
ទឹក និង េ�បង?

ែខធ�� ���ំ២០២០

�រសិក��អំពី�ពះពុទ��ស� 

និង លទ�ិ�ស�ីនិយមេ�កម���



��រេ��ះពុម�រ��យ��រណ៍េនះក៏ ��នទទួល��រ��ំ�ទហិរ��វត��ពីសហ��ពអឺរ�ុប។ 
ខ�ឹម��រ��ំង�សុងៃនរ��យ��រណ៍េនះ�� ��រ ទទួល ខុស �តូវ���ល់របស់ អង���រ �����ន និង មិន ឆ��ះប���ំងទស�នៈរបស់សហ��ពអឺរ�ុបេទ។

��រ ���វ���វេនះទទួល��ន��រ ��ំ�ទមូលនិធិដ៏សប��រសពី���ស់មូលនិធិរួម��ន៖  RFSU, DCA និង HBS។
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បុណ� រច��
Kate Seewald
ជិន ��លីន
��ាន់លី ែកវមុ��
គង់ សុមណី��តិ
ហុង សុភ័�ក�វឌ�នៈ

ស�ជិក�កុម��វ��វរបស់អង��រ ����ន

េយើងខ��ំសូម ែថ�ង អំណរគុណដល់អ�ក��ំង អស់��� ែដល��ន ចូលរួម េ��ក��ងគេ���ង សិក����វ���វេនះ 
និង  ��ន លះបង់នូវេពល េវ��ដ៏��នតៃម� របស់ខ��នេ��យសប��រសេដើម�ីេធ�ើឲ� ��រ ���វ���វេនះ�ប�ពឹត�េ��
��ន េ��យេ��គជ័យ។ ក��ងចំេ��មអ�កចូលរួម��ំងអស់រួម��ន ពុទ�បរ�ស័ទ� �គហស� រួម��មួយនឹង បព�ជិត

ែផ�ក��ស��ដូច�� �ពះសង� �ពះសង���ន់ខ�ស់ និង ��យជី/��ជី េ��ក��ងេខត���ត់ដំបង និង អ�កឯកេទស
ែផ�កសិទ�ិ�ស�ីេ��ក��ង��ជ��នី ភ�ំេពញ។ 

អង���រ �����ន  សូម ែថ�ង អំណរគុណនិង េ��ត សរេសើរ��ពិេសសដល់�កុម���វ���វ សកម�េ��មូល���ន
ែដល��ន �ស�ីវ័យេក�ង បីរូប និង �ពះសង�បួនអង�េ��ក��ងេខត� ��ត់ ដំបង។ អ�ក ���វ ���វ �គប់រូប��ន លះបង់
នូវេពលេវ�����ល់ខ��ន �ពម��ំង េប����ចិត�និង ក�ីេ��មនស�ែដល េធ�ើ ឲ� ��រ���វ���វ ��ន ��ន់ែត��ន ��ព

�បេសើរ ���ំង។

ឡ�ញ សុខ��
ែកវ វ�ៃថ
ែសន �សីនីន
រួន ��លីន
ងីម �����
ែម៉ន ��ន់��ត
ផន សុី��ង

ស�ជិក�កុម��វ��វ�បតិបត�ិស��ល

�ររសិក����វ��វែបបចូលរួមែផ�កេលើេ�ល�រណ៍លទ�ិ�ស�ីនិយម



ពុទ� �ស� េថរ�ទ

ភិក��នី

បទ ���ន សង�ម និង វប�� ធម៌

��រ��

ដូនជី/�យជី

សិទ�ិ ផ��វ េភទ

សីលវន�

ស���នុ�កម

សីលវន�  ែដល រស់ េ�� ក��ង វត�។

 �� ក���ំង ែដលេកើតេឡើង េ��យ ទេង�ើ របស់  
មនុស� េ�� ក��ង មួយ ជី វ�តរបស់ខ��ននិង
ជះ ឥទ�ិ ពលេ��េលើ ផល ែដល េកើត េឡើងក��ង
អ��គត��តិ។

����រ�  �� �គហស�បុរស ែដល មិន���ក់ េ��
ក��ង វត�េទ បុ៉ែន�ដឹក ��ំ  ពុទ� ��សនិក ជន  ក��ង  
��រ េរៀន សូ�ត អំពី�ពះ ធម៌  និងអំពី រេបៀប 
េរៀប ចំ ពិធី   ��ស��។

សីលវតី ែដល រស់ េ�� ក��ង វត�។ ដូន ជី  
សំ េ�� េ�� ដល់ �ស�ី ែដលបដិបត�ិ សីល ១០
ចំែណក ��យ ជីសំេ��ដល់�ស�ីែដល
បដិបត�ិ  សីល ៨។

�� សិទ�ិ សេ�មច ចិត�អំពី ចំនួន កូន និង គ���ត 
ក��ង ��រ ��ន កូន  និង  សិទ�ិ ក��ង ��រ ទទួល ��ន 
ព័ត៌��ន ��រ អប់រ�  និង មេធ�ោ��យ ែដល �តូវ 
��រ ��ំ ��ច់ េដើម�ី េ�បើ ���ស់ សិទ�ិ េនះ។

�� ��ក� ស���ប់ អ�ក  បដិបត�ិ��ស���ពះ ពុទ� ែដល
  រស់ េ�� ក��ង វត� (��ជី ��យជី និង  ដូនជី)។

គឺ �� និ��យ មួយ ៃន និ��យ ��ំង បីេ��ក��ង�ពះពុទ� 
��ស��។ េ���ត��ទិ��ព ក��ង ��រ  ទទួល ��ន នូវ 
កុសល�  �ពម ��ំង ��រ េធ�ើ ស��ធិ។ ��ន �ប �� �បិយ 
��ព បំ ផុត េ�� ក��ង �ប េទស �សីល���ល  ៃថ  ភូ�� ��វ
កម����  និង ែផ�ក ខ�ះ ៃន �ប េទស ចិន (Aiken and
Strand, ២០០៥)

�ស�ីនិយម ែបបអន�រវ�ស័យ

សិទ�ិ បន� ពូជ

ស�័យ �ព ផ��វ េភទ

�ជី

កម�

គឺ �� វ���នឬ ��រ រ� ពឹង ទុក���� អំពី ��កប� កិរ���  
និង ��រ គិត េ��យ ែផ�ក េ�� េលើ ជំេនឿ រួម ��� េ�� ក��ង 
�កុម សង�ម ឬ  �កុម វប� ធម៌ ��ក់ ��ក់ �� មួយ។

�ពះសង��សីែដល ទទួល ��ន ��រ បំ បួស
េពញ េលញ។ ពូជពង�ែខ��ស��យៃន ភិក�� នី
 ក��ង�ពះ ពុទ���ស�� េថរ��ទ  �តូវ ��នសន�ត់
 �� ��ន ប��ប់ េ��ក��ង សតវត� ទី ១៣ បុ៉ែន�
 េគេឃើញ��នចល��បំបួសភិក��នីេឡើង វ�ញ
េ��  ទី កែន�ង មួយ ចំ នួនដូច េ�� ក��ង �ប េទស ៃថ
�� េដើម។

�� ��រ វ���គ េពញ េលញ�គប់�ជុងេ���យ 
 ែដល ទទួល ���ល់ �� ឧបសគ� �� ��ំងក��ង ��រ  ទទួល 
��ន សម ��ព េយន ឌ័រ��ន ��ព ខុស ែប�ក ��� 
���ស័យេលើ ទិដ���ពេផ�ងៗ ៃន អត� ស���ណ  
របស់ �ស�ី  េ��យ រួម ប���ល ��ំង  ��យុ  ពូជ ��សន៍
និង វណ�ៈ េហតុ ដូេច�ះគឺ���កបខណ�ៃន��រវ���គ 
េដើម�ី េ��ះ ���យ វ���ល គមប��� េផ�ង ៗ
 របស់�ស�ី។

�� សិទ�ិ មនុស� ែដល ��ប់ ��ក់ ទង េ�� នឹង េរឿង ��ាវ ផ��វ 
េភទ។ េបើ  េ��ង េ�� ��ម  IPPF សិទ�ិ ផ��វ េភទ គឺ��
បណ��ំ ៃន សិទ�ិ ែដល ផ�ល់ ឲ� េ��ក��ង  ច�ប់ សិទ�ិ 
មនុស�។ សិទ�ិ��ំង េនះ រួម ប���ល ��ំង សិទ�ិ ក��ង��រ 
ទទួល ��ន េសរ� ��ព  សម ��ព ស�័យ ��ព  សុចរ�ត
��ព  ឯក ជន ��ព  និង េសចក�ី ៃថ� ថ��រ។

�� សមត���ព របស់ បុគ�ល ក��ង ��រ េធ�ើ 
េសចក�ី សេ�មច ចិត� េ��យ េសរ�  អំពី ��រ 
ចូល រួម េ�� ក��ង ទ�មង់ ��  មួយៃន
ទំ��ក់ទំនងសិ�ទ� ���លផ��វ េភទ។  េ���ត��រ 
យកចិត�ទុក��ក់�� ពិេសស េ�� េលើ �ស�ី 
និង ស��ជិក សហគមន៍ អ�ក �ស ��ញ់ េភទ 
ដូច ���។



ទំព័រ ៣ េសចក�ីេផ�ើម

ក��ង បរ�បទ �ប េទស កម���� ែដល ដូច េ�� និង �ប េទស ��គ េ�ចើន ជុំ វ�ញ ពិភព េ��ក ែដរ �� ��ក់ ដូច �� ��ន 
��ព ��ន តឹង ���ំង រ��ង េ��ល ��រណ៍ សម ��ព េយន ឌ័រែដលកំពុងែត តស៊ូ មតិ េ��យ�កុម�ស�ី (�� 
ពិេសស��ក់ ទង េ�� នឹង ស�័យ ��ព ផ��វ េភទ  និង សិទ�ិបន�ពូជ របស់ �ស�ី) ��មួយ និង េ��ល��រណ៍ែដល
��ក់ទង  នឹង បទ ���ន េយន ឌ័រ  “ ែបប�ប ៃព ណី”  ��មលក�ណៈ ��ស�� និងវប�ធម៌។

��ព ��ន តឹងែដល ��ន េកើន េឡើង េ�� ក��ង រយៈេពលប៉ុ���ន ទសវត�ចុងេ���យ  េនះ  ��នប���ញឲ�  
េឃើញ��ន់ែត ច�ស់ ��ក់ែស�ងគឺ�ស�ីែតងែតជួប��រពិ��កក��ង ��រ ទទួល ��ន ��រ ែលង លះ   េ��ះ បី �� 
��េរឿយៗពួកេគទទួលរងេ���ះេ��យ  អំេពើ ហិង� ក��ង �គួ ��រ �� បន� ប���ប់ ក៏ េ��យ[១]     េ��ក��ង ��រ
ែដល រ��� ភិ��ល ���កសកម���ពសែម�ងរបស់សិល�ៈករនិងសិល�ៈ��រ�នី ពី ��រ ��រ េ��យ ��រ ែត ��រ 
េស��ក  ��ក់របស់ពួកេគ�តូវ��ន��ត់ ទុក ��  “សុិចសុីេពក” ែដល �� ��រ �ប ��ំង នឹង វប� ធម៌ ែខ�រ[២]
និង េ����ន បទ ���នរស់េ�� �ប ��ំ ៃថ� េផ�ងេទៀត ែដល �� េរឿយៗែដលមិនសូវ ��ន ��រ  ��ប់ ��រម�ណ៍
ប៉ុែន�  ��ន ��ព   លេម��ង េ�� មនុស� �បុស និង េរើស េអើង េ�� េលើ �ស�ី។ បទ ���ន ��ំង អស់ េនះ��ន ព�ងឹង  
សុពល ��ព ៃន បទ ���ន េយន ឌ័រ ែដល កំ ណត់ ��ម លក�ណៈ �ប ៃព ណីែដលកំណត់ អំពីតួ ��ទី ��ព �� 
អ�ក ដឹក ��ំ និង��រ �តួត ���    ស���ប់ បុរស និង  កំណត់ អំពីតួ��ទី �� អ�ក ែថ ��ំ  ឬ  តួ ��ទីតូច ��បស�ិត 
េ���ម ប���ប់របស់បុរសដល់�ស�ី។

១ េសចក�ីេផ�ើម

��ពរ�ក ��យ ��យ ៃន បទ ���ន ��ំង អស់ េនះ េ�� ែត �� ប��� �ប ឈម ស���ប់ �កុមអ�កតស៊ូមតិែផ�ក
សិទ�ិ�ស�ីេ���ះ�� �� ឧបសគ� �� ��ំង  ដល់ ��រ សេ�មច ��ន សម ��ព ៃន សិទ�ិ និងទទួល��ននូវ ឱ��ស  រ��ង 
បុរស និង�ស�ី (�ពម��ំង�កុមែដលមិនកំណត់អត�ស���នេយនឌ័ររបស់ខ��ន)។ ��រ ស�ង់ មតិ ���ក់ ��តិ  
មួយ ែដល េធ�ើ េឡើង េ��យ អង���រ សហ �ប ����តិ េ�� ក��ង �ប េទស កម���� ក��ង ���ំ  ២០១៣  ��ន រក េឃើញ 
�� បុរសចំនួន៦៣% និង  �ស�ីចំនួន ៥៨% យល់ �សប �� បុរស គួរ ែត  �� អ�ក ��ន សិទ�ិ សេ�មច ចុង
េ���យ េ�� េលើ��ល់ប�����ំង អស់េ��ក��ង�គួ��រ  ខណៈ ែដល  បុរស ៨២%  និង�ស�ី៩៣% ��ន ��យ 
��រណ៍ �� ពួក េគ េជឿ ��  តួ ��ទី  សំ ��ន់ បំផុត របស់ �ស�ី គឺ��រ េមើល ែថ��ំ ផ�ះ និង  ចម�ិន ម��ប ����រ ស���ប់ 
�គួ ��រ  [៣]។

[១] អង���រ��រ�េដើម�ីសន�ិ��ព និងអង���រ េផ�ង េទៀត (២០២០)៖ រក���ពសុខដុមរម�� ឬ ����ំងយុត�ិធម៌? អន��ញ៖ <https://bit.ly/37gwsrL>.
[២] ស៊ូ វុទ�ី និងអ�កេផ�ង េទៀត, ‘����សែម�ង �តូវ��ន ��មមិន ឲ� សែម�ង េ��យ��រ ��រ េស��ក��ក់សុិចសុី’, ភ�ំេពញប៉ុស�� (អន��ញ, ៃថ�ទី២៧ េម�� ២០១៧) <https://bit.ly/34g1qOZ>.
[៣] Emma Fulu et al, េហតុអ�ី��ន�� បុរសេ�បើ���ស់អំេពើហិង�េ��េលើ�ស�ី និងេតើ េយើង��ច ទប់���ត់េ��យរេបៀប��? (ៃថ�ទី១ ែខក��� ���ំ២០១៣) <https://bit.ly/3qS9FdB>.
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ពុទ���សនិកេថរ��ទ  (95%) 

�បូេតស�ង់ (2%) 

េផ�ងេទៀត (រួម��ំង ��តូលិក ជ�ីហ� ���� (1%) 

មូស�ីម (2%) 

ទំព័រ ៤ ស�ិតិ

An annual report is a comprehensive report on a company's
activities throughout the preceding year. Annual reports are
intended to give shareholders and other interested people
information about the company's activities and financial
performance. They may be considered as grey literature.

Most jurisdictions require companies to prepare and disclose
annual reports, and many require the annual report to be filed
at the company's registry. Companies listed on a stock exchange
are also required to report.

�ប �� ជន កម���� �ប ែហល  ៩៥% កំណត់ខ��ន�� �� អ�ក ��ន់ ពុទ� ��ស�� េថរ��ទ[៤]។ 
 េតើ  បច��ប�ន�េនះទំ ��ក់ ទំ នង រ��ង�ពះ ពុទ� ��ស�� និង លទ�ិ�ស�ី និយម េ�� ក��ង សង�ម 
កម���� ��ន លក�ណៈដូច េម�ច ? េតើ �ប �� ជន កម���� ែដល  មក ពី ��វ��រ េផ�ង ៗ  ���យល់ 
េឃើញ ���ពះពុទ���ស��  និងលទ�ិ �ស�ីនិយម�� �កប ខណ�ទស�នៈ ែដល ��ន ��ព     
 �ប ��ញ �ប ទង់��ប់ មក �� មួយ  ក�មិត �� ?  េតើ  មនុស� ��គ េ�ចើនយល់ េឃើញ ��
�ពះពុទ� ��ស�� និងលទ�ិ �ស�ីនិយម��នលក�ណៈ ព�ងឹង  ���  េ�� វ�ញ េ�� មក ែដរឬ េទ?             
េតើេ��ល ��រណ៍��ខ�ះែដល  ��ន ��ព �ប ��ញ �ប ទង់ ��� ���ំង បំផុតេ��ះ?

��រ ���វ ���វ េនះ �តូវ ��នសហ��រ បេង�ើត េឡើងេ��យ សហគមន៍េផ�ង ៗ  ��� ែដល  ��ន 
បទ ពិេ��ធន៍ ���ល់េលើ ប��� ��ប់ ��ក់ ទង ��ំងេនះ (រួម��ន�ស�ី វ័យ េក�ង  និង �ពះសង� )
និង��ន បំណង ផ�ល់  វ���គ��នេដើម�ី រួម ចំែណក េ��បេង�ើន��រ យល់ ដឹងឲ���ន់ែត
�បេសើរេឡើងចំេ��ះ ប��� ��ំង អស់ េនះ  ។

Source: US State Department, International Religious Freedom Report for 2018: Cambodia 

១.១

១.(វ�)សង�តិ��ព ៃនលទ�ិជំេនឿ៖ េដើម�ី ពិ និត� េមើល �� េតើ អ�កបដិបត�ិ  �ពះពុទ� 
��ស�� និង/ឬលទ�ិ �ស�ីនិយមយល់ េឃើញ �� �កប ខណ� ទស�នៈ��ំង េនះ��ន 
លក�ណៈ  �ប��ញ�បទង់   ឬ  បំ េពញ បែន�ម ឱ� ���េ��វ�ញេ��មកេ��យរេបៀប��។

២.បុព� េហតុ រួម ៖ េដើម�ី េឈ�ង យល់ អំពី  រេបៀប ែដល�កុមបុគ�ល�ស�ី និយម ��ច  េធ�ើ 
��រ រួម ��� �� មួយ និង អ�កបដិបត�ិឬ បព�ជិត�ពះពុទ� ��ស�� េដើម�ី ែក លម� ឥរ��� បទ  
ចំេ��ះ  សម  ��ព េយន ឌ័រ េ�� ក��ង �ប េទស កម����។

េ�លបំ ណង 

ៃន �រ ��វ ��វ ១

២

[៤] �កសួង��របរេទសសហរដ���េមរ�ច, ��យក���ន�ប��ធិបេតយ� សិទ�ិមនុស� និង ��រ��រ, រ��យ��រណ៍េសរ���ព��ស��អន�រ��តិ ���ំ២០១៨ ស���ប់កម����  (រ��យ��រណ៍,
២០១៨) ១, <https://bit.ly/37btHb8>.

េ��លបំ ណង ៃន ��រ ���វ ���វ េនះ ��ន ពីរែផ�ក៖

ទិន�ន័យ �ប���ស�ៃនអ�ក�ន់�ស�ក��ង�បេទស កម���



ទំព័រ ៥ េសចក�ីេផ�ើម

១.២ សំ ណ�រ ��វ ��វ 

១

��រ ���វ���វ េនះ ��ន សំ ណ�រគន�ឹះសំ��ន់ៗ ចំ នួន ២និង��ន សំ ណ�រ ��ក់ព័ន� មួយ ចំ នួន៖

េតើ ��នែផ�ក សំ ��ន់ ៗ  អ�ី ខ�ះ ែដល �សប ��� និង��ន ��ព ��ន តឹង រ��ង  �ពះពុទ� ��ស�� 
និងលទ�ិ �ស�ី និយម េហើយ េតើចំណ�ច��ំងអស់េ��ះែស�ង េឡើងដូច េម�ច េ�� ក��ង បរ�បទ 
សង�ម កម����?

ចំេ��ះ�ពះ ពុទ� ��ស�� ែបប �ស�ីនិ យម និង/ឬ �ស�ី និយម ែបប  ពុទ� ��ស�� េ�� ក��ង 
 �ប េទស កម����៖ េតើ អ�ី �� ប��� �ប ឈមនិង អ�ី��ឱ��ស សំ��ន់បំផុត ស���ប់��រ
បេង�ើនកិច� សហ �ប តិ បត�ិ ��រ?

េតើ�ប��ពលរដ�ែខ�រែដលបដិបត�ិ��ម�ពះ ពុទ� ��ស�� យល់ និង បក ���យ  
អំពី��រ បេ�ងៀន  របស់�ពះពុទ� ��ស�� �៉�ង ដូច េម�ច ��មួយនិង សម��ព 
េយន ឌ័រ និង ប��� ��ប់ ��ក់ ទង េផ�ង ៗ  េទៀត ?

េតើ�កុមបុគ�ល �ស�ី និយមេឈ�ង យល់ និង បក ���យអំពី ��រ បេ�ងៀន  ែបប 
ពុទ� ��ស���៉�ង ដូច េម�ច ខ�ះ?  េតើពួក��នស���ល់េឃើញចំណ�ច�សប
និង ��ន ��ព ��ន តឹងអ�ីខ�ះ?

១.១

១.២

២



ទំព័រ ៦ េសចក�ីេផ�ើម

១.៣ េសចក�ី សេង�ប អំពី 

របក គំ េហើញ សំ �ន់ ៗ  

��ក់ បី ដូច �� ��ន ��រេបើក ចំ ហ េ�ចើន ពីបព�ជិត��ស�� ក��ង��រ សហ ��រណ៍ �� មួយ អ�ក តស៊ូ មតិ ែផ�ក េយន ឌ័រេដើម�ី ��ត់ 
បន�យ អំេពើ ហិង� េ�� ក��ង សហ គមន៍ និងេដើម�ីបេ�ងៀន �ប �� ជន អំពី េ��ល ��រណ៍ សម ��ព េយន ឌ័រ ែដល ពួក េគ េជឿ �� 
��ន ���ប់ក��ង��រអប់រ�ែបប�ពះពុទ� ��ស��។

ខណៈ េពល ែដល ពុទ�បរ�ស័ទ����គហស�  �� េ�ចើន  ដូច���� ជី និង��យជី ��ន តួ ��ទី កំ ណត់ ��ក់ ��ក់ េ��ះ �ពះ សង� ��ន
ដី��  �� តួ ��ទី ��ំង អស់ េនះមិន��ន កំណត់ ��ក់��ក់  េ��ះ េទ  េហើយ �� ឧបសគ� ែដល �� ��ំង ��យ ជីមិនឲ�េធ�ើ ��រ ��រ 
សំ��ន់ ៗ  េ��ះ គឺ េ��យ ��រ ែត ក���វប�ធម៌ �� ��ង��រកំណត់ក��ង��ស��។ ចំ ណ�ច េនះ ����រប���ញនូវ ឱ��សក��ង ��រ 
េលើក ទឹក ចិត� ដល់ ��យ ជី ឱ� ��ប់  យក តួ ��ទី សំ ��ន់ ៗ  បែន�ម េទៀត េ�� ក��ង វត� និង ស���ប់ �� ជី ក��ង��រ រួមចំែណកេធ�ើ ��រ ��រ  
េ��ស ស���ត និង ��រ��រ ចម�ិន  ����រ។

១

២

ទិន�ន័យ មិន ឆ��ះ ប���ំង ��រជំ��ស់ែផ�ក មេ�� គម វ����  ពីពុទ�បរ�ស័ទ�ិ ឬ �ពះ សង� ចំេ��ះ គំ និត ែដល��  �ស�ី ��ចបំបួស�� �ពះ 
សង� េ��ះ េទ។ ��រ ពន�ល់ អំពី��រ  មិន ��ច បំ បួស�ស�ី ��ន េ��ះ គឺ ស�ិត  េ�� �តង់ប���  បេច�ក េទស  (��រ ខ�ះ ��ត ភិក��នី េដើម�ី  បំ 
បួស ភិក��នីជំ ��ន់ េ���យ ) �ពម��ំង ប��� ��ក់ ែស�ង   (ភិក��នី និងភិក��  មិន ��ច ���ក់ េ��  ជិត��� ��ន េដើម�ី រក� ��ព បរ�សុទ�  ៃន 
ចិត�  និង ��រតម  មិន  រួម េភទ)។ អ�ក  តប ស���ស េ�� ក��ង��រ សិក� េនះ មិន ��ន សំ េ�� ដល់ គំ និតែដល ���ស�ី ���ន��ពសក�ិ 
សម ពីកំេណើតេដើម�ី ទទួល ��ន ��រ បំ បួស េ�� ក��ង  ពុទ� ��ស��េ��ះេទ។

អ�ក ចូល រួម �� េ�ចើន ��ន ��រម�ណ៍ ��  បុគ�ល���ក់ ��នលទ���ពមិន�តឹមែត��អ�ក   េជឿ និង  តស៊ូ មតិេដើម�ី សម��ព េយន ឌ័រ 
ខណៈ កំ ពុង ែត បដិបតិ��ពះពុទ� ��ស�� េ��ះ េទ ពួក េគ ែថម ��ំង ��ន ��រម�ណ៍ ��   �ពះពុទ� ��ស�� ���ល់ ��ន េលើក  កម�ស់ 
សម ��ព េយន ឌ័រ ���ប់េហើយ។ អ�ក េឆ�ើយ តប េ�ចើន ��ង  ២/៣ (៦៨%) �� ន ��រម�ណ៍ ��  �ពះពុទ� ��ស����ត់ ទុក �ស�ី  និង 
បុរស ��ន ��ព េស�ើ ���ពីកំេណើត។

េ��ះបី����រ រ�លូត កូន �តូវ ��ន  យល់ េឃើញេស�ើ រ ែត ��  ឯកច�ន� ����ទេង�ើរែដល�តូវ ��ន ��ម ��ត់ េ��  ក��ង  ពុទ� ��ស��     
ក៏ េ��យ ក៏ គំ និតអំ  ពី “��រ �ប�ពឹត� មិន គប�ីែផ�ក ផ��វ េភទ” ��ក់ បី ដូច �� ��ន��រ ែ�ប �បួល េ�� ��ម ��រ បក  ���យ ែបប
េជឿនេលឿនមួយ ចំ នួន។ ឧ��ហរណ៍េ��ង  ��ម អ�ក ចូល រួម�� �គ ហស� ���ក់ “ ពុទ� ��ស�� មិន អនុ���ត ឱ� ��ន ��រ េបៀត 
េបៀន ផ��វ េភទ  ឬ បង� ��រ ឈឺ��ប់ ផ��វ េភទ េ�� េលើ អ�ក ដៃទ េឡើយ ”។ ចំណ�ចេនះ ចង��ល ប���ញ ��  ��ច��នបព�ជិត��ស�� 
និងបុគ�ល �ស�ី និយមេធ�ើ��ររួម�����ក់ ទង នឹង េរឿង��៉វ ផ��វ េភទ។

��រយល់េឃើញអំពី ��ររួម េភទ រ��ង ៃដគូ ែដល មិន ��ន់ េរៀប ��រ    ��ក់មិនសូវ រ�ង ត�ឹងដូច��រ��ងៃដគូរ ែដល ���នភក�ី��ព 
ចំេ��ះប�ីឬ�បពន�េ��ះេទ។ ចំណ�ចេនះ ��ច�សប��មួយ�កុម អ�ក តស៊ូ  មតិ សម ��ព េយន ឌ័រ  េ�� ក��ង ��រ ��រ  េលើក  កម�ស់ 
ស�័យ ��ព ផ��វ េភទ របស់ �ស�ី។

ទិន� ន័យ ែដល �ប មូល ��នពីក��ង ��រ ���វ ���វ េនះមិន �តឹម  ែត ប���ញ ��  ���ន ��រ រ�ត ត�ិត  េ�� េលើ ��រ ពន�រ កំ េណើត េ�� ក��ង  
ពុទ� ��ស�� កម���� េ��ះ េទក��ងេ��ះក៏��ន អ�ក  តបស���ស �� �ពះ សង� ២អង�  ែថម ��ំង ��ន េស�ើ េឡើង ��  �ពះ សង� ��ច ��ន 
តួ��ទីសកម� េ�� ក��ង��រ អប់ រ� សហគមន៍ អំពី វ�ធី ���ស� េរៀប ចំ ែផន ��រ �គួ ��រេទៀតផង។

អ�ក   តបស���ស ែដល �� បុគ�ល�ស�ី និយម ��ំង អស់ េ�� ក��ង��រ ���វ ���វ េនះ ��ន  ប���ញ អំពី ក�មិត ៃន ��ព មិន �សួល ក��ង ចិត� 
ឬ ��រ  មិន យល់ �សប មួយ ចំនួន  �� មួយ នឹង ��រ រ�ត ត�ិត េយន ឌ័រ ក��ង េពល បច��ប� ន�េ�� ក��ង ���ប័ន   ��ស��។ ក៏ ប៉ុែន�  បុគ�ល
�ស�ី និយមែដលតបស���ស    ��គ េ�ចើន   (៥/៦) ��នសែម�ង មតិ ��ពួកេគ ��ន��រម�ណ៍�� ��ច េ�បើ ��ក� ស���ល់  “អ�ក តស៊ូ 
មតិែផ�ក េយន ឌ័រ/�ស�ី និយម ” និង   “ពុទ� ��សនិក” ក��ង េពល �� មួយ ��� ែត មួយ ��ន ។

៨

៣

៤

៥

៦

៧

អំេពើ ហិង� េលើ�ស�ី �តូវ ��ន  េមើល េឃើញ �� ឯកច�ន� ក��ង ចំ េ��ម អ�កតបស���ស ��ំង អស់ �� ��  ��រ រ� េ��ភ បំ ��នេ�� េលើ ��រ 
បេ�ងៀនរបស់  ពុទ� ��ស��។ ចំ ណ�ច េនះ ប���ញនូវឱ��សដ៏��ន ស���នុពល មួយស���ប់ អ�ក តស៊ូ មតិ ែផ�ក េយន ឌ័រ  ក��ង
��រ��ក់ប���លទស�នៈ��នេ��ក��ងទស�នៈអប់រ�ែបប�ពះពុទ���ស��ដូច��សិ���បទេផ�ងៗេដើម�ី អន���គមន៍ប��ប់ អំេពើ 
ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ។

៩ អ�ក តបស���ស ��ំង អស់  ��ន សែម�ង មតិ ��ំ �ទ   េ�� េលើ ��រ ផ�រ���ប់�កុម អ�ក �ស ��ញ់ េភទ ដូច ���  �� មួយ នឹង�ពះ ពុទ� 
��ស��  េ��ះ បី �� មួយ  ចំ នួន ��ន ��រម�ណ៍ �� ទេង�ើ ផ��វ េភទ រ��ង ៃដ គូ�បុស�ស��ញ់�បុស ដូច �����ច ��  “ទេង�ើ មិន គប�ី ែផ�ក 
ផ��វ េភទ ” ��មរយៈ ទស�នៈ   ពុទ� ��ស�� ក៏ េ��យ។

១០



២ វ�ធី ��ស� ��វ ��វ 

ទំព័រ ៧ វ�ធី��ស�

��រ ���វ ���វ េនះ  អនុ វត�  ��រ ���វ ���វ  ែបបចូល រួមែផ�កេលើេ��ល��រណ៍លទ�ិ �ស�ី និយម  (FPAR)
េ�� �គប់ ដំ ��ក់ ��ល ��ំង អស់ ��ប់��ំងពី��រេរៀបចំែផន��រ និងសកម���ព���វ���វរហូតដល់
ប��ប់ ។ េ��ង ��ម  APWLD ែដល ��ន ផ��ច េផ�ើម ឱ� ��ន ��រ ���វ ���វ ែបប េនះ មុន េគ  េ�� ក��ង តំបន់ 
FPAR គឺ �� វ�ធី ���ស� មួយ ៃន ��រ អេង�ត���វ���វ េ�� េលើ ប��� សង�ម ែដល ចូលរួម ��ក់ ព័ន� េ��យ 
���ល់ពី  អ�ក  ែដល ទទួល រង ��រ ��បសង�ត់  និង �ប��ជន ធម��� េ�� ក��ង ��រ េលើក េឡើង អំពី ប���  និង 
ដំេ��ះ���យ ។ �� គឺ�� “ វ�ធី មួយ ស���ប់ អ�ក  ���វ ���វ  និងអ�ក ចូល រួម��ន ចូល �� មួយ ��� េ��យ 
��មគ�ី ��ព េ�� ក��ង��រ ��ត់ វ���ន ��រ រួម �����ំងវ���ន��រ  រយៈ េពល ខ�ី និង រយៈ េពល ែវង េដើម�ី ឱ� ��ន 
��រ ���ស់ ប��រ សង�ម ”[៥]។ FPAR ក៏ ��ន ប���ល  ទស�នៈ�ស�ី និយម និង ដំ េណើរ ��រ ែបប �ស�ី និ យម  ��ំង 
�សុង  ក៏ ដូច �� ��រ ក��ង សមត���ព និង ��រ ែចក រ� ែលក ចំេណះ ដឹងផង ែដរ។

[៥]  េវទិ����សុី�៉�សុីហ�ិកស�ីពី �ស�ី, ច�ប់ និង ��រ អភិវឌ�ន៍ (APWLD), ‘��រ ���វ���វែបបចូលរួមែផ�កេលើេ��ល��រណ៍លទ�ិ�ស�ីនិយម (FPAR)’, APWLD 
<https://apwld.org/feminist-participatory-action-research-fpar/>. 

