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ពទុធសាសនាពទុធសាសនា

្រពះម វរីយិ បណ្ឌិ េ  

បាង ខាត ់

េរៀបេរៀង
[ទស នវដ្ដីកមពុជសុរយិ: េលខ៨, ៩, ១០, ១១ ឆន ំ១៩៦៩  ]

១



អនកផងទូេទែតងនិយយថ ៖  ពុទធ សន ជលទធិ សន (Religion);  ពកយថ Religion

េនះ មិនគួរយកេទេ្របើស្រមប់េ  ពុទធ សនេទ េ្រពះពុទធ សន ជផ្លូវ្របតិបត្តិមិនទក់ទង

េទខងលទធិ ទិដ្ឋិ (Dogme),  ទ (Doctrine)  ដូចលទធិ សន (Religion)  ដៃទៗេនះេឡើយ។  កនុង

គមពីរពុទធ សនមនពកយេចទេឆ្លើយថ ៖ សនមនប៉ុនម ន?

េឆ្លើយថមន ២យ៉ងគឺ ១-  ពុទធ សន ២-  ពហិរ សន។  សនទីពីរ  គឺពហិរ

សន (Religion)  សេំ យកលទធិ សនទងំអស់េ្រកពីពុទធ សន េ្រពះសុទធែតជលទធិ

(Dogme)  ទ (Doctrine)។ល។  ឯពុទធ សនជបដិបទផ្លូ វ្របតិបត្តិជកមមនិយម  ឬជវធីិបបំត់

អវជិជ  ត ្ហ  ឧបទនកមម។  េសចក្ដពិីត  អងគ្រពះសមពុទធមិនែមនជអនកបេងកើតពុទធ សនេទ

្រពះអងគ្រគន់ែតជអនកេឃើញធម៌ េហើយ្របកសធម៌ែដល្រទង់្រ ស់ដឹងេនះ។  ្រទង់មិនែដល

្របកស្រពះអងគថជអ្វីដៃទ េ្រកពី្រពះអងគជមនុស េឡើយ េពលគឺ្រទង់ជមនុស សុទធ ធ។ េម

សនដៃទេ្រចើនែតេលើកខ្លួនថជេទព  ជ ទិេទពេន នសួគ៌ ឬជអវ រៃន ទិេទព កនុង

ករែបងភគេទជរូបេផ ងៗ។  ្រពះអងគជមនុស េហើយ្រទង់មិនែដល្របកសថ ្រពះអងគមនអនក

 ឬេទព  មនសក្ដ នុភពចូលមកែណន្ំរពះអងគឲយ្របកស សន ដូច សនទងំ

ពួងេទ។  ផល្របេសើរែដល្រទង់បនសេ្រមចអភិសម័យគឺករលុះធម៌ ករ្រ ស់ដឹងធម៌ មិនែមន

បនេ យឫទធិអំ ចេទព  ជួយផ្ដល់ឲយបនសេ្រមចេទ  គឺ្រទង់បនសេ្រមចេ យវរីយិភព

្រពះអងគជមនុស  េ យបញញ ញណ្រពះអងគជមនុស ពិត្របកដ។  មនុស េយើង  េបើ្រគន់ែត

បនភពជមនុស បុ៉ណ្ណឹ ង  ចលុះភពៃនខ្លួនជ "ពុទធ"  បនឥតសង យ័េឡើយ។  មនុស ល់រូប

ចេ្របើសក្ដ នុភពខ្លួន  ជមនុស ឲយបនសេ្រមចភពជ្រពះពុទធបន  ថេបើមនបណំងមនិំង

មនវរីយិភពធ។ំ  ដូេចនះ  េយើង ចេពលបនថ អងគ្រពះសមពុទធជមនុស េ យ្របៃពមនិខុស

ទស់អ្វីេទ  េ្រពះ្រពះអងគខបំេំពញបរមីធម៌កនុងមនុស ភព  មិនែមនកនុងេទវ ភពេឡើយ  េហើយ

្រទង់បនសេ្រមចភពជម បុរសរតន៍េឆនើមបផុំត  កនុងចេំ មមនុស ជេម សនធំៗ  កនុង

ពិភពេ ក ទល់ែតមនុស េ កពិលែភនកេមើល្រពះអងគ េឃើញ្រពះអងគ េហើយសគំល់ថ ្រទង់ជ

ឧត្តរមនុស  (Super humain)។

២



ករបនភពៃនខ្លួនជមនុស ្របេសើរបំផុត (កិេចាឆ  មនសុស បដិលាេភា)។  មនុស ជ

មច ស់ខ្លួនឯង  ឥតមនេទព  ឬអំ ចអ្វី មួយ្របេសើរជង លនខ្លួនជមនុស េនះេទ។

មនុស មន ក់ៗ  ជេកះទីពឹងរបស់ខ្លួន  អតតទីេបា =  អនក ជសរណៈខ្លួនឯង  ជងខ្លួនឯង?

្រពះសមពុទធ្រទង់្រ ស់េទសនថ "ខ្លួនជទីពឹងខ្លួន"  មនុស មន ក់ៗមិន្រតូវេដើរេទែស្វងរកសរណៈ

ដៃទេ្រកពីខ្លួនេទ។ កល្រទង់គង់ធម៌េនេឡើយ ្រពះសមពុទធ្រទង់ែតងេទសនេ្រប ន្របេ ថ ៖ ្រតូវ

ក ងខ្លួនេ យខ្លួនឯង (អតតសមាម បណិធិ) េហើយយក នុភពខ្លួនឯងេទរេំ ះទុកខ

(េមកខ)  ខ្លួនឯង  ឲយរួច្រសឡះពីចណំងត ្ហ  េ យវរីយិភព  និងបញញ ជរបស់ខ្លួនឯងជ

មនុស ។  ្រទង់ផ្ដ ទុំកទីបផុំតថ ៖ (១) ចូលេធ្វើ្របេយជន៍ខ្លួនឲយសេ្រមចេ យក្ដីមិន្របមទ

(អបបមាេទន សមបាេទថ) ឯពកយែដលអនកផងែតងេពលថ "្រពះអងគ្រសង់សត្វ"  េនះ ្រគន់

ែតជពកយេពលេ យន័យថ ្រពះអងគ្រ ស់ដឹងធម៌ េទសនចង្អុល្របប់ផ្លូ វឲយសត្វេដើរ  គឺេ្រប ន

្របេ សត្វេ កឲយខេំរៀនឲយេចះដឹង  េហើយឲយេដើរេ យខ្លួនឯង  ្រពមទងំេធ្វើបនលុះេមក ធម៌

េ យខ្លួនឯងែតប៉ុេ ្ណ ះេទ  េ យពិទ េយើង្រតូវេដើរេ យខ្លួនេយើង្រគប់គន  នឹងឲយ្រពះអងគ្រសង់

េយើងដូច្រសង់មនុស លង់ទឹកដូចេម្ដចបន?  ែតមនុស េ កចូលចិត្តឲយេគ្រសងខ់្លួនទងំ្រសកក

ដូច្រសង់មនុស លង់ទឹកក ្ដ លទេន្លដូេចន ះឯង។

មេគលករណ៍  មនុស មន ក់ៗ  ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យខ្លួនឯង។  េសចក្ដី្រតង់េនះ  កនុង

ពុទធ សន េឃើញមនេ្រចើនកែន្លង ស់ ្រទង់ែតងែត្របទនេសរភីពដល់ វក្រពះអងគ។ កនុង

ម បរនិិព្វ នសូ្រត ្រពះសមពុទធ្រទង់្រ ស់ចេំពះ្រពះ ននទេតថរថ (១) : ។

- ននទ! ភិកខុសងឃ ្រតូវករអ្វីចំេពះតថគតេទៀត = (កឹ បនាននទភិកខ ុសេងឃា មយិ បចាច

សឹសតិ)។

ននទ ធម៌ែដលតថគតសែំដង្របប់េហើយ  មិនមនកនុង  មិនមនេ្រកេទ  បនេសចក្ដីថ

ធម៌វន័ិយេនះ មិនែមនជអេន្ត កូត ទ (Doctrine ésotérique)

១ - ម បរនិិព្វ នសូ្រត ។

១ - ទីឃនិកយ ម វគគ ម បរនិិព្វ នសូ្រត េសៀវេភទី១៦ ទំព័រ២ ៣។

៣



មនអ្វី ក់េលៀមទុកេ្រកយេទៀតេទ =  (េទសិេតា អាននទ មយា ធេមាម  អននតរំ

អពាហិរំ)។

“ ននទ !  ចរយមុដ្ឋិ កនុងធម៌តថគតមិនមនេទ  បនេសចក្ដីថ ធម៌វន័ិយេនះ  មិនែមន

ឋិតេនកនុងក ្ដ ប់ៃដ ចរយ គឺមិនែមនជ (Dogme)  របស់ ចរយ និយយេ្រកពី ចរយមិនបន

េនះេទ នតាថ ននទ តថាគតសស ធេមមសុ អាចរយិមុដឋិ។

េសចក្ដីតេទ ្រពះសមពុទធ្រទង់្រ ស់េទៀតថ ៖

ននទ !  តថគត មិនែដលបនគិតថ មិន្រតូវ្រតួត្រ សងឃមណ្ឌ ល...  ឬក៏សងឃមណ្ឌ ល

្រតូវេនេ្រកមឱ ទតថគតដូេចនះក៏េទែដរ  ឥឡូវេនះ  តថគត ្រគ្ំរគេហើយ  ចេ្រមើនេហើយ  ចស់

េហើយ កន្លងបចឆិមវយ័េហើយ មន យុ ៨០ឆន េំហើយ។

េសរភីពកនុងករគតិ  ែដល្រពះអងគ្រទង់្របទនដល់ វក្រពះអងគេនះ  មិនែដលឮថមន

្របកដេនកនុង្របវត្តិ សន ៃនសកលេ កេ ះេឡើយ។  េសរភីពកនុងករគិតេនះ  មន

្របេយជន៍ ស់ េ្រពះថ អ ្ត ធិនភព (Emancipation) ៃនមនុស េ ក ឋិតេនកនុងអភិសម័យ

(Réalisation)  អរយិសចចធម៌ មិនែមនេនេ្រកមករេ្របស្របណៃន្រពះ ទិេទព  ឬអំ ចៃន

បុគគល មួយេ ះេឡើយ។ េសចក្ដីេនះ េបើេយើងេមើលកនុងគមពីរ ែដលជពុទធវចនៈ នឹងេឃើញមន

េ្រចើនអេន្លើ ស់។

កនុងសម័យមួយ  កល្រពះសមពុទធេស្ដចយងេទកន់ចរកឹកនុង្រកុងេកសបុត្ត កនុងែដន

េកសល មន្របជជនក ម : (១) េ្រចើននក់បនចូលមក្រកបទូលសួរ្រពះអងគថ :

សូម្រទង់េម ្ត េ្របស  ពួក បសឫសី  ពួក្រពហមណ៍េ្រចើននក់ែដលបនចូលមកកន់្រកុង

េកសបុត្តេនះ ែតងែតេទសន អួតសរេសើរ េលើកតេមកើង ទៈទៈ របស់ខ្លួនសឹងែត ល់គន  េហើយបន្តុះ

បង្អ ប់ ទៃន ្ដ ដៃទៗ  ថមិន្រតឹម្រតូវ។  េយើងខញុ ្ំរពះអងគ្រគប់គន មនេសចក្ដីសង យ័មនក្ដីឆងល់

ថ េតើប ្ដ ពួក បសឫសី ពួក្រពហមណ៍ទងំេនះពួក និយយ្រតូវ ពួក និយយខុស។

១ - េមើលក មសូ្រត េសចក្ដីែ្រប្រពះេតជគុណ ្រពះម វមិលធមម េថង ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ។ អងគុត្តរនិកយ

តិកកនិបត ម វគគ េសៀវេភទី៤១ ទំព័រ២១៦។

៤



កលេនះ្រពះសមពុទធ្រទង់្របទនធម៌េទសន េ យអេនកបរយិយ  ្រទង់វសិជជន េ ះ

្រ យ្រប ន េនះ េ យពិ ្ដ រ។ េសចក្ដីេ ះ្រ យែបបេនះ មនែតកនុងពុទធ សនមួយេទ មិន

ែដលមន្របកដេនកនុង្របវត្តិ សនសកលេ កេឡើយ  ដូចេសចក្ដីែដល្រពះអងគ្រពះសមពុទធ

្រទង់្រ ស់ ដូចតេទេនះ ៖

“  ៃហក មៈ !  អនកគួរមនក្ដីសង យ័ែមន  អនកគួរេកើតក្ដីឆងល់ែមនចេំពះ្រប ន សង យ័

ែដលគួរឲយសង យ័េនះ  ឥឡូវ  ចូរ្របុង ្ដ ប់េ យេគរពចុះ  អនកទងំ យកុ្ំរប្រពឹត្ត ករ ១០

យ៉ងគឺ ៖

១.  អនសុសវា ករ្របកន់េជឿ  េ យ ងពកយែដលឮតៗគន  គឺមិនបនពិនិតយពិចរ

រកេហតុផល េ យេចះែតេជឿ មៗគន ។

២.  បរមបរា ករ្របកន់េជឿ  េ យ ងេធ្វើតៗគន  មិនដឹងេដើម  មិនដឹងចុង  ដូចជកន់

ទេំនៀមទម្ល ប់ជេដើម។

៣.  ឥតិកិរ ករ្របកន់េជឿ េ យ ងថបនឮមក ឬករ្របកន់េជឿេ យ ងថ បន

ឮេគនិយយមកយ៉ងេនះ ដូចជករ្របកន់េជឿេរឿងេ្រពងជេដើម។

៤.  បិដកសមបទា ករ្របកន់េជឿ  េ យ ងថពកយេនះសមនិងគមពីរដីកេយើងេហើយ

គឺ ងកបួនត្រមដូចគមពីរេវទជេដើម,

៥.  តកកេហត ុ ករ្របកន់េជឿ  េ យ ងេហតុ  ឬអនុមណេ យ ម នយកខ្លួនឯង

េឃើញយ៉ង  ក៏កន់យកយ៉ងេនះ,

៦.  នយេហតុ ករ្របកន់េជឿ  េ យ ងន័យេគនរគន ន់កត់ត្រមួយែផ ផ យំក  សគំល់

យកេសចក្ដី មួយែដលមននយ័្របែហលគន មក្របកបេហើយ្របកន់េជឿ មគន ,

៧.  អាការបរវិតិកក ករ្របកន់េជឿ  េ យ ងករ្រតិះរះិនូវ ករៈគឺេហតុអ្វីែដលេកើត

េឡើង  ែតមិនែមនជករពិត  ្រតិះរះិផគូផគងេមើលេទេឃើញថ េពញចិត្តខ្លួនយល់ថ ្រតឹម្រតូវេហើយ

ក៏្រប្រពឹត្តកន់ មេទ,

៥



៨.  ទដិឋិនជិឈនកខនតិ ករ្របកន់េជឿ  េ យ ងករចូលចតិ្តគឺេហតុអ្វីមួយែដលមនិែមនជ

ករពិត  ែត្រតូវនឹងគនិំតែដលខ្លួនធ្ល ប់គិតទុកមក  ចូលចិត្តថេហតុេនះល្អេហើយ  ពិតេហើយ  ក៏

