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ធម ៌ អនត្តា  

ធម៌ អនត្តា  ននេះមានតែនៅក្នុងព្រេះរុទ្ធសាសនា 

នយើងនទ្ ។ មានន័យថា ៖ 

ខ្ លនួយ ើង  មិនមមនជារបស ់យ ើង។ 

យោកអ្នក អាចសួរថា 

យបើខ្ លនួយ ើង មិនមមនជារបសយ់ ើង   យ ើវា ជារបស ់

អ្នក ណា ? 
យោកអ្នក នឹងរកយ ើញ នូវចយមលើយននសុំណួរយនះ  យោយ ខ្លួនឯង រនាា រ់រីបានអាន 
អ្ត្ថរទ្ ដូច ត្យៅយនះ …..។ 

 

 

 

 

 

ធម៌អនត្តា  
ជាដុំរូងខ្្ុ ុំសូមយធវើការវវកវញក រវាង ភាសាអ្នកប្សុក និង ភាសាធម៌ ។ ភាសាអ្នកប្សុក 
គឺជាភាសាវដលមនុសសទូ្យៅបាន សនមត្យប្រើ យដើមបបី្បាប្ស័យទាក់ទ្ងគ្នន កនុងការរស់ 
យៅកនុងសងគមមនុសស មិនថា ជាអ្នកកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា ឬ អ្នកយៅយប្ៅប្រះរុទ្ធសាសនា 
យ ើយ។ ចុំយ ះ ភាសាធម៌ វញិ គឺ ភាសាវដលជារ់ទាក់ទ្ងនឹងធម៌ប្រះរុទ្ធ ។  ដូចជា  
ភាសាអ្នកប្សុកថា « វាយនះជាកូនររស់ខ្្ុ ុំ »  ដល់ភាសាធម៌វញិថា  « កូនររស់ខ្្ុ ុំឯណា 
យរើខ្្ុ ុំ មិនវមនជាររស់ខ្្ុ ុំផង » ។ ការខុ្សគ្នន យនះ ខ្្ុ ុំសូមរនយល់ដូចត្យៅយនះ ។ 

៨ 
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យៅសម័យមុនរុទ្ធសាសនា មានសាសនាដនទ្ខ្លះមានរួចមកយ ើយ ដូចជា 
ប្រ មញ្ញសាសនាជាយដើម។ យោយប្ទឹ្សតីខ្លះកនុងប្រះរុទ្ធសាសនា  ខុ្សរីសាសនាដនទ្  
យ តុ្យនះយ ើយបានជា មាន កយខ្លះសរយសរអ្កសរដូចគ្នន  វត្មានន័យខុ្សគ្នន ។  
ដូចជា កយថា  « យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ  »  ជាយដើម ។  តា្មលទ្ធិ យប្ៅរីប្រះរុទ្ធខ្លះ យគថា មនុសស 
យយើងមាន ក់ៗ  ដល់សាល រ់យៅមាន  អាត្ម័ន  ឬ  ប្រលឹង1  អ្មត្ៈ ជារ់តា្មជានិចច   
ជាអ្ចិន្នតយ៍ រីជាតិ្មួយយៅជាតិ្មួយ  ដូយចនះ   កយថា 
                                                                                          (ក១)  ។  
 
ចុំយ ះប្ទឹ្សតីប្រះរុទ្ធសាសនាវញិ   មនុសសយយើងមាន ក់ៗ  មានវត្ កាយនិង ចិត្ា   ឬ  ខនធ៥  
ហ ើយកគ៏្មា នអ្វី ហរៅពីខនធ៥ ហនេះដែរ ។  ខ្នធ៥  មាន « របូ វេទនា សញ្ញា  សង្ខា រ និង 
េិញ្ញា ណ  » ។   
ដូយចនះចុំយ ះ កយអ្នកប្សុក ថា យយើងមាន ក់ៗ  មាន កាយ និងចិត្ត យនាះ ប្តូ្វនឹងធម៌ប្រះ 
រុទ្ធយ ើយ  យោយប្គ្នន់វត្សនមត្ថា [ កាយ គឺ រូរ ]   និង  [ ចិត្ត គឺ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ 
និង វញិ្ញញ ណ ] ។  យ ើយ កយថា                                                                     
                                                                                            (ក២)  ។ 
 
