គោលនៃពុទ្សា
ធ
សនា
ធម្មជាតអ្វី ដែលគៅថា
គោលនៃពុទ្សា
ធ
សនា?
ររះរុ ទ្វធ ងស កិ ម្-តូ រ
វត្តឧណ្ណ
ា លោម ររុងភ្នលំ រញ
ដរររង់លចញរី ទ្រសនាវដតរ
ី ន្លឺរុទ្ច
ធ ររ
លលខ៣ ទ្ី១ ររកដា រ.រ.២៥០៤ គ.រ.១៩៦១
***

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

គោលនៃពុទ្សា
ធ
សនា
ធម្មជាតអ្វី ដែលគៅថា គោលនៃពុទ្សា
ធ
សនា?
ររះរុ ទ្វធ ងស កិ ម្-តូ រ
វត្តឧណ្ណ
ា លោម ររុងភ្នលំ រញ
ដរររង់លចញរី ទ្រសនាវដតរ
ី ន្លឺរុទ្ច
ធ ររ
លលខ៣ ទ្ី១ ររកដា រ.រ.២៥០៤ គ.រ.១៩៦១
***
មុន្ន្ឹងលដាះរាយចំលណ្ណទ្លន្ះ

រូមរណ៌ នាអំរីជលើ ន្ឿរបរ់ មន្ុរស

ទ្ួលៅ ដដលទារ់ ថ្រ
ព ់ ជាប់ លៅលលើារនាន្ីមយ
ួ ៗ ដូចលរចរតប
ី រិយាយលដាយ
រលងេបត្លៅលន្ះ ៖
ធមមតាមន្ុរសដដលលរើត្មររនុងលោរ រដមងររឡាញ់ជវី ត្
ិ គឺការចង់
ររ់ លៅជាងអវីទាំងអរ់ លដាយអំណ្ណចលរចរតរី រឡាញ់លនាះឯង គឺមន្
ិ ចង់ឲ្យ
ជីវត្
ិ ាលប់ បាត្់ លៅវិញលទ្ មិន្ចង់ឲ្យមាន្ឧបរគគអវីមរប៉ះពាល់ ដល់ ជវី ត្
ិ ដដល
ជាលេត្ុនាំឲ្យជីវត្
ិ វិនារលៅវិញលទ្

មិន្ចង់ឲ្យជីវត្
ិ ធ្លលរ់ ចះុ កាន្់ ឋាន្ៈដ៏លោរ

ទាបលទ្ គឺចង់ឲ្យជីវត្
ិ តាំងលៅលដាយយឺ ន្យូ រន្ិងលដាយថ្ថ្លថ្ូរន ដត្មយ៉ងប៉ុលណ្ណ
ា ះ។
មយ៉ងលទ្ៀត្

លបើជវី ត្
ិ រុំ ររមឋិ ត្លៅតាមបំណងរបរ់ ខលួន្ឬលដាយការឧបត្ថមភ

របរ់ ខលួន្លទ្ ដបរជាន្ឹងឃ្លលត្ចារអាយុ

គឺជវី ត្
ិ ចារ់

លេើ យលៅកាន្់ ជវី ត្
ិ ថ្មី

លទ្ៀត្ រ៏លៅដត្មាន្បំណងមិន្ចង់ឲ្យជីវត្
ិ លៅឋិ ត្លៅរនុងទ្ីដដលរងទ្ុរដ
េ ល៏ ោរ
០១

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

ទាប គឺចង់ឲ្យជីវត្
ិ លៅរបត្ិាាន្រនុងរដន្លងដដលលគរន្មត្ោជាទ្ីរមបូណ៌លដាយ
រុខដត្មយ៉ងប៉ុលណ្ណ
ា ះ។
លដាយមាន្លោលបំណងដ៏មាំដច
ូ បាន្រណ៌ នាមរខាងលលើលន្ះឯង បាន្
ជាមន្ុរសទ្ួលៅ

ដត្ងមាន្លរចរតភ្
ី យ
័ ទ្ុររេ រួយចំលពាះការដរបរបួលថ្ន្ជីវត្
ិ

របរ់ ខលួន្យា៉ងថ្ររដលង

លមាល៉ះលេើ យរ៏ខំរទុះាទដរវងររទ្ីរឹងចំលពាះវត្ថុណ្ណ

មួយ ដដលលគរន្មត្ោជាវត្ថុដរ
៏ ័ររ
តិ ិទ្ិលធ សសងៗ លដើមបីន្ឹងបាន្ជួយឃុំរគងរំដរ
ជីវត្
ិ ឲ្យជាទ្ីរងឃឹមររ់ លតតទ្ុរចិត្រត បរ់ ខលួន្ លដាយខាលចដររងបំណងរបរ់ ខលួន្
រុំ បាន្រលរមច លរពាះលេត្ុលនាះ បាន្ជាមន្ុរសទ្ួលៅរនុងលោរ បដណតត្ជើលន្ឿ
របរ់ ខលួន្លៅភ្ជជប់ រុង
ន វត្ថុអវីមួយលដើមបីជាបដងែរថ្ន្ជីវត្
ិ ។ ជើលន្ឿលនាះលបើមិន្លរចើន្
រ៏គង់បន្តិចបន្តួចដដរ ដដលលគយល់ លឃើញោជាវត្ថុដរ
៏ ័ររ
តិ ិទ្ិ ធ គួររងឃឹមរឹ ង
ពារ់ អាររ័យ

