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មលធមមកថា 

ព្រះមហា ឡាច-សុមមធ វត្តឧណ្ណា មោម មរៀបមរៀង 

នមោ ៣ បទ 

មហាការណិុកំ ពុទ្ធំ   ធមមញ្ច វិមលំ វរំ  

វន្ទទ អរិយសង្ឃញ្ច   ទ្កខិន្ណយ្យំ ទិរងគណំ ។ 

សូមថាវើយបងគចំំេ ោះរពោះសម្មើសមពុទធ រទង់របកបេ៉យមហាករណុាទិគុណផង រពម
ទំងរពោះធម៌ ែដលរាសោកមនទិលដ៏របេសើរផង រពមទំងរពោះអរយិសងើឃ ំទកខិេណយើយ-
បុគគល មិនម្នរាេទិកកេិលសកនុងសន្ដើនផង ( េ៉យេសចកដេីេរព ) ។ 

េវលាេនោះ សូមសែំដងអំពីមលធម៌ ៨ យ ើង ែដលម្នពុទធភាសតិកនុងគមពីរធមមបទ 
ខុទទកនិឿយ រតង់មលវគគ ដូចម្នម្តិឿេរៀបេរៀងកនុងទីេនោះគឺឺៈ 

១- អសជ្្ាយមលា មន្ត ្មនតទំងឡាយ ម្នឿរមិនស្វើធើាយំមនទិល ។ 

២- អទុដ្ឋ្ទមលា ឃរា  ផទោះទំងឡាយ ម្នឿរមិនជួសជុល មិនែថទំំ មនទិល ។ 

៣- មលំ វណណស្ស ន្កាសជ្ជ ំ េសចកដខីជិល ំមនទិលរបសស់មើបរុ ។ 

៤- បមាន្ោ រកខន្ោ មលំ  េសចកដេីធវសរបែែស ំមនទិលរបសប់ុគគលអនករកើា  
( រទពើយ ) ។ 

៥- មលិត្ថិយា ទ្ុចចរិត្ ំឿររបរពឹតតអារកក់ ំមនទិលរបសស់្តសតី ។ 

៦- មន្ចេរំ ទ្ទ្ន្ោ មល ំេសចកដកីំណាញ់ ំមនទិលរបសអ់នកឲើយ ។ 
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៧- មលាន្វ បាបកា ធមាម្ អសមឹ ន្លាន្ក បរមហ ិ ច ាបធម៌ទងំឡាយ ំមនទិលកនុង
េលាកេនោះផង កនុងេលាកៀងមុខផង ។ 

៨- ត្ន្ោ មលា មលត្រំ អវជិ្ជ្ បរមំ មលំ អវិំជើំ មនទិលដ៏ៃរកែលង ំងមនទិលទំង
េន្ោះេៅេទៀត ។ 

រតង់ម្តិឿទី ១ ថា "មនតទំងឡាយ ម្នឿរមិនស្វើធើាយំមនទិល" អធិបើាយថាឺៈ  

បណាដើមនត គវឺិំជើទំងអសក់នុងេលាកេនោះ េទោះវិំជើៀងផលូវេលាក ដូចំអកើឝរស្ស្តសត
នឹងវិំជើែតថកមម ឿរំងេឈើ ំងែដកំេដើមកដី ឬវិំជើៀងផលូវធម៌ ដូចំធមមវិន័យ បរិយតតិ
ស្សន្ ំេដើមកដី សមូើបវីិំជើណាមួយ បុគគលមិនានសិកើាេរៀនសរូតេស្ោះ ឬានសិកើា
េរៀនសូរត េចោះោំស្ទើតរ់ាកដេែើយែដរ ប ុែនតខជិលរចអូសមិនយកចិតតទុក៉កព់ើាយមរំលកឹ
បែនលមេទៀតេទ ឬ មិនានយកចំេណោះែដលខលួនេរៀនេចោះដឹងេែើយេន្ោះ មករបកបេរបើឿរេទ 
យូរៗ េៅនឹងន្ឲំើយឿលើយេៅំមនទិលគឺឺៈ េភលចសូនើយ ឬោំរសពិចរសពិលេរបើឿរមិនេកើត 
បុគគលខជិលេន្ោះ កធ៏្លើកខ់លួនេៅំមនុសើឝលងងេ់្លើ ធមមតាមនុសើឝលងងឥ់តចំេណោះេះមើោះថា 
ានេសចកដទីុកខលាំក ខើឝតរ់កកំរ សូនើយសពវទំងអស់ ។ 

