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ເມ ື່ອ ໑໘ ປີທ່ີຜາ່ນມາ ໄດມ້ກີ ຸມ່ຂອງນກັສກຶສາພດຸທະສາສະໜາ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລສງິກະໂປ 
ຈາໍນວນໜ່ຶງມາຫາອາຕະມາ ຕາ່ງກພໍາກນັຈ ົມ່ເຖງິຄວາມຍາກລາໍບາກວາ່ ພວກເຂົາໄດພ້ບົກບັຄວາມ 
ຫຍຸງ້ຍາກໃນການຕອບຄາໍຖາມກຽ່ວກບັພຣະພດຸທະສາສະໜາ ເຊິ່ ງມກັຈະມຄີນົຖາມພວກເຂົາເຈົ້າຢູ ່
ເລ້ືອຍໆ. ອາຕະມາໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ຍກົຕວົຢາ່ງບາງຄາໍຖາມເຫ່ົຼານີມ້າເມ ື່ອ ພວກເຂົາຍກົມາອາຕະມາ 
ຮູສ້ກຶແປກໃຈທ່ີພວກໄວໜຸມ່ຊາວພດຸທງັສະຫຼາດ ແລະມກີານສກຶສາດ ີຄວນຈະມຄີວາມຮູແ້ດເ່ລັກນອ້ຍ 
ກຽ່ວກບັສາສະໜາຂອງຕນົ ພວກເຂົາເຈົາ້ຍງັມຄີວາມລງັເລໃຈ ກຽ່ວກບັການອະທິບາຍຕ່ໍຄນົອື່ ນ. ອາ 
ຕະມາ ໄດບ້ນັທຶກຄາໍຖາມຫຼາຍຢາ່ງຈາກພວກເຂົາແລວ້ຫາມາເພ່ີມໃສອ່ກີ ດວຍ້ເຫດນີ ້ ຈິ່ງເກດີມປ້ຶີມ 
ຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ”””” ຂືນ້ມາສູສ່າຍຕາທາ່ນຜູອ້າ່ນ. ສິ່ ງທ່ີພິມຂືນ້ມາ ໝາຍຄວາມວາ່ ສວນ່ 
ໃຫຍແ່ມນ່ ເນັນ້ໃສຜູ່ອ້າ່ນຊາວສງິກະໂປ, ແຕສ່ິ່ ງທ່ີເຮັດໃຫອ້າຕະມາແປກໃຈ ແລະພໍໃຈນ ັນ້ກຄໍວືາ່ ໜງັ 
ສເືຫ້ັຼມ ນີໄ້ດໄ້ປເຖງິຜູອ້າ່ນລະດບັສາກນົ. ໄດມ້ກີານຕພິີມເປັນພາສາອງັກດິຈາໍນວນ ໑໕໐. ໐໐໐ ກວ່າ 
ເຫ້ັຼມ ແລະຖກືພິມຄນືໃໝອ່ກີເປັນຈາໍນວນຫຼາຍຄ ັງ້ໃນສະຫະລດັອາເມຣກິາ, ມາເລເຊຍ, ອນິເດຍ, ໄທ, 
ສລີງັກາ ແລະໄຕຫ້ວນັ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັໄດຖ້ກືແປອອກເປັນ ໑໔ ພາສາ ເຊິ່ ງສວນ່ໃຫຍເ່ປັນພາສາອນິ 
ໂດເນເຊຍ ແລະພາສາສະເປນ. ໃນການພິມສະບບັປບັປງຸ ແລະເພ່ີມເຕມີຄ ັງ້ທີ ໔ ນີ,້ ອາຕະມາໄດ ້
ເພ່ີມ ຄາໍຖາມເຂ້ົາໄປຕື່ ມອກີ ແລະຫວງັວາ່ ໄດເ້ພ່ີມຄາໍຕອບດີໆ ເຂ້ົາໄປ. ນອກຈາກ ນີຍ້ງັໄດເ້ພ່ີມບດົ 
ເຂ້ົາ ໄປອກີ ຊິ່ ງປະກອບດວຍ້ພດຸທະພາສດິຈາໍນວນໜ່ຶງ. ຂໍໃຫປ້ື້ມນອ້ຍໆຫວົນີ ້ ສບືຕ່ໍກະຕຸນ້ຄວາມ 
ສນົໃຈໃນພດຸທະທາໍຕ່ໍໄປ. 
 

                                                                ສ. ທມັມກິະ 
                                                            ສງິກະໂປ, ໒໐໐໕ 
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ໃນຫຼາຍໆປີຜາ່ນມາ ອາຕະມາໄດຮ້ບັຈດົໝາຍ ຈາໍນວນຫຼາຍສະບບັ ຈາກຜູອ້າ່ນທ ົ່ວໂລກ ຂໍຮອ້ງ 
ໃຫອ້າຕະມາຕື່ ມຄາໍຖາມເຂ້ົາໄປອກີ ແລະກເໍຮັດໃຫອ້າຕະມາມແີຮງບນັດານໃຈ ທ່ີຈະຕອບສະໜອງ 
ຕາມຄາໍຂໍນ ັນ້. ປດັຈບຸນັ ຈາໍນວນພິມຂອງ ““““ຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ”””” ໄດເ້ພ່ີມຂືນ້ເຖງິ ໒໒໖. ໐໐໐ 
ໄດຖ້ກືພິມອອກເປັນພາສາອງັກດິ ແລະພາສາອື່ ນໆເປັນຈາໍນວນຫຼາຍຄ ັງ້. ອາຕະມາມ ີຄວາມປິຕຍິນິດ ີ
ຫຼາຍທ່ີສາມາດຊວ່ຍເຫືຼອຜູອ້ື່ ນ ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈໃນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ຕື່ ມອກີ. 

 

                                                ສ. ທມັມກິະ 
                                                ສງິກະໂປ, ກນັຍາ, ໒໐໐໗ 
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                        ຄາໍເຫັນຂອງຜູ້ຄາໍເຫັນຂອງຜູ້ຄາໍເຫັນຂອງຜູ້ຄາໍເຫັນຂອງຜູຂ້ຽນຂຽນຂຽນຂຽນ    
    

 

ເຖງິແມນ່ວາ່ປະເທດລາວ ໄດເ້ປັນດນິແດນແຫງ່ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ມາຫຼາຍສະຕະວດັ ແລວ້ 
ກຕໍາມ ແຕກ່ບ່ໍໍໝາຍຄວາມວາ່ທກຸຄນົຈະເຂ້ົາໃຈພດຸທະທາໍ(ພດຸທະທມັມະ)ເປັນຢາ່ງດ.ີ ຄວາມຈງິກ ໍ
ເປັນເຊ່ັນດຽວກນັກບັບນັດາປະເທດອື່ ນໆທ່ີນບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາ. ດວຍ້ເຫດນີເ້ອງ ໃນປີ ໑໙໘໗ 
ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ລືອກເອົາຫຼາຍຫວົຂໍທ່ີ້ຄວນຮູກ້ຽ່ວກບັທາໍມະ(ທມັມະ) ແລະຫຼາຍຄາໍຖາມທ່ີຖກືຖາມຢູ ່
ເລ້ືອຍໆ ເພ່ືອຮບີໂຮມເປັນແບບຄາໍຖາມ ແລະຄາໍຕອບ ແລະໄດພິ້ມອອກມາ. ນບັແຕນ່ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ມາ 
ປ້ືມນອ້ຍຫວົນີ ້ກໄໍດຖ້ກືແປອອກເປັນ ໑໙ ພາສາ ແລະຖກືພິມເຜີຍແຜ.່ ປ້ືມທ່ີທາ່ນກາໍລງັຖຢືູນ່ີ ້ ເປັນ 
ສາໍນວນແປພາສາລາວໂດຍ ເອກກັຄະຈດິໂຕ ພິກຂ(ຸຊ.ວງົໂສພາ) ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶດໃີຈ ແລະຍນິດ ີ
ອະນຍຸາດໃຫພິ້ມເຜີຍແຜ.່ 

 

ທາ່ນພຣະອາຈານ ທມັມກິະ 
໑໒ ທນັວາ ໒໕໕໑  

    
    

ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍເຫັນເຫັນເຫັນເຫັນ    
ຂອງຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລສງົຂອງຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລສງົຂອງຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລສງົຂອງຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລສງົ    

 

ເມ ື່ອຂາ້ພະເຈົາ້ໄດອ້າ່ນປ້ືມທມັມະ “ຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັ” ເຫັນວາ່ມປີະໂຫຍດ ແລະມສີາລະ 
ດີໆ ຫຼາຍຢ່າງທ່ີຄວນສຶກສາ ຫວງັວາ່ຈະເກດີປະໂຫຍດແກທ່່ານຜູ້ອາ່ນທງັຫຼາຍ. ຂໍຂອບໃຈນາໍ 
ພຣະອາຈານ ສະວດັສະຕ ິ ທມັມກິະ(ຜູຂ້ຽນ) ແລະພຣະໄຊຍະເດດ ວງົໂສພາ (ຜູແ້ປ)ທ່ີໄດມ້ອບ 
ຜນົງານດີໆ ຢາ່ງນີເ້ອົາໄວ ້ຂໍໃຫທ້າ່ນທງັສອງຈ ົງ່ຈະເລີນດວ້ຍ ອາຍ ຸວນັນະ ສຂຸະ ພະລາ ແລະງອກ 
ງາມໄພບນູ ໃນພຣະບໍວອນພດຸທະສາສະໜາ. 
                           

                                ວຽງຈນັ, ວນັທີ ໑໘ ພຶດສະພາ ໒໕໕໑ (໒໐໐໙) 
ຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລສງົຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລສງົຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລສງົຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລສງົ((((ອງົຕື້ອງົຕື້ອງົຕື້ອງົຕື້))))    

 
 

ພຣະອາຈານໃຫຍ ່ມະຫາເຫວດ ມະເສໄນ 
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ຄາໍຜາລບົຄາໍຜາລບົຄາໍຜາລບົຄາໍຜາລບົ    
ຂອງຂອງຂອງຂອງ    

ດຣດຣດຣດຣ....ທອງຄາໍທອງຄາໍທອງຄາໍທອງຄາໍ    ອອ່ນອອ່ນອອ່ນອອ່ນມະນສີອນມະນສີອນມະນສີອນມະນສີອນ    
    

    
    

    ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶພາກພມູໃຈ ແລະຖເືປັນບນຸກສຸນົຢາ່ງຍິ່ ງ ທ່ີໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂໍໃຫປ້ະກອບສວນ່ 
ເປັນທ່ີປຶກສາ ແລະບນັນາທິການ ການແປປ້ຶມທ່ີມຊີື່ ວາ່: ““““ຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ” ” ” ” ເຊິ່ ງແປອອກ 
ເປັນພາສາລາວໂດຍ ພຣະອາຈານ ໄຊຍະເດດ ວງົໂສພາ. 
 ປ້ຶມດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຂຽນຂືນ້ໂດຍ ພຣະອາຈານ ສະວດັສະຕ ິ ທມັມກິະ ຊາວອອດສະເຕຣເລຍ ເຊິ່ ງ 
ບນັຈເຸນືອ້ໃນພດຸທະທາໍທ່ີສາໍຄນັ ໑໔ ຫວົຂໍໃ້ຫຍເ່ຊ່ັນ: - ພຣະພດຸທະສາສະໜາແມນ່ຫຍງັ? - ພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາ ແລະຄວາມເຊື່ ອກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້ - ການເກດີໃໝ ່- ການຝຶກສະມາທິ…ໃນບນັດາ 
ປະເດັນຫຼກັເຫ່ົຼານີ ້ພຣະອາຈານ ສ.ທມັມກິະ (ຜູຂ້ຽນ) ໄດຮ້ບີໂຮມເອົາຄາໍຖາມທ່ີໜາ້ຮູໜ້າ້ສນົໃຈຈາກ 
ຊາວອາຊ ີ ແລະຊາວຕາເວັນຕກົ ທ່ີຕ ັງ້ກະທູຖ້າມຂືນ້ດວຍ້ຄວາມຢາກຮູຢ້າກເຫັນຈາໍນວນ ໑໓໒ ຂໍ ້ 
ໂດຍໄດໃ້ຫຄ້າໍຕອບຢາ່ງສະຫຼາດສະຫຼຽວ ກະທດັຮດັໜກັແໜນ້ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະເປັນສດັຈະທມັ 
ໄປທກຸໆຂໍ.້ ນອກນີ ້ເພ່ິນຍງັມວນ້ທາ້ຍດວຍ້ພດຸທະສພຸາສດິອນັເລິກລ ໍາ້ຍອດຍິ່ ງ ເຊິ່ ງຄວນທ່ີຈະຈດົຈາໍຈື່ 
ໄວເ້ປັນແວນ່ແຍງຊວີດິຈາໍນວນ ໓໖ ບດົອກີດວ້ຍ.  
• ປ້ຶມ “ຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ” ເປັນແສງສະຫວາ່ງສອ່ງເຍອືງເສັນ້ທາງສດັຈະທາໍ  ຫືຼຂດັ 

ຂອ້ງສງົໄສ ກຽ່ວກບັພຣະພດຸທະສາສະໜາ. 
• ປ້ຶມນີ ້ ຈະຕອບບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີທາ່ນໄດຖ້າມ ຫືຼຢາກຈະຖາມ ແຕຜ່າ່ນມາບ່ໍໄດຮ້ບັຄາໍຕອບທ່ີ 

ແຈມ່ແຈງ້ຊດັເຈນເທ່ືອ. 
• ຄນົໄວໜຸມ່ ບາ່ວສາວ ນກັຮຽນນກັສກຶສາ ປນັຍາຊນົຄນົໄຝກ່ານສກຶສາ ຫາຄວາມຮູທ່ີ້ມຄີວາມ 

ເຊື່ ອຖແືບບສມົເຫດສມົຜນົ ບ່ໍຍອມຮບັຄາໍຕອບໃດໆທ່ີຜິວເຜີນ ແລະບ່ໍມເີຫດຜນົນ ັນ້ ເມ ື່ອ 
ອາ່ນປ້ຶມນີແ້ລວ້ ຈະຮູສ້ກຶເບົາສະຫວາ່ງ ເຫັນແຈງ້ເຂ້ົາໃຈຈງິ, ເກດີສດັທາ ແລະເກດີປນັຍາຢາ່ງ 
ບ່ໍຄາດຄດິມາກອ່ນເລີຍ. 
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ທາ່ນຜູອ້າ່ນທ່ີເຄົາລບົ ! 
 

ເມ ື່ອເວ້ົາເຖງິຜູຂ້ຽນຜູປ້ະພນັປ້ືມ ແລະຄນຸຄາ່ຂອງປ້ືມມາສມົຄວນແລວ້ ກຢໍາກຂໍກາ່ວເຖງິ ຜູແ້ປປ້ືມນີ ້
ອອກມາເປັນພາສາລາວຕື່ ມອກີ ເພ່ືອຈະໄດຮູ້ເ້ບືອ້ງຫຼງັເບືອ້ງໜາ້ ແລະຄວາມເປັນໄປເປັນມາແຫງ່ການ 
ອທິຸດເສຍສະຫຼະ ທ່ີຜູກ້ຽ່ວໄດມ້ອບໃຫແ້ກງ່ານນີ.້ 
ພາຍຫຼງັທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ໄດອ້າ່ນທບົທວນ ເບິ່ ງເນືອ້ໃນບດົແປຫຼາຍຖຽ້ວ ຫຼາຍເທ່ືອ, ໄດຊ້ອຍ່ປບັປງຸແກ ້
ໄຂສບັສາໍນວນ ແລະລະບບົການນາໍໃຊອ້ກັສອນຈາໍນວນໜ່ຶງແລວ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນວາ່ ເປັນຜນົງານ 
ທ່ີດ ີ ມສີາລະປະໂຫຍດໃນການໃຫກ້ານສກຶສາອບົຮມົພດຸທະສາສະນກິະຊນົ ກຄໍໃືຫແ້ກນ່ຄວາມຮູອ້ນັ 
ຈາໍເປັນ ກຽ່ວກບັພຣະພດຸທະສາສະໜາແກເ່ພ່ືອນຮວມ່ຊາດ ແລະມວນມະນດຸຮວມ່ໂລກທ່ີສນົໃຈໃນ 
ຫຼກັພດຸທະທາໍ. 

ເວ້ົາອກີຢາ່ງໜ່ຶງ ທາ່ນຜູແ້ປນີ ້ຄ ືພຣະທາໍມະທດູ ທ່ີນາໍເອົາແສງສະຫວາ່ງແຫງ່ປນັຍາມາສູພ່ໍ່ແມ ່
ປະຊາຊນົທກຸຊ ັນ້ຄນົ ໂດຍມຈີດຸປະສງົມຸງ້ໝາຍພຽງເພ່ືອຄວາມສະຫງບົສກຸ ເພ່ືອບນັເທົາທກຸຄາ້ງຄາ 
ໜີບແໜນ້ຢູໃ່ນຫວົໃຈ ໃຫເ້ຫັນແຈງ້ຄວາມເປັນຈງິຂອງຊວີດິ ຄດິໃນທາງສກຸສນັຕິ ແລະສາ້ງສນັຮູ ້
ແບງ່ປນັແຮງເມດຕາ ໃຫຄ້ວາມຮກັຄວາມກະລນຸາ ທ່ີບ່ໍມພີມົແດນຂວາງຂດີກດີກ ັນ້ແກກ່ນັ ແລະກນັ. 

ທາ່ນເປັນພຣະສງົລາວຜູໜຸ້ມ່ນອ້ຍອງົທາໍອດິແຫງ່ຍກຸ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທ່ີມສີາຍຕາແຫຼມເລິກ ມວີໄິສ 
ທດັ ເບິ່ ງກວາ້ງເຫັນໄກ ມປີະນທິານອນັໝ ັນ້ທຽ່ງໜກັແໜນ້ ມຄີວາມມຸງ່ໝ ັນ້ ທ່ີບ່ໍຫວ ັນ່ໄຫວຄອນແຄນ 
ມຄີວາມປາຖະໜາອນັແຮງກາ້ ອທິຸດສະຕປິນັຍາ ວຊິາຄວາມຮູບ້ຊູາພຣະຣດັຕະນະໄຕ ໂດຍຕ ັງ້ໃຈສາ້ງ 
ຜນົງານການແປປ້ືມພດຸທະທາໍ ““““ຕອບບນັຫາຕອບບນັຫາຕອບບນັຫາຕອບບນັຫາຄາໃຈຄາໃຈຄາໃຈຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ””””  ອນັມຄີນຸຄາ່ລະດບັສາກນົຫວົທາໍອດິ 
ອອກມາເຜີຍແຜເ່ປັນທາໍມະທານ. 

ໝາກຜນົ ຫືຼຄວາມສາໍເລັດອນັສະຫງາ່ງາມນີ ້ຈະເປັນສລິິສສີວຍງາມປະດບັບນຸຍາປາລະມປີະຈາໍ 
ຕວົຂອງທາ່ນຕະຫຼອດໄປ ແລະທງັຈະເປ່ັງປະກາຍແສງສະຫວາ່ງແຫງ່ລດັສະໝີພດຸທະທາໍ ອນັໜາ້ບ ູ
ຊາສນັລະເສນີ ແລະສະທອ້ນຕວົຢາ່ງທ່ີດຈີາກດວງໃຈອນັບໍລິສດຸດວງໃຈໜ່ຶງ ໄປສູຫຼ່າຍໝ່ືນຫຼາຍແສນ 
ດວງທ່ີລໍຄອຍຊື່ ນຊມົຜນົງານ ອນັເຕັມໄປດວຍ້ແຮງເສຍສະຫຼະ ແລະພະລງັອທິຸດນີຢູ້.່  

ຂາ້ພະເຈົາ້ເຄຍີຂຽນບດົຄວາມ “ບດົບາດຂອງການສກຶສາສງົກບັສງັຄມົລາວບດົບາດຂອງການສກຶສາສງົກບັສງັຄມົລາວບດົບາດຂອງການສກຶສາສງົກບັສງັຄມົລາວບດົບາດຂອງການສກຶສາສງົກບັສງັຄມົລາວ” ” ” ” ລງົໃນປ້ືມ ““““ທມັມານຸທມັມານຸທມັມານຸທມັມານ ຸ   
ສອນສອນສອນສອນ”””” ຂອງນດິສດິວທິະຍາໄລສງົຮຸນ່ທີ ໔ ເມ ື່ອ ພ.ສ. ໒໕໔໗ ຄ.ສ. ໒໐໐໔ ເຊິ່ ງມຕີອນໜ່ຶງໄດເ້ນັນ້ 
ໜກັວາ່: 

 

• ຕອ້ງມພີຣະສງົລາວຜູເ້ກັ່ງກາ້ ປີຊາສາມາດສະຫຼາດຫຼກັແຫຼມ ເປັນແວນ່ແຍງຂອງຊາດ. 
• ຕອ້ງມພີຣະພິກຂຜຸູເ້ປັນເພັດໜວຍ່ປະເສດີຂອງແຜນ່ດນິ. 
• ພຣະສງົຜູມ້ຄີວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດ ແລະແຕກສານລ ໍາ້ເລິກໃນພດຸທະທາໍ ບ່ໍແມນ່ວາ່ ຈະສກິປະ 

ລາເພດພມົມະຈນັ ໄປຈາກພຣະພດຸທະສາສະໜາຈນົໝດົທກຸອງົ. 
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• ປະຫວດັສາດໄດຢ້ ັງ້ຢືນວາ່ໄດມ້ ີ ແລະຈະຕອ້ງມພີຣະສງົນກັເສຍສະຫຼະ ແລະອທິຸດຕນົເພ່ືອ 
ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງການສກຶສາສງົ ເພ່ືອສາ້ງປະໂຫຍດສກຸສນັຕອິນັສງູສ ົ່ງ ໃຫແ້ກພ່ຣະພດຸທະ 
ສາສະໜາປະເທດຊາດ ແລະສງັຄມົລາວຕ່ໍໄປ. 
ຂໍນອ້ມຂາບຄາລະວະ ແລະອວຍພອນອນັປະເສີດແດ ່ ພຣະອາຈານ ສະວດັສະຕ ິ ທມັມກິະ 

(ຜູຂ້ຽນ) ແລະພຣະອາຈານ ໄຊຍະເດດ ວງົໂສພາ (ຜູແ້ປ) ຈ ົງ່ສກຸສນັຕ ິດວຍ້ອາຍ ຸວນັນະ ສຂຸະ ພະ 
ລະ ແລະຈ ົງ່ຍນືຍງົຄງົຢູຄູ່ພ່ຣະພດຸທະສາສະໜາ ນາໍເອົາແສງສະຫວາ່ງແຫງ່ປນັຍາຈາກພດຸທະທາໍ ມາ 
ສູມ່ວນມະນດຸຊາດທ ົ່ວໂລກໂລກາຕະຫຼອດໄປເທ້ີນ ! 
 
      ວຽງຈນັ, ວນັທີ ໒໐ ກມຸພາ ໒໕໕໑ (໒໐໐໙) 
 
 
 
 
      
 
 
                        ດຣ. ທອງຄາໍ ອອ່ນມະນສີອນ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    



 vi

                ຄວາມເຫັນຂອງກມົສາສະໜາຄວາມເຫັນຂອງກມົສາສະໜາຄວາມເຫັນຂອງກມົສາສະໜາຄວາມເຫັນຂອງກມົສາສະໜາ    
 

ປ້ຶມຄູມ່ຊືື່ ວາ່ “ ຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ ” ຫວົນີ ້ເກດີຂືນ້ໄດຍ້ອ້ນຄວາມດໝຸ ັ່ນຂະຫຍນັພຽນ, 
ຄວາມຕ ັງ້ອກົຕ ັງ້ໃຈ ແລະຫວົຄດິປະດດິສາ້ງແບບປນັຍາລວມໝູ ່ ຂຽນໂດຍພຣະອາຈານ ສະວດັສະຕ ິ
ທມັມກິະ ແຫງ່ປະເທດອດົສະເຕຣເລຍ ແລະຄ ົນ້ຄວາ້ແປໂດຍ ພຣະອາຈານໄຊຍະເດດ ວງົໂສພາ ອະ 
ດດີນກັສກຶສາວທິະຍາໄລສງົອງົຕືມ້ະຫາວຫິານນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະປດັຈບຸນັ ສາໍເລດັການສກຶ 
ສາຈາກມະຫາວທິະຍາໄລມະຫາຈລຸາລງົກອນຣາຊະວທິະຍາໄລ ແຫງ່ປະເທດໄທ. 

ປ້ຶມຄູມ່ ື “ຕອບບ ັຕອບບ ັຕອບບ ັຕອບບນັຫາຄາໃຈນຫາຄາໃຈນຫາຄາໃຈນຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ    ” ເຊິ່ ງປະກດົສູສ່າຍຕາຂອງທາ່ນຜູອ້າ່ນທງັຫຼາຍ ເວລານີ ້
ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະມປີະໂຫຍດທ່ີສດຸຕ່ໍສງັຄມົ ເພາະໄດກ້າຍເປັນບອ່ນອີງໃຫພ້ຣະສງົ-ສາ 
ມະເນນ, ຊາວພດຸລາວເຜ່ົາຕາ່ງໆ ແລະຜູຝ້ກັໃຝສ່ນົໃຈໃນທມັທງັຫຼາຍ ສາມາດຄ ົນ້ຄວາ້, ຮ ໍາ່ຮຽນຫາ 
ຄວາມຈງິໄດ…້ປ້ຶມດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ໄດເ້ຕ້ົາໂຮມຄາໍຖາມ, ຄາໍຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງກຽ່ວກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, 
ບດົບາດທາດແທ,້ ຫຼກັທມັຄາໍສ ັງ່ສອນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ເຊິ່ ງເປັນບດົຮຽນທ່ີດໃີຫແ້ກທ່ກຸ ທາ່ນ 
ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆໃນໃຈຕນົເອງ ດວຍ້ຕນົເອງຢາ່ງຖກືຕອ້ງ.  

ໃນນາມກມົສາສະໜາສນູກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະໃນນາມສວນ່ຕວົຂະນອ້ຍ ມຄີວາມປິຕ ິ
ຊມົຊື່ ນ, ຄວາມພາກພມູໃຈ ແລະຂໍສະແດງຄວາມຊມົເຊຍີ ຄວາມມທິຸຕາຈດິຕ່ໍພຣະອາຈານທງັສອງ ທ່ີ 
ໄດພ້ອ້ມກນັອທິຸດເຫ່ືອແຮງ ສະຕປິນັຍາມນັສະໝອງຂອງຕນົເຂ້ົາໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ ເຮັດໃຫປ້ຶ້ມທ່ີມຄີນຸ 
ຄາ່ນີ ້ ຕອບສະໜອງໄດກ້ບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ ແລະດວຍ້ອາໍນາດແຫງ່ບນຸກສຸນົທງັ 
ຫຼາຍ ຂໍໃຫພ້ຣະອາຈານທງັສອງ ມຄີວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ, ມຄີວາມສກຸຄວາມຈະເລີນໝັນ້ຄງົຂະໜງົ 
ແກນ່ໃນພຣະບໍວອນພດຸທະສາສະໜາຕະຫຼອດໄປຊ ົ່ວກາລະນານເທ້ີນ. 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ ໒໘ ກມຸພາ ໒໐໐໙ 
                                                      ຫວົໜາ້ກມົສາສະໜາຫວົໜາ້ກມົສາສະໜາຫວົໜາ້ກມົສາສະໜາຫວົໜາ້ກມົສາສະໜາ    

 
 

             
 
 

 
ທາ່ນອາຈານ ຂາວພອນ ວນັນະບດຸ 
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ຄາໍເຫັນຄາໍເຫັນຄາໍເຫັນຄາໍເຫັນຂອງຫອ້ງການຂອງຫອ້ງການຂອງຫອ້ງການຂອງຫອ້ງການ    
ສນູກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວສນູກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວສນູກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວສນູກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວ    

    

ຄາໍສອນໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາ ເປັນຄາໍສອນທ່ີລະອຽດອອ່ນສຂຸມຸຄາໍພີຣະພາບ ສມົບນູໄປ
ດວ້ຍເຫດແລະຜນົ ອນັຊງົຄນຸຄາ່ສງູທາງປນັຍາ. ນກັຄດິ, ນກັຂດິ, ນກັຂຽນ ແລະນກັຮຽນຮູປ້ນັຍາຊນົ 
ຈາໍເປັນຕອ້ງສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າ ຊອກຫາຄວາມຮູທ່ີ້ແທຈ້ງິໃນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາຈິ່ ງຈະເຮັດ ໃຫ້
ເຂ້ົາໃຈທອ່ງແທ ້ໃນຄາໍສອນຂອງອງົສມົເດັດພຣະສາໍມາສາໍພດຸທະເຈົ້າ, ບນັດາຄາໍສອນທງັຫຼາຍໃນ 
ພຣະຄາໍພີພຣະໄຕຣປິດກົ ຈະນກຶຄດິ, ຈນິຕະນາການ ໂດຍຢຶດຖເືອົາ ອດັຕະໂນມະຕິອດັຕະໂນມະຕິອດັຕະໂນມະຕິອດັຕະໂນມະຕິ ຂອງຕນົເປັນ 
ບອ່ນອງີ ໃນການຕດັສນິຄວາມຖກືຕອ້ງຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜານ ັນ້ ເປັນການບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 

ເປ້ົາໝາຍສາໍຄນັທ່ີຈະຢືນຢນັວາ່ຖກືຕອ້ງໄດນ້ ັນ້ ນກັຮຽນຮູ,້ ປນັຍາຊນົ, ອປຸາສກົ ແລະອປຸາສກີາ 
ຕອ້ງໄດສ້ກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າທາງພຣະຄາໍພີ, ປະຕບິດັ ພິສດູທດົລອງ ຕາມທ່ີຕນົໄດສ້ກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າຮຽນຮູມ້າ 
ໃຫປ້ະສບົກບັເຫດການທ່ີເປັນຈງິ ແລະເກດີຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະຕິບດັຕວົຈງິທາງສະຕປິນັຍາ ຫາຍ
ຄວາມສງົໄສ ຫາຍຂໍຂ້ອ້ງໃຈໄດ ້ນ ັນ້ແລ ເປັນບອ່ນອງີແຫງ່ຄວາມຖກືຕອ້ງ. 

ປ້ືມ “ຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຕອບບນັຫາຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ ” ຫວົນີ ້ເປັນສວ່ນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນຜູ ້ໄຝສ່ກຶສາ 
ຄ ົນ້ຄວ້າຫາຄວາມຮູ ້ແລະເຂ້ົາໃຈຄາໍສ ັງ່ສອນໃນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ໄດເ້ປັນຢ່າງດ ີເພາະວາ່
ເນືອ້ຫາສາຣະໃນປ້ຶມຫວົນີ ້ສມົບນູໄປດວ້ຍບນັຫາ, ການຕອບບນັຫາ ແລະແກຂ້ອດຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງທາ່ນ
ຜູອ້າ່ນໄດຢ້າ່ງສມົເຫດສມົຜນົ. 

ໃນນາມຫອ້ງການ ສູນກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວ ແລະໃນນາມສວ່ນຕວົ ຂໍສະ 
ແດງມທິຸຕາຈດິ ອະນຸໂມທະນາໃນຄວາມເສຍສະຫຼະ, ອທິຸດສະຕິປນັຍາ ຂອງທ່ານພຣະອາຈານ    
ສະວດັສະຕ ິທມັມກິະ (ຜູຂ້ຽນ) ແລະທາ່ນພຣະອາຈານ ໄຊຍະເດດ ວງົໂສພາ (ຜູແ້ປພາສາອງັກດິ ສູ່
ພາສາລາວ) ທ່ີໄດສ້າ້ງສນັຜນົງານອນັສງູຄາ່ນີ ້ອອກສູສ່າຍຕາທ່ານຜູອ້າ່ນ ແລະກາໍລງັຊວ່ຍທາ່ນຜູ ້
ອາ່ນໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ, ຫາຍຄວາມລ ັງ່ເລສງົໄສໃນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາ. 

ອໍອວຍພອນໄຊອນັປະເສດີ ໃຫແ້ກທ່າ່ນພຣະອາຈານທງັສອງ ຈ ົງ່ມຄີວາມສກຸຄວາມຈະເຣນີ, ມ ີ
ຄວາມງອກງາມໃນທມັ, ໝ ັນ້ຄງົຢູໃ່ນພຣະບໍວອນພດຸທະສາສະໜາ ແລະອທິຸດຕນົສາ້ງສນັຜນົງານເຜີຍ 
ແຜທ່ມັອອກໄປສູມ່ະຫາຊນົຊາວໂລກໃຫກ້ວ້າງຂວາງ. 
 
 

   ວຽງຈນັ, ວນັທີ ໒໒ ເດອືນມນີາ ໒໐໐໙ 
              ຫອ້ງການສນູກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວຫອ້ງການສນູກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວຫອ້ງການສນູກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວຫອ້ງການສນູກາງອງົການພດຸທະສາສະໜາສາໍພນັລາວ    
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                ຄາໍເຫັນຂອງຜູແ້ປຄາໍເຫັນຂອງຜູແ້ປຄາໍເຫັນຂອງຜູແ້ປຄາໍເຫັນຂອງຜູແ້ປ    
    

ມະນດຸສວ່ນໃຫຍ ່ ເປັນຜູທ່ີ້ສນົໃຈ ສງົໄສ ແລະໄຝຮູ່ຢູ້ສ່ະເໝີ ຍອ້ນເຫດນີເ້ອງຈິ່ງເກດີມຄີາໍຖາມ 
ມາກມາຍພາຍໃນໃຈ ແລວ້ສະແຫວງຫາຄາໍຕອບເທ່ົາທ່ີຄວາມສາມາດຂອງຕນົຈະເອືອ້ມເຖງິ. ຖາ້ເວ້ົາ 
ເຖງິເລ່ືອງຄວາມເຊື່ ອຖສືາສະໜາ ຄາໍຖາມທ່ີໜີບ່ໍພ ົນ້ກເໍຫັນຈະໄດແ້ກ ່ບາບ, ບນຸ, ສະຫວນັ, ນະຮກົ, 
ຊາດໜາ້, ຊາດກອ່ນ…ແນນ່ອນ ຄາໍຖາມເຫ່ົຼານີ ້ ຍອ່ມມຄີາໍຕອບໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາມທີງັໃນ 
ຕາໍລາ ແລະໃນພາກປະຕບິດັ ຄາໍຕອບທ່ີເຊື່ ອຖໄືດທ່ີ້ແທຈ້ງິນ ັນ້ ຕອ້ງເກດີຈາກປະສບົການຮູໄ້ດດ້ວ້ຍ 
ຕນົເອງຫຼາຍກວ່າໃນຕາໍລາ ແລະການຄ ົນ້ຫາຈາກຄາໍເລ່ົາຂານຂອງຄນົອື່ ນ. 

 

ປ້ຶມທາໍມະ(ທມັມະ) “ຕອບບນັຫາຕອບບນັຫາຕອບບນັຫາຕອບບນັຫາຄາໃຈຄາໃຈຄາໃຈຄາໃຈຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັຜູໄ້ຝທ່ມັ”””” ທ່ີທາ່ນກາໍລງັຖຢືູນ່ີ ້ ເກດີຂືນ້ໄດຍ້ອ້ນທາງເຈົາ້ 
ພາບຜູສ້ະໜບັສະໜນຸການພິມ ໄດແ້ນະນາໍໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ແປ ເພ່ືອພິມແຈກເປັນທາໍມະທານແກພ່ດຸທະ 
ສາສະນກິຊນົຊາວລາວ ທງັໆທ່ີພວກເຂົາບ່ໍແມນ່ຄນົລາວ ບ່ໍຮູພ້າສາລາວ ແຕມ່ນີ ໍາ້ໃຈໃສສດັທາໃນ 
ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ຢາກແບງ່ປນັຄວາມຮູທ້າງທາໍມະທ່ີພວກເຂົາເຈົາ້ ໄດອ້າ່ນເປັນພາສາອງັກດິ 
ຈາກຕ ົນ້ສະບບັທ່ີທາ່ນພຣະອາຈານ ສະວດັສະຕ ິທມັມກິະໄດແ້ຕງ່ໄວ.້   

ປ້ືມຫວົນີ ້ ໄດໃ້ຫຄ້າໍຕອບບາງສວ່ນຂອງຜູສ້ນົໃຈໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ຊາວຕາເວັນຕກົ ຜູທ່ີ້ມພ້ືີນຖານຄວາມເຊື່ ອໃນສາສະໜາອື່ ນມາກອ່ນ ຫືຼບ່ໍເຄຍີນບັຖສືາສະໜາໃດເລີຍ. 
ອາຕະມາຄດິວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີໄດຍ້ກົຂືນ້ມາຖາມໃນປ້ືມຫວົນີ ້ ລວ້ນແຕແ່ມນ່ຄາໍຖາມ ທ່ີແຝງດວຍ້ຄວາມ 
ຢາກຮູຢ້າກເຫັນແທ ້ແລະເຊື່ ອແນວ່າ່ ແມນ່ແຕຄ່ນົລາວເຮົາກຍໍງັມຫຼີາຍຄນົທ່ີຍງັບ່ໍທນັເຂ້ົາໃຈຢາ່ງຖອ່ງ 
ແທໃ້ນສາສະໜາພດຸ ທ່ີປູ່ຍາ່ຕາຍາຍຂອງຕນົພາເຊື່ ອຖສືບືມາ. ອກີຢາ່ງໜ່ຶງ, ສື່ ການສກຶສາທາໍມະຢູ ່
ບາ້ນເຮົາຍງັຂາດແຄນຢູ ່ ເມ ື່ອເປັນເຊ່ັນນີ ້ ປ້ຶມຫວົນີຈ້ ິ່ ງເປັນອກີສວນ່ໜ່ຶງໃນ ການສື່ ສານທາງທາໍມະ 
ເພ່ືອໃຫສ້າທຊຸນົທງັຫຼາຍຜູສ້ນົໃຈໄຝສ່ກຶສາ ໄດມ້ໂີອກາດຮຽນຮູ ້ ແລະເຂ້ົາໃຈໃນຫຼກັທາໍຄາໍສອນຂອງ 
ພຣະພດຸທະສາສະໜາດຂີືນ້ຕື່ ມອກີ. 

ໃນນາມຂອງຜູແ້ປ ຈິ່ງຂໍອທິຸດຜນົງານການແປຄ ັງ້ນີ ້ ເພ່ືອບຊູາຄນຸຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາ, 
ຕອບແທນບນຸຄນຸເຂ້ົາກ ົນ້ບາດທ່ີຍາດໂຍມໄດລ້ຽ້ງດມູາ, ບຊູາຄນຸຄບູາອາຈານ ຜູເ້ພ່ິນໄດປ້ະສດິປະ 
ສາດຄວາມຮູໃ້ຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຜາ່ນມາ ທງັທາງໂລກແລະທາງທມັ, ຂໍອທິຸດແດບ່ດິາມານດາທກຸທາ່ນໃນ 
ໂລກ ແລະຂໍມອບແດພ່ີ່ນອ້ງຊາວລາວ ຜູທ່ີ້ສນົໃຈໄຝສ່ກຶສາທາໍມະເມ ື່ອເຫັນວາ່ຄາໍຕອບໃດເໝາະສມົ 
ກບັສະພາບເງື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງຕນົ ຈ ົງ່ໄດນ້າໍໄປປະຕບິດັໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດແກກ່ານດາໍລງົຊີວດິປະ 
ຈາໍວນັ ເພ່ືອຄວາມຢູເ່ຢັນເປັນສກຸຂອງຕນົເອງ, ຄນົອື່ ນ, ສງັຄມົ ແລະປະເທດຊາດ.        

                                           
                 ພຣະອາຈານ ໄຊຍະເດດ ວງົໂສພາ 
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໑໑໑໑. . . . ພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັ????    
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັ???? 
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: ຊື່ ວາ່ ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ມາຈາກຄາໍວາ່ ພດຸທິ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ “ຕື່ ນ 
ຂຶນ້, ເບີກບານ, ຕດັສະຮູ”້ ແລະພຣະພດຸທະສາສະໜາສາມາດເວ້ົາ ໄດວ້າ່ເປັນປດັຊະ 
ຍາ(ປຣຊັຍາ) ຂອງຄວາມຕື່ ນຕວົ. ປດັຊະຍານີ ້ ໄດມ້ຕີ ົນ້ກາໍເນດີມາຈາກປະສບົການ 
ຂອງບລຸດຸຄນົໜ່ຶງມນີາມວາ່ ສດິທດັຖະໂຄຕະມະ ຫືຼເປັນທ່ີຮູກ້ນັດໃີນນາມພຣະພດຸທະ 
ເຈົາ້ ຜູທ່ີ້ຕດັສະຮູດ້ແີລວ້ດວ້ຍພຣະອງົເອງເມ ື່ອອາຍໄຸດ ້ ໓໕ ພນັສາ. ປດັຈບຸນັ ພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາມອີາຍໄຸດ ້໒໕໐໐ ກວາ່ປີ ມຜີູນ້ບັຖທື ົ່ວໂລກປະມານ ໓໘໐ ລາ້ນຄນົ. 
ຈນົຮອດຮອ້ຍກວາ່ປີຕ່ໍມາ ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ຈິ່ງໄດກ້າຍມາມບີດົບາດສວນ່ໃຫຍ ່
ໃນປດັຊະຍາຂອງຊາວເອເຊຍ ນອກຈາກນີ ້ ຍງັເລີ່ ມມຜີູສ້ດັທານບັຖເືພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍຈາກ 
ຢໂູຣບ, ອອດສະເຕຣເລຍ ແລະອາເມຣກິາ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ:::: ຖາ້ເຊ່ັນນ ັນ້ພດຸທະສາສຖາ້ເຊ່ັນນ ັນ້ພດຸທະສາສຖາ້ເຊ່ັນນ ັນ້ພດຸທະສາສຖາ້ເຊ່ັນນ ັນ້ພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາກເໍປັນພຽງປັາກເໍປັນພຽງປັາກເໍປັນພຽງປັາກເໍປັນພຽງປດັດດດຊຊຊຊະະະະຍາແມນ່ບໍຍາແມນ່ບໍຍາແມນ່ບໍຍາແມນ່ບໍ???? 
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::  ຄາໍວາ່ ປດັຊະຍາ (ປຣຊັຍາ) ມາຈາກຄາໍສອງຄາໍຄ ື: philo ແປວາ່ “ຮກັ” 
ແລະ Sophia ແປວາ່ “ປນັຍາ”. ດ ັງ່ນ ັນ້, ປດັຊະຍາ ແມນ່ ຄວາມຮກັແຫງ່ປນັຍາ ຫືຼ 
ຄວາມຮກັ ແລະ ປນັຍາ ທງັສອງຄວາມໝາຍ ໄດອ້ະທິບາຍນຍິາມພຣະພດຸທະສາສະ 
ໜາໄດຢ້າ່ງສມົບນູ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາສອນໃຫຮູ້ວ້າ່ ເຮົາຄວນພດັທະນາຄວາມສາ 
ມາດທາງດາ້ນປນັຍາຂອງຕນົໃຫໄ້ດຢ້າ່ງເຕັມປ່ຽມ ເພ່ືອວາ່ພວກເຮົາຈະໄດເ້ຂົ້າໃຈຢາ່ງ 
ແຈມ່ແຈງ້ ນອກນີ ້ ຍງັສອນໃຫເ້ຮົາພດັທະນາຄວາມຮກັ ແລະຄວາມເມດຕາ ເພ່ືອວາ່ 
ເຮົາຈະສາມາດເປັນກນັລະຍານະມດິກບັເພ່ືອນຄນົອື່ ນໆ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ພຣະພດຸທະສາສະໜາ 
ຈິ່ງເປັນປດັຊະຍາ ທ່ີບ່ໍເປັນພຽງແຕປ່ດັຊະຍາເທ່ົານ ັນ້ ມນັຍງັແມນ່ປດັຊະຍາທ່ີສງູສດຸ 
ອກີດວ້ຍ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະເຈົາ້ພຣະພດຸທະເຈົາ້ພຣະພດຸທະເຈົາ້ພຣະພດຸທະເຈົາ້ແມນ່ໃຜແມນ່ໃຜແມນ່ໃຜແມນ່ໃຜ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເມ ື່ອ ໕໖໓ ປີກອ່ນ ຄ.ສ. ມພີຣະໂອລດົອງົໜ່ຶງໄດອ້ບຸດັຂຶນ້ ໃນຄອບຄວົ 
ຂອງກະສດັອງົໜ່ຶງ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດອນິເດຍ. ພຣະອງົໄດຈ້ະເລີນໄວຂຶນ້ມາ 
ໃນທາ່ມກາງຄວາມຮ ັງ່ມ ີ ແລະຫູຼຫຼາ ແຕໃ່ນທ່ີສດຸກໄໍດຮູ້ວ້າ່ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນ 
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ທາງໂລກ ບ່ໍສາມາດຮບັປະກນັຄວາມສກຸໄດ.້ ພຣະອງົໄດມ້ຄີວາມຮູສ້ກຶຫວ ັນ່ພຣະໄທ 
ຢາ່ງຍິ່ ງ ຈາກຄວາມທກຸທ່ີໄດທ້ອດພຣະເນດເຫັນສິ່ ງທ່ີຢູອ່ອມ້ຂາ້ງ ແລະອະທິດຖານວາ່ 
ຈະຕອ້ງສະແຫວງຫາກນຸແຈສາໍຄນັສູຄ່ວາມສກຸຂອງມະນດຸ. ເມ ື່ອພຣະອງົມອີາຍໄຸດ ້໒໙ 
ພນັສາ ພຣະອງົໄດອ້ອກເດນີທາງໜີຈາກເມຍ ແລະລກູແລວ້ໄປສະແຫວງຫາຄຂູອງລດັ 
ທິນກິາຍສາສະໜາອື່ ນໆ ໃນຍກຸນ ັນ້ເພ່ືອຮຽນຮູຈ້າກພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົາ້ໄດສ້ອນ 
ພຣະອງົຫຼາຍຢາ່ງ. ແຕບ່ໍ່ມໃີຜຮູໄ້ດຢ້າ່ງແທຈ້ງິເຖງິສາເຫດຂອງຄວາມທກຸ ແລະວທີິ 
ທາງທ່ີຈະດບັທກຸ. ໃນທ່ີສດຸ, ຫຼງັຈາກສກຶສາ ແລະປະຕິບດັພ ໍາ່ເພັງພຽນສະມາທິ ພຣະ 
ອງົກໄໍດສ້າໍຜດັກບັຄວາມສິນ້ໄປແຫງ່ອະວດິຊາ(ອະວຊິຊາ) ແລະທນັໃດນ ັນ້ ກໄໍດຕ້ດັ 
ສະຮູທ້ມັ. ຫຼງັຈາກວນັນ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ມາ, ພຣະອງົຈິ່ງໄດຮ້ບັຂະໜານນາມວາ່ ພຣະພດຸທະ 
ເຈົາ້, ຜູຕ້ດັສະຮູດ້ແີລວ້. ພຣະອງົໄດປ້ະຕິບດັພດຸທະກດິຕ່ໍມາເປັນເວລາ ໔໕ ພນັສາ 
ເພ່ືອທຽ່ວສ ັງ່ສອນຜູອ້ື່ ນ ໃນສິ່ ງທ່ີໄດຄ້ ົນ້ພບົ ທ ົ່ວພາກເໜືອຂອງປະເທດອນິເດຍ. ຄວາມ 
ມພີຣະມະຫາກະລນຸາທິຄນຸ ແລະວລິິຍະຄນຸຂອງພຣະອງົ ໄດກ້າຍເປັນຕໍານານ ແລະ 
ພຣະອງົໄດມ້ສີາວກົຫຼາຍພນັຄນົ. ເມ ື່ອອາຍໄຸດ ້ ໘໐ ພນັສາ ພຣະອງົໄດເ້ຖງິຄາວແກ ່
ຊະລາພາບ ແລະຊງົອາພາດ, ແຕຍ່ງັສະຫງບົໃນທ່ີສດຸກດໍບັຂນັປະລິນບິພານ(ປະຣນິພິ 
ພານະ). 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມນັຈະບ່ໍເປັນການບ່ໍມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍເມຍມນັຈະບ່ໍເປັນການບ່ໍມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍເມຍມນັຈະບ່ໍເປັນການບ່ໍມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍເມຍມນັຈະບ່ໍເປັນການບ່ໍມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍເມຍ    ແລະລກູບໍແລະລກູບໍແລະລກູບໍແລະລກູບໍ    ທ່ີພຣະພດຸທະເຈົາ້ທ່ີພຣະພດຸທະເຈົາ້ທ່ີພຣະພດຸທະເຈົາ້ທ່ີພຣະພດຸທະເຈົາ້    
ໄດລ້ກັອອກບວດໄດລ້ກັອອກບວດໄດລ້ກັອອກບວດໄດລ້ກັອອກບວດ????    
ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍຕອບຕອບຕອບຕອບ: : : : ມນັບ່ໍແມນ່ເລື່ ອງງາ່ຍດາຍສາໍລບັພຣະພດຸທະເຈົາ້ ທ່ີຈະໜີຈາກຄອບຄວົ. ພຣະ 
ອງົຄງົຈະມຄີວາມກງັວນົ ແລະຫວງ່ໜາ້ພະວງົຫຼງັຢູດ່ນົນານພໍສມົຄວນ ກອ່ນທ່ີຈະອອກ 
ເດນີທາງໃນທ່ີສດຸ. ແຕພ່ຣະອງົມທີາງເລືອກລະຫວາ່ງການອທິຸດຕນົເອງເພ່ືອຄອບຄວົ 
ແລະ ການອທິຸດຕນົເອງເພ່ືອຊາວໂລກ. ໃນທ່ີສດຸ, ດວ້ຍຄວາມມພີຣະມະຫາກະລນຸາທິ 
ຄນຸຂອງພຣະອງົ ຈິ່ງເຮັດໃຫພ້ຣະອງົເສຍສະຫຼະຕນົເອງເພ່ືອໂລກທງັມວນ ແລະໂລກ 
ທງັຜອງຍງັໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເສຍສະຫຼະຂອງພຣະອງົ. ນີບ່ໍ້ແມນ່ການໄຮ ້
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແຕມ່ນັອາດແມນ່ການເສຍສະຫຼະທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸເທ່ົາທ່ີເຄຍີມມີາ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ພຣະພດຸທະເຈົາ້ປະລິນບິຖາ້ພຣະພດຸທະເຈົາ້ປະລິນບິຖາ້ພຣະພດຸທະເຈົາ້ປະລິນບິຖາ້ພຣະພດຸທະເຈົາ້ປະລິນບິພພພພານານານານ((((ຕາຍຕາຍຕາຍຕາຍ))))ແລວ້ແລວ້ແລວ້ແລວ້    ເພ່ິນຈະຊວ່ເພ່ິນຈະຊວ່ເພ່ິນຈະຊວ່ເພ່ິນຈະຊວ່ຍເຮົາໄດຢ້າ່ງໃດຍເຮົາໄດຢ້າ່ງໃດຍເຮົາໄດຢ້າ່ງໃດຍເຮົາໄດຢ້າ່ງໃດ????    
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ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : :  ຟາຣະເດ Faraday ຜູຄ້ ົນ້ພບົໄຟຟ້າກຕໍາຍໄປແລວ້, ແຕສ່ິ່ ງທ່ີລາວໄດຄ້ ົນ້ 
ພບົ ຍງັສາມາດຊວ່ຍພວກເຮົາໄດຢູ້.່ ຫຸຼຍພາສເຕີ້ Luis Pasteur ຜູຄ້ ົນ້ພບົວທີິຮກັສາ 
ເຊືອ້ພະຍາດຫຼາຍຊະນດິກຕໍາຍໄປແລວ້ເຊ່ັນກນັ, ແຕຜ່ນົງານການຄ ົນ້ພບົທາງດາ້ນ 
ການແພດຂອງເຂົາຍງັສາມາດຊວ່ຍຊວີດິພວກເຮົາໄດ.້ ລໂີອນາໂດ ດາວນິຊ ີLeonardo 

da Vinci ຜູສ້າ້ງສນັຈດິຕະກາໍສິນ້ເອກ ກຕໍາຍແລວ້, ແຕສ່ິ່ ງທ່ີເຂົາໄດສ້າ້ງໄວ ້ ຍງັຄງົ 
ເຮັດໃຫຈ້ດິໃຈຂອງຜູພ້ບົເຫັນຍນິດ ີແລະມຄີວາມສກຸໄດ.້ ມະຫາວລິະບລຸດຸ ແລະວລິະ 
ສະຕອີາດໄດຕ້າຍໄປຫຼາຍສະຕະວດັແລວ້ ແຕເ່ມ ື່ອພວກເຮົາໄດອ້າ່ນກຽດປະຫວດັ ແລະ 
ການປະສບົຜນົສາໍເລັດຂອງພວກເຂົາ ພວກເຮົາກຍໍງັມແີຮງບນັດານໃຈທ່ີຈະເຮັດຕາມ 
ພວກເຂົາເຈົາ້. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ເຖງິແມນ່ວາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ຈະປະລິນບິພານນານ ເປັນ 
ເວລາ ໒໕໐໐ ກວ່າປີແລວ້ກຕໍາມ ແຕຄ່າໍສອນຂອງພຣະພດຸທະອງົ ກຍໍງັຄງົຊວຍ່ເຫືຼອ 
ປະຊາຊນົ, ຕວົຢາ່ງ ການດາໍລງົຊວີດິຂອງພຣະພດຸທະອງົ ຍງັເປັນແຮງບນັດານໃຈ, 
ຄໍາສອນຂອງພຣະພດຸທະອງົ ຍງັສາມາດປ່ຽນແປງວຖິຊີວີດິໄດ.້ ຄງົມພີຽງແຕພ່ຣະພດຸ 
ທະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີມເີຕຊານພຸາບຫຼາຍສະຕະວດັ ຫຼງັຈາກປະລນິບິພານແລວ້. 
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນພຣະເຈົາ້ບໍພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນພຣະເຈົາ້ບໍພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນພຣະເຈົາ້ບໍພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນພຣະເຈົາ້ບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍ ພຣະພດຸທະອງົບ່ໍແມນ່ພຣະເຈົາ້. ພຣະພດຸທະອງົບ່ໍໄດປ້ະກາດຕນົເອງວາ່ 
ເປັນພຣະເຈົາ້, ລກູຂອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ ຫືຼແມນ່ແຕຜູ່ສ້ື່ ສານຈາກພຣະເຈົາ້. ພຣະພດຸ 
ທະອງົເປັນມະນດຸຜູທ່ີ້ພ ໍາ່ເພັງຕນົໃຫສ້ມົບນູແບບດວ້ຍພຣະອງົເອງ ແລະຍງັສອນວາ່ ຖາ້ 
ຫາກພວກເຮົາປະຕິບດັຕາມແບບຢາ່ງຂອງພຣະພດຸທະອງົ ກຈໍະເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາສມົ 
ບນູແບບໄດເ້ຊ່ັນກນັ. 

 

ຄໍຄໍຄໍຄໍາາາາຖຖຖຖາມາມາມາມ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍແມນ່ພຣະເຈົາ້ຖາ້ຫາກວາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍແມນ່ພຣະເຈົາ້ຖາ້ຫາກວາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍແມນ່ພຣະເຈົາ້ຖາ້ຫາກວາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍແມນ່ພຣະເຈົາ້    ເປັນຫຍງັປະຊາຊນົຈິ່ ງເຄົາລບົເປັນຫຍງັປະຊາຊນົຈິ່ ງເຄົາລບົເປັນຫຍງັປະຊາຊນົຈິ່ ງເຄົາລບົເປັນຫຍງັປະຊາຊນົຈິ່ ງເຄົາລບົ    
ເພ່ິນເພ່ິນເພ່ິນເພ່ິນ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ການເຄົາລບົບຊູາມຫຼີາຍປະເພດ. ເມ ື່ອບາງຄນົເຄົາລບົບຊູາພຣະເຈົາ້ ພວກ 
ເຂົາສນັລະເສນິພຣະເຈົາ້, ຫາເຄື່ ອງສກັກາລະມາບຊູາ ແລະຮອ້ງຂໍຄວາມຊວຍ່ເຫືຼອ 
ດວ້ຍການເຊື່ ອກນັວາ່ ພຣະເຈົາ້ຈະໄດຍ້ນິຄາໍສນັລະເສນີນ ັນ້, ໄດຮ້ບັເຄື່ ອງສກັກາລະບ ູ
ຊາ ແລະຕອບຮບັຄາໍວິ່ ງວອນຂອງພວກເຂົາ. ພດຸທະສາສະນກິະຊນົ ບ່ໍໄດປ້ະຕິບດັ 
ແບບບຊູາປະເພດນີ.້ ການບຊູາອກີແບບໜ່ຶງຄ ືການສະແດງຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍບກຸຄນົ ຫືຼ 
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ສິ່ ງຂອງທ່ີເຮົາຊື່ ນຊມົ. ເຊ່ັນເມ ື່ອເຫັນນາຍຄຍູາ່ງເຂົ້າໃນຫອ້ງຮຽນ ພວກເຮົາພາກນັຍນື 
ຂຶນ້, ເມ ື່ອເຫັນບກຸຄນົຜູມ້ກີຽດເຮົາກຈໍບັມທືກັທາຍ, ແລະເມ ື່ອມກີານຮອ້ງເພງຊາດ ພວກ 
ເຮົາກສໍະແດງຄວາມຄາໍນບັ. ທງັໝດົເຫ່ົຼານີ ້ລວນ້ແຕແ່ມນ່ການສະແດງອອກເຊິ່ ງຄວາມ 
ເຄົາລບົ ແລະບຊູາ ບ ົ່ງບອກເຖງິການຊື່ ນຊມົຍນິດຂີອງເຮົາຕ່ໍບກຸຄນົ ຫືຼສິ່ ງຂອງໃດໜ່ຶງ. 
ນີແ້ມນ່ປະເພດການເຄົາລບົບຊູາທ່ີຊາວພດຸໄດຖ້ປືະຕິບດັກນັມາ. ພຣະພດຸທະຮບູທ່ີມ ີ
ພຣະຫດັ(ແຂນ)ວາງຢູເ່ທິງຕກັຢາ່ງສະຫງາ່ງາມ ແລະແຍມ້ພຣະໂອດ(ຍິມ້) ທ່ີມມີະຫາ 
ກະລນຸາ ກະຕຸນ້ເຕືອນໃຫພ້ວກເຮົາພະຍາຍາມພດັທະນາຄວາມສະຫງບົ ແລະຄວາມ 
ຮກັພາຍໃນຕວົພວກເຮົາເອງ. ກິ່ນຫອມຫວນຈາກກະທບູ ເຕືອນໃຫເ້ຮົາຄດຶຫງາໍເຖງິ 
ຄວາມມອີດິທິພນົຂອງສນິ, ດວງປະທີບເຕືອນໃຫເ້ຮົາຮູເ້ຖງິແສງສະຫວາ່ງແຫງ່ດວງປນັ 
ຍາ ແລະດອກໄມທ່ີ້ອກີບ່ໍນານກຈໍະຫຽ່ວແຫງ້ ແລະຕາຍ ເປັນສິ່ ງເຕືອນສະຕິເຮົາໃຫຮູ້ ້
ເຖງິຄວາມເປັນອະນດິຈງັ. ເມ ື່ອພວກເຮົາຂາບລງົ ເຮົາສະແດງຄວາມກະຕນັຍຕ່ໍູພຣະ 
ພດຸທະເຈົາ້ ໃນຄາໍສອນທ່ີພຣະພດຸທະອງົໄດສ້ອນພວກເຮົາມາ. ນີຄ້ຄືວາມໝາຍໃນ 
ການບຊູາຂອງຊາວພດຸ. 
 

ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍຖາມຖາມຖາມຖາມ: : : : ແຕຂ່າ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ນິມາວາ່ຊາວພດຸບຊູາຮບູປັນ້ແຕຂ່າ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ນິມາວາ່ຊາວພດຸບຊູາຮບູປັນ້ແຕຂ່າ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ນິມາວາ່ຊາວພດຸບຊູາຮບູປັນ້ແຕຂ່າ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ນິມາວາ່ຊາວພດຸບຊູາຮບູປັນ້    (idols)....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຄາໍກາ່ວເຊ່ັນນ ັນ້ ພຽງແຕສ່ະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຄນົທ່ີ 
ສາ້ງມນັຂຶນ້ມາເອງ. ໃນພດົຈະນານກຸມົໄດໃ້ຫຄ້ວາມໝາຍຂອງ idol ວາ່ ໝາຍເຖງິ ຮບູ 
an image ຫືຼຮບູປ ັນ້ທ່ີບຊູາເໝືອນພຣະເຈົາ້ statue worshiped as a god, ດ ັງ່ທ່ີພວກ 
ເຮົາເຫັນວາ່ ຊາວພດຸບ່ໍໄດນ້ບັຖວືາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນພຣະເຈົາ້, ຖາ້ເປັນດ ັງ່ນ ັນ້ ເປັນ 
ໄປໄດແ້ນວໃດທ່ີພວກເຂົາເຊື່ ອວາ່ ສິນ້ສວນ່ໄມ ້ ຫືຼໂລຫະໃດໜ່ຶງ ເປັນພຣະເຈົາ້? ທກຸ 
ສາສະໜາໃຊສ້ນັຍະລກັ ເພ່ືອເປັນຕວົແທນຂອງຄວາມເຊື່ ອຢາ່ງມາກມາຍ. ໃນສາສະ 
ໜາເຕ໋ົາ, ຢິງ-ຢາງ ying-yang ໃຊເ້ພ່ືອເປັນສນັຍະລກັຂອງຄວາມກມົກນືກນັລະຫວາ່ງ 
ສິ່ ງກງົກນັຂາ້ມກນັ. ໃນສາສະໜາສກິ, ດາບ ເປັນສນັຍະລກັຂອງຄວາມສູຊ້ນົຂອງຈດິ 
ວນິຍານ(ຈຕິຕະວນິຍານະ). ໃນສາສະໜາຄຣດິ, ປາ ເປັນສນັຍະລກັຂອງການສະຖດິຢູ ່
ຂອງພຣະເຍຊູຄຣດິ ແລະໄມກ້າງເຂນ ເປັນສນັຍະລກັແທນຄວາມເສຍສະຫຼະຂອງ 
ພຣະອງົ. ໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາ, ພຣະພດຸທະຮບູ ເຕືອນໃຫເ້ຮົາຮູເ້ຖງິມຕິິຂອງມະ 
ນດຸໃນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້, ເຊິ່ ງຄວາມເປັນຈງິແລວ້ພຣະພດຸທະສາສະໜາ 
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ເປັນສາສະໜາທ່ີມມີະນດຸເປັນຈດຸສນູກາງ ຫຼາຍກວາ່ພຣະເຈົາ້ເປັນສນູກາງ. ສະນ ັນ້, 
ພວກເຮົາເບິ່ ງເຂົ້າໄປຂາ້ງໃນ, ບ່ໍແມນ່ເບິ່ ງອອກໄປຂາ້ງນອກເພ່ືອຄ ົນ້ຫາຄວາມສມົບູນ 
ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ. ສະນ ັນ້, ການກາ່ວວາ່ ຊາວພດຸບຊູາຮບູປັນ້ ກໂໍງເ່ທ່ົາໆກນັກບັ 
ການເວ້ົາວາ່ ຊາວຄຣດິບຊູາປາ ຫືຼຮບູເປັນຫຼຽ່ມຄໃືນເລຂາຄະນດິ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ເປັນຫຍງັຈິ່ງມຜີ ູຄ້ນົປະຕິບດັເປັນຫຍງັຈິ່ງມຜີ ູຄ້ນົປະຕິບດັເປັນຫຍງັຈິ່ງມຜີ ູຄ້ນົປະຕິບດັເປັນຫຍງັຈິ່ງມຜີ ູຄ້ນົປະຕິບດັແນວແປກໆຢູໃ່ນວດັພຣະພດຸທະສາສແນວແປກໆຢູໃ່ນວດັພຣະພດຸທະສາສແນວແປກໆຢູໃ່ນວດັພຣະພດຸທະສາສແນວແປກໆຢູໃ່ນວດັພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມຫຼີາຍຢາ່ງເບິ່ ງຄວືາ່ຈະແປກສາໍລບັພວກເຮົາ ເມ ື່ອພວກເຮົາຍງັບ່ໍທນັເຂົ້າໃຈ. 
ແທນທ່ີຈະປ່ອຍປະສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫເ້ປັນສິ່ ງທ່ີແປກ, ພວກເຮົາຄວນພະຍາຍາມສະແຫວງ 
ຫາຄວາມໝາຍຂອງມນັ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ມນັເປັນຄວາມຈງິທ່ີວາ່ ບາງຢາ່ງໃນ 
ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ມທ່ີີມາຈາກຄວາມເຊື່ ອຖແືບບງມົງວາຍ ແລະເຂົ້າໃຈຜິດຫຼາຍ 
ກວາ່ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດເຊ່ັນນ ັນ້ ບ່ໍພຽງແຕຖ່ກືພບົ 
ເຫັນໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາເທ່ົານ ັນ້ ແຕກ່ຍໍງັຄບືຄານເຂົ້າໃນສາສະໜາຕາ່ງໆ ຈາກ 
ຍກຸສູຍ່ກຸແລວ້. ພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດສ້ອນໄວຢ້າ່ງແຈມ່ແຈງ້ ແລະລະອຽດ ແຕຖ່າ້ໃຜບ່ໍ 
ເຂົ້າໃຈຢາ່ງຖີ່ ຖວນ້, ພຣະພດຸທະອງົ ກບ່ໍໍຄວນຈະໄດຮ້ບັການຕາໍນເິຊ່ັນນ ັນ້. ມພີດຸທະ 
ພດົໄດຕ້ດັໄວວ້າ່:  

 

“ຖາ້ຫາກຄນົເຮົາໄດຮ້ບັຄວາມທກຸຈາກຄວາມເຈັບໄຂ ້ ແຕບ່ໍ່ສະແຫວງຫາການປ່ິນປວົ 
ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະຢູໃ່ກທ້າ່ນໝໍກຕໍາມ, ນ ັນ້ກບ່ໍໍແມນ່ຄວາມຜິດຂອງທາ່ນໝໍ. ໃນທໍານອງ 
ດຽວກນັ, ຖາ້ຄນົເຮົາຖກືບຽດບຽນແລະທໍລະມານຈາກໂລກຂອງກເິລດ, ແຕບ່ໍ່ສະແຫວງ 
ຫາການຊວຍ່ເຫືຼອຈາກພຣະພດຸທະເຈົາ້, ນ ັນ້ກບ່ໍໍແມນ່ຄວາມຜິດຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້.” 

