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០១ 

សិរនីៃកបិលមហាព្រហ្ម  

សិរនីៃកបិលមហាព្រហ្ម  

សហជវីនិ ផល -ទិត នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត្យ 

(១៧ - ៤ - ៦៧) 

 រាល់ខត្នពលចលូឆ្ន ាំថ្ម ី នរឿងកបិលម្ហាព្ពហមខដ្លនោទ្

បញ្ហា អាំពីសិរចីាំន ោះធម្មបាលមាណ្ព នគខត្ងនលើកន ើងម្កសខម្តង

ជាសាធារណ្ៈ អស់កាលយូរលងម់្កនហើយ, នត្ើនយើងបានោប់ភ្លកឹ

នឹកនាដ្ល់ន័យដ្ម៏ានែលឹម្សាររបស់ កយថា សិរ ី ននោះខដ្រឬនទ្ ? នបើ

បាននឹកនាខដ្រ, នត្ើអវនីៅខដ្លនៅថា សិរ ី? 

 តាម្ព្បភ្ពនរឿងនព្ពងកបិលម្ហាព្ពហមននោះ បានឲ្យដ្ណឹំ្ង

ដ្ល់នយើងថា សម្យ័កាលននាោះ ពិភ្ពម្នសុសនោក ឋិត្នៅនព្កាម្

នទ្វបញ្ហា របស់ព្ពហមខដ្លនៅឯព្ពហមនោក។ ព្ពោះព្ពហមបានោត់្ឲ្យ

កបិលម្ហាព្ពហមម្កព្គប់ព្គង ដ្កឹនាាំម្នសុសនោកឲ្យព្បត្បិត្តតិាម្

នវូអវីៗព្គប់យា៉ា ងតាម្នទ្វបញ្ហា  នោយនហត្នុគយល់ថា ម្នសុសនោក 

ជាកនូបនងកើត្របស់ព្ពោះព្ពហម គពឺ្ពោះព្ពហមហនឹ ងឯង ជាអនកបនងកើត្ពិភ្ព

នោកទាំងម្លូ ព្ពម្ទាំងម្នសុសសត្វនិងសារនពើធម្មជាត្ទិ្នូៅ។ 

 ប៉ាុខនត ពិភ្ពម្នសុសនោកននោះ ព្ត្ូវបានផ្លល ស់បដូរបរនិាយកថ្មី



០២ 

សិរនីៃកបិលមហាព្រហ្ម  

ខដ្លមានជាត្ជិាម្នសុសដ្ចូគ្នន វញិ ោប់តាាំងពីែណ្ៈខដ្លមាណ្ព

មាន ក់មានសញ្ហា ត្ជាម្នសុសន ម្ ោះ ធម្មបាល បាននជាគជយ័នលើ       

កបិលម្ហាព្ពហមកនុងការនោោះព្សាយបញ្ហា  នហើយ កបិលម្ហា-

ព្រហ្ម ព្បគល់កចិចការដ្កឹនាាំម្នសុសនោកឲ្យដ្ល់ជាត្មិ្នសុស រចួ

នោកកាត់្ព្ពោះសិរៈកស័យព្ពោះជនមននាោះម្ក។ 

 នសចកដនីនោះ សឲ្យដ្ងឹថា ព្បខហលជានពលពីម្នុម្ក ពុាំទន់

មានជាត្មិ្នសុសណាមាន ក់ខដ្លមានសត្បិញ្ហា  អាចនឹងដ្កឹនាាំពិភ្ព

នោកនយើងននោះបានន ើយ នទ្ើបភារកចិចដ្កឹនាាំននោះឋិត្នៅកនុងកណាដ ប់