្រប្រពឹត្ត មេហតុករណ៍េនះ។

៩.  ភពវ របតា ករ្របកនេ់ជឿេ យ ងថ អនកេនះជអនកេចះដឹង  គួរែតេយើងេជឿកន់

ម  បនេសចក្ដីថ អនក មួយ្របសប់បិុនប៉វខងសម្ដីថ្វីមត់ែតងពកយអនកនិយយេនះមិនពិត

េទ ្រគន់ែតពីេ ះ ្ដ ប់ េហើយ្របកន់េជឿ មអនកេនះេទ។

១០.  សមេណា េនាគរ ករ្របកន់េជឿេ យ ងថ សមណៈេនះជ្រគូេយើង  គួរេយើង

កន់យក ម  ពកយេ ក  គឺករ្របកន់េជឿ មលទធិ្រគូខ្លួន  េបើទុកជលទធិ្រគូខ្លួនខុសក៏េ យ  ក៏

េចះែត្របកន់េជឿ មទងំអស់  ទៈទៈ អនកដៃទែដលមិនែមនជ្រគូខ្លួន  ែត្រតឹម្រតូវមិន្របកន់េជឿ

មេទ។

ែនក មៈ !  អ្វីមួយែដលអនកបនេឃើញខ្លួនឯងថ េនះជកុសលជរបស់្របេសើរ  អនកចូរ

្រប្រពឹត្ត មចុះ !  អ្វីមួយែដលអនកបនេឃើញខ្លួនឯងថ ជអកុសលជធម៌ មក  ខុសគន្លងធម៌

អនកគួរលះបង់េចលេទ កុ្ំរប្រពឹត្ត មេឡើយ។

វក្រពះពុទធ េវៀរ ករ ១០យ៉ងេនះ  េ កេ្របើសទធ  និងបញញ ពិចរ រកេហតុផល

េទើបេជឿកន់ ម ្របតិបត្តិ ម។

កនុងគមពីរែដលជពុទធវចនៈមនេសចក្ដី ស់េតឿន  ឲយ វក្រពះអងគេចះគតិេ្របើគនិំតគឺករ

្របទនេសរភីព កនុងករគិតមនេ្រចើនអេន្លើ ស់ ដូច្រពះត្រមស់ចេំពះភិកខុទងំ យ ថ(១) ភិកខុ
ទងំ យ វក  តថគត ្រតូវពិនិតយេមើលពកយតថគត វកតថគត្រតូវចបំងចេំពះសចចធម៌

តថគតែដលជ្រគូឲយេឃើញ្រតឹម្រតូវសិន  សឹម្របតិបត្តិ ម  ដូចជេយើងនិយយថ "ឲយេឃើញស

េឃើញេខម " សិន។

កនុងពុទធ សន  វចិកិិចាឆ  េសចក្ដីសង យ័ (Doute,  Doubt)  េនះជធម៌មួយ  េនកនុង

១ - មជឈិមនិកយ មូលប សក វមំិសកសូ្រត េសៀវេភទី២២ ទំព័រ ៣៣៧។

៦



នីវរណធម៌ (២) (Empêchements,  Hindrances)  ទងំ ៥  ្របករ  ជធម៌ ងំបិទមិនឲយយល់អរយិ

សចចធម៌ ឬ  មិនឲយេកើតេសចក្ដីចេ្រមើន្រគប់្របករ។  ែត   វចិកិិចាឆ  េនះ  មិនែមនជអេំពើបបកមមេទ

េ្រពះថមិនមនែដល្រតូវេ្របើជេំនឿ  មិនមនអេំពើបបកមម (Péchésin)  ដូចេនកនុងលទធិ សន

(Religion)  ដៃទៗេទ។  ឯមូលៈ  (Racine,  Root)  ឬ  ឫសគល់ៃនបបកមមេនះ  គឺអវជិជ  (Ignorance)

និងមិចាឆ  (Vues  fausses,  False  views)។  េនះជធម៌ែដលេគ្របែកកជែជកមិនបន  េបើមន

វចិិកិចឆ  មនករេងឿងឆងល់ មនសនទិះសង យ័េហើយេសចក្ដីចេ្រមើនពិតជមិន ចេកើតេឡើងបន

េទ។  មួយេទៀត  ធម៌េនះក៏េគ្របែកកជែជកមិនបនែដរថ េគមិន្រតូវទុកវចិិកិចឆ  េនះ  ឲយេនយូរ

លង់េទ  េបើេគមិនយល់  ឬ  េបើេគមិនេឃើញចបស់។  េបើេគចង់ឲយេសចក្ដីចេ្រមើនេដើរេលឿនេទមុខ

្រតូវែតបបំត់វចិិកិចឆ េនះេចលបង់ឲយ្រសឡះ  ែតេដើមបនឹីងបបំត់វចិិកិចឆ  ក៏្រតូវែតេគេឃើញ

ចបស់សិនែដរ។

ែតេសចក្ដីេនះ  មិនែមន្រតូវយល់ថ េគមិន្រតូវឲយមនក្ដីសង យ័  ឬ  មិន្រតូវឲយមនជេំនឿ

េនះេទ  េបើ្រគន់ែតនិយយថ "ខញុ េំជឿ"  ក៏មិនែមនបនេសចក្ដីថ "យល់  ឬ  េឃើញ  "  េនះេទ។

េសចក្ដីេនះ  េ្រប បដូចជសិស គណិត ្រស្ត ែដលគិតចេំ ទគណិត ្រស្ត ជួនកលខ្លះែតង

មនចណុំចមួយ  ែដលសិស េនះមនិដឹងេធ្វើដូចេម្ដចនឹងឲយេទមុខរួច  ឬ  ខ្លួនលង់្រទេនសេនកនុង

វចិិកិចឆ  ឬ  កនុងករេងឿងឆងល់ែដរ។  ដ ប សិស េនះ  េនែតមនវចិិកិចឆ  ដ បេនះ  សិស

េនះេនែតេធ្វើេទមុខមិនបនេទ។  េបើសិស េនះ  ចង់េធ្វើឲយេទមុខរួច  លុះ្រ ែតសិស េនះេ ះ

វចិិកិចឆ េនះបនសិន េទើបេទមុខបន។ កនុងករណីេនះ មនមេធយបយ ចជួយឲយសេ្រមចបន

ែដរឬេទ?  េបើ្រគន់ែតនិយយថ "ខញុ េំជឿ"  ឬ  "ខញុ មិំនសង យ័េទ"  េនះេទៀត  ក៏មិន ចេ ះ្រ យ

ចេំ ទបនពិត្របកដេទៀត  េបើទុកជបងខេំជឿអ្វីមួយ  េហើយ្រពមទទួលយកអ្វីមួយេនះ  េ យ

២ - នីវរណធម៌ (Empêchements, Hindrances) ៥ ្របករ គឺ :

១- កមឆនទ (La convoitise sensuelle, Sensua Lust); ២- ពយបទ (La malveillance, III-will); ៣- ថីនមិទធ (La

torpeur physique et mentale et la langueur, physical and mental torpor and langueur); ៤- ឧទធចច កុកកុចច (L'inquiétude et le

tracas, Restlessness and worry); ៥- វចិិកិចឆ  (La donte, Doubt)។

៧



ឥតបនយល់េ ះ  េនះ ចេទបនែដរ  បនខងវស័ិយកររដ្ឋ ែតនិងទុកជបនករខងវស័ិយ

ធមមៈ ឬ ខងវស័ិយចេំណះែដលមនេហតុផលពុំបនេឡើយ។

្រពះសមម សមពុទធ្រ ស់េទសន្របេ ជនិចចថ ្រតូវបបំត់  វចិិកិចឆ  េចលឲយ្រសឡះបង់

េពលមុនបរនិិព្វ ន  ្រពះអងគ្រ ស់េហើយ្រ ស់េទៀត  ឲយ្រពះសងឃ វក កសួរ្រពះអងគ កុឲំយទុក

វចិិកិចឆ  េនះ ចេំពះធមមវន័ិយ្រពះអងគ េដើមបកុីឲំយេកើតវបិបដិ រធម៌េទៃថងេ្រកយ េហើយមិន ច

កចំត់វចិិកិចឆ  េនះបន។ ែតកលេនះ ្រពះសងឃ វក ងំេនកនុងតុណ្ហី ភព្រគប់អងគ េទើប្រទង់

្រ ស់េទៀតថ (១) ៖ ។

ភិកខុទងំ យ !  េបើអនកទងំ យ  មនគរុគរវធម៌ មិន ច ៊ នេលើក្រប ន េឡើងសួរេទ

ឲយសទធិវ ិ រកិ មន ក់ចូលមកសួរតថគតចុះ កុទុំកឲយមនវចិកិិចឆ  េនះ តេទេទៀត។

េសចក្ដីខងេលើេនះ  អនកសិក ្របវត្តិ ្រស្តលទធិ សនេកតេសងើចៃ្រកែលងចេំពះអងគ

្រពះសមពុទធ ែដល្រទង់មន្រពះហឫទយ័ទូ យំ  ្រទង់មិនែមន្រពះ ជទន្រតឹមែតេសរភីពកនុងករ

គិតែតបុ៉េ ្ណ ះេទ  ្រទង់្របកបេ យក្ដីខន្តីធម៌ េម ្ត េ្របសសេន្ដ ស្រពះសងឃ វកេទៀតផង។

សម័យមួយ  េន្រសុកនលនទ  និគនថនដបុត្ត ែដលេយើងបន គ ល់ថ តិដ្ឋង ករម វរី បន

បញជូ នសិស ជនិំតមន ក់  ជគហបតី  មន្រទពយសមបត្តិស្ដុកស្ដមភ េឈម ះឧបលិ (១) ឲយេទគល់អងគ

្រពះសមពុទធ េដើមបេីដញេ លសួរ្រពះអងគពី្រទឹស្ដីកមម េធ្វើ្រពះអងគឲយចស់ចញ់យ៉ង ម៉ស់មុខ។ ទី

បផុំត  បុចឆ វសិជជន ឧបលិគហបតី្របកសជឧ រកិថ កយទណ្ឌ  វចីទណ្ឌ  មេនទណ្ឌ

ជ្របវចនៈ  និគន្ត នដបុត្ត មិន្របេសើរេសមើេ យ ពុទធវចនគឺៈ  កយកមម វចីកមម មេនកមម

េនះេឡើយ  េហើយសូមថ្វ យខ្លួនជឧបសកចូល សន៍ពុទធរតន៍  បនដល់ៃ្រតសរណគមន៍។

កលេនះ្រពះសមពុទធ្រទង់្រ ស់ទូនម នឧបលិគហបតី  ឲយពិចរ ទុកខមុនឲយបនម៉ត់ចត់សិន

េ្រពះករពិចរ ម៉ត់ចត់  េទើបសេ្រមចចិត្ត ជករ្របេសើរបផុំត  ែតឧបលិគហបតី  ទទូចសូម

ថ្វ យខ្លួនជឧបសក  េទើប្រទង់្របទនដបូំនម ន  សឧំបលិគហបតីឲយេគរព្រគូេដើមរបស់ខ្លួនដូច

១ - ទីឃនិកយ ម វគគ ម បរនិិព្វ នសូ្រត េសៀវេភទី១៦ ទំព័រ២១៣ តេទ។

១ - មជឈិមនិកយ មជឈិមប ្ណ សក ឧបលិក ទសូ្រត េសៀវេភទី២៣ ទំព័រ៩។

៨



េដើមដែដល។

ប ្ដ  េមលទធិ សនទងំអស់កនុងេ ក  ្រពះសមពុទធជអគគបុគគល្របេសើរេលើសកនុងករ

្របទនេសរភីព  ្របទនខន្តីេម ្ត េ្របស្របណី  ្របទនករេយកយល់េទវញិេទមក។  ធម៌ទងំ

េនះ  ជ្របៃពណីពុទធ សនេរៀងរហូតមក។  ្រពះបទអេ កម ជ  ជឧបសកដ៏្របេសើរ

បនយកធម៌ជ្របៃពណីពុទធ សន េនះមក្របតបិត្តិកនុងរជជកល្រពះអងគ មនេសចក្ដី្របកដេន

កនុង្រពះ ជ្របកស្រពះអងគ្រ ប់ដូចេសចក្ដីតេទេនះ (១) ៖

«អនក្រគប់គន  មិនគួរេលើកតេមកើងសរេសើរែតលទធិ សនរបស់ខ្លួន  េហើយ្របទូស្តលទធិ

សនដៃទេទ  ្រតូវេគរពលទធិ សនដៃទៗឲយដូចជខ្លួនេគរពរបស់ខ្លួនែដរ។  ករេគរពលទធិ

សនដៃទៗេឈម ះថ ជួយេលើកតេមកើងេហើយជួយព្រងីកលទធិ សនរបស់ខ្លួនផង  េហើយេធ្វើ

្របេយជន៍ចេំពះលទធិ សនដៃទផងែដរ  េបើមិនដូេចនះេទេឈម ះថជីករេ ្ដ កប់លទធិ សន

របស់ខ្លួនឲយកប់បត់េទ ្រពមទងំេធ្វើលទធិ សនដៃទៗ ឲយវនិសេទផងែដរ។ អនក មួយេគរព

ែតលទធិ សនរបស់ខ្លួន េហើយ្របទូស្តលទធិ សនដៃទ ្រគន់ែតបនេឈម ះថ េធ្វើឲយេគឯងបន

ដឹងថខ្លួនមនភក្ដីភពចេំពះលទធិ សនរបស់ខ្លួន េ យគិតថ " ម អញបនេលើកតមកតំេមកើង

លទធិ សនរបស់ខ្លួនេហើយ"។  គនិំតេនះខុស្រសឡះេទ  ករ្រប្រពឹត្តិេនះ  េឈម ះថបផំ្ល ញលទធិ

សនរបស់ខ្លួនេ យឥតសង យ័េឡើយ។  ដូេចនះ  មគគីជគុណធម៌្របេសើរ ស់  សូមឲយអនក

្រគប់គន ្ដ ប់ េហើយសូមេម ្ត ្ដ ប់ ទៈទៈ ៃនលទធិ សនដៃទផង»។

ករសេន្ដ សេ យសមនចិត្តេនះ  ជគុណធម៌្របេសើរ ស់  ្របសិនេបើយកធម៌េនះមក

អនុវត្តស្រមប់ជ្របេយជន៍ទួេទ មិនែមនបនផលចេំពះែតលទធិ សនេទ  សូមបទុីកជចបប់

ស្រមប់្របេទសជតិ  នេយបយ  សងគមកិចច ឬ  េសដ្ឋកិចច ក៏រងឹរតឹែតបនផល្របេយជន៍ ស់

េទេទៀត។

ខន្តីធម៌និងេម ្ត េ្របស្របណេនះ  ជឧត្ដមគតិ្របេសើរខពង់ខពស់ ស់  ទុកជវបបធម៌និង

អរយិធម៌ៃនពុទធ សន ចប់េផ្ដើម ងំពីពុទធ សនេកើតេឡើង។  ករេបៀតេបៀន (ហិង  =  La

១ - ្រពះ ជ្របកស ្រពះបទអេ កម ជ េលខ១២។
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violence)  េទះជែបប ក៏េ យ  ឬ  េទះជេ្របើេលសមកបន្លំក៏េ យ  ក៏សុទធែតផទុយនិងពុទធ

