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ឌីជេ បញ្ឆន វ ិជ ៀនស្រី ៖ អាចារយរុចិនត ជៅកនុងរងគម្ជយើងរាល់យៃៃជនះ ម្ិនថារងគម្ពិភ្ព
ជោក

ឬរងគម្យៃក៏ជោយ

ទំងឡាយខដលជកើតជ

ជយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លេយេេល់

ភ្័យខ្លាចជាម្ួយនឹងអ្េីៗ

ើងជៅេុំវ ិញេាួន ជវើយជយើងម្ិនដឹងថា វាជាអ្េីឱ្យពិតប្ាកដ ជវើយ

វានឹងមានទ្ីបញ្ច ប់ប្តឹម្ណា។ អាចជាការឈឺចុកចាប់ ការស្ថាប់ ជាពិជររជៅអ្ំ

ងជពល
ុ

ជនះជយើងានឮពីកូវ ី-ដ១៩ ក៏ជាព័ត៌មានខដលលបីពារជពញពិភ្ពជោក ទំងភ្ូម្ិភាគខ្លង

តបូង ក៏មានជវតុការណ៍ខដលទក់ទ្ងនឹងភាពអ្រនតិរុេកនុងទ្ឹកដី៣ជេតត ជវើយេនជាតិ

យៃក៏េល
េ ់ខ្លេយ។ អ្នកម្កពីកខនាងជផ្សងគ្នន ជពលខដលម្កដល់ទ្ឹកដីភាគខ្លងតបូង ឬម្កហា
តយយ៉ៃ ក៏េល
េ ់ខ្លេយថានឹងម្កេួបជាម្ួយនឹងជរឿងខបបជនះឬជទ្? ខតយកតម្ការយល់ពិតៗ
ជវើយជនាះ រូម្បីខតេីវ ិតប្បចាំយៃៃ កតីកាតំ អាជាាកម្ម ឧបទ្រវជវតុទំងឡាយ ក៏ជាភ្័យខដលជៅ
ិ េាួនជយើងប្គប់ជពលជវោ។ ដូចជនះកណា
េុំវញ
ត លភាពភ្័យខ្លាចជផ្សងៗទំងជនះ ជយើងគួរ
ពិចារណា ជរឿងខដលជកើតជ
ពុទ្ធស្ថរនាាទ្?

ិ េាួនរបរ់ជយើង យ៉ៃ ងដួចជម្តចាន ជៅកនុងផ្ាូវរបរ់ប្ពះ
ើងេុំវញ

ជោកអាចារយ រុចិនត បរ ិហានវនជេតត ៖ ចារ ជរចកតីពិតបំផ្ុតក៏គឺថា ជតើមាននរណាបង្គគប់
បញ្ជ
ា ម្ិនឱ្យជកើតានជទ្? ជៅជពលខដលជកើតជ

ើងជវើយ ជ

ើញជទ្ ចារ ជយើងប្តូវខត

ពិចារណាឱ្យានដល់ជដើម្ជវតុ ពិតៗថា ជយើងម្ិនានយល់ជវើយថា រាល់ជរឿងរា៉ៃ វប្គប់
យ៉ៃ ង ម្ិនមាននរណាអាចនឹងជធេើអ្ីា
េ នជ
ជកើតជ

ើង ជរឿងជនាះជទ្ើបនឹងអាចជកើតជ

ើយ ជប្ៅខតពីមានជវតុបចច័យនឹងឱ្យជរឿងជនាះ

ើងាន។ ជម្ើលជៅដូចជរឿងធម្មត ខតថាជរចកតីពិត

ជនាះ គឺប្ជាលជប្ៅ គឺថាជទះមានភ្័យ ឬម្ិនមានភ្័យយ៉ៃ ងណា ក៏ប្តូវខត មានការជ
មានការឮ មានការនឹកគិត ហាម្ម្ិនានជ

ើយ។ ប៉ៃុជណណ ះជៅហាម្ម្ិនានផ្ង ជវើយនឹង

ជៅហាម្ភ្័យអ្េីាន ចារ? ជៅជពលខដលមានបចច័យខដលនឹងជកើតជ
ឱ្យជ

ើញផ្ងថា នរណាក៏ជធេើអ្ីេម្ិនានជ

ើងក៏ជកើត ជកើតជ

មានជវតុខដលនឹងឱ្យជកើតជ

ើង

ើយ បង្គគប់បញ្ជ
ា ម្ិនាន ានប្តឹម្ខតថា ប្បរិនជបើ

យល់ការពិតថា ប្គប់យ៉ៃងម្ិនានជៅតម្អ្េីខដលជយើងគិត ឬជយើងប្តូវការ[ជ
យ៉ៃ ង

ើញ

ើងជាយ៉ៃ ងណា

ើយ] ខតប្គប់

ក៏ប្តូវខតជាយ៉ៃ ងជនាះ។

ជវើយ

ី ជយើងក៏គិតជរឿងដយទ្ ជវើយ
ឧទវរណ៍ក៏ចារ់ោរ់ប្គប់រម្័យ ប្បរិនជបើម្ិនមានកូវដ
ក៏ជភ្ាចជរឿងជនះ ខតម្ិនថាអ្េីក៏ជោយខដលនឹងជកើតជ
នរណាមានក់ រូម្បីខតមានក់ជ

ើយ ប៉ៃុខនតជកើតជ

ើង ជតើនរណាជធេើឱ្យជកើតាន? ម្ិនមាន

ិ ជវើយជយើងក៏នឹងដឹងតម្ពិតៗថា
ើងជផ្សងវញ

នរណានឹងដឹងដល់ជវតុ ខដលនរណាក៏បង្គគប់បញ្ជ
ា ម្ិនាន ជប្ពាះប្តូវខតយ៉ៃ ងជនះ ចារ។
1

ឌីជេ

៖ ការខដលជយើងខ្លាចភ្យនតរាយខដលជកើតជ

ើងេុំវ ិញេាួនជយើង

ជវរនឹងប្បឈម្ម្ុេ ចាត់ថាជាវ ិធីខដលប្តឹម្ប្តូវជទ្ ាទ្?

ជវើយជយើងជគច

ិ ីការពារ
រុចិនត ៖ គ្នមនផ្ាូវជធេើអ្ីា
េ នជទ្ ចារ។ នឹងជគចជវរយ៉ៃ ងជម្៉ៃច ចារ? ប្បរិនជបើជប្បើវធ
ជគក៏ការពារ ខតជទះជាយ៉ៃ ងណា ដល់ជពលខដលនឹងជកើត ក៏ជកើតាន ខម្នជទ្ ចារ? ប្តឹម្
ខតជយើងម្ិនប្បមាទ្

ជប្ពាះជយើងស្ថគល់ជវតុខដលពិតប្ាកដ

ថាប្គប់យ៉ៃងជកើតជ

ើងម្ក

ានយ៉ៃ ងណា តម្ពាកយខដលប្ពះរមាមរម្ពុទ្ធជាមាចរ់ ប្ទ្ង់រខម្តងយ៉ៃ ងលអិតលអន់យ៉ៃង
យប្កខលងថា ប្គប់យ៉ៃងខដលជយើងម្ិនដឹងថាជកើតជ

ើងានយ៉ៃ ងដូចជម្តច ប្ពះអ្ងគប្ទ្ង់រ

ខម្តងជវតុ ទំងជវតុេិត ទំងជវតុឆ្ងៃយ យ៉ៃ ងលអិតលអន់។ ជប្ពាះដូជចានះ ប្បរិនជបើម្ិនមាន
ការជចះដឹង ជយើងក៏នឹងខ្លាចខតទំងអ្រ់ ដូចយៃៃជនះជយើងខ្លាចេំងឺជនះ និងតជៅខ្លងម្ុេមាន
េំងឺជផ្សង ជយើងក៏ខ្លាចជទ្ៀត ខម្នជទ្ចារ? ខ្លាចទំងអ្រ់ ជប្ពាះម្ិនដឹងការពិតថា ជវតុ
ខដលនឹងឱ្យជកើតជរឿងលអក៏មាន ជវតុខដលនឹងឱ្យជកើតជរឿងខដលម្ិនលអក៏មាន។ ជវតុអ្ីេជកើត
ជ

ើងជាម្ួយអ្នកជនះលអ ជកើតជ

ើងជាម្ួយអ្នកដយទ្ជទ្ៀតម្ិនលអ? ជវតុអ្ីម្
េ នុរសទ្ូទំងពិភ្ព

ជោកម្ិនជកើត ខតជវតុអ្ីេអ្នកេាះជកើត ដូចជាេំងឺជនះម្ិនជកើតប្គប់គ្នន ខម្នជទ្ចារ? ជវើយ
ភាពភ្័យខ្លាច ប្តូវខតមានពិតប្ាកដ ដរាបណាមានការស្រឡាញ់េួនខម្នជទ្ចារ?
ា
ជកើត
ម្កជនះក៏ខ្លាចខតទំងអ្រ់ នឹងខ្លាចតិចខ្លាចជប្ចើនក៏ តម្វនឹង។
ឌីជេ
ជ

៖ ជពលខដលនិយយជរឿងម្ិនប្បមាទ្ រប្មាប់េំុា រប្មាប់ម្នុរសទ្ូជៅ េាំុក៏រជងកត

ើញថា ម្ិនប្បមាទ្គឺថា ជយើងដឹងថា ជយើងជ

ើញអ្នកភ្័យ ដូចខដលជយើងខ្លាចៗជនះឯង

ិ តតិផ្ូវធម្ម
ខ្លាចឧបទ្រវជវតុ ខ្លាចអាជាាកម្ម ខ្លាចេំងឺឈឺដង្គកត់ ខ្លាចភ្័យវប
ា
ជាតិ ជវើយេាំុក៏នឹង
ជគចជវរនឹងេួបវា េាំុកាន់យកថា វាជាជរចកតីម្ិនប្បមាទ្។

ី ជគជគចជវរឫជទ្? ខតជគក៏ជកើតខម្នជទ្? ឫជគម្ិនអាចជគចជវរ
រុចិនត ៖ អ្នកខដលជកើតកូវដ
ជគក៏ប្តូវខតជកើតខម្នជទ្? ជប្ពាះដូជចនះ តម្ពិតជៅក៏មានជវតុខដលអាចឱ្យជ
ជបើបជណា
ត យេាួន ម្ិនប្បយ័តនេួាន ក៏មានផ្ាូវខដលនឹងអាចជកើតជ

ើញេិតៗថា

ើងាន ខតជវតុខដលឆ្ងៃយ

ជាងជនាះជៅជទ្ៀតជនាះគឺថា អ្នកខដលប្បយ័តនជវើយជៅខតជកើតាន ជប្ពាះអ្េី? និងអ្នកខដល
ម្ិនប្បយ័តនេួនយ៉ៃ
ា
ងជនាះ ខតដល់ជពលម្ិនជកើតក៏ម្ិនជកើត ឫជកើតប្គប់គ្នន ឫអ្នកខដលខ្លាច
អ្នកខដលប្បយ័តនប៉ៃុជណាណះខដលម្ិនជកើត និងអ្នកខដលជកើតជនាះ ម្ិនប្បយ័តនប៉ៃុជណាណះឫយ៉ៃ ង
ណាចារ?
2

ឌីជេ

៖ អ្នកខដលប្បយ័តនក៏ជកើត តម្ខដលេាំុានឮព័ត៌មានម្ក។

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចនះ ប្បយ័តនយ៉ៃងណាក៏ជកើតាន ប្បរិនជបើដល់ជពលខដលនឹងជកើត។ ខត
ថា ប្បរិនជបើម្ិនទន់ដល់ជពលខដលជកើត យ៉ៃ ងណាក៏ម្ិនជកើត ខតម្ិនជកើតជស្ថះជនាះ ម្ិន
អាចជៅរួចជទ្ ជប្ពាះថាខដលជកើតម្កជនះ គឺជកើតជវើយ នឹ ងជកើតជៅជរឿយៗប្គប់េណៈ ខម្ន
ជទ្ចារ? ម្ិនថាអ្េីនឹងជកើតជ

ើង ជកើតលអ ជកើតអាប្កក់ ជាទ្ុកខ ជារុេ ជផ្សងៗទំងជនះ ក៏ជា

ិ
យ៉ៃ ងជនះប្ាកដណារ់ ម្ិនខម្នជកើតានលអជៅរវូតជទ្ ឬការជកើតទ្ុកខវញ
អ្នកេាះក៏ទ្ុកខ
កាយ ខតចិតតម្ិនជកើតទ្ុកខជ

ើយ អ្នកេាះក៏លំាកចិតតណារ់ ខតកាយម្ិនជកើតទ្ុកខជ

ទំងអ្រ់ជនះគឺម្ិនស្ថគល់ជវតុថា របរ់ប្គប់យ៉ៃងជនះជកើតជ

ើងយ៉ៃ ងដូចជម្តច។ ដូជចនះ ជៅ

ជពលខដលម្ិនដឹងជវតុ ក៏ម្ិនដឹងថា « ជវតុ » អ្េីខដលនឹងឱ្យផ្លខដលលអជកើតជ
« ជវតុ »អ្េីខដលនឹងឱ្យផ្លម្ិនលអជកើតជ
ឌីជេ

ើយ ។
ើងាន

ើងាន។

៖ ប្បរិនជបើស្ថតប់តម្[ខដល]អាចារយមានប្បស្ថរន៍ ជវើយនឹកជៅទ្ូជៅៗ េាំុក៏ដូច

ដឹងថា ជបើអ្ញ្ច ឹងជយើងក៏ម្ិនចាំាច់ជធេើអ្ីេជ
ស្ស្ថប់ជវើយ ម្ិនជ

ើយ ជប្ពាះថា ជវតុ វាប្តូវជកើត វាក៏ប្តូវជកើតេាួនវា

ើញប្តូវចាំាច់ប្តូវជៅជគចជវរ ឬប្បយ័តនប្បខយងអ្េីជ

ើយ វាដូចជាការ

ប្បមាទ្ខដរជទ្អ្ញ្ច ឹង?
រុចិនត ៖ ជ

ើញអ្ត់ចារ ចាប់ជផ្តើម្គិតេុរជវើយចារ តម្ការខដលម្ិនជចះដឹង ក៏គឺគិតថា

ប្បរិនជបើយ៉ៃងជនាះក៏ម្ិនចាំាច់ជធេើអ្ីេ ប៉ៃុខនតគិតអ្ត់ជទ្ថា ប្តូវជធេើអ្ំជពើលអ ប្តូវខតជាម្នុរសលអ
ជប្ពាះជាជវតុខដលនាំឱ្យជរឿងខដលលអ ប្តឹម្ប្តូវជទ្ចារ?
ឌីជេ

៖ ាទ្

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចនះ ជយើងរល
ំ ងចារ ជយើងជៅរម្ាឹងជម្ើលជវតុជាទ្ូជៅៗ ការពារជរាគ
ឬអ្េី ជតើជវតុខដលធំជាងជនាះក៏គឺថា ជរឿងខដលជាជវតុខដលលអយ៉ៃងណាៗ ផ្លក៏ប្តូវខតលអ
ជាប្ាកដ និងចំខណកផ្លខដលម្ិនលអ ជទះនឹងជធេើយ៉ៃងណា ក៏ប្តូវខតម្ិនលអចារ។ ជវតុ
អ្េីម្នុរសជយើងជកើតម្ក ម្ិនទន់មានជរាគកូវ ីដជ

