


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពាក្យគរួចងចាំ 
(2) 

 
     ធម៍ទ ាំងឡាយក ើតក្រោះមានកេតុ មានបច្ច័យ 
ដូកច្នោះតតវាយ៉ា ងកម៉ាច្គវឺាអុ៊ីច្ឹងឯង  ុាំច ាំបាច់្ច្ង់ ុាំឲ្យ
វាអុ៊ីច្ឹងកធវើអវ៊ី កនោះជាច្ាប់ធមមជាតពិិតៗ កេើយមយ៉ាង
ក ៀត ច្តិតកយើងមនិដូច្ច្ិតតកគក   ុាំច្ង់ឲ្យតតកគគិត
ដូច្កយើង ព៊ីក្រោះអវ៊ី? ព៊ីក្រោះកបើកយើងវញិ ៏គតិមិន
ដូច្កគតដរ កនោះជាច្តិតនិយម (ជា ាំកនៀម ឬជាច្ាប់
របស់ច្ិតត) ។ 
 
កធវើកៅកសៀមរាប, ថ្ងៃ១៥ក ើត តែផល្គុន ឆ្ន ាំមាញ់ 

ព.ស ២៥៥៧ , គ.ស ២០១៤ 
 

កោយបាំណងល្អព៊ីែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  គមឹ  អូន 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
បង្រៀនងោយងោក្រូអរគបណ្ឌិ តធម្មា ចារ្យ  ប ៊ុត សាវង្ស 

បង្រៀនងៅវតតឧណ្ណា ងោម រាជធានីភ្នងំេញ 
ងរ្ៀបងរ្ៀរងោយខ្ញ ំ្ េះករ្ញណ្ណខ្ញបំាទ គមឹ អនូ 

សម្រាបជ់ាធមមទាន 



 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

បង្រៀនងោយងោក្រូអរគបណ្ឌិ តធម្មា ចារ្យ  ប ៊ុត សាវង្ស 
បង្រៀនងៅវតតឧណ្ណា ងោម រាជធានីភ្នងំេញ 

 
កធវើកៅកសៀមរាប, ថ្ងៃ១៥ក ើត តែផល្គុន ឆ្ន ាំមាញ់  

ព.ស ២៥៥៧ , គ.ស ២០១៤ 
ករៀបករៀងកោយែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  គមឹ  អនូ 



  



ពាក្យប្រារព្ធ 
rbs 

កសៀវកៅកនោះែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា បានច្មលងកច្ញព៊ី
តែែអាត់សាំកេង្ពោះធម៍របស់កោ ្គូ អគគបណ្ឌិ ត 
ធាម ចរយ ប ៊ុត សាវង្ស តដល្កោ ្គូបានបក្ងៀនកៅ 
វតតឧណ្ណា លោម រាជធានីភ្នាំលេញ ដូកច្នោះពុ ធបរស័ិ  តដល្
មានបាំណងសិ ា សូមកមត្តត រ តែែអាត់្ពោះធម៍ដ៏ 
ថ្លល ថ្ងលកនោះម ស្តត ប់បាន កដើមប ៊ីជាជាំនួយដល់្ សតិ បញ្ញា  
ស្តម រត៊ី តដល្ជាឧបការ:យ៉ា ងសាំខាន់ ច្ាំករោះសតិបបោា ន 
វបិសែនាបដបិតតិ តដល្ជាបុពវភាគថ្នអរយិមគគ្ ប ប 
កោយអងគ៨ ។ 

ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  សូមកសច្ ត៊ីអនុក្រោះអាំព៊ី
កោ ្គូជាមាច ស់កដើមប ៊ីបានឳកាសករៀបករៀងកសៀវកៅកនោះ 
និងកសៀវកៅកផែងៗក ៀត តដល្ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា បាន
ច្ង្ ងនូវអ ុសល្ធម៌៩ ង ជាកសៀវកៅមួយ ,  ិដា៦ិ២
ជាកសៀវកៅមួយ, អ ុសល្ធម៌១៨ពួ  តដល្្តូវល្ោះ
កោយមគគញ្ញា ណ ជាកសៀវកៅមួយ ជាកដើម កដើមប ៊ីកសច្ ត៊ី
ច្ក្មើន កដើមប ៊ីជា្បកយជន៍ កដើមប ៊ីកសច្ ត៊ីសុែ ដល់្ជន
ក្ច្ើន ។ 



 ច្ាំករោះការែិតែា្ំ បងឹត្បង នុង្ពោះពុ ធស្តសនា ដូច្
ជាការងារធមមទន មានការករៀបករៀងកសៀវកៅកផែងៗជា
កដើមកនោះ ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា សូមបូជាច្ាំករោះ : 
 -គុណ្ពោះរតន្ត័យ តដល្មាន ្ពោះពុ ធ ្ពោះធម៌ 
្ពោះសងឃសពវៗកាល្ ។ 
 -គុណមាត្តបតិ្តរបស់កយើងែ្ុ ាំសពវៗកាល្ ។ 
 -គុណកោ ្គូអគគបណឌិ តធមាម ចរយ ប ៊ុត សាវងស 
សពវៗកាល្ ។ 

និងសូមតងលងអាំណរគុណច្ាំករោះ : 
 ឧបាសិកា លេង ណ្ណរ ី ្ពមទ ាំងបុ្ត តដល្បាន
ឧបតថមភ្ គប់យ៉ា ង នុងការងារធមមទនកនោះ ។ 
សូមតងលងអាំណរគុណសបបុរសតដល្បានឧបតថមភ ុ ាំពយូ រ័ 

(Computer) ស្មាប់ការងារធមមទនកនោះគ:ឺ 
-ឧ.ស ចន ់ប ៊ុន និងឧ.សិ លេត សាមេ ង ្ពមទ ាំង ូនកៅ 
-ឧ.ស ឡាយ គមឹលេន និងភរយិ ្ពមទ ាំងបុ្ត 
-ឧ.ស ទនួ គង ់និងភរយិ ្ពមទ ាំងបុ្ត 
-ឧ.ស លេង វបិ៊ុល និងភរយិ ្ពមទ ាំងបុ្ត 
-ឧ.ស សសរ៊ុន តាំងវនី និងភរយិ ្ពមទ ាំងបុ្ត   



បតតិទានក្ថា 
rbs 

 

ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  សូមបូជានូវការែិតែា្ំ បឹង 
ត្បង ស្តងកសៀវកៅកនោះ ច្ាំករោះ្ពោះរតន្ត័យសពវៗ 
កាល្ ។ 
 កោយអាំណាច្ថ្នធមមទនកនោះ សូមឧ ទិសបុណយ
 ុសល្ថ្លវ យ ្បកគន និងកររពជូន : 
-សកមតច្្ពោះសងឃរាជទ ាំងព៊ីរគណ: 
-្ពោះសងឃ្គប់ៗ្ពោះអងគ ទាំង នុងនិងក្ៅ្បក ស 
-្ពោះមហា ែ្តថ្ន្ពោះរាជាណាច្្  មពុជា និង្ពោះរាជ-
វងានុវងែ 
-មាត្តបតិ្តរបស់កយើងែ្ុ ាំ 
-កោ ្គូអគគបណឌិ តធមាម ចរយ ប ុត ស្តវងែ 
-ឧបាស ឧបាសិកានិងពុ ធបរស័ិ ទ ាំង នុងនិងក្ៅ្បក ស 
-សពវសតវទ ាំងអស់ នុង្ត័យភព 
 សូមក្ត អរ អនុកមា នា នូវច្ាំតណ បុណយ ុសល្
កនោះឲ្យបានកសមើៗរន  សូមអនុកមា នា!... 



លោយអាំណ្ណចមហាក្៊ុសលននធមមទានលនេះ 
rbs 

 
 

សព្ព្េ សត្តត  អព្វរពិ្ោ ព្ោនត៊ុ 
សូមសតវកោ ទ ាំងឡាយ  ុាំមានកពៀរនឹងរន  

សព្ព្េ សត្តត  ព្េមិព្ោ ព្ោនត៊ុ 
សូមសតវកោ ទ ាំងឡាយ បានដល់្នូវកសច្ ត៊ីក ែម 

សព្ព្េ សត្តត  ស៊ុេិព្ោ ព្ោនត៊ុ 
សូមសតវកោ ទ ាំងឡាយ បាន្ប បកោយកសច្ ត៊ីសុែ

ជានិច្ចនិរនតរ!៍ 
 

កធវើកៅកសៀមរាប, ថ្ងៃ១៥ក ើត តែផល្គុន ឆ្ន ាំមាញ់  
ព.ស ២៥៥៧ , គ.ស ២០១៤ 

ករៀបករៀងកោយែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  គមឹ  អនូ 
  



មាតិកា 
rbs 

ង ា្ ះអតថបទ     ទំេរ័្ 
-កសច្ ត៊ីកផតើម…….……………………….  ១ 

អលេត៊ុក្ក្៊ុសលវបិាក្ចតិត៨េងួ 
- ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ  ៊ី១… ១៤ 
- ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ  ៊ី២… ៦១ 
- ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ  ៊ី៣… ៦៦ 
- ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ  ៊ី៤… ៦៧ 
- ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ  ៊ី៥… ៧៧ 
- ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ  ៊ី៦… ៩៨ 
- ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ  ៊ី៧… ១០៧ 
- ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ  ៊ី៨… ១១៣ 

អលេត៊ុក្ក្រិយិាចតិត៣េងួ 
-អកេតុ  រិយិច្ិតត ៊ី១……………………. ១១៧ 
-អកេតុ  រិយិច្ិតត ៊ី២……………………. ១៤០ 
-អកេតុ  រិយិច្ិតត ៊ី៣……………………. ១៦៧ 
-្ពោះនាម និងនាមសបបុរសជន …………... ១៧៥ 



ម្រេេះនាម និង នាមេ៊ុទ ធបរសិទ័ 
ដេលានឧបការ:ក្ន៊ុងធមមទាន 

rbs 
 

១-ភិ ខុ  រតននាលោ មាស សាព្ួន 

២-ភិ ខុ  អលីលនា ឡ៊ុច ព្ិសដិ្ឋ 

៣-ឧបាស   គឹម ព្សៀង្ 

៤-ឧបាសិកា   ព្េង្ វ៉ា ន់ថា 

៥-ឧបាសិកា   ព្េង្ ណារ ី  



លសៀវលៅដេលលបាេះេ៊ុមពលេើយ 
rbs 

 

-សិកា្េះអភ្ធិមាខលួនឯរ ភារ៤ 
-សិកា្េះអភ្ធិមាខលួនឯរ ភារ៣ 
-សិកា្េះអភ្ធិមាខលួនឯរ ភារ២ 
-សិកា្េះអភ្ធិមាខលួនឯរ ភារ១ 
 
 

លសៀវលៅដេលម្រតូវលបាេះេ៊ុមពបនត 
rbs 

 

-សិកា្េះអភ្ធិមាខលួនឯរ ភារ៥,… 
-បច្ចយ័បនួកនញរជីវតិ្បចាថំ្ងៃ (េនយល់ជាសតិបបោា ន) 
-អកញសលធម៩៌ករ (េនយល់ជាសតិបបោា ន) 
-ទិដ្ា ិ៦២ (េនយល់ជាសតិបបោា ន) 
-អកញសលធម១៌៨េកួ ដដ្ល្តូវលះងោយមរគញ្ញា ណ្ 
-សតិបបោា នបបដិ្បតត ិភារ១ 
-និរងសៀវងៅងសេរៗងទៀត  



ដ្ំណឹង្ 
rbs 

 
 

េញទធបរ្ស័ិទដដ្លម្មនបំណ្រចូ្លរ្មួងបាះេញមពងសៀវងៅ
សិកា្េះអភ្ធិមាខលួនឯរ (ម្មនង្ច្ើនភារ) និរងសៀវងៅ
ងសេរៗងទៀត ដដ្លជាការ្រ្មួចំ្ដណ្កកនញរការ្ងារ្ធមាទាន 
សូមទំនាកទ់ំនរជាមយួ : 

-ឧបាសក ដែល លោង (្បងទសអូស្រ្តត លី) 
០៣-៩៧៩៨-១២១៥, ០៤១៣-២៩៨-១៦៤ 
-ឧបាសក ស ូលរ  ត (សារ្ងដ្ើម្កឡាញ់,ងសៀមរាប) 
   ០១២ ៦២ ០៧ ៣៩ 
-ឧបាសក គមឹ លី (្េះោក ់, ងសៀមរាប) 
   ០១២ ៩៧ ២២ ២៧ 
-ឧបាសិកា ស៊ុវណ្ារ ី(សារ្ដញ៉ែ , ងសៀមរាប) 
   ០១៦ ៧៦ ៥០ ០៤ 
-ឧបាសិកា វញិ េនូ (សារ្តមរគ ី, ងសៀមរាប) 
   ០១២ ៤៩ ៦៣ ១១ 
-ឧបាសិកា គមឹ សងួ (្សុកបរ្បូិណ៍្ , កំេរឆ់្ន រំ) 
   ០៩៧ ៩៥១ ០៥ ០៥ 



ព្សចក្តីព្្តើម 
rbs 

 

នលា តសស ភ្គវលត អរេលត សាម សមព៊ុទ ធសស 
ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  សូមនមស្តា រ្កាបថ្លវ យបងគាំ

ច្ាំករោះសកមតច្្ពោះសងឃរាជទ ាំងព៊ីរគណ: កោយកសច្ ត៊ី
កររពកកាតត្ ង និងកោយកសច្ ត៊្ី ជោះថ្លល  តដល្្ពោះអងគ
្ ង់គង់ជាសុែ និងជាអធបិត៊ី ជាមលប់ដ៏្តជា ់ដល់្ពុ ធ-
បរស័ិ អាច្សិ ា្ពោះធម៌្ពោះវន័ិយ បដិបតតិ្ ពោះធម៌្ពោះ-
វន័ិយបាន នុងកាល្សម័យកនោះ និងសូមនមស្តា រ្កាប 
ថ្លវ យបងគា្ំ ពោះ រុណាគុណមាច ស់្គប់ៗ្ពោះអងគ កោយ 
កសច្ ត៊ី្ជោះថ្លល  និងកកាតត្ ង ្ពមទ ាំងកធវើកសច្ ត៊ីកររព 
ច្ាំករោះកោ ត្តកោ យយ អ ាំពូម៊ីង បងបអូន្ស៊ី្បុស 
និងពុ ធបរស័ិ ទ ាំងអស់តដល្មានថ្ដដ៏ស្តអ ត គសឺទធ កជឿ 
មាាំ នុងគុណ្ពោះរតន្ត័យ កោយកសច្ ត៊ីកររព្ជោះថ្លល  
អាំព៊ីែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  និងសូមអនុកមា នានូវបុណយ 
 ុសល្អាំព៊ី្ពោះ រុណាគុណមាច ស់ និងញាតកិញាម្គប់ 
កាល្ទាំងពួង។ 



ច្ាំករោះការែិតែាំសិ ាករៀនសូ្តម កនោះ មយ៉ាងគឺ 
កដើមប ៊្ី ប្ពឹតត្ បតិបតតិនូវធម៌ឲ្យបានកៅជាសមាម បដិបតតិ 
គឺ្ ប្ពឹតតបដិបតតកិោយ្តូវ កោយ្បថ្ព កដើមប ៊ីរ ាំល្ត់
កសច្ ត៊ី ុ ខ នុងសងារវដត ។ ការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតធិម៌ នុង
ជ៊ីវតិកយើង្បច ាំថ្ងៃ គឺកដើមប ៊ីបូជាដល់្្ពោះស្តស្តត ្ពោះសមាម -
សមពុ ធ តដល្្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីល្ោះបង់នូវ ិកល្សតដល្ជា
បហាន ។ ការស្តត ប់្ពោះធម៌ឲ្យយល់្ចូ្ល្ច្ិតត ពុ ធបរស័ិ 
 នុងការតដល្សិ ា្ពោះធម៌ គកឺដើមប ៊ីក ើញច្ាស់ច្ាំករោះ
រូបធម៌និងនាមធម៌ តដល្កយើងបានសិ ាកៅត្តមអាំណាច្
ថ្នបញ្ញា  តដល្សតនិា ាំមុែ នុងការរឭ ដឹងរូបធម៌និង
នាមធម៌ ្ពមជាមួយរន នឹងបញ្ញា  នុងការពិចរណា
ក ើញច្ាស់កេើងៗ ប៉ាុតនត្ ប្ ត៊ីថ្នសតគិឺ្ប្ពឹតតកៅជា
ធមមត្ត នុងការសិ ា្បកភ ល្ ខណ:ថ្នសភាវ: មនិថ្ល
រូបធម៌តដល្ជាធាតុមិនដឹង ឬ ៏នាមធម៌តដល្ជាធាតុដងឹ 
្ប្ពឹតតកៅត្តមផលូវតភន ដឹងរូប ត្តមផលូវ្តកច្ៀ   ៏ជាធាតុ
ដងឹគឺដងឹសាំកេង ត្តមផលូវ្ច្មុោះ ៏្តមឹតតជាធាតុដងឹគឺ
ដងឹ លិន ត្តមផលូវអណាត ត ៏ជាធាតុដឹងគឺដងឹរស ត្តមផលូវ



កាយ ៏្រន់តតជាធាតុដឹងៗកៅត ដឹង្តជា ់ ដងឹកោដាពវ: 
រងឹ ន់តងឹ ក្មើ ញ័រ ត្តមផលូវច្ិតត ៏្តឹមតតជាធាតុដឹង 
្ប្ពឹតតកៅជា ុសល្ ឬ ៏ជាកោភ: កទស: កមាេ: ធាតុ 
ទាំងអស់កនោះសុ ធតតជាសងាខ រធម៌ មានបច្ច័យ្បជុាំត្ត ់
តតង មិនក ៀង មានកសច្ ត៊ីត្ប្បួល្ ក ើបបានក ើញនូវ
របស់កនាោះច្ាស់្បា ដថ្ល មិនតមនជាសតវបុគគល្តួែលួន 
ក ើញច្ាស់នូវធាតុដឹងតដល្ជានាមធម៌ ។ ធាតុមិនដឹង
ដូច្ជា ធាតុកៅត  ធាតុ្តជា ់ ឬធាតុរងឹ ធាតុញ័រ 
តដល្្បា ដកេើងជាកាយ អា្ស័យនឹងដ៊ី ឹ កភលើងែយល់្
កនោះយ៉ា ងណា ការ្ប្ពឹតតកៅថ្នរូបធម៌ទ ាំងឡាយកផែងៗ 
 ៏សុ ធតតជាធាតុមិនដឹងទ ាំងអស់ ។ ្ពោះសមាម សមពុ ធ្  ង់
្ត្តស់សតមតងកៅ នុងកាយនុបសែនាសតិបបោា ន គជឺាការ
្បជុាំរួមថ្នរូប ដូកច្នោះ នុងការតដល្រឭ ដឹងច្ាំករោះរូបណា 
រូបកនាោះគឺ្ តូវតតជាប់ទ ់ ងនឹងកាយ គឺមហាភូតរូប 

សុ ធតតជាធាតុមិនដឹង កតើមិនដឹងអវ៊ី? គឺមិនដឹងអារមមណ៍ 
មនិកច្ោះ្សឡាញ់ មនិកច្ោះសអប់ មនិកច្ោះកស្តយអារមមណ៍
ជាសុែជា ុ ខ មនិកច្ោះច ាំ មនិកច្ោះនឹ គតិ មនិមានការ



ក ើញការឮក  សុ ធតតមនិតមនជាសតវបុគគល្ទ ាំងអស់
គជឺាសងាខ រធម៌សុ ធ សូមប ៊ីមានក ម្ ោះ មាននាមថ្លជា
មាត្តបតិ្ត  ៏្រន់តតជាក ម្ ោះជានាមរបស់នាមរូបេនឹង
ឯង ជាក ម្ ោះរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ មិនតមនជាក ម្ ោះ
របស់តួែលួនកយើងក  ។ 

ការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិធម៌ កដើមប ៊ីមានែលួនកយើងនឹងថ្ល
្តូវបានមគគផល្ មានការបានសក្មច្នូវកស្តត្តបតតមិគគ
ជាកដើម កេើយនឹងការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតកិៅកដើមប ៊ីក ើញជា ់ 
ក ើញច្ាស់ថ្លមិនមានតួែលួន សូមពុ ធបរស័ិ កមត្តត
សកងាត កមត្តត ពិនិតយ មយ៉ាង្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីមានតួែលួនជា
អន បានសក្មច្មគគផល្ កេើយ ៏កៅ នុងគាំនិតថ្លជាតួែលួន
កដើមប ៊ីបានសក្មច្នូវធម៌កនោះ កដើមប ៊ីបានសក្មច្នូវធម៌
កនាោះ មយ៉ាងក ៀតការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតកិដើមប ៊ីមិនមានតួែលួន
បានអវ៊ីទ ាំងអស់ តតតួែលួនេនឹងមិនមានក្រោះក ើញច្ាស់
រូបធម៌ និងនាមធម៌ ទាំងព៊ីរយ៉ា ងេនឹងកតើមួយណាជិត
ជាង?  នុងការ្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីមនិមានតួែលួន នុងែណ:
ក ើញ  នុងែណ:ឮ  នុងែណ:ធុាំ លនិ  នុងែណ:ដងឹរស 



 នុងែណ:ដឹងកោដាពវ: ជតិកៅ នុងការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ 
ងាយកៅ នុងការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ ជា ់ច្ាស់កៅ នុងការ
្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ ។ កបើកៅតត នុងតួែលួនជាអន បានក  
គឆឺ្ៃ យណាស់ ក្រោះករឿងតួែលួនកនោះជាករឿងសងារវដត
តវងឆ្ៃ យណាស់ម កេើយ កតើពុ ធបរស័ិ ស្តត ប់បានតដរ
ក ? កាល្ណាកបើកៅតតមានែលួនកយើង កេើយ្ប្ពឹតត
ពយយមកៅកដើមប ៊ីសងឃមឹថ្ល ែលួនកយើងនឹងបានមគគផល្ 

កស្តត្ត ស ទ អនារជាកដើម ឬែលួនកយើងនឹងបានធម៌
យ៉ា ងកនោះធម៌យ៉ា ងកនាោះ ែលួនកយើងនឹងបានសក្មច្
យ៉ា ងកនោះសក្មច្យ៉ា ងកនាោះ កតើឆ្ៃ យក ? គឆឺ្ៃ យណាស់! 
ែលួនកយើងេនឹងកដើរកៅឆ្ៃ យណាស់ អនលុងអកនាល ច្មិនដឹង
អងាា ល់្នឹងបានដល់្ក  ប៉ាុតនត នុងែណ:តដល្មានសតរិឭ 
បាន ច្តិតក ើញ ត៊ី ច្តិតឮ ត៊ី ច្តិតដឹង លនិ ត៊ី ច្តិតដងឹរស ត៊ី ច្តិត
ដងឹកោដាពវ: ត៊ី ច្ិតត្ សឡាញ់ច្ិតតសអប់ សតរិឭ បានក ើញ
ច្ាស់បនតិច្មតងៗ មិនតមនជាតួែលួនកយើង កតើឆ្ប់ក អុ៊ីច្ឹង? 
មនិតវងឆ្ៃ យក  ដូកច្នោះវាអត់មានករឿងអវ៊ីកដើមប ៊ីថ្ល ស្មាប់
កយើងបានមគគបានផល្ក  ។ ករឿងការបានមគគបានផល្



េនឹងវាជាករឿងស្មាប់នាមរូបក  ករឿងសាំខាន់គមឺិនមាន
ែលួនកយើងឥេូវកនោះឯង  នុងកពល្ក ើញកពល្ឮកនោះឯង 
មនិមានែលួនកយើងតដល្ ាំពុងនឹ គតិដល់្សាំកេង តដល្
បានឮកេើយកនោះឯង មនិមានែលួន នុងែណ:េនឹង សភាវ:
េនឹងអុ៊ីច្ងឹ គែឺល៊ី! មនិតវងឆ្ៃ យក   ដូកច្នោះបានជាកយើង
្តូវសិ ា្ពោះធម៌ជាជាំនួយស្តម រត៊ីដល់្ញាតកិញាមបងបអូន
្ស៊ី្បុសទ ាំងអស់ ។ 

តចិ្កោស្តត ប់អុ៊ីច្ឹងកៅ ញាតិកញាមបងបអូនងម៊ីៗត ់
សលុត កបើអត់មានតួែលួនអុ៊ីច្ឹងែ្ុ ាំនឹងកចល្មាសរបស់ែ្ុ ាំយ៉ា ង
សនធឹ សនាធ ប់េនឹងឬ? មនិកចល្អស់កៅកេើយឬ?  ុាំត ់ 
សលុតកធវើអវ៊ី! ត្តមពិតសូមប ៊ីកយើងសមាគ ល់្ថ្លជារបស់កយើង
 ៏កោយ វាកៅតតមនិតមនជារបស់កយើងដតដល្ វាកៅតត
កៅត្តមកសច្ ត៊ីពិត មនិតមនរបស់កយើងក  កតើម អាំព៊ីអវ៊ី
បានជាមនិតមនរបស់កយើង? ព៊ីក្រោះកយើងេនឹងវាអត់មាន
កោយបរមតថ កោយកសច្ ត៊ីពិត ្រន់តតជាការនឹ គិតថ្ល
របស់កយើងតតប៉ាុកណាណ ោះ កតើមានកយើងកៅឯណា?  នុងការ
នឹ គិតេនឹងគជឺានាមធម៌ មនិតមនរូបក  សូមពុ ធបរស័ិ 



កមត្តត សកងាត កមត្តត ពិនិតយ កមត្តត សិ ា កមត្តត រឭ  
ពិចរណា នុងការនឹ គតិ ។ ្បា ់កយើងមានប៉ាុកណណោះ មាស
កយើងមានប៉ាុកណណោះ ្ ពយសមបតតិកយើងមានប៉ាុកណណោះ សមាភ រ:
កយើងមានប៉ាុកណណោះ  ូនកយើងមានប៉ាុកណណោះ កៅកយើងមាន
ប៉ាុកណណោះ ការនឹ គិតេនឹងមិនតមនជាតួែលួនកយើងក  កេើយ
ករឿងតដល្គតិេនឹងកោយស្តរវាមានគាំនិតេនឹង ក ើបវាមាន
ករឿងតដល្គតិទ ាំងអស់េនឹង ចុ្ោះអវ៊ីជាករឿង? គកឺរឿងមាស 
ករឿង្បា ់ ករឿងលុ្យកា ់សមាភ រ:េនឹងឯងជាករឿងកេើយៗ
កបើអត់មានគាំនិតេនឹងក  បានករឿងេនឹងម ព៊ីណាា៎ ! វាមនិ
មានម ព៊ីណាក  កបើ ុ ាំតតមានការគិតអវ៊ីៗទ ាំងអស់វាអត់
មានក  វា្រន់តតជាករឿងជាអារមមណ៍ថ្នការនឹ គតិ 
តផែផែ ាំបញ្ចូ ល្រន  កេើយ ៏្ប បកោយការក ើញែុស
យល់្ែុសថ្ល របស់ទ ាំងអស់េនឹងជារបស់ែលួនកយើង ។ 
របស់តដល្ថ្លជារបស់កយើងេនឹង គជឺារបស់ត្តមគាំនិត 
តដល្កយើងគិតេនឹងឯង កេើយ្ប្ពឹតតកៅកោយកោភ: 
កោយការជាប់ជាំរ ់នឹងរូប សាំកេង  លនិ រស កោដាពវ:
តជាប់រន រវាងរូប សាំកេង  លនិ រស កោដាពវ:បូ បញ្ចូ ល្រន



រន អុ៊ីច្ឹងកៅ គថឺ្លក្ៅណាស់ ។ សភាវ:េនឹងមនិងាយ
នឹងកែវោះរស់ កាយម តដរក  វាទល់្តតឧបនិសែយ័
 ាំនុ ប្មុងផចុងកផតើមករៀបច្ាំម  ស្តត ប់កៅដូច្ជាតមនេនា៎ ! 
កពល្ែិតចូ្ល្ដូច្ជាតមនេនា៎េនឹង គជឺាឧបនិសែយ័ម 
ជតិៗកេើយ គជឺិតៗ្ពោះស ធមម កេើយបានប៉ាុណណឹ ងតិច្
កោថ្លដូច្ងាយគអឺត់ក  សូមពុ ធបរស័ិ ពិចរណាកមើល្! 
មហាជនកយើងដ៏ក្ច្ើនយ៉ា ងសនធឹ សនាធ ប់កដើមប ៊ីនឹងចូ្ល្
ច្តិត្ ពោះធម៌អុ៊ីច្ងឹ មិនងាយរ បានក  ដល់្អុ៊ីច្ងឹបាន
កយើងក ើញថ្លមនិងាយ ។ មនិងាយត្តាំងអាំព៊ីច្ង់
ស្តត ប់ធម៌េនឹងកៅកេើយៗកយើងគតិថ្លងាយយ៉ា ងកម៉ាច្កៅ
ក ើត! មនិចូ្ល្ច្ិតតស្តត ប់នូវ្ពោះធម៌កដើមប ៊ីជាក្គឿងរ ាំឭ 
ស្តម រត៊ី ឲ្យក ើញកសច្ ត៊ីពិតច្ាំករោះជវិតិកនោះ កតើ្ ប្ពឹតតកៅ
យ៉ា ងកម៉ាច្? កតើច្ិតតក ើញ ច្តិតឮ ច្ិតតដឹង លនិ ច្ិតតដឹងរស 
ច្តិតដឹងកោដាពវ: ច្ិតតនឹ គតិ ឬ ៏រូបធម៌នាមធម៌តដល្
្ប្ពឹតតកៅេនឹងយ៉ា ងណា? កៅ នុងអាំណាច្តួែលួន ឬ ៏មិន
កៅ នុងអាំណាច្តួែលួនក ? កេើយកតើមានែលួនឯងពិត
្បា ដតដរឬក  កដើមប ៊ីនឹងថ្លជាមាច ស់ថ្នអវ៊ីៗទ ាំងអស់ នុង



កោ កនោះ? ដូកច្នោះពុ ធបរស័ិ គបប ៊ីបាន្ជាបជាបកណតើ រៗ
កៅ អវ៊ីៗទ ាំងអស់ នុងកោ កនោះគឺមានជាធមមត្ត ក្រោះ
មានកេតុ មានបច្ច័យ្បជុាំត្ត ់តតងម យ៉ា ងណា គកឺ ើត
កេើងកៅក្កាមអាំណាច្ថ្ន ុ ខល្ ខណ:្គបសងាត់ មនិ
ក ៀង មិនឋិតកសថរក  មនិតមនមនិមានក របស់អវ៊ីទ ាំងអស់ 
ដូច្ជាផល្វបិា របស់ មមអុ៊ីច្ឹង តដល្កយើងបានករៀន នុង
ភាគមួយម ែលោះៗកេើយអុ៊ីច្ងឹ គរឺបស់េនឹងមានពិត ប៉ាុតនត
តដល្អត់គែឺលួនកយើងឯកណោះក  តតអវ៊ីៗទ ាំងអស់ នុងកោ 
កនោះគឺមានជាធមមត្ត (អត់មានតតែលួនកយើងតតប៉ាុកណាណ ោះ) 
អា្ស័យបច្ច័យយ៉ា ងណា ៏ក ើតកេើង ។ កាល្ណាកបើ
ពុ ធបរស័ិ ស្តត ប់្ពោះធម៌ ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ្ ពោះធម៌ឲ្យកៅ
ដល់្ តនលងតដល្ថ្លអត់មានតួែលួន កៅដល់្ តនលងេនឹងកៅ 
ពុ ធបរស័ិ អត់មានភ័យខាល ច្អត់អវ៊ីក  កេើយស្តម នតត
ពុ ធបរស័ិ តដល្មាន្ ពយសមបតតិ មានមាស មាន្បា ់ 
ដូច្សពវថ្ងៃេនឹង ស្តម នតតមិនភ័យខាល ច្អត់ឬ? កៅតត
ភ័យអុ៊ីច្ឹង មិនទន់ថ្លឈប់ភ័យក  ភ័យខាល ច្អត់អុ៊ីកច្ោះ 
ភ័យខាល ច្អត់អុ៊ីកចោះ វាមានករឿងភ័យេនឹងក្ច្ើនមុែណាស់ 



កទោះជាមានកល្ើសេនឹង ក្ច្ើនជាងេនឹង១០ដង ២០ដង
កៅក ៀតកៅ  ៏កៅតតភ័យខាល ច្អត់ដតដល្ វាអាច្មាន
ករឿងអវ៊ីកផែងៗក ៀតនា ាំឲ្យភ័យខាល ច្អត់ កតើម អាំព៊ីអវ៊ី? ថ្ល
ម ព៊ីមានកសច្ ត៊ីសមាគ ល់្ថ្លតួែលួនវាមាន ដល់្អុ៊ីច្ឹងកៅ 
កសច្ ត៊ីសមាគ ល់្ថ្លតួែលួនមានេនឹងឯង ជា្បភពនា ាំឲ្យកយើង
ភ័យខាល ច្អត់ ដូកច្នោះកយើង្តូវរ  តនលងណាតដល្វាតល្ង
អត់ វាតល្ងែវោះ កយើងរ  តនលងេនឹងវញិ សូមពុ ធបរស័ិ 
ឲ្យឆ្ល ត! កយើងដឹងថ្លផលូវរកបៀបេនឹងអត់មាន តនលង្គប់ក  
គមឺានតតែវោះរេូត កបើអុ៊ីច្ងឹរ  តនលងណាតដល្កច្ោះ្គប់ 
រ ៗកៅបានក ើញថ្ល  តនលង្គប់េនឹងគឺកៅ្តង់ តនលង
អត់មានែលួនជាអន បាន ដល់្អុ៊ីច្ឹង្គប់តតមតង ។ កបើវា
អត់មានែលួនជាអន បានកេើយ កតើវាមានែវោះអ៊ីក ៀត! ដូកច្នោះ
្តូវរ ឲ្យដល់្ តនលងេនឹង ។ 

កយើងស្តត ប់្ពោះធម៌ ជួនកាល្កយើងអត់ចុ្ោះច្តិតស ប់
កៅ នុង្ពោះធម៌ក  ្ពោះសមាម សមពុ ធ្  ង់្ត្តស់សតមតងក្ច្ើន
ណាស់ ដូច្ជា្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល មិនានអវីជា
របសល់យើង ដល់្ស្តត ប់កៅវាអត់ចូ្ល្ បញ្ញា េនឹងវាអត់ចូ្ល្



កៅ នុងកសច្ ត៊ីថ្ន្ពោះធម៌ ដល់្វាអត់មានអវ៊ីជារបស់កយើង 
វាកៅជាគិតក ើញថ្លកយើងេនឹងអត់មានអ៊ី 
គយឺល់្ក ើញថ្លែលួនកយើងវាមាន តតអវ៊ីៗជារបស់កយើង
វាអត់ ដល់្អុ៊ីច្ឹងភ័យតតមតង មិនសុែច្ិតតក  មានែលួន
កេើយតតអត់មានអវ៊ីៗអុ៊ីច្ងឹមិនសុែច្តិតក  ប៉ាុតនតសូម
ពុ ធបរស័ិ ស្តត ប់ឲ្យបាន កៅ្តង់តដល្ថ្លអត់មានអវ៊ីៗជា
របស់កយើងេនឹង គបឺានកសច្ ត៊ីថ្លកយើងេនឹងវាអត់មាន 
តតអវ៊ីៗវាមានជាធមមត្ត រូប ខនធមាន កវ នាែនធមាន សញ្ញា
ែនធមាន សងាខ រ ខនធមាន វញិ្ញា ណ ខនធមាន រូបមាន 
សាំកេងមាន  លនិមាន រសមាន កោដាពវ:មាន ប៉ាុតនតែលួន
កយើងវាអត់មាន  តនលងេនឹងឯងតដល្ថ្លមនិមានអវ៊ីៗជា
របស់កយើង កតើយល់្ចូ្ល្ច្ិតតក ? ដូកច្នោះសូម ុាំភ័យអ៊ី 
 ុាំឲ្យស្តត ប់ធម៌កៅភ័យថ្ល ងាប់កេើយែ្ុ ាំអត់មានអ៊ីកស្តោះ
អុ៊ីច្ងឹ ដូកច្នោះឈប់ស្តត ប់កេើយធម៌េនឹង ។ កាល្ណាកបើ
ស្តត ប់ធម៌មនិបានច្ាស់ោស់ក  កៅជាថ្លធម៌េនឹងដ ឹនា ាំ
មនុសែឲ្យ្  ដ ឹនា ាំមនុសែឲ្យ ន់កែាយ នុងការតសវងរ 
្ ពយសមបតត ិ កតើម ព៊ីអវ៊ី? ម ព៊ីយល់្ក ើញថ្ល តួែលួនេនឹង



មាន កេើយតួែលួនេនឹងឯង្តូវតតល្ោះបង់ ែលួនេនឹង្តូវតត ុាំ
ជាប់ជាំរ ់ អុ៊ីច្ងឹកៅ ៏នា ាំឲ្យមានការយល់្ែុស ត្តមពិត
្ពោះធម៌មិនមានសតមតងអុ៊ីច្ឹងក  ្ពោះធម៌សតមតងបញ្ញា  ់
ល្ ខណ:ពិតថ្នបរមតថធម៌ ។ បុគគល្តដល្បានកៅជួបនូវ
្ពោះធម៌ជា្ពោះស ធមម អត់តដល្ងា ម រ វដតកនោះវញិក 
សួរថ្លមនិតដល្ស្តគ ល់្រសជាតថិ្នពិភពកោ កនោះឬ? ថ្ល
ស្តគ ល់្ណាស់កៅកេើយ តតដល់្កៅបានជួប្ពោះស ធមម
កៅជាធុញ្ទន់ កនឿយណាយ សអប់កែពើម ្បាសច នូវ
កសច្ ត៊ីក្ត អរ រេូតដល់្ច្ិតតេនឹងផុត្សេោះ អត់មាន
តបរងា ្តេប់ម រ ពិភពកោ  តដល្កររកពញកៅ
កោយរបស់កបា បកញ្ញោ តឲ្យវកងវងអុ៊ីច្ឹងកៅ អត់តបរងា 
ម រ ក  អត់តបររេូត អត់មាន្ពោះអរយិបុគគល្ណា
តដល្កច្ញច កោ កនោះកេើយ  នុងសម័យណា្តេប់
ម រ កោ កនោះវញិគអឺត់មានក  គជឺាការអស្តច រយណាស់
្តង់ តនលងតដល្អត់មានវលិ្្តេប់ម រ កោ កនោះវញិ 
គអឺត់មាន ៊ីបាំផុតថ្នការរួច្ផុតច  ុ ខ វាអត់មានការរួច្
ផុតច  ុ ខតដល្ជាបរមសុែតដល្ក ែមេនឹង គថឺ្លវាអត់



