
 

  

 

 

 

 

                                                      
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប ោះពុម្ពចែកជាធម្មទានបោយ 
ឧកញ៉ាមហាឧបាសក យតិ  ឆេង 



 

 

បទព្រហ្មគីតិ 

ពាក្យពេចន៍ត្រូវចងចាំ  ចស់ពោកផ្្ាំទុកទូន្ម្ន 
សិក្ាសពត្េចបាន  តាេលាំអានបួនត្បការ ។ 
គឺ  ស.ុចិ.បុ.ល.ិ   ពោកអ្នកត្បាជ្ញពពាលទុកថា 
ត្រូវេ្ាយាេឧស្ាហ៍  ត្គប់ពវោស ូធន់ត្រាំ ។ 
សតុៈ  េ្ាយាេស្្្ប់  បណ្ឌិរត្បាប់ពត្បៀនត្បចាំ 
ពរោះបីពត្ចើនខែឆ្្ាំ  ែនតីត្រាំព ទ្ៀងពស្តា ។ 
ចិតតៈ គិរចាំណាំ   ទពនទញចាំកនុងចិន្្្ 
ត្រិោះរ ោះេិចរណ   ត្គប់ពវោមានស្ម្ររី ។ 
បុច្ឆា  ចរសាំណ្រួ  េ្ាយាេសួរេិនពសងៀេហ ី
យល់ច្ាស់េីអ្រថន័យ  ឥរសង្ស័យពកើរបញ្ញ្ ។ 
លខិៈ គិរសរពសរ  េិនទាំពនរឲ្យែកការ 
ចរទុកជាអ្កខរា   តាាំងចិន្្្ខត្កងភ្្ាំងពលេច  ។ 
អ្ងគរាំងបួនត្បការ  បុរាណ្ចរចាំជានិចច 
អាចឲ្យសពត្េចកិចច  ការសិក្ាដូចបាំណ្ង     ៕ 

                              ដោយឧបាសក ម្ុ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
 

 
 



 

ឧបាសក «យតិ ឆេង» និង ឧបាសិកា «ប្រាក់ ចន័្ទផន្» 

 
 

“ នូវមហាកុសលននេះ  ជូនចំន េះបុព្វការីជនមាន  មាតា  បិតា  
ជីដូនជីតា   គ្រូឧបជឈាយាចារឈយ   មួយអននលើដល់មាមីង  បងបអូន  កូននៅ
កូនកមួយគ្ព្មទំងព្ពួ្កញាតិកនុងសងឈារវដដ  និងសព្វសតវទំងអស់ដដលជា
ញាតិកដី   មិនដមនជាញាតិកដីគ្រប់ៗគ្នឈ   ។ 

សូមអស់នោកដ៏មានរុណនិងញាតិទំងអស់ន េះ   អន ជ្ើញ
ទទួលអនុនមាទ នគ្តកអរ ន ើយសូមបានសនគ្មចនូវឧតតមគ្បនយាជន៍គ្ព្ម 
ទំងបាននោយសុខកនុងសុរតិភព្   មានគ្ព្េះនិ វឈនជាអវោនកំុបីន ល្ៀង -
ឃ្លឈតនៅជាបការៈដទទន ើយ ”  ។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



  

 
  



III 

 

ពាក្យប្រារព្ធ... 

ខ្ញុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទ នាមឧកញ៉ា ឧបាសក យតិ  ឆេង  ក្ព្កាយរី

របបខ្ខែរព្កហមចូលកានក់ាបព់្បក្ទសក្យងីទុំងមូល  ចាបរី់ថ្ងៃទី ១៧ ក្មសា 
ឆ្ន ុំ ១៩៧៥ មក  មិនយូរប៉ាុនាែ ន  ខុ្ុំកប៏ាននាុំព្បរនធ  កូន  ក្ចញរីសាា នទូតខ្ខែរ 
ព្បចាុំព្បក្ទសកូក្រ ៉ាខាងតបូង  មកសុុំព្រកក្កានក្ៅព្បក្ទសកាណាដា  នាទីព្កុង
ម៉ាុងក្រអាល  ក្ខតតក្កបិក  ជារនអក្នាត ព្បក្េសនច៍ាបរី់ថ្ងៃទី ២៩ ខ្ខមិងុនា ឆ្ន ុំ 
១៩៧៥  ជាក្រៀងរហូតមកដល់ក្រលសរវថ្ងៃក្នះ  ដូចមានព្បេតតិរូបខុ្ុំព្រះករុណា 
ខុ្ុំបាទបានក្រៀបរាបក់្ៅកនុងក្សៀេក្ៅក្នះព្សាប ់ ។ 

ចាបរី់ ឆ្ន ុំ ២០០៦ មក  ខុ្ុំព្រះករុណា ខុ្ុំបាទបានចាបក់្ ដ្ីមខិតខុំក្រៀន
អានគមពីរព្រះថ្ព្តបិដកចាបរី់កាលទី ១ រហូតដល់កាលទី ១១០  ចបក់្ដាយ
បរបូិណ៌នាចុងឆ្ន ុំ ២០១១  ។  ក្ៅក្រលអានគមពីរព្រះថ្ព្តបិដកក្នះ  ខុ្ុំព្រះ
ករុណា ខុ្ុំបាទបានដកព្សងនូ់េខលឹមសារ  ចុំណុចសុំខាន់ៗ   សរក្សរកតព់្ាទុក 
បានចុំនួន ១០ ក្សៀេក្ៅ  ក្ដីមបទុីកក្បាះរុមព្សរវ្ាយជាធមែទន  ក្ៅក្រល
ខ្ដលកូនក្ៅក្ធវីបុណយទនក្រលខ្ដលអាយុ  សង្ខា រ  របសខុ្់ុំព្រះករុណា ខុ្ុំបាទ
លាចាករីក្លាកក្យងីក្នះក្ៅ  ។ 

កាលរីចុងខ្ខតុលា  ឆ្ន ុំ ២០១៥  ខុ្ុំព្រះករុណា ខុ្ុំបាទបានយកកុំណត់
ក្ហតុខ្ដលបានដកព្សងទ់ុំង ១០ កាលក្នះ  ព្រមទុំងលិខិតក្្សងៗ  ក្ៅរូន 
ក្លាកកែួយ ម ិញ  សាវ៉ា ន្,  ហ មិ  ឆាន់្  សូមឲ្យក្លាករួយចាតខ់្ចង   
បខ្នាមបនាយ  ចងព្កងក្ចញជាក្សៀេក្ៅធមមួ៌យកាលដ៏សមគួរ  ក្ទីបក្លាក
កែួយ វ៉ា ត  ភិរកស  សរក្សរចមលង និងរចនាក្កីតក្ចញជាក្សៀេក្ៅក្នះក្ ងី 
ក្ដាយមានចុំណងក្រីងថា «ភ័យបីប្បការ»  ។ 

 

 



IV 

 

ក្សៀេក្ៅក្នះព្តូេបានក្បាះរុមពចុំនួន ៣៥០ កាល  ក្ដីមបទុីកព្បក្គន ខ្ចក 
រូនចុំក្ ះព្រះក្តរព្រះគុណ  បងបអូន  កូនក្ៅ កូនកែួយ  និង  ញតិមិព្តខ្ដល
ជារុទធបរសិ័ទ  ក្ៅក្រលក្ធវីបុណយសរខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទ  ទុកជាធមែទន  
សមដូចព្រះរុទធដីកា  ថា ៖ 

សព្វទានំ្  ធមមទានំ្  ជិនាតិ 
ធម្មទាន  ឈ្នះអស់ទានទាាំងពងួ 

ខុ្ុំព្រះករុណា ខុ្ុំបាទសូមបញ្ជា កថ់ា  ក្លាករុំទេ ប្រាក់ ច័ន្ទផន្ ជា 
អតីតឧតតមភរយិារបស់ខុ្ុំព្រះករុណា ខុ្ុំបាទ  ក្លាកបានខ្ចកសាា នក្ៅក្ហយី
កាលរីថ្ងៃទី ១៤ ក្កីត  ខ្ខក្ចព្ត ឆ្ន ុំ ២០១៤  ក្ដាយររា ធ  ។ 

ក្ ល្ៀតកនុងឱកាសដព៏្បថ្រក្នះ  ខុ្ុំព្រះករុណា ខុ្ុំបាទសូមក្លីកបុណយកុសល 
ខ្ដលក្កីតរីធមែទនក្នះ  ឧទទិសរូនដល់បុរវការរីនទុំងឡាយ  មានមាាបិា 
រីដូនរីា  មាមីង បងបអូន កូនក្ៅព្រមទុំងញតិទុំងព្បាុំរីរសនាដ ន  ជារិក្សស 
ឧបាសិកា ប្រាក់  ច័ន្ទផន្  សូមក្លាកបានព្បកបនូេសមបតតិទុំងបីព្បការគឺ 
សមបតតិមនុសស ១  សមបតតិក្ទេា ១  និងអមតៈមហានិ វ ន ១  កុុំបីក្្លៀងឃ្លល ត
ក្ យី  ។ 

ឧកញ៉ា ឧបាសក យតិ  ឆេង 
 

  



 
នរៀបនរៀងនោយ 

ខ្ុ ុំព្រះករុណា  ខ្ុ ុំបាទ  ម ិញ  សាវ៉ា ន្ 
កគ្មងកំណាព្ឈយនោយ 

ខ្ុ ុំព្រះករុណា  ខ្ុ ុំបាទ  ហ មិ  ឆាន់្ 
វាយអតថបទ  និងរច នោយ 
វ៉ា ត  ភិរកស  /  ធឹម  អរ  ណី 

ផឈសព្វផឈាយនោយ   

 
គ្កុងម ុងនរអាល - នកបិក - កាណាោ 

 
 

ព្.ស. ២៥៦០  -  គ.ស. ២០១៦ 
សប្រាប់ចចកជាធមមទាន្ 



សសៀវសៅចាសដ់ែលបានចម្លងជាថ្មី   ៖ 
១. សាន ព្រះហសដក្ព្កាយបងអស់ថ្នសក្មដចព្រះមហាសុក្មធាធិបតី  ជួន្ ណាត 
២.  ធម៌នមសាា រព្រះរតនព្ត័យ  រិសាដ រ - សក្ងាប ( វ៉ា ត  ភិរកស ) ងែី 
៣.  ព្បសាន  គិហពិ្បតិបតតិរិសាដ រ ( ឈមឹ  ទូច, សុង  សីុេ ) 
៤.  ព្បរុុំនានាធម៌សក្ងវគ ( រ័យ  ថ្ម៉ា ) 
៥.  អានាបាណសសតិកមែដាា ន  េបិសសនាបញ្ជា ធមែបរយិាយ ( គង់  ឌឹប ) 
៦.  ធមែនិយាម ៣០  និងកុំណារយក្្សង ៗ ( ប ុត  សាេងស, ភិកាុ សាន  សុជា ) 
៧.  រីេតិកថា  ( មុិញ  សាវ៉ាន ) ងែី 
៨.  ធមែព្បទីប ( ព្បរុុំកងធម៌  យនិ  េន់ ) 
៩.  ក្រឿង  ព្រះភិកាុរក្នចរ  ( ឱម  ណាព្គី ) 
១០. ក្រឿង  នគរកាយ ( ចាប  រិន ) 
១១. ចាប់ក្ោររមាាបិា ( អ ូ  ចុង ) 
១២. នតាិធមាែ ធិបាយ ( ព្រះបិដកធមែ អ ុម  ស ុម ) 
១៣. ថ្ព្តកូដធម៌ ( សុង  សីុេ ) 
១៤. ឱវទបាតិក្មាកា ( ចាប  រិន ) 
១៥. កព្មងកុំណារយ ( ហុមិ  ឆ្ន់ ) ងែី 
១៦. ឧបនីយតិសូព្ត ( ព្រះមហាេរីយិបណឌិ ក្ា បា៉ា ង  ខាត់ ) 
១៧. ធមែុក្ទទស ៤ យា៉ា ង ( មុិញ  សាវ៉ាន ) ងែី 
១៨. ធម៌នមសាា រសព្មាប់យុេេយ័  Khmère – Français ( វ៉ា ត  ភិរកស ) ងែី 
១៩. ធម៌នមសាា រសព្មាប់យុេេយ័  Khmère  – Anglais ( វ៉ា ត  ភិរកស ) ងែី 
២០. ក្លាកនីតិបករណ៍ ( ព្រះ  អ ុក  ជា  េរិរញ្ជា ណាភយេងស ) 
២១. មងគលសូព្ត ៣៨ ព្បការ ( ព្រះេន័ិយធរអនុគណ ឯក  ញឹម  ធមែិសសក្រា ) 
២២. កព្មងកុំណារយ ភាគទី ២( ហុមិ  ឆ្ន់ ) ងែី 
២៣. ព្រះបាឡាត់ក្ឃ្លសនាគ ខ្ហម  ក្ចៀេ (គង់  សមាា រ) 
២៤. ចុំណងថ្ដឆ្ន ុំងែី( មុិញ  សាវ៉ាន ) ងែី 
២៥. ព្រះរុទធសាសនាក្ៅព្បក្ទសកមពុជាសក្ងាប (សក្មដចព្រះក្ ធិេង័ស  ហួត ាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» របស់ក្លាក ក្លៀេ  ហាវ ន (បកខ្ព្បក្ដាយក្លាកយាយ ចុំក្រនី  ចារនូ) 
២៧. គុណមាាបិា  ( មុិញ  សាវ៉ាន ) ងែី 
២៨. ទសសនៈសក្មដចព្រះសងឃរារ  រួន  ណាត (គង់  សមាា រ ) 
២៩. អភិធមែបរមតាសក្ងាប (ព្រះព្គូ. យា៉ា ង ផាន់ និង ព្រះមហា. អ ុម ប៉ាុណណ) 
៣០. ក្រឿង  ព្រះភិកាុរក្នចរ ភាគ ២  ( ធមែក្ឃ្លស - ចុំក្រនី  ចារនូ ) 
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II. សមាសភាព្ចូលរួម... 
(រិនិតយខលឹមសារ, អការាេរិុទធ និងរចនាក្្សងៗ) 

១. ព្រះភិកាុ ធឹង ធីម (ចន្ទឆតេរ) 
 េតត   ធមមិការាម   ព្កុងម៉ាុងក្រអាល - ក្កបិក - កាណាដា 

២. ព្រះភិកាុ ស  ំ ប  ន្ឆធៀម (ស វណណ ឆតេឆរា) 
 េតត  ព្ ទ្ធស ទាធ រាម  ព្កុងម៉ាុងក្រអាល - ក្កបិក - កាណាដា 
៣. ព្រះភិកាុ មហា  ស មឹ ផាន់្ណា   
 េតត ចមមរកាណាដា  ព្កុងម៉ាុងក្រអាល - ក្កបិក - កាណាដា 
៤. ព្រះភិកាុ   សរ  ស  ន្ទិ្តយ (ព្ ទ្ធញាឆណា) 
 េតត  ឧណាណ ឆោម  ព្កុងភនុំក្រញ 
៥. ឧបាសក ម ិញ   សាវ៉ា ន្ 

៦. ឧបាសក ហ មិ   ឆាន់្ 

៧. ក្លាក វ៉ា ត   ស គន្ធ 
៨. ក្លាក វ៉ា ត   តារា 
៩. អនកព្សី ធឹម    អរ  ណី (Aruny Smiley) 

១០. ក្លាក វ៉ា ត   ម៉ា៉ូលវីណណ  
១១. កញ្ជា  វ៉ា ត   វរយី៉ា  
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III. អារមភកថា... 

ស ៀេក្ៅក្នះក្កីតក្ ងីបានក្ដាយមហាកុសលក្ចតនា ក្រឿជាក់

កនុងព្រះរុទធសាសនារបស់ឧបាសក យតិ ឆេង  ។  បនាទ ប់រីក្លាកបាន
សិកាសូព្តក្រៀនអានរិនិតយ  យា៉ា ងយកចិតតទុកដាក់  ព្បកបក្ដាយ 
សុ្នទៈ  េរីយិៈ  ចុំក្ ះព្រះរុទធដីកា  ខ្ដលមានខ្ចងកនុងព្រះថ្ព្តបិដកនិង 
បានព្រួតព្ជាបនូេអតាន័យដ៏មានខលឹមសារថ្នព្រះរុទធដីកា  ក្ធវីឲ្យឧបាសក 
រងឹរតឹខ្តមានចិតតព្រះថាល យា៉ា ងមុតមាុំ ព្រមទុំងបានរាយាមខិតខុំដក 
ព្សង់កត់ព្ាយកចុំណុចសុំខាន់ៗទុកកនុងក្សៀេក្ៅ  មានរហូតដល់ក្ៅ
ដប់ភាគ  ។ 

មិនខ្តប៉ាុក្ណាណ ះក្សាត  ឧបាសកមានក្ោលបុំណងប៉ាងព្បាថាន រចនា
ឲ្យបានជាក្សៀេក្ៅមួយភាគ  សមលែមមិនព្កាសក្រក  មិនក្សដីងក្រក  
ក្ដីមបរីកាទុក  ព្បក្គនខ្ចករូនជាធមែទន  ។ 

កនុងនាម «ក្គហដាា ន អភិរកសមរតកប្រព្ះព្ ទ្ធសាសនាចមមរ» 
ក្យងីខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទមានបីតិក្សាមនសស  រកីរាយឥតឧបមាកនុង
ការទទួលនាទីក្នះ  បុំក្រញរូនក្លាកជាព្រឹទធ ចារយមួយរូប  ខ្ដលមានេយ័ 
េឌឍនាការព្រមទុំងបរបូិណ៌ក្ដាយគុណេុឌឍពិ្គប់ខ្បបយា៉ា ងកនុងការកសាង
ព្បក្យារន៍ជាតិមាតុភូមិរមួ  ព្រមទុំងព្បក្យារន៍ព្រះរុទធសាសនា ។ 

ក្យងីខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទ  រុុំខ្មនជាអនកមានរុំនាញការឬអារីេ-
កមែកនុងការសរក្សរ ចងព្កងក្សៀេក្ៅតព្មូេឲ្យព្សបក្ៅាមក្ចតនារមែណ៍
របស់ក្លាក-អនកអានទុំងព្សុងក្នាះក្ទ  ខ្តចុំក្ ះកិចចការង្ខរណាខ្ដល
ក្យងីខុ្ុំព្រះករុណា    ខុ្ុំបាទ  មានសមតាភារអាចនឹងរួយបុំក្រញក្ធវីរូន 

 



XI 

 

បាន  គឺក្យងីខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទ មានក្មាទនភារនឹងបុំក្រញរូនព្គប់
ក្រលក្េលា  ។ 

ដូក្ចនះក្ទីបក្សៀេក្ៅ  ខ្ដលមានចុំណងក្រីងថា“ ភ័យបីប្របការ ” 
ក្នះអាចព្បសូតក្ចញបានជាសណាា នរូបរាង រូនដល់ឧបាសកសមព្សប 
ាមក្ោលបុំណងប៉ាងព្បាថាន ជាសាា ររ ាមកតិការខ្ដលបានសនាទុក
រិតខ្មន  ។ 

ទនទឹមជាមួយោន ក្នះខ្ដរ  ក្បីមានេគគឃ្លល   អការាេរិុទធ   កយសមដី  
បាលីព្តង់ណាមិនសមរមយ  ក្បីមានទុំនាស់  ទស់ទុំនង  ឃ្លល តរីគនលង 
ថ្នសភាររិត  ក្ដាយអក្ចតនាចិតតណានីមួយ  សូមព្រះករុណាមាច ស់  
ព្រមទុំងក្លាក-អនកអានទុំងឡាយ  ករុណាឲ្យអភ័យ  ក្មាត ក្ព្បាស 
ព្បណី  រួយខ្កតព្មូេឲ្យមានក្សាភណភារ  រងឹរតឹខ្តព្បណីតក្ ងីក្ៅ  
ក្ដីមបឲី្យបានជាគុណព្បក្យារន៍ដល់សិកាា កាម  កនុងការក្រៀនអាន  សូព្ត 
ទក្នទញ បដិបតតិ ក្ព្កបយកធមែរសកនុងព្រះរុទធសាសនា អស់ក្េរក្េលា 
ជានិរនតរត៍ក្ៅ  ។ 

សូមព្កាបអរព្រះគុណ  និងអរគុណ !!! 
 

» សូមឲ្យព្រះរុទធសាសនារុងក្រឿងចក្ព្មីន  
សូមឲ្យព្រះរុទធសាសនា្ាយទូក្ៅក្រញសកលក្លាក 
សូមឲ្យក្លាកទុំងមូលបានព្បកបក្ដាយសនតិភារ 

ព្រះសកយមុនីសមពុទធព្ទង់ព្ាស់ថា 
ន្តេិ  សន្តិ  បរសំ  ម ំ

រុុំមានក្សចកដីសុខដថ្ទក្ព្ៅរីក្សចកដីសៃប់ក្ យី  ។ 
 



XII 

 

  »  ូមឲ្យក្ខមរបុព្ត ព្បកបក្ដាយបញ្ជា សាែ រតី 

  យល់សាគ ល់តថ្មលជាតិ តថ្មលព្រះរុទធសាសនា 
  ព្បកាន់ក្ោលការណ៍ គឺព្បក្យារន៍រមួ 
  សូមព្បជារលក្លាក រមួរស់ក្ព្កាមមលប់ព្រះធម៌ 
  ក្រៀសវងការបងាេបិតតិភ័យ  ខ្ដលជាថ្ច  ជាក្ឈលងី 
  កនុងសងគម  ។  សូមក្សចកដីក្កសមសុខមក្នារមយ   
  សនតិភារ   ចូរក្កីតមានកនុងចិតតថ្នសរវសតវ    
  ជានិរនតរក៍ាលក្ៅក្ហាង  ។ 
 

* សរក្សរចប់ក្ៅទីព្កុងម៉ាុងក្រអាល  ក្កបិក  កាណាដា 
ថ្ងៃ ៧ ᧵ ៣ ឆ្ន ុំមខ្ម  សបដស័ក  រ.ស. ២៥៥៩(១) 
ព្តូេនឹងថ្ងៃក្ៅរ ៍ ទី ២៧  ខ្ខកុមាៈ គ.ស. ២០១៦ 

ម ិញ  សាវ៉ា ន្ / ហ មិ  ឆាន្ ់/ វ៉ា ត  ភិរកស 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
(១) អានថា ថ្ងៃសៅរ៍  ៥សោច  ខែមាឃ 
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IV. ឧទទិសកថា... 

ក្នញងនាម «ក្គហដាា ន  អភិរកសមរតកប្រព្ះព្ ទ្ធសាសនាចមមរ» 

ក្យងីខុ្ុំសូមឧទទិសក្សៀេក្ៅក្នះ  ជាចុំណងថ្ដរូនដល់ឧបាសក «យតិ 
ឆេង»  ក្លាកជាបណឌិ ត  ព្រឹទធ ចារយមួយរូប  ព្បកបក្ដាយព្បាជ្ាសាែ រតី 
មានេរីយិភារ  កនុងការសាងគុណព្បក្យារន៍  ទុកសព្មាប់ខលួនក្លាក 
ព្រមទុំងបានបុំក្រញការង្ខរ  រូនជាតិមាតុភូមិ  ក៏ដូចជាសងគមរមួ  ។  
ក្លាកជារុទធសាសនិករនមួយរូប  ខ្តងមានសទធ ក្រឿជាក់ព្រះថាល កនុង
ព្រះរុទធសាសនា  បានក្ោងចាប់យកគុណព្រះរតនថ្ព្ត  មកជាទី
រុំនឹងរបស់ចិតត  ព្រមទុំងបានព្បព្រឹតតបដិបតតិាម  ក្ោលព្រះធម៌ជាព្រះ 
រុទធដីកាយា៉ា ងខាា ប់ខាួន  ព្បចាុំរីេតិជាក្រៀងរហូតមក  ។ 

ក្ដាយការអនុេតតន៍  ាមមាោ៌ថ្នព្រះរុទធសាសនា  ទុំងមានព្រះ
ធមែរស ជាអាហាររបស់ចិតតជាព្បចាុំសព្មាប់រីេតិេយ័ ដូក្ចាន ះក្ហយីក្ទីប
ក្ធវីឲ្យរីេភាររបស់ឧបាសក  បានព្បព្រឹតតក្ៅព្បកបក្ដាយ សុខមក្នារមយ  
ចព្មុងចក្ព្មីនជាបងគួរក្ៅកនុងរងវង់ថ្នព្គួសារ  គឺបុព្តភរយិា  ព្រមទុំងបង
បអូនញតិមិតតរិតឆ្ៃ យ្ងោន   ទុំងកិចចការផាទ ល់ខលួននិងកិចចការង្ខរបក្ព្មី
ព្បក្ទសជាតិមាតុភូមិ  សងគមរមួបានព្បកបក្ដាយសុេតតិភារ  ក្រៀស្ុត
ចាកេបិតតិភ័យ្ងនានា  ជាក្រៀងរហូតមកដល់សរវថ្ងៃក្នះ  េយ័ឧបាសក
បានោនចូលដល់ ៩២ ឆ្ន ុំក្ហយី ។ 

ក្យងីខុ្ុំសូមក្លីកយកព្បេតតិរីេតិក្ដាយសក្ងាបខលី របស់ឧបាសក 
មកចារកឹទុកកនុងក្សៀេក្ៅក្នះ  ក្ដីមបបីានបុំភលឺរីសកមែភារនានា  ខ្ដល
ក្លាកបានរាយាមបុំក្រញជាព្បចាុំមក  ។ 
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V. ជីវប្បវតតិ... 

ឧបាសក យតិ ឆេង  ក្កីតក្ៅថ្ងៃទី ១៤ ខ្ខមករា  ឆ្ន ុំ ១៩២៤ 
ក្ៅភូមិព្ត ុំងងែ  ្ុុំភនុំកុង  ព្សុកបនាទ យមាស  ក្ខតតកុំរត  ។  បាន
ក្រៀបអា ហ៍រិ ហ៍កាលរីឆ្ន ុំ ១៩៤៤  មានកូន ៨ នាក់ ៖ ព្បុស ៣ 
នាក់និងព្សី ៥ នាក់  ។ 
១៩៤៦  បានព្ប ងជាប់ជាក្លខាធិការរដាា ភិបាល  ក្ៅ 
   ព្កសួងមហាថ្ ទ្ភនុំក្រញ  លុំដាប់ថាន ក់ទី ២ ; 
១៩៤៧  ក្យាកបព័្ត(ក្លខាធិការ)ទទួលខុសព្តូេខ្ ន្កគណ- 
   ក្នយយនិងបុគគលិក ក្ៅព្កសួងមហាថ្ ទ្ភនុំក្រញ ; 
១៩៤៨ - ៥០ នាយករងគណក្នយយ  ព្កសួងគង្ខគ   រុកាា ព្បមាញ់ 
   និងក្នសាទ  ភនុំក្រញ ; 
១៩៥១ - ៥២ នាយករងគណក្នយយសាលាក្ខតតកុំរត  ក្ហយីជា 
   អនកក្បីកក្បៀេតសឲ្យនគរបាលក្ខតត  ព្កុង ; 
១៩៥២ - ៥៥ ក្ៅតុំបន់ទន់ហន់  ្ុុំខ្ព្រកក្ព្កីស  ព្សុកកុំរង់ព្ាច
   ក្ខតតកុំរត ; 
១៩៥៥ - ៥៦ បាឡាត់ព្សុកកុំរង់ព្ាច  ក្ខតតកុំរត (ចុំក្រលបុណយ 
    ក់កណាដ លព្រះរុទធសាសនា  បានបួសជាភិកាុ ៧ 
   ថ្ងៃ  គង់ក្ៅេតតដុំណាក់កនទួត  ជាមួយឧបាសិកា  
   ប្រាក់ ច័ន្ទផន្  ជាភរយិា,  បានបួសជាដូនរី 
   បដិបតតិសីល ១០ ្ងខ្ដរ ; 
  ១៩៥៧ - ៥៨ អភិបាលព្សុកកុំរង់ព្ាច  ក្ខតតកុំរត ; 
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១៩៥៨ - ៥៩ នាយករងគណក្នយយ  ព្កសួងការបរក្ទស ; 
១៩៥៩ - ៦២ អធិការបតី  នាយកបុគគលិកគណក្នយយ  និង  
   កិចចការទូក្ៅ  ក្ៅសាា នទូតខ្ខែរ  ព្កុងក្ប៉ាកាុំង  
   ព្បក្ទសចិន ;  
១៩៦២ - ៦៤ អភិបាលព្តួតរិនិតយ  ព្បាក់ចុំណូលចុំណាយក្ៅ  
   សាា នទូតទុំងអស់ក្ៅបរក្ទស ; 
១៩៦៥ - ៦៩ អនុរនធកុងស ុលខ្ខែរ  ក្ៅទីព្កុងហុងកុង  ទទួល  
   ខុសព្តូេ កិចចការរដាបាល  និងគណក្នយយ ; 
១៩៧០ - ៧២ នាយកការយិាល័យរក្បៀប  និងហបិទូតក្ៅ  
   ព្កសួងការបរក្ទស ; 
១៩៧២ - ៧៤ អនុរនធសាា នទូតខ្ខែរ  ក្ៅព្បក្ទសក្្កូសលូវគី  
   ទទួលភារកិចចកុងស ុលរដាបាល  និងគណក្នយយ ; 
១៩៧៤ - ៧៥ កុងស ុល  និងអនុរនធសាា នសាា នទូតខ្ខែរព្បចាុំព្កុង

ក្សអ ូលព្បក្ទសកូក្រ ៉ាខាងតបូងទទួលភារកិចចរដាបាល 
និងគណក្នយយ ; 

ខ្ខក្មសា ១៩៧៥ ខ្ខែរព្កហមចូលកាន់កាប់ព្សុកខ្ខែរ  បានដឹកនាុំ 
   ព្គួសារមកសុុំព្រកក្កានក្ៅព្បក្ទសកាណាដា  ជា 
   រនអក្នាត ព្បក្េសន៍  ចាប់ាុំងរីថ្ងៃទី ២៩ ខ្ខមិងុនា
   ១៩៧៥ ជាក្រៀងរហូតមកដល់សរវថ្ងៃ ;   
១៩៧៦ - ៧៧ ជាបណាណ ធិការព្កុមហ ុន Max Dépanneur ក្ៅ  
   ទីព្កុងម៉ាុងក្រអាល ; 
១៩៧៨ - ៨៣ គណក្នយយករព្តួតរិនិតយ  ព្បាក់ចុំណូលចុំណាយ  
   ព្កុមហ ុន Les Aliments Wong Wing ក្ៅ  
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   ទីព្កុងម៉ាុងក្រអាល  ក្ខតតក្កបិក ;  
១៩៧៦ - ៨៧ ទីព្បឹកាសហគមន៍ខ្ខែរក្ៅកាណាដា  និងជា 
   ទីព្បឹការុទធិកសហគមន៍ខ្ខែរកាណាដារហូតដល់ 
   សរវថ្ងៃក្នះ ; 
១៩៧៦ - ៩៣ ទីព្បឹកាក្ៅការយិាល័យរណសិរសជាតិ  រ ុំក្ដាះព្បជា 
   រលរដាខ្ខែរ  រីយួនោល ន នព្បចាុំព្កុងម៉ាុងក្រអាល 
   កាណាដា ; 
១៩៨៨ - ៨៩ សក្មដចសឺន សានបានខ្តងាុំង  ជានាយកការ -
   រយិាល័យ  និងអគគហរិញ្ាេតាុ  ក្ៅអគគបញ្ជា ការ  
   រណសិរសជាតិរ ុំក្ដាះព្បជារលរដាខ្ខែរ  ព្បចាុំទីព្កុង 
   បាងកក ; 
២២-០៦-០២ ព្រះមហា ទូច  សារទិធ ព្បធានគណកមែការព្បតិបតតិ 
   ថ្នសហគមធមែទូត  ក្ៅរុទធមណឌ លកមពុជា  បាន 
   ខ្តងាុំងជាព្បតិភូថ្នសហគមធមែទូតព្បចាុំ 
   ព្បក្ទសកាណាដា ; 
១៩៩៧-០៤ ព្រះមហាបណឌិ ត ហុក សាេណណ  បានខ្តងាុំងជា 
   ព្បធានគណកមែការកសាងអាោរ និងព្រះរុទធរូប 
   បរនិិ វ នមានបក្ណាដ យ ១៥ ម.និងទទឹង ៣,៥ ម. 
   ក្ៅរុទធមណឌ លកមពុជា ក្ៅ្ុុំដីឥដា  ព្សុកក្កៀន - 
   សាវ យក្ខតតកណាដ លអស់បចច័យចុំនួន ២៨០,០០០ 
   ដុលាល រអាក្មរកិ  ។  ក្ធវីបុណយសក្មាព ធរីថ្ងៃទី ១- ៤ 
   ខ្ខឧសភា ២០០៤ ក្ ល្ៀតឱកាសក្នាះ  បានបួសជា 
   ភិកាុចុំនួន ៥ ថ្ងៃ  រឯីមហាឧបាសិកា ព្បាក់ ច័នទ្ន  
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   ជាភរយិាក៏មានសទធ ព្រះថាល បានក្ការសក់ថាវ យព្រះ 
ក្ៅក្រលក្នាះខ្ដរ ; 

០៨-០៦-០៤ ក្ដាយយល់ដល់នូេគុណបុំណាច់និងសាែ រតីក្សនហា 
   ជាតិដ៏ខពង់ខពស់  កនុងខ្ ន្ករុទធសាសនា  ក៏ដូចជា  
   ខាងអាណាចព្កខ្ដរ  ក្ទីបរាររដាា ភិបាលថ្នព្រះ 
   រាជាណាចព្កកមពុជាបានក្សនីសុុំ  ព្រះបាទសក្មដច 
   នក្រាតតមសីហមុនីជាព្រះមហាកសព្តបានក្ធវីការខ្តង
   ាុំងជាឧកញ៉ា   ាមព្កិតយក្លខ  នស/រកត/០៦ 
   ០៤/០៩៥ ចុះថ្ងៃទី ១១-០៦-២០០៤ មា៉ាងក្ទៀត 
   ក្ដាយសារការបរចិាច គធនធាន  និងដឹកនាុំញតិមិតត 
   បងបអូនឲ្យចូលេភិាគទនកនុងការរួយកសាង 

សុំណង់ក្្សងៗ  និងបានខួងអណដូ ងទឹកសាអ ត 
កក្នទល  ក្ខនីយ  សុីម៉ាង់ត៍  ព្បក្គនព្រះសងឃនិងខ្ចក 
រូនដល់ព្បជារលរដាក្ព្បីព្បាស់  ជាព្បក្យារន៍ 
សាធារណៈក្ៅកនុងព្សុកជាក្ព្ចីនកនុងក្ខតតកុំរតនិង     
ក្ខតតក្្សងៗក្ទីបរាររដាា ភិបាលបានព្បទនជា 
ក្មដាយមាសសាា បនាជាតិ  ជាកិតតិយសមានដូច
តក្ៅ ៖ 
១.  ក្មដាយមាសក្លខ ២៥២ អនព្ក.តត ចុះថ្ងៃទី 
១៧-០៥-០៤ ាមក្លខក្រៀង ៤១០ រូនចុំក្ ះ 
មហាឧបាសិកា  ព្បាក់  ច័នទ្ន ; 

   ២. ក្មដាយមាសក្លខ ២៥២ អនព្ក.តត ចុះថ្ងៃទី 
    



XVIII 

 

ថ្ងៃទី ១៧-០៥-០៤ ាមក្លខក្រៀង ៤០៩ រូន 
 ចុំក្ ះមហាឧបាសក  យតិ  ក្្ង ; 

   ៣.  ក្មដាយមាសក្លខ ២៥៣ អនព្ក.តត ចុះថ្ងៃ 
   ទី ១៧-០៥-០៤ ាមក្លខក្រៀង ៤១២ រូនចុំក្ ះ
   មហាឧបាសក  យតិ  ក្្ង ; 
១៩៨០ - ០៣ ទីព្បឹការណសិរសជាតិរ ុំក្ដាះព្បជារលរដាខ្ខែរក្ៅ  
   ព្បក្ទសកាណាដា ; 
១៩៧៦ - ៨៩ ទីព្បឹការុទធិកសមាគមខ្ខែរកាណាដា  មកដល់  
   បចចុបបននកាល ។  
 
 
 

សច្ចវាចា 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

សចចវាចាសមដីពិ្ត   ឥតមានវិបរិតឃ្លឈតអតថន័យ 
នទៀងទត់គ្បាកដទំងយប់ទងៃ   កឈយមានតទមលមិននចេះោលឈប់   ។ 
នទេះនព្លនវោកនលងនៅ  វាចាឋិតនៅពី្ន េះោដឈប់ 
បានជារគ្មូរួរគ្តង់គ្តាប់  ចាត់ជាកឈបួនចឈាប់រសគ្បទព្   ៕ 

ក្ដាយឧបាសក  ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 

 
 



XIX 

VI. បំពព្ញកងការកុសល... 

មិនព្តឹមខ្តបុំក្រញការង្ខរ  ជាព្បក្យារន៍ជាតិមាតុភូមិប៉ាុក្ណាណ ះ 

ក្ទ ឧបាសក យតិ  ឆេង ខ្តងមានចិតត ដ្ិតជាប់ជានិចច  កនុងព្បក្យារន៍
ព្រះរុទធសាសនា  បានរាយាមបុំក្រញកងការកុសលក្្សងៗ  ក្ៅាម
លុំដាប់េយ័និងកាលក្េលា  ដូចបានរិរណ៌នាក្រៀបរាប់ មានកនុងរីេព្បេតតិ
សក្ងាបរបស់ក្លាកខលះក្ហយី ក្ទីបក្ធវីឲ្យឧបាសកបានព្បកបក្ដាយ
ក្សចកដីសុខក្រៀស្ុតភ័យេបិតតិនិងឧបសគគ  ដ៏ខ្សនទរុណកមែយង់្នង
កនុងសម័យសង្គ្ង្ខគ មដ៏ក្មែ ងងឹតមួយ  ។ 

ក្លាកបានដឹកនាុំព្គួសារ  ចូលមករស់ក្ៅកនុងព្បក្ទសកាណាដា 
ខ្ដលជាព្បក្ទសមួយព្បកបក្ដាយេឌឍនភារ  បូរណភារព្បជាធិបក្តយយ 
ក្សរនិីយម  ជាអារយព្បក្ទសក្រឿនក្លឿន  សុីេលិ័យ  សមបូណ៌ខ្បប  ក្ រ 
ក្រញក្ដាយសុខសនតិភារព្គប់ខ្បបយា៉ា ង  ។  ក្ទះបីជាដូក្ចាន ះក៏ក្ដាយ 
ឧបាសក យតិ  ឆេង រុុំបានក្ភលីតក្ភលីនក្ភលចសាែ រតីក្នាះក្ទ  ក្លាកខ្តង 
រាយាមបនតសកមែភារ  ព្បកបក្ដាយមនសិការជាតិ  ទុំងកិចចការង្ខរ 
បក្ព្មីសងគម  ទុំងកិចចការបក្ព្មី្លព្បក្យារន៍ព្រះរុទធសាសនា  ដូចជា 
ការថាវ យខលួនជាឧបាសក  ក្ោងចាប់យកគុណព្រះរតនថ្ព្ត  ជាទីរឹង
ទីរឭក  និងមានបសាទសទធ ព្រះថាល   ខ្ណនាុំរុទធបរសិ័ទ  បុំក្រញកងការ 
កុសល  តមាល់ទុកជាព្បចាុំ  ព្រមទុំងលះបង់ធនធានយា៉ា ងសនធឹក-
សនាធ ប់  កនុងការកសាងសមិទធិនានាក្ដីមបជីាព្បក្យារន៍សងគមជាតិ  ក៏
ដូចជាសងគមសាសនា  ដូចជា ៖  ការកសាងកុដិ,  ព្រះេហិារ, ល្ូេងនល់, 
អណដូ ងទឹក, បងគន់អនាម័យ, សាលាក្រៀន        និងរួយឧបតាមាដល់មនទីរ 
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ក្រទយ  បានចុំណាយព្បាក់ទិញក្ព្គឿងឧបករណ៍ក្្សងៗ  ព្រមទុំងខ្ព្គ 
សព្មាប់អនករមៃឺជាក្ដីម  ។   

មិនខ្តប៉ាុក្ណាណ ះក្សាតឧបាសក យតិ  ឆេង ក្ហយីនិងឧបាសិកា 
ប្រាក់ ច័ន្ទផន្  ខ្ដលជាភរយិា  ជារុទធសាសនូបតាមា  មានសុ្នទៈ 
កនុងការទុំនុកបព្មុង  គ្ត់ គ្ង់  ភិកាុសងឃអងគសាមក្ណរ  ក្ដាយបចច័យ 
បួនឲ្យក្លាកបានសិកាសូព្តក្រៀន  ក្ដីមបបីក្ងាីនចុំក្ណះដឹង  រព្ងឹង
រព្ងីកព្រះបាលីេន័ិយធម៌និងការបដិបតតិ  ឲ្យរងឹរតឹខ្តមានេឌឍនាការជា
លុំដាប់តក្ៅ  ព្រមទុំងបានរួយដល់សិសសនិសសតិរូបខលះ  ខ្ដលមានការ
ខវះខាតឲ្យបានបនតការសិកាបខ្នាមក្ទៀត  និងបានចុំណាយព្បាក់មួយ
ចុំខ្ណកក្ដីមបធីានារនជាតិខ្ខែរក្យងីខលះក្ទៀត  ឲ្យបានមកព្រកក្កាន
កនុងក្ខតតក្កបិក  ព្បក្ទសកាណាដា  ។ 

ក្នះជាសកាីកមែ  បានគូសបញ្ជា ក់ឲ្យក្្ញីរីចិតត  គុំនិត  សាែ រតីថ្ន 
គុណព្បក្យារន៍  ខ្ដលឧបាសកបានបុំក្រញមក  សព្មាប់ខលួននិងសងគម 
សមព្សបាមមាោ៌  ក្លាកអនកព្បារ្ព្រឹទធ ចារយព្បាកដខ្មន  ។ 

រសល្វីង  លោកចាត់ថាជាថា្នាំ 
ពាក្យប្រាំពីរ 

រសលវីងនោកទុកដូចជាថនឈំ  រសដផអមគ្តូវចំាទុកដូចខឈយល់ 
នោកធម៌ ំចិតតគ្ជួលគ្ចបល់  ជំ ក់ខ្វឈយខវល់គ្រប់នវោ    ។ 
រីឯសមដី កឈយលួងនោម  ោដឈប់ោលឈប់ចិតតគ្ព្ម ំខកការ 
សមដីនិ ទឈតិេះនដៀលថ   ោដឈប់ពិ្ចារណាទុកជាថនឈំ    ៕ 

ក្ដាយឧបាសក  ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 



XXI 

VII. ពវលាជាមាសប្រាក់... 
ពាក្យប្រាំពីរ 

នវោទុកដូចជាមាសគ្បាក់  នយើងរួរដតសម័គ្ររកឈាដ ប 
កំុយកនវោនៅនធវើបាប  លុតគ្កាប ំឲឈយអាប់សិរ ី ។ 

ប រាណភាស៉ិត 

ឧបាសក យតិ  ឆេង  ខ្តងមានសាែ រតីភ្ាក់រឭកជានិចច  ព្តឹម 
ខ្តការលះចាយចុំណាយព្ទរយបុំក្រញទន ឲ្យបានជាព្បក្យារន៍ជាតិនិង 
ព្បក្យារន៍សាសនា  ប៉ាុណណឹ ងក្ៅរុុំព្គប់ធួនលែមក្ៅក្ យីក្ទ  ក្ទះបីជា 
េយ័របស់ក្លាកក្ចះខ្តរ ុំកិលខិតក្ៅាមកាលក្េលាជានិរនតរ ៍ យា៉ា ងណាក៏ 
ក្ដាយ  ឧបាសកខ្តងមានបុំណងប៉ាងព្បាថាន បណដុ ះរនលឺ  គឺព្បាជ្ាកនុងការ
យល់ដឹងអតាក្សចកដីថ្នព្រះរុទធដីកា  ក្ដីមបឲី្យបានជាអាហាររបស់ចិតតនិង 
បានបក្នាទ បង់នូេចមៃល់  ព្រមទុំងការសងសយ័ខលះៗក្ចញរីសនាដ នចិតត  ។ 

មកដល់ឆ្ន ុំ ២០០៦ ឧបាសក យតិ  ឆេង បានចាប់ក្ ដ្ីមអាន
ព្រះថ្ព្តបិដក  ជាគមពីរព្រះរុទធសាសនា  ព្បកបក្ដាយការក្ ទ្ៀងផាទ ត់និង 
យកចិតតទុកដាក់ជាទីបុំ្ុត  ។  ការអានព្បកបក្ដាយេរីយិៈ  ចិតតៈ េមីុំសា 
គឺក្ដាយការរាយាម  យកចិតតទុកដាក់  ព្តិះរះិរិចារណាដូក្ចនះក្ហយី 
ក្ទីបក្ធវីឲ្យឧបាសកមានចិតតរងឹរតឹខ្តព្រះថាល ក្កីនក្ ងីក្ទៀត  ក្ព្ ះបាន
យល់អតាក្សចកដីថ្នព្រះរុទធដីកាកាន់ខ្តចាស់ព្បាកដក្ ងី  ។  សទធ ជា
ក្សាភណក្ចតសិក  ក៏រងឹរតឹខ្តរកីចក្ព្មីនក្កីនក្ ងី  សទធ រីរុំ  សទធ ជា 
រូរ,  សទធ ធនុំ  សទធ ជាព្ទរយ,  សទធ រលុំ   សទធ ជាកមាល ុំង,  សទធិង្គ្នទីយុំ  
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សទធ ជាធុំ  ក្ទះបីរូបកាយរបស់ឧបាសកទុរវលភារ  ព្ោុំព្ោក្ដាយររា 
ភារក្បៀតក្បៀនដូចក្មដចកដី  ក៏មិនព្រមលះបង់ធុរៈកិចច  និងកាលក្េលា  
កនុងការអានសិកាសូព្តក្រៀន  ព្រមទុំងបានដកព្សង់នូេចុំណុចសុំខាន់ៗ 
មកសរក្សរកត់ព្ាទុក  មានចុំនួន ១០ ក្សៀេក្ៅ  រាប់ចាប់ាុំងរីឆ្ន ុំ 
២០០៦  រហូតមកដល់ឆ្ន ុំ ២០១១ ក្ទីបបានចប់បរបូិណ៌  ចាប់ក្ ដ្ីម
ព្តួតរិនិតយ  អតាន័យខលឹមសារអការាេរិុទធ  សារជាងែីក្ ងីេញិ  ចប់សរវព្គប់ 
បរបូិណ៌ក្ៅឆ្ន ុំ ២០១៥  ។ 

 

 

ពន្លឺបញ្ញន 
ពាក្យប្រាំពីរ 

ពំុ្មានព្នលឺនសមើបញ្ញឈ   នទេះដួងសុរិយាឬចន្ទ ទឈ 
បំភលឺបានតាមកាលនវោ  ផ្លឈស់បដូរនវនគ្នឈនព្លទងៃយប់     ។ 
ព្នលឺបញ្ញឈចាំងរសមី   ន ើ្ញអងគអរិយមរគគ្រប់ 
រឺជាមាគ៌្ឈនចញចាកភព្  គ្បាជាញឈគ្បារព្ធបានសុខោនត     ៕ 

ក្ដាយឧបាសក  ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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IX. សំណូមព្រ... 