គួរលោរររាប់ អាន្

រុំ រូវលៅលទាលទ្ំលន្រ

ឥត្ទ្ីរឹងអវីលនាះ

ល ើយ។ ឯវត្ថុដរ
៏ ័ររ
តិ ិទ្ិលធ នាះ លគលរចើន្ន្ិយមយរលទ្ធិជារបថ្រណី របរ់ បុរវ
បុររ ររមាប់ ជាត្ិន្ីមយ
ួ ៗ ដដលលគដត្ងរបររឹ ត្កា
ត ន្់ ខាជប់ ទ្ុរជាជើលន្ឿត្ៗោន
មររំណត្់ លៅោ ារនា។ ារនាលនាះ មាន្គត្ិលសសងរី ោនរ៏មាន្ ររលដៀងោនឬរត្ូវោនខលះរ៏មាន្ តាមមត្ិរបរ់ ាាតចារយន្ីមយ
ួ ៗ ដដលរបឌិ ត្អាង
លេត្ុសលបលងកត្
ើ ល ើង លដើមបីរបលៅបរិរ័ទ្ឲ្យមាន្ជើលន្ឿចុះចូលលោរររាប់ អាន្
ដូចលយើ ងបាន្លឃើញ បាន្ឮមរលេើ យ ដដលមាន្រនុងលោរររវ ថ្ថ្ងលន្ះ។
ារនារនុងលោរ មាន្លរចើន្របលភ្ទ្រ៏រិត្ដមន្ ប៉ុដន្តលបើរណ
ំ ត្់ យរ
ារនាដដលមាន្មន្ុរសភ្ជគលរចើន្ន្ិ យមកាន្់ រាប់ អាន្ លឃើញមាន្ដត្៤របលភ្ទ្
០២

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

ដដលលគរមាគល់ ោ ជាារនាធំសត្
ុ បណ្ណ
ត ច់ លលើរារនាឯលទ្ៀត្ទាំងអរ់
គឺ រុ ទ្ា
ធ រនា១ រពាេម ណារនា១ រគិរតារនា១ ឥាលមារនា១។
ចំដណរខាងារនា២គឺ

រគិរតារនាន្ិងឥាលមារនា

រដមតងចងែុលរបាប់ រត្ឹមដត្ឋាន្ន្រររួគ៌
ន្ិងលែ

ឯខាងរពាេម ណារនា

មាន្លរចរតី

ដល់ អនរដដលរបររឹ ត្អ
ត ំលរើ អារររ់

រ៏មាន្លរចរតច
ី ងែុលរបាប់ ឋាន្ន្រររួគ៌

រេូ ត្ដល់ ររេម សងលទ្ៀត្។ ារនាទាំង៣លន្ះ របលៅដឹរនាំរត្វវល
ិ លៅដត្
រនុងរងវងល់ ោរន្ររ

លោររួគន្
៌ ិងលោរររេម ប៉ុលណ្ណ
ា ះឯង

មិន្អាចដឹរនាំ

រត្វ ដដលរបត្ិបត្តតា
ិ មឲ្យបាន្ដល់ ន្វូ ទ្ីបំសត្
ុ ថ្ន្ទ្ុរឬ
េ ឲ្យលចញចារលោរទាំង
៣លន្ះបាន្ល ើយ។
រុ ទ្ា
ធ រនា ជាារនាមាន្ារៈរំខាន្់ ជាងារនាឯលទ្ៀត្ លដាយ
លេត្ុោ

រុ ទ្ា
ធ រនាលន្ះមាន្លរចរតរ
ី ដមតងចងែុលរបាប់ ន្រររួគន្
៌ ិងររេម

ដូចារនាឯលទ្ៀត្ដដរ

ប៉ុដន្តមាន្គុណវិលររមួយោនរ់ លទ្ៀត្

អាចលធវអ
ើ នរ

របត្ិបត្តិតាមឲ្យបាន្ដល់ ន្វូ ទ្ីបំសត្
ុ ថ្ន្ទ្ុរឬ
េ ទ្ីបំសត្
ុ ថ្ន្លោរទាំង៣ គឺបាន្ដល់
ន្ិពាវន្ដដលជាធមមជាត្មិន្មាន្ជាត្ិ ជរា រយធិ មរណៈសងលទ្ៀត្ លឃើញោរុ ទ្ ធ
ារនាមាន្លរចរតទ្
ី ល
ូ ំទ្ោ
ូ យវិលររជាងារនាដថ្ទ្រិ ត្ដមន្។

ររះ

រមាមរមពុទ្ជា
ធ បរមរគូថ្ន្លយើ ង ររះអងគមាន្វិចារណញ្ញដណដ៏រជាលលរៅ រទ្ង់
បាន្រិ ចារណ្ណរាវររលេត្ុសលថ្ន្លរចរតរ
ី ុខន្ិងទ្ុរលេ ឃើញជារ់ ចារ់

តាំង

អំរីររះអងគឋិត្លៅរនុងឋាន្ៈជាលពាធិរត្វមាន្នាមោ រុលមធបណឌិត្។ រូម
រណ៌ នាលដាយរលងេបោ រុលមធបណឌិត្លនាះ បាន្រិ ចារណ្ណលឃើញចារ់ ោ
០៣

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

ធមមតារង្ខេរដដលត្ុបដត្ងរ ូបធម៌ន្ិងអរ ូបធម៌ឲ្យលរើត្មាន្ល ើងរនុងលោរ រុទ្ ធ
រឹងដត្មាន្រភ្ជរជាគូៗន្ឹងោនយា៉ងលន្ះ