Jn.28-9 
 

ບ່ໍຄວນຈະຕດັສນິພຣະພດຸທະສາສະໜາ ຫືຼສາສະໜາໃດໜ່ຶງ ໂດຍບກຸຄນົທ່ີບ່ໍປະຕິບດັ 
ສາສະໜານ ັນ້ຢາ່ງເຖງິຖອງ. ຖາ້ຫາກວາ່ທາ່ນປາຖະໜາຢາກຮູຄ້າໍສອນທ່ີແທຈ້ງິຂອງ 
ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ກຄໍວນອາ່ນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ແລະສນົທະນາທມັ 
ກບັບກຸຄນົຜູທ່ີ້ເຂົາ້ໃຈຄາໍສອນຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມງີມງີມງີມງີານບນຸໃດແນທ່ີ່ຄາ້ຍຄກືນັກບັວນັຄຣດິານບນຸໃດແນທ່ີ່ຄາ້ຍຄກືນັກບັວນັຄຣດິານບນຸໃດແນທ່ີ່ຄາ້ຍຄກືນັກບັວນັຄຣດິານບນຸໃດແນທ່ີ່ຄາ້ຍຄກືນັກບັວນັຄຣດິມາດມາດມາດມາດ????    
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ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ອງີຕາມປະເພນ,ີ ເຈົາ້ຊາຍສດິທດັຖະອບຸດັຂຶນ້, ກາຍເປັນພຣະພດຸທະເຈົາ້ 
ແລະປະລິນບິພານໃນເວັນເພັງ ໑໕ ຄ ໍາ່ຂອງເດອືນວສິາຂະ(ເດອືນຫກົ), ເປັນເດອືນທີ 
ສອງຂອງປີແບບອນິເດຍ ເຊິ່ ງກງົກບັເດອືນເມສາຕ່ໍເດອືນພຶດສະພາຂອງປະຕິທິນຊາວ 
ຕາເວັນຕກົ. ເນື່ອງໃນວນັນ ັນ້ເອງ, ຊາວພດຸຢູທ່ ົ່ວສາລະທິດຕາ່ງກພໍາກນັສະເຫີຼມສະ 
ຫຼອງເຫດການນີ ້ ໂດຍການໄປວດັເພ່ືອເຂົ້າຮວມ່ໃນພິທີຕາ່ງໆ ຫືຼບາງທີກປໍະຕິບດັທາໍ 
ໝດົມ ື.້ 

  
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ຫາກພຣະພດຸທະສາສຖາ້ຫາກພຣະພດຸທະສາສຖາ້ຫາກພຣະພດຸທະສາສຖາ້ຫາກພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາດີແບບນ ັນ້ເປັນຫຍງັບາງປະເທດທ່ີນບັຖືາດີແບບນ ັນ້ເປັນຫຍງັບາງປະເທດທ່ີນບັຖືາດີແບບນ ັນ້ເປັນຫຍງັບາງປະເທດທ່ີນບັຖືາດີແບບນ ັນ້ເປັນຫຍງັບາງປະເທດທ່ີນບັຖ ື   
ພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜາຈິ່ງທກຸຍາກາຈິ່ງທກຸຍາກາຈິ່ງທກຸຍາກາຈິ່ງທກຸຍາກ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ຄວາມທກຸຍາກທ່ີເຈົາ້ໝາຍເຖງິນ ັນ້ ແມນ່ທກຸຍາກທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ ກເໍຫັນສມົຄວນວາ່ຖກື ທ່ີບາງປະເທດທ່ີນບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາຍາກຈນົ. 
ແຕຖ່າ້ຄວາມທກຸທ່ີເຈົາ້ໝາຍເຖງິນ ັນ້ ແມນ່ຄວາມທກຸຍາກທາງຄນຸນະພາບຊວີດິ ເຫັນວາ່ 
ບາງປະເທດທ່ີນບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາຂອ້ນຂາ້ງຮ ັງ່ມຊີ ໍາ້ ຕວົຢາ່ງເຊ່ັນ ປະເທດອາ 
ເມຣກິາທ່ີຮ ັງ່ມທີາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະເປັນປະເທດທ່ີມອີາໍນາດ ແຕວ່າ່ອດັຕາການກໍ່ 
ອາດຊະຍາກາໍແມນ່ສງູທ່ີສດຸໃນໂລກ. ມປີະຊາກອນຜູແ້ກຊ່ະລາ ຖກືປອຍ່ປະລະໄລ 
ຈາກລກູຫຼານ ແລະຕາຍຢາ່ງໂດດດຽ່ວໃນເຮອືນຄນົຊະລາ, ຄວາມຮນຸແຮງພາຍໃນປະ 
ເທດ, ການທາລນຸເດັກນອ້ຍ, ການຕິດຢາເສບຕິດເປັນບນັຫາສາໍຄນັ ແລະໜ່ຶງໃນຄູ ່
ແຕງ່ງານສາມຄູຈ່ະມກີານຢາ່ຮາ້ງກນັ. ຄວາມຮ ັງ່ມທີາງເສດຖະກດິ ແຕອ່າດທກຸຍາກ 
ທາງດາ້ນຄນຸນະພາບຊວີດິ. ມາບດັນີ,້ ເຮົາລອງມາເບິ່ ງໃນບາງປະເທດທ່ີນບັຖພືຣະພດຸ 
ທະສາສະໜາແບບດ ັງ້ເດມີ ທາ່ນສາມາດເຫັນສະພາບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍຢາ່ງ. ລູກ 
ເຄົາລບົນບັຖໃືຫກ້ຽດພ່ໍ ແລະແມ,່ ອດັຕາການກໍ່ອາດຊະຍາກາໍແມນ່ຕ ໍາ່, ການຢາ່ຮາ້ງ 
ແລະການຂາ້ຕວົຕາຍແມນ່ຫາຍາກ ແລະຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນປະເພນເີຊ່ັນ ຄວາມສພຸາບ 
ອອນ່ໂຍນ, ຄວາມມນີ ໍາ້ໃຈເພ່ືອແຜ,່ ຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອອາລີຕ່ໍຄນົແປກໜາ້ຄວາມອດົທນົ 
ອດົກ ັນ້ ແລະຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍຜູອ້ື່ ນ ຍງັມກີານປະຕິບດັເຂັມ້ແຂງຢູ.່ ຄວາມຫຼາ້ຫຼງັທາງ 
ດາ້ນເສດຖະກດິ ແຕບ່າງທີ ຄນຸນະພາບຊວີດິ ສງູສ ົ່ງກວາ່ປະເທດໃດໜ່ຶງເຊ່ັນ ປະເທດ 
ອາເມຣກິາ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ເຖງິແມນ່ວາ່ພວກເຮົາຈະຕດັສນິປະເທດທ່ີນບັຖ ື
ພຣະພດຸທະສາສະໜາທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢາ່ງດຽວ, ໜ່ຶງໃນບນັດາປະເທດທ່ີນບັຖ ືພຣ 
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ພດຸທະສາສະໜາທ່ີຮ ັງ່ມທ່ີີສດຸ ແລະມຄີວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີສດຸໃນໂລກ 
ຍີ່ ປຸນ່ ເຊິ່ ງມຈີາໍນວນປະຊາກອນຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍທ່ີເອີນ້ ພວກເຂົາເຈົາ້ເອງວາ່ ຊາວພດຸ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ເປັນຫຍງັເປັນຫຍງັເປັນຫຍງັເປັນຫຍງັ    ພວກທາ່ນພວກທາ່ນພວກທາ່ນພວກທາ່ນຈິ່ງບ່ໍຄອ່ຍໄດຍ້ນິຈິ່ງບ່ໍຄອ່ຍໄດຍ້ນິຈິ່ງບ່ໍຄອ່ຍໄດຍ້ນິຈິ່ງບ່ໍຄອ່ຍໄດຍ້ນິຂາ່ວຂາ່ວຂາ່ວຂາ່ວກຽ່ວກບັວຽກສງົເຄາະຊວ່ກຽ່ວກບັວຽກສງົເຄາະຊວ່ກຽ່ວກບັວຽກສງົເຄາະຊວ່ກຽ່ວກບັວຽກສງົເຄາະຊວ່ຍເຫືຼອຍເຫືຼອຍເຫືຼອຍເຫືຼອຈດັຈດັຈດັຈດັ    
ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ໂດຍຊາວພດຸໂດຍຊາວພດຸໂດຍຊາວພດຸໂດຍຊາວພດຸ????    
ຄໍຄໍຄໍຄໍາາາາຕອບຕອບຕອບຕອບ: : : : ບາງທີ ອາດເປັນຍອ້ນວາ່ຊາວພດຸບ່ໍຮູສ້ກຶຈາໍເປັນທ່ີຈະໂອອ້ວດກຽ່ວກບັຄວາມ 
ດທ່ີີພວກເຂົາເຈົາ້ເຮັດໄປ. ຫຼາຍປີຜາ່ນມາ ຜູນ້າໍຊາວພດຸຍີ່ ປຸ່ນ ນໂິກ ້ນວິະໂນ ້Nikkho 

Nirwano ໄດຮ້ບັຮາງວນັ Templeton Prize ໃນການເຮັດວຽກເພ່ືອສ ົ່ງເສມີຄວາມສາ 
ມກັຄລີະຫວາ່ງສາສະໜາ. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີ ້ ມພີຣະສງົໄທໄດຮ້ບັຮາງວນັ 
ມກັໄຊໄຊ Magsaysay Prize ຈາກການມຜີນົງານດເີດ່ັນກຽ່ວກບັການບາໍບດັຜູຕ້ິດຢາ 
ເສບຕິດ. ໃນປີ ໑໙໘໗ ມພີຣະສງົໄທອກີອງົໜ່ຶງ, ພຣະກນັຕະຍາພິວດັ ໄດຮ້ບັຮາງວນັ 
ສນັຕິພາບສາໍລບັເດັກນອ້ຍຈາກປະເທດນຣໍແ໌ວ ເນື່ອງຈາກວາ່ ໄດຊ້ວຍ່ເຫືຼອເດັກນອ້ຍ 
ອະນາຖາໃນເຂດຊນົນະບດົ. ແລະກຽ່ວກບັໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອສງັຄມົຂະໜາດໃຫຍ ່
ຂອງຊາວພດຸຕາເວັນຕກົ ເພ່ືອຊວຍ່ເຫືຼອຄນົທກຸຍາກຢູ່ປະເທດອິນເດຍອີກ? ພວກ 
ເຂົາເຈົາ້ໄດສ້າ້ງໂຮງຮຽນ, ສາ້ງສນູຝຶກອບົຮມົຈດິໃຈເດັກນອ້ຍ, ສະຖານທ່ີປ່ິນປວົ, ແລະ 
ອດຸສາຫະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ ເພ່ືອການດາໍລງົຊວີດິແບບກຸມ້ຕນົເອງ. ຊາວພດຸເຫັນວາ່ 
ການຊວຍ່ເຫືຼອສງົເຄາະຄນົອື່ ນ ເປັນການສະແດງອອກທາງການປະຕິບດັຕ່ໍສາສະໜາ 
ຂອງຕນົ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັສາສະໜາອື່ ນປະຕິບດັກນັ ແຕພ່ວກເຂົາເຈົາ້ເຊື່ ອກນັວາ່ ຈະ 
ຕອ້ງເຮັດແບບງຽບໆໂດຍປາສະຈາກການໂຄສະນາຕນົເອງ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ເປັນຫຍງັພຣະພດຸທະສາສເປັນຫຍງັພຣະພດຸທະສາສເປັນຫຍງັພຣະພດຸທະສາສເປັນຫຍງັພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາຈິ່ງມຫຼີາຍປະເພດແທ້ຈິ່ງມຫຼີາຍປະເພດແທ້ຈິ່ງມຫຼີາຍປະເພດແທ້ຈິ່ງມຫຼີາຍປະເພດແທ?້???    
ຄໍຄໍຄໍຄໍາາາາຕອບຕອບຕອບຕອບ: : : : ແມນ່ແແຕນ່ ໍາ້ຕານກຍໍງັມຫຼີາຍຊະນດິ ມນີ ໍາ້ຕານເຫືຼອງ, ນໍາ້ຕານຂາວ, ນ ໍາ້ 
ຕານແຂງ, ນ ໍາ້ເຊື່ ອມ ແລະນ ໍາ້ຕານເຢັນ ແຕທ່ງັໝດົນ ັນ້ກລໍວນ້ແຕແ່ມນ່ນ ໍາ້ຕານ ທ່ີມ ີ
ລດົຊາດຫວານຄກືນັ. ມນັໄດຖ້ກືຜະລິດຈາກຫຼາຍຮບູແບບ ດ ັງ່ນ ັນ້ຈ ິ່ງໄດຖ້ກືນາໍໃຊແ້ຕກ 
ຕາ່ງກນັ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາກເໍຊ່ັນດຽວກນັ: ມພີຣະພດຸທະສາສະໜານກິາຍເຖລະ 
ວາດ(ເຖຣະວາທະ), ພຣະພດຸທະສາສະໜານກິາຍເຊນ, ພຣະພດຸທະສາສະໜານກິາຍ 
ສຂຸາວະດ,ີ ພຣະພດຸທະສາສະໜານກິາຍໂຍຄາຈານ(ໂຍຄາຈາຣະ) ແລະນກິາຍວດັຊະ 
ຣະຍານ ແຕທ່ງັໝດົກລໍວ້ນແລວ້ແຕແ່ມນ່ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ແລະທງັໝດົ 
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ນ ັນ້ ກມໍລີດົຊາດອນັດຽວກນັ ຄ ືລດົແຫງ່ຄວາມວມິດຸຫຸຼດພ ົນ້. ພຣະພດຸທະສາສະໜາໄດ ້
ມກີານວວິດັທະນາການໄປເປັນຫຼາຍຮບູແບບ ເພ່ືອເຮັດໃຫແ້ທດເໝາະກບັວດັທະນະທາໍ 
ໃນທ່ີນ ັນ້ໆ, ໄດຖ້ກືແປຄນືເກອືບຫຼາຍສະຕະວດັແລວ້. ດວ້ຍເຫດນີ ້ ມນັຈິ່ງຍງັຄງົຢູ ່
ແທດເໝາະກບັຄນົຍກຸໃໝ.່ ນອກຈາກນີ,້ ເຖງິແມນ່ວາ່ພຣະພດຸທະສາສະໜາເບ່ິງຄວືາ່ 
ຈະມຫຼີາຍປະເພດແຕກຕາ່ງກນັແທ ້ ແຕແ່ກນ່ແທທ້ງັໝດົຂອງແຕລ່ະນກິາຍແມນ່ອະລ ິ
ຍະສດັສີ່ (ອະຣຍິະສຈັຈະ) ແລະອະລິຍະມກັ(ອະຣຍິະມຄັຄະ)ມອີງົແປດ. ທກຸສາສະໜາ 
ໃຫຍ່ໆ ໃນໂລກ ລວມທງັພຣະພດຸທະສາສະໜາ ກຍໍງັແບງ່ອອກເປັນຫຼາຍລດັທິ ແລະ 
ນກິາຍ. ບາງທີຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ແລະສາສະໜາອື່ ນ 
ນ ັນ້ຄ ື ຄວາມແຕກຕາ່ງທາງນກິາຍ ທ່ີຍາມໃດກມໍຄີວາມອດົທນົຍອມຮບັ ແລະການ 
ເປັນມດິຕ່ໍກນັ ແລະກນັ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແນນ່ອນວາ່ທາ່ນແນນ່ອນວາ່ທາ່ນແນນ່ອນວາ່ທາ່ນແນນ່ອນວາ່ທາ່ນຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຕອ້ງຄຶດຄຶດຄຶດຄຶດວາ່ພຣະພດຸທະສາສວາ່ພຣະພດຸທະສາສວາ່ພຣະພດຸທະສາສວາ່ພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາສງູສ ົ່ງສງູສ ົ່ງສງູສ ົ່ງສງູສ ົ່ງ....    ຂາ້ນອ້ຍຂາ້ນອ້ຍຂາ້ນອ້ຍຂາ້ນອ້ຍຄຶດຄຶດຄຶດຄຶດວາ່ວາ່ວາ່ວາ່    
ທາ່ນທາ່ນທາ່ນທາ່ນຄຈືະຄຈືະຄຈືະຄຈືະຄດຶຄດຶຄດຶຄດຶວາ່ວາ່ວາ່ວາ່    ມນັເປັນສາສມນັເປັນສາສມນັເປັນສາສມນັເປັນສາສະໜະໜະໜະໜາໜ່ຶງດຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີແທຈ້ງິາໜ່ຶງດຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີແທຈ້ງິາໜ່ຶງດຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີແທຈ້ງິາໜ່ຶງດຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີແທຈ້ງິ    ສວນ່ສາສສວນ່ສາສສວນ່ສາສສວນ່ສາສະໜະໜະໜະໜາາາາອືອ່ືອ່ືອ່ື່ ນແມນ່ນແມນ່ນແມນ່ນແມນ່    
ບ່ໍຈງິບ່ໍຈງິບ່ໍຈງິບ່ໍຈງິ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍມພີດຸທະສາສະນກິະຊນົຄນົໃດ ຜູທ່ີ້ເຂົ້າໃຈຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ 
ຄດຶວາ່ ສາສະໜາອື່ ນຜິດ. ບ່ໍມບີກຸຄນົໃດ ຜູທ່ີ້ພະຍາຍາມດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ ເພ່ືອສກຶສາ 
ສາສະໜາອື່ ນດວ້ຍໃຈເປີດກວາ້ງ ກຈໍະຄດຶແບບນ ັນ້ເຊ່ັນກນັ. ສິ່ ງທໍາອດິ ທ່ີທາ່ນສງັເກດ 
ເຫັນ ເມ ື່ອສກຶສາສາສະໜາອື່ ນທ່ີແຕກຕາ່ງນ ັນ້ ພຽງເພ່ືອຮູວ້າ່ ມນັມສີວນ່ຄກືນັພຽງໃດ. 
ທກຸສາສະໜາຍອມຮບັວາ່ ພາວະປດັຈບຸນັຂອງມະນດຸເປັນທກຸ. ທກຸສາສະໜາເຊື່ ອວາ່ 
ການແລກປ່ຽນກນັທາງດາ້ນທດັສະນະ ແລະພຶດຕິກາໍ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຖາ້ຫາກວາ່ 
ສະພາບຂອງມະນດຸມກີານປບັປງຸດຂີຶນ້. ທກຸສາສະໜາສອນສລີະທາໍ(ສລີະທມັ)ທ່ີລວມ 
ເອົາຄວາມຮກັ, ຄວາມກະລນຸາ, ຄວາມອດົທນົ, ຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອເພ່ືອແຜ,່ ແລະຄວາມ 
ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສງັຄມົ ແລະທກຸສາສະໜາຍອມຮບັການມຢີູຂ່ອງຮບູແບບຜູມ້ອີາໍນາດສງູ 
ສດຸ. ພວກເຂົາເຈົາ້ໃຊພ້າສາ, ຊື່ , ແລະສນັຍະລກັທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ເພ່ືອພນັລະນາ ແລະ 
ອະທິບາຍສິ່ ງເຫ່ົຼານີ.້ ພຽງແຕຄ່ນົເຮົາໄປຍຶດຕິດຢ່າງມຈີດິໃຈຄບັແຄບຕ່ໍທດັສະນະສະ 
ເພາະຂອງການເບິ່ ງສິ່ ງຕາ່ງໆດວ້ຍຄວາມບ່ໍອດົທນົ, ຖຕືວົ, ແລະຄວາມເຫັນວາ່ ມພີຽງ 
ຕນົເອງຖກືຕອ້ງເກດີຂຶນ້. 
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ລອງຈນິຕະນາການເບິ່ ງວາ່ ມຄີນົຊາວອງັກດິ, ຄນົຝຣ ັງ່, ຄນົຈນີ ແລະຄນົອນິໂດເນ 
ເຊຍ ທງັໝດົຕາ່ງກແໍນມເບິ່ ງຈອກໜວຍ່ໜ່ຶງ. ຄນົອງັກດິເວ້ົາຂຶນ້ວາ່, “ນ ັນ້ແມນ່ຄບັ 
That’s a cup ” ຄນົຝຣ ັງ່ຕອບວາ່, “ ບ່ໍ ມນັບ່ໍແມນ່. ມນັແມນ່ຕສັເຊ No it’s not. It’s a 

tasse” ແລະຄນົຈນີໃຫຄ້າໍເຫັນມາວາ່, “ພວກເຈົາ້ທງັສອງຜິດ. ມນັແມນ່ເປ You are 

both wrong. It’s a pei” ໃນທ່ີສດຸຄນົອນິໂດເນເຊຍ ກໄໍດຫ້ວົໃສຄ່ນົອື່ ນແລວ້ເວ້ົາວາ່ 
“ພວກເຈົາ້ຄໂືງແ່ທ ້ມນັແມນ່ຄາວນັ. What fools you are. It’s a cawan.” ແລະແລວ້ 
ຄນົອງັກດິກໄໍດເ້ອົາພດົຈະນານກຸມົອອກມາສະແດງໃຫຄ້ນົອື່ ນເບິ່ ງແລວ້ເວ້ົາວາ່, “ຂອ້ຍ 
ສາມາດພິສດູໄດວ້າ່ ມນັແມນ່ຄບັ. ພດົຈະນານກຸມົຂອງຂອ້ຍວາ່ແນວນ ັນ້. I can prove 

that it is a cup. My dictionary says so.” “ ຄນັຊ ັນ້ ພດົຈະນານກຸມົຂອງເຈົາ້ຜິດ.” ຄນົ 
ຝຣ ັງ່ເວ້ົາຂຶນ້. “ເພາະວາ່ພດົຈະນກຸມົຂອງຂອ້ຍບອກຢາ່ງແຈມ່ແຈງ້ວາ່ ມນັແມນ່ຕດັເຊ 
Because my dictionary clearly says, it is a tasse.”  ຄນົຈນີເວ້ົາຂຶນ້ຢາ່ງເຍີຍ້ຫຍນັວາ່; 
“ພດົຈະນານກຸມົຂອງຂອ້ຍວາ່ແມນ່ເປ ແລະພດົຈະນານກຸມົຂອງຂອ້ຍມອີາຍຫຼຸາຍພນັປີ 
ດນົກວາ່ ຂອງພວກເຈົາ້ ດ ັງ່ນ ັນ້ ມນັຈິ່ງຄວນຖກືຕອ້ງ. ແລະນອກຈາກນີ,້ ຍງັມຄີນົເວ້ົາ 
ພາສາຈນີ ຫຼາຍກວາ່ພາສາອື່ ນອກີ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ມນັຄວນຈະແມນ່ເປ. ໃນຂະນະທ່ີພວກ 
ເຂົາຖກົຖຽງຕອບກນັໄປກນັມາ, ມຊີາຍຄນົໜ່ຶງມາເຖງິ, ດື່ ມຈາກຈອກນ ັນ້ແລວ້ເວ້ົາຕ່ໍ 
ພວກນ ັນ້ວາ່, “ເຖງິແມນ່ວາ່ ພວກເຈົາ້ຈະເອີນ້ມນັວາ່ ຄບັ, ຕສັເຊ, ເປ ຫືຼ ຄາວນັ. ຈດຸ 
ປະສງົຂອງຈອກນ ັນ້ ແມນ່ເພ່ືອໃສນ່ ໍາ້ເພ່ືອດື່ ມ. ເຊົາຖກົຖຽງກນັ ແລະດື່ ມກນັເທາະ, 
ເຊົາໂຕແ້ຍງ້ກນັ ແລວ້ບນັເທົາຄວາມຫິວເທາະ. ນີຄ້ທືດັສະນະຂອງພຣະພດຸທະສາສະ 
ໜ ທ່ີມຕ່ໍີສາສະໜາອື່ ນໆ.  
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ບາງຄນົເວ້ົາວາ່ບາງຄນົເວ້ົາວາ່ບາງຄນົເວ້ົາວາ່ບາງຄນົເວ້ົາວາ່    ““““ທກຸສາສທກຸສາສທກຸສາສທກຸສາສະໜະໜະໜະໜາແມນ່ຄກືນັາແມນ່ຄກືນັາແມນ່ຄກືນັາແມນ່ຄກືນັ” ” ” ” ທາ່ນເຫັນດກີບັພວກເຂົາບໍທາ່ນເຫັນດກີບັພວກເຂົາບໍທາ່ນເຫັນດກີບັພວກເຂົາບໍທາ່ນເຫັນດກີບັພວກເຂົາບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ:::: ສາສະໜາບ່ໍໄດມ້ຄີວາມສະຫຼບັສບັຊອ້ນ ແລະຫຼາກຫຼາຍເພ່ືອຈະເຮັດໃຫມ້າ 
ລວມລງົເປັນອນັດຽວກນັພຽງຄາໍກາ່ວລອຍໆເຊ່ັນນ ັນ້. ພດຸທະສາສະນກິະຊນົອາດເວ້ົາ 
ວາ່ ຄາໍເວ້ົານີລ້ວມເອົາທງັຖກື ແລະຜິດ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາສອນວາ່ ບ່ໍມພີຣະເຈົາ້ 
ແຕໃ່ນຂະນະດຽວກນັ ສາສະໜາຄຣດິສອນວາ່ມພີຣະເຈົາ້. ພຣະພດຸທະສາສະໜາກາ່ວ 
ວາ່ ການຕດັສະຮູແ້ມນ່ມໄີດສ້າໍລບັທກຸຄນົ ຜູທ່ີ້ສາມາດຂດັເກາົຈດິໃຈຂອງຕນົ ແຕສ່າ 
ສະໜາຄຣດິຢືນຢນັວາ່ ການໄຖບ່າບເປັນໄປໄດສ້ະເພາະກບັບກຸຄນົຜູທ່ີ້ເຊື່ ອໃນພຣະເຍ 
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ຊູ. ອາຕະມາຄດຶວາ່ ນີຄ້ຄືວາມແຕກຕາ່ງທ່ີເຫັນໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກ ໍ
ຕາມ, ຍງັມຖີອ້ຍຄາໍທ່ີງດົງາມ ກາ່ວໄວໃ້ນຄາໍພີໃບເບນີວາ່:  

 

“ຖາ້ຫາກເຮົາເວ້ົາພາສາຂອງມວນມະນດຸ ແລະເທບພະເຈົາ້ ແຕບ່ໍ່ມຄີວາມຮກັ, ເຮົາກ ໍ
ເປັນພຽງແຕສ່ຽງກອງທ່ີລາໍຄານ ຫືຼສຽງສິ່ ງທ່ີດງັໜວກຫ.ູ ຖາ້ຫາກວາ່ ເຮົາສາມາດພະ 
ຍາກອນໄດ ້ແລະເຂົ້າໃຈທກຸຄວາມເລິກລບັ ແລະທກຸສາດຂອງຄວາມຮູ,້ ແລະຖາ້ຫາກ 
ເຮົາມສີດັທາຢ່າງແຮງກາ້ຈນົວາ່ ສາມາດຍກົພເູຂົາທງັໜວຍ່ໄດ,້ ແຕຫ່າກເຮົາບ່ໍມ ີ
ຄວາມຮກັ, ເຮົາກບ່ໍໍມຄີວາມໝາຍຫຍງັ. ຖາ້ຫາກເຮົາໃຫສ້ິ່ ງຂອງທງັໝດົທ່ີມຢີູແ່ກຄ່ນົ 
ທກຸຍາກ ຫືຼແມນ່ແຕເ່ສຍສະຫຼະຮາ່ງກາຍໃຫໄ້ໝເ້ປັນແປວໄຟ ແຕເ່ຮົາບ່ໍມຄີວາມຮກັ, 
ເຮົາກບ່ໍໍໄດຫ້ຍງັ. ຄວາມຮກັຄ ື ຄວາມອດົທນົ, ຄວາມຮກັຄຄືວາມກະລນຸາ, ບ່ໍມຄີວາມ 
ອດິສາ, ບ່ໍໂອອ້ວດ, ບ່ໍຫຼງົໂຕເອງ. ຄວາມຮກັບ່ໍໄຮມ້າລະຍາດ, ມນັແມນ່ການຄ ົນ້ຫາຕວົ 
ເອງ, ບ່ໍໂມໂຫງາ່ຍໆ, ບ່ໍບນັທຶກໄວເ້ຊິ່ ງການກະທາໍທ່ີບ່ໍດ.ີ ຄວາມຮກັ ບ່ໍແມນ່ການຍນິ 
ດໃີນສິ່ ງທ່ີຊ ົວ່ຮາ້ຍ, ແຕຊ່ື່ ນຊມົຍນິດໃີນຄວາມຈງິ. ປກົປອ້ງຢູສ່ະເໝີ, ເຊື່ ອໃຈກນັສະເໝີ, 
ສະຫງວນຮກັສາໄວສ້ະເໝີ.”  

 
I Cor.13-7 

 

ນີຄ້ສືິ່ ງທ່ີພດຸທະສາສະໜາສອນແທ້ໆ . ສະພາບຂອງໃຈເຮົາສາໍຄນັກວາ່ ອາໍນາດເໜືອ 
ທໍາມະຊາດໃດໆທ່ີເຮົາອາດມ,ີ ຄວາມສາມາດໃນການພະຍາກອນອະນາຄດົ, ຄວາມ 
ໝັນ້ຄງົໃນສດັທາຂອງເຮົາ ຫືຼການສະແດງອອກທ່ີເໜືອຄວາມເປັນຈງິທ່ີເຮົາອາດມ.ີ ດ ັງ່ 
ນ ັນ້, ເມ ື່ອເວ້ົາເຖງິທດັສະນະທາງສາສະໜາ ແລະໃນທາງທິດສະດ,ີ ພຣະພດຸທະສາສະ 
ໜາ ແລະຄຣດິຕະສາສະໜາແມນ່ແຕກຕາ່ງກນັຢາ່ງແນນ່ອນ. ແຕຖ່າ້ເວ້ົາເຖງິຄນຸນະ 
ພາບທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ສລີະທາໍ(ສລີະທມັ), ແລະການປະພຶດແມນ່ມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັແທ.້ 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາມລີກັສະນະເປັນວທິະຍາສາດບໍາມລີກັສະນະເປັນວທິະຍາສາດບໍາມລີກັສະນະເປັນວທິະຍາສາດບໍາມລີກັສະນະເປັນວທິະຍາສາດບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ກອ່ນທ່ີພວກເຮົາຈະມາຕອບຄາໍຖາມນ ັນ້ ມນັອາດຈະເປັນການດ ີ ທ່ີຈະໃຫນ້ ິ
ຍາມ ຂອງຄາໍວາ່ “ວທິະຍາສາດ Science”. ຄາໍວາ່ ວທິະຍາສາດ ອງີຕາມພດົຈະນານ ຸ
ກມົໝາຍເຖງິ, “ຄວາມຮູທ່ີ້ຖກືຈດັສນັໄວເ້ປັນລະບບົ, ເຊິ່ ງຂຶນ້ຢູກ່ບັການເຫັນ ແລະການ 
ທດົລອງຄວາມຈງິ ແລະການກາ່ວເຖງິກດົເກນທາໍມະຊາດໂດຍທົ່ວໄປ, ຫືຼສາຂາວຊິາ 
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ໃດໜ່ຶງ ທ່ີສາມາດຄ ົນ້ຄວ້າໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນ.” ມທີດັສະນະຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ທ່ີ 
ບ່ໍອາດເໝາະສມົກບັຄາໍນຍິາມນີ ້ ແຕວ່າ່ ແກນ່ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາ, ຄ ື
ອະລິຍະສດັສີ່ (ອະຣຍິະສຈັຈະ) ເປັນສິ່ ງທ່ີເໝາະສມົທ່ີສດຸ. ທກຸ(ທກຸຂະ), ເປັນອະລິຍະ 
ສດັ ຂໍທີ້ໜ່ຶງ ມນັແມນ່ປະສບົການທ່ີສາມາດນຍິາມ, ສາໍຜດັ ແລະປະເມນີໄດ.້ ບ່ໍມຄີວາມ 
ພະຍາຍາມໃດ ທ່ີອະທິບາຍຄວາມທກຸດວ້ຍທດັສະນະຂອງອະພິປດັຊະຍາ(ອະພິປຣຊັ 
ຍາ) ຫືຼສາດແຫງ່ຄວາມເລກິລບັ. ອງີຕາມອະລຍິະສດັຂໍທີ້ສາມ, ຄວາມທກຸສິນ້ສດຸລງົ, ບ່ໍ 
ແມນ່ເກດີຈາກການອາໄສພຣະເຈົາ້, ດວ້ຍສດັທາ, ຫືຼດວ້ຍການວິ່ ງວອນ, ພຽງແຕຍ່ອ້ນ 
ການໄຖຖ່ອນສະມທຸຍັ(ເຫດແຫງ່ຄວາມທກຸ). ນີເ້ປັນຄວາມສດັຈງິ. ອະລິຍະສດັສີ່ , ຫນົ 
ທາງໄປສູຄ່ວາມດບັທກຸ, ອກີຄ ັງ້ໜ່ຶງ, ນີບ່ໍ້ໄດກ້ຽ່ວກບັເລື່ ອງຂອງອະພິປດັຊະຍາ ແຕຂ່ຶນ້
ຢູກ່ບັການປະພຶດປະຕບິດັໃນວທີິທາງສະເພາະໃດໜ່ຶງເທ່ົານ ັນ້. ບ່ໍພຽງເທ່ົານ ັນ້, ການປະ 
ພຶດປະຕິບດັຍງັເປີດກວາ້ງເພ່ືອການພິສດູ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ສ ັງ່ສອນໂດຍປາສະ 
ຈາກແນວຄວາມຄດຶກຽ່ວກບັສິ່ ງມອີິດທິພນົເໜືອທາໍມະຊາດ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັວທິະຍາ 
ສາດ, ແລະອະທິບາຍກຽ່ວກບັຕ ົນ້ກາໍເນດີ ແລະວວິດັທະນາການຂອງຈກັກະວານ ໃນ 
ແງມ່ມູຂອງກດົເກນທາໍມະຊາດ. ສິ່ ງທງັໝດົນີ ້ ສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫັນທາດແທຂ້ອງວ ິ
ທະຍາສາດ. ບ່ໍສະເພາະເທ່ົານ ັນ້, ພຣະພດຸທະອງົຍງັສ ັງ່ສອນຢູເ່ລື້ອຍໆວາ່ ພວກເຮົາ 
ບ່ໍຄວນເຊື່ ອຖແືບບງມົງວາຍ, ແຕຄ່ວນຈະຖາມ, ກວດກາ, ໄຕຖ່າມ ແລະອາໄສການ 
ພິສດູດວ້ຍຕນົເອງ, ນີແ້ມນ່ທດັສະນະທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວທິະຍາສາດ. ໃນບດົກາລາມະສດູ 
ທ່ີມກັໄດຍ້ນິຢູສ່ະເໝພຣະພດຸທະອງົຕດັໄວວ້າ່:  

 

“ຢ່າປງົໃຈເຊື່ ອຍອ້ນການເລ່ົາສືບກນັມາຫືຼຕາມປະເພນ,ີ ຢ່າປງົໃຈເຊື່ ອຍອ້ນຂາ່ວລ ື
ຫືຼຈາກຕາໍລາ, ຢາ່ປງົໃຈເຊື່ ອດວ້ຍຂາ່ວລື ຫືຼພຽງແຕຕ່າມຫຼກັເຫດຜນົ, ຢາ່ປງົໃຈເຊື່ ອ 
ພຽງເປັນຄວາມຄດຶເຫັນ ຫືຼຈາກຄວາມສາມາດຂອງຄນົອື່ ນວາ່ “ທາ່ນເປັນຄຂູອງເຮົາ”, 
ແຕເ່ມ ື່ອເຮົາຮູດ້ວ້ຍຕນົເອງວາ່ ນ ັນ້ຄສືິ່ ງທ່ີດ,ີ ນ ັນ້ຄສືິ່ ງທ່ີເຊື່ ອຖໄືດ,້ ນ ັນ້ຄສືິ່ ງທ່ີໄດສ້ນັ 
ລະເສນິໂດຍຜູຮ້ ູ(້ບນັດດິ) ແລະເມ ື່ອປະຕິບດັຕາມ, ສະມາທານໄວ ້ແລວ້ນາໍໄປສູຄ່ວາມ 
ສກຸ(ສຂຸະ) ຈິ່ງຄວນປະຕບິດັຕາມສິ່ ງນ ັນ້.” 

                 A.I, 188 
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ດ ັງ່ນ ັນ້, ພວກເຮົາອາດສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ ເຖງິແມນ່ວາ່ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ບ່ໍແມນ່ວ ິ
ທະຍາສາດທງັມວນ, ແຕມ່ນັກມໍລີກັສະນະທາງວທິະຍາສາດຢາ່ງແນນ່ອນ ແລະຍິ່ ງມ ີ
ລກັສະນະວທິະຍາສາດກວາ່ສາສະໜາອື່ ນໃດ. ສາໍຄນັແມນ່ ແອລເບີດ ໄອສະໄຕນ ໌
Albert Einstein, ນກັວທິະຍາສາດຜູຍ້ິ່ ງໃຫຍຂ່ອງສະຕະວດັທີ ໒໐ ໄດກ້າ່ວເຖງິພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາໄວວ້າ່: 

 
“ ສາສະໜາໃນອະນາຄດົ ຈະເປັນສາສະໜາແຫງ່ຈກັກະວານ. ມນັຄວນຈະເປັນສິ່ ງ 
ເໜືອກວາ່ພຣະເຈົາ້ ແລະຫີຼກລຽງລດັທິຄວາມເຊື່ ອ ແລະສາສະໜາວທິະຍາ. ລວມເອົາ 
ທງັທາໍມະຊາດ ແລະຈດິວນິຍານ(ຈຕິຕະວນິຍານະ),ມນັຄວນຈະອງີອາໄສຄວາມໝາຍ 
ຂອງສາສະໜາ ທ່ີເກດີຈາກການປະຕິບດັຕວົຈງິຂອງສິ່ ງທງັປວງ, ຢາ່ງເປັນທາໍມະຊາດ 
ແລະຈດິວນິຍານ ແລະມຄີວາມໝາຍກມົກຽວກນັ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາຕອບກບັຄາໍ 
ພນັລະນາມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້. ຖາ້ຈະມສີາສະໜາໃດ ທ່ີທນົທານຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການຂອງ   
ວທິະຍາສາດສະໄໝໃໝ,່ ມນັຄວນຈະແມນ່ພຣະພດຸທະສາສະໜາ.”  

 
ຄໍຄໍຄໍຄໍາາາາຖາມຖາມຖາມຖາມ: : : : ບາງຄ ັງ້ຂາ້ບາງຄ ັງ້ຂາ້ບາງຄ ັງ້ຂາ້ບາງຄ ັງ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍໄດຍ້ິນວາ່ໄດຍ້ິນວາ່ໄດຍ້ິນວາ່ໄດຍ້ິນວາ່    ຄາໍສອນຂອງຄາໍສອນຂອງຄາໍສອນຂອງຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ເອີ້ນວາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ເອີ້ນວາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ເອີ້ນວາ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ເອີ້ນວາ່    ທາງສາຍທາງສາຍທາງສາຍທາງສາຍ    
ກາງກາງກາງກາງ....    ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍນີ້ນີ້ນີ້ນີ ້   ໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດ????        
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພຣະພດຸທະເຈົາ້ໃສຊ່ື່ ຂອງອະລິຍະມກັ(ອະຣຍິະມຄັຄະ) ມອີງົແປດອກີຊື່ ໜ່ຶງ, 
ຄ ືມດັຊມິາປະຕິປະທາ, ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ “ທາງສາຍກາງ”. ນີເ້ປັນຊື່ ທ່ີສາໍຄນັເພາະ 
ວາ່ ມນັບ່ໍພຽງແຕແ່ນະນາໍໃຫເ້ຮົາເດນີຕາມທາງນ ັນ້, ແຕຍ່ງັຈະຕອ້ງດາໍເນນີຕາມໃນທາງ 
ປະຕິບດັອກີດວ້ຍ. ຄນົເຮົາອາດກາຍເປັນຄນົເຂັມ້ງວດກຽ່ວກບັຫຼກັສາສະໜາ, ການປະ 
ຕິບດັ ແລະການກາຍເປັນຜູຫຼ້ງົໄຫຼໃນສາສະໜາ. ໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາ ກດົລະ 
ບຽບວໄິນຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ແລະການປະຕິບດັໄປພອ້ມໆກນັຕາມທດັສະນະທ່ີ ມ ີ
ເຫດຜນົ, ຫີຼກລຽງຈາກການປະຕິບດັແບບຊາ້ຍຈດັຂວາໂພດ ແລະເກນີໄປ. ຊາວໂຣມນັ 
ບຮູານກາ່ວວາ່ “ຄວາມຮູຈ້ກັພໍປະມານໃນທກຸສິ່ ງ” ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ກເໍຫັນດວ້ຍ
ໃນຄາໍເວ້ົານີ.້  
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍເຄຍີອາ່ນມາວາ່ເຄຍີອາ່ນມາວາ່ເຄຍີອາ່ນມາວາ່ເຄຍີອາ່ນມາວາ່    ພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜພຣະພດຸທະສາສະໜາເປັນພຽງປະເພດໜ່ຶາເປັນພຽງປະເພດໜ່ຶາເປັນພຽງປະເພດໜ່ຶາເປັນພຽງປະເພດໜ່ຶງງງງຂອງຂອງຂອງຂອງສາສາສາສາ    
ສະໜສະໜສະໜສະໜາຮນິດູາຮນິດູາຮນິດູາຮນິດ.ູ . . . ມນັແມນ່ແທບໍ້ມນັແມນ່ແທບໍ້ມນັແມນ່ແທບໍ້ມນັແມນ່ແທບໍ້? ? ? ?     
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍ ບ່ໍແມນ່ດອກ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ແລະສາສະໜາຮນິດ ູ ມຄີາໍສອນ 
ທາງສລີະທາໍ(ສລີະທມັ)ຮວມ່ກນັ, ພວກເຂົາໃຊຄ້າໍສບັຄາ້ຍກນັ ເຊ່ັນຄາໍວາ່ ກາໍ(ກມັມະ), 
ສະມາທິ ແລະນບິພານ ທງັສອງສາສະໜາແມນ່ມຕີ ົນ້ກາໍເນດີຈາກປະເທດອນິເດຍ. ນີ ້
ເປັນເຫດໃຫມ້ຄີນົຄດຶວາ່ ທງັສອງສາສະໜາເປັນອນັດຽວກນັ ຫືຼຄາ້ຍຄກືນັຫຼາຍ. ແຕຖ່າ້ 
ພວກເຮົາເບິ່ ງກາຍຄວາມຄາ້ຍຄກືນັຢາ່ງຜິວເຜີນນ ັນ້ ເຮາົກຈໍະເຫັນວາ່ ທງັສອງສາສະ 
ໜານີ ້ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຢາ່ງສິນ້ເຊງີ. ຕວົຢາ່ງເຊ່ັນ ຊາວຮນິດເູຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ຜູ ້
ສງູສດຸ ແຕພ່ຣະພດຸທະສາສະໜາບ່ໍເຊື່ ອເລີຍ. ໜ່ຶງໃນຫຼກັຄາໍສອນກຽ່ວກບັປດັຊະຍາ 
ຂອງສງັຄມົຮນິດ ູແມນ່ຄວາມຄດຶກຽ່ວກບັຊນົຊ ັນ້ວນັນະ ເຊິ່ ງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ປະ 
ຕເິສດຢາ່ງໜກັແໜນ້. ພິທີກາໍທດົສອບຄວາມບໍລິສດຸ ແມນ່ການປະຕິບດັທ່ີສາໍຄນັໃນສາ 
ສະໜາຮນິດ ູ ແຕບ່ໍ່ມໃີນພຣະພດຸທະສາສະໜາ. ໃນຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ, 
ພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນຕວົຢາ່ງທ່ີດ ີ ທ່ີວຈິານກຽ່ວກບັຊນົຊ ັນ້ພາມ, ນກັບວດໃນສາສະໜາ 
ຮນິດ,ູ ໄດສ້ ັງ່ສອນ ແລະມບີາງຄາໍສອນທ່ີສາໍຄນັຂອງພດຸທະອງົ ກຽ່ວກບັເລື່ ອງນີ.້ ນີຄ້ ື
ສິ່ ງທ່ີຢືນຢນັວາ່ ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ແລະສາສະໜາຮນິດບ່ໍູຄກືນັ.  
ຄາໍຖາຄາໍຖາຄາໍຖາຄາໍຖາມມມມ: : : : ແຕພ່ຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດ້ແຕພ່ຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດ້ແຕພ່ຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດ້ແຕພ່ຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດຮ້ຽນແບບຄາໍສອນຮຽນແບບຄາໍສອນຮຽນແບບຄາໍສອນຮຽນແບບຄາໍສອນ    ກຽ່ວກບັກດົແຫງ່ກາໍກຽ່ວກບັກດົແຫງ່ກາໍກຽ່ວກບັກດົແຫງ່ກາໍກຽ່ວກບັກດົແຫງ່ກາໍ((((ກມັມະກມັມະກມັມະກມັມະ) ) ) ) ຈາກຈາກຈາກຈາກ    
ສາສສາສສາສສາສະໜະໜະໜະໜາພາມາພາມາພາມາພາມ    ແມນ່ບໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍ? ? ? ?     
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ສາສະໜາຮນິດ ູສອນກຽ່ວກບັລດັທິກດົແຫງ່ກາໍ(ກມັມະ) ແລະການກບັຊາດ 
ມາເກດີ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຄວາມໝາຍຂອງທງັສອງຄາໍສອນ ແມນ່ມຄີວາມແຕກ 
ຕາ່ງກນັຫຼາຍຈາກສາສະໜາພດຸ. ຕວົຢາ່ງ, ສາສະໜາຮນິດເູຊື່ ອວາ່ ພວກເຮົາຖກືກາໍນດົ 
ໂດຍກາໍ(ກມັມະ)ຂອງພວກເຮົາເອງ, ໃນຂະນະທ່ີພດຸທະສາສະໜາສອນວາ່ກາໍ(ກມັມະ) 
ຫືຼການກະທາໍຂອງເຮົາເອງເຮັດໃຫເ້ຮົາເປັນໄປ. ອງີຕາມສາສະໜາຮນິດ,ູ ວນິຍານອະ 
ມະຕະ ຫືຼອດັຕະມນັ(Atman) ຜາ່ນຈາກຊາດໜ່ຶງໄປສູອ່ກີຊາດໜ່ຶງ ແຕວ່າ່ພຣະພດຸທະ 
ສາສະໜາປະຕິເສດວາ່ ວນິຍານເຊ່ັນນ ັນ້ຄວນຈະເອີນ້ວາ່ ນ ັນ້ຄືການປ່ຽນແປງຢາ່ງຕ່ໍ 
ເນື່ອງຂອງພະລງັງານຄືນ້ຈດິທ່ີໄປເກດີໃໝ.່ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍຢາ່ງ ລະຫວາ່ງ 
ສອງສາສະໜາກຽ່ວກບັຄາໍສອນກາໍ(ກມັມະ) ແລະການເກດີໃໝ.່ ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, 
ເຖງິແມນ່ວາ່ ຄາໍສອນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ແລະຮນິດ ູ ຈະມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັ 
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ຫຼາຍ. ແຕມ່ນັກບ່ໍໍຈາໍເປັນທ່ີ ພຣະພດຸທະສາສະໜາຈະຮຽນແບບຄາໍສອນຈາກສາສະໜາ 
ຮນິດໂູດຍບ່ໍຄດຶຖີ່ ຖວນ້. ບາງຄ ັງ້ກເໍຄຍີມທ່ີີວາ່ທງັສອງຄນົ, ເຊິ່ ງແຕລ່ະຄນົ ຂອ້ນຂາ້ງ 
ເປັນເຈົາ້ຕນົເອງ, ມກີານຄ ົນ້ພບົທ່ີຄາ້ຍຄກືນັ. ການຄ ົນ້ພບົທ່ີຈະເປັນຕວົຢາ່ງທ່ີດ ີກເໍຫັນ 
ຈະໄດແ້ກກ່ານວວິດັທະນາການ. ໃນປີ ໑໘໕໘, ພຽງແຕກ່ອ່ນທ່ີເຂົາຈະພິມປ້ືມທ່ີມຊີື່ ສຽງ 
ເຫ້ັຼມໜ່ຶງຊື່ ວາ່:“ ຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງສິ່ ງທ່ີມຊີວີດິ” ຊາຣ ໌ດາວນິ Charles Darwin ກໄໍດພ້ບົ 
ຜູຊ້າຍຄນົໜ່ຶງ, ອາວລເ໌ຟຣດ ຣດູເຊລ ວາລເ໌ເລສ Alfred Russell Wallace ໄດພ້ບົ 
ເຫັນຄວາມຄດຶກຽ່ວກບັການວວິດັທະນາການ ໃນຂະນະນ ັນ້ ເຂົາກໄໍດຄ້ ົນ້ພບົເຊ່ັນກນັ. 
ດາວນິ ແລະວາແລສ ບ່ໍໄດມ້ກີານຮຽນແບບກນັ ແລະກນັ, ແຕພ່ວກເຂົາເຈົາ້ ໄດສ້ກຶສາ 
ກຽ່ວກບັປາກດົການຄາ້ຍໆກນັ ແລະພວກເຂົາມຄີາໍຕອບອນັດຽວກນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຖາ້ຫາກ 
ວາ່ ຄໍາສອນຂອງສາສະໜາພດຸ ແລະສາສະໜາຮນິດກູຽ່ວກບັກາໍ(ກມັມະ) ແລະການ 
ເກດີ ມບີດົສະຫຸຼບຄາ້ຍຄກືນັຫຼາຍພຽງໃດກຕໍາມ, ແຕທ່ງັສອງສາສະໜາບ່ໍໄດຄ້ກືນັ, ນີບ່ໍ້ 
ແມນ່ເຫດຜນົຈາໍເປັນທ່ີວາ່ຈະພິສດູ ແລະຮຽນແບບກນັ. ຄວາມຈງິແມນ່ໄດຈ້າກປນັຍາ 
ທ່ີພວກເຂົາພດັທະນາໃນການຝຶກສະມາທິຈາກຜູວ້ເິສດຮນິດ ູ ທ່ີມຄີວາມເຫັນບ່ໍແນນ່ອນ 
ກຽ່ວກບັກາໍ(ກມັມະ) ແລະການເກດີ ເຊິ່ ງຕ່ໍມາພຣະພດຸທະອງົໄດອ້ະທິບາຍ ຢາ່ງລະອຽດ 
ແລະຊດັເຈນຕື່ ມອກີ. 
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໒໒໒໒....ຄາໍສອນພ້ືຄາໍສອນພ້ືຄາໍສອນພ້ືຄາໍສອນພ້ືນຖານຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜນຖານຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜນຖານຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜນຖານຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາາາາ    
    
ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍຕອບຕອບຕອບຕອບ: : : : ທງັໝດົຂອງຄາໍສອນພຣະພດຸທະເຈົາ້ລວມລງົໃນອະລິຍະສດັສີ່ (ອະຣຍິະສຈັ 
ຈະ) ເໝືອນກບັຂອບ ແລະດິວ້ຂອງກງົລໍ້ທ່ີມສີນູລວມຢູເ່ພົາ. ສາເຫດທ່ີເອີນ້ວາ່“ສີ່ ” ກ ໍ
ຍອ້ນວາ່ທງັໝດົມສີີ່ ຂໍ.້ ເຫດທ່ີເອີນ້ວາ່ “ອະຣຍິະ” ກຍໍອ້ນວາ່ມນັເຮັດໃຫບ້ກຸຄນົຜູເ້ຂົ້າໃຈ 
ໃນທາໍ(ທມັມະ)ເປັນອະຣຍິະບກຸຄນົ ແລະເຫດທ່ີເອີນ້ວາ່ “ສຈັຈະ” ຍອ້ນວາ່ມນັກງົກບັ 
ຄວາມເປັນຈງິ, ມນັເປັນສດັຈະທາໍ(ສຈັຈະທມັມະ).  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັ((((ອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະ))))ຂໍທີ້ໜ່ຶງແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ໜ່ຶງແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ໜ່ຶງແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ໜ່ຶງແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ອະລິຍະສດັຂໍທີ້ໜ່ຶງແມນ່ ທກຸຊວີດິຕອ້ງປະເຊນີໜາ້ກບັຄວາມທກຸ. ການດາໍ 
ລງົຊວີດິຄືການປະເຊນີກບັຄວາມທກຸ. ມນັເປັນໄປບ່ໍໄດທ່ີ້ຈະດາໍລງົຊວີດິຢູ່ໂດຍປາສະ 
ຈາກການປະເຊນີກບັຄວາມທກຸ ແລະຄວາມເສຍໃຈ. ພວກເຮົາຈະຕອ້ງອດົທນົຕ່ໍຄວາມ 
ທກຸທາງກາຍເຊ່ັນ ຄວາມເຈບັໄຂ,້ ບາດເຈບັ, ຄວາມອດິເມ ື່ອຍ, ຄວາມເຖົາ້ແກຊ່ະລາ 
ແລະໃນທ່ີສດຸກຕໍາຍ. ນອກນີ ້ ເຮົາຍງັຈະຕອ້ງອດົທນົຕ່ໍຄວາມທກຸທາງດາ້ນຈດິໃຈເຊ່ັນ 
ຄວາມໂດດດຽ່ວ, ຄວາມຫດົຫູໃ່ຈ, ຄວາມຢາ້ນ, ຄວາມອບັອາຍຂາຍໜາ້, ຄວາມສີນ້ 
ຫວງັ, ຄວາມໂມໂຫໂທໂສ ແລະອື່ ນໆອກີ.  

 

ຄໍຄໍຄໍຄໍາາາາຖາມຖາມຖາມຖາມ: : : : ນີບ່ໍ້ແມນ່ຄວາມນີບ່ໍ້ແມນ່ຄວາມນີບ່ໍ້ແມນ່ຄວາມນີບ່ໍ້ແມນ່ຄວາມຄດຶຄດຶຄດຶຄດຶໃນໃນໃນໃນທາງທາງທາງທາງແງລ່ບົແງລ່ບົແງລ່ບົແງລ່ບົບໍບໍບໍບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພດົຈະນານກຸມົໃຫນ້ຍິາມຄວາມຄຶດໃນແງລ່ບົ pessimism    ເອົາໄວວ້າ່     
“ຄວາມຊິນເຄີຍທ່ີມກັຄຶດວ່າສິ່ ງໃດກໍຕາມຈະເກີດຂຶ້ນແມນ່ຈະເປັນເລື່ ອງບ່ໍດີ”,ຫືຼ       
“ຄວາມເຊື່ ອວາ່ຄວາມບ່ໍດມີອີາໍນາດເໜືອກວາ່ຄວາມດ”ີ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາບ່ໍໄດ ້
ສອນທງັສອງຄວາມຄດຶນີ.້ ທງັບ່ໍໄດປ້ະຕິເສດການມຢີູຂ່ອງຄວາມສກຸ(ສຂຸະ). ພຽງແຕ ່
ກາ່ວໂດຍງາ່ຍໆວາ່ ການມຊີວີດິຢູຄ່ກືານຈະຕອ້ງປະສບົກບັຄວາມທກຸທາງກາຍ ແລະ 
ຈດິໃຈ ເຊິ່ ງເປັນຄາໍເວ້ົາທ່ີເປັນຈງິແທ ້ເປັນທ່ີຊດັເຈນວາ່ ມນັບ່ໍອາດປະຕິເສດໄດ.້ ພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາເລີ່ ມສອນຈາກປະສບົການ, ຄວາມຈງິທ່ີບ່ໍອາດປະຕິເສດໄດ,້ ເປັນສິ່ ງ 
ທ່ີທກຸຄນົກຮໍບັຮູ,້ ນ ັນ້ຄືສິ່ ງທ່ີໄດປ້ະສບົກນັມາແລວ້ ແລະທກຸຄນົກາໍລງັພະຍາຍາມ 
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ຫີຼກລຽງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ຈິ່ງເລີ່ ມຈາກການສອນໂດຍກງົ ຕ່ໍບນັຫາຫຼກັ 
ທ່ີມະນດຸທກຸຄນົກາໍລງັປະເຊນີຢູນ່ ັນ້ຄ ືຄວາມທກຸ ແລະວທີິທາງດບັທກຸ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັ((((ອະຣິອະຣິອະຣິອະຣິຍະສຈັຈະຍະສຈັຈະຍະສຈັຈະຍະສຈັຈະ))))ຂໍທີ້ສອງແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສອງແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສອງແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສອງແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ອະລຍິະສດັຂໍທີ້ສອງແມນ່ ຕນັຫາເປັນສາຍເຫດຂອງຄວາມທກຸທງັປວງ. ເມ ື່ອ 
ພວກເຮົາສງັເກດເບິ່ ງຄວາມທກຸທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ມນັງາ່ຍທ່ີຈະຮູວ້າ່ ມນັເກດີມາຈາກ 
ຕນັຫາ. ເມ ື່ອພວກເຮົາຕອ້ງການບາງສິ່ ງບາງຢາ່ງ ແຕບ່ໍ່ສາມາດໄດສ້ິ່ ງນ ັນ້ມາ ພວກເຮົາ 
ກຮໍູສ້ກຶຜິດຫວງັ ແລະຫດົຫູໃ່ຈ. ເມ ື່ອເຮົາຄາດຫວງັຢາກໃຫບ້າງຄນົຢູນ່າໍເຮົາ ແຕເ່ຂົາບ່ໍ 
ເຮັດຕາມ, ເຮົາກຮໍູສ້ກຶຂາຍໜາ້ ແລະຢາກຮາ້ຍ. ເມ ື່ອພວກເຮົາຕອ້ງການຢາກໃຫຄ້ນົອື່ ນ 
ມາມກັເຮົາ ແຕເ່ຂົາບ່ໍມກັເຮົາກຮໍູສ້ກຶເຈບັໃຈ. ຫືຼ ແມນ່ແຕເ່ຮົາຕອ້ງການສິ່ ງໃດ ແລະໄດ ້
ສິ່ ງນ ັນ້ມາ, ນີກ້ບ່ໍໍໝາຍຄວາມວາ່ ຈະນາໍມາເຊິ່ ງຄວາມສກຸສະເໝີ ຍອ້ນວາ່ ອກີບ່ໍດນົ 
ເຮົາກຈໍະຮູສ້ກຶເບື່ ອກບັສິ່ ງນ ັນ້, ສນູເສຍຄວາມສນົໃຈໃນສິ່ ງນ ັນ້ ແລວ້ເລີ່ ມຕອ້ງການສິ່ ງ 
ອື່ ນອກີ. ຖາ້ເວ້ົາແບບງາ່ຍໆ, ອະລິຍະສດັຂໍທີ້ສອງມໃີຈຄວາມວາ່ ການໄດມ້າເຊິ່ ງສິ່ ງທ່ີ 
ທາ່ນຕອ້ງການ ກບ່ໍໍອາດຮບັປະກນັຄວາມສກຸໄດ.້ ນອກຈາກຈະພະຍາຍາມດິນ້ຮນົເພ່ືອ 
ຈະໄດມ້າໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນຕອ້ງການ, ແຕກ່ຍໍງັພະຍາຍາມເພ່ີມຄວາມຢາກຂອງທາ່ນອກີ. 
ຄວາມຕອ້ງການ ເຮັດໃຫເ້ຮົາຫາ່ງໄກຈາກຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ ງທ່ີເຮົາມ ີແລະຫາ່ງໄກຈາກ 
ຄວາມສກຸທ່ີແທຈ້ງິ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຄວາມຕອ້ງກາຄວາມຕອ້ງກາຄວາມຕອ້ງກາຄວາມຕອ້ງການແລະຕນັຫານາໍໄປສູຄ່ວາມທກຸທາງກາຍໄດຢ້າ່ງໃດນແລະຕນັຫານາໍໄປສູຄ່ວາມທກຸທາງກາຍໄດຢ້າ່ງໃດນແລະຕນັຫານາໍໄປສູຄ່ວາມທກຸທາງກາຍໄດຢ້າ່ງໃດນແລະຕນັຫານາໍໄປສູຄ່ວາມທກຸທາງກາຍໄດຢ້າ່ງໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ:::: ໃນໄລຍະຊວີດິແຫງ່ຄວາມຕອ້ງການ ແລະຕນັຫາ ຄຄືວາມຢາກໃນສິ່ ງນ ັນ້, 
ສິ່ ງນີ ້ ໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງ ຄວາມຢາກທ່ີຈະສບືຕ່ໍດາໍລງົຊວີດິຢູ ່ ເພ່ືອສາ້ງພະລງັອາໍ 
ນາດ ອນັເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຕ້ນົເອງໄດເ້ກດີໃໝອ່ກີ. ເມ ື່ອພວກເຮົາເກດີອກີ, ພວກ 
ເຮົາມຮີາ່ງກາຍ ແລະເໝືອນທ່ີໄດກ້າ່ວມາກອ່ນແລວ້, ຮາ່ງກາຍນີມ້ນັອອນ່ໄຫວຕ່ໍກບັ 
ຄວາມເຈບັປວດ ແລະເປັນພະຍາດໂລຄາ(ໂຣຄະ); ມນັອາດຈະໝດົເຫ່ືອແຮງ ຍອ້ນ 
ການເຮັດວຽກ; ເຖງິຄາວເຖົາ້ແກຊ່ະລາ ແລະໃນທ່ີສດຸກສໍິນ້ລມົຫາຍໃຈ. ດວ້ຍເຫດນີ ້
ເອງ, ຕນັຫາຈິ່ງນາໍໄປສູຄ່ວາມທກຸທາງກາຍ ເນື່ອງຈາກວາ່ ມນັເປັນເຫດໃຫພ້ວກເຮົາ 
ເກດີໃໝອ່ກີ.  
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ:::: ທງັໝດົທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ເຫັນສມົຄວນທງັໝດົທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ເຫັນສມົຄວນທງັໝດົທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ເຫັນສມົຄວນທງັໝດົທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ເຫັນສມົຄວນດີດີດີດີແລວ້ແລວ້ແລວ້ແລວ້....    ແຕຖ່າ້ພວກເຮົາຢຸດຄວາມຕອ້ງແຕຖ່າ້ພວກເຮົາຢຸດຄວາມຕອ້ງແຕຖ່າ້ພວກເຮົາຢຸດຄວາມຕອ້ງແຕຖ່າ້ພວກເຮົາຢຸດຄວາມຕອ້ງ    
ການນາໍກນັການນາໍກນັການນາໍກນັການນາໍກນັ, , , , ພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍໄດສ້ິ່ ງໃດພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍໄດສ້ິ່ ງໃດພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍໄດສ້ິ່ ງໃດພວກເຮົາອາດຈະບ່ໍໄດສ້ິ່ ງໃດ    ແລະຈະບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດໃດໆແລະຈະບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດໃດໆແລະຈະບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດໃດໆແລະຈະບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດໃດໆເລີຍເລີຍເລີຍເລີຍ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖກືຕອ້ງແລວ້. ແຕພ່ຣະພດຸທະເຈົາ້ກາ່ວວາ່ ເມ ື່ອຄວາມຕອ້ງການຂອງເຮົາ, 
ຄວາມຢາກໄດດ້ຂີອງເຮົາ, ຄວາມບ່ໍພໍໃຈໃນສິ່ ງທ່ີເຮົາມຢີູ ່ແລະຄວາມຢາກຂອງເຮົາ ຢາ່ງ 
ບ່ໍມເີມອືງພໍ ເປັນເຫດໃຫເ້ຮົາມຄີວາມທກຸ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຮົາຈິ່ງຄວນຢດຸເຊົາສະ. ພຣະພດຸ 
ທະອງົຢາກໃຫພ້ວກເຮາົຮູຈ້າໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງ ລະຫວາ່ງສິ່ ງທ່ີເຮົາມຄີວາມຈາໍເປັນ, 
ສິ່ ງທ່ີເຮົາຕອ້ງການ ໃຫມ້ຄີວາມພາກພຽນສາໍລບັສິ່ ງທ່ີເຮົາເຫັນວາ່ຈາໍເປັນ ແລະຂະ 
ຫຍາຍສິ່ ງທ່ີເຮົາຕອ້ງການ. ພຣະພດຸທະອງົໄດສ້ອນພວກເຮົາວາ່ ຄວາມຈາໍເປັນສາມາດ 
ເຮັດໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດໄດ ້ແຕວ່າ່ ຄວາມຕອ້ງການຂອງເຮົານ ັນ້ບ່ໍມສີິນ້ສດຸ ເໝືອນ 
ກບັຂມຸທ່ີມຄີວາມເລິກ ບ່ໍມທ່ີີສິນ້ສດຸສນັນ ັນ້. ມຄີວາມຈາໍເປນັທ່ີສາໍຄນັ, ສາໍຄນັອນັດບັທາໍ 
ອດິທ່ີຄວນໄດມ້າກອ່ນ ແລະເຮົາຄວນຈະບກຸບືນເພ່ືອສິ່ ງນ ັນ້. ຄວາມຕອ້ງການທ່ີນອກ 
ເໜືອກວາ່ນີ ້ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການຫຸຼດຜອ່ນເບົາບາງລງົ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ແລວ້, ແມນ່ຫຍງັ 
ຄເືປົາ້ໝາຍຂອງຊວີດິ? ທ່ີຄວນຈະໄດມ້າ ຫືຼພໍໃຈ ແລະມຄີວາມສກຸ. 

 

ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍຖາມຖາມຖາມຖາມ: : : : ພວກເຮົາໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ່ພວກເຮົາໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ່ພວກເຮົາໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ່ພວກເຮົາໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ່, , , , ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່    ມສີິ່ ງໃດແນ່ມສີິ່ ງໃດແນ່ມສີິ່ ງໃດແນ່ມສີິ່ ງໃດແນທ່ີ່ທ່ີທ່ີທ່ີພໍພໍພໍພໍຈະຈະຈະຈະພິສດູໄດ້ພິສດູໄດ້ພິສດູໄດ້ພິສດູໄດ ້   
ວາ່ວາ່ວາ່ວາ່    ສິ່ ງນີ້ສິ່ ງນີ້ສິ່ ງນີ້ສິ່ ງນີເ້ກດີເກດີເກດີເກດີຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມຫຼີກັຖານພຽງພໍທ່ີຈະພິສດູວາ່ ສິ່ ງນີເ້ກດີຂຶນ້ຈງິ ແຕພ່ວກເຮົາຈະມລີາຍລະ 
ອຽດຕື່ ມໃນຕອນຕ່ໍໄປ.  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັອະລິຍະສດັ((((ອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະ))))ຂໍທີ້ສາມແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສາມແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສາມແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສາມແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ອະລິຍະສດັຂໍທີ້ສາມແມນ່ຄວາມທກຸສາມາດເອົາຊະນະໄດ ້ ແລະຄວາມສກຸ 
ສາມາດບນັລໄຸດ.້ ບາງທີ ນີອ້າດຈະແມນ່ເປັນຂໍທ່ີ້ສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນອະລິຍະສດັສີ່  ເນື່ອງ 
ຈາກວາ່ ພຣະພດຸທະອງົໄດຮ້ບັປະກນັພວກເຮົາວາ່ ຄວາມສກຸທ່ີແທຈ້ງິ ແລະຄວາມສນັ 
ໂດດພໍໃຈແມນ່ເປັນໄປໄດ.້ ເມ ື່ອພວກເຮົາຮູຈ້ກັປ່ອຍວາງຄວາມຕອ້ງການ ທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນ 
ແລະຮຽນຮູກ້ານມຊີວີດິຢູໃ່ນແຕລ່ະວນັໃຫຢູ້ໃ່ນປດັຈບຸນັຂະນະ, ມຄີວາມມວນ່ຊື່ ນຍນິດ ີ
ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຢາກໄດ ້ທ່ີບ່ໍມຂີອບເຂດໃນປະສບົການທ່ີຊວີດິມອບໃຫເ້ຮົາ, ປະ 
ເຊນີໜາ້ຢາ່ງອດົທນົຕ່ໍບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີຊວີດິເຂົ້າໄປພວົພນັໂດຍປາສະຈາກຄວາມຢາ້ນ 
ກວົ, ຄວາມຊງັ ແລະຄວາມໂມໂຫ, ພຽງເທ່ົານີ ້ ພວກເຮົາກມໍຄີວາມສກຸ ແລະເປັນອດິ 
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ສະຫຼະໄດ.້ ເມ ື່ອນ ັນ້ ພວກເຮົາກດໍາໍລງົຊວີດິຢູຢ່າ່ງມສີກຸເຕັມປ່ຽມ. ຍອ້ນວາ່ ພວກເຮົາບ່ໍ 
ຖກືຄອບງາໍຈາກຄວາມພໍໃຈໃນຄວາມຢາກທ່ີເຫັນແກຕ່ວົ, ພວກເຮົາຈະພບົວາ່ ເຮົາມເີວ 
ລາ ພໍທ່ີຈະຊວຍ່ເຫືຼອຄນົອື່ ນ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ບນັລໃຸນສິ່ ງທ່ີເຂົາມຄີວາມຕອງ້ການໄດ.້ 
ສິ່ ງທ່ີກາ່ວມານີເ້ອີນ້ວາ່ ນບິພານ (ນພິພານະ).  

 
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ນບິພານນບິພານນບິພານນບິພານ    ((((ນພິພານນພິພານນພິພານນພິພານະະະະ))))    ແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັ    ແລະຢູ່ແລະຢູ່ແລະຢູ່ແລະຢູ່ໃສໃສໃສໃສ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມນັເປັນມຕິິທ່ີເໜືອການເວລາ ແລະສະຖານທ່ີ ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງຈິ່ງເປັນການ 
ຍາກທ່ີຈະເວ້ົາ ຫືຼແມນ່ແຕຄ່ດຶກຽ່ວກບັສິ່ ງນີ,້ ຄາໍເວ້ົາ ແລະຄວາມຄດຶພຽງແຕເ່ໝາະສມົ 
ທ່ີຈະອະທິບາຍ ກຽ່ວກບັມຕິິຂອງເວລາ ແລະສະຖານທ່ີເທ່ົານ ັນ້. ແຕດ່ວ້ຍເຫດວາ່ 
ນບິພານ ເປັນສິ່ ງທ່ີເໜືອການເວລາ, ບ່ໍມກີານເຄື່ ອນໄຫວ, ບ່ໍມອີງົປະກອບໃດໆ. ດ ັງ່ 
ນ ັນ້, ຈິ່ງບ່ໍມກີານເກດີ ແລະການຕາຍ. ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ ນບິພານ ຈິ່ງເປັນນລິນັດອນ 
(ນຣິນັຕະຣະ). ຍອ້ນວາ່ມນັເໜືອສະຖານທ່ີ, ບ່ໍມປີດັໄຈປງຸແຕງ່1, ບ່ໍມຂີອບເຂດ, ປາ 
ສະຈາກຄວາມມຕີວົຕນົ ແລະບ່ໍມຕີວົຕນົ ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ ນບິພານ ຈິ່ງບ່ໍມ ີຂອບເຂດ. 
ພຣະພດຸທະເຈົາ້ ຍງັໄດຕ້ດັຢໍາ້ເຕືອນພວກເຮົາວາ່ ນບິພານ ຄ ືການປະສບົກບັຄວາມ 
ສກຸຢາ່ງຍິ່ ງ. ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່: 

 

“ນບິພານ ເປັນສກຸຢາ່ງຍິ່ ງ”  
                            Dhp.204 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕວ່າ່ມກີານພິສດູໃດທ່ີວາ່ມຕິິນ ັນ້ມຢີູຈ່ງິແຕວ່າ່ມກີານພິສດູໃດທ່ີວາ່ມຕິິນ ັນ້ມຢີູຈ່ງິແຕວ່າ່ມກີານພິສດູໃດທ່ີວາ່ມຕິິນ ັນ້ມຢີູຈ່ງິແຕວ່າ່ມກີານພິສດູໃດທ່ີວາ່ມຕິິນ ັນ້ມຢີູຈ່ງິ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍ ບ່ໍມຂີໍພິ້ສດູໃດໆ. ແຕກ່ານມຢີູຈ່ງິສາມາດອາ້ງອງີໄດ.້ ຖາ້ຫາກວາ່ມ ີມຕິິທ່ີ 
ເວລາ ແລະສະຖານທ່ີສາມາດກວມເອົາໄດ ້ມນັກຈໍະມມີຕິິນ ັນ້ ນ ັນ້ຄໂືລກທ່ີເຮົາສໍາຜດັຢູ ່
ເຮົາກສໍາມາດອາ້ງອງີວາ່ ມມີຕິທ່ີິເວລາ ແລະສະຖານທ່ີບ່ໍອາດເຂົາ້ເຖງິໄດນ້ ັນ້ຄ ືນບິພານ. 

                                                 
1

 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍວາ່ ບ່ໍມປີດັໄຈບ່ໍມປີດັໄຈບ່ໍມປີດັໄຈບ່ໍມປີດັໄຈປງຸແຕງ່ປງຸແຕງ່ປງຸແຕງ່ປງຸແຕງ່  ຫືຼ ອະສງັຂະຕະທມັອະສງັຂະຕະທມັອະສງັຂະຕະທມັອະສງັຂະຕະທມັ ໝາຍເຖງິການດບັສິນ້ແຫງ່ມນູ 
ເຫດຂອງຕນັຫາ(ຄວາມຢາກ) ແລະອະວິດຊາ(ອະວິຊຊາ)(ຄວາມບ່ໍຮູຫ້ນົທາງແຫງ່ອະລິຍະມກັຄ ໌ມ ີ
ອງົແປດ ແລະອະລິຍະສດັສີ່ ) ອນັເປັນເຊື້ອທ່ີຈະນາໍໄປສູກ່ານກບັມາວນົວາຍຕາຍເກດີ ຫຼາຍພບົຫຼາຍ
ຊາດອກີຕ່ໍໄປ. 
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ນອກຈາກນີ,້ ເຖງິແມນ່ວາ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດພິສດູວາ່ ນບິພານ ມຢີູ,່ ພວກເຮົາກມໍພີດຸ 
ທະພດົທ່ີຢືນຢນັເອົາໄວ.້ ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່: 

    

ບ່ໍມກີານເກດີ, ບ່ໍມພີບົ(ຄວາມເປັນ), ບ່ໍມກີານສາ້ງ, ບ່ໍມກີານປງຸແຕງ່. ຖາ້ຫາກວາ່ ບ່ໍມ ີ
ການເກດີ, ບ່ໍມພີບົ, ບ່ໍມກີານສາ້ງ, ບ່ໍມກີານປງຸແຕງ່, ກຈໍະບ່ໍມ ີການຫຼບົຫີຼກຈາກສິ່ ງທ່ີ 
ເກດີ, ພບົ, ສາ້ງ, ແລະປງຸແຕງ່. ຍອ້ນວາ່ບ່ໍມກີານເກດີ, ບ່ໍມພີບົ, ບ່ໍມກີານສາ້ງ ແລະບ່ໍ 
ມກີານປງຸແຕງ່, ຈິ່ງມຫີນົທາງຫີຼກລຽງຈາກການເກດີ, ພບົ, ສາ້ງແລະການປງຸແຕງ່ອກີ. 