ើយ ឬជរាគអ្េីទំងអ្រ់ ប៉ៃុខនតពិការក៏ាន អ្េី

ដយទ្ក៏ានប្គប់យ៉ៃង គិតថានឹ ងស្ថាប់ជោយជរាគជនះ ក៏ម្ិនខម្ន ស្ថាប់ជោយជរាគជផ្សងក៏
ាន ឬម្ិនមានជរាគអ្េីក៏ស្ថាជបើាន ជប្ពាះជវតុដូជចានះ ប្គប់គ្ននប្ាថានខតជរឿងខដលលអ ខតម្ិន
ដឹងថា ជវតុខដលនឹងឱ្យជកើតជរឿងលអជនាះគឺអ្ីេ។ ជប្ពាះដូជចនះ ជវតុខដលមានម្កតំងពីយូ រ
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យណារ់ម្កជវើយ គឺជវតុខដលលអនឹងប្តូវឱ្យផ្លខដលលអ ជរមើរវូតជៅ ជវតុខដលម្ិន
លអក៏ប្តូវឱ្យផ្លម្ិនលអ ជរមើរវូតជៅ យ៉ៃ ងជនះម្ិនេុរជទ្ ខម្នជទ្ចារ?
ឌីជេ

៖ ម្ិនេុរជទ្ាទ្

រុចិនត ៖ ខតជយើងជភ្ាច។ ជយើងគិតថា ប្បរិនជបើយ៉ៃងជនាះក៏ម្ិនចាំាច់ ជធេើអ្ីេ េណៈខដលម្ិន
ចង់ជធេើអ្ីក
េ ៏គឺថាម្ិនលអជោយពិត ជប្ពាះជវតុថា ម្ិនដឹងថាគួរជធេើអ្ំជពើល។
អ
ឌីជេ

៖ មានន័យថា ជបើគិតថាម្ិនចាំាច់ជធេើអ្ីេ បជណា
ត យជៅ មានន័យថា រូម្បីខតជធេើលអ ក៏

ម្ិនានជធេើ?
រុចិនត ៖ ចារ គិតេុរចារ បជណា
ត យជៅ ជ

ើញជទ្ចារ បជណា
ត យជៅ ក៏ប្តូវម្ិនលអជៅ

ជរឿយៗ ជប្ពាះជយើងម្ិនមានការយល់ខដលប្តឹម្ប្តូវ។ េណៈខដលបជណា
ត យជៅជនាះ ជធេើលអ
ឬអ្ត់? ជ

ើញជទ្ចារ? ខតជបើជធេើលអ ក៏ម្ិនខម្នបជណា
ត យជៅ។ ដូចជាជពលជនះមានជរាគកូវ ី

ដ នរណាៗ ក៏េួយគ្នន ជម្ើលខៃយកចិតតទ្ុកោក់ដល់គ្នននឹងគ្នន ម្ិនទ្ុចចរ ិតជាម្ួយជរឿងអ្េីជផ្ស
ងៗជ
ជ

ើយ ទំងជនះក៏រខម្ងបនធូរបនាយជៅរនសឹម្ៗ ខតប្បរិនជបើមានជរឿងខដលម្ិនលអជកើត

ើង ក៏កាន់ខតជធេើឱ្យស្ថានការណ៍ជនះម្ិនលអ។ ជប្ពាះដូជចនះ ចំណុចខដលរំខ្លន់បំផ្ុតខដល

ម្នុរសជភ្ាច ក៏គឺ ជរចកតីលអ ជរចកតីអាប្កក់ ខដលជាជវតុពិតប្ាកដ ខតជគរម្ាឹងជម្ើលម្ិន
ជ

ើញ ជគជៅជាគិតប្តឹម្ខតថា នឹងការពារេាួនប៉ៃុជណាណះ ខតចិតតការពារឬអ្ត់ ខដលនឹងម្ិនជធេើ

ជរឿងខដលម្ិនលអ។
ឌីជេ
ជ

៖ អ្ំជពើលអ ឫជរឿងខដលលអ ជយើងប្បជម្ើលជម្ើលានជោយស្ថរអ្េីេាះ ាទ្? េាំុធាាប់

ើញជរឿងម្ួយចំនួនខដលអ្នកេាះថាជាជរចកតីលអ

យល់ស្រប ជលើកជ

កនុងេណៈខដលអ្នកដយទ្ជទ្ៀតខដលម្ិន

ើងថាម្ិនខម្នជទ្ ជវើយថាជរចកតីលរអ បរ់ជគជាជរឿងដយទ្ជទ្ៀត។

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចានះ ជរចកតីលរអ បរ់អ្នកខដលម្ិនធាាប់ស្ថតប់ប្ពះធម្៌ ជស្ថះជ

ើយ ជាម្ួយ

នឹងជរចកតីលរអ បរ់អ្នកខដលានស្ថតប់ប្ពះធម្៌ ជវើយយល់កុងជវតុ
ន
និងផ្ល ក៏ប្តូវខតជផ្សង
គ្នន ខម្នជទ្ ចារ?
ឌីជេ

៖ ាទ្

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចនះ ជគម្ិនជរៀនឱ្យដឹងជវតុខដលពិតប្ាកដជ
ានឮរំជ

ិ ។
ង បង្គគប់បញ្ជ
ា ានអ្ត់ម្ិនឱ្យានឮវញ
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ើយ រូម្បីខតេណៈជនះឯង

ឌីជេ

៖ ម្ិនានជទ្ាទ្ ។

រុចិនត ៖ ចារ ជប្ពាះជវតុដូជចានះ ប្គប់យ៉ៃងដូចជកើតឯកឯង ខតជរចកតីពិត ម្ិនខម្នជ
ជប្ពាះថា រំជ
បនរប់
រំជ

ងកនុងយប្ពក៏មាន រំជ

ប៉ៃុខនតរំជ

ងខដលានឮ

ងឆ្ងៃយៗក៏មាន រំជ

ប្តូវខតជារំជ

ងខដលជាក់ខរតង ជធេើឱ្យានឮរំជ

ងកនុងបនរប់ក៏មាន មានក់ម្ួយ

ងខដលម្ិនខម្នរំជ

ងជនាះជកើតជ

ើយ។

ើង នឹងជារំជ

ងដយទ្

ប៉ៃុខនតជា

ងលអ ឬម្ិនលអ

លអិតលអន់ណារ់ ចារ។ ប្បរិនជបើជយើងខចកជពលខតម្ួយេណៈ ចុះម្កេាីៗ ជាការជ

ើញ

ជាការឮ ជាការនឹកគិត ខដលជកើតរលត់ផ្លារ់បូរជលឿនរវ័
ត
រណារ់កុងម្ួ
ន
យយៃៃៗ ម្ិនមានអ្េី
ខដលជៅជរៃៀម្ ឬឋិតជៃរជ
ដល់ជម្ើលម្ិនជ

ើយ ជប្ពាះជយើងម្ិនដឹងចារ ជប្ពាះថាជាប់គ្ននទំងអ្រ់រវូត

ើញថា អ្េីជកើតជ

ើង អ្េីរលត់ជៅ ជប្ពាះតគ្ននជលឿនណារ់។ ជប្ពាះជវតុជនះ

អ្ម្ាញ់ម្ិញជយើងនិយយជរឿងជនះ ជវើយជយើងក៏និយយគ្ននជរឿងជផ្សងម្ួយជទ្ៀត ជ

ើញជទ្

ី ក៏ជាជរឿងម្ួយ។ ប្បរិនជបើជយើងជដកលក់
ចារ? ជរឿងជផ្សងអ្រ់ជវើយ ជប្ពាះដូជចនះជរឿងកូវដ
រប់ ក៏ម្ិនដឹង ម្ិនជ

ើញអ្េី ប៉ៃុខនតជៅជពលភាាក់ជ

ើងក៏ខ្លេយេេល់ ជោយជរចកតីស្រឡាញ់េួន
ា

ឯង ជស្រចខតការខ្លេយេេល់ ជនាះនឹងជធេើជដើម្បីេួនឯង
ា
ឬនឹងជធេើជដើម្បីអ្ក
ន ដយទ្ ក៏មានជប្ចើន

ម្ូលជវតុ ខតនាងេាំុគិតថា ប្បរិនជបើរាល់គ្នន មានការយល់ដឹងកនុងជរចកតីលអ និងជធេើលអ ជនាះ
ម្ិនខ្លាចអ្េីជ
ឌីជេ

ើយ។

៖ ប្បរិនជបើដូជចានះមានន័យថា ភ្័យខដលពិតប្ាកដ ខដលជយើងគួរដឹងចារ់ ម្ិន

ខម្នភ្័យខដលម្នុរសទ្ូជៅៗ កំពុងមានអារម្មណ៍ ជៅជពលជនះថា ខ្លាចជរឿងជនាះ ខដលជា
បចច័យខ្លងជប្ៅយ៉ៃ ងជនះយ៉ៃ ងជនាះ ខ្លាចការផ្លារ់បូរយ៉ៃ
ត
ងជនះយ៉ៃ ងជនាះ យ៉ៃ ងជនាះខម្នឬ
ជទ្ាទ្?

រុចិនត ៖ ចារ ជប្ពាះមានក់ៗខ្លាចគ្នន អ្ញ្ច ឹងជវើយ ខតភ្័យនឹងជកើតជាម្ួយនរណាចារ ជរាគ
ជនះ

ប្តូវរប្មាប់អ្នកខដលភ្័យជនាះនឹងជកើតជ

ើងជាម្ួយនឹងជគខម្នជទ្ចារ?

ម្ិនយ៉ៃ ង

ជនាះ ជពលជនះរាល់គ្ននក៏ជកើតជៅទំងអ្រ់គ្ននាត់ជវើយ។ ជប្ពាះដូជចានះ ម្ិនថាអ្េីនឹងជកើត
ជ

ើងជាម្ួយនរណា ក៏ប្តូវខតជវតុចំជពាះខតអ្នកជនាះ អ្នកជនាះខតមានក់ៗខតប៉ៃុជណាណះ ជាជរឿង

ខដលលអិតលអន់ណារ់ ខតទំងអ្រ់អាចនឹងពិចារណារនសឹម្ៗ និងយល់ថាតម្ពិតជនាះ
ជយើងខ្លាចអ្េី ដរាបណាខដលជយើងជកើតម្កយ៉ៃ ងជនះ ជយើងប្តូវខ្លាច ជបើម្ិនខ្លាចអ្េីខ្លាំងជទ្ ក៏
ខ្លាចេីងចក់ តុកខក ខ្លាចស្រជមាច ជប្ពាះជរចកតីខ្លាចជៅមានជៅជ

ើយ ជប្ពាះម្ិនដឹងការពិត

ថា ខ្លាចជវើយជធេើលជអ ទ្? ជាម្ួយនឹងការម្ិនខ្លាច ប៉ៃុខនតយល់ជរឿងខដលជយើងខ្លាចថាជាអ្េី។
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ឌីជេ

៖ ប្បរិនជបើដូជចនះ ជរឿងខដលជយើងខ្លាចពិតៗជនាះគឺអ្ីេាទ្?

រុចិនត ៖ តម្ពិតជៅ គួរនឹងខ្លាចការខដលម្ិនដឹងនូវការពិត ខដលេណៈជនះក៏មាន ខតម្ិន
ី ១៩ ចប់
ដឹងជទ្ើបានជាខ្លាច ទំងខដលរបរ់ជនាះអ្រ់ជវើយ។ ជយើងនិយយជរឿងជរាគកូវដ

ជៅជវើយ នឹងខ្លាចជទ្ៀតជទ្ ចប់ជវើយ ឯអ្នកខដលនឹងខ្លាច ក៏ខ្លាចតជៅជទ្ៀត ខតរប្មាប់អ្ក
ន
ខដលមានជរឿងជផ្សងៗរប្មាប់នឹកគិត

ជគក៏ម្ិនគិតជរឿងជនះជទ្ៀតជ

ើយ

ប្គប់យ៉ៃងគឺការ

ខ្លាចជកើត ជប្ពាះម្ិនដឹងថា តម្ពិតជនាះ ខតម្ួយេណៈខដលជកើតនឹងប្ាកដជផ្សងៗពីគ្ននជៅ
ជប្ចើនខបបគឺអ្ី?
េ ជវតុអ្ីេជកើតយ៉ៃ ងជនះ? ជវតុអ្ីេ[ាន]ជាយ៉ៃ ងជនះរប្មាប់ប្បជទ្រជនះ អ្នក
ជនះ ជរឿងជនះ។ ប្គប់យ៉ៃងទំងអ្រ់ ជយើងម្ិនដឹងជវតុខដលនឹងឱ្យជកើតជ

ើង។

ស្ថតប់ជម្ើលជៅដូចជា ជយើងនិយយជរឿងអ្េីជនះ? ខតការពិតជាជរឿងខដលជបើប្គប់គ្នន
ស្ថកលបងពិចារណាក៏អាចនឹងរួចពីភាពខ្លាចាន ជោយ[ស្ថរ]អ្េីខដលនឹងជកើត រខម្ងជកើត
ខម្នជទ្? ប្បរិនជបើម្ិនជកើត ក៏នឹងម្ិនមាននរណាជៅជធេើឱ្យជកើតជ

ើងានជ

ើយ ប៉ៃុខនតនឹង

ប្តូវមានជវតុខដលនឹងជធេើឱ្យជវតុអ្ីេជរឿងជនះជកើតជ

ើងជាម្ួយអ្នកជនះ ជវតុអ្ីេជរឿងជនះជកើត

ជ

ើងជផ្សងៗជប្ចើនខបបយ៉ៃ ងណារ់។

ើងជាម្ួយអ្នកជនាះ តម្ជវតុការណ៍ខដលជកើតជ

ឌីជេ

៖ េាំុស្ថតប់អាចារយរុចិនតអ្ធិបាយ ចាប់ានប្តង់ចំណុចម្ួយគឺ ជពលខដលជយើងជកើត

មានជរចកតីខ្លាចម្កជវើយ

ិ
ជយើងក៏ាត់ខ្លាចជៅវញ

ខតជយើងអាចនឹងខ្លាចការខ្លាចពីជដើម្

ជនាះជកើតម្កជទ្ៀត ជាការជកើតរលត់ៗ យ៉ៃ ងវនឹងឬជទ្ាទ្?
រុចិនត ៖ ប្តឹម្ប្តូវជវើយចារ។

ម្ិនមានអ្េីខដលម្ិនរលត់ជៅជ

ើយ

រូម្បីខតម្ួយគឺ”ការ

រលត់”ជនះ ជយើងយល់ថាអ្រ់ ខតជរចកតីពិតរបរ់ខដលអ្រ់ ជយើងជប្បើពាកយថា”រលត់” ជប្ពាះ
ថាម្ិនប្ត

ប់ម្កជទ្ៀតជ

ើយ ជៅខរេងរកទ្ីណាក៏ម្ិនាន ដូចជារំជ

ងអ្ម្បិញម្ិញជនះ

ប្តឹម្ខតអ្ម្បិញម្ិញជនះ ឬតពីជនះ ក៏ជៅរកទ្ីឯណាជទ្ៀតម្ិនានជ

ើយ ជលឿនជទ្ចារ?

ជវើយជយើងក៏ជភ្ាចអ្រ់ជវើយផ្ងខដរ ជវើយក៏មានរំជ

ើង ជវើយក៏រលត់ជៅ

ងៃមីជកើ តជ

ជទ្ៀត ជាយ៉ៃ ងជនះ បិទ្ាំងប្គប់េណៈ ម្ិនឱ្យដឹងជរចកតីពិត។
ឌីជេ

៖ ជបើអ្ញ្ច ឹងភ្័យខដលពិតប្ាកដគឺអ្ីេាទ្?

