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តតើត ើងស្លា ប់តៅ  សនូ្យ ឬ ត ើតត ៀត 
ខ្្ុ ុំ យលាក្យកយ  យកា្ សាល រ់  មកយរលយនះ រីយប្្យះ  ន  លយមលាយមិនគ្លា   
លុំយ្យះសុំណួរថា   យ ា្   ស្លា បហ់ ើយ ហកើតហ ៀត ឬ កម៏និហកើតហ ៀត ?  

ខ្្ុ ុំ  ប្ា ន់ង្លង់រកយេ្ុផល  ននលយមលាយនីមួយៗយនាះយទ្   យោយរុុំ  នរុំណងលង់ឲ្យ 
យោកអ្ កអាន មកយល់តា្មខ្្ុ ុំយនាះយទ្ រីយប្្យះការយល់ខុ្សា  យនះ   នតា្ុំងរីសម័យ 
មុនប្រះយយាងយមលលះ ។  ម្ិធុៗំ   នរី ៖ 
១-  សាល រ់ យេាយយកា្យទ្ៀ្ ធ្លល រ់យកា្ោល ងណា  យកា្យលាកយប្កាយោល ងយនាះយទ្ៀ្ 
២-   សាល រ់ យេាយ   មិនយកា្យទ្ៀ្យទ្  គឺស្នយង្មតង 
៣-    សាល រ់យេាយ   អាលយកា្យទ្ៀ្ ឬ មិនយកា្យទ្ៀ្ យៅតា្មយេ្ុយផេងៗ ។ 
ម្ិទី្១-    សសេ្ទិ្គឋិ   យជឿថា  នអ្តា្ត  យៅរេ្្ មិនទាក់ទ្ងនឹង ការរកីលុំយរ ាន នន 
កាយនឹងលិ្ត  យទាះក ុងជា្ិយនះកតី ឬជា្ិខាងមុខ្កតី ។  បានន័យថា យរាជា្ិយនះ យកា្មក 
ក ុងរ្ជ ប្្យេមណ៍  រីយប្្យះកាលរី ជា្ិមុនក៏ធ្លល រ់ជា  ប្្យេមណ៍  យេាយយៅជា្ិ 
ខាងមុខ្ ក៏យកា្ជាប្្យេមណ៍្យៅយទ្ៀ្ ។ គ្យល ះលុំយ្យះ អ្ កយកា្ ក ុងប្្ក្លអ្ កប្ក  
ប្្ក្លយផេងយទ្ៀ្ៗ យគមិនរារ់រកយទ្ ។ 
ម្ិទី្២-  ឧយលេទ្ទិ្គឋិ យជឿថា  នអ្តា្ត     នការរកីលុំយរ ាន ននកាយនឹងលិ្ត ប្រហាក់ប្រងេល 
នឹងម្ិទី្១ ងគរ   ង្ទា ុំងអ្ស់យនះនឹងរោយយសាះស្នយ ជាមួយនឹងយសលកតីសាល រ់ ។ 
ប្្ង់ម្ិយនះខ្្ុ ុំ  នសុំណួរ ង្ខ្្ុ ុំមិនយលះយ្លាយ ។  សុំណួរថា ៖  យរាសាល រ់យៅស្នយ 
មិនយកា្យទ្ៀ្  លុះអ្ កងគលយកា្មកគល់នងៃយនះ យលញមករីទី្ណា រីមជឈោឋ នណា ឬ ក៏ 
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ធ្លល ក់មករីយលាយមឃ យោយនលគនយ  គ្លទឹ្កយ្លៀង ។ 
ប្រសិនយរាជាយលញរីមជឈោឋ នណាមួយ 
យេាយប្រសិនយរាជា អ្ កងគលសាល រ់យនាះមិនប្្ឡរ់យៅយកា្យៅ មជឈោឋ នយនាះវញិយទ្  
មជឈោឋ នយនាះ   នអ្វីផតល់មកឲ្យយកា្យទ្ៀ្  រីយប្្យះ  នង្ររស់យលញ ឥ្  នររស់ 
ល្ល ។ លុំយ្យះយមឃយ្លៀង គឺផតល់យោយររក ។ សុំណួរមួយយទ្ៀ្ គឺ  នក្នយកមងងគល 
