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វិបរណិាមធម៌ 
ប្រែរែលួរែួលប្រែហូរប្ហប្ែរែត់ ពីមានទៅអត់ពីអត់ទៅមាន 
ទ ោះមានវញិ្ញាណទ ោះគ្មានវិញ្ញាណ ផ្លាស់ែដរូទរើតមានជារែររតី  ។  
ថ្ងៃរោះទហើយលិចជានិចចផ្ងារផ្កាែ ់  ទរើតទហើយរតូវស្លាែ់តចាែជ់ាតិងមី 
វិលវល់ឥតឈែ់រនងុថ្រតភពែ ី  ទរុំទហើយរ្រោះដីប្លែងមីថ្ងៃមរខ             ។ 
អវីទចញពីទយើងវលិទែរើងរតឡែ ់  ដុំសអែប់ានសអែ់ទរើនរុំណែ់ទររខ 
មាុំមួនឥឡូវទរោយទៅលរយពររ  ទ្ដារដួលគគរររានរររតាមរមម  ។ 
ធម៌ ៣(១)ជាែខ់ែួនធម៌ ៤(២)ជាែ់ស្ច់ ធម៌ ១(៣)ោច់ផ្ដាច់ធម ៌២(៤)ទៅចាុំ 
អវីរែរពឹតតទៅដលន់ូវទរែោះរស្ុំ  លលលដល់ពីរមមរង់ចាុំប្នែនតិាយ ។ 
ទនោះទហើយវិែរណិាមធម ៌  ដូររែូរាងពណ៌រនងុគភ៌្វីិត 
មិនទ ើញសចចៈទររោះខ្វារ់ងងឹត  ទចនោះរតូវគូរគិតរែរពឹតតធមរ៌ពោះ ។ 
ទរៀនទមើលទ សថ្ពរ៍ថ្នែញ្ចរខនធ  ទរៀនលោះរែោនទ់ិដឋិមានោះ 
រដិចអញអតាតាតណាហា្រមោះ  ែញ្ញាភែឺរោះឈនោះលរតថ្រតទោរ ៕ 
១- ធម៌ ៣ = អនិចចុំ ទររខុំ អនតាតា    ២- ធម៌ ៤ = ទឹរ ដី ទភែើង ខាយល់ 
៣- ធម៌ ១ = មរណ:     ៤- ធម៌ ២ = ែរណាយ បាែ 

ដោយសចុ្ឆន្ទៈ ក្នងុធមមសបាយ 



រ ៀបរ ៀងរោយ 

       
ផ្សព្វផ្ាយដោយ 

គេហដ្ឋា ន 

អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
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០១ - មាតិកា 

 
ជំពកូទ ី៖           ទពំ័រ ៖ 
 

០១- មាតិកា   ........................................      ០៣ 
០២- សមាសភាពចូលរមួ ........................................      ០៥ 
០៣- ប្រវតតសិង្ខេរ  ........................................      ០៧ 
០៤- ដែលង្្វើបានសង្ប្មចង្ ើយ.......................................       ០៩ 
០៥- ឧទ្ទិសកថា   .......................................       ១២ 
០៦- អារមភកថា   .......................................       ១៣ 
០៧-ប្រដ សប្រមាទ្នាំខាតរខ ់.......................................      ១៩ 
០៨- អនិច្ចាង្ៅជារ់ខ្លនួ  .......................................      ២៩ 
០៩-សិលាបសាស្រសតននការរស់ង្ៅ .......................................      ៤៦ 
១០- រដរូទ្សិង្ៅ ៩០ អខាា ........................................    ៦២  
១១- ជប្មះមនទិលសខាស័យទ្ ី១ ........................................    ៨០ 
១២- បាតុភូតចដមលក  .......................................    ១០៤ 
១៣- រទ្ពិច្រណាខ្លីៗ  .......................................   ១៣៣ 
១៤- រែរិតតិអត់ប្រូ  .......................................   ១៦៤ 
១៥- អវីៗែូចជាង្រង្រៀរចាំទ្កុ .......................................   ១៨០ 
១៦- ការច្រ់ចិតតចខ  .......................................   ១៩៣ 
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១៧- ្មមរាបែរិតត ិ  .......................................   ២០៦ 
១៨- ការសិកាាប្ពះពុទ្ធវចនៈ .......................................  ២២៦ 
១៩- សីលសិកាខា   ........................................ ២៤៨                 
២០- ចិតតសកិាខា   ........................................ ២៦០ 
២១- រញ្ញាសិកាខា  ........................................ ២៩០ 
២២- រទ្ពិច្រណាខ្លីៗ ទ្ី ២ ........................................ ៣១៨ 
២៣- កាំង្ ើតង្រ ដ្ឋាន អភិរកាសមរតកប្ពះពុទ្ធសាសនដខ្មរ .... ៣៣៨ 
២៤- រពវជាជាកមម   ........................................ ៣៤៧ 
២៥- សមូង្ោរពលា  ........................................ ៣៦០ 
២៦- ឯកសារង្ោខ  ........................................ ៣៦១ 
២៧- នមឧរតថមភកជន   .......................................  ៣៦៤ 
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០២ -  សមាសភាពចូលរួម 

 
០១- ប្ពះប្រូ ្ខឹ ្មី ចនទង្តថរ ប្ពះង្ៅអ្ិការវតត ្មមកិារាម ៖ ជយួដ្ក់
ចាំ ខង្ជើខង្សៀវង្ៅ, សប្មួលវាកាយស័ពទភាសាបាលី, ដកអកេរាវិរទុ្ធ; 
០២- ប្ពះប្រូ ស មុ រ នុង្្ៀម សុវ ណង្តថង្រា ប្ពះង្ៅអ្កិារវតត ពទុ្ធសទុ្ធារាម ៖ 
ដកលាំអឃ្លាប្រង្ោរ ពាកាយង្ពចន៍ សប្មាយនិខបាលី, ដកអកេរាវិរទុ្ធ; 
០៣- ប្ពះវមិល្មមធារ៍ វជិរង្ម្ី ស  ូតារា (វតត វហិារទ្នទមឹ) ង្ខ្តតតាបូខឃមមាំ  
សប្មលួវាកាយស័ពទភាសាបាលី, ដកអកេរាវិរទុ្ធ; 
០៤- ប្ពះភិកេម (ឥនទញ្ញាង្ណា )  ុមី រមិសត ់វតត ននទសរិរិនធារាម ង្ខ្តត
រនទាយមានជ័យ សប្មួលវាកាយស័ពទភាសាបាលី, ដកអកេរាវិរទុ្ធ; 
០៥-ប្ពះភិកេម សរ ស នុទ្តិាយ វតត្មមិការាម ៖ ផ្ដល់វាកាយសព័ទបាលី, ដកអកេរាវិរទុ្ធ;  
០៦- ឧបាសក មុញិ សាវា ាន ជាមរគមង្ទ្ទសក៍រាំរូង្ៅរកវឌាឍនភាព, ជាទ្ីប្រឹកាា
ប្ររ់ែាំង្ ើរការឱាយប្រប្ពឹតតង្ៅប្តូវតាមពាកាយបាលី សប្មាយ អកេរាស័ពទ, 
ឧបាសកិា សមិ ច្ន់្ រូា ា បានអាន ជយួពិនិតាយ និខដកអកេរាវិរទុ្ធ; 
០៧- ឧបាសក វា ាត ភរិកាស  ជាអនកដកនចនសាំង្ៅង្ែើម   ឱាយង្ៅជាង្សៀវង្ៅ     
ប្តូវតាមកាបួនខានាត ដកអកេរាវិរទុ្ធ ច្ត់ដចខង្បាះពុមព និខដចកច្យជា្មមទ្ន; 
០៨-ឧបាសកិា តាន ់ថាន ីជាជនទ្មីយួដែលបានអាន និខជួយង្លើកទ្ឹកចិតត; 
០៩-ឧបាសិកា សាមតិ សភូ ័ ជាភរោិដែលមិនង្មើលរាំណាាំ ផ្ដល់ឱកាស 
ឱាយខ្្មាំជានិចចកនមខការរាំង្ពញនទ្ីជាពុទ្ធររិសទ័្; 
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១០-ឧបាសិកា  ុមិ ង្េខ នខិឧបាសក ឈនឺ ោន ជារអនូ ដែលបានជួយ 
រំឭកនូវប្ពឹតតិការ ខ៍្លះៗ ង្ៅប្សុកកាំង្ ើតដែលខ្្មាំច្ាំប្សង្ពចប្សពិល; 
១១- ង្លាក  រុ សារា ាវាន់ និខអនកប្សី ឡាន រតន, ង្លាក  រុ សារា ាវទុ្ធ  
និខអនកប្ស ីដផ្លក សផុារ,ី ង្លាក  រុ ច្នង់្សរ ីនិខអនកប្សី អ ុ៊ុំ ប្ស ីរត័ន,  
ង្លាក វា ាខ សុថីាជាកូនដែលបានជួយដកអកេរាវិរទុ្ធនខិអានង្លើកទ្ឹកចិតត ។  

 

ង្សៀវង្ៅង្នះបានរួចរាលជ់ាសាថាពរ ក៏ង្ដ្យសារការជួយខ្នះដខ្នខពី
ប្ពះរុ មាចាស់  រខរអូន  នខិកូនង្ៅទ្ាំខអស់ោនា ។ 

សូមអរប្ពះរុ  និខអររុ ! 
 

*         ព្រះរទុ្ធវចនៈ                & 
ឥធ   មោទតិ   មេច្ច   មោទតិ   កតេុម្ញោ   ឧភយតថ   មោទតិ 
មោ   មោទត ិ  មោ   េមោទតិ   ទិោវោ   កម្មវិសុទធមិ្តតមោ    ។ 
រុរគលអនកង្្វើរុ ាយទ្ុក រដមខរីករាយកនមខង្លាកទ្ាំខពីរ រឺរីករាយ 
កនមខង្លាកង្នះ ១ រីករាយកនមខង្លាកខាខមខុ្ ១ រុរគលង្នះ រដមខ 
រីករាយ ប្សស់ប្សាយ ង្ប្ពាះង្ឃើញអាំង្ពើររសិុទ្ធររស់ខ្លនួ ។  

)      (្មមរទ្ោថា រិែកង្លខ្ ៥២ ទ្ាំព័រ ២៤)                 ( 
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០៣ - ប្រវតតិសង្ខេរ 

 
 

ខ្្មាំប្ពះករុណា ខ្្មាំបាទ្ង្កើតង្ៅនងៃ ១៤ ដខ្កញ្ញា ឆនាាំ ១៩៤៩ ង្ ើយដែល
ខ្្មាំង្ៅច្ាំបានចាាស់ថាអនកមាដាយឱាយទ្ង្នទញតាាំខពីតូចមកថា ង្កើតង្ៅនងៃពុ្  
ដខ្ភប្ទ្រទ្ ឆនាាំេលូវ ង្ៅភមូិែនូសាវា ឃុាំពួក (ឥឡវូង្នះជាឃុាំនប្ពដវខ) ប្សុកពួក 
ង្ខ្តតង្សៀមរារ ។ ង្លាកឳពុកង្ ្ាះ  ុមិ ឈនួ នខិអនកមាដាយង្ ្ាះ  
ង្សាម  ុខី ។ ខ្្មាំមានរខរអនូ ៧ នក់ ប្រុស ៤ នក់និខប្សី ៣ នក់ ង្ ើយខ្្មាំ
ជាកូនប្រសុចាបខកនមខប្រសួារ ។ 

ង្ៅង្ែើមឆនាាំ ១៩៨០ ខ្្មាំបានង្ភៀសខ្លនួមកែល់ជាំរំសរុិស្រនទ ង្ៅប្រង្ទ្ស
នង ង្ ើយប្តវូបានរដ្ឋាភបិាលននប្រង្ទ្សកាណាដ្ទ្ទ្លួប្ពម នខិអនញុ្ញាត
ឱាយ មករស់ង្ៅទ្ីប្កុខម ុខង្រអាល ង្ខ្តតង្ករិក ជាជនង្ភៀសខ្លួនង្ៅនងៃ ២៧ ដខ្
កុមភៈ ឆនាាំ ១៩៨០ ។  

ខ្្មាំច្រ់ង្្វើការងារចញិ្ចឹមជីវិត រាំង្ពញតួនទ្ីជាពលរែឋកាណាដ្ នខិ
រង្ប្មើង្សចកដីប្តូវការដផ្នកផ្លវូង្លាកង្ៅអាទ្ិតាយទ្ ី៣ ង្ប្កាយង្ពលមកែល ់ ៖ 
ខ្្មាំពុាំបានង្រៀនង្ៅសាលា COFI (Centre d’Orientation et de Formation des 

Immigrants - មជាឈម ឌលអររ់ំ នខិរ ្ដះរណាដាលជនអង្នតាប្រង្វសន៍)   
ង្ទ្ ។ ង្លាខានជីវិតបានផ្ដលន់ូវង្មង្រៀនជាង្ប្ចើន កនមខការរស់ង្ៅ ដែលោ្ានអវី
ង្ប្ៅពីការរត់តាមប្កដសង្លាក ង្ឡើខចុះង្ៅតាមរលកតណាហា ប្ជមជុប្ជមុល
ង្ដ្យពាយមះង្លាក្ម៌ ជួនសខុ្ ជួនទ្ុកេ រកកដសីៃរម់ិនបាន    ។    ទ្ល់ដតអាយ ុ 
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៦០ ឆនាាំ  ង្ទ្ើរខ្្មាំរនថយការរត់តាមប្កដសង្លាក ង្ ើយដររមកប្ជកង្ប្កាម
មលរប់្ពះនប្តរតន អនវុតតតាមប្ពះពុទ្ធរតិា ការឆ់ការចាំ ខ់ ផ្ចខ់ចិតតសិកាាប្ពះ
្ម៌ តាមនប្តសកិាខា រឺ សីល សមា្ិ រញ្ញា ង្ ើយកទ៏្ទ្លួបានលទ្ធផ្លផ្ទមយ
ប្សឡះខ្សុពងី្ពលមុនរ ឺសខុ្កាយ សៃរ់ចិតត  ួសពីការសា្ាន ..... ។ 
 
 

*       ព្រះរុទ្ធវចនៈ                  & 
ង្មតតសូប្ត 

 

ោតា   យថា   និយំ   េតុតំ   អាយុោ   ឯកេតតម្នុរមកេ 
ឯវម្ោប ិ  សពវកូមតសុ   ោនសោភោវមយ   អេរិោណំ   ។ 

មាតាងនមរកាារុប្តដែលង្កើតអាំពីខ្លួន ជាកូនដតមួយ ង្ដ្យអាយ ុ

(ង្សមើង្ដ្យជវីិត) ោ ាខណាមិញ រុរគលរួរចង្ប្មើនង្មតាតាចិតត មិនមាន 

ប្រមា  ចាំង្ពាះសតវទ្ាំខឡាយទ្ាំខពខួ ោ ាខង្នះឯខ ។  

)      (រិែកង្លខ្ ៥២ ទ្ាំព័រ ១៩ )                              ( 
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០៤ - ដែលបានសង្ប្មចជាធមមទានង្ ើយ 

 
០៤-០១ ៖ មសៀវមៅ = ៤ មរឿង  

 

០១- កប្មខកាំណាពាយភារ ១ ង្រៀរង្រៀខង្ៅ ព.ស. ២៥៥៥  (រ.ស. ២០១២) 
០២-កប្មខកាំណាពាយភារ ២ ង្រៀរង្រៀខង្ៅ  ព.ស. ២៥៥៧  (រ.ស. ២០១៤) 
០៣- កប្មខកាំណាពាយភារ ៣ ង្រៀរង្រៀខង្ៅ  ព.ស. ២៥៥៩  (រ.ស. ២០១៥)  
០៤- ង្រះែខូកវី  ង្រៀរង្រៀខង្ៅ ព.ស. ២៥៦១  (រ.ស. ២០១៧) 
 

០៤-០២ ៖ អណំាន = ៥ មរឿង   
  

០១- ឱវាទ្ ៤ ខ្    ០២- រុ មាតារតិា 
០៣-ភិកេមពង្នចរទ្ី  ភារ ២-៣  ០៤- នទិ្នជាតក ភារ ១    
០៥- លលីាវតី ភារ ១-២ 

០៤-០៣ ៖ គ្លេីវឌីីអូខ្ល ីជារេូភាព MP4 = ២៣០ វីមេអ ូ
០៤-០៤ ៖ សុឌីីជាសមម្លង MP3 = ១៣ មរឿង 

០១-សង្មលខប្ពះនប្តរិែក  ០២- ភិកេមពង្នចរភារ ១-២-៣  
០៣- អាមសិទ្ន,្មមទ្ន   ០៤- ៤៨ ្មមទ្សាសន ៍   
០៥- ប្ពះពុទ្ធែកីា   ០៦- សង្មលខឱវាទ្ ៤ ខ្ 
០៧- រុ មាតារតិា   ០៨- និទ្នជាតក ទ្ី ១ 
០៩- លលីាវតី ទ្ី ១-២      ១០- សាំង្ឡខប្ពះរុ ដម  (ង្ដ្ក ែុម) 
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១១- សមថវបិសស្នា ៖ ដោយព្រះព្រូ សំ ប ៊ុនដធឿន ដេត៊ុធដ ម្្   
១២- ព្រះធមមដេសនា ៖ ដោយព្រះព្រូ ធឹង ធមី ចនទដតេរ    
១៣- ធមមដេសនា ១០ថ្ថៃ ៖ ដោេព្រូ GOENKA  

០៤-០៥ ៖ ឌវីីឌ ីជារូបភាព MP4 = ៨ ររឿង 
០១- មហាឧបាសិកា វិសាខា  ០២- ព្រះដវស្សនដរ 
០៣- េ៊ុេខសចចៈ    ០៤- វតេុរួរដោររបូជា ៨ យ ្ង 
០៥- Angkor land of the Gods  ០៦- រ៊ុេធព្បវតតិ ភារយនតឥណ្ឌ ្
០៧- ព្រះអភធិមមបរិដចេេេី ១ ៖ ឧបាសកិា អមរា ដេវ ី
០៨- ដមដរៀនដចតសិេ នងិចិតត ៖ ព្រះព្រូវជិរបប្ដ្ញ្ សាន ស៊ុជា 

មេដល់ដដើមឆ្្ ំ២០២១ ខ្ុបំានរចនា  ចងព្េង   ចមលងបាន  ២០៥៦០  
ថាសជាធមមទាន ៖ សមេិធិផលទាំងដនះអាចព្បព្រឹតតដៅបានលអព្បថ្រ េ៏
អាព្សយ័ដោយសារេឹេព្រះេ័យ និងេឹេចិតតសបប្ុរសរបស់ព្រះរ៊ុណ្ចស្ ់
និងរ៊ុេធបរសិេ័ដៅេីព្េ៊ុងម ៊ុងដរអាល ឡាវ ្ល់ ដេបេិ តូរ ៊ុនតូ ព្បដេស             
កាណ្ោ និងជ៊ុំវញិរិភរដោេ ។ 

 សូមព្រះអតេរស ព្រះសចចរស ព្រះធមមរស នងិវិដវេរស ព្ជួត
ព្ជាបឱ្យកាន់តតដព្ចើនៗ េនុងសនាដន្ចិតតមន៊ុស្សដោេ !!! 
ធមមញាតិអាចេស្សនាវីដដអនូានា េនុងយធូូប បានតាមរយៈបណ្ដ្ញ ៖ 

https://www.youtube.com/c/chhannhim/playlists 

ដោយ ហ៊ុិម ឆន ់

https://www.youtube.com/c/chhannhim/playlists
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០៥ - ឧទ្ទិសកថា 

 
  ព្បសនិដបើ្នដរឿងលអៗ    េដេើត្នដ ើងជាេ៊ុសលរីផលថ្នឆនទៈ 
វីរយិៈ ចិតត វិមសំា ថ្នការដរៀបដរៀងដសៀវដៅដនះ ខ្ុពំ្រះេរ៊ុណ្ខ្ុបំាេសមូ
ឧេទិសប៊ុណ្យដនះ ជូនដល់ដោេឳរ៊ុេ    ហ៊ុមិ ឈនួ នងិអនេ ដ្្យ ដសាម ហ៊ុងី 
ព្រមទាងំប៊ុរវការីជនទាំងអស់ព្រមទាំងញាតកាព្រប់ៗ សនាដន្,  ដោេព្រូ, 
អនេព្រូ, េវី, បណឌិត, ព្រឹទាធ្ចារ្យ, ឧបជា្យចារយ្, អនេព្បាជខ្ាងអេ្សរ-      
សាស្តសតនិងសាសនា, ប៊ុរវប៊ុរសតដលបានយេជវីិតឈាមព្សស់ សាច់ព្សស ់
តថរេ្ាការពារជាតិ្ត៊ុភមូិេមពុជាជាេីដសនហា ៖ ដបើដោេ្នេ៊ុេខភយ័
ព្រួយដោយព្បការណ្មយួដនាះ សូមឱ្យដោេបានរួចចាេផ៊ុតេ៊ុេខដនាះ
ឱ្យឆប់ ។ ព្បសិនដបើដោេបានដៅចាប់េំដណើតេនុងស៊ុរតិភរវិញដនាះ សមូ
ឱ្យដោេបានដសាយស៊ុខេនងុេិរវសម្បតតិដនាះ ឱ្យបានយឺនយូរជាអតងវង       
តដរៀងដៅ ។ 
 ជារិដសស ខ្ុសំូមឧេទសិសា្្ថ្ដដនះចំដពាះអតីតសដមដចព្រះសង្ឃរាជ 
ជនួ ណ្ត  ដជាត្ញ្ដណ្ (១៨៨៣ - ១៩៦៩)     នងិសដមដចព្រះសងឃ្រាជ 
ហតួ តាត  ស៊ុវណណវជរិបប្ដ្ញ្ (១៨៩២-១៩៧៥ ) តដលព្េងប់ានតេលំអ 
អេ្សរសាស្តសតតខមរឱ្យ្នបេោឋ្នព្តឹមព្តូវ និងបានបដងកើតេ្បួនខា្្ត ខាងព្រះ
រ៊ុេធសាសនាឱ្យសមព្សប   ព្បេបតាមដំដណើរថ្នការព្បព្រឹតតិដៅនាសម័យ 
េំដនើបដនះ ។ ដបើោម្នសមេិធិផលដវ៏ិដសសវិសាលថ្ថលថាល្របសស់ដមដចព្រះ
សង្ឃរាជទាំងរីរព្រះអងគដនះដេដនាះ អេ្សរសាស្តសតតខមរនឹងមនិ្នព្េឹត្យព្េម 
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ឱ្យសមព្សបដៅតាមតបបតផនព្តឹមព្តូវ  ដហើយរ៊ុេធ្មេជនតខមរេ៏ោមន្េ្បួន
ខា្្តខាងព្រះរ៊ុេធសាសនាដថរវេឱ្យបានសមរម្យនាបចចុប្បននកាលដនះតដរ ។ 
 សូមផោនិសង្សថ្នធមមទានដនះ កាល្យដៅជាធមមយនជួយដឹេនា ំ
ពាំយួរដល់អសប់៊ុរវការជីន និងអស់ដោេជាសាធ៊ុសប្បុរសជនទាំងដនាះឱ្យ
បានដរើបរះព្បេះជបួនវូដោេ៊ុតតរសម្បតត ិ នាអនារតកាលខាងម៊ុខេ៊ុបំ ី   
ដ្លៀងឃ្ល្តរវតចាេដៅជាបការៈដថ្េដ ើយ ។ 
 សូមព្រះរ៊ុេធសាសនា្នអាយ៊ុយឺនយូរព្រប់េំណត ់ ៥០០០ ព្រះ
វស្ា ដដើម្បីបានជាមលប់អមតៈ ព្តជាេ់ព្តជំ មដនារមយ្ដេ្សមេ្ានដ ដលស់រវ
សតតនិេរតដលេំរ៊ុងតតដព្សេឃ្ល្ននវូសនតិភារ, សមភារ, ភាតរភារ, 
យ៊ុតតិធម៌, សាមរគីធម៌, អភយ័ធម៌, សងគហធម៌ និងស៊ុខដ៊ុមរមនា ។ 
 

@ េពី្េ៊ុងម ៊ុងដរអាល ដខតតដេបិេ ព្បដេសកាណ្ោ, 
១៣ ដរាចតខ្្ ឆ្្ំជូតដទាស័េ រ.ស. ២៥៦៤ 

ព្តូវនឹងថ្ថៃរ៊ុធេី ១0 េ៊ុមភៈ ឆ្្ំ ២០២១ 
ឧបាសេ ហ៊ុិម ឆន់ 
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០៦ - អារម្ភកថា 

 
ខ្ញុំព្រះករុណាសមូឱនអភវិនទន៍ បនទន់កាយ វាចា ហ ើយនិងបហ្អោន

ចិត្ត    រំរ្កនូវព្រះរុទ្ធគុណ ដែលមានព្រះវសិទុ្ធិគុណ ព្រះបញ្ញោគុណ នងិព្រះ
ករុណាទ្ិគុណ  រំរ្កនវូព្រះធមមគុណគឺបានែលព់្រះបរយិត្តិធម ៌នងិព្រះនរវ-
ហោកុត្តរធម ៌ ដែលជាធមមយានចមលងសត្វហោកឱោយឆ្លងផុត្នវូសងោារទ្ុកខ
បាន រំរ្កព្រះសងោឃគុណ គឺព្រះអត្ត ិត្គុណ និងព្រះបរ ិត្គុណ  របស់ព្រះ
អរិយសងោឃ និងព្រះសមមតិ្សងោឃ   ដែលព្ទ្ព្ទ្ង់នវូសុំរត់្កាសាវរស្តសត(១)នន
ព្រះអរិយបុគគលជាមាចោស់ ដែលដែរកោា នងិព្ទ្ព្ទ្ង់ព្រះសាសនាឱោយបានព្គប ់
៥០០០ ព្រះវសោា ហ ើយដែលជាទ្ីព្រះថ្លោននមនសុោស ហទ្ព្តោ នងិសរវសត្តនិករ
កនញងនព្ត្ភរ ដែលជាទ្ីហោររ សកាកោរៈ ហសមើហោយរវីិត្សរវៗ កាល ។ 

សូមលុំឱនកាយហោររែល់ព្រះបិតុ្គុណ នងិព្រះមាតុ្គុណ  ដែល
បានផដល់កុំហណើត្ នងិចិញ្ចមឹបបីម ែនមរកោា ការព្រយា ោងលអ ហោយសនាដោន
ចិត្តមានសហនាដោស ហព្បាសព្បណពី្សឡាញ់ ហព្រហរញហោយព្រ មវិហារធម៌
គឺមានកដីអាណិត្ ហមត្តោ ករណុា មុទ្តិ្ ឧហបកាខោ និងសចុឆនទៈ ... ។ 

សូមរំឭកែល់គុណបណុោយកុសល  ដែលផដល់ឱោយខ្ញុំមានសុំណាង
ដែលបានហកើត្ជាមនសុោសរស់ហៅទាន់ព្រះសាសនាែល់នែៃហនះ  ហ ើយនិង
បុណោយដែលបានរួយផចិត្ផចង់ត្ព្មងផ់លូវ នងិដែលែឹកនាុំព្ុំយួរខ្ញុំឱោយបានរបួ
នឹងព្រះធមែ៌៏ឧត្ដញងគឧត្ដមនែលថ្លោ ។    ហបើរុុំែូហច្ាោះ  រីវិត្ហនះមិនែងឹជាែូចហមដចហទ្      
___________________________ 

(១) សំពត់ជ្រលក់ទកឹអម្ចត់ ពណ៌លលឿងសជ្ាប់សម្ណៈកនុងជ្ពះពុទធសាសនាលជ្បើជ្ាស់ ។ 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

សាមោនមនិព្ត្វូហ ើយ  ។ ហ តុ្ការណែ៍៏រនធត្់សនធឹកសនាធោប ់ មិនោប់ព្បហសើរ 
បានសទះែុំហណើររីវិត្ ហធវើឱោយខ្ញុំព្ក ល់ព្កហាយខ្វោយខវល់ អុំរលទ់្ុកខ   ព្សាយ
មុខមិនហចញែូចដខោសអុំហបាះហវញ  រុំព្កវ់ាក់វណ័តរកមុខមិនហ ើញ ។ ព្រះធម៌
បានរយួខ្ញុំឱោយបុំហរញបារមបីានយា ោងលអ កុុំអីហយាងដត្អាត្មោមិនរួចហទ្  ហម្លះ 
សមព្តូ្វរត់្ហចាលរីវិត្មិនែឹងត្ុំងរីហរលណា  ។  ហមហរៀនរវីិត្បានផតល់ឱោយ
រូបខ្ញុំ    សាគោល់ចោាសន់ូវព្កោយថ្ អត់្ធមត់្ លត់្ែុំ  សនោសុំនវូហសចកដីលអ  ត្ស ូ យក
ខលួនឯងជាមិត្ត ។ ហរឿងរីអតី្ត្កាលព្ោន់ដត្ជាហមហរៀន ហព្បៀនព្បហៅខលួនឯង
សព្មាបស់ាងបចចញបោបននយា ោងលអព្បហសើរ ដែលអាចបានជាហ តុ្ជាបចចយ័ 
ផដល់នវូផលលអហៅអនាគត្កាល  ហ ើយយកចិត្តគិត្រីហរឿងដែលមានសារៈ
ចុំហព្ះខលួនឯងផង និងអាចបានជាព្បហយារន៍ខលះៗ ែល់អនកែនទ្ផង ។ យក
ខលួនព្រកហព្កាមមលប់ព្រះរត្ននព្ត្ ខុំដកនចនរីវិត្ឱោយព្បព្រឹត្តហៅជាមួយនឹងការ
សិកោាបកិណណកធម៌(១)ហែើមោបីជារុំនយួកនញងធមមបោបែបិត្តិ សីល សមាធិ បញ្ញោ ៖   
 

 អតីតជាគ្រូរំរូច្បាស់ បច្ចុបបបន្នឱកាសរួររិតដល ់
 ថ្ងៃមុខកុំហ្មងនំឆ្លងខវល់ ហហ្តុបាន្ជាផលឥតសងបសយ័  ។ 
 កុំរិតអាល័យអវីកន្លង បច្ចុបបបន្នចារច្ងគ្កងបច្ចយ័ 
 អវីមិន្បវរបន្តថ្ច្ន  ផបសងភ្ជបប់ន្ិសបសយ័គ្រះថ្គ្តរតន ៕  

បនតិចមដងៗ កាន់ដត្យលថ់្ ការព្បដរងព្បណាុំង ព្បឆុំងត្ទ្ល់ យក
កុំ ល់ទ្ល់កុំ ឹង ព្បឹងកាច់ព្ត្កូល មលួព្ត្ោកត្មរាគគគិ (ហភលើងរាគៈ) 

ប្អោបប់នតញះ  បញ្ចញះបនាទោបអនកហផោសង  អនទះអដនទង  វហងវងវ្វោន់  ភ័នតសត្ ិ  មាន  
________________________ 

(១) ធម្ប៌នាា បប់ន្ស,ំ ធម្រ៌ាយរង ។ 
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គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

អសមិមានះ យកដត្រីឈ្នះ គឺែូចជារះហភលើងមកហលើនផទមុខខលួនឯង វាមានដត្រី
ទ្ុកខហសាកហៅ ហ្តោព្កហាយព្ក ល ់ខ្វោយខវល់ អុំរល់ចិត្តនិងការហែកមនិ
លក់បក់មនិហលហើយដត្ប្ុហណា្ោះ ។ មយួនែៃៗ ម្ាោក់ៗ ខុំព្បឹងអស់រីកមាលោុំងកាយ 
កមាលោុំងចិត្តហធវើយា ោងណាបញ្ចញកមាត់្ទាវោរត្ណាហោទាុំង ៦ ឱោយវាដឆ្អត្សកបស់កល់ ឱោយ
បានែល់នវូហសចកដីសខុ ដត្មិនដែលបានសហព្មចែូចបុំណងបង្ព្បាថ្្ោមដង
ណាហសាះហ ើយ ហព្ព្ះដត្ ៖  
 

 គ្ករះតណ្ហបធវំវងលថ្ល                   ហរលបាន្វឆ្ែតថ្ផៃហសៃៀមមួយសន្ៃុះ 
បន្តិច្ហគ្កាយមកហគ្កាកទារស្ទបសៃុះ        ជុះសីុសីុជុះហ ះមិន្បាត់ឃ្លបន្          ។ 
មាត់ទាវបរ ៦ នំគ្រយួថ្គ្កគ្កាស់         សីុណ្ស់ឃ្លបន្ណ្ស់បំបះរមាលបន្ 
មិន្វឆ្ែតឆ្ែន្ហ់េហគ្ ះឧបាទាន្         សកបន់្ឹងអវីមាន្ហេើបកបាន្ដបាន្សុខ      ៕ 
 
 

អនកទ្ីព្កុងផឹកទ្ឹកមា ោសុនី ទ្កឹោក់ែប ទ្ឹកបរិសទុ្ធលអ ឯអនកព្ក អនក
ដព្សផឹកទ្ឹកព្សះ ទ្ឹកព្ត្ព្ុំង ទ្ឹកអណតូង ។ មហាហសែឋីផឹកទ្ឹកនឹងផតលិមាស 
ព្សហោយត្ោបងូនងិហរព្រ ឯអនកព្កហព្កបនឹងមាត់្ កោបង់នងឹនែ ផឹកនងឹ
ព្ត្ហឡាកែូង ។ ខសុោ្ោយា ោងហនះកដី  ទ្ឹកបុំហរញនវូហសចកតីព្តូ្វការមិនខុសោ្ោ
ហទ្ ។ ហបើហរញចិត្តហ ើយហនាះទ្ឹកមានរសជាតិ្ឆងោញ់ែចូដត្ោ្ោ  ហ ើយរដមង 
ដឆ្អត្សកប់សកល់និងមានកតីសខុែូចៗ ោ្ោដែរ ។   ហសចកតីសុខរិត្   កនញងរវីិត្សត្វ
ហោក មនិដមនហៅព្ត្ងប់ានទ្ទ្ួលអវែីម៏ សាចោរោយរីរិភរហោកហនាះហទ្ ។  

ហសចកដីសុខរិត្ព្បាកែ គឺសុខនឹងហចះព្គប់ សុខនឹងហចះយល់ព្រម 
សុខនឹងហចះលមម សខុនឹងហចះលះបង់ សុខនឹងហចះែឹងខលួន សខុនឹងអវីដែល
មាន សុខហោយមនិហោភលន់ចងប់ានអវីដែលអត់្         សុខនឹងហចះរួយខលួន 
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និងហចះសៃួនអនកែនទ្ ។ ទាុំងហនះ សទុ្ធដត្ជាកុំរូលននហសចកតីសុខ ដែលកព្ម
នឹងមានមនសុោសរកហ ើញបានណាស់ ប្ុដនតហបើហគដសវងរកហ ើញហ ើយហនាះ 
ទ្ុកខហសាកកនញងហោករដមងធរូព្សាលបនតិចមដងៗ រីកនញងខលួនរបស់ហគរីមួយនែៃ
ហៅមួយនែៃមនិដលងហ ើយ ។ 

ខ្ញុំហព្បើហរលអស់ ៦០ ឆ្ោុំទ្ព្មាុំោនឹងបានហមើលហ ើញរនលឺព្ព្ងៗ ហ ើញ
ផលូវហែើរព្រឹលៗ ននវិែរីីវិត្កនញងហោកិយហនះ ។ អវីៗកនញងហោកហព្ចើនដត្មានគូ
របស់វា ែូចជាដខវសោាជាគូនិងដខព្បាុំង ខ្លោុំងគូនឹងហខោាយ ដផនកហព្កាយគូនងឹ
ដផនកមុខ ទ្ុកខគូនងឹសខុ ជាហែើម ។  ហសចកតីសខុកនញងហោកហនះ វាមនិដមនហៅ
ហព្្ខលួន មនិដមនហៅឆងោយរីខលួន ដត្វាហៅជាប់នងឹខលួន ហ ើយហៅកនញងចិត្ត
មនសុោសដត្មដង ។ ហបើមនុសោសហចះដសវងរកវាហៅកនញងខលួនហ ើញបានហ ើយហនាះ 
វានឹងហៅជាមយួហគហរៀងរ ូត្ជាមិនខ្ន      ហ ើយជាហសចកដីសុខដែលមនិ         
ដមនជាគូនងិហសចកដីទ្ុកខហនាះហទ្ ។ ផទញយហៅវញិ ហបើហគដសវងរកហសចកតសីុខរី
ខ្ងហព្្ ហែើមោបីបុំហរញត្ណាហោត្មរយៈទាវោរទាុំង ៦ ហនាះ ហគនឹងហព្បើព្បាស់
ហរលហវោមួយរវីិត្របស់ហគ ឱោយរត់្ព្បហែញត្មរកហសចកដីសុខដែលជាគូ
នឹងហសចកដទី្ុកខោមោនទ្ីបញ្ចបហ់ ើយ ។  

វិទ្ោាសាស្តសតហោត្ហ លោះ ហបាះរុំហានធុំៗ  ហៅមខុយា ោងហលឿនដែល
ហធវើឱោយមនសុោសហោករត់្ត្ម មិនមានហរលឈ្បស់ព្មាកបនតិចណាហសាះ ។  
បហចចកវិទ្ោាបានបុំហរញត្នួាទ្ីបហងកើត្សមាភោរៈហព្បើព្បាស ់ បហព្មើមនុសោសហោក 
បានយា ោងលអព្បហសើរបុំផុត្ ួសរីការព្សនម ត្មតួ្នាទ្ីនងិត្មមុខ្រ
របស់ខលនួ ។      ដត្វាក៏បានរះឥទ្ធិរលយា ោងខ្លោុំងកាលោ         ហធវើឱោយមនុសោសហោក 



~ 17 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

ហព្សើបព្សាល ព្សឡាញ់ចូលចិត្ត អនទះអដនទងចងប់ាន ហ ើយបង្ព្បាថ្្ោ រឯី
ត្ណាហោដែលជាធមមជាតិ្ននចិត្តក៏រីកហបា ោងហ ើងយា ោងហលឿន បណាដោលឱោយជាប់
រុំព្ក់ ទាក់អារមមណ៍យា ោងសអិត្ សនោសុំចិត្តទ្ទ្លួយកទ្សោសនៈសមាភោរៈនយិម
មកោក់កនញងខលនួ ព្រមទាុំងបដនែមនវូទ្ុកខមយួកព្មិត្ហទ្ៀត្កនញងការរត់្ហែញត្ម
រលកបហចចកវទិ្ោា  ហព្ព្ះដត្ចិត្ត សែិត្ហៅជាទាសករននសមាភោរៈ   ហភលចព្កោយ
ហព្បៀនព្បហៅននព្រះសមាមោសមពញទ្ធបរមព្គូដែលទ្នូាមោនថ្ ៖ 

១- ព្តូ្វរិចារណាហរឿយៗ     រីត្ព្មូវការរិត្និងត្ព្មូវការដកលងកាលោយ 
(ត្ព្មូវការរិត្មានព្តឹ្មដត្បចច័យបួន ៖  ចីវរ,   បិណឌបាត្,    ហសនាសនៈនងិ                           
គិោនហភសរជៈ ។ ហព្្រីហនាះសុទ្ធដត្ជាត្ព្មូវការដកលងកាលោយទាុំងអស់) ។ 
    ២- ព្តូ្វត្ុំងចិត្តកុុំហធវើជាខ្ញុំកញ្ជះសមាភោរៈហព្បើព្បាស់ (ហបើមានក៏ព្តូ្វហចះ
ព្គប់ព្គងវាឱោយបានលអ កុុំឱោយវាព្គប់ព្គងហយើងបានរ ូត្ែល់ដព្បព្បលួហ ើយ
 លោស់បដរូចរិត្របស់ហយើងហៅត្មសមាភោរៈដែលអាចនាុំទ្ុកខែលខ់លួនឯងផងនិង  
ែល់អនកែនទ្ផង) ។                

៣- រិនិត្ោយរិចារណាហមើលហទាស ព្រមទាុំងគុណវិបត្តរិបស់សមាភោរៈ 
ឱោយបានជាប់ជានិចច ។  ការរិចារណាហរឿយៗ ដបបហនះ ហធវើឱោយត្ណាហោនិង
ហសចកដីព្បាថ្្ោហព្ទាមចុះហ ើយនិងអាចបនែយឥទ្ធិរលរបសវ់ាបាន ។ 

ការគិត្ ការយល់ហ ើញ  ការរិចារណា  ការបហញ្ចញមតិ្  ការវភិាគ  
និងការហឈ្វងយល់ដបបហនះ ដព្បព្បលួ  លោស់បដរូ ខសុោ្ោយា ោងឆងោយោច់
ព្ស ះ រីហរលមនុដែលខ្ញុំមានអាយុ ៦០ ឆ្ោុំ ។   មលូភាគហនះហ ើយដែល
ជាហ តុ្ជាបចច័យផដល់នវូបែិសនធិហសៀវហៅ  វបិរណិាមធម ៌ហនះហ ើង ។  
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

 ែូចហនះខ្ញុំព្រះករណុាខ្ញុំបាទ្ សូមនិមនតនងិហោររអហញ្ជើញព្រះករុណា
មាចោស់និងស ធមមមិត្តទាុំងរិត្ទាុំងឆងោយ រមួែុំហណើរកុំសានដត្មោនជាមយួ
ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ្នូវ វបិរតិ្ភារ, ហសចកដី លោស់បដូរ, ែុំហណើរមនិហទ្ៀងទាត្់, 
អនិចចត្ធម៌, ការព្បលួដព្ប... ននែុំហណើររវីិត្របសខ់្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ្ហនះ
ហោយហមព្ត្ីភារ ហ ើយដែលខ្ញុំព្រះករណុា ខ្ញុំបាទ្ព្ោន់ដត្បដនែមព្កោយ     
ហរចន៍ និងសុំននួហវាហារ ហែើមោបីឱោយសាច់ហរឿងកនញងវគគនមីយួៗ មានគុណភារ 
និងហសាភណភារដត្ប្ុហណា្ោះ ។ 

ហបើមានការទាស់ទ្ុំនង   ឆ្គងព្កោយហរចន៍   ហភលចឃ្លោព្បហយាគ  ហោក
ហវាហារសុំែី អត្ែន័យហខោាយហខោាះ អត្ែរសរូរចត់្ ខោសត់្នូវអត្ែរបូ  របួនងឹ  
អកខរាវិរទុ្ធ សឹងសទុ្ធដត្ហកើត្ហ ើងហោយអហចត្នា  សូមហមត្តោព្រះករណុា
មាចោស់ ស ធមមមិត្ត នងិហោកអនកអានជាទ្ីហមព្តី្ ខនតីអភ័យហទាស សហនាដោស
ហព្បាសព្បណីរួយដកសព្មលួហោយអនុហព្ោះ ។ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ្រង់ចាុំ
ទ្ទ្លួការរិះគន់សាថោបនាហោយចិត្តរីករាយហសាមោះសជាទ្បីុំផុត្ ។ 
 

 អវីវដលទាស់ហេើសហ្នើសផលូវច្ិតត សូមមិតតចាំងច្ិតហចាលឱបយអស់ 
អវីមិន្លែលែះខវះសគ្មស់  មិតតជយួគ្ស្យហោះហោយហមគ្តី ។   
 

     ទ្ីព្កុងម្ុងហរអាល - ហកបិក - កាណាោ 
នែៃ ១៣ ហរាច ដខមា  ឆ្ោុំរតូ្ ហទាស័ករ.ស. ២៥៦៤ 

  ព្តូ្វនឹងនែៃរុធ ទ្ ី១០ កុមភៈ ឆ្ោុំ ២០២១ 
 ិុម ឆន ់ 
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០៧ - ប្រហែសប្រមាទខាតប្ររ់យ ៉ាង 
 

  

រ ឿងចាស់ផ្លាស់រៅរៅរ ឿងថ្ម ី ជីវិតរខ្ើចខ្លតីាមខ្នាចខ់្នាត  
 ររើថថ្មប្រថែសរវេសប្រមាទ នឹងខ្កខ្ូចខ្តខ្ុសរំណង ។ 
 

 ព្រះសូរ្យសសងសែងចាំងែ្បាំងឈ្នះភារងងឹតនៃរាព្តី ជះរសមយី ្ង
ព្សទៃរ់ីទិសបូរ ៌ មកបាំពរញមុខងារតាមពរលពេលាសែលធមមជាតិបាៃ
កាំណត់ មិៃក្បតៃ់ឹងតនួាទរីបស់ខលួៃ ។ ផ្ល្ស់បដរូឥតសលែ ព្បួលសព្ប ឥតឈ្រ
ឈ្ប់ សតវរកសីុពរលយប់បញ្ឈប់រកែាំណីឃ្មត្ខមីេលិែូលព្ទៃាំ ឯមៃុស្ស 
សតវតែូធាំ ទិវាែរ ឈូ្ឆរ ពឆលឆ្ល ្ ស្ទះស្ទ ្ បាំពរញការងារ ពែើម្បីសវះសសវងរក
ពស្បៀងពលៀងពសែកដីពព្សកឃ្លៃ្ សែលពារពាៃទន្ទនាទ្ៃរាៃរកុផ្ដល់ទកុខជា
ព្បព្កតី ទាល់សតបញចូលែាំណីរីរបីែងពទើបឆលងផុ្ត រលំត់ទកុខឃ្លៃ្សែលមាៃ
ជាព្បចាំែាំពពាះរូប សែលមាៃទាំហាំមួយហតថទទឹងៃឹងបួៃហតថកាំរស់ឱ្យពៅ
រស់បៃតពៅពទៀតបាៃ ។ បញចូលសឆែតពហើយព្តូេបពញចញ ពរញពហើយព្តេូ
បៃធូរមកេិញ  សតពបើពែញពព្ែើៃញឹកញាប់ញយែងពរកៃឹងសព្បជាទកុខ ពបើទល់
ែុកមិៃពែញេិញក៏មិៃសុខកាយ កាល្យពៅជាទកុខពេទនាឈឺ្ែុកចប់អាែ
ស្ល្ប់បាត់បង់ជីេតិក៏មាៃសែរ ។ 
 

រួនែតថកំពស់មួយែតថទទឹង  ខ្លួនតូចមល ឹុងៗរមេចដាក់មិនរពញ ? 
ល្ងាចមាត់ញាត់រ  ាងប្ពឹករ ើងឃ្លានវិញ     ប្តូវថថ្មរំរពញរទើរមិនរវេើទុកខ   ។ 
រញ្ចូលររញ្ចញរំរពញឥតឈរ់  ទំងថ្ថ្ៃទងំយរ់គមាលានរាន ុក 
 នប្គរ់ថ្ថ្ៃរនេះប្តិេះ េិះគិតទុក  ថ្ថ្ៃរនេះថ្ថ្ៃមុខ្ជារ់គុកចំណង់     ៕   
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ឱជីេតិពៃះ ពមដែកម៏ាៃបញ្ហអ្្វីកព៏ព្ែើៃពម្លះ ព្ាៃ់សតបិណឌបាតបែច័យ
មួយមុខសព្មាប់ែសមែតព្ករះ ក៏ព្បទះពរឿងព្បចាំនងៃែ៏ពព្ែើៃសៃធកឹសនាធ្ប់រាប់
មិៃអ្ស់ពៅពហើយ ។ អ្នកព្កទុគត៌ កម្សត់អ្តឃ់្ល្ៃ ាម្ៃែាំណី ឆីសីុែកុ បុក
ទាំពា រងទុកខពេទនា ព ល្ែ្ផ្្ា រពហមរហាម បាៃលាងែ្ខវះព្រឹក ៃកឹព ើងគរួឱយ្
សពងវគរៃ់ពរកណាស់ ។ ឯអ្នកមាៃេិញ ពពារពរញពាស សីុផឹ្កចកព់ចល 
សម្បូណ៌ហរូពហៀរឥតមាៃខវះែពនាល្ះ ទាល់សតពពាះធាំ ព្បមុាំព្បជុាំពោយ ល្្ញ់ 
ធាត់ហសួមាឌ ពលើសទមៃៃ់ ធៃៃព់លើសគ ូី ពហើយកង៏ៃួែងៃរូ ថាព្តេូសព្មក
ស្ែ់ ចាំបាែ់ ឱយ្លែព្សប ព្បកបព្រម លមមពឆ្ម លែរូបលែព្បាណ ពហើយក៏
ព ើងជិះឡាៃ ជិះមូ្តូ ពៅរកពែើរ, រត់,  ធាកក់ង់ ... ពៅកសៃលង កលឹបហាត់
ព្បាណពែើម្បីឱ្យបាៃព្សកគ ូីពៅេិញ ...  សែលជាពរឿងែសមលក ពហើយកជ៏ា
សាំពេគសមុោឋ្ៃ (ពហតុសែលនាាំបណាដ្លឱ្យពកើតសពងវគ) មួយសែលគរួរចិរណា
សែរ ។ ពបើតាមទស្សនាេែតី  NUTRITION  VITAFORMA :               
 http://www.vitaforma.fr/la-nutrition-en-quelques chiffres.php  

មៃុស្សពយើងមាន្ក់ៗ  ពបើគិតកនទងអាយុជាមធយ្ម ៧៥ ឆ្ន្ាំ ព្តូេសវះសសវងរកែាំណី
មកឆី មករសិ្ ពោយអាហារពាក អាហាររឹង សែលអាែមាៃទមៃៃែ់ល់
ពៅ ៧៣ ពតាៃ (៧ មឺុៃ ៣ពាៃ់ គី ូព្កាម) កនទងមួយជីេិត ។ ទទួលទាៃទឹកអ្ស់
មួយព្សះធាំ សែលមាៃទាំហាំ ជាបពណាដ្យ ១០ សម្ព្ត, ទទឹង ៤ សម្ព្ត ៃិងជពព្ៅ 
១.៥០ សម្ព្ត ។ ពរឿងទទួលទាៃពនាះពទៀតក៏ព្តេូព្បយ័តនព្បសយងឱ្យណាស់
ពទើបមិៃពរើបរះព្បទះពសែកដទីុកខៃិងជាំងឺពផ្្សងៗ សែលពកើតរីការបរពិភាគ ៖  
 

  ញា ាំថ្ប្រចថ្ប្ងដល់ររេះដូង             កំុគិត ំលងឆ្គងរពទាយប្ រ់ 

http://www.vitaforma.fr/la-nutrition-en-quelques%20chiffres.php
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ថ ា្ែង ា្ែពេរ ា្សេះសួតសៃួតយ ាកយ ារ់ ជំនក់គួ ឆារ់ប្រញារ់ឈរ់ ។                                  
 ឯរថ្លើមរខ្ពើមក្នាញខ់្លាញនិ់ងរប្រង  រនថយពីរកមងរែងរលើសលរ់ 
រមេសែឹ ថថ្មប្ាគួ ណាឈរ់  ប្កពេះជំពរ់ភាពប្ទុឌរប្ទម ។   
 ញា ាំផ្ដាសប្ចាសប្ចាល់ដល់រ េះរវៀន រប្គឿងរញៀនអារ ៀនខួ្  ញម 
 ថ ែ្មណាស់ប្ក្ស់ររាគរ ឿងទឹករោម     លំថពងរសនើសូមកំុថឆ្ែតខ្លាំង ។ 
 រាក ូសចុករ េះរប្ េះ្ឹកសីុ   អ្េីៗមុខ្ពី ញំាញញីា ាំង 
 ឱាយលែ អាប្កក់លែក់ ថ្លាចាំង  រយើងរទអ្នកតាំងថតងរដើ តួ          ៕    
 

ែិតតខ្ទាំសែលមិៃមាៃសខ្សែង ហក់ឆលងគតិរពីរឿងមួយពៅពរឿងមួយ
ពទៀត ផ្ល្ស់បដរូឥតធុញព្ទាៃ់ ព្ាៃ់សតែង់ឱយ្ែតិតឈ្ប់គិត ក៏វាមិៃស្ដ្ប់ ែង់
ចប់ឱយ្វាពៅពសៃៀមកព៏ធវើមិៃបាៃ ។ ែតិតខ្ទាំសែលេិលេល់ែុះព ើងឥត             
ព្ស្ៃដព្ស្ក ឥតសព្មាក ពោយមិៃពែះពៃឿយហត់ អ្តព់ែះខជិល មិៃជិៃឆែៃ ់
ព្ស្ប់សតោែ់ែរៃតភឹង ពោយងាកមករៃិិតយ្ រចិរណាពរឿងែាំពពាះមុខេិញ
មដង ។  គឺសភនកខ្ទាំបាៃព្បទះព ើញសតវែ៏ែសមលកមួយគូ រណ៌ស មកទាំពៅពលើ
សមកពឈ្ើពែើមពមរភល ជិតមាត់បងែួែសែលខ្ទាំអ្ងគទយជាព្បចាំ ( អ្ង់ពគលស = 
MAPPLE, បារាាំង = ÉRABLE  សែលកនទង GOOGLE  បាៃបកសព្បថាពែើម     
ពមរភល ៖ ជារកុខជាតិែ៏សា្ំ ៃ់មួយ ពៅព្បពទសកាណាោសែលមាៃគណុ
ព្បពយជៃ៍ែ៏មហមិា ែូែជាពែើមពតានត្ពៅព្សុកសខមរពយើងសែរ សែលផ្ដល់ៃេូ
ទឹកមាៃរសជាតសិផ្ែម              ពែញរពីែើមរបស់វានាៃិទា រែូេ ( SPRING,  

PRINTEMPS ) ពហើយយកមកពធវើជាសករព្គប់ព្បពភទបាៃ ។ បុរវបុរសនៃ
ព្បពទសកាណាោ បាៃយកសលឹកពមរភលពៃះ មកោកែ់ាំកណាដ្លទង់ជាតិ
នៃព្បពទសកាណាោ    ែូែជាបុរវបុរសសខមរពយើងសែលបាៃយករូបព្បាស្ទ 
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អ្ងគរេតត   មកោកែ់ាំកណាដល្ទង់ជាត ិជាតាំណាងព្បពទសសខមរពយើងសែរ  ។  
  រិតជាសបលកែសមលករៃ់ពរកណាស់  សែលខ្ទាំពស្ើរសតមិៃពជឿសភនកខលៃួ
ឯងថាសតវសែលខ្ទាំបាៃពរើបរះព្បទះព ើញពៃះជា លលក មួយគូ ។  លលក
មួយមាៃរណ៌សសគទះែែូជាព្រឹល មួយពទៀតមាៃរណ៌រាងព្បពផ្ះបៃតែិ 
កាំរុងសតងកក់្បលោកា់នព្ៅេញិពៅមក ។ ខ្ទាំធាល្ប់សតឮចស់ៗ ៃយិយតៗ
ាន្ថា សតវលលកកម៏ាៃរណ៌សសែរ សតមិៃសែលបាៃព ើញផ្ទ្ល់សភនក
ែូពែនះពស្ះ ។ ែតិតាម្ៃពជើងរបស់ខ្ទាំពៃះចប់ពផ្ដើមគិតពទៀតពហើយពោយសួរ
ខលួៃឯងថា ៖ សតវព្ពាបពទែឹង?ពព្ពាះវាអ្ត់សមពហតុសមផ្លទាល់សតពស្ះ 
ថាសតវលលកអាែរស់ពៅបាៃនាែុងសិសិររែូេ(រែូេរងា) ពៃះ ។ ពទមិៃ
សមៃព្ពាបពទ ពព្ពាះខ្ទាំជាកូៃអ្នកសព្ស ខ្ទាំស្គ្ល់លលកែ្បស់ណាស់ សងមទាាំង
ធាល្ប់បាៃពធវើបាបកមមមិៃគរួាប់ អាែជាប់ពរៀរពេរាពព្ែើៃណាស់សែរៃឹង
សតវលលកពៃះ ។ កាលពៅរីកមុារ សែលពពារពរញពោយភារងងឹតងងល់ 
ឥតយល់បុណ្យបាប ពឆែះឆ្អ្បពោយ  ពលាភៈ ពទាសៈ ៃិងពមាហៈ ធាល្ប់បាៃ
បាញ់សមាល្ប់ៃឹងជាំពាមពៅស ូ ធាល្ប់ោក់ជង់លលកពៅរែូេស្បពព្ពាះ...   
ធាល្ប់ចប់ ធាល្ប់កាៃ់ ស្គ្ល់ែ្បស់លាស់ណាស់ រិតជាមិៃសមៃព្ពាបពទ ។  
គាំៃតិបកព្ស្យពៃះសែលពធវើឱយ្ខ្ទាំបាត់សង្ស័យថាជាសតវព្ពាប សតឱ្យផ្ល
ពៅជាែមៃល់ ៃិងសាំណួរជាពព្ែើៃែាំពពាះព្រឹតតិការណ៍ពៃះ ៖ ពតើវាមករណីា ?  
ពតើវារស់ពមដែបាៃ ? បាៃអ្វីសីុ ពបើពទើបឆលងផុ្តសិសិររែូេ (រែូេរងា)  កុាំថា
ព ើយែល់ព្ាប់ធញញជាតិ សូម្បីសតព្មក្៏មិៃទាៃ់លូតលាស់លែផ្ង ពព្ពាះ
ពៅព្តជាកណ់ាស់        ឬមួយវាមាៃពសរីភារពែញរែួរពី្ទុងសែលពគែិញចឹម 
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ពហើយពហើរមកទាំទីពៃះពទែឹង? វាពទើបៃឹងនាាំាន្មករីព្បពទសពៅដ្ពទែឹង?  
 ខ្ទាំសព្បសបរខលៃួពោងចប់យក “អាយផ្ត” (IPAD) សែលពៅជិត
ខលួៃកនទងបាំណងៃឹងងតរូបវាទកុ,  សតគរួឱយ្ស្ដ្យណាស់ពរលងាកមុខមកេិញ 
ព្ស្ប់សតបាត់សតវលលកសូៃយ្ឈឹ្ង ពធវើឱ្យខ្ទាំព្ទងឹមួយរយៈធាលក្់ទឹកែតិត 
ពហើយគតិមពមើមនមព្សពមើព្សនមពោយពសើងមពមុើងថា  អាតាម្អ្ញយល់  
សបតិពទែឹង ? 

ឱ!ចិតតឥតរជើង           សេេុះាទារចើងរមុើង  ចុេះរ ើងដូចាវា 
 រ ឿងរៅនឹងមុខ្           ទុករចាលអាា   គិតគូ រឆ្លឆាលា 
             ាវាមុខ្រប្ក្យ  ។  

 ែិតតជួជាតិឥតពជើងខ្ទាំពៃះ ចប់ពផ្ដើមគតិពផ្ដសផ្ដស្ពទៀតពហើយ គឺៃកឹ
ព ើញកាលរី ១២ ឆ្ន្ាំមុៃ នានងៃទី ៤ សខ មីនា ឆ្ន្ាំ ២០០៨  ។ ឆ្ន្ាំពនាះមិៃសូេ
មាៃព្រឹលធាលក្់ពព្ែើៃពទ ពហើយពៅពាក់កណាដល្សខកុមភៈ ទកឹកកក៏រលាយ
អ្ស់រលីងព្គប់ទកីសៃលង ។ ព្រឹកពនាះមាៃពភលៀងធាលក្់ ជ្ក្ ជ្្ាំ ែូែពគសហក
ពម  ។ ពមើលពៅពព្ៅតាមបងែែួ ពលើផ្លេូងនល់មាៃទកឹហូររពលញ ែូែជា
ព្បឡាយែូលពៅកនទងលូទឹក ពហើយក៏ៃកឹែល់ជីេតិរកីមុារ សែលធាល្ប់រត់
ព្បស ងាន្ពលង ពៅពរលមាៃពភលៀងធាំមដងៗ ... ។  បនាទ្ប់រីធាលក្់ពភលៀងមួយ
ពមយ ្ងធាំពៃះមក ពម ព្ស្ប់សតពខៀេព្ស ះ       ពហើយរពបើកនងៃភលឺែញិ្ចែ្  
ពរលនងៃព្តង់  សតទកឹពភលៀងពៅសតមាៃហូរពលើផ្លូេងនល់ពៅព ើយ  ។ 

ពៅកសៃលងែសែល ពៅពលើសមកពឈ្ើែសែល ខ្ទាំព្ស្ប់សតបាៃព ើញ
សតវសកែក ១ គូ បូលោកា់ន្ ។  ពទាះបីមិៃយល់ថាវាសដរីកានរ្ីអ្វកី៏ពោយ  សត 
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អាកប្បករិយិរបស់វាបញ្ជក្ៃ់ូេពសែកដីសប្បយរីករាយណាស់ ។ មួយ
សៃ្ទះពព្កាយមក មាៃសកែក ៣ ពផ្្សងពទៀតបាៃមកែល់ព្រមាន្ យាំសព្សក 
ពខ្ៀេ ញ្្របូល ូេៗ    រកាន្ែូែជាមាៃពសែកដពីស្មៃស្ស      ៃឹងការជួបជុាំ
របស់រកួវាណាស់ ។ ខ្ទាំកៃ៏ឹកព ើញែល់ពាកយ្ចស់បុរាណសែលឮតៗ ាន្
មកថា ៖  ថកែករូល ូវៗ  មានញាតិខ្ងឳ       ឬញាតិខ្ងថម៉ែ យយមក
ពីប្កុង   កុងមកពីថប្ស ឬជារ់ពងាែថស   អ្ ូថអ្ជួរជំុ ។          

កាំរុងសតសលទងអារមមណ៍រីសតវសកែកៃងិពាកយ្ទាំពៃៀមបុរាណ ខ្ទាំភាញក្់
ែូែពគកន្ទនារ្ក ់ ពព្ពាះមាៃមៃុស្សែែុកណដឹងពៅមុខផ្្ះពរាទរ៍ុ៉ឺងៗ ព ើង ។ ខ្ទាំ
លាៃ់មាតត់ិែៗ មាន្ក់ឯងថា ឱហន៎! ឆុតឆ្ប់ណាស់ពតើ មាៃញាតិមកសមៃ! ខ្ទាំ
ក៏ស្ទះពៅពបើកទាវរ្ទាាំងទកឹមុខញញឹម កនទងែតិតគតិថាមាៃញាតិមិតតមកពលង, 
សតខ្ទាំព្តូេខកែតិត ពព្ពាះែ្បិតមិៃសមៃជាញាតិពទ  សតជាអ្នកជិត្ងជៃជាត ិ 
ព្កិកសែលមាៃទឹកមុខព្សពាប់ព្សពពាៃ ភ័យព្រួយ បារមភពហើយព្រមទាាំង
សួរមកខ្ទាំថា ៖     “ ផ្្ះជាៃព់ព្កាមែីរបស់អ្នក  (Basement ឬ Sous - sol) 
លិែទកឹសែរពទ?” 

ខ្ទាំពឆលើយពៅាត់េិញទាាំងែាំសបងកនទងែតិតថា ខ្ទាំអ្តែឹ់ងពទ ។ រែួកស្៏ទះែះុ
ពៅជាៃព់ព្កាមែី ៖ រពុទាធ្! ទកឹពសមើក្បលជងគង់ របស់ព្ស្លៗ អ្សណដតសាំរីង
សាំពពាង ... ។  ទកឹលែកក់ខវករ់ណ៌ព ម្្ ធាំកលៃិសែទយតិែៗ    ពព្ពាះជាទកឹព្ចល់ 
ពែញរីលូបងែរូទឹកសែទយ ។  ែតិតខ្ទាំពែើរពទសពទៀតពហើយ ៖ ព្តូេពធវើយ ្ងណា? 
ព្តូេទាក់ទងពៅព្កុមហ ៃុធានារា ្ប់រងពទ? ព្តូេជួលមា ្សីុៃមកបូមទកឹពទ? 
ព្តូេពលើកអ្វីខលះ ព្តូេទកុអ្វីខលះកនទងទឹក? ... 

http://dictionary.tovnah.com/word/ហ្ន៎
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ែិតតាមៃ្ពជើងរបស់ខ្ទាំពៃះគិតពព្ែើៃណាស់ ផ្ល្ស់បដូរមិៃពែះែប់ 
ពហើយអ្តប់ាៃការអ្វីទាាំងអ្ស់ ពភលែពរឿងកនទងបែចទប្បៃនសែលព្តូេបាំពរញ ទព្មាាំ
ៃឹងៃកឹព ើញថាព្តូេពៅពធវើការ នា ិកាែងែទលពមា ្ង ២ កៃលះរពសៀលពៅ
ពហើយ ។ ពសលៀកពាក់បពណដើរ   ៃយិយទូរស័រ្ជាមួយសហការីបពណដើរថា ខ្ទាំ
មិៃអាែពៅទាៃ់ពរលពមា ្ង  ៣   រពសៀលបាៃពទ  សូមពមតារ្ជួយចតស់ែង
ពៅតាមការគួរផ្ង ។  
 ខ្ទាំពបើកឡាៃពៅពធវើការ សតែតិតសែលាម្ៃការអ្ប់រំ ែតិតាម្ៃការសៃប់
ពសៃៀមរបស់ខ្ទាំពៃះមិៃពៅកនទងការពបើកបរពទ វាពែើរពហើរតាមែតិត ពធវើឱ្យខ្ទាំែូែ
ជាមៃុស្សាមៃ្េញិ្ញណ្  ឬថាមៃុស្សអ្ត់សតិក៏បាៃ ។ សាំណាងសែរសែលមិៃ
មាៃពព្ាះថានក្់ពហើយបាៃពៅែល់កសៃលងពធវើការពោយសុេតថិភារ ។   
 ភារតាៃតឹងកនទងកែិចការងារនងៃពៃះបាៃព ើងែល់កព្មិតមួយសែលខ្ទាំ
មិៃសែលបាៃពរើបរះព្បទះជួបរីមុៃមក ។   ខ្ទាំបាទសូមពបើកេង់ព្កែកបៃតែិ
ជព្មាបជូៃសហធមមមិតតរីមុខងារៃិងកិែចការសែលខ្ទាំព្តេូបាំពរញខលះៗ គឺ ៖ 

 ខ្ទាំពធវើការពៅកនទងឧស្ាហកមម ពផ្លីកៃិ អ្ ៊ិៃទាណាពស្ោណាល់       
( Pelican International Inc. )  សែលផ្លិត    កាយ ្កត់ូែ    ធាំ   រីបាល្សិ្ក   
( Kayak) ទូកតូែ   ទកូធាំរីបាល្សិ្ក,  ពប្ោ ូ ( Pedalo, Pédalo ), កាដរ្
បសណដតតែូធាំរីបាល្សិ្ក ( Paddle board, Planche à pagaie ) ។ ល ។  
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ខ្ទាំមាៃមុខនាទី ជាអ្នកទទួលខុសព្តូេសផ្នកផ្លិត ( Production 

supervisor ឬ  Superviseur de production ) នាពរលរពសៀល   គឺរពីមា ្ង   
១៥  ែល់   ពមា ្ង ២៣   យប់ ( Evening shift ឬ quart du soir ) សែលមាៃ
កមមករ រី ៥០ ពៅ ៧០ នាក់ផ្ល្ស់បដរូពៅតាមរែូេកាល ពហើយសែកជាបី    
ព្កុម ។ ព្កុមៃីមួយៗ មាៃពមព្កុមមាន្ក់ ( Group leader ឬ Chef de groupe ) 
ជួយចត់សែងការងារ ។ 

នងៃពៃះែសមលករៃ់ពរកណាស់   កមមករអ្េតតមាៃជិត  ២០ នាក់  សែល
មិៃសមៃជាពរឿងធមមតា ៖ ព្បសហលជាពភលៀងធាំរីព្រកឹមិញហនឹងឯងជាមូល
ពហតែុម្បងពទែឹង?ខ្ទាំគតិសតមាន្កឯ់ង ។ កនទងែាំពណាមពនាះ មាៃពមែឹកនាាំ
ព្កុមមានក្់ កនទងែាំពណាម ៣ នាក់ ៃិង អ្នកពបើកបរ មា ្សីុៃពលើកអ្ីវា ៃ្់ (Forklift  
ឬ Chariot élévateur) ទាាំង ៣ នាក់មិៃបាៃមកពធវើការទាាំងអ្ស់ាន្ ។ សូម
ជព្មាបថា    ទាល់សតមាៃសញ្ញ្ប័ព្តរពិសសពទើបអាែពបើកបរមា ្សីុៃពលើក 
អ្ីវា ្ៃព់ៃះបាៃ ពហើយផ្លិតកមមពទៀតពស្តអាែព្បព្រតឹតពៅបាៃក៏អាព្ស័យ
ពលើមា សីុ្ៃពលើកោក់ពៃះសែរ ។  
 ពព្ៅរអី្នកពបើកបរទាាំងបី ពមព្កុមមាន្ក់ៗ  ៃិងខ្ទាំបាទកម៏ាៃប័ណណពបើក
បរមា ្សីុៃហនងឹសែរ ។  ខ្ទាំក៏ែកពមព្កុមមានក្់  ៃងិខលួៃឯងផ្ទ្ល់    មកពបើកមា ្សីុៃ 
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ហនឹង ទុកពមព្កុមមួយពទៀតពមើលការខុសព្តូេបងាហត្់បងាហ្ញកមមករ ពព្ពាះខ្ទាំ
បព្ងួម ៣ ព្កុម បញចូលាន្មកពធវើសត ២ ព្កុមពទ ។ កមមករភាគពព្ែើៃមិៃធាល្ប់
បាៃពធវើមុខងារងមី ព្តូេការសណនាាំជាចាំបាែ់ ។ រតិសមៃសតខ្ទាំពែះពបើកមា ្សីុៃ
ពលើកអ្ីវា ្ៃ ់សតខ្ទាំមិៃបិុៃព្បសប់ពទ ខវះការរពិស្ធៃ៍កនទងការពបើកបរ ។ ពគែឹក  
ជញជូៃបាៃ ២  ពជើង ខ្ទាំពធវើបាៃសតមដងពទ ៖ ពលើករពីព្កាមពៅោក់ថានក្ជ់ាៃព់លើ 
( Shelves ឬ Étagères ) ងាយព្សួល រហ័សរហៃួបៃតែិ សតពបើយករីជាៃ់
្ងពលើមកោក់្ងពព្កាម រិតជារបិាកណាស់ែាំពពាះខ្ទាំ ពព្ពាះសតខ្ទាំពៃះខវះ
ជាំនាញ កនទងការយកមា ្សីុៃែកូពលើករពីព្កាមអ្ីវា ៃ្់ ។  

េតថទធាតុពែើម ( Raw material ឬ Matière première ) ខលះៗ ខ្ទាំព្តូេ
បញ្ជ្ទិញរាល់លាង្ែពេលាពមា ្ង ២០ សព្មាប់ឧបតថមភផ្លិតកមមពៅនងៃសសែក 
ពហើយការរាប់ែាំៃៃួអ្ីវា ៃ្់សែលព្តេូទិញ ជាមុខងារអ្នកពបើកបរមា ្សីុៃពលើក
ោកព់ៃះសែរ ។ េតថទខលះទុកោក់ពៅ្ងកនទងពរាងែព្ក ពហើយេតថទខលះពទៀត ទកុ
ពៅ្ងពព្ៅ  ។  មូលពហតុពៃះពហើយពទើបពៅពមា ្ង  ១៩ ៃងិ ៤៥ នាទ ី   
យប់ហនឹង ខ្ទាំព្តូេពែញពៅពព្ៅពរាងឧស្ាហកមម រាប់បញ្ជក្រ់បស់សែលមាៃ 
ពហើយយកមកសកតព្មូេៃិងែាំៃួៃពៅកនទងបញជី ពហើយបញ្ជ្ទិញពៅតាម
តព្មូេការ   ។ 

ពរលសែលពបើកទាវ្រពែញពៅពព្ៅ ពទើបែឹងថាលាង្ែពៃះព្តជាក់្ ល្ាំង
ជាងធមមតា ( ពៅ្ងកនទងអ្ត់ព្តជាក់ពទ) ។ ពចលសភនកពៅពមើល សទមូ្សម្ព្ត 
(Thermometer ឬ Thermomètre) ្ងពព្ៅសែលពគោក់ភាជ្ប់ៃងឹជញ្ជ្ាំង 
ជិតមាត់ទាវរ្ែូល ព ើញសីតណុហភារ - ៩ អ្ង្ាពស  (- 9°C ) ។ ខ្ទាំក៏ព្ត ប់  
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ែូលពៅ្ងកនទងយកអាេរងាមកពាក់បសៃថមមួយជាៃព់ទៀត ពព្ពាះព្តូេពព្បើ
ពរលរាប់អ្ីវា ្ៃ់ព្បសហលជា ១០ នាទីសែរ  ។  ខ្ទាំពែើរឆលងកាតែ់ាំណតោក ់      
រងយៃដព្កាលពោយងមពៅស  ូ  សែលជាៃ់បងាហ្ប់ែូែជាផ្លេូងនល់បររងយៃដសែរ
ពនាះពោយែិតតរពេីរវាយ ។   ពជើងខ្ទាំោៃពៅមុខ ឯែតិតអ្ត់ពជើងរបស់ខ្ទាំសែល
ខវះការអ្ប់រំ  កព៏ែើរពទសពៅរកព្រតឹតិការណ៍រីព្រឹកមិញពៅឯផ្្ះពៅេិញ ។ 

ពសែកដពីធវសព្បសហស  ពសែកដីព្បមាទ   ផ្្សាំៃឹងែតិតសែលមិៃសថិតពៅ   
កនទងបែចទប្បៃន ពស្លស្លៃ់ខវះសមាធិ មិៃបាៃរចិរណាពទថា នផ្្ែីសែលទាំនាប
មិៃរាបពសមើ មាៃទកឹែក់ពព្កាយពរលពភលៀងរីព្រកឹមិញពៃះ ពហើយពោយ
ធាតុអាកាសព្តជាក់ ល្្ាំងផ្ង ទឹកពនាះកាល្យពៅជាទឹកកកយ ្ងរអ្ិលបាំផុ្ត ។  
 ពរលសែលខ្ទាំោៃពជើងស្ដ្ាំ ពជើងស្ដ្ាំក៏រអ្លិពៅមុខ ពហើយខ្ទាំកែួ៏ល
មកពព្កាយ ពបាកស្ម្្ងស្ដ្ាំៃឹងក្បលសផ្នក្ងស្ដ្ាំៃឹងកព្មាលងម ពហើយក៏
សៃលប់បាតស់្មរ្តីពៅ ...   
 

« ប្រថែសប្រមាទ ចាាស់ជារង់ខ្ត  ខូ្ចខុ្សខ្កក្ ណ ៍
ប្រយ័តនប្រថយង  ប្ររយជន៍អាតាមា  រចនេះប្តូវ កាស 

    ាមា តីសមឹងាមាវិ៍  ។ » 
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០៨- អនិច្ចាជាប់ខ្លួន 
 

 

ម្សិលមិញញញឹមប៉ប្បមឹរីកមខុ ថ្ងៃន េះរងទុកខមខុនប្កៀមន ល្្ចផ្្ា 
ន ើថ្ងៃស្អែកងមីមា អ្វីនៅរ ្ ? ន េះន ើយប្ាប់ថាអ្ ិច្ច្ជាបខ់លួ  ។ 
 

 សូរសំឡេងខ្ទរ័ ញរ័រំពងសឡងកៀរត្រឡចៀក កឡត្កើក រឡងគើកហាក់ដូចជា
រញ្ជួយផែនដី បានដាស់ស្មាររីខ្្ញំឱាយភ្ញាកម់មិងមមំង ។ ខ្្ញំឡ ើកផនែកឡេើង ក៏
ត្ ទះឡ ើញពនលឺននរឡទះឡនលើង ១ ផខ្ាែយ ាងផែង ផដលឡៅចមងាយ ត្ ផែលជា 
៧០ ផម៉ែត្រ កំពុងផរលូនការ់នសាៃងងឹរត្ាងៗ នាឡពលរាត្រ ី ។ សនធឹក
គត្គឹកគឡត្គងននផកែ ែិទាាស្ស្តសរឡនះ បានពញ្ញាក់ខ្្ញឱំាយមនសរិរំព្កឡ ើញ
ឡេើងែិញនូែត្ពឹររិការណ៍ផដលឡទើ នឹងកនលងែុរ ឡែើយខ្្ញំក៏លាន់មរ់ខ្លួនឯង
ថា ឱអាត្មាអញដលួឡែើយសនល ់បារ់ស្មាររី ដូចជាឡដកលក់ឡទឡរើ ។ 
 ខ្្ញំយកនដស្ំំា ត្ចរ់ឡលើកដងខ្លួនឡដើមាៃីឡត្កាក ផរនដខ្្ញំឡខ្ាោយខ្ាែរ់អរ់
កម្ាំង ឡយងដងខ្លួនមិនរចួឡស្ះ  ។ ឡដាយបានដងឹខ្លះៗ ពីែិធានការណ ៍       
សឡស្តគ្ាះជា ថម  ខ្្ញំមនិហា ានកឡត្មើកខ្លនួផែែកខាងស្្ាំឡទៀរឡទ    ផរនដឡវេងខ្្ញំ  
ឡោងចា ទ់ាញែទិាយញពីចឡងកះមកនិយយ ៖  ជយួខ្្ញំែង !   ជយួែង !   ខ្្ញំឡៅ
កផនលងចំណររថយនរ  (សូមជត្ម ថា ឡដាយឡរាងឧសាោែកមមឡនាះមន
មណឌលធំឡពក  នាយត្កមុត្គ រ់ូ និងខ្្ញំត្រូែឡត្ ើែទិាយញ "Walkie - Talkie" 

ទាក់ទងគ្នា ដូចផដលមនរ ូជូនជាសម្ាលត់្ស្ ់ ៖ អែកផដលមនែិទាយញឡនះ 
អាចស្្ា ់ឮ និងអាចចរចាជាមួយអែកឡែាែងៗ ឡទៀរបានត្គ ់ៗ គ្នា) ។ 
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៤៥ ែិនាទីឡត្កាយមក សែការី ២ នាក់បានររ់មកដល ់។    នាទា ់ពី  
ជួយឡលើកខ្្ញំឱាយឡត្កាកឈរបានឡែើយ  មនាក់ជានាយត្កុមបានទូរស័ពទឡៅ
ឡានសឡស្តគ្ាះ នាទាន ់។ ៣០ ែិនាទីឡត្កាយមកឡទៀរ មនមនុសាែ ២ នាក់បាន
មកដល់កផនលងឡកើរឡែរុឡទៀរ ត្ពមទាំងមនកាន់ឡៅអីមកជាមយួែង ។ 
ឡគដាក់ឱាយខ្្ញំអងគញយឡលើឡៅអីឡែើយមនាក់ៗ ចង់ដងឹឡែរុការណ៍ផដលបាន
ឡកើរឡេើងណាស ់ ។ សណំួរជាឡត្ចើនផដលខ្្ញំមនិដងឹថាត្រូែឡវលើយមួយណា
មុន មយួណាឡត្កាយឡទ ។ ខ្្ញំក៏ឡវលើយយ ាងខ្លីថា ខ្្ញំឡដើររអិលដលួមកឡត្កាយ
ឡែើយក៏សនល ់បារស់្មាររីឡៅ ។  
 ៦ ឬ ៧ នាទីឡត្កាយពីទរូស័ពទជនូដណំឹងពីឡត្គ្ះថានាក់ឡនះ ឡាន          
សឡស្តគ្ាះ នាទាន់កម៏កដល ់។ ត្គូឡពទាយសឡស្តគ្ាះទី ១ បានរញុផត្គផដលមនកង ់
យ ាងឡលឿនមករកខ្្ញំ ។ ឡលាកត្គូឡពទាយមនាក់ឡទៀរ បានយួរកា  ូមួយយ ាង
ធំឡដើរត្មពីឡត្កាយ ។ ពួកគ្រ់បានជួយត្គ្ ទ ់ខ្្ញំ ឡែើយដាក់ឡែ្កឡៅឡលើ
ផត្គ យកផខ្ាែចងត្រង់ឡលើកាាលជងគងម់ួយកផនលង និងត្រង់ឡដើមត្ទូងមយួ
កផនលង  ។      នាទា ់ពីដណដ ់នយួឱាយខ្្ញរំួច    ពួកគ្រ់រុញខ្្ញំចូលឡៅកែញងរថយនរ             
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សឡស្តគ្ាះ ។  មនកមមករ ៣ នាក់ជូនខ្្ញំឡៅ ៖        មនាក់ឡៅជាមយួខ្្ញំកែញងរថយន ្         
សឡស្តគ្ាះគឺជាកូនត្ សុមិររនករិមនាក់ឡោមាះ ណារ ងុ    ផដលខ្្ញបំានយកចូល
ឱាយមកឡធេើការជាមយួ  និង ២ នាក់ ឡទៀរជាជន រឡទស ផដលមនាក់ឡ ើកឡាន
ខ្្ញំ ឡែើយមនាក់ឡទៀរឡ ើកឡានរ ស់ឡគត្មពីឡត្កាយឡានឡពទាយ ។  

ឡលាកត្គូឡពទាយសឡស្តគ្ាះ ថមមនាក់ឡ ើក ររថយនរ ឡែើយមនាក់ឡទៀរ 
វាសោ់ម និងវាស់កឡ្្ាខ្្ញំ ។  នាទា ់ពីករ់ត្ត្ រួចឡែើយគ្រ់ចា ់ឡែ្ើម
ស្កសួរពីសំណរួឡែាែងៗ ផដលខ្្ញំដូចជាឡៅចំាបានថា សំណរួដ ំូងគឺ ៖  

• អែកមនការឈឺចុកចា ់កផនលងណាខ្លះ?  
➢ ខ្្ញំឈឺចុកចា ់ផែែកខាងស្្ាំននដងខ្លួន មនកាាល ស្មា  ត្ពមទាំងនដ 

ស្្ាំដូចជាឡខ្ាោយឡខ្ាោះអស់កម្ាំង នងិពិបាកឡធេើចលនាណាស់ ។  
- ឡលាកត្គូឡពទាយបានស្ទា កាាលនងិ 

ស្មាខ្្ញំឡែើយឡលាកមនត្ ស្សនថ៍ា កាាល 
អែកពកធំត្គ្ន់ឡ ើផដរ ផរអែកមនសណំាង 
ណាស់ផដលមិនដួលឡបាកឡៅឡត្កាយ ។  
គ្រ់បានយក ង់រុំ (Bandages) ត្ទនដខ្្ញ ំ
ឡត្ចើនជាន់ ឡត្ចើនជុណំាស ់ ត្ពមទាំងមនត្ ស្សនថ៍ា កាលណាឡៅដល់
មនទរីឡពទាយអែកនងឹបាន ត្ ដា ់ត្ទនដ (Medical support, Support medical ) 

ត្មផ  ឡែជជស្ស្តសរ ដូចជារូ ភ្ពឡនះ (គ្រ់ឡលើករូ ដូចខាងឡលើមក 
 គហាញខ្្ញំ ) ។ 

• ឡរើអែកដួលរឡ ៀ ណា? 
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➢ ឡពលផដលខ្្ញ ំដាក់ឡជើងស្្ា ំោនឡៅមខុ្     ក៏រអលិដលួមកឡត្កាយ  
ឡែើយខ្្ញំក៏សនល ប់ារ់ស្មាររីឡៅ ។ 

• អែកសពេនថៃឡនះមនឡល ថានាំអេីខ្លះជាត្ ចំាឡទ? ឡរើអែកមនត្ រិកមម
ចំឡាះថានាំណាមួយជាពិឡសសឡទ? 

➢ មិនមនឡល ថានាំអេីឡទ ឡែើយក៏មនិមនត្ រិកមមថានាំអេីផដរ ។    
រថយនរសឡស្តគ្ាះក៏បានមកដល់មខុ្មនទីរឡពទាយ សុីឡរដឡឺាសង់ឡរ-   

ឡាវា ាល់ (Cité de la Santé - Laval)  ។   ឡគក៏រុញខ្្ញំចូល ឡែើយកមមករទាងំ 
៣ នាក់ផដលជូនមកក៏ឡដើរត្មពីឡត្កាយផដរ ។ ខ្្ញំបានផថលងអំណរគុណ យ ាង
ត្ជាលឡត្ៅ ែំុរចំឡាះសែការី ទាំង ៣ នាក់ផដលមនសមនចិររឈ ឺ
ឆ្អាលជួយឡ ើកឡានខ្្ញមំកទឡីនះ ឡែើយខ្្ញំក៏សុំឱាយគ្រ់ ២ នាក់អឡញ្ជើញត្រេ ់
ឡៅឡធេើការែញិ ឡែើយសមូកមួយ ណារ ងុ ឡៅជាមយួ ។  ៧/៨ នាទីឡត្កាយមក 
គិលាន ុាៃដាឋាកមនាក់បានយកឡៅអីមនកង់ អាចរុញឡៅមខុ្បាន ឱាយខ្្ញអំងគញយ  
យកផខ្ាែត្ទនដ ( ដូចរូ កែញងទំព័រមុន ) មកដូរ ឡែើយការ់ ង់រុំនដឡចាល 
ឡែើយសមូឱាយខ្្ញំឡល ថានា ំបំារ់ការឈឺចុកចា ់ ២ ត្គ្ ់ ត្ពមទាងំរញុខ្្ញំឡៅ
កែញង នទ ម់ួយផរមនាក់ឯងរងចំ់ាឡលាកឡែជជ ណឌិរមកពិនិរាយ ឡដាយទុកកមួយ 
ណារ ងុ ឡៅកែញង នទ ទ់ទលួឡន្ៀែ ។   
 ឡដាយឡៅស្ងារ់សៃ ់ ធញុថ ់ផរមនាក់ឯង ចិររដរ៏ពឹសរ សខ់្្ញំចា ់
ឡែ្ើមឡដើរឡទសឡទៀរឡែើយ    គឺនឹកឡ ើញដល់ត្ពឹររការណ៍   ផដលជាឡស្ក- 
នាដកមមត្ំងផរពីត្ពឹក មនទឹកលិចែទះ ឡៅ នទ ់ឡត្កាមដី ឡដាយមិនទានដ់ឹង
ថាស្ថានការណ៍ឡៅជាយ ាងណាឡែើយឡទ ឡត្ាះគ្មានឡពលទំឡនរនិងទាក់ទង 
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ឡៅែទះ  ឡដាយជ ួត្ ទះនែូការត្ច ូកត្ច លឯ់កផនលងឡធេើការ   រែូរដល់មន 
ឡត្គ្ះថានាក់ ឡែើយធា្ាកខ់្លួនមកអងគញយរង់ចាំឡលាកត្គូឡពទាយឡៅទីឡនះ ។ ឡដាយ
ឡនលចខ្លួនខ្្ញំក៏លាន់មរ់រអ ូផរមនាក់ឯងថា ៖ ឡម្ចក៏ស យ អលាន ជ ួនិងភ្ព 
យ ា ់យ ាក ពិបាក  មុខ្ឡត្កាយ  ឡែើយឡធា្ាយខ្លួនមកដលថ់ានាក់ឡនះឡរើនថៃឡនះ
ជានថៃអងាោរ ស់ខ្្ញំឡទដឹង?.. 

សំឡេងជផជកគ្នាឡត្ៅ នទ  ់ បានពញ្ញាក់ទាក់ចិររខ្្ញំឱាយឡចាលផនែក
ឡៅមរ់ទាវារ ។  រុសចណំាស់មនាក់ឡដើរចូលមក ត្ពមទាំងឡធេើការផណនាខំ្លនួ 
ថាគ្រ់ជាឡែជជ ណឌិរ ត្ ចំាការឡៅមនទរីសឡស្តគ្ាះ នាទានឡ់នះ ។ ខ្្ញំក៏ឱនកាាល
ឡគ្រពគ្រ់ជាការគរួសម ។  នាទា ់ពីគ្រ់ឡមើលឯកស្រកំណរ់ឡែរុ គ្រ់ 
ាក់ឡត្ស្មនដ ឡែើយស្ទា កាាលខ្្ញំត្ពមទាងំស្មាខាងស្្ាំ ។ គ្រ់សរួថា ៖ 

• ឡ ើឈឺរិចៗ ឡសមើនឹងឡលខ្ ១ ឡែើយឈខឺា្ាំង ំែុរឡសមើនឹងឡលខ្ ១០ 
ឡរើស្មាអែកឈឺឡសមើនងឹឡលខ្ ៉ែុនាមានផដរ? 

➢ កាលឡទើ ដលួឈឺឡសមើនឹង ឡលខ្ ២ ឡៅឡលខ្ ៣ ផរឥេែូឡនះកាន់ផរ 
ឈឺឡេើងៗ ដល់ឡលខ្ ៥ ឡលខ្ ៦ ឡែើយឡលាកត្គូឡពទាយ ។ 

• ខ្្ញំត្រូែ ញ្ជនូអែកឡៅថរកាាល  ថរស្មាស្្ាំ  ត្ពមទាំងស្មាខាងឡវេងែង  
ផដរ ឡទើ អាចនឹងឡធេើឡែជជែនិចិឆ័យបាន ។ 

➢ បាទឡលាកត្គូឡពទាយ  
  នាទា ់ពីគ្រ់សរឡសរឡែជជ ញ្ជារួច គ្រ់បាននិយយមកកានខ់្្ញំថា  នរិច 

ឡទៀរ នឹងមនឡគនាំអែកឡៅកាន ់នទ ់ថរ ឡែើយខ្្ញនំឹងមកជួ អែកែិញឡៅ
ឡត្កាយឡពលផដលបានលទធែល ។ 
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ត្ ផែលជា  ១០  នាទីឡត្កាយមក     ឡគក៏រុញខ្្ញំចូលឡៅកែញងជឡណដើរ 
យនរ ឡេើងឡៅជានទ់ី ២ ។ ឡគទុកខ្្ញំកែញង នទ ់មយួ ផដលមនមនសុាែអែកជំងឺ
ត្ ផែល ១៥ នាក់ អងគញយរង់ចាំឡៅទីឡនាះ ... ឡគក៏ឈឺ ខ្្ញំក៏ឈឺ មនាក់ៗ មខុ្ 
ឡត្កៀមត្កំ អួអា ់ ត្សា ់ត្សឡាន ត្សងូរត្សគរ់ បារ់អស់ភ្ពរីករាយ 
ឡលើនែទមុខ្   ៖ 

នមើលចុេះប្អីប្បុអចប្មុេះនេទ រង់ច្ាំប្រូនេទ្យនមើលជាំង ឺ
 មុខអែុយយ ្កយ ្ប់ចកុច្បឈ់ឺ   រួរឱ្យប្េួចប្េ ឺឱ! អ្ ិច្ច!្ ។  
 

ឡម ាង ១២ កនលះយ  ់នាទា ពី់ថរនិងកាំរសមីអ ៊ិច ( Rayon x, X ray ) 
ឡលើស្មាទាំងសងខាង កាាល និងវែឹងខ្ែងបានរួចរាល់ឡែើយ  ឡគរញុខ្្ញមំកដល់
កូន នទ ់រូចមយួឡៅផរមនាកឯងឡដើមាៃីរងចំ់ាឡលាកឡែជជ ណឌិរ ។ អារមមណ៍ខ្្ញំ
ឡពលឡនាះសមញត្គស្មាញណាស់ ៖ គិរឡៅ ញ្ហាផដលមនឡៅឯែទះ គិរឡៅ
កផនលងឡធេើការ គិរឡៅនដផដលកាន់ផរឈឺឡេើងៗ គិរឡៅអនាគរកាល ថា
ឡរើនឹងឡៅជាយ ាងណា... គិរ ឡនាទាសខ្លួនឯង ឡជរស្ីត្ពែមលខិ្ិរ... 
រែូញផរែរ រអ រូទាមំិនឈ ់ ផរអរ់បានត្ ឡយជន៍អេទីាំងអស់ ។  ស្មាកាន់ផរ
ឈឺខា្ាងំ កឡត្មើកមិនបានឡែើយដូចជាមនអារមមណថ៍ាឡែើមឡទៀរែង  
ផដលឡធេើឱាយកាន់ផរមួែមងខា្ាំងឡេើងផថមឡទៀរ  ឡនលចគិរដល់ រុាឡណាវាទ
ផដលជាាកាយឡត្ ៀនត្ ឡៅននអែកត្បាជ ្ុរាណផដលផចងថា ៖ 

ការគិរមិនលែ   អាចឡធេើឱាយអែកស្្ា ម់ុនឡពលផដលអែកត្រូែស្្ា ់ឡៅ 
ឡទៀរ ឡ ើអែកគិរថាអែកគ្មានអនាគរ អែកក៏អសស់ងាឃមឹ, ឡ ើគិរថាអនាគរ
នឹងលែត្ ឡសើរវាក៏ែរល់ឱាយអែកនូែករីសងាឃមឹនិងការរំពឹងទកុដ៏រីករាយ,    ឡ ើគិរ 
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កាន់ផរអាត្កក់ អែកនងឹថ ប់ារមភរឹងត្ទូងស្្ា ់ទាងំគ្មានដឹងការពិរបានឡទៀរ 
ែង ។ ការគិរឡត្ចើនអាចកា្ាយឡៅជាការកុែកខ្លួនឯង ឡត្ាះវាដូចជាការ
ផរងនិពនធរាយមយ  គ្មានចុងគ្មានឡដើម   មនិបានវលញះ ញ្្ាំងពីការពិរដូចជា
ការគិររ ស់អែកឡនាះឡទ     វាទាក់ទងត្មផរគំនិរនងិអារមមណម៍ិនលែរ ស ់
អែកផរ ៉ែុឡណា្ាះ  ។  ត្រូែមនទម្ា ់មយួសួរខ្លនួឯងថា ៖  កំពុងផរគិរពីអេែីែឹង
គំនិរឡនះពិរឬឡទ វាមនត្ ឡយជន៍ឡទ ឬ ក៏បានត្រឹមផរ ំផ្្ាញខ្លួនឯង? 
គិរខ្ុសវាមិនបានជួយ ំបារ់ការឈឺចា ់ឡទ វានាំឱាយមនការឈឺចា ់
កាន់ផរខា្ាំង ទាំងជាគំនិររខំានត្គ ់យ ាងផថមឡទៀរែង ។ សុនមងគលផរង
ឡកើរពីគំនិរែិជជមន ឡ ើអែកគិរខ្ុសជែីិរអែកគ្មានសុនមងគលឡទ ។ ភ្គឡត្ចើន
ននការឈឺចា រ់ សម់នសុាែត្រូែបាន ឡងកើរឡេើងឡដាយខ្លួនឯង (ស្ង
អារមមណ៍ឡធេើបា ខ្លួនឯង) ដរា ណាឡគមនិបានត្ ងុត្ យ័រែកែញងការគិរឡទ
ឡនាះ ។ ឡត្ាះឡែរុឡនះឡែើយឡទើ កែញងអរយិមគគអងគ ៨ ត្ពះសមមាសមពញទធបាន
ឡរៀ ការគិរត្រូែ យល់ត្រូែកែញងលំដា ទ់មីួយននអងគត្ពះអរិយមគគ ...  ។ 
          អារមមណម៍ិនលែឡនះបានរលរ់ពីចិររឡៅឡពលផដលឡលាកឡែជជ ណឌិរ 
អឡញ្ជើញមកដល ់។  នាទា ពី់ពិនិរាយឯកស្ររួចឡលាកមនត្ ស្សន៍ថា ៖ 

- កាាល វែឹងខ្ែង ស្មាឡវេង ឡៅមនដំឡណើរការលែ ផរស្មាស្្ាំមន
 ញ្ហា ឡដាយវែឹងដងកា ំរិ វែឹងស្មា និងវែឹងនដភ្្ារ់ឃ្្ារឡចញពីគ្នាដល់
កត្មិរទី ៣ ផដលជាខានារខ្ពស់ ែំុរ ។ 

- ឡរើនឹងអាចពាាបាលបានជាដូចឡដើមែញិឡទឡលាកត្គូឡពទាយ? គ្រ់
មិនបានឡវលើយនឹងសំណរួឡនះឡទ  ផរគ្រ់ នរវាចាថា ៖ 
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- ផសែកអែកត្រូែឡៅជួ នឹងឡលាកត្គូឡពទាយឯកឡទសខាងផែែកវែឹង ឡៅ 
មនទរីឡពទាយណាក៏បានផដរ ។ ឡលាកត្គូឡពទាយឯកឡទសនងឹជូនចឡមលើយនែូចមៃល់
អែកបានត្គ ់យ ាង ។ ខ្្ញនំឹងជនូឡែជជ ញ្ជា ផដលកែញងឡនាះអែកត្រូែឡល ថានាំ
 ំបារ់ការឈចឺា ់ែង ។   

ឡម ាង ជិរ ២ យ ់ ឡទើ ខ្្ញអំាចឡចញពីមនទរីឡពទាយបាន  ត្ពមជាមយួ
នឹងឡែជជ ញ្ជា និងថាសសុីឌី  ផដលមនរ ូថរស្មាស្្ា ំ។   ឡដាយកមួយ ណារ ងុ 
មិនទាន់មន ណ័ណឡ ើក រ ខ្្ញំត្រូែ ងខំចិររឡ ើក រខ្លួនឯងឡដាយនដឡវេង ឡត្ាះ
នដស្្ាំមនការឈឺចុកចា យ់ ាងខា្ាំងឡពលណាកឡត្មើកម្ងៗ  ។ ខ្្ញមំកដល់
ែទះខ្លួនឯងឡៅឡម ាងជាង ៣ ជិរនលឺ ។  
 ឡដាយឮសូរស័ពទឡ ើកទាវារ នរិយខ្្ញំបានឡចញពី នទ ់ឡគងត្ពមទាំង
និយយ ឡណដើរឡ ើកកុងត្ក់ឡនលើង ឡណដើរថា ៖ 
 - ឡម៉ែចបានជាយឺរ....   និយយបានផរ ៉ែុឡណណះគ្រ់ភ្្ារ់សំឡេង
យ ាងខា្ាំងថា ៖ យ ី! ឡរើមនឡរឿងអេីឡកើរឡេើងបានជាបា ា (នរិយខ្្ញំឡៅខ្្ញថំា
បា ា ឡដើមាៃីឱាយកូនៗ ឡៅត្ម ឡែើយក៏ក្ាាយជាទម្ា ់ឡរៀងរមក) មន ងរ់ុំនដ
ដូឡចែះ? 
 - ខ្្ញំមនឡត្គ្ះថានាក់ ... 
 - ឡត្គ្ះថានាក់យ ាងឡម៉ែច? ពឡីពលណា? ឡម៉ែចមនិទរូសព័ទមកែទះ? 
 - ឡ ើម ាក់ (ខ្្ញំក៏ឡៅនរិយខ្្ញំថា ម ាក់ែញិផដរ ឡែើយកក៏ា្ាយជាទម្ា  ់
រឡរៀងមក) ឯងសួរឡត្ចើនយ ាងឡនះ ឱាយខ្្ញំឡវលើយសណំួរណាមុនឡៅ?យ ាង
ឡនះចុះណាា៎ ! ម ាក់ឯងឡៅយកទឹកកក  ដាក់ឡសាាងមកឱាយខ្្ញំសែំនដ ផត្កងឡលា  
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អាចជួយសត្មន់ការឈឺចុកចា ់បានខ្លះ រួចឡែើយឡៅសត្មកែញិចុះ ផសែក 
ត្ពឹកខ្្ញំនឹងនិយយឡរៀ រា ឡ់រឿងរា ាែពីឡដើមដល់ច ់ ឡរើបានឡទ? 

គ្រ់យកទឹកកក ដាក់កែញងឡសាាង ឡណដើរនយិយ ឡណដើរថា ៖ 
- ឡរើបា ាឯងមនដងឹផដរឡទ   ថាពីនថៃមញិមនឡនលៀងធ ំ  ឡែើយទឹកលិច                            

ស ូសុល( ជាភ្ស្បារាំង ផដលមននយ័ថា នទ ់ឡត្កាមដី ) ឡទៀរែង? 
 - ខ្្ញដំឹង...ឡែើយមកពីឡនលៀងែែឹងឯង ឡទើ ឡធេើឱាយខ្្ញធំា្ាក់ខ្លួនឡៅជា
យ ាងឡនះ ។ 

- កលិនស្យមកពី នទ ់ឡត្កាមដី សែញយគត្គុក  ឡែើយឈលក់ឡសទើរផរ
ត្ទាំពុំបាន ។ 

- ឡធេើឡម៉ែចឱាយវាត្កអូ ឡៅឡកើរ ឡ ើវាត្ចាលមកពីលទូឹកសែញយឡនាះ ... 
- យី ! ត្ ុិឡនះ ឈឺឡែើយឡៅ ៉ែបា ាច់ ៉ែឡបា ាចឡទៀរ ... 
- ែិែិែិ !!! ទឹកត្សកឡៅែិញអស់ឡែើយឬឡៅ? 
- ត្សកអស់ឡែើយ ផរឡៅសុទធផរនក់ សែញយេ ់ ឡែើយខ្ូចអវីា ាន់

ឡខ្ទចខ្ទីអស់ ។ ឡរើឡយើងគិរឡធេើយ ាងឡម៉ែច?  
- មនិទាន់ដឹងឡទ ចាសំួរឡគសួរឯងសនិ ។  
 នាទា ់ពីបានសែទំឹកកក មក ការឈឺចា ់ហាក់ដូចជាថយចុះ ផរមន

អារមមណថ៍ា ឡែើមកាន់ផរខា្ាំង ។ ខ្្ញបំានសមៃសំត្មក ផរមិនអាចឡគងបានឡទ 
ឡ ើឡៅឡសៃៀមអាចត្ទាំនឹងការចុកចា ប់ាន ផរឡ ើកឡត្មើកផរ នរិចក៏ឈឺឡសទើរ 
ត្ទាំមនិបាន  ។ ឡដាយឡនឿយែរ់ទាំងកាយទាំងចិររត្ំងពីត្ពឹកមក ខ្្ញំអាច
សត្មកបាន នរិច នរួចផដរឡៅឡពលជិរនលឺ ... ។ 
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នថៃ នាទា ម់កខ្្ញបំានឡៅមនទីឡពទាយ ែាែង់ត្េញង  ( Jean Talon )   ផែែក 
សឡស្តគ្ាះ នាទាន់ផដលសថិរឡៅជិរែទះ ។   ខ្្ញំបានជូនឡែជជ ញ្ជា នងិថាសសុីឌី 
ឡៅឡលខាធិការឡៅឡពលផដលចុះឡោមាះអែកជំង ឺ ។  ខ្្ញឡំៅចំាជិរ   ២   ឡម ាង
ឡទើ បានជ ួឡលាកត្គូឡពទាយ ។      នាទា ់ពីសួរឡោមាះខ្្ញំ    ឡដើមាៃីឡែទៀងផ្ទារ់នឹង 
ឡោមាះកែញង ញ្ជឯីកស្រ ដឹងថាត្រឹមត្រូែឡែើយ គ្រ់ត្បា ់ឡោមាះនងិឯកឡទស
រ ស់គ្រ់ ( សូមឡទាសឡដាយខ្្ញមំិនបានចំាឡោមាះរ សគ់្រ់ ) ។ គ្រ់បាន
ឡដាះ ង់រុំនដខ្្ញំឡចញ  ឡែើយឱាយខ្្ញំឡលើកនដឱាយខ្ពស ់ំែុរផដលអាចឡធេើបាន ឡៅ
មុខ្ឡៅឡត្កាយឡៅចំឡែៀង ។  នាទា ់មកគ្រ់ជួយឡលើកម្ង នរិចៗ ឡែើយ 
ឈ ់ឡលើកឡៅឡពលផដលខ្្ញំផត្សកឡដាយអរ់ត្ទាមំិនបាន ។ គ្រ់ នរមន
ត្ ស្សនថ៍ា ៖ 

- ឯកស្ររ ស់អែកបាន ញ្ជាក់ថា ត្ ជុំវែឹង ផដលមនវែងឹស្មា និង វែឹង 
ដងកា ំិរ បានត្គ្កឃ្្ារឡចញពីគ្នាកែញងកត្មិរអរិ រម ។  

- ឡរើអាចពាយបាលឱាយបានជាដចូឡដើមែញិបានឡទឡលាកត្គូឡពទាយ?  
- មិនអាចបានដូចឡដើមឡទ ផរអាចបារ់ឈឺឡៅឡពលឡធេើចលនា 
- ឡរើខ្្ញំត្រូែឡធេើយ ាងណា? 
- ខ្្ញំនឹងឡចញែញិ្ញា ន ័ត្រឡែជជស្ស្តសរឱាយអែកឈ ់ពីការគរ ៣ ផខ្  

ឡែើយ ញ្ជូនអែកឡៅពាាបាល ត្មការចាក់មជញលែទិាាស្ស្តសរ (Accupenture  

- Acupuncture )       និងការពាាបាលត្មការឡធេើចលនា ( Physiothérapie  

-  physiotherapy ) ។ ខ្្ញំនឹងជួ អែកឡៅផខ្ឡត្កាយ ឡដើមាៃតី្មដាននែូែែិឌាឍ-  
នាការននជំង ឺ។ 
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 ីផខ្ផដលដុរឡរាលចិររខ្្ញំឱាយែិលែល់   ត្ច ូកត្ច ល់   ខ្េលម់ិនឈ  ់
ឡត្ាះទ ទ់លន់ឹងទុកខឡែទនាខាងែលែូកាយឡដាយពិបាក បានកនលងែុរឡៅ
ឡែើយ ឡដាយមនិបានែល្់លទធែលលែត្ ឡសើរឡទ  ៉ែុផនរស្ថានភ្ពកាន់ផរ  
ដុនដា ផថមឡទេឡេើងឡទៀរ ។ ឡដាយឈឺស្មាស្្ាំឡពលផដលកឡត្មើកខ្្ញំត្រូែ
យកនដឡវេងមកឡត្ ើជនំួសនដស្្ាំកែញងសកមមភ្ពភ្គឡត្ចើនត្ ចំានថៃ ។ នដ
ឡវេងផដលខ្េះ ងេឹកហារ់ត្ងំពីឡដើមមកក៏ចា ់ឡែ្ើមឈផឺដរ ឡត្ាះស្ច់ដុ ំ 
ស្មារយះត្ ផែង ១២ ស.ម. ( លទធែលទទួលបានពីការឡសកន Scan ) ។  

៦ ផខ្បានកនលងែុរឡៅផដល នាែល់ឡៅផរការឈឺចា ខ់ាងែលែូកាយ
និងការបាក់ទឹកចិររ ឡែើយសថិរឡៅកែញងភ្ពអសស់ងាឃមឹ ញញមឹផរខាងឡត្ៅ 
ផរែមងឡៅខាងកែញង ។ អេីៗ ត្រូែដល់ែលូែទាល ់រលុឡៅមខុ្វាងងឹរឡែើយែឡងេង
ផ រមកខាងឡវេង ៉ែះការឈសឺ្ច់ដុំផដលរផែកត្ស្ ំ គកឡៅខាងស្្ាកំាន ់
ផរពិបាក  ឡៅឡពលឡនាះ ឡពលឡែលាកែញងមួយនថៃរ ស់ខ្្ញំផែងផសនមហាផែង 
សមៃំឡគងនថៃកម៏ិនបាន មកពីកាយវាឈឺ ឡែើយែលូែចិររក៏ឈឺផដរ ។ ឡពលនថៃ
ខ្្ញំ ន់ត្សន់ឱាយឆ្ យ់ ់ឡត្ាះធុញថ ់ រ ត់្ មលណ់ាស់ ។ ឡពលយ ់កាល
ណាទទលួទានដំឡណកផ្ងារយូរ នរិច វាឈឺឡពើរខ្ែងឡែើយចាក់ឡដារដល់
ឡជើងខាងស្្ាំ ឡត្ាះវែឹងខ្ែងទ ី៤ និងទ ី៥ រ សខ់្្ញំផដលរា ់ពីឡត្កាមមន ញ្ហា
យូរមកឡែើយពាាបាលមិនជា ។ ឡ ើគកឡៅខាងស្្ាំ វែឹងស្មា វែឹងដងកាំ រិ 
និងវែឹងនដហាក់ដូចជា ៉ែះទងគិចគ្នា ឡធេើឱាយឈឺចុកចា យ់ ាងខា្ាំងកា្ា  ។  ឡ ើផ រ 
ឡៅឡវេងែិញ ស្មាឡវេងផដលមនស្ច់ដុរំយះចា ់ឡែ្ើមឡធេើទុកខ ុកឡមែញភ្្ាម ។  
 ឡពលឡនាះអារមមណ៍ផដលខ្េះការអ ់រំក៏ឡៅ្ាឡវែឆ្ែ      កា្ាយឡៅជា   
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ឡនលើងឡទាសៈ ដុរឡរាលឱាយត្កែល់ត្កហាយចង់ឱាយយ ឆ់្ ់នល ឺ   ឡត្ាះទទួល 
ទានដំឡណកមិនបាន ។ ធុញថ ់កែញងឡពលនថៃ ឡែើយចង់ឱាយឆ្ យ់  ់
ទទលួទានដំឡណកមនិបានកែញងឡពលយ  ់ខ្្ញំចង់ឱាយឆ្ ន់លឺ ។    ខ្្ញំកា្ាយឡៅជា 
មនសុាែអរ់កាាល អែិជជមន គ្មានសរ ិឡវែឆ្ែឆ្ ់ខ្ឹង ឆ្ ់អាក់អន់ត្សពន់
ចិររ ផលងចង់រស់រានមនជីែិរ ឡែើយត្រូែឡគ ញ្ជូនឱាយឡៅឡពទាយផែែកចិររ    
ស្ស្តសរពាាបាល ( Psychiatre – psychiatrist ) ជំងឺែលូែចិររ ។  
 ខ្្ញំបានឡៅជ ួឡលាកត្គូឡពទាយផែែកែះការ់ ២ នាក់ ពិឡត្គ្ះឡយ ល់ ៖ 
ចឡមលើយផដលបានមក  ត្ ហាក់ត្ ផែលគ្នា គឺស្មាឡវេងមនសងាឃមឹ  រិចរួច
ស្ួចឡស្ើងណាសថ់ាអាចមនដំឡណើរការលែ នាទា ់ពីែះការ់  ផរអាចែ្ល់
លទធែលែទញយក៏មនផដរ ។ ឯស្មាស្្ាំ ខ្្ញំសមូ ញ្ជូនអែកឡៅពាាបាលផ   
Ergotherapie – Ergotherapy ( ពាាបាលត្មរឡ ៀ ការហារ់ត្បាណ 
ពិឡសស ) នងិ Osteopathie – Osteopathy ( ពាាបាលត្មរឡ ៀ ពរ់
រឡត្មៀ វែឹង ស្ច់ដុំ សនស...) ឡរឿងែះការ់ នឹងពិឡត្គ្ះគ្នាម្ងឡទៀរឡៅ ៣ 
ផខ្ឡត្កាយ ។ 

 ១ អាទិរាយដ ំូង ការពាាបាលត្មរឡ ៀ ទាងំពីរខាងឡលើ មនការ
ធូរត្ស្លខ្លះ ឡធេើឱាយចិរររីករាយឡេើង,   ផរ នាទា ់ពីឡនាះ ការឈឺចុកចា ់ក៏
ត្រេ ់មនដូចឡដើមែញិ ។ ឡពលឡនាះទទួលទានដំឡណកផ្ងារឡាះ វាឈឺផែែក
ខ្ែង ផ រមកឡវេងម្ងវាឈសឺ្មាឡវេង   ផ រមកស្្ាឈំសឺ្មាស្្ាំ ។  ពាាធិទុកខខាង 

ែលូែកាយឡនះបានកា្ាយជាឡនលើងឡទាសៈ ឡដារចាក់ ដាក់ទណឌកមមដាក់ឡទាសខ្្ញំ
ឱាយឡដកមិនបាន   សត្មនម្និលក់ទាងំនថៃទាំងយ ់   ត្ជលុត្ជ ់ឡៅកែញងអនលង ់
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ទុកខ រកមុខ្ត្ស្យមិនឡចញ ឡែញបានជាចំណងចងខ្្ញំជា ់ ញា ញ់័រផដលឡធេើ 
ឱាយទំព័រននឡសៀែឡៅជែីិរកែញងែគគមយួឡនះ  ពិបាកនឹងរកាកាយមកនិពនធឱាយបាន
សមត្ស នឹងឡែទនារមមណក៍ែញងឡពលឡនាះណាស់ ។ 

 នានថៃទ ី ១៥ ផខ្ែិចឆិកា ២០០៨ ឡនះខ្្ញំឡៅផរមនាក់ឯងឡែើយឡដាយ
រ ត់្ មលខ់ា្ាំងឡពក ខ្្ញបំានឡ ើកទូរទសាែន៍ស្្ា ់ព័រ៌មន  ។ អែកឧរុនយិម
បានពាាករថា នថៃឡនះនឹងមនធា្ាក់ទឹកកកមុនរដែូកាល(១)។ ឡៅឡម ាង ៩ ត្ពឹក 
ត្ពិលក៏ធា្ាក់ឡខាជាកខាជាដំូចឡគបានត្ មណទុក ។ អារមមណ៍ខាងកែញងចិររខ្្ញំផសន
អួអា  ់  រស្ រ់សល់  ខាវាយខ្េលែ់មងឡៅ    ឯ រិយកាសខាងឡត្ៅក៏ត្ ួល
ផត្ ឡធេើមនិឱាយផលែចិររ ខ្្ញំក៏ចូលកែញងឡគែទំព័រ យូធ ូ ( Youtube ) រកែីឡដអូ
មកទសាែនាកមាោនរ ។  
 ឡដាយន័ពេសណំាង ឬជាឡត្ពងនិសាែយ័ ឬក៏ជាែបិាកកមមលែបានដឹក 
នាំខ្្ញំឱាយឡពើ ពះត្ ទះជ ួ នងឹែីឡដអសូំឡេង ២ ជានចដនាយ ែំុរផដលច ់ទ ី១ 
ចូលដលទ់ ី ២ ជា នរ នាទា គ់្នា ។ ទមីួយអានឡដាយ ឡលាក គុជ សងុហាក់ 
ផដលជាត្ពះធមមឡទសនាឡលាកអាចារាយត្ មខុ្   ស.ន. ឡហា្ាឥនធកា ផដលមន
ចំណងឡជើងថា  “ សិលាៃស្ស្តសរននការរស់ឡៅ ”  ។   ទ ី២ ជាសំឡេងរ ស់
ឧបាសកិា    ស ុយ  សុែណា្ារី  ផដលអានសំឡណរឡលាកត្គូអគគ ណឌិរ   ុរ
ស្ែងាែ ផដលមនចំណងឡជើងថា “ ៤៨ ធមមទសាែន ៏”។ សំឡេងត្កអួនត្កឡៅ 
មូលត្គលួចដូចជាសំឡេងរគ្ំងរ ស់ឡលាកទាំងពរី            ផសនមហាពីឡរាះ  
  ូកែាែនំិងអរថនយ័ អរថរស  ខ្លឹមស្រននត្ពះធម៌ឡធេើឱាយខ្្ញជំក់ចិររ  ដិរអារមមណ៍ 
___________________________ 

(១) សិសិររដូវ គឺរដូវរងា នៅប្រនេសកាណាដា ចារ់ន្ដើមពើ ថ្ងៃេើ ២១ ខែវចិ្ឆកា ដល់ ថ្ងៃេើ ២០ ខែមើនា ។  
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ដូចជាជ័រវក់   ែក់ត្ស ូទាញយកែញិ្ញាណខ្្ញំឱាយស្្ា ស់ំឡេងឡនាះ    ឡដាយ 

សមធិចិររយ ាងខ្ពស ់ំែុរ ឡនលចការឈឺចា ខ់ាងែលែូកាយ ឡនលចការគិរឡត្ចើន 

ឥរត្ ឡយជន៍ ។  ខ្្ញំស្្ា ់ឡែើយ   ស្្ា ់ឡទៀរពីរ ដីងឡែើយ ពីរ ី ដងឡទៀរ  
ឡៅមនិអស់ចិររឡស្ះ ( ខ្្ញបំានចមលង  សំឡេងជាសំឡណរ ផដលនឹងជូនធមមមិររអែក

អានត្មដានឡៅែគគខាងមុខ្ ) ត្ពមទាងំលាន់មរ់ផរមនាក់ឯងថា ៖ ឱែែ!៎ មិន
នឹកស្មានថាត្ពះធមរ៌ ស់ត្ពះសមមាសមពញទធែិឡសសែិស្លដលម់លញឹងឡស្ះ ។ ជា
ពុទធមមកជនរភ្ជា ត់្ំងពជីីដូន ជតី្ មត្  ិត្មកផដរ ផរខ្្ញំបានត្រឹមផរ
ឡៅែររមង្មកាល ឡធេើ ណុាយ ឡធេើទាន សូត្រធម៌ ផដលត្គ្ន់ផរជាែិធីកមមផរ
 ៉ែុឡណា្ាះ ។ ខ្្ញំមនិផដលបានឡរៀនធម៌ មិនផដលបានស្្ា ់ធម៌   មិនផដលបាន
 ដ ិររិធម៌       មិនចងស់្្ា ់ត្ពះធមមឡទសនាឡទ ឡត្ាះយល់ថា  សត្ម ់ផរ 
ចាស់ៗ ឡលាកត្ឡលាកយយផរ ៉ែុឡណា្ាះ    ។    សំឡេងត្ពះធម៌ឡនះបាន
ដាស់ខ្្ញំឱាយភ្ញាក់ពីនិត្ទា បានចា ់ឡ ើកផនែកខ្្ញំឱាយឡមើលឡ ើញពនលឺ ត្ាងៗនន
ជីែិរននសចចធម៌ ននការត្ ត្ពឹររិឡៅននសគខារធម៌ ... ។ ជា នរ នាទា ម់កឡទៀរ
ខ្្ញំក៏បានឡផ្្ារអារមមណ៍ឡៅឡលើការសិកាោ ឡឈេងយល់ពីត្ពះពុទធស្សនា 
ឡែើយអារមមណ៍ខ្េល់ខាវាយ ត្កែល់ត្កវាយទាំងឡាយផដលឡកើរអំពីពាាធិធម៌
ក៏ធូរត្ស្លជាលំដា ់ ។ 

 ការចង់បានឡនះត្រូែសឡត្មចឡនាះ  ចង់បានឡនាះត្រូែសឡត្មចឡនះ 
ផដលមនជាត្ ចំាកែញងចិររខ្្ញឡំនាះ មនិបានជយួខ្្ញំឱាយរកឡ ើញសនុមងគលឡទ 
ផរែទញយឡៅែញិផ រជា ផនថមរណាហាឱាយខ្លួនឯងផថមឡទៀរឡត្ចើនឡៅៗ ផដលជា
ឡែរុឡធេើឱាយជីែិរជួ ទុកខកានផ់រឡត្ចើនឡេើងៗ ឡៅផដរ ៖ 
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ធម៌ប្េេះវិវដ្ដៈបិតា(១)  ស្ដ្បយ់ល់នេលណាថាល្ ឫទ័យ 
ធូរនអ្បើយនស្កនៅមួន  ្េយ័ នផ្ដើមយល់អ្ ថ ័យថ្ ជវីិ   ។ 
ធម៌ប្េេះមា នជារេលឺចសិ្ចែង ប្រប់ទីកស្ លងប្របងងឹ  
ដ្ឹកនាំពាំយួរអ្នកប្បប្េឹ ត  ឱ្យយល់ការេិ ធមមអចែៈ  ។ 
ធម៌ប្េេះអមពុទធវិអុទធឯក  អ្វីៗស្បងស្ចកន ើញប្បចក្ស(២) 

នកើ ន ើយរល ់តាមខណៈ បញ្ជ្ក់លកខណៈន   ុិងផ្ល ។ 
ធម៌ប្េេះស្ស្ដ្ឆ្ក្រកិនលអ នរចរឹលរនបេះអ្កុអល 
ចិ ត ឹងធឹងន ើយនអ្បើយ្វ្យខវល់ កាយចិ តា ដ្ល់បអ្សទធិ(៣)        ៕ 
កែញងរយៈឡពលឡនាះ ខ្្ញំបានឡៅជ ួឡលាកត្គូឡពទាយផែែកែះការ់មនាក់

ឡទៀរ ផដលគ្រ់សនែិដាឋានថា ស្មាស្្ាំឡ ើការ់ឡចាល វែឹងដងកាំ ិរ ១ ភ្គ ៥ 
ឡចញ នឹងអាចមនក្សីងាឃមឹថា ៥០ ភ្គរយនឹងជាសះឡសាៃើយបារ់ឈឺចុក
ចា ់បាន ។  ខ្្ញំក៏ទទួលយលត់្ពមនឹងសំឡណើឡនះ ។  
 នថៃែះការ់ក៏មកដល់ ៖ ឡៅកែញង នទ ម់ួយផរមនាក់ឯងរងចំ់ាការែះការ់  
ចិររខ្្ញំផ្្ាស់ ្រូមិនឡទៀងទារ ់ផរគំនិរភ្គឡត្ចើនមិនបានគិរផរពីឡរឿងអាត្កក់ 
ដូចពីឡដើមឡទៀរឡទ ឡត្ាះចិររខ្្ញំហាក់ដូចជាត្ពមទទួល សុខ្ចិររ យលដ់ឹងការ
ពិរ ឡដាយគិរថា ឡសចករសីុខ្គឺជាអេីផដលឡយើងអាចឡត្ជើសឡរីសបានឡស្ះ 
ផរឡយើងផ រជាមិនត្ពម ឡែើយឡៅឡត្ជើសឡរសីទុកខមកដាក់កែញងខ្លួនឡៅែញិ  
ឡែើយវៃល់ខ្លនួឯងថា ឡែរុអេបីានជាឡយើងមនទុកខ? ឡែរុអេីក៏វាដូឡចែះ?... 

ការែះការ់ក៏បានអនែុររឡៅត្មការឡត្ពៀងទុក        ផដលត្ ត្ពឹររឡៅ 
___________________________ 

(១) វវិដដៈរិតា ៖ រិតាខដលដឹកនាាំកូនឱ្យរចួ្ប្សឡះចាកដាំន ើ រការវលិនកើតវលិស្លា រ់ ។ 
(២) ប្រច្កស ឬប្រតយកស ៖ ខដលជាក,់ ប្ាកដ, ច្ាស់ ។  
(៣) រសសេធិ ៖ នសច្កដើសៃរ់នសៃៀមដល់កាយនិងច្ិតត ។ 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

ជាងមយួឡម ាង ។ ឡលាកត្គូឡពទាយបានមកជ ួខ្្ញំឡៅឡពលផដលខ្្ញំបានស្វាង
ស្មាររីពីឥទធិពលថានាសំនល ់ ។ គ្រ់បានមនត្ ស្សនថ៍ា ៖ 

- ការែះការ់បានត្ ក ឡដាយឡជាគជ័យលែត្ ឡសើរ ំែរុ  ។  វែឹងដង 

កាំ ិររ សអ់ែកបានការ់ឡចាលត្ ផែលជា ១ ភ្គ ៤ ដូចរ ូថរឡនះ ។  
 

 
 
 
 

- អែកនឹងផលងមនការឈឺចកុចា ់          ឡពលផដលកឡត្មើកនដឡទៀរ 
ឡែើយៗ ឡលខាធកិារនឹងែល្់នូែការណារ់ជ ួកែញង ២ អាទិរាយឡទៀរ ។ 

- អរគុណឡលាកត្គូឡពទាយ ៖  ខ្្ញំបានឡលើកនដសំពះត្ពមទាងំនិយយថា 
អរគុណ ។ គ្រ់បានឡលើកនដសំពះមកែិញត្ពមទាងំនយិយរដិ រដ ុថា ៖  

- សូម...សុខ្...ស ាាយ... !!!          ផដលឡធេើឱាយខ្្ញំមនការភ្ញាក់ឡែែើល     
ត្សឡាំងកំាង ហាមរ់ចស្តងគញង រកាកាយនិយយមិនបាន... គ្រ់ញញឹមយ ាង
ត្សទន់ ឡែើយក៏ឡដើរឡចញឡៅ ...  

 

() 
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ប្ដូរផ្លាស់ ផ្លាស់ប្ដូរ 
 

ប្ដូរផ្លាស់ផ្លាស់ប្ដូរហូរហហគ្រប្់ គ្មានអ្វីអាចទប្ភ់ពគ្ប្ួលហគ្ប្ 
ក្នុងខ្លនួក្គ្ៅខ្លួនក្៏ដូរហដរ  ងាក្ក្រហប្ក្ហប្រក្ៅបាត់ប្ង ់ ។ 
ក្នេះវិប្រិណាមធម ៌  ហគ្ប្រូប្ផ្លាស់ពណដ៌ូរតួអ្ងគ 
រលត់រលាយជាក្ផេះផង ់  ក្មមរុញតគ្មងក់្ង់វដដៈ  ។ 
ឱាយក្ក្ើតឱាយស្លាប្វ់ិលវក្ងវង  ប្ុណាយបាប្ជាក្គ្ប្ងឥនធនៈ 
ក្ប្ើក្ដើរតាមគ្ពេះមានគ្ពេះភារ ថ្ងៃមួួួយចាាស់ជាក្់ជាផតុទុក្ខ ៕ 
  
 

  

*              ព្រះរុទ្ធវចនៈ               & 
ហីនំ  ធម្ម ំ ន  សសសេយាយ  ប្មាសេន  ន  សំេសស 

ម្ិច្ឆាេដិ្ឋឹ   សសសេយាយ   ន  សិយា   សោកេឌាឍសោ ។ 
 

“  ុគគល មិនគួរឡសពធម៌ឡថាកទា  មនិគួរឡៅឡដាយឡសចករ ី
ត្ មទ មនិគួរឡសពមិចាឆាទដិឋិ  មិនគួរជាមនុសាែចឡងែៀរឡលាក ” ។  

)           (គ្ថាធមម ទ  ិដកឡលខ្ ៥២ ទំព័រ ៥៧)           ( 
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០៩- សិល្ប៍សាស្តសរនៃការរសន់ៅ 

 
 

ភ័ព្វសំណាងខ្ញធំំហួសស្សមៃ ផលបុណ្យនិស្សយ័មនៃជួបធៃស៌្ព្ះ 
ស្រជាក់ឆ្ង្ញ់ផ្ផែៃផ្ែៃរសររឿងរះ មានឫទ្ធិររជះឈ្ៃះមារកៃញងខលួន ។ 

 

 ជាភ័ព្វសណំាងរបស់ខ្ញ ំ    ឬថាជាឧបនិស្សយ័របស់ខ្ញ ំក៏អាចថាបាន  
ដែរ ដែលខ្ញបំានមកពព្ើបព្ះប្បទះជបួពោយចចែន្យនូវសំពេងប្ព្ះធមែ៌៏មាន
ខលឹមសារ ែ៏មានតចមលកាត់ចលលមិនបាន ពៅកនញងពព្លដែលខ្ញំ    កំពុ្ងមានវិបរិត 
សថិតកនញងសភាព្ែម៏ហាតានតឹង ចពងអៀតចងអល់ ខវលខ់្វយ្ ប្កហាយប្កហល ់
ពៅកនញងចិតតឥតមានពព្លប្សានដ ។  

អតថរសែ៏ប្កអូបឈ្ងញយឆ្ងញ្់ ពព្ញពោយរសជាតិ ដអអមប្តជាក់ជាប់
អារមមណ៍ អតថន័យែ៏ប្ជាលពប្ៅែូចជពប្ៅមហាសមុប្ទ ដលមអតថរបូដែល
ពចញព្សីំពេងែ៏ពី្ព ះរបស់ពោក គុជ សុងហាក់ ដែលជាអនកអាន បាន
ទាក់ចិតត អដិតអារមមណ៍ខ្ញំឱ្យសាដ្បម់ដងពហើយ មដងពទៀតពោយមិនដអអតអអន់
ពេើយ ដែលសហធមមមិតតអាចសាដ្បស់ំពេងបានពៅកនញងយូធបូ ឬក៏អាននវូ
អតថបទព ះខ្ងពប្កាមពនះែូចតពៅ ៖   

មនសុ្សមាន្ក់ៗសទុធដតខសំវះដសវងរកសនតភិាព្          និងសុខែុមរម  
ពី្ពប្រះពគពចះដតខវះពសចកតីសុខពនះ ពៅកនញងជីវភាព្រសព់ៅប្បចំចលង ។ មាន 
ពព្លខលះពគជួបប្បទះនងឹភាព្ឣនទះឣដនទង ពសចកតពី្តប្្កហាយ មិនសបា្យ
ចិតត ភាព្មនិប្សលួប្សុះ មនិចុះសប្មងុរវាងគ្នន្ិងគ្ន ្។  ពហើយកាលណាពគ 



~ 47 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

រងទុកខ ពគមនិរក្ាវាទុកសប្មាបដ់តខលួនឯងប ុពណា្្ះពទ ពគដតងដតដចកចយ
វាពៅឱ្យឣនកែចទអងដែរ  ។  ទុកខពនះបានប្ជាបចូលពៅកនញងបរិយាកាសពៅ 
ជុវំិញមនុស្សរងទុកខ ។ មនុស្សប្គប់គ្នដ្ែលចូលមកប្បាប្សយ័ទាកទ់ងនឹង
មនសុ្សពនះ នឹងដប្បកាលយ្ពៅជាព្តប្្កហាយពៅជាឣនទះឣដនទងដែរ ។  
រពបៀបរស់ពៅដបបពនះពិ្តជាមិនប្តឹមប្តូវ  ។  មនសុ្សមាន្ក់ៗ  ប្តូវដតរស់ពៅ            
ពោយសនតភិាព្ជាមយួខលួនឯងអង ជាមយួឣនកឯពទៀតអង ។  

ពទាះជាយា ្ងណាក៏ពោយ មនសុ្សពោកជាជនសងគម ពគប្តូវដតរស់
ពៅកនញងសងគម ពគប្តូវរស់ពៅមានការប្បាប្សយ័ទាក់ទងជាមយួនឹងឣនក
ឯពទៀត ។ ពតើពយើងប្តូវពធវើយា ្ងែូចពមតចពែើម្បរីស់ពៅពោយសនតភិាព្? ពតើ
ពយើងប្តូវពធវើែូចពមតច ពែើម្បីសថិតពៅពោយសខុែុមរម ជាមយួខលនួពយើង 
ពហើយរក្ាឱ្យមានសនតិភាព្ និង សុខែមុរម ពៅជុវំញិខលនួពយើងអង ពែើម្បី
ឱ្យឣនកែចទឣាចរស់ពៅពោយសនតិភាព្ និង សុខែុមរម អងដែរ? 

