឋរបស់អបក្។  
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បុ.ត ា ់និយាយថា ា ់្លូរមួរ ុំតលកសាសនារបស់តគ
ជាមយួខ្ុ ុំ។  
វ.ិការចូ្លរួមរ ាំដលក្សាសនារបស់អបក្ជាមួយអបក្ដនទ្  េឺជាឈរឿងលអ
មួយ។ ដតអាាម សាំ ូមពរថា មិតឋរបស់អបក្មិនដឹងពីភាពខុ្សោប រវាង
ការរួមរ ាំដលក្និងការបងខាំ។ ឈបើអាាម មានដផលឈបា មមួយអាាម ឱ្យអបក្ឯង
ពាក្់ក្ណាឋ លឈ ើយអបក្ក្៏ទ្ទួ្លពីអាាម ឈពលឈនាោះ  អាាម បានដបង
រ ាំដលក្ជាមួយអបក្។ ដតឈបើអបក្និយយមក្កាន់អាាម ថា អរេុ  
ឈរពាោះខ្ញុ ាំរពោះក្រុណាបាន ូបរួច្ឈ ើយអាាម ឈៅដតបងខាំឈអាយអបក្រតូវ
ដតយក្ដផលឈបា មមួយ ច្ាំឈ ៀងរ ូតដល់អបក្ទ្ទួ្លឈោយច្ិតឋបងខាំពី
អាាម ឈនោះ ឈេមិនអាច្ឈៅថា ការរួមរ ាំដលក្ោប ឈទ្។ មនុសសដូច្ជាមិតឋ
របស់អបក្ពាយមដក្លងបឈញ្ចញការរបរពឹតឋអារក្ក្់របស់ឈេ  ឈោយ
និយយថា រួមរ ាំដលក្រសលាញ់ ឬ ច្ិតឋសបផុរសដតឈោយឈ ម្ ោះដូច្
ឈមឋច្ក្៏ឈោយ ដដលឈេឈៅវាដតការរបរពឹតឋរបស់ឈេ  ឈៅដតេាំឈរាោះ
េាំឈរ ើយ ឫក្ពារអារក្ក្់ និងអាាម និយម ។  
បុ.  ដតូ្នះ ត ើខ្ុ ុំអា្បញ្ឈប់តគបានយ៉ាង្ណា?  
វ.ិ វាសាមញ្ដណាស់។ ជាដាំបូងឈធវើច្ិតឋអបក្ឱ្យច្ាស់លាស់នូវអវីដដល
អបក្រតូវការ។ ទី្ពីររបាប់ឈៅឈេដូឈចាប ោះឱ្យខ្លីនិងច្ាស់។  ទី្បីឈពលោត់
សួរសាំ ួរអបក្ដូច្ជា ឈតើអបក្មានជាំឈនឿយ ងឈម ច្អាំពីបញ្ញា ឈនោះ? ឬ
ឈ តុអវីអបក្មិនរបាថាប មក្ចូ្លរួមរបជុាំជាមួយខ្ញុ ាំ ចូ្របញ្ញជ ក្់សាំ ួរ
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ដាំបូងរបស់អបក្មឋងឈទ្ៀត ឈោយភាពមុឺងមា ត់ភាពរាបសារនិងច្ាស់
លាស់។ អរេុ សាំរាប់ការឈកាោះអឈញ្ជើញរបស់អបក្  ដតខ្ញុ ាំមិនអាច្មក្
បានឈទ្។ ឈ តុអវីមក្មិនបាន។ ឈនាោះពិតជាឈរឿងរបស់ខ្ញុ ាំ។  ខ្ញុ ាំមិនអាច្
មក្ចូ្លរួមបានឈទ្។ ដតមានមនុសសេួរឱ្យចាប់អារមម ៍ឈរច្ើនណាស់
ឈៅទី្ឈនាោះ។ខ្ញុ ាំឈជឿជាក្់ថាពិតជាមានដតខ្ញុ ាំមិនអាច្មក្ចូ្លរួមបានឈទ្។  