�តង់ ចំ ណ�ច េនះ  �កុម អ�ក ���វ ���វសកម� េ��ក�មិឹត មូល ���ន  ��ន ចូល រួម ��រសហ��រ េរៀបចំ
ែផន��រ���វ ���វ េនះ។  �កុម ���វ ���វសកម� េ�� មូល ���ន េនះ រួម ��ន យុវតីហ�ឹក��ត់��រ��រពីរ
��ក់  េ����ជ��នី ភ�ំ េពញ (�ស�ី��ំង ពីរ) និស�ិត  �ស�ី វ័យ េក�ង បី ��ក់ មក ពី េខត� ��ត់ដំបង  និង �ពះ សង� 
បួន អង� មកពីេខត� ��ត់ ដំ បង ។ �កុម ���វ ���វ េនះ ទទួល ��ន ��រ បណ��ះ បណ�ាល អំ ពី េ��ល ��រណ៍
�កម សីល ធម៌ក��ង��រ  ���វ ���វ   និង បេច�ក េទស  �ប មូល ទិន� ន័យ �ពម��ំង ��ន ចូល រួម េ�� ក��ង ដំ េណើរ 
��រ ��ំង �សុង ៃន ��រ សិក����វ���វេនះ។  វ�ធី ���ស� ែបប គុណ វ�ស័យ ��ន េ�បើ ���ស់��រ ស���ស 
និង ��រពិ��ក� �កុម  ��រ  ថតរូប   និង ��រ ថត សេម�ង។ វ�ធី ���ស� េនះអនុ���ត ឱ� �កុម ���វ ���វ ��ន 
ឱ��ស  ស���ប់ ��រ ពិ��ក� េ��� ផ��វ ��រ  និងរ�តចំណងទំ ��ក់ទំ នង  ��ន់ ែត ��ន ��ព សុី ជេ���រ��ង
ស��ជិក�កុម���វ���វ។

ស��ជិក�កុម ���វ ���វសកម� េ��ក�មិឹត មូល ���ន  ��ន ចូល រួម �៉�ង សកម�េ�� �គប់ ដំ��ក��ល   
��ំង អស់គឺ មិន �តឹម ែត �� អ�ក  “�ប មូលទិន� ន័យ” ែដល ���ន់ ែត ផ�ល់  ក�មង សំ ណ�រ ស�ង់ មតិ   និង ប���ន 
�ត ឡប់ មក វ�ញ េ��ះ េទ។ ��រ បណ��ះ បណ�ាលែបបអនុវត���ក់ ែស�ង ស�ី ពី ��រ វ���គ ទិន� ន័យ��ម �ប ��ន 
បទ  �តូវ ��ន េរៀប ចំ េឡើង េ�� ��ជ��នីភ�ំ េពញ  េហើយ ទិន�ន័យ ស���ស �តូវ ��ន វ���គ និង ប���ល េ�� ក��ង 
�ប ព័ន� កុំព��ទ័រ េ��យ���ល់ ពី  អ�ក ���វ ���វ  វ័យ េក�ង ��ំង េ��ះ។ 

�បេភទអ�កតបស���ស  ចំនួន

�ពះសង�

�គហស�

��យជី

��ជី

អ�កតស៊ូមតិែផ�កេយនឌ័រ

សរុប

១៦
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៣



ទំព័រ ៩ សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

េ�� េពល  ែស�ង រក វ�ធី ក��ង ��រ ��ក់ �ប ភព ឯក ��រ ពុទ� ��ស�� និង �ស�ីនិ យម េ�� ក��ង ��រ សន���ដំ បូង �� 
��ន ��រៈ សំ ��ន់ េ�� ក��ង ទទួ ល ���ល់ �� �ទឹស�ី�ពះ ពុទ� ��ស��  ��រ បក ���យ  និង ��រ អនុវត�����  
��ន ��ព ខុស ��� សេម�ើម ��ស់។ ដូច  Gayley ��ន េលើកទឡ�ីករណ៍ �� សូម�ីែត េយើងបន�យ ពុទ�
��ស�� ឱ� េ�� �តឹម ែត ��រ េ���ត េ�� េលើ អត� បទ គម�ីរ   “...េ�� ែតមិន��ន សង�តិ ��ព ��ំង �សុង ែដល 
េយើង ��ច ចង��ល ប���ញ “  �� �� ពុទ���ស�� ពិត ���កដ��ន "[៦]។

[៦] Holly Gayley, ‘េតើ េយើង ែស�ងរក�ស�ីនិយម��ម ែបបពុទ���ស�� េ��កែន�ង��?’, (ែខក��� ���ំ២០១៦) ៣(១) The Arrow៖ ពុទ���ស��និង�ស�ីនិយម  ១៤
[៧] Shanta N Kanukollu and Quyen Epstein-Ngo, ‘អំេពើហិង�េលើ�ស�ី ��ម រយៈទស�នៈពុទ���ស��’ េ��ក��ង Andy J Johnson(ed), ��ស��និង អំេពើហិង�បុរស
េ��េលើ�ស�ី (Springer Science Business Media New York, 2015) 343, 346.

ស���ប់ ��រ ���វ ���វ របស់ េយើង ��រ ែដល ពុទ� ��ស�� ស�ិតេ��េ���ម ��រ បក ���យេផ�ង ៗ ���   
�� េ�ចើន  េ��ះ គឺ �� ប��� �ប ឈម មួយ ែដល េធ�ើ ឱ���ន់ែត��ន ��រ   លំ ��ក   េ��យ ��រ ែត គ���ត ខុស ��� ���ំង
េ�� ក��ង ឯក ��រ ែដល ��ន ���ប់។ ដូច ែដល  Kanukollu  និង  Epstein-Ngo ��ន សរេសរ �� “��ន 
ឯក ��រ ���វ ���វ ចំនួន តិច តួច ��ស់ េហើយ េពល ខ�ះ ��ន ��រ ែដល ែខ�ង គំ និត ��� េ�� េលើ
 �ប  ��ន  បទ��ក់ទង នឹង េយនឌ័រ  តួ ��ទី  េយន ឌ័រ  និង អំ េពើ ហិង� េយន ឌ័រ េ�� ក��ង ពុទ� ��ស��ផង” [៧]។

��ន  ��រ សិក� ���វ ���វ តិច  តួច ��ស់ ែដល��ក់ព័ន� �� ពិ េសស េ�� ដល់ ពុទ� ��ស�� េថរ��ទ   (េហើយ
�� ពិ េសស េទៀតេ��ះ គឺ ពុទ� ��ស��េថរ��ទែដល  បដិបត�ិ េ��យ �ប �� ជន កម����  �ប ែហល   ៩៥%
       �� េពល  បច��ប�ន� េនះ) និងទំ��ក់ទំនង�បសព����រ��ង�ពះពុទ���ស��េថរ��ទ និងលទ�ិ�ស�ីនិយម។

ដូេច�ះ ឯក��រ ែដល ��ន ���ប់ ��គ េ�ចើន ែដល ��ក់ ប���ល េ�� ក��ង រ��យ ��រណ៍ េនះ   �តូវ ��ន  សរេសរ
េឡើង េ��យ អ�ក ���ជ�  ែដល េធ�ើ ��រ សេង�ត ទូ លំ ទូ ��យ អំ ពី ��ព �សប ��� រ��ង �ពះពុទ� ��ស��   ��មួយ 
នឹង លទ�ិ�ស�ី និយមេ��យ បេង�ើត �� ទូ េ�� នីយកម� ����  េដើម�ី �គប ដណ�ប់ េ�� េលើ បរ� បទ   ភូមិ ���ស� េផ�ង 
���។

េដើម�ី  េជៀស ��ង ��និភ័យៃន��រ រ�៉�ន់�ប��ណលក�ណៈ ��ំ��ច់ និយម ឬ��រ �៉�ន់�ប��ណ  ��ក់ កំ ែភល 
និងេដើម�ី �� �� �� ��រ ���វ ���វ េនះ ស�ិត េ��ក��ង   បរ� បទ �ប េទស កម����  េពញ េលញេ��ះ េយើង ក៏��ន 
ប���ល ��រ ���វ ���វ  ��ក់ ��ក់ អំពី �ប េទស កម���� ��ម  ែដល ��ច រក ��ន រួម �� មួយ នឹង ទិន�ន័យ ែដល 
�ប មូល មក ពី ��រ  ���វ ���វ េ�� ក��ង អំឡ�ង េពល េធ�ើ ��រ ���វ ���វ ��លេ��ក��ង��ជ��នី ភ�ំ េពញ  និង េខត� 
��ត់ ដំ បងក��ងកំឡ�ង���ំ ២០២០។ របក គំ េហើញ ពី ទិន� ន័យ ែដល �បមូល ��ន��ន  េ�� ក��ង ែផ�ក ទី ៣.២ 
 ៤.២ ៥.២ និង ៦.២ ៃន រ��យ ��រណ៍ េនះ។

៣.១
សម �ព េយន ឌ័រ �ន�ប់ មក � មួយ��ប់ ?

ទស��នៈ េចញ មក ពី ឯក �រ ��វ��វ



ចំ ណ�ច��ប់ េផ�ើម  ដ៏សម�សបមួយ ស���ប់ ��រ �៉�ន់ �ប ��ណ ែបប េនះគឺ ��ច ��ម រយៈ សំ ណ�រ ដូច ��ង េ���ម ៖ េតើ �ស�ី និង បុរស �តូវ ��ន ��ត់ 
ទុក �� ��ន ��ព េស�ើ ��� ពីកំេណើតែដរេទេ��ក��ង�ពះ ពុទ� ��ស��   ? ក��ង ��រ  ពិ ��រ�� េ�� េលើ ��រ  សេង�ត របស់  Gayley  ែដល ���ពះ   ពុទ� 
��ស�� មិន ��ន សង�តិ ��ព ��ំង  មូលេ��ះេយើង ��ចេ���� “��ន ��រ  យល់ �ពម េ�ពៀង  ��� តិច តួច ��ស់  េ�� ក��ង �បៃពណី �� �� ��ក់ ទង 
េ��  នឹង អ�ី ែដល េគ េ�� �� �� អត�បទគម�ីរ េ��ល��ស�� (ៃ�តបិតក) ”។ សំ ណ�រ េនះ��សំណ�រពិ��ក េឆ�ើយ[១១]។

លទ�ិ�ស�ីនិយម ែបបអន�រវ�ស័យគឺ�(�បេភទៃនលទ�ិ�ស�ីនិយម)

�បេភទែដល �ន �ព�សប���េ�ចើន�មួយ នឹង អភិ�កម

�ពះ ពុទ��ស�ក��ង �រ េ�ះ��យទុក� និង �រ ឈឺ�ប់។

ទំព័រ ១០ សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

[8] Alexis Shotwell, ‘េបើ��នពុទ���ស�� េ��ះនឹង ��ន�ស�ីនិយម, ប៉ុែន� េតើ �ស�ីនិយម�បេភទអ�ី?’, (ែខក��� ���ំ២០១៦) ៣(១) The Arrow៖ ពុទ���ស��និង�ស�ីនិយម  ៤, ១២
[9] Dictionary.com (អន��ញ េ��ៃថ�ទី១៧ ែខធ�� ���ំ២០២០) ‘�ស�ីនិយមអន�រ��តិ’ (និយមន័យ ១), <https://bit.ly/3oVAdJn>.
[10] ��ទូេ�� េគ កំណត់�� ពុទ���សនិក ស�ិតេ��ក��ង និ��យមួយ ៃននិ��យ��ំង បី រួម��ន េថរ��ទ ("��របេ�ងៀនរបស់��ស់ទុំ"), ម����ន ("��នធំ") និង  វជរ��ន "��នេព�ជចរៃណ")។
េ��ក��ង និ��យេនះ តួ��ទី��សនិក គឺេដើម�ីទទួល ��ន កុសលកម�ឬកុសលបុណ� ��មរយៈ��រ ��ំ�ទតួ��ទីេមដឹក��ំ��ស�� ��មរយៈ��របរ����គ �� ហិរ��វត��ឬ��អ�ីេផ�ងេទៀត។ ពុទ�
��ស��េថរ��ទ ��ន �ប���បិយ��ពបំផុត ក��ង�បេទស�សីល��� �បេទសៃថ �បេទសភូ�� �បេទស��វ �បេទសកម���� និងតំបន់ខ�ះៃន�បេទសចិន។ (Aiken and Strand, 2005).
[11] Gayley, (n 6). 

រ��យ ��រណ៍ េនះ នឹង ប���ញ ��ម �ប ��ន បទ ពី មួយ េ�� មួយ អំពី  “ ចំ ណ�ច ប៉ះ ទង�ិច” សំ ��ន់ ៗ  រ��ង ពុទ� ��ស�� េថរ ��ទ កម���� និង �ស�ី 
និយម អន�រ វ� ស័យ។ េយើង ��ប់ េផ�ើម េ�� ក��ង ែផ�ក េនះ �� មួយ នឹង ��រ �៉�ន់ �ប ��ណេលើស���ណដ៏ ទូ លំ ទូ ��យមួយ អំពី សម ��ព េយន ឌ័រ 
េ�� ក��ង�ទឹស�ី និង ��រ អនុវត�  របស់�ពះ ពុទ� ��ស��។

�សប �� មួយ នឹង ��រ វ���គ េនះ និង អភិ�កម���ល់ របស់ េយើង ចំេ��ះ ��រ អនុវត� លទ�ិ�ស�ី និយម  េយើង នឹង ពិនិត� ពិច័យ េ�� េលើ ��រ បដិ បត�ិ �ពះ  
ពុទ� ��ស�� េថរ ��ទ[ ៩] េ��យ ��រ ែត �� �សប��� �� មួយ នឹង �ស�ី និយម ែបប អន�រ វ� ស័យ។ �ស�ី និ យម ែបប អន�រ វ�ស័យ គឺ �� ��រ វ���គ �គប់  
�ជុង េ���យ មួយែដល ទទួល  ���ល់ �� ឧបសគ� �� �� ក��ង ��រ ទទួល ��ន សម ��ព េយន ឌ័រ��ន ��ព ខុស ែប�ក ���   េ��យ  េ��ង េ�� ��ម 
ទិដ� ��ព �� �� ៃន អត� ស���ណ ដូច ��  េភទ ពូជ ��សន៍ វណ�ៈ  ឬ��ស��[១០]។ �� េ��ះ ���យ េ�� េលើ វ���ល គម ទូ លំ ទូ ��យ មួយ ៃន 
ប��� របស់ �ស�ី េហើយ ��ន លក�ណៈ បរ���ប័ន� េ��យគិតគូរដល់អ�ក���ល់ប��រេយនឌ័រ   ��រ  ប��រ េយន ឌ័រ   អន�រ េភទ  និង បុគ�ល ែដល មិនកំណត ់  
អត�ស���ណេយនឌ័រ។

បែន�មេលើ��ព��ំ��ច់  ក��ង ��រ ទទួល ���ល់ អំពី ទ�មង់ េផ�ង ៗ  ���េ�� ក��ង ពុទ� ��ស��  េ��ះ  េយើង  ក៏ គួរ ប���ក់ ឱ� ច�ស់ អំពី ទ�មង់ ��ក់��ក់
ៃនលទ�ិ�ស�ី និយម ែដល  េយើង កំ ពុង ែត ពិ��ក�ែដរ។ Shotwell ��ន បំ ែបក �ទឹស�ី លទ�ិ�ស�ី និយម�� ែផ�ក តូចៗ  (ដូច ��លទ�ិ �ស�ី និ យម ែបប  
េសរ� លទ�ិ�ស�ី និយម ែបប �ជុល និយម  និងលទ�ិ�ស�ី និយម ែបប អន�រ វ�ស័យ) �ពម ��ំង �៉�ន់ �ប ��ណ អំពី��ព �សប ��� ៃន ��រ ប េ�ងៀន ែផ�ក  
�ពះ ពុទ� ��ស�� នី មួយ ៗ ។ ចុង េ���យ ��ង ��ន រក េឃើញ �� លទ�ិ�ស�ី និយម ែបប អន�រ  វ�ស័យ “��ន ��ព  �សប ��� បំ ផុត �� មួយ នឹង វ�ធី ���ស� 
របស់ �ពះពុទ� ��ស�� ក��ង ��រ េ��ះ ���យ អំពី ទុក� និង ��រ ឈឺ ��ប់ ”[៨]។

េ�� ក��ង ែផ�ក េនះេយើង ��ប់ េផ�ើ ម េ��យ ��រ  ពិនិត� ពិ ច័យ េ�� េលើ ទស�នៈ របស់ អ�ក  ���ជ� ���� ែដល េលើក  ទឡ�ីករណ៍ ���ស�ី និយម និង ពុទ� 
��ស�� ��ន ��ព   “សំ េ��គ ចូល ��� ” េ�� ក��ង វ� ��ល ��ព ដ៏ ទូ លំ ទូ ��យ មួយ មុន េពល  ែដល េយើង បន� េ�� ពិនិត� េលើ អ�ក ���ជ� មួយ  ចំ នួន 
េផ�ង េទៀត ែដល េធ�ើ ��រ �ព ��ន ���ប សិន េបើ មិន ប���ល ��រ  បក ���យពុទ���ស����ម ែបប មូល���ន នីយកម� (ឧ��ហរណ៍ ��ម �ប េទស 
��ក់ ��ក់ ) េទេ��ះ ��រ អះ ��ង ទូ េ��េពក អំ ពី ��ព សុី ��� េនះ ��ច  ��ន ��និ ភ័យ ក��ង ��រ  បេង�ើត  ��រ សន�ត់�� ទូ េ��នីយកម�ែដល មិន  ��ន 
េហតុ ផល �គប់ ���ន់ េ�� ក��ង ពិ ភព ��ក់ ែស�ង។

S H O T W E L L ,   ២០១៦



ស���ប់ អ�ក ���ជ� មួយ ចំ នួន�ពះពុទ� ��ស��  និងលទ�ិ �ស�ី និយម ��ន ��រៈសំ��ន់ និង��ព�សប��� 
េ�ចើន ។ េ��ង េ�� ��ម  Tsomo �ពះ ពុទ� ��ន  “��ន ប���ក់ �៉�ងច�ស់អំពី ស���នុ ពល ស���ប់  �ស�ី 
ក��ង ��រ សេ�មច ��ន នូវ េ��ល េ�� ���រតី ខ�ស់ បំ ផុត��មរយៈ��រអះ��ង����ល់ ��វៈ ែដល��ន��ណ 
��ំង អស់��ន ស���នុពល េស�ើ ��� ក��ង ��រ ���ស់ ដឹង”[១២]។

'�រ�ក់ទឹកេ�ក��ងទឹក...'

ទស��នៈអះ�ង�មេ�គមន៍វ����ែផ�កលទ�ិ�ស�ីនិយម និង�ពះពុទ��ស��នលក�ណៈ�សប���ឥតេ���ះ

ទំព័រ ១១ សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

[១២] Karma L Tsomo, �ស�ីពុទ���សនិកនិង យុត�ិធម៌សង�ម៖ ឧត�ម��ព ��រ �បឈម និងសមិទ�ផល (��កលវ�ទ�ល័យរដ�ញ�យ៉ក, ��ល់��នី, ២០០៤) ២។
[១៣] Tsomo (n 12) 2. 
[១៤]    In Shotwell (n 8) 4.

Tsoma ��ន ព�ងីកតក���ពែផ�ក ���រតី េនះ េ�� ដល់  ��រ វ���គ សង�ម េ��យ ��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍ ��     
��រ បេ�ងៀន �ពះពុទ� ��ស�� ��ន វ���ល ��ព��លក�ណៈបរ� �� បន�  េហតុ ដូេច�ះ េហើយ គួរែត��ច
បង�លក�ណៈ ��យ �សួល េស�ើ ��� ស���ប់ �ស�ី និង បុរស។ ស���ប់  Tsomo  ចំ ណ�ច េនះជំ រុញ ឱ� ��ន    
“េ�� ��ស័ព�ៃន សម��ព��ង ���រតី ” េ�� ក��ង អត� បទ  �ពះពុទ� ��ស��ថ�ី ត�ិត ែត �ស�ី បន� �ប ឈម នឹង 
ឧបសគ� �� េ�ចើន  ក��ង កិច� ខិត ខំែ�បង េដើម�ី ទទួល ��ន ��រ អប់ រ� ែផ�ក ពុទ� ��ស��  និង��រ បំ បួស
េពញេលញ  េ�� ក��ង  កែន�ង �� េ�ចើនក៏េ��យ [១៣]។

អ�ក សិក� ���វ ���វ ែផ�ក �ស�ី និយម និង �� អ�កបូ�� ពុទ� ��ស��  ដ៏ ល�ី ល�ញ  Rita Gross ��ន
 អះ ��ង ����រ�ច��ច់ប���ល ��� រ��ង ពុទ� ��ស�� និង �ស�ី និយម គឺ ដូច ��  “ ��ក់ ទឹក ចូល េ�� ក��ង ទឹក”
��ន ន័យ �� លទ�ិ ពីរ េនះ ��ច រ��យ ចូល ��� ែត មួយ េ��យ ឥតេ���ះ។ ��ន់ ែត សំ ��ន់ ��ង េនះ េទៀេ��ះ 
Gross ��ន េលើកទឡ�ីករណ៍ ��  ��រ េប���� ចិត� ��មេ��ល ��រណ៍ ស��ល របស់ ពុទ� ��ស��   ក៏ ����រ  
េប���� ចិត� មួយ  េ��ក��ង េ��ល ��រណ៍ ស��ល ៃន �ស�ី និយម ែដរ[១៤]។

Gross េធ�ើ ��រ ពិ��ក� អំពី ចំណ�ចែដល �ពះពុទ� ��ស��និង លទ�ិ�ស�ីនិ យម ��ន ��ព ដូច ��� សំ ��ន់ ៗ  
មួយ ចំ នួនដូច ��ង េ���ម៖

��ំង �ពះពុទ� ��ស�� និងលទ�ិ �ស�ី និយម �ប ��ន់យក ��រ ពិត  ��សំ ��ន់ និង ��ន សមត� ��ព 
“តបតចំេ��ះអ�ីែដលមិនែមន����រពិត ” េ��ះ �� ��ម រូប ��ព �� ក៏ េ��យ



Kanukollu និង Quyen Epstein-Ngo  ក៏ ��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍�� “លទ�ិ�ស�ី និយម��ន ��ព �សប���ល�
េ��ក��ង �កប ខណ� �ពះពុទ� ��ស��”[១៦]។ េហើយ ចុង េ���យ Howes ��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍ែដរ�� លទ�ិ�ស�ី 
និយម ែបបអន�រវ� ស័យ ��ន ��ព �សប��� �� មួយ និង អភិ�កម របស់ �ពះពុទ� ��ស�� ក��ង ��រ េ��ះ ���យ ទុក� 
េវទ�� និង ��រ ឈឺ ��ប់ ៖

�រ េប���� ចិត�ចំេ�ះេ�ល �រណ៍ ស��ល របស់ ពុទ� �ស�  ក៏ �  

�រ េប���� ចិត� ចំេ�ះ េ�ល �រណ៍ ស��ល របស់ �ស�ី និយម ែដរ។

ទំព័រ ១២ សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

[១៥] Shotwell (n 8) 8.
[១៦ Kanukollu and Epstein-Ngo (n 8) 347.
[១៧] In Shotwell (n 8) 12. 

Shortwell បន� អនុវត� �កប ខណ� របស់ Gross េដើម�ី បេង�ើត េ��ល��រណ៍លទ�ិ �ស�ី និយម ែដល  ទទួល 
ព័ត៌��ន ពី�ពះ ពុទ� ��ស�� េហើយ ផ��យ មក វ�ញ �ពះពុទ� ��ស�� ែដល ទទួល ព័ត៌��ន ពី លទ�ិ�ស�ី និយម។ ��ត់
��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍ �� ��រែណ��ំ របស់ �ពះពុទ� ��ស�� ក��ង ��រ �ប តិ បត�ិេសចក�ីករុ��  ក៏  �តូវ ��ម ��រ ឱ� 
អ�ក បដិបត�ិជំេនឿពិនិត� ពិ ច័យេ��េលើ “ទុក�េវទ��ែដល�សប���  �� មួយ នឹង ប���ត់ េយន ឌ័រ   និង �តូវ េធ�ើ អ�ី ែដល 
េយើង �� ចេធ�ើ ��ន េដើម�ី ��ត់ បន�យ ទុក�េវទ��េ��ះ”[១៥]។ ចុង េ���យ��ង ��ន និ��យ ��េដើម�ី "���យ  �� 
ពុទ� ��សនិក ល�  េយើង គួរ  បដិបត�ិ ពុទ� ��ស�� ពិត���កដ ែដល ��ន ន័យ ��គួរេធ�ើ ��បុគ�ល�ស�ី និយមដ៏ ល� 
ែដរ”។

�ំង លទ�ិ�ស�ី និយម និង�ពះ ពុទ� �ស�  �ន ែស�ង រក េមើល  អំពី រេបៀប ែដល  �រ ក�ង ផ��វ ចិត��ន

  អំ ��ច េ�� ក��ង ��រ េធ�ើ ឱ�  ឧបសគ�េ��ែតបន� េកើត ��នដល់��ររួចេ��ះ។ ក��ង�ពះ ពុទ� ��ស�� 
អត�ទត���ព និង និ���  ��រ �� ទ���ប់�តូវ ��ន ពិនិត� ពិ ច័យ  ខណៈែដលក��ង �ស�ី និយមលក�ខណ� 
សង�ម   និងតួ ��ទី េយន ឌ័រ ��ម ែបប  �ប ៃពណី �តូវ ��ន េធ�ើ ��រ ពិនិត� ពិច័យ។
លទ�ិ�ស�ី និយម និង�ពះ ពុទ� ��ស�� ��ន គំ និត �ស េដៀង ��� អំពី ��រ រួចរ�េ��ះចំេ��ះ���ន��ព មួយ
 ចំ នួន។ េ��ក��ង�ពះ  ពុទ� ��ស�� ��រ  រួចរ�េ��ះ �តូវ ��ន ប��តិ� �� ��  េសរ���ពេចញផុត ពី ពិភព 
េ��ក េនះ  និង ��េសរ���ព េចញ ផុតពី ទុក�េវទ��ែដល ��ន ��ប់ មក �� មួយ។ លទ�ិ�ស�ី និយម េមើល 
េឃើញ ��រ  រួចរ�េ��ះ  ��  េសរ� ��ព េចញ ផុតពី តួ ��ទី េយន ឌ័រ  ផ�ត់ គំ និត េយន ឌ័រ   និង ��រ ��ប សង�ត់។

អន�រវ�ស័យ��ព�សប ��� �៉�ង រលូន �� មួយ នឹង ទស�នៈ  [ពុទ� ��ស��] ែដល ��  ... ��រ េធ�ើ 
សកម���បេដើម�ី រ� េ��ះ ទុក� េវទ���តូវ��ន េសចក�ី ល� ��មូល���ន  េហើយ ��េសចក�ី ករុ��  ���ន ែដន
 កំ ណត់   ��ន ន័យ  ��េយើង �តូវ  េ��ះ ���យ ទុក� របស់ ��វៈ ��នជីវ�ត��ំងអស់”[១៧]។

DR RITA GROSS



េនះ េ��យ ��រ ែតេ�� េពល ែដល ប៉ុន ប៉ង េធ�ើ ��រ  ផ�ល់ និយម ន័យ អំពី េ��ល ��រណ៍ “ខ�ឹម” ៃន�ពះពុទ� ��ស�� 
េយើង �តូវ ែត ពិ��រ�� អំពី ��រ បក ���យ និង ែបប បទ ៃន ��រ បដិបត�ិ ពុទ� ��ស��  ដ៏ េ�ចើនេ�� ក��ង បរ�បទ េផ�ង ៗ   
��� ។ េបើ មិន ដូេច�ះ េទេយើង�បឈម  ��និភ័យ “ក��ង��រ ��ត់ បន�យ ��ព ច�មុះ ៃន ទស�នៈ និង សំេឡង ���� របស់ 
ពុទ� ��សនិក ជនេ��ក��ងទ�ីប��សុី ឱ� មក េ�� �តឹម ែត �� ពុទ� ��ស�� ែដល ��ន ទ�មង់ ែត មួយ  ឬ  ��ន សំ េឡង ែត 
មួយ... ែដល����រ ��ត់ ���ច់ ពី បរ�បទ និង មិន  ��ន លក�ណៈ �ប វត�ិ���ស�”[១៩]។ ទេង�ើេនះ មិន  �តឹម ែត  ផ��យ នឹង 
អភិ�កម �ស�ី និយម េ��ះេទគឺ��ែថម��ំង “�ប ឈម��និភ័យក��ង��របេង�ើត េឡើង វ�ញ នូវ េករដំែណល ����
និគមនិង បូ�៌ា និយម ៃន ��រ ផ�ល់ ��ទិ��ព េ�� េលើ ពុទ� ��ស��  ែដលែផ�េ��េលើែត  អត� បទ" ��   ��រ បដិបត�ិ��ម  
ទ�មង់ េដើម ��ង��រ បដិបត�ិ�� េពល បច��ប�ន� េ�� ក��ងទ�ីប ��សុីេទៀតផង[២០]។

[១៨] Gayley (n 6) 14.
[១៩] Gayley (n 6) 15.
[២០] Gayley (n 6) 15.
[២១] Gayley (n 6) 15.
[២២] Judith S Brown, ‘ទឹកអ�ី? �ស�ីនិយម, ពុទ���ស�� Shambhala និង េ��ល��រណ៍�ស�ីនិយម’ (២០១៦) ៣(១) The arrow: ពុទ���ស��និង�ស�ីនិយម ២២, ២៣។

Gayley  ��ន ��ប់ យក អភិ�កម មួយេផ�ង  េទៀត ក��ង ��រ �៉�ន់ �ប ��ណ អំពី ��ព �សប��� រ��ងលទ�ិ �ស�ី និយម  
និង�ពះ ពុទ� ��ស��។ ��ត់��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍�� ពីេ���ះ ���ន "គម�ីរ" កំ ណត់ �� មួយ អំពី  អត� បទ
�ពះពុទ���ស��  េ��ះ   េគ មិន ��ច េចះ ែត សន�ត់ េ��យ ��យៗ��  “ពុទ� ��សនិក  គឺ ��បុគ�ល�ស�ី និយម េ��ះ
េទ” [១៨]។ Gayley ក៏ ��ន �ព ��ន �ប ��ំង េ�� នឹង ��រ ពឹង ែផ�ក��ំង �សុង េ�� េលើ អត�បទ លទ�ិ ��ស��  ក��ង
��រ  �៉�ន់ �ប ��ណ អំពី សម ��ព េយន ឌ័រ  េ�� ក��ង ពុទ� ��ស��ផងែដរ។

Gayley ក៏ ��ន រ�េលច េឡើង ែដរ ��សូម�ី ែត េ�� ក��ង អត� បទ ���ល់ក៏ ��ន ទស�នៈ េផ�ង ៗ  ��� �� េ�ចើន�តូវ ��ន 
េលើកេឡើង  មកែដរេ��យ ទស�នៈ មួយ ចំ នួន ��ន ��រ ��ំ �ទ េ�� ដល់ េ��ល ��រណ៍ �ស�ី និយម   េហើយ ទស�នៈ 
មួយ ចំ នួន េទៀត មិន��ន ��រ ��ំ �ទ េទ៖ “េ�� ក��ង �ប ភព ឯក��រ ពុទ� ��ស�� ដំ បូង��ន ឥរ��� បទ �� េ�ចើន 
ែដល ��ន សែម�ង េឡើង ��ក់ ទង នឹង �ស�ី ��ប់��ំង ពី ��រ ��ក់ប���ល �៉�ង ច�ស់ េ�� ក��ង គេ���ង ៃន ��រ រ� េ��ះ
ឱ� ��ន េសរ� ��ព រហូតដល់��រ ��ត់ �ស�ីេចញពី��រ ទទួល ��នន ឱ��ស ��ម ទស�នៈែដល ប���ញ��ព
ស�ប់េខ�ើម េ��េលើ�ស�ី”[២១]។

កុំ�ប�ប់សន�ិ���នេពក …
               ទឡ�ីករណ៍ែដល�ំ�ទ ដល់ �រ េធ�ើ បរ�បទនីយកម�  ��ង�រេធ�ើ ទូេ�នីយកម�

Simmer-Brown ក៏��ន យល់ �សប ��  មិន ��ន ពុទ� ��ស��ែតមួយ ទ�មង់េ��ះេទ  ដូេច�ះ េហើយ ��តុ ខ�ឹម
��ំ��ច់ របស់  ពុទ� ��ស�� មិន ��ច �តូវ��ន េគ រក េឃើញ ឬ េធ�ើ  �� ទូ េ�� នីយ កម� ��ន េទ។ ក��ង ��រ េធ�ើ ដូេច�ះ 
Simmer  ��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍ែដល “អះ��ង អំពី បុព�សិទ�ិ មួយ ែដល េចញ មក ពីទស�នៈ របស់ ពុទ� ��ស�� 
បស�ឹម �ប េទស របស់ ជន  ��តិ ែស�ក ស និង ��ន ជីវ��ព ���ក់ កណ�ាល  ែដល មិន ផ�ល់ ��រ េ�� រព  និងមិនផ�ល់
��ពអង់��ចដល់ពុទ� ��ស���� េ�ចើន េ�� ជុំ វ�ញ ពិភពេ��ក”[២២]។

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)ទំព័រ ១៣



[២៣] Alexandra Kent, ‘�ជកេ���ម �ពះធម៌៖ ឆ��ះប���ំងេ��េលើេយនឌ័រ សន�ិសុខ និង ��ស�� ក��ង�បេទសកម����’ (២០១១) ៤២(២) �ពឹត�ិប័�ត���វ���វ��សុី��េគ�យ៍ ១៩៣។ 
[២៤] Areewan Klunklin and Jennifer Greenwood, ‘ពុទ���ស��, ��នៈរបស់�ស�ីនិង ��រ រ�ក��ល��លៃនជំងឺ/េមេ��គេអដស៍ ក��ង�បេទស ៃថ’ (ៃថ�ទី៥ ែខសី�� ���ំ២០០៦)
២៦(១) ��រែថ��ំសុខ��ពស���ប់�ស�ីអន�រ��តិ ៤៦។
[២៥] Kent (n 23) 197.
[២៦] Kent (n 23) 197. 