 
Ud, 80 

 

ພວກເຮົາຈະຮູເ້ອງເມ ື່ອໄດບ້ນັລຂຸ ັນ້ນ ັນ້. ກອ່ນຈະເຖງິເວລານ ັນ້, ພວກເຮົາກຍໍງັສາມາດ 
ນາໍໃຊຄ້າໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ທ່ີພວກເຮົາເຊື່ ອຖໄືດ.້ 
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ອະລິອະລິອະລິອະລິຍະສດັຍະສດັຍະສດັຍະສດັ((((ອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະອະຣຍິະສຈັຈະ))))ຂໍທີ້ສີ່ ແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສີ່ ແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສີ່ ແມນ່ຫຍງັຂໍທີ້ສີ່ ແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ອະລຍິະສດັຂໍທີ້ສີ່  ແມນ່ຫນົທາງສູຄ່ວາມດບັທກຸ ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ  
ສມັມາທິດຖ,ິ ສມັມາສງັກບັປະ, ສມັມາວາຈາ, ສມັມາກມັມນັຕາ, ສມັມາອາຊວີະ, 
ສມັມາວາຍະມະ, ສມັມາສະຕິ ແລະສມັມາສະມາທິ. ວຖິຊີວີດິຂອງຊາວພດຸ ປະກອບ 
ດວ້ຍການປະຕິບດັແປດຢາ່ງນີ ້ຈນົກວາ່ພວກເຂົາເຈົາ້ຈະເຖງິຄວາມສມົບນູແບບ. ທາ່ນ 
ສາມາດສງັເກດເຫັນໄດວ້າ່ ທກຸບາດກາ້ວຂອງອະລິຍະມກັ(ອະຣຍິະມຄັຄະ)ມອີງົແປດ 
ກວມລວມເອົາທກຸແງມ່ມູຂອງຊວີດິ: ຄວາມສະຫຼາດ, ຄວາມມສີລີະທາໍ(ສລີະທມັມະ), 
ທາງສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະຈດິໃຈ. ສະນ ັນ້, ມນັຈິ່ງກວມເອົາໝດົທກຸຢາ່ງທ່ີຄນົເຮົາ 
ຕອ້ງການເພ່ືອດາໍເນນີຊວີດິທ່ີດງີາມ ແລະເພ່ືອພດັທະນາທາງດາ້ນຈດິໃຈ.  
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໓໓໓໓. . . . ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ    ແລະແລະແລະແລະຄວາມເຊື່ ອຄວາມເຊື່ ອຄວາມເຊື່ ອຄວາມເຊື່ ອກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້ກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້ກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້ກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້    
 
 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ບໍາວພດຸເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ບໍາວພດຸເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ບໍາວພດຸເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍ ພວກເຮົາບ່ໍເຊື່ ອ. ມເີຫດຜນົຫຼາຍຢາ່ງຕ່ໍກບັບນັຫານີ.້ ເໝືອນກບັນກັສງັຄມົ 
ວທິະຍາ ແລະນກັຈດິຕະວທິະຍາສະໄໝໃໝ,່ ພຣະພດຸທະເຈົາ້ເຫັນຫຼາຍທດັສະນະກຽ່ວ 
ກບັສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄວາມຄດຶກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້, ມເີຄ້ົາກາໍເນດີມາຈາກ 
ຄວາມກງັວນົໃຈ ແລະຄວາມຢາ້ນກວົ. ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່: 

 

ມະນດຸທງັຫຼາຍເປັນສວນ່ໃຫຍແ່ລ(ເມ ື່ອ)ຖກືໄພຂ ົມ່ຂູແ່ລວ້ ຍອ່ມຂເໍຖງິ (ຍອ່ມ ຢືດຖເືອົາ) 
ພທູງັຫຼາຍກມໍ ີ ປ່າທງັຫຼາຍກມໍ ີ ອາຮາມກມໍ ີ ຕ ົນ້ໄມກ້ມໍເີຈດກີມໍວີາ່ ເປັນສະລະນະ 
(ສະຣະນະ)ທ່ີເພ່ິງ. 

                  
Dhp.188 

 

ມະນດຸປະຖມົບຮູານເຫັນວາ່ ຕນົເອງຢູໃ່ນໂລກທ່ີອນັຕະລາຍ ແລະໜາ້ຢາ້ນ, ຄວາມ 
ຢາ້ນສດັຮາ້ຍ, ຢາ້ນບ່ໍມຄີວາມສາມາດຫາອາຫານໃຫພ້ຽງພໍ, ຢາ້ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ຫືຼ 
ເປັນພະຍາດໂລຄາ(ໂຣຄະ), ຢາ້ນປາກດົການທາໍມະຊາດເຊ່ັນ ຟ້າຮອ້ງ, ຟ້າເຫ້ືຼອມ, ພ ູ
ເຂົາໄຟລະເບີດ ຄວາມຢາ້ນເຫ່ົຼານີມ້ປີະຈາໍພວກເຂົາສະເໝີ. ເມ ື່ອບ່ໍມທ່ີີເພ່ິງທ່ີປອດໄພ, 
ພວກເຂົາກໄໍດສ້າ້ງຄວາມເຊື່ ອກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້ຂຶນ້ມາ ເພ່ືອເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ຢູສ່ະ 
ບາຍ, ມຄີວາມສກຸ, ເພ່ືອເປັນກາໍລງັໃຈໃນເວລາມໄີພອນັຕະລາຍ ອອຍໃຈເມ ື່ອມບີນັ 
ຫາລາໍບາກໃຈ. ຈນົມາຮອດດຽວນີ,້ ທາ່ນຈະເຫັນໄດວ້າ່ ຄນົເຮົາຮູຈ້ກັເຂົ້າວດັເຂົ້າວາ ໃນ 
ເມ ື່ອປະເຊນີໜາ້ກບັວກິດິ. ທາ່ນຈະໄດຍ້ນິພວກເຂົາເວ້ົາວາ່ ຄວາມເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ ບນັ 
ດານເຂົາເຈົາ້ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເພ່ືອວາ່ພວກເຂົາຈະໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາໃນຊວີດິໄດ.້ 
ມກັໄດຍ້ນິເລື້ອຍໆທ່ີພວກເຂົາເຈົາ້ອະທິບາຍວາ່ ພວກເຂົາເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ອງົໃດ ໜ່ຶງ 
ຢາ່ງແນນ່ອນ ຍອ້ນວາ່ພວກເຂົາໄຫວວ້ອນໃນເວລາມຄີວາມຈາໍເປນັ ແລະການວິ່ ງວອນ 
ຂອງພວກເຂົາກໄໍດຮ້ບັຄາໍຕອບ. ສິ່ ງທງັໝດົນີເ້ບິ່ ງຄກືນັກບັວາ່ ມາສະໜບັສະໜນູ ຄາໍ 
ຖາມຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ທ່ີວາ່ ຄວາມຄດຶກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້ ແມນ່ການຕອບຄາໍຖາມ 
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ຂອງຄວາມຢາ້ນ ແລະຄວາມຫດົຫູລ່າໍບາກໃຈ. ພຣະພດຸທະເຈົາ້ສອນພວກເຮົາ ໃຫພ້ະ 
ຍາຍາມເຂົ້າໃຈຄວາມຢາ້ນຂອງຕນົ, ເພ່ືອໃຫຄ້ວາມທະເຍທີະຍານເບົາບາງລງົ, ເພ່ືອ 
ຍອມຮບັສິ່ ງທ່ີເຮົາບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງໄດຢ້າ່ງສະຫງບົ ແລະຢາ່ງມກີາໍລງັໃຈ. ພຣະພດຸ 
ທະອງົທດົແທນຄວາມຢາ້ນດວ້ຍຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງມເີຫດຜນົ ບ່ໍແມນ່ດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອ 
ແບບບ່ໍມເີຫດຜນົ. 

 

ເຫດຜນົທີສອງ ທ່ີພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ ກຍໍອ້ນວາ່ບ່ໍມຫຼີກັຖານພຽງພໍ ເພ່ືອ 
ສະໜບັສະໜນຸຄວາມເຊື່ ອນີ.້ ຍງັມຫຼີາຍສາສະໜານບັບ່ໍຖວນ້, ທງັໝດົປະກາດວາ່ ພວກ 
ເຂົາເທ່ົານ ັນ້ ທ່ີຮກັສາຄາໍສອນຂອງພຣະເຈົາ້ໄວໃ້ນຄາໍພີຂອງພວກເຂົາ, ວາ່ພວກເຂົາ 
ເທ່ົານ ັນ້ ເຂົ້າໃຈໃນທາໍມະຊາດຂອງພຣະເຈົາ້, ວາ່ພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາມຢີູຈ່ງິ ແລະ 
ພຣະເຈົາ້ຂອງສາສະໜາອື່ ນແມນ່ບ່ໍມຈີງິ. ບາງສາສະໜາປະກາດວາ່ ພຣະເຈົາ້ເປັນເພດ 
ຊາຍ, ບາງສາສະໜາວາ່ ພຣະເຈົາ້ເປັນເພດຍງິ ແລະບາງສາສະໜາວາ່ ພຣະເຈົາ້ບ່ໍມ ີ
ເພດ. ພວກເຂົາລວ້ນແຕພໍ່ໃຈ ວາ່ມຫຼີກັຖານພຽງພໍທ່ີຈະພິສດູການມຢີູຈ່ງິຂອງພຣະເຈົາ້ 
ທ່ີພວກເຂົາເຄົາລບົບຊູາ ແຕພ່ວກເຂົາຊ ໍາ້ພດັເຍີຍ້ຫຍນັຕ່ໍຫຼກັຖານຂອງສາສະໜາອື່ ນ ທ່ີ 
ໃຊພິ້ສດູຄວາມມຢີູຂ່ອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ອງົອື່ ນອກີ. ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີປະຫຼາດໃຈ ເຖງິແມນ່ 
ວາ່ ຈະມຫຼີາຍສາສະໜາໃຊຫຼ້ກັຖານ ທ່ີບ່ໍເປັນຈງິຕະຫຼອດຫຼາຍສະຕະວດັຜາ່ນມາແລວ້ 
ເພ່ືອພິສດູຄວາມມຢີູຈ່ງິຂອງພຣະເຈົາ້ທ່ີຍງັບ່ໍມຈີງິ, ໃຫເ້ປັນຮບູປະທາໍ, ຍນືຍງົ, ຫືຼເປນັ 
ຫຼກັຖານທ່ີປະຕເິສດບ່ໍໄດສ້າໍລບັສິ່ ງນ ັນ້. ພວກເຂົາຍງັບ່ໍລງົລອຍກນັວາ່ ພຣະເຈົາ້ທ່ີພວກ 
ເຂົາ ເຊື່ ອນ ັນ້ເປັນແນວໃດກນັແທ.້ ພດຸທະສາສະນກິະຊນົຍງັບ່ໍທນັຕດັສນິກຽ່ວກບັເລື່ ອງນີ ້
ຈນົກວາ່ຈະມຫຼີກັຖານຕື່ ມອກີ.  

 

ເຫດຜນົທີສາມທ່ີພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ກຍໍອ້ນວາ່ ພຣະພດຸທະອງົຮູສ້ກຶວາ່ 
ຄວາມເຊື່ ອບ່ໍເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນ. ບາງຄນົເຊື່ ອວາ່ ການເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນ 
ເພ່ືອຈະອະທິບາຍຄວາມເປັນມາຂອງຈກັກະວານ. ແຕວ່ທິະຍາສາດໄດອ້ະທິບາຍຢາ່ງ 
ໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດກ້ຽ່ວກບັການກາໍເນດີຂຶນ້ຂອງຈກັກະວານ ໂດຍປາສະຈາກການນາໍໃຊ ້
ຄວາມຄດຶກຽ່ວກບັພຣະເຈົາ້. ບາງຄນົປະກາດວາ່ ການມສີດັທາໃນພຣະເຈົາ້ເປັນສິ່ ງຈາໍ 
ເປັນເພ່ືອການດາໍລງົຊວີດິຢູຢ່າ່ງມຄີວາມສກຸ. ແຕທ່ີ່ຈງິແລວ້ ພວກເຮົາເຫັນໄດວ້າ່ ມນັບ່ໍ 
ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້. ຍງັມຫຼີາຍຄນົທ່ີບ່ໍເຊື່ ອໃນເລື່ ອງພຣະເຈົາ້ ແລະນກັຄຶດອິດສະຫຼະມາກ 
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ມາຍ, ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນຈະກາ່ວເຖງິຊາວພດຸອກີຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຜູທ່ີ້ດາໍລງົຊວີດິຢູຢ່າ່ງ 
ເປັນປະໂຫຍດ, ມຄີວາມສກຸ ມຄີວາມໝາຍໃນຊວີດິ ໂດຍປາສະຈາກການເຊື່ ອໃນພຣະ 
ເຈົາ້. ບາງຄນົປະກາດວາ່ ການເຊື່ ອໃນອາໍນາດຂອງພຣະເຈົາ້ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນ ເນື່ອງ 
ຈາກວາ່ ມະນດຸອອນ່ແອ, ບ່ໍມພີະລງັທ່ີຈະຊວຍ່ເຫືຼອຕນົເອງ. ນອກຈາກນີ,້ ຫຼກັຖານໄດ ້
ສະແດງເຖງິຄວາມກງົກນັຂາ້ມກນັ. ຄນົເຮົາມກັໄດຍ້ນິເລື້ອຍໆ ກຽ່ວກບັຄນົທ່ີເອົາຊະນະ 
ຄວາມພິການທ່ີສດຸ, ຮາ່ງກາຍຜິດປກົກະຕິ, ແລະຄວາມລາໍບາກນານາປະການ ດວ້ຍ 
ກາໍລງັໃຈພາຍໃນ, ດວ້ຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົເອງ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມເຊື່ ອໃນ 
ພຣະເຈົາ້. ບາງຄນົປະກາດວາ່ ຄວາມເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນເພ່ືອການໄຖ ່
ບາບ. ແຕໂ່ຕແ້ຍງ້ກຽ່ວກບັເລື່ ອງນີດ້ ີ ສະເພາະທາ່ນທ່ີເຊື່ ອໃນຫຼກັສາສະໜາກຽ່ວກບັ 
ການໄຖບ່າບເທ່ົານ ັນ້ ແລະຊາວພດຸບ່ໍໄດຍ້ອມຮບັໃນຄວາມເຊື່ ອເຊ່ັນນີ.້ ຈາກການສໍາ 
ຜດັດວ້ຍຕນົເອງ ພຣະພດຸທະອງົເຫັນວາ່ ມະນດຸທກຸຄນົມຄີວາມສາມາດ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ ້
ຈດິໃຈຕນົເອງບໍລິສດຸໄດ,້ ພດັທະນາຄວາມເມດຕາ, ຄວາມກະລນຸາ ແລະຄວາມເຂ້ົາ 
ໃຈຢາ່ງສມົບນູແບບ(ຄວາມເຂົ້າໃຈຖກືຕອງ້). ພຣະພດຸທະອງົຫນັເຫຄວາມສນົໃຈຈາກ 
ສະຫວນັສູໃ່ຈຂອງເຮົາເອງ ແລະສະໜບັສະໜນຸໃຫເ້ຮົາແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍຕນົເອງ ດວ້ຍ
ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕນົເອງ. 
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ບ່ໍຖາ້ຫາກວາ່ບ່ໍຖາ້ຫາກວາ່ບ່ໍຖາ້ຫາກວາ່ບ່ໍມພີຣະເຈົາ້ມພີຣະເຈົາ້ມພີຣະເຈົາ້ມພີຣະເຈົາ້    ຈກັກະວານຈະມໄີດຢ້າ່ງໃດຈກັກະວານຈະມໄີດຢ້າ່ງໃດຈກັກະວານຈະມໄີດຢ້າ່ງໃດຈກັກະວານຈະມໄີດຢ້າ່ງໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ທກຸສາສະໜາມເີທບນຍິາຍ ແລະນທິານເຊິ່ ງພະຍາຍາມທ່ີຈະຕອບຄໍາຖາມນີ.້ 
ໃນສະໄໝບຮູານ, ເທບນຍິາຍເຊ່ັນນ ັນ້ພໍທ່ີຈະເຊື່ ອຖໄືດ ້ແຕເ່ມ ື່ອມາເຖງິສະຕະວດັທີ ໒໑, 
ໃນຍກຸຂອງຟີສກິ, ດາລາສາດ(ດາຣາສາສຕຣະ) ແລະທໍລະນວີທິະຍາ, ເທບນຍິາຍເຫ່ົຼາ 
ນ ັນ້ກຖໍກືລບົລາ້ງ ດວ້ຍຄວາມຈງິທາງວທິະຍາສາດ. ວທິະຍາສາດໄດອ້ະທິບາຍກຽ່ວກບັ 
ຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງຈກັກະວານ ໂດຍປາສະຈາກການສະໜບັສະໜນຸຈາກຄວາມເຊື່ ອໃນ 
ພຣະເຈົາ້. 
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະເຈົາ້ກາ່ວໄວແ້ນວໃດກຽ່ວກບັການກາໍເນດີຂອງຈກັກະວານພຣະພດຸທະເຈົາ້ກາ່ວໄວແ້ນວໃດກຽ່ວກບັການກາໍເນດີຂອງຈກັກະວານພຣະພດຸທະເຈົາ້ກາ່ວໄວແ້ນວໃດກຽ່ວກບັການກາໍເນດີຂອງຈກັກະວານພຣະພດຸທະເຈົາ້ກາ່ວໄວແ້ນວໃດກຽ່ວກບັການກາໍເນດີຂອງຈກັກະວານ????    
ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍຕອບຕອບຕອບຕອບ    : : : : ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີໜາ້ສນົໃຈຫຼາຍທ່ີຄາໍອະທິບາຍຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ກຽ່ວກບັ 
ຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງຈກັກະວານ ສອດຄອ້ງກບັທດັສະນະທາງວທິະຍາສາດຢາ່ງໃກຄ້ຽງກນັ 
ຫຼາຍ. ໃນ ອະຄນັຍະສດູ (ອະຄນັຍະສຕູຣະ), ພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດພ້ນັລະນາໄວເ້ຖງິ 



 23 

ຈກັກະວານວາ່ ເຄຍີຖກືທາໍລາຍ ແລະມກີານວວິດັທະນາການຄນືສູສ່ະພາບປດັຈບຸນັ 
ເປັນເວລາຫຼາຍອະສງົໄຂ. ສິ່ ງທ່ີມຊີວີດິທາໍອດິປະກດົຂຶນ້ເທິງໜາ້ນ ໍາ້. ນອກຈາກນີ ້ໃນ 
ໄລຍະຫຼາຍສງົໄຂລາ້ນປີ, ໄດມ້ກີານວວິດັທະນາການຈາກໂຄງສາ້ງທາໍມະດາສູສ່ິ່ ງທ່ີມຊີ ີ
ວດິທ່ີມອີງົປະກອບອະໄວຍະວະທ່ີສບັສນົ. ພຣະພດຸທະອງົຕດັໄວວ້າ່, ຂະບວນການດ ັງ່ 
ກາ່ວນີ ້ບ່ໍມຈີດຸເລີ່ ມຕ ົນ້,ສິນ້ສດຸ, ແລະມກີານເຄື່ ອນໄຫວຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງທາໍມະຊາດ.  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ທາ່ນທາ່ນທາ່ນທາ່ນເວ້ົາວ່ເວ້ົາວ່ເວ້ົາວ່ເວ້ົາວາ່ບ່ໍມຫຼີກັຖານກຽ່ວກບັການມຢີູຂ່ອງາບ່ໍມຫຼີກັຖານກຽ່ວກບັການມຢີູຂ່ອງາບ່ໍມຫຼີກັຖານກຽ່ວກບັການມຢີູຂ່ອງາບ່ໍມຫຼີກັຖານກຽ່ວກບັການມຢີູຂ່ອງພຣະເຈົາ້ພຣະເຈົາ້ພຣະເຈົາ້ພຣະເຈົາ້    ແຕວ່າ່ກຽ່ວກບັອະພິນິແຕວ່າ່ກຽ່ວກບັອະພິນິແຕວ່າ່ກຽ່ວກບັອະພິນິແຕວ່າ່ກຽ່ວກບັອະພິນ ິ   
ຫານເດຫານເດຫານເດຫານເດ    ເປັນແນວໃດເປັນແນວໃດເປັນແນວໃດເປັນແນວໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ມຫຼີາຍຄນົໃຫຄ້າໍຢືນຍນັວາ່ ອະພິນຫິານເປັນສິ່ ງພິສດູກຽ່ວກບັການມຢີູຈ່ງິຂອງ 
ພຣະເຈົາ້. ເຮົາໄດຍ້ນິການປະກາດທ່ີບ່ໍຊດັເຈນວາ່ ການປ່ິນປວົຮກັສາເກດີຂຶນ້ ແຕ ່
ພວກເຮົາບ່ໍເຄຍີເຫັນຫຼກັຖານດວ້ຍຕນົເອງ ກຽ່ວກບັສາໍນກັງານປ່ິນປວົ ຫືຼທາ່ນໝໍ. ພວກ 
ເຮົາໄດຍ້ນິຈາກການເລ່ົາຕ່ໍກນັມາວາ່ ມຄີນົໄດຖ້ກືຮກັສາຊວີດິໄວຢ້າ່ງອະພິນຫິານ ຈາກ 
ໄພພິບດັ ແຕເ່ບິ່ ງຄວືາ່ເຮົາບ່ໍເຄຍີໄດເ້ຫັນ ດວ້ຍຕາຕນົເອງໃນສິ່ ງທ່ີໄດເ້ກດີຂຶນ້ນ ັນ້. ພວກ 
ເຮົາມກັໄດຍ້ິນຂາ່ວລືວາ່ ການວິ່ ງວອນສາມາດປ່ິນປວົພະຍາດທາງກາຍໃຫສ້ວ່ງເຊົາ 
ແລະຮກັສາຄນົພິການແຂນຂາໄດ,້ ແຕພ່ວກເຮົາບ່ໍເຄຍີເຫັນຜນົຂອງການສອງ່ລງັສ ີ ຫືຼ 
ໄດຮ້ບັຄາໍເຫັນຈາກທາ່ນໝໍ ຫືຼນາງພະຍາບານເພ່ືອພິສດູກຽ່ວກບັຂາ່ວລືນີ.້ ການປະກາດ 
ທ່ີຂາດຫຼກັຖານ, ການລາຍງານທ່ີໄດຍ້ນິຕ່ໍກນັມາ, ຂາ່ວລືຕາ່ງໆ ແມນ່ບ່ໍສາມາດໃຊ ້
ເປັນຫຼກັຖານທ່ີແໜນ້ໜາໄດ ້ ແລະຫຼກັຖານທ່ີໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດກ້ຽ່ວກບັການສະແດງປາຕິ 
ຫານກຫໍາຍາກ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ສິ່ ງທ່ີແປກປະຫຼາດ ແລະສິ່ ງທ່ີບ່ໍສາມາດອະທິ 
ບາຍໄດກ້ອໍາດເກດີຂຶນ້ໄດ.້ ແຕຍ່ອ້ນການບ່ໍມຄີວາມສາມາດພຽງພໍທ່ີຈະອະທິບາຍກຽ່ວ 
ກບັສິ່ ງນີ ້ ບ່ໍໄດພິ້ສດູການມຢີູຂ່ອງພຣະເຈົາ້. ພຽງແຕວ່າ່ ຄວາມຮູຂ້ອງພວກເຮົາຍງັບ່ໍ 
ທນັສມົບນູແບບ. ກອ່ນການພດັທະນາຂອງການຢາສະໄໝໃໝ,່ ເມ ື່ອຄນົບ່ໍຮູຈ້ກັວາ່ ແມນ່ 
ຫຍງັເປັນມນູເຫດຂອງຄວາມເຈບັປວຍ່, ພວກເຂົາເຈົາ້ເຊື່ ອວາ່ພຣະເຈົາ້ ຫືຼເຫ່ົຼາເທບພະ 
ເຈົາ້ບນັດານໃຫເ້ກດີພະຍາດລງົມາ ເພ່ືອເປັນການລງົໂທດ. ປດັຈບຸນັນີ,້ ພວກເຮົາຮູ ້
ແລວ້ວາ່ ແມນ່ຫຍງັເປັນມນູເຫດຂອງສິ່ ງນ ັນ້ ແລະເມ ື່ອເວລາເຮົາເປັນໄຂ,້ ພວກເຮົາກ ໍ
ກນິຢາ. ໃນຍຸກສະໄໝທ່ີຄວາມຮູຂ້ອງພວກເຮົາກຽ່ວກບັໂລກສມົບູນຂຶນ້, ພວກເຮົາ 
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ອາດຄ ົນ້ພບົສາເຫດຂອງປາກດົການທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືອະທິບາຍກເໍປັນໄດ,້ ເໝືອນດ ັງ່ 
ທ່ີພວກເຮົາຮູສ້າເຫດຂອງພະຍາດໃນຂະນະນີ.້  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕມ່ຫຼີາຍຄນົເຊື່ ອໃນບາງຮບູແບບຂອງພຣແຕມ່ຫຼີາຍຄນົເຊື່ ອໃນບາງຮບູແບບຂອງພຣແຕມ່ຫຼີາຍຄນົເຊື່ ອໃນບາງຮບູແບບຂອງພຣແຕມ່ຫຼີາຍຄນົເຊື່ ອໃນບາງຮບູແບບຂອງພຣະເຈົາ້ະເຈົາ້ະເຈົາ້ະເຈົາ້, , , , ວາ່ມນັຕອ້ງເປັນຈງິວາ່ມນັຕອ້ງເປັນຈງິວາ່ມນັຕອ້ງເປັນຈງິວາ່ມນັຕອ້ງເປັນຈງິ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍເປັນເຊ່ັນນ ັນ້. ຄ ັງ້ໜ່ຶງຍງັເຄຍີມຄີນົເຊື່ ອກນັວາ່ ໂລກເປັນແຜນ່ພຽງ, ແຕ ່
ພວກເຂົາເຈົາ້ເຫ່ົຼານ ັນ້ກຜິໍດໝດົ. ຈາໍນວນຄນົທ່ີເຊື່ ອໃນຄວາມຄດຶໃດໜ່ຶງ ບ່ໍສາມາດວດັ 
ແທກໄດວ້າ່ ສິ່ ງນ ັນ້ຖກືຕອ້ງ ຫືຼຄວາມຄດຶນ ັນ້ບ່ໍເປັນຈງິ. ວທີິທາງດຽວທ່ີພວກເຮົາສາ 
ມາດບອກໄດວ້າ່ ຄວາມຄດຶນີຖ້ກືຕອ້ງ ຫືຼບ່ໍນ ັນ້ ແມນ່ໂດຍການສງັເກດເບິ່ ງຄວາມຈງິ 
ແລະການສາໍຫຼວດພະຍານຫຼກັຖານ.  

    

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ບາງຄນົເວ້ົາວາ່ພະຍານຫຼກັຖານມຢີູ່ທ ົ່ວໄປບາງຄນົເວ້ົາວາ່ພະຍານຫຼກັຖານມຢີູ່ທ ົ່ວໄປບາງຄນົເວ້ົາວາ່ພະຍານຫຼກັຖານມຢີູ່ທ ົ່ວໄປບາງຄນົເວ້ົາວາ່ພະຍານຫຼກັຖານມຢີູ່ທ ົ່ວໄປ. . . . ພວກເຂົາກາ່ວວາ່ພວກເຂົາກາ່ວວາ່ພວກເຂົາກາ່ວວາ່ພວກເຂົາກາ່ວວາ່    ຄວາມງາມຄວາມງາມຄວາມງາມຄວາມງາມ    
ຂອງທາໍມະຊາດຂອງທາໍມະຊາດຂອງທາໍມະຊາດຂອງທາໍມະຊາດ    ແລະຮບູຮາ່ງຂອງຮາ່ງກາຍມະນດຸແລະຮບູຮາ່ງຂອງຮາ່ງກາຍມະນດຸແລະຮບູຮາ່ງຂອງຮາ່ງກາຍມະນດຸແລະຮບູຮາ່ງຂອງຮາ່ງກາຍມະນດຸ    ລວນ້ແຕເ່ປັນຫຼກັຖານລວນ້ແຕເ່ປັນຫຼກັຖານລວນ້ແຕເ່ປັນຫຼກັຖານລວນ້ແຕເ່ປັນຫຼກັຖານຂອງຂອງຂອງຂອງຜູສ້າ້ງຜູສ້າ້ງຜູສ້າ້ງຜູສ້າ້ງ    
ທ່ີສະຫຼາດທ່ີສະຫຼາດທ່ີສະຫຼາດທ່ີສະຫຼາດສູສູສູສງູສ ົ່ງງສ ົ່ງງສ ົ່ງງສ ົ່ງ    ແລະແລະແລະແລະໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຮກັຮກັຮກັຮກັ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ໜາ້ເສຍດາຍແທ້ໆ  ແນວຄວາມຄດຶແບບນີຍ້ງັໃຊກ້ານບ່ໍໄດ ້ເມ ື່ອເຮົາເບິ່ ງອກີ 
ມມູໜ່ຶງຂອງທາໍມະຊາດ-ເຊ່ັນໂລກຂີເ້ຮືອ້ນ, ໂລກມະເຮັງ, ໂລກແມທ່ອງ້, ແມງໄມດ້ດູ 
ເລືອດ ແລະໜນູາໍເຊືອ້ໂລກ. ດວ້ຍເຫດໃດ ການອອກແບບສິ່ ງທ່ີໃຊປ້ນັຍາຢາ່ງສງູສ ົ່ງ 
ຈິ່ງເປັນເຫດຂອງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະຄວາມທກຸເຊ່ັນນ ັນ້. ແລວ້ຢດຸເພ່ືອພິຈາລະນາ 
ວາ່ ມຄີນົຕາຍ ຫືຼໄດຮ້ບັບາດເຈບັຈກັຄນົຈາກແຜນ່ດນິໄຫວ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ນ ໍາ້ຖວມ້ 
ແລະຊນຶາມ.ິ ຖາ້ຫາກວາ່ ມພີຣະຜູສ້າ້ງທ່ີທີເມດຕາແທ ້ເປັນຫຍງັພຣະອງົ ຈິ່ງສາ້ງສິ່ ງ 
ນ ັນ້ມາ ຫືຼປອ່ຍໃຫມ້ນັເກດີຂຶນ້ໄດ?້ 
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້, , , , ຫາກຊາວພດຸທະສາສະນກິຊນົຫາກຊາວພດຸທະສາສະນກິຊນົຫາກຊາວພດຸທະສາສະນກິຊນົຫາກຊາວພດຸທະສາສະນກິຊນົບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້, , , , ພວກເຂົາພວກເຂົາພວກເຂົາພວກເຂົາ    
ເຈົາ້ເຊື່ ອໃນເຈົາ້ເຊື່ ອໃນເຈົາ້ເຊື່ ອໃນເຈົາ້ເຊື່ ອໃນຫຍງັຫຍງັຫຍງັຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ:::: ພວກເຮົາບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ ເພາະວາ່ພວກເຮົາເຊື່ ອໃນຄວາມເປັນມະນດຸ. 
ພວກເຮົາເຊື່ ອວາ່ ມະນດຸທກຸຄນົມຄີາ່ ແລະສາໍຄນັ, ເຊື່ ອວາ່ທກຸຄນົມຄີວາມສາມາດພດັ 
ທະນາຕນົເອງ ໃຫກ້າຍເປັນພຣະພດຸທະເຈົາ້ ເປັນມະນດຸທ່ີສມົບນູໄດ.້ ພວກເຮົາເຊື່ ອ 
ວາ່ ມະນດຸສາມາດພດັທະນາປນັຍາໃຫເ້ໜືອກວາ່ອະວດິຊາ(ອະວຊິຊາ) ແລະຫຼກັການ 
ທ່ີບ່ໍສມົເຫດສມົຜນົໄດ ້ ແລະເຫັນທກຸສິ່ ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ. ພວກເຮົາເຊື່ ອວາ່ ຄວາມ 
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ໂມໂຫ, ຄວາມຄຽດຊງັ ແລະຄວາມອດິສາ ສາມາດແທນທ່ີດວ້ຍຄວາມຮກັ, ຄວາມອດົ 
ທນົ, ຄວາມມໃີຈກວາ້ງ ແລະຄວາມກະລນຸາ. ພວກເຮົາເຊື່ ອວາ່ ທງັໝດົນີ ້ແມນ່ທກຸຄນົ 
ສາມາດເຮັດໄດ,້ ຖາ້ຫາກພວກເຂົາພາກພຽນ, ນາໍພາ ແລະສ ົ່ງເສມີດວ້ຍເພ່ືອນພດຸທະ 
ສາສະນກິະຊນົດວ້ຍກນັ ແລະຖກືບນັດານດວ້ຍຈະລິຍະວດັ(ຈະຣຍິາວຕັຣະ)ຂອງພຣະ 
ພດຸທະເຈົາ້. ເໝືອນທ່ີພຣະພດຸທະອງົຕດັໄວວ້າ່: 

 

“ບາບທ່ີເຂົາເຮັດດວ້ຍຕນົເອງ ເຂົາກຈໍກັເສ້ົາໝອງສາໍລບັຕນົເອງ, ບາບທ່ີເຂົາບ່ໍ  ໄດເ້ຮັດ
ດວ້ຍຕນົເອງ ເຂົາກຈໍກັບໍລິສດຸສາໍລບັຕນົເອງ,ຄວາມບໍລິສດຸ ຫືຼບ່ໍບໍລິສດຸ ເປັນຂອງຈາໍ 
ເພາະຕນົ ຜູອ້ື່ ນຈະເຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນບ່ໍບໍລສິດຸບ່ໍຫອ່ນໄດ.້”                        
                                              Dhp.165 
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໔໔໔໔. . . . ສິສສິິສິນນນນຫາ້ຫາ້ຫາ້ຫາ້        
 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ສາສສາສສາສສາສະໜະໜະໜະໜາອື່ ນໄດ້າອື່ ນໄດ້າອື່ ນໄດ້າອື່ ນໄດນ້າໍເອົາຄວາມເຫັນໃນສິ່ ງທ່ີວາ່ນາໍເອົາຄວາມເຫັນໃນສິ່ ງທ່ີວາ່ນາໍເອົາຄວາມເຫັນໃນສິ່ ງທ່ີວາ່ນາໍເອົາຄວາມເຫັນໃນສິ່ ງທ່ີວາ່    ອນັໃດຖກືຕອ້ງອນັໃດຖກືຕອ້ງອນັໃດຖກືຕອ້ງອນັໃດຖກືຕອ້ງ    ແລະຜິດມາແລະຜິດມາແລະຜິດມາແລະຜິດມາ    
ຈາກຈາກຈາກຈາກບດົບດົບດົບດົບນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາບນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາບນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາບນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາ....    ພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸ    ບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະ    
ເຈົາ້ເຈົາ້ເຈົາ້ເຈົາ້, , , , ທາ່ນຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ທາ່ນຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ທາ່ນຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ທາ່ນຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່    ອນັໃດຖກືອນັໃດຜິດອນັໃດຖກືອນັໃດຜິດອນັໃດຖກືອນັໃດຜິດອນັໃດຖກືອນັໃດຜິດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຄວາມຄດຶໃດໆ, ຄາໍເວ້ົາໃດ ຫືຼການກະທາໍໃດທ່ີມຮີາກເຫງົາ້ມາຈາກຄວາມ 
ໂລບ, ຄວາມໂກດ, ແລະຄວາມຫຼງົ ນາໍພວກເຮົາໃຫຫ້າ່ງອອກຈາກພຣະນບິພານ ແມນ່ 
ເປັນສິ່ ງບ່ໍດ ີແລະຄວາມຄດຶໃດ, ວາຈາໃດ ຫືຼການກະທາໍໃດ ທ່ີມຮີາກເຫງົາ້ມາຈາກການ 
ເສຍສະຫຼະ, ຄວາມຮກັ, ແລະປນັຍານ ັນ້ ຊວຍ່ໃຫເ້ຮົາປຫູນົທາງສູພ່ຣະນບິພານ ແມນ່ 
ເປັນສິ່ ງທ່ີດ.ີ ເພ່ືອຢາກຮູວ້າ່ ສິ່ ງໃດຖກືຕອ້ງ ແລະບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັສາສະໜາທ່ີເຊື່ ອ 
ໃນພຣະເຈົາ້, ທງັໝດົນ ັນ້ແມນ່ຈາໍເປັນຕອ້ງປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັງ່. ໃນພຣະພດຸທະສາສະ 
ໜາທ່ີມມີະນດຸເປັນສນູກາງສາໍຄນັ, ເພ່ືອຢາກຮູວ້າ່ ສິ່ ງໃດຖກືຕອ້ງ ຫືຼບ່ໍຖກືຕອ້ງ, ທາ່ນ 
ຕອ້ງພດັທະນາສະຕິ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕນົເອງຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ. ສລີະທໍາ(ສລີະທມັ) 
ທ່ີອງີໃສຄ່ວາມເຂົາ້ໃຈ ມກັຈະໜກັແໜນ້ກວາ່ສິ່ ງທ່ີເຮັດຕາມຄາໍສ ັງ່ສະເໝີ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເພ່ືອ 
ຢາກຮູວ້າ່ອນັໃດຖກືຕອ້ງ ແລະອນັໃດຜິດ, ພດຸທະສາສະນກິະຊນົ ຄວນຈະສງັເກດເບິ່ ງ 
ສາມຢາ່ງເປັນຫຼກັສາໍຄນັຄ:ື ເຈຕະນາທ່ີຢູເ່ບື້ອງຫຼງັການກະທາໍ, ຜນົຂອງການກະທາໍທ່ີ 
ເປັນຜນົກະທບົຕ່ໍຕນົເອງ ແລະຄນົອື່ ນ. ຖາ້ຫາກວາ່ ມເີຈຕະນາດ(ີມຮີາກເຫງົາ້ມາຈາກ 
ຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອເພ່ືອແຜ,່ ຄວາມຮກັ, ຄວາມສະຫຼາດ) ແລະຊວຍ່ເຫືຼອຄນົອື່ ນ(ຊວຍ່ເຫືຼອ 
ຄນົອື່ ນໃຫມ້ນີ ໍາ້ໃຈເສຍສະຫຼະຍິ່ ງຂຶນ້, ມຄີວາມເມດຕາ ແລະມປີນັຍາສະຫຼາດຍິ່ ງຂຶນ້), 
ຫຼງັຈາກນ ັນ້ການປະພຶດ ແລະການກະທາໍຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ກເໍປັນກສຸນົ, ດ ີ ແລະມສີນິ
ທາໍ(ສລີທມັ). ແນນ່ອນວາ່ ມຫຼີາຍຢາ່ງແຕກຕາ່ງກຽ່ວກບັເລື່ ອງນີ.້ ບາງຄ ັງ້, ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ກກໍະທາໍດວ້ຍເຈຕະນາທ່ີດທ່ີີສດຸ ແຕມ່ນັອາດຈະບ່ໍເປັນປະໂຫຍດແກຕ່ນົເອງ ແລະ 
ຄນົອື່ ນ. ບາງຄ ັງ້, ເຈຕະນາຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໄກຕ່ໍຄວາມດ,ີ ແຕວ່າ່ຄວາມເປັນຈງິ, ການ 
ກະທາໍຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຊ ໍາ້ພດັເປັນປະໂຫຍດແກຄ່ນົອື່ ນ. ບາງຄ ັງ້, ການກະທາໍຂອງຂາ້ 
ພະເຈົາ້ປະກອບດວ້ຍເຈຕະນາທ່ີບ່ໍດ ີ ແລະການກະທາໍນ ັນ້ເປັນປະໂຫຍດແກຂ່າ້ພະເຈົາ້ 
ແຕບ່າງຄ ັງ້ອາດເປັນເຫດໃຫຄ້ນົອື່ ນເສຍໃຈ. ໃນກລໍະນເີຊ່ັນນີ,້ ການກະທາໍຂອງຂາ້ພະ 
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ເຈົາ້ ປະກອບມທີງັດ ີແລະບ່ໍດ.ີ ເມ ື່ອເຈຕະນາບ່ໍດ ີແລະການກະທາໍບ່ໍເປັນປະໂຫຍດທງັ 
ແກຕ່ວົຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ ແລະຄນົອື່ ນ, ການກະທາໍເຊ່ັນນ ັນ້ແມນ່ບ່ໍດ.ີ ເມ ື່ອເຈຕະນາຂອງ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ດ ີແລະການກະທໍາຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນປະໂຫຍດທງັ ແກຕ່ນົເອງ ແລະຜູອ້ື່ ນ, 
ການກະທາໍນ ັນ້ຖວືາ່ດຫຼີາຍ.  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເຊ່ັນນ ັນ້    ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາມຂີໍປ້ະຕບິດັທາງາມຂີໍປ້ະຕບິດັທາງາມຂີໍປ້ະຕບິດັທາງາມຂີໍປ້ະຕບິດັທາງສລີະທາໍສລີະທາໍສລີະທາໍສລີະທາໍ    ((((ສລີະທມັສລີະທມັສລີະທມັສລີະທມັມະມະມະມະ))))ບໍບໍບໍບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມແີທ.້ ສນິຫາ້ເປັນຫຼກັບນັຍດັພ້ືນຖານທາງສລີະທາໍຂອງຊາວພດຸ. ສນິຂໍທີ້ໜ່ຶງ 
ແມນ່ການຫີຼກເວັນ້ຈາກການຂາ້ ຫືຼທາໍລາຍສິ່ ງທ່ີມຊີວີດິ, ສນິຂໍທີ້ສອງແມນ່ຫີຼກເວັນ້ຈາກ 
ການຂີລ້ກັ, ສນິຂໍທີ້ສາມ ແມນ່ຫີຼກເວັນ້ຈາກການປະພຶດຜິດໃນກາມ, ສນິຂໍທີ້ສີ່ ແມນ່ຫີຼກ 
ເວັນ້ຈາກການເວ້ົາຕວົະ, ສນິຂໍທີ້ຫາ້ ຫີຼກເວັນ້ຈາກການດື່ ມນ ໍາ້ເມາົ ແລະສິ່ ງເສບຕິດ 
ຕາ່ງໆ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕແ່ນນ່ອນວາ່ມນັເປັນການດທ່ີີຈະຕອ້ງຂາ້ບາງຄ ັງ້ແຕແ່ນນ່ອນວາ່ມນັເປັນການດທ່ີີຈະຕອ້ງຂາ້ບາງຄ ັງ້ແຕແ່ນນ່ອນວາ່ມນັເປັນການດທ່ີີຈະຕອ້ງຂາ້ບາງຄ ັງ້ແຕແ່ນນ່ອນວາ່ມນັເປັນການດທ່ີີຈະຕອ້ງຂາ້ບາງຄ ັງ້, , , , ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ແມງໄມທ່ີ້ແຜເ່ຊືອ້ແມງໄມທ່ີ້ແຜເ່ຊືອ້ແມງໄມທ່ີ້ແຜເ່ຊືອ້ແມງໄມທ່ີ້ແຜເ່ຊືອ້    
ໂລກໂລກໂລກໂລກ    ຫືຼຫືຼຫືຼຫືຼ    ຂາ້ຄນົທ່ີກາໍລງັຈະຂາ້ທາ່ນຂາ້ຄນົທ່ີກາໍລງັຈະຂາ້ທາ່ນຂາ້ຄນົທ່ີກາໍລງັຈະຂາ້ທາ່ນຂາ້ຄນົທ່ີກາໍລງັຈະຂາ້ທາ່ນ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມນັອາດຈະດສີາໍລບັທາ່ນ, ແຕກ່ຽ່ວກບັແມງໄມ ້ແລະຄນົທ່ີຖກືທາ່ນຂາ້ເດ ຈະ 
ເປັນແນວໃດ? ພວກເຂົາກປໍາຖະໜາຈະມຊີວີດິຢູເ່ໝືອນກນັກບັທາ່ນນ ັນ້ລະ. ເມ ື່ອທາ່ນ 
ຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຂາ້ແມງໄມທ່ີ້ແຜເ່ຊືອ້ໂລກ, ເຈຕະນາຂອງທາ່ນອາດປະກອບດວ້ຍຄວາມ 
ຫວງ່ໄຍຕນົເອງ(ດ)ີ ແລະຄວາມຮູສ້ກຶລງັກຽດ (ບ່ໍດ)ີ. ການກະທາໍເຊ່ັນນ ັນ້ ຈະເປັນຜນົ 
ປະໂຫຍດແກຕ່ວົທາ່ນເອງ(ດ)ີ ແຕຢ່າ່ງທ່ີເຫັນໄດຊ້ດັເຈນ ມນັຈະບ່ໍເປັນປະໂຫຍດແກ ່
ສດັນ ັນ້(ບ່ໍດ)ີ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບາງຄ ັງ້ມນັ ອາດຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຂາ້ ແຕມ່ນັບ່ໍແມນ່ການກະທາໍ 
ທ່ີເປັນກສຸນົທາໍ(ກສຸະລະທມັມະ). 
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸພວກທາ່ນທ່ີເປັນຊາວພດຸ    ມຄີວາມໃສໃ່ຈກຽ່ວກບັມດົມຄີວາມໃສໃ່ຈກຽ່ວກບັມດົມຄີວາມໃສໃ່ຈກຽ່ວກບັມດົມຄີວາມໃສໃ່ຈກຽ່ວກບັມດົ    ແລະແມງໄມ ້ແລະແມງໄມ ້ແລະແມງໄມ ້ແລະແມງໄມຢູ້ບໍ່ຢູບໍ່ຢູບໍ່ຢູບໍ່????....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພດຸທະສາສະນກິະຊນົພະຍາຍາມບາໍເພັນຄວາມກະລນຸາທ່ີປາສະຈາກຄວາມ 
ແບງ່ແຍກ ແລະຄວາມເມດຕາທ່ີບ່ໍມຂີອບເຂດ. ພວກເຮົາເຫັນໂລກເປັນເໝືອນອນັໜ່ຶງ 
ອນັດຽວກນັທ່ີແຕລ່ະສິ່ ງ ແລະສບັພະສດັມທ່ີີຢູອ່າໄສ ແລະດາໍລງົຢູ.່ ພວກເຮົາເຊື່ ອວາ່ 
ກອ່ນທ່ີພວກເຮົາຈະທາໍລາຍ ຫືຼເຮັດໃຫຄ້ວາມສມົດນູທ່ີລະອຽດອອນ່ຂອງທາໍມະຊາດ 
ຫຸຼດນອ້ຍຖອຍລງົ, ພວກເຮົາຄວນລະວງັເປັນພິເສດ. ບອ່ນທ່ີທາໍມະຊາດ ຖກືຮກຸຮານ 
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ທາໍລາຍຢາ່ງເຕັມທີ, ບີບບີ້ເອົາທກຸຢາດສດຸທາ້ຍຂອງມນັ ໂດຍບ່ໍມກີານນາໍມາທດົແທນ 
ຄນື, ການເອົາຊະນະ ແລະບງັຄບັ, ທາໍມະຊາດຈິ່ງໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ. ອາກາດກາຍ 
ເປັນພິດ, ແມນ່ ໍາ້ຖກືມນົລະພິດປນົເປ້ືອນ ແລະຕາຍ, ມສີດັປ່າ ແລະພຶກສາຊາດນານາ 
ພນັ ກາໍລງັຈະສນູພນັ, ໜາ້ຜາຂອງພເູຂົາແຫງ້ກະແດງ້ ແລະເຈື່ອນພງັທະລາຍ. ແມນ່ 
ແຕສ່ະພາບດນິຟ້າອາກາດກປໍ່ຽນແປງ. ຖາ້ຫາກວາ່ມະນດຸ ມຄີວາມດືດ້ງຶທ່ີຈະທບັມາ້ງ, 
ທາໍລາຍ ແລະເຂ່ັນຂາ້ກນັໜອ້ຍລງົ, ສະຖານະການທ່ີໜາ້ຫດົຫູໃ່ຈແບບນີ ້ກບ່ໍໍອາດເກດີ
ຂຶນ້ໄດ.້ ພວກເຮົາຄວນພະຍາຍາມສາ້ງຕນົເອງ ໃຫມ້ຄີວາມເຄົາລບົຕ່ໍທກຸຊວີດິຕື່ ມອກີ. 
ແລະນີຄ້ຄືວາມໝາຍຂອງສນິຂໍທີ້ໜ່ຶງ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາມຄີວາມເຫັນແນວໃດກຽ່ວກບັການແທ້າມຄີວາມເຫັນແນວໃດກຽ່ວກບັການແທ້າມຄີວາມເຫັນແນວໃດກຽ່ວກບັການແທ້າມຄີວາມເຫັນແນວໃດກຽ່ວກບັການແທ້ງລກູງລກູງລກູງລກູ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ອງີຕາມພຣະພດຸທະເຈົາ້, ຊວີດິເລີ່ ມຕ ົນ້ເມ ື່ອມກີານປະຕິສນົທິເກດີຂຶນ້ ຫືຼ ໃນ 
ໄລຍະເວລາທ່ີບ່ໍນານທ່ໍໃດຫຼງັຈາກນ ັນ້ ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງການເອົາລກູອອກ ຈິ່ງເປັນການ 
ພາກຊວີດິ.  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່    ຖາ້ຫາກວາ່ຜູຍ້ິງຄນົໜ່ຶງຖກືຂ ົ່ມຂນືຖາ້ຫາກວາ່ຜູຍ້ິງຄນົໜ່ຶງຖກືຂ ົ່ມຂນືຖາ້ຫາກວາ່ຜູຍ້ິງຄນົໜ່ຶງຖກືຂ ົ່ມຂນືຖາ້ຫາກວາ່ຜູຍ້ິງຄນົໜ່ຶງຖກືຂ ົ່ມຂນື    ຫືຼນາງຮູວ້າ່ເດັກນອ້ຍຫືຼນາງຮູວ້າ່ເດັກນອ້ຍຫືຼນາງຮູວ້າ່ເດັກນອ້ຍຫືຼນາງຮູວ້າ່ເດັກນອ້ຍ    ທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີຈະຈະຈະຈະເກດີມາເກດີມາເກດີມາເກດີມາ    
ຈະຕອ້ງເປັນຈະຕອ້ງເປັນຈະຕອ້ງເປັນຈະຕອ້ງເປັນຄນົເສຍໂສມພິກນົພິການຄນົເສຍໂສມພິກນົພິການຄນົເສຍໂສມພິກນົພິການຄນົເສຍໂສມພິກນົພິການ, , , , ມນັບ່ໍເປັນການດີບໍມນັບ່ໍເປັນການດີບໍມນັບ່ໍເປັນການດີບໍມນັບ່ໍເປັນການດີບໍ    ທ່ີຄວນຈະຢຸດການຖືທ່ີຄວນຈະຢຸດການຖືທ່ີຄວນຈະຢຸດການຖືທ່ີຄວນຈະຢຸດການຖ ື   
ພາມານພາມານພາມານພາມານ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເດັກນອ້ຍທ່ີເຫັນວາ່ເປັນເດັກທ່ີມຜີນົມາຈາກການຖກືຂ ົ່ມຂນື ກຄໍວນມຖີານະ 
ທ່ີຈະດາໍລງົຊວີດິຢູ ່ແລະໄດຮ້ບັຄວາມຮກັເໝືອນກບັເດັກນອ້ຍທ ົ່ວໄປ. ເດັກນອ້ຍຜູຍ້ງິ ຫືຼ 
ຜູຊ້າຍຄນົນ ັນ້ ບ່ໍຄວນຈະຖກືຂາ້ແບບງາ່ຍໆພຽງເພາະວາ່ ພ່ໍຜູໃ້ຫກ້າໍເນດີຂອງພວກເຂົາ 
ກໍ່ອາດຍາກາໍ(ອາດຍາກມັມະ). ການໃຫກ້າໍເນດີເດັກນອ້ຍຜູມ້ຮີາ່ງກາຍບ່ໍປກົກະຕິ ຫືຼເດັກ 
ນອ້ຍຜູວ້ກິນົຈດິ ອາດເປັນເລື່ ອງເສ້ົາສະຫຼດົໃຈສາໍລບັພ່ໍແມຂ່ອງພວກເຂົາ ແຕມ່ນັກເໍຮັດ 
ໄດຖ້າ້ຈະທາໍແທງ້ພວກນີ ້ແຕເ່ປັນຫຍງັບ່ໍຂາ້ເດັກນອ້ຍ ຫືຼຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ມຮີາ່ງກາຍຜິດປກົກະຕ ິ
ແລະພິການ? ມນັອາດຈະມບີາງກລໍະນທ່ີີການເອົາລກູອອກ ອາດເປັນທາງເລືອກ ໂດຍ 
ສວນ່ໃຫຍຂ່ອງມະນດຸ, ຕວົຢາ່ງເຊ່ັນ, ເພ່ືອຮກັສາຊວີດິຂອງແມເ່ດັກນອ້ຍເອົາໄວ.້ ແຕ ່
ຄວນຈະຈງິໃຈຊື່ ສດັ, ການທາໍແທງ້ສວນ່ໃຫຍມ່ຂີຶນ້ງາ່ຍດາຍກຍໍອ້ນວາ່ ການຖພືາຍງັ ບ່ໍ 
ທນັສະດວກ(ບ່ໍພອ້ມ), ຄວາມອບັອາຍຂາຍໜາ້, ຫືຼພ່ໍແມຍ່ງັບ່ໍທນັຢາກໄດລ້ກູ. ສາໍລບັ 
ຊາວພດຸແລວ້, ເຫດຜນົເຫ່ົຼານີນ້ບັວາ່ໃຊກ້ານບ່ໍໄດທ່ີ້ຈະທາໍລາຍຊວີດິໃດໜ່ຶງ. 
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ມຄີນົຂາ້ຕວົຕາຍຖາ້ຫາກວາ່ມຄີນົຂາ້ຕວົຕາຍຖາ້ຫາກວາ່ມຄີນົຂາ້ຕວົຕາຍຖາ້ຫາກວາ່ມຄີນົຂາ້ຕວົຕາຍ    ພວກເຂົາຈະບ່ໍລະເມດີພວກເຂົາຈະບ່ໍລະເມດີພວກເຂົາຈະບ່ໍລະເມດີພວກເຂົາຈະບ່ໍລະເມດີສນິສນິສນິສນິຂໍທີ້ໜ່ຶງບໍຂໍທີ້ໜ່ຶງບໍຂໍທີ້ໜ່ຶງບໍຂໍທີ້ໜ່ຶງບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເມ ື່ອຄນົຜູໜ່ຶ້ງຂາ້ຄນົອື່ ນ ພວກເຂົາຈະຕອ້ງກະທາໍອນັມເີຫດຈາກຄວາມຢາ້ນ, 
ຄວາມຢາກຮາ້ຍ, ຄວາມທາລນຸ, ຕນັຫາ ຫືຼເກດີຈາກບາງຄນົທ່ີມອີາລມົເປັນທາງລບົ. 
ເມ ື່ອຄນົເຮົາຂາ້ຕນົເອງ ພວກເຂົາອາດຈະກະທາໍດວ້ຍເຫດຜນົທ່ີຄາ້ຍກນັ ຫືຼເປັນຍອ້ນ 
ວາ່ຄວາມຮູສ້ກຶຝາ່ຍບ່ໍດອີື່ ນອກີ ເຊ່ັນຄວາມຜິດຫວງັ ຫືຼຄວາມຫດົຫູໃ່ຈ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ດວ້ຍ 
ເຫດທ່ີການຂາ້ຕະກາໍ ເປັນຜນົເນື່ອງມາຈາກອາລມົຝາ່ຍລບົ ແລວ້ນາໍໄປສູກ່ານກະທໍາອື່ ນ 
ຕື່ ມອກີ, ການຂາ້ຕວົຕາຍ ເປັນອາລມົຄວາມຮູສ້ກຶຝາ່ຍລບົອນັເກດີຈາກຕນົເອງ ແລະຜູ ້
ອື່ ນ ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ ຈິ່ງເວ້ົາໄດວ້າ່ ເປັນການລະເມດີສນິ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ບາງ 
ຄນົກຈໍະຕອ້ງການຈະຂາ້ຕວົຕາຍ, ຫືຼພະຍາຍາມທ່ີຈະຂາ້ຕວົຕາຍ ແມນ່ບ່ໍຈາໍເປັນຈະ 
ຕອ້ງຖກືບອກ ວາ່ສິ່ ງທ່ີເຂົາເຮັດນ ັນ້ແມນ່ຖກືຕອ້ງ. ພວກເຂົາຕອ້ງການຊວຍ່ເຫືຼອ ແລະ 
ຄວາມເຂົ້າອກົເຂົ້າໃຈ. ພວກເຮົາຈາໍຕອ້ງຊວຍ່ເຫືຼອພວກເຂົາໃຫເ້ຂົ້າໃຈວາ່ ການຂາ້ຕນົ 
ເອງເປັນບນັຫາ ທ່ີມຢີູຕ່ະຫຼອດການຂອງພວກເຂົາ2, ທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືແກໄ້ຂ. 

    

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ກະລນຸາບອກຂາ້ນອ້ຍກະລນຸາບອກຂາ້ນອ້ຍກະລນຸາບອກຂາ້ນອ້ຍກະລນຸາບອກຂາ້ນອ້ຍແນກ່ຽ່ວກບັແນກ່ຽ່ວກບັແນກ່ຽ່ວກບັແນກ່ຽ່ວກບັສນິສນິສນິສນິຂໍທີ້ສອງຂໍທີ້ສອງຂໍທີ້ສອງຂໍທີ້ສອງ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເມ ື່ອພວກເຮົາສະມາທານເອົາສນິຂໍນ້ ີ.້ ພວກເຮົາສະມາທານເພ່ືອຈະບ່ໍເອົາ 
ຫຍງັທ່ີບ່ໍແມນ່ສມົບດັຂອງພວກເຮົາ. ສິນຂໍທີ້ສອງນີ ້ ແມນ່ກຽ່ວກບັການງດົເວັນ້ຈາກ 
ຄວາມໂລບຂອງພວກເຮົາ ແລະຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍຊບັສມົບດັຂອງຄນົອື່ ນ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ສນິສນິສນິສນິຂໍທີ້ສາມຂໍທີ້ສາມຂໍທີ້ສາມຂໍທີ້ສາມເວ້ົາວາ່ເວ້ົາວາ່ເວ້ົາວາ່ເວ້ົາວາ່ພວກເຮົາຄວນຫີຼກເວັນ້ການປະພຶດຜິດໃນກາມພວກເຮົາຄວນຫີຼກເວັນ້ການປະພຶດຜິດໃນກາມພວກເຮົາຄວນຫີຼກເວັນ້ການປະພຶດຜິດໃນກາມພວກເຮົາຄວນຫີຼກເວັນ້ການປະພຶດຜິດໃນກາມ. . . . ການປະການປະການປະການປະ    
ພຶພຶພຶພຶດຜິດໃນກາມແມນ່ຫຍງັດຜິດໃນກາມແມນ່ຫຍງັດຜິດໃນກາມແມນ່ຫຍງັດຜິດໃນກາມແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖາ້ເຮົາໃຊອ້າລມົທ່ີມເີລຫຼ້ຽ່ມ, ຫກັຫຼງັ ຫືຼບງັຄບັຂ ົ່ມເຫງຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ ເພ່ືອເສບ 
ສມົກບັເຮົາ, ນີອ້າດເວ້ົາໄດວ້າ່ ເປັນການປະພຶດຜິດໃນກາມ. ການນອກໃຈຜວົເມຍກຖໍ ື
ວາ່ ເປັນການປະພຶດຜິດໃນກາມເຊ່ັນກນັ ເນື່ອງຈາກວາ່ ເມ ື່ອພວກເຮົາແຕງ່ງານ ພວກ 

                                                 
2
 ການຂາ້ຕວົຕາຍ ເປັນບາບຢາ່ງມະຫນັ, ບ່ໍແມນ່ຫນົທາງພ ົນ້ທກຸ. ເປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຂອງຄນົ ຜູ ້
ຄິດວາ່ ການຕາຍຄືການດບັສູນວາ່ງເປ່ົາ. ໃນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາເຊື່ ອວາ່ ການຂາ້ຕວົຕາຍ 
ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັວບິາກກາໍ(ວບິາກກມັມະ)ອກີ ດວ້ຍການເກດີມາຊາດໃໝ ່ແລວ້ມເີລ່ືອງໃຫທ້ກຸໃຈ ຈນົ 
ເຖງິກບັຂາ້ຕວົຕາຍຢູຢ່າ່ງນ ັນ້ເປັນເວລາ ໕໐໐ ຊາດ ຈິ່ງຈະພ ົນ້ບາບກາໍ(ປາປະກມັມະ). 
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ເຮົາໄດໃ້ຫສ້ນັຍາຕ່ໍຄູສ່ມົລດົຂອງເຮົາວາ່ ພວກເຮົາຈະຊື່ ສດັຕ່ໍກນັ. ເມ ື່ອພວກເຮົານອກໃຈ 
ກຖໍວືາ່ ເປັນການຜິດສນັຍາ ແລະທໍລະຍດົຕ່ໍກນັ. ການເສບສມົຄວນຈະເປັນການສະ 
ແດງອອກຂອງຄວາມຮກັ ແລະຄວາມໃກຊ້ດິສະໜິດສະໜມົກນັລະຫວາ່ງຄນົສອງຄນົ 
ເມ ື່ອມຂີຶນ້ກເໍປັນການແບງ່ປນັຄວາມສກຸທາງອາລມົ ແລະຈດິໃຈກນັ ແລະກນັ. 

    

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ການເສບສມົກນັກອ່ນການແຕງ່ງານການເສບສມົກນັກອ່ນການແຕງ່ງານການເສບສມົກນັກອ່ນການແຕງ່ງານການເສບສມົກນັກອ່ນການແຕງ່ງານ    ກຖໍວືາ່ປະພຶດຜິດໃນກາມບໍກຖໍວືາ່ປະພຶດຜິດໃນກາມບໍກຖໍວືາ່ປະພຶດຜິດໃນກາມບໍກຖໍວືາ່ປະພຶດຜິດໃນກາມບໍ????3333    

ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍ ຖາ້ຫາກວາ່ມຄີວາມຮກັ ແລະການຕກົລງົປງົໃຈກນັລະຫວາ່ງຄນົສອງຄນົ. 
ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ບ່ໍຄວນລືມໄປວາ່ ການເສບສມົກນັຄຂືະບວນການຈະເລີນພນັ 
ແລະຖາ້ຫາກຜູຍ້ງິບ່ໍໄດແ້ຕງ່ງານເກດີຖພືາມານຂຶນ້ມາ, ມນັອາດກໍ່ໃຫເ້ກດີບນັຫາຕາມ 
ມາຫຼາຍຢາ່ງ. ມຜີູໃ້ຫຍ ່ແລະຜູທ່ີ້ຮູຈ້ກັຄດຶຫຼາຍຄນົຄດຶວາ່ ຈະເປັນການດຍີິ່ ງທ່ີຄວນຈະ 
ມກີານສມົສູກ່ນັຫຼງັຈາກແຕງ່ງານແລວ້. 