សោកអនកព្បារ្ទុំងឡាយ  ខ្តងរស់ក្ៅកនុងភារមិនព្បមាទ  គឺ 

មិនភាល ុំងក្ភលចសាែ រតី  មិនបក្ណាដ យឲ្យយប់ថ្ងៃកនលង្ុតក្ៅ  ក្ដាយឥត 
ព្បក្យារន៍  រីេតិរបស់ក្លាក  ក្រៀនរស់ក្ៅជាមួយនឹងការង្ខរ  ជាគុណ  
ជាព្បក្យារន៍  ទុំងសព្មាប់ខលួន  ព្រមទុំងព្បក្ទសជាតិមាតុភូមិសងគមរមួ 
រស់ក្ៅព្បកបក្ដាយសុំណាង សុំក្ណរ  ចុំណារ  អុំក្ណាះសាងក្ករ តក៍្ោែ ះ  
សាន ព្រះហសត  សាន ថ្ដ  ទុកជាតុំណាងយា៉ា ងព្បថ្រ  ឲ្យដល់រនានុរនព្គប់ 
រុំនាន់ បានព្រះថាល រ ុំឭកនឹកយកជាគព្មូ  និងបដិបតតិាមសាន មគុំនូស  
បក្ងាីតបានជាគុណព្បក្យារន៍ព្គប់កាលសម័យ  ។ 

ទនទឹមនឹងរីេតិកុំរុងរស់ក្ៅ  ក្លាកអនកព្បារ្ទុំងឡាយ  រុុំបាន
ព្សេងឹព្រប់ងប់ងល់ខ្តនឹងរីេតិបចចុបបននប៉ាុក្ណាណ ះក្ទ ក្លាកខ្តងមានព្បាជ្ា
សាែ រតីយប់ថ្ងៃរិចារណាក្្ញីការេនិាសក្ៅ  អស់ក្ៅថ្នរីេតិខ្ដលក្ចះខ្ត
រ ុំកិលចូលមករិតរាល់ខណៈកាលក្េលា  ។  ដូក្ចនះជាមួយនឹងការរស់ក្ៅ  
ក៏ក្លាកបានក្រៀនអុំរីរីេតិ  ខ្ដលព្តូេសាល ប់្ងខ្ដរ  គឺក្រៀនដឹងយល់ទទួល
សាគ ល់យល់ព្រមចុំក្ ះសភាេរិតរបស់រីេតិ  ក្ដីមបកី្ធវីចិតតមិនឲ្យភ័យ   
តក់សលុតញប់ញ័រ  ក្ៅក្រលខ្ដលមានេបិតតិភយនតរាយក្កីតក្ ងីដល់រីេតិ  
និងបានដាស់សតិសមបរញ្ាៈ កនុងការព្បុងក្ព្បៀបក្រៀបចុំដុំក្ណីររីេតិឲ្យ
ព្បព្រឹតតក្ៅ ាមមាោ៌ជាគុណព្បក្យារន៍មានទិដាធមែិកតាៈ ព្បក្យារន៍
បចចុបបនន្ង,សមបរាយកិតាៈ ព្បក្យារន៍បរក្លាក្ង, បរមតាៈ ព្បក្យារន៍
ដ៏ព្បក្សីរឧតតុងគឧតតម  គឺព្រះនិ វ ន្ង  ។  ក្ព្ ះអាព្ស័យក្ហតុដូក្ចនះ
ក្ហយី   ក្ទីបក្លាកអនកព្បារ្ទុំងឡាយ    បានទទួលនាមថា ជាអនកមិន  
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សាល ប់  គឺមិនសាល ប់ចាកគុណព្បក្យារន៍  ទុំងរីេតិកុំរុងរស់ក្ៅកដី  ទុំង 
ខ្ដលរីេតិបានលះលាចាកក្លាកក្នះក្ៅក្ហយី  គឺក្ករ តក៍្ោែ ះងវីថ្ដ  គុណ 
ព្បក្យារន៍របស់ក្លាក  បានបនសល់តមាល់ទុកក្ៅជាសាា ររព្គប់កាល 
សម័យ  មិនក្ចះសូនយក្សាះក្ៅក្ យី  ។ 

ក្ព្កាយរីបានអានព្រះថ្ព្តបិដក  ព្រមទុំងបានកត់ព្ានិងព្តួត 
រិនិតយយា៉ា ងយកចិតតទុកដាក់មក  រនលឺគឺបញ្ជា ព្រមជាមួយក្សចកដីព្រះថាល  
រងឹរតឹខ្តមានកមាល ុំងក្កីនក្ ងី  ឧបាសក យតិ  ឆេង បានក្សនីសូមឲ្យ
ក្យងីខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទរួយរចនាឲ្យបានជាក្សៀេក្ៅមួយកាលក្ដីមប ី
រកាទុក  ព្បក្គន  ខ្ចករូនជាធមែទន  ក្ៅក្រលក្លាកអស់អាយុសង្ខា រ 
លាចាកក្លាកក្នះក្ៅ  ។  ក្យងីខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទ  ក៏ទទួលយល់ 
ព្រមាមសុំក្ណីរបស់ក្លាក  ព្បកបក្ដាយមក្នាសក្ញ្ចតនាព្រះថាល និងការ 
ក្កាតក្ោររយា៉ា ងសែ័ព្គក្សាែ ះអស់រីដួងចិតត  កនុងការចងព្កងក្រៀបក្រៀង 
រចនាឲ្យបានក្ៅជាក្សៀេក្ៅ  តព្មូេាមក្ោលបុំណងប៉ាងព្បាថាន របស់
ឧបាសកដូចមានក្ៅកនុងសុំក្ណរ  ជាខាងក្ដីមកនុងអារមាកថារបស់ក្យងី
ខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទជាទ ាកីរណ៍ព្សាប់  ។ 

ប៉ាុខ្នតគួរឲ្យក្សាកសាដ យណាស់  ក្ដាយខុ្ុំបាទរុុំអាចដកព្សង់និង 
ក្លីកយកសុំក្ណររបស់ឧបាសក  ខ្ដលមានដល់ក្ៅ ១០ ក្សៀេក្ៅព្រម 
ទុំងកុំណត់ក្ហតុក្្សងៗ  កនុងការកសាងនូេសមិទធិនានានិងការចុំណាយ 
ព្បាក់  ក្ដីមបបីុំក្រញកងការកុសល  ខ្ដលមានចុំនួនក្ព្ចីនសនធឹកសនាធ ប់ 
មកសរក្សរកនុងក្សៀេក្ៅក្នះបាន  ។  ក្បីសិនជាសរក្សរក្ៅាមកុំណត់ 
ក្ហតុ  និងចុំណុចសុំខាន់ៗខ្ដលក្លាកបានដកព្សង់ក្ចញរីព្រះថ្ព្ត -
បិដកមករចនាក្រៀបក្រៀងឲ្យក្ៅជាក្សៀេក្ៅក្នាះ ក៏គង់នឹងបានជាក្សៀេក្ៅ 
ក្លីសរីដប់កាលក្ៅក្ទៀត  ។ 
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ដូក្ចនះ  ក្ដីមបកី្រៀបក្រៀងជាក្សៀេក្ៅខាន តសមលែម  មិនក្សដីងក្រក 
មិនព្កាសក្រក  ខុ្ុំបាទសូមដកយកព្រះរុទធដីកា  ខ្ដលព្រះរិរិតមារ
សាសាដ ចារយ  ព្រះអងគព្ទង់ព្ាស់សខ្មដង (អុំរីភ័យបីព្បការ)  មានកនុង
ក្សៀេក្ៅភាគដប់  ខ្ ន្កខាងក្ដីមជាសុំក្ណររបស់ឧបាសក  បានកត់ព្ា
ទុកមកក្ហយី  មករចនាក្រៀបក្រៀងជាក្សៀេក្ៅមួយកាល  ដូចបានមក 
ព្បាកដកនុងរងវង់ហាា   ក្ព្កាមព្កខ្សក្នព្ា  ព្រះករុណាមាច ស់  ព្រមទុំង 
ក្លាក-អនកសាធុសបបុរសព្គប់រូប  សមាមក្ោលបុំណងប៉ាងព្បាថាន របស់ 
ឧបាសក យតិ  ឆេង ខ្ដលក្លាកបានាុំងសចាច ធិដាា ន  ក្ដីមបបីាន
បុំក្រញធមែទន  ក្ដាយរិតមិនេបិរតិត  ក្ៅជាបការដថ្ទក្ យី  ។ 

 
 

  » អនកគ្បាជញន ើ្ញភ័យមិនទន់ដល់  
  នយាបល់រិតនវៀរពី្ចមាងឈយ 
  លុេះកាលន ើ្ញភ័យមកដល់កាយ  
  មុខនៅព្គ្ យឥតភ័យភិត     ។ 

លោកនីត៉ិបករណ ៍
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X. ឧទទិសផលានិសង្ស... 

សោយក្តជានុភារថ្ន្លានិសងស  ខ្ដលក្កីតបានរីបសាទសទធ  
ក្រឿជាក់ព្រះថាល   និងក្ចតនាចិតតជាមហាកុសល  បានតមាល់ទុកយា៉ា ង 
មុតមាុំរបស់ឧបាសក យតិ  ឆេង កនុងព្រះរុទធសាសនា  បុំក្រញកង
ការកុសល  ដូចជាការចុំណាយធនធានជាទន  ក្ទះជាអាមិសទនកដី 
ធមែទនកដី  ទុំងក្ចតនាចិតតកនុងការរកាសីលកដី  ចក្ព្មីនបញ្ជា កនុងការ
លះបង់ក្រលក្េលាសិកាក្រៀនអាន  ព្រះរុទធដីកាកនុងព្រះថ្ព្តបិដកទុំង 
មានេរីយិសុ្នទៈកនុងការព្តួតរិនិតយនូេអតាន័យ  ក្ដីមបីបក្ងាីតការក្ចះដឹង 
យល់ឲ្យបានចាស់មិនក្លីកលះដាក់ធុរៈ  សូមបខី្តកមាល ុំងកាយ  កមាល ុំង
សាែ រតីងមងយក្ដាយររាភារយា៉ា ងណាក៏ក្ដាយ  បូករមួជាមួយក្សចកដី
រាយាម  ព្បកបក្ដាយក្សាមនសសចិតតកនុងការ្លិតក្រៀបក្រៀង ថ្នក្យងី
ខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទទុំងអស់ោន ឲ្យបានជាក្សៀេក្ៅក្នះក្ ងី  ។  សូម 
ក្លីកយក្លានិសងសក្នះ  ឧទទិសរូនចុំក្ ះឧបាសក យតិ ឆេង 
សូមក្លាកបានទទួលអនុក្មាទនា  ក្ព្តកអររកីរាយនូេព្គប់សកមែភារ
ថ្នបុណយកុសលនឹង្លានិសងសក្នះចុះ និងសូមឲ្យឧបាសកបានព្បកប 
ក្ដាយព្បាជ្ាសាែ រតី  យប់ថ្ងៃរស់ក្ព្កាមមលប់ថ្នព្រះធម៌  មានក្ោលរុំហរ 
គឺព្រះថ្ព្តរតន៍  ជាក្ោលរុំនឹងថ្នរីេតិលុះអេសានកាល  ។  និងសូម 
ឧទទិស្លានិសងស  ខ្ដលក្កីតបានរីធមែទន  និងអាមិសទនក្នះរូន 
ដល់ឧបាសិកា ប្រាក់  ច័ន្ទផន្ ព្តូេជាភរយិារបស់ឧបាសកខ្ដល
ឧបាសិកាបានខ្ចកឋានក្ៅក្ហយី  សូមឲ្យឧបាសិកាបានទទួលនូេឥដា- 
មនុញ្ា្លក្នះ    និងឲ្យបានភប់ព្បសរវនូេសមបតតិបីព្បការគឺ     សមបតតិ  



XXVII 

 

មនុសស, សមបតតិក្ទេានិងសមបតតិព្រះនិ វ ន  សមាមព្បាថាន កុុំបីខាន 
ក្ យី  ។   

មួយចុំខ្ណកក្ទៀត  សូមក្លីកយកកុសលរាសីក្នះ  ឧទទិសថាវ យ 
ព្បក្គន  ខ្ចករូនដល់ក្លាក-អនកមានគុណទុំងឡាយគឺ  ព្រះមាាព្រះ 
បិា  ព្រះព្គូឧបរាយាចារយ  ទុំងព្រះសងឃអងគព្គហសា  ក្ទះជាព្បារ្ 
កេ ី  មង្គ្នតីរដាការ  ព្រះមហាកសព្តិយ ៍  ខ្ដលជាអនកមានគុណូបការៈ
ក្សនហាជាតិមាតុភូមិ  ការ រព្បក្យារន៍រមួគឺ  ទឹកដីថ្ព្រព្រឹកា  អរយិ-
ធម៌  េបបធម៌  អកសរសាង្គ្សត  ភាសា  ជាមរតកដ៏ឧតតមព្បថ្រ  មានតថ្មល
កាត់មិនបានខ្ដលបុរវបុរសព្គប់កាលសម័យបានក្ធវីរលិកមែ  បូជារីេតិ 
ោមព្សស ់  តស ូរុះ រជាមួយឧបសគគមិនរាងយ  ក្ដីមបឲី្យព្បក្ទស
ជាតិមាតុភូមិ  និងអតតសញ្ជា ណជាតិបានគង់េងសយូរលង់  ជាក្រៀងរហូត 
មកដល់សរវថ្ងៃក្នះកដី  រូនចុំក្ ះដល់ញតិមិព្តទុំងឡាយ  ព្រមទុំង 
សតតនិកាយ  កនុងសកលរិភរក្នះកដី  ។ 

ក្ទះបីជាក្លាក-អនកដ៏មានគុណទុំងឡាយក្នាះ  មានព្រះរនែ 
រីេតិេតិក្ៅកដី  ឬបានលាលះចាកក្លាកក្នះក្ៅក្ហយីកដី  ក៏សូមឲ្យបាន 
ទទួលនូេឥដាមនុញ្ា្ល  ខ្ដលក្យងីខុ្ុំព្រះករុណា  ខុ្ុំបាទ  បានឧទទិស 
ព្បក្គន  ថាវ យ  រូនឲ្យដល់ក្ហយី  នឹងសូមឲ្យបានព្បកបក្ដាយភារ 
ក្កសមកានតសព្មានតចិតត  ្ុតចាកេបិតតិភ័យក្រៀរទុំងរួង  សូមឲ្យបាន
ចក្ព្មីនបរបូិណ៌ក្ដាយសុខភារនិងព្គប់េសិ័យការង្ខរ ជាសមាែ ទិដាិ  
មានព្បាជ្ាសាែ រតី  និងរួបព្បសរវខ្តសុខសនតិភារ  ជាក្រៀងដរាបដល់      
ទីបុំ្ុតទុកា  កុុំបីកាល យជាបការដថ្ទក្ យី  ។ 

ន្តេិ  បញ្ញា   សា  អាភា 
ពន្លឺស ម្ើ សោយបញ្ញា មិន្មាន្  
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កាលវ័យទរក  ទរិកា 
គ្បនវគ្បវាវារនជើងបួន 
វ័យបានមួយឆនឈំគ្រប់ចំនួន 
ឈរតគ្មង់ខលួននដើរនជើងពី្រ  ។ 
លុេះដល់ឈានចូលវ័យយាយតា 
រួរឲឈយអនិចាចឈណាស់ជីវ ី
នគ្តចចរនៅណាគ្រប់ទិសទី 
គ្តូវខំសំភីនដើរនជើងបី  ។ 
ននេះន ើយរឺជាភាព្មិននទៀង 
គ្បាប់អនកនិង ងបានយល់ន័យ 
ចិតតនកើតសនងវរមានោមឈរតី 
នកមងចាស់គ្បុសគ្សីកំុគ្បមាទ ៕ 

ក្ដាយឧបាសក  ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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រតនប្បណាម... 
 

ពុទ្ធរតនំ  ធម្មរតន ំ សង្ឃរតនំ  នមាម្ ិ ។ 

 ខ្ញ ុំព្រះអង្គសូមល ើកកុំបង់្អញ្ជ ើនមស្កា រ  ថ្វា យបង្គុំចុំល ះ 
ព្បជញុំបើននព្រះនព្ៃរៃន៍គឺ  ព្រះរញទ្ធរៃនៈ ១, ព្រះធមមរៃនៈ ១  និង្ព្រះ
សង្ឃរៃនៈ ១  លោយលសចកដើលោររព្ជះថ្វា ដ៏ខពង់្ខពស់ល ើសលោក ។ 

នមស្ការព្រះរតនត្ព្ត 
បទព្រហ្មគតី ិ

សូមផ្គងអញ្ជល ី   ហត្ថទាំងទ្វីលលើសិរសា 
កាយចិត្តពិត្ជ្រះថ្លា  នមសាការរត្នត្ជ្ត្             ។ 
គឺជ្ពះពុទ្ធជ្ពះធម៌   សងាឃបវរអងគអរីយ៍ 
គុណខ្ពស់ហួសវិស័យ  ក្នុងលោកី្យ៍លជ្បៀបពុាំបាន            ។ 
លយើងខុ្្ាំសូមជ្រក្ឈប់  ពឹងជាមលប់យប់ត្ងៃមាន 
រំឭក្បដិបត្តិបាន   គុណកក្វមានក្នុងចិន្ដា            ។ 
លោយលត្ជានុភាព  លយើងខុ្្ាំជ្កាបថ្វាយវន្ទា  
សូមឆ្លងចាក្សងាារ  ដល់លជ្ត្ើយមហានិព្វានលហាង         ៕ 

លោយឧបាសក ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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លគហោា ន  អភិរក្សម្រតក្ព្ពះពុទ្ធសាសនាខ្មមរ 
 

អាហាររីរព្រភេទ 
បទពាក្យព្រាំរីរ 

កាយមានអាហារនាំចាំណី  បាំប៉នយប់ត្ងៃបាំបាត់្ឃ្លាន 
ចាំកណក្កប៉ក្ខាងចិត្តវិញ្ញាណ ចាាំបាច់ជ្តូ្វមានធមាមាហារ            ។ 
លបើខ្វះណាមួយក៏្ពុាំបាន  ទាំងកាយចិត្តជ្បាណនឹងមរណា 
ជ្តូ្វកត្បាំប៉ននូវអាហារ  ទាំងពីរជ្បការលសមើដូចគ្នា            ។ 
កាយមានអាហារលធវើឲាយរស់ លបើខ្វះធម៌លន្ះចាាស់ទុ្កាខា 
លទះសងគមជាតិ្ឬជ្គួសារ  ទូ្ទាំងលោកាខានមិនបាន             ។ 
ពាាយាមបាំប៉នអាហារពិត្  ជ្បចាាំរីវិត្មិនខ្ក្ខាន 
ធមមបាបដិបត្តិកាយចិត្តជ្បាណ ជ្បជ្ពឹត្តលៅបានក្ាានតចាក្ទុ្ក្ខ       ៕ 

លោយឧបាសក ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
  
 
 
  » លះបង់អវីលះបង់បាន 
  កត្កុ្ាំបលណាដាយចិត្តសន្ដាន 
  ឲាយរសាត់្បាត់្បង់ 
  គុណជ្ពះរត្នត្ជ្ត្។ 
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សភាពពិតរបស់ជីវិត... 
 

 សភាររិៃរបស់ជើវៃិ  គឺភារមិនលទ្ៀង្ទាៃ់ឋិៃលឋរលទាះបើ 

ជើវៃិលនះលកើៃមក  ខញសលោយឡែកលសេង្លោយលេទ្  ជាៃិស្កសន៍ 
ឋានៈយសស័កដិ  ចុំល ះដឹង្  ព្ៃកូ   លភាគសមបៃតិ  ព្បលទ្សេរ 
េូមិឋានយ៉ា ង្ណា  ជើវៃិរិៃជាស្កមញ្ញ កខ ៈ  មានការសមាគ  ់ 
លសមើដូចោា   ព្ៃង់្ភារផ្លា ស់បដូរឡព្បព្បួ មិនតុំង្លៅតមសភារលដើម 
ព្រះរញទ្ធដើកា  អាើណាជារបស់មិនលទ្ៀង្  អាើល ះជាទ្ញកខ  អាើណាជាទ្ញកខ 
អាើល ះជារបស់អនតត   គឺមិនបានតុំង្លៅលព្កាមអុំណាច  មិនអាច 
ស្កដ ប់បញ្ជជ របស់ចិៃត  រញុំអាចឃាៃ់ឃាុំង្រ ុំង្រ  ហាមព្បាមជាយ៉ា ង្ 
លនះ  ឬយ៉ា ង្ល ះបានលស្កះលែើយ  ។ 
 លនះគឺជាសភាវរិៃរបស់ជើវៃិ  ជាសចចធម៌  ព្ៃង់្ឡដ គួរឬ 
មិនគួរល ះ  លៅព្ៃង់្ថ្វ  លៃើមាច ស់ជើវៃិយ ់ព្រម មមទ្ទួ្ ស្កគ  ់ 
តមសភារការ ៍ល ះឬលទ្ ?  ។  អាើជាលសចកដើរិៃ  លទាះបើជាលគ 
ទ្ទួ្ ស្កគ  ់កដើ  ឬមិនទ្ទួ្ ស្កគ  ់កដើ  អាើល ះក៏លៅឡៃរកាលសចកដើ 
រិៃដឡដ   ។ 
 ជើវៃិគឺជាធមមជាៃិ  លកើៃលែើង្លហើយក៏មានការវវិដដផ្លា ស់បដូរ 
ឡព្បព្បួ សូនយលស្កះអស់លៅវញិ  ជាធមមតោម នសៃាលោកណាមាន  
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លគហោា ន  អភិរក្សម្រតក្ព្ពះពុទ្ធសាសនាខ្មមរ 
 

លជាគវាស ឫទ្ធិអុំណាច  អាចការ ររ ុំង្រជើវៃិឲ្យឋិៃលៅលព្កាម
អុំណាចចិៃតរបស់ខាួនបាន  ។  នងៃ  ឡខ  ឆ្ា ុំ លចះឡៃកនាង្សញៃលៅ  ជើវៃិ 
ក៏ព្ៃូវរ ៃ់លៅ  សូនយលៅ  អស់លៅជា ុំោប់  វយ័គឺអាយញរបស់សៃា 
ទាុំង្ឡាយ  ក៏រឡមង្អស់លៅ  លៅលខើចៃិចលៅ  មិនខញសរើទឹ្កឡដ 
មានលៅកាញង្ព្សះ  សទឹង្  បឹង្  ព្ៃ ុំង្ៃូច  ឡដ លចះឡៃព្សកព្សុៃ 
រ ើង្សៃួៃហួៃឡហង្លៅយ៉ា ង្ឆ្ប់រហ័ស  លោយការប៉ាះព្ៃូវនឹង្កលដដ
 ុំលហើយននធាៃញអាកាសល ះលទ្  ។   
 ព្កឡសទឹ្កហូរលៅលហើយ  មិនឡដ ព្ៃែប់លព្កាយវញិលទ្ 
យ៉ា ង្ណាមិញអាយញជើវៃិរបស់សៃាទាុំង្ឡាយ  ឡដ កនាង្សញៃលៅ
លហើយ  រញុំបានព្ៃែប់លព្កាយវញិ  ក៏ដូល ា្ ះឡដរ  ។ 
 ព្គប់ខ ៈ ុំោប់  កា លវោឡៃង្ទ្ុំ សញើអាយញជើវៃិ  សៃា
លោកឲ្យលខទចខ្ទ ុំអស់លៅ  រហូៃដ ់ោម នអាើឲ្យស ់លៅលទ្ៀៃ គឺលធាើ
ជើវៃិឲ្យអស់ច    មិនអាចបនតសកមមភារលទ្ៀៃបាន ( ល  គឺ
លសចកដើស្កា ប់លនះឯង្ )  ទាុំង្លនះលទាះជាសរាសៃា  ៃក់សាញៃរនធៃ់ 
ខ្ា ចមិនចង់្ជួបព្បទ្ះ  ឬសអប់លខពើម  មិនព្រមទ្ទួ្ ស្កគ  ់យ៉ា ង្ណា
ក៏លោយ  ក៏រញុំអាចលគចលវះលជៀសវាង្រៃ់បាន  លព្ ះជាសភាររិៃនន
ជើវៃិ  ព្ៃូវមាននងៃមួយ  ជានងៃចញង្បញ្ច ប់របស់ជើវៃិ  រិៃជារញុំអាច 
ព្បឡកកបាន  ។ 
 ជើវៃិព្ៃូវបាៃ់បង់្ច    ជើវៃិព្ៃូវអស់សកមមភារ  ជើវៃិព្ៃូវ
និរសព្ ៃ់ព្បាស  សូនយលស្កះអស់អាើៗឡដ ធាា ប់មាន  ជើវៃិព្ៃូវ
លដកសដូកសដឹង្នឹង្ងា ់លៅល ើលជើង្ងារ  ទាុំង្លនះគឺជាសភាររិៃ
ឡដ ជើវៃិមាា ក់ៗ  ព្ៃូវឡៃទ្ទួ្ ស្កគ  ់យ ់ព្រម  ព្ោន់ឡៃមញនលព្កាយ 
យូរឆ្ប់  លសេង្ោា ននកា លវោឡៃប៉ាញលណាណ ះ  ។ 
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ភ័យបីព្បការ                                                                                   ម្ុិញ  សាវ៉ា ន  
 

 ដូលចាះកា លបើយ ់ចាស់  រើសភាវៈជើវៃិដូលចាះលហើយ  លៃើ 
លយើង្ព្ៃូវលធាើអាើខាះ  កាញង្កា ឡដ ជើវៃិកុំរញង្ព្បព្រឹៃតលៅលៅកាញង្រយៈ
លវោមិនជាលព្ចើនយ៉ា ង្លនះ ? ។  លោកអាកព្បាជ្ទាុំង្ឡាយ  កា 
លបើបានរិ្រណាល ើញលោយបញ្ជញ អុំរើការអស់លៅ សូនយលៅរបស់
ជើវៃិដូលចាះលហើយ  លោករញុំបានបឡ ដ ៃបលណាដ យ  ឲ្យកា លវោ
ឡដ ជាគញ   ជាព្បលយជន៍សូនយលស្កះអស់លៅ  លោយទ្លទ្ៗ 
ល ះលែើយ  ។ 

ជីវិតោ  អសាតោ  សារមា  ទាតតវោ   ។ 
  ជីវិតឥតខ្លឹមសារ  តតអ្នកមានប្រាជ្ញា    

  អាចធ វ្ើ ជីវិតឲ្យមានខ្លឹមសារាន  ។ 

កាលភេលា និង ជីេិត 
បទពាក្យព្រាំប ី

ត្ងៃកខ្លចះកត្ក្នលងផុ្ត្លៅ  រីវិត្វ័យជ្តូ្វអស់លៅដូចគ្នា 
កុ្ាំលៅជ្បមាទ្ឲាយខាត្លវោ  កាយចិត្តវាចាបាំលពញក្ដីលអ                ។ 
ញ ាាំងជ្បលយារន៍គណុជាទ្នុទ្កុ្លៅ រីវិត្លនះជ្តូ្វរស់លៅក្នុងធម៌ 
កសវងសុខ្ដល់ខ្លួនសៃួនជ្គងបវរ កចក្គុណក្ដីលអដល់ញតិ្ផ្ងគ្នា      ។ 
លនះលទ្ើបរីវិត្ពិត្មានត្ត្មល  លទះរស់មួយត្ងៃមិនខាត្លវោ 
សាងសុខ្សួសដីសជ្មាប់អាត្មា កចក្គុណត្ងលថ្លារូនដល់ញតិ្មិត្ត  ៕ 

លោយឧបាសក ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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 លគហោា ន  អភិរក្សម្រតក្ព្ពះពុទ្ធសាសនាខ្មមរ 
 

 សូមបើឡៃជើវៃិព្បព្រឹៃតលៅ  លោយរយៈលវោៃិចៃួច  លោក
អាកព្បាជ្ទាុំង្ឡាយ រញុំបានលធាសព្បឡហសភាា ុំង្លេាចស្កម រៃើបលណាដ យ 
យប់នងៃឲ្យកនាង្លៅទ្លទ្ៗល ះលែើយ  ។  លោកបានរាយមស្កង្ 
សនេុំខុំបុំលរញអៃតទ្ៃថៈព្បលយជន៍សព្មាប់ខាួន  និង្បរទ្ៃថៈ  បុំលរញ 
ព្បលយជន៍សព្មាប់អាកដនទ្ស្កង្លករ ត ិ៍ល ម្ ះ  ស្កា ព្រះហសត  ស្កា នដ 
យ៉ា ង្រើលរះ បើ  ទ្ញកជាគព្មូដ៏មានៃនមា  មិនអាចកាៃ់នងាបាន
ព្បមា អស់  ទ្ញកឲ្យកញ បញព្ៃកញ ធើត  ជាប ា្ ជនព្គប់ជុំ ន់ដឹង្ 
យ ់ទ្ទួ្ ស្កគ  ់  រ ុំឭកនឹកបូជាវ ទ សុំរះ  លោររបដិបៃតិ  លដើមបើ 
ដញសខ្ៃ់កាយវា្ចិៃត  ឲ្យឋៃិលៅកាញង្គញ ធម៌  ស្កង្លសចកដើ អ 
និង្គញ ព្បលយជន៍  សព្មាប់ខាួន  ជូនជាៃិមាៃញេូមិ  សង្គមរមួឲ្យ 
បានទ្ទួ្ នូវសញខសនដិភារ  សញៃ្កវបិៃតិេ័យលវរទាុំង្រួង្  នឹង្
បានប ដញ ះបណាដ  ស្កមគគើភារ  ចលព្មើនបញ្ជញ ស្កម រៃើ  ស្កង្ៃនមា 
ជើវៃិឲ្យព្បព្រឹៃតលឆ្ព ះលៅកាន់វឌ្ឍនភារ  និង្ឲ្យបាន មងមើមួយលទ្ៀៃ 
ជាអរយិជន  អរយិព្បលទ្ស  ឡដ សមបូ ៌លោយមនញសេរស់លៅ
ព្បកបលោយគញ ធម៌  ចុំល ះដឹង្រព្ងឹ្ង្រព្ង្ើកព្បាជ្ាស្កម រៃើ  មិន
វលង្ាង្លវាង្និយម  ឃាា ៃ្ករើលហៃញស   ព្រមទាុំង្លចះឲ្យអេ័យ
ដ ់ោា និង្ោា   ល ើកសទួយចិៃតគុំនិៃ  វវិឌ្ឍន៍តមមាោ៌លោក-អាក
ព្បាជ្ជានិរនតរក៍ា   ។ 
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ភ័យបីប្បការ... 
 

* អភិធម្មបិដក  លេខ ៨២ គម្ពីរវិភង្គ  ទំព័រ ១៩៨ 

 (១៧២) ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្រង់ព្ាស់យ៉ា ងននះថា 
បណ្ដា ធម៌ទាំងន ះ  ភ័យ ៣  នតើដូចនមាចខ្លះ  ។  ភ័យនព្រះជាតិ ១, 
ភ័យនព្រះជរា ១, ភ័យនព្រះមរណៈ ១  ។   
 បណ្ដា ភ័យទាំង ៣ ន ះ ភ័យនព្រះជាតិ  នតើដូចនមាច  ។  
ភ័យនេតុដដលគួរភ័យ នសចក្ាើខ្លល ច នសចក្ាើព្រឺនរាម  នសចក្ាើតក់្សលុត 
ននចិតត នព្រះអាព្ស័យជាតិ ននះនៅថា ភ័យនព្រះជាតិ  ។ 
   បណ្ដា ភ័យទាំង ៣ ន ះ ភ័យនព្រះជរា  នតើដូចនមាច  ។  
ភ័យនេតុដដលគួរភ័យ នសចក្ាើខ្លល ច នសចក្ាើព្រឺនរាម  នសចក្ាើតក់្សលុត
ននចិតត  នព្រះអាព្ស័យជរា  ននះនៅថា  ភ័យនព្រះជរា  ។ 
 បណ្ដា ភ័យទាំង ៣ ន ះ ភ័យនព្រះមរណៈ  នតើដូចនមាច  ។  
ភ័យនេតុដដលគួរភ័យ នសចក្ាើខ្លល ច នសចក្ាើព្រឺនរាម  នសចក្ាើតក់្សលុត 
ននចិតត  នព្រះអាព្ស័យមរណៈ  ននះនៅថា  ភ័យនព្រះមរណៈ  ។ 
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អត្ថាធិប្ាាយ 

 រក្យថា ភ័យ  ជា ម  សាំស្កសរឹត,  បាលើ ( ភយ ) នសចក្ាើ 
ខ្លល ច  នេតុឬដាំនណើ រដដលគួរខ្លល ច  នក្ើតភ័យ  មានភ័យ  នបើជាកិ្រយិ 
ខុ្្ាំភ័យណ្ដស់  ខុ្្ាំខ្លល ចណ្ដស ់ ការតក់្សលុត  រនធត់ខ្លល ច   ខ្លល ចខ្លល ាំង  
ខ្លល ចណ្ដស់  ។  រក្យថាភ័យននះ  អាចនព្បើភាា ប់ជាមួយរក្យដនរ 
នរៀតបាននព្ចើនយ៉ា ង  ដូចជា ភយងររ ជា (គុណ ម) សាំ. បា ដដល 
នធវើឲ្យខ្លល ច  ដដលគួរខ្លល ច  ដដលនសបើមខ្លល ាំង  រើភយងររ  នព្រភយងររ 
គឺរើឬនព្រដដលមានអ្វើមួយ  នធវើឲ្យខ្លល ច  គួរឲ្យខ្លល ច  ។  ភយនតរាយ   
( ម)(បា) (ភយ + អ្នតរាយ) អ្នតរាយដដលគួរខ្លល ច  អ្នតរាយ
យ៉ា ងសនមបើម  ភយគតិ ( ម) សាំ. បា. (ភយ + អ្គតិ) នសចក្ាើ
លាំនអ្ៀងនព្រះខ្លល ចចិតត  ខ្លល ចអ្ាំណ្ដចនព្រះបុណយស័ក្ាិជានដើម  លុះ
ក្នុងភយគតិ  វនិិចឆ័យក្ាើ  ព្បក្បនដ្ឋយភយគតិ  ។ ភយូបព្ររ 
( ម) សាំ. ភយ  ឧបព្រវៈ,  បា. ភយ  ឧបរទវ, ឧបព្ររ ដដលគួរ
ខ្លល ចចនព្ងយ៉ា ងសនមបើម  ។  ភយូបសគគ  ឬស័គគ ( ម) បា. (ភយ 
+ ឧបសគគ) សាំ. ឧបស័គ,  ឧបសគគដដលគួរខ្លល ច  នសចក្ាើនរើសទក់្
យ៉ា ងសនមបើម  មានភយូបសគគ  ។ 
 មានរក្យមួយនរៀត    ដដលមានន័យដូចជាភ័យដដរគឺ  
(នភរវៈ) គុណ ម (បា. សាំ.) ដដលគួរខ្លល ច  គួរសនមបើម  គួរភលឹក្  
គួរសលុតរនធត់  ។  រក្យននះនព្ចើននព្បើនរៀង  ខ្លងនដើមសរទឯនរៀតដូច
ជានភរវក្មម  នភរវសរទជានដើម  ។  នភរវក្មម  អ្ាំនរើដដលគួរឲ្យខ្លល ច    
គួរឲ្យតក់្សលុត  អ្ាំនរើចលាចល  ព្ជួលព្ចបល់  ដដលបណ្ដា លមក្រើ
ការនធវើឃាតក្មម  នដ្ឋយសមាល ប់ជានដើម   ាំបងរបនងរើតនភរវក្មម  នភរវ-  
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ជន  ជនអ្នក្បនងរើតនភរវក្មម   ។   នភរវភារ   ភារដដលគួរឲ្យខ្លល ច  
នភរវសញ្ញា   សញ្ញា ដដលនគនធវើឲ្យដឹងថាមានអាសនន  ដាំណឹងជា
នព្គឿងសមាគ ល់     ក្នុងនរលដដលមាននភរវក្មម     ដូចជានភលើងន ះផ្ទះ  
ជានដើម  ។  នភរវសរទ  សូរសរទដដលគួរខ្លល ច  គួរនសបើម  គួរភលឹក្  ។  
 ព្ាន់ដតអ្តថន័យ  ននរក្យភ័យមាននព្ចើនព្បការ  ដូចបាន 
នរល ថា នរៀបរាប់មក្នេើយ  ចុះរព្មាាំនេតុ ាំឲ្យនក្ើតភ័យក្នុង
នលាកិ្យននះ  នធវើដូចនមាចនឹងអាចរាប់បានព្បមាណអ្ស់នៅ ??? 
ចុះនេតុដូចនមាចបានជាព្រះបរមសាសាា សមាម សមពុរធ  ព្រះអ្ងគព្រង់ 
ព្ាស់ថា  មានដតបើព្បការដូនចនះវញិ ? 
 រក្យថា «ភ័យ» នបើនរលនៅាមន័យ  ឲ្យព្សួលងាយ
សាា ប់  ងាយយល ់  បានដល់នសចក្ាើតក់្សលុត  រនធត់ខ្លល ច  នសចក្ាើ 
ញាប់ញ័រក្នុងចិតត  ដូចបាននរលនរៀបរាប់មក្នេើយ  នព្រះនេតុអ្វើ
មួយដដល ាំឲ្យព្រួយបារមភ  ឲ្យនឹក្គិត  ឲ្យចិតតរងគឹះ  ខ្សកឹ្ខ្សួល  
នសាក្នៅ  នដា ព្ក្ហាយននឿយណ្ដយ  ធុញព្ទន់សអប់នខ្ពើម  ន្នើស
ឃាន ស់ទស់ចិតតឥតសបាយ  ខ្វល់ខ្លវ យព្ចបូក្ព្ចបល់  រ័លគាំនិត 
គិតមិននចញ  ដឹងមិនដល់យល់មិនអ្ស់  នរើសមុខ្ទស់នព្កាយ 
រសាប់រសល់តប់ព្បម៉ាល់រុញទល់ព្គប់ព្បការ  បានដល់អ្វើណ្ដដដល 
ជារាំ ស់ដល់ចិតត  ដូចជាចិតតមិនចង់ជួប  មិនចង់ដឹង  មិនចង់ឮ 
មិនចង់ន្ើញ  ក៏្រដមងភ័យខ្លល ចជួប  ខ្លល ចឮដឹងយល់ន្ើញ  អ្វើដដល 
ជារើមិននរញចិតត  មិនព្បាថាន ន ះ  ។   
 នបើនរលាមនោហារបញ្ាតតិ  ឬសាមញ្ាភាសា  ព្បភរដដល
 ាំឲ្យនក្ើតការតក់្សលុតខ្លល ច   មាននព្ចើនព្បការណ្ដស ់  ដូចជាការ
ភ័យតក់្សលុតរនធត់ខ្លល ច   រើការព្ក្ខ្សត់អ្ត់ឃាល ន    ក្ងវះក្ាំហាតដដល 
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នក្ើតនចញរើអាកាសធាតុ  វបិតតិធមមជាតិមានរឹក្នជារជន់លិច  ខ្យល ់
រយុះ  ភនាំនភលើងផ្ទុះន ើង  អាកាសធាតុនដា ដបក្ព្ក្ដេងឥតមាននភលៀង 
ធាល ក់្   ព្បក្បការងារក្សិក្មម   នក្សព្តក្មមមិននក្ើត    ភ័យអ្ាំរើនខ្លម ច  
ព្រយបិសាច   សតវកាចសាហាវ  ។  ដតការដដលគួរឲ្យភ័យខ្លល ចតក់្ 
សលុតរនធត់ចិតតបាំផុ្តន ះ  បានដល់ការភ័យខ្លល ចដដលនក្ើតមក្អ្ាំរើ
ការនបៀតនបៀន  ជិះជាន់សងរត់សងរិន  គព្មាមក្ាំដេងនមើលងាយ
រោងមនុសសដូចាន    ជាអ្នក្មានចិតតលាមក្អាព្ក្ក់្   ក្ាំណ្ដចកាច 
សាហាវយង់្នង  អ្ព្បិយជួជាតិព្បមាថនមើលងាយ  ដ្ឋក់្តនមលោយ 
បន ថ ក្  រោងមនុសសជាតិនដ្ឋយអាងអ្ាំណ្ដច  ស័ក្តិយសតាំដណង
 រើក្មាល ាំងយក្មក្នព្បើក្នុងការជិះជាន់  សងរត់សងរិន  នធវើរុក្ខបុក្-
នមនញនក្ងព្បវញ័្ច   កាប់សមាល ប់  បនងរើតនភរវក្មម  នភរវភ័យ  ជានចជា 
ន្លើងននសងគម  ។  ភ័យសលុតរនធត់ខ្លល ចអ្ាំរើនភលើងសស្កងាគ ម  ដដលផ្ទុះ 
នចញរើចិតតននមនុសសនលាក្  នររនរញនដ្ឋយនភលើងព្បក្បនដ្ឋយ 
ចាំហាយក្នដា រាប់រន់លានអ្ងា  ដុតក្នដា ក្នុងចិតតមនុសសនលាក្ 
បនញ្ចញចាំហាយកាល យជានភលើងសស្កងាគ មខ្លងនព្ដ  ន ះរាលដ្ឋលបងរ
វ ិសក្មម  នសាក្ ដក្មម  ឃាតក្មម  រិក្លរិការ  រុរ ភកិ្សអ្ត់ឃាល ន 
ព្ជួលព្ចបល់ចលាចលខ្វល់ខ្លវ យ  គួរឲ្យភ័យតក់្សលុតរនធត់ខ្លល ច  រុាំ
អាចបរយិយបាន  ។  ការភ័យខ្លល ច  ដូចបាននរលនរៀបរាប់មក្ននះ  
ចាត់ចូលក្នុងភ័យបួនព្បការមាន ៖  

 រាជភ័យ  ភ័យអ្ាំរើនសាច  ឬមស្កនតើ ; 
 នចារភ័យ ភ័យអ្ាំរើរួក្នចារ  ឬមនុសសកាចសាហាវ ; 
 អ្គគើភ័យ ភ័យអ្ាំរើនភលើងន ះ ; 
 ឧរក្ភ័យ ភ័យអ្ាំរើរឹក្នជារជនលិច  ។ 
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* គម្ពីរម្ជ្ឈិម្និកាយ  មូ្េបណ្ណ្សក  ភាគ ២០ ទំព័រ ៥២ 

 ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្រង់ព្ាស់យ៉ា ងននះថា  អ្កុ្សលធម៌  
ដូចជាអាជើវមិនបរសុិរធ  បានដល់ការព្បក្បមុខ្របរចិញ្ច ឹមជើវតិ
ព្បាសចាក្ធម៌  ដូចជានចារក្មម  លួច មក់្ ក់្ព្បវញ័្ច   បនលាំនបាក្ព្បាស់ 
រុក្រលួយ  គឺឋតិក្នុងព្ក្បខ័្ណឌ អ្យុតតិធម៌  អ្ភិជា  សមលឹងរ ាំនរចង់ 
បានព្ររយសមបតតិអ្នក្ដនរមក្ជារបស់ខ្លួន  នដ្ឋយខ្វះការខ្លម សនអ្ៀន 
ហា៊ា នព្បព្រឹតតអ្ាំនរើលាមក្ព្គប់ដបបយ៉ា ង  បនណ្ដា យចិតតនៅាមដត 
មេចិឆា  រាបារ  ចិតតនដា ព្ក្ហាយ  សាងអ្ាំនរើនធវើដូចនមាចឲ្យអ្នក្ 
ដនរដល់នូវនសចក្ាើវ ិស  ព្បរូសតរា៉ាយ  ចិតតព្បក្បនដ្ឋយក្ាំេងឹ 
ព្បរូសនចញមក្ាមកាយោចា  នធវើឲ្យអ្នក្ដនរដល់នូវរុក្ខនទនមនញ 
ថើនមិរធៈ  ចិតតរនវ ើរោយអ្ដណា តព្តដសត  មិនសងប់,  វចិិកិ្ចាឆ   ចិតត 
សងសយ័មិនដ្ឋច់នព្សច,  មានះ  ការនលើក្តនមរើងខ្លួន  បនតុះបងាអ ប់ 
អ្នក្ដនរ  ជាអ្នក្តក់្សលុតព្បក្បនដ្ឋយជាតិ  លាភសការ រៈ  ខ្ាិល 
ព្ចអូ្សមិនមាននសចក្ាើរាយម  នភលចសាម រតើ  លងង់អ្បបឥតព្បាជ្ា 
ទាំងននះជានេតុ ាំឲ្យនក្ើតភ័យ  ។ 
 មា៉ាងវញិនរៀត  នសចក្ាើរុក្ខនសាក្នៅ  ព្គប់ដបបយ៉ា ងចាត់  
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ថាជាមហាភ័យ  ។  មហាភ័យ  គឺនសចក្ាើរុក្ខនសាក្នៅននះឯង  
នព្រះព្រះរុរធដើកា  ព្រះសមាម សមពុរធ  ព្រះអ្ងគព្រង់ព្ាស់បញ្ញា ក់្ 
យ៉ា ងននះថា ៖ 
 «នសចក្ាើនសាក្  រដមងនក្ើតរើចាំណង់  រើនសចក្ាើព្បាថាន   រើ 
នសចក្ាើព្សឡាញ់  ។  ភ័យ  ក៏្រដមងនក្ើតរើចាំណង់  រើនសចក្ាើព្បាថាន   
រើការព្សឡាញ់ដូចាន      នបើចិតតរចួផុ្តព្ស ះរើចាំណង់     រើនសចក្ាើ  
ព្បាថាន   រើការព្សឡាញ់នេើយ  នសចក្ាើរុក្ខនសាក្ក៏្មិនមាន  នតើភ័យ 
នឹងមានមក្រើណ្ដ»  ។ 
 ាមនសចក្ាើននះអាចឲ្យចូលចិតតបានថា  នសចក្ាើរុក្ខនសាក្
ក្ាើ  ភ័យក្ាើ  ជាសរទ  ឬជារក្យដដលអាចនិយយ ផ្លល ស់បាូរាន បាន  
ដដលខុ្្ាំនឹងនលើក្យក្មក្សរនសរនៅក្នុងវគគខ្លងមុខ្នរៀត  នដើមបើ
បញ្ញា ក់្ឲ្យបានកាន់ដតចាស់លាស់ដថមនរៀត  ។  

« លសចកដីលោក  លោគលោបំ  យំតក់សលុត 
ភ័យរនធត់  រមម្ង្លកើត  ពីចំណង់្ 
ចិតតរេត់  ផុតអស់ល ើយ  អំពីចង់្ 
លោកភ័យេងង់្  នឹង្មានម្ក  ពីណ្បាន   ។ » 

នដ្ឋយនលាក្ ឱម  ណាគ្រ ី(សាស្កសាត ចារយភាសាដខ្មរ)  

 រាំន ល អ្ាំរើរក្យថា«ភ័យ» និងព្បភរដដល ាំឲ្យនក្ើត 
ភ័យមក្ប៉ាុនណណះននះ  ក៏្លមមឲ្យនលាក្-អ្នក្អាន  បានយល់ចូលចិតត 
ខ្លះនេើយ  ដូនចនះសូមនលាក្-អ្នក្អានដបរចិតតមក្គិតរិចារណ្ដាម 
ព្រះរុរធដើកា  ដដលព្រះអ្ងគព្រង់ព្ាស់ថា  ភ័យមានបើព្បការ ដូច
ចាំណ្ដរដដលខុ្្ាំបានចារជាចាំណងនជើងរបស់នសៀវនៅព្សាប់នេើយ ។ 
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 ភ័យបើព្បការ ៖ ១. ជាតិភ័យ, ២. ជរាភ័យ, ៣. មរណភ័យ 
ធម៌ទាំងបើព្បការននះ  ព្រះបរមសាសាា ព្រះអ្ងគបាននរស បញ្ញា ក់្ 
ព្បាប់ដល់សរវសាត   ថាជាភ័យគួរឲ្យតក់្សលុតរនធត់ខ្លល ច  ដដលសរវ 
សតវទាំងឡាយ  រុាំអាចនគចនវះនជៀសរត់ឲ្យផុ្តបាននដ្ឋយងាយ 
ន ះនរ  ។ 
 ជាតិភ័យ  បានដល់ភ័យអ្ាំរើជាតិ  ចុះរក្យថាជាតិននះដព្ប
ថាដូចនមាច ? 
 រក្យថា «ជាតិ» (សាំ. បា.) នបើជា ម  ក្ាំនណើ ត  មនុសស 
ដដលមានសញ្ញា តិនផ្សងាន ,  នបើជាគុណ ម  ដដលនក្ើតនេើយ  
ដដលមាន  ដដលព្បាក្ដនេើយ  ។ 
 រក្យថាជាតិននះ  អាចនព្បើភាា ប់ជាមួយរក្យដនរនរៀតបាន 
នព្ចើនដូចជា  រុក្ខជាតិ, វលលិជាតិ, តិណជាតិ, ជលជាតិ, ធមមជាតិ, 
តិរចាឆ នជាតិ, ភមរជាតិ, មចាឆ ជាតិ, នបតជាតិ, អ្សុរកាយជាតិ,       
និរយជាតិ, មនុសសជាតិ, នរវជាតិ, ព្រេមជាតិ  ។ល។ 
 

កេរ្តិ៍ក ្មោះជំនួសកាយ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

អនកលធវើព្ាោម្ល ោះរស់ោល្ប់ ក៏ទុកតម្រមាប់េអកេ្ាណ 
លករតិ៍ល ្្ោះោន្ដដគង់្វង្្សបាន ម្រតកាេល ក្ើង្ថ្ក្នម្រគប់លវលា         ។ 
បានជាគម្រមូ្ដេ់កូនលៅ  ម្រពម្ ំង្ញាតិលៅមិ្តតផង្គ្ន្ 
លគ្រពបដិបតតិថ្វ្យវន្ទ្  ចលម្រម្ើនម្រគប់ម្រគ្ម្របលោជន៍គុណ   ៕ 

នដ្ឋយឧបាសក្ ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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ចិត្តចង់បោះកោរ្ ! 
បទកាកគត ិ

ចិត្តចចងចរចា  ម្ចាស់អ ើយអេត្តា  ពិចារណាផង 
ចិត្ត ស ់ាំណត្ ់  អន្ឿយហត្ក់ន្លង  គ្មាន្អទវ៉ាកង 
   គិត្ប្គប់ទាំង ស ់ ។ 
គិត្គ្មាន្ប្ាកប្ាន្ដ ចត្េិន្ចែលរន្  រង្វាន្់ វីអាោះ 
រីឯកាយវិញ  ម្ចាស់អសេហ៍សម័ប្គអាាោះ  លង្វារលអប្សស ់
   អប្រោះប្ពាំកាយា ។ 
ម្ចសអពប្រចង-ពាក ់ កាយាាត្ទញទក ់ រាគៈត្ណាា 
ឯចតិ្តខ្ញាំវិញ  អទអេេញអលោចផា្  ម្ចាស់ចង់អពលណា 
   ចិត្តរួបលាេក ។ 
ចិត្តអដៅប្រុលប្រប ់  អបើម្ចាសង់ុលងប ់  អលាភៈពងវក ់
អបើម្ចាសខ់ឹងវិញ  ចិត្តធ្លោកន់្រក  ចិត្តវអងវងឈ្លក ់
   វីវក់ទុកាា  ។ 
ចិត្តអរីបប្ងោះ  អប្ពាោះចង់ឲ្យម្ចាស ់  អរៀន្ត្ប្ត្សិកាា 
គឺសីលសម្ច-  ធិវិបស្សនា  ម្ចាស់អ ើញធេអ៌ាថ ៌
   ចិត្តថ្លោសងប់អ ើយ ៕ 

     នដ្ឋយឧបាសក្ ហ ៉ិម  ឆាន ់
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កំភ ើរ ៤ យ ៉ាង... 
 