ចំែណកៀងអនកម្នចំេណោះវិំជើ េះមើោះថាានេសចកដសីុខ េសចកដចីំេរើនយ ើងរបេសើរ 
េរ ោះវិំជើ អាចឲើយសេរមចរបេយជន៍េរចើនយ ើង េយងខលួនឲើយានែលើតពីកមើឝតទ់ុគ៌តផង 
ទំងបំភលគឺំនិតឲើយយលរ់តូវយលល់អផង ំសមើបតតមិួយយ ើងរស្ល អារស័យេៅនឹងខលួនាន 
េលាកទុកថាំកំណបរ់ទពើយមួយដ៏សំៀន់ េៅថា អងគសមទិធ ិ “កំណបរ់ទពើយេសមើេ៉យអងគ
ឿយ” សូមើបេីៅឿនទី់៊នណាៗ មិនោំាចែ់រក-ែសង-ល-ីពុន-េវច-ខចប់ ឬរពួយនឹងឿរទុក
៉កេ់ ើយ េោរលួចយកក៏មិនាន ំវិំជើឲើយសុខភាពនឹងវឌើឍនភាព ទំងបចចុបើបននំ តេិនោះ
និងបរេលាក េសចកដេីនោះ សមដូចសភុាសិតកនុងគមពីរេលាកនីតិថា. 

សិប្បសមំ ធទំ ទត្ថ ិ   សិប្បំ ន្ោរាទ គណហទត ិ

ឥធ ន្លាន្ក សិប្បំ មិត្ត ំ  បរន្លាន្ក សខុាវហំ ។ 
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ម្នរទពើយមិនេសមើម្នវិំ ជើ   វិំជើេោរលួចយកមិនាន 

វិំជើទុកំមិរតសន្ដើន   កើានតកនុងឥធេលាកេយគបរេលាក ។ 

វិំជើំ របសៃ់ថលថនូរយ ើងសំៀន ់អាចឲើយរបេយជន៍នឹងេសចកដសីុខរគប់របឿរ ដលខ់លួន
រាណយ ើងេនោះ ានំរតូវខំេរៀន មិនរតូវដំអកទ់រមន់ទម្លើករ់ឿញេ៉យអាងេែតេុផើឝងៗ 
េរៅពីឿរេរៀន េរ ោះរាំញើអាបស់្មើរតទីន់េន្ោះេទ ។ 

មើា ើងេទៀត សូមើបអីនកម្នរទពើយសមើបតតេិរចើនរស្បេ់ែើយ ក៏មិនរតូវគិតថា ឿរេរៀនវិំជើ
រាថានើនឹងរករទពើយ ចុោះេបើម្នរទពើយេែើយ ោាំចេ់រៀនេធវើអវេីទៀត! គនំិតយ ើងេនោះក៏មិនរតូវ
ែដរ េរ ោះថារទពើយែដលនឹងគង់េៅាន ឬនឹងេកើតចេរមើនេ ើងាន អារស័យេ៉យម្នវិំជើ 
វិំជើទុកដូចំេជើង នសរម្បរ់ទ ឬទុកដូចំេស្សរម្បោ់កទ់ុក៉ករ់ទពើយសមើបតតែិដល
រកានមក ឯមនុសើឝឥតចំេណោះនឹងរកើារទពើយក៏មិនគង់ នឹងរករទពើយសមើបតតក៏ិានេ៉យករម
េពកណាស់ រទពើយសមើបតតរិបសម់នុសើឝែដលឥតចំេណោះ ដូចេនើនឹងរបសែ់ដលេៅេលើៃដ
មនុសើឝវិកលចរិត សូមើបេីគេាករាសម់ុខេរឿយក៏មិនដឹង ។ អនកឥតចំេណោះ ទុកដូចំ
ចំណី ឬយនជំនិោះរបសអ់នកម្នចំេណោះរាំញើ មនុសើឝលងងេ់បើទុកំម្នរូបសមរមើយលអ ក៏
េឃើញលអែតកនុងេវលាមិនទនហ់ាម្តន់ិយយ េបើហាម្តេ់ ើងនិយយេវលាណា កា៏តល់អ 
អសរ់សំតិ អសៃ់ថលថនរូេវលាេន្ោះ ។ 