 យៅយនេះ ខ្ ្ញុំសនម   ក និ មន ័ (ក២)  មកយ្រើ រហូ  យបើខ្ ្ញុំមនិបានបញ្ជា ក ់។ 
យោយ ធម៌ប្រះរុទ្ធ   ៖    
            អនិចចំ    ទុក្ាំ    អនត្តា   និងធម៌   
                                                           
1
 សូមអាន  [1] L’enseignement du Bouddha  Walpola Rahula , page75 យៅកនុង « ផ្នែក្វសៀេវៅ និង 

ឯក្សារពិវ្រោះ »   

« យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ  »  គឺសុំយៅ   អាត្ម័ន  ឬ  ប្រលឹង   
 

« យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ  »  គឺសុំយៅ   កាយ និង ចិត្ត 
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            សវពេ សង្ខា រា អនិច្ចច   
            សវពេ សង្ខា រា ទុកាា    
   និង    សវពេ ធម្មា  អនត្តា     
យយើងបាន ៖ 
ធ១- សង្ខា រធម៌ទា ុំងឡាយ មិនយទ្ៀង  (សហពវ សង្ខា រា អ្និច្ចា ) 
ធ២- ធម៌ណា មិនយទ្ៀង   ធម៌យនាះជាទុ្កា   (អ្និច្ាំ  ទុកាំ) 
ធ៣- ធម៌ណា មិនយទ្ៀង  ធម៌យនាះ មិនវមនយយើង  មិនវមនខ្លួនយយើង  មិនវមនររស់យយើង  
                          (សហពវ ធម្មា  អ្នត្តា  )   យ ើយជា ទុ្កា     ។ 
-  យោយ ខ្នធ៥  ជាសង្ខា រធម៌2    ដូយចនះ  ខ្នធ៥ មិនយទ្ៀង  (យោយ ធ១)   យ ើយ  
« យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ  »  ក៏  មិនយទ្ៀង  (យោយ ក២) ។ 
-  យោយ  ធម៌ណាមិនយទ្ៀង ធម៌យនាះ មនិដមនហយើង  មនិដមនខលួនហយើង  មិនវមនររស់ 
យយើង   យ ើយជា ទុ្កា  (យោយ ធ៣)   ។ 
សយងេ  
១-  យយើងយ ើញថា  និយមន័យ (ក១)   និង និយមន័យ (ក២) ខុ្សគ្នន ប្ស ះ ។ 
យនះគួរឲ្យឆ្ងល់វដរ មនុសសយៅវត្មនុសសដវដល យមតចក៏មាននិយមន័យរីរខុ្សគ្នន  ? 

ការឲ្យនិយមន័យរីរខុ្សគ្នន  អ្ុំរីមនុសសយនះ មិនវមនមករីមនុសសដូរយទ្ គឺមករីប្ទឹ្សតីរីរ 
ខុ្សគ្នន  ។ ប្ទឹ្សតីទី្១ ខាងប្រ មញ្ញសាសនា  យគថា មនុសសមានប្រលឹងយទ្ៀងយៅដវដលមិន 
ផ្លល ស់វប្រប្រួល ។ ចុំយ ះប្ទឹ្សតីទី្២  យោយធម៌ អនិចចំ និង វក្ើត្រលត្់ប្គរ់វត្សង្ខា រធម៌ 
ទាុំងអ្ស់  ដូយចនះមនុសសដូរប្គរ់យរលយវោ ។ 

                                                           