 ប ើដចក្នៅាមព្បនភរននក្ាំនណើ ត  មានបួនព្បនភរគឺ ៖ 
១. ជលារុជ ក្ាំនណើ តដដលនក្ើតរើរឹក្ឬក្ាំនណើ តក្នុងគភ៌ 
២. អណ្ឌ ជ ក្ាំនណើ តក្នុងស៊ាុត 
៣. សសំសទ្ជ ក្ាំនណើ តនចញរើនញើសដក្អល  រើរើមិនសាអ ត 
៤. ឧបបាតិក្ ក្ាំនណើ តនក្ើតឯង  នដ្ឋយមិនបាច់អាព្ស័យ 
   នផ្ទមាា  ។   
 ក្ាំនណើ តមនុសសព្គប់សញ្ញា តិ  នក្ើតន ើងនដ្ឋយការផ្សាំធាតុ 
រោងមាាបិា  អាចមានក្ាំនណើ តបាននដ្ឋយអាព្ស័យក្នុងគភ៌មាា 
ក្ាំនណើ តននសតវចតុបារព្គប់ព្បនភរដដលនក្ើតន ើងបាន  នដ្ឋយ
ការផ្សាំធាតុ  នមបា  ញើនមម ល  មានក្ាំនណើ តបាននដ្ឋយអាព្ស័យនៅ 
ក្នុងនរះនម  ព្គប់ាមកាលនវលានេើយនរើបព្បសូត  សព្មាល ឬ
នក្ើតនចញមក្  យ៉ា ងននះនៅថា  ជលារុជក្ាំនណើ ត  ។ 
 ក្ាំនណើ តបសុសតវព្គប់ព្បនភរ និងមានក្ាំនណើ តសតវ          
ជានព្ចើនព្បនភរនរៀតដូចជា  ព្ក្នរើ, អ្នណាើ ក្, ក្ ធ យ, ព្ក្រើង, 
ជើងចក់្, តុក្ដក្, រើងរង, រស់, ព្តើ  នព្ចើនព្បនភរនរៀត  ។ល។ ជា 
សតវមានក្ាំនណើ តរើរដង  គឺមានក្ាំនណើ តជារងនៅក្នុងនរះនមរេូត 
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ដល់ព្គប់ចាំនួនាមកាលនវលា  នរើបមានរងនចញមក្នព្ដ  សតវខ្លះ
ក៏្ព្កាបព្កុ្ងឲ្យក្នដា រង  សតវខ្លះក្កាយដើក្ប់រងន ះ  រេូតដល់
នវលាញាស់នចញបានជារូបរាងន ើង  នៅថា អ្ណឌ ជក្ាំនណើ ត  ។ 
 សតវរួក្ខ្លះ  នក្ើតនចញអ្ាំរើនញើសដក្អល  រើអាព្ក្ក់្នសាម ក្-
នព្ាក្ដូចជា  នច, សនងរើច, ព្សនមាច, ព្សនមើល, ក្ ល ត, ដងរូវ        
សូមបើរួក្សតវខ្លះនក្ើតនចញរើធូលើសព្មាម  ាមចន ល ះដមក្ន្ើ  
សាំបក្ ន្ើ  លាំអ្ងផ្លរ   ទាំងននះចាត់ថាជា  សាំនសរជក្ាំនណើ ត  ។ 
 ក្ាំនណើ តររួក្នរក្, នព្បត, អ្សុរកាយ, នរវា, ព្រេម  នក្ើត 
ន ើងភាល មៗ  អាចរឭក្ន្ើញជាតិ  ដឹងអ្វើៗនៅាមសភារននក្មម
ចាត់ដចង  នក្ើតឯងនដ្ឋយមិនចាាំបាច់អាព្ស័យមាាបិា  យ៉ា ងននះ 
នៅថា ឧបបាតិក្ក្ាំនណើ ត  ។ 
 ដូនចនះរក្យថា «ជាតិ» ននះ  ក៏្សាំនៅដល់ចិតតជើវតិ  វញិ្ញា ណ 
នភរសណ្ដា ន  រូបរាងកាយ  ដដលអាចនរលរក្យនិយយសាើ  នៅ 
ាមសមតិនោហារ  ឬការសនមតថា  ជាមនុសស, នរវា, មារព្រេម, 
យមយក្ស, គនធរវ, កុ្មភណឌ   ជាសតវយ៉ា ងននះជានដើម  ។ 

* សុតតនតបិដក  លេខ ២០ ទំព័រ ១៦៤ ម្ជ្ឈិម្និកាយ មូ្េបណ្ណ្សក 

 ព្រះសារ ើបុព្តបានសនទ ជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថា ៖  ជាតិ 
នតើដូចនមាច  នសចក្ាើនក្ើតន ើងននជាតិបានដល់ក្ាំនណើ តណ្ដ  គឺ
នសចក្ាើនក្ើតព្គប់ព្ាន់ចាប់បដិសនធិ  ក្នក្ើតនព្រើសន ើង  នក្ើតបាន
ជានព្ាងខ្នធន ើង  ការបានចាំនរះនូវអាយតនៈទាំងឡាយរបស់ 
រួក្សតវន ះ  ក្នុងសតតនិកាយន ះ  នៅថា «ជាតិ»  ។  នបើាម 
ន័យននះ  រក្យថា «ជាតិ»  សងរត់នៅនលើបរមតថធម៌   ដដលមានអ្តថ 



 45 

ភ័យបីព្បការ                                                                                   មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

នសចក្ាើ  លអិតសុខុ្មរិតព្បាក្ដ  មិនវបិលាល សដព្បព្បួល  គឺជាធមម-
ជាតិ  ជាធមមៈសុរធសាធមិនព្ច ូក្ព្ច ាំនដ្ឋយបញ្ាតតិ  ដូចជាការ
ដតងយល់ចូលចិតតរបស់បុថុជានន ះន ើយ  ។  ទាំងននះក៏្សាំនៅ 
នៅនលើខ្នធ  ធាតុ  អាយតនៈ  ឥស្កនទើយ ៍ ឬនរលនដ្ឋយសនងខបបាន 
ដល់ខ្នធព្បាាំមានរូបក្ខនធ, នវរ ខ្នធ, សញ្ញា ខ្នធ, សងាខ រក្ខនធ  និង 
វញិ្ញា ណក្ខនធននះឯង  ។   
 រូបក្ខនធ  បានដល់រូបធាតុទាំង ២៨ មានមហាភូតរូប ៤, 
ឧបាទយរូប ២៤  ដដលមានដចក្នចញជាអាការ ៣២  រមួទាំង
នវរ   សញ្ញា   សងាខ រ  ជាតួនចតសិក្  នក្ើតរលត់ជាជាំនួយដល់ 
វញិ្ញា ណ  ដដលចាត់ជាតួចិតត  រូបធាតុ  ជាធាតុមិនដឹង  អាចមាន
ចល នៅបាននដ្ឋយមានវញិ្ញា ណ  និងនចតសិក្អាព្ស័យនៅរមួជា
្នៈ  ដូនចនះនរើបនមើលនៅន្ើញព្តឹមដតជារូបមនុសស  សតវ បុគគល  
ព្តឹមដតអាការរូបខ្លងនព្ដ  ដដលរសដណា ប់នដ្ឋយសាច់ និង
ដសបក្ដតប៉ាុនណ្ដណ ះ  រុាំអាចដឹងយល់សាគ ល់បាន  ដល់នៅអាការៈខ្លង
ក្នុងនរ  គឺនដ្ឋយខ្វះបញ្ញា   ឬរុាំបានសិក្ាដសវងយល់នូវបរមតថព្រះ 
អ្ភិធមមន ះនរ  ។ 
 ដូនចនះព្រះរុរធដើកា  ដដលព្រះអ្ងគព្ាស់ថា  ជាតិភ័យន ះ 
នរលនដ្ឋយសនមតិ  បានដល់ នរក្, នព្បត, តិរចាឆ ន, អ្សុរកាយ, 
មនុសស, នរវា, ព្រេម  នបើនរលនដ្ឋយបរមតថ  ជាសភាវធម៌រិតបាន
ដល់បញ្ចក្ខនធននះឯង  ដដលជានមបនងរើតនូវការភ័យ  តក់្សលុតរនធត់ 
ខ្លល ចយ៉ា ងនព្ក្ដលងបាំផុ្ត  ។  
 អ្វើដដលជាអ្និដ្ឋា រមមណ៍  គឺជាអារមមណ៍មិនជារើព្បាថាន   មិន   
ជារើនរញចិតតព្បព្រឹតតនៅនដើមបើនសចក្ាើរុក្ខនទមនសស      អ្វើន ះឯង 
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នគេដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ដដលនធវើឲ្យតក់្សលុតរនធត់ខ្លល ច  មិនចង់ជួប  មិនចង់ព្បរះន្ើញដឹង
ឮ  ដូនចនះរុក្ខនិងភ័យក៏្មានន័យ  អាចនិយយនរលសាើជាំនួសាន
បាន  ដូចសាំនណររបស់ខុ្្ាំដដលធាល ប់មានរចួមក្នេើយ  ។  ធមមាការ 
ភ័យតក់្សលុតរនធត់ខ្លល ច  រដមងមានព្បភររើនសចក្ាើរុក្ខនសាក្នៅនដា  
ព្ក្ហាយ  ដូនចនះបានជាក្នុងរុក្ខទាំង ១២ ក្ង  ព្រះអ្រេនតសមាម -
សមពុរធ  ព្រះអ្ងគព្រង់ចាត់ថាជា  «មហាភយ័»  ដដលគួរឲ្យតក់្សលុត 
រនធត់ខ្លល ច  មិនអាចព្បដក្ក្បាន  ។  ខុ្្ាំព្រះក្រុណ្ដ  ខុ្្ាំបារសូមដក្ 
ព្សង់ព្រះរុរធដើកា   ក្នុងគមពើរមជឈមិនិកាយ  មូលបណ្ដណ សក្ៈ នលខ្ 
២០ រាំរ័រ ២២០  មក្នដើមបើបញ្ញា ក់្  ដូចមាននសចក្ាើយ៉ា ងននះថា...   
 
 

គម្រូដ៏ម្បពៃ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

សតវឃមុំមតង្មសវង្លម្រកបរសផ្ក ្ បណឌិតម្របាថ្ន្មសវង្រកធម៌្ 
ល ោះរស់មួ្យដ ង្ោង្កដីេអ  ទុកជាគម្រមូ្ដ៏ម្របដព     ។ 
មិ្នឲ្យបាត់បង់្ម្របលោជន៍ខលួន ោ្្រតីម្្ួន ំង្យប់ដ ង្ 
មចកម្របលោជន៍គុណជនដដទ រួម្រស់កនុង្កដីសុខសនតិភាព     ៕ 

នដ្ឋយឧបាសក្ ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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ទុក្ខអរិយសច្ច... 
 

 (១៤៦) ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ     ចុុះ  «ទុក្ខអរយិសចច»  ត ើ 
ដូចតដេច ?   ជា ិ  ក៏្ជាទុក្ខ,  ជរា  ក៏្ជាទុក្ខ,  ដរណៈ  ក៏្ជាទុក្ខ  ។ 
តោក្ៈ  បរតិទវៈ  គឺតសចក្េើខ្សកឹ្ខ្សួល,  ទុក្ខៈ  គឺតសចក្េើលាំបាក្កាយ 
តទដនសសៈ  គឺតសចក្េើអាក់្អន់ស្សពន់ចិ ត    ូចចិ ត,  ឧបាយាសៈ  
គឺតសចក្េើចតងអៀ ចងអល់ចិ តក៏្សុទធត ជាទុក្ខ,អបបតិយហសិដបតយាគៈ
ដាំតណើ រជួបស្បសពវតោយស វនិងសង្ខខ រទាំងឡាយ  តដលដិនជាទើ
ស្សឡាញ់  ក៏្ជាទុក្ខ, បិតយហ ិ វបិបតយាគៈ  គឺតសចក្េើស្ា ់ស្បាស 
ចាក្ស វនិងសង្ខខ រទាំងឡាយ  តដលជាទើស្សឡាញ់  ក៏្ជាទុក្ខ,      
យដបចិឆាំ ន លភ ិ  ដប ិ គឺបុគគលចង់បានរបស់ណាតហើយ  ដិនបាន
នូវរបស់ត ុះ  ក៏្ជាទុក្ខ  តបើតាលតោយតសចក្េើបាំស្ពួញ  ឧបាទន-
ខ្នធទាំងស្បាាំម្ននរូបក្ខនធជាតដើដក៏្ជាទុក្ខ  ។ 
 ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ !  ចុុះដូចតដេចតៅតៅថាជា ិ  កិ្រយិា 
តក្ើ ជាដាំបូង  កិ្រយិាតក្ើ ស្ពដ  ការចុុះចាប់ផ្ទៃ  ការស្ ឡប់ដក្តក្ើ  
កិ្រយិាតក្ើ ស្បាក្ដផ្នខ្នធទាំងឡាយ  ការបាននូវអាយ នៈទាំង-
ឡាយណា  របស់ស វទាំងឡាយត ុះ  ។  ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយតនុះ 
 ថាគ តៅថា «ជា ិ»  ។ 
 ជរា  គឺតសចក្េើស្រាំស្រ  ឬការតស្បស្បួល  តមេញបាក់្  សក់្សកូវ 



 48 

តគហោា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

តសបក្ស្ជួញយុរយារ  កិ្រយិាថដថយតៅផ្នអាយុ  ក្ម្នល ាំង  កិ្រយិា
ស្ទុឌតស្ទដតៅផ្នឥន្ទនៃើយទ៍ាំងឡាយណា  របស់ស វទាំងឡាយត ុះ 
ក្ាុងស តនិកាយត ុះ  តនុះ ថាគ   តៅថា «ជរា»  ។ 
 ដរណៈ  សភាវផ្នចិ តតដលឃ្លល  តចញ  អាការៈផ្នចិ តតដល 
ឃ្លល  តៅ  កិ្រយិាតបក្ធ្លល យតៅ  កិ្រយិាបា ់បង់តៅ  តសចក្េើវ ិស
ផ្នជើវ ិ  តសចក្េើោល ប់  កាលកិ្រយិា  តសចក្េើតបក្ធ្លល យផ្នខ្នធទាំង-
ឡាយ កិ្រយិាោក់្ចុុះផ្នោក្សព  កិ្រយិាផ្ដេ ច់បង់នូវជើវ ិិន្ទនៃើយណ៍ា 
របស់ស វទាំងឡាយណាៗ  របស់ស តនិកាយត ុះៗ   ថាគ  
តៅថា  «ដរណៈ»  ។ 
 តោក្ៈ  តសចក្េើោេ យស្សតណាុះ  តសចក្េើស្សតងុះស្សតង្ខច 
តលល ចចិ ត  តសចក្េើតោក្  តសចក្េើរ ើងសងួ ក្ាុងចិ ត  តសចក្េើតស្ក្ៀដស្ក្ាំ 
ក្ាុងចិ តណា  របស់ស វតដលស្បក្បតោយតសចក្េើវ ិសណាដួយ 
តដលតសចក្េើទុក្ខណាដួយាល់ស្ ូវ  តនុះ ថាគ តៅថា«តោក្» ។ 
 បរតិទវៈ  ភាវៈទួញរក្  បិយជន  ម្ននកូ្នជាតដើដ  ភាវៈទួញ 
តរៀបរាប់ (សរតសើរគុណ) កិ្រយិាយាំអណេឺ  អណេ ក្ កិ្រយិាយាំ
បស្ម្នសនតនៀលណា  របស់ស វតដលស្បក្បតោយតសចក្េើវ ិស 
ណាដួយ    តដលតសចក្េើទុក្ខណាដួយាល់ស្ ូវ     ថាគ តៅថា 
«បរតិទវៈ»  ។ 
 ទុក្ខៈ  តសចក្េើលាំបាក្កាយ  តសចក្េើដិនសបាយកាយ  
តសចក្េើលាំបាក្តដលតក្ើ អាំពើកាយសដផសស  ការទទួលរងតសចក្េើដិន 
ស្សួលណា   ថាគ តៅថា «ទុក្ខៈ»  ។   
   តទដនសសៈ  ការតោយអារដេណ៍ដិនស្សួលណា  ការថាា ាំង
ថាា ក់្អាក់្អន់ស្សពន់   ខ្វល់លវ យដិនសបាយលងទលូវចិ ត   តនុះគឺជា  
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«តទដនសសៈ»  ។ 
 ឧបាយាសៈ  តសចក្េើតាន ឹងក្ាុងចិ ត  តសចក្េើចតងអៀ ចងអល់ 
ចិ ត  ភាវៈផ្នតសចក្េើតាន ឹងក្ាុងចិ ត  ភាវៈផ្នតសចក្េើចតងអៀ ចងអល់ 
ចិ តណារបស់ស វ ស្បក្បតោយតសចក្េើវ ិសណាដួយ តដល 
តសចក្េើទុក្ខណាដួយាល់ស្ ូវ  តៅថា «ឧបាយាសៈ»  ។ 
 អបបតិយហ ិ     សដបតយាគទុក្ខ        ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ  
រូបារដេណ៍, សទៃ រដេណ៍, គ ា រដេណ៍,  រោរដេណ៍, តផ្ដដាាវ រដេណ៍ 
ទាំងឡាយណាតដលដិនជាទើស្បាថាា  ដិនជាទើតស្ ក្អរ ដិនជាទើរប់
ចិ តក្ាុងតោក្តនុះ  ម្ននដល់ជនត ុះ  ។  ពុាំត ុះតោ ពួក្ជនណា 
តដលស្បាថាា នូវតសចក្េើដិនចតស្ដើន  ស្បាថាា នូវអាំតពើឥ ស្បតយាជន៍ 
ស្បាថាា នូវតសចក្េើដិនសបាយ  ស្បាថាា នូវតសចក្េើដិនតក្សដក្ានត  ចាក្ 
តយាគៈដល់ស វត ុះ  ការបានជួបរា   ការជួបជុាំរា   ការតៅស្ចឡូក្ 
ស្ចឡាំរា ណា  តោយអារដេណ៍ផ្នជនទាំងឡាយ  ត ុះ ថាគ តៅ
ថា  «អបបតិយហ ិ សដបតយាគទុក្ខ»  ។ 
 បិតយហ ិ វបិបតយាគទុក្ខ  ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ  រូបារដេណ៍, 
សទៃ រដេណ៍, គ ា រដេណ៍,  រោរដេណ៍, តផ្ដដាាវ រដេណ៍ ទាំងឡាយ
ណាតដលជាទើស្បាថាា   ជាទើតស្ ក្អរ  ជាទើរប់ចិ តផ្នតោក្តនុះ  
ម្ននដល់ជនត ុះ  ។  ពុាំត ុះតោ ពួក្ជនណា  តទុះម្នតាក្េើ  បិតា
ក្េើ បងបអូនស្បុសក្េើ  បងបអូនស្សើក្េើ   ដិ តក្េើ  អាម្ន យក្េើ  ញា ិ 
ោតោហ ិក្េើ តដលស្បាថាា នូវតសចក្េើចតស្ដើន  ស្បាថាា នូវស្បតយាជន៍ 
ស្បាថាា នូវតសចក្េើសបាយ  ស្បាថាា នូវតសចក្េើតក្សដក្ានត  ចាក្តយាគៈ  
ម្ននដល់ជនត ុះ  កាលតបើដិនបានជួបរា   ការដិនជួបជុាំរា  ការដិន
បានស្បជុាំរា      ការដិនបានតៅស្ចឡូក្ស្ចឡាំរា ណាតោយអារដេណ៍  
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នឹងជនទាំងឡាយត ុះ  ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ  តនុះ ថាគ តៅថា  
«បិតយហ ិ វបិបតយាគទុក្ខ»  ។ 
 ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ   ដូចតដេចតៅថា   យដបចិឆាំ  ន  លភ ិ   
 ដប ិ ទុក្ខាំ  ពួក្ស វតដលម្ននជា ិជាមដេតា  ត ងម្ននតសចក្េើស្បាថាា  
តក្ើ តឡើងយា៉ា ងតនុះថា   តមវើដូចតដេចហា៎  ឲ្យតយើងទាំងឡាយកុ្ាំគបបើ 
ម្ននជា ិជាមដេតា  ពុាំត ុះតោ   តមវើដូចតដេចហា៎  ជា ិកុ្ាំគបបើម្នន
ដល់តយើងតឡើយ  តសចក្េើតនុះពពួក្ស វ  ក៏្ដិនសតស្ដចតាដស្បាថាា
តឡើយ  តនុះឯង ថាគ តៅថា «យដបចិឆាំ  ន លភ ិ  ដប ិ ទុក្ខាំ» ។ 
 ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ  ពួក្ស វតដលម្ននតសចក្េើស្រាំស្រ   
តស្បស្បួលជាមដេតា  ម្ននតសចក្េើឈថឺាក  ់ជាមដេតា  ម្ននតសចក្េើោល ប់ 
ជាមដេតា  ម្ននតសចក្េើតោក្  តសចក្េើខ្សកឹ្ខ្សួល  តសចក្េើលាំបាក្ 
កាយ តសចក្េើអាក់្អន់   ូចចិ ត  តសចក្េើតលល ចទាចិ តជាមដេតា  ត ង 
ម្ននតសចក្េើស្បាថាា តក្ើ តឡើងយា៉ា ងតនុះថា  តមវើដូចតដេចហា៎  ឲ្យតយើង
ទាំងឡាយ  កុ្ាំគបបើម្ននតសចក្េើតោក្  តសចក្េើខ្សកឹ្ខ្សួល  តសចក្េើ
លាំបាក្កាយ  តសចក្េើអាក់្អន់   ូចចិ ត  តសចក្េើតលល ចទាចិ តតឡើយ 
ដួយតទៀ តមវើដូចតដេចហា៎  តសចក្េើតោក្  តសចក្េើខ្សកឹ្ខ្សួល  តសចក្េើ
លាំបាក្កាយ  តសចក្េើអាក់្អន់   ូចចិ ត  តសចក្េើតលល ចទាចិ ត កុ្ាំគបបើ
ដក្ដល់តយើងតឡើយ  តសចក្េើតនុះពួក្ស វ  ក៏្ពុាំបានសដតាដស្បាថាា   
តនុះឯង ថាគ តៅថា  «យដបចិឆាំ  ន  លភ ិ  ដប ិ ទុក្ខាំ» ។  
 ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ  ចុុះដូចតដេច  ឧបាទនក្ខនធទាំង ៥ 
តោយបាំស្ពួញតដលថាជាទុក្ខ  ឧបាទនក្ខនធទាំង ៥ ត ុះគឺអវើខ្លុះ  គឺ
រូប  ជាឧបាទនក្ខនធ ១, តវទ   ជាឧបាទនក្ខនធ ១, សញ្ញា   ជា
ឧបាទនក្ខនធ ១, សង្ខខ រ  ជាឧបាទនក្ខនធ ១, វញិ្ញា ណ  ជាឧបាទន- 
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ក្ខនធ  ១  ។  ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ  ទាំងតនុះ ថាគ តៅថា ឧបាទន 
ទាំងឡាយស្បាាំ  តោយតសចក្េើបាំស្ពួញ  តដលថាជាទុក្ខ  ។  ម្នា លភិក្ខុ
ទាំងឡាយ  តនុះ ថាគ តៅថា «ទុក្ខអរយិសចច»  ។    
 ស្ពុះបរដោោេ   ស្ពុះអងគស្ទង់ស្តាស់សតដេង  បញ្ញា ក់្អាំពើ 
តសចក្េើទុក្ខទាំង ១២ ក្ងតនុះ  ជាទុក្ខអរយិសចច គឺជាទុក្ខ  ជាភ័យ
ពិ ស្បាក្ដ  គឺជាដហាភ័យ  តដលស វក្ាុងតោក្ើយត៍នុះ  ចង់តគច 
តវៀសតជៀសរ ់  ឬចង់តក្តស្បបតងវរឲ្យតៅជាសភាវៈដផ្ទ  ក៏្ពុាំអាចតក្
តស្បបាន  តហ ុអវើបានជាតសចក្េើទុក្ខតនុះចា ់ថាជាដហាភ័យ  បាន
ជាចា ់ថាជាដហាភ័យ  តស្ាុះសពវស វក្ាុងតោក្  ត ងសអប់តខ្ពើដ
តសចក្េើទុក្ខ  កាលតបើសអប់តខ្ពើដតសចក្េើទុក្ខដូតចាា ុះតហើយ  តទើបមុញ 
ស្ទន់   ក់្សលុ   រនធ ់ភ័យលល ចដិនចង់ជួបស្បទុះ  នឹងតសចក្េើទុក្ខ
ត ុះតោុះតឡើយ  ។ 
 ក្ាុងបណាេ ទុក្ខទាំង ១២ ក្ងតនុះ  ត ើញថាម្នន  ជា ិទុក្ខ, 
ជរាទុក្ខ, ដរណទុក្ខ  តដលចា ់ថាជា «ភ័យបើស្បការ» តៅក្ាុងត ុះ 
តស្សចតៅតហើយ  បតនែដទាំងតរៀងពើលងតដើដផ្នតសចក្េើទុក្ខទាំងពួង 
តទៀ ទង  តស្ាុះអាស្ស័យតហ ុដូតចាុះតហើយ  បានជាម្ននសាំណួរថា 
ភ័យម្ននតស្ចើនយា៉ា ងណាស់  ចុុះតហ ុអវើបានជាស្ពុះដ៏ម្ននស្ពុះភាគ 
ស្ពុះអងគស្ទង់ស្តាស់ថា  ភ័យម្ននត បើស្បការ  ដូតចាុះតៅវញិ  ។ 
 តាដពិ   តទុះបើជាភ័យម្ននតស្ចើនជាអតនក្  តស្កាដតដ 
តលើដើតនុះក៏្តោយ  ក៏្ដិនហួសអាំពើភ័យបើស្បការតនុះតដរ  គឺស្ ូវស្បជុាំ 
ចុុះ  ស្បដូលធ្លល ក់្ចុុះក្ាុងភ័យបើស្បការតនុះឯង  តដលស វតោក្ស្ ូវ
ត ជួបស្បទុះទទួលយក្រាល់ត ជា ិក្ាំតណើ    ជើវ ិចិ តវញិ្ញា ណរបស់
ខ្លួន  ទាំងដឹងត ើញយល់ទទួលោគ ល់ដិនពិបាក្ឆ្ងល់តោុះតឡើយ ។ 
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តគហោា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 ាក្យថា «ជា ិ»  ខុ្្ាំបានសរតសរលេដោេ ប់បាន  អានយល់ 
ខ្លុះតហើយ  ប ៃ ប់ពើជា ិបានដល់  ជរានិងដរណៈ  ជាស្បការទើពើរ 
និងទើបើ  តដលជាបចច័យដល់រា និងរា   ។ 
 «ជរា»(ជា ដសពៃ) សាំ. បា. តសចក្េើស្រាំស្រ, ស្ទុឌតស្ទដ, 
ស្ទដ, ចាំណាស់  ។  ជាគុណ ដ  តដលស្រាំស្រ,  តដលស្ទុឌតស្ទដ, 
ស្ទដ, ចាស់  ។  ាក្យថាជរាតនុះ  អាចតស្បើភាា ប់នឹងាក្យ ដផ្ទតទៀ 
បានតស្ចើន  ដូចជា ៖  ជរាទុក្ខ  ទុក្ខតដលតក្ើ តស្ាុះជរា, (ជរា
ទុពវលភាព) ដាំតណើ រថយក្ម្នល ាំងតស្ាុះជរា, (ជរាមដេ) សាំ. បា. ជរា
មដេ  ជរាជាមដេតា  តដលអាក្ណាដួយ  ឬអវើដួយក៏្តគចវាងដិនទុ , 
(ជរាាម)  ជាំងឺចាស់, (ជរាភាព)  ភាវៈផ្នជរា, ក្ាំតណើ  ផ្នជរា, 
(ជរាភិភូ )តដលជរាស្គបសងក ់ តដលធ្លល ក់្ចូលស៊ប់ក្ាុងក្ណាេ ប់ផ្ដ 
ផ្នជរាតហើយ, (ជរាដចចុ) សាំ. បា. ជរាដឬ យុ, តខ្េរតស្បើកាល យ ដក្ជា  ជរា
ដឬ យូវ  ជរានិងតសចក្េើោល ប់, ដាំតណើ រោល ប់តស្ាុះជរា (ោល ប់តស្ាុះ
ចាស់), (ជរាដ័យ) សាំ. បា. ជរា  អាដយៈ  តសចក្េើដិន សបាយ  
ឈចឺាប់តស្ាុះជរា, (ជរាដរណៈ)  តសចក្េើស្រាំស្រនឹងតសចក្េើោល ប់, 
(ជរាតរាគ)  តរាគតស្ាុះជរា  ដូតចាុះជាតដើដ  ។ 

អកុសលមូល 
ពាក្យប្រាំពីរ 

លោភៈ លោសៈ និងលោហៈ លកើតោនពិតជាក់ក ុំសង្កា 
លៅកនុងចិតតននប គ្គលណា  រមែងប្បហារប គ្គលល ោះ            ។ 
ឲាយដល់នូវកដីែរណា  ោុំងអស់ប្គ្ប់គ្នាលោោះប្សីប្ប ស 
ដូចលដើែឫសាសី លចក បប ស  លប្រោះមលែផ្កាល ោះលដើែប្តូវស្លាប់       ៕  
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ជរា ២ យ ៉ាង... 
 

 ពាក្យថា «ជរា» តនុះ  តចក្តចញជាពើរយា៉ា ងតទៀ គឺ ៖ 

 បដិច្ឆននជរា ១ 
 អបបដិច្ឆននជរា ១ 

 * បដិច្ឆន្នជរា   ជរាបិទបាាំង    បានដល់ការតស្បស្បួលផ្ន

រូបមដ៌និង ដមដ៌  តៅតាដខ្ណៈកាលតវោ  តបើខ្វុះការសិក្ាឬខ្វុះ 
បញ្ញា   ការពិចារណាោេ ប់ស្ពុះមដ៌របស់ស្ពុះោោេ តទត ុះ   ស្បាក្ដ 
ជាពុាំអាចយល់ោគ ល់ចូលចិ តបានតទ  តស្ាុះតយើងតស្ចើនត សម្នគ ល់ 
យល់ចូលចិ តស្ ឹដត ការត ើញ  សាំណុាំ រូបកាយលងតស្ៅត ប៉ាុតណាណ ុះ 
ចាំតាុះការផ្ដល ស់បេូរតៅស្គប់ចល អាការៈ  រូបមដ៌និង ដមដ៌  ម្នន 
ស្គប់លាំោប់កាលតវោ  ដូចជា  ឧបាទៈ  ខ្ណៈតក្ើ , ឋ ិិ  ខ្ណៈ 
តាាំងតៅ, ភងគៈ  ខ្ណៈតបក្ធ្លល យ  រាល់ៗខ្ណៈផ្នការតក្ើ រល ់បនត
រា   ជាចង្ខវ ក់្ដួយតៅកាន់ចង្ខវ ក់្ដួយយា៉ា ងឆាប់រហ័សដូតចាុះ  ក្ាុង
ស្ក្តសជើវ ិស្បចាាំផ្ថង  ក៏្គឺដាំតណើ រស្បស្ពឹ តតៅ  កាន់ភាពជរាជាលាំោប់ 
រាល់ខ្ណៈតវោយា៉ា ងហាងឹ  តដលក្ស្ដម្ននបុគគលណា  អាចដឹង
យល់ោគ ល់បាន  តទើបតៅថា  ជរាបិទបាាំង  ។ 
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តគហោា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 * អបបដិច្ឆន្នជរា  បានដល់ជរាដិនបិទបាាំង   គឺសតដេង 

បង្ខា ញឲ្យត ើញដឹងយល់  ោគ ល់ចូលចិ តបានស្គប់រា   ដូចជាខ្ាង
តកាង, ថាព ល់ខូ្ង, តសបក្ស្ជើវស្ជួញ, សដបុរស្សអាប់, សក់្ សកូវ, តមេញ
បាក់្, តភាក្ស្សវា ាំង, ស្ តចៀក្ហុងឹថលង់, អណាេ  ទទួលទន ដិនសូវ
ដឹងរសជា ិោបផ្ស្ប, ស្បាជ្ាោេ រ ើថដថយ, តភលចដុខ្តភលចតស្កាយ, 
ក្ម្នល ាំងចុុះតខ្ាយ, សពវសា៌ងគកាយទុពវលភាព, ស្ទុឌតស្ទដ, 
ដាំតណើ រតស្ទ តស្ទ ៗ  ដិនរហ័សរហួន  ស្ ូវទប់ខ្លួនតោយតឈើស្ច ់, 
អងគុយប ់តឆ្វងប ់ោេ ាំពិបាក្,  ឈចុឺក្ចាប់តរាយស្សពន់  មន់ស្ទាំរស់ 
តស្ាុះដិនទន់ដល់ផ្ថងដរណា, តៅទើឋានណា  ពិបាក្ទាំងតគពិបាក្
ទាំងឯង,  ម្ននខ្លុះវតងវងតលងដឹងផ្ថងយប់, សញ្ា ប់សញ្ា ឹងស្បឹងថងូរអួ  
ស្បាប់រា អាំពើទុក្ខតវទ   តដលតក្ើ ពើតរារាមបញ្ចូ លទង . . . ចុុះ 
តបើម្ននតរារាមបតនែដដក្តទៀ   ត ើសម្នព មនិងទដងន់ត ុះ  នឹង 
ម្ននដល់ក្ស្ដឹ ណាតៅ ??? 

* គ្ែពីរែជាឈិែនិកាយ  ែូលបណាណាសកៈ  ភាគ្ ២០ 
សីហ ទវគ្គ  ែហាសីហ ទសូប្ត  ទុំព័រ ៣០៥ 

 (១៩២) ស្ពុះដ៏ម្ននស្ពុះភាគ  ស្ទង់ស្តាស់ចាំតាុះស្ពុះ 
ោរ ើបុស្   យា៉ា ងតនុះថា ៖ 
 «ម្នា លោរ ើបុស្   ម្ននសដណស្ាហេណ៍ដួយពួក្  ត ង 
និយាយយា៉ា ងតនុះ  ត ងយល់យា៉ា ងតនុះថា  បុរសដ៏ចតស្ដើនតនុះតៅ 
តក្េងក្ាំតោុះ,  ម្ននសក្់តមេ លអ,  ម្ននវយ័ដ៏ចតស្ដើនតោយបឋដវយ័
ដរាបណាបុរសតនុះ ជាអាក្ស្បក្បតោយបញ្ញា ដ៏ឈ្លល សផ្វយា៉ា ង
សាំលន់ដរាបត ុះ    ត ថាកាលបុរសដ៏ចតស្ដើនត ុះស្រាំស្រ  ចតស្ដើន 
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ភ័យបីព្បការ                                                                                   មុិញ  សាវ៉ា ន  
 

វយ័ចាស់ដល់តហើយ  នូវតសចក្េើថដថយតោយលាំោប់  ម្ននអាយុ 
៨០ ឆាា ាំ  ៩០ ឆាា ាំ  ឬ ១០០ ឆាា ាំ  រាប់អាំពើក្ាំតណើ  ដក្  ក្ាុងតពលត ុះ 
បុរសតនុះក៏្ោបសូនយ  ចាក្បញ្ញា ដ៏ឈ្លល សផ្វ»  ។ 
 ស្ ង់ចាំណុចតនុះ  បញ្ញា ក់្ឲ្យយល់ចូលចិ ត  អាំពើភាពថដថយ 
អស់តៅសូនយតៅនូវអវើៗផ្នសា៌ងគកាយ  តដលតៅថាជរា  ទាំង
តដលតយើងស្គប់រា   ចូលចិ តយល់ោគ ល់បានតោយង្ខយ  ។  ភាព 
ស្ទុឌតស្ទដស្រាំស្រ  សតដេងបញ្ញា ក់្ឲ្យត ើញពើភាពតស្បស្បួលផ្ដល ស់បេូរ 
ផ្នរូបរាងកាយលងតស្ៅ  ។  ភាពថដថយ  អស់តៅសូនយតៅផ្ន 
បញ្ញា ោេ រ ើនិងវយ័តខ្ាយលងទលូវចិ តគាំនិ   ទាំងតនុះចា ់ជាជរា 
លងក្ាុងជាជរាបិទបាាំង  តបើពុាំបានស្ ិុះរុិះពិចារណាតទ  ក៏្ពុាំអាចដឹង 
បាន  ។ 
 ភ័យទើបើបានដល់ «ដរណៈ»  ាក្យថា  ដរណៈ  ឬដរណ៍ 
(ជា ដ) សាំ. បា.  តសចក្េើោល ប់, ដរណកាល, កាលក្ាំណ ់តដល 
ស្ ូវោល ប់, តពលោល ប់, តខ្េរតស្ចើននិយាយសាំតៅតសចក្េើថា ោល ប់ ឬ 
តសចក្េើោល ប់, តមវើដរណកាល, ទទួលដរណកាល, ដរណទុក្ខ,  ទុក្ខ 
តដលតក្ើ តស្ាុះដរណៈ   ទុក្ខតដលម្ននក្ាុងតវោជិ ោល ប់   ។  
ដរណទូ   បតស្ដើរបស់ដរណៈ  គឺជរាពាមិ  តដលចា ់ទុក្ដូចជា 
បតស្ដើរបស់តសចក្េើោល ប់តស្បើឲ្យដក្  តៅថាយដទូ ក៏្បាន  ដរណ-
មដ៌  មដេតារបស់ដរណៈ  ឬដរណៈតដលរតដងម្ននជាមដេតា  ។  
ដរណ ដ  ដសស្ម្នប់បុគគលោល ប់, ដរណភ័យ  ភ័យអាំពើដរណៈ 
ភ័យអាំពើតសចក្េើោល ប់, ដរណភាព  ដាំតណើ រោល ប់  តសចក្េើោល ប់, 
ដរណតវោ  ឬដរណសដ័យ  តពលជិ ោល ប់  តពលោល ប់, ដរណ- 
សន្ទង្ខគ ដ ដូចរា នឹងដចចុសន្ទង្ខគ ដតដរ, ដរណសញ្ញា   សញ្ញា ក្ាុងដរណៈ  
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តគហោា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ការក្ ់សម្នគ ល់ថាម្ននតសចក្េើោល ប់ កាន់ដរណសញ្ញា ,  ដរណសស ិ 
ដាំតណើ រនឹក្ដល់តសចក្េើោល ប់  ការនឹក្តៅរក្តសចក្េើោល ប់  តៅថា 
ដរណានុសស ិ  «ការនឹក្តរឿយៗ  ដល់តសចក្េើោល ប់ក៏្បាន»  ។  
ដរណតហ ុ  តហ ុផ្នតសចក្េើោល ប់, ដាំតណើ រតដល ាំបណាេ លឲ្យ
ោល ប់  ។ 

 មរណៈ  តចក្តចញជាបើយា៉ា ង ៖ 

១. ខ្ណិក្ដរណ តសចក្េើោល ប់តាដខ្ណៈចិ ត ; 
២. សដេ ិដរណ តសចក្េើោល ប់តោយសនេ  ; 
៣. សដុតចឆទដរណ តសចក្េើោល ប់តោយការផ្ដេ ច់ទេិល  ។ 
 

អាចារ្យចិត្ត 
ពាក្យប្រាំបនួ 

 អាចារាយតណ្ហ អាចារាយទិដឋ អាចារាយោន 
 មតងរ ករាន ចិតតសត្តា  កនុងលោកីយ ៍
 ឲាយប្បប្ពឹតត ទ ចចរិត  ោវារោុំងប ី
  ុំទ កខភ័យ ោុំងយប់នងៃ កនុងសងាារ ។ 
 ចង់បានស ខ ក ុំសុំក ក  លៅលសៃៀែហ ី
 ប្តូវលកនល ោនស្មារត ី និងបញ្ញា 
 ជាអាវ ធ  ពិតប្បាកដ កាត់ប្បហារ 
 ឲាយអាចារាយ បីប្បការ  លនោះសូនាយបង ់ ៕ 

តោយឧបាសក្ ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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ខណិក្មរណៈ... 
 