 

ຄໍຄໍຄໍຄໍາາາາຖາມຖາມຖາມຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາມຄີວາມເຫັນແນວໃດກຽ່ວກບັການຄມຸກາໍເນດີາມຄີວາມເຫັນແນວໃດກຽ່ວກບັການຄມຸກາໍເນດີາມຄີວາມເຫັນແນວໃດກຽ່ວກບັການຄມຸກາໍເນດີາມຄີວາມເຫັນແນວໃດກຽ່ວກບັການຄມຸກາໍເນດີ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ບາງສາສະໜາສອນວາ່ ການເສບສມົກນັຈະດວ້ຍເຫດຜນົໃດໆກຕໍາມ ທ່ີນອກ 
ເໜືອຈາກການໃຫກ້າໍເນດີຄນົແມນ່ຜິດສລີະທາໍ(ສລີະທມັ). ດວ້ຍເຫດນີ,້ ພວກເຂົາຈິ່ງ 
ຖວືາ່ ທກຸຮບູແບບຂອງການຄມຸກາໍເນດີລວນ້ແຕຜິ່ດ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາຮບັຮູວ້າ່ 
ການເສບສມົກນັມຈີດຸປະສງົຫຼາຍຢາ່ງເຊ່ັນ: ການໃຫກ້າໍເນດີຄນົ, ການສາ້ງຄນືໃໝ,່ ເປັນ 
ເໝືອນການສະແດງອອກຂອງຄວາມຮກັ ແລະຄວາມອບົອຸນ່ລະຫວາ່ງຄນົສອງຄນົ ແລະ 
ອື່ ນໆ. ນີເ້ປັນກລໍະນ ີ ທ່ີທກຸຮບູແບບຂອງການຄມຸກາໍເນດີ ແມນ່ບ່ໍເປັນຫຍງັ ຍກົເວັນ້ 
ການເອົາລກູອອກ. ທ່ີຈງິແລວ້, ພຣະພດຸທະສາສະໜາຄວນຈະກາ່ວວາ່ ໃນໂລກທ່ີປະ 
ຊາກອນກາໍລງັເພ່ີມຂຶນ້ ແລະເຊິ່ ງກາຍເປັນບນັຫາທ່ີສາໍຄນັນີ,້ ການຄມຸກາໍເນດີ ຄວນ 
ເປັນສິ່ ງທ່ີດແີທ.້ 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັສນິສນິສນິສນິຂໍທີ້ສີ່ຂໍທີ້ສີ່ຂໍທີ້ສີ່ຂໍທີ້ສີ່ ເດເດເດເດ    ມນັເປັນໄປໄດບໍ້ທ່ີຈະມຊີວີດິຢູ່ມນັເປັນໄປໄດບໍ້ທ່ີຈະມຊີວີດິຢູ່ມນັເປັນໄປໄດບໍ້ທ່ີຈະມຊີວີດິຢູ່ມນັເປັນໄປໄດບໍ້ທ່ີຈະມຊີວີດິຢູ່    ໂດຍປາສະຈາກການເວ້ົາໂດຍປາສະຈາກການເວ້ົາໂດຍປາສະຈາກການເວ້ົາໂດຍປາສະຈາກການເວ້ົາ    
ຕວົະຕວົະຕວົະຕວົະ???? 
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ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີຫີຼກລຽງບ່ໍໄດແ້ທ້ໆ  ທ່ີຈະເຂົ້າໄປກຽ່ວຂອ້ງຢູໃ່ນສງັ 
ຄມົ ຫືຼເຮັດທລຸະກດິໂດຍປາສະຈາກການເວ້ົາຕວົະ, ໃນສະຖານະການທ່ີແປກ ແລະສະ 
ຖານະການສໍໂ້ກງເຊ່ັນນ ັນ້ ຄງົມກີານປ່ຽນແປງໄປ. ຊາວພດຸຄຜືູໜ່ຶ້ງ ທ່ີຮູຈ້ກັປະຕິວດັ 
ຕນົເອງ ເພ່ືອເຮັດສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ່ຶງໂດຍທາງປະຕິບດັ ກຽ່ວກບັບນັຫາໃດໜ່ຶງໂດຍການພະ 
ຍາຍາມທ່ີຈະສດັຊື່  ແລະຈງິໃຈກວາ່. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ຖາ້ຫາກວາ່ຖາ້ຫາກວາ່ຖາ້ຫາກວາ່ທາ່ນທາ່ນທາ່ນທາ່ນກາໍລງັນ ັງ່ຢູ່ໃນສວນສາທະລະນະກາໍລງັນ ັງ່ຢູ່ໃນສວນສາທະລະນະກາໍລງັນ ັງ່ຢູ່ໃນສວນສາທະລະນະກາໍລງັນ ັງ່ຢູ່ໃນສວນສາທະລະນະ    ແລະມຄີນົທ່ີໜາ້ລາ່ຕາແລະມຄີນົທ່ີໜາ້ລາ່ຕາແລະມຄີນົທ່ີໜາ້ລາ່ຕາແລະມຄີນົທ່ີໜາ້ລາ່ຕາ    
ຕາຍຕາຍຕາຍຕາຍແລນ່ຜາ່ນແລນ່ຜາ່ນແລນ່ຜາ່ນແລນ່ຜາ່ນມາມາມາມາ    ແລະສອງສາມນາທີຜາ່ນມາແລະສອງສາມນາທີຜາ່ນມາແລະສອງສາມນາທີຜາ່ນມາແລະສອງສາມນາທີຜາ່ນມາ    ມຜີູຊ້າຍອີກຄນົໜ່ຶງຖມືດີມຜີູຊ້າຍອີກຄນົໜ່ຶງຖມືດີມຜີູຊ້າຍອີກຄນົໜ່ຶງຖມືດີມຜີູຊ້າຍອີກຄນົໜ່ຶງຖມືດີແລນ່ຜາ່ນແລນ່ຜາ່ນແລນ່ຜາ່ນແລນ່ຜາ່ນ    
ມາຫາທາ່ນມາຫາທາ່ນມາຫາທາ່ນມາຫາທາ່ນແລວ້ຖາມວາ່ແລວ້ຖາມວາ່ແລວ້ຖາມວາ່ແລວ້ຖາມວາ່    ທາ່ນທາ່ນທາ່ນທາ່ນຮູວ້າ່ຜູຊ້າຍທ່ີແລນ່ມາເມ ື່ອກີ້ຮູວ້າ່ຜູຊ້າຍທ່ີແລນ່ມາເມ ື່ອກີ້ຮູວ້າ່ຜູຊ້າຍທ່ີແລນ່ມາເມ ື່ອກີ້ຮູວ້າ່ຜູຊ້າຍທ່ີແລນ່ມາເມ ື່ອກີນ້ ີ້ນີ້ນີ້ນີໄ້ປທາງໃດໄປທາງໃດໄປທາງໃດໄປທາງໃດ, , , , ທາ່ນທາ່ນທາ່ນທາ່ນຄວນຈະຄວນຈະຄວນຈະຄວນຈະ    
ເວ້ົາຄວາມເວ້ົາຄວາມເວ້ົາຄວາມເວ້ົາຄວາມຈງິຈງິຈງິຈງິ    ຫືຼຈະຕວົະລາວຫືຼຈະຕວົະລາວຫືຼຈະຕວົະລາວຫືຼຈະຕວົະລາວ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖາ້ຫາກຂາ້ພະເຈົາ້ມເີຫດຜນົດພໍີທ່ີສງົໄສວາ່ ຜູຊ້າຍຄນົທີສອງກາໍລງັຈະທາໍ 
ຮາ້ຍຜູຊ້າຍຄນົທີໜ່ຶງຢ່າງສາຫດັ ຂາ້ພະເຈົາ້ກຈໍະເວ້ົາຕວົະ, ໂດຍເປັນຊາວພດຸທ່ີມ ີ
ຄວາມຫວງ່ໄຍຢາ່ງສະຫຼາດ, ຈະບ່ໍລງັເລໃນການຕວົະ. ພວກເຮົາໄດເ້ວ້ົາມາກອ່ນແລວ້ 
ກຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງການກະທາໍວາ່ຈະດ ີຫືຼຊ ົ່ວຢູທ່ີ່ເຈຕະນາ. ເຈຕະນາທ່ີຈະຮກັສາ 
ຊວີດິ ຍິ່ ງເປັນທາງບວກຫຼາຍກວາ່ການກາ່ວຂີຕ້ວົະ ທ່ີເປັນຜນົລບົໃນສະຖານະການ 
ແບບນີ.້ ຖາ້ຫາກວາ່ຂີຕ້ວົະ, ດື່ ມເຫ້ົຼາ ຫືຼແມນ່ແຕຂ່ີລ້ກັ ມຄີວາມໝາຍເພ່ືອຮກັສາຊວີດິ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ກສໍມົຄວນເຮັດ. ຂາ້ພະເຈົາ້ສາມາດແກໄ້ຂ ຫືຼສະມາທານສນິນີຄ້ນືໄດ ້ແຕຂ່າ້ 
ພະເຈົາ້ບ່ໍສາມາດນາໍເອົາຊວີດິຄນົທ່ີຕາຍໄປແລວ້ໃຫຄ້ນືມາໄດ.້ ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, 
ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາແລວ້, ບ່ໍຄວນຈະຖເືອົາສິ່ ງນີ ້ ເພ່ືອເປັນຂໍອ້າ້ງໃນການລວງ່ລະເມດີສນິ 
ເມ ື່ອໃດທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນ. ສນິຄວນຈະໄດຮ້ບັການປະພຶດປະຕິບດັຢາ່ງເອົາໃຈໃສ ່ແລະຄວນ 
ຈະລວງ່ລະເມດີໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນສມົຄວນຈາໍເປັນທ່ີສດຸເທ່ົານ ັນ້. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ສນິສນິສນິສນິຂໍທີ້ຫາ້ວາ່ຂໍທີ້ຫາ້ວາ່ຂໍທີ້ຫາ້ວາ່ຂໍທີ້ຫາ້ວາ່    ພວກເຮົາບ່ໍຄວນດື່ ມນ ໍາ້ເມາົພວກເຮົາບ່ໍຄວນດື່ ມນ ໍາ້ເມາົພວກເຮົາບ່ໍຄວນດື່ ມນ ໍາ້ເມາົພວກເຮົາບ່ໍຄວນດື່ ມນ ໍາ້ເມາົ    ຫືຼເສບຢາຕາ່ງໆຫືຼເສບຢາຕາ່ງໆຫືຼເສບຢາຕາ່ງໆຫືຼເສບຢາຕາ່ງໆດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍເຫດໃດເຫດໃດເຫດໃດເຫດໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຄນົເຮົາສວນ່ໃຫຍບ່ໍ່ໄດດ້ື່ ມເພ່ືອລດົຊາດ. ເມ ື່ອພວກເຂົາດື່ ມຄນົດຽວ ແມນ່ 
ເພ່ືອສະແຫວງຫາການຜອ່ນຄາຍອາລມົຄວາມເຄ່ັງຕຶງ ແລະເມ ື່ອດື່ ມກບັສງັຄມົປກົກະຕ ິ
ແມນ່ເພ່ືອໃຫເ້ຂົ້າກບັສງັຄມົ. ແມນ່ແຕສ່ວນ່ນອ້ຍໆຂອງເຄື່ ອງມນຶເມາົອາດຈະເຮັດໃຫ ້
ສນັຍາ(ຄວາມຈື່ຈາໍ)ປ່ຽນແປງ, ແລະພາໃຫຂ້າດສະຕິ. ຖາ້ດື່ ມຫຼາຍຂຶນ້ ຍິ່ ງມຜີນົເສຍ 
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ຫາຍຫຼາຍ. ຊາວພດຸກາ່ວວາ່ ເມ ື່ອທາ່ນຜິດສນິຂໍທີ້ຫາ້ ທາ່ນອາດຈະລວງ່ລະເມດີສນິຂໍ ້
ອື່ ນທງັໝດົໄດ.້ 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕຖ່າ້ດື່ ມພຽງແຕໜ່້ອຍດຽວອາດຈະບ່ໍເປັນການຜິດແຕຖ່າ້ດື່ ມພຽງແຕໜ່້ອຍດຽວອາດຈະບ່ໍເປັນການຜິດແຕຖ່າ້ດື່ ມພຽງແຕໜ່້ອຍດຽວອາດຈະບ່ໍເປັນການຜິດແຕຖ່າ້ດື່ ມພຽງແຕໜ່້ອຍດຽວອາດຈະບ່ໍເປັນການຜິດສິນສິນສິນສິນແມນ່ບໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍ? ? ? ? ມນັພຽງມນັພຽງມນັພຽງມນັພຽງ    
ແຕໜ່ອ້ຍດຽວເທ່ົານ ັນ້ແຕໜ່ອ້ຍດຽວເທ່ົານ ັນ້ແຕໜ່ອ້ຍດຽວເທ່ົານ ັນ້ແຕໜ່ອ້ຍດຽວເທ່ົານ ັນ້....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ແມນ່ແລວ້, ມນັເປັນພຽງການດື່ ມໜອ້ຍດຽວ ແລະຖາ້ທາ່ນບ່ໍສາມາດປະຕິບດັ 
ໄດແ້ມນ່ແຕສ່ິ່ ງເລັກໆນອ້ຍໆເຊ່ັນນີ,້ ການຕ ັງ້ປະນທິານ ແລະຄວາມມຸງ້ໝ ັນ້ຂອງທາ່ນ 
ກຈໍະບ່ໍເຂັມ້ງວດ, ແມນ່ບໍ? 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ສນິສນິສນິສນິຫາ້ເປັນສິ່ ງທ່ີເປັນດາ້ນລບົຫາ້ເປັນສິ່ ງທ່ີເປັນດາ້ນລບົຫາ້ເປັນສິ່ ງທ່ີເປັນດາ້ນລບົຫາ້ເປັນສິ່ ງທ່ີເປັນດາ້ນລບົ. . . . ມນັໄດບ້ອກທາ່ນກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີບ່ໍຄວນເຮັດມນັໄດບ້ອກທາ່ນກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີບ່ໍຄວນເຮັດມນັໄດບ້ອກທາ່ນກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີບ່ໍຄວນເຮັດມນັໄດບ້ອກທາ່ນກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີບ່ໍຄວນເຮັດ    ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ ່   
ບ່ໍໄດບ້ອກໃນສິ່ ງທ່ີຄວນເຮັດບ່ໍໄດບ້ອກໃນສິ່ ງທ່ີຄວນເຮັດບ່ໍໄດບ້ອກໃນສິ່ ງທ່ີຄວນເຮັດບ່ໍໄດບ້ອກໃນສິ່ ງທ່ີຄວນເຮັດ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ສນິຫາ້ເປັນພ້ືນຖານຂອງຫຼກັສລີະທາໍ(ສລີະທມັ)ຂອງຊາວພດຸ. ບ່ໍແມນ່ລວມ 
ເອົາສີລະທາໍທງັໝດົ. ພວກເຮົາເລີ່ ມຈາກການຮູຈ້ກັພຶດຕິກາໍທ່ີເປັນຝາ່ຍບ່ໍດຂີອງເຮົາ 
ແລວ້ກພໍະຍາຍາມຢດຸກະທາໍ. ນ ັນ້ຄຈືດຸປະສງົຂອງສນິຫາ້. ຫຼງັຈາກພວກເຮົາຢດຸກະທາໍ 
ຄວາມຊ ົ່ວ, ແລວ້ພວກເຮົາກເໍລີ່ ມຕ ົນ້ໃນການທາໍຄວາມດ.ີ ຕວົຢາ່ງເຊ່ັນສນິຂໍທີ້ສີ່ . ພຣະ 
ພດຸທະເຈົາ້ຕດັໄວວ້າ່ ພວກເຮົາຄວນເລີ່ ມຈາກການຫີຼກເວັນ້ຈາກການເວ້ົາຕວົະ. ຫຼງັ 
ຈາກນ ັນ້, ເຮົາກມໍາເລີ່ ມເວ້ົາຄວາມຈງິ, ເວ້ົາຢາ່ງອອນ່ໂຍນ, ຢາ່ງສພຸາບ ແລະເວ້ົາໃນ 
ເວລາທ່ີເໝາະສມົ. 

 

“ງດົເວັນ້ຈາກການເວ້ົາບ່ໍຈງິ ເຂົາກາຍເປັນຄນົເວ້ົາຄວາມຈງິ, ເຊື່ ອຖໄືດ,້ ໜ ັນ້ໃຈໄດ,້ 
ເພ່ິງພາໄດ,້ ເຂົາບ່ໍຫຼອກລວງໂລກ. ງດົເວັນ້ຈາກການເວ້ົາ ເພ່ືອມຸງ້ທາໍຮາ້ຍຄນົອື່ ນ, ເຂົາ 
ບ່ໍນາໍມາເວ້ົາໃນທ່ີນ ັນ້ ໃນສິ່ ງທ່ີເຂົາໄດຍ້ນິມາໃນທ່ີນີ ້ຫືຼ ບ່ໍເວ້ົາໃນສິ່ ງທ່ີໄດຍ້ນິໃນທ່ີນີ ້ເພ່ືອ 
ກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມແຕກແຍກລະຫວາ່ງຄນົສອງຄນົ. ເຂົາປບັຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫຄ້ນົທ່ີແຕກ 
ແຍກ ແລະນາໍມາໃຫໃ້ກຊ້ດິກນັຕື່ ມອກີສາໍລບັຄນົທ່ີເປັນເພ່ືອນກນັຢູແ່ລວ້. ຄວາມສາມກັ 
ຄຄີສືິ່ ງທ່ີເຂົາຍນິດ,ີ ສາມກັຄຄີສືິ່ ງທ່ີເຂົາປ້ືມໃຈ, ສາມກັຄຄີສືິ່ ງທ່ີເຂົາຮກັ; ມນັເປັນແຮງ 
ບນັດານໃຈໃນຄາໍເວ້ົາຂອງເຂົາ. ການບ່ໍເວ້ົາຄາໍຫຍາຍຊາ້, ຄາໍເວ້ົາຂອງເຂົາບ່ໍມທ່ີີ ຕິ, 
ມວ່ນນຫເູມ ື່ອໄດຮ້ບັຟງັ, ເປັນທ່ີເຫັນພອ້ມ, ຖກືໃຈ, ກ ັນ່ກອງດແີລວ້, ດຍີິ່ ງແລວ້. 
ການບ່ໍເວ້ົາເລື່ ອງທ່ີໄຮສ້າລະ, ເຂົາເວ້ົາໃນເວລາທ່ີສມົຄວນເວ້ົາ, ເວ້ົາໃນສິ່ ງທ່ີຖກືຕອ້ງ, 
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ເວ້ົາເຂົ້າເລື່ ອງໂລດ, ກຽ່ວກບັທາໍ(ທມັມະ) ແລະວໄິນ. ເຂົາເວ້ົາໃນສິ່ ງທ່ີສມົຄວນສະສມົ 
ໄວ,້ ຖກືກາລະ, ມເີຫດຜນົ, ກ ັນ່ກອງດແີລວ້ ແລະເວ້ົາຖກືຈດຸໝາຍ”. 
                                                           M.I, 179 
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໕໕໕໕. . . . ການເກດີໃໝ່ການເກດີໃໝ່ການເກດີໃໝ່ການເກດີໃໝ ່   
    

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມະນດຸພວກເຮົາມາຈາກໃສມະນດຸພວກເຮົາມາຈາກໃສມະນດຸພວກເຮົາມາຈາກໃສມະນດຸພວກເຮົາມາຈາກໃສ    ແລະພວກເຮົາກາໍລງັຈະໄປໃສແລະພວກເຮົາກາໍລງັຈະໄປໃສແລະພວກເຮົາກາໍລງັຈະໄປໃສແລະພວກເຮົາກາໍລງັຈະໄປໃສ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມສີາມຄາໍຕອບທ່ີອາດເປັນໄປໄດຕ່ໍ້ຄາໍຖາມນີ.້ ສາໍລບັຄນົທ່ີເຊື່ ອຖໃືນພຣະເຈົາ້ 
ມກັປະກາດວາ່ ກອ່ນໜາ້ນີ ້ມະນດຸເຮົາໄດຖ້ກືສາ້ງມາ, ແຕກ່ອ່ນແມນ່ບ່ໍມມີະນດຸ, ຕ່ໍມາ 
ຈິ່ງ ເກດີມມີະນດຸໂດຍພຣະປະສງົຂອງພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້. ພວກເຂົາດາໍລງົຊວີດິຢູ ່ແລະໃນ 
ຕອນນ ັນ້ ອງີຕາມສິ່ ງທ່ີພວກເຂົາເຊື່ ອ ຫືຼໃນຕອນທ່ີເຂົາມຊີວີດິຢູ,່ ພວກເຂົາກຈໍະໄປສູ ່
ທງັສະຫວນັ ແລະນາຮກົຕະຫຼອດນລິນັດອນ. ຍງັມຄີນົອກີກຸມ່ໜ່ຶງ, ເຊິ່ ງເປັນນກັມະນດຸ 
ນຍິມົ ແລະນກັວທິະຍາສາດ, ຜູທ່ີ້ປະກາດວາ່ມະນດຸເກດີມາໄດ ້ ຍອ້ນການປະຕິສນົທິ 
ເນື່ອງມາຈາກສາເຫດທາງທໍາມະຊາດ, ດາໍລງົຊວີດິຢູ ່ແລະກຕໍາຍໄປ, ບ່ໍມຢີູອ່ກີ. ພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາ ບ່ໍໄດຍ້ອມຮບັທງັສອງຄາໍອະທິບາຍນີ.້ ຄາໍອະທິບາຍທາໍອດິ ກໍ່ໃຫ ້
ເກດີບນັຫາທາງສລີະທາໍຫຼາຍຢາ່ງ. ຖາ້ຫາກວາ່ພຣະເຈົາ້ດ ີໄດສ້າ້ງພວກເຮົາມາແທຈ້ງິ, 
ມນັເປັນການຍາກທ່ີຈະອະທິບາຍວາ່ ດວ້ຍເຫດໃດຫຼາຍຄນົຈິ່ງເກດີມາດວ້ຍຮາ່ງກາຍ ທ່ີ 
ພິກນົພິການແທ້ໆ  ຫືຼດວ້ຍເຫດໃດ ເດັກນອ້ຍຫຼາຍຄນົ ຈິ່ງເກດີມາດວ້ຍຮາ່ງກາຍຜິດປກົ 
ກະຕິຫຼງັຈາກເກດີ ຫືຼຕອນທ່ີເກດີ. ບນັຫາໜ່ຶງກຽ່ວກບັຄາໍອະທິບາຍຂອງສາສະໜາ ທ່ີ 
ເປັນເທວະນຍິມົນ ັນ້ກຄໍວືາ່ ບ່ໍຄອ່ຍຍດຸຕິທາໍປານໃດທ່ີເວ້ົາວາ່ ບກຸຄນົບາບຈະຕອ້ງທນົ 
ທກຸທໍລະມານຕະຫຼອດນລິນັດອນໃນນາຮກົ ຍອ້ນການກະທາໍບາບໃນຊວງ່ເວລາ ໖໐-໗໐ 
ປີ ເມ ື່ອຕອນເປັນມະນດຸ ໖໐ ປີ ຫືຼ ໗໐ ປີ ຂອງການບ່ໍເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ ຫືຼການດາໍລງົ 
ຊວີດິຢູຢ່າ່ງຜິດສລີະທາໍ ເບິ່ ງຄືວາ່ບ່ໍສມົຄວນທ່ີຈະໄດຮ້ບັໂທດທໍລະມານຕະຫຼອດນລິນັ 
ດອນເຊ່ັນນ ັນ້. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ໖໐ ຫືຼ ໗໐ ປີ ຂອງການດາໍລງົຊວີດິຢູຢ່າ່ງມສີລີະທາໍ ກ ໍ
ເບິ່ ງຄວືາ່ ເປັນຜນົສວນ່ນອ້ຍທ່ີຈະໄດມ້ຄີວາມສກຸນລິນັດອນໃນສວງສະຫວນັ. ຄາໍອະທິ 
ບາຍທີສອງດກີວາ່ອນັທີໜ່ຶງ ແລະມຫຼີກັຖານທາງວທິະຍາສາດກວາ່ ເພ່ືອສະໜບັສະ 
ໜນຸແຕກ່ຍໍງັບ່ໍທນັຕອບຄາໍຖາມທ່ີສາໍຄນັທງັໝດົ. ດວ້ຍເຫດໃດ ປະກດົການໜ່ຶງ ຈິ່ງມ ີ
ໂຄງສາ້ງທ່ີສບັສນົມະຫດັສະຈນັ ເລີ່ ມຈາກວນິຍານ(ຄວາມຮບັຮູ)້ ຂອງມະນດຸເລີ່ ມຈາກ 
ການພດັທະນາຈາກການປະສມົກນັລະຫວາ່ງນ ໍາ້ເຊືອ້ ແລະໄຂຂ່ອງມານດາໃນເວລາ 
ພຽງເກົາ້ເດອືນເທ່ົານ ັນ້? 
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ພຣະພດຸທະສາສະໜາມຄີາໍອະທິບາຍ ທ່ີໜາ້ເພ່ິງພໍໃຈທ່ີສດຸກຽ່ວກບັວາ່ ມະນດຸມາຈາກ 
ໃສ ແລະພວກເຂົາກາໍລງັຈະໄປໃສ. ເມ ື່ອພວກເຮົາຕາຍ, ຈດິທ່ີປະກອບດວ້ຍຜນົກາໍທ່ີ 
ສາ້ງສມົໄວ,້ ຄວາມມກັຄວາມຊງັ, ຄວາມສາມາດ, ແລະພຶດຕິກາໍການປະພຶດຕາ່ງໆທ່ີ 
ໄດພ້ ໍາ່ເພັງ ແລະສາ້ງມາໃນຊາດນີ,້ ກຈໍະສາ້ງຕວົມນັເອງຄນືໃໝໃ່ນໄຂຂ່ອງມານດາ. 
ເມ ື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶນ້, ຈິ່ງເກດີໃໝ ່ແລະພດັທະນາບກຸຄະລິກນໄິສໃຈຄໍທງັທາງກາຍ 
ແລະທາງຈດິໃຈທ່ີໄດສ້າ້ງສມົມາ ແຕອ່ະດດີຊາດໃນສະພາບແວດລອ້ມໃໝ.່ ນໄິສໃຈຄໍ 
ຈະມກີານປ່ຽນແປງໄປ ແລະຖກືຂະຫຍາຍໄປດວ້ຍຄວາມຮບັຮູຕ້າ່ງໆ. ອງົປະກອບທ່ີ 
ເປັນເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆເຊ່ັນ ການສກຶສາ, ການໄດຮ້ບັອດິທິພນົຈາກພ່ໍແມ ່ ແລະສງັຄມົ 
ອອມ້ຂາ້ງ, ເມ ື່ອເຖງິຄາວຕາຍ ກມໍກີານເກດີໃໝອ່ກີ ລວມຕວົກນັປະຕິສນົທິໃນໄຂຂ່ອງ 
ມານດາອກີຄ ັງ້ໜ່ຶງ. ຂະບວນການຂອງການຕາຍ ແລະການເກດີໃໝນ່ີ ້ ຈະສືບຕ່ໍໄປ 
ເລືອ້ຍໆ ຈນົກວາ່ເງ ື່ອນໄຂທ່ີເປັນປດັໄຈຂອງມນັຄ ືຕນັຫາ ແລະອະວດິຊາຈະດບັ. ເມ ື່ອ 
ຕນັຫາ ແລະອະວດິຊາດບັ, ແທນທ່ີຈະມກີານເກດີອກີ, ຈດິໃຈກໄໍດບ້ນັລສຸະພາວະທໍາ ທ່ີ 
ເອີນ້ວາ່ ນບິພານ ນີຄ້ເືປົ້າໝາຍສງູສດຸຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ແລະເປັນເປົ້າໝາຍ 
ຂອງຊວີດິອກີດວ້ຍ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຈດິຈດິຈດິຈດິເດນີທາງຈາກຮາ່ງກາຍໜ່ຶງເດນີທາງຈາກຮາ່ງກາຍໜ່ຶງເດນີທາງຈາກຮາ່ງກາຍໜ່ຶງເດນີທາງຈາກຮາ່ງກາຍໜ່ຶງ    ໄປສູ່ໄປສູ່ໄປສູ່ໄປສູອ່ກີຮາ່ງກາຍອື່ ນໄດຢ້າ່ງໃດອກີຮາ່ງກາຍອື່ ນໄດຢ້າ່ງໃດອກີຮາ່ງກາຍອື່ ນໄດຢ້າ່ງໃດອກີຮາ່ງກາຍອື່ ນໄດຢ້າ່ງໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ລອງຄດຶເບິ່ ງຄືນ້ຂອງວທິະຍ.ຸ ຄືນ້ວທິະຍທ່ີຸບ່ໍໄດສ້າ້ງຂຶນ້ດວ້ຍຄາໍເວ້ົາ ແລະ 
ດນົຕີ ແຕຄ່ືນ້ຄວາມຖີ່ ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ, ຖກືສ ົ່ງຜາ່ນ, ເຄື່ ອນທ່ີຜາ່ນຊ ັນ້ບນັຍາກາດ, ຖກື 
ດງຶດດູ ແລະຮບັສຽງຈາກເຄື່ ອງຮບັສນັຍານຈາກສະຖານທ່ີີຖາ່ຍທອດເປັນຄາໍເວ້ົາ ແລະ 
ສຽງດນົຕີ. ຄາ້ຍຄກືນັກບັຈດິ, ໃນຕອນຕາຍ, ພະລງັງານຂອງຈດິເຄື່ ອນທ່ີຜາ່ນບນັຍາ 
ກາດ, ມນັຖກືດງຶດດູ ແລະຈບັດວ້ຍໄຂທ່ີ່ສກຸ(ຂອງມານດາ). ເມ ື່ອທາລກົໃນຄນັຈະເລີນ 
ເຕີບໂຕ ມນັກມໍສີນູລວມຢູທ່ີ່ສະໝອງ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ກຖໍາ່ຍທອດອອກມາເປັນນໄິສໃຈຄໍ 
ອນັໃໝ່4. 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຄນົເຮົາຈະເກດີໃໝເ່ປັນມະນດຸສະເໝີບໍຄນົເຮົາຈະເກດີໃໝເ່ປັນມະນດຸສະເໝີບໍຄນົເຮົາຈະເກດີໃໝເ່ປັນມະນດຸສະເໝີບໍຄນົເຮົາຈະເກດີໃໝເ່ປັນມະນດຸສະເໝີບໍ????    

                                                 
4
 ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມນີໄິສໃຈຄໍອນັໃໝ ່ ແຕຜ່ນົບນຸ ຜນົກມັກຍໍງັຕດິຕາມມາຈາກພບົຊາດກອ່ນ(ຜູແ້ປພະ 
ຍາຍາມອະທິບາຍເສມີໃສ)່. 
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ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍ. ມຫຼີາຍພບົພມູທ່ີບກຸຄນົສາມາດໄປເກດີໄດ.້ ບາງຄນົກເໍກດີໃນສະຫວນັ, 
ບາງຄນົກເໍກດີໃໝໃ່ນນາຮກົ, ບາງຄນົກເໍກດີເປັນເຜດ(ຜີເຜດ)ແລະອື່ ນໆ. ສະຫວນັຍງັບ່ໍ 
ແມນ່ສະຖານທ່ີອນັເປັນທ່ີຢູຂ່ອງຜູທ່ີ້ມຮີາ່ງກາຍຈບົງາມ ແລະເປັນບອ່ນທ່ີຈດິໃຈເສບສມົ 
ແຕຄ່ວາມຈງິເປັນສວນ່ໃຫຍ.່ ເໝືອນກບັພບົພມູອື່ ນໆ, ສະຫວນັກເໍປັນອະນດິຈງັ ແລະ 
ເມ ື່ອມກີານສີນ້ອາຍໄຸຂ, ກສໍາມາດໄປເກດີເປັນມະນດຸໃໝອ່ກີຄ ັງ້ໜ່ຶງ. ນາຮກົກ ໍ ເຊ່ັນ 
ດຽວກນັ ຍງັເປັນສະຖານທ່ີໆເປັນອະນດິຈງັ ແຕເ່ປັນສະຖານທ່ີໆຈດິໃຈໄດຮ້ບັຄວາມລໍາ 
ບາກ ແລະທກຸຂະເວທະນາເປັນສວນ່ໃຫຍ.່ ນອກຈາກນີ,້ ຖາ້ເກດີເປັນເຜດ, ເປັນພບົ 
ພມູທ່ີຮາ່ງກາຍບ່ໍຈບົງາມ ແລະຈດິໃຈໄດຮ້ບັທກຸຂະເວທະນາຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ດວ້ຍຄວາມ 
ຢາກໄດຢ້າ່ງແຮງກາ້ ແລະມຄີວາມທກຸ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເທວະດາຢູສ່ວງສະຫວນັ ຈິ່ງສະເຫວຍີ 
ຄວາມສກຸເປັນສວນ່ໃຫຍ,່ ສວນ່ສດັນາຮກົ ແລະພວກເຜດກໄໍດຮ້ບັທກຸຂະເວທະນາ 
ສວ່ນມະນດຸ ມທີງັສກຸ ແລະທກຸປະປນົກນັໄປ. ຄວາມແຕກຕາ່ງອນັສາໍຄນັລະຫວາ່ງພບົ 
ພມູຂອງມະນດຸ ແລະພບົພມູອື່ ນ ແມນ່ຂະໜາດຂອງຮາ່ງກາຍ ແລະໄລຍະເວລາຂອງ 
ການສະເຫວຍີຄວາມສກຸ ແລະຄວາມທກຸ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແມນ່ຫຍງັເປັນສິ່ ງຕດັສນິວາ່ແມນ່ຫຍງັເປັນສິ່ ງຕດັສນິວາ່ແມນ່ຫຍງັເປັນສິ່ ງຕດັສນິວາ່ແມນ່ຫຍງັເປັນສິ່ ງຕດັສນິວາ່    ຄນົເຮົາຈະໄປເກດີຢູໃ່ສຄນົເຮົາຈະໄປເກດີຢູໃ່ສຄນົເຮົາຈະໄປເກດີຢູໃ່ສຄນົເຮົາຈະໄປເກດີຢູໃ່ສ????    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມອີງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັ, ແຕບ່ໍ່ແມນ່ສິ່ ງດຽວ, ທ່ີສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ຮົາໄປເກດີໃນສະ 
ຖານທ່ີໃດ ແລະຈະມຊີວີດິຢູແ່ບບໃດ, ນ ັນ້ຄ ືກາໍ (ກມັມະ). ຄາໍວາ່ ກາໍ ໝາຍເຖງິການ 
ກະທາໍ ແລະໝາຍເຖງິເຈຕະນາຂອງເຮົາ, ເຊິ່ ງມກີາຍະກາໍ (ການກະທາໍທາງກາຍ) ແລະ 
ມະໂນກາໍ(ການກະທາໍທາງໃຈ). ເວ້ົາອກີຢາ່ງໜ່ຶງວາ່, ສິ່ ງໃດທ່ີເຮົາເປັນຢູ່ໃນປດັຈບຸນັ 
ແມນ່ເນື່ອງຈາກສິ່ ງທ່ີເຮົາຄດຶ ແລະກະທາໍໄວໃ້ນອະດດີ. ໃນທາໍນອງດຽວກນັ, ສິ່ ງທ່ີ ເຮົາ
ຄດຶ ແລະກະທາໍຢູໃ່ນຂະນະນີ ້ ຈະເປັນຜນົກະທບົຕ່ໍເຮົາວາ່ ເຮົາຈະເປັນໄປຢາ່ງໃດ 
ໃນອະນາຄດົ. ບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມສພຸາບອອນ່ໂຍນ, ມເີມດຕາ ມໂີອກາດຈະໄດໄ້ປເກດີ 
ໃນສວງສະຫວນັ ຫືຼເກດີເປັນມະນດຸຜູທ່ີ້ປະກອບດວ້ຍຄວາມສກຸເປັນສວນ່ໃຫຍ.່ ບກຸຄນົ 
ປະເພດທ່ີມຄີວາມກະວນົກະວາຍໃຈ, ກງັວນົໃຈ ຫືຼຜູທ່ີ້ໂຫດຮາ້ຍປ່າເຖື່ ອນຢາ່ງຮນຸແຮງ 
ມແີນວໂນມ້ຈະໄປເກດີໃນນາຮກົ ຫືຼບ່ໍກໄໍປເກດີເປັນມະນດຸ ຜູທ່ີ້ມຊີວີດິຢູຢ່າ່ງທກຸຍາກ 
ລາໍບາກ. ບກຸຄນົໃດທ່ີເພ່ີມພນູຕນັຫາຄອບງາໍ, ມຄີວາມໂລບມາກຢາ່ງຮນຸແຮງ ແລະ 
ມຄີວາມທະເຍທີະຍານຮອນ້ແຮງເໝືອນໄຟເຜົາ ບ່ໍຮູຈ້ກັພໍ ມໂີອກາດຈະໄປເກດີເປັນເຜດ 
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ຫືຼເກດີເປັນມະນດຸ ທ່ີບ່ໍມເີມອືງພໍໃນສິ່ ງທ່ີຕນົປາຖະໜາ ແລະມຄີວາມຕອ້ງການສະເໝີ. 
ເມ ື່ອໃດທ່ີອປຸະນໄິສໄດຖ້ກືສາ້ງສມົຢ່າງແຮງກາ້ໃນຊາດນີ,້ ກຈໍະເປັນຜນົສບືເນື່ອງໄປ 
ໃນຊາດໜາ້. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ສວນ່ໃຫຍກ່ໄໍດເ້ກດີມາເປັນມະນດຸ. 

 

ຄຄຄຄ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ: : : : ທາ່ນທາ່ນທາ່ນທາ່ນໄດກ້າ່ວເຖງິສດັນາຮກົໄດກ້າ່ວເຖງິສດັນາຮກົໄດກ້າ່ວເຖງິສດັນາຮກົໄດກ້າ່ວເຖງິສດັນາຮກົ((((ສດັສດັສດັສດັນະຣກົນະຣກົນະຣກົນະຣກົ)))). . . . ຢ່າບອກນະວາ່ຢ່າບອກນະວາ່ຢ່າບອກນະວາ່ຢ່າບອກນະວາ່    ທ່ີຈງິແລວ້ທ່ີຈງິແລວ້ທ່ີຈງິແລວ້ທ່ີຈງິແລວ້    ພວກພວກພວກພວກ    
ທາ່ນທ່ີທາ່ນທ່ີທາ່ນທ່ີທາ່ນທ່ີເປັນຊາວເປັນຊາວເປັນຊາວເປັນຊາວ    ພດຸກເໍຊື່ ອໃນເລື່ ອງນະພດຸກເໍຊື່ ອໃນເລື່ ອງນະພດຸກເໍຊື່ ອໃນເລື່ ອງນະພດຸກເໍຊື່ ອໃນເລື່ ອງນະຮກົຮກົຮກົຮກົ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ນະຮກົ ທາ່ນໝາຍເຖງິສະຖານທ່ີໆເທບພະເຈົາ້ຜູໂ້ຫດຮາ້ຍ ໄດ ້
ໂຍນເອົາບກຸຄນົທ່ີບ່ໍເຊື່ ອໃນອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ພຣະອງົຈິ່ງລງົໂທດພວກເຂົາ 
ຕລອດນລິນັດອນ, ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ກບ່ໍໍແມນ່. ຊາວພດຸເຊື່ ອວາ່ ຄວາມຄດຶເຊ່ັນນ ັນ້ ອາດ 
ເກດີມາຈາກຈດິທ່ີບ່ໍປກົກະຕິ ແລະໂຫດຮາ້ຍ. ນຣິາຍະ ຫືຼ ອະປາຍະ, ຄາໍສບັທາງພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາ ຕາມປກົກະຕິແປວາ່ ນະຮກົ, ຕາມປກົກະຕິແປວາ່ “ເສື່ ອມ” ແລະ 
“ສນູເສຍ”. ໂດຍສະເພາະແມນ່ສາໍລບັບກຸຄນົຜູທ່ີ້ທາລນຸ ແລະເຫັນແກຕ່ວົ ຜູທ່ີ້ມຈີດິໃຈ 
ເຫັນແກຕ່ວົ ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ ຈິ່ງປະສບົກບັສິ່ ງທ່ີເປັນອະກສຸນົ(ດາ້ນລບົ). ພຣະພດຸທະ 
ອງົຕດັເອົາໄວວ້າ່, “ຄນົພານກາ່ວວາ່ນະຣກົຢູພ້ື່ນທະເລ, ແຕເ່ຮົາກາ່ວວາ່ ນະຮກົເປັນຊື່  
ຂອງທກຸຂະເວທະນາ” ອາຕະມາຂໍຍກົຕວົຢາ່ງເຊ່ັນ, ຄນົທ່ີມຄີວາມຢາ້ນ ມກັເຫັນອນັ 
ຕະລາຍ, ມຄີວາມຫວາດລະແວງ ແລະມກີານທໍລະຍດົທກຸຫນົທກຸແຫງ່, ເຖງິແມນ່ວາ່ 
ສິ່ ງນ ັນ້ບ່ໍມກີຕໍາມ. ນ ັນ້ກເໍປັນຍອ້ນຄວາມຄດຶຂອງເຂົາເອງທ່ີເຮັດໃຫຫ້ວາດລະແວງສງົ 
ໄສຢູສ່ະເໝີ, ນ ັນ້ຄຄືວາມຢາ້ນ ແລະຄວາມກະວນົກະວາຍ. ບ່ໍມໃີຜຕດັສນິ ແລະຕິຕຽນ 
ເຂົາວາ່ ເປັນຜູທ່ີ້ເປັນຢູດ່ວ້ຍການເບິ່ ງໂລກໃນແງລ່ບົ, ເຂົາເປັນຄນົທາໍລາຍຕນົເອງ. ຍິ່ ງ 
ກວາ່ນ ັນ້, ບກຸຄນົເຊ່ັນນ ັນ້ກມໍຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ທ່ີຈະຍກົຕນົເອງອອກຈາກຈດິໃຈທ່ີເປັນ 
ຝາ່ຍລບົເຊ່ັນນ ັນ້. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສະໜາ, ນະຮກົບ່ໍໄດເ້ປັນທ່ີຢູນ່ ິ
ລນັດອນ. ພວກເຮົາມໂີອກາດໃໝຢູ່ສ່ະເໝີ.  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້    ພວກເຮົາກບ່ໍໍໄດຖ້ກືພວກເຮົາກບ່ໍໍໄດຖ້ກືພວກເຮົາກບ່ໍໍໄດຖ້ກືພວກເຮົາກບ່ໍໍໄດຖ້ກືກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົກາໍນດົດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍກາໍກາໍກາໍກາໍ((((ກມັມະກມັມະກມັມະກມັມະ))))ຂອງເຮົາຂອງເຮົາຂອງເຮົາຂອງເຮົາ, , , , ເຮົາເຮົາເຮົາເຮົາ    
ສາມາດປ່ຽນແປງມນັໄດ້ສາມາດປ່ຽນແປງມນັໄດ້ສາມາດປ່ຽນແປງມນັໄດ້ສາມາດປ່ຽນແປງມນັໄດ.້...    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ແນນ່ອນພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນໄດ.້ ນ ັນ້ຄເືປົ້າໝາຍທງັໝດົຂອງພຣະພດຸທະ 
ສາສະໜາ! ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ ໜ່ຶງໃນບາດກາ້ວທາໍອດິຂອງອະລິຍະມກັມອີງົແປດ ແມນ່ 
ສມັມາວາຍະມະ (ມຄີວາມພຽນຖກືຕອ້ງ). ມນັຂຶນ້ຢູກ່ບັວາ່ ເຮົາມຄີວາມຈງິໃຈພຽງໃດ, 



 38 

ມຄີວາມພາກພຽນພຽງໃດ ແລະຄວາມຊນິເຄຍີຂອງເຮົາເຂັມ້ງວດພຽງໃດ. ແຕວ່າ່ ມນັ 
ເປັນຈງິທ່ີບາງຄນົກດໍາໍລງົຊວີດິຢູພ່າຍໃຕອ້ດິທິພນົຂອງຄວາມຊນິເຄຍີໃນອະດດີ, ໂດຍ 
ປາສະຈາກຄວາມພາກພຽນ ທ່ີຈະປ່ຽນແປງສິ່ ງນ ັນ້ ແລະຍອມຕກົເປັນຜູຮ້ບັເຄາະຕ່ໍ 
ວບິາກອະກສຸນົກາໍ(ອະກສຸລົກມັມະ)ນ ັນ້. ບກຸຄນົເຊ່ັນນ ັນ້ ຈະສບືຕ່ໍທກຸທໍລະມານ ອກີ 
ຕ່ໍໄປ ຈນົກວາ່ພວກເຂົາຈະສາມາດປ່ຽນແປງພຶດຕິກາໍທ່ີບ່ໍດຂີອງຕນົ. ຍິ່ ງຄວາມຊນິເຄຍີ 
ທ່ີເປັນຝາ່ຍບ່ໍດຖີກືສະສມົໄວນ້ານ, ຍິ່ ງຍາກຕ່ໍການປ່ຽນແປງ. ຊາວພດຸເຂົາ້ໃຈ ດໃີນຈດຸນີ ້
ແລວ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະຊອກໂອກາດທກຸຂະນະ ເພ່ືອທາໍລາຍຄວາມຊນິ ເຄຍີຂອງຈດິໃຈ 
ທ່ີອາດກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມທກຸ ແລວ້ພດັທະນາຈດິ ທ່ີຈະນາໍມາເຊິ່ ງຄວາມສກຸ. ການຝຶກ 
ສະມາທິ ເປັນໜ່ຶງໃນວທີິທ່ີຈະປ່ຽນແປງຮບູແບບຂອງຈດິໃຈ ເນື່ອງຈາກວາ່ ມນັເປັນ 
ການ ສງັວອນລະວງັທາງວາຈາ, ການກະທາໍໃນວທີິທ່ີເໝາະສມົ. ຕະຫຼອດຊວີດິຂອງ 
ຊາວພດຸຄ ື ການຝຶກຝນົເພ່ືອຊາໍລະຈດິໃຈຂອງຕນົໃຫບໍ້ລິສດຸ ແລະຫຸຼດພ ົນ້. ຕວົຢາ່ງ: 
ຖາ້ຫາກມຄີວາມພາກພຽນ ແລະຄວາມເມດຕາ ເປັນພາກສວນ່ດເີດ່ັນໃນອະດດີຊາດ 
ຂອງທາ່ນ, ອປຸະນໄິສອນັນ ັນ້ ກຈໍະຕິດຕວົມາ ຢູໃ່ນຊາດປດັຈບຸນັຂອງທາ່ນ. ຖາ້ຫາກ 
ວາ່ມນັໄດຖ້ກືສ ົ່ງ ເສີມພດັທະນາໃນຊາດປດັຈບຸນັມນັກຈໍະມາລວມຕວົກນັຍິ່ ງແຮງກາ້ 
ແລະໂດດເດ່ັນໃນຊາດອະນາຄດົ. ນີແ້ມນ່ຂຶນ້ຢູກ່ບັຄວາມຈງິທ່ີງາ່ຍ ແລະສງັເກດເຫັນ 
ໄດນ້ ັນ້ຄ ືອປຸະນໄິສຂອງຄນົທ່ີສາ້ງສມົມາເປັນເວລານານ ແລະຍາກຕ່ໍການໄຖຖ່ອນໄດ.້ 

 

ປດັຈບຸນັ, ຖາ້ຫາກວາ່ທາ່ນມຄີວາມຂນັຕິທາໍ(ຂນັຕິທມັມະ) ແລະໃຈເມດຕາ, ທາ່ນກຈໍະ 
ບ່ໍຖກືລບົກວນໂດຍຜູອ້ື່ ນຢາ່ງງາ່ຍດາຍ, ທາ່ນກຈໍະບ່ໍເກບັຄວາມໂມໂຫເອົາໄວ,້ ມຄີນົນ ິ
ຍມົຊມົຊອບທາ່ນ, ທາ່ນກຈໍະປະສບົກບັຄວາມສກຸຍິ່ ງຂຶນ້. ລອງເບິ່ ງຕວົຢາ່ງຕື່ ມອກີ, ເຮົາ 
ລອງມາເວ້ົາວາ່ ທາ່ນໄດເ້ກດີມາດວ້ຍອປຸະນໄິສທ່ີເປັນຄນົມຄີວາມພາກພຽນ, ມໃີຈເມດ 
ຕາ ກເໍນື່ອງມາຈາກຈດິໃຈທ່ີສາ້ງສມົໄວໃ້ນຊາດອະດດີ. ແຕໃ່ນຊາດປດັຈບຸນັ, ຖາ້ຫາກ 
ວາ່ທາ່ນປ່ອຍປະລະເລີຍ ບ່ໍເພ່ີມພນູ ແລະພດັທະນາອປຸະນໄິສນ ັນ້ອກີ ມນັກຈໍະຄອ່ຍໆ 
ເບົາບາງລງົ ແລະສນູສິນ້ໄປເທ່ືອລະເລັກລະນອ້ຍ ແລະບາງທີກບ່ໍໍມເີລີຍໃນອະນາຄດົ. 
ຖາ້ຫາກວາ່ ຄວາມພາກພຽນ ແລະຄວາມມເີມດຕາອອນ່ແອລງົ ໃນກລໍະນນີີ,້ ອາດເປັນ 
ໄປໄດວ້າ່ ແມນ່ແຕໃ່ນຊາດນີ ້ແລະຊາດໜາ້, ຄວາມໂມໂຫ, ຄວາມໂກດ, ຄວາມໂຫດ 
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ຫຽ້ມອາດເພ່ີມທະວຂີຶນ້, ພດັທະນາໄປເລື້ອຍໆ ແລວ້ນາໍມາເຊິ່ ງການປະສບົກບັຄວາມ 
ທກຸອກີ. 

 

ພວກເຮົາລອງມາເບິ່ ງຕວົຢາ່ງສດຸທາ້ຍ. ອງີຕາມຄວາມຊນິເຄຍີຂອງຈດິໃນຊາດອະດດີ, 
ແລວ້ມາເກດີໃນຊາດປດັຈບຸນັ ທ່ີປະກອບດວ້ຍອປຸະນໄິສທ່ີມຈີດິໃຈຮອ້ນຮນົງາ່ຍ, ໃຈ 
ຢາກຮາ້ຍ ແລະທາ່ນກຮໍູດ້ວີາ່ ພຶດຕິກາໍແບບນ ັນ້ກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມທກຸເທ່ົານ ັນ້. ຖາ້ຫາກ 
ວາ່ ທາ່ນສາມາດຫຸຼດຜອ່ນອປຸະນໄິສແບບນ ັນ້ໄດ,້ ມນັຈະເປັນຜນົຕ່ໍອະນາຄດົປະກອບ 
ດວ້ຍຄວາມພາກພຽນຕ່ືມອກີ ກຈໍະເຮັດໃຫອ້ປຸະນໄິສທ່ີເປັນຝາ່ຍອະກສຸນົນ ັນ້ ຖກືໄຖ ່
ຖອນອອກຢາ່ງສິນ້ເຊງີແລະທາ່ນກຈໍະເປັນອດິສະຫຼະຈາກຜນົກະທບົ ທ່ີເປັນທກຸນ ັນ້ໄດ.້ 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມນັເປັນໄປໄດບໍ້ມນັເປັນໄປໄດບໍ້ມນັເປັນໄປໄດບໍ້ມນັເປັນໄປໄດບໍ້    ທ່ີຄນົສອງຄນົຈະມໂີອກາດໄດພ້ບົພ້ໍກນັອກີໃທ່ີຄນົສອງຄນົຈະມໂີອກາດໄດພ້ບົພ້ໍກນັອກີໃທ່ີຄນົສອງຄນົຈະມໂີອກາດໄດພ້ບົພ້ໍກນັອກີໃທ່ີຄນົສອງຄນົຈະມໂີອກາດໄດພ້ບົພ້ໍກນັອກີໃນອະນາຄດົນອະນາຄດົນອະນາຄດົນອະນາຄດົກບັກບັກບັກບັ    
ບກຸຄນົທ່ີທາ່ນບກຸຄນົທ່ີທາ່ນບກຸຄນົທ່ີທາ່ນບກຸຄນົທ່ີທາ່ນຮູຈ້ກັໃນຊາດນີ້ຮູຈ້ກັໃນຊາດນີ້ຮູຈ້ກັໃນຊາດນີ້ຮູຈ້ກັໃນຊາດນີ?້???    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເປັນໄປໄດແ້ທ.້ ຄ ັງ້ໜ່ຶງມສີພຸາບບລຸດຸຜູເ້ຖົາ້ຄນົໜ່ຶງພອ້ມດວ້ຍພນັລະຍາຂອງ 
ລາວ ໄດແ້ຕງ່ງານກນັເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເປັນຜູທ່ີ້ຮກັກນັແລະກນັຢາ່ງສດຸຊືງ້, ໄດບ້ອກ 
ກບັພຣະພດຸທະເຈົາ້ວາ່ ເໝືອນດ ັງ່ທ່ີພວກເຂົາໄດເ້ປັນຂອງກນັ ແລະກນັໃນຊາດນີ ້ພວກ 
ເຂົາປາຖະໜາຢາກຢູຮ່ວມ່ກນັອກີໃນຊາດໜາ້. ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່ ຖາ້ຫາກຄວາມ 
ຜກູພນັຂອງພວກເຂົາແຮງກາ້ ແລະຖາ້ຫາກວາ່ເຂົາມສີດັທາສະເໝີກນັ, ມສີນິສະເໝີ 
ກນັ, ມກີານໃຫທ້ານສະເໝີກນັ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ ງກນັສະເໝີກນັ, ກອໍາດເປັນໄປໄດ.້ 
ເມ ື່ອຄນົສອງຄນົມາພບົພ້ໍກນັ ກຈໍະເກດີມຄີວາມສະໝກັຮກັໄຄກ່ນັທນັທີທນັໃດ ແລວ້ 
ກາຍເປັນຄວາມຮກັທ່ີໝ ັນ້ຄງົ, ມມີດິຕະພາບທ່ີສະໜິດແໜນ້ ຫືຼມຄີວາມຮກັ, ຊາວພດຸ 
ອາດເວ້ົາວາ່ ນີອ້າດເປັນໄປໄດວ້າ່ ພວກເຂົາອາດມບີບຸເພສນັນວິາດກນັມາແຕຊ່າດປາງ 
ກອ່ນ. ນີກ້ເໍປັນອກີທດັສະນະທ່ີດ ີ ກຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີທ່ີຜກູພນັລະຫວາ່ງຄນົ 
ສອງຄນົອນັຄວາມຕາຍບ່ໍອາດກ ັນ້ໄດ.້ 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ທາ່ນໄດເ້ວ້ົາມາຫຼາຍແລວ້ກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ່ທາ່ນໄດເ້ວ້ົາມາຫຼາຍແລວ້ກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ່ທາ່ນໄດເ້ວ້ົາມາຫຼາຍແລວ້ກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ່ທາ່ນໄດເ້ວ້ົາມາຫຼາຍແລວ້ກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ່    ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່    ມຫຼີກັຖານມຫຼີກັຖານມຫຼີກັຖານມຫຼີກັຖານໃດມາພິໃດມາພິໃດມາພິໃດມາພິ    
ສດູວາ່ສດູວາ່ສດູວາ່ສດູວາ່    ພວກເຮົາຈະເກດີໃໝ່ພວກເຮົາຈະເກດີໃໝ່ພວກເຮົາຈະເກດີໃໝ່ພວກເຮົາຈະເກດີໃໝ່ອກີອກີອກີອກີເມ ື່ອພວກເຮົາຕາຍເມ ື່ອພວກເຮົາຕາຍເມ ື່ອພວກເຮົາຕາຍເມ ື່ອພວກເຮົາຕາຍແລວ້ແລວ້ແລວ້ແລວ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ບ່ໍພຽງແຕມ່ຫຼີກັຖານທາງວິທະຍາສາດເທ່ົານ ັນ້ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນຸ     
ຄວາມເຊື່ ອຂອງຊາວພດຸ ກຽ່ວກບັການເກດີໃໝນ່ີ,້ ມນັເປັນພຽງທິດສະດຫຼີງັຄວາມຕາຍທ່ີ 
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ມຫຼີກັຖານມາສະໜບັສະໜນຸ. ຍງັມຫຼີກັຖານບ່ໍໜອຍ້ເພ່ືອພິສດູວາ່ ສະຫວນັມຢີູຈ່ງິ ແລະ 
ແນນ່ອນ ຫຼກັຖານກຽ່ວກບັການຕາຍແລວ້ສນູນ ັນ້ແມນ່ຫາຍາກ. ແຕວ່າ່ໃນໄລຍະ ໓໐ ປີ 
ຜາ່ນມາ, ມນີກັຈດິຕະວທິະຍາທ່ີຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັເລື່ ອງຄວາມສາມາດພິເສດຂອງຈດິ 
(parapsychology)5 ເຊ່ັນການລະລຶກຊາດໄດ ້ ການສ ົ່ງກະແສຈດິເປັນຕ ົນ້, ໄດສ້ກຶສາ 
ວໄິຈວາ່ ມບີາງຄນົມຄີວາມຈາໍທ່ີດກີຽ່ວກບັຊາດອະດດີຂອງພວກເຂົາ. ຕວົຢາ່ງ, ໃນປະ 
ເທດອງັກດິ, ເດັກນອ້ຍຜູຍ້ງິໄວອາຍ ຸ ໕ ປີບອກວາ່ ນາງສາມາດຈື່ຈາໍພ່ໍ ແລະແມໃ່ນ 
ຊາດອະດດີຂອງຕນົ ແລະນາງສາມາດເວ້ົາຢາ່ງແຈມ່ແຈງ້ ກຽ່ວກບັເຫດການໃນຊວີດິ 
ຂອງຄນົອກີຜູໜ່ຶ້ງ. ບນັດານກັປະຣະຈດິຕະວທິະຍາ(Parapsychologists) ກໄໍດຮ້ຽກຕວົ 
ມາຖາມຮອ້ຍກວາ່ຄາໍຖາມ ເຊິ່ ງຜູຍ້ງິຄນົ ນ ັນ້ກສໍາມາດຕອບໄດ.້ ນາງໄດເ້ວ້ົາກຽ່ວກບັ 
ການດາໍລງົຊວີດິຢູໃ່ນບາ້ນແຫງ່ໜ່ຶງ ເໝືອນວາ່ຈະແມນ່ປະເທດສະເປນ, ນາງໄດບ້ອກຊື່  
ບາ້ນນ ັນ້, ຊື່ ຖະໜນົບອ່ນທ່ີນາງອາໄສຢູ,່ ຊື່ ເພ່ືອນບາ້ນ ແລະລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັກດິ 
ຈະກາໍປະຈາໍວນັທ່ີນາງໄດຢູ້ທ່ີ່ນ ັນ້. ນາງຍງັໄດເ້ລ່ົາເລື່ ອງຢາ່ງໂສກເສ້ົານ ໍາ້ຕາໄຫຼ ຕ່ໍເຫດ 
ການທ່ີນາງໄດຕ້ິດຢູໃ່ນລດົ ແລະເສຍຊວີດິຍອ້ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັໃນສອງວນັຕ່ໍມາ. ເມ ື່ອ 
ລາຍລະອຽດດ ັງ່ກາ່ວຖກືກວດສອບ ກປໍະກດົວາ່ຖກືຕອ້ງຊດັເຈນທກຸປະການ. ມບີາ້ນ 
ແຫງ່ໜ່ຶງໃນປະເທດສະເປນ ມຊີື່ ຕາມທ່ີເດັກນອ້ຍຍງິຄນົນ ັນ້ໄດບ້ອກໄວ,້ ມເີຮອືນຫຼງັ 
ໜ່ຶງ ເປັນປະເພດເຮອືນຕາມທ່ີນາງໄດໃ້ຫລ້າຍລະອຽດໄວ ້ຕ ັງ້ຢູຖ່ະໜນົທ່ີໄດບ້ອກຊື່ ເອົາ 
ໄວ.້ ຍິ່ ງກວາ່ນ ັນ້, ຍງັໄດພ້ບົວາ່ມຜີູຍ້ງິຄນົໜ່ຶງ ອາຍ ຸ ໒໓ ປີ ທ່ີເຄຍີອາໄສຢູໃ່ນເຮອືນ 
ຫຼງັນ ັນ້ ໄດເ້ສຍຊວີດິຍອ້ນລດົເກດີອບຸດັຕິເຫດເມ ື່ອ ໕ ປີກອນ່. ຕ່ໍເຫດການນີ,້ ມນັເປັນ 
ໄປໄດຢ້າ່ງໃດ ທ່ີເດັກນອ້ຍຍງິມອີາຍພຸຽງ ໕ ປີ ຢູປ່ະເທດອງັກດິ ແລະຜູບ່ໍ້ເຄຍີໄປປະ 
ເທດສະເປນຈກັເທ່ືອ ຈິ່ງຮູລ້າຍລະອຽດກຽ່ວກບັເລື່ ອງນີ?້ ແນນ່ອນ, ນີບ່ໍ້ມພີຽງຕວົຢາ່ງ 
ດຽວເທ່ົານ ັນ້ກຽ່ວກບັກລໍະນແີບບນີ.້ ສາດສະດາຈານ ອຽນ ສະຕີບເວັນສນັ Professor 

Ian Stevenson ອາຈານສອນມະຫາວທິະຍາໄລເວຈີເີນຍ ພະແນກຈດິຕະວທິະຍາ 

                                                 
5

  Parapsychology ປະຣະຈດິຕະວທິະຍາ ຫືຼ ຍານະວທິະຍາ ເປັນຈຕິຕະວທິະຍາ ກຽ່ວກບັຄວາມລຶກ ລບັຂອງຈດິ 
ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງຈດິ ທ່ີສາມາດຢັ່ງຮູເ້ຫດການລວງ່ໜາ້, ລະລຶກຊາດອະດດີໄດ ້ແລະອື່ ນໆອກີ.  ໃນທາງ
ພດຸທະສາສະໜາ ຖາ້ກຽ່ວກບັຄວາມສາມາດພິເສດແບບນີ ້ສວນ່ໃຫຍເ່ກດີ ຈາກການຈະເຣນີວປິດັສະນາກມັມະຖານ 
ແຕກ່ານລະນກຶຊາດໄດແ້ບບພິເສດນ ັນ້ ແມນ່ເກດີຈາກຜນົ ບນຸໃນຊາດອະດດີ ຫືຼບ່ໍກເໍກດີມຄີວາມປະທບັໃຈພິເສດໃດ
ໜ່ຶງກອ່ນຕາຍ. 
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(University of Virginia’s Department of Psychology)ໄດອ້ະທິບາຍລາຍລະອຽດ 
ຫຼາຍກລໍະນກີຽ່ວກບັເລື່ ອງນີໄ້ວໃ້ນປ້ືມຂອງລາວ. ທາ່ນເປັນນກັວທິະຍາສາດ ທ່ີໜາ້ເຊື່ ອ 
ຖໄືດຜູ້ໜ່ຶ້ງ ທ່ີໄດໃ້ຊເ້ວລາ ໒໕ ປີ ໃນການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັບກຸຄນົ ຜູທ່ີ້ລະນກຶຊາດ 
ໄດ,້ ນີເ້ປັນຫຼກັຖານທ່ີໜກັແໜນ້ສາໍລບັຄາໍສອນໃນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາກຽ່ວກບັ 
ການເກດີໃໝ່∗. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ບາງຄນົອາດເວ້ົາວາ່ບາງຄນົອາດເວ້ົາວາ່ບາງຄນົອາດເວ້ົາວາ່ບາງຄນົອາດເວ້ົາວາ່    ຄວາມສາມາດໃນການລະນກຶຊາດໄດ້ຄວາມສາມາດໃນການລະນກຶຊາດໄດ້ຄວາມສາມາດໃນການລະນກຶຊາດໄດ້ຄວາມສາມາດໃນການລະນກຶຊາດໄດ ້   ແມນ່ເປັນຜນົແມນ່ເປັນຜນົແມນ່ເປັນຜນົແມນ່ເປັນຜນົ    
ງານຂອງປີສາດງານຂອງປີສາດງານຂອງປີສາດງານຂອງປີສາດ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ທາ່ນບ່ໍສາມາດປະຕິເສດທກຸຢາ່ງໄດແ້ບບງາ່ຍດາຍໃນສິ່ ງທ່ີບ່ໍເຂົ້າກບັຄວາມ 
ເຊື່ ອຂອງທາ່ນວາ່ ເປັນຜນົງານຂອງປີສາດ. ເມ ື່ອຄວາມຈງິທ່ີຫາໄດຍ້າກ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ມາ 
ເພ່ືອສະໜບັສະໜນຸຄວາມຄດຶນ ັນ້, ທາ່ນກຄໍວນຈະໃຊກ້ານໂຕຕ້ອບຢາ່ງມເີຫດຜນົ ແລະ 
ມຕີກັກະ ຖາ້ທາ່ນປາຖະໜາຈະໂຕຕ້ອບປາໄສ ບ່ໍແມນ່ເວ້ົາແບບໄຮເ້ຫດຜນົ ແລວ້ເຊື່ ອຖ ື
ງມົງວາຍກຽ່ວກບັປີສາດແບບນ ັນ້. 

 

ຄໍຄໍຄໍຄໍາຖາຖາຖາຖາມາມາມາມ: : : : ທາ່ທາ່ທາ່ທາ່ນອາດເວ້ົາໄດວ້າ່ນອາດເວ້ົາໄດວ້າ່ນອາດເວ້ົາໄດວ້າ່ນອາດເວ້ົາໄດວ້າ່    ການເວ້ົາກຽ່ວກບັການເກດີໃໝຂ່ອ້ການເວ້ົາກຽ່ວກບັການເກດີໃໝຂ່ອ້ການເວ້ົາກຽ່ວກບັການເກດີໃໝຂ່ອ້ການເວ້ົາກຽ່ວກບັການເກດີໃໝຂ່ອ້ນຂາ້ງນຂາ້ງນຂາ້ງນຂາ້ງ    ຈະເປັນການຈະເປັນການຈະເປັນການຈະເປັນການ    
ເຊື່ ອຖແືບບງມົງເຊື່ ອຖແືບບງມົງເຊື່ ອຖແືບບງມົງເຊື່ ອຖແືບບງມົງວວວວາຍເຊ່ັນກນັາຍເຊ່ັນກນັາຍເຊ່ັນກນັາຍເຊ່ັນກນັ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພດົຈະນານກຸມົ ໄດໃ້ຫນ້ຍິາມຂອງຄາໍວາ່ ເຊື່ ອຖແືບບງມົງວາຍ superstition 

ວາ່ເປັນຄວາມເຊື່ ອຖ ື ທ່ີບ່ໍອງີອາໄສເຫດຜນົ ຫືຼຫຼກັຄວາມຈງິ ພຽງແຕປ່ະກອບດວ້ຍ
ຄວາມ ເຫັນ, ເຊ່ັນເລື່ ອງເວດມນົ “a belief which is not based on reason or fact but 

on association of ideas, as in magic.” ຖາ້ທາ່ນສາມາດສະແດງການສກຶສາຢາ່ງ 
ລະອຽດ ກຽ່ວກບັຄວາມມຢີູຂ່ອງປີສາດ ທ່ີຖກືຂຽນບນັທຶກໄວໂ້ດຍນກັວທິະຍາສາດ ຂາ້ 
ພະເຈົາ້ ກຈໍະຍອມຮບັຄວາມຈງິວາ່ ຄວາມເຊື່ ອກຽ່ວກບັປີສາດບ່ໍແມນ່ເລື່ ອງງມົງວາຍ. 
ແຕຂ່າ້ພະເຈົາ້ບ່ໍເຄີຍໄດຍ້ິນການວໄິຈໃດໆກຽ່ວກບັປີສາດ; ນກັວທິະຍາສາດຄງົຈະບ່ໍ 
ຫຍຸງ້ຍາກໃນ ການຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັສິ່ ງນີ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ວາ່ ບ່ໍມຫຼີກັຖານກຽ່ວກບັ 
ການມຢີູຂ່ອງປີສາດ. ແຕວ່າ່, ດ ັງ່ທ່ີພວກເຮົາເຫັນນາໍກນັແລວ້, ຫຼກັຖານທ່ີແນະນາໍ 
                                                 
∗ See Twenty Cases Suggestive of Reincarnation and Cases of Reincarnation Type, University Press of 

Virginia, Charlotteville, 1975. ແນະນາໍໃຫໄ້ປເບ່ິງ 20 ກລໍະນຂີອງການກບັຊາດມາເກດີແລະປະເພດຂອງການ
ກບັຊາດມາເກດີ, ສາໍນກັພິມມະຫາວທິະຍາໄລເວຈີເີນຍ,ຊາລອດທວ໌ລີ, 1975. 
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ກຽ່ວກບັການເກດີ ໃໝນ່ ັນ້ແມນ່ມ.ີ ຖາ້ຫາກວາ່ ຄວາມເຊື່ ອກຽ່ວກບັການເກດີໃໝ ່ຢາ່ງ 
ນອ້ຍກອໍາ້ງອງີເຖງິຂໍມ້ນູຄວາມຈງິແນ,່ ມນັກບ່ໍໍແມນ່ການເຊື່ ອ ຖແືບບງມົງວາຍອກີແລວ້. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມນີກັວທິະຍາສາດຄນົໃດແນທ່ີ່ເຊື່ ອກຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີມນີກັວທິະຍາສາດຄນົໃດແນທ່ີ່ເຊື່ ອກຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີມນີກັວທິະຍາສາດຄນົໃດແນທ່ີ່ເຊື່ ອກຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີມນີກັວທິະຍາສາດຄນົໃດແນທ່ີ່ເຊື່ ອກຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມແີທ.້ ໂທມສັ ຮກູສເ໌ວຍ ໌Thomas Huxley ຜູທ່ີ້ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບນາໍສະ 
ເໝີເອົາວທິະຍາສາດເຂົ້າໃນລະບບົໂຮງຮຽນຂອງອງັກດິໃນສະຕະວດັທີ ໑໙ ທງັເປັນ 
ນກັວທິະຍາສາດຄນົທາໍອດິ ທ່ີຮບັປະກນັທິດສະດຂີອງດາຣວ໌ນິ Darwin’s theories, ເຊື່ ອ 
ວາ່ ການກບັຊາດມາເກດີເປັນຄວາມຄດຶທ່ີເປັນໄປໄດ.້ ໃນປ້ຶມທ່ີໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົຂອງ 
ລາວເຫ້ັຼມໜ່ຶງຊື່ ວາ່ ການວວິດັທະນາການ ແລະຫຼກັສລີະທາໍ(ສລີະທມັມະ) Evolution 

and Ethics ແລະບດົຄວາມອື່ ນໆອກີ, ທາ່ນກາ່ວວາ່: 
 

“ກຽ່ວກບັທິດສະດຂີອງການເກດີໃໝ,່ ບ່ໍວາ່ຕ ົນ້ກາໍເນດີມນັມາແຕໃ່ສ, ໃນຫຼກັປດັຊະຍາ 
(ປຣຊັຍາ)ຂອງສາສະໜາພາມ ແລະພດຸປາກດົວາ່ມຢີູ,່ ພອ້ມທ່ີຈະພິສດູໄດ,້ ຂະບວນ 
ການຂອງການສ້າງການພິສູດທ່ີເປັນໄປໄດ້ໃນຫຼາຍວິທີທາງຂອງຈກັກະວານສູ່ມະ 
ນດຸ…ແຕຂ່ໍຕ້ດັສນິອນັນີ ້ກມໍທີາງເປັນໄປໄດບ່ໍ້ນອ້ຍໄປກວາ່ສິ່ ງອື່ ນໃດ; ຫືຼບ່ໍມຂີໍພິ້ສດູໃດ 
ດກີວາ່ນີ ້ ແຕນ່ກັຄຶດຜູຮ້ບີຮອ້ນກຟ້ໍາວປະຕິເສດ ບນົພ້ືນຖານຂອງຄວາມໄຮເ້ຫດຜນົ. 
ເຊ່ັນດຽວກບັທິດສະດຂີອງການວວິດັທະນາການເອງ, ທ່ີວາ່ການຖາ່ຍທອດມຕີ ົນ້ກາໍເນດີ 
ມາໃນໂລກແຫງ່ຄວາມເປັນຈງິ; ມນັອາດຢືນຢນັໄດວ້າ່ ຂໍສ້ະໜບັສະໝນູນ ັນ້ ເປັນຫຼກັ 
ເຫດຜນົສາໍຄນັຈາກການປຽບທຽບກນັກສໍາມາດໃຊກ້ານໄດ.້” 

 
ສາດສະດາຈານ ກສຸຕາຟ ສະຕຣອມເບີກ Professor Gustaf Stromberg, ນກັດາລາ 
ສາດ(ດາຣາສາສຕຣະ)ຊື່ ດງັຊາວສະວດິ, ທງັເປັນນກັຟີຊິກ ແລະເປັນເພ່ືອນຂອງ 
ໄອສໄຕນ ໌Einstein ກເໍຫັນວາ່ ທິດສະດກີຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ. 

 

“ມຫຼີາຍຄວາມຄດຶເຫັນທ່ີວາ່ ວນິຍານຂອງມະນດຸ ສາມາດກບັຊາດມາເກດີໄດຫືຼ້ບ່ໍ. ໃນ 
ປີ ໑໙໓໖ ມກີລໍະນທ່ີີໜາ້ສນົໃຈໜ່ຶງ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການກວດກາຢາ່ງລະອຽດ ແລະລາຍ 
ງານໂດຍອາໍນາດການປກົຄອງຂອງລດັຖະບານໃນປະເທດອນິເດຍ. ຜູຍ້ງິຄນົໜ່ຶງ (ສນັຕ ິ
ເທວຈີາກເມອືງເດລີ) ສາມາດອະທິບາຍກຽ່ວກບັຊາດກອ່ນຂອງນາງໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ 
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(ທ່ີເມອືງມດຸຕຣະ,ຫາ້ຮອ້ຍໄມລຈ໌າກເມອືງເດລີ)ເຊິ່ ງໄດ ້ຕາຍປະມານໜ່ຶງປີກອ່ນ “ການ 
ເກດີຄ ັງ້ທີສອງຂອງນາງ”. ນາງໄດບ້ອກຊື່ ຂອງສາມ ີ ແລະລກູ, ໄດອ້ະທິບາຍກຽ່ວກບັ 
ບາ້ນ ແລະປະຫວດັຊວີດິຂອງຕນົ. ພາລະກດິການສບືສວນໄດນ້າໍພາໃຫນ້າງໄດພ້ບົກບັ 
ຍາດພ່ີນອ້ງໃນຊາດອະດດີ, ຜູທ່ີ້ຢືນຢນັທກຸຄາໍເວ້ົາຂອງນາງ. ໃນບນັດາຄນົອິນເດຍ, 
ການກບັຊາດມາເກດີ ເປັນເລື່ ອງທ່ີເກດີຂຶນ້ເລື້ອຍ ແລະມຢີູທ່ ົ່ວໄປ; ສິ່ ງທ່ີເປັນເລື່ ອງ 
ແປກສາໍລບັພວກເຂົາ ໃນກລໍະນນີີຄ້ກືານທ່ີນາງ ສາມາດຈດົຈາໍຂໍມ້ນູໄດຫຼ້າຍຢາ່ງ.  ນີ ້
ກເໍປັນກລໍະນໜ່ຶີງ ແລະເປັນກລໍະນຄີາ້ຍກນັອາດຖໄືດວ້າ່ ເປັນຫຼກັຖານເພ່ີມເຕີມສາໍ 
ລບັທິດສະດຂີອງຄວາມຈາໍທ່ີບ່ໍອາດຖກືທາໍລາຍໄດ ້ the theory of indestructibility of 

memory.” 
 

ສາດສະດາຈານ ຈລູຽນ ຮກຸສເ໌ລຍ ໌Professor Julian Huxley, ນກັວທິະຍາສາດ ທ່ີມ ີ
ຊື່ ສຽງຂອງອງັກດິ, ຜູອ້າໍນວຍການໃຫຍຂ່ອງອງົການຢເູນສະໂກ ເຊື່ ອວາ່ ການກບັຊາດ 
ມາເກດີຂອ້ນຂາ້ງຈະເຂົາ້ກນັກບັຄວາມຄດຶທາງວທິະຍາສາດ. 