វចនៈទងំអស់។  េ យពុទធ សនមនលកខណៈ  ្របកដដូេចនះេហើយ  បនជពិភពេ កមិន

បនេឃើញមនស្រងគ មករកប់សម្ល ប់គន ទុកជឧទហរណ៍  មនករ្រសកឈ់មមួយដណំក់

េ យករ្របកសពុទធ សន ឬ ផ យពុទធ សនេនះេឡើង េនកនុង្របវត្តិ ្រស្តពុទធ សនដ៏

ែវង្របមណជ ២៥០០ឆន ំ ែដលកន្លងេទេនះ។  សព្វៃថងេនះ  ពុទធ សនផ យទូេទេពញទ្វីប

សីុ  េហើយ្រជួត្រជបរហូតេទដល់ទ្វីបអឺរ ៉ុបនិង េមរកិេទៀត  មនអនកចូលកន់ សន៍ពុទធរតន៍

្របមណជ្របរំយ ននក់។

មន្រប ន មួយេទៀតេកើតេឡើងេរឿយៗ  េគែតងេចទសួរថ ពុទធ សនជលទធិ សន

(Religion)  ឬ  ជទស នវជិជ  (Philosophie  ?  មនអនកខ្លះ  េឆ្លើយែដរ  េឆ្លើយេ យ ករ  ដូចអនក

ទស នវទូិ  េគេឆ្លើយថ ពុទធ សនមិនែមនជលទធិ សន (Religion)  េទ  និងថទស នវជិជ

(Philosophie) ក៏មិនែមនេទៀត ពុទធ សនគឺ មិនែមនជអ្វីទងំអស់ ឬ និងថជអ្វីដូចអនកគិតេនះ

ក៏មិនែមនែដរ  ពុទធ សន គឺពុទធ សន។  សនួំរេនះ  ជករ ក់ ្ល កឬ ក់យីេ ឲយ

ពុទធ សនមិនជករអ្វីធឬំទស់ខុសេទ  េ ថដូចេម្ដចក៏បន  ពុទធ សនមិនយកចិត្តទុក ក់

ចេំពះ ្ល កឬយីេ  ែដលេគ ក់ឲយខ្លួនេនះេទ។  ្ល កឬយីេ  ្រគន់ែតជនមបញញត្តិ  ្ល កឬ

យីេ ែដលេគសនមតថ "ពុទធ សនេនះ ក៏មិនមនករសខំន់អ្វីេពក ស់ែដរ។ នមែដលេគ

ក់ឲយេនះ មិនែមនជករ រវន្តេទ។

មនអ្វីកនុងេឈម ះ ឮេហើយពីេ ះ ?

ដូចផក កុ ប េបើេគេ អ្វី

កុ បពិសី ្រកអូបដែដល។

សចចធម៌មិនមនយីេ េទ  គឺមិនែមនជយីេ  «ពុទធ ្រគិស្ត ហិណ្ឌូ  មុស្លិម  េ ត  ឺខុងត ឺ

ឈិនតូ»  េទ។  សចចធម៌មិនែមនជឯកធិភព (Monopole)  របស់ជន ែតមន ក់េទ។  ្ល ក  ឬ

យីេ ថ និកយេនះ និកយេនះ ជនីវរណធម៌ ងំបិទមិនឲយយល់សចចធម៌បន េហើយបេងកើត

ជឧបកិេលសដល់សន្ត នចិត្តមនុស  េធ្វើចិត្តឲយេ ហមងេទៀត។
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េសចក្ដីពិតធម៌េនះមិនែមនផ្ដល់េសចក្ដីវនិសឲយែតខងលទធិ សន ឬខងបញញ ែត

បុ៉េ ្ណ ះេទ  េធ្វើឲយចូលរហូតេទដល់ករទក់ទងរ ងមនុស និងមនុស េទៀតផង  ឧបមថ េយើង

ជួបមនុស មន ក់េយើងមិនែមន្រគន់ែតទុកេគថជមនុស បុ៉ណ្ណឹ ងេទ  េយើងែថមទងំេទ ក់ ្ល ក

ឬ យីេ ឲយពក់េទៀតថេគ ជអង់េឡស ជប ងំ ជអល្លឺមង់ ជ េមរកិកងំ ឬ ជជិហ្វ េម៉្ល ះ

េហើយចិត្តេយើងក៏ជប់េនកនុង ្ល ក  ឬ  យីេ េនះឯង។  ជួនកលមនុស ែដលេយើងសគំល់េនះ

មិនែមនជជតិែដលេយើង ក់ ្ល ក ឬ យីេ ឲយេនះផង។

មនុស េ កចូលចិត្តជក់ ្ល ក  ឬ  យីេ ស់  ក់រហូតេទដល់គុណធម៌ដ៏្របេសើរ

របស់មនុស េ កេទៀត។  េនះជសន្ត នចិត្តៃនមនុស មញញទួេទកនុងពិភពេ ក។  ដូេចនះ

េហើយ  បនជេយើងេឃើញមន ្ល ក  ឬ  យីេ  ៃនករឲយទន (Charité)  េគថ េនះទនពុទធទន

្រគិស្ត ទនហិណ្ឌូ  េហើយេមើលងយទនៃនជនទងំេនះថជទនមិនមន និសង ។ េសចក្ដីពិត

ទនគឺទន ្របកដជទន។ ទន មិនែមនជពុទធ ជ្រគិស្ត ជហិណ្ឌូ  ឬ ជមុស្លិមេទ។ ្រពហមវ ិ រ

ធម៌ៃនម បិ  មិនែមនជពុទធ មិនែមនជ្រគិស្ត មិនែមនជហិណ្ឌូ  ឬ  ជរបស់អនក េទ  គឺជ

របស់ម បិ ។ គុណធម៌ ឬ េទសធម៌ែដលេកើតកនុងសន្ត នចិត្តមនុស  ដូចសិេនហធម៌ សបបុរស

ធម៌ ករុ  ខន្តី វរិយិៈ មិត្តភព គៈ េទសៈ េមហៈ មនៈ ធម៌ទងំអស់េនះ មិនែមនជ ្ល ក ឬ

យីេ ៃននិកយេទ  មិនែមនជធម៌ៃនលទធិ សន មួយចេំពះេទ។  បុណយ បប  ែដលេកើត

េឡើង កុសលចិត្តនិងអកុសលចតិ្ត មិនែមនេកើតចេំរ ើនេឡើង ឬ អន់ថយេទវញិ េ យ រែតេយើង

ជួបមនុស ែដលកន់លទធិ សនេនះេទ។

អនកែស្វងរកសចចធម៌ មិនមន្របេយជន៍អ្វីនឹងដឹងថ សចចធម៌េនះេកើតមកពី េទ។  ករ

រកកេំណើ ត  ឬ  ករចេំរ ើនេឡើងៃនឧត្ដមគតិេនះជភរៈៃនអនក្របវត្តិ ្រស្តេ យែឡក។  េដើមបលុីះ

សចចធម៌ មិនបច់នឹងដឹងថ ពុទធវចនៈេនះ  ជធម៌អងគ្រពះសមពុទធ ឬ  របស់េ កអងគ ក៏បន។

កិចចករែដលជ រវន្តេនះ  គឺករេឃើញធម៌ពិត  េហើយបនលុះធម៌េនះេ យ្របៃព  េសចក្ដីេនះ

មនឧទហរណ៍ពិត្របកដេនគមពីរមជឈមិនិកយ (១) ដូចេសចក្ដីតេទេនះ :។

១ - មជឈិមនិកយ ឧបរបិ ្ណ សក ធតុវភិងគសូ្រត េសៀវេភទី២៨ ទំព័រ១៧០។

១១



ៃថងមួយ  ្រពះសមពុទធ្រទង់្របថប់សេ្រមច្រពះឥរយិបថ  អស់ ្រតីមួយ  កនុងេ ងកុមភក ្រទង់

បនជួបឫសីេកមងមន ក់  ែដលចូលមកេនកនុងេ ងេនះមុន្រពះអងគ។  ្រពះអងគក្ដី  ឫសីេកមងក្ដី  ទងំពីរ

នក់េនះ  មិនបន គ ល់គន េទ។  លុះទត្រពះេន្រតេឃើញឫសីេកមងេនះេហើយ  ្រពះសមពុទធ្រទង់្រពះ

ត្រមិះថ :  “ចរយិឫសីេនះ  ្រសគត់្រសគមសមរមយមល្អ ស់េមើលេទមុខគួរឲយ្រជះថ្ល  គួរនឹង

បនផលល្អ ្របេសើរេបើតថគត កសួរេមើល"។ ្រទង់្រពះត្រមិះេហើយ្រទង់្រ ស់ក្ល ងសួរថ: 

“ែនឫសី  !  អនកេចញចកផទះេហើយមកបួសេនះ  េតើអនកបួសចេំពះេ ក ?  េ ក

ជ ្ដ របស់អនក? េតើ ទៈទៈេ ក េនះដូចេម្ដច?

បនឮពុទធដីកេហើយ ឫសីេកមងេនះ េឆ្លើយតបពុទធដីកេ យ ករជ គន ងរធមម ថ :

“ឱសម្ល ញ់េអើយ !  មនឫសីមួយអងគនមថ េគតម ជ កយេ យជតិ  ្រពះអងគេចញ

ចក កយ្រតកូល  េហើយមកបួសកន់យកេភទជឫសី  ្រពះអងគមនកិត្តិនមលបខីចរខច យទួេទថ

ជ្រពះអរហន្តបន្រ ស់ដឹងធម៌ ជសមម សមពុទធ ខញុឮំេហើយ្រជះថ្ល  ខញុ េំចញចកផទះមកបួសកន់

យកេភទជឫសីចេំពះ្រពះអងគ ្រពះអងគជ ្ដ ខញុ  ំខញុ េំពញចិត្តចេំពះ ទរបស់្រពះអងគេនះ"។

“ចុះ្រពះអងគ,  ្រទង់្រ ស់សួរេទៀត,  ជអរហន្ត ជសមម សមពុទធ ែដលអនកយកេធ្វើជ ្ដ

ខ្លួនអនកេនះ ឥឡូវេនះ្រទង់គង់េនទី ?

“ឱសម្ល ញ់េអើយ !,  ឫសីេកមងេឆ្លើយតបវញិ,  បនឮថមន មមួយេនឯឧត្តរ្របេទស  ជិត

្រកុង វតថី ្រពះអងគជអរហន្ត ជសមម សមពុទធ ជ ្ដ របស់ខញុ  ំ្រពះអងគ្របថប់េនទីេនះ។

“ែនឫសីេកមង !, ្រទង់្រ ស់បញជ ក់, ចុះអនកែដលបនេឃើញ ្ដ របស់អនកេនះែដរឬេទ?

