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ប្រយោជន៍ នន ធម៌ អនត្តា  
សយវេ ធម្មា  អនត្តា    មានន័យថា  ធម៌ទ ុំងឡាយ ទ ុំងរួង មិនមមន ជា ររស់យយើង 

 

ក្នុងន័យយនះ យោយ ខ្នធ៥ ក៏្ជាធម៌មែរ ែូយ្នះ ខ្នធ៥  ក៏្មិនមមនជាររស់យយើងប្គរ់គ្នន មែរ។ 
យេតុអ្វីក៏្ថាមិនមមនជាររស់យយើង   រីយប្រះ ប្រះរុទ្ធសាសនាមែលយក្្ារ់ធមមជាតិ 
ជាយគ្នល   សយងេតយ ើញថាធមមជាតិ មានលក្ខណៈរី គឺ ៖   អនិច្ចំ  ទុក្ខំ  អនត្តា   ។ 

អនិច្ចំ មានន័យថា មិនទ ៀង ។ ែូយ្នះ ខ្នធ៥  យៅក្នុងធមមជាតិ ក៏្មិនយទ្ៀងមែរ  យេើយយរើ 
ខ្នធ៥ មិនយទ្ៀង  យតើយយើងអា្ទុ្ក្ខ្នធ៥  ថាជាររស់យយើងបានយទ្ យរើមិនែឹងជានងៃណាផង 
វានឹងមរក្ធ្លល យយៅវញិយនាះ។ យតើលក្ខណៈ អនិច្ចំ យ្ញមក្រីណា ?  ្យមលើយ គឺយ្ញ 
មក្រី ភាវៈ [យក្ើត-រលត់ យក្ើត-រលត់ ] ជានិ្ច  ននសង្ខខ រធម៌ទ ុំងរួង ។  សរវនងៃយនះ 
អ្នក្វទិ្ាសាស្តសរក៏្យគយល់ប្សរនូវ ភាវៈយនះមែរ ។ ខ្្ុ ុំសូមជូនឧទេរណ៍ខ្លះនូវ  លក្ខណៈ
មិនទ ៀង និង លក្ខណៈ ទ ើត-រលត ់ែូ្តយៅ៖ 
លក្ខណៈមិនយទ្ៀង ែូ្ជា ធ្លតុអាកាស  មរងយតរ  មរងប្តជាក់្   អ្នក្ខ្លះធ្លល រ់មានប្ទ្រយ 
សមបតរិ រុណយសក្រិធុំ ប្សារ់មតធ្លល ក់្ខ្លួនមក្ប្ក្វញិក៏្មាន ។ យរើមិនយទ្ៀងរយរៀរយនះ 
យតើមានការក្ក់្យតរ  ទុ្ក្្ិតរយមរ្ នឹងយក្ើត ។ មា៉ាងយទ្ៀតយោយនឹក្ថា ខ្លួន ជាររស់អ្ញ 
មាន ក់្ៗយៅជាមានការ យោភលន់ ្ង់បានមិនយ្ះមអែតអែន់ យេើយជារ់ជុំរក់្នឹង 
ប្ទ្រយសមបតរ ិរុណយសក្រិ  ោភ  យស  យស្ក្រីសុខ្ ។ ្ង់ឲ្យយគ  យគ្នររ សរយសើរ ខ្លួន 
មត រ ុំយោភយលើ្ារ់ យលើសុជីវធម៌  ក្ុំមេងអ្នក្ទ្ន់យខ្ោយ  ខ្វះធម៌យមតា្រ  ។ យនះមក្មត 
រី គិតថា ខ្លួនជាររស់ខ្លួន  កូ្នប្ររនធជាររស់ខ្លួន យេើយយោយអ្នក្ែនទ្ មិនមមនជា 

៩ 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 2 

 