ព្ពោះហសដរបស់ព្ពោះព្ពហម។ លុោះនព្កាយម្ក ជាត្មិ្នសុសកាន់ខត្

ចនព្ម្ើនការនចោះដ្ងឹន ើងជាលាំោប់ រហូត្ដ្ល់អាចព្គប់ព្គងពិភ្ព

នោកនោយែលួនឯងបាន នទ្ើបព្ពោះព្ពហម ព្ទ្ងន់ទេរព្កសួងព្គប់ព្គង

ដ្កឹនាាំពិភ្ពនោកននោះ ម្កឲ្យម្នសុសនោកកាន់កាប់ផ្លេ ល់នោយែលួន

ឯងវញិ។ 

 ការកាត់្ផ្លដ ច់នវូសិរៈរបស់ព្ពោះព្ពហម គជឺានិម្តិ្តរបូននការនទេរ

អាំណាចសពវយា៉ា ង, បាននសចកដថីា ព្ពោះព្ពហម នោកទតុ្អាំណាច

ដ្កឹនាាំពិភ្ពម្នសុសនោក ោប់តាាំងពីព្ត្មឹ្ននាោះម្ក។ 



០៣ 

សិរនីៃកបិលមហាព្រហ្ម  

 នដ្ើម្បីជាអនសុាវរយ៍ីនិងនដ្ើម្បីសខម្តងនវូកត្ញ្ាុតាចាំន ោះព្ពោះ

រាជហឫទ័្យដ្ស៏បបុរសរបស់ព្ពោះព្ពហម ខដ្លបានព្បគល់អាំណាចនិង

សិទ្ធិព្គប់យា៉ា ងកនុងកចិចព្គប់ព្គងដ្កឹនាាំពិភ្ពនោក ម្កឲ្យម្នសុស

នោកនោយនម្តាត ករណុាននោះ នទ្ើបបានជាម្នសុសនោក ខត្ងខត្នធវើ

ពិធយីា៉ា ងអធកិរ ាំឭកជវីព្បវត្តរិបស់នោក ជានរៀងរាល់នពលចលូឆ្ន ាំថ្មី

ននោះឯង។ 

 រឯីបញ្ហា  ខដ្លព្ពោះព្ពហមនលើកម្កនោទ្សួរជាត្មិ្នសុស នដ្ើម្បី

សាេ បសេងន់ម្ើលសត្បិញ្ហា ការនចោះដ្ងឹននាោះ គ ឺ បញ្ហា សិរ។ី 

  កយថា សិរ ីននោះ នបើនិយាយឲ្យែលីថា អវីៗខដ្លជាខប៉ាកខាងលអ

ព្បនសើរ នៅថា សិរ ី ទាំងអស់ នព្ ោះវចនានពុ្កម្ខែមរបានបញ្ហា ក់ថា 

សិរ ី គ ឺ លម្អ, លម្អខដ្លគរួឲ្យព្សឡាញ់; សួសដី, ព្សីសួសដី, ម្ងគល, 

នជាគ, នសចកដសុីែ, នសចកដចីនព្ម្ើន, បុណ្យ, ភ្ព័វបុណ្យ, ភ្ព័វនព្ពង, 

សាំណាងលអ, នព្ពងសាំណាងលអ, ព្ទ្ពយ, ការមានបាន, ោភ្, ឥសសរ-

ភាព, នត្ជោះ, អាំណាច, រាជស័កត,ិ ទិ្ពវស័កត,ិ ភ្គវត្,ី លកសមី។ល។ 

 ដ្នូចនោះ គបបីយល់ថា បានជាព្ពោះព្ពហមនលើកយកសិរមី្កនោទ្

សួរម្នសុស នព្ ោះសិរនីនោះ អាចោត់្ទ្កុបានថា ជានិម្តិ្តរបូននឥសសរ-



០៤ 
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ភាពរបស់ម្នសុសនោកហនឹ ងឯង។ 