“េទសម្ល ញ់ !, ឫសីេកមងបញជ ក់ទូល ខញុមិំនែដលបនេឃើញ ឬបនជួប្រពះអងគេទ កុថំេឡើយ

េឃើញ ្រគន់ែត គ ល់្រពះអងគ ខ្លួនខញុ ក៏ំមិនែដលទងំបន គ ល់្រពះអងគផង"។

េពលេនះ  ្រពះសមពុទធ្រទង់្រជបចបស់ថ ឫសីេកមងេនះបួសកន់យកេភទជ បសចេំពះ

ធមមវន័ិយ្រពះអងគ េទើប្រទង់្រ ស់ថ ៖

“ែនភិកខុ  !  តថគតនឹងេទសន អនក្របុង ្ដ ប់ចុះ !”។  តេទ្រទង់សែំដង  អរយិសចច េ្របស

្របទនចប់  ធមមកីថ េហើយ ឫសីេកមងេនះបនលុះអរហត្តផល។ ទីបផុំត ទងំអស់គន បន គ ល់

១២



ថ ឫសីេកមងេនះគឺ  បុកកុ តភិិកខុ  អនក្របទនធមមេទសនេនះ  គឺអងគ្រពះសមពុទធ។  េពលេនះ

បុកកុ តិភិកខុ  ឱន្រកបេទៀបបទអងគ្រពះសមពុទធ េហើយេលើកកម្លង់អញជលី្រកបទូលសូម

ខមេទស  េ យខ្លួនពុំបនដឹងថជអងគ្រពះសមពុទធ បនភ្ល ត់េពលពកយេ ្រពះអងគថ

"សម្ល ញ់"។  តេទ បុកកុ តិ ្រកបទូលអងគ្រពះសមពុទធ សុបំព្វជជ ជភិកខុកនុងសំ ក់ពុទធ សន

ែតេពលេនះ  បុកកុ តិ មិនមនៃ្រតចវីរ  មិនមនប្រត។  ្រពះសមពុទធ្រទង់្រ ស់បងគ ប់ឲយរកៃ្រត

ចីវរ រកប្រត ម្របៃពណីពុទធ សន។ បុកកុ តិ ្រកបថ្វ យបងគំ ្រពះសមពុទធ េហើយេដើរេទ

ែស្វងរកៃ្រតចីវរនិងប្រត  កពុំងែតេដើរែស្វងរក  មនេគញីមួយមកដល់េ ក  េហើយេ កេធ្វើ

មរណកលេទ។

តមកៃថងេ្រកយេទៀត  ្រពះសមពុទធ្រទង់បន្រជបថ បុកកុ តិភិកខុ  េនះេគញីដល់េហើយ

េធ្វើមរណកលេទេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ : “បុកកុ តិភិកខុ  េនះជអនក្របជញ បនេឃើញអរយិ

សចចធម៌េហើយ បនដល់ឈនថន ក់ខពស់បផុំត ែដល្រតូវសេ្រមចនិព្វ នជអរហន្ត និព្វ នេហើយមិន

្រតឡប់មកកន់ភពេនះេទៀតេទ"។

និទនេនះ  បញជ ក់េសចក្ដីចបស់ ស់អស់េជើងេហើយថ បុកកុ តិភកិខុ  បន ្ដ ប់ធម៌

អងគ្រពះសមពុទធ េហើយបន្រ ស់ដឹងធម៌្រពះអងគេហើយ។ ភិកខុ  បុកកុ តិ េនះ មិនបន គ ល់ថអនក

ជអនកសែម្ដងធម៌ដល់ខ្លួនេទ  ែតេ ក ្ដ ប់េហើយមនែភនក  េឃើញសចចធម៌ពិត្របកដ។

បុកកុ តិភិកខុ  បនេឃើញធម៌ េហើយបនលុះអរហត្តផល  ចូលនិព្វ នេទៀតេតើបនេ យមន

្ល ក ឬ យីេ ?  េបើថន សំក្ដិសិទធិេហើយ ជមងឺមុខែតជសះេសប ើយពិត្របកដពុំខន មិនបច់ដឹងថ

េពទយ ជអនកផ ថំន ំ  ឬ  ថន េំនះបនមកពីេ ក េទ។  ដូេចនះសចចធម៌ មិនពឹងែផ្អកេទេលើ

្ល ក ឬ យីេ េឡើង។

លទធិ សនេសទើរែតទងំអស់ សុទធែតកេកើតេឡើងេ យជេំនឿ (Foi, croyance) យកជេំនឿ ឬ

"ជេំនឿខ្វ ក់"  ទុកជបនលទធិ សនេហើយពឹកែផ្អកេទេលើ្រពះ ទិេទព  ្រពមទងំ ក់

្រពះ ទិេទពេនឯ នសួគ៌  េហើយផ យជេំនឿឲយេគេជឿ ម។  ជេំនឿែបបេនះ  ជជេំនឿឥត

េហតុផល  ជជេំនឿឥតេបើគិត។  ឯជេំនឿកនុងពុទធ សន ផទុយគន ្រសឡះជជេំនឿ្របកបេ យ

១៣



េហតុផល (Cause et  effet)  ជជេំនឿ្របកបេទេ យវចិរណញញ ណ (Raisonnement)  េពលគឺ

សទធ  =  ជេំនឿែដល្របកបេ យបញញ  Confiance = Confidence et sagess = winsdom)។ ជេំនឿ

ពុទធ សនេនះ សេំ យក ករេឃើញចបស់ ករដឹងចបស់,  ករយល់ជក់ចបស់ "មិនែមនសេំ

យកជេំនឿែបប  "Foi,  Croyance; Faith, Belief”  ដូចពហិរ សនទងំអស់េនះេទ។  សព្វៃថងេនះ

េយើងេ្របើពកយ្រចបូក្រចបល់គន ស់ ដូចពកយថ "Religion” េយើងែ្របថ " សន" ឬ ពកយថ

"Foi, Croyance ជប ងំ, Faith, Belief ជអង់េឡស េយើងែ្របថ "ជេំនឿ េពលគឺសទធ " ែតេសចក្ដី

ពិត  ពកយថ "សទធ  =  ជេំនឿ"  កនុងពុទធ សនមិនែមនមនអតថន័យដូចពកយ "Foi,  Croyance;

Faith, Belief”  កនុងសទធិ សន្រគិស្ត ឥ ្ល ម ្រពហមណ៍ េនះេទ។  សទធ  =  ជេំនឿកនុងពុទធ សន

ជជេំនឿែបប "Confiance,  Confidence”  ជជេំនឿែដលេកើតេចញពីករេជឿជក់ (Conviction)  ករ

្រជះថ្ល  (Joi ou sereine)  ទុកជសរណៈ  ករទីពឹងដ៏្របេសើរ (Refuge)  ដូចសទធ  េជឿជក់  ្រជះថ្ល

ចេំពះគុណ្រពះរតន្រត័យ គឺ្រពះពុទធ ្រពះធម៌ ្រពះសងឃ ជេដើម។ ករេជឿជក់ចបស់មិនកេ្រមើក,

េសចក្ដី្រជះថ្ល ចេំពះកុសលធម៌,  ករទុកចិត្តេ យយល់ចបស់ថនឹងបនសេ្រមចដូចបណំង  ក៏

េ កទុកថជ សទធ  =  ជេំនឿែដរ។  ធម៌ ២ ្របករគឺ  សទធ  និង បញញ  ជធម៌គូគន  គឺេបើមនសទធ

្រតូវមនបញញ ។ អនកេជៀ មិនមនបញញ និងេដើរវេង្វងផ្លូ វ។ អនកមនសទធ  មិនេ្របើបញញ ពិចរ រក

ខុស្រតូវ គិតែតពីេជឿ នឹងធ្ល ក់េទជមនុស លងង់។ រអីនកមិនមនសទធ  មិនមនជេំនឿេទ េធ្វើអ្វីៗ ង

បញញ គិតពិចរ  េបើបញញ ខ្លួនគិតចក់មិនធ្លុះ  និងធ្ល ក់ខ្លួនេទជអនកយល់ខុស  គឺេទជអនក

មិចឆ ។  អនកេដើរកនុងេ កងងឹតេនះ  ្រតូវេ្របើធម៌ ២  ្របករគឺសទធ  និង  បញញ េនះ  និងខនពំុបន

េឡើយ េទើបេដើរេទមិនវេង្វងក ្ដ លអធធ ។

សទធ  = ជេំនឿ ែដល្របកបេ យបញញ  ពិចរ េឃើញពិតដឹងពិត យល់ពិត នូវកិចចករអ្វី

មួយែដលបុគគល្រតូវករេធ្វើ ជពលៈ = មនសទធ ពល មនកម្ល ងំខ្ល ងំបផុំត ជេហតុនឲំយសេ្រមច

េសចក្ដី្របថន ពិត្របកដ។  បុគគលែដលេធ្វើកិចចករអ្វីមួយ  េហើយមិនបនសេ្រមចសម មក្ដី្របថន

មិនែមនេ យខ្វះអ្វីេទ គឺខ្វះធម៌ ២ ្របករេនះឯង។

្រពះបរមេពធសិត្វ ែដលបនសេ្រមចភវៈជ្រពះសមពុទធ ក៏េ យសទធ  ែដល្របកបេ យ

១៤



បញញ  ចប់េដើម ងំពី្រទង់ ងំ្រពះទយ័ក ងបរមីធម៌ ឲយបនសេ្រមចសមម សេមព ធិញញ ណ។

សទធ េនះេ ថ គមសទធ ។

្រពះអរហន្ត្រគប់អងគ ក៏មនសទធ ែដល្របកបេ យបញញ  េទើបបនលុះធម៌ែដល្រពះសមពុទធ

្រទង់សែម្ដងទុកមក។ សទធ េនះ េ ថ អធគិមសទធ ។

ឯករេជឿជក់ចបស់  មិនកេ្រមើកចេំពះគុណ្រពះរតន្រត័យ  ក៏េ យសទធ ែដល្របកបេ យ

បញញ ែដរ។ សទធ េនះ េ ថ ឱកបបនសទធ ។

ចិត្តែដល្រជះថ្ល ចេំពះអេំពើជកុសល  េ យបនយកបញញ ពិចរ េឃើញពិត  ដឹងពិត

យល់ពិត ថ េធ្វើល្អបនល្អ េធ្វើ ្រកក់បន ្រកក់ េនះេ ថ ប ទសទធ ។

សទធ ែដល្របកបេ យបញញ េនះ  ជ្រទពយដ៏្របេសើររបស់មនុស កនុងេ ក  សទធី  ធវតិ្តំ

បុរសិស  េសដ្ឋំ ជេំនឿេនះ មនតៃម្ល ស់ េសមើជីវតិ មិនគួរនឹងេជឿអ្វីៗ ឥតេបើគិតេទ។ បុគគលេជឿ

ឥតេបើគិតេនះ មនេទសដល់ ្ល ប់។ ដូេចនះជេំនឿដៃទៗ ែបប  Foi, Croyance; Faith, Belief  ែតង

េកើតេឡើងែតកនុងេពល  ែដលេគមិនទន់េឃើញពិត  ដឹងពិត  យល់ពិត,  កនុងេពល ែដលេគ

បនេឃើញពិតបនដឹងពិតបនយល់ពិតេហើយ  ្រប ន ជេំនឿេនះនឹងរលត់បត់េទឯងឧបមថ

មនមនុស មន ក់មកនិយយ្របប់ថ "ខញុមំនេព្រជមួយ្រគប់េនកនុងក្ដ ប់ៃដខញុ េំនះកនុងេពលែដលឮ

ពកយេនះ"  ្រប ន ជេំនឿេទើបេកើតេឡើង  េ្រពះមិនទន់បនេឃើញេព្រជេនះ  េ យែភនកខ្លួនឯងេន

េឡើយ  ្រគន់ែតឮេគនិយយ្របប។់  កលេបើអនកនិយយេនះ ក្ដ ប់ៃដបង្ហ ញេព្រជេនះេហើយ

េយើងេឃើញេព្រជេនះេ យែភនក  នឹងថជេព្រជពិតែមនយល់ចបស់ថជេព្រជពិតែមន  េពល

េនះ្រប ន ជេំនឿែបប Foi,  Croyance;  Faith,  Belief  រលត់បត់ឯងែលងេកើតមនេទៀតេហើយ។

េសចក្ដីេនះដូចជេរឿងែដលេយើងធ្ល ប់បនឮមកថ "បនសេ្រមចដូចជេគបនេឃើញេព្រជេន

េលើបតៃដ"។  ដូេចនះ  គួរគបបយីល់ថ ជេំនឿែដលេកើតមនេឡើង  េកើតមនែតកនុងេពល  ែដល

េយើងមិនទន់េឃើញ  មិនទន់ដឹង  មិនទន់យល់  េបើេឃើញេហើយដឹងេហើយ  យល់ចបស់េហើយ

្រប ន ជេំនឿេនះនឹងបត់េទឯងវញិ  មិនមនជ្រប ន េចទេឡើងេទៀតេទ  កនុងគមពីរបលី

ពុទធ សន មិននិទនជឧទហរណ៍េ្រចើនអេន្លើ ស់ស្រមប់បញជ ក់េសចក្ដីខងេលើេនះ  ដូច

១៥



និទនេទេនះ (១) ។

សម័យមួយ ្រពះ  មុសិលេតថ គង់េនវត្ត េឃសិ ម ជិត្រកុង  េកសមពី មនេថរដីក

ចេំពះ្រពះបវដិ្ឋេតថរ ថ :

“ វុេ  បវដិ្ឋ ! េបើបុគគល មួយមិនមនធម៌ ៥ ្របករ :

-  សទធ  =  ជេំនឿ គឺជេំនឿទួេទ មធមម  មអ ថ នុរូបរបស់សពទថ "សទធ "  មនអតថន័យ

ដូច Dévotion, Foi, Croyance; Faith, Belief

- រុចិ = ករេពញចិត្ត (Penchant ou inclination = Liking or inclination)

- អនុស  = ករឮតៗគន  (Oui-dire ou tradition = Hear say or tradition)

-  ករបរវិតិកក =  ករ្រតិះរះិេ យ ករ (Considérer  les  raisons  apparentes  =

Considering apparent reason)

-  និជឈនកខន្តី =  ករចូលចិត្ត មករយល់េឃើញ (Se complaire dans les spéculations

des opinions = Delight in the speculations of opinions)

ខញុ ដឹំងថ ខញុ េំឃើញថ ជ  ពយធិ មរណ រលត់េ្រពះជតរិលត់, ជតរិលត់ េ្រពះភពរលត់,

ភពរលត់េ្រពះឧបទនរលត់,  ឧបទនរលត់េ្រពះត ្ហ រលត់,  ត ្ហ រលត់េ្រពះេវទន

រលត់, េវទនរលត់េ្រពះផស រលត់, ផស រលត់េ្រពះសទបយតនរលត់, សទបយតនរលត់

េ្រពះនមរូបរលត់,  នមរូបរលត់េ្រពះវញិញ ណរលត់,  វញិញ ណរលត់េ្រពះសងខ ររលត់,

សងខ ររលត់េ្រពះអវជិជ រលត់។

« វុេ  មុសិល !  ្រពះបរដិ្ឋេតថរសួរបញជ ក់,  េបើមិនមនធម៌ ៥  ្របករខងេលើេនះ  េតើ

មុសីលមន យុ មនញណេឃើញចបស់កនុងខ្លួនថ ភពរលត់ ភវនិេ ធ គឺនិព្វ នដូេចនះឬ?

« វុេ  បវដិ្ឋ,  ្រពះមុសិលេតថរតប,  េបើមិនមនធម៌ ៥  ្របករេនះេទខញុ ដឹំង  ខញុ េំឃើញថ

"ភពរលត់ ជនពិ្វ ន = ភវនិិេ េធនពិ្វ នំ"។

« យ ម  មុសល !  ្រពះបវដិ្ឋេតថរ បញជ ក់ែថមេទៀត,  េបើដូេចន ះមនែត  មុសិល ដ៏មន

១ - សំយុត្តនិកយ និទនវគគ េសៀវេភទី៣១ ទំព័រ២៤៧។

១៦



យុ ជ្រពះអរហន្តខី ្រសពឬ?