កូ្នយៅ ជាមិតរសមាល ញ់ខ្លួន  ក៏្យធវើបាររ ុំយោភយគយៅ ។  
 មតការរិត  មាន កូ្នយៅ មិតរសមាល ញ់ររស់ខ្លួនឯណា   យរើខ្លួនឯងមិនមមនជាររស់ 
ខ្លួនឯងផង  មិនែឹងជាសាល រ់1នងៃណាផង។  ប្រសិនយរើជាមនុសសយោក្ទ ុំងអ្ស់គ្នន  
យក្ធម៌មិនយទ្ៀងយនះ ោក់្ក្នុង្ិតរ យនាះរិភរយោក្យយើងយនះ   បានយស្ក្រីសុខ្សរាយ 
ឥតមានសស្តង្ខា មរវាង ប្រយទ្សនិងប្រយទ្ស ឬ ការវវិាទ្រវាង រុគាល និង រុគាលយសាះយ ើយ 
។   មា៉ាងយទ្ៀតយោយថាជីវតិមិនយទ្ៀង  យរើយយើងយជឿនូវក្មមផល យនាះយយើងខ្ុំយធវើអ្ុំយរើលែ 
ខ្ុំសនស ុំកុ្សលទុ្ក្ឲ្យបានយប្ ើ្នសប្មារ់ជាតិខាងមុខ្  ទន់យយើងយៅរស់ យេើយអា្យធវើ 
យោយខ្លួនឯងបាន  យោយមិនច ុំបា្់រឹង កូ្នយៅឲ្យយធវើរញ្ជូ នកុ្សលយៅតា្មយប្កាយ ។  
លក្ខណយក្ើត-រលត់  ែូ្ជា [ យវទ្នាក៏្យក្ើតរលត់ ]  [ែយងហើម្ូល និងែយងហើមយ្ញ ]  [ ្ិតរ ]  
[ ្ិតរ្ ុតិរលត់ ្ិតររែិសនធិក៏្យក្ើត ]  ជាយែើម ។  
មនុសសយយើងមាន ក់្ៗ មាន កាយនិង្ិតរ ៖ កាយក៏្យក្ើតរលត់ ្ិតរក៏្យក្ើតរលត់ ។  
កាយយក្ើតរលត់ ែូ្ជា កាលណាយយើងែក្ែយងហើម  ខ្យល់្ូលគឺយក្ើត ខ្យល់យ្ញគឺរលត់។ 
មែលយយើងយៅថាជីវតិ គឺការផស ុំគ្នន រវាងថាមរលកាយនិងថាមរល្ិតរ។ ថាមរលយនាះ 
ផ្លល ស់ររូ រជានិ្ច  វាមិនែូ្គ្នន រីយរលមួយ យៅយរលរនាា រ់យនាះយទ្។ គឺវាយក្ើត យេើយវារលត់ 
យៅវញិភាល ម មុននឹងយក្ើតជាងមី និងរលត់ជាងមីមរងយទ្ៀត យេើយយ្ះមតតៗ ជាយរៀងែរារយៅ 
រេូតែល់ែយងហើម្ុងយប្កាយ យៅថា ្ុតិ្ិតរ។ មតរនាា រ់រី្ុតិ្ិតររលត់យៅ រែិសនធិ្ិតរក៏្ 

                                                           