ពែើម្បរីំពោះពចញពី្ទុកខ ពយើងប្តូវែឹងពែើមពហតុជាមលូោឋ្នរបស់
ទុកខជាមនុសនិ ។ ពបើពយើងសពងេតពមើលបញ្ហ្ពនះពោយពិ្និត្យពិ្ច័យ វានងឹ
ដប្បពៅជាច្ាសណ់ាសថ់ា កាលណាពយើងចប់ពអតើមបងេបពងេើតភាព្
ឣកុសល ឬកិពលសណាមយួពៅកនញងចិតត ពយើងប្តូវដតកាល្យពៅជារងទុកខ ។ 
ភាព្ឣកុសល កិពលស ឬ ពប្គឿងពៅហមងពៅកនញងចិតត មិនឣាចរមួរស់
បញ្ចលូគ្ន្ពៅជាមយួសនតភិាព្ និងសុខែមុរម បានពេើយ ។ 
 ពតើពគចប់បងេបពងេើតភាព្ឣកុសលយា ្ងែូចពមតច? ពោយសារការ
សពងេតពមើលពោយពិ្និត្យពិ្ច័យពនះ          វានឹងដប្បពៅជាច្ាស់ណាសថ់ា 
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កាលណាពយើងព ើញនរណាមាន្ក់ មានចរិយាមារយាទដែលពយើងមិនចូល
ចិតត, កាលណាពយើងព ើញវតថញឣវមីយួដែលពយើងមិនចូលចិតតពកើតពេើង 
ពយើងនឹងកាល្យពៅជាមនិសបា្យ ។ របសម់និចង់បានពកើតពេើង ព ះពយើង
បពងេើតភាព្តានតឹងពៅកនញងខលួន ។ របស់ចង់បានមនិពកើតពេើង ឬ ឧបសគគខលះ
មក  ងំ ព ះពយើងក៏បពងេើតភាព្តានតឹងពៅកនញងខលួនដែរ ។ ពយើងចប់ចង
ចំណងអរបូមួយយា ង្ដណនពៅកនញងខលួន ។ ពៅកនញងជវីភាព្ទាំងមូល របស់
មិនចងប់ានពចះដតពកើតពេើង រីឯរបស់ចងប់ានវិញ ជួនកាលវាពកើតពេើង ជនួ
កាលវាមិនពកើតពេើងពទ ។ ែំពណើរប្បតិកមមបពងេើតបានជាចំណងមយួយា ្ង
មំា ដែលពចះដតពធវើឱ្យរច សមព័នធចិតត និង រច សមព័នធកាយទាងំមលូមាន
ភាព្តានតឹងយា ្ងខ្ល្ំង ពររពព្ញពោយភាព្ឣកុសលពហើយ ំឱ្យពយើង
កាល្យពៅជារងទុកខ ។  
  ឥេូវពនះមានែំពណាះប្សាយមយួសប្មាបប់ញ្ហ្ហនឹង គឺថាពធវើយា ្ង
ណាកំុឱ្យរបស់ដែលពយើងមិនចងប់ាន ពកើតមានពេើងពៅកនញងជវីភាព្របស់
ពយើង ពហើយពធវើយា ្ងណាពែើម្បីឱ្យរបស់ដែលពយើងចងប់ានពចះដតពកើត
ពេើងែូចបណំង ។   ពយើងប្តូវដតមានឥទធិព្លដបបពនះ ឬមយួប្តូវដតនរណា 
មាន្ក់ដែលមានឥទធិព្លដបបពនះមកជួយពយើង ពធវើកំុឱ្យរបស់ដែលពយើងមិន
ចង់បានពកើតពេើង ពហើយរបស់ដែលពយើងចងប់ានពចះដតពកើតពេើងជាបនត
ប ទប្់ ។ ប ុដនតពនះជាការដែលពគមនិឣាចពធវើបានពេើយ ។ ពៅកនញងពោក
ពនះ គ្ម្ននរណាមាន្ក់ពចះដតបានឣវីៗ  ែូចបណំងប ងប្បាថាន្ពេើយ  គ្មន្របស ់
ឣវពីៅកនញងជវីិតពនះពចះដតពកើតពេើងែូចពសចកតបី្បាថាន្   ពោយឥតមានរបស ់
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មិនចងប់ានពកើតពេើងពទ ។ អទញយពៅវិញឣវីៗ ពចះដតពកើតពេើងខុសពី្បណំង 
ខុសពី្ពសចកតបី្បាថាន្របស់ពយើងជានិចច  ។   ែូពចនះបញ្ហគឺ្ថា  ពតើប្តូវពធវើយា ្ង
ែូចពមតចកំុឱ្យមានប្បតិកមម ងងឹតងងល់ចំពរះរបស់ដែលពយើងមិនចូល
ពនះ?ពតើប្តូវពធវើែូចពមតចកំុឱ្យពយើងមានភាព្តានតឹងពៅកនញងចិតត ពហើយសថិត
ពៅពោយសនតិភាព្ និង សខុែមុរម បាន?  
         ពៅប្បពទសឥណាឌ្ ក៏ែូចជាពៅប្បពទសឯពទៀតៗដែរ ឣរិយបុគគល
ទាំងឡាយកនញងសម័យបុ ណ បានសិក្ាបញ្ហ្ទុកខរបស់មនុស្សពនះ ពហើយ
បានរកព ើញែំពណាះប្សាយមយួ ៖ ពបើរបស់ឣវមីយួដែលពគមិនចងប់ាន
ពកើតពេើង ពហើយពគចប់ពធវើប្បតិកមមពោយបងេបពងេើតកំហឹង, ការភ័យខ្ល្ច 
ឬភាព្ឣកុសលណាមួយ នុ ះពគប្តូវដតប្បញាបប់ដងវរចិតតពៅពលើរបស់ពអ្សង 
ែូចជាពគពប្កាកឈ្រពេើង យកទឹកមួយដកវមកអឹក ។ ែូពចនះកំហឹងរបស់ពគ
មិនបពងេើនចំនួនពេើងពទ អទញយពៅវញិវាលមលយកមាល្ំង ។ ពបើមិនែូពចន្ះពទ ពគ
ចប់ ប់ ១,២,៣,៤ - ១,២,៣,៤ ឬ ពគទពនទញរក្យមួយមា ្ត់ ឬ មួយ
ប្បពយាគ ឬ មនតឣវមីយួ ឬ ពគទពនទញព ម្ះប្ព្ះឣាទិពទព្ ឬ បុគគលបរិសទុធ
ណាមួយដែលពគពគ្រព្បជូា  ។  ចិតតរបស់ពគនឹងប្តូវងាកពចញពៅទីពអ្សង 
ពហើយពគនឹងបានពចញអុតមួយកប្មិតពី្ភាព្ឣកុសលពី្កំហឹងពនះ ។ 

ែំពណាះប្សាយពនះមានប្បសិទធភិាព្ ពហើយពៅដតមានប្បសិទធភិាព្
តពៅពទៀត ។ ពោយសាររពបៀបពនះ ចិតតហាក់ែូចជាបានរំពោះពី្ភាព្ឣនទះ
ឣដនទង ពី្ភាព្តានតឹង ។  ប ដុនតតាមការពិ្ត ែំពណាះប្សាយពនះមានប្បសិទធិ- 
ភាព្ដតប្តឹមថាន្កព់សើៗ ដអនកខ្ងពលើរបស់ចិតតដតប ុពណា្្ះ ។  ពោយសារការ 
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បដងវរសតពិនះ ពគប្តូវរុញភាព្ឣកុសលឱ្យចូលពប្ៅពៅកនញងថាន្កទ់ីជពប្ៅចន
ចិតត ។ ពហើយពៅថាន្កហ់នឹង ពគប្តូវបនតបងេបពងេើត នងិបពងេើនចំនួនកិពលស
ែដែលពនះកាន់ដតពប្ចើនពេើងៗ ។ ពៅចអទខ្ងពលើចនចិតតមានប្សទាប ់      
សនតភិាព្ និងសខុែុមរម ពិ្តដមន ប ុដនតពៅទជីពប្ៅចនចិតត មានភនពំភលើងពែក
សមងំចនភាព្ឣកុសលដែលពគបានសនធប់ពចល ។ ពទាះយូរឬឆ្ប ់ ភនំពភលើង
ពែកសមងំពនះនឹងអទញះពចញមកយា ្ងខ្ល្ំង ។  
  ឣនករុករកពសចកតពិី្តខ្ងកនញងែចទពទៀត បានចូលពប្ៅដលមពទៀត 
ពហើយបានរកព ើញថា ពោយសារការពិ្ពសាធន៍ព ើញការពិ្តឣំពី្ចិតត នងិ 
កាយពៅកនញងខលួន ពគបានទទួលសាគល្់ថា ការបដងវរចិតតគឺប្គ្ន់ដតជាការរត់
ពគចពី្បញ្ហ្ដតប ុពណា្្ះ ។ ប ុដនតការពគចពវះមនិដមនជាការពោះប្សាយពទ ។ 
ពគប្តូវដតប្បឈ្មមុខនឹងបញ្ហ្ ។ កាលណាមានភាព្ឣកុសលមយួពកើត
ពេើងពៅកនញងចិតត សមូប្គ្ន់ដតពិ្និត្យពមើល សូមប្គ្ន់ដតប្បឈ្មមខុនងឹ
ភាព្ឣកុសលពនះប ុពណា្្ះ ។ ពៅពព្លណាដែលពគចប់ពអតើមពិ្និត្យពមើល
កិពលសណាមយួភាលម្ កិពលសពនះនងឹចបល់មលយកមាល្ំង រួចពហើយវានងឹ
ប្តូវសវិតប្សពរនឣសប់នតិចមតងៗ ។ 
 ែំពណាះប្សាយមួយយា ង្ប្បពសើរ គឺការពចៀសវាងចុងបំអុតទាងំពី្រ
ខ្ងគឺ ការសនធប់ពចល នងិ ការបពណាតយ្ឱ្យប្បប្ពឹ្តតតាមចិតត ។ ការរក្ា
ទុកភាព្ឣកុសលពៅកនញងទជីពប្ៅចនចិតត មិនឣាចពធវើឱ្យវាោច់ឫសគលប់ាន
ពេើយ ។    ពហើយការបពណាត្យឱ្យភាព្ឣកុសលពនះបពញ្ចញឱ្យព ើញតាម  
ឣំពព្ើពោយកាយ ឬ ពោយវាច    ក៏ប្គ្ន់ដតនឹងបពងេើតឱ្យមានបញ្ហ្កាន់ដត 
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ពប្ចើនពេើងដលមពទៀតប ុពណា្្ះ ។ ប ុដនតពបើពគប្គ្ន់ដតពិ្និត្យពមើលនុ ះ កិពលស
នឹងប្តូវវ ិសបាត់   ពហើយពគបានពធវើឱ្យភាព្ឣកុសលពនះោច់ឫសគល ់
អស់រលងី  ពហើយពគនឹងបានពចញអុតពី្កិពលសពនះ ។ 

ពរឿងពនះហាក់ែូចជាឣសាចរ្យ្ណាស់ ។ ប ុដនតពតើពគឣាចនឹងយកវា
មកឣនវុតតបានឬពទ? ពគមិនឣាចប្បឈ្មមខុនងឹកិពលសបានពោយងាយ
ពទ ។ កាលណាកំហឹងពកើតពេើង វានងឹប្គបសងេតម់កពលើពយើងយា ្ងឆ្ប់
រហ័ស មិនឱ្យពយើងបានែងឹខលួនជាមុនអង ។ ែូពចនះ កាលណាកំហឹងប្គប
សងេតម់កពលើពយើងពហើយ ពយើងនឹងប្បប្ពឹ្តតឣំពព្ើខលះពោយកាយ ឬ ពោយ
វាច ដែលពធវើឱ្យមានទុកខែល់ខលួនឯង នងិ ែល់ឣនកែចទ ។ ពប្កាយមក កាល
ណាកំហឹងបានកនលងអុតពៅ ពយើងក៏តាងំទញួយំដយក ពហើយមានការ
ពសាកសាត្យ ខសំុំពទាសពគឯង ឬ សុំពទាសប្ព្ះឣាទិពទព្ ៖ ឱ! ប្ព្ះមាច្ស់ចលល 
ពឣើយ! ខ្ញខំសុពហើយ សុំឣត់ពទាសឱ្យខ្ញអំង! ប ុដនតពៅពព្លពប្កាយពទៀត កនញង
សាថ្នភាព្ែដែលែូចគ្ន ្ ពយើងពៅដតពធវើប្បតិកមមែដែលសារជាលមពីទៀត ។ 
ការពសាកសាតយ្ទាំងប  ុម្នគ្ម្នប្បពយាជន៍ឣវពីសាះ ។  
  ការណ៍ដែលពិ្បាកគឺមកពី្ពយើងមនិែងឹខលនួថា ពតើពៅពព្លណា
ពទើបកិពលសនឹងចប់ពកើតពេើង ។ កិពលសចប់ពកើតពេើងពៅថាន្កទ់ីជពប្ៅ
ចនចិតត ពហើយពៅពព្លដែលវាពេើងមកែល់ថាន្កខ់្ងពលើ វាមានកមាល្ងំខ្ល្ំង
ណាស ់ វាប្គបសងេត់ពលើពយើង និងពធវើឱ្យពយើងមិនឣាចពិ្និត្យពមើលវាបាន
ពេើយ ។ 

ឧបមាថា  ខ្ញំជលួពលខ្ធិការផ្ទ្ល់ខលនួមាន្ក់    ពហើយកាលណាកំហឹង 
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ពកើតពេើង ពលខ្ធិការព ះប្បាបខ់្ញំថា ៖ “ដន ពោក !   កំហឹងពកើតពេើង 
ពហើយ !” ប ុដនតពោយមកពី្ខ្ញំមនិឣាចែងឹបានថា ពតើកំហឹងនឹងពកើតពៅពព្ល
ណា  ពមា ្ងណាឱ្យពិ្តប្បាកែព ះ     ពចនះខ្ញំប្តូវដតមានពលខ្ធកិារផ្ទ្លខ់លួន
៣  ក់ សប្មាប់ផ្លស្ប់តូរពវនគ្នប្ែីងកនញង ២៤ ពមា ្ង ។ ឧបមាថា ខ្ញំមានលយុ
សប្មាប់ពធវើការចំណាយដបបពនះចុះ ពហើយកំហឹងក៏ចប់ពអតើមពេើង ។ ភាលម្
ព ះ ពលខ្ធិការក៏ប្បាបខ់្ញថំា ៖ “ដន ពោក ពមើលហន  !  កំហឹងពកើតពេើង
ពហើយ !” ។ ការណ៍ជាែបំូងដែលខ្ញំពធវើគឺ  ខ្ញសំតីបព ទ្សពលខ្ធិការពនះ ៖   
“យី ! ឯងអេួតពទឬឣី? ឯងសាម្នថាឣញពចញលយុពែើម្បីឱ្យឯងមកបពប្ងៀន
ឣញែូពចនះឬ?” ។ កំហឹងបានប្គបសងេត ់  ំឱ្យរក្យទូ មន្លអមិនជួយខ្ញ ំ           
បនតិចពសាះ ។  

ឧបមាថា គតិបណឌិតមានភាព្ពលើសលបុ ពហើយខ្ញមំិនសតីបព ទ្ស
ពលខ្ធិការពទ     ខ្ញំប្តេបជ់ានិយាយថា ៖   “ឣរគណុឯងពហើយ ឥេូវខ្ញំប្តូវ 
ឣងគញយចុះពហើយពិ្និត្យពមើលកំហឹងរបសខ់្ញំ” ។ ពតើការណ៍ព ះឣាចពធវើបានឬ
ពទ? ប្គ្ន់ដតខ្ញំពធមចដភនក ពហើយសាកល្បងពិ្និត្យពមើលកំហឹងភាលម្           
មូលពហតុចនកំហឹងមនសុ្ស  ឬឧប្បតតិពហតុដែល ំឱ្យមានកំហឹង នងឹចូល
មកកនញងចិតតភាលម្ ។  ពោយពហតុពនះ  ខ្ញំមិនពិ្និត្យពមើលកំហឹងពទ  ខ្ញំប្គ្ន់ដត   
ពិ្និត្យពមើលថាន្ំោស់កំហឹងពៅខ្ងពប្្ប ុពណា្្ះ ។ ការណ៍ពនះនឹងប្គ្ន់ដត
បពងេើនកមាល្ំងកំហឹងឱ្យខ្ល្ងំដលមពទៀតប ុពណា្្ះ ។ ែូពចនះវាមនិដមនជាែំពណាះ
ប្សាយពទ ។ ការពិ្និត្យពមើលភាព្ឣកុសល ពមើលការរំជលួចិតតដែលជា
របស់ឥតរបូ ពោយឥតគិតពី្វតថញខ្ងពប្្ដែល ំឱ្យពកើតភាព្ឣកុសលពនះ 
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ជាការពិ្បាកណាស ់។  
ប ុដនត ចំពរះពោកដែលបានពៅែល់នវូពសចកតីពិ្តចុងបំអុតចន 

“បរមតថសចច:” ពោកបានរកព ើញែំពណាះប្សាយពិ្តប្បាកែមួយ ។  
ពោកបានរកព ើញថា   កាលណាកិពលសណាមយួពកើតពេើងពៅកនញងចិតត
មានរបស់ពី្រប្តូវពកើតពេើងប្ព្មគ្នព្ៅកនញងកាយ ។ របស់មយួគឺ ែពងហើមដប្ប
ខុសពី្ធមមតា  ។  កាលណាមានភាព្ឣកុសលណាមួយពៅកនញងចិតត ពយើង
ចប់ែកែពងហើមខ្ល្ំងជាងមនុ ។ ពនះជាការប្សួលពិ្និតយ្ពមើលណាស ់ ។ ពៅ
ថាន្កល់អិតលអនជ់ាងពនះ មានជាតិជីវគីមីខលះចប់ពអតើមពកើតពេើងពៅកនញងកាយ
 ំឱ្យមានពវទ គឺការទទលួអារមមណ៍ពអ្សងៗ ែូចជាពបះែងូពែើរញាប ់          
ឌុកឌាក់ៗ, ញ័រមាត់, ញ័រពជើង, ញរ័ចែជាពែើម ។ កិពលសនមីយួៗ នឹងបងេ
បពងេើតពវទ ដបបណាមួយពៅកនញងប្កបខណ័ឌចនកាយជាែ ប ។  

ពនះជាែំពណាះប្សាយមួយដែលប្សលួបែបិតតិ ។ មនសុ្សធមមតាមិន
ឣាចពិ្និត្យពមើលកិពលសចនចិតតដែលជារបស់ឥតរបូ ែូចជាការភ័យខ្ល្ច, 
កំហឹង ឬ តណាហ្បានពទ ។ ប ុដនតពោយសារការហាត់ហវកឹហវឺន និង ការ
បែបិតតិពោយប្តឹមប្តូវ  ពគឣាចពិ្និត្យពមើលែពងហើម និង ពវទ ពៅកនញងខលនួ
បានពោយងាយ  ។  ែពងហើម  និង ពវទ   ទាងំពី្រពនះមានការទាកទ់ងផ្ទ្ល់ជា
មួយនឹងកិពលសចនចិតត ។ 

ែពងហើមនិងពវទ នឹងជួយពយើងតាមរពបៀបពី្រយា ្ង ។ ជាបឋមរបស ់
ទាំងពី្រពនះពែើរតួជាពលខ្ធិការផ្ទ្ល់ ។     ពៅពព្លដែលកិពលសមយួចប់
ពអតើមពេើងពៅកនញងចិតតខ្ញំភាលម្     ែពងហើមនឹងបាតភ់ាព្ធមមតា       វានឹងចប់ពអតើម 
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ដប្សកថា ៖ “ពមើលចុះមានឣវមីួយមិនប្សួលពកើតពេើងពហើយ ” ពយើងមនិឣាច 
សតីបព ទ្សែពងហើមបានពទ ។ ពយើងប្តូវដតទទលួសាតប្ព់សចកតបី្ព្មានពនះ ។ 
ែូចគ្នព្នះដែរពវទ មួយកព៏កើតពេើង នឹងប្បាប់ពយើងថាមានឣវមីួយពែើរមិន
ប្សួលពហើយ  ។  ពោយបានទទួលពសចកតីប្ព្មាន    ពយើងក៏ចប់ពអតើមពិ្និតយ្
ពមើលែពងហើម ពមើលពវទ  ពហើយពយើងនងឹសពងេតព ើញយា ង្រហ័សថា 
កិពលសប្តូវវិ សបាតព់ៅវិញ ។ 
  បាតភុូតចនចិតត នងិកាយពនះ គឺែូចជាប្បាក់កាក់ទាងំពី្រចំពហៀង 
មាខ្ងគឺគំនិត ឬការរជំួលចិតតដែលពកើតពេើងពៅកនញងចិតត ។ ចំពហៀងមាខ្ងពទៀត
គឺែពងហើម និង ពវទ ពៅកនញងកាយ ។ គំនិត ឬ ការរំជលួចិតតទាំងឡាយ 
កិពលសទាំងឡាយដែលពកើតពេើង នឹងបពញ្ចញឱ្យព ើញជាក់ដសតងពៅកនញង
ែពងហើម នងិ ពវទ កនញងខណៈព ះ ។ ែូពចនះពោយសារបានពិ្និត្យពមើលែពងហើម 
ឬ ពវទ  ពយើងបានពិ្និត្យពមើលកិពលសពោយប្តង់ចំផ្ទ្ល់ដតមតង ។ ជនំួស
ការរត់ពគចពចញពី្បញ្ហ ្ ពយើងប្បឈ្មមុខតទល់នឹងពសចកតពិី្ត តាម
សភាព្ពិ្តរបសវ់ា ។ ពព្លព ះ ពយើងនងឹសពងេតព ើញថា កិពលសលយ
កមាល្ំង ពហើយមនិឣាចប្គបសងេតម់កពលើពយើងបានែូចកាលមនុពទៀតពទ ។ 
ពបើពយើងពចះដតព្្ាយាមពធវើបនតពៅ   កិពលសនឹងប្តូវវ ិសបាតឣ់ស់ ពហើយ 
ពយើងនឹងចបរ់ស់ពៅពោយសនតិភាព្ និងសុភមងគល គឺជាជីវិតមយួដែលរួច
អុតពី្កិពលសពអ្សងៗ ។ 

 តាមរពបៀបពនះ បពចចកពទសពិ្និត្យពមើលខលនួឯងនឹងបងាហ្ញពយើងឱ្យ
ព ើញការពិ្តកនញងទែិឋភាព្ពី្រគឺ ពៅខ្ងកនញង និងពៅខ្ងពប្្  ។  កាលពី្មុន 
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ពយើងពចះដតពមើលពៅពប្្ ពោយពភលចពសចកតពិី្តពៅខ្ងកនញង ។    ពយើង
ពចះដតពមើលពៅពប្្         ពែើម្បីរកពហតុដែលពធវើឱ្យពយើងមិនសបា្យ  ។ 
ពយើងពចះដតបព ទ្ស ពហើយខផំ្លស្់បតរូការពិ្តពៅខ្ងពប្្ ។ ពោយមិន
ែឹងការពិ្តពៅខ្ងកនញង  ពយើងមនិដែលយល់ពសាះថា ពែើមពហតុចនទុកខ     
សថិតពៅខ្ងកនញង គឺជាប្បតិកមមងងឹតងងល់របស់ពយើងតបនងឹពវទ ជាសខុ 
និងជាទុកខឯពណាះពៅវិញពទ ។  

ឥេូវពនះ ពោយសារការហាត់ហវឹកហវឺន ពយើងឣាចពមើលព ើញមុខ
មាខ្ងពទៀតចនប្បាក់កាក់ ពយើងឣាចមានសតែិឹងឣំពី្ែពងហើម នងិឣំពី្ឣវីៗ  ដែល 
ពកើតពេើងពៅខ្ងកនញងអងដែរ ។ ពទាះជាឣវក៏ីពោយ ជាែពងហើម ជាពវទ  
ពយើងប្គ្ន់ដតហាត់ពរៀនពិ្និត្យពមើលវា ពោយមិនបាត់លំនឹងចិតតប ុពណា្្ះ ។ 
ពយើងឈ្ប់ពធវើប្បតិកមម ឈ្បប់ពងេើនភាព្រងទុកខ ។ អទញយពៅវញិ ពយើង
បពណាតយ្ឱ្យកិពលសពចញមក ពហើយវិ សបាតព់ៅវញិ ។  

ពបើពគបែបិតតិបពចចកពទសពនះបានពប្ចើនប ណុា្្ ភាព្ឣកុសល
ទាំងឡាយក៏នឹងប្តូវរោយបានឆ្បរ់ហ័សប ុពណា្្ះដែរ ។ បនតិចមតងៗ ចិតត
នឹងប្តូវបានរំពោះពចញពី្កិពលសទាំងឡាយ ពហើយដប្បពៅជាបរសិុទធិ ។   
ចិតតបរិសទុធិដតងពររពព្ញពោយពមតាត្ចំពរះឣនកែចទ  ពររពព្ញពៅពោយ 
ករុណាចំពរះការខវះខ្ត និងទុកខពសាករបស់ឣនកែចទ ពររពព្ញពោយ
មុទតិាគឺពសចកតពីប្តកឣរចំពរះពជាគជ័យ  និងសភុមងគលរបស់ឣនកែចទ 
ពររពព្ញពោយឧពបកាខ ្     គឺភាព្មនិលពមអៀងចិតតពៅចំពរះមុខសាថន្ភាព្
ប្គប់ដបបយា ្ង ។ 



~ 56 ~                    

វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

កាលណាពគបានពៅែលែ់ណំាក់ការណ៍ពនះពហើយ លំ ំដបបបទ
ចនជីវភាព្ទាំងមូលរបស់ពគផ្ល្ស់បតូរ ។ ពគមិនឣាចពធវើឣវមីួយពោយកាយ ឬ 
ពោយវាចដែល ំឱ្យខូចសនតភិាព្ នងិ សុភមងគលរបស់ឣនកែចទបានពទៀត
ពេើយ  ។  អទញយពៅវិញ ចិតតដែលមានលំនឹង មិនប្គ្ន់ដតដប្បពៅជាមានសុខ
សនតភិាព្ប ុពណា្្ះពទ ដលមទាំងជយួឱ្យបរិយាកាសពៅជុវំិញដប្បពៅជាមាន
សុខសនតភិាព្អងដែរ ។ ពរឿងពនះនឹងចប់ពអតើមមានឥទធិព្លពលើឣនកែចទ 
ពហើយឣាចជួយឣនកែចទអងដែរ ។  

ពោយការហាត់ពរៀន ពែើម្បសីថិតពៅពោយមានលនំឹងចំពរះឣវីៗ  
ទាំងឣស់ដែលពគពិ្ពសាធព ើញខ្ងកនញង ពគបណ្តះបណាត្លការមិនប្បកាន់
ខ្ជ្ប់ពលើឣវីៗ ទាំងឣស់ដែលពគជបួប្បទះពៅកនញងសាថន្ភាព្ខ្ងពប្្ដលម
ពទៀតអង ។ ប ុដនតការមនិប្បកានខ់្ជ្ប់ពនះមិនដមនជាការពគចពវះ ឬការ   
ប្ព្ពងើយកពនតើយចំពរះបញ្ហ្ទាងំឡាយចនពោកពនះពទ ។ ឣនកចពប្មើន
វិបស្ស កមមោឋន្ពទៀងទាតដ់ប្បពៅជាឆ្បច់ប់ឣារមមណ៍ ចំពរះទុកខពសាក
របស់ឣនកែចទ ពហើយខឱ្ំយអស់សមតថភាព្ពែើមប្ីជួយសប្មាលទុកខឣនកែចទ
តាមរពបៀបដែលខលួនឣាចពធវើពៅបាន គឺថាមិនដមនពោយភាព្ឣនទះឣដនទង
ណាមួយពេើយ ដតពោយចិតតពររពព្ញពោយពមតាត ្ ករណុា មទុិតា នងិ 
ឧពបកាខ ្។  

ពគហាត់ពរៀនរពបៀបពបតជាញចិ្តតពព្ញទីកនញងការជួយឣនកែចទ ពហើយ
កនញងពព្លជាមួយគ្ន្ព ះ ពគរក្ាលំនងឹចិតតអងដែរ ។ តាមរពបៀបពនះ ពគ
សថិតពៅពោយសនតភិាព្ នងិ  សខុសបា្យ  ពៅពព្លដែលពគពធវើការពែើម្ប ី
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សនតភិាព្ និងសុភមងគលរបស់អនកែចទ ។ 
ពនះពហើយជាការបពប្ងៀនរបស់ប្ព្ះពុ្ទធ ៖ សិល្បស៍ាស្តសតចនការរស់

ពៅ (រពបៀបរស់ពៅ) មយួ ។ ប្ព្ះឣងគមនិដែលបពងេើត ឬ ពប្បៀនប្បពៅ
សាស  ឬ និកាយនយិមណាមួយពេើយ ។ ប្ព្ះឣងគមិនដែលបងាហ្ត់
បពប្ងៀនសាវ័កឱ្យប្បារឰពធវើពិ្ធីបណុ្យ ពិ្ធសីាស  ឬ ទប្មង់ការងងឹតងងល់
ទពទៗ ឥតខលមឹសារណាមយួពទ ។ អទញយពៅវញិ ប្ព្ះអងគប្គ្ន់ដតបពប្ងៀន
ពយើងឱ្យពិ្និត្យពមើលធមមជាតិតាមភាព្ពិ្តរបស់វា ពោយពិ្និត្យពមើលការ
ពិ្តពៅខ្ងកនញងដតប ុពណា្្ះ ។ ពោយមកពី្ឣវិជាជ ្ ពយើងពចះដតពធវើប្បតិកមម
តាមរពបៀបមយួដែលពធវើទកុខែល់ខលនួឯងអង ពធវើទុកខែល់ឣនកែចទអង ។ ប ុដនត
កាលណាបញ្ញ្ពកើតពេើង (បញ្ញ្ដែលពកើតមកពី្ការពិ្និត្យពមើលការពិ្ត
តាមសភាព្ពិ្ត) អនតទ់មាលប្់ប្បតិកមមពនះនឹងប្តូវវិ សឣស់ ។ កាលណា
ពយើងឈ្ប់ពធវើប្បតិកមមពោយងងឹតងងល់ ព ះពយើងឣាចពធវើឣំពព្ើពិ្ត
ប្បាកែ ឣំពព្ើដែលប្បប្ពឹ្តតពេើងពោយចិតតមានលនំឹង គឺជាចិតតដែលពមើល
ព ើញពហើយយល់ពសចកតពិី្ត ។ ឣំពព្ើដបបពនះសុទធដតជាឣំពព្ើកុសល ឣំពព្ើ
បពងេើតអល ឣំពព្ើមានប្បពយាជនែ៍ល់ខលនួឯង នងិែលអ់នកែចទ ។ 

ពោកឣនកប្បាជប្្គប់គ្នដ្តងទ ូម្នថា ការចំបាចគឺ់ “ប្តូវសាគ្លខ់លួន
ឯង” ។  ពយើងប្តូវដតសាគ្លខ់លួនឯង មនិដមនប្គ្ន់ដតពៅថាន្កប់្បាជាញ ្ល្សចវ  
ប្តូវដតទទលួយកពោយងងតឹងងលត់ាមការរជំួលចិតត ឬ ជំពនឿសប៊់នវូឣវីៗ
ដែលខលនួប្គ្ន់ដតបានឮ ឬបានឣានព ះពទ ។ ការទទលួសាគ្លដ់បបពនះមិន
ប្គប់ប្គ្ន់ពេើយ ។  ពយើងប្តូវសាគ្ល់ការពិ្តតាមការពិ្ពសាធន៍ ។  ពយើងប្តូវ 



~ 58 ~                    

វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

ពិ្ពសាធការពិ្តរបសប់ាតុភតូចនចិតត និង កាយពនះពោយផ្ទ្ល់   ។   មានដត 
ការពិ្ពសាធន៍ពនះពទដែលនងឹជួយពយើងឱ្យរំពោះពចញពី្ទុកខបានប្បចព្ ។ 
  គឺការពិ្ពសាធន៍ព ើញពសចកតីពិ្ត ពៅខ្ងកនញងរបស់ពយើងផ្ទ្ល់ពនះ 
បពចចកពទសពិ្និត្យពមើលខលួនឯងពនះពហើយដែលពៅថា “វិបស្ស កមមោឋន្”
តាមភាសាចនប្បពទសឥណាឌ ្ពុ្ទធសមយ័ រក្យបស្ស  (Passana) ពៅ
ថាន្កគំ់និត និងពៅថាន្កប់្ទឹសតបី ុពណា្្ះពទ ។    ពនះក៏មិនដមនមាននយ័ថាពមើល 
ព ើញពោយដភនកពបើកតាមរពបៀបធមមតា ។ ប ុដនតរក្យវិបស្ស  
(Vipassana) មានន័យថា ពិ្និត្យពមើលរបស់ទាងំឡាយតាមភាព្ពិ្តរបស់វា 
មិនដមនប្គ្ន់ដតតាមភាព្ប្បហាក់ប្បដហលពេើយ  ។       ពសចកតពិី្តតាម  
ឣាការ:ពប្្ ប្តូវដតទមលញះចូលរហូតទាល់ដតពយើងបានចូលពៅែល់ពសចកតី
ពិ្តទីបំអុតរបស់រច សមពន័ធចនចិតត និង កាយទាំងមលូ ។ កាលណាពយើង
ពិ្ពសាធព ើញពសចកតីពិ្តពនះពហើយ ព ះពយើងនឹងឈ្ប់ពធវើប្បតិកមមពោយ
ងងឹតងងល់ ពយើងដលងបពងេើតកិពលសពទៀតពហើយៗ ពោយឯកឯងកិពលស
ចស់នឹងប្តូវោច់ឫស ោច់គល់បនតិចមតងៗ ។ ពយើងបានពចញអុតពី្ភាព្រង
ទុកខ ពហើយពិ្ពសាធព ើញពសចកតសីបា្យរីក យពិ្តប្បាកែ ។ 
 ពៅកនញងធមមសិក្ាវិបស្ស កមមោឋ្ន   ពគបពប្ងៀនការហាត់ហវឹកហវឺន 
ចិតតបជីំហាន ៖ ជាែបំូង ពគពវៀរចកឣំពព្ើបាបពោយកាយ ឬ ពោយវាច
ដែលពធវើឱ្យខូចសនតភិាព្ នងិ សខុែមុរម របស់ឣនកែចទ ។ ពគមិនឣាចពធវើ
ការរំពោះខលួនពចញពី្កិពលសបានពទ ពបើកនញងពព្លជាមយួគ្នព្ ះ ពគពៅដត
បនតការប្បប្ពឹ្តតិឣំពព្ើបាបពោយកាយ    ពោយវាចដែលប្គ្ន់ដតជាឣំពព្ើ ១ 
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សប្មាប់ដតបពងេើនចំននួកិពលសប ុពណា្្ះ។ ពោយពហតុពនះច្ាប់ធមមចរិយា 
(សីល) ជាជំហានសខំ្នទ់ ី ១ ចនការបែិបតតិពនះ ។ ពគប្តូវដតពបតជាញ្ចិតតថា 
មិនសមាល្ប,់ មនិលួច, មិនប្បប្ពឹ្តតខសុកនញងកាម, មិននយិាយកុហក នងិ មនិ
ពប្បើពប្គឿងប្សវឹង ពប្គឿងពញៀនប្គប់ដបបយា ្ង,  ពោយពវៀរចកឣំពព្ើទាំង-
ឡាយពនះ  ពគទុកឱ្យចិតតបានសងប់ប្គបប់្គ្ន់ពែើមប្ីពធវើែពំណើរតពៅពទៀត ។ 

ជំហានជាប ទប្់គឺការបណ្តះបណាត្លការពធវើមាចស្់ពលើចិតតដែលមិន
ទាន់អា្ំងពនះ ពោយបងាហត់្ហវឹកហវឺនចិតតឱ្យពៅជាបន់ឹងឣារមមណ៍ដតមយួគឺ   
ែពងហើម ។ ពគប្តូវខរំក្ាសតពិៅពលើែពងហើមឱ្យបានយា ្ងយូរតាមការដែល  
ឣាចពធវើពៅបាន។ ការណ៍ពនះមិនដមនជាការហាត់ែកែពងហើមពទ គឺពគមិនប្តូវ
ពធវើែពងហើមឱ្យពែើរពទៀងទាតព់េើយ ។ អទញយពៅវិញ ពគប្តូវដតពិ្និត្យពមើល
ែពងហើមធមមជាតិតាមភាព្ពិ្ត តាមភាព្ដែលែពងហើមចូល តាមភាព្ដែល
ែពងហើមពចញ ។ តាមរពបៀបពនះ ពគពធវើចិតតឱ្យសងប់ដលមពទៀត ពែើម្បីកំុឱ្យភាព្
ឣកុសលកាចសាហាវទាំងឡាយឣាចប្គបសងេតព់លើពគបាន ។ កនញងពព្ល
ែដែលព ះ ពគប្តូវពធវើចិតតឱ្យមូល សប្មួចឱ្យមតុចក់ធលញះឣាចពធវើកិចចការ
របស់បញ្ញប្ាន ។ 

ជំហានទាំងពី្រខ្ងពែើមគឺការរស់ពៅពោយធមមចរយិា និង ការប្តួត 
ប្តាពលើចិតត ជាការចំបាច ់ ពហើយមានប្បពយាជនណ៍ាស់   ។    ប ុដនតជំហាន 
ទាំងពី្រពនះនងឹ ំពៅរកការសនធប់ពប្គឿងពៅហមងទាំងឡាយ ពលើកដលងដត
ពគ នជំហានទ ី ៣ តពៅពទៀត គឺការពធវើចិតតឱ្យបរិសទុធពចញអុតពី្ភាព្
ឣកុសល  ពោយបណ្តះបណាត្លបញ្ញ្ពៅកនញងធមមជាតិផ្ទ្ល់របស់ខលនួពគ ។  
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ពនះពហើយជា វបិស្ស  គឺពិ្ពសាធព ើញការពិ្តរបស់ខលនួឯងផ្ទល្់តាមការ 
ពិ្និត្យពមើលពោយឥតលពមអៀង និង ពោយឥតជាបជ់ំរកព់ៅពលើបាតុភូត
ចនចិតត និង កាយដែលពចះដតផ្ល្ស់បតូរ ដែលបពញ្ចញខលនួវាមកជាពវទ 
ពអ្សងៗ ។ ពនះជាធម៌ ( Dhamma ) កំពូ្លខពស់បំអុតចនការបពប្ងៀនរបស ់   
ប្ព្ះពុ្ទធ ៖ ការពធវើខលនួឯង ឱ្យបរសិុទធពោយការពិ្និត្យពមើលខលួនឯង ។ 

ការបពប្ងៀនពនះ ពគឣាចបែិបតតបិានប្គប់គ្ន ្ ។ មនសុស្មាន្ក់ៗ សុទធ
ដតប្បឈ្មមុខនងឹបញ្ហ្ចនទុកខ ។ ទុកខពនះជាជំងសឺាកល ដែលប្តូវការថាន្ំ
សាកល មនិដមនថាន្ំប្បកាន់និកាយពទ ។ កាលណាពគមានទុកខពោយមកពី្
កំហឹង កំហឹងពនះមនិដមនជាកំហឹងរបស់ឣនកកាន់សាស ប្ព្ះពុ្ទធ, សាស 
ហិណឌូ ឬ សាស ប្គិសាទន្ពេើយ ។ កំហឹងគឺ កំហឹង ។ កាលណាពគកាល្យ
ពៅជាឣនទះឣដនទងពោយមកពី្កំហឹងពនះ ភាព្ឣនទះឣដនទងពនះក៏មិនដមនជា
ភាព្   ឣនទះឣដនទងរបស់ឣនកកាន់សាស ប្គិសត ឬ ភាព្ឣនទះឣដនទងរបសជ់វហីវ 
ឬ ឥសាលម្ដែរ  ថាន្ំព្្ាបាលប្តូវជាថាន្សំាកលែូចគ្ន្ ។ 
  វិបស្ស គឺជាថាន្ំព្្ាបាលហនឹង ។ គ្ម្ននរណាមាន្ក់ឣាចជំទាស់នឹង
ច្ាប់ចនការរស់ពៅដែលពគ្រព្សនតិភាព្ និង សុខែមុរម របស់ឣនកែចទ
ព ះបានពេើយ ។ គ្ម្ននរណាមាន្ក់ឣាចជទំាសន់ឹងការបណ្តះបណាត្លការ
ប្តួតប្តាពលើចិតតបានពទ  ។ គ្ម្ននរណាមាន្ក់    ឣាចជទំាស់នងឹការបណ្តះពូ្ជ   
ចនបញ្ញ្ ពៅកនញងធមមជាតិរបសខ់លួនពគផ្ទ្ល់ ដែលជាពហតុ ំចិតតអាចពចញ
ចកអុតពី្ភាព្ឣកុសលទាងំឡាយព ះបានពេើយ    ។  

 វិបស្ស គឺជាមាគ្ ស្ាកលមយួ  ។     ការពិ្និត្យពមើលការពិ្តតាម 
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ភាព្ពិ្ត ពោយពិ្និត្យពមើល ពសចកតីពិ្តពៅខ្ងកនញង ៖ ពនះជាការសាគ្លខ់លួន 
ឯងផ្ទ្លត់ាមការពិ្ពសាធនពិ៍្តប្បាកែ ។ ពៅពព្លដែលពគបែបិតតិ
បពចចកពទសពនះ          ពគពចះដតបានរំពោះពចញពី្ភាព្រងទុកខចនកិពលស           
ទាំងឡាយតាំងពី្ពសចកតពិី្តពប្គ្តប្គ្តខ្ងពប្្ ពគចូលពៅែល់ពសចកតី
ពិ្តទីបំអុតចនចិតត នងិ កាយ  ។   រួចពហើយ ពគពៅហួសពី្ពនះពៅពទៀត 
ពហើយពិ្ពសាធព ើញពសចកតពិី្តមួយដែលពៅហួសអតុពី្ចិតត និង កាយ 
ហួសអុតពី្ពព្ល និងពវហាស៍ ហួសអុតពី្វិសយ័ចនភាព្ដប្បប្បួលជា
ពោកីយ៍ពនះ គឺពសចកតីពិ្តចនការរួចរំពោះទាងំប្សងុពចញពី្កិពលស ពចញ
ពី្ពប្គឿងពៅហមង និង ពចញពី្ទុកខប្គប់ដបបប្គប់យា ង្ ។ ពទាះបពីគឱ្យព ម្ះ
ពសចកតពិី្តចុងបំអុតពនះថាជាឣវក៏ីពោយ មិនជាការសំខ្ន់ពទ ពសចកតីពិ្ត
ពនះជាពគ្លពៅចុងបំអុតរបសម់នសុ្សប្គប់ៗគ្ន ្។ 

( អាចរ្យប្បមុខ  ប្សសីត្ា  រយ័ន ពហាគឥ្នធកា )  

 
 

Y ព្រះធម៌ Y 
 

ស្ព្ះធៃ៌ស្ព្ះសព្វនា្ប់ស្ព្ះព្ទុ្ធ ស្បរសើរវិសុទ្ធវរិសសធ ំ
ផដល់សនតិភាព្ស្ជាបសុខដុៃ រស្បើយអញនយិៃសងគៃកា្នដ ។ 
ធៃ៌ស្ព្ះសៃពញទ្ធៃកុដភព្មស្រ អៃកមាននិស្សយ័អានមនៃស្ាណ 
កដិនការ់ករិលសព្ីសន្ដ្ន  ចាកផុរទ្កុខានរួនរំរ ះ             ៕ 
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១០- ប្ដរូទិសដៅ ៩០ អង្សា 
 

 

ជួនណាហេតុការណ៍អកុសល ផ្ដល់ផ្កាផ្ផ្ែផ្លហរកាយបនត 
ដល់អនករងហររោះរស់បវរ  ហមេា ា់ហមែា ា់កាលាយាសាលអាថ្ងៃមុមា ។ 
 

បន្ទាប់ពីវះកាត់រួចមកបូកផាសំ និងការអានសសៀវសៅនងិទសាសន្វីសេ-
អូ ធម៌ន្ន្ផងសន្ះ អារមមណ៍របសខ់្ញំេូចជាធូរស្រាលខុសពីសពលមុនយ ាង
សស្រចើន  ។ សុតមយបាបញ្ញា(១) និងចិន្តាមយបាបញ្ញា (២) រីកចសស្រមើនជាលំដាប់
ស ើយក៏យលខ់លះៗ ពីបញ្ហាជីវិតថា ៖ សៅកនញងការចិញ្ចមឹជីវិតស្របចំថ្ងៃ មនសុាស
សោកស្រតូវទទលួរងការស្ររបសងកត់សដាយអវិជាជា តណ្ហា ឧបាទាន ទទួលរង
ការដាក់ទមៃន់ពីសលើថ្នាមញ្ញលកខណៈ រឺអនិចច ំទុកខ ំអនត្តា  ទទួលរងនវូការ
ទុកខលំបាកកនញង ចស់ ជរា ពាាធិ មរណៈ ទាំងអស់គ្នា ។ ទាំងសនះសធវើឱាយសតវ
សោករនធត់ ញាបញ់័រ តក់សលញត ភ័យខ្លាច ស្រពួយបារមភ ខវល់ខ្វាយ ស្ដាស្រកហាយ 
ស ើយស្រសវាស្រសសទញរត់រកទីពឹងខ្ងសស្រ្ សដាយការបន់ស្រសន់ស្រពះ អងវរករ
ពីអាទិសទព សសនសស្រពនអារកុខ អារកាស អនកត្ បួងសួងសុំកដីសុខពីរបស់សេល
សរសៅថាវតថញស័កដសិទិធសេើមាបបីានជាទីពឹង ។   អំសពើទាំងសនះស្រគ្ន់សតផដលផ់ល
ឱាយចិតតធូរស្រាលមយួរយៈសពលេ៏ខលបី ុសណ្្ាះ សតជួនកាលអាចកាន់សតបសនថម
ទមៃន់ទុកខមួយកស្រមិតសទៀតផង ។ ទុកខស្រតួតសលើទុកខ សដាះស្រាយបញ្ហាមយួមិន
ទាន់រួចផង  បញ្ហាមយួសទៀតក៏មកេល ់   េូចជារបូខ្ញំកនញងកាលសេលកនលងមក 
___________________________ 

(១) សុតមយប្បញ្ញា  ៖ ប្រាជ្ញា កកើតពើអណំាន និងការស្ដា ប្់កេញពើគំនតិអនកដទៃ ។ 
(២) េិន្តា មយប្បញ្ញា  ៖ ប្រាជ្ញា កកើតពើគនំតិយល់ការពតិកោយកប្រប្ើវចិារណញ្ញា ណ ។ 



~ 63 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

សេលពិបាករកស្រចកសចញ សេលអាចសធវើឱាយមនុសាសខលះរិតមិនយល់ ក៏សស្រជើស
សរីសយកការសម្លាប់ខលនួជាេំសណ្ះស្រាយក៏ម្នសេរ ។ 

សដាយស្រទង់សវវងយលន់ូវទកុខ សាករបស់សតវសោក កនញងអតតភាព
បចចញបាបននសនះផង និងទុកខមិនសចះចប់កនញងសងាារវេដផង សេលស្រពះអងគបានសមើល
ស ើញសដាយស្រពះសពវញ្ញញតញ្ញាណសទើបស្រពះសម្មាសមពញទធស្រទង់យងសស្របាសសតវ
អស់ ៤៥ ស្រពះវសាា ចរទុកកនញងស្រពះថ្ស្រតបិេក សេលម្នតថ្មលកាត់ថ្ងលមិនបាន 
សេើមាបជីួយសស្រាចស្រសងស់តវសោកឱាយរួចផុតពីអនលង់ទុកខសនះ សដាយយកខលួន
ឯងជាទីពងឹ ខំសរៀនស្រតងស្រត្ប់ាដាប់ស្រពះពុសទាធាវាទ សេលជាស្រពះធម៌ នងឹសងរកាា 
ការពារផាសពវផាាយសដាយស្រពះសងាឃ សេលជាថ្ស្រតរតនៈ ជាទីសគ្រពសកាការៈ
សសមើសដាយជីវិតសពវៗ កាល  ស ើយយកមកអនវុតត   កនញងសគ្លបណំង
អភិវឌាឍខលួនសេើមាបីស្របស្រពឹតតសៅសសវងរកការរួចរំសដាះ ។ 

 

បន់រសន់មិនបានរានដរាកហាកា ផ្សនហរេនអនកតាបញ្ហាចាកហ់រសោះ 

េឹងមែួនហរៀនធម៌ផ្ដាច់ជ័រកិហលស  បានមនតេហិសសគឺហចោះាគាល់ទុកខា។  

 មកេល់ខណៈសនះ ចិតតអាស្រកក់សេលធ្លាប់សតបសន្ទាសខលនួឯង ខឹង
មួស  ា ស្ដាស្រកហាយនងឹស្រព មលិខិត សជរសដីកមមលខិិតសេលផដល់ឱាយម្នសស្រគ្ះ
សសទើររស់ សសទើរាលាប ់សសទើរឆ្កតួសសទើរជា សេកមិនលក់បក់មិនសលហើយ   ស្រាប់សត 
េូរទិស ៩០ អងាា ស ើយហាក់េូចជាម្នចិតតចង់អររុណចំសពាះសស្រគ្ះថានាក់
សនះសៅវិញផង សស្រពាះថា សបើមិនម្នឧបទទវស តុសនះសទ ចាាស់ជាមិនម្ន     
ឱកាសបានាគាលស់្រពះពុសទាធាវាទេ៏ស្របសសើរថ្ងលថាលា       ចាាស់ជាពំុអាចម្នបញ្ញា 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

និងវិចរណញ្ញាណយលេ់ងឹពីសសចកដីពិតថ្នជីវិតបានស ើយ ។ េូសចនះស ើយ
សទើបរំនិតមួយសចញជារបូរាងមកថា ៖ ឱ ន!៎ កនញងជិវិតរស់សៅសនះ ម្នសពល
ខលះ  ាថានការណ៍ជាអកុសលសាះ  សេលបានសកើតស ើងចំសពាះរូបនិងសង្ខារ 
ស្រាប់សតអាចស្រត ប់សៅជាឱកាសអាចបំសពញអវីៗ ជាកុសលធម៌សៅវញិ ៖ 
សនះស ើយជាការបដរូផ្លាស់សេលមិនអាចាមានទុកបាន ។ 
 សទាះបីទទួលទានេំសណកសពលយប ់មនិសវូបានស្ររប់ស្រគ្ន់ក៏សដាយ 
សតខ្ញំមិនសូវបាក់ទឹកចិតត មនិសវូជាអសស់ងាឃមឹេូចពីសេើមសទ ។ បន្ទាបពី់ 
ទទលួទានបាយថ្ងៃស្រតងរ់ួចស ើយ ខ្ញបំានមកទសស្រមតខលនួសលើា ញងេូចសពវ
មួយេង ( Canape – Sofa ) ។ ស្រគ្ន់សតសធមចសភនកភាលាម បាតុភូតេ៏អាចារាយ េ៏
ចសមលក មិនអាចពនាយល់បាន គ្មានស តុផល មនិរួរនឹងសជឿមយួបានសកើត
ស ើង រឺវតថញមួយេុំទំ ំប នុ កថ្េ សៅស្របស លមួយចអំាមសលើសភនកខ្ងាដាំ
បានជះរសមីពណ៌ផ្កាវូកេខ៏្លាំងកាលាកនញងបនទប់ សេលខ្ញំអាចសមើលស ើញអវីៗ 
សៅកនញងបនទបប់ានេូចជាសបើកសភនកសេរ ។ ភយ័ផង ស្រសឡំងកំាងផង ភាញាក់
សផអើលផង ខ្ញំសទញះសស្រកាកមមងិមមំ្ងទាំងសបះេូងញ័ររនធត់ ស ើយសមងសជើងសៅ
ជល់នងឹកូនតុ សេលសៅជិតា ញងសន្ះយ ាងេណំំពញ្ញាក់ាមារតមីករកការ
ពិតស ើយពិចរណ្សចទសួរនងិសឆ្លើយម្នាក់ឯងថា ៖  

- សភនកខ្ញំសធមច      សមដចក៏អាចសមើលស ើញសៅបាន?        ខ្ញយំលស់បត ិ
ស្រសសមើស្រសថ្មសទេងឹ? 

- េូចជាមនិសមនយល់សបតិសទ សស្រពាះសមងសជើងសេលមកពីសស្រកាក
ស្របញាបស់្របញាល់សៅជលន់ងឹតុសន្ះសៅវឺសៅស ើយ ។ 
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- ការសំអាងសនះមនិអាចយកជាការបានសទ    សស្រពាះសពលយល់    
សបតិក៏ខ្ញំអាចម្នស្របតិកមមេចូគ្នាយ ាងសនះសេរ ។  សបើេូសចនះ សតើជាអវីសៅ? 
  ខណៈសន្ះអារមមណេ៍៏ពិសសសមួយ      បានបញ្ជូនចិតតខ្ញំឱាយសពាល   
ខ្លាំងៗ ម្នាក់ឯងថា !!! ពនលសឺ្រពះធម ៌!!! ពនលសឺ្រពះធមស៌មនស ើយ !!! ចាាសជ់ាពនលឺ
ស្រពះធម ៌ !!! ។ បានជាខ្ញសំពាលេូសចនះសស្រពាះអនសុាាវរីយ៍ពីកុម្រភាពបាន
សលចសធ្លាស ើងកនញងអារមមណ ៍សេលខ្ញសំមូសបើកវង់ស្រកចកនិទានេូចតសៅ ៖  

ខ្ញំម្នម្ដាយធំម្នាក់ ស មាះអ ៊ំ   ុមិ - សោ   សេលពិការសភនកទាំង
សងខ្ងកាលគ្ត់ម្នអាយុ ១៩ - ២០ ោនាំ ។ គ្ត់សៅលវី មនិម្នស្ររាួរ
សទ ស ើយមករស់សៅជាមយួសោកឳពុក សេលជាសម្ជិកសំខ្ន់មយួថ្ន
ស្ររួារសេលអនកម្ដាយខ្ញំសគ្រពសកាតសស្រកងគ្តណ់្ស់ ។ គ្ត់ជាម្ដាយទី ២ 
របស់ខ្ញំសស្រពាះខ្ញំសរងក៏ជាមយួគ្ត់ សៅណ្ក៏េឹកថ្េជនូេំសណើរគ្ត់សេរ ។  

កាលខ្ញំម្នអាយុ ៧ ឬ ៨ ោនាំ អនកម្ដាយបានសរៀបចបំសងវចសេលខចប់
សដាយកសនាសងស្រក មមយួធំបងគរួជូនអ ៊ំ ម្នទាំងអងករ ស្រតីសងៀត អបំិល
ស្រប ុក... សស្រពាះគ្ត់ស្រតូវអសញ្ជើញសៅសធវើកមមដាឋាន សៅវតតពួក សេលសៅោងាយ 
ពីផទះស្របស លជិត ៤ រ.ម. កនញងរយៈសពល ១០ ថ្ងៃ សេលម្នមីងខ្ងម្ដាយខ្ញំ
ម្នាក់សៅសៅបសស្រមើគ្ត់ ។ ខ្ញំសៅចំថាខ្ញយំំរស មរហាមអណដឺតអណដក
ទាមទារត្មអ ៊ំសៅសេរ ។ គ្ត់យកថ្េអសងអលកាាលខ្ញំស ើយសពាលថា ៖ 

- អាន្ង (គ្ត់មិនសេលសៅខ្ញំចំស មាះសទ សៅសតអាន្ង ) ឯង
មិនអាចសៅត្មអ ៊ំបានសទ សស្រពាះកូនឯងស្រតូវសៅសរៀន ។ 

- ខ្ញវំប់សៅសរៀន ស ើយសៅជាមយួអ ៊ំ ។ ខ្ញំសពាលស ើង ។ 
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- មនិបានសទណ្ា៎ កូនឯងមនិអាចវប់សៅសរៀនបានសទ ស ើយមនិ
អាចសៅត្មបានសេរ សស្រពាះអ ៊ំស្រតូវអងគញយធម៌ វាស់ស្រពឹកវាសោ់ងាច ។ សធវើេូសចនះ 
ចុះ រឺថ្ងៃស្រព សាបតិ៍ នងិថ្ងៃអាទិតាយ សេលជាថ្ងៃវបស់ស្រម្កកូនឯងន្ំសម បរ
រសទះន្បំអូនឯងសៅសលងជាមួយអ ៊ំបាន (សពលសន្ះខ្ញមំ្នបអនូ ២ ន្ក់) ។ 

ថ្ងៃមួយសពលរសសៀលសោកឳពុកបានជិះកង់សៅេលា់ោសរៀន ។ 
សោកបានស្រកាបថាវាយបងគំសោកស្ររូបសស្រងៀនស្រពះន្ម អា ាម ( មិនចនំ្ម
ស្រតកូលសោកសទ ) សេលជាស្រពះភិកខញសងាឃ សេើមាបីសុំអនុញ្ញាតយកខ្ញំសៅមុន
សម្ ាង ។ សចញពីាោបានបនតិចសោកឳពុកបានម្នស្របាសនថ៍ា ៖ 

- “ក” ន្ំឯងសៅសមើលអ ៊ំ  ( ក ជាពាកាយសេលអនកភូមខិ្ញភំារសស្រចើនសៅ
ឳពុករបសខ់លួនជនំួស ពុក, ឳ, បា ា...    ចំស កណ្ស់សេលអនកភមូិ េនូាវា 
 ុពំកួ ស្រសកុពកួ សខតតសសៀមរាប សៅេូសចនះ ៖ ខ្ញបំានសួរចស់ៗ សេរសតមិន
បានចសមលើយលអសទ ស្រគ្ន់សតថា សៅតៗ គ្នាពីសេើមសរៀងមក )  
 - អ ៊ំស្រតូវស្រត ប់សៅផទះវិញឬ ក? ខ្ញំសរួសោកឳពុកទាងំសបាាយចិតត 
 - ស្រតូវសចញត្ំងពីស្រពឹកសម លះ  ក សៅយកគ្ត់ ២ េងស ើយ សតអ ៊ំសៅ
កនញងសម្ធិ ជិត ១០ សម្ ាងស ើយមនិទាន់សចញសទ ឥ ូវសនះម្ដាយឯង បររសទះ
សៅសៅចំយរូសេរស ើយ ។ 
 ឮេូសចនះខ្ញំចប់សផដើមស្រសកទ់ឹកសភនកតក់ៗ  សដាយមិនេឹងខលនួសស្រពាះនឹក 
អាណិតអ ៊ំ ។ មយួសនទញះខ្ញសំួរសៅសោកឳពុកថា ៖ 
 - អាអនូនិងសមអូនសៅជាមយួសម សេរឬសទ? 
 - អត់សទ ! សៅផទះមងី ហាយ របសឯ់ង (មីងខ្ងម្ដាយខ្ញំ ) 
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- សពលខ្ញំសៅេល់ ខ្ញំនងឹសៅដាស់គ្ត់... 
 - សទ ! កូនឯងមនិអាចសៅប ះពាល់គ្ត់បានសទ គ្ត់មិនសមនសស្រម្នត
សទ រឺសៅអងគញយធម ៌ វាជាន្ទីសោកស្ររូកមមដាឋានសេលស្រតូវសៅត្មគ្ត់ ។ ខ្ញំ
ចប់សផដើមយខំាសឹកខាសលួ សខាសតខាសត ប ផដឺតប ផដក់ សទៀតស ើយ ។ មួយសនទញះ
សស្រកាយមក សពលសៅេល់វតតភាលាមខ្ញំបស្រមុងរត់សៅតូបសេលអ ៊ំានាក់សៅ សស្រពាះ  
ធ្លាបម់កទីសនះជាមួយសម        ២ - ៣   េងស ើយ       សតស្រតូវសោកឳពុកចប ់

ថ្េជាប់  ។ សពលសៅេល់តូប ខ្ញំស ើញស្រពះសងាឃ ៣ អងគ សេលម្នសោកស្ររូធំ
ជាអធិបតី រង់សពនសភនន បតិសភនកយ ាងាងាត់សសៃៀម (មិនាគាល់ស្រពះន្មស្រពះ
អងគសទ សស្រពាះសោកត្ សោកយយ ស្ររប់គ្នាសៅសោកថា សោកស្ររូធំៗ) 
រង់សលើអាសនៈសេលសរស្រកាលស្របសរនសៅមុខជសណដើរតូប ស ើយស ើញ
សោកត្សោកយយសសលៀកពាក់ ស ជាសស្រចើនន្ក់អងគញយសដាយសសៃៀម
ាងាត់ បំផុតសៅជុវំញិតូបអ ៊ំស្រស ី សេលសង់សៅសស្រកាមសេើមអំពិលសផនកខ្ង
សកើតសេលផដលម់លប់ស្រតវឹងស្រតថ្វ ។ ខ្ញំស្រកស កសភនកសមើលសៅកនញងតូប ត្ម
ម្ត់ទាវារ សេលសបើកចំ រ ស ើញអ ៊ំស្រសីស្រពិលៗអងគញយ សៅកនញងមុង រួចស ើយខ្ញំ
រត់សៅរកអនកម្ដាយ និងមីងខ្ញំសេលសៅខ្ងសស្រកាយ សោកយយសោកត្ ។  
 សំស ងសគរធំសរាទ៍រំពងសចញពីស្រពះវិហារសៅជិតទីសន្ះ សេលបញ្ជាក់
ថាសម្ ាង ៦ ោងាចស ើយ ។     មយួសនទញះសស្រកាយមកសំស ងសបាាយរីករាយ 
របស់សោកត្ សោកយយោន់ឮស ើងថា ៖ 

- នុ៎ះ ន៎! គ្ត់សចញមកស ើយ ! គ្ត់សចញមកស ើយ ! 
ខ្ញំក៏ស្រកស កសៅស ើញអ ៊ំស្រស ីវារសចញពីកនញងមុង ។  អនកម្ដាយសទញះសៅមុនសរ ខ្ញ ំ
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សស្រកាកសៅសេរ សតស្រតូវមីងចប់ឱបជាបម់ិនឱាយសៅសទ ។ សម េឹកថ្េអ ៊ំចុះពី
ជសណដើរសេលម្ន ៣ កា ំ ស ើយសម ជរំាបអ ៊ំឱាយថាវាយបងគំស្រពះសងាឃសេលជា
សោកស្ររូរបស់គ្ត់ ។ សោកយយ សោកត្ បានខិតចូលមកជិតអ ៊ំស្ររបគ់្នា 
សតអ ៊ំបានខាសបឹដាក់ស្រតសចៀកសម  ស ើយសម ក៏ស្រកាបបងគសំោកស្ររូរួចេឹកថ្េអ ៊ំ
សចញសៅ ។ កនញងខណៈសន្ះសោកស្ររូធំ ម្នសងរៈេីកានឹងសោកត្អាចរាយ
ស្រពមទាងំសោកយយ សោកត្ សតខ្ញំាដាប់មនិបានសទ    សស្រពាះអារមមណ៍និង
សតិាមារតីសៅសោ្ាះសៅរកសតសម ស ើយនឹងអ ៊ំស្រសីសតប ុសណ្្ាះ ។ មួយសនទញះធំ
សទើបសម េឹកថ្េអ ៊ំស្រត បម់កវញិ ។ សៅសពលសន្ះសោកត្អាចរាយេឹកន្ំការ
សូស្រតធម៌សេលសពារសពញសដាយធមមសបាាយមុននងឹបងគំោសោកស្ររូធំសបក
គ្នាសៅ ។  
 ខ្ញំបានលុតជងគង់សំពះោសោកស្ររូធំ ត្មបញ្ជាសោកឳពុក បន្ទាប់
ពីទាំងអសគ់្នាបានថាវាយបងគរំួចស ើយ  មងីបានជិះកងស់ៅមុន   សស្រកាយពី
ជួយជញ្ជូនអីវា ាន់សម ដាក់រសទះរួចស ើយ ។ ខ្ញេំឹកថ្េអ ៊ំជាប់មនិរសបះសៅស ើង
រសទះ ។ សម អងគញយខ្ងសស្រកាយសរ អ ៊ំឱាយខ្ញំអងគញយសលើសភនន ថ្េសឆ្វងឱបខ្ញំថ្េាដាំ
អសងអលកាាលខ្ញំងមមៗ សេលផដលន់ូវសសចកដសីុខ ស្រតជាក់ចិតតេ៏ថ្ស្រកសលងសភលច
អស់សសចកដីសស្រសកឃ្លាន សស្រពាះសម្ ាងជាង ៦ ស ើយមនិទានប់ានទទួលទាន
បាយោងាច ។ សោកឳពុកបានបងខបំររសទះយ ាងសលឿនសេើមាបីស្រសូតេំសណើរឱាយ 
ោប់បានេល់ផទះ ។ អនកស្រសកុអនកភូមិមនិថាចស ់មនិថាសកមង បានមកជួបជុំ
យ ាងសស្រចើនកុះករ សពញខ្ងសលើផទះ សពញមខុផទះ ហាក់េូចជាបណុាយធមំយួ
យ ាងរស្ររឹករសស្ររង   ។  ម្នមហបូអាហារជាសស្រចើនសេលអនកភូមយិកមកជនូអ ៊ំ 
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និងស្ររួារខ្ញ ំ សស្រពាះពួកគ្ត់េឹងថា អ ៊ំអត់បានពិាអវបីនតិចសាះ មួយយប់
មួយថ្ងៃមកស ើយ  ។ ស្រពឹតតកិារណ៍សនះ បានកាលាយសៅជាសរឿងនិទាន សេលសរ
និយយ ត គ្នា ពីម្ត់មយួសៅម្ត់មួយ ស ើយអ ៊ំខ្ញំក៏កាលាយជាតួឯកសៅកនញង
សរឿងនិទានសនះ  ។   

ស្ររួារខ្ញំសេលម្នបអនូខ្ញំ ២ ន្ក់សទៀតសទើបនងឹមកេល់ បានទទលួ 
ទានបាយោងាចសេលម្នត្ៗ  ៤ - ៥ ន្ក់សទៀតបានចូលរមួពិា  សស្រកាម 
ពនលឺសភលើងចសងកៀងម្ ាំងសុង សេលសោកឳពុកេុតបំភល ឺ កនញងបរយិកាសេ៏សសន
រីករាយ ។ បងបអូនភារសស្រចើនជាពិសសសសោកត្ សោកយយកនញងភូម ិចង់
េឹងណ្ស់ពីអវីៗ សេលអ ៊ំខ្ញជំួបស្របទះ សពលសធវើធម៌សន្ះ សតវាហាក់េូចជាម្ន
បំរាមឬអវីមយួសេលមនិឱាយអ ៊ំខ្ញំនិយយបាន ។  
 យប់សស្រៅបនតិចស ើយ ញាតិកនញងភមូិបានោស្រត ប់សៅវញិស្ររប់គ្នា 
សោកឳពុកបានពនលត់ម្ ាំងសុង ស ើយេុតចសងកៀងសស្របងកាតជំនសួវញិ ។ ខ្ញំ
ចូលសៅសរងជាមយួអ ៊ំ  ។ សោកឳពុកកាន់សខនើយនងិភួយគ្តម់កសស្រម្នដ
ជិតសន្ះសេរ ។ សពលសន្ះគ្ត់សួរសៅអ ៊ំថា ៖ 
 - បងឯង យប់មញិចប់សផដើមអងគញយធម៌ពីសពលណ្? 
 - សស្រកាយសោកទូងសគរធ ំ                                        ម្ ាងំសងុ 
 - េូចសនះបងឯងអងគញយបាន ១២ សម្ ាងណ្?   

- អាចារាយណ្ស់  សម ចក៏អាចអងគញយបានយូរយ ាងសនះ? ស ើយសច
មិនឃ្លានបាយ សស្រសកទឹកសទឬ? សម និយយកាត់ស្របាសន៍សោកឳពុក (ខ្ញំ
មិនេឹងថាសម មកអងគញយជិតសន្ះពីសពលណ្សទ) 
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- សចអត់ឃ្លាន អត់សស្រសក អត់ចុកចប់ សតស្រសួលខលួនណ្ស ់ 
- បងបានជួបស្របទះអវីសេរ  អាចនិយយស្របាប់ខ្ញបំានសទ? 
- អាអនូឯងស្រតវូសតសជឿបងណ្ សបើមនិសជឿសទវាម្នបាបកមម ! 
- សជឿបងសជឿ...  ខ្ញំក៏សជឿសេរសច (សម សឆ្លើយតពីសោកឳពុក) 

  - ចឹងបងនងឹនទិានឱាយាដាប់ សតពួកឯងកុំនយិយបនតសៅស្របាប់អនក
ណ្សទៀតឱាយសាះ សនះជាបំរាម…  
 - បាទបង ! ចស សច ៖ ក នងិ សម សឆ្លើយតបស្រពមគ្នា 

ខ្ញំសមៃំយ ាងសសៃៀមាងាត់ាដាប់អ ៊ំសរៀបរាបេ់ូចតសៅ ៖ 
 ត្មធមមត្ បង សតងសស្រកាកអងគញយធម៌ សៅសពលឮសតវ ទទា រង្វ 
សចញពីផទះមួយខ្ងមុខវតត ។ សតយប់មញិសនះបងទទលួទានេំសណកលង់
លក់លអណ្ស់ អត់ឮទទារង្វសទ ទាល់សតសោកទងូសគរសទើបភាញាក់ ។ សដាយ
ស្រតូវវលិសៅផទះវញិស្រពឹកសនះ បងនឹកស ើញក៏ចប់សធវើធម៌សៅ ទស្រមំ្នឹងន្ង 
 ងាស (មីងខ្ញំសេលសៅសៅបសស្រមើគ្ត់) ដំាបាយឆ្អិន ។ មួយស្រសបក់សស្រកាយ
មក េុំពនលមឺូលមួយសេលបងសតងស ើញជាធមមត្ សពលសធវើសម្ធបិសញ្ចញ
រសមីស ើង  សតសលើកសនះសបលកណ្ស ់ សស្រពាះពនលឺសន្ះកាន់សតបសញ្ចញរសមខី្លាងំ  
ស ើងៗ ទាល់សតបងអាចសមើលស ើញអវីៗ សៅជុំវញិខលនួ ។ ជិត ៥០ ោនាំស ើយ
សេលបងខ្វាក់សភនកទាំងសងខ្ង    យប់ក៏េូចថ្ងៃ  ម្នសតភាពស្មាងងឹតសូនាយ 
សុង ។ បងសាមនសាសរីករាយណ្ស ់ ស ើយមិនេឹងជានិយយយ ាងណ្ 
សរៀបរាប់រសបៀបណ្ ឱាយសមសសមើនងឹសសចកដីសស្រតកអរកនញងចិតតបងសទ ។ រសមេី៏
អាចារាយសន្ះបានសធវើឱាយបងសមើលស ើញខលនួឯង សមើលស ើញថ្េ  សមើលស ើញ 
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សជើង សមើលស ើញខលួនស្របាណ សេលចស់ស្រទុឌសស្រទាម សសាបកស្រជវីស្រជញួ សេល
បងសមើលមនិាគាល់ខលនួឯង ស ើយមិនាមានថាខលនួបងផ្លាស់បដរូ ួសការាមាន
េូសចនះសាះ ។ បងរំឭកស ើញរបូសមាបតតិកាលពីសកមង ស ើយយកមកសស្របៀប
សធៀបនឹងសពលឥ ូវសនះ សធវើឱាយបងម្នសសចកដីសសងវរ តក់សលញត អាណិតខលនួ 
ពន់សពកណ្ស់  ។  

សៅសពលសេលបង ម្នចតិតអាសណ្ចអាធមមចំសពាះខលនួឯងសន្ះ េុំ
ពនលឺក៏រាត់សៅរកម្ត់ទាវារ បងក៏សស្រកាកវរ ស ើយសេើរត្មពនលឺសន្ះសៅ ។ 
សពលេុំពនលឺឆ្លងផុតទាវារតូប ទេិឋភាពេ៏ចសមលកសកើតម្នស ើង ៖ រឺជាកសនលងមួយ
េ៏លអស្របណីតសថិតសៅសកាបរសជើងភនំ ម្នទឹកធ្លាក់ទាក់ចិតតេិតអារមមណ៍ រួរ
មសន្រមាយ យ ាងពន់សពក ស្រកស កសមើលសៅទណី្ក៏ស ើញវាលស ម្ារាបសសមើ
េូចកស្រម្លស្រពំធមមជាតិោតសនធឹងត្មេងសជើងភន ំ លំអសដាយសេើមសវើ
ម្នផ្កាស្ររប់ពណ៌ចំរុះគ្នា រួរឱាយពិចពិលរមិលសមើល បសញ្ចញកលនិស្រកអបូ
វៃញយវៃប់សចលមលប់ស្រតវឹងស្រតថ្វ សធវើឱាយបងសភលចខលួនថា បងសនះម្ន
សភនកខ្វាក់ទាំងសងខ្ងជាយូរមកស ើយ ។ សេលចសមលកសៅសទៀតសន្ះ 
សស្រកាមសេើមសវើនីមយួៗ ម្នមនុសាសអងគញយសមឹងាមាធិ៍យ ាងសៃប់សសៃៀម ។ 
បងបានសៅេល់សេើមសវើមួយសេើមសេលមិនាគាល់ស មាះ អត់ម្នមនសុាស
សទ ស ើយក៏ម្នចិតតចង់សធវើេូចសរ រួចក៏អងគញយភាវន្សៅទីសន្ះសៅ ... ។  

ខ្ញំាដាប់េល់ស្រតឹមសនះក៏សរងលក់សលងេងឹខលនួ …  
សដាយនឹកស ើញ សរឿងសនះស ើយ សទើបខ្ញំសស្រសកខ្លាងំៗ ម្នាក់ឯងថា !!!  

ពនលសឺ្រពះធម ៌!!! ពនលសឺ្រពះធមស៌មនស ើយ !!! ចាាសជ់ាពនលសឺ្រពះធម ៌!!! សៅសពល 
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សេលខ្ញំស ើញពនលេឺូចសេលបានជស្រម្បជូនពីខ្ងសេើមមក ។  
 

បាតុភូតចផ្មែកផ្បែកកនុងហោក មិនអាចរាវរកយកហេតផុ្ល 
មកគិតបរិយាយរាយចមៃល់ ឆ្ៃល់ហៅផ្តឆ្ៃល់បនាសល់ទកុាាា។ 

 

អារមមណស៍មញរាមាញបានស្រសកស្រសុតស្រាកស្រានដស ើយ បន្ទាប់ពី
រិតថាជាពនលឺស្រពះធម៌ ។ សពលសន្ះខ្ញំបានទសស្រមតខលនួសស្រម្កមដងសទៀត ។ 
ស្រគ្ន់សតសធមចសភនកបានមួយសនទញះ ពនលឺចសមលកបានបង្ហាញរបូរាងជាងមី ស ើយ
ជះរសម ី ជាផ្កាសភលើងសសន្ធាសសៅធាបាញ់តស្រមងម់កសលើស្រទូង ។ ខ្ញំសទញះសស្រកាក
សដាយស្របតិកមម  ជាសវ័យស្របវតតិ   សតមនិអាចសស្រកាករចួសទ សស្រពាះស្រតង់ាមានិង
សៅលាទាំងសងខ្ងហាក់េូចជាម្នកម្លាំងអរបូ សងកតជ់ាប់យ ាងខ្លាំងសរមីិនរួច
សាះ   សូមាបីសតសភនកក៏សបើកមិនរួចសេរ ម្នសតកាាលសទសេលអាចកសស្រមើក 
បាន ។ មយួសនទញះធំសទើបេុំពនលឺចសមលករោយបាត ់ ស ើយខ្ញំក៏សទញះសស្រកាក
សដាយ ត់េងហក់ មមងិមមំ្ង រលះរោំងទាំងញ័រខលនួចំស្របប់ សបកសញើស
សជាកថាងាស ស្រចស់ស្រចលកនញងចិតត យកថ្េាទាបស្រទូងមិនស ើញម្នអវីរួរឱាយ
កត់សម្គាល់  ស ើយក៏សេើរចុះសេើរស ើង េូចមនសុាសឆ្កួត សចញពីបនទបម់ួយសៅ
បនទប់មយួរិតរកស តុផលមិនស ើញសាះ ។  

គ្ប់ជនួជាដាក់សភនកស្រកស កសៅស ើញស្រពះពុទធរបូមួយស្រពះអងគ ទុក
កនញងទូជាយរូមកស ើយ កនញងបនទប់សេលគ្មានមនសុាសសៅ  ស ើយមនិសេលបាន 
សងរកាាឱាយលអស្របថ្ព ឬ សគ្រពបូជាសទ ។ ខណៈសន្ះខ្ញេំចូជាសភលចពីកងវល់ទាំង
អស់សេលសកើតម្នមុនសនះ សភលចវឺាមា សភលចវឺចសងកះ ស ើយចប់សផដើម
សំអាត សរៀបចំកសនលងតមកលស់្រពះពុទធរូបឱាយសមសួន   ។   សដាយស ើញស្រពះពុទធ 
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រូបសេលកាងពីសុីម ងត៍សចញពណ៌ថ្បតងរទុះស្ររប់កសនលង ខ្ញំក៏សៅផាារទញិ
ថានាំពណទ៌ឹកម្សយកមកោបយ ាងលអស្របណីត ។ ចប់ពីោងាចសន្ះមក ខ្ញំ
ចប់សផដើមនមាការថាវាយបងគសំ្រពះសដាយសុទធចិតត (សមូជស្រម្បថា កាលពី
កុម្រភាព ខ្ញំសរៀនសៅាោវតត សពាធិរងាសី សថិតសៅ ុំថ្ស្រពសវង ស្រសុកពួក 
សខតតសសៀមរាប សេលម្នស្រពះសងាឃជាស្ររូបាធាាយ ស ើយស្រពះអងគបសស្រងៀន
ឱាយសិសាស ទាងំអសស់ូស្រតធម៌នមាការថាវាយបងគំស្រពះសបបសសងខប សសទើរសតរាល់
ោងាចសតមិនបានសូស្រតធម៌សស្របសទសៅជំន្ន់សន្ះ) ។  

ខ្ញំសៅសតម្នការវឺចបេ់សេលសពលទទួលទានេំសណកសៅសពល
យប ់ សតអារមមណ៍េូចជាមនិសវូធុញងប ់ តបស់្របមល ់ស្រក ល់ស្រកហាយេូច
ស្រគ្មនុសទ សស្រពាះសពលណ្សេកមិនលក់ ខ្ញំយកស្រពឹតតការណ៍ចសមលកសេលបាន
ជួបស្របទះនឹងរំឭកអភូតស តុរបសអ់ ៊ំស្រសី មកពិចរណ្រកស តុផល សទាះ
រកមិនស ើញក៏សៅសតរិតមនិវប ់ រិតស ើយរិតសទៀតទាល់សតសេកលក់
មួយសនទញះ ៗ សេរ  ។ យបម់ួយសពលជិតភលឺ ខ្ញំយល់សបដិស ើញស្រពះភិកខញសងាឃ
មួយអងគនមិនតមកពីទសិខ្ងសកើត ស្រពះសងាឃមយួអងគសទៀត និមនតមកពីទិស
ខ្ងលិច ស ើយបានមកជបួគ្នាកនញងផលូវបំសបកមួយសេលខ្ញំសៅោងាយពីសោក
ស្របស ល ២០ សម ស្រត  ។ បន្ទាប់ពីសោកសំពះគ្នាសៅវិញសៅមករួចស ើយ 
សោកនិមនតទនទមឹគ្នាសៅទសិខ្ងតាបងូទាងំ ២ អងគ ។ ខ្ញខំំស្រសូតេំសណើរឱាយទាន ់
សោក សតសពលេល់ផលូវបសំបកមួយសទៀតសោកក៏សបកគ្នាសៅទសិសៅសរៀង
ខលួន  ។  ខ្ញសំសងកតស ើញថា  ស្រពះសងាឃមយួអងគម្នសាបង់ចីពរងមីស្រសឡង សត
ស្រពះសងាឃមួយអងគសទៀត         ចីវរម្នបណំះជាសស្រចើនសេលខ្ញំសមើលសៅស ើញ 
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ចាាស់  ។  ខ្ញំាដាប់ឮស្រពះសងាឃទី ១ ម្នសងរេីកាថា ៖ 
- ខ្ញំកូណ្សមូបងគោំសោកបងសស្រពាះេល់សពលសធវើកិចចវតតស ើយ 
- សោកបអនូរង់សៅឯណ្? 
- សៅទីសន្ះ! សោកសលើកថ្េចងអញលសៅផទះមយួ...   
ខ្ញំក៏ភាញាក់ពីេំសណកសៅសពលសន្ះសេរ ។ យលស់បដិសនះសធវើឱាយខ្ញ ំ         

ចំស កកនញងចិតតសទៀតស ើយ សស្រពាះផទះសេលស្រពះសងាឃមយួអងគចងអញលសន្ះ
ហាក់េូចជាផទះ បអូនស្របសុ ត្ន ់ប នុតកិ និងបអនូស្រសី ត្ន ់ថានី សេលជាមិតត
របស់ខ្ញំស ើយសេលសយើងរាប់អានគ្នាេូចជាបងបអនូ ។ ស្រពឹកស ើងខ្ញំទូរស័ពទសៅ
បអូនថានភីាលាម ៖ 

- ជស្រម្បរឭក ថានី ! 
- ជស្រម្បសួរបា ាអ ៊ំ(ថានីសៅខ្ញំថា បា ាអ ៊ំ សេរសេលសធវើឱាយកនូៗ របស ់

គ្ត់ក៏សៅខ្ញំថា បា ាអ ៊ំជាសរៀងរ ូតមកសេរ) ៖ ទូរស័ពទសរាទ៍ពីស្រពលមឹខ្ញំទាយ
ស្រតូវេូចសមើលស ើញ រឺចាាស់ជាបា ាអ ៊ំ គ្មានអនកណ្សផាសងសទៀតស ើយ ។  

- ចឹងថ្ងៃសស្រកាយេូរសពលស ើយកុំឱាយទាយស្រតូវសទៀត...     ថានី សតើ 
សៅកនញងផទះម្នស្រពះពុទធរូបសេរសទ ? 

- ម្នសេរសតើបា ាអ ៊ំ  
- សម ចបានេូចជាមនិសេលស ើញ ! 
- តមកល់ខពស់សលើទូ សទើបមិនង្យសមើលស ើញ 
- ស ើយសតើស្រពះពុទធរូបសន្ះម្នពណ៌យ ាងណ្សេរ?   កាងពី 

អវី?  ម្នសភាពយ ាងណ្សេរ? 
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- ម្នពណ៌សលឿងទុំ  ស ើយសធវើពីអវីខ្ញំមនិេឹងសទ    សតម្នសភាព 
ចស់ស ើយសចញពណ៌រទុះៗ សទៀតផង ។  

- ខ្ញំបានសរៀបរាប់ពីស្រពះពុទធរូបសៅផទះខ្ញ ំ និងជរំាបពី  ការយល់សបដ ិ
ជូន ថានី ាដាប់ ស ើយនយិយថា បនតិចសទៀតខ្ញំសៅេល់ស ើយ យកថានាំសៅ
ោបស្រពះពុទធរបូឱាយបានងមេីចូគ្នា ... ។ 

ចប់ត្ងំពីសពលសន្ះមក     ខ្ញំបានសៅសម្ទានសីលសៅឯវតត ធមមិ-
ការាម សេលសថិតសៅទតី្ំង 12181 Boul. Rivière-des-Prairies, Montréal, 

Québec, H1C 1R3 សសទើររាល់ថ្ងៃឧសបាសង ។  
 សកមមភាពស្របចំថ្ងៃរបសខ់្ញផំ្លាស់បដរូទសិ ៩០ អងាា ។ កាលពីមនុសនះ
ខ្ញំតក់ស្រក ល់ រាប់រសល ់ស្រកវល់ស្រកវាយ ស្ដាស្រកហាយ សាកាដាយ មិន
អស់ចិតត ទទួលយកមនិបាននូវអវីសេលសកើតស ើង  ខឹងនងឹអនកសនះ  ស្របទូសដនឹង
អនកសន្ះ សជរស្រព មលខិិត... ថ្ងៃចង់ឱាយយប់ សពលយប់ចង់ឱាយថ្ងៃ ស ើយ          
បនលប់ទុកខទាំងសនះសដាយសមើលភាពយនតចិនកាប់ដាវ, សមើលភាពយនតថ្ង, 
សមើលកុនបរសទស, ាដាបច់សស្រមៀងមសន្សសញ្ចតន្ សេលពំុបានផដល់ផល
ស្របសយជនអ៍វីសមូាបីសតបនតិចបនតួចេលខ់្ញំសាះស ើយ ស ើយសងមទាំងបសនថម
ការសមញស្ររាមាញមួយកស្រមិតសទៀត     សស្រពាះសរឿងទាំងសនះបសងកើនសត     សោភៈ,
សទាសៈ, សម្ ៈេល់ខ្ញំសតប សុណ្្ាះ ។ ឥ វូសនះខ្ញយំកសពលទាំងសន្ះមកអាន 

សសៀវសៅធម៌ទាកទ់ងនិងការអបរ់ំ សផនកសីលធម ៌ រុណធម៌ ស្រព មចរិយធម ៌
ាដាប់ធម៌ សរៀនធម ៌ាដាប់ធមមនទិាន េូចជានទិានជាតកជាសេើម ាដាបធ់មស៌មូត
ម្នធមមសសងវរន្ន្ ... សេលសធវើឱាយសពលសវោកនញងមយួថ្ងៃរបសខ់្ញំ     េូចជា 
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រួញខលី សពលថ្ងៃហាក់េូចជាោប់យប់សពកណ្ស់ ។ សពលយប់សេកមនិលក់ 
យកធម៌សេលជបួស្របទះពីថ្ងៃមកពិចរណ្ រកស តុរកផល ស ើយស ើញថា 
ទុកខកងវលន់្ន្េូចជាធរូសសាបើយ ស ើយេូចជាកាន់សតបសងកើននវូចំសណះេឹង
កនញងបញ្ហាជវីិតនិងសមើលស ើញការសដាះស្រាយបញ្ហាន្ន្ កាន់សតចាាស់
ជាងមុនសទៀតផង ។ សដាយការេូរទិសថ្នជីវភាពរសស់ៅផដល់ស្របសយជន៍លអ
ខុសពីសពលមុនខ្ញំបានត្ំងចិតតថានិងបនតការរស់សៅរសបៀបសនះជាសរៀងរ ូត
សៅ ។ 

 

 ហរឿងហោខានជីវតិហយើងអនកផ្តង ហដើរតួមែួនឯងសំផ្ដងអងគ 
 តួលអអារកក់ហៅតាមចង ់ ា ផ្តកុហំបាោះបង់ធម៌រេោះេុទធ ។ 
 ផ្តងតហួោយមវោះរេេេចរីយ(១) ហកើនកហិលសបីហចៀសមិនផ្ុត 
 ផ្តងតួតាមធម៌លអហឆ្ើតឆ្ុត  អវីៗបរិសុទធផ្ុតហៅេេង ៕ 

សូមជស្រម្បថា អ ៊ំខ្ញតំ្ំងពីសពលសន្ះមក គ្ត់បេិបតតធិម៌ទាងំយប់
ទាំងថ្ងៃ បញ្ាឈប់អស់នវូសកមមភាពសេលគ្ត់ធ្លាប់បានសធវើពីមុនមក េូចជា
សៅសលងផទះបងខ្ងសណះ សៅសលងផទះបអនូខ្ងសណ្ះ សទាះបីម្នកមយួៗ ឬ
បងៗ មកទទលួគ្ត់ផ្ទាលក៏់គ្ត់មិនអសញ្ជើញសៅសេរ ។ មិនយូរប នុ្មានគ្ត់
ម្នជំងឺ  សេលសមយ័សន្ះសៅថាជមៃឺសពាះធំ      រឺសពាះរបស់គ្ត់សចះសតធំ 
ស ើងៗ ពីមួយសខសៅមយួសខ សទាះបីជាស្ររូសខមរជាសស្រចើនអនកសេលលាបីស មាះ
សបាះសំស ង ស ើយសេលបងបអូនបានសៅអសញ្ជើញមកពីសខតតន្ន្ ក៏មនិ 
អាចសមើលជំងសឺន្ះឱាយបានជាធូរសសាបើយសេរ  ។   គ្ត់ក៏បានទទលួមរណភាព 
______________________ 

(១) ប្រពហ្មចារ ើយ ៖ បប្ប្ប្ៃទនការប្រប្ប្រពតឹាិធមដ៌៏ប្រប្កសើរ ។ 
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ោចកសោកសនះ ស្របស លជា ១ ោនាំបន្ទាប់ពីស្រពឹតតិការណ៍ចសមលកសេលគ្ត់
ជួបស្របទះសៅសពលសធវើធមមបាបេិបតត ិ។ 

បុណាយ បនកិចច និងបណុាយទកខិណ្នុបាបទានបានស្របស្រពឹតតសៅកនញង
មួយសបាដា ៍ សេលម្នបងបអូនពទុធបរសិ័ទ មកចូលរមួយ ាងរស្ររឹករសស្ររង   
រាល់ៗ ថ្ងៃ ។ សពលោងាច ម្នឧបាសក សោកត្សេលជាចសទ់ុំ មកសូស្រត
ធម៌រាល់យប់ជិតមាឈសូសេលតមកល់សៅសលើផទះ យ ាងលនលងល់សន្លាច  ។ ខ្ញបំាន
ស្រតូវសោកឳពុក អនកម្ដាយអងវរឱាយបំសពញបពវជាជារឺបសួមខុសភលើងសេើមាបីជាកិចច
តបសនងរណុអ ៊ំសេលបានបបីម ងនមរកាាត្ងំពីតូចស្រកូចោមាមក ។ ខ្ញំសៅចំ
បានថា សៅថ្ងៃទី ៤ ជាថ្ងៃស សពសៅកាន ់បនដាឋាន ម្នមនសុាសជាសស្រចើន
កុះករ អ ូអរ ពីសស្រកាយរសទះសេលតមកល់សព ។ ខ្ញសំ្រតូវបានបងជីេនូមយួ             
(ស មាះ ឱម ាត)់ បញ្ជិះក ពាក់រងវង់កស្រមងសាបវូភាលាំងសលើកាាល  ពីសស្រកាយ
សោកត្អាចរាយ សៅមខុរសទះសព ស ើយម្នមនុសាសជាសស្រចើនខ្ងសស្រកាយ
ខ្ញំ  សេលកាន់កស្រមងសាបវូភាលាងំយ ាងសវងអន្លាយ     សេើរសោ្ាះតស្រមង់សៅសគ្ក
ត្អ ៊ីង    (រឺជាទលួមយួេខ៏ពស ់    សៅទិសខ្ងសកើតចម្ងាយស្របស លកនលះ
រី ូសម ស្រត ៖ ត្ អ ៊ីង រឺជាាវាមីអ ៊ំស្រសីខ្ញំម្នាក់សទៀតជាម្ចាស់េី) សេលម្នសេើម
ស្រកាំងមយួយ ាងធំសៅចំកណ្ដាលផលូវ  ។ សេើមាវាយថ្ស្រព ១ សេើមខពស់លថ្ល 
េុះជិតសេើមសពាធិ៍   សេលម្នសមកាខ្ផដលន់ូវមលប់ស្រតវឹងស្រតថ្វ,    ឥ វូ 
សនះសស្របស្របលួអស់ស ើយ ៖ កសនលងសន្ះកាលាយសៅជាាោបងមសិកាា េនូ
ាវា ស ើយខ្ងសជើង សេើមស្រកាំងធំ កាលាយសៅជាអនវុទិាាលយ័ េនូាវាសេរ ។ 
សោកស្ររូឧបជាាបានបំបសួខ្ញំសៅសពលសេលសភលើងេុតសពកំពុងសតសឆ្ះយ ាង 
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សសន្ធាសសៅធា ។  
 ខ្ញំម្នសិទធិសរសីធ្តុអ ៊ំស្រសដីាក់កនញងភាជន៍សេលម្នទកឹេូងខច ី មនុសរ
បងអស់ជាមយួនងឹសោកឳពុក ។ អនកម្ដាយបានសុំអនញុ្ញាតពីស្រពះស្ររូឧបជាា
ឱាយខ្ញំបានសៅផទះរ ូតទាំងយបទ់ាំងថ្ងៃ សេលម្នអនកមីង សាម  ងាស សមើល
ការខសុស្រតូវសពលថ្ងៃ ស ើយសពលយប់ សោកម្ សាម សតុ ទទួលបនទញក
សនះ សស្រពាះអនកម្ដាយ និងសោកឳពុករវល់សពកណ្ស ់ សដាយវិធបីុណាយសៅ
សតបនត សៅសទៀតលុះស្រត្សតេល់ថ្ងៃទី ៧ សេលជាថ្ងៃបណុាយទកខិណ្នុបាបទាន
រស្រមបខ់បួ ៧ ថ្ងៃផង នងឹជាបណុាយសេលខ្ញំស្រតូវោចកសិកាខាបទផង សទើប
បញ្ចប់សដាយបរបិូរណ៍... ។ 

កមួយសមូឧទទិសកុសលផលបុណាយសេលកមយួបានាងសនាសំ ផាសំព ី
សីល ទាន ភាវន្ ពីអាមសិទាន ធមមទាន និងអភយ័ទាន ស្រពមទាំងបពវជាជា-           
និសងាសេល់អ ៊ំស្រស ី។ សមូអ ៊ំទទលួសដាយសាមនសាសរីករាយ និងសមូអ ៊ំ ម្ន
េសំណើរ ស្របសសើរបវរ ជាលអ ជាសុខ ជាសរៀងរ ូតកនញងការស លឆ្លងកាត់វាល
វេដសងាារេ៏សវងោងាយសនះ លុះស្រត្សតបានសសស្រមចស្រពះនិពាវានជាាថាពរ ... ។ 

  
 

(Ê) 
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ព្រះធម៌អមតៈា 

រេោះធម៌រេោះស័េទចាាប់រេោះសមពទុធ របឆំងរបយុទធឈ្នោះេុតតាបតុមារ 
ឈ្នោះហោភហោសៈឈ្នោះអវិជ្ជា ឈ្នោះេាាធិ៍ជរាឈ្នោះមរណៈា  ។ 
រេោះធម៌លអឯកផ្ផ្នកបរិយតត ិ ហាត់បដិបតតកិំចាត់អតតៈ 
ហរចរឹលហរៀវហសដើងហបុើងអាសវៈ បំរេួញវដដៈបំបាក់សងាារ  ។ 
រេោះធម៌ថ្ងែថ្លាផ្ាារភ្ជាប់សងគម ចិតតផ្ដលអប់រំដូចឃេុំហរាមផ្កា 
មិនឱាយមចូខាតអងគជ្តិបុបាផា បហងកើតផ្ោផ្ផ្ែផ្កាផ្លហភ្គ ា ។ 
រេោះធម៌អមតៈឆលាក់សិកាខាកាម ឱាយរតូវហៅតាមានាមរេោះមានហជ្គ 
រតងរតាប់ថ្រតលកខណ៍ហាខាជាក់ថ្រតហោកាាាាាាាាហោោះកាយហកើតហរាគចិតតរជកកនងុធមា៌៕ 

*              ព្រះរុទ្ធវចនៈ               & 
យថា   អគារំ   ទុច្ឆន្ឋ ំ  វដុ្ធ ី  សមតវិជិ្ឈត ិ

ឯវ ំ  អភាវិត ំ  ច្ិត្ំំ្   រាគគា  សមតិវជិឈ្ត ិ ។ 
 

“ ផទះសេលស្របក់ខជខី្ជាស ើយ េំណកទ់ឹកសភលៀង រសមងសលចរ ូត 
យ ាងណ្មញិ ចិតតសេលបរុគលមិនបានអបរ់ំទុកស ើយរារៈ 

រសមងចក់សដាតយ ាងសន្ះឯង ” ។  

)           (គ្ថាធមមបទ បិេកសលខ ៥២ ទំព័រ ២៣)           ( 
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១១- ជម្រះរន្ទិលសង្ស័យ ទី ១ 

 
ពីយុវវយ័ ដោយមិនដែលបានសិក្សាពីព្ពះពុទ្ធសាសនាដៅសាលា 

ដ ៀន ព្ពមទាំងគ្មសនដពលដវលានឹងព្សាវព្ាវ  បូក្ផសសាំនឹងបដចេក្វទិ្សាខាងផលូវ
ដលាក្ទក្-់ក្ ឱសយអ ដព្េក្ ដែក្ព្សមម ដចះដេចង់មានចងប់ានមិនដអែេ
ដែើមសបយីក្មក្បញ្េុក្ព្ក្ពះេណ្ហស  មានដនែក្ ព្េដចៀក្ ព្ចមុះ អណ្ដសេ កាយ 
ចិេតដនាះ ក៏្មចែខ្លួនឯងឱសយលុះក្ែុងអាំណ្ចមនសមាភស នយិមបដងកើននូវ ដលានៈ       
ដទសៈ ដមាហៈ គ្មសនទ្ីបញ្េប់ ។  

 

    តណ្ហាឯងននេះមិនន េះឆ្អែតអែន ់          នោភលនម់ិនស្រន់មនិអន់ ំណង ់
    ប និខាងន ើប ូលនោយន ញមិន ង ់ មិនន េះលេះបង់ ង់ឆ្តបានមាន ។ 
    នស្បើមាត ់៦(១) ឱាយជួយថ្ងៃយប ់           ងង លនោ ងបរ៊់ប់នឹងនស្រ ឃ្លាន 
    បញ្ចូលបនញ្ចញបនំេញគមាលាន          ន ើនឧបាទាន(២)ឥតមានរ ខន ើយ ៕ 
 
 

បនាទសប់ពីដបើក្វគ្គថ្មីមយួដទ្ៀេមនដសៀវដៅជវីិេមក្ ខ្្ុាំបានព្បឹងដព្បង
ព្សវាព្សដទ្ញព្សាវព្ាវបកិ្ណ្ណក្ធម៌(៣)        ដែលទក្ទ់្ងនងឹជវីិេដែលដៅ
ងងឹេងងល់ព្សពិចព្សពិលក្ែុងចិេតាយូ មក្ដហើយយក្មក្សិក្សាែូចា ៖ 

ក- អ្វីទៅជាកម្មផល? 
 

__________________ 

(១) មាត់ទ្វា រ ៦ ៖ ទ្វា រភ្នែក, ត្តចរៀក, ត្រម ុះ, អណ្ដា ត, កាយនងិទ្វា រ រិតត ។ 
(២) ឧបាទ្វន ៖ ចេរកាីជំពាក់រតិត ។ 
(៣) បកិណ្ណកធម៌ ៖ ធមរ៌ាយរង, ធម៌បន្ទា ប់បនស ំ។ 
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 «អៃល់នអើយឆ្រនអៃល់ៗយូរអ្ំំា អវីនៅ ាាប់ មមន ើយនិងផល 
 នមេ អ ្ស្បស្េឹតតអ  រល  ររ់មានមងគលស្រេាយអណំ្  ?»  
 
 

ក្មមក្ែុងពាក្សយសាមញ្ញ   ធមមតា ដែលដយើងធ្លសបែ់ឹងធ្លសបឮ់ គឺ្ អាំដពើ ឬ
កា ដធវើអវីមយួ ។ ក្ែងុនយ័ាបដចេក្ដទ្ស ក្មមមាននយ័ថា  ដចេនាដោយ
សាំអាងព្ពះបនទលូព្ពះពុទ្ធាអមាចសស់ ដែលពនសយលថ់ា " មានសលនកិ្ខទុាំងឡាយ !   
គ្ឺដចេនាដែលេថាគ្េដៅថាក្មម " ។ ដចេនា គឺ្ធមមាេិអែក្គិ្េ អែក្
ចាេ់ដចង អែក្សនសសាំ ធមមាេិដែលញ សាំងសមសបយុេតធម៌ គឺ្ចិេតឱសយព្បព្ពឹេតអាំដពើ 
ាកុ្សលឬាអកុ្សល ។ កាលណ្ដយើងដធវើអាំដពើអវីមួយ ដេងដេមាន
ដចេនាដៅពីដព្កាយអាំដពើដនាះ ដហើយដចេនាដនាះ ដសចក្តីព្បឹងដព្បងតាម
ផលូវចិេតដនាះឯងដៅថាក្មម ។ ព្ពះពុទ្ធព្ទ្ងព់្តាស់ពនសយល់ថា កាលណ្បុគ្គល
ណ្មួយ មានដចេនាបុគ្គលដនាះ ដមងដធវើសក្មមភាពតាមកាយ វាចា ចិេត  
ដហើយអវីមយួដែលដគ្ដធវើដនាះ មានក្មមដៅាប់ាមយួានិចេ ។  
ក្មមមនិដមនាចសាប់េុលាកា ក្ែុងផលវូដលាក្ដទ្ ដបើជនណ្មានសក់្ គិ្េ

ថាក្មមាចសាប ់សព្មាប់វនិចិឆ័យដទសដនាះ គឺ្ព្េូវដេមានអាទ្ិដទ្ព ឬអែក្ធាំ
ណ្មួយអងគុយពីដលើ ចាាំកាេ់ដទសសេវដលាក្ ។ ចសាប់ក្មមមនិដមនចសាប់
េុលាកា ដទ្ ដហើយក៏្គ្មសនអែក្កាេ់ក្តីចាំដពាះក្មមដែលមនសុសសដធវើដែ  ។ ក្មម
ព្គ្ន់ដេាដហេុ អែក្បដងកើេនូវដហេុ នងឹព្េូវទ្ទ្ួលផល តាមដហេុដនាះៗ ។ 
មិនមានអែក្ោក់្ដទសពិនយ័ ក៏្មនិមានអែក្ឱសយ ង្វសន់ដែ  ។  
ដបើគ្មសនអែក្កាេ់ក្តី ឱសយដទសឬ ង្វសន់ដទ្ដនាះ ដេើអវីាអែក្ចាេ់ដចងឱសយ 

សេវដលាក្ ទ្ទ្លួផលមនក្មម បសខ់្លួន ?     ភាពមនិដសមើគ្នស វាងបុគ្គលមានសក់្ៗ 
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ដក្ើេដ ើងដោយសា មាន ក្មមអែក្ចាេ់ដចង ឯពាក្សយថាក្មមដនាះគឺ្មនិមាន បូ
រាង េួអងគាអវមីួយដទ្ ប ុដនតមាន ក្មាលសាំងឫទធសនភុាព បណ្ដសលឱសយសេវដលាក្
ដក្ើេ សាលសប់ បានសុខ្ ទ្ុក្ខ លែ អាព្ក្ក់្ ។ បុគ្គលមានសក់្ៗ ដធវើនូវក្មមានិចេរាល់មថ្ៃ 
ដហើយាមាចសស់មនក្មមទាំងដនាះ  ដេងទ្ទ្ួលផលមនក្មម បសខ់្លួន ក្ែងុាេិដនះ 
និងាេិាបនតបនាទសប់េដៅ មិនអាចដចក្ ំដលក្ក្មម បស់ខ្លនួដៅឱសយអែក្ែមទ្
ដហើយក្៏មិនអាចទ្ទ្ួលផលមនក្មម ដែលអែក្ដផសសងបានដធវើដែ  ។ ដោយ
សដងខបឱសយខ្លីន ណ្ដធវើក្មម ដោយដចេនា អែក្ដនាះាអែក្ទ្ទ្លួខ្សុព្េូវ និង
ាអែក្ទ្ទ្លួផលែូចាព្ពះពុទ្ធាមាចសស់ព្ទ្ងប់ានសដមែងថា  មម ំរនតត វិភជជត ិ៖ 
“ក្មមាអែក្ចាេដ់ចងសេវដលាក្” ។  ែូដចែះដេើអវីដៅគ្ឺាចសាប់ក្មម? 
ដលាក្ដវជជបណ្ឌិេ ថ្ងុ នោីមនុ ីបានមានព្បសាសនថ៍ា ៖ " ចសាប់ក្មម

គឺ្ា លក្ឋាមពលចិេតដែលព្សបូទញចូល និងផសាយដចញដៅវិញ 
(Telepathy , Télépathie) ដែលវាមានលក្ខណ្ៈែូចា លក្ដៅដពលដែល
ដយើងគ្បែ់ុាំថ្មចូលដៅក្ែុងទ្កឹ្ែូដចានសះដែ  ប ុដនតវាមានលក្ខណ្ៈពិដសសមួយ
ដទ្ៀេ គឺ្ ងព្េ បម់ក្ ក្ព្បនពដែើមវិញ ។ ដពល ងព្េ បប់ក្ដព្កាយ
ដនាះដហើយដែលវាព្េូវអលងកាេ់   អនត ក្មមាមួយឋាមពលចិេត     រាបល់ាន    
ដផសសងដទ្ៀេដលើដផនែី ទល់ដេក្ាំលាាំងវាដ ើងព្គ្ប់ដទ្ើបវាសទុះមក្កានព់្បនព
ដែើមវិញ ។ យ សងណ្មញិក្ែមទ្ឹក្ កាលណ្េាំណ្ក្ទ់្កឹ្មិនទន់ដពញដវលា
ណ្ វាក្ម៏ិនទន់ដហៀ ទ្ឹក្ដចញមក្ដែ  ។   ដក្វពព្ងកី្ពនលឺព្ពះអាទ្ិេសយ   និង
ដ្មសដព្ក្ៀម កាលដបើជបួគ្នស ព្ពមគ្នសទាំងបីក្ែងុដពលមយួដែលមមុដក្វពព្ងីក្
ោក់្ចាំ សមីព្ពះអាទ្ិេសយដែលក្ាំពុងដ្ដស      ដហើយកាាំ សមីដែលដចញពីដក្វបាន 
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ដោេដៅដ ្សះដៅព្េូវដ្មសដព្ក្ៀមដនាះ អាចឱសយដនលើងដក្ើេដ ើងបាន ។ ផល
មនក្មមក៏្ែូដចានសះដែ  កាលណ្មានដហេុបចេ័យព្គ្ប់ព្គ្ន់ផលមនក្មមក៏្ដក្ើេ
ដ ើង ។ ដបើគ្មសនដហេុបចេយ័ព្គ្ប់ព្គ្ន់ដទ្ ផលមនក្មមក៏្មនិ ដក្ើេដ ើងដែ  
ពិេដមនដេមានឥទ្ធិពលមនក្មមក៏្ដោយ ។ ឧបមាម សាងដទ្ៀេ ែូចាព្គ្ប់
សាវសយ កាលណ្មានែី មានទ្ឹក្ មានពនលឺមថ្ៃ មានក្ដ ដ្សព្គ្ប់ព្គ្ន ់ ព្គ្ប់
សាវសយដនាះនងឹែុះដ ើង ។ ព្គ្ប់សាវសយទ្ុក្ែូចាឥទ្ធិពលមនក្មមដែល ង់
ចាាំដេឱកាសនឹងែុះដ ើងឱសយផល កាលណ្មានែីទ្ឹក្និងក្ដ ដ្សពនលឺមថ្ៃ មាន
ព្គ្ប់ព្គ្ន់ ” ។ 
ដហេុដនះ ដគ្មិនចាាំបាច់ទមទ ឬចង់ឱសយបានផលតាមដេក្តីបាំណ្ង

ព្បាថានស បស់ខ្លនួឯងដធវើដទ្ ចូ ដធវើដេអាំដពើលែចុះ សាងបចេុបសបនែឱសយលែព្បដសើ  
ដហើយទ្ុក្នាទ្ីឱសយក្មមាអែក្ចាេ់ដចងចុះ  ។ អែក្បានោក់្បាព្េដលាក្ 
ព្បដគ្នចង្ហសនព់្ពះសងសឃ ដលាក្យក្អាហា ដៅ ន់ មានក្មាលសាំង មានពណ្៌
សមសប ុនងិសខុ្ភាពលែ ដលាក្ ីក្រាយសបសាយចិេត ផលក្មមដនាះបាន ង  
ព្េ បម់ក្ ក្មាចសស់ដែើមវិញ ដធវើឱសយមាចសស់ក្មមមានដសចក្តីសុខ្ បានសដព្មចនវូ
ក្តីប ងព្បាថានសសក្តិសមតាមក្មមដែលខ្លួនបានដធវើ ។ ដបើដយើងបានលួច បាន
សមាលសប់អែក្ែមទ្ មាចសសខ់្លួននងិសាច់ញេិ បស់ដគ្ឈឺចាប់ខ្ងឹសមសា  ផ្តសសា
ព្បដទ្ច ឯដយើងបាំដនលចមិនបាន   ដហើយខ្លួនឯងក្៏មានវបិសបែសិា ីដៅដពលជិេ
សាលសប់ ផលក្មមបានផសាយ ងព្េ បម់ក្ ក្ដយើងវញិ ឱសយដយើងបានជួបដ ឿង
ែូចដែលដយើងបានដធវើដៅដលើអែក្ែមទ្ែូដចានសះដែ  ។ មនសុសសដេងព្បាថានសឱសយ
ជីវិេបចេបុសបនែនិងអនាគ្េមានក្តីសុខ្    មានព្ទ្ពសយធននិងកិ្េតិយស    ែូដចែះដគ្ 
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អាចព្គ្ប់ព្គ្ងដលើចសាប់ក្មមបាន ដោយកា ដធវើអាំដពើលែតាម ូបមនតដាគ្ជ័យ
មួយគ្ឺ ដធវើដេក្មមលែ និងកា េស ូពសាយមព្បក្បដោយបញ្ញស ។ អាំដពើណ្
ដែលដធវើឱសយអែក្ែមទ្ឬខ្លួនឯងមានកា ឈឺចាប ់ ព្េូវចាេ់ថាាអាំដពើអាព្ក្ក់្ 
ដែលវានឹងផតល់ផលអាព្ក្ក់្មក្ដលើខ្លនួឯងវិញ មនិដែលខានមតងណ្   
ដ ើយ  ។  ផលក្មមនឹងហុចឱសយដោយដគ្ ពតាមលក្ខខ័្ណ័្ឌែូចេដៅ ៖ 
១- ក្មមឱសយផលតាមអាំដពើដែលខ្លួនបានដធវើ បានសាងមក្ដហើយ (ដបើ

សមាលសប់ដគ្ ដនាះដគ្នឹងសមាលសប់វញិ); 
២- ដគ្ ពតាមអាទ្ភិាព គឺ្ក្មមណ្ធៃន់ឱសយផលមនុ ក្មមណ្ព្សាល

ឱសយផលតាមដព្កាយ; 
៣- ដគ្ ពតាមដពលដវលា គឺ្ទល់ដេមានក្មាលសាំងព្គ្ប់ដទ្ើបក្មម

ឱសយផល (ដបើដគ្ោាំបាយគឺ្ទល់ដេក្ដ ដ្សព្គ្ប់ដទ្ើបបាយពុះដហើយអែិនបាន 
មិនអាចអែិនមនុដពលក្ាំណ្េ់បានដ ើយ ដហេុដនះដបើដយើងទមទ ឱសយអែនិ
មុនដពលក៏្មិនបានផលដែ );  
៤- ដគ្ ពតាមទ្ីក្ដនលង គឺ្ដបើសមាលសប់ដគ្ក្ែុងទ្ឹក្ នងឹព្េូវសាលសប់ក្ែុងទ្ឹក្

វិញ ។ សូមព្បគ្ល់អវីៗ ឱសយចសាប់ក្មមចុះ ដយើងនឹងអសក់្ងវល់ កិ្ចេ បស់ដយើង
គឺ្ដធវើដេអាំដពើលែ ដហើយព្េូវេដមលើងគ្ុណ្ភាពចិេតឱសយដ ើង ហូេែល់កា ដលង
ាប់ព្បកានន់ឹងអាំដពើដែលខ្លនួបានដធវើ រាលទ់្ដងវើលែមនិព្បាថានសផលេបសែង
វិញដ ើយ  ។ 
ក្មម គឺ្ាអាំដពើដែលព្បព្ពឹេតដៅ ដទះបីអាំដពើដនាះលែក្ែី អាំដពើអាព្ក្ក់្ក្ែ ី 

គឺ្ាក្មម ។ អាំដពើលែដៅថាកុ្សលក្មម  ឯីអាំដពើអាព្ក្ក់្ដៅថាអកុ្សលក្មម ។  
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ព្បនពបយី សង ដែលនាាំឱសយដក្ើេាអាំដពើព្បព្ពឹេតដៅបានគឺ្ ៖ កាយក្មម អាំដពើ
ព្បពឹេតតាមផលវូកាយ វចកី្មម អាំដពើព្បព្ពឹេតតាមផលវូវាចា និង មដនាក្មម អាំដពើ
ព្បព្ពឹេតតាមផលវូចិេត  ដមងមានឥទ្ធិពលព្គ្បែណ្តប់ដលើដសចក្តសីុខ្ទ្ុក្ខ បស់
អែក្ព្បព្ពឹេតខ្លនួឯងផង និងែល់អែក្ែមទ្ផង ។ ដបើក្មមទាំងបដីនះព្េូវបានែឹក្
នាាំដោយអកុ្សលចិេត ទ្ដងវើដែលព្បព្ពឹេតដចញមក្ក៏្ាអកុ្សលក្មម ឬដៅ
ថាទ្ុចេ ិេ គឺ្កាយទ្ុចេ ិេ វចីទ្ុចេ ិេ និងមដនាទ្ុចេ ិេ ដែលមានដសចក្ែីទ្ុក្ខា
ផល  ប ុដនតដបើក្មមទាំងបដីនះព្េូវបានែឹក្នាាំដោយកុ្សលចិេត ទ្ដងវើដែល
ព្បព្ពឹេតដចញមក្ក៏្ាកុ្សលក្មម          ឬដៅថាសចុ ិេ     គឺ្កាយសុច ិេ 
វចីសុច ិេ និងមដនាសុច ិេដែលមានដសចក្ែសីុខ្ាផល ។  

ស្េេះេ រធរឆ្មេងឆ្ ងជាស្រឹរត ី កល្យាណការ ីកល្យាណ ំ
បាបការ ីច បាបក ំ  រ ខ ឬ រ  ខ ំ មមន រដ ឹន ំ។   

 អ្ សាង  រលផេល់រ ខរួរតី ធ្លា ់អវី នីស្រេះឆ្តអធមម   
 មមងមី មមចារ់ស្បវារ់យួររំ សាអាតឬធ្លា ់ស្ជំាម េអីំនេើ ៕ 
 

ដៅក្ែុងសុេតនតបែិក្ មជសឈិមនិកាយ មជសឈមិបណ្ណសសក្ៈ ក្ែុងចូ រាហ-ុ
ដលាវាទ្សូព្េ ព្ពះសមាមសសមពុទ្ធព្ទ្ងព់្តាស់ដៅកានព់្ពះរាហលុ    ដែលាព្ពះ
រាជបពុ្េ បស់ព្ពះអងគថា “ មានសលរាហុលដបើអែក្ព្បាថានសនឹងដធវើក្មមណ្ដោយ 
កាយ ដោយវាចា ដោយចិេត អែក្គ្បសបីពិចា ណ្ាមុនថា ដយើងព្បាថានសនងឹ
ដធវើក្មមដនះដោយកាយ ដោយវាចា ដោយចិេត  កាយក្មម  វចីក្មម មដនាក្មម
 បស់ដយើងដនះ គ្បសបីព្បព្ពឹេតដៅដែើមសបីដបៀេដបៀនខ្លនួឯងផង ដែើមសបីដបៀេ 
ដបៀនអែក្ែមទ្ផង    ដែើមសបីដបៀេដបៀនទាំងខ្លនួឯងផងទាំងអែក្ែមទ្ផង កាយ 
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ក្មម វចីក្មម មដនាក្មម  ដនះាអកុ្សល មានទ្ុក្ខាផល មានទ្ុក្ខាវបិាក្ ។ 
 - មានសលរាហុល! ដបើអែក្មានកា ពិចា ណ្ ែូដចែះដហើយ អែក្មិនគួ្ 

ដធវើក្មមដនាះដោយកាយ  ដោយវាចា ដោយចិេតដ ើយ ។ 
“ ក៏្ប ុដនតដបើអែក្ពិចា ណ្ែងឹយ សងដនះថា   ដយើងព្បាថានសនឹងដធវើក្មម

ណ្ដោយកាយ  ដោយវាចា   ដោយចិេត កាយក្មម វចីក្មម មដនាក្មម  បស់
ដយើងដនះ មិនព្បព្ពឹេតដៅដែើមសបីដបៀេដបៀនខ្លួនឯងផង មិនព្បព្ពឹេតដៅដែើមសបី
ដបៀេដបៀនអែក្ែមទ្ មនិព្បព្ពឹេតដៅដែើមសបីដបៀេដបៀនទាំងខ្លួនឯងនិងអែក្
ែមទ្ ាកុ្សលក្មម មានដសចក្តសីុខ្ាផល ាវបិាក្ែូដចែះដហើយ ក្មមដែល
ពិចា ណ្ដ ើញយ សងដនះ អែក្គ្បសបីដធវើដោយកាយ វាចា   ដោយចិេតចុះ ” ។ 

ខ- ទ្វើលអបានលអ ទ្វើអាក្កកប់ានអាក្កក់មម្នឬ? 
 

ចាំណ្ុចសាំខាន់ក្ែុងកា ព្បដក្ក្ ដវក្ដញក្ ជដជក្គ្នស ដបក្ាអូ ហូ ា
សទឹង ដព្ចើនបាំផុេទក់្ទ្ងនងឹក្មម គឺ្កា ឱសយផល បស់ក្មម ។ ជនខ្លះអសស់ទធស 
មិនចង់ដជឿ ឬមនិដជឿថាផលមនក្មមមានពិេដមន ដទះបីសភុាសិេបុរាណ្
បានបញ្ជសក់្ាដគ្លថា “ដធវើលែបានលែ ដធវើអាព្ក្ក្ប់ានអាព្ក្ក្ ់ ” ក៏្ដោយ 
ពីដព្ពាះនសែុតាងសាំអាងយក្ពីកា ពិេមនជិវិេក្ែុងសងគម បញ្ជសក់្ឱសយដ ើញ
ចសាសថ់ា មនុសសសាដព្ចើនដែលដធវើអាព្ក្ក់្ ដេបានលែ ដោយមានអាំណ្ច 
ដោយប បិណូ្៌ព្ទ្ពសយ មានសក្ែិយស ខ្ពសម់ខុ្ មានដក្ តិ៍ដ មសះ ប វិា   នងិ
មនសុសសខ្លះដែលដធវើលែបានអាព្ក្ក់្ ព្ក្ខ្សសេ់ទ្ុគ្៌េ ព្េូវដគ្ជិះាន់ ដធវើបាប ដែល
មានដព្ចើនគ្ដគ្ក្តាាំងពីបរុាណ្កាល ហូេែលប់ចេុបសបនែកាលដនះ ។  
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 ជនខលេះស្ោរ់នោយអ  រល ឆ្តឆ្បរជាផលស្បនរើរគាប ់ 
ជនខលេះនធវើលែឆ្តអភ័េវ  គាមានយរគាមានស្រេាយោប់ដ ូរតវ ។ 
នធវើលែបានលែេតិឆ្មនឬ ?  រូមជ ួួយបំភលឺេ រធបរិរ័រ 
ឱាយន  េះ ងចាំ មៃល់បាត ់  បញ្ញាដ រខាត់រទាធាន ើន           ៕ 
 

ដលាក្តាអារាមប យ (Dhammanath Sidh) ក្ែុងកា ផសសពវផសាយព្ពះ
ធម៌ បស់ដលាក្បានមានព្បសាសនថ៍ា ៖  

“តាមពិេ បញ្ហសដនះគឺ្ាកា យលព់្ចបូក្ព្ចបល់ វាងក្មមនិយម(១)

និងសងគមនិយម ដោយនាាំយក្កា ព្បព្ពឹេតិដៅមននយិមនងិនយិមទាំងពី 
ដនះមក្លាយ ាំគ្នស មិនបានដបងដចក្ព្ក្បខ្ណ្ឌនិងលាំោប់ថានសក្់ឱសយបានព្េឹម
ព្េូវ ។ ដបើព្េិះ ិះពិចា ណ្ឱសយលែិេលែនន់ឹងបានដ ើញថា  សមូសបីដេអេថនយ័
មនពាក្សយថា “ដធវើលែបានលែ ដធវើអាព្ក្ក់្បានអាព្ក្ក់្” ដនះឯង អែក្ខ្លះក៏្ចាប់ដផែើម
ព្ចបូក្ព្ចបល់ដៅដហើយ ។ អេថន័យមនកា ដធវើលែបានលែដែលគួ្ យល់គ្ថឺា 
ដសមើនឹងដធវើដសចក្ែីលែបានដសចក្ែីលែ ឬដធវើដសចក្ែីលែក៏្មានដសចក្ែីលែ ឬដធវើ
ដសចក្ែីលែក៏្ាដហេុឱសយដសចក្ែីលែដក្ើេដ ើង ឬដធវើដសចក្ែីលែ ផលលែតាមក្មម
និយមក៏្ដក្ើេដ ើង,  ដេមិនែូដចានសះដទ្ ដគ្ដប ាយលថ់ា ដធវើដសចក្ែីលែបាន
វេថុលែ ឬដធវើលែដហើយបានផលព្បដយជនឬ៍អាមិសដែលខ្លួនដពញចិេត ដែល
ខ្លួនព្បាថានស ។ កាលដបើមានបញ្ហសដក្ើេដ ើងែូចដែលដពាលមក្ដនះ ដយើងគ្បសបី
សិក្សាដសវងយល់ដ ឿងដនះឱសយបានចសាសល់ាស់ដ ើង ។ 
ចាំណ្ុចសាំខាន់ដែលាបញ្ហស       គឺ្កា ព្ចបូក្ព្ចបលព់្ក្បខ្ណ្ឌដែល 

__________________ 

(១) និយាម ៖ ភាពមានជាត្បត្កតីរបេ់ធមមជាតិ (កមមនិយាម, ធមមនយិាម, ពិជនយិាម, ឧត និយាម, រតិតនិយាម) 
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ដបងដចក្ដចញដផសសងពីគ្នស ព្ពមទាំងទ្ាំនាក់្ទ្ាំនង វាងក្មមនិយមនិងសងគម
និយម ដែើមសបីឱសយចសាស់លាស់ក្ែុងដ ឿងដនះ ាបឋម បគុ្គលគួ្ ពិចា ណ្ដសវង
យលក់ា ឱសយផល បសក់្មម ដែលមានចាំដពាះអែក្ដធវើលែនងិអែក្ដធវើអាព្ក្ក្់
ដោយដបងដចក្ា ៤ លាំោបថ់ានសក្ ់៖  
១. ផលលាំោបថ់ានសក្ខ់ាងក្ែងុចេិត ដេើក្មមដធវើឱសយដក្ើេផលខាងក្ែុងចេិត 

មានកា សនសសាំគ្ណុ្លក្ខណ្ៈ គឺ្កុ្សលក្មមនិងអកុ្សលក្មម គុ្ណ្ភាពនិង
សមេថភាព បស់ចិេត ដែលមានឥទ្ធិពលចាំដពាះកា តាក់្ដេងអា មមណ្៍ កា 
នឹក្គិ្េ និនានសកា  កា នយិម ចាំណ្ូលចិេត នងិដសចក្ែីសខុ្ទ្ុក្ខ យ សងណ្ខ្លះ?  
២. ផលលាំោបថ់ានសក្អ់េតច េិ ដេើក្មមដធវើឱសយដក្ើេផលក្ែុងកា សនសសាំបនទុាំ

និសសសយ័ តាក់្ដេងដចញាអេតលក្ខណ្ៈ កា ព្បព្ពឹេតិ កិ្ ិយមា យទ្ ឫក្ពា 
កា សដមែងដចញ អាក្បសបកិ្ ិយ កា ទ្ុក្ោក់្ខ្លួន កា េបសែង កា ទ្ាំនាក់្
ទ្ាំនងាមយួបុគ្គលែមទ្ និងាមួយសាថសនកា ណ្៍   ឬប សិាថសនទ្ូដៅយ សងណ្
ខ្លះ? កា ឱសយផលលាំោបថ់ានសក្់ដនះមានលក្ខណ្ៈបនែពីលាំោបទ់្ី ១ ដនាះឯង 
ដែលបាំដបក្ដចញពិចា ណ្មតងដទ្ៀេ ដែើមសបីឱសយដមើលដ ើញព្ជុងដព្ាយ ឹេ 
ដេចសាស់ដ ើង ។ 
៣. ផលថានសក្ែ់ាំដណ្ើ ជវីេិ បសប់គុ្គល គឺ្ក្មមាេួនាាំកា ព្បព្ពឹេតិក្ែុង

ជីវិេ បសប់ុគ្គល ដធវើឱសយដគ្បានទ្ទ្លួបទ្ពិដសាធន៍ាទ្ីព្បាថានស មនិាទ្ីព្បាថានស 
នប់ព្បសពវនឹងផលេបសែងពីខាងដព្្ បានជបួព្បទ្ះដសចក្ែីវិនាស ដសចក្ែី
ចដព្មើន បរាជយ័ ដាគ្ជយ័ លាន យស សខុ្ ស ដសើ   មួទាំងកា បាេប់ង់
ដផសសងៗ ដែលផទុយគ្នស ដៅ មួថាដលាក្ធម ៌។ ផលថានសក្ដ់នះអាចបាំដបក្ដមើល 
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បានពី ព្ជុងដព្ាយ គ្ឺ ៖ 
- ផលសែងឱសយបចេ័យដផែក្ដផសសងៗ មនប ិសាថសនដព្្ពីមនសុសស ;    
- ផលសែងឱសយពីបចេ័យដផែក្បុគ្គលនងិសងគម ។ 
៤. ផលថានសក្ស់ងគម គឺ្ក្មមដែលបុគ្គលនងិមនុសសសទាំងឡាយបានដធវើ 

មានផលចាំដពាះកា ព្បព្ពឹេតិដៅមនសងគមយ សងណ្ខ្លះ ែូចាកា ដធវើឱសយដក្ើេ
ដសចក្ែីថ្មថ្យឬដសចក្ែី ីក្ចដព្មើន ដសចក្ែីសុខ្ែុម មនាព្េាក់្ព្េជាំ 
ដសចក្ែីដតាក្យ សក្ដ្ដសព្ក្ហាយ មួគ្នស បស់មនុសសសទាំងឡាយ  មួទាំងផល
អាំពីទ្ដងវើ បសម់នសុសសដធវើចាំដពាះប សិាថសនដផសសងៗ ផែលផ់លបក្មក្ ក្មនសុសស
វិញ ។ 
ដបើពិចា ណ្តាមដសចក្ែខីាងដលើដនះ នឹងដ ើញចសាស់ថា ផលថានសក្់

ទ្ី ១ នងិទ្ ី ២ គឺ្ាផលខាងក្ែុងចិេតនងិបុគ្គលិក្ភាព  ( Personality – 

Personnalité ) ាព្ក្បខ្ណ្ឌដែលមានក្មមនិយមាធាំ ។ ផលថានសក្់ទ្ ី៣ គឺ្ា
ព្ក្បខ្ណ្ឌដែលក្មមនិយម  និងសងគមនយិម  ចូលមក្សមពន័ធគ្នស     ាចាំណ្ុច
ដែលដក្ើេកា ព្ចបូក្ព្ចបល់    បងកឱសយដក្ើេបញ្ហសដែលគួ្ ពិចា ណ្ ។ 
ចាំដណ្ក្ផលថានសក់្ទ្ី ៤ ថ្វែីសបេិដេាដ ឿងសាំខាន ់ដេដៅដព្្ព្ក្បខ្ណ្ឌមនកា 
ដសែើឱសយពិចា ណ្តាមព្បធ្នបទ្ ៖ ដធវើលែបានលែ ដធវើអាព្ក្ក់្បានអាព្ក្ក់្ដៅ
ខាងដលើ ។ 
មនសុសសទ្ូដៅ កាលដមើលផលមនក្មមដែលដក្ើេចាំដពាះខ្លួនឬចាំដពាះ

អែក្ែមទ្  ដមងសមលឹងថាដេើមានអែក្ណ្ដធវើលែបានលែ ដធវើអាព្ក្ក់្បានអាព្ក្ក់្
ពិេយ សងណ្ខ្លះឬដទ្?   ដនះគឺ្ាកា ដមើលផលថានសក្ទ់្ី  ៣   គឺ្កា ព្បព្ពឹេតិដៅ 
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ក្ែុងចាំដណ្ក្ជីវិេដែលទ្ទ្លួផលពីខាងដព្្ដេប ុដណ្ណសះ ាកា ដមើល ំលង
ផលថានសក់្ទ្ី ១ និងទ្ី ២ ដែលាផលែស៏ាំខាន់មព្ក្ដលង សាំខានទ់ាំងចាំដពាះខ្លួន
ឯង ាសខុ្ទ្ុក្ខក្ែុងចិេត ភាព ឹងបុងឹទ្ន់ដខ្សាយខាងក្ែុង ភាពទ្ន់ដខ្សាយចាស់
កាលសមនឥន្ទនទយិាដែើម សាំខាន់ទាំងក្ែុងដផែក្ដែលាព្បនពែ៏ធាំមនផលថានសក្ទ់្ី ៣ 
ផង ដពាលគឺ្ផលថានសក្់ទ្ ី៣ ដនាះ ចាំដណ្ក្ដែលាព្ក្បខ្ណ្ឌ បស់ក្មមនិយម
ក៏្ាផលបនែមក្អាំពីថានសក្់ទ្ី ១ និងទ្ ី២ ដនាះឯង ។  
មន្ទនតរីាជកា ដែលសុច ិេព្បក្បដោយសមេថភាព តាាំងចិេតដធវើកា 

ក្ែុងមុខ្នាទ្ីឱសយដក្ើេបានលទ្ធផលកា ង្ លែក្៏ “ គួ្ នងឹ ” បានដសចក្ែី ីក្
ចដព្មើនក្ែុងមុខ្េាំដណ្ងកា ង្ រាជកា  យ សងដហាចណ្ស់ក្ល៏ែាងរាជកា 
ដែលអេ់សមេថភាពមិនព្បាក្ែព្បាក្ែុងមុខ្នាទ្ី ប ុដនែ “ ជួនកាល ” ផលមិន
បានដក្ើេដ ើងែូដចានសះដទ្ ទាំងដនះពីដព្ពាះថា ផលថានសក្ទ់្ ី៣ មិនដមនដក្ើេមក្
ក្មមនិយមសទុ្ធៗ ដនាះដទ្ វាដក្ើេមក្អាំពីបចេ័យមននិយមនិងនយិមែមទ្ 
ដផសសងៗ ាពិដសសមានសងគមនយិម ែូចា ប័ក្សសពួក្ អាំដពើពុក្ លួយ សូក្-
បា សន់ាដែើម ចូលមក្ ូក្ ាំាមួយផង កាលដបើដយើងដមើលដេក្មមនិយម
ដេមសា សង  មនិព្ពមដមើលបចេយ័ដផែក្ែមទ្ឱសយបានសពវព្គ្ប់ដទ្  ព្ពមទាំងខ្វះកា 
ដបងដចក្ព្ក្បខ្ណ្ឌសមពនធភាព វាងនិយមនងិនយិមដផសសងៗ ដចញពីគ្នស ក៏្
នឹងមានកា យល់ព្ច ាំព្ចបកូ្ព្ចបល់ ដហើយនិយយថា ដធវើលែបានអាព្ក្ក់្ 
ដធវើអាព្ក្ក់្បានលែ ។ ព្បសនិដបើក្មមនិយមដែើ េួដេឯក្ឯង ផលចសាស់ានងឹ
ដក្ើេតាមក្មម ឬទ្ដងវើដនាះៗ  ាព្បាក្ែ  ។  ឧទហ ណ្ ៍ ដក្មងពសាយមអាន
ដសៀវដៅសព្មាប់ដ ៀនដោយយក្ចិេតទ្ុក្ោក់្         អានបានចប់ក៏្ដក្ើនបាន 
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ចាំដណ្ះាផល ។ ប ុដនែជនួកាលរាងកាយហេ់ដនឿយអស់ក្មាលសាំង ហិេ មហ
ដពក្ ឬឈឺក្សាល ឬធ្េុអាកាសដ ដ្សដពក្ ក៏្អាចអានមិនចប់ ឬអានចប់
ដហើយចាប់ដសចក្ែមីិនបាន ដនះដព្ពាះបចេ័យែមទ្ចូលមក្ដែើ េួ ួមផង ែូដចែះ
ាដែើម ។ ដទះាយ សងណ្ក្ែី គ្បសបែីឹងចសាស់ក្ែងុចិេតថា សព្មាប់មនុសសស ក្មម
និយមក៏្ដៅដេាសែូលក្ណ្ដសលាព្េីវិសយ័ចងែលុមាគ្ សជីវិេ ឬាបចេ័យ
េួឯក្ដែលក្ាំណ្េ់កា ទ្ទ្លួបានផលេបសែងលែអាព្ក្ក់្ដផសសងៗ ក្ែុងជវីិេ
យ សងពិេព្បាក្ែ ។  
ចាំដពាះអែក្ដែលមនិសមតាមបាំណ្ងខ្លួន ឬដមើលដ ើញអែក្ែមទ្

ដែលដធវើលែដហើយមនិបានលែ កាលដបើមិនទនប់ានព្េួេអដងកេដហេុបចេ័យ
ព្ជុងដព្ាយដផសសងៗ ឱសយចសាស់ដៅដ ើយដទ្ ក៏្អាចដមើលដសើៗ ទ្ុក្ាមនុថា 
កា ណ្៍ដនះព្បសិនដបើដយើងមិនបានដធវើលែទ្ុក្ដទ្ គ្ង់ដេយ សប់ាងដនះ ឬដគ្
ដនាះព្បសនិដបើដគ្មនិបានដធវើលែទ្ុក្ខ្លះដទ្ ដគ្គ្ង់ដេលិចលង់ាងដនះ ។ 
កាលដបើដមើលយ សងដនះ ជនួកាលនឹងជយួឱសយចាប់ដផែើមយល់ ដមើលដ ើញ
អវីៗ ចសាស់ដព្ចើនដ ើងថា ដទះាយ សងណ្ក្មមលែដែលបានដធវើទ្ុក្ ក៏្ផល
មិនដសាះសនូសយទាំងអស់ដនាះដទ្ ដហើយអាចាផលបនែដៅក្ែុងចិេតនិងផល
ដែលមានចាំដពាះអេតច ិេែចូដែលបានពិពណ្ន៌ាមក្ដហើយដនាះផង  ។ 

គ- បុណ្យ និង បាប ៖ 
ព្ពះសមាមសសមពទុ្ធព្ទ្ងប់ានសដមែងថា “ ន តន ំ ភ ិខនវ ប ញ្ញំ វទាម ិ ’’ 

ដព្បថា “មានសលនិក្ខទុាំងឡាយេថាគ្េដៅដចេនាហែងឹឯងាេួបុណ្សយ”  ។ 
ដសចក្តដីនះសបញ្ជសក់្ថា   បុណ្សយដៅពិដសសដៅដលើផលូវចិេត ដៅដលើ 
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ដចេនា កាលដបើដយើងដព្េក្អ ចាំដពាះទ្ដងវើសុច ិេ បស់អែក្ែមទ្ ដសពគ្ប់
នឹងបណ្ឌិេព្បព្ពឹេតដេអាំដពើលែហែឹងដហើយាបណុ្សយដនាះ មិនដមនទល់ដេ
ប ិចាចសគ្ទនដព្ចើនដទ្ើបបានបុណ្សយដនាះដទ្ ។ ដហេុដនះបុណ្សយ ឬដសចក្ែី
ប សិុទ្ធ ិ មិនដមនសថិេដៅដលើប ិមាណ្មនវេថុដទ្ គឺ្សថេិដៅដលើចិេតដចេនា
 បស់បុគ្គលមានសក់្ៗ ដែលព្បក្បដោយអា មមណ្៍ ីក្រាយក្ែុងដពលមនុឱសយ ឬ
ប េវន តន, ដពលក្ាំពុងឱសយឬ ម ញ្ចនន តន, និងដពលឱសយ ួចឬ បរាបរន តន  
ដហើយកា ប ិចាចសគ្ទនដនាះនឹងមានផលដព្ចើន ឬដលាក្ដៅថា អបាបមាណ
ប ណាយ គឺ្បណុ្សយមិនអាចបា សនព់្បមាណ្បាន ។ 
កា គិ្េលែព្បមព វចីមធ ុស កាយក្មមមិនខ្សុគ្នលងធម៌ អាចចាេ់ទ្ុក្

ថាាមលូោឋសន បស់មនុសសស ។ អែក្ដែលមាន កាយ វាចា ចិេត ព្បព្ពឹេតក្ែុងផលវូ
លែ នងឹអាចដមើលដ ើញពិនពដលាក្ ដនះដពា ដពញដោយ ភាព ីក្រាយមន
ធមមាេិ ឃ្លសេចាក្ ឫសសា និនាទស  នសនសី ដហើយដមើលដ ើញអែក្ែមទ្ក្ែុងផលវូ
វិជជមាន ផលូវលែព្បមពបានដព្ចើនដទ្ៀេផង ដែលដធវើឱសយដគ្មានទ្សសសនៈ ពាក្សយ
សមែលីែៗ ដលចដ ើងដពលនិយយសែី ។ មនុសសសដបបដនះ ព្បាក្ែាមនិអាច
មានគ្ាំនិេអាព្ក្ក់្ដៅក្ែុងចិេតដនាះដទ្ ដព្ពាះភាពអាព្ក្ក់្ដៅក្ែុងចិេតដេង
ទ្មាលសយដចញមក្តាម យៈពាក្សយសមែី កា ដលើក្ោក់្សាំដ ង ដខ្សសដនែក្ ឬ
កាយវកិា ដៅខ្ណ្ៈដពលដែលនយិយ  ។  ចិេត  វាចា និងកាយ    ដែល
ព្បព្ពឹេតឃ្លសេ ងសយពីអបាយបរាយនក្មម(១)   ដនះដហើយាអាំដពើបណុ្សយ    ា 

___________________ 
(១) អបាយបរាយនកមម ៖ អំចពីភ្ែលន្ទអំែកចធាឱី្យចៅចកីតកែ ងអបាយឬឱ្យបានចេរកាីវនិ្ទេចៅខាងម ខ ។ 



~ 93 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

កុ្សលក្មម ាបុញ្ញក្មមែធ៏ាំដធង ដែលមនសុសសព្គ្ប់គ្នសអាចដធវើបាន ដោយមនិ
ចាាំបាច់ចាំណ្យព្ទ្ពសយសមសបេតិព្បាក្់កាសដនាះដទ្ ៖ 
 

    ជនខលេះខាសតន់ខាោយររ់នោយអភេ័វ        នតើគាត់មានស្រេាយអវីនធវើប ណាយទាន? 
    ជវីិតយ ា ស្ ស្តដរអត់ឃ្លាន            នបើជាតិនស្ោយមានបានអវីេឹងនៅ? ។ 
 

បុ សចាំណ្ស់ព្ក្ីព្ក្ លាំបាក្ដតាក្យ សក្មានសក់្ដែលមានមខុ្ ប កាប់អសុ 
ដ ក្យក្ដៅលក្់ដែើមសបីចិញ្េមឹជវីិេ បានជបួដោយមចែនសយនឹងព្ពះនិក្ខមុួយ
អងគដែលព្បព្ពឹេតធុេងគវេតដៅក្ែុងមព្ព ។ បនាទសប់ពីព្កាបថាវសយបងគាំដោយចិេត
ព្ជះថាលស ួចមក្ ប ុសដនាះបានសួ ដៅព្ពះនិក្ខុសងសឃថា ៖  

➢ បពិព្េព្ពះក្ ុណ្មាចសស់       អវីដៅាដហេុាបចេ័យដែលដធវើឱសយខ្្ុាំព្ពះ 
ក្ ុណ្ ស់ដៅក្ែងុទ្ុគ្គេភាព ទបេូចវណ្ណៈ គ្មសនលយុគ្មសនកាក្់   គ្មសនព្បាក្់    
គ្មសនកាស ខ្វះដព្កាយខ្វះមខុ្ មានទ្ុក្ខាព្បចាាំយ សងដនះ?  
 ព្ពះនិក្ខុសងសឃ ព្ទ្ងស់មលងឹដៅ ក្បុ សដនាះដោយដសចក្ែីដមតាតស 

ក្ ុណ្ែ៏មព្ក្ដលងដហើយមានដថ្ ែីកាថា ៖ 
✓ ដញមដអហើយ អាចមក្ពីអេីេាេិ          ឬក៏្បចេុបសបនែាេិដនះផងដែ  
ដព្ពាះដេដញមមិនដចះ ដបៀប បបមនកា ផែល់អាំដណ្យែល់អែក្ែមទ្  ។ 
បុ សចាំណ្ស់ភាញសក់្ដផែើល ព្សឡាាំងកាាំងយ សងខាលសាំង នឹងព្ពះដថ្ ែីកាដនះ 

ដហើយសួ បនតដៅដទ្ៀេថា ៖  
➢ ខ្្ុាំព្ពះក្ ុណ្ ក្សុបីានព្ពឹក្ខ្វះលាងសច      បានលាងសចខ្វះព្ពឹក្         ដហម 
 ហាម ព្ក្ខ្សសេ់ អេ់ឃ្លសន គ្មសនដភាគ្ព្ទ្ពសយ ាមនុសសសអន័ពវយ សងដនះ ដេើនឹង
មានអវីអាចឱសយែល់អែក្ែមទ្បានដនាះទនមាចសស់? 
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✓ ដញម ! មានព្ទ្ពសយសមសបេតិែ៏លែ វិដសសវិសាល   មយួចាំនួនដៅាប ់
នឹងខ្លនួតាាំងពីក្ាំដណ្ើេមក្ដម លះគឺ្ ៖ 

- ទ្ី ១ គឺ្ មុខ្ ៖ ដែលអាចផែល់នូវសានសមញញមឹែល់អែក្ែមទ្; 
- ទ្ី ២ គឺ្ មាេ់ ៖ ដែលអាចដពាលស ដសើ ឬដលើក្ទ្ឹក្ចិេតែល់អែក្ែមទ្; 
- ទ្ី ៣ គឺ្ដបះែូង ៖ ដែលអាចដបើក្ចាំហឱសយធាំទ្លូាយ ោក់្អែក្ែមទ្; 
- ទ្ី ៤ គ្ឺដនែក្ ៖ ដែលអាចដមើលដៅអែក្ែមទ្ ដោយដសចក្ែីលែ; 
- ទ្ី ៥ គ្ឺ រាងកាយ ៖ ដែលអាចដព្បើាព្បដយជនែ៍ល់អែក្ែមទ្បាន ។ 
ដញមអាចដព្បើព្បាស ់ កាយ វាចា និងចិេត ដធវើាដែើមទ្នុ សព្មាប់ដធវើ
បុណ្សយ សាងអាំដពើលែ     ផែលន់ូវដសចក្តីសខុ្ែល់អែក្ែមទ្បានព្គ្ប់ដពលដវលា 
ទាំងអស់ ដោយមិនព្េវូកា ព្បាក់្កាស មិនចាាំបាច់ព្េូវកា ព្ទ្ពសយសមសបេត ិ
សែុក្សែមភដនាះដទ្ ។  
បុណ្សយ ាអាំដពើទាំងឡាយណ្ដែលដគ្ដធវើតាមផលូវកាយ វាចានិងចិេត 

ដែលផែលន់ូវដសចក្ែីសុខ្ បេិី ដសាមនសសស ដព្េក្អ   កី្រាយ សបសាយចេិត 
ែលខ់្លួនឯងផង និងមិនដធវើឱសយអែក្ែមទ្ មានដសចក្ែីទ្កុ្ខដសាក្ ខ្វល់ខាវសយ 
ព្ក្ហាយព្ក្ហល ់អាំពល់ចិេត ដ្ដសដខាលសចផសា ដោយសា អាំដពើទាំងដនាះផង ។  
ដញមដអើយ និយយសាំែមីធុ សដៅកាន់អែក្ែមទ្ គឺ្ាបុណ្សយ          ( បណុ្សយ
ដោយវាចា ) ដព្ពាះថា កា ដពាលពាក្សយលែដៅអែក្ែមទ្ ដធវើឱសយដយើងសបសាយ
ចិេតខ្លួនឯងផង អែក្ទ្ទ្ួលសាំែីពីដយើងក្៏មានបីេិ ីក្រាយផងដែ   ។ ជូេែុស 
ដបាស សាំអាេផទះ បស់ដយើង នូមិដយើង វេតអារាមដយើង ក៏្ាបណុ្សយ  (បណុ្សយ
ដោយកាយ) ។ ដធវើ ួចដពលណ្ ដយើងព្ជះថាលសសបសាយចិេត   ដហើយអែក្ែមទ្ 
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ក៏្អនុដមាទ្នា ដព្េក្អ ាមួយដែ  ។ ដ ើញមនសុសសក្ាំសេ់ទ្ុគ្៌េ ព្ក្ខ្សសេ់ អេ់
ឃ្លសន គ្មសនចាំណ្ី ដែក្ដោយែ ីដអបសាំយ សបផទះ ដសចក្ែីព្សដណ្ះ អាណ្ិេ
ែិេសែិេាប់ក្ែុងែងួចិេត ដទះបីមនិមានអវីឱសយែលជ់នដនាះក៏្ាបុណ្សយមយួ
ដែ  ( បណុ្សយដោយចេិត ) ។ 
 បណុ្សយទាំងដនះពិបាក្ដធវើណ្ស ់ ចាំដពាះអែក្ដែលមនិធ្លសប់ដធវើពីដក្មង

មក្ ។ ដទះបែីឹងថាកា ដគ្ ពមាតាបតិា ដោយវាចាពីដរាះដផែមដលហម វនាទស
សាំពះ ែូចាព្ពះ ថាាបណុ្សយែ៏ធាំដធងប ណុ្ណស ក្ម៏ិនអាចដធវើបានដែ ដព្ពាះកា 
ខ្វះនូវទ្មាលសប់ែល៏ែព្បដសើ ដនះ ។ 
កា ជូនអាំដណ្យ ១០០០ ដ ៀល ែល់អែក្ខ្វះខាេ អេ់ឃ្លសនអងគយុ

សូមទនតាមទ្ីព្បជុាំជនក្ែី តាមផលូវព្េដ ងដក្ងក្ែី ាកា ង្យព្សួលចាំដពាះ
អែក្សមសប ូ ព្បាក្់កាស ដេវាពិេាពិបាក្ចាំដពាះអែក្ដតាក្យ សក្ គ្មសនព្បាក្់
កាសែូចគ្នសដែ  ។ ង្យព្សួលចាំដពាះអែក្ដែលមានចិេតទ្ូលាំទ្លូាយដោយ
គិ្េថា គ្នសមិនអាចដៅ ក្អវបីាន ខ្វះសមេថភាព ខ្វះមដធសាបាយ  ដេវាពិេា
ពិបាក្ពន់ដពក្ណ្ស់ចាំដពាះអែក្ដែលយលថ់ា អែក្សូមទនហែឹងមានមែ ២ 
មានដជើង ២ គ្មសនវិកា ភាពអវីដសាះ ដមែចក៏្មិនខ្ាំ ក្សុី...? 
សាដសប់ដោយលែ សាដសប់ដោយព្បមព សាដសប់ពាក្សយអែក្ែមទ្ សាដសប់ធមម

ដទ្សនា ដោយមិនគ្ិេថាពាក្សយដនាះាពាក្សយបនតុះបង្អសប់ ិះគ្ន់ ឬពាក្សយដផែម
ព្សទ្ន់ដចញពីទ្ឹក្ចិេតអាណ្ិេ ព្សឡាញ់ដនាះដទ្ ។ អវីដែលលែព្បដសើ ដយើង
កាន់យក្   អវីដែលដសាមសក្ដព្គ្ក្    ក្ខ្វក់្អាព្ក្ក់្ជូ ចេ់    ដយើងព្គ្វាេ់ដចាល
ដែលអាចបដងកើេនវូ សុេមយបសបញ្ញស គឺ្បញ្ញសដក្ើេពីកា សាដសប់ ៖   ក៏្ាបណុ្សយ  
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មួយដែ   ដែលពាក្សយចាស់ដលាក្ដៅថា “ នរៀនសាដាប ់” ។ 
ពាក្សយទ្នូាមសន បស់ឳពុក្ មាដសយ ជែីូនជតីា ដលាក្ព្គូ្អាចា សយ ធមម-

ដទ្សនាមនធមមក្ថ្ិក្បក្ព្សាយពីព្ពះពុទ្ធវចនៈ មិនសូវ ពីដរាះសាដសប ់ស ូស័ពទ
គ្មសននយ័   សព្មាប់ដយើងដែលដៅវយ័ដក្មង   ដែលាអែក្ដធវើអវីមិនទ្ាំនងអគង
ខ្ុសដនាះដទ្ ។  មានសក់្ៗ ដព្ចើនដេអញនិយម   គិ្េអវីដព្ចើនដេមានអគ្េិ ដទះបី
ពាក្សយដព្បៀនព្បដៅដនាះាបាំណ្ងលែ ាសុចឆនទៈ ដហើយអាចនងឹផែល់ា
ព្បដយជនស៍ព្មាប់ជវីិេ ក៏្ដយើងមនិចូលចិេតសាដសប់ ដថ្មទាំងយលថ់ាពាក្សយ   
ទ្ូនាមសនដនះមនិសមព្សប ព្បក្បនិងដពលដវលា និងសមយ័កាលដែលដគ្ ស់
ដៅដទ្ៀេផង ។ ដនះដហើយដញមដែលពាក្សយចាស់ដលាក្ថា ដ ៀនសាដសប់គឺ្ ៖ 

 

អវីគ ណគួរគាប់ចាប់ោន់យ  អវីនទារនសាមា នស្គា ល ថ្លលេះ 
អវីលែ ់ ្ុង តិត ិតជស្មេះ   ិតត ាោនេមានស្េេះឈ្្េះបាបធម៌ ។ 
 

 ីឯ ដ ៀនសែ ី វញិ គឺ្ដ ៀនតាាំងពីេូចព្កូ្ច មស  ាមយួនឹងមាតាបតិា 
បដញ្េញវាចា ពីដរាះសាដសប ់ព្េងព្តាប់ចសាប់ សាដសបប់ង្គសបដ់លាក្ព្គូ្ អែក្ព្គូ្ ដៅ
សាលាដ ៀន ដែលដព្បៀនព្បដៅឱសយយក្ “ ភាសាាឯក្ ដលខ្ាដទ “ ក្ែងុ
ជីវភាព ស់ដៅព្បចាាំមថ្ៃ ៖ 
 រំដីររជាតិមារយរររេងាស ខាសឹបនខាសៀវញុេះញង់បង់ខាតខ ូយរ 

    រំដីលែជាររេូជធ្រខពរ់  ន រតិ៍ន មាេះ តិតិយរេីនរាេះេសិា ។ 
 

ដេមិនព្េូវយក្សាំែីពីដរាះ វាចាទ្ន់នលន់ ដធវើាមនតបនទន់ចិេតអែក្ែមទ្ 
ក្ែុងន័យាអនាទសក់្ បាំភាន់ឱសយធ្លសក្់ចូលក្ែុងក្លលសបិច អដបាក្បដញ្ឆសេ  បស់
ខ្លួនដ ើយ ដព្ពាះអាចផែលន់វូវបិាក្ក្មម ២ យ សង ៖      គឺ្ ១ សាំែីដបាក្ព្បាស់ា 
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អាំដពើបាប ( វចីក្មម ) នងិទ្ ី២   គឺ្ចិេតដែលមានគ្ាំនិេអាព្ក្ក់្   ក្ខ្វក់្  លាមក្  
ដបាក្ព្បាស់ដគ្ក៏្ាអាំដពើបាប ( មដនាក្មម ) ដែ  ។ 
ចិេតាបុណ្សយ    ចិេតាកុ្សល  ចិេតដែលអាចដវៀ ចាក្ដពៀ ដវរាបាន  

ដែលដៅក្ែុងមដនាក្មម   មានដព្ចើនណ្ស់   ដែលដញមអាចដធវើបានដោយ
មិនពិបាក្ចាំណ្យលយុកាក់្អវីដ ើយ ។ ដេាបុណ្សយដែលពិបាក្ដធវើណ្ស ់
ដព្ពាះកា អប់ ំចិេតដនះាកិ្ចេធុ ៈមួយដែលមានសក់្ៗ  ដធវើបានដោយលាំបាក្
ណ្ស ់។ ដគ្អាចបដព្ងៀនដក្មង បាំពាក្់បាំប នដគ្លជាំហ មនុសសសបាន ។ ដគ្
អាចផសាាំងសេវ បដព្ងៀនសេវ ដទះបីាសេវកាចសាហាវ ឬសេវមានពិសក្ែ ី
មក្បដព្មើដសចក្ែីព្េូវកា  បស់ដគ្បាន     ដេដបើដគ្បដព្ងៀនចិេតខ្លួនឯងវញិ
ដនាះ ពិេាពិបាក្ពន់ដពក្ណ្ស់  ដព្ពាះចិេតដនះដពលដែលដក្ើេមក្ទ្ដទ្
សាអសេ ដេធាំបនតិចមក្ក៏្បែូ ផ្លសស់  ព្កាស់ដោយ ដលានៈ ដទសៈ ដមាហៈ ចង់ដេ
មានចង់ដេបានមិនដចះឈប់ ងលុងប់ ឧបាទនគ្មសនទ្បីញ្េប់ ៖  
 ិតតននេះនេលន ើតម   មិនមានយ អវមី នសាេះ 
ឥ ូវផ្លារ់បេូរអរ់  ន ើញលែស្ររ់ ងឆ់្តបាន ។ 
 ួងឆ្ ងឥតឈ្រឈ្ប ់  ងង លងបឧ់បាទាន  
បានមួយ ិតតមនិ ាោនេ   ង់ឆ្តបានមិនន េះស្គប ់  ។ 
ន ើននោភ   នទារៈ  ជាប់ជំរ ់ស្រឡាញ់រែប ់
ខនធ ៥ នំឱាយ ប ់  រីបញ្ចបស់ាលាប់អសារ            ៕ 
 

បុណ្សយដក្ើេពីចិេតដនះមានដព្ចើនណ្ស់ ដហើយាបណុ្សយដែលធាំដធង
ដលើសលបុដទ្ៀេផង ែូចា ៖ 

ក្- ក្ែងុសកិាខសបទ្ បសក់្មមបថ្ ១០ មាន ៖ 
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១- មិន ំមពគិ្េសមលងឹចង់បានព្ទ្ពសយអែក្ែមទ្ ( អននិជសា ); 
២- មនិមានចិេតគុ្ាំកួ្នគ្ិេប ងឱសយអែក្ែមទ្វនិាស ( អពសាបាដទ );          

  ៣- គ្ាំនិេយល់ដ ើញព្េូវពិេ ដហើយព្បកាន់ថាព្េូវ  ( សមាមសទ្ែិឋិ ) ។                   
ខ្- ក្ែងុមគ្គសចេៈមាន ៖ 

១- ចិេតព្េិះ ិះព្េូវ ( សមាមសសងកបសបៈ); 
 ២- ចិេតយល់ដ ើញព្េូវ (សមាមសទ្ែិឋិ ); 
 ៣- ចិេត ំឭក្ព្េូវ ( សមាមសសេិ); 
 ៤- ចិេតេមកល់ចិេតព្េូវ ( សមាមសសមាធិ); 
 ៥- ចិេតមានកា ពសាយមព្េូវ ( សមាមសវាយមៈ) ។ 

គ្- ក្ែងុបា ម ី១០ មាន ៖ 
 ១- ចិេតអេ់ធន់ ( ខ្នតី ); 
 ២- ចិេតដទ្ៀងព្េង់ ( សចេៈ); 
 ៣- ចិេតព្សឡាញម់ិនដ ីសមខុ្ ( ដមតាតស ); 
   ៤- ចិេតាក្ណ្ដសលចាំដពាះសេវនិងសង្ខស  ( ឧដបកាខស ) ។ 
 ចិេតដែលាបណុ្សយពីមដនាក្មមទាំងអស់ដនះ មិនពបិាក្ចាំណ្យ
ព្បាក្់ដទ្  ដញមអាចដធវើបាន ។  

➢ បុ សចាំណ្ស់បានអនុដមាទ្នាថា ៖ សាធុ! សាធុ! សាធុ!       ទន 
មាចសស់ ។ ចុះចាំដណ្ក្បណុ្សយដែលដក្ើេពីវាចាដនាះយ សងណ្ដែ ទន? 