កល្រពះ  បវដិ្ឋេតថរ សួរបញជ ក់ែថមេទៀតយ៉ងេនះេហើយ  ្រពះមុសិលេតថរ គង់េនេសង ម

មិននពំតេទេទៀត។

សទធ េនះ មិនមនេនសន្ត នចិត្ត្រពះអរហន្តេទ ដូចេសចក្ដីតេទេនះ (១)។

សម័យមួយ ្រពះសមពុទធ្រទង់្របថប់សេ្រមចឥរយិបថ េនវត្តេជតវន ម ជ ម នថ

បិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ងថ្វ យ  ជិត្រកុង វតថី។  កលេនះ  ្រពះសមពុទធរមិលេមើលេឃើញឧបនិស យ័ភិកខុ
៣០រូប ្រទង់្របរពធបញចិ ្រនទិយ េហើយ្រ ស់ចេំពះ្រពះ របុិត្តថ :

« របុីត្ត !  អនកមនសទធ  =  ជេំនឿចេំពះសទធិ្រនទិយ  ែដលតថគតបនភវនេហើយ  ចុះ

ស៊ប់កនុង អមតនិព្វ ន មនអមតនិព្វ ន ជបរេិយ នែដរឬេទ?។

«សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បុគគល  មិនបនដឹង  មិនបនសិក  មិនបនេឃើញ  មិន

បន្រ ស់ដឹង មិនបនេធ្វើឲយជក់ចបស់ មិនបនប៉ះពល់េសចក្ដីេនះេ យបញញ ខ្លួនឯងេទ បុគគល

េនះែតងលុះេ យសទធ ៃនបុគគលដៃទថ សទធិ្រនទិយ ែដលបុគគលដៃទបនភវនេហើយ  ។ល។

មនអមតនពិ្វ ន» ជបរេិយ ន ដូេចន ះឯង។

កលេនះ ភិកខុទងំ យបបួលគន និយយអឺងកងេឡើងថ ្រពះ របុីត្តេតថរ ្រកបទូលតប

សនង្រពះពុទធដីកអបំញ់មិញេនះ  េ យករយល់េឃើញខុសេទ។  ៃថងេនះ  ្រពះ របុីត្តេតថរ មិន

មនសទធ េជឿអងគ្រពះសមពុទធេឡើយ។  េសចក្ដីេនះបន្រជបដល់្រពះកណ៌អងគ្រពះមនបុណយេទើប

្រទង់្រ ស់ចេំពះភិកខុទងំ យថ :

«ភិកខុទងំ យ !  តថគតសួរ  របុីត្ត ថបុគគលែដលមិនបនភវនបញចិ ្រនទិយ  មិនបន

ចេ្រមើន  សមថវបិស ន េតើ ចេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវមគគផលបនឬេទ  ដូេចនះេទេតើ។  េពលេនះ

្រពះ របុីត្តេឆ្លើយតបមកតថគតវញិថ :

«សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  ខញុ ្ំរពះអងគមិនមនសទធ េជឿថ "បុគគលេនះ ចេធ្វើឲយជក់

ចបស់បន,  របុីត្ត មិនមនសទធ េជឿផលវបិកែដលេគឲយ ឬ  ផលវបិកែដលេគេធ្វើ,  មិនមន

១ - គមពីរធមមបទ។

១៧



សទធ េជឿគុណ្រពះអរយិបុគគល មនអងគ្រពះសមពុទធជេដើមដូេចនះេទ"។  របុីត្ត មិនមនសទធ

យ៉ងេនះេ្រពះ  របុីត្ត បនឈនវបិស ន មគគផលខ្លួនឯងេហើយ មិនលុះេ យសទធ ៃនអនក

ដៃទេទៀតេទ។  ដូេចនះអនកទងំ យមនិគួរេលើកេទស  របុីត្តេឡើយ  មនពុទធដីកេហើយ្រទង់

្រ ស់ថ :

អស េទធ  អកតញញូ  ច  សទធិេចឆេទ ច  េយ នេ  ហ វកេ  វន្ត េ  ស េវ 

ឧត្តមេបរេិ ។

េ ក អស់សទធ  បនលុះនិព្វ ន  អស់កេំណើ ត  អស់ពូជបុណយបប  មនករណីយកិចច

េធ្វើេហើយ េ កេនះ ជឧត្ដមបុរស

េសចក្ដីេនះ  បញជ ក់យ៉ងចបស់ ស់ថ :  “្រពះអរហន្ត មិនមនសទធ េទ  ្រពះអរហន្តលះ

បង់េចលសទធ អស់េហើយ"។  មួយេទៀត  េសចក្ដីេនះបញជ ក់ចបស់ ស់ថ :  “្រពះសមពុទធមន

្រពះទយ័ទូលទូំ យ ស់្រទង់្របទនេសរភីពដ៏បរបូិណ៌ដល់ វក្រពះអងគ វក្រពះអងគ

ចេពលេ យេសរចីេំពះ្រពះភ្រក្ត្រពះ ្ដ របស់ខ្លួន  មេសចក្ដីពិតែដមខ្លួនបនេឃើញ

ពិត"។ ្រពះសមពុទធែតង្រទង់្រ ស់ថ (១) :

ភិកខុទងំ យ !  បុគគល បនកចំត់បង់នូវឆនទ គ  និងឧបកេិលសអស់រលីងេហើយ

បុគគលេនះ បនេឃើញ មិនបនដឹង មិនបនយល់ចបស់ េនះឥតអងគឺមនេឡើយ។

្រប ន សទធ  =  ជេំនឿ េនះ និយយចេំពះែតករេឃើញចបស់ ដឹងចបស់ែតបុ៉េ ្ណ ះេទ មិន

មននិយយពីជេំនឿ មធមម េនះេទ។  េសចក្ដីេនះ្រពះសមពុទធបនែថ្លងបញញ ក់េ យពុទធចវនៈ

ថ "ឯហិ បស េិក បនេសចក្ដីថ ចូរអនកចូលមក ! េហើយេមើលេ យខ្លួនឯងចុះ" មិនែមនេ

ឲយចូលមក េហើយឲយេជឿដូចពហិរ សនទងំ យេទ។

េគលធបំផុំតកនុងពុទធ សន េ យពិត  និយយចេំពះែតករ្រ ស់ដឹងអរយិសចច ែដល

្រពះសមពុទធេ្របើពកយថ : “ធមមចកខុ  =  ែភនកធម៌ ឬ មនែភនកេឃើញធម៌"  េកើតេឡើង,  បនេសចក្ដីថ

"ែភនកមនធូលីគឺ គៈ  េទេ្របសេហើយ  បនេឃើញសចចធម៌ បនលុះសចចធម៌ បន្រ ស់ដឹង

១ - សំយុត្តនិកយ កិេលសសំយុត្ត េសៀវេភទី៣៤ ទំព័រ១៧៥។

១៨



សចចធម៌ បនចក់ធ្លុះសចចធម៌ មនក្ដីសង យ័កន្លងផុតេហើយ  េឃើញអ្វីៗ  េឃើញេ យបញញ ចកខុ
េ យពិត  េទ មពិត =  យថ ភតូំ  ញណ  ទស នំ,  យថភតូទស នញណ។  េបើ ម

េសចក្ដីែដលេយើងបនសិក គមពីរដីកពុទធ សន េយើងបនេឃើញថ ្រពះសមពុទធ្រទង់្រ ស់ទុក

កនុងបឋមេទសនថ (១) “ែភនក េកើតេហើយ ញណ េកើតេហើយ បញញ  េកើតេហើយ វជិជ  េកើតេហើយ

ពន្លឺេកើតេហើយ = ចកខុ ំ  ឧទបទិ ញណំ ឧទបទិ បញញ  ឧទបទិ វជិជ  ឧទបទិ អេ េក

ឧទបទ"ិ។  ដូេចនះ  ពុទធ សន និយយែតពីករេឃើញចបស់េ យ  ញណទស នៈ មិនែមន

និយយជេំនឿដូចជេំនឿ = Croyance Foi; Faith, Belief េនះេទ។

្រប ន ជេំនឿេនះ មនេ្រចើនអេន្លើ ស់។ កនុងសម័យពុទធកលមន្រពហមណ៍េ្រចើននក់ សុទធ

ែតជអនកគនថបដិបននតឹងរងឹ (Orthodox)  បន្របែកកជែជកគន តឹងក  កនុងករេ្របើជេំនឿេទ ម

្របៃពណី  ែដលខ្លួនធ្ល ប់ែត្របកន់េជឿតៗមក  េហើយែដលខ្លួនចុះចិត្តស៊ប់េជឿថ ជសចចៈឯកមនិ

មន្រប ន េចទត ៉ េឡើយ។ ៃថងមួយ មនពួក្រពហមណ៍អនក្របជញេ្រចើននក់ សុទធែតបនដល់េ្រតើយ

ៃនៃ្រតេវទ (២) ជែជកគន ពី្រប ន ជេំនឿេនះមនិ ច់េ្រសច  បនចូលេទគល់្រពះមនបុណយ េហើយ

េលើក្រប ន ជេំនឿមក កសួរេដញេ ល។  ប ្ដ ្រពហមណ៍ទងំេនះ  មន្រពហមណ៍មន ក់េន

េកមងជងេគ  យុេទើបែតបន ១៦ឆន ំ េឈម ះកបទិក ជ្រពហមណ៍មនករេចះដឹង្របេសើរ

ជងេគ េគទុកជ្រពហមណ៍ឯក មន្របជញ ភ្លឺថ្ល  បនេចទដណ្ដឹ ង្រពះមនបុណយថ : (១)។

បពិ្រត្រពះមនបុណយ ! មនគមពីរ្រពហមណ៍ គឺគមពីរ េវទ េគបនរក ទុកតៗមកេ យ្របៃព

មមុខបឋ ម្របៃពណី។  គមពីរេវទេនះ  ្រពហមណ៍្រគប់គន បនយល់្រគប់គន ជឯកចឆនទថ :

“ម្រន្តេវទ េនះជសចចឯក មិនមនពីរេទ =  ឯកំសទី ទ្វតិយីម ដៃទពីេនះសុទធែតជធម៌ខុស

មិនែមនជសចចៈេទ"។ េសចក្ដីេនះេតើ្រពះសមណេគតម មេសចក្ដីយល់េឃើញថដូចេម្ដច?

្រពះសមពុទធ្រទង់្រពះស ្ដ ប់េហើយ ្រ ស់ភ្ល ង តបេទវញិថ : ។

១ - .................។

២ - ្រពហមណ៍អនក្របជញសុទធែតេចះវជិជ ្រពហមណ៍្រគប់្របករ មនគមពីរ៥ ជេដើម គឺគមពីរនិរបុណ្ឌ , កខ របេភទ,

អកខ របេភទ, េភដុ , សិកខ  និង និរតុ្តិ, ឥតិពនៈ។

១ - មជឈិមនិកយ ចងគីសូ្រត មជឈិមប ្ណ សក េសៀវេភទី២៥ ទំព័រ១១៤។

១៩



«គរទធ ជៈ !  ប ្ដ ្រពហមណ៍ទងំអស់ មន្រពហមណ៍ មន ក់  ែដលអួត ងថខ្លួនបន

ដឹងចបស់  បនេឃើញចបស់េ យែភនកខ្លួនឯងថ ម្រន្តេវទ េនះជសចចឯកមិនមនពីរេទ  ដៃទពី

េនះសុទធែតជធម៌ខុសែដរឬេទ?

«មិនមនេទ  ទនេ្របស !  កបទិក្រពហមណ៍េនះ  ជេកមងេ ម ះ្រតង់េឆ្លើយតបពុទធដីកថ,

ឥតមន្រពហមណ៍ មន ក់បនដឹង បនឮ បនេឃើញេ យែភនកខ្លួនឯងេទ»។

«ភរទ្វ ជៈ !  ្រពះសមពុទធ្រ ស់សួរតេទេទៀត,  ចុះមន ចរយ មន ក់  ឬ  ចរយតពី

ចរយេដើម  ែដលជ្រពហមណ៍មន យុែវងរហូតដល់្របពីំរជួរេគ្រត  ឬ  ក៏ឫសីេដើម  (១) ែដល

បនចង្រកងគមពីរេវទទុកមក  េហើយអួត ងថខ្លួនបនដងឹចបស់  បនឮចបស់  បនេឃើញចបស់

េ យែភនកខ្លួនឯងថ ម្រន្តៈេវទ ជសចចឯកមិនមនពីរេទ  ដៃទពីេនះសុទធែតជធម៌ខុសែដរឬ

េទ?»។

«េទ ! េទ ! ទនេ្របស កបទិក្រពហមណ៍េកមង្រកបទូលតបពុទធដីក, មិនមនអនក  បន

ដឹង បនឮ បនេឃើញេ យែភនកខ្លួនឯងេទ»។

ករទថ ជៈ !  ្រពះសមពុទធ្រ ស់តេទ,  េឆ្លើយរបស់អនកេនះេមើលេទេឃើញថ ្រពហមណ៍ទងំ

អស់សុទធែតជជួរេគ្រតមនុស ខ្វ ក់។  ្រពហមណ៍ខ្វ ក់មន ក់  េជឿពឹងែផ្អកេទេលើ្រពហមណ៍ខ្វ ក់មន ក់

េទៀត េជឿខ្វ ក់តៗគន រហូតមកឫសីជនំន់េដើម ែដលជអនកចង្រកងេវទ ក៏មិនបនេឃើញឫសីជនំន់

ក ្ដ ល  ក៏មិនបនេឃើញែដរ  ឫសីជនំន់េ្រកយតៗមកេទៀត  ក៏រតឹែតមិនបនេឃើញេ ះេទ

េទៀត។  ដូេចនះតថគត យល់េឃើញថ ចេម្លើយរបស់អនកេនះ  ្របប់តថគតចបស់ថ ថ នភព

្រពហមណ៍ទងំអស់  េបើគន់គិតេមើលឲយសព្វ្រគប់  ថជួរេគ្រត្រពហមណ៍ខ្វ ក់  ដូចជជួរេគ្រត

មនុស ខ្វ ក់រហូតទងំេគ្រត  យកជករមិនបន។  តេទ្រពះសមពុទធ្រ ស់េទសនទូនម ន្រពហមណ៍

ទងំេនះថ េសចក្ដីេនះមិនសមេបើបុគគលជអនក្របជញ្របកដដូចអនក្រគប់គន ែដលជអនកេចះដឹង

្របេសើរ េនែតទទូច្របកន់េជឿថ "ម្រន្តៈេវទ ជសចចឯកមិនមនពីរ  ដៃទពីេនះសុទធែតជ

១ - ឫសីពីបូ ណសុទធែតអនកជំនញ គឺឫសីអដ្ឋ, មកៈ, មេទវៈ, េវស មិត្ត, យមតគគិ, អងគីរស, ភរទ្វ ជៈ, េសដ្ឋ,

ភស បៈ, ភតុ។

២០



ធម៌ខុស" ដូេចនះេឡើយ។

“ភរទ្វ ជៈ ! ្រពះសមពុទធ្រ ស់ដណ្ដឹ ងតេទេទៀត, ចុះអនក្រគប់គន យល់េឃើញេសចក្ដីេនះ ថ

ដូចេម្ដច? េបើមិនដូេចន ះេទ មនែតជេំនឿ្រពហមណ៍ែដលអនកអួត ងមកេនះ ជអមលូិកៈ =  មិន

មនឫសគល់ពិត្របកដ ែមនឬេទ?

«សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស ! កបទិក្រពហមណ៍្រកបបងគទូំល, ជេំនឿ្រពហមណ៍េនះ មិនែមន

ជឥតេហតុផលេទ  ពួក្រពហមណ៍បនចូលេទអងគុយជិត  បនសិក េរៀនសូ្រត  បនឮតៗគន មក

េហើយេទើប្របកន់េជឿដូេចនះឯង»។

«ភវទ្វ ជៈ ! ្រពះសមពុទធ្រ ស់តេទ, កលពីមុន អនកបននិយយថ "មនជេំនឿ" ឥឡូវេនះ

អនកនិយយថ "បនឮតៗគន មក បនជមនជេំនឿ"។

«ភរទ្វ ជៈ !  ធម៌ ៥្របករគឺ ១-ជេំនឿ  =  សទធ ,  ២-ករគប់ចិត្ត =  រុចិ,  ៣-ករឮតៗគន  =

អនុស ,  ៤-ករ្រតិះរះិនូវ ករ =  ករបវវិតិកក,  ៥-ករចូលចិត្ត មករយល់េឃើញ  ករ

ចូលចិត្តស៊ប់ = ទិដ្ឋិនិជឈនកខន្ត ីទងំ ៥្របករេនះ ែតងមនវបិក ២្របករគឺ ៖

ក-េហតុ  ែដលបុគគលស៊ប់, ែដលបុគគលគប់ចិត្ត, ែដលបុគគលឮតៗ មគន ,  ែដលបុគគល

្រតិះរះិនូវ ករ, ែដលបុគគលចូលចិត្តស៊ប់ ែតេហតុេនះមនិែមនជករពិត ក៏ែតងមនែដរ

ខ-េហតុ  ែដលបុគគលមិនេជឿស៊ប់,  ែដលបុគគលមិនគប់ចិត្ត,  ែដលបុគគលមិនឮតៗ ម

គន , ែដលមនិ្រតិះរះិនូវ ករ, ែដលមិនចូលចិត្តស៊ប់ ែតេហតុេនះ ជករពិត ក៏ែតងមនែដរ។

ដូេចនះ ធម៌ ៥្របករេនះគឺ សទធ  រុចិ អនុស  ករបដរវិតិកក ទិដ្ឋនិជិឈនកខន្តី មិន

ែមនជពុទធ សនេទ។  ពុទធ សនិកជន  ្រតូវេវៀរបង់នូវធម៌ ៥្របករេនះ  ែដលជធម៌ ងំមិន

ឲយយល់េសចក្ដីពិតបន មិន្រតូវឲយធម៌េនះ ឋិតេនកនុងសន្ត នចិត្តេឡើយ។

លំ ប់េនះ  ្រពះសមពុទធ្រ ស់េទសនទូនម នថ :  “ករែស្វងរកសចចធម៌មិន្រតូវសេ្រមច

េសចក្ដីអ្វីមួយេ យ ច់ខតថ មនែតធម៌មួយេនះ  េវទ ជសចចឯក  អ្វីដៃទេទៀតសុទធែតខុស

ទងំអស់ ដូេចនះេឡើយ។

«សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស ! កបទិប្រពហមណ៍្រកបទូលសួរ, េដើមបែីស្វងរកសចចធម៌ េតើ្រតូវ

២១



េ្របើឧត្ដមគតិដូចេម្ដច?

ភរទ្វ ជៈ !  ្រពះសមពុទធ្រ ស់ពនយល់,  មនុស មន ក់ៗ ែតងមនជេំនឿ =  សទធ  (Croyance,

Foi)។ េបើនិយយ េគ ចនិយយបនថ េនះជជេំនឿ =  សទធ  របស់ខញុ ំ េទទល់េពល ែដល

េគរកសចចធម៌េឃើញ។  បុ៉ែន្តជេំនឿេនះេគមិន្រតូវជ្រមុលេទដល់ករសេ្រមចចិត្ត ច់ខតថ េនះជ

សចចឯក  ឯធម៌ដៃទេទៀតសុទធែតខុសទងំអស់ ដូេចនះេឡើយ"។ និយយមួយែបបេទៀតថ : “មនុស

មន ក់ៗ ចេជឿអ្វីបន មែដលខ្លួនយល់េឃើញ  េហើយ ចនិយយបនថ ខញុ េំជឿដូេចនះេទដល់

េពល  ែដលខ្លួនរកសចចធម៌េឃើញ  ែតេ យជេំនឿ (Croyance,  Foi)  េនះ  េគមិនគបបសីេ្រមច

ច់ខតថ អ្វីែដលខ្លួនេជឿេនះជសចចធម៌ែតមួយ  ឯធម៌ដៃទពីេនះ  សុទធែតខុសទងំអស់  ដូេចនះ

េទ"។

្រពះសមពុទធែតង្រ ស់េទសនទូនម នថ : (១)

«មនុស ែតងេដក្រ េំនកនុង   ថ ធម៌េនះ្របេសើរបផុំតេហើយេគរព ្ដ េនះ  ទុកជ

្ដ វេិសសបផុំត ្ដ ដៃទពីរបស់ខ្លួន  សុទធែតេថកទប  ទងំអស់។  េ យេហតុេនះបនជ

មនុស េចះែតមនវ ិ ទមិនេចះចប់។

«មនុស បនេឃើញ និសង កនុងខ្លួន  ចេំពះ រមមណ៍ែដលខ្លួនបនេឃើញ  បនឮ  បន

ពល់្រតូវ ឬ ចេំពះសីលព្វត ក៏្របកន់ខជ ប់នូវ និសង េនះ ទុកជ សកក យទិដ្ឋិ = េឃើញថជ

របស់ខ្លួន្របេសើរ េហើយទុក្រគូដៃទៗ ថសុទធែតេថកទបទងំអស់»។

«អនកែដលេនកនុងសំ ក់្រគូ  េហើយេដក្រ េំនកនុង   ្រគូេនះែតងែតយល់ថ ធម៌្រគូ

របស់ខ្លួន្របេសើរបផុំត  ធម៌្រគូដៃទៗ  សុទធែតជធម៌េថកទបទងំអស់។  អនក្របជញឈ្ល សៃវ្របេ

ទុកថ : “ករជប់កនុង េនះ ជ្រច ក់ចងក"។

ភិកខុទងំ យ មិនគួរគបបជីប់ជពំក់ចេំពះ  និងសីលព្វតេនះេឡើយ។

មួយេទៀត ្រពះសមពុទធ្រ ស់េទសនបដិចចសមុបបទធម៌ (១) ចេំពះភិកខុទងំ យ។ លុះបន

១ - ខុទទកនិកយ សុត្តនិបត បរដ្ឋមសូ្រត េសៀវេភទី៥៤ ទំព័រទី២៧៣។

១ - មជឈិមនិកយ មូលប ្ណ សក ម ត ្ហ សងខយសូ្រត េសៀវេភទី២២ ទំព័រ១៦៣។

២២



្ដ ប់្រពះធមមវេិសសេទសនេហើយ ភិកខុទងំ យ្រកបបងគទូំល្រពះសមពុទធថ ?

«សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស ! ខញុ ្ំរពះអងគបនេឃើញធម៌េនះេហើយ»។

«ភិកខុទងំ យ !  ្រពះសមពុទធ្រ ស់បញជ ក់,  េបើអនក ល់គន ជប់ជពំក់ រកី យ កួចកន់ ប់

នចេំពះេនះថ :  បរសុិទធយ៉ងេនះ  ផូរផង់យ៉ងេនះ  េ យត ្ហ និងេនេឡើយេទ  េម្ដចេឡើយ

អនកនឹងបនយល់ចបស់នូវធម៌ែដលមនឧបមដូចជ សេំពេភ្រ ែដលតថគតសែម្ដងេហើយ

េដើមប្ីរបេយជន៍េរ ើខ្លួនឲយចក ឱឃៈ ទងំ៤ មិនែមនេដើមប្ីរបេយជន៍ឲយ្របកន់នូវខនធបញជកៈេនះ

េទ មិនដូេចន ះឬ។

កនុងពុទធ សន ្រពះសមពុទធ្រទង់ែតងែត្រ ស់េទសន េ្រប បេធៀបធម៌្រពះអងគថ ដូចជ

សេំពេភ្រ  ស្រមប់ជិះឆ្លងេទកនេ់្រតើយនយ មិនែមនស្រមប់្របកន់ខជ ប់ េហើយលីែសងយក

េទ មេទ្រទង់្រ ស់ថ :

«ភិកខុទងំ យ ?  មនុស មន ក់  ជអនកេធ្វើដេំណើ រ  េដើរេទដល់េ្រតើយសមុ្រទេ្រតើយ យ

្របកបេ យភ័យេ្រចើន េ្រតើយនយជេ្រតើយនិរភ័យ ្របកបេ យក្ដីេក មមក ន្ត ែតមនិមនអ្វីនឹង

ឆ្លងេទ។  មនុស េនះគិតថ សមុ្រទេនះធេំធង ស់  េ្រតើយ យេនះមនភ័យេ្រចើន ស់

េ្រតើយនយឥតភ័យ  មនែតក្ដីេក មក ន្ត ែតមិនមនយនឆ្លងេទ ទូកក៏មិនមន !  ជករគប់

្របេសើរ ស់  ្របសិនេបើ ម អញយកេ ម  េឈើ  ែមកេឈើ  ឬ  ស្លឹកេឈើ  មកេធ្វើជកបូន  េហើយ

្រស័យេ យកបួនេនះ ម អញនឹងឆ្លងេទេ្រតើយនយ េ យេ្របើៃដនិងេជើងអុទូំកែចវេទ។

ភិកខុទងំ យ ?  មនុស អនកេធ្វើដេំណើ រេនះ េដើររកេ ម  េឈើ ែមកេឈើ សន្លឹកេឈើ រកបន

េហើយ  េធ្វើជកបូនេនះ  ្រស័យេ យកបូនេនះេគឆ្លងេទេ្រតើយនយ  េ យេ្របើៃដនិងេជើងអុទូំក

ែចវេទ។ ឆ្លងេទដល់េ្រតើយនយេហើយមន្រប ន មួយេចទេឡើង អនកេធ្វើដេំណើ រេនះគិតថ ម

អញេធ្វើដូេម្ដចេអះ?  កបូនេនះ ជួន ម អញបនសេ្រមចដូចបណំង េហើយ ្រស័យេ យកបូនជ

ពំនឹងេនះ ម អញបនដល់េ្រតើយ ្របកបេ យក្ដីេក មក ន្ត េដើមបតីបឧបករៈ គួរែត ម អញ

េលើកកបូនជពំនឹងដ៏្របេសើរេនះ ក់េលើកបលេហើយទូល ឬ ម អញេលើកកបូនេនះ ក់េលើ ម

េហើយលីយកេទេទើបសម។

២៣



ភិកខុទងំ យ  េសចក្ដីេនះ  អនកទងំ យគិតដូចេម្ដច?  អនកដេំណើ រេយើងេនះ  ្រតូវេធ្វើ ម

គនិំតែដលខ្លួនគិតេឃើញេនះ ឬ េទើបេឈម ះថេធ្វើករគួរសមចេំពះកបូនេនះ?