 

“ ບ່ໍມສີິ່ ງໃດຂດັແຍງ້ຕ່ໍການຢູລ່ອດ ຂອງວນິຍານປດັເຈກບຸກຄນົໃນກລໍະນໃີດໜ່ຶງ 
ທ່ີອອກມາໃນເວລາຕາຍ,ເໝືອນກບັຂໍ້ຄວາມທ່ີໄຮສ້າຍທ່ີຖືກສ ົ່ງອອກດວ້ຍເຄື່ ອງອປຸະ 
ກອນ ການສ ົ່ງເດນີໄປຕາມທິດທາງໃດໜ່ຶງ. ແຕຄ່ວນຈດົຈາໍເອົາໄວວ້າ່ ຂໍມ້ນູທ່ີໃຊລ້ະ 
ບບົໄຮສ້າຍຈະກາຍເປັນຂໍຄ້ວາມອກີຄ ັງ້ໜ່ຶງ ກຕ່ໍໍເມ ື່ອມນັສາໍຜດັກບັສິ່ ງໃໝ,່ ໂຄງສາ້ງ 
ຂອງອປຸະກອນໃດໜ່ຶງ, ນ ັນ້ຄເືຄື່ ອງຮບັ. ມນັອາດຈະບ່ໍເຄຍີຄດຶ ຫືຼຮູສ້ກຶ ເວັນ້ເສຍແຕມ່ນັ 
ຈະສະແດງອອກມາໃນວທີິໃດໜ່ຶງ. ນໄິສ ຫືຼບກຸຄະລິກຂອງເຮົາ ຂຶນ້ຢູກ່ບັຮາ່ງກາຍ 
ເຊິ່ ງບ່ໍອາດເປັນໄປໄດ ້ທ່ີຈະຄດຶກຽ່ວກບັການຢູລ່ອດ ອາດມໃີນແຕລ່ະຄວາມໝາຍທ່ີແທ ້
ຈງິຂອງສວນ່ບຸກຄນົ ໂດຍປາສະຈາກຮາ່ງກາຍນ ັນ້…ຂາ້ພະເຈົາ້ຄຶດກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີສ ົ່ງ 
ອອກມາ ທ່ີອາດຮອງຮບັການພວົພນັລະຫວາ່ງຜູຊ້າຍ ແລະຜູຍ້ງິເປັນເໝືອນຂໍຄ້ວາມ 
ໄຮສ້າຍສູອ່ປຸະກອນສ ົ່ງຜາ່ນ; ແຕໃ່ນກລໍະນເີຊ່ັນນ ັນ້ “ຄນົຕາຍ” ອາດເຮັດໄດ,້ ຜາ່ນມາ 
ດ ັງ່ທ່ີພວກເຮົາເຫັນ, ກບ່ໍໍມຫີຍງັເລີຍນອກເໜືອຈາກການລບົກວນຂອງການລອ່ງລອຍ 
ທ່ີໄຮຈ້ດຸໝາຍຂອງປະເພດວນິຍານທ່ີໄຮຈ້ດຸໝາຍຜາ່ນຈກັກະວານນີຈ້ນົກວາ່ ພວກ 
ເຂົາ…ກບັມາສູຄ່ວາມເປັນຈງິຂອງວນິຍານໂດຍການສາໍຜດັກບັ ບາງຢາ່ງທ່ີພວົພນັໄດ ້
ເປັນອປຸະກອນເຄື່ ອງຮບັສາໍລບັຈດິ” 
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ມຫຼີາຍຄນົຜູທ່ີ້ເອົາຈງິເອົາຈງັ ເປັນຄນົລຽບງາ່ຍເຊ່ັນນກັອດຸສາຫະກາໍຄນົອາເມຣກິນັ 
ເຮນດຣ ີຟອດ Henry Ford ເຫັນວາ່ຄວາມຄດຶ ຫືຼການກບັຊາດມາເກດີ ເປັນທ່ີຍອມ 
ຮບັໄດ.້  ຟອດ ສນົໃຈໃນຄວາມເຊື່ ອນີ ້ກຍໍອ້ນວາ່ມນັໄດໃ້ຫທ້ກຸຄນົມໂີອກາດຄ ັງ້ທີສອງທ່ີ 
ຈະພດັທະນາຕນົເອງ. ເຮນດຣ ີຟອດ ກາ່ວວາ່: 

  
“ ຂາ້ພະເຈົາ້ຍອມຮບັທິດສະດຂີອງການກບັຊາດມາເກດີ ເມ ື່ອຂາ້ພະເຈົາ້ອາຍ ຸ ໒໖ 
ປີ…ສາສະໜາບ່ໍໄດໃ້ຫ້ຫຍງັກຽ່ວກບັຈດຸນີ…້ແມນ່ແຕ່ການງານກໍບ່ໍໄດເ້ຮັດໃຫ້ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ມຄີວາມພໍໃຈຢາ່ງສມົບນູແບບ. ການທາໍງານກບ່ໍໍເກດີປະໂຫຍດຫຍງັຫຼາຍ ຖາ້ 
ຫາກວາ່ເຮົາບ່ໍຮູນ້າໍໃຊປ້ະສບົການ ທ່ີສາ້ງສມົໄວໃ້ນຊວີດິໃນໂອກາດໜາ້. ເມ ື່ອຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ຄ ົນ້ພບົທິດສະດກີຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີ ເໝືອນກບັວາ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົ 
ແຜນການຂອງຈກັກະວານ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູວ້າ່ ຈະມໂີອກາດນາໍໃຊຄ້ວາມຄດຶຂອງຕນົ 
ໃຫເ້ກດີເປັນຮບູປະທາໍ. ການເວລາຈະບ່ໍມຂີອບເຂດຈາໍກດັອກີຕ່ໍໄປ. ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈະບ່ໍ 
ຕກົເປັນທາດຂອງເຂັມໂມງອກີຕ່ໍໄປ...ຄວາມອດັສະລິຍະຄປືະສບົການ. ບາງຄນົຄດຶວາ່ 
ມນັເປັນຂອງຂວນັ ແລະເປັນຄວາມສາມາດພິເສດ, ແຕທ່ີ່ຈງິແລວ້ ມນັຄໝືາກຜນົປະ 
ສບົການ ທ່ີໄດສ້ ັງ່ສມົມານານໃນຫຼາຍຊາດ. ບາງຄນົກອໍາວໂຸສກວາ່ຄນົອື່ ນ, ດວ້ຍເຫດ 
ນີພ້ວກເຂົາຈິ່ ງຮູກ້ວາ່ຄນົອື່ ນ…ການຄ ົນ້ພບົກຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີເຮັດໃຫ້ຂາ້ 
ພະເຈົ້າຮູສ້ຶກຜ່ອນຄາຍ…ຖາ້ຫາກທ່ານສາມາດຮກັສາການບນັທຶກກຽ່ວກບັການສນົ 
ທະນານີ,້ ຂຽນບນັທຶກເອົາໄວ ້ ແລວ້ບນັທຶກໄວ ້ ໃນຈດິໃຈຂອງມະນດຸຢາ່ງສະບາຍ. 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກຈະສື່ ສານກບັຄນົອື່ ນດວ້ຍຄວາມສະຫງບົ ດວ້ຍຄວາມຄດຶເຫັນທ່ີມມີານານ 
ຂອງຊວີດິທ່ີມອບໃຫພ້ວກເຮົາ”. 
 

ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຄາໍສອນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາກຽ່ວກບັການກບັຊາດມາເກດີ ຈິ່ງມ ີ
ພ້ືນຖານທາງວທິະຍາສາດ, ມນັມເີຫດຜນົທ່ີໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ ້ແລະພອ້ມທ່ີຈະຕອບຄໍາຖາມ 
ທ່ີສາໍຄນັກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງມະນດຸ. ແຕກ່ເໍປັນ ເລື່ ອງທ່ີງາ່ຍດາຍເຊ່ັນກນັ. 
ອງີຕາມພຣະພດຸທະເຈົາ້, ຖາ້ຫາກທາ່ນພາດໂອກາດ ທ່ີຈະບນັລນຸບິພານໃນຊາດນີ,້ 
ທາ່ນກມໍໂີອກາດທ່ີຈະພະຍາຍາມອກີໃນຊາດໜາ້. ຖາ້ຫາກວາ່ທາ່ນກະທໍາຜິດພາດໃນ 
ຊາດນີ,້ ທາ່ນກມໍໂີອກາດປບັປງຸຕນົເອງໃນຊາດໜາ້. ທາ່ນຈະສາມາດຮຽນຮູຈ້າກຄວາມ 
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ຜິດພາດຂອງທາ່ນ. ສິ່ ງໃດທ່ີທາ່ນບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ ້ແລະບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດ ໃນຊາດນີ ້
ອາດຈະເປັນໄປໄດໃ້ນຊາດໜາ້. ມນັຊາ່ງເປັນຄາໍສອນທ່ີປະເສດີແທ!້ 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ສິ່ ງທ ັສິ່ ງທ ັສິ່ ງທ ັສິ່ ງທງັຫຼາຍທ່ີທາ່ນໄດກ້າ່ວມາງຫຼາຍທ່ີທາ່ນໄດກ້າ່ວມາງຫຼາຍທ່ີທາ່ນໄດກ້າ່ວມາງຫຼາຍທ່ີທາ່ນໄດກ້າ່ວມານ ັນ້ນ ັນ້ນ ັນ້ນ ັນ້    ເປັນຕາໜາ້ພໍໃຈຢາ່ງຊານສະຫຼາດຫຼາຍເປັນຕາໜາ້ພໍໃຈຢາ່ງຊານສະຫຼາດຫຼາຍເປັນຕາໜາ້ພໍໃຈຢາ່ງຊານສະຫຼາດຫຼາຍເປັນຕາໜາ້ພໍໃຈຢາ່ງຊານສະຫຼາດຫຼາຍ    ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ ່   
ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຍອມຮບັວາ່ຍອມຮບັວາ່ຍອມຮບັວາ່ຍອມຮບັວາ່    ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຍງັມຄີວາມສງົໄສກຽ່ວກບັການເກດີໃໝຢູ່່ຍງັມຄີວາມສງົໄສກຽ່ວກບັການເກດີໃໝຢູ່່ຍງັມຄີວາມສງົໄສກຽ່ວກບັການເກດີໃໝຢູ່່ຍງັມຄີວາມສງົໄສກຽ່ວກບັການເກດີໃໝຢູ່່....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ກບ່ໍໍເປັນຫຍງັ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ບ່ໍແມນ່ສາສະໜາປະເພດທ່ີວາ່ ທາ່ນ 
ຈະຕອ້ງລງົທະບຽນ ແລະອທິຸດຕນົເຊື່ ອທກຸຢາ່ງທ່ີສອນ. ມນັຈະເປັນແນວໃດ ຖາ້ຫາກ 
ວາ່ທາ່ນບງັຄບັຕນົເອງ ເພ່ືອເຊື່ ອໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນບ່ໍສາມາດເຊື່ ອໄດ.້ ທາ່ນຍງັມເີວລາທດົ 
ລອງປະຕບິດັສິ່ ງນ ັນ້ ທ່ີເຫັນວາ່ເປັນປະໂຫຍດ, ແລວ້ຈິ່ງຍອມຮບັໃນຄວາມເຊື່ ອນ ັນ້ ເມ ື່ອ 
ທາ່ນເຂົ້າໃຈ ແລະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກການປະຕິບດັ ໂດຍບ່ໍຕອ້ງເຊື່ ອໃນເລື່ ອງການ 
ກບັຊາດມາເກດີ. ໃຜຊຮິູໄ້ດ!້ ອາດມເີວລາໃດໜ່ຶງ ທ່ີທາ່ນອາດເຂົ້າໃຈໃນສດັຈະທາໍ (ສຈັ 
ຈະທມັມະ)ຂອງການກບັຊາດມາເກດີກເໍປັນໄດ.້ 
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໖໖໖໖. . . . ການຝຶການຝຶການຝຶການຝຶກກກກສະມາທິສະມາທິສະມາທິສະມາທິ    
 

 
    
    
    
    
    
    
    
    

    
            ທ່ີວດັພສູາໍລ ີເມອືງໂພນທອງ ແຂວງຈາໍປາສກັ ຖາ່ຍພາບໂດຍ ຄບູາ ຈອນນ ີຈນັທະວງົສ ີ

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ສະມາທິແມນ່ຫຍງັສະມາທິແມນ່ຫຍງັສະມາທິແມນ່ຫຍງັສະມາທິແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ການຝຶກສະມາທິແມນ່ຄວາມພຽນທາງຈດິ(ຈຕິຕະ)ເພ່ືອປ່ຽນແປງຂະບວນ 
ການທາໍງານຂອງຈດິ. ຄາໍສບັພາສາບາລສີາໍລບັ ການຝຶກສະມາທິ ແມນ່ ພາວະນາ ເຊິ່ ງ 
ໝາຍຄວາມວາ່ “ການເຮັດໃຫຈ້ະເລນີ” ຫືຼ “ພດັທະນາ”. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ການຝຶກການຝຶກການຝຶກການຝຶກສະມາທິສະມາທິສະມາທິສະມາທິ    ມຄີວາມສາໍຄນັບໍມຄີວາມສາໍຄນັບໍມຄີວາມສາໍຄນັບໍມຄີວາມສາໍຄນັບໍ? ? ? ?     
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ສາໍຄນັແທ.້ ບ່ໍວາ່ພວກເຮົາຈະປາຖະໜາຢາກເປັນຄນົດຫຼີາຍປານໃດກຕໍາມ, 
ຖາ້ຫາກວາ່ ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງຕນັຫາ ທ່ີເຮັດໃຫເ້ຮົາສະແດງທາດແທພຶ້ດຕິກາໍ 
ອອກມາ, ການປ່ຽນແປງນ ັນ້ກຍໍາກ. ຕວົຢາ່ງ, ບກຸຄນົໃດໜ່ຶງ ອາດຮູວ້າ່ລາວເປັນຄນົ 
ໂມໂຫງາ່ຍຕ່ໍເມຍຂອງລາວ ແລະລາວອາດໃຫສ້ນັຍາຕນົເອງວາ່: “ແຕນ່ີຕ່ໍ້ໄປຂອ້ຍຈະ 
ບ່ໍເປັນຄນົໂມໂຫອກີ”. ແຕໜ່ຶ່ງຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍມາ ລາວອາດຮອ້ງໃສເ່ມຍຂອງລາວຄເືກົ່ າອກີ 
ຍອ້ນວາ່ ລາວບ່ໍມສີະຕຄິວບຄມຸຕນົເອງ, ຄວາມໂມໂຫ ກເໍກດີຂຶນ້ອກີໂດຍທ່ີລາວບ່ໍຮູຕ້ວົ. 
ການຝຶກສະມາທິ ສາມາດຊວຍ່ໃຫພ້ດັທະນາສະຕິ ແລະພະລງັງານທ່ີຕອ້ງການເພ່ືອ 
ປ່ຽນແປງອະນໄຸສທ່ີຝງັດອງໃນສນັດານ. 
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ນອ້ຍຂາ້ນອ້ຍຂາ້ນອ້ຍຂາ້ນອ້ຍເຄີຍໄດຍ້ິນວາ່ເຄີຍໄດຍ້ິນວາ່ເຄີຍໄດຍ້ິນວາ່ເຄີຍໄດຍ້ິນວາ່    ການຝຶກສະມາທິອາດເປັນອນັຕະລາຍໄດ້ການຝຶກສະມາທິອາດເປັນອນັຕະລາຍໄດ້ການຝຶກສະມາທິອາດເປັນອນັຕະລາຍໄດ້ການຝຶກສະມາທິອາດເປັນອນັຕະລາຍໄດ.້ . . . ແມນ່ແມນ່ແມນ່ແມນ່    
ຄວາມຈງິບໍຄວາມຈງິບໍຄວາມຈງິບໍຄວາມຈງິບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເພ່ືອດາໍລງົຊວີດິຢູ ່ ພວກເຮົາຕອ້ງການເກອື. ແຕຖ່າ້ຫາກວາ່ ຖາ້ທາ່ນຈະ 
ຕອ້ງກນິເກອືໃນປະລິມານໜ່ຶງກໂິລ ມນັອາດຈະຂາ້ທາ່ນກໄໍດ.້ ເພ່ືອດາໍເນນີຊວີດິຢູໃ່ນ 
ໂລກສະໄໝໃໝນ່ີ ້ ທາ່ນຕອ້ງການມລີດົຂີ່  ແຕຖ່າ້ທາ່ນບ່ໍເຄົາລບົໃນກດົຈະລາຈອນ ຫືຼ 
ຖາ້ທາ່ນຂບັລດົໃນຕອນເມາົເຫ້ົຼາ, ລດົກອໍາດເປັນເຄື່ ອງຍນົທ່ີອນັຕະລາຍສາໍລບັທາ່ນ. 
ການຝຶກສະມາທິກເໍຊ່ັນດຽວກນັ, ມນັສາໍຄນັ ແລະຈາໍເປັນຕ່ໍສຂຸະພາບຈດິໃຈ ແລະຄວາມ 
ເປັນຢູທ່ີ່ດ ີແຕຖ່າ້ທາ່ນຝຶກໃນທາງທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ, ມນັກອໍາດຈະເກດີບນັຫາໄດ.້ ບາງຄນົ 
ມບີນັຫາເຊ່ັນ ໂລກຊມືເສ້ົາ, ໂລກຄວາມຢາ້ນທ່ີບ່ໍມເີຫດຜນົ schizophrenia, ພວກເຂົາ
ຄດຶວາ່ ການຝຶກສະມາທິ ແມນ່ການຮກັສາຢາ່ງທນັໃຈຕ່ໍບນັຫາຂອງພວກເຂົາ, ພວກ 
ເຂົາກເໍລີ່ ມຝຶກສະມາທິ ແລະບາງຄ ັງ້ກຍໍິ່ ງເຮັດໃຫບ້ນັຫາຂອງພວກເຂົາຍິ່ ງຮນຸຮາ້ຍກວາ່ 
ເກົ່ າ. ຖາ້ທາ່ນເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ ທາ່ນກຄໍວນສະແຫວງຫາຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອຈາກມອືາຊບີ 
ແລະຫຼງັຈາກທ່ີທາ່ນດຂີຶນ້ ແລວ້ຈິ່ງຄອ່ຍຝຶກສະມາທິ. ມບີາງຄນົຢາກຝຶກໄດໄ້ວໂພດ, 
ເມ ື່ອຝຶກສະມາທິ ແທນທ່ີຈະຝຶກເທ່ືອລະນອ້ຍຕາມຂ ັນ້ຕອນ, ພວກເຂົາກຝຶໍກດວ້ຍການ 
ໃຊພ້ະລງັງານຫຼາຍໂພດ ຫືຼຝຶກເປັນເວລານານ ແລະບ່ໍນານກຈໍະເຮັດໃຫເ້ມ ື່ອຍລາ້. ແຕ ່
ບາງທີ ບນັຫາສວນ່ໃຫຍທ່ີ່ເກດີຈາກການຝຶກສະມາທິ ແມນ່ເນື່ອງມາຈາກ “ການຝຶກສະ 
ມາທິແບບໜຖູງົ kangaroo meditation”. ບາງຄນົໄປຮຽນນາໍອາຈານຜູໜ່ຶ້ງ ແລວ້ຝຶກ 
ສະມາທິນາໍເພ່ິນໃນໄລຍະໜ່ຶງ ແລວ້ກອໍາ່ນປ້ືມ ແລະພະຍາຍາມລອງຝຶກສະມາທິແບບວ ິ
ທີນ ັນ້ດວ້ຍຕນົເອງ. ໜ່ຶງອາທິດຕ່ໍມາ ມອີາຈານສອນວປິດັສະນາ(ວປິສັສະນາ)ທ່ີມຊີື່ ສຽງ 
ຄນົໜ່ຶງໄດມ້າຢ້ຽມຢາມເມອືງຂອງພວກເຂົາ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ພວກເຂົາຈິ່ງໄດປ້ະສມົປະສານ 
ກນັລະຫວາ່ງຄາໍສອນຂອງອາຈານຜູນ້ ັນ້ ກບັການປະຕິບດັຂອງພວກເຂົາ, ຕ່ໍມາບ່ໍດນົ 
ພວກເຂົາກສໍບັສນົຢາ່ງໜາ້ສງົສານ. ເມ ື່ອເຕັ້ນໄປເຕັ້ນມາຄກືນັກບັໜຖູງົແນວນ ັນ້ ຈາກ 
ອາຈານຜູໜ່ຶ້ງໄປສູອ່າຈານອກີຜູໜ່ຶ້ງ ຫືຼຈາກວທີິປະຕິບດັອກີແບບໜ່ຶງ ໄປສູແ່ບບອື່ ນອກີ 
ແມນ່ເປັນສິ່ ງຜິດພາດ. ແຕຖ່າ້ຫາກວາ່ ທາ່ນບ່ໍມບີນັຫາທາງດາ້ນຈດິໃຈຢ່າງຮນຸແຮງ 
ແລະຝຶກສະມາທິຢາ່ງເອົາໃຈໃສ ່ ມນັກເໍປັນໜ່ຶງໃນສິ່ ງທ່ີດທ່ີີສດຸ ທ່ີທາ່ນຄວນປະຕິບດັ 
ເພ່ືອຕວົທາ່ນເອງ. 
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ການຝຶກສະມາທິການຝຶກສະມາທິການຝຶກສະມາທິການຝຶກສະມາທິ    ມຈີກັປະເພດມຈີກັປະເພດມຈີກັປະເພດມຈີກັປະເພດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດສ້ອນວທີິການຝຶກສະມາທິໄວຫຼ້າຍປະເພດ, ແຕລ່ະປະເພດ 
ແມນ່ເພ່ືອມໄີວແ້ກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼເພ່ືອພດັທະນາສະພາວະຈດິໃຈ. ແຕສ່ອງປະເພດທ່ີນຍິມົ 
ໃຊ ້ແລະເຫັນວາ່ເປັນປະໂຫຍດນ ັນ້ຄ ືການຈະເລີນອານາປານະສະຕິ Mindfulness of 

Breathing ແລະເມດຕາພາວະນາ Loving Kindness Meditation.  
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ຂາ້ຖາ້ຂາ້ຖາ້ຂາ້ຖາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຕອ້ງການຢາກປະຕິບດັແບບຕອ້ງການຢາກປະຕິບດັແບບຕອ້ງການຢາກປະຕິບດັແບບຕອ້ງການຢາກປະຕິບດັແບບ    ອານາປານະສະຕິອານາປານະສະຕິອານາປານະສະຕິອານາປານະສະຕິ    ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຄວນຄວນຄວນຄວນ    
ຈະເຮັດແນວໃດຈະເຮັດແນວໃດຈະເຮັດແນວໃດຈະເຮັດແນວໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ທາ່ນຄວນຈະປະຕິບດັຕາມຫຼກັການ ໔ Ps: place ສະຖານທ່ີ, posture ອລິ ິ
ຍາບດົ(ອຣິຍິາບດົ)(ຢືນ, ຍາ່ງ, ນ ັງ່, ນອນ), practice ການປະຕິບດັ ແລະ problems 
ການສກຶສາບນັຫາ. ຂ ັນ້ທາໍອດິ ຄວນຊອກຫາສະຖານທ່ີໆເໝາະສມົ, ບາງທີກຊໍອກຫາ 
ຫອ້ງທ່ີບ່ໍມສີຽງເນອືງນນັເກນີໄປ ແລະເປັນບອ່ນທ່ີທາ່ນຈະບ່ໍຖກືລບົກວນງາ່ຍ. ປະການ 
ທີສອງ, ໃຫນ້ ັງ່ໃນທາ່ທ່ີສະດວກສະບາຍ, ທາ່ນ ັງ່ທ່ີດ ີຄໃືຫນ້ ັງ່ຂດັສະມາທິ, ອາດມອີາ 
ສະນະຮອງນ ັງ່, ນ ັງ່ເຮັດຫຼງັຊື່ ໆ, ມວືາງຢູເ່ທິງຕກັ ແລະຫຼບັຕາ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັມທີາງ 
ເລອືກອື່ ນອກີເຊ່ັນ ທາ່ນສາມາດນ ັງ່ຕ ັງ່ກໄໍດ ້ຂພໍຽງແຕໃ່ຫນ້ ັງ່ເຮັດຕວົກງົ. ແລະຂ ັນ້ຕອນ 
ຕ່ໍໄປການປະຕິບດັຕວົຈງິກຈໍະເກດີຂຶນ້ເອງ. ໃນຂະນະທ່ີທາ່ນນ ັງ່ຫຼບັຕາຢາ່ງສະຫງບົຢູ ່
ນ ັນ້, ໃຫເ້ອົາສະຕິຈດົຈໍ່ຢູທ່ີ່ອາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລມົຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ. ນີສ້າມາດ 
ເຮັດໄດດ້ວ້ຍການນບັລມົຫາຍໃຈ ຫືຼສງັເກດເບິ່ ງອາການຍບຸ ແລະພອງຂອງທອ້ງ. ເມ ື່ອ 
ສະມາທິດາໍເນນີໄປ, ບນັຫາ ແລະອປຸະສກັອື່ ນໆຈະເກດີຕາມມາ. ທາ່ນອາດຈະປະສບົ 
ກບັອາການຄນັຄາຍໃນຮາ່ງກາຍ ຫືຼປວດຫວົເຂ່ົາ. ຖາ້ຫາກສິ່ ງນີເ້ກດີຂຶນ້, ຄວນພະຍາ 
ຍາມເຮັດໃຫຮ້າ່ງກາຍຜອ່ນຄາຍ ໂດຍບ່ໍຕອ້ງເຄື່ ອນໄຫວ ແລະເຝ້ົາສງັເກດເບິ່ ງລມົຫາຍ 
ໃຈຕ່ໍໄປ. ທາ່ນອາດຈະມຫຼີາຍຄວາມຄດຶເຂົ້າມາແຊກໃນຈດິໃຈ ແລະລບົກວນສະຕິຈາກ 
ການສງັເກດເບິ່ ງລມົຫາຍໃຈ. ວທີິທາງດຽວທ່ີທາ່ນສາມາດແກໄ້ຂບນັຫານີໄ້ດຄ້ ື ພະຍາ 
ຍາມເອົາສະຕິກບັໄປກາໍນດົຮູລ້ມົຫາຍໃຈຢາ່ງອດົທນົ. ຖາ້ຫາກທາ່ນດາໍເນນີການປະຕ ິ
ບດັແບບນີຕ່ໍ້ໄປເລື້ອຍໆ, ໃນທ່ີສດຸຄວາມຄດຶ ກຈໍະອອນ່ກາໍລງັລງົ, ສະມາທິ ກຈໍະເຂັມ້ 
ແຂງຂຶນ້ ທາ່ນກຈໍະໄດສ້າໍຜດັກບັຂະນະທ່ີຈດິສະຫງບົລະອຽດ ໃນທ່ີສດຸກພໍບົຄວາມສະ 
ຫງບົສກຸພາຍໃນ. 
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຄວນຈະນ ັງ່ສະມາທິນານປານໃດຄວນຈະນ ັງ່ສະມາທິນານປານໃດຄວນຈະນ ັງ່ສະມາທິນານປານໃດຄວນຈະນ ັງ່ສະມາທິນານປານໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ສິ່ ງທ່ີດຄີວນນ ັງ່ສະມາທິປະມານ ໑໕ ນາທີທກຸໆມ ືໃ້ນໜ່ຶງອາທິດ ແລະຄອ່ຍໆ 
ເພ່ີມເວລາຂຶນ້ອກີ ໕ ນາທີ ທກຸອາທິດຈນົກວາ່ສາມາດນ ັງ່ຮອດ ໔໕ ນາທີ. ຫຼງັຈາກ 
ສອງສາມອາທິດຂອງການນ ັງ່ສະມາທິແບບປກົກະຕິ ທາ່ນກຈໍະເລີ່ ມສງັເກດເຫັນວາ່ 
ສະມາທິຂອງທາ່ນດຂີຶນ້.  
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ກຽ່ວກບັເມດຕາພາວະນາເດກຽ່ວກບັເມດຕາພາວະນາເດກຽ່ວກບັເມດຕາພາວະນາເດກຽ່ວກບັເມດຕາພາວະນາເດ? ? ? ? ຈະມກີານປະຕິບດັແບບໃດຈະມກີານປະຕິບດັແບບໃດຈະມກີານປະຕິບດັແບບໃດຈະມກີານປະຕິບດັແບບໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເມ ື່ອທາ່ນຄຸນ້ເຄຍີກບັການປະຕບິດັແບບອານາປານະສະຕິ ຢາ່ງປກົກະຕິແລວ້ 
ທາ່ນກສໍາມາດຈະເລີນແບບເມດຕາພາວະນາໄດ.້ ຄວນຈະມກີານປະຕິບດັສອງ ຫືຼສາມ 
ຄ ັງ້ຕ່ໍອາທິດ ຫຼງັຈາກທາ່ນປະຕິບດັແບບອານາປານະສະຕິ. ທໍາອດິ, ໃຫຫ້ນັຄວາມສນົ 
ໃຈມາໃສຕ່ນົເອງ ແລະກາ່ວກບັຕນົເອງດວ້ຍຄາໍເວ້ົາວາ່: “ຂໍໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຢູດ່ ີ ແລະມ ີ
ຄວາມສກຸ. ຂໍໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ມສີນັຕິສກຸ ແລະສະຫງບົ. ຂໍໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ປາສະຈາກອນັ 
ຕະລາຍທງັປວງ. ຂໍໃຫຈ້ດິໃຈຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ປາສະຈາກຄວາມໂກດ. ຂໍໃຫໃ້ຈຂອງຂາ້ 
ພະເຈົາ້ ເຕັມປ່ຽມດວ້ຍຄວາມເມດຕາ. ຂໍໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມສກຸເທ້ີນ.” ຫຼງັຈາກນ ັນ້, 
ທາ່ນກນໍອ້ມຈດິແຜເ່ມດຕາ ໄປລະນກຶເຖງິເທ່ືອລະຄນົໆເຊ່ັນ: ຄນົທ່ີທາ່ນຮກັ, ຄນົປະ 
ເພດປານກາງຄ ື ຄນົທ່ີທາ່ນບ່ໍຮກັບ່ໍຊງັ, ແລະສດຸທາ້ຍ ເຖງິບກຸຄນົທ່ີທາ່ນຊງັ, ປາຖະ 
ໜາໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ ມຄີວາມສກຸເໝືອນດ ັງ່ທ່ີທາ່ນປາຖະໜາ. 
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແມນ່ຫຍງັຄອືານສິງົຂອງການແມນ່ຫຍງັຄອືານສິງົຂອງການແມນ່ຫຍງັຄອືານສິງົຂອງການແມນ່ຫຍງັຄອືານສິງົຂອງການຝຶກສະມາທິແບບນີ້ຝຶກສະມາທິແບບນີ້ຝຶກສະມາທິແບບນີ້ຝຶກສະມາທິແບບນີ?້???    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ທາ່ນຈະເລີນເມດຕາພາວະນາເປັນປະຈາໍ ແລະດວ້ຍສາໍມາທິດຖ ິ
(ສມັມາທິດຖ)ິ ທາ່ນກຈໍະສງັເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທ່ີດ ີ ຫຼາຍຢາ່ງເກດີຂຶນ້ 
ພາຍໃນຕວົຂອງທາ່ນ. ທາ່ນຈະເຫັນວາ່ ທາ່ນສາມາດຍອມຮບັ ແລະໃຫອ້ະໄພຕນົເອງ 
ຫຼາຍຂຶນ້. ທາ່ນຈະພບົວາ່ ຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີທາ່ນມໃີຫຄ້ນົທ່ີທາ່ນຮກັເພ່ີມພນູຂຶນ້. ທາ່ນຈະ 
ເຫັນວາ່ ທາ່ນໄດກ້າຍເປັນເພ່ືອນກບັບກຸຄນົທ່ີທາ່ນເຄຍີບ່ໍສນົໃຈໄຍດນີາໍ ແລະບ່ໍຫວງ່ 
ໄຍ, ແລວ້ທາ່ນຈະຮູວ້າ່ ຄວາມອດິສາ ຫືຼຄວາມພະຍາບາດຕ່ໍບາງຄນົຄອ່ຍໆຫຸຼດນອ້ຍ 
ລງົ ແລະໃນທ່ີສດຸກສໍນູສິນ້ໄປ. ບາງຄ ັງ້ ຖາ້ຫາກທາ່ນຮູວ້າ່ ມໃີຜຜູໜ່ຶ້ງບ່ໍສະບາຍ, ມ ີ
ຄວາມທກຸ ຫືຼກາໍລງັປະເຊນີໜາ້ກບັອປຸະສກັ, ທາ່ນກສໍາມາດລວມເອົາບກຸຄນົນ ັນ້ເຂົ້າ 
ໃນການຈະເລນີສະມາທິ ເຮັດເລືອ້ຍໆທາ່ນກຈໍະພບົວາ່ ສະພາບຂອງພວກເຂົາດຂີຶນ້. 
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມນັມນັມນັມນັເປັນໄປໄດແ້ນວເປັນໄປໄດແ້ນວເປັນໄປໄດແ້ນວເປັນໄປໄດແ້ນວໃດໃດໃດໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::     ຈດິ, ເມ ື່ອມກີານພດັທະນາຢາ່ງເໝາະສມົ, ມນັກຈໍະເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືມອີານ ຸ
ພາບຍິ່ ງ. ຖາ້ຫາກວາ່ເຮົາສາມາດເພ່ັງພະລງັຈດິ ແລວ້ສ ົ່ງອອກໄປສູຄ່ນົອື່ ນ, ມນັກສໍາ 
ມາດສ ົ່ງຜນົສູພ່ວກເຂົາ. ທາ່ນອາດເຄຍີມປີະສບົການແບບນີມ້າແລວ້. ບາງທີ ທາ່ນອາດ 
ຢູໃ່ນຫອ້ງທ່ີແອອດັ ແລະທາ່ນຮູສ້ກຶວາ່ມຄີນົກາໍລງັແນມເບິ່ ງທາ່ນຢູ.່ ເມ ື່ອທາ່ນຫນັຫຼງັ 
ກບັ ແລະແນນ່ອນ, ມຄີນົກາໍລງັແນມເບິ່ ງທາ່ນຢູແ່ທ.້ ສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ກຄໍວືາ່ ທາ່ນໄດສ້າໍ 
ຜດັພະລງັຈດິຂອງຄນົອື່ ນ. ເມດຕາພາວະນາກເໍຊ່ັນກນັ. ພວກເຮົາສ ົ່ງກະແສຈດິ ທ່ີເປັນ 
ຝາ່ຍກສຸນົອອກໄປສູຄ່ນົອື່ ນ ແລະມນັກຄໍອ່ຍໆສ ົ່ງໄປສູພ່ວກເຂົາ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຍງັມກີານຈະເລີນສະມາທິແບບອື່ ນອກີບໍຍງັມກີານຈະເລີນສະມາທິແບບອື່ ນອກີບໍຍງັມກີານຈະເລີນສະມາທິແບບອື່ ນອກີບໍຍງັມກີານຈະເລີນສະມາທິແບບອື່ ນອກີບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຍງັມຢີູ.່    ເປັນການປະຕິບດັແບບສດຸທາ້ຍ ຫືຼບາງທີອາດຈະເປັນແບບທ່ີສາໍ 
ຄນັທ່ີສດຸກວໍາ່ໄດ ້ເອີນ້ວາ່ ວປິສັສນາ(ວປິດັສະນາ).ຄາໍສບັນີໝ້າຍຄວາມວາ່ “ການເຫັນ 
ພາຍໃນ” ຫືຼ“ການເຫັນຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ” ແລະຕາມປກົກະຕິຈະແປວາ່ ວປິດັສະນາກາໍມະ 
ຖານ (ວປິສັສະນາກມັມະຖານ) insight meditation.  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄາໍວາ່ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄາໍວາ່ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄາໍວາ່ຈ ົງ່ອະທິບາຍຄາໍວາ່    ““““ວປິດັວປິດັວປິດັວປິດັສສສສະນາກາໍະນາກາໍະນາກາໍະນາກາໍມະຖານມະຖານມະຖານມະຖານ””””....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ໃນລະຫວາ່ງການຝຶກວປິດັສະນາກາໍມະຖານຢູນ່ ັນ້, ຜູປ້ະຕິບດັພະຍາຍາມມ ີ
ສະຕຢິູກ່ບັສິ່ ງໃດກຕໍາມ ທ່ີເກດີຂຶນ້ກບັພວກເຂົາ ໂດຍບ່ໍຕອ້ງຄດຶ ຫືຼມປີະຕິກລິິຍາໃດໆຕ່ໍ 
ສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ນ ັນ້. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແມນ່ຫຍງັຄຈືດຸປະສງົຂອງການປະຕິບດັເຊ່ັນນ ັນ້ແມນ່ຫຍງັຄຈືດຸປະສງົຂອງການປະຕິບດັເຊ່ັນນ ັນ້ແມນ່ຫຍງັຄຈືດຸປະສງົຂອງການປະຕິບດັເຊ່ັນນ ັນ້ແມນ່ຫຍງັຄຈືດຸປະສງົຂອງການປະຕິບດັເຊ່ັນນ ັນ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຕາມປກົກະຕິ ເຮົາມກັມປີະຕິກລິິຍາຕ່ໍສິ່ ງທ່ີມາກະທບົໂດຍຄວາມມກັ ຫືຼບ່ໍມກັ 
ຫືຼ ດວ້ຍການປ່ອຍໃຫມ້ນັຈດຸສະນວນຄວາມຄດຶ, ການຝນັກາງເວັນ ຫືຼຄວາມຈື່ຈາໍສິ່ ງ 
ຕາ່ງໆ. ປະຕິກລິິຍາຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີອ້າດຫກັເຫ ຫືຼບດົບງັໃນສິ່ ງທ່ີເຮົາສາໍຜດັ ດ ັງ່ນ ັນ້ ເຮົາ 
ຈິ່ງບ່ໍອາດເຂົ້າໃຈມນັຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. ດວ້ຍການພດັທະນາສະຕິຢ່າງບ່ໍມປີະຕິກລິິຍາໂຕ ້
ຕອບໃດໆ, ເຮົາກເໍລີ່ ມເຫັນວາ່ ເປັນຫຍງັເຮົາຈິ່ງຄດຶ, ເວ້ົາ ແລະສະແດງອາການຕາ່ງໆ 
ອອກມາ. ແລະແນນ່ອນ, ຍິ່ ງມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂົ້າໃຈຕນົເອງເທ່ົາໃດ ກຍໍິ່ ງມຜີນົດຕ່ໍີ 
ການດາໍເນນີຊວີດິຂອງພວກເຮົາ. ຜນົປະໂຫຍດຂອງການຝຶກວປິດັສະນາກາໍມະຖານ 
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ນ ັນ້ກຄໍ ືຫຼງັຈາກການຝຶກໄລຍະໜ່ຶງ ທາ່ນຈະຮູສ້ກຶວາ່ ມນັມຊີອ່ງຫວາ່ງລະຫວາ່ງປະສບົ 
ການຂອງເຮົາ ແລະຄນົອື່ ນ. ເມ ື່ອນ ັນ້, ແທນທ່ີຈະມປີະຕິກລິິຍາໂຕຕ້ອບກບັທກຸອາລມົ 
ທ່ີຍ ົວ້ຍວນ ຫືຼການຍຍຸງົໃຫຫຼ້ງົໄຫຼຢາ່ງເປັນອດັຕະໂນມດັ ຫືຼເປັນໄປຕາມຈດິໃຕສ້າໍນກຶ 
ພາເປັນ, ພວກເຮົາຮູວ້າ່ ເຮົາສາມາດຢອ້ນກບັໄປໄຕຕ່ອງໄດໜ້ອ້ຍໜ່ຶງ ເພ່ືອຕດັສນິໃຈ 
ວາ່ ອາລມົໃດຄວນສະແດງອອກມາຫືຼບ່ໍ ແລະຄວນຈະເຮັດແນວໃດ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ເຮົາ 
ຈິ່ງຄວນຄວບຄມຸຊວີດິຂອງເຮົາຕື່ ມ, ບ່ໍແມນ່ຍອ້ນວາ່ ເຮົາພດັທະນາຈດິທ່ີເຂັມ້ແຂງ 
ເໝືອນເຫັຼກ, ພຽງແຕເ່ຮົາສາມາດເຫັນແຈງ້ຂຶນ້. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ເປັນເຊ່ັນຖາ້ເປັນເຊ່ັນຖາ້ເປັນເຊ່ັນຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ນ ັນ້ນ ັນ້ນ ັນ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍກເໍວ້ົາຖກືວາ່ກເໍວ້ົາຖກືວາ່ກເໍວ້ົາຖກືວາ່ກເໍວ້ົາຖກືວາ່    ວປິດັວປິດັວປິດັວປິດັສສສສະນາກາໍະນາກາໍະນາກາໍະນາກາໍມະຖານມະຖານມະຖານມະຖານ    ແມນ່ຊວ່ແມນ່ຊວ່ແມນ່ຊວ່ແມນ່ຊວຍ່ຍຍຍ    
ໃຫເ້ຮົາດີໃຫເ້ຮົາດີໃຫເ້ຮົາດີໃຫເ້ຮົາດີຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້, , , , ມຄີວາມສກຸມຄີວາມສກຸມຄີວາມສກຸມຄີວາມສກຸຍິ່ ງຍິ່ ງຍິ່ ງຍິ່ ງຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້ຂຶນ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ດແີລວ້, ນ ັນ້ເປັນການເລີ່ ມຕ ົນ້, ເປັນການເລີ່ ມຕ ົນ້ທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍ. ແຕກ່ານຝຶກ 
ສະມາທິ ມເີປົ້າໝາຍສງູສ ົ່ງກວາ່ນ ັນ້. ເມ ື່ອການປະຕິບດັຂອງເຮົາແກກ່າ້ຂຶນ້ ແລະສະຕ ິ
ຂອງເຮົາໝ ັນ້ຄງົຍິ່ ງຂຶນ້ ພວກເຮົາຈະສງັເກດເຫັນວາ່ ສິ່ ງທ່ີເຮົາປະສບົນ ັນ້ ເລີ່ ມຈະບ່ໍມ ີ
ຄວາມເປັນຕວົຕນົ, ນ ັນ້ຄສືິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ຢາ່ງແທຈ້ງິ ໂດຍປາສະຈາກ “ຕວົກ”ູ6, ເຮັດໃຫ ້
ມນັມຂີຶນ້ ແລະແລວ້ກຈໍະບ່ໍມຄີວາມຮູສ້ກຶວາ່ ແມນ່ແຕໃ່ນຄວາມມ ີ“ຕວົກ”ູ. ໃນຂ ັນ້ເລີ່ ມ 
ຕ ົນ້, ນກັປະຕິບດັອາດພໍສງັເກດເຫັນສິ່ ງນີພ້ຽງບາງຄ ັງ້ ແຕເ່ມ ື່ອປະຕິບດັດນົໄປພໍສມົ 
ຄວນກຍໍິ່ ງຈະແຈມ່ແຈງ້ຍິ່ ງຂຶນ້. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ນ ັນ້ເບິ່ ງຄວືາ່ນ ັນ້ເບິ່ ງຄວືາ່ນ ັນ້ເບິ່ ງຄວືາ່ນ ັນ້ເບິ່ ງຄວືາ່    ຂອ້ນຂາ້ງເປັນຕາຢາ້ນຂອ້ນຂາ້ງເປັນຕາຢາ້ນຂອ້ນຂາ້ງເປັນຕາຢາ້ນຂອ້ນຂາ້ງເປັນຕາຢາ້ນ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ແມນ່ແລວ້, ມນັເປັນຕາໜາ້ຢາ້ນແທ.້ ທ່ີຈງິແລວ້, ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ ເມ ື່ອບາງຄນົ 
ບ່ໍມປີະສບົການກຽ່ວກບັສິ່ ງນີ ້ ພວກເຂົາກຮໍູສ້ກຶຢາ້ນໆແນເ່ລັກນອ້ຍ. ແຕພໍ່ດນົນານຂຶນ້ 
ຄວາມຢາ້ນກຄໍອ່ຍໆຖກືຄວາມຮູແ້ຈງ້ຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງເຂົ້າມາແທນທ່ີ ນ ັນ້ຄຄືວາມຮູແ້ຈງ້ທ່ີ 
ວາ່ພວກເຂົາບ່ໍແມນ່ສິ່ ງທ່ີພວກເຂົາຄດຶວາ່ ຕນົເອງເປັນ. ຄວາມມອີດັຕາ(ຕວົຕນົ) ກ ໍ
ເລີ່ ມຫຸຼດລງົ ຕ່ໍມາກຄໍອ່ຍໆຈາງຫາຍໄປເຊ່ັນຄາໍວາ່ “ ກ ູ”, “ ຕວົກ”ູ  ແລະ“ ຂອງກ ູ”. 
                                                 
6

  “me”  “ຂອ້ຍ” ໃນທ່ີນີ,້ ຖາ້ໃນທດັສະນະຂອງພຣະອາຈານພດຸທະທາດຈະແປວາ່ “ຕວົກ”ູ, ໝາຍເຖງິຄວາມ 
ເປັນອດັຕາ ຫືຼຕວົຕນົ. ໃນບດົນີ,້ ເມ ື່ອຜູປ້ະຕິບດັໄດຜ້າ່ນການປະຕິບດັຍິ່ ງໆຂືນ້ໄປ ກຈໍະ ເຫັນແຈງ້ໃນທາໍ(ທມັມະ), 
ເຫັນຄວາມບ່ໍທຽ່ງ, ເປັນທກຸ, ແລະຄວາມບ່ໍມຕີວົຕນົ(ບ່ໍມຕີວົກ,ູ ຂອງກ)ູ.   
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ໃນລກັສະນະນີເ້ອງ, ຄວືຖິຊີວີດິຂອງຊາວພດຸ. ແນນ່ອນ ຕ່ໍມາທດັສະນະທງັໝດົຂອງ 
ພວກເຂົາ ກເໍລີ່ ມປ່ຽນແປງຢາ່ງແທຈ້ງິ. ພຽງພິຈາລະນາວາ່ ມຫຼີາຍຄວາມຂດັແຍງ່ສວນ່ 
ຕວົ, ຄວາມຂດັແຍງ່ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະແມນ່ແຕຄ່ວາມຂດັແຍງ່ກນັຂ ັນ້ສາກນົ ກລໍວນ້ 
ແຕມ່ເີຄ້ົາກາໍເນດີມາຈາກຄວາມມອີດັຕາຕວົຕນົ, ຄວາມຖຕືວົທາງດາ້ນເຊືອ້ຊາດ ແລະ 
ເຜ່ົາພນັ, ໃນທາງທ່ີຜິດໆ, ດວ້ຍຄວາມດມູ ິ່ນຢຽບຫຍາມກນັ ດວ້ຍສຽງຮອ້ງທ່ີຍິ່ ງຜະ 
ຫຍອງວາ່ “ນີແ້ມນ່ຂອງກ”ູ “ນ ັນ້ແມນ່ຂອງພວກກ”ູ. ອີງຕາມພຣະພດຸທະສາສະໜາ 
ແລວ້, ຄວາມສະຫງບົ ແລະຄວາມສກຸທ່ີແທຈ້ງິ ສາມາດພບົໄດເ້ມ ື່ອພວກເຮົາຮູຕ້ວົຕນົ 
ທ່ີແທຈ້ງິຂອງເຮົາເອງ. ນີຄ້ສືິ່ ງທ່ີເອີນ້ວາ່ ການຕດັສະຮູ.້  

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ນ ັນ້ເປັນຄວາມນ ັນ້ເປັນຄວາມນ ັນ້ເປັນຄວາມນ ັນ້ເປັນຄວາມຄຶດຄຶດຄຶດຄຶດທ່ີໜາ້ສນົໃຈທ່ີໜາ້ສນົໃຈທ່ີໜາ້ສນົໃຈທ່ີໜາ້ສນົໃຈ    ແຕໃ່ນເວລາດຽວກ ັແຕໃ່ນເວລາດຽວກ ັແຕໃ່ນເວລາດຽວກ ັແຕໃ່ນເວລາດຽວກນັນນນ    ມນັຂອ້ນຂາ້ງຈະເປັນມນັຂອ້ນຂາ້ງຈະເປັນມນັຂອ້ນຂາ້ງຈະເປັນມນັຂອ້ນຂາ້ງຈະເປັນ    
ສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງສິ່ ງທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີເປັນເປັນເປັນເປັນຕາຢ້ານເຊ່ັນກນັຕາຢ້ານເຊ່ັນກນັຕາຢ້ານເຊ່ັນກນັຕາຢ້ານເຊ່ັນກນັ. . . . ຜູທ່ີ້ຕດັສະຮູຢູ້່ຜ ູທ່ີ້ຕດັສະຮູຢູ້່ຜ ູທ່ີ້ຕດັສະຮູຢູ້່ຜ ູທ່ີ້ຕດັສະຮູຢູ້່ດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍຄວາມໝາຍແຫງ່ຄວາມບ່ໍມຕີວົຕນົຄວາມໝາຍແຫງ່ຄວາມບ່ໍມຕີວົຕນົຄວາມໝາຍແຫງ່ຄວາມບ່ໍມຕີວົຕນົຄວາມໝາຍແຫງ່ຄວາມບ່ໍມຕີວົຕນົ    ຫືຼຫືຼຫືຼຫືຼ    
ຄວາມບ່ໍມເີຈົາ້ຂອງໄດຢ້າ່ງໃດຄວາມບ່ໍມເີຈົາ້ຂອງໄດຢ້າ່ງໃດຄວາມບ່ໍມເີຈົາ້ຂອງໄດຢ້າ່ງໃດຄວາມບ່ໍມເີຈົາ້ຂອງໄດຢ້າ່ງໃດ????    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ::::    ເອົາລະ, ຜູທ່ີ້ຮູແ້ຈງ້ກອໍາດຖາມເຮົາເຊ່ັນກນັວາ່, “ທາ່ນສາມາດຢູໄ່ດ ້ ດວ້ຍ 
ຄວາມໝາຍແຫງ່ຄວາມມຕີວົຕນົໄດຢ້າ່ງໃດ?” ທາ່ນສາມາດອດົທນົຕ່ໍຄວາມທກຸອນັເກດີ 
ຈາກຄວາມຢາ້ນກວົ, ຄວາມອດິສາ, ຄວາມໂສກເສ້ົາ ແລະຄວາມຖໂືຕ, ທ່ີມໃີນຕນົເອງ 
ແລະຄນົອື່ ນໄດຢ້າ່ງໃດ? ທາ່ນບ່ໍຮູຈ້ກັເບື່ ອໜາ່ຍໃນການສະແຫວງຫາ ຢາ່ງບ່ໍຢູບ່ໍ່ເຊົາ 
ເພ່ືອສະສມົຄວາມຢາກໄດຢ້າ່ງບ່ໍມເີມອືງພໍ ເພ່ືອຢາກດ ີຫືຼກາ້ວໜາ້ກວາ່ຄນົອື່ ນ, ຄວາມ 
ຮູສ້ກຶກະວນົກະວາຍໃຈ ທ່ີທາ່ນຈະສນູເສຍມນັໄປທງັໝດົບໍ? ມນັເບິ່ ງຄວືາ່ ຜູທ່ີ້ເພ່ິນຮູ ້
ແຈງ້ໃນຊວີດິຂອ້ນຂາ້ງຈະດາໍລງົຊວີດິຢູຢ່າ່ງສະບາຍ. ມພີຽງແຕປ່ຖຸຊຸນົ, ຢາ່ງໝູເ່ຮົາເຈົາ້ 
ຂອ້ຍເທ່ົານ ັນ້, ຜູທ່ີ້ມກັມບີນັຫາ ແລະສາ້ງບນັຫາຢູຕ່ະຫຼອດເວລາ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍເຂົ້າໃຈແລວ້ເຂົ້າໃຈແລວ້ເຂົ້າໃຈແລວ້ເຂົ້າໃຈແລວ້. . . . ແຕທ່າ່ນຈະໃຊເ້ວລາດນົປານໃດແຕທ່າ່ນຈະໃຊເ້ວລາດນົປານໃດແຕທ່າ່ນຈະໃຊເ້ວລາດນົປານໃດແຕທ່າ່ນຈະໃຊເ້ວລາດນົປານໃດ    ກອ່ນຈະໄດຮູ້້ກອ່ນຈະໄດຮູ້້ກອ່ນຈະໄດຮູ້້ກອ່ນຈະໄດຮູ້ແ້ຈງ້ແຈງ້ແຈງ້ແຈງ້    
ທາໍທາໍທາໍທາໍ((((ທມັມະທມັມະທມັມະທມັມະ))))????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມນັເປັນໄປບ່ໍໄດທ່ີ້ຈະກາ່ວ ຫືຼບາງທີກບ່ໍໍຈາໍເປັນຈະເວ້ົາເຖງິ. ເປັນຫຍງັທາ່ນ 
ຈິ່ງບ່ໍລອງເລີ່ ມນ ັງ່ສະມາທິ ແລະສງັເກດເບິ່ ງວາ່ທາ່ນຈະເຮັດໄດພ້ຽງໃດ? ຖາ້ຫາກທາ່ນ 
ປະຕິບດັດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ ແລະດວ້ຍຄວາມສະຫຼາດ, ທາ່ນອາດຈະຮູວ້າ່ ຄນຸນະພາບ 
ຊວີດິຂອງທາ່ນດຂີຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. ໃນເວລາທ່ີເໝາະສມົ ທາ່ນອາດຢາກຄ ົນ້ຄວາ້ເລື່ ອງ 
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ສະມາທິ ແລະທາໍມະ(ທມັມະ)ຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງຕື່ ມອກີ. ຕ່ໍມາ, ທາໍມະ ແລະການປະຕິບດັ 
ນ ັນ້ ອາດຈະເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນຊວີດິຂອງທາ່ນ. ບ່ໍຄວນຈະເລີ່ ມຄດຶສງົໄສ ຫືຼກງັ 
ວນົກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນທ່ີສງູກວາ່ ບນົຫນົທາງທ່ີກາໍລງັກາ້ວເດນີຢູນ່ ັນ້ ກອ່ນທ່ີທາ່ນຍງັບ່ໍ 
ທນັໄດອ້ອກເດນີທາງ. ຈ ົງ່ກາ້ວເດນີໄປເທ່ືອລະກາ້ວໃນເວລາດຽວ. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ:::: ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຄວນຈະມອີາຈານຄວນຈະມອີາຈານຄວນຈະມອີາຈານຄວນຈະມອີາຈານສອນສະມາທິບໍສອນສະມາທິບໍສອນສະມາທິບໍສອນສະມາທິບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ອາຈານສອນ ຍງັບ່ໍທນັແມນ່ສິ່ ງທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນຢາ່ງເດັດຂາດ ແຕກ່ານໄດ ້
ຮບັຄາໍແນະນາໍຈາກບກຸຄນົທ່ີມປີະສບົການກຽ່ວກບັສະມາທິ ແມນ່ຈາໍເປັນຢາ່ງແນນ່ອນ. 
ແຕໜ່າ້ເສຍດາຍ, ພຣະສງົບາງອງົ ແລະພ່ໍອອກບາງຄນົຕ ັງ້ຕນົເອງເປັນອາຈານສອນ 
ສະມາທິ ທງັໆທ່ີວາ່ ພວກເຂົາບ່ໍຮູວ້າ່ພວກເຂົາກາໍລງັເຮັດຫຍງັຢູ.່ ຄວນພະຍາຍາມຊອກ 
ຫາອາຈານຜູທ່ີ້ມຊີື່ ສຽງດ,ີ ເປັນຜູມ້ຈີດິໃຈທຸນ່ທຽ່ງ ແລະເປັນຜູທ່ີ້ເຂົ້າເຖງິທາໍມະຂອງ 
ພຣະພດຸທະເຈົາ້. 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍໄດຍ້ນິວ່ໄດຍ້ນິວ່ໄດຍ້ນິວ່ໄດຍ້ນິວາ່າາາ    ສະມາທິສະມາທິສະມາທິສະມາທິ    ນຍິມົນາໍໃຊຫຼ້າຍໃນປດັຈບຸນັນຍິມົນາໍໃຊຫຼ້າຍໃນປດັຈບຸນັນຍິມົນາໍໃຊຫຼ້າຍໃນປດັຈບຸນັນຍິມົນາໍໃຊຫຼ້າຍໃນປດັຈບຸນັ    ໂດຍນກັຈດິຕະວິໂດຍນກັຈດິຕະວິໂດຍນກັຈດິຕະວິໂດຍນກັຈດິຕະວິ    
ທະຍາທະຍາທະຍາທະຍາ    ກຽ່ວກບັການກຽ່ວກບັການກຽ່ວກບັການກຽ່ວກບັການປ່ິນປ່ິນປ່ິນປ່ິນປວົໂລກປວົໂລກປວົໂລກປວົໂລກຈດິຈດິຈດິຈດິ    (psychiatrists)    ແລະນກັຈດິຕະວທິະຍາແລະນກັຈດິຕະວທິະຍາແລະນກັຈດິຕະວທິະຍາແລະນກັຈດິຕະວທິະຍາ    ຜູສ້ຶກຜູສ້ຶກຜູສ້ຶກຜູສ້ຶກ    
ສາກຽ່ວກບັພຶດຕິກມັຂອງຄນົສາກຽ່ວກບັພຶດຕິກມັຂອງຄນົສາກຽ່ວກບັພຶດຕິກມັຂອງຄນົສາກຽ່ວກບັພຶດຕິກມັຂອງຄນົ(psychologists).    ມນັແມນ່ແທບໍ້ມນັແມນ່ແທບໍ້ມນັແມນ່ແທບໍ້ມນັແມນ່ແທບໍ້????    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແມນ່ແລວ້, ແມນ່ແທ.້ ປດັຈບຸນັ ການຝຶກສະມາທິແມນ່ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ 
ເນື່ອງຈາກວາ່ມຜີນົດສີງູຕ່ໍການບາໍບດັຈດິ ແລະໄດຖ້ກືນາໍໃຊໂ້ດຍພະນກັງານວຊິາຊບີ ທ່ີ 
ປ່ິນປວົສຂຸະພາບຈດິຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ເພ່ືອຊວຍ່ໃຫມ້ກີານຜອ່ນຄາຍ, ເອົາຊະນະຄວາມ 
ຢາ້ນ ແລະກໍ່ໃຫເ້ກດີສະຕິຮູສ້ກຶຕວົ. ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ກຽ່ວກບັຈດິໃຈຂອງ 
ມະນດຸ ສາມາດຊວຍ່ເຫືຼອຄນົໃນປດັຈບຸນັຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ເໝືອນດ ັງ່ທ່ີເຄຍີເປັນມາໃນສະ 
ໄໝບຮູານ. 
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໗໗໗໗. . . . ປນັຍາປນັຍາປນັຍາປນັຍາ    ແລະແລະແລະແລະຄວາມກະລຸຄວາມກະລຸຄວາມກະລຸຄວາມກະລນຸານານານາ((((ກະຣນຸາກະຣນຸາກະຣນຸາກະຣນຸາ))))        
 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍມກັໄດຍ້ນິເລື້ອຍໆເລື່ ອງມກັໄດຍ້ນິເລື້ອຍໆເລື່ ອງມກັໄດຍ້ນິເລື້ອຍໆເລື່ ອງມກັໄດຍ້ນິເລື້ອຍໆເລື່ ອງທາໍມະທາໍມະທາໍມະທາໍມະ((((ທມັມະທມັມະທມັມະທມັມະ))))ກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັ    ປນັຍາປນັຍາປນັຍາປນັຍາ    ແລະແລະແລະແລະຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມ    
ກະລຸກະລຸກະລຸກະລຸນານານານາ. . . . ສອງຄໍສອງຄໍສອງຄໍສອງຄໍາາາານີ້ນີ້ນີ້ນີ ້   ມຄີວາມໝາຍມຄີວາມໝາຍມຄີວາມໝາຍມຄີວາມໝາຍແນວໃດແນວໃດແນວໃດແນວໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ບາງສາສະໜາເຊື່ ອວາ່ ຄວາມກະລນຸາ ຫືຼຄວາມຮກັ (ສອງຄາໍສບັນີ ້ຄາ້ຍຄ ື
ກນັຫຼາຍ) ວາ່ເປັນຄນຸນະທາໍທ່ີສາໍຄນັທາງສາສະໜາ ແຕພ່ວກເຂົາບ່ໍໄດໃ້ຫຄ້ວາມສນົໃຈ 
ກຽ່ວກບັ ປນັຍາ ເທ່ົາທ່ີຄວນ. ຜນົທ່ີຕາມມາກຄໍ ືພວກເຂົາລງົເອຍີດວ້ຍການເປັນຄນົໃຈ 
ດທ່ີີໂງ,່ ເປັນຄນົທ່ີມຄີວາມເມດຕາ ທ່ີມຄີວາມເຂົ້າໃຈໃນທາໍມະພຽງເລັກນອ້ຍ ຫືຼບ່ໍເຂົ້າ 
ໃຈເລຍີ. ຍງັມລີະບບົຄວາມຄດຶແບບອື່ ນອກີເຊ່ັນ ວທິະຍາສາດ, ເຊື່ ອກນັວາ່ ປນັຍາ ສາ 
ມາດພດັທະນາໄດດ້ທ່ີີສດຸ ເມ ື່ອອາລມົຕາ່ງໆລວມທງັຄວາມກະລນຸາຖກືລະເລີຍ. ຜນົທ່ີ 
ຕາມມາກຄໍ ືວທິະຍາສາດ ມເີຈຕະນາທ່ີຈະໃຫຄ້ວາມສນົໃຈໃນຜນົທ່ີອອກມາ ແລະລືມ 
ໄປວາ່ ວທິະຍາສາດແມນ່ສິ່ ງທ່ີຮບັໃຊມ້ະນດຸ, ບ່ໍແມນ່ເພ່ືອຄວບຄມຸ ຫືຼຢູເ່ໜືອມະນດຸ. 
ຖາ້ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້, ນກັວທິະຍາສາດ ໄດນ້າໍໃຊທ້ກັສະຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ ເຂົ້າ 
ໃນການພດັທະນາລະເບດີນວິເຄຍຼ, ເຊືອ້ໂລກສງົຄາມ ແລະອື່ ນໆອກີໄດຢ້າ່ງໃດ? ພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາສອນວາ່ ເພ່ືອຢາກເປັນຄນົທ່ີສມົດນູແທຈ້ງິ ແລະສມົບນູແບບ, ທາ່ນ 
ຈະຕອ້ງພດັທະນາທງັສອງຢາ່ງຄ ືປນັຍາ ແລະຄວາມກະລນຸາ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ຖາ້ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້, , , , ອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ, , , , ປນັຍາປນັຍາປນັຍາປນັຍາ    ແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ປນັຍາທ່ີສງູສດຸຄກືານຮູແ້ຈງ້ໃນຄວາມຈງິທກຸຢາ່ງວາ່ ທກຸສະພາວະທາໍ(ທກຸ 
ສິ່ ງທກຸຢາ່ງ) ແມນ່ບ່ໍສມົບນູແບບ, ເປັນອະນດິຈງັ, ແລະບ່ໍມຕີວົຕນົ. ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊ່ັນ 
ນີ ້ເປັນຄວາມຫຸຼດພ ົນ້ຢາ່ງສິນ້ເຊງີ, ນາໍໄປສູຄ່ວາມປອດໄພ ແລະຄວາມສກຸຢາ່ງຍິ່ ງ ເຊິ່ ງ 
ເອີນ້ວາ່ ນບິພານ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ພຣະພດຸທະອງົ ບ່ໍໄດກ້າ່ວໄວຫຼ້າຍຢາ່ງກຽ່ວ 
ກບັປນັຍາລະດບັນີ.້ ມນັຍງັບ່ໍທນັແມນ່ ປນັຍາ ແທ ້ ຖາ້ຫາກວາ່ເຮົາເຊື່ ອແບບງາ່ຍໆ 
ໃນສິ່ ງທ່ີເຮົາຖກືເລ່ົາສູຟ່ງັ. ປນັຍາ ທ່ີແທຈ້ງິ ຄກືານເຫັນໂດຍກງົ ແລະເຂົ້າໃຈດວ້ຍຕນົ 
ເອງ. ຖາ້ຢູໃ່ນລະດບັນີແ້ລວ້, ປນັຍາ ຄກືານເປີດໃຈກວາ້ງ ຫຼາຍກວາ່ການປິດໃຈ ບ່ໍ 
ຍອມຮບັຟງັ, ການຟງັຄວາມຄດຶເຫັນຂອງຄນົອື່ ນຫຼາຍກວາ່ການເປັນຄນົຈດິໃຈຄບັແຄບ; 



 55 

ສາໍຫຼວດກວດກາຂໍມ້ນູຄວາມຈງິ ທ່ີຂດັແຍງ້ກບັຄວາມເຊື່ ອຂອງຕນົ, ຫຼາຍກວາ່ການເອົາ 
ຫວົໝ ົນ້ຂີຊ້າຍ(ປຖຸຊຸນົໝ ົນ້ປ່າ); ບ່ໍຕກົເປັນທາດຂອງຄວາມຮູສ້ກຶສວນ່ຕວົ ແທນທ່ີຈະມ ີ
ຄວາມລາໍອຽງ; ໃຊເ້ວລາກຽ່ວກບັຄວາມຄດຶເຫັນ ແລະຄວາມເຊື່ ອ ແທນທ່ີຈະຮບັເອົາອາ 
ລມົທ່ີມນັເກດີຂຶນ້ມາທນັທີໂລດ. ກຽມພອ້ມສະເໝີທ່ີຈະປ່ຽນແປງຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກ 
ເຮົາ ເມ ື່ອຄວາມຈງິທ່ີເຫັນວາ່ຂດັແຍງ້ນ ັນ້ ຖກືນາໍສະເໜີ, ນ ັນ້ຄ ືປນັຍາ. ບກຸຄນົທ່ີເຮັດ 
ແນວນີໄ້ດ ້ ແນນ່ອນ ວາ່ເປັນຄນົສະຫຼາດ ແລະໃນທ່ີສດຸກຈໍະນາໍມາເຖງິຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ຢາ່ງແທຈ້ງິ. ຫນົທາງທ່ີເຊື່ ອພຽງແຕທ່າ່ນໄດຍ້ນິມາມນັງາ່ຍ. ສາໍລບັຫນົທາງຂອງພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາ ແມນ່ຕອ້ງການກາໍລງັໃຈ, ຄວາມອດົທນົ, ຄວາມຜອ່ນສ ັນ້ ຜອ່ນຍາວ 
ແລະຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຄຶດຄຶດຄຶດຄຶດວາ່ວາ່ວາ່ວາ່    ມພີຽງຄນົສວນ່ນອ້ຍທ່ີສາມາດເຮັດແນວນີໄ້ດ້ມພີຽງຄນົສວນ່ນອ້ຍທ່ີສາມາດເຮັດແນວນີໄ້ດ້ມພີຽງຄນົສວນ່ນອ້ຍທ່ີສາມາດເຮັດແນວນີໄ້ດ້ມພີຽງຄນົສວນ່ນອ້ຍທ່ີສາມາດເຮັດແນວນີໄ້ດ.້ . . . ຈຸຈ ຸຈ ຸຈດຸປະສງົດປະສງົດປະສງົດປະສງົ    
ຂອງພຣະພດຸທະສາສຂອງພຣະພດຸທະສາສຂອງພຣະພດຸທະສາສຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາຢູໃ່ສາຢູໃ່ສາຢູໃ່ສາຢູໃ່ສ    ຖາ້ຫາກວາ່ມພີຽງຄນົສວນ່ນອ້ຍປະຕິບດັຖາ້ຫາກວາ່ມພີຽງຄນົສວນ່ນອ້ຍປະຕິບດັຖາ້ຫາກວາ່ມພີຽງຄນົສວນ່ນອ້ຍປະຕິບດັຖາ້ຫາກວາ່ມພີຽງຄນົສວນ່ນອ້ຍປະຕິບດັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມນັເປັນຄວາມຈງິ ທ່ີຍງັບ່ໍແມນ່ທກຸຄນົຈະຕຽມພອ້ມຕ່ໍສດັຈະທາໍ (ສຈັຈະທມັ 
ມະ)ທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ. ແຕຖ່າ້ຫາກວາ່ ບາງຄນົຍງັບ່ໍທນັເຂົ້າໃຈໃນຄາໍສອນ 
ຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ໃນປດັຈບຸນັ ພວກເຂົາອາດມວີດຸທິພາວະພຽງພໍໃນຊາດໜາ້ ທ່ີຈະ 
ເຂົ້າໃຈຕື່ ມອກີ7. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຍງັມຫຼີາຍຄນົພຽງແຕຟ່ງັຄາໍສອນທ່ີຖກືຕອ້ງ 
ແລະການໃຫກ້າໍລງັໃຈ, ກສໍາມາດມຄີວາມເຂົ້າໃຈເພ່ີມຂຶນ້. ອາດຈະເປັນຍອ້ນເຫດຜນົ 
ນີເ້ອງ ຊາວພດຸຈິ່ງມຄີວາມພະຍາຍາມຢາ່ງອອນ່ໂຍນ ແລະງຽບສະຫງບົ ເພ່ືອແບງ່ປນັ 
ຄວາມຮູໃ້ນພຣະພດຸທະສາສະໜາກບັຄນົອື່ ນ. ພຣະພດຸທະເຈົາ້ສອນພວກເຮົາ ດວ້ຍ 
ຄວາມມພີຣະມະຫາກະລນຸາທິຄນຸ ແລະເຮົາກຄໍວນຈະສອນຄນົອື່ ນດວ້ຍຄວາມກະລນຸາ 
ເຊ່ັນດຽວກນັ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສອງີຕາມພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ, , , , ແມນ່ຫຍງັຄືແມນ່ຫຍງັຄືແມນ່ຫຍງັຄືແມນ່ຫຍງັຄື    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມກະລຸກະລຸກະລຸກະລຸນານານານາ    ????    