កាលលបើលរចរតទ្
ី រ
ុ មា
េ ន្

លរចរតី

រុខជាធមមជាត្សទុយន្ឹងលរចរតទ្
ី រ
ុ រ
េ ៏គង់មាន្, កាលលបើរបរ់ លតតមាន្ ធមមជាត្
ដ៏រត្ជារ់ ររមាប់ លត្់ ន្វូ រលតតលនាះរ៏គង់មាន្, កាលលបើលភ្លង
ើ ទាំង៣ មាន្លភ្លង
ើ
គឺរាគៈជាលដើមមាន្

ធមមជាត្ររមាប់ លត្់ លភ្លង
ើ លនាះរ៏គង់មាន្,

កាលលបើបាប

មាន្ បុណយរ៏គង់មាន្, កាលលបើជាត្ិ (រំលណើ ត្) មាន្ ធមមជាត្ររមាប់ លធវម
ើ ន្
ិ ឲ្យ
មាន្ជាត្ិលទ្ៀត្រ៏គង់មាន្។

មិន្ដត្ប៉ុលណ្ណ
ា ះ

រុលមធបណឌិត្

បាន្រិ ចារណ្ណ

លដាយលរចរតឧ
ី បមាឧបលមយយដថ្មលទ្ៀត្ោ លរបៀបដូចបុររមានរ់ លដើរលៅធ្លលរ់
រនុងរលត
ត ោមរ

របឡារ់ លដាយោមរពារលរញទាំងខលន្
ួ

បុររលនាះឯង

ររល រលមើលអំរីចមាងយលៅ លឃើញររះលបារេរណី មួយឋិ ត្លៅរី ខាងមុខ លដរ
ដារលដាយផ្កកឈូរ មាន្ទ្ឹរោលាែត្, កាលលបើបុររលនាះ លឃើញររះមាន្ទ្ឹរ
ោលាែត្យា៉ងលន្ះលេើ យ

មិន្លដើរចុះលៅដងទ្ឹរររះលនាះយរមរោងជរមះ

ោមរដដលរបឡារ់ ខលួន្ឲ្យរជះាែត្បាត្លទ្ រ៏មន្
ិ ដមន្ជាលទាររបរ់ ររះ គឺ
ជាលទាររបរ់ បុររលនាះឯង យា៉ងណ្ណមិញ, អាតាមអញមាន្ខលួន្រំរុងរបឡារ់
លដាយមន្ទិល គឺរលិ លរយា៉ងលន្ះ ទ្ឹរររះលពាលគឺអមត្ន្ិពាវន្ ដដលជាធមម
ជាត្ររមាប់ ោងជរមះន្ូវមន្ទិល គឺរលិ លររបរ់ ររវ រត្វមាន្ ប៉ុដន្តលបើអាតាម
អញ មិន្ដរវងររទ្ឹរដរវងររទ្ឹរររះ គឺអមត្ន្ិពាវន្លនាះមរោងជរមះមន្ទិល
គឺរលិ លរ

ដដលអាររ័យលៅរនុងរនាតន្ចិត្ឲ្
ត យាែត្បាត្លទ្

រ៏មន្
ិ ដមន្ជា

លទាររបរ់ ទ្ឹរររះគឺអមត្ន្ិ ពាវន្ គឺជាលទាររបរ់ អាតាមអញលដាយរិ ត្ រ៏ យា៉ង
០៤

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

លនាះដដរ។ មួយលទ្ៀត្ លរបៀបដូចបុររ ដដលរត្ូវររត្ូវគឺលចារលចាមលរាមរ័ ទ្ ធ
ជិត្ជុវើ ញ
ិ ខលួន្ លេើ យបរមុងន្ឹងរមាលប់ ដលណតើមយររទ្រយរមបត្តិ ឯសលូវររមាប់
បុររលនាះរត្់ លគចលចញអំរីរណ្ណ
ត ប់ ថ្ដលចារលនាះមាន្ ប៉ុដន្តលបើបុររលនាះ មិន្
រត្់ លគចលចញលៅតាមសលូវលនាះលទ្ រ៏មន្
ិ ដមន្ជាលទាររបរ់ សូវល គឺជាលទាររបរ់
បុររលនាះឯង យា៉ងណ្ណមិញ, អាតាមអញដដលរត្ូវររត្ូវ គឺរលិ លរលចាម
លរាមរ ួមរឹត្ជុវើ ញ
ិ លេើ យ ឯសលូវដ៏លរសមជាទ្ីលៅកាន្់ ន្ិពាវន្ ររមាប់ រត្់ លគចលចញ
អំរីររត្ូវគឺរលិ លរមាន្ ប៉ុដន្តអាតាមអញមិន្រត្់ លគចលចញលៅតាមសលូវដ៏លរសម
គឺន្ិពាវន្លនាះលទ្ រ៏មិន្ដមន្ជាលទាររបរ់ សូវល ដ៏លរសមគឺន្ិពាវន្ គឺជាលទាររបរ់
អាតាមអញលដាយរិ ត្ រ៏យា៉ងលនាះដដរ។ មួយវិញលទ្ៀត្ លរបៀបដូចបុររដដល
រត្ូវជើង ឺ