តួ ��ទី េយន ឌ័រ ក��ង �ប េទស កម������ន លក�ណៈ �ស េដៀង��� េ�ចើន  េ�� នឹង តួ ��ទី េយន ឌ័រ ក��ង �ប េទស ៃថ។ 
ក��ង ន័យ េនះគឺ��តួ��ទី��ំង េ��ះ�តូវ ��ន “��ក់ពុម� េ��យ ����នុ�កម ៃន �កឹត�កម សង�ម ែដល េដើរ តួ ��ទី 
�៉�ង ធំ េ�� ក��ង រច�� សម�័ន� �គួ ��រ  ទ���ប់  និង ទំ��ក់ទំនងម សង�ម ��ំង ពី វ័យ កុ��រមក”[២៤]។  �កឹត�កម 
សង�ម ��ំង េនះទទួល ��ន មក ពីពុទ� ��ស�� េថរ ��ទប៉ុែន� ក៏ពុំេមន��ំង�សុងែដរ ដូច ែដល  ��ន បក ���យ េ�� 
ក��ង បរ�បទ �បេទស  កម����អ��ឹង ។

ឧ��ហរណ៍ Kent  ��ន សរេសរ ��ច�ប់ �សី របស់ �ប េទស កម���� េ�� សតវត� ទី ១៤ និពន� េ��យ �ពះ សង� ែខ�រ និង 
េរៀប ��ប់ ប���ញ អំពី �ស�ី ែខ�រ  ល�ឥតេ���ះ���ស�ី��ន គុណធម៌  និង លះ បង់ ខ��ន េដើម�ី សុខុ��ល ��ពរបស់ �គួ ��រ
ឬ  សង�ម”[២៥]។ គុណ ធម៌ របស់ �ស�ី កម���� �� ពិេសស ��ក់ ទង នឹង េរឿង ��ាវ ផ��វ េភទ េ�� ែត បន� ��ន ��ព សំ ��ន់ ���ំង  
ស���ប់ ��នៈ ខ��ន ឯង ���ល់ និង ��នៈ របស់ ��ច់ ��តិ �� បុរស របស់��ងែដរ [២៧]។

ខណៈែដល  Gross និង Shortwell ��ច នឹង យល់ �តូវ �� ��ច ��ន ��រ េវញ �ត ��ញ់ ប���ល ��� ��ម �ទឹស�ី 
ែដល ��ច ��  ស���នុពល មួយ រ��ង  លទ�ិ�ស�ី និយម និង�ពះ ពុទ� ��ស�� េ��ះ ��ម រយៈ ��រ វ���គ របស់ 
Gayley េយើង ក៏ ��ច េមើល េឃើញ ��ប���  ែដល ��ន ��ប់មក ��មួយ��ំង េ��ះ ��ន ��ព ស��គ ���ញ េ�ចើន េ�� 
ក��ង ��រ អនុវត� ��ក់ ែស�ង ។
��រ ែដល  ���ន់ ែត និ��យ�៉�ង ��ម���� “ពុទ� ��សនិកគឺ ��  បុគ�ល�ស�ី និយម េ��ះ ” មិន  ��ន់ផ�ល់ នូវ ��រ 
វ���គ សុី ជេ���  �គប់ ���ន់ េ�� េលើ អន�រ ទំ ��ក់ ទំ នង រ��ង មេ�� គមន វ���� ��ំង  េនះ េ�� ក��ងបទ ពិ េ��ធន៍ ���ល់ 
របស់ �ស�ី និង បុរស េ�� ក��ងបរ�បទ ��ក់ ��ក់ មួយ ចំ នួនេ��ះេទ។ ដូេច�ះ េយើង �តូវ ែត ពិ��រ�� អំពី 
��រ បក ���យ ��ម តំបន់ (េ��ក��ង រណី េនះ  គឺ �ប េទស កម����) អំពីពុទ���ស�� ។ ��រ បក ���យែបប េនះ 
ទទួលរង ឥទ�ិពល�៉�ង ���ំងនិង �តូវ ��ន បក ���យ េ��យែផ�កេលើបទ���ន វប� ធម៌  �� ពិេសស ��រយល់
េឃើញអំពី េយនឌ័រ េ��ក��ងសង�ម  ែខ�រ [២៣]។

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

ពុទ��ស�
វប��ធម៌ែខ�រ

�រអនុវត�

ពុទ��ស� 

េថរ�ទក��ង

�បេទសកម���

សម័យបច��ប��ន�

េដើម��ីេឈ�ងយល់ អំពីវ�សម�ពក��ង ពុទ��ស� �ំ�ច់ �ត�វ ពិនិត��ពិច័យ  មិន  �តឹម ែតេ�េលើអត�បទ

 និង រច�សម�័ន�របស់ ���ប័ន ពុទ��ស� េទ ប៉ុែន�ែថម�ំង �ត�វ េមើល េ�េលើ ឥរ��បទ

និង ែបបែផន ៃន សង�មនីយកម�ែដល �នវ�វត�ន៍៍េ�ក��ង ���ប័ន �ំង េនះែដរ។ 

 TSOMO, ២០០៥, ទំ. ៥

ដូេច�ះ េយើង ��ច េឃើញ ��ឆ�ង��ម េពល េវ��កន�ង មក  �ពះពុទ� ��ស�� ��ន ជះ ឥទ�ិពល េ�� េលើ ��រ បេង�ើត វប�ធម៌ និង 
សង�ម  កម���� ទំេនើប េហើយ ែដល ក��ង េពល បច��ប�ន� ��ន ជះ ឥទ�ិពល េ�� េលើ រេបៀប ែដល�ប��ជន កម���� បដិបត�ិ ��ស��
វ�ញ។ រេបៀប ែដល ��ស�� និង វប� ធម៌េវញ �ត ��ញ់ ប���ល ��� �៉�ង ជិត ស�ិទ� េ�� ក��ង �ប េទស កម����  
រហូត ដល់ ចំ ណ�ច មួយ ែដល ��ន ��ព មិន ច�ស់ ��ស់ �� ប��ប់ េ�� កែន�ង �� េហើយ  ��ប់ េផ�ើម េ�� កែន�ង ��េ��ះ  នឹង
�តូវ វ���គ េ�� ក��ង អត� បទ េនះ ��ំង មូល។

ទំព័រ ១៤



េ���យ ពី  ពិនិត� េមើល ��រ �៉�ន់ �ប ��ណ ឯក ��រ ���វ ���វ �� េ�ចើន អំពី រេបៀបែដលេគ េមើលេឃើញ
លទ�ិ�ស�ីនិយម និង �ពះពុទ� ��ស��  ��ច��ន��ព�សប��� េ��ះ  ឥឡ�វ េនះេយើង ��ច និ��យ ��ន ដូច 
��ងេ���ម៖

េយើង នឹង �ត ឡប់ េ�� ពិនិត� ពិច័យ េ�� េលើ ឥរ��� បទនិង��រ យល់ េឃើញ របស់ អ�កបដិបត�ិពុទ� ��ស�� ែខ�រ  
�ប េភទ េផ�ង ៗ  ��� ចំ េ��ះ េ��ល ��រណ៍លទ�ិ �ស�ី និ យម ស�ី ពីសម ��ព េយន ឌ័រវ�ញ។ អ�ក ចូល រួម �តូវ ��ន
��កសួរ សំ ណ�រ មួយចំ នួនឱ�  ឆ��ះ ប���ំង  �� េតើ ពួក េគ ��ន ��រម�ណ៍ ���ពះ  ពុទ� ��ស�� ��ត់  ទុក សំណ�រ  
��ក់ ទង �� មួយ នឹង សម ��ព េយន ឌ័រ �៉�ង ដូច េម�ច ខ�ះ ។

សម�ពេយនឌ័រ �ន �ប់ម ក �មួយ(?)

ទស��នៈពីអ�កតប ស���ស

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

៣.២

េតើ  េ��ល��រណ៍�ពះពុទ� ��ស��  និង លទ�ិ�ស�ី និយម ��ន សមត���ព��ច ស�មបចូល ���   
ក�មឹត�� �� មួយ នឹង េ��ល ��រណ៍ែដល ��ន លក�ណៈ ទូ លំ ទូ ��យ េ��ះ?

��នសមត���ព
េបើដូេច�ះ  េតើ�ពះ ពុទ� ��ស��និងលទ�ិ �ស�ី និយម��ចស�មបចូល ���ក�មឹត��េ��ក��ង ��រ 
បក ���យ  ��រអនុវត�   និង ��រសេង�ត  េ�� ក��ង បរ�បទ ��ក់��ក់�� មួយ េ��ះ?

មិន��ំ��ច់ េទ

�� សំ ��ន់ ��ស់ ែដល េយើង �តូវ កត់ ស���ល់ �� អ�ី ែដល េយើង កំ ពុង ែត េធ�ើ ��រ �៉�ន់ �ប ��ណ េនះ  មិន ែមន ��  
េតើ  �ពះពុទ� ��ស��  ��ត់ ទុក �ស�ី េស�ើ ��ព ���ឬ  មិន ��ត់ ទុក �ស�ី  �� ��ន ��ព េស�ើ ��� េ��ះ េទ ។  
ផ��យ េ�� វ�ញ េយើង  ចង់ ដឹង�� េតើ អ�ក��ន់   ��ស�� និង អ�កបដិបត�ិ ��ស�� ��ល់ ៃថ� េនះ ��ន ទស�នៈយល់  
េឃើញ  �៉�ង ដូច េម�ច ខ�ះេ�� េលើ ចំ ណ�ច េនះ។ ដូេច�ះេនះ គឺ �� ��រ សិក� អំពី ទស�នៈ យល់ េឃើញ�� ��ង
��រ�៉�ន់�ប ��ណ េ�� េលើ ទិន�ន័យ ែដល �ប មូល ��ន មក ��  េតើ  ពុទ� ��ស��   ��ន លក�ណៈ េឆ�ើយ តប េ�� 
និងេយន ឌ័រ ��ម លក�ណៈ មេ�� គមវ���� ែដរ ឬ េទ។

��រ សេង�ប ស���ប់ ែផ�ក េនះ ៖ ែផ�ក េនះ ពិនិត� ពិច័យ េ�� េលើ ទស�នៈ យល់ េឃើញ របស់ អ�ក តប ស���ស 
អំពី សម ��ព េយន ឌ័រ ក��ង  ពុទ� ��ស�� េ�� កម���� ។ េយើង ��ច ��ប់ េផ�ើម េ��យ និ��យ �� របក គំ េហើញ 
��ំង អស់ េនះ ��ន ���ប់  នូវ េរឿង ��ាវ ែដល ��ន លក�ណៈ ស��គ ���ញ មួយ៖ ទីមួយអ�ក ចូល រួម �� េ�ចើន ��ន  
��រម�ណ៍ �� មនុស� ���ក់ មិន �តឹម ែត  ��ច េជឿ  និង ត ស៊ូ មតិ េដើម�ី សម ��ព េយន ឌ័រ រ��ង េភទ ��ំង ពីរ  ខណៈ
េពល ែដលបដិបត�ិ    ពុទ� ��ស�� េ��ះ េទ ប៉ុែន�  �ពះពុទ� ��ស�����ល់ ក៏��ន  េលើក  កម�ស់ សម ��ព េយនឌ័រ 
���ប់េ��េហើយ។ អ�ក ខ�ះ េទៀត��ន ��រម�ណ៍ ��  �ពះពុទ� ��ស�� ��ន វ���នស��ក���ញ �� េ�ចើន ែដល 
��ន ប���និងមិន��ត់ទុក �� �� ��រ  រ� េ��ះ �ស�ី ឱ� ��ន េសរ���ព េ��ះ េទ។

ទំព័រ ១៥



[២៧]  ��យជី និង ��ជី បកែ�ប������អង់េគ�ស�� female nuns និង male nuns។ 

�គហស�  និងបព�ជិត ក��ង ��ស�� �� េ�ចើន (�ពះសង� �ពះសង���ន់ខ�ស់ ��យជី និង��ជី [២៧]) ក៏ ��ន
េលើកេឡើង អំពី ជំ េនឿ របស់ ខ��ន  ��ពុទ� ��ស�� គឺ ��ស�� មួយ ែដល ��ន េ��ល ��រណ៍រ�ង��ំអំពី    ��រ មិន 
េរើសេអើង  េហើយេ��ល��រណ៍ េនះ យកមកអនុវត�  ��ក់ ទង �� មួយ នឹង សម ��ព េយន ឌ័រ ែដរ។ ឧ��ហរណ៍
�ពះ សង� មួយ អង���នដី�� �� �ពះអង���ន ��រម�ណ៍�� “  ពុទ� ��ស�� ��ច ជួយ សេ�មច ��ន  សម ��ពេយន 
ឌ័រ  េ��  ក��ង សង�ម��នពីេ���ះមនុស��គប់  ��� ��ន ��រ ទទួល ខុស �តូវ ដូច ���។ ជន �� ក៏ ��ច បដិបត�ិ�ពះ    ពុទ� 
��ស��និង  រួម ចំ ែណក ជួយដល់ សង�ម ែដរ។”

េតើ  ពុទ� �ស� �ត់ ទុក �ស�ី  និង បុរស�ន�ព េស�ើ ��� ពីកំេណើតែដរ ឬ េទ ? 

ចេម�ើយ �នលក�ណៈ វ�ជ� �ន ។

អ�ក តប ស���ស ែដល ��ន ��យ��រណ៍ អំពី ��រយល់េឃើញែដល ���ពះ  ពុទ� ��ស�� េលើក  កម�ស់ សម ��ព 
េយន ឌ័រ �៉�ង សកម�េ��ះ��ន ��ំងអ�កេឆ�ើយតបែដល���ពះ សង� �� េពល បច��ប� ន� េនះផងែដរ។ មូល  េហតុ 
ែដល ផ�ល់ េ��យ អ�ក តប ស���ស ��ំង េនះ េ���ត ជុំ វ�ញ គំ និត ដូច  ែដល �ពះ សង� មួយ អង�  ��ន ដី �� ��៖ 
“�ពះពុទ� ��ស�� ��ំ �ទ �ស�ី ����ង ����ំង �ស�ី។” �ពះ សង� មួយ អង� េទៀត  ��ន ដី�� �� �ព ះពុទ� ��ស�� េលើក 
កម�ស់ សិទ�ិ �ស�ី  េហើយ មិន ផ�ល់��ររ�ត ត�ិត េសរ���ព បេ��ញ មតិ  ��រ អប់ រ�  ឬ ��រ ជែជក ែវក ែញក  េ��ះ េទ ។ �ពះ 
សង� មួយ អង� េទៀត��នចង��លេ��ដល់ ��រែដល �� �ស�ី��ច ចូល រួម េ�� ក��ង កិច���រសង�ម ��ម រយៈ  �ពះពុទ� 
��ស��េ��យ��ព  វ�ជ� ��ន ដូច ��  ��ម រយៈ ��រេធ�ើ��ន េដើម�ី េលើក �� ទឡ�ីករណ៍ ���ស�ី ��ច ទទួល ��ន  ចំ 
េណះ ដឹង និង ព័ត៌��ន ដ៏ ��ន តៃម� ��ម រយៈ ��ស��របស់ខ��ន ។

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

េ�� ក��ង�កុមែដល��ន ទស�នៈ វ�ជ� ��ន ��ក់ ទង នឹង សំណ�រ ��េតើ�ពះ  ពុទ� ��ស�� ��ន��ំ �ទ ដល់ េ��ល ��រណ៍   
សម ��ព េយន ឌ័រេ��ក��ងលទ�ិ �ស�ី និយមែដរ  ឬ  េទ េ��ះ ��នអ�ក  េឆ�ើយ តប ែដល ��ន េលើក េឡើង ��  ខណៈ
ែដល�ពះពុទ� ��ស�� ��ន ស��� នុពល  ��  ក���ំង មួយ េដើម�ី សម��ព េយន ឌ័រ េ��ះ ��  ��ច ពឹង ែផ�ក េ�� េលើក���
មួយចំ នួន េផ�ង េទៀតែដរ។

�ទ/�ស

68%

េទ

21%

េផ��ងេទៀត/មិនេឆ�ើយ/មិនច��ស់

11%

េតើអ�ក គិត � ពុទ��ស��ត់ ទុក បុរស និង �ស�ី�ន �ពេស�ើ���ពី���ែដរឬេទ?

�ស េដៀង ��� េនះ ែដរ �ពះ សង�  មួយ អង� េទៀត   ��ន ដី�� �� “�ពះពុទ� ��ំ �ទ សម��ព រ��ង បុរស និង �ស�ី េ��េលើ 
��ល់ ប��� ��ំង អស់ ដូច �� ��រ  ែថ ��ំ �គួ ��រ��េដើម” ខណៈអ�ក តប ស���ស �� �គហស����ក់ ��ន និ��យ ��
“ខ��ំ គិត �� ��រ បេ�ងៀន របស់�ពះពុទ� ��ស����ច ជួយ �ប េទស កម���� ឱ� សេ�មច  ��ន សម ��ព េយន ឌ័រ ��ម 
រយៈ ��រ  ��ំ មក នូវ សន�ិ��ព ផ��វចិត� ដល់ មនុស� ��ំង អស់ ���និង បេ�ងៀន មនុស� ��ំង អស់ ��� កុំ ឱ� េរើស េអើង��� 
េ��  វ�ញ េ�� មក។”

ទំព័រ ១៦



��ក់ែស�ង�ពះ  សង� មួយ អង� ��នដី �� ��៖ “��រ បេ�ងៀន របស់ ពុទ� ��ស�� ��ច ដឹក��ំេ���ះេ��សេ�មច 
��ន  សម ��ព េយន ឌ័រ  ប៉ុែន� �� ក៏ �� �ស័យ េ�� េលើ អ�ក បេ�ងៀន ែដល �តូវ ��ន ចំ េណះ ដឹង េពញ េលញ 
ែដរ។” អ�ក  តប ស���ស �� �គហស� ���ក់ េផ�ង េទៀត ��ន សេង�ត េឃើញ ��េ��ល ��រណ៍ សម ��ព េយនឌ័រ 
��ម ែបប  ��ស�� និង េម���ធម៌ គឺ  ��ន �ប េ��ជន៍ ែត  េ�� ទី�� ែដល  េគ យក �� េ�� អនុវត� �៉�ង សកម� 
េ��យ  ���ប់ ខ��នប៉ុេ���ះ៖

“��រ បេ�ងៀន ែបប �ពះពុទ� ��ស��  េលើក  កម�ស់ សម ��ព េយនឌ័រ��ម រយៈ ��រ បេ�ងៀន ��  �ស�ី 
និង បុរស ��ន សិទ�ិ េស�ើ ��� និង �� ៃដគូស�ិត���ល គួរ ជួយ ��� េ�� វ�ញ េ�� មក ។ ប៉ុែន� េ�� ទី ប��ប់  
�����ស័យ េ�� េលើ ��រ េប���� ចិត� របស់ បុគ�ល ចំ េ��ះ �ពះពុទ� ែដរ។”

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

អ�ក េឆ�ើយ តប �� េ�ចើន ��ន េលើក េឡើង �� ��ន ��រ ែបង ែចកខុស��� រ��ង ពុទ� ��ស��  និង វប� ធម៌ ែខ�រ ��ក់ 
ទង នឹង ��រ �ប �ពឹត� េ�� េលើ �ស�ី េ�� ក��ង សង�ម បច��ប�ន� ។ �ពះ សង� មួយ អង� ��ន  ដី �� �� “ ��រ េរើស េអើង 
េយន ឌ័រ មិន ែមន �� ប��� របស់ ពុទ� ��ស��  េទ�� គឺ �� ប��� សង�ម ។”

�ស េដៀង ��� េនះ ែដរ  �ពះ សង� មួយ អង� េទៀត ��ន ដី �� �� “�ពះ ពុទ� បេ�ងៀន មនុស� មិន ឱ� េរើស េអើង េ��  
េលើ អ�កដៃទ េ��យ��រែត ��នៈ េឡើយ �គប់  ��� ��ច េរៀន សូ�ត និង េធ�ើ ��រ េ��យ េស�ើ ��ព ��� ។ 
�ពះពុទ� ��ស��  មិន ែដល  ែចង �� �ស�ី �តូវ ែត េធ�ើ  ��រ ��រ ផ�ះ េទ  ែត ផ��យ េ�� វ�ញេ��ះ គឺ ��  បទ ���ននិង      
 ទំ េនៀម ទ���ប់  សង�ម ែដល ត�មូវ ឱ� េធ�ើ ែបប េនះ។” បែន�ម ពី េលើ េនះ េទៀតអ�ក េឆ�ើយ តប ���គហស� ���ក់ 
��ន អះ��ង �� “��រ បេ�ងៀន ពុទ� ��ស��ជួយឲ���ន  សម ��ព េយន ឌ័រ ១០០%។ �ពះពុទ� ��ស��  
មិន ��ន ��ក់ កំហិត េលើ �ស�ីេទ... គឺ បទ���នសង�ម េទ ែដល  ែបង ែចក តួ ��ទី េយន ឌ័រ។ �ប ភព េដើម ៃន ��រ 
ែបង ែចក េនះ  គឺ �ប ែហល  មក ពី �ពហ��� ��ស�� ែដល ជះ ឥទ�ិពល េ�� េលើ សង�ម កម����មុនេពល��នវត�
��នរបស់ ពុទ� ��ស�� ។”

សំណ�រ អំពី   ��ស��  និង វប�ធម៌ ��ំង អស់ េនះ �ពម��ំង ែខ� ប���ត់ែចក ���   មិន ច�ស់ ��ស់  រ��ង��ស�� 
និង វប�ធម៌នឹង�តូវ ��ន ពិនិត� វ���គ េ�� ក��ង ែផ�ក បន� ប���ប់ នី មួយៗ ៃន ��រ ���វ ���វ េនះ។ េនះ គឺ េ��យ 
��រ ែត ចំណ�ច ��ំង អស់ េនះ ��ន ��រៈ សំ ��ន់���ំង ក��ង ��រពិនិត� ពិច័យ �ប កប េ��យ អត� ន័យេ�� ក��ង 
��រ យល់ ដឹងរបស់ �ប �� ជន កម����  អំពី ពុទ� ��ស��  េ�� ក��ង សង�ម បច��ប�ន�។

“ពុទ��ស�ផ�ល់�រ�ំ�ទ ដល់ �ស�ី��ង��ំង�ស�ី។”

អ�កតបស���ស���ពះសង�

ទំព័រ ១៧



ក៏ ប៉ុែន� អ�ក តប ស���ស មួយ ចំ នួន ក៏��ន សេង�ត េឃើញ ែដរ����ន ��ព ��ន តឹង មួយ ចំ នួន រ��ង មេ��គមវ���� ��ំង ពីរ 
េនះ។ ឧ�� ហរណ៍�ពះ សង� មួយ អង� ប���ក់ �� “ ����� គិត �� �ពះពុទ� ��ស��  ��ក់ កំ ហិត េ�� េលើ សិទ�ិ �ស�ី េ��យ ��រ 
ែត�ពះ ពុទ���ស����ន ��ក់ កំហិត េ�� េលើ សកម� ��ព របស់  �ស�ី  ��ក់ែស�ង ដូច��េ�� ក��ង ��រ  ����ស័យ��ក់ទង�� 
មួយ នឹង �ពះ សង�។ ដូច��� េនះ ែដរពុទ� ��ស��  ��ន����ំង េ�� េលើ រេបៀប ែដល �ស�ី េស��ក��ក់ េ��វត�  េហើយ  មិន
អនុ��� តឱ� �ស�ី និ��យ �� មួយ �ពះ សង� �� លក�ណៈ ឯក ជន ���យ ពី ែភ�ក របស់ មនុស� ដៃទ េឡើយ។” អ�ក តប ស���ស 
�� �គហស� ���ក់ ��ន  េលើក   េឡើង នូវ ចំ ណ�ច �ស េដៀង ��� េនះ ែដរេហើយ �� អ�ី ែដល េ�� �� “��រ រ�ត ត�ិត េយន ឌ័រ ” ដូច ��
មិន អនុ���តឲ��ស�ី ចូល េ�� ក��ង វត� ក��ង េពល  ��ន ��មរដូវ��េដើម។

េតើ ពុទ� �ស�  �ត់  ទុក បុរស និង �ស�ី�ន�ពេស�ើ  ���ពីកំេណើតែដរ ឬ េទ? 

�រ េឆ�ើយតប ែបប អ វ�ជ� �ន ៖

����រសំ��ន់ ��ស់ ក��ង��រ សង�ត់ ធ�ន់ ��  ថ�ី ម�ង េទៀត �� អ�ក តប ស���ស ��គ េ�ចើន ែដល ��ន ចូល រួម េ�� ក��ង��រ សិក� 
េនះ  ពិត �� ��ន ��រម�ណ៍ ���ពះពុទ� ��ស����ន��ព �សប �� មួយ នឹង សម ��ព េយន ឌ័រ េហើយ ែថម ��ំង ��ន េលើក 
កម�ស់ សម ��ព េយន ឌ័រ និង េ��ល ��រណ៍ �ស�ី និយម េផ�ង ៗ េទៀត ផង។

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

�គហស� ពីរ ��ក់��ន េលើក េឡើង អំពី មន�ិល សង�័យ��ន់ែត���ំង អំពី��ព  បំេពញ បែន�ម ឲ���� េ��វ�ញេ��មករ��ង
 មេ�� គម វ���� �ពះពុទ� ��ស��  និងលទ�ិ �ស�ី និយម។ �គហស� ទី មួយ ��ន េលើក េឡើង �� “��រ  បេ�ងៀន ែបប �ពះពុទ� ��ស��  
ក��ង េពល បច��ប�ន� េនះមិន ��ច ជួយ េលើក កម�ស់ សម ��ព េយន ឌ័រ ��ន េទ ប៉ុែន� �� ��ច  បណ��ះ ចិត� គំនិត ��ន។” 
�គហស� ���ក់ េទៀត អះ��ង �� ��ម ពិត េ�� �ពះ ពុទ�  មិន ��ន ឱ�  បុរស និង �ស�ី េស�ើ  ��� េ��ះ េទ ៖ “ �ពះ ពុទ� បេ�ងៀន �� បុរស និង 
�ស�ី  េកើត មក មិន ��ន ��ព េស�ើ ��� េទ ប៉ុែន� ��ន  ផ�ល់ តៃម� េស�ើ ��� េ�� ក��ង ��រ ��រ។” េនះ ប���ញ  �� ពុទ� ��សនិក មួយ ចំ នួន
យល់ េឃើញ �� ��ស�� េនះមិន�សប �� មួយ នឹង គំ និត អំពី សម��ព េយន ឌ័រេទ។

ខណៈ  ែដល ទស�នៈ ��ំង អស់ េ��ះ �ប ែហល �� ��ន ��រ ពិត ក��ង េ��ះ �� �� ��រ ែដល គួរ ឱ� កត់ស���ល់ ចំេ��ះ ��រ េលើក
�� ទឡ�ីករណ៍��េនះមិន ែមនស��ល មេ��គមនវ���� របស់ �ពះពុទ� ��ស��   ែដលកំពុង ែតពិ��ក��� ��រ �ប ��ំង 
�� មួយ នឹង សម ��ព េយន ឌ័រ េទ។ ប៉ុែន�ផ��យ េ�� វ�ញ �� ឆ��ះ ប���ំង អំពី ទស�នៈ យល់ េឃើញអំពីទំ េនៀមទ���ប់  និង ��រ 
អនុវត� មួយ ចំ នួន េ�� ជុំ វ�ញ វត�ែដល��ន ទំេ��រ  េយន ឌ័រ មួយ ែដលលេម��ងេ����ងបុរស��ង។ េ��ះ បី ��  �� ឆ��ះ ប���ំង 
អំពីឥទ�ិ ពល សង�ម ពី ��ង េ��� េ�� េលើ ���ប័ន ពុទ� ��ស��    ឬ  �� េតើ �� ប���ញ អំពី ��រ េធ�ើ�៉�ន់���នទុក�� មុន  មួយ ��ក់  
ទង �� មួយ នឹង  ��រ �ប ��ន់ េភទ ែដល ��ន បណ��ះ េ�� ក��ង ខ��ន មនុស� េ��  ក��ង��ស�� េនះ  ឬ  េ��ចំណ�ច ��មួយ េ�� 
ចេ���ះ  េ��ះក៏េ��យក៏��   �� សំ ណ�រ ដ៏ ស��គ ���ញ មួយ ែដល �តូវ ��រ េធ�ើ��រ ���វ ���វ បែន�ម េទៀត។

ទំព័រ ១៨



បុគ�ល �ស�ី និយម��ជន��តិកម����[២៧]  ក��ង ��រ  សិក� េនះ ក៏ ��ន ��រ យល់េឃើញ ខុស ��� េ�� េលើ សំណ�រ ��
 េតើ ពួក េគ គិត �� ពុទ� ��ស���ក េ��ប យកគំនិត សម ��ព េយន ឌ័រ មក��ប់ �� មួយនឹង��ស��េនះ ���ប់ ឬ ក៏ 
�៉�ង �� េ��ះេ��ក��ងេ��ះ ��ន ���ក់  ��ន េឆ�ើយ ��៖

“េតើ�ពះពុទ� ��ស�� ប៉ះទង�ិច �� មួយ នឹង �ស�ី និយមែដរ ឬេទ? ខ��ំ គិត �� ប��� មួយក��ងេ��ះ គឺ ��រ
 �តួត ��� េ�� េលើ ��ង ��យ   និង ��រ សេ�មច ចិត� របស់ េយើង។ េនះ គឺ �� ��រ ប៉ះ ទង�ិច ដ៏ ធំ មួយ។ េហើយ 
ជំេនឿ ��ក់ ទង េ�� នឹង កម� ផល េ�� េពល ែដល អំេពើ ហិង� ក��ង �គួ ��រ េកើត េឡើង មក  េលើ េយើង។ ��ម 
ពិត េ�� �� េរឿយ ៗ មនុស�   និ��យ ����រ េកើត មក �� មនុស� �សី គឺ �� ផល ៃន កម� ពី ��តិ មុន។

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

អ�ក តបស���ស �� បុគ�ល �ស�ី និយម ���ក់ េទៀត ��ន េឆ�ើយ �ស េដៀង ��� េនះ ែដរ ��ខណៈ ែដល ��រ េលើក េឡើង អំពី 
ឧ��ហរណ៍ បែន�ម េទៀត ដូច ��  �ស�ី មិន ��ច ឈរ េ�� ែក�រ �ពះ សង� ��ន េ��យ��រ ែត �ស�ី ��ច នឹង េធ�ើ ឲ� ��ន
��ពល�ក់កករេ�� ដល់ �ពះ សង�។ អ�ក តប ស���ស ��ន ��រម�ណ៍ ��ចំ ណ�ច េនះ ប���ញ “នូវវប�ធម៌ បេ���ស 
មនុស� �ស�ី េ��  ក��ង ពុទ� ��ស��។” និង�� “�ស�ីមិន គួរ �តូវ ��ន េគ បេ���ស េ��យ ��រ ែត ��កប� កិរ��� របស់ 
មនុស� �បុស េឡើយ។”

��រ យល់ ខុស ឆ�ង អំពី េសចក�ី������េ�� ក��ង ពុទ� ��ស�� ក៏ ��ន  េលើក េឡើង ែដរេ��យ អ�ក ចូល រួម ��ន ពន�ល់ �� 
េ�� េពល ែដល េគ េជឿ ��  េសចក�ី ������ របស់ មនុស� �បុស រួម ��ន គតិ បណ�ិត  និង ��រ  ជួយ អ�ក ដៃទេ��ះេគ
និ��យ�� �ស�ី ��ន េសចក�ី ������ ចង់ ��ន ស�មស់���ត និង ប�ី ល�  េ�� វ�ញ។ េហើយក៏ ��ន គំ និត ទស�នៈ ����រ 
���យ េ�� �� �ពះ សង� មួយ អង� េ��ះ �� ក��ង រយៈ េពល ខ�ី �៉�ង �� ក៏ េ��យក៏ ជន េ��ះ ��ច សង គុណ ���យ  
��នែដ រ។  េហើយ  េដើម�ី សង គុណ ឪពុក  បុគ�ល  ���ក់ �តូវ ែត ��ន  បំ បួស េពញ  េលញ។ អ�ក ចូល រួម ���ក់ ពន�ល់ ��  
ស���ប់��ង   ចំ ណ�ច េនះ “េលើក កម�ស់ ��ព �� បុរស គួរ ដ៏ ពិស ពុល”។

�រ អនុវត� ពុទ� �ស�  � េពល បច��ប��ន� េ� ក��ង �ប េទស កម��� �ន �រ �យ ចូល��� 

� មួយ វប�� ធម៌�ម រេបៀប មួយ ែដល  ស�ម�ល ដល់ផ�ត់គំនិត  បិ� ធិបេតយ��។ េហើយ

�ប�រេនះេធ�ើឲ���ន �រ លំ �ក �ស់ ស��ប់ េយើង � បុគ�ល�ស�ី និយម  ក��ង �រ េធ�ើ 

�រ �រ េនះ  � ពិេសស េ� េពល  ជំ នះេ� នឹង ប��� អំេពើ ហិង�� ក��ង �គ� �រ  ឬ អំេពើ 

ហិង�� ផ��វ េភទ។ អ�កតប ស���ស ��អ�ក �ស�ី និយម 

[២៧]  គួរកត់ស���ល់�� អ�កចូលរួម���ក់េពញចិត� ��ក� "អ�ក តស៊ូមតិេយនឌ័រ" ��ង ��ក� �ស�ីនិយម។