2
 ធម៌យកើត្យ ើង យោយយប្គឿងផស ុំ គយឺោយយកធមដ៌នទ្មកផស ុំជាមួយគ្នន  ដូចជាសមល កកូរ 
បានមក យោយយកយប្គឿងជាយប្ចើនមកផស ុំរញ្ចូ លោយជាមួយគ្នន  ។ 
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២- យោយន័យ មនុសសដូរប្គរ់យរលយវោ យនះយ ើយ បានជាមានធម៌ប្រះវចងថា ៖ 
       - យនះ3 មិនវមន ររស់អ្ញ  [Ceci ne m’appartient pas,]      (1) 
      - អ្ញ មិនវមន យនះ              [je ne suis pas ceci,]      (2) 
      - យនះ មិនវមន ខ្លួនអ្ញ   ។   [ceci n’est pas mon égo.]     (3) 
ត្យៅយនះ ជាការរកប្សាយតា្មខ្្ុ ុំយល់ ចុំយ ះ  (1)  (2)  (3)    ៖ 
     (1)  កនុងន័យថា   ដូចរូរកាយ យយើង កាលណាវា ឺ  វាក៏ ឺយៅ  ទុ្កជាយយើងមិនចង់ 
ឲ្យវា ឺក៏យោយ ។ បានន័យថាយយើងរង្ខគ រ់វាមិនបានដូចចិត្តយយើងយទ្ ។  ដូយចនះ  
រូរ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ វញិ្ញញ ណ មិនវមនជាររស់យយើងយទ្ ។ 

    (2)  កនុងន័យថា   យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ ឬ អ្ញ  មិនវមន  រូរ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ វញិ្ញញ ណ យទ្ ។ 
យយើងអាចសួរថា ចុះយរើ រូរ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ វញិ្ញញ ណ  មិនវមន យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ ឬ អ្ញ  
យត្ើ យយើង ឬ ខ្្ុ ុំ ឬ អ្ញ  ជាអ្វីយៅ ?  យឆ្លើយថា គឺទ្យទ្ អ្ត់្មានអ្វីទា ុំងអ្ស់  គឺប្គ្នន់វត្ 
ជា កយ សនមត្ កនុងការប្បាប្ស័យ ទាក់ទ្ងគ្នន វត្រ ុយណាណ ះ ។ 

     (3)  កនុងន័យថា  រូរ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ វញិ្ញញ ណ  មិនវមន ខ្លួនយយើង ឬ ខ្លួនខ្្ុ ុំ ឬ 
ខ្លួនអ្ញយទ្ ។ វដលយយើងថា « អ្ញៗ » យនាះ អ្ត់្មានអ្វីយៅកនុងយនាះយទ្ ដូចររុះទឹ្ក 
អ្ញ្ចឹ ង។ 
      រួមយសចកតីយៅ    រូរ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ វញិ្ញញ ណ   គឺ ខ្នធ៥ យនះ យគអ្ត់្សាគ ល់ 
យយើងថាជាមាច ស់ររស់យគយទ្ ។ គឺយយើងយទ្យត្ើ វដលយ ើញយគយចះប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងគ្នន   
គឺថា រូរ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ វញិ្ញញ ណ យចះស ការជាមួយគ្នន   យយើងក៏តា្ ុំងខ្លួនជាមាច ស់ 
ននយគយៅ យ ើយប្សឡាញ់យគ ជារ់ចិត្តនឹងយគ យ ើយដល់ខ្នធ៥យគមិនសាត រ់រង្ខគ រ់ យយើង  
                                                           