រុចិនត ៖ គឺកិជលរ ការម្ិនដឹង។ ប្ពះអ្រវនតជោកនឹងខ្លាចេំងឺកូវ ីដជទ្ចារ?
ឌីជេ

៖ តម្ខដលានអានានឮម្ក ជោកម្ិនខ្លាចជទ្ាទ្។
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រុចិនត ៖ ម្ិនមានកិជលរ អ្រ់ជៅទំងស្រុង ជប្ពាះដូជចានះ ម្ិនញាប់ញ័រ ជប្ពាះដឹងជដើម្ជវតុ
ពិតៗថា ជវតុខដលឱ្យជកើតជនាះគឺអ្ីេ។ ប្បរិនជបើមានជវតុ ជវើយដល់ជពលខដលនឹងជកើត
នរណាក៏ឃាត់ឃាំងម្ិនានជ

ើយ ម្ិនថា ជរចកតីស្ថាប់ ានោភ្ ាត់បង់ោភ្ ឬមាន

ភ្័យជផ្សងៗ ឬអ្េីទំងអ្រ់ ម្ិនមាននរណាជៅបញ្ជ
ា ានជ
នឹងជកើត ក៏ជកើតឱ្យជ
ឌីជេ

ើយ ប្បរិនជបើដល់ជពលខដល

ើញជវើយ។

៖ ជរចកតីខ្លាចទំងជនះជាភ្័យយ៉ៃ ងណាខដរាទ្?

រុចិនត ៖ ជប្ពាះថាជយើងម្ិនដឹងការពិត

ជបើនិយយជពលជនះគឺជាជរឿងខដលប្ជាលជប្ៅ

ណារ់ ខតអាចនឹងយល់ាន គឺភ្័យខដលយល់េុរថា មានជយើង អ្េីៗប្គប់យ៉ៃងខដលជកើត
ជ

ើងជាជយើង។ ប៉ៃុខនតជបើតម្ការពិត ជបើដឹងពិតៗ ម្ិនមានជយើងជ

ើយ ធម្៌ទំងអ្រ់ជាអ្នតត

ម្ិនខម្នជាអ្តត ម្ិនមានជយើង ម្ិនថាអ្េីទំងអ្រ់ ជភ្ាើងក៏មានបចច័យជកើតជ
បចច័យជកើតជ

ើង ម្ិនថានឹងដឹងជៅត នឹងប្តជាក់ នឹងខផ្អម្ នឹងយប្ប នឹងភាាក់ជផ្អើល នឹងរបាយ

ចិតតទំងអ្រ់ជនះ មានបចច័យជទ្ើបជកើតជ
ម្ិនដឹងជ
ជ

ើង េយល់ក៏មាន

ើង ប្បរិនជបើម្ិនមានក៏ម្ិនជកើត ជប្ពាះដូជចនះ ជយើង

ើយថា របរ់ទំងជនាះខដលជកើតជវើយរលត់ជៅវ ិញ ម្ិនខម្នជាជយើងរូម្បីអ្ីម្
េ ួយ

ើយ លមម្ខតជកើតម្ក េណៈខដលជកើតាត់ជៅជវើយ ម្ិនប្ត

ប់ម្កជទ្ៀតជ

ើយ មានខត

េណៈតជៅៗរវូតដល់ោចាកជោកជនះជៅ ម្ិនរល់ជពលណា ជទ្ើបដឹងថាតម្ជរចកតី
ពិតគឺម្ិនមានជយើងតំងខតពីជកើត ជប្ពាះថាជពលខដលស្ថាប់ក៏ម្ិនរល់ជ

ើយ ដូចប្គប់ៗេ

ណៈ ។ ម្សិលម្ិញក៏ម្ិនរល់ដល់យៃៃជនះ អ្ម្បិញម្ិញជនះក៏ម្ិនរល់ដល់ឥ
ដូជចានះ ជយើងនឹងម្ិនស្ថគល់ប្ពះរមាមរម្ពុទ្ធជាមាចរ់ជ

ូវជនះ ជបើម្ិន

ើយ។ ានឮម្ួយពាកយក៏ម្ិនយល់ពី

ភាពប្ជាលជប្ៅដូចជា « ធម្៌ទំងឡាយជាអ្នតត » រជពេ ទំងឡាយ « រជពេធមាម អ្នតត »
ផ្លារ់បូរម្ិ
ត នានជ

ើយ។

ប៉ៃុខនតជវតុអ្ីេជយើងម្ិនគិតថា

ប្បរិនជបើមានការយល់ខដលប្តឹម្ប្តូវ
ជោយមានជវតុ អាប្កក់ក៏ជកើតជ

ជប្ពាះអ្េីខដលមាន

ជនះឯងរួចពីភ្័យពិតប្ាកដ។
ម្ិនខម្នជយើង

លអក៏ជកើតជ

ើង

ើងជោយមានជវតុ ផ្លរបរ់លន
អ ិងអាប្កក់ក៏ជកើតជ

ើង

ជោយមានជវតុ។ ជវើយជយើងជៅប្តង់ណា? ប្បរិនជបើជយើងមានពិតៗ ក៏ម្ិនប្តូវស្ថាប់
ខម្នជទ្ចារ? ប៉ៃុខនតជនះប្គប់គ្ននប្តូវខតស្ថាប់ទំងអ្រ់ ជវើយជយើងជៅជៅណាប្តង់ជនាះ?
ឌីជេ

៖ ការររ់ជៅកនុងបចចុបបនន ម្ិនចាត់ថា មានជៅពិតជទ្ឬាទ្?

រុចិនត ៖ ចារ ប្បរិនជបើម្ិនជកើតនឹងមានអ្ត់ចារ?
7

ឌីជេ

៖ ម្ិនមានជទ្ាទ្។

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចនះ ជពលជកើតក៏មានខម្នជទ្ចារ?
ឌីជេ

៖ ខម្នាទ្។

រុចិនត ៖ ដល់ជពលខដលជកើតជវើយ ក៏ប្បកាន់នូវអ្េីខដលជកើតជ
រលត់ជៅជោយជយើងម្ិនដឹងជ
ឌីជេ

ើងថាជាជយើង ប៉ៃុខនតអ្ីជេ នាះ

ើយ។ ចិតេ
ត ណៈដំបូងខដលជកើតជៅឯណា?

៖ ជតើម្ិនខម្នជាចិតតខតម្ួយនឹងចិតប
ត ចចុបបននជទ្ឬាទ្?

រុចិនត ៖ ម្ិនខម្នជ

ើយចារ។ ចិតតខរនេាីណារ់ ។ ជនះជាជរឿងខដលប្ពះរមាមរម្ពុទ្ធជា

មាចរ់ានបំជពញារម្ីយូរប៉ៃុណាណរវូតនឹងានដឹងរចចៈធម្៌

ការពិតខដលប្ពះអ្ងគប្ទ្ង់

ប្តរ់ រខម្តងថា រង្គខរធម្៌គឺអ្ីេខដលមានបចច័យតក់ខតង ជកើតជ

ើងប្តូវខតរលត់ជៅ រង្គខរ

ទំងឡាយម្ិនជទ្ៀង រង្គខរទំងឡាយជាទ្ុកខ ធម្មៈទំងឡាយជាអ្នតត ជបើជាអ្នតតជវើយ
ជនាះម្ិនរល់ជ

ើយចារ។ ខតអ្េីខដលជកើតប្តូវរលត់ជាពិតប្ាកដ ម្ិនជៅអ្េីរល់េាះជទ្។

ស្ថកគិត ពាកយរម្តីអ្ម្បិញម្ិញជនះ ចិតតខដលគិតអ្ម្បិញម្ិញជនះ រង
ឹ ប្ាកដ ជវើយជពល
ខដលជ

ើញ រ ឹងាត់ជៅណា ជវើយម្ិនប្ត

ជនាះជ

ើយ។

ឌីជេ

៖ ម្ិនជ

ប់ម្កជទ្ៀតជ

ើយ ប៉ៃះេរប់ៃីមក៏ម្ិនខម្នរង
ឹ ចារ់

ើញតម្អ្ញ្ច ឹងពិតខម្នាទ្។

រុចិនត ៖ ចារ ម្ិនជ

ើញចារ ជប្ពាះប្តូវស្ថតប់ រវូតដល់នឹងអាចដឹងថា អ្េីខដលមានខតម្ួ

យៗ ជា ធម្មៈគឺអ្ីេខដលមានពិត ម្ិនជ

ើញប្ាប់ថាជាជយើងជ

ើយ ខម្នជទ្ចារ? ខតប្ាប់ថា

ជា “ធម្មៈ” ប៉ៃុខនតប្បកាន់ធម្មៈ ទំងរភាវៈជាចិតត រភាវៈខដលដឹង និងរូបរាង ទំងអ្រ់ថាជា
ជយើង ទំងពីរយ៉ៃ ងជាជយើងផ្ងខដរ។ ប៉ៃុខនតប្តង់ណាខដលជារបរ់ជយើងាន? បង្គគប់បញ្ជ
ា
ម្ិនានជ

ើយ ម្ិនចង់ឱ្យឈឺចុកចាប់ ជវើយជវតុអ្ីា
េ នជាឈឺកាលេងគង់ ជវើយយ៉ៃ ង

ជម្៉ៃច ណាជៅរបរ់ជយើង? របរ់ជយើងអ្ម្បិញម្ិញជនះម្ិនឈឺ ជវើយជពលជនះឈឺម្កពី
ណា? កាាយជាជយើងឈឺជៅជទ្ៀតជវើយ ដល់ជពលពាាលជា ជពលឈឺខដលថាជារបរ់
ជយើងជនាះាត់ជៅណា? ខដលថាជាជយើងាត់ជៅទំងអ្រ់ ខតម្ួយៗ។ ជ
ជនះខដលជាជយើង ដល់ជពលម្ិនជ

ើញ ជយើងខដលជ

ើញអ្ម្បិញម្ិញ

ើញអ្ម្បិញម្ិញជនះាត់ជៅណា? ជា

ជរឿងខដលលអិតលអន់ ជប្ពាះដូជចនះ ការស្ថតប់ប្ពះធម្៌ប្តូវខតដឹងថា ជាជរឿងខដលលអិតលអន់ប្ជាល
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ជប្ៅ ជបើរិនយល់ពិតៗ នឹងម្ិនញាប់ញ័រ ជប្ពាះជាជវតុខដលនាំ ឱ្យជធេើខតជរឿងខដលលអ ជដើម្បី
ផ្លខដលលអនឹងជកើតជ
ឌីជេ

៖ ពេលដែលព

ើង ម្ិនខម្នផ្លខដលម្ិនលអជ
ើងឈឺ ពេលដែលព

ើយ។

ើងសុខ ពេលដែលព

ខឹង ឬ ពេលដែលមានអារម្មណ៍ទាំងឡាយប្រាកែក៏ពោ
វាទុកខេិត ព

ើ

ព

ើងនឹងចាត់ការជាម្ួ

៖ ាទ។
ើងឈឺពទ?

៖ ម្ិនមានពទ ាទ។

រុចិនត ៖ ចាស ពោកគង់ខតម្ិនឈឺរ
ឌីជេ

ើងមានអារម្មណ៍ថា វាឈឺេិត

ើងឈឺដម្នពទ ចាស?

រុចិនត ៖ ប្ររសិនពរើឈឺម្ិនពកើតពទ នឹងមានព
ឌីជេ

ូតប្រគរ់ពេលពេោដម្នពទ ចាស?

៖ រ៉ាុដនេែូចជាពៅពេលដែលឈឺពមមញ ក៏ឈឺ

រុចិនត ៖

ពប្ររោះែូពចាាោះ

ពកើតព

រលត់

ើ

ពកើតព

ព
ើ

ើងគិតថា
រលត់

ូរ

ូ ររ

ូតែូចគ្នា ាទ។

ដតតាម្ពសចកេីេិត

ពកើតព

ើ

រលត់

ការឈឺពកើតព

ដតពរើពៅរកពេទយែកពមមញពចញ ពៅឈឺពទៀតឬពទ? ព
ើង ម្ិនែឹងការេិតថា ព

ើ

រលត់

ម្ិនរេូរពទើរពមវើឱ្យប្រាកែថា

ពរើសិនជាពៅឈឺែល់ពេលពនោះ ពៅរួចពទ ចាស? ពរើសិនជាពៅមានរចច័
ព

ើង

នឹងវាយ៉ា ងែូចពម្េច ាទ?

រុចិនត ៖ កុាំទន់ពៅចាត់ការអីណា ចាស ព
ឌីជេ

ព

ើងខ្លាច ពេលដែលព

ូរ

ក៏អាចពៅាន

ើញពទ ចាស ពេលដែលឈឺពកើត

ើងម្ិនានពៅពមវើឲ្យឈឺពកើត រ៉ាុដនេមានជវតុខដលឈឺជកើត ប៉ៃុខនត

ជៅជពលខដលជកើតជវើយ ជាជយើងឈឺ ជយើងកំពុងចាំាន ជរឿងជនះក៏ចាំាន ជរឿងជនាះក៏ចាំ
ាន

ប៉ៃុខនតម្ិនែឹងពទថា

រ៉ាុដនេពៅពេលមានចាាំក៏ជាព

ចាាំក៏ម្ិនដម្នព

ើង

រ៉ាុដនេពរើម្ិនមានចាាំ

ើងចាាំ ទាំងអស់ដែលមាន ប្ររកាន់ថា ជាព

ការម្ិនែឹង។ ពរើែឹងេិតៗ ែឹងតាម្ពសចកេីេិតថា ដតម្ួ
ថាមានេិត អវីព

ក៏ម្ិនមានព

ោះប្រតូេដតពកើតពោ

ម្ិនមានព

ខណៈៗ ដតម្ួ

ើង ពោ

ើងពៅពមវើឲ្យពកើត ពកើតព

ើងចាាំ

ិ ា
អេជា

ើ

ៗ ប្រាកែឲ្យែឹង
ក៏ប្រតូេរលត់ពៅ

រ៉ាុដនេតគ្នាពលឿនរាំផុត ដែលនឹងប្ររមាណានែូចេនាឺព្ាើង ដែលពៅកាំេុង្ាឺ ប្រគរ់ពេលពេោ
ពប្ររោះព

ើងម្ិនែឹងថា

តាម្េិតពៅដតម្ួ

ម្ិនប្រាកែការរលត់ររស់ខដលចាស់ព

ភ្លាម្ៗដែលរលត់

អវីែទទក៏ពកើតផទួនគ្នាភ្លាម្ៗ

ោះ ។ ពប្ររោះែូពចាាោះការម្ិនែឹងក៏ពាកប្ារ់ឲ្យព

ជារូររាងសណា
ា ន រិទ្ដ្ាកពម្ើល ចាស មានពទ ចាស ?
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ើញ

ឌីជេ

៖ ម្ិនព

ើញពទ ាទ។

រុចិនត ៖ ជបើកដ្ាកពៅ ចាស ។
ឌីជេ

៖ព

រុចិនត ៖ ព

ើញ ាទ។
ើញជទ្

ចារ?