មាន ៊ីបាំផុត កៅ ល់្រន នឹងកសច្ ត៊ី ុ ខ តដល្កសច្ ត៊ីសុែ
េនឹងវាមាន ៊ីបាំផុត កេើយ្ស្តប់តតកៅជួបកសច្ ត៊ី ុ ខស្ត
ជាងម៊ីវញិ គអឺត់មានអុ៊ីច្ងឹក  កតើស្តត ប់អុ៊ីច្ងឹកៅយល់្តដរ
ក ?  ុាំឲ្យយល់្ថ្លនា ាំឲ្យែលួនកយើង្   នុង្ពោះពុ ធស្តនា
កនោះគអឺត់ក  តតតបរជានា ាំឲ្យពុ ធបរស័ិ េនឹងឯងកច្ោះ្គប់ 
កច្ោះតអអត កច្ោះល្មម កេើយកច្ោះ្ពមច្ាំករោះរូបធម៌ និង
នាមធម៌ តដល្្បពឹតតកៅយ៉ា ងណាៗ តណាា េនឹងមិន្តូវ
ការតសវងរ អវ៊ីក ៀតទ ាំងអស់ កតើឲ្យ្ យ៉ា ងកម៉ាច្កៅ! 
បានអវ៊ីនឹង្ កបើវាអត់្តូវការអវ៊ីៗក ៀតកៅកេើយ ថ្ល្ ដូច្
កមតច្! ករឿង្ គកឺៅ្តង់ការតដល្ដឹងែលួនែវោះ គែឺវោះយ៉ា ង
កនោះ ែវោះយ៉ា ងកនាោះ អត់របស់កនោះ អត់របស់កនាោះ កមាល៉ា ោះ
កេើយអនទោះស្ត្តូវការ ្ច្កឡាតកត្តតតូង ដូច្បុគគល្្តូវ
្ពួញអុ៊ីច្ឹង យ៉ា ងណាមុិញ្ពួញតណាា ជា្ពួញអាង៍-
 ាំបា ាំង  ប់ នុងេប ្យ័ថ្នសតវកោ  តដល្កធវើឲ្យ
សតវកោ សទុោះកៅ្គប់ ិសទ ាំងពួង កេើយថ្លជាអន ្គប់
យ៉ា ងកម៉ាច្! នរណាជាអន ្គប់? គអឺត់ក  ករឿង្គប់ទល់្
តតដ ្ពួញតណាា កច្ញ តល្ងែវោះខាត តល្ងអត់ ្គប់



្រន់ នុងសនាត នច្តិត កតើម អាំព៊ីអវ៊ី? ម អាំព៊ីថ្លតួែលួនជា
អន អត់េនឹងវាតល្ងមានកេើយ តួែលួនជាអន ែវោះខាតេនឹង
 ៏វាតល្ងមានតដរ វា្តូវបានបញ្ច ប់ វា្តូវបាន្គប់្រន់ 
កោយអាំណាច្បញ្ញា  កតើអាច្ស្តត ប់យល់្បានក ? កតើអាច្ 
្ប្ពឹតត្ បតបិតតិអុ៊ីច្ងឹបានក ? កបើសិនជាបាន កនោះកេើយ 
ជា ៊ីពឹង ។ 

កោយកៅ នុងភាគ៤កនោះ មានកមករៀន្តូវពនយល់្ជា
ក្ច្ើន ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា សូមនិមនតគុណមាច ស់្គប់្ពោះ
អងគ និងកររពអកញ្ាើញញាតិកញាមពុ ធបរស័ិ សិ ា
កមករៀន ុសល្វបិា ច្តិតតដល្ជាអកេតុ ៨ដួងដូច្តកៅ : 

 

១-ឧព្បកាា សេគតំ ចក្ា៊ុវិញ្ញា ណក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
ច្ ខុ វញិ្ញា ណតដល្ជា ុសល្វបិា ច្តិត ្ប្ពឹតតកៅ

ជាមួយឧកបកាខ កវ នា ក ើញរូបល្អ ។ 
ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  ៏កជឿជា ់ថ្ល ពុ ធបរស័ិ  ៏ធាល ប់

បានសិ ាករៀនសូ្តកេើយ កៅ នុងបញ្ច វញិ្ញា ណ រួមទ ាំង
អ ុសល្វបិា  ទាំង ុសល្វបិា  តតថ្លសូមពុ ធបរស័ិ 
សិ ាករៀនសូ្តឲ្យបានក្ៅកៅៗ ក្រោះ តនលងេនឹងកេើយ



តដល្កយើង្តូវសិ ា កដើមប ៊ីល្ោះបង់នូវវដតសងារ កដើមប ៊ី
កច្ញរួច្អាំព៊ីពនធនាររថ្នសងារវដត គឺ្ តូវសិ ា តនលង
េនឹងកេើយតដល្ជា តនលងស្មាប់្ពោះគុណមាច ស់កច្ញ 
ស្មាប់ញាតិកញាមកច្ញ គជឺាការសិ ាកោយការ
្ប្ពឹតត កោយការ្បតបិតតិ ។ 

កៅ នុងការតដល្ក ើញរូបជា្ប្ ត៊ីធមមត្ត មនិថ្ល
ជាអ ុសល្វបិា  ឬ ៏ ុសល្វបិា  ឬថ្លឮសាំកេងជា 
្ប្ ត៊ីធមមត្ត ធុាំ លិន ដងឹរស ដងឹកោដាពវ:ជា្ប្ ត៊ីធមមត្ត 
មនិថ្លអ ុសល្វបិា  ឬ ុសល្វបិា ក  សូមពុ ធបរស័ិ  
 ុាំកភលច្រ ាំឭ ស្តម រត៊ី ោស់កតឿន កសច្ ត៊ីមិន្បមា  នុងការ
សិ ា សកងាតពិនិតយ ពិចរណាសភាវ: តដល្ជាកោ 
្បា ដកេើង  នុងកពល្កនាោះពុ ធបរស័ិ នឹងបានកច្ញផុត
ព៊ីកោ េនឹងបាន កោយឧបនិសែយ័តផែផែ ាំផង មនិតមន
ថ្លមនិបានក  ្ពោះសមាម សមពុ ធសតមតងថ្ល ស្តសន្ពេម-
ច្រយិ:កនោះត្ត ាំងកៅអស់កាល្ជាអតងវង សថិតកៅអស់កាល្
ដ៏យូរកដើមប ៊ីអនុក្រោះ កដើមប ៊ីជា្បកយជន៍ កដើមប ៊ីកសច្ ត៊ី
សុែដល់្មនុសែនិងក វត្តទ ាំងឡាយ ។ ្ពោះអងគ្  ង់



្ត្តស់សតមតងកេើយ កដើមប ៊ីោត ាំកផ្ើរឲ្យអន ទ ាំងឡាយគបប ៊ី
សិ ាកោយ្បថ្ព ពយយម នុងការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិកោយ
កសច្ ត៊ីកររព និងកធវើនូវ ៊ីបាំផុតថ្នជាតសិងារេនឹងបាន
ពុាំខានកេើយ ។ 

កៅ នុងកសច្ ត៊ីកនោះ បានជាែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា 
បញ្ញា  ់្បកគន្ពោះគុណមាច ស់ និងជូនញាតិកញាម ព៊ី
ក្រោះថ្ល ជាការ្បតិបតតិនូវធមាម នុធមមបបដិបតតពិិតៗ គជឺា
ការ្បតិបតតិនូវធម៌សមគួរត្តមធម៌ កទោះជាមនិទន់យល់្
ចូ្ល្ច្តិតច្ាស់ោស់អ៊ីយ៉ា ងណា តតថ្លការសកងាត ការ
ពិនិតយ និងការរឭ សិ ាកៅនឹងបានច្ាស់កេើងៗយ៉ា ង
ណា គជឺាការច្ាស់កោយការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិ កោយ
ក្ច្ើនណាស់ពុ ធបរស័ិ ធាល ប់បានសនទនា ធាល ប់ស្តត ប់ធម៌
អាច្្ជាបកេើយ អន តដល្និយយអាំព៊ីធម៌្បតិបតតិ 
និយយអាំព៊ីភាកវតពវធម៌ (ធម៌តដល្្តូវច្ក្មើន) គឺនិយយ
ការច្ក្មើនេនឹងមួយកផែងក្ៅអាំព៊ីការច្ក្មើនអរយិមគគ
អងគ៨ ។ 

កតើកៅកពល្ក ើញកនោះមានច្ក្មើនក ? កបើកៅកពល្  



ក ើញេនឹងមនិមានការច្ក្មើនក   កតើក ម្ ោះថ្នការច្ក្មើន
អរយិមគគអងគ៨យ៉ា ងកម៉ាច្កៅ? កៅកពល្ឮកនោះកតើមានការ
ច្ក្មើនក ? មានភាកវតពវធម៌ក ? តដល្កយើង្បកាន់
ករល្ថ្ល ភាកវតពវធម៌គឺធម៌តដល្្តូវច្ក្មើន កតើកៅកពល្
ឮកនោះមានច្ក្មើនក ? កេើយកបើកៅកពល្ក ើញកនោះ កៅ
កពល្ឮកនោះ កៅកពល្នឹ គិតកនោះ កៅកពល្ ុសល្្ប្ពឹតត
កៅកដើមប ៊ីស្តត ប់កនោះ ឬកៅកពល្កោភ:កទស:កនោះមនិមាន
ការច្ក្មើនក  កតើភាកវតពវធម៌យ៉ា ងដូច្កមតច្? កតើច្ក្មើន
េនឹងច្ក្មើនអវ៊ីកៅវញិ កដើមប ៊ីដងឹអវ៊ី? កយើងថ្លច្ក្មើនសតិ 
ច្ក្មើនបញ្ញា  តតកយើងមិនដងឹសតិបញ្ញា េនឹងមានការរឭ  
មានការសិ ា និងមានការក ើញច្ាស់អវ៊ី? កយើងអត់ដឹង! 
កយើង្រន់តតដឹងថ្ល កៅច្ក្មើនសតិ កៅច្ក្មើនបញ្ញា  
កៅត្តមការតដល្កយើងយល់្ែុសអាំព៊ីរបស់តដល្្តូវដឹង 
ត្តមពិតគសឺភាវធម៌ពិតក តដល្្តូវដឹងកនាោះ គជឺាជវិតិ
ពិតៗកនោះឯងតដល្អត់មានអវ៊ីតដល្ជាតួែលួនកយើង កដើមប ៊ីនា ាំ
ែលួនកយើងកច្ញអាំព៊ីជ៊ីវតិពិតៗកនោះ កច្ញអាំព៊ីកោ កនោះ 



តដល្ជា ុ ខសច្ច: គឺ្ តូវតតសិ ា្បច្ ែល្ ខណ:ថ្នកោ 
យ៉ា ងពិត្បា ដ ។ 

្ពោះសមាម សមពុ ធ្ ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងក្បាស
្ពោះរេិយ តដល្ជាអន កសលៀ សាំពត់សាំប កឈើកោយ
ស្តរលិ្ច្សាំកៅ កេើយបានកៅជួប្ពោះដ៏មាន្ពោះភាគ
តដល្្ពោះអងគ្  ង់ ាំពុងកសតច្យងបណិឌ បាត កៅនឹងរវាង
ផលូ វ បានសូម្ពោះអងគសតមតងធម៌កោយសកងខប កេើយកតើ
្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងនូវធម៌ កោយ្ពោះ យ័ រុណា 
អនុក្រោះយ៉ា ងណា? ្ពោះធម៌កនោះមានកៅ នុង្ពោះសុតតនត-
បដិ  ែុ ទ និកាយ គមព៊ីរឧទន ពុ ធបរស័ិ សិ ាកេើយ
នឹងច្ាស់ោស់ ។ ្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល មាន ល្
រេិយអន គបប ៊ីសិ ាថ្ល ម្រតឹមដតល ើញក្ន៊ុងរបស់
ដេលបានល ើញ ទិព្ដ្ឋ ទិដ្ឋមតតំ ភវិសសតិ ស៊ុព្ត 
ស៊ុតមតតំ ភវិសសតិ ្តមឹតតឮកៅ នុងរបស់តដល្បានឮ 
គសឺាំកេង ម៊ុព្ត ម៊ុតមតតំ ភវិសសតិ ្តមឹតតបានដងឹ 
្តមឹតតបានប៉ាោះរល់្នូវ លិន នូវរស នូវកោដាពវ: តដល្បាន
ប៉ាោះរល់្េនឹង វិញ្ញា ព្ត វិញ្ញា តមតតំ ភវិសសតិ  នុង



កសច្ ត៊ីេនឹង មុននឹង្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងអុ៊ីច្ឹង 
្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល យព្ត្ត ព្ោព្ត ពាេយិ 

មាន ល្រេិយ ក្រោះកេតុកនាោះយ៉ា ងណា? ឬថ្ល នុង
កាល្ណា? ។ យព្ត្ត ្ពោះអងគសតមតង នុងកាល្ណា ទិព្ដ្ឋ 
ទិដ្ឋមតតំ ភវិសសតិ ឬថ្ល ស៊ុព្ត ស៊ុតមតត ំ ភវិសសតិ 
ឬថ្ល នុងកាល្ណាតដល្ ម៊ុព្ត ម៊ុតមតតំ ភវិសសតិ 
ឬ នុងកាល្ណាតដល្ វិញ្ញា ព្ត វិញ្ញា តមតតំ ភវិសសតិ 
្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងអុ៊ីច្ឹង តព្ត្តតេំ ពាេយិ នតថ ិ
មាន ល្រេិយ នុងកាល្កនាោះ អន រតមងមិនមាន ។ កៅ នុង
បាល្៊ី សូមពុ ធបរស័ិ កបើ កមើល្កេើយកផទៀងោទ ត់សិ ា
កៅក ើញច្ាស់  នុងការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិធម៌ នុងជ៊ីវតិជា
្ប្ ត៊្ី បច ាំថ្ងៃ ។ 

កៅ នុងការតដល្្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតង្ពោះធម៌
កនោះ គឺ្ ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងកោយបរញិ្ញា  ៣ គ ឺ
ញាតបរញិ្ញា  តរីណ្បរញិ្ញា  និង បហានបរញិ្ញា  ។ 
ញាតបរញិ្ញា  ្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល ទលិេេ េនឹងគឺ
សាំកៅកៅកល្ើរូបារមមណ៍ គរូឺបារមមណ៍តដល្ក ម្ ោះថ្ល ទលិេេ 



េនឹង (ទេិ េ កបើត្បត្តមពយញ្ាន:គតឺ្បថ្លក ើញ)  ៏ប៉ាុតនត
រូបារមមណ៍តដល្ក ម្ ោះថ្ល ទេិ េ កោយអតថថ្ល ជារូបារមមណ៍
ថ្នច្ ខុ វញិ្ញា ណ គជឺាអារមមណ៍នា ាំឲ្យក ើតក ើញ ក ើប
រូបារមមណ៍េនឹងក ម្ ោះថ្ល ទេិ េ  ច្ាំករោះច្ ខុ វញិ្ញា ណ ៏ក ម្ ោះ
ថ្ល ទេិ េ តដរ កោយអតថថ្លក ើញ ដូច្កនោះក ើប្ពោះអងគ្  ង់
្ត្តស់សតមតងថ្ល ទិព្ដ្ឋ ទិដ្ឋមតតំ ។ មតត ំ គតឺ្បម ថ្ល
្បមាណ គបឺានកសច្ ត៊ីថ្ល ្តមឹតតក ើញ នុងរូបតដល្បាន
ក ើញ គថឺ្លអត់េួសអាំព៊ី្តមឹតតក ើញេនឹងក  ។ ទិដ្ឋមតតំ 
េនឹងគថឺ្លមាន្បមាណ្តឹមតតក ើញប៉ាុណណឹ ង វាអត់មានអវ៊ី
េួសអាំព៊ីេនឹងក កៅ នុងរូបតដល្បានក ើញេនឹង កេើយ
 នុងកាល្ណាកបើ្ តមឹតតក ើញកៅ នុងរូបតដល្បានក ើញ 
ឬថ្ល្តមឹតតបានស្តត ប់ឮកៅ នុងសាំកេងតដល្បានស្តត ប់ឮ 
ឬថ្ល្តមឹតតបានធុាំ លនិកៅ នុង លនិ ្តមឹតតបានដងឹរសកៅ
 នុងរសតដល្ជាអារមមណ៍ ្តមឹតតបានដឹងកោដាពវ:កៅ នុង
កោដាពវ:តដល្បានប៉ាោះរល់្េនឹង ម៊ុព្ត ម៊ុតមតត ំភវិសសតិ 
កនាោះគសឺាំកៅយ ការធុាំ លិន ដឹងរស ដងឹកោដាពវ: កេើយ
ទ ាំង លនិ ទាំងរស ទាំង កោដាពវ: និង វិញ្ញា ព្ត 



វិញ្ញា តមតតំ ភវិសសតិ គឺ្ តឹមតត្ជាបកៅ នុងធមាម រមមណ៍
តដល្បាន្ជាប វិញ្ញា ព្ត េនឹងគឺថ្លសាំកៅកៅកល្ើ
ធមាម រមមណ៍ ។ វិញ្ញា តមតតំ េនឹងគឺ្ តឹមតតមកនាវញិ្ញា ណ
តដល្បាន្ជាប តដល្បានដងឹនូវអារមមណ៍តដល្ជា
ធមាម រមមណ៍ កេើយកបើ្តមឹតតប៉ាុណណឹ ងក  យព្ត្ត ព្ោ ព្ត 
ពាេយិ មាន ល្រេិយ នុងកាល្ណាតដល្អន ្តឹមតត
ប៉ាុណណឹ ងកនាោះ (្តមឹតតក ើញ នុងរូបតដល្បានក ើញ ្តមឹ
តតស្តត ប់ឮ នុងសាំកេងតដល្បានស្តត ប់ឮ ្តឹមតតបានធុាំ លនិ 
ដងឹរស ដងឹកោដាពវ: កៅ នុង លនិ  នុងរស  នុងកោដាពវ:េនឹង 
្តមឹតតបាន្ជាបកៅ នុងធមាម រមមណ៍តដល្បាន្ជាបេនឹង) 
តព្ត្ត តេ ំពាេយិ នតថ ិមាន ល្រេិយអន រតមងមនិមាន
 នុងកាល្កនាោះ គឺ្ ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល  នុងកាល្
ណាតដល្មានការសិ ា  នុងកាល្ណាតដល្មានសតិ
រឭ  សិ ាក ើញច្ាស់្តមឹតតក ើញ ្តមឹតតឮ ្តមឹតត
ដងឹ លិន ្តមឹតតដងឹរស ្តមឹតតដងឹកោដាពវ: ្តមឹតតជា
ការតដល្មកនាវញិ្ញា ណដឹងធមាម រមមណ៍  នុងកាល្ណាកបើ
្តមឹតតប៉ាុណណឹ ងក   នុងកាល្កនាោះគឺមនិមាន កនោះគឺ្ ពោះអងគ



្ ង់្ត្តស់សតមតងអាំព៊ីញាតបរញិ្ញា  កតើ្ ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់
សតមតងអាំព៊ីអវ៊ី? គសឺតមតងអាំព៊ីជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃេនឹងឯង ។ 

ញាតបរញិ្ញា  អដា ថ្លបរមតថ ៊ីបន៊ី កោ ពនយល់្
អាំព៊ីញាតបរញិ្ញា  ។ បរញិ្ញា  គជឺាក ម្ ោះថ្នបញ្ញា   នុងការ
 ាំណត់ដងឹនូវសភាវធម៌កផែងៗ តច្ សភាវធម៌កផែងៗកៅ
បញ្ញា  ាំណត់ដឹងបាន គ ឺាំណត់ថ្ល្តឹមតតក ើញកៅ នុង
រូបតដល្បានក ើញ ។ រូបគជឺារូប រ ៊ីឯច្ិតតក ើញគជឺាច្ិតត
ក ើញ រូបជារូបធម៌ ជាធាតុមនិដងឹ ច្តិតក ើញជានាមធម៌ 
ជាធាតុដងឹ ។ ្តមឹតតស្តត ប់ឮកៅ នុងសាំកេង ។ សាំកេង
គជឺារូបធម៌ជាធាតុមិនដងឹ ច្ិតតឮជានាមធម៌ជាធាតុដងឹ ។ 
ឥេូវេនឹងកតើឮក ? គឺឮ! កតើ្ តមឹតតឮក ? គទឺល់្តតមាន
សត ិនុងកពល្ក ើញ  នុងកពល្ឮ  នុងកពល្ដឹង លិន  នុង
កពល្ដឹងរស  នុងកពល្ដឹងកោដាពវ:េនឹងកេើយតដល្កៅ
ថ្លញាតបរញិ្ញា  ដូកច្នោះពុ ធបរស័ិ តដល្្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ
នឹងបាន្ជាប ្ពមទ ាំង្ប្ពឹតត្ បតិបតតិតកៅ ។ 

កៅ នុង បរមតថ ៊ីបន៊ី អដា ថ្ល កោ ពនយល់្្តង់
 តនលងតដល្ថ្ល តព្ត្ត តេ ំ ពាេយិ នតថិ េនឹងគសឺាំកៅ



កៅកល្ើការល្ោះបង់ កិល្សបាត់កៅកេើយ គសឺាំកៅកៅ នុង
អរយិមគគបាត់កៅកេើយ តដល្ថ្ល នុងកាល្កនាោះអន រតមង
មនិមានេនឹងគអឺរយិមគគកេើយ ដូកច្នោះដល់្កៅអរយិមគគ
វាជាបហាន-បរញិ្ញា កេើយ ប៉ាុតនតករឿងបហានបរញិ្ញា  គបឺញ្ញា
តដល្ល្ោះកនាោះ ។ បហានត្បថ្លល្ោះ បរញិ្ញា គឺបញ្ញា តដល្
ល្ោះេនឹងវា្តូវតតមានត៊ីរណបរញិ្ញា ផងតដរ ។ កតើត៊ីរណ-
បរញិ្ញា កៅ តនលងណា?  