✓ ដញមដអើយ! ដធវើបុណ្សយដោយវាចាមានាអាទ្ិ៍ ៖ 
១- ដចេនាាដហេុដវៀ ចាក្កិ្ ិយ ដពាលនូវពាក្សយកុ្ហក្  
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(មុសាវាទ ដវ មណ្)ី; 
២- ដចេនាាដហេុដវៀ ចាក្កិ្ ិយ   ដពាលនូវពាក្សយញុះញង់   ស ក្  

ដសៀេ បាំដបក្បាំបាក្់អែក្ែមទ្ ( បិសណុ្យ វាចាយ ដវ មណ្ី );         
៣- ដចេនាាដហេុដវៀ ចាក្កិ្ ិយ ដពាលនវូពាក្សយអាព្ក្ក់្        មាន 

ពាក្សយព្ទ្ដគ្ះដបាះដបាក្ ដជ ព្បដទ្ចាដែើម( ផ ុសាយ វាចាយ ដវ មណ្ី ); 
 ៤- ដចេនាាដហេុដវៀ ចាក្កិ្ ិយ ដពាលនូវពាក្សយរាយមាយឥេ
ព្បដយជន ៍( សមផបសបលាបា ដវ មណ្ី) ។  
 បុណ្សយដក្ើេពីវាចាដែលដៅថាវចីក្មមដនះ មិនអសល់ុយកាក្់ ព្បាក្់
កាស មិនចាំណ្យ ព្ទ្ពសយធនដទ្ ដញមអាចដធវើបានដោយព្បមព ព្គ្ន់ដេ
ព្បុងព្បយ័េែឱសយមានសេិសមសបជញ្ញៈ នងិមនសកិា ៈ កុ្ាំឱសយនិយយខ្ុស ឬកុ្ាំ
និយយឱសយប ះពាលែ់លអ់ែក្ែមទ្ដេប ុដណ្ណសះ ។  
វាគ្មសនអេថព្បដយជន៍អវបីនតចិដសាះដ ើយ ដែលដយើងព្េូវចាប់ដផែើម

យក្គ្ាំនិេដៅគ្ិេពីអវីៗ  ក្ែុងផលូវអាព្ក្ក់្ដទះបាីដយើងទក្់ទ្ងាមយួមនុសសស
ដែលដយើងមិនព្េូវដខ្សសគ្នសក៏្ដោយ ។ វាគ្មសនដហេុផលអវដីែលដយើងព្េូវដៅ
និយយវាចាអសុដរាះ  ដសាះក្ដព្កាះ  ខ្ម ួដខាមសះ  ដបាះដបាក្  ដខាជសក្ខាជសក្ពាក្សយ
សាំែ ី ឥេគួ្ ឥេសម ឃ្លសេចាក្សុជីវធម ៌ មនិលែាមយួអែក្ែមទ្តាមទ្ាំដនើង
ចិេតដែ  ។ វាគ្មសនគ្ុណ្ព្បដយជន៍ គ្មសនេមមល អវបីនតិចដសាះ ដែលដយើងដព្បើ
 ូបកាយបងកកា ដ្ដសព្ក្ហាយែល់អែក្ែមទ្ ដោយទេ់ េប់ ទ្ះ ែាំ ព្ចាំធ្ក់្  ឬ
ព្បព្ពឹេតបាបក្មមនានាដៅដលើអែក្ែមទ្ ។ 
ទាំងដនះដហើយ   ាកា ដធវើបុណ្សយអេ់ព្បាក្់ដែលមនសុសសព្គ្ប់គ្នសអាច  
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ដធវើបាន ដហើយផែលផ់លែ៏ព្បដសើ បាំផុេផង ។ 
ស្េេះភិ ខុ Lorm Loeurm Lha មាននងរដីោតាមបណ្ដាញន វរប៊  ថា ៖ 
ព្ពះពុទ្ធាប មព្គូ្ ព្ពះអងគបានសដមែងព្បាប់ពនសយល់ពីបុណ្សយដោយ

សចេធម ៌ួចដហើយថា "ដចេនាគ្ាឺេបួណុ្សយ" ដែលដចេនាក្ែុងទ្ីដនះសាំដៅ
ែល់ដចេនាលែាមហាកុ្សលចិេតដពាលគ្ឺចិេតលែ ចិេតព្ជះថាលស ចិេតសដនាតសស 
ចិេតព្សដណ្ះអាណ្ិេ និង ចិេតសដន្ទង្គសះ ។ល។ ចិេត ឬដចេនាលែដនះដហើយគ្ឺ
ាបុណ្សយ ។ បណុ្សយដនះមានបទ្វិដព្គ្ះថា " អេតដនា សនាតសនាំ បណុ្េ ិដសា-
ដធេេីិ > បញុ្ញាំ (សភាដវា) សភាវ: ឯណ្ ជព្មះនូវសនាតសន (ចិេត) មនសេវ
ទាំងឡាយឱសយសាអសេប ិសទុ្ធ ិ សភាវៈដនាះដ មសះថាបណុ្សយ " ។ ក្ែុងធមមបទ្
អែឋក្ថាភាគ្មយួព្េងម់ែឋកុ្ណ្ឌលិវេថពុ្ពះពុទ្ធព្ទ្ង់សដមែងថា " មដនាបពុវងគមា 
ធមាមស មដនាដសោឋស មដនាមយ មនសា ដច បសដនែន ភាសេ ិវា ក្ដរាេ ិវា 
េដតា នាំ សខុ្មដនវេ ិ យវ អនបុាយនិេី ិ ធមទ៌ាំងឡាយមានចិេតែលម់ុន 
មានចិេតែ៏ព្បដសើ  សដព្មចដហើយដោយចិេត កាលបុគ្គលមានចិេតព្ជះថាលស
ដហើយ ដពាលក្តី ដធវើក្តី ដសចក្តីសុខ្ ដមងាបត់ាមបគុ្គលដនាះ ដព្បៀបែូច
ព្សដមាលអដនាទសលតាមព្បាណ្ " ។ ដយងបទ្វិដព្គ្ះ និង ពុទ្ធែីកាដនះ 
បង្ហសញចសាសថ់ា បុណ្សយគ្ឺសថិេដៅដផែក្ខាងក្ែុងមនដយើងរាល់គ្នសាក្តាតស
ចមសបង ចាំដណ្ក្ពិធ ី និង ដទ្យសយវេថុខាងដព្្ព្គ្ន់ដេាដផែក្ជួយបន្ទងគប់កិ្ចេ
បនតិចបនតួចប ុដណ្ណសះ ។ ដព្ពាះដហេុដនាះបុណ្សយកាលណ្ដយើងយល់ចសាស់
លាស់ ដយើងក្៏ែងឹថា រាលទ់្ដងវើ នងិ ពាក្សយសាំែីដែលដយើងដធវើ ដយើងនិយយ
ដៅ វាាបុណ្សយ ឬាបាបដោយសវយ័ព្បវេតិ មិនចាាំបាច់អៃល់ដហើយសួ អែក្ 
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ែមទ្ឱសយបញ្ជសក់្ដទ្ ។ កា ដែលដយើងចាប់ដផតើមអៃល់គឺ្វាបញ្ជសក់្ចសាស់ថាទ្ដងវើ 
ឬពាក្សយសាំែីដែលបានដធវើ ួចដហើយដនាះ មនិមានចេិតព្ជះថាលសសាអសេប ិសទុ្ធិ
ដព្សចបាេ់ដៅដហើយ ។ ដបើដធវើដោយចិេតមនិសាអសេ ដេើាបុណ្សយឬាបាប?         
ចដមលើយគ្ឺមនិដមនបណុ្សយដទ្ ។ ក្ែុងពុទ្ធែីកាបញ្ជសក់្ចសាស់ណ្ស់ថា “កាល
បុគ្គលមានចិេតព្ជះថាលស ដពាលក្តី ដធវើក្ត ី ដសចក្តសីុខ្ ដមងាបត់ាមែូច
ព្សដមាលអដនាទសលតាមព្បាណ្” ចុះដបើដយើងដធវើដហើយដ្តសព្ក្ហាយ  សាប់
 សល់ ខ្វល់ខាវសយ អាក្់អន ់ថានសាំងថានសក្់ដនាះ គឺ្មាននយ័ថាវាបន្ទញ្ចសសឬផទយុ
នឹងពុទ្ធែីកាបាេ់ដៅដហើយ ។ ដបើបន្ទញ្ចសស ឬផទុយដបបដនះគឺ្មាននយ័ព្គ្ប់
ព្គ្នថ់ាមនិដមនបណុ្សយដទ្ ។ ក្ ណ្ីដនះគ្មសនអែក្ែមទ្ណ្ែឹងាងខ្លនួឯង    
មានសក់្ៗ ដនាះដទ្ ពីដព្ពាះថាដយើងមានសក់្ៗ ែងឹថាខ្លួនក្ាំពុងគ្ិេអវី? គិ្េដបប
ណ្? ដធវើអវ?ី ដធវើដោយចេិតយ សងណ្? និយយអវី? និយយដោយចិេត
យ សងដម ច? ែូដចែះដយើង គឺ្ាក្ញ្េក្់សព្មាប់អលុះខ្លួនឯងែ៏ថាលសព្ស ះបាំផុេាង
ក្ញ្េក្់ែមទ្ៗ   ដទ្ៀេ ។ ចូ សមលងឹដមើលខ្លួនឯងឱសយដព្ចើន  ដែើមសបសីាគសលខ់្លួនឯង
ចសាស់ ដព្ពាះថាសាគសលខ់្លួនឯងចសាស់នឹងសាគសល់អែក្ែមទ្ចសាស់ដែ  ។ ប ុដនត
ដែលសាំខាន់គឺ្សាគសល់ខ្លនួឯង  ដទ្ើបែឹងថាខ្លនួក្ាំពុងដធវើបណុ្សយឬក៏្ដធវើបាប ។  
 ឧបារិោ អមរា នរវ ីបានមានព្បសាសន៍ដអលើយេបនងឹសាំណ្ួ ដែល
សួ ថា  សមូសួ អែក្ព្គូ្ មយួសាំណ្ួ  ដេើកា ដធវើបណុ្សយបានបុណ្សយឬអេ់?  
ដធវើបុណ្សយដោយមានដចេនាបណុ្សយ (ព្បក្បដោយដសចក្ែីព្ជះថាលស ឬ

ចង់ដចក្ ំដលក្ បស់ដែលខ្លួនមានែល់អែក្ែមទ្...)   កុ្សលចិេតក៏្ដក្ើេដ ើង 
គឺ្បានបណុ្សយ ។ ផទយុដៅវញិ     ដបើដធវើបណុ្សយដោយអេ់មានដចេនាបណុ្សយដទ្ 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

ែូចាដធវើបណុ្សយដោយខាលសចបាក្់មខុ្មាេ់ ឬដធវើបណុ្សយយក្មខុ្យក្មាេ់ ដធវើ
បុណ្សយដែើមសបីកុ្ាំឱសយដគ្ថាឱសយ ឬដធវើបណុ្សយដោយចង់យក្ឈែះភាគី្មាខសងដទ្ៀេ ... 
ដបបដនះកុ្សលចិេតមិនដក្ើេដ ើងដ ើយ ដក្ើេដេអកុ្សលចិេតដៅវញិ ។ 
កា ដធវើបណុ្សយដផសសងៗ គួ្ គិ្េែល់េព្មូវកា  បសអ់ែក្ទ្ទ្ួល ដទ្ើបដធវើ

ឱសយដក្ើេចិេតចង់ដចក្ ំដលក្ ឬចង់ជនូ ឬចង់ព្បដគ្ន មនិគ្ួ គ្ិេថាខ្លនួឯងនឹង
បានអវមីក្វញិពីកា ដធវើបណុ្សយដនាះ ដព្ពាះដបបដនះាកា ដធវើបណុ្សយដោយ
ព្បាថានសផល ាចិេតដែលព្បព្ពឹេតដៅដោយដលានៈ  ាអកុ្សលចិេត ដែលដធវើ
ឱសយបុណ្សយ (កុ្សលចិេត) មនិដក្ើេដ ើងដ ើយ ។ 
    

                 ទ្វើបុណ្យបានបុណ្យមម្នឬ? 
 
 

ប ណាយបាននស្រេះមានន តន ផូរផង់ស្ជេះថាលាអារមមណ៍នស្ត  
មានអវីថ្លល លេះរំឆ្ល   មិនន ើយឃ្លាននស្រ នដ ចាផំល ។  
ឆ្តនបើប ណាយនធវើនលើឈ្្េះចាញ់ បំនបា ាងអតតអញបំនេញខាយល់  
 ិតតននេះ តិតថានា ់អ  រល   ាារ់ណ្រ់  ំអៃល់ប ណាយមនិមាន ។ 
នធវើប ណាយ ង់បានននេះបានននេះ បនងកើនអាមិរ(១)ឧបាទាន(២) 

ជួន ិតតជួបរ  ខរ  រន្ទនរាន  នស្រេះេ ំបានមានដ ូស្បាថានា ។ 
នធវើប ណាយបានលែស្បា ដេតិ នបើោយនិង ិតតស្េមវាថា  
នៅជាប់ ្ុងរីលនោយស្ជេះថាលា នទាេះនៅរណី្នមស្ អូប            ៕ 

 
 
 
 
 

 _____________________ 

(១) អាមិេ ៖ ន យ; របេ់ជាចត្រឿងទ្វករ់ិតតឬជាចត្រឿងជនលជចនលញរតិត  ។      
(២)ឧបាទ្វន ៖ ការត្បកាន់មា,ំ ចេរកាជីំពាករ់ិតត, ចេរកាីត្បកានជ់ាប់េអិត  ។      
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គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
 

 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

បររ ាយ ៧ 

 ចេតនាអតថ(១)ថាជាន តរិ  រមាបយ តត(២)ទាញដឹ  តិតចាត់ឆ្ ង 
 េិតជាតួ មមយ ាងជា ់ឆ្រេង ខាងលែនោ ឆ្ ងឆ្  ជា ៣ ។ 
 រី ១ បុព្វចេតនា  តំាង ិតតស្ជេះថាលាមនិនមាេះថ្ម 
 នរៀប ំនស្តៀមរ  នៅ ្ុងរ័យ អារមមណ៍ស្បថ្េមនិសារា ់នរទើរ ។ 
 ២ មុញ្ចនចេតនា  បានដល់ ិ ចោរ េំ ងនធវើ 
 របាាយរី រាយនឹងរនងវើ  នៅ ្ុងអនំេើជា  រល  ។ 
 អបរាបរចេតនា(តានា)  រី ៣ ននេះណ្ជាលរធផល 
 បានមាជជ(៣)នេញ ិតតដិតមងគល ស្ជេះថាលានិមលយូរឆ្វងឆ្ងាយ  ។ 
  ិតតរី  ំនរីនន ើនរទាធា  នសាមនរាសនវរនរី រាយសាយ 
 បីតិ ន ើត ្ងុ ិតតោយ  ន ាសម ាោនេរបាាយ ្ុងមលប់ធម៌     ៕ 

      ដោយឧបាសក ហិុម  ន ់

_____________________ 

(១) អតថ ៖ ចេរកាពីនយល់, ចេរកាបីកត្ាយ ។ 
(២) េមបយ តត ៖ ត្បកប, ផ្ស,ំ ភ្ែលមូលរូលគ្នែ  ។ 
(៣) បាចមាជជ ៖ ចេររកាីរកីរាយ, ចេរកាីចពញរតិតខាល ងំ ។  
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១២ - បាតុភូតចម្លែក 

 
 

      ខ្ញុំមិនជ ឿផ្ដាសជ ើខវះជេតុផល       ឬជោលការណ៍ផដល់ឱាយយល់ជាក់ស្សដង 
      ដល់មក  ះពាល់ជរឿងផ្ទាល់ខលួនឯង  ពិបាកហាស្លលងសស្មដង នូញាតិ          ។ 

 

ពេលពេលារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ម្ន ២៤ ពម្ ាងកនុង ១ ថ្ងៃដូចគ្នា ពសមើ
គ្នា ឥតពលើសឥតខ្វះពេ  តតតថ្លៃរបស់ពេលពេលាេញិព ះលិនដូចគ្នាព ើយ ។ 
គុ្ណភាេរបស់ពេលពេលា គឺ្សថិតពៅពលើ សកលមភាេ    េពងវើការប្បប្េឹតតិពៅ 
កនុងពេលពេលាព ះៗ  របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ។  

ពលាកិយជន ឬសាលញ្ញជន ពប្ចើនតតយកពេលពេលាឱាយប្បប្េឹតតពៅ
តាលបុរាណ សភុាសិតតដលតចងថា ពេលពេលាជាម្សប្ាក ់ ។ អាប្ស័យ
ពេតុពនះពេើយពេើបពគ្ខ្ំប្សវាប្សពេញ បំពេញពេលពេលាពោយការ រក
ម្ស រកប្ាក់ លកចាក់បញ្ចលូកនុងជប្ងុកតណ្ហា តដលម្នចំណ ះដូចជា 
លហាសលុប្េតដលលនិពចះតអែតនឹងេឹក  តសវងរកកិតតយិស រកអណំ្ច លក
កាន់កាប់ លកឱបប្កពសាប ពកាដាបកាដាប់ ព្វើឱាយអាតាមានយិល រីកពា ាងព ើង ។ 
ពសចកដីអួតអាង ព ើងចាង ការប្បណ្ងំប្បតជងប្បកាន់ប័កខេួក ដពណដើលគ្នា
ពកាដាបកាដាប់ កាន់កាប់  ព ្ាះប្បតកក តេកេួរ  ឈ្ៃក់េពងវងនឹងចណំង់ក៍ពកើន
ព ើងលិនឈ្ប់ ព្វើឱាយេិភេពលាករស់ពៅពនះប្ចបូលប្ចបល់ ពៅពោយ 
ពលាភៈ ពោសៈ ពម្េៈកាន់តតពប្ចើនព ើងៗ ពប្រះពភៃចគិ្តថាពេលពេលា
ពចះតតរំកិលខ្ៃួនពៅលខុ្ឥតបកពប្កាយពេ ពេើយរំនេូអាយុសង្ខាររបស់
ពយើងពៅជាលួយផង     ពបើពេលពេលាកនៃងផុតពៅលយួថ្ងៃជីេិតរបស់ពយើងក ៏ 
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គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

អស់ពៅលួយថ្ងៃតដរ ។ ពោះបយីកពភាគ្សលាបតតិតដលខ្ំឱបប្កពសាប        
ោំងអស់ព ះពៅេញិពេលពេលាតតលយួ េេីិញកល៏ិនានតដរ  ។   បុគ្គល
ម្នាក់ៗ ប្តូេតតសា្ាបល់ាចាកពចាលពលាកពនះពៅពោយថ្ដេពេ លិនអាច 
យកអវីេីតផនដីពនះពៅជាលយួសលូាបីតតបនតិចបនតួចានព ើយ ។  

ប្េះអរិយជន បុគ្គលដ៏ប្បពសើរ តដលលនសុាសកនុងពលាកថាវាយបងគ ំ
ពគ្រេបូជា ពោយសេុធចិតត  ពលាកានយកពេលពេលា ២៤ ពម្ ាង កនងុលយួ
ថ្ងៃ លត់ដំខ្ៃនួឯង អបរ់ំខ្ៃនួឯង ពលើលកំេុសខ្ៃួនឯងពេើយតកតប្លូេ សាងអំពេើ
លែជាកុសល តាលរយៈផៃេូកាយ វាចា នងិចិតត ។ ពលាកបំពេញគ្ណុ្ល ៌
សីល្ល ៌ ប្េេមចរិយ្ល ៌ តចករំតលក នងិជួយអនកដថ្េពោយពសចកដីពលតាតា 
ករុណ្ និងសុចឆនទៈ ពោយឥតពរីសលខុ្ តដលព្វើឱាយេភិេពលាកពនះ រស់ពៅ
កនុងភាតរភាេ   សនតភិាេ យុតតិ្ល៌  សងគេ្ល៌  តចករតំលកពសចកដីសុខ្ នងិ 
ចូលរួលរំតលកេុកខ ដលគ់្នានងឹគ្នា ។ 

ការសាងប្បពោជន៍ដល់ខ្ៃនួឯង កនងុលកខណៈបុគ្គល ពោះបជីា  
សពប្លចពជាគ្ជ័យ្ំព្ងប នុណ្ក៏សុេធតតជាប់ចំរកន់ឹង ពលាភៈ ពោសៈ      
ពម្េៈ ប្េលពោយការពបៀតពបៀនអនកដថ្េពោយផ្ទាល់ ឬក៏ពោយ
ប្បពោល ។  ពបើពយើងប្កព កពលើលពៅអតីតកាល ប្បេតតសិាស្តសតាន
បង្ហាញពយើងេីបុគ្គលខ្ៃះៗ តដលអាចពកាដាបកាដាប់េិភេពលាកពៅកនុងកណ្តាប់
ថ្ដាន      នងិបចចបុាបននកាលពនះផងតដរ បុគ្គលខ្ៃះចពប្លើនពោយយសស័កត ិ
ប្េេាយសលាបតតិ   អណំ្ច  នងិបរវិារគ្មានអនកណ្ពសមើ        តដលចងែលុពគ្លបឹ  
ម្ត់េិេវពគ្តប្កង    ពយើងជញ្ជក់ម្ត់ពសៃើចសរពសើរ    ខ្្ាចញពញើត    ប ុតនតកនងុ 
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ជពប្ៅថ្នដួងចិតតេិញ ពយើងជិនអែន់ សែប់ពខ្ពើល ពជរប្បពេចក៏ម្នតដរ  ។  
ពប្រះពេតុព ះ តាលសភាេៈេិត តាលសចច្ល៌  លិនតលនប្េេាយ

សលាបតត ិ  លនិតលនយសសក័តិ  លនិតលនអំណ្ច  លនិតលនបរិវារ  លិនតលន      
ឥេធិេលរបស់លនុសាសពេតដលព្វើឱាយលនុសាសពលាកពគ្រេបូជា   ប ុតនតពយើង
ពគ្រេបូជាគុ្ណ្ល៌  សីល្ល៌ ប្េេមចរិយ្ល ៌អំពេើលែ  តដលបុគ្គលព ះ ៗ 
ានបំពេញ ពដើលាបីប្បពោជន៍សាធារណៈ និងដល់អនកដថ្េ ។  

បុគ្គលតបបព ះ ជាបុគ្គលដ៏ប្បពសើរ ពោះបីជាពលាកជាជនជាតិអវីក៏
ពោយ  និោយ ភាសាណ្ក៏ពោយ  ម្នពភេតបបណ្ក៏ពោយ  ប្កីប្ក ឬ 
សតុកសតលភប នុណ្ ក៏ពោយ ពយើងក៏ពគ្រេបជូា ប្កាបថាវាយបងគំ បុគ្គលព ះ 
ពោយសុេធចិតតជាេបីំផុត ។  

ដូចពនះ គុ្ណ្ល ៌ សីល្ល៌ ប្េេមចរិយ្ល ៌ អំពេើលែ និងការព្វើលែ
ដល់អនកដថ្េឥតពរសីលខុ្ ពសចកដីពលតាតា ករណុ្ និងសុចឆនទៈ  តតងសថិតពៅ
ខ្ពស់េសួ កប្លិតរបស់ជាតិសាស្តសត  ភាសាខ្ពស់េួសឋានៈ   ខ្ពស់េសួពភេ  
និោយឱាយខ្ៃី គ្ឺខ្ពស់េួសកប្លិតរបូ្លណ៌្ៗ ោងំអស ់សេវៗ កាល  ។ 

ពោយពេញចិតតនឹងគំ្និតលយួពនះ ខ្្ុាំនយកពេលពេលាលយួថ្ងៃៗ 
សិកាា ប្សាេប្ជាេ សាដាប់ អាន គិ្តេិចារណ្ កត់ប្តាេុក េីអវីតដលោកេ់ងនឹង
ប្េះេុេធសាស  ពេើយពចះតតជក់ចិតត ដិតអារលមណ៍ពេវព ើងេីលួយថ្ងៃពៅ
លួយថ្ងៃ ។ ប្េះ្លមរស ប្េះអតថរស នងិប្េះសចចរស ព្វើឱាយខ្្ុំពភៃចគិ្ត ពភៃច
យកចិតតេុកោក់ ពភៃចកដីប្េួយារលភ េីការឈ្ឺចុកចាបខ់្ងផៃេូកាយ ពេើយ
ពេលពេលាក៏ហាក់ដូចជាពដើរពលឿនពេកណ្ស់      ព្មចពបើកៗ លួយថ្ងៃាន 



~ 107 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

កនៃងផុតពៅ... ។ 
 លាងាចថ្ងៃលយួ ប ទាប់េីនលសាការប្េះរតនថ្ប្តរួច ខ្្ុំអងគយុសលៃឹងប្េះ
េុេធរបូ ពោយរំឭកប្េះេិសេុធិគុ្ណ ប្េះលហាករណុ្្គុិ្ណ នងិប្េះបញ្ញា
គុ្ណ ។ រំពេចព ះអារលមណ៍ចតលៃកលយួានជរំុញឱាយខ្្ុំអងគយុតេនតភននោក់
ពជើងសាដាំពលើពជើងពអវង ថ្ដសាដាំពលើថ្ដពអវង ដូចប្េះេុេធបដិម្ ពេើយក៏ចាប់
ពផដើលព្មចតភនកសនាសឹលៗ ។ រំពេចព ះដុំេនៃឺលយួានបពញ្ចញរបូរាងពៅនងឹ
ចិពញ្ចើល ពលើតភនកតផនកខ្ងសាដាំ ពេើយក៏េិលជារាងលលូេីសាដាំពៅពអវង ។ ខ្្ុំ
តាលោនសកលមភាេថ្នេនៃពឺ ះពោយយកចិតតេុកោក់បំផុត ។ កនុងឱកាស
តដលតាលោនេនៃឺព ះ ខ្ៃនួខ្្ុំចាប់ពផដើលពង្កពៅលខុ្ ពៅពប្កាយ តដលេី 
ដំបងូពង្កតិចៗ ពេ ប ុតនតកាន់តតពង្កខ្្ាំងព ើងៗ តដលព្វើឱាយខ្្ុំអៃល់ ពេើយ
ក៏ពបើកតភនក ។ ពេលតដលពបើកតភនកព ះ ដងខ្ៃួនខ្្ុំពៅប្តង់្លមតា ដូចជាលិន
ម្នអវីពកើតព ើងពសាះ ។ ខ្្ុំានសាកលាបង ២ - ៣ ដងពេៀត តតលេធផលដូច
លុនដតដល ។ ខ្្ុាំនថាវាយបងគំប្េះេុេធរូបពេើយពចញេីបនទប់អងគយុ ពោយ
កនុងចិតតពររពេញពោយចលៃល់ជាខ្្ាំង ពេើយេិចារណ្ម្នាក់ឯងថា ៖ 

ខ្្ុំពង្កចុះ ពង្កព ើង ពៅលុខ្ ពៅពប្កាយ តតពេលពបើកតភនកព ើង
ដងខ្ៃួនពៅប្តង់ដតដល ដូចជាលិនម្នអវីពកើតព ើង ។ ពតើអាចពេ ពបើសននិោឋាន
ថា លនិតលនពង្កងក់របូកាយ       តតវាជាអវលី ាាងតដលម្នពៅខ្ងកនុងខ្ៃួន 
របស់ខ្្ុវំាេេួលផលពនះ តតខ្្ុំម្នអារលមណថ៍ាជារបូកាយ? 

ពោយលិនអាចរកចពលៃើយឱាយសលរលាយាន ខ្្ុំចាប់ពផដើលប្សាេប្ជាេ 
សិកាា េីសម្្ិ ពោយតាងំចិតតថា ថ្ងៃតសែកពេលតដលអងគុយលដងពេៀតខ្្ុំនងឹ 
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ោក់ម្ ាសុីនកាពលរា ាងត ចាប់យករបូភាេខ្ៃនួឯងពដើលាបបីញ្ជាក់ឱាយដឹងការេតិ 
ថាពតើពង្កងក់ខ្ងពប្ៅតដលជាផៃូេកាយ ឬខ្ងកនងុតដលជាផៃេូចិតត ។ 
ោល់តតសិកាា ប្សាេប្ជាេពេើបដឹងថា រពបៀបព្វើសម្្មិ្នពប្ចើនតបបពប្ចើន
ោ ាងណ្ស់ តដលពគ្ានផាសេវផាាយកនុងបណ្តាញសងគលតដលព្វើឱាយម្ន
ការប្ចបូកប្ចបល់េិាកសននិោឋាន ប្តូេពប្ជើសពរីសលយួណ្លកអនុេតត ។  
ពោយសំអាងពលើប្េះេុេធដកីាេីអារលមណប៍្េះកលមោឋានោំង ៤០ តដលម្ន 
កសិណ ១០, អសុភ ១០, អនុសាសតិ ១០, ប្េេមេិហារ ៤, អរូប ៤,  អាហារ
បដិកូលសញ្ញា ១, ធាតុេេោឋាន ១  ព ះពេើយពបើពលពរៀនសម្្ណិ្តដល
លិនោក់េងនឹងអារលមណណ៍្លួយខ្ងពលើពនះពេខ្្ុំជប្លុះពចាល ។ េបីំផុត
ពៅសល់តតសលងេបិសាស កលមោឋាន តដលម្នខ្ាយល់ដពងហើលពចញ ចូលជា
អារលមណ៍ បពប្ងៀនពោយពលាកអាចារាយ ប្បលខុ្ ជហាគាឥនធកា ប្េលោំងម្ន
លជាឈលណឌលប្បតិបតតិពៅចម្ងាយេីផទះប្បតេល ២០០ គ្.ល. និងលួយពេៀត
តដលបពប្ងៀនពោយប្េះប្គូ្ សុំ   ុនជ ឿន ពកតុ្ពម្មា តដលម្នេតីាំង ពៅឯ
េុេធលណឌលេិបសាស ្រុៈថ្នប្េះរាជាណ្ចប្កកលពជុា  ភនំអដឋរសាស ឃុំផាារ
តដក ប្សុកេញាឮ ពខ្តតកណ្តាល ឯម្តុភលូិ  ។  ជពប្លើសចុងពប្កាយ ពេើយ
ជាពសចកដីសពប្លចចិតតដល៏ុតមំ្ គឺ្ប្តូេពៅសិកាាជាលួយនឹងប្េះភិកខុសងាឃ
ឯម្តុភូលិ  ពេើយពបើម្នឱកាស នឹងពៅបនតការសិកាាជាលយួពលាក         
អាចារាយប្បលុខ្     ជាប្គ្េសថ  ជាខ្ងពប្កាយ ។  
 លាងាចថ្ងៃប ទាប់លកពេៀត ខ្្ុំានពរៀបតពលៃើងពជើងកាពលរា ាកាពលសកបូ 
(Camcorder – Camescope)  កនុងពគ្លបំណងបញ្ជាក់រកពសចកដីេិតពេល 
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អងគុយ ពប្កាយនលសាការប្េះរតនប្ត័យ ។ ពោយការពរៀនគ្មានប្គូ្ ខ្្ុំលនិាន
យកអវីលយួលកព្វើជាអារលមណ៍កនុងការព្វើសម្្ិពនះពេ ។ ខ្្ុបំ្គ្ន់តតអងគយុ
ពោយយកប្េះេុេធរបូព្វើជាគំ្រូកនុងឥរិោបេអងគយុ ពេើយព្មចតភនកតត
ប ុពណ្្ាះ ។ លនិយរូប ុ មានដុំេនៃឺក៍បពញ្ចញរូបឱាយពឃើញ ពេើយកេ៏ិលជារងវង់
លូលដូចេីលនុ   ។    ខ្ៃួនខ្្ុចំាប់ពផដើលពង្កងក់េីតិចពៅខ្្ាំង   តតពោយម្ន 
កាពលរា ាជាសំអាង ខ្្ុំលនិខ្វាយខ្វល់នងឹពង្កងក់ព ះពេ គិ្តតតេីតាលោន
េនៃឺពោយសបាាយរីករាយពភៃចអវីៗ ោំងអសជ់ុំេញិខ្ៃនួ ។ េនៃឺចតលៃកជួនេលិ
េីពអវង ពៅសាដាំ  ជួនកាលេលិេីសាដាំពៅពអវង ។ េិាកនឹងដងឹេំេំ ពប្រះជនួក៏
្ំ ជួនណ្ក៏តូច ដូចេនៃឺអេិំលអំតេកពេលរាប្តី  លនិអាចដឹងេីេណ៌ថ្នេនៃឺ
ព ះតដរ ពប្រះជួនកាល េណ៌ ស ជួនេណ៌ ពខ្ៀេ ជួនេណ៌សាវាយ ជនួេណ៌
ថ្បតង ... តតពោះម្នេណ៌អវីក៏ពោយតតងតតម្នេណ៌ ស លាយជាលយួ
ជានិចច ។ ខ្្ុំអងគយុពភៃចខ្ៃនួ ពភៃចេីរូបកាយតដលពង្ក ពភៃចអវីៗ ោងំអស ់
ពេើយោល់តតេេួលនូេេុកខពេេ ោ ាងខ្្ាំងកា្ាពលើពជើងោំងេីរ ពេើបភាញាក់ខ្ៃនួ 
ពេើយពបើកតភនក  ។ ខ្្ុំម្នពសចកដីភ័យប្េួយោ ាងខ្្ាំងពៅពេលព ះ ពប្រះ
ពជើងោំងេីរសពឹកប្សេន ់ កពប្លើកលនិាន លិនេេួលអារលមណ៍អបីនតិចពសាះ
ពោះបីខ្្ុេំះពជើងតិចៗ ក៏ពោយ ។ ខ្្ុំយកថ្ដោញពជើងសាដាេំម្្ាក់េីពជើងពអវង 
ពេើយខ្ំប្បឹងកពប្លើកោ ាងពេញេំេឹង   ពប្រះខ្្ាចកា្ាយពៅជាលនុសាសេិការ 
ខ្វិនខ្វង់ ។ លួយសនទុះ្ំ ខ្្ុំអាចកពប្លើកពលពជើងានលនុពគ្ ពេើយលនិយរូ
ប ុ មានក៏ាតស់ពឹកប្សេន់ពៅពប្កាលភាេសបាាយចិតត និងញញលឹតតម្នាក់ 
ឯង ។  
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ខ្្ុំានយកកាពលរា ាលកេិនតិាយពលើល ពេើយម្នពសចកដីភាញាក់ពផែើល 
ប្សឡំងកំាងតតម្នាក់ឯងពេើយលាន់ម្ត់ោ ាងខ្្ាំងថា ឱ!ប្េះម្ចាស់ថ្ងៃ ដល់
ថានាក់េនឹងផង ។ គឺ្ខ្្ុំពង្កប ផ្ងាក់ប ពផៃើកពតើកៗ ចុះព ើង ពៅលខុ្ពៅពប្កាយដូច
ប្េនិច  ិកាពា ាល តដលម្នពេលខ្ៃះ កាាលពោរេន់ពៅលខុ្ពសទើរតតដល់
កាដារ ពេើយពេលពង្កលកពប្កាយពសទើរតតបះោំងដងខ្ៃួន ។ តដលអសាចារាយ
ពៅពេៀតព ះគឺ្ថា ចិតតឥតម្នដឹង ឥតចាបអ់ារលមណអ៍វីបនតិចពសាះេីដំពណើរ
ប្បប្េឹតតពៅថ្នរូបកាយ តដលអាចបញ្ជាក់ោ ាងចាាសថ់ា ៖ 
 ថាមពលចិតតពិតខ្ាុំងក្ាា  ជ ះកាយផ្កា ់ផ្ងារ  ណុណឹងជេើយ 
 ចិតតឥតយល់ដងឹ នតចិជ ើយ  ញ្ជាក់េនងឹជេើយ ុំជលើចិតត      ។ 
 

ពោយដឹងថាការពង្កងក់ប ផ្ងាក់ប ពផៃើកពតើកៗចុះព ើងពនះ ពកើតពលើ
រាងកាយតផនកពប្ៅលនិតលនខ្ងកនុងចិតតពេព ះ ខ្្ុាំនប្បឹងេប្ងឹងសតិោ ាង
មំ្រឹងេបេ់ល ់ នឹងាតុភូតពនះ ពោយពប្បើពេលលួយអាេិតាយពេើបសពប្លច
ានពជាគ្ជ័យជាសាថាេរ ។ តាំងេីពេលេនឹងលក ការព្វើសម្្ិតដលគ្មាន   
ប្គូ្អាចារាយដឹក រំបសខ់្្ុំពនះកា្ាយជាេិ្ីអងគុយ ពលើលេនៃឺោ ាងសបាាយ
រីករាយកនុងចិតត ។ េនៃេឺិលជារងវងល់ូលេីពអវងពៅសាដា ំ ឬេីសាដាំពៅពអវង ម្ន
ពេលខ្ៃះេនៃឺពនះឈ្ប់ពសៃៀលឈ្ងឹពៅពលើថាងាស ពេើយបពញ្ចញរសមីេណ៌
ផ្កាឈ្ូកលកពលើខ្ៃួនប្ាណខ្្ុំ     តដលព្វើឱាយកាន់តតថា្ាព ើងៗ       អាចពលើល 
ពឃើញខ្ៃនួឯងប្េិលៗ ដូចជាប្សពម្លសទងុៗ ។ ម្នពេលខ្ៃះប្សាប់តតាត់
េនៃឺលយួរយៈ រួចបង្ហាញខ្ៃនួព ើងេញិប្រលៗ ពៅនងឹចុងដពងហើល  ពេើយ
ពេលណ្តដលខ្្ុំឱនកាាលប ទាបពលើលោងំព្មចតភនកពៅចុងដពងហើល       េនៃ ឺ
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ក៏ពៅណ្ាត់ ។ 
 ខ្្ុំនឹងេនៃឺពនះកា្ាយពៅជាឆាកកំតបៃងពលងបេិេួនលយួ គឺ្កាលណ្

ខ្្ុំចង់ពលើលណ្ស់ ចង់ពឃើញណ្ស់ េនៃឺរត់េួនាត់ ពបើកាលណ្ខ្្ុំព្វើលនិ
ដឹង ព្វើលិនពឃើញ េនៃឺក៏ខ្កចិតត ខ្ំបពញ្ចញរសមីកាន់តតខ្ៃំំាងព ើងៗ ោក់ោញ
អារលមណខ៍្្ុំ ។ ខ្្ុកំាន់តតម្នការេិពសា្ន៍ចំពរះាតុភូតពនះ  ឬអាច
និោយានថា តាងំេីខ្្ុសំាគាល់ចិតតេនៃឺខ្ៃះៗ លក ខ្្ុំតលងខ្វល់ ចង់េលិេីខ្ង
ណ្ពៅខ្ងណ្ក៏ខ្្ុលំិនខ្វល់ ចងប់ពញ្ចញេនៃឺតបបណ្ ម្នកប្លិតប ណុ្្ា 
ពៅកតនៃងណ្ ក៏ខ្្ុលំិនខ្វល់ គឺ្ខ្្ុំប្គ្ន់តតតាលោនតាលដងឹប ុពណ្្ាះ ។  

ប្បតេលជា ៣ តខ្ពប្កាយលក   េនៃឺអសាចារាយពនះ  កា្ាយពៅជាលិតតដ៏
សនិេធសានាលរលួសខុ្រលួេុកខជារបស់ខ្្ុំ  ។ គ្ត់លកកំដរខ្្ុរំាល់ពេលា ពៅពេល
តដលខ្្ុំព្វើសម្្ិពប្កាយនលសាការប្េះរតនថ្ប្ត ។ ឥ ូេពនះគ្ត់លកជួបខ្្ុ ំ
ពេលយប់ពេៀត គឺ្កាលណ្ខ្្ុំពដកលនិលក់ លកេីឈ្ឺថ្ដោំងសងខ្ង និង
ឈ្ឺចពងកះ គ្ត់បង្ហាញខ្ៃួន ពេើយបពញ្ចញរសមោីកោ់ញខ្្ុំឱាយពលងជាលួយ 
ពភៃចអស់ការឈ្ឺចុកចាប ់     ពេើយក៏អាចពដកលក់ានលួយប្សបក់ៗ
្ំតដរ ។   

ខ្្ុំានយកពេលពេលាលួយថ្ងៃៗ ពប្កបជញ្ជកយ់កប្េះ្លមរស ប្េះ
អតថរស ប្េះសចចរស ថ្នប្េះ្ល៌ ពោយការអាន ការសាដាប់ ការសរពសរ ការ 
កត់ប្តាេុក ពេើយយកលកេិចារណ្ តដលជាកតាតាអាចជប្លះានោ ាង
ពប្ចើននូេលនទលិសងាស័យតដលម្នពៅកនុងចិតតតាំងេីពកមងលក ពេើយសោធា
ប្ជះថា្ាចំពរះប្េះសាស ក៏ពកើនពេវដងព ើងតដរ ។  ប ុតនតម្នពរឿងលួយតដល 
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ចតលៃកគឺ្  ការអានានផដល់ចំពណះដងឹឱាយយល់ពប្ចើនតដរ ចូលចិតតដិត
អារលមណ៍តដរ តតខ្ៃួនឯងហាក់ដូចជាកាន់តតលៃង់ពឆាតពៅៗ ។ លយួអាេិតាយ
លកពេើយតដលខ្្ុសំិកាាប្សាេប្ជាេេីសំពណរ   តដលោក់េងនងឹការ
ពកើត សា្ាប់ ។ ខ្្ុំានអានពសៀេពៅ ៤ កនុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ពេើយតដលចាប់
អារលមណ៍ជាងពគ្ព ះ គឺ្ពសៀេពៅលួយសរពសរជាភាសាារាំង តដលម្ន
ចំណងពជើងថា “ La vie après la mort – Life after death = ជីេិតប ទាប់េី
សា្ាប់ ’’សរពសរពោយពលាកពេជជបណឌិត Jean Jacques Charbonier  ។ 

ដូចសេវលួយដង ប ទាប់េីាយថ្ងៃប្តង់រួច ខ្្ុាំនលកសប្ម្កេពប្លត
ខ្ៃួនពលើសា ុង ពេើយគ្តិេិចារណ្េីពសៀេពៅតដលានអានពេើយ ។ 
ពលាកសាស្តសាតាចារាយ ឱល ណ្ប្គ្ ីានសរពសរថា “ ពេលតដលពកមងពកើតលក 
ពៅពោះ និងសតលដងពសចកដីពេញចិតត និងលិនពេញចិតត ពោយការពសើចឬយ ំ
តដលលនិាច់នរណ្ពប្បៀនប្បពៅ បញ្ជាក់ថាពកមងព ះធា្ាប់ព្វើដូពចនះពេើយ
អំេីជាតិលុនលក ។ ការតដលលនុសាស្ំលនិធា្ាប់សាគាលគ់្នា លុះពឃើញគ្នាភា្ាល ក៏
ប្សាប់តតចូលចិតត ប្សឡញ់ ឬសែប់ពខ្ពើល តដលបញ្ជាក់ថាលនសុាសព ះៗ ធា្ាប់
ជាលិតត នងិជាសប្តូេនងឹគ្នា ។ សសិាានសុិសាសកនុងថានាក់នីលយួៗ ម្នពសចកដី
ពេញចិតត ចូលចិតតលុខ្េិជាជាពផាសងៗ គ្នា តដលសតលដងឱាយពឃើញថា ពកមងព ះៗ 
ធា្ាប់ចូលចិតត ឬសាទាត់ជ ំញចំណ្នកនុងេជិាជាព ះៗ លកពេើយអំេីជាតិលុន’’   
ប្សួលសាដាប់ ប្សួលយល់ អាចេេួលយកានេីេសាសនៈពនះ ពេើយបូកផាសនំិង
ការសិកាាពផាសងៗ ពេៀត នងិភសតតុាង   ពរៀបរាបេី់លនុសាសដងឹកំពណើតក៏
ម្នជំពនឿថា   េិតជាម្នជេីិតបនតប ទាប់េីេេួលលរណភាេពៅ    ។   ពេល 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Jacques_Charbonier
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តដលេេួលសាគាល់ោ ាងពនះពេើយ ចលៃល់លយួពេៀតក៏ពកើតម្នព ើងថា ពតើ
ការបនតជេីិតអាចប្បប្េឹតតពៅតបបណ្តដរ?  ម្នអវីពកើតព ើងពៅពេល
សា្ាប់? សា្ាប់ពេើយពៅណ្? ពៅតាលណ្?  អវជីាកតាតា ំឱាយពៅពកើត? 
ពៅពកើតពៅេណី្?       លនុសាសពកើតជាលនុសាសដតដលឬដរូពៅជាអវីពផាសង?  
ចលៃល់ពនះព្វើឱាយខ្្ុំគិ្តពេើយគ្ិតពេៀត េិចារណ្ពេើយេិចារណ្ពេៀត  តត
លិនានជាេសាសនៈសលរលាយលមលេេលួយកានពេ ។ គិ្តលិនយល់ក៏ព្មច
តភនកសប្ម្ក  ។ ានលយួសនទុះ លិតតងមីានបពញ្ចញរសមីឱាយពឃើញ តតខ្្ុំព្វើ
ប្េពងើយហាក់ដូចជាលិនដឹងលិនពឃើញអវោីំងអស់ ។ គ្ត់ក៏បពញ្ចញតលាបងងមី
លកពលងជាលួយគ្ឺ ៖ ជនួាត់េនៃឺពេើយលកបង្ហាញខ្ៃនួពៅពលើកាាល រួច
ាត់េនៃឺលដងពេៀត ពេើយលកបង្ហាញខ្ៃួនពៅខ្ងពអវងថ្ដ  ខ្ងសាដាំថ្ដ ខ្ង
ពប្កាលជិតកាាលជងគង់ភៃបឹតភៃតៗ  ចុះព ើងៗ  រំខ្នខ្្ុលំិនឱាយសប្ម្កាន
ប្សួល ។ ខ្្ុំក៏ពប្កាកពេើយយកកំុេាយូេ័រ  (Computer - Ordinateur) ចូលកនុង
យូ្បូម្នបំណងនឹងពដកផងសាដាប់្ល៌ផងរួចក៏សរពសររកាយ ពកើតសា្ាប ់
សា្ាប់ពកើត ។ ខ្ណៈព ះម្នេីពដអ ូ២ ានបង្ហាញខ្ៃនួ(សូលជប្ម្បថាជ ំន់
ព ះពដើលឆានាំ ២០០៩  លិនសូេម្នេីពដអូកនុងបណ្តាញយូ្បូដូចឥ េូពនះពេ) 
ប ទាប់េីចុចពប្ជើសពរសីយកោំង ២ ពដើលាបីសាដាប់បនតប ទាបគ់្នាលក  ខ្្ុំក៏ប្ត ប់
ពៅសប្ម្កេញិពោយពដកបពណដើរសាដាប់បពណដើរ ។ លយួសនទុះលិតតងមាីន 
បង្ហាញខ្ៃួន តតគ្ត់ពៅនងឹងកល់េីពលើកាាល លនិរខំ្នខ្្ុំតដលពដកសាដាប ់    
្ល៌ពេ ។ សំព ងេីពដអូេ ី១ ប្បតេលជា ១០  េ ីានចប់ពៅពោយលិនាន
ព្វើឱាយខ្្ុំម្នចណំ្ប់អារលមណ៍អវបីនតិចពេ ។  
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សំព ងេីពដអូេី ២ ក៏ចាប់ពផដើលព ើង ជាលួយនិងចំណងពជើងថា ពតើ
ម្នអវពីកើតព ើងពៅពេលសា្ាប?់ ខ្្ុសំទុះពប្កាកោងំប្សឡំងកំាង ពប្រះ
សំព ងព ះដូចជាធា្ាប់ឮ ធា្ាប់សាគាល់ ធា្ាប់ានសាដាបជ់ាពប្ចើនដងណ្ស់ គឺ្
សំព ងពលាក គុ្ជ សុងហាក់ តដលខ្្ុំានសាដាប់េីលនុលកពេើយកនុង សិលាប-
សាស្តសតថ្នការរស់ពៅ ។ ពលាកានអានអតថបេតដលផាសេវផាាយពោយ
ពលាកអាចារាយប្បលខុ្ ពហាគាឥនធកា តដលព្វើឱាយខ្្ុំសាដាបោ់ ាងជក់ចិតតពភៃចពដក
ពភៃចេួន ។ សាដាបល់ដងពេើយ លដងពេៀត ពៅតតលិនអស់ចិតត ក៏ចាប់ពផដើលចលៃង
ជាអតថបេសប្ម្ប់េុកជាឯកសារផ្ទាលខ់្ៃួន ពោយសាដាបប់ពណដើរ ចលៃង
បពណដើរ តដលពេលពប្កាយលក ខ្្ុំានរច ព្វើជាេពីដអូ ោក់កនុងយូ្ ូប 
តដលសេ្លមលិតតអាចេសាស សាដាប់ានពោយសរពសរថា ពតើម្នអវីពកើត
ព ើងពៅពេលសា្ាប់?ប ទាប់េីចូលកនុង យូ្បូ ឬសរពសរ ៖ 
WWW.Youtube.com/user/chhannhim/playlists ប ទាប់េីចូលកនុង 
អ ៊ិនធាតណតរួចពេើយ ចុចពបើក្លមបាបដិបតត ិ ឬលយួអាចអានសំពណរតដល
ខ្្ុំចលៃងដូចខ្ងពប្កាលពនះ ៖ 
 » ពសចកតសីា្ាបគ់្ជឺាផៃេូរបតល់យួពៅកនងុេពនៃថ្នេដតសងាារ ។ ពសចកតី
សា្ាប់ហាក់ដូចជាេបីរចប ់ ថ្នដំពណើរេូរពៅរបស់េដតសងាារ ពេើយវាេិត
ជាចប់ដូពចនះតលន ពបើនិោយអំេីប្េះអរេនត ឬប្េះេុេធតដលជាអនករួចរំពោះ  
ពេញបរបិូរណ ៍។ ប ុតនតចំពរះលនសុាស្លមតា ដំពណើរេូរពៅថ្នេដតសងាារពនះ
ពៅ តតេូរបនតពៅពេៀត ពោះបីពប្កាយពេលសា្ាប់ក៏ពោយ ។ ពសចកតីសា្ាប់
បរចប់សកលមភាេរបស់ជេីិតលួយ            ពេើយពេលប ទាប់ក៏ចាប់ពផតើលព ើង 

http://www.youtube.com/user/chhannhim/playlists
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សប្ម្បជ់ីេិតងមលីយួពេៀត ។ លយួតផនកគឺ្ជាពេលចុងបងែស់របស់ជេីិតពនះ 
លួយតផនកពេៀតជាគឺ្ជាពេលដបំូងបងែស់ថ្នជេីិតប ទាប់ ។ ពសចកតីសា្ាប់ដូច
ជាប្េះអាេិតាយ តដលលិចពេើយរះភា្ាលព ើងេិញ ពោយគ្មានភាេងងឹតពៅ
ចព ្ាះព ើយ ឬលួយដូចជាការបរចប់ចំេូកលួយពៅកនុងេដតសងាារ ពេើយ
ចំេូកលួយពេៀតថ្នជេីិតក៏ចាប់ពផតើលព ើងពៅពេលជាប ទាប់ព ះតដរ ។ 

ពោះបីពគ្លិនអាចរកអវលីកពប្បៀបព្ៀបានជាលយួដំពណើរការេិត
ប្ាកដក៏ពោយ ពគ្អាចនិោយានថាដំពណើរេូរពៅថ្នេដតសងាារគឺ្ដូច
ជារងពភៃើងលួយតដលពបើកបរពៅពលើផៃេូតដក ។ ពៅពេលតដលពៅដល់
សាថានីយថ្នពសចកតីសា្ាប់ រងពភៃើងបងែន់ពលាបឿនលយួរយៈពេល រួចពេើយក៏
បនតពលាបឿនដតដលតពៅពេៀត   ។   រងពភៃើងលនិឈ្ប់ពៅសាថានយីពេសលូាបីតត   
លួយរយៈពេលក៏ឥតអងគឺម្នតដរ ។ ចំពរះអនកតដលលនិតលនជាប្េះអរេនត 
ដណំ្ក់ថ្នពសចកតីសា្ាប់      លិនតលនជាដណំ្ក់ចុងបងែស់ពេ តតជាផៃូេបំតបក
លួយតដលម្នផៃូេពផាសងៗ ចំនួន ៣១ ពេៀតតបកពចញេីព ះ កាលណ្វាពៅ
ដលដ់ណំ្ក់ភា្ាល រងពភៃើងប្តូេពបើកចូលផៃេូណ្លយួកនងុចំពណ្លផៃូេោំង ៣១ 
ព ះ រួចក៏បនតដំពណើរពៅលខុ្ពេៀត ។ រងពភៃើងោ ាងពលឿនថ្នេដតសងាារពនះ
ម្នអគ្គិសនរីបសស់ង្ខារថ្នកលមចាស់ជាពប្បងឥនធនៈ សប្ម្បប់នតដំពណើរពៅ
ពេៀត េីដណំ្ក់លយួពៅដណំ្ក់លយួពៅពលើផៃូេណ្លួយពោយគ្មានឈ្ប់
ឈ្រ ។ ការផ្្ាសប់តូរផៃូេតដកពនះពកើតព ើងពោយឯកឯង គឺ្ដូចជាេឹកកក 
រលាយជាេឹក ពេើយេឹកប្តជាក់ កកពៅជាេឹកកកេិញតាលចាាប់្ លមជាតិ ។ 
ោ ាងណ្លញិ    ការតភាជាបគ់្នាេីជីេិតលួយពៅជិេិតលួយ គឺ្ម្នចាាប់្ លមជាតិ 
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ជាអនកដឹក ំប្តួតប្តា ។ ពោយប្សបតាលចាាប់ពនះរងពភៃើងលនិតលនប្តឹលតត
ផ្្ាស់    បតូរផៃេូតដកពោយខ្ៃនួឯងពេ  តតប្តូេព្វើផៃេូតដកបនតពៅពេៀតពោយខ្ៃនួ
ឯងតដរ ។ ចំពរះរងពភៃើងថ្នេដតសងាារពនះ ដណំ្ក់ថ្នពសចកតីសា្ាប់តដល         
រងពភៃើងប្តេូផ្្ាសប់តូរផៃូេព ះជាការសខំ្នណ់្ស់ ។ ពៅប្តង់ពនះជីេិតថ្នជាតិ
ពនះប្តូេពាះបង់ពចាលពគ្ពៅថា (ចុតិ) ការលិចាត់ពសចកតីសា្ាប់ ។ រូប
កាយប្តូេសា្ាប ់  ពេើយភា្ាលលយួរំពេចព ះជេីិតប ទាប់ក៏ប្តូេចាប់ពផតើលព ើង 
ពនះពគ្ពៅថា (បដិសនធិ) ការចាបប់ដសិនធ ិ ឬការចាប់ពផតើលជីេិតប ទាប ់ ។ 
ពេលចាប់បដិសនធិជាលេធផលរបស់ពេលសា្ាប់ ពេើយពេលសា្ាប់ជាអនក
បពងកើតបដិសនធិ ។ ពោយពេតុថាពេលសា្ាបល់តងៗ បពងកើតពេលចាបប់ដសិនធ ិ
ពៅពេៀត  ពសចកតីសា្ាបល់និតលនប្គ្ន់តតសា្ាប់ពេ តតជាកំពណើតផងតដរ ។ 
ពៅប្តង់ផៃេូបំតបកពនះជីេិតផ្្ាស់ពៅជាសា្ាប់ ពេើយពសចកតីសា្ាប់ផ្្ាស់ពៅ
ជាកំពណើត ។ 

ដូពចនះជីេិតនលីួយៗ ជាការពរៀបចំលយួ សប្ម្ប់ពសចកតីសា្ាបជ់ា     
ប ទាប ់   ។  ពបើពគ្ជាអនកម្នបញ្ញា  ពគ្ប្តូេពប្បើជេីិតពនះឱាយានោ ាងប្បពសើរ        
បំផុត ពេើយពរៀបចំពសចកតីសា្ាប់ឱាយានោ ាងលែប្បពសើរ ។ ពសចកតីសា្ាប់
តដលប្បពសើរបំផុតគឺ្ពសចកតីសា្ាប់ជាចុងពប្កាយបផំុត គឺ្ពសចកតសីា្ាបរ់បស់
ប្េះអរេនត  តដលលិនតលនជាផៃូេបំតបកពេ តតជាដណំ្ក់ចុងពប្កាយបផំុត ។ 
ពៅប្តង់ពនះរងពភៃើងលនិប្តូេម្នផៃូេតដលអាចពបើកបរពៅពេៀតានព ើយ ។      
ប ុតនតេប្មំ្នឹងានពៅដលដ់ណំ្ក់ចុងបផំុតពនះ   ពគ្ប្តូេព្វើោ ាងណ្ពដើលាបី
ឱាយពសចកតីសា្ាបប់ងកកំពណើតលួយលែប្បពសើរ ពេើយានពៅដលដ់ណំ្ក់ចុង 
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បំផុតជាបនតពៅពេៀត  ។  ោំងអស់ពនះ      គឺ្អាប្ស័យពលើខ្ៃួនឯងពលើការខ្ិតខ្ ំ 
ប្បឹងតប្បងផ្ទាល់របស់ពយើង ។ ពយើងជាអនករច អ គ្តផ្ទាល់ខ្ៃួន ពយើងជា
អនកបពងកើតសខុ្ុម្លភាេ ឬេុកខពសាករបស់ខ្ៃនួពយើង ពេើយជាអនកព្វើការ
រំពោះរបសខ់្ៃួងឯងផងតដរ ។ 

ពតើោ ាងដូចពលតច ានជាពយើងជាអនកបងកបពងកើតផៃូេោងំឡយ
សប្ម្បេ់េួលរងពភៃើងថ្នេដតសងាារពនះ? 

ពដើលាបីពអៃើយនូេសណំួរពនះ  ពយើងប្តូេយលថ់ាអវីពៅជាកលម ឬអំពេើ? 
កលមៈ ជាពចត លែ ឬអាប្កក់ ។ ពចត ជាកុសល ឬអកុសលពកើតព ើងពៅ
កនុងចិតតតប្បពៅជាឫសគ្លថ់្នអំពេើលួយពោយកាយ ពោយវាចា ឬចិតត ។ 

េិញ្ញាណពកើតព ើង ពោយម្នការប ះនូេោវារពប្គ្ឿងេញិ្ញាណ; រួច
ពេើយសញ្ញា (ការដងឹ  ការេេលួសាគាល)់  ឱាយតថ្លៃចំពរះការេិពសា្ពឃើញ;

ពេេ ក៏ពកើតម្នព ើង; រចួពេើយសង្ខារ (ប្បតិកលម) ក៏ពកើតម្នតពៅ  
ពេៀត ។   

ប្បតិកលមពោយពចត ពនះម្នពប្ចើនោ ាងណ្ស់ ។ ខ្ៃះម្នសភាេ
ដូចជាគំ្នូសពៅពលើេឹក ខ្ៃះម្នសភាេដូចជាគំ្នូសពៅពលើខ្ាាច់ ខ្ៃះម្ន
សភាេដូចជាគំ្នូសពៅពលើងម ។ ពបើពចត ជាកុសល   អំពេើក៏ជាកុសល   
ពេើយផលជាលេធផលលែម្នប្បពោជន៍ ។ ពបើពចត ជាអកុសល អំពេើជា
អកុសល   ពេើយលេធផលជាលេធផលអាប្កក់ពេើយឱាយផលជាេុកខ ។ លេធ-
ផលោងំអស់ព ះលិនតលនសុេធតតបងកបពងកើតជីេិតងមលីយួពេ ។ ប្បតិកលមខ្ៃះ
តដលពសើៗ     លិនសូេពប្ៅគ្មានឱាយលេធផលអវីជាសខំ្ន់ពេ    ។    ប្បតិកលមខ្ៃះ 
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តដល្ៃនជ់ាងពនះបនតិចឱាយលេធផលពៅកនុងជាតិពនះ  វាលនិ ំលេធផលពៅ
កនុងជាតិប ទាប់ពេ ។ ប្បតិកលមខ្ៃះតដល្ៃន់តលនតេន បនតដំពណើរេួសពៅថ្ន
ជីេិតរេូតពៅដល់ជាតិជាប ទាប ់ ។ ប ុតនតវាលិនផតល់កពំណើតងមីពេៀតពេ វា
អាចបនតការបពងកើនចំនួនពៅកនុងជាតិពនះនិងជាតិជាប ទាប់ ។ ប ុតនតកលមជា
ពប្ចើន ជាកលមតដលនងឹឱាយកំពណើតជិេិតលួយងមីពេៀត ។ កលមោំងព ះពគ្ពៅ
ថា ភេកលម    ឬភេសង្ខារ      គឺ្កលមតដលនឹងឱាយកំពណើតឱាយជីេិតលួយងមីពេៀត   ។ 
ភេសង្ខារនលីយួៗ  ំឱាយម្នដំពណើរថ្នេដតសងាារ ពេើយម្នកម្្ាងំ              
ម្ ាពញេិកតដលភាជាប់្លមធាតុថ្នសាថានេិពសសលយួ ។ ្លមធាតុថ្នភេកលម
េិពសសប្តូេចូលពៅរលួជាលួយ្លមធាតុថ្នភេពលាក តដលម្នថាលេលដូច
គ្នា ពេើយ្លមធាតុោងំេរីពនះនឹងប្បោក់ប្បោញគ្នាប្សូបតាលចាាប់សាកល
ថ្ន្លមជាតិរបស់កម្្ាំងកលម  ។  ដរាបណ្ភេកលមលយួពកើតព ើងភា្ាល     ដរាប
ព ះរងពភៃើងេដតសងាារ នឹងប្តូេោញប្សបូចូលពៅកនុងផៃេូណ្លយួកនុង
ចំពណ្លផៃេូោំង  ៣១ ពៅដណំ្ក់ថ្នពសចកតីសា្ាប់ ។ តាលជាក់តសតងផៃេូោងំ 
៣១ ពនះ គឺ្ជាសាថានោងំ ៣១ រួលម្ន ៖ 

សាថានកាលពលាក ១១ ជាន ់គ្ ឺ៖ 
• សាថានពថាកោប ៤ (អាយភូលិ៤); 
• សាថានលនុសាសពលាក ១; 
• សាថានពេេពលាក ៦ ។ 

សាថានប្េេម ២០ ជាន ់គ្ ឺ៖ 
• រូបប្េេម ១៦ ; 



~ 119 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

• អរូបប្េេម ៤ ។ 
ពៅពេលចុងពប្កាយថ្នជាតិពនះ ភេសង្ខារេិពសសលយួពកើតព ើង ។ 

សង្ខារពនះអាចនឹងឱាយកំពណើតលយួងមី និងម្នេ ំក់េំនងជាលយួ្លមធាតុថ្ន
សាថានតដលជាសលព័នធគ្នា ។ ពៅពេលសា្ាបស់ាថានោំង ៣១ ប្តូេពបើកចំេ ។ 
សង្ខារតដលពលចពចញលកជាអនកសពប្លច អំេីផៃូេតដលរងពភៃើងថ្នជាតិជា 
ប ទាប់ប្តូេប្បកានយ់ក ។ តាលរពបៀបដូចគ្នាពនះតដរ កាលណ្រងពភៃើងពបើក
ចូលពៅកនុងផៃេូងមលីួយ កម្្ាងំប្បតិកលម របស់ភេកលមនឹងរុញដំពណើរេូរពៅថ្ន
េិញ្ញាណឱាយចូលពៅកនុងជាតិជាប ទាប់ ។ 

ឧោេរណ៍ ៖ ភេកលមថ្នកំេឹង ឬការេាាាេ  តដលម្ន្លមធាតុថ្ន 
កពៅតានិងភាេអនទះអតនទង    ប្តូេរលួបញ្ចូលជាលយួសាថានពថាកោបណ្លយួ 
( ពប្បត នរក តិរចាឆាន អសុរកាយ ) ។ ដូចគ្នាពនះតដរ អនកតដលម្ន្លមធាតុ
ថ្នពលតាតា ករណុ្ តដលម្ន្លមធាតុថ្នសនតិភាេ និងធាតុប្តជាក់ អាចរលួ 
បញ្ចលូានតតជាលួយប្េេមពលាកតតប ុពណ្្ាះ ។ ពនះជាចាាប់្ លមជាតិ  
ពេើយចាាប់ពនះប្តឹលប្តូេ ម្នរពបៀបពរៀបរយពេើយប្បប្េឹតតពៅឥតពខ្ចាះ ។ 
ជាការេិតតលនពេើយ ពគ្ប្តូេយលថ់ាឥតម្នអនកជះិពៅកនុងរងពភៃើងពប្ៅ    
អំេីកម្្ាំងថ្នគ្ំនរសង្ខារពេ ។ 

តាល្លមតា ពៅពេលសា្ាប់សង្ខារខ្្ាងំខ្ៃះៗ នឹងពលចពចញលក វា
អាចម្ន្លមជាតជាកុសល ឬជាអកុសល ។ ឧោេរណ៍ ៖ ពបើនរណ្ម្នាក់
ានសម្្ាប់ឳេុកម្តាយ   ឬានសម្្ាប់អរិយបុគ្គលណ្លួយអងគ  ពរឿងពនះ
នឹងពលចពចញលកពៅពេលសា្ាប់ ។   ដូចគ្នាពនះតដរ   ប្បសនិពបើនរណ្ាន 
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បដបិតតិកលមោឋានោ ាងប្ជាលពប្ៅ  ព ះសភាេចិតតពនះនឹងពលចពចញលក
ពៅពេលព ះតដរ ។ 

កាលណ្គ្មានភេកលមខ្្ាងំៗ តបបពនះពលចពចញលកពេ ព ះកលម
តដលម្នកម្្ាំងតិចជាងពនះនឹងពលចពចញលក ។ ពបើចិតតនឹកពឃើញតបប
ណ្វានឹងបពញ្ចញខ្ៃនួឱាយពឃើញជាកលមតបបព ះ ។ ឧោេរណ៍ពគ្អាចនឹក
ពឃើញអំពណ្យោនជាចង្ហាន់បណិឌាត តដលពគ្ានព្វើចំពរះអរយិ-
បុគ្គលណ្លយួអងគ ឬឃាតកលមណ្លយួតដលពគ្ានព្វើ ។ ការនឹកពឃើញ
កលមចាស់តបបពនះអាចនឹងពលចពចញលក ។ េំុព ះពសាតរបស់តដល
ោក់េងនឹងកលមេិពសសពនះអាចនឹងពលចពចញលក ។ ពគ្អាចពលើលពឃើញ
ាយលួយចានពេញតដលពគ្ានឱាយជាោន ឬកាំពភៃើងតដលពគ្ានពប្បើ
ពដើលាបសីម្្ាបអ់នកដថ្េ ពនះពគ្ពៅថា កលមនលិិតត (គឺ្សញ្ញារបស់កលម) ឬ
ជួនកាលសញ្ញា ឬនលិិតតរបូថ្នជាតិប ទាបអ់ាចពលចពចញលក ។ ពនះពគ្ពៅ
ថាគ្តិនិលិតត គឺ្សញ្ញាថ្នពសចកតីសា្ាប់ ។ នលិិតតពនះប្សបគ្នានងឹភេពលាក 
តដលដំពណើរេូរពៅពៅពឆា្ាះពៅរក  ។   វាអាចជាពរឿងពៅកនុងពេេពលាក   
ឬពៅសតវពលាកផងតដរ ។ លនសុាសតដលជិតស្ាាបន់ឹងេិពសា្ពឃើញសញ្ញា
លួយជាការប្េម្នជាលនុ   ដូចជាពភៃើងចពងកៀងរបសរ់ងពភៃើង  តដលបំភៃឺផៃេូពៅ
ខ្ងលុខ្ ។ ្លមធាតុថ្ននិលិតតោងំពនះគឺ្ដូចគ្នាសេុធសា្នឹង្លមធាតុរបស់
សាថានថ្នជាតិជាប ទាប់ ។ 

អនកចពប្លើនេបិសាស លែ       ម្នលេធភាេអាចពជៀសវាងផៃូេតដល ំ
ពៅរកសាថានពថាកោបាន    ។     ពគ្សាគាល់ចាាប់្លមជាតិោ ាងចាាស់ពេើយ 
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ហាត់េវឹកេវឺនពដើលាបីប្បឈ្លលខុ្នងឹពសចកតីសា្ាប់ានប្គ្ប់ពេលា ។ 
កាលណ្ពគ្ម្នអាយុកាន់តតពប្ចើន ពគ្រិតតតប្តូេការពរៀបចំខ្ៃួនពគ្

ឱាយកាន់តតខ្្ាំងតងលពេៀតពដើលាបីឱាយម្នសតិដឹងប្គ្ប់ពេលា  ពតើពគ្ប្តូេពរៀបចំ
ខ្ៃួនោ ាងដូចពលតច? 

ពគ្ប្តូេបដបិតតបិពចចកពេសេបិសាស  ពោយសថិតពៅជាឧពបកាខា
ចំពរះពេេ ោំងឡយតដលពលចពចញលកពៅពលើកាយ ។ ពេើយតាល
រពបៀបពនះ ពគ្វាយបាំក់ផនត់េម្្ាប់តដលពចះតតព្វើប្បតិកលមតបនងឹពេេ 
ោំងព ះ ។ ព្វើោ ាងពនះ ចិតតតដលធា្ាប់តតបងកបពងកើតសង្ខារអកសុលងមនីឹង
ម្នេម្្ាប់ងម ី ពោយសថិតពៅជាឧពបកាខា ។ ពៅពេលជិតស្ាាប់ពគ្េិពសា្
ពឃើញពេេ ឈ្ឺចុកចាបោ់ ាងខ្្ាំង ។ ជរា េាា្ិ លរណៈ គឺ្ជាេុកខ ។ វាបពងកើត
ពេេ ឈ្ឺចុកចាប់ោ ាងពប្គ្តប្គ្ត ។ ពបើពគ្លនិានហាត់េវឹកេវឺនឱាយពចះ
េិនិតាយពលើលវាពោយឧពបកាខាពេ ព ះពគ្នឹងព្វើប្បតិកលមជាកំេឹង ជាការ
ពប្កេពប្កា្ ជាគំ្និតេាាាេ បពងកើតជាឧិកាសលយួសប្ម្ប់ឱាយ្លមធាតុថ្ន       
ភេសង្ខារតបបដូចគ្នាពលចពចញលក ។ ប ុតនតពបើពគ្ជាអនកព្វើេិបសាស ានរីក
ចពប្លើន  ព ះពគ្អាចពជៀសពោយលនិព្វើប្បតិកលមតបនឹងពេេ ោ ាងឈ្ឺ
ចុកចាប់ោំងព ះាន  ពោយរកាាឧពបកាខាពៅពេលជតិសា្ាប់  ។  ពៅពេល
ព ះ សលូាបីតតសង្ខារតដលម្នេ ំក់េនំងនឹងភេសង្ខារតដលពដកសលៃំោ ាង
ពប្ៅពៅកនុងភេងគចិតតក៏គ្មានឱកាសនឹងពលចពចញលកពេ ។ លនសុាស្លមតា
តតងម្នការប្េួយារលភ ម្នការភយ័ខ្្ាចោ ាងខ្្ាំងតងលពេៀតផងពៅ
ពេលជិតស្ាាប់    ។   ពនះជាឱកាសលយួតដលព្វើឱាយភេសង្ខារថ្នការភយ័ខ្្ាច 
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ព ើងលកថ្ផទខ្ងពលើ  ។  តាលរពបៀបដូចគ្នាពនះតដរ  ការយំពសាកខ្ាសឹកខ្ាសលួ  
ពសចកតេីុកខប្េួយ តដលបណ្តាលលកេីការនឹកពឃើញដល់ការប្រត់ប្ាសេី
អនកតដលជាេបី្សឡញ់អាចនឹងពកើតព ើង រួចពេើយសង្ខារតដលោកេ់ងនឹង
ពរឿងពនះក៏ពលចពចញលក ពេើយប្គ្បសងកត់ពៅពលើចិតត ។ ចំពរះអនកព្វើ
េិបសាស លែពោយសារការេិនិតាយពលើលពេេ របស់ពគ្ពោយឧពបកាខា ពគ្
នឹងព្វើឱាយសង្ខារោងំព ះេន់ពខ្ាាយ ពេើយលនិអាចព ើងលកថ្ផទខ្ងពលើ
ានព ើយពៅពេលតដលពគ្សា្ាប់  ។ 

ការពរៀបចំេិតប្ាកដគឺ្  េប្ងីកផនត់េម្្ាប់េិនិតាយពលើលពេេ ពៅពលើ
រូបកាយ និងពៅកនុងចិតត ពោយឧពបកាខាឱាយានជាបជ់ានិចច នងិពោយម្ន
ការយល់អំេីភាេជាអនិចច ំ លនិពេៀង... លិនពេៀង ។ ពៅពេលសា្ាប់ផនត់
េម្្ាបឧ់ពបកាខាោ ាងម្ំពនះនងឹពលចពចញលកពោយឯកឯង ។ ពេើយផៃេូ      
រងពភៃើងថ្នជាតិពនះប្តូេតភាជាប់ជាលយួផៃេូលយួតដលពគ្អាចបដិបតតេិិបសាស 
ានពៅកនងុជាតិងមី ។ តាលរពបៀបពនះពគ្អាចជយួខ្ៃនួពគ្លិនឱាយពៅពកើតកនុង
សាថានពថាកោប ពេើយតងលោងំានជួយខ្ៃួនពគ្ឱាយពៅដលស់ាថានខ្ពង់ខ្ពស់
ណ្លួយតងលពេៀតផង ។ ជំហានពនះ  ជាជហំានសខំ្នណ់្ស ់ ពប្រះពៅ
កនុងសាថានពថាកោប   ពគ្លិនអាចចពប្លើនេិបសាស ានពេ   ។   ពៅពេលជិត
សា្ាប់ អនកចពប្លើនេិបសាស តដលម្នភ័េវវាស លែ ម្នញាតិលិតតិជិតខ្ៃួន
អាចចពប្លើនេិបសាស   ពេើយបងកបពងកើន្លមធាតុថ្នពលតាតា្ល ៌ តដលជាធាតុ
លួយោ ាងប្បពសើរជួយឱាយពគ្សា្ាប់ពោយសនតភិាេ ។    អនកោំងពនះនងឹជយួ
រកាា្លមធាតុលែតដលគ្មានពសចកតីពសាកខ្ាសឹកខ្ាសួល និងគ្មានេុកខប្េួយ ។  
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ជួនកាលពៅពេលសា្ាប់ អនកតដលលនិតលនជាអនកចពប្លើនកលមោឋាន
អាចពៅពកើតកនុងសាថានលែពោយានបំពេញភេសង្ខារជាកុសល ដូចជាព្វើ
ោន រកាាសីល ឬបំពេញអពំេើជាកុសលដថ្េពេៀត ។ ប តុនតការសពប្លចោ ាង
ប្បពសើរតដលអនកតាំងស បក់នុងេិបសាស អាចព្វើ គឺ្ការតដលពគ្អាចានពៅ
ដល់សាថានលួយ តដលពគ្ពៅតតបនតការបដបិតតិេបិសាស ាន ។ តាលរពបៀប
ពនះពោយពគ្បនថយេំេំគំ្នរ ភេសង្ខារបនតិចលតងៗ ពគ្អាចព្វើឱាយដំពណើរកនុង
េដតសងាារចុះខ្ៃីពៅៗពេើយានពៅដល់ពគ្លពៅោ ាងឆាប់រេ័សផង ។ 
ពគ្ានជបួប្េះ្លព៌ៅកនងុជាតិពនះ គ្ពឺោយសារកសុលផលបណុាយតដល 
ពគ្ានបពំេញកនងុអតតីកាល ។ 

“សលូពលាកអនកពប្បើប្ាសជ់េីតិជាលនសុាស តដលកេំងុម្នអតតភាេ
ពនះឱាយានពជាគ្ជយ័ជាេបីផំតុ ពោយការបដបិតតេិិ្ េីបិសាស  ពដើលាប ី   
កាលណ្ពសចកតសីា្ាបច់លូលកដល់ ឱាយវាចលូលកពោយម្នចតិតជាឧពបកាខា
ពេើយ លំកនេូសខុ្មុ្លភាេកនងុអ គ្តកាលជាលយួផង ’’ ។ 

    - ពលាកអាចារាយប្បលខុ្ ពហាគាឥនធកា 
ខ្ងពប្កាលពនះជាសំពណររបស់ពលាកពេជជបណឌិត ងងុ នោីលនុ ី៖  

» ទសស្នៈវិទ្ាសាស្តសរនិងទស្សនៈព្រះរុទធសាសនាក្នងុការកក្ើតសាលប្់ 
 

កាលពដើលព ើយ េេិាាសាស្តសតពលើលពឃើញដំពណើរជីេិតកនុងភាេជា
តខ្ាសប ទាត់គឺ្ពកើតពេើយរសព់ៅរួចសា្ាប់ ឥតម្នសកលមភាេអវីពកើតពេៀត   
ពេ ។  ឯប្េះេុេធប្េះអងគជាបគុ្គលប្តាស់ដងឹការេិត    ប្េង់ពលើលពឃើញដំពណើរ
ជីេិតកនុងរបូភាេជារងវង់ ( Cycle ) គឺ្ពកើត   ចាស់   ឈ្ ឺ  សា្ាប់  ពកើត  លិនម្ន 
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េីបញ្ចប ់។ ឥ ូេេិេាាសាស្តសតយលប់្សបតាលប្េះេុេធពេើយ តាលរយៈរបូលនត
របស់ពលាក  អាញសាតាញ   E = mc2   តដលពលាកានបំតបកពចញេីចាាប ់
បដិចចសលបុាាេឬចាាប់ថ្នសលពន័ធភាេ (Relativity - Relativite) របស់ប្េះ
េុេធ ។ E = mc2

 ម្នន័យថា ម្ ាស់អាចបំតលងជាថាលេល ពេើយថាលេល
អាចបំតលងជាម្ ាសេ់ិញលិនម្នេបីញ្ចប់ តដលប្េះេុេធប្េងប់្តាសថ់ា 
េិញ្ញាណ ំឱាយម្ន លនិងរបូ ពលាកពនះម្នប្តឹលតតរបូធាតុ (ម្ ាស់) និង
 លធាតុ (ថាលេល) តដលរច គ្នាពៅេញិពៅលកលិនម្នេបីំផុត ៖ 

E = Energy, M = Mass – Masse, C = Energy of light 

– Energy de la lumière (ឬថាលេលេនៃឺប្េះអាេតិាយ តដលកាពរ៉េរបសវ់ា
ពសមើនឹងដបស់វ័យគុ្ណ ៨០ លានដង) ។ សរបុលកសា្ាបគឺ់្ពកើតពេៀត ពេើយគឺ្
ពយើងនឹងឯងគ្ឺជាអនកពកើតពេៀត តដលអាប្សយ័តាលេពងវើនិងការគ្ិតរបស់
ខ្ៃួនពៅលុនពេលសា្ាប ់ ។ ពេតុពនះកំុពចះតតព្វើអីតាលអំពេើចិតត ពេើយ
សម្គាល់ថាឱាយតតានសា្ាបគឺ់្រួចខ្ៃួនឱាយពសាះព ះ ។ 

ជីេិតរាល់ថ្ងៃរបស់ពយើង គឺ្ជាផលថ្នការគិ្តរបស់ពយើងពេើយ 
េេលួយកវាពោយរីករាយពៅណ្ ។ លកខណៈេិពសសរបសថ់ាលេលពៅ 
( ចាាប់ថាលេល Cosmic Energy law ) កនុង្លមជាតិគឺ្ ៖ 
 ១- វាម្នលកខណៈញាបញ់រ័ជានិចច; 
    ២-វាបំតលងតប្បប្បួលេីរបូភាេលយួ  ពៅរូបភាេលយួពេៀតជាប់
លិនោច់; 
    ៣-ថាលេលម្នលកខណៈជាកម្្ាំង         តដលផាាយពចញនិងប្សបូ 
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ចូលជានិចច; 
    ៤-ថាលេលកនងុ្លមជាតិ       គឺ្លិនង្យាត់បងឬ់រលត់សូនាយជាោច់ 
ខ្តតតវាតប្បប្បួលរូបភាេអាប្សយ័ពលើេំ ក់េំនងបរសិាថានជុេំិញ ។  

ឧោេរណ៍ ៖ អនកយកអុសលយួដុំពៅដុត របូភាេអុសប្តូេាន
ាត់បង់តតវាានបំតលងពៅជាថាលេលកពៅដានិងថាលេលចំហាយពផាសងៗ 
ជាពប្ចើនពេៀតផតល់ឱាយរុកខជាតិតកាបរខ្ងានលូតលាស់ពោយសារវា ។ 

  
 
 

 

 
           

                    ពលាកសាស្តសាតាចារាយ                          ជោក ALBERT EINSTEIN 
                ពេជជបណឌតិ ងងុ នោីលនុី 
 

ពៅកនុងគ្លពីរប្េះសុតតនតបិដក េី ៣៦ េំេ័រ ៣៧៦ ដល់ ៣៧៨ េគ្គ ៣៩៤  
ប្តង់   “ ពខ្ម្ពងរសីបូ្ត ”    ប្េះាេបពសនេិពកាសល       ពសដចចូលពៅរក 
ពខ្ម្ភិកខុនី  រួចម្នប្េះបនទលូជាប្បសានាថា ៖ បេិប្ត ងជាម្ចាស់ ៖ 

 - សតវសា្ាប់ពៅ ពកើតពេៀតពេ?           
- សតវសា្ាប់ពៅ លិនពកើតពេៀតឬអវី?  
- សតវសា្ាប់ពៅ ពកើតពេៀតខ្ៃះ លិនពកើតពេៀតខ្ៃះឬអវី? 
- សតវសា្ាប់ពៅ ពកើតពេៀតក៏លិនតលនលនិពកើតពេៀតក៏លិនតលនឬអវី? 
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ពខ្ម្ភិកខុនីានពអៃើយថា បេិប្តលហារាជ ប្បសានាពនះ ប្េះម្នប្េះ
ភាគ្លនិានេាាករពេ ។ ប្េះាេបពសនេិពកាសលសួរថា ពប្រះពេតុអវី
ានជាប្េះម្នប្េះភាគ្លនិេាាករ? ពខ្ម្ភិកខុនីពអៃើយពប្បៀបព្ៀបថា រាជ
បុរសរបស់ប្េះអងគ សូលាបីឆា្ាតវាងថ្េកនុងការរាប់ក៏លនិអាចរាប់ប្គ្បខ់្ាាច់
េពនៃគ្ង្គាាន ឬលនិអាចរាប់ចំនួនេឹកកនុងលហាសលុប្េ ថាម្នចនំួនប ុពណណះ
អា ហកៈាន ពប្រះម្នេេំំនិងជពប្ៅ ្ំព្ងថ្ប្កតលងពប្ចើនណ្ស់ ។ 
បុគ្គលពបើបញ្ញតតសតវ គួ្របញ្ញតតពោយ របូ ពេេ  សញ្ញា សង្ខារ េញិ្ញាណ ។ ឯ
ប្េះតថាគ្ត  ប្េះអងគលះ រូប ពេេ  សញ្ញា សង្ខារ េញិ្ញាណ អស់រលីងគ្ស់
រំពលើងពចាលអស់ពេើយ អត់ម្នអវីសល់ពេៀតពេ ។ ប្េះតថាគ្ត ផុតប្ស ះ
ចាកការរាប់នេូ របូ ពេេ  សញ្ញា សង្ខារ េញិ្ញាណ ជាបុគ្គលពប្ៅម្ន
ប្បម្ណលនិានដូចលហាសលុប្េដូចព ះតដរ ។ ប្េះាេបពសនេិពកាសល
ម្នប្េះេ័យពប្តកអរ អនុពម្េ  ចំពរះភាសិតរបសព់ខ្ម្ភិកខុនី ថាវាយបងគំ
ចាកអាសនៈពសដចពចញពៅ  ។   លុះសល័យពប្កាយលក   ប្េះាេបពសនេិ- 
ពកាសល ចូលពៅគ្ល់ប្េះម្នប្េះភាគ្េលូសរួប្បសានា      ដូចតដលប្េះអងគ 
ានសរួ ពខ្ម្ភិកខនុី ចំពរះប្េះដ៏ម្នប្េះភាគ្ៗ ប្េង់ប្តាស់តបម្នពសចកដី
ដូចភិកខុនេីិសជជ ថាវាយដូចព ះតដរ ។ 

កនុងប្េះសូប្តពនះ ប្េះេុេធពអៃើយតបបបរលតថសចចៈ    គ្មានលនសុាសសតវ 
ឯណ្ពកើតសា្ាប់ពេ ម្នតត របូ ពេេ  សញ្ញា សង្ខារ េញិ្ញាណ ពកើតរលត់ 
រលត់ពេើយពកើត រីឯប្េះអងគខ្ពសផ់ុត   ពប្រះលះបង់  រូប   ពេេ    សញ្ញា    
សង្ខារេិញ្ញាណ អស់រលីងពេើយ ។ 
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ពៅកនុងគ្លពីរប្េះសុតតនតបិដក េី ៣២ េំេ័រ ៩៩ េគ្គ ១១៦ ប្េះម្នប្េះ
ភាគ្ប្េង់ប្តាស់ជាលួយ ាពេយាយកភិកខុចំនួន ៣០ របូថា ម្នាលភិកខុោំងឡយ 
អនកោំងឡយពកើតជាពគ្ ប្កបី ពចៀល េតេ ប្ជូក ម្ន់ ោ ប្តូេពគ្កាត់កាាល
អស់កាលជាអតងវង  លតដលេូរប្សក់ពៅពប្ចើនជាអពនក ពប្ចើនជាងេឹក
កនុងលហាសលុប្េោំង ៤ ពៅពេៀត ។ ពប្រះពេតុអវី? ពប្រះសងាារពនះម្ន   
េីបផំុតខ្ងពដើល និងខ្ងចុងតដលពគ្លនិអាចដឹងាន ។ ពេតុពនះអនក
ោំងឡយ គួ្រពនឿយណ្យ គួ្រ្ុញប្ោន ់ គួ្រជនិអែន់ ។ លុះចប់ប្េះ្លម-
ពេស  ចតិតរបសា់ពេយាយកភិកខុោំង ៣០ របូ ក៏ផុតប្ស ះចាកអាសេៈ ។ 
 កនុងប្េះសូប្តពនះ ប្េះេុេធជាម្ចាស់ប្េងា់នបញ្ជាក់ោ ាងចាាសថ់ា 
សា្ាប់ពេើយេិតជាពកើតពេៀត ពប្ចើនដងរាបល់ិនអស់ពេ ប្គ្ន់តតពកើតជាសតវ
តដលប្តូេពគ្សម្្ាប់  លពប្ចើនជាងលហាសលុប្េោំង ៤ ពប្រះេដដសងាារ គឺ្
ការពកើតសា្ាប់ពនះ ម្នខ្ងចុងតដលលិនអាចដឹងាន ។ 

ពៅកនុងគ្លពីប្េះសុតតនតបដិក េី ៣១ េំេ័រ ១៤២ េគ្គ ១៤៤ ប្េះម្នប្េះ
ភាគ្ប្េង់សតលដងថា ម្នាលភកិខុោំងឡយ ៖ 
ឥមសមឹ សត ិ= ពបើពនះម្ន  ឥទុំ ជហាតិ = ព ះក៏ម្នតដរ  
ឥមសាសញ ាា  = ពប្រះពនះពកើតព ើង ឥទុំ ឧ ាប ជតិ = ព ះក៏ពកើតព ើងតដរ 
ឥមសមឹ អសត ិ= ពបើពនះលិនម្ន ឥទុំ នជហាតិ = ព ះក៏លិនម្នតដរ  
ឥមសាសនិជោធា = ពប្រះពនះរលត់ពៅ ឥទុំ និរុ ាឈត ិព ះក៏រលត់ពៅតដរ      
អវិជាជា ចចយា សង្ខាោ = សង្ខារោំងឡយពកើតម្ន ពប្រះអេិជាជាជាបចចយ័  
សង្ខារ ាបចចយា វិញ្ញាណុំ = េញិ្ញាណពកើតម្ន ពប្រះសង្ខារជាបចចយ័     ។ ល ។  
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ឯវជមតសាស ជកវលសាស ទកុខកខនធសាស សមុទជយា ជហាតិ =កិរិោពកើតប្េលថ្នកង
េុកខោំងអស់ពនះ ម្នពោយប្បការដូពចនះ ។ 
អវិជាជាយ ជទវវ អជសសវិោគនិជោធា សង្ខារនិជោជធា សង្ខារនិជោធា វញិ្ញាណនជិោជធា 
។ ល ។ = ការរលត់ពៅថ្នសង្ខារ ពប្រះការេ ិស នងិការរលត់លនិពសស
សល់ថ្នអេិជាជា ការរលត់ថ្នេញិ្ញាណ ពប្រះការរលត់ថ្នសង្ខារ  ឯវជមតសាស 
ជកវលសាស ទកុខកខនធសាស និជោជធា ជហាតិ = ការរលត់ថ្នកងេុកខោងំអស់ព ះ 
រតលងម្នោ ាងពនះ ។  

តាលប្េះេុេធញាណពនះ ការពកើតព ើងកដី ការរលត់ ( សា្ាប់ ) កដី
សុេធតតប្បប្េឹតតពៅតាលពេតុ ពបើម្នពេតុពេើបានផល ពបើអស់ពេតុ ផល
ប្តូេតតរលត់ ានជាប្េះសាសាដាប្េង់សតលដងថា ពនះម្ន ព ះក៏ម្នតដរ ពនះ
ពកើតព ើង ព ះក៏ពកើតព ើងតដរ ពប្រះពនះរលត់ពៅ ព ះក៏រលត់ពៅតដរ ។ 
ប្េឹសដីពនះអាចតចកពចញជាេីរគឺ្ ៖  

- ការអាប្ស័យគ្នាពកើតព ើងថ្នរបស់តដលលនិម្នេញិ្ញាណឬសភា-
េ្ល៌ ពៅថា ឥទ ាបចចយតា,  ឧោេរណ៍ ៖ ពភៃៀងពៅរដេូរង្ ព្វើឱាយេឹកពៅជា 
កកពេើយរអិល, េឹកកករអិលព្វើឱាយខ្្ុំពដើរដួល, ដលួព្វើឱាយអែឹងសាមាខ្្ុំប្គ្កេី
គ្នា, សាមាខ្្ុំម្នបញ្ហាពគ្ដឹកពៅពេេាយ, ពគ្ដឹកពៅពេេាយៗ េាាាលពោយកាត់ 
អែឹងដងកាបំិតថ្ដសាដាំ, កាត់អែឹងដងកាបំិតថ្ដសាដាំព្វើការលិនពកើត ពប្បើថ្ដពអវង, 
ព្វើការថ្ដពអវងព្វើឱាយរតេកសាច់ដុំ ... ពនះពេើយពៅថា ឥទ ាបចចយតា ។ 

- ការអាប្ស័យគ្នាពកើតព ើងថ្នរបស់ម្នេញិ្ញាណដចូជា លនុសាស 
សតវ ជាពដើលពៅថា  ដិចចសមុ ាាទ ។ ឧោេរណ៍ ៖ សតវតដលម្នចិតតម្ន 
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េិញ្ញាណ ការពកើតនិងការរលត់ ប្តូេអាប្សយ័កិពលសប្បកបផាសំចូលផង ។ 
អេិជាជា ពសចកដីលនិដងឹចាាសន់ូេេុកខ នូេពេតុឱាយពកើតេុកខ ជាបចច័យ ំ

ឱាយពកើតសង្ខារ គឺ្ការនឹកគិ្តពផាសងៗ លែក៏ម្ន អាប្កក់ក៏ម្ន ។ ល ។ តណ្ហា
ជាបចច័យ ំឱាយពកើតឧាោន, ឧាោនជាបចចយ័ឱាយពកើតភេ, ភេជាបចចយ័
ឱាយពកើតជាតិ, ជាតិជាបចច័យឱាយពកើត ជរា េាា្ិ លរណៈ  ោ ាងពនះពៅថា 
បដិចចសលបុាាេតដលជា្ល ៌ឬសភាេៈតដលពកើតម្នព ើងពោយសារបចចយ័ 
គឺ្ពប្គ្ឿងអាប្សយ័ោកេ់ងតៗ គ្នាេិលជារងវង់លលូគ្មានេបីញ្ចប់ ។ 

បដិច្ចសមុប្ាទ(១) 
ជនះមានជ ះក៏មាន  ជ ើជនះោមានជ ះោមានស្ដរ    
 ក់ទងោនាេូរស្េ មិនអាចស្កស្រ  មមជាត ិ  ។   
អវីៗ រ រស័យឆ្វាក ់   ដិចចសម ុាាទ  
ជេតុផលជាឫសបាត  មិនឃ្្ាតខនាត ុំពាក់ពន័ធ  ។  
មានជេតុជទើ មានផល    ផល ូកផលផតល់រូ មនត    
 ញ ក់ ុំពាក់ពន័ធ តជរចើនជាន់វ័ណឌមិនឈ  ់ ។  
ជនះជេើយវដដសងាារ   មានអវិជាជាជារ ភព          
ឱាយសតវជង្កងុយងុ  មិនអាចទ ក់ងវ់ដដៈ  ។    
មានស្តរពះសទធមម    វិសុទធមាុំ មមចកក       
អាចផ្ដាច់កាច់ ុំបាក ់ សងាារចរកស្្ាក់ស្្ា ់ជកើត៕  

អាប្សយ័ពោយការសិកាា ប្សាេប្ជាេ បូកផាសនំឹងការអានប្េះថ្ប្ត
បិដកផងព ះ   ពោះបីជាយល់ខ្ៃះ   លិនយលខ់្ៃះ   ក៏ចិតតខ្្ុំានពោរេន់ពៅរក 
__________________ 

(១) បដចិ្ចសមុបាទ ៖ សភាវៈដដលក ើតមានក ើងកោយសារបច្ចយ័ គឺក្គឿងអា្ស័យទា ់ទងតៗគ្នា  ។ 
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ការេេួលយកេសាសនៈថា សា្ាប់ពេើយេិតជាពកើតពេៀតតលន ។ 
តាំងេីថ្ងៃព ះលក ដុំេនៃឺតដលជាាតុភូតចតលៃក ានកា្ាយពៅជា

លិតត ពេើយពៅជាប់នឹងខ្្ុំដចូប្សពម្លអព ទាលតាលប្ាណ  គ្ត់ានតាល
ខ្្ុំពៅប្គ្ប់កតនៃង លនិថាយប់លនិថាថ្ងៃ ពេលណ្ខ្្ុបំេិតភនក ។ ពេលយប់
ពដកលិនលក់ ដុំេនៃឺានជយួសប្ម្លេុកខ ពោយលកប្បត ងពលងជាលយួខ្្ុ ំ
ព្វើឱាយពភៃចអស់នេូការគ្ិតពប្ចើន ពភៃចការឈ្ឺចុកចាបខ់្ងផៃេូកាយ ពេើយ
អាចបស្តង្កាបពោសៈតដលពកើតព ើងកនុងចិតតខ្្ុំានពេៀត ។ ពេលថ្ងៃពោយលិន
ានគិ្តពផដសផ្ដាសដូចេីលនុ ខ្្ុំម្នឱកាសោ ាងពប្ចើន សនធឹកស ធាប់ សិកាា
ប្េះ្ល៌ជាបរ់េូតជានិចច  ពេើយលយួថ្ងៃៗ ពេលពេលាហាក់ដូចជាខ្ៃណី្ស់
ពេៀតផង ។ ប្េះ្លមរស ប្េះអតថរស នងិប្េះសចចរស ានបដូរេិសពៅថ្នការ
រស់ពៅរបស់ខ្្ុំ បដូរការគិ្ត បដូរចរិត បដរូសកលមភាេថ្នការប្បប្េឹតតិពៅប្បចំា  
ថ្ងៃ ៖ ឈ្បស់ាដាប់ចពប្លៀងតខ្មរ និងការា ាអូពខ្តខ្មរ តដលកំេុងតតពេញនិយល 
ពៅឯពប្ៅប្បពេស ជាេិពសសតខ្មរពៅេីប្កុងល ងុពរអាល ពខ្តតពកបិក 
ប្បពេសកាណ្ោ  ។ ឈ្បេ់សាស េីពដអូភាេយនត ចិន ភាេយនតថ្ង 
ភាេយនតកូពរ៉េ ភាេយនតេូលីេូត ប្េលោងំឈ្ប់ចលៃងព្វើតខ្ាសអាត់ VHS និង
ឈ្បរ់ច ថ្ចន ោក់កនុង ឌីេឌីី ( DVD ) ពេៀតផង ។ សូលពបើកេង់ប្កចកប្តង់
កតនៃងពនះ       ជប្ម្បលិតតអនកអានថា ជ ំន់ព ះភាេយនតតដលបកតប្បជា
ភាសាតខ្មរលនិោន់ម្នោក់ជួលពៅហាងជំនញួផង     ខ្្ុំអាចេេលួានតាល 
ប្បេ័នធអ ៊ិន្ណឺិត ( Internet ) ពេើយថ្ចនព្វើជាតខ្ាសអាត់  VHS  ឬ ថាសឌីេីឌី 
DVD  តចកជូនញាតិលិតតេសាស កលាានដ    ។    រាប់រយពរឿងតខ្ាសភាេយនតចិន 
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តផនកយុេធសិលាបកាប់ោេតដលជាតខ្ាសអាត់ VHS ( VIDEO HOME 
SYSTEM )   តដលខ្្ុាំនបំផ្្ាញពចាល ពប្រះវាេួសសល័យនឹងេុកោក់ 
ពេើយពៅសល់រាប់រយពរឿងពេៀតកនុងថាស DVD តដលអាចពប្បើការាន
ពៅព ើយ ។  

ខ្្ុំានយកពេលពេលាោងំពនះ លកសិកាាប្សាេប្ជាេ បពងកើននេូ
ចំពណះដឹងខ្ងសុតលយេជិាជា គឺ្ចំពណះដឹងតដលានេីការអាន ការសាដាប ់
និងបពងកើននេូចិ តាលយេិជាជា គឺ្ចំពណះដឹងេីការគិ្តេិចារណ្ កនុងពគ្ល
បណំងតកថ្ចនខ្ៃួនឯងពៅរកេឌាឍនភាេ ៖ ប្គ្បស់កលមភាេប្បចំាថ្ងៃ សេុធតត
ប្បប្េឹតតពៅកនុងសោធាប្ជះថា្ា ដ៏ប្ជាលពប្ៅបំផុត ។ 

គុណននសទ្ធ្ 
 

ស ធា រិសុទធដុតកុំេុស ចិតតកាចខចូខុសខងឹរ ទូសដ 
ឱាយជ រទន់ភលន់អន់រឹងរូស សអ ់ជខពើមធា្ាក់រ ុះជៅជមតាតា ។ 
ស ធាជាជមទ័ពពិជសស ដុតកាមកជិលសជ ះតណ្ហា 
ចិតតជា ុំងពឺនលថ្ឺាា  ចិតតកាយសុខស្លងញា ់ញ័រ ។ 
ស ធាជ ើកផលវូជោកុតតរៈ កុំចាត់កាត់អកុសល ម ៌
កដិចឧបា នជ ះជាតិ ័រ ជកើតកុសល ម៌ចតិតជា ់សីល ៕ 
 

(k) 
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១៣- បទពិចារណាខ្លីៗ 

 
អ្នករ ៀនធម៌ ខំពិចា ណា ស្រវាស្ររេញ ឱ្យបានយល់ ស្គល់្ ដឹង 

ចូលចតិ្តរ ើយបដិបត្តតិាម របើរទាោះជាមិនទាន់រម្ល្ប់អ្រ់ចិត្តអាស្កក់ អ្រ់
ចិត្តពិរពុល អ្រ់អ្ករុលចតិ្តកដី ករ៏ៅម្នស្ម ្ត្ីដឹងខុរដឹងស្ត្ូវរស្ចើនជាង
មុន ។ រៅតត្ខឹង រអប់ តត្កា អ្ប់ ចំតិ្តឱយ្ដឹងទាន់រ ើយព្ាយាម ងំាប់វា
បានវិញ មិនចងរស្កាធេកុ មិនផ្ទកុរ្លើងគនំុំ មិនគុំកនួដូចពីមុនរ ើយ ។ អ្នក
រ ៀនធម៌រៅរកើត្េកុខ មុខមិនស្ររ់ តត្រចោះរ ោះស្ស្យមិនឱយ្លិចចុោះកនុងេកុខ
រស្ៅ រងើបមិន ចួ តដលជាផ្លននកា តស្បស្បួលផ្លរ់្បតូ  បរ់មនុរ្សម្ន
កា ភ្ញ្ក ់លឹក ។ រ ៀនធម៌រដើម្បីបានស្គ្ល់កា ពតិ្ននធមមជាត្ិ កា ពតិ្នន
ជីវិត្  បដិបត្តិធម៌រដើម្បីឱយ្ចតិ្តស្ពមេេួលយកកា ពតិ្  េេួលយកនវូអ្វីៗ  
តដលមកដល់រទាោះលអកដី អាស្កក់កដ ី  រ ើយរ ោះស្ស្យរ យរ ើរយកផ្លវូ
តដលមិនបតនែមេកុខ មកដល់ខលួនឯងនិងអ្នកដនេ ។ រិក្ាធម៌គឺរិក្ាពីបញ្ហ្
ជីវិត្ រិក្ាពីរោកខាងកនុងខលួន  រ ត្រុនោះរ ើយរេើបជាង ២៥៦៤ ឆ្្ំនន
កំរ ើត្ស្ពោះធម៌មកេល់បចចុប្បនននឹង  តូ្ដល់ចប់តផ្នដីរនោះ ធម៌រៅតត្មិន
តស្បស្បួល ធម៌រៅតត្ថ្មជីានចិច ធម៌រៅតត្រចចៈជានចិច តដលជាពាក្យពិត្មិន
រចោះស្ល្ប់ ៖ 
   ព្រះធម៌ ល្អឯក ប្លែកមិនចាស់     រ ៀនរព្រើន រកើនណាស់ របាស់រព្ៅរាក់ 
លដិលត្តិ ម បត់្ម ៉ឺង រល ើងរាគៈ     អញឯង ប្អអងអនក រាក់ ឹល្រ រ  ។ 
   ព្រះធម៌ លវ  ល្អររកក្ព្ក      រ ៀនណាស់ លាស់ខ្ច ីថ្មជីានិរច  
   ម នរព្ោយ ឱបយផល្ ផដល់្រព្រើនតិ្រ    យកល ណបយ រ នរវរ រគររមអៈ ។ 
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   រីម ន គ ណផល្ ផដល់្យ បងណា      ឥឡូវ រៅជា ងា អមត្ៈ 
   មិនដូ  លដ ូប្ព្ល ប្កល្កខណៈ      មិនដារ់ សរចៈ មគគនិងផល្          ៕ 
 

ក- មម្ើលផ្នែកលអម្តង  
      

រមើល្រគរ ើញម នគ ណវិលត្ត ិ រអរអូរមិនស្ងបត់្រិរណ៌នា 
ខ្ សរនះខូ្ររនាះត្មះនិនាទប   ិះគន់រដៀល្គ្នបលងករ ្បះ  ។ 
ចាក់រ ររដៀមដាមរបាមកំអ ស ព្លតាយព្លទូសនាំជរម្បះ 

 ញ ះញង់អ ជអាល្រាល្ដាល្រព្គ្ះ  រងគើ រងា្បះរកើនកំអឹង  ។
 គួ ប្ត្វិវឌបឍន៍ោ  ិះគិត្   ផ្្បស់លតូ គំនិត្គិត្សញ្ជឹង 

 ឈល់គន់វិលត្តិប្ត្ខំ្ព្លឹង  គយគន់សមែឹងប្ផនកល្អមតង  ។
 ព្ករស្លឱលរកើលគ ណសមបបត្ត ិ រីមន សបសរីសត្វធមមជាតិ្ផង
 ព្សវាចាល់ព្សង់កបបង់កបបួនរង ទ កជាកព្មងគតិ្គិត្  ។
 ព្លមូល្ប្ផបសផបសំព្កិត្បយព្កមល្អ ស្នបក្ដលវ មករិនិត្បយ 

 លណ្តះលញ្ញបឱបយព្លណតី្  កស្ងជីវិត្ កស ខ្សងល់  ។
 រយើងនាំគ្នបរមើល្ប្ផនកល្អវិញ រទើលមិនរោរមនញរំរណញសរវ
 រិត្តអស់ខ្វល់្ខ្វបយព្កហាយថ្ល់ ខឹ្ងសអល់លញ្ចល់មនសនត ិ            ៕ 

  

មនុរ្សរយើងចលូចតិ្តរមើលផ្ក ្ រមើល ូបភ្ពស្អត្្លអរផ្្សងៗ ប ុតនត
តប ជាមិនចូលចតិ្តរមើលររចកដីលអ បរ់អ្នកដនេរស្ោះ ។  មិនចង់រមើល
រខាម្ចអ្រុ្  មិនចង់រមើលគស្មង់ មិនចង់រ ើញអ្វអីាស្កក់   ប ុតនតតប ចូលចតិ្ត 
រមលឹងរមើលររចកដីអាស្កកោ់មក ឬរទារក ំុរ បរ់អ្នកដនេរៅវិញ ។ 
កា រ ៀនរមលឹងរមើលររចកដលីអ បរ់អ្នកដនេ រមើលតផ្នកគុ ធម៌ រមើល
តផ្នកកុរលធម៌នឱំយ្កាត្់បនែយនវូកា ខឹងរអប់   កា រេើរទារ់ចតិ្ត    ដូរចនោះ  
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រេើបរមតាតច្ិត្តម្នឱការរកើត្រ ើង រ ើយអាចជួយឱយ្រមើលរ ើញថាធម៌
អ្វីគួ លោះបង់  ធម៌ណាគ ួចរស្មើន រ យររចកដពីិចា ណាយា ្ងស្បនព ។ 

***************************************** 

ខ- ខឹងគដឺុតខលួនឯង ៖ 
 

រិត្តខឹ្ងមដងៗ ឆ្ែងឆ្កួត្ដល់្ោយ   រ ែ្ើងរឆ្ះឆួ្ល្ឆ្ងបយព្កហាយកន ងព្ាណ 
រ ែ្ើងរកដ   ់ររាល្រាល្ដល់្ល សិ្ថបន   ខ្នតទីល់ានរទើលកបានដព្គល់គ្នប ។ 
 

ខំុ្ររងេត្រ ើញថាកាលណាខំុ្បងេបរងេើត្កំ ងឹកនុងចតិ្ត  កាលណាខំុ្
ម្នកា រអប់រខពើមកនុងចតិ្ត រពលណាខំុ្ម្នគំនុគំំកនួកនុងចតិ្ត កាលណាខំុ្ម្ន
កា ព្ាបាេកនុងចតិ្ត កាលណាខំុ្ម្នកា រេើរទារ់ពអី្វីមួយរៅកនុងចិត្ត ... 
ខំុ្គឺជាជនេី ១ តដល ងរស្រោះ េេួលេកុខរទារ េេួលផ្លវបិាក ពីក ំឹង បរ់
ខលួនឯងមុនរគបងអរ់   ចួរ ើយខំុ្ចាប់រផ្ដើមពស្ងីកអ្កុរលចតិ្តរនោះដល់អ្នក   
ឯរេៀត្តដលរៅជំុវិញខលនួខំុ្  ។ ផ្ទុយរៅវិញរបើរិនជាខំុ្ ើករាយរប្ាយ េកឹ
មុខស្ររ់ស្ស្យ រមន្ភ្ពរៅ មងកនុងចតិ្ត រម្នភ្ពអ្កុរលរៅកនុងចតិ្ត
រេ   ចិត្តខំុ្រៅជាលអប ិរុេធរ ើយក៏ម្នរុខរនតភិ្ពរៅកនងុខលួន ។  ប សិ្ថន្ 
ជំុវិញខំុ្កេ៏េួលបាននវូរភ្វៈលអ ឬ លករញ្ញ្លអរនោះតដ  រ ើយអ្វីៗ  ក៏
ស្បស្ពឹត្តរៅបានលអស្បររើ  ៖ រនោះរ ើយជាររចកដីពតិ្ រនោះរ ើយជា            
ធមមរចចៈ  រនោះរ ើយជាច្ាប់ បរ់ធមមជាត្តិដលស្គបដ ដប់រលើអ្វីៗ         
ទំាងអ្រ់រៅកនុងពិ្ពរនោះ ។ 

ដូចរនោះរដើម្បីឱ្យម្នរុខរនតិភ្ពកនុងចតិ្ត បរ់ខំុ្ៗ ស្ត្ូវតត្រ ៀនដូ 
ខលួនឯង   ដុរខាត្ ់  ហាត្់ពត្់   លត្់ដំខលនួឯង      គឺខំុ្ផ្ល្រ់បដ ូពីខឹងរអប់រៅជា 
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ស្រឡាញ់ ពីស្បេូររា យ្ឱយ្កាល្យរៅជាអា ិត្រមតាត្ ពរី ដ្្ផ្្ារៅជា
ស្ត្ជាក់  ពីបាបរៅ កបុ ្យ    ពីេចុច តិ្រៅ ករុច តិ្ ពអីាស្កករ់ៅ កលអ ព ី
មិចាឆ្េិដឋិ រៅ ករម្ម្េដិឋិ រ យរ ៀននស្ត្រិកាខ្ គឺ រីល រម្ធ ិបញ្ញ្ ឈាន
រឆ្្ោះរៅ កកា យល់ស្ពោះធម៌ តដលជាច្ាប់ធមមជាត្ិ រដើម្បីបរងេើត្នវូរុខ
រនតិភ្ពខលនួឯង រ ើយ លករញ្ញ្លអស្បនពរនោះក៏ស្ជួត្ស្ជាបដល់រងគម
 បរ់ខំុ្ផ្ង និងប សិ្ថ្នតដលខំុ្ រ់រៅផ្ងតដ  ។ 

***************************************** 

គ- កម្ម - នល 
 

ដំរ ើ ជីវតិ្កនងុបចចុប្បនន បរ់រយើងម្្្ក់ៗ  គជឺា ផ្លវបិាក ឬជាផ្ល
ននកា ស្បស្ពតឹ្តពិីអ្ត្ីត្កាល រ ើយកមមបចចុប្បនន គជឺារ ត្ុ ជាមូល ជាបចច័យ 
តដលផ្ដល់តផ្លផ្ក្ជាផ្លឱយ្រយើងេេួលរៅអ្នគត្កាលតដ  ៖ រនោះរ ើយគឺ
ជាស្េឹរដកីមមផ្ល ឬស្េឹរដីរ ត្ុផ្ល តដលជាមូល ឋ្នរំខាន់ននស្ពោះពុេធ
ស្រន  ។ 

កមមគជឺាអ្រំពើតដលបុគគលម្្្ក់ៗ ស្បស្ពឹត្តរ យកាយ វាចា ចតិ្ត 
តដលម្នរចត្នជារដើមចម និងដឹកនំ ។ កមមតដលមនរ្ុសរធវើរ យកាយ
រៅថាកាយកមម រធវើរ យវាចារៅថាវចកីមម        និងរធវើរ យចតិ្តរៅថា 
មរនកមម ។ អ្រំពើម្នរស្ចើនយា ្ងណារ់ តត្អាចតចកបាន ២ យា ្ងធំៗ  គ ឺ
កុរលកមម ( អ្ំរពើលអ) និងអ្ករុលកមម ( អ្ំរពើអាស្កក)់ ។ 

ផ្ល គជឺាតផ្លផ្កត្ដលបានមកពី កមម  ។  របើកមមលអ  ផ្លក៏លអ  របើកមម 
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អាស្កក់ ផ្លក៏អាស្កក ់ ដូចជារបើ សំ្វ្យនឹងបានតផ្លស្វ្យ របើ ំដូងនឹង
បានតផ្លដូងដូរចា្្ោះតដ    ។   មនរ្ុសជាអ្នករធវើកមម     ឬស្ងអ្ំរពើរ យខលួនឯង
រ ើយក៏ស្ត្ូវេេួលយកផ្លននកមមរនោះរ យខលួនឯងតដ  រមន្អ្នករផ្្សង
អាចេេួលជំនួរបានរេ តដលរោករៅថាច្ាប់ននកមម តដលយុត្តធិម៌ឥត្
រលអៀង និងតដលទាក់េងរ ត្រុ ើយនឹងផ្លច្ារ់ោរ់  តដលរមស្រប
ស្បកបតាមដំរ ើ ននកបួ្នខ្្ាត្វេិ្ាស្ស្តរតរេៀត្ផ្ង ។  

រ ត្ុបរងេើត្បានជាផ្ល   រ ត្ុបូកនងឹផ្លបានជាផ្លមួយរផ្្សង
រេៀត្ រមន្ផ្លណាតដលករកើត្មកឯងៗ រ យរមន្រ ត្ុរនោះរេ ៖ រនោះ
រ ើយជាច្ាប់បដិចចរមុប្ាេ(១)  កនងុដំរ ើ រកើត្ស្ល្ប់ បរ់រត្វរោក
កនុងវាលវដដរង្ា រនោះ តដល ស្ពោះវវិដដបតិា(២) បានចា តចងរតមដងេកុមក ៖ 

      ព្រះវិវដដបិតា 

ធម៌ព្រះវិវដដលិតា(២)  ស្ដបល់យល់្ររល្ណាថ្្បអឫទ័យ 
ធូ រសបបើយរស្ករៅមួរ  ប្័យ រផដើមយល់្អត្ថន័យក្នជីវិត្  ។ 
ធម៌ព្រះមនរជាគ ែ្៉ឺរិប្ញ្ចង ព្គល់ទីកប្នែងព្គលងងឹត្               
ដឹកនាពំយំួ អនកព្លព្រឹត្ត  ឱបយយល់្ោ រិត្ធមមសរចៈ  ។ 
ធម៌ព្រះសមព ទធវិស ទធឯក  អវីៗ ប្លងប្រករ ើញព្លរកបស(៣) 

រកើត្រអើយ ល្ត់្ ត់្តាមខ្ណៈ លញ្ជបក់ល្កខណៈរអត្ និងផល្ ។ 
ធម៌ព្រះស្ស្ដបឆ្កប កិរល្ស រ រ ឹល្ រលះអក សល្ 

__________________ 

(១) បដិច្ចសមុបាទ ៖ សភាវៈដដលក ើតមានក ើងកោយសារបច្ច័យ គឺក្គឿងអា្ស័យទា ់ទងតៗគ្នា  ។ 
(២) វវិដដបិតា ៖ បិតាដដលដឹ នាំ ូនឱ្យរួច្្ស ះចា ដាំក ើ រវលិក ើតវលិសាា ប់ គឺបានដល់្រះនិព្វា ន ។ 
(៣) ្បច្ ស ៖ ជា ់លា ់, ្បា ដ, ច្ាស់លាស់ ។ 
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រិត្តនឹងធឹងរអើយរសបបើយខ្វបយខ្វល់្  ោយរិត្តានដល់្សងល់ស ខ្ស្ងបត់្  ។ 
ថ្មរល្ព្សិលៗ រព្ស្រព្សរោយ ភារញ ័ភាយស្យព្កហាយខ្ចបត់្ 
ាត់្អញគ្មបនឯងល គគល្សត្វ ឆ្ែ ះរ ើញល មត្ថាត់្អតាតប            ៕ 
 

ឃ- គួររិចារណាមរឿយៗ 
 

ព្រះរ ទធលងាហបញផែូវឱបយរដើ   ព្រះធម៌ព្លរសើ លំ ែ្៉ឺផែូវ 
ព្រះសងបឃប្ថ្ ត្ន៍ឱបយគង់រៅ ខ្ សឬក៏ព្តូ្វរយើងអនករដើ   ។  

 

រយើងគួ តត្ពិចា ណារ ឿយៗ ពធីម៌ស្ពោះនស្ត្លកខ ៍ ឬរៅម ្ាង
រេៀត្ថា ស្មញ្ញលកខ ៈ រ យគតិ្ថារងាខ ្ធម៌ទំាងឡាយ ទំាងជីវិត្ បរ់
អាតាម្អ្ញផ្ងតដ រនោះ ស្បស្ពតឹ្តរៅរដើម្បី ចារ់ ជរា ព្ាធិ និង ម  ៈ តដល
រែិត្កនងុរភ្វៈ ៣ យា ្ង គឺ ៖ 

េី១ ៖ អ្នចិចំ គឺមិនរេៀងទាត្់ អាចស្ពាត្់ស្បារនិរារ តបកបាក ់
បាត្់បង់ ពីរោករនោះបានស្គប់រពលរវោ រស្ពាោះធមមជាត្ណិាពូនផ្ដុ ំ ស្បមូល
ស្បមំុ ករកើត្រ ើងរ ើយ ធមមជាត្រិនោះ តមងតបកធ្លយ្  ោយ លត្រ់ៅវិញ
ជាធមមតា ៖ រនោះជាពាកយ្រស្បៀនស្បរៅ ស្ពោះរម្មរ្មពុេធជាអ្ម្ច្រ់ ។   
 េី ២ ៖ េកុខំ គឺម្នេកុខត្ចូ េកុខធំទំាង ១២ កង នំឱយ្រៅ មង ខ្សឹកខ្សួល  
កដុកកដួល  អ្ួលអាក់  េងគឹោះតានត្ឹង   រស្កស្ដ្យ    រ ដ្្ស្កហាយទំាងផ្លូវកាយ  
ទំាងផ្លូវចិត្ត          រែិត្រៅជាប់ជាស្បចាំចាប់តាំងពីបដិរនធិរៅកនុងរពាោះម្ដ្យ 
  តូ្ដល់ស្ល្ប់រៅវញិ ។  

េី ៣ ៖ អ្នតាត្  គឺមិនតមនជាខលួនរយើង   មិនតមន បរ់រយើង  មិនតមន
រៅរស្កាមអ្ណំាចចតិ្ត បរ់រយើង       មិនតមនលុោះកនងុកា បងាគ្ប់បញ្ជ ្បរ់ 
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រយើងរេ ។  
កា គតិ្គ ូពិចា ណាយា ្ងរនោះ អាចជាកតាត្ឱយ្រយើងយល់ ដឹង 

រ ើយេេួលស្គ្ល់កា ពតិ្ននធមមជាត្ិ   បងវឹកចតិ្តឱយ្ររ្បើយកា ្តិ្្័យ  ឱយ្
ររ្បើយកា ខាល្ច អា  ពីរភ្វៈអាស្កកន់នតដលនឹងស្ត្វូជួបរៅនថ្ៃខាងមុខ 
ដូចជា ជរា ព្ាធិ ម  ៈ ជារដើម ។ រចោះរស្បើរពលរវោតដលរៅរល់មុន
ស្ល្ប់ឱ្យបានលអ បងេរ ត្ុបចចុប្បននឱ្យស្បនពរ យរ ៀន រ់ហាត្ស់្ល្ប់ឱយ្
បានលអ រៅរពលតដលម  ភ្ពមកដល់ រស្ពាោះរម្នអ្នកណាជួយរយើង
បានរ ើយរូម្បីតត្ស្ពោះពេុធអ្ងគគង់រៅករ៏ យ ។ ស្ពោះពុេធស្រនត់ត្បងាហ្ញផ្លវូ 
ឯស្ពោះធម៌ស្រន់តត្ជួយបំ្លឺផ្លវូ រ ើយរយើងជាអ្នកេេួលខុរស្ត្វូរដើ រ យ
ខលួនឯងឥត្ម្នអ្វរីស្្ពី នឹងរ ើយ ។  
 

************************************* 

ង- ចិតតជាព្បធានធ ំ
 

ោ គិត្ព្តូ្វល្អ ក ជាក សល្ សួគ្៌បជាផល្ផដល់្ជាវិាក 
រលើគិត្ខ្ សវិញរោរមនញមិនព្ស្ក  ផដល់្ផល្យ បល់យ បកដល់្អាយរលាក។  
ររនះព្តូ្វម ៉ឺងម បត់្ព្ល ងព្លយ័ត្នរិត្ត តាមវាជាល់សអិត្ឱបយសថតិ្ផ ត្ររាគ 
រដើ តាមផែូវព្តូ្វផែូវព្រះមនរជាគ រិត្តអស់រស្មបករព្គ្ក ករ ើញសនត ិ      ៕ 
 

រៅរពលតដលចតិ្តខំុ្គតិ្ខុរ រ ើយរកមមភ្ពស្បស្ពឹត្តរៅតាម
គំនតិ្ខុររនោះ គដូឺចជាខំុ្រលបអ្ង់ស្រីន ឬករ៏លបថំ្្ារពេយ្ រួកស្មិត្    
តដលបណាដ្លឱ្យពុលស្បកាច់ស្បកនិ កាយរកើត្ជាស្បត្ិកមម រ ដ្្ស្ក ល់
ស្កហាយ អ្នទោះអ្តនទង ញ័ នដញ័ រជើង  លេធផ្លមិនរប់ស្បររើ    ធ្ត្ុកនុងខលនួ 
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 ត្់មិនររមើរដើ មិនលអ បណាដ្លនវូេកុខរវេន កងាវយ្កងវល់ដល់ខលួនឯងផ្ង 
និងអ្នករៅជំុវិញខលួនខំុ្ផ្ង ។  

រពលណាតដលខំុ្គតិ្ស្ត្វូតាមផ្លូវរម្ម្មគគ គឺដូចជាបាន ករ ើញ       
ឱរថ្ព្ាបាលដ៏ពូតករ័កតិរិេធតិដលអាចជួយព្ាបាល  ជំងឺកវូិដ-១៩  តដល
បណាដ្លពរីមររាគក ូ ណូា (១)(Coronavirus) ដូរចា្្ោះតដ  ។ កម្ល្ំងថាមពល
ននរម្ម្េិដឋគិឺកា យល់រ ើញស្ត្ូវរនោះ  ផ្ដល់ឱ្យកាយ វាចា និងចិត្ត រែិត្រៅ
កនុងប សិ្ថន្ននរុខរួរដី រិ ើ រនតិភ្ព រពា រពញរៅរ យធម៌ ។ កា គតិ្
ស្ត្ូវ  គមឺ្នកនុងផ្លវូដ៏ស្បររើ ននស្ពោះអ្ ិយមគគអ្ងគ ៨    តដលស្ពោះរម្មរ្មពុេធ   
ប មស្គូ បងាហត្្់ បងាហ្ញ ត នំ ចងអុលរា ្យរា ្ប់ ស្បាប់ ចួមករ ើយ តដល 
ពុេធម្មកជនស្ត្វូរិក្ាស្បត្ិបត្តតិាម ឱយ្បានលអបំផុ្ត្តដលអាចរធវើរៅ   
បាន  ។ 

របើខំុ្រមើលរ ើញអ្នកដនេថាជារស្ត្ូវ អ្នកដនេរនោះនឹងជារស្ត្វូ
 បរ់ខំុ្ រស្ពាោះខំុ្រមើលរ ើញតត្ក ំុរ បរ់រគ  រ យមកពអី្គត្ិចតិ្ត តដល
ជាគនំិត្ននកា គិត្ខុររនោះឯង ។   របើខំុ្រមើលរ ើញអ្នកដនេថាជាមិត្ត   អ្នក
ដនេរនោះនឹងជាមិត្ត បរ់ខំុ្ រស្ពាោះខំុ្រមើលរ ើញតត្អ្រំពើលអ បរ់រគ រនោះក៏
មកពអី្គត្ិចតិ្តតដលមកពគីំនតិ្គតិ្ខុរតដ  ។ កា រមើលរ ើញរុខ នងិ េកុខ
រៅកនុងជីវិត្ រ់រៅកនុងរោកកម៏្នលំនំដូចរ្្ស្បហាក់ស្បត ល    គចឺាប់
រផ្តើមពចីិត្តគនំិត្ បរ់ខំុ្  និងកា គិត្ បរ់ខំុ្មិនតមនមកពរី ត្ុរៅខាងរស្្ 
__________________ 

(១) កៅករលដដលខុ្ាំសរកសរដល់វគគកនះ រិភរកលា  ាំរុងដតរងក្គ្នះនឹងជាំងឺ  ូវដិ-១៩ ដដលមានមនុសស ឆ្ាង
កោគ  ូរ  ូណា ៤០, ០៦៣, ៥៤៦ និងសាា ប់ ១, ១១៣, ៩០៩ ន ់ កៅថ្ងៃទើ ១៩ តុលា ឆ្ា ាំ ២០២០ ។ 
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ខលួនខំុ្រ ើយ ។ 
េិដឋិម្នោះ យកឈ្នោះរស្ពាោះគតិ្ថាខលួនឯងលអ ខលួនឯងស្ត្វូ ខលនួឯងពូតក 

ខលួនឯងខាល្ំង ខលួនឯងបិុនស្បរប់ ខលួនឯងរចោះជាងរគ ។ ល ។ នំឱយ្ចតិ្តបរញ្ចញ
អាកា ស្បម្ថ្រមើលងាយ រមើលរថាកអ្នកដនេ  តដលរធវើខលួនឯងឱយ្ម្នេ ំំ
េុកខកានត់ត្រស្ចើនរ ើងៗ តថ្មរេៀត្ រស្ពាោះតត្កា គិត្អាស្កក់ គតិ្មិនលអ គតិ្
ខុរ គិត្មិនស្ត្វូ គិត្មិនស្បនព ។ 

រ ុបររចកដីមក ចិត្តរនោះរ ើយជាអ្នកដឹកនំពំាយួ  រត្វរោក រៅ
 កធម៌   ឬរៅ ក អ្ធម៌   នយិាយឱ្យខលីម ្ាងរេៀត្  គឺចតិ្តរនោះឯងរ ើយតដល
រលើករយើងរៅ កក់នុងរុគត្ិ្ ព ឬទាញេម្លក្់រយើងរៅអ្បាយ្ូមិ ។ ដូច
រនោះកា អ្ប់ ំចតិ្តជាភ្ កិចច ជាកាត្ពវកចិច មួយដ៏រំខាន់រស្ម្ប់ជីវតិ្មនុរ្ស
ម្្្ក់ៗ  ។ ពុេធម្មកជន តដលម្នស្ពោះ ត្នស្ត្័យជារ  ៈ គមឺ្នស្ពោះម្រ ្
ដ៏ឧត្តុងគឧត្តមនថ្លថាល្ តដលស្ពោះរម្ម្រមពេុធស្េង់បានស្ត្ួរស្តាយ ចួរ ើយ គ ឺ
រីល រម្ធិ និងបញ្ញ្  រមន្អ្វរីស្្ពរីនោះរ ើយ ។ 
 

ច- មរៀនរស់ហាត់ស្លាប ់
 

សងាខប មិនរទៀងរល្អៀងលត ូផ្្បស់  រកើត្រអើយជាក់របាស់ចាស់ឈ៉ឺស្្បល់ 
ោល្រកើត្រីក្ផៃក្ដរោដបលោដបល់ ក្ដលាររល្ស្្បល់ព្កឡាល់ផ្ងប  ។ 
សំរត់្មួយគត់្គ្មបនលនា្បស់ គ្មបនព្ទរបយថ្មីចាស់ជាល់ោយ 
មនប្ត្កមមរទរតាងអាតាមប  ររនះគួ រិចា ណ៍ក ពំ្លមទ  ។ 
ជីវិត្រយើងរគរិត្ជាខ្ែ ី  ោយរិត្តវរីគួ សំអាត្ 
ោនសីល្ភាវនារ ៀនសងាវបត្ ស្ងលរច លបបននស្អបត្ ស់ហាត់្ស្្បល់ ៕  
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ពិត្ជាអ្ស្ច ្្យពនរ់ពកណារ់ តដលកនុង្តាត្នរុម្េន ម្នស្ពោះពេុធ
ព តដលរពា រពញរ យស្ពោះធមម រ ស្ពោះអ្ត្ែ រ  គឺ    សររវ លូរ នត  សងកលបា 
តដលម្នន័យថា រមូត្ស្មោិះស្ត្វូទាងំពងួច ូរពញដលអ់្នក ។ ត្ស្មិោះស្ត្ូវ គឺកា 
ស្ត្ិោះ ោិះគតិ្ស្ត្ូវ កា ពចិា ណារ ើញស្ត្ឹមស្ត្ូវ ។ កាលណារគម្នកា ស្ត្ិោះ ិោះ
ស្ត្ូវ នឱំ្យកា យល់រ ើញស្ត្ូវ កាលណាកា យល់រ ើញស្ត្វូ កា នយិាយ
ស្ត្ូវបានរកើត្រ ើង កាលណាកា នយិាយស្ត្ូវ រកើត្រ ើង េរងវើននកា ស្បស្ពតឹ្តិ
ស្ត្ូវក៏រកើត្រ ើងតដ  នំឱយ្បុគគលរនោះរធវើតត្អ្វីតដលមិនម្នរទារ អ្ំរពើជា
បុ ្យ រ ើយបុគគលរនោះនងឹរដើ ចលូកនុងមគគអ្ងគ ៨ រ យមិនដឹងខលួន (អ្វីៗ
តដលលអស្បររើ  ទាក់ទាញ ត្រ្្ ជារ ត្ុជាបចច័យដូចជាេកឹ លកស្បរដញ
រ្)្ ។ រៅកនុងមគគ អ្ងគ ៨ រនោះ រម្ម្រម្ធជិាអ្ងគមួយដ៏ស្បររើ រៅកនុង
រនោះ  ។ កាលណារម្ម្រម្ធរិកើត្រ ើងរ ើយ មួយនថ្ៃៗ  បុគគលរនោះនឹង
អ្ងគុយស្ស្វស្ជាវតត្ពីក ំុរខលួនឯង ពចីិត្តអាស្កក់ខលួនឯងរដើម្បីបំផ្ល្ញ          
ករមទចវារចាលមដងបនតិចៗ          រ ើយពា្យាមស្ងតត្រ ត្ុតដលលអៗ  ឱយ្         
ចរស្មើនរ ើងជានិចច ។ បុគគលរនោះនឹងម្នគំនតិ្គិត្ស្ត្វូថា រោករនោះអ្វីៗ  
មិនរេៀងរ ើយ ៖ 

- អាតាម្អ្ញ ម្នកា ចារ់ជរាជាធមមតា  នឹងកនលងកា ចារ់ជរារៅពុ ំ
បានរ ើយ  រ ើយរ ៀនលោះបង់កា ស្រឡាញ់ ូបកាយស្អត្្   តត្បំរពញមក 
វិញរ យច យិាលអ ។ 

- អាតាម្អ្ញ   ម្នកា ឈឺ្ថាកត្្់ជាធមមតា   នឹងកនលងកា ឈឺ្ថាក្ត្រ់ៅពុ ំ
 បានរ ើយ   រ ើយរ ៀនលោះបង់កា អាក់អ្ន់ស្រពនច់តិ្តនឹងស្ព មលិខិត្  តត្ 
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េេួលយល់ស្ពមនឹង កមមលិខិត្វិញ ។ 
- អាតាម្អ្ញ ម្នររចកតសី្ល្ប់ជាធមមតា   នងឹកនលងររចកតសី្ល្ប់រៅពុ ំ

បានរ ើយ រ ើយរ ៀនលោះបង់កា ្័យខាលច្ម  ្័យ  តត្ខំរវោះតរវងរ ៀន
ឱ្យដឹង ឱ្យយល់ ពរីរចកដសី្លប់្ ។ 

- អាតាម្អ្ញ  គង់តត្ស្ពាត្់ស្បារ      និរារចាករត្វ      និងរងាខ ្ជាេ ី   
ស្រឡាញ់រពញចតិ្តទំាងអ្រ់ពុំខានរ ើយ រ ើយក៏រ ៀនលោះបង់កា  ួង-
ត ង រ ៀន ោរ់រចាលកា ជាប់ជំពាក់  រ ៀនដកកា ស្រឡាញ់  តត្បតនែម
ររចកដរីមតាត្ជំនួរវិញ ។ 

- អាតាម្អ្ញ ម្នកមមជា បរ់ខលនួ   ម្នកមមជាអ្នកឱយ្ផ្ល  ម្នកមមជា 
កំរ ើត្ ម្នកមមជារៅពង្ស ម្នកមមជាេពីនំក់អាស្រ័យ រ ើយក៏រកើត្  ិិ
ឱត្តប្បៈ គរឺរចកដខីាម្របាបនិងខាល្ចបាប រ ើយក៏រធវើតត្អ្រំពើលអត្រ ៀងរៅ ។ 

- អាតាម្អ្ញ របើរធវើនូវកមមណា រទាោះជាកមមលអកតី  អាស្កក់កតី  អាតាម្អ្ញ 
នឹងស្ត្វូជាអ្នកេេួលនូវផ្លននកមមរនោះពុំខានរ ើយ   រ ើយក៏កាន់តត្យល់ 
យា ្ងច្ារ់នវូស្ពោះពេុធដីកាថា ៖ នត្ែ ិកមម ំរម ំពល ំតដលម្នន័យថា កម្ល្ងំ
អ្វរីរមើរ យកម្ល្ងំកមមមនិម្នរ ើយ ។ 
  រពលរនោះរ ើយតដលភ្ពកករ់ ត្រ្ៅកនុងចតិ្ត ខាងកនុងខលួនបុគគល
រនោះ តមងចរស្មើនរ ើង    ។   ភ្ពញ័ ៗ ននរោកធ្ត្ុ    ថាមពលស្ត្ជាក់នន 
ធមមជាត្ិ ក៏ស្រូបចូលរ យរវ័យស្បវត្តិ ។ ររចកតីរមតាត្ ក ណុា កា អា ិត្ 
អារូ  ររនដ្ររស្បារស្ប ី ស្រឡាញ់រាប់អាន រប្បុ រធម៌ ភ្ពអ្ត្ ់
រអាន   កា រលើកតលងរទារ តមងចរស្មើនរ ើង    េីបំផុ្ត្ររចកតីរុខចរស្មើន 
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ករ៏កើត្រ ើងដល់បុគគលរនោះ  ។      

*********************************** 

ឆ- វិទ្ាាស្ស្តសតនិងព្រហ្មចរិយធម្៌ 
 

រលា្ៈរោសៈនិងរមអៈ  គ្មបនថ្នបណំាដាក់របាាល្ជា 
មនប្ត្ព្រះធម៌ព្រះ្គវា  ផ្ដបរ់ឫសរិសម   ួរចាកទ កខ  ។ 
 

វិេ្ាស្ស្តរត និងបរចចកវិេ្ាបានរោត្រផ្លោ្ះ របាោះជំហានយក្សរៅ
មុខយា ្ងរលឿនអ្ស្ច ្្យ តត្ស្ព មចា យ្(១)  បានធ្លក្ច់ុោះយា ្ងធៃន់ធៃ  ។    រងគម
មនុរ្សរពវនថ្ៃ រពា រពញរ យអ្ំរពើ ង្ិា កា តបងតចក គនំុគំុំកនួ ននិទ្
ឈា្ន្ីរ  ចង់ឈ្នោះ ម្នោះ  ឹង ូរ រងរឹក ។ ល ។   បានដឹកនចំតិ្តមនុរ្សឱយ្
លុោះកនុងឥេធពលននករិលរធំៗ ទំាងបី  គ ឺរោ្ៈ   រទារៈ   រម្ ៈ  កាន់តត្
ខាល្ំងរ ើងៗ    ពីជំនន់មួយរៅជំនន់មួយ  ។      រវជជស្ស្តរតរម្នថំ្្ាព្ាបាល
បានរេ ។ ម្នតត្ស្ពោះធមមឱរថ្ ននស្ពោះរម្ម្រមពុេធជាម្ច្រ់រេរេើបអាច
កា ពា  រារំាង ស្បឆំង កាច់បំបាក់  ំលំ កំរេច ដកឫរ នូវពូជននចិត្តអាស្កក់
ទំាងរនោះបាន តដលម្នដូចជាកា រអប់រខពើម ក ំឹង គុំកនួ កា រងរឹក កា 
្័យខាលច្ េុេទិដឋិ អ្រមមិ្នោះ កា ស្បម្ថ្របៀត្របៀនរ្្ កា ជិោះជាន ់ 
រងេត្់រងេនិ អ្នំួត្អ្ួត្អាងរ ើងចាងម្នតត្អ្ញមិចាឆ្េិដឋិ ។ ល ។   
 
___________________________ 

(១) ្រហ្មចារយ ៖ ដបបបទ ឬសណាដ ប់ធ្នា បរ់បស់្រហ្មចារ ើ ឬ្រហ្មចារនិើ; ការ្ប្រឹតតិធម៌ដ៏្បកសើរ ។ 
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ជ- មរៀនម្ិនឈប ់
 

រ ៀនល្ះរ ៀនលា      ល្ះអ្ិជបា   លារិត្តរោមនសបស 
គំន ំលំាត់្      ោត់្រចាល្រទើសោស់ លំរ ែ្រទំនាស់  

    គ្ស់ ំរល្ើងសអល់ ។ 
រ ៀនល្ះរំណង់     រ ៀនោរ់ផ្ដបរ់រង់ លងអង់ធ ញថ្ល់ 
រ ៀនព្រមល្មមរិត្ត     លិទាលជីកកល់ កដិរព្សឡាញ់សអល់ 

       លញ្ចល់ចាញឈ់នះ ។ 
រ ៀនរចាល្លញ្ញត្ត  ិ    ចាល់យកល មត្ថ កមចបត់្មនះ 
ព្លរល្ះអញឯង     ប្សវងតាមផែូវព្រះ រ ៀនហាត់្រ ៀនល្ះ 

       យកឈនះាលធម៌ ៕ 
  

 រយើង្័យ រយើងខាល្ច រស្ពាោះចតិ្តកសំ្កគតិ្ឱយ្្យ័គតិ្ឱយ្ខាលច្  
រយើងរអប់រគ មិនចូលចតិ្តរគ រស្ពាោះចិត្តអាស្កក់ បរ់រយើងគតិ្ឱយ្រអប់ រយើង
ស្ចត ន ននិទ្ ឈា្ន្ីរនឹងរគ រស្ពាោះចតិ្តអ្កុរល បរ់រយើងគតិ្ឱយ្ 
ស្ចត នគិត្ឱ្យននិទ្ ឈា្ន្ីររគ ។  គំនតិ្កសំ្ក  គំនតិ្អាស្កក ់     គំនតិ្
អ្កុរលទំាងរនោះ គឺជាធុងរស្ម្ម រអុយគស្គកុ ជាេកឹអារីុត្ តដលស្បស្ពតឹ្ត 
រដើម្បីដុត្បំផ្ល្ញខលនួឯងទំាងអ្រ់ រស្ពាោះរធវើឱយ្រយើងស្ក ល់ស្កហាយ ខាវ្យ
ខវល់ អ្ំពល់េកុខ រ ដ្្គគកុកនុងស្េូងមិនរចោះចប់ ។ 

 រដើម្បីចាត្់កា នឹងអ្កុរលចតិ្តទំាងរនោះ រ ើយរបាររំអាត្
រម្ល្ប់រមររាគរចញពីខួ ក្ាល រយើងស្ត្វូតាមឱយ្ទានក់ា គតិ្ បររ់យើង 
រ យរត្ ិរ ើយ ោរវ់ារចញរ យបញ្ញ ្         ដូចពាក្យបុរា រោក 
រពាលថា រត្តិាមដងឹ បញ្ញត្ាមលោះ ។     ដឹងថា្័យ ឬខាលច្រ យអ្ណំាច 
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ចិត្តកសំ្ក  បញ្ញ្តាមពនយ្ល់វាភ្ល្ម រ ត្អុ្ីស្ត្វូ្យ័ខាល្ច? ្យ័ខាល្ចជួយ
អ្ីរយើងបានខលោះ រស្្តត្ពីបរងេើត្រម្្្ធ កក់ ំិត្រធវើបាបឱ្យខលនួឯងឱ្យរែតិ្
កនុងស្ថ្នភ្ព ចោុះញ ម ចុោះចាញ់ រ យរមន្វចិា  ញា ? អ្នកតដលស្ត្វូ
្័យខាលច្ គជឺាមនុរ្សម្នកំ ុរ ម្នរទារតដលរធវើអ្វីខុរនឹងច្ាប់ ដឋ ឬ
ច្ាប់ធមមជាត្ ិ  អាតាមអ្្ញរម្នបានរធវើក ំុរអ្វរីេ រ ត្ុអ្ចីាំបាច់្ ័យ     
ខាល្ច?  ខឹងរស្កាធ រអប់រខពើម រេើរទារ់ េនំរ់ចិត្ត ននិទ្ ឈា្ន្ីរ គឺដុត្ខលនួ
ឯងទំាង រ់ រ ដ្រ្ខាល្ចផ្្ា ររាលរាល ស្ក ល់ស្កហាយ អ្នទោះអ្តនទង រស្ពាោះ
តត្រទារៈ ។ ររនហា ស្រឡាញ់ ងុបងល់់ កនុងកាមគុ ទំាង ៥ គរឺបាោះបង់ខលនួ
ឯងរចាលរ ើយជាប់ជំពាក់ ទាក់ក រ យត្ណាហ្ ឧបាទាន រម្នស្ចករចញ 
ដកខលួនមិន ចួ  គមឺ្នតត្ររចកដីរមតាត្ ក ណុា ឬ តដលបុរាណាចា ្យរោក
រពាលថា       ររចកដីស្រឡាញ់ប ិរុេធរេរេើបអាចឆ្លងផុ្ត្ពីកា ជាប់ជំពាក ់
វិន វាក់ ធលងផុ្ត្ពីអ្នទក្់ននរង្ា វដដរនោះបាន ។ 

រដើម្បីស្គ្ល់ចិត្តរយើងរនោះឱ្យបានច្ារ់ រយើងស្ត្វូតត្រិក្ាជានិចច គ ឺ
រ ៀនមិនឈ្ប់ រិក្ាពចីតិ្តឱយ្លអិត្លអន់រិក្ាពីធម៌ ពីធមមជាត្ពិីប មត្ែរចចៈ           
តដលទាក់េងនឹងជីវតិ្ជាស្បចារំស្កបជញ្ជកយ់កស្ពោះធមម រ ស្ពោះអ្ត្ែ រ ស្ពោះ
រចច រ រ ើយអ្្វិរ្ឍខលនួឯងរៅតាមរម្ម្មគគ ។ 

ស្ត្ូវផ្្ាយរមតាត្ ផ្្ាយររចកតីស្រឡាញ់ប ិរុេធជារ ៀងរាល់នថ្ៃ វា
អាចជួយ ំលត្់ ជួយកម្ច្ត្ច់តិ្តរអប់ ចិត្តអាស្កក់ តដលរយើងម្នកនុងខលនួ 
រ យខលនួឯង (គចឺរស្មើនធម៌រ  កាច-់ក  ធម៌រ ម្្ ឬចរស្មើន  ធម៌លអ  លត្ធ់ម៌ 
អាស្កក់)។ ក្ារីលឱ្យបានខាជ្ប់ខជនួមួនម្ំតដលនឱំ្យមិនម្នវិប្បដិស្ ៈ ។  
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រធវើរម្ធិរាល់នថ្ៃ ជួយរងេត្់រងេនិ បស្តងាក្ប រកៀបរងេត្់ ករិលរ
ត្ណាហ្ ឱយ្ ញួរាប  រ ើយចរស្មើនវិបរ្សនជួយោងជស្មោះដកឫរ េិដឋិ
ម្នោះអ្ករុលចតិ្ត ឧបាទាន ឱយ្ ច់ពជូបនតចិមដងៗ  ។ រធវើយា ្ងរនោះយូ  ៗ 
រៅ រយើងនឹងម្នកា តស្បស្បួលផ្ល្រ់បត ូ បនតចិមដងៗ តដលបនតស្បស្ពតឹ្តរៅ
រដើម្បីររចកដីរុខ រដើម្បីររចកដចីរស្មើន រដើម្បីជាស្បរយាជន៍ កនុងជីវតិ្ស្បចាំ
នថ្ៃផ្ង នងិរស្ម្ប់ជីវតិ្នអ្នគត្កាលខាងមុខផ្ង ។ 

 

*********************************************** 
ឈ- ជីវិត្គ៉ឺជាឆ្ករលាខបន 
 

        រ ឿងរលាខបនជីវិត្រយើងអនកប្ត្ង     រដើ តួ្ខ្ែួនឯងសប្មដងអងគ 
       តួ្ល្អអាព្កក់រៅតាមរង់       ប្ត្ក ំរាះលង់រិត្តរមតាតប ។      
       រលើរិត្តគិត្ស ខ្រយើងសលបាយ      គិត្រោដប់ព្កហាយរយើងរខ្្បរផបា 
      ប្ត្ងតួ្វគគថ្មពី្តូ្វរិចា ណ ៍       យកព្រអមចា បយជារដើមរម       ៕ 

ជីវិត្រយើងម្្្ក់ៗ  ដូចជាឆករោខន្ តដលរយើងខលួនឯងជាអ្នកនិពនធ
ស្ច់រ ឿង  ជាអ្នករ ៀបឆក និងជាអ្នករតមដងត្ួផ្ងតដ  ។ ឆកខលោះរប្ាយ  
 ើករាយ ទាកច់ិត្ត ដិត្អា មម ៍ ផ្្សំរ យរស្មនរ្សរវេន ជារុខ តដលនំ
ឱ្យចង់បាន របៀប នឹងតថ្មរេៀត្ បងេបរងេើត្នវូរោ្ៈរ យមិនដឹងខលនួ ។ 
ឆកននវគគខលោះរកើត្េកុខ មុខមិនស្ររ់ អ្រ់រង្ឃឹម ញញឹមមិនរចញ រទារមនញ 
រទាមនរ្ស ទារ់ចតិ្ត ឆ្អតិ្ស្េូង នឱំ្យ មងរៅ រ ដ្្ស្កហាយស្ក ល់ អ្ពំល់
េុកខ     ចុកចាប់ឈឺ្រពើត្តដលបរងេើត្ជារទារៈ       រស្រោះថ្្ាក់ដល់ខលួនឯងផ្ង  
រ ើយេុកខរនោះក៏ឆ្លងរាត្ត្្ាត្     ំខានដល់ប សិ្ថ្នជិត្ឆង្យ     កាល្យរៅជា 
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រពៀ រវរាពិបាកនងឹស្ស្យបាន ។ វគគខលោះរេៀត្ ដូចជាម្នររចកដីរុខដុម-    
 មនខាល្ងំណារ់ រស្ពាោះបានរធវើដំរ ើ រពលវា ក្ង យា ្ងឆង្យ ឆ្លងត្ំបន់ ឆ្លង
រខត្ត ឆ្លងស្បរេរ រៅេរ្សនកតនលងស្បវត្តសិ្ស្តរតល្បីៗ  រៅកម្ានដម្ត្ ់    
រមុស្េតដលម្នរេរភ្ពដ៏លអស្ប ីត្ ឬរៅជួបជំុញាត្ិមិត្ត ស្គសួ្ តដល
តបករ្្យូ  ... បំរពញនូវររចកដីរប្ាយ រស្រើបស្ស្ល រស្ត្កស្ត្អាល 
 ញ្ជួយចតិ្ត  ញាប់ញ័ អា មម ៍  តដលផ្ដល់នូវរំ ួ មួយរស្ម្ប់ស្ត្ិោះ ិោះ
ពិចា ណាទំាងអ្រ់រ្្ថា រត្ើមនរ្ុសតដលម្នររចកដីរុខដុម មន កនុងផ្លវូ
កាយ ផ្លូវចិត្ត ពតិ្ស្បាកដរ ើយរនោះ ស្ត្ូវរៅរដើ រលងកម្ានតរដើម្បីឱ្យបាន
ធូ ររ្បើយ រលហើយចិត្ត តថ្មរេៀត្តដ ឬរេ ? 