 យកា្មកយេាយ ច ុំជា្ិ ។ យេ្ុការណ៍យនះ   នទា ុំងយៅក ុងប្សុកងខ្មរផង ទា ុំងយៅ 
ររយទ្សយទ្ៀ្ ។ អ្ុំរីការច ុំជា្ិយនះ  យោករណឌិ ្ ងមលម ទី្ន មន សាស្ត្សាត ចរយ ជា្ិ្្   
បានប្រម្ល្សតុតា្ងជាយប្លាន ងគលយៅសេរគឋអាយមរកិក៏  ន យៅប្រយទ្សររស់យោក 
ក៏  ន ។ លុំយ្យះយយាង ងគលជាអ្ កយជឿប្រះរុទ្ធសាសនា  និង យជឿធម៌ កមមផល រុុំ  នអ្វី 
ងរលកយទ្ ។ រីយប្្យះយរឿង ក ុងគមពីរទា ុំងរលុនាម ន ងគលទាក់ទ្ងនឹង ការកសាងររស់ប្រះរុទ្ធ 
  សុទ្ធង្សតីរី អ្្ី្ជា្ិគ៏យប្លាន ររស់ប្រះអ្ងគ មុននឹងគល់ជា្ិលុងយប្កាយ ងគលជាជា្ិ 
ប្រះអ្ងគប្តា្ស់គឹង ។ គ្លជាប្រះអ្ងគ ចរ់ជា្ិជា ប្រះយវសេនតរ ជាយគាម ។  
ខ្្ុ ុំស្មគកប្សង់យរឿងមួយ ងគល  នក ុងយសៀវយៅ « កមម អ្ កសាងយោករិ្ » ររស់ 
យោករណឌិ ្ មម៉ែម ទីន មន  គ្ល្យៅយនះ ៖ 
យៅ មីោល   ល  (្្  ) ភាគកណាត លក ុង្្មិមួយយ ម្ ះ អិុ្ន រីន  ហាល ក់ យៅសង្កា ្់ ទាេគួន 
  នក្នយកមងប្សី   ក់  យកា្មក  នគុុំសាល់រករីរ  យៅយលាកាលររស់ខ្លួន  គ្លជាងស ង 
ប្ករី ។  នាងយ ម្ ះ   ល  នេត (Ma Htay) យៅយរលនាងអាលនិោយបានលាស់ នាងបាន 
និោយអ្ុំរី អ្្ី្ជា្ិ ២ គងររស់នាង ។ 
ក ុងអ្្ី្ជា្ិទី្ ១ ររស់នាង នាងយ ម្ ះ ឌ័រ  ្ ល ក់ យៅ្្មិ យញលងរ នី ជី  ។    ឌ័រ  ្ ល ក់  
បានជួល     ល  យ្ងទី្ន  ប្រមទា ុំង  ត យនាង  ឲ្យយធវាការក ុងងប្សររស់ខ្លួន ។   ល  យ្ងទី្ន   
យទ្ារង្  នអាយុ ១៣ ឆ្ ុំ រលុងនតនាង  នរាងខ្ពស់  ុំ ។  គ្យល ះ  ត យររស់នាង រយណាត យ 
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ឲ្យនាង យធវាការគ្លមនុសេយរញវយ័ងគរ ។  រលុងនតយៅយរល  ឌ័រ  ្ ល ក់  ឲ្យប្បាក់នងលឈ្ ួលគល់ 
រួកយគ  នាងឲ្យ    ល  យ្ងទី្ន  ង្នងល្យក់កណាត លនន្នមលមនុសេយរញវយ័ យោយនិោយ 
ថា    ល  យ្ងទី្ន  ជាក្នយកមង ។   ត យររស់   ល  យ្ងទី្ន  បាននិោយអ្ងវរថា  យយាងជាអ្ ក 
ប្កីប្ក  គ្យល ះយេាយ យទ្ារខ្្ុ ុំរយណាត យឲ្យក្នខ្្ុ ុំ យធវាការគ្លមនុសេយរញវយ័  យគាមបទី្ទួ្ល 