រ៉ាុដនេចាាំទុកទាំងអស់

ោះពទៀតព

ក៏ម្ិនែឹងព

ដែលម្ុនរលត់

ើ

ជាម្នុសស

ម្ិនមានររស់ទាំងព
រ៉ាុជណណ ះ

ព

ើ

ចុោះអវីជាររស់ដែលប្រាកែផាូេដ្ាក

ជាផ្កា

ើ

ថា

ខណិកម្រណៈ

ពប្ររោះរលត់

ខណិកៈម្កេី

រកយថា

ូតែល់គ្នមនអាកពៅែឹង

ព

ើ

ើ

ោះពទ។

។
ព

ប្រគ្នន់ដត
ើ

ម្ិនែូច

ិ ក៏តំងជៅប្រតឹម្ដត
ជីេត

ពប្ររោះែូពចាាោះ

ើ

ខណៈ
ម្ិនប្រត

ខណិកម្រណៈ
រ់ម្កពទៀតព

ក៏ែូចពៅសថិតពថ្ររ
ពប្ររោះព

ើ

ើងានពោ

ូតប្រគរ់ពេល។

ពៅែុតអស់អា

តុថា ស្លារ់ព

ើ

ដតខណៈពនោះកាំេុងពកើតរលត់ែូចស្លារ់ រ៉ាុដនេកុងម្ួ
ា

គឺសនមត

ក៏ពកើតភ្លាម្ម្ួ

រពាំ េច ពនោះ

ទនការពកើតព
ខណៈព

ើង

ោះខុសគ្នា

អវីខាោះ ពប្រចើនយ៉ា ងណាស់។ រ៉ាុដនេសូម្បី
ខណៈក៏ពកើតពទៀត ក៏ជា ខណិកម្រណៈ

រ៉ាុដនេសម្មតិម្រណៈ ដែលែឹងតាម្គ្នាម្កថាស្លារ់េិតៗ ក៏
គឺការររ ិនិរវន ឬ ការស្លារ់ររស់ប្រេោះអរ

ុព

សម្មតិម្រណៈ
ើ

លអិតលអន់យ៉ាងទប្រកដលងថា ដតម្ួ

ស្លរអវី ប្ររករជាម្ួ

ស្លារ់ប្រគរ់ខណៈ
ម្ិនថាអវីប្រគរ់យ៉ាង

ពប្រៅដតេីប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់សដម្េង

ររស់ចិតេដែលពកើតរលត់តគ្នា ពោ
ែូចពម្េច ពកើតព

ើ

ពេលពរើកដ្ាកជាថ្មី

ក៏គឺពេលដែលោក់ចុោះកាុងម្ឈូរ

ម្ិនដម្នែល់ទីរាំផុតេិតព
គ្នមននរណាែឹងព

ប្រតឹម្ដតរិទដ្ាក

ៗ។ ពប្ររោះែូពចាាោះ ពសចកេីស្លារ់ ប្រទង់សដម្េងទុកមាន ៣យ៉ា ង

ពប្ររោះអវីដែលប្រាកែពេលពនោះ រលត់ព
សនមតថាស្លារ់

ជាអវីប្រគរ់យ៉ាង

នរណាក៏ពៅពមវើឲ្យមានម្ិនានព

ជាខណៈថ្មីម្ិនដម្នខណៈចាស់។

១ខណៈ ពកើតរលត់ពៅពរឿ

ដតពលឿនរ

ជាពែើម្ពឈើ

ក៏ប្រតឹម្ខតប្រាកែ

ាំពៅែុត និងសម្ុពចេទម្រណៈ

នេ ដែលម្ិនមានការពកើត តពៅពទៀតព

ើ

ពរើម្ិនែូពចាាោះពទ ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ក៏ប្រតូេសថិតពៅដម្នពទ ចាស ? ពកើតតពៅពទៀតជទ្?
រ៉ាុដនែពនោះម្ិនមានព

័ ដែលជាប្រេោះអរ
។ ប្រេោះស្លវក

ើ

នែទាំងឡា

គឺពៅពេលចិតច
េ ុងពប្រកា

រលត់ ម្ិនមានការពកើតតពៅពទៀតព

ទាំងអស់ ពប្រៅេីប្រេោះអរ

នែ ដែលពៅមានកិពលសដែលពៅម្ិនទន់រលត់អស់ ក៏ជារចច័

ឲ្យពេលដែលស្លារ់ព

ពកើតភ្លាម្។ ប្រទង់សដម្ែងទុកទាំងអស់ ប្រគរ់យ៉ាង ដតព

ព

ើ

ើងក៏ប្ររកាន់ថា ពកើតជាព

ើងពៅពរឿ

ៗ ព

ើ

ើ

ែល់ពេលក៏ររន
ិ ិរវន

។ រ៉ាុដនេសប្រមារ់អាកពផសង
ើងម្ិនែឹង

ក៏ស្លារ់ រ៉ាុដនេានែឹងអត់ថា ជាតិពនោះជា

ជាតិម្ុនររស់ជាតិខ្លងម្ុខ ដល់ពេលជាតិម្ុខ ម្ិនែឹងពស្លោះថា ជាអាកពនោះ ធ្លារ់ពមវើយ៉ាងពនោះ
10

យ៉ា ងព

ោះ ពប្ររោះថាជាអាកថ្មី ែូចដែលខណៈពនោះ ព

ជា ឪេុកមាេ

រងរអូន ម្ិតេ្័កិេ ពមវើអីខ
វ ាោះ សរា

រ ីករា

ើងក៏ម្ិនែឹង ពស្លោះថា ជាតិម្ុននរណា
យ៉ា ងណា ក៏នឹងជាអាកជនះ ពៅាន

ប្រតឹម្ដតខណៈដែលម្ិនស្លារ់ រ៉ាុដនេពៅពេលដែលស្លារ់ ក៏អស់សភ្លេជារុគល
គ ពនោះ រកពទៀត
ម្ិនានព
ឌីជេ

ើ

ពៅកាុងសងារេែេ។

៖ ប្រេោះអរ

នេពោកដចកភាពតគ្នាដែលលអិតលអន់ព

រុចិនត ៖ ប្ររសិនពរើម្ិនប្ររច័កស សចចមម្៌ ដែលជាអរ ិ
រ៉ាុណាា

ោះានពទ ាទ?

សចច៤ រល
ាំ ត់កិពលស ម្ិនានស្លេរ់

ល់រ៉ាុណាា រ៉ាុដនេពៅម្ិនប្ររច័កសចាស់សភ្លេមម្៌ ដែលជាយ៉ៃ ងព

កិពលសម្ិនានជ

ោះេិតៗ ក៏រលត់

ើយ ពប្ររោះកិពលស មានពប្រចើនលាំោរ់ តាាំងដតពីពប្រគ្នតពប្រគ្នគ ប្រាកែឲ្យ

ដឹងាន យ៉ា ងកណា
េ ល និងយ៉ា ងលអិតដែលពែកសងងាំក៏មាន ដតម្ិនប្រាកែ។ ពប្ររោះែូពចាាោះ
ប្រេោះអរ
ព

ើ

នេពោករប្មានតលក់ជាម្ួ

នឹងពចារជដក

េិពស្លមន៍ាន

ព

តុអីអ
វ ាកពនោះម្ិនពកើតពរាគពនោះ

តុអីអ
វ ាកពផសងពកើត ពប្រជើសពរ ើសានពទ ចាស?

ឌីជេ

៖ ម្ិនានពទ ាទ។

រុចិនត ៖ ចាស
ររស់នរណាព
ព

ពផសងគ្នា

។ ដតសភ្លេររស់ចិតេពផសងគ្នា ពប្ររោះែូពចាាោះ ក៏ជាពរឿង ដែលប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់

ប្រទង់ប្រតាស់សដម្េងការេិតែល់ទីរាំផុត
ព

ម្ិនមាននរណាែឹងពសចកេី

ើង ពប្ររោះព

កាុងម្ួ

ក៏សដម្េងចាស់ោស់ថា
ើ

“អនតត”

ពប្ររោះែូពចាាោះ រកយថា “អនេតា“ ក៏មានន័

ម្ិនសថិតពៅពប្រកាម្រង្គគរ់រញ្ជ
ា
ថាម្ិនដម្នព

តុថា មានដតមម្មៈ ដែលពកើតរលត់ ផ្កាស់រូរប្រគរ់
េ
ពេល ពេោរ

ើង និងម្ិនមាន
ូតែល់ទ្ីរាំផុត

ជាតិ ក៏ដូចដែល ពៅកាុងជាតក ដែលប្រទង់សដម្េង ប្រេោះជាតិពផសងៗរបរ់ប្រេោះអងគ

ម្ុនពេលដែលានប្រតាស់ែឹង។
ឌីជេ

៖ ការេិតខដលអាចារយសុចិនេនិយ

ពសចកេីេិត ការេិតដែលថាព
រុចិនត ៖ ឥ
ឌីជេ

៖ព

ូេពនោះអវីេិត ចាស? “ព

ើញ”េិតឬពទ ចាស?

ើញ?

៖ កាំេុងព

ដែលប្រារ់ថា

ោះគឺអីវ ាទ?

រុចិនត ៖ េិតឬពទ ចាស? កាំេុងព
ឌីជេ

ែល់ពនោះ

ើញឬពទ?

ើញ ាទ។
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ពប្ររោះព

ើងម្ិនែឹង

រុចិនត ៖ មានខភ្នក ខតម្ិនមានអ្េីម្កប៉ៃះេរប់នឹងខភ្នក នឹងជ
ឌីជេ

៖ ម្ិនជ

ើញជទ្ ាទ្។

រុចិនត ៖ ចាស ពប្ររោះែូពចាាោះ កាំេុងព
ឌីជេ

៖ ម្ិនព

ើញឬជទ្ ចារ?

ើញប្រតូេពកើត ប្ររសិនពរើម្ិនមានដ្ាកព

ើញានពទ?

ើញពទ ាទ។

រុចិនត ៖ ពប្ររោះែូពចាាោះ ព

ើញដតចាំពរោះររស់ដែលរ៉ាោះខទរ់នឹងដ្ាកានរ៉ាុពណាាោះឯង ប្រតឹម្ប្រតូេ

ពទ ចាស?
ឌីជេ

៖ ពេលដែលម្ិនប្រគរ់រចច័

ម្ិនព

រុចិនត ៖ ពៅប្រតង់ទែក៏ម្ិនមានដ្ាក
ព

ើងម្ិនអាចនឹងព

ើ ញ។

ការព

ើញក៏ម្ិនានពៅប្រតង់ទែ

ើញរូរររស់ររ
ូ ដែលអាចរ៉ាោះខទរ់នឹងដ្ាកាន គឺប្រតូេមានដ្ាក និងមាន

ររស់ដែលកាំេុងរ៉ាោះខទរ់ដ្ាកផងដែរ ដែលព

ើញររស់ព

ចាស?

ប្ររសិនពរើប្រេោះេុទធជាមាចស់ម្ិនប្រតាស់សដម្េង

ររស់ព

ោះ ដតររស់ព

ឌីជេ

ោះប្រតូេដតរ៉ាោះខទរ់ដ្ាក។ រ៉ាុដនេពៅណា
រកម្ិនជួរ

ែឹងដតប្រតឹម្កាំេុងព

ើញ

ោះពៅឯណា?

៖ ម្ិនដម្នររស់ព

ើង ព

រុចិនត ៖ ពេលដែលចារ់ព
ឌីជេ

រ៉ាុដនេពៅប្រតង់ដ្ាក

៖ ចារ់េតថុដែលព

ើ

ព

ើងស្សវា៉ា ចារ់ វាានប្រតង់ព

ោះឬ ាទ?

ោះ ចារ់អីវ ចាស?

ើ ងព

ើញ។

រុចិនត ៖ រ ឹងដម្នពទ ចាស?
ឌីជេ

៖ រ ឹងក៏មាន ាទ្។

រុចិនត ៖ ចាស ចារ់ររស់ដែលកាំេុងប្រាកែផាូេដ្ាកានពទ?
ឌីជេ

៖ ចារ់ររស់ដែលកាំេុងប្រាកែផាូេដ្ាក ចារ់អត់ានពទ ាទ។

រុចិនត ៖ ពនោះក៏ដចកេីគ្នាព

ើ

រ៉ាុដនេររស់ដែលប្រាកែតាម្ផាូេដ្ាក ពៅឯកដនាងដែលរង
ឹ ដត

ម្ិនដម្នរ ឹង ពរើសិនម្ិនមានធ្លតុែី ទឹក ព្ាើង ខយល់ ប្រតជាក់ ពៅេ ទន់ រង
ឹ
ជាពែើម្
នឹងម្ិនមានររស់ដែលរ៉ាោះខទរ់ដ្ាកានព
ការព
ព

ើ

ើញ ឬចិតេព

ើ

រ៉ាុដនេររស់ដែលរ៉ាោះខទរ់ដ្ាកាន ព

ើញ សភ្លេៈដែលែឹងពកើតព

ើង ព

។ គិតក៏ម្ិនាន អវីក៏ម្ិនាន ប្រតឹម្ដតនឹងព
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ើញព

ើ

ើ

ពមវើឲ្យ

រលត់ពៅ ម្ិនពសសសល់

ើញ ពប្ររោះកម្មជារចច័

ឲ្យពកើតព

ើ

ប្រតូេព

ើញ ប្រតូេឮ ប្រតូេានដឹងកាិន ប្រតូេានែឹងរស ប្រតូេែឹងអវីដែលរ៉ាោះខទរ់សម្ផរស មានដ្ាក

ប្រតពចៀក ប្រចម្ុោះ អណា
េ ត កា
ឌីជេ

ពែើម្បីទទួលផលររស់កម្ម។

៖ ពរើែូពចាាោះររស់ដែលខ្ាំុចារ់ព

រុចិនត ៖ ចារ់ព

ើ

ប្រតូេដតរង
ឹ

ើ

រង
ឹ វាមានអត់ជទ្ ាទ?

ពិតប្រាកែ

ចាស

ឬក៏ទន់

ឬក៏ប្រតជាក់

ឬអត់ពទក៏ពៅេ

ឬអត់ពទក៏តឹង ឬអត់ពទក៏ញ័រ ដម្នពទ ចាស? ទឹក ប្រតជាក់ឬពៅេ ទន់ឬរង
ឹ តឹងឬញ័រ?
រ៉ាុដនេព

ើងសនមតថាទឹក។ ទាំងអស់មានដតការេិតពទដែលអាចេិពស្លមន៍ាន រ៉ាុដនេប្រតូេដត

មាាំទាំគង់េងស ដែលនឹងជារុគល
គ ប្រតង់ ដែលនឹង
ប្រាកែតាម្ផាូេដ្ាកឱ្យជ

ើញជនះ ព

ល់សនសឹម្ៗនូេការេិតថា ររស់ដែលកាំេុង

ោះវាម្ិនដម្នរង
ឹ រ៉ាុដនេវាពៅប្រតង់កដនាងដែលរ ឹង ប្រតង់ធ្លតុ

ែី ទឹក ព្ាើង ខយល់ សដម្េងទុកយ៉ា ងលអិតលអន់ថា ប្រតង់ព

ោះមានកោររូបជាពប្រចើនដររពផសង

គ្នា ប៉ៃុនាមនប្ររព្ទ ដែលដញកឲ្យពចញេីគ្នាម្ិនានព

ពៅដញកេណ៌ េណា ៈ ដែលរ៉ាោះខទរ់

នឹងដ្ាក ឲ្យពចញេីរ ឹង ក៏ម្ិនានជ

ើ

ើយ ផ្លកក៏រ ឹង ជៅអ្ីក៏រ ឹង កាខរតក៏រ ឹងដតរង
ឹ ម្ិនានរ៉ាោះខទរ់

ដ្ាក រ៉ាុដនេររស់ដែលពៅប្រតង់រ ឹង ជារូរេណ៌ េណា ៈ ជារូរពផសងពទៀតដែលម្ិនដម្នរ ឹង រ៉ាុដនេ
ិ ប្ររចាាំទថ្ងកុងម្ួ
ពៅប្រតង់រ ឹង។ ប្រទង់សដម្េងទុក លអិតលអន់ណាស់ ែល់កុងជី
ា
េត
ា
យខណៈៗ ពរើក
រង្គាញរ

ូតឲ្យែឹងថា

ជាររស់ដែលមានេិត ពប្ររោះែូពចាាោះ

ប្ពះអងគប្រទង់សដម្េង នូេអវីដែលមានេិតព

មម្មៈ

គឺជាអវីដែលមានេិត

ោះ ពទើរពប្ររើរកយប្រតាស់ែឹងនូវមម្៌ ប្រគរ់យ៉ាងដែល

េិតគឺជាមម្មៈទាំងអស់ និងប្រតាស់ែឹងផងដែរ។
ឌីជេ
ព

ើ

៖ អវីដែលអាចារយសុចិនេអមិរា

ខ្ាំុនឹកតាម្ព

ើ

ក៏អាចនឹង

ល់ានចាំណុចខាោះ

មានអារម្មណ៍ថាប្រចរូកប្រចរល់ លអិតលអន់ណាស់ ពមវើយ៉ាងណាពទើរ

ល់នូេពរឿងពនោះ

ានេិតៗ ាទ?
រុចិនត ៖ ចារ់ពផេើម្ស្លគល់ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ព

ើ

ដម្នពទ ចាស? រកយេិតយ៉ា ងពនោះ

ដែលសដម្េងែល់ររស់ដែលមានេិត ពតើនរណាអាចសដម្េងាន ព
ពៅពទៀត?