ចរមលើយ ៖ មនុរ្សភ្គរស្ចើនទាល់តត្អ្ផ្្សុក រស្ពាោះស្ត្វូេកុខញាំញី 
ខវល់ខាវ្យ ស្កហាយចិត្ត ឬរគចរចញពភី្ពស្ចបូកស្ចបល់  ឬរកើត្េុកខរ យ
នឹក ពក្ស្ចញ់ាត្ិ ... រ ើយរេើបរដើ កម្ានដឱ្យបានកតីរុខ ។ អាស្រ័យដូច
មូលរ ត្ុរនោះ រយើងអាចបញ្ជ្ក់ប់ានថា ររចកដេីុកខម្នរៅកនងុររចកតីរុខ  
រ ើយរុខនិងេកុខរនោះគឺគនូឹងរ្ជ្ានចិច  ។  ដូចរនោះ  រយើងមិនស្ត្ូវត្អូញតត្អ ថា 
ខលួនម្នេុកខតត្ឯងឱយ្រស្ោះ រស្ពាោះអ្នកណាកម៏្នេុកខតដ   ម្្្ក់ៗ  ខំស្បឹង
ស្បយុេធេប់េល់រ ោះស្ស្យបញ្ហ្  រនោះដូចៗ រ្្ រស្ពាោះេុកខម្នរស្ចើនស្បកា 
ណារ់ គមឺ្នដល់ ១២ កង តដលរម្ន ណារចៀរផុ្ត្បានរ ើយ ៖ រពល
តដលេកុខមកដល់រ ើយ រទាោះេុកខតបបណាកដ ី ស្ត្វូតត្េេួលយក េេួលយល់
ស្ពម រ ើយរ ោះស្ស្យរៅតាមធម៌ រ យ កដំរណាោះស្ស្យណា តដល
មិននំបតនែមេកុខដល់ខលនួឯងនងិអ្នករៅជំុវិញខលួនផ្ង ។  
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ឧទា   ៍ ៖  អស់កនលះដប &  សល់កនលះដប 

          បទកាកគតិ 
 ជីដូនប្ព្សករៅ  រៅរភា្បះរអើយរៅ អនកឈល់រល្ងសិន 
 យកល្ យនឹងដល រៅឯហាងរិន  ទិញរព្លងរំអិន 
    មហូលចាមំតបយអនក  ។   
 រៅព្ល សទីមួយ   ត់្វឹងរាះរួយ  មិនឱបយថ្នបំងថ្នបក់ 
 ដល់្ព្ត្ឡល់វិញ  ប្ព្សកយំសព្ស្ក់ រស្កទួញលញ្ជបក់ 
    ថ្រលាកយយរអើយ ។ 
 រៅស៊យមិនរអង ដួល្កំរល់រព្លង  កនែះដលរអើយ 
 រៅរិាករិត្ត  រខ្្បរផបាឥត្រសបបើយ យយថ្រៅរអើយ 
    រៅក ំរស្ោ  ។  
 យយរៅរខ្វើយៗ រៅទីរី រអើយ  មកអាយឆ្ល់រា ប 
 យកដលមួយរទៀត្ រៅទិញរព្លងឆ្  ក ំឱបយខ្កោ  
    ដូរជាលងអនក  ។ 
 ទីរី  ត់្អក់  ានមួយព្សលក់  ប្លករញើសសព្ស្ក់ 
           ដល់្ព្ត្ឡល់វិញ   ីករាយរាក់ោក់  សលបាយលញ្ជបក់ 
                                               ព្ត្រអលព្ត្អល  ។ 
 រៅដួល្ប្ត្រអង  អារោ ព រព្លង  ានកនែះដល 
 ដួល្ឈ៉ឺចាល់ប្មន  ប្ត្សមព្លកល  សល់្កនែះដល 
    រិត្ព្លរសើ គ្ល់  ។ 
 រអត្ ផល្ដូរគ្នប  រកមងមួយរស្ោ  ថ្ខ្ែួនអ្័រវ 
 រកមងមួយ ីករាយ  ថ្ខ្ែួនរំណាល់   អ័សស្វបហាល់ 

រព្ត្កអ រកបសមកបានត ។ 
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ព្គល់ប្ត្លញ្ហប  អារព្ស្យរដាះស្ រី លីប្លលាន 
 ប្ត្ព្តូ្វរ ីសយក  ផែូវប្ដល្រំណាន  ឱបយរិត្តស ខ្ស្នត 
    ានសងល់ចាកទ កខ  ៕ 

 

ខូចខាត្ដូចរ្្ តត្របើរយើងរស្បើចិត្តឱ្យគិត្រៅ កកា រ ោះស្ស្យ
ខាងផ្លូវលអរយើងក៏រប្ាយចតិ្ត ផ្ទុយរៅវញិរបើរយើងរ ររ ឆករោខន្
ជីវិត្បនត រ យយកចិត្តគតិ្ពរី ឿងេកុខ រយើងច្ារ់ជារកើត្េកុខជាមិនខាន ។ 
របើដូរចនោះរយើងគួ តត្និពនធរ ឿងកនុងឆកបនត រ យរធវើយា ង្ណាកុំជួញេកុខ
មក ក់កនងុខលួនជាកា ស្បនពបំផុ្ត្ ។  

                    *************************************** 

ញ- ចូលឆ្ាំសកល ៖ 
មហ្តុនល នលមហ្តុ 

បទពាក្យ ៧ 
រលើមនកំអឹងខឹ្ងខូ្រខ្ ស  រោសៈ ីកដ ះផៃ ះអិងបា 
រលើមនរលា្ៈរកើត្ោល្ណា ោយរិត្តវាថ្ចាកស ខ្ដ ម ។ 
រលើមន នបនីសនិងឥសបា សអល់ោស់ប្ទងគ្នបរាល្ ីកគ មព 
រលើលំរា បងអញោន់ប្ត្ធំ  គំន ំរ ែ្ើងផដ ំផគ ំឆ្លរឆ្ះ  ។ 

            រលើមនសនាដបនររះសរនាដបស ររៀ រវរារោស ឹល្ រលះ 
រលើព្រមរព្រៀងគ្នបគ ណវិរសស សងគមព្លរទសស ខ្សួសដ ី  ។ 
រលើមនគំន ំរកើនគ ំសអល់  មិនអារលញ្ចល់ររៀ អព្លិយ 
រលើរិត្តជាល់សីល្ល្អព្លក្រ   ស់រៅមនន័យរិត្តព្ត្ជាក់ ។  
រលើមនគំនិត្អគតិ្  គ្មបនរទអិ ិឱត្តលបបៈ 
រលើមនឧាោនោញោក់ ម ោញទម្បក់មគគមិចាឆប  ។ 
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រលើរមើល្រោសខ្ែួនប្កគូ គិត្ ពល្ោ្បយលណឌិត្ដូរព្ាថ្នប 
រលើមនសោធបប្ថ្មលញ្ញប  ជនពល្ឫសបារាកឥត្ាន ។ 
រលើរធវើតាមព្រះឈនះខ្ែួនឯង  ចាកផ ត្វរងវងានស ខ្ស្នដ 
រលើយកវិលសបសនាជាយន  រ ើញព្រះនិពវបនរលើកោវប ចា ំ       ៕ 
 

 

ចូលឆ្្ំរកលជាវិធីបុ ្យមួយ តដលម្នមនរ្ុសរស្ចើនជាងរគ
បងអរ់កនុងពិ្ពរោកស្បា ពធរធវើររទើ តត្ស្គប់ស្បរេរ តដលក ំត្យ់កកា 
ឆ្លងពឆី្្ំចារ់ផ្ល្រ់ចូលឆ្្ំថ្មរីៅរម្ ្ង ១២ យប់នថ្ៃេ ី៣១ តខធនូ ឆ្លងចូលរៅ
នថ្ៃេី ១ តខមករា ។ កមមវធិីបុ ្យរនោះម្នលំនំខុររ្្ពីស្បរេរមួយ រៅ
ស្បរេរមួយរេៀត្ រ យរយាលតាមេំរនៀមេម្ល្ប់ ស្បនព ី នងិស្រន
 បរ់រគ ។ ប ុតនតអ្វីតដលដូចរ្រ្នោះគឺកា េេួលព  និងកា ជូនព ដល់រ្ន្ឹង
រ្្រៅវិញរៅមក ។ ស្ពោះពុេធស្រនបានត នំរយើងថា ផ្លរកើត្មកពី
រ ត្ ុ  រ ត្ុលអផ្ដល់ឱយ្ម្នផ្លលអ រ ត្អុាស្កក់ផ្ដល់ផ្លក៏អាស្កក់តដ  ។ 
ដូចរនោះកនុងនមជាពុេធស្រនកិជនរយើងស្ត្ូវតត្ស្ងរ ត្ុតដលលអៗ ស្ង
រ ត្ុតដលចាករទារ  ស្ងរ ត្តុដលស្បស្ពឹត្តរៅស្ត្ូវផ្លវូរោកនិងផ្លូវធម៌ 
ស្ងរ ត្តុដលស្របតាមច្ាប់ធមមជាត្ិ រដើម្បីេេួលបាននវូព ជ័យដ៏ស្បនព
កនុងឆ្្ំថ្មីដូចតដលប ងស្បាថ្្ា,  រ ត្តុដលលអៗ  រនោះតដលម្នជាអាេិ៍គឺ ៖ 

១-  ពំ្កដល់គ ុស្ពោះនស្ត្ ត្នស្ពមទំាងបរងេើននវូរទាធឱ្្យកាន់តត្ស្ជោះ
ថាល្រ ើង ។ 
 ២-  ំពក្ដល់គុ ម្តាបិតា            តដលរោកបានឱយ្កំរ ើត្កនុង       
អ្ត្តភ្ពរនោះ        ស្ពមទំាងបានចិញ្ចឹមបីបាច់តថ្ ក្ា      រពា រពញរៅរ យ        
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ស្ព មវិហា ធម៌ ។  
 ៣-  ឭំកដល់គុ បុពវបុ រ បរ់ជាត្ិ           តដលរោកបានបូជា
ស្ច-់ឈាមស្ររ់រដើម្បីកា ពា  េឹកដី ម្ត្ុ្ ូមិជាេរីរនហា បរ់រយើង ។ 
 ៤-   ឭំកដល់គ ុបុ ្យ    តដលបានផ្ដល់ឱ្យម្នជីវតិ្     រកើត្ទាន់
ស្ពោះស្រន រ ើយតដលជួយមិនឱយ្ស្ល្ប់    រៅកនុងឆ្្ចំារ់តដលកនលងមក
រនោះ   រ ើយអាចម្នឱការបានបំរពញររចកដីលអត្រៅរេៀត្ រៅកនុងឆ្្ំថ្មី
រនោះ តថ្មរេៀត្តដលម្នជាអាេិ៍ គឺ ៖  

➢ បនតរ ៀនអ្ប់ ចំិត្តរដើម្បីេប់េល់នឹងព្យោុះរោកធម៌ទំាង ៨  គឺ  
កា បាន និងកា បាត្ោ់្,  កា បាននិងកា បាត្់យរ,  កា បានរុខ  និង
កា បានេកុខ, កា បានកា រ ររើ  និងកា បានកា ននិទ្ ។ 

➢ បនតរ ៀនរ ោះស្ស្យបញ្ហរ្ យរបាោះបង់រចាលអ្គត្ិទំាង  
៤ យា ្ង   គឺឆ្នទ្គត្ិ  តដលលំរអ្ៀងរស្ពាោះស្រឡាញ់,      រទាស្គត្ ិ  តដល  
លំរអ្ៀងរស្ពាោះកា រអប់, រម្ហាគត្ិ  តដលលំរអ្ៀងរស្ពាោះលៃង់     និង
្យាគត្ិ តដលលំរអ្ៀងរស្ពាោះកា ្័យខាល្ចអ្ណំាចឬខាល្ចចតិ្ត ។ 

➢ បនតខំចរស្មើនធម៌ជាកុរល គឺ រីល រម្ធិ បញ្ញ្ រដើម្បីនងឹ 
កម្ចត្្់នវី  ធម៌ទំាង  ៥   និងស្បឹងតស្បងខំលោះបង់ធម៌ជាអ្កុរល គឺ  ត្ណាហ្ 
េិដឋិ ម្នោះ រ ើយប ដដោះបណាដ្ល រមតាត្ ក ណុា មុេតិា ឧរបកាខ្ រុចឆនទៈ... ។ 

➢ បនតរ ៀនរមើលកំ រុខលួនឯង  ពឆី្្ចំារ់  ជាងរមើលក ំុរ 
អ្នកដនេ  រ ើយតកតស្បរៅកនងុឆ្្ំថ្មីរនោះ ។ 

➢ បនតរ ៀនរនិេធស្្្លនឹងររចកដសី្ល្ប់    រដើម្បីបនែយកា ្័យ 
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ខាល្ចកាលណាវាមកដល់ ។ 
➢ បនតបរងេើនបញ្ញរ្ យកា ស្ដ្ប់ធម៌,   ពចិា ណាធម៌     និង 

អ្នុវត្តន៍តាមធម៌ ... ។  
របើរយើងស្ងរ ត្តុដលលអៗទំាងរនោះ បានត្ិច    ព ជ័យដ៏ស្បនពកនុង

ឆ្្ំថ្មកី៏េេួលផ្លបានត្ិច ។ របើរយើងស្ងរ ត្ុតដលលអៗ ទំាងរនោះ បាន
រស្ចើន ព ជ័យដ៏ស្បនពកនុងឆ្្ំថ្មកី៏េេួលផ្លបានរស្ចើនរៅតាមរនោះតដ  រស្ពាោះ
ថាផ្លរកើត្មកពរី ត្ុទំាងអ្រ់ រមន្អ្វីរស្្ព ីនឹងរ ើយ  ។ 

  

*************************************** 

ដ- កុំចំាដល់ផ្សអក 
  

 ជីវិត្មិនរទៀងរល្អៀងលដូ ផ្្បស់ ក្ថ្ងមួយរិត្ណាស់របាស់ជាស្្បល់ 
 អវីល្អក ំរទើ រធវើព្លញាល់  សូមក ំស្ស័រៃថ្ចាំប្សអក ។ 
 

 វិថី្ជីវតិ្គឺជាកា រដើ រឆ្្ោះរៅកានរ់ស្ជាោះម  ៈបនតចិមដងៗ ។ របើម្ន
បុ ្យជួយស្េស្េង់ឱយ្ រ់បាន ដល់ ៥០ ឆ្្ំ ម្្ក្់ៗ នឹងរ ើញថា ស្ត្រចៀកចាប់ 
រផ្ដើម ុឹងស្ដ្ប់មិនរូវបានឮលអដូចស្បាថ្្ា រកស្ក៏ចាប់រផ្ដើមដូ រៅជាព ៌
រ រធមញតដលលអ កច៏ាប់ រងគើក រងាគ្ោះ ត្នកក៏ចាប់ស្រវំាង កម្ល្ំងករ៏ខ្ាយ
រខ្ាោះ អ្រ់ថាមពល មដងឆ្អល់ឈឺ្ស្ត្ង់រនោះ មដងឈឺ្ស្ត្ង់រនោះ ... ។ កនុងស្ថន្
ភ្ពតបបរនោះ មនុរ្សម្នកា យល់រ ើញរផ្្សងៗ រ្្ ៖ 

១- មនុរ្សតដលប ឌតិ្រោករៅថាជនពាលរស្ចើនគិត្ថា ៖  អាតាម ្
អ្ញចារ់រ ើយ  ដូចរនោះអ្ញស្ត្ូវតត្រប្ាយឱយ្អ្រ់នដ   នចនជីវិត្តដលរៅ 
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រល់ឱ្យរេប់រេល់នឹងកាមគុ ទំាង ៥  គឺរប្ាយឱយ្តឆ្អត្ឆ្អន ់ រទាោះស្ល្ប់
រៅក៏មិនស្ល្ប់កនងុររចកដីអ្ត្ឃ់្ល្នតដ  ។  

២- មនុរ្សតដលអ្្ិវរ្ឍខលួន គអឺ្នកតដលម្នគំនតិ្វិជជម្ន គតិ្ថា 
អាតាម្អ្ញចារ់រ ើយ  វ័យជរា ព្ាធិបានមកដល់រ ើយ ររចកតសី្ល្ប់នឹង
ម្នស្បាកដរៅនថ្ៃខាងមុខ ដូរចនោះអាតាមអ្្ញស្ត្វូ តូ្ ោះរធវើកចិចកា តដលស្ត្វូរធវើ
តដលស្ត្ូវបំរពញ រដើម្បីជាររចកដីរុខ រដើម្បីររចកដីចរស្មើន រដើម្បីជា
ស្បរយាជន៍ ដល់កនូរៅរៅអ្នគត្  ។ 

៣- មនុរ្សភ្ញ្ក ់ឭក រកើត្កា ស្ត្ិោះ ិោះពចិា  ៍ដូរចនោះថា រេវេតូ្បាន
បងាហ្ញខលួនរ ើយរត្ើ រនោះជារពលរវោតដលអាតាម្អ្ញស្ត្វូយកជីវតិ្តដល
ររររល់រៅបូជាស្ពោះធម៌ រ យរិក្ាធម៌ បដិបត្តិធម៌ ជស្មោះកាយ វាចា 
និងចតិ្តឱយ្ស្អត្្ផូ្ ផ្ង់ រដើម្បីរធវើនូវេីពឹងរស្ម្ប់ខលនួឯង រស្ពាោះរម្នអ្នកណា
អាចជួយខលួនបាន រស្្ពីខលួនេពីឹងខលនួរ ើយ ។ កា រៅ ង់ចា ំ តូ្ដល់ នេី
ចុងរស្កាយ ត្នករមើលតលងរ ើញ ស្ត្រចៀកតលងស្ដ្ប់បាន វរងវងវងាវ្ន់្ ន័ត
រត្ិ រ្លចមុខ រ្លចរស្កាយ េនរ់ខ្ាយកម្ល្ងំ រេើបនឹករ ើញ កស្ពោះ ត្ននស្ត្ 
ជាេពីឹងពនំក់អាស្រ័យ ភ្ជ្ប់និរ្ស័យនឹងស្ពោះស្រន ពិត្ជាមិនជាក់
ច្ារ់រ ើយ ។ អាតាម្អ្ញស្ត្វូតត្ស្ជករស្កាមមលប់ធម៌រពលរនោះ ឥ ូវរនោះ មិន
ចាំដល់តរអករ ើយ រស្ពាោះររចកដសី្ល្ប់អាចម្នដល់អាតាមអ្្ញស្គប់រពល
រវោទំាងអ្រ់   ។  

ថ- វាលវដដសងាារ 
កនុងស្េឹរដីស្ពោះពុេធស្រន      វាលវដដរង្ា ដ៏តរនតវងឆងយ្   តដល 
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ទាកឆ់វ្ករ់ យមហាស្ចវាក់ននរង្ា ពន័ធន៍(១) តដលម្នបដិចចរមុប្ាេ 
ធម៌ជាអាេិ៍ បានទាក់ ក រយើងទំាងអ្រ់រ្្ឱយ្វិលរកើត្ វិលស្ល្ប់ មិនអ្រ់មិន
រ ើយកនុងរង្ា ្ព តដលម្ន ៣១ ឋានរាប់អ្ររងខយ្យកប្ប(២)  រ ើយ
រចោះតត្បនតរៅរេៀត្រម្នេីបញ្ចប់ ស្បរិនរបើជាមិនបានរដើ តាមផ្លវូតដលស្ពោះ
រម្ម្រមពុេធស្េង់បានស្បទានេកុឱយ្មករេរនោះ ។  

រៅកនុងរង្ា វដដរនោះ រយើងរុេធតត្ធ្ល្ប់ជាបង ជាបអនូ ជាកនូ ជារៅ 
ជារៅពង្ស ជាវង្សស្ត្កូល  ជាឳពកុ ជាម្ដ្យ ជារិរ្ស ជាស្គូ ជាស្បពនធ ជាបត ី
ជាស្បុរ ជាស្រី ជាមិត្ត្ កដិ ជារស្ត្ូវ  ។ ល ។ ជួបរ ើយក៏ស្ពាត្រ់ៅវិញ          
ដតដលៗ តាមច្ាប់ធមមជាត្ិ រត្ើរយើងស្ត្ូវមកជាប់ជំពាក់ វាក់វាន ់នឹងញាត្ិ
មួយណាឱ្យពតិ្ស្បាកដរៅ ន៎? កា ជាប់ជំពាក់គជឺាឧបាទានតដលរម្នអ្វី
រស្្ពីស្បស្ពតឹ្តរៅរ ើយ  ផ្ដល់មកនវូេកុខរស្ក ងស្ត្ ប់មកវិញមិនតលហ  ។  
កា ននិទ្ ឈា្ន្ីរ   ិោះគន ់ ស្ចត ន  ឫរ្ា  គុំកនួ  ប ងព្ាបាេមិនស្អត្្កនុង
ចិត្ត រកើត្ពីរោ្ៈ រទារៈ រម្ ៈ រ ើយបងេបរងេើត្ជារពៀ រវរារាប់ យ
ជាត្ិ  ស្ពមទំាងបរងេើននវូអ្ញនិយមឱ្យរបា ្ងរ ើង តដលផ្ដល់នវូេុកខរមន្តលហ ៖ 

អញរព្រើនររព្មើនរកើនទ កខរស្ក អញរព្រើនចាញ់រាករលាកត្ណាហប 
អញរព្រើនលរងកើនរផគើនអិងបា អញរព្រើនររល្ណាសមមបខ្ចបត់្ ។ 
ល្ះអញរចាល្ររញរំរណញសរវ ល្ះអញកល់សអល់ខ្ចល់លញ្ញត្ត ិ
ល្ះអញានរព្រើនរកើនល មត្ថ ល្ះអញកមចបត់្ោត់្វដដៈ            ៕ 
 

___________________________ 

(១) សងាររ័នធន៍ ៖ ច្ាំ ងដដលច្ងសតាឱ្យវលិក ើតវលិសាា ប់ ាុងសងារវដដ ។ 
(២) អសកងេយយ បប ៖ ករលកវលាដដលក្ច្ើនោប់មិអស់,១ អសកងេយយកសមើនឹងច្ាំនួនមានសូនយ ១៤០ដង ។ 
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ដូរចនោះរយើងគ ួតត្ ៖ 
- កុំរ ើញតត្ក ំុររគ ច ូរមើលក ំុរខលួនឯងខលោះផ្ង; 
- កុំបានតត្ថា ច ូឱយ្រចោះបដិបត្តិខលោះផ្ង; 
- កុំរ ើញតត្រស្្ខលួន ចូ រមើលខាងកនុងខលួនផ្ង; 
- កុំលអតត្រំដីរស្្  ចូ ឱ្យចតិ្តលអជាមួយរំដីផ្ង; 
- កុំចង់ឱ្យតត្រគរធវើតាមខលួន រស្ពាោះខលួនឯងក៏មិនអាចរធវើតាមរគបានតដ ; 
- កុំេេួលយកតត្ស្ត្ូវ ច ូេេួលយកខុររ ើយស្ដ្ប់រគខលោះផ្ង; 
- កុំចង់តត្បានពរីគ ចូ រ ៀនលោះបង់ឱយ្រគវញិផ្ង; 
-  កុំចង់តត្ឱយ្រគរ ររើ   ច ូរចោះរលើកេកឹចតិ្តរគខលោះផ្ង; 
- កុំរចោះដឹងតត្ឯងរនោះ  ច ូរចោះស្ដ្ប់រគខលោះផ្ង; 
- កុំរចោះតត្បនតុោះបងាអ្ប់រគ  ចូ គតិ្ពអីា មម ៍រគខលោះផ្ង; 
- កុំចង់ឱ្យតត្រគរធវើលអ ក់ ចូ រចោះរធវើលអ ករ់គផ្ង; 
- កុំចង់ឱ្យតត្រគគតិ្លអពខីលួនឯង ច ូរចោះគិត្លអពរីគផ្ង ។ល ។  
រកមមភ្ពននកា  រ់រៅគជឺា លករញ្ញត្ដលស្បកបរ យរ ត្ ុ

និងផ្ល គឺអ្វីបរញ្ចញរៅរ ើយ នឹងរងស្ត្ ប់មកវិញមិនខាន រស្ពាោះរ ត្ុ
យា ្ងណា តផ្លផ្កជ្ាផ្លកយ៏ា ង្រនោះតដ  មិនម្នអ្វីរស្្ព ីនឹងរ ើយ ។ 

ឌ- ផ្ម្៉ែជាអែកណា? 
 

 ប្ម៉ែជាអនកណា?  រលើកូនរិចា ណ ៍            ោ កនែងរអើយ               
 រធមរប្ ន្ក ំរឹង  នឹងានររមែើយ            កូនព្សីព្ល សរអហើយ 
    ក ំរឡើយរ ែ្រគ ណ ។ 
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កនុងរោករយើងរនោះ មនរ្ុសតដលស្រឡាញ់រយើងបំផុ្ត្រនោះគតឺម  
រទាោះជារយើងជាមនុរ្សលអ មនុរ្សអាស្កក់ ខាវក្់ខវិនខវង់ករ៏ យ ។ ទារី
តដលរស្ម្ោះស្ត្ង់បំផុ្ត្ បរស្មើរយើងទំាងយប់ទំាងនថ្ៃគឺតម  ។ អ្នកបរស្មើតដល
មិនរចោះ អ្ ូ ទំា ស្ទំារធវើកា រ យឥត្ស្ត្ូវកា ស្បាក់ឈ្នួលគឺតម  ។ មិត្តលអតដល
មិន ត្រ់ចាលរយើង ច់ខាត្ រទាោះរយើងធ្លក្ក់នុងរភ្ពតបបណាកជ៏ាតម    ។ 
មិនស្ត្ឹមតត្ប ុ ណឹងរេ តម គជឺា ៖ 

១- អ្នកបញ្ចុកអាហា ដំបូងបំផុ្ត្កនុងជីវិត្     រ យេកឹរ ោះតដលជា 
ឈាមជ័  បរ់រោកផ្ទល់្; 
  ២- កូនរៅ ចួរ ើយស្ត្វូបរនទ ្បង់ ក់បងគនត់ដលមិនតមនអ្វរីស្្
ពរី ល្ត្ម   នងិនដ បរ់តម រ ើយ; 

៣- រវជជប ឌតិ្ដំបូងរពលកូនម្នជំងឺ ៖ រោករស្បើនដ រស្បើស្ចមុោះ
វារ់ករ្ដ្ រការជប់ រស្ដ្ោះផ្លុំ រៅតថ្ជំងឺទំាងយប់ទំាងនថ្ៃ; 

៤- អ្នកចរស្មៀងឯកកនុងរោក តដលកនូបានស្ត្ប់មុនរគគឺររមលងដ៏
ពីររាោះតដល  ូរចញពីរបោះដូងដ៏ប ិរុេធ បរ់តម  រ ើយពីររាោះរម្នពី ;  

៥- រភ្ជនីយ ឋ្នតដលកូនចូលញាដ្ំដំបូងរគគឺផ្ទោះបាយតដលចមអនិ
រ យអ្នកតម  តដលម្ន រជាត្ជិាងហាងដនេរលើរោករនោះ; 

៦- អ្នកស្គដំូបូងតដលស្អត្្ស្ររ់បរស្ងៀនស្គប់មុខវជិាជ្; 
៧- អ្នកមុជេឹក ដុរតកអល តត្ងខលនួឱយ្រាល់នថ្ៃ; 
៨- យានជំនោិះតដលជិោះមិនពិបាកកាចច់ងេតូ្ គចឺរងេោះតម ; 
៩- រ្អ្ីតដលអ្ងគុយកក់រ ដ្្បំផុ្ត្គឺរ ល្ ្បរ់តម ; 
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១០- ជាអ្នកនិទានរ ឿងតដលពីររាោះបំផុ្ត្ ។ 
កម្ល្ំងកាយ កម្ល្ំងចតិ្ត ម្នប នុម្នតម យកមករស្បើស្បារ់រស្ម្ប់

បីបាច់តថ្ កា្ កា ពា  ថ្្ាក់ថ្នមកនូ រ យស្ព មវហិា ធម៌ ។ ឈាមនិងេកឹ
ត្នក រោកបងហ ូរ យស្ តត្កូនរឹងរខ្ាោះអ្រ់ពីខលនួរៅរ ើយ តាំងតត្ពី
កូនរៅត្ចូ  តូ្មក ។ ដូចរនោះ ៖ 

 

ប្ម៉ែគ៉ឺជាព្រះធំជាងព្រអម  កូនថ្វបយលងគំព្រះគ ណក្ថ្ែ 
លរព្មើប្ម៉ែវិញោងំយល់ក្ថ្ង  ត្លព្រះគ ណក្ថ្ែថ្្បឧត្តម  ។ 
ង្ូត្ទឹករសែៀកពក់ដណ្ល់ោយ លញ្ច កទឹកាយរំណីនំ 
ដូរប្ដល្អនកប្ម៉ែប្ថ្ ូលខ្្  ំ  ឱបយ ស់ស ខ្ដ មោំងលអូនលង ។ 
រោះលីានប្ត្មួយភាគដល់ ក៏រិត្តកូនសងល់សមលំណង 
សូមប្ម៉ែរមតាតបព្លណីផង  អវីប្ដល្កនែងខ្ សត្ព្ម  ។ 
រោះខ្ សផែូវរិត្តឬផែូវោយ  កំអ សោំងឡាយប្ផនកវាចា 
សូមប្ម៉ែអ្័យអត់្រោស្  រដាយក  ណាត្រ ៀងរៅ            ៕ 

 

ធ- មសចកដីស្លាប់  
 អាយុ បរ់រយើងម្្្ក់ៗ  មិនស្បាកដស្បជា  ររចកតសី្ល្ប់រកើត្ម្ន
ស្គប់វ័យទំាងអ្រ់ ស្គប់រពលរវោ ស្គប់េកីតនលង ។ របើគតិ្ពរីរចកតសី្ល្ប់រនោះ
រពលណារយើងរឹងតត្ ករធវើអ្វីមិនរកើត្  េនន់ដេន់រជើង ស្ក ល់ស្កហាយ 
ខាវ្យខវល់ អ្ំពល់េុកខ ត្ក់រលតុ្     រស្ពាោះមិនដឹងថានឹងម្នអ្វរីកើត្រ ើងរ ើយ 
មនុរ្សភ្គរស្ចើនកត៏លងចង់គតិ្រស្ពាោះនឱំ្យ្័យខាលច្ ។ ស្ពោះរម្មរ្មពុេធ
បានបងាហត្្់ឱយ្រយើងគតិ្ដូរចនោះវិញ រស្ពាោះតត្ររចកតសី្ល្ប់រមើលមិនរ ើញរេើប 
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មិនស្ត្វូរធវរស្បត រ មិនស្ត្វូស្បម្េរ ើយ   ស្ត្ូវតត្ ូត្ ោះបំរពញកា ងា 
តដលស្ត្ឹមស្ត្វូ តាមគនលងធម៌ គនលងច្ាប់ ស្ងតត្អ្រំពើលអ ផ្្ាយរមតាតច្តិ្ត
រៅស្គប់េិរេី ។ របើរង្ឃឹមរលើកា នវឆល្ត្ខាងចរំ ោះផ្លវូរោក បូកផ្្សនំឹង
អ្ណំាច បុ ្យរ័កតិ ឋានៈខពង់ខពរ់ យរ ប ិវា  កតិ្្ានុភ្ព ស្េព្យរម្បត្ត ិ   
ត្នួេី ភ្ពល្បីល្ាញ វាមិនអាចជួយ ំងាប់វិប្បដិស្ ៈរៅរពលម  ៈ
មកដល់បានរេ ម្នរពលខលោះអាចផ្ដល់ភ្ពរ ត្្ស្កហាយ ស្ត្យរស្កាយ
រេៀត្ផ្ងកម៏្ន ។  

រស្ពាោះររចកដសី្ល្ប់ម្នភ្ពរេៀងមួយយា ្ង  នងិភ្ពមិនរេៀង ៥ 
យា ្ង ៖ 

- រេៀងតត្ពសី្ល្ប់ រចៀរមិន ចួគឺវាដូចជាមចចរុាជ   បាន កក់ំ ត្់
កា ណាត្់ជួបកនុងលិខិត្ឆ្លង្ពមួយតដលរយើងមិនអាចរបើករមើលមុនរពល
ររចកដសី្ល្ប់មកដល់បាន; 

- មិនរេៀងពីរពលរវោ  មិនដឹងថាស្ល្ប់រពលណា   រពលស្ពកឹ ឬ 
រពលោង្ច រពលនថ្ៃ ឬរពលយប់; 

- មិនរេៀងរ យអាយុ មិនដឹងស្ត្វូស្ល្ប់កនងុអាយុប នុម្ន ស្ល្ប់រៅ
បឋមវ័យ ឬស្ល្ប់រៅមជ្ឈិមវ័យ ឬស្ល្ប់រៅបចឆិមវ័យ; 

- មិនរេៀងរ យេកីតនលង មិនដឹងស្ត្វូស្ល្ប់កនងុេឹក ឬស្ល្ប់រលើររក
ឬកស៏្ល្ប់រលើអាការ ឬកស៏្ល្ប់កនុងរ្លើង  ស្ល្ប់រៅស្បរេរតដលឱ្យកំរ ើត្  
ឬស្ល្ប់រៅស្បរេររផ្្សងរេៀត្; 

- មិនរេៀងរ យរ ត្រុផ្្សងៗ  ស្ល្ប់រ យស្ត្ូវរចា រម្ល្ប់  ស្ល្ប់ 
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រ យអ្គគិ្ ័យ ស្ល្ប់រ យ នទោះបាញ់  ស្ល្ប់រ យរស្រោះថ្្ាក់ចរាច  ៍ 
ស្ល្ប់រ យរស្រោះថ្្ាក់ធមមជាត្ិដូចជា ញ្ជួយតផ្នដី រ យខ្យល់ព្យោុះ;  

- មិនរេៀងរ យស្ល្ប់ស្រួល     មិនរូវឈឺ្ចាប់រា ្នំ   ឬស្ល្ប់ពិបាក 
ស្ល្ប់រ យរពញចតិ្ត  ឬរ យខកបំ ង;     

រូមស្ធុរប្បុ រជន និងរ ធមមមិត្តទំាងអ្រ់ រមតាតគ្នគ់តិ្
ពិចា ណាពីរចច រតាមកា គ ួ ពវីិធរី ៀន រ់ហាត្ស់្ល្ប់រនោះ ។ 

 

     មរៀនបាត់ មរៀនមបះ មរៀនមបាះបង់ 
 

រទៀងោត់្ព្ាកដអត់្សងបសយ័ ខ្្ ំរបាស់ជាកបសយ័លារលាោ 
ប្ត្ប្ដល្មិនរទៀងអនិចាចប  មិនដឹងររល្ណារទើលរដកដួល្ ។  
មិនដឹង ស់យូ ឬស្្បល់ឆ្ល់ មិនដឹងស្្បល់យ បល់ឬស្្បល់ព្សួល្ 
មិនដឹងស្្បល់ស្ងបត់្ឬរព្ជើមព្ជួល្ កន ងររទបយផៃះជួល្ឬទីណា?  ។  
រព្ពះប្ត្មិនដឹងព្លឹងរ ៀនហាត់្ របាយមកមចបត់្ោត់្រស្ោ 
រ ៀន ស់ហាត់្ស្្បល់ព្ាល់រិត្តថ្ ព្គល់ៗ សងាខប គ៉ឺដូររនះ  ។ 
រកើត្រអើយ ល្ត់្ឥត្រសសសល់្ រអត្ លរច័យដល់្ព្តូ្វឆ្រព្លះ 
នាមធម៌ ល្ត់្ ូល រល្ះ  រ ៀនាត់្រ ៀនរលះរ ៀនរាះលង់      ៕ 

     

*************************************** 

ន - ១០ ឆ្ាំ ៧ ដង(១)  
 ជីវិត្មនុរ្សរយើងម្្្ក់ៗ  ម្ន ១០ ឆ្្ំមិនរស្ចើនដងប នុម្នរេ តដលជា 
មធ្យមម្ន ១០ ឆ្្ំ ៧  ដងប ុរណា្ោ្ះ ។ ដូរចនោះរូមរស្បើ ១០ ឆ្្ំទំាង ៧ ដង បរ់ 
______________________ 

(១) ្បភរកហ្ាសប ុ  
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រយើងរនោះឱ្យម្នត្នមល រស្ពាោះថា ៖ 
- ១០ ឆ្្េំី ១ កនលងផុ្ត្រៅជាមួយភ្ពមិនដឹងខ្យល់; 
- ១០ ឆ្្េំី ២ កនលងផុ្ត្រៅជាមួយកា រិក្ារ ៀនរូស្ត្; 
- ១០ ឆ្្េំី ៣ កនលងផុ្ត្រៅជាមួយកា រធវើកា  និងកា រស្បើជីវតិ្; 
-  ១០ ឆ្្ំេី ៤ កនលងផុ្ត្រៅជាមួយកា កស្ងឋានៈ និងស្គសួ្ ; 
- ១០ ឆ្្េំី ៥ កនលងផុ្ត្រៅជាមួយកា តថ្ ក្ាស្េពយ្និងកូនរៅ; 
- ១០ ឆ្្េំី ៦  កនលងផុ្ត្រៅជាមួយកា តថ្រុខភ្ពតដលស្េរុរស្ទាម; 
- ១០ ឆ្្េំី ៧ កនលងផុ្ត្រៅជាមួយកា  កច់ុោះស្គប់យា ្ង; 
- ១០ ឆ្្េំី ៨ របើបុ ្យម្ន រ់ដល់រពលរនោះគ ឺង់ចាំររចកដសី្ល្ប់ ។ 

 កនុងមួយជីវតិ្រនោះ រយើង វល់រពកណារ់តាំងពីរកើត្មក ៖ រយើងយក
រពលរវោរៅបដ ូយកចរំ ោះវិជាជ្ រយើងយករពលរវោរៅបដូ ជាមួយ
កា ងា   រយើងយករពលរវោរៅបដូ ជាមួយលុយ  តត្គួ ឱ្យស្ដយ្    រស្ពាោះ  
រយើងមិនតដលយកលុយ រៅបដ ូយករពលរវោបានវិញមដងណារ ើយ ។  
 វល់ណារ់រដើម្បីបរស្មើត្ណាហ ្បំរពញនវូររចកដីស្ត្ូវកា ននទាវ្ ទំាង ៦ គឺ ទាវ ្
ត្នក ទាវ ្ស្ត្រចៀក ទាវ្ ស្ចមុោះ ទាវ្ អ្ណាដត្្ ទាវ្ កាយ និងទាវ ្ចតិ្ត តដលពិត្ជា 
មិនរចោះតឆ្អត្ដូចជាមហារមុស្េតដលមិនតឆ្អត្រ យេកឹដូរចា្ោ្ះតដ  ។  វល់
ជានចិច  វល់រ្លចស្ល្ប់ ទាល់តត្មចចុរាជមកដល់ទាវ្ ផ្ទោះរេើបភ្ញ្ក់ខលនួ ស្ដ្យ
រស្កាយ ដរងាហ្យរៅបុ ្យឱ្យមកជួយ តត្ ួររពលរៅរ ើយ ... ។ 
 រូមរ មិត្តចូល ួមជាមួយខំុ្ស្ពោះក ណុាខំុ្បាេពចិា ណានវូភ្ព
 វល់ បរ់មនុរ្សរយើងម្្ក្់ៗ តដលខានមិនបានដូចត្រៅ ៖ 
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តាមេរ្សនវដដី L’orient - Le Jour កនុងតផ្នក Notre vie en chiffre 

របើរិនជាមនុរ្សម្នអាយុ ៨០ ឆ្្ំ ស្ត្វូ ៖ 
េី១- រស្បើរពល ២ ឆ្្ំននជីវិត្ បរ់ខលួន ( កនុង៨០ ឆ្្ំ ) ស្រន់តត្រ ឿង

េេួលទានអាហា រស្ម្ប់ចិញ្ចឹម ូបរាងកាយ;  
េី ២- រស្ម្ករស្ម្នដ រដកពួន រស្បើរពលអ្រ់ ២៤ ឆ្្;ំ  
េី ៣- រស្បើរពល ៧ ឆ្្ំ រមលឹងដំបូលផ្ទោះ គតិ្ រវើ វាយមុននឹងរដកលក់; 
េី ៤- រស្បើរពល ៨៨ នថ្ៃស្រនត់ត្មុជេឹកជស្មោះកាយ; 
េី ៥- រស្បើរពល ១២០ នថ្ៃរស្ម្ប់បរ្ាវកចិច ( រនម) ៖ គជឺាកា 

ស្ស្វស្ជាវនន World Toilet Organisation; 

េី ៦- អ្វីតដលលអស្បររើ រនោះគឺ រស្បើរពល ១១៥ នថ្ៃ រស្ម្ប់ររើច 
តដ  រ ើយរបើតាមកា រទង់មត្ិ ជនម្នអាយុត្ចិជាង ២៥ ឆ្្រំរើច ៧ ដង
កនុងមួយនថ្ៃ  រ ើយចំននួរនោះកាន់តត្ត្ចិរៅតាមអាយុតដលចារ់ជរាតដល 
កនុងបចឆិមវ័យ ររើចតត្ ៤ ដងកនុងមួយនថ្ៃ;  

េី ៧- កនុងឥ យិាបេទំាង ៤  យៈរពល ៨០ ឆ្្ំ គឺ រដក រស្បើរពល ២៤ 
ឆ្្ំ , រដើ រស្បើរពល ១៣ ឆ្្ំ, អ្ងគុយ ១៦ ឆ្្ំ រ ើយនិងឈ្  ២៧ ឆ្្ំ;  

េី៨- រ យបរចចកវិេ្ាកាន់តត្ ើកចរស្មើន កា រស្បើរពលរវោ
រស្ម្ប់ទាក់េងតាមអ្ ៊ិនធរឺ ត្ (Internet), េូ រ័ពទនដ ក៏កានត់ត្រកើនរ ើង 
តដលយា ្ងត្ិចបំផុ្ត្ក៏ ៥ ឆ្្តំដ កនុង ១ ជីវិត្រនោះ : ភ្ព វល់ បរ់រយើងម្្ក្់ៗ
កនុងជីវតិ្រនោះ គួ បានដល់នូវកា ពិចា ណាតាមកា គ ួ ... ។ 
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១០ ឆ្ាំ ៧ - ៨ ដង 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

 

១០ ឆ្នបំទី ១ មិនព្រួយ្័យ រកមងវ័យអវីៗ រល្ើរ កប្ម៉ែ 
១០ ឆ្នបំលនតក៏រចានបះប្ដ   រ កប្ម៉ែថួ្នប្ថ្ប្ថ្មសិកបា  ។ 
១០ ឆ្នបំទី ៣ វ័យរសនអ៍ល្ង រព្ាះព្រំរលះដូងរព្ាសត្ណាហប 
វ័យព្សស់ព្ករ ំធ ំកែិនផ្កប  វ័យរធវើកិរចោ រ ីសគូគ្ល់  ។ 
១០ ឆ្នបំទី ៤ មួនមំណាស់ រព្ងឹងលព្ងះ កធនព្ទរបយ 
ព្លឹងមិនខ្ជខី្ជបខំ្ខ្ជួនខ្ជបល់  រសៃើ  ស់រសៃើ ងាល់ផ្្បល់ត្ណាហប ។ 
១០ ឆ្នបំទី ៥ ដាំរូជរៅ  ប្ថ្កូនសងួនរៅរៅវងបា 
១០ ទី ៦ ព្រួយរិនាដប  ព្ទ ឌរព្ោមោយអាយ ព្សក ។ 
១០ ព្ាំបរី ដងឆ្ែងមជបឈិម  រ កព្ស្យអស់ខ្ែមឹព្សិមសំលក  
រលើល ណបយគ ណផដល់្ផល្មិនខ្ក ល ណបយប្រកលូកដក ស់ដល់្ប្ល៉ែត្ ។ 
 វល់្ខ្វល់្ខ្្បំងតាំងរីរកើត្  ឥឡូវសែក់រសែើត្រសែកស្្បំងប្សែត្ 
កន ងទ័យ្័យរផើត្ខ្្បររកើត្រព្លត្  ព្រួយរព្ពះប្ត្រអត្ រហារធម៌អាថ៌្ ។ 
១០ ឆ្នបំព្ាំរី ព្ាំលីដង  តិ្រខ្ែីកនែងរូ វិចា ណ ៍
រឆ្ែៀត្រ ៀនយល់ក្ថ្ងក្ព្ត្សិោខប ររល្លារលាោក៏គ្ល់គួ            ៕ 

 
 
 

-Y) 
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១៤- ផលនៃការបដិបត្តិអត្់គ្រូ 

 
 

សង្ឃឹមខ្្ាំងខ្ពស់អាចរស់ជូរចត់ បបើអនាគតបតប់បរបរបបដូរ 
តាំងចិតតកណ្ដ្លរតកាលបកើនពរ   ដួលអាចបរកាកឈរជាំហរមនិបះ ។ 
មិនតឹងមិនធូរមនិបលើមនិបរកាម ច្ចៃច្លសមលមមមិនបលើសមិនខ្វះ 
មិនបោរហូរបហៀរមិនផតកនលះ ពិបសសបពកណ្ស់ប ះផលូវកណ្ដ្ល៕ 

 

គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ជបួប្បទះភាពអាប់អួ  មួម  ា  ម្ដាប្កហាយ 
បាយមិននឹក ទឹកមនិមប្េក មេកមិនលក់ បក់មនិមលហើយ កនុងជវីិតម ះមទ 
ប ៉ុន្នែម ះចងឬ់មនិចង់ េំម ើរបត់ន្បនននជីវិតមៅន្តរ៉ុញប្ានមយើងឱាយមៅ
ម៉ុខជានិចច ម ើយកម៏ៅជបួមរឿងន្េលមយើងមនិចង់ប្បទះ  ។ ម្នមរឿងខលះ  
មយើងគ្មានេទិធិហាមឃាត់វាមនិឱាយមកើតម ើងបានមទ ។ មរឿងជូរចត់ខលះមកើត
ម ើងម្វើឱាយម្នការឈឺច៉ុកាប់យ ាងខ្ាំងពេីំបងូ ន្តប ទាប់ពីឆ្លងកាត់រួចមក 
វាផ្ែល់ឱាយជីវិតជបួប្បទះនូវអំមណាយេ៏លអមៅវញិ ។ មរឿងលអប្បមេើរខលះមកើត
ម ើង កនុងេំម ើរប្បប្ពឹតតមៅននជវីិត ម្វើឱាយមយើងេក់ចិតត េិតអារមម  ៍
េងាឃមឹ ញញមឹ យ ាងខ្ាំងថា វានងឹម្នេំម ើរលអប្បនពន្វងឆ្ងាយមៅម៉ុខ ន្ត
មប្កាយមកវាបានបាត់បងភ់ាពលអប្បមេើររបេ់វាអេម់ៅ ម ើយកា្ាយមៅ
ជាឧបេគ្គេអ៏ាប្កក់មយួកនងុជីវិតមៅវិញ  ។    េរ៉ុបមក ការរំពឹងទ៉ុកខ្ាំងខពេ់ 
មោយមផ្ញើមេចកែីទ៉ុកចិតត ងំប្េ៉ុងមយួ  ឬការេងាឃមឹ ួេម ត៉ុមនះមយួ 
អាចក្ាាយមៅជាមេើមចមននការឈឺាប់ នងិការខកចិតតមៅមពលណាមួយ
ន្េលស្ថានការ ៍ន្ប្បប្បលួ ៖ េូចមនះការតងំចិតតជាកណាដាល      ជាឧមបកាខា  
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ប្គ្ប់កាលៈមទេៈជាកូនមស្ាក់មបើក វារជីវិតឱាយមមើលម ើញន្ផ្នកលអននការ
រេ់មៅ ។ 

ទេាសនៈខងមលើមនះ កំព៉ុងន្តមកើតម ើងចំម ះខញុំកនុងមពលឥ ូវមនះ ។  
េ៉ុំពនលឺ ន្េលខញុបំានាត់ទ៉ុកថាជាកលាា មិតត មោយបានជយួផ្្ាេប់ែរូទំព័រ
ថ្មីននជីវិតរបេ់ខញុំឱាយបានគ្ប់ប្បមេើរ  ម្នេំម ើរលអជាេ៉ុខមកម ើយម ះ   
ម ើយន្េលមិនថាយប់ មនិថានថ្ៃ តមខញុំ មៅជាបន់ឹងខញុំ េូចប្េមម្ល 
អម ទាលតមប្បា   បានកា្ាយមៅជាេភាវៈ មួយន្េលម្នការផ្្ាេ់បែរូ
យ ាងមប្ចើនខ៉ុេពីមពលម៉ុន ម ើយកំព៉ុងន្តផ្ែលន់ូវមេចកែីទ៉ុកខយ ាងខ្ាងំេល់
ខញុំមទៀតផ្ង  ។ មេើមម ើយមពលយប់មេកមនិលក់ េ៉ុពំនលឺបានជួយេប្ម្ល
ទ៉ុកខ មោយមកប្បន្ ងមលងជាមយួខញុ ំ ម្វើឱាយមលលចអេន់ូវការគិ្តមប្ចើន មលលច
ការឈឺច៉ុកាប់ខងផ្លវូកាយ ម ើយអាចបង្ក្រាបម េៈន្េលមកើតម ើងកនុង
ចិតតខញុំបានមទៀត ម ើយអាចមេកបានេមលមមកនុងការេប្ម្ក ។ មពលនថ្ៃ
មោយមិនបានគិ្តមផ្ែេផ្ដាេេូចពីម៉ុន ខញុំម្នឱកាេយ ាងមប្ចើន េនធឹក-
េ ធាប់ េិកាាប្ស្វប្ពះ្ម៌ ជាប់រ ូតមិនោច់  ។ ប្ពះ្មមរេ ប្ពះអតថរេ 
និងប្ពះេចចរេ បានបែូរទិេមៅននការរេ់មៅរបេខ់ញុំ បែូរការគិ្ត បែូរចរិត បែរូ
ប្គ្ប់េកមមភាពននការប្បប្ពឹតតិមៅប្បាំនថ្ៃ ។  

ឥ ូវមនះ         មិតតចន្មលករបេខ់ញុំ មិនប្តមឹន្តមិនបានជួយខញុេំូចបាន 
មរៀបរាប់ខងមលើមនះមទ ន្តកា្ាយមៅជារំខន ឆ្មៅ អ៉ុក ុក ខទាេ់េំម ើរ 
ម្វើឱាយខញុំមនិអាចមេកពួនបាន ំងយប់ ំងនថ្ៃ  ។ គ្ត់បានបមចចញន្លាែងថ្ម ី
មកមលងជាមួយខញុំ គ្ឺមពលណាន្េលខញុំមេកលក់រលវីៗ      គ្ត់បមចចញពនល ឺ



~ 166 ~                    

វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

យ ាងតូចពីន្ផ្នកមប្កាម ម ើងមៅមលើ ម ើយមពលន្េលខញុំមនិយកចិតត
ទ៉ុកោក់ម ះ ក៏ន្បកជាលញីមលលើងមប្ ងប្ តេូចជាកាំប្ជចួ  ន្េលម្វើឱាយខញុំភាញាក់
ប្កមញងប្កញាងម ើងម ើយខញុំក៏មមើលម ើញេភាវៈមនះជាម េ ន្េលម្វើ
ឱាយមួម  ា   ម្តាប្កហាយ មនិេបាាយចិតត មប្ ះន្តមយួយប់ៗ មេកពួនមិន
បានេូចេពវមួយេង ម ើយខញុំក៏បម ថាកតនមល បចចុះគ្៉ុ ភាពមិតតថ្មី ពី
កលាា មិតតមកជាបាបមតិតវិញ ៖  
 

បពលឃ្្្នពិតោឆ្ង្ញ់ បពលរសឡាញ់ពិតោលអ 
បពលសអប់ចតិតកករ បោលបផៃកលអប ើញបផៃកខ្ុស ។ 
 

ម្នមពលមយួខញុបំានយកឡានមៅជួេជ៉ុលឯយនោឋាន ម ើយបាន
ម្មចន្លនកេប្ម្កមៅកនុងបនទបរ់ង់ាំ មប្ ះង៉ុយមេកខ្ាងំមពក ។ មពលន្េល
ជិតលក់រលវីៗ បាបមិតតខញុមំនះបានមកពញ្ញាក់ កង្ក តាក់អារមម ខ៍ញុំឱាយភាញាក់
ប្េឡាំងកំាង ប្ពម ំងលាន់ម្ត់ជាភាស្បារាងំថា “Merde” មបើជាភាស្ 
អង់មគ្លេថា “Shit” ន្េលជា កាយអេ៉ុមរាះ ខមួរមខមាះ មបាះមបាកម្នន័យថា 
អាអាចម៍, អាលាមក ។ ជាអក៉ុេល ម្នស្វាមីលរិយមួយគ្ ូអាយ៉ុកណាដាល
មន៉ុេាស អងគយុន្កាែរម ះន្េលខញុំព៉ុំបានេឹងមទ េមលឹងមកខញុំមោយបមចចញ
អាកបាែកិរិយមនិេបាាយចិតត ។ ខញុំបានមប្កាកឈរ រមបៀបឱន លំម ន 
ប្ពម ងំេមូម េ ថាខញុយំល់េបតមិិនលអ ។ ង្កេតជីាលរិយ ញនេបែីគ្ត់ 
មៅអងគុយឆ្ងាយពីខញុំ មោយមនិបានទទួលយក កាយេូមម េ ន្ថ្ម ំង
យកនេចងអុលមៅកាាលរបេ់គ្ត់ ន្េលជាេញ្ញាប្បាបប់ែីគ្ត់ថា ខញុំជា
មន៉ុេាសឆ្កួតមទៀតផ្ង ។  



~ 167 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

ប្បតិកមមចិតតមៅមពលន្េលង្កេតីបារាំងថាខញុំជាមន៉ុេាសឆ្កតួ បានផ្ែល់
នូវភាពតប់ប្បមល់ រស្បរ់េល់ ប្ក ល់ប្កហាយ ខវាយខវល់ អំពល់ចិតត 
មបើកឡានប្ត ប់មកផ្ទះវិញេូចជាមន៉ុេាសគ្មានវញិ្ញា  ។ ទឹកម៉ុខ និង  េញ្ញា
ប្ពម ងំកាយវិការននង្កេតជីនបរមទេ េក់េិតេថិតកនុងអារមម ខ៍ញុំជានិចច ។ ខញុំ
បានគិ្តពិារណា ស្ច៉ុះស្ម ើង ពីវបិរណិាម្ម ៌ ន្េលមកើតម្នកនុង
េំម ើរជីវិតច៉ុងមប្កាយមនះ ថាមតើវវិឌាឍន៍មឆ្្ាះមៅរកមេចកែីលអ ឬមៅរកផ្លូវ
អាប្កក់?អវីៗ ំងអេ់ហាក់េូចជាប្បប្ពឹតតមៅមេើមាែីមេចកែីលអចប្ម៉ុងចមប្មើន 
មទ,  ន្តម ត៉ុ នងិផ្ល មយួន្េលខញុំមទើបនឹងនឹកម ើញ ម្វើឱាយល័យ ប្ពឺខលនួខញាក 
ម ើយន្បកមញើេមពញខលួនម្នាក់ឯង គឺ្ថាការផ្្ាេប់ែរូកនុងវិថ្ជីីវិត កមកើតម ើង
ពីការន្េលខញុំបានជបួប្បទះនឹងពនលេឺ៏ចន្មលក  ម ើយបានកា្ាយជាកលាា 
មិតតផ្ង ជាបាបមិតតផ្ង ។ អវីន្េលអស្ចារាយគ្ួរយកមកគិ្តមទៀតម ះគឺ្តំងពី
នថ្ៃម ះមក មិតតខញុំមនិម្វើទ៉ុកខមមនញ បមចចញអាកបាែកិរយិរំខនខញុំមទៀតមទ ។ 

មេើមាែីឱាយម ើញ េ ម្មា ឫេគ្ល់ ប៉ុពវម ត៉ុននបញ្ហាមនះ ខញុំបានេរួ 
ខលួនឯង ម ើយមឆ្លើយខលួនឯងមោយមិនអគ្តិ មិនកាន់មជើងខលនួឯង ពីេំ រួ
មួយមៅេ ំួរមួយ ៖ 

- មបើអនកមផ្ាសងន ិនមរឿងេចូន្េលខញុំជបួប្បទះមនះឱាយស្ដាប់ មតើខញុំមជឿ
មគ្មទ ?ខញុំចាាេ់ជាមនិមជឿមទ មប្ ះេមូាែីន្តខញុំ ខលួនឯងផ្ទាល់ក៏មេទើរន្តមនិមជឿ 
ខលួនឯងន្េរ ។  

- មបើខញុនំិយយប្បាបម់ន៉ុេាស ១០០  ក់ពីប្ពឹតតិការ ម៍នះ មតើអាច
ម្នមន៉ុេាសម្នាក់មជឿខញុំមទ ? ខញុំយល់ថាមិនម្នអនកណាម្នាក់មជឿម ើយ ។  



~ 168 ~                    

វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

- េូចមនះន្េលមគ្ថាខញុំឆ្កួតម ះមតើប្តឹមប្តូវមទ ? េមម ត៉ុ េម
ផ្លមពកណាេ់ន្េលមិនអាចប្បន្កកបាន ។  
  - អីចឹងខញុវំិកលចរិតន្មនម ើយឬ ? អាចន្េរមប្ ះមន៉ុេាសឆ្កួតមនិ
ន្េលយល់ េឹង ទទលួស្គាល់ថាខលនួឆ្កួតមទ ។ 

- មន៉ុេាសឆ្កួតអាចមចះេួរ  មេញមោល   ម ើយមឆ្លើយខលនួឯងេូចមនះ
ន្េរមទ ? មរឿងមនះ... េំ ួរមនះមិនអាចមឆ្លើយបានមទ ។ 

- មបើេូមចនះមតើខញុំប្តូវម្វើយ ាងណា ? គិ្តរកមូលម ត៉ុមេើមននបញ្ហា ។
- មតើរកមូលម ត៉ុមេើមពីប្តឹមណាមក  មបើទំព័រជវីិតខញុំ     វាន្ប្បប្បួល 

មិនឈប់ឈរយ ាងមនះម ះ ? ប្តូវាប់មផ្ែើមពីវគ្គមយួណាន្េលម្នការ
ផ្្ាេ់បែរូ  ងំការគ្ិត ការប្បប្ពឹតតិ នងិការរេ់មៅប្បាំនថ្ៃ ។ 
 ពិារ ៍ច៉ុះម ើង មែងគ្ិតមៅម៉ុខ មែងមមើលមៅមប្កាយ មោយន្វក
ន្ញកយ ាងលអិតលអន់ េ ំរួរមយួក៏បានផ្៉ុេមចញពីគំ្និត ថា ៖ 

- មតើអាចមទ  ន្េលមកពីការម្វើេម្្ិន្េលមិនេឹងទិេតបំន់គ្មាន 
ប្គូ្បាអាារាយេឹក ំឱាយបានប្តឹមប្តូវ ? 

គិ្តមកេល់ប្តង់ចំ ុចមនះខញុំប្ពឺខលនួខញាក ម ើយវគ្គនមីយួៗ ននទំព័រ
ជីវិត ន្េល កទ់ងនឹងការន្េលខញុំម្វើេម្្ិ បានមលចមចញមកជាបនត
ប ទាប់ ម្វើឱាយខញុំម្នមេចកែីប្ក ល់ប្កហាយ មស្កស្ដាយ មនិេបាាយចិតត 
មប្ ះេាែិតខវះមេចកែីពិារណា ម ើយក៏ម្វើការេមប្មចចិតតខ៉ុេ ៖ 

បដិបតតិអត់រគូមនិយូរជបួយ ប្់     បររះខ្ុសរកិត្យចា្ប់សពទពីបរុាណ 
បងកអាសនៃអន់រកដល់រាណ បររះខ្វះរបមាណចិតតមានរបមាទ ។  
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រំមពចម ះក៏នឹកម ើញេលម់េចកែីេមប្មចចិតត ន្េលបានគិ្តទ៉ុក
មកម ើយថានឹងមៅេិកាាជាមួយប្ពះប្គូ្ សាំ ប ុនបធឿន មកត៉ុ្មម្មា ន្េលម្ន
ទីតងំ មៅឯព៉ុទធម ឌលវបិេាស ្៉ុរៈននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា  លនំ     
អេឋរេាស  ៉ុំផ្ាារន្េក ប្េ៉ុកពញាឮ មខតតកណាដាល ឯម្ត៉ុលមូិកមពុជា ។ 
ម ះបីជាប្ពះអងគបានេ៉ុគ្ត កនុងប្ពះជនម ៤៧ ប្ពះវេាា មៅនថ្ៃទី ៦ ន្ខក៉ុមភៈ ឆ្នា ំ   
២០០៣ មៅបរិមវ វតតល្រា មោយខមានក់ាំមលលើងពីរ ក់បាញ់ប្បហារក៏
មោយ  ក៏ខញុំប្តូវន្តមៅេកិាាពីេណំាក់ប្ពះេងាឃ ន្េលជាជ ំន់មប្កាយ
របេ់ប្ពះអងគន្េរ ។ មេចកែីប្េេ់ប្ស្យ រស្យភាពតនតឹង និងម្ន
លំនឹងចិតតក៏មកើតម ើងវិញប ទាប់ពីមេចកែេីមប្មចចិតតមនះ ម ើយការមរៀបចំ
ម្វើេំម ើរប្ត ប់មៅម្ត៉ុលមូិ ក៏បានាប់មផ្ែើមម ើងយ ាងេប្ស្ក់េប្ស្ ំ
មៅមេើមឆ្នា ំ  ២០0៩ កនុងរយៈមពល ៦ អាទិតាយ ន្េលេូមញាតិអលយ័ម េ 
មប្ ះមិនេឹងថានថ្ៃណាឱាយពតិប្បាកេ មប្ ះខញុំបាត់កំ ត់ម ត៉ុ េូមាែីន្ត 
លិខិតឆ្លងន្េនាេ់ៗ (Passport) ក៏បាត់រកមិនម ើញន្េរ ។  
 តមគ្មប្ម្ងការ ៍ន្េលបានប្ ងទ៉ុក មពលន្េលប្តូវមៅម្វើ្មម-
េិកាាគឺ្ ១០ នថ្ៃច៉ុងមប្កាយ ម៉ុននឹងប្ត ប់មកកាណាោវិញ ។ អាទិតាយទ ី១ គឺ្ 
មៅេួរេ៉ុខទ៉ុកខ អនកម្ដាយមកមក និងប្ក៉ុមប្គួ្ស្រខងលរយិ ន្េលរេ់មៅ លមូិ
កាាលស្្ាន  ៉ុំម្រាក់ ប្េ៉ុកេិរីមស្ល ័ មខតតប ទាយម្នជ័យ ។ កូនប្ប៉ុេខញុំ 
 ុប ស្រា ាវ៉ុ្ បានមបើកឡានជូនេំម ើរមៅពីមេៀមរាបម ើយបានមៅ
េល់លមូិកាាលស្្ានប្បន្ លជាមម្ ាង ១០ និង ៣០  ទបី្ពឹក ។ ការជួបជ៉ុ ំ
េំម ះេណំាល ទទួល ន មភាជ ហារ បានប្បប្ពឹតតមៅកនុងភារតភាពេ៏ 
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លអប្បមេើរបំផ្៉ុត ។  
 មោយម វ ត់អត់កម្្ាំងមប្ ះន្តការម្វើេំម ើរផ្ង មប្ ះការជបួ
ជ៉ុំជន្ជក ន្បកជាអូរ រូជាេទឹងជាមួយនឹងបងបអូន កូនមៅ ញាតិមិតតផ្ង និង
មោយស្រការទទួល នអាហារឆ្ងាញ់ពិស្ផ្ង ខញុំក៏ទន់ខលួន ងង៉ុយមេកយ ាង
ខ្ាំង ។ កូន កមួយ បានមរៀបចំន្ប្គ្្ំមួយមៅមប្កាមផ្ទះ      ន្េលម្នខាយលប់ក់ 
រម ៀកៗ ពីវាលន្ប្េ មលហើយប្េលួគួ្របានេល់ការេប្ម្កយ ាងលងល់ក់ 
ប្េួល ។ ខញុទំមប្មតខលួនម ើយមេកផ្ងារម ះ យកនេោក់មលើប្ទូង ។ ប្គ្ន់ន្ត
ម្មចន្លនកភា្ាម មិតតេម្្ាញខ់ញុំបានបមចចញពនលឺប្ ងៗ មៅប្តងប់មងហើយ ន្តខញុំ
មិនបានយកចិតតទ៉ុកោក់នងឹពនលឺ នឹងមទ ។ រំមពចម ះនិមិតតចន្មលកពីរ ម្ន
រាងជាកង់រងវងម់ូល ប្ហាញរបូមៅនងឹចិមចចើម មយួមលើន្លនកមឆ្វង ម ើយ
មួយមទៀតមលើន្លនកស្ដាំ  រចួាប់មផ្ែើមវិល បង្កញ្ចាេទេិគ្នា ។ ខញុំមបើកន្លនក 
ពិារណាមួយេនទុះ រកម ត៉ុផ្លមនិម ើញ ក៏បទិន្លនកមៅវិញ ។ កងចប្ក
វិលខ្ាងំម ើងៗ កាលណាខញុសំ្កលាែងទ៉ុកឱាយយរូមនិមបើកន្លនក  វាវលិមលឿន
ម ើងៗ  ល់ន្តឈឺកាាល វិលម៉ុខ ។ ប្ មំិនបាននងិេភាពមនះខញុំន្បរខលួន
មេកមផ្អៀងមៅស្ដា ំ ។ បាត៉ុលូតចន្មលកមយួមទៀតមកើតម ើង គឺ្េូចជា
ន្ខាសភាពយនតន្េលបញ្ចាងំមៅនឹងម៉ុខខញុំ ម ើយតួន្េលេំន្េងមចញមកបនត
ប ទាប់គ្នាម ះ    េ៉ុទធេឹងជាកាាលមខមាច ំងអេ់       ន្េលម្វើឱាយខញុំលយ័ខ្ាច 
យ ាងខ្ាំង ។ តួអងគ ងំម ះម្នន្តកាាលគ្មានេងខលនួមទ កាាលខលះ ព ៌
មខៀវជំា ម្ត់ប្ច  កាាលមខមាចខលះរមលះរលយួ ម្នរ៉ុយមរាមជ៉ុំទេិ ម ើយ
ខលះមទៀតម្នេងកូវរវមីរវាម ម្វើឱាយខញុំប្ពឺខលនួ ... ។   ប្ ំាមនិបានខញុំន្បរមេកមផ្អៀង 
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មៅខងមឆ្វងមែង ម ើយកទ៏ទួលបាននវូទិេឋភាពេូចគ្នា ។  ល័យផ្ង ខ្ាចផ្ង 
ប្ពឺប្ពួចផ្ង មខពើមរមអើមផ្ង និងអេ់កម្្ាងំផ្ង ខញុំមប្កាកអងគុយន្ផ្អកខលនួមៅនឹង
កាាលន្ប្គ្ន្េលទលន់ឹងេេរផ្ទះ ម ើយក៏ម្មចន្លនកមប្ ះម្កង៉ុយខ្ាំង
ណាេ់មេទើរន្តមបើកន្លនកមនិរួច ។ ប្គ្ន់ន្តម្មចន្លនកភា្ាម េ៉ុមំូលមលើន្លនក
មឆ្វងស្ដាំក៏បមចចញខលួនន្លលត ប្បណាំងប្បន្ជងមលាែឿនវលិបង្កញ្ចាេគ្នា ម្វើឱាយខញុំ
ឈឺកាាល វលិម៉ុខ ភាញាក់មផ្អើល បារមភ លយ័ប្ពយួ ខវាយខវល់ ប្ក លប់្កហាយ 
ម ើយន្បកមញើេមជាកខលនួ  ប្ មំនិបានក៏មប្កាកមៅងតូទឹក ។ ម ើញេូមចនះ
បងប្េីេរួថា ៖  

- ម្ដាណាេ់ឬបានជាេប្ម្កមិនបាន ? មនិ ន់បានមឆ្លើយផ្ង ន្ម  
ម្នប្បស្េន៍បនតថា ៖ 

 - ាំន្ម មៅយកក្ហារ      ពីមលើផ្ទះមកន្ថ្ម     មេើមាែជីយួឱាយកាន់ន្ត
ប្តជាក់ប្េួល ។ ម្ដាយមកមកខញុំគ្ត់ម្នអាយ៉ុ ៨០ ឆ្នាំម ើយក៏ពិតន្មន ន្តមៅ
រ ័េរ ួនណាេ់  ។ កូនកមួយឮេូមចនះក៏រត់ម ើងមៅមលើផ្ទះជំនេួយយ
យកក្ហារមកមោតន្ខាសមលលើង ម ើយ ំងអេ់គ្នាក៏អងគយុមលើន្ប្គ្ម ះមៅ ។ 
ខញុំេូចជាវមងវងវ្វាន់ ភាងំលន័តស្មារតី ស្ដាប់មគ្និយយមិនបានមទ មប្ ះចិតត
មចះន្តគិ្តថា គួ្រនិយយប្បាប់ន្ម ន្េរឬមទពីនិមិតតន្េលបានម ើញកនលងមក
មនះ   ។    មោយយល់ម ើញថា    ន្ម ធ្្ាប់ម្វើកមមោឋានជាយូរមកម ើយ    ក៏ 
េមប្មចចិតតជប្ម្បគ្ត់ថា ៖  

- មិនជាម្ដាណាេណ់ាមទន្ម  ន្តន្េលេប្ម្កមិនបានម ះគឺ្ ... ខញុ ំ  
រអាក់រអលួមោយមិនេឹងថាប្តូវាប់មផ្ែើមនិយយពកីន្នលងណា      ម្វើឱាយន្ម   
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បារមភ ម ើយក៏េរួថា ៖ 
- កូនឯងមនិប្េលួខលនួឬ? 
- មទ! មទ! ន្ម  មនិន្មនមទ! គឺ្ខញុំម ើញនមិិតតមនិលអមពលន្េលម្មច

ន្លនកមែងៗ ។ អនក ំងអេ់គ្នាប្េឡាំងកំាង មមើលម៉ុខគ្នាមៅវញិមៅមក 
ម ើយន្ម ក៏េួរថា ៖ 

 - កូនឯងម ើញអី?  ។ ខញុក៏ំបានមរៀបរាបប់្តួេៗ ជប្ម្បគ្ត់ពីអវី
ន្េលបានម ើញ បានជបួប្បទះ ន្េលម្វើឱាយបងបអួន ងំអេភ់ាញាក់មផ្អើល  មិន
ប្េេ់ប្ស្យេបាាយ េចូជាខវល់ខវាយកនុងចិតត ។ ម្នន្តន្ម ម្នាក់មទន្េល
ញញមឹ ប្ពម ំងម លថា ៖  

- ស្្៉ុ! ប្បនពណាេ់ ន្ម មរៀនកមមោឋានយូរឆ្នាំម ើយ ម ើយអេ៉ុល-
កមមោឋាន ក៏ន្ម ធ្្ាប់ម្វើន្េរ ន្តមិនន្េលបានជួបប្បទះេចូកូនមទ ន្ម ចងប់ាន
ជួបប្បទះន្បបមនះណាេ ់  ។  វាារបេគ់្ត់ម្វើឱាយខញុំនងិអនក ំងអេ់គ្នាមៅ
ទីម ះប្ជលួប្ាល់កនុងចិតត ម ើយខញុំក៏េរួគ្ត់ថា មិនន្មនខញុំឆ្កួតេូចមគ្ថាមទ
ឬន្ម ?  

- អនកណាថាកូនឯងឆ្កួត? អនកន្េលថាកនូឯងឆ្កួត នឹងម្នបាបកមម
្ំណាេណ់ាា៎ ។ 

ខញុំក៏បាននិ នប្ពឹតតិការ ៍ន្េលកនលងម ើយ ជូនគ្ត់ស្ដាប់        ប្ពម 
 ំងម្នញាតិមិតត ជិតៗ ម ះមកចូលរមួស្ដាប់ប្បន្ លជា ១៥  ក់ មប្ ះ
ពួកគ្ត់ម ើញភាពអ ូអរ ខ៉ុេប្បប្កតីក៏ចូលមកមលង ។ មោយគ្មានកន្នលង
អងគុយប្គ្ប់គ្នា    ន្ម បានមប្បើមៅឱាយយកកមនទលេលឹកមតនាតមកប្កាលជិតន្ប្គ្  
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ជូនបងបអនូអងគយុ ។ េលប់្តង់ចំ ុចន្េលអ ៊ំខញុយំល់ប្ពមតំណាល ប្ពឹតតិ-
ការ  ៍  ន្េលគ្ត់បានជួបប្បទះមៅមពលអងគយុម្វើេម្្ិ ប្បាប់អនក
ម្ដាយ និងមលាកឳព៉ុកខញុំម ះ មលាកយយម្នាក់ ន្េលខញុមំិនាំម មាះគ្ត់ 
បានមប្កាកឈរម ើយម្នប្បស្េនម៍កកានខ់ញុំថា ៖  

- មលាកកមួយ ឈប់! ឈប!់  ឈប់នយិយមួយន្លលតបានមទ ... ខញុំ
មកវញិឥ វូម ើយ  ។   ំងអេ់គ្នាេមលឹងមមើលមៅគ្ត់ប្គ្ប់គ្នា ម ើយ      
េំម ងមយួក៏េរួថា ៖ 

- ច៉ុះមីងឯងមៅណា? គ្ត់មឆ្លើយរេបិរេ៉ុបជាប់ៗថា ៖ 
- មៅ! មៅ!  ... េំម ងមយួក៏េួរបនតថា ៖ 
- មីងឯងមៅណា? គ្ត់មឆ្លើយ ំងកបំ៉ុតកំប៉ុយថា ៖  
- មៅម មមវយី!  ប្ មំិនបានមទ ... េំម ើចមេើចេបាាយក៏មកើត 

គឹ្លម ើងម្វើឱាយបរិយកាេរីករាយកនុងភាតរភាព ។ 
និ នកថាបានបចចប់មៅ មោយបនាសលទ់៉ុកនវូការអស្ចារាយមនិ

ប្បប្កតីន្េលមនិគ្ួរនងឹមជឿបាន ការមនិអេ់ចិតត ភាពប្េពិចប្េពិល នងិ
ប្េ ប់ប្េម ន េក់េិតេថិតមៅមលើនផ្ទម៉ុខញាតិមិតត ំងអេ់គ្នា ។ ន្ម បាន
ម្នប្បស្េន៍មៅកាន់កូនមៅថា ៖   

-ពួកឯងឆ្ប ់ំគ្នារកោំបាយោំទឹកេប្ម្ប់មពលលាងាចមៅ   មប្ ះ  
មពលមវលាក៏េល់ប្ពមលមម នឹងម្វើម ើយណាា៎!  ។ ម្នាក់ៗក៏ន្បកន្ខញកគ្នាមៅ
ម្វើកិចចការមរៀងៗខលួន ។ ន្ម បាននយិយមកកានខ់ញុំថា ៖  

- កូនឯងម ើងមៅមលើផ្ទះជាមួយន្ម  ម ើយកាន់យកក្ហារមៅផ្ង   ។  
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ម លរួចគ្ត់ម ើងមៅមលើផ្ទះយ ាងរលះរលាំង ខញុំម្នចមៃល់ជាខ្ាងំ 
ន្តមិនបានេរួមេញមោលមទ  ម ើយក៏កាន់ក ហ្ារម ើងមៅមលើផ្ទះ ។ ន្ម បាន
មរៀបចំអ៉ុជ មទៀន និង្ូបបជូាប្ពះព៉ុទធរូប ន្េលោក់តងំមលើមេ េនៈម្ន
បីថានាក់ ម រមពញមៅមោយមប្គ្ឿងេការារៈបូជា  ន្កាែរកន្នលងន្េលគ្ត់        
េប្ម្នែ ។ ប ទាប់ពីមោតន្ខាសមលលើងក ហ្ាររួច ខញុំបានថាវាយបងគំប្ពះព៉ុទធរបូ ម ើយ
អងគុយបត់មជើង ប្កម កន្លនកមៅមមើលន្ម  ចំមពលន្េលគ្ត់ញញឹម េមលឹង
មកខញុំមោយប្េទន់ េូចជាេបាាយចិតត មពញចិតតមប្តកអរនឹងអវមី ាាង ។ ន្ម 
មេើរមៅម្ត់ វារ ម ើយមៅមៅម្នាក់មកប្បាប់ថា ៖  

- មអឿត មៅឯងទទួលខ៉ុេប្តូវ មោយហាមមិនឱាយអនកណាម ើងមក
មលើផ្ទះមករខំនយយម្វើេម្្ិ  ឮមទ!  

- បាទយយ ...។ មពលមនះមទើបខញុយំល់ពវីតថុប ំងរបេ់ន្ម  ។ 
ប ទាប់ពីេប្មលួឥរិយបទរចួមក ន្ម ម្នប្បស្េន៍ថា ៖ 

- ឥ ូវមនះ មយើងមផ្ែើមនមស្រារប្ពះរតននប្តេមងខប រចួម ើយមយើង
បេបិតតិ្ម៌ ងំអេគ់្នា មោយយកេមងហើម មចញ ចូល ជាអារមម  ៍ន្េលជា
មគ្លប ំងរបេ់កូន កនងុការវិលប្ត ប់មកម្ត៉ុលមូិមនះ ។ ន្ម បានមរៀន
អា បា េាសតិកមមោឋាន ជាយូរឆ្នាមំកម ើយម ះបីជាន្ម ព៉ុំបានទទលួនវូ
គ្៉ុ ្ម៌អវីឱាយវិមេេវិស្ល  ន្តប្ទេឹែីកនុងការបេបិតតិ  ន្ម មៅន្តាំមនិមលលច 
មទ   េងាឃមឹថានឹងអាចបានជាប្បមយជន៍ខលះៗ ចំម ះកូន   ។  
 ពិតជាចន្មលកណាេ ់ មប្ ះន្ម ជាង្កេតីម្នាក់ទ៉ុយម៉ុយ ន្េលមនិេវូ
មចះនិយយេែី មវាហារ ប បា ាច់ប មបា ាចមទ ។  គ្ត់ចូលចិតតកែីមេៃៀមស្ងាត់ មបើ 
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គ្មានអនកណាេរួ ំមទ មយួនថ្ៃៗ មេទើរន្តមិននិយយរកអនកណាមយួម្ ាត់
ផ្ង   ន្តឥ ូវមនះគ្ត់ម្នប្បស្េន៍ខ៉ុេពី្មមត ហាក់េូចជា្ម្មាារាយ
ម្នាក់ន្េលប្ហាត់ប្ហាញ្មេ៌លេ់ិេាសគ្  ន្េលខញុអំាចបេិបតតតិមការ
ន្  ំរបេ់គ្ត់ បានយ ាងប្េួលបំផ្៉ុត ។ ឧបាយបលំលឺ និងមេចកែីន្  ំ
កនុង្មមបេបិតតិ  ំងអវីន្េលប្តូវប្បប្ពឹតតមៅន្ផ្នកផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិតត ខញុំមនិបាន
ជប្ម្បជូនកនុងមពលមនះមទ ប្គ្ន់ន្តជូនេំេីន្ម ច៉ុងមប្កាយម៉ុននងិម្មចន្លនក
ថា ៖ 

- អវក៏ីមោយន្េលកនូម ើញ នមិិតតណាក៏មោយន្េលប្ហាញខលួន ចូរ
កូនក៉ុំយកចិតតទ៉ុកោក់ ម្វើមិនេឹងមិនឮ ម ើញប្គ្ន់ន្តម ើញ ម ើយក៉ុំឱាយ
តនមលឱាយមស្ះ ។ េតិរបេកូ់នចងចិតតឱាយជាបទ់៉ុកមៅនងឹច៉ុងប្ចម៉ុះ    គឺ្ថាមបើ
េមងហើមមចញកេ៏ឹងថាេមងហើមមចញ មបើេមងហើមចូលក៏េងឹថាេមងហើមចូល ... មបើ
កូនម្វើយ ាងមនះបានអវីៗ ប្គ្ប់យ ាងនងឹប្បប្ពឹតតមៅកនុងេំម ើរប្បនពបវរ លអ
ប្បមេើរមនិខនម ើយ   ។ 

- បាទ ន្ម !!! រួចម ើយខញុាំប់បទិន្លនកេនាសមឹៗ ម ើយមលើកចិតត
ម ើងោក់នឹងច៉ុងប្ចម៉ុះ មលើបបូរម្ត់ន្ផ្នកខងមលើ ប្ពម ងំយកេតិរំឭក 
និងចងចិតតឱាយេថិតមៅន្តនងឹេមងហើមមចញ នងិេមងហើមចូល ។ ពីរបេីមងហើម
មប្កាយមក មិតតរបេខ់ញុំបានបមចចញរេមីមៅប្តងប់មងហើយកាាល    ន្តខញុំព៉ុំបាន 
យកចិតតទ៉ុកោក់មទ ។ រំមពចម ះ កងចប្ក ២ បានមលចមធ្្ាម ើង មយួមលើ
ថាងាេចំម ៀងខងស្ដាំ មយួមទៀតមលើថាងាេន្ផ្នកខងមឆ្វង ម ើយាប់មផ្ែើម
វិលបង្កញ្ចាេទិេគ្នា     ពីយតឺមៅមលឿនជាលំោប់   ។      ខញុទំប់ចិតត  មិនយក 
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អារមម  ៍ទ៉ុកោក់មលើកងចប្កឬពនលឺមទ គឺ្គិ្តន្តពីេមងហើមមចញ េមងហើមចូលន្ត
ប ៉ុមណា្ាះ ។ កងចប្កកាន់ន្តវិលជក់ខាយលខ់្ាំងម ើងៗ ន្តខញុំមៅន្តខំអត់្មត់ 
លត់េំ ទបទ់ល់ េងកត់ចិតត ម្វើឱាយប្តមចៀកខញុំស្ដាប់ឮេំម ងងូងៗ ឈឺកាាល 
វិលម៉ុខ ន្បកមញើេមជាកខលនួ ម ើយមោយប្ ំមនិបានខញុំក៏មបើកន្លនកម ើង ។  
ន្ម បាន ៉ុចកន្នាសងមយួឱាយជូតមញើេ ប្ពម ងំម្នវាាថា  ៖ 

- កូនឯងបានម ើញអវីន្េរ? ប្ ំមនិបានមទឬបានជាមបើកន្លនក? ខញុំ
បានមរៀបរាប់ជូនគ្ត់ស្ដាបត់មេំម ើរមរឿង ម្វើឱាយន្ម ម្មចន្លនកម ើយ
ឈបប់្ទងឹមយួេនទុះ្ំ មទើបម្នប្បស្េន៍ថា ៖  

- ស្ថានការ ៍មនះេូចជាមនិលអមទ ។ តមន្ម យល់កនូមិនប្តវូរង់ា ំ
១០ នថ្ៃច៉ុងមប្កាយម៉ុននឹងវិលប្ត ប់មៅវិញ មទើបមៅមរៀនកមមោឋានមៅឯ  
ព៉ុទធម ឌល វបិេាស ្៉ុរៈ ឯលនំអេឋរេាសមទ គឺ្ប្តូវមៅឥ ូវមនះ មៅប្ពឹកន្េអក
មនះ ឬយ ាងមលឿនបំផ្៉ុតន្េលអាចម្វើបាន ។ គ្ត់េមលងឹម៉ុខខញុំ ម ើយបនត
វាាថា ៖ 

- មបះេូងន្ម មនិចង់ឱាយកនូមៅណាភា្ាមៗ មទន្ម ពិតជាចង់ឱាយកូនមៅ
មលងនឹងន្ម ឱាយបានយរូនថ្ៃតមៅមទៀតណាេ់ ន្តេតិេមាែជចញៈពញ្ញាក់ឱាយ
គិ្តេល់េ៉ុវតថិភាពកូនជាមរឿងេំខន់បផំ្៉ុត ។ មតើកូនយល់យ ាងណាន្េរ? 

ខញុំមងិម្ំង  ប្េឡាងំកាំង   តក់េលុតផ្ង  េលន់មស្្ាផ្ង េមលឹងមមើលមៅ 
ន្ម  ន្េលកំព៉ុងន្តយកកន្នាសងហាក់េូចជាជូតទឹកន្លនករលីងរមលាង ។ ខញុំ
មលើកនេេំពះគ្ត់ ម ើយនិយយថា ៖ 

- ខញុំម្វើតមេបំូ មានរបេ់ន្ម  ងំអេ់   ។ ន្ម បនតថា ៖ 



~ 177 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

- ប្បនពណាេ់! េូចមនះេល់មពលលមមច៉ុះមៅខងមប្កាមម ើយ
មប្ ះប្បន្ លជាចំ ីអាហារមគ្មរៀបចំរួចរាល់ន្េរ  ញា ាបំាយម ើយកូន
ឆ្ប់ចូលមៅេប្ម្កមប្ ះន្េអកប្តូវមចញេំម ើរប្ត ប់មៅវញិ ៖ 

 

  បម លាលះបង់ចាំណង់ខ្លួន  ឱ្យបតកនូសងួនសងប់សុខ 
ចិតតលអបលើសឥនទរពហមបទវត កូនផចង់ហតថប្ោរពគុណ ។ 
 

ប ទាប់ពីទទលួ នបាយលាងាចរួចកនុងេភាពអ ូអរ ជាភាតរភាពមក 
មោយម្នមេចកែីបារមភខ្ាចន្ប្កងជនខលិខូចមកម្វើបាបខញុំ ន្ម បានបន្ងវង
ោន ឱាយខញុំមៅេប្ម្កមពលយប់មៅផ្ទះបងនថ្លន្េលមៅចម្ងាយប្បន្ ល ជា 
៤០០ ន្ម ប្ត ។ មលើន្ប្គ្និងកនុងម៉ុងមួយេ៏្ ំ ន្េលម្នក្ហារបក់ោក់មៅច៉ុង
មជើងផ្ងម ះ គួ្រជាទបីានេល់នវូការមេកលក់េេ៏កបេ់កលប់ ទាប់ពីការ
មនឿយ ត់មកជាមប្ចើននថ្ៃ   ន្តមិនេូចជាការគ្ិតមទ   មប្ ះនិមិតតចន្មលកេូច
ពីនថ្ៃមកលងប ្ាចខញុំគឺ្ មបើមេកផ្ងារម ះ ម្នកងចប្កពីរ វិលបង្កញ្ចាេទេិ
គ្នា មលើចិមចចើម ំងេងខង ម្វើឱាយឈឺកាាល វិលម៉ុខ ម ើយមបើមេកមផ្អៀង
មៅេែំំា ឬ មៅមឆ្វង កាាលមខមាច ប្គ្ប់ន្បបយ ាងបានប្ហាញតួជាបនតប ទាប់
េូចជាន្ខាសភាពយនត ន្េលម្វើឱាយខញុំលយ័ខ្ាច ប្ពឺប្ពួច តក់េលុត រនធត់ចិតត ខ្ាច
រអាម ើយមប្កាកអងគុយមបើកន្លនក មិនហា ានមេកេូច្មមត ន្តងក់ម្ក      
មែងៗ ម ើយក៏ភាញាក់ប្កញាងម ើង ។   កនុងភាពស្ងាត់ប្ជងនំនរាប្តីកាល   ន្េល   
យូរៗ ឮន្ឆ្កប្ព៉ុះមែងៗ ម ះបានម្វើឱាយខញុំអេ់កម្្ាំងកាយ កម្្ាំងចិតត ម ើយគ្ិត
ខលួនឯងថា ពិតជាឆ្កួតេូចជាមគ្ថាមិនខ៉ុេមទ!!! 

ប្ពឹកម ើងប ទាប់ពីលាងម៉ុខម្ត់រួច បងប្េបីានម្នប្បស្េនថ៍ា ៖ 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

- ន្ម បានឱាយកមួយ មអឿត មកយកបអូនឥ វូម ើយ មប្ ះជិតេល់
មពលោក់បាប្តមលាក នងិទទលួ នបបរ ។ មៅម៉ុនខញុំច៉ុះ ខញុំនឹងមៅតម
មប្កាយមៅមពលបនតិចមទៀតមនះ ។  

ប ទាប់ពីោក់បាប្តមលាករចួម ើយ មយើងជបួជ៉ុគំ្នាមប្ស្ះប្េូបបបរ
កនុងេភាពស្ងាត់មេៃៀមបំផ្៉ុត មោយម្នាក់ៗ ម្នទឹកម៉ុខប្េងូត ប្េ្ត់ 
មប្ ះន្ម បានប្បាប់ថាខញុំប្តូវប្ត ប់មៅវិញ ។ ឱ! ទ៉ុកខម ើយនិងេ៉ុខមនះ ផ្្ាេ់
បែូរមវនគ្នា មិនមចះចប់ ពលីាងាចមាសិលមិញមយើងជបួជ៉ុគំ្នាេបាាយរីករាយផ្ែល់
នូវេ៉ុខេ៉ុមរម  ប្ពឹកមនះមយើងន្បកលាគ្នា ផ្ែល់នវូទ៉ុកខមស្កមប្កៀមប្កំ  យំ
ន្យក ស្ដាយប្េមណាះ អាមឡាះអាល័យ ។ មបើមនិម្នការជបួជ៉ុ ំក៏គ្មានការ
ប្ ត់ប្បាេ មបើមិនម្នការប្ ត់ប្បាេក៏គ្មានការជបួជ៉ុំន្េរ ។ កមួយៗ បាន
យកអីវា ាន់ោក់កនងុឡាន ម ើយន្ម អងគយុម៉ុខ វារផ្ទះ មោយទឹកម៉ុខ
ប្េមងះប្េម្ច ។ ខញុំបានម ើងមៅមលើផ្ទះ  ថាវាយបងគំប្ពះព៉ុទធរូប  រួចថាវាយបងគ ំ
លាន្ម   ។  

ន្ម បានមលើកនេេំពះ មៅប្ពះព៉ុទធរបូមោយម្នទឹកន្លនកពីរបី
តំ ក់ ប្ពម ំងម្នប្បស្េន ៍ប ទាប់ពីយកកន្នាសងជូតទឹកន្លនកថា ៖ 

- េមូកូនបានប្បកបមោយមេចកែីេ៉ុខប្គ្ប់ប្បការ និងេមូឱាយកូន
បានជបួប្ពះអតថរេ ប្ពះ្មមរេ ប្ពះេចចរេ នងិវិមវករេេូចមេចកែីប្បាថានា !  

ន្ម និយយបម ដើរយកកន្នាសងជូតទឹកន្លនកបម ដើរ ម្វើឱាយខញុំអួល
ន្ នមេើម ក មេទើរន្ត នមជើងមចញព៉ុំរួច ៖ 
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ពីម្សិលកាអ្កកាអយ្សប្ាយបរតក រពកឹបនះយាំបយកទឹកបនៃកហូរ 
ពិាកយ ្កខ្្ាំងតាំងជាំហរ បររះការផ្្្ស់បដូរបផដើមបលឿនបពក ។ 
បនះវិបរិណ្មធម ៌  ចិតតរញ្ជួយញ័រយ ក្ពុនបរក 

 បដូរផ្្្ស់រហ័សបលឿនអបនក បតើដល់ច្ងងបសអកអវបីកើតប ើង ?     ៕ 
 

************************ 
  

    *         ព្រះរទុ្ធវចនៈ                 & 
 

ឧទកញ្ហិ   នយនត ិ  ននត្តិកា ឧសុការា   នមយនតិ   នត្ជនំ 
ទារុុំ   នមយនតិ   ត្ច្ឆកា      អត្តានំ   ទមយនត ិ  បណ្ឌតិ្ ។ 

 

“ ្មមតអនកបងហូរទឹក ន្តងបងហូរទឹកមៅ អនកម្វើប្ពួញ ន្តងពត់ប្ពួញ 
   (ឱាយប្តង់) អនកាំងមឈើ ន្តងាំងមឈើ ឯប ឌិត ងំឡាយ 

ន្តងទូ មានខលនួ (េូមានាះន្េរ) ” ។ 

  )                  (គ្ថា្មមបទ បិេកមលខ ៥២ ទំព័រ ៣៨)    ( 
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១៥- អ្វីៗ ដូចជាមានគេគ ៀបចំទុកឱ្យគ ើយ  

 
 

ដបន់ាទីក្រោយពីក្េញដំក្ ើវលិររឡប់ មកក្េរតក្ ៀមរាបវិញ
កនុងក្ោលប ំងនឹងក្ៅោន់ពុទធម ឌល េ្ុំលលងស្ដាបឮ់អ្វីទំងអ្ ់ ។ ទន់
ររបកលននក ក្បើកលននកមិនេង់រួេក្ទ ក្ ើយក្ោយោមានអ្វីមករំខាន ទំងពនលឺ
ទំងនមិិរតអារកក់ េ្ុំក៏លងល់ក់កនុងដំក្ កជា ុេក្ៅ ។ ភ្ញាក់មយួភ្ំងៗ 
ក្ពលលដលឡានបរក្លើផ្លូវរកក្ ងរក ូង ឬធ្លាក់ជងហុកមដងៗ រួេក៏លក់រក្ៅ
ក្ទៀរដូេជាកូនលង៉ែរលដលបានក្ៅលអែរដូក្ ្ាោះលដរ ។ ឱ! ជីវិរ រវក្ោកក្នោះ 
ោមានអ្វីក្រៅពីេរំក េ ំុបីំក្ពញគម្លាន ក្ ើយក៏ក្ដក រម្ក  ក្ពលភ្ញាក់
ក្ ើយក៏បនតក្្វើដលដលៗ ក្ទៀរ លុោះដល់អ្វស្នននជវីិរលដល ១ ភ្គ ៣ នន
ោររ ់ក្ៅរប ់ ពវ រវគឺក្ដក រម្កយកកម្លាំង រួេក្ ើយក្ៅក្្វើោរ
បំក្ពញររមវូោររប េ់លួន  ។  ក្ម្ ាង ១១ រពឹកក្ទើបេ្ុភំ្ញាក់ដឹងេលួន ក្ៅក្ពល
លដលមកដលន់ូមិកំក្ ើរ គឺនូមិដនូស្វា ឃុំពួក ( ពវនងៃគឺជាឃុំ ំក្រាង
យា) រ ុកពួក ក្េរតក្ ៀមរាប ក្ោយ ំក្ឡងមីរកូប ុាយកនុងនមូិ ។ ដូេក្នោះ
េ្ុំទទួលទនដំក្ កបានរបល ល ៣ ក្ម្ ាងលដរ ។    

រោន់លរេុោះពីឡានភ្លាម ញារិមិរតកនុងនូមិក៏បានមកអ្ក្្ជើញឱាយក្ៅ
េូលរួមប ុាយទកខិណានុបាបទន នងិទទួលទនបាយក្ៅឯក្រាងប ុាយ ។ ម្ន 
មន ុាស កុោះករអ្ ូអ្រពន់ក្ពកណា ់ លដលេ្ុសំ្គាល់លរ  ់ៗ ក្ ើយក្កេងៗ 
វិញេ្ុំមនិស្គាល់ក្ មាោះក្ទ រោន់លររបហាក់របល លមេុ លរពួកក្គស្គាល់េ្ុំ
េាា ោ់ ណ់ា ់ ។      ម្នក្រាងមួយដ៏លវងលដលម្ន ២ ថ្្ាក់ គឺជានទ់ី ១  
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ម្នរពោះ ងាឃ ២ ជរួគងទ់លម់ុេោ្ា លដលមយួជួរៗ      ម្នរបល ល ៣០ អ្ងគ   
កំពុងលរឆាន់នត្តាហារ  ។ ថ្្ាក់ក្រោម រោលកក្នេល លឹកក្ត្្ារផ្ទាលដ់ី ម្ន
ឧបា ក ឧបា ិោ   ទ់ុំជាក្រេើន លដលេ្ុំក្ៅេង ំក្ មាោះោរ់ក្ េើរលរ
ទំងអ្ ់ោ្ា ។ េ្ុំបានទទលួោរស្វាគមនយ៍ា ាងកក់ក្ៅដាបំផ្ុរ ។ បនាទាប់ពី ួរ
 ុេទុកខរាក់ទក់ជាមួយ ក្ោកត្ ក្ោកយាយ  ់ៗ រួេមក េ្ុបំានក្ឡើង
ក្ៅថ្្ាក់ក្លើ ថ្វាយបងគំរពោះពុទធរបូលដលជារពោះបរ់ រួេក្ ើយថ្វាយបងគំក្ោក
រគូក្ៅអ្្ិោរ លដលបនាទាបពី់ក្រៀបរាប់ ដំក្ ើរក្ដើមទងមក ក៏ដឹងថ្រពោះអ្ងគ
ជារំ ក្រោយននល វងាសររកូលអ្នកនូមិផ្ងរបងជាមយួ ។ 
 បនាទាប់ពីក្ោកឆាន់ក្ ើយ េ្ុំក៏បានទទួលទនអាហាររមួថ្ 
ជាមួយក្ោកត្អា រាយ លដលជាក្រៀមេាបងក្ៅកនងុនូមិ រពមទំងក្ោកត្
  ់ៗ កនុងបរយិាោ ដ៏ល នរីករាយ ក្ររោះលរេ្ុបំានឃ្លារពីរ ុកកំក្ ើរ
ជាយូរមកក្ ើយ ។ អ្នុ ាាវរយី៍ នងិរ ក្ម្លអ្រីរោល បានអលុោះបញ្ាងំ
ក្ឡើងវិញ លដលម្នឆាកេលោះកមាសរ់ ជូរេរ់អ្រ់េលមឹ រ ក្ណាករ ក្ណាោះ 
អាក្ឡាោះអាល័យ ក្ េើរលរទប់ទឹកលននកពំុបាន  ក្ ើយឆាកេលោះក្ទៀរកំលបលង ៃួរ
ក្ ើេ ូរទឹកលននកក្ ៀរទឹក ំក្បារ ... ។ េ្ុំបានក្ោរពោទំងអ្ ់ោ្ា មក
ផ្េោះបែូនរ ី លដល ង់ក្លើនផ្េដីផ្េោះ  ់ពីជីដនូជតី្  លដលបានក្គដុរក្អោះ
ក្េេេេេី ពីជនំាន ់ង្គ្គាមលេេររក ម  និងលេេរស្ធ្រ រដឋពីឆា្ាំ ១៩៧០ ដល់ 
ក្ដើមឆា្ាំ ១៩៧៥ ក្ដើមាបីក្រៀបេំោរក្្វើដំក្ ើរក្ៅពុទធម ឌលក្ៅរពឹកល ែក
ក្នោះ ។  
 ពីកាាលរពលប់មនុនងឹេូលដំក្ ក     េ្ុបំានថ្វាយបងគរំពោះនិកខុ ងាឃ 
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មួយអ្ងគលដលនមិនតមកពីរបក្ទ រ លី្កា លដលររវូជាបែូននងលបែូនរប ុេ្ុ ំ ។ 
រពោះអ្ងគបានមកោស្េ់ញារិ ររឡប់ក្ៅក្រៀនក្ៅរ លី្កាវញិក្ៅរពឹក
ល ែកក្នោះក្ោយក្ៅខាងផ្លូវរបក្ទ នង     ។    ក្ោកបាន ួរនាំពីមូលក្ រុ
លដលេ្ុឆំាប់ររឡប់ក្ៅននំក្ពញវញិ  ក្ ើយេ្ុំក៏បានរបក្គនដ ំឹងក្ោកេលោះៗ 
ពីដំក្ ើរោរ ៍ក្នោះ ។ ក្ោកបានរបទនពរជយ័ថ្ ៖  

- ូមឱាយោរក្្វើដំក្ ើររប ់ក្ញាម និងោរស្្ាក់ក្ៅបានរបកប 
ក្ោយ ុវរថ ិុេរគប់របោរ  និង ូមឱាយក្ញាមបានជួបរបទោះនឹង្ម៌លមន 
្ម៌ពិរដូេក្ េកដបី៉ែងរបាថ្្ា ... !!!  រួេក្ ើយក្ោកក៏ោក្ញាមញារិក្េញ
បារ់ក្ៅ ។  

យប់ក្នោះេ្ុំបានក្ដកលក់ កប់ កល់ត្ងំពីកាាលរពលប ់ ក្ររោះអ្រ់
ម្នអ្វីមករំខានឱាយេូេដំក្ កក្ទ  ។ កូនរបុ   បុ ស្រា ាវរុ បានដឹកនាំ
ោរក្េញដំក្ ើរត្ំងពីក្ម្ ាង ៥ រពឹក កនុងក្ោលប ំងឱាយក្ៅដល់ទ ិក្ៅ 
ក្ៅមនុក្ម្ ាង ១២ នងៃររង់ ។  ក្ៅកនុងរងយនដ ក្យើងបានពិក្រោោះោ្ាពីបញហាជា
ក្រេើន លដលដំបងូបែនូនងលេ្ុបំានក្លើកក្ឡើងថ្ ៖ 

-េ្ុំធ្លាប់ឮមកថ្ កនុងមួយនងៃម្នកិេចបដបិរតិ ៣ ដង គឺក្លើកទី ១ ពី
ក្ម្ ាង ៣ រលំងអ្រធ្ររដល់ក្ម្ ាង ៥ រពឹក គឺជាោរបដិបរតិផ្ទាល់េលនួ ក្លើកទ ី
២ ពីក្ម្ ាង ៧ ដល់ក្ម្ ាង ៩ ក្ ើយក្លើកទី ៣ ពីក្ម្ ាង ២ រក្ ៀលដល់ក្ម្ ាង ៥   

បែូនរ ីេ្ុបំនតថ្ ៖  
-ក្រើក្យើងក្ៅក្ដកពួនក្ៅឯណាបង? បូេុកក្ោយរក្បៀបណា?  

 នរិយាេ្ុបំានក្អលើយថ្ ៖ 
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-ក្បើក្យើងម្នកលនលង រម្កក្នាោះជាោរ្យណា  ់ ក្ររោះក្យើង
ម្នឆា្ាងំ ម្នអ្ងករ ម្នររសី្េ់ក្រកៀមក្រោោះ េលោះៗ មកជាមួយលដរ ក្ ើយ
ក្ពលក្វោននោរបដបិរតិ ក៏អាេអ្នញុញារិឱាយក្យើងអាេោំបាយោំទឹក ក្្វើ
មហូបទទួលទនបានយា ាងរ លួលដរ ។    
 េ្ុំបាននិយាយបនតថ្ ៖  

-ក្បើទីរបជុជំនរ ុក ម្នផ្េោះ ំណាក់ជាោររបនពណា ់ក្យើងជលួ
ក្គក្ៅ ក្បើោមានក្ទក្យើងរកជួលផ្េោះក្គ របល លជាអាេរកបាន កនុងោរ
 ំណាក់បក្ណា្ាោះអា នន ១០ នងៃក្នោះ   លរក្ទោះបីយា ាងណា  ទល់លរក្យើង
ក្ៅដល ់ិន ក្ទើបអាេស្ទាប េង់ដឹងពសី្ថានោរ ៍នានា ក្ ើយក្យើងនឹង
ក្ោោះរស្យក្ៅត្មស្ថានភ្ពររមវូ ។ 

ក្យើងបានមកដល់រ ុកពញាឮ ក្េរតកណា្ាល  លដល ថិរខាងទ ិ
រយ័ពាយននរាជធ្នីននំក្ពញរបល ល ៤០ គ.ម ក្ៅក្វោក្ម្ ាង ១០ រពឹក ។ ននំ
ឧដុងគ ឬននរំពោះរាជរទពាយ ឬននអំ្ដឋរ ាស លដលជាទីកលនលងរបវរតិស្ង្គ ត នលូនន
រកុងឧដងុគ បានក្លេក្ធ្លាក្ឡើងក្ៅេំក្រោះមេុ លដលក្្វើឱាយេិរតរ នមដល់
អ្រីរោលននរពោះរាជាណាេរកកមពុជា និងរពឹរតិោរ ៍ងេីៗ លដលក្ទើបនឹង
ក្កើរម្នក្ឡើង ។ ពីឆា្ាំ ១៦១៨ ដលឆ់ា្ាំ ១៨៦៦ ក្ មាោះផ្លូវោររប ់រពោះរាជ

ធ្នីននរពោះរាជាណាេរកកមពុជាគឺ  “ រកុងឧដុងគម្នជយ័ ”       ក្ ើយជា        
រាជធ្នីរប ម់ហាកាសររលេេរជាក្រេើនរពោះអ្ងគ ។ កនងុរាជាយរពោះបាទអ្ងគឌួង 
(១៨៤១-១៨៥០) រពោះអ្ងគរទង់កស្ងរបឡាយ កំលពង ស្ពាន និង វរតអារាម
ជាក្រេើនក្ៅកនុងរំបន់ក្នោះ        ក្ ើយនាឆា្ាំ ១៨៦៦ រពោះបាទនក្រារដមរទងប់ាន 
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ផ្លា ់រាជធ្នីក្ៅត្ំងក្ៅទរីកុងននំក្ពញវញិ លដលជារាជធ្នបីេចុបាបនន(១)  ។ 
ក្ៅក្លើននរំពោះរាជរទពាយក្នោះ ម្នរពោះក្េរិយននអ្រីររពោះមហាកាសររលេេរ និង
រពោះរាជវងាានវុងាស         មយួេំនួនរពមទំងរពោះវិហាររពោះពុទធស្ស្នាផ្ង ។ 
ក្ៅឆា្ាំ១៩១៧ រពោះបាទ ុ ីុវរថិរទងប់ានរត្ ប់្គាបឱ់ាយក្្វើ ិោ រឹកោក់
ក្ៅមេុរពោះក្េរិយ ។ ក្ៅកំឡុងឆា្ាំ ១៩៧៧  កនុងរបបរបល័យពជូស្ ន៍    
លេេររក មបានបំផ្លិេបំផ្លាញ  ំង់ នងិរប រ់បរជាក្រេើនក្ៅកនុងរំបន់
ឧដុងគ   នងិក្ៅក្លើននរំពោះរាជរទពាយក្នោះ ។ 

រពោះបាទ ក្មដេរពោះមហាវីរកាសររ រពោះបរមររនក្ោដឋ ( រពោះបាទ
 ក្មដេរពោះនក្រារតម  ី នុ ) រទងប់ានដលងហរពោះបរមស្ររីិកធ្រុននរពោះ
 ម្មា មពុទធមកោក់ក្លើននំក្នោះកនុងឆា្ាំ ២០០២ លដលជារពឹរតិោរ រ៍ពោះពុទធ
ស្ នា ដ៏ ខំានប់ំផ្ុរលដលររូវបានរបារពធក្្វើក្ៅកមពុជា ពីក្ររោះត្ំងពីឆា្ា ំ 
១៩៨៩ មករពោះបរមស្ររីកិធ្រុ ររូវបានរមកលទ់ុកក្ៅកនុងរពោះ កាយមុនី
ក្េរិយក្ៅមេុស្ថានយី៍រងក្នលើងឯទីរកុងននំក្ពញ ។  ក្ៅលេ្នូឆា្ា ំ២០១៣  រពោះ
ស្រីរិកធ្រុររូវបានក្ រលួេោ យ់កក្ៅបារ ់ ។ ២ លេក្រោយមក ក៏រក
ក្ឃើញក្ឡើងវិញនូវរពោះ វុ ណក្ោដឋោក់រមកល់   រពោះបរមស្ររីិកធ្រុក្ៅលេ 
កុមភៈ ឆា្ាំ ២០១៤ ក្ ើយលដលឥឡូវក្នោះ  រោឋានិបាល ក្មដេក្រក្ជា   នុ ល ន 
បានយកក្ៅរមកល់ក្ៅកនុងរពោះបរមរាជវំង ៖ ម្នរកាយេ មអារា ាមជា
ក្រេើនលដលទកទ់ងនឹងោររកក្ឃើញរពោះ ុវ ណក្ោដឋក្នោះ        លដល រក្ រ 
 

______________________ 

(១) ប្រភព Wikipedia.org 
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ត្មបណា្ាញព័រ៌ម្ន ងគមកដី កនុងោល រឯកជនកដ ី ថ្រពោះក្ោដឋលដលរក
ក្ឃើញក្នោះម្នរូបរាងក្ៅមនិដូេរពោះ វុ ណក្ោដឋលដលបារ់ក្នាោះក្ទ ... ។ 

ក្យើងបានមកដល់កនុងពទុធម ឌលក្ៅក្ម្ ាង ១១ និង ៤៥ នាទី រពឹក ។ 
េំណាបអ់ារមេ ៍ដបំូងលដលក្មើលក្ឃើញពីកនុងរងយនត គឺរពោះវិហារយា ាងលែ
រប ីរលដលស្ង ង់ក្លើទីទលួដេ៏ព  ់ គួរជាទីរីករាយនិងរជោះថ្លា ។ រោន់
លរេុោះពីឡានភ្លាម ម្នក្ោកយាយឧបា ិោ រ គរ់រ គំ  មរមាយ
រ  ប់  ់រ ឡោះរ ឡំម្្ាក់ ក្ លៀករក់ស្អារបារ រវ រនវ ក្ដើរររមងម់ក
ក្ ើយម្នរបស្ ន ៍ួរេ្ុថំ្ ៖  

- ក្ោកបែនូក្ មាោះ  ុមិ ឆាន់ លមនក្ទ? 
 - បាទក្ោកយាយ ៖ េ្ុនំ័នតភ្ងំក្ ើយក្អលើយទំងអៃល់យា ាងខាលាងំ

រពមទងំ មលឹងក្មើលក្ៅបែនូៗ ។ ក្ោកយាយម្នរបស្ នប៍នតក្ៅក្ទៀរ
ថ្ ៖ 

- អ្ក្្ជើញមកត្មេ្ុទំំងអ្ ់ោ្ាមកណាា៎!  ំដល់កលនលងរ ួលបួល
េ្ុំនឹងជរម្បជូនឱាយបានរជាប ពវរគប់ ក្ ើយឡានកអ៏ាេេូលក្ៅបានលដរ,  
េ្ុំ មលឹងក្មើលអ្នកទងំអ្ ោ់្ា ក្ ើយក្យើងក៏ក្ដើរត្មោរ់ក្ៅ ។ ក្ោក
យាយោរ់បានទូរ ័ពេនយិាយនឹងអ្នកណាម្្ាក់ក្ផ្ាសងក្ទៀរលដលេ្ុំរោន់លរ
ស្ដាប់ឮថ្ ៖ បានមកដល់ក្ ើយ  ។  

របល លជា ២ នាទីក្រោយមក ក្ោកយាយឧបា ិោក្ លៀក   
រក់   ម្្ាក់ក្ទៀរបានក្ដើរររមងម់ករកពួកក្យើងក្ោយទឹកមុេញញមឹ          
ប៉ែរបឹមរពមទងំម្នរបស្ ន៍ថ្ ៖ 
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- ររូវក្ពលក្វោដូេលដលបានកំ រ់ទុកលមន ។ ពួកេ្ុំក្មើលមុេោ្ា
ឡិងឡង់ក្ររោះមិនយល ់ំដរីប ់ោរ់ ។ ក្ោកយាយទី ១ ដងឹថ្ពួកក្យើង
អៃល់ក៏បលងវរស្េ់ក្រឿង ក្ ើយក្្វើោរល នាេំលួនោរ់ថ្ ៖  

- ោរ់ក្ មាោះ   ស្ក្រឿន ជា្ម្មា រាយមួយរូបរប ំពុទធម ឌល
ក្យើងក្នោះ  លរោរ់លរងលរក្ៅបក្រងៀន្ម៌ក្ៅឯក្េរតក្ ៀមរាប ។ បែនូៗ មិន
លដលបានជបួោរ់ក្ទឬ?  