3
   កយថា « យនះ »  យៅទី្យនះសុំយៅសង្ខា រធម៌ទា ុំងអ្ស់ ដូចជា  រូរ  យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ វញិ្ញញ ណ ជាយដើម  
យទាះរី ជាសង្ខា រធម៌ រី អ្ត្ីត្  រចចុរបនន  ឬ អ្នាគត្ ផ្លា ល់ខ្លួន ឬ អ្នកដនទ្ ក៏យោយ ។ 
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ក៏តា្ ុំងយកើត្ទុ្កាវត្ខ្លួនឯង ។ ចុំវណក  រូរ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ វញិ្ញញ ណ យគអ្ត់្ដឹងឮ 
 រវរីវល់នឹងការ ឺចារ់យយើងយទ្ ។ យនះជាការរិត្ ខ្ុំគិត្និងសយងេត្រនតិចយៅ នឹងយ ើញ 
យ ើយ។ យោកអ្នកអាចសួរថា យត្ើប្តូ្វយធវើដូចយមតច យរើបានជាប្ជុលប្សឡាញ់យគយៅយ ើយ ?  
យត្ើរកអ្នកណាជួយបានយទ្ ? ខ្្ុ ុំយឆ្លើយថាបាន យរើសុខ្ចិត្តរិចារណាតា្មវដលខ្្ុ ុំបាន 
យធវើរួចមកយ ើយ ។ 
ខ្្ុ ុំថា រិចារណា តា្មខ្្ុ ុំ ។ វត្ខ្្ុ ុំមិនបានថា ឲ្យយធវើតា្មខ្្ុ ុំ យនាះយទ្ ។ រីយប្ ះខ្្ុ ុំមិនមាន 
រុំណងរងាុំយោកអ្នកឲ្យយធវើតា្មខ្្ុ ុំយទ្  វត្យរើរនាា រ់រីរិចារណាយៅ  យោកអ្នកយល់ដូច 
ខ្្ុ ុំវដរ យនាះយោកអ្នកក៏យធវើតា្មការ លរ់បសយ់ោកអ្នកយៅ ។  យនះយ ើយវដលយៅថា 
យជឿ ឬ យល់យោយយប្រើរញ្ញញ  ។ យរើនងងមុខ្ប្សារ់វត្យ ើញខុ្សយៅវញិ កុុំមករយនាា សខ្្ុ ុំ 
ប្តូ្វរយនាា សខ្លួនយយើង កុុំរយនាា សអ្នកវដលប្បារ់យយើង ។ ឥ ូវយនះខ្្ុ ុំសូមជុំរាររយរៀរវដល 
ខ្្ុ ុំបានរិចារណា។ 
ខ្្ុ ុំគិត្ថា ឥ ូវយនះ បានជាប្ជុលតា្ុំងខ្លួនជាមាច ស់នន ខ្នធ៥  គឺ រូរ យវទ្នា សញ្ញញ  សង្ខា រ 
វញិ្ញញ ណយនះយៅយ ើយ  « អាតា្ម អ្ញ យៅវត្តា្ ុំងត្យៅយទ្ៀត្ចុះ » ។ ម ្ វូ្រ  ័ន មនិឲ្យ 
ច ិត4 យនេះ មកទាញអ្ញឲ្យយៅរក យសចកតទីញកខមែលអ្ញមនិចងជ់បួយ េះយ ើ  ។    
យោកអ្នកអាចសួរថា យរើចិត្តមិនសាត រ់រង្ខគ រ់យយើងផង មិនវមនជាររស់យយើងផង យត្ើឲ្យ 
យយើងប្រយ័ត្ន  រយរៀរណា ? យដើមបនឹីងយឆ្លើយ សូមយោកអ្នកសយងេត្យមើល យដើមយ ើ វាយៅ 
យប្ៅរីខ្លួនយយើង យ ើយមិនយចះសាត រ់ភាសាវខ្មរផង យមតចយយើងរត់្វាឲ្យប្ត្ង់បាន  យ ើយ 
សត្វដុំរ ីខាល ុំងជាងយយើងផង យមតចក៏ មដុំរ ីយប្រើវាឲ្យទាញយ ើ  ុរបាន ? ចុំយ ះចិត្តយយើង 
ក៏ដូយចាន ះវដរ  យយើងអាចអ្រ់រ ុំចិត្តយយើងបាន ។ យយើងដឹងយ ើយថាចិត្តមានរីររួកធុៗំ   
                                                           