ដូេច�ះ ចំ ណ�ច េនះ ��ន ��រ ប៉ះ ទង�ិច �� មួយ នឹង លទ�ិ�ស�ី និយម ពី េ���ះ �� មិន ឆ��ះ ប���ំង  ពីសម ��ពេទ។
េហើយ ��រ  ែដល ��ន អំ��ច ���ល់  ខ��ន ��រេធ�ើ �� ���ស់ េលើ េ��គ ��ស�� របស់ ខ��ន។ អ�ក ��ន េឃើញ 
េហើយ នូវ ��រ ប៉ះ ទង�ិច ពិត ���កដ មួយ �� មួយ នឹង លទ�ិ�ស�ី និយម េ��េពល ែដល ពុទ� ��ស�� ��ន ��រ 
រួមផ�ំ �� មួយ នឹង ��រ អនុវត�  ��ម ែបប �ប ៃព ណី  ក��ង �សុក។ ប��ត�ិ �ពះពុទ� ��ស��  និង ទំេនៀម ទ���ប់ 
�ប ៃព ណី ែតង  ផ�ល់ តៃម� �៉�ង���ំង  ឱ� េ�� បុរសេ�� ក��ង សង�ម េនះ។”

េរឿង ��តក ��ស�� និង េទវក����ស��ក៏ ទំ នង �� ឆ��ះ ប���ំង អំពី ជំ េនឿ ែបប បិ�� ធិបេតយ� ែដរ  េបើ េ��ង េ�� 
��ម អ�ក  េឆ�ើយ តប �� អ�ក�ស�ី និយម �� េ�ចើន។ ��ន ��រ េលើក  �� ឧ��ហរណ៍ េ��យ រួម ប���ល ��ំង េរឿង ែដល 
��ក់ ទង �� មួយ នឹង េទវៈបុរសែដល ��ន �ប ពន� មួយមុឺន��ក់ េ��  ��ន សួគ៌ �� េដើម។

ទំព័រ ១៩



ខ��ំ គិត �� េ��យ ��រ ែត ពុទ� ��ស����ន��រៈ  សំ ��ន់ ែមន ែទន េ�� ក��ង ជីវ�ត របស់ �ប ��ជន កម����  អស់  រយៈ េពល 
�� េ�ចើន សត វត�មក េហើយ េ��ះ�� ��ន ���យ េ�� �� ទំេនៀមទ���ប់  មួយ ��ម  រេបៀប ែដល ��រ  អនុវត� ែបប វប�ធម៌ របស់
េយើង  ��ំង អស់ ��ន ��រ េវញ �ត ��ញ់ ចូល ��� �� មួយ នឹង គំ និត  ពុទ� ��ស��។ ដូេច�ះ ពុទ� ��ស�� េ�� កម����  ខុស 
ែប�ក ពី  ពុទ� ��ស�� ែដល អនុវត� េ�� កែន�ង  េផ�ង េទៀត។ ខ��ំ គិត �� ច�ប់ �សី មិន ែមន ��   ពុទ� ��ស�� “ពិត���កដ”
េ��ះេទ។ េហើយ �គូ ��យ ែដល ��ន អំ��ច ក��ង ��រ  ���ប់ �ស�ី អំពី េ��គ ��ស�� របស់ ខ��ន  េហើយ េធ�ើ ឱ� �ស�ី មួយ ចំ នួន 
ទទួលរង ��រ ��ប់ឱនកិត�ិយស េ��ះ… េតើ េនះ ��  ពុទ� ��ស��ឬ? ខ��ំ ពិត �� មិន ចូល ចិត� គំ និត ែបប េនះេទ។

�� ថ�ី ម�ង េទៀត ��រ េលើក េឡើង អំពី ប��� ៃនចំណ�ច ែដល ��ន ��ពមិន  ច�ស់ ��ស់ រ��ង វប�ធម៌ និង ��ស��  អ�កតបស���ស
��បុគ�ល�ស�ី  និយម  ���ក់ ��ន េលើក  ក�ី ��រម� �� ��រ អនុវត� �ប ៃព ណី ��ក់ ��ក់ មួយ ចំ នួន េ�� ក��ង  �ប េទស កម���� ែដល  េគ យល់ ��
 ��ន  ��លក�ណៈ ពុទ���ស��   េ��ះ ��ន ��រ  �ប ��ញ�ប ទង់ផ��យ នឹង គុណ តៃម� ែបប �ស�ី និយម។ ឧ��ហរណ៍ដូច �� ��រ អនុវត� 
ែបប �ទឹស�ីេ��ក��តុ និយមេ�� េលើ ��រ ��ក់ ទណ� កម� ឬ  ��រ មិន  អនុ���ត ឱ� ៃដគូ ��នេរៀប ����ហ៍ ពិ��ហ៍  េ��យ  េ��ង  ��ម
 ��រ បក ���យ េ�� េលើ ៃថ� ែខ ���ំ កំេណើត របស់ ពួក េគេ��វ�ញ។ ដូច  ែដល អ�ក តប ស���ស ���ក់ ��ន សេង�ប ��៖

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

�� �� ��រ សំ ��ន់ ក��ង ��រ កត់ ស���ល់ ��អ�ក  តបស���ស �� បុគ�ល�ស�ី និយម ��គេ�ចើន (៥ ក��ងចំេ��ម ៦��ក់) ក៏ ��នេលើក 
េឡើង ��េ�� េពល ែវក ែញក ពិ��ក� អំពី  ប��� ស��គ ���ញ ��ំង េ��ះ  ពួក េគ ��ច េ�� ែត េ�បើ ���ស់ ��ក�ស���ល់�� "អ�ក ត ស៊ូ 
មតិ  េយន ឌ័រ / �ស�ី និយម ” និង �� ពុទ� ��សនិក ក��ង េពល  ដំ ��ល �����ន ែដរ ៖

ចំ ណ�ច េនះ ប៉ះ ��ល់ េ��េលើ  �ស�ី ���ំង ��ង  បុរស។ ��ម លក�ណៈ �ប ៃព ណី េ��យ ��រ �ស�ី គួរ ែត ចុះ ញ៉ម េ�� នឹង គំ និត 
ែដល �� �ស�ី គួរ េធ�ើ�� ភរ���  ល� ឥត េ���ះ និង ��ំ មក នូវ ��ពសុខដុុមរម��។ គំ និត ��ំង អស់ េនះ បង�ឲ���ន ផល ប៉ះ 
��ល់ �៉�ង ���ំង។ �ស�ី មិន ��ច �គប់�គង េលើ ខ��ន ឯង ��ន។ ��រ ��ន  ជំ េនឿ មិន ែមន �� ប��� េ��ះ េទប៉ុែន� េ�� េពល 
ែដល ជំេនឿ េ��ះ ប៉ះ ��ល់ េ�� េលើ សិទ�ិ របស់ អ�ក ដៃទខ��ំ ��ន ��រម�ណ៍ �� េ��ះ មិន ែមន ��េរឿង�តឹម�តូវ េទ។

“លទ�ិ�ស�ីនិយម របស់ ខ��ំ �ន�ព�សប ��� � មួយ នឹង  ពុទ� �ស� �ម ែបប  វ�ជ� �ន។

េយើង �ច បក ��យ� ���ង�ម����ព �  ពុទ� �សនិកគឺ� �រ េលើក ទឹក ចិត� ឱ��  

ព�� �ម េធ�ើអំេពើ ល� ស��ប់ អ�ក ដៃទ។ អ�ីៗ� ��ស័យេ�េលើ�រ បក ��យ �ំង អស់។ 

ខ��ំ គិត ��ពះពុទ� �ស� �ច េធ�ើឲ���បេសើរនិង ព�ងឹង �រ អនុវត�  លទ�ិ�ស�ី និយម

 �ម វ�ធីេនះ �ន។

អ�កតបស���ស��បុគ�ល�ស�ីនិយម

ទំព័រ ២០



ក��ង ចំ េ��ម �ពះ សង� គំនិត ��ំ �ទ ក��ង  �ពះពុទ� ��ស�� េ�� េលើ សហគមន៍ អ�ក �ស ��ញ់ េភទ ដូច ��� ក៏ �តូវ ��ន  េលើក េឡើង 
ែដរ �� ៖ “  �ពះពុទ� ��ស��  មិន��ន េរើស េអើង េ�� េលើ សហគមន៍ អ�ក �ស ��ញ់ េភទ ដូច ��� េទ គឺ ក���សង�ម  េទ ែដល  េដើរ តួ 
��ឧបសគ�។  �ពះពុទ� ��ស�� ��ត់ទុក មនុស� �គប់ រូបេស�ើ��ព ���។” �ពះ សង�   មួយ អង� ��ន ផ�ល់ ឧ��ហរណ៍ មួយ   ��ក់ 
ែស�ង�� “មនុស�  �ស ��ញ់ េភទ ដូច ���ក៏ ��ច េរៀន  �� មួយ  �ពះ សង�ែដរគឺ��ន  ���ក់ េ�� ក��ង វត� របស់ �����។” ក៏ប៉ុែន� �ពះ 
សង� មួយ ចំ នួន ��ន េលើក  េឡើង អំពី ទស�នៈ (ែដល��នប���េបើែផ�ក��មទស�នៈ �ស�ីនិយម) ����រ�ស��ញ់ េភទ ដូច 
��� គឺ �� លទ� ផល ៃន កម� ��រ៖ “��របេ�ងៀន របស់ �ពះ ពុទ� មិន េរើស េអើង �ប ��ំង នឹង អ�ក �ស ��ញ់ េភទ ដូច ��� េ��ះ េទ ប៉ុែន� 
ពួក េគ មិន ��ច សេ�មច ��ន នូវ សន�ិ��ព  េទពី េ���ះ �កុម  េ��ះ �តូវ ��ន ��ត់ ទុក ��  ��ន កម� ��រ មិន ល�។”

�រ យល់េឃើញ អំពី �រ �ក់ ប���ល អ�ក �ស �ញ់ េភទ ដូច ��� េ� ក��ង �រ បក ��យ

  ពុទ� �ស� េ� កម���

សម �ព េយន ឌ័រ  �ន �ប់ មក � មួយ��ប់(?)

ក��ង ចំេ��ម អ�ក ចូល រួម  ��ំងអស់��នទស�នៈ យល់ េឃើញ ខុស ែប�ក ���អំពី �� េតើ  �ពះពុទ� ��ស��  �ក េ��ប  យក េ��យ 
េបើក ចំហ េ�� េលើ  ��ពច�មុះៃន និ�����រ ផ��វ េភទ និងឬ អត� ស���ណ េយន ឌ័រ េ��យ រេបៀប �� េ��ះ។ អ�ីែដល គួរ ឱ� ���ក់ 
េផ�ើលគឺ�� មិន ��ន អ�ក  តបស���ស ��  ���ក់ េលើក េឡើង អំពី ទស�នៈ ែដល ��អ�ក ែដល �ស ��ញ់ េភទ ដូច ����តូវ ��ន ��ម 
��ត់មិន ឱ�  �បតិបត�ិ  �ពះពុទ� ��ស�� េ��ះ េទ។ មនុស� �� េ�ចើន ��ន េលើក េឡើង អំពី  ទស�នៈ �សប��មួយនឹង ទស�នៈ �� 
“ �ពះពុទ�  ��ស��  មិន ��ន ��ម ��ត់ មនុស� មិន ឱ� �ស ��ញ់ េភទ ដូច ��� េ��ះ េទ” ពីេ���ះ “ពុទ� ��ស��  ��ក់ទងនឹង 
ស��ព ៃន ចិត�  េហើយ  ពុទ� ��ស�� មិន ��ន ��រ េរើស េអើង េទ ឱ� ែត ពួក េគ ��ន េចត�� ល�។”

មិន ែត ប៉ុេ���ះ �� �� ��រ សំ ��ន់ គួរ ឱ� កត់ស���ល់ មួយ ែដរ�� អ�ក តបស���ស  ��គ េ�ចើន ែដល ស�ិត េ�� ក��ង ��ស�� ��ន 
េលើក េឡើង អំពី ទស�នៈ ែដល  ��ន ��រ ��ំ �ទ �៉�ង ទូ��យ ចំ េ��ះ ��រ ផ����ប់ អ�ក�ស ��ញ់ េភទ ដូច ��� �� មួយ  �ពះពុទ� 
��ស��។ ខណៈ ែដល េធ�ើ ��រ ឆ��ះ ប���ំង េ�� េលើ ែត សំ��ក តូច មួយ េនះ�� ប���ញ អំពី វ�ស័យ សំ ��ន់  មួយ ស���ប់ េធ�ើ ��រ 
���វ ���វ បែន�ម េទៀត៖ �ប សិន េបើ អ�ក េ�� ក��ង ��ស�� ��គ  េ�ចើនពិត �� ��ត់ ទុក�� �ពះ ពុទ� ��ន ��ក់ ប���ល សហគមន៍ 
អ�ក �ស ��ញ់ េភទ ដូច ��� ែមន េ��ះ �� �ប ែហល  �� ��ន ស���នុពល ក��ង��រ ឱ� ពួក េគ ចូល រួម េ�� ក��ង កិច� �បឹង ែ�បង មួយ 
េដើម�ី េលើក កម�ស់ សិទ�អ�ក �ស ��ញ់ េភទ ដូច ��� និង សិទ�ិ របស់ អ�ក ���ស់ប��រេយនឌ័រក��ង �ប េទស  កម����ែដរ។

ចំណ�ច ែដល មិន សូវ ��ន ��រ រ�ក ចេ�មើន ែដរ េ��ះ គឺ អ�ក ែដល  និ��យ ��ខណៈ ែដល  ពុទ� ��ស�� ��ំ �ទ ដល់ អ�ក �ស ��ញ់ 
េភទ ដូច �����រ រួម េភទ េ��� ចំណង����ហ៍ពិ��ហ៍រ��ងេភទផ��យ����តូវ ��ត់ ទុក �� “ ទេង�ើ មិន គប�ី  ��ង ផ��វ េភទ ” ដូេច�ះ 
េហើយ �តូវ ��ម ��ត់ ��ច់ ��ត។

ពុទ� �ស�ផ�ល់ តៃម� ដល់ អ�ក �ស �ញ់ េភទ ដូច ��� ដូចបុគ�លេផ��ងេទៀតែដរ។

ពុទ� �ស� បេ�ងៀន មនុស�� មិន ឱ�� ស�ប់  ឬ  េរ�ស េអើង េ� េលើ អ�ក ដៃទ េឡើយ។

 អ�ក  តបស���ស �� �ពះ សង�

0 25 50 75

យល់េឃើញ�អ�ក�ស�ញ់េភទដូច����ត�វ�នទទួល���ល់េ�ក��ងពុទ��ស� 

យល់េឃើញ��ររួមេភទរ�ង�បុស�ស�ញ់�បុស �ទេង�ើមិនគប��ី បុ៉ែន�អ�ក�ស�ញ់េភទដូច���េ�ែតទទួល�ន�រ���គមន៍េ�ក��ង�របដិបត�ិពុទ��ស� 

យល់េឃើញ�មនុស���ស�ញ់េភទដូច���មិន�ត�វ�នទទួល���ល់ 

%

ទំព័រ ២១



៤

តួ�ទី េយន ឌ័រ ក��ង ���ប័ន



ទំព័រ ២៣

ប���ប់ ពី ��ន ពិនិត� េ�� េលើ ទស�នៈ យល់ េឃើញអំ ពី សម ��ព េយន ឌ័រ  ក��ង  ពុទ� ��ស��
េ�� ក��ង បរ�បទ �ប េទស កម����រួចមក  ឥឡ�វ េនះ េយើង �ត ឡប់មកពិនិត� េមើល េ�� េលើ ប��� 
��ក់ ��ក់ មួយ ចំនួន។  ប���ទីមួយ ក��ង ចំេ��ម ប��� ��ំង េនះ គឺ��ក់ ព័ន� នឹង   តួ ��ទី និង 
��ព  �� តំ ��ង  របស់ �ស�ី េ�� ក��ង ���ប័ន�ពះ  ពុទ� ��ស��។ ដូចេ�� ក��ង ែផ�ក មុនែដរ
ដំបូង េយើង   ពិនិត� េមើល �� សេង�ប េ�� េលើ ��រ  ���វ ���វ  ែបប សិក�ធិ��រ ែដល ��ន ���ប់
មុន េពល  េយើងបន� េ��  ពិនិត� េមើល ��ព លម�ិត ៃន របក គំ េហើញ ៃន ��រ ���វ ���វ របស់ 
េយើង ែដល េធ�ើ េ�� ទី��ំង ���វ ���វ។

��រ ���វ���វ ែដល ��ន ���ប់ែដល ��ច រក ��ន ��ន ពិ��ក�អំ ពី តួ ��ទី និង ��ព ��      
តំ ��ង របស់ �ស�ី េ�� ក��ង  ពុទ� ��ស�� ��ម រេបៀប េផ�ង ៗ  ���។  ឯក��រមួយ ចំ នួន េលើក 
�� ទឡ�ីករណ៍ �� �� មិន ��ន �ប េ��ជន៍ អ�ីែដល�ស�ី �តូវ តស៊ូ ឱ� ��ន ��ព �� តំ ��ង េស�ើ  ��� 
េ��  ក��ង ��� ប័ន  ពុទ� ��ស�� េ��ះេទ េ��យ ��រ ែត (ដូច���នឹង ��ស�� ដៃទ ៗ  េទៀត ��គ 
េ�ចើន ជុំ វ�ញ ពិភព េ��ក ែដរ) ��ស�� ��គ េ�ចើន��ន “��រ េរៀប ចំ ចង �កង ��ម  លក�ណៈ 
�� ����នុ�កម   ឱប �ក េ��ប និងផ�ល់អំ��ចមនុស� �បុស”[២៨]។

៤.១

តួ �ទី េយន ឌ័រ េ� ���ប័ន ៖ 

ទស��នៈ េចញ ពី �រ  ��វ��វែដល �ន ��ប់

េ�� ក��ង ��រ  �៉�ន់ �ប ��ណ អំពី ��នៈ របស់ �ស�ី ក��ង ���ប័ន�ពះ  ពុទ� ��ស�� ��មទស�នៈ 
លទ�ិ�ស�ី និយម�� �� ��រ ចំ��ច់ ែដលមិន �តូវ   េមើល���លដល់ ��ព �� ���ក់ ��រៃន��រ 
សេ�មច ចិត� របស់ �ស�ី កម���� �� េ�ចើន ែដលក��ង ��រ រស់ េ�� ក��ង ���ប័ន េនះ។ �ស�ី ��ំង េនះ 
��ន សិទ�ិ ទទួល ��ន នូវ ��ព ស�័យ សេ�មច ���ល់ ខ��ន   ដូចែដលTsomo��ន េលើក  
ទឡ�ីករណ៍ �� េ��ះ បី �� សីលវន�មិនសូវ ទទួល ��ន អត� �ប េ��ជន៍េស�ើ��ព  �����មួយ
និង�ពះ សង� េ��ក��ងវត�����មក៏ េ��យ ក៏ ជីវ�ត េ�� វត� ����មផ�ល់នូវ អត�ន័យ េពញ េលញ 
និង�ប េ��ជន៍ ស���ប់ �ស�ី េ�ចើន ��ប់ មិន អស់ ។ �� ផ�ល់ឲ�  �ស�ី នូវ “ជេ�មើស េផ�ង េ��� ែត 
ពី ��រ េរៀប ��រ និង  ��រ បេង�ើត កូន ។ �� ក៏��ន ផ�ល់នូវ ចំ េណះ ដឹង  ឯក ��ជ���ព   ��ព
កក់េ���ៃន សហ គមន៍ �ពម ��ំង អត� �ប េ��ជន៍ ែផ�ក���រតី ៃន ��រ អនុវត�  ពុទ� ��ស�� 
ដូច�� ��រជ�មះ ចិត�  តុល���ព  សន�ិ��ព ក��ង ចិត�  ប���  និង េម���ធម៌”[២៩]។

េ�� ក��ង អត�បទ ���ំ ២០១១  Kent  ��នប���ក់����ថ�ីម�ងេទៀត េ�� េលើ គំនិត ��ក់ ទង  
និង វត� ����ម ����ន  ផ�ល់ នូវទីពឹង ���ស័យ��ស��� នុពល មួយស���ប់ �ស�ី   “�ជក េ���ម
�ពះ ធម៌”។ �ស�ី �� េ�ចើនែដលចូលរួម េ�� ក��ង ��រ សិក� របស់  ��ត់   គឹ ជន រង េ���ះ ពី ��រ         
រ� េ��ភ  បំ ��ន និង ��រ �ព េងើយ កេន�ើយ  េហើយ ពួកេគ��ន រក េឃើញ នូវ េសចក�ីរ���ប់��រម�ណ៍  
និង សន�ិ��ព េ��  ក��ង�ពះ វ���រ[៣០]។

[២៨]  Tsomo (n 12) 6. 
[២៩]  Tsomo (n 12) 6.
[៣០]  Kent (n 23).
[៣១]   Klunklin & Greenwood (n 24).
[៣២]  Tsomo (n 12) 15.
[៣៣]  Emily Wight and Vandy Muong, ‘នេ����យេយនឌ័រេ��ក��ង វត�����ម៖ សំេឡង�ស�ីអំ��វ��វឲ���ន��រ ���ស់ប��រ’, ភ�ំេពញប៉ុស�� (ៃថ�ទី៩ ែខក��� ���ំ២០១៣)
<https://bit.ly/3mv2NiS>.

េ��ះ បី�� ��ន�� ស���នុពលៃន��រទទួល��នអត��បេ��ជន៍  និង ទស�នៈ ៃន ��រែដល
�ស�ី��ច រ� េ��ះ ខ��នឱ� ��ន េសរ� ��ព េ��យជីវ�ត រស់ េ�� ��ម វត� ����ម េ�� ក��ង �ប េទស 
កម���� ក៏ េ��យ  ក៏ ��រ ពិត េ��ះ គឺ  េ�� ែត ��សីលវតី��ន ��នៈ ��ប េ�� ក��ង វត� ����ម  និង
បំេពញ��រ��រ �តឹម ែត��អ�ក ��ំស� និង េ��សស���តស���ប់ �ពះ សង� េ�� វ�ញ[៣១]។
�ពះ សង� �តូវ ��ន ��ត់ ទុក ����ន��ពខ�ង់ខ�ស់ និង ��ន“ បុណ�” េ�ចើន ��ង  េហើយ ត�មូវ 
��រ របស់ �ពះ សង��តូវ ��ន ផ�ល់ ��ទិ��ព ��ង ត�មូវ ��រ របស់ �ស�ី[៣២]។
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េ��ះបី���ពះ ពុទ� ��ន �ពម េ�ពៀងក៏េ��យក៏ ��រ បំ បួស �ស�ី េកើត េឡើង េ��យ ��ន 
��រ រ�ត ត�ិត  មួយ ចំ នួន។ ភិក��នី  រស់ េ�� េ���ម ��រ ��ត់ ែចងរបស់ភិក�� សង�។ ��ល់ ភិក��នី 
��ំង អស់  េ��ះបី����ន ��នៈ ��ន់ ខ�ស់ �៉�ង �� ក៏េ��យ ក៏ ត�មូវ ឱ�  េ�� រព �ពះ សង�ែដរ 
េ��ះបី�� �ពះ សង� ែដល េទើប ែត បំ បួស ថ�ី ៗ  ក៏ េ��យ ។ Lee��ន េលើ ក ទឡ�ីករណ៍ ��   
វ���ន ែបប េនះ ប���ញ �� “ថ�ី ត�ិត ែត��ព ��កល  ��ប់ មក �� មួយ េ��  ក��ង ��រ បេ�ងៀន  
របស់  �ពះពុទ� ��ស�� ក៏ េ��យ ក៏�ស�ី េ��ជួប  ប��� ក��ង��រ ទទួល ��ន ��ពេស�ើ ��� ��មួយ 
បុរស េ�� ក��ង  ពុទ� ��ស��  ��ំង ពី សម័យ ដំ បូង មកែដរ”[៣៧]។ េ��ះ �� �៉�ង �� ក៏ 
េ��យ  ស���ប់  �ស�ី �� េ�ចើន េ�� ក��ងសម័យ េ��ះ��ព �� សង� តំ��ង ឱ� ��រ េគច េចញ ពី 
បិ�� ធិបេតយ� ែបប �ពហ� �� ��ស�� ែដល ��ន  លក�ណៈ ��បសង�ត់ េ�� សម័យ ��ល 
េ��ះ។ ភិក��នី ក៏ ��ន េចៀសផុតពី ��រ េរៀប ����ហ៍ ពិ��ហ៍ែដល េរៀប ចំ េ��យ �កុម �គួ��រ 
េហើយ ��ច បន� ��រ អភិវឌ� ផ��វ ចិត� របស់ ខ��ន��ម រយៈ ��រ សិក� និង ��រ ស��ធិ[៣៨]។

េ�� ក��ង�ពះ  ពុទ� ��ស��េថរ��ទ  �ពះ សង� សិក� អំពី សីល ធម៌ និង ស��ធិ ក៏ ដូច ��     
ដឹក ��ំ សហ គមន៍ ក��ង ��ម �� �គូ បេ�ងៀននិង �� អ�ក ដឹក ��ំ ែផ�ក ���រតី[៣៣]។ សីលវន�  
មិន �តូវ ��ន បំ បួស េទ េហើយ��ន��រ ែបង ែចក េ�� ��ម េយន ឌ័រ េ��យ ��ន�� ជី��បុរស  
ែដល��អ�កេធ�ើ ធម៌ រស់ េ�� ក��ង វត�។ ស���ប់ �ស�ីែដលបដិបត�ិសីល១០គឺ ��  ដូន ជី េហើយ 
�ស�ី ែដលបដិបត�ិសីល ០៨ គឺ����យជី  [៣៤]។

[៣៤] Wight and Muong (n ៣៣).
[៣៥] �បៃពណីភិក��នី  មិន ���ប់��ត់បង់��ំង�សុង េ��ះេទ េ��ក��ង ពុទ���ស�� េថរ��ទ េ��េពលែដលទីវត�����មេ���ផ��វ��រមួយ ដំេណើរ��រ េ��ក��ង�បេទស ៃថ េ���ម��រ �គប់�គងរបស់
�ពះេតជគុណធម�នន� ែដល ទទួល ��រ បំបួស ក��ង �បេទស �សីល��� (Wight & Muong, n 33).
[៣៦] Nathaniel Adams, ‘ចល��ដ៏ស�ប់េស��មក��ងេ�បសកម����៖ �ស�ីពុទ���សនិក ក��ង ��រ អភិវឌ�ន៍’, កិច�សន���េដើម�ី��រអភិវឌ�េសចក�ីជំេនឿពិភពេ��ក (ៃថ�ទី២ ែខឧស��
���ំ២០១១) <https://bit.ly/37rc1sr>.
[៣៧]  Susan H Lee, ‘វ�សម��ព មេ��គមវ����៖ វប�ធម៌ែខ�រនិង ��រយល់េឃើញរបស់�ស�ីេម�៉�យ អំពី��រ េរៀប��រេឡើងវ�ញ’ (ែខឧស�� ���ំ២០១៨) ១៩(៥) េយនឌ័រ, ��ព�កី�ក និង 
វ�សម��ព៖ ��រ���វ���វែស�ងយល់ពីទស�នៈែដល��ន ��រ ���ស់ប��រ��ំង�សុង ៃន�ពឹត�ិប័�ត���វ���វ�ស�ីអន�រ��តិ ២៩, ទំ.៣៣-៣៤។
[៣៨38] Adams (n ៣៦).
[៣៩] Adams (n ៣៦).
[៤០]  Lee (n ៤២) ៣៦.
[៤១] Lee (n ៤២) ៣៦.

ខណៈែដល��រ  បំ បួស �ស�ី េពញ េលញមិន�តូវ��ន ��ត់ ទុក����ចេធ�ើ��នេ�� ក��ង    
 �ពះ   ពុទ� ��ស��េថរ��ទ ក៏ េ��យ[៣៥] ���ន��ព��ក់ែស�ងមិនែមនសុទ�ែតអ��ឹង
េ��ះេទ។ �ពះពុទ�អង�  ��ន ផ�ល់េធ�ើ��រ បំបួស  ���យ មីង របស់�ពះអង�គឺម�� ������ បទី
���ស�ីទីមួយប���ប់  ពី�ពះ ��ង និង�កុមបរ���រ ��ន��ំ ��� េ��រ សក់និង េស��ក ស�ង់របស់  
�ពះសង� និង ��ម ��រ ឱ� ��ន សិទ�ិ ក��ង��រ បំ បួស េ��យ េស�ើ ��ព ���[៣៦]។

ឆ�ង ��ត់ រយៈ ��ល កន�ង មកសង� �� ភិក�� នី ��ន ��ត់ �ស េ��ល បន�ិច ម�ង ៗ េ�� ក��ង
 �ប ៃព ណី េថរ��ទេហើយ �ប ែហល��េ��ក��ង សតវត�ទី ១៣ ែខ� �ស ��យ េនះ ��ន ��ច់ 
ពូជ េ��។ ដូេច�ះ��ន��រទទួល ���ល់�� ទូ េ�� �� ��លៈ េទសៈ �� េពល បច��ប�ន� េនះ  
េគមិន អនុ���ត ឱ� ��ន ��រ បំ បួសភិក��នីេទៀត េទពី េ���ះ���នវត���នភិក��នី ែដល ��ច េធ�ើ
ពិធីបំ បួសភិក��នី  ��ន (�តូវ��រ��នភិក��នី���ំអង�េដើម�ីចូលរួមេធ�ើពិធីបំបួសភិក��នី១អង�)
[៣៩]។

 ក��ង បរ�បទ កម���� Lee��នេលើក  ទឡ�ីករណ៍ �� ��នៈតូច ��ប របស់ �ស�ី �តូវ ��នកំណត់
េ��ក��ងលំ��ប់���ក់ៃន��នុ�កមៃន�ពះ   ពុទ� ��ស�� េថរ��ទ៖ �ពះ សង� ��ន់ ខ�ស់ ��ន
��នៈេលើ  �ពះ សង����ក់ ��ប បង ប��ន បេង�ើត ែដល ��យុ េ�ចើន ��ង��ន ��នៈេលើ អ�ក ែដល 
��ន ��យុ ��ប ��ងេហើយប�ី��ន ��នៈ  េលើ �ប ពន� ។ ពិធី កម�ពុទ�  ��ស�� ែខ�រ ��ន ផ�ល់ នូវ 
ឧ��ហរណ៍ ែដល ��ច េមើល េឃើញ អំពី តួ ��ទី  របស់ �ស�ី ែដល��អ�ក  េ�� េ���ម   ប���ប់  េ�� 
ក��ង  ពុទ� ��ស��  េថរ��ទ  ��ម រយៈ បទ ពិេ��ធន៍ ៃន ��រ បន់ �សន់  ���យ បង�ំ របស់ �ស�ី
(សូម�ីែតដូនជី) ក៏ពួក េគ អង��យ ��ប��ង និងេ��រពបុរសែដល េគ��ក់ឲ� អង��យខ�ស់��ង
៤០]។

ប៉ុែន�Leeក៏��ន ពន�ល់ែដរ�� “េ��ះបី ���ស�ី��ន ��នៈ��ប  េ��ក��ង�ពះ  ពុទ� ��ស�� 
េថរ��ទក�ី ក៏��ន វ�ធី �� េ�ចើន ែដល �ស�ី ��ច សន�ំ បុណ�  និង េធ�ើ  ឱ� ��ន ��រ រ�ក ចេ�មើន េ��  
េលើ តៃម� ៃន ���រតី េនះ” េ��យ រួម ប���ល ��ំង ��ព �� ���យ ��រ�បេគនេទយ���ន  និង 
��រ�បេគនច���ន់ �ពះ សង�”[៤១]។
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របក គំេហើញសំ ��ន់ ៗ  ៖ របក គំេហើញ ែដល ផុស េចញ មក ពី ��រ �ប មូល ទិន� ន័យ រួម ��ន ទស�នៈ េផ�ងៗ ���
 �� េ�ចើន េ�� េលើ តួ ��ទី និង ��ព �� តំ ��ង របស់ �ស�ី ក��ង  ពុទ� ��ស��។ ខណៈ ែដល អ�ក តប ស���ស មួយ ចំ នួន
(��ពិេសស �គហស�  និង អ�ក ចូល រួម ��បុគ�ល  �ស�ី និយម)ប���ញ នូវ ក�ី ��រម� អំពី ��រ   ែដល �� �ស�ី មិន ��ច ទទួល 
��ន ឱ��ស និង តួ ��ទី េ�� ក��ង ���ប័ន  ពុទ� ��ស�� ដូច  ��� នឹង បុរស េទ េ��ះ  អ�កចូលរួម  មួយ ចំ នួន យល់ ��  
 �ប ��រ េនះ គឺ �� ��រ ឆ��ះ ប���ំង អំពី លំ��ប់លំេ��យក��ងធម� ��តិ មួយ ែដល ែផ�ក េ�� េលើ ����នុ�កម េយន ឌ័រ
េហើយ ក៏��ន  ��រ��រ  ��ំង បុរស និង �ស�ី ពី ទេង�ើ និង គំនិតផ��វេភទែដល���ន គុណធម៌។ 

អ�ក តបស���ស �� �គហស� មួយចំនួន ��នេលើក េឡើង អំពី ��រ  ឯក ��ព េ�� េលើ ��រ អនុវត� ��ម ���ប័ន �� េពល 
បច��ប�ន� អំ ពី ��រ ែបង ែចក តួ��ទី ��ម េយន ឌ័រ េ��យ  រួម ប���ល ��ំង��រែស�ង រក  ��ព ច�ស់ ��ស់ែដរ។ 
ដូច ែដល  អ�ក តបស���ស �� �គហស� បុរស ���ក់ ��ន និ��យ �� “�ពះ សង� និង ដូន ជី មិន គួរ េស�ើ��ព ��� េទ...
គួរែត ��ន  ��រ ែបង ែចកតួ��ទីឱ� ច�ស់ រ��ង ដូន ជី ����រ�[៤២]  អ�កស���ត និង �ពះ សង� ។” អ�ក តប ស���ស 
ដែដល  េនះ ��ក់ បី ដូច ��“មិន សូវ  ឱ� តៃម� េ��េលើ”គ���ត េយនឌ័រ៖ “ពុទ� ��ស�� ផ�ល់ សិទ�ិ ដូច ��� ក��ង ��រ 
ទទួល ��ន  ��រ អប់ រ�។ �� ���ន់ ែត �� �ស�ី មិន ��ច េធ�ើ �� �ពះ សង� ប៉ុែន� ��ច �តឹម ែត �� ដូន ជី។”