ពប្រចើនណាស់

៤៥េសា ម្ួ
ថាមានន័

ពនោះប្រតឹម្ដតម្ិនរ៉ាុ ម នរកយរ៉ាុពណាាោះ

ើ

លអិតលអន់ជាងពនោះ

រ៉ាុដនេប្រទង់សដម្េងពៅែល់

រកយៗ ប្រជាលពប្រៅខ្លាាំងណាស់ សូម្បីដតរកយថា “មម្មៈ” នរណានឹងែឹង

ថា ប្រគរ់យ៉ាងដែលមានេិត ពប្រចើនដររណាស់ ព

ើ

ប្ររម្ូលម្កពៅថា“មម្មៈ”

គឺររស់ដែលមានេិត ភ្លស្លទថ្ពប្ររើរកយថា “ររស់ដែលមានេិត” ប្ររសិនពរើពៅ និយ
ជៅឯប្ររពទសពផសងពទៀត ែូចជា ឥណា
ា
ពគក៏ម្ិនែឹងថាមានន័

ែូចពម្េច ពប្ររោះែូពចាាោះ

ភ្លស្លដែលប្រេោះអងគប្រតាស់កុងការសដម្ែ
ា
ងការេិត ក៏ពប្ររើរកយថា “មម្មៈ”។ការរពចច ញសាំព
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ង

តាម្ប្រតឹម្ប្រតូេផងណា ចាស រ៉ាុដនែជនជាតិទថ្រពចច ញសាំព

ងភ្លស្លាលីម្ិនចាំ រ៉ាុដនែក៏អាច

ល់ានសប្មាប់ជនជាតិទថ្ រ៉ាុដនែពរើសិនជាសកលជោក ពគនឹងម្ិនែឹង ពប្ររោះ ព
រពចច ញសាំព
ឌីជេ

៖ព

ងម្ិនប្រតឹម្ប្រតូេ ែូចជា“មម្មៈ” យ៉ា ងពនោះ dh ភ្លស្លទថ្ព
ើងរពចច ញសាំព

រុចិនត ៖ ក៏អ្ញ្ច ឹងឯង

ងជា .ម. សាំព

ចាស

រចេ ិតរជញ្ឆ ៀង និយ

ភ្លស្លឬសាំព

ងដែលចងអុលឱ្យែឹងថាមានន័

ខុសពៅខាោះ សូម្ឲ្យាន

ែូពចាាោះ អវីដែលសាំខ្លន់រាំផុតព

ោះគឺ ការដែល

ដែលពប្ររើជាភ្លស្លប្ទ្ប្ទ្ង់ប្រេោះេុទធស្លស

ើងក៏ មម្មៈ ។

ង មឹៈ ាទ ។

សមាគល់ពៅកាុងភ្លស្លររស់ខួន
ា
ជរៀងៗេាួន ពប្ររោះែូពចាាោះ ព
និយ

ើង

ថាែូចពម្ែច

ើងនឹងម្ិនខវល់ខ្លវ

ល់ថា មានន័

ល់ប្រតឹម្ប្រតូេ ពោ

ព

ថា នឹង

ែូចពម្ែច ពប្ររោះ

តុពនោះ ភ្លស្លម្គមៈ

គឺាល ឬាលី ក៏គឺ“មម្មៈ” មានន័

ថាអវីដែល

មានេិត ប្រគរ់យ៉ាងជា“មម្មៈ” ។
ពប្ររោះព

តុែូពចាាោះ

នូេររស់ដែលមានេិត
ពៅចារ់កាន់”ព

ប្រេោះអរ

នែសមាមរសម្ពុទធជាមាចស់

ពៅតាម្ពសចកែីេិតទនររស់ព

ើញ”ានជ

ើយ ព

ើញពកើតព

ោះ

ែូចជាព

ើញ

ើងែឹង ដតម្ិនែឹងែទទព

កាំេុងប្រាកែពេលពនោះជាយ៉ា ងពនោះ ចាំពរោះរ៉ាុពណា ោះឯង ព

ើ

ើញព

សាំព

ើ

ងដែលកាំេុងរ៉ាោះខទរ់ប្រតពចៀក ម្ិនដម្នសាំព

ងែទទ ព

ម្ិនមាននរណា
ើ

រលត់ ព

ពទៀត ពមវើយ៉ាងពផសងក៏ម្ិនាន ពរើពេលានឮ ម្ិនដម្នព

ពនោះគឺជាអវីដែលប្រទង់សខម្តងថា

ប្រទង់ប្រតាស់ែឹងការេិត
ែឹងថាអវីដែល

ើ

ើ

ម្ិន ប្រត

រ់ម្ក

ចាស ែឹងដតចាំពរោះ

ក៏រលត់ពៅ ។

មម្មៈទាំងឡា

ម្ិនដម្នខាួន

ម្ិនដម្នសតវ

ម្ិនដម្នរុគគល ជាអនែតា ម្ិនសថិតនូេជប្កាម្អាំណាចរង្គគរ់រញ្ជ
ា ររស់នរណា េិពស្លមន៍ាន
ី -១៩ សថិតនូេជប្កាម្អាំណាចរង្គគរ់រញ្ជ
ែូចជា ពរាគកូេដ
ា ររស់នរណា? រ៉ាុដនែព
ការេិតព
ព

ោះៗគឺអីវ

ប្ររសិនជាម្ិនានឮ

ើងកាំេុងដតនិយ

ដតម្ួ

ៗ

ពៅពោ

ពរឿងអវី ពគក៏ម្ិនមានការែឹង ការ

គឺជាពោកម្ួ
រូរពផសងៗ សាំព

ប្រទង់សដម្ែងែល់ភ្លេៈ
ពប្រចើនយ៉ា ង

ៗដែររួម្គ្នា

ើ

ប្រចរូកប្រចរល់

ពិការដ្ាក

ល់កុងពរឿងពនោះព
ា
រ

ើ

ពប្ររោះែូពចាាោះ

ូតែល់ពៅជាពោកដែលពេញ

ដែលធ្លតុែឹងព

ោះប្ររករផសាំពោ

សភ្លេអវីខាោះ

ែូចជាចាាំក៏ជាអវីដែលមានេិតរ៉ាុដនែក៏ម្ិនដម្នជាព

ចាាំានពទ?

នឹងអាចែឹងានពទថា

ងពផសងៗ កាិនពផសងៗ រសពផសងៗ ពមវើឲ្យនឹកគិតថាពរឿងរា៉ា េពផសងៗ

ពប្រៅេីអីដវ ែលប្រាកែ ប្ររសិនពរើម្ិនព
ព

ម្នុសសថ្ាង់

ើងម្ិនែឹងថា

ើញពស្លោះព

ើ

ើង

ើ

ទី

ពតើនឹងពៅចាាំអីវ

នឹងចាាំានពទ ? ម្ិនានឮពស្លោះ

ិ ទាំងអស់ដែលពកើតម្ក
ពនោះគឺជាពរឿងររស់ជីេត
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ព

ដែលមាន

ប្ររសិនពរើានែឹង

ាន

ល់ថាជាពរឿងយ៉ៃ ងពនោះឯង ប្រគរ់ជាតិែូចៗគ្នាទាំងអស់ ជាសងារេែែ ដែលម្ិនពចោះ

ចរ់ព

ើ

នឹង

ល់ខុសថាជាព

ឌីជេ

៖ ខ្ាំុសូម្អនុញ្ជាត

ើង រ៉ាុដនែជាមម្មៈ ចាស ។

កឧទ

រណ៍ដែលពទើរដតជួរម្កម្ិន

ូររ៉ាុ ម នពនោះព

ើ

ជា

ពរឿងររស់ម្ិត្
េ កែិខាំុមា
្ ា ក់ ដែលខករាំណងេីពសចកែីស្សោញ់ អាកដែលគ្នត់ មានអារម្មណ៍
ថាគ្នត់ស្សោញ់ខ្លាាំងណាស់ ម្ិនស្សោញ់គ្នត់ែូចពែើម្ព
ពទៀតព

ើ

ើ

និងម្ិនចង់ពៅជាម្ួ

។ គ្នត់មានពសចកែីទុកខណាស់ ទុកែ
ខ ល់ ថាពរឿងពផសងៗ ម្ិនមានន័

សប្រមារ់អាកដែលពៅកាុងព
ពសចកែីទុកខព

តុការណ៍ដររពនោះ ពមវើែូចពម្ែចពទើរអាច

អវីព

គ្នត់

ើ

។

ល់ ឬអាចរួចផុតេី

ោះាន ាទ ?

រុចិនត ៖ គ្នត់ម្ិនែឹងព

ើ

ថា ប្ររសិនពរើគ្នត់ម្ិនធ្លារ់ព

ើញមាាក់ព

ោះ ពសចកែីស្សោញ់

ពនោះនឹងមានពទ ?
ឌីជេ

៖ ម្ិនមានពទ ាទ ។

រុចិនត ៖ រ៉ាុដនែពប្ររោះព
ឌីជេ

៖ ដម្នព

ើ

ើញដម្នពទ ?

ាទ ។

រុចិនត ៖ រ៉ាុដនែពគម្ិនែឹងថា ព

ើញព

ោះរលត់ព

ស្សោញ់ ស្សោញ់នូេររស់ដែលម្ិនសល់ព

ើ

ពប្ររោះែូពចាាោះ អវីដែលគ្នត់មាន គឺពសចកែី
ើ

ល់ថាពៅកាំេុងមាន ពនោះពប្ររោះពៅេពងវងថាររស់ព

អស់ព

ើ

រ៉ាុដនែពប្ររោះការ ម្ិនែឹងពទើរ

ោះគង់ពៅ ពទើរជាព

តុឲ្យ ជារ់ជាំរក់

សអិតដណន ពប្ររោះែូពចាាោះការដែលជារ់ជាំរក់មានេិត។ នរណាម្ិនមាន? ប្រេោះពស្លតារនន
ក៏ពៅមានពៅព

ើ

ចាស ប្រេោះអ

គ្នម្ីរុគល
គ ម្ួ

លាំោរ់ពទៀតរ

រ៉ាុពណាាោះ ដែលម្ិនមានការជារ់ជាំរក់ ។ ពប្ររោះែូពចាាោះ កិពលសដតម្ួ
ាន ម្ិនដម្នថាព
ទាំងឡា

ើងពមវើែូចពម្ែចនឹងជាយ៉ា ងណាជ

ជាំរក់

នែ

យ៉ា ងៗ ទាំរាដាំ តរលត់

ើយ រ៉ាុដនែ ការម្ិនែឹង

ាំម្កនូេកិពលស

កិពលសប្រគរ់ប្ររព្ទ ការសមាគល់ខួន
ា ការស្សឡាញ់ខួន
ា ការចង់ាត់ទុកខពស្លក

ទាំងអស់ ពប្ររោះម្ិនែឹងថាព
ចង់ឲ្យអវីព

ូត ែល់ថាាក់ប្រេោះអរ

តុម្កេីអីវ ប្ររសិនពរើម្ិនរលត់ព

ោះម្ិនមាន ែូចខដលម្ិនមានព
ពប្ររោះម្ិនប្រាកែការពកើតរលត់

តុ នឹងអាចពៅរួចពទដែល

ើងេិតៗក៏ែឹង រ៉ាុដនែថាព

ើងពៅពេញចិតេ ជារ់

រ៉ាុដនែពរើសិនជាប្រាកែការពកើតរលត់

ប្រតឹម្ដតជា

ប្រេោះពស្លតារនន ក៏ពៅម្ិនអាចលះរង់ ពសចកែីស្សោញ់ ការជារ់ជាំរក់ ពសចកែីប្រតូេការ
ការដែលប្ររកាន់ដែលសនសាំម្ក

ូរខរន

ូរពៅកនុងសងារេែែ ប្ររសិនពរើានែឹងថា ទាំរាដាំ ត
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ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ នឹងានប្តរ់ែឹងថាប្រេោះសមាមសម្ពុទធជាមាចស់ ប្រេោះអងគប្រទង់ពកើតជា
ប្រេោះពរមិសតវ

ូររ៉ាុណាា សូម្បីដត នឹងានទទួលរកយេាករណ៍ េីប្រេោះេុទធជាមាចស់ម្ួ

ប្រេោះអងគ ប្រេោះសមាមសម្ពុទធជាមាចស់ ប្រទង់ប្រេោះ

ម្ថាទីបងករថា សុពម្មតារស នឹងានជា

ប្រេោះសមាមសម្ពុទធជាមាចស់អ្ងគពនោះ ៤អរជងខយយ ១ខរនកបប នឹងានប្រតាស់ែឹងនូេអវីដែល
ព

ើងកាំេុងានស្លែរ់ ក៏នឹងព

ទុកខអរ ិ

ើញ ានថា ែរារណាម្ិនដម្នជាការែឹងេិតៗ អរ ិ

សចចៈ ានែល់ទុកខ ដែលពកើតព

ក៏ពៅជារ់ជាំរក់ ស្លែរ់រ៉ាុណាា ក៏អីវព
ពៅជារ់ជាំរក់ ពោ
ឌីជេ

ើងព

ើ

រលត់ពៅ ប្ររសិនពរើម្ិនប្ររច័កសយ៉ៃ ងជនះ

ោះពៅគង់មានយូរអដងវងព

ើ

ពៅប្រារ់ពគថាម្ិនឲ្យ

ានយ៉ា ងជម្៉ៃចពប្ររោះពគម្ិនានែឹងការេិត ។

៖ ម្ិនអាចពមវើអីា
វ នជទ្។

រុចិនត ៖ រ៉ាុដនេពរើម្ិនចារ់ពផេើម្

ល់ពស្លោះព

ើ

តាាំងេីទថ្ងពនោះ

លាំាករាំផុត ម្ិនមាននរណាដែលានែល់នូេការ
ថាម្ិនលាំាក ម្ិនប្រជាលពប្រៅជ
ាន

នូេអរ ិ

ោះ ាន

ល់ប្រតឹម្ប្រតូេតាម្ពសចកេីេិត។ រ

សចចមម្៌ជាប្រេោះអរ

ព

ើ

ោះ

នឹងប្រារ់

ើយ។ ពប្ររោះែូពចាាោះ ប្រេោះពរមិសតវរាំពេញប្រេោះារម្ីរ

ល់ែល់នូេអវីដែលពៅកាុងភ្លេងងឹតឈឹង ឲ្យព

េិតររស់អីវព

ពេលណានឹងែល់ទថ្ងព

ល់ប្រេោះេុទធស្លស

ែល់ភ្លេជាប្រេោះសមាមរម្ពុទ្ធជាមាចស់ ប្រេោះគុណររស់ប្រេោះមម្៌ដតម្ួ

អា

សចចៈ។

នេក៏ពប្រចើន

រកយ ដែលពមវើឲ្យព

ូត

ើញយ៉ា ងណា ក៏ម្ិនាន ព
ូតែល់ពៅពេលព

ពរើសិនជាម្ិនទន់ែល់លំោប់ព

ើង

ើញការ

ោះ មានអាកែឹង
ោះពទ

ក៏ជាប្រេោះ

គ្នម្ី ជាប្រេោះសកទគ្នម្ី ជាប្រេោះពស្លតារនា ឬជាកលាណបុថ្ុេន
ា ពទោះរីជាពៅមាន

កិពលស រ៉ាុដនេក៏ពៅមានគុណគឺពសចកេីលអ ដែលាន

ល់ប្រេោះមម្៌ ដែលនឹង

ាំពៅការរ ាំលត់

កិពលសាន។
ប្រេោះមម្៌ពៅមាន ចាស រ៉ាុដនេផូេដែលនឹ
ា
ងានែល់លាំោរ់ដែលពោកឌីជេប្រតូេការ គឺ