1
 ែល់យរលសាល រ់ គឺខ្លួនទី្រឹងខ្លួនយេើយ មិតរភក្រិ ប្ររនធកូ្នជួយមនិបានយទ្ ប្ទ្រយសមបតរ ិ
លុយកាក្់ មតមួយកាក្យ់ក្យៅមនិបានផង  ែូ្ជុំនាន់យែើម យគោក្ក់្នុងមាតម់នុសសសាល រ ់
ប្បាក្់មួយកាក្់ យេើយែល់យរលយគរូជាសររួ្យេើយ ប្បាក្ក់ាក្់យនាះយៅែមែល ។ យនះ 
សប្មារ់ឲ្យយយើងរិចរណា ថា សាល រ់យៅប្ទ្រយសមបតរិយក្យៅមិនរួ្យទ្  ែូយ្នះប្តូវរក្សីុយោយ 
សមាម អាជីយវា ។   
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យក្ើតជារនរគ្នន ភាល មមិនបានយឺតយូរយ ើយ ។ យេតុយនះ្ិតរ យក្ើតរលត់ យក្ើតរលត់  តៗគ្នន  
រីជាតិមួយយៅជាតិមួយ មិនមែលោ្់យទ្ ទល់មតឈរ់យក្ើត គឺទល់មតសយប្ម្និរវ ន 
 យទ្ើរ្រ់ការយក្ើតការរលត់នន្ិតរ ។  យរើតា្មន័យយនះ យោយ ខ្នធ៥  យក្ើតរលត់ យក្ើត 
រលត់ ែូយ្នះការរស់យៅននយយើងសរវនងៃយនះ ក៏្ែូ្ជា សាល រ់យក្ើត  សាល រ់យក្ើតមែរ យេើយ 
យរើនិោយឲ្យអ្ស់យស្ក្រី គឺ យក្ើត តា្ ុំងយៅ យេើយរលត់យៅ  យ្ះមត តៗ រេូតែល់ 
យស្ក្រីសាល រ់្ុងយប្កាយ ។  ការយក្ើតយៅភរងមី ខុ្សរីការរស់យៅសរវនងៃយនះ ប្តង់កាយ 
សាល រ់ មត្ិតរយក្ើតរនររី្ិតរ្ ុតិ ។ ែូយ្នះ  កុ្សលក្មម និង អ្កុ្សលក្មម មែលយយើងបាន 
សនស ុំទុ្ក្រីមុនមក្ អ្ត់បាត់យៅណាយទ្ ្ារ់ក្មមផល ទុ្ក្ឲ្យយយើងទ ុំងអ្ស់ យយើងយក្យៅ 
តា្មរីមួយជាតិយៅមួយជាតិ ។ ែូ្ជាប្រះរុទ្ធមិនមមនយទ្ើរមតសាងមួយ ជាតិ្ុងយប្កាយ 
យនះ យេើយក៏្បានប្តា្ស់ជាប្រះរុទ្ធយនាះយទ្ ។   តា្មជាតក្ ប្រះអ្ងាបានសនស ុំកុ្សល 
ជាយប្ ើ្នជាតិ រារ់មិនអ្ស់ មុននឹងបានសយប្ម្មគាផលនិរវ ន ។  
យរើយយើងយជឿតា្មប្ទឹ្សរីយនះ យយើងប្តូវខ្ុំសនស ុំកុ្សល ប្គរ់ៗជាតិ  ជាមួយគ្នន យនះ  យយើងខ្ុំ 
រនថយអ្ុំយរើអ្កុ្សលទ ុំងឡាយ មែលហាមយោយ្ារ់រែឋ ឬយោយ ្ារ់សាសនា។  
ជា ទូៅ ក្នុងមុខ្វជិាជ នីមួយៗ មានរីរមផនក្ គឺមផនក្ប្ទឹ្សរី និងមផនក្ ការអ្នុវតរន៍  រីយប្រះថា 
 យែើមបទីញយក្ផលប្រយោជន៍ រីប្ទឹ្សរីយនាះបាន ទល់មតយយើងយក្ប្ទឹ្សរីយនាះមក្យប្រើ 
 មក្យធវើការរិយសាធន៍ ។ ែូ្យៅក្នុងគណិតសាស្តសរ កាលយៅរីយក្មង  យយើងខ្ុំទ្យនាញ 
យមយលខ្ឲ្យរត់មាត់   ែូ្ជា ៖  រីរ   រីរែង   រួន  (២ x ២ =  ៤) និង  រីរ  រីែង  ប្បា ុំមួយ 
ជាយែើម ។  យេើយែល់ការអ្នុវតរន៍  គឺការគិតយលខ្ ក្នុង្ុំយណាទ្យ  ែូ្ជា  ៖  យមម  
នែមួយ នងល ២ យរៀល យតើយមម នែ ៣  នងលរ៉ាុនាម ន ? យៅក្នុងធម៌ប្រះរុទ្ធ  យរើយយើងប្គ្នន់មតយល់ 
ប្ទឹ្សរី យេើយយយើងមិនខ្ុំអ្រ់រ ុ្ំ ិតរយៅតា្មប្ទឹ្សរីយនាះយទ្ យយើងក៏្ មិនអា្ទ្ទួ្លផលរីប្ទឹ្សរី 
ប្រះអ្ងាបានមែរ ។ ែូ្យៅក្នុងសីល ៥ មានយវៀរ ការសមាល រ់សតវ ការយសរសុរា ។មតយោក្ 
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អ្នក្ខ្លះ យៅមត សមាល រ់សតវ យៅមតផឹក្ប្សា ែមែល ងវីយរើយល់ថា សតវក៏្គ្នន ្ង់មានជីវតិ 
 ប្សឡាញ់ជីវតិែូ្មតយយើងមែរ ។  រួមយស្ក្រីយៅ យយើងប្តូវ ខអំបរ់ចំតិ ត តយៅយទ្ៀត យោយ 
យក្ធម៌ប្រះរុទ្ធជាយគ្នល យែើមបនឹីងបានផលប្រយោជន៍ែល់យយើង យៅអ្នាគត ។ 
 
 
 
 