                                                 
7 ຄວາມໝາຍວາ່ ຈະມວີດຸທິພາວະພຽງພໍ ທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈພດຸທະສາສະໜາຕ່ືມອກີໃນຊາດໜາ້ນ ັນ້ ຍອ້ນເຊື່ ອວາ່ ຄນົ 
ເຮົາເກດີມາເພ່ືອສາ້ງປາຣະມ ີຖາ້ຍງັບ່ໍທນັເຕັມປ່ຽມໃນຊາດນີ ້ກຈໍະມໂີອກາດພ ໍາ່ເພັງ ໄປອກີໃນຊາດໜາ້ ຈນົກວາ່ 
ຈະສມົບນູ. 
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ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພຽງແຕຄ່ກືນັກບັປນັຍາ ທ່ີກວມເອົາເຖງິຄວາມສະຫຼາດ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ໃນທາໍມະຊາດ, ຄວາມກະລນຸາ ລວມເອາົທງັພາກສວນ່ຂອງອາລມົ ແລະຄວາມຮູສ້ກຶ. 
ເໝືອນກບັປນັຍາ, ຄວາມກະລນຸາ ມນັກແໍມນ່ຄນຸສມົບດັພິເສດຂອງມະນດຸ. ຄວາມກະ 
ລນຸາ compassion ມາຈາກສອງຄາໍ co ມຄີວາມໝາຍວາ່ “ດວ້ຍກນັ together” ແລະ 
passion ມຄີວາມໝາຍວາ່ “ຄວາມຮູສ້ກຶຢາ່ງແຮງກາ້ a strong feeling”. ນີຄ້ຄືວາມ 
ໝາຍຂອງຄວາມກະລນຸາ. ເມ ື່ອພວກເຮົາເຫັນຄນົອື່ ນຕກົທກຸໄດຍ້າກ ເຮົາຮູສ້ກຶໄດໃ້ນ 
ຄວາມທກຸນ ັນ້ ຄກືນັກບັວາ່ມນັແມນ່ຄວາມທກຸເຮົາ, ແລະພະຍາຍາມທ່ີຈະກາໍຈດັ ຫືຼ 
ແບງ່ເບົາຄວາມທກຸຂອງພວກເຂົາ, ເມ ື່ອນ ັນ້ແຫຼະຄ ືຄວາມກະລນຸາ. ດວ້ຍຄວາມປາຖະ 
ໜາດຂີອງມວນມະນດຸ, ແລະດວ້ຍຄນຸນະສມົບດັຂອງພຣະພດຸທະອງົທກຸປະການເຊ່ັນ 
ການແບງ່ປນັ, ຄວາມພອ້ມທ່ີຈະໃຫຄ້ວາມສະບາຍ, ຄວາມເຫັນອກົເຫັນໃຈ, ຄວາມຫວງ່ 
ໄຍ ແລະໃສໃ່ຈ ສິ່ ງທງັຫຼາຍເຫ່ົຼານີ ້ຄກືານສະແດງອອກເຊິ່ ງ ຄວາມກະລນຸາ. ທາ່ນຈະ 
ສງັເກດເຫັນໄດເ້ຊ່ັນກນັ ໃນຄນົທ່ີມ ີຄວາມກະລນຸາ, ຄວາມຫວງ່ໄຍ ແລະຄວາມຮກັຕ່ໍ 
ຄນົອື່ ນ ມເີຄ້ົາກາໍເນດີມາຈາກຄວາມຫວງ່ໄຍ ແລະຄວາມຮກັສາໍລບັຕນົເອງ. ພວກເຮົາ 
ສາມາດເຂົາ້ໃຈຄນົອື່ ນໄດຢ້າ່ງດທ່ີີສດຸ ເມ ື່ອໃດທ່ີເຮົາເຂົ້າໃຈຕນົເອງຢາ່ງຖອ່ງແທ.້ ພວກ 
ເຮົາຈະຮູວ້າ່ສິ່ ງໃດດທ່ີີສດຸສາໍລບັຄນົອື່ ນ ເມ ື່ອພວກເຮົາຮູວ້າ່ ສິ່ ງໃດດທ່ີີສດຸສາໍລບັພວກ 
ເຮົາເອງ. ພວກເຮົາສາມາດຮູສ້ກຶໄດສ້າໍລບັຄນົອື່ ນ ເມ ື່ອພວກເຮົາຮູສ້ກຶສາໍລບັຕນົເອງ. 
ດ ັງ່ນ ັນ້, ໃນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ການພດັທະນາຈດິໃຈຂອງຕນົ ຈິ່ງເບ່ັງບານ 
ຢາ່ງເປັນທາໍມະຊາດ ສູຄ່ວາມຫວງ່ໄຍໃນຄວາມສະຫວດັດກີານຂອງຄນົອື່ ນ. ຊວີດິຂອງ 
ພຣະພດຸທະອງົ ເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດຕ່ໍີກບັການປະຕບິດັແບບນີ.້ ພຣະພດຸທະອງົ ໃຊເ້ວລາ 
ຫກົປີໃນການສະແຫວງຫາຄວາມເປັນຢູທ່ີ່ດຂີອງຕນົ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ພຣະພດຸທະອງົ ຈິ່ງ 
ໄດນ້າໍປະໂຫຍດສູມ່ວນມະນດຸຊາດ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ທາ່ນກາໍລງັເວ້ົາວາ່ພວກເຮົາສາມາດຊວຍ່ເຫືຼອຄນົອື່ ນໄດຢ້່າງດີທາ່ນກາໍລງັເວ້ົາວາ່ພວກເຮົາສາມາດຊວຍ່ເຫືຼອຄນົອື່ ນໄດຢ້່າງດີທາ່ນກາໍລງັເວ້ົາວາ່ພວກເຮົາສາມາດຊວຍ່ເຫືຼອຄນົອື່ ນໄດຢ້່າງດີທາ່ນກາໍລງັເວ້ົາວາ່ພວກເຮົາສາມາດຊວຍ່ເຫືຼອຄນົອື່ ນໄດຢ້່າງດີ    ຫຼງັຈາກທ່ີຫຼງັຈາກທ່ີຫຼງັຈາກທ່ີຫຼງັຈາກທ່ີ    
ພວກເຮົາສາມາດເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຕນົໄດແ້ລວ້ພວກເຮົາສາມາດເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຕນົໄດແ້ລວ້ພວກເຮົາສາມາດເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຕນົໄດແ້ລວ້ພວກເຮົາສາມາດເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງຕນົໄດແ້ລວ້. . . . ນ ັນ້ມນັບ່ໍເປັນການເຫັນແກຕ່ວົບໍນ ັນ້ມນັບ່ໍເປັນການເຫັນແກຕ່ວົບໍນ ັນ້ມນັບ່ໍເປັນການເຫັນແກຕ່ວົບໍນ ັນ້ມນັບ່ໍເປັນການເຫັນແກຕ່ວົບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຕາມປກົກະຕ ິພວກເຮົາເຫັນຄວາມເສຍສະຫຼະຕນົເອງ, ແລວ້ຫວງ່ໄຍຄນົອື່ ນ 
ທີຫຼງັ, ນີມ້ນັກງົກນັຂາ້ມກບັຄວາມເຫັນແກຕ່ວົ, ຄ ືຫວງ່ໄຍຕນົເອງກອ່ນຈະຫວງ່ໄຍຄນົ 
ອື່ ນ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາບ່ໍເຫັນອນັໃດອນັໜ່ຶງ ຫືຼອນັອື່ ນໃນນ ັນ້ ແຕແ່ທນທ່ີຈະນອ້ມ 
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ໄປຕາມທງັສອງຢາ່ງນ ັນ້. ຄວາມໃສໃ່ຈໃນຕນົເອງຢາ່ງອດັສະລິຍະ ກຈໍະຄອ່ຍໆພດັທະ 
ນາໄປສູກ່ານຫວງ່ໄຍ ໃສໃ່ຈຄນົອື່ ນດວ້ຍຄວາມເຂົ້າໃຈວາ່ ຄນົອື່ ນກເໍຊ່ັນດຽວກນັກບັຕນົ 
ເອງ. ນີເ້ອີນ້ວາ່ ຄວາມກະລນຸາ ຢາ່ງສະຫຼາດ. ຄວາມກະລນຸາ ເປັນອນັຍະມະນທ່ີີງດົ 
ງາມໃນຈອມມງົກດຸແຫງ່ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ເມ ື່ອກອ່ນທາ່ນເວ້ົາວາ່ເມ ື່ອກອ່ນທາ່ນເວ້ົາວາ່ເມ ື່ອກອ່ນທາ່ນເວ້ົາວາ່ເມ ື່ອກອ່ນທາ່ນເວ້ົາວາ່    ຄວາມກະລຸຄວາມກະລຸຄວາມກະລຸຄວາມກະລຸນານານານາ    ແລະແລະແລະແລະຄວາມຮກັຄວາມຮກັຄວາມຮກັຄວາມຮກັ    ຄາ້ຍຄືກນັຄາ້ຍຄືກນັຄາ້ຍຄືກນັຄາ້ຍຄືກນັ. . . . ມນັມ ີມນັມ ີມນັມ ີມນັມ ີ   
ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດຄວາມແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດຄວາມແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດຄວາມແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບາງທີ ອາດຈະເປັນການດທ່ີີຈະເວ້ົາວາ່ ທງັສອງຄາໍເປັນໄວພດົຕ່ໍກນັ. ໃນ 
ພາສາອງັກດິ, ຄາໍວາ່ “love ຮກັ” ສາມາດໃຊອ້ະທິບາຍຫຼາຍຄວາມຮູສ້ກຶ. ພວກເຮົາ 
ສາມາດຮກັຄູສ່ມົລດົຂອງເຮົາ, ຮກັພ່ໍແລະແມ,່ ຮກັລກູ, ຮກັເພ່ືອນສະໜິດ ແລະເພ່ືອນ 
ບາ້ນ. ເປັນທ່ີເຫັນໄດຢ້າ່ງແຈມ່ແຈງ້, ທງັໝດົຂອງຄວາມຮູສ້ກຶເຫ່ົຼານີ ້ ແມນ່ມຄີວາມ 
ແຕກຕາ່ງກນັຢາ່ງແນນ່ອນ ແຕມ່ນັກມໍອີງົປະກອບພຽງພໍທ່ີຄາ້ຍຄກືນັ ເພ່ືອໃຫເ້ຮົາໃຊ ້
ຄາໍດຽວຄຄືາໍວາ່ “love ຮກັ” ສາໍລບັຄວາມຮູສ້ກຶທງັໝດົ. ອງົປະກອບທ່ີຄາ້ຍຄກືນັນ ັນ້ 
ແມນ່ຫຍງັ? ເມ ື່ອພວກເຮົາຮກັໃຜຜູໜ່ຶ້ງ, ເຮົາສະແຫວງຫາຄວາມໃກຊ້ດິຈາກພວກເຂົາ, 
ພວກເຮົາເຫັນພວກເຂົາ ເປັນຕາໜາ້ສນົໃຈ, ພວກເຮົາຫວງ່ໄຍໃນຄວາມສກຸ ແລະທກຸ 
ຂອງພວກເຂົາ, ນໄິສ ຫືຼສນັດານໃດໆທ່ີພວກເຂົາອາດມ ີທ່ີຄນົອື່ ນເຫັນແລວ້ລາໍຄານໃຈ 
ກບ່ໍໍເປັນຫຍງັສາໍລບັເຮົາ, ພວກເຮົາບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງພະຍາຍາມເຫັນອກົເຫັນໃຈພວກເຂົາ, 
ແຕມ່ນັຈະເປັນເອງໂດຍທາໍມະຊາດ. ຄວາມຮກັ ເປັນຄາໍເວ້ົາສາໍລບັຄວາມຜກູພນັ, ຄວາມ 
ກະລນຸາ, ຫວງ່ໄຍ ແລະເຫັນອກົເຫັນໃຈຕ່ໍຄນົອື່ ນ. ຕາມປກົກະຕິ ພວກເຮົາຈະຮູສ້ກຶ 
ແນວນີ ້ ຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີພວົພນັກບັເຮົາໂດຍກງົ. ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່ ພວກເຮົາຄວນຈະ 
ພະຍາຍາມຮູສ້ກຶແນວນີຕ່ໍ້ທກຸໆຄນົ. ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່:  

 
“ ພຽງເໝືອນກບັມານດາ ຜູປ້ກົປ້ອງລກູພຽງຄນົດຽວ ແມນ່ແຕຈ່ະແລກດວ້ຍ ຊວີດິ 
ຂອງນາງ, ເຊ່ັນດຽວກນັ, ເຮົາຄວນມຄີວາມຮກັທ່ີຄະນານບັບ່ໍໄດຕ່ໍ້ສບັພະ ສິ່ ງໃນໂລກນີ.້”  

                                    Sn.149 

 

ໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາ “immeasurable love ຄວາມຮກັທ່ີຄະນານບັບ່ໍໄດ”້  ຫືຼຄວາມ 
ຮກັທ່ີເປັນອບັປະມນັຍາ ເອີນ້ວາ່ ເມດຕາ (ເມຕຕາ). ເມ ື່ອພວກເຮົາເຫັນຄນົອື່ ນຕກົທກຸ 
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ຫືຼກະວນົກະວາຍໃຈ, ອງົປະກອບຂອງຄວາມຫວງ່ໄຍຂອງຄວາມຮກັກເໍດ່ັນຂຶນ້ ແລະ 
ສະແດງອອກມາເປັນ ຄວາມກະລນຸາ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຄວາມກະລນຸາ ຄຫືນົທາງແຫງ່ 
ຄວາມຮກັທ່ີພວົພນັ ຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີກາໍລງັມຄີວາມທກຸ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຄດຶຄດຶຄດຶຄດຶວາ່ວາ່ວາ່ວາ່    ເມ ື່ອທາ່ນມຄີວາມເມດຕາເມ ື່ອທາ່ນມຄີວາມເມດຕາເມ ື່ອທາ່ນມຄີວາມເມດຕາເມ ື່ອທາ່ນມຄີວາມເມດຕາ    ແລະເປັນຄນົທ່ີສພຸາບແລະເປັນຄນົທ່ີສພຸາບແລະເປັນຄນົທ່ີສພຸາບແລະເປັນຄນົທ່ີສພຸາບ    ອອນ່ໂຍນອອນ່ໂຍນອອນ່ໂຍນອອນ່ໂຍນ    
ກຈໍະມຄີນົເອົາປກຈໍະມຄີນົເອົາປກຈໍະມຄີນົເອົາປກຈໍະມຄີນົເອົາປຽບເອົາລດັທາ່ນຽບເອົາລດັທາ່ນຽບເອົາລດັທາ່ນຽບເອົາລດັທາ່ນແມນ່ແມນ່ແມນ່ແມນ່ບໍບໍບໍບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ກອໍາດເປັນໄປໄດ.້ ແຕເ່ລື່ ອງນີກ້ສໍາມາດເກດີຂຶນ້ໄດເ້ຊ່ັນກນັ ແມນ່ແຕທ່າ່ນ 
ເປັນຄນົເຫັນແກຕ່ວົ ແລະເປັນຄນົຫວົດື,້ ຍອ້ນວາ່ຍງັຈະມຄີນົທ່ີຮນຸຮາ້ຍກວາ່ທາ່ນອກີ 
ບ່ໍມສີິ່ ງໃດຮບັປະກນັໄດເ້ລຍີ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຖາ້ເປັນຄວາມຈງິວາ່ ໃນຂະນະທ່ີ 
ມຄີນົພະຍາຍາມເອົາປຽບໃນຄວາມດຂີອງທາ່ນນ ັນ້, ຍງັມອີກີຫຼາຍຄນົທ່ີຈະຊື່ ນຊມົ ແລະ 
ປະຕິບດັຕ່ໍທາ່ນດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ. ທາ່ນຈະມເີພ່ືອນທ່ີດສີະເໝີ ແລະມຜີູຊ້ວຍ່ເຫືຼອ 
ຫຼາຍກວາ່ຜູກ້ດົຂີ່ ຂ ົມ່ເຫັງ. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ດວ້ຍເຫດໃດ ທາ່ນຈິ່ງຄວນພະຍາຍາມພດັທະ 
ນາໃຫມ້ໃີນຕວົທາ່ນເອງ ໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນກບ່ໍໍມກັໃນຕວົຄນົອື່ ນ? 
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໘໘໘໘. . . .     ມງັສະວລິດັມງັສະວລິດັມງັສະວລິດັມງັສະວລິດັ((((ມງັສະວຣິຕັມງັສະວຣິຕັມງັສະວຣິຕັມງັສະວຣິຕັ)))), , , , ການບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້ການບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້ການບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້ການບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້    
 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຊາວພດຸຄວນຈະເປັນຊາວພດຸຄວນຈະເປັນຊາວພດຸຄວນຈະເປັນຊາວພດຸຄວນຈະເປັນນກັນກັນກັນກັມງັສະວິມງັສະວິມງັສະວິມງັສະວິລດັລດັລດັລດັ, , , , ແມນ່ບໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ບ່ໍຈາໍເປັນ. ພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍແມນ່ນກັມງັສະວລິດັ, ພຣະພດຸທະອງົບ່ໍໄດສ້ອນ 
ສາວກົໃຫເ້ປັນນກັມງັສະວລິດັ, ແລະແມນ່ແຕໃ່ນປດັຈບຸນັນີ,້ ຍງັມຊີາວພດຸທ່ີດຈີາໍນວນ 
ຫຼວງຫຼາຍ ທ່ີບ່ໍແມນ່ນກັມງັສະວລິດັ. ໃນຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາກາ່ວວາ່:  

 
“ ເປັນຄນົບ່ໍສພຸາບ, ໄຮຄ້ວາມປານ,ີ ຫກັຫຼງັເພ່ືອນ, ທາໍຮາ້ຍເພ່ືອນຕນົເອງ, ບ່ໍມຫີວົ 
ໃຈ, ຍະໂສໂອອ້ວດ ແລະໂລບມາກໂລພາ ນີຄ້ສືິ່ ງທ່ີເຮັດໃຫຄ້ນົບ່ໍບໍລິສດຸ, ບ່ໍແມນ່ຍອນ້ 
ຮບັປະທານຊີນ້. 
 
ເປັນຄນົທສຸິນ(ທສຸລີະ), ອະກະຕນັຍູບນຸຄນຸຄນົສໍ້ໂກງໃນທລຸະກດິ, ສາ້ງຄວາມແຕກ 
ແຍກໃຫແ້ກຄ່ນົອື່ ນ ສິ່ ງນີເ້ອງເຮັດໃຫຄ້ນົບ່ໍບໍລສິດຸ, ບ່ໍແມນ່ຍອ້ນຮບັປະ ທານຊີນ້.”  
                Sn.246-7 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕຖ່າ້ທາ່ນຮບັປະທານຊີນ້ແຕຖ່າ້ທາ່ນຮບັປະທານຊີນ້ແຕຖ່າ້ທາ່ນຮບັປະທານຊີນ້ແຕຖ່າ້ທາ່ນຮບັປະທານຊີນ້    ທາ່ນກມໍຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສດັທ່ີຖກືຂາ້ທາ່ນກມໍຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສດັທ່ີຖກືຂາ້ທາ່ນກມໍຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສດັທ່ີຖກືຂາ້ທາ່ນກມໍຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສດັທ່ີຖກືຂາ້. . . . ມນັບ່ໍມນັບ່ໍມນັບ່ໍມນັບ່ໍ    
ເປັນການລວງ່ລະເມດີເປັນການລວງ່ລະເມດີເປັນການລວງ່ລະເມດີເປັນການລວງ່ລະເມດີສນິສນິສນິສນິຂໍທີ້ຫາ້ບໍຂໍທີ້ຫາ້ບໍຂໍທີ້ຫາ້ບໍຂໍທີ້ຫາ້ບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ກເໍປັນຄວາມຈງິແທ ້ເມ ື່ອທາ່ນຮບັປະທານຊີນ້ສດັ ທາ່ນກມໍສີວນ່ຮບັຜິດຊອບ 
ໂດຍທາງອອມ້ ຫືຼບາງສວນ່ສາໍລບັການຂາ້ສດັ ແຕເ່ຊ່ັນດຽວກນັ ມນັກເໍປັນຈງິຖາ້ທາ່ນ 
ຮບັປະທານຜກັ. ຊາວສວນຈະຕອ້ງສດີຢາໃສພື່ດຂອງເຂົາ ດວ້ຍຢາຂາ້ແມງໄມ ້ ແລະ 
ຢາພິດ ກອ່ນທ່ີຜກັຈະມາປະກດົໃນຄາບເຂົ້າຕອນແລງຂອງທາ່ນ ໂດຍທ່ີບ່ໍມຮີຈູອ່ງປ່ອງ 
ແຈງ່ແປ່ງໃນໃບຜກັນ ັນ້. ຍງັບ່ໍພໍເທ່ົານ ັນ້, ສດັກຖໍກືຂາ້ ເພ່ືອນາໍເອົາຂນົມາຜະລິດເປັນ 
ສາຍແອວ, ຖງົຫ້ິວຂອງທາ່ນ, ນ ໍາ້ມນັເພ່ືອຜະລິດສະບທ່ີູທາ່ນໃຊ ້ ແລະຍງັມຜີະລິດຕະ 
ພນັອື່ ນອກີພນັກວາ່ຊະນດິອກີດວ້ຍ. ໃນບາງກລໍະນ,ີ ມນັເປັນໄປບ່ໍໄດທ່ີ້ຈະດາໍລງົຊວີດິ 
ຢູໂ່ດຍປາສະຈາກການພາກຊວີດິຂອງສດັອື່ ນໂດຍທາງອອ້ມ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມຕີວົຢາ່ງ 
ອື່ ນອີກກຽ່ວກບັອະລິຍະສດັ(ອະຣຍິະສຈັຈະ)ສີ່ , ທາໍມະດາການດາໍລງົຊວີດິຢູ່ກເໍປັນທກຸ 
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ແລະເປັນສິ່ ງທ່ີບ່ໍເພ່ິງພໍໃຈຢູແ່ລວ້. ເມ ື່ອທາ່ນສະມາທານເອົາສນິຂໍທີ້ ໑, ທາ່ນກພໍະຍາ 
ຍາມຫີຼກເວັນ້ຈາກການຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການຂາ້ສດັໂດຍທາງອອ້ມ.    

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຊາວພດຸມະຫາຍານຊາວພດຸມະຫາຍານຊາວພດຸມະຫາຍານຊາວພດຸມະຫາຍານ    ບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້ບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້ບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້ບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ນ ັນ້ກຍໍງັບ່ໍຖກືຕອ້ງອກີ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາມະຫາຍານໃນປະເທດຈນີ ໄດ ້
ວາງຂໍກ້າໍນດົຢາ່ງເຂັມ້ງວດກຽ່ວກບັມງັສະວລິດັ ແຕຍ່ງັມທີງັພຣະສງົ, ຄະລາວາດຂອງ 
ນກິາຍມະຫາຍານໃນຍີ່ ປຸນ່, ມງົໂກເລຍ ແລະຕເີບດ ປກົກະຕແິມນ່ຮບັປະທານຊີນ້.     

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແແແແຕຂ່າ້ຕຂ່າ້ຕຂ່າ້ຕຂ່າ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍກຍໍງັກຍໍງັກຍໍງັກຍໍງັຄດຶຄດຶຄດຶຄດຶວາ່ວາ່ວາ່ວາ່    ຊາວພດຸຄວນຈະເປັນນກັມງັສະວລິດັຊາວພດຸຄວນຈະເປັນນກັມງັສະວລິດັຊາວພດຸຄວນຈະເປັນນກັມງັສະວລິດັຊາວພດຸຄວນຈະເປັນນກັມງັສະວລິດັ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ມບີກຸຄນົໃດໜ່ຶງ ຜູທ່ີ້ເປັນນກັມງັສະວລິດັຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ແຕວ່າ່ເປັນ 
ຄນົເຫັນແກຕ່ວົ, ບ່ໍຊື່ ສດັ ແລະໃຈຄບັແຄບ, ແລະອກີຄນົໜ່ຶງບ່ໍແມນ່ນກັມງັສະວລິດັ ແຕ ່
ເປັນບກຸຄນົຄດຶເຫັນອກົເຫັນໃຈຕ່ໍຄນົອື່ ນ, ຊື່ ສດັ, ໃຈກວາ້ງ ແລະມຄີວາມກະລນຸາ, ໜ່ຶງ 
ໃນສອງຄນົນີ ້ໃຜຈະເປັນຊາວພດຸທ່ີດ?ີ    

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ມຄີວາມຊື່ ສດັບກຸຄນົຜູທ່ີ້ມຄີວາມຊື່ ສດັບກຸຄນົຜູທ່ີ້ມຄີວາມຊື່ ສດັບກຸຄນົຜູທ່ີ້ມຄີວາມຊື່ ສດັ    ແລະແລະແລະແລະຄວາມກະລຸຄວາມກະລຸຄວາມກະລຸຄວາມກະລຸນານານານາ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍເຫດໃດເຫດໃດເຫດໃດເຫດໃດ????    

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ເພາະວາ່ບກຸຄນົເຊ່ັນນ ັນ້ເພາະວາ່ບກຸຄນົເຊ່ັນນ ັນ້ເພາະວາ່ບກຸຄນົເຊ່ັນນ ັນ້ເພາະວາ່ບກຸຄນົເຊ່ັນນ ັນ້    ເປັນຄນົທ່ີມຈີດິໃຈດີເປັນຄນົທ່ີມຈີດິໃຈດີເປັນຄນົທ່ີມຈີດິໃຈດີເປັນຄນົທ່ີມຈີດິໃຈດີ    ຢາ່ງເຫັນໄດຊ້ດັເຈນຢາ່ງເຫັນໄດຊ້ດັເຈນຢາ່ງເຫັນໄດຊ້ດັເຈນຢາ່ງເຫັນໄດຊ້ດັເຈນ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ແນນ່ອນຢູແ່ລວ້. ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ຮບັປະທານຊີນ້ ອາດຈະມຈີດິໃຈທ່ີບໍລິສດຸເຊ່ັນ 
ດຽວກນັກບັບກຸຄນົຜູບ່ໍ້ຮບັປະທານຊີນ້ ກສໍາມາດມຈີດິໃຈທ່ີມມີນົທິນເຊ່ັນກນັ.    ໃນຄໍາ 
ສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້, ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັຄຄືນຸສມົບດັຂອງຈດິໃຈຂອງທາ່ນ, ບ່ໍແມນ່ຢູທ່ີ່ 
ອາຫານ. ມຫຼີາຍຄນົເອົາໃຈໃສແ່ທ້ໆ  ກຽ່ວກບັການບ່ໍຮບັປະທານຊີນ້, ແຕພ່ວກເຂົາອາດ 
ຈະບ່ໍເອົາໃຈໃສ ່ກຽ່ວກບັການເຫັນແກຕ່ວົ, ຄວາມບ່ໍຊື່ ສດັ, ໂຫດຮາ້ຍທາລນຸ ຫືຼອດິສາ. 
ພວກເຂົາປ່ຽນການຮບັປະທານອາຫານທ່ີເປັນສິ່ ງເຮັດໄດງ້າ່ຍ ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍໃສໃ່ຈໃນ 
ການປ່ຽນແປງຈດິໃຈຂອງຕນົທ່ີເປັນສິ່ ງທ່ີຍາກ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຖງິແມນ່ວາ່ທາ່ນຈະເປັນນກັ 
ມງັສະວລິດັ ຫືຼບ່ໍກຕໍາມ, ຈ ົງ່ຈາໍເອົາໄວວ້າ່ ຄວາມບໍລິສດຸແຫງ່ຈດິໃຈ ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີ 
ສດຸໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາ.    
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່ແຕວ່າ່    ຈາກທດັສະນະຂອງພຣະພດຸທະສາສຈາກທດັສະນະຂອງພຣະພດຸທະສາສຈາກທດັສະນະຂອງພຣະພດຸທະສາສຈາກທດັສະນະຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ, , , , ບກຸຄນົຜູໃ້ຈດີບກຸຄນົຜູໃ້ຈດີບກຸຄນົຜູໃ້ຈດີບກຸຄນົຜູໃ້ຈດີ    ແລະແລະແລະແລະເປັນເປັນເປັນເປັນ    
ນກັມງັສະວລິດັນກັມງັສະວລິດັນກັມງັສະວລິດັນກັມງັສະວລິດັ    ອາດອາດອາດອາດດກີວາ່ບກຸຄນົຜູມ້ຈີດິດກີວາ່ບກຸຄນົຜູມ້ຈີດິດກີວາ່ບກຸຄນົຜູມ້ຈີດິດກີວາ່ບກຸຄນົຜູມ້ຈີດິໃຈດີໃຈດີໃຈດີໃຈດີ    ແລະເປັນຜູຮ້ບັປະທານຊີນ້ບໍແລະເປັນຜູຮ້ບັປະທານຊີນ້ບໍແລະເປັນຜູຮ້ບັປະທານຊີນ້ບໍແລະເປັນຜູຮ້ບັປະທານຊີນ້ບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ນກັມງັສະວລິດັທ່ີໃຈດ ີເປັນແຮງບນັດານໃຈໃນການຫີຼກລຽງຈາກ 
ການຮບັປະທານຊີນ້ ແມນ່ການຫວງ່ໄຍຕ່ໍສດັ ແລະບ່ໍຕອ້ງການກຽ່ວຂອ້ງໃນຄວາມໂຫດ 
ຮາ້ຍປ່າເຖື່ ອນຂອງອດຸສະຫະກາໍການລຽ້ງສດັໃນຍກຸໄໝ,່ ແລະແນນ່ອນວາ່ ເຂົາອາດ 
ຈະພດັທະນາຄວາມກະລນຸາ ແລະຄວາມຫວງ່ໄຍຕ່ໍຄນົອື່ ນ ສູລ່ະດບັສງູກວາ່ບກຸຄນົທ່ີ 
ຮບັປະທານຊີນ້ກມໍ.ີ ມຫຼີາຍຄນົເຫັນວາ່ ເມ ື່ອພວກເຂົາພດັທະນາທາງດາ້ນທໍາມະ ພວກ 
ເຂົາຈະມແີນວໂນມ້ໂດຍທາໍມະຊາດ ທ່ີຈະກາຍເປັນນກັມງັສະວລິດັນຍິມົ.     

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ບາງຄນົບອກຂາ້ນອ້ຍບາງຄນົບອກຂາ້ນອ້ຍບາງຄນົບອກຂາ້ນອ້ຍບາງຄນົບອກຂາ້ນອ້ຍວາ່ວາ່ວາ່ວາ່    ພຣະພດຸທະເຈົາ້ນບິພຣະພດຸທະເຈົາ້ນບິພຣະພດຸທະເຈົາ້ນບິພຣະພດຸທະເຈົາ້ນບິພານພານພານພານ((((ຕາຍຕາຍຕາຍຕາຍ) ) ) ) ຍອ້ນສນັຊີນ້ບູດຍອ້ນສນັຊີນ້ບູດຍອ້ນສນັຊີນ້ບູດຍອ້ນສນັຊີນ້ບູດ. . . . 
ແມນ່ຄວາມຈງິບໍແມນ່ຄວາມຈງິບໍແມນ່ຄວາມຈງິບໍແມນ່ຄວາມຈງິບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍ ບ່ໍແມນ່ດອກ. ຄາໍພີພຣະໄຕປິດກົກາ່ວໄວວ້າ່ ອາຫານຄາບສດຸທາ້ຍຂອງ 
ພຣະພດຸທະເຈົາ້ປະກອບມອີາຫານຊື່ ວາ່ ສກຸາຣະມທັທະວະ. ຄາໍສບັນີບ່ໍ້ ຄອ່ຍເປັນທ່ີ 
ເຂົາ້ໃຈປານໃດ ແຕຄ່າໍວາ່ ສກຸາຣະ ໝາຍຄວາມວາ່ໝ.ູ ດ ັງ່ນ ັນ້, ມນັອາດຈະໝາຍເຖງິ 
ການກະກຽມຊີນ້ໝເູປັນອາຫານກເໍປັນໄດ ້ແລະມນັອາດໝາຍເຖງິຜກັບາງປະເພດ, ເປັນ 
ປະເພດເຂົ້າໜມົ ຫືຼຢາ່ງອື່ ນ. ບ່ໍວາ່ມນັຈະເປັນຫຍງັ, ການກາ່ວເຖງິອາຫານປະເພດນີ ້
ເຮັດໃຫບ້າງຄນົຄດຶວາ່ ການສນັຊີນ້ໝ ູເປັນເຫດໃຫພ້ຣະພດຸທະເຈົາ້ປະລິນບິພານ(ປະຣ ິ
ນພິພານ). ພຣະພດຸທະອງົມອີາຍ ຸ໘໐ ພນັສາແລວ້ ແລະກອ່ນທ່ີຈະປະລິນບິພານ, ພຣະ 
ອງົຊງົອາພາດ(ບ່ໍສະບາຍ)ບາງຄ ັງ້. ຄວາມເປັນຈງິແລວ້ ພຣະພດຸທະອງົປະລິນບິພານ 
ດວ້ຍໂລກຊະລາ(ໂຣຄຊະຣາ).    
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໙໙໙໙. . . . ຄວາມໂຊກດີຄວາມໂຊກດີຄວາມໂຊກດີຄວາມໂຊກດ ີ   ແລະໂຊກຊແລະໂຊກຊແລະໂຊກຊແລະໂຊກຊະຕາະຕາະຕາະຕາກາໍກາໍກາໍກາໍ    
    
    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດສ້ອນແນວໃດກຽ່ວກບັເວດມນົພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດສ້ອນແນວໃດກຽ່ວກບັເວດມນົພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດສ້ອນແນວໃດກຽ່ວກບັເວດມນົພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດສ້ອນແນວໃດກຽ່ວກບັເວດມນົ    ແລະການດມູໍແລະການດມູໍແລະການດມູໍແລະການດມູ?ໍ???    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພຣະພດຸທະອງົເຫັນວາ່ ການປະຕິບດັເຊ່ັນ ການດມູ,ໍ ການໃສເ່ຄື່ ອງລາງ 
ຂອງຂງັເພ່ືອປ້ອງກນັຕວົ, ການເລືອກສະຖານທ່ີໂຊກດເີພ່ືອສາ້ງອາຄານ ແລະການ 
ເລອືກມ ືເ້ລອືກວນັ ເປັນຄວາມເຊື່ ອຖທ່ີືບ່ໍຈາໍເປັນ ແລະພຣະພດຸທະອງົກຊໍງົຫາ້ມສາວກົ ບ່ໍ 
ໃຫປ້ະຕິບດັສິ່ ງນ ັນ້. ພຣະພດຸທະອງົຮຽກສິ່ ງທງັຫຼາຍເຫ່ົຼານີວ້າ່ ວຊິາຊ ັນ້ຕ ໍາ່ “ຕິຣຈັສາ
ນະວຊິຊາ ”8. ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່:  

 
“ດວ້ຍເຫດວາ່ນກັສາສະໜາບາງຄນົ, ໃນຂະນະທ່ີໄດຮ້ບັອາຫານຖວາຍໂດຍບກຸຄນົຜູມ້ ີ
ສດັທາ, ດາໍລງົຊວີດິຂອງພວກເຂົາຢູດ່ວ້ຍເດຍລດັສານວຊິາເຊ່ັນນ ັນ້  ການດາໍລງົຊວີດິ 
ແບບມດິສາຊບີເຊ່ັນນ ັນ້ຄ ື ເປັນໝໍດລູາຍມ,ື ດຂູີແ້ມງວນັໄຝປ່ານ, ທາໍນາຍຄວາມຝນັ 
…ເປັນຜູນ້າໍໂຊກດ ີ ແລະໂຊກຮາ້ຍ…ຊອກຫາສະຖານທ່ີທ່ີເປັນມງຸຄນຸ ເພ່ືອສາ້ງອາ 
ຄານບາ້ນເຮອືນ, ພຣະສະມະນະໂຄດມົ ເວັນ້ຈາກຕິຣຈັສານະວຊິຊານ ັນ້ແລວ້, ນ ັນ້ຄ ື
ການດາໍລງົຊວີດິທ່ີເປັນມດິສາຊບີ.” 

       
      D.I, 9-12 

 

 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຄນັຊ ັນ້ຄນັຊ ັນ້ຄນັຊ ັນ້ຄນັຊ ັນ້    ເປັນຫຍງັບາງຄນົຈິ່ງຍງັປະຕິບດັເປັນຫຍງັບາງຄນົຈິ່ງຍງັປະຕິບດັເປັນຫຍງັບາງຄນົຈິ່ງຍງັປະຕິບດັເປັນຫຍງັບາງຄນົຈິ່ງຍງັປະຕິບດັ    ແລະເຊື່ ອໃນສິ່ ງນ ັນ້ຢູ່ແລະເຊື່ ອໃນສິ່ ງນ ັນ້ຢູ່ແລະເຊື່ ອໃນສິ່ ງນ ັນ້ຢູ່ແລະເຊື່ ອໃນສິ່ ງນ ັນ້ຢູ່????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເນື່ອງມາຈາກຄວາມໂລບ, ຄວາມຢາ້ນ ແລະອະວດິຊາ (ຄວາມບ່ໍຮູຈ້ງິ). ເມ ື່ອ 
ໃດທ່ີຄນົເຮົາເຂົ້າໃຈໃນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ພວກເຂົາຈະຮູວ້າ່ ຫວົໃຈທ່ີບໍລ ິ
ສດຸນ ັນ້ ສາມາດປກົປກັຮກັສາເຂົາໄດດ້ກີວາ່ ສິນ້ສວນ່ນອ້ຍໆຂອງເຈຍ້, ໝາກຫຼອດຄາ 
ຖາ ແລະເຂົາກຈໍະບ່ໍເພ່ິງພາສິ່ ງນ ັນ້ອກີ. ໃນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້, ມຄີວາມຊື່  
ສດັ, ຄວາມກະລນຸາ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຄວາມອດົທນົ, ການໃຫອ້ະໄພ, ຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອ 

                                                 
8
 ຕິຣຈັສານະວຊິຊາ ອາ່ນວາ່ ຕິລດັສານະວດິຊາ ເປັນວຊິາຂອງພວກເດຍລະຖ ີຫືຼພວກນອກສາສະໜາ ມີ
ເວດມນົກນົຄາຖາເປັນຕ ົນ້. 
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ເພ່ືອແຜ,່ ຄວາມຈງົຮກັພກັດ ີແລະການມສີລີະທາໍ(ສລີະທມັມະ)ອື່ ນໆທ່ີດ ີທ່ີສາມາດຄຸມ້ 
ຄອງ ແລະເຮັດໃຫທ້າ່ນພບົກບັຄວາມຈະເລນີຢາ່ງແທຈ້ງິ. 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕເ່ຄື່ ອງລາງຂອງຂງັບາງອນັກໍແຕເ່ຄື່ ອງລາງຂອງຂງັບາງອນັກໍແຕເ່ຄື່ ອງລາງຂອງຂງັບາງອນັກໍແຕເ່ຄື່ ອງລາງຂອງຂງັບາງອນັກດໍແີທ້ດແີທ້ດແີທ້ດແີທ້    ບ່ໍແມນ່ບໍບ່ໍແມນ່ບໍບ່ໍແມນ່ບໍບ່ໍແມນ່ບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ອາຕະມາຮູຈ້ກັກບັຄນົຜູທ່ີ້ດາໍລງົຊວີດິຢູ່ດວ້ຍການຂາຍເຄື່ ອງລາງຂອງຂງັ. 
ລາວປະກາດວາ່ຂອງຂງັຂອງລາວສາມາດໃຫຄ້ວາມໂຊກດ,ີ ໃຫ້ຄວາມຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ 
ແລະລາວຮບັປະກນັວາ່ ທາ່ນສາມາດຖກືຫວຍຮາງວນັທີໜ່ຶງໄດ.້ ແຕຖ່າ້ລາວເວ້ົາຈງິ 
ແລວ້ ເປັນຫຍງັລາວຈິ່ງບ່ໍເປັນເສດຖເີອງ. ຖາ້ຫາກວາ່ຂອງຂງັລາວສກັສດິແທ,້ ເປັນ 
ຫຍງັລາວຈິ່ງບ່ໍຖກືຫວຍອາທິດຕ່ໍອາທິດ? ຄວາມໂຊກດຢີາ່ງດຽວທ່ີລາວມນີ ັນ້ຄ ືຍງັມຄີນົ 
ທ່ີໂງພໍ່ ທ່ີຈະໄປຊືເ້ຄື່ ອງລາງຂອງຂງັນາໍລາວ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແລວ້ແລວ້ແລວ້ແລວ້    ຍ ັຍ ັຍ ັຍງັມສີິ່ ງນ ັນ້ເປັນຂອງໃຫຄ້ວາມໂຊກດຢີູບໍ່ງມສີິ່ ງນ ັນ້ເປັນຂອງໃຫຄ້ວາມໂຊກດຢີູບໍ່ງມສີິ່ ງນ ັນ້ເປັນຂອງໃຫຄ້ວາມໂຊກດຢີູບໍ່ງມສີິ່ ງນ ັນ້ເປັນຂອງໃຫຄ້ວາມໂຊກດຢີູບໍ່????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພດົຈະນານກຸມົ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມໝາຍຂອງ luck ຄວາມໂຊກດ ີ“ຄວາມເຊື່ ອໃນ 
ສິ່ ງໃດກຕໍາມທ່ີເກດີຂຶນ້, ດ ີຫືຼບ່ໍດ,ີ ຕ່ໍບກຸຄນົໃດໜ່ຶງໃນເຫດການ ແລວ້ແຕໂ່ອກາດ, ໂຊກ 
ຊະຕາກາໍ ຫືຼຄວາມໂຊກດ”ີ. ພຣະພດຸທະເຈົາ້ຊງົປະຕິເສດຄວາມເຊື່ ອຖນືີຢ້າ່ງສິນ້ເຊງີ. 
ທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງເກດີຂຶນ້ຈາກເຫດແນນ່ອນໃດໜ່ຶງ ຫືຼເຫດຫຼາຍຢາ່ງ ແລະອາດມສີວນ່ພວົ 
ພນັກນັບາງຢາ່ງລະຫວາ່ງເຫດ ແລະຜນົນ ັນ້. ຕວົຢາ່ງ, ການເປັນໄຂ ້ກມໍເີຫດສະເພາະ 
ໃດໜ່ຶງ. ຄນົເຮົາອາດຈະຕິດເຊືອ້ພະຍາດ ແລະຮາ່ງກາຍຄນົນ ັນ້ອາດຈະອອນ່ແອພໍ ທ່ີ 
ຈະເຮັດໃຫເ້ຊືອ້ພະຍາດນ ັນ້ກໍ່ຕວົໄດ.້ ມສີວນ່ພວົພນັທ່ີແນນ່ອນລະຫວາ່ງເຫດ(ເຊື້ອ 
ພະຍາດ ແລະຮາ່ງກາຍທ່ີອອນ່ແອ) ແລະຜນົ(ອາການໄຂ)້ເພາະເຮົາກຮໍູວ້າ່ ເຊືອ້ພະ 
ຍາດທາໍລາຍອະໄວຍະວະໃນຮາ່ງກາຍ ແລະກໃໍຫເ້ກດີອາການໄຂ.້ ແຕວ່າ່ ບ່ໍມສີວນ່ພວົ 
ພນັໃດ ທ່ີສາມາດພບົໄດຈ້າກການສວມໃສເ່ສດເຈຍ້ທ່ີຂຽນຄໍາເວ້ົາລງົໄປ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ ້
ຮ ັງ່ມ ີຫືຼສອບເສັງໄດ.້ ພຣະພດຸທະສາສະໜາສອນວາ່ ທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງເກດີຂຶນ້ຍອ້ນມາ 
ຈາກເຫດໃດໜ່ຶງ ບ່ໍແມນ່ຍອ້ນມາຈາກຄວາມໂຊກດ,ີ ໂອກາດ ຫືຼໂຊກຊະຕາກມັໃດໆ. 
ບກຸຄນົໃດ ທ່ີສນົໃຈໃນເລື່ ອງຂອງຄວາມໂຊກດ ີ ມກັຈະພະຍາຍາມເພ່ືອຈະໄດມ້າບາງ 
ຢາ່ງ ຕາມປກົກະຕິແມນ່ເລື່ ອງເງນິ ແລະຄວາມຮ ັງ່ມ.ີພຣະພດຸທະເຈົາ້ຊງົສອນເອົາໄວ ້
ວາ່ ມສີິ່ ງທ່ີສາໍຄນັກວາ່ນ ັນ້ຄ ືການພດັທະນາຈດິໃຈຂອງເຮົາ. ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່:  
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“ ການເປັນພະຫສູດູ ແລະມທີກັສະຄວາມຊາໍນານດ,ີ ເປັນຜູຝຶ້ກມາດແີລວ້ ແລະເປັນ ຜູ ້
ກາ່ວວາຈາສພຸາສດິ; ນີຄ້ເືປັນຄວາມໂຊກດອີນັສງູສດຸ. ການອປຸະຖາໍບິດາມານດາ, ການ 
ທະນບຸາໍລງຸສາມພີນັລະຍາ ແລະບດຸ ແລະການລຽ້ງຊວີດິໂດຍຊອບທາໍ; ນີເ້ປັນມງຸຄນຸ 
ອນັອດຸມົ. ການເປັນຄນົໃຈກວາ້ງ, ຍດຸຕິທາໍ(ຍຕຸຕິທມັມະ), ຊວຍ່ເຫືຼອຍາດຕິພ່ີນອ້ງເປັນ 
ຜູກ້ະທາໍໃນສິ່ ງທ່ີຖກືຕອ້ງບ່ໍມທ່ີີຕິ; ນີຄ້ ື ສິ່ ງທ່ີເປັນຄວາມໂຊກດສີງູສດຸ. ການລະເວັນ້ 
ຈາກການທາໍຊ ົ່ວ ແລະຈາກການດື່ ມຂອງມນືເມາົ ແລະຕ ັງ້ໝ ັນ້ຢູໃ່ນສນິຢູສ່ະເໝີ; ນີ ້
ແມນ່ສິ່ ງໂຊກດອີນັສງູສດຸ. ການໃຫຄ້ວາມເຄົາລບົ, ຄວາມອອນ່ນອ້ມຖອ່ມຕນົ, ຄວາມ 
ພໍໃຈສນັໂດດ, ຄວາມກະຕນັຍ ູ ແລະການຟງັທາໍທ່ີສມົຄວນ; ນີຄ້ືສິ່ ງທ່ີເປັນຄວາມ 
ໂຊກດ.ີ” 
 
              Sn.261-6 
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໑໐໑໐໑໐໑໐. . . . ພຣະສງົພຣະສງົພຣະສງົພຣະສງົ    ແລະແລະແລະແລະພິກຂນຸີພິກຂນຸີພິກຂນຸີພິກຂນຸ(ີ(((ລວມທງັລວມທງັລວມທງັລວມທງັແມຂ່າວແມຂ່າວແມຂ່າວແມຂ່າວ))))    
 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ວດັວດັວດັວດັ    ເປັນເປັນເປັນເປັນສະຖາບນັສະຖາບນັສະຖາບນັສະຖາບນັສິ່ ງສາໍຄນັໃນສິ່ ງສາໍຄນັໃນສິ່ ງສາໍຄນັໃນສິ່ ງສາໍຄນັໃນພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ. . . . ແມນ່ຫຍງັຄືຈດຸປະແມນ່ຫຍງັຄືຈດຸປະແມນ່ຫຍງັຄືຈດຸປະແມນ່ຫຍງັຄືຈດຸປະ    
ສງົເປົ້າໝາຍຂອງພຣະສງົສງົເປົ້າໝາຍຂອງພຣະສງົສງົເປົ້າໝາຍຂອງພຣະສງົສງົເປົ້າໝາຍຂອງພຣະສງົ    ແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວ9    ແລະພວກເຂົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດແລະພວກເຂົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດແລະພວກເຂົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດແລະພວກເຂົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດ????    
ຄອບຕອບຄອບຕອບຄອບຕອບຄອບຕອບ: : : : ຕາມພດຸທະປະສງົໃນການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະສງົ ແລະແມຂ່າວຂຶນ້ມາ ແມນ່ 
ເພ່ືອການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ ທ່ີການພດັທະນາທາງດາ້ນສາສະໜາງາ່ຍຂຶນ້. ຝາ່ຍ 
ຄາລະວາດກຈໍດັຫາປດັໄຈສີ່ ແດພ່ຣະສງົ ແລະແມຂ່າວມອີາຫານ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ທ່ີ 
ຢູອ່າໄສ ແລະຢາປວົພະຍາດ. ຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະວຖິຊີວີດິແບບລຽບງາ່ຍຂອງ 
ພຣະສງົ ແມນ່ເປັນໄປເພ່ືອຄວາມສະຫງບົພາຍໃນ ແລະການຝຶກສະມາທິ. ເພ່ືອຕອບ 
ສະໜອງອອກຕນົຍາດໂຍມ, ຝາ່ຍພຣະສງົ ແລະແມຂ່າວ ກຫໍວງັຈະແບງ່ປນັສິ່ ງທ່ີພວກ 
ເຂົາຮຽນຮູກ້ບັສງັຄມົ ແລະປະຕິບດັຕນົໃຫເ້ປັນແບບຢາ່ງເຊ່ັນ ຊາວພດຸທ່ີດຄີວນດໍາລງົ 
ຊວີດິຢູຢ່າ່ງໃດ. ໃນທາງປະຕິບດັຕວົຈງິ, ພາລະກດິພ້ືນຖານອນັນີ ້ບາງຄ ັງ້ກຂໍະຫຍາຍ 
ອອກໄປໄກເກນີກວາ່ເຈຕະນາເດມີຂອງພຣະພດຸທະອງົ. ໃນປດັຈບຸນັ ພຣະສງົ ແລະ 
ແມຂ່າວ ບາງທີກມໍໜີາ້ທ່ີເປັນຄສູອນໂຮງຮຽນ, ເຮັດວຽກຊວຍ່ເຫືຼອສງັຄມົ, ເປັນນກັສ ີ
ລະປິນ, ທາ່ນໝໍ ແລະແມນ່ແຕເ່ປັນນກັການເມອືງ. ບາງຄນົກໃໍຫເ້ຫດຜນົວາ່ ການມ ີ
ບດົບາດເຊ່ັນນ ັນ້ ກບ່ໍໍເປັນຫຍງັຖາ້ຫາກວາ່ ເປັນການຊວຍ່ເຫືຼອເພ່ືອສ ົ່ງເສມີພຣະພດຸທະ 
ສາສະໜາ. ແຕພ່ວກອື່ ນມຄີວາມເຫັນວາ່ ການເຮັດ ເຊ່ັນນ ັນ້ ເປັນການງາ່ຍທ່ີ ພຣະສງົ 
ແລະແມຂ່າວ ຈະໄປຕິດຂອ້ງຢູໃ່ນບນັຫາຂອງໂລກວີໄິສ ແລະອາດຈະເປັນການລືມຈດຸ 
ປະສງົມຸງ້ໝາຍເດມີຂອງຕນົເອງ ໃນການເຂົາ້ມາຢູໃ່ນວດັເບືອ້ງຕ ົນ້ນ ັນ້. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ທາ່ນຄວນຈະເປັນພຣະສງົທາ່ນຄວນຈະເປັນພຣະສງົທາ່ນຄວນຈະເປັນພຣະສງົທາ່ນຄວນຈະເປັນພຣະສງົ    ຫືຼແມ ່ຫືຼແມ ່ຫືຼແມ ່ຫືຼແມ(່(((ຮູແ້ຈງ້ທາໍຮູແ້ຈງ້ທາໍຮູແ້ຈງ້ທາໍຮູແ້ຈງ້ທາໍ))))????    

                                                 
9

 ທ່ີຈງິແລວ້ nun  ເຊິ່ ງສວນ່ໃຫຍແ່ປວາ່ ແມຂ່າວ, ແຕໃ່ນປ້ຶມນີ ້ເມ ື່ອອາ່ນເບິ່ ງລະອຽດ ແລວ້ຜູຂ້ຽນ 
ຢາກເນັນ້ໜກັເຖງິພິກຂນຸ(ີຄບູາຜູຍ້ງິ)ຫຼາຍກວາ່ ແຕພ່ຣະພດຸທະສາສະໜາ ຝາ່ຍເຖລະວາດໃນລາວເຮົາ 
ບ່ໍມພິີກຂນຸແີລວ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈິ່ງສມົຄວນແປວາ່ ແມຂ່າວແທນ. 
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ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ແນນ່ອນຍງັບ່ໍແມນ່. ສາວກົບາງຄນົຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດ 
ຄ ືທງັເປັນອບຸາສກົ ແລະອບຸາສກິາ. ບາງຄນົມຄີວາມກາ້ວໜາ້ທາງທາໍ(ທມັມະ)ພຽງພໍ ທ່ີ 
ຈະສອນພຣະສງົໄດ.້ ໃນທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ, ລະດບັຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທາໍເປັນ 
ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ແລະບ່ໍຈາໍເປັນວາ່ຈະເປັນຜູຫ້ ົ່ມຈວີອນສເີຫືຼອງ ຫືຼນຸງ່ສ ົງ້ຢີນສຟ້ີາ, ຫືຼ 
ບ່ໍວາ່ຈະເປັນຜູອ້າໄສຢູໃ່ນວດັ ຫືຼຢູບ່າ້ນ. ບາງຄນົອາດເຫັນວາ່ ວດັເປັນສະຖານທ່ີມທີງັ 
ຈດຸດ ີແລະຈດຸອອນ່ ທ່ີມສີະພາບແວດລອ້ມທ່ີດທ່ີີສດຸ ເພ່ືອການພດັທະນາທາງດາ້ນຈດິ 
ໃຈ. ບາງຄນົອາດເຫັນວາ່ ບາ້ນທ່ີປະກອບດວ້ຍຄວາມສກຸ ແລະຄວາມເສ້ົາ, ເປັນບອ່ນ 
ທ່ີດທ່ີີສດຸ. ທກຸຄນົລວ້ນແຕມ່ຄີວາມຄດຶແຕກຕາ່ງກນັ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ເປັນຫຍງັຄູບາເປັນຫຍງັຄູບາເປັນຫຍງັຄູບາເປັນຫຍງັຄູບາ    ແລະແມຂ່າວໃນພຣະພດຸທະສາສແລະແມຂ່າວໃນພຣະພດຸທະສາສແລະແມຂ່າວໃນພຣະພດຸທະສາສແລະແມຂ່າວໃນພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາຈິ່ ງຫ ົ່ມຈີາຈິ່ ງຫ ົ່ມຈີາຈິ່ ງຫ ົ່ມຈີາຈິ່ ງຫ ົ່ມຈວີອນສີວອນສີວອນສີວອນສີ    
ເຫືຼອງເຫືຼອງເຫືຼອງເຫືຼອງ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເມ ື່ອຊາວອນິເດຍບຮູານແຫງນເບິ່ ງປ່າ ພວກເຂົາສາມາດບອກໄດວ້າ່ ໃບໄມ ້
ໃບໃດ ກາໍລງັຈະຫຼ ົ່ນອອກຈາກຕ ົນ້, ຍອ້ນວາ່ໃບໄມເ້ປັນສເີຫືຼອງ, ສສີ ົມ້ ຫືຼສນີ ໍາ້ຕານ. 
ຍອ້ນເຫດນີເ້ອງ, ໃນປະເທດອນິເດຍ, ສເີຫືຼອງຈິ່ງເປັນສຂີອງເນກຂາໍມະ(ເນກຂມັມະ) 
(ສນັຍະລກັຂອງການອອກບວດ). ຜາ້ຄມຸຂອງພຣະສງົ ແລະພິກຂນຸ(ີຖາ້ແມຂ່າວກຫໍ ົ່ມສ ີ
ຂາວ) ຈິ່ງເປັນສເີຫືຼອງ ເພ່ືອວາ່ພວກເຂົາສາມາດປະພຶດຕນົເປັນສິ່ ງເຕືອນໃຈຢູເ່ລື້ອຍໆ 
ກຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງການບ່ໍຢຶດໝັນ້ຖໝື ັນ້, ການປອ່ຍວາງ ແລະການເສຍສະຫຼະ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແມນ່ຫແມນ່ຫແມນ່ຫແມນ່ຫຍງັຄຈືດຸປະສງົການແຖຜມົຂອງພຣະສງົຍງັຄຈືດຸປະສງົການແຖຜມົຂອງພຣະສງົຍງັຄຈືດຸປະສງົການແຖຜມົຂອງພຣະສງົຍງັຄຈືດຸປະສງົການແຖຜມົຂອງພຣະສງົ    ແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຕາມປກົກະຕແິລວ້ ພວກເຮົາມກັໃສໃ່ຈກຽ່ວກບັຮບູຮາ່ງໜາ້ຕາຂອງເຮົາ, ໂດຍ 
ສະເພາະແມນ່ເລື່ ອງຜມົ. ຜູຍ້ງິເຫັນວາ່ຜມົດເີປັນເລື່ ອງສາໍຄນັ ແລະຜູຊ້າຍຂອ້ນຂາ້ງຈະ 
ເປັນຫວງ່ຢາ້ນເປັນຄນົຫວົລາ້ນ. ການຮກັສາຜມົໃຫຈ້ບົງາມ ກຕໍອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາດນົພໍ 
ສມົຄວນ. ໃນການແຖຜມົຂອງພວກເຂົາ, ພຣະສງົ ແລະແມຂ່າວໃຊເ້ວລາພໍສມົຄວນສາໍ 
ລບັສິ່ ງທ່ີເຫັນວາ່ສາໍຄນັນີ.້ ເຊ່ັນດຽວກນັ, ຫວົໂຫຼນ້, ເປັນສນັຍະລກັຂອງການເອົາໃຈໃສ ່
ຕ່ໍການປ່ຽນແປງພາຍໃນ ຫຼາຍກວາ່ຮບູຮາ່ງໜາ້ຕາພາຍນອກ.  
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ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ການເປັນພຣະສງົການເປັນພຣະສງົການເປັນພຣະສງົການເປັນພຣະສງົເປັນເລື່ ອງທ່ີດີເປັນເລື່ ອງທ່ີດີເປັນເລື່ ອງທ່ີດີເປັນເລື່ ອງທ່ີດີ    ແຕວ່າ່ມນັຈະເປັນແນວໃດຖາ້ຫາກແຕວ່າ່ມນັຈະເປັນແນວໃດຖາ້ຫາກແຕວ່າ່ມນັຈະເປັນແນວໃດຖາ້ຫາກແຕວ່າ່ມນັຈະເປັນແນວໃດຖາ້ຫາກທກຸຄນົທກຸຄນົທກຸຄນົທກຸຄນົ    
ເປັນພຣະສງົເປັນພຣະສງົເປັນພຣະສງົເປັນພຣະສງົ((((ທກຸຄນົທກຸຄນົທກຸຄນົທກຸຄນົບວດບວດບວດບວດໝດົໝດົໝດົໝດົ)?)?)?)?    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ອາດມຄີນົຖາມໃນສິ່ ງດຽວກນັກຽ່ວກບັອາຊບີ. “ການເປັນໝໍປວົແຂວ້ ແມນ່ 
ເປັນການດຫຼີາຍ ແຕຈ່ະເປັນແນວໃດ ຖາ້ຫາກທກຸຄນົເປັນໝໍປວົແຂວ້ໝດົ?” ຄາໍຕອບກ ໍ
ຄ ື ມນັອາດຈະບ່ໍມນີາຍຄ,ູ ບ່ໍມຄີນົເຮັດອາຫານ, ບ່ໍມຄີນົຂບັລດົແທກຊ”ີ ແລະຖາ້ຖາມ 
ອກີວາ່ “ການເປັນນາຍຄເູປັນເລື່ ອງທ່ີດຫຼີາຍ ແຕຈ່ະເປັນແນວໃດ ຖາ້ທກຸຄນົເປັນນາຍ 
ຄ?ູ” ມນັຄງົຈະບ່ໍມໝໍີປວົແຂວ້, ແລະອື່ ນໆ” ພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍໄດແ້ນະນາໍວາ່ ທກຸຄນົ 
ຄວນຈະເປັນຄບູາ ຫືຼແມຂ່າວ ແລະແນນ່ອນ ເລື່ ອງແບບນີຈ້ະບ່ໍມວີນັເກດີຂຶນ້. ແຕເ່ຖງິ 
ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຍອ່ມຈະມບີກຸຄນົຜູທ່ີ້ສນົໃຈໃນຊວີດິທ່ີລຽບງາ່ຍ ແລະການເສຍສະຫຼະ 
ເພ່ືອອອກບວດສະເໝີ ແລະເປັນບກຸຄນົທ່ີຍນິດໃີນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ກວາ່ສິ່ ງ 
ອື່ ນໃດ ແລະເຊ່ັນດຽວກນັກບັໝໍປວົແຂວ້ ແລະນາຍຄ,ູພວກເຂົາກມໍທີກັສະ ແລະຄວາມ 
ຮູພິ້ເສດທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍຊຸມຊນົທ່ີພວກເຂົາອາໄສຢູນ່ ັນ້.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມນັອາດຈະເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ສາໍລບັບຸກຄນົຜູທ່ີ້ສອນມນັອາດຈະເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ສາໍລບັບຸກຄນົຜູທ່ີ້ສອນມນັອາດຈະເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ສາໍລບັບຸກຄນົຜູທ່ີ້ສອນມນັອາດຈະເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ສາໍລບັບຸກຄນົຜູທ່ີ້ສອນ, , , , ຂຽນປ້ືມຂຽນປ້ືມຂຽນປ້ືມຂຽນປ້ືມ    ຫືຼເຮັດວຽກເພ່ືອຫືຼເຮັດວຽກເພ່ືອຫືຼເຮັດວຽກເພ່ືອຫືຼເຮັດວຽກເພ່ືອ    
ສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ....    ແຕສ່າໍລບັພຣະສງົແຕສ່າໍລບັພຣະສງົແຕສ່າໍລບັພຣະສງົແຕສ່າໍລບັພຣະສງົ    ແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວແລະແມຂ່າວ    ຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດເ້ຮັດຫຍງັຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດເ້ຮັດຫຍງັຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດເ້ຮັດຫຍງັຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດເ້ຮັດຫຍງັ    ມແີຕນ່ ັງ່ສະມາທິມແີຕນ່ ັງ່ສະມາທິມແີຕນ່ ັງ່ສະມາທິມແີຕນ່ ັງ່ສະມາທິ. . . . ພວກພວກພວກພວກ    
ເພ່ິນເພ່ິນເພ່ິນເພ່ິນເຮັດປະໂຫຍດເຮັດປະໂຫຍດເຮັດປະໂຫຍດເຮັດປະໂຫຍດແນວໃດແນວໃດແນວໃດແນວໃດແນ່ແນ່ແນ ່ແນຕ່ໍ່ສງັຄມົຕ່ໍສງັຄມົຕ່ໍສງັຄມົຕ່ໍສງັຄມົ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ທາ່ນອາດຈະປຽບທຽບພຣະສງົ ຜູນ້ ັງ່ສະມາທິກບັນກັວໄິຈທາງວທິະຍາສາດ. 
ສງັຄມົສະໜບັສະໜນູນກັວໄິຈທາງວທິະຍາສາດ ເມ ື່ອເຂົານ ັງ່ຢູ່ໃນຫອ້ງວໄິຈເພ່ືອທໍາ 
ການທດົລອງເພາະວາ່ມຄີວາມຫວງັວາ່ ໃນທ່ີສດຸເຂົາຈະຄ ົນ້ພບົ ຫືຼຜະລິດສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ່ຶງ 
ອອກມາ ເພ່ືອວາ່ຈະເປັນຜນົດຕ່ໍີຄນົທ ົ່ວໄປ. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ສງັຄມົຊາວພດຸກສໍະໜບັສະ 
ໜູນພຣະກາໍມະຖານ(ພຣະສງົຜູ້ຝຶກສະມາທິ)(ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເພ່ິນກໍບ່ໍມ ີ
ຫຍງັຫຼາຍດອກ) ຍອ້ນມຄີວາມຫວງັວາ່ ເພ່ິນຈະໄດບ້ນັລປຸນັຍາ ແລະວປິດັສະນາຍານ 
(ວປິສັສະນາຍານ) ທ່ີອາດເປັນຜນົດຕ່ໍີຄນົທ ົ່ວໄປ.    ແຕເ່ຖງິແມນ່ວາ່ ເຫດການນີຈ້ະເກດີ 
ຂຶນ້ ຫືຼບ່ໍເກດີຂຶນ້ກຕໍາມ, ພຣະກາໍມະຖານ ກຍໍງັນາໍຜນົປະໂຫຍດແກຄ່ນົອື່ ນຢູດ່.ີ ໃນ 
ບາງສງັຄມົທ່ີທນັສະໄໝ, “ແບບວຖິຊີວິດິຂອງຄນົລວຍ ແລະຄນົດງັ” ຜູດ້າໍລງົຊວີດິຢູ ່
ຢາ່ງຟມຸເຟືອຍ, ເປັນການບໍລິໂພກຊມົໃຊທ່ີ້ເຫັນໄດທ້ ົ່ວໄປ ແລະຄວາມຖະຫຼາໍຕວົຂອງ 
ພວກເຂົາ ເຊິ່ ງມນັໄດເ້ຮັດໃຫເ້ປັນເໝືອນອດຸມົຄະຕິຊວນເຮັດຕາມ, ຫືຼຢາ່ງນອ້ຍກໜໍາ້ 
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ອດິສາລິດສະຫຍາ. ຕວົຢາ່ງຂອງພຣະກາໍມະຖານ ເປັນສິ່ ງເຕືອນໃຈໃຫພ້ວກເຮົາຮູວ້າ່ 
ຄນົເຮົາບ່ໍຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຮ ັງ່ມຈີ ິ່ງຈະພໍໃຈ. ມນັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຮົາເຫັນວາ່ ແບບວຖິຊີ ີ
ວດິທ່ີສພຸາບ ແລະງາ່ຍດາຍສນັໂດດ ກມໍຜີນົດເີຊ່ັນກນັ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍໄດຍ້ນິມາວາ່ໄດຍ້ນິມາວາ່ໄດຍ້ນິມາວາ່ໄດຍ້ນິມາວາ່    ພິກຂນຸີພິກຂນຸີພິກຂນຸີພິກຂນຸ(ີ(((ຄບູາຜູຍ້ງິຄບູາຜູຍ້ງິຄບູາຜູຍ້ງິຄບູາຜູຍ້ງິ))))ບ່ໍມແີລວ້ບ່ໍມແີລວ້ບ່ໍມແີລວ້ບ່ໍມແີລວ້. . . . ແມນ່ແທບໍ້ແມນ່ແທບໍ້ແມນ່ແທບໍ້ແມນ່ແທບໍ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພຣະພດຸທະເຈົາ້ສາ້ງຄະນະສງົພິກຂນຸຂີຶນ້ມາໃນສະໄໝ ທ່ີພຣະພດຸທະອງົຍງັ 
ຊງົພຣະຊນົຢູ ່ແລະຕ່ໍມາປະມານຫາ້ຮອຍ້ ຫືຼຫກົຮອ້ຍປີ, ພິກຂນຸໄີດມ້ບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນ 
ການເຜີຍແຜ ່ແລະພດັທະນາພຣະພດຸທະສາສະໜາ. ແຕຍ່ອ້ນເຫດຜນົທ່ີບ່ໍຄອ່ຍຈະແຈງ້ 
ປານໃດ ທ່ີພິກຂນຸບ່ໍີໄດຮ້ບັການເຄົາລບົ ຫືຼອປຸະຖາໍເໝືອນເຊ່ັນເຄຍີເໝືອນກບັພຣະສງົ 
ໃນອນິເດຍ ແລະໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ ້ ຈິ່ງເຮັດໃຫພິ້ກຂນຸສີງົເສື່ ອມໄປ. ແຕ ່
ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ໃນປະເທດໄຕຫ້ວນັ, ເກາົຫີຼ ແລະຍີ່ ປຸ່ນ ຄະນະສງົຂອງພິກຂນຸ ີຍງັ 
ສບືຕ່ໍຈະເລີນງອກງາມຢູ.່ ປດັຈບຸນັນີ,້ ໃນປະເທດສລີງັກາ ຂ ັນ້ຕອນໃນການນາໍເອົາຄະ 
ນະພິກຂນຸສີງົເຂົ້າມາໃໝກ່ກໍາໍລງັດາໍເນນີຢູ່ ເຖງິແມນ່ວາ່ຍງັມຜີູມ້ຫີວົຄຶດປະເພນນີຍິມົ 
ບາງຄນົ ບ່ໍຄອ່ຍກະຕືລືລ ົນ້ສະໜບັສະໝນຸປານໃດ ກຽ່ວກບັບນັຫານີກ້ຕໍາມ. ແນວໃດກ ໍ
ຕາມ, ເພ່ືອຮກັສາໄວເ້ຊິ່ ງປະຖມົເຈຕະນາຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້, ທງັຊາຍ ແລະຍງິ ມສີດິ 
ທ່ີຈະມໂີອກາດຢູໃ່ນເພດພມົມະຈນັ ແລະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເຊ່ັນກນັ. 
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໑໑໑໑໑໑໑໑. . . . ຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ    
    

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ເກອືບວາ່ທກຸສາສເກອືບວາ່ທກຸສາສເກອືບວາ່ທກຸສາສເກອືບວາ່ທກຸສາສະໜະໜະໜະໜາມປີະເພດບດົຂຽນທ່ີສກັສິດາມປີະເພດບດົຂຽນທ່ີສກັສິດາມປີະເພດບດົຂຽນທ່ີສກັສິດາມປີະເພດບດົຂຽນທ່ີສກັສິດ    ຫືຼຄາໍພີຫືຼຄາໍພີຫືຼຄາໍພີຫືຼຄາໍພີ. . . . ຄາໍພີທາງພຣະຄາໍພີທາງພຣະຄາໍພີທາງພຣະຄາໍພີທາງພຣະ    
ພດຸທະສາສພດຸທະສາສພດຸທະສາສພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັາແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ປ້ືມຄາໍພີຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາເອີນ້ວາ່ ພຣະໄຕປິດກົ. ມນັໄດຖ້ກືຈາ 
ລຶກເປັນພາສາອນິເດຍບຮູານ ເອີນ້ວາ່ ພາສາປາລີ ເຊິ່ ງເປັນພາສາທ່ີໃກຄ້ຽງກບັພາສາ 
ທ່ີ ພະພດຸທະອງົໃຊເ້ວ້ົາດວ້ຍພຣະອງົເອງ. ຄາໍພີພຣະໄຕປິດກົ ເປັນປ້ືມເຫ້ັຼມໃຫຍ ່ເຊິ່ ງ 
ມສີະບບັແປເປັນພາສາອງັກດິເກອືບ ໔໐ ເຫ້ັຼມ.     