គឺលរាគលសសងៗលបៀត្លបៀន្រាងកាយឲ្យឈឺ ចាប់ ជាន្ិចកា
ច ល

ឯលរទ្យ

ររមាប់ រយបាលឲ្យជាជើងមា
ឺ ន្

ប៉ុដន្តលបើបុររលនាះមិន្លៅដរវងររលរទ្យលនាះ

ឲ្យមររយបាលជើងរឺ បរ់ ខលួន្លទ្

រ៏មន្
ិ ដមន្ជាលទាររបរ់ លរទ្យ

គឺជាលទារ

របរ់ បុររលនាះឯង យា៉ងណ្ណមិញ, អាតាមអញដដលរត្ូវជើងគ
ឺ រ
ឺ លិ លរលបៀត្
លបៀន្យា៉ងលន្ះ ឯអាចារយឬអនររបាជញដដលជាអនរឈ្លលរថ្វបុិន្របរប់ រុង
ន ការ
រយបាលរមាងប់ ន្វូ ជើងគ
ឺ រ
ឺ លិ លររបរ់ ខលួន្លទ្ រ៏មន្
ិ ដមន្ជាលទាររបរ់ អាចារយ
ឬអនររបាជញ គឺលទាររបរ់ អាតាមអញលដាយរិ ត្ រ៏យា៉ងលនាះដដរ។
រុលមធបណឌិត្

លុះរត្ិះរិះគិត្របរបលដាយលន្រេមៈម

លដាយលរចរតឧ
ី បមាឧបលមយយលសសងៗយា៉ងលន្ះលេើ យ

(ការលចញបួរ)

រ៏លះបង់ន្វូ កាមទាំង

ឡាយលេើ យ លចញលៅបួរជាតាបរលៅអាររ័យរនុងថ្ររេិ មពាន្ត ខំរយយាម
០៥

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

លធវើរមណធម៌អរ់ កាលមិន្យូ រប៉ុនាមន្រ៏ បាន្រលរមចន្ូវគុណវិលររ គឺរមាបត្ត៨
ិ ន្ិងអភ្ិញ្ញដ៥រនុងរវាង៧ថ្ថ្ងប៉ុលណ្ណ
ា ះ។

ខាងលរកាយមរ

បាន្ទ្ទ្ួលរុ ទ្រ
ធ យររណ៍ អំរីរមានរ់ ថ្ន្ររះរុ ទ្ទ្
ធ ីបងករោ
លរចរតរី បាោនជារុ ទ្ភ្
ធ ម
ូ ិ

អំណឹះរី លន្ះត្លៅមុខ

រុលមធតាបរ

“តាបរលន្ះ

មាន្

លៅចំន្ន្
ួ ៤អរលងេយយន្ិង១

ដរន្របបលទ្ៀត្ ន្ឹងបាន្រតារ់ ជាររះរុ ទ្មា
ធ ន្នាមោ ររះរមណលោត្ម រនុង
អនាគត្”។
រុលមធលពាធិរត្វ កាលលបើបាន្ាតប់ រុទ្រ
ធ យររណ៍ លនាះលេើ យ រ៏មាន្
លរចរតលី រត្រអរលដាយគិត្ោ លរចរតរី បាោនរបរ់ អាតាមអញគង់ន្ឹងបាន្រលរមច
រុំ ខាន្។ ចាប់ លដើមអំរីលនាះមរ រុលមធលពាធិរត្វ របឹងរយយាមបំលរញបារមី
ធម៌ទាំង១០

មាន្ទាន្បារមីជាលដើម

កាលលបើអរ់ អាយុ អំរីលនាះលៅ

លដាយឥត្មាន្លរចរតលី ធវររបដេរ។

រ៏អលនាទលលយាន្យររំលណើ ត្រនុងវដតរងារ

អរ់ កាលជាអលន្រជាត្ិ លទាះបីលៅលរើត្ជាមន្ុរសរតី ជាអមន្ុរសមាន្លទ្វតាជា
លដើមរតី

ជារត្វត្រិ ចាឆន្របលភ្ទ្ណ្ណរតី

ររះលពាធិរត្វមន្
ិ លភ្លចអំរីការបំលរញ

បារមីធម៌ដដរ រេូ ត្ដល់ មរលរើត្រនុងបចឆម
ិ ជាត្ិ (ជាត្ិខាងលរកាយបំសត្
ុ ) រនុង
ររយរត្រូល ដដន្ររកៈ ររុងរបិលរ័ រតុ មាន្ររះនាមោ រិទ្ត្
ធ ៈថ ។ លុះដល់
ររះជនាមយុ ២៩ឆ្នំ ររះរិទ្ត្
ធ លថ ពាធិរត្វ រទ្ង់លរតចលចញាងអភ្ិន្ិស្ករកមណ៍
លដាយបាន្លធវទ្
ើ រ
ុ រក រិរយា
ិ អរ់ ៦វរា លដើមបីដរវងររលពាធិញ្ញដណ។ បនាទប់ រី
លនាះមរររះអងគរទ្ង់លរតចលៅគង់លលើរត្ន្បលល័ងលក រកាមអរសត្ថររឹ រស

(លដើម

លពាធិ៍) រទ្ង់ដបរររះភ្័ស្ករតលឆ្ពះលៅខាងបុរត្ថម
ិ ទ្ិរ រត្ង់គយារីររបលទ្រ ជិត្
០៦

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

រទឹងលន្រញ្ជ រា។ លៅទ្ីលនាះឯង រនុងលវោបឋមយាម ររះបរមលពាធិរត្វ រទ្ង់
ររមួលររះេឫ ទ្័យរំរឹងរិ ចារណ្ណរាវររលពាធិញ្ញដណ