 មុននឹងយល់ចូលចិ ត  អាំពើាក្យថា  ោល ប់តោយខ្ណៈចិ ត 

ស្ ូវយល់អាំពើជើវ ិ  គឺការរស់តៅជាដុនសិន  ជើវ ិតដលអាចរស់តៅ 
ម្ននដាំតណើ រស្បស្ពឹ តតៅបាន  ក៏្តោយោរចល   ការតក្ើ រល ់ 
របស់ចិ តវញិ្ញា ណ  ដូចតោក្អាក្អានធ្លល ប់បានស្ជាបដក្តហើយ  
ជា ិក្ាំតណើ  បានដល់  ជិវ ិចិ តវញិ្ញា ណ  ឬតៅថាបញ្ចក្ខនធ  តដល 
តចក្តចញជារូបមដ៌និង ដមដ៌  ។  រូបមដ៌បានដល់រូបក្ខនធ  រដួម្នន 
ធ្ល ុបួន(៤)ចា ់ថាជាដហាភូ រូប  និងឧបាទយរូបផ្ដៃបួន(២៤)
តទៀ   ស្ ូវជាផ្ដៃស្បាាំបើ (២៨)  ។   ដក្ខនធបានដល់តវទ   សញ្ញា  
សង្ខខ រ  វញិ្ញា ណ  ។ 
 រូបបាន ដថា  ស្ ឹដត ជារូបប៉ាុតណាណ ុះ  ពុាំអាចម្ននចល  
ក្តស្ដើក្តមវើសក្ដេភាព  យល់ដឹងោគ ល់ពិភពតោក្បាន  ស្បសិនជា 
រេ នចិ តវញិ្ញា ណជា ដមដ៌តទត ុះ  ដូតចាុះស្ ង់ាក្យថា  ជើវ ិរស់ 
តៅ  ឬថាស្ក្តសជើវ ិតដលអាចស្បស្ពឹ តតៅបាន  តោយោរចល 
របស់ចិ តតដលតក្ើ រល ់  តមវើកិ្ចច ទើទទួលដឹងអារដេណ៍  តាដទវ រ 
ទាំងស្បាាំដួយជាស្បចាាំ  ស្គប់វ ិទើ   ទើ  តម្ន៉ា ង  គឺចិ តដួយតក្ើ តឡើង 
តហើយ  តមវើកិ្ចច ទើរបស់ខ្លួនដួយខ្ណៈតហើយរល ់តៅ  តទើបម្នន 
ចិ តដួយដួងតទៀ     តក្ើ តឡើងតមវើកិ្ចច ទើបនតតៅតទៀ     ជាចង្ខវ ក់្  
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តគហោា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ជាប់រា ដិនោច់រយៈ  តៅក្ាុងដួយអ តភាព  គឺក្ាុងដួយជា ិក្ាំតណើ  
ផ្នដនុសសស វ  តដលតាលតោយតវាហារបបញ្ា តិ  ថាម្ននជើវ ិរស់
តៅ តៅតាដកាលក្ាំណ ់ផ្នអាយុ  គឺកាលតវោ  ដូចជាដប់ឆាា ាំ  
ោដសិបឆាា ាំ  ហុក្សិបឆាា ាំ  តប៉ា សិបឆាា ាំយា៉ា ងតនុះជាតដើដ  ។ 
 បានន័យថា  ចិ តតៅម្ននចល   ការតក្ើ រល ់ទទួលដឹង 
អារដេណ៍តោដនសសរ ើក្រាយសបាយ  ជាដួយតោក្ដ៏ស្សស់
ស្ កាលក្េើ,  តទដនសស  ដិនសបាយ  កាល យជាស្សាប់ស្សតាន 
ត ើញតោក្តនុះតស្បតៅជាអាប់អួក្េើ  ទាំងតនុះតដលតៅថាជើវ ិ
ក្ាំពុងរស់តៅ  ។  ប៉ាុតនតស្ ូវយល់ចូលចិ តថា  ទនៃឹដរា ផ្នចិ តតដល
ម្ននចល   ការតក្ើ រល ់  បាំតពញ ួ ទើទទួលដឹងអារដេណ៍ដួយ 
ខ្ណៈៗត ុះ  ចិ តណាតដលតក្ើ ដុន  រល ់សូនយតោុះតៅដុនរចួ 
តៅតហើយ  ពុាំអាចតក្ើ តទៀ បានតទ  ចិ តតដលតមវើការបនតត ុះ  គឺជា 
ចិ តតទសងតទៀ   ទនៃឹដរា ជាដួយចល របស់ចិ តតដលតក្ើ រល ់ជា 
ខ្ណៈៗ  បនតរា ជាប់ដិនោច់ចង្ខវ ក់្ត ុះ  បានន័យថាកាលតវោផ្ន
អាយុជើវ ិ  ក៏្តចុះត រ ាំកិ្លខិ្ តៅដុខ្ជាលាំោប់តដរ  គឺកាលតវោជា
អ ើ   តចុះត លូ តៅដុខ្ជាលាំោប់  កាលតវោជាអ គ តចុះត  
តៅសល់ខ្លើតៅ ិចតៅ  តដលតយើងត ង ាំរា រាប់ថា  ខុ្្ាំម្ននអាយុ 
ប៉ាុតណណុះប៉ាុតណាណ ុះឆាា ាំ  ទាំងតនុះតោយតយើងរាប់យក្ស្ ឹដត កាលតវោ 
ផ្នការរស់តៅតដលបានក្នលងទុ   ឬសូនយតោុះអស់តៅ  ដក្រាប់ 
ោក់្ឲ្យត ើញថា  អាយុបានតក្ើនតស្ចើន  ស្ ង់តដលកាលតវោផ្នការ 
រស់តៅតចុះត តខ្ើចអស់តៅ  តយើងពុាំសូវ ាំរា គិ   ឬនឹក្ដល់ត ុះតទ 
តស្ាុះតហ ុអវើហា៎ ?  ក៏្តស្ាុះត ខ្វុះបញ្ញា   ក្ាុងការពិចារណាយល់ដឹង 
ឬដក្ពើការពិបាក្យល់ចូលចិ តហាងឹឯង   ស្បសិនជាថាោល ប់តោយ  
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ភ័យបីព្បការ                                                                                   មុិញ  សាវ៉ា ន  
 

ការតដក្សេូក្សេឹង  អ ់ម្ននដតងាើដតចញចូល  តលងសេើនិយាយតក្ើ  
ត ុះតៅ  ត ើញថាជាការោល ប់ពិ   ស្ោប់ត ដក្និយាយោល ប់
តោយខ្ណៈចិ ត  ពិ ជាពិបាក្យល់ចូលចិ តតដនតហើយ  តស្ាុះជា 
ភាោបរដ ែ  តដលម្ននន័យលអិ សុខុ្ដស្ជាលតស្ៅ  ពិបាក្ោេ ប់ 
ពិបាក្យល់តដន  ដូតចាុះសូដោេ ប់ជាបនតតៅតទៀ   ។  ខុ្្ាំសូដតមវើ 
តសចក្េើឧបម្ន  តស្ក្ងបានជាការង្ខយស្សួល  និងអាចចាប់តសចក្េើ 
បាំបា ់នូវការសងសយ័និងចដងល់បានខ្លុះ  ។ 
 ដូចជា ួ ឡកិាដួយ  តដលតគពយួរភាា ប់នឹងជញ្ញា ាំង  តាដ
ពិ តបើម្ននត  ួ ឡកិា  ឥ ម្ននថេពិលតទត ុះ   ឡកិាស្បាក្ដជា 
ឥ ម្ននចល   ការក្តស្ដើក្ឬតដើរបានតទ  តៅតពលតគោក់្ថេពិល 
បញ្ចូ លតៅ  តទើបតបា៉ា លនិងស្ទនិច ឡកិាអាចម្ននចល   ក្តស្ដើក្ 
តយាលនិងតដើរចងអុលស្បាប់វ ិទើ   ទើ  និងតម្ន៉ា ងបាន  ។  ន័យតនុះ 
ម្ននឧបម្នយា៉ា ងណា  ម្ននឧបតដយយថា   ួ ឡកិាទុក្ដូចជារូប   
ថេពិលទុក្ជារយៈកាលផ្នអាយុជើវ ិ  តបា៉ា លនិងស្ទនិច ឡកិាតដល 
តយាលនិងតដើរជាចង្ខវ ក់្ៗ  ទុក្ដូចជាខ្ណៈចិ ត  ដូតចាុះកាលតដល
ស្ទនិច ឡកិាក្ាំពុងតដើរតៅដុខ្ជាចង្ខវ ក់្បនតរា ជាប់ដិនោច់ត ុះក៏្ 
តឈ្លេ ុះថា  តមវើឲ្យថាដពល  ក្ម្នល ាំងផ្នថេពិលតចុះត អស់តៅៗ  តាដ 
ចង្ខវ ក់្ផ្ន ឡកិាជាលាំោប់តដរ  ។  ស្ ង់ចាំណុចតនុះ  តបើតយើងថាថេ 
ពិលតដលបានតស្បើតហើយជាថេថេើ  ត ុះពុាំតដនជាថេពិលថេើតទៀ តទ  គឺ 
ជាថេចាស់  តស្ាុះតហ ុអវើ ?  តស្ាុះថាដពលថេត ុះបានអស់តៅខ្លុះ
តហើយ  ឬក៏្អស់តៅត ដេងពុាំអាចតស្បើការតទៀ បាន  ឯ ួ ឡកិា 
តដលតគតស្បើតហើយ    ក៏្ពុាំតដនជា ួ ឡកិាថេើតទៀ តដរ     ចាំតណក្ឯ 
ស្ទនិច ឡកិាតដលបានចងអុលបង្ខា ញ   កាលតវោជាវ ិទើ   បាន  
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តក្ើនជា ទើ  ពើ ទើបានតក្ើនតឡើងជាតម្ន៉ា ង  តម្ន៉ា ងដួយ  តម្ន៉ា ងពើរ បើ 
បួនដូតចាុះជាតដើដ  ។  តៅតពលតដលតយើងរាប់ជា ទើ  បានន័យថា 
វ ិទើបានអស់តៅតហើយ  តបើតយើងរាប់ជាតម្ន៉ា ង  បានន័យថា ទើក៏្
អស់តៅតហើយតដរ  បានន័យថាអវើៗតដលក្នលងទុ តៅ  ក៏្តស្បៀប
បាននឹងអវើៗ  តដលសូនយតោុះអស់តៅហាងឹឯង  តបើតយើងរាប់តពល
តវោោរជាថេើតឡើងវញិ  ក៏្ពិ ជាតពលតវោ   ទើ  តម្ន៉ា ង  ថេើតទៀ   
ពុាំតដនជាតពលតវោ   ទើ  តម្ន៉ា ងចាស់ដតដលត ុះតទ  ពើតស្ាុះកាល 
តវោ   ទើ  តម្ន៉ា ងដុនបានក្នលងទុ តៅ  សូនយតោុះអស់តៅតហើយ 
ដូតចាុះ  ស្ ង់ាក្យជើវ ិស្បស្ពឹ តតៅបាន  តោយខ្ណៈចិ ត  ឬោល ប់ 
តាដខ្ណៈចិ តត ុះ  ដូចន័យបានតាលតរៀបរាប់ដក្យា៉ា ងតនុះឯង 
ស្រន់ត ថាការតស្បៀបតមៀបជារូបមដ៌  តមវើឲ្យតយើងឆាប់យល់ចូលចិ ត 
បានង្ខយ  ជាងការតាលសេើនិយាយ  ដូចជាចិ ត  ខ្ណៈចិ តយា៉ា ង
តនុះ  គឺជា ដមដ៌សុទធតទើបតមវើឲ្យពិបាក្យល់  ពិបាក្ោេ ប់  ។  ត 
តទុះបើជាយា៉ា ងណា  ក៏្ដិនដល់ោេ ប់ដិនបាន  យល់ដិនតក្ើ ត ុះតទ 
ឲ្យត ពាយាដោេ ប់  ហា ់អានតរៀន  ទតនៃញ  ពិចារណា  បញ្ញា
ស្បាក្ដជានឹងតក្ើ តឡើងបាន  តៅតាដឧបនិសសយ័ផ្នការពាយាដ 
ត ុះ  តសចក្េើដឹងយល់នឹងតក្ើ តឡើងបានជាក់្ជាដិនលន  ។ 
 ដូតចាុះតដើដបើបញ្ញា ក់្  អាំពើការោល ប់តាដខ្ណៈចិ ត  ឲ្យកាន់ត  
ចាស់តថដតទៀ   ខុ្្ាំសូដតរៀបរាប់ពើតឈ្លេ ុះរបស់ចិ ត  តដលតក្ើ តឡើង 
តហើយបាំតពញ ួ ទើ  ឬការង្ខរបានស្ ឹដត ដួយខ្ណៈ  រល ់តៅ
វញិអស់តៅវញិយា៉ា ងឆាប់រហ័ស  តដលតយើងតគដិនអាចដឹងយល់
បានតោយង្ខយៗ     តស្ាុះតៅពុាំទន់បានសិក្ាតសវងយល់ស្ពុះពុទធ  
ដើកា  តទាក្ស្ពុះបរដ ែស្ពុះអភិមដេតៅតឡើយ  ។       
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ខណៈចិត្ត ១៧ ខណៈ... 
 

 អតីតភវង្គ  ជាខណៈចិតតទី ១ ; 

 ភវង្គចលនៈ  ជាខណៈចិតតទី ២ ; 
 ភវង្គុប្បច្ចេទៈ  ជាខណៈចិតតទី ៣ ; 
 ប្ញ្ចទ្វា រាវជ្ជនៈ  ជាខណៈចិតតទី ៤ ; 
 (ទា)ិ ប្ញ្ច វញិ្ញា ណ ជាខណៈចិតតទី ៥ ; 
 សម្បដិចេននៈ  ជាខណៈចិតតទី ៦ ; 
 សនតីរណៈ  ជាខណៈចិតតទី ៧ ; 
 ច្ោដឋវនៈ   ជាខណៈចិតតទី ៨ ;  
 ជ្វនៈ ទី ១  ជាខណៈចិតតទី ៩ ; 
 ជ្វនៈ ទី ២  ជាខណៈចិតតទី ១០ ; 
 ជ្វនៈ ទី ៣  ជាខណៈចិតតទី ១១ ; 
 ជ្វនៈ ទី ៤  ជាខណៈចិតតទី ១២ ; 
 ជ្វនៈ ទី ៥  ជាខណៈចិតតទី ១៣ ;  
 ជ្វនៈ ទី ៦  ជាខណៈចិតតទី ១៤ ; 
 ជ្វនៈទី ៧  ជាខណៈចិតតទី ១៥ ; 
 តទ្វលម្ពណៈ ទី ១ ជាខណៈចិតតទី ១៦ ; 
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 តទ្វលម្ពណៈ ទី ២ ជាខណៈចិតតទី ១៧  ។ 

 ខណៈចិតតទ្វាំង្ ១៧ ខណៈច្នេះ  ចាត់ថាជាខណៈចិតតធាំ  ។ 

ក្នុង្ខណៈចិតតធាំនីមួ្យៗមានខណៈចិតតតូចបី្ច្ទៀតេឺ ៖  
 ឧប្ាទៈ  ការច្កី្ត ១,  
 ឋតិិ   តាំង្ច្ៅ ១,  
 ភង្គៈ    បប្ក្ធ្លា យ ១  ។   

 យក្ ៣ េុណនឹង្ ១៧  ត្តូវជាខណៈចិតត ៥១  ។ 
 ពាក្យថា  «ខណៈចិតត»     េឺបានដល់ច្ ម្ េះវថីិចិតតនីមួ្យៗ  
ដូចបានសរច្សររាប់្ច្រៀប្ជាលាំដ្ឋប់្លាំច្ដ្ឋយម្ក្ច្ហយី  ទទួលដឹង្
អារម្មណ៍ទ្វាំង្ត្បាាំមួ្យមាន ៖ 

 រូបារម្មណ៍   បានដល់រូប្ ១ ;  
 សទ្វា រម្មណ៍  បានដល់សាំច្េង្ ១ ; 
 េន្ឋឋ រម្មណ៍   បានដល់ក្ាិន ១ ;  
 រសារម្មណ៍  បានដល់រសជាតិ ១ ; 
 ច្ោដឋពាា រម្មណ៍ បានដល់ការពាល់ត្តូវសម្ផសស ១ ; 
 ធមាម រម្មណ៍ បានដល់អារម្មណ៍    បដលចិតតបតង្នឹក្េិត   

ជាអតីតរម្មណ៍ខាេះ  ជាអន្ឋេតរម្មណ៍ខាេះ  ជាប្ចចុប្បន្ឋន រម្មណ៍ខាេះ 
បដលច្កី្តច្េងី្ច្ហយី  ប្ េះខាប់្នឹង្ទ្វា រទ្វាំង្ត្បាាំមួ្យណាមួ្យមាន ៖ 

 ចក្ខុទ្វា រ  ទ្វា របភនក្ ១ ; 
 ច្សាតទ្វា រ ទ្វា រត្តច្ចៀក្ ១ ; 
 ឃានទ្វា រ ទ្វា រត្ចមុ្េះ ១ ; 
 ជី្ោាទ្វា រ  ទ្វា រអណាា ត ១ ; 
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ភ័យបីព្បការ                                                                                   មិុញ  សាវ៉ា ន 
 

 កាយទ្វា រ ទ្វា រកាយ ១ ; 
 ម្ច្ន្ឋទ្វា រ  ទ្វា រចិតត ១  ។ 

 ច្ៅច្េលមានអារម្មណ៍ណាមួ្យម្ក្ប្ េះខាប់្ នឹង្ទ្វា រណា
មួ្យ  ដូចជារូប្ម្ក្ប្ េះខាប់្ទ្វា របភនក្  ក្នុង្ច្េលច្ន្ឋេះ  បភនក្ឥតមានដឹង្ 
រូប្  រូប្ក៏្ឥតមានដឹង្សាគ ល់យល់េីបភនក្អាីច្ន្ឋេះច្ទ  ដូច្ចនេះខណៈច្ន្ឋេះ 
ច្ទីប្ច្ៅថា  ភវង្គខណៈ  េឺជាអតីតភវង្គ  ច្កី្តរលត់  ។  ពាក្យថា 
ភវង្គៈ  ម្ក្េី ភវៈ  បត្ប្ថាច្ចតន្ឋ  និង្ អង្គៈ បត្ប្ថា ត្ប្ដ្ឋប់្សត្មាប់្
ប្ច្ង្កីតច្ចតន្ឋ  ។  ភវង្គច្នេះ  បតង្ឋតិច្ៅជាធម្មត  រក្ាជាតិភេ  
ក្នុង្អតតភាេជាម្នុសស  ជាសតាឲ្យតាំង្ច្ៅក្នុង្អតតភាេច្ន្ឋេះៗ  រហូត
ដល់ ចុតិចិតត  ការបប្ក្ធ្លា យអតតភាេ (សាា ប់្ចាក្ភេ) ចុតិចិតត មួ្យ
ខណៈរលត់ច្ៅ  ប្ដិសនឋិចិតត  ច្កី្តច្េងី្ច្ធាីកិ្ចចជាប្នត  មួ្យខណៈ
ច្ហយីរលត់ច្ៅ  ច្ទីប្ភវង្គចិតតក៏្ច្កី្តច្េងី្  រក្ាជាតិជាម្នុសស  ជា
សតាក្នុង្ភេឋានថមីៗច្ន្ឋេះជាប្នត  ដូច្ចនេះភវង្គច្នេះ  ច្បី្ច្ៅថាជា
ត្ក្បសជី្វតិច្ទីប្ងាយត្សួលសាា ប់្ជាង្ ប្ ុបនតេុាំបម្នជាវថីិចិតតច្ទច្ត្ពាេះ 
េុាំអាចទទួលដឹង្អារម្មណ៍បាន  បតអាចមានចលន្ឋ សក្ម្មភាេ 
ោា ស់ប្ាូរជាមួ្យចិតតជានិចច  ច្ោក្-អនក្អានត្ាន់បតយល់យ ង្ច្នេះ
ថា  ច្ៅច្េលបដលដឹង្អារម្មណ៍ណាមួ្យ  តម្ទ្វា រណាមួ្យ  ក្នុង្
ច្េលច្ន្ឋេះ  េឺជាតួន្ឋទីរប្ស់វថីិចិតត  ច្កី្តច្េងី្ច្ធាីកិ្ចចទទួលដឹង្
អារម្មណ៍ច្ន្ឋេះៗ  េុាំបម្នជាតួភវង្គច្ទ  ប្ ុបនតច្ៅច្េលវថីិចិតតឥតច្កី្ត
ច្េងី្  ច្ធាីកិ្ចចដឹង្អារម្មណ៍ច្ទច្ន្ឋេះដូចជាក្នុង្ច្េលក្ាំេុង្ ទទួលទ្វន
ដាំច្ណក្លក់្ស៊ប់្    អនក្ណាច្ធាីអាីក៏្មិ្នដឹង្   មិ្នធុាំក្ាិនមិ្នឮសាំច្េង្  
យ ង្ច្នេះជាច្ដីម្  បតចលន្ឋជី្វតិត្ប្ត្េឹតតច្ៅមិ្នដ្ឋច់រយៈ  យ ង្
ច្នេះ  ជាន្ឋទីរប្ស់ភវង្គ  ។ 



 64 

 ច្េហដ្ឋឋ ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ដូច្ចនេះច្យងី្បប្រម្ក្បសាង្យល់  េីខណៈចិតតច្ធាីការម្ាង្វញិ 
ក្នុង្ច្េលមានរូបារម្មណ៍  ឬថាអាយតនៈខាង្ច្ត្ៅម្ក្ប្ េះខាប់្  ច្ៅ
ថា ផសសៈ  អាយតនៈខាង្ក្នុង្ ឬច្ៅថាទ្វា រ  ខណៈចិតតដាំបូ្ង្ េឺ      
ភវង្គច្នេះឯង្ច្កី្តច្ហយីក៏្រលត់ច្ៅ  ភវង្គចលនៈការក្ច្ត្មី្ក្ញ័រនន
បខសភវង្គ  បានដល់ច្ចតន្ឋរប្ស់ចិតត  ច្កី្តច្េងី្ច្ហយីរលត់ច្ៅ       
ភវង្គុប្បច្ចេទ  ចិតតដ្ឋច់ចាក្ភវង្គច្កី្តច្េងី្ច្ហយី  មួ្យខណៈរលត់
ច្ៅ ពាក្យថាចិតតដ្ឋច់ចាក្ភវង្គ បានដល់ការប្តូរេីភវង្គម្ក្ជាវថីិចិតត  
ច្ៅថាប្ញ្ចទ្វា រាវជ្ជន  េឺចិតតបដលរាវរក្អារម្មណ៍ក្នុង្ទ្វា រទ្វាំង្ត្បាាំ
ណាមួ្យ ដូច្ចនេះខណៈចិតតបី្ខាង្ច្ដីម្ ច្ៅមានច្ ម្ េះ ថាជាភវង្គ 
លុេះបតប្ញ្ចទ្វា រាវជ្ជនចិតត  ច្កី្តច្េងី្ច្ទីប្រាប់្ថាជា  វថីិចិតតជាលាំដ្ឋប់្
លាំច្ដ្ឋយតច្ៅ ។ ប្ញ្ចទ្វា រាវជ្ជនចិតត មានតួន្ឋទីរាវរក្អារម្មណ៍ក្នុង្
ទ្វា រទ្វាំង្ត្បាាំ ច្ៅច្េលបដលអារម្មណ៍ច្កី្តច្េងី្ ក្នុង្ទ្វា រណាមួ្យ 
បានត្តឹម្បតមួ្យខណៈច្ហយីក៏្រលត់ច្ៅ ច្ទីប្ទាិប្ញ្ច វញិ្ញា ណ  
វញិ្ញា ណេឺច្សចក្តីដឹង្ច្កី្តច្េងី្តម្ទ្វា រទ្វាំង្ត្បាាំ ក្នុង្ទ្វា រណាមួ្យ ។ 
បដលថា ទាិប្ញ្ច វញិ្ញា ណ េឺវញិ្ញា ណ ឬចិតត បដលអាចច្កី្តច្េងី្បាន
តម្ទ្វា រទ្វាំង្ត្បាាំមានទ្វា របភនក្, ត្តច្ចៀក្, ត្ចមុ្េះ, អណាត ត, កាយ េឺ
ចក្ខុវញិ្ញា ណ ១, ច្សាតវញិ្ញា ណ ១, ឃានវញិ្ញា ណ ១, ជី្ោាវញិ្ញា ណ ១, 
កាយវញិ្ញា ណ ១  ក្នុង្វញិ្ញា ណមួ្យៗ បចក្ច្ចញជាេីរ   ជាបផនក្ខាង្ 
កុ្សលវបិាក្ ១ អកុ្សលវបិាក្ ១ ។ ដូច្ចនេះច្ទីប្ច្ៅថា ទាិប្ញ្ច -
វញិ្ញា ណ យក្េីរេុណនឹង្ត្បាាំត្តូវជាដប់្  ។  ប្ញ្ច វញិ្ញា ណណាមួ្យ
ច្កី្តច្េងី្ច្ហយីច្ធាីតួន្ឋទីត្តឹម្បតមួ្យខណៈរលត់ច្ៅវញិ, សម្បដិ-
ចេននចិតត ចិតតទទួលអារម្មណ៍ ច្កី្តច្េងី្រលត់ច្ៅវញិ, សនតីរណចិតត 
ចិតតេិចារណានូវអារម្មណ៍       ច្កី្តច្េងី្មួ្យខណៈ រលត់ច្ៅវញិ,  
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ច្ោដឋវនចិតត ចិតតកាត់ក្តីនូវអារម្មណ៍ ច្កី្តច្េងី្ច្ហយីប្ាំច្េញតួន្ឋទី 
ច្ហយីច្ទីប្រលត់ច្ៅក្នុង្អារម្មណ៍ណាមួ្យ មិ្នថាជារូប្សាំច្េង្
ច្កី្តច្េងី្ច្ហយីតម្ទ្វា រណាមួ្យ  តាំង្េីខណៈចិតតជាដាំបូ្ង្រហូត
ម្ក្ដល់ច្ោដឋវនចិតតច្នេះ ច្ទីប្ច្ធាីឲ្យដឹង្បានថាអារម្មណ៍ច្ន្ឋេះ  ជា
ត្ប្ច្ភទយ ង្ណាៗ ដូចជា រូប្ត្បុ្សត្សី សាំច្េង្អាី អាចចាប់្ដឹង្
បាន បតច្ៅេុាំទ្វន់ជាចិតតច្សាម្នសស ច្ទ្វម្នសស ឬជាបាប្ ជាបុ្ណយ
ច្ៅច្េយីច្ទ ច្ោដឋវនចិតតរលត់ច្ៅ ច្ទីប្ជ្វនចិតតច្កី្តរលត់ត្បាាំេីរ    
ខណៈ ច្កី្តច្េងី្រលត់ដល់ច្ៅត្បាាំេីរដង្ ជ្វនចិតតច្នេះច្ហយីជាចិតត
ច្សាយនូវអារម្មណ៍ ជាបុ្ណយឬជាបាប្ លុេះជ្វនចិតតរលត់ច្ៅច្ហយី          
តទ្វលម្ពណចិតត ច្កី្តរលត់េីខណៈទទួលអារម្មណ៍ បដលជ្វនៈ 
ច្សាយច្ហយី  ច្ទីប្ធ្លា ក់្ចុេះកាន់ភវង្គ ។ 

 ច្សចក្តីច្រៀប្រាប់្ម្ក្ប្ ុច្ណណេះច្នេះ ច្ត្ពាេះចង់្ប្ញ្ញជ ក់្ឲ្យច្ ញី 
ថា ជាច្ ម្ េះន្ឋទី ការងាររប្ស់ចិតត បដលច្កី្តច្េងី្ប្ាំច្េញតួន្ឋទី 
ច្ហយីក៏្រលត់ច្ៅ  សូនយច្សាេះអស់ច្ៅ ខណៈចិតតថមីច្ទៀតច្កី្តច្េងី្ 
ប្ាំច្េញតួន្ឋទី ច្ហយីក៏្រលត់ជាប្នតាន  ក្នុង្មួ្យជួ្រខណៈនន 
អារម្មណ៍បដលច្កី្តច្េងី្តម្ទ្វា រនីមួ្យៗ     ចិតតច្កី្តរលត់ប្ាំច្េញ 
តួន្ឋទីឆាប់្រហ័សណាស់ េុាំបម្នដូចជាការច្ពាលច្រៀប្រាប់្ សរច្សរ 
ច្នេះច្ទ ដូច្ចនេះច្ហយីច្ទីប្ច្យងី្េុាំអាច ដឹង្យល់បាន ដូចជាច្េល 
បភនក្ចាប់្ច្ផតីម្សាំេងឹ្ច្ ញីរូប្ ត្ាន់បតច្ ញីបភាត  ច្យងី្ក៏្ដឹង្ភាា ម្
ថា  រូប្ច្ន្ឋេះ  ចាស់ច្ក្មង្  ត្បុ្សត្សី   បតច្បី្ច្យងី្ច្រៀនយល់សាគ ល់ដឹង្  
េីតួន្ឋទីរប្ស់ចិតត ចាប់្ច្ផតីម្េីរូបារម្មណ៍ ប្ េះខាប់្ចក្ខុប្សាទភាា ម្           
ខណៈចិតតបដលចាប់្ច្ផតីម្ច្ធាីការ   ត្ាដាំបូ្ង្បានដល់អតីតភវង្គច្កី្ត 
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ច្េហដ្ឋឋ ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

រលត់មួ្យខណៈៗរហូតដល់ច្ោដឋវនចិតត   ច្ទីប្ចាប់្ដឹង្ថាអារម្មណ៍
ច្ន្ឋេះជាអាី ដូច្ចនេះក្នុង្មួ្យជួ្រអារម្មណ៍ច្កី្តច្េងី្ មិ្នថាតម្ទ្វា រណា
ច្ទ ចិតតច្កី្តរលត់ច្ធាីចលន្ឋដប់្ត្បាាំេីរដង្ ច្បី្រាប់្ខណៈតូចប្ញ្ចូ ល
ផង្  ចិតតត្តូវច្កី្តរលត់ដល់ច្ៅហាសិប្មួ្យដង្(៥១)ច្ទីប្រូប្ច្កី្ត
រលត់ច្ៅមួ្យដង្ ច្ទីប្ច្ោក្រាប់្ថា ច្សចក្តីទុក្ខខាង្ផាូវចិតតច្ត្ចីន
ជាង្ច្សចក្តីទុក្ខតម្ផាូវកាយ-រូប្  ។  
 ការច្លីក្យក្ខណៈចិតតម្ក្ច្ពាល  ច្រៀប្រាប់្ម្ក្ប្ ុច្ណណេះច្នេះ 
ខុ្ាំេុាំបានច្លីក្យក្ច្ ម្ េះចិតត និង្កិ្ចចបដលចិតតត្ប្ច្ភទណា ត្តូវ
ប្ាំច្េញការងារណាម្ក្សរច្សរប្ញ្ញជ ក់្ក្នុង្ទីច្នេះច្ទ ត្ាន់បតប្ ុច្ណណេះ
ក៏្ច្ ញីថា េិបាក្យល់ណាស់ច្ៅច្ហយី ប្ ុបនតត្តូវេាយម្ច្ធាីការ
បសាង្យល់មិ្នថារូប្ធម៌្ ឬន្ឋម្ធម៌្ បតង្មានការច្កី្តច្េងី្ច្ហយី 
រលត់សូនយច្សាេះអស់ច្ៅវញិជាធម្មត ត្ាន់បតន្ឋម្ធម៌្ច្កី្តរលត់
រហ័សជាង្រូប្ធម៌្ប្ ុច្ណាណ េះ  ។  
 អាត្ស័យច្ហតុច្នេះ ច្ទ្វេះជាន្ឋម្ធម៌្ក្តី រូប្ធម៌្ក្តី បានសាា ប់្
អស់ច្ៅរាល់ខណៈច្វោន្ឋទីច្មា ង្  ។  ច្ដីម្បឲី្យកាន់បតត្ជាប្ចាស់ 
ងាយសច្ង្កត  ដឹង្យល់បានដល់សភាេបត្ប្ត្បួ្លោា ស់ប្តូរននរូប្រាង្
កាយរប្ស់សេាសតាទ្វាំង្ឡាយ រូប្បដលត្ប្សូតច្ចញម្ក្ ជាទ្វរក្
ទ្វរកិា េុាំបម្នជារូប្បដលច្ៅក្នុង្នផាននមាតច្ទ េីច្ត្ពាេះរូប្ក្នុង្នផា
តាំង្េីក្លលៈ, អម្ពុទៈ, ច្ប្សិ,  នណៈ, ប្ញ្ចសាខា បានរោយ
បាត់ប្ង់្អស់ច្ៅច្ហយី  កាលច្បី្្នដល់វយ័កុ្មារា កុ្មារ ី វយ័
ទ្វរក្ទ្វរកិាក៏្សូនយច្សាេះច្ៅ       កាលច្បី្្នចូលដល់វយ័យុវជ្ន 
យុវតី វយ័កុ្មារាកុ្មារក៏ី្បាត់ប្ង់្ច្ៅបដរ ន្ឋម្ធម៌្រូប្ធម៌្ េុាំបានច្ៅ
នឹង្ដបដលៗច្ន្ឋេះច្ទ     បតង្មានចលន្ឋវវិដតច្ៅតម្លាំដ្ឋប់្វយ័និង្ 
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កាលច្វោ  វយ័មាតបិ្ត  វយ័តយយ  បានន័យថាវយ័មួ្យ  រូប្
មួ្យច្កី្តត្បាក្ដច្ហយី ក៏្សមាា ប់្វយ័មុ្ន  រូប្មុ្ន ឲ្យវនិ្ឋសសូនយ
ច្សាេះអស់ច្ៅ  ។  ឧប្មាដូចជាការច្បាេះជ្ាំហាន្នច្ដីរ  ជ្ាំហាន
ទីេីរ  េុាំបម្នជាជ្ាំហានទីមួ្យច្ទ  ជ្ាំហានទីេីរ្នច្ចញបានច្ត្ពាេះ 
ជ្ាំហានទីមួ្យក៏្េិតបម្ន  ប្ ុបនតជ្ាំហានទីមួ្យបានក្នាង្ផុតច្ៅ
ច្ហយី ។  កាលច្វោជានថៃត្តង់្  េុាំបម្នជាកាលច្វោេីត្េឹក្មិ្ញ
ច្ន្ឋេះច្ទ  េីច្ត្ពាេះកាលច្វោេីត្េឹក្មិ្ញបានក្នាង្ហួសផុតអស់ច្ៅ
ច្ហយី ខយល់អសាសប្បសាសៈ ខយល់ដច្ង្ាីម្ច្ចញចូល ខយល់ដក្
ច្ចញ និង្ដក្ចូលជាចងាា ក់្មុ្ន និង្ជាចងាា ក់្ច្ត្កាយ  មិ្នបម្ន
ជាមួ្យាន ច្ទ  ខយល់ជាចងាា ក់្ចូលរលត់ច្ៅ ច្ទីប្ចងាា ក់្ខយល់ច្ចញ 
បានប្នតាន ជាចងាា ក់្ៗ បតខយល់ចូលនិង្ខយល់ច្ចញ ជាចងាា ក់្មុ្នៗ 
ច្ចេះបតរលត់ជាប្នតាន   ជាយ ង្ដូច្ចនេះឯង្  បដលច្ោក្ចាត់ថាជា     
ខណិក្ម្រណៈ ការសាា ប់្ច្ដ្ឋយខណៈៗ ទ្វាំង្រូប្ធម៌្និង្ន្ឋម្ធម៌្ ច្បី្
សិនជាេុាំបានច្ត្បី្ប្ញ្ញា េិចារណាច្ទ  េុាំងាយនឹង្ដឹង្  យល់  សាគ ល់
បានច្ន្ឋេះច្េយី  ។ 
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មរណភ័យ 
ពាក្យប្រាំបនួ 

 ការតកស់្លុត ភ័យរន្ធត ់ ប្រាកដមាន្ 
 ប្ររប់កាយប្រាណ គរចមនិ្ាន្ គ ោះគ ើយណា៎ 
 គ ោះឥន្ទន្រប្ររហ្ម យមយក្សមន្សុ្្ស ឬគេវតា 
 គ្ម្ន្ស្តវណ មាន្វាស្នា គរចភយ័ាន្ ។ 
 ភ័យកនងុគោក គប្រចើន្រគគ្ក រាបម់ិន្អស្ ់
 តតភ័យគនាោះ អាចប្រ យគ ោះ តាមគហ្តុមាន្ 
 ឲ្យរគ ោះ  អស្់រ យ កាយចតិតប្រាណ 
 ខ្លោះៗាន្ តាមគវោ ជាធមមតា  ។ 
 តតភ័យមួយ នាាំេុកខប្ររួយ ដលស់្រវស្តវ 
 រុាំអាចកាត ់ គ ោះវិបតត ិ តកបញ្ហ ្
 គប្ររោះជីវិត រិតប្រតូវជួប កដីមរណ 
 គ្ម្ន្ស្តវណ អាចគរចផតុ រត់រួចាន្ ។ 
 ប្រតូវគរៀន្យល ់ េេលួ គល្ ់ តាមគហ្តុការណ ៍
 គ យបញ្ញ ្ ប្រ យបញ្ហ ្ ប្រាកដមាន្ 
 គប្រតៀមេុកមុន្ កុាំឲ្យស្ ុន្  ប្ររប់រូបប្រាណ 
 ជីវិតាន្  ក្ាន្ដមនិ្ស្លតុ រន្ធត់ភយ័  ៕ 

 ច្ដ្ឋយឧបាសក្ ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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សម្មត្ិម្រណៈ... 
 