សូមរ ាំឭ មតងក ៀតថ្ល បរញិ្ញា  មាន៣គឺ ញាត-
បរញិ្ញា  តរីណ្បរញិ្ញា  និង បហានបរញិ្ញា  ។ 

ញាតបរញិ្ញា  គបឺញ្ញា តដល្ ាំណត់ដងឹសភាវធម៌
កផែងរន  ច្ិតតក ើញ ច្ិតតឮ ច្តិតដងឹ លិន ដងឹរស ដឹងកោដាពវ: 
ច្តិតនឹ គិត , រូប សាំកេង  លនិ រស កោដាពវ: និងធមាម រមមណ៍
អ៊ីេនឹង កផែងៗរន  នុងកពល្តដល្សភាវធម៌កនាោះក ើតកេើង
គឺ្តមឹតតជាសភាវធម៌កនាោះ េនឹងគជឺាញាតបរញិ្ញា  កេើយ
ដល់្កៅត៊ីរណបរញិ្ញា  អដា ថ្លកោ ពនយល់្ថ្ល ដូច្ជា 
ទិព្ដ្ឋ ទិដ្ឋមតតំ កោយកសច្ ត៊ីថ្លសុ ធតតជាសងាខ រធម៌
ទ ាំងអស់ ទាំងរូប ទាំងការក ើញ ។ ធមមត្តសងាខ រធម៌



មានកេើយ្តេប់កៅជាមនិមានកៅវញិ កនោះគជឺា អនិចច ំ
មានកេើយ្តេប់កៅជាមនិមានវញិ ដូច្ជារូបតដល្
្បា ដឲ្យក ើញត្តមផលូវតភន  កតើ្ បា ដជារូបរេូតក ? 
អត់ក ! ប៉ាុតនតកបើមិនមានត៊ីរណបរញិ្ញា ក  រូបកៅតតជារូប
អុ៊ីច្ងឹ វាអត់មានបាត់កៅក  ប៉ាុតនតដល់្កៅមានត៊ីរណ-
បរញិ្ញា  គបឺញ្ញា ពិចរណាក ើញកទស ក ើញការមិន
ក ៀងថ្នសងាខ រធម៌ជាកដើម រូបមានកេើយ្តេប់កៅជា
មនិមានវញិ តដល្ នលងកៅ នុងអត៊ីតកាល្េនឹងគរូឺបេនឹង
ឯងតដល្ នលងកៅ ប៉ាុតនតដល់្កៅមិនមានការរឭ  មនិ
មានការអប់រ ាំបញ្ញា  ៏ក ើញថ្លរូបេនឹងក ៀង តតត្តមពិត
រូបេនឹងរល្ត់កៅរាល់្កពល្ តដល្បានក ើញកេើយរល្ត់
កៅៗ ប៉ាុតនតការតដល្ នលងកៅេនឹងវាជាប់រន កៅហា ់ដូច្ 
ជារូបេនឹងឋិតកៅអស់រយ:កាល្មួយសនទុោះ ឬព៊ីរសនទុោះ 
ឬមួយថ្ងៃ ឬព៊ីរថ្ងៃ ឬរាប់តែរាប់ឆ្ន ាំ តតច្ាំករោះរូបារមមណ៍ 
តដល្ជា ទិដ្ឋំ េនឹង ជាកោ ធាតុមួយកផែងអាំព៊ីសាំកេង 
 លនិ រស កោដាពវ: កផែងអាំព៊ីសភាវ:ដថ្  គជឺាកោ 
ធាតុមួយ តដល្មានកេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិទន់



កពល្ គជឺាបរមតថសច្ចតដល្សថិតកៅ នុងអនិច្ចល្ ខណ:
តដល្ជាសងាខ រធម៌ ការតដល្ក ើតកេើងអត់មានផលូ វម  
កេើយការតដល្បាត់កៅវញិអត់មានផលូ វកៅ កដើមប ៊ីនឹងកៅ
ត្តាំងកៅ នុង ៊ីណាគអឺត់ក  ទាំងច្ ខុ វញិ្ញា ណ ៏មានកេើយ
្តេប់កៅជាមិនមានតដរ ទិដ្ឋមតតំ គមឺាន្បមាណ្តឹម 
តតក ើញ មានកេើយ្តេប់កៅមនិមានវញិ កេើយកបើមនិ 
មាន នុងកពល្ក ើញក  កតើអាច្កៅដល់្ថ្លន  ់្តង់តដល្ថ្ល 
ការក ើញកេើយេនឹង្តេប់កៅជាបាត់កៅវញិនុា៎ោះ គមឺាន
កេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិនុា៎ោះ កតើអាច្ក ើញច្ាស់ 
អាច្ជួប្ប ោះ អាច្ដឹង អាច្យល់្ នុងករឿងសងាខ រធម៌េនឹង
តដរក ? គអឺត់ក ! ដូកច្នោះការច្ក្មើនេនឹងគឺ្តូវឲ្យច្ាំកៅកល្ើ
បរមតថធម៌ តដល្គួរដឹង តដល្គួរក ើញ ។ ដូកច្នោះសងាខ រធម៌ 
េនឹងវាមានកេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិ ទាំងសាំកេង 
ទាំងការឮ ទាំង លិនទ ាំងការធុាំ លិន ទាំងរសទ ាំងការដឹងរស 
ទាំងកោដាពវ:មួយល្ ខណ:ៗ កេើយទ ាំងការដឹងកោដាពវ: 
ទាំងធមាម រមមណ៍ ទាំងមកនា-វញិ្ញា ណតដល្ដងឹធមាម រមមណ៍ 
កេើយកោយការក ើតកេើងនិងរល្ត់កៅយ៉ា ងកនោះ គឺ្ គប



សងាត់ជា ុ ខ ។ សងាខ រធម៌សុ ធតតមានការក ើត និងការ 
រល្ត់្គបសងាត់ជានិច្ច នុងសងខតធម៌្គប់យ៉ា ងជា ុ ខ 
កេើយមិនកៅ នុងអាំណាច្ នុងការបងាគ ប់បញ្ញា កនាោះកេើយ 
ដល់្កៅត៊ីរណបរញិ្ញា ក ើតមាន  ៏បហានបរញិ្ញា  តព្ត្ត តេំ 
ពាេយិ នតថិ េនឹងគឺដល់្ម អរយិមគគបាត់កៅកេើយ 
េនឹងឯងតដល្្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតង មានបាល្៊ីមានអ៊ី 
សពវ្គប់ សូមពុ ធបរស័ិ សិ ា មួយអកនលើកោយអដា ថ្ល 
ក ើញថ្ល ការតដល្្ប្ពឹតតរេូតម ដល់្អរយិមគគេនឹង 
គកឺោយការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិយ៉ា ងណា កៅត្តមធម៌តដល្ 
្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងេនឹងអុ៊ីច្ងឹម ដល់្កៅ្តឹមតត 
ក ើញ នុងរូបតដល្បានក ើញជាកដើម រេូតម ដល់្តដល្ 
ថ្ល្តមឹតត្ជាប នុងធមាម រមមណ៍តតប៉ាុណណឹ ង តព្ត្ត តេ ំ
ពាេយិ នតថិ គឺសាំកៅកៅកល្ើតួអរយិមគគ តដល្ជា 
បហានបរញិ្ញា កេើយ កតើកយើង្តូវកៅច្ក្មើន ្តូវកៅ 
្ប្ពឹតត កៅកធវើអ៊ីយ៉ា ងណាក្ៅអាំព៊ីការសិ ាជ៊ីវតិពិតៗ
តដល្ជាកោ ! ដល់្អុ៊ីច្ឹងកៅពុ ធបរស័ិ អាច្ក ើញផលូ វ 
តដល្្តូវកច្ញអាំព៊ីកោ បានកនោះកេើយ ។ កៅកពល្



ក ើញេនឹង កបើពុ ធស័ មនិមានកេើយកនាោះ វាមានកៅ
កៅ នុងកោ ក ើញអ៊ីក ៀត ។ កបើកពល្ឮេនឹងវាអត់មាន
ពុ ធបរស័ិ  ធុាំ លិន ដងឹរស ដងឹកោដាពវ:េនឹងវាអត់មាន
្ពោះគុណមាច ស់ ញាតិកញាមបងបអូនកេើយកនាោះ នតថិ 
គវឺាអត់មាន គអឺត់មាន្ពោះគុណមាច ស់ អត់មានញាតិ
កញាមេនឹង  ៏គជឺាការតដល្អត់មាន្ពោះគុណមាច ស់ ញាតិ
កញាមកៅ នុងកោ  ។ 

កៅ នុងកាសិ ា្ពោះអភធិមមកនោះ ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណា
ែ្ុ ាំបា ្បកគនដាំណឹងនិងជាំរាបញាតិកញាមផងតដរ គថឺ្ល
មនិតមនជាការសិ ាកដើមប ៊ីសរុបយ មាតកិាធម៌ឲ្យបាន
ក្ច្ើនៗ កដើមប ៊ីនឹងកយើងស្ត សួរសនទនាកោោះ្ស្តយរន កៅ
ត្តមករល្មាតិកាកនាោះក  អា្ស័យ្ពោះ យ័អធយ្ស័យ
្ពោះគុណមាច ស់ញាតកិញាមសិ ា្ស្តវ្ជាវ ត្តមគមព៊ីរធម៌
អាង៌ក ៀតកៅ ប៉ាុតនតករៀនេនឹងគកឺច្ោះតតកៅមុែកេើយ ប៉ាុតនត
ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  យ ច្ាំណុច្្បតិបតតេិនឹងជាសាំខាន់ 

ដូច្ជាកៅ នុងថ្ងៃកនោះ គឺមានច្ាំណុច្ស្មាប់កយើងសិ ា
 នុងការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតសិាំខាន់ល្អបាំផុត កេើយមិនតមន



ក ើបតតសតមតងឆ្ន ាំេនឹងក  គសឺតមតងម យូរកេើយអាំព៊ីការ
រឭ ដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ត្តមផលូ វតភន  ្តកច្ៀ  ្ច្មុោះ 
អណាត ត កាយ និងផលូ វច្តិត ប៉ាុតនតតផែផែ ា្ំ បមូល្ធម៌អាង៌កៅ
 នុង្ពោះសូ្ត  នុង្ពោះអភធិមមេនឹងយ៉ា ងណាៗ សរុបម 
កដើមប ៊ីឲ្យក ើញដល់្ការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិ ។ ្តង់កសច្ ត៊ីកនោះ 
សូមពុ ធបរស័ិ  ុាំគបប ៊្ី បត ្បកាន់អ៊ី ដល់្អន តដល្មិន
យល់្ដល់្ធម៌្បតបិតតិសតបិបោា នវបិសែនា ក្រោះថ្លការ
កដើមប ៊ីយល់្ចូ្ល្ច្តិត នុង ិច្ច្ បតិបតតសិតិបបោា នវបិសែនា
កនោះ មិនតមនមនិស្តត ប់បានក  កេើយ នុងសម័យកនោះក ៀត
 ៏្តូវតតអា្ស័យការពយយមស្តត ប់កេើយស្តត ប់ក ៀត 
ដូកច្នោះពុ ធបរស័ិ តដល្បានស្តត ប់តជាប់រន ្បា ាំព៊ីរ ឬ្បា ាំប៊ី
ឆ្ន ាំអុ៊ីច្ឹងម  ៏កច្ោះតតមានការយល់្ជាបកណតើ រៗ មួយឆ្ន ាំ
បនតិច្ៗ តផែផែ ាំជាមួយរន នឹងបញ្ញា ្បតិបតតិ ។ ដូកច្នោះ
កសច្ ត៊ីកនោះពុ ធបរស័ិ គួរដល់្ការរឭ  គួរដល់្ការសិ ា
នូវសភាវធម៌ពិតេនឹងយ៉ា ងណា ្តូវឲ្យបានក ើញច្ាស់
កោយបញ្ញា ដ៏្បថ្ព ។ 

្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងនូវបរញិ្ញា ៣ ច្ាំករោះ 



បរញិ្ញា ៣េនឹងគកឺោយកសច្ ត៊ីថ្ល ជាវបិសែនាញាណតដល្
្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីត្ត ាំងកៅ នុងបរញិ្ញា ៣េនឹងឯង  ៏ប៉ាុតនត
្ពោះដ៏មាន្ពោះភាគ្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតង្ពោះធម៌េនឹង 
គញុឺា ាំងបញ្ញា ឲ្យរេិយេនឹង ឲ្យ្ប្ពឹតតកៅត្តម្ពោះធម៌ 
តដល្្ពោះអងគសតមតងេនឹងកោយវបិសែនាញាណ គកឺៅ
កពល្តដល្ ាំពុងស្តត ប់ ។ បញ្ញា តដល្ក ើតម ព៊ីការស្តត ប់
មានកេើយ តតជាមួយរន នឹងបញ្ញា  តដល្ជាវបិសែនា
ញាណ្ប្ពឹតតកៅត្តម្ពោះធម៌្ពោះដ៏មាន្ពោះភាគសតមតង 
កតើស្តត ប់បានក  តនលងេនឹង? េនឹងគឲឺ្យកយើងយល់្ថ្ល 
ការតដល្កយើង ាំពុងស្តត ប់ធម៌កនោះ គឺមនិអាច្កដើមប ៊ីហាម
ឃាត់ដល់្ការ្បតបិតតិកោយសតិបបោា នវបិសែនាបានក  
គធឺម៌្ប្ពឹតត្ បតិបតតិេនឹងវាក ើត ករល្គឺស្តត ប់បានកៅ
ក ើញតតមតង ព៊ីក្រោះអវ៊ី? ព៊ីក្រោះធម៌តដល្្ពោះអងគ
សតមតងកនោះ  ាំពុងតតមាន ាំពុងតត្បា ដ គដូឺច្តដល្
្ពោះអងគដ នូវរបស់អវ៊ីព៊ី នុង ៊ី ាំបា ាំង ម បងាា ញឲ្យកយើង
ក ើញកោយតភន ធមមត្តយ៉ា ងណា ការេនឹងគថឺ្ល រេិយ
តដល្បានស្តត ប់ធម៌្ពោះដ៏មាន្ពោះភាគេនឹង គឺ្ ពោះអងគ



កល្ើ យ នូវសភាវធម៌ម ្បកាសសតមតង កធវើឲ្យរេិយ
េនឹងក ើញតសតងៗច្ាស់ៗតតមតង ក្រោះរបស់េនឹង ាំពុង
តតមាន ាំពុងតត្បា ដ ដូច្ជាច្តិតក ើញ ច្តិតឮ ច្តិតធុ ាំ លនិ 
ច្តិតដឹងរស ច្តិតដឹងកោដាពវ: ច្តិតដឹងធមាម រមមណ៍េនឹង
គ ឺាំពុងតតច្ាស់ៗ  ាំពុងតត្បា ដេនឹងឯង ដល់្អុ៊ីច្ឹងកៅ
បញ្ញា ក ើញសភាវធម៌ នុងកពល្េនឹងកៅជាញាតបរញិ្ញា  
ការតដល្ក ើញសភាវធម៌េនឹងមានកេើយ ្តេប់កៅជា
មនិមានវញិកនាោះជាត៊ីរណបរញិ្ញា  កេើយដល់្កៅអុ៊ីច្ឹង 
ការល្ោះបង់ ិកល្សេនឹង វាកៅជាមួយរន នឹងការក ើញ
ច្ាស់េនឹងឯង តដល្្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល 
ក្ន៊ុងកាលណ្ណដេលអនក្ម្រតឹមដតល ើញក្ន៊ុងរបូដេល
បានល ើញ ម្រតឹមដតសាត បឮ់លៅក្ន៊ុងសាំលេងដេល
បានសាត បឮ់ ម្រតឹមដតបានប េះខ្ ទបន់វូក្លនិ រស លោេេេវ:
ដេលបានប េះខ្ ទបេ់នឹង ម្រតឹមដតបានម្រជាបចាំលពាេះ
ធាម រមមណ៍្ដេលបានម្រជាបេនឹង ក្ន៊ុងកាលលនាេះ 
អនក្រដមងមិនាន តព្ត្ត គសឺតមតងដល់្កាល្កនាោះ 
យព្ត្ត ថ្លកាល្ណា ។ តព្ត្ត តេំ ពាេយិ នតថិ  នុងកាល្



កនាោះមាន ល្រេិយអន រតមងមនិមាន ។ ការមិនមានកនោះ
គសឺាំកៅកៅកល្ើការល្ោះបង់ កិល្ស កៅ នុងបរមតថ ៊ីបន៊ី
អដា ថ្លសតមតង្បាប់ថ្ល ជាតួអរយិមគគ ។  នុងែណ:តដល្
មនិមានេនឹង គឺមនិមានកសច្ ត៊ីសមាគ ល់្ថ្ល ជារបស់កយើង 
មនិមានកសច្ ត៊ីសមាគ ល់្ថ្លជាកយើង មនិមានកសច្ ត៊ី
សមាគ ល់្ថ្លជាែលួនរបស់កយើង កតើកៅ នុងអវ៊ី? គកឺៅ នុង
សភាវ:តដល្ ាំពុង្បា ដេនឹងឯង មនិមានជាកយើង មិន
មានជារបស់កយើងក  ក្រោះអវ៊ី? ព៊ីក្រោះត៊ីរណបរញិ្ញា  
គបឺញ្ញា បាន ាំណត់ក ើញកទសេនឹងច្ាស់ គបឺានក ើញ
របស់េនឹងមានកេើយ្តេប់កៅមនិមានវញិ ។ ឥេូវេនឹង
ពុ ធបរស័ិ  ាំពុងមានសភាវធម៌េនឹងឯង ដូច្ជា ាំពុងតតឮ
េនឹងអុ៊ីច្ងឹ ច្តិតឮេនឹងមានកេើយ្តេប់ជាមិនមានវញិ 
កតើជារបស់ពុ ធបរស័ិ ក ច្ិតតឮេនឹង? ទាំងក មង ទាំងចស់ 
ទងបុរស ទាំងស្រសត៊ី ឥេូវឮកេើយកតើជារបស់ពុ ធបរស័ិ 
ក ? គអឺត់ក ! បញ្ញា តដល្ក ើញេនឹងគកឺ ើញច្ាស់ 
ក ើញអត់សងែយ័ ក ើញអត់្សពិច្្សពិល្ក  របស់
តដល្មានកេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិកនាោះ គួរអ៊ី