បានប្បាក់ឈ្ ួលគ្លមនុសេយរញវយ័  គ្យល ះស្មយមតា្ត ផតល់ឲ្យនាងន្វប្បាក់ឈ្ ួលគ្ល 
មនុសេយរញវយ័ផង ។ ឌ័រ  ្ ល ក់  រគិយសធ មិនប្រមឲ្យនងលឈ្ ួលយនាះយទ្ ។ យនះជាការ 
យបាកប្បាស់នងលឈ្ ួល្យក់កណាត ល ររស់   ល  យ្ងទី្ន ។  គ្យល ះយៅយរល ឌ័រ  ្ ល ក់ 
បានសាល រ់យៅ  នាងបានយៅចរ់កុំយណា ្ យៅក ុងនផៃននប្ករីររស់   ល  យ្ងទី្ន ។  
នាងយកា្ជាប្ករីញី យកា្ក្នបានរី ក៏សាល រ់យៅ ។  យៅយរលយរ់មុនយរលសាល រ់  
  ល យ្ងទី្ន  សុរិនថា  ប្ករីញីយនាះ មករកនាង  យេាយឲ្យសាល់គល់នាង ។    ល  យ្ងទី្ន   
  នគ្៌  យេាយសប្  លក្នបាន    ល  នេត  ងគល  នសាល់រកគុះយឡាងរីរគ្លងស ងយៅ 
យលាកាល  យគាមបលីងអុលរង្កថ ញថា  អ្្ី្ជា្ិររស់នាងគឺ ជាប្ករី ។   ល  នេត  បានច ុំក្ន 
ប្ករីយ ម្ លទា ុំង ៣ ររស់នាងក ុងអ្្ី្ជា្ិ យេាយទួ្ញយុំប្សក់ទឹ្កង្ ក លុំយ្យះក្នទា ុំង
៣យនាះ ។ រណឌិ ្ យអ្ៀន យសតវុនិសិន បានមកប្រយទ្សមីុោល   ល   យគាមបរិីនិ្យសយងា្ យលា 
ករណីយនះ 1។ 
យយាងគួរវភិាគ យរឿងយនះងគរ ៖ 
យ ា្យយាងយជឿថា  សាល រ់ យេាយយកា្យទ្ៀ្យទ្ ?  លុំយ្យះខ្្ុ ុំ សុំណួរមិនយៅប្្ង់ យជឿ ឬ 
មិនយជឿយទ្ ។ រីយប្្យះថា  កាលណាយយាងយឃាញអ្វីមួយ លាស់យោយង្ កយេាយ អ្្់  នអ្វី 
ថា យជឿ ឬ មិនយជឿយនាះយទ្ ។ ឧរ  គ្ល ខ្្ុ ុំកាត រ់បា្នគខ្្ុ ុំជិ្ ខ្្ុ ុំសួរយៅយោកអ្ កថា  

                                                           
1
 Dr. Mehm Tim Mom, « Two Paths for Future Existence », published in Myanmar Langage. Third 

Printing, p.195 
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« យ ា្យជឿថាខ្្ុ ុំ បានកាត រ់លុយ ឬយទ្ ?  »  យនាះយោកអ្ កខ្លះថាយជឿថា  នលុយ   
យោកអ្ កខ្លះថាយជឿថា អ្្់  នលុយ គឺបា្នគទ្យទ្។ យយាងយ្លាយងររយនះ មករីយយាង 
រុុំទាន់បានយឃាញយោយង្ កររស់យយាង ។  ង្គល់ខ្្ុ ុំោបា្នគយេាយ យនាះយោកអ្ ក 
យឃាញលាស់យោយង្ កថា    ន ឬមិន  ន យប្សលយៅយេាយ ។ 
ង្សុំណួរងគល យោកអ្ កគួរសួរយៅយរលយនះ  គឺថា  យ ា្យរឿងយនាះ រិ្ ឬ មិនរិ្។ យៅ 