លដាយរបាជាញញាណដ៏

បរិរុទ្លធ ៅ រ៏បាន្ររលឃើញវិជាជមួយជាដើបូង លៅោ បុលរវ ន្ិវាាន្ុរសត្ិវជា
ិ ជ
វិជាជលន្ះលរើត្ល ើងលធវើឲ្យររះអងគមាន្ររះេឫ ទ្័យភ្លឺាវងឆលុះលឃើញអត្ីត្ខន្ធរបរ់
ររះអងគន្ិងអត្ីត្ខន្ធរបរ់ ររវ រត្វ

ដដលធ្លលប់ អាររ័យលៅរនុងភ្រមុន្ដបប

ណ្ណៗ រទ្ង់លឃើញចារ់ លដាយឥត្រំបាំង។ លុះចូលរនុងមជឈិមយាម ររះអងគ
រទ្ង់បាន្ររលឃើញវិជាជមួយលទ្ៀត្ លៅោ ចុត្ប
ូ បាត្វិជាជ វិជាជលន្ះលរើត្ល ើងលធវើ
ឲ្យររះអងគ ភ្លា
ឺ វ ងលឃើញចារ់ ន្វូ ចុត្ន្
ិ ិងបដិរន្ធិថ្ន្រត្វទាំងឡាយរនុងលោរ
ទាំង៣។

លុះចូលរនុងបចឆម
ិ យាម

ររះអងគរទ្ង់បាន្ររលឃើញវិជាជមួយលទ្ៀត្

លៅោ អារវរេយវិជាជ វិជាជលន្ះលរើត្ល ើងលធវឲ្
ើ យររះអងគភ្ឆ
លឺ ុះល លឃើញចារ់ ន្វូ
អធយររ័យរបរ់ ររះអងគន្ិងរត្វទាំងឡាយដដលអរ់ អារវរកលិ លរលេើ យឬ
មិន្ទាន្់ អរ់ អារវរកលិ លរលៅល ើយ

ឯវិជាជដថ្ទ្រី លន្ះលទ្ៀត្

រ៏ររះអងគររ

លឃើញជាលំដាប់ លំលដាយោនដដរ។ វិជាជទាំងលន្ះលរើត្ល ើងរនុងររះេឫ ទ្័យរបរ់
ររះអងគ នាំឲ្យររះអងគភ្ា
លឺ វ ងចារ់ ដទ្ងលដាយឥត្មាន្លទ្ើរទារ់ រប់ របា
ំ ំងន្ឹង
អវីល ើយ លរបៀបដូចទ្ីដដលងងឹត្រលុបលដាយផ្កទំងងងឹត្រនុងរារត្ីលមើលអវីរុំយល់
លគយររន្លឺលភ្លង
ើ លៅលរទាលបំភ្រលឺ ត្ង់ទ្ីងងឹត្រលុបលនាះ ផ្កទង
ំ ងងឹត្លនាះរ៏ខាចត្់ បាត្់
លៅ លគអាចលមើលលឃើញវត្ថុអវីដដលលៅរនុងទ្ីលនាះបាន្ទាំងអរ់ , រុំ លនាះលាត្
លរបៀបដូចភ្ជជន្ៈអវីមយ
ួ ដដលលគដារ់ វត្ថុរគប់ យា៉ងរនុងលនាះ

លេើ យរគបជិត្

មិន្អាចលមើលដឹងោមាន្អវីរុង
ន លនាះលទ្ ប៉ុដន្តលបើលគលធវគ
ើ រមបលនាះឲ្យរលបើរលចញ
០៧

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

លេើ យ

លគអាចលឃើញរបរ់ រគប់ យា៉ងរនុងភ្ជជន្ៈលនាះបាន្ទាំងអរ់ ឥត្រល់

ចលនាលះ យា៉ងណ្ណមិញ វិជាជទាំងអរ់ ដដលររះអងគររលឃើញ លធវឲ្
ើ យររះអងគភ្លឺ
ចារ់ ដទ្ងឥត្រល់ ចលនាលះឬរំបាំងន្ឹងរបាជាញញាណរបរ់ ររះអងគល ើយ ដូលចានះ
ដដរ។
វិជាជដដលរប់ របា
ំ ំងដូចបាន្រណ៌ នាមរខាងលលើលនាះ ោមន្ន្រណ្ណមួយ
រនុងលោរររលឃើញលទ្ មាន្ដត្ររះអងគអាចររលឃើញ លេើ យរបការរបាប់ ឲ្យ
លោរទាំងអរ់ លឃើញតាមររះអងគសង។

ការររលឃើញដូលចនះលេើ យ

លទ្ើបលគ

រន្មត្លៅររះអងគោ “រុ ទ្”ធ ឬលៅោ “អនររតារ់ ដង
ឹ ”។
ចាប់ លដើមតាំងអំរីររះអងគបាន្ទ្ទ្ួលររះបរមនាមោ
រតារ់ ដង
ឹ មរ

ររះរុ ទ្ឬ
ធ ោអនរ

ដត្ងលរបៀន្របលៅដឹរនាំរត្វឲ្យរបររឹ ត្លត ៅរនុងរបលយាជន្៍ ៣

យា៉ងគឺ ទ្ិដធ
ា មមរ
ិ របលយាជន្៍ (របលយាជន្៍បចចុបបន្ន) ១ រមបរាយិ ររបលយាជន្៍
(របលយាជន្៍បរលោរ) ១ បរមរបលយាជន្៍ (របលយាជន្៍ដរ៏ បលរើរគឺររះន្ិពាវន្)
១ បណ្ណ
ត របលយាជន្៍ទាំង៣យា៉ងលនាះ របលយាជន្៍បចចុបបន្ន ររះអងគរទ្ង់រដមតង
ទ្ូនាមន្រត្វ ទ្ុរត្ិចជាងរបលយាជន្៍បរលោរៗ ររះអងគរទ្ង់រដមតងទ្ូនាមន្រត្វ
ទ្ុរត្ិចជាងរបលយាជន្៍