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະໄຕປິດກົພຣະໄຕປິດກົພຣະໄຕປິດກົພຣະໄຕປິດກົ    ໝາໝາໝາໝາຍຄວາມວາ່ແນວໃດຍຄວາມວາ່ແນວໃດຍຄວາມວາ່ແນວໃດຍຄວາມວາ່ແນວໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ມນັໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ດວ້ຍຄາໍສບັໃນພາສາບາລີສອງຄາໍ, ຕິ ແປວາ່ “ສາມ” 
ແລະປິຕະກະ ແປວາ່ “ກະຕາ່”. ພາກທາໍອດິຂອງຄາໍສບັໝາຍເຖງິ ໃນຄາໍພີທາງພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາປະກອບມສີາມພາກສວນ່. ພາກສວນ່ທີໜ່ຶງ, ເອີນ້ວາ່ ພຣະສຕຸຕນັຕະ 
ປິດກົ (ພຣະສຕູຣ)໌ ເຊິ່ ງປະກອບມພີຣະສດູ(ພຣະສຕູຣະ) ຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ແລະ 
ພດຸທະສາວກົທ່ີເປັນພຣະອໍຣະຫນັບາງອງົ. . . . ປະເພດເນືອ້ຄວາມໃນພຣະສດູມຫຼີາຍຢາ່ງ 
ເຊິ່ ງເຮັດໃຫເ້ຂົ້າເຖງິທາໍ ທ່ີພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດສ້ອນຄນົຫຼາຍປະເພດແຕກຕາ່ງກນັ. ບດົ 
ພຣະສດູຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ສວນ່ໃຫຍແ່ມນ່ຢູໃ່ນຮບູແບບບດົເທສະໜາ ໃນຂະນະທ່ີ 
ພາກສວນ່ອື່ ນ ແມນ່ເປັນຮບູແບບຂອງບດົສນົທະນາ. ພາກສວນ່ອື່ ນເຊ່ັນ ຄາຖາທໍາມະ 
ບດົ (ຄາຖາທມັມະປະທະ) ນາໍສະເໜີຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ຜາ່ນຮບູແບບຂອງ 
ບດົກະວ.ີ ນທິານຊາດກົ, ເປັນອກີຕວົຢາ່ງ, ທ່ີປະກອບມນີທິານທ່ີໜາ້ປິຕິຍນິດ ີເຊິ່ ງໃນ 
ນ ັນ້ ຕວົລະຄອນຫຼກັສວນ່ໃຫຍແ່ມນ່ສດັ. ພາກສວນ່ທີສອງຂອງພຣະໄຕປິດກົ ແມນ່ 
ພຣະວໄິນປິດກົ. ພາກສວ່ນນີປ້ະກອບມກີດົລະບຽບ ແລະລະບຽບການຕາ່ງໆສາໍລບັ 
ພຣະສງົ ແລະພິກຂນຸ,ີ ຄໍາແນະນາໍກຽ່ວກບັການບໍລຫິານໃນວດັ ຕະຫຼອດຮອດຂໍປ້ະຕບິດັ 
ແລະ ປະຫວດັສາດຂອງຄະນະສງົໃນຍກຸຕ ົນ້ພດຸທະການ. ພາກສວນ່ສດຸທາ້ຍ ເອີນ້ວາ່ 
ພຣະອະພິທາໍປິດກົ. ນີແ້ມນ່ພາກສວນ່ທ່ີສບັສນົ ແລະເລິກເຊິ່ ງທ່ີຈະພະຍາຍາມວເິຄາະ 
ແລະ ວພິາກທກຸອງົທ່ີປະກອບມໃີນຕວົບກຸຄນົ. ເຖງິແມນ່ວາ່ ພຣະອະພິທາໍ(ພຣະອະ 
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ພິທມັມະ) ຂອ້ນຂາ້ງໄດເ້ພ່ີມເຂົ້າມາຊາ້ກວາ່ ສອງພາກສວນ່ກອ່ນຂອງ ພຣະໄຕປິດກົ 
ແຕມ່ນັກບ່ໍໍໄດປ້ະກອບມສີິ່ ງໃດທ່ີຂດັແຍງ້ກນັ. ບດັນີ,້ ສາໍລບັຄາໍສບັ “ປິຕະກະ” ໃນອນິ 
ເດຍສະໄໝບຮູານ, ກາໍມະກອນກໍ່ສາ້ງໄດໃ້ຊ ້ ເພ່ືອເຄື່ ອນຍາ້ຍອປຸະກອນການກໍ່ສາ້ງ 
ຈາກສະຖານທ່ີໜ່ຶງໄປສູສ່ະຖານທ່ີອື່ ນ ດວ້ຍວທີິຜດັປ່ຽນກນັຫ້ິວກະຕາ່. ພວກເຂົາຈະ 
ວາງກະຕາ່ໃສຫ່ວົ, ຍາ່ງໄປໃນໄລຍະທາງພໍສມົຄວນຫາກາໍມະກອນຄນົຕ່ໍໄປ, ແລວ້ສ ົ່ງ 
ໃຫຄ້ນົອື່ ນຕ່ໍໆໄປ, ແລະກສໍ ົ່ງຫຼາໍກນັໄປມາ. ການຂຽນບນັທຶກ ເປັນທ່ີຮບັຮູກ້ນັໃນສະໄໝ 
ພດຸທະການ, ແຕໃ່ນສື່ ການບນັທຶກມນັໄດຮ້ບັຄວາມເຊື່ ອຖນືອ້ຍກວາ່ ຄວາມຈື່ຈາໍຂອງ 
ມະນດຸ. ປ້ືມອາດຈະຖກືທໍາລາຍເສຍຫາຍໃນລມົມລໍະສມຸປຽກຊຸມ່ ແລະຖກືປວກກດັກນິ 
ແຕຄ່ວາມຈາໍຂອງມະນດຸສາມາດຄງົຢູໄ່ດ ້ຕາບໃດທ່ີພວກເຂົາຍງັມຊີວີດິຢູ.່ ດວ້ຍເຫດນີ ້
ເອງ, ພຣະສງົ ແລະພິກຂນຸ ີຈິ່ງພາກນັສດູທອ່ງເອົາຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ໄວ ້
ໃນຄວາມຈາໍແລວ້ຖາ່ຍທອດສູຄ່ນົອື່ ນ ເໝືອນກນັກບັກາໍມະກອນກໍ່ສາ້ງທ່ີສ ົ່ງດນິ ແລະ 
ກອ້ນດນິຈີ່ ໃຫກ້ນັ ແລະກນັໃນກະຕາ່. ນີຄ້ືເຫດຜນົ ທ່ີສາມພາກສວນ່ຂອງຄໍາພີທາງ 
ພຣະພດຸທະສາສະໜາຈິ່ງເອີນ້ວາ່ກະຕາ່. ຫຼງັຈາກໄດຮ້ກັສາຄາໍສອນໄວ ້ ໃນລກັສະນະ 
ແບບນີເ້ປັນເວລາຫຼາຍຮອ້ຍປີ. ໃນທ່ີສດຸ, ພຣະໄຕປິດກົ ກໄໍດຖ້ກືຂຽນຈາລຶກໄວປ້ະມານ 
໑໐໐ ປີກອ່ນ ຄ.ສ. ໃນປະເທດສລີງັກາ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ຫາກວາ່ຄາໍພີຖາ້ຫາກວາ່ຄາໍພີຖາ້ຫາກວາ່ຄາໍພີຖາ້ຫາກວາ່ຄາໍພີ    ຖກືຮກັສາໄວ້ຖກືຮກັສາໄວ້ຖກືຮກັສາໄວ້ຖກືຮກັສາໄວດ້ວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍຄວາມຈື່ຈາໍເປັນເວລານານຄວາມຈື່ຈາໍເປັນເວລານານຄວາມຈື່ຈາໍເປັນເວລານານຄວາມຈື່ຈາໍເປັນເວລານານ    ມນັອາດຈະມນັອາດຈະມນັອາດຈະມນັອາດຈະ    
ບ່ໍເປັນທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ້ເຊື່ ອຖໄືດ້ເຊື່ ອຖໄືດ້ເຊື່ ອຖໄືດແ້ທ້ແທ້ແທ້ແທ້. . . . ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ສວນ່ຫຼາຍຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ສວນ່ຫຼາຍຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ສວນ່ຫຼາຍຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ສວນ່ຫຼາຍ    ອາດຖກືສນູເສຍອາດຖກືສນູເສຍອາດຖກືສນູເສຍອາດຖກືສນູເສຍ    
ແລະປ່ຽນແປງໄປແລະປ່ຽນແປງໄປແລະປ່ຽນແປງໄປແລະປ່ຽນແປງໄປ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ການປກົປກັຮກັສາຄາໍພີ ແມນ່ການພະຍາຍາມຮວມ່ກນັໂດຍຄະນະຂອງພຣະ 
ສງົ ແລະພິກຂນຸ.ີ ພວກເຂົາອາດມາລວມກນັໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອສດູບາງພາກ 
ສວນ່ ຫືຼທງັໝດົພຣະໄຕປິດກົ. ວທີິການນີເ້ຮັດໃຫເ້ຫັນໄດວ້າ່ ເປັນໄປບ່ໍໄດແ້ນນ່ອນ ທ່ີ 
ຈະມສີິ່ ງໃດຖກືຕື່ ມເຂົ້າ ຫືຼປ່ຽນແປງ. ໃຫຄ້ດຶແບບນີ,້ ຖາ້ຫາກໃນຄນົກຸມ່ໜ່ຶງ ມຮີອ້ຍ 
ກວາ່ຄນົ ຮູເ້ພງໜ່ຶງດວ້ຍການທອ່ງຂຶນ້ໃຈ ແລະໃນຂະນະທ່ີທກຸຄນົຮອ້ງເພງ ມຜີູໜ່ຶ້ງ 
ຮອ້ງຜິດ ຫືຼພະຍາຍາມທ່ີຈະຕື່ ມສາໍນວນໃໝໃ່ສ,່ ແມນ່ຫຍງັຈະເກດີຂຶນ້? ຈາໍນວນຂອງ 
ຜູທ່ີ້ຈ ື່ ເພງໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງ ຈະພະຍາຍາມປ້ອງກນັຄນົທ່ີແປກນ ັນ້ຈາກການປ່ຽນແປງ 
ໃດໆ. ໃນສະໄໝນ ັນ້ ມນັເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີຈະຈື່ຈາໍໄດດ້ ີເນື່ອງຈາກວາ່ ຍງັບ່ໍທນັມໂີທ ລ 
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ພາບ, ໜງັສພິືມ ຫືຼການໂຄສະນາໃດໆທ່ີຈະລບົກວນ ແລະເຮັດໃຫຈ້ດິໃຈຟຸ້ງສາ້ນ 
ເຊິ່ ງພອ້ມກນັນີ ້ໃນຄວາມເປັນຈງິພຣະສງົ ແລະພິກຂນຸ ີກຝຶໍກສະມາທິອກີດວ້ຍ, ໝາຍ 
ຄວາມວາ່ ພວກ ເພ່ິນມຄີວາມຈື່ຈາໍດຢີ້ຽມ. ແມນ່ແຕໃ່ນປດັຈບຸນັ, ເຖງິແມນ່ວາ່ ປ້ືມຈະ 
ຖກືນາໍເຂົ້າມາໃຊແ້ລວ້, ແຕກ່ຍໍງັມພີຣະຫຼາຍອງົສາມາດທອ່ງຈາໍທງັໝດົພຣະໄຕປິດກົ 
ໄດ.້ ພຣະເມນັກອງ ຊາຍາດໍ (Mengong Sayadaw) ຂອງປະເທດພະມາ້ ສາມາດເຮັດ 
ສິ່ ງນີໄ້ດ ້ ແລະເພ່ິນກໄໍດຖ້ກືບນັທຶກໄວໃ້ນປ້ືມບນັທຶກຄວາມອດັສະລິຍະ(the Guiness 

Book of Records) ວາ່ເປັນບກຸຄນົຜູມ້ຄີວາມຈາໍດທ່ີີສດຸໃນໂລກ.  
 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຄາໍພີມຄີວາມສາໍຄນັແນຄາໍພີມຄີວາມສາໍຄນັແນຄາໍພີມຄີວາມສາໍຄນັແນຄາໍພີມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດຕ່ໍຊາວພດຸວໃດຕ່ໍຊາວພດຸວໃດຕ່ໍຊາວພດຸວໃດຕ່ໍຊາວພດຸ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຊາວພດຸບ່ໍໄດຖ້ວືາ່ ພຣະໄຕປິດກົ ເປັນຄາໍສອນທ່ີສກັສດິອນັຖກືຖາ່ຍທອດ 
ຈາກພຣະເຈົາ້, ທກຸຖອຍ້ຄາໍວາ່ຈາໍເປັນຕອ້ງເຊື່ ອໝດົ. ແທນທ່ີຈະເປັນແນວນ ັນ້, ມນັ 
ແມນ່ການບນັທຶກຄາໍສອນຂອງມະຫາບລຸດຸ ທ່ີມທີງັຄາໍອະທິບາຍ, ຄາໍແນະນາໍ, ຄາໍແນະ 
ແນວທາງ ແລະຄາໍໃຫກ້າໍລງັໃຈ ແລະເປັນສິ່ ງທ່ີຈະຕອ້ງອາ່ນຢາ່ງທ່ີຖວນ້ ຢາ່ງເຄົາລບົ 
ອກີດວ້ຍ. ຈດຸປະສງົຂອງພວກເຮົາ ແມນ່ເພ່ືອເຂົ້າໃຈໃນສິ່ ງທ່ີພຣະໄຕປິດກົສອນ, ບ່ໍ 
ແມນ່ພຽງເຊື່ ອຖໂືລດ ແລະດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ ພຣະພດຸທະເຈົາ້ຈ ິ່ງກາ່ວວາ່ ເຮົາຄວນສໍາ  
ຫຼວດກວດກາ ຈາກປະສບົການຕວົຈງິຂອງເຮົາສະເໝີ. ທາ່ນອາດເວ້ົາວາ່ ທດັສະນະ 
ຂອງການລາຍງານຂອງຊາວພດຸ ຕ່ໍຄາໍພີຄາ້ຍຄກືນັກບັທດັສະນະຂອງນກັວທິະຍາສາດ 
ຕ່ໍບດົວໄິຈ ໃນວາລະສານທາງວທິະຍາສາດ. ນກັວທິະຍາສາດໄດທ້າໍການທດົລອງ ແລະ 
ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຈິ່ງພິມເຜີຍແຜ ່ສິ່ ງທ່ີເຂົາຄ ົນ້ພບົ ແລະມຂີໍສ້ະຫຸຼບໃນບດົວາລະສານ. ນກັວ ິ
ທະຍາສາດ ຄນົອື່ ນກຈໍະອາ່ນບດົລາຍງານນ ັນ້ ແລະປະຕິບດັຕ່ໍດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ ແຕ ່
ພວກເຂົາຈະບ່ໍຖວືາ່ ມນັມຜີນົສກັສດິ ຫືຼໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດໂ້ລດ ຈນົກວາ່ພວກເຂົາຈະມກີານ 
ທດົລອງແບບດຽວກນັ ແລະໄດຜ້ນົອນັດຽວກນັ. 
    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ກອ່ນໜາ້ນີ້ກອ່ນໜາ້ນີ້ກອ່ນໜາ້ນີ້ກອ່ນໜາ້ນີ ້   ທາ່ນກາ່ວເຖງິທາ່ນກາ່ວເຖງິທາ່ນກາ່ວເຖງິທາ່ນກາ່ວເຖງິທາໍມະບດົທາໍມະບດົທາໍມະບດົທາໍມະບດົ((((ທມັມະບດົທມັມະບດົທມັມະບດົທມັມະບດົ)))). . . . ມນັແມນ່ຫຍງັມນັແມນ່ຫຍງັມນັແມນ່ຫຍງັມນັແມນ່ຫຍງັກນັແທ້ກນັແທ້ກນັແທ້ກນັແທ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ທາໍມະບດົ ແມນ່ໜ່ຶງໃນບດົຜນົງານຊິນ້ນອ້ຍສດຸ ໃນພາກທາໍອດິຂອງ ພຣະໄຕ 
ປິດກົ. ຊື່ ວາ່ ທໍາມະບດົ ສາມາດແປໄດ ້“ຫນົທາງທາໍ” ຫືຼ“ກະວທີາໍມະ”. ປະກອບດວ້ຍ 
໔໒໓ ບດົກະວ,ີ ບາງບດົກະທດັຮດັ, ບາງບດົມຄີວາມໝາຍເລິກເຊິ່ ງ, ບາງບດົປະກອບ 
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ດວ້ຍຄາໍອປຸະມາອປຸະໄມທ່ີກນິໃຈ, ແລະບດົອື່ ນໆອກີ ທ່ີມຄີວາມງດົງາມ, ທງັໝດົແມນ່ 
ກາ່ ໂດຍພຣະພດຸທະເຈົາ້. ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ, ທາໍມະບດົຈິ່ງເປັນຜນົງານທ່ີໄດຮ້ບັຄວາມ 
ນຍິມົທ່ີສດຸຂອງວນັນະຄະດພີດຸທະສາສະໜາ. ມນັໄດຖ້ກືແປອອກເປັນຫຼາຍພາສາທ່ີສາໍ 
ຄນັ ແລະເປັນທ່ີຍອມຮບັກນັວາ່ ເປັນໜ່ຶງໃນບນັດາຜນົງານຊ ັນ້ຍອດຂອງວນັນະຄະດ ີ
ສາສະໜາແຫງ່ໂລກ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ບາງຄນົບອກຂາ້ບາງຄນົບອກຂາ້ບາງຄນົບອກຂາ້ບາງຄນົບອກຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍວາ່ວາ່ວາ່ວາ່    ທາ່ນບ່ໍຄວນຈະວາງປ້ືມຄາໍພີໄວພ້ື້ນເຮອືນທາ່ນບ່ໍຄວນຈະວາງປ້ືມຄາໍພີໄວພ້ື້ນເຮອືນທາ່ນບ່ໍຄວນຈະວາງປ້ືມຄາໍພີໄວພ້ື້ນເຮອືນທາ່ນບ່ໍຄວນຈະວາງປ້ືມຄາໍພີໄວພ້ື້ນເຮອືນ    ຫືຼວາງຫືຼວາງຫືຼວາງຫືຼວາງ    
ໄວກ້ອ້ງແຂນໄວກ້ອ້ງແຂນໄວກ້ອ້ງແຂນໄວກ້ອ້ງແຂນ, , , , ແແແແຕຄ່ວນຈະຖກືວາງໄວທ່ີ້ສງູຕຄ່ວນຈະຖກືວາງໄວທ່ີ້ສງູຕຄ່ວນຈະຖກືວາງໄວທ່ີ້ສງູຕຄ່ວນຈະຖກືວາງໄວທ່ີ້ສງູ. . . . ແມນ່ແທບໍ້ແມນ່ແທບໍ້ແມນ່ແທບໍ້ແມນ່ແທບໍ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ຈນົກະທ ັງ້ເຖງິປດັຈບຸນັ, ໃນບນັດາປະເທດທ່ີນບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາ 
ເໝືອນກນັກບັໃນຢໂູຣບຍກຸກາງ, ປ້ືມຕາ່ງໆເປັນສິ່ ງທ່ີຫາຍາກ ແລະເປັນວດັຖທ່ີຸມຄີາ່. 
ສະນ ັນ້, ປ້ືມຄາໍພີ ຈິ່ງໄດຮ້ບັການປະຕິບດັດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົຢາ່ງຍິ່ ງ ແລະຮດີຄອງທ່ີ 
ທາ່ນຫາກໍ່ໄດກ້າ່ວເຖງິເມ ື່ອກີນ້ ີ ້ກເໍປັນຕວົຢາ່ງກຽ່ວກບັສິ່ ງນີ.້ ແນວໃດກດໍ,ີ ໃນຂະນະທ່ີ 
ຮດີຄອງ ແລະປະເພນປີະຕິບດັກດໍຢີູແ່ລວ້, ຄນົສວນ່ໃຫຍໃ່ນປດັຈບຸນັ ອາດເຫັນດວີາ່ 
ວທີິປະຕິບດັທ່ີດທ່ີີສດຸ ຕ່ໍຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ຄວນຈະເປັນການປະຕິບດັ 
ຕາມຄາໍສອນທ່ີບນັຈໄຸວໃ້ນຄາໍພີນ ັນ້. 

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນ ້ນ ້ນ ້ນອ້ຍອຍອຍອຍພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການອາ່ນຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການອາ່ນຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການອາ່ນຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການອາ່ນຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ. . . . 
ມນັຂອ້ນຂາ້ງຍດືຍາວມນັຂອ້ນຂາ້ງຍດືຍາວມນັຂອ້ນຂາ້ງຍດືຍາວມນັຂອ້ນຂາ້ງຍດືຍາວ, , , , ເປັນຄາໍເວ້ົາຊ ໍາ້ໄປຊ ໍາ້ເປັນຄາໍເວ້ົາຊ ໍາ້ໄປຊ ໍາ້ເປັນຄາໍເວ້ົາຊ ໍາ້ໄປຊ ໍາ້ເປັນຄາໍເວ້ົາຊ ໍາ້ໄປຊ ໍາ້ມມມມາາາາ    ແລະໜາ້ເບື່ ອແລະໜາ້ເບື່ ອແລະໜາ້ເບື່ ອແລະໜາ້ເບື່ ອ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ເມ ື່ອພວກເຮົາອາ່ນຄາໍພີທາງສາສະໜາ ພວກເຮົາຄາດຫວງັຈະໄດອ້າ່ນຄາໍ 
ຍອ້ງຍໍ, ຄວາມສະໜກຸສະໜານ ຫືຼຄາໍສນັລະເສນິທ່ີຍກົສງູຈດິໃຈ ຫືຼເປັນແຮງບນັດານ 
ໃຈໃຫພ້ວກເຮົາ. ດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ, ບາງຄນົເມ ື່ອມາອາ່ນຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະ 
ໜາ ຈິ່ງຂອ້ນຂາ້ງຈະຜິດຫວງັແດຈ່ກັໜອ່ຍ. ແຕຍ່ງັມບີາງພຣະສດູຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ 
ຍງັມສີະເນ ່ແລະຄວາມງາມ, ສວນ່ໃຫຍລ່ວມເອົາເນືອ້ໃນທາງປດັຊະຍາ ທ່ີປະກອບມນີ ິ
ຍາມຂອງຄາໍສບັ, ການສນົທະນາທ່ີໃຫຫຼ້ກັເຫດຜນົຢາ່ງລະອຽດ, ການໃຫຄໍ້າແນະນາໍ 
ຢາ່ງລະອຽດກຽ່ວກບັຂໍວ້ດັປະຕິບດັ, ການຝຶກສະມາທິ ແລະເປັນບດົທາໍມະທ່ີແຈມ່ແຈງ້. 
ມຄີວາມໝາຍຂອງຄໍາສອນ ເພ່ືອດງຶດດູໃຫເ້ກດີປນັຍາ ຫຼາຍກວາ່ພຽງຄວາມຮູສ້ກຶມວນ່ 
ອອນຊອນ. ເມ ື່ອພວກເຮົາຢຸດປຽບທຽບຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາກບັສາສະໜາ 
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ອື່ ນໆ ພວກເຮົາຈະເຫັນວາ່ ມນັມຄີວາມງາມໃນຕວົມນັເອງຄ ື ຄວາມງາມແຫງ່ຄວາມ 
ແຈມ່ແຈງ້, ຄວາມເລກິເຊິ່ ງຄາໍພີລະພາບ ແລະພມູປນັຍາ.  

 
ຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍຖາມຖາມຖາມຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍໄດອ້າ່ນເຫັນວາ່ໄດອ້າ່ນເຫັນວາ່ໄດອ້າ່ນເຫັນວາ່ໄດອ້າ່ນເຫັນວາ່    ຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ    ທໍທໍທໍທໍາາາາອິດແມນ່ໄດ້ອິດແມນ່ໄດ້ອິດແມນ່ໄດ້ອິດແມນ່ໄດ ້   
ຖກືຂຽນບນັທຶກໄວໃ້ນໜງັສໃືບລານຖກືຂຽນບນັທຶກໄວໃ້ນໜງັສໃືບລານຖກືຂຽນບນັທຶກໄວໃ້ນໜງັສໃືບລານຖກືຂຽນບນັທຶກໄວໃ້ນໜງັສໃືບລານ. . . . ເປັນຫຍງັຈິ່ງເຮັດແນວນ ັນ້ເປັນຫຍງັຈິ່ງເຮັດແນວນ ັນ້ເປັນຫຍງັຈິ່ງເຮັດແນວນ ັນ້ເປັນຫຍງັຈິ່ງເຮັດແນວນ ັນ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ໃນສະໄໝນ ັນ້, ຄາໍພີທ່ີຖກືຂຽນລງົໃນເຈຍ້ຍງັບ່ໍທນັໄດຜ້ະລິດຂຶນ້ໃນປະເທດ 
ອນິເດຍ ຫືຼສລີງັກາ. ເອກະສານທາໍມະດາຕາ່ງໆເຊ່ັນ ຈດົໝາຍ, ໃບສນັຍາ, ບນັຊ ີແລະ 
ໃນສະໂນດ ແມນ່ຖກືບນັທຶກລງົໃນໜງັສດັ, ໃນແຜນ່ໂລຫະບາງ ຫືຼລງົໃນໃບລານ. ຊາວ 
ພດຸບ່ໍນຍິມົໃຊໜ້ງັສດັ ແລະການຂຽນຄາໍພີລງົໃນແຜນ່ໂລຫະອາດຈະທງັລາຄາແພງ 
ແລະຖໄືປມາຍາກ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ໃບລານຈິ່ງໄດຖ້ກືນາໍໃຊ.້ ຫຼງັຈາກໃບລານໄດຖ້ກືກະກຽມ 
ຢາ່ງເປັນພິເສດແລວ້ ມນັກໄໍດຖ້ກືມດັແນບເຂົ້າກນັດວ້ຍເຊອືກ ແລວ້ວາງໄວຢູ້ລ່ະຫວາ່ງ 
ໄມສ້ອງແຜນ່ເປັນຫຼງັປກົ ເພ່ືອໃຫເ້ປີດອາ່ນງາ່ຍ ນອກຈາກນີຍ້ງັທນົທານ, ເໝືອນກນັ 
ກບັປ້ືມໃນສະໄໝໃໝນ່ີ.້ ເມ ື່ອພຣະພດຸທະສາສະໜາເຂ້ົາມາຮອດປະເທດຈນີ ຄາໍພີໄດ ້
ຖກືຈາລຶກລງົໃນຜາ້ໄໝ ຫືຼເຈຍ້. ປະມານ ໕໐໐ ປີຕ່ໍມາ, ຄວາມຕອ້ງການທ່ີຈະຜະລິດ 
ຄາໍພີຫຼາຍເຫ້ັຼມ ນາໍໄປສູກ່ານຜະລິດສິ່ ງພິມຂຶນ້ມາ. ໜງັສທ່ີືໄດຖ້ກືພິມເກົ່ າແກທ່ີ່ສດຸຂອງ 
ໂລກ ແມນ່ສາໍນວນແປພາສາຈນີຂອງໜ່ຶງໃນພຣະສດູຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ໄດຖ້ກືພິມ 
ເຜີຍແຜໃ່ນປີ ຄ.ສ. ໘໒໘. 
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໑໒໑໒໑໒໑໒. . . . ປະຫວດັສາດປະຫວດັສາດປະຫວດັສາດປະຫວດັສາດ    ແລະການພດັທະນາແລະການພດັທະນາແລະການພດັທະນາແລະການພດັທະນາ    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
ຮບູສມິເກົ່ າ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ 

    

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ປດັຈບຸນັນີ້ປດັຈບຸນັນີ້ປດັຈບຸນັນີ້ປດັຈບຸນັນີ ້   ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາມຜີູນ້ບັຖືາມຜີູນ້ບັຖືາມຜີູນ້ບັຖືາມຜີູນ້ບັຖ ື   ເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ    ໃນຫຼາຍໃນຫຼາຍໃນຫຼາຍໃນຫຼາຍ    
ປະເທດປະເທດປະເທດປະເທດ. . . . ມນັເປັນໄປໄດຢ້າ່ງໃດມນັເປັນໄປໄດຢ້າ່ງໃດມນັເປັນໄປໄດຢ້າ່ງໃດມນັເປັນໄປໄດຢ້າ່ງໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພາຍໃນ ໑໕໐ ປີ ຫຼງັຈາກທ່ີພຣະພດຸທະເຈົາ້ປະລິນບິພານໄດແ້ລວ້, ຄາໍສອນ 
ຂອງພຣະພດຸທະອງົ ກໄໍດແ້ພຂ່ະຫຍາຍໄປຢາ່ງກວາ້ງຂວາງທ ົ່ວທາງພາກເໜືອຂອງປະ 
ເທດອນິເດຍແລວ້. ແລະເມ ື່ອປະມານປີ ໒໖໒ ກອນ່ ຄ.ສ, ພຣະເຈົາ້ຈກັກະພດັຂອງ 
ອນິເດຍ, ອະໂສກ ໂມຣຍິາ Asoka Mauriya, ກໄໍດຫ້ນັມາ ນບັຖພືຣະພດຸທະສາສະ 
ໜາ ແລະໄດເ້ຜີຍແຜທ່າໍມະທ ົ່ວອານາຈກັຂອງພຣະອງົ. ມຄີນົຈາໍນວນຫຼາຍສນົໃຈໃນ 
ມາດຕະຖານສລີະທາໍທ່ີສງູສ ົ່ງຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄວາມກງົ 
ກນັຂາ້ມກນັກບັລະບບົຊນົຊ ັນ້ຂອງສາສະໜາຮນິດ.ູ ນອກຈາກນີ,້ ພຣະເຈົາ້ອະໂສກຍງັ 
ໄດຈ້ດັສງັຄາຍະນາຂຶນ້10 ແລະສ ົ່ງຄະນະພຣະທາໍມະທດູໄປບນັດາປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ 
                                                 
10

  ການສງັຄາຍະນາ ການສງັຄາຍະນາ ການສງັຄາຍະນາ ການສງັຄາຍະນາ  ໝາຍເຖງິການຈດັກອງປະຊຸມສງົຂືນ້ ເພ່ືອໃຫພ້ຣະສງົຜູມ້ຄີວາມຈື່ຈາໍ ຊາໍນານໃນຄາໍສອນ 
ຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ເຂ້ົາຮວມ່ສາທະຍາຍຄາໍສອນນ ັນ້ເພ່ືອການກວດແກໃ້ຫມ້ ີຄວາມເປັນເອກະພາບກນັແລວ້ບນັ 
ທຶກໄວເ້ປັນຄາໍພີ ພຣະໄຕປິດກົ. ການສງັຄາຍະນາການສງັຄາຍະນາການສງັຄາຍະນາການສງັຄາຍະນາ ທງັໝດົນບັແຕ ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້ປະລິນບິພານໄປແລວ້ ມທີງັ
ໝດົ ໖ ຄ ັງ້. 
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ແລະ ນອກນີ ້ຍງັໄດສ້ ົ່ງໄປໄກທາງພາກທະວບີຢໂູຣບອກີດວ້ຍ. ຄະນະທາໍມະທດູທ່ີເຫັນ 
ວາ່ປະສບົຜນົສາໍເລັດທ່ີສດຸແມນ່ຄະນະທ່ີສ ົ່ງໄປປະເທດສລີງັກາ. ເປັນປະເທດເກາະດອນ 
ທ່ີນບັຖພືດຸທະສາສະໜາ ແລະຍງັຄງົຢູນ່ບັແຕບ່ດັນ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ມາ. ຄະນະທາໍມະທດູອື່ ນ 
ໄດນ້າໍພຣະພດຸທະສາສະໜາໄປສູທ່າງພາກໃຕ ້ ແລະພາກຕາເວັນຕກົຂອງປະເທດອນິ 
ເດຍ, ປະເທດກາສເມຍ ແລະບອ່ນທ່ີເອີນ້ວາ່ ທາງພາກໃຕຂ້ອງປະເທດພະມາ້ ໃນປດັ 
ຈບຸນັ ແລະຄາບສະໝດຸຂອງປະເທດໄທ. ປະມານໜ່ຶງສະຕະວດັ ຫືຼຫຼງັຈາກນ ັນ້ຕ່ໍມາ, 
ປະເທດອບັຟະການດິສະຖານ ແລະພາກສວນ່ທ່ີເປັນເຂດພທູາງພາກເໜືອຂອງອນິເດຍ 
ໄດກ້າຍມາເປັນຊາວພດຸ ແລະພຣະສງົພອ້ມດວ້ຍພ່ໍຄາ້ຈາກທ່ີນ ັນ້ ກຄໍອ່ຍໆນາໍເອົາພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາ ໄປສູພ່າກກາງຂອງທະວບີເອເຊຍ. ໃນທ່ີສດຸກໄໍປເຖງິປະເທດຈນີ 
ຈາກທ່ີນ ັນ້ ຕ່ໍມາກເໍຂົ້າໄປເຖງິປະເທດເກາົຫີຼ ແລະຍີ່ ປຸ່ນ. ມນັເປັນຕາໜາ້ສນົໃຈທ່ີຄວນ 
ສງັເກດວາ່ ມແີຕພ່ຣະພດຸທະສາສະໜາ ແມນ່ເປັນພຽງລະບບົຄວາມຄດຶດຽວເທ່ົານ ັນ້ ທ່ີ 
ເຄຍີຝງັຮາກລງົໃນປະເທດຈນີຢາ່ງໝ ັນ້ຄງົ. ປະມານສະຕະວດັທີ ໑໒ ພຣະພດຸທະສາ 
ສະໜາ ໄດກ້າຍເປັນທ່ີໂດດເດ່ັນໃນປະເທດພະມາ້, ໄທ, ລາວ ແລະກາໍປເູຈຍ ຍອ້ນວາ່ 
ສວນ່ໃຫຍມ່າຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງພຣະສງົຈາກປະເທດສລີງັກາ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍວທີິໃດວທີິໃດວທີິໃດວທີິໃດ    ແລະເມ ື່ອໃດທ່ີຕີເບດໄດ້ແລະເມ ື່ອໃດທ່ີຕີເບດໄດ້ແລະເມ ື່ອໃດທ່ີຕີເບດໄດ້ແລະເມ ື່ອໃດທ່ີຕີເບດໄດເ້ລີ່ ມເລີ່ ມເລີ່ ມເລີ່ ມນບັຖພືຣະພດຸທະສາສນບັຖພືຣະພດຸທະສາສນບັຖພືຣະພດຸທະສາສນບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ໃນປະມານສະຕະວດັທີ ໘ ພຣະລາຊາຂອງຕີເບດໄດສ້ ົ່ງເອກອກັຄະລາຊະ 
ທດູໄປປະເທດອນິເດຍເພ່ືອນາໍເອົາພຣະສງົ ແລະຄາໍພີພຣະໄຕປິດກົ ມາສູປ່ະເທດຂອງ 
ພຣະອງົ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ກໄໍດຮ້ບັຄວາມນຍິມົແຕນ່ ັນ້ມາ ແຕກ່ຍໍງັບ່ໍທນັເປັນສາ 
ສະໜາຫຼກັ ຍອ້ນວາ່ ການຄດັຄາ້ນບາງສວນ່ຈາກພຣະສງົຂອງສາສະໜາບອນດ ັງ້ເດມີ 
(the indigenous Bon religion). ໃນທ່ີສດຸ, ໃນສະຕະວດັທີ ໑໑, ມພີຣະສງົ ແລະນາຍ 
ຄຊູາວອນິເດຍຈາໍນວນຫຼາຍ ໄດເ້ດນີທາງເຂົ້າມາໃນປະເທດຕີເບດ ສາສະໜາພດຸ ກ ໍ
ເລີ່ ມຕ ັງ້ຫຼກັປກັຖານຢາ່ງໝັນ້ຄງົຢູທ່ີ່ນ ັນ້. ນບັແຕບ່ດັນ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ມາ ປະເທດຕີເບດ ແມນ່ 
ໜ່ຶງຂອງບນັດາປະເທດ ທ່ີນບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາຢາ່ງເຄ່ັງຄດັທ່ີສດຸ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຄນັຊ ັນ້ຄນັຊ ັນ້ຄນັຊ ັນ້ຄນັຊ ັນ້    ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາກໄໍດແ້ພ່າກໄໍດແ້ພ່າກໄໍດແ້ພ່າກໄໍດແ້ພ່ໄປຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໄປຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໄປຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໄປຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ....        
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ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບ່ໍພຽງແຕເ່ທ່ົານ ັນ້, ເກອືບບ່ໍມຕີວົຢາ່ງໃຫເ້ຫັນເລີຍວາ່ ພຣະພດຸທະສາສະໜາ 
ບຽດບຽນສາສະໜາອື່ ນ ໃນສະຖານທ່ີທ່ີໄດເ້ຜີຍແຜໄ່ປເຖງິ ຫືຼບ່ໍມກີານເຜີຍແຜດ່ວ້ຍການ 
ເອົາຊະນະທາງທະຫານ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາເປັນສາສະໜາ ທ່ີມວີຖິຊີວີດິທ່ີອອນ່ 
ໂຍນ ແລະຄວາມຄດຶຂອງການບງັຄບັ ຫືຼບີບຄ ັນ້ໃຫນ້ບັຖສືາສະໜາ ແມນ່ເປັນສິ່ ງທ່ີຊາວ 
ພດຸບ່ໍມກັເລຍີ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາມອີດິທິພນົແນາມອີດິທິພນົແນາມອີດິທິພນົແນາມອີດິທິພນົແນວໃດຕ່ໍປະເທດທ່ີໄດ້ວໃດຕ່ໍປະເທດທ່ີໄດ້ວໃດຕ່ໍປະເທດທ່ີໄດ້ວໃດຕ່ໍປະເທດທ່ີໄດ ້   ເຜີຍແຜໄ່ປເຖງິເຜີຍແຜໄ່ປເຖງິເຜີຍແຜໄ່ປເຖງິເຜີຍແຜໄ່ປເຖງິ????        
ຄໍຄໍຄໍຄໍາາາາຕອບຕອບຕອບຕອບ: : : : ເມ ື່ອພຣະທາໍມະທດູໄປສູປ່ະເທດຕາ່ງໆ, ພວກເພ່ິນບ່ໍພຽງແຕນ່າໍເອົາຄາໍສອນ 
ຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄປນາໍເທ່ົານ ັນ້, ແຕພ່ວກເພ່ິນຍງັໄດນ້າໍເອົາບາງທດັສະນະທ່ີດທ່ີີ 
ສດຸຂອງອະລິຍະທາໍອນິເດຍໄປພອ້ມ. ພຣະສງົບາງທີກມໍຄີວາມຊາໍນານທາງດາ້ນການ 
ຢາ ແລະໄດນ້າໍເອົາຄວາມຄດຶທາງດາ້ນການຢາໃໝ່ໆ ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທ່ີໆພວກເຂົາ 
ບ່ໍເຄຍີມມີາກອ່ນ. ບ່ໍສະເພາະແຕປ່ະເທດສລີງັກາ, ຕີເບດ ຫືຼພາກສວນ່ຕາ່ງໆຂອງເອ 
ເຊຍກາງ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັມລີະບບົການຂຽນ ຈນົກວາ່ພຣະສງົໄດນ້າໍເອົາໄປ ແລະແນນ່ອນ 
ພອ້ມດຽວກບັການຂດີຂຽນ ກຈໍະມຄີວາມຮູ ້ ແລະຄວາມຄດຶໃໝ່ໆ . ກອ່ນການເຂົ້າມາ 
ຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາ, ຊາວຕີເບດ ແລະມງົໂກເລຍເປັນຄນົທ່ີປ່າເຖື່ ອນ ພຣະພດຸ 
ທະສາສະໜາ ກໄໍດເ້ຮັດໃຫພ້ວກເຂົາກາຍເປັນຄນົສພຸາບ ແລະມອີະລິຍະທາໍ. ແມນ່ແຕ ່
ພາຍໃນປະເທດອນິເດຍ, ການຂາ້ສດັບຊູາຍນັກໄໍດຖ້ກືຍກົເລີກໄປ ຍອ້ນພຣະພດຸທະ 
ສາສະໜາ ແລະລະບບົຊນົຊ ັນ້ວນັນະ ກໄໍດຫຸຼ້ດຜອ່ນຄວາມຮນຸແຮງລງົ, ຢາ່ງນອ້ຍໃນ 
ໄລຍະໜ່ຶງ. ແມນ່ແຕໃ່ນປດັຈບຸນັນີ,້ ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ໄດແ້ຜໄ່ປໃນທະວບີຢໂູຣບ 
ແລະອາເມຣກິາ, ຈດິຕະວທິະຍາຕາເວັນຕກົ ເລີ່ ມໄດຮ້ບັອດິທິພນົຈາກຄວາມຮູບ້າງສວ່ນ 
ທາງວປິດັສະນາເຂົາ້ໃນຈດິໃຈຂອງມະນດຸ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ເປັນຫຍງັພຣະພດຸທະສາສເປັນຫຍງັພຣະພດຸທະສາສເປັນຫຍງັພຣະພດຸທະສາສເປັນຫຍງັພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາຈິ່ງເສື່ ອມາຈິ່ງເສື່ ອມາຈິ່ງເສື່ ອມາຈິ່ງເສື່ ອມຈາກປະເທດອນິເດຍຈາກປະເທດອນິເດຍຈາກປະເທດອນິເດຍຈາກປະເທດອນິເດຍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຍງັບ່ໍທນັມໃີຜເຄຍີໃຫຄ້າໍອະທິບາຍ ເປັນທ່ີພໍໃຈໄດສ້າໍລບັເຫດການໂຊກຮາ້ຍ 
ນີ.້ ນກັປະຫວດັສາດບາງຄນົກາ່ວວາ່ ພຣະພດຸທະສາສະໜາໄດມ້ກີານປະຕິບດັຜິດພຽ້ນ 
ຈິ່ງເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົຄດັຄາ້ນ, ບາງຄນົກາ່ວວາ່ ມນັໄດຮ້ບັເອົາຄວາມເຊື່ ອຫຼາຍຢາ່ງ 
ຈາກສາສະໜາຮນິດ ູ ແລວ້ກຄໍອ່ຍໆກາຍເປັນສິ່ ງທ່ີແຍກບ່ໍອອກຈາກສາສະໜາຮນິດ.ູ 
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ບາງທິດສະດວີາ່ ພຣະສງົໄດມ້ກີານລວມຕວົກນັ ໃນວດັໃຫຍ່ໆ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັຄວາມອປຸະ 
ຖາໍຈາກພຣະລາຊາ ແລະນີເ້ປັນເຫດໃຫຫ້າ່ງເຫີນຈາກປະຊາຊນົທາໍມະດາ. ບ່ໍວາ່ຈະ 
ດວ້ຍເຫດຜນົໃດກຕໍາມ, ກອ່ນສະຕະວດັທີ ໘ ຫືຼ ໙, ພຣະພດຸທະສາສະໜາໃນອນິເດຍ 
ກຢໍູໃ່ນສະພາບເສື່ ອມໂຊມຮນຸແຮງແລວ້. ມນັໄດສ້ນູຫາຍໄປຢາ່ງຮາບຄາບ ທາ່ມກາງ 
ຄວາມວຸນ້ວາຍສບັສນົ ແລະຄວາມຮນຸແຮງຈາກການຮກຸຮານຂອງອດິສະລາມຂອງອນິ 
ເດຍໃນສະຕະວດັທີ ໑໓. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕວ່າ່ຍງັມຊີາວພດຸຢູໃ່ນປະເທດອນິເດຍແຕວ່າ່ຍງັມຊີາວພດຸຢູໃ່ນປະເທດອນິເດຍແຕວ່າ່ຍງັມຊີາວພດຸຢູໃ່ນປະເທດອນິເດຍແຕວ່າ່ຍງັມຊີາວພດຸຢູໃ່ນປະເທດອນິເດຍ    ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍແມນ່ບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ແນນ່ອນມແີທ ້ແຕກ່າງສະຕະວດັທີ ໒໐ ເປັນຕ ົນ້ມາ, ພຣະພດຸທະສາສະໜາ 
ເລີ່ ມຈະເລນີເຕບີໂຕໃນປະເທດອນິເດຍອກີເທ່ືອໜ່ຶງ. ໃນປີ ໑໙໕໖, ຜູນ້າໍຂອງຊນົຊ ັນ້ຈນັ 
ດານ(ຊນົຊ ັນ້ຕ ໍາ່)ໃນອນິເດຍ ໄດຫ້ນັມານບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາ ເພາະວາ່ລາວ ແລະ 
ຄນົຂອງລາວໄດຮ້ບັຄວາມທກຸທໍລະມານຢາ່ງໜກັ ພາຍໃຕລ້ະບບົຊນົຊ ັນ້ວນັນະຂອງສາ 
ສະໜາຮນິດ.ູ ນບັແຕນ່ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ມາ, ປະມານ ໘ ລາ້ນຄນົໄດນ້ບັຖພືຣະພດຸທະສາສະ 
ໜາ ແລະຍງັມຈີາໍນວນຫຼາຍທ່ີກາໍລງັສບືຕ່ໍເພ່ີມຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາສາຍທາໍອດິາສາຍທາໍອດິາສາຍທາໍອດິາສາຍທາໍອດິ    ເຂົ້າໄປໃນເຂົ້າໄປໃນເຂົ້າໄປໃນເຂົ້າໄປໃນແຖບແຖບແຖບແຖບຕາເວັນຕກົຕາເວັນຕກົຕາເວັນຕກົຕາເວັນຕກົເມ ື່ອໃດເມ ື່ອໃດເມ ື່ອໃດເມ ື່ອໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຊາວຕາເວັນຕກົກຸມ່ທາໍອດິ ທ່ີຫນັມານບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາ ອາດຈະ 
ແມນ່ຊາວກຣກີ(Greeks) ຜູທ່ີ້ໄດເ້ຂົ້າມາໃນປະເທດອິນເດຍຫຼງັຈາກການຮກຸຮານຂອງ 
ອາເລັກຊານເດມີະຫາລາດ Alexander the Great  ໃນສະຕະວດັທີ ໓ ກອນ່ ຄ.ສ. ໜ່ຶງ 
ໃນປ້ືມຄາໍພີພຣະພດຸທະສາສະໜາທ່ີເກົ່ າແກແ່ມນ່ ມລິິນທະປນັຫາ ເຊິ່ ງປະກອບມບີດົ 
ສນົທະນາລະຫວາ່ງພຣະນາຄະເສນ, ພຣະສງົຊາວອນິເດຍ ແລະພຣະຍາມລິິນ ເຊິ່ ງ 
ເປັນຊາວກຣກີ. ແຕໃ່ນເວລາຜາ່ນມາ, ພຣະພດຸທະສາສະໜາ ໄດເ້ລີ່ ມດງຶດດູຄວາມຊື່ ນ 
ຊມົ ແລະຄວາມເຄົາລບົຈາກຕາເວັນຕກົ ຈນົຮອດທາ້ຍຂອງສະຕະວດັທີ ໑໙ ເມ ື່ອມນີກັ 
ປາດເລີ່ ມແປຄາໍພີທາງພຣະພດຸທະສາສະໜາ ແລະຂດີຂຽນກຽ່ວກບັພຣະພດຸທະສາສະ 
ໜາ. ກອ່ນຊຸມ ຕ ົນ້ປີ ໑໙໐໐, ມຊີາວຕາເວັນຕກົຈາໍນວນສອງສາມຄນົ ເອີນ້ພວກເຂົາ 
ເອງວາ່ເປັນຊາວພດຸ ແລະໜ່ຶງ ຫືຼສອງຄນົໄດບ້ວດເປັນພຣະ. ນບັແຕຊຸ່ມປີ ໑໙໖໐ ຈາໍ 
ນວນຜູນ້ບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາຊາວຕາເວັນຕກົ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ແລະ 
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ໃນປດັຈບຸນັນີ ້ ພວກເຂົາເຈົາ້ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ນອ້ຍໆ ແຕເ່ປັນກຸມ່ນອ້ຍທ່ີ ສາໍຄນັໃນ 
ບນັດາປະເທດແຖບຕາເວັນຕກົ. 

    
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ທາ່ນສາມາດບອກປະເພດທາ່ນສາມາດບອກປະເພດທາ່ນສາມາດບອກປະເພດທາ່ນສາມາດບອກປະເພດຕາ່ງຕາ່ງຕາ່ງຕາ່ງໆໆໆໆກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັກຽ່ວກບັພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາໄດບໍ້າໄດບໍ້າໄດບໍ້າໄດບໍ້????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຈາກຈດຸທ່ີສງູ ພຣະພດຸທະສາສະໜາແພຈ່າກປະເທດມງົໂກເລຍ (Mongolia) 
ສູປ່ະເທດມດໍບີ (Maldives), ຈາກເມອືງບາລກຫ ໌ (Balkh) ສູເ່ກາະບາຫີຼ(Bali) ແລະ 
ດ ັງ່ນ ັນ້, ມນັຈິ່ງເປັນທ່ີຈງູໃຈຜູຄ້ນົຈາກຫຼາຍວດັທະນະທາໍທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ຍິ່ ງກວາ່ນ ັນ້, 
ຍງັທນົທານເປັນເວລາຫຼາຍສະຕະວດັ ແລະຈາໍຕອ້ງດດັແປງ ແລະປບັຕວົເມ ື່ອວຖິຊີວີດິ 
ສງັຄມົ ແລະພມູປນັຍາຂອງຄນົໄດມ້ກີານພດັທະນາຂືນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຖງິແມນ່ວາ່ ແກນ່ແທ ້
ຂອງທາໍມະຍງັຄງົເໝືອນເດມີ ຮບູແບບພາຍນອກຂອງມນັ ກມໍກີານປ່ຽນແປງຫຼາຍຢາ່ງ. 
ປດັຈບຸນັນີ,້ ພຣະພດຸທະສາສະໜາມສີາມນກິາຍໃຫຍຄ່ ື ເຖລະວາດ(ເຖຣະວາທ), ມະ 
ຫາຍານ, ແລະວດັຊະລະຍານ(ວະຊຣິະຍານະ). 
 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ:::: ເຖລເຖລເຖລເຖລະວາດະວາດະວາດະວາດ    ແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຄາໍວາ່ ເຖລະວາດ ໝາຍເຖງິຄາໍສອນຂອງພຣະເຖລະ ແລະເປັນຄາໍສອນທ່ີ 
ສວນ່ໃຫຍແ່ມນ່ອງີໃສພ່ຣະໄຕປິດກົສະບບັພາສາບາລີ, ເປັນຄາໍພີທ່ີເກົ່ າແກທ່ີ່ສດຸ ແລະ 
ເປັນສິ່ ງບນັທຶກຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ຢາ່ງສມົບນູທ່ີສດຸ. ພຣະພດຸທະສາສະໜາ 
ເຖລະວາດ ເປັນພຣະພດຸທະສາສະໜາຮບູແບບທ່ີມລີກັສະນະອະນລຸກັ ແລະມສີນູກາງ 
ຢູທ່ີ່ພຣະສງົຍິ່ ງກວາ່, ເນັນ້ໜກັພ້ືນຖານທາງທາໍມະ ແລະຂອ້ນຂາ້ງເປັນວທີິປະຕິບດັທ່ີ 
ລຽບງາ່ຍ ແລະບ່ໍສບັສນົ. ປດັຈບຸນັນີ,້ ພຣະພດຸທະສາສະໜາເຖລະວາດໄດມ້ກີານປະ 
ຕິບດັສວນ່ໃຫຍ ່ ແມນ່ຢູປ່ະເທດສລີງັກາ, ພະມາ້, ໄທ, ລາວ, ກາໍປເູຈຍ ແລະພາກ 
ສວນ່ຕາ່ງໆຂອງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ.້ 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ພຣະພດຸທພຣະພດຸທພຣະພດຸທພຣະພດຸທະສາສະໜະສາສະໜະສາສະໜະສາສະໜາມະຫາຍານແມນ່ຫຍງັາມະຫາຍານແມນ່ຫຍງັາມະຫາຍານແມນ່ຫຍງັາມະຫາຍານແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ປະມານກອ່ນສະຕະວດັທີ ໑ ກອ່ນ ຄ.ສ. ບາງສວນ່ທ່ີພວົພນັຂອງຄາໍສອນ 
ຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ໄດຖ້ກືຄ ົນ້ຄວາ້ຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ. ເຊ່ັນດຽວກນັກບັສງັຄມົກາໍລງັມກີານ 
ພດັທະນາ ເຫດນີເ້ອງ ຈິ່ງຕອ້ງການໃຫມ້ກີານແປຄນືຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສອນໃໝ.່    ມ ີ
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ຫຼາຍນກິາຍທ່ີເຕບີໃຫຍ ່ນອກຈາກການພດັທະນາ ແລະການແປຄວາມເຫ່ົຼານີໄ້ດຖ້ກືເອີນ້ 
ລວມວາ່ ມະຫາຍານ, ໝາຍເຖງິຫນົທາງສາຍໃຫຍ,່ ຍອ້ນພວກເຂົາປະກາດວາ່ ສາ 
ມາດເຂົ້າເຖງິທກຸໆຄນົ ບ່ໍສະເພາະແຕພ່ຣະສງົ, ພິກຂນຸ ີຫືຼແມຂ່າວຜູທ່ີ້ສະຫຼະທາງໂລກ 
ເທ່ົານ ັນ້. ໃນທ່ີສດຸ ພດຸທະສາສະໜາມະຫາຍານ ກເໍປັນຮບູແບບທ່ີເດ່ັນໃນປະເທດອນິ 
ເດຍ ແລະໃນປດັຈບຸນັ ໄດມ້ກີານປະຕິບດັໃນປະເທດຈນີ, ເກາົຫີຼ, ໄຕຫ້ວນັ, ຫວຽດ 
ນາມ ແລະຍີ່ ປຸນ່. ຊາວພດຸເຖລະວາດບາງຄນົເວ້ົາວາ່ ພດຸທະສາສະໜາມະຫາຍານ ໄດ ້
ບິດເບືອນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຊາວພດຸມະຫາຍານ 
ກໄໍດຊ້ີແ້ຈງວາ່ ພຣະພດຸທະເຈົາ້ຍອມຮບັການປ່ຽນແປງ ເໝືອນດ ັງ່ໜ່ຶງໃນຫຼກັຄາໍສອນ 
ຂອງທາໍມະທກຸປະການ ແລະການແປຄວາມຂອງພຣະພດຸທະສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ 
ກບ່ໍໍແມນ່ການບດິເບືອນຂອງທາໍມະໄປກວາ່ການອປຸະມາຕ ົນ້ໂອກທ່ີມກີານປ່ຽນແປງເປັນ 
ໝາກຂອງຕ ົນ້ໂອກສນັນ ັນ້. 
 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍມກັພບົເຫັນຄາໍວາ່ມກັພບົເຫັນຄາໍວາ່ມກັພບົເຫັນຄາໍວາ່ມກັພບົເຫັນຄາໍວາ່    ຫິນະຍານຫິນະຍານຫິນະຍານຫິນະຍານ....    ຄາໍສບັນີ້ຄາໍສບັນີ້ຄາໍສບັນີ້ຄາໍສບັນີ ້   ໝາຍຄວາມໝາຍຄວາມໝາຍຄວາມໝາຍຄວາມ    ວາ່ແນວໃດວາ່ແນວໃດວາ່ແນວໃດວາ່ແນວໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ:::: ເມ ື່ອພດຸທະສາສະໜາມະຫາຍານ ກາໍລງັພດັທະນາຢູນ່ ັນ້, ເຂົາຕອ້ງການຢາກ 
ຈາໍແນກຕນົເອງ ຈາກພດຸທະສາສະໜານກິາຍເດມີ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈິ່ງເອີນ້ຕນົເອງວາ່ ມະຫາ 
ຍານ, ທາງໃຫຍ(່ຍານໃຫຍ)່, ແລະໃສຊ່ື່ ນກິາຍດ ັງ້ເດມີວາ່ ຫິນະຍານ, ໝາຍຄວາມວາ່ 
ທາງນອ້ຍ(ຍານນອ້ຍ). ສະນ ັນ້, ຫິນະຍານ ບາງຄ ັງ້ແມນ່ຊື່  ຂອງນກິາຍທ່ີຜູນ້ບັຖພືດຸ 
ທະສາສະໜາມະຫາຍານ ໄດໃ້ສຊ່ື່ ໃຫຜູ້ນ້ບັຖພືດຸທະສາສະໜາ ເຖລະວາດ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ວດັຊະລວດັຊະລວດັຊະລວດັຊະລະຍານະຍານະຍານະຍານ    ((((ວະຊຣິະຍານະວະຊຣິະຍານະວະຊຣິະຍານະວະຊຣິະຍານະ))))    ແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພຣະພດຸທະສາສະໜາປະເພດນີ ້ເລີ່ ມກໍ່ຕວົຂຶນ້ໃນປະເທດອນິເດຍ ໃນສະຕະ 
ວດັທີ ໖ ແລະ ໗ ຂອງຄຣດິຕະສກັກະລາດ ໃນຂະນະທ່ີສາສະໜາຮນິດ ູກາໍລງັມກີານ 
ຟ້ືນຟຄູ ັງ້ໃຫຍໃ່ນປະເທດອນິເດຍ. ຕ່ໍກບັສິ່ ງນີ,້ ຊາວພດຸບາງຄນົ ກໄໍດຮ້ບັອດິທິພນົຈາກ 
ບາງທດັສະນະຄາໍສອນຂອງສາສະໜາຮນິດ ູໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງແມນ່ກຽ່ວກບັການບ ູ
ຊາເທບພະເຈົາ້ຕາ່ງໆ ແລະການປະຕິບດັພິທີກາໍບາງຢາ່ງ. ໃນສະຕະວດັທີ ໑໑, ພດຸ 
ທະສາສະໜານກິາຍ ວດັຊະລະຍານ ໄດຕ້ ັງ້ໝ ັນ້ຢູໃ່ນປະເທດຕີເບດ ບອ່ນທ່ີມນັໄດມ້ ີ
ການພດັທະນາເພ່ີມຕື່ ມອກີ. ຄາໍວາ່ ວດັຊະລະຍານ ໝາຍເຖງິຫນົທາງສາຍເພັດ ແລະ 
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ອາ້ງອງີເຖງິຫຼກັເຫດຜນົ ທ່ີເຊື່ ອວາ່ບ່ໍອາດແຕກສະຫຼາຍໄດ ້ ທ່ີຊາວວດັຊະລະຍານໃຊ ້
ເພ່ືອຕດັສນິ ແລະປ້ອງກນັຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຂົາ. ພດຸທະສາສະໜານກິາຍ ວດັຊະ 
ລະຍານ ອງີໃສປ່ະເພດວນັນະຄະດທ່ີີເອີນ້ວາ່ ຕນັຕຣະ (Tantras) ຫຼາຍກວາ່ຄາໍພີພຣະ 
ພດຸທະສາສະໜາດ ັງ້ເດມີ ແລະດວ້ຍເຫດນີເ້ອງ, ບາງຄ ັງ້ ສາສະໜາພດຸນກິາຍນີຈ້ ິ່ ງ 
ເປັນທ່ີຮູຈ້ກັກນັອກີໃນຊື່  ຕນັຕຣະຍານ (Tantrayana). ປດັຈບຸນັ ວດັຊະຣະຍານ ມກີານ 
ປະຕິບດັກນັຢູໃ່ນປະເທດມງົໂກເລຍ, ຕີເບດ, ລາດກັຫ,໌ ເນປາລ, ພຖູານ ແລະໃນບນັ 
ດາປະຊາຊນົຕເີບດ ທ່ີອາໄສຢູໃ່ນປະເທດອນິເດຍ.  

 
ຄຄຄຄ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ: : : : ທງັໝດົທ່ີວາ່ມານ ັນ້ເປັນຕາໜາ້ສບັສນົແທ້ໆທງັໝດົທ່ີວາ່ມານ ັນ້ເປັນຕາໜາ້ສບັສນົແທ້ໆທງັໝດົທ່ີວາ່ມານ ັນ້ເປັນຕາໜາ້ສບັສນົແທ້ໆທງັໝດົທ່ີວາ່ມານ ັນ້ເປັນຕາໜາ້ສບັສນົແທ້ໆ . . . . ຖາ້ຫາກວາ່ຂາ້ຖາ້ຫາກວາ່ຂາ້ຖາ້ຫາກວາ່ຂາ້ຖາ້ຫາກວາ່ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍ    ຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການຕອ້ງການ    
ຢາກປະຕິບດັພຣະພດຸທະສາສຢາກປະຕິບດັພຣະພດຸທະສາສຢາກປະຕິບດັພຣະພດຸທະສາສຢາກປະຕິບດັພຣະພດຸທະສາສະໜະໜະໜະໜາາາາ    ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ຈະເລືອກເອົາປະຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ຈະເລືອກເອົາປະຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ຈະເລືອກເອົາປະຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ຈະເລືອກເອົາປະ    
ເພດໃດເພດໃດເພດໃດເພດໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ບາງທີພວກເຮົາອາດຈະປຽບທຽບໃສກ່ບັແມນ່ ໍາ້ສາຍໜ່ຶງ. ຖາ້ຫາກວາ່ທາ່ນໄປ 
ສູແ່ຫຼງ່ກາໍເນດີຂອງແມນ່ ໍາ້ ແລະຫຼງັຈາກນ ັນ້ໄປສູປ່າກນ ໍາ້ ມນັອາດຈະເບິ່ ງແຕກແຕງ່ 
ກນັແທ.້ ແຕຖ່າ້ທາ່ນຕິດຕາມສາຍນ ໍາ້ຈາກຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງມນັ, ຕາມທ່ີມນັໄຫຼຜາ່ນພ ູ
ແລະຮອ່ມພ,ູ ເທິງນ ໍາ້ຕກົຕາດ ແລະຜາ່ນຫຼາຍຫວ້ຍຮອ່ງນອ້ຍໆ ທ່ີໄຫຼມາສູແ່ມນ່ ໍາ້ນ ັນ້, 
ໃນທ່ີສດຸ ທາ່ນກຈໍະໄປເຖງິປາກແມນ່ ໍາ້ ແລະເຂົ້າໃຈວາ່ ດວ້ຍເຫດໃດມນັຈິ່ງເບິ່ ງຄວືາ່ 
ແຕກຕາ່ງຈາກຕ ົນ້ກາໍເນດີແທ້ໆ . ຖາ້ຫາກທາ່ນ ມຄີວາມປະສງົຈະສກຶສາພຣະພດຸທະ 
ສາສະໜາ, ຄວນຈະເລີ່ ມຕ ົນ້ດວ້ຍພ້ືນຖານຄາໍສອນດ ັງ້ເດມີທ່ີສດຸ ນ ັນ້ຄອືະລິຍະສດັ(ອະ 
ຣຍິະສຈັຈະ)ສີ່ , ອະລິຍະມກັ(ອະຣຍິະມຄັຄະ)ມອີງົແປດ, ພດຸທະປະຫວດັ ແລະອື່ ນໆ 
ອກີ. ແລະສກຶສາຫາເຫດຜນົວາ່ດວ້ຍວທີິໃດ ແລະເຫດໃດຄາໍສອນ ແລະຄວາມຄດຶເຫ່ົຼາ 
ນີ ້ຈ ິ່ງໄດວ້ວິດັທະນາການ ພອ້ມນີ ້ກສໍງັເກດເບິ່ ງພດຸທະສາສະໜາ ທ່ີເຫັນວາ່ມຄີວາມ 
ປະທບັໃຈທາ່ນທ່ີສດຸ. ແລະແລວ້ກຈໍະເປັນໄປບ່ໍໄດ ້ ສາໍລບັທາ່ນທ່ີຈະເວ້ົາວາ່ ຕ ົນ້ກາໍ 
ເນດີຂອງແມນ່ ໍາ້ ຂີຮ້າ້ຍກວາ່ປາກຂອງແມນ່ ໍາ້ ຫືຼວາ່ປາກຂອງແມນ່ ໍາ້ຜິດແປກຈາກຕ ົນ້ນ ໍາ້.  
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໑໓໑໓໑໓໑໓. . . . ການເປັນຊາວພດຸການເປັນຊາວພດຸການເປັນຊາວພດຸການເປັນຊາວພດຸ    
 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ສິ່ ງທ່ີສິ່ ງທ່ີສິ່ ງທ່ີສິ່ ງທ່ີທາ່ນໄດເ້ທາ່ນໄດເ້ທາ່ນໄດເ້ທາ່ນໄດເ້ວ້ົາມານ ັນ້ວ້ົາມານ ັນ້ວ້ົາມານ ັນ້ວ້ົາມານ ັນ້ໜາ້ສນົໃຈສາໍລບັຂາ້ໜາ້ສນົໃຈສາໍລບັຂາ້ໜາ້ສນົໃຈສາໍລບັຂາ້ໜາ້ສນົໃຈສາໍລບັຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍ. . . . ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຈະຈະຈະຈະເປັນເປັນເປັນເປັນ    
ຊາວຊາວຊາວຊາວພດຸໄດແ້ນວໃດພດຸໄດແ້ນວໃດພດຸໄດແ້ນວໃດພດຸໄດແ້ນວໃດ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ຄ ັງ້ໜ່ຶງ ໄດມ້ຊີາຍຄນົໜ່ຶງຊື່ ວາ່ ອບຸາລີ ຜູທ່ີ້ປະທບັໃຈໃນຄາໍສອນຂອງພຣະ 
ພດຸທະເຈົາ້ ແລະຕດັສນິໃຈທ່ີຈະເປັນຜູໜ່ຶ້ງໃນສາວກົຂອງພຣະພດຸທະອງົ. ແຕພ່ຣະພດຸ 
ທະເຈົາ້ກາ່ວຕ່ໍທາ່ນວາ່:  

 

“ ຈ ົງ່ສາໍຫຼວດຢາ່ງຖກືຕອ້ງເສຍກອ່ນອບຸາລີ. ການສາໍຫຼວດຢາ່ງຖອ່ງແທ ້ຈະເປັນຜນົດ ີ
ຕ່ໍຄນົທ່ີມຊີື່ ສຽງຢາ່ງຕວົທາ່ນເອງ.” 

        
M.II, 379 

 

ໃນພຣະພດຸທະສາສະໜາ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສດຸ ແລະການເຂົ້າໃຈກຕໍອ້ງ 
ໃຊເ້ວລາ, ມນັແມນ່ຜນົຜະລິດສດຸທາ້ຍຂອງຂະບວນການທງັມວນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບ່ໍຈາໍເປັນ 
ຈະຕອ້ງຮບີຮອ້ນນບັຖພືຣະພດຸທະສາສະໜາ. ໃຫໃ້ຊເ້ວລາ, ຖາມຄາໍຖາມ, ພິຈາລະນາ 
ຢາ່ງຖີ່ຖວນ້ເສຍກອ່ນ ແລວ້ຈິ່ງຕດັສນິໃຈ. ພຣະພດຸທະເຈົາ້ບ່ໍໄດສ້ນົພະໄທໃນການມສີາ 
ວກົຈາໍນວນຫຼາຍ. ພຣະພດຸທະອງົສນົພະໄທວາ່ ຄນົຄວນປະຕິບດັຕາມຄາໍສອນຂອງ 
ພຣະພດຸທະອງົ ຈາກການສາໍຫຼວດຢາ່ງທ່ີຖວ້ນ ແລະພິຈາລະນາໃນຫຼກັຄວາມຈງິ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຖາ້ຖາ້ຖາ້ຖາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍເຮັດແນວນີ້ເຮັດແນວນີ້ເຮັດແນວນີ້ເຮັດແນວນີ ້   ແລະພບົວາ່ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນທ່ີແລະພບົວາ່ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນທ່ີແລະພບົວາ່ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນທ່ີແລະພບົວາ່ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນທ່ີ    
ຍອມຮບັຍອມຮບັຍອມຮບັຍອມຮບັນບັຖືນບັຖືນບັຖືນບັຖໄືດ້ໄດ້ໄດ້ໄດ,້ , , , ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຄວນຈະເຮັດແນວໃດຄວນຈະເຮັດແນວໃດຄວນຈະເຮັດແນວໃດຄວນຈະເຮັດແນວໃດ    ຖາ້ຕອງ້ການຢາກເປັນຊາວພດຸຖາ້ຕອງ້ການຢາກເປັນຊາວພດຸຖາ້ຕອງ້ການຢາກເປັນຊາວພດຸຖາ້ຕອງ້ການຢາກເປັນຊາວພດຸ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ເປັນການດທ່ີີສດຸ ທ່ີທາ່ນຄວນເຂົາ້ວດັທ່ີດ ີຫືຼກ ຸມ່ຊາວພດຸ, ອປຸະຖາໍພວກເຂົາ, 
ໄດຮ້ບັອປຸະຖາໍໂດຍພວກເຂົາ ແລະສບືຕ່ໍຮຽນຮູຕ້ື່ ມອກີກຽ່ວກບັຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະ 
ເຈົາ້. ເມ ື່ອໃດທາ່ນພອ້ມ, ທາ່ນຈິ່ງເປັນຊາວພດຸຢາ່ງເປັນທາງການ ໂດຍການຖເືອົາໄຕ 
ສະລະນະຄມົ(ໄຕສະຣະນະຄມົ)ເປັນທ່ີເພ່ິງ. 