យរលយនះខ្្ុ ុំយ្លាយថា គួរយប្រារញ្ញា យរៀងៗខ្លួន ។ លុំយ្យះខ្្ុ ុំ យោយយរឿងរយរៀរយនះ ក៏ប្សរនឹង
ធម៌ប្រះងគរ  យេាយអ្ កសរយសរយរឿងយនះយទ្ៀ្ បានយៅយឃាញផ្ទៃ ល់ជាមួយយោក  រណឌិ ្ 
យអ្ៀន យសតវុនិសិន ខ្្ុ ុំថាជាយរឿងរិ្ ។ 
យោកអ្ កអាលសួរថា យ ា្យេ្ុអ្វី ក៏មនុសេមិនច ុំជា្ិប្គរ់ៗា  យៅ ? ខ្្ុ ុំស្មយ្លាយតា្មការ 
យល់  ការសយងា្ ររស់ខ្្ុ ុំ  ៖ មនុសេយយាងសរវនងៃយនះ   នការច ុំមិនគ្លា  យទ្  អ្ កខ្លះយគ 
យមាលយមយរៀនង្រីររីលរ់ យគច ុំស្ប្្ា ម នខុ្សមួយ  ្់  យេាយអ្ កខ្លះយរៀនយមយរៀនគងគល 
មួយប្រឹកធុំមិនទាន់ច ុំផង ។ គ្យល ះយរាប្ា ន់ង្ក ុងជា្ិរលចុរបន  យនះយ្លលយៅយេាយ 
ទ្ុំរា ុំង្សាល រ់យេាយយកា្មតងយទ្ៀ្ឲ្យច ុំ យនាះមិនង្កយយទ្ ។  ប្្ូវខ្ុំយធវាធមមទានសនេ ុំរុណយ 
កុសល ្យៅយទ្ៀ្ ។ មយលងយទ្ៀ្ យយាងយឃាញក ុងយរឿងយនះ  នាង  ឌ័រ  ្ ល ក់  រគិយសធមិន 
ប្រម ឲ្យប្បាក់ឈ្ ួលយៅនាង   ល  យ្ងទី្ន គ្លជាមនុសេយរញវយ័យទ្ ទុ្កជា  ត យនាងយនះ 
អ្ងវរោល ងណាក៏យោយ ។  ប្្ង់យនះ យយាងយឃាញថានាង ឌ័រ  ្ ល ក់  យកអ្ុំណាលមក 
 យកងប្រវញ័្ចអ្ កប្កីប្ក យេាយងងមា ម នធម៌យមតា្ត យទ្ៀ្ផង។ គល់នាងយនះមកយកា្ជា 
ប្ករីញី ប្្ូវបាន នាង   ល  យ្ងទី្ន  ជា  ច ស់ប្ករី  (យនះមករីជុំ្យក់ប្បាក់ឈ្ ួល 
នាង  ល  យ្ងទី្ន កាលរីអ្្ី្ជា្ិ) ។ យេាយប្ករីញីយនាះ    នក្នគល់យៅ ៣  
 សុទ្ធង្ជាប្ករីយ ម្ ល មុននឹងខ្លួនសាល រ់  យេាយ មកចរ់ជា្ិជា ក្នររស់   
នាង   ល  យ្ងទី្ន  យទ្ៀ្ យោយ  នយ ម្ ះថា នាង   ល  នេត។  នាង   ល  នេត  យោយចុំជា្ិ 
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យឃាញប្ករី យ ម្ លទា ុំង៣ ងគលជាររស់  ត យនាង យេាយ ងគលជា ក្នររស់នាងកាល 
រីជា្ិមុន   ក៏ទួ្ញយុំប្សក់ទឹ្កង្ ក លុំយ្យះក្នទា ុំង៣យនាះ ។ យនះប្ា ន់ង្យឃាញក្ន 
រលុណណឹ ងប្សក់ទឹ្កង្ កយៅយេាយ   លុះគល់នងៃមុខ្យរាយគយកប្ករីទា ុំងយនាះ យៅយប្រា 
យោយា ម នធម៌យមតា្ត  គ្លកាលនាង យប្រានាង   ល  យ្ងទី្ន យោយា ម នធម៌យមតា្ត ងគរយនាះ 
យ ា្នាង  ននឹកយឃាញយទ្ថា  “យ ា្  ត យនាង   ល  យ្ងទី្ន  កាលអ្្ី្ជា្ិយនាះ អាណិ្ 