តដល្អន ្បាជនឹ្ង្ប្ពឹតតកៅកោយកសច្ ត៊ីក្ត អរនឹង
របស់កនាោះ! មានកេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិកនាោះ
គអឺនិច្ចាំេនឹងកេើយ ដូកច្នោះអនិច្ចាំកនោះ ុាំឲ្យកច្ោះតតថ្ល អនិច្ចាំ 
 ុ ខាំ អនត្តត  ជាការច្ក្មើនភាកវតពវធម៌ ្ប្ពឹតតកៅជា
ល្ ខណូបណិជាន គមឺិនតមនល្ ខណូបណិជានកៅ
្តង់ក ម្ ោះ អនិច្ចាំ  ុ ខាំ អនត្តត  ឬថ្ល្បកភ ថ្នសងាខ រធម៌
ទ ាំងដុាៗំ តដល្កយើងនឹ គិតពិចរណាកនាោះក  តតថ្លសភាវ:
សងាខ រមួយល្ ខណ:ៗមានការក ើតកេើងកេើយរល្ត់កៅ
វញិ ។ សងាខ រធម៌តដល្មានការក ើត ការរល្ត់ ្គបសងាត់
ការក ើតការរល្ត់ ្គបសងាត់្គប់ែណ:ថ្នសងាខ រធម៌េនឹង
គជឺា ុ ខថ្នសងាខ រ ។ កតើមានកេើយយ៉ា ងណា? ដូច្ជាការ
ឮេនឹងអុ៊ីច្ឹង កតើ្ តេប់កៅជាមិនមានវញិក ? អនិច្ចាំមាន
កេើយរ មានមិនបាន គអឺនិច្ចាំមានគមឺានតមន កតើឮេនឹង
មានតមនក ? មានតមន! កេើយ្តេប់កៅជាមនិឮវញិ
ក ? បាត់កៅវញិក ច្ិតតឮេនឹង? បាត់កៅវញិ! កេើយតដល្
ច្តិតឮេនឹងបាត់កៅវញិកតើកៅត្តាំងកៅ នុង ៊ីណា អត់មាន
កៅត្តាំងកៅ នុង ៊ីណាក  េនឹងកេើយតដល្មានកេើយរ 



មានមិនបានេនឹងគអឺនិច្ចាំ ។ អនិច្ចល្ ខណ: ច្តិតក ើញដូច្
រន មានការក ើតកេើងកេើយ ៏រល្ត់កៅវញិកៅ កេើយ
មានកៅ នុងអាំណាច្ឯណា នុងការក ើញេនឹង កដើមប ៊ីនឹង
ថ្លឲ្យកៅតតក ើញ កដើមប ៊ីនឹងថ្លការក ើញេនឹង ុាំឲ្យវនិាស
កៅ ឲ្យកៅ នុងអាំណាច្ ឲ្យក ើញតតរូបល្អ  ុាំឲ្យក ើញ
រូបមិនល្អ ។ មានកៅ នុងអាំណាច្ឯណា?ច្តិតក ើញរាល់្ថ្ងៃ
េនឹង គួរនឹងថ្លជារបស់កយើងក ? ច្តិតក ើញឥេូវេនឹង ច្ិតត
ឮឥេូវេនឹង កតើគួរក ? កេើយរូបតដល្្បា ដត្តមផលូវតភន 
ជាអារមមណ៍របស់ច្ ខុ វញិ្ញា ណ កតើជារបស់កយើងឬ្រន់តត
ជាអារមមណ៍ថ្នច្ ខុ វញិ្ញា ណ? ជាអារមមណ៍ថ្នច្ ខុ វញិ្ញា ណ
ឬច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្តិតតដល្មានរូបកនាោះជាអារមមណ៍ ដូច្កនោះ
គួរនឹងថ្លរូបេនឹងជារបស់កយើងក ? កបើវា្រន់តតជា
អារមមណ៍របស់ច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្ិតត គចឺ្ិតតតដល្ក ើតកេើងត្តម
ផលូ វតភន េនឹង រូបេនឹង នឹងថ្លជារបស់កយើង តនលងណា? 
កបើកយើងវាអត់បានក ើញផង ក្រោះកយើងវាអត់មានកៅ
 នុងច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្ិតតេនឹងក  វាអត់មានអវ៊ីជាកយើងក  េនឹង
ក្រោះគជឺាសងាខ រធម៌ តដល្មានបច្ច័យត្ត ់តតងឲ្យក ើត



កេើង មានកេើយ្តេប់កៅជាមនិមានវញិ កេើយកបើ
កយើងអត់មានកៅ នុងច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្ិតត គចឺ្ិតតតដល្ក ើតត្តម
ទវ រតភន េនឹងក  កតើកយើងថ្លរូបជារបស់កយើងដូច្កមតច្? 
កេើយកបើអត់មានច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្តិតក  មានអវ៊ីនឹងបានដឹងថ្ល
មានរូប មានវណណរូប មានរូបារមមណ៍ ដូកច្នោះតដល្ដឹងថ្ល
មានកោយស្តរច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្ិតត វាមានអវ៊ីតដល្ថ្លនឹងជា
របស់កយើង ។ រូបរាល់្កពល្តដល្ពុ ធបរស័ិ បានក ើញ
េនឹងគឺអត់មានពុ ធបរស័ិ បានក ើញក  គឺការក ើញេនឹង
ក ើតកេើងក្រោះមានរូបជាអារមមណ៍ កេើយ្តេប់កៅជា
មនិមានទ ាំងអស់ ទាំងរូបតដល្ជាអារមមណ៍ ទាំងការ
ក ើញេនឹងឯង ។ 

ច្ាំករោះការច្ក្មើនសូមពុ ធបរស័ិ ច ាំចុ្ោះ គជឺាការ
ច្ក្មើន នុងែណ:ក ើញកនោះឯង ។ ការច្ក្មើនតដល្ជា
ភាកវតពវធម៌គកឺារច្ក្មើនអរយិមគគអងគ៨ គ ឺនុងែណ:ឮ
កនោះឯង ក ើបក ម្ ោះថ្លជាការច្ក្មើនពិតៗ គចឺ្ក្មើន
សមាម សត ិ គឺច្ក្មើនសមាម  ិដាិ គឺច្ក្មើនអុ៊ីច្ងឹរេូតកៅ
ដល់្អរយិមគគកៅបាន តដល្្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល 



មាន ល្រេិយអន នឹងមនិមាននុា៎ោះ! កតើ នុងកាល្ណា? គឺ
 នុងកាល្តដល្បានដឹង្តមឹតតក ើញ ។ កៅ នុងកពល្កនោះ
 ៏ដូច្រន តដរ ្រន់តត្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតង នុងកាល្
កណាោះច្ាំករោះរេិយ តត្ពោះធម៌េនឹងកៅមានម 
ស្មាប់កយើង្គប់ៗរន  ឥេូវកបើ្តមឹតតអុ៊ីច្ឹងកៅកេើយ 
វាមានកយើងអ៊ីក ៀត ។ កៅ នុងការតដល្ធុាំ លនិ ឬដឹងរស 
ឬដឹងកោដាពវ: ដូច្ជា នុងកពល្កនោះ កតើមានដឹងរងឹក ? 
តដល្ ាំពុងអងគុយេនឹងកតើមានដឹងរងឹក ? មាន! កេើយកតើ
មានពុ ធបរស័ិ កៅកៅ នុងច្ិតតដងឹេនឹងក ? កៅកៅ នុង
ធាតុដងឹេនឹងក ? អត់ក ! េនឹងឯងតដល្ក ម្ ោះថ្ល ម៊ុព្ត 
ម៊ុតមតតំ ភវិសសតិ គឺ្ តមឹតតបានប៉ាោះែទប់នូវកោដាពវ: 
គឺ្ តឹមតត មតតំ គឺ្ បមាណ្តមឹតតជាកាយវញិ្ញា ណ ឬថ្ល
កាយទវ រវងិ៊ីច្ិតត គឺច្តិតតដល្្ប្ពឹតតកៅត្តមកាយទវ រគឺ
្តមឹតតប៉ាុណណឹ ង ដល់្អុ៊ីច្ឹងកៅសូមប ៊ីកៅ នុងការដឹងធមាម -
រមមណ៍ ដឹងករឿងទ ាំងឡាយកផែងៗ កតើដងឹអវ៊ី? ឥេូវដូច្ជា
ដងឹថ្ល មានសទធ កជឿគុណ្ពោះរតន្ត័យ កៅកពល្សទធ
កជឿេនឹង ពុ ធបរស័ិ  ៏ដឹងថ្លជាតួសទធ  ។ ការដងឹេនឹង ៏



អត់មានពុ ធបរស័ិ កៅកៅ នុងការដងឹេនឹងក  ឬ ៏ថ្លដឹង
ករឿងរា៉ា វកផែងៗក ៀត ដងឹករឿងវតតអារាម ដឹង ៊ី តនលង ដងឹ
ការសិ ាករៀនសូ្ត ដងឹកពល្កវោ ដងឹករឿង ូនកៅ បង
បអូនញាតមិតិតអ៊ីយ៉ា ងណាៗ  កតើមានពុ ធបរស័ិ កៅកៅ នុង
ដងឹេនឹងក ? អត់ក ! កេើយតដល្អត់កៅកពល្ណា? គឺ
ទល់្តតមានសតិ ទល់្តតមានការច្ក្មើនសតរិឭ បាន 

សិ ាបាន នុងែណ: តដល្ដឹងេនឹងគឺ្ តឹមតតដងឹ គឺ្ តមឹ
តតដងឹ នុងធមាម រមមណ៍ វិញ្ញា ព្ត វិញ្ញា តមតតំ ភវិសសតិ 
្តមឹតតបាន្ជាប ។ ្តមឹតតបាន្ជាបេនឹង គដឺឹងកោយ
មកនាវញិ្ញា ណ នុងធមាម រមមណ៍ មតតំ េនឹងគជឺាការ្បមាណ 
គឺ្ តឹមតតប៉ាុណណឹ ង គឺ្ តមឹតតការដឹងេនឹងប៉ាុណណឹ ងតដល្្ពោះ
អងគ្  ង់្ត្តស់សតមតង សូម ុាំឲ្យវាេួស គឺ្ តមឹតតប៉ាុណណឹ ង 
ដល់្្តឹមតតប៉ាុណណឹ ងកៅ តព្ត្ត តេ ំ ពាេយិ នតថិ មាន ល្
រេិយអន រតមងមនិមាន ដល់្កៅមិនមានអុ៊ីច្ងឹ ្ពោះអងគ
 ៏បាន្ ង់្ត្តស់សតមតងតកៅក ៀតថ្ល យព្ត្ត តេំ ពាេយិ 
ព្នវតថិ (ព្នវ + អតថ)ិ , អតថិ ត្បថ្លមាន ព្នវ វាបដកិសធ 
បានកសច្ ត៊ីថ្លមិនមាន ។ មាន ល្រេិយ នុងកាល្ណាអន 



មនិមាន តព្ត្ត តេ ំពាេយិ ព្នវិធ (ព្នវ + ឥធ = 
ព្នវិធ ត្បថ្លមនិមាន នុងកោ កនោះ) ឥធ គកឺោ កនោះ 
ព្នវ គបឺានកសច្ ត៊ីថ្លបដិកសធកោ កនោះបាត់កៅកេើយ
គមឺិនមាន ដូកច្នោះ្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល មាន ល្
រេិយ នុងកាល្ណាអន មិនមាន   នុងកាល្កនាោះអន មិន
មាន នុងកោ កនោះ ន េ៊ុរ ំ គមឺិនមាន នុងកោ ខាងមុែ 
នឧភិយ មនតព្រ កនោះគបឺានកសច្ ត៊ីថ្ល មនិមានកៅ នុង
ច្កនាល ោះថ្នកោ ទ ាំងព៊ីរ (ឧភយ ព៊ីរ + អនតរ ច្កនាល ោះ) 
្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់បញ្ញា  ់ថ្ល ឯព្ស វព្ោត  ទ៊ុក្ាសស កនោះគឺ
ជា ៊ីបាំផុតថ្ន ុ ខ ។ 
        កៅ នុងអដា ថ្លកោ ពនយល់្្តង់តដល្ថ្ល តព្ត្ត តេ ំ
ពាេយិ នតថិ កនោះជាតួអរយិមគគ មាន ល្រេិយ នុងកាល្
កនាោះអន រតមងមនិមាន យព្ត្ត តេ ំពាេយិ ព្នវតថិ មាន ល្
រេិយ នុងកាល្ណាអន មិនមាន (កនោះគសឺតមតងដល់្
អរយិផល្បាត់កៅកេើយ) តដល្មនិមានេនឹងគឺមិនមាន
 នុងអរយិមគគ រួច្កៅវាមិនមានរេូតតម   នុងកាល្ណា
កបើអន មិនមានអុ៊ីច្ឹងកេើយ តព្ត្ត តេ ំ ពាេយិ ព្នវិធ 



មាន ល្រេិយ នុងកាល្កណាោះ អន មិនមាន នុងកោ កនោះ 
ន េ៊ុរ ំ អន មិនមាន នុងកោ ខាងមុែ នឧភិយ មនតព្រ 
អន មិនមាន នុងច្កនាល ោះថ្នកោ ទ ាំងព៊ីរ ។ ច្ាំករោះ្តង់
តដល្្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល មនិមាន នុងកោ កនោះ 
មនិមាន នុងកោ ខាងមុែ មនិមាន នុងច្កនាល ោះថ្នកោ 
ទ ាំងព៊ីរ អដា ថ្ល្បាប់ថ្លជា អន៊ុាទាបរនិិពាេ ន ឬ 
អន៊ុាទិព្សសនិពាេ ន គសឺាំកៅយ ្ពោះនិរវ នេនឹងឯង 
ក្រោះវាអត់មាន នុងកោ កនោះ វាអត់មាន នុងកោ ដថ្  ។ 
និរវ នអត់មាន នុងកោ កនោះក  និរវ នអត់មាន នុងកោ 
ដថ្ ក  និរវ នអត់មានច្កនាល ោះថ្នកោ ទ ាំងព៊ីរក  េនឹង
កេើយ  ឯព្ស វព្ោត  ទ៊ុក្ាសស គជឺា ៊ីបាំផុតថ្ន ុ ខ ។ 

ដូកច្នោះការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិនូវសតបិបោា នវបិសែនា 
ពុ ធបរស័ិ អាច្កដើមប ៊ីកច្ញផុតអាំព៊ីកោ េនឹងបានគឺកច្ញ
ផុតអាំព៊ីកោ ថ្នជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃកនោះឯង ករល្គអឺត់មាន
កច្ញព៊ីកោ ឯណាក   ុាំថ្លកៅដល់្រូបកោ  ឬអរូប
កោ  កេើយកៅដល់្និរវ នអ៊ីឯណាគអឺត់ក  កាល្ណា
កបើពុ ធបរស័ិ មិនកៅ នុងកោ កនោះ កតើកោ កនោះគជឺាអវ៊ី? 



កយើង្តេប់ស្តកសច្ ត៊ីម វញិត្តម្ពោះពុ ធដ៊ីកា តដល្
មនិកៅ នុងកោ កនោះ ព្នវិធ កតើកោ កនោះគជឺាអវ៊ី? 

គរូឺបកោ និងនាមកោ េនឹងឯង តដល្ជាញាតបរញិ្ញា  
តដល្្តូវបញ្ញា អប់រ ាំក ើញកផែងៗរន  ។ កៅកពល្ក ើញ 
បញ្ញា  ាំណត់ដឹងបាន្តមឹតតក ើញ ។ កៅកពល្ឮបញ្ញា
 ាំណត់ដងឹបាន្តឹមតតឮ ។ កៅកពល្ធុាំ លិន បញ្ញា  ាំណត់
ដងឹបាន្តមឹតតធុាំ លិន កៅកពល្ដឹងរស បញ្ញា  ាំណត់ដឹង
បាន្តឹមតតដងឹរស កៅកពល្ដងឹកោដាពវ: បញ្ញា  ាំណត់
ដងឹបាន្តមឹតតដងឹកោដាពវ: មានពុ ធបរស័ិ ក ើញ មាន
ពុ ធបរស័ិ ឮឯណា? ច្តិតក ើញ ច្ិតតឮ ច្ិតតដងឹ លិន ដឹងរស 

ដងឹកោដាពវ: កេើយនិងច្ិតតនឹ គិតដងឹករឿងរា៉ា វទ ាំងឡាយ
កផែងៗ មានកេើយ្តេប់កៅជាមនិមានវញិ មានពុ ធ-
បរស័ិ ឯណា? េនឹងគឺច្ក្មើន គឺច្ក្មើន តនលងេនឹង សូម ុាំ
កមើល្ងាយែលួនឯង កទោះជាញាតិកញាមបងបអូនងម៊ៗី  ៏
កោយ ុាំកមើល្ងាយែលួនឯងថ្ល យ៊ី! ធម៌េនឹងដូច្ជាល្អិត
ល្អន់ណាស់ ល្ាំបា ស្តត ប់ សូមប ៊ីបានបនតិច្ៗអុ៊ីច្ងឹ ផែ ាំផគុ ាំ
ថ្ងៃក្កាយក ៀត ស្តត ប់កាន់តតបានកៅ ពុ ធបរស័ិ នឹងដងឹ



ច្ាស់កោយែលួនឯងថ្ល  នុងកោ កនោះអត់មានអវ៊ីសាំខាន់
ស្មាប់ជ៊ីវតិកយើងក្ៅអាំព៊ីការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិធម៌ កេើយ
នឹងការក ើញធម៌ក  ។ ពុ ធបរស័ិ នឹង្តូវដងឹច្ាស់អុ៊ីច្ឹង 
ដងឹកោយែលួនឯង អត់មាននរណាម បបួល្ ឬ ៏ម 
និយយលួ្ងកោមដឹ នា ាំក  គសឺក្មច្កោយែលួនឯង  នុង
ការតដល្ក ើញច្ាស់នូវ្បកយជន៍ែលឹមស្តរ  នុងការតដល្
មានជ៊ីវតិរស់កៅ កបើ ុ ាំតតមានធម៌េនឹងក កនាោះ មនិដឹងក 
ថ្លមាន តនលងណាតដល្ជា ៊ីពឹងពុាំនា ់អា្ស័យ ជា ៊ី្ជ 
ពួន កដើមប ៊ីនឹងថ្លឲ្យវារួច្ផុតព៊ីកសច្ ត៊ី ុ ខកនាោះរួច្កៅបាន
ក  ្ប្ពឹតតកៅ នុងកសច្ ត៊ី ុ ខ ដូច្សតវមមាច្ចូ្ល្កភលើង
អុ៊ីច្ងឹ សមាគ ល់្នូវកភលើងេនឹងថ្ល ជា ៊ី តនលងសបាយរ ៊ី 
រាយកោយស្តរពនលឺកភលើងបនតិច្ៗេនឹង ្តង់តដល្កភលើងជា
របស់កៅត ស្មាប់សមាល ប់ឲ្យស្តល ប់ ស្មាប់កធវើឲ្យកអោះស្តល ប 
កអោះអវយវ: ដល់្នូវកសច្ ត៊ីស្តល ប់ ឬ ុ ខកវ នាកសទើតតនឹង
ស្តល ប់េនឹង ៏មនិដឹង កេើយកច្ោះតតកេើរចូ្ល្កៅសពវ្គប់
តតទ ាំងអស់ សតវកោ េនឹងគអុឺ៊ីច្ឹងឯង តដល្តតងតត
សបាយរ ៊ី រាយកៅ នុងវតថុកាម ក្រោះកេតុដូកច្នោះ្ពោះធម៌



ជួយក្ស្តច្្សង់សនាត នច្តិតឲ្យមានការកងើបផុតកេើងអាំព៊ី
ការងប់ងល់្កៅ នុងរបស់តដល្ជាអស្តរ: របស់តដល្អត់
ែលឹមស្តរ តដល្ជាសងាខ រធម៌ កេតុកនោះសូមពុ ធបរស័ិ 
សិ ាអុ៊ីច្ឹងកៅ កៅកពល្ណាតដល្សតរិឭ បាន គឺ
ព្ងងឹសទធ ច្ាស់ៗ គឺស្មាប់ពុ ធបរស័ិ េនឹងបានច្ាស់
កៅៗ គកឺៅ តនលងេនឹងឯងតដល្គួរដល់្ការច្ក្មើនរេូត
ដល់្កៅអរយិមគគ អត់មានយ៉ា ងកម៉ាច្ក ៀតក  ។ 