ធមមតាមនុសើឝ េទោះបីម្នរាំញើស្មើរតអីន់អាបទ់ន់េខើាយយ ើងណាក៏េ៉យ ឲើយែត
ម្នពើាយមខំរបឹងេរៀន គង់េចោះខលោះមិនៀន សមដូចសុភាសិតកនុងគមពីរេលាកនីតថិាឺៈ 

អប្បកំ ន្ត្ិមន្ញ្េយយ្   ចិន្ត្ត ទិដ្ឋ្បន្យ សុត្ ំ

វមមិកូទ្កពិទទវូ     ចិន្រទ បរិបូរត្ ិ។ 

េសចកដថីាឺៈ បុគគលកុេំមើលៃយថា រាំញើរបសខ់លួនតិចតួចសដួចេសដើងេ ើយ គបើបៈី ើំង
កិចច គឿឺរស្ដើបន់ឹងឿរេរៀនឲើយឋិតេៅំនចិចកនុងសន្ដើនចិតត យូរេៅគង់នឹងេពញបរិបណ៌ូ
េ៉យវិំជើពុៀំន េរបៀបដូចំកអមែដលេគយកេៅ៉កេ់លើដំបូក េវលាេភលៀងបងអុរចុោះមក ចូល
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កនុងកអមមដងមួយដំណក់ៗ  យូរេៅកអមេន្ោះឯង គង់នឹងេពញេ៉យដណំកទ់ឹកេភលៀងមិនៀន ក៏
ដូេោនើោះែដរ ។ 

មើា ើងេទៀត វិំជើណាមួយែដលឥតេទសេទោះបីតិចតួច តូចតាចថយេថាក យ ើងណា
ក៏េ៉យ េបើម្នឱឿសលមមេឆលៀតេរៀនានក៏គួរែតេរៀនឲើយេចោះ េរ ោះសុទធែតម្នរបេយជន៍
ទំងអស់ ។ ម្នសុភាសិត កនុងគមពីរេលាកនិតរិបេៅទុកថាឺៈ 

ខុន្ោទ្ត្ិ ន្ត្ិមន្ញ្េយ្យ   វិជ្ជំ វា សិប្បមត្ត វា 

ឯកំបិ បរិន្យាោត្ ំ   ជ្ីវិត្កប្បការណំ ។ 

េសចកដថីាឺៈ បុគគលកុគំបើបេីមើលៃយមនតសលិើបស្ស្តសតវិំ ជើ េ៉យគិតថា វិំជើតូចតាច 
បនតិចបនតួច េរៀនេៅែរកងមិនសេរមចរបេយជន៍សូមើបវីិំ ជើែតមួយ េបើានេរៀនេចោះោសំ្ទើត់
រាកដេែើយ គង់នឹងសេរមចផលរបេយជន៍ កនុងឿរចិញ្ចឹមជីវិតមិនៀន ។ 

វិំជើ គេឺសចកដេីចោះដឹងរគប់យ ើង ែដលែុចរបេយជន៍ និងេសចកដសីខុមកឲើយេន្ោះ
េស្ត ករ៏តូវែតេនឿយែតេ់៉យឿររបឹងហាត់ របឹងេរៀនំមុនសិនែដរ េទើបានេចោះ េបើមិន
ខំេរៀនក៏មិនេចោះ សមដូចបុរាណភាសិតរបេៅថាឺៈ “េចោះមកពីេរៀន ម្នមកពីរក, មិនរកមិន
ម្នមិនេរៀនមិនេចោះ” ។ 