ឲ្យពគរួចផុតេីទុកខ ម្ិនឲ្យមានការស្សោញ់ ការជារ់ជាំរក់ ប្រតូេដតជារញ្ជាលាំោរ់ ដែលែល់
ជាប្រេោះអា

គ្នម្ីរុគគល។

ងេ ិស្លខ្លម្ិគ្នរមាត

ដែលពោកជាឯតទ្គគដផាកឲ្យទន

ឧាសិកាពោកក៏មានប្រគួស្លរ មានកូន មានពៅ ពប្ររោះកិពលសរល
ាំ ត់ភ្លាម្ៗ ម្ិនានព
ប្រតូេរលត់ការម្ិនែឹងដែលពកើតប្រេម្ជាម្ួ
ព

តុែូពចាាោះ ពរឿងខាោះដែលព

ល់ខុស ដែលប្ររកាន់ថាជា ព

ើង។ ពប្ររោះ

ើងែឹងថា ម្ិនខម្នជាររស់េិត ក៏ពៅដតជាទីពេញចិតេាន។

ពេប្រជ អាកខាោះក៏ចូលចិតត
េ បូងដកាងកាា
ពរើវាែូចយ៉ា ងព

ការ

ើ

ពេលខាោះក៏ែូចេិត នឹងម្ិនចូលចិតេានយ៉ា ងពម្៉ាចពៅ

ោះ។ រ៉ាុដនេែឹងឬពទ? ម្ិនេិតក៏ពៅ ចូលចិតេ ែូចដែលានែឹងអរ ិ
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សចចមម្៌

ព

ើ

រ៉ាុដនេកិពលសដែលសនសាំម្កពប្រចើនអពនកម្ហាស្លល

ពៅម្ិនអាចលោះការប្ររកាន់

ាន។ ពប្ររោះែូពចាាោះ នរណានឹងរួចេីទុកខ ពប្ររោះពសចកេីស្សឡាញ់ ពប្ររោះការជារ់ជាំរក់
ពប្ររោះពៅមានអវីសិត
ថ ពៅ
ពប្ររោះែូពចាាោះ នឹងជួ
ឬនរណាក៏ពោ
រ៉ាុដនេប្តូវឲ្យ
ម្ិន

ក៏តម្វនឹងឯង។

គ្នត់ឲ្យគ្នត់ ឱ្យ

ក៏ប្រតូេមានរញ្ជាែល់លាំោរ់ព

ោះ

ចារ។

ល់នូេ ការេិត សនសឹម្ៗ ពរើសិនគ្នត់ចង់រច
ួ ផុតទុកខ

ដែលចង់ែឹងការេិត សូម្បីដតពៅម្ិនទន់ចង់រល
ាំ ត់ ម្ិនមានការពកើតពទៀត

ឲ្យជីេ ិតប្ររប្រេឹតេពៅពៅកាុងផាូេស្សស់ស្លអត

ល់ការេិតថា អវីប្រតូេ អវីខុស ក៏នឹងជួ

ាំម្កនូេពសចកេីទុកខ ែល់ខួនឯង
ា
និងរុគល
គ ែទទ។ ពប្ររោះែូពចាាោះេិ្េពោកនឹងពៅ

សរា

ជាងពនោះ

ពរៀតពរៀនពៅព

ប្ររសិន

ើ

ពរើម្ិនមានទុចចរ ិត

រ៉ាុដនេចិតេ

ដែលមាាំទាំគង់េងសម្ិនញារ់ញ័រ

ពម្ើលដថ្គ្នានឹងគ្នា ក៏នឹងពមវើឲ្យប្រគរ់យ៉ាងលអព
ឌីជេ

សូម្បីមានជាំងឺកាចស្លហាេពផសងៗកាំេុង

ើងតាម្សម្គួរែល់ព

និងជួ

យកអាស្លគ្នា

តុ។

៖ ពតើពមវើែូចពម្េចឲ្យអាកដែលកាំេុងសថិតពៅកាុងពសចកេីទុកខ

ពរើកចិតេម្កស្លេរ់ពរឿង

ទាំងពនោះ ាទ?

រុចិនត ៖ ប្រតូេប្រារ់ពគ និងពម្ើលថាពគសនសាំម្កឬពទ ដែលនឹងព
សូម្បីដត ម្ួ

រកយ។ អាកខាោះ រកយម្ួ

ើញប្ររពយជន៍របរ់ប្ពះធម្៌

មា៉ៃ ត់ក៏ម្ិនស្លេរ់ ម្ិនស្លេរ់ព

ើ

ែូចជាខ្លតពេល

ែូចជា អត់មានតទម្ា រ៉ាុដនេែឹងអត់ថា ទាំរាន
ាំ ឹងានឮរកយពនោះ ប្រតូេដតជាអាកែឹងថាអវីអាប្រកក់
អវីលអ និងមានការរ ឹងមាំគង់វងស ដែលនឹងរកផាូេឲ្យពសចកេីម្ិនលអដែលពៅមាន ម្ិនឲ្យកជប្ម្ើក
ម្ិនអាចពមវើអនេរា

ែល់ខួននិ
ា
ងអាកែទទាន ប្រតូេស្លេរ់កុងព
ា

ររស់ពផសងៗទាំងពនោះ ប្ររសិនពរើព
ល់ានម្េងរនេិចៗ
អវីព
ឌីជេ

ើ

តុផល ពប្ររោះែូពចាាោះ តម្េិត

ើងចារ់ពផេើម្រពប្រងៀនគ្នាតាាំងដតេីពកមង ពគអាចចារ់ពផេើម្

ម្ិនពប្រចើនពេកជទ្។

ពសៀេពៅពរៀនមានអរ ិ

សចចមម្៌

រ៉ាុដនេម្ិនែឹង

ានដតព្មោះ។
៖ អាកដែលរពប្រងៀនអាចនឹងម្ិន

រុចិនត ៖ ប្រាកែព

ើ

ចាស ពប្ររោះព

សមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់សដម្េងទុកលអព

ល់ដែរឬពទ ាទ?
តុថាពរើ
ើ

ល់ប្រគរ់រកយ ប្រតឹម្ប្រតូេតាម្ដែល ប្រេោះ

ជផ្រៀងផ្លរត់ានជាម្ួ

នឹងរកយដែលចារ ឹក

ទុកជាប្រេោះទប្រតរិែក និងអវីដែលកំេុងប្រាកែថាប្រតូេគ្នា។
ឌីជេ

៖ ្័

ដែលព

ើងនឹងប្រតូេខ្លាចេិតៗ ឬព

គឺការម្ិនែឹងដម្នពទ ាទ?
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ើងនឹងឆ្ាងផ្ុតការ្័

ខ្លាចប្រតង់ពនោះាន ក៏

រុចិនត ៖ ប្រាកែព

ើ

ចាស ពប្ររោះព

តុថា ពរើម្ិនមានការពចោះែឹង ឬែឹងខុស

រាំផ្កាញការេិត ប្រតូេសូម្ពទសផង ដែលនឹងសូម្និយ

ល់ខុស

ែល់សាំណាក់រែិរតេិ ម្ិនែឹងថា

ពោកឌីជេនឹងទទួលស្លេរ់ឬពទ ចាស?
ឌីជេ

៖ ានាទ អពចា ើញ ាទ។

រុចិនត ៖ ពប្ររោះព
ពៅទីណាព

ើ

តុថាពៅកាុងប្រេោះេុទធស្លស

ពែើម្បីពៅអងគុ

ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ម្ិនានឲ្យនរណា

ពប្រចើនពមា៉ា ង ឬពៅពែក ពៅឈរ ព

ើ

ែឹងអវី? ពប្ររោះថា

ប្រេោះអងគប្រទង់រាំជពញប្រេោះារម្ីម្កទាំរាដាំ តានប្រតាស់ែឹង

ូររ៉ាុណាា

សមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់ប្រេោះ

ពោកសុពម្មតារស

ម្ថាទីរងករេាករណ៍

ខណៈពេលដែល

ប្រេោះ

ដែលនឹង

អាចជាប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រេោះអងគពនោះថា ពៅ៤អ្រជងខយយករបជទ្ៀត ពោកពនោះនឹង
ានែឹងអរ ិ

សចចមម្៌ ជាប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រេោះ

េនជៅរម្័យព
ពៅសម្័

ោះពេលដែលានឮ រ ីករា

សរា

ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ទីរងករ

ប្រេោះអងគពនោះ ដែលពគអាច

ម្ថា ប្រេោះសម្ណៈពគ្នតម្។ ប្បជា-

ចិតថា
េ
ពរើម្ិនអាចែឹងអរ ិ

ក៏ពៅមានសម្័

សចចមម្៌

ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់

ល់ាន។ ទាំរាស
ាំ ុពម្មតារសកាុងម្ួ

ជាតិៗ ដែលានឆ្ាង

កាត់ម្ក ៤អរជងខយយ១ខរនកបប ានជួរប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់២៤ប្រេោះអងគ ដតពគពៅ
រង់ចាាំាន។ រ៉ាុដនេអាកពៅសម្័

ពនោះម្ិនែឹងអវីពស្លោះព

ប្រតឹម្ប្រតូេជៅ? ប្រារ់ឲ្យពមវើ ជតើ

ល់ឬពទ? ម្ិនាន

ម្ិន

ល់ ព

សរា

ចិតេ

សងឃឹម្ថា
ពៅ

ើ

សប្រមារ់អាកដែលម្ិនែឹងអវីព
នឹងប្ររច័កសការពកើតរលត់

កេីណាម្ក ស្លេរ់ពៅម្ិនទន់

ើ

រញ្ជា។ ពនោះក៏ពផសងេីគ្នាព
ើ

ើ

ព

ល់អីវព

ក៏សងឃឹម្។ រ៉ាុដនេពរើសួរអាកដែល ពមវើព

ើ

ក៏ពៅ ព

ើ

ថា ពមវើព

នឹងអស់កិពលស
ល់អីវព

ើ

ើ

ក៏ពមវើ អវីដែល

ព

ើ

ពមវើានទាំងដែល

ើ

ានអវី? ចជម្ាើយគឺថា

ឯសប្រមារ់អាកដែលស្លេរ់ប្រេោះមម្៌
ើ

ព

សភ្លេមម្៌ពេលពនោះ ដែលកាំេុងដតពកើតរលត់ ពោ
ព

ើ

ើ

ក៏ពៅ

នឹងានប្រតាស់ែឹងសភ្លេមម្៌។

នឹងពៅ

ករញ្ជាឯណាម្កែឹងនូេ

ម្ិនចាាំាច់ពៅណាព

ើ

ពប្ររោះជា

ដម្នពទ ចាស? ពប្ររោះែូពចាាោះ ពេលពនោះក៏ចារ់ពផេើម្ស្លគល់គ្នា

ថា េុទធស្លសនិកជនជានរណា? មានន័

ថាែូចពម្េច? ពុទ្ធៈគឺបញ្ជា ជបើម្ិនមានបញ្ជា

ដឹងថាការពិតគឺជាអ្េី ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ ប្រទង់ប្រតាស់សដម្េងទុកថា ែូចពម្េច? ពគជា
េុទធស្លសនិកជនឬពទ? ពប្ររោះេុទៈធ គឺអាកពចោះែឹង។
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ពនោះឯង
ពោោះស្ស្ល
ក៏

ចាស

ពប្ររោះព

ដែលព

ើងប្រតូេដតជារុគល
គ ប្រតង់

តុថាពរើពមវើពៅពោ

នឹងប្រេម្ទទួលការេិតដែលនឹង

ការម្ិនែឹង ផលគឺម្ិនែឹង ព

ើ

ការម្ិនែឹងព

ោះ

ាំម្កនូេពទសជាពប្រចើនប្ររការ។

ឌីជេ

៖ ពរើអចច ឹងការដែលររួលគ្នាពៅរែិរតេិ

ម្ិនអាចកាន់

កានថា

ពៅអងគុ

ជាការដែលចារ់ពផេើម្

សមាមិ

ពៅស្លេរ់មម្៌

ព

ដែលនឹងជផ្តើម្ែឹងប្រេោះេុទធស្លស

ើង
ឬពទ

ាទ?
រុចិនត ៖ សាំណាក់រែិរតេិពមវើអីវ ចាស? ពៅព
ឌីជេ

៖ ពៅអងគុ

រុចិនត ៖ ព
ឌីជេ

ើ

ពមវើអី?
វ

។

តុអីអ
វ ងគុ

ចាស? ពេលពនោះក៏អងគុ

។

៖ ពមវើតាម្វ ិធីស្ថស្តរតដែលពគរពប្រងៀន។

រុចិនត ៖ នរណាគឺជាអាករពប្រងៀន?
ឌីជេ

៖ គឺជាប្រគូសមាមិជាអាករពប្រងៀន ាទ។

រុចិនត ៖ ប្រគូសមាមិជានរណា?
ឌីជេ

៖ េិាកពឆ្ាើ

រុចិនត ៖ ព
ឌីជេ

ណាស់ ាទ។

ើញអត់ ចាស ពប្ររោះែូពចាាោះ ពៅពោ

៖ ពប្ររោះព

ើងម្ិនែឹង ពទើរព

ើងចាត់ទុកថាពគជាប្រគូជាអាកពចោះែឹង។

រុចិនត ៖ ព

ើ

ឌីជេ

ើងម្ិនានសិកាប្រេោះមម្៌

៖ព

ចុោះប្រេោះអរ

ការម្ិនែឹង ផលគឺការម្ិនែឹង។

នេសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់ប្រតាស់ទុកយ៉ា ងែូចពម្េច?
ល់ដតតាម្ខាួនឯង។

រុចិនត ៖ ពប្ររោះែូពចាាោះ ខុសពទពរើសិនជា

ល់ពោ

ខាួនឯង ម្ិនចាាំាច់សិការកយររស់

ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ដែលមានជជប្ៅពប្រៅណាស់។
ឌីជេ

៖ ពរើម្ិនសិការកយររស់ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ ក៏ម្ិនរារ់ថាជាប្រេោះេុទស្ល
ធ
ស

រុចិនត ៖ េិតព

ើ

ចាស ព

ើ

។

អាកដែលពៅសាំណាក់រដិរតេិ ស្លេរ់រកយអវី? ររស់នរណា?

ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ម្ិនានឲ្យនរណាពៅអងគុ
19

ម្ិនានឲ្យនរណាពៅឈរ ម្ិនាន

ឲ្យពៅអត់ពែកអត់េួន

ឬអវីដររព

ពេលពនោះក៏ម្ិនខម្នជាេ ិរសស
ាន

ោះព

ើ

ិ រសនា) ពទៀតព
ចារយ (ប្គូបជប្ងៀនវប

ល់ការេិតសនសឹម្ៗ ែឹងព

ើ

ើ

ជ្មះថាវរ ័តន
ពប្ររោះព

តុដែល

ថាខុសទាំងអស់ ពប្ររោះពេលដែលម្ិនែឹង នឹងរពប្រងៀន

អវី ក៏រពប្រងៀនអាកដែលពៅរែិរតេិែកពមម ព
ឌីជេ

មានេ ិរសសនាចារយមាាក់

។

ើ

ពចោះែឹងអវីពទ?

៖ ែកពមមនឹងអាចែឹងអវី ាទ?

រុចិនត ៖ ក៏វឹង
ន ជវើយ ចាស ក៏ពប្ររោះពគម្ិនែឹង រ៉ាុដនេគ្នត់ជាេ ិរសស

ចារយមានលិខិតរញ្ជ
ា ក់

ទុកជាពប្រចើនសនាឹក។
ឌីជេ

៖ ពរើអចច ឹង

ទីណាពៅដែលនឹងអាចពមវើឲ្យែឹងរកយររស់ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់

ាន ខម្នជទ្?