៤.២

តួ�ទីេយនឌ័រេ�ក��ង���ប័ន 

ទស��នៈេចញពីអ�កតបស���ស

�� ��ក់ បី ដូច �� ��ន ក�មិត ៃន ��រ បក ���យ មួយ អំពី តួ ��ទី របស់  �ស�ី ែដលេគ អនុ���ត ឱ� ��ន់ តំ ែណង  
�� េពល  បច��ប�ន� េនះ េ�� ក��ង បរ�បទ  ពុទ� ��ស�� កម����  ក��ង  េ��ះ អ�ក តប ស���សពីរ��ក់ ��ន េលើក េឡើង �� 
�ស�ី��ច �តូវ  ��ន បំបួស េហើយ។ អ�ក េឆ�ើយ តប មួយ ចំ នួន េទៀត �� ពិេសស គឺ �ពះ សង� ��ន េលើក   សម�តិកម� ��  
េគ �បែហល ����ច  បំ បួស �ស�ី��នក��ង េពល អ��គតប៉ុែន� ក៏ ��ន េលើក េឡើង នូវ ក�ី ��រម� មួយ ចំ នួន  អំពី 
លទ���ពៃន��រ អនុវត� ��ន��ក់ែស�ង ដូច ��  ��រ េរៀប ចំ��រ រស់ េ�� �� េដើម។

អ�ក  តបស���ស �� �គហស�៖

[៤២] ����រ� សំេ��េ��េលើ�គហស�ែដលមិន ���ក់េ��ក��ងវត� ប៉ុែន� ដឹក��ំអ�ក��ន់ពុទ���ស��ក��ង ��រ េរៀនសូ�ត អំពីធម៌និង េរៀបចំពិធី��ស��

“��រមិនសូវឱ�តៃម�”េ�� េលើ ��នៈ ខុស  ���រ��ង បុរស និង �ស�ីទទួល ��ន េ�� ក��ង វត� គឺ �� �ប ��ន បទ មួយ ែដល 
េកើត េឡើង ��ស េពញ ��រ េឆ�ើយ តប របស់ អ�ក ចូល រួម ��  �គហស� �� េ�ចើន �� ពិេសស ក��ង ចំេ��ម បុរស ៖

“មិន ��ន ��រ ែបង ែចក អំពី ����នុ�កម ឬ ��នន�រសក�ិ េ�� ក��ង វត�េទ�� ���ន់ ែតេមើលេ�� ��ក់ បី ដូច 
����ន��រែបងែចកេកើត េឡើង ែបប េនះ ពី េ���ះ �ស�ី ខ�ះ ��រ ជំ រុញ ទឹក ចិត� ក��ង ��រ ចូល រួម ។ �ស�ី មិន 
��ន េសចក�ី ��� ��ន ក��ង ��រ ដឹក ��ំ  មនុស� េ�ចើន េទ  ដូេច�ះ �តូវ ទទួល យក ��រ ��រ កំបុិចកំប៉ុក ដូច��
��ង ��ន �� េដើមវ�ញ។”

តួ�ទី េយន ឌ័រ ក��ង ���ប័ន



ទំព័រ ២៦

អ�ក េឆ�ើយ តប �� �គហស�  វ័យ ចំ��ស់ មួយ រូប ��ន ផ�ល់ នូវ ��រ វ���គ េផ�ង  ពី េនះ េ��យ ពន�ល់ ��  ��រ ែបង ែចក រ��ង 
េយន ឌ័រ គឺ  េ��យ ��រ ែត ��គឺ�� អ�ី ែដល ��ន េកើត េឡើង អស់ រយៈ េពល េ�ចើន សតវត�មក េហើយ ៖“ខ��ំគិត �� �� គឺ �� ��រ 
េរៀបលំ��ប់ ដ៏ �តឹម �តូវ មួយ ពី េ���ះ �� ��ន �បៃព ណី ទំ េនៀមទ���ប់ េនះ ��ំង ែត ពីយូរ��រ ��ស់ មក េហើយ។
មនុស� �តូវ េ��រព �ពះ សង� េ�ចើន ��ង ��យ ជី ប៉ុែន� េនះ មិន ែមន ��ន ន័យ ������រ េរើស  េអើង េ�� េលើ ��យ ជី េ��ះ 
េទ ។” អ�ក  តបស���ស ���ក់ េទៀត ��ន េលើក េឡើង ����រ ែបង ែចក  �� មួយ េ�� េលើ តួ ��ទី ��ំង អស់ េនះគឺ ���ន់ ែត 
េដើម�ី េធ�ើឲ�វត� ��នេហ ��� រច�� សម�័ន�និង សណ�ាប់ ���ប់ សង�ម មួយក��ង  ��រ ែក លម�  មុខ ��រ របស់ វត�ែតប៉ុេ���ះ ។

េ��ះ�� �៉�ង �� ក៏ េ��យ អ�ក  តបស���ស �� �គហស� ���ក់ េផ�ង េទៀត ��ន េលើក េឡើង អំពី ��រែដល �� �� ជី មិន ��ន 
ចូល រួម ��ក់ ព័ន� �� មួយ នឹង ��រ ��រ  ដូច �� ��ង ��ន  ��ំ ស�  ឬ  េ��ស ស���ត  ។ ចំណ�ច េនះ ចង��ល ប���ញដូច ែដល អ�ក 
តបស���ស ���ក់��ន និ��យ��  “េ��ែត ��ន ��រ យល់ េឃើញ �� បុរស  ខ�ង់ ខ�ស់ ��ង �ស�ី” សូម�ី ែត េ�� េ��� ទំ��ក់ 
ទំនង ����នុ�កម រ��ង �ពះ សង� និងសីលវន� ក៏ េ��យ។

ឆ��ះ ប���ំង បែន�ម េទៀត េ�� េលើ ��រែបងែចក��រៈកិច�   រ��ង �� ជី  និង��យ ជី/  ដូន ជី  អ�ក តប ស���ស �� �គហស� មួយ
 ចំ នួន  យល់  េឃើញ �� តួ ��ទី ��ំង អស់ េនះគឺ�៉�ង េ��ច ��ស់  ��ន ��ព េស�ើ ��� �� ទូ េ��ែដរ េ��យ ��ន និ��យ �� 
��ំង  �� ជី និង ��យ/ដូន ជី   �តូវ ��ន េគ េ��រព ក��ង  ��ម ��  ��ស់ទុំ  េ�� ក��ង សហគមន៍។ អ�ក  េផ�ង េទៀត��ន��រ  យល់ 
េឃើញ �� �� �� ��រ ឆ��ះ ប���ំង អំពី ក�មិតខុស��� ���ំងេ��យ ែផ�ក េ�� េលើ េយន ឌ័រដូច ែដល ស�មង់ សំ ដី ��ង េ���ម  
ពី បុគ�ល �� �គហស� បុរស ���ក់  ��ន ប���ញ ��៖

“��ំង ដូន/��យ ជី និង �� ជី �តូវ បេ�មើ �ពះ សង� ប៉ុែន� ��ម ទិដ���ព ��ក់ ែស�ង ��គេ�ចើន គឺ �ស�ី និង  ដូន
/��យ ជី ��  អ�ក បេ�មើ �ពះ សង� ពីេ���ះ ពួក េគ ដឹង តួ��ទី របស់ ខ��ន �� មនុស��សី ។ ��ម ច�ប់ ��ំង បុរស 
និង �ស�ី ��ច ��ន តួ��ទី �� �� ជី  ែដល ��ក់ ព័ន� េ��  នឹង ��រ បេ�ងៀន ��ស�� មួយ ចំ នួនែដរ។ ប៉ុែន�េ�� ក��ង  
តថ��ព ��ក់ ែស�ង �ស�ី មិន ��ច េដើរ  តួ ��ទី ���� ជី ��ន េទេ��យ ��រ ែត ពួក េគ ខ�ះ សមត���ព និងចំេណះ  
ដឹង។”

ដូេច�ះ  ទស�នៈ  របស់ អ�ក តប ស���ស �� �គហស� អំពី  ��ព�� តំ��ង របស់ �ស�ី េ�� ក��ង ���ប័ន ពុទ� ��ស����ន
  ��ព េផ�ង ៗ  ពី  ���។ �ប ែហល �� មិន ��ន អ�ី គួរ ឱ� ���ក់ េផ�ើល េទែដលអ�ក  តប ស���ស �គហស� �� �ស�ី ��ក់  ដូច   �� យល់ 
េឃើញ អំពី គំនិត ��ក់ ទង �� មួយ នឹង �ពះ សង� �សី ែដល��ន ��ព គួរ �� ទី ��ប់ ចិត� ��ង ��រ យល់ េឃើញ របស់   អ�ក តប 
ស���ស �� �គហស� បុរស។   ពួក េគ ក៏ ��ន េឃើញ អំពី កិច� ��រ ែដល ផ�ល់  ដល់ �ស�ី �� ទូ េ�� េ��  ក��ង វត� ដូច �� ��រ ��ំ ស�  និង 
��រ េ��ស ស���ត �� ����រ ែបងែចក��រ��រ ែដល ��ន ប��� ��ង ��រ យល់ េឃើញ របស់ បុរស។ ឧ��ហរណ៍  អ�ក តប 
ស���ស �គហស� �� �ស�ី ���ក់ ��ន រអ៊ូ រ��ំ�� “�ប សិន េបើ ���ន ឱ ��ស េស�ើ ��ព ��� នឹង លទ� ផល េស�ើ ��ព���ក��ង��រ ���យ 
េ�� �� �ពះ សង� េ��ះ េទេយើងក៏ មិន ��ច និ��យ ��ន ���ពះ ពុទ� ��ស��  ��ន សម ��ព េយន ឌ័រ េ��ះ េទ ។”

េបើ  ���ន ឱ�ស េស�ើ �ព ���  ស��ប់ �ស�ី ក��ង�រ ���យ

 � �ពះ សង�� េទ េយើងក៏ មិន �ច និ�យ � ពុទ� �ស�  �ន 

សម �ព េយនឌ័រ េ�ះ េទ ។ 

អ�ក តបស���ស �គហស� �� �ស�ី

តួ�ទី េយន ឌ័រ ក��ង ���ប័ន



ទំព័រ ២៧ តួ�ទី េយន ឌ័រ ក��ង ���ប័ន

ប���“ទំេនៀម ទ���ប់ វប�ធម៌ និង ��រ  អនុវត� ��ស��”និង  ែខ� ប���ត់ ែដល ��ន  ��ព មិន ច�ស់ ��ស់ែដលស�ិត េ�� ចេ���ះ កណ�ាល េ��ះ �តូវ 
��ន េលើក េឡើង ម�ង េទៀត េ��យ �ពះ សង� និង អ�ក តបស���ស �� ��យ ជីេ�� េពល  ពិ��ក� អំពី តួ��ទី របស់ �ស�ី េ�� ក��ង វត�។ ឧ��ហរណ៍ 
�ពះ សង� មួយ អង� ��ន ដី ��  ���ពះ ពុទ� ��ស��មិន េរើស េអើង រ��ង េយន ឌ័រ េទ ែត ផ��យ េ�� វ�ញ  "�កឹត�  �កម �បៃព ណី េទែដល ជះ ឥទ�ិពល េ�� 
េលើ រច�� សម�័ន� េ�� ក��ង វត�។” ��ំ�ទបែន�ម ពីេលើ ចំណ�ច េនះ�ពះ សង� មួយ អង� េទៀត ��ន ឆ��ះប���ំង េ�� េលើ ��រ យល់ េឃើញ ���ល់ �ពះអង�  
អំពី សម ��ព េយន ឌ័រ េ�� ក��ង  ��ស����៖ “��ន ��រ ែបង ែចក  តួ��ទី ប៉ុែន� ��រ ែបង ែចក េនះ គឺេដើម�ី ឲ���ន ��រ េ��រព ��� េ�� វ�ញ េ�� មកមិន 
ែមន េដើម�ី េរើស េអើង �ប ��ំង េភទ �� មួយ េ��ះ េទ។”

ស�មង់ សំ ដី ��ំង េនះ ឆ��ះ ប���ំង អំពី គំ និត ដ៏ សំ��ន់ មួយ ៖ �ប សិន េបើ ពុទ� ��ស�� �តូវ ��ន  �ពះ សង� យល់ េឃើញ �� ទទួល យក គំ និត អំពី
 សម ��ព  េយន ឌ័រ ពិត ែមន េ��ះ េហើយ �� ពិត �� សង�ម េទែដល ព�ងឹង ��រ េរើស េអើង ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ �� មួយ េ��ះ េនះ ��ច ប���ញ អំពី 
ឱ��ស មួយ ស���ប់ អ�កអនុវត� ��ស��ដូច �� �ពះ សង�  �ពះ សង� ��ន់ ខ�ស់  �� ជី  និង ��យ ជី /ដូន ជី  ក��ង��រ �ច ��ច់ ប���ល សម ��ព
 េយន ឌ័រ  េ�� ក��ង��រ អនុវត� ��ស�� និង ��រ បេ�ងៀន ��ស�� ។ សកម� ��ព េនះ ��ច ��ន ��ព ��យៗដូច �� ��រ េលើក ទឹក ចិត� ឱ� បុរស េ�� 
ក��ង សហ គមន៍ឲ���នទំ��ក់ទំនង��មួយ�ស�ី េ��យ ��រ េ��រព ដូច ែដល ��រ បេ�ងៀន របស់ ពុទ� ��ស��ែដល ��ត់  ទុក �� �ស�ី និង បុរស 
  ��ន ��ពេស�ើ ���  ��ប់ មក �� មួយពុទ� ��ស�� េនះ ែដរ។

អ�ក  តបស���ស � បព�ជិត �ស�

� ន �រ ែបង ែចក តួ �ទី [រ�ងបុរសនិង�ស�ី]
ប៉ុែន��រែបង ែចក េនះ គឺ េដើម��ី ឱ�� �ន �រ េ�រព ��� េ� វ�ញ េ� មក  

មិន ែមន េដើម��ីេរ�ស េអើង េ� េលើ េភទ �  មួយ េទ។ 

អ�ក  តបស���ស �� �ពះ សង� 

អ�ក តបស���ស �� ��យជី ក៏ �តូវ ��ន សួរ សំណ�រ េដើម�ី ឱ� ឆ��ះ ប���ំង េ�� េលើ ��រ  ែបង ែចក  តួ ��ទី េយន ឌ័រ េ�� ក��ង វត� ែដរ។ ពួក េគ ��ន េលើក 
េឡើង  �� ខណៈ ែដល បុរស និង �ស�ី ��ច ��ន តួ��ទី េ�� ក��ង គណៈ កម���រ វត� ក��ងមូល ���ន  េ��ះ  តួ��ទី របស់ ����រ�(បុរស �� �គហស� ែដល 
មិន រស់ េ��  ក��ង វត� េទ ប៉ុែន� ដឹក ��ំ ពុទ�បរ�ស័ទ ឱ�  េរៀន សូ�ត អំពី ធម៌ និង រេបៀប េរៀប ចំ ពិធី ��ស��) �� ធម���គឺ�� តួ ��ទី ���ច់ មុខ របស់ បុរស ។
េហតុ  ផល ស���ប់ ប��� េនះ  េគ យល់ េឃើញ ���គហស� �� �ស�ី  “  មិន ��ន់ ��ន ចំ េណះ ដឹង េ�� េឡើយ ” េហើយ ��ន ��រ រវល់ ក��ង ��រ េមើល 
ែថ��ំ កូន  និង កិច� ��រ ��រ ផ�ះ។  េហតុ ដូេច�ះ េហើយ  “ �ស�ី ��ន េពល េវ�� តិច តួច ក��ង��រ េរៀន អំពី ធម៌ខណៈ េពល ែដល បុរស ��ន េពល េវ�� 
�គប់ ���ន់ េដើម�ី េរៀន សូ�ត ���យ េ�� �� ����រ�។”

�ពះ សង� ក៏ �តូវ �� ន សួរ អំពី ��ព រ�ង ត�ឹង ៃន  ��រ ែបង ែចក កិច� ��រ រ��ង ��យ ជី និង �� ជីែដរនិង�� េតើ ��ន ��រ  បេ�ងៀន ��ផ��វ ��រ �� ែដល ដូន 
ជី/��យ ជី  គួរ អនុវត� ��រ ��រ ស���ត ែដរ ឬេទ។ �ពះសង�មួយអង� ��ន េឆ�ើយ ��៖

"តួ��ទី របស់ �� ជី គឺ ដឹក ��ំ ��រ សូ�ត  ធម៌ស���ប់  �គហស� េផ�ង េទៀត  ខណៈ ែដល ��យ ជី �តូវ ��ត់ ែចង េរៀប ចំ ម��ប ����រ និង  
េ��ស ស���ត ទី��� វត� ����ម ឱ� ��ន ���ត។ ប៉ុែន� �ពះ ពុទ� មិន ��ន ែចង �� ��យ ជី�តូវ ែត  បេ�មើ  �ពះ សង� និង  ��ជី េ��ះ េទ  
��គឺ េ��យ ��រ  ែត លក�ខណ� សង�ម  និង េ��យ ��រ ែត ��យ ជី ��គ េ�ចើន មិន សូវ ��ន ទទួល ��ន��រ អប់ រ� េ�ចើន   េហតុ ដូេច�ះ េហើយ 
មិន ��ន ជំ��ញ �គប់ �គង �គប់ ���ន់ េ��ះ េទ។”



�ប សិន េបើ ��រ ពិ��ក� ��ង េលើ ��  ��រ ឆ��ះ ប���ំងអំ ពី ទស�នៈ ទូលំ ទូ ��យ ក��ង ចំ េ��ម �ពះ សង�  េ��ះ  �� ��ច �� េហតុ ផល ែដល �� ��ន 
“ឱ��ស  ���ស់ប��រ ” ស���ប់ ��យ ជី ក��ង��រ ទទួល យក��រ ��រ េផ�ង ៗ  េទៀត េ�� ក��ង ទី វត� ����ម  �ប សិន េបើ ពួក ��ត់ចង់  េហើយ �� ��រ ���ស់ 
ប��រ េនះ មិន ��ន  �ប ��ំង ចំ េ��ះ ��រ បេ�ងៀន េ��ក��ង�ពះ ពុទ� ��ស�� េ��ះ េទ។ ដូច �ពះ សង� មួយ អង� េទៀត ��ន ដី����“��រ��រ  ែដល ��យ 
ជី និង �� ជី េធ�ើ គឺ េ��ងេ�� ��ម��រ ������ របស់ ខ��ន។ �ពះពុទ� ��ស�� មិន ��ន ���ប់ ពួក��ត់ឱ���ង��ន ឬ  ស���ត ទី��� វត� ����ម េ��ះ 
េទ។”

ទំព័រ ២៨

�ពះ សង� មួយ អង� េទៀត ��ន ដី��េស�ើ ���ពះអង� ���គមន៍�ស�ី ទទួល ��រ បំបួស �� សង� �� ថ�ី ម�ង េទៀត ក��ង េពល អ��គត៖

“�ស�ី ក៏ ��ច ���យ �� �ពះ សង� ែដរប៉ុែន��� មិន ��ន់ េកើត េឡើង ក��ងេពល បច��ប�ន� េនះ  េ�� េឡើយ េទេ��យ ��រ ែត ��ន ក�ី ��រម� អំពី លទ�
��ព  ៃន ��រ រ�េ��ភបំ ��ន េ�� េលើ �កម សីល ធម៌ រ��ង  េយន ឌ័រ េផ�ង ៗ ���។ �����គិត��គួរែតអនុ���ត ឲ� �ស�ីេធ�ើ�� �ពះសង�ែដរ
�បសិន េបើ ពួកេគចង់េធ�ើ។”

�� ��រ ែដលគួរ ឱ� កត់ ស���ល់ ��  អ�ក តបស���ស �� �ពះ សង� �� េ�ចើន��ន ប���ញ អំពី ជំហររ�ង ��ំ េ�� េលើ ប������� ែដល ��ក់ ទង �� មួយ 
និង  សម��ព េយនឌ័រ។ ��ក់ែស�ងសូម ពិ��រ�� េ�� េលើ ��រ េឆ�ើយ តប ��ង េ���ម ពី �ពះ សង�  មួយ អង� ែដល អះ ��ង ��  ��រ ����ំង��ន ែត  
េ�� ក��ងរច�� សម�័ន�ៃននីតិវ�ធីបំបួសែតប៉ុេ���ះ �ពះ ពុទ� ��ស�� មិនែដល��ន��ត់ ទុក ���ស�ីមិន សក�ិសម នឹង ទទួល ��ន��រ បំបួស េ��ះ
េឡើយ៖

�� ចុង េ���យអ�ក តប ស���ស �� �ពះ សង�  មួយ អង� ��ន ដី�� �� �ស�ី ��ក់មិន ចង់ បំបួស�� �ពះ សង� េទ៖ “�ស�ី ក៏ ��ច ���យ �� �ពះ សង� ែដរ
�� ���ន់ ែត �� មិន ��ន  �ស�ី ចង់បំបួស�� �ពះ សង� ។ េរឿង ែដល គួរ ឱ� ��ប់ ��រម�ណ៍គឺ��ន  �ពះ សង� មួយ ចំនួន ��នផ�ល់េ��បល់�� េ��
កម������នវត���ន  �ពះ សង� �សីរួច េហើយ ចំែណកអ�ក ខ�ះ េទៀតផ�ល់េ��បល់��េ��មិន��ន់��នវត���ន�ពះសង��សីេ��េឡើយេទ ប៉ុែន� 
��ច ��ន េ�� ក��ង េពល អ��គត ��ងមុខ  ។ េ��ល បំណង ៃន ��រ ���វ ���វ េនះមិន ែមន េដើម�ី ��យ��រណ៍ �� អ�ី ែដល“�តូវ” េ��ះ េទ ប៉ុែន� 
េយើង ចង់��យ��រណ៍ �� េតើ អ�កបដិបត�ិ  ��ស�� យល់េឃើញ ��ករណី េនះ �តូវ េកើត េឡើង �៉�ង ដូច េម�ច េហើយដូចែដល ែផ�ក ��ង េលើ ��ន 
ប���ញេយើង ��ច បេង�ើត ��ន នូវ របក គំេហើញ សំ��ន់ ៗ  ចំនួនពីរ។

“��រ ែបង ែចក រ��ង បុរស និង �ស�ី េ��ក��ងវត� គឺ ��បុរស ដឹក ��ំ ពិធី ��ស�� ខណៈ ែដល �ស�ី មិន ដឹក ��ំ េទ។ ខ��ំ គិត �� េរឿង េនះ 
អយុត�ិធម៌��ស់ េហើយ ក៏����រឆ��ះ ប���ំង អំពី ��រ េរើស េអើងែដរ ។ ��រ ែបង ែចក េនះ គឺ េ��យ ��រ ែត ទំេនៀម ទ���ប់ និង បទ���ន
 េ�� វ�ញ េទ។

 �ស�ី ក៏ ��ច ���យ េ�� �� �ពះ សង� ��ន ែដរប៉ុ ែន� �� ��ន ��និភ័យ ែដល  ��ច បណ�ាល ឱ� ��ន ច��ចលេ��ក��ង�ពះ��ស��  
េ��យ ��រ ែត �� ពិ��ក ក��ង��រ បណ��ះ នូវ ��ព ស�ប់ ���ត់ េ��េពល ែដល បុរស និង �ស�ី េ�� ជិត ���។ ដូច��� េនះ ែដរ ក��ងេ��ល បំណង 
េដើម�ី ឱ� �ស�ី ���យ េ�� �� �ពះ សង� �ស�ី�តូវ ែត បំបួស េ��យភិក��សង�  និងភិក��នី��ន់ ខ�ស់ ែដរ។”

តួ�ទី េយន ឌ័រ ក��ង ���ប័ន



របក គំេហើញទីមួយគឺ ���គហស� ��ក់ បី ដូច �� េជឿ �� �� ជី និង ��យ ជី��ន តួ ��ទី ��ំក់��ក់កំ ណត់ រួច េហើយ  ខណៈ  ែដល �ពះ សង� យល់ 
�� ��រ��រ របស់ ពួក េគ  ��ន លក�ណៈ ��ច ែ�ប�បួល��ន។ �ពះ សង� ក៏��ន ��យ ��រណ៍ �� ឧបសគ� �� ែដល ����ំង ��យ ជី មិន ឱ� េដើរតួ 
��ទី សំ��ន់ៗ ��ង េនះ េទៀត េ��ះ គឺ   �� េហតុ ផល វប�ធម៌�� ��ង េហតុ ផល ��ស��។

ទំព័រ ២៩ តួ�ទី េយន ឌ័រ ក��ង ���ប័ន

គួរ��ន ��រ ���វ ���វ បែន�មេដើម�ី  រក ឱ� េឃើញ �� េតើ េនះ  គឺ �� ទស�នៈែដលរ�ក��យ��យទូលំ ទូ��យ ក��ង ចំេ��ម �ពះ សង� និង  �គហស� 
េ�� ក��ង �ប េទស កម���� ឬ �៉�ង ��?  និង  េតើអ�ីខ�ះែដល��ឱ��ស  ស���ប់ ��រ សន��� �ប កប េ��យ ��រ េ��រព អំពីលទ���ព ែដល �ស�ី ��ច 
���យ �� �ពះ សង� ��ន ឬ   �៉�ង េ��ច ��ស់អំពី��រ��ំ�ទដល់ ��យ ជី ឬ ដូន ជីេដើម�ី ែស�ង រក វ�ធី ឱ� ទទួល ��ន នូវតួ��ទី សំ��ន់ ៗ  េ�� ក��ង វត�   
�ប សិន េបើ ពួក ��ត់������ ចង់ ��ន េ��ះ។ េនះ មិន ែមន �� ��រ បន�យ នូវ ��រ ��រ ែដល��ន ��រៈសំ��ន់ និង ចំ��ច់ ែដល ��យ ជី កំពុង េធ�ើ �� 
េពល បច��ប�ន� េ��ះ េទ ប៉ុែន� �� �� ��រ េស�ើ�� ��រ សន��� ែបប េនះ ��ច បេង�ើន នូវ ��ព ��ទី ���ក់ ��រ របស់ ��យ ជី និង �� ជីេដើម�ី េធ�ើ ��រ  ��រ ឱ� 
ហួស ពី ��រ ��រ ែដល �តូវ ��ន ែបង ែចក ឱ� េធ�ើ ��ម េយនឌ័រ េ�� ក��ង េពល បច��ប�ន� េនះ។

របក គំេហើញ ទីពីរ គឺ �� ទិន�ន័យ ��ក់ បី ដូច�� មិន ��ន ឆ��ះ ប���ំង អំពី ��រ រុញ ���នមេ��គមនវ���� ពី �គហស� ឬ �ពះ សង� ចំេ��ះ គំនិត ពី �ស�ី  
េធ�ើ �� �ពះ សង� េ��ះ េទ។ ��រ ពន�ល់  �� �ស�ី មិន ��ច បំ បួស ��ន េ��ះ គឺ ស�ិត េ�� េលើ ប��� បេច�ក េទស (���នភិក��នីេដើម�ី បំបួស �ពះ សង� �សី 
ជំ��ន់េ���យ) និង��រ អនុវត� ��ក់ ែស�ង (�ស�ីនិង �ពះ សង� មិន ��ច ���ក់េ�� ក��ង ���សមវត� �� មួយ ��� ��ន េ��យ ��រ េហតុផល ក��ង��រ 
រក� នូវ ��ព បរ�សុទ� ៃន ចិត� និង ��រ មិនរួមេភទ)។ �ប��រេនះខុសពី��ស�� ��តូលិក ែដល��ន��រកំហិតេ��យ ច�ប់ របស់ �ពះ  អំពី ��ព 
មិន សម�សប ែផ�ក ���រតី របស់ �ស�ី ក��ង ��រេធ�ើ��សង� ��តូលិក េ��ះ  អ�ក េឆ�ើយ តប េ�� ក��ង��រ សិក� េនះមិន ��ន សំេ�� េ�� េលើ គំនិតែដល 
��   �សី����ន ��ព សម �សប ែផ�ក ���រតី ��ប់  មក �� មួយេដើម�ី��ចបំបួស េ�� ក��ង�ពះពុទ� ��ស�� េ��ះ េទ។

អ�ក តបស���ស ��បុគ�ល �ស�ី និយម
អ�ក តប ស���ស�� បុគ�ល �ស�ី និយម ��ំង អស់ េ�� ក��ង��រ ���វ ���វ េនះ  ��ន ចង��ល ប���ញ គំនិត មួយ ចំនួន អំពី ��ព មិន �ស ណ�ក ក��ង ចិត�  និង 
��រ មិន យល់ �សប  �� មួយ និង ��រ ែបង ែចក ��រ ��រ េយនឌ័រ �� េពល បច��ប�ន� េ�� ក��ង ���ប័ន �ពះ ពុទ� ��ស�� ។ អ�ក  តបស���ស ���ក់ ��ន 
ពន�ល់ �� ��រ បំបួស  �ពះ សង� �ស�ីគឺ �� ប���មួយែដល ��ត់  ���ល់ ខ��ន��ន ��រ ពិ��កទទួលយកេ��ះបី ����ត់��អ�កបដិបត�ិ��ម ជំ េនឿ ពុទ�
��ស��ក៏ េ��យ ៖

... អវត���នៃន �ពះ សង� �ស�ី គឺ �� ប��� មួយ ស���ប់ ខ��ំ។ ស���ប់ខ��ំ���ល់ ខ��ំេ��ទសួរ អំពី ��រ អះ��ង ែដល �� ភិក��នី��ន ��ត់ បង់ ែខ� 
�ស��យ េដើម េ��ះ។ ខ��ំ គិត ��  �ពះ ពុទ�  ��ន េសចក�ី ករុ�� និង��នេសចក�ី សេណ�ោស�ប ណី េ�ចើន ���ំង ��ស់។ �បសិន េបើ 
�ពះពុទ� េ�� ��ន�ពះជន�  �� េពល បច��ប�ន� េនះ �ពះអង� ���កដ�� អនុ���ត ឱ��ស�ី ���យ េ�� �� ភិក��នី េហើយ។

អ�ក តប ស���ស���ក់ េទៀត ��ន ���ប់ �� ��ង ��ន ខិត ខំ �បឹង ែ�បង ឱ� ��ន ��រ ចូល រួម ��ក់ ព័ន� ពីសីលវន�  ឱ� ��ន េស�ើ��ព ��� ដូច �ពះ សង�
ែដរ៖ “ខ��ំ��ន ��ប់ េផ�ើម េ��ទ សួរ ��េហតុ អ�ី ��ន �� សីលវន� �តូវ ហូប����រ េ���យ �ពះ សង�េហើយ �តូវ ��ង ��ន។ បច��ប�ន� េនះ  េ�� ផ�ះ
របស់ខ��ំ េ�� េពល ែដល ខ��ំ ��ន ពិធី អ�ី មួយ ខ��ំ អេ��ើញ ដូន ជី េហើយេធ�ើ ដូច ែដល ខ��ំ អនុវត� ចំេ��ះ  �ពះ សង� ែដរ។”



អំេពើហិង�� ែផ�កេលើេយនឌ័រ ទំព័រ ៣០

៥



អំេពើហិង�� ែផ�កេលើេយនឌ័រ ទំព័រ ៣១

Kanukollu និង Epstein-Ngo ��ន ពន�ល់ �� ��ន ��រ ���វ ���វ តិច តួច ��ស់ េ�� េលើ �ប ��ន បទ ៃន 
��រ អនុវត� គុណ តៃម� �ពះ ពុទ� ��ស��  ឬ  ��រ បេ�ងៀន របស់ ពុទ� ��ស��  េដើម�ី ប���  ឬ  ទប់ ���ត់ �� ��ំង វដ� 
ៃន អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ[៤៣]។ ��នគ���ត មួយ ក��ង ឯក��រ���វ ���វ ែដល ��ន ���ប់ ចំេ��ះ
 �ប ��ន បទ ស�ី ពី អំ េពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ េ�� ក��ង សហគមន៍ ពុទ� ��ស�� ។

�ប សិន េបើ េយើង �ច ចង �ំ �ចំ ណ�ច ខ�ឹមៃន ពុទ� �ស�…  

 គឺ � គំនិត ដ៏ ឧត�មអំពីេសចក�ី �ស �ញ់ និងេសចក�ីករុ�  ... 

េ�ះគឺ � ��ប់ ពូជ ែដល �ចបណ��ះ េដើម��ី ព���លរបួស ៃន

[ អំ េពើ ហិង�� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ]  និង ទប់���ត់ វដ�  ៃន អំ េពើ ហិង�� កំុ ឱ��  

បន�េកើតេឡើង។
K A N U K O L L U  &  E P S T E I N - N G O  (២០០៥ ) .

៥.១

អំេពើហិង��ែផ�កេលើេយន ឌ័រ៖ 

ទស��នៈ េចញពី  ឯក�រ��វ ��វ 

រ��យ ��រណ៍ េនះ  ��ន ពិនិត� េមើល េ�� េលើ ទស�នៈ យល់ េឃើញ ទូ លំ ទូ ��យ អំ ពី សម ��ព េយនឌ័រ េ�� 
ក��ង �ពះពុទ� ��ស�� (ែផ�កទី៣) និងតួ ��ទី របស់ �ស�ី ក��ង ���ប័ន�ពះ ពុទ� ��ស��  កម���� (ែផ�កទី៤)។
ឥឡ�វ េនះ េយើង ែបរមកេមើល ��រ យល់ េឃើញ របស់ �ប �� ជន កម���� ចំេ��ះ អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ េ�� 
ក��ង បរ�បទ�ពះពុទ� ��ស����ម រយៈ ��រ ែដល�ពះ ពុទ� ��ស��  គឺ �� �ប ៃព ណី  ��ស��  មួយែដល �តូវ 
��ន េគ ���ល់ �� ��ន េ��ល ��រណ៍ រ�ង ��ំែផ�ក អហិង�។

[៤៣] Kanukollu and Epstein-Ngo (n 8) ៣៥៣.
[៤៤] Kanukollu and Epstein-Ngo (n 8) ៣៥៣.
[៤៥] Kanukollu and Epstein-Ngo (n 8) ៣៥៣.