 82 

ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ໄຕສະລໄຕສະລໄຕສະລໄຕສະລະນະຄມົະນະຄມົະນະຄມົະນະຄມົ    ((((ໄຕສະຣະນະຄມົໄຕສະຣະນະຄມົໄຕສະຣະນະຄມົໄຕສະຣະນະຄມົ))))    ແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັແມນ່ຫຍງັ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ສະຣະນະ ໝາຍເຖງິສະຖານທ່ີ ທ່ີຄນົໄປຫາເມ ື່ອພວກເຂົາໂສກເສ້ົາ ຫືຼເມ ື່ອ 
ພວກເຂົາຕອ້ງການຄວາມປອດໄພ. ທ່ີເພ່ິງມຫຼີາຍປະເພດ. ເມ ື່ອຄນົເຮົາເສ້ົາ, ພວກເຂົາ 
ຫາເພ່ືອນເປັນທ່ີເພ່ິງ. ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່:  

 
“ ການເພ່ິງພຣະພດຸ, ພຣະທາໍ, ແລະພຣະສງົ ແລະການເຂົ້າໃຈແຈງ້ໃນອະລິຍະສດັ, 
ທກຸ, ສະມໄຸທ, ນໂິລດ(ນໂິຣທະ), ແລະອະລຍິະມກັມອີງົແປດ ນາໍໄປສູກ່ານດບັທກຸ, ນີ ້
ຄທ່ີືເພ່ິງທ່ີປອດໄພ, ນີຄ້ທ່ີືເພ່ິງອນັສງູສດຸ. ນີຄ້ທ່ີືເພ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຄ້ນົຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກທກຸ” 
 

                                           Dhp.189-192 

 
ການຖເືອົາພຣະພດຸທະເຈົາ້ເປັນທ່ີເພ່ິງ ແມນ່ສດັທາການຍອມຮບັໃນຄວາມຈງິທ່ີບກຸຄນົ 
ສາມາດຕດັສະຮູແ້ຈງ້ ແລະສມົບນູໄດເ້ໝືອນດ ັງ່ພຣະພດຸທະເຈົາ້. ການຖເືອົາທໍາມະ 
ເປັນທ່ີເພ່ິງ ໝາຍເຖງິການເຂົ້າໃຈອະລິຍະສດັສີ່  ແລະການດາໍເນນີຊວີດິຕາມອະລິຍະ 
ມກັມອີງົແປດ. ການຖເືອົາພຣະສງົເປັນທ່ີເພ່ິງ ໝາຍເຖງິການອປຸະຖາໍ, ການເປັນແຮງ 
ບນັດານໃຈ ແລະການນາໍທາງຈາກທກຸຄນົຜູທ່ີ້ເດນີ ທາງອະລຍິະມກັມອີງົແປດ. ການປະ 
ຕິບດັເຊ່ັນນີ,້ ຊື່ ວາ່ເປັນຊາວພດຸ ແລະນີເ້ປັນການກາ້ວເດນີບາດທາໍອດິຕາມຫນົທາງສູ ່
ພຣະນບິພານ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ມກີານປ່ຽນແປງຫຍງັແນເ່ກດີມກີານປ່ຽນແປງຫຍງັແນເ່ກດີມກີານປ່ຽນແປງຫຍງັແນເ່ກດີມກີານປ່ຽນແປງຫຍງັແນເ່ກດີຂຶ້ນຂຶ້ນຂຶ້ນຂຶ້ນໃນຊວີດິຂອງທ່ານທາໍອິດເມ ື່ອໃນຊວີດິຂອງທ່ານທາໍອິດເມ ື່ອໃນຊວີດິຂອງທ່ານທາໍອິດເມ ື່ອໃນຊວີດິຂອງທ່ານທາໍອິດເມ ື່ອທາ່ນຖເືອົາທາ່ນຖເືອົາທາ່ນຖເືອົາທາ່ນຖເືອົາ    
ໄຕສະລໄຕສະລໄຕສະລໄຕສະລະນະຄມົເປັນທ່ີເພ່ິງະນະຄມົເປັນທ່ີເພ່ິງະນະຄມົເປັນທ່ີເພ່ິງະນະຄມົເປັນທ່ີເພ່ິງ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ເໝືອນກບັຫຼາຍລາ້ນຄນົອື່ ນໆຕະຫຼອດ ໒໕໐໐ ປີທ່ີຜາ່ນມາ, ອາຕະມາໄດພ້ບົ 
ວາ່ ຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ ແມນ່ເພ່ືອສອນໃຫຄ້ນົອອກຈາກໂລກແຫງ່ຄວາມ 
ທກຸ. ມນັໄດໃ້ຫຄ້ວາມໝາຍກບັຊວີດິທ່ີໄຮຄ້ວາມໝາຍ. ມນັໄດໃ້ຫສ້ລີະທາໍແຫງ່ຄວາມ 
ເປັນມະນດຸ ແລະມເີມດຕາກະລນຸາ ເພ່ືອໃຊດ້າໍເນນີຊວີດິຂອງອາຕະມາ ແລະໄດຊ້ີວ້ທີິ 
ທາງເພ່ືອເຂົ້າເຖງິຄວາມບໍລິສດຸ ແລະການສາ້ງປາລະມໃີນຊາດໜາ້. ມບີດົກະວອີນິເດຍ 
ບຮູານຂຽນກຽ່ວກບັພຣະພດຸທະເຈົາ້ເອົາໄວວ້າ່:  



 83 

“ ຂໍຖເືອົາພຣະພດຸທະອງົເປັນທ່ີເພ່ິງ, ຂໍສນັລະເສນີພຣະພດຸທະອງົ, ຂໍເຄົາລບົພຣະພດຸ 
ທະອງົ ແລະຂປໍະພຶດປະຕບິດັຕາມທມັເພ່ືອຄວາມຮູແ້ຈງ້ໃນທມັ” 
 
ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນດໃີນຄາໍເວ້ົາເຫ່ົຼານີ.້ 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍມເີພ່ືອນຄນົໜ່ຶງມເີພ່ືອນຄນົໜ່ຶງມເີພ່ືອນຄນົໜ່ຶງມເີພ່ືອນຄນົໜ່ຶງ    ຜູທ່ີ້ພະຍາຍາມຈະໃຫຂ້າ້ນອ້ຍຜູທ່ີ້ພະຍາຍາມຈະໃຫຂ້າ້ນອ້ຍຜູທ່ີ້ພະຍາຍາມຈະໃຫຂ້າ້ນອ້ຍຜູທ່ີ້ພະຍາຍາມຈະໃຫຂ້າ້ນອ້ຍປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນປ່ຽນສາສະໜສາສະໜສາສະໜສາສະໜາສະາສະາສະາສະ    
ເໝີເໝີເໝີເໝີ. . . . ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍບ່ໍໄດສ້ນົໃຈໃນສາສບ່ໍໄດສ້ນົໃຈໃນສາສບ່ໍໄດສ້ນົໃຈໃນສາສບ່ໍໄດສ້ນົໃຈໃນສາສະໜະໜະໜະໜາຂາຂາຂາຂອງລາວອງລາວອງລາວອງລາວ    ແລະແລະແລະແລະຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍກໄໍດບ້ອກລາວກໄໍດບ້ອກລາວກໄໍດບ້ອກລາວກໄໍດບ້ອກລາວ    ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ ່   
ລາວລາວລາວລາວກບ່ໍໍປະໃຫຂ້າ້ກບ່ໍໍປະໃຫຂ້າ້ກບ່ໍໍປະໃຫຂ້າ້ກບ່ໍໍປະໃຫຂ້າ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຢູລ່າໍພງັຢູລ່າໍພງັຢູລ່າໍພງັຢູລ່າໍພງັ. . . . ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຈະເຮັດແນວໃດດີຈະເຮັດແນວໃດດີຈະເຮັດແນວໃດດີຈະເຮັດແນວໃດດີ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ::::    ສິ່ ງທາໍອດິທາ່ນຄວນຈະເຂົ້າໃຈວາ່ ບກຸຄນົໆນີບ່ໍ້ແມນ່ເພ່ືອນທາ່ນແທ.້ ເພ່ືອນ 
ທ່ີແທຈ້ງິ ຕອ້ງຍອມຮບັໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນເປັນ ແລະເຄົາລບົໃນຄວາມປາຖະໜາຂອງທາ່ນ. 
ອາຕະມາຄດຶວາ່ ບກຸຄນົນີພ້ຽງແຕທ່າໍທາ່ເປັນເພ່ືອນຂອງທາ່ນ ເພ່ືອວາ່ລາວຈະສາມາດ 
ປ່ຽນແປງທາ່ນໃຫຫ້ນັມານບັຖສືາສະໜາຂອງລາວ. ເມ ື່ອບກຸຄນົນ ັນ້ຕອ້ງການຈະບງັຄບັ 
ໃຫທ້າ່ນເຮັດຕາມເຈຕະນາຂອງເຂົາ ແນນ່ອນວາ່ ພວກເຂົາບ່ໍແມນ່ເພ່ືອນແທຂ້ອງທາ່ນ.  

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ແຕລ່າວເວ້ົາວາ່ແຕລ່າວເວ້ົາວາ່ແຕລ່າວເວ້ົາວາ່ແຕລ່າວເວ້ົາວາ່    ລາວຢາກແລກປ່ຽນສາສລາວຢາກແລກປ່ຽນສາສລາວຢາກແລກປ່ຽນສາສລາວຢາກແລກປ່ຽນສາສະໜະໜະໜະໜາກບັຂ້າກບັຂ້າກບັຂ້າກບັຂາ້າາານອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍ....    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ການແລກປ່ຽນສາສະໜາກບັຄນົອື່ ນ ແມນ່ເປັນສິ່ ງທ່ີດ ີ ແຕອ່າຕະມາຂໍແນະ 
ນາໍວາ່ ເພ່ືອນຂອງທາ່ນຍງັບ່ໍທນັຮູຄ້ວາມແຕກຕາ່ງ ລະຫວາ່ງການແລກປ່ຽນກບັການ 
ບງັຄບັ. ຖາ້ອາຕະມາມໝີາກໂປ່ມໜວຍ່ໜ່ຶງ, ອາຕະມາແບງ່ໃຫ ້ ທາ່ນເຄິ່ ງໜ່ຶງ ແລະ 
ທາ່ນກຮໍບັເອົາ, ແລະອາຕະມາໄດແ້ບງ່ໃຫທ້າ່ນ. ແຕຖ່າ້ທາ່ນ ກາ່ວກບັອາຕະມາວາ່ 
“ຂອບໃຈ, ແຕອ່າຕະມາໄດກ້ນິໄປແລວ້” ແລະອາຕະມາ ຍງັຊູຊຢີາກໃຫທ້າ່ນແບງ່ໝາກ 
ໂປ່ມມາອກີເຄິ່ ງໜ່ຶງ ຈນົກວາ່ໃນທ່ີສດຸ ທາ່ນໄດໃ້ຫອ້າຕະມາຕາມການບງັຄບັ, ນີເ້ປັນ 
ການຍາກທ່ີຈະເອີນ້ວາ່ການແບງ່ປນັ. ມຄີນົຄກືນັກບັເພ່ືອນຂອງທາ່ນພະຍາຍາມທ່ີຈະ 
ເຊື່ ອງໜາ້ກາກແຫງ່ການປະພຶດບ່ໍດຂີອງເຂົາດວ້ຍການເອີນ້ວາ່ “ແບງ່ປນັ”, “ ຄວາມ 
ຮກັ” ຫືຼ “ເປັນປະຈກັພະຍານ”. ແຕ ່ບ່ໍວາ່ເຂົາຈະໃສຊ່ື່ ແນວໃດ, ການປະພຶດຂອງເຂົາ ກ ໍ
ຍງັຫຍາບຄາຍຢູ,່ ມາລະຍາດບ່ໍດ ີແລະເຫັນແກຕ່ວົ. 

 
ຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມຄາໍຖາມ: : : : ຂາ້ຂາ້ຂາ້ຂາ້ນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍຈະຢດຸລາວໄດແ້ນວໃດຈະຢດຸລາວໄດແ້ນວໃດຈະຢດຸລາວໄດແ້ນວໃດຈະຢດຸລາວໄດແ້ນວໃດ????    
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ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ງາ່ຍໆ. ປະການທາໍອດິ, ທາ່ນຕອງ້ຕດັສນິໃຈແຈມ່ແຈງ້ວາ່ ທາ່ນຕອ້ງການ 
ຫຍງັ. ປະການທີສອງ, ບອກລາວຢາ່ງສ ັນ້ໆ ແລະແຈມ່ແຈງ້. ປະການທີສາມ, ເມ ື່ອ 
ລາວຖາມທາ່ນວາ່ແບບນີ ້ “ເຈົາ້ມຄີວາມເຊື່ ອແນວໃດ ກຽ່ວກບັບນັຫານີ”້ ຫືຼ “ເປັນຫຍງັ 
ເຈົາ້ຈ ິ່ງບ່ໍຢາກມາປະຊຸມກບັຂອ້ຍ”, ພະຍາຍາມເວ້ົາປະໂຫຍກທາໍອດິຂອງທາ່ນຢາ່ງແຈມ່ 
ແຈງ້, ສພຸາບ ແລະຢາ່ງຫຼາໍໄປຫຼາໍມາວາ່ “ຂອບໃຈສາໍລບັການເຊືອ້ເຊນີ ແຕຂ່ອ້ຍມາບ່ໍ 
ໄດ”້  
“ດວ້ຍເຫດໃດ.” 
“ມນັແມນ່ວຽກຂອງຂອ້ຍ. ຂອ້ຍບ່ໍສາມາດມາໄດ”້ 
“ມຫຼີາຍຄນົທ່ີໜາ້ສນົໃຈຢູທ່ີ່ນີ”້ 
“ຂອ້ຍໝັນ້ໃຈວາ່ຈະຕອ້ງມ ີແຕຂ່ອ້ຍມາບ່ໍໄດ.້” 
“ຂອ້ຍເຊນີເຈົາ້ກເໍພາະວາ່ຫວງ່ໄຍເຈົາ້”. 
“ຂອ້ຍຍນິດຢີາ່ງຍິ່ ງທ່ີເຈົາ້ຫວງ່ໄຍຂອ້ຍ ແຕຂ່ອ້ຍມາບ່ໍໄດ”້. 

 
ຖາ້ທາ່ນເວ້ົາຢໍາ້ຢາ່ງແຈມ່ແຈງ້, ຢາ່ງອດົທນົ ແລະຢໍາ້ໄປມາ ແລະປະຕິເສດທ່ີຈະໃຫໂ້ອ 
ກາດລາວເຂົ້າມາກຽ່ວຂອ້ງໃນການສນົທະນາ, ໃນທ່ີສດຸລາວກຈໍະຢດຸ. ມນັເປັນໜາ້ອບັ 
ອາຍສາໍລບັທາ່ນ ທ່ີຈະເຮັດແບບນີ,້ ແຕມ່ນັເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັບຸກຄນົຄວນຮູວ້າ່ 
ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຍດັຍູຄ້ວາມເຊື່ ອຂອງເຂົາ ຫືຼຄວາມປາຖະໜາຂອງເຂົາໃຫຄ້ນົອື່ ນ. 

 
ຄຄຄຄ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ◌າໍຖາມ: : : : ຊາວພດຸຄວນຈຊາວພດຸຄວນຈຊາວພດຸຄວນຈຊາວພດຸຄວນຈະແບງ່ປນັທາໍະແບງ່ປນັທາໍະແບງ່ປນັທາໍະແບງ່ປນັທາໍມະໃຫຄ້ນົອື່ ນບໍມະໃຫຄ້ນົອື່ ນບໍມະໃຫຄ້ນົອື່ ນບໍມະໃຫຄ້ນົອື່ ນບໍ????    
ຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບຄາໍຕອບ: : : : ພວກເຂົາຄວນຈະແບງ່ປນັ. ຖາ້ຫາກມຄີນົຖາມທາ່ນກຽ່ວກບັພຣະພດຸທະສາ 
ສະໜາ, ກບໍອກເຂົາໄປ. ທາ່ນສາມາດບອກເຂົາ ກຽ່ວກບັຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະເຈົາ້ 
ແມນ່ແຕພ່ວກເຂົາຍງັບ່ໍທນັຖາມ. ແຕຖ່າ້ສງັເກດເບິ່ ງຄາໍເວ້ົາ ແລະການກະທໍາຂອງເຂົາ, 
ທ່ີເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູວ້າ່ ພວກເຂົາບ່ໍໄດສ້ນົໃຈຈງິ ແລະກຍໍອມຮບັຄວາມເຄົາລບົຄວາມປາ 
ຖະໜາຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນີ,້ ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັ ຄວນຈື່ຈາໍເອົາໄວວ້າ່ ທາ່ນຄວນໃຫ ້
ຄນົຮູທ້າໍມະ ໂດຍຜາ່ນການສະແດງອອກມາທາງດາ້ນການກະທໍາ ຫຼາຍກວາ່ພຽງແຕ ່
ການເທດ. ສະແດງໃຫປ້ະຊາຊນົເຫັນທາໍມະ ດວ້ຍການເປັນຄນົຮູຈ້ກັເຫັນອກົເຫັນໃຈ, 
ເມດຕາ, ອດົທນົ, ພາກພຽນ, ເປັນຄນົກງົໄປກງົມາ, ແລະຊື່ ສດັສຈຸະລິດ. ຂໍໃຫທ້າໍມະ 
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ເປ່ັງປະກາຍເບ່ັງບານໃນວາຈາ ແລະການກະທາໍ. ຖາ້ວາ່ພວກເຮົາທກຸຄນົ, ທງັທາ່ນ 
ແລະອາຕະມາ, ຮູທ້າໍມະຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ, ຝຶກປະຕິບດັຢາ່ງເຕັມທີ ແລະແບງ່ປນັໃຫຄ້ນົ 
ອື່ ນດວ້ຍໃຈເອືອ້ເຟ້ືອ, ພວກເຮົາກອໍາດຈະໄດຮ້ບັອານສິງົແກຕ່ນົເອງແລະຄນົອື່ ນເຊ່ັນກນັ.  

 
 

 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    ພຣະພດຸທະຮບູ ທ່ີວດັພສູາໍລ ີເມອືງໂພນທອງ ແຂວງຈາໍປາສກັ ຖາ່ຍພາບໂດຍ ຄບູາ ຈອນນ ີຈນັທະວງົສ ີ
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໑໔໑໔໑໔໑໔....ບາງພຣະພດຸທະພາສດິບາງພຣະພດຸທະພາສດິບາງພຣະພດຸທະພາສດິບາງພຣະພດຸທະພາສດິ    
SOME SAYINGS OF THE BUDDHA 

 
 

 

Wisdom is purified by virtue and virtue is purified by wisdom. Where there is one there is 

always the other. The virtuous person has wisdom and the wise person has virtue. A 

combination of the two is called the highest thing in the world.  

                                   D.I, 84 

 

ປນັຍາບໍລິສດຸດວ້ຍສນິ ແລະສນິບໍລິສດຸດວ້ຍປນັຍາ. ເມ ື່ອມສີິ່ ງໜ່ຶງກຍໍອ່ມຈະມ ີ ສິ່ ງອື່ ນສະເໝີ. ບກຸ 
ຄນົຜູມ້ສີນິຍອ່ມມປີນັຍາ ແລະບກຸຄນົຜູເ້ປັນບນັດດິຍອ່ມມສີນິ. ຄນຸນະທາໍສອງຢາ່ງນີ ້ ເມ ື່ອມຢີູດ່ວ້ຍ 
ກນັ ເອີນ້ວາ່ສິ່ ງທ່ີສງູສດຸໃນໂລກ. 

                    ທີຄະນກິາຍ.໑.໘໔ 
 
 

The mind precedes all things, the mind dominates them, and they are all mind-made. If a 

person speaks or acts with a pure mind, happiness will follow him like a shadow that never 

leaves. 

                                    Dhp.2 

 

ໃຈເປັນສາໍຄນັກວາ່ສິ່ ງອື່ ນໃດ, ໃຈເປັນໃຫຍ,່ ແລະທກຸສິ່ ງເກດີມາຈາກໃຈ. ຖາ້ຫາກບກຸຄນົໃດເວ້ົາ ຫືຼ 
ກະທາໍດວ້ຍໃຈທ່ີບໍລິສດຸ, ຄວາມສກຸຈະຕດິຕາມເຂົາ ເໝືອນດ ັງ່ເງາົຕດິຕາມບ່ໍເຄຍີເຫີນຫາ່ງ. 

           ທາໍມະບດົຄາຖາ. ຂໍ ້໒ 
 

 

One should not blame another or despise anyone anywhere for any reason. Do not wish pain 

on another out of either anger or rivalry.  

                                   Sn.149 

 

ຄນົເຮົາບ່ໍຄວນວາ່ຮາ້ຍຄນົອື່ ນ ຫືຼນນິທາຜູໃ້ດ ບ່ໍວາ່ໃນສະຖານທ່ີໃດ ແລະດວ້ຍເຫດຜນົໃດ. ບ່ໍຄວນປາ 
ຖະໜາທາໍຮາ້ຍຜູອ້ື່ ນດວ້ຍຄວາມໃຈຮາ້ຍ ຫືຼຄວາມອດິສາລິດສະຫຍາ(ຣສິຍາ). 

               ສງັຍດຸຕະນກິາຍ. ໑໔໙ 
 

Just as the great ocean has but one taste, the taste of salt, so too this Dhamma has but one 

taste, the taste of freedom. 

                                     Ud.56 

 

ເໝືອນດ ັງ່ມະຫາສະໝດຸທ່ີມລີດົ(ຣສົ)ດຽວຄ ືລດົແຫງ່ຄວາມເຄັມ, ເຊ່ັນດຽວກນັ ທາໍມະນີກ້ມໍລີດົ ດຽວ 
ຄ ືລດົແຫງ່ວມິດຸຕ(ິລດົແຫງ່ຄວາມຫຸຼດພ ົນ້). 

               ອທຸານ. ໕໖ 
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It is easy to see the faults of others but it is hard to see one’s own. While winnowing other 

results like chaff we hide our own like a hunter concealing himself in a hide. Those who look 

to others faults only get irritable. Their negativities grow and are far from being destroyed. 

             

                                                                                                                                      Dhp.252-3 
 

ໂທດຂອງຄນົອື່ ນເຫັນໄດງ້າ່ຍ ແຕໂ່ທດຂອງຕນົເອງເຫັນໄດຍ້າກ. ໃນຂະນະທ່ີ ເຮົາຖິມ້ໂທດໃຫຄ້ນົອື່ ນ 
ເໝືອນດ ັງ່ໂຮຍແກບ, ພວກເຮົາເຊື່ ອງຊອ້ນໂທດຂອງຕນົເອງ ເໝືອນດ ັງ່ນາຍພານເຊື່ ອງຊອ້ນຕນົເອງ 
ໃນທ່ີກາໍບງັ. ບກຸຄນົໃດຄອງແຕ ່ ເລັງໂທດຂອງຄນົອື່ ນມແີຕຈ່ະທກຸໃຈ. ອາສາວະກເິລດເຂົາມແີຕຈ່ະ 
ເພ່ີມຂຶນ້ ແລະມແີຕຈ່ະຫາ່ງໄກຈາກຄວາມສນູສຽ້ງແຫງ່ອາສາວະ. 

                    ທາໍມະບດົຄາຖາ ຂໍ ້໒໕໒-໓ 
 

 

Many garlands can be made from a heap of flowers. Likewise, many good deeds can be done 

by one born human.  

                                   Dhp.53 

 

ເໝືອນດ ັງ່ພວງມາລາສາມາດສາ້ງຈາກກອງຂອງດອກໄມ.້ ເຊ່ັນດຽວກນັ, ຄວາມດທີງັຫຼາຍທ່ີເຮົາທາໍ 
ສາມາດສາ້ງໄດໂ້ດຍການເກດີມາເປັນມະນດຸເທ່ົານ ັນ້. 

                     ທາໍມະບດົ ຂໍ ້໕໓ 
 

When you speak to others, you may speak at the right time or wrong time, according to the 

facts or not, gently or harshly, to the point or not, with a mind full of hate or full of love. You 

should train yourself like this. “Our mind shall not be perverted or shall we speak evil speech 

but with kindness and compassion. We will live with a mind free from hatred and filled with 

love. We will live with suffusing firstly one person with love and starting with them suffuse the 

whole world with a love that is expensive, pervasive, immeasurable and utterly devoid of 

hatred or enmity.” This is how you should train yourselves.  

                                 M.I, 126 

 
 

ເມ ື່ອທາ່ນເວ້ົາກບັຄນົອື່ ນ ທາ່ນອາດຈະເວ້ົາໃນເວລາທ່ີເໝາະສມົ ຫືຼບ່ໍເໝາະສມົ, ຕາມຄວາມຈງິ ຫືຼບ່ໍ 
ແມນ່ຄວາມຈງິ, ສພຸາບ ຫືຼຫຍາບຄາຍ, ຖກືເປ້ົາ ຫືຼບ່ໍຖກືເປ້ົາ, ດວ້ຍໃຈທ່ີປະກອບດວ້ຍໂທສະ ຫືຼ ດວ້ຍ
ຄວາມຮກັ. ທາ່ນຄວນຈະຝຶກຕນົແນວນີ.້ ໃຈຂອງເຮົາຈະບ່ໍຖກືຜິດພຽ້ນ ຫືຼພວກເຮົາຈະບ່ໍເວ້ົາຄາໍເວ້ົາ 
ສ່ໍສຽດ ແຕດ່ວ້ຍຄວາມເມດຕາ ແລະຄວາມກະລນຸາ. ພວກເຮົາຈະຢູດ່ວ້ຍໃຈທ່ີປາສະຈາກຄວາມຢາກ 
ຮາ້ຍ ແລະປະກອບດວ້ຍຄວາມຮກັ. ທາໍອດິພວກເຮົາຈະຢູ ່ ເພ່ືອການຕື່ ມຮກັແກຄ່ນົໃດໜ່ຶງ ດວ້ຍ 
ຄວາມຮກັ ແລະເລ່ີມຕື່ ມຄວາມຮກັໃຫໂ້ລກທງັໂລກດວ້ຍຮກັທ່ີມຄີາ່,ໄຮຂ້ອບເຂດ, ເໜືອປະມານຫວາ່ງ 
ເປ່ົາຈາກໂທດ ແລະສດັຕຢູາ່ງສິນ້ເຊງີ. ນີເ້ອງຄສືິ່ ງທ່ີທາ່ນຄວນຝຶກຝນົຕນົເອງ. 

                ມດັຊມິະນກິາຍ.໑.໑໒໖ 
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It is by three things that the wise person can be recognized. What three? He sees his own 

faults as they are, on seeing them he tries to correct them, when others acknowledge his faults 

he forgives them.  

                                A.I, 103 

 

ບນັດດິມເີຄື່ ອງໝາຍຢູສ່າມຢາ່ງໃຫຈ້ດົຈາໍ. ສາມຢາ່ງນ ັນ້ຄຫືຍງັ? ເຂົາເຫັນໂທດຕນົເອງຕາມຄວາມເປັນ 
ຈງິ, ເມ ື່ອເຫັນເຂົາພະຍາຍາມທ່ີຈະປບັປງຸ, ເມ ື່ອຄນົອື່ ນເຫັນໂທດຂອງພວກເຂົາ, ເຂົາຍອ່ມໃຫອ້ະໄພ 
ໃຫພ້ວກເຂົາ. 

                                                          
ອງັຄດຸຕະຣະນກິາຍ.໑.໑໐໓  

 

 

Cease to do evil, learn to do good, purify the mind. This is the teaching of the Buddhas. 

                                 Dhp.183 

 

ການບ່ໍເຮັດບາບທງັປວງ, ການພ ໍາ່ເພັງແຕບ່ນຸກສຸນົ, ການຊາໍລະໃຈໃຫຜ້ອ່ງໃສ. ນີແ້ມນ່ຄາໍສອນຂອງ 
ພຣະພດຸທະເຈົາ້ທງັຫຼາຍ. 

                             ທາໍມະບດົ. ໑໘໓ 
 

 

Learn this from the waters. In mountain clefts and chasms loud gush the streamlets. But great 

rivers flow silently. Empty things make a noise, the full is always quiet. The fool is like a half-

filled pot, the wise person like a deep still pool.  

                                              Sn.7201 

 

ຈ ົງ່ຮຽນຮູສ້ິ່ ງນີຈ້າກສາຍນ ໍາ້. ໃນຮອ່ມ ແລະເຫວໃນພຜູາ ມສີຽງດງັສະໜັ່ນຂອງສາຍນ ໍາ້. ແຕບ່ນັດາ 
ແມນ່ ໍາ້ໃຫຍທ່ງັຫຼາຍຍອ່ມໄຫຼຢາ່ງງຽບສະຫງບົ. ສິ່ ງຂອງທ່ີເປ່ົາຍອ່ມມສີຽງດງັສະໜັ່ນຫວ ັນ່ໄຫວ, ສວນ່ 
ຂອງທ່ີເຕັມຍອ່ມງຽບສະຫງດັ. ຄນົໂງກ່ຄໍກືນັກບັໄຫທ່ີເຕັມເຄິ່ ງໜ່ຶງ, ສວນ່ບນັດດິປຽບເໝືອນສະນ ໍາ້ທ່ີ 
ເລິກສະຫງບົນິງ້. 

               ສງັຍດຸຕະນກິາຍ.໗.໒໐໑ 
 
 

Even if low-down criminals were to cut you limb from limb with a double-handled saw, if you 

filled your mind with hatred you would not be practicing my teachings. 

                                               M.I, 126 

 

ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະເປັນຄວາມຜິດພຽງເລັກນອ້ຍ ຍອ່ມຈະຕດັແຂງ່ຕດັຂາທາ່ນເທ່ືອລະນອ້ຍ ດວ້ຍເລ່ືອຍທ່ີ 
ກາໍສອງດາ້ມ, ຖາ້ພວກທາ່ນມຈີດິໃຈທ່ີປະກອບດວ້ຍຄວາມໂກດ, ພວກທາ່ນຈະບ່ໍໄດຊ້ື່ ວາ່ປະຕບິດັຕາມ 
ຄາໍສອນຂອງເຮົາ(ພດຸທະອງົ). 

                       ມດັຊມິະນກິາຍ,໑.໑໒໖ 
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If one is jealous, selfish or dishonest they are unattractive despite their eloquence and good 

features. But the person who is purged of such things and is free from hatred, it is he or she 

who is really beautiful. 

                                           Dhp. 262-3 

 

ຖາ້ຫາກວາ່ຄນົເຮົາມໃີຈລິດສະຫຍາ, ເຫັນແກຕ່ວົ ຫືຼບ່ໍຊື່ ສດັ, ພວກເຂົາຈະເປັນຄນົຮບູບ່ໍງາມ ເຖງິ 
ແມນ່ວາ່ຈະເວ້ົາມວນ່ ແລະມໜີາ້ຕາຜິວພນັດກີຕໍາມ. ແຕບ່ກຸຄນົໃດຖອນຖິມ້ ເຊິ່ ງສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ ແລະ 
ເປັນອດິສະຫຼະຈາກຄວາມໂກດ, ບກຸຄນົນ ັນ້ໄດຊ້ື່ ວາ່ ເປັນຜູງ້າມຍິ່ ງແທ.້ 

                        ທາໍມະບດົ. ຂໍ ້໒໖໒-໓ 
 

 

It is impossible that a person who is not themselves restrained, disciplined or satisfied could 

restrain, discipline or satisfy others. But it is very possible that one who has restrained, 

disciplined and satisfied themselves could help others become like that. 

                                                M.I, 45 

 

ເປັນໄປບ່ໍໄດທ່ີ້ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ຍງັບ່ໍທນັໄດຝຶ້ກຕນົເອງ, ບ່ໍມລີະບຽບວໄິນ ຫືຼບ່ໍພໍໃຈໃນຕນົຈະສາມາດສ ັງ່ 
ສອນ, ໃສວ່ໄິນ ຫືຼເຮັດໃຫຄ້ນົອື່ ນປະທບັໃຈ. ແຕເ່ປັນໄປໄດສ້າໍລບັບກຸຄນົຜູທ່ີ້ສງັວອນດແີລວ້, ມວີໄິນ 
ດແີລວ້ ແລະພມູໃຈໃນຕນົເອງ ຍອ່ມສາມາດຊວຍ່ເຫືຼອຄນົອື່ ນໃຫເ້ປັນແບບນ ັນ້ໄດ.້ 

                          
ມດັຊມິະນກິາຍ.໑.໔໕ 

 

 

Contentment is the greatest wealth.  

                                          Dhp.204 

 

ຄວາມສນັໂດດ(ຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ ງທ່ີຕນົມ)ີ ເປັນລາບຢາ່ງຍິ່ ງ. 
                          ທາໍມະບດົ.ຂໍ ້໒໐໔ 
 

If others criticize me, the Dhamma or the Sangha, you should not get angry or resentful 

because that would cloud your judgment and you would not know whether what they said was 

right and wrong. If others do this, explain to them how their criticism is incorrect, saying, 

‘This is not correct. That is not right. This is not our way. That is not what we do.’ Likewise, if 

others praise me or the Dhamma or the Sangha, you should not get proud or puffed up 

because that would cloud your judgment and you would not know whether what they said was 

right and wrong. So if others do this, explain to them how their praise is justified, saying, 

‘This is correct. That is right. This is our way. That is found in us.’ 

                                                  D.I, 3 

 

ຖາ້ຫາກມຄີນົວພິາກວຈິານເຮົາ, ພຣະທາໍ ຫືຼພຣະສງົ, ທາ່ນທງັຫຼາຍບ່ໍຄວນຢາກຮາ້ຍ ຫືຼ ຮູສ້ກຶເສຍໃຈ 
ເພາະວາ່ ການເຮັດເຊ່ັນນ ັນ້ ອາດເປັນການບດົບງັການຕດັສນິຂອງພວກທາ່ນ ແລະພວກທາ່ນອາດຈະ 
ບ່ໍຮູວ້າ່ ສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ເວ້ົາໄປນ ັນ້ ຖກືຕອ້ງ ຫືຼຜິດ. ຖາ້ຫາກບກຸຄນົອື່ ນກະທາໍເຊ່ັນນີ,້ ຈ ົງ່ອະທິບາຍສູ ່
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ພວກເຂົາວາ່ ການວຈິານຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ ແມນ່ຜິດພາດ, ໂດຍກາ່ວວາ່, “ສິ່ ງນີບ່ໍ້ຖກື. ສິ່ ງນ ັນ້ບ່ໍຖກື. 
ສິ່ ງນີບ່ໍ້ ແມນ່ຫນົທາງຂອງພວກເຮົາ. ນ ັນ້ບ່ໍແມນ່ສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາປະຕບິດັ.” ເຊ່ັນດຽວກນັ, ຖາ້ຫາກມຄີນົ 
ມາສນັລະເສນິເຮົາ ຫືຼພຣະທາໍ ຫືຼພຣະສງົ, ພວກທາ່ນທງັຫຼາຍບ່ໍຄວນພມູໃຈ ຫືຼດງັຜ່ືງໂລດ ເພາະວາ່ 
ການເຮັດແນວນ ັນ້ ອາດຈະເປັນການບດົບງັການຕດັສນິຂອງພວກທາ່ນ ແລະພວກທາ່ນຈະບ່ໍຮູວ້າ່ ສິ່ ງ 
ທ່ີພວກເຂົາເວ້ົານ ັນ້ຖກື ຫືຼຜິດ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຖາ້ຫາກມຄີນົກະທາໍເຊ່ັນນີ.້ ຈ ົງ່ອະທິບາຍຕ່ໍ ພວກເຂົາວາ່ 
ການສນັລະເສນິຂອງພວກເຂົາຖກືຕອ້ງພຽງໃດ, ໂດຍກາ່ວວາ່, “ ສິ່ ງນີຖ້ກືຕອ້ງ. ສິ່ ງນີ ້ສມົຄວນແລວ້. 
ສິ່ ງນີແ້ມນ່ຫນົທາງຂອງພວກເຮົາ. ນ ັນ້ແມນ່ສິ່ ງທ່ີພບົໃນພວກເຮົາ.” 

                            ທີຄະນກິາຍ.໑.໓ 
 

 

If words have five marks they are not ill-spoken but well-spoken, laudable and praised by the 

wise. What five? They are spoken at the right time, they are true, they are spoken with 

gentleness, they are to the point and they are spoken with love. 

                                           A.III, 243 

 

ຖາ້ຫາກຄາໍເວ້ົາປະກອບດວ້ຍເຄື່ ອງໝາຍຫາ້ຢາ່ງ, ຈະບ່ໍແມນ່ຄາໍເວ້ົາຮາ້ຍ ແຕຈ່ະແມນ່ຄາໍເວ້ົາດ,ີ ເຊື່ ອ 
ຖໄືດ ້ ແລະບນັດດິຍອ່ມສນັລະເສນິ. ຫາ້ຢາ່ງນ ັນ້ແມນ່ຫຍງັ? ເວ້ົາຖກືກາລະ, ເວ້ົາຄວາມຈງິ, ເວ້ົາ 
ດວ້ຍຄວາມສພຸາບ, ເວ້ົາຖກືຂໍ ້ແລະເວ້ົາດວ້ຍຄວາມເມດຕາ. 

                         ອງັຄດຸຕະຣະນກິາຍ. ໓.໒໔໓ 
 

Just as a deep lake is clear and still, even so the wise become utterly peaceful when they hear 

the teachings.   

                                               Dhp.82 

 

ວງັນ ໍາ້ເລິກເສາະໃສ ບ່ໍຂຸນ່ມວົເປັນສນັໃດ ບນັດດິທງັຫຼາຍຟງັ(ຮູ)້ທາໍທງັຫຼາຍແລວ້ຍອ່ມຜອ່ງໃສສນັນ ັນ້. 
                         ທາໍມະບດົ. ຂໍທີ້ ໘໒ 
 

Of little importance is the loss of such things as wealth but it is a terrible thing to loose 

wisdom. Of little importance is the gaining of such things as wealth but it is a wonderful thing 

to gain wisdom. 

                                              A.I, 15 

 

ການສນູເສຍສິ່ ງຂອງເຊ່ັນຊບັສມົບດັຍງັເປັນເລ່ືອງທາໍມະດາ ແຕກ່ານສນູເສຍປນັຍາເປັນສິ່ ງທ່ີບ່ໍດເີລີຍ. 
ການໄດມ້າເຊິ່ ງສິ່ ງຂອງ ທ່ີເປັນຊບັສມົບດັມຄີວາມສາໍຄນັໜອຍ້ ແຕກ່ານໄດມ້າເຊິ່ ງປນັຍາເປັນສິ່ ງທ່ີປະ 
ເສດີກວາ່.                                 ອງັຄດຸຕະຣະນກິາຍ.໑.໑໕ 
 
If the heedless person recites the sacred text but does not apply what they say, they are like a 

cowherd counting someone else’s cows; they will not enjoy the benefits of the holy life. 

                                  

                                                                                                                                                         Dhp.19 
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ບກຸຄນົຜູປ້ະໝາດຢູ ່ ແມນ່ແຕທ່ອ່ງຈ ົມ່ຄາໍພີ ແຕບ່ໍ່ປະຕບິດັຕາມສິ່ ງທ່ີເຂົາສອນ, ພວກເຂົາປຽບເໝືອນ 
ບກຸຄນົຜູນ້ບັຝງູງວົໃຫຄ້ນົອື່ ນ; ຍອ່ມບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມສກຸຈາກຜນົຂອງເພດພມົມະຈນັນ ັນ້. 

                          ທາໍມະບດົ.ຂໍທີ້ ໑໙ 
 

 

Just as a mother protects her only child even at risk of her own life, so too, one should have 

immeasurable love to all beings in the world. 
                                              Sn.150 
 

ເໝືອນກບັມານດາຮກັສາລກູຂອງນາງ ແມນ່ແຕດ່ວ້ຍການສຽ່ງຊວີດິຕນົເອງ, ເຊ່ັນດຽວກນັ, ຄນົເຮົາ 
ຄວນມຄີວາມເມດຕາຕ່ໍສບັພະສດັໃນໂລກ. 

                       ສງັຍດຸຕະນກິາຍ.໑໕໐ 
 

One who wants to admonish another should first ponder like this, ‘Am I or am I not one who 

practices complete purity in body and speech? Are these qualities present in me or not?’ If 

they are not, there will no doubt be those who say, ‘Come now, why don’t you practice 

complete purity in body and speech first?’ Again, one who wants to admonish another should 

first ponder like this, ‘Have I freed myself from ill will and developed love towards others. Is 

this quality present in me or not?’ If they are not, there will be no doubt be those who say, 

‘Come now, why don’t practice love yourself?’  

 

 

Whoever practices righteousness in the morning, at noon or at night, they will have a happy 

morning, a happy noon and a happy night. 

                                            A.I, 294 

 

ບກຸຄນົໃດຕອ້ງການຈະສອນຄນົອື່ ນ ຄວນຄດຶພິນດິດ ັງ່ນີເ້ສຍກອ່ນ,“ ຂາ້ພະເຈົາ້ແມນ່ ຫືຼ ບ່ໍແມນ່ບກຸ 
ຄນົ ຜູປ້ະຕບິດັພມົມະຈນັໄດຢ້າ່ງບໍລິບນູທາງກາຍ ແລະໃຈໄດແ້ລວ້ບໍ? ຄນຸນະທາໍເຫ່ົຼານີ ້ມໃີນຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ ແລວ້ຫືຼຍງັ” ຖາ້ຫາກວາ່ຍງັ, ຈະບ່ໍມຄີວາມສງົໄສເລີຍຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີກາ່ວວາ່, “ມາເຖດີ, ດວ້ຍເຫດໃດ 
ທາ່ນຈິ່ງບ່ໍປະຕບິດັຄວາມບໍລິສດຸຢາ່ງບໍລິບນູແຫງ່ຈດິໃນກາຍ ແລະວາຈາ?” ເຊ່ັນດຽວກນັ ,ບກຸຄນົໃດ 
ຜູຕ້ອ້ງການຈະສອນຄນົອື່ ນກອ່ນອື່ ນຄວນຄດຶແບບນີ,້ “ຂາ້ພະເຈົາ້ ເປັນອດິສະຫຼະຂອງຄວາມພະຍາ 
ບາດ ແລະມຄີວາມເມດຕາຕ່ໍຄນົອື່ ນແລວ້ບໍ? ຄນຸນະທມັນີມ້ໃີນຂາ້ພະເຈົາ້ ແລວ້ຫືຼຍງັ?” ຖາ້ຫາກວາ່ 
ຍງັ, ກຍໍອ່ມຈະບ່ໍເປັນການເດົາເລີຍຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີກາ່ວວາ່, “ຈ ົງ່ມາເຖດີ, ດວ້ຍເຫດໃດທາ່ນຈິ່ງບ່ໍປະຕບິດັ 
ຄວາມເມດຕາແກຕ່ນົເອງ.” 

                           ອງັຄດຸຕະຣະນກິາຍ. ໒໙໔
    

If anyone abuses you, hits you, throws stones at you or strikes you with a stick or a sword, you 

must put aside all worldly desires and considerations and think, ‘ My  heart will not be moved. 

I shall speak no evil words. I will feel no resentment but maintain kindness and compassion 

for all beings.’  You should think like this.  

                                              M.I, 126 
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ຖາ້ມຄີນົທາໍຮາ້ຍທາ່ນ, ຕທີາ່ນ, ແກວງ່ກອ້ນຫີນໃສທ່າ່ນ ຫືຼໂຈມຕທີາ່ນດວ້ຍໄມແ້ສ ້ ຫືຼດາບ, ທາ່ນ 
ຄວນຈະປ່ອຍວາງຄວາມປາຖະໜາແຫງ່ໂລກວີໄິສ ແລະການໄຕຕ່ອງ, ຈ ົງ່ຄດຶ, “ຫວົໃຈຂອງຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ຈະບ່ໍຫວ ັນ່ໄຫວ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະບ່ໍເວ້ົາຄາໍເວ້ົາທ່ີຫຍາບຊາ້ອກີ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະບ່ໍຮູສ້ກຶເສຍໃຈ ແຕຈ່ະ 
ຍງັຄງົໄວ ້ເຊິ່ ງຄວາມເມດດຕາ ແລະກະລນຸາເພ່ືອມວນມະນດຸຊາດ”. ທາ່ນຄວນຈະຄດຶເຊ່ັນນີ.້ 

 

ມດັຊມິະນກິາຍ. ໑໒໖ 
 

Irrigators lead the water, fletchers bend the shaft, and carpenters shape the wood, the wise 

mold themselves. 

                                                Dhp.80 

 

ທາໍມະດາຊາວນາທງັຫຼາຍຍອ່ມເປ່ັງນ ໍາ້ເຂ້ົານາ, ຊາ່ງທະນກູເໍບັດລກູສອນ(ໃຫຊ້ື່ ), ແລະຊາ່ງໄມກ້ຖໍາກ 
ໄມ(້ໃຫກ້ຽ້ງ), ບນັດດິກຍໍອ່ມເຝິກແອບຕນົເອງ(ໃຫດ້ຢີູສ່ະເໝີ). 

                           ທາໍມະບດົ.ຂໍທີ້ ໘໐ 
 

There are four types of people found in the world. What four? Those concerned with neither 

their own welfare or the welfare of others, those concerned with the welfare of others but not 

their own, those concerned with their own welfare but not that of others and those who are 

concerned with both their own welfare and the welfare of others… Of there four types of 

people those who are concerned with their own welfare and the welfare of others are the chief, 

the highest, the topmost and the best. 

                                              A.II, 94 

 

ໃນໂລກນີມ້ຄີນົຢູສ່ີ່ ປະເພດດວ້ຍກນັ. ສີ່ ປະເພດມຫີຍງັແນ?່ ບກຸຄນົຜູບ່ໍ້ສນົໃຈທງັປະໂຫຍດຕນົ ຫືຼປະ 
ໂຫຍດຂອງຄນົອື່ ນ, ບກຸຄນົຜູສ້ນົໃຈໃນປະໂຫຍດຄນົ ອື່ ນແຕບ່ໍ່ສນົໃຈປະໂຫຍດຂອງຕນົ, ບກຸຄນົຜູສ້ນົ 
ໃຈໃນປະໂຫຍດຂອງຕນົ ແຕບ່ໍ່ສນົໃຈໃນປະໂຫຍດຂອງຄນົອື່ ນ,ແລະບກຸຄນົຜູໃ້ສໃ່ຈທງັປະໂຫຍດຕນົ 
ແລະປະໂຫຍດຄນົອື່ ນ…ໃນຈາໍນວນບກຸຄນົສີ່ ປະເພດນີ,້ ບກຸຄນົຜູໃ້ສໃ່ຈທງັປະໂຫຍດຕນົ ແລະປະ 
ໂຫຍດຄນົອື່ ນ ຊື່ ວາ່ເປັນຜູປ້ະເສດີ, ສງູສດຸ, ສດຸຍອດ ແລະດທ່ີີສດຸ. 

                         ອງັຄດຸຕະຣະນກິາຍ.໒,໙໔ 
 

 

If you take refuge in the Buddha, the Dhamma and the Sangha you will be free from fear and 

trembling. 

                                               S.I, 220 

ຖາ້ຫາກທາ່ນທງັຫຼາຍຖເືອົາພຣະພດຸທະເຈົາ້, ພຣະທາໍ ແລະພຣະສງົເປັນສະລະນະທ່ີເພ່ິງ, ທາ່ນທງັ 
ຫຼາຍຈະຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກຄວາມຢາ້ນ ແລະຄວາມຫວາດຫວ ັນ່. 
                      ສງັຍດຸຕະນກິາຍ.໑.໒໒໐ 

 
 

Conquer hatred with love, evil with good, meanness with generosity and lies with truth. 

                                              Dhp. 223 
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ຄນົເພິງຊະນະຄນົໃຈຮາ້ຍດວ້ຍຄວາມບ່ໍໃຈຮາ້ຍ ເພິງຊະນະຄນົບ່ໍດດີວ້ຍຄວາມດ ີ ເພິງຊະນະຄນົຂີຖ້ີ່  
ດວ້ຍການໃຫ ້ເພິງຊະນະຄນົເວ້ົາໂລເລດວ້ຍ(ການເວ້ົາ)ຄາໍຈງິ. 

                           ທາໍມະບດົ.ຂໍທີ້ ໒໒໓ 
 
 

Those whose thoughts, speech and actions are good are their own best friends. Even if they 

say, ‘we do not care about ourselves’ they are still their own best friend. And why? Because 

they do for themselves what a friend would do for them. 

                                               S.I, 71 

 

ຄວາມຄດຶ, ວາຈາ ແລະ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົເຫ່ົຼາໃດທ່ີດ ີຍອ່ມເປັນເໝືອນມດິທ່ີດທ່ີີສດຸຂອງພວກ 
ເຂົາ. ແມນ່ແຕພ່ວກເຂົາເວ້ົາວາ່, “ ພວກເຮົາບ່ໍສນົໃຈກຽ່ວກບັຕນົເອງ” ແຕພ່ວກເຂົາກຍໍງັຖວືາ່ ເປັນ 
ມດິ ທ່ີດທ່ີີສດຸຂອງພວກເຂົາ. ດວ້ຍເຫດໃດ? ເພາະພວກເຂົາເຮັດເພ່ືອເພ່ືອນ ໃນສິ່ ງທ່ີເພ່ືອນສາມາດ 
ກະທາໍເພ່ືອເຂົາໄດ.້ 

                                ສງັຍດຸຕະນກິາຍ.໑.໗໑ 
 

Do not think lightly of goodness saying, ‘I can not be like that’. A drop at a time is the water 

pot filled and, likewise little ‘by little do the wise fill themselves with good.  
                                             Dhp.122 
 

ຄນົບ່ໍຄວນຖເືບົາຕ່ໍບນຸວາ່ “ບນຸມປີະມານໜອ້ຍດຽວໃດຈະເຫັນຜນົໄດ”້ ຕ ັງ້ແຕໄ່ຫນ ໍາ້ກຍໍງັເຕັມໄດ ້ຍອ້ນ 
ຢາດນ ໍາ້ເທ່ືອລະນອ້ຍຕກົໃສ ່ ຜູມ້ປີນັຍາສາ້ງສມົບນຸ ແມນ່ວາ່ເທ່ືອລະໜອ້ຍກຍໍອ່ມເຕັມດວ້ຍບນຸໄດ ້
(ຄກືນັ). 

                           ທາໍມະບດົ.ຂໍ ້໑໒໒ 
 

Now at that time a certain monk was suffering from dysentery and lay where he had fallen in 

his own excrement. The Lord and Ananda were visiting the lodgings and they came to where 

the sick monk was and the Lord asked him, ‘Monk, what is wrong with you?’ 

‘I have dysentery, Lord.’ 

‘Is there no one to look after you?’ 

‘No Lord’ 

‘Then why don’t the other monks look after you?’ 

‘Because I am of no use to them’ 

Then the Lord said to Ananda, ‘Go and fetch water and we will wash this monk.’ So Ananda 

brought water and the Lord poured it while Ananda washed the monk all over. Then taking the 

monk by the head and feet they carried him and laid him on a bed. Later the Lord called the 

monks together and asked them, ‘Why did you not look after that sick monk?’ 

‘Because he was of no use to us.’ 

‘Monks, you have no mother or father to take care of you. If you do not look after each other, 

who else will? He who would nurse me let him nurse the sick.’ 

                                            Vin.IV, 301 
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ກາລະຄ ັງ້ນ ັນ້, ມພີຣະສງົອງົໜ່ຶງກາໍລງັໄດຮ້ບັທກຸຂະເວທະນາຈາກພະຍາດເຈບັທອ້ງ ໄດນ້ອນແຊຢູ່ກ່ບັ 
ອດຸຈາລະຂອງຕນົເອງ. ພຣະພດຸທະອງົພອ້ມດວ້ຍພຣະອານນົສະເດັດໄປຢ້ຽມທ່ີຢູຂ່ອງທາ່ນ ແລະໄດ ້
ມາສູທ່ີ່ຢູຂ່ອງພຣະພິກຂທ່ີຸອາພາດ ແລະພຣະພດຸທະອງົໄດຕ້ດັຖາມວາ່,“ ພິກຂ,ຸ ທາ່ນເປັນແນວໃດ?  
“ ຂາ້ນອ້ຍເປັນພະຍາດເຈບັທອງ້, ຂາ້ນອ້ຍ” 
“ບ່ໍມຜີ ູໃ້ດເບິ່ ງແຍງທາ່ນຈກັດີບໍ້?” 
“ ບ່ໍມ ີຂາ້ນອ້ຍ” 
“ ແລວ້ ເປັນຫຍງັພຣະສງົອງົຄອ໌ື່ ນຈິ່ງບ່ໍເບິ່ ງແຍງທາ່ນ?” 
“ເພາະວາ່ຂາ້ນອ້ຍບ່ໍມປີະໂຫຍດຕ່ໍພວກເຂົາ.” 
ແລະເມ ື່ອນ ັນ້ ພຣະພດຸທະອງົຈິ່ງກາ່ວຕ່ໍພຣະອານນົວາ່, “ໄປເອົານ ໍາ້ມາ ແລະພວກເຮົາຈະລາ້ງຊວຍ່ໃຫ ້
ພິກຂອຸງົນີ.້” ດ ັງ່ນ ັນ້ ພຣະອານນົ ຈິ່ງໄດໄ້ປເອົານ ໍາ້ ແລະພຣະພດຸທະອງົກໄໍດເ້ທນ ໍາ້ໃສພິ່ກຂອຸງົ ນ ັນ້ 
ສວ່ນນພຣະອານນົກລໍາ້ງພຣະອງົນ ັນ້ທ ົ່ວທງັໂຕ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຈິ່ງໄດໂ້ຊມເອົາພຣະພິກຂອຸງົນ ັນ້ ໄປສູ ່
ບອ່ນນອນ. ຕ່ໍມາ, ພຣະພດຸທະອງົກໄໍດຮ້ຽກພຣະສງົມາພອ້ມກນັ ແລວ້ຖາມພວກເຂົາວາ່, “ດວ້ຍເຫດ 
ໃດ ພວກທາ່ນທງັຫຼາຍຈິ່ງບ່ໍເບິ່ ງແຍງພຣະພິກຂຜຸູອ້າພາດ?” 
“ ເພາະວາ່ເພ່ິນບ່ໍໄດມ້ປີະໂຫຍດຫຍງັຕ່ໍພວກຂາ້ນອ້ຍ.” 
“ດລູາພິກຂທຸງັຫຼາຍ, ພວກທາ່ນທງັຫຼາຍບ່ໍມມີານດາ ແລະບດິາຄອຍເບິ່ ງແຍງພວກທາ່ນ. ຖາ້ພວກ 
ທາ່ນບ່ໍເບິ່ ງແຍງດແູລກນັ ແລະກນັແລວ້, ໃຜຈະເປັນຜູເ້ບິ່ ງແຍງ? ບກຸຄນົຜູໃ້ດຢາກອປຸະຖາກເຮົາຈ ົງ່  
ອປຸະຖາກຄນົໄຂເ້ຖດີ.” 

                              ວນິຍັ. ໔, ໓໐໑ 
 

 

The gift of truth excels all other gifts. 

                                            Dhp.354 

ການໃຫທ້າໍມະເປັນທານ ຍອ່ມຊະນະການໃຫທ້ງັປວງ. 
                         ທາໍມະບດົ.ຂໍທີ້ ໓໕໔ 
 

It is good from time to time to think about your own faults. It is good from time to time to think 

about the faults of others. It is good from time to time to think about your own virtues. It is 

good from time to time to think about the virtues of others. 

                                           A.V, 159 

 

ມນັເປັນເລ່ືອງດແີຕອ່ະດດີເປັນຕ ົນ້ທ່ີທາ່ນມກັຄດຶກຽ່ວກບັໂທດຂອງຕນົ. ມນັເປັນເລ່ືອງດແີຕໃ່ດໆມາ ທ່ີ 
ຈະຄດຶກຽ່ວກບັຄວາມຜິດຂອງຄນົອື່ ນ. ມນັເປັນເລ່ືອງດສີະເໝີມາທ່ີຈະຄດຶກຽ່ວກບັສນິຂອງຕນົ. ມນັ 
ເປັນເລ່ືອງດແີຕໃ່ດມາ ທ່ີຈະຄດຶກຽ່ວກບັສນິຂອງຄນົອື່ ນ. 

                    ອງັຄດຸຕະຣະນກິາຍ, ໑໕໙ 
 

Those who do good rejoice now, they rejoice later, they rejoice both now and later. They 

rejoice and are happy when they think of their own good deeds. 
        

                                  Dhp.16 
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ຜູໃ້ດສາ້ງບນຸໄວແ້ລວ້ ຍອ່ມເພີງໃຈທງັສອງໂລກ ຄ ື ເພີງໃຈຢູໃ່ນໂລກນີລ້ວງ່ລບັໄປແລວ້ ກຍໍງັຍອ່ມ 
ເມງີໃຈຢູ ່ເຂາົມວນ່ຊື່ ນຢູຍ່ອ້ນວາ່ຫິຼງເຫັນກາໍ(ກມັມະ)ອນັບໍລິສດຸ(ປະຣສິທຸະ)ຂອງຕນົ. 

                            ທາໍມະບດົ.ຂໍທີ້ ໑໖ 
 

Give up wrong. It can be done. If it were impossible, I would not ask you to do so. But it is 

possible and therefore I say, ‘Give up wrong.’ If giving up wrong led to your loss and sorrow, 

I would not ask you to do so.  But it will be for your welfare and happiness and therefore I say, 

‘Give up wrong.’ Nourish the good. It can be done. If it were impossible I would not ask you to 

do so. But it is possible and therefore I say, ‘Nourish the good.’ If nourishing the good led you 

to your loss and sorrow, I would not ask you to do so. But it will enhance your welfare and 

happiness and therefore I say, ‘Nourish the good.’      

                                                 A.I, 58 
     

ການລະຄວາມຊ ົ່ວສາມາດເຮັດໄດ.້ ຖາ້ມນັເປັນໄປບ່ໍໄດ,້ ເຮົາກຈໍະບ່ໍບອກພວກທາ່ນທງັຫຼາຍໃຫທ້າໍເຊ່ັນ 
ນ ັນ້. ແຕມ່ນັເປັນໄປໄດ ້ແລະດ ັງ່ນ ັນ້, ເຮົາຈິ່ງກາ່ວວາ່, “ຈ ົງ່ລະການກະທາໍຊ ົ່ວເຖດີ.” ຖາ້ຫາກການລະ 
ການທາໍຊ ົ່ວນາໍໄປສູກ່ານສນູເສຍ ແລະຄວາມທກຸໂສກ, ເຮົາກຈໍະບ່ໍບອກທາ່ນເຮັດເຊ່ັນນ ັນ້. ແຕວ່າ່ມນັ 
ເປັນໄປເພ່ືອຄວາມເປັນຢູທ່ີ່ດ ີ ແລະຄວາມສກຸ ດວ້ຍເຫດນີເ້ຂົາຈິ່ງກາ່ວວາ່, “ຈ ົງ່ລະຄວາມຊ ົ່ວ”. ເພ່ີມ 
ພນູຄວາມດສີາມາດເຮັດໄດ.້ ຖາ້ຫາກວາ່ມນັເປັນໄປບ່ໍໄດ,້ ເຮົາກຈໍະບ່ໍບອກພວກທາ່ນທງັຫຼາຍເຮັດ 
ເຊ່ັນນ ັນ້. ແຕວ່າ່ມນັເປັນໄປໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຮົາຈິ່ງກາ່ວວາ່, “ຈ ົງ່ພ ໍາ່ເພັງຄວາມດ.ີ” ຖາ້ຫາກການພ ໍາ່ເພັງ 
ຄວາມດ ີ ນາໍໄປສູກ່ານສນູເສຍ ແລະໂສກເສ້ົາ, ເຮົາກຈໍະບ່ໍບອກພວກທາ່ນທງັຫຼາຍ. ແຕວ່າ່ມນັເປັນ 
ການຍກົສງູຄວາມສະຫວດັດພີາບ ແລະຄວາມສກຸຂອງທາ່ນ ດ ັງ່ນ ັນ້ ເຮົາຈິ່ງກາ່ວວາ່, “ຈ ົງ່ເພ່ີມພນູ 
ຄວາມດເີຖດີ.” 

                                     ອງັຄດຸຕະຣະນກິາຍ ໕໘ 
 

All tremble at punishment, life is dear to all. Therefore, do not put yourself in the place of 

others and neither kill nor condone killing. 

                                              Dhp.130 
 

ສດັທງັຫຼາຍທງັປວງ ຍອ່ມຫວາດຫວ ັນ່ຕ່ໍການໃສໂ່ທດ ຊວີດິຍອ່ມເປັນທ່ີຮກັ ແກສ່ດັທງັຫຼາຍທງັປວງ 
ຄນົເຮັດຕນົໃຫເ້ປັນເຄື່ ອງປຽບທຽບແລວ້ ບ່ໍຄວນຂາ້ເອງ ບ່ໍຄວນໃຊຄ້ນົອື່ ນໃຫຂ້າ້. 

                          ທາໍມະບດົ. ຂໍທີ້ ໑໓໐ 
 

 

Like the Himalayas, the good shine from afar. Like an arrow shot into the night, the bad are 

obscure.  

                                              Dhp. 304 
 

ສບັບລຸດຸ(ຄນົດ)ີທງັຫຼາຍ ຍອ່ມຜາກດົໄປໄດໃ້ນໄກໆ ຄດື ັງ່ດອຍເຂົາຫິມະພານ. ອະສບັບລຸດຸ(ຄນົບ່ໍດ)ີ 
ທງັຫຼາຍ(ເຖງິຢູໃ່ກ ້ໆ ) ໃນທ່ີນີກ້ບ່ໍໍຜາກດົຄດື ັງ່ລກູສອນທ່ີຍງິໄປໃນກາງຄນື. 

                         ທາໍມະບດົ. ຂໍທີ້ ໓໐໔ 
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The Lord said, ‘What do you think about this? What is the purpose of a mirror?’ 

‘It is for the purpose of reflection,’ replied Rahula. 

Then the Lord said, ‘Even so, an action should be done with body, speech, and mind only after 

careful reflection.’ 

                                              M.I, 415 
 

ພຣະພດຸທະອງົຕດັວາ່, “ທາ່ນຄດຶແນວໃດກຽ່ວກບັສິ່ ງນີ?້ ຈດຸປະສງົຂອງແວນ່ແມນ່ຫຍງັ?”  
“ຈດຸປະສງົຂອງແວນ່ແມນ່ເພ່ືອສະທອ້ນເງາົ,” ລາຫນຸຕອບ 
ເມ ື່ອນ ັນ້ພຣະພດຸທະອງົກກໍາ່ວອກີ, “ແມນ່ຈະເປັນເຊ່ັນນ ັນ້, ການກະທາໍຄວນຈະເປັນໄປດວ້ຍກາຍ, 
ວາຈາ, ແລະໃຈທ່ີເຫັນວາ່ໄຕຕ່ອງຖີ່ຖວນ້ແລວ້.” 

 

                        ມດັຊມິະນກິາຍ.໑.໔໑໕ 
 

Just as the River Ganges flows towards, inclines towards, tends towards the east, so too, one 

who cultivates and develops the Noble Eightfold Path flows towards , inclines towards, tends 

towards Nirvana. 

                                              S.V, 40 
 

ເໝືອນດ ັງ່ຄງົຄາມະຫານະທີ ຍອ່ມໄຫຼໄປສູ,່ ນອ້ມໄປສູ,່ ມທິີດທາງໄປສູທ່າງທິດຕາເວັນອອກສນັໃດ, 
ເຊ່ັນດຽວກນັ, ບກຸຄນົຜູປ້ະຕບິດັ ແລະຈະເລີນອະລິຍະມກັມອີງົແປດຍອ່ມໄຫຼໄປສູ,່ ນອ້ມໄປສູ,່ ກາ້ວ 
ໄປສູພ່ຣະນບິພານສນັນ ັນ້. 

                      ສງັຍດຸຕະນກິາຍ. ໕. ໔໐ 
 

 

Those who keep thinking, ‘He abused me!’ He struck me!’ ‘He oppressed me!’ ‘He robbed 

me!’ never still their hatred. But those who let go of such thoughts do.  For in this world, 

hatred is never stilled by more hatred. It is love that stills hatred. This is an eternal truth. 

                                               Dhp.3-5 
 

ບກຸຄນົທງັຫຼາຍເຫ່ົຼາໃດໄດແ້ຕຄ່ດຶວາ່, “ເຂົາໄດດ້າ່ກແູລວ້! ເຂົາໄດຕ້ກີແູລວ້! ເຂ້ົາໄດຂ້ ົ່ມເຫັງກແູລວ້! 
ເຂົາໄດລ້ກັຂອງກແູລວ້!” ເວນ(ເວຣະ)ທງັຫຼາຍຂອງ ບກຸຄນົເຫ່ົຼານ ັນ້ຍອ່ມບ່ໍດບັລງົໄດ.້ ເພາະວາ່ໃນ 
ໂລກນີ,້ ເວນຍອ່ມບ່ໍລະງບັດວ້ຍການຈອ່ງເວນ. ແຕລ່ະງບັລງົໄດຍ້ອ້ນຄວາມຮກັ(ເມດຕາ). ທາໍ(ທມັ 
ມະ) ນີເ້ປັນຄວາມຈງິອນັອະມະຕະ. 

                                                               ທາໍມະບດົ.ຂໍ ້໓-໕ 
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ພາກພາກພາກພາກຜະໜວກຜະໜວກຜະໜວກຜະໜວກ Appendix    
    

ສາເຫດທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີການຜິດສນິຂໍທີ້ ໓ ຄກືຽ່ວກບັການປະພຶດຜິດໃນກາມ ຕາມທ່ີເຮົາເຄຍີ
ໄດຍ້ນິວາ່ ຫາ້ມຜິດລກູເຂົາ ເມຍເຂົານ ັນ້ ແມນ່ໄດຍ້ນິຜູເ້ຖົາ້ ພ່ໍແມຄ່ບູາອາຈານເພ່ືອເວ້ົາ
ເລືອ້ຍ ແຕຫຼ່າຍຄນົກອໍາດບ່ໍຮູວ້າ່ ເຮັດແນວໃດຈິ່ງຜິດແທ.້ ໃນປ້ຶມເຫ້ັຼມນີມ້ຄີາໍຖາມຢູໜ່າ້ທີ 
໓໐ ຖາມວາ່ ການເສບສມົກນັກອ່ນແຕງ່ງານນ ັນ້ ເປັນການຜິດສນິຂໍນ້ ີຫືຼ້ບ່ໍ? ໃນຄາໍຕອບ
ເພ່ິນບອກວາ່ ຖາ້ເປັນການຕກົລງົປງົໃຈກນັບ່ໍຜິດ ແຕເ່ຮົາມາລອງມາພິຈາລະນາຕາມ 
໑໑ ຂໍນ້ ີ ້ເຊິ່ ງມມີາໃນ ສາເລຍຍະກະສດູ ດ ັງ່ນີ:້  
໑. ມາຕຣຸກັຂຕິາມາຕຣຸກັຂຕິາມາຕຣຸກັຂຕິາມາຕຣຸກັຂຕິາ : ຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງຂອງແມ,່ 
໒. ປິຕຣຸກັຂຕິາປິຕຣຸກັຂຕິາປິຕຣຸກັຂຕິາປິຕຣຸກັຂຕິາ : ຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງຂອງພ່ໍ, 
໓. ມາຕາປິຕຣຸກັຂຕິາມາຕາປິຕຣຸກັຂຕິາມາຕາປິຕຣຸກັຂຕິາມາຕາປິຕຣຸກັຂຕິາ : ຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງຂອງພ່ໍແມ,່  
໔. ພາຕຣຸກັຂຕິພາຕຣຸກັຂຕິພາຕຣຸກັຂຕິພາຕຣຸກັຂຕິາາາາ : ຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງດແູລຂອງພ່ີນອ້ງຊາຍ,  
໕. ພາຄນິຣີກັຂຕິາ ພາຄນິຣີກັຂຕິາ ພາຄນິຣີກັຂຕິາ ພາຄນິຣີກັຂຕິາ : ຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງດແູລຂອງພ່ີນອ້ງຍງິ,  
໖. ຍາຕຣິກັຂຕິາຍາຕຣິກັຂຕິາຍາຕຣິກັຂຕິາຍາຕຣິກັຂຕິາ : ຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນຄວາມດແູລຂອງຍາດພ່ີນອ້ງ,  
໗. ໂຄຕະຣກັຂຕິາໂຄຕະຣກັຂຕິາໂຄຕະຣກັຂຕິາໂຄຕະຣກັຂຕິາ : ຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງປກົປອ້ງດແູລຂອງຄອບຄວົວງົຕະກນູ,  
໘. ທມັມະຣກັຂຕິາທມັມະຣກັຂຕິາທມັມະຣກັຂຕິາທມັມະຣກັຂຕິາ : 
ຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງປກົປອ້ງດແູລຂອງສນິທມັທາງສາສະໜາ,  
໙. ສສັສາມກິາສສັສາມກິາສສັສາມກິາສສັສາມກິາ : ຜູຍ້ງິທ່ີແຕງ່ງານມສີາມແີລວ້,  
໑໐. ສະປະຣທິນັທາສະປະຣທິນັທາສະປະຣທິນັທາສະປະຣທິນັທາ : ຜູຍ້ງິທ່ີໄດຮ້ບັເລອືກໃຫເ້ປັນມະເຫສຂີອງພຣະຣາຊາ ຫືຼຜູຍ້ງິຂອງ  
    ບລຸດຸທ່ີມຄີນຸນະທມັສງູ,  
໑໑. ມາລາກລຸະປະຣກິຂຕິາມາລາກລຸະປະຣກິຂຕິາມາລາກລຸະປະຣກິຂຕິາມາລາກລຸະປະຣກິຂຕິາ : ຜູຍ້ງິທ່ີໄດຮ້ບັການໃຫພ້ວງມາໄລອນັເປັນການໝັນ້ໝາຍ  
    ໄວແ້ລວ້.  

ໃນ ໑໑ ຂໍຂ້າ້ງເທິງນີ ້ຖາ້ຜູໃ້ດໄປລວ່ງລະເມດີຜູຍ້ງິທ່ີຢູໃ່ນການຄຸມ້ຄອງຂອງຜູທ່ີ້ກາ່ວໄວ ້
ແລະການຄຸມ້ຄອງດແູລນ ັນ້ ກບ່ໍໍໝາຍຄວາມວາ່ຕອ້ງແມນ່ຕອນທ່ີຜູຍ້ງິຄນົນ ັນ້ຢູເ່ຮອືນຢາ່ງ
ດຽວ ຈິ່ງເອີນ້ວາ່ຄຸມ້ຄອງ ແມນ່ແຕພ່ໍ່ແມເ່ຂົາເຈົາ້ບ່ໍເຫັນ ແຕຫ່ວງແຫນລກູ ກຍໍງັໝາຍ
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ຄວາມວາ່ຄຸມ້ຄອງໄດ ້ ນີກ້ອໍາດຈະເປັນສາເຫດໃຫຜິ້ດສນິຂໍທີ້ ໓ ກເໍປັນໄດ.້ ພາກນີ ້ ຜູ້
ແປໄດນ້າໍ ມາປະກອບ ເພ່ືອເຂົາ້ໃຈຕື່ ມກຽ່ວກບັສນິຂໍທີ້ ໓. 
 
 
Abbreviations: ອກັສອນຫອກັສອນຫອກັສອນຫອກັສອນຫຍໍທ່ີ້ໃຊໃ້ນປ້ຶມເຫັຼ້ມນີ້ຍໍທ່ີ້ໃຊໃ້ນປ້ຶມເຫັຼ້ມນີ້ຍໍທ່ີ້ໃຊໃ້ນປ້ຶມເຫັຼ້ມນີ້ຍໍທ່ີ້ໃຊໃ້ນປ້ຶມເຫັຼ້ມນີ ້   

    

A: Anguttara Nikaya: ອງັຄຕຸຕະຣະນກິາຍ 
Cor: Corinthians (The Bible): ໂຄຣນິທຽນ (ໃນຄາໍພີໃບເບີນ້) 
D: Digha Nikaya: ທີຄະນກິາຍ 
Dhp: Dhammapada: ທມັມະບດົ 
Jn: Jatakaniddanakatha: ຊາຕະກະນດິທານະກະຖາ(ນທິານຊາດກົ) 
M: Majjhima Nikaya: ມດັຊມິະນກິາຍ 
S: Samyutta Nikaya: ສງັຍຕຸຕະນກິາຍ 
Sn: Sutta Nipata: ສຕຸຕະນບິາຕ 
Ud: Udana: ອທຸານະ 
Vin: Vinaya: ພຣະວໄິນ 
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djP;da[z6h0PodjP;da[z6h0PodjP;da[z6h0PodjP;da[z6h0Po    
 

mjkoritvk9ko lt;aflt8y ma,,ydt gxaooadxk4tdt4kmuj,u-njlP’z6h|bj’ gxao 
ritlq’ 9kdxtgmfvvfltg8ig]p [aopkpdjP;da[ritr5fmtlklt|k c]tlklt|k 
8jk’M.ogvg-p 8k,,tsk;ymtpkw] mk’3m]trk[ c]t;ymtp5 .oxtgmfvqflt8k]u 
c]tmqj;gvg-pD .oxN,gs^A,oU mjkoritvk9ko ma,,ydt 8v[7e4k,muj,u7qo,ad4k, 
g]NvpM djP;da[7elvo0v’ritr5fmtg9QkD 
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                                djP;da[z6hcxdjP;da[z6hcxdjP;da[z6hcxdjP;da[z6hcx    
    

ritvk9ko w-ptgff ;q’3lrk gdufmuj[hko;afot7vo g,nv’ c]tc0;’    
9exklad [;fgxaogoo g,njv;aomu @( ,y45ok !__$ c]tv5xtlq,[qfgxao76[k g,njv;aomu !$ 
rbfltrk !__) 3fp,urit7i6rk;tokry]q, 3l,lu cdh;0P; Xvtfufxtmko vDrDl 
c0;’9exklad? gxaov5xaf-k gxao]6dlyfvq’l5fmhkp0v’gryjo xaf95[ao gxaovk9kolvo 
xt9e;ymtpkw]lq’Xvq’8N?F ot7vos^;’;P’9aoD  