ក្យើងេ្ុបំានក្លើកនដជរម្ប ួរោរ់ ក្ ើយបែូននងលេ្ុំក៏ក្អលើយថ្ េ្ុំ
ធ្លាប់ឮមកថ្ ម្នក្ោកយាយ្ម្មា រាយម្្ាក់បក្រងៀនវបិ ាសនាកមេោឋាន 
ក្ៅវរតអ្ំពិល លដលក្ៅមនិឆាងាយប៉ែុនាមានពីនូមរិប េ់្ុលំដរ លរមិនលដលបាន
ជួបផ្ទាល់ក្ទ ។ ក្ោកយាយ្ម្មា រាយ ម្នរបស្ ន៍បនតថ្ ៖ 

- េ្ុដំឹងថ្ពួកក្ោកបែនូម្នោរក្ងឿងអៃលជ់ាក្រេើន ដូក្េនោះ ូម
អ្ក្្ជើញក្ៅផ្េោះេ្ុំ ពីក្ររោះេ្ុបំានក្រៀបេំបាយទឹកទទលួរេួក្ ើយ ៗ េ្ុនំឹងរា ាយ
រា ាប់ក្រឿងរា ាវក្ផ្ាសងៗ ជនូឱាយស្ដាបប់ំបារម់នេលិ ងាស័យ ។  
 ផ្េោះក្ោកយាយ្ម្មា រាយ ជាផ្េោះ្ំជាងក្គ េព ់ជាងក្គកនុងេំក្ណាម
អារ មរូេៗ លដល ងជ់ាជួរ របក់ លឹកក្ត្្ារម្នពីរថ្្ាក់ ។ ថ្្ាក់ក្រោមជា
េង្គ្កានបាយ រោលក្ោយរនាបឫ ាសី និងថ្្ាក់ក្លើរោលោដារបនេោះ លេកជា 
២ បនេបឃ់្ំងនងិជញ្ាំង លកឹដូង ។ ម្នរងទឹក្ំៗ ៦ ក្ៅេំក្ ៀងផ្េោះ លដល 
ម្នគរមបរគបយា ាងជិរ ។ ខាងក្រោមផ្េោះម្នលរគមួយនិងអ្រងឹង ំពរ់ 
លដលេងបក្ណា្ាយលរគពី  រផ្េោះមយួក្ៅ  រផ្េោះមួយក្ទៀរ ។ ម្ន
 ភ្ពក្រៀបរយយា ាងស្អារក្ៅក្រោមផ្េោះ    មិនក្ឃើញម្ន ំរាមមួយទងក្ទ  
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លដលអាេបញ្ាក់បានពីអ្នាមយ័ភ្ពរប ់ម្្ា ផ់្េោះ  ។ 
 ក្ោកយាយ្ម្មា រាយនយិាយផ្ងក្លើកនដេងែុលផ្ងថ្ ៖ 

- បងគន់ នងិបនេប់ទឹក ម្នក្ៅខាងក្រោយផ្េោះេម្ងាយរបល ល ៥០ 
លម៉ែររ លរទឹកក្ៅកនុងអាងលកាបរបងគន់ក្នាោះម្នកលនិ ែយុ ក្ររោះជាទឹកលដល
បូមមកពីរ ោះ្ំ លដលម្នអ្ក្ ដើករាប់រយកាាល ក្ ើយក៏ម្នអ្ក្ ដើក
្ប់ជាក្រេើនក្្វើឱាយទឹក ែយុក្របើមនិក្កើរ ។ ទឹកក្ៅកនុងរងេំក្ ៀងផ្េោះ បែនូៗ
អាេក្របើរបា ប់ានក្ររោះជាទឹកក្នលៀង  និងទឹកលដល ម្លាប់ក្មក្រាគរួេ
ក្ ើយ ។  ូមអ្ក្្ជើញមជុទកឹក្ៅ រួេក្ ើយពិស្បាយ ក្ររោះក្ម្ ាងជាង ១២ 
ក្ៅក្ ើយ ។  េ្ុំបានក្អលើយរបថ្ ៖  

- អ្រគ ុក្ោកយាយ េ្ុមំិនទនម់ុជក្ទ រោន់លរ ុលំុបមុេ និង
រ ោបេលួនប៉ែុក្ណា្ាោះ    ។  ក្ពលលដលពួកក្យើងេ្ុំកំពុងលរលុបោងមុេម្រ់
ក្ោកយាយទំង ២ បានក្រៀបេំមហបូអាហារោក់ថ្ រេួក្រ េ ។  

-  មូអ្ក្្ជើញបែនូៗ ពិស្ត្ម រមួល កំុខាលាេលរកងរលអ្ងេិរតអ្ី
ណាា៎ ក្ ើយក្បើពបិាកបរ់ក្ជើង  អ្ងគុយយា ាងណាក៏បានលដរ ។ ក្ពលលដល
ក្យើងេ្ុទំទលួទនអាហារ  ោរ់បនតម្នរបស្ ន៍ក្ៅក្ទៀរថ្ ៖ 

- ក្ោកយាយខាងក្នោះ (ោរ់េងែុលក្ៅក្ោកយាយលដលមក
ទទលួក្យើងេ្ុំមនុក្គ) ជាគ ៈរគប់រគងមយួរបូកនុងពទុធម ឌលក្នោះ     លដល 
ោរ់ោន់ោប់លផ្នករដឋបាល ោរ់ក្ មាោះ ក្ោកយាយ គមិ  ុកី្មឿន ។ េ្ុំបាន
ក្លើកនដ ំពោះោរ់មដងក្ទៀរជាោរគួរ ម ។ ក្ោកយាយ  ុកី្មឿន បនត
វ ថ្ ៖ 
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- ពីោងាេមាសលិមញិ រពោះនកិខុ បា ាល ់េកំ្រនី លដលធ្លាបគ់ង់ក្ៅកនុងពុទធ
ម ឌលក្នោះ ក្ ើយឥឡវូរពោះអ្ងគបានអាហារបូករ  ៍ ក្ៅក្រៀនក្ៅរបក្ទ  
រ ីល្កា បានទូរ ័ពេមកេ្ុំទំង ២ នាក់ថ្ នងឹម្នស្េញ់ារិពីរ ុក
កំក្ ើរមកក្រៀនវបិ ាសនាកមេោឋានរពឹកល ែកក្នោះ ក្ ើយលដលអាេមកដល់
ក្ពលនងៃររង់ ។ រពោះអ្ងគបាន មូឱាយក្យើងេ្ុទំទួលបែនូៗ ក្ៅត្មោរលដល
អាេក្្វើបាន  ក្ ើយេ្ុំក៏បាន រ់លេងរួេក្ ើយលដរគឺ ៖ 

ទី ១ ៖  រម្ប់មហបូអាហាររពឹកោងាេ ក្ោកយាយ្ម្មា រាយទទួល
រា ាប់រងក្្វើជនូបែនូៗ ក្ោយរកីរាយ ។ 

ទី ២ ៖ កលនលង រម្កយប ់ គឺបែនូរ ីៗ  រម្នដក្ៅជាមួយក្ោក
យាយ្ម្មា រាយ ក្ររោះម្នបនេប់ទំក្នរ  ឯបែនូរបុ ទងំ ២ មិនអាេ រម្នដ
ក្ៅលផ្នកខាងក្នោះបានក្ទ ក្ររោះេុ នឹងវិនយ័ននពុទធម ឌល ។ លផ្នកខាង
ក្ ោះជាលផ្នកខាងង្គ តីក្នទ ក្ ើយលផ្នកខាងលិេរពោះវហិារជាលផ្នកខាងបរុ  
លដលេ្ុបំានក្រៀបេំអារ មមួយជូនបែូនរប ុទំង ២ រេួរាល់ក្ ើយលដរ ។                         
 េ្ុំ្ូរភ្ពត្នរឹងក្ៅកនងុរទងូ   ក្ររោះបញហារបឈមមេុ្ំៗ ទងំពរី 
លដលក្យើងពិក្រោោះោ្ាកនងុឡានររូវបានក្ោោះរស្យក្ោយរ លួ ម្នរេក
ក្េញក្ោយមនិពិបាកក្្វើអ្វបីនតិេក្ស្ោះ ៖ 
 

អ្វីដែលប្រុងបប្រៀរប្រប្រឹត្តបៅ ហាក់មានបេបៅជយួរីបប្ោយ 
ផ្លូវប្ត្ូវបែើរបៅបេបរៀរឱ្យ  ខ្ញុំករ៏ប្ដយ្បោយវិបាក ។ 
 

  េ្ុំ មលឹងក្មើលមុេបែូនៗ ទងំអ្ ់ោ្ា រួេក្ ើយក្លើកនដ ំពោះក្ោក
យាយទងំ ២ រពមទំងនយិាយថ្ ៖ 
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 - ក្យើងេ្ុំទងំអ្ ោ់្ា  មូលងលងអ្ ំរគុ យា ាងរជាលក្រៅបំផ្ុរ 
ដល់ក្ោកយាយទំង ២ លដលម្ន នាដានេិរត  ក្នាដា ក្របា រប  ីផ្ដល់
នូវោររាប់អាន ដ៏កក់ក្ៅដាបផំ្ុរ លដលក្យើងេ្ុំេង ំនវូអ្ំក្ពើដ៏របនពនងលថ្លាក្នោះ
អ្ ់មយួជវីិរ ។ ក្ោកយាយ គមិ  ុកី្មឿន បានរប ំដថី្ ៖ 
 - ក្ោកបែនូ  ូមកំុគិរថ្ជាគុ វិក្  វិស្លអ្ីណា វជា        
ោរពវកិេចរប េ់្ុំលដលជាម្្ា ់ផ្េោះក្ៅវញិក្ទ ក្ ើយ ូមឱាយោររាបអ់ានោ្ា
ក្នោះ បនតក្ៅនងៃមុេក្ទៀរជាក្រៀងរ ូរ ... ោរ់េង់បនតវ រក្ៅក្ទៀរលដរ
លរក្ោកយាយ្ម្មា រាយ   ស្ក្រឿន ម្នរបស្ ន៍ោរ់ ដំីោរ់ថ្ ៖ 

- បែូនៗ ទំងអ្ ់ោ្ាររវូលរ ប់ក្ផ្ដើមក្្វើ្ ម៌ពីរក្ ៀលក្នោះក្ៅ េ្ុំនងឹ
នាំក្ៅនមស្ការថ្វាយេលនួជាមួយនឹងរពោះរគូ្ម្មា រាយ ក្ៅ ក្ម៉ែង ក្ៅក្ពល
បនតិេក្ទៀរក្នោះ ។ ក្យើងេ្ុក៏ំរួ រាន់ជ្ជូនអី្វ ាន់ពីឡានោក់ក្លើផ្េោះ ក្ ើយក៏
ក្ដើរត្មក្ោកយាយ្ម្មា រាយក្ៅបនេប់បដបិរតិ្ម ៌ ។ ក្យើងបានក្ដើរលអ្ប
បនេប់្ទំី ១ លដលមនិអាេដឹងថ្ម្នមនុ ាសប៉ែុនាមាននាក់ក្ទ   ពីក្ររោះទវារបិទ
ជិរ លរក្ោកយាយបានរបាបថ់្ ៖ បងមវិប ាសនាម្ន ២ បនេប់ ក្នោះជា
បនេប់ទី ១   រួេក្ ើយក្នោះជាបនេប់ទី ២ លដលបក្រងៀនក្ោយរពោះរគូ្ម្មា រាយ 
ក្ៅ ក្ម៉ែង ។  ក្ោកយាយនាំក្យើងេ្ុំេូលពីខាងក្រោយបនេប់ទ ី ២  ។ េ្ុំ
រកក្ឡកលននកមួយលនលរ ក្ឃើញកនុងបនេបដ់៏្ំម្នលេកជា ២ លផ្នក ។    លផ្នកទី ១  
ជារពោះនិកខុ ងាឃ ម្ន ៧ ជួរ, កនុង ១ ជួរៗ ម្នរពោះ ងាឃ ៤ ក្ៅ ៥ អ្ងគ លដល
ម្នមុងរូេេងពីក្លើ ំយងុមកក្រោម  ។ លផ្នកទី ២ ជាឧបា ក ឧបា ោិ 
ម្នរបល លជា ១១ ជួរ, ក្ ើយ ១ ជួរៗ ម្ន ៥ ក្ៅ ៦ នាក់  ក្ ើយោមានមងុ 
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ដូេខាងរពោះនិកខុ ងាឃក្ទ ។ ដូេក្នោះថ្្ាក់ក្រៀនក្នោះម្ន ិោខាោម របល ល 
១០០ នាក់ ។ 
 ក្ោកយាយបាននាំក្យើងេ្ុំក្ៅថ្វាយបងគំរពោះរគូ្ម្មា រាយ ក្ៅ ក្ម៉ែង 
លដលម្នម្ឌ្ដំបំង េព រ់ ឡោះ រពោះនង្គកតញញមឹ ក្ ើយក្បើ ិនណាជា
រពោះអ្ងគម្ន មាបុរ  វិញក្នាោះេាា ់ជារេឡំថ្ជាជនជារិបារាំងមិនខាន ។  
ក្ោកយាយបាននាំក្យើងេ្ុំនមស្ការរពោះររននររយា ាង ក្ងខប ក្រោមរកល 
លននកញារិទំងអ្ ់ោ្ា ។ បនាទាប់ពីនមស្ការក្ ើយ ោរ់បាន ូររមយួវគគ        
មដងៗ ឱាយក្យើងេ្ុថំ្ត្ម ក្ដើមាបីថ្វាយេលនួេំក្រោះរពោះ្ម្មា រាយ ុ ំិកាា មង- 
កមេោឋាន និងវិប ាសនាកមេោឋាន លដលម្នក្ េកដីេលីៗ ដូេខាងក្រោមក្នោះ ៖ 
 

ឥមាហុំ  ភបនត អ្ត្តភាវំ  ត្ុមាហក្ុំ ររិច្ចជាម ិ ។  ទតុ្យិម្បិ  ។ ត្ត្ិយម្ប ិ។ 
  

បពិរររពោះករុណាដ៏េក្រមើន  េ្ុំរពោះករុណាទំងឡាយ  ូមរបក្គន   
អ្រតភ្ព ដល់រពោះគុ ម្្ា ់ក្ដើមាបី ិកាា   មងកមេោឋាន និងវិប ាសនា-   
កមេោឋាន ។ អ្ ់វរៈ ២ ដងផ្ង ។ អ្ ់វរៈ ៣ ដងផ្ង ។ 

រួេរាល់ក្ ើយ      រពោះរគូបានឱាយក្យើងេ្ុំក្ៅអ្ងគយុក្ៅជួរក្រោយក្គ 
បងែ ់ ។   រពោះរគូ្ម្មា រាយក្ទ នាពនាយល់ ពីឥរយិាបទលដលររូវរបរពឹរតក្ៅ
ខាងផ្លវូោយ គឺអ្ងគយុលពនលននន ក្ជើងស្ដាំោក់ក្លើក្ជើងក្អវង នដស្ដាំោក់ររួរ 
ក្លើនដក្អវង ររមង់ោយឱាយររង់ដូេផ្កាឈូករកពំុ   កាាលមនិក្ងើយក្ពក មិន
ក្ ងាកក្ពក គឺរកក្ឡកក្មើលរបល ល ១ លម៉ែររកនលោះក្ៅ ២ លម៉ែររ ពីលននន 
ក្ ើយ បប់ិទលននកយា ាងរ ទន់ ។   រីឯខាងផ្លវូេិរតវិញ   គឺក្លើកេិរតោក់ក្លើ 
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បបរូម្រ់ក្រោមរនធរេមុោះ រពមក្ោយ រិរំលឹកពីដក្ងហើមក្េញនងិដក្ងហើមេូល  
ក្បើដក្ងហើមក្េញលវង ដងឹថ្ដក្ងហើមក្េញលវង ក្បើដក្ងហើមេូលលវង ដឹងថ្ដក្ងហើម
េូលលវង  ក្បើដក្ងហើមក្េញេលី ដងឹថ្ដក្ងហើមក្េញេលី ក្បើដក្ងហើមេូលេលី ដឹងថ្
ដក្ងហើមេូលេលី ោមានអ្វីក្រៅពី នឹងក្ឡើយ ... ទវារទងំ ៥ បិទឱាយជាប់ ទុកលរទវារ
េិរតមួយក្្វើោរ គឺទវារររក្េៀក ក្ទោះបីឮអ្វីក៏កំុយកេិរតទុកោក់ ទវារលននក
ក្ទោះបីក្ឃើញអ្វីក៏រោន់លរក្ឃើញ មនិឱាយរនមលមិនត្មោន ទវាររេមុោះ ទវារ
អ្ណា្ារ ក្ទោះបីទទួលកលនិ រ ជារិអ្វ ី ក៏កំុ បអ់ារមេ ៍ ទវារោយក្ទោះបី
រម្ ់ ឈ ឺប់ ក់ក្ោរ ក៏ក្្វើមិនដឹងមិនរវល់លដរ គឺម្នលរេិរតនិង រិក្ទ
លដលដងឹ និងរំឭកពីដក្ងហើមក្េញ ដក្ងហើមេូល... ។ រពោះរគូបាននមិនតមកក្មើល
ពួកក្យើងេ្ុំអ្ងគយុរពមទំងល នាំក្ោយផ្ទាលម់ដងក្ទៀរ រួេក្ ើយេ្ុំក៏ ប់
បិទលននក នាសមឹៗ ដូេោរល នារំប ់ក្ោករគូ ។  
 

ធម៌បៅកនញងោយបាយកនញងឆ្្ុំង អ្នកប្បាជ្សប្មាុំងតុំងររិយាយ 
រកប ើញធម៌កនញងនឹងសរា្យ ផ្លូវច្ិត្តផ្លូវោយសងរ់សុប្កតឹ្ ។ 
ដរនដភននទុំងបកេងចាស់ប្រុសប្សី ញាណនងិោម្រត្ីសត្ចិ្ិត្ត 
រប្ងួមច្ូលគ្្្ឱ្យលេតួ្សអិត្  ទវ្រខនធបផ្្េងរិទបហើយប្រមលូ ។ 
ច្ិត្តដាកត់្មកល់ឱ្យមាុំរឹង  សត្ិយល់ែងឹខ្យល់បច្ញច្ូល 
បទោះខ្យល់ដវងបច្ញខ្យល់ដវងច្ូល ញាណប្រងឹប្រមូលនវូែុំណងឹ ។ 
បច្ញដវងច្ូលដវងែឹងទុំងអ្ស់ គ្ម្នខវល់អ្វីបោោះបប្ៅរីហនឹង 
បរើច្ិត្តរាយមាយគ្មន្លុំនឹង សត្ិដប្រងប្រងឹចារ់ច្តិ្តច្ង ។ 
ច្ូលដវងបច្ញដវងយូរៗ បៅ នឹងបានែល់នូវខ្យល់ខលមីតង  
ខលីច្ូលខលីបច្ញបហើយនឹងឆ្លង ែល់ខ្យល់បប្ច្ើនកងសរវរាងោយ ។ 
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បហើយនងឹបានែល់ខ្យល់ម៉ែឋខខ ខលួនប្បាណបជើងខែប្ត្ជាកោ់យ 
រីត្ិសុខៈទុំងច្តិ្តោយ  បោមនស្េោយប្សួលប្សណុក ។ 
« ឥត្មានសុខ្បសេើកតីសងរ់ រញ្ចរ់ប្ត្ឹមសុខឃ្ល្ត្ចាកទុកខ 
តុំងរីបោកបនោះត្បៅមុខ  កតីសុខនឹងមានបប្រោះធម៌សងរ»់(១) ៕ 
 

 

សន្សំនិស្ស័យ 
 
 
 
 
 
 
សន្េុំនិស្េ័យខប្ត្រត្នៈ              ប្រឹងដប្រងបោម្ោះសេ័ប្េមនិដាក់ឧស្ាហ៍ 
សន្េុំនិស្េ័យបរៀនខប្ត្សិោខ្         យករុទធរិតជាទីរុំនាក ់  ។ 
សន្េុំនិស្េ័យយរខ់ងងប្រឹងដប្រង    យកឈ្នោះខលនួឯងតមសមាម្មេគ 
សន្េុំនិស្េ័យខច្នបោកយិៈ          ដសវងបោកតុ្តរៈបដាយធមេនាវា      ៕

  
 
 
 

__________________ 

(១)  វគ្គចុងក្ប្ោយ ចម្លងក្ចញពីរទសរភញ្ញ ដែលនិពនធក្ោយសក្ម្េចប្ពះសងឃរាជ ជនួ ណាត ក្ោតញ្ញញ ក្ណា។ 
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១៦- ការចាប់ចិត្តចង 

 
ជាធម្មតា គំនិត ការគិតតតងកក្ើតជានិច្ចកៅក្នុងច្ិតតម្នសុ្សម្ន្ក់្ៗ  

ក្រៀរដូច្ជារលក្តតងតតម្នវតតម្នកៅជានិច្ចក្នុងម្ហាសម្ុ្ រ ។ ករើ
ក ើងរំពឹង នងឹរលំា គំនិតឱ្យអស់ពីចិ្តត គឺក្រៀរដូច្ក ើងរំពឹងឱ្យរលក្តូច្ 
រលក្ធំ ឱ្យអស់បាត់ពីសម្ុ្ រដូក ន្ោះតដរ ។ កតើក ើង្តូវកធវើដូច្កម្តច្ជាម្ួ 
គំនិតទំងក ោះ?  

កៅកពលក្បា ្លម់្ុជរឹក្ ករើក្ររកលើផ្ទៃសម្ុ្រ ឬម្ុជក្នងុរឹក្រាក្់កៅ
ក ើ  តតងតតរ ោះនឹងរលក្ កធវើឱ្យម្នការញ័ររកងគើ ដូកច្នោះកដើម្្បីរក្្ាឱ្យម្ន
លំនឹងសងរល់អ ក្បា ល្់្តូវម្ជុឱ្យក្ៅ កៅឱ្យទុតពីរលក្  ករើរគ្ម្នការរខំាន,  
ឬម្ ា្ងករៀតដូច្ជា នតកហាោះ តដលកៅខ្ពស់ទុត្សទរ់ពពក្ កៅដល់
្សទរ់កម្ឃម្ួ ករៀតតដលគ្ម្នពពក្ កៅរីក ោះក ើ តដល នតកហាោះ 
ម្នលំនងឹលអ គ្ម្នការរខំានអវីករៀតក ើ  ។ តាម្ស្ថន្ភាពកនោះ ច្ងរ់ង្ហ្ញ
ថា ក្បា ល្់ម្ជុរឹក្ក្ដី  នតកហាោះក្ដី ម្ិនបានកធវើអវីជាម្ ួរលក្ ឬពពក្ករ ។ 
រលក្ និងពពក្កៅតតម្នវតតម្នជានិច្ច ក្នុងរឹក្នងិកលើកម្ឃដតដល កៅ
តាម្ធម្មជាតិររស់វា ។ អតថន័ ផ្នការរំក ោះចិ្តត ឬរំក ោះគំនិត ម្នន័ ដូច្
ស្ថ្នភាព ក្បា ្លម់្ុជរឹក្ ឬ នតកហាោះខាងកលើតដរ ករើក ើងរស់កៅ្សទរ់ 
ទរជាង្សទរ់ចិ្តត ្សទរ់ផ្នគនំិត ក ើងម្ិនអាច្កគច្ទុតពីការរ ោះរងគចិ្
ផ្នគំនិតក ើ   ។ ការរំក ោះចិ្តតម្នន័ ថា ក ើងកៅរស់កៅឱ្យទុត្សទរ់
ផ្នគំនិត ឱ្យគំនិតកក្ើតក ើ រលត់កលើចិ្តតជាធម្មជាតិររស់វាចុ្ោះ     ក ើងម្និ 
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បាច្់កធវើអវីជាម្ ួគំនិតទងំក ោះករ ករើក ើង្រឆងំ ឬម្ន្រតិក្ម្មជាម្ ួ
នឹងគំនិត ម្នន័ ថា ក ើងរស់កៅជាម្ ួច្ិតតក ើ ្រឆំងនងឹគំនិត ដូច្
្រឆំងនងឹដំក ើរធម្មជាតិតដរ ។ កតើក ើងកៅរស់កៅឯណា? សតិដងឹជា
ក្មំ្្្ងរុញអវីៗ ឱ្យកៅ សួទុត្សទរ់ចិ្តត ។ ម្នុស្សរស់កៅក  ម្នសតិ
ដឹង្គរ់កពល ដឹងអំពីចិ្តត ដឹងអំពីធម្មជាតិផ្នគំនិត ម្និជារ់ជពំាក្់នងឹគំនិត 
ដឹង្គ្ន់តតដងឹ អនញុ្ញ្ត្រព័នធច្ិតតគំនិតឱ្យវាកធវើការក  ខ្លនួវាចុ្ោះ កទោះ
ចិ្តតកលឿនយ ្ងណា ក្ច្ើនយ ្ងណា ម្ិនបានរ ោះពាល់ដល់ក ើងក ើ  ។ 
ក ើងរស់ដូច្ជាស្ក្្សីពិត ជាអនក្កម្ើលពិត អនក្រស្ស ក  កម្ើលកឃើញ
ទំងខ្លនួឯងទង ទំងររស់តដលខ្លួនកឃើញទង  ។ កនោះក ើ ជាក្្ម្ងពាក្្យ
កពច្ន៍តដលខ្្ុបំាន ល់  ក្កា ពីស្ដរ្់ការត  រំរស់កលាក្្គូ ។ 

កទោះរីជាម្នម្នសុ្សជិត ១០០  ក់្ក៏្ក   តតក្នងុរនៃរ់ស្ង្ត់
ក្ច្ៀរគ្ម្នឮសំក ងអវីរនតចិ្កស្ោះ ហាក់្ដូច្ជាកៅក្នងុផ្្ពរកហាឋាន តដល
កធវើឱ្យខ្្ុំម្នច្ម្ងល់ជាខា្្ំង ។ សន្សមឹ្ៗ ខ្្ុំក៏្កលើក្ចិ្តតក ើង ក់្កៅកលើរររូ
ម្ត់ ក្កាម្រនធ្ច្ម្ុោះ ក ើ សតិខ្្ុរំំឭក្ ដកងហើម្កច្ញ ដកងហើម្ចូ្ល ។ ម្ិនបាន 
៥ ដកងហើម្ទង ម្ិ្ តខ្្ុំបានរកចចញពនលឺយ ង្ខ្លំំាង្តង់ចិ្កចចើម្តទនក្ខាងស្ដ្ំ ។ ខ្្ុំ
កធវើម្ិនដឹង ម្ិនកឃើញ កៅតាម្ការត  ំររស់កលាក្្គូ ។   ពនលឺបានរ្ងមួ្ 
ខ្លួន តូច្ក ើងៗ រួច្ក ើ ក្ទ៏ៃុោះតរក្ទូងដូច្ជាកាំ្ជួច្ ។ ខ្្ុំខ្ំអត់ធមត់ សងកត់ចិ្តត 
ម្ិនកម្ើលពនលឺ ម្ិនតាម្ ន កធវើម្ិនដឹង ក ើ  ក់្អារម្ម  ៍  តតកៅតក្្បររនធ 
្ច្ម្ុោះ ។ ពនលឺបានរកចចញសក្ម្មភាពតររកនោះ ក  រកចចញព ៌្គរ់ 
តររយ ង្កពលតដលទៃុោះតរក្ម្ដងៗ  ។  ខ្្ុំតឹង្រូង     និងពិបាក្ក្នងុខ្លួនណាស់  
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ក វ ត់អស់ក្មំ្្្ង ក្ពាោះតតខ្ំរររ់ល ់   តតាំងច្ប្ងំនឹងពនល ឺ យ ្ងកពញ
រំ ឹង  កលលច្អស់ការគិតពីដរំូងម្ុននឹងរិរតលនក្ ។ ម្ិនដងឹថាសភាពតររកនោះ
បានរនតកៅក្នងុកពល ូររ ណុាណ្ករ ... ។ 

សំក ងរងកូក្កៅឮកលវើ ៗ ពីច្ម្ង្ ថា “ សូម្កោម្ស្ម្ួល
អារម្ម !៍ កោម្ស្ម្លួអារម្ម !៍ កោម្ស្ម្លួអារម្ម !៍   ក ើ  ក្
សតិទញច្ិតតម្ក្កតាងនឹងដកងហើម្កច្ញ ដកងហើម្ចូ្ល ” ។ សំក ងដតដលកៅ
កលើក្រី ២ ឮខា្្ងំជាងកលើក្រី ១ ក ើ ទល់តតសំក ងកលើក្រី ៣ ករើរខ្្ុំដងឹ
ថាជាសំក ងកលាក្្គូ ក ើ តដលបានឮ្ពោះអងគរនតករៀតថា កោម្អាច្
ករើក្តលនក្បានក ើ  ។ ខ្្ុំក៏្ករើក្តលនក្តាម្ការត  ំ  ។ 

ខ្្ុំល័នតភាំង ម្ិងម្ងំ ្សឡំងកាំង ក្ពាោះទំងអសគ់្ន្ ទំង្ពោះលិក្ខុ
សង្ឃ ទំង្គ សថ  បានក លតលនក្្ក្ក ក្ម្ក្ក្កា   កម្ើលខ្្ុំទងំអស ់
គ្ន,្ ខ្្ុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងតដរ ក្ពាោះខ្្ុំតរក្កញើសកជាក្អាវ ក ើ កៅម្នកញើស
 ូរពីចិ្កចចើម្្សក្់កលើផ្ទៃម្ខុ្  ។ ្ពោះ្គូបានឱ្យក ើងខ្្ុទំំង ៤  ក់្ម្ក្អងគុ 
ខាងម្ុខ្កគរងអសវ់ិញ ខ្្ុំនងិលរិយអងគ ុជរួរី ១, ក ើ រអនូ្សី និងរអូនផ្លល 
ក  គ្ម្នក្តនលងក៏្អងគុ តអររម្ត់ទវ្រចូ្ល ក  រិរទវ្រម្ួ ច្ំក ៀង 
ខ្្ុំម្នអារម្ម ថ៍ា ច្្បស់ជាម្នអវីម្ ួកក្ើតក ើងចំ្កពាោះខ្្ុំជាម្និខាន 
ពីក្ពាោះទំងអសគ់្ន្កៅតតសម្លងឹម្ក្កម្ើលខ្្ុមំ្ិន ក់្តលនក្ តតម្ិនទន់ម្ន  
ឱកាសនិងសួររអូនៗ  ។ ក  គិតកឃើញដូកច្នោះ ខ្្ុំបានថាវ ្រងគំ្ពោះ្គូ 
ក ើ កលើក្ផ្ដសំពោះអនក្ទងំអស់គ្ន ្្ពម្ទំង្សដថីា ៖ 

ខ្្ុំ្ពោះក្រុណា   ខ្្ុំបារ   សមូ្្ពោះកតជ្ពោះគុ ម្ច្ស់្គរ់្ ពោះអងគ   នងិ 
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សីលវនត សីលវតី កម្តាត្ខ្នតី អល័ កទស តច្ក្ទនក  អនុក្គ្ោះទង ករើខ្្ុំ
្ពោះក្រុណាខ្្ុបំារបានកធវើអវីតដល ំឱ្យរខំានដល់ការសងរ់ស្ង្ត់កៅរីកនោះ ។         
ពាក្្យសដំីខ្្ុទំំងកនោះកធវើឱ្យឧបាសក្ ឧបាសកិាខ្លោះកលើផ្ដសំពោះតរវិញក  
សម្នច្ិតតកទររន់ច្ំកពាោះខ្្ុ ំ កម្ើលកឃើញច្្បសត់ាម្ផ្ទៃរឹក្ម្ខុ្ ។  
 កលាក្្គូបានត  ខំ្្ុំក  ផ្ទ្លម់្ដងករៀត ក ើ ខ្្ុក៏ំ្រិរតលនក្ទគង
ចិ្តត កលើក្អារម្ម ៍ ក់្ក្កាម្រនធ្ច្ម្ុោះ តាងំច្ិតតយ ង្ម្ំថា ម្និគិតពីអវី
ក្ៅពីដកងហើម្កច្ញនិងដកងហើម្ចូ្លក ើ  ។  
 

ចង់ចាប់ចតិ្តចងពិបាកណាស់ វារ ើបង្ងះតាមត្ណាហា 
ដល់យកសត្ិចងកាលណា ចិត្តអន្ទះសា ខ្វះលំន្ងឹ ។ 
 ប ិល ប ៉ូចខ្៉ូចប ប ិល   អឹក អិលខ្ិល គឹង 
វឹកវ វិលវល់គ្មាន្ទីពងឹ  ទទទងទទឹងមិន្ឈឹងសាងាត្់៕ 
 

 ្គ្ន់តតកធមច្តលនក្ភា្ម្្ ម្ិតតសម្្ញ្់ខ្្ុរំង្ហ្ញខ្លួនតលលត ក ើ ក្៏
្រត ងកលងនឹងខ្្ុំដូច្ពីម្ុនកនោះរនតិច្ ។ ខ្្ុំឥតកធវើដឹង ឥត រ់អារម្ម  ៍ ខ្ំ
តាំងច្ិតត ក្សតិរំឭក្តតពីដកងហើម្កច្ញ ដកងហើម្ចូ្ល ។ ម្ិតតខ្្ុបំានដូរតល្បង
ម្ក្្រត ងកលងកទ្សងករៀត ក  រងវលិខ្លួនជុំវញិខ្្ុ ំ ពីកឆ្វងកៅស្ដ្ំ ពីស្ដ្ំ
ម្ក្កឆ្វងវិញ ជួនពីកលើម្ក្ក្កាម្    ពីក្កាម្ម្ក្កលើវិញ   ក ើ រកចចញរសមី 
្គរ់ព ៌ កធវើឱ្យខ្្ុំ រ់ចិ្តតដិតអារម្ម ៍យ ្ងខា្្ំង ក ើ សតិខ្្ុំក៏្្រទញ
្ររង់គ្នរ្វាងលំអផ្នពនលនឺងិឱវាររ ូម្នររស់កលាក្្គូ ។ ខ្្ុំម្ិនដឹងថាខ្្ុសំថិត
ក្នុងស្ថ្នភាពកនោះ ូររ ណុាណ្ករ ្ស្រ់តតឮសំក ងកលាក្្គូ ស់រំឭក្កៅ
ដូច្ម្នុករៀតថា  “ កោម្ស្ម្លួអារម្ម  ៍!   ក ើ  ក្សតិទញច្ិតតម្ក្ 
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កតាងនងឹដកងហើម្កច្ញ ដកងហើម្ចូ្ល ” រួច្ក ើ កោម្អាច្ករើក្តលនក្បាន ។ 
កពលតដលករើក្តលនក្ក ើង ខ្្ុបំានកឃើញពុរធររសិរ័ទំងអស់កៅតតសម្លឹង
កម្ើលម្ក្ខ្្ុំដតដលដូច្ជាម្នអវីម្ ួច្តម្លក្កក្ើតក ើងករៀត  ។ កលាក្្គូម្ន
កលរដីកាថា ៖ 

- ក្ម្មវិធរីដរិតតិក្នុងកពលកនោះបាន ១ កម្ ្ងកពញរររិូ ៌ក ើ ៗ 
កយគ្វច្រ(១)ទំងអស់អាច្ស្ម្ក្ ១០  រ ី រួច្ក ើ ច្ូលម្ក្វិញករៀន
រនតកៅករៀត ។ ខ្្ុបំានររួលរអូនផ្លលកៅរនៃររ់ឹក្ តតតាម្ការពិតគឺ កដើរ
រក ដើរសួរកគរក ដើរថា កតើម្នអវីកក្ើតក ើង  កពលតដលរងអងគុ ? 
 - កលើក្រ ី ១ រងម្នដំក ើរដងហក្់ ោក់្រក្រើក្ កច្ញសំក ង ត់
គឃូស ដូច្្ក្រី ក់្ពីនឹម្ តដលកគស្ដ្រ់ឮ្គរ់គ្ន្ ។ 
 -កម្ ច្ក៏្ម្ិន សរ់ងទង? រុក្ឱ្យកគដឹងឮ្គរ់គ្ន្ ខាមស្កគណាស់!  
 - ម្ិនហា ន្កររងក្ពាោះកលាក្្គូកៅជិតក ោះ      កលាក្ ំកម្ើល
ដំក ើរការ ។ ម្ ួសនៃុោះធំ ករើរ្ពោះអងគកៅរងឯង ។ រងម្ិនបានដឹងថាខ្លនួ
ឯង ត់ក ើ ញរ័ោក់្ករឬ? កតើរងបានជរួ្ររោះអវខី្លោះ? 
 - ំរងករៀររារ់្បារល់ាង្ច្កនោះ  ចុ្ោះកលើក្រី ២ រងម្នសភាពយ ្ង
ណាតដរ បានជា្គរ់គ្ន្កម្ើលម្ក្រងដូច្ជាម្នករឿងច្តម្លក្?  
 -កលើក្រី ២ រងញ័រដូច្្គុន ញ់ រ ដំកធមញ ។ អនក្ដផ្រករើក្តលនក្
កម្ើលរង្គរគ់្ន្ ក ើ កលាក្្គូគង់កៅជិត រុក្ឱ្យរងោក់្យ ្ង ូរ ករើរ 
្ពោះអងគខ្្សរិ ក់្្តកច្ៀក្កៅរង ។  
___________________________ 

(១) យោគាវចរ ៖ អ្នកតាំងចតិ្តឱ្យច ុះស៊ប់កន ងការភាវនា, អ្នកចយ្រើនករមដ្ឋា ន ។ 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

 -កៅក ើង្ត រ់កៅវិញ ដល់កម្ ្ង រ់កទដើម្ករៀតក ើ  ។ រ ទរ្់
ពីថាវ្ រងគំកលាក្្គូរួច្ ខ្្ុំបានអងគុ យ ង្កសងៀម្ស្ង្ត់ ស្ដរ្់្ពោះ                    
ធម្មករស យ ្ង ក្ចិ្តតរកុ្ ក់្រំទុត ក្ពាោះខ្្ុំម្នអារម្ម ថ៍ា កលាក្្គូ
កៅកឆ្្ោះម្ក្រក្ខ្្ុំតតម្ដងគឺ្ពោះអងគរា ្ រា រ្់ ្បា ្បារ់នវូអវីតដលអាច្កក្ើត
ម្នក ើងកៅកពលអងគុ កធវើសម្ធ ិ តដលម្នជាអារិ៍ដូច្ជា ៖ ម្នសុ្ស       
ម្នក់្្ៗ ម្និដូច្គ្ន្ករ អនក្ខ្លោះអាច្កឃើញពនលឺ្គរ់ព ៌ ឬអាច្កឃើញពនលឺម្ន
ច្ល  កឃើញករសភាពផ្្ពលនំ្ក្ំលម  កឃើញករសភាពក្កាម្ពនលឺ្ពោះច្ន្ទនៃ 
កឃើញជដីូន ជីតា ឬរុគគលណាម្ន្ក់្  កឃើញកខាម្ច្រសិ្ច្ កឃើញរូរអសុល ឬ
អាច្កឃើញសពវកឃើញ្គរត់ររយ ង្... ។ អាច្ររួលអារម្ម ថ៍ា ម្នពស់
ដ៏ធំវារលនូកលើតលនន  ឬម្នសតវដងកវូឬសតវអវមី្ួ រុក្រលុៗ ក្នុងផ្ទៃម្ុខ្ ឬក្នុង
ក្តនលងណាម្ួ   ឬអាច្ររលួការឈឺ ក់្ ឈឺក ត ម្ដង្តង់កនោះ ម្ដង្តង់
ក ោះ ឬម្នភាពតឹង្រូង  តឹងក្្បល ។ល។  គឺបានន ័ថា កយគីអាច្កឃើញ 
អាច្ឮ អាច្ររលួអារម្ម  ៍្គរ់តររ្គរ់យ ្ងទំងអស់ខ្សុៗ គ្ន្  ។  

ករើដឹងថាសភាវៈទំងកនោះជានិម្ិតត តដលអាច្កក្ើតក ើងកៅកពលកធវើ 
អា បា ស្សតិក្ម្ម ឋ្ន កតើកយគ្វច្រ្តូវកធវើយ ្ងណា ្តូវរដរិតតិយ ្ង
ណា ្តវូតម្កល់ចិ្តតយ ្ងណា? 

ច្កម្លើ ដខ៏្លរីំទុតគឺ  ឮ្គ្ន់តតឮ កឃើញ្គ្ន់តតកឃើញ ដឹង
អារម្ម ៍្ គ្ន់តតដឹងអារម្ម ៍ រ ុកណាណ្ោះ ។ ក្នុងន ័កនោះគឺកយគ្វច្រ ម្ិន
្តូវកធវើ្រតិក្ម្ម កៅកលើនមិ្តិតណាម្ ួក ើ  គឺម្ិន ក់្អារម្ម ៍កៅកលើអវី
តដលកក្ើតក ើង  ម្ិនឱ្យតផ្ម្ល  ម្ិនគិត  ម្និពិ រណា កៅកលើនមិ្ិតតក ោះៗ ករ 
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ក ើ ្តូវ ំជានិច្ចថា សតិ្ តូវតតកៅច្ងជារន់ឹងដកងហើម្កច្ញដកងហើម្ចូ្ល ។  
ករើកធវើយ ្ងកនោះបាន  នមិ្ិតតដតដលក ោះនឹងបាត់កៅវញិ  ក  ឯងៗ ម្និខាន       
ក ើ   ។  ្ពោះធម្មករស ក៏្បានច្ររ់ររិ ូ៌កៅកម្ ង្ ៤ រកសៀល ។  

កម្ ្ងរី ៣ គឺពីកម្ ្ង ៤ និង ១០  រី ដល់កម្ ង្  ៥    លាង្ច្ជាវិធរីក្
្ស្ ច្ម្ងលស់ិស្ស  និងច្កម្លើ ្គ ូឬពាក្្យស្ម្ចញថា  រក្ធម្ ៌នងិ ពិភាក្្ា
រញ្ហ្ខ្លោះៗ តដលទក្់រងនងិរដិរតតរិូជា ។ រ ទរ្ពី់ជួរជុគំ្ន្្សលួរលួ 
ក ើ ្ពម្ទំងស្ម្លួឥរយិរររួច្ម្ក្ កលាក្្គូកម្ើលម្ក្ចំ្ខ្្ុំ្ពោះក្រណុា
និងរអនូៗ ក ើ កលាក្ម្នកលរដីកាថា ៖  
 - កោម្អកចជើញម្ក្ពីកខ្តតណាតដរ? 

ទំងអស់គ្ន្សម្លឹងម្ក្ខ្្ុំ, ហាក់្ដូច្ជាម្នរ ំងឱ្យខ្្ុំជាអនក្កឆ្លើ ,         
ខ្្ុំកលើក្ផ្ដសំពោះកលាក្ ក ើ និយ ថា ៖  

- ខ្្ុំ្ពោះក្រណុាទងំអសគ់្ន្ ម្ក្ពីកខ្តតកសៀម្រារ  រអូនៗ រស់កៅក្នងុ
្សុក្កំ្ក ើត  តតខ្្ុំ្ពោះក្រុណាបានកៅរស់កៅឯ្រករសកាណា  ពីឆន្ ំ
១៩៨០ ។  
 - អូូ៎! អីចឹ្ងកតើករើរអាតាមស្កងកតកឃើញថាកោម្  ម្នសដំីសំកៅ 
ឫក្ពា អាក្រ្បកិ្រយិ និងការ្រ្ពឹតតិកៅ  ម្ិនដចូ្អនក្ដផ្រ ។ កតើក តុ
ដូច្កម្ដច្ករើរកោម្ បានម្ក្ដល់ពុរធម្ ឌលកនោះ? 
 ខ្្ុំ្ពោះក្រុណា ខ្្ុំបារក៏្បានករៀររារ់្តួសៗ ពី្រវតតខិ្លនួឯង្រកគន
កលាក្្គូស្ដ្រ់  រ់តាងំពីក្គ្ោះថាន្ក្់ដួលកៅក្តនលងកធវើការ រ ូតដល់ផ្លង
កនោះ ដូច្តដលម្ិតតអនក្អានបាន្ជាររួច្ម្ក្ក ើ   ។        កលាក្្គូបានស្ដរ្ ់
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យ ្ង ក្ចិ្តតរុក្ ក់្រំទុត ជាពិកសស្តងវ់គគណាតដលខ្្ុជំួរនឹងនមិ្ិតត   
កទ្សងៗ តដលកធវើឱ្យម្នការត្រ្រលួក្នុងដំក ើរជីវិត្រ ំផ្លង ។  
 - កោម្ក អើ ! ការជរួគ្នក្្ដី ្ពាត់្បាសគ្ន្ក្ដី គឺជានសិ្ស័ និងក្ម្ម
លិខ្ិតតដលក្្ម្ិតឱ្យម្ក្យ ្ងកនោះ គ្ម្នអនក្ណាកច្ៀសទុតបានករ ។ ក ើង
ជួរគ្ន្កៅកពលកនោះក៏្ជានសិ្ស័      តដលត្ម្ូវឱ្យក ើងករៀនសូ្តពីគ្ន្កៅ 
វិញកៅម្ក្ ។ អាតាម្ករៀនពីកោម្ រីឯកោម្ក៏្ករៀនពីអាតាម្តដរ ។ ជីវិតកនោះគឺ        
 ជាការករៀនសូ្តតដលម្នររីចចរ់កៅកពលតដលម្រ ៈម្ក្ដល់ ។ ករៀន
ពីអវីៗ ្គរ់តររយ ្ង កដើម្្បីអលិវឌ្ឍជវីិតកៅរក្កសច្ក្ដីសខុ្ច្ក្ម្ើនក្នងុ
កលាក្ិ  និងកសច្ក្ដីសុខ្កៅររកលាក្ស្ម្រខ់្លួនឯង និងជួ អនក្ដផ្រកៅ
តាម្តដលអាច្កធវើបាន ។ អវីៗ តដលកោម្បានជរួ្ររោះ គឺជាកម្ករៀនតដល
អាតាម្ករៀនពីកោម្ ក ើ អាច្បានជាអតថ្រកយជន៍យ ្ងក្ច្ើនស្ម្រ់
ការតច្ក្  ដល់អនក្ដផ្រ ។  

ហាត់ពិនិត្យកម្ើលខ្្យលដ់កងហើម្ ម្នក ម្ោះថាអា បា ស្សតិក្ម្ម-
 ឋ្ន គឺជាពុរធម្រតក្ បាន្រគល់ឱ្យក ើងអនុវតត ្ស្វ្ជាវ សិក្្ាក  ខ្លួន
ឯងផ្ទ្ល ់ក  ម្និ ំបាច្់្ តូវការអាហារស្ម្រតីពីខាងក្ៅ តតតររជាទតល ់
រញ្ញ្ ស្មរ្តីលលឺថា្្្តច្ោះ្តច្ង់និងការកជឿជាក់្កលើខ្លនួឯងយ ្ងរងឹម្ំ ម្នរួម្
រចចលូទំងច្កម្លើ ររស់ពលិពកលាក្តលម្ករៀតទង ។ ដំក ើរររស់ធម្មជាតិ 
គឺ្រ្ពឹតតកៅក  គ្ម្នអនក្ណា ក្អវីពីកលាក្កនោះកៅបានករ គឺក ើង
កក្ើតម្ក្ផ្ដរករ ក ើ ក្៏ស្្្រ់ក លកលាក្កនោះកៅក  ផ្ដរករតដរ ។ ករើ
ក ើង ល់បានច្្បស់លាស់ ក ើ កស្ម្ោះ្តង់ជាម្ ួគំនិតកនោះ   ក ោះក ើង 
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អាច្កធវើសម្ធ ិពិនិត្យខ្្យលដ់កងហើម្កច្ញ ចូ្ល ក  ម្និ ំបាច្់ម្នអនក្ដផ្រ
កធវើជា្គូររស់ក ើងក ើ  ។ ក ើងក៏្ម្ិនខ្វល់ពីការច្ងប់ានកនោះ ច្ង់បានក ោះ 
ម្ិនកាន់ ក្ ម្ិនដឹង ម្ិនឮ ម្ិនឱ្យតផ្ម្ល គឺតលងក លនវូអវីៗ ទំងអស់ ។ ្ ពោះ
ធម្៌នងឹទដលន់ូវអវីៗ តដល្តូវបាន ្រសិនណាករើក ើងកធវើ្តឹម្្តូវដូច្គំនិត
ខាងកលើ ។  

ពនលឺ្ពោះអារិត្យម្នស្រៈសខំាន់ពន់កពក្ណាស ់តដលទដល់ជវីិតដល់
អវីៗទំងអស់កៅក្នុងកលាក្កនោះ ។ ម្ំសច្ក្ខុអាច្ក្រើ្បាសប់ានក៏្ក  ស្រ
ពនលឺកនោះតដរ ។ ពនលឺតដលកោម្កម្ើលកឃើញកពលកធវើសម្ធិ អាច្ជាចំ្ត ក្
ដ៏តូច្ម្ ួកៅបានថា រញ្ញ្ច្ក្ខុ គឺពនលឺរញ្ញ្ តដលកយគ្វច្រ ្តូវការជា
 ំបាច្់ក្នុងការរម្្្ ឱ្យ ក់្ធលុោះកម្ើលអាការៈ ៣២   តដលជាចំ្ត ក្ឬ       
អវ វៈតូច្ធរំរស់ររូកា  តដលម្ន សក្,់ ករាម្, ្ក្ច្ក្, កធមញ, តស្បក្, 
ស្ច់្, សរផ្ស, ឆ្អឹង, ខ្ួរក្នងុឆ្អឹង, ត្ម្ងក ម្, ករោះដងូ, កលលើម្, វាវ, អណាត្ត, 
សួត, កពាោះកវៀនធំ, កពាោះកវៀនតូច្, អាហារលម,ី អាហារ ស់, ្ រម្ត់, កសលសម៍, 
ខ្ៃុោះ,  ម្, កញើស, ខា្ញ្ខ់ារ,់ រឹក្តលនក្, ខា្្ញរ់ាវ, រឹក្ម្ត់, រឹក្សកម្្បរ, 
រឹក្រំអិល, រឹក្ម្ូ្ ត, ខ្ួរក្នុងក្្បល        តតចំ្កពាោះកោម្កៅកពលកនោះម្ិនទន ់
្តូវការពនលឺកនោះករ កោម្្តូវតតលោះរង់ក ល្គរ់តររយ ង្ ។ កំុ្កធវើ
្រតិក្ម្ម្រឆំងនឹងអវីៗ តដលកក្ើតម្នក ើង តត្តូវស្ម្ួលក ើ រនធូរ 
ឥរិយររកៅតាម្ធម្មជាតិររស់វា ។ អវីតដល្តវូច្ង ំតតម្ ្ាងគត់គឺ សតិ
ច្ងឱ្យជារ់នងឹ ដកងហើម្កច្ញ ដកងហើម្ចូ្ល ។  

កលាក្្គូសម្លឹងកម្ើលកៅ  ិកាតដលព្យួរនឹងសសរ      ក ើ ម្ន 
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កលរដីកាថា  កពលកវលាក្៏ដល់្ពម្ លមម្នឹងរញ្ច្រ់ធម្មសិក្្ាក្នងុផ្លងកនោះ ។ 
សូម្ ឆ្នៃៈ វីរ ិៈ ចិ្តត វមិ្សំ្ តដលទុសកច្ញពសី ដន្ច្ិតតកយគ្វច្រម្ន្ក់្ៗ 
បានជាពនលជឺួ ឱ្យបានររលួនូវ្ពោះធម្មរស្គរ់ៗគ្ន្! សូម្អនុកម្រ !!! ។ 
រ ទរ្់ពីទា្ កម្តាតរ្ួច្ក ើងបានតរក្គ្ន្កៅកាន់ក្តនលងករៀងៗខ្លួន ។ កលាក្
្គូបានសរកសរកលខ្កលើ្ក្ សម្ ួសនលឹក្ ុច្ម្ក្ខ្្ុំ  ក ើ ម្នកលរដីកា
ថា កនោះជាកលខ្រូរសពៃនិងកលខ្កុ្ដអិាតាម្   កោម្អាច្ទក់្រងបាន្គរ ់
កពលកវលា  ។ ក ើងខ្្ុំទងំអស់គ្នប្ាន្ការថាវ ្រងគំកលាក្្គូ ក ើ ក្៏
 ក្កច្ញពីរនៃរ់ករៀន ។ ្គ្ន់តតកច្ញម្ក្ដល់ក្ៅភា្្ម្ រអនូ្សខី្្ុំកដើរ
រក ដើរ  រ់ផ្ដខ្្ុរំក ដើរ្ពម្ទំងកពាលថា “ ម្ុនកនោះ ខ្្ុំល ័្ពួ ខា្្ំង
ណាសរ់ង !   ្ពលងឹតូច្ ្ពលឹងធំក ើងរត់ក លខ្្ុំកសៃើរតតអស់ក ើ  ” ។ 
ខ្្ុំ ក្ផ្ដអតងអលក្្បល ង ច្្បិច្ចុ្ងសក្់ ក ើ និយ លកលងថា 
្ពលឹងអូនឯងក ើងម្ក្ដល់ចុ្ងសក្់កនោះតម្នករ? អនក្ទំងអស់គ្ន្ក្៏កសើច្
គឹលក ើង កធវើឱ្យររិយកាសធូរកសប្ើ ក្នុងភាតរភាព ។ រអូនខ្្ុរំនតកៅករៀត
ថា “ រងដឹងករ  ម្ន្ក់្ៗ ទងំ្ពោះសង្ឃទំង្គ សថ ក លតលនក្កម្ើលម្ក្រង 
អត់ម្នអនក្ណាអងគុ ធម្ក៌ក្ើតករ  ។   កតើរងឯងកឃើញអវីខ្លោះ  បានជាកលើក្ 
ដំរងូ  ត់គឃូស ក ើ ក្កា ម្ក្ញ័រោក់្ដូច្្គុន ញ់? ” ។  ំរង
ករៀររារ់្បារ់កៅកពលក្កា  ...  
 កពលម្ក្ដល់ទៃោះ កលាក្យ ធម្ម្ រយ្ ស ស្ករឿន បានករៀរចំ្
ម្ហូរអាហារ បា រឹក្ ក្នុងថាសរួច្ក្សច្ តលម្ទំងកឃើញម្នកលាក្យ  
 ស់រុំ ៤  ក់្ អងគ ុកៅជាម្ួ  ។     រ ទ្រ់ពីររលួទនបា   និងរុក្ ក់្ 
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 នឆន្ងំរួច្ម្ក្ កលាក្យ ធម្ម្ រយ្បានម្ន្រស្សនថ៍ា “ខ្្ុំបានដងឹ
ករឿងរា ្វខ្លោះៗ តដលកក្ើតម្នក ើងកៅក្នុងរនៃររ់ដរិតតធិម្៌ កតើកលាក្រអូនអាច្
្បារខ់្្ុំបានករ ថាកតើកលាក្រអូនបានជរួអវខី្លោះកពលតដលអងគុ សម្ធិ? ករើ
ខ្្ុំដងឹសភាពការ ៍តដលបានជរួ្ររោះ ្រត លជាខ្្ុំអាច្ជនូជាកយរល់
ខ្លោះៗ ក្នុងការរដរិតតិ ” ។ 

ខ្្ុំក៏្បានជ្ម្រគ្ត់ ូរត នូវអវីតដលខ្្ុបំានជួរ្ររោះ កលើក្រី ១ និង
កលើក្រី ២ ដូច្តដលម្ិតតអនក្អានបាន្ជាររួច្ម្ក្ក ើ  ។ កលាក្យ  
បានកធវើការត  ំ ្រហាក់្្រត លកលាក្្គូតដរ ក្នងុការរររ់លន់ឹងនិម្ិតត
តដលខ្្ុបំានជួរ្ររោះ  ។  ម្នកលាក្យ ម្ន្ក់្     តដលខ្្ុមំ្ិនបាន ំក ម្ោះ 
គ្ត់ករ ្គ្ន់តត ំថាគ្ត់អកចជើញម្ក្ពីកខ្តតស្វ្ ករៀង បានរនតវា 
រ ទរ្់ពីកលាក្យ ធម្ម ្រ្យថា ៖ “កាលពី ៣ ឆ្នំំាម្ុន ផ្លងដរំូងតដលខ្្ុំកធវើ
ធម្៌កៅក្នងុពុរធម្ ឌលកនោះ ក៏្ម្នសភាពដូច្កលាក្រអូនតដរ គឺកធវើឱ្យ
ឧបាសក្ ឧបាសកិា ភាញ្ក្់កទអើល ២ ដងយ ង្ខា្្ងំ គឺកលើក្រី ១ ខ្្ុំបានត្សក្ ំ
កស្ក្ អ ដឺត អ ដក្ ខ្ស្ឹក្ខ្្សួល អលួអាក្់ កទអើលភាញ្ក្់្គរ់គ្ន ្ គឺខ្្ុំបាន
កឃើញម្ដ្ ខ្្ុំ កពាលតអូញតតអរ ក  ម្និបានជរួខ្្ុ ំម្និបានកឃើញម្ុខ្ខ្្ុំ ម្ិន 
បានឱរខ្្ុំតដលជាកូ្នស ំពវចិ្តតររស់គ្ត់ម្ុនកពលគ្ត់ររួលម្រ ភាព 
ពីក្ពាោះកពលក ោះខ្្ុំកៅកធវើការកៅកខ្តតក្ៅ ម្ក្ម្ិនទនដ់កងហើម្គ្ត់ករ ។ 
កលើក្រី ២ កពលតដលខ្្ុំអងគុ  រឹក្ម្ត់កច្ោះតតកច្ញ ររ់ម្និបាន ក ើ 
ហាក់្ដូច្ជាម្នអវមី្ ួរុលក លពីក្នុងកពាោះម្ក្ ខ្្ុំក៏្ហាម្ត់ ្ស្រ់តតធ្្្ក់្
 ម្ក្ក្ម្ួ ដុំ ធុសំអ ុគ្គុក្ កទអើលកគកទអើលឯង្គរគ់្ន្ ... ។”  
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

តាំងពីកពលក ោះម្ក្ ខ្្ុំបានតាំងច្ិតតអធិ ឋន្ថា នងឹម្និខ្ំ្រងឹ ព្ងឹង
កា រររ់លន់ូវអវីតដលកក្ើតក ើង គឺថាម្និកធវើ្រតិក្ម្ម្រឆងំ តតាងំនងឹ
សភាវៈ   តដលកក្ើតម្នក ើងកពលកធវើធម្មរដរិតតិ តតស្ម្រស្ម្លួ 
រនធរូកា  ក ើ ច្ិតត្គ្ន់តតដឹងថាខ្សុ ក ើ តលងក លនូវអវីៗ ទំង
អស់ តាម្ការត  ំររសក់លាក្្គូ និង ស់្ពឹទធ្ រ្យ ។         

កពលតដលម្ិតតខ្្ុំរង្ហ្ញខ្លួន ខ្្ុំម្និ រ់អារម្ម  ៍ ម្ិន ក្ចិ្តត
រុក្ ក់្ ម្និព្ងឹងកា  ្គ្ន់តតគិតក្នុងច្ិតតថា   កាលណាអាតាម្អញ ក្ 
ចិ្តតរុក្ ក់្ឱ្យតផ្ម្លពនលឺ គឺម្ិន្តវូទលវូករ ម្ិន្តវូនងឹក្ិច្ចតដល្តូវរដរិតតិករ  
ម្ិន្តវូទលវូធម្៌ករ ។ ្គ្នត់តគិតតតរ ុ ណឹង្ស្រ់តតសតិម្ក្កៅនឹងដកងហើម្
កច្ញ ដកងហើម្ចូ្លវិញឯងៗ ។ កទោះរីពនលឺរកចចញសក្ម្មភាពតររណាក៏្ខ្្ុំម្និ
្រឆំង ម្និខ្ងឹ ម្ិនសអរ ់ ម្ិនច្ូលចិ្តតម្ិន្សឡញ ់ ខ្្ុំកធវើធម្មតាៗ ។ កពល
តដលសតិកច្ញពដីកងហើម្ម្ដងៗ កៅកម្ើលពនល ឺ ក៏្ខ្្ុមំ្ិនកទម្នស្ស ម្និខ្ំ្រឹង
ទញម្ក្វញិ ្គ្ន់តតដឹងថា ឱ! ខ្្ុខំ្ុសក ើ  ! ក ើ ច្ិតតក៏្្ត រម់្ក្វញិ
ក  ខ្លួនឯង ។ ពិតជាអស្ច្រ្យណាស់  ក ើ ខ្្ុំគិតថា កនោះក ើ ករដងឹ
តដលកគកៅថា ឧករកាខ្ចិ្តត?   ម្និ រូរ ុ មន្ពនលឺក្៏ក វ ត់ក ើ រច្ឈរ់ 
សក្ម្មភាព ក្ពាោះតលងរកញ្ឆ្តខ្្ុបំាន រសមីក្៏អន់កៅៗ ក ើ កៅឈរន់ឹង
ម្ួ ក្តនលងឥតក្ក្ម្ើក្កៅកលើចិ្កចចើម្ខាងស្ដ្ំ រកចចញពនលឺយ ្ង្សរន់កៅ
រីក ោះ ៖ ខ្្ុំក៏្បានរួច្ទុតពីអ ទ្ក់្ផ្នម្ិតតខ្្ុំ រត់ាំងពីផ្លងក ោះម្ក្ ...  
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    មនិ្សអប់មនិ្ខ្នាញ់ង្សឡាញ់រោមន្សាស    មនិ្រទើសមិន្ោស់ទំនាស់ចិនាដា 
    ចតិ្តឥត្រោ ទន្ធ់្ងន្់ង្សាលខ្ងណា សងប់ឧរបកាខាក្ង្កណាង្បក្ព  ។ 
    រន្ះផ្លូវកណាដាលង្ត្កាលរកើន្ព   សម មាយជំហ ង្ទផ្ ត្ទ កខភយ័ 
    ផ្លវូង្ត្វូផ្លូវលអបងករោគជយ័                   គ្មាន្ហមងរ ះក្មសាគាល់ន្័យធ្មមៈ    ៕ 
 
       ********************* 

   

  

*              ព្រះរុទ្ធវចនៈ               & 
ជយំ   វេរំ   បសេតិ    ទុក្ខំ   វសត ិ  បរាជិវោ 

ឧបសវ្តោ   សុខ ំ  វសតិ       ហោិវោ   ជយបរាជយំ 
“ រុគគលអនក្ឈនោះ តតងរងនវូកពៀរ រុគគលអនក្ ញ ់តតងកដក្ជា 
រុក្ខ ចំ្ត ក្រុគគលលោះរងក់ារឈនោះ និងការ ញ់កច្ញក ើ   

ជាអនក្សងររ់ម្ង្រ ់ករើរកដក្ជាសុខ្ ” ។ 

)           (គ្ថាធម្មររ រិដក្កលខ្ ៥២ រំព័រ ៦៣)           ( 
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១៧- ធម្មប្បដិបត្ត ិ
 

 

ចប់ធម្មប្បដិបត្តិនៅនេលល្ង្ចននេះនហើយ ន ើបខ្ញុំដឹងថាខលួនឯងហត្់
ននឿយយ ្ងខ្្ុំងន្រេះមួ្យថ្ងៃចុងន្ោយននេះតុំងេី្េលឹម្ ល់្េលប់ អត្់
បានឈប់ស្ាកន េះ  ន្រេះបាននចញដុំន ើរេីនខត្តនសៀម្រាបតុំងេី
នា ្ង ៥ ្េឹកនហើយដល់នេលរនសៀលនា ្ង ៥ ល្ងច្ន ើបបាននចញេីបនទប់
ធម្មសិក្ា ។ គតិ្នៅោររក្ េយ្ម្កចិញ្ចឹម្ជីវិត្ និងោរសវេះស្សវងរកធម៌្្ត្វូ
ានោរសង្វត្្ ឱហាត្ េ្ាយម្និងោរខនតី អត្ធ់មត្់ លត្់ដុំដូចគ្ន្ ប ុស្នតខុស
្ត្ង់ល ធផលគឺថា ស្សវងរកធម៌្គឺោន់ស្ត្ាននសចកដី្ជេះថ្្ានៅៗ ោន់ស្ត្
ានអុំ រអរន្ត្ក និងលេះបង់ន្ចើនន ើងៗ ោន់ស្ត្សុខនៅៗ ចុំស្ ករក
្ េ្យវិញ មិ្ននចេះស្អែត្អែនន់ិងានបាន ចង់ស្ត្បានស្ងម្ន ៀត្បនងកើត្នវូ      
នល្ភៈ នោសៈ នងិនាហៈ នោយមិ្នដឹងខលួន ។ ជួនោលោររក្ េ្យនបើគិត្
មិ្ន្សួល គិត្មិ្ន្ត្ឹម្្ត្វូ ោន់ស្ត្លុំបាកនៅៗ រហូត្ដល់វ័ ឌកនរើខលួនមិ្ន
រួច នធវើោរោុំងឈឺ ោុំងជា ន្រេះម្នតនសេហ៍ថ្នដុល្្្រ ានកា្្ុំងខ្្ុំងោ្្ និង
ស្ម្ស់លែ្ត្ោលោក់ោញឱយ្ជាប់ចិត្តជាងវត្ថញនានានៅកេញងនល្ក ( សូម្្បី 
ស្ត្ដឹងថា ជម្ៃឺកវូិដ-១៩ អលងរាលោលេាីនក្់នៅានក្់ន ៀត្ នោយ្គ្ន់ស្ត្
នៅជិត្គ្ន្ ឬប េះរល់គ្ន្ នហើយបានសា្្ប់ម្នុស្សដ៏ ហាវយ ្ងណាក ៏    
រោឋភ្ិបាលភាគន្ចើនថ្ន្បន សកេញងេភិេនល្ក អនញុ្ញត្្ឱយ្ោររកសីុាន
ដុំន ើរោរន ើងវញិ ស្ត្្ត្វូ ដ្ប់តម្ោរស្ នាុំេរីោឋភ្ិបាល នោយ្ត្វូ
រក់ ា ្ស់ និងនៅឆ្ង្យេីគ្នេ្រីៗ ស្ម្ ្ត្ កន៏្រេះស្ត្ដុល្្្រហេឹងឯង ) ។ 
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គិត្ៗ នៅ ម្នស្ុសនល្កនយើងននេះជាសត្វចស្ម្លកបុំផុត្ ដុំបូងនគបូជា
ជីវិត្ោុំង្សុងនដើម្្បីលុយ  រួចនហើយន្ោយម្កន ើបនគយកលុយនោយ
ោរបូជាជីវិត្ននាេះៗ នៅបតូរយកសុខភាេម្កវិញ ។ 

គិត្ម្កដល់្ត្ឹម្ននេះ ខ្ញុំក៏បាននដើរម្កដល់ផទេះនល្កយយធាមច្ារយ្ 
ស  នរឿន លមម្ ។ នល្កយយឧបាសិោ គមិ្ សុនីម្ឿន បាននៅរង់ចាុំ      
ជាន្សច នហើយបនាទ្ប់េ ី ួលោនបាយល្ងច្រចួ គ្ត្ក់៏ជូនខ្ញុំនិងបែូនថ្ងល 
នៅោនអ់ា្សម្មួ្យ ស្ដលនៅ ុំននរនា ិសខងលិច្េេះវិហារជាប់នឹង 
របង ។ បនាទ្ប់េីនល្កយយល្្ត្ ប់នៅវញិ ខ្ញុំបានន ើងនៅនលើខទម្ 
ស្ដលានជន ដើរ ៣ ោុំ នហើយអជុន ៀន ២ នដើម្ រចួឈួលេិលរកកស្នលង
នោត្ន ៀន ។ កេញងអា្សម្មិ្នានអុំេូលនភលើងអគគិសនីន  ស្ត្ាននភលើងនៅ
តម្ផលូវ និងជិត្មុ្ខខទម្ ។ នៅខងកេញងានកស្នលងចង្កង្រ្នបាយមួ្យ ស្ត្ដូចជា
មិ្នបានន្បើ្បាស់យូរម្កនហើយ ។ បែនូថ្ងលខ្ញុំក៏នោត្ន ៀនមួ្យនៅចង្កង្រន្
បាយ មួ្យន ៀត្នោត្នៅមុ្ខាត្់ោវរ្ខទម្ ស្ដល្គ្នស់្ត្ជាច្មឹ្ងោរររកុុំ
ឱ្យស្អកចូលកេញងខទម្ស្ត្ប ុនណា្េ្ះ ។ នយើងបាននាុំគ្នន្រៀបចុំកស្នលងស្ាក 
នោយ្ោលកននទល ១ ជានន់ ៀត្ស្ងម្េនីលើកននទលស្ដលាននហើយ និង
ចងមុ្ង ។ រួចរាល់នហើយ បែូនថ្ងលខ្ញុំគ្ត្់បាននៅអងគញយនយិយនលង និង
នល្កតឧបាសក ៤ - ៥ នាក់    ស្ដលជស្ជកគ្ន្នៅនលើរានមួ្យស្ក្បរននាេះ ។   
នោយអស់កា្្ុំង ខ្ញុំក៏ចលូកេញងមុ្ង្បុងនឹងស្ាក ។   នេលននាេះ្ ប់ស្ត្
ានចិត្តមួ្យគតិ្ថា  គរួស្ត្ កល្បងអងគញយសាធិ ៤ - ១០ នា ី  នដើម្្បី
ស្មួ្លអារម្ម ៍មុ្ននឹងស្ាក  ។  គតិ្ដូនចាន្េះនហើយ     ខ្ញុំក៏ថាវ្យបងគុំបីដង    
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រំឭកដល់គុ ្េេះរត្នថ្្ត្   រចួនហើយក៏ស្មួ្លឥរយិបងស្ដលន ើបបាន
នរៀនងមីៗ  នធមចស្ភេកសនស្ឹម្ៗ នលើកចិត្តនតងអារម្ម ៍ នហើយយកសត្ចិង
ភាជ្ប់ និងដនងហើម្នចញ  ដនងហើម្ចលូ ។  
 ភាេសៃប់ ងត្្់ថ្នរា្ត្ីោល ហាក់ដូចជាកតត្មួ្យជួយឱយ្ចតិ្តខ្ញុំ
សៃប់ ងត្្់នៅតម្ស្ដរ ។ ្បស្ហលជា ១០ ដនងហើម្ប ុនណា្េ្ះ ខ្ញុំ  ួលអារម្ម ៍
ថាានកា្្ុំងអវីមួ្យបុកេកីេញងនរេះនោលរុញន ើងម្កនលើ នធវើឱ្យនហៀរហរូ
 ឹកស្ភេកនហៀរ កឹសុំនបារ នហៀរ កឹាត្ ់ ។ ដុំបូងខ្ញុំនលប កឹាត្ន់នាេះចូល
នៅកេញងនរេះវិញ ស្ត្ កឹាត្់ោន់ស្ត្នចញន្ចើនន ើងៗ មិ្នអាចនលបចូល
នៅន ៀត្បានន  ខ្ញុំកហ៏ាាត្់ (ន្រេះនឹកន ើញដល់សុំដីនល្កយយ        
ឧបាសិោ ស្ដលអនញ្ជើញម្កេនីខត្ត វ្យនរៀង ថាគ្ត្់បានហាាត្ន់ហើយ
ធ្្្កឈ់ាម្មួ្យដុុំ នហើយធុុំសែញយនផែើលនគនផែើលឯង្គប់គ្ន្) ។  
 ្គ្នស់្ត្ហាាត្់ភ្្ាម្ ខ្ញុំ  ួលអារម្ម ៍ថាានដុុំអវីមួ្យ ុលៗ នៅ
កេញងបុំេង់ ក    នហើយក៏ានកា្្ុំងមួ្យរុញ   ដុុំននាេះធ្្្ក់កដញកម្កនលើបាត្ថ្ដ 
ានកលិនឆ្អ្ប្ ហឹង ។ បនាទ្ប់ម្កានវត្ថញសែតិ្ៗ នចេះស្ត្ធ្្្ក់េាីត្់បនតបនាទ្ប់ 
នហៀរហូរធ្្្កន់េញបាត្ថ្ដ ធ្្្ក់្ជាបនៅនលើ រុងន ៀត្ផង  ។  ខ្ញុំាន
អារម្ម ៍ថា ខ្ញុំធ្្្កឈ់ាម្ន្ចើនណាស់ ។  

ភ័យផង ្េួយផង េិបាកចិត្តផង គុំនិត្េីរ្បឆ្ុំងគ្ន្បាននកើត្ន ើង 
នៅនេលននាេះ ៖ 

គុំនតិ្ ី ១ គឺខ្ញុំ្ត្វូស្ត្នបើកស្ភេក នហើយនៅរកជុំនួយ ឱ្យជួយោនន់ៅ
ងមីៗ     ប់ រ្ត្ន់ឹងោរធ្្្កឈ់ាម្ននេះ     ។     នោេះបីមិ្នអាចនៅនេ ្យបានក ៏
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នោយ ក៏្បស្ហលជាអាចានវធិីេីបុរា អាចជួយស្ាល  ្ាុំនឹងដល់
នេល្េកឹស្សែក ។ ខ្ញុំមិ្នអាចល្ក់ កុស្ត្ាន្ក់ឯងបានន       ន្រេះអាចហួស
នេលេ្ាបាល នហើយអាចបាត្់បង់ជីវិត្ផងកា៏នស្ដរ ។ គុំនតិ្ននេះនធវើឱយ្ខ្ញុំ
ោន់ស្ត្ភ័យ្េយួខ្្ុំងន ើង នហើយក៏ចង់នបើកស្ភេកចាកកម្មោឋន្ ។  

រំនេចននាេះគុំនតិ្ ី ២   កន៏កើត្ន ើងថា ៖  ន កុុំអាលនបើកស្ភេក្ត្វូ
េិចារណាឱ្យ្គប់្ជុងន្ជាយសិន ។ នបើខ្ញុំនៅបែនូថ្ងល ក៏មិ្ន្បាកដថា អាច
ានវិធី ប់ រត្្់បានស្ដរ ន្រេះយប់កោ៏នស់្ត្ន្ៅនៅនហើយៗ មិ្នាន
 គ្ល់អេកណាានក្់ន េះនៅ ីននេះ ច្ាស់ជាមិ្នអាចជួយអវបីានន  នហើយ
នាុំស្ត្្ចបូក្ចបល់ ខវ្យខវល់ដល់ចាស់ ុុំស្ដលរស់នៅខទម្ជិត្ៗ ននេះមិ្ន
ខន ។ ខ្ញុំបានអាននសៀវនៅកន៏្ចើន្គ្នន់បើស្ដរោក់ ងនឹងសាធិ នហើយ
មិ្នោន់ជួប្ប េះថា ានអេក ្្ប់នោយ របដិបត្តធិម៌្ន  ។ ខ្ញុំ្ត្ ប់ម្ក
ាត្ភុូមិ្នលើកននេះកន៏ដើម្្បីនធវើធម្មប្បដិបត្តិ នបើខ្ញុំអស់ជីវតិ្កេញងនេលនធវើធម្មបូជា
ក៏ជាោរលែ្បថ្េមួ្យស្ដរ ន្រេះខ្ញុំាន្េេះរត្នថ្្ត្ជា េីឹងរក់េុំនាក់
អា្ស័យនហើយ ។  គតិ្ដល់ចុំ ុចននេះ ខ្ញុំកប៏ាត្ភ់័យ បាត្់ខ្្ច អស់នសចកដី
្េួយបារម្ភ ចតិ្តនៅជាសៃប់នលើសនដើម្ ។  

 

ពឹងព្ពះត្ព្ៃរៃនឥទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារាយ  ស្បសូនាយសស្កាព្បហារសព្រះភ័យ 
ឆ្លងកាៃ់ពាយយះសោកមានសោគោញជ័យ ស ះមរណភ័យរមានអវីគួរខ្លាច ។   

ខ្ញុំក៏បនតតុំងចតិ្តយកសត្ិគតិ្ស្ត្េីដនងហើម្នចញ ដនងហើម្ចូល ហាាត្ ់
ចុំហន្រេះនៅស្ត្ធ្្្កឈ់ាម្កកខប់នៅន ើយ ស្ត្ខ្ញុំមិ្នរវល់ មិ្នចាប់
អារម្ម ៍  និងមិ្នឱយ្ត្ថ្ម្លន           គឺ្ គ្ន់ស្ត្ដឹងថាានឈាម្ធ្្្ក់េាីត្់ស្ត្ 
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ប ុនណា្្េះ  ។  ខ្ញុំហាក់ដូចជាាននសចកដីសៃប់ ង្ត្ខ្្់ុំងន ើងៗ ដនងហើម្ហាក់ដូច
្ លនសដើងម្ ដដនៅៗ ខលីនៅៗ លែតិ្នៅៗ នសទើរស្ត្ោច់រកដនងហើម្ដកមិ្នាន។ 
រំនេចននាេះ ្ ប់ស្ត្ានដនងហើម្ចលូមួ្យយ ្ងស្វង នហើយក៏ានដនងហើម្
នចញយ ង្ស្វងស្ដរ ។ នៅកេញងខ ៈស្ដលដនងហើម្កុំេុងស្ត្នចញស្វងននាេះ តម្
ាត្់ខ្ញុំដូចជាអស់ឈាម្ខប់ៗ ធ្្្ក់ម្កនហើយ  ស្ត្ានវត្ថញម្ ា្ងស្ដលាន
េេុេះដូច ប  ូ នចញម្កប េះធ្្្កជ់ាប់នងឹចង្រ្ នហើយធ្្្កត់ម្នដើម្្ ូងចុេះ
នៅន្ោម្ ។ ្គប់នេលស្ដលានដនងហើម្នចញ វត្ថញេេុេះននាេះកធ្្៏្ក់ម្ក
ជាមួ្យស្ដរនជាកនេញនដើម្្ ូង នេញនរេះឆ្អ្ប្ ហងឹ ។ នោយបានយក
្េេះរត្នថ្្ត្ជា ីេឹង ឬកន៏ោយោរតុំងចតិ្តមិ្នខ្្ច ្្ប់ក៏មិ្នដឹង បានជាខ្ញុំ
អត្ា់នភ័យ អត្ា់នខ្្ច អត្ា់ន្េយួអវីោុំងអស់ ស្ងម្ោុំងគតិ្កេញងចតិ្តថា 
នបើសិនណាជាខ្ញុំានកម្មនេៀរនវរានិងអវីមួ្យេីអត្តី្ោល ក៏សូម្ឱយ្រចួ
រំនោេះកម្មនេៀរននាេះចុេះ ន្រេះខ្ញុំបាន  ួលផលវិបាករចួនហើយ  ។ មួ្យសនទញេះ
ធុំន ើបវត្ថញេេុេះឈប់ធ្្្ក់ស្ត្ស្បរជាធ្្្កវ់ត្ថញរាវម្ដង ។ ្គប់ដនងហើម្នចញ វត្ថញរាវ
ននាេះក៏ធ្្្កន់្ចាកនៅនលើបាត្ថ្ដ នហើយនហៀរហរូ្ជាបនេញនជាកជាុំស្ផេក
ខងន្ោម្ ។ ខ្ញុំានអារម្ម ៍ថា កេញងនរេះ កេញង្ ូង និងកេញងខលួនោុំងមូ្ល ដូច 
ជាានភាេធរូ្ លអវីម្ ្ាង ស្ដលេិបាកនឹងនរៀបរាប់ េិបាកនឹងជ្ាបឱយ្
បានច្ាស់ថាជាអវណីាស់ ។ 
 នេលស្ដលវត្ថញរាវឈប់ធ្្្ក់ បែនូថ្ងលខ្ញុំក៏ម្កដល់លមម្ ។ គ្ត្ច់ូលនៅ
កេញងមុ្ង្បុងស្ាក ស្ត្ដល់ន ើញខ្ញុំនៅកេញងឥរយិបងអងគញយ គ្ត្់នបើកមុ្ង
នចញនៅវិញ ។ ខ្ញុំបានដកដនងហើម្ស្វង ២ - ៣ ដង     នហើយនបើកស្ភេក្េម្ោុំង 
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នយិយនៅោន់បែូនថ្ងលថា ៖ 
-“គ្ន! បងធ្្្កឈ់ាម្ន្ចើនណាស់  នជាកនេញខលនួ ានកលនិឆ្អ្ប

្ ហឹង” ។    បែូន  គ្ន    បានអុជន ៀននហើយឈួលេីមុ្ខខ្ញុំ   នហើយខ្ញុំដូចជា 
ានោរខ្្ចរអាអវីម្ ្ាងមិ្នោន់ហា ន្នបើកស្ភេកន   ។ 
 -“ មិ្នស្ម្នឈាម្ន បង គឺ នសលសម និង កឹាត្ន់ នត្ើ ” ។ ខ្ញុំនបើកស្ភេក
េិនតិ្្យនម្ើលខលួនឯង នហើយោនស់្ត្ធូរ្ ូងស្ងម្ន ៀត្ នៅនេលស្ដលដឹងថា 
មិ្នស្ម្នឈាម្ខប់ ឈាម្េេុេះ ឬឈាម្រាវន ស្ដលធ្្្ក់េកីេញងខលួនខ្ញុំ ស្ត្ជា
នសលសម ស្ដលានសណាឋន្ដូចជារម្ែិល្ត្ី ឬរម្ែិលអនទង់ នហើយខលេះន ៀត្ាន
េេុេះដូចេេុេះ ប ូ នបា ្ងស្បកៗ និង ឹកាត្់រាវគួរឱ្យនខពើម្រនអើម្ខលួនឯងេន់
នេកណាស់ ៖ 

វៃថយសអយយកលិនគួរជិនណាយ  ហូរសចញពីកាយរស្យសព្ៃក 
ទឹ្កមាៃ់សញើសមូព្ៃអាចម៍ទឹ្កភ្ភនក សឆ្អះឆ្អាបសឆ្អើមសពកពិៃឥៃភ្កលង ។ 
នគរកាយខ្យុំជុំរំសោគ  ខ្ងកនយងសស្មាកសព្រកព្គប់កភ្នលង  
ភ្ែមកិសេសបីត្វ៉ៃព្បភ្ែង   ឱាយខ្យុំវសងវងវក់វិេវេ់            ៕ 

  

វត្ថញគ្គចិោុំងននេះន្ចើនហួសេីោរ មន្ នហើយកគ៏ិត្កេញងចិត្តថា នត្ើ
 ឹកាត្់ នសលសម ខប់ េេុេះនឹងរាវ ោុំងននេះនចញម្កេី ណីា  នបើនៅកេញងនរេះ
ច្ាស់ជានរេះខ្ញុំនបា ្ងធុំ ត្ងឹនសទើរន្បេះមិ្នខន ។     ថ្ដនអវងខ្ញុំចាប់ រុងនធវើជា 

ងេក់ ដក់ កុ កឹកខវក់ោុំងននេះ កុុំឱ្យវា្សក់ធ្្្ក់នៅនលើកននទល នហើយក៏
ន្ោកឈរ ស្ត្ដូចជាលហតិ្ថ្លហ ថ្ដនជើង វិលមុ្ខនធងនធ្ងចង់ដួល ។ បែូន គ្ន 
សទញេះនៅ ប់ខ្ញុំោន់នេលមិ្នឱយ្ដួល   នហើយនកៀក ម្ខ្ញុំនៅរកោុំជន ដើរ    ចុេះ 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន ់
 

 

នៅដី នដើម្្បីនៅមុ្ជ កឹល្ងខលនួ ស្ដលនៅេីន្ោយអា្សម្ ្បស្ហលជា 
១០ ស្ម្ ្ត្ ។  នេលចុេះម្កដល់ដី ខ្ញុំបាត្វ់ិលមុ្ខនហើយ ស្ត្នេលស្ដលនដើរាន
អារម្ម ៍ថាជុំហានមួ្យៗ ដូចជា្ លៗ នដើរដូចជាមិ្នជាន់ដី ។  

បែូន គ្ន មិ្នហា ្ននៅណានចាលខ្ញុំន  ចាុំខ្ញុំោល់ស្ត្មុ្ជ កឹរចួ នបាក
សុំអាត្  រុងឱយ្្ជេះនហើយន ើបនាុំគ្ន្្ត្ ប់ម្កខទម្វញិ ។ គ្ត្់សួរខ្ញុំថា ៖  

- បងានអារម្ម ៍យ ្ងណាស្ដរ?    
- មិ្នអីន អនូ ដូចជាានកម្លុំំាង កុំស្ហងលែណាស់ ។ 
 - អីចឹងនត្ើបងអាចន្ោកេនីា ង្ ៣ នដើម្្បីនៅអងគញយធម៌្នៅឯនលើ

្េេះវហិារបានន   គនឺយើងអងគញយធម៌្េីនា ្ងជាង  ៣  ដល់នា ្ង ៥,  រួចនហើយ 
្ត្ ប់នៅឯផទេះនល្កយយ ស  នរឿន   ួលោនបបរ្េកឹ នហើយនា ្ង 
៧ នយើងចាប់នផដើម្នធវើធម្មប្បដិបត្តិបនតនៅន ៀត្  ។ 

- ច្ាស់ជាបាន   អូនឯងកុុំបារម្ភ ។ នយើង្ត្ូវស្ត្ ត្ស ូ អត្់ធមត្់ លត្ ់

ដុំ ន្រេះនេលនវល្របស់នយើងានមិ្នន្ចើនន  ។ 
 យប់ហេឹងខ្ញុំបាន  ួលោនដុំន ក លង់លកយ់ ្ងសកប់សកល់បុំផុត្
ស្ដលមិ្នានយូរម្កនហើយ ហាក់ដូចជាកូនស្ង ត្ស្ដលបាននៅស្អែត្នហើយ 
សូម្្បីស្ត្ភាញ្ក់បត្់នជើងត្ចូក៏មិ្នានស្ដរ ។  
 សេូររគ្ុំងបានញ ្ុំងភាេសៃប់ ង្ត្ថ់្នរា្ត្នីៅនា ្ង ៣ ន ៀបភលឱឺ្យឮ 
សនម្លងស្្ជកអាោសោស់នយគ្វចរស្ដលន្ត្កអរកេញងធម្មបូជា ឱ្យចាក
និ្ោ នហើយក៏ម្េីានរ្ូត្រេះ រល្ុំងរលេះយកឈេេះចិត្តខជិល្ចអសូ មូ្ ូ ឱយ្ហាត្់
នរៀនត្ស ូ  អត្ធ់មត្់  លត្់ដុំ  យកអារម្ម ៍ម្កនធវើធម្មប្បដិបត្តិ     កាចត្្់នវូអវីៗ  
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ស្ដលមិ្ន្បនសើរ នរៀបចុំដុំន ើរ នដើរនៅតម្្េេះអរិយម្គគនដើម្្បីចាកនចញ
េីអនាទក្់ារស្ដលរារាុំងផលវូនោយនសចកដី្ជេះថ្្ាដ៏ថ្្កស្លង ។  
 នយើងបានម្កដល់ជន ដើរន ើងនៅនលើ្េេះវហិារ នា សិខងលិច
្បស្ហលជានា ្ង ៣ និង ១៥ នា ី ។ េីោុំជន ដើរ ី ១ ខ្ញុំនចាលស្ភេកសម្លឹង
នម្ើលនៅ្េេះវិហារ ន ើញកុំេូលខពស់សនលឹម្  អម្នោយ្េេះចង្កនទភលឺថ្្ាស្ដល    
គួរឱ្យេិចេិលរមិ្លនម្ើលមិ្នោកស់្ភេក ។ មួ្យោុំម្ដងៗ ស្ដលខ្ញុំឈាននជើង
ន ើងនៅនលើ ចតិ្តខ្ញុំ្េឺ្េួច លួចសរនសើរនោយហឫ ័យ្ជេះថ្្ា  ចុំនរេះ
សមិ្ ធិផលដ៏្បថ្េននេះ ស្ដល្េេះ្គ ូសុំ ប នុនធឿន នកត្ធុនាម្ បានក ង កុ
ចុំនរេះនខម្របុ្ត្ ។  នយើងបានន្ជើសនរើសយកចុំនហៀង្េេះវិហារខងត្្បូង
ជាកស្នលងអងគញយនធវើសាធ ិ ន្រេះ្ត្វូនឹង ិសស្ដលខ្យល់បក់ម្ករនហៀកៗ 
ផង ។ ន្ោយេនីលើកចតិ្តនតងអារម្ម ៍ ផ្សុំនងឹភាេសៃប់ ង្ត្ថ់្នរា្ត្ី ស្ងម្
នសចកដេី្ាយម្នោយសុ ធចតិ្តផងននាេះ បាននធវើឱយ្ចិត្តខ្ញុំមូ្ល្ត្បាញ់ត្ម្កល់
ជាប់កេញងអារម្ម ៍ស្ត្មួ្យគឺដនងហើម្នចញ - ដនងហើម្ចូល នភលចអស់នវូអវីៗ  ជុុំវិញ
ខលួន ។ រំនេចននាេះ ខ្ញុំ្ ប់ស្ត្  ួលនវូ កុខនវ នាយ ្ងខ្្ុំងោ្្ ្ត្ង់ ម ្ដ្ុំ 
នៅកស្នលងស្ដលោត្់អែឹងដងោុំបិត្  រួចនហើយ មន្អវងនៅកស្នលងស្ដលរយេះ
 ច់ដុុំ បនតនៅឈឺនៅអែឹងខេងស្ផេកន្ោម្ ស្ដលោញចតិ្តខវេះោរអប់ររំបស់ខ្ញុំ
ននេះ     ឱ្យនភលចេីអារម្ម ៍ថ្ន្េេះកម្មោឋន្     នហើយចតិ្តករ៏ត្ត់ម្នៅកស្នលង 
ស្ដលឈឺននាេះ ស្ដលនធវើឱ្យោន់ស្ត្ឈឺន ើងៗ គ្មន្្ ក្ នដ ។    

បនាទ្ប់ម្កានអវីមួ្យ ុលៗ រកុស្ផេកនោេះខងនអវង ដូចជាសត្វជននលន
វារ  នហើយដូរនៅនោេះខង ដ្ុំ       ន ើងម្កបបូរាត្់នលើ - ន្ោម្ រួចនហើយ 
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ដល់ថាព្ល់ខងនអវង និងខង ដ្ុំ នហើយចិត្តខ្ញុំក៏រត្ត់ម្ោរ  ួលអារម្ម ៍
ននេះ នភលចគិត្េីត្នួា ីរបស់ខលួន ។ ម្កដល់ថាពល់្ខង ដ្ុំ ខ្ញុំានអារម្ម ៍ថា
មិ្នស្ម្នសត្វជននលនន   ស្ត្វាដូចជាដងកវូរកុកេញង ចន់ៅវិញ ។  នកឹដល់ដងកវូ
ខ្ញុំ្េឺខលួនខញក្ ន្រេះខ្ញុំជាម្នុស្សកុំ កាន្កស់្ដលខ្្ចសត្វដងកវូេន់នេក
ណាស់ ។ នៅនេលស្ដលខ្ញុំ្បុងនឹងនបើកស្ភេកឈប់បដិបត្តធិម៌្ ន្រេះស្ត្ភ័យ
ខ្្ចដងកវូ  ្ ប់ស្ត្ឮសនធឹកស្មិ្បនជើងជាន្ចើន  ន ើងជន ដើរ្េឹបៗ  ឹបៗ 
េី ិសខងត្្បូងរនងគើរោុំង្េេះវហិារ ។   ខ្ញុំនៅជាភយ័ខ្្ចមិ្នហា ន្នបើកស្ភេក
នៅវិញ ន្រេះបារម្ភថានបើជាអម្នុស្សបនញ្ចញរូបរាងម្កឱយ្ន ើញ នត្ើខ្ញុំ្ត្វូ
្បឈម្មុ្ខយ ្ងណានៅ ។ នកឹដល់ននេះខ្ញុំមិ្នបាននបើកស្ភេកន  នហើយខុំ
នផទៀង្ត្នចៀក ដ្ប់ស្មិ្បនជើងនៅវិញ ស្ដលោន់ស្ត្ខិត្ចូលម្កជិត្ន ើងៗ 
នធវើឱ្យខ្ញុំបុកនរេះភឹបៗ នហើយភាេភិត្ភ័យ ត្ក់សលញត្ រនធត្ក់៏ោនស់្ត្ខ្្ុំងន ើង
ស្ដរ ។ ស្មិ្បនជើងមុ្ននគបងែស់ បានម្កដល់ជិត្ខ្ញុំ្ ប់ស្ត្ ងត្្់ឈឹង ឮស្ត្
ស្មិ្បនជើងនផ្សងៗ ន ៀត្នៅខងន្ោយ ស្ដលនធវើឱយ្ខ្ញុំោនស់្ត្បារម្ភ ភ័យ
្េួយខ្្ុំងន ើងស្ដរ  ន្រេះយល់ថានងឹាននហត្ុោរ ៍អវីមួ្យនកើត្ន ើង ។ 
រំនេចននាេះ្ ប់ស្ត្ឮសុំន ងថា  ធុ!  ធុ!  ធុ! េិត្ជា្បថ្េណាស់  
ស្ដលខ្ញុំ គ្ល់ច្ាស់ថាជាសុំន ងនល្ក្គូ ។ នសចកដីភតិ្ភ័យ ្េួយបារម្ភ 
ផ្សុំនោយភាេខ្្ចរអា រល្យបាត្់អស់ភ្្ាម្មួ្យរំនេចេកីេញងសនាដ្នចតិ្ត 
នហើយបុំនេញម្កវិញនវូអុំ រអរន្ត្ក សប្ាយរើករាយ ោរនេញចតិ្ត និង
សោធ្្ជេះថ្្ានកើនន ើង នភលចអស់ោរឈឺចាប់ និង ុកខនវ នា ស្ដលបាននកើត្
ន ើងនៅនេលននេះ           ន្រេះស្ត្ដឹងថាជា្េេះភកិខញសង្ឃស្ដលនិម្នតន ើង្េេះ 
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វិហារបុំនេញនវូកចិចវត្តរបស់្េេះអងគ ៖  
ឱហេ៎! នសចកដ ីុកខនិងសុខផ្្្ស់បដូរគ្ន្នលឿនណាស់ ោលណា

នសចកដី កុខនៅបាត្់ នសចកដីសុខក៏ចលូម្កជុំនួសកេញងចតិ្តភ្្ាម្ស្ដរ ស្ដលអាច
ឱ្យយល់បានថា នសចកដសុីខស្ដលនកើត្ាន កន៏្រេះស្ត្ោរកុំចាត្់នសចកដី កុខ
បានន នត្ើ ។ ្គ្នស់្ត្ខ្ញុំបុំបាត្ន់វូនសចកដ ីកុខេោីរភយ័ខ្ច្ដត៏្ចូម្យួបានគឺ
ខ្ញុំាននសចកដសីខុប  ុណងឹនៅនហើយចេុះ ុំរាុំដចូ្េេះអរយិបគុគលស្ដល្េេះអងគ       
បានរចួរនំោេះចាក កុខោុំងេងួវញិ នត្ើាននសចកដសីខុប ណុា្ន្ៅហេ?៎ 

ខ្យល់បក់វរូៗ ប េះសលឹកនឈើ នធវើឱ្យោ្្យនៅជាត្ង្កនតធីម្មជាត្ិ នលងប 
េិ រ យ្ េនីរាេះរងុំ បូកផ្សុំនិងសុំន ងសូ្ត្ធម៌្ស្ដលឮនចញេី្េេះវិហារ 
ស្ដលនៅខពស់សនលឹម្ នធវើឱ្យខ្ញុំានអារម្ម ៍ថា សថិត្នៅកស្នលងមួ្យស្ដល
ឆ្ង្យផុត្េីស្ផនដីស្ដល្ចបូក្ចបល់ ខវ្យខវល់ អុំេល់ ុកខមិ្ននចេះចប់ ។ 

ខ្ញុំបាននលើកចតិ្តន ើងនតងអារម្ម ៍ថ្ន្េេះកម្មោឋន្ គឺដនងហើម្នចញ
និងដនងហើម្ចូល ្បមូ្លោរគតិ្ឥត្្បនយជន៏ នបាចនបេះ  ា្ក្ន់ចញ ស្ត្
បុំនេញម្កវិញនូវនសចកដេី្ាយម្ដ៏ខ្្ុំងោ្្ ្េម្ោុំងសោធ្្ជេះថ្្ាដ៏នាេះមុ្ត្ 
 ីបុំផុត្កប៏ានដល់នវូោរត្ម្កល់ចតិ្តសថតិ្កេញងអារម្ម ៍ស្ត្មួ្យ នោយាន
សត្ិ   ឥត្រលត្់   ឥត្នភលចភលឹក  រំលឹកជានិចចេកីិចចស្ដលចិត្ត្ ត្វូ្ប្េតឹ្តនៅ   
លុេះ្តស្ត្ដល់នវូោរ្េចួ្េនឺរាម្  ្េឺស្ស្បក   ចស្ម្លកោុំងោយស្ដល យ 
ភាយនូវភាេ្ត្ជាក់ដូចជាានកង្ហ្របក់ ម្ដង្ត្ជាក់្ត្ង់ននេះ ម្ដង្ត្ជាក់
្ត្ង់ននាេះ េន្យញេះចតិ្តឱយ្រនំភើប ្ លន្សើប ដូចជានហើបផុត្េីបងគញយ   ស្ដល
ជានុយោកច់ិត្ត      ឱ្យសថតិ្នៅកេញងវនិវកធម៌្បានមួ្យ្សបកយ់ ្ងយូរបងគួរ ។ 
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នេលស្ដលចតិ្តរចួេចីុំ ងសត្និចញនដើរន ស ខ្ញុំ្គ្ន់ស្ត្គតិ្ថា ឱ! អាតម្
អញនដើរខុសផលូវនហើយនត្ើ! ។ ចិត្តក៏រត្់ម្កបុំនេញត្ួនា ីស្ដល្ត្វូបុំនេញវិញ
នោយសវ័យ្បវត្តិ នហើយសត្កិ៏ចាប់បុំនេញកចិចោររបស់ខលួនបនតនៅន ៀត្ ។ 
សកម្មភាេរនបៀបននេះបាន្ប្េឹត្តនៅយ ្ង្បថ្េនៅកេញងនសចកដសីៃប់ ង្ត្់
ថ្នបចចូសសម័្យ ។ 

  

សបើចិៃតសសងៀមសងប់ចប់ខ្វាយខវេ់ ព្ពះធម៌ស ដ្ើម ដ្េ់្េោញជ័យ 
អវីមិនព្បសសើរសហើរចាកត្ ៃ្  អវីេអព្បត្ពត្េរកាា   ។

 ព្ពះធម៌បដិបៃតិកមាចាៃ់សោគ  អវីសមូញសស្មាកសព្រកស៊កអាត្មា 
ព្ពះធម៌កដិចសបះព្បសែះបារ ចិៃតសស្យសុខ្មានសនត ិ  ៕ 
 
 

រំនេចននាេះ សុំន ងសនធឹកសេរូនជើងនចញេី្េេះវិហារ ្េម្ោុំង
សុំន ងនងរដីោ របស់នល្ក្គូ ថា  ធុ!  ធុ!  ធុ!...    បានោស់ខ្ញុំឱយ្ 
ភាញ្ក់េកីម្មោឋ្ន ន្រេះដឹងថានា ្ង ៥ ជិត្ភលឺនហើយ ។ ខ្ញុំបានស្មួ្លឥរយិប  
ចាកនចញេីសាធិ នោយានអុំ រ អរន្ត្កេន់នេកណាស់ រើករាយ 
សប្ាយចិត្តន្រេះដ្បិត្អវីៗ ្ប្េឹត្តនៅបានលែ   នធវើឱយ្ខ្ញុំ  ួលបាននវូអវីៗ  
ស្ដលមិ្នធ្្្ប់នេើបេេះ្ប េះជួបេីមុ្នម្ក ។ បនាទ្ប់េីឧ ទិសកុសល ជូនដល់
សេវសត្វនវូអុំនេើលែស្ដលខ្ញុំបាន ងសន្សុំ រចួនហើយនយើងោុំងេរីនាក់បាន
ចាកនចញេី្េេះវិហារ   ត្្ម្ង់នៅផទេះនល្កយយ ស  នរឿន    ស្ដលនេល 
ននាេះបែូន និងភរយិ កុំេុងស្ត្នរៀបចុំោុំបបរស្ាប់  ួលោននៅនេល្េកឹ
មុ្ននឹងនៅបុំនេញកិចចបដិបត្តិបនតនៅន ៀត្នៅនា ្ង ៧ ្េឹក ។  
    តុំងេីនេលននាេះម្ក កិចចវត្ត្បចាុំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺ ៖ 
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១- នធវើធម្មប្បដិបត្តផិ្ទ្ល់ខលនួ នៅឯ្េេះវហិារេីនា ្ង ៣ និង ១៥ នា ី
្េឹក (្ត្ូវន្ោកេនីា ្ង ៣ យប់) ដល់នា ្ង ៥ ្េកឹ ។ នេលរំលងអ្ធ្្ត្ 
ស្ដលឃ្្ត្្ចាកេីភាេ ឈូអរ អ អូរ ស្ ុំ ស្ ក់ ថ្នម្នស្ុសសត្វស្ដល
ឆ្វត្្់ស្អវង ស្សវងសវេះបុំនេញោរង្រ ភារកចិច នដើម្្បីនោេះ្ យបញ្ហជី្វតិ្ 
ស្ដល្ប្េឹត្តនៅជា្បចាុំ ផ្សុំនឹង កីស្នលងដ៏លែ្ប ីត្ និងោលៈន សៈដ៏លែ
វិនសសេិសិដឋ េិត្ជាផដល់នូវឧត្តម្្បនយជនយ៍ ្ងន្ចើនដល់ខ្ញុំស្ដល មន្
មិ្នដល់  ។  ានោរន ក ដ្យបនតចិ  ន្រេះនភលចនរៀបចុំន្គឿងោរររឱ្យ    
បានសម្្សបន្រេះនេលស្ដលបរយិោសហប់គ្មន្ខ្យល់ មូ្សម្កខុំ
រំខនដល់ធម្មប្បដិបត្តិ  ។    
 នៅយប់ថ្ងៃ ី ៥ ភាេសុខ នដម្ននារម្្យស្ដលខ្ញុំធ្្្ប់បាននេើបេេះ
្ប េះជួបថ្ន្េេះធម្មរស បានរល្យបាត្ហ់ួសអស់នៅ ស្ត្ជុំនួសជួសម្កវិញ
នូវ កុខនវ នាដ៏ស្សនខ្្ុំងោ្្ គឺថាខ្ញុំត្ឹងនជើងត្ឹងថ្ដ ត្ឹងថ្ផទត្ឹងនរេះ ត្ឹង្គប់
កស្នលងថ្នរាងោយរបស់ខ្ញុំ  គតឺ្ឹងដូចនគសប់នឹងសេប់ ងប់ដនងហើម្ នដើម្្ ូង 
ត្ឹងក្ាលនសទើរស្ត្ស្បកន្បេះជាចុំស្ កៗ ។ ្ោុំមិ្នបានខ្ញុំក៏នបើកស្ភេកឈប់
បដិបត្តិមុ្ននេលស្ដលបានកុំ ត្ ់ុក ។  
 នៅយប់ថ្ងៃ  ី៦  ថន្ភាេដស្ដលក៏បាននកើត្ន ើងន ៀត្ ។ ស្ត្នោយ
បាន ដ្ប់្េេះធម្មន សនា្េេះ្គធូាម្ចារ្យ          ខ្ញុំមិ្នសូវខវល់ខវយ្  ្កហល់ 
្កហាយនឹង កុខនវ នាន  នហើយក៏អាចត្ម្កល់ចិត្តនៅនងឹដនងហើម្នចញ 
ដនងហើម្ចលូបាន នោយានសត្ជិាអេករឭំក ។ រនំេចននាេះ្ ប់ស្ត្ភាេត្ឹង 
កេញងក្ាលនកើនន ើង ១ ជា ២      នហើយហាក់ដូចជាានភាេរសឹបៗ នៅនឹង 
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បនងហើយ នហើយបញ្ញ្ចកខញ(១) កន៏ម្ើលន ើញដូចជាានស្ផ្សងន ម្្ខមួលខម្ញ់
បាញ់នចញភុយៗ នៅនលើ នធវើឱ្យធូរភាេតនត្ឹងបនតិចម្ដងៗ ។ មិ្នស្ត្
ប ុនណា្្េះហាក់ដូចជាានកា្្ុំងអរូប ្សូបោញ បឺត្ ជុំរញុ ភាេតនត្ឹងេី
្គប់សរ ្ងគោយនៅនលើ នហើយ្បន្ជៀត្គ្នន្ចញតម្បនងហើយ នធវើឱយ្ធរូ
្ ល  ថ្ដ  នជើង នរេះ ខេង    នដើម្្ ូង    ្គប់ កីស្នលងកេញងរាងោយោុំងមូ្ល
នហើយក៏ផដល់នូវន ម្នស្សនវ នា (២) កេញងចិត្តរហូត្ដល់នា ្ង ៥ ភលឺ ។ នេល 
ន្ោយៗ ម្កន ៀត្ ោលណាានភាេតនត្ឹងកេញងខលួន តម្ោរេនិ ធន ៍
ផ្ទ្ល់ខលួន  ខ្ញុំ្គ្នស់្ត្យកអារម្ម ៍  ម្កោក់្ ត្ង់ស្ផេកកេញងបនងហើយក្ាល 
សភាវៈ ដូចស្ផ្សងេ ៌ន ម្ក្៏ចាប់នចញនៅនលើ ។ ន្ោយេីបដិបត្តយូិរៗ 
នៅនោយមិ្នោក់ធរុៈ  ស្ផ្សងេ ៌ន ម្្ ោ្្យនៅជាេ ៌្បនផេះ រួចនហើយ
ោ្្យនៅជាេ ៌ស ។ ជាមួ្យនឹងោរឱហាត្ សង្វត្្ ឧស្ាហ៍នោយ្ជេះ
ថ្្ា សភាវៈជាស្ផ្សងោ្្យនៅជាេ ៌ភលថ្្ឺាន ើងៗ ស្ដលជាអារម្ម ៍ផ្ទ្ល់
របស់ខ្ញុំ  នម្ើលន ើញនិង  ួលបានេីោរេិន ធនថ៍្នធម្មប្បដិបត្តិ ។      ាន
អារម្ម ៍ម្ ្ាងន ៀត្ស្ដលផដល់េីបញ្ញ្ចកខញ គឺោលេីមិ្នោន់បដិបត្តធិម៌្ 
ោលណាខ្ញុំនធមចស្ភេក គ្មន្ន ើញអវីន្ៅេីភាេងងឹត្សូន្យឈឹងន ម្អ្ ូញ 
គ្ម្នេនលអឺវីបនតចិន េះ ។ ដល់នធវើធម្មប្បដិបត្តិយូរៗ នៅ ខ្ញុំ  ួលបាននូវភាេភលឺ
បនតិចម្ដងៗ នៅនេលស្ដលនធមចស្ភេក ស្ដលាននេលខលេះ   អវសី្ដលបានន ើញ 
___________________________ 

(១) បញ្ញា ចក្ខុ ៖ ចក្ខុគឺអាយតនៈមួយប្បភេទសប្ាប់ភមើល ភបើភមើលភ ើញនឹងភ្េែក្ភបើក្គឺមំសចក្ខុ ភ្តភបើភមើល
ភ ើញនឹងភ្េែក្បិទ ឬនឹងចិតត គឺបញ្ញា ចក្ខុ ។  
(២) ភោមនសសភេទនា ៖ ការភោយអារមមណ៍សបាយរ ើក្រាយខាងផ្លូេចិតត ផ្ទុយនឹងភោមនសសភេទនា ។ ការទទួល
អារមមណ៍ខាងផ្លូេកាយជាសុខ គឺសុខភេទនា ភបើជាទុក្ខ គឺទុក្ខភេទនា ។   
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មុ្ននធមចស្ភេក នៅភលដឺកជ់ាប់ជា្សនាលកេញងស្ភេកបានយូរន ៀត្ផង ។  
 ២- េីនា ្ង ៧ ដល់នា ្ង ៩ គឺជានេលនវល្ស្ដលនៅនរៀននធវើ        
ធម្មប្បដិបត្តិរួម្គ្ន្ឯ ល្នរៀន ន្ោម្ោរស្ នាុំ្េេះ្គូធាមច្ារ្យ ស្ដល
នា ្ង ី ១ ជានេលអងគញយនធវើសាធរិួម្គ្ន្ នហើយនា ្ង ី ២ ជានេល ដ្ប់
្េេះធម្មន សនា ស្ដលជា្េេះបរយិត្តធិម៌្(១) ផដល់ជាជុំនយួកេញងោរបដិបត្តិ(២) 
ស្ដលអាចផដល់ជាគុំនិត្ នយបល់យល់ន ើញថា បដិបត្តិ និង បរិយត្តិ ្ត្វូ
នដើរនៅ្សបគ្ន្ ន ើបអាចស្សវងរកផលូវ្ត្ូវ  ផលូវលែ បវរបាន ។  

៣- នា ្ង ១០ នៅនា ្ង ១០ កនលេះ្េឹក គជឺានេលបុំនេញអាមិ្សោន 
នោយោក់បា្ត្្េេះសង្ឃជានរៀងរាល់ថ្ងៃ ។ 

៤- នា ្ង ២ នៅនា ្ង ៥ រនសៀល គឺជានេលនធវើធម្មបូជារួម្គ្ន្ ស្ដល 
នា ្ង ី ១ គឺនធវើសាធិ, នា ្ង ី ២ នរៀនបរយិត្តធិម៌្, នហើយនា ្ង ី ៣ គជឺា
នេលបក្ យចម្ៃល់សិស្ស ចនម្លើយ្គូ ោក់ ងនឹងោរេនិ ធន៍ស្ដល
នយគ្វចរ (៣) បានជួប្ប េះនានេលបដិបត្តិ ស្ដលរក្យ ម្ញ្ញនរលថា
ោរបកធម៌្ ។ 

កេញង ១ ថ្ងៃៗ  តុំងេី្េលឹម្ ល់្េលប់ ោុំងោយ វាចា និងចតិ្ត សថតិ្
នៅជា្ប្កត្កីេញងនចត្នាជាកុសល នភលចអស់កងវល់ខវល់ខវ្យ ្កហាយ
្កហល់      អុំេល់ ុកខស្ដលផដល់ជាអចថិ្ង្កនតយ៍េីអាយត្នៈោុំង ៦ គឺ ៖    ស្ភេក  
 

__________________ 

(១) បរយិតតិធម៌ ៖ ធម៌ជាប្ទឹសដើ: ប្រះត្ប្តបិដក្ជាប្រះបរយិតតិធម៌ ។ 
(២) បដិបតតិ ៖ ការភធវើតាម, ការរិភោធន៍ ។ 
(៣) ភោគាេចរ ៖ អ្ែក្ចភប្មើនក្មមដ្ឋា ន ។ 
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្ត្នចៀក ្ចមុ្េះ អណាដត្្ ោយ និងចិត្តស្ដលដិត្ោម្នោយ ន្ម្នោសៈ  
និងនល្ភៈ ។ ោរ្ប្េតឹ្តនិៅនៅកេញងធម៌្ននេះ ផដល់នូវនសចកដសីៃប់សុខ បាត្់
អស់នវូនសចកដី ភ័យ្េួយ បារម្ភ នភលចោុំងគិត្នៅអនាគត្ នភលចោុំងគតិ្នៅ
អត្តី្ោល ស្ត្ចតិ្តន្ត្ក្ត្អាលនិងនរឿងបចចញប្បនេ នរឿងនៅនឹងមុ្ខ ស្ដល
ចាក នោស ចាកបាប ចាកនេៀរនវរា ។  
 នៅល្ង្ចថ្ងៃ ី ៥ ស្ដល្ត្វូនឹងថ្ងៃសុ្ក ន្ោយនេលផ្ាយនម្តត្រចួ 
នល្ក្គាូននងរដីោថា ្េេះអងគ្ត្វូនធវើដុំន ើរជាចាុំបាច់ នៅនខត្ត្េេះ    
សីហន ុនៅថ្ងៃចនទខងមុ្ខននេះនោយានធរុៈជាចាុំបាច ់។ ថាន្កន់រៀន្ត្វូបិ 
ជាបនណាដេ្ះអាសនេ ១ អា ិត្យ្ ។ ដុំ ឹងមិ្នជា រីើករាយននេះបាននធវើឱយ្ខ្ញុំគតិ្
ដល់អនចិចតធម៌្ វិបរណិាម្ធម៌្ នសចកដី្បួលស្្ប ោរបដូរផ្្្ស់ ស្ដលាន  
ជានចិចកេញងឆ្កជីវិត្ននេះ ។ តម្ធម្មត ថ្ងៃនៅរក៍ដី និងថ្ងៃអា តិ្យ្កដី   មិ្នាន    
ធម្មបដិបត្តនិ  ។  ថ្ងៃោុំង ២ ននេះជាថ្ងៃស្ដលេុ ធបរិស័  នបាស្ចាសសុំអាត្
វត្តអារាម្ ជ្ម្េះនៅម្ និងជួយនធវើកចិចោរខលេះៗ នៅតម្គន្ាងនិងោរ
ចាត្ស់្ចងថ្នអេក្គប់្គងេុ ធម្ ឌល ។ នោយនសចកដីនម្តតក្រណុាដ៏       
ថ្្កស្លង នងិសុចឆនទៈដ៏លែ្បថ្េ ្េេះ្គធូាម្ចារ្យបានយកនេល ២ ថ្ងៃននេះ
ម្កបន្ងៀនេួកនយើងខ្ញុំោុំង ៤ នាក់ ស្ដលបញ្ជក្ន់ូវ កឹ្េេះ ័យដ៏្បថ្េលែ
បរិសុ ធស្ដលផដល់នវូសោធ្្ជេះថ្្ាដល់ខ្ញុំជាអត្ិបរា ។ ដូចននេះគន្ាងស្ដល
ខ្ញុំនរៀបចុំថានឹងនរៀន ១០ ថ្ងៃននាេះ ្ត្វូបនថយម្ក្ត្ឹម្ ៧ ថ្ងៃវិញ  ស្ត្នោេះជា
យ ្ងននេះកន៏ោយ ឱវា របស់្េេះ្គសូ្ផេកបរិយត្តិធម៌្ បូកផ្សុំនឹងស្ផេក  
បដិបត្តិធម៌្    ស្ងម្នវូប េិន ធន៍្គប់យ ្ងស្ដល្េេះអងគជួប្ប េះ     ្េម្  
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ោុំងនសចកដសី្ នាុំនផ្សងៗ ន ៀត្ បានជានម្នរៀនដ៏វនិសសវ ិលស្ាប់
ោរអនវុត្តនរ៍បស់ខ្ញុំជានរៀងរហតូ្ម្ក ៖  
 

     ធម៌បរយិៃតិបុំបាៃ់សឆ្ៃ បដិបៃតិស្ដាៃពិសស្ធន៍េាបង 
     ធម៌ពីរដូចនឹមទឹ្មព្ៃសង នុំសៃវចមលងឆ្លងមាៃ់មារ ។  

 

កេញងនល្ខ្នថ្នជីវិត្ នេលឆ្កមួ្យដល់ ីបញ្ចប់ ននាេះវាក៏ាននយ័ថា
ឆ្កងមីមួ្យន ៀត្នឹងនកើត្ន ើង ។ នេលរដូវនៅដ្អស់នៅរដូវនភលៀងក៏ម្កដល់,  
នេល្េេះអា ិត្យ្លិចនៅ វាកជ៏ាសញ្ញ្ថ្នោរវិលចុេះន ើងចាប់នផដើម្ ជាងម ី
នហើយបនាទ្ប់ម្ក្េេះអា តិ្្យនឹងបង្ហ្ញខលួនន ើងម្កម្ដងន ៀត្នហើយ ។ ស្ផន
ដីាខ្ងកុំេុងស្ត្ងងឹត្ ស្ត្ស្ផេកមួ្យន ៀត្កុំេុងស្ត្ភលឺ ។ នៅ នីនេះ  ខ្ញុំអងគញយនធវើ 
សាធិ ន្កបជញ្ជក់្េេះធម្មរសនៅនេលរា្ត្ី ស្ត្នៅមួ្យចុំនហៀងន ៀត្ថ្ន
ភេស្ផនដី ម្នុស្សានក្ុំេុងនធវើដុំន ើរន្ោម្កុំនៅថ្ងៃនហៀរនញើសកោ្្ក់ ។ 
នេលកដនី ម្នស្សនវ នាកនលងហួសនៅ ភាេន កនៅថ្ននោម្នស្ស
នវ នាក៏ចលូម្កជុំនួសវញិ នហើយនេលណាស្ដលភាេន កនៅកនលងផុត្
នៅ ភាេសប្ាយរើករាយកច៏ាប់នផដើម្ជាងមី ។ ោលនៅេកីុារភាេ នយើង
ន ើញម្នស្ុសស្ដលានអាយុន្ចើនជាងនយើងន្ចើននេកណាស់ ប សុ្នតនេល
ធុំន ើង  នយើងន ើញម្នុស្សស្ដលានអាយុត្ចិជាងនយើងន្ចើនជាងនៅវិញ  
ន្រេះម្នស្ុសស្ដលចាស់ជាងនយើងោលេីមុ្ន បាន ្្ប់នសទើរស្ត្ោុំងអស់
នៅនហើយ មិ្នយូរប នុាមន្រូបនយើងននេះក៏នងឹ ្្ប់នៅនចាលភេស្ផនដីដ៏
លវឹងនលវើយននេះ នោយមិ្នអាចយកអវី សូម្្បីស្ត្សក់មួ្យសរថ្សក៏ន ស្ដរ      
គឺនៅថ្ដ ន  អត្្      រចួនហើយម្នុស្សងមកីន៏កើត្ន ើងបនតនៅន ៀត្   ។       ធ្ត្ ុ
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អាោសនៅដហ្ួត្ស្ហង ជេះរសមនីលើថ្ផទម្ហាសមុ្្  ដុត្កុំនៅឱ្យោ្្យនៅជា
ចុំហាយ កឹ រចួនហើយក៏នកើត្ជានភលៀងហូរបុំនេញ បឹងបួរ សទឹង ននល រចួក៏ហរូ 
ធ្្្ក់នៅ្បភេនដើម្វិញគឺម្ហាសមុ្្  វិលចុេះវិលន ើងមិ្ននចេះចប់ ៖ 
 

   ដុំសណើរជីវិៃព្បព្ពឹៃតព្សបរនា  ឈឺចាស់ជោពាាធិមរណា 
   សទ្ៀង ៃ់ព្បាកដអៃ់មានសង្កា  មចចយចាៃ់ការព្បហារព្គប់រនា ។ 
   ៃក់ៗសភលៀងព្សក់ហូរសព្ស្ចព្សបសៅ សព្ោះអូរសៃឹងសព្ៅដេ់សៅជេធារ 
   សមុព្ទ្េិឍសេបសព្កបអស់គង្គា ដូចសសដចមចចយមារពាធាសយើងសគ ។ 
   សចនះអវីសកើៃសហើយមិនសែើយគង់សៅ ចុងចប់ជូនសៅមាចាស់សដើមវិញសទ្ 
   ទឹ្កដីសភលើងខាយេ់ោគេ់ោសម  សបើព្ៃិះរះិសរយេ់សរឿងធមមោៃិ        ៕ 

ននេះនហើយជាវិបរណិាម្ធម៌្ ស្ដលកុំេងុស្ត្នកើត្ានចុំនរេះខ្ញុំនៅ
នេលននេះ គឺកម្មវិធធីម្មប្បដិបត្តិ្ត្វូបានបញ្ចប់មុ្ននេលកុំ ត្់  នហើយឆ្ក
ងមីមួ្យន ៀត្ក៏ចលូម្កបនតសកម្មភាេស្ដរ ។ 

្េឹកថ្ងៃ ី ៨ បនាទ្ប់េីជ្ាបល្ឧបោរើជន(១) និង្ោបថាវ្យបងគុំ
្េេះសេ្េេះ្គូ  សុំ  ប នុនធឿន   ស្ដលតុំងកេញង កូញ្ចក់  នោយនសចកដនីគ្រេ
្ជេះថ្្ារចួម្ក កូន្បុស  បុ  រា វ្តុ្    ក៏បានយកេកួនយើង្ត្ ប់ម្កនខត្ត 
នសៀម្រាបវិញ លុេះ្តស្ត្ដល់កុំ ត្ន់េលស្ដល្ត្ូវល្កនូ ល្នៅ ល្    
បង ល្បែូន ល្នៅសនាដន្ វិល្ត្ ប់ម្កោណាោវិញ  ។  ុំេរ័មួ្យន ៀត្
ថ្ននសៀវនៅជីវតិ្ក៏បាននផដើម្ន ើង ន្ោម្េនលឺ្េេះរត្នថ្្ត្ ថ្ចេជីវិត្ឱ្យ្ប្េតឹ្ត
នៅជាមួ្យថ្្ត្សិោខ្ គឺោន   សីល   ភាវនា   ឬ សីល   សាធិ   បញ្ញ្  យ ្ង   
__________________ 

(១) ឧបការ ើ ៖ អ្ែក្ទំនុក្បប្មុង, អ្ែក្ផ្គត់ផ្គង់ឬផ្ចុងភផ្តើម ។   
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សម័្គន មេ្ះ អស់េចីិត្ត នររនេញនៅនោយសោធ្ោុំង ៤ យ ្ង ៖ 
 ១- កម្មសោធ ្គោឺរនជឿកម្ម នជឿច្ាប់ថ្នកម្ម នជឿថាកម្មានេតិ្ គឺ

នជឿថា នបើនធវើអវីស្ដល្បកបនោយនចត្នា គឺផចង់ចតិ្តនធវើោុំងដឹងខលនួ រស្ម្ងជា
កម្ម នហើយអុំនេើននាេះ នោេះលែកដ ីអា្កកក់ដី  នឹងបានជានហត្ុបចច័យឱយ្នកើត្
ផលលែ ផលអា្កក ់ នៅតម្អុំនេើននាេះៗ មិ្នន េះសូនយ្ន ើយ និងនជឿថា
ផល គជឺាោរសន្ម្ចបាននោយ នងវើ មិ្នស្ម្ននោយោរអងវរករ សុំេេះ   
បន់្សន់ ឬនដកចាុំនជាគភ័េវន្េងវាសនាន ើយ ។ 

២- វបិាកសោធ ្ គនឺជឿវិបាក នជឿផលថ្នកម្ម នជឿថាផលថ្នកម្មាន
េិត្ គឺនជឿថាកម្មស្ដលនធវើនហើយ្ត្ូវស្ត្ានផល និងផល្ត្ូវស្ត្ាននហត្ ុ
ផលលែនកើត្អុំេនីហត្ុលែគឺកសុលកម្ម ផលអា្កកន់កើត្អុំេីអកុសលកម្ម ។ 

៣- កម្មសស្កតសោធ ្    គនឺជឿថាសត្វានកម្មជារបស់ខលួន     នជឿថា        
 ាន្ក់ៗ  ជាាច្ស់ថ្នកម្ម នឹង្ត្ូវ  ួលខុស្ត្ូវន យវិបាក ន យផលស្ដល
បានម្កអុំេី នងវើថ្នោរ្ប្េតឹ្តិរបស់ខលួន ។ 

៤-  ត្ថាគត្នរធសិោធ ្ គនឺជឿោរ្តស់ដឹងរបស់្េេះេុ ធជាាច្ស់ 
នជឿជាក់កេញងអងគ្េេះត្ថាគត្ ថា្ ង់ជា្េេះសាម្សម្ពញ ធ ្ ង់្តស់សស្ម្ដង
ធម្ម  បញ្ញត្តវិន័យ ុកនោយលែ    ្ ង់ជាអេកនាុំផលវូ បង្ហ្ញផលវូស្ដលបញ្ជ្កឱ់្យ 
ន ើញថា ម្នុស្សគឺនយើង្គប់គ្ន្ននេះ ្បសិននបើ នូាមន្ខលួននោយលែ ក៏អាច
ចូលដល់ភូមិ្ធម៌្ដ៏ឧត្តញងគឧត្តម្ បរិសុ ធ ផូរផង់រចួផុត្ចាក កុខបាន ដូចស្ដល
្េេះអងគ និង្េេះអរិយបុគគលនានាបានបុំនេញ ុក ជាត្យួ ្ងរចួម្កនហើយ ៖ 

 

ស ធាវិសុទ្ធដុៃកុំហុស ចិៃតកាចខូចខុសខឹងព្បទូ្សដ 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន ់
 

 

ឱាយស រទ្ន់ភលន់អន់រឹងរូស សអប់សខពើមធាលាក់ព្ជុះសៅសមត្តា  ។ 
ស ធាសមទ័្ពរប់ពិសសស ដុៃកាមកិសេសសបះៃណាហា 
ចិៃតោជុំងឺពនលថឺ្លា  សកើៃសកើនបញ្ញាែយញាប់ញរ័  ។ 
ស ធាសបើក ល្ូវសោកុៃតរៈ កុំចាៃ់កាៃ់អកុសេធម៌ 
កដិចឧបា នចិៃោៃិជ័រ សកើៃកុសេធម៌ចិៃតោប់សីេ ៕ 

 

ម្នុស្សស្ត្ាន្កគ់ត្់កេញងនល្កននេះ ស្ដលនៅជាមួ្យនយើងជានចិច មិ្ន
សែប់នខពើម្នយើង នោេះនយើងជាម្នុស្សអា្កក់ ជួជាត្ិប ណុា្្ ក៏មិ្នរត្ន់ចាល
នយើងស្ដរ ស្ត្ងស្ត្ជួយលួងនល្ម្នៅស្ក្បរនយើងោុំងថ្ងៃោុំងយប់ ជួយនម្ើល
ស្ងនយើង ល់ថ្ងៃ ្្ប់ ាន្កន់នាេះគឺជាខលនួឯងននេះនហើយ ។ នកើត្ ្្ប់  ្្ប់
នកើត្កេញងវាលវដដសង្ារ នយើងមិ្នានអេកណាជាសា្្ញ់ ជាមិ្ត្តភកដិ ជា
ញត្ិេតិ្្បាកដ  ន្ៅេីខលនួឯងននាេះន  ។ រូបធ្ត្នុយើងននេះ    គរួឱយ្អា ិត្  
នេកណាស់  ្ត្ូវ្តចច់ររង្គត្្់នៅន្ោម្នឹម្ថ្ន ម្ញ្ញលកខ ៈ គអឺនចិចុំ 
 ុកខុំ អនតត្ នោយានជួបជុុំ និរាស  ្រត្់្បាស  នេលខលេះ្ត្វូ  ួលោរ
្បាងនម្ើលង្យនម្ើលនថាកសេវស្បបយ ្ង ។ អុំ ឹេះត្នៅ នយើងនឹងចាប់
នផដើម្ស្ងរក្ា ្សវា្សន ញ បុំនេញត្នួា សី្ងរក្ា ោរររ តម្ស្ដលអាច
នធវើបានដល់រូបធ្ត្ុ និងនាម្ធ្ត្ុឯងននេះ មិ្នឱ្យឯងានោរឈឺចាប់ន ៀត្ន   
នោយេ្ាយម្យកស្ភេកនម្ើលន ើញស្ត្នរឿងលែៗ  អប់រំ្ត្នចៀកឱ្យបានឮ
ស្ត្រក្យេតិ្ េនីរាេះ សចចៈ ដឹកនាុំ្ចមុ្េះសូម្ឱ្យ គ្ល់ស្ត្កលនិលែរបស់សីល  
ដុសខត្អ់ណាដត្្សូម្ឱយ្បាននរលស្ត្្េេះអត្ថរស ្េេះសចចរស ្េេះធម្មរស 
លត្់ដុំោយសូម្កុុំឱ្យសពកឹ្សេន់     ឈឺចកុចាប់     នេលអងគញយបដិបត្តិធម៌្  
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ត្ម្កល់ចតិ្តសូម្កុុំឱយ្ចងចាុំនរឿងអា្កក ់ចាុំស្ត្នរឿងលែ នរឿងជាកុសល នហើយ
សត្ិរឭំកជានិចច កុុំឱ្យបាត្់បង់សោធ្ សាម្ ដិឋិ លុេះអវ នជាត្ិ ។ 

បនាទ្ប់េីបញ្ចប់វគគថ្នធម្មសិក្ាម្ក ខ្ញុំបាននធវើោរអធោិឋ្នចតិ្តយ ្ង
មុ្ត្ាុំដូចបាននរៀបរាប់ម្កនហើយននេះ ្េម្ោុំង ៖ 

- តុំងចិត្តសិក្ា្េេះេុ ធវចនៈកេញង្េេះថ្្ត្បិដកជាកចិចចាុំបាច់បុំផុត្ 
- បនតបុំនេញថ្្ត្សិោខ្ (សីល សាធិ បញ្ញ្)នោយមិ្នោក់ធុរៈ 
- ផ្សេវផ្ាយ្េេះធម៌្នៅតម្សម្ត្ថភាេ នងិល ធភាេស្ដលខ្ញុំាន 
-  ងផេសួភាជ្ប់និស្ស័យនងឹ្េេះថ្្ត្រត័្េមុ្ននេលល្ចាកនល្ក ។ 

 

« អធិដ្ឋានថ្    ខ្យុំនឹងសិកាា  ពុទ្ធស្សន៍អមៃៈ 
សីេសមាធិ    បញ្ញាសដ្យសមព័្គ សត្ងកង់ធមមចព្ក 

                 ឆ្លងវដដសោក  ។ » 
           

*                   ព្រះរុទ្ធវចនៈ                  & 
 

អប្បមត ត្្   អយំ   គត ធ្្   យ្វ្យំ   តគរចន្ទន្ ី
តយ្   ច   សីលវតំ   គត ធ្្   វាតិ   តេតវសុ  ឧតតតោ ។ 

 

 ក្លិនក្ក្ស្នា និងក្លិនច័នទន៍ណា ក្លិនននេះ ក្ក្អូបមានក្បមាណ 
តិចនេ ចំណណក្ក្លិនននបុគ្គលមានសីលទំងឡាយណា  
ក្លិនន េះ  នេើបក្ក្អូបនលើសលប់ ផ្ាាយនៅក្នុងនេវនោក្ 

និងមនុសាសនោក្បាន ។ 

)        (គាថាធមមបេ បិដក្នលខ ៥២ េំព័រ ៣៣)         (  
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១៨-សិក្សាព្រះរុទ្ធវចនៈ(១)  
 

 

ខ្ញុំបានអានឯកសារមួយចុំនួនដែលទាក់ទងនឹងព្រះត្ព្ៃបិែក ដែល
កនញងចុំណោមណ ះមានឯកសារខលះ ទាកច់ិៃតែិៃអារមមណ៍ ណ្វើឱយ្ខ្ញុំព្រឺខលនួមាន
បីៃិណសាមនស្សរីករាយ ឯកសារខលះណទៀៃណ្វើឱ្យខ្ញុំមានណមាទកភារដែលបាន
ណកើៃមកជាដខមរ ដែលណ្វើឱយ្ណសចកដីអ្ដិ្ឋន្កនញងការអានព្រះត្ព្ៃបិែកមាន
សន្ញះយ ្ងខ្្ុំងក្្ាណទវណ ើងណ ើយតុំងចៃិតថាអានឱយ្ចប់កនញង ១ ឆ្្ុំ ែូចជា ៖ 
“ពាកយ្សុំែណីមសាស ទាុំងអស ់ ទាុំងៃូចទាុំង្ុំកនញងរភិរណោក មិនមាន   
ណមសាស ោមា្្ក ់ អាចព្បមូលណោល្មមប្បែិបៃតណិែើម្បីកសាងមនុស្ស
ណោកឱ្យលអព្បណសើរណសមើណដ្យ អែឋងគកិមគ្គ របស់ព្រះសមពញទធបានណ ើយ ។ ព្រះ
សមាម្សមពញទធណចះព្បមូលណោលព្បៃិបៃតិ  សព្មាប់ទ ូម្នមនុស្សយ ្ងខលីព្ៃឹម
ដៃ ៨ មា ្ៃ់ ។ ្ម៌ណនះ ណបើមនុស្សបានយកមកព្បៃិបៃតិ មៃច់ៃ់ មនុស្សនឹង
បានសណព្មចផលសមតមព្បាថ្្ាឥៃសង្សយ័ណ ើយ ។ ខលួនខ្ញុំសូមព្កាបវ ទ្
ណដ្យសទាធយ្ ្ងព្រះថ្្ា ណរលដែលបានណ ើញ្មមវនិ័យែ៏មហាព្បណសើរបវរ 
របស់ព្រះអងគ ។ ណ ៃណុនះណ ើយខ្ញុំហា ន្ព្បកាសខលួនខ្ញុំណៅកោត្លព្បជារន
អង់ណគ្លសថា ៖ « ខ្ញុំជារទុធសាសនកិ » ឥៃមានការណកាៃញណញើៃណ ើយ ”។ 

ណនះជាព្បសាសន៍ ណោក ថូមា ្ស់ វិណលៀម រសិ ណែវៃិ (Thomas 

William Rhys Davids ) ណកើៃត្ថៃ ១២ មី  ១៨៣៤   ណ ើយទទួលមរណភារ 
__________________ 

(១) ពុទ្ធវចនៈ ៖ ពុទ្ធសុភាសិត, ពុទ្ធឱង្កា រ ឬពុទ្ធដីកា, ពាក្យ សំដី ។ 
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ណៅត្ថៃទី ២៧ ្ នូ ឆ្្ុំ១៩២២ និងជារុទធសាសនកិរនែ៏ណ ន្ើមមួយរូបណៅព្បណទស 
អង់ណគ្លស ដែលណោកណចះទាុំងភាសាបាលី ទាុំងភាសាសុំស្កសរៃឹ ។ ណោកបាន 
សិក្ារីព្រះរុទធសាស យ ្ងសាទ្ៃរ់ុំ ញ ណ ើយបានបណងរើៃសមាគ្មមួយ
ណ ម្ះ   “ បាលីៃិក្សសូត្សណយទី  ( Pali Text Society ) ” ណៅព្កុង ញងែ៍ បាន
ណបាះរុមពព្រះត្ព្ៃបិែកជារុទធវចនៈផ្ាយទូណៅកនញងសកលណោក  ។  អនកព្បារ្
ទូណៅសាគ្ល់សមាគ្មណនះ       ដែល្មមមិៃតអាចព្សាវព្ជាវកនញងបោតញ្អ ៊ីន- 
្ឺណិៃ ណដ្យសរណសរ Thomas Williams Rhys Davids ៖ 
 

វចនៈព្រះរុទ្ធវិសុទ្ធវិសាល        អ្នកព្ាជ្ញឱនកបាលព្ាល់ចិត្តគិត្ស្សញង 
បញ្ចេញវាាខ្បាំងក្្បស្កែងៗ      ថាគាត់្ហ្នងឹឯងរុទ្ធមាមកៈ  ។ 
អ្វីៗកនុងញ្ោករកញ្ ើញឥឡូវ    ព្រះរុទ្ធព្តួ្សផ្លូវព្តឹ្មព្តូ្វព្បចកបស 
ារកនុងបិដកដឹកនាំសាវ័ក        បដិបត្តិញ្ោយសមព័្គញ្ ើញសចេធម៌      ៕ 
 

“ ដខមរណយើងបានដព្បគ្មពរីព្រះត្ព្ៃបែិក ចប់មុនណគ្កនញងចុំណោម
ព្បណទសរុទធសាស កនញងណោក ។  សាស ្ុៗំ  សុទធដៃមានគ្មពីរដែលសតរី ី  
វចនៈរបស់ណមសាស  ។ គ្មពរីណនះណគ្ព្បកាន់ទកុជាគ្មពីរស័កតិសិទធ ណសមើនឹង  
ណមសាស របស់ណគ្ដែរ ” ។ 
 គ្មពីរព្ពា មណ៍ណ ម្ះ ណវទ ណគ្ទកុជា “ ព្គ្ៃុិ ” (ព្សុៃិ)  (ការបាន      
សាត្ប់ឮមករីព្រះមណ គ្វរ = អាទណិទរ)    ។      គ្មពរីណនះ ចាស់បរមបូរាណ
បុំផុៃកនញងណោកដែលមនុស្សណោកអាចណ្វើឱ្យណកើៃណ ើងបាន  ដៃមិនដែល
មានការណរីណរៀបចុំណផ្ៀងផ្ទៃ្់រអីៃៃីកាលណទ ណទើបដៃមានការណរីណរៀបចុំកនញង    
ណរលដែលគ្មពីរណនះមានដព្បព្បួល   ណព្កាមជាណលើ    ណលើជាណព្កាមណៅណ ើយ  
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ព្បមាណជា ៧០០ ឆ្្ុំកនលងណៅណនះ ។ 
គ្មពីរព្គ្ិសតណ មះ្ ប ៊ីប ។ គ្មពីរណនះ ណព្កាយមរណកាលព្រះណយស ូ

ភ្្ាម   ណគ្មិនទានប់ានណរៀបចុំចងព្កងជាគ្មពរីណៅណ ើយណទ       ៃមកយូរបនតចិ
ណទើបមានសាវ័កណរណីរៀបចុំចងព្កងទកុជាគ្មពីរ ណ ើយមានការបដនែមបនែយ
ណព្ចើន មិនគ្ង់វង្សណៅព្ៃង់តមណែើមទាុំងព្សុងណទ ។ គ្មពីរ ឬប ៊ីប ណនះណទៀៃកជ៏ា   
“ ព្គ្ៃុិ ” (ការបានសាត្ប់ឮមករីព្រះមណ គ្វរ (មណ សវរៈ)= អាទិណទរ) ដែរ ។ 

គ្មពីរឥសា្្មណ ម្ះ កូរង៉ (Coran) ដព្បថា “ ការអាន ” ។ គ្មពីរណនះ មាន  
លកខណៈជាច្ាប់សព្មាប់ព្បណទសជាៃិ ណព្ចើនជាជាងលទធសិាស  ណដ្យ
រិណសស ជាច្ាប់សងគមសតីរីព្គ្សួារ ឬព្ទរយ្មៃក៌ ។ បទបញ្ញៃតិដែល             
ណមសាស ណនះដៃងតុំងណ ើង    បានបង្គ្ប់ឱ្យចារកឹទកុណលើសលកឹរឹៃខលះ     ណលើ
ដស្បកសៃវខលះ ណលើណ ើខលះ ណលើថមខលះ ឬសាក់ណលើព្ទូងមនុស្សខលះ ណ ើយមាន
អៃែបទខលះ ជាការ្យត្នកវីនរិនធែ៏រណីរាះ ជាភាសាអារា ្ប់ែ៏ព្បណសើរ ។ គ្មពរី
លទធិសាស ជាពា រិសាស ទាុំង ៣ ខងណលើណនះ ជាវចនៈត្នព្រះអាទិ
ណទរ មណ គ្វរ (មណ សវរៈ) មិនដមនជារបស់មនស្ុសណោកដៃងណទ ណ ើយ
មិនដមនជាគ្មពីរណព្ចើនណសៀវណៅណទ មានចុំននួៃចិោស់ ណបើណព្បៀបណ្ៀបនឹង
គ្មពីរព្រះត្ព្ៃបិែកជារបស់រុទធសាស  ។ 

កនញងព្រះរុទធសាស  គ្មពរីព្រះត្ព្ៃបិែក ជាឃ្្ុំងផ្ញកព្រះរុទធវចនៈ គ្ឺ   
វចនៈត្នអងគព្រះសមពញទធ ដែលព្ទង់ណទស ទ ូមន្រវាង ៤៥ វស្ា    ចាប់តុំងរ ី
ព្ទង់បានព្តស់ែឹង ព្រះសមាម្សណមាព្្ ញិ្ញ្ណរ ៃូមកែល់ព្ទង់បរនិិពាវន្ ។     
វចនៈដែលព្ទង់សុំដែងណនះណៅថា ្មមវិនយ័ ដែលព្រះអងគសុំដែងបញ្ញៃត ។  
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្មមវិនយ័ណនះ មាន ៣ ចុំដណកគ្ឺ វិន័យ សុៃតនត អភិ្ មម ទាុំង ៣ ណនះ 
ព្រះណថរៈទាុំងឡាយបានសង្គយ្  (ណផ្ៀងផ្ទ្ៃ់) ចងព្កងណ ើយដ្ក់ទកុ
មួយព្កុមៗ ណៅថា ៃិបិែក ឬព្រះត្ព្ៃបិែក “ កណញ្ជើបី ” ។ ពាក្យថា “បិែក” 
ណនះ ណបើដព្បថា “ទូ ឬបោណល័្យ” ក៏សឹងដៃបានដែរ ។ ណបើណព្បៀបណ្ៀបណមើល 
ណ ើញថា គ្មពីរព្រះត្ព្ៃបិែកណនះ មានចុំននួណព្ចើនជាងគ្មពីរណវទណព្ចើនោស់ 
ណព្ចើនជាងគ្មពរី ប ៊ីបជាណព្ចើនែង ណព្ចើនជាងគ្មពរីករូ៉ង (Coran) ជាអណនក ។ 

គ្មពីរព្រះត្ព្ៃបិែកណនះ បរសុិទធគ្ង់វង្សណៅែូចណែើមព្គ្ប់ព្បការ មាន
លកខណៈជាគ្មពីរសាស ណរញបរិបូណ៌ ណព្ពាះមិនដមនជាវចនៈអាទណិទរ 
មិនដមនជាលទធសិាស ឬពា រិសាស (១)ណទ ។ ណព្កាយព្រះរុទធបរិនិពាវន្
ភ្្ាម មានការណ្វើសង្គ្យ ណផ្ៀងផ្ទៃ្់ភ្្ាម ណ្វើឱយ្បានគ្ង់វង្ស  បរិសុទធណៅ
ែូចណែើម មិនមានការបដនែមបនែយ ឬណ្វើណព្កាមជាណលើ ណលើជាណព្កាមណទ 
ណ ើយសណព្មចណព្បើព្គ្ប់កាលទាុំងរួងណទៀៃផង ។ 
 គ្មពីរព្រះត្ព្ៃបិែកមាន ៣ ចុំដណកគ្ឺ វិនយបិែក (១៣ ភាគ្) 
សុៃតនតបិែក (៦៤ ភាគ្) និងអភិ្ មមបិែក (៣៣ ភាគ្) ។ គ្មពីរទាុំង ៣ ណនះ 
មានអែឋកថា ែីកា ណយរ  ព្បកបណទៀៃផង ។ 
វិនយបិដក ៖ ជាគ្មពរីសតីរចី្ាប់ព្កៃឹ្យព្កម    ដែលអងគព្រះសមពញទធព្ទង់ 

បញ្ញៃត   ព្ទង់អនញុ្ញៃ្ទកុសព្មាប់ជាផលវូព្បៃិបៃតិរបស់  ភកិខញ  ភិកខញនី  ឧបាសក  
ឧបាសិកា ។     គ្មពរីវនិ័យណនះ មានណសចកតីរសិាតរ្ោស់   ជាកញ្ចក់ ល្ញះណមើល 
រីវព្បវៃតិអងគព្រះសមពញទធកនញងកាលដែលព្ទង់គ្ង់្រមានណៅណ ើយ      ព្រមទាុំង 
___________________________ 

(១) ពាហិរសាសនា ៖ ពាក្យទូ្នាា នដទទ្ក្រៅពីពាក្យទូ្នាា នរបស់រពះពុទ្ធ ។ 
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ណ ៃុការណ៍ណផ្សងៗ ណៅព្បណទសឥោឌ្សម័យព្រះអងគ ែូចព្បវៃតសិាស្កសត 
ទុំណនៀមទមា្្ប់ ការរច  និងវទិ្ាសាស្កសតណផ្សងៗ ។ ល ។    
 វិនយបិែកណនះមាន ៥ គ្មពីរ  គ្ឺ ៖ 
១- អាទកិមម ៖ ណទាស្ៃន់;  ២- បាចៃិតិយ ៖ ណទាសព្សាល; 
៣- មហាវគ្គ ៖ វគ្គ្ ុំ;   ៤- ចលុលវគ្គ ៖ វគ្គៃចូ; 
៥- បរិវារ ៖ បទរាយរង ។ 
 សុត្តនតបិដក ៖ ជាគ្មពីរសតរីីសូព្ៃ ដែលអងគព្រះសមពញទធព្ទង់ព្តស់
ណទស កនញងសម័យណផ្សងៗ ។ មានសូព្ៃខលះ ព្រះអរយិសាវក័សុំដែង ែូចព្រះ
សារីបុៃតណៃែរ ព្រះណមាគ្គោ្្នណៃែរ ព្រះអាននណ្ៃែរ ។ គ្មពីរសុៃតនត ឬគ្មពរីព្រះ
សូព្ៃ មាន ៥ គ្មពរី គ្ឺ ៖ 
១- ទី និកាយ(១) ៖ សូព្ៃមានណសចកដីដវងរសិាដ្រ; 
២- មរ្ឈិមនិកាយ ៖ សូព្ៃមានណសចកដីម្យ្ម; 
៣- សុំយុៃតនិកាយ ៖ សូព្ៃមានណសចកដីព្បដ លៗោ្្;  
៤- អងគញៃតរនិកាយ ៖ សូព្ៃមានណសចកដជីាព្កុមជារកួ; 
៥- ខុទ្កនិកាយ ៖ សូព្ៃមានណសចកដីខលីៗ ។ 
 ែត្ទរីណនះ មាននិកាយ(១)ៃូចៗ ៃណៅណទៀៃចុំននួ ១៥ និកាយគ្ឺ ៖ 
១- ខុទ្កបាឋ ៖ អៃែបទខល ី  ២- ្មមបទ ៖ ផលូវត្នសចច្ម៌ 
៣- ឧទាន ៖ ោថា ុំកដីរកីរាយ             ៤- ឥៃវិៃុតក ៖ សូព្ៃសដីថាមានែូណចនះ 
 

__________________ 

(១) និកាយ ៖ ពួក្ រកុ្ម ហវូង របជំុ ។                
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៥- សុៃតនិបាៃ ៖ សមុចច័យ(១)ត្នសូព្ៃ ៦- វមិានវៃែញ ៖ និទានរីវមិានណទវបុរ ី
៧- ណបៃវៃែញ ៖ និទានសដីរណីព្បៃ             ៨-ណថរោថា៖ោថាព្រះណថរណទស  
៩- ណថរោីថា ៖ ោថាព្រះណថរីណទស  ១០- ជាៃក ៖ និទានជាៃក 
១១- និណទ្ស ៖ ការសុំដែងរនយ្ល់ ១២- បែិសមភិទា ៖ វជិាជវ្ិភាគ្ 
១៣- អបទាន ៖ រីវភារព្រះអរ នត ១៤- រុទធវង្ស ៖ ព្បវៃតិព្រះសមពញទធ 

១៥- វិ្ីព្បៃិបៃតតិមរុទធចរយិ 
 

 

អ្ភធិមមបដិក ៖ ជាគ្មពរីសតរីី្ម៌មានអៃែព្ជាលណព្ៅលអិៃសុខុមបុំផុៃ 
(បានែល់ទស្សនវិជាជ្ព្រះសមពញទធ ដែលមានអាថ៌គ្មពីរភារជាអៃែបទផ្ញយរ ី 
សុៃតនតបិែក ដែលមានដៃអៃែបទមានអៃែរាក់ៗ  គ្ឺ សុៃតនតបិែកជា ណវាហារ
ណទស  ឯអភិ្មមបិែក ជាបរមៃែណទស  សតីរចីិៃត ណចៃសិក រូប និពាវ្ន ។ 
អភិ្ មមបិែកណនះព្រះសមពញទធណទស ទុកថា សៃវទាុំងអស់ជា “ បុគ្គល ឬបុគ្គល  
បញ្ញៃតិ ” ណដ្យការដវកដញកយ ្ងលអៃិសុខុម           ទាល់ដៃដចកដលងណកើៃ 
ណ ើយដចករំដលក្ម៌ណដ្យបរយិយ មៃ់ចៃ់បុំផុៃ ។ 