 ឥ ូវ នយើងចងដ់្ងឹន័យខាងចនម្លើយ របស់ធម្មបាលមាណ្ព 

ខដ្លនលើកយកទឹ្កម្កឲ្យន ម្ ោះថាសិរវីញិ, ចនម្លើយននាោះថា សិរ ី

ននោះ នពលព្ពឹកឋិត្នៅព្ត្ងម់្ែុ នព្ ោះពួកម្នសុសខត្ងភាា ក់ន ើងពី

នដ្ក នហើយយកទឹ្កម្កលុបម្ែុរាល់ខត្នពលព្ពឹក, នពលនថ្ៃព្ត្ងឋិ់ត្

នៅព្ត្ងន់ដ្ើម្ព្ទូ្ង នព្ ោះពួកម្នសុសកាលណាខត្នដដ ខាល ាំង ខត្ងខត្យក

ទឹ្កម្កោបព្សឡាបនដ្ើម្ព្ទ្ូង, នពលោៃ ចឋិត្នៅព្ត្ងន់ជើង នព្ ោះ

ពួកម្នសុសខត្ងយកទឹ្កម្កោងនជើងម្នុនទ្ើបចលូដ្នំណ្ក។ បាន

នសចកដថីា នបើទឹ្ក នៅទ្ទឹ្កនឹងអវយវៈណា, សិរ ី ក៏ឋិត្នៅព្ត្ងអ់វ-  

យវៈននាោះខដ្រ គ ឺ ទឹក ហនឹ ងឯងជា សិរ។ី 

 នត្ើសម្ឬនទ្ ? ចាំន ោះចនម្លើយធម្មបាលមាណ្ពននោះ ខដ្ល

នលើក  ទឹក  ម្កឲ្យន ម្ ោះថា  សិរ។ី 

 តាម្នយាបល់ែាុាំ ថាសម្នហើយ នព្ ោះសម្យ័ននាោះនៅព្បនទ្ស

ឥណាឌ  មានសាសាដ នព្ចើនណាស់ ខដ្លព្បកាសលទ្ធិខបលកៗពីគ្នន ។ 

បណាដ លទ្ធិទាំងននាោះ, មានលទ្ធិែលោះ នគ្នរពនភ្លើង, ែលោះនគ្នរពសត្វអា-

សិរ ពសិ, ែលោះនគ្នរពដ្,ី ែលោះនគ្នរពែយល់។ល។ ែលោះនគ្នរពទឹ្ក។ នដ្ើម្បឲី្យ



០៥ 
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បានចាំនណ្ញឥទ្ធិពលនរៀងែលួន, សាសាដ ទាំងននាោះក៏ែាំសខម្តងនរឿងរា៉ា វ