គឺររះន្ិពាវន្

លរពាះររះអងគរទ្ង់រជាបចារ់ លដាយ

របាជាញញាណោ ន្ិពាវន្ លទ្ើបជាគុណវិលររអាចញាុំងរត្វឲ្យរ ួចសុត្ចារលភ្លង
ើ
ទ្ុរន្
េ ិងលភ្លង
ើ រិលលររនុងវដតរងារបាន្។ លរពាះលេត្ុលនាះ រុ លទាធវាទ្របរ់ ររះ
អងគដដលរទ្ង់លរបៀន្របលៅរត្វ លដាយរបលយាជន្៍ ៣យា៉ង ដូចបាន្លពាលមរ
លេើ យលនាះ លៅោជាលោលថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនាឬរុ លទាធវាទ្ដដលរដមតងោៈ
០៨

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

សពវបាបសស អ្ករណំ កុ សលសសូបសម្បទា
សចិតតបរិគោទ្បៃំ
លរចរតោ
ី
លសសងៗ

ឯតំ ពុទាធៃ សាសៃំ។

“ការមិន្លធវអ
ើ ំលរើ អារររ់ រគប់ យា៉ង១

ឲ្យលរើត្មាន្ល ើង១

ការបំលរញរុរល

ការលធវច
ើ ត្
ិ រត បរ់ ខលួន្ឲ្យបរិរុទ្ស
ធ រូ សង់ចារលរគឿង

លៅេម ង១ ទាំង៣លន្ះ លៅោ ជាលោលថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនា”។
រត្ង់រុលទាធវាទ្ោ ការមិន្លធវអ
ើ ំលរើ អារររ់ រគប់ យា៉ងលនាះ ជាឱវាទ្មាន្
លរចរតីទ្ល
ូ ំទ្ោ
ូ យណ្ណរ់ គឺបាន្ដល់ រីលឬរិកាេបទ្ទាំងអរ់ ជារុ ទ្ប
ធ បញ្ដ ត្តិ
ន្ិងរុ ទាធន្ុញ្ញដត្ដដលមាន្រនុងវិន្័យបិដរ។ រត្ង់រុលទាធវាទ្ោ ការបំលរញរុរល
លសសងៗ ឲ្យលរើត្មាន្ល ើងលនាះ ជាឱវាទ្មាន្លរចរតទ្
ី ល
ូ ំទ្ោ
ូ យណ្ណរ់ គឺបាន្
ដល់ ចិត្តឬរមាធិចិត្តទាំងអរ់ ដដលមាន្រនុងរុត្តន្ប
ត ិដរ។ រត្ង់រុលទាធវាទ្ោ ការ
លធវច
ើ ិត្រត បរ់ ខលួន្ឲ្យបរិរុទ្ស
ធ រូ សង់ចារលរគឿងលៅេម ងលនាះ ជាឱវាទ្មាន្លរចរតី
ទ្ូលំទ្ោ
ូ យណ្ណរ់

គឺបាន្ដល់ បញ្ញដឬវិបរសនាបញ្ញដទាំងអរ់ ដដលមាន្រនុង

អភ្ិធមមបិដរ។
ន្័យមួយលទ្ៀត្ រុ ទ្ា
ធ រនា មាន្លមែ៣ោនរ់ គឺរីលចាត្់ ទ្រ
ុ ជាអាទ្ិ រលយណ (លមែោនរ់ ខាងលដើម) ថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនា, រមាធិ ចាត្់ ទ្រ
ុ ជាមលជឈរលយណ (លមែោនរ់ រណ្ណ
ត ល) ថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនា, បញ្ញដ ចាត្់ ទ្រ
ុ ជាបរិលយាាន្រលយណ (លមែោនរ់ ខាងចុង) ថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនា។
រីលដដលចាត្់ ទ្រ
ុ ជាលមែោនរ់ ខាងលដើមថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនា ដចរលចញជា
២គឺ រីល១ អធិរីល១។
០៩

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

សី លៃិងអ្ធិសីល មាៃគសចកតី គសសងោ
ា ែ ូចគម្តច?
រីល៥រតី រីល៨រតី រីល១០រតី លៅរត្ឹមដត្រីលប៉ុលណ្ណ
ា ះ លរពាះោ
រីលទាំងលនាះ

លទាះបីររះរុ ទ្លធ រើត្ល ើងរតី

មិន្ទាន្់ លរើត្ល ើងរតី

រដមងមាន្

របររឹ ត្លត ៅរនុងលោរជាធមមតា។ រូមបីរុង
ន រម័យដដលររះរុ ទ្លធ រើត្ល ើងលេើ យ
ររះរុ ទ្ន្
ធ ិងាវ័រទាំងឡាយរបរ់ ររះរុ ទ្ ធ