សេចក្ាសីាា ប់្ច្ដ្ឋយសនមត    ច្ ញីថាងាយយល់    ងាយ  

ចូលចិតតជាង្ ខណិក្ម្រណៈ សាា ប់្តម្ខណៈចិតត ច្ត្ពាេះច្សចក្តី
សាា ប់្ច្ដ្ឋយសនមត មានន័យថាសាា ប់្ច្ហយី ប្ ុបនតច្ៅមានក្ាំច្ណីត   
តច្ៅច្ទៀត េឺច្ៅច្កី្តច្ទៀត ។ សតាច្ៅជាបុ្ថុជ្ជន ច្ទ្វេះជាមាន
ក្ាំច្ណីត ភេ ភូមិ្ ឋានច្ផសង្ច្ដ្ឋយបេក្េីាន យ ង្ណាក៏្ច្ដ្ឋយ 
សុទធបតច្កី្តម្ក្ច្ហយីត្តូវសាា ប់្ច្ៅវញិ  ច្សចក្តីសាា ប់្  បានដល់
កិ្រយិបប្ក្ធ្លា យននរាង្កាយ ច្ប្េះដូង្បលង្ច្ធាីចលន្ឋ ខយល់អសា-
សប្បសាសៈមិ្នអាចប្នតជាចងាា ក់្ច្ចញចូលបាន  ឥរយិប្ថទ្វាំង្
បួ្នមានការច្ដក្  ច្ដីរ  ឈរ  អង្គុយ និយយច្ពាលសតីបលង្ត្ប្ត្េឹតត
ច្ៅច្ទៀតបានច្ហយី ច្នេះច្ពាលច្ដ្ឋយសម្មតិច្ោហារ ការច្មី្លច្ ញី
បានច្ដ្ឋយបភនក្ ច្បី្ច្ពាលច្ដ្ឋយបផនក្ប្រម្តថវញិ បានដល់ការបប្ក្
ធ្លា យច្ៅននប្ញ្ចក្ខនធ េឺរូប្ក្ខនធ និង្ន្ឋម្ក្ខនធច្នេះឯង្ ដូចបានច្ពាល
ច្រៀប្រាប់្េីច្សចក្តីសាា ប់្ តម្ខណៈចិតតរចួម្ក្ច្ហយី ខុ្ាំសូម្រ ាំឭក្ច្ៅ
ខាង្ច្ដីម្វញិប្ញ្ញជ ក់្ឲ្យច្ ញីថា ចលន្ឋសក្ម្មភាេរប្ស់ចិតតក្តី ភវង្គ 
ក្តី បដលច្កី្តរលត់មួ្យខណៈៗ ប្ាំច្េញកិ្ចចន្ឋទីក្នុង្មួ្យអតតភាេ
ក្នុង្ជាតិនីមួ្យៗ    េឺជាត្ក្បសជី្វតិត្ប្ត្េឹតតច្ៅជាខណៈ  មានច្ត្ចីន 
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អច្នក្អននតណាស់ េុាំអាចរាប់្បាន មានទ្វាំង្ខណៈរលត់និង្ខណៈ 
ច្កី្ត  ។  ត្តូវយល់ថា ខណៈរលត់   បានន័យថា  ជាការអស់ច្ៅ  
សូនយច្ៅ  សាា ប់្បាត់ប្ង់្ច្ៅននន្ឋម្ធម៌្  និង្រូប្ធម៌្  តម្លាំដ្ឋប់្    
ខណៈ  ការច្កី្តប្នតឬការចច្ត្មី្នច្េងី្បានន័យថា  ការមានដាំច្ណីរ
្នច្ៅរក្ទីប្ញ្ច ប់្ េឺការអស់ច្ដ្ឋយឥតមានចងាា ក់្ណាមួ្យ ឬ  
ខណៈចិតតណាមួ្យអាចច្កី្តប្នតច្ទៀត  េឺភវង្គចិតតបដលច្កី្តរលត់  
រក្ាជាតិ  ភេ  ក្ាំច្ណីតរប្ស់ សតានីមួ្យៗក្នុង្អតតភាេច្ន្ឋេះ បាន
ច្ធាីដាំច្ណីរម្ក្ដល់ចុង្ប្ញ្ច ប់្ច្ហយី បានន័យថា ជាខណៈ ឬជា
ចងាា ក់្ចុង្ច្ត្កាយ ច្កី្តច្េងី្ច្ហយីមួ្យខណៈ រលត់ច្ៅវញិមួ្យ    
ខណៈ ច្ដ្ឋយឥតមានខណៈច្ផសង្ច្ទៀតច្កី្តប្នតច្េយីច្ៅថា ចុតិ 
ការបប្ក្ធ្លា យឃាា តចាក្ភេ, ម្រណកាល, ម្រណភាេ, អនិចចក្ម្ម 
អនិចចធម៌្, ការសាា ប់្ ។ រមួ្ម្ក្បានច្សចក្តីថាសាា ប់្ េឺសាា ប់្ទ្វាំង្រូប្ 
ទ្វាំង្ន្ឋម្ េឺថាខនធទ្វាំង្ត្បាាំណាមួ្យត្តូវរលត់សូនយច្សាេះអស់ ឥត
ច្បី្មានច្សសសល់ច្េយី ច្ទីប្ច្ៅថាសាា ប់្ ច្ទ្វេះជាកាលម្រណៈ 
សាា ប់្តម្កាលក្ាំណត់មាន ៖ បុ្ញ្ាក្ខយម្រណៈ សាា ប់្ច្ដ្ឋយអស់
បុ្ណយក្តី, អាយុក្ខយម្រណៈ សាា ប់្ច្ដ្ឋយអស់អាយុក្តី, ឧក្យក្ខយ-     
ម្រណៈ សាា ប់្ច្ដ្ឋយការដលត់្េម្ាន ច្ដ្ឋយការអស់អាយុ និង្អស់
បុ្ណយក្តី, អកាលម្រណៈ  សាា ប់្មិ្នត្សប្ច្ៅតម្កាល   េឺឧប្ច្ចេទ-
ក្ម្មន្ឋ ច្ដ្ឋយសារមានក្ម្មជាអកុ្សល ចូលម្ក្ោត ច់ផតិលដូចជាមាន
ឧប្ទាវច្ហតុអាីមួ្យចូលម្ក្ញាំញី  ច្ធាីឲ្យដល់ច្សចក្តីសាា ប់្  សាា ប់្ 
ដូចបានច្ពាលច្រៀប្រាប់្ម្ក្ច្នេះ ចាត់ថាជា សម្មតិម្រណៈ ។ ត្តង់្ 
ពាក្យថា “សាា ប់្” ដូចជាងាយសាត ប់្   ច្ត្ពាេះធ្លា ប់្បានយល់សាគ ល់ម្ក្ 
ច្ហយី    បតច្ហតុអាីបានជាមានពាក្យសាា ប់្ច្ដ្ឋយសនមត   ច្ធាីឲ្យមាន 
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ការេិបាក្សាត ប់្ច្ៅច្ទៀត ?...     
 មិ្នេិបាក្សាត ប់្ច្េក្ដល់ច្ៅយល់េុាំបានច្ន្ឋេះច្ទ ពាក្យថា
សាា ប់្ច្ដ្ឋយសនមតច្នេះ ត្ាន់បតសាា ប់្មួ្យអតតភាេ មួ្យជាតិ      
មួ្យក្ាំច្ណីតច្នេះ េុាំបម្នអស់សូនយត្តឹម្ប្ ុច្ណណេះច្ទ ច្ត្ពាេះច្ៅមាន
ក្ាំច្ណីតជាតិសារជាថមីច្េងី្វញិ ដូចជាេូជ្រុក្ខជាតិន្ឋន្ឋដល់រដូវ
កាលក៏្ច្រាយរុេះត្ជុ្េះសាឹក្អស់ ច្មី្លច្ៅហាក់្ដូចជាសាិតត្សច្ពាន 
សាា ប់្អស់ច្ៅច្ហយី ប្ ុបនតដល់រដូវកាលថមី ក៏្លូតោស់ប្ច្ញ្ចញ
ត្តួយ  មានសាឹក្  បផា  ោក   ដុេះបប្ក្សាខាច្ចញម្ក្វញិ ។  
 ចាំបណក្ក្ាំច្ណីតសតាជាបុ្ថុជ្ជន ឬថាច្ៅជាច្ោកិ្យវសិ័យ 
ច្ទ្វេះជាច្កី្តក្នុង្កាមាវចរភូមិ្ ១១ ជាន់,  រូបាវចរភូមិ្ដប់្ត្បាាំមួ្យ,  
អរូបាវចរភូមិ្បួ្ន សតាត្េប់្ត្ប្ច្ភទច្នេះ ច្កី្តម្ក្ច្ហយី សុទធត្តូវសាា ប់្ 
និង្ត្តូវច្កី្តច្ទៀត េុាំអាចច្េចច្វេះត្ប្បក្ក្បាន ច្ត្ពាេះច្ហតុអាី? ច្ត្ពាេះ
ច្ៅមានច្ហតុប្ចច័យ  បដលជាេូជ្ឲ្យច្កី្តច្ទៀត ឧប្មាដូចជាេូជ្
ធញ្ាជាតិត្េប់្ត្ប្ច្ភទមាន  ច្ពាត  សបណត ក្  ត្សូវ លៃ ។ល។ កាល
ច្បី្ច្េច្ៅេុាំទ្វន់ចត្មាញ់  ដូចជាមិ្នទ្វន់កិ្នច្ៅជាអង្ករ លីង្ ឬ
ចម្អិនឲ្យច្ៅជាអាីមួ្យច្ទ ច្េយក្ច្ៅសាប្ច្ត្ពាេះប្ណតុ េះដ្ឋាំច្ៅក្នុង្ដី
សារជាថមី ត្តូវក្ច្តត នថៃ ធ្លតុអាកាស ទឹក្ នឹង្អាចដុេះច្ចញជាច្ដីម្ថមី
មានបម្ក្ធ្លង្ សាឹក្ បផា  ោក   ជាប្នតច្ៅមិ្នដ្ឋច់រយៈ យ ង្ណាមិ្ញ
សតាច្ោក្កាលច្បី្ច្ៅមានេូជ្ េឺអវជិាជ , តណាា , ឧបាទ្វន, ក្ម្ម, 
អាហារ ដរាប្ណាក៏្ច្ ម្ េះថា  ច្ៅមានេូជ្   េឺជាតិក្ាំច្ណីតដរាប្
ច្ន្ឋេះ  ច្ត្ពាេះអវជិាជ ទុក្ដូចជាភាឺបត្ស, តណាា ទុក្ដូចជាទឹក្,  ឧបាទ្វន 
ទុក្ដូចជាដីបត្ស,  ក្ម្មទុក្ដូចជាេូជ្, អាហារទុក្ដូចជាជី្   ច្មាា េះ 
ច្ហយីផលបដលច្កី្តអាំេីេូជ្ េឺជាតិក្ាំច្ណីត  ច្ចេះបតមានជាច្រឿយៗ 
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សាា ប់្ក៏្ច្ចេះបតមានជាច្រឿយៗ ជាអច្នក្ជាតិេុាំអាចរាប់្បាន យ ង្
ច្នេះឯង្ច្ទីប្ច្ ម្ េះថា សម្មតិម្រណៈ  សាា ប់្ត្ាន់បតជាការសនមត
ប្ ុច្ណាណ េះ  ច្ត្ពាេះមិ្នទ្វន់អស់េូជ្ច្កី្ត  ។ 
 ចុេះច្បី្មានសាំណួរថា ច្តីច្កី្តដូចច្ម្តចច្ៅ? ច្បី្ច្េលសាា ប់្ 
ខនធត្បាាំមានរូប្ក្ខនធ ន្ឋម្ក្ខនធ រលត់សូនយច្សាេះអស់រលីង្ច្ៅច្ហយី 
ច្តីមានធ្លតុអាីឲ្យច្ៅច្កី្តច្ទៀតច្ន្ឋេះ! សាំណួរច្នេះច្ទ្វេះបី្ឲ្យចច្ម្ាីយ 
ក៏្ច្ៅបតមានចម្ៃល់ត្េប់្ៗាន  ច្ហយីបថម្ទ្វាំង្មានសាំណួរប្បនថម្ 
ម្ក្ច្ទៀតថា ច្បី្សិនជាច្កី្តច្ទៀតដូច្ចាន េះបម្ន ចុេះច្ៅច្េលបដល 
ច្កី្តច្េងី្ភាា ម្ ហាក់្ដូចជាង្ងឹ្តសូនយឈងឹ្ េុាំអាចដឹង្ថាខាួនឯង្
ជានរណា ម្ក្េីទីក្បនាង្ណា េីមុ្នម្ក្មានសញ្ញជ តិជាអាី ម្ក្ច្កី្ត
ជាក្ាំច្ណីតថមី ាម ននរណាអាចចាាំ និង្ដឹង្ត្បាក្ដបាន េឺបានន័យថា
ម្ក្ទ្វាំង្សាម ន ច្ៅទ្វាំង្សាម ន និយយច្ពាលសតីទ្វាំង្សាម ន ទ្វាំង្ច្នេះ
មិ្នេិតច្ទឬ? េិតជាយ ង្នុ េះបម្នច្ហយី ក្ាំច្ណីតជាបុ្ថុជ្ជនច្យងី្  
សុទធបតរស់ច្ៅក្នុង្ភាេដឹង្មិ្នដល់  ឆ្ៃល់មិ្នអស់  វចិិកិ្ចាេ មានភាេ
សង្សយ័  ត្សច្េចត្សេិលមិ្នដ្ឋច់ច្ត្សចក្នុង្ជី្វតិរប្ស់ខាួន តាំង្េី
ច្កី្តម្ក្រហូតដល់សាា ប់្ច្ៅវញិជាធម្មត បតយ ង្ច្នេះឯង្  ។  
 ចច្ម្ាីយបដលថា សាា ប់្ច្ហយីច្កី្តច្ទៀតមានបតត្េេះេុទធ ត្េេះ
ប្ច្ចចក្េុទធ ត្េម្ទ្វាំង្ត្េេះអរហនតទ្វាំង្ឡាយជាសាវក្រប្ស់ត្េេះេុទធ 
ច្ទ ច្ទីប្អាចយល់ចាស់ចូលចិតតបានអាំេីការច្កី្តសាា ប់្ច្នេះ ច្ដ្ឋយ
ឥតមានការសង្សយ័  សូម្បបីតប្នតិចប្នតួចច្សាេះច្ទ  ។  
 ការសាា ប់្ច្ដ្ឋយសនមត  ក៏្ច្ត្ពាេះបតច្ៅមានជាតិក្ាំច្ណីតច្កី្ត
ជាថមីច្ទៀត ច្ដ្ឋយការប្ាំភាឺតម្ញណទសសនៈរប្ស់ត្េេះសមាម សម្ពុទធ 
ត្េម្ទ្វាំង្ត្េេះអរហនតទ្វាំង្ឡាយ  ។  បតការច្កី្តច្ទៀតច្ន្ឋេះ េុាំបម្នជា 
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ន្ឋម្ធម៌្ឬរូប្ធម៌្បដលជាខនធចាស់ច្នេះច្ៅច្កី្តច្ទៀតច្ទ  េីច្ត្ពាេះខនធ
ចាស់បានរលត់អស់ច្ៅច្ហយី  អាីបដលច្ៅច្កី្តច្ទៀតច្ន្ឋេះ  បាន
ដល់អកុ្សលវបិាក្និង្កុ្សលវបិាក្ជាផលដ៏ឆ្អិន បដលបានចត្មាញ់
ច្ហយីេីអកុ្សលក្ម្ម និង្កុ្សលក្ម្ម ជាថាម្េលមានក្មាា ាំង្ខាា ាំង្កាា
នត្ក្បលង្ អាចច្ធាីឲ្យមានក្ាំច្ណីតថមីច្ៅថា វបិាក្ប្ដិសនឋិវញិ្ញា ណ  
ជាភាសាប្រម្តថ េឺការច្កី្តច្ដ្ឋយ ច្ហតុប្ចច័យ ច្ដ្ឋយមានអវជិាជ  
តណាា  ឧបាទ្វន ច្ទីប្ឲ្យមានក្ម្ម  កាលច្បី្មានក្ម្ម  ច្ទីប្ឲ្យមាន
វបិាក្  កាលច្បី្មានវបិាក្  ច្ទីប្ឲ្យមានក្ាំច្ណីតបដលជាតាំណតជាតិ
ភេក្នុង្សង្ារវដតមិ្នត្បាក្ដ ខាង្ច្ដីម្  ខាង្ចុង្ច្ន្ឋេះច្ទ ។ ច្បី្
ប្ចច័យច្ៅមាន  ច្កី្តក៏្ច្ៅមាន  សាា ប់្ក៏្ច្ៅមាន  ច្ហយីក៏្ច្កី្តច្ទៀត
ជាច្រឿយៗ មិ្នត្បាក្ដដូចបានប្ញ្ញជ ក់្ម្ក្ច្ហយីេីខណៈចិតតចុង្
ច្ត្កាយ  េឺ ចុតិចិតតខណៈ ច្ធាីកិ្ចចឃាា តចាក្ភេរលត់ច្ៅយ ង្ឆាប់្
រហ័ស បតជាចងាា ក់្ឲ្យប្ដិសនធិខណៈចិតត េឺចិតតតជាតិភេក្ាំច្ណីត 
ច្ធាីកិ្ចចមួ្យខណៈ  ច្ៅថាវបិាក្ប្ដិសនឋិវញិ្ញា ណ ជាផលបានម្ក្  
េីកុ្សលក្ម្ម  អកុ្សលក្ម្ម  មានក្មាា ាំង្ខាា ាំង្កាា និង្ឆាប់្រហ័ស  
រហូតដល់ថា  ច្បី្ចុតិចិតត ការសាា ប់្តាំណាលាន  វបិាក្ប្ដិសនឋិ
វញិ្ញា ណមួ្យជាម្នុសស វបិាក្ប្ដិសនឋិវញិ្ញា ណមួ្យជាត្េហម ក៏្េង់្
មិ្នយតឺយូរខុសាន ជាខណៈច្ន្ឋេះច្ទ េឺច្សមីត្តង់្ថា ចុតិបតមួ្យ        
ខណៈ  ប្ដិសនឋិចិតតបតមួ្យខណៈដូចាន   ភវង្គចិតតច្កី្តច្េងី្តជាតិ
ជាម្នុសស  ជាត្េហមច្ៅតម្កាមាវចរកុ្សលវបិាក្ និង្រូបាវចរ -
កុ្សលវបិាក្ច្ន្ឋេះៗ ។ 
 ដូច្ចនេះការសាា ប់្ច្កី្តច្នេះ ជាប្ញ្ញា សមុេសាម ញណាស់ចាំច្ពាេះ
ច្យងី្បដលដឹង្មិ្នដល់ឆ្ៃល់មិ្នអស់ មានអនក្ខាេះក៏្មិ្នច្ជ្ឿ អនក្ខាេះក៏្ 
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ច្ជ្ឿ សូម្បបីតមានម្នុសសខាេះបដលជាអនក្ចាាំជាតិក្ាំច្ណីត ច្លីក្យក្
ម្ក្អធិប្ាយប្រយិយច្រៀប្រាប់្ឲ្យបានសាត ប់្ច្សចក្តី  ក៏្ច្ៅបតមាន
សង្សយ័មិ្នអស់ចម្ៃល់ដបដល  ។ 
 ការចាាំជាតិក្ាំច្ណីត និង្េាំច្ន្ឋលអាំេីការសាា ប់្ច្ហយីច្កី្ត
ច្ទៀតននម្នុសសសតាច្នេះ េុាំបម្នបតត្តឹម្ជ្នជាតិបខមរច្យងី្ច្ន្ឋេះច្ទ 
មានជ្នជាតិដនទជាច្ត្ចីនច្ទៀតបដលច្េត្សាវត្ជាវ និង្ច្ធាីដាំច្ណាេះ
ត្សាយ  ច្ដីម្បបី្ាំបាត់ចម្ៃល់អាំេីការសាា ប់្ច្ហយី  ច្ៅច្កី្តច្ទៀតច្ន្ឋេះ 
ច្ដ្ឋយការសាក្សួរោា ល់ និង្េិនិតយច្មី្លភិនភាេអនក្បដលថាចាាំ
ជាតិ ត្េម្ទ្វាំង្ច្រឿង្រា វវតថុជាភសតុតង្ ទីក្បនាង្បដលច្េបានច្រៀប្រាប់្
កាលេីជាតិក្នាង្ច្ៅ ច្ ញីថាមានេិតត្បាក្ដ លមម្ឲ្យច្េក្ាំណត់
ក្ត់សមាគ ល់  អស់ចម្ៃល់អាចមានជ្ាំច្នឿ  ក្នុង្ការសាា ប់្ច្ហយីច្កី្ត
ច្ទៀតបាន ។  ច្ៅត្ប្ច្ទសក្ម្ពុជាច្យងី្ ច្ៅច្ខត្តតបក្វ ត្សុក្េិរវីង្ស  
មានអនក្ខាេះចាាំជាតិក្ាំច្ណីតដល់ច្ៅេីរជាតិច្ទៀតផង្ េឺាត់បាន
ច្កី្តសាា ប់្បី្ជាតិ ចាប់្ច្ផតីម្តាំង្េីសម្័យសាធ្លរណរដឋ, សម្័យ
ត្ប្ជាធិប្ច្តយយ(បខមរត្ក្ហម្) និង្សម័្យប្ចចុប្បននច្នេះ ។ ាត់មាន
ជី្វតិរស់ច្ៅក្នុង្ជាតិក្ាំច្ណីតេីរដង្រប្ស់ាត់ ាត់បានចាាំច្រឿង្រា វ 
និង្ត្សុក្ភូមិ្រប្ស់ាត់េិតត្បាក្ដណាស់ ទ្វាំង្មាតបិ្តរប្ស់ាត់  
ត្េម្ទ្វាំង្ញតិមិ្ត្តជិ្តខាង្   មានជ្ាំច្នឿថាការសាា ប់្ និង្ការច្កី្ត
ច្ទៀតេឺជាច្រឿង្េិត ។ មានច្រឿង្រា វច្ផសង្ច្ទៀតច្ត្ចីនរាប់្មិ្នអស់ច្ៅ
ក្នុង្ត្ប្ច្ទសច្យងី្  និង្បដលទ្វក់្ទង្នឹង្ការចាាំជាតិច្នេះ     ច្ដ្ឋយខុ្ាំ 
េុាំបានច្លីក្យក្ម្ក្សរច្សរ ជាសាច់ច្រឿង្ន្ឋាំឲ្យច្សៀវច្ៅច្នេះមាន
ទាំេ័រច្ត្ចីនច្ន្ឋេះច្ទ បតខុ្ាំសូម្ច្លីក្យក្ឯក្សារជាសច្ង្ខប្ខាេះ បដល
ទ្វក់្ទង្នឹង្ជ្នជាតិប្រច្ទស      ម្ក្សរច្សរប្ញ្ញជ ក់្ឲ្យច្ ញីថាច្ៅ 
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ក្នុង្ការត្សាវត្ជាវរប្ស់ច្េ ច្ដ្ឋយយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ច្ទីប្ច្ធាីឲ្យច្េមាន
ជ្ាំច្នឿថា  ការសាា ប់្ច្ហយីច្កី្តច្ទៀតេិតជាមានបម្ន ។ 

 
 

ខឹងមិនដឹងខសុ 
បេប្ររហ្មរីតិ 

 ពេលចិត្តកាំេុងខឹង  លលងយល់ដឹងអ្វបី្តូ្វខុស 
 កាយវាចាប្បទូសដ  ពចញមកអ្ស់គួរឲ្យខ្មាស ។ 
 ពពាលសដីទាំងវពងវង នឹកខលួនឯងអ្ស្ចារ្យណាស ់
 ឥត្ស្ចាល់ពកេងឬចាស ់ បញ្ជាក់ច្ាស់ភាេលងង់ពលៅ  ៕ 

ច្ដ្ឋយឧបាសក្ ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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កកើតមកទកទ កៅវញិក៏ទកទ ! 
បទប្េហ្េគតី្ ិ

 ចិតតគអើយគរលគកើតមក មិន្មាន្យកអវមីកគ ោះ 
 ឥ ូវផ្លស្្់បដូរអស្ ់  គ ើញលអប្រស្ស្ច់ង់តតាន្ ។ 
 ហ្ួងតហ្ងឥតឈរឈប ់ ងងលុងប់ឧា ន្  
 ាន្មយួចតិតមនិ្កា្ន្ដ ចង់តតាន្មិន្គចោះប្ររប ់ ។ 
 គកើន្គោភ ក គ ស្ៈ ជាប់ជាំរក់ប្រស្ឡាញស់្អប ់
 ខ្ន្ធ ៥ នាាំឲ្យ ប ់  េីបញ្ចប់គៅតតប្រក  ។ 
 គរលចតិតរលត់គៅ  គ្ម្ន្អវីគៅគប្រៅរីធម ៌
 អវីចតិតបគងកើត ក  រោយ ត ឥតគស្ស្ស្ល ់ ។ 
 ចិតតគអើយរួរយាប្រតា តាមមាគ្៌្ប្ររោះេស្រល  
  គ្ល់គហ្តផុ្សាំន្ឹងផល ចាកកងវល់យលធ់ម៌ស្ងប់  ៕ 

     ច្ដ្ឋយឧបាសក្ ហ ៉ិម  ឆាន ់  
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ឯកសារវិភាគពីការសាលាប់... 
 

១. ករណីរបស់លោកឧត្តមលសនីយ៍ Georges Patton 
 លោក Georges Patton ជាឧត្តមលេនីយមួ៍យ  របេ់កង
ទ័ពេហរដ្ឋអាលមរកិ ដដ្លមានថ្វីដដ្និងលទពលោេលយ ដដ្លពិភព
លោកទទួលស្គា ល់ ។ លោកមានចរតិ្ម ៉ឺងមា៉ា ត់្ ដដ្លមិនលចេះអត់្ឱន 
គ៉ឺអន វត្តន៍តាមចាប់ជានិចច ដដ្លជាទ្ទឹេតីលោយលោកយល់ល ញី
ថា  ទ្តឹ្មទ្តូ្វតាមចាប់គ៉ឺជាកមាល ាំងដ្ល់លោធា ។ អនកោល ហានរូបលនេះ
មានចិត្តគាំនិត្ចដមលកណាេ់ គ៉ឺលោកដត្ងដត្ល ឿលៅលលីទ្ទឹេតីដនោរ
លោនយកកាំល ីត្អលទោ លជាតិ្ ។ លោក Georges Patton ដត្ង
លោលជាលរឿយថា «អទគត្  និង ីវតិ្រេល់ៅជាវដ្តេងារ  អាចវលិ
វញិលៅមកទ្បទាក់ទ្បទងគ្នន » ឯ ីវតិ្របេ់លោក ក៏េថិត្លៅកន ង
ចាំលណាមោរវលិវល់ ទ្បទាក់ទ្បទងគ្នន លទេះដដ្រ  គ៉ឺមិនលទៀង  ។ល។ 

២. ករណីតារាភាពយនតយ ៉ាងល៉ាបីល៉ាាញ Glenn Ford 

 ចាំលោេះដសែភាពយនតអនតរជាតិ្ គ្នា ននរណាមិនលបពីីតារា 
ភាពយនត Glenn Ford ដដ្លរនោ៉ឺលពញទវីបអាលមរកិខាងល ីង ។ 
 ីវភាពោ៉ា ងហ កឹហា៊ា ក់  របេ់លោកកន ងបចច បបននោលលនេះ  ក៏ដូ្ចជា 
 ីវភាពជាតិ្ម នរបេ់លោក     ដដ្លលោកបាននិោយថា    «ស្ ាំមិន 
មាន ាំលនឿអរូបិយលទ, ស្ ាំមិនល ឿអវគី្នា នភាពចាេោ់េ ់ងងឹត្ងងល ់
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លទេះលទ  ប៉ា ដនតស្ ាំល ឿលៅលលោីរលោនយកកាំល ីត្ស្គរជាថ្ាី»  ។ 

៣. ករណីនាង Winnie Esaland 

 Virginia ជាេហរដ្ឋអាលមរកិ តាមឯកស្គរទាាំងលទេះបាន 
ឲ្យលគដឹ្ងថា ទងតូ្ច Winnie Esaland ស្គល ប់លៅអាយ បាន 
ទ្បាាំមួយឆ្ន ាំលោយលទ្គ្នេះថាន ក់ចរាចរ  ។  លទាេះលវ ជប ឌិ ត្ជាលទ្ចីនបាន
ទាំគ្នន សាំទ្បឹងដទ្បងលោយវធីិវេះោត់្ោ៉ា ងហាត់្ចត់្ ោ៉ា ងណាក៏លោយ  
អាទ្េ័យលោយរបួេធងន់លពក  ទងក៏ទទួលអនិចចធមាលៅ  ។  លៅឆ្ន ាំ 
១៩៦៤ មាតាទង Winnie Esaland ទ្បេូត្មានប ទ្តី្មាន ក់  
លទៀត្ ។ លៅលពលលកាងទ្េីលទេះអាយ បានទ្បាាំមួយឆ្ន ាំ ទ្ស្គប់ដត្ទង
ចាប់ល ត្ីមនិោយបញ្ហា មានអាោរចដមលកៗលោយលោលោកយថា «ស្ ាំ
លនេះលហយីជា Winnie លហយីនិោយថា រូបលនេះគ៉ឺស្ ាំ» ។  
 លរឿងចដមលកមួយលទៀត្ដដ្លគួរឲ្យយកចិត្តទ កោក់ គ៉ឺលៅ
លពលដដ្លទងលទីបទ្បេូត្លចញពីដ ោ្មាតា ល ញីមានស្គន មដូ្ចជា
ោរវេះោត់្ទ្ត្ង់ទ្ត្គ្នកមាា ង ។ លៅលពលដដ្លលគយករូបថ្ត្ មក
បង្ហា ញទង មានទាាំងរូបទ្គួស្គររបេ់ទងលទ្ចីនគ្នន  ទងចងអ លចាំរូប
ទង Winnie  ទ្បាប់ថា «លនេះគ៉ឺជារបូស្ ាំ» ។ល។  
 លៅមានលរឿងរា៉ា វជាលទ្ចីនលទៀត្ ដដ្លទាក់ទងកន ងោរចាាំជាតិ្
លនេះ ោរដដ្លស្ ាំលលីកយកមកេរលេរកន ងលេៀវលៅលនេះសលេះ លដី្មបចីង់
បនធូរបរោិោេ កន ងោរអានក ាំឲ្យតឹ្ងទ្គ្នត្លពក លដី្មបបីានបញ្ហជ ក់
នូវអវីជាលេចកតីពិត្ ដដ្លមានជាឯកស្គរលចញពីោរទ្ស្គវទ្ជាវដន ន
ជាតិ្បរលទេឲ្យល ញីថា     នជាតិ្លគក៏មានោរចាប់អារមា ៍ទ្ពម
ទាាំងមាន ាំលនឿពី ីវតិ្ស្គល ប់លកីត្លនេះដដ្រ ។ ទ្គ្នន់ដត្ោរទ្ស្គវទ្ជាវលៅ
ល ញីថា    ីវតិ្អលទោ លទ្បាកដ្ជាមានដមន   ប៉ា ដនតទ្ត្ង់លហត្ បចច័យ 
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និងោរស្គល ប់លហយីលកីត្លទៀត្លទេះ លគលៅព ាំទាន់បានឲ្យចលមលីយ ឬ
ទ្ស្គវទ្ជាវដវកដញកថាលកីត្លោយវធីិណា មានអវីទាំឲ្យលកីត្លទៀត្លៅ
ល យីលទ  ។ 

 លទាេះជាោ៉ា ងណាបញ្ហា ស្គល ប់លកីត្   ក ាំថាដត្េម័យលនេះដដ្ល
មានោរចមងល់និងេងែយ័  មានអនកសលេះល ឿ  មានពួកសលេះមិនល ឿ   
េូមបដីត្កន ងេម័យទ្ពេះស្គស្គត ទ្តាេ់ដឹ្ងល ងីកន ងលោក ក៏គង់មាន
មន េែភាគលទ្ចីនមានោរលងឿងឆ្ងល់ េងែយ័ពី ីវតិ្អលទោ លលនេះ  
ដូ្ចមានកន ង “គម្ពីរសុត្តន្តបិដក ទីឃនិ្កាយ ចតុ្ត្ថភាគ ម្ហាវគគ បាយា-
សិរាជញ្ញសូត្ត្”  ។  ទ្ពេះបាទ  បាោេិរា ញ្ញៈ,  ទ្ពេះរាជាអងាលនេះ 
លកីត្មានទិដ្ឋិអាទ្កក់ោ៉ា ងលនេះថា លោកដ្ដទមិនមាន ពួកេត្វជា
ឧបបាតិ្កៈមិនមាន ្លវបិាករបេ់កមាទាាំងឡាយដដ្លេត្វលធវីលអ 
និងអាទ្កក់មិនមាន មានន័យថា ទ្ពេះបាទបាោេិឥត្មាន ាំលនឿ 
ថា េត្វស្គល ប់លហយីលកីត្លទៀត្លទ កាំល ីត្ជានរក លទ្បត្ អេ រោយ 
លទវតា ទ្ពហាក៏គ្នា ន កមា្លរបេ់កមាក៏គ្នា នដដ្រ ។  ប៉ា ដនតដ្ល់លពល 
លទ្ោយមកបានចូលលៅេួរ បញ្ហា កមាជាមួយក មារកេែបៈ បាន
លោកលោេះទ្ស្គយ  អធិបាយបាំភល៉ឺ  អាំពីបញ្ហា កមាទាាំងឡាយលទេះ  
រហូត្ដ្ល់ទ្ពេះរាជាអងាលនេះអេ់ចមងល់បាន  ។ 

 លរឿងលនេះមានអត្ថន័យពិស្គា រ ពីលរាេះលកាេះកាយអស្គច រយ
ណាេ់  កន ងបញ្ហា កមាដដ្លទ្ពេះរាជាលលីកយកមកស្គកេួរ  ទ្ពម
ទាាំងោរលឆ្លីយត្ប      លទ្បៀបលធៀបទ្បកបលោយបញ្ហញ របេ់ទ្ពេះក មារ 
កេែបៈជាទ្ពេះអរហនត ។ ស្ ាំទ្គ្នន់ដត្លលីកយកមកបញ្ហជ ក់ឲ្យល ញី
ថា ោរេងែយ័និងមានចមងល់ចាំលោេះោរស្គល ប់លកីត្ រដមងមានជា
ធមាតា  លៅកន ងចិត្តប ថ្  ជនលយងីទ្គប់ោលេម័យ      ក៏ប៉ា ដនតចាំលោេះ 
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ឧបបាតិ្កកាំល ីត្  លគអាចឲ្យដឹ្ងចាេ់អាំពីកាំល ីត្លគ  ពីលទ្ោេះ
ស្គល ប់ដត្មួយស ៈចិត្ត លហយីក៏ចាប់កាំល ីត្ដឹ្ងកតីលៅតាមអត្តភាព
លទេះ លោយព ាំបានអាទ្េ័យលៅកន ងដ ោ្ដនមាតាដូ្ចជា កាំល ីត្លទ្ៅ
ពីលនេះលទ  មយ៉ាងវញិលទៀត្  កាំល ីត្ដដ្លវលិអលទោ លលទ្ចីនជាតិ្ដូ្ច
ជា ពីេត្វនរកមកលទ្បត្ ពីេត្វលទ្បត្មកជាតិ្រចាា ន ពីកាំល ីត្
តិ្រចាា ន មកជាមន េែ ទ្ត្ ប់ច េះល ងី ដូ្លចនេះជាលហត្ ព ាំឲ្យមានោរ
ចងចាាំអវីបាន ។  
 ត្បលៅេាំ ួរដដ្លថា  លបីសនធទាាំងទ្បាាំរលត្់េូនយអេ់លៅ
លហយី  លតី្មានអវីលៅលកីត្លទៀត្ ?  ចលមលីយ ៖  «វបិាក» ជា្លរបេ់
កមា ដដ្លេត្វបានេនែាំជាលរឿយៗ លោយមានអវជិាជ  ត្ណាា  
ឧបាទានជាបចច័យបលងកីត្បានជាក េលវបិាក អក េលវបិាក ជាតួ្          
បដិ្េនឋិវញិ្ហញ  ថ្ាីមួយល្ែងលទៀត្  ដដ្លជាត្ាំ  ត្បានលោយ
កមាល ាំងកមាចាេ់ លទីបបានល ា្ េះថា ជាកាំល ីត្ថ្ាី ឧបមាដូ្ចជាពូ 
មានទ្គ្នប់ស្គវ យជាលដី្ម  លៅលពលដដ្លលគព ាំទាន់ប ត េះ  លៅកន ង
ទ្គ្នប់ស្គវ យ រដមងមានពនលក លដី្ម ដមក ធាង ទ្តួ្យ  ដ ល្  ផ្កក  លៅកន ង
ទ្គ្នប់ហនងឹ ដត្លបីព ាំទាន់ដ្ល់ទ្ពមលោយោលលវោ ឬ ោរប ត េះោាំ
លទ លទាេះជាលគចង់ព េះទ្គ្នប់ស្គវ យ លដី្មបពិីនិត្យលមីលពនលក  លដី្ម  
ដមក  ធាង េលឹក  ដ ល្  ផ្កក  ទ្បាកដ្ជាមិនល ញីលស្គេះល យី ។ ប៉ា ដនត
ទ្បេិនជាលគប ត េះ  ោាំោក់ទ្គ្នប់ស្គវ យកប់ចូលលៅកន ងដី្ ទ្បកប
លោយ ីរជាតិ្   ធាត្ អាោេ  កលតត ដថ្ង   ទឹកលអ   ទ្គ្នប់ស្គវ យក៏នឹង 
ោល យជាមានពនលក ដ្ េះលចញជាលដី្ម ជាដមក  ធាង  ទ្តួ្យ  េលឹកដ ល្  
ផ្កក  លៅតាមរដូ្វោលលវោ  ។  េួរថាលដី្មស្គវ យកតី ដ ល្ស្គវ យកតី ជាដ ល្
ស្គវ យចាេ់  ឬក៏ជាដ ល្ស្គវ យថ្ាី?   ទ្បាកដ្ជាដ ល្ស្គវ យថ្ាីលហយី, ច េះ 
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ដ ល្ស្គវ យកតី លដី្មស្គវ យកតី បានមកពីណា ដ្ េះលចញពីណា? ដ្ េះលចញ
ពីទ្គ្នប់ស្គវ យចាេ់, ច េះទ្គ្នប់ស្គវ យចាេ់លទេះលៅឯណា? ទ្គ្នប់
ចាេ់រលួយេូនយលស្គេះអេ់លៅលហយី បានន័យថាលដី្មស្គវ យដ ល្
ស្គវ យថ្ាី លកីត្លចញបានពីទ្គ្នប់ចាេ់ ពូ ចាេ់ដដ្លផ្កល េ់លចញមក
ពីធាត្ អាោេ  ទឹក  ដី្   ីរជាតិ្ថ្ាីទាាំងអេ់ លេចកតីលនេះោ៉ា ងណា  
ោរស្គល ប់លហយីលកីត្លទៀត្ក៏មានឧបលមយយោ៉ា ងលនេះដដ្រ  ។  ចលមលីយ
និងេាំ ួរដដ្លថា   ច េះលបីលកីត្លទៀត្លមតចក៏មិនដឹ្ងថា  សលួនឯងមក
ពីណា  ជាតិ្ជាអវី  មាន ក់ៗដូ្ចជាវលងវងោ៉ា ងលនេះលៅវញិ ពិត្ជាោ៉ា ង
ហនងឹលហយី  ឲ្យដឹ្ងដូ្ចលមតចលកីត្  លបីលពលច តិ្ (ស្គល ប់) រូបកានធ    
ទមកានធ  ជាបចច បបននលនេះ  ដបកធាល យរលត្រ់ោយអេ់លៅលហយី
លទេះ ទ្ត្ង់ចាំ  ចលនេះលហយីល ញីថាជាេចចធម៌ តាមទ្ពេះព ទធដី្ោ
ពិត្ណាេ់ ពីលទ្ោេះឥត្មានសនធចាេ់ណាមួយលៅលកីត្លទៀត្លទ  
ទ្បេិនសនធចាេ់  វញិ្ហញ  ចាេ់  លកីត្លទៀត្បានលទេះទ្បាកដ្ជា     
មាន ក់ៗចាាំជាតិ្ ស្គា ល់សលួនឯងទ្បាកដ្លហយី ពីលទ្ោេះសនធចាេ់ សនធថ្ាី
មិនមានអាទ្េ័យគ្នន លទ, សនធជាអតី្ត្  មិនដមនជាសនធកន ងអទគត្, 
សនធកន ងអទគត្ មិនដមនជាសនធកន ងបចច បបនន មានន័យលអិត្េ ស ម
ទ្ជាលលទ្ៅលពកណាេ់ លទីបលធវីឲ្យមានោរចមងល់ មិនលចេះអេ់មិន
លចេះលហយី កន ងោរលកីត្ស្គល ប់លនេះ ។ ប៉ា ដនតចាំលោេះអរយិស្គវក
ទាាំងឡាយ ចាប់តាាំងពីថាន ក់លស្គតាល ងីលៅ លោកអេ់មានចមងល់        
េងែយ័ចាំលោេះ ីវតិ្អលទោ លលទៀត្ល យី ចាាំបាច់លៅនិោយអវីដ្ល់
លៅទ្ពេះព ទធ  ទ្ពេះបលចចកព ទធ  ទ្ពមទាាំងទ្ពេះអរហនតទាាំងឡាយ  ដដ្ល
លោកបាននូវអភិញ្ហញ  មានប លពវនិវាស្គន េែតិ្វជិាជ  និងច តូ្បបាត្វជិាជ
លទេះ   ។    ចាំលោេះទ្ពេះព ទធបរមទ្គូដនលយងី     ោលដដ្លលៅជាទ្ពេះ 
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បរមលោធិេត្វ មានទ្ពេះជាតិ្សលេះក៏ទ្ពេះអងាបានរ ាំឭកចាាំទ្ពេះជាតិ្    
ដដ្លទ្ពេះអងាធាល ប់លកីត្ជាអវីៗដូ្លចាន េះដដ្រ ដ្ល់លពលដដ្លទ្ពេះអងា
បានទ្តាេ់ដឹ្ងបឋមវជិាជ  ក៏គ៉ឺោររ ាំលឹកល ញីទ្ពេះជាតិ្ផ្កោ ល់ទ្ពេះអងា
លនេះឯង តាាំងពីទ្ពេះជាតិ្ជាដ្ាំបូងរហូត្ ដ្ល់អលនកជាតិ្ ទ្ពមទាាំង
យល់ដឹ្ងល ញីនូវ ីវតិ្អលទោ លរបេ់េត្វទាាំងឡាយ កន ងេងារវដ្ត
មិនទ្បាកដ្ខាងលដី្ម និងខាងច ង, វជិាជ ទីពីរ  គ៉ឺដឹ្ងយល់ស្គា ល់
ល ញីថា េត្វដដ្លទ្តាច់រង្ហា ត់្មិនមានទីបាំ  ្ត្កន ងេងារលនេះ ក៏
លទ្ោេះដត្មានកមាជាបចច័យ, វជិាជ ទីបី  បានដ្ល់ពនល៉ឺបញ្ហញ  ដដ្លជា
អាវ ធោប់ឆ្ក រទ្បហារបង់ កងកិលលេឲ្យវទិេទ្ េះទ្េ េះចាក
លចញពីទ្ពេះទ័យរបេ់ទ្ពេះអងា លធវីឲ្យពនល៉ឺញា  វជិាជ លកីត្មានដ្ល់
ទ្ពេះអងាកន ងោរដឹ្ងយល់ ឥត្មានលទីេទាល់ចលទល េះទ្ត្ង់ណាលស្គេះ
ល យី  ។  ដូ្លចនេះលហយីលទីបទ្ពេះធម៌លទេទរបេ់ទ្ពេះអងា  េងកត់្
ធងន់លៅលលីោរលកីត្ ចាេ ់ឈ៉ឺ ស្គល ប់ ជាដ្ាំល ីរដន ីវតិ្ដ៏្ដវងឆ្ង យ
របេ់េត្វទាាំងឡាយ ដដ្លលៅថា េមាតិ្មរ ៈលនេះ ព ាំង្ហយនឹង      
លោេះទ្ស្គយបាន  ។ 
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សមុច្ឆេទមរណៈ... 
 

ពាកយ េ មលចាទមរ ៈ ដទ្បថា ោរស្គល ប់លោយផ្កត ច់ ត្លិ គ៉ឺ
ផ្កត ច់ ត្ិលចាកកិលលេ  ផ្កត ច់ ត្ិលចាកភព  លទ្ោេះឥត្មានអវជិាជ  
ត្ណាា  ឧបាទាន កមាដដ្លជាពូ េទ្មាប់ប ត េះជាតិ្  ភពឥត្មាន
ត្លៅលទៀត្លទ បានដ្ល់ទ្ពេះព ទធ ទ្ពេះបលចចកព ទធ ទ្ពេះអរហនតស្គវក
ទាាំងឡាយ គ៉ឺទ្ពេះអងា ទ្ពមទាាំងលោកទាាំងពួងលទេះ បានដ្ ត្កលមាល ច
ចទ្មាញ់ពូ  គ៉ឺអវជិាជ  ត្ណាា  ឲ្យរងីេងួត្ហួត្ដហង  អេ់ពនលកពក
ដសនងបលញ្ចញជាលដី្ម  ដមកធាងលទៀត្បានលហយី  ដូ្លចនេះលហយីលទីប
លៅថាស្គល ប់លោយផ្កត ច់ ត្ិល ដដ្លស េអាំពីេមាតិ្មរ ៈ ជាលេចកតី
ស្គល ប់របេ់ប ថ្  ជន  លទ្ោេះលៅព ាំទាន់អេ់ពូ គ៉ឺកិលលេ  ។ 

 ចាំលោេះទ្ពេះព ទធ ទ្ពេះបលចចកព ទធ ទ្ពេះអរហនតស្គវកទ្គប់រូប 
ទ្ពេះអងាទ្ពមទាាំងលោកទាាំងឡាយ បានបាំលពញបារមីជាមគ្នា បដិ្-   
បទា បានទ្គប់ធួនតាមោលកាំ ត់្ លទីបអាចទ្បហារកងោរ
កិលលេឲ្យរលបេះរបូត្  ដ្កហូត្លចញពីសនធេទត ន  លោយឥត្មាន 
លេេេល ់ បានល ា្ េះថា ជាោរេមាល ប់ ឬស្គល ប់កន ងទីបាំ  ្ត្ជាតិ្   
ឬថាទ្ពេះជាតិ្ជាច ងលទ្ោយ របេ់ទ្ពេះអងាលៅថា «បរនិិោវ ន» ។ 
ោកយថានិោវ នលនេះ លយងីលទ្ចីនទាំគ្នន យល់ទ្ច ាំ និងឲ្យន័យថាស្គល ប់ 
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េូនយលស្គេះអេ់រលីង គ៉ឺដ្ល់លពលស្គល ប់ោច់សយល់អេដ់្លងាីមលចញ
ចូលដត្មតងលៅលទីបលៅថានិោវ ន រហូត្ដ្ល់អនកសលេះលោលថា និោវ ន
ឥត្មានឋាន និោវ នស្គល ប់ ព ាំេបាយមិនជាទីរកីរាយ គួរចង់លៅ
លស្គេះល យី  ។ 

 ោរលោលដូ្លចាន េះ ហាក់បីដូ្ចនិោវ នលទេះ ចង់លៅចង់បាន
ង្ហយទ្េួលណាេ់ ដូ្លចនេះទ្តូ្វទាំគ្នន លធវីោរេិកាយល់ដឹ្ងពីោកយ  
ថា និោវ ន ឲ្យបានចូលចិត្តជាម នេិន ។  ោកយថា និោវ ន មកពី     
េ័ពោគ៉ឺ  និោវ ន > និ + វា + យ  ៖  
 - និ  : ដទ្បថា  ឈប់  ដលង 

 - វា : ដទ្បថា ត្ាញ រមួលេចកតីមកថា ោរឈប់ត្ាញ ឬ 
ដលងត្ាញត្លៅលទៀត្  លចញចាកត្ណាា  ឬរលត្់ទ កាដូ្ចបទវលិទ្គ្នេះ
ថា > វានលតា និកានតនតិ = និោវ នាំ (ធមាជាត្ាំ) ធមាជាតិ្ណាដដ្ល   

លចញចាកត្ណាា  ដដ្លជាលទ្គឿងរបួរតិ្េត្វឲ្យវលិវល់កន ងវដ្តេងារ       
ធមាជាតិ្លទេះល ា្ េះថា  និោវ ន   ។ 

 ដដ្លលៅថាបាននូវ និោវ ន ឬដ្ល់និោវ ន គ៉ឺបានកន ងលពល
 ីវតិ្លៅមាន    ព ាំដមនស្គល ប់   លទីបល ា្ េះថា និោវ ន  តាមោរស្គា ន 
ឬយល់មិនដ្ល់លទេះលទ ។ និោវ នលកីត្បានលោយោរបដិ្បត្តិ តាម
មាគ៌្នដនេីល េមាធិ បញ្ហញ  ឬជាអដ្ឋងាិកមគាទ្បកបលោយអងាទ្បាាំបី 
រហូត្ដ្ល់បានចាក់ធល េះ អរយិេចចបួនទ្គប់ធួនតាមចាំនួន លវោដន
ោរបដិ្បត្តិលទេះ លទីបអាចោល់ទ្តូ្វេមផេែដនទ្ពេះនិោវ នបាន គ៉ឺ 
ឥត្មានត្ណាា  អវជិាជ  ជាលមបលងកីត្ជាតិ្ភពត្លៅលទៀត្ ោលលបីកង
កិលលេទាាំងឡាយបាត់្បង់អេ់លហយី  លេចកតីទ កាតាម ល្ូវចិត្ត  កន ង
លពល ីវតិ្ឋតិ្លៅរដមងមិនមាន  ។  
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 ដូ្លចនេះោកយថា និោវ ន ព ាំបានលៅទ្ត្ង់ទីឋានកដនលងណា
នីមួយ ិត្ឬឆ្ង យលទេះលទ  ។  និោវ នលនេះ  ជាអេងាត្បចច័យ  ឥត្ 

មានបចច័យតាក់ដត្ង  ជាគ  ជាតិ្លបីកចាំហេទ្មាប់េពវេត្វអនក
ពយោមបដិ្បត្តិ ដ្ េខាត់្កមាច ត់្កិលលេឲ្យទ្ េះទ្េ េះអេ់ពីសនធ-  

េទត ន លៅលពលដដ្លត្ណាា  អវជិាជ អេ់ដ្រាបណា ទ្ពេះនិោវ ននឹង
ទ្បាកដ្មានកន ងលពលលទេះ   ។  

* សុត្តន្តបិដក ខុទទកនិ្កាយ ចុឡនិ្ទ្ទទស ទុតិ្យភាគទ្េខ ៦៨  
ទំព័រ ១៥  ឧទយមាណព សិសស្ពាវរតី្ពាហ្មណ៍  

 បានទូលេួរទ្ពេះដ៏្មានទ្ពេះភាគ  ោ៉ា ងលនេះថា ៖ 
  ក្ឹ ស ុសញ្ញោ   ជញ្នា ញ្ោញ្កា 
  ក្ឹ ស ុតសស   វិចារណំ 
  ក្ិសសសស   វិបបហាញ្នន 
  និព្វា នំ    ឥតិ  វុច្ចតិ  ។ 

(បពិទ្ត្ទ្ពេះលគ្នត្មដ៏្ចលទ្មីន) ៖ 
 «េត្វលោកមានអវីជាលទ្គឿងចងទ ក មានអវជីាលទ្គឿងទ្តាច់
លៅរបេេ់ត្វលោកលទេះ  ដដ្លលោកលោលថានិោវ ន  លតី្លទ្ោេះោរ
លេះអវបីាន» ។ 

  ននទិ សញ្ញោ    ជញ្នា ញ្ោញ្កា 
  វិតក្កសស   វិចារណា 
  តណាា យ   វិបបហាញ្នន 
  និព្វា នំ  ឥត ិ   វុច្ចតិ  ។ 

(ទ្ពេះដ៏្មានទ្ពេះភាគទ្ទង់ទ្តាេ់ថា) ៖ 
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 «េត្វលោកមានលេចកតរីកីរាយជាលទ្គឿងចងទ ក          មាន    
លេចកតទី្តិ្េះរេិះទាាំងឡាយ ជាលទ្គឿងទ្តាច់លៅរបេេ់ត្វលោកលទេះ 
ដដ្លលោកលោលថា និោវ ន លទ្ោេះមានោរលេះត្ណាា បាន»  ។ 
 លបីលោងតាមទ្ពេះព ទធដី្ោ ដដ្លទ្ពេះមានទ្ពេះភាគបាន
លឆ្លីយត្ប ឧទយមា ព បញ្ហជ ក់ឲ្យល ញីថា េត្វលោកលៅមាន
ចាំ ង គ៉ឺត្ណាា ជាលទ្គឿងចងលទីបលធវីឲ្យេបាយរកីរាយ លភលីត្លភលីន
នឹងភពជាតិ្កាំល ីត្លភលចនូវអវីៗ ជាលេចកតីទ កា ទ្ពមទាាំងមានោម-
វតិ្កកៈ, ពយបាទវតិ្កកៈ, វហិងឹាវតិ្កកៈ ជាទីលគ្នចរទ្តាច់រង្ហា ត់្លៅជា  
លរឿយៗ  ជាលឈលយី ជាទាេៈរបេ់អវជិាជ ត្ណាា  ទាាំងងងឹត្ងងល់  
មិនអាចឲ្យយល់ស្គា ល់ទ្ពេះនិោវ នបាន  ។  
 ទ្ពេះព ទធដី្ោបានបញ្ហជ ក់ទ្បាប់លហយីថា ៖ «ដដ្លល ា្ េះថា
និោវ នលទេះ    ទ្ត្ង់ដដ្លលេះត្ណាា បាន    លទ្ោេះត្ណាា ជាបូេ,     ជា
ទ្ពញួ,  ជាអទោ ក់,  ជាលមបលងកីត្លេចកតីទ កាទ្គប់ទ្បោរ   ត្ណាា ទាំឲ្យ  
មានលេចកតអីាលយ័       ទាំឲ្យមានលេចកតលីទ្េកឃ្លល ន      ទាំឲ្យមាន 
លេចកតទី្េវងឹវលងវង     ទាំឲ្យមានលេចកតចីលងអៀត្ចងអល់       ទាំឲ្យចិត្ត 
ទ្ចបូកទ្ចបល ់ ខាវ យសវល់ រស្គប់រេលញ់ាប់ញ័រ ទាំឲ្យជាប់កន ងដសែ
អទោ ក់   ទាំឲ្យធាល ក់កន ងលទ្ជាេះគ៉ឺវដ្តៈ  ទាំឲ្យជាប់ទ្ចវាក់ដនជាតិ្   រា 
ពយធិ  មរ ៈ» ។  ដូ្លចនេះលទីបទ្ពេះអរហនតេមាា េមព ទធជាទ្ពេះបរមទ្គូ
ដនលយងី   កន ងបចាិមោមដនរាទ្តី្លពញបូ ៌មីដសវសិ្គស   កន ងោរ
ទ្តាេ់ដឹ្ងរបេ់ទ្ពេះអងា    ទ្ពេះអងាទ្ទង់បានលោលបនត េះបង្ហអ ប់ត្ណាា  
ោ៉ា ងលនេះថា ៖ 