ក្នា ្់ោល ងណាងគរ ? ” (យនះយេាយ កមមយរៀរ វា្លងមិនយលះលរ់ក ុងវគតសងារ) ។ 
ម្ិទី្៣-  គឺរនយល់តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា យោយយកធម៌    ម្ម ផល ជាយា ល យេាយ ធម៌ 
យនះ អ្ កវទិ្យសាស្ត្សត យគអាលយល់បាន  រីយប្្យះប្សរនឹងលារ់ធមមជា្ិ។  ធម៌ប្រះ 
រុទ្ធមួយយទ្ៀ្គឺ  ធម្៌ទ ាំងឡា  ត ើតម្ អាំពីតេតុ (គ្យល ះា ម នអ្វី យកា្យោយនលគនយ 
យទ្)។  តា្មធម៌ប្រះរុទ្ធ មិនរិបាកយល់យទ្ ៖ 
មនុសេយយាង   ក់ៗរស់យៅសរវនងៃង្ងង្យធវាអ្ុំយរាណាមួយ យោយ កាយ វាច ឬលិ្ត ។ 
អ្ុំយរា តា្មភាសាធម៌ យៅថា កមម ។ កមម   នរួនប្រយ្ទ្  គឺ កមមស (កុសល)  កមមយមម  
(អ្កុសល)  កមមសខ្លះយមម ខ្លះ  និង កមមមិនស មិនយមម  (មិនកុសល មិនអ្កុសល)  ងគលយគ 
យៅថា  រិយិា   ប្រប្រឹ្តយៅយគាមបអី្ស់កមម ។ 
តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា យល្នាកមម 2ង្ងង្ឲ្យផល ជា កុសល ឬ ជា អ្កុសល ។   
លុំយ្យះ កមម ងគលជា កិរោិ   នប្រះអ្រយិរុគគល គ្លជាប្រះយសាតា្រន រុគគលជាយគាម  
យោកយធវាយគាមប ីរ ុំល្់ទុ្កខ  យេាយកមមប្រះអ្រេនត គឺ កមមប្រប្រឹ្តយៅយគាមបអី្ស់កមម រីយប្្យះ 
យោកគល់យប្ ា្យយេាយ  គ្យល ះយោកមិនប្្ូវការកុសលអ្វីយទ្ៀ្យទ្ ។ កុសលទុ្កគ្លជា 
កប្នសប្  រ់ង្លមលងយោក រីយប្ ា្យ  ខ ង យៅយប្ ា្យ  ខ ង។ យេ្ុយនះយេាយបានជាអ្ុំយរា 
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ងគលយោកយធវាទា ុំងរលុនាម ន គឺសប្  រ់ង្ជួយស្វយោកងគលប្្ូវការសនេ ុំកុសល 
យៅយឡាយ និង លះ អ្កុសល ។  យោយយយាង   ក់ៗ សុទ្ធង្យៅ  នកុសល និង  
អ្កុសល  រីអ្្ី្ជា្ិ និង រលចុរបន ជា្ិ  គ្យល ះយយាងប្្ូវង្យកា្យទ្ៀ្ យគាមប ីទ្ទួ្លផល 
ននអ្ុំយរាងគលយយាងបានយធវា ។ យនះយេាយ ការរនយល់តា្ម  ប្រះរុទ្ធសាសនា ងគលថា  
« សាល រ់យេាយ យកា្យទ្ៀ្ » ។ យយាងអាលសួរថា លុំយ្យះប្រះអ្រេនត  យោកយធវាកិរោិ 
ក ុងជា្ិរលចុរបន យនះរិ្ងមនយេាយ  ង្យោយ  នកមមរីអ្្ី្ជា្ិងគរ យេ្ុអ្វី 
បានជាយោកមិនយកា្យទ្ៀ្ ?  