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស ! ពំុគួរសមេទ

្រពះសមពុទធ្រទង់បន្ត្រពះពុទធដីកតេទេទៀតថ :

«ភិកខុទងំ យ !  ឥឡូវេនះ  អនកេធ្វើដេំណើ រេយើងបនឆ្លងមកដល់េ្រតើយនយេ យក្ដី

េក មក ន្តេហើយ  ឧបមថ អនកេធ្វើដេំណើ រេនះគិតថ "កបូនេនះមនគុណបំ ច់នឹង ម អញ

ស់ ្រស័យេ យកបូនេនះ ម អញបនឆ្លងមកដល់េ្រតើយ ្របបកេ យក្ដីេក មក ន្តេហើយ

គួរ ស់ែត ម អញេលើកកបូនេនះ ក់េទេលើេ្រតើយ ឬ ចងទុក ឬ ក៏ពន្លិចេចលេទ េហើយេធ្វើ

ដេំណើ រចរេចញេទ មក្ដី្របថន ។  េធ្វើដូេចនះេទើបេឈម ះថអនកេធ្វើដេំណើ រេនះ  េចះេធ្វើករគួរសម

ចេំពះកបូនេនះ។

ភិកខុទងំ យ !  ធមមវន័ិយែដលតថគតបនសែម្ដងេហើយ  េ្រប បដូចកបូនដូេចន ះែដរធមម

វន័ិយេនះ  ្រគន់ែតជសេំពេភ្រ ស្រមប់ជិះឆ្លងែតប៉ុេ ្ណ ះេទ  មិនែមននឲំយេកើតមនឧបទន

ស្រមប់្របកន់ខជ ប់េទ។

ភិកខុទងំ យ ! បុគគល មួយយល់េឃើញធមមវន័ិយេនះ ថទុកដូចជសេំពេភ្រ  បុគគល

េនះេឈម ះថបន្របតិបត្តិធមមវន័ិយ  ែដលតថគតសែម្ដងេហើយេនះសមគួរេទ មធម៌េហើយ

េ្រពះបនលះបង់ធម៌ ធម៌ (១) ទងំអស់េចលបង់អស់េហើយ។

ដេំណើ រនិទនេនះ  េធ្វើឲយេយើងបនយល់ចបស់ថ ពុទធវចនៈ មនអតថន័យថនសំត្វេទ

កន់  សវិ នសន្តិវរបទ  បរមសុខ  េខម ន េ្រតើយ្រ នអមតនិព្វ នពិត្របកដ។  ពុទធវចនៈ

េនះជ ្វ កខ តធមដឹ៌កនសំត្វេទកនទី់បផុំតទុកខបនពិត។  ពុទធវចន េនះជ និយយនកិធម៌

គឺជសេំពេភ្រ ដឹកនសំត្វេទកន់េ្រតើយ្រ នអមតនិព្វ នពិត្របកដ។  ្រពះសមពុទធ្រទង់មិន

សែម្ដងធម៌ទុក្រគន់ែតស្រមប់បង្អួតសត្វេ ក  ឬ  ទុក្រគន់ែតបង្ហ ញបុគគលបញញវន្តឲយចង់េមើល

១ -  កនុងអដ្ឋកថសូ្រតេនះពនយល់ថ កុសលធម៌ក្ដី  អកុសលធម៌ក្ដី ្រពមទំងឈនសមបត្តិ  ្រតូវលះបង់េចលទំងអស់

េ្រពះធម៌ទំងអស់េនះ មិននំឲយេទដល់ទីបំផុតទុកខេទ។

២៤



ចង់ដឹងេនះេទ។ ធមមវន័ិយ្រពះអងគ ពិតជធម៌នសំន្តិភព នេំសចក្ដីសុខ មក្របគល់ឲយសត្វេ ក

ែដលកពុំងេក្ដ េ ល លេ យេភ្លើងទុកខ េភ្លើងកិេលសបនយ៉ងសក្ដសិិទធិបផុំត។  ធមមវន័ិយ្រពះអងគ

េនះជទឹកអ្រមឹត គួរ ធុជនេ្រកបផឹកបបំត់ក្ដីេ្រសកឃ្ល នបនយ៉ង្របេសើរបផុំត។

អនកមិនបនសិក ពុទធ សន េ យម៉ត់ចត់ែតងនិយយថ ពុទធ សនមនិមន

លកខណៈេ យបរបូិណ៌េទ មផ្លូ វេ ក  គឺេគចង់និយយថ ្រពះសមពុទធមិនេចះវជិជ ផ្លូ វេ ក

ស្រមប់បេងកើត រេពើវតថុជផសុក =  Confort  ស្រមប់មនុស េ កេឡើយ។  ្រពះសមពុទធ្រទង់ជ

សព្វញញូ ពុទធ ្រទង់មិនមនអ្វីេនសល់េទើសទក់នឹង្រពះបញញ ញណ្រពះអងគេទ  ធម៌ ជកុសល

ជធម៌ដឹកនសំត្វេ កេទកន់  សន្តិវរបទ  ្រទង់ែតងែតសែម្ដងធម៌េនះអស់ថិរៈេវ  ៤៥វស

េដើមបជី្របេយជន៍ដល់មនុស េ ក  េទវេ ក្រពហមេ ក។  ធមមវន័ិយ្រពះអងគេនះជកញច ក់

ស្រមប់ឆ្លុះេមើលអ្វីក៏បន េមើលល្អក៏បនេមើល ្រកក់ក៏បន េ្រសចេហើយែតអនកឆ្លុះ្រតូវករ។

សម័យមួយ  ្រពះសមពុទធ្រទង់្របថប់សេ្រមច្រពះឥរយិបថេនសីលបវន  ជិត្រកុង

េកសមពី។  េពលេនះ  ្រទង់េឈង្រពះហស្តេទចប់សន្លឹកេឈើមួយក្ដ ប់មកទុកកនុង្រពះហស្ត

េហើយ្រទង់្រ ស់សួរេទកនភិ់កខុទងំ យថ : (១)

«ភិកខុទងំ យ ! អនកទងំ យយល់េឃើញដូចេម្ដច? សន្លឹកេឈើមួយក្ដ ប់ ែដលេនកនុងៃដ

តថគតេនះ និងសន្លឹកេឈើែដលមនេនឰដ៏េដើមេឈើឯេ ះ ឯ េ្រចើនជងឯ ?

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  ភិកខុទងំ យ  ទូលពុទធដីក េហើយ្រកបទូលថ សន្លឹកេឈើ

ែដលេនកនុងក្ដ ប់្រពះហស្តេនះ  មនចនួំនតិច ស់  ឯសន្លឹកែដលមនេនឰដ៏េដើមេឈើកនុង

សីសបវនេនះ មនចនួំនេ្រចើន ស់ និងគណន្រ ប់ពុំបនេឡើយ។

ភិកខុទងំ យ  ធមមវន័ិយែដលតថគតបន្រ ស់ដឹង  េហើយែដលតថគតយកមកសែម្ដង

្រ ប់ដល់អនកទងំ យ  មនចនួំនតិច ស់  ឯធម៌ែដលតថគត បន្រ ស់ដឹងេហើយមិនបន

យកមកសែម្ដង្របប់ដល់អនកទងំ យ  មនេ្រចើន ស់  ដូចសន្លឹកេឈើែដលមនេនកនុង

សីសបវនេនះឯង។  ចុះេហតុអ្វី  ក៏តថគតមិនយកធម៌ទងំអស់េនះមកសែម្ដង្របប់អនកទងំ

១ - សំយុត្តនិកយ ម រវគគ សីសបបណ្ណវគគ េសៀវេភទី៣៩ ទំព័រ២៧៣។

២៥



យ? េ្រពះថធម៌ទងំអស់េនះមិនមន្របេយជន៍មិននសំត្វេ កេទនិព្វ ន។

?????????????????????????????????????????????????????

៦. ជីវតិេផ ង សររីេផ ង = អញញំ  ជីវ ំអញញុ ះ សររី ំ

៧.  សត្វ ្ល ប់េហើយ េកើតេទៀត = េ តិ តថគេ េ  បរមមរ

៨. សត្វ ្ល ប់េហើយ មិនេកើតេទៀត = ន េ តិ តថគេ េ  បរមមរ

៩. សត្វ ្ល ប់េហើយ  េកើតេទៀតក៏មន  មិនេកើតេទៀតក៏មន =  េ តិ  ច  ន  ច  េ តិ

តថគេ េ  បរមមរ

១០.សត្វ ្ល ប់េហើយ  េកើតេទៀតក៏មិនែមន  មិនេកើតេទៀតក៏មិនែមន  =  េនវ  េ តិ  ន

ចេ តិ តថគេ េ  បរមមរ

្រប ន ទងំេនះ  ្រពះសមពុទធមិនទន់បនសែម្ដងដល់ ម អញេទ  េបើដូេចន ះគួរែត ម អញ

ចូលេទ្រកបបងគទូំលសួរ  ចេំពះ្រពះភ្រក្ត្រពះអងគ េបើ្រទង់មិន្រពមសែម្ដងដល់ ម អញេទ  ម

អញែលងបួស  ែលង្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌កនុងសំ ក់្រពះអងគ េហើយ សិកខ បទ្រតឡប់េទ

កន់េភទជ្រគហសថវញិ"។

ៃថងមួយតមក  មលុងឈបុត្ត ចូលេទ្រកបបងគគំល់សួរ្រប ន េនះ មែដលខ្លួនបនគិតទុក

មុន។ ្រទង់្រពះស ្ដ ប់េហើយ ្រពះសមពុទធ្រ ស់តបថ : “តថគតមិនបនេ អនកឲយចូលមកបួស

េហើយេធ្វើកត្តិកថនឹងសែម្ដងធម៌េនះ្របប់ដល់អនកេទ  ចុះអនកមកអុកជទុកខ្របប់តថគតេធ្វើអ្វី ?

្រទង់្រ ស់តេទថ :

«មលុងឈបុត្ត !  េបើមនអនក មន ក់មកនិយយ្របប់តថគតថ ខញុ ្ំរពះអងគមិនទន់បួស

្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌កនុងសំ ក់្រពះអងគេទ  េបើ្រទង់្រពះករុ មិនទន់បនសែម្ដង្របទនខញុ ំ

្រពះអងគថ "េ កេទៀង"។ល។  សត្វ ្ល ប់េហើយេកើតេទៀតក៏មិនែមន  មិនេកើតេទៀតក៏មិនែមន»

ដូេចនះ  អនកេនះមុខជ ្ល ប់អ របង់េសៀតមុនតថគតសែម្ដង្របប់មិនខន  េ្រប បដូចបុរស្រតូវ

សរ េហើយនិយយ្របប់្រគូេពទយថ ខញុមិំនទន់ឲយវះដកយកសរេនះេទ ចខំញុបំនដឹងថ :

-  អនក ជអនកបញ់សរេនះ ជក ្រត  ឬជ្រពហមណ៍ ជេវស  ឬជសុទធ មនុស ទប ឬ

២៦



ខពស់ ស ឬេខម  ពណ៌សែណ្ដ កបយ ឬ្របេផះ េន្រសុកនិគម សិន,

- វុធេនះ ជកេំភ្លើង ឬធនូ ន  ែខ ធនូ េនះ ជសមបក ក់ ពន្លុងឫស  ីសៃសសត្វ សមបកែខ្លង

ពីរ ឬវល្លិទឹកេ ះសិន,

-  សរែដលមុតេនះ  ជៃ្រពេឈើ  េឈើ្រសុក,  ជសរេសៀតេ យ ្ល បសត្វ ម ត  ្របមង់  ែខ្លង

េកង ក ឬទុងសិន,

- សរេនះរុេំ យសរៃសកនទុយេគ ្រកបី សីហេខម  ឬ ្វ សិន,

- សរេនះ មនមុខមូល មុខសែំប៉ត មនេងៀង មុខេ្រ បែដក មុខដូចពន្ល ក ឬសរេធ្វើពីធង

្រទងំសិន សឹមខញុ ្ំរពមឲយដកយកសរេនះេចញពីកយខញុ។ំ

មលុងឈបុ្រត !  បុរស្រតូវសរេនះ  េនរង់ចដឹំងមុនមិនទន់េទនឹង្រតូវ ្ល ប់មុន  ឥត

្របេយជន៍អ របង់ពំុខនេឡើយ។

មលុងឈបុ្រត ! េបើចដឹំងថ "េ កេទៀង ។ល។ សត្វ ្ល ប់េហើយ េកើតេទៀតក៏មិនែមន មិន

េកើតេទៀតក៏មិនែមន" សិន សឹម្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ = (្រពហមចរយិ ស) េ្រកយេបើេគេនែត

មិនទន់ដឹងមុនេទ  ក៏ឥត  "្របេយជន៍"  ែដរ  េ្រពះធម៌ជសឹកស្រតូវដូច  ជ ជ  ពយធិ មរណៈ

េ ក  បរេិទវ  ទុកខ  េទមនស  ឧបយស េចះែតេបៀតេបៀនសត្វជនិចច ជធម៌ែដល

តថគតបញញត្តិថ "មនេសចក្ដីវនិសពិត" កនុងបចចុបបននកលេនះ។

មលុងឈបុត្ត !  ករ្រប្រពឹត្តិ្រពហមចរយិធម៌ មិនែមនពឹងែផ្អកេទេលើ  (Dogme)  ដូចបន

េពលមកទងំអស់េនះេទ  ករែដល្រតូវេធ្វើភ្ល មៗ  គឺ្រប ន បនទ ន់ែដលកពុំងដុតសត្វេ កទួេទឲយ

េឆះេ ល លស្លន់េ ្ល អនទះ េនះគឺ  ជតិ  ជ  ពយធិ  មរណ  េ កបរេិទវ

ទុកខ េទមនស  ឧបយស ្រពមទងំធម៌ "ទីបផុំតទុកខ"  ទងំអស់េនះសុទធែតជ្រប ន បនទ ន់

្រតូវេធ្វើភ្ល មៗ បង្អង់ទុកយូរតេទេទៀតពុបំនេឡើយ។

មលុងឈបុត្ត !  ចូរអនកចទុំកកនុងចិត្តចុះថ "េនះជធម៌ែដលតថគត្រតូវសែម្ដង  ដូច

តថគតបនសែម្ដងរួចមកេហើយ,  េនះជធម៌ែដលតថគតមិនសែម្ដង  ដូចតថគតមនិសែម្ដង

េហើយ។  ឯធម៌ែដលតថគតមិនសែម្ដងេនះគឺ  េ កេទៀង។ល។  សត្វ ្ល ប់េហើយ  េកើតេទៀតក៏មិន

២៧



ែមន មិនេកើតេទៀតក៏មិនែមន។ េហតុអ្វីក៏តថគតមិនសែម្ដងករយល់េឃើញ = () េនះ?

មលុងឈបុត្ត !  បនជតថគតមិនសែម្ដង េ្រពះេនះមនិមន្របេយជន៍ មិនែមនជករច ំ

បច់ មិនែមនជខងេដើមៃន្រពហមចរយិធម៌ មិនែមននឲំយេកើតក្ដីេនឿយ យករ្របសចក គៈ

កររលំត់ទុកខករសងប់ ករដឹងចបស់ ករ្រ ស់ដឹង និព្វ នេឡើយ។

អ្វីែដលតថគតសែម្ដង ?

មលុងឈបុត្ត !  តថគតែតងសែម្ដងថ "េនះទុកខ េនះេហតុនឲំយេកើតទុកខ េនះធម៌ជេ្រគ ង

រលំត់ទុកខ េនះបដបិទជផ្លូវនេំទកន់កររលំត់ទុកខ"។

េហតុអ្វីក៏តថគតសែម្ដងធម៌េនះ?