ដត្ងទ្ូនាមន្ដឹរនាំមហាជន្ឲ្យតាំង

លៅរនុងរីលទាំងលនាះដដរ។ ទ្ុរជារនុងរម័យដដលររះរុ ទ្ម
ធ ន្
ិ ទាន្់ លរើត្ល ើង
លៅល ើយ ររះបលចចររុ ទ្ទា
ធ ំងឡាយរតី រមណរពាេម ណ៍ទាំងឡាយ អនររបររឹ ត្ត
ធម៌ជារមមវាទ្ីរតី លរតចចរររ័ ត្រ
តិ តី លពាធិរត្វទាំងឡាយរតី រ៏គង់ដត្ទ្ូនាមន្ដឹរនាំ
មហាជន្ររមទាំងខលួន្ឯង ឲ្យតាំងលៅរនុងរីលទាំងលនាះដដរ។ ជន្ទាំងឡាយ
កាលលបើបាន្បំលរញរុរលរមមគឺរីលលនាះលេើ យ រដមងបាន្ទ្ទ្ួលន្ូវរមបត្តិ
រនុងលទ្វលោរន្ិងមន្ុរសលោរ។ ចំដណរខាងបាត្ិលមារេរំវររីល លទ្ើបលៅ
ោ អធិរីល លរពាះោបាត្ិលមារេរំវររីលលនាះ ជារីលដ៏របលរើរខពងខ
់ ពរ់ថ្ររ
ដលងជាងលោរិយរីលទាំងអរ់ ដូចររះអាទ្ិត្យរបលរើរថ្ររដលងជាងរន្លឺអវី
ទាំងអរ់ រុង
ន លោរ រុំ លនាះលាត្ ដូចភ្នំរិលន្រ ុរបលរើរថ្ររដលងជាងភ្នំទាំង ឡាយ
លដាយលេត្ុោ បាត្ិលមារេរំវររីល លរើត្មាន្ល ើងដត្រនុងរម័យរុ ទ្ុប
ធ ាទ្ គឺ
រនុងរម័យដដលមាន្ររះរុ ទ្រធ តារ់ ល ង
ើ រនុងលោរ លរតចាររម័យរុ ទ្ុប
ធ ាទ្
មិន្មាន្លាះល ើយ។ ដមន្រិ ត្ បាត្ិលមារេរំវររីល ដដលររះរុ ទ្បា
ធ ន្បញ្ដ ត្ត
តាំងទ្ុរលេើ យ

រត្វដថ្ទ្ណ្ណមួយ

មិន្អាចដររុ ទ្ប
ធ បញ្ដ ត្លតិ នាះលចញឬតាំង

បញ្ដ ត្ដត ថ្មលលើរុទ្ប
ធ បញ្ដ ត្លតិ នាះលទ្ៀត្បាន្ល ើយ
១០

មាន្ដត្ររះរុ ទ្ទា
ធ ំងឡាយលទ្

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

លទ្ើបអាចដរលចញឬបញ្ដ ត្ដត ថ្មន្ូវបាត្ិលមារេរំវររីលឲ្យរមគួរដល់ វត្
ី រ
ិ ម
ក លទារលនាះៗបាន្។ ន្័យមួយលទ្ៀត្ លរតរី បាត្ិលមារេរំវររីល, រីលទាំង
ឡាយដដលរមបយុ ត្លត ដាយមគគន្ិងសល រ៏លៅោ អធិរីលសងដដរ។
ចិត្រ
ត លតតយររមាធិចត្
ិ ត

ដដលចាត្់ ទ្រ
ុ ជាលមែោនរ់ រណ្ណ
ត លថ្ន្រុ ទ្ ធ

ារនា ដចរលចញជា២គឺ ចិត្១
ត អធិចត្
ិ ១
ត ។
ចិតតៃិងអ្ធិចិតត មាៃគសចកតី គសសងោ
ា ែ ូចគម្តច?
រុរលចិត្៨
ត ជាកាមាវចររុរលរតី រមាបត្តច
ិ ត្
ិ ត៨ ជាលោរិយរតី រ ួម
លៅរត្ឹមដត្ចិត្ម
ត យ៉ងប៉ុលណ្ណ
ា ះ

លទាះបីរុង
ន រម័យរុ ទ្ុប
ធ ាទ្រតី

រនុងរម័យមិន្

ដមន្រុ ទ្ុប
ធ ាទ្រតី ការរបររឹ ត្លត ៅថ្ន្ចិត្ទា
ត ំងលនាះ ដត្ងមាន្ជារបររត្ី។ រូមបីរុង
ន
រម័យរុ ទ្ុប
ធ ាទ្

ការទ្ូនាមន្ដឹរនាំមហាជន្របរ់ ររះរុ ទ្ន្
ធ ិងាវ័រទាំងឡាយ

របរ់ ររះរុ ទ្ ធ រ៏គង់ដត្ឲ្យរបររឹ ត្លត ៅរនុងចិត្ទា
ត ំងលនាះដដរ លេត្ុលនាះ ជន្ទាំង
ឡាយកាលលបើបាន្បំលរញរុរលរមមលដាយចិត្លត នាះលេើ យ រដមងបាន្ទ្ទ្ួល
ន្ូវរមបត្តរ
ិ ុង
ន លទ្វលោរន្ិងមន្ុរសលោរ។ រុ ទ្ា
ធ រន្ិរអនរអាន្ គបបីរជាប
លរចរតលី ន្ះ តាមន្័យដដលបាន្លពាលរ ួចមរលេើ យរនុងរីលលនាះសងចុះ។ ចំដណរខាងរមាបត្តច
ិ ត្
ិ ៨
ត
ដដលជាលជើងថ្ន្វិបរសនាឬរបរបលដាយវិបរសនា
លទ្ើបលៅោអធិចត្
ិ ត លរពាះោ អធិចត្
ិ លត នាះ ជាចិត្រត បលរើរឧត្តមថ្ររដលងជាង
លោរិយចិត្ទា
ត ំងអរ់ ដូចអធិរីលរបលរើរថ្ររដលងជាងរីលទាំងឡាយដូលចានះ
ដដរ។ អធិចត្
ិ លត នាះ មាន្ដត្រនុងរម័យរុ ទ្ុប
ធ ាទ្លរតចាររម័យរុ ទ្ុប
ធ ាទ្មិន្
មាន្លាះល ើយ។ មយ៉ងលទ្ៀត្ លរតរី អធិចត្
ិ លត នាះលចញ ចិត្ទា
ត ំងឡាយដដល
១១