កនុងលទ្ធិរបស់ែលួនឲ្យន ើញអសាច រយនទសងៗ ជាព្បភ្ពបញ្ហា ក់ថា លទ្ធិ

របស់ែលួន ពិត្ជាលទ្ធិព្ត្មឹ្ព្ត្ូវព្បាកដ្ខម្ន។ ដ្ចូលទ្ធិនគ្នរពនគ្នញី, 

នម្លទ្ធិែាំព្បឹងអួត្សរនសើរ អាំពីគណុ្សម្បត្តនិគ្នញី ថាជាព្ពោះនន

ម្នសុសនោក, លទ្ធិនគ្នរពនភ្លើង, ក៏ព្បឹងពណ៌្នាអាំពីលទ្ធិននព្ពោះនភ្លើង

ថាជាព្ពោះននពិភ្ពនោកម្នសុសនយើងខដ្រ។ 

 ឯលទ្ធិនគ្នរពទឹ្ក ក៏ែាំព្បឹងន្លៀត្បញ្ចូលព្ពោះទឹ្ក នៅកនុងនទ្វ-

ព្បវត្តនិលើកត្នម្កើងទឹ្កថាជាវត្ថពិុនសសបាំទតុ្កនុងនោក ដ្ចូគ្នន ខដ្រ។ 

យា៉ា ងហនឹ ងនហើយ បានជាទឹ្កកនុងនរឿងម្ហាព្ពហមននោះ នោកោត់្ទ្កុ

ថាជាសិររីបស់ពិភ្ពនោក គនឺគោត់្ទឹ្កននោះទ្កុថា ជាវត្ថុស័កតសិិទ្ធិ

បាំទតុ្ រហូត្ដ្ល់មាននត្ជោះអាចនឹងរ ាំនោោះយកឥសសរភាពននម្នសុស

នោក អាំពីព្ពោះព្ពហមខដ្លជាកាំពូលនព្ត្នោកបាននទ្ៀត្ទង។ 

 ម្យ៉ា ងនទ្ៀត្ ទឹក ននោះ ជារបស់យា៉ា ងោាំបាច់របស់ម្នសុសសត្វ 

នព្ ោះម្នសុសសត្វព្ត្ូវការទឹ្កនដ្ើម្បីរស់ នហើយក៏ជារបស់ោាំបាច់ម្យ៉ា ង

នទ្ៀត្ គមឺ្នសុសព្ត្ូវការនព្បើព្បាស់ទឹ្កសព្មាប់ងតូ្ជព្ម្ោះកាយ, ោង

សមាអ ត្នវូអវីៗ  ខដ្លព្បឡាក់ និងសព្មាប់ោបព្សឡាបឲ្យព្ត្ជាក់ 
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។ល។ ដ្នូចនោះ លមម្ខត្ោត់្  ទឹក  ទ្កុថា ជា  សិរ ីបានខម្ន។ 

 ប៉ាុខនត នបើឲ្យរតឹ្ខត្ឲ្យសម្ជាងននោះនៅនទ្ៀត្ គទឹឺ្កខដ្លោត់្ទ្កុ

ថាជា សិរ ីននោះ សាំនៅយក ទឹកចិត្ត ដ្ព៏្ត្ជាក់របស់ម្នសុសនោក។ 

ម្នសុសកនុងនោកននោះ ខត្ងមានភាពពុាំនសមើគ្នន  ដ្ចូជាែលោះមានកមាល ាំង

នព្ចើន, ែលោះនែសោយ, ែលោះនចោះ, ែលោះលៃង,់ ែលោះមានព្បាជាា , ែលោះអាប់ព្បាជាា , ែលោះ

មានព្ទ្ពយនព្ចើន, ែលោះព្កពី្ក, ែលោះមាននត្ជោះអាំណាច, ែលោះអាប់រសមី។ល។ 

ែលោះជាម្ហាអាំណាច, ែលោះនៅទ្ន់នែសោយ។ ការែុសសភាពពីគ្នន ននោះ នបើ

ម្នសុសកនុងនោកពុាំយក ទឹកចិត្ត ដ្ព៏្ត្ជាក់ ម្កនព្បើសព្មាប់ោង

ជព្ម្ោះនោោះព្សាយបញ្ហា នទសងៗរវាងគ្នន នទ្ ពិភ្ពនោកននោះ នឹងនដ្ើរ

នៅរករនដដ នភ្លើងអនដរកបបយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស នព្ ោះខត្ ភ ល្ើងចិត្ត ដ្៏

នដដ  ដ្កឹព្បទញនៅ។ ដ្នូចនោះ សិរ ីសាំនៅយក ទឹកចិត្ត ដ្ព៏្ត្ជាក់ននោះ 

ន ើញថា ព្ត្ូវនហើយសម្នទ្ៀត្ទង ខដ្លពុាំោាំបាច់ខកខព្បនទ្ៀត្ន ើយ 

នព្ ោះ ទឹកចិត្ត ដ្ព៏្ត្ជាក់ ជាសភាវៈអាចព្គប់ព្គងពិភ្ពនោក ឲ្យ

បាននសចកដសុីែ នសចកដចីនព្ម្ើន នជាគ ម្ងគល នត្ជោះ អាំណាច ឥសសរ-

ភាព។ល។ រឯី ភ ល្ើងចិត្ត ដ្ន៏ដដ វញិ ជាសភាវៈពុាំខម្នជាកតាត ននសិរ ីគឺ

វាពុាំអាចព្គប់ព្គងពិភ្ពនោក ឲ្យនកើត្សិរដី្ចូបាំណ្ងព្ពោះព្ពហមបរម្-
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នទ្វៈននាោះបានន ើយ។ 

 នហត្ដុ្នូោន ោះនហើយ បានជា ទឹក ននោះ នោកោត់្ទ្កុថាជា  

សិរ។ី 

*** 

 

 

ព្សាវព្ជាវនោយៈ ថាច ់សុតឹម 