្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតង្ពោះធម៌កពល្េនឹងក្បាស
រេិយ មនិមានទ ់ ិនកៅ នុងករឿងតដល្្តូវកៅកធវើអ៊ី
យ៉ា ងណាក ៀតក  តងមទ ាំងរេិយ ៏មានការ្ប្ពឹតត
្បតិបតតិកោយវបិសែនាញាណកៅជាមួយរន នឹងការស្តត ប់
្ពោះធម៌ ោល ស់បតូ រជាមួយរន នឹងបញ្ញា ថ្លន  ់ស្តត ប់ បញ្ញា ថ្លន  ់
ភាវនាកៅជាមួយរន  រេូត្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងច្ប់
រេិយបានកៅជា្ពោះអរេនត គធឺម៌តតប៉ាុណណឹ ងឯង ។ 
រេិយជា ាំពូល្កល្ើភ ិខុទ ាំងឡាយ នុងស្តសនមណឌ ល្
ថ្ន្ពោះសមាម សមពុ ធបរម្គូកយើងតផន ខាង ខ្បិ្បាភ្ញិ្ញា  
្ត្តស់ដងឹយ៉ា ងឆ្ប់រេ័ស គជឺា្ពោះរេិយេនឹងឯង 



ច្ាំតណ ឯ្ពោះស្តរ ៊ីបុតត ៏ ស៊ុខាបេបិទា ខ្បិ្បាភ្ញិ្ញា  
បដិបតតិ្ សួល្្ត្តស់ដងឹឆ្ប់រេ័ស ច្ាំករោះ្ពោះកមាគគោល ន 
ទ៊ុកាា បេបិទា ខ្បិ្បាភ្ញិ្ញា  បដបិតតលិ្ាំបា តត្ត្តស់ដឹង
រេ័ស តត្ពោះរេិយជា ាំពូល្កល្ើស្ពោះស្តរ ៊ីបុតត ្ពោះ
កមាគគោល នេនឹងកៅក ៀតគតឺផន ខាងែិបាភិញ្ញា  ្ត្តស់ដឹង
យ៉ា ងឆ្ប់រេ័ស ដូកច្នោះជាការសតមតងឲ្យក ើញថ្ល ការ
ក ើញធម៌ ការ្ត្តស់ដឹងនូវធម៌គអឺត់មានចាំបាច់្ករ ើស
កពល្កវោ ឬ ៊ី តនលងក  ។  នុងការតដល្ស្តត ប់បានយល់្
ចូ្ល្ច្តិត ឬកៅ នុងជ៊ីវតិជា្ប្ ត៊ី  ាំពុងតត្ប ប ចិ្ច
ការងារអវ៊ីៗកៅត្តម រាវាស ឬបពវជតិ កពល្កនាោះសុ ធតត
កពល្តដល្គួរដល់្ការរឭ  គួរដល់្ការសិ ាទ ាំងអស់ 
ឲ្យតតពុ ធបរស័ិ មានការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិកស្តម ោះ្តង់ច្ាំករោះ
ធម៌ មនិល្កមអៀងអាំព៊ីធម៌ សកងាតពិនិតយពិចរណាធម៌ 
មានធម៌ជាអធិបត៊ី អត់មានអា្ស័យបុគគល្កនោះបុគគល្
កនាោះ កដើមប ៊ីថ្លទ ់ទញកៅឯណាកៅឯណ៊ី អ៊ីគឺអត់ក  
ការស្តត ប់កច្ោះតតស្តត ប់កៅ តតយ កសច្ ត៊ីថ្ន្ពោះធម៌េនឹង
ជាអធបិត៊ី កេើយ ៏មានការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតកិៅត្តម្ពោះ



ធម៌េនឹងឲ្យច្ាំអុ៊ីច្ឹងកៅ ពុ ធបរស័ិ នឹង្តូវបានកច្ញអាំព៊ី
កោ កនោះ ដូកច្នោះការកច្ញកនោះជា្បកយជន៍មួយសាំខាន់
ណាស់ នុងជ៊ីវតិ ទាំងតដល្ នុងបច្ចុបបននកនោះ  ៏ជាកាល្
សម័យមួយតដល្ស្មាប់បានក ើញនូវកោ  កោយ
បញ្ញា ដ៏្បថ្ព ស្មាប់ពុ ធបរស័ិ តដល្អាច្កច្ញអាំព៊ី
កោ បាន ព៊ីក្រោះថ្ល្ពោះពុ ធស្តសនាតដល្កៅរេូត
ម ដល់្សពវថ្ងៃកនោះ គសឺ្មាប់្ពោះគុណមាច ស់ញាតកិញាម 
ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា តដល្គួរដល់្ការស្តត ប់ តដល្គួរដល់្
ការសិ ា្ប្ពឹតត្ បតិបតតិកនាោះយ៉ា ងណាៗ  កេើយនឹង្តូវ
ការតដល្បានក ើញច្ាស់នូវកោ និងរួច្ផុតច កោ  
គជឺាកាល្ជាសម័យ នុងកពល្កនោះឯង ឥេូវកបើមនិកពល្
េនឹងក  កតើច ាំកពល្ណាក ៀត? កេើយកបើមិនស្មាប់
ពុ ធបរស័ិ ក  កតើស្មាប់បុគគល្ណាក ៀត? អន តដល្
្តូវក ើញធម៌ កបើមិនបានក ើញធម៌ក  វាមនិែុសអាំព៊ី
ការសតមតងកៅ នុងអដា ថ្លតដល្សតមតងថ្ល ការតដល្្តូវ
ក ើញធម៌េនឹងកៅមានរេូតម ដល់្សពវថ្ងៃ និងតកៅ
ខាងមុែក ៀត  ៏កៅតតឳកាសកពល្កវោតដល្ស្មាប់



ក ើញធម៌តដរ កនោះគឺ្ រន់តតសតមតង្បកគន្ពោះគុណ-
មាច ស់ ជាំរាបញាតិកញាមកដើមប ៊ីជាការព្ងងឹស្តម រត៊ីមួយ 
ឲ្យមានឧសាេ:ពយយម នុងការរឭ ល្ ខណ:ថ្នរូបធម៌
និងនាមធម៌ សតិ ព្ទស ំ និវរណំ ្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់
សតមតង្បារពធច្ាំករោះអជតិ្រេមណ៍ថ្ល យានិព្សាត្ត 
និព្ោក្សម ឹសតិ ព្ទស ំនិវរណំ ព្សាត្តនំ សវំរ ំប្រព្ូមិ 
បញ្ញា យាព្ត តិថីយព្រ ករឿង ិកល្សតណាា េនឹងឯងេូរ
កៅកាន់កោ  ព្សាត្ត ព្ោក្សម ឹេនឹងេូរកៅកាន់កោ  
េូរកៅ នុងកោ  កតើ នុងកោ អវ៊ី? គេូឺរកៅ នុងកោ 
តភន កៅរ រូប េូរកៅ នុងកោ ្តកច្ៀ កៅរ សាំកេង 
េូរកៅ នុងកោ ្ច្មុោះកៅរ  លិន េូរកៅ នុងកោ 
អណាត តកៅរ រស េូរកៅ នុងកោ កាយកៅរ កោដាពវ: 
េូរកៅ នុងកោ ច្ិតតគេូឺរកៅរ ធមាម រមមណ៍  កិល្សេនឹង
វាេូរកៅអុ៊ីច្ឹងរាល់្ថ្ងៃ កតើក ើញ កិល្សវាេូរកៅតជាប់
រន ក ? កពញច្ិតតកេើយកពញច្ិតតក ៀតៗ សអប់កេើយ
សអប់ក ៀតៗ វកងវងកេើយវកងវងក ៀតៗ កតើក ើញវាេូរ
កៅក ? កៅរ រូប សាំកេង  លិន រស កោដាពវ: និង



ធមាម រមមណ៍ កតើក ើញអុ៊ីច្ងឹក ? តត្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់
សតមតងថ្ល សតិ ព្ទស ំ និវរណំ (និវរណំ គកឺ្គឿង
ហាមក្គឿងរារា ាំងកោយអាំណាច្សតិ) កតើហាមរារា ាំងអវ៊ី? 
សតិព្ទស ំ គឺ កិល្សកនាោះឯងតដល្សតិជាក្គឿងហាម
ជាក្គឿងរារា ាំង កតើ កិល្សកនាោះជា កិល្សអវ៊ី? គ ឺកិល្ស
តដល្វាេូរកៅរ  រូប សាំកេង  លនិ រស កោដាពវ: និង
ធមាម រមមណ៍កៅ នុងកោ ៦េនឹង គសឺតិេនឹងជាក្គឿងហាម
ជាក្គឿងរារា ាំង កេើយសូមពុ ធបរស័ិ ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ
សតបិបោា នវបិសែនាកៅក ើញច្ាស់ថ្ល ការហាមការ
រារា ាំងេនឹងគឺ្ បា ដតមន មនិតមន្រន់តត្ពោះអងគសតមតង
កេើយមិនតមនឯណាា៎ ! គពុឺ ធបរស័ិ អាច្ក ើញបានតមន 
មនិតមនជាករឿងយល់្សបតិ មនិតមនជាករឿង្សកមើ្ សថ្ម 
មនិតមនជាករឿងក្ពង ឬមិនតមនជាករឿង នុងកាល្សម័យ
្ពោះអងគកនាោះឯណា តតសម័យកនោះឯង កៅ នុងកពល្ណា
តដល្សតរិឭ បាននូវរូប តដល្្បា ដកេើងត្តមផលូ វតភន  
ឬសតរិឭ បាននូវច្ិតតក ើញ ដូច្ជាកៅកពល្តដល្ពុ ធ-
បរស័ិ អកញ្ាើញកៅក ើញ កតើក ើញអវ៊ី? គអឺាច្ក ើញជា



គាំនរស្មាមតដល្មានស្មាមរាត់រាយត្តមផលូវអុ៊ីច្ងឹកៅ 
កៅកពល្េនឹងរូបតដល្្បា ដកេើងកនាោះជាបរមតថធម៌ ជា
បរមតថសច្ច កតើកោយកសច្ ត៊ីដូច្កមតច្? គបឺានកសច្ ត៊ីថ្ល
របស់េនឹងមានពិត កេើយច្ ខុ វញិ្ញា ណក ើញពិត សច្ចធម៌
គឺពិតកៅ នុងកពល្េនឹងពុ ធបរស័ិ អត់មានចាំបាច់្្បាថ្លន
្តូវការច្ង់តសវងរ រូបដថ្ ម ដូរជាំនួសរូបេនឹងក  កនោះគឺ
ត្តមផលូ វច្ិតត មនិតមនបានកសច្ ត៊ីថ្លហាមមិនឲ្យសមាអ តក  
មនិតមនអុ៊ីច្ងឹក  ប៉ាុតនត នុងកពល្េនឹងគឺហាមរារា ាំងនូវ
តណាា តដល្្តូវការ្បាថ្លន ច្ង់បានយ រូបដថ្ ម ជាំនួស
រូប នុងកពល្េនឹងកេើយ ឬ ៏ច្ង់បានច្ ខុ វញិ្ញា ណកផែង
ក ៀតម ជាំនួសច្ ខុ វញិ្ញា ណ នុងកពល្េនឹងកេើយ ក្រោះ
កៅ នុងកពល្េនឹងច្ ខុ វញិ្ញា ណជាអ ុសល្វបិា  (ក ើញរូប
មនិល្អ) កមាល៉ា ោះកេើយ នុងការតដល្សតរិឭ បាន  ៏ហាម
នូវតណាា  ហាមនូវ កិល្ស គអឺត់មាន្តូវការតសវងរ 
របស់ដថ្ ម ដូរជាំនួសក  កតើម អាំព៊ីអវ៊ី? ម អាំព៊ី្បច្ ែ
ល្ ខណ:នូវរបស់ពិត កល្ើ តល្ងតតមិនបានដឹងរបស់ពិត 
តដល្្តូវកៅតសវងរ របស់ដថ្ ម ជាំនួស កបើថ្លដឹងរបស់



ពិតកេើយ ោច់្ខាតគឺ្តូវតតហាមរារា ាំងនូវតណាា កនាោះ 
គបឺានកសច្ ត៊ីថ្លវាអត់្តូវការ្បាថ្លន ច្ង់បានរបស់ដថ្ ម 
ជាំនួសក  ដល់្វាអត់្តូវការ្បាថ្លន ច្ង់បានរបស់ដថ្ ម 
ជាំនួសក កនាោះ ការែឹងក្កាធ ៏អត់មានតដរ ក្រោះរាល់្
កពល្តដល្មានការែឹងក្កាធ គសុឺ ធតតមានតណាា ជា
ឧបនិសែយបបច្ច័យរេូត ។ រាល់្កពល្តដល្ពុ ធបរស័ិ 
ថ្លន ាំងថ្លន  ់អា ់អន់ែឹងក្កាធយ៉ា ងណាៗ គសុឺ ធតតមាន
តណាា នា ាំមុែរេូតកោយឧបនិសែយបបច្ច័យ ។ ្តូវការ
របស់ណាកេើយវាមិនបានកៅត្តមកសច្ ត៊ី្តូវការកនាោះ 
ភាល មេនឹងគអឺា ់អន់ែឹងក្កាធកេើយ ទន់កពល្តដល្បាន
ក ើញរូបមិនល្អេនឹងឯង ក ើតកសច្ ត៊ី្តូវការច្ង់បានរូបល្អ
 ៏បដ ិថ្លន ាំងថ្លន  ់កៅ េនឹងគវឺាមានឧបនិសែយបបច្ច័យ
ថ្នកសច្ ត៊ីក្កាធេនឹងគកឺ ើតកល្ឿនរេ័សណាស់កៅ នុងជួរ
ជវន្ប្ពឹតតកៅយ៉ា ងរេ័សបាំផុត ដូកច្នោះ សតិ ព្ទស ំ
និវរណំ សតេិនឹងជាក្គឿងហាម ជាក្គឿងរារា ាំងនូវ
្ តសរបស់តណាា  ។ 

កតើពុ ធបរស័ិ ធាល ប់ែឹងនឹង ូនកៅក ? ធាល ប់! កេើយ 



កៅកពល្តដល្ែឹងនឹង ូនកៅ កៅកពល្េនឹងមានសតរិឭ 
ដងឹនូវសច្ចធម៌ក ? ពុ ធបរស័ិ គិតតតព៊ីករឿងច្ង់ឲ្យ ូនល្អ 
តតមួយមុែ តតបានជាកភលច្ថ្ល តដល្ល្អជាង ូនេនឹងរាប់
រយរាប់មុឺន រាប់តសន រាប់ោនដងកនាោះគសឺច្ចធម៌េនឹង
កេើយ មិនច ាំបាច់្កៅតសវងរ  ូនល្អឯណាក ៀតក  ក្រោះ
សច្ចធម៌កពល្េនឹង កបើសិនជាពុ ធបរស័ិ បាន  ួល្ដឹង
កេើយ កៅកពល្េនឹងនា ាំម នូវកសច្ ត៊ីសុែសៃប់  ក្រោះជា
ការហាមរារា ាំងនូវ្ តសរបស់តណាា  គឺអត់មាន្តូវការ
្បាថ្លន យ របស់អវ៊ីម ដូរជាំនួសរបស់ពិត នុងកពល្េនឹងក  
គកឺៅកពល្ក ើញេនឹងឯងជារបស់ពិត កៅកពល្ដឹងករឿង
េនឹង មកនាវញិ្ញា ណតដល្បានដងឹករឿងអុ៊ីកច្ោះៗៗៗ កតើមកនា
វញិ្ញា ណេនឹងពិតក ? ពិត! ប៉ាុតនតពិតេនឹងទល់្តតមានការ
រឭ  ទល់្តតមានការសិ ា សកងាតពិនិតយ ពិកស្តធន៍
ោទ ល់្ នុងែណ:សភាវ:កនាោះៗ ាំពុង្បា ដ ។ 

ទាំងអស់កនោះគែឺ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា សតមតងអាំព៊ីធម៌
្បតិបតតអិមកៅកោយការសិ ា្ពោះអភិធមម របស់ពុ ធ-
បរស័ិ កដើមប ៊ីឲ្យក ើញថ្ល ការសិ ាេនឹងមាន្បកយជន៍ 



មាន ិសកៅ្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីបហាន កិល្ស គកឺារល្ោះ
បង់នូវ ិកល្ស មិនតមនជាការសិ ា្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ី
កសច្ ត៊ី្បាថ្លន ោភសកាា រ:  តិតយិសក រ តក៍ ម្ ោះ ឬកសច្ ត៊ី
សរកសើរក  ការសិ ាកនោះមាន្បកយជន៍សាំខាន់ នុង
្ពោះពុ ធស្តសនាយ៉ា ងកនោះឯង ។  

សូមពុ ធបរស័ិ កមត្តត ្ជាបចុ្ោះគ ឺនុងការអប់រ ាំច្ក្មើន
សតបិបោា នវបិសែនា្ប្ពឹតតកៅជាសតសិាំវរ: ។ សតសិាំវរ:
គឺកៅ តនលងេនឹង សត ិ ព្ទស ំ និវរណំ េនឹងឯងជាសតិ
សាំវរស៊ីល្ កេើយ្ប្ពឹតតកៅជាមួយរន នឹងសតិបបោា ន 
 ុាំថ្លអត់មានស៊ីល្អុ៊ីកច្ោះ អត់មានស៊ីល្អុ៊ីកចោះ គជឺាស៊ីល្
តដល្្ប្ពឹតតកៅកសមើរន  នុងែណ:តដល្មានសតរិឭ 
កេើយកៅ នុងកពល្េនឹងវាមិនតមនមានតតសតឯិណាតដល្
្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល ព្សាត្តនំ សវំរ ំ ប្រព្ូមិ 
តថ្លគតករល្នូវការល្ោះបង់នូវ កិល្សកនាោះ ព្សាត្តនំ 
គសឺាំកៅកៅកល្ើតែែរបស់ កិល្ស សវំរ ំ ប្រព្ូមិ តថ្លគត
សតមតងនូវការស្ងួម គកឺារល្ោះបង់នូវ កិល្សកនាោះ បញ្ញា
ព្យព្ត បិថាយព្រ ការ មាច ត់បង់ ការប ិនូវ កិល្សកនាោះ



កោយបញ្ញា  ។ បញ្ញា  េនឹងគជឺាញាណសាំវរ:កេើយ គឺ
្តង់ តនលងប ិ ិកល្សេនឹង គញឺាណសាំវរ: គជឺាសាំវរស៊ីល្ 
កេើយ ៏ជាការ្ប្ពឹតតកៅកោយវបិសែនាញាណ ។ 
វបិសែនាញាណគជឺាញាណសាំវរ: តដល្ជាតួស៊ីល្ផង 
កេើយ ៏ជាតួសមាម  ិដាិជាវបិសែនាញាណផង ។ 

កៅ នុងកសច្ ត៊ីកនោះគឺកៅ នុងវស័ិយថ្នពុ ធបរស័ិ  
តដល្ស្តត ប់្ពោះធម៌យល់្ចូ្ល្ច្ិតត និង្ប្ពឹតត្ បតបិតតតិ្តម
បាន ដូច្ជាកយើងករៀនអាំព៊ី ុសល្វបិា កនោះអុ៊ីច្ងឹ ច្ ខុ -
វញិ្ញា ណតដល្ជា ុសល្វបិា  គឺច្តិតមួយដួងេនឹង្ប្ពឹតត
កៅជាមួយរន នឹងឧកបកាខ កវ នា ក ើញរូបល្អ កតើក ើញរូប
ល្អកៅកពល្ណា? ក ើញ នុងសួនច្ារ ក ើញកៅ នុងផារ 
ក ើញកៅ នុងផទោះសតមបង ៊ី តនលងករៀបច្ាំ ុ ោ ់ល្អ 
ក ើញញាតមិិតតបងបអូន ូនកៅ ក ើញ្ពោះគុណមាច ស់ 
ក ើញវតតអារាម ដូកច្នោះរូបតដល្្បា ដឲ្យក ើញត្តមផលូវ
តភន  តដល្កល្ើ ឧទេរណ៍អមាញ់មិញ វាជារបស់
មនុសែសតវ តតច្ាំករោះរូបតដល្ជាឥោា រមមណ៍េនឹង គឺ្ តមឹ
តតរូបមួយក  អត់តមនវតថុ  អត់តមនរបស់ក  គឺ្ តឹមតតរូប



មួយេនឹងឯងតដល្ជាអារមមណ៍ថ្ន ទិដ្ឋំ គចឺ្ ខុ វញិ្ញា ណ 
ទិព្ដ្ឋ ទិដ្ឋមតតំ កនាោះគថឺ្ល នុងកពល្េនឹងច្ ខុ វញិ្ញា ណជា
 ុសល្វបិា ក ើតកេើង កាល្ណាកបើអត់មានសតកិ  ពិត
តមនតតមិនតមនែឹងក្កាធ មិនតមនបដ ិថ្លន ាំងថ្លន  ់ តតជា
ការកភលើតកភលើនរ ៊ី រាយកៅ នុងរូបេនឹងកេើយ កតើម អាំព៊ីអវ៊ី? 
ម ព៊ីកៅ នុងកពល្េនឹងមិនបានដងឹថ្លជាបរមតថសច្ចយ៉ា ង
ណា  នុងការមានកេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិ ជា
របស់មិនកៅ នុងអាំណាច្ កតើជារបស់កយើងយ៉ា ងណាកៅ! 
រូបេនឹងពិតតមនជាឥោា រមមណ៍ កតើជារបស់កយើងយ៉ា ងណា
កៅ! ទាំងការតដល្ក ើញកនាោះ  ៏មិនតមនែលួនកយើងអន 
ក ើញតដរ កតើការក ើញេនឹងជារបស់កយើងយ៉ា ងកម៉ាច្កៅ? 