មលុងឈបុត្ត !  េ្រពះថធម៌េនះ មន្របេយជន៍ (១) សខំន់ ស់ ចបំច់ ស់ ជខង

េដើមៃន  ្រពហមចរយិធម ៌ នឲំយេកើតក្ដីេនឿយ យ  ្របសចក គរលំត់ទុកខ សងប់  ដឹងចបស់

្រ ស់ដឹង និព្វ ន"។

េសចក្តីេនះ  នឲំយេយើងយល់ចបស់ថ ពុទធ សន ជ សនរេំ ះទុកខ រេំ ះទុកខយ៉ង

អស់េជើង  ែដលមិនធ្ល ប់មនមកកនុង្របវត្តិ ្រស្ត សនៃនសកលេ កេឡើយ។  ពុទធ សន

មនទឹកទមងន់េទខងេ កុត្តរធម៌។

មួយេទៀត  ្រប ន េយើងដែដលេនះ  (២) មនេចទេឡើងេ្រចើន ស់កនុងសម័យពុទធកល

្រប ន េនះក៏េចទខ្ល ងំ ស់  េ្រពះសម័យេនះជសម័យភញ ក់រលឹក។  មនបរពិ្វ ជកមន ក់  មន

ករេងឿងឆងល់ចេំពះ (Dogme)  ដូចេយើងបនជែជកគន មកេហើយេនះែដរ។  សម័យមួយអងគ្រពះ

សមពុទធ្រទង់្របថប់សេ្រមច្រពះឥរយិបថេនកនុងវត្ត េជតវន ម ជ មអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី

ងថ្វ យជិត្រកុង  វតថី កលេនះមន  បរពិ្វ ជក មន ក់េឈម ះ  វចឆេគ្រត ចូលេទ្រកបបងគំ

គល់្រពះអងគ េហើយេលើកយក្រប ន ដែដលេនះ មក្រកបទូលសួរ្រពះអងគថ :

១ - ក ម  ចតំ មលុងឈបុត្ត មយ ពយកតំ ឯតញ្ហ ិ មលុងឈបុត្ត អតថសញជ ិកំ ឯតំ ទិ ្រពហមចរយំិ ឯតំ និព្វិទយ វ ិ គយ

និេ ធយ ឧបសមយ អភិញញ យ សេម្ត ធយ និព្វ នយ សំវត្តតិ ត ម  តំ មយ ពយកតំ។

២ - មជឈមនិកយ មជឈិមប ្ណ សក អគគិវចឆសូ្រត េសៀវេភទី២៤ ទំព័រ៨។

២៨



«សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស ! ចុះ្រពះអងគមនករយល់េឃើញ  = (Dogme) ថេ កេទៀង—

េ កមិនេទៀង—េ កមនទីបផុំត េ កមិនមនទីបផុំត-ជីវតិគឺសររី-ជីវតិេផ ង សររីេផ ង-សត្វ

្ល ប់េហើយ េកើតេទៀត-សត្វ ្ល ប់េហើយ មិនេកើតេទៀត-សត្វ ្ល ប់េហើយ េកើតេទៀតក៏មន មិនេកើត

េទៀតក៏មន-សត្វ ្ល ប់េហើយ េកើតេទៀតក៏មិនមន មិនេកើតេទៀតក៏មិនមន េនះេសចក្តីពិត ដៃទពី

េនះ សុទធែតជេមឃៈទងំអស់ ដូេចនះឬ?

«េទ េទ វចឆ ! ្រពះសមពុទធតប តថគតមិនមនករយល់េឃើញ  ដូេចនះេទ»។

«សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត  ្រកបទូលសួរេដញេទៀត  កលខញុ ្ំរពះអងគ

្រកបទូលសួរខងេលើេនះ ្រពះមនបុណយតបថ ្រទង់មិនមនករយល់េឃើញ =  យ៉ងេនះេទ េបើ

ដូេចនះេតើ្រពះមនបុណយមនករយល់េឃើញថ មនេទសដូចេម្ដចខ្លះ?

«វចឆ ! ្រពះសមពុទធតបតេទ តថគតបន្រ ស់ដឹងថ (១) ធម៌ទងំេនះជ ញំ ំជវេង្វង ជ

បះេបើក ជេឃ្លងេឃ្ល ង ជនសំត្វឲយលិចេទកនុងអន្លង់ទុកខ រងទុកខ លបំក ចេង្អ តចង្អល់ េក្ដ េ ល

ល  មិននឲំយេនឿយ យ  ្របសចក គ  រលត់សងប់  ដឹងចបស់  ្រ ស់ដឹង  និព្វ ន  េឡើយ »។

តថគតេឃើញេទសេនះេហើយ បនជតថគតមិនមនករយល់េឃើញ =  (Dogme) េនះឯង។

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត្រកបទូលសួរេដញតេទេទៀត  ចុះ្រពះមន

បុណយ មនករយល់េឃើញ =  េនះបន្តិចបន្តួចខ្លះែដរឬេទ?

មិនមនេទ  វចឆ !  ្រពះសមពុទធ្រ ស់តេទេទៀត  តថគតបនលះបង់ករយល់េឃើញ =  េនះ

េចលអស់េហើយ  េ្រពះតថគតបន្រ ស់ថ :  “រូបដូេចនះ  េហតុែដលនឲំយេកើតរូបដូេចនះ  េហតុ

ែដលនឲំយរលត់រូបដូេចនះ  េវទនដូេចនះ  េហតុែដលនឲំយេកើតេវទនដូេចនះសញញ ដូេចនះ  េហតុែដល

នឲំយេកើតសញញ ដូេចនះ េហតុែដលនឲំយរលត់សញញ ដូេចនះសងខ រដូេចនះ េហតុែដលនឲំយេកើតសងខ រ

ដូេចនះ  េហតុែដលនឲំយរលត់សងខ រដូេចនះ  វញិញ ណដូេចនះ  េហតុែដលនឲំយេកើតវញិញ ណដូេចនះ

េហតុែដលនឲំយរលត់វញិញ ណដូេចនះ»  េ្រពះេហតុេនះ  បនជតថគតេពលថ :  តថគតរួច

១ - ទិដ្ឋិគហនំ ទិដ្ឋិកន្ត េ  ទិដ្ឋិវសូំកំ ទិដ្ឋិវបិផនទិតំ ទិដ្ឋិសំេយជនំ សទុកខំ សវឃិតំ សឧបយសំ សបវ ិ  ហំ ន និព្វិទយ

ន វ ិ គយ ន អភិញញ យ ន សេមព ធយ ន និព្វ នយ សំវត្តតិ។

២៩



្រសឡះេហើយ េ្រពះមិន្របកន់ម  ំេ្រពះអស់េទ េ្រពះ្របសចក គ េ្រពះរលត់េទ េ្រពះលះ

បង់  េ្រពះរ ស់េចលេចញនូវេសចក្ដីេមើងងយទងំពួង  នូវេសចក្ដីបេនថ កបនទ បទងំពួង  និង

អហងក រមមងក រ អនុស័យ (១) ទងំពួង។

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត  ្រ ស់សួរេសចក្ដីេផ ងមួយេទៀត,  ចុះភិកខុ
ែដលចិត្តរួច្រសឡះេហើយ វមុិត្តិចិត្ត េតើេទេកើតឯ េទៀតែដរឬេទ?

«វចឆ ! ្រទង់្រ ស់តប, េបើនិយយថ : េកើតេទៀត ក៏មិនគួរ។

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត ្រកបទូលសួរេទៀត,  េបើដូេចន ះ  មនែត

មិនេកើតេទៀតឬ?

េទ វចឆ ! ្រទង់្រ ស់តប, េបើនិយយថ : មិនេកើតេទៀត ក៏មិនគួរែដរ។

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត ្រកបទូលបែនថមេទៀតេបើដូេចន ះ  មនែត

េកើតេទៀតខ្លះ មិនេកើតេទៀតខ្លះឬ?

េទ វចឆ ! ្រទង់្រ ស់តបបែនថម, េបើនិយយថ : េកើតេទៀតខ្លះ មិនេកើតេទៀតខ្លះ ដូេចនះ ក៏មិន

គួរែដរ។

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត ្រកបទូលសួរបញជ ក់េទៀត,  េបើដូេចន ះ

មនែត េកើតេទៀតក៏មិនែមន មិនេកើតេទៀតក៏មិនែមនដូេចនះឬ?

េទេទ  វចឆ !  ្រទង់្រ ស់បញជ ក់,  និយយថ េកើតេទៀតក៏មិនែមន  មិនេកើតេទៀតក៏មិនែមន

ដូេចនះក៏េនែតមិនគួរែដរ។

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត ទុញទល់គនិំត្រកបទូលេ យ្រតង់ថ :  ខញុ ំ

្រពះអងគមិនយល់ទល់ែតេ ះ ខញុ ្ំរពះអងគជមនុស េងងេងងអស់េទេហើយ។

«េអើ  វចឆ !  ្រពះពជិិតមរ្រ ស់បេ ្ដ យ មអនកមិនគួរយល់ែមន អនកជមនុស េងងេងង

ែមន  េ្រពះថ ធម៌េនះ្រជលេ្រជអនកេឃើញបនេ យកមម ្រ ស់ដឹងបនេ យក្រម  ជធម៌សងប់

ជធម៌ៃថ្លថ្ល  េ្របើករ្រតិះរះិ វតិកកៈ មិនចុះ ជធម៌ល្អិតសុខុម មនែតអនក្របជញេទើបដឹងបន។

១ - បនដល់ ទិដ្ឋិ ត ្ហ  មនៈ ទំង៣ ្របករេនះ។

៣០



វចឆ េអើយ !  ្រទង់្រ ស់តេទេទៀត,  ធម៌េនះ ខ្លួនអនកមនករយល់េឃើញ =  (Dogme)  ដៃទ

មនករេពញចិត្តដៃទ មនករគប់ចិត្តដៃទ មន ចរយដៃទ ែតងដឹងបនេ យក្រម ស់។

ែន  វចឆ !  ្រទង់្រតឡប់សួរេទវញិ,  េបើមនេភ្លើងកពុំងេឆះេនមុខអនក  អនកក៏បនដឹងថ មន

េភ្លើងកពុំងេឆះេនមុខ ម អញែដរ  េបើមនេគសួរអនកថ េភ្លើងែដលកពុំងែតេឆះេនកនុងទីចេំពះ

មុខអនកេនះ ្រស័យេ យអ្វី?

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត ្រកបទូល,  េបើមនេគសួរខញុ ្ំរពះអងគ ខញុ ំ

្រពះអងគនឹងេឆ្លើយថ េភ្លើងែដលេឆះេនះ ្រស័យេ យេ ម និងអងគត់ឧស។

េអើ  វចឆ !  ្រទង់េដញសួរតេទ,  ចុះេបើេភ្លើងេនះ  រលត់េទវញិេនកនុងទីចេំពះមុខអនក  េហើយ

មនេគសួរអនកថ េភ្លើងែដលរលត់េទកនុងទីចេំពះមុខអនកេនះ  េទ ?  េទខងេកើត  ឬ  ខង

លិច? េទខងតបូង ឬ ខងេជើង? េបើេគសួរយ៉ងេនះ េតើអនកេ ះ្រ យថដូចេម្ដច?

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត ្រកបទូលេ យ្រតង់ខញុ ្ំរពះអងគក៏ទល់គនិំត

និងេ ះ្រ យែដរ  និងេឆ្លើយដូចេម្ដចក៏មិន្រតូវ  េ្រពះេមើលេទេឃើញ  េ ម និងអងគត់ឧសេឆះអស់

េទេហើយ េនសល់ែតកញំម ឯេភ្លើងរលត់បត់អស់េទេហើយ េមើលមិនេឃើញថេទឯ េទ។

េអើ  វចឆ េអើយ !  ្រទង់្រ ស់ពនយល់តេទេទៀត,  កលបុគគលបញញត្តិវសត្វបញញត្តិេ យរូប

េវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ។  របូ េវទន សញញ  សងខ រ វញិញ ណ ជ ខនធបញចកៈ េនះ

តថគតលះបង់េចលអស់េហើយ  េធ្វើឲយដូចជេដើមេ ន តកបុំតក  ែលងេកើតមនជ របូ  េវទន

សញញ  សងខ រ វញិញ ណ េទៀតេហើយ មិនេកើតជធមម ។ តថគតរួច្រសឡះ ចកចែំណកៃន របូ

េវទន សញញ  សងខ រ  វញិញ ណ េនះអស់េហើយ  ជអនកេ្រជេ យគុណ  ែដលបុគគល្របមណ

មិនបន សទង់បនេ យក្រមដូចសមុ្រទ នឹងថ េកើតេទៀតក៏មិនគួរ មិនេកើតេទៀតក៏មិនគួរ េកើតខ្លះ

មិនេកើតខ្លះ ក៏មិនគួរ េកើតេទៀត ក៏មិនែមន មិនេកើតេទៀតក៏មិនែមន ដូេចនះក៏មិនគួរែដរ។

ទីបផុំត  ធមមកីថ បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត ្រកបេទៀបបទអងគ ្រពះសមពុទធេហើយេពលសរេសើរ

ពុទធគុណថ :

«បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន !  ម ល្រពឹក ដុះេនជិត្រគមក្ដីដុះជិតនិគមក្ដី  ្របកប

៣១



េ យ ខដ៏េហើយេ យេ ្ល មស្លឹក្រទឈឹង្រទៃឈ ខ ដ៏េហើយេ យេ ្ល មស្លឹកេនះ  វនិស

អន្ត យេទេ យអនិចច ធម ៌ សបំកនិង្រកមរទងំ យ  វនិសអស់េទ្រ យវនិសអស់េទ

េនសល់ែតខ្លឹមសុទធយ៉ង មិញ ធមមវន័ិយ្រពះអងគេនះ បរសុិទធផូរផង់អស់ែមក ខ េ ្ល មស្លឹក

សបំក ្រកមរ្រ យរលីង េនសល់ែតខ្លឹមសុទធ យ៉ងេនះឯង»។

សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស !  បរពិ្វ ជកវចឆេគ្រត  ថ្ល ែថ្លងតេទេទៀត,  ពុទធដីកេនះ  ពីេ ះ

ស់ !  ្វ កខ តធម៌ េនះ  ដូចជេគផង រនូវវតថុ ែដលេគផក ប់  ឬេបើកនូវគ្រមបែដលេគ្រគប  ឬក៏

ដូចេគ្របប់ផ្លូ វដល់មនុស វេង្វង  ពំុេនះេ តដូចេគដុត្របទីបេ្រទលបភំ្លឺកនុងទីងងឹតេ យគិតថ

អនកមនែភនកភ្លឺ នឹងបនេឃើញរូបទងំ យយ៉ងចបស់។

៣២