4 តា្មភាសាអ្នកប្សុក  ចិត្ត យៅទី្យនះ គឺសុំយៅយក យវទ្នាខ្នធ សញ្ញញ ខ្នធ សង្ខា រខ្នធ វញិ្ញញ ណខ្នធ  យ ើយ 

រូររាងកាយ គឺ  រូរខ្នធ ។  ដូយចនះ  មនុសសយយើងមាន ក់ៗ  តា្មភាសាអ្នកប្សុក មាន កាយ និង ចិត្ត ។  
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គឺចិត្តកុសល និងចិត្តអ្កុសល ។ ចិត្តអ្កុសលនា ុំយយើងយៅរក «ទុ្កា » យ ើយចិត្តកុសលនា ុំ 
យយើងយៅរកយសចកតីសុខ្ ទា ុំងរចចុរបនន ទា ុំងអ្នាគត្ ។ ដូយចនះយដើមបយីជៀសទុ្កា ប្តូ្វអ្រ់ 
រ ុំចិត្តឲ្យយធវើវត្អ្ុំយរើជាកុសល និង កុុំឲ្យយធវើអ្ុំយរើអ្កុសល ។ យរើនិោយតា្មភាសាអ្នកប្សុក 
គឺយយើងសនស ុំរុណយឲ្យបានយប្ចើន យ ើយកុុំយធវើបារ ។  ដូយចនះ ចិត្ត រិត្វមនវត្មិនវមនជា 
ររស់យយើងក៏យោយ វត្យយើងអាចអ្រ់រ ុំវាបាន យោយយយើងយប្រើ ចិត្តកុសល ឲ្យយៅវាយ 
ប្រហារ ចិត្តអ្កុសល  យ ើយវត្កាលណាចិត្តកុសលវាយ នះចិត្តអ្កុសលយ ើយ  យនាះ 
យយើងវដលមិនវមនជាមាច ស់ននចិត្តទា ុំងរីរ នឹងបានសុខ្យ ើយ ។  
រួមយសចកតីយៅ យរើយយើងសុខ្ចិត្ត ថា យយើង យ ើយនិង ខ្នធ៥  គឺដូចវត្គ្នន 5 សុខ្ចិត្តរួម 
សុខ្ទុ្កាជាមួយគ្នន  គឺថា យរើចិត្ត ននខ្នធ៥ បានសុខ្ យយើងក៏បានសុខ្វដរ  យរើចិត្តនន 
ខ្នធ៥ មានទុ្កា យយើងក៏មានទុ្កាវដរ ។  យោយយយើងសុទ្ធវត្ចង់បានសុខ្ប្គរ់ៗគ្នន   យយើង 
ខ្ុំអ្រ់រ ុំ ចិត្តននខ្នធ៥ យនាះយៅ  យ លគឺយយើងកុុំយធវើបារ  វដលជាប្រភរននទុ្កា ។ 
យធវើរយរៀរយនះ ប្តូ្វនឹងចារ់ធមមជាតិ្  យ ើយ ចារ់ធមមជាតិ្យនះក៏ជាធម៌ប្រះរុទ្ធវដរ។  
រនាា រ់រី បានអ្រ់រ ុំចិត្ត ដូចខ្្ុ ុំបានជុំរារខាងយលើយនះយ ើយ  យោកអ្នកខ្ុំរិចារណា 
ត្យៅយទ្ៀត្។  រិចារណាយលើអ្វីយៅ ?   គឺរិចារណាថា  ខ្នធ៥យនះ ជាទុ្កា   យនះតា្មធម៌ប្រះ 
រុទ្ធ ។  យោយធម៌ប្រះរុទ្ធ ជាធមមជាតិ្  ដូយចនះយយើងសយងេត្យមើលអ្នកយៅ ជុុំវញិខ្លួនយយើង 
តា្ ុំងរីប្ររនធកូនយយើង រ ូត្ដល់អ្នកដនទ្   យត្ើខ្នធ៥ជាទុ្កា ដូចរុទ្ធដីកាយទ្ ?  យនះយ ើយ 
ការរិចារណា វដលខ្្ុ ុំបាននិោយរ ូត្មកទ្ល់យរលយនះ ។  គឺរិចារណានូវធម៌ 
ប្រះរុទ្ធ ថាប្តូ្វ ឬ មិនប្តូ្វ យោយរឹងវផែក យៅយលើការសយងេត្នូវអ្វីៗ ទា ុំងអ្ស់វដលយៅជុុំវញិ 
ខ្លួនយយើង ។ 