 សំេណើរមួយ េ�� ក��ង ��រ សិក� របស់ ពួក េគ គឺ ��រ ពិនិត�  េមើល េ�� េលើ អដ�ង�ិកមគ�ែដល �� េ��ល ��រណ៍ ដ៏ 
សំ��ន់ មួយ ៃន ��រ អនុវត� ��ម ែបប�ព ពុទ� ��ស��  ��ស េពញ �ប ៃព ណី ��ំងអស់[៤៥]  និង េ��ល��រណ៍ 
�� មូល ���ន េផ�ង ៗ  េទៀត េ�� ក��ង  ពុទ� ��ស�� ែដល ��ចេ�បើេដើម�ី េ��ះ ���យ អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ
 េយន ឌ័រ េ�� ក�មិត បុគ�ល និង ក�មិត សហគមន៍��ន។

ឯក��រ ���វ ���វ ែដល ��ន ���ប់ ��ន ពិ��ក� អំពី អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ និង �ពះពុទ� ��ស�� 
��ម រេបៀប  មួយ ចំនួន េ�� ក��ង ��រ សិក�  របស់ Kanukollu និង Epstein-Ngo ពួក េគ ��ន សេង�ត  
េឃើញ �� អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ��នេកើត េឡើង  េ�� ក��ង សហគមន៍ពុទ� ��ស��  “េ��ះបី ��
េ��ល��រណ៍ ជំ េនឿដ៏ សំ ��ន់ ��ក់ ទង �� មួយ នឹង េសចក�ី �ស ��ញ់ និង ក�ី ករុ���តូវ ��ន បេ�ងៀន េ�� ក��ង 
�ពះពុទ� ��ស��  ក៏ េ��យ” ក៏ ពួក េគ  ��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍ �����ន��រ សិក� ���វ ���វ �គប់ ���ន់ អំពី 
រេបៀប ែដល�ពះ ពុទ� ��ស����នផ�ល់��រ��ំ �ទ ជន រង េ���ះ ��ក់ ព័ន� ែផ�ក ���រតី��ស�� េ��ះ េទ
[៤៤]។



��រ សិក� ���ំ ២០០៨របស់ Eisenbruch ��ន សួរ   សំណ�រ ដ៏ ពិ��ក មួយ�� “េតើពុទ� ��ស�� កម������ន រួម 
ចំែណកឲ���ន... វ�សម ��ព េយន ឌ័រ និង អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើេយន ឌ័រ ែដរឬេទ?”[៤៦]។  Eisenbruch ��ន រក 
េឃើញ ����ស�� ��ច េដើរ តួ ��ទី ��  ��ំ បិត មុខ ពីរ េ�� ក��ង ��រ �ប យុទ� �ប ��ំង និងអំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ៖
ខណៈ  ែដល ���ប័ន ��ស�� ��ច �� សម�័ន� មិត� ដ៏ ��ន ��រៈ សំ��ន់ ��ំ  ��ច់  ក��ង ��រ ���ស់ ប��រ បទ���ន ជុំ វ�ញ អំ េពើ 
ហិង� េ��ះ  ��ត់ ក៏��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍ ��  �� ក៏ ��ច ��ន  ��រ ទទួល ខុស �តូវេស�ើ ��� ក��ង��រ ��រ��រ  ឬ  ក��ង ��រ ផ�ល់ 
េហតុ ផល អំពី ��រ  រ�េ��ភ បំ ��ន េ�� េលើ សិទ�ិ �ស�ី ែដរ។

ទំព័រ ៣២ អំេពើហិង�� ែផ�កេលើេយនឌ័រ 

“�ប សិន េបើ ���ប័ន�ពះ ពុទ� ��ស�� េ�� កម���� �តូវេធ�ើ អ�ី បែន�ម េទៀត េដើម�ី ���ស់  ប��រ បទ���ន ៃន អំេពើ ហិង�េ��ះ
វ�ធី ែដល ល� បំផុត េដើម�ី ឲ�េកើត េឡើង ��ន  គឺ ��ម រយៈ ��រេឈ�ង យល់ អំពី ចំ ណ�ច ល� ៗ   ែដល ��ច េធ�ើ  ��ន និង 
េលើក ទឹក ចិត� ដល់ ��រ  េធ�ើ ដូេច�ះ �� ��ង ��រ រ�ះ គន់ ពុទ� ��ស��  �� �� ក���ំងអភិរក�េ��េលើ វ� សម��ព េយន ឌ័រ
េ��ះ”[៤៨]។

ដូច ែដល េយើង ��ន  វ���គ េ�� ក��ង ែផ�ក ដំបូងៗេហើយ  ��រសិក� ក��ង ���ំ ២០១១របស់ Kent ែដល��នចំណង 
េជើង�� " �ជកេ���ម �ពះ ធម៌"��ន ប���ញ ��ទី ��� វត� ����ម ពុទ� ��ស��  ផ�ល់ នូវ ឱ��ស មួយ ចំនួន ស���ប់ �ស�ី 
ែដល រង ��រ បំ��ន ក��ង��រ  ែស�ង រក ទី ពឹង និង ��រ សះ �� េឡើង វ�ញ[៤៧]។  Eisenbruch ��នពន�ល់ េទៀត �� ៖

[៤៦] M Eisenbruch, ‘អំេពើហិង�េលើ�ស�ីក��ង�បេទសកម����៖ ចំេ��ះ�ទឹស�ីៃន��រ ���សប��រែដល��ន��រ េឆ�ើយតបែបបវប�ធម៌’ (២០១៨) ៤២, វប�ធម៌, េវជ����ស� និង វ�កលវ�ទ� ៣៥០។
[៤៧] Kent (n 23).
[៤៨] Eisenbruch (n 46).
[៤៩] Eisenbruch (n 46).

ដូេច�ះ  ស���ប់ Eisenbruch េដើម�ី ទទួល ��ន េ��គ ជ័យ ក��ង ��រ លុប បំ ��ត់ អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រេ�� កម����  
អ�ក តស៊ូមតិ �តូវ េរៀប ចំ បេង�ើត អន���គមន៍����ែដល េធ�ើ ��រ �� មួយ  �បៃព ណី និង វប�ធម៌ �� ��ង ���ន់ ែត រ� េលចេឡើងនូវ 
ប��� ��ំង អស់ េនះ �� �� ប���។ Eisenbruch ��នេធ�ើ ��រ សន�ិ���ន �� “��រ េធ�ើ ��រ �� មួយ នឹង អ�កអភិរក� វប�ធម៌និង
 េម ដឹក ��ំ ��ស����ន ��រៈ សំ ��ន់ ��ស់ េដើម�ី េធ�ើ ឱ�  រ�ក ចេ�មើន  ដល់ យុទ� ���ស� ែដល  ��ន ��រ យល់ ដឹង អំពី វប�ធម៌ ក��ង
��រ ទប់ ���ត់ អំេពើ ហិង� ែផ�កេលើ េយន ឌ័រ”[៤៩]។ គំនិត េនះ��ច ប���ក់ �� ��ន ��រ ��ប់��ក់ ទង   និង ��ន
 �ប េ��ជន៍េ�� ដល់ អន���គមន៍ ������ក់ ទង �� មួយ និង អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រក��ង េពល អ��គត ែដល ��ន
  ��រ ចូល រួម ��ក់ ព័ន�   សកម� ពី ���ប័ន ��ស��។

�រ េធ�ើ �រ � មួយ នឹងអ�កអភិរក��វប��ធម៌និង អ�ក ដឹក �ំ  �ស�

េ�  មូល ���ន �ន �រៈ សំ�ន់ �ស់េដើម��ី េធ�ើ ឱ�� �ន �រ រ�ក 

ចេ�មើន ដល់ យុទ� ��ស� ែដល �ន �រយល់ដឹងអំពី វប��ធម៌ក��ង  �រ 

ទប់ ���ត់ អំេពើ ហិង�� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ។ 
E I S E N B R U C H ,  ២០១៨

អំេពើ ហិង�ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ មិន �សប �� មួយ នឹង ��រ បេ�ងៀន របស់�ពះ ពុទ� ែដល ��ំ �ទ េ��យ  ស��� ទិដ�ិ ៃន
អដ�ង�ិកមគ�េទ... �ប សិន េបើ េយើង ��ច ចង ��ំ ��ចំ ណ�ច ខ�ឹម ៃន�ពះ ពុទ� ��ស��…   គឺ �� គំនិត ដ៏ ឧត�មអំពី
េសចក�ី �ស ��ញ់ និងេសចក�ីករុ�� ...  េ��ះគឺ �� ���ប់ ពូជ ែដល ��ចបណ��ះ េដើម�ី ព���លរបួស ៃន អំ េពើ 
ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ និង ទប់���ត់ វដ�  ៃន អំ េពើ ហិង� កុំ ឱ� បន� េកើត េឡើង [៤៥]។



អ�ក  តបស���ស �� �គហស�  �� េ�ចើន ��ន  ពន�ល់ �� ស���ប់ ពួក េគ�ពះ ពុទ� ��ស�� ផ�ល់ដល់ អ�កបដិបត�ិ ពុទ� ��ស��នូវ  ប��ត�ិ  តឹង  រុ�ង មួយ
ែដល  ��ម មិន ឱ� �ប �ពឹត�  អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ។ ��ក់ែស�ងអ�ក  តប  ស���ស ���ក់ ��ន ��យ ��រណ៍��  “�ពះពុទ� ��ស��  
��រ ��រ �ស�ី ពី ��រ រ� េ��ភ បំ ��ន ឬ ��រ  េធ�ើ ទុក� េ��ស  �� មួយ។ ពី េ���ះ ���ប សិន  េបើ អ�ក �� ពុទ� ��សនិក   ��ស�� េនះ បេ�ងៀនេយើង មិន 
ឱ�  បង� ��រ ឈឺ ��ប់ ដល់ អ�ក ដៃទ។”

អំេពើហិង�� ែផ�កេលើេយនឌ័រ ទំព័រ ៣៣

ព�ងីក េ�� េលើ ប��ត�ិមួយ េនះ អ�ក តប ស���ស �� �គហស� មួយ ចំ នួន ��ន េស�ើ េឡើង �� �ពះ សង� ��ន សមត���ព និង ��ន ឥទ�ិ ពល ក��ង ��រ 
េដើរ តួ �៉�ង សំ ��ន់ ក��ង��រ ទប់ ���ត់ អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ។ អ�ក  តបស���ស �� �គហស� �សី ���ក់ ��ន េស�ើ េឡើង �� “េដើម�ី ប��ប់ អំេពើ 
ហិង� េលើ �ស�ី និង េក�ង  �សី  េយើង ��ច អប់ រ� មនុស� ��ម រយៈ កម�វ�ធី ��ស��  និង ��រ បេ�ងៀន របស់ �ពះ សង���ន។”

��រ បេ�ងៀន អំពី ��រ �គប់ �គង ចិត�   សិទ�ិ  និង េសរ���ព  ��ច  ជួយ ��ត់ បន�យ ��រ យល់  ខុស អំពី ទស�នៈ ៃន អំេពើ របស់ ជន �� ���ក់  
និង លទ�ផល ែដល េកើត េចញ ពី អំេពើ ��ំង េ��ះ។

��រពិ��ក� �� �កុម �� មួយ    �គហស� វ័យ េក�ង ផ�ល់ នូវ គំនិត សុី ជេ���  ��ន តៃម� អំពី រេបៀប េមើល និង ពន�ល់អំពី អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ  
��ម រយៈទស�នៈ របស់ ពុទ� ��ស�� េ��យ េ�បើ ���ស់ ប��ត�ិ ��ស�� និង ���� របស់ ��ស��ខណៈ ែដល ពួក េគ េ�� ែត េ�បើ���ស់ អ�ី 
ែដល��ច ��ត់ ទុក �� �� ទស�នៈ វ�ស័យ ែដល ែផ�ក េ�� េលើសិទ�ិ៖

៥.២ អំេពើហិង��ែផ�កេលើេយន ឌ័រ ៖ 

ទស��នៈយល់េឃើញ ពី អ�ក តប ស���ស

អ�ក  តបស���ស � �គហស� ៖

ម�៉ាង វ�ញ េទៀត  បុព�េហតុ ៃន អំេពើ ហិង�គឺ េ��យ ��រ ែត ខ�ះ ��រ �គប់ �គង េ�� េលើ ចិត�   និង កង�ះ សុចរ�ត ��ព ��ព អត់ ធ�ត់ ��រ �គប់ 
�គង ខ��ន  និង ��ព សប��រស។”

��រ ពិ��ក� ��ង េលើ ប���ញ ����ព ��នតឹង រ��ង�ពះពុទ� ��ស�� និងលទ�ិ �ស�ី និយម េ�� េលើ ប��� អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ េ�� កែន�ង 
�� ែដល  េកើត ��ន េ��ះ មិន សូវ ល�  េ��ះ េទ  ែដល គំនិត មួយ ចំនួន ស�ីពី ��រ ទប់ ���ត់ អំេពើ ហិង� េនះ មិន ��ច ��ន សហ អស�ិរ ��ព រួច ��ល់  េ�� 
េឡើយ ។ ��រ វ���គ ែបប �ស�ី និយម និង ��រ អន� ��គមន៍ ែបប �ស�ី និយម  �ប ែហល ����ចព�ងឹង បែន�ម ពី េលើ  គំនិត ែដល យល់ េឃើញ ��ម ែបប 
ពុទ� ��ស�� ��ំង អស់ េនះេ��យ បែន�ម ប��ត�ិ អំពី អំ��ច និង បិ��ធិបេតយ�  េ��ទីែដល ��ច េធ�ើ  ��ន និង ��ម ��រ សម �សប។

��ចុង េ���យ អ�ក ចូល រួម�� �គហស� បុរស ���ក់ ��ន ពន�ល់ �� វ�ធី���ស� ែដល ��ន��ត់ េឡើង េដើម�ី អប់ រ�  កុ��រ អំពី អហិង���ម រយៈ ���� 
និង ��រ បេ�ងៀន របស់ ពុទ� ��ស����៖

“�ពះពុទ� ��ស��បេ�ងៀន មនុស� ឱ� េចះ  �ស ��ញ់ ��� េ�� វ�ញ េ�� មក និង េជៀស ��ង ��រ េ�បើ ���ស់ អំេពើ ហិង�។ ខ��ំ ��ន េ�បើ ���ស់ 
��រ បេ�ងៀន   ពុទ� ��ស�� េដើម�ី អប់ រ� កូន របស់ ខ��ំ ��ក់ែស�ងគឺបេ�ងៀន ឱ� ��ន ចិត� សេណ�ោស�ប ណី និង េចះ េ��ះ ���យ ប��� ��ម  
វ�ធី អហិង�ដូច �� ��រ ពិ��ក� �� េដើម។ េ�� េពលែដល��ន ប���  េកើត េឡើង  ខ��ំ េ�បើ វ�ធី អហិង� ��ម រយៈ ��រ ពិ��ក� េដើម�ី េ��ះ 
���យប���។”

ចំណ�ច េនះ ក៏ ��ន ប���ញ អំពីេ��ល ��រណ៍ �ប ��ំងអំេពើ ហិង� ដ៏ ��ន  ��នុ��ព មួយ ែដល  ��ប់ មក �� មួយ ពុទ� ��ស�� ែដល  �ប �� ជន 
កម����  ��ច នឹង ��ញ យក �ប េ��ជន៍ ក��ង��រ ទប់ ���ត់ អំេពើ ហិង� ក��ង �គួ ��រ និង  ក��ង សហគមន៍ែដរ។

��ទ/��ស
100%

�គ រយ ៃន អ�ក  តបស���ស � �គហស� និង � បព� ជិត ែដល 

�ន �យ �រណ៍ �  �រ បេ�ងៀន របស់�ពះ ពុទ� �ស�

  �ម �ត់ អំេពើ ហិង�� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ 



ទំព័រ ៣៤ អំេពើហិង�� ែផ�កេលើេយនឌ័រ 

��ក់ ទ ង  និង ��រ េឆ�ើយ តប ���ល់ របស់ �ពះ សង� �ពះ សង� �� េ�ចើន��ន ចង��ល ប���ញ �� �ពះ សង���ន ��រ ��ប់ ��រម�ណ៍ 
ក��ង ��រ ���យ េ�� �� អ�ក ែដល ��ន់ ែត សកម� េ�� េលើ ប��� ��ក់ ទង �� មួយ នឹង ��រ ទប់ ���ត់ អំេពើ ហិង� េនះ។ ទស�នៈ ែដល 
គួរ ឱ� កត់ស���ល់ ���ំង មួយ េ�� ទី េនះ គឺ �� �ពះសង� មួយ អង� ��ន ឆ��ះ ប���ំង ���ពះ ពុទ� ��ស����ម រយៈ �ពះ សង� ��ច 
េដើរ តួ ��ទី �� ��ន ក��ង��រ េលើក កម�ស់ អហិង� េ�� ក��ង សហ គមន៍ ប៉ុែន�   �តូវ ��ន ��រ ែក លម� មួយ ចំនួន៖

“ក��ង អតីត��ល ��ន ករណី �� េ�ចើន ែដល បុរស េ�បើ អំេពើ ហិង� េ�� េលើ �ស�ី  ប៉ុែន� �ពះ សង� មិន សូវ សកម�  ���ំង 
ក��ង ��រ អប់ រ� បុរស ឱ� ប��រ ��កប�កិរ���  េទ។  េ��ះ �ប ែហល �� មូល េហតុ ែដល��ំឲ� ��ន ��រ យល់ �ច លំ �� 
�ពះ ពុទ� ��ស�� មិន ��ំ�ទ ដល់ សិទ�ិ �ស�ី។

េម េរៀន របស់ �ពះ ពុទ� ��ច ជួយ �បយុទ� �ប ��ំង អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ ��ន  ប៉ុែន� វ�ធី ���ស� បេ�ងៀន គួរ ែត 
��ន ��រ ���ស់ ប��រ   និង េធ�ើ បច��ប�ន� ��ព េដើម�ី ផ�ព� ផ�យ ��រេនះឲ���ន់ែត��ន�បសិទ�ិ��ព។

េម េរៀន របស់ �ពះ ពុទ� �ច ជួយ �បយុទ� �ប �ំង

 អំេពើ ហិង�� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ �ន បុ៉ែន� វ�ធី ��ស� បេ�ងៀន  

គួរ ែត �ន �រ ���ស់ ប��រ និង េធ�ើ បច��ប��ន� �ព េដើម��ី ផ��ព� ផ��យ 

�រេនះឲ���ន�បសិទ�ិ�ព។
អ�កតមស���ស ���ពះសង�

អ�ក  េឆ�ើយ តប � "បព� ជិត" �ស�

របកគំេហើញ ��ង េលើ េនះ  ប���ញ ��មិ ន�តឹម ែត ��ននប��ត�ិ�គឹះ ក��ង ពុទ� ��ស�� ែដល  ��ច េកៀរគរ  េដើម�ី  �ប យុទ� �ប ��ំង 
នឹងអំេពើ ហិង�  េលើ �ស�ី និងប���ញអំពី��ពខុសឆ�ងៃន គំនិត សង�ម / វប� ធម៌អំពីនិរទណ� ��ព និង  បុព�  សិទ�ិអំ��ច របស់ 
បុរស ប៉ុេ���ះ េទគឺ �� ែថម ��ំង  ��  ឆន�ៈ មួយេចញពីអ�កបដិបត�ិ មួយ ចំនួន េ�� ក��ង ���ប័ន �ពះពុទ� ��ស��ក��ង ��រ េដើរ តួ ��ទី 
�៉�ង សំ ��ន់ មួយ េដើម�ី ��ម ��រ ឱ� ��ន នូវ ចំណ�ច��ំង  េនះ។

អ�ក តបស���ស � បុគ�ល �ស�ី និយម

អ�ក តបស���ស �� បុគ�ល �ស�ី និយម��ន ��រ ែខ�ង គំនិត ��� អំពីឥទ�ិពល របស់ ពុទ� ��ស�� េ�� េលើ ក�មិត ៃន អំេពើ ហិង� ែផ�ក 
េលើ េយន ឌ័រ ក��ង �ប េទស កម����។ អ�ក តប ស���ស ���ក់ ��ន េលើក ទឡ�ីករណ៍��ខណៈ ែដល ��រ េធ�ើ ឲ� អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ 
េយន ឌ័រ ���យ �� េរឿង ធម�����ន ��ក់ ឬស �៉�ង េ��� េ�� ក��ង សង�ម កម���� អស់ រយៈ េពល  �� េ�ចើន សត វត� មក េហើយ េ��ះ 
�� មិន ែមន �� ឥទ�ិពល របស់ ��ស�� ឬ  ��ក់ ទងនឹង ��ស�� េ��ះ េទ៖

ខ��ំ គិត ����រ េធ�ើ ឱ� អំេពើ ហិង� ���យ េ�� �� េរឿង ធម���  មិន ែមន  �� ��រ ឆ��ះ ប���ំង អំពី  ពុទ� ��ស�� េទ។ េនះ គឺ �� អ�ី
ែដល ��ន េកើត េឡើង េ��  េពល ែដល ��ន ច�ប់ �សីែដល ��ន ��ំ យក មក នូវ វ���ន �កឹត� �កម �� េ�ចើន  េហើយ �� ��ន 
���ប ចូល េ�� ក��ង ដួង ចិត� របស់ �ប �� ជន ��ំង ពី េពល េ��ះ មក។ ប៉ុែន� ច�ប់ �សី មិន ែមន េចញ មក ពី �គឹះ��មួយ ៃន
�ពះពុទ� ��ស�� េទ។ �� គឺ�� ច�ប់ ែដល េកើតេឡើង ��ច់េ��យ ែឡក ែតឯង។ ច�ប់ �សីបេង�ើតេឡើង េដើម�ី��ក់  កំហិត 
េ�� េលើ �ស�ី និង េដើម�ី េធ�ើ �៉�ង �� ឱ� �ស�ី បំេពញ តួ ��ទី របស់ ខ��ន ដូច �� បេង�ើត កូន ��ំ ស� �� េដើម។ ប៉ុែន�ចំណ�ច ��ំង 
អស់េនះេកើត េឡើង  េ���យ សម័យ  �ពះពុទ�។ ខ��ំ មិនគិត �� ពុទ� ��សនិក ពិត ���កដ  បេ�ងៀន ែបប េនះ េទ។



អំេពើហិង�� ែផ�កេលើេយនឌ័រ ទំព័រ ៣៥

អ�ក តបស���ស ��បុគ�ល �ស�ី និយម បួន��ក់  ក��ង ចំេ��ម ���ំមួយ��ក់ក៏ ��ន េលើក េឡើង អំពី ប��� ��ក់  ទង ��មួយ នឹង 
គំនិត អំពី កម� ផល ែដរ (គំនិត ែដល ��បុណ�ែដល សន�ំ ��ន ��ម រយៈ ទេង�ើរបស់  នរ�� ���ក់ គឺ �� ក��� កំណត់ អំពី
 េ��គ ��ស�� របស់ ពួក េគ េ�� ក��ង េពល អ��គត) ដូច ែដល�ប �� ជន កម���� �� េ�ចើន  យល់  ែបប េនះេ�� េពល បច��ប�ន� ។

“េយើង គួរ ែត ��ត �ត ��ង និង ប���ញអំពី��ពខុសឆ�ងៃន ប��ត�ិ ស�ី ពីកម�ផល េនះ ដល់ ���� រណៈ  ជន ៖ 
េយើង គួរ ែត ��ន ��រ ចូលរួម ពី �ពះ សង�  ក��ង ��ម �� អ�ក ��ំ ��រេដើម�ី ប���ក់ ឱ� ��ន ច�ស់ អំពី េរឿង ��ាវ មិន ពិត 
មួយ ចំនួន ។ ឧ��ហរណ៍ចូលរួមផ�ល់��រ ពន�ល់ ��  អំេពើ ហិង� ក��ង �គួ ��រមិនែម ន�� លទ� ផល ែដល េកើត 
េចញ មក អំពី កម�េពៀរ មិន ល� របស់ េយើង េ��ះេទ។”

��ក់ ទង នឹង ប��� កម� ផល េនះអ�ក ចូល រួម  �� បុគ�ល �ស�ី និយម ���ក់ េផ�ង េទៀត  ��ន េស�ើេឡើងដូច ��ង េ���ម
 េហើយ �ប ែហល �� ��រ��ំ �ទបែន�ម ដល់ អភិ�កម ែដល ��ន េរៀប ��ប់ ពី មុន របស់ Eisenbruch ��ក់  ទង �� មួយ និង��រ 
�ប យុទ� �ប ��ំង  អំេពើ ហិង� ែផ�កេលើ េយនឌ័រខណៈ  ែដល េធ�ើ ��រ �� មួយ និង �ប ៃព ណី និង ��ស����៖

�� ពិេសស ក�ី ��រម� ��ំង េនះ�តូវ ��ន េលើក េឡើង ��ក់ ទង �� មួយ នឹង ផល ប៉ះ��ល់ ែដល ជំេនឿេ�� េលើ កម� ផល��ន េកើត 
េឡើង េ��េលើ ��រ េធ�ើ ឱ� អំេពើ ហិង� េ�� េលើ េយន ឌ័រ���យ េ�� �� េរឿង ធម��� �� ពិេសស េ�� ក��ង ផ�ះ។ េ��ង េ�� ��ម   អ�ក 
ចូល រួម��ំង េនះ  �� េរឿយៗកម� ផល  �តូវ ��ន េលើក េឡើង  េ��យ អ�ក �ប តិបត�ិ ��ស�� និង  ពុទ� ��សនិក ែដល �� �គហស�
�� ��រ ពន�ល់ �� េហតុ អ�ី ��ន �� �ស�ី ទទួល រង នូវ អំេពើ រ� េ��ភ បំ��ន ក��ង �គួ��រ �� បន� ប���ប់ ។ អ�ក តប ស���ស  ��ង េ���ម 
េនះ ��ន ពន�ល់ អំពី ប�����ក់ ទង �� មួយ នឹង កម� ផល�� ៖

�គួ ��រ របស់ ខ��ំ េ�� ែត េជឿ េ�� េលើ េរឿង េនះ។ ប��ន�សី ខ��ំ ���ក់ ស�ិត េ��ក��ង  ���ន��ព ៃន អំេពើ ហិង� ក��ង �គួ��រ។
េ�� េពល ែដល ពួក េគ ែលង លះ ��� មនុស� មួយ ចំនួនេ�� ក��ង សហគមន៍យល់ េឃើញ �� េនះ គឺ �� េរឿង មិន ល� 
ស���ប់ �គួ ��រ របស់ េយើង េហើយ ក៏ េ�� ែត ��ន ��រ�ប��ថ��ក់��យ ពី សង�ម�� េ�ចើន អំពី ប��� ��ំង អស់េនះ។

 �រ េ�ល� “��កម�ផល” គឺ��ន់ ែត � វ�ធី មួយ 

ក��ង �រ េធ�ើ ឱ�� ជន  រង េ��ះ �ន �រម�ណ៍ មិន សូវ ឈឺ �ប់ ែត 

បុ៉េ���ះ។ �ក់ែស�ងបុគ�ល ែដល េ�បើ អំេពើ ហិង�� គឺ កំពុង ែត េ�បើ 

�កប�� កិរ�� ខុស ឆ�ង េហើយ �ប �ំង  នឹង សីល��ំ ។ 

អ�ក  តប ស���ស�� ��យ ជី

មុន េពល ែដល ខ��ំ ��ន ដឹងអំ ពី �ស�ី និយម  ខ��ំ ��ន ��រម�ណ៍ �� ��គ េ�ចើន ៃន ជីវ�ត របស់ ខ��ំ គឺ េកើត េឡើង េ��យ ��រ 
ែត ��ស��េហើយ ��គ េ�ចើន គឺ ែផ�ក េ�� េលើ កម� េពៀរ។ ខ��ំ គិត ��អ�ី ៗ  សព� ែបប �៉�ង ែផ�ក េ�� េលើ ជីវ�ត របស់ ខ��ំ
��លពី��តិ មុន។ ដូេច�ះ េហើយ �ប សិន េបើ អ�ក េធ�ើ អ�ី មួយ ខុស េ�� ��តិ មុន េ��ះ�� �� មូល េហតុ ែដល ��ន េរឿង  
មិន ល� េកើត មក េលើ អ�ក េ�� េពល បច��ប�ន� េនះ។

េ�� េពល  ែដល មនុស�  េឃើញ អំេពើ ហិង� ក��ង �គួ ��រេគ ���ន់ ែត និ��យ�� “េនះគឺ��កម�េពៀររបស់អ�ក!”
េហើយ ពួក េគ េធ�ើ ឱ� ប��ន �សីរបស់ ខ��ំ េជឿ �� េនះ គឺ �� កម� េពៀរ របស់ ��ង ។ ខ��ំ ��ន ��រម�ណ៍  ចង់  និ��យ�� 
“េទ! ជំេនឿេនះ�តូវែត���ស់ប��រ។”



៦

សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ



ទំព័រ ៣៧

��រ រ�លូត កូន៖ ��ន គ���ត ែដល គួរ ឱ� កត់ស���ល់ មួយេ�� ក��ង  ��រ ���វ ���វ ស�ីពី
�ពះពុទ���ស��េថរ��ទ  កម���� បច��ប�ន�  និង ��រ បក ���យ ��ក់ ទង េ��នឹង ប���សិទ�ិ ផ��វ េភទ 
និង សុខ ��ព បន� ពូជ។ �� ពិេសសដូច ែដល  Keown ��ន  សេង�ត េ�� ក��ង ���ំ ២០១៧ េ��យ
េ�បៀបេធៀប េ�� នឹង ប��ឹម �ប េទស����ន ��រ េ��ះ ពុម� ផ�យ ���ៃដ���វ���វ  ែបប េនះ តិច តួច 
��ស់ស�ី ពី ��រ រ� លូត កូនេចញពី ទស�នៈ ពុទ���ស��[៥០]។

៦.១ សិទ�ិ ផ��វ េភទ និង សុខ�ព បន� ពូជ 

ទស��នៈ េចញ មក ពី ឯក �រ ��វ ��វ

អ�ី ែដល េយើង ��ច និ��យ ��ន គឺ ���ពះពុទ���សនិក��  �គហស�េ��កម����  ដូច អ�ក ��ន់ 
�ពះពុទ���ស��េថរ��ទ��ំង អស់ែដរ �តូវ ��ន   េលើក ទឹក ចិត� ឱ� រស់ េ�� ក��ង ជីវ�ត មួយ�សប ��ម 
សីល ៥ ែដល ��ន ដូច ��ង េ���ម៖

[៥០] Damien Keown, ‘ពុទ���ស�� និង  ��ររ�លូតកូន’ (10.1093/OBO/9780195393521-0198, ២៩ វ�ច�ិ�� ២០១៧) <https://bit.ly/3nsLFMc.
[៥១] Winton Higgins, ‘អភិស����រផ��វេភទ ��មែបបពុទ���ស��’, អត�បទក��ង ទស���វដ�ី BuddhaNet (អត�បទ, n.d)
<http://www.buddhanet.net/winton_s.htm>.
[៥២] Higgins (n ៥១).
[៥៣] Keown (n ៥០).

១. េវៀរ��ក��រស���ប់សត�/��របណ��ះចិត� ឲ� ��ន េម���ធម៌
២. េវៀរ��ក��រយក របស់អ�កដៃទ/��របណ��ះចិត� ឲ� ��ន េសចក�ីសប��រស
៣. េវៀរ��ក ��រ �ប�ពឹត�ខុសក��ង ��ម/��រ បណ��ះចិត� អំពី��ពស�ប់ស�ល់ក��ងចិត�
៤. េវៀរ��ក កិរ��� េ��លនូវ��ក� កុហក/��រ បណ��ះចិត�ឲ� េ��ល ��ក�ពិត
៥. េវៀរ��កេ�គឿង�សវ�ង/��រ បណ��ះចិត� ឲ� សតិ [៥១]

សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ

េបើ េ��ង  ��ម Higgins សីល��ំង���ំេនះ “��ន ទ�មង់ ����រ អនុវត� ���ល់ ខ��នេ��យ ស័��គ 
ចិត�។” ខុសពីប��ត�ិ េ�� ក��ង ��ស���គឹស�ប��ត�ិ ��ំង េនះប���ញ ពី េ��ល ��រណ៍ �� មូល���ន 
ែដល  ផ��យពីវ���ន ផ��វ ច�ប់  ែដល សកម� ��ព នី មួយ ៗ   �តូវ ស�ិត េ�� ក��ង រង�ង់ច�ប់ឬ  េ��� រង�ង់ 
ច�ប់េ��ះ[៥២]។ �ពះពុទ���ស��ផ�ល់នូវ េ��ល��រណ៍ ែណ��ំ �� ទូេ��  ប៉ុែន� ក៏��ម ��រ ឱ� 
អ�ក េជឿេធ�ើ ��រ វ�និច�័យ ែបប សីល ធម៌ សម �សប េ�� ក��ង ���ន ��ព សំ��ន់ ែផ�ក សីល ធម៌ នី មួយ ៗ  
ែដរ។

គំនិត  ែដល ����រ វ�និច�័យ ែផ�ក សីល ធម៌ មិន ែមន �� សំណ�រ ែដល�តូវ អនុវត� វ���ន �� មួយ េ��យ 
ងងឹត ងងុលេ��ះេទគឺ�� គំនិត ដ៏ ��ន ��រៈ សំ��ន់ ��ស់ េ�� េពល ពិ��រ�� �� េតើ ទេង�ើ មួយ 
 ចំ នួនេ��ះ (��មរយៈ��រេ�បើ���ស់���ំពន�រកំេណើតេ���យេពល រួមេភទឬ��ររ�លូត កូន) �តូវ  
ទទួល��ន ��រ អត់ ឱន ក�មិត ��មួយឬេទ ឧ��ហរណ៍  េ�� ក��ង បរ�បទ �� មួយ  ឬ េ��យ 
េចត�� របស់ នរ�� ���ក់។

��ឧ��ហរណ៍ Keown ��ន កត់ស���ល់ ��សីលទី ១  ក��ង ចំេ��ម សីល ��ំង ៥ែដលបដិបត�ិ 
េ��យ បព�ជិត��ម��ត់��រ ស���ប់ជីវ�ត សត� េហតុដូេច�ះេហើយ��រ រ�លូតកូន��ទូេ���តូវ ��ន 
��ត់ ទុក ���តូវ ��� នឹង ��រ ��ម ��ត់ មួយេនះ ដូេច�ះ�តូវ ��ត់ ទុក �� �� ទេង�ើ ខុសសីលធម៌។
ប៉ុែន� “��រ រ�លូតកូន ��ន�៉�ងេ�ចើនក��ង មួយ ���ំៗ��ំង�សប ច�ប់ និង មិន �សបច�ប់�តូវ ��ន 
អនុវត� េ��យ អ�ក ��ន់ ពុទ���ស�� ��សេពញទ�ីប��សុី”[៥៣]។
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[៥៤] Parichart Sumanbubbha, ‘សិទ�ិេធ�ើែផន��រ �គួ��រ, ��រពន�រកំេណើត និង ��រ រ�លូតកូន ក��ង ពុទ���ស��ៃថ’ េ��
ក��ង, Daniel C Maguire (ed), សិទ�ិក��ង ��ស��៖ ករណី��រពន�រកំេណើតនិង��រ រ�លូតកូន ក��ង ��ស����កល (Oxford
Scholarship Online, 2003) <https://bit.ly/3peixJ9>. 
[៥៥] Suwanbubbha (n 54).
[៥៦] Suwanbubbha (n 54). 