គ្មពីរណនះមាន ៧ គ្មពរី គ្ឺ ៖ 
១- ្មមសងគណី ៖ ការចាៃរ់ណបៀប្ម៌;  
២- វភិងគ ៖ ការដចករដំលក្ម៌; 
៣- កថាវៃែញ ៖ ចុំណុច្ម៌ដែលមានណសចកដផ្ីញយោ្្; 
៤- បុគ្គលប្បញ្ញៃតិ ៖ បញ្ញៃតិថា “ បុគ្គល ”; 
__________________ 

(១) សមុចច័យ ៖ ការរួបរួម; ការរបមូលផ្ស,ំ ការផ្ផ្សផ្សំ; ការក្ពូន; តំណពាក្យ ។ 
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៥- ធាៃុកថា ៖ ការដវកដញកធាៃ;ុ 
៦- យមក ៖ ្ម៌គ្ូៗ  ោ្;្  
៧- មហាបដ្ឋន្ ៖ ្ម៌ជាបចច័យទាក់ទងោ្្ ។  

បិែកទាុំងបីរួមណ ម្ះថា ៃិបិែក ឬត្ព្ៃបិែក ។ ព្បណទសកមពញជាណយើង
ណបាះរុមពជាណសៀវណៅខ្្ៃ្ុំមានចុំននួ ១១០ ណសៀវណៅ ជាចុំននួដែលណលើស
ផុៃគ្ណ  ណបើណព្បៀបណ្ៀបណៅនឹង ពា ិរសាស ទាុំងអស់កនញងណោក ។ 

ណែើម្បីឱយ្បរិសុទធគ្ង់ណៅែូចណែើម ណព្កាយព្រះរទុធបរិនពិាវ្នភ្្ាម ព្រះ
មហាណថរទាុំងឡាយបានណ្វើសង្គ្យ (១)ព្រះរុទធវចនៈភ្្ាម  ណដ្យណ ៃុថា
សភុទភ្កិខញ ណ្វើឱយ្ខូចការណរៀបរយកនញងរុទធសាស  ។ 

ឯកសារខងណលើណនះ ណរៀបណរៀងណដ្យ ព្រះវរីយិបណឌណិត បា ង្ ខៃ ់
ណ ើយដែលផ្សរវផ្ាយណដ្យរុទធសាសនបណឌៃិ្យ រ.ស. ២៥៣៨ គ្.ស. 
១៩៩៥ ។ 

*សង្គាយនាទី ១* 

ព្រះអរ នតជាសងគៃីិការចារយ្(២) ៥០០ អងគ មានព្រះមហា កសស្ប-
ណៃែរ ជាព្បធាន ណ ើយជាអនកសួរ ។ ណែើមណ ើយសួរវនិ័យ ព្រះឧបាលណិៃែរ ជា 
អនកណ ល្ើយ ៃមកសួរ្ម៌ ព្រះអាននណ្ៃែរ ណ ល្ើយសុៃតនត និងអភិ្ មម ។   កាល
ណ ះ    មិនទាន់មានចារឹកជា   ោយលកខណ៍អក្សរណទ សួរណ ល្ើយយល់ណ ើញ 
______________________ 

(១) សង្កា យនា ៖ ក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត់, ការរបជំុក្ផ្ទៀងធម៌ឬចាប់ឱយរតឹមរតូវសពវររប់តាមផ្បបក្ដីម ។ 
(២) សងាីតិកាចារយ ៖ ក្ោក្អាចារយផ្ដលក្ធវីសង្កា យនា ។ 
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ថាព្ៃឹមព្ៃវូណ ើយ ណទើបព្រះអរ នតទាុំង ៥០០ អងគ សាវ្្ ្ាយគ្សូឺព្ៃព្រមោ្្
ព្គ្ប់ទាុំង ៥០០ អងគ ចងចាុំរៃ់មាៃស់ាទៃ្់ ។ ការចងចាុំរៃ់មាៃ់ទណទដបបណនះ 
ណោកណៅថា មខុបាឋ ។ ណ្វើែូណចនះ ណៅថា សង្គ្យ  ។ សង្គ្យ ណនះ ណ្វើ
អស់ថិរណវោ ៧ ដខ ណទើបចប់ណព្សច ។ សង្គ្យ ណនះ ណ ម្ះបឋម
សង្គ្យ  ណ្វើណព្កាយព្រះរុទធបរនិិពាវ្នព្បមាណ ៣ ដខ គ្ឺរុទធសករារកនលង
ណៅបានព្បមាណ ៣ ដខ មុនព្គ្ិសតសករារ ៤៧៦ ឆ្្ុំ ណ្វើណៅកនញងព្កងុរារព្គ្ឹះ 
ណលើភនុំណវភារៈ ព្ៃង់កដនលងមួយសាង្ៃ់ ណ មះ្សៃតបណណគ្ហុា ណព្កាមការ
ឧបៃែមភព្រះបាទ អជាៃសព្ៃវូ ដែនមគ្្ៈសរវត្ថៃណៅថា រែឋរិហារ ព្បណទស
ឥោឌ្ ។ 

*សង្គាយនាទី ២* 

កាលណវោកនលងណៅបាន ១០០ ឆ្្ុំ    ណទើបមានណកើៃការព្បព្រឹៃតកិនលង          
រុទធបញ្ញៃតិ ជាណ ៃុ ុំឱ្យណៅ មងមណឌលសង្ឃកនញងសាស  ។ រកួវរជបីៃុត គ្ ឺ
ភិកខញ ជាបរវរិៃកនូណៅអនកដែនវរជី ព្បព្រៃឹតកនលងសិកាខ្បទ ១០ ព្បការ ណោក
ណៅថាវៃែញ ១០ ព្បការ ។      ណនះជាណែើមណ ៃ ុុំឱ្យណកើៃមានការសង្គ្យ  

ណលើកទីររីណ ើង ។ ព្រះយសណៃែរ (កាកណឌបុៃត) ព្បកាសការព្បព្រឹៃតកនលង      

វិន័យណនះឱយ្ព្រះសង្ឃព្ជាបទណូៅ ។ សង្គយ្ ណនះ ណ្វើណ ើងណៅណព្កាម
អ្ិបៃយីភារព្រះសរវកាមណិៃែរ ។ ព្រះណរវៃណៃែរ ជាអនកសួរ ព្រះសរវកា-

មណិៃែរ ដែលជាសិស្ស ១ រូបរបស់ព្រះអានន្នងិមានអាយុ ១២០ ឆ្្ុំ ជាអនក
ណ ល្ើយ ។ ព្រះសងគីៃិកាចារ្យជាព្រះអរ នត សុទធសឹងជាៃិបិែក្រចុំននួ ៧០០ 
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អងគ ណ្វើណៅ វៃតវាលកុារាម ព្កុងណវសាលី ដែនវរជី ណព្កាមព្រះរារូបៃែមភ 
ព្រះបាទ កាោណសាក ជាព្រះរាជាណៅព្កុងបាែលិបុៃតព្បណទសឥោឌ ្ រុទធ
សករារកនលងណៅបានចុំនួន ១០០ ឆ្្ុំមុនព្គ្សិតសករារ ៣៧៧ ឆ្្ុំ ។ ព្រះសង្ឃ
ណៅចងចាុំព្រះរទុធវចនៈណដ្យមុខបាឋែដែល ។ តមព្បត្រណីៃមក 
នយិយថា សង្គ្យ ណនះណ មះ្ ទៃុយិសង្គយ្  ណ្វើអស់ថិរណវោ ៨ ដខ
ណទើបចប់ណព្សចបាច ់។ 

   *សង្គាយនាទី ៣*  
 កាលណវោកនលងណៅបានព្បមាណ ២១៨ ឆ្្ុំណព្កាយរុទធបរិនិពាវន្ 
មានព្រះមហាក្សព្ៃមួយព្រះអងគ ព្រះ ម ្មាមណ្សាករារ ។ កាលណ ះ មាន
ការព្ចបូកព្ចបល់ណ ើងកនញង្មមវិនយ័ព្រះរុទធសាស  ។ មានអៃែបទខលះ
នយិយថា រួកអនកកាន់លទធិព្ពា មណ៍ ចូលមកបួសបនលុំជាភកិខញកនញងមណឌល
រុទធសាស  ណដ្យអាព្ស័យការបរិបូណ៌ោភសកាករ្ៈ ដែលណកើៃមានណ ើង
កនញងររជកាលព្រះបាទ្មាមណ្សាកមហារារ     ណ ើយណពាលពាកយ្អ្មមវាទី(១) 
ចព្មូងចព្មាស់ែល់កតីបរិសុទធ្មមវិនយ័  ។     ណសចកតីខងណលើណនះមានណសចកតី
រិៃណព្ចើនោស់ណព្ពាះថា   ណ ៃុការណ៍ណនះជាបុរវណ ៃ ុុំឱ្យលទធសិាស  
ព្ពា មណ៍ក្្ាយណៅជាលទធសិាស  ិណឌូមួយព្ៃ ប់ណទៀៃ ព្រមទាុំងជា
បុរវណ ៃឱុ្យរុទធសាស ដបកណៅជានិកាយណផ្សងៗ មាននិកាយណថរវាទ ឬ
វិភរជវាទ  និងអាចរិយវាទ ឬមហាសង្ឃិក   ៃណៅណកើៃព្បាកែជារទុធសាស  
លទធិមហាយន  ដែលមាននិកាយជាណព្ចើនរាប់មិនអស់ ។     សង្គ្យ ព្ោ 
___________________________________________ 

(១) អធមាវាទី្ ៖ អនក្និយាយខុសធម៌ ខុសចាប់ ។ 
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ណនះណៅ ៃៃយិសង្គយ្  ទកុជាមហាសង្គយ្ ែ៏លអោស់       ណព្ពាះជា 
សង្គ្យ ណែើម្បីរក្ាណសចកតីបរិសុទធិព្រះ្មមវនិ័យឱយ្គ្ង់ណៅតមណែើម ។ 
ព្រះមហាណមាគ្គលបិៃុតៃសិស្ ដែលណព្បាស ព្រះបាទ្មាមណ្សាក មហារារឱយ្
ចូលកានស់ាសនរ៍ុទធរៃន៍ ជាអ្ិបៃកីនញងការសង្គ្យ  មានព្រះអរ នតជា
សងគីៃិកាចារយ្ចុំនួន ១០០០ អងគ ចលូព្បរុុំណៅកនញងអណសាការាម ព្កុងបាែលិ
បុព្ៃដែនមគ្្ៈ ណ្វើអស់ថិរណវោ ៩ ដខណទើបចប់ណព្សច ណព្កាមព្រះរារូបៃែមភ
ព្រះបាទ្មាមណ្សាកមហារារ ។  កនញងសង្គយ្ ទីបីណនះ ណទើបមានការបញ្ជនូ
សមណទូៃណៅព្បកាសព្រះរុទធសាស  ឱ្យផុៃណចញរីព្រុំព្បទល់ព្បណទស 
ឥោឌ្ ដែលមាន ៖  
១- ព្រះណថរមរ្ឈនតកិ និមនតណៅកាន់ កសមិរ (Kashmir) និង គ្ ធ្រ(Gandhara)  
២- ព្រះណថរមហាណទវ ណៅកាន់ម ិនស្កមន្ល (Mahinsakamandala) 
៣- ព្រះណថររកខៃិ និមនតណៅ វនវាសី (នគ្រខងណរើងកនញងឥោឌខ្ងៃ្បូង) 
៤- ព្រះណថរណយនក្មមរកខៃិ ណៅ អបរនតកខងណលើ (Northern Gujarat, 

Kathiawar, Kutch and Sindh) ។ 
៥- ព្រះមហា្មមរកខៃិ និមនតណៅមហារែឋរនបទ ណខៃតមរថ 
៦- ព្រះណថរមហារកខៃិ និមនតណៅ ណយនកណោក (the land of Lonians, 

Bactrians and Greeks)  

៧- ព្រះណថរមរ្ឈិម និមនតណៅ  ិមវនត (កដនលងជាប់ោ្្នឹង Himalayas)  
៨- ព្រះណថរណសាណ និង ព្រះណថរឧៃតរ ណៅកាន់ដែនែីសុវណណភូមិ  
៩- ព្រះណថរម និ្, ព្រះណថរឥៃតិយ, ព្រះណថរឧៃតិយ, ព្រះណថរសមពល និង ព្រះ 
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ណថរភទស្ាល ណៅ ៃមពបណណ ិ(ព្សីលង្ក្) ។ 

*សង្គាយនាទី ៤* 
សង្គ្យ ទី ៣ ណ្វើណព្សចណ ើយ រុំនុុំសង្ឃសុុំនិមនត ព្រះម និណ្ៃែរ 

ជាព្រះរារបុព្ៃព្រះបាទ្មាម្ណសាក ជាសមណទៃូណៅព្បកាសរទុធសាស 
ណៅលង្កទ្វបី ។    និមនតណៅែល់ ព្រះម ិនណ្ៃែរបានណព្បាសព្រះបាទ    ណទវា-   
នមប្យិៃសិស្ ជាព្រះមហាក្សព្ៃណកាះលង្ក្ ព្រមទាុំងព្បជារនណៅណកាះ
ឱ្យចូលកានស់ាសនរ៍ុទធរៃ័ន៍ណទៀៃផង ។ ណែើម្បីព្បៃសិាឋន្រទុធសាស  
ព្រះបាទណទវានម្បិយៃិស្សព្កាបបងគុំទលូព្រះម និ្ណៃែរ សូមណ្វើសង្គ្យ -
្មមវិនយ័ ។ សង្គ្យ ណនះមិនមានណ ៃជុាកតណីៅ មងណកើៃណ ើងកនញងព្រះរុទធ
សាស ណទ ណ្វើណែើម្បីព្បៃសិាឋ្នរុទធសាស ណៅណកាះលង្ក ្ ។ មុនណ្វើការ
សង្គ្យ  ព្រះបាទណទវានម្បិយៃិស្សបញ្ជនូទៃូ ឱ្យចូលណៅព្កាបបងគុំោល់
ព្រះបាទ្មាមណ្សាកមហារារណៅរមពូទវីប (ព្បណទសឥោឌ្)  សូមនិមនតព្រះ
 ង សងឃ្មតិតណ្ថរ ី   ជាព្រះរារបុព្ៃពី្រះអងគ    ព្រមទាុំងសាខព្រះមហា
ណពា្ិព្រឹកស្ណៅកានណ់កាះលង្ក្ផង ែ្បិៃព្រះ ងអនឡុាណទវ ី ជាព្រះអនុរត្ថល
សរវព្រះទ័យបរវជាជាភិកខញនី ។ កាលណបើព្រះ ងសង្ឃមិតតណ្ថរនីិមនតែល់
ណកាះលង្ក្ព្រមទាុំងព្រះមហាណពា្ិព្រកឹ្សណ ើយ សង្គ្យ ណនះក៏ចាប់ណផតើម
ណ្វើណ ើង ។ កាលណ ះ ព្រះសង្ឃលង្កប្ានសិក្ាព្រះរទុធវចនៈណចះចាុំសាទៃ្់
ណព្ចើនអងគបានចូលរួមណ្វើសងគៃីិកាចារយ្ណៅ វៃតថបូារាម កនញង ព្កងុអនរុា្បរុៈ   
ណ្វើអស់ថិរណវោចុំនួន ១០ ដខ       ណទើបចប់ណព្សច កនញងរុទធសករារ ២៣៦ (មុន 
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ព្គ្ិសតសករារ ២៤១ ឆ្្ុំ) សង្គ្យ ណនះទកុជា ចៃៃុែសង្គយ្  ។ 
 

*សង្គាយនាទី ៥* 
កនញងកាលព្បវៃតណិៅណកាះលង្ក្   មានណសចកតថីា     ព្រះបាទវែតោមនិ-ី 

អភយ័ ព្រះមហាកស្ព្ៃណកាះលង្ក្ព្ទង់កសាងវៃតមួយណៅកនញងព្កុងអនរុា្បរុៈ 
ណ ើយឱ្យណ មះ្ថា “ អភយគ្រិវិហិារ ” ព្បណគ្នមហាណថរព្រះ ម ៃសិស្ ។ 
ព្រះមហាណថរអងគណនះ កានត់មលទធិវរជីបុៃតភកិខញផ្ញយរី្មមវិនយ័ ជាណ ៃ ុុំ
ឱ្យមានការទុំ ស់ែល់ព្រះសង្ឃណៅវៃតមហាវិហារ ។ ការមិនចះុសព្មុងោ្្
ណនះណ ើយដែលជាណ ៃ ុុំឱ្យណកើៃសង្គ្យ ទីព្បាុំណ ើង ជាការសង្គ្យ 
សុំខន់  ុំឱយ្ចារកឹព្រះរុទធវចនៈណ ើងកាន់សលកឹរៃឹ ជាោយលកខណ៍អក្សរ 
មុនែុំបូងបងអស់កនញងព្បវៃតិរុទធសាស  ។ សង្គយ្ ណនះ ទកុជាបញ្ចម- 
សង្គ្យ       សង្គ្យ ចារកឹរុទធវចនៈជាោយលកខណ៍អក្សរណៅកនញងវៃត 
មហាវិហារ ព្រះរទុធណៃែរ ជាព្បធាន ជាអនកសួរ ព្រះៃសិស្ណៃែរ ជាអនកណ ល្ើយ 
ណព្កាមព្រះរារូបៃែមភព្រះបាទ វែតោមនិអីភយ័ ព្រះមហាក្សព្ៃណកាះលង្ក្ កនញង
រុទធសករារ ៥២០ ( មុនព្គ្សិដសករារ ២៤ ឆ្្ុំ ) ។  

ចុំណណរកាលៃមក      មានការសង្គ្យ រាយរងបនតមកណទៀៃណៅ 
ណកាះលង្ក្ ណៅព្បណទសភូមា ណៅព្បណទសណសៀម ។ ភារៈកិចចម្ា ្ងណទៀៃរបស់ 
សង្គ្យ ណនះ គ្ឱឺ្យចារបិែកទាុំងមូលណលើផ្ទ្ុំងថមមា ្បចុំនួន ៧២៩ សនលឹក ជា
អក្សរភូមាទុកសព្មាប់អនករុំ ន់ណព្កាយ ។  កិចចការខងណលើណនះបានណ្វើណ ើង 
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ប ទ្ប់រកីារសូព្ៃ្ម៌បានែល់ទីបញ្ចប់ ណ ើយរកួភិកខញសង្ឃទាុំងអស់បាន
យល់ព្រមថាព្ៃឹមព្ៃវូណ ើយ  ។   ការង្រែ៏្ុំសណម្បើមណនះបានបុំណរញណដ្យ 
សិប្បករ ដែលណព្កាយរសីនលកឹថមនីមួយៗបានណ្វើរចួណ ើយ    ដ្ក់ផ្ទ្ុំងថមទាុំង
ណ ះណៅកនញងវិហារបិែកៃចូៗ ែ៏លអព្បណីៃ ណៅទកីដនលងរិណសសមួយកនញងទីធ្្ា
វៃត គ្ណូថាដ្វ (Kuthodaw) ត្នរារធានី មានល្យ័ ណៅណរើងភនុំ មានល្យ័ 
ដែលណគ្ណៅថា គ្មពរី្ុំបុំផៃុកនញងណោក  ណ ះបានៃមរល់ទកុណៅទីណ ះែល់
សរវត្ថៃណនះ ។  

*សង្គយនាទី ៦* 
 

សង្គ្យ ណលើកទ ី៦ បានព្ៃូវណ្វើណ ើងណៅវហិារ កក័បក័ អក័ណយ កនញង
ព្កុង យង៉ណោន ដែលមនុស្សទូណៅធ្្ាប់ណៅថា រង៉ណ់ហាគន្ ត្នព្បណទសភមូា 
(មីយ ្នម់ា ្រសរវត្ថៃ)    ។     សង្គ្យ ណលើកទី ៦ ណនះោុំព្ទណ ើងណដ្យរដ្ឋ្-
ភិបាលភមូា  ែឹក ុំណដ្យណោកឯកឧៃតម យករែឋមស្កនតី អ  ូ ន ូ ។   ណោក
ឯកឧៃតម អ  ូ នូ បានអនញុ្ញៃ្ឱយ្សាង បាសានគ្ហុា គ្គឺ្ុហា្ុំដែលសង់ណ ើង
រតី្ផ្ណព្កាមណៅណែើម្បីណ្វើជាកដនលងព្បរុុំ ដែលមានសោឋ្នព្សណែៀងនឹង
គ្ុហា សៃតបនន ិណៅព្បណទសឥោឌ្ដែរ ដែលជាកដនលងសង្គយ្ ណលើកទី ១ ។ 
ណៅណរលសុំណង់បានសាងណ ើងចប់សរវព្គ្ប់ សង្គ្យ កច៏ាប់ណផតើមព្បរុុំ 
ណៅត្ថៃទី ១៧ ឧសភា គ្.ស. ១៩៥៤ ។ ែូចោ្្នឹងសង្គ្យ មុនៗ ដែរ មូល
ណ ៃុសុំខន់គ្ណឺែើម្បីអះអាងនិងរក្ាភារបរិសុទធត្នព្រះ្ម៌ នងិ ព្រះវនិ័យ ។ 
យ ្ងោកណ៏ដ្យ ជាការចដមលកដែលមានព្រះសង្ឃចូលរួម បាននិមនតមករ ី 
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៨ ព្បណទស ។ ភកិខញណថរវាទដែលមានចុំណណះខពស់ចុំននួ ២៥០០ អងគបាននិមនត
មករីព្បណទសភមូា កមពញជា ឥោឌ ្ោវ ណនបា ្ល ព្សីលង្ក្ ត្ថ និងណវៀៃោម 
ការសូព្ៃតមព្បត្រណីនវូគ្មពរី្ម៌ បានណព្បើណរលណវោអស់រយៈ ២ ឆ្្ុំ ។  

ការង្រែ៏្ុំណនះសណព្មចណជាគ្រ័យណៅបាន ក៏ណដ្យសារណសចកតី
ព្បឹងដព្បងែ៏ណមាះមុៃរបស់ភកិខញ ២៥០០ អងគ ណ ើយនឹងព្គ្ សែមួយចុំនួន្ុំ
ណទៀៃ ។ កចិចការបានចប់សរវព្គ្ប់ណៅកនញងដខឧសភាឆ្្ុំ ១៩៥៦ ណពាលគ្ចឺុំននួ 
២៥០០ ឆ្្ុំណព្កាយព្រះរុទធបរនិិពាវ្ន ។ ការង្រត្នសង្គ្យ ណនះ ជាការទទួល
ណជាគ្រ័យែ៏អសាច្រយ្ត្នអនកៃុំោងព្រះរទុធសាស       រីសកលណោកទាុំង
មូល ។ កុំដណថមីរបស់បិែក ដែលបានបណងរើៃណ ើងណនះព្ៃវូណគ្ទទួលសាគល់្ថា
ព្ៃឹមព្ៃវូតមសភារណែើម ត្នការណព្បៀនព្បណៅរបស់ព្រះរទុធសមណណោៃម 
ណ ើយជាណសចកតីបកដព្បែ៏រៃិព្បាកែ  មកែល់សរវត្ថៃណនះ ។ 

 

   *សង្គាយនាខ្មែរ* 
 
 

ណៅព្បណទសកមពញជាណយើង តុំងរណីព្រង យដែលមានរទុធសាស 
មកព្បៃសិាឋន្ណៅណលើទកឹែីណយើង មិនមានព្បវៃតិសតីទកុថា បានណ្វើសង្គ្យ 
ព្រះត្ព្ៃបិែកណទ ។ កនញងរារ្យព្រះបាទសណមតចព្រះសីុសុវៃែិមុនវីង្សព្រះបរម-     
ខៃតិយណកាែឋ ណទើបមានការសង្គ្យ ព្រះត្ព្ៃបិែកជារទុធវចនៈណនះណ ើង
ែុំបូង ។ ការសង្គយ្ ព្ោណនះ សីុណវោបីរារ្យគ្ឺរារ្យព្រះបាទសណមតចព្រះ 
សីុវៃែិមុនីវង្ស,   រារ្យព្រះបាទសណមតចព្រះនណរាៃតមសុរាព្មឹៃ  និងរារ្យព្រះបាទ
សណមតចព្រះនណរាៃតមសី នវុរមន័ គ្តឺុំងរីរុទធសករារ ២៤៧៣(គ្.ស.១៩២៩)  
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ែល់រុទធសករារ ២៥១៣ (១៩៦៩) សីុណវោអស់ ៤០ ឆ្្ុំគ្ៃ់ ។ សង្គ្យ 
ណៅព្បណទសកមពញជាណនះឬជាឧៃតមសង្គ្យ “សង្គ្យ ែ៏ឧៃតម” ណព្ពាះមាន 
កតីរណិសសមួយដែលមិនដែលណកើៃមានណៅកនញងព្បវៃតិរទុធសាស  គ្ឺការដព្ប
ព្រះរុទធវចនៈរីភាសាបាលី ដែលមានរាប់ពានឆ់្្ុំមកណ ើយ   ណៅជាភាសា
ជាៃដិខមរ គ្ឺទុំរ័រមាខ្ងជាបាលី មាខ្ងណទៀៃជាដខមរ ។   ណនះជាការង្ររិណសស
ណលើសសង្គយ្ ទាុំងរងួដែលមានមកណ ើយ ។ ព្បណទសកាន់រទុធសាស 
កតី មិនកាន់ព្រះរុទធសាស កតី កាលណបើបានែឹងកចិចការែ៏រណិសសណនះណ ើយ 
ដៃងដៃណកាៃសរណសើរនិងណសៃើចស្ប់ដស្ងែ៏ត្ព្កដលងែល់ព្បណទសដខមរ ។ 

*មលឹមព្រះធម៌* 
 

ការសង្គ្យ ជាភាសាបាលីណដ្យមុខបាឋកតី         ចារកឹជាោយ 
លកខណ៍អក្សរកតី ដព្បជាភាសាជាៃកិតី សុទធដៃជាការព្បណសើរបុំផុៃ ណ មះ្ថា 
ការរក្ាព្រះរទុធវចនៈទកុណែើម្បីឱ្យគ្ង់ណៅបរិសុទធែដែល   ណ មះ្ថាញ ្ុំងរុទធ 
សាស ឱ្យឋិៃណថរចរីកាលអដងវងៃណៅ ណ មះ្ថាសាងព្រះសមពញទធព្គ្ប់
កាលទាុំងរួង ។ ណបើព្រះរុទធវចនៈណនះគ្ង់វង្សណៅែរាបោ ណ មះ្ថាព្រះ
សមពញទធគ្ង់្រមានណៅែរាប  សមែូចព្រះរទុធសុភាសិៃថា ៖  
 « វកកលិ! អ្នកណាញ្ ើញធម៌ត្ថាគត្ អ្នកញ្នះញ្ ្បះថា ញ្ ើញរូប
ត្ថាគត្ អ្នកណាញ្ ើញរូបត្ថាគត្ អ្នកញ្នះញ្ ្បះថា ញ្ ើញធម៌ត្ថាគត្ស្ដរ ។ » 

ការង្រព្បណសើរដបបណនះ មិនមានកនញងពា រិសាស ណទ ។ រទុធ-
សាសនិករនសប្ាយចិៃតោស់       កាលណបើបានណ ើញសាស របស់ខលនួ 
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មានការង្រព្បណសើរ សប្ាយចិៃតោស់ កាលណបើបានណ ើញថា ព្រះសមពញទធ
ជាបរមព្គ្ូរបស់ខលនួណៅជាមួយខលួនព្គ្ប់កាលណវោ       និងបានែឹកត្ែ ុំខលនួ 
ដែលខវក្់ឱយ្ណែើរព្ៃង់តមមាោ ្ព្បណសើរណៅរកកតីសុខរៃិ ណដ្ះព្សាយព្បសា្្
រីវិៃរបស់ខលួនឱ្យែល់អវសានមិនមានភរថមៃីណៅណទៀៃ    សមែូចរុទធភាសិៃ
ថា ៖  « អាននទ អ្នកណាមួយ ភិកខុកតី ភិកខុនីកត ីឧាសកកតី ឧាសិក្កត ីព្បតិ្បត្តធិម៌
ព្តឹ្មព្តូ្វតាមធម៌ ព្បតិ្បត្តិញ្ោយភកតីភារ ព្បតិ្បត្តិតាមគនលងធម៌ អ្នកញ្នះញ្ ្បះថា 
បូជាត្ថាគត្ ញ្ធវើសក្កបរៈ ញ្គារររាប់អានញ្ោយក្របូជាដ៏ព្បញ្សើរបាំផុ្ត្ » ។ 

ព្រះត្ព្ៃបិែកជារុទធវចនៈណនះ អនកព្បារ្កនញងបចចញប្បននកាល ណកាៃ
ណសៃើចត្ព្កដលង ណកាៃណសៃើចថា រទុធវចនៈណនះព្បណសើរបុំផុៃ ណបើជាសីល្ម៌ ជា
សីល្ម៌ែ៏ណលើស ណបើជាវិទ្ាសាស្កសត ជាវិទ្ាសាស្កសតែ៏ណលើស ណបើជាទស្សន-
វិជាជ ្ជាទស្សនវជិាជ្ែ៏ណលើស ណបើជាសាស  ជាសាស ែ៏ណលើស ។ ទស្សនវិទ ូ
អនកវិទ្ាសាស្កសតអនកសីល្ម៌ដែលបានសិក្ាព្រះរុទធវចនៈណនះណ ើយណពាល
ថា ៖“ ការរកណ ើញសរវត្ថៃណនះ          ព្រះសមពញទធបានរកណ ើញរចួណៅណ ើយ 
ព្បមាណជា ២៥៦៤ ឆ្្ុំមុន ណយើងណៅណទៀៃ ។ 

អនកព្បារ្ណព្ចើន ក់ ណព្កាយរីបានសិក្ាព្រះរទុធវចនៈ ណដ្យ មៃ់- 
ចៃ់ អនកព្បារ្ខលះ ណពាលថា “ តមរុទធវចនៈ ” ណនះ ព្រះរទុធមិនដមនជា “ អនក
ព្បារ្កោត្លរកួមនុស្សលៃង់ណទ ព្ទង់ជាអនកព្បារ្កោត្លរួកអនកព្បារ្ 
ខពស់ទាុំងឡាយ ” ។ កនញងព្បវៃតសិាស្កសតណោកណនះ លទធសិាស ទាុំងអស់ 
សុទធដៃជាពា រិសាស (១)  ។    វចនៈគ្ពឺាកយ្របស់ណមសាស ទាុំងណ ះគ្ឺ  
______________________ 

(១) ពាក្យក្របៀនរបក្ៅផ្ដលខវះសចចភាព ខវះក្ហតុ និងផ្ល ។  
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ណមគ្ោចារ្យ ព្ពា មណ៍ ព្គ្សិត ណមា ម័ៃ ណៅសឺុ ខុងរឺ ណសាណរាអាស្កសត ទាុំង
អស់ណនះ សុទធដៃជាវាទៈ (Doctrine)  ជាទិែឋិ (Dogme, Dogma ) ជាអនតរវាទ 
(Doctrine ésotérique ,   esoteric doctrine),       ជាពា ិរវាទ   (Doctrine 
exotérique , Exoteric ) ទីបុំផុៃជាអាចរិយមុែឋិ “ កោត្ប់ត្ែអាចារយ្ =     
អាទិណទរ (Dieu , God ) ណពាលគ្ឺណព្សចណ ើយដៃណមសាស ថា ” ។ 

ែូណចនះ ព្រះត្ព្ៃបិែកជារុទធវចនៈ មានៃត្មលផុៃគ្ណ នឹងរាប់មិន
បាន សព្មាប់កសាងមនុស្សណោកឱ្យមានគ្ុណសម្បៃតិខពង់ខពស់ មានអរយិ-
្ម៌ខពង់ខពស់ ។ ព្បសា្ដ្ែលណចាទអុំរីទុកខ    ដែលមនុស្សណោកខុំណដ្ះព្សាយ 
យូរអដងវងណ ើយមិនទានប់ានសណព្មចផលណ ះ  បានសណព្មចណដ្យរុទធវនៈ 
ណនះឯង ។ រទុធវចនៈ ជាមណ្្ាបាយព្បណសើរវិណសស ឬជាព្ចកណចញឱ្យផុៃរី
ទុកខមិនមានណសសសល់ណ ើយ ។  

ការសិកា្ព្សាវព្ជាវព្រះត្ព្ៃបិែក មានគ្ុណៃត្មលែ៏សុំខន់មិន
ចុំណពាះដៃកនញងការសិក្ាព្រះរុទធសាស បុ៉ណោណះ្ណទ ដថមទាុំងផដល់អៃែ-
ព្បណយរនច៍ុំណពាះវជិាជ្ការកនញងដផនកណផ្សងៗ ជាណព្ចើន       ឧទា រណ៍  ភាសា-
សាស្កសត, ភូមិសាស្កសត, ព្បវៃតសិាស្កសត, សងគមវិទ្ា, មនុស្សវទិ្ា, បុរាណវទិ្ា, 
រែឋសាស្កសត(វទិ្ាសាស្កសតនណយបាយ), ណសែឋសាស្កសត, នៃីសិាស្កសត, សាស  
ទស្សនវជិាជ្ និងចិៃតវិទ្ា ជាណែើមផង ។  

*(ណរៀបណរៀងណដ្យ ព្រះវរីយិបណឌណិត បា ង្ ខៃ)់ 

ណសចកដតីុំងចិៃតអ្ដិ្ឋ្នរបស់ខ្ញុំថានឹងអានព្រះត្ព្ៃបិែក ឱយ្បានចប់
សរវព្គ្ប់កនញងកុំ ញងកាល ១ ឆ្្ុំបានព្ៃវូបរារ័យ ដៃខ្ញុំមិនបានខកចៃិត ្ អិៃព្ទូង 



~ 243 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

ណទ ណទាះបីជាខ្ញុំណព្បើណរល ២ ឆ្្ុំ ១០ ដខណទើបអានចប់កណ៏ដ្យ ណព្ពាះព្ោន់ដៃ
បានយល់ ែឹង អៃែរស ្មមរស និងសចចរស ដៃ ១ ភាគ្ ១០០    ក៏ខ្ញុំមានបីៃិ - 
ណសាមនស្ស មានណមាទកភារ យ ្ងខ្្ុំក្្ាកនញងចិៃត ដែលបណងរើននូវសទាធ្ព្រះថ្្ា  
កនញងព្រះសាស ជាលុំដ្ប់ ។ រួនោណរលសាដ្ប់ព្រះ្មមណទស  តម       
យូ្ូបកដី តមដខ្សអាៃ់ថៃសុំណ ងកដី ក៏ណរើបរះ ព្បទះរួប សាដ្ប់ឮ នូវអវីដែល
ខលួនឯងបានអាន ណ ើយដែលបានកៃ់ព្តទកុកនលងមកបានបណងរើៃនវូ
ណសាមនស្សណវទ ែ៏ចដមលក ។ មិនដៃបុ៉ណោណះ្ខ្ញុំមានអារមមណ៍ថា សីលដែល
ខលួនឯងបានសមាទាន(១) ហាក់ែូចជាកានដ់ៃលអព្បណសើរ បរិសុទធបនតចិមដងៗ 
ដែរ ។ 

*សសចក្ដីបញ្ចប់* 
 

សម័យឥ ូវណនះមានព្រះត្ព្ៃបិែកៃមរល់ទុក ណៅព្គ្ប់វៃតអារាម និង
មានណៅតមបោត្ញណគ្ ទុំរ័រជាណព្ចើន    ដែលមិនរិបាករកែូចរុំ ន់មុន 
ណទ ។ អាព្ស័យណ ៃណុនះរុទធមាមករន គ្ួរដៃសិក្ាព្រះត្ព្ៃបិែកណព្ពាះថា ៖ 
 ១- ព្រះត្ព្ៃបិែកជាទីរួបរួមទកុនូវព្រះរុទធវចនៈ គ្ឺព្រះៃព្មាស់របស់
ព្រះរុទធជាមាច្ស់ ពាកយ្ណព្បៀនព្បណៅដែលព្រះសមាម្សមពញទធជាមាច្ស់បាន
សដមដងទកុណដ្យព្រះអងគឯង តមដែលបានធ្្ាកទ់ុកមក ជាណករមរៃកមក
ែល់រកួណយើង ព្ៃវូបានកៃ់ព្តទកុកនញងព្រះត្ព្ៃបិែក ណយើងបានសាគល់្ពាកយ្
ណព្បៀនព្បណៅរបស់ព្រះអងគអុំរីព្រះត្ព្ៃបិែក ។ 
__________________ 

(១) សមាទាន ៖ ការកាន់យក្ក្ោយរបទព ការទ្ទួ្លកាន់តាម ។               
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២- ព្រះត្ព្ៃបិែកគ្ជឺាទីសណឋៃិណៅត្នអងគព្រះសាសាដ ្ សមាមស្មពញទធ 
របស់រុទធសាសនកិរន ណព្ពាះជាទផ្ីញកព្រះ្មមវិនយ័ដែលព្រះរុទធជាមាច្ស់បាន 
ព្តស់ទកុ ឱ្យជាសាសាដ្រុំនសួព្រះអងគ ណយើងនឹងចូលោល់ឬសាគ្ល់ព្រះរុទធជា
មាច្ស់បាន រៃីព្មាស់របស់ព្រះអងគដែលព្ៃវូបានអភិរក្សទកុកនញងព្រះត្ព្ៃបិែក 
ណនះឯង ។ 

៣- ព្រះត្ព្ៃបិែកជាព្បភរណែើមត្នរុទធសាសណ វាទ ពាក្យណព្បៀន
ព្បណៅ ពាកយ្អ្ិប្ាយ គ្មពីរ ណសៀវណៅក្បួនៃព្មា ដែលអនកព្បារ្ទាុំងឡាយ
បានណពាលឬណរៀបណរៀងទកុ ដែលចាៃថ់ាជារបស់កនញងរុទធសាស  ព្ៃវូដៃ
អ្ិប្ាយរព្ងីកណចញ និងព្ៃូវព្បព្រៃឹតណៅតមពាក្យណព្បៀនព្បណៅដែលជា
ណមបទកនញងព្រះត្ព្ៃបិែក ដែលជាដ្ឋ្នឬជាព្បភរណែើម ។ 

៤-ព្រះត្ព្ៃបិែកជាភសដញតងណោលសុំអាង កនញងការសដមដងឬបញ្ជក្់
ណោលការណ៍    ដែលណពាលថាជាព្រះរុទធសាស        ការអ្ិប្ាយឬការ   
ណពាលសុំអាងពាករ់័នធនឹងណោលការណ៍របស់រទុធសាស  នឹងជាទីទុកចៃិត
ណរឿឬព្រមទទួលយកណដ្យលអ       លុះោដៃដផអកណលើភ័សដញតងកនញងព្រះត្ព្ៃ- 
បិែក ដែលចាៃ់ថាជាភសដញតងសព្មាប់សុំអាងថ្្ាក់ចងុណព្កាយែ៏ខពង់ខពស់
បុំផុៃ ។ 

៥- ព្រះត្ព្ៃបិែកជាសដង់ដ្រសព្មាប់ព្ៃៃួរនិិៃយ្ពាកយ្ណព្បៀនព្បណៅ
កនញងរទុធសាស  ពាក្យណព្បៀនព្បណៅឬពាក្យណពាលោៗ ដែលចាៃ់ថាជា
ពាក្យណព្បៀនព្បណៅកនញងរទុធសាស បាន លុះោដៃពាកយ្ណព្បៀនព្បណៅ
ណ ះៗ     សមព្សបនឹងព្រះ្ម៌វនិ័យដែលមានកនញងព្រះត្ព្ៃបិែក   (សូម្បីដៃ 
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ពាក្យឬណសចកដកីនញងព្រះត្ព្ៃបិែកខលួនឯង ណបើចុំដណកោព្ៃវូសង្ស័យថាបលម 
ក៏នឹងព្ៃូវព្ៃៃួរនិិៃយ្ណដ្យពាកយ្ណព្បៀនព្បណៅទូណៅកនញងព្រះត្ព្ៃបិែក) ។ 

៦- ព្រះត្ព្ៃបិែកជាសតង់ដ្រព្ៃៃួរនិៃិ្យរុំណនឿ និងវៃតបែិបៃតកិនញងព្រះ
រុទធសាស  រុំណនឿឬខបែិបៃតិព្រមទាុំងព្រឹៃតកិមមោៗ នងឹព្ៃវូវនិិចឆយ័ថា
ព្ៃឹមព្ៃវូឬខុស ជាព្រះរទុធសាស ឬណទ ក៏ព្ៃវូអាព្ស័យព្រះ្ម៌វនិ័យដែល
មានព្បាកែកនញងព្រះត្ព្ៃបិែកជាណព្គ្ឿងវនិិចឆ័យ ។ 

ណដ្យណ ៃែូុចបានណពាលមកណនះ ណទើបការសិក្ាព្សាវព្ជាវព្រះ
ត្ព្ៃបិែក ជាកិចចសុំខនយ់ ្ងត្ព្កដលងរបស់រទុធសាសនកិរន ចាៃ់ថាជាការ
បនដអាយុរីវៃិព្រះរុទធសាស  ឬជាអៃែិភារការគ្ង់វង្សណៅរបស់ព្រះរុទធ
សាស  ណពាលគ្ឺព្បសិនណបើណៅមានការសិក្ាព្សាវព្ជាវព្រះត្ព្ៃបិែក
ណែើម្បី ុំណៅណព្បើសព្មាប់បែិបៃត ិព្រះរុទធសាស កណ៏ៅមានអៃែិភារ ។ បុ៉ដនដ
ណបើមិនមានការសិកា្ព្សាវព្ជាវព្រះត្ព្ៃបិែក ណទាះជាមានការបែិបៃតិ កន៏ឹង
មិនព្បព្រៃឹតណៅតមណោលការណ៍របស់ព្រះរុទធសាស  ព្រះរុទធសាស ក ៏
នឹងមិនគ្ង់វង្ស គ្នឺឹងបាៃ់បង់សាបសូន្យណៅ ។ 

ណព្ៅអុំរីណសចកដីសុំខន់ចុំណពាះព្រះសាស ណដ្យព្ៃង់ ព្រះត្ព្ៃ-
បិែកណៅមានគ្ុណៃត្មលែ៏សុំខនក់នញងដផនកែត្ទជាណព្ចើនណទៀៃ មានជាអាទិ៍ ៖ 

ក- គ្ជឺាទីកុំណៃភ់័សដញតងជាណព្ចើនដែលពាករ់័នធនឹងលទធ ិ រុំណនឿ 
សាស  ទស្សនវជិាជ្ ទុំណនៀមទមា្្ប់ ព្បត្រណី វឌ្ឍន្ម៌ ណរឿងរា វ្ ណ ៃុ
ការណ៍ និងភូមិឋានែូចជារែឋណផ្សងៗ កនញងសម័យអៃីៃកាលជាណែើម ។ 

ខ- ជាព្បភរដែលនឹងណសុើបរកគ្នលងគ្ុំនៃិដែលសមព័នធ     និងវជិាជ្ការ 
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ណផ្សងៗ ជាណព្ចើន ណព្ពាះពាក្យណព្បៀនព្បណៅកនញង្មមវិន័យមានសារៈណសចកដី
ណយងភាជ្ប់ ឬព្គ្បព្កណសាបែល់វិជាជ្ការណព្ចើនយ ្ង ែូចជាចៃិតសាស្កសត នៃីិ- 
សាស្កសត ការព្គ្ប់ព្គ្ង ណសែឋកចិចជាណែើម ។ 

គ្- ជាព្បភរណែើមត្នវាក្យសរ្បាលី ដែលព្ៃូវបាន ុំយកមកណព្បើ
កនញងភាសាព្បណទសកាន់ព្រះរុទធសាស ណថរវាទ ណដ្យណ ៃភុាសាបាលីជា
ឫសគ្ល់ែ៏សុំខន់មួយកនញងភាសាទាុំងណ ះ ណទើបការសិក្ាព្សាវព្ជាវព្រះ
ត្ព្ៃបិែកមានឧបការៈរណិសសចុំណពាះការសិក្ាភាសាណ ះៗ ។ 

 -ជារុំនួយណដ្ះព្សាយបញ្ហ្មិនឱ្យរីវិៃទាល់ព្ចក ណព្ពាះកនញង
បិែកមានព្គ្ប់រសជាៃិ ព្គ្ប់អៃែនយ័ អនកច្ាប់បានណមើលណ ើញភាញក្់ណព្រើៃ
ណព្ពាះបានណ ើញណរឿងរបស់ខលួន អនកណសែឋកចិច អនកនណយបាយ អនកណវរជសា
ស្កសត បានណ ើញសុទធដៃអសាច្រយ្ព្គ្ប់ៗោ្្   រ ៃូែល់អនកព្បារ្  ែូចជា 
អាល់ណប ៊ីៃ អាញសាត្ញ (Albert Einstein)  ថូមា ្ស់ វិណលៀម រិស ណែវៃិ 
(Thomas William Rhys Davids ) និងកុំរូលមហាបុរសជាណព្ចើនណទៀៃលុៃ
រងគង់ថាវ្យបងគុំ ព្បកាសខលួនណរញព្កអូមមាៃ់ថាខលនួជារុទធបរស័ិទ ។      

រួមណសចកដថីា ការសិក្ាព្សាវព្ជាវព្រះត្ព្ៃបិែកមានគ្ុណៃត្មលែ៏
សុំខន់ មិនចុំណពាះដៃកនញងការសិក្ាព្រះរទុធសាស បុ៉ណោណះ្ ដថមទាុំងផដល់
អៃែព្បណយរនច៍ុំណពាះវជិាជ្ការកនញងដផនកណផ្សងៗ ជាណព្ចើន ឧទា រណ៍ ភាសា
សាស្កសត, ភូមិសាស្កសត, ព្បវៃតសិាស្កសត, សងគមវិទ្ា, មនុស្សវទិ្ា, បុរាណវទិ្ា, 
រែឋសាស្កសត(វទិ្ាសាស្កសតនណយបាយ), ណសែឋសាស្កសត, នៃីសិាស្កសត, សាស  
ទស្សនវជិាជ្ និងចៃិតវិទ្ា ជាណែើមផង ។     (ដព្បសព្មួលអៃែបទណដ្យ តអារាមប យ) 
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Y ព្រះត្ព្ៃបិដក្ Y 
ព្រះត្ព្ត្បិដក  ជារុទ្ធមរត្ក  ព្រះមានព្រះភាគ 
ដឹកនាំបរិស័ទ្  តាមធមា្បមគគ  ក្ច់ផ្តបច់អ្នទបក់  

រាគៈត្ណាហប  ។ 
ព្រះវិនយៈ  ព្ទ្ង់ព្តាស់បញ្ជបក់ បចញត្តិសិក្ខប-  
បទ្ជាកបបួនចបាប់  ព្កិត្បយព្កមត្ព្មា  ញ្គាររនមសាកបរ  

ឆ្កបរផ្លូវនិព្វបន  ។ 
ព្រះសូព្ត្ជាផ្លូវ  បង្ហបញខុសព្តូ្វ  ឱវាទ្ទូ្ន្បន  
ឱបយសាគបល់បុណបយាប សាងទុ្នជាយាន  សាដបប់ព្រះនិទាន 

    ញាណាកញ្សាសិ(១) ។ 
ព្រះអ្ភិធមម  ធម៌លអិត្សុខុម  ផ្តុាំចិត្តញ្ចត្សិក

 រូបនិងនិព្វបន  ញ្ព្ៅព្ជ្ះអ្ធិក  ឧត្តមរនលឹក 
    លអិត្ហ្មត់្ត្លលថា្ប  ។ 
អានត្ព្ត្បិដក  ានបុណបយត្ក់ៗ  បាំភលឺញ្នព្តា 

 ញ្ទាះតិ្ចញ្ទាះញ្ព្ចើន បញ្ងកើនបញ្ញប  ញ្រៀបចាំអាតា្ប 
    ឆ្លងសងបារវដែ           ៕ 

 
 

-Y) 
 

 
__________________ 

(១) ក្សាសិ ៖ ផ្ដលររមក់្ , ផ្ដលមិនបានការ ។ 
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១៩- ត្រៃសិក្ខាទី ១ ៖ សីលសិក្ខា 

 
 

ត្រៃសិក្ខាគឺជាគុណជាៃិ ៣ យ ាង គឺ សីល សមាធិ បញ្ញា ពររោះជា
ដំពណើរ ជាលអំាន ដដលបគុគលគួរសិក្ាាហាៃ់ពរៀន បពំេញ ឲាយមានបរបិូណ ៌
ពដើមាបីជាផ្លូវរមាងាបទ់ុក្ខ ។ ត្រៃសិក្ខាគឺជាសិលាបសាស្តសរ ជាវិធីសាស្តសរ អប់រំក្នងុ    
វិសយ័ សិក្ាាពរៀនសូរៃ ថ្នាក្់មូលដ្ឋានក្នុងក្រអភវិឌាឍន៍ខ្លនួឯង អភវិឌាឍន៍
សងគមជាៃិ និងសងគមសាសនា រាបត់ំងេថី្នាក់្ទាបបំផ្ុៃ ដល់ថ្នាក្ខ់្ពងខ់្ពស់
បំផ្ុៃ   ដដលពៅថ្ េុទធបិញ្ញា ឬក្រយល់ច្ាាសន់ូវសច្ចធមទ៌ាំងេួង ពៅ
តមពសច្ក្ដីេិៃ ។   រេោះេុទធជាមាចាស់រទងប់ានសដមដងនូវលំដ្បថ់្នាក្់ត្នក្រ
សិក្ាាមាន ៣ របក្រគឺ  សលីសិក្ខា, ច្ិៃរសិក្ខា និងបញ្ញាសកិ្ខា ៖ 

១- សលី ៖ គណុជាតទិ ី១ 
បានដល់ក្រសិក្ាាអំេីសលីធម៌ អប់រំច្រិយ     មារយទដដលជា

លំដ្បថ់្នាក្់ដបំូង ។ សលីទាក្់ទងដលស់ងគមជាៃិ ពសដឋកិ្ច្ច បរសិាថានជុំវញិ
ខ្លួន  និងក្ររស់ពៅទាំងមលូត្នជីវិៃរបចំត្ងៃរបស់មនុសាសពោក្ ពដ្យពច្ោះ
ពោរេច្ាាបរ់ដឋ ច្ាាប់សាសនា អបរ់ំក្យ វាចនិងចិ្ៃរឱាយរបរេឹៃរពៅពៅ
ក្នុងធម៌ ។ ទាល់ដៃពរបើបញ្ញានិងវិចរណញ្ញាណពទើបអាច្ពមើលព ើញនវូ  
សារៈសំខាន់ត្នសីលក្នុងជីវភាេរស់ពៅ េីពររោះថ្ ៖ 
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ធម៌ ៤ យ ាងគឺពច្ៃនា(១)១, ពច្ៃសិក្(២)១,សំវរៈ(៣)១,អវីៃិក្កមៈ(៤)១ 
របស់បុគគលពវៀរចក្អំពេើ មានបាណាៃិបាៃ (ក្រសមាលាប់សៃវ) ជាពដើម ឬ
ថ្របសប់ុគគលក្លបំពេញនវូវៃររបៃិបៃរិ ពៅថ្ សីល   ។   ពនោះជាពេៃុ 
ជារស ជាទតីំង ជាលក្ខណៈ ជាពសច្ក្រីរបាក្ដ   ជាខ្លឹម  ជាពសច្ក្រីលអបវរ
ផ្ូរផ្ង ់ត្នសលីក្នុងរេោះេុទធសាសនាត្នរេោះវិជិៃមារ(៥) ។ 
 ១.១-ចេតនា ៖ រេោះេុទធរទងប់ានសំដដងថ្ ចេតនាហំ ភកិ្ខចេ សីលំ េទា
មិ = ម្នាលភិក្ខទំុាងឡាយ តថាគតចៅចេតនាជាតួសីល ៖ ពច្ៃនាគឺជាពច្ៃសិក្
គិៃ ចៃ់ដច្ង សនាស ំ  បានពសច្ក្រីថ្ ធមមជាៃិដដលញុំុំាងសមាបយុៃរធម៌(៦)គឺ
ចិ្ៃរដដលរបក្បជាមួយឱាយេូរចុ្ោះពៅក្នុងសីល ។  

➢ ក្រគិៃ   គំនិៃ   ក្រចៃ់ដច្ងរបសប់ុគគល   ចេៀរចាក្បញ្ចចេរា មានក្រ 
សមាលាបស់ៃវ ១ ក្រលួច្រទេាយពគ ១ ក្ររបរេឹៃរិខ្ុសក្នងុក្ម ១ ក្រពរល
រក្ាយកុ្េក្ ១ ក្រផ្ឹក្នូវទកឹ្រសវឹង ១ តមផ្លវូក្យ ផ្លវូវាច និងផ្លវូចិ្ៃរ ពៅ
ថ្ សីល ។ មា្ ាងពទៀៃ ពច្ៃនាក្នុងក្រលោះអកុ្សលក្មមបង ១០ (ក្យក្មម 
៣ វច្ីក្មម ៤ និងមពនាក្មម ៣) របសប់ុគគល ពៅថ្ សលី ។ 

➢ ក្រគិៃ   គំនិៃ   ក្រចៃ់ដច្ងរបស់បុគគលអនក្រក្ាានិច្ចសីលក្ដ,ី  
__________________ 

(១) ចេតនា ៖ គនំិតដែលនាេំិតតឲ្យភ្នក, ឲ្យផ្ដួេគិត ។ 
(២) ចេតសិក ៖ សភាវៈដែលប្រករផ្សនំឹងេតិត ចកើតរលត់ប្រមជាមួយនងឹេិតត (ពាកយចនេះមានកនុងប្រេះអភ្ិធមម ចៅ
មានចសេកដើប្ជាលចប្ៅខ្ល ងំណាស់ ) ។ 
(៣) សំវរៈ ៖ ចសេកដើសប្ងួម ។ 
(៤) អវ ើតកិកមៈ ៖ ការមិនកនលងឬមនិចលមើសរញ្ញតតិ ។ 
(៥) វជិិតមារ ៖ ចោកអនកឈ្នេះមារ (ប្រេះសមាម សមពុទ្ធ) ។ 
(៦) សមបយុតត ៖ ធម៌ដែលរមួរញ្ចូ លគ្នន  ។ 
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ឧពបាសងសីលក្រី, សលី ១០ ក្រី  ការលះបង់នូេអចំ ើ  មានបាណាៃិបាៃ 
(សមាលាបស់ៃវ) ជាពដើម ពៅថ្ សលី ។  

➢ ក្រគិៃ គំនិៃ ក្រចៃ់ដច្ងរបស់បុគគល កាលបំច ញនូេេតតប្បតបិតតិ  
មានឧបជាាយវៃរ(១)  ពដ្យក្យ វាច អាច្រិយវៃរ(២) ជាពដើម ក្នងុរេោះេុទធ
សាសនាពនោះ ក៏្ពៅថ្ សលី ។ 

១.២- ចេតសិក្ ៖ ចេតសិក្ំ សីលំ ពច្ៃសិក្ជាៃួសីល ។ ពច្ៃសិក្ គឺ 
ធមមជាៃិ មានក្រពក្ើៃ នងិក្ររលៃ់រេមោនានឹងចិ្ៃរ ពៅថ្ ពច្ៃសិក្ ។ 
ពច្ៃសិក្ក្នុងទីពនោះ បានដលធ់ម៌ ៣ យ ាង គ ឺ៖ 

➢ អនភជិាា ក្រមនិសំឡងឹរំត្េច្ង់បានរទេាយរបស់អនក្ដត្ទ ជាអពោភ 
ពច្ៃសិក្ ។ 

➢ អេា្ បាទ ក្រមនិច្ងគំនុំច្ង់ឲាយអនក្ដត្ទវនិាស ជាអពទាសពច្ៃសិក្  
➢ សមាមាទដិឋ ិក្រយល់ព ើញរៃូវ ជាអពមាេពច្ៃសិក្ ។ 

 

១.៣-សំេរៈ ៖ សំេចរា  សីលំ ពសច្ក្រីសរងមួជាៃួសលី ។ សំវរធម៌ មាន 
៥ យ ាង គឺ ៖ 

➢ ក្- បាៃពិមាក្ខសវំពរា(៣) ពសច្ក្រីសរងមួនវូក្យ វាច ចិ្ៃរ ពៅតម 
សិក្ខាបទដដលមានពៅក្នុងបាដិពមាក្ខ បានដលប់ារាជកិ្ ៤, សងាាទិពសស 
១៣, អនយិៃ ២, និសាសគគយិបាចិ្ៃរិយ ៣០, សទុធិក្បាចិ្ៃរិយ ៩២, បាដិពទស- 
__________________ 

(១) ឧរជាយវតត ៖ វតតប្រតរិតតិដែលភ្កិខុ សាមចេរប្តូវចធវើេំចពាេះឧរជាយ ៍។  
(២) អាេរយិវតត ៖ វតតប្រតិរតតិដែលសិសសប្តូវចធវើេំចពាេះប្គូ ។ 
(៣) េារ់ចែើម WIKIPEDIA.ORG : សូមមិតតប្រេះធមជ៌ួយដកតប្មូវតាមការគួរចែើមបើជាប្រចោជន៍រមួ ។ 
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និយ ៤, ពសក្ខិយវៃរ ៧៥, អធិក្រណ សមង ៧ រួមជា ២២៧ (សិក្ខាបទ
សរមាបភ់ិក្ខុសងាឃ)     និងពសច្ក្រីសរងមួក្យ    វាចមិនរបរេឹៃរក្នលងនវូ 
សិក្ខាបទដដលរេោះដ៏មានរេោះភាគរទងប់ញ្ញៃរពេើយ ។ 

➢ ខ្-សៃសិវំពរា(១)  ពសច្ក្រសីរងមួសៃ ិ    បានដល់ក្រសរងមួឥស្តនទិយ 
ទាំង ៦ គឺ ៖  ច្ក្ខុស្តនទយិ ១, ពសាៃិស្តនទិយ ១, ឃានិស្តនទិយ ១, ជវីហិស្តនទយិ ១, ក្យិ-
ស្តនទិយ ១, មនិស្តនទិយ ១ គឺជាក្រសរងួមសាមារៃ ីតមផ្លវូដភនក្, រៃពច្ៀក្, រច្មុោះ,
អណាតាៃ, ក្យ និងចិ្ៃរ ហាមឃាៃ់ មនិឲាយអកុ្សលធម៌ គឺអភជិាានងិ 
ពទាមនសាស និងបាបធម៌ពក្ើៃពឡើងរគបសងកៃ់ចិ្ៃរបាន    ក្នុងខ្ណ:ដដលមាន
អារមមណ ៍មានរបូារមមណ៍ជាពដើម មក្ប ោះខ្ទបន់ឹងទាវារ មានច្ក្ខុទាវារជាពដើម ។     

➢ គ-ញាណសវំពរា(១)ពសច្ក្រសីរងមួញាណ(ក្រដឹង)បានដលរ់បាជាញា 
ដដលៃមកល់ពដ្យរបត្េ េិចរណាក្នងុក្រពរបើរបាសន់ូវបច្ច័យ ៤ គឺ ចី្វរ-
បាបច្ច័យ ១, បណិឌបាៃបាបច្ចយ័ ១, ពសនាសនបាបច្ចយ័ ១, គិោនពភសជជ-
បាបច្ច័យ១ តមសមគួរដល់ធម៌ត្នក្រពរបើរបាសប់ច្ច័យ របស់អនក្បួសមាន
ធាៃុ  បច្ចពវក្ខណ: ជាពដើម ។  

➢  - ខ្នរសិវំពរា(១) ពសច្ក្រសីរងមួក្នុងក្រអៃ់រទាំរគបយ់ ាង   ចំ្ពរោះ 
រៃជាក់្និងព្តា ពោក្ធម ៌៨ គឺ ោភ ១,អោភ ១, យស ១, អយស ១, 
និនាទា ១, សរពសើរ១, សុខ្ ១, ទុក្ខ ១ ជាពដើម ដដលពក្ើៃពឡើងដល់ខ្លនួ ។ 

➢ ង- វរីយិសវំពរា(១) ពសច្ក្រសីរងមួនវូក្រេា្ យម    បានដល់នវូក្រ 
 

__________________ 

(១) េារ់ចែើម WIKIPEDIA.ORG : សូមមិតតប្រេះធមជ៌ួយដកតប្មូវតាមការគួរចែើមបើជាប្រចោជន៍រមួ ។  
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េា្យមអៃ់សងកៃ់ ក្មាចាៃ់បង់នវូអកុ្សលវិៃក្ក: ៣ គឺ ក្មវិៃក្ក: ពសច្ក្រ ី 
រៃិោះរិោះេីក្ម ១, េា្ បាទ វៃិក្ក: ពសច្ក្រីរៃិោះរិោះេីេា្បាទ ១,  វិេិងាាវិៃក្ក:  
ពសច្ក្រីរៃិោះរិោះពបៀៃពបៀនសៃវ ១ ដដលពក្ើៃពឡើងរគបសងកៃ់ចិ្ៃរ ។ 
 ១.៤ - អេិតិក្កមៈ ៖ អេិតិក្កចម្  សីលំ ក្រមិនរបរេឹៃរិក្នលងសិក្ខាបទ ជា
ៃួសីល ។ បានដល់ក្រមនិរបរេឹៃរក្នលងដដលរបក្បពដ្យក្យ វាច ចិ្ៃរ
របស់បុគគលដដលបានសមាទានពេើយៗ ក៏្របឹងសរងមួក្យ វាច ចិ្ៃរ
ពដ្យរបត្េតមសិក្ខាបទទាំងឡាយដដលខ្លួនបានសមាទានពនាោះ ពដ្យ
មិនរបរេឹៃរក្នលងនូវសិក្ខាបទណាមយួពឡើយ ។ សលីរបស់ឧបាសក្,          
ឧបាសកិ្ ដដលពក្ើៃពឡើងពនោះឯង ពៅថ្ អវៃិកិ្កមសលី ។ 

- សីលមាន ៤ របពភទ គឺ សលី ៥,  សីល ៨, សលី ១០, និងសលី  
៤ ៖ សលី ៥ និងសីល ១០ ពៅថ្និច្ចសលី គឺសីលដដលបុគគល  អនក្មាន 
បំណងសមាទានអាច្រក្ាារាល់ត្ងៃ រាល់ពេលពវោបាន ។ 

- សីល ៨ ពបើរក្ាារៃឹម ១ ត្ងៃ   ពៅត្ងៃឧពបាសងណាមួយ ពៅថ្  
បក្ៃឧិពបាសងសលី ។ សលី ៨ ពបើរក្ាា ៣ ត្ងៃ គឺ មនុត្ងៃសីល ១ ត្ងៃ ពរក្យ
ត្ងៃសីល ១ ត្ងៃ រួមនិងត្ងៃសលីផ្ង បានជា ៣ ត្ងៃ ពៅថ្ បដជិាគរឧពបាសង
សីល ។ សលី ៨ ពបើរក្ាាមយួរយៈពេល មាន ១ ដខ្ ឬ ៣ ដខ្ ឬ ១ ឆនាំ ពៅថ្ 
បាដហិារយិពុបាសង ។ 

- សីល ៤ ពៅថ្ អធសិលី ជាសីលដ៏បវរត្រក្ដលងរបស់ភិក្ខ ុនងិ 
ភិក្ខុន ី ដដលជាញៃរសិីល ។  សីលរបស់សាមពណរ ក៏្ដូច្ជាសីលរបស់ភិក្ខុ
ដដរ ដៃមានសិក្ខាបទៃិច្ជាងសិក្ខាបទរបស់ភិក្ខ ុ   ។    សីលរបសស់ាមពណរ  
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មានសិក្ខាបទ ១០, ទណឌក្មម ១០, នាសនងគ ១០, ពសក្ខិយវៃរ ៧៥ និងសកិ្ខា-
បទជាពោក្វជជ ៤៩ ដដលមានក្នុងបាៃិពមាក្ខរបសភ់ិក្ខដុដរ ។ សាមពណរក៏្
រៃូវមានក្រសរងួមនូវឥស្តនទយិ ៦ មានច្ក្ខុស្តនទិយ,  ពសាៃិស្តនទិយ, ឃានសិ្តនទយិ,    
ជីវហិស្តនទិយ, ក្យិស្តនទយិ, មនសិ្តនទិយ និងក្រចិ្ញ្ចមឹជវីិៃដស៏ាអាៃ លោះបង់នវូធមដ៌៏
ោមក្ មានក្រេិចរណាក្នុងក្រពរបើរបាស់នវូបច្ច័យ ៤ មានធាៃុបច្ច-       
ពវក្ខណៈជាពដើម ដូច្ភិក្ខុដដរ ។ 

សសចក្ដីបន្ថែម(១)  ៖  
វិរៃិ(២) ជាពោលវនិិច្ឆ័យ មានសីលឬដ្ច់្សលី ៖ ពេលណាមាន

វិរៃិពច្ៃនា ពេលពនាោះចៃ់ថ្មានសលី ។ វិរៃិ គឺកិ្រិយត្នក្រពវៀរចក្
ទុច្ចរិៃ, ក្រពវៀរចក្ក្មមអារក្ក់្មាន ៣ ដបប ៖ 

ក្- សមាបៃរវរិៃ ិ៖  ពវៀរចក្វៃថុជួបរបទោះចំ្ពរោះមុខ្   គឺពវៀរពៅពេល 
បានពេើបរបទោះចំ្ពរោះមុខ្ ឬពវៀរបានពទាោះជាឱក្សេុច្ឱាយ    គឺមិនបានតំង 
ពច្ៃនាទុក្មនុ មនិបានសមាទានសិក្ខាបទទុក្េីមនុពសាោះពឡើយ ដៃក្លពបើ     
ជួបរបទោះពេៃុដដលនឹងពធវើទុច្ចរិៃក្មមបាន ពក្ើៃគំនិៃគិៃេិចរណាពឡើងក្នងុ 

ខ្ណៈពនាោះថ្ ខ្លនួមានជាៃិរៃកូ្ល មានវយ័ឬគុណវុឌាឍយិ ាងពនោះ មិនសមគួរ
នឹងពធវើក្មមដូពច្នោះពទ ពេើយពវៀរចក្មនិបានរបរេឹៃរក្នលងសីល ។ 

ខ្-  សមាទានវរិៃ ិ  គឺពរៀរចក្ពររោះបានសមាទានទកុ្   គឺខ្លួនបាន
តំងពច្ៃនាទុក្ជាមនុ     ពដ្យបានសមាទានសីល      ទទលួក្នយ់ក្តម 
_____________________ 

(១) អតថរទ្ចែើមចោយ តាអារាមរ៊យ ។                           
(២) វរិត ិ៖ កិរោិននការចវៀរចាកទុ្េចរតិកមម ។ 
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សិក្ខាបទរួច្ពេើយ ពទើបពវៀរចក្តមដដលបានសមាទានទុក្ពនាោះ ។ 
គ- សមពុច្ឆទវរិៃ ិ ឬ ពសៃឃុាៃវរិៃ ិ គឺពវៀរចក្ពដ្យក្ៃ់ផ្ដាច់្ ឬ

ពវៀរពដ្យទាញេូៃចំ្ណងផ្ដាច់្ពច្ញ ពវៀរបានដ្ច់្ខាៃ គឺក្រពវៀរចក្
ទុច្ចរិៃក្មម របស់រេោះអរយិបុគគលទាងំឡាយ ដដលបានសពរមច្អរយិមគគ 
ពោក្បានក្មាចាៃ់បង់ក្ិពលសជាពេៃុឱាយរបក្បអកុ្សលក្មមពនាោះបានអស់
រួច្រាល់ពេើយ សមូាបីដៃគំនៃិគិៃនឹងពធវើអកុ្សលក្មមក៏្ោមានពសាោះពឡើយ ។ 

ដូច្ពនោះចំ្ណុច្ដដលគួរក្ៃ់សមាគាល់ គឺបញ្ចសីល ជាសមាបៃរវរិៃិ បាន
ពសច្ក្ដីថ្ បញ្ចសីលមនិបាច្់សមាទាន ក៏្ជាសលីពក្ើៃពឡើងពដ្យសវ័យ- 
របវៃរ ិ ។ មនសុាសក្នុងពោក្ មនិថ្ជាៃិសាសនណ៍ា ក្ន់សាសនាណា ឬ
និយយភាសាណា ពបើពគមានពច្ៃនាពវៀរចក្អំេីបាបក្មមពេលណា 
ពេលពនាោះចៃ់ថ្ពគមានសីល ដូច្អនក្ក្ន់រេោះេុទធសាសនាដដរ ពេៃុ
ដូពច្នោះ បញ្ចសីល ពយើងអាច្ពរលថ្ជាសីលសាក្ល ចំ្ពរោះមនុសាសពោក្ 
ពបើសងគមណាដដលមនុសាសមានបញ្ចសលីពរច្ើនសងគមពនាោះនឹងមានសនដិសខុ្
និង សវុៃថិភាេពរច្ើន ។  សីលរបាំជាពោលក្រណធ៍ានារា ាបរ់ង សុវៃថិភាេ   
ជីវិៃរទេាយសមាបៃរិ  របស់ជាទីរសឡាញ់  សច្ចវាចនិងសុវៃថភិាេដផ្នក្          
សៃិសមាបជញ្ញៈដដលរគប់រគងសីលរបស់មនុសាស ។ 

សីលជារបេ័នធរគប់រគងជីវៃិខាងពរ្ ដដលសដមដងពច្ញតមផ្លូវ
ក្យ វាច ជារពបៀបសដអីំេីសមពនធភាេនិងបរិសាថានក្នុងសងគម ជាេិពសស
សមពនធភាេរវាងមនសុាសនិងមនសុាសជាមួយោនា ក្រអនុវៃរន៍ក្ិច្ចក្រពផ្ាសងៗ 
របស់របជុំជន    ក្រចៃ់រពបៀបសភាេរស់ពៅ    នងិបរិសាថានឱាយមានរពបៀប 
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ពរៀបរយ ឱាយអនុក្ូល(១)ដល់ក្ររស់ពៅដ៏លអរបត្េត្នរបជុជំនពនាោះ នងិឱាយ
អនុក្ូលដល់ផ្សុក្ភាេរបសស់មាជិក្ទាងំេួងក្នុងរបជុំជន ដដលនងឹ       
អនុពរោោះឱាយសមាជិក្រគបោ់នា អាច្បំពេញក្ិច្ចរបស់ខ្លនួឱាយរឹៃដៃរបត្េជា
ភិពយា្ភាេ(២) ពដើមាបសីពរមច្ពោលពៅឧៃរមគៃិរបស់ជីវិៃតមក្រពបដជាញា
ដដលបក្ាសេួក្ខ្លួនរបក្ន់យក្ ឬពដើមាបឈីានដល់របពយជន៍និងឧៃរមធម៌
តមឧៃរមគៃិរបសរ់បជុំជនពនាោះ រេមទាំងអនុកូ្លដល់កិ្ច្ចក្រដដលរបជុំ
ជនពនាោះៗ នងឹផ្ាសេវផ្ាាយឧៃរមគៃិ កិ្ច្ចក្រ របពយជនស៍ុខ្ អំពេើលអរបស់ខ្លនួ
ឱាយរីក្រាលដ្លធទំូោយពច្ញពៅ ។ ពដ្យសរុប បញ្ចសីលជាសីលថ្នាក្់
ដំបងូបផំ្ុៃ គឺក្រមិនពបៀៃពបៀនអនក្ដត្ទពដ្យក្យ វាច នងិក្រមិន
បំផ្លាញសៃិសមាបជញ្ញៈដដលជាៃួអងគ ុរំគងសលី ៖ (ពដ្យ តអារាមបយ៊) 

 

សីលរ ុំេិតត បិទចោភៈ ខ្ជាក្់ចទាសៈ        ោងចម្ហៈ ចាក្់ចចាលបាប សាបគ ណគាប់ 
ចចាលត្ប្តចោក្ យក្ត្ប្តលក្ខណ៍ មគគតភ្ជាប់ និងធមមប្ទ ាយ ងាប់ដល់ចហើយ មិនច ើយរា ។ 
សីលបេរ ប្ក្អូបឆ្ងាយ សាយក្លិនរស          នាម ីចរាះ ច ្ាះប្ក្អូប ប្សូបគនាធា 
ស ខផ្លូេចោក្ ប្រក្មលប់ប្ ះ ឈ្នះេិតតម្រ        ប្ាយម្គា ា ជាយានផ្ាសង ឆ្លងេដដៈ ៕ 

សសចក្ដីបញ្ចប ់៖  
ក្លដដលខ្្ុមំិនទាន់រក្ាាសីល ពេលដដលរេោះភកិ្ខុសងាឃសដមដង

អានសិងាសត្នសីលបនាទាប់េីរេោះអងគពធវើនូវពសច្ក្ដីអនុពរោោះឱាយនូវសីលរួច្ថ្ ៖ 
“ សីចលន ស គត ឹយនតិ សីចលន ចភ្គសមាបទា សីចលន និ វុតឹ យនតិ តសា្ា សីលំ 
េិចសាធចយ      សៃវទាំងឡាយបានពៅក្នស់ាថានសួគ៌     ក៏្ពររោះសីល     សៃវ 
 

________________________ 

(១) អនុកូល ៖ ចសេកដើចរញេិតត ។      
(២) ភ្ិចយោភារ ៖ ចសេកដើចប្េើននប្កដលង ។ 
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ទាំងឡាយបានបរបិណូ៌ពដ្យពភាគៈ ក៏្ពររោះសលី សៃវទាំងឡាយបានពៅ
ក្ន់ទរីំលៃ់ទុក្ខគឺរេោះនិរវាន ក៏្ពររោះសីល, ពររោះពេៃុពនាោះ បុគគលជា
សបាបរុសគបាបជីរមោះនវូសលីឱាយបរសិទុធ ក្ុឱំាយពៅេមង ” ដៃងដៃគិៃក្នុងច្ិៃរដ៏
ងងឹៃលៃង់ លៃីពលៃើ ភលីពភលើ ពេញពដ្យទដិឋរិបស់ខ្្ុថំ្ “ពមដច្ក៏្ងាយពម លោះ ” ? 

ទាល់ដៃសិក្ាាេីសីលឱាយយល់េីអៃថនយ័, អៃថរបូ, អៃថរស, អងគ
របស់សីល, អងគត្នសិក្ខាបទនីមយួៗ, ក្មមបង ១០, គុណរបពយជន៍,            
បលិពរធធម៌(១), ដងមសទាធា និងបញ្ញាផ្ង ពទើបសីលដដលសមាទាន រក្ាា 
ក្ន់យក្ពនាោះ រឹៃដៃមានភាេបរសិទុធពឡើងជាលំដ្ប ់  មិនដមនងាយរសួល 
មិនដមនពធវើលំៗ ពសើៗ ពច្ាាលៗ ដូច្ដដលខ្្ុបំានគិៃេីមនុមក្ពទ ។  

សីលជាគុណធមម៌លូដ្ឋានរបសម់នសុាសពោក្ ពទាោះបីមនិទាន់ជា
គុណធម៌វិពសសពៅពឡើយក៏្ពដ្យ ក៏្មនុសាសរគបរ់ូបរៃូវដៃរក្ាាពរៀនសរូៃ
និងក្នយ់ក្ ។ សលីបរិសទុធ  ជយួរទរទង់សៃវពោក្មិនឲាយធាលាក់្ពៅ     
អបាយភូមិ និងជារគឹោះ ជាបាៃ ជាមលូ ដដលធានារា ាប់រងក្រពក្ើៃពឡើងត្ន
គុណធម៌ថ្នាក្ខ់្ពស់ៗ ៃពៅពទៀៃ មានសមាធិ និងបញ្ញា ពដើមាបីពដើរពឆ្ាោះពៅរក្
ពសច្ក្ដីសុខ្ក្នុងបច្ចុបាបនន   នងិក្ររួច្រំពដ្ោះពច្ញចក្ទកុ្ទាំងេួងពៅអនាគៃ     
ដូច្មានពសច្ក្ដបីញ្ជាក់្ក្នងុគមពីររេោះវសិុទធមិគគដដលដច្ងថ្ ៖ 

ក្លពបើសីលបរសិុទធលអពេើយ ជាបច្ច័យពក្ើៃពឡើងអវិបាបដសិារៈ     
(ពសច្ក្រមីិនព្តារក្ហាយសាតាយពរក្យ)   ។    អវបិាបដិសារៈពក្ើៃពឡើង   ជា
បច្ច័យឲាយពក្ើៃបាពមាជជៈ  (ពសច្ក្ររីីក្រាយទន់)  ។      បាពមាជជៈពក្ើៃពឡើង    ជា 
________________________ 

(១) រលិចពាធ ៖ ចសេកដើកងវល់ ។ 
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បច្ច័យឲាយពក្ើៃបីៃិ (ពសច្ក្រីដអអៃចិ្ៃរ) ។ បីៃិពក្ើៃពឡើងពេើយ ជាបច្ចយ័ឲាយ
ពក្ើៃបសាសទធិ (ពសច្ក្រីសៃបក់្យសៃប់ចិ្ៃរ) ។ បសាសទធពិក្ើៃពឡើងពេើយ ជា
បច្ច័យឲាយពក្ើៃសខុ្ (ពសច្ក្រីរសួលក្យ រសលួចិ្ៃរ) ។ សុខ្ពក្ើៃពឡើងពេើយ 
ជាបច្ច័យឲាយពក្ើៃសមាធ ិ(ក្រៃមកល់ចិ្ៃរនឹង) ។ សមាធិពក្ើៃពឡើងពេើយ ជា
បច្ច័យឲាយពក្ើៃ យថ្ភូៃញ្ញាណទសាសនៈ (របាជាញាដដលដឹងច្ាាស់ ព ើញ
ច្ាាស់នវូធមត៌មពសច្ក្ដីេិៃៗ) ។ យថ្ភូៃញ្ញាណទសាសនៈពក្ើៃពឡើងពេើយ 
ជាបច្ច័យឲាយពក្ើៃនិេវិទា (ពសច្ក្រីពនឿយណាយ) ។ នេិវិទាពក្ើៃពឡើងពេើយ 
ជាបច្ច័យឲាយពក្ើៃវរិាគៈ (ក្ររបាសចក្ៃពរមក្) ។ វិរាគៈពក្ើៃពឡើងពេើយ 
ជាបច្ច័យឲាយពក្ើៃវមិុៃរិ (ក្ររួច្ផ្ុៃរសឡោះចក្កិ្ពលស) ។ វិមុៃរិពក្ើៃពឡើង
ពេើយ ជាបច្ច័យឲាយពក្ើៃ វិមុៃរញិ្ញាណទសាសនៈ (របាជាញាដឹងច្ាាស់ ព ើញ
ច្ាាសថ់្ រួច្ផ្ុៃរសឡោះចក្កិ្ពលស) ។ 

សីលមានន័យ ៤ យ ាងពផ្ាសងពទៀៃគឺ ៖ 
សរិពដ្ឋា មានអៃថថ្ កំ្េូល ៖ សីលជាគុណជាៃិមយួ ជាពរគឿងរបក់្

រក្ាាទុក្នូវកុ្សលដត្ទ មានក្ុសលថ្នាក្ស់មាធិ ឬកុ្សលថ្នាក្វ់បិសាសនា     
ជាពដើម ពររោះពេៃុថ្ក្សុលទាំងអស់ពនាោះ ក្លពបើោមានពសច្ក្រសីរងួម គឺ
សីលជាខាងពដើមពទពនាោះ ពទាោះពក្ើៃពឡើងបាន ក៏្រៃូវសាបសូនាយពៅវញិដដរ ។ 

សសីពដ្ឋា មានអៃថថ្ ក្ាាល  ៖  សៃវទាំងឡាយ ពបើោមានក្ាាលពទ ក្ ៏
រៃូវសាលាប់អសជ់ីវិៃពៅ មានឧបមាយ ាងណា កុ្សលទាំងឡាយមានកុ្សល
ថ្នាក្ស់មាធ ិ បញ្ញា និងពោក្ុៃររដដលពក្ើៃពឡើង និងមានក្ររបរេឹៃរិរីក្
ច្ពរមើនពៅបានក៏្ពររោះដៃសីល     ក្លពបើោមានសលីពេើយ       កុ្សលទាំង 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

ពនាោះក៏្រៃូវរលៃ់សាបសូនាយពៅ ក្៏មានពសច្ក្រឧីបពមយាយយ ាងពនាោះដដរ ។ 
សៃីលពដ្ឋា សីលមានអៃថថ្ រៃជាក់្ ៖ សលីជាគុណជាៃិមយួ 

បដបិក្ខនងឹពទាសៈ ក្លពបើសលីពក្ើៃពឡើងក្នុងសនាតានចិ្ៃរពេើយ ពទាសៈ 
(ធមមជាៃិរបទូសរក្នុងអារមមណ៍) ក៏្រលៃ់ពៅ កិ្ពលសគឺពទាសៈពនោះពេើយ 
ដដលជាៃួពភលើងមួយ ដៃងដុៃក្ព ដ្ានូវចិ្ៃរសៃវឲាយព្តារក្េល់រក្ហាយពអោះ
ពឡើងបណាតាលឲាយសៃវទាំងឡាយ សាងនូវអំពេើបាបទាងំេួង ។ 

សវិពដ្ឋា មានអៃថថ្ ពក្ាសមក្ាានរ ៖ មានរេោះេុទធដីក្ថ្ សពីលន នេិវៃុ ឹ
យនរ ិសៃវទាំងឡាយបានពៅក្នទ់ីរលំៃ់ទុក្ខ គឺរេោះនរិវាន ក៏្ពររោះសលីពររោះ
ពេៃុពនាោះបុគគលជាសបាបុរសគបាបជីរមោះនូវសីលឱាយបរសិុទធកំុ្ឱាយពៅេមង ។ 

ក្នុងជរាសរូៃ ទី១ បដិក្ពលខ្ ២៩ ទេ័រ ៩៤ ៖ 
- “ ពទវតទូលថ្ អវេីន ៎ ជាគុណជាៃញុំុំាងរបពយជន៍ឲាយសពរមច្ 

ដរាបដល់ជរា ” ។ រេោះមានរេោះភាគរតសថ់្  ៖ 
-“ សលី ជាគុណជាៃ ញុំុំាងរបពយជន៍ឲាយសពរមច្ ដរាបដល់ជរា ” 
ពនោះជាពេៃុ ជារស ជាទតីងំ ជាលក្ខណៈ ជាពសច្ក្រីរបាក្ដ   ជាខ្លមឹ  

ត្នរេោះអៃថរស រេោះសច្ចរស រេោះធមមរសត្នសលីក្នុងរេោះេុទធសាសនា ។ 
ពដ្យព ើញថ្ រក្ាយទនូាមានពរបៀនរបពៅ របស់រេោះេុទធសាសនា 

នាំមក្នូវអំពេើអេិងាា សចុ្រិៃ យុៃរិធម៌ សមភាេ សងគេភាេ វឌាឍនភាេ 
សនរភិាេ... ដបបពនោះ ពទើបអងគក្រសេរបជាជាៃិ  សពរមច្ទទួលសាគាល់រេោះ
េុទធសាសនា ពេើយបានអនុម័ៃ សពរមច្យក្ត្ងៃដស៏ខំានប់ំផ្ុៃ របស់រេោះ
េុទធសាសនាត្នពយើងគឺ   ត្ងៃេិសាខ្បូជា       ( ជាត្ងៃដដលរេោះបរមរគូត្នពយើង  
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រទង់របសូៃ, រតសដ់ឹង និងបរនិិរវាន ) “ ថ្ជា ត្ងៃវិសាខ្បូជាេិភេពោក្ ” 
ពៅឆនា ំ ១៩៩៩ : En 1999, l' Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté la résolution 54/115 intitulée                                 
« Reconnaissance internationale de la journée de Vesak au 

siège des Nations Unies et dans d'autres bureaux des 

Nations Unies » . 
 
 

 In 1999,  the United Nations General Assembly 

adopted resolution 54/115 entitled "International 

recognition of Vesak day at United Nations Headquarters 

and other United Nations offices". 

បង្ក្រាប សម្លាប់ សោយចាប់ដក្ឫស 
 

      សីល សម្ធិ េិបសាសនា            ដក្ឫសចដើមផ្កាតណ្ហាចសដើងប្កាស់ 
      គមពីរដីកាចារបញ្ជាក្់េាាស់            ទ ក្ខចសាក្ថ្មីចាស់សះចសាបើយរសាយ។ 
      ក្ិចលសធំម្ឌចប្គាតប្គាតចឆ្អះឆ្អាប     យក្សីលបង្កងាកាបផ្ដាេ់បាបចប្ៅកាយ 
      សីលលអេិស ទធដ តកាមទាងំឡាយ        ចេៀសផ្ តអបាយេិតតកាយហមងហមត់។ 
      ក្ិចលសក្ណ្ដាលប្រួលប្ចាលខ្ងបាប សម្ធបិង្កងាកាបគាបចក្ៀបសងកត ់
      នីេរណៈ(១)បាក្់ប្កាបរាបបត ់             េិតតលអ ស មដ៉ដអត់ម្នចៅហមង    ។ 
      អន ស័យ(២)បាបឆ្អាបចឆ្អះេិនាតា       េិបសាសនាឆ្ការផ្ដាេ់េំណង 
      ដក្អាសេៈដដលឆ្វាក្់ទាក្់េង   រួេរុំច ះឆ្លងក្ងសងាារេប្ក្         ។ 
      រនណ្ខំខតិប្បប្ តឹតធម បី             ាមប្ ះរិនប្សីច យក្ដចីសា្ាះសម័ប្គ 
      ឱហាតសងាវាតមិន ក្់ធ រៈ             ច ើញចោក្ តតរៈេដដៈឈ្ប់េិល       ៕ 
 

________________________ 

(១) នើវរេ ៖ ធមរ៌ារាងំ, ឃាត់ខ្ងំទ្រេ់ិតតមនិឲ្យងាកចៅរកអំចរើជាកុសល ។ 
(២) អនុស័យ ៖ កិចលសដែលរនួសមងំចៅកនុងសនាដ នេតិត ។  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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២០- ត្រៃសិក្ខាទី ២ ៖ ចិៃតសិក្ខា 

 
 

ចតិ្តសកិ្ខា គឺបានដល់ក្រសិក្ាាចាបត់ាំងពីចាំណុចសនូាយ ឡ ើងឡៅ
ដល់ឡោក្ុត្តរចិត្ត ដដលមានគុណភាពវិឡសសក្រក្ដលងខ្ពស់បាំផុត្ ។ ចិត្ត
សិក្ខា គឺចាបស់ិក្ាាហាត់្ពត់្ចិត្តគាំនិត្ ស្មារត្ឱីាយនឹងធងឹ លអលអះ ក្មាចាត់្បងន់ូវ
ភាពរឡវើរវាយ អារាត្អ់ារាយស្វា ា ឥត្សណ្ដាប់ធ្នាប ់ គឺជាក្រហាត់្ទាក្់
ចងចិត្ត ចាប់ត្ម្កល់សត្ិស្មារតី្ឱាយឡៅនងឹក្នុងអារម្មណ៍ដត្ម្ួយ បន្ទាប់ពីអប់រំ
ចិត្តឱាយឡៅក្នុងសីលរួចឡ ើយ ដដលឡៅថាសមាធិ នងឹឯង ៖ 

២- សមាធ ិ៖ គុណជាតិ ទី ២ 
 សមាធិជាបឡចេក្ឡេសតម្ដឹងចិត្ត ដងឹអារម្មណ៍ ឡ ើយឡដើម្ាបីផ្លាស់

បតូរភាពអវិជ្ជមានរបស់វា ។ ចិត្តគឺដូចជាផទះម្ួយ ឡបើផទះឡន្ះងងឹត្ ឡគរតូ្វ
ដសែងរក្ឡ្លើងម្ក្បា្ំ លឺ ម្និដម្នរក្ឡ្លើងយក្ម្ក្ដុត្ឡន្ះឡេ ក្ាំ ឹងនងិក្រ
្័យខ្លាច គឺដូចជាឡ្លើងអគគិ្័យ ដដលឡគរតូ្វដត្រក្វិធីពនលត្់ឱាយបានទាន់
ឡពលឡវោ ។ អនក្ម្និមានសមាធិ គឺពិត្ជាសបាាយនឹងដុត្បាំផ្លាញចិត្តខ្លួន
ឯងឡោយម្ិនដឹងខ្លួន អនក្មានសមាធ ិ ឡគឡរបើសតិ្ឡដើម្ាបីស្វាគម្នរ៍គប់
អារម្មណទ៍ាាំងអស់  ។ ដួងចិត្តរតូ្វបានដែទាាំឡោយអាហារដ៏ពិឡសស គឺបីតិ្ 
សុខ្ៈ ឡដើម្ាបីដែរក្ាាចិត្តឱាយមានក្តីសុខ្      បណ្តះអានភុាពចិត្តសងប់      ពរងីក្
ចិត្តសនតិភាពពរងងឹចិត្តមានលាំនឹងចិត្តខ្លាាំងក្លា ពរងីក្ចិត្តមានឡម្តតា ក្រណុ្ 
ម្ុេតិ ឧឡបក្ខា ។ គុណរបឡោជ្ន៍របស់សមាធិគឺ ៖ 
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២.១- ជាក្រត្ម្កល់ចិត្តជាកុ្សល ចិត្តជាបណុាយ ចិត្តរបាសចាក្
អកុ្សលន្ន្ឱាយនឹង ឱាយឡៅឡសងៀម្ក្នុងអារម្មណ៍ដត្ម្យួ ។ 

អនក្អត់្សមាធិ ដត្ងមានចិត្តឡលលងឡ ល្ាង ពិបាក្រក្ាា ឡររះចិត្តអត់្  
ឡជ្ើងឡនះ ដត្ងដត្ឡដើរឡេស ដត្ងដត្រតច់ចុះក្នុងអារម្មណ៍របសខ់្លួនក្លណ្
ពាយុះឡោក្ធម្៌ឡបាក្បក់្រតូ្វ គឺ សុខ្នងិេុក្ខ, រសឡាញន់ងិសអប់, មានយសនងិ
បាត្់យស, មានោ្នងិបាត្់ោ្ ... ។ 

២.២- សមាធិជាក្រអប់រឱំាយចិត្តសងប់ ដដលអាចរបយុេធឈ្នះនវូចិត្ត
អារក្ក់្ ៥ ោ ាង ដដលឡៅថានវីរណធម្ ៌គឺ ៖ 

ក្ម្ឆនទៈ ៖ គិត្របាថានា ឡពញចិត្តដត្ពីឡរឿងក្ម្គុណ ១;  
ពាាបាេៈ ៖   គិត្ដត្ពីក្ាំ ឹងពាាបាេ រចដណន ននិ្ទា ឈ្នានសី ក្រ

សអប់ឡខ្ពើម្ ក្រគុាំកួ្ន មានចតិ្តចង់ឱាយអនក្ដក្េវិន្ស ិនឡហាច ១;  
ែនីម្េិធៈ ៖ គិត្ដត្ពីក្រខ្ជិល រចអូស ធញុរទាន់ ងយុឡោក្ របមាេ ១  
ឧេធចេក្កុ្កចុេៈ ៖ គិត្ដត្ពីឡ្តារក្ហាយ អនទះអដនទង រាយមាយ 

រឡវើរវាយ រស្ប់រសល់ ១;  
វចិកិ្ចិាឆា ៖ គិត្ដត្ពីសនទិះ សងាស័យ ម្ិនោច់ឡរសចក្នុងចតិ្ត ១;  
អនក្អត់្មានសមាធិដត្ងដត្បដណ្ត្បឡណ្ដាយចិត្ត ឱាយចាប់យក្

ឡ ើយ ចូលរប ូក្ក្នុងឡរឿងអពម្ងគលទាាំង ៥ ខ្ងឡលើឡនះ ដដលន្ាំឱាយចិត្ត
េេលួផលអារក្ក់្ លអក់្ក្ក្រ ឡោយខ្លួនឯង ។ 

២.៣- សមាធិជាក្រអបរ់ចិំត្តឱាយឡក្ើត្មានសត្ិស្មារតី្លអ ដសុខ្ត់្ 
ហាត់្ពត់្លត់្ដាំោស់ឡត្ឿនចិត្តខ្លួនក្ុាំឱាយគិត្ខ្ុសលះបងន់ូវគាំនិត្អវិជ្ជមាន ។ 
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អនក្អត់្មានសមាធិដត្ងបឡណ្ដាយចិត្តឱាយឡៅតម្េាំឡនើង  គ្មានក្រ
រតួ្ត្រតឡលើចិត្ត   ឡ ើយគិត្ដត្របម្ូលសាំរាម្     របម្លូ្ក្់រជាាំោក់្ក្នុងចិត្ត  
និងគិត្ដត្ពីឡរឿងរា ាវរគបោ់ ាងដដលន្ាំឱាយឡក្ើត្ជ្ាំងឺផលវូចិត្តបាន ។ 

២.៤- សមាធិគឺជាក្រតម្ោនក្រគិត្របសខ់្លួនឡដើម្ាបឡីរបៀនរបឡៅ
ខ្លួនឯង ឡម្ើលក្ាំ ុសខ្លនួឯង ឡដើម្ាបីអ្ិវឌាឍន៍ ក្ត់្បនថយបនតិចម្ដងៗ ក្រចាប់
ក្ាំ ុសអនក្ដក្េ ក្ត់្បនថយក្រឡេើសទាស់ជាម្ួយអនក្ដក្េ ។ សមាធិគឺជា  
វិធីស្ស្តសតរបតិ្បត្តិ ឡដើម្ាបីបឡងកើត្ឱាយមានភាពសរម្បសរម្លួ បឡងកើននូវ
ភាត្រភាព  ក្រចុះសរម្ុងគ្នានិងគ្នា ។ 

អនក្អត់្សមាធិឡរចើនមានចិត្តឡេើស ទាស់ េាំន្ស់និងអាំឡពើអនក្ដក្េ 
បណ្ដាលឱាយចិត្តមានមានះនងិអាំនួត្អួត្អាង ចិត្តឡរចើនដត្ឡម្ើលឡលើញ
ក្ាំ ុសអនក្ដក្េ ឡររះយល់ថាគាំនិត្ខ្លួនឯងសេុធដត្រតឹ្ម្រតូ្វ ឡោយម្ិនរពម្
ចាប់ក្ាំ ុសខ្លួនឯងឡ ើយ  ។  

២.៥- សមាធិជាម្ូលឡ តុ្ ជាក្តតា ជាផលូវ ជាមាគ្ ា ជាឡសាបៀង ជា  
ោនដឹក្ន្ាំឱាយបានឡលើញមាគ្ ាឡ ្ាះឡៅរពះនរិវាន ។ ក្មាលាាំងចិត្តសងបម់្ិន
រាយមាយអាចពិចារណ្បានធលុះធ្លាយដល់ជ្ឡរៅក្នបញ្ហា ពិចារណ្ពី
ឡ តុ្ផលក្នុងធម្មជាតិ្បានចាាសោ់ស់ ឡម្ើលឡលើញម្ហា្ូត្របូឡៅក្នុងខ្លនួ 
បណ្តះបណ្ដាលបញ្ញាចក្ខុឱាយមានថាម្ពលអាចឡម្ើលឡលើញរពះក្រត្លក្ខណ៍
គឺអនិចេាំ េុក្ខាំ អនតតា ឡៅក្នុងខ្លួនបាន  ។  

អនក្អត់្សមាធិ មានក្រពិចារណ្ឡលលងឡ ល្ាង ឡផអៀងចុះឡផអៀងឡ ើង 
ោក្ឡរ លាំឡអៀងឡៅតម្អគតិ្ធម្៌ ៤ ោ ាងដដលមាន ៖ 
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ឆន្ទាគត្ ិ៖  លឡម្អៀងឡររះរសឡាញ់; 
ឡទាស្គត្ ិ៖ លឡម្អៀងឡររះសអប់; 
ឡមាហាគត្ ិ៖ លឡម្អៀងឡររះលងង់ ឡររះពុាំយលក់្រខ្ុសរតូ្វ; 
្ោគត្ ិ៖ លឡម្អៀងឡររះខ្លាចបណុាយ ខ្លាចអាំណ្ច   ខ្លាចចិត្ត 
ក្រសិក្ាាហាត់្ចិត្ត សត្សិ្មារត្ឱីាយឡៅនឹង ជាសមាធសិ្ម្ញ្ញ ដដល 

ម្និទានអ់ាចក្មាចាត់្បងន់ូវឡរគ្ះថានាក្់ធាំៗ  ដូចជាក្រឡក្ើត្ស្លាប់  ស្លាប់ឡក្ើត្ 
ជាឡដើម្បានឡ ើយ ។ រតូ្វសិក្ាាបឡងកើត្ថានាក្់ឱាយដល់ក្រម្ិត្ចិត្តសិក្ខា បានដល់
ក្រសិក្ាាតម្ម្គគសចេវេិាា ក្នុងរពះអរិយម្គគ រត្ង់េី ៦ េី ៧ នងិេី ៨ គឺ សមាមា-
វាោម្ សមាមាសត្ិ សមាមាសមាធិ ដរាបដល់ចិត្តមានឯក្ភាពរបឡសើរវិឡសស
ជាឡោក្ុត្តរចិត្តឡេើបអាចឆលងផុត្ដល់ក្ររួចរំឡោះបាន ។ 
 

 អធិោឋានធម្៌ក្នុងក្រតាំងចិត្តរបស់ខ្្ុាំ ឡរក្យពធីម្មបាបដិបត្តិឡៅពុេធ
ម្ណឌលវបិសាសន្ធុរៈក្នរពះរាជាណ្ចរក្ក្ម្ពុជាម្ក្ មានដាំឡណើរក្រោ ាង
របឡសើរបវរ លអរលូន ៖ ឡសចក្ដីឡោគយល់ ក្រអធាារស័យ ក្រផដល់ឱក្ស
ឱាយម្ិនឡថាកាលឡទាស ម្ិនឡម្ើលបាំណ្ាំ ពីសាំណ្ក់្្រិោនិងកូ្នៗ ឡធែើឱាយខ្្ុាំមាន 
ឡពលោ ាងឡរចើនសរមាបប់ាំឡពញនូវកុ្សលធម្៌តម្ចាំណង់ចាំណូលចិត្ត ។ 
 រសបគ្នានងឹក្រអានរពះក្រត្បិដក្ និងក្ររក្ាាសីលោ ាងខ្ជាប់ខ្ជនួ 
រពម្ឡោយក្រសិក្ាារស្វរជាវ   ឡដើម្ាបីបឡងកើននវូសុត្ម្យបាបញ្ញា(១)         និង 
ចិន្តាម្យបាបញ្ញា(២)ខ្្ុាំបានរសវារសឡេញ បាំឡពញធម្មបាបដិបត្តិឡដើម្ាបីបឡងកើននវូ 
__________________________ 

(១) សុតមយប្បញ្ញា  ៖ ប្ញ្ញា ក ើតពើការអាន, ការស្ដា ប្់ ។ 
(២) ចិន្តា មយប្បញ្ញា  ៖ ប្ញ្ញា ក ើតពើការតតិិះរិិះពិចារណា ។ 
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ភាវន្ម្យបាបញ្ញា(១)ឱាយឡដើររសបគ្នាជាម្យួដដរ ។ ឡោយយក្ឥេធិបាេ ៤(២)  
ជាម្គគុឡេទសក្៍    ខ្្ុាំបានឡធែើសមាធិោ ាងខ្លាាំងក្លាបាំផុត្    ឡទាះជាមានេុក្ខឡវេន្  
ដល់ក្រម្ិត្ណ្ក៏្ខ្្ុាំម្ិនោក់្ធុរៈដដរ ។ 

ឥទ្ធិបាទ្ ៤ ៖ ធម៌នាំឱ្យសម្រមចររម្ោជន៍ ៤ ោ ្ង 
ឆន្ទៈ កួចរ៉ងរាំណងរបាថ្ន ្ ចចងចាំងខ្្ាំងក្្្គ្ម្នក្រម្សទើរស្ទ្ក ់
សង្វ្តឱហាតម្ោយវីរយិៈ ចូលចិតតម្ជឿជាក់រក្ាម ៉ឺងម ្ត ់ ។ 
ចិត្តៈ តាំងមាំររាំស ូអតធ់មត ់ ខិតខាំដាំលត់ហាតព់ត់ដ សខត់ 
ចែម វិមសំា ពិចរណ៍មធ្យ័ត      ររឹងរដិរតតហិាត់បានម្ជាគជ័យ   ៕ 
 

 ៦  នាាំដាំបូង ខ្្ុាំខ្ាំរបឹងដរបង ខ្នះដខ្នង ោក់្ក្ាំ ិត្ខ្លនួឯង ោ ាងត្ឹងដត្ង 
បាំផុត្ ឡោយម្និេរម្ន់ អត់្ធន់ ម្ិនរសពនស់ពឹក្  រំឭក្ជានិចេពីក្រលះបង់
រគប់ដបបោ ាងរបសរ់ពះសេិធត្ថឡគ្ត្ម្(៣)ទាាំងរបស់ឡរ្ខ្លួនទាាំងរពះជ្ន្មាយ ុ 
ឡដើម្ាបសីែះដសែងរក្សមាមាសឡម្ាាធិញ្ញាណ(៤) ដែម្ទាាំងឡរបើឡពល ៤៥ រពះវសាា 
ឡេសន្េនូ្មានដលស់ត្ែឡោក្ ពីសីល សមាធិ បញ្ញា ដដលម្នុសាសជ្ាំន្នម់្នុ 
បានរបតិ្បត្តិឡ ើយឡោយរបក្ពបានរួចឡចញចាក្េុក្ខ ។ ក្រតាំងចិត្តឡនះ
បានឡធែើឱាយខ្្ុាំមានឡសចក្ដីពាាោម្ ឱហាត្  សោវាត្  រសវារសឡេញ ឡពញ
េាំ ឹង ម្ិនឡបាះបង់ធម្មបាបដបិត្តិឡ ើយខ្ាំបាំឡពញ រពឹក្ ោងាច ជាឡរៀងរាល់ក្ែង
ទាល់ដត្េេួលបានរពះធម្មរសដ៏អស្ចារាយ          ដដលឡររឡពញឡៅឡោយបីតិ្ 
___________________________ 

(១) ភាវន្តមយប្បញ្ញា  ៖ ប្ញ្ញា កមើលក ើញនូវសចចធម៌ ក ើតពើភាវន្ត មម ។ 
(២) ឥទ្ធិបាទ្ ៤ ៖ គុណធម៌កតប្ៀប្ជាជហំានននកសច ាើសកតមចដែលមាន ៤ យ៉ា ង ៖  - ឆនទៈ ប្ណំង; 
        ខ- វ ើរយិៈ ពាយម; គ- ចិតាៈ គំនតិរស់រកវ ើ ;  - វមិសំ្ដ ការពិចារណា, ពិកស្ដធលបងកមើល ។ 
(៣) តពិះសិទ្ធតថកោតម ៖ តពិះន្តមកែើមតពិះស យមុនើ សមាម សមពុទ្ធ ។ 
(៤) សមាម សកមាព ធិញ្ញា ណ ៖ ការតាស់ែងឹ ។ 



~ 265 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

និង សុខ្ៈ ោ ាងរបក្ព ។ េកុ្ខឡវេន្(១)ក្លាយឡៅជាសខុ្ឡវេន្ឡររះមានភាព
រត្ជាក់្ឡរសង  ូរឡរស្ចតម្បឡងហើយក្ាាល រជ្ួត្រជាប ឡោយភាពញ័រៗ 
ផដល់នវូសខុ្ដមុ្រម្ន្ រគបស់រ ាងគក្យ ក្ាំចាត់្បាត្់អស់នវូក្រឈ្ឺចុក្ចាប ់  
សពឹក្រសពន់  ឡ ើយឡទាម្នសាសឡវេន្ ក៏្ក្លាយឡៅជាឡស្ម្នសាសឡវេន្ 
 ួសពីក្ររសក្ម្ ។ 

ដត្ម្ុននឹងេេួលបានគុណធម្៌ ដដលឡររឡពញឡៅឡោយរពះ       
អត្ថរស រពះសចេរស  និងរពះធម្មរសទាាំងឡនះ  ខ្្ុាំរតូ្វឆលងក្ត់្ពាយុះសងាឃរាធាំៗ
ជាឡរចើនដបប ឡរចើនោ ាង ឡរចើនជ្ាំពូក្ ទាាំងផលូវក្យ  ទាាំងផលូវចិត្ត ៖ 

 ឡពលរត្ ប់ម្ក្ដលល់ាំឡៅឋានវិញ គុណជាតិ្ដដលខ្្ុាំេេលួបានពី
ធម្មបាបដបិត្តិឡៅពុេធម្ណឌល រស្ប់ដត្រោយបាត់្អស់រលងី ឡធែើឱាយខ្្ុាំ
រសរប់រសឡរន ឡស្ក្ស្ដាយ ខ្វាយខ្ែល់ អាំពល់េកុ្ខ  តនត្ឹង អស់សងាឃមឹ្ 
ក្នុងចិត្តជាខ្លាាំង ។ គិត្ឡៅ ឡោ្ម្ូលចិត្ត ឡទាសម្ូលចិត្ត និងឡមា ម្ូលចិត្ត 
ដត្ងដត្ជ្រម្ុញឱាយមានរបតិ្ក្ម្មជាអកុ្សលជានិចេ ក្លណ្អែមី្យួរបរពឹត្ត
ឡៅម្ិនសម្រសប របក្បតម្បាំណងប៉ងរបាថានារបសខ់្លនួ ឡ ើយក្៏ផដលន់ូវេុក្ខ
ឡស្ក្ម្ិនអស់ម្និឡ ើយ ។    

ខ្្ុាំរតូ្វចាប់ឡផដើម្បដិបត្តធិម្៌ពីចាំណុចសូនាយម្ដងឡេៀត្ ដដលឡពលឡន្ះ  
ជាង ២ ដខ្ដាំបូងខ្្ុាំរតូ្វេបេ់ល់ របឈ្ម្ម្ុខ្នងិក្រឡចញេឹក្មាត់្ ដដលឡធែើឱាយ  
__________________ 

(១) កវទ្ន្ត ៖ ការកស្ដយអារមមណ៍ មាន ៥ យ៉ា ង គ ឺ៖ ១-សុខកវទ្ន្ត ការទ្ទ្ួលអារមមណ៍ជាសុខដនែ កាយ;  
        ២-ទុ្ ខកវទ្ន្ត... ជាទុ្ ខដនែ កាយ; ៣-ឧកប្កាខ កវទ្ន្ត... ជាឧកប្កាខ  ជា ណាា លមិនសុខ មិនទុ្ ខ;  
        ៤-កស្ដមនសសកវទ្ន្ត ... ជាសុខដនែ ចិតា; ៥-កោមនសសកវទ្ន្ត... ជាទុ្ ខដនែ ចិតា ។ 
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សម្ែសមាធ(ិ១)  របស់ខ្្ុាំឡៅដត្ជា ខ្ណកិ្សមាធ(ិ១)  ម្ិនមានវឌាឍន្ក្រឡៅ 
ម្ុខ្ឡស្ះ ។ ម្និដម្នេឹក្មាត់្ខ្ប់ ឬពពុះដូចខ្្ុាំបានត្ាំណ្លពីម្ុនម្ក្ឡេ ដត្
គឺជាេឹក្មាត់្រាវថាលា ដដលឡ ៀរម្ក្ឡសទើរដត្រាល់ឡពលដដលអងគុយធម្៌ ។ 
ឡដើម្ាបីឡោះរស្យបញ្ហាឡនះ ខ្្ុាំបានឡធែើជា-េ នងិរក្ោស ទាក្់ចង ត្ ភាជាបន់ឹង
ក្ាាលឡ ើយហាមាត់្រាល់ឡពលឡធែើធម្ ៌ ឡដើម្ាបបីងហូរេឹក្មាត់្ ដដលជាក្តតាឡធែើ
ឱាយចិត្តមានលាំនឹង អាចបនតអងគុយបានម្ិនខ្ែល់ពីបញ្ហាឡនះ ។ ខ្្ុាំបានទាក្េ់ង
ជាម្ួយរពះរគូ ឡាវ ឡម្ង៉ ឡ ើយរពះអងគបានផដលជ់ាឱវាេេូន្មានថា “ 
អាន្បាណសាសតិ្ក្ម្មោឋាន   អាចជ្ួយពាាបាលនូវឡរាគ្  ន្ន្ ដដលទាក្់េង
នឹងផលវូដក្ដឡងហើម្បាន ដូចឡនះសូម្ឡោម្កុ្ាំរពួយបារម្ភ ឱាយវាឡចញម្ក្ឱាយអស់
ចុះ  ម្និយរូឡេក្ាំសលួរបតិ្ក្ម្មឡនះនឹងរលត់្ឡៅវញិម្ិនខ្ន ឡ ើយឡោម្ 
និងរសលួខ្លនួជាងម្ុន ” ។ បន្ទាប់ពីយក្ជ្័យជ្ាំនះបានឡលើក្រឡចញេឹក្មាត់្ 
ខ្្ុាំបានេេួលនូវឡសចក្ដសីងប់ឡរចើនជាងម្ុន ឡ ើយមានដាំឡណើរក្រចឡរម្ើនជា
លាំោប់ ។ សភាវៈជាសខុ្ដដលខ្្ុាំធ្លាប់បានេេួលឡៅពុេធម្ណឌលក៏្របាក្ដខ្លួន
ឡ ើងវិញ។ 
 ប៉ុដនតអែីៗក្នុងឡោក្ឡនះ       ម្ិនដដលផដល់លេធផលឱាយសម្រសបទាាំង 
រសុង បាំឡពញបាំណងរបាថានារបស់ម្នុសាសឡេ  ។ ក្ាំពុងដត្ឡរត្ក្អរស្េរនឹង
ក្ររើក្ចឡរម្ើនរបសខ់្លួនឯង ម្ិនបានម្ួយអាេិត្ាយផង ស្ថានក្រណ៍អារក្ក់្ក៏្ 
__________________ 

(១) សមថសមាធិ មាន ៣  តមិត ៖ ១- ខណិ សមាធ ិ៖ ចតិាសងប្់ក ើតក ើងមួយខណៈៗ មិនបានយូរ ៏រលត ់           
       ២- ឧប្ចារសមាធ ិ៖ ចតិាសងប្់ចា នើវរណធមោ៌ងំ ៥ ក ើយចតិាសថិត ែុងសភាពជតិបានឈានសមាប្តា,ិ  
       ៣- អប្បន្តសមាធ ិ៖ សមាធចិិតា ដែលគង់ស៊ប្ ់ែុងអារមមណ៍ននឈានសមាប្តាិមានរូប្ជានជាកែើម ។ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%88%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
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បក់្ឡបាក្ន្ាំម្ក្នវូេុក្ខឡវេន្ោ ាងធងន់ធងរបាំផុត្ ៖ ឡៅឡពលដដលអារម្មណខ៍្្ុាំ
ក្ាំពុងដត្ឡតងជាប់នងឹដឡងហើម្ឡចញ ដឡងហើម្ចូល នងិក្ាំពុងដត្មានសភាពសងប់
ឡៅៗ ឡន្ះ ក្ាាលជ្ងគង់ទាាំងសងខ្ងបានេេួលេម្ងន់ក្មាលាាំងអាែ៌ក្ាំបាាំង សងកត្់
ពីឡលើធងន់ឡ ើងៗ ខ្លាាំងឡ ើងៗ ទាល់ដត្ដងខ្លួនខ្្ុាំរត្ង់ ឡ ើយរឹងឆកឺត្ ដដលឡធែើឱាយ
ចិត្តអត់្ឡជ្ើងរបស់ខ្្ុាំ ឡ្លចម្ុខ្ន្េរីបស់ខ្លនួឡ ើយឡធែើរបតិ្ក្ម្មេប់េល់នងិ
ក្មាលាាំងអរូបឡន្ះ ទាល់ដត្ឡចញេឹក្ដ្នក្ ឡចញេឹក្សាំឡបារ ។  ឡទាះបីជាខ្្ុាំនឹក្
ឡលើញដល់ឱវាេឡោក្រគូថា  កុ្ាំឱាយយក្ចិត្តេុក្ោក់្នងឹអែីៗ ដដលឡក្ើត្ឡ ើង 
ឡរ្ពីត្ម្កល់ចិត្តដត្នឹងដឡងហើម្ក៏្ឡោយ ក៏្ចិត្តដដលខ្ែះក្រអបរ់ំ ឡៅដត្ម្និ
រពម្ស្ដាប់ដាំបនូ្មានឡ ើយ    ឡ ើយឡៅដត្រត់្ឡៅរក្ក្រឈ្ឺចាបជ់ានិចេ     ឡៅ
ឡពលដដលបានេេួលសភាវៈដបបឡនះម្ដងៗ ។ ខ្្ុាំឡរបើឡពលជាង ១ អាេិត្ាយ
ឡេើបស្តោកាប  និងរគប់រគងស្ថានក្រណ៍ឡនះបានបនតិចម្ដងៗ  ។  

ប៉ុដនតខ្្ុាំមានអារម្មណ៍ចដម្លក្ម្ួយ ដដលឡក្ើត្ឡ ើងឡៅក្នុងចិត្តថារពះ
ធម្អ៌ម្ត្ៈ ឡៅដត្ស្ក្លាបងខ្្ុាំជានិចេ ឡររះក្នលងឡរក្យម្ក្ឡេៀត្ ក្មាលាាំង
អរូប ដដលសងកត្់ក្ាាលជ្ងគង់ទាាំងសងខ្ង   បានក្លាយឡៅជាក្មាលាាំងរបឹរបួ     
កួ្បរក្ឡស្បឱបរឹត្ពីឡរក្យ  ។  ក្មាលាាំងយក្ាសឡនះ ដចូជាពស់ថាលាន់ក្ាំពុងដត្ 
រួត្សត្ែជាចាំណី ឡ ើយមានថាម្ពលខ្លាាំងឡ ើងៗ ទាល់ដត្ខ្្ុាំចង់ធ្លាយឧចាចារៈ   
បសាាវៈ(១)  តឹ្ងរេូងឡសទើរដបក្ ឡចញជាបាំដណក្ រដ ក្ធ្លាយ រពម្ទាាំង រូ
ឡញើសឡជាក្ខ្លួន ឡោយក្ររបឹងេបេ់ល់ ។ ក្មាលាាំងខ្ាយលអ់ាន្បា    ពិត្ជាខ្លាាំង 

ក្លា ួសក្រស្មាន ៖     មានឡពលខ្លះខ្្ុាំមានអារម្មណថ៍ា    ក្មាលាាំងចដម្លក្រួត្រូប 
____________________________ 
(១)ឧចាច រៈប្សាវៈ ៖ លាម និងទ្ឹ កន្តម (ជាការកស្ដយអារមមណ៍ផ្ទទ ល់ខលួនខ្ុមំិនដមនជាកមករៀនឬវធិើស្ដស្តសាកទ្)        
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ក្យខ្្ុាំ ទាល់ដត្ធាំឡបា ាងដផនក្ឡលើ ឡ ើយដផនក្ឡរក្ម្ ឡៅជាសដួច រសួចតូ្ច
ឡសទើរដត្ឡ ើបផុត្ពីេបីងគយុ ។ េរមាាំនឹងសរម្បសរម្ួលបាន ខ្្ុាំឡរបើឡពល
ឡវោរបដ លជា ៣ អាេតិ្ាយ ។ បន្ទាប់ពីឡន្ះម្ក្មានក្រឈ្ឺចុក្ចាប ់ឈ្ឺ
ចាក់្ឡោត្ ខ្ងផលវូក្យ រគប់ក្ដនលងទាាំងអស ់ម្ដងឈ្ចឺាប់រត្ង់ឡនះ ម្ដងឈ្ឺ
ចាប់រត្ង់ឡន្ះ ឡ ើយដដលខ្លាាំងជាងឡគគឺ ក្ដនលងណ្ដដលខ្្ុាំមានបញ្ហាពី
ឡដើម្ម្ក្ ដូចជា ស្មាស្ដាាំ ស្មាឡឆែង ចឡងកះ ឆអឹងខ្នង ។ ម្ិនដត្ប៉ុឡណ្្ាះ ភាព
ចឡងអៀត្ ដណនតឹ្ង ដូចជាឡគសប់នងិសនប់ ឡក្ើត្មានរគបស់រ ាងគក្នុងខ្លនួ 
ឡ ើយដដលត្ឹងជាងឡគគឺ ឡដើម្រេូង និងក្ាាល ៖ ឡោយមានក្រពិឡស្ធន៍រួច
ម្ដងម្ក្ឡ ើយ ក្លដដលឡៅសិក្ាាឡៅឯពុេធម្ណឌលឡន្ះ ខ្្ុាំរគ្ន់ដត្យក្ 
អារម្មណ៍ឡៅោក់្ឡៅបឡងហើយក្ាាល  ក្នុងជ្ឡរៅរបដ លជា ២ ស.ម្.  ភាព    
រឡសើបៗ ឡស្ើបរពឺ ឡោចោក់្ រសបឹៗ បានឡក្ើត្ឡ ើង ឡ ើយវត្ថុម្៉ាាងដូចជា
ដផាសងពណ៌ឡ្មាអ ូញ ធ្លាយឡចញឡៅឡលើ ដដលឡម្ើលឡលើញឡោយបញ្ញា-
ចក្ខុ(១)  ។ ខ្្ុាំមានអារម្មណថ៍ា មានក្មាលាាំងរសបូ បឺត្ ទាញយក្ធ្តុ្ដផាសងទាាំង
ឡន្ះតាំងពីដផនក្ឡរក្ម្ឡៅ ។ ដផាសងពណ៌ឡ្មា បានក្លាយឡៅ ជាពណរ៌បឡផះ 
រួចឡ ើយក្លាយឡៅជាពណ ៌ស បនតិចម្ដងៗ រើឯភាពដណន តនត្ឹងចឡងអៀត្ ក៏្
ធូររស្យបនតិចម្ដងៗ ឡៅដដរ ។ 

ចិត្តក៏្ចូលដល់ឡសចក្ដីសងបប់ានយូរជាងម្ុន       ឡ ើយដឡងហើម្ក៏្របួល 
ដរបពីដឡងហើម្ឡចញ ចូលដវង ឡៅជាដឡងហើម្ឡចញចូល ខ្លី ជ្នួក្លមានឡពលខ្លះ 
__________________ 

(១) ប្ញ្ញា ច ខុ ៖ កមើលក ើញកពលដនែ ប្ទិ្ គាឺមរយៈប្ញ្ញា ច ខុ ។     
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ដឡងហើម្ខ្លីឡៅ ៗ ឡសទើរដត្ម្និមានខ្ាយល់ឡចញ ចូល ៖ ឡៅឡពលឡន្ះខ្្ុាំរពឺឡរាម្ 
រពឺដសាបក្តាំងពីក្ាាលរ ូត្ដល់ចុងឡជ្ើង  ឡ ើយដឡងហើម្ក៏្ដរបរបួលឡៅជា
ដវងឡ ើងវញិ ដត្មានភាពម្៉ដតក្ខ្ រស្លឡសដើង ផរូផង់ ម្ិនឡរគ្ត្រគ្ត្ 
ឡ ើយក្៏នឹក្ឡលើញដល់ឱវាេឡោក្រគូ ដដលពនាយលថ់ា ខ្ាយលអ់ាន្បាមាន 
១៦   បពែៈ(១)   ដចក្ជា ៤ រកុ្ម្ ដដលរក្មុ្េី ១ ឡៅថា ក្យសោខារដដលមាន  
ខ្ាយល់ ៤ រត្កូ្ល គឺ ខ្ាយល់ដវង, ខ្ាយល់ខ្លី, ខ្ាយល់ឡរគ្ត្រគ្ត្, ខ្ាយលម់្៉ដដដដល
របួលដរបឡៅតម្ធម្មជាតិ្ ឡ ើយអាចបញ្ជាក់្ឱាយឡយើងឡម្ើលឡលើញនូវធម្៌
អនិចេាំ ោ ាងចាាសោ់ស់ក្នងុខ្លួនឡយើងដត្ម្ដង ។  

េុក្ខឡវេន្ែម្ែយឥេធិពលបនតិចម្តងៗ ឡ ើយជ្ាំនសួម្ក្វញិឡោយ
សុខ្ឡវេន្ ៖ ភាពរត្ជាក់្ដូចជាខ្ាយល់បក់្ឡោយក្ោហារឡក្ើត្មានម្ដងរត្ង់ឡនះ
ម្ដងរត្ង់ឡន្ះ ដដលផដលន់ូវសុខ្ដុម្រម្ន្   ឡ ើយវិឡវក្ភាព  គឺក្រសងប់ក្យ 
និងសងប់ចិត្តក្ន់ដត្មានក្រម្ិត្លអរបឡសើរជាលាំោប់ ។ ឆនទៈជាកុ្សលក្៏ជ្ាំរញុ
ឱាយវើរយិៈឡក្ើត្ឡ ើងឡោយម្និខ្ជិលរចអូសក្នុងក្រឡរៀនធម្៌ នងិបដបិត្តិធម្៌ ។ 
អារសយ័ឡ តុ្ឡនះឡ ើយ ឱាយដត្ឮថាមានក្រឡបើក្វគគ ឡធែើសមាធិពីអាន្-      
បាណសាសតិ្ក្ម្មោឋាន ខ្្ុាំចុះឡឈ្មាះឡៅឡរៀនសរូត្ឡៅក្ដនលងឡន្ះ ដូចជា ៖ 

១- ឡៅក្ែងេ ី២២ ឧសភា ឆនាំំា ២០១៣ ៖            ឡៅឡធែើធម្មបាបដបិត្តិឡៅ 
Montebello ឡខ្ត្តឡក្បិក្ ក្ណ្ោ ន្ម្ជ្ាឈម្ណឌលវិបសាសន្ក្ម្មោឋាន    
អនតរជាតិ្ ក្នុងធម្មសិក្ាា ១០ ក្ែង ដដលបឡរងៀនឡោយឡោក្រគូជ្ាំនយួ ឡោក្ 
__________________ 

(១) ប្ពវៈ ៖ ជាន,់ ថ្នែ  ់, សង្កា ត់កសច ាើ ។ 
ប្ញ្ញា  ់ ៖ កវទ្ន្តរមមណ៍ដែលមាែ  ់ៗ ទ្ទ្លួបានមិនែូចោែ កទ្ សូម ុំយ ជាកោលការណ៍ ែុងធមមប្បែិប្តាិ ។ 
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អាចារាយរបម្ុខ្ ឡហាគាឥនធក្ ឡដើម្ាបីឡធែើឱាយក្រតាំងចិត្តពីដាំបូងថា ឡបើមានឱក្ស
ខ្្ុាំនឹងឡៅឡរៀនឡៅេីឡន្ះឡោយម្និក្ាបត់្នឹងវត្ថុបាំណងដដលបានបង៉េុក្ម្ក្។ 
 ២- ឡៅក្ែងេ ី ២១ ដខ្ ត្ោុ ឆនាំំា ២០១៣ ៖ បានឡៅសិក្ាាចាំនួន ១ 
អាេិត្ាយ ឡៅឡគ ោឋានឧបាសិក្ លមឹ្ ឡេៀង និងឧបាសក្ លមឹ្  យួគ្ង 
ឡៅេីរកុ្ងត្រូ ុនត្ ូ ឡខ្ត្តអ ុនតរើយ៉ូ របឡេសក្ណ្ោ ជាម្យួរពះរគូ ធមាមា-  
ចារាយ វបិសាសន្ ដក្វ  ងុ ឡជាត្ញ្ញាឡណ្ ។ 
 ៣- ឡៅក្ែងេ ី១៥ ធន ូ នាាំ ២០១៣ រពះរគូឡៅអធិក្រ ធងឹ ធមី្ ចនទឡត្ថរ 
រពះ្ិក្ខុសងាឃ និងគណៈក្ម្មក្រសមាគម្ពុេធិក្ស្ម្គគ ី ក្នវត្តធម្មិក្រាម្ សថិត្
ឡៅេីរកុ្ងម្៉ុងឡរអាល ឡខ្ត្តឡក្បិក្ ក្ណ្ោ  បានអារាធន្និម្នតរពះម្ហា    
វិម្លធម្ម ពនិ ដសម្ សិរើសុវឡណ្្ា ដដលជារពះរាជាគណៈថានាក់្ឡទា ក្នរពះ
រាជាណ្ចរក្ក្ម្ពុជា ដដលគង់ឡៅវត្តរាជ្បូព៌ ឡខ្ត្តឡសៀម្រាប ម្ក្ឡបើក្វគគឡធែើ
ធម្មសិក្ាា សម្ែវបិសាសន្ ចាំនួន ១០ ក្ែង ៖ ខ្្ុាំបានចូលរមួ្ោ ាងសក្ម្មក្នុងន្ម្
ជាអនក្សរម្បសរម្លួ  និងដឹក្ន្ាំក្ម្មវធិី ។  

                            
 
 
 

 
 

៤- ឡៅក្ែង ១៧ ក្ញ្ញា  នាាំ ២០១៤ ៖    ឡៅឡធែើធម្មបាបដិបត្ត ិជាឡលើក្េ ី២ 

 

ធមមរ្បដិរតតិម្លើកទ្ី ១ ជាមួយរពះមហាវិមលធមម ពិន ចសម សិរីស វម្្ណ្ 
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ឡៅ   Montebello  ឡខ្ត្តឡក្បិក្   ក្ណ្ោ     ន្ម្ជ្ាឈម្ណឌល      វបិសាសន្         
ក្ម្មោឋានអនតរជាតិ្ ក្នុងធម្មសិក្ាា ១០ ក្ែង ដដលបឡរងៀនឡោយឡោក្រគូ
ជ្ាំនួយ ឡោក្អាចារាយរបម្ុខ្ ឡហាគាឥនធក្ ។ 
 ៥-  នាាំ ២០១៥ ៖ (ម្និចាាំក្ែង ដខ្ ៖ បាត្់ឯក្ស្រ) បានចូលរួម្ោ ាង
សក្ម្មជាអនក្សរម្បសរម្លួ នងិដឹក្ន្ាំក្ម្មវិធីក្នុងធម្មបាបដបិត្តិជាឡលើក្េី ២ 
ជាម្ួយរពះម្ហាវមិ្លធម្ម ពនិ ដសម្ សិរើសុវឡណ្្ាចាំនួន ១០ ក្ែង ឡៅវត្ត        
ធម្មិក្រាម្ឡរក្ម្អធិបតី្ភាពរពះរគូឡៅអធិក្រ ធឹង ធមី្ ចនទឡត្ថរ ។ 
 

 
 
 
 
 
      ធមមរ្បដរិតតមិ្លើកទ្ ី២ ជាមួយរពះមហាវមិលធមម ពនិ ចសម សិរីស វម្្ណ្      
 

 

៦- ឡៅក្ែង ៥ ឧសភា  នាាំ ២០១៦ ៖ ឡធែើធម្មបាបដបិត្តិ និងដឹក្ន្ាំក្ម្មវធិី
បឡរងៀនឡោយ រពះវិនយធឡរា ម្ហា យនិ ឡនឿន ដដលជារពះរបធ្ន
សមាគម្ រពះពុេធស្សន្ ជ្ួយសឡស្តោគាះដខ្មរ នមិ្នតម្ក្ពីស រដឋអាឡម្រិក្ក្នុង
រយៈឡពលម្យួអាេិត្ាយ ឡៅវត្តធម្មកិ្រាម្  រកុ្ងម្៉ុងឡរអាល ឡក្បិក្ ក្ណ្ោ 
ឡរក្ម្អធបិតី្ភាពរពះរគូឡៅអធិក្រ ធឹង ធមី្ ចនទឡត្ថរ ។ 

៧- ក្ែងេ ី ១៤ ឧសភា  នាាំ ២០១៨ ៖ ឡរក្ម្រពះអធបិតី្ភាពរពះរគូ
ឡៅអធិក្រ ធងឹ  ធមី្ ចនទឡត្ថរ រពះ្ិក្ខុសងាឃ នងិគណៈក្ម្មក្រសមាគម្ពុេធិក្- 
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                 ធមមរ្បដិរតតិ ជាមួយរពះវិនយធម្ោ មហា យិន ម្នឿន 
 

ស្ម្គគី ក្នវត្តធម្មិក្រាម្ សថតិ្ឡៅេីរកុ្ងម្៉ុងឡរអាល ឡខ្ត្តឡក្បិក្ ក្ណ្ោ ខ្្ុាំ
បានចូលរួម្ោ ាងសក្ម្មដឹក្ន្ាំក្ម្មវិធី ឡបើក្វគគ ១០ ក្ែង បឡរងៀនឡោយរពះរគូ  
វិបសាសន្ ដក្វ  ងុ ឡជាត្ញ្ញាឡណ្ ។ 
 

 
 
 
 
       ធមមរ្បដិរតតិម្លើកទ្ី ១ ជាមួយរពះរគវូិរស្សន ចកវ ហ ង ម្ជាតញ្ញម្្្                           

 
     
 

៨- ក្ែងេ ី៣ ឧសភា  នាាំ ២០១៩ ៖ ជាឡលើក្េី ២ ឡរៀនជាម្ួយរពះរគូ 
វិបសាសន្ ដក្វ  ងុ ឡជាត្ញ្ញាឡណ្ ឡៅក្ដនលងដូចឡរលខ្ងឡលើ ។ 

អាំណត្់អត់្ធមត់្ លត់្ដាំ ឡោយវើរិយៈ នងិខ្នតី ម្និោក់្ធុរៈ ក្នុង            
ធម្មបាបដបិត្តិរពឹក្ ោងាច បានក្លាយជាេមាលាប់ដល៏អរបឡសើរ ដដលឡធែើឱាយខ្្ុាំអាច 
យក្ជ្័យជ្ាំនះ ឡលើេុក្ខឡវេន្ឡផាសងៗ មានក្រឈ្ឺចុក្ចាប់ សពឹក្រសពន់ ខ្ង
ផលូវក្យបាន ក្នុងឡពលអងគយុធម្៌ ។  អស់ពីផលូវក្យ  រពះធម្៌ឡផដើម្ស្ក្លាបង 
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        ធមមរ្បដរិតតមិ្លើកទ្ ី២ ជាមួយរពះរគវូិរស្សន ចកវ ហ ង ម្ជាតញ្ញម្្្ 
 

ស្ទាបសទង់ ផលវូចិត្តដដលបឡងកើត្ជានិម្ិត្តទាក្េ់ងនឹងទាវាររត្ឡចៀក្ ទាវាររចម្ុះ ទាវារ
ដ្នក្ខ្្ុាំវិញម្ដង ៖ 
 របដ លជាឡមា ាង ៥ ក្នលះរពឹក្ន្ឡពលម្យួ សភាពសងបស់្ងាត់្ក្ន     
បរិស្ថានខ្ងឡរ្ ផដល់ឱាយក្របដបិត្តិរបសខ់្្ុាំ របក្បឡោយសខុ្សងប់ក្រក្ឡពក្ 
ឡ ើយក្៏ដក្ចិត្តម្ក្ពិចារណ្នវូខ្នធ ៥(១)របស់ខ្លនួឯង ។ រំឡពចឡន្ះសាំឡ ង
ម្ួយដ៏ដផអម្រត្ជាក់្ ទាក្អ់ារម្មណ៍ ជាសាំឡ ងដដលរបក្បឡោយេឹក្ម្នត
ឡសន ៍   ជាសាំឡ ងដដលពីឡរាះរងាំរណ្ាំចិត្ត  ជាសាំឡ ងដដលខ្្ុាំចង់ស្ដាប់ ជា
សាំឡ ងដដលខ្្ុាំខ្នបានឮជាយូរម្ក្ឡ ើយ បានបនលឺឡ ើងថា  “ អាេចូ ! ដម្៉
នកឹ្ក្នូណ្ស ់! ” បានោស់ពញ្ញាក់្ខ្្ុាំឱាយឡ្លចអែីៗ ទាាំងអស ់ឡ្លចថាខ្លនួឯង
ក្ាំពុងដត្អងគុយធម្៌ ឡ ើយក៏្ឡបើក្ដ្នក្ឡ ើង ។ ខ្្ុាំសម្លងឹឡម្ើលឡៅរូបែត្ដម្ ៉
ដដលតាំងឡៅឡរក្ម្រពះពុេធបដិមាោ ាងរំឡ្ើបចិត្ត ។  េឹក្ដ្នក្ខ្្ុាំក៏្រសក្់ចុះ
ម្ក្ត្ក់្ៗ  ឡោយម្ិនដឹងខ្លួន (ខ្្ុាំម្និខ្មាសឡអៀនឡេ  ដដលសូម្ជ្រមាបថា  ខ្្ុាំជា 
__________________ 

(១) ខនធ ៥ ៖ រូប្ ខនធ, វញិ្ញា ណ ខនធ, សញ្ញា ខនធ, កវទ្ន្តខនធ, សង្កខ រ ខនធ ។ 
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ម្នសុាសចិត្តេន់បាំផុត្ ឡ ើយេឹក្ដ្នក្រាក់្ឡេៀត្ផង ៖ ខ្្ុាំជាកូ្នចាបងក្នុងរគួស្រ 
ដត្ដម្៉ម្ិនដដលឡៅចាំឡឈ្មាះខ្្ុាំម្ដងណ្ឡេ គឺឡៅដត្ អាេូចៗ ឡរៀងរ ូត្
ម្ក្) ។ ខ្្ុាំរក្បថាវាយបងគាំរបូែត្ដម្៉ ៣ ដង ឡ ើយនោិយខ្ាសបឹៗ ឡោយ
ខ្ាសឹក្ខ្ាសលួមានាក់្ឯងថា  “  ៥ , ៦     នាាំចុងឡរក្យឡនះ កូ្នបានរជ្ក្ឡរក្ម្ម្លប់
រពះក្រត្រត្នឡ ើយអ្ិវឌាឍខ្លនួ ខ្ាំសិក្ាា រសវារសឡេញ បាំឡពញត្នួ្េីជាពុេធ
បរសិ័េ ឡោយសទាធារជ្ះថាលាបាំផុត្ ឡរៀនក្រត្សិក្ខាដដលជាមាគ្ ាដ៏ក្ែលថាលា ម្ហា
របឡសើរដដលរពះសមាមាសម្ពេុធរេង់រតសស់ដម្ដងេុក្ម្ក្ ៖  កូ្នសមូ្ឧេទិស
កុ្សលបណុាយ ទាាំងឡនះដលអ់នក្ដម្៉ សមូ្ដម្៉អនុឡមាេន្េេលួយក្ឡោយចិត្ត
ឡស្ម្នសាសរើក្រាយរជ្ះថាលា ឡដើម្ាបីឡសចក្ដសីុខ្ ឡដើម្ាបីឡសចក្ដីចឡរម្ើន ឡដើម្ាបីជា
របឡោជ្ន ៍ក្នុងក្រដ លឆលងក្ត់្វាលវដដសងាារដ៏ដវង ងាយឡនះលុះរតដត្
សឡរម្ចរពះនរិវានជាស្ថាពរឡៅឡហាង ” ។ ខ្្ុាំបានបនតឡធែើសមាធិឡៅឡេៀត្ ដត្
ម្ិនបានសងប់ឡេ  ឡររះចិត្តឡចះដត្រត់្ឡៅរក្អតី្ត្ក្ល     ឡ ើយរំឭក្ឡលើញ
អនុសាាវរើយន៍្ន្ដដលទាក់្េងជាម្ួយដម្ ៉ ។ វញិ្ញាស្ដដលរពះធម្៌ស្ក្
លាបងពិឡស្ធន៍ផលូវចិត្តខ្្ុាំដផនក្ទាវាររត្ឡចៀក្មានឡរចើនឡេៀត្ ដដលជ្ួនក្លឮ
សាំឡ ងដដលស្ដាបម់្និយល់  ជ្ួនឮជ្ិត្  ជ្ួនឮ ងាយ  ដូចជាឡគជ្ដជ្ក្គ្នាពី
ឡរឿងអែីម្យួ  ។  ខ្្ុាំឡរបើឡពលោ ាងឡរចើនេរមាាំអនុវត្តបានឡជាគជ្័យនូវរេសឹដ ី    
“ ឮរគ្នដ់ត្ឮ ”។ 

មានឡពលម្យួ ក្លិនរក្អបូឈ្ងុយឈ្ងប់ក្នផ្ការដំួល ឆួលឆក់្ ដក់្
អារម្មណ ៍  ស្យភាយឡពញបនទប់  ឡធែើឱាយេប់ចិត្តម្និបាន  ក៏្រំឭក្ឡលើញដល ់ 
យុវវ័យ   ក្លឡៅសិក្ាាឯវិេាាលយ័ សុរិោវរមន័េ ី២  ឡៅេីរកុ្ងឡសៀម្រាប 
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ដដលសថិត្ឡៅឡលើផលូវឡៅក្ន់របាស្េអងគរវត្ត (បចេុបាបននក្លាយជាម្ហាវិេាា-
ល័យគរុឡក្សលាយ) ។  ចិត្តអត់្ឡជ្ើង ក៏្ ក់្ឡផ្លាត្ ឡោត្ឡផ្លាះ ឡៅបឡរម្ើ 
អារម្មណែ៍មីជាេីឡរត្ក្រត្អាល ឡ្លចភារក្ិចេដដលរត្ូវបាំឡពញចាំឡរះម្ុខ្ ដែម្
ទាាំងរឡវើរវាយនឹក្ដល់ ឡរឿង ផ្ការសឡរន របស់ឡោក្ ន ូហាច ដដលសរឡសរ
ថា “ ឡៅឡពលរឡសៀល ឡវោដដលរពះសុរិោក្ាំពុងដុត្ចាំ ុយទាាំងអស់
ធម្មជាតិ្     ក្រក្ណ្ងឹយាំេមាលាក់្សាំឡ ងពីចុងរសឡៅ      ឬចុងឡឈ្ើទាលខ្ពស់   
រត្ដដត្ក្នុងអាក្ស ។ សពទ័តូ្រាយត្ស្តនតីចដម្លក្ឡនះរជាបចូលសពែសរ ាងគក្យ 
ឡ ើយម្ក្រុំឡរស្បឡបះដូងន្ាំឱាយអនក្ដាំឡណើរទាាំងពួងយន់ចិត្ត គិត្អាណិត្
ដល់រសុក្ក្ាំឡណើត្ដដលធ្លាប់ែកុាំឡែកើង ។ ឡៅដខ្ដចរត្និងពិស្ខ្ តម្ផលវូពី
ឡសៀម្រាបឡៅអងគរ ផ្ការំដលួបឡញ្េញរំឡ្ើយពិឡោររក្អូបឈ្ងុយឈ្ងប់ ។ ឡបើ
សិនជាជ្នួមានវាឡោបក់្បនតិចៗ ផង  អនក្ដដលឡដើរយក្អាក្សក្នុងឡពល
ោងាចតម្ែនល់ឡនះ នងឹមានចិត្តរស្បរ់ស្យ អដណ្ត្អណ្ូងរបដ លនឹង
ោន់មាត់្ថា   ឡទាះជាឋានត្ុសិត្ ក៏្ម្ិនសបាាយជាងឡនះឡេឡម្ើលឡៅ ” ។      
លាំហាត់្ដដលរពះធម្៌ោក់្ឱាយខ្្ុាំឡរៀនសរូត្តម្ទាវាររចម្ុះឡនះ មានឡរចើនឡេៀត្ 
ដដលមានឡពលខ្លះធុាំក្លិនសអយុឡសទើររទាាំម្ិនបាន ជ្នួក្លក្លិនសអយុម្ក្ពីខ្ង
ឡរ្ខ្លួន ដត្ជ្នួក្លក្លនិសអុយឡនះ ឡចញពីក្នុងខ្លួនឯងដត្ម្ដង ដដលឡធែើឱាយ
ឡក្ើត្ក្ដីសឡងែគជាខ្លាាំង ។  ខ្្ុាំឡរបើឡពលោ ាងឡរចើនេរមាាំអនុវត្តបានឡជាគជ្័យ
នូវរេឹសដ ី“ ធុាំក្លនិរគ្នដ់ត្ធុាំក្លនិ ” ដដលជានិម្ិត្តឡលើញតម្ទាវាររចម្ុះ ។ 
  វិញ្ញាស្ដផនក្ទាវារដ្នក្ដដលរពះធម្៌ោក់្ឱាយខ្្ុាំឡរៀនសូរត្មានឡរចើនជា 
អឡនក្ ដដលខ្្ុាំរតូ្វឡរបើឡពលជាង ២  នាាំ ឡេើបសឡរម្ចបានឡជាគជ្័យនូវរេសឹដី   
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“ ឡលើញរគ្នដ់ត្ឡលើញ ” ។ ក្នុងឡន្ះមានដត្នមិ្ិត្តម្យួឡេ ដដលគួរឡលើក្
ម្ក្និទានសរមាបក់្រពិចារណ្ ៖  
 ឡៅឡពលដដលវិឡវក្រម្មណ៍(១)ឡក្ើត្មានឡ ើង ខ្្ុាំបានយក្ចិត្តឡៅ
ពិចារណ្ក្យសោខារ ដដលក្នុងេីឡនះគឺដឡងហើម្ឡចញ ដឡងហើម្ចូល ឡ ើយ
ឡម្ើលក្រឡក្ើត្រលត់្ ៗ  ឡររះជ្ួនក្លដឡងហើម្ដវងក្លាយឡៅជាខ្លី ឡ ើយដឡងហើម្
ខ្លីក្លាយឡៅជារលត្ប់ាត្់សនូាយឈ្ងឹ  ដដលក្នុងឡពលឡន្ះរូបភាពែមី ម្ួយបាន
របាក្ដឡ ើងក្នងុអារម្មណ៍ ៖ ឡៅឡលើវាលឡ្មាដរ៏ាបឡសមើម្យួដក្ាបរមាត់្សទងឹ 
មានបរុសអាយុរបដ លជា ៣០ ឡៅ ៣៥  នាាំមានាក់្ ក្ាំពុងដត្អងគុយឡលើដរគ
ឡរក្ម្ម្លប់ឡដើម្រពីងធាំ ដក្ាបរឡគ ោឋានដបបបរុាណ ដស៏្ងាត់្រជ្ងាំម្ួយ ដដល
ឡៅដក្ាបរឡន្ះមានក្ុមារើមានាក់្ មានសក់្ដវងរបះស្មា អាយុរបដ ល ៧ ឬ ៨ 
 នាាំ ក្ាំពុងដត្រត់្ឡលងមានាក់្ឯង ។ ឡពលសម្លឹងយូរបនតិច ខ្្ុាំមានក្រភាញាក្់ឡផអើល
ជាខ្លាាំង ឡររះរូបបុរសឡន្ះ ម្និដម្នអនក្ណ្ឡរ្ពីរូបខ្្ុាំឡ ើយ ។ 
សក្ម្មភាពរបស់ក្ុមារើឡន្ះ បានទាញទាក់្ចិត្តខ្្ុាំឱាយតម្ឡម្ើលរគប់ក្យ
វិក្រទាាំងអស់ោ ាងយក្ចិត្តេុក្ោក់្និងរំឡ្ើបចិត្តឡធែើឱាយឡ្លចអែីៗ ទាាំងអស ់។ 
រក្ាយសម្ដី និងសាំឡ ងស្សងរបស់ឳពុក្នងិក្ូន ខ្្ុាំស្ដាប់ឮទាាំងអស ់ដត្ខ្្ុាំម្ិន
ទាន់បានស្គាល់ឡឈ្មាះកុ្មារើឡន្ះឡេ ដែម្ទាាំងម្និដដលបានឡលើញម្ុខ្ន្ង
ឡេៀត្ផង គឺឡលើញដត្ពីឡរក្យនិងពីចាំឡ ៀង ... ។ 
 រសបឡពលជាម្យួគ្នាឡន្ះដដរ   ខ្្ុាំបានេេួលម្ិត្តឡ ែសប ុក្     ែមីមានាក់្
ដដលជាយវុន្រើរស់ឡៅរបឡេសក្ែ ឡចះដខ្មរោ ាងចាាស់ោស់បាំផុត្ ។   ន្ង 
____________________________ 
(១) វកិវការមមណ៍ ៖ អារមមណ៍សងប្់ស្ដង ត់តបាសចា កសច ាើកៅ មង ។ 
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បានសុាំបងរសនី្ងឡៅឯមាតុ្្ូម្ិឡយើង ឱាយឡផ្ើរបាក្ម់្ក្ខ្្ុាំ ២០០ ដោុលារចូល
រួម្ឧបត្ថម្ភ “ឡគ ោឋាន អ្ិរក្ាសម្រត្ក្រពះពុេធស្សន្ដខ្មរ” ក្នុងក្រផាសពែ-
ផាាយរពះធម្៌ ។ េាំន្ក់្េាំនងក្នងុន្ម្ជាោតិ្រពះធម្៌មានដាំឡណើរក្រលអ
របឡសើរណ្ស ់ ។ ឡទាះបនី្ងឡៅឡក្មងដម្នដត្អាក្បាបកិ្រិោ  សម្ដសីាំឡៅ 
ឫក្រ មារោេ សណ្ដាប់ធ្នាប់ ភាពេន់្លន ់ ក្នុងេាំន្ក់្េាំនងតម្ ត្          
ឡ ែសប ុក្ បានឆលុះបញ្ចាាំងថាន្ងជាម្នុសាសមានសលីធម្៌ និងគុណធម្៌លអ
របក្ព ។ ក្ែងម្យួន្ងបានសុាំខ្្ុាំជាឳពុក្ធម្៌ ដដលឡធែើឱាយខ្្ុាំរសឡាាំងក្ាំង ភាញាក្់
ឡផអើល ចាំដ ក្ក្នុងចិត្តពន់ឡពក្ណ្ស់  ។  ឡៅឡពលឡន្ះខ្្ុាំមានក្រស្ទាក់្ឡសទើរ 
ក្នុងចិត្តណ្ស់ឡេើបឡឆលើយឡៅក្នន់្ងរឡបៀបក្ាំដបលងឡលងផងថា “ឡយើង
ស្គាល់គ្នាដត្សម្ដី  ម្ិនដដលឡលើញរបូគ្នាឡស្ះ ឡបើអ ៊ំជាម្នសុាសពិក្រ រក្ ត្
រចម្ុះ នឹងន្ាំឱាយក្មួយខ្ក្ចិត្តម្ិនខ្ន ” ។ ន្ងសរឡសរត្បម្ក្វិញថា “ ក្នុង
ឡរឿងឡនះក្មួយម្និយក្របូខ្ងឡរ្ជាធាំឡេ គឺយក្ចិត្តខ្ងក្នុងវញិ ” ។  “ ចុះ
ឡបើអ ៊ំជាម្នុសាសអារក្ក់្ជ្ួជាតិ្វិញឡត្ើក្មួយគិត្ោ ាងណ្ដដរ?” ។ “ឡរឿងពី
អតី្ត្ ខ្្ុាំម្និខ្ែល់ឡេ ដត្បចេបុាបនន ក្មយួឡម្ើលឡលើញថាអ ៊ំជាម្នសុាសលអដដលគួរ
ឡគ្រព ” ។ សម្ដីរបសន់្ងមានឡ តុ្មានផលឡធែើឱាយខ្្ុាំឡពញចិត្តោ ាងខ្លាាំង 
ឡ ើយក្៏ឡឆលើយត្បថា “អ ៊ីចឹងេុក្ឱាយឡពលឡវោជាអនក្សឡរម្ចឡរឿងឡនះចុះ 
ឡបើបណុាយកុ្សលឡយើងឡធែើពីអតី្ត្ជាតិ្រួម្ជាម្ួយគ្នា ឡយើងនងឹក្លាយជាឳពុក្ 
កូ្នម្ិនខ្នឡ ើយ ” ... ។  
 និម្តិតារម្មណ៍ដដលខ្្ុាំឡលើញកុ្មារើ និងឳពុក្របស់ន្ងដដលជារបូខ្្ុាំ
ឡន្ះម្ិនញឹក្ោប់ឡេ  ជ្ួនណ្ ២ ឡៅ ៣     ក្ែងឡលើញម្ដង  ជ្នួណ្ ១ អាេិត្ាយ  
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ឡ ើយមានឡពលខ្លះ ២ អាេតិ្ាយឡលើញម្ដងក្៏មាន ។ ឡពលម្យួ ខ្្ុាំមានឡសចក្ដី 
្័យរពួយ  ត្ក់្សលុត្  រនធត្់ចិត្ត ឡពលដដលឡលើញឳពុក្រត់្តម្កូ្នដដលក្ាំពុង
ឡដញចាប់ឡម្អាំឡៅ សាំឡៅឡៅរចាាំងសទងឹចាំ ុងឡចាត្ឡរៅ  ោ ាងរត្ឡ ប   
រត្ បរពម្ទាាំងដរសក្ខ្លាាំងៗ ទាាំងត្ក់្រក្ លថ់ា ៖ “ កូ្នោវ, កូ្នោវ, កូ្ន
ោវ ! របយ័ត្នធ្លាក់្ក្នុងឡរជាះសទឹង ” ។ ខ្្ុាំចូលតួ្ជាម្យួស្ច់ឡរឿងដដរ ទាល់ដត្
ដបក្ឡញើស ូរឡញើស ឡ ើយដក្ដឡងហើម្លូរៗ បនធរូរេូងឡៅឡពលឳពុក្រត់្
ឡៅចាប់កូ្នទាន់ឡពលឡវោ ឡររះឡៅដត្ ១ ដម្៉រត្ឡេៀត្កុ្មារើនឹងធ្លាក់្ចាំ ុង
សទឹង ... ។ 
 ខ្្ុាំភាញាក្់ឡផអើល ឆងល់ រស្ប់រសល់ រក្វល់រក្វាយចិត្ត ដាបិត្ខ្្ុាំមានក្រ
ឡជ្ឿជាក់្ស ប់ក្នុងចិត្តថា នមិ្តិតារម្មណ៍ឡម្ើលឡលើញឡពលបដបិត្តិធម្៌ និងម្ិត្តែមី
ក្នុងឡ ែសប ុក្ មានេាំន្ក់្េាំនងនឹងគ្នាោ ាងជ្ិត្ដិត្បាំផតុ្ ៖ ឡឈ្មាះក៏្ដូចគ្នា  
ឡទាះបីម្ខុ្មាត់្ពិត្របាក្ដម្និ ដដលបានឡលើញក្៏ឡោយ  ក៏្អនក្ទាាំងពីរហាក់្
ដូចជាឡម្ដដក្ដដលរសូបទាញខ្្ុាំ ឱាយចង់ឡលើញ ចងរ់បរស័យទាក្់េង ចង់
និោយរក្ ... ។ ខ្្ុាំក៏្បានយល់រពម្េេួលម្ិត្តែមីជាកូ្នធម្ ៌ ឡោយចិត្តឡស្មាះ
ស ដ៏ក្រក្ដលង ឡទាះបនី្ងហាក់្ដូចជាខ្ក្ចិត្តក្នុងឡរឿងអែីម្ួយក្៏ឡោយ ឡររះ
មានឡពលខ្លះន្ងឡៅខ្្ុាំថា ឡោក្ឳពុក្ ឡ ើយឡពលខ្លះឡេៀត្ឡៅថា អ ៊ំ ក៏្
ឡោយ ។ អនក្ទាាំង ២ ក្លាយឡៅជាចាំណងឧបាទាន រនព័នធ វណ័ឌវាក់្  វាក់្
ទាក្់ចិត្តខ្្ុាំឱាយជាបជ់្ាំរក្ ់ដដលឡធែើឱាយធម្មបាបដបិត្តិ ម្ិនមានក្ររើក្ចឡរម្ើនជាង 
២  នាាំឡររះដត្មានអារម្មណ៍ថាន្ងទាាំង ២ ពិត្ជាកូ្នពីអតី្ត្ជាតិ្ឡោយពិត្
របាក្ដ  ។     ឡោយម្និដងឹពីម្ូលឡ តុ្ ន្ងដដលជាកូ្នធម្ប៌ានលុបឡឈ្មាះ 
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ឡចាលពីឡ ែសប ុក្ ឈ្បទ់ាក្់េងម្ក្ខ្្ុាំ ឡ ើយបនតិចម្ដងៗ ខ្្ុាំក៏្បានរក្ឡលើញ 
យលដ់ឹង ចូលចិត្ត និងយក្ជ្័យជ្ាំនះឡលើរក្ាយថា “ ឡលើញរគ្នដ់ត្ឡលើញ ” 

បានឡជាគជ្័យ ... ។ 
ម្ក្ដល់ចាំណុចឡនះក្រពិចារណ្ម្យួបានឡក្ើត្ឡ ើងថា ៖ ក្រដសែង

រក្រេពាយសម្ាបត្តិឡដើម្ាបីចិញ្េមឹ្ជ្ីវិត្ ផ្គាប់ផគនុត្ណ្ហា នងិក្រដសែងរក្ធម្ ៌ គឺរតូ្វ 
ខ្ិត្ខ្ាំ ឱហាត្ សោវាត្ ឧសាា ៍ នងិមានអាំណត្់ អត់្ធមត់្ លត្់ដាំ ទាាំងផលូវក្យ          
ទាាំងផលវូចិត្តដូចគ្នា   ដត្ខ្សុគ្នារត្ងថ់ា  ក្រដសែងរក្រេពាយម្និអាចបាំឡពញ
រក្ពះត្ណ្ហាបានឡេ ឡររះឡពលណ្រក្បានម្យួ ចិត្តចង់បានដប់ ម្និចបន់ឹង
ក្រឡរសក្្លាន ម្ិនឡចះដឆអត្ ឡ ើយជ្ួនក្លរតូ្វឡធែើអាំឡពើម្ិនគបាបី ម្និលអ 
អាំឡពើដដលមានឡទាស អាំឡពើេុចេរិត្ ឡដើម្ាបនីឹងបាំឡពញនូវឡោ្ៈ ឡទាសៈ         
ឡមា ៈ  ដដលចាក់្ដរសះម្និោយឡបះបានពីសន្ដានចតិ្ត ឡ ើយដដលផដលន់ូវ 
វិបាក្ដ៏អារក្ក់្ ឡររះឡ តុ្នឹងផដលប់ានជាផលម្ិនខ្នឡ ើយ ។ រើឯក្រ
ដសែងរក្ធម្៌វញិ ទាាំងក្យទាាំងចិត្តដឆអត្ឡោយ អាំណរ អរឡរត្ក្ ដឆអត្ឡោយ
សទាធារជ្ះថាលា ដឆអត្ឡោយបតិី្ និងសុខ្ៈ ។  រើឯអាំឡពើដដលរបរពឹត្តឡៅក្នងុក្រ
ដសែងរក្ធម្៌វញិឡន្ះ ជាអាំឡពើចាក្ឡទាស ជាអាំឡពើសុចរតិ្ ជាអាំឡពើលអ ផដល់ជា
បុណាយក្ុសលក្នងុបចេបុាបននផង នងិឡៅអន្គត្ក្លផង ។ ម្៉ាាងឡេៀត្ក្រ
ដសែងរក្រេពាយមានេុក្ខផលវូក្យ នងិេុក្ខផលវូចិត្តពី ៣០ ឡៅ ៤០  នាាំ េរមាាំនឹងចូល
និវត្តន ៍ ដដលខ្សុពីក្រដសែងរក្ធម្ ៌ ដដលមានេុក្ខឡវេន្ និងឡទាម្នសាស
ឡវេន្ដត្ពីដាំបងូឡ ើយឡធែើយូរៗឡៅក្ន់ដត្មានឡសចក្ដីសុខ្ក្យ សបាាយ
ចិត្តខ្លាាំងឡ ើងៗ    ដូចជាឧទា រណ៍ខ្ងឡរក្ម្ឡនះដដលម្ិនដម្នជាឡម្ឡរៀន 
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ឬម្និដម្នជារេសឹដីក្នក្របដិបត្តិធម្៌ឡេ គឺរគ្ន់ដត្ជាដាំឡណើររបរពឹត្តឡៅ ក្នុង
ក្រដដលខ្្ុាំដសែងរក្រពះធម្ ៌និងផលក្នក្រពិឡស្ធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្្ុាំប៉ុឡណ្្ាះ ! 