 «ោលដដ្លត្ថាគត្កាំព ងដេវងរកជាង ោ្េះ គ៉ឺត្ណាា អនកលធវី
នូវ ោ្េះ  គ៉ឺអត្តភាពរបេត់្ថាគត្លៅមិនទាន់បាន ួបទ្បទេះលៅល យី 
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ត្ថាគត្ដត្ងអលទោ លលៅកន ងេងារវដ្តលនេះជាអលនកជាតិ្  លមាល៉ា េះ
លហយីជាតិ្លនេះ       ដត្ងទាំមកនូវលេចកតទី កាដ្លត់្ថាគត្ជាលរឿយៗ 
ដន!  ជាង ោ្េះគ៉ឺត្ណាា   ឥ ូវលនេះត្ថាគត្បានល ញីអនកលហយី   អនក  
ព ាំអាចលធវី ោ្េះ  គ៉ឺអត្តភាពរបេ់ត្ថាគត្លទៀត្បានល យី   លទ្ោេះឆ្អឹង    
 ាំនីរ  គ៉ឺកិលលេដ៏្លេេរបេ់អនក  ត្ថាគត្បានោច់បាំបាក់លចាល
អេ់លហយី  ទាាំងដ្ាំបូល ោ្េះគ៉ឺអវជិាជ   ដដ្លអនកបានលធវីរចួលហយី  ក៏
ត្ថាគត្បានរ េះលរលីចាលអេល់ហយីដដ្រ ចិត្តត្ថាគត្បានេលទ្មចនូវ
ទ្ពេះនិោវ ន ឥត្មានេង្ហា រលទៀត្ល យី ត្ថាគត្បានេលទ្មចនូវ
អរហត្តមគា  ជាទីកែយ័លៅដនត្ណាា លហយី» ។ 
 តាមលេចកតីដូ្ចលោលបាំភល៉ឺមកលនេះ អាចបញ្ហជ ក់បានថា    
ោរបានេលទ្មចទ្ពេះនិោវ ន  គ៉ឺបានកន ងលពលលៅមាន ីវតិ្  ទ្ត្ង់
ោកយថា េម លចាទមរ ៈ ដទ្បថា ោរស្គល ប់លោយផ្កត ច់ ត្ិល ឬស្គល ប់
លោយរចួ  ្ត្ បានដ្ល់ទ្ពេះទ័យរបេ់ទ្ពេះព ទធ ទ្ពេះបលចចកព ទធ ទ្ពេះ
អរហនតស្គវកទាាំងឡាយ ដដ្លបាននិោវ នឬថាបរនិិោវ ន បានដ្ល់
ោរស្គល ប់  ្ត្ចាក អវជិាជ  ត្ណាា  ភព ជាតិ្ ដលងមានត្លៅលទៀត្
លហយី គ៉ឺជាទ្ពេះជាតិ្ជាច ងលទ្ោយ ដូ្ចទ្ពេះស្គស្គត េមាា េមព ទធដន
លយងី រាប់ចាប់ល ត្ីមតាាំងពីដថ្ងដដ្លទ្ពេះអងាទ្តាេ់ដឹ្ង រហូត្ដ្ល់ដថ្ង
ទ្ពេះអងាបរនិិោវ ន មានរយៈលវោដេេិបទ្បាាំឆ្ន ាំ ។ កន ងរយៈលពល
ដេេិបទ្បាាំឆ្ន ាំដនទ្ពេះ នារបេ់ទ្ពេះអងា បានន័យថាទ្ពេះអងាបាន
េលទ្មចទ្ពេះនិោវ នឬបរនិិោវ នលហយី ទ្ត្ង់ដដ្លទ្ពេះទ័យរបេ់ទ្ពេះ
អងាឥត្មានអវជិាជ  ត្ណាា  កិលលស្គេវៈទាាំងឡាយ ទាាំងពួងលទៀត្
ល យី  ទ្ពេះទ័យថាល បរេិ ទធ  ្ត្ចាកមនោិលលៅហាងលហយី   ។   ដដ្ល
ថា  ្ត្ទ្េលេះចាកភព  ចាកលោកលទេះបានដ្ល់ទ្ពេះទ័យទ្ពេះព ទធកាី  
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ទ្ពេះអរហនតទាាំងឡាយកតី ឥត្មានជាប់ ាំោក់ទ្បោន់  សនធលោក  
អាយត្នលោកលនេះលទ  លបីលោលឲ្យដ្ល់អត្ថន័យបរមត្ថ  ទ្ពេះព ទធកតី  
ទ្ពេះអរហនតកតី  គ៉ឺជាប គាលបញ្ញត្តិ េទ្មាប់លៅេមាា លដ់ត្ប៉ា លណាណ េះ 
ឥត្មានកន ងរូបកានធ និងទមកានធលនេះលទ  ។  
  ីវតិ្រេ់លៅរបេ់ទ្ពេះអងា និងលោកទាាំងឡាយលទេះ 
បាំលពញោរង្ហរជាកិរោិចិត្ត ឥត្មានជាក េល ជាអក េល ឬជា
បាបជាប  យ  ជាគ  លទាេអវីលទៀត្លហយី  លទ្ោេះពូ េទ្មាប់
ប ា េះក េល  អក េល  ជា្លវបិាកដនជាតិ្  ភព ទ្ពេះអងាបាន
ចទ្មាញ់ដ្ ត្កលមាល ច មិនឲ្យដ្ េះលទៀត្បានលទ លទ្បៀបដូ្ចជាផ្កក លឈី
មានទ្តឹ្មដត្ផ្កក   ព ាំអាចបលងកីត្ឲ្យលៅជាដ ល្បាន  ទ្ពេះព ទធកតី  ទ្ពេះ
អរហនតកតី  លោកបានេដមតងទ្ពេះធម៌លទេទ  លទ្បាេដ្ល់េពវេត្វ 
លោយទ្ពេះករ ណាចិត្តដ្ល់េពវេត្វលោកដត្មយ៉ាង ព ាំបានទទួល
្លជាប  យ  ជាគ  អវីលទៀត្ល យី  ចាំលោេះអាំលពីបាបកមាទាាំងពួង 
ក៏ឥត្មានលទៀត្លទ លទ្ោេះទ្ពេះអងាបានលេះោរទ្បោន់កន ងសនធ មិន
អាល័យកន ងលោក គ៉ឺអាយត្នៈមិនលទីេទាក់ ជាប់ ាំោក់លោយ
ឥោឋ រមា ៍ និងអនិោឋ រមា ៍ ដលងទ្ច ាំវលងវងលោយជាតិ្កាំល ីត្       
ទ្ពេះទ័យទឹកចិត្តទ្ពេះអងា   ទ្ពមទាាំងលោកទាាំងឡាយលទេះ   ស េ
ោ្ យទ្េ េះពីេពវេត្វជាប ថ្  ជន ដដ្លលៅថា និោវ នឬបរនិិោវ ន  
ដូ្ចមានអត្ថន័យទ្បាាំបីោ៉ា ង  លោយេលងាបត្លៅលនេះ  ៖ 

 ១- មទ្និមែទ្ញ្នា ញាាំញីនូវលេចកតីទ្េវងឹ ; 

 ២- បិបាសវិនញ្ោ ទាំលចញនូវលេចកតីលទ្េកឃ្លល ន ; 
 ៣- អាលយសមុគ្ឃាញ្ោ  ដ្កលចញនូវលេចកតីអាល័យ ; 

 ៤- វដ្តុបបញ្ច្េញ្ោ ោត់្ផ្កត ច់នូវវដ្តេងារ ; 
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៥- តណា ក្ខញ្ោ អេ់ត្ណាា ទ្គប់ទ្បលភទ ; 
 ៦- វិរាញ្ោ  ទ្បាេចាកត្លទ្មក ; 
 ៧- និញ្រាញ្ោ  រលត្់គ្នា នលេេេល់ ; 
 ៨- និព្វា ន ំ  លចញ  ្ត្ចាកភពទាាំងបី ។ 

 លេចកតីបញ្ហជ ក់ពីអត្ថរបេ់និោវ ន  ក៏ដូ្ចជាបានបញ្ហជ ក់ពី
ទឹកទ្ពេះទ័យដនទ្ពេះេមាា េមព ទធ ទ្ពមទាាំងទ្ពេះអរហនតទាាំងឡាយ 
ដដ្លថាទ្ពេះអងា លោកនិោវ ន បរនិិោវ ន គ៉ឺទ្ពេះទ័យ ទឹកចិត្តទ្ពេះអងា 
លោកេូនយ ចាកលេចកតីទ្េវងឹវលងវង ដលងមានលេចកតលីទ្េកឃ្លល ន 
ជាតិ្ ទ្ត្កូល យេ ោភ េមបត្តិ បរវិារ គ្នា នោរជាប់ ាំោក់ លស្គក
ទ្េលណាេះអាលឡាេះអាល័យ េូមបដីត្បនតិចបនតួចកន ងបញ្ចកានធ មិន
ទ្បោន់ខាជ ប់លៅកន ងវដ្តេងារ កាំចាត់្បង់ អេ់នូវោមត្ណាា  
ភវត្ណាា  វភិវត្ណាា   បលទោ បង់នូវត្លទ្មកលទ្ត្កទ្ត្អាលជាថាន លដន  
រាគ្នទិកកិលលេ កាំចាត់្បង់ឲ្យេូនយលស្គេះ អេ់ឥត្មានលេេេល ់ 
មិនសវល់ជាប់ ាំោក់លៅកន ងោមភព  រូបភព  អរូបភពលទៀត្ល យី  ។  
 ដូ្លចនេះលហយី លទីបចិត្តទ្ពេះទ័យរបេ់ទ្ពេះអងា បានលេចកតី
េ សេងប់   មិនញាប់ញ័រ   មិនត្ក់េល ត្រនធត់្ភ័យ   មិនមានលេចកតី     
លៅត ទ្កហាយ  លោយលទាមនេែ  លស្គមនេែ  ចិត្តឥត្មានកលទ្មីក
ល ងីច េះលោយលោកធម៌ ។ ោរបាំលពញចរោិមានញាត្ត្ថចរោិ 
លោកត្ថចរោិ  គ៉ឺោរេដមតងទ្ពេះធម៌លទេទលទ្បាេដ្ល់ទ្ពេះញាតិ្
កតី   លទ្បាេដ្ល់េពវេត្វលោកកតី   របេ់ទ្ពេះព ទធជាមាច េ់កតី   របេ់
ទ្ពេះអរហនតទាាំងឡាយកាី     ជាទ្ពេះព ទធកិចច    ជាភារកិចចទ្បកបលោយ  

ទ្ពេះទ័យទឹកចិត្តលមតាត ករ ណា   លទ្បាេទ្ប ីដ្ល់   េពវេត្វលោក  
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ឲ្យបានរចួ  ្ត្ពីលេចកតីទ កាដត្ប៉ា លណាណ េះ ឥត្មានបាន កដទ្ម្លជា
ប  យ ជាគ  ដ្ល់ទ្ពេះអងា ទ្ពមទាាំងលោកទាាំងលទេះលទៀត្ល យី  
ទ្ត្ង់ចាំ  ចលនេះ   លទីបលោលបានថាបាននិោវ នទាាំងលៅមាន ីវតិ្  
គ៉ឺនិោវ នខាង ល្ូវចិត្ត  ដត្បញ្ចកានធេល់លៅ    លទ្ោេះលៅមានលេចកតី
ទ កាខាង ល្ូវោយ ទ្តូ្វទទួលលរាគ្ន  រាោធជាធមាតា ចាំលោេះ ល្ូវចិត្ត
ឥត្មានកងវល់លទៀត្ល យី ល េះអេ់ទ្ពេះ នាលទីបល ា្ េះថា បរនិិោវ ន 
ដដ្លលៅថា េម លចាទមរ ៈ ស្គល ប់លោយ  ្ត្ទ្េ េះចាកជាតិ្ភព 
ឥត្មានអវីបនែល់លៅត្លៅលទៀត្ល យី  ។ 

 ចាំលោេះោកយថាមរ ភ័យ   េាំលៅយកមរ ៈពីរោ៉ា ងខាង
លដី្ម ព ាំបានេាំលៅយក េម លចាទមរ ៈ ជានិោវ នលនេះលទ លទ្ោេះ
និោវ នជាសនធវមិ ត្ត រចួទ្េ េះចាកសនធ ឥត្មានសនធណាមួយេល់
លៅ ទាាំងជាអេងាត្បចច័យ មិនមានបចច័យតាក់ដត្ងឲ្យមានជាតិ្  
ភពត្លៅលទៀត្បាន ជាទិេលៅចមបងបាំ  ្ត្កន ងទ្ពេះព ទធស្គេទ 
គ្នា នស្គស្គត ដ្ដទណា  អាចេដមតងចងអ លបង្ហា ញពីទ្ពេះនិោវ នលទ្ៅ
ដត្ពីទ្ពេះបរមស្គស្គត េមាា េមព ទធដត្ប៉ា លណាណ េះ ជាគ  ជាតិ្ដ៏្ 
ទ្ប ីត្ដដ្លទ្ពេះអរយិប គាលទាាំងពួង ដត្ងមានចិត្តប៉ាងទ្បាថាន  ជា
គ  េមបត្តិដ៏្ដថ្លថាល   ដដ្លទ្ពេះអរហនតទ្គប់រូបទ្តូ្វបានកន ងទីបាំ  ្ត្
ដនជាតិ្  ។  ចាំដ កេត្វជាប ថ្  ជន  ល ា្ េះថាជាអនក  លៅឆ្ង យពី
ទ្ពេះនិោវ ន  ទ្តូ្វ ួបទ្បទេះភ័យបីទ្បោរ  គ្នា នេត្វលោកណាអាច
ទ្បដកកបាន  ។ 

 ដូ្លចនេះេូមលោក-អនកអាន បានដបរចិត្តមកគិត្ពិចារណា 
នូវ «ភ័យបីទ្បោរ» ជាទ្ពេះព ទធដី្ោស្គរល ងីវញិ  លទ្ោេះលហត្ អវីបាន 
ជាជាតិ្   រា មរ ៈ បីទ្បោរលនេះចាត់្ថាជាភ័យ  ។  ព ាំដមនទ្តឹ្មដត្ 
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ភ័យមយ៉ាងលទេះលទ គ៉ឺជាមហាភ័យេទ្មាប់េត្វលោកលទៀត្្ង 
ពីលទ្ោេះជាតិ្  រា មរ ៈ ចាត់្ថាជាទ កា  ជាភ័យកន ងអរយិេចច ជា
ទ កាអរយិេចច គ៉ឺជាលេចកតីទ កាពិត្ទ្បចាាំ ីវតិ្ដនេពវេត្វទាាំងឡាយ 
លទាេះបីជាេត្វកន ងអបាយភូមិ មន េែ លទវតា ទ្ពហា ព ាំអាចលគចលវេះ
ល ៀេរត់្ឲ្យ  ្ត្ចាកមហាភ័យបីទ្បោរលនេះបាន  ។ 

* បិដកទ្េខ ៦៧ ខុទទកនិ្កាយ ចូឡនិ្ទ្ន្ទស បឋម្ភាគ ទំព័រ ១១  
អជិត្មាណវកប្បញ្ហ្និ្ទ្ទទស 

 (៥៣) អ ិត្មា ព េួរទ្ពេះដ៏្មានទ្ពេះភាគដូ្លចនេះថា ៖ 
  «បពិទ្ត្ទ្ពេះលគ្នត្មដ៏្ចលទ្មីន   លោកទ្ត្វូអវីបិទបាាំង   លោក 
មិនភល៉ឺស្គវ ងលទ្ោេះលហត្ អវី      េូមទ្ពេះអងាទ្តាេទ់្បាប់     នូវធម៌អវថីា 
ជាលទ្គឿងោបលោកលទេះ  អវជីាភ័យធាំរបេល់ោកលទេះ» ។ 
 ទាំព័រ ២២ (ទ្ពេះមានទ្ពេះភាគទ្ទង់ទ្តាេ់ថា) ៖ 
 «មាន លអ ិត្ៈ លោកទ្ត្វូអវជិាជ បិទបាាំង លោកមិនភល៉ឺស្គវ ង 
លទ្ោេះលេចកតទី្បាថាន ល្ែងៗ (នឹងលេចកតទី្បដហេ)  ត្ថាគត្លោល 
នូវលេចកតទី្បាថាន ថា  ជាលទ្គឿងោប   ទ កាជាភ័យធាំ   របេេ់ត្វ    
លោក» ។ 
 ស្ ាំេូមដ្កទ្េង់នូវចលមលីយ ដដ្លជាព ទធដី្ោទ្ពេះអងាទ្ទង់
ទ្តាេ់ត្ប អ ិត្មា ពថា ៖ «ទ កាជាភ័យធាំរបេេ់ត្វលោក» មក  
លដី្មបបីញ្ហជ ក់ឲ្យល ញីថាជាភ័យ  ដដ្លេត្វលោកត្ក់េល ត្  រនធត់្
ខាល ចមិនចង់ ួបលស្គេះល យី ។  

 (៦៤) អធិបាយោកយថា ទ កាជាភ័យធាំរបេ់េត្វលោក
លទេះ ទ្ត្ង់ោកយថាទ កា គ៉ឺទ កាលទ្ោេះកាំល ីត្, ទ កាលទ្ោេះលេចកតីចាេ់,  
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ទ កាលទ្ោេះ មង៉ឺ,  ទ កាលទ្ោេះលេចកតីស្គល ប់,  ទ កាលទ្ោេះលេចកតីលស្គក,  
លេចកតីសែកឹសែួល, លេចកតីលាំបាកោយ, លេចកតីតូ្ចចិត្ត, លេចកតី
លទ្កៀមទ្កាំ, ទ កាកន ងកាំល ីត្នរក, ទ កាកន ងកាំល ីត្តិ្រចាា ន, ទ កាកន ង
កាំល ីត្លបត្វេិ័យ, ទ កាកន ងកាំល ីត្មន េែ, ទ កាមានោរច េះោន់
គភ៌ជាមូល, ទ កាមានោរឋតិ្កន ងគភ៌ជាមូល, ទ កាមានកិរោិលចញ
ចាកគភ៌ជាមូល, ទ កាជាបាំ ងរបេ់េត្វដដ្លលកីត្បានដ្ល់លហយី, 
លេចកតីទ កាលោយោរដថ្ទាាំដូ្ចជា ងូត្ទឹក ោបលទ្បង ទាំោេ ី ហ ត្ 
្ឹកជាលដី្ម, ទ កាទាក់ទងលោយប គាលដ្ដទដនេត្វដដ្លលកីត្លហយី, 
ទ កាលកីត្លទ្ោេះោរពយោមរបេ់សលួន, ទ កាលកីត្លទ្ោេះពយោមរបេ់
ប គាលដ្ដទ, ទ កាគ៉ឺទ កាលវទទ (ទ្បទ្ពឹត្តលៅកន ងោយ និងចិត្ត), ទ កា
លទ្ោេះេង្ហា រ, ទ កាលទ្ោេះោរផ្កល េ់បតូរ លរាគដភនក លរាគទ្ត្លចៀក លរាគ
ទ្ចម េះ  លរាគអណាត ត្  លរាគោយ  លរាគកាល  លរាគមាត់្  លរាគ លធាញ  
កអក  ហ៉ឺត្  ឫេដូ្ងទ្ចម េះ  លៅត ទ្កហាយ  ស្គា ាំងេាម  វលិម ស ធាល ក់
្ម  ច កលេៀត្  ច េះរាគ   លង់  ពក  ដទ្េង  រងីដរ  ឆ្កួត្ទ្ ូក ដ្ាំ ួច
ពិេ រមាេ់កម លរាគកន ងទីខាវ រលោយទ្កចក កមរោយ ទ្បមាត់្
ទ្កហម  ទឹកលទមដ អ្ម  ឫេដូ្ងដ្ េះ  រលកដកវ  ឫេដូ្ងបាត្ អាោធ
លកីត្ពីទ្បមាត់្ អាោធលកីត្ពីលេលេា អាោធលកីត្អាំពីសយល់ អាោធ
លកីត្អាំពីោរទ្ប  ាំ (សយល់ទ្បមាត់្លេលេា) អាោធលកីត្អាំពីោរផ្កល េ់  
បតូររដូ្វ អាោធលកីត្អាំពីោររកាឥរោិបថ្មិនលេាី អាោធលកីត្អាំពី
ពយោម (មានោរេមាល ប់ និងចងជាលដី្ម), អាោធលកីត្អាំពី    
្លកមា   ទ្ត្ជាក់   លៅត    លេចកតីឃ្លល ន   លេចកតីលទ្េក   ឧចាច រៈ     
បេាវៈ, ទ កាលកីត្អាំពីេមផេែដនរលបាម មូេ សយល ់ កាំលៅដថ្ង និង
ពេ់,   ោរស្គល ប់មាតាបិតាជាទ កា,   ោរស្គល ប់បងបអូនទ្បុេទ្េីជាទ កា 
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ោរស្គល ប់កូនទ្បុេទ្េីជាទ កា, ោរទ្ោត់្ទ្បាេញាតិ្ជាទ កា, ោរ
វទិេលភាគៈជាទ កា, ោរវទិេេីល ោរវទិេទិដ្ឋិជាទ កា, ោរលកីត្
ល ងីដនធម៌ទាាំងឡាយណា រដមងទ្បាកដ្កន ងខាងលដី្ម ោររលត្ ់
លៅ (ដនធម៌ទាាំងឡាយលទេះ) រដមងទ្បាកដ្លោយោរវទិេ វបិាក
អាទ្េ័យកមា កមាអាទ្េ័យវបិាក រូបអាទ្េ័យទម ទមអាទ្េ័យរូប 
ទ្តូ្វជាតិ្លៅតាមលហយី ទ្តូ្វ រាល ត្ក ត្ិត្លហយី ទ្តូ្វពយធិទ្គបេងកត់្
លហយី ទ្តូ្វមរ ៈកាំចាត់្លហយី តាាំងលៅេ៊ាប់កន ងលេចកតីទ កា ឥត្
មានទីពឹង ឥត្មានទីទ្ ក ឥត្មានទីរឭក ឥត្មានទីេងឃមឹលនេះ
លៅថាទ កា  ។  
 «ទ កា» ជាភ័យធាំ ជាលទ្គឿងលបៀត្លបៀន ជាលទ្គឿងគ្នប ជា
លទ្គឿងឧបទ្ទព ជាឧបេគារបេ់លោកលទេះ លហត្ លទេះ (ទ្ទង់ 
ទ្តាេ់ថា) ទ កាជាភ័យធាំរបេ់លោកលទេះ ។ លេចកតដូី្ចលោល
លរៀបរាប់មកលនេះ  គ៉ឺជាទ្ពេះព ទធដី្ោបញ្ហជ ក់ឲ្យល ញីថា  ទ កាជាលហត្ 
ទាំឲ្យលកីត្ភ័យ  ជាមហាភ័យ ទ កាៈ បានដ្ល់ោរពិបាកធន់  ពិបាក
ទ្ទាាំ មិនេបាយោយ មិនេបាយចិត្ត មិនង្ហយមិនទ្េួល ទាំ    
ឲ្យធ ញទ្ទាន់េអប់លសពីមភ័យខាល ច   មិនចង់ ួបទ្បទេះ   មិនចង់បាន 
លេចកតីទ កាទាាំងអមាលមា លទេះ  ទ្ប  ាំច េះកន ងជាតិ្  រា មរ ៈ 
មានទ្តឹ្មដត្បីជាទ កាជាភ័យ  កន ងអរយិេចចធម៌  ។ 

 ភ័យទាាំងបីទ្បោរមានជាតិ្ជាខាងលដី្ម ដត្ចាំលោេះជាតិ្  
កាំល ីត្ោរលកីត្េត្វលោកព ាំេូវជាបានគិត្ ឬមានចិត្តភ័យត្ក់-
េល ត្ រនធត់្ខាល ចអវីលទេះលទ ដបរជាទាំគ្នន លទ្ត្កអររកីរាយេបាយ 
ជាមួយនឹងជាតិ្កាំល ីត្ដថ្មលទៀត្ េភាព ោ្ យពីគ្នន  គ៉ឺោរលកីត្និង
ោរស្គល ប់      លៅលពលលកីត្លគដត្ងលទ្ត្កអរស្គទរ       ប់លលៀងលធវី   
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ប  យរ ាំលឹកសួបកាំល ីត្    ដត្លៅលពលឈ៉ឺស្គល ប់     មាន ក់ៗទ្តូ្វភ័យ    
េលន់លស្គល រ បាត់្បង់ស្គា រតី្ ព ាំអាចរកភ័យដ្ដទណាមកលទ្បៀបលធៀប
បាន  ។ 

 លោយលេចកតីភ័យខាល ាំងចាំលោេះោរស្គល ប់ លទីបលធវីឲ្យេត្វ
លោកភាល ាំងលភលច  ព ាំបានជាយកចិត្តគិត្ពិចារណា  លតី្មកពីលហត្ អវី
ហន៎ លទីបេត្វលោកភ័យេល ត្រនធត់្ខាល ចលេចកតីស្គល ប់ លទ្ោេះលេចកតី
ស្គល ប់ េត្វលោកទទួលស្គា ល់យល់ទ្ពមថាជាទ កា ជាមហាភ័យដ៏្
ចមបងជាងលគកន ងលោក  ។  លេចកតីភ័យខាល ចដ្ដទៗ  លទាេះបីជាលកីត្
លចញពីទ្បភពដនោរអត់្ឃ្លល ន ពីេង្គ្ង្ហា ម ល្ នោន ពីមន េែ
កាំណាច េត្វោចស្គហាវ វបិតិ្តធមាជាតិ្កតី ក៏លទ្ោេះដត្មានោរ 
ទ្បារពធយកោរភ័យខាល ចលេចកតីស្គល ប់ជាចមបងលនេះឯង ទ្បេិនណា
ជាលហត្ ោរ ៍ទាាំងលទេះ  ព ាំបានប៉ាេះោល់លធវីទ កាប កលមនញឲ្យដ្ល់
ោរលាំបាក   គ៉ឺលេចកតីស្គល ប់លនេះលទ  ក៏គង់ព ាំមានោរភ័យខាល ចអវីលទេះ 
លទដដ្រ  ។ 

 លោយោរេងកត់្ធងន់លៅលលីដត្មរ ភ័យ ទាំឲ្យេត្វលោក
វលងវងស្គា រតី្  ជាប់ចិត្ត ត្ិត្អារមា ៍  ទ្ច ាំរកីរាយទ្បោន់េអិត្លលី
 ីវតិ្ជាតិ្កាំល ីត្របេ់សលួន លោយឥត្បានដឹ្ងថាជាតិ្លនេះជាទ កា  
ជាមហាភ័យចមបងជាងលគកន ងលោកលនេះលទ  ។ 
 លោយស្គរភាពវលងវងទ្ច ាំដូ្លចនេះលហយី លទីបប ថ្  ជនមាន          
គាំលហញីស េ ោ្ យពីទ្ពេះអរយិ ន  ។  ប ថ្  ជនល ញីេ សកន ងជាតិ្
កាំល ីត្  ទ្ពេះអរយិ នល ញីទ កាលទាេកន ងជាតិ្កាំល ីត្ ។ តាមពិត្
ជាតិ្កាំល ីត្ជាទ កាអរយិេចច គ៉ឺជាលេចកតីទ កាពិត្ ដដ្លមានទ្បចាាំ
កន ង ីវតិ្ដនេពវេត្វ  ព ាំអាចលគច  ្ត្រត់្ល ៀេរចួ   ដត្លោយអាំណាច 
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អវជិាជ បិទបាាំងរា ាំងខាោ េ់ ហ៊ា មព័ទធទ្បក់បាាំង លធវីឲ្យងងឹត្វលងវងទ្ច ាំ 
ល ញីនូវលេចកតីទ កាថាជាេ សលៅវញិ លទីបេត្វលោកមានោរ
ទ្េឡាញ់ទ្បោន់  ហួងដហង  ជាប់ ាំោក់នឹងរូបរាងោយ ីវតិ្  ឥត្
បានដឹ្ងថាទ្បភពដនលេចកតីទ កាភ័យខាល ច  ត្ក់េល ត្រនធត់្ញាប់ញ័រ 
រដមងលកីត្លចញពីជាតិ្កាំល ីត្លនេះឯង ។ ភ័យទាាំងឡាយដដ្លមាន
លទ្ចីនជាអលនកបរោិយ  ដូ្ចបានលរៀបរាប់អធិបាយរចួមកលហយីកតី 
 រា ពយធិ មរ ៈ លស្គកៈបរលិទវៈទ កាៈ លទាមនេែៈ ឧបាោេៈ 
និងទ កាភ័យដ្ដទៗលទៀត្កតី  េ ទធដត្ទ្ប  ាំច េះកន ងជាតិ្កាំល ីត្លនេះឯង  
គ៉ឺជាទ្បភពដត្មួយគត់្ដនទ កាលទាេភ័យទាាំងឡាយទាាំងពួង ដូ្ច
ពាំលទលកន ងលេចកតីទ ការចួមកលហយី ោរច េះោន់គភ៌ក៏ជាទ កា ោរ
េថិត្លៅកន ងគភ៌ក៏ជាទ កា លទ្ោេះេត្វដដ្លចាប់បដិ្េនធិកន ងដ ោ្ដន
មាតា  គ៉ឺជាកដនលងដ៏្ចលងអៀត្ចងអល់  អងា យលលីអាហារចាេ់  កាល
ទ្តូ្វទូលអាហារថ្ាី  យប់ដថ្ងមានលេចកតីទ កា  ោលលបីមាតាបរលិភាគ
អាហារមានរេជាតិ្ហរឹ  ូរ ដទ្ប ចូលលៅលធវីឲ្យរាងោយេត្វកន ងដ ោ្
លៅត ្ាទ្កហល់ទ្កហាយ ញ័រចាំទ្បប់  ោលលបីមាតាលធវីកិចចោរធងន់លធវី
ឲ្យប៉ាេះោល់ដ ោ្  ក៏ទ្តូ្វកលទ្មីករញ្ជួ យទងាិចដ្ល់េត្វកន ងដ ោ្ដូ្ចគ្នន ដដ្រ 
ោររេ់លៅកន ងទីមិនស្គអ ត្ អេ់រយៈោលលវោទ្បាាំបួនដស ឬដ្ប់ដស 
គ៉ឺជាលេចកតីទ កាកន ងគភ៌ ។ លៅលពលទ្គប់កាំ ត់្លវោ ទ្តូ្វទ្បេូត្
លចញពីដ ោ្មាតា មានសយល់កមា ជវាត្លបាកបក់ បងវិលកាលឲ្យ       
ទ្ត្ ប់េាំយ ងមករកទាវ រទ្បេូត្ដ៏្តូ្ចចលងអៀត្ លៅលពលទ្បេូត្
លចញទ្តូ្វរបួរតឹ្េពវេោ៌ងាោយ ទ្តូ្វធាត្ អាោេខាងលទ្ៅ លធវីឲ្យ
លៅត ទ្កហល់ទ្កហាយទ្បកបលៅលោយលេចកតីទ កាោ៉ា ងដទ្កដលង    ។      
លហត្ ដូ្លចនេះលហយីលៅលពលទារក  ទារោិលកីត្ល ងីលគដត្ងឮេាំល ង 
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ដទ្េកយាំនិងោត ប់ដដ្  បញ្ហជ ក់អាំពីលេចកតីទ កា  លទ្ោេះោរលចញចាក
គភ៌  ។  ប៉ា ដនតកទ្មមានអនកដដ្លពិចារណាល ញីនូវលេចកតីទ កាលទ្ោេះ
កាំល ីត្លនេះណាេ់ ដបរជាទាំគ្នន អបអរស្គទរ  គិត្ថាជាភ័ពវលទ្ពង
េាំណាង  វាេទ  ឥត្បានដឹ្ងថា  ជាតិ្បានទាំមកនូវ រា ពយធិ   
មរ ៈ ជាប់មកជាមួយ្ងលទ លគព ាំេូវឮថា  ទ កាភ័យលកីត្អាំពី
កាំល ីត្លទេះល យី  លគលទ្ចីនលផ្កត ត្ចិត្តគិត្ពីទ កាភ័យ អាំពីលេចកតី
ស្គល ប់ដត្ប៉ា លណាណ េះ លមាល៉ា េះលហយីលទីបលធវីឲ្យមានចិត្តជាប់ ាំោក់ ទ្បោន់
េអិត្កន ងជាតិ្កាំល ីត្ លោយព ាំបានយល់ស្គា ល់ថា អវីជាភ័យ ជាទ កា
ពិត្ទ្បាកដ្ ។ លោយអវជិាជ បិទបាាំង លធវីឲ្យេត្វលោកពយោមលកីប
ទ្បមូលបញ្ចូ ល ទូលដរកព នស្គព យនូវអវីៗដដ្លសលួនមានលហយីឲ្យ
ោន់ដត្លទ្ចីន  ឲ្យមានទមងន់  ទ្ពមទាាំងធន់ទ្ទាាំទទួលដរកព ននូវទមងន់
លទេះៗ ទាាំងភាពលងង់លលល   ។ 

 
 

ផ្អែមអាចនាំគ្រោះ 
ពាក្យប្រាំប ី

  “ ត្សទ្ម្  ចទ្ត្ច ីន្ស្ល្ប់ទ្ៅកនុងពាងសករ  
  ពាក្យទ្ពចន៍្ផ្អែម្េែទ្ត្ចើន្បងកទ្ត្រោះ 
  ពាក្យសដីដាស់ទ្ត្ឿន្ទ្ត្ចើន្មិ្ន្ពីទ្រាោះ 
  ផ្ត្មាន្កលិន្រសផ្អែម្ត្កអូបកនុង  ។ 

លោយឧបាេក  ហ ៊ិម  ឆាន ់
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ការស្វែងរកមិនប្រសវើរ... 
 

* សុត្តន្តបដិក  មជ្ឈិមនិ្កាយ  មូលបណ្ណ្សកៈ 
លលខ ២១ ទំព័រ ១២៩ 
ឧបមមវគ្គ  បាសរាសិសូត្ត្ 

 (៥២) ការស្វែងរកមិនប្រសវើរស ើដូចសមេច? «ម្នា លភិកខុ
ទាំងឡាយរុគ្គលពួកមួយកាុងសោកសនេះ ខ្លួនឯងម្ននជា ិជាធមមតា 
ស្វែងរកររវម់្ននជា ិជាធមមតាស្ែមស ៀ ,        ខ្លួនឯងម្ននជរាជា
ធមមតា   ស្វែងរកររវម់្ននជរាជាធមមតាស្ែមស ៀ ,   ខ្លួនឯងម្នន
ពាធិជាធមមតា    ស្វែងរកររវម់្ននពាធិជាធមមតាស្ែមស ៀ ,    ខ្លួន 
ឯងម្ននមរណៈជាធមមតា  ស្វែងរកររវម់្ននមរណៈស្ែមស ៀ ,   ខ្លួន
ឯងម្ននសវចកេើសោកជាធមមតា ស្វែងរកររវម់្ននសវចកេើសោក 
ស្ែមស ៀ ,  ខ្លួនឯងម្ននសវចកេើសៅហ្មងជាធមមតា  ស្វែងរកររវ់
ម្ននសវចកេើសៅហ្មងស្ែមស ៀ » ។ 
 ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ  «អ្ាកទាំងឡាយថាអ្ែើ   ស្ដលម្ននជា ិ
ជាធមមតា  ។  ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ   អ្ាកទាំងឡាយគួ្រថារុប្ ភរយិា 
ម្ននជា ិជាធមមតា,  ទវើទោម្ននជា ិជាធមមតា,  ពស្ពសចៀមម្នន
ជា ិជាធមមតា, ម្នន់ប្ជកូម្ននជា ិជាធមមតា, ដាំរ ើសោសវេះោសមម ល
និងញើម្ននជា ិជាធមមតា, ម្នវប្ាក់ម្ននជា ិជាធមមតា»  ។  
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សគ្ហ្ដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ  «ជា ិធម៌សនេះឯងជា ឧរធិ(កិសលវ) 
រុគ្គលសនេះ   ម្ននចិ េសោកប្ជរ់លង់វរ់៊សៅកាុងឧរធិ (កិសលវ)
ទាំងនុ េះ សមម េះថាខ្លួនឯងម្ននជា ិជាធមមតា ស្វែងរកររវម់្ននជា ិ 
ជាធមមតាស្ែមស ៀ » ។  
 ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ «អ្ាកទាំងឡាយថា អ្ែើស្ដលម្ននជរា 
ម្ននពាធិ    ម្ននមរណៈ    ម្ននសោកៈ   ម្ននសវចកេើសៅហ្មងជា 
ធមមតា»  ។ 
 ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ «អ្ាកទាំងឡាយគួ្រថា រុប្ ភរយិា 
ទវើទោ  ពស្ពសចៀម  ម្នន់ប្ជកូ  ដាំរ ើសោ  សវេះោ  សមម លនិងញើ 
ម្នវប្ាក់  ទាំងអ្វស់នេះវុ ធវងឹស្ ម្ននជា ិ  ជរា ពាធិ មរណៈ 
សោកៈ  សវចកេើសៅហ្មង  ជាធមមតា» ។ 
  ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ «ឯជា ិ  ជរា ពាធិ មរណៈ សោកៈ 
សវចកេើសៅហ្មង ទាំងអ្មាលម្នណស េះឯងសៅថា ឧរធិ
(កិសលវ) ទាំងស េះសមម េះថា   ខ្លួនឯងម្ននជា ិ   ម្ននជរា   ពាធិ 
មរណៈ  សោកៈ  សវចកេើសៅហ្មងជាធមមតា  ស្វែងរកររវម់្ននជា ិ 
ជរា  ពាធិ  មរណៈ  សោកៈ  សវចកេើសៅហ្មងស្ែមស ៀ »  ។ 

 ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ«សនេះសៅថាការស្វែងរកមិនប្រសវើរ»។ 
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ការស្វែងរកដ៏ប្រសវើរ... 
 

 (៥៣) ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ «ឯការស្វែងរកប្រសវើរ       ស ើ  
ដូចសមេច?» 
 ម្នា លភិកខុទាំងឡាយ «រុគ្គលពួកមួយកាុងសោកសនេះ  ខ្លួន 
ឯងម្ននជា ិធមមតា   ដឹងចាវ់នូវសទវកាុងជា ិធម៌   សហ្ើយស្វែង
រកប្ពេះនិព្វែ ន  ស្ដលមិនម្ននជា ិឥ ម្ននគុ្ណជា ិដទ សវមើ  ជា ើ
សកេមចាកសយាគ្ៈ   ខ្លួនឯងម្ននជរាជាធមមតាដឹងចាវនូ់វសទវកាុង
ជរាធម៌   សហ្ើយស្វែងរកប្ពេះនិព្វែ ន   ស្ដលមិនម្ននជរាឥ ម្ននគុ្ណ
ជា ិដទ សវមើ  ជា ើសកេមចាកសយាគ្ៈ  ខ្លួនឯងម្ននពាធិជាធមមតា  
ដឹងចាវនូ់វសទវកាុងពាធិធម៌   សហ្ើយស្វែងរកនូវប្ពេះនិព្វែ នស្ដល
មិនម្ននពាធិ    ឥ ម្ននគុ្ណជា ិដទ សវមើ   ជា ើសកេមចាកសយាគ្ៈ 
ខ្លួនឯងម្ននមរណៈជាធមមតា        ដឹងចាវ់នូវសទវកាុងមរណធម៌  
សហ្ើយស្វែងរកនូវប្ពេះនិព្វែ នស្ដលមិនម្ននមរណៈ      ឥ ម្ននគុ្ណ
ជា ិដទ សវមើ   ជា ើសកេមចាកសយាគ្ៈ  ខ្លួនឯងម្ននសោកៈជាធមមតា  
ដឹងចាវនូ់វសទវកាុងសោកធម៌    សហ្ើយស្វែងរកប្ពេះនិព្វែ នស្ដល
មិនម្ននសវចកេើសោក    ឥ ម្ននគុ្ណជា ិដទ សវមើ  ជា ើសកេមចាក
សយាគ្ៈ  ខ្លួនឯងម្ននសវចកេើសៅហ្មងជាធមមតា   ដឹងចាវនូ់វសទវ
កាុងវងកសិលវធម៌              សហ្ើយស្វែងរកប្ពេះនិព្វែ នស្ដលមិនម្នន 
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សគ្ហ្ដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

វងកិសលវធម៌         ឥ ម្ននគុ្ណជា ិដទ សវមើ       ជា ើសកេមចាក 
សយាគ្ៈ» ។   
 ម្នា លភិកខុទាំងឡាយសនេះសៅថា «ការស្វែងរកដ៏ប្រសវើរ» ។ 
 សវចកេើសនេះ រស្មងរញ្ជា ក់ឲ្យានកាន់ស្ ចាវ់ស្ែមស ៀ ថា 
រុគ្គលណាម្ននសវចកេើសប្ កអ្រ រ ើករាយវរាយនឹងជា ិកាំសណើ   
ស្ ងម្ននគ្ាំសហ្ើញថា វុខ្កាុងជា ិកាំសណើ  ស េះ សម្នលល េះសហ្ើយរស្មង
ជារ់ជាំព្វក់   ហួ្ងស្ហ្ងប្រកាន់វអិ    សធែើឲ្យម្ននគ្ាំនិ កាុងការស្វែង
រកមិនប្រសវើរ  ស្ដលជាដាំសណើ រសធែើឲ្យយ ឺយូរកាុងវងារវដេ    ួល
នូវ ុកខសទវភយនេរាយ វលិវល់រោ ់អ្ស្ណេ   សៅស្ សប្ ើយខាង
អាយពុាំអាចវមលឹងស ើញសប្ ើយខាង យ គឺ្ប្ពេះនិព្វែ ន  ស្ដលជា ើ
សកេមចាកសយាគ្ៈាន  ។  
 ចាំស្ណករុគ្គលស្ដលម្ននគ្ាំសហ្ើញថា ជា ុកខជាសទវកាុង
ជា ិកាំសណើ    រស្មងម្ននសវចកេើ ក់វលុ រនធ ់ខាល ច  ពុាំអាចដាំអ្ក់
សវងៀមសៅសដ្ឋយកេើប្រម្ន    ឧវាហ៍្ឱហា វោែ    ពាយាមកាុង
ការស្វែងរកដ៏ប្រសវើរ  ជាដាំសណើ រសចញចាកសប្ ើយខាងអាយស ព្ េះ  

សៅកាន់សប្ ើយខាង យ    គឺ្ប្ពេះនិព្វែ នស្ដលជា ើសកេមចាកសយាគ្ៈ 
ាន  ។ 
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សវចកដីរញ្ជាក់... 
 