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

រមបយុ ត្លត ដាយមគគន្ិងសល រ៏លៅោ អធិចត្
ិ ស
ត ងដដរ។
បញ្ញដដដលចាត្់ ជាលមែោនរ់ ខាងចុងថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនា ដចរជា២គឺ បញ្ញដ
១ អធិបបញ្ញដ១។
បញ្ញ
ា ៃិងអ្ធិបបញ្ញ
ា មាៃគសចកតី គសសងោ
ា ែ ូចគម្តច?
រមមរសរតាញាណ គឺការដឹងយល់ ចារ់ ោ រត្វទាំងឡាយរគប់ របលភ្ទ្
រុទ្ដធ ត្មាន្រមមគរ
ឺ ុរលន្ិ ងអរុរលជារបរ់ ខលួន្ ដដលរបររឹ ត្តលៅលដាយន្័ យ
ោ ទាន្ដដលលគឲ្យលេើ យរដមងមាន្សល, ការបូជាធំរតី ត្ូចរតរី ដមងមាន្សល,
យា៉ងលន្ះជាលដើម ការយល់ លឃើញដូលចនះ លៅរត្ឹមដត្បញ្ញដប៉ុលណ្ណ
ា ះ។ លរពាះោ
បញ្ញដលនាះ លទាះបីរង
ុន រម័យដដលមាន្ររះរុ ទ្លធ រើត្ល ើងរតី មិន្ទាន្់ លរើត្ល ើង
រតី រដមងមាន្របររឹ ត្លត ៅរនុងលោរជាធមមតា។ រូមបីរុង
ន រម័យដដលររះរុ ទ្ ធ
លរើត្ល ើងលេើ យ ររះរុ ទ្ន្
ធ ិងាវ័រទាំងឡាយរបរ់ ររះរុ ទ្ ធ ដត្ងទ្ូនាមន្ដឹរនាំ
មហាជន្លដាយបញ្ញដលនាះដដរ។

ទ្ុរជារនុងរម័យដដលររះរុ ទ្ម
ធ ន្
ិ ទាន្់ លរើត្

ល ើងលៅល ើយ ររះបលចចររុ ទ្ទា
ធ ំងឡាយរតី រមណរពាេម ណ៍ទាំងឡាយអនរ
របររឹ ត្ធ
ត ម៌ជារមមវាទ្ីរតី លរតចចរររ័ ត្រ
តិ តី លពាធិរត្វទាំងឡាយរតី រ៏គង់ដត្ទ្ូនាមន្
ដឹរនាំមហាជន្លដាយបញ្ញដលនាះដដរ។ លរពាះលេត្ុលនាះ ជន្ទាំងឡាយ កាល
លបើបាន្បំលរញរុរលរមមលដាយបញ្ញដលនាះលេើ យ រដមងបាន្ទ្ទ្ួលន្ូវរមបត្តិ
រនុងលទ្វលោរន្ិងមន្ុរសលោរ។
ចំដណរខាងវិបរសនាញាណ គឺញាណដដលរំណត្់ លដាយការរិ ចារណ្ណ
លឃើញចារ់ ោ

រង្ខេរទាំងឡាយរុទ្ដធ ត្លុះលៅរនុងអំណ្ណចថ្ន្ថ្រត្លរេណ៍
១២

លោលថ្ន្រុទ្ា
ធ រនា

លទ្ើបលៅោ អធិបបញ្ញដ លរពាះោ អធិបបញ្ញដលនាះ ជាធមមជាត្ិរបលរើរឧត្តមថ្ររ
ដលងជាងលោរិយបបញ្ញដទាំងអរ់ ដូចជាអធិរីលន្ិងអធិចត្
ិ តរបលរើរថ្ររដលង
ជាងរីលន្ិងចិត្ទា
ត ំងឡាយដូលចានះដដរ។ អធិបបញ្ញដលនាះ លបើលវៀរចាររម័យ
រុ ទ្ុប
ធ ាទ្លចញលេើ យមិន្មាន្លាះល ើយ។ មយ៉ងលទ្ៀត្ លរតរី អធិបបញ្ញដដដល
បាន្លពាលមរលេើ យលនាះ បញ្ញដដដលរមបយុ ត្លត ដាយមគគន្ិងសល រ៏លៅោ
អធិបបញ្ញដសងដដរ។
រូមរជាបអំរីលោលថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនា លដាយលរចរតរី ួបរ ួមោ រីលជា
ជើហាន្ទ្ី១ រមាធិជាជើហាន្ទ្ី២ បញ្ញដជាជើហាន្ទ្ី៣ថ្ន្រុ ទ្ា
ធ រនា។
លោលរុ ទ្ា
ធ រនាចប់ លដាយរលងេប
រាវរជាវលដាយៈ ថាច់ សុតឹម្

១៣