បណាដើវិំជើៀងផលូវេលាកកដី ៀងផលូវធម៌កដី វិំជើណាមួយ អនកេរៀន ៗ មនិរាកដ ោបេ់នោះ
បនតិច ោបេ់ន្ោះបនតិច េចើាលៗ រតង់េណោះមួយចុបរតង់េណាោះមួយចុប មិនរាកដេ៉យមុខ
វិំជើមួយេស្ោះ ពុេំន្ោះេស្តេរៀនេចោះដឹងស្ទើតរ់ាកដេែើយ ប ុែនតមិនានពើាយមរំលកឹ
បែនថមេទៀតេទ ឬមិនយកវិំជើេន្ោះមកេរបើឿរេទ មុខែតនឹងេៅំមនទិល ំេទសគឺេភលចាត់
េរបើឿរមិនេកើត ។ េរ ោះេែតេុន្ោះ ានំរពោះបរមេលាកន្ថ រទង់សំែដងថា “អសជ្្ាយ
មលាមន្ត ្មនតទំងឡាយម្នឿរស្វើធើាយំមនទិល” ។ 

រតង់ម្តិឿទី ២ ថា “ផទោះទំងឡាយ ម្នឿរមិនជួសជុលមិនែថទំំ មនទិល” 
អធិបើាយថាឺៈ េគែ៉ឋើនំលេំៅ ែដលេយើងេៅអារស័យំរបរកតី មិនេអើេពើែថទ ំ 
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បេណាដើយឲើយេស្មើកេរេកេ៉យភក់រំំ ៀងេរឿមផទោះ ឬធូលសីំរាមសំេរាចរាត់រាយ ស
េពញកនុងផទោះៀងេរៅផទោះ និងសមើបុកពីង ង ែរមងេភលើងរុេំ្មើព័ទធពីេលើពីេរឿមរសេកក
រសឿកកនុងផទោះ ឬផទោះេន្ោះេលចាកែ់បកធ្លើយធលុោះទេរទតទេរទត មិនជួសជុលមិនសម្អើតេទ 
ំេែតនុ្ឲំើយេៅំមនទិលេៅែមង គបឺណាដើលឲើយេកើតអនតរាយ ឬេរាគេផើឝងៗ ដលម់នុសើឝ
អនកេៅកនុងផទោះមិនៀន ។ ចំែណកៀងបពវជិតក៏គបើបរីបរពឹតតតាមន័យេនោះដូចេនើែដរ ។ េរ ោះ
េែតេុន្ោះ ានំរពោះេលាកុតតម្ោរើយ រតាសស់ំែដងថា “អទុដ្ឋ្ទមលា ឃរា ផទោះទំងឡាយ
ម្នឿរមិនែថទំ មិនជួសជុល ំមនទិល” ។ 

រតង់ម្តិឿទី ៣ ថា “េសចកដខីជិលំមនទិលរបសស់មើបុរ” អធិបើាយថា បុគគលំ
រគែសថកដី បពវជិតកដី របកបេ៉យេសចកដខីជិលរចអូស ឿលេបើរាងឿយរបឡាករ់ប សូ
េ៉យមនទិល គធឺូលែីកអល ឬ ែបកេញើសែរូេចញមកអាបអួ់ធុកំលិនអារកកេ់ែើយ មិនានលាង
ជរមោះេ៉យទឹក និងេរគឿងលុបលាងេទ ំេែតនុ្ំឲើយេៅំមនទិលេៅែមង គមឺ្នសមើបរុ
ឿយអារកក់ បណាដើលេៅំេរាគេផើឝងៗ ម្នបូសបមកមរម្ស់ំ េដើម ពុំេន្ោះេស្ត 
សំពត់ ឬចីវរំេរគឿងសរម្បេ់សលៀក ក់ របឡាក់េញើសែកអលអាបអ់ួ មិនេស្ងើរេាកគក់
លាងហាល េធវើឲើយស្អើតាតេទ ំេែតនុ្ឲំើយំមនទិលេៅែមង គមឺ្នពណ៌សមើបុរអន់អាប់
អារកក់ធុកំលិនអេស្ចិ៍ដលអ់នកដៃទ ៅបោ់ស ់ ៅបរ់ែែក, េនោះំេទសមកែតអំពីេសចកដី
ខជិលរចអូសនឹងឯង ។ េរ ោះេែតេុន្ោះ ានំរពោះម្នេំគសំែដងថា “មលំ វណណសស្ 
ន្កាសជ្ជ ំេសចកដខីជិលំមនទិលរបសស់មើបរុ” ។ 