វត្ថុបាំណងក្នសមាធគឺិឡធែើចិត្តឱាយសងប ់  ដូចឡនះក្ររគដវងឡចាល
ឡរឿងរា ាវទាាំងអស់ក្នុងក្ររស់ឡៅជាកិ្ចេម្យួដ៏សាំខ្នប់ាំផុត្ ឡ ើយក្៏រតូ្វ      
បាំឡ្លចឡចាលនវូក្តីសងាឃឹម្ដដលឡក្ើត្ពីក្រចងប់ានអែីៗ ពីសមាធិផងដដរ រពម្
ទាាំងម្ិនគិត្ ម្និវាយត្ក្ម្ល ម្ិនយក្អារម្មណ៍ឡៅសម្ាបយុត្តជាម្យួនឹងេុក្ខ
ឡវេន្ ឬគាំនិត្រឡវើរវាយណ្ម្ួយឡ ើយ ឡ ើយជាពិឡសសរតូ្វ ៖ 

 ក្-សមាទានសីលឱាយបានខ្ជាបខ់្ជួនោ ាងឡហាចណ្សក៏់្សីល ៥ ដដរ 
ឡ ើយរក្ាាឱាយក្ន់ដត្បរសិេុធឡ ើងៗ ឡដើម្ាបីឡវៀរចាក្នូវ ម្ិចាឆាសមាធិ ។ 

ខ្-រសបគ្នានឹងក្របដបិត្ត ិ រតូ្វឡរៀនបរិយត្តិធម្៌ (រេឹសដី) ផងដដរ 
ឡដើម្ាបបីានជាដផនេ ីសរមាប់ចងអុលផលូវក្នុងក្រឡដើរឡៅម្ុខ្កុ្ាំឱាយវឡងែងេិស ។ 

គ-អធិោឋានចិត្តឱាយឡៅក្នុងឥេធិបាេ ៤ គឺឆនទៈ(បាំណង), វើរយៈ 
(ពាាោម្), ចិត្តៈ(គាំនិត្ដដលរស់រឡវើក្), វមិ្ាំស្(ក្រពិចារណ្) រពម្ទាាំង
ពរងឹងភាវន្ឥស្តនទយិទាាំង ៥ (សទាធា, សត្,ិ វិរយិៈ, សមាធិ, បញ្ញា) ឱាយរងឹមាាំ 
ឱាយមានក្មាលាាំងក្ន់ដត្ខ្លាាំងក្លា ោយរសួលក្នុងក្រក្មាចាត់្កិ្ឡលស ។ 

ល-េេួលយក្ក្រឈ្ឺចុក្ចាប់ ភាពតឹ្ងដណន និងេុក្ខឡវេន្ឡផាសងៗ 
ឡររះវាបឡរងៀនឡយើងឱាយឡចះអត់្ធមត់្ លត់្ដាំ សនាសាំនវូខ្នតីធម្ ៌ ។ ឡបើឡយើង
បដិឡសធ ម្ិនេេលួយក្ របតិ្ក្ម្មរប ាំងឡក្ើត្ឡ ើងន្ាំឱាយក្ន់ដត្ឈ្ខឺ្លាាំង ៖ 
ដូចឡនះម្ិនរតូ្វឡទាម្នសាសក្នុងឡរឿងឡនះឡេ ។ ឡោក្ឡវជ្ជបណឌិត្ ស្ស្តស្តាចារាយ       
ែងុ នោីម្នុ ី បានមានរបស្សនថ៍ា ៖  “ ក្រឈ្ឺចុក្ចាប់ដល់ក្រម្ិត្ម្យួវា 
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ឡភាញាចឱាយខ្ួរក្ាាលបឡញ្េញជាតិ្អង់ដ័រ  ែនី (Endorphine) ម្ក្បាំបាត្់ក្រឈ្ឺ
ចាប់ ឱាយរាងក្យនិងចិត្តដរបម្ក្ជាសុខ្រសួលម្ក្វញិ ជាត្ាំណ្ក់្ក្ល
ផ្លាស់បតរូពីេុក្ខឡវេន្ម្ក្សខុ្ឡវេន្ ឡៅថាឡក្ើត្បីតិ្ សុខ្ៈជ្យួពាាបាលជ្ាំងឺ
ក្នុងរាងក្យបានជាសះឡសាបើយ ។ យរូឡៅក្លាយជាេមាលាប់ ឱាយដត្អនក្ដពន
ដ្នន ខ្ួរក្ាាលក៏្បឡញ្េញជាតិ្អង់ដ័រ ែនីម្ក្ភាលាម្ ចិត្តសងបថ់ាលាស្អាត្ រពម្ទាាំង
សុខ្ឡវេន្ក៏្ឡក្ើត្មានឡ ើង ” ៖ ខ្្ុាំេេួលអារម្មណ៍ដូចពាំឡន្លខ្ងឡលើឡនះ ។ 

ង-េេួលយក្នមិ្ិតតារម្មណន៍្ន្ជាឡម្ឡរៀន សរមាបក់្របដបិត្តិឱាយ
យល់ពីេសាសនៈ ឡលើញរគ្ន់ដត្ឡលើញ , ឮរគ្ន់ដត្ឮ ... ។    ក្លណ្យក្  
ជ្័យជ្ាំនះឡលើនមិ្ិត្តទាាំងឡនះបានឡ ើយ ថាម្ពលក្នឡសចក្ដីស្អាត្លអ បរិសេុធ 
 ូរឡរស្ចតម្បឡងហើយក្ាាល រជាបរសបិៗ រស្លៗ ឡោយភាពរត្ជាក់្ 
ផដល់នវូសុ្ ម្ងគល និងសខុ្ដមុ្រម្ន្ ដដលពិបាក្នឹងពណន៌្ជាភាស្
និោយ ឱាយសម្រសបរបក្បឡសមើនងឹរពះធម្មរសឡនះណ្ស់ ៖ ក្នុងឥរិោបេ
ទាាំង ៤ ឡរ្ដត្ពីឡដក្លក់្ឡចញ ភាពរសណុក្រសណ្ន ឡក្ាសម្ក្ាានដឡនះ
មានរគប់ឡពលឡវោទាាំងបេិដ្នក្ ទាាំងឡបើក្ដ្នក្ ។ 

ច-េេលួយក្ ឧបធវិឡិវក្ គឺឡសចក្ដីសងប់ចាក្ក្ម្ទាាំងឡាយ ដដល
ឡក្ើត្ពីក្រឡវញរត្បាញ់បញ្េូលគ្នាជាធលុងដត្ម្យួ ក្នឡសចក្ដីសុខ្ផលវូក្យ  
និងឡសចក្ដីសងប់ខ្ងផលវូចិត្ត ឡោយម្និមានឧបាទានគឺឡសចក្ដីជាប់ជ្ាំរក្់
ឡោយខ្ាំលះបង់ទាាំងឡសចក្ដសីុខ្ឡេៀត្ ។ ក្រលះបង់ឡសចក្ដីេុក្ខ ហាក់្ដូចជា
ោយរសលួជាងក្រលះបង់ឡសចក្ដីសុខ្  ៖    ផលដដលេេួលបានពីដាំណ្ក់្ 
ក្រឡនះ  គឺក្រឡម្ើលឡលើញរគប់ឡពលឡវោនវូភាពញ័រៗ  ឡពញសរ ាងគក្យ  
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ដដលផដលន់ូវឡសចក្ដីសុខ្ដែម្ម្យួក្រម្ិត្ឡេៀត្ សម្រសបនឹងរក្ាយបរុាណ
ដដលដចងថា លះឡសចក្ដសីខុ្ ឡដើម្ាបបីឡងកើនឡសចក្ដសីខុ្ ។ ក្នងុម្យួដឡងហើម្
ឡចញ ឬម្យួដឡងហើម្ចូល ភាពញ័រៗ  ូរឡរស្ចតាំងពីក្ាាលរ ូត្ដល់ចុង
ឡជ្ើង ។ ឡបើោក់្ចិត្តឡៅក្ដនលងណ្ម្យួ ក្ដនលងឡន្ះេេួលអារម្មណដ៍ូចជា
មានភាពរសបិៗ រាប់រយរាប់រន់ ផដល់នវូភាពរត្ជាក់្ រសណុក្សុខ្រសួល
 ួសនឹងបរោិយ ។ បឡងហើយក្ាាលហាក់្ដូចជាមានរបឡហាងធលងុ ត្ភាជាប់ឡៅ
រនធរចម្ុះ ឡ ើយឡពលដក្ដឡងហើម្ ខ្ាយល់ឡចញ ចូល ហាក់្ដូចជារបរពឹត្តឡៅ
តម្រនធរចម្ុះផងតម្បឡងហើយផងដដរ ។ 
 ឆ-បន្ទាប់ពីេេលួបានភាពញ័រៗ  ជាធម្មជាតិ្ឡនះ   សូម្កុ្ាំឡធែើរបតិ្ក្ម្ម         
ឡៅនឹងអែមី្ួយដដលឡក្ើត្ឡ ើងឱាយឡស្ះ ឡររះក្រត្ប ត្ បឡងកើត្នវូេុក្ខឡស្ក្
ឬរើក្រាយឱាយខ្លួនឯង ដដលសុេធដត្ជាម្លូឡ តុ្ក្នេុក្ខទាាំងអស់ ។ ភាពញ័រៗ 
ជាធម្មជាតិ្ឡនះ អាចរសបូទាញនវូ អ្សិោខារ(១) ដដលក្ក្រក្ាំងឡៅក្នុង
សន្ដានឱាយផសុម្ក្ដផនក្ឡលើក្នចិត្ត ដដលអាចផដលន់ូវេុក្ខឡវេន្ ោ ាងខ្លាាំងក្លា 
ឡ ើយក្៏រោយអស់ឡៅជារសទាប់ៗ ដដលជាក្តតាអាចបនថយបាននូវក្រ
ឡក្ើត្ ស្លាប់ ក្នុងវដដសងាារដចូរពះពុេធដីក្ “ អនិចច្ វត សង្ខ្ោ   ឧរ្ាទ្វយ- 
ធមមិម្ន ឧរ្បជជិតវ ្និរ ជ្ឈនត ិ ម្តសាំ វរូសម្ម ស ម្ខ = សោខារធម្ទ៌ាាំងឡាយ ម្ិន
ឡេៀងដម្នពិត្ មានក្ិរិោឡក្ើត្ឡ ើង និងវនិ្សឡៅវញិជាធម្មត រដម្ងឡក្ើត្
ឡ ើងឡ ើយរលត់្ឡៅវិញ លុះដត្រលត់្នូវសោខារទាាំងឡាយឡន្ះឡ ើយ ឡេើប 

__________________ 

(១) អនិសង្កខ រ ៖ អនិសង្កខ រជាត ួមម (ឧបាោនន្តឱំ្យមានអនិសង្កខ រ, អនិសង្កខ រន្តឱំ្យមាន មមវបិា ,  មមវបិា ន្តំ
ឱ្យក ើតកទ្ៀតមិនមានទ្ើប្ញ្ចប្់ ែុងវែាសងារ) ។    
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បាននវូឡសចក្ដីសខុ្រគប់ោ ាង ” ។  
 ជ្-ឡពលចាក្ឡចញពីសមាធិ រតូ្វឡបើក្ដ្នក្សនាសមឹ្ៗ យឺត្ៗ ឡររះ
ចិត្តសងប់ ក្យក៏្សរមាក្បានសងប់ ឡបះដូងក្៏ឡដើរយឺត្ឡៅៗ ោ ាងមានរបសេិធ
ភាព ឡបើរបោប់ចាក្ឡចញឡរក្ក្ឈ្រឡ ើងឡលឿនឡពក្ ឡបះដូងអាចសរម្ប
សរម្លួម្និទាន់ អាចវលិម្ខុ្ដលួបាន ។ ដក្ដឡងហើម្ ឡចញ ចូល ពីរ បដីឡងហើម្ 
ឱាយដវងៗ ក្ឡរម្ើក្សនាសឹម្ៗ ឬយក្ក្ដម្ក្ចាប់ក្ឡជ្ើងឡដើម្ាបីឡោះដ្ននក៏្បាន 
ឡ ើយសរមាក្ឱាយបាត្់សពឹក្រសពន់រួចឡ ើយផាាយឡម្តតា ។  
 ឈ្-ឧេទិសក្សុល ជ្ូនដលប់ុពែក្រើជ្ន ដដលជាោតិ្ក្នុងជាតិ្ឡនះក្ដី
ជាោតិ្ក្នុងសងាារវដដក្ដី ផាាយចិត្តឡម្តតា ក្រណុ្  ឡៅក្ន់ឡេវត ឥនទ រព ម 
យម្រាជ្ អម្នសុាស និងសពែសត្ែដដលឡៅជ្ុាំវញិខ្លនួ   ឡទាះជាសត្ែអត់្ឡជ្ើងក្ដី  
មានឡជ្ើង ២ ក្ដី មានឡជ្ើង ៤ ក្ដី មានឡជ្ើងឡរចើនក្ដី សត្ែឡៅក្នុងេឹក្ក្ដី សត្ែក្នុងដកី្ដ ី
សត្ែក្នុងអាក្សក្ដី  ឡោយយក្ខ្លួនឯងជាឧទា រណ៍ថា ៖ ខ្លនួអាតមាអញ
ផ្ទាល់ចង់បានដត្ឡសចក្តីសខុ្ចឡរម្ើន ក្រអាណិត្អាសូរ និងក្ររសោញ់
រាបអ់ានពីអនក្ដក្េោ ាងណ្    ឯសពែសត្ែឡោក្ទាាំងអស់ម្និថាតូ្ចឬធាំ...
ក៏្ចង់បានដូឡចានាះដដរ ។ ក្រេមាលាក់្ែមម្យួដុាំពីឡលើស្្ាន ឡៅក្នុងេឹក្បឹងដដល
សងបខ់្ាយល់មានសភាពោ ាងណ្ ក្រផាាយឡម្តតា ដដលឡក្ើត្ពីវិឡវក្រម្មណ៍
បូក្ផាសាំនឹងក្យសងប់ ចិត្តបរិសេុធស្អាត្ក្នុងខ្ណៈឡនះក៏្មានសភាពដូចគ្នា  
ដដរ ។  រលក្សញ្ញាដ៏អស្ចារាយម្យួ  ផសុផុលឡចញពីខ្លនួ   ផាាយឡៅបរិស្ថាន
ជ្ុាំវិញខ្លួនម្យួសនទុះធាំ ឡ ើយក្លាយឡៅជាថាម្ពលក្នធម្មធ្តុ្ បរិសេុធជ្នូ
ដល់ជ្នមាននិសាស័យឱាយអនឡុមាេន្េេលួយក្បាន    ។       ខ្លនួឡយើងផ្ទាល់ក៏្ 
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េេលួបាននវូក្ររពរឺពួច ដែម្បីតិ្ឡស្ម្នសាសរើក្រាយ និងឡសចក្ដសីុខ្ោ ាង
ក្រក្ដលង ។  

រពះធម្មវនិ័យរពះជ្និរសដីប៏រិសេុធជាសលិាបៈក្នគាំនិត្ ដដលផដល់ជា
ពនលឺឱាយជ្ីវិត្រក្រចក្ឡចញពីអន្ទាក់្ក្នបញ្ហាទាល់រចក្រគប់ដបបោ ាងបាន   ជា
សិលាបៈស្ស្តសតក្នក្ររស់ឡៅ ជាចងកូត្ក្ច់បាំដបរត្រម្ងេ់ិស ឡៅរក្វឌាឍន-
ភាពឡៅរក្ក្រផ្លាសប់តូរគុណភាពបុគគលមានាក់្ៗ ឡ ើយឆលងឡៅដល់រគួស្រ 
ឡៅស គម្ន៍ ឡៅក្នរ់បឡេសជាតិ្ និងឡៅក្ន់ពិ្ពឡោក្ទាាំងម្ូលបាន
ឡេៀត្ផង ។ ជាថានាាំពាាបាល និងជាជ្រម្ក្ផលូវចិត្ត ដដលជ្ួយបាំបាត្អ់ារម្មណ៍
តនត្ងឹ ឡស្តសតស នងិេបស់្កាត់្សរមាម្ និង្ក្់រជាាំផលវូចិត្ត មានដូចជាក្ាំ ឹង 
ក្ររចដណនឈ្នានីស របច័ណឌ តូ្ចចិត្ត អន់ចិត្ត ខ្ងឹឡរក្ធ សអប់  ួងដ ង 
រឡវើរវាយ ្័យខ្លាច រពួយបារម្ភ ... ដដលោយីចូលម្ក្រំខ្នឡៅក្នុងចិត្ត ។  

ឡៅក្នុងជ្ីវិត្របចាាំក្ែង ក្រគិត្របក្បឡោយេសាសនៈវជិ្ជមាន ឡធែើឱាយ
អាចោយបឡងកើត្នវូភាពឡោគយល់ និងចុះសរម្ងុជាម្យួអនក្ដក្េឡៅជ្ុាំ
វិញខ្លួន រពម្ទាាំងអាចបងកបឡងកើត្នវូេសាសនៈសុេដិឋិនយិម្(១) ឡ ើយម្ិនអស់
សងាឃមឹ្ក្នុងក្ររស់ឡៅឡេៀត្ផង ។ 

រពះធម្៌មានជ្រមាលដូចជាឡឆនរសម្េុទ ម្ិនឡរៅរសលូង  ឡៅដត្ម្តង
ដូចជាអណ្ងូេឹក្ឡន្ះឡេ ដត្ម្នុសាសឡោក្ឡយើងឡនះបដិបត្តិធម្៌ឡៅតម្ ដត្
េិដឋរិបស់ខ្លនួឯងដត្ប៉ុឡណ្្ាះ ៖ ជ្នខ្លះឡរលដក្ដងៗ ថា ម្ិនដឹងជាសមាធិអីឡេ 
រក្ាាដត្សីលបានឡ ើយ ឡររះរពះពុេធរេង់សាំដដងថា “សីម្លន និពវតុឹ យនត ិ...  
_____________________________________________ 

(១) សុទ្ិែឋនិិយម ៖ អែ និយមកោយការយល់ក ើញតតូវ ។ 
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សត្ែទាាំងឡាយបានឡៅក្ន់េីរលំត់្េុក្ខ គឺរពះនរិវានក៏្ឡររះសីល ” ។ ជ្នខ្លះ 
ឡរលថា ឡធែើដត្សមាធិឡៅបានឡ ើយ ឡររះរពះសមាមាសម្ពេុធរតសប់ោគាប់ឱាយ
ឡធែើសមាធិផ្ទាល់រពះឱសឋ ជ្នខ្លះឡរលថា ឡធែើដត្វបិសាសន្បានឡ ើយ កុ្ាំឡៅ
ឡធែើបាបខ្លួនឯង ឡររះសមាធិសុេធដត្ជាប់ក្នុងបញ្ញត្តិឡេ វិបសាសន្ឡេើបជា
បរម្ត្ថសេុធ ឡ ើយ បប់ានដល់ឡរត្ើយឡេៀត្ ។  ជ្នខ្លះឡរលថា ឡបើម្ិនឡចះ
រពះអ្ិធម្មឡេ ឡត្ើន្ាំគ្នាឡធែើវបិសាសន្ោ ាងឡម្៉ចឡៅ ? 

សូម្ធម្មម្ិត្តពិចារណ្ឱាយបានដិត្ដល់ សមូ្កុ្ាំឡចះដត្ស្តាប់តម្រក្ាយ
ឡគថា រតូ្វពិឡស្ធឡម្ើលឡោយខ្លនួឯងឱាយបានចាាសោ់ស់ ៖ សីលអាច          
បស្តោកាបកិ្ឡលស ឡរគ្ត្រគ្ត្ដដលឡម្ើលឡលើញឡោយដ្នក្ប៉ុឡណ្្ាះ ម្និ
អាចរគប់រគងចិត្តរសឡាញ់ សអបប់ានឡេ ចិត្តអាលយ័ ក្រឈ្ឺចាប់ផលវូចិត្តឡៅ
ដត្មាន ។ សមាធ ិឡចះរគបរ់គងចិត្តបានជាងម្នុ ឡក្ៀបសងកត្់នវូនវីរណធម្៌
បាន   ឡចះឡម្ើលទាន់ចលន្គាំនិត្បាន    ដត្ឡៅមានអសមិ មានះ   របក្ន់ខ្ជាប ់ 
និងកិ្ឡលសរស្លឡសដើងដដលជាប់ឡៅក្នងុសន្ដាន ។ ចូលដលវ់បិសាសន្ឡេើប
អាចដក្ឫសម្ិចាឆាេដិឋិ ឡបះក្ដិចមានះឡចាល  ផ្ដាច់ឧបាទានបានបនតិចម្ដងៗ  ម្និ
សូវអាលយ័ ម្និសវូឡេើសទាស់ េាំន្ស់ចិត្ត សភាពរើក្រាយថាលាស្អាត្ជាងម្ុន 
ក្រគិត្មានឡ តុ្ផល លអរបឡសើរជាងម្នុ ។  

ធម្មវនិ័យរពះវិជ្ិត្មារ េូលាំេូោយអស្ចារាយឡពក្ណ្សន់ិងមាន
ជ្ឡរៅឡេៀត្ផង ។ ក្នុងពុេធរបវត្តិ បុគគលខ្លះអនវុត្តតម្ដត្ម្យួគ្ថា
ចាាសោ់សរ់ួចចាក្េុក្ខបាន ម្ិនចាាំបាច់រតូ្វរេរេងប់ដិក្ទាាំងម្ូលឡេ ។ អនក្
ឡចះបិដក្ទាាំងម្ូលបដិបត្តិធម្៌ម្និបានសឡរម្ចឡស្ះក៏្មានដដរ          ម្និឡចះ 
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រពះអ្ិធម្មឡស្ះ  ដឹងដត្ម្ួយម្ុខ្គត់្ថា  ធម្មជាតិ្ទាាំងអស់សេុធដត្ឡក្ើត្ 
រលត់្ ៗ  រុងឡរឿង  ែកុាំឡែកើងធាំប៉ណុ្្ា  វនិ្សឡៅវញិក្ធ៏ាំប៉ណុណឹង ក៏្អាចរតសដ់ឹង
បានក៏្មាន ។ ឡចះរពះអ្ិធម្មេលូាំេោូយ ឡ ើយរួចចាក្េុក្ខបាន ប់រ ័ស
ក៏្មាន ឡៅតម្និសាសយ័ផលបណុាយរបស់បុគគលមានាក់្ៗ ឡរៀងៗ ខ្លួន ។  

ក្រ ែឹក្ហាត់្រគបរ់គងចិត្តឡោយឡសចក្ដីពាាោម្ ឱាយចិត្តមានសតិ្
ស្មារត្តីម្ដឹងទាន់គាំនិត្ និងឱាយចិត្តតាំងមាាំគឺសមាធ ិ អាចផដល់ឱាយនូវផលដ៏
វិឡសសវិស្លគឺចាំឡណះវជិាជា ក្រយល់ក្នុងធម្មជាតិ្ក្នចិត្ត ដដលរត្ូវបាន
របម្ូលរបួរមួ្នងិឡផទរបនដម្ក្ដល់សម្យ័បចេបុាបនន សរមាប់ឱាយឡយើងសិក្ាា
ដសែងយល់ នងិរត្ួត្ពិនិត្ាយឡោយបេពិឡស្ធន៍ក្នុងជ្ីវតិ្របស់ឡយើង ជាអងគ
ក្នចាំឡណះដ៏រជាលឡរៅេលូាំេោូយ ជាបញ្ញាសរមាប់ជាម្គគុឡេទសក្៍ក្ន
ដាំឡណើរជ្ីវិត្បានោ ាងពិត្របាក្ដ ។ អារស័យឡ តុ្ឡនះឡ ើយ ឡេើបសមាធិ
បានេេលួក្រស្វាគម្ន៍ោ ាងអស្ចារាយពីសាំណ្ក់្ពិ្ពឡវជ្ជស្ស្តសត នងិវេិាា-
ស្ស្តសត ។ សមាធិ មានគុណរបឡោជ្ន៍ឡរចើនណ្សស់រមាប់សខុ្ភាព 
របសនិឡយើងអនវុត្តឡធែើជារបចាាំ ឡរៀងរាលក់្ែង និងក្នុងរយៈឡពលជាឡរចើន នាាំ ។ 
ឡធែើសមាធ ិអាចពនាយឺត្ភាពចាស់រេុឌឡរទាម្ក្នខ្ួរក្ាាល និងជ្យួឱាយខ្ួរក្ាាល
មានសម្ត្ថភាពរបឡសើរឡ ើង រពម្ទាាំងអាចជ្យួរគប់រគងអារម្មណ៍និងក្ត់្
បនថយអារម្មណ៍ឡ ើងឡស្តសតស បានោ ាងស័ក្ដិសេិធបាំផុត្ ។  

 ឡៅ នាាំ១៩៧៩ ឡោក្ស្ស្តស្តាចារាយ ឡវជ្ជស្ស្តសត Jon Kabat-Zinn(១) 
ឡៅ University Massachusetts បានឡរៀបចាំជាក្ម្មវធិសីិក្ាាសមាធិក្នុងរយៈ    
__________________________________________________________ 

(១) ធមមមិតាអាចតស្ដវតជាវប្ដនថម ែុងកគ ទ្ំព័រ Mindfulnesscds.com ។ 
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ឡពល ៨ សបាតា ៍មានឡឈ្មាះថា MBSR “ Mindfulness based stress 

reduction  ” ដដលដរបថា   ក្ត់្បនថយឡស្តសតសទាាំងឡៅមានស្មារត្ីឡពញ ក្នុង  
វត្ថុបាំណងឡរជ្ើសឡរើសឡរបើជាវិធីស្ស្តសតឡដើម្ាបីរបឈ្ម្ម្ុខ្ េបេ់ល់ជាម្ួយនឹង
ជ្ាំងមឺ្ហារើក្ ឡោយឡសនើឱាយអនក្មានផទុក្ជ្ាំងឺម្ហារើក្ ឬអនក្ក្ាំពុងេេួលក្រ
ពាាបាល ឬអនក្ឡេើបឡងើបពីឈ្ឺ របតិ្បត្តិក្រឡធែើសមាធិ ជារបចាាំដដរ ។ 
រសទាប់របព័នធរបស្េដរ៏ក្ស់ក្នុងលោដ៏ក្ាាលម្នសុាស មានននិ្នាក្ររសក្
ចុះឡៅតម្ភាពចាស់ជ្រារបស់ឡយើង ។ ក្រឡធែើសមាធិ ពនាយឺត្ក្ររសក្
រសទាប់របព័នធរបស្េផង និងេនទមឹ្ឡពលជាម្យួគ្នាឡន្ះ វាក៏្អាចបនថយ
ឡលាបឿនក្នភាពចាស់រេុឌឡរទាម្របស់ខ្រួក្ាាលផង ។ ក្រសិក្ាាឡលើខ្ួរក្ាាល
អនក្ឡធែើសមាធិ ជាឡរចើន នាាំ និងជាឡរចើនឡមា ាង (ចាប់ពី ១៥០០០ ឡៅ ៣ ម្ុឺន
ឡមា ាង) សមាធិចាប់មានឥេធពិល នងិចាប់មានរបសេិធភាពឡលើខ្ួរក្ាាល ម្ិន
ឱាយចាស់ជ្រាឡៅតម្អាយ ុ ឡរលគឺឡបើតម្របូភាពឡសកន (Scan) អនក្ឡធែើ
សមាធ ិ រក្ាាមា ាស់ (Mass) មាឌខ្ួរក្ាាលបានលអជាង និងរសក្ចុះតិ្ចជាង 
អនក្ម្ិនឡធែើសមាធ ិដដលមានវយ័រសបាលគ្នា ។ 

  ឡពលដដលដាំណ្ក់្ក្រណ៍ម្យួម្ក្ដល់ បុគគលរបតិ្បត្តសិមាធិ
វិបសាសន្ក្ម្មោឋាន ឡចញពីលាំឡៅស្ថានគឺឡដើម្ាបីឡៅបាំឡពញបុណាយក្ុសលដត្
ប៉ុឡណ្្ាះ ។ គ្ត់្អាចរស់ឡៅដត្មានាក់្ឯងជាសខុ្រសួល ម្ិនចាាំបាចឡ់ដើរឡលង
លាំដ ក្យឡៅឡពលវិសាសម្ក្លបាន ។ គ្ត់្ម្និសវូមានក្ងែល់ខ្ែល់ខ្វាយ
ឡរចើនឡេ ម្ិនសូវមានឡស្តសតស  ឡររះគ្ត់្អាចអងគយុដពនដ្ននបិេដ្នក្           
ក្ម្ាានតជាម្យួចលន្ចិត្តខ្លនួឯង           ចលន្អារម្មណ៍ឡៅក្នុងខ្លួនគឺពិត្ជា        
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

អស្ចារាយបាំផុត្ ពីឡររះសខុ្ក្ដ ីេុក្ខក្ដី ស្ថានសួគ៌ក្ដី នរក្ ឡរបត្ក្ដី ... គឺឡៅក្នុងខ្លួន
ទាាំងអស់ ៖ ដាំឡណើរ ូរឡរស្ចក្នថាម្ពលរត្ជាក់្បរសិុេធពីឡរ្ បូក្ផាសាំនងឹ
ភាពញ័រៗ ជាធម្មជាតិ្ក្នុងខ្លួន ពិត្ជាន្ាំម្ក្នវូឡសចក្ដី សងបស់ុខ្ ដដលជា
ឧបធវិិឡវក្ គួរបានដលន់ូវក្រសិក្ាាវបិសាសន្ជាបនតឡៅឡេៀត្ ៖ 
 

 
 
 

      
ណុប ស្រា ាវាន់        ិុម្  ន់        ស្ម្ិត្ សូ្ណ័     ដផលក្ សុផ្រើ          ិុម្ ឡឆង         ឈ្ឺន គ្ន      
 

               ឧបធិវិវវក(១)
  

ម្រើចិតតសថតិសងរ់ចរ់ខវ្យខវល់ រពះធម៌ម្្ដើម្ដល់្លររពព 
រីតិស ខៈរស្ក់ចរសះទ្យ័  ធមមរស្ដល់នយ័ជយ័ចាំងចចង ។ 
ពិបាកោ ្កម្ោលពន្យល់អតថ សូមរដិរតតិហាតខ់លួនឯង 
ឥទ្ធិបាទ្ ៤(២) ែួនចខងចរ៉ែង នឹងម្ ើញជាកច់សដងឥតចកលងក្្្យ ។ 
ថ្មពលរតជាក់រកច់ិនដ ្ ហូរចូលម្កស្រសិរម្រស្ចក្យ 
រសណុករស្នក្ានដសរា្យ រាំងចិតតរាំងក្យឆ្ងយ្កដួលម្កដ   ់ ។ 
ចូលម្ពញស្យម្ចញមកវិញមដង ស ខពរកកនលងអស់ហមងម្ៅ 
ថ្មពលរតជាក់ធាកម់្ចញម្រៅ ស្យសពវម្គ្លម្ៅចដលចតិតម្គេរ ។ 
  

__________________ 

(១) ឧប្ធិវកិវ  = កសច ាើសងប្់តបាសចា  ិកលស  
(២) ឥទ្ធិបាទ្ ៤ = ធម៌អាចសកតមចតបាថ្នែ , ធម៌ននកសច ាើចកតមើន មាន ៤ យ៉ា ង ៖   - ឆនទៈ ប្ំណង; 
 ខ- វរិយិៈ ពាយម; គ- ចតិាៈ គំនិត (កចិះដតរស់រកវ ើ );  - វមិសំ្ដ ការពិចារណា, លបងកមើល ។ 
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គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

ថ្មពលចូលម្ចញម្ពញស ខស្នដ ម្រក្យមកម្ ើញរបាណសូនយ្ទ្ម្ទ្
រតជាក់ញ័ៗស ខម្កើនម្ទ្វ  ផ្្្ស់រដូរមិនម្ែររគរ់ខណៈ  ។ 
ញ័រៗញ ្ាំងញណគ្ម្នរនធត ់ និងម្កើតរលត់សូន្យស ញ្ញៈ (១) 
ធាត លអិតស ខ ម្ដុាំចងរស្ក ់ រគរ់លកខណៈម្កើតសមភព  ។ 
ស្្្រ់ម្កើតម្កើតស្្្រ់ចរ់ជាតែិមី ម្ៅកេុងភពរី(២)វិលឥតឈរ ់
ម្រចើនអសម្ងខយ្យកេុងពរតភព(៣) វិលវល់ម្ង្កងរ់ម្សទើររគរ់គ្ន ្ ។ 
ម្រើចង់ចកម្ចញម្ចលវដដៈ រតូវក្ច់រាំបាក់រចវាក់មរ 
ម្ដើរតមធម៌រពះឈេះរគរ់រគ្ ម្សដើងអវិជាជល្ាម្កើតស្្រ្ ់            ៕ 

     

*              ព្រះរុទ្ធវចន្ៈ               & 
ឥទំ   បុវេ   ចិតតមចាេិ   ចាេិក ំ  វេនិចឆកំ   េតថកាមំ 

េថាសុខំ  តទជ្ជហ ំ  នគិគវហសសាមិ   វោនិវោ 
ហតថបិសបភិនន ំ  វិេ   អង្កសុគ្គស  វោតិ ។ 

“ ចិត្តឡនះ ក្នុងក្លម្ុន បានរតច់ឡៅក្ន់ចារិក្ តម្ឡសចក្តរីបាថានា  
តម្ចាំណង់ តម្ឡសចក្តរីសួល ក្ែងឡនះ ខ្្ុាំនឹងផទញ់ផ្ទាល់ចិត្តឡន្ះឡោយ 
     ឧបាយ ដូចជា មដាំរើអនក្ក្ន់ក្ឡងែរ សងកត្់សងកិនដាំរើដដលចុះឡរបង ” ។ 

(ឡែរគ្ថា បិដក្ឡលខ្ ៥៦ េាំព័រ ១៦០) 

   )          រពះ  តថាឡរា បុត្តឡត្ថរ                        (  

 

 __________________ 
(១) សុញ្ាៈ ៖ សូនយទ្កទ្ ។       
(២)-(៣) ៖ នតតនព ឬនពប្ើ = កាមនព, រូប្នព, អរូប្នព ។ 
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២១- ត្រៃសិក្ខាទី ៣ ៖ បញ្ញាសកិ្ខា 

                 
 

ក្នុងខ្លួនមនសុ្សម្ន្ក់្ៗ ជាបុថជុ្ជន តែងតែម្នសភាវៈ ២ ជាប្បចាំនៅ
ក្នុងចិែត គឺម្ននេវតានិងបសិាច ម្នប្រះនងិម្រ ម្នបុណយ្ម្នបាប ម្ន
កុ្សលនចែនា ម្នអក្សុលនចែនា តែលចូលនប្ជ្ៀែតប្ជ្ក្ែនណដើមនាេគី្ន្
ែឹក្នាាំចិែតប្គប់នរលនវលា ។ ចិែតរបស់មនុសស្ជាសមរភូមិសង្គ្រ្ម តែលលអ
និងអាប្ក្ក់្ ប្បយេុធែស គូ្នយ្ក្ឈ្នះយក្ចញ់ ។ ជ្នួកាលខាងលអបានឈ្នះ
នោយសារ សម្មេ្សស្នៈ តែលជាបញ្ញ្ក្នងុគាំនិែយល់ែឹងខាងផ្លូវប្ែូវម្ន
ក្ម្្្ាំងជាង មចិឆេ្សស្នៈ តែលជាបញ្ញ្យល់ែងឹខាងតផ្នក្ខ្ុស  តែជ្ួនកាល
លេធផ្លបានផ្ទយុប្សឡះនៅវញិ ។ អាប្ស័យនលើសភាវៈណាម្នជ្័យជ្មនះ 
ចិែត វាច និងកាយ ក៏្សថិែនៅនប្កាមឥេធិរលននការប្រ្ប់បញ្ជ្ននសភាវៈ
ននាះនៅ តែលផ្ដលផ់្លវិបាក្(១)ជាសុខ្ ឬជាេុក្ខក្នុងែាំនណើរជ្វីិែននះ ទាំងផ្លវូ
កាយទាំងផ្លវូចិែត ន ើយក្៏វលិវល់ក្នុងវែដសង្ារគ្ម្នេបីញ្ចប់ ៖   

- សខុ្ខាងផ្លូវកាយប្បប្រឹែតលអនៅបាន  លុះប្តាណាតែ “ កាយននះ
មនិម្ននោគ ” ។ កាយមនិម្ននោគ  គឺអាប្ស័យនៅនឹងក្មមផ្លរី           
អែីែកាលផ្ងតែលនយើងមិនអាចប្គប់ប្គងវាបាន នងិក្មមជាបចចុប្បននតែល
នយើងជាអនក្េេួលខ្ុសប្ែូវនោយផ្ទ្ល់       តែលនក្ើែមក្រីការនចះតថរក្្ា
ខ្លួនប្សបតាមតាមនវជ្ជបញ្ជ ្     នោយការបរិនភាគ   នោយការហាែ់ប្បាណ  
___________________________ 

(១) វបិាក ៖ ផលបុណ្យ ឬផលបាបដែលកកើតមកពើអំកពើ ។ 
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គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

នោយការសប្ម្ក្ នោយន្វើតាមអនាម័យ និងនោយការប្បយ័ែនប្បតយង
យ ្ងខ្ពស់បាំផ្ុែមិនន្វសប្បម្េ ែូចជាការេប់សាកែ់្ការឆ្លងោលោលរី    
ជ្ាំងកូឺ្វែិ-១៩   ជានែើមតែលនៅនថៃ េី ១៦ មក្ោ ២០២១       ននះម្នមនុសស្ 
៩៣, ៩៩៣, ០៦៤ បានឆ្លងនោគននះ និង ២, ០១២, ០១៨ បានបាែប់ង់ជ្វីិែ ។ 

- សុខ្ខាងផ្លូវចិែតប្បប្រឹែតលអនៅបានក្អ៏ាប្សយ័នោយ “ ចិែតននះមនិ
ម្ននោគ ” ។ ការម្នជ្ាំងនឺោគផ្លវូចិែត គ្ម្នឱសថណាប្បនរនថលថ្្្តែល
រ្ាបាលបានលអប្បនសើរនសមើនឹងប្រះ្មមឱសថនឡើយ ។ ែូចននះនយើងប្ែូវតែ
នរៀនផ្្សាំថ្ន្ាំនោយយក្សម្មេ្ិែឋិ(១)ជានគ្ល រ្ាបាលនោគចិែតតាមប្រះែ៏
ម្នប្រះភាគ នប្រះប្រះអងគម្នប្រះនាមល្បីលា្ញថ្ ជាប្រះមហាញាណ
នវជ្ជបណឌែិ ជាអនក្រ្ាបាលនោគចិែត, ប្រះសរវញ្ញ ូជាអនក្ែឹងសរវ, ប្រះសរវ  
េសា្វ ី អនក្ន ើញសរវ, ប្រះសរវនលាក្ែកិ្ចិឆនកា ជាអនក្រ្ាបាលនលាក្
ទាំងរួង តែលមនសុ្សជានប្ចើនបានរិនសា្ន ើយេេលួបាននជាគជ្យ័យ ្ង
ប្ែចះប្ែចង់ ជានប្ចើនជ្ាំនានម់ក្ន ើយរីអែីែកាល ។ 

- របូជាជ្ប្ងុក្នមនោគ ន ើយជ្ីវិែក៏្ជាជ្ប្ងុក្នរឿងោ ្វោបម់ិនអស់
តែរ ។ នយើងយក្ថ្ន្ាំ នលាក្នវជ្ជបណឌិែរ្ាបាលនោគផ្លូវកាយ យក្ប្រះ្មម   
ឱសថរ្ាបាលនោគចិែត ន ើយនិងយក្បញ្ញ្ជាថ្ន្ាំប វូែល់សម្មេ្ិែឋ ិ ឱ្យម្ន
ក្ម្្្ាំងច្ាាំងឈ្នះមិចឆេ្ិែឋិ នែើម្បីនោះប្សាយបញ្ហ្នានា ឱ្យបានប្ែូវតាមផ្លូវ
នលាក្និងផ្លវូ្ម៌នោយខ្ិែខ្ាំបនងកើននវូសុែមយប្បញ្ញ្(២),ចិនាត្មយបប្ញ្ញ្(៣)  

_______________________ 
(១) ទិែឋ ិ៖ ែំកណ្ើ រយល់ក ើញ, យល់ក ើញត្តូវកៅថាសម្មា ទែិឋិ និងយល់ក ើញខុសកៅថា មចិ្ឆា ទែិឋិ ។ 
(២) សុតមយបបញ្ញា ៖ បញ្ញា កកើតពើការអាន, ការស្ដា ប់ ។ (៣) ចិន្តា មយបបញ្ញា  ៖ បញ្ញា កកើតពើការត្តិិះរិិះពចិ្ឆរណា  
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និងជារិនសសភាវនាមយប្បញ្ញ្(១) បនាទ្ប់រីេេួលបាននូវឧប្ិវិនវក្រីសីល-
សិកាខ្ នងិចិែតសិកាខ្នោយឈានមួយជ្ាំហាននេៀែនៅែល់បញ្ញស្ិកាខ្គឺ ៖ 

 

៣- វិបស្សនា ៖ គុណជាតិទី ៣ 
 

អ្សិកិាខ(្២) ទាំងបីននះ ម្នអ្ិសលីសកិាខ្, អ្ិចិែតសិកាខ្ នងិ អ្-ិ 
បញ្ញ្សិកាខ្ ជាតខ្ស្រួរបី្ លុងតែលមិនអាចបាំតបក្រីគ្ន្បាន ន ើយប្បប្រឹែតនៅ
ក្នុងតភននតែមួយ នប្រះសលីម្នអាំណាច ោោាំង េបស់ាក្ែ់ អារមមណអ៍ាប្ក្ក់្
នានាមិនឱយ្នក្ើែបានជា អភសិ្ខរ្(៣) ក្នុងបចចុប្បននជាែិ ។ សម្្ិម្ន
អាំណាចប្សូបទញបង្គ្កប្អារមមណ៍ចស់ៗ ឱ្យអស់ក្ាំសួលក្មម រឯីវបិស្សនា
ម្នអាំណាចកាែ់ផ្ត្ច់ គ្ស់រំនលើង លាងសម្អែ្ អនសុយ័ក្និលស គឺជា
នសចក្ដនីៅ មងចិែត តែលនែក្ប្តាាំនៅក្នុងសនាតន្ទាំង ៧ ប្បការ គឺ ៖ 
១- កាមោគ្នសុយ័ ៖ ការគិែជានិចចនៅែលអ់ារមមណរ៍ីក្ោយតផ្នក្កាម; 
២- បែិឃានុសយ័ ៖ ការគិែមនមជានិចចែល់នសចក្តនីេើសទស់ េាំនាស់ចិែត; 
៣- ម្នានុសយ័ ៖ ការគិែមនមជានិចចែល់នសចក្តមី្នះ រឹងរូស ប្បកាន;់ 
៤- េិោឋ្នសុ័យ ៖ ការគិែមនមជានិចចែល់េស្សនៈមយួ; 
៥- វិចិកិ្ចឆ្នសុ័យ ៖ ការគិែមនមជានិចចែលក់ារមិនប្បាក្ែ មិនចា្សល់ាស;់ 
៦- ភវោគ្នុសយ័ ៖ ការគិែមនមជានិចចែលក់ារតប្បកា្្យជាអវមីួយ; 
៧- អវជិាជ្នុសយ័ ៖ ការគិែមនមជានិចចែលអ់វិជាជ;្ 
_______________________ 
(១) ភាវន្តមយបបញ្ញា  ៖ បញ្ញា កមើលក ើញនូវសចចធម៌ កកើតពើភាវន្តកមា ។ 
(២) អធិសិកាា  ៖ ការសិកាយ៉ា ងខពងខ់ពស់ ។ 
(៣) អភិសង្ខា រ ៖ អភិសង្ខា រជាតួកមាដែលន្តឱំ្យម្មនការកកើតកទៀតមិនម្មនទើបញ្ចប់ ។ 
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និង សាំនយជ្នៈ(១) តែលជានប្គឿងញា ្ាំងចិែតឱ្យជាប់នោយក្និលស 
គឺវែថនុៅ មងនានា ឬជានប្គឿងចងនប្ក្ៀក្សែវឱ្យជាបក់្នុងវែតសងា្រ គឺការ
វិលនក្ើែ  វលិសា្ប្់ឥែឈ្ប់ឈ្រទាំង ១០ ប្បការ ៖ 
១- សកាកយ្េែិឋិ ៖ គឺការន ើញកាយថ្ជារបស់ខ្លួន; 
២- វិចិកិ្ចឆ្ ៖ គឺនសចក្តសីងស្័យសាទ្ក្់នសទើរ; 
៣- សីលរវែតបោម្សៈ ៖ គឺការជាបជ់្ាំរក្់ចិែតនៅក្នុងកិ្ចចការបងួសួងនផ្ស្ងៗ; 
៤- កាមោគៈ ៖ គឺនសចក្តីែនប្មក្ក្នុងកាម;  
៥- បែិ ៈ ៖ គឺនសចក្តីថ្ន្ាំងថ្ន្ក្់ចិែត;  
៦- របូោគៈ ៖  គឺែនប្មក្ក្នុងរូបភរ;  
៧- អរបូោគៈ ៖ គឺែនប្មក្ក្នងុអរបូភរ; 
 ៨- ម្នះ ៖ គឺនសចក្តីប្បកាន់ម្ាំ;  
៩- ឧេធចចៈ ៖  គឺចិែតរសាប់រសល់;  
១០- អវិជាជ ្៖ គឺនសចក្តីលៃង ់ឬនសចក្តីមនិែឹង ។ 
 

ក្នុងគមពីរវិសេុធិមគគភាគ ១ តប្បនរៀបនរៀងនោយប្រះវិនយ្នោ មហា   
យនិ ននឿន បានបញ្ជ្ក់្ថ្ ៖ បុរសឈ្រស ប់នៅនលើតផ្នែ ី នលើក្នូវកាាំបិែ
តែលបានសាំនលៀងយ ្ងមែុ      ន ើយកាបន់ូវគុមពឫសស្ីយ ្ង្ាំបាន     ម្ន
នសចក្តីឧបម្យ ្ងណា  នយគ្វចរ(២) តែលសថិែនៅនលើតផ្នែី    គឺសីល  
______________________ 

(១) សូមសហធមាមតិាត្ស្ដវត្ជាវបដនែមតាមការគួរ កនុងចាប់កែើមជាឯកស្ដរកយង ដែលខ្ុែំកត្សងព់ើ 
Wikipedia.org កែើមបើឱ្យយល់ចាស់ពើភាពខុសគ្នន ខលិះរវាង អនុស័យ និង សំកយជនៈ ។ 
(២) កយគ្នវចរ ៖ អនកតាងំចិតាឱ្យចុិះស៊ប់កនុងការភាវន្ត, អនកចកត្មើនកមាដ្ឋឋ ន ។ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%9F
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%9F
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A


~ 294 ~                    

វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

នលើក្នឡើងនូវកាាំបិែគឺ   “វបិស្សនាបញ្ញ្”    តែលបានសាំនលៀងយ ្ងមុែលអ 
នោយថមសាំនលៀងគ ឺ  “សម្្ិ”    នោយនែតែលផ្គងនឡើងនោយក្ម្្្ាំងនន   
នសចក្តីរ្ាយមកាែ់ផ្ត្ច់នូវបណាត្ញគឺ “ែណាហ”្ តែលធ្្្ក្់ចុះក្នុងសនាត្ន
ននខ្លួនននាះទាំងអស់បាន ក៏្ម្ននសចក្តីឧបនមយយ្ យ ង្ននះតែរ ។ 

ែូចននះបញ្ញ្សកិាខ្បានែលក់ារសិក្្ាជាន់ខ្ពស ់     តែលបុគគលអាច  

សនប្មចបាននវូរុេធភិាវៈ គឺការយល់ច្ាសន់ូវសចច្ម៌ តែលជាគនលងនន
នសចក្ដីរិែ គឺវិបសស្នា ។ 

វិបស្សនាគឺជានគ្លការណ៍អប់រំចិែតតាមតបបវិេា្សាង្គសត តាម       
រយៈបេរិនសា្នោយខ្លួនឯងផ្ទ្ល់ នោយវិ្ ីែល៏អប្បនរ ប្ែឹមប្ែូវ ច្ាស ់
លាស់ ន ើយអាចឆ្លុះន ើញ ្មមនយិម ៣ តែលជាក្ាំណែ់្មមតានន          
្មមជាែិ ឬការប្បប្រឹែតិនៅែន៏េៀងទែ់ននច្ាប់្មមជាែិ ៖ 

១-សនរវ ស្ខោ្ អនចិច ្ ៖ ស្ខ្រគសឺងខែ្ម៌(១)ទាំងអស់ជារបស់
មិននេៀង រតមងនក្ើែនឡើងន ើយរលែ់ បាែ់បង់នៅវិញជា្មមតា ។ 

២-សនរវ ស្ខោ្ េកុាខ ្៖ ស្ខ្រគឺសងខែ្មទ៌ាំងរួងជាេកុ្ខ ។ 
៣- សនរវ ្ម្ម ្អនតាត ្៖ ្ម៌គឺសងខែ្មន៌ិងអសងខែ្ម៌(២) ឬស្ខ្រ

និងវសិ្ខ្រទាំងរួងមនិតមនអតាត្ខ្លនួ ។ ប្រះនរិវ្នតែលម្នស្ខរ្នៅប្បាស
ន ើយ មិនម្នមក្ក្នុងស្ខ្រទាំងរីរខាងនែើមននាះនេ នប្រះប្រះនិរវ្ន ជា
្ម៌នេៀង នរញនររនោយប្រះបរមសុខ្យ ង្ម្ាំមនួ       ប ុតនតប្រះនរិវ្នននាះ  
__________________ 

(១) សងាតធម៌ ៖ ធម៌ដែលម្មនបចច័យតាក់ដតង ។ 
(២) អសងាតធម ៌៖ ធម៌ដែលបចច័យត្បជុតំាក់ដតងពុំបាន ។ 
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ជាអនតាត្្ ម ៌ មនិតមនជាខ្លួនប្បាណ សែវបុគគលនឡើយ ប្គ្ន់តែជា 
អសងខែធ្ែុប ុនណា្្ះ នេើបបានម្នមក្ក្នុងរក្្យថ្ សនរវ  ្ម្ម ្  អនតាត ្
ែូនចនះ ។ 

 វិបស្សនាប្ហ្ញឱ្យន ើញច្ាសថ់្ របូ្ម ៌និង នាម្ម ៌ឬ ខ្នធ ៥ 
សតមដងអាការៈនផ្្សងៗ នៅតាមអាំណាចននប្រះនប្ែលក្ខណ៍ គឺ ៖ 

១-អនចិចលក្ខណៈ ថ្មនិនេៀងទែ់ប្រមទាំងតប្បប្បួលជានិចចកាល;
២-េកុ្ខលក្ខណៈ ថ្ជាេុក្ខមនិគួរឱ្យប្បាថ្ន្ ឬមិនជាេីប្បាថ្ន្នឡើយ;  
៣-អនែតលក្ខណៈ ថ្មនិតមនជាអតាត្ែួខ្លនួ មិនម្នអាំណាចចែ់ 

តចងននាះនេ វានក្ើែនឡើងនោយន ែុបចច័យរបស់វាន ើយ វាក្៏រលែ់នៅ
វិញក៏្នោយសារន ែុបចចយ័របសវ់ាតែរ ។ 

វិបស្សនាម្នការរិចរណា ប្ែិះរិះ រំរឹង គ្ន្ន់នគនរ ជាមូល ជាបាែ 
ជាសម្្្ញ់ មិនតមនអងគុយសៃបឈ់្ឹងន ើយថ្វិបស្សនាននាះនេ ។ អងគុយ
នមើលខ្យ្លែ់ក្ែនងហើម ប្បមូលចិែតកុ្ាំឱ្យោយម្យ លុះនចះនប្បើចិែតមិនឱ្យ
ោយម្យន ើយនេើបចបរិ់ចរណាវិបស្សនាបានរលូនលអ ។ ន ែុននះ
ន ើយនេើបប្រះបរមប្គូនរៀបសលី សម្្ិ វិបស្សនា ជាលាំោបល់ាំនោយ នបើ
គ្ម្នសលី និង សម្្ិជាបាែនេ ការរិចរណាវិបស្សនាអាចរនបះរនបាច
រនប ះរនបា ្ះ មិននងឹ្ឹង នប្រះតែចិែតនចញនែើរនេស ។ នែើរិចរណារីអវី? 

គឺរិចរណានលើអារមមណណ៍ាមួយក្នុងអារមមណ៍ទាំង ៧៣      តែល 
ម្ន(១) ៖  ខ្នធ ៥ ( រូបក្ខនធ,  នវេនាខ្នធ, សញ្ញ្ខ្នធ,  ស្ខ្រក្ខនធ, វញិ្ញណ្ក្ខនធ ) 
___________________________ 

(១) គ្នា នការពនយល់អារមាណ៍្ ៧៣ កនុងកសៀវកៅកនិះកទ សូមមតិាត្ពិះធម៌ត្ស្ដវត្ជាវផ្ទា ល់ខលួនតាមការគួរចុិះ ។ 
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ធ្ែ ុ១៨        ( រូបធ្ែុ, ចក្ខុធ្ែុ, ចក្ខុវិញ្ញណ្ធ្ែុ, នសាែធ្ែុ, សេទធ្ែុ,  
នសាែវិញ្ញណ្ធ្ែុ, ឃានធ្ែុ, គនធធ្ែុ, ឃានវញិ្ញណ្ធ្ែុ, ជ្វិាហ្ធ្ែុ,   
រសធ្ែុ, ជ្វិាហ្វញិ្ញណ្ធ្ែុ, កាយធ្ែ,ុ នផ្ែឋរវធ្ែុ, កាយវញិ្ញ្ណធ្ែុ,
មននាធ្ែុ, ្មមធ្ែុ, មននាវញិ្ញណ្ធ្ែុ), អាយែនៈ ១២ (តភនក្ នឹងរូប, 
ប្ែនចៀក្ នឹងសាំនឡង, ប្ចមះុ នឹងក្លិន, អណាត្ែ នឹងរស, កាយ នងឹនផ្ែឋរវៈ, 
ចិែត នឹង្ម្មរ្មមណ៍), សចចៈ ៤  (េុក្ខសចច:, សមេុយសចច:, និនោ្សចចៈ,     
មគគសចចៈ), ឥង្គនទយិ ២២  ( ចក្ខុង្គនទិយ, នសាែិង្គនទយិ,  ឃានិង្គនទយិ, ជ្ីវហងិ្គនទយិ,
កាយិង្គនទយិ, មនិង្គនទយិ, ឥែថិង្គនទិយ, បរុិសិង្គនទយិ, ជ្ីវែិិង្គនទិយ, សខុ្ិង្គនទយិ,       
េុក្ខិង្គនទយិ, នសាមនស្សិង្គនទយិ, នទមនស្សិង្គនទយិ, ឧនបក្ខិង្គនទយិ, សេធិង្គនទិយ,      
វិរយិិង្គនទយិ, សែិង្គនទិយ, សម្្ិង្គនទយិ, បញ្ញិង្គនទយិ, អនញ្ញែញ្ញសា្មីែិង្គនទិយ       
អញ្ញិង្គនទយិ,  អញ្ញ្តាវិង្គនទយិ )  និង បែចិចសមបុា្េ ១២(១)( អវិជាជ,្ស្ខ្រ, 
វិញ្ញណ្, នាមរូប, អាយែនៈ, ផ្ស្សៈ, នវេនា, ែណាហ្, ឧបាទន, ភរ, ជាែិ, 
ជ្ោ, មរណៈ, នសាក្, េុក្ខ ...)  ។ 
 

 ឧបាសកិា  អមោ នេវ ី បាននឆ្លើយសាំណរួក្នុងការបនប្ងៀនប្រះអភិ្មម 
រីសិស្សតែលសរួថ្ ៖ “សម្្ិ សែបិ្បោឋន្ វិបស្សនា រក្្យទាំង ៣ ននះ នបើ

តប្បជាតខ្មរ ម្ននយ័ែូចនមដចអនក្ប្គូ ?” 

១ - សម្្ ិ៖ អងគ្ ម៌គឺជា " ឯក្គគតានចែសកិ្ " ជា្មមជាែិតែល
តាាំងបាននៅនឹងអារមមណ៍តែមួយ (អារមមណណ៍ាមយួរបស់ក្មមោឋន្)  ជា 
_______________________ 

(១) កនិះជា កោកយិបែិចចសមុបាទ ម្មន ១២ កង រ ើឯ កោកុតារបែចិចសមុបាទ ម្មន ១១ កង គ ឺសទ្ធា ,      
បាកម្មជជៈ, បើតិ, បសសទា,ិ សុខៈ, សម្មធិ, ញាណ្ទសសនៈ, នពិវិទ្ធ, វរិាគៈ, វមុិតាិ, អាសវកាយញាណ្ ។ 
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្មមជាែិតែលន្វើឱ្យចិែតសៃប ់នៅនឹងអារមមណ៍តែមយួ ។ 
២ - សែបិប្ោឋន្ ៖ អងគ្មគឺ៌ជាែួ " សែនិចែសកិ្ " តែលរឭក្បាន 

ឬ តែលរឭក្ែល់អារមមណក៍្មមោឋ្ន ។ សែ ិ= ែួរឭក្ែល់ + បោឋ្ន = េីតាាំង
ននសែិម្ន ៤ គឺ កាយ នវេនា ចិែត ្ម៌ ។ សែិប្បោឋន្ គឺជាក្មមោឋ្នខាងនែើម
របស់វបិសស្នា ឬសែិបប្ោឋ្នជាមគគខាងនែើមននមគគម្នអងគ ៨ ។ សែបិ្ប-
ោឋ្នជាមគគខាងនែើម វិបសស្នាជាមគគក្ណាតល្ មគគម្នអងគ ៨ ជាមគគខាង  
ចុង ។ មគគននះនៅថ្ " ឯកាយនមគគ "  ជាមគគតែលម្នតែមួយនៅក្នុងប្រះ
រុេធសាសនា  តែលអាចនាាំសែវនលាក្ឱ្យរួចផ្ុែរីនសចក្តីេុក្ខននសង្ារវែត 
ឱ្យនចញផ្ុែរីការនក្ើែ ចស់ ឈ្ ឺសា្ប្់ ។ 

៣ - វបិសស្នា ៖ អងគ្ ម៌គឺែួ " បញ្ញន្ចែសកិ្ "  ជាក្មមោឋ្នមួយ
តែលន្វើឱ្យនក្ើែបញ្ញ្ នមើលន ើញនាមរបូតាមសភាវៈរិែថ្មិននេៀង 
(តប្បប្បួលជានិចច) ជាេុក្ខ (មិនគរួឱ្យប្បាថ្ន្ ឬមនិជាេីប្បាថ្ន្) ជាអនតាត ្
(មិនតមនជាអតាត្ែួខ្លនួ តែលខ្លួនម្នអាំណាចចែ់តចងននាះនេ វានក្ើែនឡើង
នោយន ែុបចច័យរបស់វា ន ើយវាក៏្រលែ់នៅវញិក្៏នោយសារន ែុ
បចច័យរបស់វាតែរ) ។ ការន ើញនប្ែលក្ខណ៍(លក្ខណៈទាំង ៣) តបបននះ
របស់នាមរបូនងឹន្វើឱ្យអនក្បែបិែតិែក្អាលយ័រីនាមរបូ អស់អាល័យរី
នាមរូប តលងប្បាថ្ន្នាមរូប ប្បាថ្ន្ចង់នចញរនីាមរូប ចង់លះនាមរបូ 
កាន់តែខា្្ាំងនឡើងៗ រ ូែែល់លះនាមរបូបានសនប្មច(លះអស់)កាលណា    
មគគចិែតក៏្នក្ើែនឡើងកាលនណាះតែរ ន្វើឱ្យមគគចិែតនក្ើែនឡើង ៤ ែងសនប្មច 
ជាប្រះអរ នត     អស់កិ្ចចតែលប្ែវូលះនេៀែន ើយ     អស់កិ្ចចតែលប្ែវូន្វើ 
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នេៀែន ើយ ែល់នរិវ្នន ើយ រួចផ្ុែចក្េុក្ខន ើយ តលងមក្នក្ើែនេៀែ
ន ើយ គឺរួចផ្ុែរីសងា្រវែតននការនក្ើែចសឈ់្ឺសា្ប្់នេៀែន ើយ  រីនប្រះ
ការតលងមក្នក្ើែននះជានគ្លនៅចុងនប្កាយបាំផ្ុែរបស់ប្រះរុេធសាសនា។  

            (ឧបាសិកា អមោ នេវី)  
 

 ឯនលាក្សាង្គសាត្ចរ្យ នវជ្ជបណឌិែ ថងុ នោីមនុ ី វិញបានម្ន
ប្បសាសនថ៍្ ៖ វិបស្សនាសងកែ់្ៃន់នលើការតញក្រូបនងិនាម រួចន ើយនេើប
សនងកែនមើលន ែុបចចយ័នាាំឱ្យនក្ើែរូបនិងនាម និងលក្ខណៈនក្ើែរលែ់
របស់របូនិងនាម តែលេបចិ់ែតកុ្ាំឱ្យនញៀនញា ម្នៅេេលួយក្អារមមណន៍ងិ  
ផ្ស្សៈតែលនាាំឱ្យនក្ើែ នវេនា ែណាហ្  ឧបាទន  សញ្ញ្  នចែនា វិញ្ញណ្ 
តែលនាាំឱ្យម្នការសាងក្មមនាាំឱ្យជាប់ក្នុងភរ ។ ខ្ួរក្្ាលនងិចិែតម្ន         
សមពន័ធភារនឹងគ្ន្យ ង្ជ្ិែសនិេធ ( ែូចជាតផ្នក្រឹង នងិជាតផ្នក្េន់ននក្ុាំរ្យូេរ័  
Hardware and Software) ។ គាំនិែគឺជាផ្លិែផ្លននការ្រខ្រួក្្ាល
តែលវាន្វើការជាមួយចិែត និងអារមមណ ៍ ការគិែោយម្យគឺជាការរខំាន
ែលប់ញ្ញ្ញាណ ែោបណាចិែតនផ្ទនលើសៃប់ នេើបអ្ិបញ្ញ្នចញមុខ្ន្វើការ  
នែើម្បីតញក្រូបនិងនាមឱ្យន ើញតាមថ្ន្ក្់រិនសា្ ។ នរឿងននះចង់គិែយ ្ង
ណាក៏្នៅតែមនិែងឹតែរ លុះប្តាតែឈ្ប់គិែនេើបបានែងឹច្ាស់ ចង់
និយយថ្ លុះប្តាតែចិែតសៃប់ក្នុងសម្្ ិ នេើបអ្បិញ្ញ្នចញមុខ្ប្ហ្ញ  
ផ្លូវ  ។ វិបស្សនា គឺ ៖ 

១- ជាការរិចរណាសមលឹងនមើលែាំនណើរ្មមជាែិ     តាមនសចក្តីរិែ 
របស់វា ។ អនក្អែ់ម្នវបិស្សនាគឺមិនម្នការរិចរណា     ន ើញតាមការ 
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រិែនាាំឱ្យជ្ីវិែប្ែូវលិចចុះនប្រះប្ែូវភារតក្លងកា្យ្ប្គបសងកែ់ ។ 
២- ជាការន ើញន ើយយល់ច្ាស់រីែាំនណើរ្មមជាែិ នេើបេម្្្ក់្

ការម្នះប្បកាន់ នាាំឱ្យម្នការតក្តប្បក្ាំ ុសនោយចិែតនសាម្ះ នចះខាម្ស
បាប នខ្ពើមបាបសូមប្ីក្នុងេីក្ាំបាាំង ។ វបិសស្នាជ្ួយែុសខាែ់សីលឱ្យសាអ្ែលអ
និងជ្យួបាំនរញការរ្ាយម ក្នុងការន្វើសម្្ិឱ្យកាន់តែម្នក្ម្្្ាំងនឡើង
(សម្្ិរលៈ) ។ អនក្គ្មន្វិបស្សនាតែងម្នះ មខុ្រងឹ ចនចស សូម្បីក្នងុការ
ន្វើអាំនរើលអក៏្នោយ ន ើយរងឹរូស ប្បកាន់ម្ាំមិននចះតក្តប្បក្ាំ ុស ។ 

៣- វិបស្សនា ជាអាំណាចលាងជ្ប្មះចិែតក្ខ្វក់្ បានែល់អនុសយ័      
កិ្នលស តែលមិនម្នក្ុសល្មណ៌ាមួយអាចក្ាំចែ់បាន ែូចជាអវិជាជន្ិង
ែណាហ្   នប្រះវបិស្សនានាាំឱ្យនក្ើែនលាក្ុែតរប្បញ្ញ្ តែលជាបញ្ញ្ក្នុងការឆ្លង 
ផ្ុែចក្នលាក្បាន ។  អនក្អែ់ម្នវបិស្សនា  តែងលង់ភ័នតប្ចឡាំគ្ាំប្េអវិជាជ្
និងែណាហ្នោយមិនែឹងខ្លនួ ឬទាំងែងឹខ្លនួ ។ 

៤- វបិស្សនា ជាសិលប្ៈក្នុងការរស់នៅ នប្រះអបរ់ំចិែតឱ្យប្រម 
ឱ្យលមម ឱ្យនចះនរញចិែត ឱ្យនចះនមើលនលាក្ននះក្នុងផ្លូវលអ ឱ្យនចះប្គប់ប្គ្ន់
ក្នុងការរស់នៅ ។ល។ អនក្អែ់ម្នវបិស្សនាតែងមនិប្រមក្នុងការរស់នៅ 
មិនលមម មិននរញចិែត មនិនចះប្គប់ប្គ្ន់ មិននចះនមើលន ើញនលាក្ននះក្នុង
ផ្លូវលអនេ ។ 

៥- វិបស្សនាម្នការរិចរណាជានគ្ល         ម្នការនមើលន ើញ 
នប្ែល័ក្ខណ៍្ម៌ច្ាស់ប្បាក្ែ នាាំឱ្យនចះគិែគូរែឹងោក្់នប្ៅ គាំនិែម្នន ែុ
ផ្លនាាំឱ្យនក្ើែបញ្ញប្្តាសែ់ឹងរីច្ាប់្មមជាែិ         នាាំឱ្យម្នការបញ្ចប់ការ 
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សិក្្ារីច្ាប់្មមជាែិ  កា្្យជាអនសក្ខបគុគល(១)   បានញាណទាំង ១៦              
(នសាឡសញាណ) តែងនក្ើែរីវិបសស្នាជានិចច ។ អនក្អែ់វិបស្សនាតែង
ប្បកាន់ខាជប្់ថ្ របូនេៀង រូបសុខ្ និងរបូជារបស់ខ្លនួ ។       

៦- វបិស្សនាម្ននគ្លបាំណងន ្្ះនៅរក្នគ្លនៅផ្លូវចិែត យ ្ង
ខ្ពសប់ាំផ្ុែននការរំនោះេុក្ខ និង ការប្តាសែ់ឹងនរញបរបិូណ ៌ ។ នគ្លនៅ
របស់វបិសស្នា គឺមនិតមនសប្ម្ប់រ្ាបាលជ្ាំងឺផ្លវូកាយ ឱ្យបានជាសះ
នស្បើយនេ ។ ប ុតនតនោយសារលេធផ្លបនាទប្់បន្សាំ តែលនក្ើែមក្រីការន្វើ
ចិែតឱ្យបរិសេុធផ្រូផ្ងន់ុ ះ ម្នជ្ាំងផឺ្លវូចិែតនិងផ្លូវកាយជានប្ចើនណាស់តែលបាន
ជាសះនស្បើយោច់ឫសគល់ឣស់ ។ តាមការរិែ វិបស្សនា គឺប្បាក្ែជា
រំលាយន ែុបយី ្ងនននសចក្តីេុក្ខទាំងឣស់បាន នរលគឺ ៖ នលាភ: នទស: 
និង នម្ : ។ នោយសារការបែបិែតិយ ្ងជាប់ជានចិច សម្្និងឹជ្យួបនធូរ
បនថយភារតានែឹង  តែលនចះតែម្ននៅក្នុងការរស់នៅោលន់ថៃ   ជាប្បចាំ 
ន ើយវបិស្សនាជ្យួប្សាយចាំណងតែលនក្ើែនឡើង នោយសារេម្្្ប់ចស់
តែលនចះតែនាាំចិែតឱ្យន្វើប្បែិក្មមែបនងឹសាថ្នភារជាេរីីក្ោយ និងជាេមីិន
រីក្ោយ ។  (សាង្គសាត្ចរ្យ នវជ្ជបណឌិែ ថុង នីោមុនី) 

ទោសៈទោភៈោក់ចិត្តជាប ់ ដាំបណ្ដុះគ្រាប់គ្ររព្យគគ្ររក ់
        នាំរុកខទោកភយ័អាល័យវក ់ ជាប់ចិត្តសអិត្ឈ្លកភ់ក់កទិលស ។ 
  វិបស្សនឆ្ក្រអវិជាជ្               ទៅតារមាា ្ាបវ់ិទសស 

កាត្់កិទលសមារោរទបុះ ចាំណងណណនទគ្រសុះគ្រោយរោយ ។ 
__________________ 

(១) អកសកាបុគគល ៖ បុគគលដែលអស់ការសិកាកៅកទៀតកហើយ ។ 
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វាសនរមាល្ប់គ្ររព្យឆ្លងភព វិបស្សនរបឈ់្បរ់ូលោពយ្ 
        ទោុះភាពរីករាយរិនរីករាយ         ចិត្តរិនរាយមាយឈ្ប់គ្របត្ិករម     ៕ 
  

សាំនណរែ៏លអវិនសសវសិាល តែលគួរែល់ការសក្ិ្ាវិបស្សនា          
ក្មមោឋ្នសរនសរនរៀបនរៀងនោយ តាអាោមប យ ក្នុងការផ្្សរវផ្ា្យប្រះ្ម៌
របស់នលាក្ក្នុងេាំរ័រន វសប ុក្,  Dhammanath Sidth  អាចផ្ដល់ជានមនរៀន 
ជារនលឺែល់នយគ្វចរបានយ ្ងរិែប្បាក្ែ ។ នោយខ្្ុាំប្រះក្រុណាខ្្ុាំបាេមនិ
អាចយក្មក្ចុះជ្ូនក្នុងនសៀវនៅននះទាំងប្សុងបាន សូមស ្មមមិែតប្សាវ 
ប្ជាវតាមការគួរ ក្នុងប្បធ្នបេ វបិសស្នាញាណ តែលម្ន ១៣ វគគ ក្នុងេាំរ័រ
ន វសប ុក្  Dhammanath Sidth  តែលខ្្ុាំែក្ប្សងវ់គគខ្លះៗ ែូចែនៅ ៖ 

បុគគលណាម្នវាសនាបានប្ជ្ក្នប្កាមមលប់ប្រះនប្ែរ័ែន នមើលន ើញ 
េុក្ខ នសាក្ ភ័យក្នុងសងា្រវែដ ន ើយរា្យមបែិបែតតិាមប្រះរុនទធ្វាេនូវ
នប្ែសិកាខ្គឺ សីល សម្្ិ  បញ្ញ្  គប្បីែងឹអែថននវបិស្សនាភាវនា នោយ
សិក្្ាឱ្យែងឹច្ាស់នវូ្ម៌ ៣ ប្បការជាមនុសនិ គឺ ៖  

១- ្មជ៌ាភមូ ិជាអារមមណរ៍បសវ់បិសស្នា ៖ ស្ខរ្្ម៌តែលបចចយ័
ប្បជ្ុាំតាក់្តែងនឡើងគឺ ឧបាេនិនក្: តែលម្នវញិ្ញ្ណឬនាម្មអ៌ាប្ស័យនៅ 
និង អនបុាេនិនក្: តែលនាម្ម៌មនិអាប្សយ័នៅ ឬថ្ នាម និង របូ តែល
តចក្នចញនៅនោយប្បការនផ្្សង ៗ  ម្នខ្នធ ៥,  អាយែន: ១២,  ធ្ែុ ១៨,    
សចចៈ ៤, ឥង្គនទិយ ២២ ទាំងអស់ននះគឺជាភូម ិជាអារមមណ៍របសវ់ិបស្សនា ។  

២- ្មជ៌ាឫសគល ់ជាន ែឱុយ្នក្ើែនឡើងរបសវ់បិសស្នា ៖  សលី- 
វសិេុធ ិនសចក្តីបរិសេុធននសលី ១ ចែិតវសិេុធ ិនសចក្តបីរសិុេធននចិែតគឺ    ឧបចរ- 
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សម្្ិ និងអប្បនាសម្្ិ ១ វិសេុធិទាំង ២ ននះឯង ជាឫសគល់ ជាន ែុនក្ើែ
នឡើង តាាំងនៅរបស់វបិសស្នា ។ អនក្តែលនងឹចនប្មើនននាះ ប្ែូវប្បែិបែតិឱ្យ
ជាអនក្ម្នសីលបរិសេុធ នងិចិែតបរសិុេធ នោយសម្្ិជាមុន នេើបគួរនឹង
ចនប្មើនវបិស្សនាបាន នប្រះថ្សីលនិងសម្្ិជាក្ម្្្ាំងឱ្យនក្ើែវិបស្សនា ។ 

៣- ្មជ៌ាែវួបិសស្នា ៖  
• ៣.១- េែិនវិសិេុធ ិ ៖     គឺនសចក្តីបរិសេុធននការយល់ន ើញ មិន 

វនងវងនៅតាមសមមែិ នលាក្នវាហារថ្ ជាសែវ ខ្លួន ប្បាណ នយើងនគនឡើយ; 
• ៣.២- ក្្ខវ្ែិរណវសិេុធ ិ៖   គឺនសចក្តីបរិសេុធ    ននការន ើញ     

ច្ាស់ក្នលងបង់នសចក្តីសងស្័យបាន ែូចជាសង្សយ័ថ្នយើងច្យុែមក្រីេី
ណា? នយើងជាអវ?ី នយើងនឹងនៅនក្ើែក្នុងេណីា? នេវបុប្ែ  នេវតាម្នឬ
មិនម្ន?; 

• ៣.៣- មគ្រម្គគញ្ញណ្េសស្នវសិេុធ ិ៖     គឺនសចក្តីបរសិេុធនន 
ការែងឹរិែន ើញរិែ ននះជាផ្លូវ ននះមិនតមនជាផ្លវូ; 

• ៣.៤- បែបិទញាណេសស្នវសិេុធ ិ   ៖  គឺនសចក្តីែឹងច្ាស ់
ន ើញច្ាស់ នវូផ្លវូប្បែិបែត ិតែលជាន ែុឱ្យអរយិមគគនក្ើែនឡើង;  

• ៣.៥- ញាណេសស្នវសិេុធ ិ ៖ គឺនសចក្តីបរិសេុធននការែងឹ ការ  
ន ើញនវូក្រណីយកិ្ចចតែលជាចាំតណក្នននលាកុ្ែតរ:       គឺន ើញក្នុងមគគ ៤  
នោយជាក់្ច្ាសត់ាម លក្ខណ:និងសភាវ:  ។  

វិសេុធិទាំង ៧ ននះ ជារថបណាត្ក់្ ៧ ថ្ន្ក្់តែលចងអុលប្ហ្ញប្បាប់អាំរី
េិសនៅ   ។    នគប្ែូវការនសចក្តីបរសិុេធមយួសនិ         នែើម្បីនឈាងនៅយក្   
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      គេហដ្ឋាន អភរិក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

នសចក្តីបរសិុេធ បនាទ្បម់យួនេៀែ ។  
កាលនបើអនក្បាំនរញវបិសស្នាក្មមោឋន្ននាះ ម្នឧសា្ ៍រ្ាយម

តាាំងសែិក្ាំណែ់ក្នុងបេវបិស្សនាក្មមោឋ្នយ ្ងខ្នះតខ្នង ន្វើនសចក្ដីរ្ាយម
ឱ្យប្បប្រឹែតនៅយ ង្ខាជប្់ខ្ជនួ  នោយមិនោក់្្រុៈ  ផ្លលអក៏្រតមងនក្ើែប្បាក្ែ 
នចញតផ្លផ្ក្ឱ្យជាេីប្បែ្យក្្ស ននាះគឺសភាវៈនន វបិសស្នាញាណ(១) រតមង
នក្ើែនឡើងែល់អនក្ននាះតាមលាំោប់ គឺចប់តាាំងអាំរីនែើមែាំបូងែលេ់ី
បរិនយសាន សភាវៈននវបិស្សនាញាណទាំងអស់ននះ នប្បៀបប្បែូចជា
ជ្នណដើរឱ្យនរជ្នននាះឈាននឡើងនៅ ម្នឱកាសនងឹបានន ើញនូវ ប្រះ
ចែុោរិយសចច យ ្ងជាក់្ច្ាសប់ាំផ្ុែ ។ ភាវនាមយបប្ញ្ញ(្២) តែលជា
ជ្នណដើរសប្ម្ប់ឈាននឡើងនៅ ឱ្យបានន ើញនូវប្រះចែុោរិយសចចននាះ 
ោប់ជាជាន់ថ្ន្ក់្មួយៗ ម្ន (ញាណ ឬ បញ្ញ្) ជាលាំោប់ែូចែនៅននះ ៖ 

១- វបិសស្នាញាណេ ី១ គឺ នាមរបូបរនិចឆេញាណ ៖ កាលនបើអនក្
បាំនរញវបិសស្នាក្មមោឋ្នបានសនប្មចែលញ់ាណននះ រតមងអាចន ើញរូប
និងនាមតាមរិែថ្ របូ(៣) ម្នលក្ខណៈជាយ ង្ននាះ នាមម្នលក្ខណៈជា
យ ្ងននាះ របូនងិនាម(៤) ទាំងរីរននះមិនតមនែូចគ្ន្នេ        នោយរិែនៅ
សភារតែលនផ្្សងរគី្ន្ ម្នបញ្ញ្តញក្រូប និងនាមនចញរីគ្ន្បានយ ្ង
ោច់ខាែន ើញយ ង្ជាក់្ច្ាសថ់្           របូជាសភាវៈមួយនផ្្សងនាមក៏្ជា 
__________________ 

(១) វបិសសន្តញាណ្  (២)  ភាវន្តមយបបញ្ញា  ៖ ញាណ្ ឬបញ្ញា កកើតពើវបិសសន្តកមាដ្ឋឋ ន ។ 
(៣) រូប ៖ កនុងទើកនិះសំកៅ យកខនាទើ ១ កនុងបញ្ចកានា គឺ រូបខនា ។ 
(៤) ន្តម ៖ ជាខនារបស់ចតិា កៅថាន្តមធម៌ដែលម្មន កវទន្ត សញ្ញា  សង្ខា រ នងិវញិ្ញា ណ្ ។  
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

សភាវៈមយួនផ្្សង ... ។ 
២- វបិសស្នាញាណេ ី ២ គ ឺ បចចយបរគិគ ញាណ ៖ កាលអនក្

ចនប្មើនវបិស្សនាក្មមោឋន្ បានន ើញរបូ និងនាម តញក្នចញរីគ្ន្យ ្ង
ច្ាសល់ាស់ តែលជាលក្ខណៈរបស់វបិស្សនាញាណថ្ន្ក់្េីមយួ ន ើយ
រ្ាយមចនប្មើនវបិស្សនាក្មមោឋ្នែនៅនោយមនិលះបង់ ក៏្នងឹនក្ើែ
ភាវនាមយបញ្ញ្ នាាំឱ្យន ើញន ែុបចចយ័ននរបូ និងនាមនោយន ើញ
យ ្ងច្ាសជ់ាក់្តសដងថ្ ៖ 

-  របូនក្ើែនឡើងមក្អាំរីអវី? - នាមនក្ើែនឡើងមក្អាំរីអវ?ី 
បញ្ហ្ទាំងអស់ននះ នងឹប្ែូវរលាស់ក្ម្ច្ែ់នចលនចញឱយ្អស់អាំរីែួង

ចិែត នប្រះអាំណាចននវបិស្សនាញាណថ្ន្ក្់េ ី ២ ននះ នងឹន្វើឱ្យម្ន            
ប្បជីាញាណ(១)បានយ ង្ចា្ស់ជាក់្តសដងនោយនយ័ថ្ ៖ 

- រូបនក្ើែនឡើងបាននប្រះម្ននាម ន ើយនាមនក្ើែនឡើងបានក៏្
នប្រះម្នរបូ ។ របូនងិនាមទាំងរីរននះ រតមងជាន ែុបចច័យននគ្ន្និងគ្ន្ គឺ
អាប្សយ័គ្នន្ិងគ្ន ្និងជាន ែុជាផ្លរវាងគ្នន្ិងគ្ន ្...  ។ 
 ៣- វបិសស្នាញាណេ ី៣ គ ឺសមមសនញ្ញណ្   ៖ កាលនបើនយគ្វចរ
កាែ់ផ្ដ្ច់មិនម្នក្ ខ្្គឺនសចក្ដីសង្ស័យក្នងុបញ្ហអ្ាថ៌ក្ាំបាាំង រក្់រ័នធនឹងរបូ
នាម នោយអាំណាចវបិស្សនាញាណេី ២ ន ើយននាះ  លុះរ្ាយមតាាំង
សែិក្ាំណែ់ក្នុងបេប្រះក្មមោឋ្នែនរៀងនៅ ក៏្នឹងនក្ើែប្បីជាញាណន ើញ
ភារវិចិប្ែរិសាដ្រននរបូ នងិនាមកាន់តែនប្ចើននឡើងៗ គឺនឹងន ើញថ្រូបនាម 
_______________________ 

(១) ត្បើជាញាណ្ ៖ កសចកាើែឹងចាស់ោស់កត្រិះបញ្ញា  ។ 
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គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

តែលខ្លនួខ្នះតខ្នងតាាំងសែិក្ាំណែ់យ ្ងខ្មីឃាម្ែោល់នរលននាះ ម្នអាការ
រលែ់នៅជាខ្ណៈៗ គឺ ៖  

- របូនាមតែលជាអែីែ    ក៏្រលែ់នៅក្នុងកាលជាអែីែននាះឯង 
- របូនាមតែលជាបចចុប្បនន ក៏្រលែ់នៅក្នុងកាលជាបចចបុ្បននននាះឯង 
- រូបនាមតែលជាអនាគែ ក៏្រលែ់នៅក្នុងកាលជាអនាគែននាះឯង 
សរបុមក្រូបនាមននះ ម្នអាការមិនឋិែនថរនេៀងទែ់ រតមងផ្្ស្់

បដូរតប្បប្បលួជានិចច មនិអាចប្រ្បប់ញ្ជ្ឱ្យគង់នៅក្នុងសភារនែើមបាន 
កាលនបើែូនចនះ ប្រះនប្ែលក្ខណ៍តែលន ើញបាននោយក្ប្មគឺ ៖ 

- ប្រះអនិចចលក្ខណ៍, ប្រះេុក្ខលក្ខណ៍ នងិ ប្រះអនែតលក្ខណ៍ក៏្
ប្បាក្ែខ្លួនឱ្យន ើញកាន់តែច្ាស់នឡើងៗនោយការរិនសា្ន៍ផ្ទល្់ខ្លួន... ។ 
 ៤- វបិសស្នាញាណេ ី៤ គ ឺឧេយរវយញ្ញណ្ ៖ កាលនបើនយគ្វចរ
ប្បាររវវិបស្សនានោយប្បនរន ើយ វបិស្សនបូកិ្នលសតែលជា្ម ៌ ១០ 
ប្បការនឹងនក្ើែនឡើង ៖ ១. ឱភាសៈ គឺរនលភឺលឺសាវ្ងនក្ើែអាំរីវិបស្សនាចិែតផ្្ាយ
នចញចក្សរីរៈ, ២. បែី ិផ្ា្យនចញនៅសរវសរ ្ងគកាយ ន្វើកាយនិងចិែត
ឱ្យតឆ្អែ នក្ើែនឡើងនោយវិបស្សនាចិែត, ៣. ញាណ ចស់កា្្ន ើញនាម-រូប
ជាក់្ច្ាស់នោយលអនក្ើែនឡើង, ៤. បសស្េធ ិនសចក្តីសៃប់កាយសៃប់ចិែត រម្ងប្់
ប្ក្វល់ប្ក្វាយនចញបាននោយលអ នក្ើែនឡើងនោយវបិស្សនាចិែត, ៥. សខុ្ៈ 
ប្បប្រឹែតនៅក្នុងកាយនងិចិែតែ៏ឧែតម               នក្ើែនឡើងនោយវបិស្សនាចិែត,  
៦. អ្និម្ក្ខៈ នសចក្តីនជ្ឿខាជ្ប់ម្នក្ម្្្ាំងខា្្ាំងកា្្ជាេផី្ូរផ្ងរ់បស់ចិែត   នងិ
នចែសិក្តែលនក្ើែនឡើងរីវបិស្សនា ,  ៧.បគ្រ ្ៈ  នសចក្តីរ្ាយមមនិែឹង   
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មិន្រូ   ផ្គងចិែតេុក្នោយលអក្នុងអារមមណ៍   ន្វើឱ្យចិែតប្បប្រឹែតនៅប្បនរលអនសមើ   
នក្ើែនឡើងនោយវិបស្សនា, ៨. ឧបោនន្ៈ សែិតាាំងភាជប្់ រក្្ានវូអារមមណេ៍ុក្ 
ន្វើឱ្យប្បាក្ែនោយលអ ែូចជាបរនលាក្ប្បាក្ែម្នែល់, ៩. ឧនបកាខ ្នសចក្តី
ន ើញ្ម៌ជាក្ណាត្លក្នុងស្ខ្រទាំងអស់ ម្នក្ម្្្ាំងខា្្ាំងកា្្នក្ើែនឡើង, 
១០. នកិ្នតិ នសចក្តីប្សឡាញម់្នអាការៈសុខ្មុ នសចក្ដីនប្ែក្អរ នសចក្ដីជាប់
ចិែត នសចក្ដីនរញចិែត នសចក្ដីប្បាថ្ន្ក្នុងគណុវិនសសតែលនក្ើែនឡើង នប្រះ
អាំណាចវបិស្សនបូកិ្នលសតែលបាននរលមក្ន ើយរី េី ១ ែល់ េី ៩  ។ 

អនក្បែបិែតិតែលម្នមនសកិារយ ្ងលអប្បនរ ផ្ចងស់ែិក្ាំណែ់រូប
និងនាមតែលជាមូលក្មមោឋន្បនដនៅ ន ើយម្នញាណផ្ូរផ្ង់នោយ
ន ើញថ្ “ វិបស្សនបូកិ្នលសទាំងអស់ននះ មនិតមនជាម្គ្ ្នេ  តែគឺ
វិបស្សនាតែលប្បាសចក្ឧបកិ្នលសទាំងអស់ននះ នេើបជាម្គ្ ន្ាាំនៅ
ន ើញប្រះចែុោរយិសចច(១)បាន ”ន ើយរ្ាយមប្បឹងតប្បងក្ាំណែ់បេប្រះ
ក្មមោឋ្នែនៅ មនិលះបង់ថមថយ ។ នៅនរលតែលអាចកាប ់ករ្បណាតញ្ 
គឺវិបស្សនបូកិ្នលសទាំងអស់ននះឱ្យអស់នៅ វិបសស្នាញាណក្ន៏ឹងែល ់ 
ភាវៈផ្រូផ្ង់ ន្វើែាំនណើរនឡើងកាន់វថិី ឈាននឡើងែល់ ឧេរវយញាណ ែច៏ស់
កា្ ្គឺអនក្បាំនរញវបិស្សនាក្មមោឋ្ននងឹម្នឱកាសបានន ើញរូប-នាមតែល
ខ្លួនក្ាំរុងផ្ចង់សែិក្ាំណែ់ននាះ ម្នអាការរលែ់នៅនលឿននឡើងៗ របូនាម
តែលនក្ើែនឡើងន ើយក្៏បាែ់នៅយ ្ងនលឿន ម្នអាការៈែូនចនះញយៗ ។ 
ការតែលម្នបាែុភូែនក្ើែនឡើងចាំនរះរូប-នាមែូនចនះ       ក៏្នែើម្បីតសដងភាវៈ  
_______________________ 
(១) ចតុរារយិសចចៈ ៖ កសចកាើពិត សត្ម្មប់កោកជាអរយិបុគគល ៖ ទុកា, សមុទយ, និករាធ, មគគ ។ 
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“នក្ើែរលែ់ ” តែលជានិមែិតរូបរិែរបស់ ឧេយរវយញាណ ឱ្យអនក្បាំនរញ
វិបស្សនាក្មមោឋន្បានន ើញយ ្ងជាក់្តសដងនៅេបីាំផ្ែុ ... ។ 

៥- វបិសស្នាញាណេ ី៥ គភឺងគញ្ញណ្ ៖ កាលនបើនយគ្វចរ បានរួច
ផ្ុែអាំរីភារជាអនក្រងនប្គ្ះថ្ន្ក្រ់បស់វបិស្សនបូកិ្នលសន ើយ ែអាំរីននាះ
មក្ កាលម្ននសចក្ដីរ្ាយមចនប្មើនវបិសស្នាក្មមោឋ្នឱ្យរឹែតែប្បនរ បនដ
នៅនេៀែ ក៏្នឹងម្នឱកាសឈាននឡើងនៅកាន់ែលវ់ិបស្សនាញាណមួយ
ក្ប្មិែ នេៀែតែលជាញាណអាចន ើញ    លក្ខណៈែ៏រិែប្បាក្ែននរបូ-នាម
យ ្ងប្ជាលនប្ៅ លអិែលអន់នរក្នប្ក្ តែលជាបរមែថសភាវៈសុេធៗ ែូចជា
ន ើញរបូ-នាម សតមដងអាការមហាអសាច្រ្យឱ្យប្បាក្ែ រលែ់បាែ់ភលបឹនៅ
ចាំនរះមុខ្ ន ើញយ ្ងននះនរឿយៗ ញយៗ ន ើញន ើយន ើញនេៀែតែល
ជាភសដតុាងននការសនប្មចែល់ ភងគញ្ញណ្ ... ។ 

៦- វបិសស្នាញាណេ ី៦ គ ឺភយញ្ញណ ៖ ជាភាវនាមយប្បញ្ញអ្ាច
ក្ាំណែ់រូប-នាម នោយសភារជាភ័យ គឺជាសភារតែលគួរឱ្យខា្្ច ។ កាល
អនក្បែបិែតិប្បឹងតប្បងក្ាំណែ់ក្នុងបេប្រះក្មមោឋ្ន ន ើញនសចក្ដីតបក្ធ្្្យ
នៅននរូប-នាមតែមា្ ្ង មនិសនទិះ្ក្នរនៅនឹក្នាែល់អវីទាំងអស ់ ប្បប្រឹែត
ែូចខ្លួនជាជាងជ្ាំនាញឯក្ កាលនចះតក្វមណី រតមងផ្ចង់ចិែតសមលឹងនមើលតែ
ប្បនហាងតក្វមណីតែម្ា ង្ប ុនណា្្ះ មិនអាំរល់គិែែល់អវីៗ ជ្ុាំវញិម្នរណ៌
របស់តក្វមណីជានែើមនឡើយ យ ្ងណាមិញ ជាងគឺនយគីបុគគលអនក្បែបិែត ិ
វិបស្សនាក្មមោឋន្ននះ ក៏្យ ្ងននាះតែរ តែងយក្ចិែតេុក្ោក់្ន ្្ះតែក្នុងបេ
ប្រះក្មមោឋ្ន    ន ើញតែការតបក្ធ្្យ្នៅននរបូ-នាមតាមលាំោប់តែម្ា ្ង 
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មិនសនទិះសង្ស័យចាំនរះស្ខ្ររបូ-នាមអវីនេៀែនឡើយ ឃា្្ាំក្ាំណែ់រិចរណា
នូវកិ្រិយអស់នៅ វនិាសនៅ រលាយនៅ រលែ់នៅននស្ខ្រ របូ-នាម
ទាំងរួងជាអារមមណយ៍ ្ងននះ ប្គ្ននាះស្ខ្រ របូ-នាមទាំងឡាយ តែល
ម្នក្ិរិយវនិាសនៅោលខ់្ណៈ រតមងប្បាក្ែឱ្យន ើញជាភយ័គួរឱ្យខា្្ច 
តែលជាសញ្ញស្ម្រ្ល់ននភយញ្ញណ្ ... ។ 

៧- វបិសស្នាញាណេ ី៧ គអឺាេនីវញ្ញណ្ ៖ ជាភាវនាមយប្បញ្ញ្
តែលអាចក្ាំណែ់ន ើញេុក្ខនទសននរបូ-នាម ។ កាលអនក្បាំនរញវបិសស្នា
ភាវនា បានសនប្មចញាណមក្តាមលាំោប់ រ ូែែលអ់ាចន ើញរូប-នាម
ប្បាក្ែជារបស់គួរឱ្យខា្្ច នក្ើែម្នអារមមណ៍ភាញ្ក់្ ភ័យ ខា្្ច ែូចបាននរល
មក្ន ើយក្នុងញាណមនុក្នលងមក្ លុះខ្ិែខ្ាំផ្ចងស់ែិក្ាំណែ់បេប្រះក្មមោឋន្
បនដនៅនរឿយៗ ក៏្នឹងកា្យ្ជាធ្្ប្់ នក្ើែភារសា ្ាំ ជាកិ្រិយន ើញតាម
សភាររិែថ្ ៖ រូប-នាមជាអែីែក៏្រលែ់នៅន ើយ, របូ-នាមជាបចចបុ្បននក៏្
ក្ាំរុងរលែ់, រូប-នាមជាអនាគែ ក៏្គង់តែរលែ់ែូចគ្នត្ែរ មនិបាច់សង្សយ័
នឡើយ ។ កាលបានន ើញតាមសភាររិែែូនចនះ ក៏្ម្នអារមមណ៍ែូចទល់
ប្ចក្ ប្សងូែប្ស្ែ់ ប្េមងឹ មិនែឹងនឹងតក្នខ្ែូចនមដច អារមមណ៍តែលភយ័
ខា្្ចមក្អាំរីមុន ក៏្ចប់នផ្ដើមរំសាយបាែ់នៅ ។ លុះផ្ចង់សែិក្ាំណែ់បនដមនិ
ប្រមបងអងឈ់្ប់នៅនោយរ្ាយមនល រំតលក្ឥង្គនទយិឱ្យនក្ើែែុល្យភារលអ 
សភាវៈញាណរបសប់ុគគលអនក្បែបិែតិននាះ ក៏្ចប់នផ្ដើមខ្ិែនឡើងកានញ់ាណ 
ថ្ន្ក្់ខ្ពសម់យួក្ប្មិែនេៀែ គឺរំកិ្លចូលកាន់តែននន អាេនីវញ្ញណ្ ។ បុគគល
អនក្បានសនប្មចែលអ់ាេនីវញ្ញណ្ននះ        រតមងនក្ើែម្នអារមមណ៍ន ើញ 
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នទសននរបូ-នាមតែលខ្លួនក្ាំរុងក្ាំណែ់ននាះៗ មិនថ្នឹងផ្ចង់សែិក្ាំណែ់
ប្ែង់ណាក៏្ជ្បួតែអារមមណន៍េើសទស ់ មួ មងអាបអ់ួចិែតន ើញជាសភារ
មិនលអ ជាសភារម្នេុក្ខនទសទាំងអស់ នក្ើែមនិនរញចិែតក្នុងរូប-នាម 
ស្ខ្រទាំងឡាយ នបើនិយយឱ្យប្សលួសាដប្់អាចថ្ កាលរីមនុននះ ខ្លួនធ្្ប្់
តែន ើញរូប-នាមថ្ជារបស់ជាេីនរញចិែត ធ្្ប្់នប្ែក្អរជាបជ់្ាំរក្់នៅ តែ
ឥឡូវននះតបរជានក្ើែតភនក្ភល ឺ នប្រះបាននក្ើែប្បីជាញាណន ើញតាមរិែថ្ 
រូប-នាមតែលខ្លួនធ្្្ប់តែប្សឡាញ់នរញចិែតននាះ តាមរិែជារបស់គួរខា្្ច
ញនញើែណាស់ បានជានលាក្នរលថ្ វែថុណាគួរឱ្យខា្្ច វែថុននាះនឈាម្ះថ្
ជាេុក្ខ ... ។ 

៨- វបិសស្នាញាណេ ី ៨ គ ឺ នរិវទិញាណ ៖ កាលអនក្បាំនរញ
វិបស្សនា ប្បក្បនោយសទធ្ខ្ិែខ្ាំែប្មង់ផ្ចងស់ែកិ្ាំណែ់បេប្រះក្មមោឋ្ន 
រ ូែែល់នក្ើែសម្្ិញាណចសក់ា្្ បានន ើញ អាេនីវៈ(១)ននរូប-នាម 
ន ើយនៅតែម្នវរីិយៈរ្ាយមក្ាំណែ់ក្នុងបេប្រះក្មមោឋ្ន ឱ្យឥង្គនទយិនសមើ
គ្ន ្ជាចាំតណក្នក្ើែែុល្យភារគ្ន្នងិគ្ន្ន ើយសភាវៈ ននវបិស្សនាញាណក្៏
នឹងឈាននឡើងនៅកាន់ក្ប្មិែខ្ពស់ែនៅ ញាណថមីតែលបានសនប្មចននះ គឺ 
នរិវទិញាណ ។ អនក្សនប្មចែលន់ិរវិទញាណននះ នឹងម្នអារមមណ៍
ននឿយណាយយ ្ងខា្្ាំងក្នងុរូប-នាម ស្ខរ្តែលខ្លួនក្ាំរុងតែក្ាំណែ់ននាះៗ
នសចក្ដីននឿយណាយក្នុងរបូ-នាមតែលប្បាក្ែនឡើងក្នងុខ្ណៈននះ មនិ
នប្ែក្អរមិននរញចិែតក្នុងរបូ-នាម ែប៏្បក្បនោយនទស         តែលខ្លួនបាន 
_______________________ 
(១) អាទើនវៈ ៖ កត្គឿងជាកទ្ធស កត្គឿងអពំល់ ។ 
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ន ើញន ើយនក្ើែក្ដីរំខាន ្ុញប្ទន់ក្នុងចិែតនងឹការប្បប្រឹែតិនៅននរូបនាមជា
េីបាំផ្ុែ កាលនបើនក្ើែការ្ញុប្ទន់ក្នុងរបូ-នាមទាំងឡាយែូនចនះ ក៏្រតមងនងឹ
ញា ្ាំងផ្លឱ្យនក្ើែននឿយណាយក្នងុនលាក្ទាំងរួង ន ើយនឹងចប់នផ្ដើមម្ន 
ចិែតបន្អ្ននៅក្នុង សនដវិរបេ គ ឺប្រះនរិវន្... ។ 
 ៩- វបិសស្នាញាណេ ី៩ គ ឺមញុ្ចែិកុ្មយ្តាញាណ ៖ បានែលភ់ាវនា-
មយប្បញ្ញ្ គឺញាណតែលម្នបាំណងប្បាថ្នន្ឹងរួចផ្ែុរីរូប-នាម ។ ក្តងកប
តែលនៅក្នុងម្ែ់រស់, មចឆ្ជាែិតែលជាប់នៅនងឹសាំណាញ់, ប្មឹគតែល
ជាប់អនាទ្ក់្, នយធ្តែលប្ែូវសប្ែូវនឡាមរ័េធវាយប្បហារ ម្នបាំណង
ប្បាថ្ន្ឱ្យរួចរំនោះយ ្ងណា ចិែតរបស់អនក្បាំនរញវិបស្សនាក្មមោឋន្ តែល
បានសនប្មចឈានែល់ មញុ្ចែិកុ្មយ្តាញាណ ននះ ក៏្ែូនចន្ះតែរ រតមង
ប្បាថ្នន្ឹងរួចផ្ុែរីស្ខ្រ រូប នាម តែលខ្លនួក្ាំណែ់ន ើញជាេុក្ខនទស 
ន ើយនក្ើែនសចក្ដីននឿយណាយជាេបីាំផ្ុែ មិនម្នអានឡាះអាល័យក្នងុរបូ
និងនាម      ែនៅនេៀែនឡើយ ... ។ 

១០- បសស្នាញាណេ ី១០ គឺ បែសិ្ខន្បុសស្នាញាណ ៖ បានែល់
ភាវនាមយប្បញ្ញ្ គឺញាណតែលរិចរណារបូនងិនាមនោយអារមមណ៍ប្រះ
នប្ែលក្ខណ៍មដងនេៀែ នៅខ្លីៗ ថ្បែិស្ខញ្ាណ តប្បថ្ ភាវនាមយប្បញ្ញ្
តែលម្នការរិចរណា“មដងនេៀែ”។ នមតចបានជាប្ែូវរិចរណាមដងនេៀែ? 
នែើរិចរណាមដងនេៀែនវូអវនីៅ?  គឺរិចរណាប្រះនប្ែលក្ខណ៍តែលធ្្ប្់
បានរិចរណារួចមដងមក្ន ើយក្នុងញាណេី ៣ គឺសមមសនញ្ញណ្  ។ ផ្លវូឱ្យ
បានសនប្មចប្រះនរិវ្នម្នតែវិ្ីមយួគែ់     គឺវិ្ីរិចរណាប្រះនប្ែលក្ខណ ៍
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ននះឯង វិ្ែីនេមិនអាចសនប្មចបានន ើញប្រះចែុោរយិសចចនេ ។ ប្រះនប្ែ-
លក្ខណ៍នងឹប្បាក្ែឱ្យន ើញបាន  ម្នតែក្នុងរូបនិងនាមតែប ុនណា្្ះ ន ើយ
រូបនិងនាមននះនេៀែនសាែ   តែងតែម្នអនតរក្មម(១)   នៅវញិនៅមក្ន ើយ  
ម ្ាងនេៀែនប្រះរូប-នាមជា បរមែថ្ ម(៌២) រីឯ បញ្ញែតិ្ ម(៌៣) មិនសតមដងប្រះ
នប្ែលក្ខណ៍នេ ។ នប្រះន ែុននះន ើយ បានជា សមថភាវនា តែលម្ន
បញ្ញែតិជាអារមមណ ៍ មនិអាចឱ្យអនក្បែិបែតបិានសនប្មចប្រះនិរវន្បាននេ 
បានសនប្មចប្ែឹមថ្ន្ក្់ អរូបឈាន (នលាក្ិយ) យ ្ងខ្ពស់បាំផ្ុែ តែវិបស្សនា
នេើបសនប្មចែល់ប្រះនរិវ្នបាន ... ។ 

១១- វបិសស្នាញាណេ ី ១១ គ ឺ ស្ខរ្នុបកាខញ្ាណ ៖ បានែល់
ភាវនាមយបញ្ញ្គឺញាណតែលអាចោក់្ចិែតប្រនងើយក្ននដើយក្នុងស្ខរ្ របូ
និងនាម ។ កាលនយគីបុគគលចនប្មើនវបិស្សនា ខ្ែិខ្ាំរ្ាយមតាាំងសែិ
ក្ាំណែ់ក្នុងបេប្រះក្មមោឋន្មិនោថយ ន្វើនសចក្ដីរ្ាយមខាជប្ខ់្ជួនបនដគ្ន្ រូ
ត មិនោច់រយៈ ទាំងម្នឱកាសបានន ើញរបូ-នាមប្ហញ្នវូលក្ខណៈ
ម្នប្បការនផ្្សងៗ នោយប្បប្រឹែតនៅតាមអាំណាចននប្រះនប្ែលក្ខណ៍សេុធ
តែជាលក្ខណៈតែលមិនគួរនរញចិែត មិនគួរប្បាថ្នទ្ាំងអស់  ។ ែអាំរីននាះក៏្
ម្ននក្ើែអារមមណ៍ន ើញនទសននរូប-នាមយ ្ងជាក់្ច្ាស់ក្នុងចិែតថ្ រូប-
នាម ននះមនិម្នអវអីាចនឹងប្បកាន់យក្ជាេីរឹងបាន    មិនម្នអវីជាខ្លមឹសារ      
__________________ 

(១) ទំន្តក់ទំនងរវាងគ្នន នងិគ្នន កៅវញិកៅមក ។ 
(២) បរមតែធម ៌៖ ធមម៌្មនអតែែឧ៏តាម បានែល់ចតិា កចតសិក រូប និងនិរវ ន ដែលជាអារមាណ៍្ននវបិសសន្ត ។ 
(៣) បញ្ាតាិធម៌ ៖ ធម៌ដែលជាក ា្ ិះដតងតាងំសត្ម្មប់កៅ កហើយមិនដមនជាអារមាណ៍្ននវបិសសន្តកទ ។ 
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ម្នតែរបស់តែលមនិជាេីនរញចិែត  គឺជាភ័យ ជាេកុ្ខនទសទាំងអស់ ។ 
កាលនបើបានែឹងបានន ើញរិែ នោយភាវនាមយប្បញ្ញែ្ូនចនះន ើយ ក៏្
រតមងលះនសចក្ដីនប្ែក្អរនរញចិែតក្នុងរូប-នាមនចញ ។ អាការៈតែលលះ
នសចក្ដីនប្ែក្អរនរញចិែតក្នុងរូបនាមននះអាចនរលថ្ជា“នសចក្ដីប្រនងើយ           
ក្ននដើយក្នុងរបូ-នាម” ននាះឯង នសចក្ដីនសាះអនងគើយតាាំងចិែតជាក្ណាត្លក្នុង
រូប-នាមននះន ើយជានមិែិតរូបននញាណថមី តែលនយគីបុគគលបានឈាន
ែលញ់ាណថមីននះគឺ ស្ខរ្នុបកាខញ្ាណ  ... ។ 

១២- វបិសស្នាញាណេ ី១២ គ ឺអននុលាមញ្ញណ្ ៖ ជាញាណតែល
ម្នក្ិចចសមប្សប ប្ែូវគ្ន្ជាមយួវបិសស្នាញាណខាងនែើម ចបត់ាាំងរ ី
ឧេយរវយញ្ញណ្ តែលជាញាណេី ៤ ជានែើមនរៀងមក្ រ ូែែល់ ស្ខរ្-ុ
នបកាខញ្ាណ រមួទាំងអសជ់ា ៨ ញាណ  គឺជាវបិសស្នាញាណតែលម្នកិ្ចច
អនុនលាមតាមនរ្ិបក្ខយិ្ម៌ តែលជា្ម៌ន្វើឱ្យសនប្មចប្រះអរយិមគគ
អរិយផ្ល នោយមិនម្នការតខ្វងគ្ន្នឡើយ ៖ សនមដចប្រះោជា្ិបែី នសដច
ប្េង់ជ្ាំនាញក្នុងច្ាប់តផ្នែ ី និងប្េប្េង់នវូេសរិ្ោជ្្ម៌ ម្នប្រះោជ្
 ឫេយ័ប្បាសចក្អគែិណាៗ ទាំងអស់ ខ្ណៈតែលប្រះអងគប្បថ្បន់ា 
ោជ្អាសន ៍(ក្តនលងនសដចគង់) ក្នុងសាលាវិនិចឆយ័ក្ដី ន ើយប្េង់ប្រះសណាតប្់
ការវនិិចឆ័យក្ដីរបស់មហាម្ែ្យជាបណឌិែអនក្ន្វើការរភិាក្្ា ៨ នាក់្ តែល
បានន្វើការកាែ់ក្ដីរួចន ើយននាះ  ប្រះអងគប្េងយ់ល់ប្សបនឹងការវនិិចឆ័យក្ដី
ននាះ ក៏្រតមងងក្់ប្រះសិរសាយ ្ងនរញប្រះោជ្ ឫេ័យថ្ “ អឺ... ប្ែឹមប្ែូវ
ន ើយ   នយើងយលប់្សប ” ។     មហាម្ែ្យជាបណឌិែទាំង ៨    និងប្រះោជា 
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្ិបែី ម្នឧបម្យ ្ងណា អននុលាមញ្ញណ្ នងិញាណទាំង ៨ តែលម្ន 
ឧេយរវយញាណ, ភងគញាណ, ភយញាណ, អាេនីវញាណ, និរវិទញាណ
មុញ្ចិែុក្ម្យតាញាណ, បែិស្ខរ្ញាណនិង ស្ខ្រនុបកាខ្ញាណ ក៏្ម្ន
ឧបនមយ្យយ ង្ននាះតែរ ... ។ 

១៣-វបិសស្នាញាណេ ី ១៣ គ ឺ នគ្ប្ែភញូាណ ៖ ជាញាណនក្ើែ
នឡើងប្បហារអវិជាជ ្ ឬតែលនៅថ្កិ្នលសតែលបេិបាាំងប្រះចែុោរិយសចច 
ឱ្យវិនាសនៅជាលាំោប់ តាមសមគួរែល់ក្ម្្្ាំងញាណ ។ ចិែតរបស់នយគី
បុគគលអនក្បែបិែតិវបិសស្នាក្មមោឋ្ន នឹងមិនទល់នេើរ មនិជ្ាំរក្់ មិនរក្់រ័នធ 
ក្នុងស្ខ្រ របូ នាមទាំងរួង ។ នគ្ប្ែភញូាណ ននះ ជាញាណចុងនប្កាយក្នងុ
ប្រាំតែននននលាក្យិៈ ក្នុងខ្ណៈននចិែតតែលញាណននះនក្ើែនឡើង ចិែតនៅជា 
“នលាក្ិយចិែត” នៅនឡើយប តុនដតែលសាំខាន់គឺម្នអារមមណ៍ជា “នលាក្ុែតរៈ ” 
គឺថ្ម្ន “ ប្រះនិរវន្ជាអារមមណ៍ ” ។ នគ្ប្ែភញូាណ នលាក្ចែ់េុក្ថ្ជា
ញាណឆ្លងនគ្ប្ែ គឺឆ្លងរ ី នគ្ប្ែបថុជុ្ជន នៅកាន់ នគ្ប្ែប្រះអរយិបគុគល 
នប្រះបនាទប្់រីនគ្ប្ែភញូាណននះ មគគចិែតនងឹនក្ើែនឡើងប្បហារគឺក្ាំចែ់
កិ្នលស ។ លុះមគគចិែតរលែ់នៅ ផ្លចិែតក៏្នក្ើែបនដ អនក្បែបិែតិបានសនប្មច
ជាប្រះអរិយបុគគលជាែាំបូង នៅថ្ ប្រះនសាតាបនន ជាបុគគលតែលនក្ើែ
យ ្ងនប្ចើននេៀែតែ ៧ ជាែិប ុនណា្្ះ បេិអបាយភូមិ នេៀងតែនងឹបាន
សនប្មចជាប្រះអរ នដ      ែចូម្នប្រះរុេធែីកាប្តាស់ធ្នាោ ប្រងេុក្ក្នុងប្រះ 
នប្ែបិែក្ជានប្ចើន រូត ថ្ ឧេធាំនសានតា អវនិបិាែ្នម្ម ្ សនម្្្្ បិោយ-
ននា ..... នៅេបីាំផ្ុែននជ្វីែិតែលជាប្រះអរ នដនឹងរលំែ់ខ្នធនិរវន្   ផ្ុែេុក្ខ 
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ជានិរនដរ៍ ... ។       (ែក្ប្សងរ់សីាំនណរ តាអាោមប យ)  
សូម្មមមិែតជ្យួតក្ែប្មូវ តក្លាំអតាមការគួរ នែើម្បជីាប្បនយជ្ន៍

ែល់ការសិក្្ា ។ មិែតប្រះ្ម៌អាចបនតប្សាវប្ជាវវិបស្សនាបតនថមបានក្នុង ៖ 
        ១- េាំរ័រន វសប ុក្ Dhammanath Sidth ក្នុងប្បធ្នបេ វិបស្សនាញាណ 
        ២- នគ េាំរ័រ Wikipedia.org ក្នុងប្បធ្នបេ វបិស្សនាបញ្ហ្  
 

សីល សម្្ិ វបិស្សនាមលូប្បជ្ុាំ នវញផ្ដុាំបញ្ចូលគ្ន្ នងឹនាាំមក្នវូការ
គិែប្ែូវ ការនយិយប្ែវូ ការន្វើប្ែូវ នឹងអាចនរៀនយក្ ប្រមេេួលបាននវូ
ការតប្បប្បួលថមីៗ  ជានិចចរីរិភរនលាក្នយើងននះ ទាំងតផ្នក្លអ ទាំងតផ្នក្
អាប្ក្ក់្ ។ នទះបមីនិទនប់ានេេលួគុណ្ម៌អវលីអប្បនរខ្ពង់ខ្ពស់ក្៏នោយ តែ
ក៏្អាចផ្ដល់ឱ្យជ្វីិែប្បប្រឹែតនៅនវូការវិវឌ្ឍន៍ផ្្្សប់ដូរែល៏អប្បនសើរ  ៖  

- រីេម្្្ប់អផ្្សុក្ខ្វលខ់ាវ្យ ប្ក្ ល់ប្ក្ហាយចិែត អងគុយជ្តជ្ក្គ្ន្
នលងឥែប្បនយជ្នម៍ក្ជាេម្្្ប់អងគុយសាំងាំក្នុងសម្្ិ វបិស្សនាក្មមោឋន្ ។ 

- រីការនែើររក្ប្គូទយ ការនែើរនប្សាចេឹក្ រំនោះនប្គ្ះ មក្ជាការ
គិែរិនប្គ្ះរិចរណា រក្ន ែុផ្ល ។ 

- រីការប្បមលូតខ្្សគ្ថ្មនតអាគម រក្់នរញចនងកះ នរញ ក្ មក្ជា
ការលះបង់ប្េរ្យ ក្ម្្្ាំងកាយ ក្ម្្្ាំងចិែត បាំនរញទន ន្វើអាំនរើលអវិញមដង ។ 

- រីបនញ្ចញេឹក្មុខ្នេើសទស់ មនិនរញចិែតនប្រះតែខ្សុបាំណងខ្លួន 
មក្ជាេឹក្មុខ្ញញមឹ រួសោយោក់្ទក្រ់ក្គ្ន្ក្នុងសមភារ ភាែរភារ ។ 

- រីការជ្ួបជ្ុាំគ្ន្នលងតលប្ងសុីសង  ផ្ឹក្សុីតអអុក្    មក្ជាការជ្បួជ្ុាំ 
គ្ន្សាដ្ប់្ ម៌ នរៀន្ម៌ សូប្ែ្ម៌ បនងកើនសុែមយបប្ញ្ញ្ និងចិនាតម្យប្បញ្ញ្ ។ 
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- រីការនមើលន ើញក្ាំ ុសនគ មក្ការនមើលក្ាំ ុសខ្លនួឯងន ើយ
តក្ែប្មូវ ប្រមទាំងបដរូរីការនមើលនៅនប្ៅខ្លួន មក្ជាការនមើលក្នងុខ្លនួវញិ ។ 

- រីការខ្ងឹសអប់ ប្ចតណន ននិាទ្ឈានន្ីស មក្ជាការផ្្ាយនមតាត្ ។  
- រីការរំនលាភបាំរន ជ្ិះជាន់ សងកែ់សងកនិ មក្ជាការជ្យួសនង្គ្រ្ះ 

នោយនមតាត ្ក្រណុា នងិអាណិែអាសូរ ។  
- រីការចូលចិែតសតីបននាទស្ អសូែាំនណើរ មក្ជាការនលើក្េឹក្ចិែត

ជ្ួយរន្យល់តណនាាំនៅរក្វឌ្ឍនភារ ។ 
- រីភារប្រន ើននកាងកាច នប្បើអាំណាចបណុ្យស័ក្តិ មក្ជាភារសលូែ 

បូែ េន់ភលន់ ោបសារ ។ 
- រីភារក្ម្សែ់នខា្្ចផ្្ាមក្ជាភាររីក្ោយក្នុងការរស់នៅ រីភារ

លៃង់ន្្ម្ក្យលក់ាររិែនន្មមជាែិ ។ 
- រីការភ័យខា្្ចជ្ោរ្ា្ិ មរណៈ មក្ជាការនរៀនរសហ់ាែ់សា្្ប់...  
សីល សម្្ ិបញ្ញ ្គឺជាប្រះ្មមឱសថអាចជ្ួយរំ្បន់ោគចិែតបាន

ប្គប់មខុ្ ។ ជាសិលប្សាង្គសតក្នុងការរស់នៅ នប្រះអាចជ្ួយនោះប្សាយ
បញ្ហ្បានប្គប់យ ង្ តែលមនុស្សជានប្ចើនជ្ាំនាន់ក្នងុអែីែកាលយក្មក្
ប្បែិបែតបិានរួចនចញចក្េកុ្ខ ។ ជាប្ែីវិសយ័ចងអុលផ្លវូជ្ីវិែតាមតែនយើងចង់
បាន នោយប្គ្ន់តែនចះេេួលយក្ការរិែ ន ើយរា្យមផ្្ស្់បតរូេម្្្ប់
អាប្ក្ក់្ឱ្យបាន  ។    រីមួយនថៃនៅមយួនថៃ       នចះតែម្នក្តីសុខ្នៅ នប្រះចុះ 
សប្មងុជាមយួជ្វីិែ ចុះសប្មុងនឹង្មមជាែិ នចះនមើលន ើញអនក្ែនេតផ្នក្
ខាងលអ នចះតែសលូែនៅ គាំនែិម្នន ែុផ្ល ។ ជាក្ញ្ចក់្េិរវតែលឆ្លុះបញ្ច្ាំង 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

ឱ្យន ើញសភុមងគលខ្លួនឯង នប្រះតែបានឈ្នះ បាននជាគជ្័យនោយមិន
ម្នអាំនួែ នចះចុះចញ់នោយមនិម្ននទសៈ និងគាំនុាំគុាំគួន ន ើយនងិនចះ
លះបង់នែើម្បីនសចក្ដសីុខ្ ... ននះន ើយជាផ្លនន្មមប្បែិបែតតិាមប្រះ
រិជ្ិែម្រែប៏រសិុេធតែលខ្្ុាំប្រះក្រុណា ៖ 

សូមអភិវនទនប៍នទន់កាយ វាច និងចិែត នមសាក្រ ប្កាបថ្វយ្បងគាំ 
នោយសទធប្្ជ្ះថ្្្គ្មន្នម្ះនម ចាំនរះប្រះសម្ម្សមពេុធជាអនក្ប្ហ្ញផ្លវូនៅ
រក្ការរួចរំនោះផ្ង, ប្រះ្ម៌ជាផ្លវូន ្្ះនៅែល់នសចក្ដីលអបរសិុេធននប្រះ្មម
នគរផ្ង, ប្រះសងឃ្ជាគណៈននការរស់នៅសខុ្សៃប់ ក្នងុការប្បាថ្ន្ែិច នងិ
ក្នុងការភាញ្ក់្រឭក្ នៅក្នុងជាែិននះ និងអសក់ាលជាអតងវងនៅនហាងផ្ង ...  