                                                           

5
 ដូចវត្គ្នន  យដៀវត្កនូច   ឬ ក៏ថា   « មួយដុំរ និង រួន » ។ 
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   ធម៌មួយយទ្ៀត្វដលគួរយកមករិចារណាវដរ គឺ ថា  ត្ណាា  ការប្សឡាញ់ ប្រកាន់ថា 
ខ្លួន (រូរខ្នធ)យយើង  ជាររស់យយើង ជាយ តុ្មួយនា ុំឲ្យយកើត្ទុ្កាវដរ កាលណាខ្លួនយយើង 
ចាស់ វសបកប្ជីវប្ជួញ យធមញបាក់ ជាយដើម ។ យនះមករីអ្វី ?  គឺមករី ធម៌មិនយទ្ៀង  ។ 
ឧរមាដូចយយើងយៅរឹងយលើរយង្ខគ លមួយ យោយសាម នថារយង្ខគ លយនាះមាុំ វត្ដល់នងង 
មួយរយង្ខគ លយនាះបាក់យៅ  យយើងក៏លិចលង់យៅជាមួយនឹងរយង្ខគ លយនាះវដរ  ោ ង 
ណាមិញ  យោយនឹកថាខ្នធ៥យទ្ៀង  មិនយចះសាល រ់  ដល់នងងណាមួយសាល រ់មកដល់ 
ក៏ទុ្កាយសាក ជាមួយនឹងខ្នធ៥យនាះយៅ ។  យនះមករីយយើង យល់ថា ខ្នធ៥ ថាយទ្ៀង  
ថាជាររស់យយើង ។  ដូចមានគ្នថាទី្៦២ កនុងធមមរទ្ ដូចត្យៅយនះ ៖ 
បុត្តា មត្ថិ ធនមត្ថិ            ឥត្ិ ពាវោ េិហញ្ាត្ិ  

អត្តា  ហ ិអត្ាវនា នត្ថិ     ក្វុត្ត បុត្តា  ក្វុត្ត ធនំ ។ 
ជនពាល ដែងហៅា រក ល់រកហាយថា បុរែទងំឡាយរបស់អ្ញម្មន  រទពយសមបែាិរបស់ 
អ្ញម្មន ត្តមការពិែ  ខលួនមនិដមនជារបស់ខលួន    បុរែទងំឡាយនឹងម្មនមកពីណា  

រទពយនឹងម្មនមកពីណា ។  
សុំណួរមួយយទ្ៀត្ មុននឹងរញ្ច រ់   យត្ើយយើងខឹ្ងនឹងរយង្ខគ លវដលបាក់  យប្ ះវត្រឹង 
មិនបាន ?  ឬ មួយក៏អាណិត្រយង្ខគ លវដលបាក់យនាះ ។ ខ្្ុ ុំយល់ថា គួរវត្អាណិត្អាសូរ 
ដល់រយង្ខគ លវដលបាក់យនាះ រីយប្ ះគ្នន ក៏យៅយប្កាមចារ់ អ្និចចុំ វដរ ។ ប្ចកយចញ មានវត្ 
រួត្នដគ្នន 6កមាច ត់្ចិត្តអ្កុសល យដើមបបីានសុខ្ សយប្មចនិ វ ន ។  
 
 
 

                                                           

6
 គឺយយើងរួត្នដជាមួយនឹង ខ្នធ៥ ។ 