លយមលាយគឺ ៖ លុំយ្យះប្រះ អ្រេនត យោកអ្ស់កិយលសយេាយ រនាៃ រ់រីលុ្ិយៅ យោកសយប្មល 
និ្យវ ន គ្យល ះ តា្មប្រះរុទ្ធសាសនាយោកមិនប្្ឡរ់យកា្យទ្ៀ្យឡាយ ។  យប្ៅរីប្រះ 
អ្រេនត  រនាៃ រ់រីលុ្ិយៅ  សុទ្ធយកា្យទ្ៀ្ទា ុំងអ្ស់ គ្លជាប្រះអ្រយិខ្លះ យកា្៧គងយទ្ៀ្ 
ខ្លះយកា្មតងយទ្ៀ្  ខ្លះររនិិ្យវ នយៅជា្ិលុងយប្កាយយនាះង្មតង ។ 
ម្ិទី្៣ យនះ មិនគ្លម្ិទី្១យទ្ រីយប្្យះ ម្ិទី្១  យរាអ្ កយនាះធ្លល រ់យកា្ជា មនុសេអ្ កប្ក  
យៅង្យកា្ជាមនុសេអ្ កប្កគងគល  លុំយ្យះម្ិទី្៣  យកា្មតងៗ យៅតា្មកមមណាងគលឲ្យ 
ផល យៅយរលរគិសនធិ ។  យេាយ ម្ិទី្៣  យនះ ក៏មិនគ្លម្ិទី្២ ងគលថាសាល រ់ 
យេាយ មិនយកា្យទ្ៀ្យទ្ គឺស្នយ ។  រីយប្្យះតា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  សាល រ់យេាយ 
មិនយកា្យទ្ៀ្ លុះប្តា្ង្ជាប្រះអ្រេនត ។ ទុ្កជាយយាងយល់ថាមិនយកា្យទ្ៀ្ក៏យោយ  
ក៏យៅង្យកា្ជាងមីមតងយទ្ៀ្ងគរ  យរាយយាងយជឿយៅយលាលារ់យេ្ុរលច័យ ឬ កមមផល  
 ង្លិ្តយៅ  នកិយលស គឺលិ្តមិនទាន់ររសុិទ្ធ យនាះយយាងយៅ  ន យោ្ៈ  យទាសៈ   
យ  េៈ  យៅយឡាយ  គ្យល ះកមមងគលយយាងយធវា  យៅជាកមមស ឬ ជាកមមយមម យៅយឡាយ រុុំទាន់ 
បាន ជាកមមមិនស មិនយមម យៅយឡាយយទ្ គ្យល ះប្្ូវង្យកា្យទ្ៀ្  លង់ ឬមិនលង់ក៏យោយ ។ 
យេាយឋានងគលនឹងយៅយកា្យទ្ៀ្ ក៏មិនយៅតា្មលុំណង់យយាងងគរ ។ 
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យ ា្គួរខាល លយរលមុនោល់ខ្យល់សាល រ់យទ្ ? 
តា្មធមមតា្  អ្វីងគលយយាងមិនងគលសាគ ល់ យយាងខាល ល គ្លជាយរលមុនសាល រ់ជាយគាម ។ 
ខ្្ុ ុំធ្លល រ់ឮយគនិោយថា   នជនជា្ិងខ្មរអីុ្សាល ម   ក់  ររររកទ្ទួ្លទានគឺ ការ់យា  ។ 
គល់យរលា ្់ជិ្ោល់ខ្យល់ យគឮា ្់ងប្សកគ្លសយមលងយា  ។ ខ្្ុ ុំក៏ធ្លល រ់  នសុំណួរអ្ុំ 
រីយរឿងសាល រ់យនះងគរ ។  សុំណួរខ្្ុ ុំគឺ  « យោយយយាង   ក់ៗ   សុទ្ធង្បានយធវារុណយ  
ផង យេាយក៏បានយធវាបារខ្លះងគរ  លុះយរាមុននឹងោល់ខ្យល់ លិ្តយយាង  នអារមមណ៍យៅ 
យលាអ្ុំយរាអ្កុសលណាមួយងគលបានយធវា  យ ា្យយាងយៅយកា្យៅឯណា ? » ។ 