 អវជិាា  ណាា  ជាសមជាងោងរសងកើ ជា ិកាំសណើ   គឺ្          

អ្ េភាពរូររាងកាយ  ចិ េ  ជើវ ិ  វញិ្ជា ណសរើសព្វលសដ្ឋយររម ថធម៌  
ានដល់រញ្ចកខនធទាំងប្ាាំ  ម្ននរូរកខនធស្ចកសចញជាមហាភូ រូរ
ម្នន រឋវ ើរូរ, អាសារូរ, ស សជារូរ, វាសយារូរ ឬសៅថាធា ុគឺ្      
ធា ុដើ,  ឹក, សភលើង, ខ្យល ់ និងឧាទយរូរ រូរស្ដលអាប្វ័យ          

នឹងមហាភូ រូរទាំងរួន  រមួទាំង មកខនធ  ានដល់សវ   វញ្ជា , 
វោខ រ, វញិ្ជា ណ, ម្ននចិ េ និងសច វិក សនេះគឺ្ជាវភាវធម៌ពិ     
ឥ ម្ននជាវ ែ រុគ្គល ឬនរណាម្នា ក់ស ើយ ។ ស្ សរើសព្វលសដ្ឋយ
រញ្ា េិ ឬវនម  ស ើរសៅថា ជាវ ែ រុគ្គល សោក អ្ាកប្វើ ជាំទវ 
ឯកឧ េម ស វតា ម្នរ ប្ពហ្ម មនុវេ  ិរចាា ន សប្រ   អ្វុរកាយ  នរក  
យាល ងសនេះជាសដើម  ។ 

 សទេះរើជាជា ិកាំសណើ  សសេងសដ្ឋយស្ កពើោា  យាល ងណាក៏
សដ្ឋយ  រមួចូលកាុងខ្នធសវមើដូចោា   ប្ោន់ស្ វ ែខ្លេះជារញ្ច សវាការកខនធ  
វ ែខ្លេះជាច ុសវាការកខនធ  វ ែខ្លេះជាឯកសវាការកខនធ  គឺ្វ ែខ្លេះម្នន
ខ្នធប្ាាំ  វ ែខ្លេះម្ននខ្នធរួន  វ ែខ្លេះម្ននខ្នធស្ មួយ  ។  សទេះរើ 
ជាវ ែប្រសភ ណាក៏សដ្ឋយ        វុ ធស្ ប្ ូវ  ួល ុកខភ័យមិនអាច 
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សគ្ហ្ដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

សគ្ចសវេះសជៀវសុ ាន សប្ព្វេះជា ិជាសចារ ជាវប្ ូវ  ជាពិវ  ជា
ប្ពួញ   ជាវរ  ជារូវ  ជារ ល   ជាសរាគ្ ជាជាំងឺ ។ ការប្រណាាំង
ប្រស្ជងយកឈ្ាេះចាញ់ ប្វឡាញ់វអរ់ សប្វកឃ្លល ន ម្ននប្ក លអ
អាប្កក់ ោមក ាររុណយ គុ្ណសទវ ខុ្វប្ ូវ  ខ្ពវ់ទរ        
ម្ននោភ  ា ់ោភ  ម្ននយវ  ា ់យវ វរសវើរនិ ា   កាច
វលូ   ស្ លងង់  ប្ ង់សវៀច  ប្ ឹមប្ ូវ  ខុ្វសលូវ ពុករលយួ  សចារកមម  
រងកវង្គ្ោគ ម  ការ់វម្នល រ់   ាំឲ្យវ ិវប្ព្វ ់ប្ាវនិរាវចាកោា    
ជាភ័យជាសពៀរសវរា  រហូ្ ធាល ក់នរក  សប្រ   ិរចាា ន  អ្វុរកាយ  សតេ
ប្កហ្ល់ប្កហាយ  រង ុកខសវ  ទាំងសនេះ ក៏សប្ព្វេះស្ ម្ននជា ិម្នន
ខ្នធសនេះឯង ជា ិជាប្រភពទនសរាគ្ ជា ិ ាំមកនូវជរា ពាធិ មរណៈ 
 ាំមកនូវ ុកខភ័យសងទាំងពួង ។ វ ែសោកស្ ងម្ននចិ េគិ្ ភិ 
ភ័យអ្ាំពើវប្ ូវ និងការ ក់វលុ រនធ ់ខាល ចពើសហ្ ុការណ៍សសេងៗសប្ត
ពើខ្លួនដូចជា ខាល ចពើរាជភ័យ, សចារភ័យ, អ្គ្គិភ័យ, ឧ កភ័យ, សខាម ច
ប្ព្វយរិោច, វ ែកាចោហាវ, សភលើងវង្គ្ោគ ម, វរិ េិធមមជា ិរហូ្ 
សភលចគិ្ ថា  ស ើភ័យទាំងស េះសកើ សចញពើប្រភពណា  ប្ាកដជា
សព្វលថា សកើ សចញពើប្រភពសសេងៗ ពុាំានជាគិ្ ដល់ខ្លួនឯងថា 
កាំពុងស្ សៅសកៀកកិ ស្នរនិ យសវាហា ជាមួយនឹងវប្ ូវ ជាមួយនឹង
អាវិរពិវ  ជាមួយនឹងពួកសចារស េះស    មិនស្ រលុសណាណ េះសោ ស្ែម
ទាំងសវាហ៍្វាិ ធជារ់ចិ េប្រកាន់វអិ   ចិញ្ច ឹមស្ែរកាការព្វរមហា
សចារ  មហាវប្ ូវ  ប្ពមទាំងអាវិរពិវឲ្យធាំធា ់  ម្ននកម្នល ាំងខាល ាំង
កាល ជាប្រចាាំស ៀ សង  សទេះរើជាដូសចាេះក៏សដ្ឋយ   ក៏ោម នវ ែសោក
ណាោយដឹងយល់វម្នគ ល់នូវវភាវពិ សនេះាន សប្ព្វេះខ្ែេះពនលឺគឺ្
រញ្ជា   ស ើរប្រកាន់ជារ់ជាំព្វក់ហួ្ងស្ហ្ង  ជា ិ  កាំសណើ    ជើវ ិ ចិ េ   



 103 

ភ័យបីព្បការ                                                                                   មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

វញិ្ជា ណឬរញ្ចកខនធសនេះថា  ជាវ ែរុគ្គលខ្លួនប្ាណរហូ្ សញៀន
ញល មពុាំអាចយល់ោគ ល់  ចូលចិ េនូវវភាវធម៌ពិ ានឧាទនកខនធ 
គឺ្ការប្រកាន់វអិ   សប្រៀរដូចជាោែ ជារ់ជ័រ  ពុាំោយនឹងសរ ើរប្ម្នវ់
ឲ្យរចួសចញពើជ័រស េះសោេះស ើយ  ។  អាប្វ័យសហ្ ុដូសចាេះសហ្ើយ   
ស ើរសធែើឲ្យវ ែសោក  ខ្ាំប្រឹងវមលឹងសចាលស្ភាកប្កស កសមើលសៅ
កាន់ស្  ើ ង្ យ   សប្តពើកាយចិ េជើវ ិខ្លួនឯង   ឥ ម្ននយល់ោគ ល់
ប្រចកេចាវ់  ប្រភពទនការ ុកខសោកសៅសតេ ប្កហាយ   ក់វលុ 
រនធ ់ខាល ចសកើ សចញពើប្រភពណាពិ ប្ាកដ សម្នលល េះសហ្ើយក៏ ាំោា
ប្រសកៀកប្រកិ វិា ធសវាហ៍្ស្ នឹងខ្នធ ស្ដលជាប្រភពទនសវចកេើ ុកខ
ភ័យខាល ច ទាំងពុាំអាចដឹងស ៀ ថា ខ្លួនឯងកាំពុងរវ់សៅកាុងហ្ែូង
អាវិរពិវ ឬពួកសចារស េះស  ។ ប្ពេះររមោោេ វម្នម វមពុ ធប្ពេះ
អ្ងគប្ ង់ប្តាវ់ថារញ្ចកខនធសនេះ  ស្ដលម្ននរូរកខនធនិង មកខនធ  សប្រៀរ 
ដូចអាវិរពិវសពលវាខាាំសហ្ើយ សធែើឲ្យពិវប្ជួ ប្ជារវពែវព៌្វងគ-
កាយ  សតេ ប្កហ្ល់ប្កហាយ  សហ្ើមរងឹ  រោរ់រវល់ឈ្សឺពើ សា និង
ជាមហាសចារពួនវមងាំរនលាំលួចយកសវចកេើវុខ្ររវ់វ ែសោកប្គ្រ់
ខ្ណៈសវោ ិន ិវារាប្ ើទាំងអ្វ់  ឥ ម្ននឲ្យចស ល េះស េះស   ។  
 កាុងរចចយាការរបដិចចវមុរា ធម៌ ជា ិជា ើប្រជុាំចុេះនូវ ុកខ
ភ័យ   ម្ននជរា ពាធិ មរណៈ សោកៈ ររសិ វៈ  ុកខៈ សទមនវេៈ 
ឧាយាវៈ ស្ដលម្ននអ្វជិាា  និង ណាា ជារចច័យ ដូសចាេះសទេះជាប្ពេះ
អ្ងគប្ ង់វស្មេងអ្ាំពើភ័យរើប្រការកេើ ឬអ្ាំពើភ័យដទ ស ៀ ជាអ្សនក
ប្រការកេើ     ក៏ភ័យទាំងអ្វ់ស េះរស្មងរមួរញ្ចូ លកាុងជា ិភ័យសនេះ
ឯង  ។ 
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ជាតិភ័យ 
ពាក្យប្រាំបនួ 

ភ័យកនងុលោក  លត្រើន្គ្រលោក  រាបម់ិន្អស ់
តត្ភ័យល ោះ  ត្បជុំរុោះ   កនុងជាត្ិភយ័ 
ជាត្បភព    ំលោសទុកខ  កនុងលោកីយ ៍
ឥត្មាន្ភយ័  ដទទណ្   ត្បដូរបាន្ ។ 
លោោះជរា   រួមព្ាធ ិ   ន្ិងមរណៈ 
លកើត្ពតិ្ជាក ់  មាន្ទសី្ន្ក ់  គ្ឺកាយត្បាណ 
ជាត្ិកំលណើត្   ំឲ្យលកើត្  ការលត្សកឃ្ល្ន្ 
កិលលសមាន្  លរាគ្លកើត្បាន្  លត្រោះរូបកាយ ។ 
តត្សត្ត ្   ខវោះបញ្ញ ្   ការរ ោះគ្ិត្ 
លមាហ៍បាងំរតិ្ត  គ្ិត្ស្ទរ  អរសបា្យ 
ជាប់ជរំក ់  ធ្ល្ក់កនងុលត្ជាោះ  ភយន្តរាយ 
រត្រុាបាយ  ភ័យោំងឡាយ  មាន្លត្រោះជាត្ ិ    ៕ 

សដ្ឋយឧាវក ម ៉ិញ  សាវ ៉ាន 
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អវសានកថា... 
 

 ព្រោះសហ្ ុអ្ែើ ានជាប្ពេះពុ ធដើកា សប្ចើនស្ សសេើមស ើង
សដ្ឋយព្វកយថា  ុកខភ័យយាល ងសនេះ មិនានសមម េះថាសធែើឲ្យពុ ធ-
ោវនិកជនអ្ាកសជឿរដិរ េិ  ប្ ង់ប្តារ់ោេ រ់តាមម្ននការ ក់វលុ 
រនធ ់  ខាល ច  រអា  រុញរា  ា ់រង់ោម រ ើអ្វ់សវចកេើកាល ហានពុាំស្មន
ស ឬ? 

 ប្រវិនណាប្ ឹមស្ ការោេ រ់ និងឮសដ្ឋយខ្ែេះមនវិការ ក៏
គ្ង់ស្ យល់ថាដូសចាា េះពិ ស្មន សប្ព្វេះសវចកេើ ុកខសោកសៅ សតេ
ប្កហាយខ្ែល់ខាែ យ   ភ័យខាល ចរស្មងសធែើឲ្យចិ េវ ែសោកធុញប្ទន់
រសងកៀវ  វអរ់សខ្ពើម  ពុាំចង់ដឹងឮ ឬជួរប្រវពែសោេះស ើយ  ។  អ្ែើ 
ស្ដលជាសវចកេើវុខ្វរាយរ ើករាយ  សភលើ សភលើន  សប្វើរប្ោល  អ្ែើ
ហ្ាងឹឯងជា ើរលងប្ាថាា   ប្ ូវការសពញចិ េររវ់វ ែសោក  វភាព
សាុយប្វ េះពើោា   គឺ្ប្វឡាញ់និងវអរ់  ប្ាថាា ឬពុាំប្ាថាា សនេះសហ្ើយ 
ស ើរសធែើឲ្យវ ែសោកជារ់ជាំព្វក់ប្រកាន់វអិ    សដោ  ចិ េសៅសលើស្ អ្ែើ  
ស្ដលខ្លួនប្ ូវការប្ាថាា ចង់ជួរប្រ េះស្ រលុសណាណ េះ  អ្ែើស្ដលមិនជា ើ
ប្ាថាា  ជា ើសពញចិ េ វអរ់សខ្ពើមមិនចង់ជួរមិនចង់ាន សម្នលល េះសហ្ើយ
សវចកេើភ័យខាល ច ក់វលុ រនធ ់ញ័រ  ស្ ងស្ ម្ននជាធមមតា  ។ 
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 ដូសចាេះប្ពេះពុសទធ វា  ឱវា ព្វកយ ូ ម នសប្រៀនប្រសៅររវ់
ប្ពេះោោេ វម្នម វមពុ ធ ស្ដលពាំស លអ្ាំពើ ុកខភ័យ គឺ្ជាវចចធម៌ 
ប្គ្រ់ស្ ប្ពេះពុ ធដើកា សរើពុ ធោវនិកជនានវិកាវូប្ សរៀនប្ពេះ
ទប្ រិដកទាំងមួយរយដរ់ភាគ្ (១១០ភាគ្)  នឹងានយល់ចូល
ចិ េថា ប្គ្រ់ស្ ប្ពេះពុ ធដើកាោម នស ើញម្ននព្វកយសពចន៍ប្ ង់ណា  
ជា ិរចាា នកថា  សលងសវើចឥ ប្រសយាជន៍សោេះស ើយ  ។ 

 ការោងារមើធម៌សដើមបើឲ្យានប្តាវ់ជាប្ពេះពុ ធ    ក៏សប្ព្វេះ 
ស្ ម្ននប្ពេះ ័យករុណា  សមតាេ សប្ាវប្រណើ ដល់វ ែសោក  សប្ព្វេះ
  ស ើញសវចកេើភ័យខាល ច ុកខសោក រស្មងម្ននចាំសព្វេះវពែវ ែ 
ប្ពមទាំងប្ពេះអ្ងគកាុងវងារវដេ ពុាំោយនឹងសចញសុ រ ់ឆ្លងរចួ 
ចាំស្ណកឯការប្តាវ់ដឹងររវ់ប្ពេះអ្ងគ ក៏គឺ្ការប្តាវ់ដឹង ស ើញ
ោគ ល់យល់ចាវ់នូវសវចកេើ ុកខសនេះឯងជារុពែភាគ្ ឬជាសលជាស្សល
ដក  សកើ សចញានពើការរដិរ េិ ស្ដលសៅថាអ្រយិវចចធម៌ គឺ្ជា
វញ្ជា លកខណ៍ជាហ្ យៈទនប្ពេះពុ ធោវ  ពុាំអាចម្ននោវ 
ដទ ណាមកស្កលងរនលាំាន ។ ច ុរារយិវចចធម៌ ានដល់ធម៌រួន
ប្រការម្នន ៖  ុកខវចច ានដល់សវចកេើ ុកខពិ  ១, វមុ យវចច 
ានដល់សហ្ ុ ាំឲ្យសកើ សវចកេើ ុកខពិ  ១, និសរាធវចច ានដល់
ការរ ាំល ់សវចកេើ ុកខពិ គឺ្ប្ពេះនិព្វែ ន ១, មគ្គវចច ានដល់មោគ -
រដិរទ ម្នោ៌វប្ម្នរ់ប្រ ិរ េិកាំចា ់រង់នូវសវចកេើ ុកខ  និងសធែើឲ្យ
ជាក់ចាវ់នូវប្ពេះនិព្វែ ន ១  ។  
 ចាំណុចវាំខាន់ និង ិវសៅទនពុ ធោវស វា  ានដល់
ការោវ់រ ាំសលើងសរុើងកកាយ រ ាំោយរ ាំល ់ដុ កសម្នល ចឲ្យសហាចអ្វ់
សៅឫវគ្ល់ទនសវចកេើ ុកខ    និង ុកខភ័យខាល ច    កុាំឲ្យសៅម្ននសវវ 
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វល់  ានដល់អ្វជិាា និង ណាា សនេះឯង  ។ 
 សហ្ ុដូសចាេះសហ្ើយ  ានជាពាំស លកាុងប្ពេះពុ ធោវ     
គឺ្សវចកេើ ុកខភ័យខាល ច  ជាពាំស លតាមសវចកេើពិ ដូចជា  ជា ិ ុកខ 
ជា ិភ័យ  ជរា ុកខ  ជរាភ័យ  មរណ ុកខ  មរណភ័យ  គឺ្ជាវភាវ
ពិ   ស្ដលម្ននប្រចាាំជើវ ិ  ចិ េ  វញិ្ជា ណ  រូររាងកាយទនវ ែ
ទាំងឡាយស្ដលោម នវ ែណាអាច វាល ប្រស្កកាន ។  សប្ព្វេះស្ វ ែ
សោកប្ ូវសវចកេើ ុកខ   ការភ័យខាល ចប្គ្រវងក ់   ពុាំអាចសជៀវរ ់
សគ្ចរចួ ទាំងស្ដលចិ េវអរ់សខ្ពើមធុញប្ទន់ រនធ ់ញរ់ញ័រ ឥ ម្នន
មសធាាយសដ្ឋេះប្ោយនូវរញ្ជា ទាំងស េះានស   ស ើរប្ពេះពុ ធ
ោវ រញ្ជា ក់ប្ារ់អ្ាំពើសវចកេើ ុកខ អ្ាំពើការភ័យខាល ច ឲ្យវ ែ
សោកានដឹងយល់ោគ ល់ កុាំឲ្យវសងែងប្ជរ់ងរ់ងល់ឬក៏សដកចាាំោល រ់
ដូចជាពវ់  រវ់ដូចជាវ ែកស្ងករស េះស   ។  ព្វកយ ូ ម នសប្រៀន
ប្រសៅររវ់ប្ពេះដ៏ម្ននប្ពេះភាគ្ជាព្វកយពិ  ដូសចាេះពុ ធោវនិកជន
ក៏ប្ ូវស្ ពាយាមសរៀនយល់   ួលោគ ល់យល់ប្ពម សៅតាមអ្ែើស្ដល
ជាវភាពពិ  ដូចជាការភ័យ ក់វលុ រនធ ់ខាល ច ពុាំស្មនោេ រ់សហ្ើយ
សធែើចិ េឲ្យរញួរា  ា ់រង់ោម រ ើ  អ្វ់សវចកេើកាល ហានស េះស   ដូចជា
កាុងអ្រយិវចចរួនប្រការ  ប្ពេះអ្ងគប្ ង់ប្តាវ់ស វ  ពនយល់ប្ារ់
វ ែសោកឲ្យយល់ោគ ល់ អ្ាំពើសវចកេើ ុកខទាំងដរ់ពើរកង ឲ្យស ើញ
ថាជាសវចកេើ ុកខពិ  ស្ដលវពែវ ែសោកស្ ង ក់វលុ រនធ ់ភ័យ
ខាល ច  ពុាំចង់ជួរមិនចង់ប្រ េះពិ ស្មន  ។  ប្ ង់ចាំណុចសនេះដូចជា
រសប្ងៀនឲ្យោគ ល់សចារ  ឲ្យោគ ល់វប្ ូវ  ឲ្យោគ លស់ខាម ចប្ព្វយ
រិោច  និងវ ែអាវិរពិវប្គ្រ់ប្រសភ    រ ា រ់មកស ើរសប្រៀន
ប្រសៅវ ែសោកឲ្យានយល់ោគ ល់     ចូលចិ េពិ ប្ាកដនូវសហ្ ុ 
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ទនសវចកេើ ុកខ  ានដល់ ណាា ជាសមជាងោងជា ិកាំសណើ  ស្ដលជា
ប្រភព  ឬជារ ដ្ឋា នទនសវចកេើ ុកខភ័យទាំងឡាយទាំងពួង  ប្ ង់
ចាំណុចសនេះ  ដូចជារសប្ងៀនឲ្យោគ ល់យល់ដឹងពើ ើកស្នលង  ជា ិ
កាំសណើ  អ្ាកស្ដលជាធាំជាម្នច វ់រសងកើ  ចិញ្ច ឹមរាំរលនឲ្យចាំណើ ដល់ពួក
សចារ  វប្ ូវ  វ ែអាវិរពិវប្ពមទាំងសខាម ចប្ព្វយរិោចកាំណាច
ទាំងស េះ   កាលសរើវ ែសោកានយល់ោគ ល់សចារវប្ ូវ  ប្ពម
ទាំង ើកស្នលងអ្ាកចិញ្ច ឹមរកា  ពួកសចារពួកវប្ ូវពិ ចាវ់សហ្ើយ   
ស ើរប្ពេះអ្ងគប្ ង់ពនយល់សរើករោា ញអ្ាំពើភាពវុខ្វងរ់ និសរាធ ឬប្ពេះ
និព្វែ នស េះ ប្ ង់ចាំណុចសនេះដូចរសប្ងៀនឲ្យានយល់ ានោគ ល់នូវ
ឋានមួយែមើ ជាឋានសកេមវងរ់ចាកពួកសចារ ពួកវប្ ូវ  ឥ ម្នន
សខាម ចប្ព្វយរិោច អាវិរពិវកាំណាចស ៀ ស   ម្ននស្ ភាព
ប្ ជាក់ប្ ជាំកានេមស រមយ ឥ ម្ននភាពជារ់ជាំព្វក់ ហួ្ងស្ហ្ង
សប្វកឃ្លល ន អាសឡាេះអាល័យ ចសងអៀ ចងអល់  ប្វវងឹងវសងែងភ័យ
ខាល ច ក់វលុ អ្ែើស ៀ ស ើយ  ។ 

 ដូសចាេះានសវចកេើថា ការរសប្ងៀន ការពនយល់ស្ណ ាំ ឬថា
ពាំស ល  ប្ពេះពុ ធោវ ជាសរឿយៗអ្ាំពើ ុកខភ័យ  សធែើឲ្យវ ែសោក 
ម្ននោម រ ើ   ម្ននសវចកេើកាល ហាន  ម្ននការធុញប្ទន់សនឿយណាយ 
ម្ននឧាយសដ្ឋេះប្ោយោកសចញពើរញ្ជា  ុកខភ័យទាំងស េះាន ។ 
វ ែសោកសពញចិ េប្វឡាញ់ប្ាថាា ចង់ានស្ សវចកេើវុខ្  វអរ់ 
សខ្ពើមសវចកេើ ុកខ និងម្ននការ ក់វលុ ភ័យខាល ច ស្ មិនអាចម្នន 
មសធាាយសដ្ឋេះប្ោយោកសចញពើសវចកេើ ុកខ និងការភ័យខាល ច 
ទាំងស េះាន សម្នលល េះសហ្ើយក៏ដ្ឋក់ចិ េប្រែុយប្ាណប្ទាំរវ់កាុងរងែង់
ទន ុកខភ័យទាំងស េះ   តាមយថាកមមនិងភាពទល់ប្ចក  ។   សដ្ឋយ 
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ប្ពេះមហាករុណា ិគុ្ណររវ់ប្ពេះអ្រហ្នេវម្នម វមពុ ធ        ប្ពេះអ្ងគ 
ានប្តាវ់ដឹងនូវសវចកេើ ុកខភ័យ   ស្ដលសកើ ម្ននពើជា ិកាំសណើ  គឺ្
រញ្ចកខនធសនេះឯង ស ើរយកមកប្តាវ់វស្មេង សរើករោា ញឲ្យវ ែ 
សោកានយល់ោគ ល់ប្រចកេ    ពើលកខណៈររវរ់ញ្ចកខនធ ជា 
ឧ យពែយៈម្ននការសកើ ស ើង  និងរល ់សៅវញិជាខ្ណៈៗ  ដូច 
ានសព្វលសហ្ើយកាុងខ្ណិកមរណៈ ភងគៈ ស្រកធាល យរល ់រោយ 
វូនយសោេះសៅវញិ,  ភយៈ  ជាមហាភ័យ  គួ្រឲ្យ ក់វលុ រនធ ់ខាល ច
យាល ងទប្កស្លង,    អា ើនវៈ  ជាសទវ ុកខ  និងជា ើប្រមូលសេុ ាំប្រជុាំចុេះ 
ចប្មរេះចូលទន ុកខសោកសរាគ្ភ័យ  ជមងឺ ម្នក  ់  វរិ េិ  ឧរប្ ព 
ឧរវគ្គ កិសលោវវៈទាំងឡាយទាំងពួង, និពែទិ សនឿយណាយ 
ធុញប្ទន់មិនដាំអ្ក់សៅ, មុញ្ច ិ ុកមមយតា គិ្ ប្ ិេះរេិះពិចារណាសដើមបើ 
រកសលូវសគ្ចរ ់សជៀវឲ្យសុ ពើ ុកខភ័យកម្នល ចកសលល ស េះ ។  
 ដូសចាេះការស្ដលប្ពេះអ្ងគប្ ង់ប្តាវ់វស្មេង អ្ាំពើសវចកេើ ុកខ 
អ្ាំពើភ័យ     គឺ្សដើមបើសរើករោា ញឲ្យវ ែសោកានយល់ោគ ល់អ្ាំពើ
សវចកេើ ុកខ អ្ាំពើភ័យស េះៗសដ្ឋយខ្លួនឯងពិ ប្ាកដ និងឲ្យស ើញ
ថាជា ុកខជាសទវគួ្រឲ្យភ័យខាល ច    ធុញប្ទន់    សនឿយណាយពិ  
ស្មន  ។   ដូចជារុគ្គលស្ដលចង់សគ្ចសជៀវសុ   រ ់ឲ្យ ង្ យរ ាំសលៀក
កាយចិ េសចញពើសចារ  ពើវប្ ូវ  ពើសខាម ចប្ព្វយរិោចកាចោហាវ 
ពើវ ែអាវិរពិវកាំណាច   ជាចាាំាច់ណាវ់ស្ដលប្ ូវពាយាមដឹង
យល់វម្នគ ល់រុគ្គលនិង ើកស្នលង  ថាស ើរុគ្គលណាជាសចារ  ជាវប្ ូវ 
 ើឋានណាស្ដលម្នន សខាម ចប្ព្វយ រិោច កាចោហាវ និងវ ែ
អាវិរពិវពិ ប្ាកដ  និងស ើញនូវ ុកខ   សទវភ័យ   កាុងការ
អាប្វ័យសៅរមួ  ឬជិ ពួកសចារ  វប្ ូវ  វ ែកាចោហាវទាំងឡាយ  
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រហូ្ សធែើឲ្យម្ននការធុញប្ទន់សនឿយណាយ   រកឧាយសគ្ចរ ់ឲ្យ
សុ រចួពើពួកវប្ ូវទាំងស េះាន  ន័យសនេះយាល ងណា   ការស្ដល
អាចសជៀវរ ់   សុ រចួពើ ុកខភ័យាន ក៏ប្ ូវស្ ពាយាម  យល់
វម្នគ ល់ស ើញនូវ ុកខភ័យស េះ  ប្ពមទាំង ុកខសទវ ការ ក់វលុ 
រនធ ់ខាល ចទាំងពួងស េះ សកើ សចញពើប្រភពណាឲ្យានចូលចិ េពិ 
ប្ាកដ រហូ្ ម្ននការសនឿយណាយធុញប្ទន់ ប្ ង់ស្ដលការសនឿយ
ណាយធុញប្ទន់សនេះសហ្ើយ ស ើរជាឧាយ ាំឲ្យរកសលូវសគ្ចសវេះ
សជៀវរ ់ឲ្យសុ ាន ។ អាប្វ័យសហ្ ុយាល ងសនេះឯង ស ើរប្ពេះពុ ធ
ដើកា ប្ពេះអ្ងគប្តាវ់ស វ  ូ ម នសប្រៀនប្រសៅវ ែសោក  ឲ្យ
ពិចារណាសរឿយៗនូវសទវររវ់រញ្ចកខនធយាល ងសនេះថា   អ្ាកចូរស ើញ
ខ្នធប្ាាំថាជាម្នរ   ស ើញថាជាវ ែស្ដលប្ ូវសគ្វម្នល រ់  ស ើញថា
រស្មងោល រ់  ស ើញថាជាសរាគ្  ស ើញថាជារូវ ស ើញថាជាវរ 
ស ើញថាជា ុកខ ស ើញថាជាររវ់ម្នន ុកខ ។ ពួកជនណាស ើញនូវ
ខ្នធប្ាាំយាល ងសនេះ  ពួកជនស េះ  សមម េះថាស ើញសដ្ឋយលអប្រទព, 
កាលស ើញសដ្ឋយលអប្រទពម្ននប្រសយាជន៍ ឲ្យសកើ សវចកេើសនឿយ-
ណាយ, សវចកេើសនឿយណាយម្ននប្រសយាជន៍ឲ្យសកើ ការប្ាវចាក
 សប្មក, សហ្ើយការប្ាវចាក សប្មកម្ននប្រសយាជន៍ឲ្យសកើ ការសុ 
ប្វ េះ, ការសុ ប្វ េះម្ននប្រសយាជន៍ឲ្យាននិព្វែ ន, ការប្រប្ពឹ េ
ប្ពហ្មចរយិធម៌  ម្ននប្ពេះនិព្វែ នជា ើតាាំង  ម្ននប្ពេះនិព្វែ នជា
ររសិយាោន ។ ស្ ការស្ដលានវសប្មចនូវប្ពេះនិព្វែ នស េះលុេះណា 
ស្ ដកចិ េមិនប្រសកៀកប្រកិ  គិ្ អាសឡាេះអាល័យ សោកោេ យ
ហួ្ងស្ហ្ងជារ់ជាំព្វក់កាុងជា ិកាំសណើ   គឺ្រញ្ចកខនធសនេះដូចប្ពេះពុ ធ
ដើកា  ប្ពេះអ្ងគប្ ង់ប្តាវ់ថា  ពួកកុម្នរាកេើ  ពួកកុម្នរ ើកេើ    ាំោា សលង 
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កូនសាេះសធែើពើអាចម៍ដើ          កាលមិនទន់ប្ាវចាកសវចកេើសប្ កអ្រ 
មិនទន់ប្ាវចាកសវចកេើសពញចិ េ  មិនទន់ប្ាវចាកសវចកេើ
ប្វឡាញ់  មិនទន់ប្ាវចាកសវចកេើសប្វកឃ្លល ន  មិនទន់ប្ាវ
ចាកសវចកេើសឆ្ល ល្  មិនទន់ប្ាវចាកសវចកេើប្ាថាា  កាុងកូនសាេះសធែើ  
ពើអាចម៍ដើទាំងស េះ កាំណ ់ប្ ឹមណា ពួកសគ្ស្ ងអាល័យ ស្ ង
ប្រកាន់សលង ស្ ងប្រកាន់ថាជាប្ ពយ ប្រកាន់ថាជាររវ់ខ្លួន ចាំសព្វេះ
កូនសាេះសធែើអ្ាំពើអាចម៍ដើកាំណ ់ប្ ឹមស េះ ។ កាលណាសរើពួកកុម្នរាកេើ 
កុម្នរ ើកេើ ស្លងសប្ កអ្រ  ស្លងសពញចិ េ  ស្លងប្វឡាញ់  ស្លងសប្វក
ឃ្លល ន  ស្លងសឆ្ល ល្   ស្លងប្ាថាា កាុងកូនសាេះសធែើពើអាចម៍ដើទាំងស េះ  
សហ្ើយយកទដនិងសជើងសៅកាំចាយសចាល ឈូ្វសចាល កម្នច  ់សចាល
នូវកូនសាេះសធែើពើអាចម៍ដើទាំងស េះ  សធែើជាររវ់សលងមិនសកើ កាុងកាល
ស េះ  ។  យាល ងណាមិញ  អ្ាកទាំងឡាយ  ចូរកម្នច យសចាល  ឈូ្វ
សចាល  កម្នច  ់សចាលនូវរូរ សវ   វញ្ជា  វោខ រ វញិ្ជា ណ  ចូរសធែើ
ឲ្យជាររវ់សលងមិនសកើ  ចូរប្រ ិរ េិសដើមបើការអ្វ់សៅទន ណាា
យាល ងស េះស្ដរ ។ តណ្ហ ក្ខយោ ហ ិរាធ និព្វា ននត ិ  ម្នា លរាធៈ 
សប្ព្វេះថា  ការអ្វ់សៅទន ណាា សមម េះថា  ប្ពេះនិព្វែ ន  ។ 

 វ ែសោក ក់វលុ រនធ ់ខាល ច ពើសវចកេើោល រ់ វមលឹងស ើញ
 ុកខសទវស្ដលសកើ អ្ាំពើសវចកេើោល រ់ជាចមបង រហូ្ ដល់សភលចស្លង
គិ្ ពើការភ័យខាល ច   ស្ដលរស្មងសកើ សចញពើជា ិ     ស ើរវ ែសោក  
ប្ ូវងងឹ វសងែង សៅប្រសកៀកប្រកិ វាិ ធសវាហ៍្ ជាំព្វក់ហួ្ងស្ហ្ងកាុង
ជា ិកាំសណើ    សដ្ឋយឥ ានដឹងថា  កាំពុងស្ ប្វឡាញ់សពញចិ េ 
ឋ ិសៅកាុងអ្ ា ក់ទនមចចុម្នរ  ស្ដលម្នន ណាា ជាចាំណើ   ម្ននសវចកេើ 
វសងែងងងឹ ឥ ពនលឺ  គឺ្អ្វជិាា ជារ ាំងាាំង  ។ 
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ប្ពេះពុ ធជាម្នច វ់ប្ ង់ប្តាវ់ថា            មហាជនគឺ្មនុវេសនេះ 
ងងឹ  ជន ិចណាវ់ស្ដលដឹងចាវ់  ជន ិចណាវ់ស្ដលសៅកាន់
ោថ នវួគ្៌ សប្រៀរដូចវ ែោល រស្ដលជារ់វាំណាញ់ររវ់ប្ព្វន
សហ្ើយ ិចណាវ់ស្ដលរចួចាកពើវាំណាញ់ស េះ  ។ 

 ព្វកយថាមហាជន គឺ្មនុវេសនេះងងឹ   វាំសៅដល់វ ែ
សោកសៅកាុងកាមសោក រូរសោក អ្រូរសោក សៅជារ់អ្ ា ក់វដេៈ  
ជាំព្វក់សប្វកឃ្លល ន និងចាំណើ គឺ្ ណាា ងងឹ អ្នធការ សមើលមិនស ើញ
សប្ ើយគឺ្ប្ពេះនិព្វែ ន សៅម្ននជា ិ ជរា ពាធិ មរណៈ ជាសប្ោេះថាា ក់
ភ័យឥ ម្នន ើរញ្ច រ់  ឯចាំស្ណកប្ពេះអ្រយិរុគ្គលទាំងឡាយ  ចារ់
តាាំងពើសោតារនារហូ្ ដល់ប្ពេះអ្រហ្នេ  សោកានវមលឹងស ើញ
សប្ ើយ គឺ្ប្ពេះនិព្វែ ន ឥ ម្ននប្វសពចប្វពិលវងេយ័ និងស្លង
ប្ពួយភ័យពើជា ិ ជរា ពាធិ មរណៈ ស្វង ង្ យស ៀ សហ្ើយ  ដូចជា
ប្ពេះសោតារនា  អ្ស ា លសៅសៅកាុងកាំសណើ  មនុវេ ឬស វតា ប្ ឹម
ស្ ប្ាាំពើរជា ិស ៀ រលុសណាណ េះ នឹងានវសប្មចប្ពេះនិព្វែ ន, ប្ពេះ
វកទោមើសកើ ជាមនុវេ ឬស វតា  ប្ ឹមស្ មួយជា ិស ៀ នឹងាន
វសប្មចប្ពេះនិព្វែ ន, ប្ពេះអ្ ោមើ  កាលសរើសោកអ្វ់ប្ពេះជនមពើ
ឋានមនុវេសនេះ សោកានសៅសកើ កាុងវុទា វាវប្ពហ្មទាំងប្ាាំ
ណាមួយ នឹងានវសប្មចប្ពេះនិព្វែ ន សៅកាុងឋានស េះសដ្ឋយមិន
វលិប្  រ់ មកសកើ កាុងឋានមនុវេស ៀ ស  ។ ចាំស្ណកប្ពេះអ្រហ្នេ  
សោកានវសប្មចប្ពេះនិព្វែ ន  ស្ដលសៅថា វឧា ិសវវនិព្វែ ន  
វូនយចាកកិសលវានដល់ចិ េសោក  ឥ ម្នន ណាា   អ្វជិាា   
ឧាទន  កមមឬកិសលវទាំងឡាយ  ទាំងពួងស ៀ ស ើយ  ចិ េ
ររវុិ ធោអ           ម្ននរញ្ចកខនធជើវ ិរវ់សៅប្រករសដ្ឋយសវចកេើវុខ្ 
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មស រមយ    មិនជារ់ជាំព្វក់    ហួ្ងស្ហ្ង   ប្កវល់ប្កវាយសដ្ឋយឥដ្ឋា - 
រមមណ៍  អារមមណ៍ជា ើសពញចិ េ  អ្និដ្ឋា រមមណ៍  អារមមណ៍មិនជា ើ
សពញចិ េ ឬសជារជន់ស ើងចុេះសដ្ឋយ សោកធម៌ស ៀ ស ើយ កាុងជើវ ិ
រវ់សៅ  សោកប្ ូវ  ួល ុកខខាង សលូវកាយ  សដ្ឋយភាព  ជរា  ពាធិ  
មរណៈ ស្ដលជាសទវររវ់រញ្ចកខនធវល់សៅ  ស្ ចាំសព្វេះសលូវចិ េវញិ  
សោកពុាំម្ននការ ក់វលុ   រនធ ់ខាល ចភ័យ  អ្ាំពើ ុកខសទវទនខ្នធស េះ
ស   លុេះសោកអ្វ់ប្ពេះជនម  សមម េះថាសោកានវសប្មចអ្នុា ិ-
សវវនិព្វែ នស្ដលម្នន មថា  រល ់ខ្នធកាន់ប្ពេះនិព្វែ ន  ឥ ម្នន
ភពជា ិ  កាំសណើ    ស ៀ ស ើយ  ានន័យថាវងារវដេានរញ្ច រ់
វពែប្គ្រ់   សដ្ឋយោម នអ្ែើសវវវល់ស ៀ ស   ។ 

 ដូសចាេះវ ែសោក  កាលសរើម្ននសោលរាំណងរលងប្ាថាា  និង
ដកហូ្ សរ ើរប្ម្នវ់សចញពើអ្ ា ក់ គឺ្ជា ិ ឬរញ្ចកខនធសនេះ ក៏ប្ ូវស្  
សរៀនយល់វម្នគ ល់នូវខ្នធសនេះ ឲ្យស ើញថាជាភារៈធងន់ ជាម្នរ ជាពិវ  
គួ្រឲ្យសខ្ពើមរសអ្ើម  សប្ព្វេះជា ុកខ  ជាសទវ  ជា ើប្រជុាំទនកិសលវ  ជា 
អ្ណេូ ងទនសរាគ្  ។  ជរាកេើ  ពាធិកេើ  មរណៈកេើ    ការសធែើអ្ាំសពើជារុណយ
ជាារ   ួលវុខ្ ុកខសធែើវងារវដេឲ្យស្វង ង្ យឥ ម្នន ើរាំសុ  
ធាល ក់នរកសោយ ុកខសវ   ក៏សប្ព្វេះស្ ម្ននខ្នធសនេះជាប្រភព ស្ដល
គួ្រវលុ ភ័យទប្កស្លង ដាំសណើ រស្ដលប្ពេះអ្រយិរុគ្គលទាំងឡាយ 
សោកអាចសរ ើរប្ម្នវ់សចញពើសវចកេើ ុកខាន ក៏សប្ព្វេះស្ ស ើញ
សទវ ុកខស្ដលសកើ ម្ននពើជា ិកាំសណើ    គឺ្ខ្នធសនេះឯង   ដូចជាប្ពេះ
ររមោោេ ទនសយើង  កាលប្ពេះអ្ងគសៅជាប្ពេះររមសព្វធិវ ែ  ាន
សយានយកកាំសណើ  ជា ស មិយៈ ។ 

* សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិ្កាយ  ជាត្ក  ឯកាទសមភាគ្ ៦២ 
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 កាុងប្ពេះជា ិមួយ កាលប្ពេះររមសព្វធិវ ែទនសយើង ាន 
សយានយកកាំសណើ  ជាប្ពេះរាជរុប្ ររវ់ប្ពេះា កាវិកៈ ប្ ង់ប្ពេះ
 ម  ស មិយៈ  ។  កាលប្រវូ មកសៅជាប្ពេះរាជកុម្នរប្ ង់  រឭក
ជា ិាន ។ ប្ពេះមហាវ ែានរឭកស ើញជា ិររវ់ប្ពេះអ្ងគ កាល
ពើសដើមធាល រ់ានសកើ ជាប្ពេះរាជាមួយអ្ងគ សោយរាជយកាុងនគ្រសនេះ
ឯង ានប្ ឹមស្ ទមៃ ា្ ាំ  សដ្ឋយអ្ាំសពើារកមម  លុេះសោយ ើវងគ សៅ
ានធាល ក់សៅសោយ ុកខកាុងឋាននរកអ្វ់ប្ាាំរើមឺុន ា្ ាំ  ។  ទែងមួយ
ប្ពេះរាជរិតាដ្ឋក់រាជកុម្នរឲ្យអ្ងគុយសលើប្ពេះឧរុ សហ្ើយប្ ង់វនិិចា័យកេើ
ថា ៖ 

- «អ្ាកទាំងឡាយ     ចូរវម្នល រ់សចារម្នា ក់សនេះ  ចូរចងសចារម្នា ក់  
សនេះសហ្ើយយក ឹកកបុងមកប្រឡាក់ រចួយកសៅសដ្ឋ សដ្ឋយសឈ្ើ
ប្វួច»  ប្ពេះរាជរិតាប្តាវ់រោគ រ់មហាជនសដ្ឋយប្រការដូសចាេះ ។ 
 ប្ពេះមហាវ ែ   ប្ោន់ស្ ោេ រ់វាចាដ៏អាប្កក់ររវ់រិតាដូសចាេះ  
ម្ននការភ័យ ក់វលុ   រនធ ់ញរ់ញ័រកាុងប្ពេះចិ េ គិ្ ថា ៖ 

- «អាតាម អ្ញធាំសពញវយ័កាលណា     រាជវមប េិសនេះនឹងធាល ក់ 
មកសលើអាតាម អ្ញ សម្នលល េះសហ្ើយការសធែើអ្ាំសពើារទាំងឡាយ នឹងម្នន
ដល់អាតាម អ្ញ សលទនារនឹង ាំឲ្យធាល ក់សៅសោយ ុកខកាុងនរក
ស ៀ   ពុាំអាចសគ្ចរចួស ើយ» ។ 
 ប្ពេះរាជកុម្នរម្ននប្ពេះរាជ ប្មិេះដូសចាេះសហ្ើយ ប្ ង់ម្ននប្ពេះ
 ័យកេុកកេួលខាល ាំងណាវ់ ។ កាលស េះម្ននស វតាសព្វល ូលប្ពេះ
អ្ងគថា៖  

- «អ្ាកកុាំប្រកាវភាពជាអ្ាកប្ាជញ     ចូរឲ្យជនទាំងពួងដឹងថា  
ជាមនុវេលងង់   ជនទាំងអ្វ់ចូរសមើលោយចុេះ   សវចកេើចសប្មើននឹង  
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ម្ននដល់អ្ាកសដ្ឋយវធិើយាល ងសនេះ» ។ 

 ប្ពេះមហាវ ែប្ ង់ប្តាវ់ថា ៖ 
- «រពិប្ ស វតាអ្ាកនិយាយព្វកយណានឹងខ្ញុ ាំ     ខ្ញុ ាំនឹងសធែើតាម  

ព្វកយររវ់អ្ាកស េះ រពិប្ ស វតាអ្ាកសមម េះថាប្ាថាា នូវសវចកេើ
ចសប្មើនដល់ខ្ញុ ាំ  រពិប្ ស វតាអ្ាកសមម េះថាប្ាថាា នូវប្រសយាជន៍ដល់
ខ្ញុ ាំ» ។ 

 សប្កាយពើានោេ រ់ព្វកយស វតា ប្ពេះមហាវ ែប្ ង់មិន
សព្វលវេើ  ម្ននអាការៈដូចជាមនុវេគ្ ែលង់ ខ្ែិន មិនកសប្មើកទដសជើង
រហូ្ ដល់ធាំសពញវយ័      ប្ពេះរាជរិតារកវធិើពិសោធន៍សដ្ឋយប្រការ   
សសេងៗ ក៏មិនវេើមិននិយាយ  ។    ប្ពេះម្នតារិតាសជឿជាក់ថាប្ពេះរាជ
កុម្នរជាមនុវេគ្  ែលង់  ខ្ែិន  ពិការពិ ប្ាកដស្មន  ។ 

 ប្ពេះា កាវិកៈ ម្ននប្ពេះ ័យថាា ាំងថាា ក់អាក់អ្ន់ពន់សពក 
ក៏រញ្ជា ឲ្យ យោរែើ ររប្ពេះរាជរែយកប្ពេះរាជកុម្នរសៅសធែើគុ្  
សដ្ឋយឲ្យជើករសតេ ករ់ទាំងរវ់ ។ រលុស្នេមុននឹងយកសៅសធែើគុ្  ាន
អ្ភិសវកប្ពេះរាជកុម្នរឲ្យប្គ្ងរាជយប្ាាំពើរទែង រ ា រ់មកស ើរឲ្យ យ
ោរែើ ាំសចញសៅ ។ វសងខរសវចកេើទនប្ពេះជា កសនេះ ការពិ ប្ពេះ
មហាវ ែពុាំស្មនគ្ ខ្ែិន ែលង់ ពិកលពិការស េះស  ប្ ង់ខ្ាំអ្ ់ធម ់
វងក ់ចិ េ វ៊ូប្ទាំសធែើដូសចាេះអ្វ់កាលជាយូរ ក៏សប្ព្វេះស្ ការភ័យ
 ក់វលុ រនធ ់ខាល ចនូវសវចកេើ ុកខសទវកាុងការប្គ្ងរាជយវមប េិ  ាំ
ឲ្យម្ននការជារ់ជាំព្វក់ ខ្ែល់ខាែ យោងនូវអ្ាំសពើារ ធាល ក់សៅសោយ
 ុកខកាុងអ្ាយ  មិនម្នន ើរាំសុ   ស ើរខ្ាំអ្ ់ប្ទាំសធែើ គ្  ែលង់  ខ្ែិន  
សដើមបើានរ ាំសដ្ឋេះខ្លួនសចញពើភាពចសងអៀ ចងអល់ និង ុកខសទវស្ដល
ធាល រ់ានជួរប្រ េះមិនសចេះអ្វ់សហ្ើយសនេះ      ានដលភ់ាពមួយជា 
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ភាពវាលប្វ េះ  គឺ្ជាភាពអ្ាករួវរវ់សៅកាុងទប្ពម្ននសោនុសល
ជាចាំណើ ោងារមើធម៌ សដើមបើរ ាំសដ្ឋេះអាតាម ឲ្យសចញចាក ុកខភ័យ
ទាំងឡាយទាំងពួងស េះ ។  

 ប្ពេះា វ ើ សោក កាលកាំពុងសោយសវចកេើវុខ្កាុងវិរ ើ
រាជវមប េិ   ឥ ស្ដលានគិ្ អ្ាំពើ ុកខភ័យអ្ែើសោេះស ើយ   ប្ពមទាំង
ោម នជាំសនឿកាុងប្ពេះពុ ធោវ  ស្ររជាសៅសជឿសលើោវ ដទ សៅ
វញិ ខ្ញុ ាំវូមសលើកយកសរឿងសនេះមកវរសវររញ្ជា ក់ឲ្យកាន់ស្ ចាវ់ 
ថា វ ែសោកកាលសរើមិនស ើញ ុកខសទវ ឬពុាំទន់ម្ននការ
 ក់វលុ  រនធ ់ភ័យខាល ច ចាវ់ជាពុាំអាចរ ាំសដ្ឋេះខ្លួនសចញពើរងែង់ទន 
 ុកខភ័យស េះានស   ។ 

 សៅវម័យសប្កាយពុ ធកាល ម្ននប្ពេះអ្ងគម្នច វ់មួយអ្ងគប្ពេះ
 មវ ើ សោក ជាប្ពេះអ្នុជររវ់ប្ពេះា ធម្នម សោក ជាជនមិចាា  ិដាិ 
សោរពរារ់អានស្ ពួក ិរ ថយិ ស្ ង មេះ ិេះសដៀលប្ពេះធម៌ពុ ធោវ  
ម្ននប្ពេះ ័យយល់ខុ្វថា ពួកវមណៈខាងពុ ធោវ  ស្ដល
សចញរួវសហ្ើយានវសប្មចប្ពេះនិព្វែ នស េះ  មិនម្ននស ើយ  ។  
 ទែងមួយប្ពេះា ធម្នម សោកប្តាវ់វួរប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក  
ជាប្ពេះអ្នុជថា ៖ 

- «សហ្ ុអ្ែើានជាអ្ាកដឹងថា         ពួកវមណវកយរុ េសចញ  
រួវសហ្ើយ  មិនានវសប្មចប្ពេះនិព្វែ ន?» 
 ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោកប្ការ ូលថា ៖ 

- «សប្ព្វេះពួកវមណវកយរុ េ        សោកស្វែងរកស្ សវចកេើ   
វុខ្ប្វួល  មិនប្រ ិរ េិឲ្យលាំាកដូចពួក ិរ ថយិ» ។ 
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 ប្ពេះា ធម្នម សោក  ប្តាវ់រ ាំឭកប្ពេះអ្នុជថា ៖ 
- «អ្ាកកុាំយល់ខុ្វដូសចាេះ        កុាំសជឿវ ថុស្ដលមិនគួ្រសជឿដូសចាេះ  

ចូរកុាំនិយាយដូសចាេះស ៀ   និងកុាំ មេះ ិេះសដៀលអ្ាកម្ននវទធ ចាំសព្វេះ
ពុ ធោវ ស ើយ អ្ាកប្ ូវញុាំងវទធ ដ៏ធាំ ូោយឲ្យសកើ ម្នន
ចាំសព្វេះប្ពេះពុ ធ  ប្ពេះធម៌  ប្ពេះវងឃកុាំខាន»  ។ 

 វម័យមួយប្ពេះា ធម្នម សោក   ាន ាំវ ើ សោកសៅ
ប្រព្វ ទប្ព  ានស ើញពួក ិរ ថយិម្នា ក់កាំពុងកសលេ កិសលវសដ្ឋយសភលើង 
ប្ាាំភាក់ស្ដលសឆ្េះវស ធ វសៅធ   ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោកម្ននវទធ ប្ជេះ
ថាល សកើ ស ើង  ចូលសៅសោរពថាែ យរងគាំប្តាវ់វួរថា ៖ 

- «សោកម្នច វ់ដ៏ចសប្មើន ុកករកិរយិាសនេះ      សោកសធែើមកាន 
រលុ ម ន ា្ ាំសហ្ើយ?»  
  ិរ ថយិ រថា ៖ 

- «ានដរ់ពើរ ា្ ាំសហ្ើយ»   
- «សោកររសិភាគ្អ្ែើជាអាហារ?»  
- «អាតាម ររសិភាគ្ស្ ស្សលសឈ្ើ  សមើមសឈ្ើជាអាហារ»  
- «សោករិ ាាំងកាយសដ្ឋយអ្ែើ?»  
- «អាតាម រិ ាាំងកាយសដ្ឋយសៅម »   
- «សោកយកអ្ែើជា ើសដក?»  
- «អាតាម យកសៅម ប្កាលដា ល់ស្សនដើជា ើសដក»  
- «កិចចស្ដលសោកសធែើ  ម្ននអ្ែើលាំាកជាងសនេះស ៀ ?» 
- «កិចចស្ដលលាំាកសវាើរអាតាម អ្ ់ប្ទាំមិនានស េះគឺ្  កាល  

ស ើញវ ែប្មឹគ្ញើសមម លព្វក់ោា តាមរដូវររវ់វា      អាតាម ស ើញ 
សហ្ើយរាគ្ៈក៏សកើ ស ើង  ដុ សរាលអាតាម ឲ្យម្នន សប្មករោរ់រវល ់
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យាល ងខាល ាំង  តាមហ្ែូងប្មឹគ្ស េះ» 

 ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោកប្តាវ់ថា ៖ 
- «ឱហ្ា ! ចាំណង់សរើសោកម្នច វ់ប្រប្ពឹ េ ឹងស្ ងស្ររសនេះម្នន  

កិសលវរលុសណណេះសៅសហ្ើយ   ស ើពួកវមណវកយរុ េស្ដលប្រប្ពឹ េ 
ធូរែយសប្រើប្ាវ់រចច័យរួនស េះ យាល ងណាសៅស ៀ ប្ពេះសជដ្ឋា ឥ 
ដឹងសរឿងសនេះសោេះស ើយ ស ើរប្ពេះអ្ងគចាញ់សាកពួកវមណវកយ
រុ េដល់សមលេះ» ។ 

 សពលស េះប្ពេះា ធម្នម សោកានឮព្វកយស េះសហ្ើយ ប្ ង់
ប្តាវ់ចាំសព្វេះសវ រ ើស្ដលអ្ងគុយោល់ប្ពេះអ្ងគថា ៖  

- «សយើងប្ ូវសប្រើឧាយយាល ងវសិវវមួយ  សដើមបើជួយវ ើ សោក  
ឲ្យម្ននវទធ  ម្នន ិដាិយល់ប្ ូវតាមវភាវៈពិ ររវ់ពុ ធោវ » 
 ពួកសវ រ ើ  ក៏យល់ប្វរតាមឧ េមគ្ ិររវ់ប្ពេះអ្ងគ, 
ប្ពេះអ្ងគានពនយល់ឧាយឲ្យពួកសវ រ ើសធែើតាមប្គ្រ់ោា  ។ 

 ប្ពេះា ធម្នម សោក ានយាងចូលសៅកាុងមហាប្ាោ  
ស្ដល មកល់រលល័ងករាជយ សហ្ើយប្ ង់សដ្ឋេះមកុដ និងសប្គ្ឿងប្ ង់ររវ់
កេប្ ដ្ឋក់ស្កបររលល័ងករាជយ ប្ ង់ប្ពេះពង្គ្វេវប្ម្នរ់ប្វង់ យាងចូល
សៅកាុងរនារ់ ឹកា ់សៅ សៅស្ ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក និងពួក
សវ រ ើ  ។  ពួកសវ រ ើ ូលប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោកថា ៖ 

- «សរើឥ អ្ាំពើប្ពេះា ធម្នម សោកសៅ  ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់នឹងស ើង  
ប្គ្ងរាជយសហ្ើយ ដូសចាេះវូមប្ ង់លសប្គ្ឿងប្រដ្ឋរ់ និងមកុដសហ្ើយ
ស ើងគ្ង់សលើរលល័ងករាជយសមើល៍  ស ើវមស ?» 

 ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក     ក៏សជឿតាមឧាយររវ់សវ រ ើ  
ក៏ប្ ង់សប្គ្ឿងប្រដ្ឋរ់កេប្ វពែប្គ្រ់សហ្ើយ      ក៏ស ើងគ្ង់សលើរលល័ងក  
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រាជយ  ។  សពលស េះប្ពេះា ធម្នម សោក   យាងសចញពើរនារ់ ឹកមក
ភាល ម  ប្តាវ់គ្ប្ម្នមប្ពេះអ្នុជថា ៖  

- «ឯងសែលើមធាំណាវ់     សយើងមិនទន់ោល រ់សង     ឯងហ៊ាន 
ដសណេើ មរាជយ ស្ន  យសពជឈឃ្ល  ប្ ូវចារ់វ ើ សោកវាយប្រសៅវា
ឲ្យសយើង!»  
 ពួកសវ រ ើប្ការ ូលវូមសទវថា ៖ 

- «ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក    ជាប្ពេះអ្នុជរមួប្ពេះម្នតាប្ពេះអ្ងគ  
វូមប្ ង់ប្ពេះរាជទនសទវសដ្ឋយអ្នុសប្ោេះ» ។ 
 ប្ពេះា ធម្នម សោកប្តាវ់ថា៖ 

- «សយើងប្ពមសលើកស្លងសទវតាមអ្ាកទាំងឡាយ  សយើង  
ឲ្យវាសោយរាជយានប្ាាំពើរទែងចុេះ ដល់ទែង ើប្ាាំរើប្ ូវវម្នល រ់វាសចាល  
សប្ព្វេះវាហ៊ានដសណេើ មរាជយសយើង» ។ 

 កាុងសពលប្ាាំពើរទែងស េះ ពួកសភលង ូរយ ង្គ្នេើរារ់ស្វន ក់ 
ានប្រគុ្ាំស ើងគ្ប្គឹ្កគ្សប្គ្ង ពួកប្ព្វហ្មណ៍មួយស្វន ក់ ាន
ោល់ប្រណមយអ្ញ្ាលើវរសវើររុណយប្ពេះា វ ើ សោក ពួកប្វើវាាំ
មួយស្វន ក់ សចាមសរាមោល់សប្ ៀរប្តា ។ ឯពួកសពជឈឃ្ល ទាំង
រួន ម្ននទដប្រឡាក់មមប្វវ់ៗ ក៏ ាំោា ស្ប្វកសៅម្ន ់ទែ រទាំង
រួនថា ៖ 

- «រាប្ ើមួយានកនលងសៅសហ្ើយ        សៅស្ ប្ាាំមួយរាប្ ើ  
ស ៀ ស  សយើងនឹងដេ ច់រង់ជើវ ិសហ្ើយ!», សចេះស្  ាំោា ស្ប្វកឲ្យប្ពេះ
ា វ ើ សោកឮដូសចាេះ  ដរារដល់ប្គ្រ់ប្ាាំពើរទែង ។ 

 លុេះប្ាាំពើរទែងកនលងសុ សហ្ើយ ពួកសវ រ ើាន ាំប្ពេះា  
វ ើ សោកសៅោល់ប្ពេះា ធម្នម សោក   ប្ពេះអ្ងគប្តាវវ់ួរប្ពេះអ្នុជ  
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ថា ៖  
- «ការសោយរាជយប្ាាំពើរទែងសនេះ   ឯងវរាយរ ើករាយណាវ់ 

ឬ?» 
 ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោកប្ការ ូលថា ៖  

- « ុកខណាវ់ប្ពេះសជដ្ឋា    សាុ ាំក៏មិនលក់    សោយអាហារក៏មិន 
ាន ម្ននស្ សវចកេើ ក់វលុ ចាំសព្វេះសវចកេើោល រ់ស្ មាលង អារមមណ៍
ទាំងប្ាាំមួយររវ់ ូលរងគាំ  ួលស្ មរណភ័យ     ឮវូរស្ វាំស ង  
សពជឈឃ្ល ស្ប្វកគួ្រឲ្យ ក់វលុ ពន់សពកណាវ់» ។ 

 ប្ពេះា ធម្នម សោកប្តាវ់ថា ៖ 
- «ប្ោន់ស្ សវចកេើោល រ់កាុងជា ិមួយរលុសណាណ េះ    ឯង ក់វលុ   

ស្លង  ួលសវចកេើវុខ្ររវ់កេប្ ប្គ្ងរាជយសៅសហ្ើយ ចាំណង់សរើ
ពួកវមណវកយរុ េ ស្ដលសោកស ើញនូវសវចកេើ ុកខជាសប្ចើនជា ិ 
ស្ដលសកើ អ្ាំពើជា ិ ជរា ពាធិ មរណៈ ោម ន ើរាំសុ  និង ុកខកាុងនរក
ជាសដើមស េះ ស ើចិ េសោកធុញប្ទន់ចាំសព្វេះកាមគុ្ណយាល ងណា 
សនឿយណាយចាំសព្វេះវដេវងារយាល ងណា សោកមិនាច់សធែើ ុកករ-
កិរយិាឲ្យលាំាកកាយឥ អ្ាំសពើ   ដូចពួក ិរ ថយិកាលសរើចិ េធុញប្ទន់ 
សនឿយណាយចាំសព្វេះភពទាំងរើសហ្ើយ សោកនឹងានវសប្មចនូវ
អ្ម ធម៌  គឺ្និព្វែ នពុាំខាន» ។ 

 ខ្ណៈស េះប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក ានលេះរង់នូវមិចាា  ិដាិ 
សលើកទដប្រណមយចាំសព្វេះប្ពេះា ធម្នម សោក  សហ្ើយប្តាវ់ថា ៖ 

- «រពិប្ ប្ពេះសជដ្ឋា        សពលសនេះខ្ញុ ាំវូមដល់នូវប្ពេះរ នប្ ័យ  
ជា ើពឹង ើរឭកសវមើសដ្ឋយជើវ ិ សៅ» ។ 

 ប្ពេះា ធម្នម សោក   ម្ននប្ពេះ ័យសប្ កអ្រ   លូកប្ពេះហ្វេ 
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ឱរប្ពេះអ្នុជ  ប្តាវ់ថា ៖  
- «សយើងប្ាថាា ចង់ឲ្យឯងម្ននវទធ ប្ជេះថាល ចាំសព្វេះប្ពេះធម៌ប្ពេះ 

វមពុ ធយាល ងសនេះឯង  ស ើរសយើងសធែើឧាយកលសនេះ  សយើងមិនវម្នល រ់
ឯងស   ឈ្រ់ភិ ភ័យសៅ»  ។ 

 រ ា រ់មកប្ពេះា វ ើ សោក ានយកកប្មងដក សៅរូជា
ប្ពេះវែូរទាំងឡាយ ស្ដលរញ្ចុ េះប្ពេះររមធា ុប្ពេះវមពុ ធ ានសៅ
ោេ រ់ធម៌ស វ   សធែើវកាក រៈរូជាចាំសព្វេះភិកខុវងឃ  សហ្ើយយាងសៅ
កាន់វ េកុកកុដ្ឋរាម  ថាែ យរងគាំប្ពេះយវស ថរ,  ប្ពេះយវស ថរពិចារណា
សមើលឧរនិវេយ័  ានប្ជារសដ្ឋយអ្រហ្ េញ្ជា ណថា  ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់
វ ើ សោកម្ននារមើប្ជេះថាល  នឹងអាចវសប្មចប្ពេះអ្រហ្ េសលកាុង
រចចុរបនាជា ិសនេះ ស ើរសោកវស្មេងអ្ាំពើការរាំសពញប្ពហ្មចរយិធម៌
ថាា ក់ខ្ពវ់រាំសុ  ចាំសព្វេះប្ពេះអ្ងគវ ើ សោក ។ ប្ ង់ប្ពេះវណាេ រ់ចរ់ 
ធមមស វ សហ្ើយ  ប្ពេះ ័យរ ើករាយចាំសព្វេះវមណសភ   ានវុាំ
រួវកាុងវាំណាក់ប្ពេះយវស ថរ,  ប្ពេះយវស ថរឲ្យវុាំអ្នុញ្ជា  អ្ាំពើ
ប្ពេះា ធម្នម សោកជាប្ពេះសជដ្ឋា ជាមុនវិន  ។ 

 ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក ានសៅវុាំប្ពេះរាជានុញ្ជា  អ្ាំពើ
ប្ពេះា ធម្នម សោកជាប្ពេះសជដ្ឋា សដើមបើរួវកាុងសពល្រ់ៗ  ប្ពេះរាជា
ានប្ជារថា ប្ពេះអ្នុជម្ននវទធ ចាំសព្វេះប្ពេះពុ ធោវ ដរារដល់
វុាំរួវដូសចាេះ  ក៏សកៀកវូរងប្ពេះអ្នុជ  ប្ ង់ប្ពេះកស្នេងខ្េកឹខ្េួល
ស្ែលងថា ៖ 

- «ប្ពេះអ្នុជជា ើប្វឡាញ់ចូរឯងកុាំរួវស ើយ សប្ព្វេះរពែជិ  
ម្ននការចិញ្ច ឹមជើវ ិសដ្ឋយលាំាក     ររសិភាគ្សប្រើប្ាវ់ស្ ររវ់តាម 
ម្ននតាមាន  ជួនកាលររសិភាគ្អាហារជូរសអូម  សប្រើវាំព ់រងេុកូល 
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សដកដា ល់ស្សនដើ សពលម្ននអាព្វធោម នថាា ាំលអវប្ម្នរ់ពាាល ។ 
ឯងជាកេប្ វុខុ្ម្នលជា ិ ធាល រ់ស្ សប្រើររវ់ទែលែាូរ សៅកាុងមហា
ប្ាោ ម្ននទោទវើសៅចាាំរសប្មើ    សរើឯងរួវសហ្ើយនឹងម្នន
សវចកេើ ុកខលាំាកសវ  មិនខាន  សជដ្ឋា មិនដ្ឋច់ប្ពេះ ័យឲ្យឯង
រួវស ើយ» ។ 

 ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក  ម្ននរនាូលថា ៖ 
- «រពិប្ ប្ពេះសជដ្ឋា ជា ើសោរព      ខ្ញុ ាំប្ពេះអ្ងគមិនសនឿយណាយ 

ចាំសព្វេះប្ពេះរាជប្ កូលស  ស្ ខ្ញុ ាំភ័យខាល ចសវចកេើ ុកខ ស្ដលសកើ អ្ាំពើ
ជា ិ ជរា ពាធិ មរណៈ មិនអាចប្ទាំសៅសវងៀមាន ស ើរវូមប្ពេះ
សជដ្ឋា សៅរួវ  សដើមបើប្ពេះនិព្វែ នជា ើរ ាំល ់ ុកខទាំងសនេះឯង» ។ 

ប្ពេះរាជាប្តាវ់ថា ៖ 
- «សរើដូសចាេះសយើងឲ្យឯងោកលបងចាំសព្វេះចរយិាវ េ  ររវអ់្ាក 

រួវសមើលវិន ស្ប្កងអ្នុជឯងប្ទាំប្ មិនាន គឺ្ឯងប្ ូវប្រប្ពឹ េ
រិណឌ ា កាុងវា ាំង អ្ងគុយសប្កាមមលរ់សឈ្ើ សាុ ាំសលើកប្ម្នលសៅម ដា ល់
ស្សនដើ» ។  
 ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក លេះរង់មហាប្ាោ  និងសប្គ្ឿង
ឧរសភាគ្ររសិភាគ្ ជាររវ់ប្គ្ហ្វថទាំងអ្វ់ សហ្ើយ  ួលាប្ អ្ាំពើ
ប្ពេះសជដ្ឋា យាងរិណឌ ា ប្គ្រ់សាេះប្វើវាាំកាុងវា ាំង  សោយ  សាុ ាំសប្កាម
មលរ់សឈ្ើជាសប្ចើនទែង ។  
 សប្កាយពើានដឹងថា ប្ពេះអ្នុជអាចអ្ ់ធន់ាន ចាំសព្វេះ  
សវចកេើលាំាកប្គ្រ់ស្ររយាល ង  សទេះរើជាាន  ួលអាហារសថាក
ទរ ម្ននាយចុងអ្ងករ និង ឹកប្ជក់ជាសដើម យកមកសោយយាល ង
ង្ ញ់     រ ឹស្ ម្ននប្ពេះ ័យរ ើករាយចាំសព្វេះរពែជាា ស្ែមស ៀ ស ើរប្ពេះ  
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ា ធម្នម សោកអ្នុញ្ជា  ឲ្យរួវតាមរាំណង  ប្ោន់ស្ ដេ ាំ ថា ៖   
- «សរើអ្នុជរួវសហ្ើយ  ឧវាហ៍្មកវួរសយើងសង» ។ 

 ប្ពេះអ្ងគម្នច វ់វ ើ សោក ានប្ពេះរាជានុញ្ជា  សហ្ើយ សវេច
សៅវ េកុកកុដ្ឋរាម  ម្ននប្ពេះ ប្មិេះថា ៖ 

- «សរើសយើងរួវសៅ ើសនេះ    មិនសុ កងែល់ទក់ ងសដ្ឋយ 
សហ្ ុសសេងៗ»  ។ 
 ប្ពេះអ្ងគក៏យាងសៅរួវកាុងនគ្រដទ   មិនយូររលុ ម នាន
វសប្មចប្ពេះអ្រហ្ េសល  ជាប្ពេះអ្រហ្នេមួយអ្ងគកាុងសោក  ។  

 វសងខរសវចកេើទននិទនសនេះប្ ឹមស្ រលុសណណេះ សដើមបើឲ្យសោក-

អ្ាកអានានចូលចិ េប្ជារយល់កាន់ស្ ចាវ់ថា វ ែសោកកាល
សរើមិនយល់ ឥ ានោគ ល់អ្ាំពើ ុកខសទវភ័យ ឬោម នការ ក់វលុ 
រនធ ់ខាល ចស ស េះ ពុាំអាចនឹងសរ ើរប្ម្នវរ ាំសដ្ឋេះខ្លួនសចញពើ ុកខសទវ
ភ័យស េះានស  ។  សប្ព្វេះសហ្ ុដូសចាា េះសហ្ើយ  ស ើរប្ពេះពុ ធដើកាប្ពេះ
អ្ងគប្ ង់វស្មេងប្ារ់អ្ាំពើ «ភ័យរើប្រការ» ម្ននជា ិភ័យ ជរាភ័យ 
មរណភ័យ  គឺ្ជាសវចកេើ ុកខ  ជា ុកខអ្រយិវចច  ជាសវចកេើ ុកខពិ  
នឹងជា ើប្រជុាំចុេះទន ុកខសោកសរាគ្ភ័យទាំងពួងស ៀ សង ។ សដ្ឋយ
ប្ពេះមហាករុណា ិគុ្ណ ស ើរប្ពេះអ្ងគប្ ង់វស្មេងរញ្ជា ក់សហ្ើយ
រញ្ជា ក់ស ៀ   ជាអ្សនកររយិាយ  អ្ាំពើជា ិ គឺ្រញ្ចកខនធស្ដលវ ែ
សោកប្រកាន់សដ្ឋយអ្ាំណាចវកាក យ ិដាិ ថាជាវ ែរុគ្គល ជាខ្លួន 
ជាប្ាណ  ជាឯង  ជាអ្ញសនេះ ឲ្យស ើញថាជា ុកខសទវ  ជាភ័យ   
ខ្នធម្នរ   ខ្នធរាំដល ញនូវសវចកេើវុខ្  ជាវាំរុកទនសរាគ្ ាំឲ្យម្ននការ  
ការឈ្ចឺាក់សដ្ឋ   ខ្នធភារៈ  ខ្នធម្នន មងន់ ស្ដលវ ែសោកស្រកពុន  
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សគ្ហ្ដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ធងន់សលើវអ្ែើៗកាុងសោក ជា ើប្រជុាំចុេះទនកងកិសលវ ខ្នធូរធិ ជា
ចាំណងចងចាក់ស្ប្វេះ ជាសប្គ្ឿងសដ្ឋ ប្កងឲ្យជាំព្វក់វមុគ្ោម ញ ខ្នធ
ជាសប្ ើយខាងអាយ ជាស្ដន ង្ យ ជាវងារវដេ ។ កាលសរើវ ែ
សោកសៅប្រសកៀកប្រសកើយ ជារ់ជាំព្វក់ហ្ួងស្ហ្ង  ប្រកាន់ខ្នធ  ក៏
ានសមម េះថាសៅ ង្ យ  ពុាំអាចវមលឹងស ើញសប្ ើយខាង យ នឹង
ានសមម េះថា ជាអ្ាកកាំពុងស្ ប្រសកៀកប្រសកើយ ជារ់ជាំព្វក់
ហ្ួងស្ហ្ង  ប្រស្ ងសលងជាមួយអាវិរពិវ  ប្ ូវឈ្ចុឺកចារ់ដល់  
នូវសវចកេើ ុកខសវ    សដ្ឋយម្នន ជរា ពាធិ មរណៈ ជាសប្ោេះថាា ក់
ភ័យ  មិនអាចសដ្ឋេះប្ោយ  សគ្ចសុ រ ់ឲ្យរចួាន  ។ 

 ដូសចាេះកាលសរើវពែវ ែ   ម្ននសោលរាំណងរលងប្ាថាា  
សដើមបើសរ ើរប្ម្នវសចញចាក ពើរងែង់ ុកខសោកសរាគ្ភ័យទាំងពួងស េះ 

លុេះណាស្ ពាយាមវិកា   ោេ រ់នូវប្ពេះពុ ធដើកា   រណេុ េះរញ្ជា ឲ្យ
សកើ ម្នន ដឹង យល់ ោគ ល់ ស ើញពិ ប្ាកដនូវប្រភពទន ុកខសទវ
ភ័យ  រហូ្ ម្ននចិ េ ក់វលុ រនធ ់ខាល ច  ធុញប្ទន់សនឿយណាយ 
ស ើរជាឧាយអាចសគ្ចរ ់សចញសុ ពើ ុកខភ័យទាំងស េះាន វម
ប្វរសៅតាមប្ពេះពុ ធដើកា ស្ដលប្ពេះររមោោេ វម្នម វមពុ ធ ប្ពេះ
អ្ងគប្ ង់ប្តាវ់ ូ ម នសប្រៀនប្រសៅភិកខុទាំងឡាយកាុង ៖ 

* សុត្តន្តបិដក  មជ្ឈិមនិ្កាយ  ឧបរ បណ្ណ្សកៈ  ន្វមភាគ្ 
លលខ ២៨ ទំព័រ ២ វ ភងគវគ្គ  ភលទទករត្តសូត្ត្ទី ១ 

 

 (២) ប្ពេះម្ននប្ពេះភាគ្  ប្ ង់ប្តាវ់ដូសចាេះថា៖ 
 «រុគ្គលមិនគ្របើអាសឡាេះអាលយ័រញ្ចកខនធ  ស្ដលកនលងសៅ
សហ្ើយ    មិនគ្របើប្ាថាា រញ្ចកខនធ    ស្ដលមិនទន់មកដលស់     សប្ព្វេះ 
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ភ័យបីព្បការ                                                                                   មុិញ  សាវ៉ា ន  
 

រញ្ចកខនធណាជាអ្ ើ  រញ្ចកខនធស េះកនលងហួ្វសៅសហ្ើយ រញ្ចកខនធ
ណាជាអ្ គ្  រញ្ចកខនធស េះក៏មិនទន់មកដល់ មួយស ៀ រុគ្គល
ណាស ើញចាវនូ់វធម៌ជារចចុរបនា កាុង ើស េះរុគ្គលស េះ លុេះដឹង
ចាវនូ់វប្ពេះនិព្វែ ន ស្ដលមិនរសវមរោម និងមិនានកសប្មើក 
(សដ្ឋយពួកកិសលវ) គ្របើចសប្មើនឲ្យសរឿយៗនូវសលវម្នរ េិ ស្ដល
ជាអារមមណ៍ប្ពេះនិព្វែ នស េះ  ឯការពាយាមជា   សប្គ្ឿងដុ កិសលវ  
រុគ្គលគួ្រស្ សធែើកាុងទែងសនេះឯង  អ្ាកណានឹងដឹងថា  សវចកេើោល រ់នឹង
ម្ននកាុងទែងស្វអកាន   សប្ព្វេះថាការ  លរ់រវស់យើងចាំសព្វេះមចចុស្ដល
ម្ននសវ ដ៏សប្ចើនស េះ  មិនម្ននសោេះស ើយ  ។   អ្ាកប្ាជញស្ដល
វងរ់ ុកខសហ្ើយ   ស្ ងសៅរុគ្គលស្ដលម្ននវហិារធម៌យាល ងសនេះ ជាអ្ាក
ពាយាមដុ កិសលវ ជាអ្ាកមិនខ្ាលិប្ចអូ្វ អ្វយ់រ់និង  ទែងស េះ
ឯង  ថាជាអ្ាកម្ននរាប្ ើមួយដ៏ចសប្មើន»  ។ 

 ជាររសិយាោនទន «ភ័យរើប្រការ» ដូចសព្វលថាសរៀររារ់

មករលុសណណេះ វូមវ េនិករកាុងវកលពិភព ានភរ់ប្រវពែវុខ្
វនេិភាព សុ ចាកវរិ េិភ័យសពៀរសវរា កាុងវងារវដេ ម្ននរញ្ជា យល់
ោគ ល់ប្ាកដនូវវនេិរ  គឺ្ប្ពេះនិព្វែ នវមតាមសវចកេើប្ាថាា និង
ឧរនិវេយ័  កុាំរើស លៀងឃ្លល  ជារការដទ ស ើយ ។ 

វូមអ្នុសម្ន   !!!  
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សគ្ហ្ដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 

 
 

ព្រោះតតមិនដឹង 
ពាក្យបនួ 

 សត្វកុកជាប់ជង់  ព្រោះមិនស្គាល់ជង់ 
 សត្វពោកព្លាលងង់ ព្រោះអវិជាជា 
 បកាសីជាប់លប់  ព្រោះព ើញអាហារ 
 សត្វកនុងសងាារ  ជាប់កាមារមមណ៍ 
 អនក្ាជញព ើញពោស ពៅកនុងវដ្ដៈ 
 ្ាកដ្ពិត្ជាក ់  ឥត្ភ័នត្រឡ ំ
 បដ្ិបត្តិតាមធម៌  ជាផ្លូវ្ត្ូវរំ 
 ធមមនាវានា ំ  ដ្ល់ព្ត្ើយសុខស្នត ។ 
 

* វរសវរចរ់សៅប្ករងមលុងសរអាល 

ទែង ៧ ᧵ ៣ ា្ ាំមស្ម វរេវ័ក ព.វ. ២៥៥៩(១) 
ប្ ូវនឹងទែងសៅរ ៍ើ២៧ ស្ខ្កុមៃៈ គ្.វ. ២០១៦ 

មុិញ សាវ៉ា ន / ហុមិ ឆាន់ / វ៉ា ត ភិរក្ស 
 
 
 

______________ 

(១)  អានថាថ្ងៃសៅរ៍  ៥ សោច  ខែមាឃ  
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ឯកសារវិគ្រោះ... 
 

០១. អភិធម្មបិដក  គម្ពីរវភិង្គ ៨២ 

០២. សុត្តន្តបិដក  ម្ជ្ឈមិ្និកាយ  មូ្លបណ្ណា សភ  
 បឋម្ភាគ  ២០ 

០៣. សុត្តន្តបិដក  ទីឃនិកាយ  ចតុតថភាគ  ម្ហាវគគ 
 បាយាសិរាជ្ញ្ញសូត្ត 

០៤. សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកាយ  ចុឡនិទ្ទទស  ទុតិយភាគ ៦៨ 
០៥. សុត្តន្តបិដក  ខុទទកនិកាយ  ចុឡនិទ្ទេស  បឋម្ភាគ ៦៧ 
០៦. សុត្តន្តបិដក  ម្ជ្ឈមិ្និកាយ  មូ្លបណ្ណា សភ 
   ទុតិយភាគ  ២១ 

០៧. សុត្តន្តបិដក  ម្ជ្ឈមិ្និកាយ  ឧបរបិណ្ណា សក នវម្ភាគ ២៨ 
០៨. វចនានុ្ក្កម្សម្ម្តចក្រះសង្ឃរាជ   ជួ្ន ណ្ណត 
 ទ្ោតញ្ញញ ទ្ណ្ណ 

០៩. ជីវិត្សន្តិភារ ភិកខុ  ធម្មបាល ទ្ខៀវ  ជុ្ុំ 
១០. ខន្ធមារ   ភិកខុ  បណ្ឌិ ត ហុក  សាវណ្ា 
១១. ឋាន្សូក្ត្ ភិកខុ  ឥនទបបទ្ញ្ញញ   ងិ្ន  ទ្ភន 

១២. ជាតិ្ម្ក្ោយមាន្ឬម្េ ?  ភិកខុ  វជី្របបទ្ញ្ញញ  សាន  សុោ 

១៣. ជំនួ្យសតិ្ភាគេី ១៩ អគគបណ្ឌិ ត  ប ុត  សាវង្ស 
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ទ្គហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

១៤. បរម្ត្ថធម៌្សម្ងេប   សុចិនេ  បរហិារវនទ្ខតេ 
១៥. ក្បជំុនិ្ទាន្ជាត្ក   សិទធតថបណ្ឌិ ត សុង្  សុីវ 
១៦. ក្បស្ន្រអភិធម្មរិស្ត្រ សសម្ សូរ 
១៧. ក្រឹត្តិប័ក្ត្សហគម្ន៍្ខ្ខមរ ោណាដា  ឈា  ទ្ម្៉េង្ហុង្ 
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នាមពុទ្ធបរិស័ទ្... 
 

មានសទ្ធធ ព្រះថ្លា បានបរចិ្ចា គព្បាក្់ដ ើមបដីបាះរុមព  
ដសៀវដៅ « ភ័យបបី្បការ » ជាធមែទ្ធន 

 ខុ្ុំត្រឹទ្ធធ ចារយ  ឧកញ៉េ ឧបាសក យតិ  ដេង  រមួ្ោមួ្យ  កូន  ទ្ៅ  
កមួយ ញតិមិ្តេ បានបរចិាា គថវកិារទ្ ីម្បទី្បាោះរុម្ពទ្សៀវទ្ៅ «ភយ័បីប្បការ» 
ទ្នោះទុកបត្មុ្ង្សចកចាយ  ត្បទ្គន  ជូ្ន  ចុំទ្ ោះត្រោះសង្ឃ  រុទធបរសិ័ទ និង្
ញតិមិ្ត្តោធម្មទ្ធន  ទ្ៅទ្រលទ្ធវីបុណ្យចុង្ទ្ត្កាយននជី្វតិរបស់ខុ្ុំ  ។  
បចាយ័បូករមួ្ទ្ធុំង្អស់ ១៨៧៥  ុល្លា រ  ។ 

 ឯទ្ឈាម ោះកូនទ្ៅទ្ធុំង្អស់គ្នា មាន ូចតទ្ៅ ៖ 

១-     ត្រឹទ្ធធ ចារយឧកញ៉េ ឧបាសក យតិ  ដេង 
២-      អាកត្សី  យតិ  សុណីាង  នងិ្ទ្ល្លក  តាំង  មានបណុ្យ   

៣-     ទ្ល្លក   យតិ  សុបីូផា  និង្អាកត្សី  វុធ  សុខី្ណ្ត   
៤-     អាកត្សី  យតិ  សុបីូផៃ  នងិ្ទ្ល្លក  គង់  ចតិា រ៉ា    
៥-      ទ្ល្លក   យតិ   ួងតរ  និង្អាកត្សី  ដោ  ព្គីសទនី   
៦-     អាកត្សី  យតិ  ចនទរសែ ី នងិ្ទ្ល្លក  គាំ  សាក្លុ   
៧-     ទ្ល្លក   យតិ  វិសាលក្មុារ  និង្អាកត្សី  ឌតី  ព្បាថ្លា    
៨-     អាកត្សី  ឃនុ  រ ៉ាសូ ុឡីា  និង្ទ្ល្លក ប៊យ  សៃូល 

៩-     អាកត្សី  គង់  ឌីនណាមាល ី នងិ្ទ្ល្លក  ដងវៀង  ខាង 



 130 
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១០-  អាកត្សី  រុន  ម៉ាលូណីា  និង្ទ្ល្លក រីវ  ខ្ប៊រណា 

១១-   អាកត្សី  យតិ  ដារ ី និង្ទ្ល្លក ប៊នុ  ដធឿន  
១២-   អាកត្សី  ទ្មឹ  ប៊ុននី  និង្ទ្ល្លក គង់  បូរ៉ា  
១៣-   អាកត្សី  ល ី មា៉ា ផៃ  ត្រម្ទ្ធុំង្បុត្ត 

     សរបុ  .......................................................................... ១៦០០  ុល្លា រ 
១៤-   ទ្ល្លកនងិ្ទ្ល្លកត្សីទ្វជ្ជបណ្ឌិ ត  ដក្ើត  វ៉ា ន់ហនត្រម្ទ្ធុំង្បុត្ត  .. ១០០  ុល្លា រ 
១៥-   ទ្ល្លក   ដមន  សដុឃឿន........................................................ ២៥  ុល្លា រ 
១៦-   ត្គួសារ  សមិ  .................................................................... ១០០  ុល្លា រ    
១៧-  ឧបាសក  ហុមិ  ឆាន់  និង្ឧបាសិកា សាមតិ  សភូណ័្............. ២០  ុល្លា រ   
១៨-   ទ្ល្លក   វ៉ា ត  ភិរក្ស  និង្អាកត្សី ដមៀច  វណាា ...................... ៣០  ុល្លា រ  
 

*សូមពុទ្ធបរស័ិទ្ដែលបានចូលរួមបបាោះពុមពបសៀវបៅ 
ជាធមមទាន  បានសបរមចនូវសម្មម ទិ្ែឋិ ររប់ៗជាតិ 
និងបានឧបនិសសយ័រួចផុតចាកទុ្កខទាាំងពួង 

កុាំបីប ល្ៀងឃ្លល តប ើយ ! 
សមូអនុដមាទ្នាធមែទ្ធន !!! 
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________________________________________________________________ 

 
 

ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ស ៀវសៅដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 
១. ស្នា ក្រះហស្ដរក្កាយបងអស់្នៃស្រមដចក្រះមហាស្៉ុរមធាធិបតី  ជួន ណាត 
២.  ធម៌ៃមស្នា េក្រះេតៃក្តយ័  រសិ្នដ េ - ស្រងេប 
៣.  ក្បស្នា  គហិកិ្បតិបតតរិិស្នដ េ ( ឈមឹ  ទូច, ស្៉ុង  ស្៉ុីវ ) 
៤.  ក្បជ៉ុុំនានាធម៌ស្រងេគ ( ជយ័  នម  ) 
៥.  អានាបាណស្សតិរមមដាា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធមមបេយិាយ ( គង់  ឌបឹ ) 
៦.  ធមមៃយិាម ៣០  ៃិងរុំណារយរសសង ៗ ( ប ៉ុត  ស្នវងស, ភរិេ៉ុ ស្នៃ  ស្៉ុជា ) 
៧.  ជីវតិរថា  ( ម៉ុញិ  ស្នវ ៃ ) ថ្ម ី
៨.  ធមមក្បទីប ( ក្បជ៉ុុំរងធម៌  យៃិ  វៃ់ ) 
៩.  រេឿង  ក្រះភរិេ៉ុររៃចេ  ( ឱម  ណាក្គី ) 
១០. រេឿង  ៃគេកាយ ( ចាប  រិៃ ) 
១១. ចាប់រោេរមាតាបតិា ( អ ូ  ច៉ុង ) 
១២. ៃតថិធមាម ធិបាយ ( ក្រះបដិរធមម អ ៉ុម  ស្ ៉ុម ) 
១៣. នក្តរូដធម៌ ( ស្៉ុង  ស្៉ុីវ ) 
១៤. ឱវទបាតិរមារេ ( ចាប  រិៃ ) 
១៥. រក្មងរុំណារយ ( ហ៉ុមិ  ឆាៃ់ ) ថ្ម ី
១៦. ឧបៃយីតិសូ្ក្ត ( ក្រះមហាវេីយិបណឌិ រតា បា ង  ខាត់ ) 
១៧. ធមម៉ុរទេស្ ៤ យា ង ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្ម ី



គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

១៨. ធម៌ៃមស្នា េស្រងេបស្ក្មាប់យ៉ុវវយ័ Khmère-Français ( វ ត  ភិេរស ) ថ្មី 
១៩. ធម៌ៃមស្នា េស្រងេបស្ក្មាប់យ៉ុវវយ័ Khmère-Anglais ( វ ត  ភិេរស ) ថ្ម ី
២០. រោរៃតីិបរេណ៍ ( អ ៉ុរ  ជា ) 
២១. មងគលសូ្ក្ត ៣៨ ក្បកាេ ( ក្រះវៃិយ័ធេអៃ៉ុគណ ឯរ  ញឹម  ធមមសិ្សរោ ) 
២២. រក្មងរុំណារយ  ភាគ ២  ( ហ៉ុមិ  ឆាៃ់ ) ថ្ម ី
២៣. ក្រះបាឡាតរ់ោស្នាគ ហហម  រចៀវ  វេីប៉ុេស្  ( គង់  ស្មាា េ ) 
២៤. ចុំណងនដឆាា ុំថ្មី ( ម៉ុញិ  ស្នវ ៃ ) ថ្ម ី
២៥. ក្រះរ៉ុទធស្នស្នារៅក្បរទស្រមព៉ុជាស្រងេប (ស្រមដចក្រះរោធិវង័ស  ហួត តាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» េបស់្រោរ ល ៀវ ហ្វា ន(បរហក្បរដាយរោរយាយ ចុំរេៃី ចាេូៃ) 
២៧. គ៉ុណមាតាបតិា ( ម៉ុញិ  ស្នវ ៃ ) ថ្ម ី
២៨. ទស្សៃៈស្រមដចក្រះស្ងឃោជ  ជួៃ  ណាត (គង់  ស្មាា េ ) 
២៩. អភិធមមបេមតថស្រងេប (ក្រះក្គ.ូ យា ង ផាៃ់ ៃងិ ក្រះមហា. អ ៉ុម ប ៉ុណណ) 
៣០. រេឿង  ក្រះភរិេ៉ុររៃចេ ភាគ ២  ( ធមមរោស្ - ចុំរេៃី ចាេូៃ ) 
  

 

 ថា  CD, DVD, MP3 ដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 

១. ក្រះនក្តបិដរ  ភាគទី ១  ដល់ភាគទី ១១០ ( PDF ) 
២. ក្រះវៃិ័យបដិរ  ភាគទី ១  ដល់ភាគទី ១៣ ( MP3 )  
៣. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ១៤  ដល់ភាគទី ៣៧ ( MP3 ) 
៤. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ៣៨  ដល់ភាគទី ៦២ ( MP3 ) 
៥. ក្រះគ៉ុណហម  ( MP3 ) 
៦. ក្រះភរិេ៉ុររៃចេ ( MP3 ) 
៧. វធិីស្នស្តស្តចុំរេៃីអានាបាណស្សតរិមមដាា ៃ ( MP3 ) 
៨. ក្រះរ៉ុទធដកីា ( MP3 ) 
៩. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ៦៣  ដល់ភាគទី ៧៧ ( MP3 ) 
១០. អាមិស្ទាៃ ៃងិ ធមមទាៃ ( MP3 ) 
១១. ៤៨ ធមមទស្សៃ៍  ក្រះរ៉ុទធស្នស្នា (ខលឹមស្នេគួេយល់ដងឹ) ( MP3 ) 
១២. ក្រះអភិធមម  ភាគទី ៧៨  ដល់ភាគទី ១១០ ( MP3 ) 
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________________________________________________________________ 

១៣. ក្បវតតិមហាឧបាសិ្កា វិសាខា ( DVD ) 
១៤. ក្រះរវស្សៃដជាតរ  ( DVD ) 
១៥.  ទ៉ុរេស្ចចៈ( DVD ) ៖  ភរិេ៉ុ លៅ សាមន 

១៦.  ស្មថ្វបិស្សនា (MP3) វគគទី ១ ៃិងវគគទី ២  : មហាវមិលធមម រិន ខ្សម 

១៧.  ភារយៃតឯរស្នេ  ( DVD )  Angkor Land Of The Gods 
១៨.  វធិីស្នស្តស្ដចុំរេៃីអាកាេៈ ៣២ (MP3) ក្រះមហាវមិលធមម រិន ខ្សម 
១៩.  ក្រះធមមរទស្នានានា (MP3) ក្រះភិរេ៉ុ ធឹង  ធីម  ចនទលតេរ 
២០. រុំណារយេូបភារ ភាគទី ១ ( DVD ) ៖ ហុមិ ឆាន់ 
២១. ក្រះធមមរទស្នា១០ នថ្ៃ ( MP3 ) ជាភាស្នហខមេ ៃងិភាស្នបាោុំង ៖  
           រោរអាចាេយក្បម៉ុខ GOENKA 
២២. ស្រមលងរុំណារយេូបភារ  ភាគទ២ី (DVD)៖ ភិរេ៉ុវណណគ៉ុរតាត  សាា ត សាល ឿម 

ៃិង ហុមិ ឆាន់ 
២៣. ឱវទ ៤ «ខ» េបស់្រោរ  រលៀវ  ហាេ ៃ ៖ ហុមិ ឆាន់ 
២៤. ស្រមលងក្រះអដារថា 
 

សូ្មក្បរគៃ ៃិងជុំោប ដល់ក្រះរតជក្រះគ៉ុណក្រមទាុំងបងបអូៃរ៉ុទធ-
បេស័ិ្ទជាស្ទាធ ស្មបៃា  ៃងិស្ទាធ ស្មបនាា ទាុំងអស្់ហដលចង់អាៃ   ឬចង់ស្នដ ប់
ៃូវក្រះធម៌ណាមួយ ឬរ៏មាៃស្ទាធ ក្ជះថាល ចូលេមួរា៉ុងកាេរបាះរ៉ុមពរស្ៀវរៅ  ៃិង 
រធេី CD DVD MP3 ស្ក្មាប់ហចរជាធមមទាៃ សូ្មៃមិៃដ ៃិងអរ ជ្ ីញ
ទុំនារ់ទុំៃងតាមេយៈ  ៖ 

 
ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ឧបាស្រ   មុិញ   សាវ៉ា ន  ៥១៤ - ៧៣៥ - ៥៩៧៥ 
 ឧបាស្រ   ហុមិ   ឆាន់        ៥១៤ - ២៧៧ - ៤១២៩  

(chhann@live.ca) 
  ឧបាស្រ  វ៉ា ត  ភិរក្ស   ៥១៤ - ៥០៩ - ៥០២៥ 

mailto:chhann@live.ca


គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

(phireak.vat@gmail.com) 
មយ ងរទៀតរស្ៀវរៅចាស្់ៗ  ហដលបាៃចមលងថ្មី  មាៃច៉ុះសាយរៅរា៉ុង 

https://www.facebook.com/groups/KhmerBuddhistBookClub 
ៃិង http://www.5000-years.org  សងហដេ  ។ 

  សូ្មអស្់រោររ៉ុទធបេសិ្័ទអរ ជ្ ីញអាៃរដាយរមក្តី... 
 

សូមរង់ចាំអានភាគបនត !!! 

បកប្របពីភាសាថៃដោយដោកយាយដូនជី  
សមុចម  ចំលរ ើន “ចារវុណាា ” 

 
 

សូមរង់ចាំអានៗ!...នឹងប ោះពមុពចែកជាធមមទានកនុង
បពលខាងមុខ  សមូនិមនត  អប្ជើញ  ព្ពោះបេជព្ពោះគុណ 
បងបអូន និងញាេិមេិតជាពុទ្ធបរសិ័ទ្ែូលរួមអនុបោទ្នា 
កុសលបុណ្យតាមសទាធ្ព្ជោះថ្ល្   ។ 

 
 ូមអរព្ព្ះគុណ  និងអរគុណ !!! 

mailto:phireak.vat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/KhmerBuddhistBookClub
http://www.5000-years.org/


គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

 
 

 

បកប្របជាខេមរភាសាខោយដូនជី 
ចំលរ ើន  ចារនូ 

គេហដ្ឋាន  អភិរក្សមរតកររះរុទ្ធសាសនាប្េែរ 
រកុងម ុងខរអាល - ខកបិក - កាណាោ 
រ.ស. ២៥៦០ - គ.ស. ២០១៧ 