េ��យ ��រ ែត កង�ះ ��ត ��រ���វ ���វ  ��ក់ ��ក់ អំពី �ប េទស កម����  េយើង �ត ឡប់ េ�� 
េមើលឯក��រ អំពីអភិ�កមពុទ���ស�� េថរ��ទ  ៃថ របស់សុវណ�បុ��� ��ក់ ទង �� មួយ និង 
ប���សិទ�ិ ផ��វ េភទ និង សុខ ��ព បន� ពូជ។ ខណៈ េពល ែដល ����ក់ដូច�� ��ច អនុវត� 
��ន ទូលំ ទូ ��យ េ�� ក��ង បរ�បទ �ប េទស កម���� េ��ះ  េយើង សូម េលើក ទឹក ចិត� ឱ� ��ន ��រ 
���វ ���វ ក��ង �សុក បែន�ម  េទៀត េ�� ក��ង ែផ�ក មួយ េនះ។ េ��ង  ��មសុវណ� បុ���  ក��ង 
េ��ល បំណង េដើម�ីរ�ក��យ េ�� ក��ង ជីវ�ត ��ម�� មួយ អ�ក��ន់ ពុទ���ស�� �តូវ ែត
 េជៀស ��ង ��រ ស���ប់។  ក៏ ប៉ុែន�េ�� េពល ែដល  ���ប់ េ�� ��ក់ បី ដូច ��  "�កម សីលធម៌ 
ែបប ��ច់ ��ត និង ��ក់ បី ដូច �� ប��ប់ នូវ ��ល់ ��រ ពិ��ក� ��ក់ ទង  នឹង ��រ សេ�មច ចិត� 
�តឹម �តូវក��ង ��រ រ�លូតកូនេ��ះ” ��ត់ ��ន ពន�ល់ ��អ�ី ែដល  �� ��ព ��ច់ ��ត ពិត ���កដ 
េ��ះ គឺ ច�ប់ កម� ផល[៥៥]។

�� លទ�ផល��រ រ�លូតកូនេ��េពល ែដល ��ន  ��រ គំ ��ម កំ ែហង ដល់ជីវ�ត  ���យ  ��ច ��ត់ 
ទុក ��  មិន សូវ ��ន កម�េពៀរធ�ន់ធ�រ េទឲ� ែតទេង�ើេនះមិន ែផ�កេ��េលើ េចត�� ���កក់ដូច ��
េសចក�ី េ��ភលន់ ��រ ស�ប់ កំហឹង ឬ ��រ��ន់គំនិត។ ��រ រ�លូត កូនេ��យេចត��ល�
��ច��ត់  ទុក ��េសចក�ី��ប ែដល ��ច អត់ឱន ឲ� ��នែដល ��េសចក�ី��ប លុប េលើ 
េ��យ ��រ ចេ�មើន របស់កុសលកម�េចញពីអំេពើល�ដៃទេទៀត។ សុវណ�បុ��� ផ�ល់
ឧ��ហរណ៍អំពី�ស�ី���ក់ ែដល�តូវ េគ រ�េ��ភេសពសន�វៈ ឬែដល ��រ ��ន គភ៌េ��ះ 
មិន ��ច បន���ន ជីវ�ត��នេ��ះនឹង �បឈម កម�េពៀរអវ�ជ���នតិច��ង�ស�ីែដល រ�លូតកូន
េ��យ��រ ែត “��របេណ�ោយ  ខ��ន” េ��ះ។ បែន�មេលើេនះេទៀតបុគ�លែដល ែស�ងរក ��រ 
រ�លូតកូនេ��យ��រ ែតេសដ�កិច� លំ��ក ឬ ��រ មិន ��ន់ េ�តៀមខ��នរួច��ល់ស���ប់��រ 
��ន កូននឹង �បឈម ទណ�កម� ពីកម�ផលេនះតិច��ង បុគ�ល ែដល ��ន ��រម�ណ៍ស�ប់ ឬ 
ខឹង ចំេ��ះគភ៌េ��ះ[៥៦]។
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េបើេ��ង េ�� ��ម ��រ បេ�ងៀន េនះ ��ររ�លូតកូន��ំឲ� ��ន កម�េពៀរ។ ����ំឲ� ��ត់ បន�យ
��យុរបស់អ�ក�ប�ពឹត�និង ��យ ឆ�ង ជំងឺមួយ ចំនួន�ពម��ំង ��រ  �ប ឈម មុ ខ េ�� នឹង 
េសចក�ីេ��កេ��  និង ��ព ភ័យ ���ច �� �ប ��ំ។ េនះ គឺ េ��យ ��រ ែត��ម  
�ប ៃពណី�ពះពុទ���ស�� ��ន ប��ត�ិ��គភ៌ ឬ សូម�ីែត��រកក��ង ស��នគឺ�� “ស��វៈ
មួយ ែដល ចង់ េ����ប់ កំេណើត” ែដល ��ច��ន លទ���ព េ�� ក��ង ��រប���ន��ម ពល
ផល កម�របស់ ខ��ន ��ន ។ សុវណ�បុ��� ពន�ល់ ��េ��ង ��ម ច�ប់ កម� ផល េចត��គឺ�� 
គន�ឺះសំ��ន។់

ដូេច�ះេយើង��ច េឃើញ��េ��ក��ង ��រ ���វ���វែដល ��ច រក ��នេ��ះ អ�ក ���ជ�មួយ
ចំនួន េលើកទឡ�ីករណ៍��ថ�ីត�ិត ែត��ន ទស�នៈអវ�ជ���ន ���ំង ��ម ផ��វសីលធម៌ចំេ��ះ
��រ រ�លូតកូន ក៏េ��យក៏េ����ន វ���ល��ពមួយ ចំនួន េ��ក��ង�ពះពុទ���ស�� ស���ប់ 
��ររ�លូត កូន “មិនសូវ ���កក់” ែដរ។ គំនិតេនះទន�ឹម នឹង គំនិត  “��ររ�លូតកូន
េ��យ��រ��របេណ�ោយ ខ��ន” េ�� ែត����រ ប៉ះទង�ិច��មួយ េ��ល��រណ៍�ស�ីនិយម
��ក់ទង នឹង ស�័យ ��ពេពញេលញេលើ��ង��យនិង ជេ�មើស ក��ង��រ បន� ពូជ។ ក៏ប៉ុែន���
�� ចំណ�ច��ប់ េផ�ើម ដ៏��ន �បេ��ជន៍មួយក�� ង��រ ពិនិត� ែស�ង រក��រ េឆ�ើយតបពីទិន�ន័យ
���វ ���វ��ក់ព័ន�នឹង ��រ រ�លូតកូន េ����ង េ���ម ក��ង ែផ�ក េនះ។ 
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��រ ពន�រកំ េណើត៖  សុវណ� បុ��� ��ន េលើក  ទឡ�ីករណ៍ ����ម  ពិត េ�� �ពះពុទ���ស��េលើក ទឹក ចិត� ដល់ �ស�ី
“ក��ង ��រ អនុវត� សិទ�ិ េរៀបចំ ែផន ��រ �គួ ��រ  និង��រ ពន� កំេណើត”[៥៧]។ សិទ�ិ បន� ពូជ របស់ �ស�ី �� ���ក់ 
��ក់ ទង នឹង ��រ េធ�ើ ែផន ��រ �គួ��រ និង ��រ េ�បើ ���ស់ ��រ ពន�រកំេណើត  ��ន ��រ ��� គមន៍ េ�� ក��ង �ពះពុទ�
��ស��  េ��ះ បី �� វ�ធី ���ស� មួយ ចំ នួន �តូវ ��ន េគ ទូ ���ន ឱ� េ�បើ ��ង វ�ធី ���ស� មួយ ចំ នួន េផ�ង េទៀត ក៏ 
េ��យ។  ដូច ែដល េយើង ��ន ពិ��ក� ពី េដើម មកេនះ គឺ េ��យ ��រ ែត �ពះពុទ���ស�� ��ន �ប ��ន់ គំ និត��
ជីវ�ត ��ន ��ប់ េផ�ើម ដំបូង ��ំងពីេពល បង�កំេណើតមកេម៉�ះ។

��រ�ប�ពឹត� (ខុស) ក��ង��ម៖  ��ក់ទង នឹង ��រ បន� ពូជ សុវណ�បុ��� ពន�ល់��ចំណង់តណ�ានិង េរឿង ��ាវ ផ��វ េភទ
ក៏ទទួល ��ន ��រ េ��រពេ��ក��ង�ពះពុទ���ស�� ែដរ។ ��ត់ មិន ��ន ��ក់ ��រ សង�័យ ឬេ��ទសួរ េ��េលើ 
និ�����រផ��វ េភទ ឬ អត� ស���ណេយនឌ័រ េទ េហើយ េយើង �តូវ��រ ��ន ��រ ���វ���វបែន�មេទៀតេ��េលើ��រ 
ទទួល យក អ�ក �ស��ញ់េភទដូច���េ��ក��ង ពុទ���ស��េថរ��ទក��ង តំបន់��សុី��េគ�យ៍ (របក គំេហើញ��ម 
ទិន�ន័យ �បមូល��នែដល��ន ប���ញពីមុនេ��ក��ង រ��យ��រណ៍េនះ ប���ញ����ន េ��បល់ េផ�ង ៗ ���ក��ង 
ចំេ��ម �គហស� និង “បព�ជិត” េ��ក��ងែផ�កេនះ ប៉ុែន���រ ែដលគួរ ឲ� ��ប់��រម�ណ៍េ��ះគឺ ទស�នៈ
��គេ�ចើន��ក់ទង នឹង ��រ ទទួលយក និង ��រ សេណ�ោស�បណី)។ Higgins ��ន សេង�ប អំពីសីលទីបីអំពី
��រ េវៀរ��ក��រ �ប�ពឹត�ខុសក��ង ��ម��៖

ែផ�កែដលអវត���នពី��រ សេង�ប��ងេលើេនះ គឺក�មិតៃន��ព អនុ���ត��នចំេ��ះ��រ រួមេភទមុនេរៀប��រ
និង េ��� ចំណង ����ហ៍ពិ��ហ៍ ែដល ��ន ��រ ��ប់��ក់ទង ���ំងេ��ក��ង�បេទសដូច��កម���� ែដល បទ���ន
��ំង េនះ េ��ែត��នឥទ�ិពល។ ��ថ�ីម�ងេទៀត េយើង �តូវ ��រ ��ន ��រ ���វ ���វ បែន�មេទៀតេ��េលើចំណ�ច
េនះ។

សីល���ំបេង�ើត ��ន �� បណ��ំមួយែដល ��ន��រ ប���ល ���ែដល សីលនីមួយៗ��ំ�ទេ��េលើ សីល េផ�ង េទៀត។
េដើម�ីដឹង�� “��រ �ប�ពឹត�ខុសក��ង ��ម” ��ន ន័យ ដូចេម�ចេយើង �តូវ េមើល េ��េលើសីល េផ�ងេទៀត។ ��ម 
���រតីៃនសីល េនះ “��រ �ប�ពឹត� ខុសក��ង��ម” ��នន័យ ����រ �ប�ពឹត�អំេពើផ��វេភទ��មួយែដល��ក់ទង នឹង 
អំេពើហិង���រ បេ���ត ឬ��រេ��ក���ស់គឺទេង�ើែដល ��ំឲ���ន ��រ ឈឺ��ប់និង ប���។ ផ��យ មកវ�ញ��រ 
�ប�ពឹត�ល�ក��ង��មែផ�កេ��េលើេម���ធម៌ សប��រសធម៌ ��ពេ���ះ�តង់ និង េសចក�ី�ជះ���ក��ង ចិត� និង ក��ង 
��រម�ណ៍ គឺទេង�ើ ែដល ទទួល ��ន លទ�ផលល�[៦០]។

សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ

េនះ គឺ �� មូល េហតុ ែដល “វ�ធី ���ស� ពន�រ កំេណើត មួយ ចំនួនដូច ����រ��ក់កង ក��ង ស��នែដល �� ��រ 
ស���ប់េមជីវ�ត និង ����ំង ��រ វ�វត�ន៍��វ�ធី���ស� មិន ��ច ទទួល យក ��ន[៥៨]។ ក៏ប៉ុែន�េ��េពល ែដលជីវ�ត
“កំពុងរង់��ំ��រ ��ប់កំេណើត” មិន�តូវ ��ន ប��ប់ដូច�� ��រ េ�បើ ���ស់ េ���ម អ��ម័យ ឬ���ំពន�រកំេណើត
េ��ះ េគមិន េឃើញ�� ��ន ទេង�ើអសីលធម៌��មួយ េកើតេឡើងេទឲ� ែតមិន ��ន ទេង�ើផ��វេភទមិន គប�ី។

៥៧7] Suwanbubbha (n ៥៤).
[៥៨] BBC, ‘ពុទ���ស��និង��រ ពន�រកំេណើត’, BBC (អន��ញ, ៃថ�ទី២៣ ែខវ�ច�ិ�� ���ំ២០០៩) <https://bbc.in/34hUX67>.
[៥៩] Suwanbubbha (n ៥៤). 

… �រ�ប�ពឹត� ល�ក��ង�ម [ក��ងពុទ��ស�] គឺែផ�កេ�េលើ

េម���ធម៌ សប���រសធម៌ �ពេ���ះ�តង់ និង េសចក�ី�ជះ���ក��ង ចិត� 

និង ក��ង �រម�ណ៍គឺ�ទេង�ើ ែដល ទទួល �ន លទ�ផលល�។

H I G G I N S ,  ២០១០



ទំព័រ ៤០

ប���ប់ពី��ន ពិនិត�ពិច័យេ��េលើ ��រ���វ���វដ៏ តិចតួចែដល ��ន ���ប់េយើង អំពីពុទ���ស��និង សិទ�ិផ��វ 
េភទ និងបន�ពូជក��ង បរ�បទ��សុី��េគ�យ៍រួចមក េយើង បន�េ��ពិនិត� េលើរបកគំេហើញែដល េចញមកពីទិន�ន័យ 
�បមូល��ន ��ែផ�កមួយ ៃន��រ ���វ���វ េនះ។ គួរ កត់ ស���ល់��ថ�ីម�ងេទៀត��អ�ីែដលេយើង ចង់េឈ�ងយល់
មិនែមន��ទេង�ើមួយ��ែដល ��ត់ទុក�� “�តូវ” ឬ “ខុស” ��ម ន័យ បេច�កេទសេទ  ឧ��ហរណ៍ដូច�� 
អត�បទគម�ីរ េឡើយ ប៉ុែន�ផ��យេ��វ�ញេយើង ចង់ េឈ�ង យល់ ��៖ េតើ អ�ក��ន់ ពុទ���ស��េ��កម����យល់ េឃើញ
�៉�ងដូចេម�ចក��ង ��រ ��ត់ ���តូវ និង  ខុស ក��ង �បៃពណី��ស�� េ��ះ?

ដូចេ��ក��ងែផ�កមុនៗែដរ��រ េឆ�ើយតបេ��យអ�កចូលរួម��នផ�ល់េ��បល់និង ជំហរេផ�ងៗេ��េលើ ប��� ��ំង 
េនះ។ ក៏ប៉ុែន�ចំណ�ច ែដល��ន��រ�ពមេ�ពៀង���េស�ើរ��ំង�សុងេ��ះ គឺេ��េលើសំណ�រអំពី��ររ�លូតកូន។ អ�ក
ចូលរួមនីមួយៗែដល �តូវ��នស���សឬស�ង់មតិ និង ��ន េឆ�ើយ សំណ�រ េ��េលើ �ប��នបទេនះ (េ���ពី
អ�កតបស���ស��អ�ក �ស�ីនិយម ចំនួនពីរ��ក់) ផ�ល់ ��រយល់ េឃើញ���ពះពុទ���ស�� ��ត់ ទុក ��រ រ�លូតកូន
����រ�ប�ពឹត� ខុស សីលធម៌។ អ�ក តបស���ស���គហស����ក់ ��នសេង�ប��៖ “�ពះពុទ���ស����ម ��ត់
��រ រ�លូតកូនេ��យ ��រ  ែត��រ បេ�ងៀន អំពី��រ េវៀរ��ក ��រ ស���ប់ ជីវ�ត។”

អ�ក តបស���ស���គហស� ���ក់េទៀត��ន ឆ��ះប���ំង��គំនិត ែដល ��ន ពន�ល់េ��យ សុវណ�បុ���៖ ក�មិត
ែដល ��ររ�លូតកូន �តូវ ទទួល កម�េពៀរេនះ��ច ជះផលកម�េ��យ��រ ែតស��ពៃនេចត�� របស់ បុគ�ល
ែដល �ប�ពឹត�េ��ះ៖ “�បសិនេបើពួកេគេធ�ស�បែហសឬ ��នេចត��េធ�ើឲ�រលូតកូនេ��ះ����ទេង�ើ�ប��ំងនឹង 
��រ បេ�ងៀន  អំពី��រ មិន ស���ប់ជីវ�តនិង សិទ�ិរស់��ន��នជីវ�ត របស់ កុ��រ។” អ�ក តបស���សដែដល��ន េលើ 
ក េឡើង អំពីករណីេលើកែលងេ��េពល ែដល ជីវ�តរបស់ ���យ��រកេ��ះកំពុង��ន ��និភ័យេ��យ��រ ែត ��រ 
��ន គភ៌េ��ះ៖ “េ��ក��ង ករណីែដល ��ជេ�មើស េដើម�ីសេ����ះជីវ�ត របស់ ���យ ខ��ំ គិត���ពះពុទ���ស��មិន 
��ន និង មិន ��ច ��ម��ត់េទ។ ����ជេ�មើសរបស់ បុគ�ល។

សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ

៦.២
សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ៖

ទស��នៈេចញពអី�ក តប ស���ស

�ពះសង�មួយអង���ង ចំេ��ម ១២អង���នដី�����ពះពុទ���ស��  ��ទូេ��មិន អនុ���ត ឲ� ��ន��រ រ�លូតកូន
េទ។ �ពះសង�មួយអង���នពន�ល់��មេហតុផល ដូច��ងេ���ម៖

“�ពះពុទ���ស����ម��ត់��រ រ�លូតកូន ពីេ���ះ�� ��ន ន័យ�� �� ��រ ស���ប់ជីវ�ត។ �បសិនេបើ
អ�ក�����ក់រ�លូតកូន [��រក ក��ង ៃផ�/ គភ៌ េ��ះ] នឹង េកើត េ���� េ�បត។ ប៉ុែន�ពុទ���ស��មិន ��ម��ត់
��រ ពន�រកំេណើតេទពីេ���ះមិន ��ន់ ��ន ��រ េកើត ��ជីវ�ត េ��េឡើយ។”

��ររ�លូតកូន៖ 



ទំព័រ ៤១

របកគំេហើញគួរ ឲ���ប់��រម�ណ៍ែដល��នេលើកេឡើងេ��យអ�កតបស���ស���គហស� និង បព�ជិត ��េ�ចើនគឺ��កម�េពៀរមិន �តឹមែតេកើត
��ន  ដល់�ស�ី��នៃផ�េ��ះេទ ��ែថម��ំង េកើត ��នដល់�គូេពទ�និងអ�កអនុវត� ែដល ��ន ��រ ��ប់ ��ក់ទង េផ�ង េទៀតដល់ ប�ីែដរ �បសិនេបើ 
��ត់  យល់�ពមឬជំរុញឲ� ��ន��រ រ�លូត កូន និង េកើត ��ន ដល់ សូម�ីែតអ�ក េផ�ង េទៀត ែដល ��ំ�ទ ទេង�ើេនះ។ ��យជី���ក់ពន�ល់គំនិត  េនះ
េ��យលម�ិត��៖

អ�ក��ន មកពីបរ�បទបស�ឹម�បេទស��ចនឹង ��ប់��រម�ណ៍នឹង គំនិត េនះេ��យ��រ ែត ��ព���៉�ស និង ��រ ��ក់��យសង�ម ��ក់ទង នឹង 
��ររ�លូតកូន��េរឿយៗ��ន តិចតួច េ��េលើ បុរស ��ៃដគូ េ��ក��ងបរ�បទបស�ឹម �បេទស។ ក៏ប៉ុែន�របកគំេហើញក��ង ��រ ���វ ���វ េនះ 
��ក់ ដូច  ��ឆ��ះប���ំង��េ��ក��ង បរ�បទ�បេទសកម����ដូច�ពះសង�មួយអង� ��ន ដី���� “�បសិនេបើ ��រ សេ�មច រ�លូតកូន����រ សេ�មច 
ចិត� រួម���រ��ង ប�ីនិង�បពន�េ��ះ ��ំង ពីរ��ក់នឹង ទទួល កម�េពៀរ���កក់ េស�ើ���។” 

សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ

… បុគ�លែដល ��ំ�ទ �ស�ីឲ� រ�លូតកូនមិន ែមន��អ�ក ��ន់ ពុទ���ស��ែដលល�េទពីេ���ះពួកេគកំពុង ចូលរួម ចំែណកក��ង ��រ 
ស���ប់ជីវ�ត ឬ ��ំ�ទ អ�ក ស���ប់។

�ពះសង�មួយអង���ំ�ទដល់ គំនិត អំពីកម�ផល េនះនិង អំពីលទ���ពៃន ��រ ��ក់ទណ�កម� រួមេ��យ ែផ�កេ��េលើ សកម���ពរួមចំែណក
េ��យ បុគ�ល េផ� ងៗ��� េនះ��៖

��រ រ�លូតកូន �� អំេពើ��បេ��យ��រ ែត ��រ ស���ប់ ជីវ�ត។ �ពះសង�នឹង មិន ��ក់ទណ�កម�េ��េលើ �ស�ីនិង�គួ��រ របស់ �ស�ីេទ
ប៉ុែន� ពួកេគនឹង ទទួល កម� េពៀរែដលខ��ន �� ន��ង។ មិន ��ននរ�����ក់ដឹង��កម�េពៀរ ែបប��ែដលពួកេគ នឹង ទទួល េ��ះេទ
ពីេ���ះ�� ���ស័យេ��េលើ េចត��ៃន បុគ�ល េ��ះ។ �បសិនេបើ ប�ី��អ�ក បង�ំឲ� �ស�ីស���ប់កូន ប�ីេ��ះនឹងទទួល កម�េពៀរធ�ន់ធ�រ
��ង េគ។ �បសិនេបើ �ស�ីេ��ះ ��ន េចត��ស���ប់កូន េ��ះ��ង នឹង ��ន ��ប។

អ�ក តបស���ស ��អ�ក�ស�ីនិយម ���ក់ឆ��ះប���ំង �� ជំេនឿែដល ����រ រ�លូត កូន ��ំមកនូវ ទណ�កម�កម�េពៀរ និង��ន ��ពរ�ក ��យ ��យ 
េ��ះ����រ អនុវត� ែបប េនះ េកើត ��ន �៉�ង ��ម����៖ “��ម ទស�នៈយល់ េឃើញអំពី��រ អនុវត���ក់ែស�ង��ពិេសស បុគ�ល ែដល ខ��ំ ���ល់ 
���ល់េ��ះ ��ររ�លូតកូន មិន ែមន�� ប��� អ�ីេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគេ��ែត េជឿ������រ ស���ប់ ជីវ�ត។ េហើយ េ��េពល ែដល ជួប េរឿងអវ�ជ���ន
េ��ះ�� កម�េពៀររបស់ អ�ក។”

ចុងេ���យអ�ក តបស���ស��អ�ក �ស�ីនិយម���ក់��ន ឆ��ះប���ំងអំពី��រយល់ េឃើញ មួយែដល���បែហល��ពុទ���ស��មិន ជំ��ស់នឹង 
��រ រ�លូតកូនេទ ប៉ុែន�ផ��យេ��វ�ញគឺបទ���នវប�ធម៌េទែដល ��ន ចូល េ��ក��ង ��រ អនុវត� របស់ ��ស��ែដល េគយល់ �ចឡំ�� �� ទស�នៈ
របស់�ពះពុទ���ស��៖ “���ល់ខ��នខ��ំ ខ��ំ មិន យល់ �សប ��  ��រ ��ម ��ត់ ��ំង�សុង េ��េលើ ��រ រ�លូតកូនេនះ េកើត េចញពី�បៃពណី
�ពះពុទ���ស�� ពិត���កដ េ��ះេទ។ �� ��ច េចញមកពីវ���ន���� ែដល បេង�ើត េឡើង ��មេ���យ េ��វ�ញេទ។”



 ��រយល់ េឃើញ ��េតើ ��ន ��រ អនុ��តិិ ឲ� ��ន ��រ ពន�រកំេណើត ឬអត់ េ��ះ��ន លក�ណៈ��យឡំចូល��� ��ង 
អំពី��រ រ�លូតកូន បន�ិច ប៉ុែន���ទូេ����ក់ដូច �� ��កេ��រក��ពវ�ជ���ន។ ��រ ែដលគួរ ឲ� ��ប់��រម�ណ៍េ��ះ
គឺ��អ�ក តបស���ស���គហស� មួយចំនួនេធ�ើ��រ ពិ��ក� អំពី��រ ពន�រកំេណើត េនះេ��យ េ�បើ ���ស់ ���� ែដល
ែផ�កេ�� េលើ សិទ�ិមនុស� �៉�ង ច�ស់៖

ទំព័រ ៤២ សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ

ចំណ�ចសំ��ន់ក��ង េពល េឆ�ើយតប អំពីក�មិតៃន��ព��ច អនុ���តិ��ន ស���ប់��រ ពន�រកំេណើត េ��ក��ង ព្ះពុទ�
��ស���ពះសង�មួយ អង�មិន �តឹមែតផ�ល់ ដំបូ���ន�� “មិន��ន��រ រ�តត�ិត េ����រ ��រ ពន�រកំេណើត េ��ក�� ង
ពុទ���ស��” ប៉ុែន�ែថម��ំង េស�ើេឡើង �� “�ពះសង���ច ជួយ ដល់ �ស�ី ��មរយៈ��រ ផ�ល់ ព័ត៌��នអំពី��រ េធ�ើ 
ែផន��រ �គួ��រ េទៀត ផង។” �ពះសង���ន់ខ�ស់ មួយអង���ំ�ទ ដល់ គំនិត េនះេ��យ ��នដី��េឆ�ើយតប ��៖

�រពន��រកំេណើត៖

អ�ក តបស���ស�� �គហស�វ័យចំ��ស់ ���ក់ បែន�ម ��រ �ព��នែដល �� ��រ ពន�រកំេណើត �តូវ��ន��ម��ត់
េ�� េពល ��ន ��រ ��ក់ព័ន�ក��ង ���ន��ពៃន��រ�ប�ពឹត�មិន ល�ក��ង ��មសំេ��េ��ដល់ “េ��េពល េធ�ើ អំេពើ���កក់។”
គំនិត  អំពី “��រ �ប�ពឹត�មិន ល�ក��ង ��ម” េ��ក��ង ពុទ���ស����ក់ដូច����ន េ�តៀមខ��ន ក��ង ��រ ទទួល ��រ បក���យ 
��ម ែបបទំេនើប�� ង គំនិតអំពី��ររ�លូតកូន  េហតុដូេច�ះ���បែហល �� �ចក ចូលមួយែដលអ�ក តស៊ូមតិអំពី សម��ព
េយនឌ័រ��ចរកេឃើញ�� ��ន ��ពេ�សច ��ច់ �បេសើរ  េ��ក��ង ែផ�កេនះ។ ឧ��ហរណ៍អ�ក ចូលរួម�� �គហស� ���ក់��ន 
េលើកេឡើង�� “ពុទ�������មិន អនុ���តឲ� ��ន��រ េបៀតេបៀន ផ��វ េភទ ឬបង���រ ឈឺ��ប់ ផ��វេភទ េ��េលើ អ�ក ដៃទ េទ
េហើយ ខ��ំ ��ំ�ទ ចំណ�ច េនះ។”

មិន�ន�រ រ�តត��ិតេ�េលើ�រពន��រកំេណើតេ�ក��ង ពុទ��ស�េទ...

�ពះសង���ច ជួយដល់�ស�ី �មរយៈ�រ ជូនព័ត៌�នដល់ៃដគូវ័យេក�ង

អំពី�រ េធ�ើែផន�រ �គ��រ។

អ�កតបស���ស���ពះសង�

“មនុស��គប់ រូបគួរ ចូលរួមក��ង ��រ ផ�ព�ផ�យអំពីវ�ធីេ�បើ���ស់��រ ពន�រកំេណើត ែដល��ន
សុវត�ិ ��ព និង �បសិទ���ពែដល �� ��រ ល��បេសើរ ��ង ��រ េលើក កម�ស់��រ រ�លូតកូន។ ��រ��រ 
�បេសើរ ��ង ព���ល។ ”

“�ពះពុទ���ស��មិន ��ម ��ត់ ��រ ពន�រកំេណើត េទ។ ����ប��� សង�មនិង េសដ�កិច�ែដល គួរ 
ឲ� ��ន��រ អនុ���តិពីេ���ះ����ក់ព័ន�េ��នឹង សិទ�ិសុខ��ពរបស់ បុគ�ល និង េសរ���ពរបស់ 
ពួកេគ”។



ទំព័រ ៤៣ សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ

អ�កតបស���ស���គហស����ក់ ឆ��ះប���ំងអំពីេទ�ស�ង់��រ��ង បុរសនិង�ស�ីែដលរួមេភទេ���ចំណង����ហ៍ពិ��ហ៍��៖ “បុរស��គ 
េ�ចើន  រួមេភទ��មួយ មនុស� �សី មុនេពលេរៀប��រ។ ស���ប់បុរស មិន ��ន ប��� អ�ីេទ ប៉ុែន� �បសិនេបើ �ស�ីេធ�ើ ដូចេនះវ�ញ មនុស���� 
ែបរ��នឹង និ��យអវ�ជ���ន អំពីពួកេគេ��វ�ញ។” ប៉ុែន� អ�ក តបស���ស ��អ�ក �ស�ីនិយម��នអះ��ង �� វប�ធម៌�ពហ���រ�យ៍ស�ិតិេ��
េ�����រ បេ�ងៀនរបស់ពុទ���ស��៖ “ខ��ំគិត��[វប�ធម៌�ពហ���រ�យ៍] មិន ែមន��ប��� របស់ ពុទ���ស��េឡើយ។ ���កដ��ស់ �� 
មិន ែមន។ ��គឺ��ែផ�កមួយ ៃន វ���ននិង �បៃពណីែដល េកើត មក េ��េពល េ���យ េ��ះេទ”។ 

�ររួមេភទមុន �រេរៀប��ហ៍ពិ�ហ៍និង េ��ចំណង��ហ៍ពិ�ហ៍

គំនិត អំពី��រ �ប�ពឹត�មិន �តូវ ក��ង ��មស���ប់ អ�ក តបស���ស មួយ ចំនួន��តសន�ឹង ដល់ ��ររួមេភទមុន  ����ហ៍ ពិ��ហ៍និង េ��� ចំណង 
����ហ៍ ពិ��ហ៍។ ��រ េឆ�ើយតប េ��េលើ �ប��នបទ េនះ��ន��ពខុស��� េ�ចើន។ អ�កខ�ះអះ��ង��ពុទ���ស����ម��ត់ច�ស់ នូវ��រ 
�ប�ពឹត� ែបបេនះចំែណកអ�ក េផ�ង េទៀតអះ��ង����ន��រ អនុ���តប៉ុែន� មិន �តូវ ��ន េលើ កទឹកចិត� េទនិង អ�ក េផ�ង ��េ�ចើន េទៀត 
��ន ��រម�ណ៍����ស�ិតេ��ចំណ�ចកណ�ាលដូច ��ន ��រ េឆ�ើយតប ពីអ�ក តបស���ស���គហស� ���ក់��៖

“ពុទ���ស��មិន ��ន��ម��ត់ ច�ស់អំពី��រ រួមេភទេ��� ចំណង ����ហ៍ពិ��ហ៍េ��ះេទ គឺ���� ប��� ស���ប់បុគ�ល។ ប៉ុែន� 
េ�� េពល ែដល េយើង ��យប���ល���រ��ងបទ���នសង�ម��មួយ និងពុទ���ស�� េ��ះេយើងេឃើញ����រ រួម េភទ េ��� ចំណង 
����ហ៍ ពិ��ហ៍��ទេង�ើ���កក់។”

ចុងេ���យអ�ក តបស���ស���គហស� មួយ ចំនួនេស�ើេឡើង����រ រួមេភទមុនេរៀប��ររ��ងៃដគូ���ប��ំ�តូវ ��នអនុ���ត ប៉ុែន���រ 
រូមេភទេ���ចំណង ����ហ៍ពិ��ហ៍ែដល��ក់ព័ន�នឹង អ�ក េរៀប��ររួចេហើយ �តូវ ��ម��ត់����ច់��តេ��យ��រែតេគ ��ត់ ទុក �� �� 
ទេង�ើផិតក�ត់អសីលធម៌ែដល ឆ��ះប���ំងអំពីេចត��ែដល ��ចបង� ឲ� ��ន��រ ឈឺ��ប់។ ��យជីក៏��ន េធ�ើ��រ ែបងែចក �៉�ង រ�ង��ំេ�� 
 ក�� ង ��រ ពិ��ក����កុមែដរ��៖

�បសិនេបើ បុគ�ល���ក់េ��លីវពួកេគ��នេសរ���ព។ ប៉ុែន��បសិន េបើ បុរស��ន �គួ��រេហើយ ក�ត់�បពន�បុរសេនះ��អ�ក ខុស  
េ��យែផ�ក��ម ��រ បេ�ងៀនរបស់ ��ស��។ បុរស��ំង េ��ះនឹង�តូវ ទទួលរងទណ�កម�ពីធម���តិ ��មេ��ល��រណ៍បុណ�
-��ប និង ��ម កម�ផល។

ដូេច�ះ��ម រយៈទិន�ន័យ េនះ��ន សំេណើរមួយ ��ន េលចេឡើង����រ រួមេភទរ��ង ៃដគូមិន ��ន់េរៀប��រ �តូវ ��នយល់េឃើញ�� ��ន
ឆ��ះប���ំង េ��ក��ង ពុទ���ស����ន ��ពធ�ន់ធ�រតិច��ងអ�ក ែដល ��ន េរៀប��រេហើយេ��រួមេភទ��មួយអ�ក ដៃទ។ ចំណ�ចេនះ��ច��ន
��ប់��ក់ទង នឹង អ�កតស៊ូមតិែផ�កសម��ពេយនឌ័រេ��ក��ង ��រ��រ េលើកកម�ស់ស�័យ��ពផ��វ េភទរបស់�ស�ី។ ក៏ប៉ុែន�េយើង �តូវ ��រ ��រ 
���វ���វ បែន�មេទៀត ែដល ��ន សំ��កធំ��ង េនះេដើម�ីប���ក់ឲ� ច�ស់��េតើទំេ��រច�ស់ មួយ េនះ��ន��ពតំ��ង ឲ� �ប��ជន
ទូេ��ឬេទ។

0% 20% 40% 60%

អ�កតបស���សែដលគិត��ពុទ���ស��មិនអនុ���តឲ���ន��ររួមេភទេ���ចំណង����ហ៍ពិ��ហ៍ 

អ�កតបស���សែដលគិត����ររួមេភទមុនេពលេរៀប��រ��ចេ��រួច បុ៉ែន���ររួមេភទេ���ចំណង����ហ៍ពិ��ហ៍មិន��ចេទ 

អ�កតបស���សែដលគិត�� ��ររួមេភទេ���ចំណង����ហ៍ពិ��ហ៍ �តូវ��នអនុ���តិ 



ទំព័រ ៤៤

៧

សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ



សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជទំព័រ ៤៥

�ប សិន េបើ េយើង �ច ចង �ំ � ខ�ឹមៃន�ពះ ពុទ� �ស�…  គឺ �

 �ពឥតេ���ះ ៃន េសចក�ី �ស �ញ់ និង  េសចក�ី ករុ� េ�ះ … េ�ះ

េហើយគឺ � ��ប់ ពូជ ែដល �ច បណ��ះ  េដើម��ី ព�� �ល របួសៃន

អំេពើហិង�� ែផ�កេលើេយនឌ័រ និង ទប់���ត់ វដ� ៃន អំេពើ ហិង�� មិន ឱ�� 

េកើត េឡើងបន� �ន។

K A N U K O L L U  &  E P S T E I N - N G O  (  ២០១៥ ) .