ដូកច្នោះធម៌្បតបិតតកិៅ តនលងេនឹងកេើយ គកឺៅ្តង់តដល្
សតរិឭ បាន ហាមរារា ាំងនូវ្ តសរបស់ ិកល្ស តដល្
្ប្ពឹតតកៅកោយកសច្ ត៊្ី បាថ្លន  កោយកោភ: កោយរាគ: 
កសច្ ត៊ីក្ត អររ ៊ី រាយច្ាំករោះរូបេនឹង ច្ាំករោះច្ិតតក ើញ
េនឹង ។ មនិច្ាំករោះតតរូបប៉ាុណណឹ ងក  ច្តិតក ើញេនឹង ៏ជា
 ៊ីត្ត ាំងថ្នសតរិឭ  កេើយ ៏មិនបាន្បកាន់ថ្លច្តិតក ើញ



េនឹងជារបស់ែលួនតដរ កេើយនឹងថ្លែលួនជាអន ក ើញ ៏ក  
កមាល៉ា ោះកេើយវាអត់មានអវ៊ីតដល្្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីកសច្ ត៊ី
ក្ត អរកៅ នុងរបស់តដល្មនិក ៀងេនឹងក  របស់ណា
តដល្មានកេើយ្តេប់ជាមិនមានវញិ គមឺិនតមនជា
របស់កយើងក  ទាំងកយើងកនាោះ ៏មនិតមនជាអវ៊ីតដរ ។ 

កៅ នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃ បរមតថធម៌ជាសភាវ:តដល្មាន
ពិត តតបញ្ាតតិមនិតមនជាសភាវ:មានពិតកេើយ កមាល៉ា ោះ
កេើយបរមតថធម៌មានកេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិ 
កតើមានអវ៊ីតដល្្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីកសច្ ត៊ីក្ត អរ  នុងការ
តដល្បានក ើញេនឹង? ដូកច្នោះ នុងការក ើញេនឹង្ប្ពឹតត
កៅដល់្ មាច ត់បង់កសច្ ត៊ីក្ត អរបាន  មាច ត់បង់កសច្ ត៊ី
្បកាន់បានកនាោះ ការក ើញេនឹងគជឺាអរយិមគគកេើយ  ។ 

កៅ នុងការក ើញេនឹងវាសនែ ាំក ើញកៅៗរេូតដល់្ មាច ត់
កសច្ ត៊ីក្ត អរ នុងការក ើញេនឹងបាន ការក ើញេនឹង
ដល់្ថ្លន  ់អរយិមគគ ។ វាមនិតមន មាច ត់កសច្ ត៊ីក្ត អរ
 នុងែណ:កផែង ក្ៅព៊ី នុងែណ:ក ើញក  គអឺត់អុ៊ីច្ឹងក  
ការ មាច ត់កសច្ ត៊ីក្ត អរគឺ នុងែណ:ក ើញ តត នុងែណ:



ក ើញតដល្ជាកោ ិយ វាអត់អស់ឫសគល់្ ទល់្តត
អប់រ ាំច្ក្មើនកេើយច្ក្មើនក ៀតតកៅ ទល់្តតការក ើញ
េនឹងដល់្កោ ុតតរ ក ើបអាច្ល្ោះកសច្ ត៊ីក្ត អរ ល្ោះ
កសច្ ត៊្ី បកាន់ថ្លច្តិតក ើញេនឹងជារបស់កយើង ល្ោះកសច្ ត៊ី
្បកាន់ថ្លរូបតដល្្បា ដឲ្យក ើញេនឹងជារបស់កយើងេនឹង
បានតមនកៅ ក្រោះអវ៊ី? គកឺ្រោះក ើញ ។ កៅ នុងែណ:
ក ើញេនឹងគលឺ្ោះកេើយ អត់តមនកៅល្ោះ នុងែណ:កផែង
ក  ដូកច្នោះការអប់រ ាំច្ក្មើនកសច្ ត៊ីដឹង  ៏ជាការច្ក្មើន
នូវការល្ោះ កិល្សេនឹងតដរ គចឺ្ក្មើនការល្ោះ គចឺ្ក្មើន
កសច្ ត៊ីដឹងេនឹងឯង ។ ល្ោះក្ច្ើនកៅៗ ៏គឺដងឹក្ច្ើនកៅៗ
េនឹងឯង ។ របស់តដល្មានកេើយ តដល្ក ើតកេើយ ដូច្ជា
សាំកេងអុ៊ីច្ងឹរល្ត់បាត់កៅ កតើនឹងថ្លជារបស់កយើងយ៉ា ង
កម៉ាច្កៅក ើត? ដូច្ជាច្តិតឮ កតើឥេូវឮក ? កេើយនឹងថ្ល
ជារបស់កយើងដូច្កមតច្? កេើយនឹងថ្លអវ៊ីជាកយើង កេើយ
កយើងនឹងជាមាច ស់យ៉ា ងកម៉ាច្? ដូកច្នោះបានជា្ពោះធម៌តដល្
្ពោះអងគ ្ ង់្ត្តស់សតមតងច្ាំករោះរេិយេនឹងគឺ ទិព្ដ្ឋ 
ទិដ្ឋមតតំ ភវិសសតិ ្តឹមតតក ើញ នុងរូបតដល្បានក ើញ។ 



កៅ នុងបរមតថ ៊ីបន៊ី ៏កោ បានពនយល់្ថ្ល  នុង
ែណ:ក ើញរូប នុងរូប គ ឺនុងការតដល្ក ើញេនឹង គឺ្ តមឹ
តតក ើញេនឹងឯង កតើក ើញអវ៊ី? គកឺ ើញរូបេនឹងឯង តដល្
 នុងែណ:ក ើញេនឹងអត់្ប បកោយរាគ:ក  អត់្ប ប
កោយកទស:ក  អត់្ប បកោយកមាេ:ក  អត់្ប ប
កោយឥសាមច្ោរយិក  អត់្ប បកោយ ិដាមិានោះក  ។ 

បនាទ ប់អាំព៊ីក ើញេនឹងកេើយគសឺមបដិច្ោនន ិច្ច តដល្
កធវើ នុងការ  ួល្អារមមណ៍ កោយអាំណាច្វបិា មកនាធាតុ 
 ៏អត់មានរាគ: កទស: កមាេ: នុងវបិា មកនាធាតុេនឹងតដរ 
រួច្កៅ ៏វបិា មកនាវញិ្ញា ធាតុ  នុងែណ:េនឹង ៏អត់មាន
រាគ: កទស: កមាេ:តដរ ។ កៅ នុងអដា ថ្លកោ សតមតង
ថ្ល ឲ្យមាន្បមាណ្តមឹតតក ើញ សូមប ៊ីរេូតម ដល់្
ជួរជវនកេើយ ៏ដូច្ជា្តមឹតតក ើញេនឹងតដរ បានកសច្ ត៊ី
ថ្លវាអត់មាន រាគ: កទស: កមាេ: វាអត់មាន កិល្ស វា
អត់មានកសច្ ត៊ី្បកាន់ថ្លរូបេនឹងជាកយើង រូបេនឹងជា
របស់កយើង រូបេនឹងជាែលួនកយើង នុងែណ:ក ើញេនឹងយ៉ា ង
ណា តម ដល់្ជវន ៏្តមឹតតដូច្ក ើញេនឹងអុ៊ីច្ងឹតដរ 



គមឺាន្បមាណ្តឹមតតដូច្ក ើញេនឹងឯង ក្រោះជាធមមត្ត
ការតដល្តម ជវនវា្តូវមានជា កិល្ស ជាអ ុសល្ក ើត
កេើង កោយអាំណាច្កោភ:តណាា   ៏មានកសច្ ត៊្ី តូវការ
្បាថ្លន  កេើយ ៏មានឧបាទន្បកាន់ថ្លជាកយើង ជារបស់
កយើង មាន ិដាិ្ បកាន់ថ្លែលួនកយើង នុងរូបេនឹង ប៉ាុតនត្ ពោះ-
អងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល ទិព្ដ្ឋ ទិដ្ឋមតតំ ្បមាណ្តឹមតត
ក ើញ គបឺានកសច្ ត៊ីថ្ល  នុងែណ:ច្ិតតតដល្ក ើតតម 
ក ៀតកនាោះ  ៏ឲ្យ្តមឹតតដូច្ក ើញប៉ាុណណឹ ងតដរ តដល្អត់
មានរាគ: កទស: កមាេ: ក ើតជាមួយរន នឹងច្ិតតក ើញ
កនាោះយ៉ា ងណា តតកសច្ ត៊ីកនោះគឺអា្ស័យវបិសែនាញាណ 
កបើមនិអា្ស័យវបិសែនាញាណក  តដល់្ជវនវា្តូវតត
ក ើត ិកល្សកេើយ វា្តូវតតក ើតអ ុសល្កផែងៗកេើយ 
តត្ប្ ត៊ីឧបនិសែយ័ថ្នការច្ក្មើនសតបិបោា នវបិសែនា 
សូមប ៊ីសតិបបោា នវបិសែនាក ើតតត នុងមកនាទវ រកនាោះយ៉ា ង
ណា តតឧបនិសែយបបច្ច័យថ្នសតិបបោា នវបិសែនានា ាំ
ឲ្យសតិក ើតត្ត ាំងព៊ីបញ្ចទវ រម  ។ សងាខ រធម៌្គប់យ៉ា ង្តូវ
អា្ស័យបច្ច័យ មិនតមនតួែលួនកយើងអន កធវើក  ដូកច្នោះសតិ



 នុងច្ ខុទវ រ ៏មាន កស្តតទវ រ ៏មាន ឃានទវ រ ៏មាន 
ជវិាាទវ រ ៏មាន កាយទវ រ ៏មាន រេូតតម សត ិនុងបញ្ច -
ទវ រេនឹង ក ើបជាឧបនិសែយបបច្ច័យដល់្សតបិបោា ន
វបិសែនា នុងមកនាទវ រ កេើយសតបិបោា នវបិសែនា នុង
មកនាទវ រពុ ធបរស័ិ រឭ ករឿយៗ វបិសែនាពិចរណា
ករឿយៗ ្ប្ ត៊ីករឿយៗេនឹងឯងជាឧបនិសែយបបច្ច័យឲ្យ
សតកិ ើតកេើង នុងជួរជវន  នុងែណ:េនឹងឯងតដល្ជា 
ទិដ្ឋមតតំ គឺ្ បមាណ្តមឹតតក ើញ បានកសច្ ត៊ីថ្ល នុងការ
ក ើញេនឹងគចឺ្ ខុ វញិ្ញា ណអត់មានរាគ: កទស: កមាេ:
យ៉ា ងណា ច្តិតតដល្តព៊ីច្ ខុ វញិ្ញា ណរេូតម ដល់្ជួរ
ជវនេនឹង ៏មនិមានរាគ: កទស: កមាេ:តដរ ព៊ីក្រោះជា
ែណ:តដល្មានសតិ្ ប្ពឹតតកៅ នុងមហា ុសល្ កោយ
អាំណាច្មាន្ប្ ត៊ីការអប់រ ាំសតបិបោា ន ដូកច្នោះការអប់រ ាំ 
ការច្ក្មើនេនឹងវា្តូវតតច្ក្មើន កេើយវាជាឧបនិសែយ-
បបច្ច័យក្ច្ើនកេើងៗរេូតដល់្តតថ្ល ក ើញកេើយសតិ
ក ើតកៅ នុងច្ ខុទវ រ ឮកេើយសតិក ើតកៅ នុងកស្តតទវ រ 
ធុាំ លិនកេើយសតកិ ើតកៅ នុងឃានទវ រ ដឹងរសកេើយសតិ



ក ើតកៅ នុងជិវាាទវ រ ដងឹកោដាពវ:កេើយសតកិ ើតកៅ នុង
កាយទវ រ សត ៏ិក ើតកៅ នុងទវ រកនាោះៗ រេូតឲ្យក ើត
ឧបនិសែយបបច្ច័យសតបិបោា នវបិសែនាក ើតកៅ នុងមកនា
ទវ រ រឭ បាននូវរូបកនាោះកោយកសច្ ត៊ីថ្ល មនិតមនជា
កយើង វណណរូបេនឹងទ ាំង នុង ៏កោយ ទាំងក្ៅ ៏កោយ 
តដល្ថ្ល នុងថ្លរូបកយើង ក្ៅថ្លរូបអន ដថ្  គឺ្ តឹមតតជា
រូបាយតនប៉ាុកណាណ ោះ កសមើរន តដល្ជារូបាយតន កតើរូបមួយ
ណាកយើង កតើរូបមួយណាកគ? ក្រោះអារមមណ៍ថ្នច្ ខុ -
វញិ្ញា ណ ដល់្អុ៊ីច្ឹងកៅសតិតដល្ជាសតិបបោា នវបិសែនា
 ៏មិនបាន្បកាន់ថ្លជាកយើង ឬថ្លជាកគ កេើយតដល្ថ្ល
កគេនឹង ៏ជាសកាយ ិដាតិដរ ឲ្យតតមានកសច្ ត៊្ី បកាន់ ។ 
កៅកពល្តដល្កយើង ៏មនិមាន កគ ៏មិនមាន កតើជាអវ៊ី? 
គឺ្ តឹមតត ទិដ្ឋំ េនឹងឯង គឺ្ តឹមតតរូបេនឹងឯង ។ 

ទិដ្ឋ ំ តដល្ជារូបារមមណ៍េនឹង កោយអតថថ្លជា
អារមមណ៍ថ្នច្តិតក ើញ កតើអារមមណ៍ថ្នច្តិតក ើញគជឺាអវ៊ី? 
គជឺារូបាយតន ដូកច្នោះរ យថ្ល ទិដ្ឋំ គឺ្ តមឹតតជារូបាយតន 
កទោះ នុង ៏កោយក្ៅ ៏កោយគកឺសមើរន  ។ ច្ាំករោះរូបគកឺសមើ



រន ជានិច្ច កទោះជានឹ គិតថ្លកយើងថ្លកគជាបញ្ាតតិយ៉ា ង
ណា ៏កោយ តតរូបតដល្ជា ទិដ្ឋំ គកឺសមើរន  អត់តមនកផែង
រន ក  គឺ្ តមឹតតជារូបាយតនេនឹងឯង ។ កៅកពល្េនឹង 

សត ិព្ទស ំនិព្វរណំ គឃឺាត់រារា ាំងនូវ្ តសរបស់ ិកល្ស 
មនិឲ្យ្ប្ពឹតតកៅរ រូបេនឹងបានក  កេើយកបើថ្លឮ ៏មនិឲ្យ
្ប្ពឹតតកៅរ សាំកេងបានតដរ ។ កបើថ្លដឹង លិន ដឹងរស 
ដងឹកោដាពវ: នឹ គិតកផែងៗ  ៏មនិឲ្យ្ប្ពឹតតកៅរ 
ធមាម រមមណ៍េនឹងបានតដរ តតថ្ល ិកល្សអាច្ក ើតកេើងបាន 
ក្រោះការសនែ ាំ កិល្សេនឹង គវឺាក្ច្ើនណាស់ម កេើយ 
ក្រោះកេតុដូកច្នោះក ើប្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល ធម៌
្ប្ពឹតត្ បតបិតតរិេូតដល់្តតថ្ល សូមប ៊ី កោភ: កទស: 
កមាេ:  ៏គបប ៊ីមានសតិរឭ ដងឹបានតដរ ជា ៊ីត្ត ាំងថ្នសតិ
រឭ  ជាសិបបោា នបានតដរ ។  នុងែណ:តដល្មានកោភ: 
កទស: កមាេ:ក ើតកនាោះ អ ុសល្ធម៌តដល្គួរឲ្យរកងាៀស
កនាោះ គកឹារមនិដងឹកោភ:ត្តមកសច្ ត៊ីពិត មិនដឹងកទស:
ត្តមកសច្ ត៊ីពិត មិនដងឹកមាេ:ត្តមកសច្ ត៊ីពិត គឺមនិដឹង
កោភ:ថ្លជាកោភ: មនិដឹងកទស:ថ្លជាកទស: មនិដងឹ



កមាេ:ថ្លជាកមាេ:កៅត្តមកសច្ ត៊ីពិត ។ កាល្ណាកបើ
មានសតិបបោា នវបិសែនា ពុ ធបរស័ិ ្តូវតតមិនមានកៅ
 នុងកោ  កេើយតដល្មិនមានកៅ នុងកោ គកឺោ េនឹង
ឯង (កោ ក ើញកោ រូប កោ ឮកោ សាំកេង កោ 
ធុាំ លិនកោ  លនិ កោ ដងឹរសកោ រស កោ ដងឹរងឹ
 ន់កៅត ្តជា ់តងឹ ក្មើ ញ័រកោ កោដខពវ: កោ នឹ 
គតិកោ ធមាម រមមណ៍) ការតដល្កយើងមនិកៅ នុងកោ 
កនោះ កតើកៅឯណា? គកឺៅ នុងកោ ក ើញ កោ ឮ 
កោ ធុាំ លនិ កោ ដឹងរស កោ ដឹង កោដាពវ: 
កោ ដឹងធមាម រមមណ៍ កោយអាំណាច្ ិដាគិឺមានែលួនកៅ
 នុងកោ  គកឺៅ នុងកោ េនឹងឯង ។ 

កៅ នុងរូបេនឹងែលួនកយើងែលួនកគ កៅ នុងសាំកេងេនឹង
ែលួនកយើងែលួនកគ កៅ នុង លិនេនឹងែលួនកយើងែលួនកគ កៅ នុង
រសេនឹងែលួនកយើងែលួនកគ កៅ នុងកោដាពវ:េនឹងែលួនកយើង
ែលួនកគ កៅ នុងធមាម រមមណ៍េនឹងែលួនកយើងែលួនកគ េនឹងគឺ
សកាយ ិដាកិេើយ កបើមនិកយើងកគ កបើមនិកគកយើង កតើម 
អាំព៊ីអវ៊ី? ម អាំព៊ីមនិរឭ សភាវ:តដល្ជាកោ េនឹង គវឺា