 លយមលាយគឺ តា្មធម៌អ្្ិធមម គឺលិ្តលុងយប្កាយយនះ ងគលផតល់ឲ្យលិ្តរគិសនធិ រនត្ រ 
ងមី្យៅយទ្ៀ្   យរាលិ្តលុងយប្កាយយសាយអារមមណ៍អ្កុសល យនាះយយាងយៅយកា្យៅ 
អ្បាយ្្មិភាល ម  ង្យរាលិ្តលុងយប្កាយ  (លុ្ិលិ្ត) យសាយអារមមណ៍កុសល   យនាះយយាងយកា្ 
យៅ ឋានមនុសេ ឬ ឋានយទ្វតា្ ។  
គ្យល ះលិ្តលុងយប្កាយយនះសុំខាន់ណាស់ ។ រីយប្្យះមនុសេ   ក់ៗថាឲ្យអ្ស់បារយនាះ មិន 
ង្កយអ្ស់យទ្  យយាងយមាលអ្ងគុលី  ល យរាកុុំង្សយប្មលនិ្យវ នទាន់ យនាះមិនគឹងជាអ្ុំយរាអ្ 
កុសល យលញមកឲ្យផលយៅជា្ិណាខ្លះយទ្ៀ្យទ្។ ង្គល់អ្ងគុលី  ល បានសយប្មលប្រះ 
និ្យវ នយេាយ  យនាះអ្កុសលកមមទា ុំងយនាះ ក៏ា ម នឱកាសនឹងឲ្យផល្យៅយទ្ៀ្។  យគាមប ី
មនុសេ ជិ្សាល រ់  នអារមមណ៍ ង្ជាកុសល ក្នយៅររស់អ្ កជិ្សាល រ់យនាះ បាន 
យកប្រះរគ  មកោក់តា្មជញ្ញជ ុំង និងតា្ ុំងយៅតា្មរិតា្នផៃះ   យេាយយគចក់សីុឌីធម៌  
ជ្នា ្់សាត រ់ ងគលជាជុំនួយឲ្យា ្់ នឹកង្យៅអ្ុំយរាលអ ងគលា ្់ធ្លល រ់បានយធវា ។  
លុំយ្យះយយាង យរាខាល លអ្ុំយរាអាប្កក់វាមកលង គ្លយខាម ល ប្្ូវខ្ុំយធវាអ្ុំយរាលអរាល់ៗនងៃ  
កុុំច ុំជិ្សាល រ់បាននឹកយធវា ។ 
សយងា្  
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ខ្្ុ ុំយល់ថា ក ុងម្ិទា ុំង៣  ម្ិទី្៣    នប្រយោជន៍ជាង ម្ិទី្២ និង ម្ិទី្១ ទុ្កជា 
យយាង  នជុំយនឿោល ងណាក៏យោយ។ រីយប្្យះអ្វី ? 
រីយប្្យះ ម្ិទី្១ យធវាឲ្យមនុសេ ខ្ជិល អ្ស់សងឃមឹយលាអ្នាគ្  មិនខ្ុំប្រឹងងប្រងយធវាការង្ករ 
រីយប្្យះថា យរាខ្ុំ ក៏យៅង្រលុណណឹ ង  មិនខ្ុំក៏យៅង្រលុណណឹ ង ។  គ្យល ះ ខ្ុំយរៀនស្ប្្ 
ឬរគិរ្តិធម៏  យធវាអ្ុំយរាលអ បានប្រយោជន៍អ្វី ។ 
លុំយ្យះ ម្ិទី្២  យោយថាសាល រ់យៅស្នយ  ឥ្  ននរក ឥ្  នឋានសួគ៌  គ្យល ះ 
សរាយ ឲ្យអ្ស់នគយៅ ទាន់ខ្លួនយៅរស់ ។ លុះប្រសិនយរាជា  ននរកវញិ  អ្ ក 
ងគល  នម្ិោល ងយនះ មិនខា្ធុំយៅយេាយ ។  រីយប្្យះថា ការរិ្ោល ងណា  
វាយៅង្ោល ងយនាះ  គ្យល ះយេាយបានជាខ្្ុ ុំថា  យរាយយាងអាលយល់ខុ្សងគរ យនាះខ្្ុ ុំយល់ថា 