  
 
 

*              ព្រះរុទ្ធវចនៈ               & 
តុម្ហេហិ   កចិ្ចំ   អាតបប្ ំ  អក្ខ្តាម្ោ   តថាគតា 

“ អនក្ទាំងឡាយគប្បីន្វើ  ែថ្គែទាំងឡាយប្គ្ន់តែជាអនក្ប្បាប ់” 

)   ែក្ប្សង់រីចាំណងនែ ន្ាំថមី ៖ ឧបាសក្ មុិញ សាវា ្ន            ( 
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ព្រះធហ៌ 
 

ធរ គ្រពុះជរនុះចតិ្តទោភៈ  ធរ គ្រពុះជាធ្ន្ក់ោកទ់ោសៈ 
ធរ គ្រពុះជគ្ររុះគ្រជុះទមាហៈ  ធរ គ្រពុះបាំបាកច់គ្រកត្ណ្ហ ្  ។ 
សីលគ្រពុះឈ្នុះបាបឆ្អ្បទគ្រៅកាយ ទកើត្ពីផ្លូវកាយនិងវាចា 
សីលគ្រពុះរី ១ ធរ  បាណ្ ដល់ធរ  សុរា សីលរ ី៥   ។ 
ទធវើសមាធិយ ង្ទោ្្ុះសម័គ្រគ ទកៀប នីវរណៈ(១) ជាគ្របចាាំ 
បគ្រងួញឱ្យសវិត្ចតិ្តបាបករម ទដយោរណត្ថន្ាំធរមឱសថ ។ 
ទ ើញា្្នបុគគល សត្វ អតាត ្ ទដយវិបស្សនយ ង្អាំណត្ ់
ណញករូបនិងនរដច់គ្របាកដ មានកាល្យទៅអត្់ទកើត្រលត្ ់ ។ 
ញាណកច៏ទគ្ររើនទកើនបញ្ញ ្ ទ ើញគ្រគប់ សង្ខ្រ គួររនធត្ ់
រូប នរ ជាទោសគួរទគចរត្ ់ ផ្លូវណត្រយួគត្ប់ទងកើត្ោពន្  ។ 
ឆ្លងបុថជុជនទៅអរិយៈ  គ្រោលជាប់ជាំពាកឧ់បាោន 
អាររមណទ៍ៅទឆ្ព្ុះគ្រពុះនិពាវ្ន ទដយវិទសសញាណទាគ្រត្ភ(ូ២) ។ 
ជា ទោតាបនន(៣)  ឆ្ងយ្រកុខឃ្ល្ត្ ណត្ ៧ ជាត្ិទរៀត្យ ង្យូរ 
ទគ្រពាុះទហត្ុនិស្សយ័និងត្ស ូ តារបររគ្រគូគ្រពុះសរពុរធ            ៕ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

__________________ 

(១) នើវរណ្ធម៌ ៖ ធមរ៌ារាងំ, ឃាតខ់ងំទប់ចតិាមនិឱ្យង្ខកកៅរកអំកពើជាកុសល ។ 
(២) កគ្នត្តភូញាណ្ ៖ ត្បាជ្ាជានខ់ពស់ ដែលជិតនឹងបានសកត្មចកស្ដតាបតាិមគគ ។ 
(៣) កស្ដតាបនន ៖ អរយិបុគគលអនកបានសកត្មចកោកុតារធម៌ថាន កទ់ើ ១ ននត្ពិះនរិវ ន ។ 
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២២- បទពិចារណាទី ២ 

                 
ក្នុងគម្ពីរព្រះត្ព្ៃបដិក្លេខ ៤១ ទំរ័រ ២១៨ - ២១៩ រួក្ កាលាម្-

ក្ស្ព្ៃយិ ៍ លៅក្នុង លក្សបៃុតនគិម្ បានចូេលៅគាេ ់ ព្រះដម៏ានព្រះភាគ 
ល ើយព្កាបបងគទំូេថា ៖ “ បរិព្ៃព្រះអងគដច៏លព្ម្ើន មានសម្ណព្ា មណ៍
ម្ួយរួក្ម្ក្កាន់លក្សបុៃតនិគម្សម្ណព្ា មណទ៍ងំល ះ សម្ម្ែងព្បកាស 
នូវវាទៈគឺ េទធិរបស់ខលនួឯង លបៀៃលបៀនលម្ើេងាយ បងាអ្បប់លងាអ្ន លេើក្
ទមាលក់្្នវូវាទៈរបសប់ុគគេដត្ទ... បរិព្ៃព្រះអងគដច៏លព្ម្ើន លយើងខ្ុទំំងល ះ
មានលសចក្ែលីងឿងឆ្ងេ់សង្សយ័លរក្ណាស ់   ចុះបណាដស្ម្ណព្ា មណដ៍ ៏   
ចលព្ម្ើនទងំលនះ អនក្ណានយិាយរិៃ អនក្ណានិយាយកុ្ ក្”។  ព្រះដ៏មាន  
ព្រះភាគព្ទង់មានព្រះបនទូេថា ៖“ មាន្េកាលាម្ក្្សព្ៃយិ៍ទំងឡាយចូរអនក្ ៖ 

- កំុ្ព្បកាន់  លោយព្គាន់ម្ៃឮតាម្គាន;្ 
- កំុ្ព្បកាន់  តាម្ាក្្យបរម្ប្រា(១);  
- កំុ្ព្បកាន់  ថាបានឮដូលចនះ; 
- កំុ្ព្បកាន់  លោយអាងក្្បនួៃព្មា; 
- កំុ្ព្បកាន់  តាម្ល ៃុម្ដេព្ៃិះរ ះ; 
-កំុ្ព្បកាន់  លោយកាៃ់ដរំយួម្្្ស្្ស;ំ 
- កំុ្ព្បកាន់  លោយព្គាន់ម្ៃព្ៃិះរ ះនូវអាការៈ; 

__________________ 

(១) បរម្បរា ៖ ពាក្យនិយាយតៗ គ្នា , នាំម្ក្តៗ ពមី្យួជាំនន់ទៅម្យួជាំនន់ ។ 
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- កំុ្ព្បកាន់  លោយលសចក្ែលីរញចិៃត  តាម្ការរិនិៃ្យសម្នឹងលសចក្ែី
យេ់ល ើញ; 

- កំុ្ព្បកាន់  លោយយេ់ថាមានសភារគួរ ( ល ឿ );   
- កំុ្ព្បកាន់  លោយគិៃថា សម្ណៈ ( លនះ ) ជាព្គូរបស់លយើង ។      
មាន្េកាលាម្ក្្សព្ៃយិ៍ទងំឡាយ កាេលបើអនក្ទំងឡាយដងឹលោយ

ខលួនឯងថា ធម្៌ទងំលនះជាអកុ្សេ ធម្ទ៌ំងលនះព្បក្បលោយលទស ធម្៌ទងំ
លនះអនក្ព្បា ្ៃិះលដៀេ ធម្ទ៌ងំលនះបគុគេបានសមាទនលរញលេញល ើយ 
រម្ម្ងព្បព្រៃឹតលៅលដើម្ប្មី្និជាព្បលយា ន ៍លដើម្ប្លីសចក្ែទីកុ្ខ ។ មាន្េកាលាម្-
ក្្សព្ៃយិ៍ទងំឡាយក្នុងកាេល ះអនក្ទំងឡាយព្ៃូវេះបង់លោេលចញ”  ។ 

ក្នុងរុទធភាសិៃដម៏្ហាអស្ចរ្្យទំង ១០ ព្បការខាងលេើលនះ បាន
ចងអុេបងាហញ្ ម្ណ ំ លៅទិសឱ្យម្នសុ្សលលាក្មានការគិៃរិោរណាឱ្យ
បានេអិៃេអន់ ម្ុននឹងសលព្ម្ចចិៃតល ឿលៅលេើលរឿងអវីម្យួ ោច់ខាៃកំុ្ល ឿ
លោយគាម្នការគិៃរិោរណាឱ្យលស្ះ ។ ការហាម្ឃាៃ់ម្និឱ្យោក់្ ំលនឿ
ចូេលៅក្នុង្លវូព្បាសោក្ល ៃុ្េម្ដេអាចលធវើឱ្យខសុ ឬឱ្យភាល្ៃ់ោក្
លសចក្ែីរិៃទំងលនះ បានលធវើឱ្យអនក្វ ទា្ស្ស្តសត មានការោប់អារម្មណ ៍  
យា ្ងខាល្ំង    ញ្ជក្់មាៃ់សរលសើរ    សប្់ម្សង្    លកាៃលគាររ    លព្ាះជាគំនិៃ 
ព្ស្វព្ជាវរក្លសចក្ែីរិៃម្ដេព្បព្រឹៃតលៅព្ៃូវតាម្លគាេការណ៍វ ទ្ាស្ស្តសត 
យា ្ងច្ាសល់ាស់បំ្ ុៃម្ដេមានតាំងរីជាង ២៥៦៤  ឆន្មំ្ក្ល ើយ ។  

ដចូលនះសូម្ស ធម្មម្ិៃតោប់យក្ទុក្ក្នុងចិៃត នូវព្រះរុទធដីកាទំង
លនះ ល ើយព្ៃិះរ ះគាន្ន់លគនរ ម្លលងលលឹងតាម្ការគរួលរេម្ដេអានបទរិោរណា 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 

ជាបនតលៅលនះ ៖ 
 

ពីរ ោះរពកណាស់ព្ពោះម្ចាស់ថ្លៃ ខ្ញុំម្ចាស់ផ្ញុំថ្ៃនមស្ការ 
របើមិត្តអានបទពិចារណា   ក ុំរលៃចរោលការណ៍ៃីកាព្ពោះ ។ 

ក- សុទ្ធតែជាបងបអូននងឹគ្នា ៖ 
កាេណាល ៃុនិងបចច័យ្ស្ំគាន្បានព្គប់ព្គាន ់ ទឹក្ត្នម្ហាសម្ុព្ទ 

បានកាលយ្លៅជាចំហាយទកឹ្ លៅជាររក្ រួចក៏្លក្ើៃលៅជាល្លៀងធ្ល្ក្់រីលេើ
លម្  ម្ព្ ក្អាកាសលវហាស៍ លព្ស្ចព្សរបំលរញ លលកុ្ ព្ៃាំង បឹងបួ អូរ 
ព្ េង សទងឹ ទលនល ល ើយក្ ូ៏រលៅកានព់្ប្រលដើម្វ ញគឺ ម្ហាសម្ុព្ទ ម្ដេ
ហាមាៃ់ោំទទេួម្ិនលចះម្ឆ្អៃឆ្អន់នឹងទឹក្ម្ដេជាបងបអនូនឹងគាន្ ។ យា ្ងណា
ម្ិញ សៃវលលាក្ទំងឡាយក្នុងវាេវដែសង្ារលនះម្ដេបានលក្ើៃម្ក្ល ើយ 
គឺរម្ម្ងលសមើគាន្លោយធម្មជាៃិ មានដំលណើរព្បព្រឹៃតលៅលដើម្្បរីៃ់លៅរក្ព្ប្រ
លដើម្ ព្ប្រម្ៃម្យួ គឺ ឈឺ ោស់  រា រ្ាធិ ម្រណៈ  ព្ាៃ់ព្បាសនិរាស ម្បក្
បាក្អ់វីៗ ទងំអស់ ទំងរបស់ព្សឡាញ់ចូេចិៃត ទងំអវីៗ ម្ដេសអបម់្ិនចេូ
ចិៃតម្ដរ  ។ 
 តាម្ព្ទសឹែីព្រះរុទធស្ស  រាេស់រវសៃវទំងអស ់ គាម្នសៃវឬ
បុគគេណាម្ដេម្និធ្លប្់ជាញាៃិ នងិគាន្ក្នុងសង្ារវដែលនះម្និមានល ើយ  
ដូចជាទឹក្ម្ដេលៅក្នុងបឹង សទឹង ទលនល     ូរព្សបគាន្លៅកានម់្ហា        
សម្ុព្ទវ ញម្ដេជាព្ប្រលដើម្ម្ៃម្ួយដូចគាន្ម្ដរ ។ ដូលចនះល ើយលទើបបុគគេ 
ជាសប្បរុស ក្នងុ ីវ ៃម្ដេព្បព្រឹៃតលៅរាេ់ត្លងរបស់លលាក្  ម្និមានបុគគេ
ណាគួរដេ់ការោប់ព្បកាន់លទសក្ំ ុស   ល ល្ះទស់ម្ទង    លបៀៃលបៀន     
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 ន្នសី ន ិទ្ លោយព្បការណាល ើយ រីលព្ាះលលាក្កានយ់ក្អារម្មណ៍
ត្ន ខនតី, លម្តាត្, ក្រណុា, ម្ុទតិា, ឧលបកាខ្  និងលសចក្ែីសលងវគក្នុងវដែសង្ារ 
ជានិចចជាកាេ ៖   
ៃុំរណើរជវីិត្ព្បព្ពតឹ្តព្សបោនា ឈឺចាស់ជ ពាាធមិរណា 
រទៀងទាត្់ព្ាកៃអត្់ម្នសង្កា មចចញចាត្់ការព្បហារព្រប់ោនា      ។ 
ត្ក់ៗរលៃៀងព្សក់ហូររព្ស្ចព្សបរៅ  រព្រោះអូរសទឹងរព្ៅៃល់រៅជលធារ 
សម ព្ទលិឍរលបរព្កបអស់រង្គា មិនអាចទាមទារត្វ ាានរទ      ។ 
រកើត្រហើយជ ពាាធិមរណៈ    ចាករចាលប ណាយស័កតិម្សព្ាក់ព្ទពាយរករ 
រចាលទីព្ទនុំទាុំងខ្ញុំទាុំងររ           រៅខៃួនទរទៃូចកាលដៃលរកើត្  ៕  

**************************************** 

ខ- សាងកដសីុខល ើទ្ុកខអ្នកផង 
 

ការស្ងក្ែសីុខលេើគំនរទុក្ខអនក្្ង  ិះលេើខនងលគ បំលរៃណាហ្ខលនួឯង 
យា ្ងម្ខងម្រ៉ែង ម្ិនលកាៃម្ព្ក្ងរម្អងអនក្ណា ចំលកាង បំលបា ្ងអាតាម្លោយ ិះ
ជាន់សងកៃស់ងកនិលគ លព្ាះសំអាងលេើយសសក្ែិ ព្បាក្ក់ាស អណំាច ព្ទរ្យ 
គឺលព្បៀបបដីូចជាលគស្ងវ មានធំ ព្ទនខំពស ់ រសយ់ា ង្សប្ាយលេើទលនលទឹក្
ក្ក្  សសិិររដវូ គឺរដូវរងាខាល្ំងម្ដេធ្ល្ក្់ទឹក្ក្ក្ ។ លរេគិម្ហរដូវ គឺរដូវល្ដ ្
ម្ក្ដេ់ ល ៃុនងិបចចយ័មានព្គប់ព្គាន ់ទឹក្ក្ក្ក៏្រលាយលៅជាទឹក្  ល ើយ
្ទះក៏្េិចសន្សមឹ្ៗ        ព្ ម្ ុទំងមាចស្់       ម្ដេកំ្រុងម្ៃលព្ៃក្ព្ៃអាេក្នុង 
កាម្គុណ ស្លប្់ក្នុងទលនលល ះលៅ ៖ 

 

អនកស្ងកដីស ខរលើទ កខអនករផាេង ៃូចស្ងផទោះដលែងរលើបឹងទឹកកក 
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ៃល់រៃូវរកដ   ់រស្ករៅខ សខក រលាយទកឹកកព្ស ត្ព្សកព្សឹមផទោះ ។ 
ព្ជម ជទាុំងម្ចាស់វិនាសលិចលង់ មិនអាចរងវ់ងាេពងាេជយ័រត្ជោះ 
ោមានអែីព្បរសើររងរៃើរតាមព្ពោះ ខុំលាររៀនលោះយកឈនោះត្ណាហា      ៕ 

គ- ស្សលោ សភុមងគ  
 

លសចក្ែីសុខក្នុង្លូវកាម្ ឬលសចក្ែីសុខក្នុង្លូវលលាក្ ជាព្សលមាេត្ន
សុ្ម្ងគេ ។ លសចក្តីសុខលនះទក់្ទងនឹងលរេលវលា កាេៈលទសៈ ទីក្ម្នលង 
ស្ថ្នភារ និងអារម្មណ៍ ។ េក្ខណៈរបស់វា គាម្នេំនឹងចា្សល់ាស់លទ 
លព្ាះសុខលវទ  និងលស្ម្នស្សលវទ  ម្ដេទទេួបានម្ក្ និងលម្លយឥទធិ
រេលៅលរេម្ដេលគបានលរើបរះព្បទះ បួជាម្ួយវាញឹក្ញយដង ឬម្្ា្ង
លទៀៃអាចកាល្យជាទុក្ខលវទ  ឬលទម្នស្សលវទ  លព្ាះម្ៃចិៃតម្ិនលចះម្ឆ្អៃ
ឆ្អន់និងព្គប់ព្គាន់ និងកាម្ល ះៗ ។ ឯលសចក្ែីសខុក្នុង្លវូធម្ ៌ម្ដេទទេួបាន
រីព្រះអៃថរស ព្រះធម្មរស ព្រះសចចរស គឺសុខព្ៃជាក់្លៅក្នុងខលនួ សខុលចញរី
ខាងក្នុងចិៃត សខុម្ដេលាៃសនធឹងលចញរីខលនួឯងជារេក្សញ្ញស្នតភិារ 
រេក្សញ្ញ្ត្នលម្តាត្ ក្រណុា ម្ុទតិា ឧលបកាខ្  ះលចញលៅលព្្ ដេប់រ ស្ថន្
 ុំវ ញ ដេព់្គួស្រ លៅដេញ់ាៃិម្ិៃតអនក្ ិៃខាង និងសងគម្ម្ដេលគរស់លៅ
លទៀៃ្ង  ។ សខុលនះគឺជាៃួត្នសុ្ម្ងគេ ម្និម្ម្នព្សលមាេដូចសុខក្នុង្លូវ
កាម្លទ ។       (លោយព្រះ្ិក្ខុ Lorm Loeurm Lha) 

ស ខកនញងផៃវូកាមរហាមមិនចប ់ ានមួយមិនសកប់ានៃបរ់ៅអន់ 
រកើត្ទ កខរព្កៀមព្កិនរព្រោះមិនដអែត្អែន់   បងកអាសននស ខោមានសនត ិ      ។ 
ស ខកនញងផៃវូធមម៌ិនញ័រអារមមណ៍ ស ខខពស់ឧត្តមផាេុំរោយបតី្ ិ
សទាធាព្ជោះថ្លាសម្មាទិៃឋិ  ម្នោះអសមិរស្សិរឹលររច     ៕  
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ឃ- លឃើញផ មិនចាំយូរ     
រុទធបរ សទ័ម្ដេយក្ព្រះរៃនត្ព្ៃជាទីរឹង ទីរឭក្   ល ើយបានសិក្ា្ 

ធម្ត៌ាម្ការអាន ការស្ដប្់ ការរភិាក្្ា ការព្បៃិបៃតិ តាម្រយៈសីេ 
សមាធិ បញ្ញ្ល ើយល ះ េុះដេ់លរេបានយេ់រីធម្៌  រីបាប រីបណុ្យ រី
កុ្សេ រីអកុ្សេ ខលះៗ ល ើយល ះ  បានលធវើឱ្យ ីវ ៃម្ដេព្បព្រឹៃតលៅ មាន
ភារងាយព្សួេជាងម្នុយា ្ងលព្ចើន ។  លយើងអាចលោះព្ស្យបញ្ហ្
ោក់្លព្សះ លបះម្ិនលចញ ក្នុង ីវ ៃបានងាយជាងម្ុន ។  លយើងអនម់្ួល   ្
លស្បើយល្ត្ព្ក្ហាយ ម្និអនទះអម្នទង ។ ចិៃតលយើងក៏្ព្ៃជាក់្ជាងម្ុន  មាន
េំនឹងជាងម្នុ លចះរក្ល ៃុ្េជាងម្ុន ោៃ់ការនងឹអារម្មណ៍អាព្ក្ក់្ខលួន
ឯងបានេអជាងម្នុ ។ ភារតានៃឹងក្នងុអារម្មណ៍ក៏្លយចុះ ភារព្សុះព្សួេ
ក្នុងការរស់លៅក្នុងព្គួស្រ ក៏្ម្ិនសូវរអាក្់រអេួ ។ លយើងម្និសវូខវេ់នងឹ
ខ្យេ់មាៃ់របស់អនក្ដត្ទលរក្លទ  ។  លយើងបនថយបាននវូការលទើសទស ់
ទំ ស់ចិៃតលៅនងឹអំលរើអនក្ដត្ទ ម្ៃខំលម្ើេកំ្ ុសខលួនឯង នឹងម្ក្ត្ចនអ្ិវឌ្ឍ 
ឱ្យព្ៃូវលៅតាម្ធម្៌  ។ ដំលណើរ វី ៃព្បព្រឹៃតលៅស្ម្ញ្ញ ម្ៃេអព្បលសើរ មាន
សភារសងបស់ុខ លោយនឹក្ស្ម្នម្និដេ់ ។       លយើងមានការទទេួខសុព្ៃូវ 
លេើខលួនឯងខពស់ជាងម្ុន  ។  លយើងម្និលព្បើព្បាស់ ីវ ៃ    លដើម្្បរីៃ់តាម្អនក្ដត្ទ 
ប្ុម្នតលយើងលព្បើព្បាស ់ីវ ៃ លដើម្្ប ីួយខលួនឯង្ង  ួយអនក្ដត្ទ្ងលៅតាម្
សម្ៃថភារ នងិេទធភារម្ដេអាចលធវើបាន ។ លព្បើព្បាស់ ីវ ៃម្ដេលៅសេ់
បានឆល្ៃជាងម្ុន ឱ្យខលួនឯងមានលសចក្តីសខុជាងម្ុន ។ លយើងព្សឡាញ់ខលនួ
ឯង ម្ិនលបាះបង់ខលនួឯង  លោយខបំំលរញព្បលយា នឱ្៍យខលួនឯង លដើម្្បីលសចក្ែ ី
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សុខ លដើម្្បីលសចក្ែីចលព្ម្ើន លដើម្្បជីាព្បលយា ន៍ ក្នុងជាៃិលនះ្ង ក្នុងជាៃិខាង
ម្ុខ្ង នងិក្នុងការលរើបព្ងះឱ្យរួច្ុៃោក្ទុក្ខទងំរួងក្នងុសងា្រវដែ្ង ៖ 

អនកម្នធម៌ព្ពោះឈនោះហមងរៅ រឹលររចមួរ  ារកដ   ់អួលផាា 
 ចិត្តព្ត្រក់ព្សស់អស់មិចាឆា រពលរោោះបញ្ហាមិនត្ឹងដត្ង ។
 មិនចាប់កុំហ សអនកៃថ្ទ  ដត្ោក់ពនិយ័រទាសខៃនួឯង 
 រួចអលិវឌាឍយ ាងដខងដរ៉ែង  រ ើញស ខរក់ដសដងរឺរផល      ៕
  

  **********************************************  

ង- ផលូវស្រះនិព្វាន    
ភាវ ឱ្យជាប់លៅថា ល ើញព្ៃឹម្ម្ៃល ើញ ឮព្ៃឹម្ម្ៃឮ ក្លិនព្ៃឹម្ម្ៃ

ក្លិន រសព្ៃមឹ្ម្ៃរស ការាេ់ព្ៃូវកាយព្ៃមឹ្ម្ៃទនរ់ឹងល្ត្ព្ៃជាក់្ អវីៗ ព្ៃឹម្
ម្ៃជាកិ្រ យាព្បព្រឹៃតលៅព្ៃមឹ្ម្ៃជាការដឹងរបសវ់ ញ្ញណ្ វ ញ្ញណ្បំលរញក្ិចច
ដឹងសញ្ញប្ំលរញក្ិចចោំ លវទ បំលរញក្ិចចលស្យ សងាខ្រលដើរៃួព្បៃិក្ម្ម ។ 
សភាវៈទំងអស់បំលរញក្ិចចតាម្ៃួ ទីលរៀងៗ ខលនួ   ម្ដេម្ិនម្ម្នជាលយើង 
ម្ិនលៅលព្កាម្អណំាចលយើង ព្ៃូវមានសៃិតាម្ដឹងឱ្យទន់លដើម្្បីោប់
ឧបាទនក្ុឱ្ំយវាព្ក្បួចយក្អារម្មណទ៍ំងលនះម្ក្គិៃ ឱ្យលក្ើៃការលរញចិៃត
ម្ិនលរញចិៃត  ំឱ្យអកុ្សេលក្ើៃល ើងបាន លនះគឺជា្លូវត្នព្រះនាិវ្ន លបើចូេ 
ម្ិនដេ់លនះលទលគម្ិនអាចលចញរីលលាក្លនះរួចបានល ើយ ។      

(លោយ លវ ជបណឌៃិ លងុ នោីម្នុ)ី 
 
 

វិញ្ញាណម្នៃឹងហនងឹរកិចច សញ្ញារព្ចើនត្ិចកិចចរឺចាុំ 
រវទនារស្យរសដៃលរព្រោះោុំ សង្ខារព្បត្ិកមមរកើនវៃដៈ  ។ 
ឃ្លានរព្សករព្ត្កអរករលាលៈ រទើសទាស់ទាញធាលាក់ទាករ់ទាសៈ 
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មិនព្បកាន់ខ្ជាប់ល័ពែអន័រាឃ  កង់កាុំវៃដៈាក់រួញខៃ ី  ។ 
ថ្ព្ត្រលាកររករុំព្រុំ រៈ វិលីថ្ព្ត្លកខណ៍ខ្ជាករ់លាកីយ ៍
ផៃូវរលាករកាងក ងកនញងលពប ី ផៃូវធម៌ព្ត្ង់ខៃរី ្ាោះនិរវាន            ៕ 
 

ច- ចែិតជាស្បធាន  
ចិៃតជាធម្មជាៃិសខំានប់ំ្ុៃ ម្ដេា ំំលសចក្ែសីុខឬទុក្ខម្ក្

ឱ្យម្នសុ្ស ។ ទលងវើតាម្្លូវកាយ ឬ្លូវវាោ សុទធម្ៃមានចៃិតជាអនក្បងាគ្បប់ញ្ជ្
ទំងអស់ ដូលចនះលេើមាគា ្ វី ៃរបសម់្នសុ្ស សខុ និងទកុ្ខសថិៃលៅលេើចិៃតជា       
ម្គគុលទទសក្ ៍  ។ លបើព្ក្ល ក្ព្ៃិះរ ះរិោរណាលៅលេើសក្ម្មភាររបស់ម្នុស្ស
រស់លៅរួម្សងគម្ជាម្ួយលយើង លយើងល ើញថាម្នសុ្សភាគលព្ចើនយក្ចិៃត
ទុក្ោក់្ម្លទំៃុបម្ៃងរូបកាយលព្ចើនជាងការម្លរក្្ាចៃិត សក្ខីភារក្នុងលរឿង
លនះគឺ្េិៃ្េព្បល្ទសអំាងកាយ និងលព្គឿងអេងាក្រទំងឡាយ ទំងជា
របស់រិៃ ទងំជារបស់ម្ក្លងកាល្យ ជា នំួញ ញួម្ព្បម្ដេចរាចរណ៍េយុ
កាក់្មានអព្តាក្ព្ម្ិៃខពស ួ់សការស្ម្ន ។ 

ព្រះរុទធជាម្ហាស្ស្ដក្្នុងលលាក្       កាេព្ទង់លៅមានព្រះ នមលៅ 
ល ើយ         លោយព្រះម្ហាក្រុណាក្នងុ ឫទយ័ ព្រះអងគបានព្តាច់លៅសរវ 
គាម្និគម្ នបទម្ដេអាចយាងលៅបាន    លដើម្ប្ីបងាហញ្ម្ចក្ ូនធម្មឱសល  
សព្មាប់រ្ាបាេម្លរក្្ាចៃិតម្ដេអាច នលៅកានល់សចក្ែីសុខជាអម្ៃៈ 
ប្ុម្នែហាក់្ដូចជារុទធស្សនិក្ នលយើង កំ្រុងលដើរបស្តញ្ចស្្លូវជាម្យួព្រះ
បរម្ស្ស្ដ?្ 
            ព្រះរុទធជាមាច្ស់ព្ទងប់ានព្បកាសសចចធម្៌ម្ដេព្រះអងគបានចំណាយ  
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លរេ ៦ ឆន្ំលដើម្្បីព្ស្វព្ជាវ រ ូៃបានព្តាសដ់ឹងថា ក្នុងខលួនម្នសុ្ស មានទំង
ធម្មជាៃិេអ មានទំងធម្មជាៃិអាព្ក្ក់្ នងិធម្មជាៃិជាក្ណាដ្េ ម្ដេអាច
ចូេលព្ ៀៃម្ព្ ក្ក្នុងចិៃតបានព្គប់លរេ អាព្សយ័លេើខាងណាមាន យ័
 ម្នះចូេកាន់កាប់  លព្ាះថាចិៃតរបស់ម្នុសស្ជាសម្រ្ូម្ិ    ម្ដេេអនិង
អាព្ក្ក់្ព្បយទុធៃស ូគានយ្ក្ឈនះោញ់ ផ្លស្់គានឈ្នះោញ់ ។ ក្នុងខលួនម្នសុ្ស
ម្ៃម្ួយលនះឯង មានទំងលទវតានិងបិស្ច មានទំងព្រះនិងមារ ម្ដេលធវើឱ្យ
ម្នសុ្សបាន្ប់ព្បសប់នងឹលសចក្ែីសុខ លសចក្ែទីុក្ខ ដចូម្ដេលយើងរាេ់គាន្
សុទធម្ៃធ្លប្់មានបទរិលស្ធន៍ម្ក្ល ើយ ។ 

លៅលេើមាគា ្ត្ន វី ៃ ការម្ដេ វី ៃរបស់អនក្ណាម្យួនឹងព្បព្រឹៃត
ព្ៃឹម្ព្ៃូវ ោំបាច់ព្ៃូវដងឹនងិយេ់លគាេការណ៍ជាធម្មជាៃិរបស់ចិៃត ព្រម្
ទំងលរឿងេអអាព្ក្ក់្ម្ដេព្បក្បជាម្ួយចិៃត ម្ដេអាចម្សវងយេ់បានលៅ
ក្នុងាក្្យលព្បៀនព្បលៅរបស់ព្រះរុទធ      ល ើយ ំម្ក្ព្ៃួៃរិនិៃ្យចិៃតត្នខលួន ។ 
ការ វឹក្ហាៃ់ព្គបព់្គងចិៃតលោយលសចក្ែីរ្ាយាម្ ឱ្យចិៃតមានសៃិស្ម្រៃី
តាម្ដឹងទន់គំនិៃ      និងឱ្យចិៃតតាំងមាំគឺសមាធិ         អាច្ែេ់ឱ្យនូវ្េដ ៏
អស្ច្រ្យគឺចំលណះវ ជាជ ្       ការយេ់ក្នុងធម្មជាៃិត្នចៃិតម្ដេព្ៃូវបានព្បម្ូេ 
រួបរមួ្និងល្ទរបនែម្ក្ដេស់ម្័យបចចុបប្នន         សព្មាបឱ្់យលយើងសិក្្ាម្សវង 
យេ់ និងព្ៃួៃរិនិៃ្យលោយបទរិលស្ធន៍ក្នុង វី ៃរបស់លយើង ជាអងគត្ន
ចំលណះដ៏ព្ជាេលព្ៅទូេទំលូាយ ជាបញ្ញស្ព្មាប់ជាម្គគុលទទសក្៍ត្នដំលណើរ
 ីវ ៃបានយា ្ងរិៃព្បាក្ដ ។ 

ឧទ រណ៍ ៖ ក្នុងខណៈម្ដេចិៃតមានក្ំ ឹង        ចិៃតល ះកំ្រុងមាន 
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លសចក្ែីទុក្ខលទម្នសស្ជាម្យួជានិចច ។ លរេម្ដេកំ្រុងខឹងល ះ ម្និអាច
មានលសចក្ែីសុខព្បក្បជាម្យួចិៃតបានល ើយ ឯខលនួអនក្ខឹងនឹងមានលសចក្ែី
ទុក្ខគាបព្ចបាច់ចិៃត លព្កាធខឹងគុំកួ្នរ្ាបាទលៅម្និសខុ ។ លព្ាះល ៃុដូលចនះ 
លបើម្ិនចង់មានទុក្ខ ព្ៃូវម្ៃកំុ្ខឹង  លោយលរៀនអប់រំចិៃត    តាម្ព្រះរុទធមាគា ្ គឺ  
សីេ សមាធិ បញ្ញ្  ។ 

  ំងឺកាយ ព្បគេភ់ារៈឱ្យលវ ជបណឌិៃវ ទ្ាស្ស្តសត ួយលោះព្ស្យ 
ឯ ំងឺចិៃតវ ញព្ៃូវម្សវងយេវ់ ធីការរបស់ព្រះរុទធ ល ើយ មំ្ក្អនវុៃត គឺ
រ្ាបាេ ងំឺចិៃតលោយធម្មឱសល ។     (សព្ម្េួអៃថបទលោយ តាអារាម្ប យ) 

 

  ជុំងឺផៃូវកាយទាុំងឡាយព្របយ់ ាង   ម្នរពទាយសុំអាងខ្ងការពាាាល 
  យកថ្នាុំកុំចាត្់វោះកាត្់សព្ម្ល   រ រធងន់ធូរព្ស្លររសាបើយស្នដព្តាណ ។ 
  រលាលៈរទាសៈរម្ហៈកិរលស   រពទាយោមានចុំរណោះកាត្់របោះរចញាន 
  ម្នដត្ធម៌ព្ពោះឈនោះរ រស្ម្នាយ  កិរលសព្ស្កព្ស្នដរកាេមកាានដចិត្តកាយ  ៕   
 

  **************************************************** 

ឆ-កុាំោនះអ្ែួអាង  
លព្ាះម្ៃម្ិនយេ់រីវៃថបុណំងត្នការសិក្ា្  នងិភារអំនួៃអួៃអាង 

អសមិមានះ ឬក៏្ការព្សវងឹវលងវងវងាវន្់ភាន់ព្ច ំ លទើបអនក្សិក្្ាតាងំរីបរុាណ
កាេម្ក្ម្ួយចនំួនបានលព្បើការលចះដងឹរបសខ់លួនខុសនិយាម្ ។ ក្នុងធម្ម-           
បទដឋក្ថា យម្ក្វគគ ភាគទ ី១ លទវសហាយក្្កិ្ខវុៃថ ុក្នងុសម្័យរទុធកាេ្ិក្ខុ
ជាម្ិៃតសមាលញ្់នឹងគាន្ បានកានយ់ក្ធុរៈល្្សងគាន្គឺម្យួរបូលរៀនគនថធរុៈ គឺ
លរៀន ព្ទឹសត ីអាចលៅថាបរ យៃតិ   និងម្ួយរូបលទៀៃលរៀនវ បស្ស ធរុៈ   គឺការ 
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អនុវៃតន៍ម្ដេអាចលៅថា បដបិៃតិ ។ ្ិក្ខុម្ដេបដបិៃតិវ បស្ស ធរុៈមាន   
លសចក្តីរ្ាយាម្ខាល្ំងរ ូៃបានសលព្ម្ចអរ ៃត្េ ។ ឯ្ិក្ខុម្ដេលរៀន        
គនថធុរៈក៏្ឆល្ៃ ល្សវាងត្វខាល្ំងអាចព្ទព្ទង់ព្រះព្ៃ័យបដិក្បានយា ្ងេអ ។ 
ព្ទព្ទង់ព្រះព្ៃ័យបដិក្ក្នុងទលីនះមានន័យថាយេ់ និងអាចរន្យេប់ានព្គប់
ធម្មក្ខនធក្នុងព្រះព្ៃ័យបដិក្បាន ល ើយលលាក្មានក្នូសិស្សជាលព្ចើន ។ ប្ុម្នត
លលាក្បានព្បមាលមាក់្ងាយ្ិក្ខុម្ដេលរៀនវ បសស្ ធុរៈថា ជាអនក្ម្ិនលចះ
ដឹងអីលស្ះ និងចងស់ួរបញ្ហ្ជាម្ួយលដើម្្បេី្បងព្បាជាញ្គាន្ ។ ត្លងម្ដេ ួបគាន្
សួរបញ្ហព្្រះស្ស្ត្ព្ទងយ់ាងលៅក្នុងទីព្ប ុំល ះ នងិព្ទងស់ួរសណំួរលោយ
ផ្ទ្េ់ ។ ្ិក្ខុម្ដេលរៀនគនថធុរៈម្និអាចលឆ្លើយសំណរួបាន សមូ្្បីម្ៃម្យួ
សំណរួ ខណៈ្ិក្ខុលរៀនវ បស្ស លឆ្លើយបានទំងអស់ និងព្ៃឹម្ព្ៃូវ ។ ព្រះ    
ស្ស្ត្ក៏្ព្បទនស្ធុការដេ់្ិក្ខុម្ដេលរៀនវ បសស្ ថា ព្បត្រល ើយ ។ 
លរេល ះ្ិក្ខុទំងឡាយជាកូ្នសិសស្្ិក្ខុលរៀនគនថធុរៈ លាេលទសរ ះគន់
ព្រះស្ស្ត្ថា ល ៃុអវពី្រះអងគព្បទនស្ធុការដេ់ម្នុស្សេងង់ល្ល្លៅ
វ ញ? ល ៃុអវមី្ិនព្បទនដេ់្ិក្ខុអនក្លរៀនគនថធរុៈម្ដេលចះព្រះព្ៃ័យ
បិដក្? ព្រះអងគលធវើម្បបលនះម្ិនព្ៃមឹ្ព្ៃូវលស្ះ ។  

លព្ាះាក្្យរ ះគន់របស់សសិ្សទងំល ះ លទើបព្រះស្ស្ត្ព្តាស់ព្រះ
គាថាលនះ  រ មុ្ប្ ិលច ស ៃិ ំ។លប។ ស្ម្ញ្ញសស្ លហាៃិ ៖ លបើបុគគេនិយាយ
ធម្៌ម្ដេមានព្បលយា ន៍ លទះបីជាលព្ចើនយា ង្ណាក៏្លោយ ម្ៃអនក្ព្បមាទ 
ម្ិនព្បព្រឹៃតតាម្ធម្៌ល ះ ដចូជាអនក្ចិញ្ចឹម្លគា រាប់លគាឱ្យអនក្ដត្ទ ម្ិនមាន
ចំម្ណក្ត្នស្ម្ញ្ញ្េយា ង្ល ះឯង   ។     ប្ុម្នត្ទយុលៅវ ញ        លបើបុគគេ 
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និយាយធម្៌ម្ដេមានព្បលយា ន៍ លទះបីជាៃិចៃួចក៏្លោយ ម្ៃជាអនក្
ព្បព្រឹៃតសម្គួរដេធ់ម្៌ល ះ េះបង់លោេនវូរាគៈ លទសៈ និង លមា ៈអស់
ល ើយ ជាអនក្លចះដឹងសរវព្គប់ មានចិៃតរួច្ុៃព្ស ះល ើយ ជាអនក្ម្ិន
ព្បកាន់មាំ ក្នុងលលាក្លនះឬលលាក្ខាងម្ខុ បុគគេល ះជាអនក្មានចំម្ណក្
ត្នស្ម្ញ្ញ្េលោយរិៃ ។  

លយាងន័យលនះលយើងល ើញថា ការសិក្្ាគឺលដើម្្បីក្មាចៃ់្ភារេងង់
ល្ល្ និងម្សវងរក្វ ជាជ្ម្ក្ោក់្ក្នុងខលួនលយើង ម្ិនម្ម្នលដើម្្បីព្បណាំងព្បម្ ងនឹង
អនក្ដត្ទលទ និង ម្ិនលដើម្ប្ីព្បមាលមាក់្ងាយនរណាមាន្ក់្លព្ាះលគលរៀនល្្សងរី
លយើង ឬលខ្ាយជាងលយើងម្ដរ ។ អវីម្ដេសំខាន់គឺលចះល ើយយក្ចំលណះ
លៅអនុវៃតឱ្យលក្ើៃព្បលយា ន៍ដេខ់លួនឯង និងអនក្ ុំវ ញ ។ ចំលណះទងំព្ទសីត ី
និងអនវុៃត លបើម្ិនទនដ់េក់្ព្ម្ិៃេអលទ គឺមានលព្គាះថាន្ក្់ដូចគាន្លព្ាះវលងវង
មាន ្ិក្ខលុទវទៃត និង្ិក្ខ(ុ១)លរៀនគនថធុរៈលនះជាឧបមាព្ស្ប់ មានចំលណះ
ល ើយអួៃអាងលម្ើេងាយលគទំងម្និដងឹថាលគសថិៃក្នុងក្ព្ម្ិៃណា ។ ដូលចនះ
អនក្សិក្្ាទងំឡាយ ម្ិនព្ៃូវចងចិៃតព្បណាំងព្បម្ ងឈនះោញ់នរណាមាន្ក់្
ក្នុងការសិក្្ាលទ ប្ុម្នតព្ៃវូចងចិៃតក្មាច្ៃ់ភារេងង់ល្លរ្បស់ខលនួលទើបព្បត្រ ។ 

(លោយព្រះវ ម្េធម្មធ្រ ៍- វ រិលម្ធ ីស  ូតារា) 

រចោះធម៌ត្ចិពិត្ដត្ព្បព្ពឹត្តតាម ជូត្ៃ សល បស្នាមកាមពីចិត្តកាយ 
ចង់រួចរំរោោះអស់ទ កខទាុំងឡាយ អៃងពីរព្ត្ើយអាយដសែងនាយនិរវាន។ 
រចោះធមរ៌ព្ចើនពតិ្ឥត្ព្បព្ពឹត្តតាម រប់អញព្សម្មកាមតាមរ ក ន 

_______________________ 
(១) ទេវេតត ៖ ទ ម្ ោះភិក្ខុម្ួយរូបជាព្ពោះអនុជអយយកិាម្យួ គឺជីដូនម្យួនឹងព្ពោះសម្មម សម្ពុេធសក្យមុ្នី ។ 
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ម្នោះអាងអតួ្អកួត្ឧាទាន បិទផៃូវនិរវានរព្រោះម្នអតាតា  ។ 
ចាស់ថ្រចោះឯងដព្កងរចោះររផង វត្ថញបុំណងថ្នការសិកាា 
កុំចាត្់លងង់រខៃ   ់រៅរកបញ្ញា មិនដមនព្ាថ្នាព្បម្លរររទ           ៕              

     

********************************************** 

ជ-ទ្នភ់លន់ចាំលព្ះខលួនឯង ៖ 
ទន់្លន់ចំលាះខលនួឯង មាននយ័លព្ចើនយា ្ង ។ វាអាចមានន័យថា ចូរ

កំុ្បងខំខលនួឯងឱយ្កាល្យជាម្នសុ្សមាន្ក់្េអឥៃលខាច្ះ ឱ្យខាងម្ៃបានលៅព្ៃឹម្ព្រឹក្
ម្សអក្ ។ ព្បសនិលបើអនក្ជាផ្ក្ម្ដេរើក្យឺៃជាងលគ ចូរអៃ់ធមៃ់   និង្ែេ់លរេ 
លវលាឱ្យខលួនឯងលដើម្្បីេូៃលាស់ ។ 

វាក្៏មាននយ័ថា ចូរលរៀនលសើចចំលាះទលងវើម្ដេអនក្បានលធវើ ។ ទន់្លន់
ចំលាះខលួនឯងក្៏មាននយ័ថា ចូរអៃ់ឱនឱ្យខលនួឯងក្នងុលរេមានអារម្មណ៍    
ព្ចបូក្ព្ចបេ ់ ។ លៃើនរណាម្ិនធ្លប្់លធវើខុស? លយើងគួរលរៀនរីកំ្ ុសរបស់
ខលួនឯង ប្ុម្នតលយើងម្និគួរសំរងក្្ាេខលនួឯងម្ែងល ើយម្ែងលទៀៃ លព្ាះម្ៃ
កំ្ ុសណាម្យួល ះល ើយ ។ អៃីៃកាេ គឺជាអវីម្ដេក្នលង្ុៃលៅល ើយ
ដូលចនះចូរទមាល្ក់្វាលោេ ល ើយបនតដំលណើរលៅម្ខុលទៀៃ ។ ចូរលបាះលោេនូវ
លខនើយឱបម្ដេ ំសណំាងអាព្ក្ក់្លនះលៅក្នុងធុងសំរាម្លៅ    ។   «វ ធមី្ួយ  
ម្ដេ មំ្ក្នវូលសចក្តីសបា្យរើក្រាយ» គឺ «ព្ៃូវលធវើជាម្ិនោំអវីលស្ះ»។ 

ក្បា ្េ់ម្ដេលៅលេើត្្ទសម្ុព្ទលព្ចើនឆន្ំ នឹងមានល្ច្សម្ុព្ទរាបា់ន់
ម្ក្លតាងបាៃរបសវ់ា ម្ដេបណាដ្េឱ្យវាធងន់ចុះលៅលព្កាម្នងិបងកហាន-ិ
្័យ    ។     ក្បា ្េ់ម្បបលនះោំបាច់ព្ៃូវលធវើអវីម្ា្ ្ងលដើម្ប្ីយក្ល្ច្សម្ុព្ទទងំ 
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ល ះលចញឱ្យអស់ ល ើយវ ធីម្ដេចំណាយៃិច នងិងាយបំ្ ុៃល ះគឺ ព្ៃូវ
លបើក្ក្បា ្េ់លនះលៅក្នុងទលនលទឹក្ស្បឱ្យបានម្យួរយៈ ។ ម្ិនយូរលទល្ច ្      
សម្ុព្ទទំងល ះ នឹងព្ៃូវព្ ះុធ្ល្ក់្ចុះលៅលោយខលួនឯង ។ លរេល ះក្បា ្េ់
អាចព្ៃ ប់លៅសម្ុព្ទវ ញបាន ល ើយម្និមានអវបីងកជាលព្គាះថាន្ក្ដ់េ់ 
សុវៃថិភាររបស់វាៃលៅលទៀៃល ើយ ។ 

ចុះអនក្វ ញ?លៃើអនក្កំ្រុងព្ៃវូបានរុំរ័ទធលោយល្ច្សម្ុព្ទ ដូចជា        
កំ្ ុស វ ប្បដិស្រើ និងលសចក្តីឈឺោប់រីអៃីៃកាេម្ម្នលទ? ព្បម្ េជា
ដេ់ លរេម្ដេអនក្ព្ៃូវម្ ុចូេលៅក្នុងទឹក្ស្ប  ឱ្យបានម្ួយរយៈសនិ
ល ើយលម្ើេ៍លៅ ។ ចូរឱ្យបញ្ហ្ទំងល ះរស្ៃ់លៅអស់លៅចុះ ល ើយ្ែេ់  
ឱកាសឱ្យខលនួឯងម្ែងលទៀៃ ។ លនះព្បម្ េជារបស់ម្ដេព្ៃូវោក់្សន្សំក្នុង
គណនដី៏េអម្ួយម្ដេអនក្ោប់ល្ែើម្លធវើោប់រីឥ វូលនះ ។ 
     «លរៀនព្សឡាញ់ខលនួឯងគជឺាការព្សឡាញ់ម្ដេមានៃត្ម្លបំ្ុៃលេើសលគ» 

          (លោយព្រះវ ម្េធម្មធ្រ ៍- វ រិលម្ធ ីស  ូតារា) 

 
   »អត្ីត្ផ ត្រហើយមនិរឡើយព្ត្ឡប់    រួរជកីល បកបប់ញ្ចប់ររឿងចាស់ 
   ញញឹមរលមៃីូចថ្លងរោះចាាស់        នរនៀលបព្ងោះយកឈនោះបចចញបាបនន ។ 

 

ឈ- លែើ “ខ្ញាំ” គឺជានរណា? 
«ខ្ុំ»គឺជាក្េ្ាណម្ិៃតដស៏នទិធបំ្ ុៃរបស់«អនក្»។ «ខ្ុំ»គឺជាអនក្តាម្ 

 ួយ«អនក្»លេើសអនក្ណាៗ ទំងអស់  ប្ុម្នត«ខ្ុំ»ក៏្ជាបនទុក្ដ៏ធងនប់ំ្ុៃរបស់     
«អនក្»ម្ដរ ។ «ខ្ុំ»នឹងរញុ«អនក្»លៅម្ុខ ម្ៃ«ខ្ុំ»ក៏្អាចទញ«អនក្»ម្ក្លព្កាយ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%8F%E1%9E%BE%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9E%B6?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_65vPsGfFlgjCIxI5uPQOR3Mg1mt6qzbCF7AgeyrHwRyY-t6ruxQQcgZSG0pu-wNCqgHcncVSXfpPwK87sdNoXHuezLd5U-0lckZC2QhrPK56p36DM515WAuWNvRbipt-a4VDR5zA4-NOCM1LsB7k&__tn__=*NK-R
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ឱ្យធ្ល្ក្់លៅក្នុងក្តីបរា យ័ម្ដរ ។ «ខ្ុំ»ស្ដ្បត់ាម្ការបញ្ជ្របស់«អនក្»ទងំ     
អស់ ។ កិ្ចចការម្ដេ«អនក្»ចង់លធវើ ព្គាន់ម្ៃព្បគេ់ឱ្យ«ខ្ុំ» «ខ្ុំ»នឹងលធវើវាយា ្ង
លេឿននិងយា ង្ព្ៃឹម្ព្ៃវូបំ្ ៃុ ។ «អនក្»អាចោៃ់ម្ចង«ខ្ុំ»យា ្ងងាយ គឺ         
«អនក្»ព្គាន់ម្ៃម្ុងឺមា ្ៃ់ោក់្«ខ្ុំ»លៅបានល ើយ ។ ចូរលធវើអវីម្យួឱ្យ«ខ្ុំ»លម្ើេ
ឱ្យបានចា្ស់ លព្កាយរី«អនក្»លធវើវាបានររីបដីង «ខ្ុំ»នងឹលធវើវាលោយខលួនឯង 
និងលោយសវ័យព្បវៃតិ ។ «ខ្ុំ»គឺជាអនក្បលព្ម្ើរបសប់ុគគេអស្ច្រយ្ទំងឡាយ 
ល ើយ«ខ្ុំ»ក៏្អស្ចរ្្យចំលាះ នបរា យ័ទងំឡាយ្ងម្ដរ ។ លៅចំលាះម្ុខ
បុគគេអស្ចរ្្យ «ខ្ុំ»នឹងសម្ម្ែងនវូភារអស្ច្រយ្ ។   លៅចំលាះម្ុខ នបរា យ័
«ខ្ុំ»នឹងសម្ម្ែងនវូភារបរា ័យ ។               

«ខ្ុំ»ម្និម្ម្នជាមា ្សុនីលទ ម្ៃ«ខ្ុំ»មានទងំអសន់ូវសម្ៃថភាររបស់
មា ្សុីន រមួ្ទងំបញ្ញរ្បសម់្នសុ្សម្លម្លទៀៃ្ង ។ ដូលចនះ «អនក្»អាចបលងកើៃ   
«ខ្ុំ» លដើម្្បីទញយក្្េព្បលយា ន៍ ឬក៏្លព្បើ«ខ្ុំ»លដើម្ប្ីបំផ្ល្ញខលួនឯង លព្ាះ
អវីៗគឺលព្សចម្ៃលៅលេើ«អនក្» ម្ិនម្ម្នលព្សចលៅលេើ«ខ្ុំ»លទ   ។   ទទេួយក្ 
«ខ្ុំ»បងវឹក្«ខ្ុំ» ម្ុឺងមា ្ៃ់ោក់្«ខ្ុំ» លរេល ះ«ខ្ុំ»នឹងលធវើឱ្យរិ្រលលាក្លកាៃ
ស្ប់ម្សង្«អនក្» ។ ប្ុម្នតលបើ«អនក្»ម្និម្ុឺងមា ្ៃ់ោក់្«ខ្ុ»ំលទ «ខ្ុំ»នឹងបំផ្ល្ញ       
«អនក្»ជាម្ិនខាន ។  លៃើ«ខ្ុ»ំលនះជានរណា? 

«ខ្ុំលនះ»គឺជាទមាលប្់របស់«អនក្» នឹងឯង!!! 
   (លោយព្រះវ ម្េធម្មធ្រ ៍- វ រិលម្ធ ីស  ូតារា) 
 

ខ្ញុំរហើយនឹងអនកមិត្តលកដិចិត្តមយួ របើអនកទ កខព្ពយួខ្ញុំព្ពយួោមានដលែ 
របើអនកសបាាយខ្ញុំរីក យដៃរ របើអនកព្បួលដព្បខ្ញុំដបរផ្លាស់បដូរ ។  
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របើអនករកាងកាចខ្ញុំអាចរយកាេ អនកម្នរលាលៈខ្ញុំទាក់រលារោ 
របើអនកត្ឹងរ ឹងខ្ញុំព្បងឹជុំហរ  អនកៃួលរហើយឈរខ្ញុំព្ទខៃួនអនក ។ 
របើអនកម ឺងម្ ាត្ម់ធាយ័ត្ម្ុំរឹង ខ្ញុំរកូនជងឹជយួឥត្រសទើរស្ទាក់ 
របើអនកទន់ព្រយ យម្យអត់្លកខណ៍  ខ្ញុំោល់ទាត្់ធាក់ឱាយអនកព្ោុំាព្ោ ។ 
ខ្ញុំរអនកណារមដចខ្លាុំងកាលារម្ៃោះ? ម្នឫទធិពរិសសរចោះព្រប់ម ខង្រ 
អាចរលើកអនកានអាចព្ចានរធា រមិត្តរម្រព្រប់ព្ោរប់ព្ាណ ។ 
ខ្ញុំរទឺម្លាប់តាមរប់កនញងទយ័ ទម្លាប់ព្បថ្ពផដល់កដីស ខស្នដ 
ទម្លាប់មិនលែ ក ទ កខមិនព្ស្នដ ៃូរទម្លាប់ាននងឹកាានដផ ត្ខាេត្់      ៕    
 

       *****************************************************  

ញ- ទ្កឹមុខមនុសាស ៖ 
លៅលរេនិយាយដេ់ទឹក្ម្ុខ អនក្ព្បាក្ដជាអាចគិៃថា ខលួនរូម្ក្

លម្ើេម្ខុម្នសុ្ស ល ើយអាចទយរីលគដឹងលទៀៃ្ងថា អនក្លនះចរ ៃម្បប
លនះ ម្បបល ះ គំនិៃម្បបលនះ ម្បបល ះជាលដើម្ ។ ប្ុម្នត ល ះជាទឹក្ម្ុខរបស់
ម្នសុ្សម្ិនសវូឆល្ៃ ឬម្និសូវរូម្ក្ប្ុលណា្្ះ ឬជាទឹក្ម្ខុរបសម់្នសុ្សម្ិនលចះ
លាក្់បាំង និងម្នុស្សម្ដេម្និទនម់ានគំនិៃោស់ទុ ំ ។ ម្នសុ្សមាន
ព្បមាណជា ១០% ជារិលសសម្នុស្សម្ដេឆល្ៃ រូម្ក្ គំនិៃោស់ទុំ ឬម្នុសស្
មានស្រជាៃិជាលម្ដឹក្ ំ       លគម្និងាយលចញអាការៈឱ្យអនក្ដត្ទដឹងតាម្ 
រយៈទឹក្ម្ុខរួក្លគល ះលទ។ លៃើអនក្ដឹងលទ?  នជាៃិ ប្ុន បាននយិាយថា 
ម្នសុ្សមានទឹក្ម្ុខ ៣ ព្បល្ទ ៖  

ទឹក្ម្ខុទ ី១ ៖ អនក្ទុក្សព្មាប់បងាហញ្វា លៅកាន់រិ្រលលាក្; 
ទឹក្ម្ខុទ ី២ ៖ អនក្ទុក្សព្មាប់បងាហញ្វា លៅកាន់ព្គួស្រ និងម្ិៃត្ក្តិ  
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ឬម្នុសស្ ិៃដិៃរបស់អនក្; 
ទឹក្ម្ខុទី ៣ ៖ អនក្ម្ិនម្ដេបងាហញ្វាលៅឱ្យនរណាមាន្ក់្បានល ើញ

ល ះលទ លព្ាះវាគឺជាទឹក្ម្ខុម្ដេឆ្លុះបញ្ច្ំងរីការរិៃរបស់អនក្ ។  
លបើអនក្ម្ិនទនឆ់ល្ៃ រូម្ក្ ឬគំនិៃម្និោស់ទុ ំ អនក្លព្ចើនលព្បើទឹក្ម្ខុទ ី

៣ ព្គប់កាេៈលទសៈ ។  
ល ៃុលនះ ទឹក្ម្ុខរបសអ់នក្ គឺអនក្ជាអនក្ព្គប់ព្គងវា លោយម្និម្ម្ន

ព្រម្េងរ ូៃលទ ល ើយអនក្ក៏្ម្ិនងាយនឹងដឹងថា អនក្លនះម្បបលនះ ម្បប
ល ះបានម្ដរ ព្បសិនលបើលម្ើេលៅចមំ្នសុ្សម្ដេឆលៃ្ រូម្ក្ ឬជាលម្ដឹក្ ំ
ជាលដើម្ ។  

លរេខលះ លគញញឹម្រ ូៃ ក៏្ម្ិនព្បាក្ដថា សខុរ ូៃម្ដរ ល ើយអនក្
ម្ដេក្ព្ម្ញញឹម្ ក្ម៏្ិនព្បាក្ដថា លគៃឹងម្ៃងរ ូៃម្ដរ ។ 

            (លោយព្រះវ ម្េធម្មធ្រ ៍- វ រិលម្ធ ីស  ូតារា ) 
 

ស្គាល់ពីចរិត្ៃាបតិ្កាយវិការ ស្គាល់ពីបញ្ញារោយស្តាប់រកាយសតី 
    រ ើញការព្បព្ពតឹ្តិអាចស្គាលល់ែីថ្ៃ រយបល់ដវងខៃីអាចស្គាល់រុំនតិ្ ។ 
 

************************************************** 

ដ- វិទ្ាាសាស្តសតខវះសី ធម ៌
ម្នសុ្សលលាក្ក្នុងសម្័យបចចុប្បននលយើងលនះ កំ្រុងម្ៃជាប់្ុង េង់

ខលួន លៅតាម្ទំ ញត្នវ ទា្ស្ស្តសត និងបលចចក្វ ទ្ា ខំសទះុស្ទ្ រៃ់ លលាៃលផ្ល្ះ 
លបាះ ំហានលៅតាម្ព្ក្ម្សលលាក្     ម្សវងរក្     នងិបងកបលងកើៃរបសរ់បរម្ក្ 
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បលព្ម្ើលសចក្ែីព្ៃូវការរបសម់្នសុ្សជាៃិ  ។  លទះៃព្ម្វូការល ះៗ  សព្មាប់   
ក្លម្ទចបំផ្ល្ញលលាក្លនះក៏្លោយ លព្ាះអនក្បងកបលងកើៃខលះគាម្ន ិរ ឱៃតប្បៈ(១) 

 

និងព្រ មវ ហារធម្៌(២)លៅក្នងុខលួនល ើយ ម្លម្ទងំ គំាន្លម្ើេងាយ លម្ើេ
លថាក្ បំល្លចលោេ ការអ្ិវឌ្ឍន ៍ ម្្នក្គុណធម្ ៌សេីធម្ ៌ ព្រ មចរ យធម្ ៌
ម្លម្លទៀៃ ។ ្េិៃ្េម្ដេបានរីម្្នក្ធំៗ រីរ គឺឧសា្ ក្ម្មក្ែី  ក្សិក្ម្មក្ែ ី
សម្យ័លនះ ភាគលព្ចើនលធវើឱ្យម្នសុ្សព្សវងឹ លញៀនញា ម្្ មានជាៃិរិសរេុ 
្ែេ់នវូលព្គាះថាន្ក្ដ់េ់ វី ៃសៃវលលាក្ និងសងគម្ជាៃិយា ្ងលព្ចើនសនធឹក្
ស ធប្់ ។ 

េទធ្េម្ដេបានរីការចលព្ម្ើន   ល ឿនលេឿនខវះសេីធម្ទ៌ំងលនះ 
ទីបំ្ ុៃគឺរុញព្ោន ម្នសុ្សលលាក្ ឱ្យសថិៃក្នុងភារតានៃឹង  ៃបព់្បម្្េ ់
ព្ក្ េ់ព្ក្ហាយ ខាវយ្ខវេ់ អំរេទ់ុក្ខ បលងកើននវូលលា្ៈ លទសៈ លមា ៈ 
កាន់ម្ៃលព្ចើនល ើងៗ ម្ដេ្ែេ់នវូភារកាចស្ហាវ  យង់ នង  ត្ព្រត្្្ស 
លឃារលៅ  កាលយ្ជារិសរេុដេម់្នុស្សជាៃិលព្ចើនល ើងៗ  ។ 

 ្លូវម្ៃម្យួម្ដេអាច្ែេ់នវូភារសងបស់ុខស្នែព្តាណបាន គឺ
ម្នសុ្សជាៃិ គំាន្ លផ្ដ្ៃចិៃតគំនិៃ គិៃយក្ចិៃតទុក្ោក់្ឱ្យខាល្ំង លេើម្្នក្គុណ
ធម្៌  សីេធម្៌ ព្រ មចរ យធម្៌ ឱ្យខពស់លេើស្ុៃ ួសជាងលលា្ៈ ចង់បាន
ម្ដេម្និមានព្រំម្ដនក្ណំៃ់ល ះឯង  ។ 

  
_______________________ 

(១) ហរិឱិតតបបៈ ៖ ទសចក្ដីខ្មម សបាបនិងទសចក្ដខី្មា ចបាប ។ 
(២) ព្ពហមវហិារធម្ ៌៖ ធម្៌ជាលាំទៅននចតិតដ៏ព្បទសីរ ម្មន ទម្ត្តត , ក្រុណា, មុ្េិត្ត, ឧទបកាខ  ។ 
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   ពិសព លប្ោះរល់រពញពិលព  រីមីម្នព្រប់សពែចុំណ ី
  កនញងទឹកកនញងខាយល់ៃល់កនញងៃ ី  មន សាេរព្បើព្ាស់អរីៃើមាបីរស់ ។ 
  រត្ពិ លរ លរ កផទញកកនញងកាយ  ផដល់អនត យខ្វាយោមានលស់ 
  លយអាយ កបាប(១)ស្លាប់ាត្រ់ មាោះ រព្រោះរយើងផដល់រព្ោោះៃល់បរិស្ថាន។  
  ដលមពិសកិរលសរអែោះរអែើម អាប  ឱាយចង់ៃ បាបរពញព្ាណ 
  រទាសៈរលាលៈទាក់សនាដាន  អវិរជារំខ្នោមានព្ស្នដរឡើយ ។ 
  ពិសកនញងពិសរព្ៅៃុំរៅផដញុំ   ខទញោះក ុំឈឺងុំព ុំដលែរលែើយ 
  រកើត្រ ររព្ចើនម ខទ កខមិនរសាបើយ  មិនយូររទរឡើយអាយ ខៃី              ៕ 

************************************************** 

ថ- កុាំរស់លស្បៀបលធៀប 
ការលព្បៀបលធៀប វាម្ិនម្ម្នជាលរឿងរបសវ់ ោរណញ្ញណ្ល ើយ... 

(La Comparison n’est pas Raison ! ) ។ ការលព្បៀបលធៀបខលះ  ំឱ្យលយើង
មានរ ុចិៃតទប (Complexes d’infériorité) លសចក្តីព្បមាទលម្ើេងាយ 
ខលួនឯង អស់សង្ឃមឹ្... ការលព្បៀបលធៀបខលះ ំឱ្យលយើងមានរ ុចិៃតខពស់ 
(Complexes de Supériorité) ព្បមាលលម្ើេងាយអនក្ដត្ទ មានអំនួៃអួៃ
អាង ល ើញខលួនឯងអស្ចរ្្យលេើសអនក្ដត្ទ... ដូចលនះ ម្និគួរយក្ម្ខស្ វី ៃ
របស់លយើងលៅលព្បៀបលធៀបនឹងនរណាទំងអស់... ចូរលរៀនរស់លៅលោយ
លចះព្រម្ េមម្នឹងអវីម្ដេខលនួមាន លទើបម្និលក្ើៃទុក្ខលស្ក្លៅល្ត្ព្ក្ េ់
ព្ក្វេ់ព្ក្វាយព្ក្ហាយចិៃតរើងត្រ ។    (លោយ ឥសស្រភារ ត្នវ ោរណញ្ញណ្ ) 
 
__________________________ 

(១) អាយុក្បប ៖ ក្ាំណត់ននអាយុ ដដលឥឡូវទនោះអាយុក្បបរបស់ម្នុសសគ ឺ៧៥ ឆ្ា ាំ ។ 
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   រព្បៀបរធៀបនឹងររទ កខរទែរកាដាបរកៀប   របើរិត្រព្បៀបរធៀបនឹងអនកខពងខ់ពស់ 
  អនច់ិត្តខៃនួឯងចុំដបងរកើនរព្ោោះ  រួញខៃួនៃូចរង្ោះរស់កនញងឱនោព ។ 
  ចតិ្តជួអួត្អាងរឡើងចាងទទងឹ  របើរព្បៀបរធៀបនឹងអនកត្ូចទនទ់ាប 
  អញរា ាងរឡើងធុំព្បម មអត្តោព  អតាតាព្ជួត្ព្របអស់ោពថ្លៃលនូរ        ។ 
  រស់តាមម្នានកាានដផ ត្ទ   កខល័យ រធៀបអនកៃថ្ទមិនព្បថ្ពពរ 
  រធែើអែីថ្លចាត្់ក ុំាត្ជ់ុំហរ  របើៃួលរព្កាកឈរក ុំឱាយរម្ហ៍ាុំង ៕ 

 

*              ព្រះរុទ្ធវចនៈ               & 
ហីនាំ   ធមមាំ   ន   លសលវយាយ    បោលទ្ន    ន   សាំវលស 
មិចឆាទ្ដិឋឹ  ន  លសលវយាយ   ន   សយិា   លោកវឌាឍលោ ។ 

“ បុគគេ ម្ិនគួរលសរធម្៌លថាក្ទប ម្និគួរលៅលោយលសចក្តីព្បមាទ 
ម្ិនគួរលសរម្ិោឆទ្ិដឋ ិ ម្និគួរជាម្នុស្សចលងអៀៃលលាក្ ។ បុគគេម្ិន 

គួរព្បមាទក្នុងដុំបាយម្ដេខលួនគបប្ីលព្កាក្ល ើងទទេួ   
គប្បីព្បព្រឹៃតធម្៌ឱ្យសុចរ ៃ បុគគេអនក្ព្បព្រឹៃតធម្៌ជាព្បព្ក្ៃី   
រម្ម្ងលដក្ជាសុខ  ក្នុងលលាក្លនះ្ង  ក្នុងលលាក្ខាងម្ខុ្ង ” ។ 

   )     (ធម្មបទគាថា បិដក្លេខ ៥២ ទំរ័រ ៥៧ )       ( 
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២៣- កំណ ើត ណេហដ្ឋាន អភិរកាសមរតក 

ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
  

                សេចក្ដីអធិដ្ឋានគឺការតាំងចិត្តប្រាថ្នាថ្ ៖ េិក្ាាប្ររះរុទ្ធវចនៈ
ក្នុងប្ររះត្ប្រត្បិដក្ បសងកើនត្ក់្ៗ នូវេុត្មយបាបញ្ញា(១) និងចិន្តាមយបាបញ្ញា(២) 

ប្ររះថ្លាក្នុងការសរៀនត្ប្រត្េកិាខា តមរយៈេីល េមាធិ វិបេាសន្ សដើមាបបីសងកើន
នូវភាវន្មយបាបញ្ញា(៣) និងការផាសរវផាាយប្ររះធមត៌មរយៈធមមទាន មាន   
ដាំស ើរប្របសេើរបវរ លអរលនូ សប្ររះមានការអធាាប្រេយ័ ការសោគយល ់     
េុចឆនទៈលអ និងការផដល់ឱកាេឱាយខ្ុាំជានិចចរីេាំណាក់្ភរោិនិងកូ្នសៅ ។  
 បុញ្ញក្មម(៤) ទាាំង ៣ ដដលខ្ុាំានតាំងចិត្តសធវើសនះ មានេភារប្របប្ររឹត្ត
សៅដូចជាមមុសរើងប្រកានទាាំងបីដដលប្រត្ូវមានវត្តមានក្នងុសរលដត្មួយប្រទ្ប្រទ្ង់
នូវឆនាាំង ឬក៏្ដូចជាស្លាបទាាំង ២ ត្នបក្ាស ី  ប្ររមទាាំងក្នទុយដដលមានមុខន្ទ្ី
ក្នុងសរលដត្មួយ សោងបក្ាសីឱាយសៅក្នុងលាំហអាកាេានផង និងជាចងកូត្
ត្ប្រមងទ់្ិេឱាយក្ាាលបក្ាសីសៅសឆ្ាះសៅរក្សោលសៅានផង ឬមួយវិញសទ្ៀត្ 
ដូចជាប្ររួញ ៣ សដើមាញ់សចញរីប្របភរដត្មយួក្នុងសរលដត្មួយជាមួយោនា
សហើយសាះរួយសឆ្ាះសៅរក្សោលសៅដត្មួយដូចោនាដដរ  ៖ សទាះបីជាប្ររួញ 
__________________ 

(១) សុតមយប្បញ្ញា  ៖ ប្រាជ្ញា ក ើតពើការអាន ការស្ដា ប្ ់។ 
(២) ចិន្តា មយប្បញ្ញា  ៖ ប្រាជ្ញា ក ើតពើការប្រតិិះរិិះពិចារណា ។ 
(៣) ភាវន្តមយប្បញ្ញា  ៖ ប្រាជ្ញា ក ើតពើសមាធិវបិ្សសន្ត មមដ្ឋា ន។ 
(៤) បុ្ញ្ា មម ៖ អំកពើដែលជ្ញបុ្ណ្យ ។ 
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ទាាំងសនះមានដាំស ើរសៅយតឺ្ៗ សគើមៗ េនាសមឹៗ ក៏្មិនធ្លាក់្មក្ដីដដរ សប្ររះខ្ុាំ
មានក្មាលាាំងឆនទៈ និង វីរយិៈរួយរាំរញុសៅមុខ ប្ររមទាាំងមានក្មាលាាំងេទាធាប្ររះថ្លា
ោ ាងមុត្មាាំោាំប្រទ្ សលើក្េទយួមនិឱាយប្ររុះាន សលើក្ដលងដត្ខ្ុាំអេអ់ាយរុីវិត្
លាចាក្រិភរសលាក្ដ៏ប្រចបកូ្ប្រចបល់សនះសៅ  ។ 

ធមមទានដាំបងូដដលខ្ុាំានស្ងេនាសាំ គឺការបញ្ចូលេាំសេងការអាន
ប្ររះត្ប្រត្បិដក្ ជាសខមរភាស្ អានសដ្យឧាេក្ លាវ េមុសន្, ឧាេកិា 
ដង៉ែត្ វ ណដ្រ ា, ឧាេិកា េ យុ េវុណាណារ ីនងិឧាេក្ អ ៊ិត្ ប្រាង ក្នុងថ្េ
អាត្់េាំសេង អមឹភសី្ទេទី (MP3) ដចក្រូនរុទ្ធបរិេទ័្សៅទ្ីប្រកុ្ងម៉ែុងសរអាល 
សខត្តសក្បិក្ ប្របសទ្េកាណាដ្ និងរុាំវិញរភិរសលាក្ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
  

វាដូចជាត្ចដនាយ និងចដមែក្សរក្ណាេ់ ដដលក្នុងសរលជាមយួោនា
សន្ះដដរ ឧាេក្  មុញិ  ស្វា ាន       ក៏្ានសចញដចក្ជាធមមទានសេៀវសៅ 
ស ្ាះ រវីតិ្ក្ថ្ ដដលសលាក្សរៀបសរៀងសដ្យផ្ទាល់ រីឯឧាេក្ វា ាត្ ភរិក្ាស 
ក៏្ានចមែងស្សេើងវិញនូវេមទិ្ធិផលដល៏អអស្ចារាយ ដដលនិរនធសដ្យសលាក្
ស្ស្ទស្តាចារាយ ឱម ណាប្រគ ី សចញដចក្រូនជាធមមទានដដរ      គឺសេៀវសៅសរឿង 
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ប្ររះ  “ ភកិ្ខរុសនរចរ ” ។  
 សយើងរេ់សៅក្នុងទ្ីប្រកុ្ងជាមយួោនា ដត្មនិដដលមានវាេន្ានរួប
ោនា ឬស្គាល់ោនាសេើយ ។ ធមមក្មមដដលសយើងខ្ុាំមានាក់្ៗ ានបាំសរញសនះ មាន
ក្មាលាាំងដូចជាសមដដក្  ដដលបឺត្  ប្រេបូ ឆក់្  ទាញចិត្តសយើងខ្ុាំមានាក់្ៗ ឱាយមានក្ដី
បាំ ងចង់របួោនា  ចង់ស ើញោនាសៅវិញសៅមក្  ។ ទ្បីាំផុត្ប្ររះធមមគុ ក្ា៏ន 
ដឹក្ន្ាំរាំយរួសយើងខ្ុាំឱាយានសៅសធវើប ុាយសៅវត្ត ដខមរកាណាដ្ ដដលមាន
ប្ររះប ឌិត្ ហកុ្ ស្វ ណ ជាប្ររះប្រគូសៅអធិការក្នុងត្ងៃដត្មួយ សហើយាន
រួបោនាដូចបាំ ងប្រាថ្នា ប្ររមទាាំងរប់អានោនាជាបង ជាបអូន នងិជាក្លាា 
មិត្តសរៀងរហូត្មក្ ។  

រាំនួបជាប្របវត្តិសនះក៏្ដប្របកាលាយសៅជាគាំនិត្ប្របឌិត្ត្ចន ត្លបសងកើត្ជា
កូ្នេមាគមតូ្ចមួយេប្រមាប់ការផាសរវផាាយប្ររះធម៌ សហើយ “សគហដ្ឋាន    
អភរិក្ាសមរត្ក្ប្ររះរទុ្ធស្េន្ដខមរ” ក៏្ចាបប់ដេិនធិសេើងរីសរលសន្ះមក្ ៖ 
 

ព្រះធម៌ថ្លៃថ្លាមហាឧត្តម  ចាត្់ចែងរ ៀបែរំ ើងខ្ញំ ៣ នាក់ 
ឱាយបានជួបគ្នាក្លា ជាមតិ្តភកដ ិ ឆាន់ វ ាត្ ភិ កាស និង ម ិញ សាវ ាន ។ 
បរងកើត្បងក គ.អ.ម.រ. (១)  ថ្ៃរ ើកទង់ព្ទែិត្តអធិដ្ឋាន 
ផ្ាា ធមមទានតាមមានតាមបាន ៃ ់ព្គប់ទសីាថានជនូសនាដានញាត្ ិ៕ 
ស្មគគីធម៌ ក្លាា មិត្តធម៌ ដដលជាផលត្នភាត្រភារត្នសយើងខ្ុាំ

ប្ររះក្រុណាសយើងខ្ុាំ រមួផាសាំនងិប្ររះទ្័យេបាបុរេរបេ់ប្ររះសត្រប្ររះគុ មាចាេ ់
និងទ្ឹក្ចិត្តេបាបរុេរបេ់រទុ្ធបរិេទ័្     ដដលមានេទាធាប្ររះថ្លាសរឿជាក់្ចាាេ ់
_________________ 
(១) គ.អ.ម.ព. ៖ កគហដ្ឋា ន អភិរ សមរត  ប្រពិះពុទ្ធស្ដសន្តដមមរ ។ 
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តមប្ររះរុទ្ធដីកាថ្ “ សរវទាន ំ ធមមទាន ំ ជិនាត្ ិ  ធមមទានឈ្នះអេ់ទាន
ទាាំងរួង ” សហើយក៏្ានបជូាក្មាលាាំងកាយ ក្មាលាាំងចិត្ត ក្មាលាាំងប្រាជាញា ក្មាលាាំង
ប្រទ្រាយ ក្មាលាាំងចូលរួម រយួឧបត្ថមភោាំប្រទ្សដ្យរីក្រយ ប្ររះថ្លា នវូការ
ផាសរវផាាយប្ររះធមរ៌បេ់ប្ររះរិនប្រេី ៖ 

១- តមរយៈសេៀវសៅ ៖  មានការេរសេរ  ចមែងស្សេើងវិញ   នូវ
សេៀវសៅធម៌ន្ន្ ដដលជាស្នាត្ដសលាក្អនក្ប្រារ្  ប ឌិត្ក្វី រីអតី្ត្កាល
និង សេៀវសៅេរសេរងមីៗ ដដលមាន ៖ 

០១. ស្នាប្ររះហេដសប្រកាយបងអេ់ត្នេសមដចប្ររះមហាេុសមធ្ធិបត្ី  រួន ណាត្ 
០២. ធម៌នមស្ការប្ររះរត្នប្រត្័យ  រិស្ដារ - េសងខប 
០៣. ប្របស្នា គិហិប្របត្ិបត្តិរិស្ដារ ( ឈ្ឹម  ទ្ូច, េុង  េុីវ ) 
០៤. ប្របរុាំន្ន្ធម៌េសងវគ ( រ័យ  ត្ម៉ែ ) 
០៥. អាន្ា េាសត្ិក្មមដ្ឋាន  វិបេាសន្បញ្ហាធមមបរិោយ ( គង់  ឌឹប ) 
០៦. ធមមនិោម ៣០  និងក្ាំណារាយសផាសងៗ៖  ប ុត្  ស្វងាស, ភិក្ខុ ស្ន  េុជា  
០៧. រីវិត្ក្ថ្  ( មុិញ  ស្វា ាន ) ងមី 
០៨. ធមមប្របទ្ីប ( ប្របរុាំក្ងធម៌  យិន  វន់ ) 
០៩. សរឿង  ប្ររះភិក្ខុរសនចរ  ( ឱម  ណាប្រគី ) 
១០. សរឿង  នគរកាយ ( ចាប  រិន ) 
១១. ចាាប់សោររមាតបិត ( អ ូ  ចុង ) 
១២. នត្ថិធមា្ាធិបាាយ ( ប្ររះបិដក្ធមម អ ុម  េ ុម ) 
១៣. ត្ប្រត្ក្ូដធម៌ ( េុង  េុីវ ) 
១៤. ឱវាទ្ាត្ិសមាក្ខ ( ចាប  រិន ) 
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១៥. ក្ប្រមងក្ាំណារាយ ( ហុិម  ឆន់ ) ងមី 
១៦. ឧបនីយត្ិេូប្រត្ ( ប្ររះមហាវីរិយប ឌិសត ា ាង  ខាត្់ ) 
១៧. ធមមុសទ្ទេ ៤ ោ ាង ( មុិញ  ស្វា ាន ) ងមី 
១៨. ធម៌នមស្ការេសងខបេប្រមាប់យុវវ័យ Khmère-Français ( វា ាត្  ភិរក្ាស ) ងមី 
១៩. ធម៌នមស្ការេសងខបេប្រមាប់យុវវ័យ Khmère-Anglais ( វា ាត្  ភិរក្ាស ) ងមី 
២០. សលាក្នីត្ិបក្រ ៍ ( អ ុក្  ជា ) 
២១. មងគលេូប្រត្ ៣៨ ប្របការ ( ប្ររះវិន័យធរអនុគ  ឯក្ ញឹម ធមមិេាសសរ ) 
២២. ក្ប្រមងក្ាំណារាយ  ភាគ ២  ( ហុិម  ឆន់ ) ងមី 
២៣. ប្ររះាឡាត្់សោេន្គ ដហម  សចៀវ  វីរបុរេ  ( គង់  េមាភារ ) 
២៤. ចាំ ងត្ដឆនាាំងមី ( មុិញ  ស្វា ាន ) ងមី 
២៥. ប្ររះរុទ្ធស្េន្សៅប្របសទ្េក្មពុជាេសងខប(េសមដចប្ររះសរធិវងាស ហួត្ តត្) 
២៦. ឱវាទ្ ៤ ខ របេ់សលាក្ សលៀវ ហាវាន (បក្ដប្របសដ្យសលាក្ោយ ចាំសរីន ចារូន) 
២៧. គុ មាតបិត  ( មុិញ  ស្វា ាន ) ងមី 
២៨. ទ្េាសនៈេសមដចប្ររះេងាឃររ  រួន  ណាត្ (គង់  េមាភារ ) 
២៩. អភិធមមបរមត្ថេសងខប (ប្ររះប្រគូ ោ ាង ផ្ន់ និង ប្ររះមហា អ ុម ប៉ែុ ណ) 
៣០. ក្ប្រមងក្ាំណារាយ ភាគទ្ី ៣ ( ហុិម  ឆន់ ) ងមី 
៣១. សរឿង  ប្ររះភិក្ខុរសនចរ ភាគ ២  ( ធមមសោេ - ចាំសរីន  ចារូន ) ងមី 
៣២. អនក្រូត្វាាំងននេងគម ( ប ឌិត្ ដក្ម  េី ) 
៣៣. សរឿង  ប្ររះភិក្ខុរសនចរ ភាគ ៣  ( ធមមសោេ - ចាំសរីន  ចារូន ) ងមី 
៣៤. ចត្ុររិយេចចធម៌ ( ប៉ែុេ សឆងអា ាង ) ងមី 
៣៥. សបះដូងក្វី ៖ ក្ប្រមងក្ាំណារាយភាគទ្ី ៤ ( ហុិម ឆន់ ) ងមី 
៣៦. បដិបត្តិធម៌ គឺការអភិវឌាឍរីវិត្ ( ភិក្ខុ ស ឿន េាំណាង ) ងមី 
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៣៧. សក្ើត្សទ្ៀត្ឬសទ្? ( ប្ររះមហាវីរិយប ឌិសត ា ាង  ខាត្់ ) 
៣៨. ស ើញធម៌ ស ើញប្ររះ ( ភិក្ខុ ស ឿន េាំណាង ) ងមី 
៣៩. ១០ ឆនាាំប៉ែុន្្ានដង ? ( ភិក្ខុ ឥនទញ្ញាសណា ហុីម គិមេត្់ ) ងមី 
 

 ២- តមរយៈថ្េេុឌី ីឌវីឌីី ៖ ជាេាំសេង MP3 និងជាថ្េរបូភារ 
MP4 ដូចដដលខ្ុាំប្ររះក្រណុាខ្ុាំាទ្ានរប្រមាបរនូរចួមដងមក្សហើយសៅទ្ាំរ័រ
ទ្ី ៩ ។ ឥេវូសនះផងដដរ ខ្ុាំចាប់បញ្ចូលេាំសេង និងរូបភារក្នុងសស្យូដអេប ៊ី 
(Key USB : Universal Serial Bus) តមការសេនើេុាំ  ។  មក្ដល់ចាំ ុចសនះ 
 ខ្ុាំនឹក្ស ើញជានិចចដល់អាំសណាយទានដេ៏បាបរុេរឧីាេិកា េុវី គមិេនឺ 
ដដលឧបត្ថមភមា ាេុីនេប្រមាប់េរសេរ ចមែងថ្េ េុីឌី និងឌីវីឌី ។ សដ្យស្រ
មា ាេុីនសនះសហើយសទ្ើបខ្ុាំាទ្អាចចាប់សផដើម រចន្ ចងប្រក្ង ចមែងថ្េាន 
២០៥៦០ ថ្េដចក្រូនជាធមមទាន មក្ដល់ចុងឆនាំំា ២០២០ សនះ ។ 
 

 ៣- តមរយៈធមមេកិ្ាា ៖ សប្រកាមប្ររះអធបិតី្យភារប្ររះប្រគូ ធងឹ ធមី 
ចនទសត្ថរ ដដលជាប្ររះសៅអធិការវត្តធមមកិារម សៅទ្ីប្រកុ្ងម៉ែុងសរអាល សខត្ត 
សក្បិក្ កាណាដ្ ខ្ុាំានសោររអសញ្ជើញបងបអនូរុទ្ធបរេិ័ទ្ដដលធ្លាប់សធវើ
េមាធិ វបិេាសន្ក្មមដ្ឋាន មក្ចូលរួមោនាសធវើធមមបាបដិបត្តិ សៅរល់ត្ងៃ
ឧសាេងេីល ចាបរី់សដើមដខមក្រ ឆនាាំ ២០១៦ ៖  

- សដ្យន្ាំោនាអងគុយេមាធ ិ១ សមា ាង  ដដលក្នុងសរលសន្ះ    ខ្ុាំប្ររះ 
ក្រុណាខ្ុាំាទ្ានចាក់្េាំសេងប្ររះធមមសទ្េន្របេ់ប្ររះធមា្ាចារាយលាបីស ្ាះ
ន្ន្    សដើមាបាីនជារាំនយួក្នុងការបដិបត្តិ    ដូចជា ប្ររះប្រគូ េាំ ប នុសធឿន 
សក្តុ្ធសម្ាា, ធមមសទ្េន្សលាក្អាចារាយប្របមខុ  េត្ាា ន្រយន័ សហាគាឥនធកា,  
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ប្ររះប្រគូ  មហាវិមលធមម   រនិ ដេម   េរិីេវុសណាណា,     ប្ររះប្រគូ  ដក្វ   ហងុ   
  

 
                ធមមបាបៃិបត្តិរៅថ្លៃឧរបាសលសី   
សជាត្ញ្ញាសណា, ប្ររះប្រគូ សេៃឿន ក្េុល ជាសដើម  ។  ធមមេិក្ាាសនះផដលន់ូវ
ចាំ ងមិត្តភារ  សមប្រតី្ភារ  ភក្ដីភារ  ភារត្ភារ  សេចក្ដីសោគយលោ់នា 
ក្នុងធមមេបាាយ ។  

- រិភាក្ាាដវក្ដញក្ េួរសដញសដ្ល រប្រងីក្រប្រងឹងបកិ្ ណក្ធម៌(១)  
សដើមាបីឱាយាត្ប្រគឹះត្នប្ររះធមក៌ាន់ដត្រឹងមាាំជាប្របសោរនក៍្នុងការបដបិត្តិ ។ ធមម
េិក្ាាសនះានផ្អាក្មយួរយៈសរលោ ាងដវង គឺរីដខមិងនុ្ ឆនាាំ ២០១៨ ដល់
ដខសមស្ ឆនាាំ ២០១៩ សដ្យសហតុ្ខ្ុាំមានរាំង ឺ សហើយក៏្ចាប់សផដើមជាងមីសទ្ៀត្ 
សៅសប្រកាយចូលឆនាាំដខមរ ឆនាាំ ២០១៩ ។ ក៏្ប៉ែុដនតសលាក្េននវិាេ(២)សនះសទាះមាន
រូបក្ដីោ្ានរបូក្ដី មានវញិ្ញា ក្ដី អត់្វញិ្ញា ក្ត ី េទុ្ធដត្េថិត្សៅសប្រកាមចាាប់
ធមមជាតិ្គឺអនិចចតធម៌, វបិរណិាមធម៌, វបិរិត្ធម៌ទាាំងអេ់ ។    រាំងឺ កូ្វិដ-១៩ 
ចាប់សផដើមរលដ្លោ ាងស្ហាវដលទ់្ីប្រកុ្ងម៉ែុងសរអាលសខត្តសក្បិក្ប្របសទ្េ 
__________________ 

(១) ប្ ណិ្ណ ធម៌ ៖  ដែលជ្ញរប្ស់រាយរង,  ប្ន្តា ប្់ប្នស ំ។ 
(២) កោ សននវិាស ៖ ពព ួសតវដែលកៅអាប្រស័យ នុងកោ  ។ 
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     ធមមសាកចាឆា (ក្ រិភាកាាធមប៌នាទាប់រីរធវើសមាធិ) 
 

កាណាដ្ សហើយការរួបរុាំោនាក្នុងត្ងៃឧសាេងក្៏ប្រតូ្វផ្អាក្ សហើយក្មមវធិីសធវើ
េមាធិ ក៏្ប្រតូ្វានបញ្ាឈប់សៅដខចុងដខកុ្មភៈ ឆនាាំ ២០២០ សប្ររះប្រតូ្វដត្សោររ
តមបទ្បញ្ញត្តិរដ្ឋាភាិលដដលមិនឱាយមានការរួបរុាំោនា  ដូចធមមតសដើមាបទី្ប់
ស្កាត់្ការឆែងរលដ្លរាំងដឺ៏ស្ហាវបាំផុត្ ដដលមក្ដល់ត្ងៃទ្ី ២៩ កុ្មភៈឆនាាំ 
២០២១ សនះានឆែងដល់មនុេាស ១០២, ០០៧, ៤៤៨ ន្ក់្និងេមាលាប់មនុេាស 
២, ២០៤, ៤៩៤ ន្ក់្ក្នុងរិភរសលាក្ ។  

 

៤- តមរយៈបណាដាញសហវេប កុ្ ៖ សទាះបីជាមនិអាចរួបរុាំោនាដូច
ប្របប្រក្តី្ក៏្សដ្យ ក៏្សចត្ន្ក្នុងការផាសរវផាាយប្ររះធម៌ សចត្ន្ក្នងុធមមទាន
សចត្ន្ក្នុងការេនាសាំប ុាយត្ក់្ៗ សៅដត្មានជានិចចក្នុងេន្ដានចិត្ត ។   
អាប្រេយ័សដ្យសចត្ន្ជាកុ្េលសនះសហើយ     សទ្ើបការរបួរុាំោនាក្នងុក្មមវិធ ី
នមស្ការប្ររះរត្នត្ប្រត្តមបណាដាញសហវេប ុក្ក៏្ានចាប់សផដើមសេើង សៅចុង
ដខសមស្ ឆនាាំ ២០២០ ។ 

សដ្យស ើញបងបអូនរុទ្ធបរេិ័ទ្មានអាំ រ   អរសប្រត្ក្   សស្មនេាស 
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េបាាយរីក្រយក្នុងការរបួរុាំ ញញមឹញដញម រក្់ទាក់្រក្ោនាក្នុងភារត្ភារ 
ខ្ុាំក៏្មានអារមម ថ៍្ក្មមវិធសីនះរិត្ជាអាចរួយបនធូរភារតនត្ឹង បនថយ
ភារអាប់អួ រប្រមះានខែះៗ នូវការខាវាយខវលប់្រចបល់ចិត្ត និងដក្សស្ទេតេាន
ខែះៗ សន្ះ ខ្ុាំក៏្ាននមិនតប្ររះេងាឃមក្ប្របទានេីលផង នងិសទ្េន្ផងក្នងុ    
ឱកាេដដលសយើងន្ាំោនាអងគុយេមាធិ ។ េទាធាប្ររះថ្លារបេប់ងបអូនរទុ្ធ
បរេិ័ទ្ានសធវើឱាយខ្ុាំតាំងចិត្តថ្និងសធវើក្មមវធិីសនះជាបនតសៅសទ្ៀត្ សដ្យន្ាំោនា
េនាសាំប ុាយកុ្េលសទាះតិ្ចក្ដី  សប្រចើនក្ដីសដ្យមនិប្របមាទ្សេើយ ...  
 

« ជវីិតរស់នៅមិនត្តវូត្រមាទ ត្រឹងប្ត្រងសង្វាតសំអាតទ្វារ ៣  
 ថ្ងៃរុលនៅមុខអាយុរួញខល ី នត្រើនក្ដតីរិក្ដឃី្មាតខមីសាងលអ ។ »      
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២៤- បព្វជ្ជាកម្ម(១) 

 
 នៅន ើមឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញាំបានរកន ើញកាំណត់នេតុដ លបានកត់ត្រា
ទុកនូវត្ររះរុទធ កីានានា កាលរីនរលអានត្ររះត្ត្រតប ិក ដ លមានការកត់
ចាំណាំរីនលខរបស់គមពរី ទាំរ័រ វគគ ឬន ្នះសូត្រត ។ ខ្ញាំមាននសចកដីនត្រតកអរ
ណស់នត្ររះបាត់រកមិនន ើញយូរមកនេើយ ។ ត្រាន់ដតនបើកកូននសៀវនៅ
ននាះភ្លនម ក៏ជបួនងឹរកនយថា “ ជរាវគគ ”  ត្ររមទាំងសញ្ញនត្ររួញនឆ្នះនៅកាន់
អវីដ លត្រតូវអានបនត នេើយក៏បាននៅ ល់នរឿងមួយដ លចាបអ់ារមមណ៍គឺ ៖ 

“ ត្ររះបរមសាសាតន ត្រទង់ត្របារឰនាងឧតតរានេរ ីជាឣ្នកមានឣ្ាយុ ១២០ 
ឆ្នាំ ។ សមយ័ត្េៃមួយ នាងបាននៅបណិឌបាតាមផ្ទះ លុះបាននវូចង្ហននល់មម
ត្រគប់ត្រាន់នេើយ នទើបបានត្រតឡបម់កវិញ នរលមក ល់រក់កណតនលផ្លវូ ក៏
ត្រសាប់ដតន ើញភិកខញមយួអងគ កាំរុងដតនមិនតបិណឌបាត នេើយក៏ត្របនគន
បិណឌបាតរបសខ់លួន លភ់ិកខញរូបននាះទាំងឣ្ស់នៅ   នាងន្វើយ នងននះឣ្ស ់       
រយៈនរលបីត្េៃ ។ កនញងត្េៃទ ី ៤ នាងបាននៅបណិឌបាតនទៀត បានជបួនងឹត្ររះ
រុទធជាមាចនស់ត្រតងផ់្លូវចនងអៀតមួយ នាងបាននចៀសផ្លវូ េយនត្រកាយបនតិច 
នេើយបានជាន់ជាយចវីររបសខ់លួនឯង លួនៅទីននាះភ្លនម  ។  ត្ររះសាសាតន
ត្រទងស់ដមតងត្ររះ្មមីកថានោយត្រាស់នវូត្ររះាថាននះ (ឱនយនាងបានសនត្រមច 
ត្ររះនសាាបតតិផ្ល) ថា ៖   

បរិជិណ្ណមិទ ំរូបំ រោគនិទធ ំបភង្គុណ្ ំភិជជត ិបូត ិសរនេ 
___________________ 
(១) បព្វជា្ជ កម្ម ៖ ការបបំួសកុលបុត្តឱ្យបានជា្សាម្ណេរ ។ 
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រោ មរណ្នត ំហិ ជវីិតំ(១)  រូបននះ ត្រាាំត្រាឣ្ស់នេើយ ជាទីសាំណក់ត្ននរាគ  
ជារបស់រុកផ្ុយ រាងកាយ ជារបស់សអញយគួរនខពើម (ននះ) ដតងដបកធ្លនយនៅ
វិញ  នត្ររះថា ជីវិតមាននសចកតីសាលនប់ជាទបីាំផ្ុត ” ។  
នរលដ លអានបនតនៅាមសញ្ញនចងអញលត្របាប់ក៏បាននៅ ល់ ៖  
“អាពារេ    រម    សមុប្បរនេ    សតិ    រម    ឧទបជជថ    អាពារោ    រម    

សមុប្បរ ន្្   ការោ   រម   នប្បមជជិតនុតិ (២)   ៖     កាលនបើអារ្    នកើតនឡើង

 លខ់្ញាំ សា្នរតីនកើតនឡើង លខ់្ញាំថា អារ្នកើតនឡើង លអ់ញនេើយ    ននះជា

កាលដ លអញមិនគួរត្របមាទ ” ។  

អានមក ល់ត្រតង់ចាំណុចននះ ខ្ញាំនផ្ដើមមានអារមមណរ៍ំជលួ មិនត្រសួល
េឫទយ័ ភយ័ចាំដបង នត្ររះសុខភ្រខលនួឯង កាន់ដតនខនោយនខនោះ អស់
កមាលនាំង វនងវងវង្វនន ់ភ្ន់សតិ ន្វើអវីៗ បាត់អសទ់ាំនុកទុកចិតតនលើខលួនឯង ៖  

រូបជង្ង្ុករោគរួមចាស់ថម ី  ឱ្យជីវិតខ្លីឃ្ល្តចាកខ្លឹម   
ដូចថ្ថៃរង្ជៀលរង្ជររង្សុតង្សិម រៅទិសបសចិមចារំេលលិច ។ 
វរង្េង្វង្វ្ន់ភាន់ស្ម្រត ី  ររឿង្ោ ្វចាស់ថមភីលឹកភាល្ំង្រភលច 
រខ្្ោយខ្្សត់ហត់ខល្ំង្កមល្ំង្តចិ សពា ្ង្គរឹលររចរង្គចង្ាង្ាំ ។  
វិលមុខ្េៃន់កា្លដាលលហិតថ្លហ ទន់រជើង្ទនថ់្ដរដើរដូចោំ   
ររង្គើររង្្្ោះរង្ពាោះមិនម ំ  រអ ូរទំង្ទ្ំមិនបាន  ។ 
ររសោះររស្ោះមិនរស្យ  ទំង្ចិតតទំង្កាយឆ្ងយ្រក្សមក្ោនដ 
រង្សៀវង្ស្ញង្សុញទន់ទុកខរំខន     ចុកចាប់ចាក់ង្បាណ្មិនង្ស្នដរស្ោះ  ។ 

__________________ 

(១) គាថាធម្មបទ បិដកណលខ ៥២ ទំព្័រ ៥៣ ។ 
(២) ណេរគាថា បិដកណលខ ៥៦ ឬទំព្័រ ១៤៤ ។     



~ 349 ~                    

គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 

មដង្ឈជឺង្គង្ម់ដង្ចរង្កោះ  ជួនរ ើង្ទឹករសលសមស្ល្ក់ខករស្្្ោះ 
រលើកអេីបនតចិករ៏ង្គចរ ល្ោះ  អេីៗ រខ្្ោយរខ្្ោោះអស់តថ្មល ។ 
ជុោះរ្មេិបាកយ ្កយ ្បណ់ាស់ តរតោះតតោះរហើមរជើង្ថ្ដ 
ឈឺស្មឈ្ឺសមង្ខ្េង្សរថ្ស រចេោះរស់ោល់ថ្ថៃកុំង្បមទ  ។ 

 អេីមនបំណ្ង្ប៉ង្បរំេញ  ង្បញាប់លរំគញរដាយសង្វត្ 
របើទុកចាសំ្សែកគឺង្បមទ  នឹង្ខ្កខ្ូចខតរង្ពាោះមិនរទៀង្       ៕ 
 

ខ្ញាំមនិដមនតក់សលញត ខ្លនចមចចញរាជ ឬនសចកដីសាលនប់នទ ដតខ្ញាំត្ររួយបារមភ

ខ្លនចមិនអាចបាំនរញបាំណងប៉ងត្របាថា្នចុងនត្រកាយបាន ។ ការាាំងចិតត ឬ វតថញ

បាំណង មយួនទៀតដ លខ្ញាំត្ររះករុណ ខ្ញាំបាទត្របាថា្នបាំនរញកនញងអតតភ្រជា

មនសុនសននះ គឺសាងផ្នួស កនញងនាលបាំណងបនងកើននវូឧបនសិនសយ័កនញងត្ររះរុទធ

សាសនានៅអនាគតកាល ។ នោយយល់ន ើញថាជវីិតរបស់ខលនួ កាន់ដត

នរៀវរួញ រឹលរាក់ នខើចខលី ខតិចូលនៅជិតមាត់មចចញរាជនេើយននាះ ត្ររមទាំង

បានទទលួនសចកដីអនញុ្ញនត ត្ររមនត្ររៀង យល់ត្ររម រីត្រកុមត្រគួសារផ្ង  

បាំណងត្របាថា្នននះក៏នចញជារនលឺនឡើងនោយនសចកដីត្រជះថាលន ៏ត្ត្រកដលង ។ ការ

នការសក់សាងផ្នួសក៏ចាប់នផ្ដើមនឡើងនៅត្េៃទី ២៩ ដខកុមភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ៖ 
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 កោរសក់សាងផ្នួស 
បទពាកាយ ៧ 

រការសក់ស្ង្ផ្េួសសំុនិស្ស័យ ង្ជករង្កាមរ័តេថ្ង្តថ្ថលអមតៈ 
ស្ង្រនកខមមៈ(១)ជាក់រស្ម្ោះសម័ង្គ ជាសមណ្ៈស្វកង្េោះ  ។ 
រការសក់ស្អ្ង្អង្គស្បង្់ចវីរ ង្បង្េឹតតេម លែ ត ជង្មោះ 
រចាលកិចចេុរៈអេកមនផ្េោះ  ររៀនោោកលោះចំណ្ង្មរ ។ 
រការសក់ហក់រចាលរភទង្គហសថ ង្គង្កាស្វេស្តសតបេេជាជ ្
ង្ជករង្កាមមលប់ទង្់ង្េោះេមម ្ បំរេញសទធ្រដាយរារេ            ។ 
ចិតតប៉ង្បំណ្ង្ផ្្សង្ង្បា ន ្ រទោះរកើតជាតណិាសូមរសកខ(២)ស ប់ 
បានង្េោះរ័តេថ្ង្តរេេើជាមលប ់  បិទបាំង្ទល់ទប់រំរដាោះខ្លួន  ។ 
សូមជូនកុសលដល់េមមមតិត ច្ាំង្ឈេោះកវូដិ-១៩  
ចិតតកាយាមន្ទុកខមករុកកនួ រឹង្បុឹង្ខជ្ប់ខ្ជនួមួនផ្ុតហមង្           ៕ 
បរវជាជនកមមក៏បានត្របត្ររឹតតនៅយ នងអ្ិកអ្ម   មននារមនយនត្រកាមមលប់

្ម៌ នត្ររះមានការនយគយល់ សននាដនស នត្របាសត្របណី នររនរញនោយ  

សុចឆនទៈបាំណងលអ និងការផ្ដល់ឱកាសឱនយ នោយត្របត្ររីសាំណក់ គណៈកមម-

ការសមាគមរុទធិកសាមគគី និងបងបអនូរុទធបរសិទ័ចាំណុះនជើងវតត ៖ 

 

 

 
 

 

________________________________________________________        

(១) ណនកខម្មៈ ៖ ការណេញចាកកាម្ គឺណេញបួស ។ 
(២) ណសកខ ៖ អ្នកសិកាណរៀនសូត្ត្ ។ 
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នត្រកាមអ្បិតីភ្រត្ររះបរវជាជនចារនយ េឹង្ េីម ចនទនតថរ ត្ររះត្រគូនៅ 

អ្ិការ វតត្មមិការាម នៅទីត្រកុងម៉ុងនរអាល នខតតនកបកិ ត្របនទសកាណោ 

និងត្ររះភិកខញសងនឃត្រគប់ត្ររះអងគ បរវជាជនកមមបានត្របត្ររឹតតនៅកនញង្មមសបនាយ ... 
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កនញងរយៈនរល ៣០ ត្េៃខ្ញាំបានត្ចនដខនសជីវិតឱនយត្របត្ររឹតតនៅជាសមណៈ(១) 

ោក់កាំេិត ត្របិតនត្របៀននៅាមដ លអាចន្វើបានមនិដ លខកខ្ននិងកិចចវតត

ត្ររឹក ល្ងនច នត្រកាមការដណនាាំត្ររះឧបជនាយ៍(២)  ... ៖ 

 
    

កិច្ចវត្តព្រឹក ល្ងាច្ 
បានោង្គសួ្រ ៣០ ថ្ថៃ  ផ្្សង្ភាជ្ប់និស្សយ័ង្េោះថ្ង្តរ័តេ 
ររៀនលោះខ្ំោោត់ង្បាសង្ពាត់ រេេើកិចចវតតជាសមណ្ៈ  ។ 
សង្វ្តតាមង្េោះឧបជ្ាយ ៍ ង្េឹកោង្ចបូជារតនៈ 
រដើរតាមបិតាវិវដដៈ  រដាយកដីរស្ម្ោះសម័ង្គសចចៈច្ាស់ ។ 

 
______________________________________________________________ 
 

(១) សម្េៈ ៖ អ្នកត្បឹងត្បត្ព្ឹត្តធម្៌ ណធវើកាយវាចាេិត្តឱ្យសងប់ចាកបាប ។ 
(២) ឧបជ្ឈាយ ៍៖ ត្ព្ះណេរៈ ដដលភកិខុឬសាម្ណេរសូម្និសសយ័ត្បគល់ខលួនឱ្យណោកទូន្មម នបណត្ងៀនត្បណៅ ។ 
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យកសីលសមេិបញ្ញ ្  កដិចកាត់កាប់ឆ្ក្រតណាហ្ង្កាស់ 
បំរេញបបំ៉នអេីខតខ្េោះ  អភិវឌ្ឍន៍ផ្ល្ស់រដាយខជ្ប់ខ្ជួន ។ 
បំរេញេា្យមរដាយអំណ្ត់ ោត់េត់លត់បត់តាមង្កឹត្យកប្ួន 
កាយវាចាចតិតឱ្យសមសួន  ង្គប់ជាតិសូមខ្លនួង្ជកមលប់េម        ៕ 

        

 រាលត់្ររឹក មនុនរលនមសាកនរត្ររះរតនត្ត្រត ថាវនយបងគាំត្ររះ ខ្ញាំដតងដត
ន ល្ៀតឱកាស ន្វើវិបសនសនាកមមោឋននជានិចច កនញងបុរវណហសមយ័(១)  ដ លជា
នរលសៃប់សាងនត់លអ ។ គនត្រមាងថានឹងន្វើ្មមបនប បិតតមិួយនមា នង មានការ
លាំបាកបនតិចនៅអាទិតនយទ ី ១ នត្ររះត្រតនចៀកខ្ញាំសាដនប់មនិឮសាំនឡងទូរស័រទ
ដ លោក់ឱនយនរាទិ៍នឡើយ នោយសារជាំងឺេលង់ ទល់ដតចាប់រីអាទិតនយទ ី២ នៅ 
នទើបមាន ាំនណើរការលអនៅាមនរលដ លខ្ញាំកាំណតប់ាន ...៖ 
 

ោរបំករញរាាយាម 
    បរំេញេ្ាយមជាររៀង្ោល់ថ្ថៃ  ភាជ្ប់ភ័េេនិស្សយ័នងឹ្ង្េោះេុទធបាទ 
    កចិចវតតង្េឹកោង្ចមនិរេេសង្បមទ ង្បឹង្ស្ង្បង្ឱោតសង្វ្តឥតអាក ់  ។ 
    រង្កាយនមស្ក្រតំាង្កាយផ្ចង្ ់  រលើកចិតតរតាង្អង្គេម វិតកកៈ 
    អារមមណ្៍រំេងឹ្គិតវិចារៈ   បីតិសុខ្ៈក៏បានមកដល់  ។ 
     មេលង្តជាក់ង្សិបៗង្ស្លៗ           ហូររង្ស្ចង្សេក្ាលង្តកាលលែផ្ល 
    ង្ជតួង្ជាបសេេកាយឆ្ងយ្ទុកខកង្េល់       ចិតតកាយនឹង្ថកល់សៃប់សុខ្រក្សមក្ោនដ ។ 
    ភាេញ័រតចិៗលែិតម៉ដឋសុខ្មុ  ផ្ដល់កតីសុខ្ដុមរពាររេញអង្គង្បាណ្ 
    បញ្ញ្ចកខអុាចរមើលរ ើញបាន  កេុង្ភាេសុខ្ស្នដមនអនិចាច ្ ។ 
    រកើតស្ល្បស់្ល្ប់រកើតរហើយក៏រលត់ រៅតាមស្បបបទថ្ង្តលកខណា 
_______________________ 
(១) បុព្វេហ សម្័យ ៖ ណេោត្ព្ះអាទតិ្យរះ ។ 
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បនតរដើរតាមង្េោះេុទធបតិា  សូមមនវាស្បានរួចរំរដាោះ ៕
 នរលល្ងនចបនាទនប់រីចប់វិ្ នីមសាកនរត្ររះរតនត្ត្រត ខ្ញាំដតងអងគញយន្វើ
សមា្មិិនដ លខកខ្ន ។ បនាទនប់រីន្វើ្មមបនប បិតតិរចួ ខ្ញាំន្វើចង្កងកមភ្វនា 
ដ លផ្ដលន់ូវវិនវកសុខ(១)  ដេមមួយកត្រមិតនទៀត ...  
 

ច្ង្កងរមភាវនា 
បទព្ព្ហ្មគីតិ 

រពាេិ៍ដាំកេុង្ពាង្េ ំ ផ្ដល់មរ្រម្យកេងុ្វោិរ 
តមកល់ឆ្ង្យេីាន ្  ង្សស់រស្ភាស្សនស័កដិសម ។  
ចប់សមេិរហើយ  មិនករនតើយខ្្ុំររៀបច ំ
ចាប់រផ្ដើមរដើរចស្តង្កម ង្បឹង្លត់ដំខ្ំសភំ ី  ។ 
រដើរេីរពាេី៍ ១ រៅ រឆ្្្ោះសំរៅរពាេិ៍ទី ២ 
ចិតតនឹង្មិនវក់វ ី  រេេើ្ទរីដាយសទធ ្  ។ 

_______________________ 
(១) េណិេកសុខ ៖ សុខណកើត្ម្កព្ើណសេកដើសងប់ ។  
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េិនិត្យខ្្យល់ដរង្ហើម រហើយចាបរ់ផ្ដើមរមើលរវទ្ 
រំញ័ររេញអង្្្  សតិជាអេកស្ចង្ចាត ់  ។  
បញ្ញ្ចកខុដឹង្  រកើតរហើយនឹង្រលត់បាត ់
ាម្នរទបគុគលសតេ សុទធបញ្ញតតិឥតសង្្ស័យ  ។ 
ខ្ំច្បិចកដចិកាត់លោះ ង្បឹង្យកឈេោះកដអីាល័យ 
សូមភាជ្ប់ភ័េេនិស្ស័យ ង្េោះេម ថ្ថលង្គប់ជាតរិោង្  ៕ 

              ដោយ េិុម ឆន ់

នរលត្េៃ ខ្ញាំដតងដតសិកនោត្ររះរុទធវចនៈ នោយអានគមពរីត្ររះត្ត្រតបិ ក 

ឬគមពរីត្ររះអ ឋកថា នោយរិចារណជារិនសសនវូ្មមបទាថា ប ិកនលខ

៥២ និងនេរាថា ប ិកនលខ ៥៦ ត្ររមទាំងដតងកាំណរនយនផ្នសងៗ ផ្ង ...  
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   ព្រះវិវដ្ដៈបិតា 
      បទពាក្យ ៧ 
េម ង្េោះវិវដដៈបិតា(១)  បានយល់រេលណា ល្ហឫទយ័ 
េូររស្បើយរស្ករៅមួរ  ្ភយ័ យល់អតថនយ័ថ្នជវីិត  ។ 
េម ង្េោះមនរជាគភលឺចសិ្ញ្ចង្ ង្គប់ទីកស្នលង្ង្គបង្ង្ឹត 
ដឹក្ំពំាយួរអេកង្បង្េឹតត  ឱ្យយល់ការេិតេមមសចចៈ  ។ 
េម ង្េោះសមពុទធវិសុទធឯក  អេីៗស្បង្ស្ចករ ើញង្បចក្ស(២) 

រកើតរហើយរលត់តាមខ្ណ្ៈ ង្បាប់លកខណ្ៈរហតនុិង្ផ្ល ។ 
េម ង្េោះស្ស្្្ឆ្ក្រកិរលស ររចរឹលររបោះអកុសល 
ចិតតនឹង្េឹង្រហើយរស្បើយខវ្យខ្េល់ កាយចិតតបានដល់សៃប់សុខ្ស្ង្ត់   ។ 
 មេលង្សិបៗរង្ស្ចង្សេកាយ ភាេញ័រភាយស្យង្កោយខច្ត់ 
បាត់អញាម្នឯង្បុគគលសតេ រ ើញបរមតថបាត់អតាត ្            ៕ 

ន្មចនបើកៗ មយួដខបានមក ល់យ នងឆប់រេ័សបាំផ្ុត ។ ៣០ ត្េៃកនញង
នភទជាសាមណៈ រិតជាខលីនរកណស់ ដតខ្ញាំមានឱកាសនិងនរលនវល្ផ្ដល់
ឱនយដតប៉ុណណឹងឯង ន ើមនបីភ្ជនបន់ិសនសយ័នងឹត្ររះត្ត្រតរតន ។ មក ល់ចាំណុចននះ ខ្ញាំ 
ត្ររះករុណខ្ញាំបាទរិតជាមានមននាសនចចតនា នសៃើចសរនសើរ សប្់ដស្ង  ល់
ត្ររះនេរានុនេរៈត្រគប់ៗ ត្ររះអងគរន់នរកណស់ ដ លបានលះបង់នភទជា
ត្រគេសថ លះបងជ់ីវិតជាអនកមានផ្ទះ មកជាជវីិតជាអនកអត់ផ្ទះ មកជាសមណៈ
មកជាអនកខ្លនចភយ័កនញងវ ដសងនោរ មកជាអនកខ្លនចបាបជានិចច មកជាអនកមាន
រនាយម ុតបាំផ្លនញអាំនរើអាត្រកក់       មកជាអនកនមើលន ើញនទសកនញងកាម- 
__________________________________________________________________________________________ 

(១) េេិដដៈបិតា ៖ បិតាដដលដឹកន្មកូំនឱ្យរេួត្សឡះចាកដំណេើ រការេលិណកើត្េលិសាល ប់ ។ 
(២) ត្បេកស ឬត្បត្យកស ៖ ដដលជា្ក,់ ត្បាកដ, េាស់ ។    
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គុណទាំងឡាយ មកជាអនកនរៀនលះត្ត្រតនល្ក ចូលត្រជកត្ររះត្ត្រតលកខណ៍

នេើយកាលនយជាថា្នលដត្រសបណុនយត្នរទុធមាមកជនជាទីនាររសកាកនរៈ ។ ខ្ញាំត្ររះ

ករុណសូមនមសាកនរត្រកាបថាវនយបងគាំត្ររះនេរានុនេរៈអងគននាះនោយនាររ  ៖ 

ករៀនចាកត្ព្ត្កល្ក 
បទពាក្យ ៩ ជាប់ទង្ 

 

ង្គង្ចីេរ  យកថ៍្ង្តសិកខ(១) ដឹកតង្មង្់     
ង្តូវផ្លូវង្តង្ ់ ផ្ចង្់ស្សេង្រក  រោកតុតរៈ(២) 

រនកខមមៈ(៣) ទក់ហិរិ(៤) ឱតប្បៈ(៥)        
រកើតសុខ្ៈ  បាក់ចំណ្ង្ ់ ចង្់ចុោះចាញ់ ។ 
ស ូអត់េមត ់ េត់កាយចិតត បិទោគៈ       
លោះរោភៈ  ខជ្ក់រទសៈ ចាក់រចាលអញ 
ចិតតទុចចរិត  ចិតជីកកប ់ ចប់រទើសកាន្ញ់   
សែប់ង្សឡាញ់  ចាញ់ឥទធិឫទធ ិ ចិតតរមតាត ្ ។ 
ទស់ទំរនើង្  រទើង្រមើង្ េង្  ជង្មនោះ    
ោង្ជង្មោះ  លោះមួហមង្  ចង្តណាហ ្
ចាកថ្ង្តរោក  យកថ្ង្តលកខណ្ ៍ខជ្ក់អតាត ្  
េម ថ្ថល ល ្ ឆ្ក្រ្ំផ្លូវ  រៅរំរដាោះ ៕ 

__________________ 

(១) ត្ត្ត្សិកខ ៖ ត្ត្ត្សិកាខ  គឺសើល សមាធិ បញ្ញា  ។ 
(២) ណោកុត្តរៈ ៖ ណោកដដលត្បណសើរត្ត្កដលងបានដល់ត្ព្ះនិព្វវ ន ។     
(៣) ណនកខម្មៈ ៖ ការណេញបួស ។ 
(៤) ហរិ ិ៖ ណសេកដើខ្មម សបាប ។ 
(៥) ឱ្ត្បបៈ ៖ ណសេកដើខ្មល េបាប ។ 
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ខ្ញាំត្ររះករុណខ្ញាំបាទក៏បានល្ចាកសិកាខនបទ គឺសឹករីសាមនណរមក
ជានភទត្រគេសថវិញនៅត្េៃទ ី២៩ មីនាឆ្នាំ ២០២០ កនញងនរលដ លជាំងឺកូវ ិ-១៩ 
កាំរុងដតចាប់រាតតនាត ល្ងរាលោលយ នងខ្លនាំងកាលននៅទីត្រកុងម៉ុងនរអាល 
នខតតនកបិក ត្របនទសកាណោ ផ្ដល់នវូភ្រភយ័ខ្លនច ត្ររួយបារមភត្រគប់ៗ ា្ន
នត្ររះមនសុនសសាលនប់នងឹជាំងឺននះនកើននត្រចើននឡើងៗ ជាលាំោប់ ៖ 
 ឱ! ជីវិតសតវនល្ករិតជាផ្យុត្រសយួរន់នរកណស់  ។  រី ១ ត្េៃនៅ  
១ ត្េៃ ភនាំចាស ់ ម៏ានកមាលនាំងខ្លនាំងកាលនអសាចនរនយ ខពស់នសមើនម រំកិលមករីទសិខ្ង 
នកើត បានបុកកនមទចអសន់ូវវតថញមានជវីិតទាំងឡាយកនញងផ្លូវរបស់វា ។ នៅ
នរលដ លខ្ញាំកាំរុងដតរិចារណននាះ ភនាំ ជរា មួយនទៀត ៏មានអានភុ្រ ៏
មេិមា បានរធ្ជវីិតសតវឱនយបាត់បង ់  ល់នវូកដីសាលនប ់ចាប់រំកិលមករីទិស
ខ្ងលិច ។ មិនទន ់ឹងថានឹងន្វើយ នងណផ្ង ភនាំ រនា្ ិមករីទិសខ្ងនជើង 
និងភនាំ មរណៈ មករីទិសខ្ងតនបូងក៏ន្វើ ាំនណើរមកត្រសបនរលា្នដ រ ។  ភនា្ំ ាំ
ខពសដ់ លមានអានភុ្រទាំង ៤  ននះន្វើ ាំនណើរនៅនឆ្នះជិត មក ល់ទលីាំនៅ 
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របស់ខ្ញាំនេើយៗ បុកសមាលនបស់តវនល្កទាំងអស់កនញងផ្លូវរបសវ់ា ា្ននអនកណ
មួយនគចផ្ុតរីកណតនប់ត្ វាបាននឡើយ ។ នរលនវល្របសខ់្ញាំរិតជានៅខលី
រន់នរកណស់ នតើខ្ញាំគួរន្វើយ នងណនៅេន ៎? 
 បរិត្រតត្ររះសមា្នសមពញទធបរមត្រគូ   ខ្ញាំត្ររះអងគជាមនសុនសលៃងន់្លន    អាប់ 
ត្របាជាញន មនិ លនសវាងត្វ គាំនិតសា្នរតីបិទបាាំងនោយកមាលនាំងកិនលស នបះមនិ
នចញ ។ នរលដ ល ភនាំចាស ់ ភនាំជរា ភនាំរនា្ ិ ភនាំមរណៈ រំកិលជិតមក ល់
នេើយននាះ ខ្ញាំត្ររះករុណរិតជាវនងវងអស់នេើយ មនិ ឹងជានោះត្រសាយ
យ នងណនទ  ។  
បរិត្រតត្ររះ ៏មានត្ររះភ្គ ខ្ញាំត្ររះអងគមានដតគុណសមនបតតិម៉នាងនទគ ឺ

សទធនត្រជះថាលននងិត្ររះសាសនារបស់ត្ររះអងគា្នននមាះត្ម ។ នោយអានុភ្រ
ត្នសទធនត្រជះថាលនននះ ខ្ញាំត្ររះអងគសមូថាវនយខលនួចាំនរះត្ររះជិនត្រស ី៏បរិសទុធ ដ ល
ផ្ដល់នវូនសចកដីបរិសទុធ លជ់នមនិបរិសទុធផ្ង សមូថាវនយខលនួចាំនរះត្ររះ្ម ៌៏
បរសិុទធផ្ង សូមថាវនយខលនួចាំនរះត្ររះអរិយសងនឃនិងត្ររះសមមតិសងនឃដ ល
ត្រទត្រទង់នវូនសចកដបីរសិុទធផ្ង កនញងជាតិននះផ្ង     និងត្រគប់ៗ  ជាតិនៅអនាគត- 
កាលផ្ង  លុះត្រាដតបានរចួរំនោះចាកទុកខនទសទាំងរួង ... ។ 
 

 ម៉ុងនរអាល ត្េៃរុ្ ១៣ នរាច ដខមា  ឆ្នាំជូត នទស័ក រ.ស. ២៥៦៤  
ត្រតូវនឹងត្េៃទី ១០ ដខកុមភៈ ឆ្នាំ ២០២១ 

                  េិុម ឆន់ 
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២៥- សូម្ដោរព្លា 

 

 
 
 
 
 

មុិញ សាវ ្ន / ហុិម ឆាន់ /  វ ្ត ភិរក្ស 
ររឿង្វិបរិណាមេម     សូមបិទទេំ័ររារេោ 
បនេន់ឱនអង្គផ្ចង្់វ ទ្ ្  ដល់មិតតស្ដលជាសប្បុរស  ។ 
របើអតថរូបមិនង្បថ្េ  របើអតថន័យាមន្សង្មស់ 
របើអតថរសរស្ោះករង្កាោះ  សូមកុំបង្រ់បាោះកុសលកមម  ។ 
រឈើកងុ្រវៀចរកាង្យករេេើកង្ ់ រឈើណាលែង្តង្់យករេេើកា ំ
អេីខ្ុសដាក់ចុោះេុង្សំោម  អេីលែចូរចំាទុកកេុង្ចិតត  ។  
របើវាក្យស័េេអាប់សំនួន  របើកាេ្យខ្ុសក្បួនចា្ប់ង្កមង្កឹត្យ 
របើេម សស្មដង្ខ្ុសការេិត  សូមេមមមតិតស្ករច្  ។ 
សូមបុណ្្យរកើតេឥីទធិបាទ  កុសលលែស្អ្តទំង្រនោះណា 
ឧទេិសជូនមតាបិតា  រោកង្គូអាចារ្យបេុេការី  ។ 
បុេេបុរសការពារជាតិ  ង្េមទំង្មតិតញាតិទំង្ង្បុសង្សី 
ង្បាជ្ង្ពាហមណ្៍បណ្ឌិតង្េឹទធកវី សូមសុខ្សួសដីវឌ្ឍនៈ  ។ 
រយើង្ខ្្ុំ ៣ ្ក ់មុិញ សាវ ្ន ង្េមទំង្ ហុមិ ឆាន់, វ ្ត ភិរក្ស 

            សូមរារេោអស់រោកអេក ស ត្្នមិតតភកដិញាតិជិតឆ្ងយ្...   ៕   
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២៦- ឯកសារដកស្រង់ - ពិគស្រោះ ... 

 
០១. ព្រះត្ព្ៃបិដកខ្មែរ 
០២. វចនានុព្កមសម្មេចព្រះសង្ឃរាជ ជនួ ណាៃ ម្ោៃញ្ញ្ម្ណា 

០៣ . មលមឹសារគរួយល់ដងឹ ៖ ម្ោកព្គូអគគបណ្ឌិៃ ប ុៃ សាវង្ស 
០៤. ទំរ័រម្វេសប ុក ព្រះភិកខ ុLorm Loeurm Lha 

០៥. ម្គវទំរ័រម្វេសប ុករបស់ម្ោកម្វជជបណ្ឌិៃ Thong Nidamony 

០៦. ម្គវទំរ័រម្វេសប ុករបស់ម្ោក Dhammanath sidh  
០៧. ទំរ័រម្វេសប ុក ឥសស្រភារ ត្នវិចារណ្ញ្ញណ្្ 

០៨. ទំរ័រម្វេសប ុកឧបាសកិា Amara Tevy 
០៩. ធមស៌ព្ាបជ់ីវិៃ ៖ ឧបាសក អ ុច ណាៃ 

១០. ម្គវទំរ័រ វីគីភីឌាខ្មែរ  Wikipedia.org  

១១. រុទធសាសនាម្លើរិភរម្ោក ៖ ឧបាសក ឈុន គមិម្អៀៃ 

១២.  មលិិនទប្បញ្ហ្ ៖ ឧបាសិកា អមរា ម្ទវី  
១៣. ធមែម្ទសនារបស់ម្ោកអាចារ្យព្បមុម ព្សសីៃ្ានារាយ័នម្្គ្ឥនធកា 

១៤. កព្មងកំណារ្យភាគទ ី៣ ៖ វុិម ឆាន់ 
១៥. ម្បះដូងកវី កព្មងកណំារ្យភាគទី ៤ ៖ វិុម ឆាន់  

១៦. La vie après la mort : Jean Jacques Charbonier 

១៧. La médecine face à l’au-delà : Jean Jacques Charbonier 

១៨. Plaidoyer pour le Bonheur : Matthieu Ricard 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Jacques_Charbonier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Jacques_Charbonier
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១៩. La vie, la mort : Eric Volant 

២០. Le Dhamma du Bouddha : Urgyen Sangharakshita 

២១. Bouddhisme : Wikipedia 

២២. Points commun entre Science et Bouddhisme : Albert Einstein 

២៣. Einstein and Buddha : The parallel saying (Thomas Macfarlane) 

២៤ . Mindfulnesscds.com : Dr. Jon Kabat-Zin 

២៥. Thomas William Rhys Davids : Wikipedia 

២៦. រុទធព្បវៃតិ ៖ ម្ោក ឆឹង ផានសផុុន 

២៧. គមពរីព្រះវិសទុធមិគគ ៖ ព្រះវិនយធម្រា ម្ យនិ ម្នឿន 

២៨. ព្បជុំភាណ្វារ ៖ ម្ោកសាស្តសារ្ចារ្យ ខ្សម សរូ 
២៩. ចំណ្ងត្ដឆា្្ំថ្ែ ី៖ ឧបាសក មុញិ សាវា ្ន 

៣០. រុទធសាសនបណ្ឌិៃយ្ ៖ ទស្សនាវដេីកមពុជសុរិយា ម្លម ១ -១៩៩៥  
 

 សូមព្រះរុទធសាសនាព្បៃិសាថ្នកនុងសនាដន្ចិៃតខ្មែរ និងវប្បធម៌ខ្មែរោ
យូរអខ្ងេង ម្ដើម្បីឱ្យខ្មែរព្គប់របូនិងព្គប់ជនំាន់ានសីលធម៌សព្ាប់អប់រំ
មលួន ព្គួសារ និងសងគមោៃិ ។ 

 ម្ោយឥទធិរលត្នទសបារមរីបស់ព្រះសាម្សមពទុធ បរមសាសាដ្ចារ្យ
ដ៏កំរូលត្នត្ព្ៃភរ សមូម្សចកេីសុមចម្ព្មើនម្កើៃានដលស់រេសៃេ ោ
រិម្សសដល់ព្បោរលរដឋខ្មែរព្គប់ៗ គ្្្ ។ 

សូមអនុមោទនា! សូមអនុមោទនា! សូមអនុមោទនាធមមទាន! 
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សមូរង់ច ាំអាន... 
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២៧- ឧបត្ថម្ភកជន 

        

មានសទ្ធា ជ្រះថ្លា បានបរចិា គជ្បាក់  ដ ើមបដីបាះពុមព 
ដសៀវដៅ “ វិបរិណាមធម៌ ” ជាធមមទ្ធន ៖ 

 
ព្រះភិកខុ ធឹង ធីម ចន្ទត្ថេរ ........................................           ៥០០ ដុោល្រ 
ព្រះភិកខុ ស ៊ុម ប ៊ុន្ត្ធៀម ស៊ុវណ្ណត្ថេត្ោ ............................           ១០០ ដុោល្រ 
ព្រះភិកខុ   សរ ស ៊ុន្ទិថ្យ ព៊ុទធញាត្ោ  ............................           ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសក   អ ៊ុន្ ឃ្ល ីនិងបងបអូន កូន ម្ៅ ...........................            ២០០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  កែរ ប ៊ុន្ហន្ ន្ិងឧបាសិកា លី ត្េងលន្់ និងកូនម្ៅ ..           ២០០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  សែ់ សាន្នី  និងកូនម្ៅ  ...............................            ១៥០ ដុោល្រ 
ម្ោក  តាន្់ ត្បងវាន្់ និងអនកព្សី លី ម ្ឡា ...................           ១១០ ដុោល្រ 
Dr. Bonavent Pek et son épouse + Enfants  ...............          ១០០ ដុោល្រ 
Dr. Bonavuth Pek et son épouse + Enfants  ...............          ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  សា ្ង ធី និងឧបាសិកា អ ៊ុន្ យូត្េង និងកូនម្ៅ ......           ១០០ ដុោល្រ  
ឧបាសិកា  ត្េង អម ព្រមទំងកូនម្ៅ ...........................             ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  អ ្ ត្ៅ ព្រមទំងកូនម្ៅ  .............................             ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  យិម ផាត្ហៀែ     .......................................           ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  ម៊ុិញ សាវា ្ន្ និងឧបាសិកា សិម ចាន្់ធូោ ្ ..............           ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសក    ហ៊ុិម ឆាន្់, ឧបាសិកា សាមិថ សូភ័ណ្ និងកូនម្ៅ....           ១០០ ដុោល្រ 
ម្ោក       វា ្ថ ភិរែ្ស និងអនកព្ស ី ត្មៀច វោណ្ និងកូនម្ៅ.........         ១០០ ដុោល្រ
ឧបាសក  យូ ផាោ ម្ៅ ត្ឈឿែ ឈ៊ុុំ ...........................         ១០០ ដុោល្រ 
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អនកព្ស ី     Him Lisa និងម្ោក  Shao Bun Andrew  .......           ១០០ ដុោល្រ 
អនកព្ស ី    Him  Kidty  .........................................            ១០០ ដុោល្រ 
ម្ោក      Him Rithia និងអនកស្រី Tran Maria ...............           ១០០ ដុោល្រ 
Dre. Rita Tan et M.Pham Hong Paul + Enfants ........           ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសក   លី វា ្វា ្ន្់ និងឧបាសិកា ទួែ ស៊ុផល និងកូន ...........           ១០០ ដុោល្រ 
ម្ោក  ស៊ុ៊ឺ ស៊ុគន្ធន្ោ ្ និងអនកព្សី ឥន្ទ វិសាល ព្រមទំងបុព្ៃ .           ១០០ ដុោល្រ  
ម្ោក  Kim Meardey ព្រមទំង ភរិយា និងកូន ...........            ១០០ ដោុល្រ 
ម្ោក  ត្េង ទូច និងអនកព្សី ត្ោ ហ ន្ ......................             ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  អ ្ប គិមអ ៊ីន្ និងកូនម្ៅ ..............................             ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  ប៊ុិែ េូយ និងបាសិកា លឹម ស ៊ីវា ្ន្់ោ ................            ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  ម ៊ុល ហ រ និងបាសិកា អ ូច សាត្រឿន្ ...................             ១០០ ដុោល្រ
ឧបាសិកា  យែ់ បួសន្ និងកូនម្ៅ ...............................             ១០០ ដុោល្រ 
ម្ោក  យ៊ុន្ ប ៊ុន្គន្ និងព្គួសារ ..............................             ១០០ ដុោល្រ 
ម្ោក  ហួរ េ៊ុង និងអនកព្សីព្រមទំងបុព្ៃ ...................             ១០០ ដុោល្រ 
អនកព្សី  ត្ហង ស៊ុោ ្ប .........................................             ១០០ ដុោល្រ 
ម្ោក  ច៊ុង  សុំបូរ និងអនកព្សី ត្ៅ ត្ភឿែ ព្រមទំងកូនម្ៅ ..            ១០០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  ឃ្ួន្ លន្់ត្អង និងកូនម្ៅ ............................             ១០០ ដុោល្រ
អនកព្សី  ោ ្វី រ៊ុន្ោថ ព្រមទំងសាវ្មីនិងបុព្ៃ .................   ៨០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  ត្បា ្ង ចន្ថ្ និងកូនម្ៅ ...............................                ៦០ ដុោល្រ
អនកព្សី  តាន្់ ចាន្់ថា ព្រមទំងសាវ្មី និងកូន ..................               ៦០ ដុោល្រ
ឧបាសក  ែ៊ឺែ ប ៊ុន្ប ៊ុង និងឧបាសិកា អ ៊ុយ ស៊ុម ្លី ...............             ៥០ ដុោល្រ 
អនកព្សី  លឹម វីលីន្ និងកូនម្ៅ .................................              ៥០ ដុោល្រ 
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ម្ោក       យី សុំអថ និងអនកព្សី  អ ៊ុន្ យូត្អង ( Toronto )....               ៥០ ដុោល្រ
ឧបាសក    អ ៊ុន្ ត្សឿន្ និងឧបាសិកា អ ៊ុន្ យូត្សង   ..............               ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសក    តាន្់ ប ៊ុន្ថិែ, ឧបាសិកា តាន្់ ថាន្ី និងកូនម្ៅ .......  ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  តាន្់ ប ៊ុន្ហ ៊ុយ, ឧបាសិកា ម ្ែ់ ស៊ុខថាន្ និងកូន .....  ៥០ ដុោល្រ 
កុារី        Him Kimberly និងកុារ ី Him Elsa  .............              ៥០ ដុោល្រ 
ម្ោក  គឹម ប ៊ុន្ត្ោ អនកព្សី កថ ហគិច និង កូនម្ៅ ...........   ៥០ ដុោល្រ 
ម្ោក  ទិថ្យ សុំបូរ និងអនកព្សី ត្ោ ឈាងត្ហន្ ..............               ៥០ ដុោល្រ 
អនកព្សី  ទិថ្យ សូភី និងកូនម្ៅ .................................               ៥០ ដុោល្រ 
អនកព្សី  វ៉ន្ េន្ និងព្គួសារ ( Toronto ).....................              ៥០ ដុោល្រ 
ម្ោក  េួ មីោ និងអនកព្សី យិន្ ហួច ព្រមទំងកូន .........              ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  ឈិន្ ថ៊ុន្ និងឧបាសិកា វង្ស មួយ ....................               ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  គិម សាែ់តាវ្ង និងព្កុមព្គួសារ ........................              ៥០ ដុោល្រ 
ម្ោក  ហ៊ុី  ត្គងជា និងអនកព្សី លឹម ត្សដា ព្រមទំងកូន.....              ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  អ ៊ឹង  គង់មន្ថ្ ព្រមទំងកូនម្ៅ.........................              ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  ជា ស្សីយ៊ុទធថូ ...........................................  ៥០ ដុោល្រ
ឧបាសក  ន្៊ុន្ សស្ៃ និងព្កុមព្គួសារ ..............................              ៥០ ដុោល្រ 
ម្ោក  ធ៊ុន្ សាោ ្យ និងអនកព្សី  ..............................              ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  ស៊ុីវ គិមស៊ឺន្ ............................................              ៤០ ដុោល្រ 
ម្ោក  ដួង សាត្រ៉ថ និងអនកព្សី ត្ោន្ សាោ ្ថ់ និងកូន ........             ៣០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  ថ៊ឺម រឹមរ៉៊ុម ឧបាសិកា ឱែ ចន្ទស្ែិសាន្ និង កូនម្ៅ .....               ៣០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  ត្  ្ សាន្់ ឧបាសិកា ត្មៀន្ ឈ៊ុុំ និង កូនម្ៅ  .........               ៣០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  អ ៊ឹង ហ៊ុែត្ខង ឧបាសិកា កថ អូន្ និង កូនម្ៅ .........              ៣០ ដុោល្រ 
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គេហដ្ឋាន អភិរក្សមរតកព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

 
ម្ោកយាយឧបាសិកា  ន្ូ លឹម  .................................               ៣០ ដុោល្រ 
ម្ោក  កថ លីងួន្ អនកព្សី ត្េង រឹថ និង កូនម្ៅ .............               ៣០ ដុោល្រ  
ឧបាសិកា  គឹម សារ ...............................................              ២០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  គឹម ណ្ង ..............................................              ២០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  បា ្ ធី និងឧបាសិកា យូរ គាង..........................              ២០ ដុោល្រ 
 ឧបាសក  លី គឹមហ ៊ុយ ឧបាសិកា លី  ស៊ុីវហ ួង...................              ២០ ដុោល្រ 
អនកព្សី  គឹម Michèle   ........................................ ១០ ដុោល្រ  
អនកព្សី  លឹម ត្ប ងងី   ........................................... ១០ ដុោល្រ  
ម្ោក  សម្ៃថតិ និងព្គួសារ ....................................              ១០ ដុោល្រ 
ឧបាសក  កម ន្ ត្ហង ព្រមទំងព្គួសារ និងកូនម្ៅ; 
ឧបាសកិា  កម ន្ តាុំងត្អង ព្រមទំងព្គួសារ និងកូនម្ៅ; 
ឧបាសិកា  កម ន្ តាុំងអ ៊ី;  
ឧបាសិកា  កម ន្ គឹមលី;  
ឧបាសិកា  កម ន្ សាវណ្ណន្ី ព្រមទំងព្គួសារ និងកូនម្ៅ; 
ឧបាសក  កម ន្ មោណ្វី ព្រមទំងព្គួសារ និងកូនម្ៅ; 
ឧបាសក  កម ន្ វីវ៊ុថាថ្ ព្រមទំងព្គួសារ និងកូនម្ៅ; 
ឧបាសិកា  កម ន្ សាត្រឿន្ ព្រមទំងព្គួសារ និងកូនម្ៅ ..........            ៥០០ ដុោល្រ 

“ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា” 

ម្ោក  ណ្ុប សាោ ្វន្ត៍ និងអនកព្សី ឡាន្ រថន្ ................       ២០០ ដុោល្ US 
ឧបាសិកា  ន្ិវ ចាន្់ន្ី  ព្រមទំងកូន និង ម្ៅ   ....................           ១០០ ដុោល្រ 
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វិបរិណាមធម៌                                                                               ហ ៊ិម ឆាន់ 
 

 
ម្ោក  ណ្ុប សាោ ្វ៊ុទធ និងអនកព្សី កផលែ ស៊ុផារី និងកូន ........         ៣៤ ដុោល្ US 
ម្ោក  ណ្ុប ចាន្់ត្សរី និងអនកព្សី អ ៊ុ៊ុំ ស្សីរ័ថន និងកូន ..........       ៣៣ ដុោល្ US 
ម្ោក វា ្ង ស៊ុីថា និងកូន ......................................        ៣៣ ដុោល្ US 
យុវៃី  ឆាន្់ ស៊ុផារីន្៊ុថ, កុារី ឆាន្់ វ៊ុទធេវន្ត៍ និង  
កុារា  វា ្ង បញ្ញ្ត្ពស្រ .........................................        ៥០ ដុោល្រ 
កុារី  ឆាន្់ ស៊ុគ៊ុន្មូោ, កុារី ឆាន្់ វីន្ីតា, កុារា ឆាន្់ វឌ្ឍន្    ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  ហ៊ុិម ត្េង និងឧបាសក ឈ៊ឺន្ គាន្ +កូនម្ៅ .........          ៥០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  ហ៊ុិម េប ព្រមទំង សាវ្មី និង កូន ....................         ៥០ ដុោល្រ 
ម្ោក       ហ៊ុិម ឈិថ និងអនកព្សី បា ្ល់ ចុំប៊ុី និង កូន ............         ៥០ ដុោល្រ 
ម្ោក       ហ៊ុិម ឈូែ និងអនកព្សី សវ៉ ត្ហឿម និងកូន ម្ៅ .........        ៥០ ដុោល្រ 
អនកព្ស ី ថាុំង ស៊ុភា និងម្ោក ម ប់ ធារិទធ ព្រមទំងកូន ........        ២០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  ត្ៅ ស៊ុផាន្ី  ព្រមទំងកូន និង ម្ៅ  ...................        ១០ ដុោល្រ 
ម្ោក Bunsaing Phay ព្រមទំងភរិយា........................        ១០ ដុោល្រUS 

 

“ព្រទេសនានា” 

ឧបាសិកា សិថ េឹងលីវ  ( New Zealand ) ......................         ៣០០ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា ហ៊ុែ ោរី  ( France ) ................................         ១៣២ ដុោល្រ 
ឧបាសិកា  តាុំង គីមហ ួយ ព្រមទំងកូនម្ៅ (France) ............            ៧៥ ដុោល្រ 
ឧបាសក  ត្ហៀប ស ៊ុន្ និងឧបាសិកា ហ ូ ោវី  + កូន (France)..            ៧៥ ដុោល្រ 
ឧបាសក  អ ៊ុច ោថ និងឧបាសិកា អ ៊ុច គឹមលាភ (USA) .......       ៥០ ដុោល្រ US 
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*សូមពុទធបរិសទ័ដែលបានចូលរួមមបាោះពមុពមសៀវមៅ 
ជាធមមទាន  បានសមរមចនវូសោមាទែិឋិររប់ៗ ជាតិ 
និងបានឧបនិសាស័យរចួផុតចាកទកុខទាាំងពួង 

កុាំបីម ល្ៀងឃ្លាតម ើយ ! 
សមូអនុដមាទនាធមមទ្ធន !!! 

 

 
 
 