រតង់ម្តិឿទី ៤ ថា “េសចកដេីធវសរបែែសំមនទិលរបសប់ុគគលអនករកើា (រទពើយ)” 

អធិបើាយថា បុគកលអនករកើារទពើយសមើបតតមិ្នវញិ្ញើណ ម្នេេ, រកបី, េសោះំេដើម, រទពើយឥត
វិញ្ញើណ ម្នសេមលៀកប ំក់ំ េដើម ំអនករបកបេ៉យេសចកដេីធវសរបែែស រវលែ់តេដកឬ
រវលែ់តេដើរេលងមិនែថទរំបុងរបយ័តន បេណាដើយឲើយេេ, រកបីទំងេន្ោះរតា់តេ់ៅ ឬអនតរាយ
េ៉យរមឹគស្ហាវវាោប់េធវើចំណី នឹងេោរលចួំេដើម េបើមិនដូេោនើោះេទ េេរកបេីន្ោះឯង
ចូលេៅសុដីំណំារបសេ់គ ៗ ក៏ោបយ់កេៅបដឹងផដលព់ិន័យលក់ំ សណំងសងរទពើយធនធ្ន 
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ឬ ខលនួឯងដលន់ូវពិន័យេទសែថមេទៀត ពុេំន្ោះេស្ត រតូវេគេជររបេទចផ្ដើស្េផើឝងៗ ក៏
ម្ន ។ 

មើា ើងេទៀត រទពើយសមើបតតសិរម្បេ់របើរាសក់នុងផទោះ គឺេរគឿងឧបេភាគ និងេរគឿង
បរិេភាគ មិនេចោះេរៀបចំទុក៉កឲ់ើយម្នសណាដើបធ់្នើប់ បេណាដើយឲើយរាត់រាយរតាតរ់តាយេ៉យ
េែតេុផើឝងៗ រទពើយទំងេន្ោះ កន៏ឹងដលន់ូវេសចកដវីិន្សអនតរាយ ម្នេោរលួចំេដើម ទំង
េនោះក៏ំេែតមុកអំពីមនទិល គឺេសចកដេីធវសរបែែស ឥតគំនិតែនឹងឯង ។ េបើចំែណកៀង
បពវជិតវញិ គមឺ្នឿរេធវសរបែែសមិនរបុងរបយ័តន មិនរគប់រគងរកើាសរងួមនូវទវើរំេដើម 
េបើកឱឿសឲើយសរតវូ គឺកិេលសម្នរាគឺៈំេដើម ចូលមកៈំញរីគបសងកត់បងវិលចិតតៃន
បពវជិតេន្ោះ ឲើយហា ើនរបរពឹតតេធវើនូវអំេពើអារកក់េផើឝងៗ ម្នគរឿុបតតិំ េដើម ែដលំអំេពើមិន
សមគួរដលស់មណេភទ ។ េរ ោះេែតេុន្ោះ ានំរពោះអរែសំម្មើសមពុទធរទង់សំែដងថា  
“បមាន្ោ រកខន្ោ មល ំេសចកដេីធវសរបែែស ំមនទិលរបសប់ុគគលអនករកើារទពើយ” ។ 