រុចិនត ៖ ប្រេោះមម្៌ានសដម្េងព
ទក់ទងគ្នាទាំងអស់ និយ
ឌីជេ

ើ

ប្រគរ់ប្រគ្នន់

ិ ័
ទាំងប្រេោះេន

ប្រេោះរុតត

ែល់ពរឿងដែលមានេិតប្រគរ់កាលសម្័

និងប្រេោះអ្ិមម្ម

ពេលពនោះក៏េិត។

៖ គឺពរៀនប្រេោះទប្រតរិែក។

រុចិនត ៖ េិតប្រាក ចាស ពប្ររោះថាពៅពេលដែលប្រទង់ប្រតាស់ែឹង ប្រតាស់ថាមម្មៈប្រជាលពប្រៅ
លាំាកដែលនឹងែឹងាន ពនោះគឺជារកយររស់ប្រេោះអរ
ប្រតាស់ែឹងព

ើ

ព

ើ

ព

ើងម្ិនគិតែល់រកយពនោះពស្លោះឬជទ្ ចាស? ទាំរាដាំ តរាំពេញ ប្រេោះ

ារម្ី ទាំរាដាំ តែឹងការេិត ែឹងការេិតព
ប្រទង់ព

នេសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ ពេលដែល

ើ

ប្រតាស់រកយពនោះ ខណៈពេលដែល ប្រតាស់សដម្េង

ើញភ្លេប្រជាលពប្រៅែ៏យ៉ាងទប្រកដលង។

ដែលពរលថា

ម្ិនរពង្គអនប្រេោះទ័

សដម្េង ម្ិនដម្នប្រេោះអងគម្ិនប្រទង់សដម្េងពទ រ៉ាុដនេខណៈដែលភ្លេប្រជាលពប្រៅ យ៉ា ងព
ដែលប្រេោះអងគានប្រតាស់ែឹងព

ើ

នឹង
ោះ

ពមវើឲ្យែឹងែល់ភ្លេប្រជាលពប្រៅថា លាំាក ដែលនឹងែឹង

ាន។ រ៉ាុដនេអាកដែលែឹងានមាន ពទើរប្រទង់សដម្េងមម្៌ ព

ើ

ប្រេោះប្រេ

ក
ម ៏ប្រទង់អារាម

ឲ្យ

សដម្េងផង។
ឌីជេ

៖ព

ោះគឺជាពរឿងដែលលអិតលអន់ណាស់ និង

ល់ានពោ

ល់ានយ៉ា ងែូចពម្េច? ពចញេីទីណា ាទ?
រុចិនត ៖ ពោកឌីជេានឮរកយថា “ារម្ី” ដម្នពទចាស?
ឌីជេ

៖ ានឮ ាទ។
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លាំាក ព

ើងនឹងពមវើការ

រុចិនត ៖ ព

ើ

មានន័

ថាអវី?

ប្រជាលពប្រៅររស់រកយព
ប្រចាាំងពនោះពេញពោ

ោះព

ព

ើ

ើញពទ

ចាស

រកយព

ើងម្ិនានគិតែល់ភ្លេ

។ ារៈ គឺប្រចាាំង ារម្ីគឺែល់ប្រចាាំង ។ ប្រចាាំងណាពៅ ចារ?

កិពលស កិពលសពៅឯណា? ពៅកាុងចិតេ ចារព

កិពលសែល់ប្រចាាំងមាខងពទៀត ម្ិនមានកិពលសព
ម្ិនមាន

ម្ួ

ម្ិនស្លេរ់ប្រេោះមម្៌

ម្ិន

ល់អីវព

ើ

ើ

ើ

ទាំរាដាំ តចិតល
េ ោះ

ូររ៉ាុណាា? ារម្ីទាំងអស់។ ារម្ីក៏

ទាំងអស់

ម្ិនមានេរិ ិ

ៈ

ម្ិនមានពសចកេី

េាយម្ ម្ិនមានសចចភ្លេេិតប្រាកែ ម្ិនមានអមិោានភ្លេមាាំម្ួនេិតប្រាកែ ដែលនឹងដឹង
ការេិត ទាំងអស់ពនោះម្ិនមានព

ើ

ព

ើ

ក៏នឹងលោះពសចកេីទុកខ នឹងពៅសាំណាក់រតិរតតិ

ពៅពមវើអី?
វ រកយររស់ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ ពៅឯណា? ប្រេោះអងគសដម្េងពរឿងារម្ីឬពទ?

សូម្បីដតប្រេោះអគគស្លវ ័ក

ប្រេោះអងគប្រទង់រាំពេញប្រេោះារម្ីរ៉ាុ ម ន

ពទើរអាចែឹងការេិតាន?

ទាំងឡា

ក៏រាំពេញារម្ីម្ក ពផសងគ្នាទាំងអស់ ព

សម្័

័ ទាំងឡា
ប្រេោះម្ហាស្ថវក

ពនោះ

ល់អីវ សូម្បីប្រតឹម្ម្ួ

ពប្ររោះែូពចាាោះ ពនោះជា្័

ព

ម្នុសស

រកយ ឬពទ? រ៉ាុដនេក៏ររួល គ្នាពៅសាំណាក់រែិរតេិ។
ឬពទ ចាស? ្័

ជនាះម្ិនដម្នប្រតឹម្ដតជាំងឺពនោះព

អាចនឹងម្ិនរ៉ាុ ម នទថ្ងក៏អាចាត់ពៅេ ិញាន ឬអាចនឹងយ៉ា ងពម្៉ាចក៏តាម្ព
ាត់េ ិញាន រ៉ាុដនេ្័

ើ

គឺ ការម្ិនែឹង នឹងាត់ពៅពោ

តុរចច័

យ៉ា ងណា សនសាំពប្រចើនព

ើ

ដែល
ដតអាច

ើងៗ រដនថម្

ើង ពរើម្ិនស្លគល់េីប្រេោះគុណររស់ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ រាំពេញារម្ីម្កពែើម្បី នរណា

ពែើម្បីសដម្េងមម្៌ដែលប្រេោះអងគប្រតាស់ែឹង ជាម្ួ

នឹងអាកដែលអាច

ល់ាន ពប្ររោះជគគិត

ខាួនឯងម្ិនានជាប្រាកែ។ មម្មៈប្រជាលពប្រៅែ៏យ៉ាងទប្រកដលង។
ឌីជេ

៖ ពតើប្រេោះេុទធស្លស

មាន្័

ឬពទ ាទ?

រុចិនត ៖ មាន ចាស។
ឌីជេ

៖ គឺអីវ ាទ?

រុចិនត ៖ ការ
ឌីជេ

ល់ព

ើញខុស។

៖ យ៉ា ងែូចពម្េច ាទ?

រុចិនត ៖ ព

ើញថាប្រេោះេុទធស្លស

ង្គ

ស្សួល ព

ពទ ចាស?
ឌីជេ

៖ ម្ិនាច់សិកា?
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ើញថាម្ិនចាាំាច់សិកា ធ្លារ់ានឮម្ក

រុចិនត ៖ ប្រជាលពប្រៅែ៏យ៉ាងទប្រកដលង ប្រតូេសិកា។ ព
ម្ិនសិកា ព

រកយពឆ្ាើ

សចច

ម្ិនានព

និងមម្មៈផងដែរ

ើ

មម្មៈគឺអីវ?

ក៏ពឆ្ាើ

អកុសលមមាម អេាកតាមមាម ព
ើ

ក៏ពៅសាំណាក់រដិរតេិ

ម្ិនាន។

ប្រគរ់យ៉ាងជាមម្មៈទាំងអស់។

អកុសលមម្៌ អេាកតមម្៌។ រុណយសេក៏ានឮដតរ
ព

ើ

អាកដែល

តុអីវម្ិនសិកា? គិតខាួនឯង នឹងមានរញ្ជាពសមើនឹងប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ឬ?

សូម្បីដតម្ួ
ក៏អរ ិ

ើញពទ ចាស ពផសងគ្នាព

ើ

អរ ិ

ៈសចចគឺអី?
វ

មម្មៈមានទាំងកុសលមម្៌

ូតម្កដម្នពទ ចាស? កុសលមមាម

ពម្៉ាចពៅ? នរណាស្លេរ់ នរណា

ល់ នរណាែឹង

ពគគិតថាអាចពមវើឲ្យអាកែទទអស់កិពលសានឬ?

ពៅពេល

ដែលប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់សដម្េងប្រេោះមម្៌ ៤៥េសា ពប្រចើនជាងពគ អាចនិយ
ានថាពសទើរដតរាល់ទថ្ង ប្រេឹកប្រេលឹម្ ទថ្ង ោៃច
ព

ើងក៏គ្នមនឱកាសានឮសូម្បីម្ួ

រកយ ពរើប្រទង់ម្ិនប្រតាស់ែឹង ម្ិនប្រទង់ប្រតាស់សដម្េងទុក។

ពប្ររោះែូពចាាោះ

ម្ិនថាអាកណានឹងនិយ

ថាែូចពម្េច?

មម្៌ទាំងឡា

មម្៌ទាំងឡា

ជាអនេតា ដតម្ួ

ពប្រកា

ម្ិនពេៀរព

ើ

រ់ពទេតាម្កទួលសួររញ្ជ
ា ពរើម្ិនែូពចាាោះ

ថាអវីក៏ពោ

ជាអនតត។

ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រតាស់ទុក

សង្គខរទាំងម្ិនពទៀង

សង្គខរទាំងឡា

ជាទុកខ

រកយៗពផសងគ្នាដម្នពទ? សង្គខរមម្៌ សង្គខរមម្៌ ដតរកយចុង

ម្ិនថានឹងជាសង្គខរមម្៌ ឬវ ិសង្គខរមម្៌ ឬអសងខត

គឺមម្មៈទាំងឡា

មម្៌។ ទាំងអស់ជាប្រេោះម្ហាករុណាយ៉ា ងទប្រកដលង ដែលប្រទង់សដម្េងយ៉ា ង លអិតលអន់ ពប្ររោះ
ែឹងថាការម្ិនែឹងររស់ម្នុសសរនសំម្ក
ព

ើ

ូរណាស់ ពនោះគឺ្័

ដម្នពទ? ខដលម្ិនែឹងពស្លោះ

ថា អវីជាអវី ពទើរានពៅពមវើពរឿងដែលម្ិនលអ ទុចចរត
ិ ប្រគប់កខនាង ពប្ររោះអវី ព

ពោោះស្ស្ល

គ្នាយ៉ា ងែូចពម្េច ចាស? ពរើសិនជាម្ិន

ពប្ររោះែូពចាាោះ

ពរើម្ិនែឹងការេិត

ល់ការេិត ក៏ពោោះស្ស្ល

ពតើនឹងអាចជាម្នុសសលអានឬពទ?

ើ

នឹង

ម្ិនាន

នឹងពេៀរអាំពេើអាប្រកក់

ានឬពទ?
ឌីជេ

៖ ទីរាំផុតព

ពកើតអវីព

ោះ្័

ដែលពកើតព

ើងែល់ប្រេោះេុទស្ល
ធ
ស

ពរើែល់ទីរាំផុត

ព

ើ

នឹង

ើងាទ?

រុចិនត ៖ ពប្ររើរកយថា

“ប្រេោះេុទស្ល
ធ
ស

”

ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់។ ពប្ររោះែូពចាាោះ ្័
រកយររស់ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់

ពោ

មានន័

ថាជារកយរពប្រងៀនជប្បៀនប្ររពៅររស់

ដែលនឹងពកើតែល់ប្រេោះេុទស្ល
ធ
ស
ការម្ិនសិកាប្រេោះមម្៌

ពោ

គឺរាំផ្កាញ

ពសចកេីពគ្នរេ

ប្រតូេដតជាអាកលអិតលអន់ និងពគ្នរេែ៏យ៉ាងទប្រកដលង ដែលនឹងប្រតូេេិចារណាប្រេោះមម្៌ទាំងអស់
ដតម្ួ

រកយ ដតម្ួ

យ៉ា ង ឲ្យទក់ទងគ្នាទាំងបិែកទាំង៣ ែូចដែលពរលថា ប្រគរ់យ៉ាង

ដែលមានេិតជាមម្មៈ ក៏មានអាកពៅប្រារ់ថា ខាោះជាអតាេ និយ
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ានែូចពម្េច ពៅ? ពៅ

ពេលដែលប្រេោះអងគប្រតាស់ថា មម្មទាំងឡា

ម្ិនជរៀរព

ើ

ជាអនតត។

ព

ើ

ក៏មានអាក

ប្រារ់ថាខាោះជាអតាេ ពគជានរណា? ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់ជានរណា? ព

ើ

ស្លក

លបងេិចារណាការេិតពម្ើលថា អវីដែលប្រតឹម្ប្រតូេ នរណាពៅបង្គគប់រញ្ជ
ា អវីាន ម្ិនឲ្យខឹង
ានអត់? ម្ិនឲ្យជារ់ជាំរក់ានអត់? ម្ិនឲ្យទុកខានអត់? ម្ិនឲ្យព
ឮយ៉ា ងពនោះ ម្ិនឲ្យានឮានអត់? ព

ើញពទ ចាស? ម្ិន

យនប្រគរ់យ៉ាងដែលពកើតានពៅពេលមានព
មានរចច័

តុរចច័

ើញានអត់? កាំេុងាន

ល់ពៅកាុងសភ្លេជា អនតត

ដែលសម្គួររ៉ាុពណាាោះ

ពរើសិនជាម្ិន

ដែលសម្គួរ ក៏ពកើតម្ិនាន។ ម្ិនមានដ្ាកនឹងពៅពមវើែូចពម្េចឲ្យព

ើញ ម្ិនមាន

ផាូេជៅរួច ឬមាន ចាស?
ឌីជេ

៖ ម្ិនមានពទ ាទ។

រុចិនត ៖ ពៅរកពេទយេូដកេ ិពសសដែលនឹងអាចពមវើាន
ឲ្យ ចកខុរស្លទពកើតព
នូេអវីានព

ើ

ើង នរណាក៏ពមវើម្ិនានដែរ ពប្ររោះសូម្បីដតរូរ ររស់ដែលម្ិនអាចែឹង

ជារូរមម្៌ រូរខាោះពកើតេីកម្ម រូរខាោះពកើតេី ចិតេ រូរខាោះពកើតេីឧតុ ភ្លេប្រតជាក់

ភ្លេពៅេ រូរខាោះពកើតេីអាហារ ពនោះព
ទាំររ
ឌីជេ

ើ

ូរចូលពៅ ដែលជាអាហារម្ួ
៖ ពម្ើលពៅរកយពឆ្ាើ

ដែលពមវើឲ្យព

ប្ររសិនពរើម្ិនមានកម្មដែលនឹងពមវើ

ដែលឲ្យសតវពោករស់ពៅានពោ

ប្ររព្ទ រ៉ាុដនេពៅមានអាហារែទទពទៀត។

ររស់ពោកអាចារយសុចិនេ ក៏មានពៅកាុងខាួនព

ើងម្ិនែឹង ម្ិនែឹងសូម្បីដតប្រេោះេុទស្ល
ធ
ស

នឹងការររ្័

ដែលនឹងពកើតព

ើង ព

រុចិនត ៖ ពោ

កេីពគ្នរេដែលព

ើងប្រតូេ

អាហារ ដែល

ើ

ថា នរណា

ប្ររសិនពរើរកផាូេពចញ ប្ររសិនពរើ

ើងប្រតូេដតសិកាប្រេោះមម្៌ឲ្យប្រគរ់ ប្រជុងពប្រជា
ល់ឲ្យានប្រតឹម្ប្រតូេ

រកយទូ ម ន ដែលប្ររសិនពរើអនេរធ្លនពៅព

ើ

ក៏

ូរខរន

ព

ើ

ជួ

គ្នា

។

រាំនុករប្ម្ុង

ូរ េិាកនឹងានឮ ានស្លគល់

ពទៀតពៅកាុងសងារេែេ។ ពប្ររោះែូពចាាោះ ជាររស់ដែលមានតទម្ារាំផុត រ៉ាុដនេប្ររសិនជាព
មានសាំណាក់រដិរតេិ
យ៉ា ងព
ព

ឬពោ

មានការសិកា

ោះជាអាកប្រារ់

យ៉ា ងពនោះ

ោះ រ៉ាុដនេម្ិនដម្នជាអវីដែលប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់ប្រតាស់សដម្េង ទុកលអព

ោះជាការរាំផ្កាញរកយទូ ម នររស់ប្រេោះអងគ ជា្័

ឌីជេ

ខដលអាកព

៖ ជា្័

រុចិនត ៖ ព
ចង់សុខ

ើ

ើង
ើ

ពទ?