Tsomo �� ន េលើក  ទឡ�ីករណ៍ ��ជំនួសឲ� ��រ ��ក់��ររ�ះ គន់ េ�� េលើ  ��ស�� និង ���ប័ន ��ស��េ��ះ�ប ែហល 
��  ��ន វ�ធី ែដល��ន �ប សិទ���ព��ង េនះ ស���ប់ អ�ក តស៊ូ មតិ ែផ�ក េយន ឌ័រគឺ �តូវ សួរ សំណ�រ�ប កប េ��យ េសចក�ី 
េ��រព  េដើម�ី ទទួល�� ន ��រ យល់ ដឹង ��ន់ ែត ច�ស់ អំពី ទស�នៈ េផ�ង ៗ  ���  និង េដើម�ី េបើក  ផ��វថ�ីៗ ��ង �ពះពុទ�
��ស���បកប េ��យ ��ពបុិន�បសប់�� ��ង ��រ េលើក េឡើង នូវ ��រ គំ ��ម កំែហង �ប េភទ �� មួយេ��ះ។ 
��ត់ េស�ើ េឡើង ��៖

[៦០] Tsomo (n 12).
[៦១] Eisenbruch (n 46).

េ�� ចុងប��ប់ៃន ��រ ស���ស និង ��រ ពិ��ក� �កុម នីមួយ ៗ  អ�ក ចូល រួម �តូវ ��ន  សួរ ឱ� ឆ��ះ ប���ំង អំពីរេបៀប ែដល អ�ក 
�ស�ី និយម និង អ�កបដិបត�ិ ��ស�� េ�� ក��ង �ប េទស កម������ច េធ�ើ��រ �� មួយ ��� ឱ�  ��ន �ប េសើរ និង ��ន់ ែត ជិត ស�ិទ� 
�� មួយ ��� េដើម�ី ផ�ល់ ផល �ប េ��ជន៍ ដល់ សង�ម។ ��រ េឆ�ើយ តប ��ន លក�ណៈ វ�ជ���ន និង ��ន លក�ណៈ  ���ប�� 
���ំង ែមន ែទនេ��យ ��ន  អ�ក ចូល រួម �� េ�ចើន ប���ញ អំ ពី ��ព េបើក ចំហក��ង ��រ ចូលរួម ��ក់ ព័ន� េ��យ ���ល់  េ��  ក��ង 
គេ���ង  គំ និត ផ��ច េផ�ើម �� មួយេ��ះ។ េសចក�ីសេង�បៃន��រ េឆ�ើយ តប ែដល  េ���ប��ន នូវ គំនិត  មួយ ចំនួន�តូវ ��ន 
េរៀប��ប់ ដូច ��ង េ���ម េនះ

ចំណ�ច េនះ ��ំ �ទ គំ និត ែដល��ន ពិ��ក� ��ង េដើម ក��ង ��រ ���វ ���វ េនះែដល ��នេលើកេឡើង  េ��យ Eisenbruch  
�� េដើម�ីលុប បំ��ត់  អំេពើ ហិង� ែផ�កេលើ េយន ឌ័រឱ� ��ន េ��គជ័យ េ�� ក��ង �ប េទស កម����  អ�ក តស៊ូ  មតិ �តូវ ែត េរៀប ចំ 
បេង�ើត អន���គមន៍����  ែដល  េធ�ើ ��រ �� មួយ នឹង  �ប ៃព ណី និង វប� ធម៌ �� ��ង ���ន់ ែតរ� េលច េឡើង  នូវ  ប���។ េសចក�ី 
សន�ិ���ន �� ចុង េ���យ របស់  Eisenbruch គឺ �� “��រេធ�ើ ��រ �� មួយ នឹង អ�ក អភិ រក�វប�ធម៌និង ���ក់ ដឹក��ំ ��ស��
េ����មមូល ���ន ��ន ��រៈ សំ��ន់ ��ំ ��ច់  េដើម�ី េធ�ើ ឱ� ��ន ��រ រ�ក ចេ�មើន  ដល់ យុទ����ស� ែដល ��ន ព័ត៌��ន វប� ធម៌ 
េដើម�ី ទប់ ���ត់ អំេពើ ហិង� ែផ�ក េលើ េយន ឌ័រ”[៦១] ។

“ៃដ គូ សន��� ��គ េ�ចើន ��ន ��រ ��ប់ រហ័ស េពក ក��ង ��រ ទទួល ���ល់ �� �ប សិន េបើ  ��រ អនុវត� របស់ �ពះពុទ�
��ស�� ��ន ផល �ប េ��ជន៍ ស���ប់ បុរសែមនេ��ះ  �� �តូវ  ែត ផ�ល់ ផល �ប េ��ជន៍េស�ើ ��� ស���ប់  �ស�ី ែដរ។
េហើយ�ប សិន េបើ ��របដិបត�ិ ពុទ���ស�� ��ន ផល �ប េ��ជន៍ �� មួយ េ��ះ �ស�ីក៏ សក�ិសម នឹង ទទួល
��ន  ផល �ប េ��ជន៍ េស�ើ ���េ��ះ ែដរ។”[៦០] 

េលើក ទឹក ចិត� ឱ� ��ន ��រ ��ក់ ប���ល ��រ អនុវត� និង ប��ត�ិ ពុទ���ស��ែដល ��ន ស��ពវ�ជ���ន  េ�� ក��ង 
ទំ��ប់ �ប ��ំ ៃថ� របស់ អ�ក តស៊ូ មតិ េយន ឌ័រ

1.

គំនិត�ពះ ពុទ���ស�� មួយ ចំនួនអំពី ��រេធ�ើចិត� ស�ប់  ��រ េ�បើ ���ស់ សតិ  និង��រ តម�ល់ចិត� ក��ង��� បច��ប�ន�... ខ��ំ
��ន ��រម�ណ៍ �� ��ំង េនះ គឺ �� �ប េភទ ៃនកិច� មួយ ចំ នួនែដល ក��ង ��ម ��បុគ�ល �ស�ី និយម 
 ខ��ំ ពិត �� ��ច �កេ��ប យក��ន។ ពីេ���ះ �� ��ន ជួយ ខ��ំ ឱ� ��ន ��ព ពិត ���កដ ចំេ��ះ ខ��ន ឯង។ ��រ អនុវត� ពុទ�
��ស�� ែដល   ��ប់ ��ក់ ទង��ច ជួយ េយើង ឱ� រស់ េ��  ក��ង ជី វ�ត មួយ ��ន់ ែត �ប េសើរ។ 
      - អ�ក តប ស���ស ��បុគ�ល �ស�ី និយម។



ទំព័រ ៤៦

��ន កិច� សហ �បតិ បត�ិ ��រ ជិត ស�ិទ� រ��ង �ពះ សង� និង អង���រ មិន ែមន រ���ភិ��ល  ប៉ុែន� េយើង  មិន ��ន េធ�ើ ��រ េ�ចើន េ�� េលើ ប��� �ស�ី េទ 
េ��យ ��រ ែត �� េរឿយៗ�ពះសង� មិនសូវ ��ន ឱ��ស ក��ង ��រ ទទួល ��ន ��រ អប់ រ� ពី ប��� ��ំ ងអស់ េនះេទ។ ខ��ំ គិត �� គួរ ែត ��ន��រ 
េលើក កម�ស់  ��រ យល់ ដឹង បែន�ម េទៀត ��ក់ ព័ន� �� មួយ នឹង អំេពើ ហិង� ក��ង �គួ ��រ េដើម�ី ឱ� មនុស� ែលង ��ន ��រ ស�ប់  ��� េ�� វ�ញ េ�� 
មក។ - អ�ក េឆ�ើយ តប �� �ពះ សង� ។

�ប សិន េបើ �ពះ សង�� ចូល រួម និង សែម�ង អំពី ប��ត�ិ �ស�ី និយម និង 

ពុទ��ស�  េតើនឹង �ន េរឿងអ�ីេកើតេឡើង? �នឹង ���យ� េរឿង 

មួយ ែដល �ន�នុ�ព ���ំង ែមន ែទនេហើយ � �ច នឹង �ន

ស���នុពល េធ�ើ ឱ�� �ន �រ ���ស់ ប��រ���ង េ�ចើន។ 

អ�ក តប ស���ស ��បុគ�ល �ស�ី និយម។

2. ឱ��ស ក��ង ��រ េរៀន សូ�ត ពី ��� េ�� វ�ញ េ�� មក ��ម រយៈ កិច� សហ�បតិ បត�ិ ��រ ជិត ស�ិទ� រ��ង �ពះ សង�និង  អ�ក តស៊ូ មតិ 
េយន ឌ័រ

ខ��ំ គិត �� េយើង ��ច េ�� ជួប �ពះ សង�  មួយ ចំនួនែដល��នេករ��េ���ះ ែដល  ��ន ��រ ទទួល ���ល់ ���� ន គំនិត  រ�ក ចេ�មើន ចំេ��ះ ប���
េនះ។ េហើយ េយើង ��ច េរៀនសូ�ត ពី�ពះសង���ំងេនះអំពី េ��ល ��រណ៍ ពុទ���ស�� ពិត ���កដេហើយ �ប ែហល �� េយើង ��ច 
ពិ��ក�អំពី វ�ធីេធ�ើឱ� ��ន ��រ ចូល រួម �� មួយ ���។ �ប ែហល �� �ពះសង���ំងេនះ��ច ��ំ �ទ េយើង េហើយ េដើរ តួ �� េជើង ឯក។ �ពះអង� 
��ច នឹង ��នដី��អំពី េរឿង េនះ េហើយ ព���ម េធ�ើ��រ ពន�ល់លម�ិត  អំពី ឧបសគ�  ឬ   ឬស គល់ ៃន ប��� ែដល �ស�ី �ប ឈម។  

- អ�ក តប ស���ស ��បុគ�ល �ស�ី និ យម។

3. បុគ�ល�ស�ី និយម��ច ពិ��ក�េ��យ ក�ីេ��រព អំពី ប��ត�ិ សំ��ន់ ៗ  ែដល ព�ងឹង វ�សម ��ព េយន ឌ័រ 
��នេពលមួយ េយើង ពិ��ក� អំពី ច�ប់ �សី ក��ង កម� វ�ធី ��ម វ�ទ��។ ប៉ុែន� េយើង មិន និ��យ��  “េរឿង េនះ ���កក់  អ�ក មិន គួរ អនុវត� េទ ”។
េយើង ��ន េលើក យក ប��� េនះ មក ពិ��ក�។ ឧ��ហរណ៍ គំនិត ែដល �� “កុំ ��ំ េភ�ើង ក��ង េចញ េ�� េ���”។  េយើង ��ន សួរ អ�ក ���ប់
“េតើ �� ��ន ន័យ �៉�ង ដូច េម�ច េ��  ក��ង ��រ អនុវត� ��ក់ ែស�ង? េតើអ�ី �� ផល ប៉ះ ��ល់ ែដល គំនិត ��ំង អស់េនះ ��ន េ�� េលើ �ស�ី?” េ�� 
េពល ែដល អ�ក ��ំ យក នូវ គំនិត អំពី �ប ៃព ណី និង វប� ធម៌មក ពិ��ក� �� ����រណៈ េ��ះ  អ�ក �តូវ ែត ��ន ��រ �បុង �បយ័ត�។ �� �� ��រ 
ល� បំផុត ក��ង��រ សួរ េស�ើ សុំ មតិ េ��បល់ ទស�នៈ គំ និត េហើយ ���ន់ ែត សួរ �� សំណ�រ ចំហប៉ុេ���ះ។ �ប ែហល �� ពួក េគ មិន យល់ 
�សប �� មួយ េយើង េ�� េពល េ��ះ ���ម េទ ប៉ុែន� េយើង ��ច ��ំ ���ប់ ពូជ េ��ះ ��ន។  - អ�ក េឆ�ើយ តប�� អ�ក �ស�ី និយម។

4. េលើក ទឹក ចិត� ឱ� អ�ក បដិបត�ិ ពុទ���ស�� ែដលប���ល េ��ល ��រណ៍ សម ��ព េយន ឌ័រ េ�� ក��ង ��រ ��រ  ផ�ព� ផ�យ �� 
����រណៈ 

ខ��ំពិត �� េឃើញ ��ន ស���នុពល ពី��រ អនុវត� ែបបវប�ធម៌ �ប ៃព ណី ��ំង អស់ េ��ះ  េ��យ រួម ប���ល ��ំង ពុទ���ស�� ែដរ េ�� ក��ង��រ 
ែដល ��ច េ�បើ �� ឧបករណ៍ ដ៏��ន ��នុ��ព និង ស���ប់  េធ�ើឱ���ន ��រ ���ស់ ប��រ។ �ប សិន េបើ �ពះ សង� ចូល រួម និង សែម�ង អំពី ប��ត�ិ 
�ស�ី និយម និង ពុទ���ស�� េតើនឹង ��ន េរឿងអ�ីេកើតេឡើង? ��នឹង ���យ�� េរឿង មួយ ែដល អនុ��ព ���ំង ែមន ែទន េហើយ �� ��ច នឹង ��ន
ស���នុពល េធ�ើ ឱ� ��ន ��រ ���ស់ ប��រ�៉�ង េ�ចើន។ - អ�ក តប ស���ស �� �ស�ី និយម។

�ពះ សង� គួរ េរៀប ចំ វគ� បណ��ះ បណ�ាល ស�ីពី ប��� អំេពើ ហិង� ��រ េរើស េអើង េយន ឌ័រ និង ប��� សង�មេផ�ង ៗ  េទៀត។ 
- អ�ក តបស���ស �� �ពះ សង�។

�ពះ សង� គួរ អប់ រ� េ�� ក��ង ���� េរៀន និង សហគមន ៍អំពី ��រ េជៀស ��ង ��រ េ�បើ ���ស់អំេពើ ហិង� ក��ង �គួ ��រ ក��ងេ��លបំណង េដើម�ី 
���ស់ប��រ ��រ យល់ េឃើញ របស់ មនុស�។ - អ�ក  តបស���ស�� ��យ ជី។

សិទ�ិផ��វេភទនិងសុខ�ពបន�ពូជ



សន�ិ���នទំព័រ ៤៧

៨



សន�ិ���នទំព័រ ៤៨

េយើងេធ�ើេសចក�ីសន�ិ���នេ��េលើរ��យ��រណ៍េនះ េ��យ ផ�ល់��រ សេង�បរបកគំេហើញនិង ចំណ�ច
សំ��ន់ៗែដល�� រេឆ�ើយតប��នចង��លប���ញអំពីត�មូុវ��រស���ប់��រ ���វ���វបែន�ម។ ក៏ប៉ុែន�
េយើង ��ច ��ប់ េផ�ើមេ��យ សង�ត់ធ�ន់��ថ�ីត�ិតែត��នចំណ�ចមួយចំនួន ��ន ��រ ��ន តឹង នឹង ��� ដូច�� 
អំពីក�មិត ៃន ��ព��ច អនុ���តិ��នក៏េ��យក�ី ក៏របកគំេហើញៃន��រ សិក� ���វ���វេនះ��ន ចង��ល
ប���ញដល់េយើង���ស�ីនិយមនិង ពុទ���ស�� ក��ង បរ�បទ�បេទសកម���� ពិត����ន��ព�សប���
ស���ប់ ��រ បំេពញបែន�ម ឲ���� ���គឹះសំ��ន់ៗេ�ចើន។

របកគំេហើញសំ��ន់ៗ៖

របកគំេហើញេផ�ងេទៀតេចញពី��រ ���វ���វេនះរួម��ន ដូច��ងេ���ម៖

ថ�ីត��ិត ែតចំណ�ចមួយចំនួន�ន �ព �ន តឹង នឹង ���ក៏េ�យក�ី... 

ក៏របក គំេហើញៃន �រ ��វ ��វ េនះ�ន ចង��ល ប���ញ ដល់ 

េយើង�លទ�ិ�ស�ីនិយមនិង�ពះ ពុទ��ស�ក��ងបរ�បទកម��� 

�ន�ព�សប���ស��ប់ �រ បំេពញបែន�ម ឲ����� ��គឹះសំ�ន់

េ�ចើន

ឧ��ហរណ៍ គំនិត���គឹះសំ��ន់ដូច�� សម��ពេយនឌ័រ យុត�ិធម៌សង�ម ��ពបរ�សុទ�ៃនេចត�� និង 
��រ�ប�ពឹត�ិមិនបង���រ ឈឺ��ប់េលើអ�កដៃទ ែដល ��ន ��ប់មក ��មួយ���ប់��ច ��ត់ ទុក �� ប��ត�ិ
��ត់ទទឹងែដល��ន��ពរួច��េ�សចេ�ចើន រ��ង�បព័ន���ំង ពីរ។ �ប��រេនះផ�ល់លក�ខណ�ល�ៃន
���ន��ពដូច���ដ៏ល�មួយែដល អ�ក �ស�ីនិយម អ�កបដិបត�ិ��ស�� និង ជនេ��ចេ���ះេនះ��ច រួម ���
េដើម�ីេរៀបចំយុទ����ស�ស���ប់ កិច� សហ��រ���ែដល ��ច េ��រួច េ��យរួមប���ល��ំងឱ��ស
េរៀនសូ�ត និង សូម�ីេធ�ើ��រ តស៊ូមតិរួម���និង គេ���ងផ��ចេផ�ើម ស���ប់��រ អប់រ�សហគមន៍។

��ក់ បី ដូច �� ��ន ��រេបើក ចំ ហ េ�ចើន ពីបព�ជិត��ស�� ក��ង��រ សហ ��រណ៍ �� មួយ អ�ក តស៊ូ មតិ 
ែផ�ក េយន ឌ័រេដើម�ី ��ត់ បន�យ អំេពើ ហិង� េ�� ក��ង សហ គមន៍ និងេដើម�ីបេ�ងៀន �ប �� ជន អំពី េ��ល 
��រណ៍ សម ��ព េយន ឌ័រ ែដល ពួក េគ េជឿ �� ��ន ���ប់ក��ង��រអប់រ�ែបប�ពះពុទ� ��ស��។

ខណៈ េពល ែដល ពុទ�បរ�ស័ទ����គហស�  �� េ�ចើន  ដូច���� ជី និង��យជី ��ន តួ ��ទី កំ ណត់ 
��ក់ ��ក់ េ��ះ �ពះ សង� ��នដី��  �� តួ ��ទី ��ំង អស់ េនះមិន��ន កំណត់ ��ក់��ក់  េ��ះ េទ 
េហើយ �� ឧបសគ� ែដល �� ��ំង ��យ ជីមិនឲ�េធ�ើ ��រ ��រ សំ��ន់ ៗ  េ��ះ គឺ េ��យ ��រ ែត ក���
វប�ធម៌ �� ��ង��រកំណត់ក��ង��ស��។ ចំ ណ�ច េនះ ����រប���ញនូវ ឱ��សក��ង ��រ េលើក ទឹក 
ចិត� ដល់ ��យ ជី ឱ� ��ប់  យក តួ ��ទី សំ ��ន់ ៗ  បែន�ម េទៀត េ�� ក��ង វត� និង ស���ប់ �� ជី ក��ង��រ រួម
ចំែណកេធ�ើ ��រ ��រ  េ��ស ស���ត និង ��រ��រ ចម�ិន  ����រ។

1

2



ទំព័រ ៤៩

អ�ក ចូល រួម � េ�ចើន �ន �រម�ណ៍ ���ច េ�រួច ែដល 

បុគ�ល ���ក់មិន�តឹមែត�អ�ក  តសូ៊ មតិេដើម��ី សម�ព េយន ឌ័រ បុ៉េ���ះ

េទ ែថម�ំង�អ�កែដលបដិបត�ិ�ម

�ពះ  ពុទ� �ស�ផងែដរពួក េគ ែថម �ំង �ន �រម�ណ៍ �

 �ពះ ពុទ� �ស� ���ល់ �ន េលើក  កម�ស់ សម �ព

 េយន ឌ័រ��ប់េហើយ។

សន�ិ���ន

8

3

4

5

6

7

9

ទិន�ន័យ មិន ឆ��ះ ប���ំង ��រជំ��ស់ែផ�ក មេ�� គម វ����  ពីពុទ�បរ�ស័ទ�ិ ឬ �ពះ សង� ចំេ��ះ គំ និត ែដល��  �ស�ី ��ំចបំបួស�� �ពះ 
សង� េ��ះ េទ។ ��រ ពន�ល់ អំពី��រ  មិន ��ច បំ បួស�ស�ី ��ន េ��ះ គឺ ស�ិត  េ�� �តង់ប���  បេច�ក េទស  (��រ ខ�ះ ��ត ភិក��នី េដើម�ី  បំ 
បួស ភិក��នីជំ ��ន់ េ���យ ) �ពម��ំង ប��� ��ក់ ែស�ង   (ភិក��នី និងភិក��  មិន ��ច ���ក់ េ��  ជិត��� ��ន េដើម�ី រក� ��ព បរ�សុទ�  ៃន 
ចិត�  និង ��រតម  មិន  រួម េភទ)។ អ�ក  តប ស���ស េ�� ក��ង��រ សិក� េនះ មិន ��ន សំ េ�� ដល់ គំ និតែដល ���ស�ី ���ន��ពសក�ិ 
សម ពីកំេណើតេដើម�ី ទទួល ��ន ��រ បំ បួស េ�� ក��ង  ពុទ� ��ស��េ��ះេទ។

អ�ក ចូល រួម �� េ�ចើន ��ន ��រម�ណ៍ ��  បុគ�ល���ក់ ��នលទ���ពមិន�តឹមែត��អ�ក   េជឿ និង  តស៊ូ មតិេដើម�ី សម��ព េយន ឌ័រ 
ខណៈ កំ ពុង ែត បដិបតិ��ពះពុទ� ��ស�� េ��ះ េទ ពួក េគ ែថម ��ំង ��ន ��រម�ណ៍ ��   �ពះពុទ� ��ស�� ���ល់ ��ន េលើក  កម�ស់ 
សម ��ព េយន ឌ័រ ���ប់េហើយ។ អ�ក េឆ�ើយ តប េ�ចើន ��ង  ២/៣ (៦៨%) �� ន ��រម�ណ៍ ��  �ពះពុទ� ��ស����ត់ ទុក �ស�ី  និង 
បុរស ��ន ��ព េស�ើ ���ពីកំេណើត។

េ��ះបី����រ រ�លូត កូន �តូវ ��ន  យល់ េឃើញេស�ើ រ ែត ��  ឯកច�ន� ����ទេង�ើរែដល�តូវ ��ន ��ម ��ត់ េ��  ក��ង  ពុទ� ��ស��     
ក៏ េ��យ ក៏ គំ និតអំ  ពី “��រ �ប�ពឹត� មិន គប�ីែផ�ក ផ��វ េភទ” ��ក់ បី ដូច �� ��ន��រ ែ�ប �បួល េ�� ��ម ��រ បក  ���យ ែបប
េជឿនេលឿនមួយ ចំ នួន។ ឧ��ហរណ៍េ��ង  ��ម អ�ក ចូល រួម�� �គ ហស� ���ក់ “ ពុទ� ��ស�� មិន អនុ���ត ឱ� ��ន ��រ េបៀត 
េបៀន ផ��វ េភទ  ឬ បង� ��រ ឈឺ��ប់ ផ��វ េភទ េ�� េលើ អ�ក ដៃទ េឡើយ ”។ ចំណ�ចេនះ ចង��ល ប���ញ ��  ��ច��នបព�ជិត��ស�� 
និងបុគ�ល �ស�ី និយមេធ�ើ��ររួម�����ក់ ទង នឹង េរឿង��៉វ ផ��វ េភទ។

��រយល់េឃើញអំពី ��ររួម េភទ រ��ង ៃដគូ ែដល មិន ��ន់ េរៀប ��រ    ��ក់មិនសូវ រ�ង ត�ឹងដូច��រ��ងៃដគូរ ែដល ���នភក�ី��ព 
ចំេ��ះប�ីឬ�បពន�េ��ះេទ។ ចំណ�ចេនះ ��ច�សប��មួយ�កុម អ�ក តស៊ូ  មតិ សម ��ព េយន ឌ័រ  េ�� ក��ង ��រ ��រ  េលើក  កម�ស់ 
ស�័យ ��ព ផ��វ េភទ របស់ �ស�ី។

ទិន� ន័យ ែដល �ប មូល ��នពីក��ង ��រ ���វ ���វ េនះមិន �តឹម  ែត ប���ញ ��  ���ន ��រ រ�ត ត�ិត  េ�� េលើ ��រ ពន�រ កំ េណើត េ�� ក��ង  
ពុទ� ��ស�� កម���� េ��ះ េទក��ងេ��ះក៏��ន អ�ក  តបស���ស �� �ពះ សង� ២អង�  ែថម ��ំង ��ន េស�ើ េឡើង ��  �ពះ សង� ��ច ��ន 
តួ��ទីសកម� េ�� ក��ង��រ អប់ រ� សហគមន៍ អំពី វ�ធី ���ស� េរៀប ចំ ែផន ��រ �គួ ��រេទៀតផង។

អ�ក   តបស���ស ែដល �� បុគ�ល�ស�ី និយម ��ំង អស់ េ�� ក��ង��រ ���វ ���វ េនះ ��ន  ប���ញ អំពី ក�មិត ៃន ��ព មិន �សួល ក��ង ចិត� 
ឬ ��រ  មិន យល់ �សប មួយ ចំនួន  �� មួយ នឹង ��រ រ�ត ត�ិត េយន ឌ័រ ក��ង េពល បច��ប� ន�េ�� ក��ង ���ប័ន   ��ស��។ ក៏ ប៉ុែន�  បុគ�ល
�ស�ី និយមែដលតបស���ស    ��គ េ�ចើន   (៥/៦) ��នសែម�ង មតិ ��ពួកេគ ��ន��រម�ណ៍�� ��ច េ�បើ ��ក� ស���ល់  “អ�ក តស៊ូ 
មតិែផ�ក េយន ឌ័រ/�ស�ី និយម ” និង   “ពុទ� ��សនិក” ក��ង េពល �� មួយ ��� ែត មួយ ��ន ។

អ�ក តបស���ស ��ំង អស់  ��ន សែម�ង មតិ ��ំ �ទ   េ�� េលើ ��រ ផ�រ���ប់�កុម អ�ក �ស ��ញ់ េភទ ដូច ���  �� មួយ នឹង�ពះ ពុទ� 
��ស��  េ��ះ បី �� មួយ  ចំ នួន ��ន ��រម�ណ៍ �� ទេង�ើ ផ��វ េភទ រ��ង ៃដ គូ�បុស�ស��ញ់�បុស ដូច �����ច ��  “ទេង�ើ មិន គប�ី ែផ�ក 
ផ��វ េភទ ” ��មរយៈ ទស�នៈ   ពុទ� ��ស�� ក៏ េ��យ។



ទំព័រ ៥០

េសចក�ីសន�ិ���ន

សន�ិ���ន

��រ ���វ���វេនះពិនិត�េមើល េ��េលើ ប���គន�ឹះចំនួនពីរ៖

��រ���វ���វេនះ��ន រក េឃើញ��វ�ស័យ��េ�ចើន ៃនពុទ���ស�� េថរ��ទ ែដល អនុវត� េ��កម���� ��ន ��ព �សប �����មួយ នឹង 
េ��ល��រណ៍�ស�ីនិយមច�ស់ េហើយ។ ឧ��ហរណ៍គំនិត ��មូល���នែដល��ប់មក��មួយ ��ស�� ដូច�� សម��ព េយនឌ័រ យុត�ិ
ធម៌សង�ម ��ពបរ�សុទ�ៃនេចត��និង ទេង�ើ មិន បង� ��រ ឈឺ ��ប់ ចំេ��ះ  អ�ក ដៃទេ��ក��ង�ពះពុទ� ��ស����ច��ត់ទុក �� ប��តិ ��ត់
ទទឹងរួច ��េ�សច ស���ប់ �បព័ន���ំង ពីរ។ ��រ ���វ ���វ ក៏��ន រកេឃើញ��វ�ស័យ េផ�ង េទៀត��នស���នុពល ស���ប់
��រ បក���យ ��ម ែប បទំេនើបនិង ��រ អនុវត� េ��េលើ ប��� �ស�ីនិយម ដូច��  “��រ �ប�ពឹត�ិ មិន �តូវ ក��ង ��ម” ស���ប់��រ ��ម ��ត់
��រេបៀតេបៀតទី����រណៈ��េដើម។ 

សូម�ីែតប��� ដូច����រ រ�លូតកូន ឬ ��រ រួមេភទមុន េរៀប��រ  ក៏ ឯក��រ ���វ ���វ ��ន ���ប់ និង ទិន� ន័យ ែដល   �បមូល  ��ន េស�ើេឡើង 
����នក�មិត ៃនវ���ល��ពៃន��រ បក���យេឡើងវ�ញ��ម ែប ប ទំេនើប ៃន �កឹត� �កម និង សិ���បទ���� េ��យ��រ��អ�ីែដល �� 
មូល���ន�គឹះពិត���កដចំេ��ះ ��រ អនុវត� ពុទ� ��ស��េ��ះ គឺលទ�ិ�ទឹស�ីអំពេីចត�� និងេម���ធម។៌ ក��ង ន័យ េនះ�បែហល��
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១០

១

២

អំេពើ ហិង� េលើ�ស�ី �តូវ ��ន  េមើល េឃើញ ��ឯកច�ន� ក��ង ចំ េ��ម អ�កតបស���ស ��ំង អស់ �� ��  ��រ រ� េ��ភ បំ ��នេ�� េលើ ��រ 
បេ�ងៀនរបស់  ពុទ� ��ស��។ ចំ ណ�ច េនះ ប���ញនូវឱ��សដ៏��ន ស���នុពល មួយស���ប់ អ�ក តស៊ូ មតិ ែផ�ក េយន ឌ័រ ក��ង��រ
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េហើយ េតើចំណ�ច��ំងអស់េ��ះែស�ង េឡើងដូច េម�ច េ�� ក��ង បរ�បទ  សង�ម កម����?
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