 ខ្ញុ ាំក្ាំពុងបបួលអបក្ឈរពាោះខ្ញុ ាំរសលាញ់អា ិតអបក្។  ខ្ញុ ាំសបាយច្ិតឋ
ណាស់ដដលអបក្រសលាញ់អា ិតខ្ញុ ាំដតខ្ញុ ាំក្៏មិនអាច្មក្ចូ្លរួមបាន
ដដរ។ ឈបើអបក្និយយបញ្ញជ ក្់សាំដដងភាពមុឺងមា ត់អត់ធន់  និងច្ាស់
លាស់ឈ ើយបដិឈសធមិនឱ្យឈេជាប់សមព័ននជាមួយឈៅក្បុងការជដជក្
ឈចាទ្ឈឆលើយឈនោះ ជាចុ្ងឈរកាយឈេនឹងឈបាោះបង់ឈចាល។  វាជាការខាម ស
ឈអៀនណាស់ដដលអបក្ឈធវើដូឈច្បោះ ដតវាសាំខាន់ណាស់សាំរាប់មនុសស
ឈដើមផឈីរៀនសូរត ដដលពួក្ឈេមិនអាច្បងខាំសទន របស់ពួក្អបក្របាថាប អវី
ឈៅឈលើអបក្ដនទ្។  
បុ. ត ើពុទ្ធសាសនិកជនអា្ពាយាមរមួរ ុំតលកធម៌ជាមយួ
អ្នកដនទ្បានតទ្?  
វ.ិ រតឹមរតូវ ឈយើងអាច្ឈធវើបាន។ ឈ ើយអាាម េិតថាពុទ្នសាសនិក្ជន
ភាេឈរច្ើនយល់ច្ាំឈពាោះភាពខុ្សឈផសងពីោប រវាងការបងខាំ  និងការរួម
រ ាំដលក្។ ឈបើមានឈេសួរអបក្អាំពីរពោះពុទ្នសាសនាចូ្ររបាប់ពួក្ឈេ។  អបក្
ក្៏អាច្របាប់ឈេ អាំពីពាក្យឈរបៀនរបឈៅរបស់រពោះពុទ្នជាមាច ស់ឈោយ
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ោម នការសាក្សួររបស់ឈេ។ ដតឈបើឈោយកាយ ឬវាចាដដលឈេសដមថង
ឈច្ញឱ្យអបក្យល់ថា ឈេមិនចាប់អារមម ៍ឈសាោះឈឡើយ ចូ្រសរមប
ាមឈ តុការ ៍ឈនាោះឈ ើយឈោរពបាំ ងរបាថាប របស់ឈេ។  វាេឺ              
សាំខាន់ផងដដរឈោយច្ងចាាំថា អបក្ឈធវើឱ្យមនុសសទ ាំងឡាយដឹងអាំពី
រពោះធម៌កាន់ដតមានរបសិទ្និភាពខាល ាំងឈឡើង  ាមរយៈទ្ឈងវើរបស់អបក្ជា
ជាងាមរយៈការឈទ្សនារបឈៅពួក្ឈេ។ចូ្របង្ហា ញមនុសសទ ាំងឡាយ
ឱ្យសាគ ល់ធម៌ ឈោយជានិច្ចជាកាលមានការពិចារណាសនាឋ នច្ិតឋលអ  
អត់ធន់ ឈទ្ៀងទត់ និងឈសាម ោះសម័រេ។ ចូ្រជួយឱ្យរពោះធម៌ដច្ងចា ាំងរសមី
ាមរយៈពាក្យឈពច្ននិ៍ងទ្ឈងវើរបស់អបក្។ ឈបើឈយើងមាប ក្់ៗអបក្ឬក្៏អាាម
ឈច្ោះនូវធម៌យ ងពិតរបាក្ដអនុវតឋយ ងឈពញឈលញ  និងរួមរ ាំដលក្ 
វារបក្បឈោយសនាឋ នច្ិតឋទូ្លាយជាមួយអបក្ដនទ្  ឈយើងអាច្ជា
របឈយជន៍ដ៏ធាំឈធងច្ាំឈពាោះខ្លួនឈយើង  និងអបក្ដនទ្ផងដដរ។  
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