ាទ។
ប្រគរ់យ៉ាងម្ិនមាន្័

ចង់សរា

អវីខ្លាាំងជាងការដែលម្ិនែឹង ពប្ររោះប្រគរ់គ្នា ចង់មាន

រ៉ាុដនេម្ិនែឹង

ក៏ពមវើព
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តុដែលម្ិនលអ។

មានពរាគ្័

ពផសងៗ

ពកើតមានព

ើងពេញេិ្េពោក នឹងការររយ៉ា ងែូចពម្េច នឹងពោោះស្ស្ល

ែូចពម្េច ពរើសិន

ិ ា ពផសងៗ រ៉ាុដនេអីវ
ជាររស់ ពកើតេីឧតុ ដកានអត់? ដម្នពទ ចាស? ក៏មានការសិកាម្ុខេជា
ដែលម្ិនមាន នរណាេាាលានគឺកម្ម ពរើសិនជាកម្មអាប្រកក់ពមវើយ៉ាងណានឹងឲ្យផលែ៏លអ
ម្ិនានជនាះ។
ឌីជេ

៖ ពរើសិនជាកម្មលអ ក៏នឹងលអ។

រុចិនត ៖ នរណាក៏ម្ិនអាចហាម្ផលលអពកើតក៏ម្ិនាន ព

ើងក៏ព

ើញស្ស្លរ់ព

ពប្រចើនដររខុសគ្នាប្រគរ់យ៉ាង រូររាង ម្ុខមាត់ េណ៌សម្បុរ ឋានៈ

ើ

ពកើតម្ក

ស រណា
េ ស័កេ កិតិេ

សូម្បីដតម្ួ

ស

ការពចោះែឹងប្រគរ់ប្ររការទាំងអស់ ចាស ម្ិនែូចគ្នាព

ើ

សូម្បីដតម្នុសសមាាក់ៗ

ានររនជាម្ួ
យចិតេ
ត ណៈតជទ្ៀតខដលនឹងជកើត
ួ

បចច័យខដលនឹងតក់ខតងពីការខដលចិតត

ិ
ជនះគឺជាភ្លេលអិតលអន់ែ៏ទប្រកដលងរបរ់ប្ពះធម្៌។ ចិតតម្ួយេណៈជកើតជវើយរលត់វញ
ម្ិន
ជនាះជកើតជវើយ ជ

ើញអ្េី ដឹងអ្េី គិតអ្េី បនតជៅចិតតេណៈតជៅជទ្ៀត។ ជប្ពាះដូជចានះក៏ជទ្ើប

មានម្ុេវ ិជាាផ្ាូវជោកជាជប្ចើនម្ហាស្ថល ម្ិនជចះចប់ ប៉ៃុខនតចំខណកឯផ្ាូវប្ពះធម្៌វ ិញ ប្ជាល
ជប្ៅដ៏យប្កខលងជាងជនាះឆ្ងៃយណាស់ ព
អស់ពៅ
ជាម្ួ

ើ

ពរើសិនជាម្ិនមានការរកាទុកពោ

ការេិត និងជាម្ួ

ជាប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់

ើ

ពប្ររោះែូពចាាោះ រាល់ទថ្ងក៏នឹង

ពសចកេីពគ្នរេ។

គឺប្រតូេដតជា

រុគល
គ ប្រតង់

រកយដែលប្រេោះអងគប្រទង់ប្រតាស់ទុក ពប្ររោះានប្រតាស់ែឹងែល់ថាាក់
ម្ិនមាននរណាដឹងជាងប្ពះអ្ងគជ

មានប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ានដតម្េង ម្ួ
ឌីជេ

ម្ិនសិកាព

៖ ស្លមុ ាទ ជាឱកាសពប្រកា

ប្រេោះអងគរ៉ាុពណាាោះ។

ើយពៅកាុងសកលចប្កវាល

ម្េងពទៀត នឹងាននិយ

និងានទទួលការពចោះែឹងគាំនិតរដនថម្

សនទ

ជាម្ួ

អាចារយ

ដែលពៅមានពរឿងជាពប្រចើនយ៉ា ងដែលនឹងប្រតូេពៅ

េិចារណាតពៅពទៀត ពៅសិកាជៅពរៀនែឹងតពទៀត ាទ ែូចដែលពោកអាចារយានប្រារ់
ពរឿងររស់ការសិកាប្រេោះមម្៌យ៉ាងពគ្នរេនិងសិកាឲ្យប្រគរ់ប្រជុងពប្រជា
រុចិនត ៖ ចាស ពប្ររោះថារាល់គ្នាក៏ប្រតូេោពោកពនោះពៅ នឹងពោ
ពៅពេលពនោះ
ព

ឬអ្ត់

ឬអវីក៏តម្វនឹងចុះ

កនុងរិែកទាំង ៣។

ពរាគដែលកាំេុងរាលតាត

រ៉ាុដនេក៏ប្រតូេស្លារ់ែូចគ្នា

ព

ើ

ពេលដែលស្លារ់

ើងនឹងម្ិនមានអវីពៅែល់ជាតិតពៅពទៀត ដែលជាគុណទនពសចកេីលអ និងការ

ល់ប្រតឹម្

ប្រតូេ ឬពៅពេលដែលមានឱកាស រវល់ខតខ្លាចអវី ដម្នពទ ចារ? រ៉ាុដនេម្ិនខ្លាចភ្លេម្ិនែឹង
ស្លកពប្ររៀរពមៀរគ្នាពម្ើល ភ្លេមានែឹងគួរឲ្យខ្លាចជាងរ៉ាុណាា។
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ឌីជេ

៖ េិត ាទ។ ការម្ិនែឹង ខ្ាំុម្ិនធ្លារ់ានឮនរណានិយ

ម្ិនែឹងែូចជាអាចារយព

ើ

ែល់ពរឿង្័

ខ្លាច ភ្លេ

។

រុចិនត ៖ ពប្ររោះម្ិនែឹង ក៏ម្ិនខ្លាច។
ឌីជេ

៖ ពៅខណៈដែលខ្លាចពរឿងប្រគរ់យ៉ាង ប្រគរ់ពេលពេោ ខ្លាចភ្លេងងឹត ខ្លាចពខ្លមច

ខ្លាចប្រក ខ្លាចឈឺ ខ្លាចស្លារ់ រ៉ាុដនេម្ិនធ្លារ់ានឮនរណានិយ
រុចិនត ៖ ចាស ពប្ររោះែូពចាាោះនឹងរួចផុតេីពទស្័
ឌីជេ

ថា ខ្លាចការម្ិនែឹង។

ពផសងៗានអត់ពៅពេលម្ិនែឹង?

៖ ម្ិនានពទ ាទ។

រុចិនត ៖ ពប្ររោះែូពចាាោះេិ្េពោកក៏ជាយ៉ា ងពនោះ ចាស តាម្ដែលព
ប្រេោះមម្៌គឺការ

ល់ការជចះដឹង

ជាប្ររពយជន៍ទាំងែល់ខួនឯង
ា

ប្ររពយជន៍រ៉ាុណាាពៅ ចាស ?
ឌីជេ

ើងព

ើញ ពប្ររោះែូពចាាោះ

និងអាកែទទផងដែរ។

៖ ប្ររពយជន៍ទាំងអ្រ់ ។

រុចិនត ៖ ប្ររពយជន៍ទាំងខាួនឯង និងទាំងអាកែទទផងដែរ ។
ឌីជេ

៖ ក៏គឺប្រគរ់គ្នា ។

រុចិនត ៖ ពរើសិនប្រគរ់គ្នាដឹងយ៉ា ងពនោះ ប្ររពយជន៍ក៏ម្ហាស្លល ។
ឌីជេ

៖ ជាចុងពប្រកា

រាំផុតពនោះ ជោកអាចារយសុចិនែ នឹងមានម្តិែល់េុទស្ល
ធ
សនិកជន

យ៉ា ងណាខាោះ ាទ?
រុចិនត ៖ ចាស ជារុគគលប្រតង់។ េុទធៈគឺអាកែឹង ដឹងនូេអវីដែលប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ាន
ប្រទង់ប្តរ់សដម្េង ពែើម្បីឲ្យព
។

ពប្ររោះែូពចាាោះ

ពោ

រ

ើ

ការសិកានូវរាល់រកយប្រតូេ

ាន

ានយ៉ា ងែូចពម្េចពៅ?

ប្រគរ់ប្ររការថា

រ ីករា

ែូចជាព្ទប្រគ

រួសជាប្រេោះ្ិកុខ
ប្រេោះេ ិន័

ល់នូេអវីដែលព

ូតែល់េិតប្រាកែទាំងរិែកទាំង៣

្ិកុកាន់
ខ
លុ
ព

ើង

រេវជាមានន័

ើ

ខាួនឯងានព

ដតលអិតលអន់ប្រជាលពប្រៅ

ដែលទក់ទងគ្នា
សថ

ម្ិនដម្ន

លោះរង់ព

ើ

ុគសម្័

លោះប្រគរ់យ៉ាង។

ពប្ររោះែូពចាាោះ

េិតៗ នឹងែឹងថាប្ររប្រេឹតេពៅពែើម្បី ការលះរង់ ពប្ររោះព
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ល់
ពនោះ

រចាតិេទុក

នូេភ្លេសរា

ដររពៅកាន់មាសប្រាក់ានពទៀតឬ? ពប្ររោះព
ថា

ើ

និងប្រតូេ

ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់

ិ ដែលលោះរង់ព្ទជាប្រគ
ជីេត
សថ ព

ើងម្ិនអាចគិតពោ

តុថាការ

ពរើានសិកា

ើញពទសយនភ្លេម្ិនែឹង

និងកិពលសព

័ ពោកពប្ររើរកយថា ជារុប្រតររស់ប្រេោះសមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ ដែល
ោះ គឺស្លវក

ពកើតពចញេីប្រេោះឱ្រា ពចញេីរញ្ជា ការែឹងររស់ប្រេោះអងគ ដែលអាចឲ្យអាកែទទព
ប្ររពយជន៍ទនការលោះរង់នូេព្ទជាប្រគ

សថ

ើញគុណ

ព្ពោះពៅព្ទដែលតប្ម្ង់ពៅរកការ

សិកា

ប្រេោះមម្៌ និងអរ់រច
ាំ ជប្ម្ើនរញ្ជា ពែើម្បីកមាចត់រង់កិពលស ពែើម្បីប្ររពយជន៍ខួនឯង
ា
និងេិ្េ
ពោកផងដែរ។ រ៉ាុដនេពនោះក៏ម្ិនដម្ន ជាពរឿងសប្មាប់ម្នុសសប្រគរ់គ្នា ពប្ររោះប្រគ
អមាស្ស័

ដែលនឹងមានជីេ ិតែូចជារេវជិត អាច

ជីេពកាមារ្តត។ ប្រគ

សថកុងសម្័
ា

ការេិតែល់ថាាក់ប្រេោះអា
គុណមម្៌ជាប្រេោះអរ
ប្រគ

ព

នេព

ើ

ព

ោះ

ល់មម្៌ជាប្រេោះពស្លតរនា ែូចជាពេទយ

ោះ ក៏ជាប្រេោះអរ ិ

គ្នម្ី អាចពៅជាព្ទប្រគ

សថ ក៏ម្ិនមាន

រុគគលពប្រចើនរូរណាស់ នឹងអាចែឹង

សថាន ដតពៅពេលណា ដែលរនាុោះ

នឹងម្ិនប្រគរ់ប្រគងផ្រះជទ្ៀតព

ើ

នឹងលោះរង់ព្ទជា

សថ ព្ពោះពៅរកព្ទរេវជិត។ ពប្ររោះែូពចាាោះ សាំេត់កាស្ថវពស្តរត គឺព្ទរេវជិត គឺពប្រគឿង

សមាគល់ររស់ប្រេោះ្ិកុដែលជាប្រេោះអរ
ខ
កមាចត់រង់កិពលស ទាំងដែលជា
អមាស្ស័

តាម្ព

តុរចច័

នេ រ៉ាុដនេពរើពៅម្ិនទន់ជាប្រេោះអរ

រាវាស ប្រគ

សថក៏សិកាានដែរ រ៉ាុដនេប្រតូេ ប្ររប្រេឹតេពៅតាម្

ដែលានសនសាំម្ក។ ពប្ររោះែូពចាាោះ េុទធររ ិស័ទពៅសម្័

ពទើរមាន ៤ ្ិកុខ ្ិកុនី
ខ ឧាសក ឧាសិកា។ ពោ
ស្រសេីម្ិនសម្នឹងជាព្ទរេវជិត រ៉ាុដនេពៅសម្័
អាចរនាុោះគុណមម្៌ែល់ ថាាក់ជាប្រេោះអរ
លាំាកនឹងរួសជា្ិកុនី
ខ ាន។

ព

ពនោះប្រេោះអងគប្រទង់ព

ើញថា

ភ្លេ

ពនោះ េុទធររស
ិ ័ទក៏គឺ ្ិកុខ ស្លម្ពណរ ឧាសក

ពរើសិនជាអាកពគ្នរេប្រេោះេុទធស្លស

ុគពនោះ សម្័

ោះ

ោះក៏ប្រទង់អនុញ្ជាត រ៉ាុដនេតឹងរ ឹង

ើ

េុទធៈគឺអាកែឹង

ែឹងតាម្ដែលប្រេោះ

ប្រទង់ប្រេោះម្ហាករុណាសដម្េងមម្៌ ឲ្យព

ល់ភ្លេមានជជប្ៅែ៏ទប្រកដលង ពែើម្បីដថ្រកា ប្រេោះមម្៌ទុកពែើម្បីផា

សាំរារ់

ព

ោះ ពៅពេលប្ពះអាននទ ទូលសូម្ថា ស្រសេី

ូតែល់ ្ិកុនី
ខ ក៏អស់ពៅជារពណើ េ រៗ ពោ

ុគសម្័

សមាមសម្ពុទ្ធជាមាចស់ប្រទង់ប្រតាស់ែឹង ព

ពៅ សម្័

នេាន ពៅកាលព

ខ្លាាំងណាស់កុងការដែលឲ្យជា្ិ
ា
កុខនី រ
ឧាសិកា។

នេ ក៏ សិកាពែើម្បី

ពនោះ ខតែរារខដលប្រេោះេុទធស្លស

ើងពផេើម្

តៗពៅ ម្ិនដម្នដត

សថិតពៅាន ពែើម្បីប្ររពយជន៍

ខាួនឯង និងអាកែទទ និងប្រគរ់ជាតិស្លរន៍ ពៅកាុងពោក ។
គួរឲ្យជស្ថកស្ថត
ឌីជេ

ពរើសិននឹងម្ិនមាននរណាសិកា ប្រេោះេុទធស្លស

៖ អរប្រេោះគុណពោកអាចារយសុចិនខ្ល
េ ា ាំងណាស់ាទ។

រុចិនត ៖ ចាស អរគុណ ចាស។
ឌីជេ

៖ អរគុណ ាទ។
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ក៏នឹង អនេរធ្លន។