យប្ជាសយក ម្ិទី្៣ នា ុំឲ្យយយាង  នអ្នាគ្ប្រយសារជាងយយាងយប្ជាសយក ម្ិទី្១ ឬ  
ម្ិទី្២ ។ រីយប្្យះម្ិទី្៣  នា ុំឲ្យយយាងរស់យៅបានយសលកតីសុខ្សរាយទា ុំងក ុងរលចុរបន  
ទា ុំងយៅអ្នាគ្  យោយយយាងប្រប្រឹ្តង្អ្ុំយរាលអ លុំយ្យះខ្លួនយយាង និង លុំយ្យះអ្ កគងទ្ ។ 
ប្រឹ្តិការណ៍ « យកមងរលឹកជា្ិ  » ជា្សតុតា្ងមួយងគរ លុំយ្យះជុំយនឿថាសាល រ់យេាយយកា្ 
យទ្ៀ្  យេាយ ប្រឹ្តិការណ៍យនាះ អាលរនយល់តា្មធម៌អ្្ិធមម (ជាធម៌ប្រះរុទ្ធ)បាន 
រីយប្្យះក ុង ធម៌អ្្ិធមម   លិ្ត យកា្យឡាង និង រល្់យៅវញិ  ជាងមួយយកាគិគង 
 រនតរនាៃ រ់ា  រាល់វនិាទី្    គ្យល ះយៅយរលសាល រ់ រនាៃ រ់រីលុ្ិលិ្ត រល្់យៅភាល ម 
យៅក ុងរលចុរបន ្ រ រគិសនធិលិ្ត ក៏យកា្  យឡាងភាល មយៅក ុង្ររនាៃ រ់ (អ្នាគ្្រ) 
  យោយា ម នលយនាល ះយរល រវាង វងីិលិ្តក ុងរលចុរបន ្ រ និង វងីិលិ្តននជីវ ិ្ រនាៃ រ់ ។ 
 គ្យល ះ អ្វីៗងគលយយាងបានយរៀនស្ប្្ ឬ បានរិយសាធទា ុំងរលុនាម នក ុងជីវ ិ្ យនះ ប្្ូវបាន 
យកា្រនតយៅវងីិលិ្តននជីវ ិ្ រនាៃ រ់   ងគលជាយេ្ុ នា ុំឲ្យ  នយកមងជាយប្លានយៅយលាសកល 
យោក អាលចុំន្វអ្្ី្ជា្ិររស់រួកយគបានោល ងប្្ឹមប្្ូវ យេាយបានជា  នយកមង  ន 
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យទ្រយកាសលយអាលចុំ និងស្ប្្ន្វអ្វីៗងគលរួកយគបានយរៀនស្ប្្ក ុងអ្្ី្ជា្ិោល ង 
អ្សាច រយ ។ មកគល់ប្្ង់យនះយយាងយឃាញថា ប្រលឹង និង វងីិលិ្ត ហាក់រីគ្លជាមិនខុ្សា   ។ 
 ង្យរាយយាងរិនិ្យ យយាងយឃាញខុ្សា  ប្្ង់  ប្រលឹង គឺ រស់ជានិលច   ង្ វងីិលិ្ត  គឺ  
យកា្រល្់- រល្់យកា្ រនតា  មិនងគលោល់យសាះយឡាយ ។  
ជាលុងយប្កាយ យរាយយាងយជឿន្វការប្តា្ស់គឹងននប្រះរុទ្ធ យៅក ុងគមពីរប្រះស្ប្្  នយរឿង 
និទានជាយប្លាន សតីរីប្រះរុទ្ធកាលងគលយៅជាប្រះយ្យធិស្វយៅយឡាយ ។ ប្រះអ្ងគបានចរ់ 
កុំយណា ្ ជា មនុសេ ជាយទ្វតា្ ជាស្វ្ ិរចេ នក៏  ន។ ទា ុំងយនះសរឲ្យយឃាញថាសាល រ់ 
យេាយយកា្យទ្ៀ្។ យរាយោកអ្ កខ្លះថា យរឿងទា ុំងយនាះសុទ្ធង្ប្រឌិ្  យនាះយប្សលង្យៅ 
យលាការយល់យរៀងៗខ្លួនលុះ ។  
 

 

 