រតង់ម្តិឿទី ៥ ថា “ឿររបរពតឹតអារកក់ ំមនទិលរបសស់្តសតី” អធិបើាយថា ស្តសតណីា
ែដលរបរពឹតតកើបតច់ិតតស្វើមរីបសខ់លនួ គឺថាខលួនម្នគូរសករស្វើមេីពញលកខណឺៈចើាសេ់ែើយ 
មិនសកបស់កល់ ម្នចិតតរំេលាភេៅេលើបុរសដៃទេទៀត ឿររបរពឹតតខុសរបេវណីយ ើងេនោះ 
េះមើោះថា ំមនទិលលាមកអារកក់បំផុតរបសស់្តសតេីន្ោះ ។ ចំែណកៀងបុរសំស្វើមេីកើត
វិបើបដិស្រើេសចកដសី្ដើយេរឿយេៅដើរកហាយ េៅំរកេរឿងទសែ់ទងែលងលោះេនើ បេណេញ
ស្តសតីំ ភរិយេន្ោះ ឲើយេចញោករតកូលរបសខ់លួនស្តសតេីន្ោះឯង កេ៏ៅំមនុសើឝអន្ថាឥតទី
ពឹង ដលន់ូវេសចកដទីុកខលំាករគប់យ ើង ។ េរ ោះេែតេុន្ោះ ានំសេមដចរពោះអន្វរណ-

ញ្ញើណរទង់រតាសថ់ា “មលិត្ថិយា ទ្ុចចរតិ្ ំឿររបរពឹតតអារកក់ ំមនទិលរបសស់្តសតី” ។ 

រតង់ម្តិឿទី ៦ ថា “េសចកដកីំណាញ់ ំមនទលិរបសអ់នកឲើយ” អធិបើាយថា បុគគល
ម្នោគចិតតបរមុងនឹងលោះវតថអុវមីួយឲើយេៅំទន ែតេ៉យអំណាចមេចឆរចិតត គឺចិតតកំណាញ់
េកើតេ ើងរារំាងស្ទើកដ់ំេណើរោគចិតត មិនឲើយលោះបង់េៅេកើត តយួ ើងដូចំបុគគលអនកេធវើែរស
ឬេធវើជំនួញំេដើម េវលាកំពុងេធវើម្នគំនិតថា របរែរស ឬជំនួញែដលអាតាមើអញេធវើេនោះ ឿល
ណាផលរបេយជន៍ានសេរមចេែើយ នឹងបរោិចើគរទពើយេធវើំ ទនកនុងឿលេន្ោះមិនៀន ។ 
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លុោះេវលាផលរបេយជន៍ានសេរមចេែើយ រស្បែ់តមេចឆរចិតត គឺចិតតកំណាញេ់កើតេ ើង
រារំាងគំនិតែបរេៅំគិតថា ចុោះេបើអញចំណាយរទពើយេន្ោះៗ េធវើំ ទនអស់េៅ ខលួនអញកដី
របពនធកូនរបសអ់ញកដី នឹងានអវចីិញ្ចឹមជីវិត នឹងានអវេីរបើរាសក់នុងរគួស្រ នឹងានអវទីុក
ឿរ រេៅមុខ ។ ឿលេបើមេចឆរចិតតដ៏ម្នកម្លើងំេកើតេ ើង រគបសងកត់ោគចិតតមិនឲើយេងើបរួច
េ ើងដរាបណា បុគគលេន្ោះឯងេះមើោះថាែវើងៀនានទទួលអំេណាយផល ែដលេកើតអំពី
ឿរបរិោចើគទនដរាបេន្ោះ ។ េរ ោះេែតេុន្ោះ ានំរពោះេលាកតុតម្ោរើយរតាសថ់ា “មន្ចេរ ំ 
ទ្ទ្ន្ោ មល ំេសចកដកីំណាញ់ំ មនទិលរបសអ់នកឲើយ” ។ 

រតង់ម្តិឿទី ៧ ថា “ាបធម៌ ំមនទិលកនុងេលាកេនោះផង នឹងេលាកៀងមុខផង” 
អធិបើាយថា ាបធម៌ំ ធម៌ដ៏លាមក ែប កៀងអកុសលែដលបុគគលរបរពឹតតអារកក់េ៉យ
ឿយ វាោ, ចិតត រាប់បញ្ចូលកនុងអកុសលកមមបថទំង ១០ ឬកនុងឧបកកិេលសទំង ១៦ ម្ន
អភិជើាវសិមេលាភឺៈ ំេដើម េៅថា ាបធម៌ ។ ធមមតាអំេពើអារកក់ែដលបុគគលេធវើេែើយ កុំ
ថាេ ើយដលេ់ៅអំេពើធំៗ សូមើបែីតអំេពើតូចៗ កម៏ិនកំាំងាតស់្ងើតែ់ដរ េបើទុកំកំាងំាត់
កនុងេលាកេនោះ េៅេលាកៀងមុខគង់ែតេឃើញំក់ែសដងេ៉យខលួនផងមិនៀន ជួនឿលក៏
េឃើញំកែ់សដងកនុងេលាកេនោះ លុោះេៅឿនេ់លាកៀងមុខ កេ៏ឃើញំកែ់សដងេទៀត ។ េរ ោះ
េែតេុន្ោះានំរពោះសយមភៈូណរទង់សែំដងថា “មលាន្វ បាបកា ធមាម្ អសមឹ ន្លាន្ក បរមហ ិ
ច ាបធមទ៌ំងឡាយ ំមនទិលកនុងេលាកេនោះផងកនុងេលាកៀងមុខផង” ។ 

រតង់ម្តិឿទី ៨ ថា “អវិំជើ ំមនទិលដ៏ៃរកែលង ំងមនទិលទំងេន្ោះេៅេទៀត” 
អធិបើាយថា េសចកដមិីនេចោះមិនដឹងលងឹតលងងវ់េងវងមិនយលឿ់រពិតែនងឹឯង េៅថា អវិំ ជើ ។ 
អវិំជើេនោះ ំេដើមអាទិ េដើមចម េធវើមនុសើឝសតវឲើយលងង់ វេងវងភ័នតគំនិត មិនយលេ់សចកដពីិត
តាមគតិេលាក នឹងគតិធម៌ ។ េបើនិយយដលថ់ានើក់ំ នខ់ពស់ គមឺិនដឹងនូវេែតុ ៨ យ ើងម្ន
មិនដឹងថា េនោះំតួទុកខ េនោះំេែតនុ្ឲំើយេកើតទុកខេនោះំឧាយន្ំឲើយរលតទ់ុកខ េនោះំ
បដិបទ ដេំណើរន្ឲំើយដលន់ូវេសចកដរីលតទ់ុកខំ េដើម ។ េរ ោះេែតេុន្ោះ ានំរពោះបរម
ស្ស្ដើរទង់រតាសស់ំែដងថា “ត្ន្ោ មលា មលត្រំ អវិជ្ជ្ បរមំ មល ំអវិំជើំ មនទិលដ៏ៃរក
ែលង ំងមនទិលដូចានេ លមកេែើយេន្ោះេៅេទៀត” ។ 
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ដំេណើរេនោះ គួរអសេ់លាកំពុទធបរិស័ទទំងឡាយ លោះបង់នូវធម៌ំមនទលិឲើយានផុត
រស ោះអំពីខលួនេចញ ដូចានសំែដងមកេែើយេនោះគង់នឹងានជួបរបសពវ ឬេពើបពោះរបទោះ 
នូវសុខភាព និងវឌើឍនភាពរគប់របឿរ កនុងបចចុបើបននំតិ និងអន្គតំតិ ំលំ៉បត់េៅពុំ
ៀន ។ 

បញ្ចប់ធមមមទសនា មោយសមងេបព្តឹ្មប ុ ម ា្ ះ ឯវ ំ

 