រ ាំល្ងអស់កៅ កបើថ្លប៉ាោះរន  ៏ថ្លប៉ាោះអន កនោះប៉ាោះអន កនាោះ
អុ៊ីច្ងឹកៅ គឺវាក ើញជាអន កនោះជាអន កនាោះកៅកេើយ 
វាក ើញែលួនកយើងកៅ នុងការប៉ាោះេនឹង  នុងកាយវញិ្ញា ណ
េនឹង វាកៅ នុងការដឹងអារមមណ៍េនឹង វាកៅជាកយើងដឹង
អស់កៅកេើយ ឲ្យតតមានកយើងវា្តូវតតមានកគកេើយ
 ិដាេិនឹងកនាោះ ប៉ាុតនតសតរិឭ បាននូវកោដាពវ: កទោះកៅត  ត៊ី
្តជា ់ ត៊ី កតើមានអន កៅ នុងកៅត មានអន កៅ នុង្តជា ់
ក ? កៅត ្តជា ់រងឹ ន់តឹង ក្មើ ញ័រ កទោះ នុង ៏កោយ
ក្ៅ ៏កោយគកឺសមើរន តដល្ជាកោដាពវ:កោ  គកឺោ 
តដល្ជាកោដាពវ:ប៉ាុកណាណ ោះ មនិមានមនុសែសតវណាម រស់
កៅ នុងកោដាពវ:េនឹងក  ទាំងកាយវញិ្ញា ណតដល្បានដងឹ
នូវកោដាពវ:កនាោះ  ៏អត់មានមនុសែសតវណាម កៅ នុង
កាយវញិ្ញា ណ ឬកាយទវ រវងិ៊ីច្តិតេនឹងតដរ ។ ពុ ធបរស័ិ 
អាច្កច្ញព៊ីកោ បាន គកឺច្ញកៅត្តមការ្ប្ពឹតត
្បតិបតតសិតិបបោា នវបិសែនា កដើមប ៊ីជាឧបនិសែយ័ដល់្
អរយិមគគអងគ៨យ៉ា ងណា គឺ្ តូវតតសតិបបោា នវបិសែនា
ករឿយៗ នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃ ។ 



២-ឧព្បកាា សេគតំ ព្សាតវិញ្ញា ណក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
កស្តតវញិ្ញា ណតដល្ជា ុសល្វបិា ច្តិត ្ប្ពឹតតកៅ

ជាមួយឧកបកាខ កវ នា ឮសាំកេងល្អ ។ 
កតើសាំកេងល្អេនឹងសាំកេងអវ៊ីែលោះ? ដូច្ជា នុងកពល្

កនោះកតើឮក ? ឮ! េនឹងកេើយតដល្ថ្លសាំកេងល្អ គសឺាំកេង
្ប្ពឹតតកៅជាធម៌ជាអាង៍ ឬ ៏សាំកេង្ពោះសងឃសូ្តធម៌ 
ឬ ៏សាំកេងរបស់ញាតកិារបងបអូន តដល្្ប្ពឹតតកៅកោយ
 ុសល្ច្តិត  ុសល្កច្តនា  ូនាម នក្បៀន្បកៅ រ យសាំដ៊ី
ព៊ីករាោះ មានន័យ មានែលឹមស្តរយ៉ា ងណាៗ រាល់្កពល្ថ្ន
ការឮ កស្តតវញិ្ញា ណេនឹងជា ុសល្វបិា  តតកបើមនិមាន
សតគិឺែលួនកយើងអន ឮ  នុងកពល្កនាោះកតើែលួនកយើងអន ឮ 
ឬ ៏្តមឹច្ិតតឮ? គឺ្ តមឹតតច្ិតតឮ! កៅកពល្តដល្ក ើញ
ច្ាស់្តឹមតតច្ិតតឮតមនត ន កពល្េនឹងគឺមានសតកិេើយ 
េនឹងគឺសតិបបោា នកេើយ េនឹងឯងតដល្្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់
សតមតងថ្ល ស៊ុលត ស៊ុតមតតាំ ភ្វសិសត ិ ្តមឹតតឮកៅ នុង
សាំកេងតដល្បានឮ ។ រ យថ្ល្តមឹតតឮេនឹង គវឺាអត់
េួសកៅជាកយើងកៅជាកគក  កេើយ ៏វាអត់្ប បកៅ



កោយ រាគ: កទស: កមាេ:  នុងសាំកេងេនឹងក  ព៊ីក្រោះ
អវ៊ី? ព៊ីក្រោះ នុងការតដល្មានវបិសែនាញាណមិនបាន
្បកាន់ថ្ល សាំកេងេនឹងជាសាំកេងអន ដថ្  ៏មិនបាន
្បកាន់កោយ ិដាិ កតើព៊ីក្រោះអវ៊ី? ព៊ីក្រោះ្តមឹតតសាំកេង
េនឹងឯង វាមានអន ដថ្ ឯណាម កធវើមាច ស់សាំកេងកៅ នុង
សាំកេងេនឹងក ៀត ក្រោះអវ៊ីៗជាសងាខ រធម៌្គប់យ៉ា ង ។ 
វា្តឹមតតសាំកេង មិនមានអវ៊ីក្ៅអាំព៊ីសាំកេងក ៀតក  វា
អត់ែលួនកយើងជាមាច ស់ វាអត់អន ដថ្ ជាមាច ស់ វាក ើតកេើង
កោយស្តរប៉ាោះែទប់រវាងធាតុនិងធាតុ ។ កៅកពល្េនឹងសូមប ៊ី
ច្តិតឮ ៏មនិតមនជាកយើង គថឺ្លមានែលួនកយើងកៅ នុងច្ិតតឮ
កដើមប ៊ីថ្លែលួនកយើងអន ឮ ៏ក តដរ ករល្គឺ្ តឹមតតឮ ។ សូម
 ុាំកភលច្ថ្ល សាំកេងជាអារមមណ៍ជារបស់ខាងក្ៅ ឲ្យតតជា
អារមមណ៍គរឺបស់ខាងក្ៅកេើយ សូមប ៊ីច្ិតត និងកច្តសិ  
តដល្ដឹងអារមមណ៍េនឹង  ៏អាច្ជាអារមមណ៍បានតដរ ប៉ាុតនត
កៅកពល្ ាំពុងដឹងអារមមណ៍ កពល្េនឹងមនិតមនអារមមណ៍
ក  ។ ច្ិតតកច្តសិ  ាំពុងដងឹអារមមណ៍កេើយ ាំពុងក ើត
កេើងកពល្េនឹងមិនតមនជាអារមមណ៍ក  តតមានអារមមណ៍ 



ដូច្ជា ាំពុងឮអុ៊ីច្ឹង ឧបា  ឋតិិ ភងគ: ក ើតកេើងេនឹង 
ករល្គកឺស្តតវញិ្ញា ណតដល្ក ើតកេើងេនឹង កៅកពល្េនឹង
កស្តតវញិ្ញា ណេនឹងអត់តមនជាអារមមណ៍ក  មានសាំកេង
ជាអារមមណ៍របស់ច្ិតតឮ ប៉ាុតនតកៅកពល្ណាតដល្សតរិឭ 
បាន ្តមឹតតជាច្ិតតឮ ច្តិតឮេនឹងកៅជាអារមមណ៍របស់
សតវិញិកេើយ មិនតមនសាំកេងជាអារមមណ៍ក  គឺច្តិតឮ 
កតើយល់្ចូ្ល្ច្ិតតក ? អវ៊ីៗ ៏ជាអារមមណ៍តដរ តតកៅកពល្
េនឹងមានច្តិតកច្តសិ ដងឹរបស់េនឹងជាអារមមណ៍ កេើយ
ច្តិតកច្តសិ តដល្ក ើតកេើង ាំពុងដឹងអារមមណ៍ ច្ិតតកច្ត-
សិ េនឹងមិនតមនអារមមណ៍ក  ។ 

កៅកពល្តដល្ឮសាំកេងល្អ ដូច្ជាសាំកេងកោ 
សូ្តធម៌,...ជាកដើម  នុងែណ:េនឹងសតរិឭ បាន មាន
្តមឹតតច្តិតឮ ។ កសច្ ត៊ីល្អិតល្អន់កៅ នុង្ពោះអភធិមម គកឺៅ
កពល្ច្តិតឮក ើតកេើង ត្តាំងកៅ កេើយ្ប្ពឹតតកៅបច្ចុបបនន
ែណ:េនឹង កពល្េនឹងមានសាំកេងជាអារមមណ៍ ច្ិតតឮមិន
តមនជាអារមមណ៍ក  កេើយដល់្កៅមានសតរិឭ បាន្តឹម
តតជាច្តិតឮ (អត់តមនកយើងអន ឮក  គចឺ្តិតឮពិតៗក ើត



កេើង នុងកពល្េនឹង)  កៅកពល្េនឹងច្ិតតឮេនឹងជាអារមមណ៍
របស់សតបិបោា នវញិ កេើយច្ិតតឮេនឹងអត់មានអារមមណ៍
ក  ។  នុងកពល្តដល្ច្ិតតឮជាអារមមណ៍ កពល្េនឹងច្ិតតឮ
អត់មានអារមមណ៍ក  កតើពុ ធបរស័ិ ស្តត ប់ទន់ តនលងេនឹង
ក ? ច្តិតនិងកច្តសិ ក ើតកេើងសុ ធតតមានអារមមណ៍ តត
កៅកពល្ណាតដល្មានច្ិតតដថ្  ឬ ៏ដូច្ជាសតវិបិសែនា 
្ប្ពឹតតកៅពិចរណាច្តិតនិងកច្តសិ េនឹង ច្តិតនិងកច្ត-
សិ េនឹងអត់មានអារមមណ៍ក  ក្រោះច្ិតតនិងកច្តសិ 
កពល្េនឹងគឺ្ រន់តតជាអារមមណ៍ថ្នច្តិតដថ្ កផែងក ៀត ។ 
ឧបមាថ្លកោភ:ក ើតកេើង នុងការតដល្កពញច្តិតនឹងរូប 
 នុងកពល្េនឹង កោភ:ក ើតកេើងមានរូបជាអារមមណ៍ 
កោភ:េនឹងអត់តមនជាអារមមណ៍ក  ក្រោះអារមមណ៍កៅ
 នុងកពល្េនឹងគឺមាន្តមឹតតរូប កនោះគនិឺយយព៊ីកោ 
តដល្សតិ្ តូវរឭ ដឹង ក ើញច្ាស់ៗ កផែងកច្ញព៊ីរន  
ោច់្កច្ញព៊ីរន  អត់តមន្ច្បូ ្ច្បល់្ោយេាំចូ្ល្រន ក  
។ កៅកពល្េនឹងកោភ:គអឺត់តមនជាអារមមណ៍ជាោច់្ខាត 
កោភ:េនឹងគឺវាដឹងអារមមណ៍ ជាប់ជាំរ ់ នុងអារមមណ៍ ។ 



អារមមណ៍គរូឺបកៅ នុងកពល្េនឹង តតពុ ធបរស័ិ ្ប្ ត៊ី
ធមមត្តសតិក ើតកេើងរឭ សភាពល្ ខណ:ថ្នកោភ: នុង
កពល្កនាោះ្បា ដច្ាស់ គជឺាការ្សឡាញ់ ជាការកពញ
ច្តិត ជាការ្បាថ្លន  ជាការ្តូវការ កតើក ើញស្តអ តក  កតើ
ក ើញល្អក រូបេនឹង? រូបកៅកពល្េនឹងសតរិឭ បាន
ក ើញច្ាស់្បកភ ថ្នកោភ: គអឺត់តមនជាតួែលួនកយើង 
្បា ដច្ាស់កោភ:ជាបរមតថធម៌ នុងកពល្េនឹង ។ កោភ:
េនឹងអត់មានអារមមណ៍ក  គឺ្ តមឹតតកោភ:ប៉ាុណណឹ ងឯង 
តដល្ជាអារមមណ៍ថ្នសតិ កៅ នុងកពល្េនឹងក ើបកោ 
ោច់្កច្ញអាំព៊ីរន  ។ កៅកពល្សតរិឭ បាន កោភ:កៅ
 នុងកពល្េនឹង កោភ:អត់មានអារមមណ៍ក  គឺ កោភ:ជា
អារមមណ៍ថ្នសតរិឭ  គកឺោ ថ្នកោភ:តដល្្បា ដនូវ
ល្ ខណ:ជាបរមតថធម៌ មានកេើយ្តេប់ជាមនិមានវញិ 
បាត់ឈឹង នុងសងារវដត កនោះគជឺាកោ  កោយអតថថ្ល
តប ធាល យ កនោះជា្ប្ ត៊ីថ្នសតិបបោា នវបិសែនាតដល្
្តូវ្បច្ ែកោ  តដល្្តូវក ើញកោ កៅត្តមការអប់រ ាំ
ច្ក្មើន ដូកច្នោះការសិ ា្ពោះអភធិមមកនោះ គឺ្ ប្ពឹតតកៅ



្តង់្តឹម្តូវ សូមប ៊ីតតរ យ សូមប ៊ីតតពយញ្ាន: តដល្សតមតង
ថ្ល ជាអាយតន ត៊ី ជាធាតុ ត៊ី  នុងល្ ខណ:តដល្ថ្ល
អារមមណ៍ ត៊ី ទាំងអស់កនោះ្តូវច្ាស់កោយបញ្ញា ្បតិបតតិ
ទ ាំងអស់ ្តមឹបញ្ញា បរយិតតិ អត់ច្ាស់ នុងរ យទ ាំងអស់
េនឹងកៅក ើតក  ។ ្ពោះសមាម សមពុ ធតដល្្ពោះអងគបញ្ាតតនូិវ
រ យទ ាំងអស់េនឹងម សតមតង គកឺោយការ្ត្តស់ដឹង
របស់្ពោះអងគ ក ើញ្បកភ ល្ ខណ:ថ្នធម៌េនឹងកោយ
បញ្ញា របស់្ពោះអងគកេើយ្ ង់បញ្ាតតសិតមតងជាបរមតថ 
ដូកច្នោះអន ្បតិបតតិធម៌មានការដឹង មានការ្ត្តស់ដងឹ 
ក ើបក ើញច្ាស់នូវ្បកភ ល្ ខណ:ៗយ៉ា ងណាៗកៅ
ត្តមបរមតថបញ្ាតតេិនឹងឯង ។ 
៣-ឧព្បកាា សេគតំ ឃានវិញ្ញា ណក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 

ឃានវញិ្ញា ណតដល្ជា ុសល្វបិា ច្តិត ្ប្ពឹតតកៅ
ជាមួយឧកបកាខ កវ នា ធុាំ លិនតដល្ល្អ ។ 

កតើពុ ធបរស័ិ មានធាល ប់ធុាំ លិនោា ក ? ធាល ប់! កេើយ
កៅកពល្េនឹង កតើពុ ធបរស័ិ មានកៅកៅ នុងការធុាំ លិន
េនឹងក ? អត់ក ! ដូកច្នោះកមករៀនកនោះ ៏ដូច្ជាការក ើញរូប 



ឬ ៏ឮសាំកេងតដរ មានការពនយល់្ និងករៀបរាប់ដូច្រន  
សូមពុ ធបរស័ិ កមត្តត ្តោិះរោិះពិចរណាកោយែលួនឯងផង
ចុ្ោះ ។ 

 

៤-ឧព្បកាា សេគតំ ជិវា វិញ្ញា ណក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
ជវិាា វញិ្ញា ណតដល្ជា ុសល្វបិា ច្តិត ្ប្ពឹតតកៅ

ជាមួយឧកបកាខ កវ នា ដងឹរសល្អ ។ 
ដងឹរសល្អគរឺសេនឹងជាឥោា រមមណ៍ កៅត្តមអាំណាច្

បុណយ ុសល្ករៀបច្ាំម នា ាំឲ្យជវិាា វញិ្ញា ណេនឹងដឹងរសល្អ។ 
 នុងការតដល្្ពោះគុណមាច ស់ឆ្ន់ ឬញាតិកញាមពិស្តរាល់្
ថ្ងៃយ៉ា ងណា ជិវាា វញិ្ញា ណេនឹងកោយក្ច្ើនគជឺា ុសល្
វបិា ្ប្ពឹតតកៅជាមួយរន នឹងឧកបកាខ កវ នា ក្រោះថ្លការ
តដល្្តូវច្ិញ្ចឹ មជ៊ីវតិរស់កៅកោយច្ងាា ន់បិណឌ បាត មាូប-
អាហារ បាយ ឹ  នាំច្ាំណ៊ី  តផលកឈើកផែងៗ សមគួរនឹង
អតតភាពជាមនុសែ ជវិាា វញិ្ញា ណតដល្បានដឹងរសទ ាំងអស់
េនឹងគជឺាផល្ដ៏អអនិរបស់ ុសល្ មម មិនតមនពុ ធបរស័ិ 
ក  កនោះគជឺាវបិា វដត ដូកច្នោះកៅកពល្តដល្ឆ្ន់ច្ងាា ន់េនឹង 
កតើវាមានកយើងច ាំបាច់្ថ្លនឹង្តូវកៅច្ក្មើនសតបិបោា ន



យ៉ា ងកម៉ាច្ក ៀតក ? គួរសកងាតកៅកពល្េនឹងកេើយ គួរ
រឭ កៅកពល្េនឹងកេើយ គួរសិ ាកៅកពល្េនឹងកេើយ ។ 
ច្ាំករោះរ យថ្លគួរកនោះ មិនតមនបងាគ ប់ពុ ធបរស័ិ ក  គជឺា
ការសតមតងបញ្ញា  ់ឲ្យក ើញល្ ខណ:របស់សតបិបោា ន ។ 
កៅកពល្សតមតងអុ៊ីច្ងឹកៅត្ ងកោពុ ធបរស័ិ ថ្ល កបើមនិ
កៅកធវើឯណា កបើមិនកធវើកៅកពល្ ាំពុងឆ្ន់ វាកៅតតពុ ធ-
បរស័ិ ដតដល្ ដូកច្នោះកយើង្តូវស្តត ប់ឲ្យបានថ្ល គួរមាន
សតរិឭ កៅកពល្េនឹង ជាការសតមតងឲ្យក ើញថ្ល 
សតបិបោា នមានកៅ នុងកពល្េនឹង មនិតមនកយើងែា្ំ បឹង
គតិឲ្យសតកិ ើតកនាោះក  កៅកពល្េនឹងរបស់ពិតវាមាន
្ស្តប់កេើយ កតើវាមានអវ៊ីពិតជាងេនឹងកៅក ៀត! កតើជិវាា -
វញិ្ញា ណេនឹងពិតក ? រសតដល្ជារស្តរមមណ៍ តដល្ជា
ឳជារស នាាំឲ្យជវិាា វញិ្ញា ណក ើតកេើងេនឹងពិតក ? កេើយ
មនិតមនមានតតប៉ាុណណឹ ងឯណាា៎ ! វាមានកោភ:្ប្ពឹតតកៅ
កោយការជាប់ជាំរ ់នឹងរស ឬ ៏្ប្ពឹតតកៅកោយ
 ុសល្ធម៌  នុងការពិចរណាច្ងាា ន់បិណឌ បាតេនឹងយ៉ា ង
ណាៗ វាមានមួយករឿង នុងកពល្តដល្ឆ្ន់ច្ងាា ន់េនឹងឯង 



វាកយើងែា្ំ បឹងឲ្យសតិក ើតយ៉ា ងកម៉ាច្! បរមតថធម៌េនឹងវា
្បា ដកេើង ្រន់តតពុ ធបរស័ិ ពិនិតយកៅ សិ ាកៅ 
សកងាតកៅ ពិចរណាករឿយៗកៅ កនោះជាការដុសខាត់
នូវការតដល្មនិដឹងនូវបរមតថធម៌ គឺវាបានកៅជាមាន
ពនលឺច ាំងម បនតិច្ៗ វាចាំងម ជាល្ ខណ:រូប វាចាំងម 
ជាល្ ខណ:នាម យូរៗកៅពុ ធបរស័ិ អាច្ក ើញបានថ្ល 
កៅកពល្តដល្ឆ្ន់ច្ងាា ន់េនឹង ្ពោះគុណមាច ស់អត់មានក  
គមឺានរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ាុកណាណ ោះ ដូកច្នោះ នុងការសិ ា
ការពិនិតយ ការសកងាតកៅកល្ើជ៊ីវតិពិតេនឹង ពុ ធបរស័ិ នឹង
អស់ច្តិតអស់កងលើមកដើមប ៊ីនឹង្ប្ពឹតត្ បតិបតតកិេើយ អត់មាន
អៃល់្ អត់មានសងែយ័ ក្រោះថ្លកសច្ ត៊ីពិត នុងជ៊ីវតិ
្បច ាំថ្ងៃកនោះគកឺៅ នុងសច្ចធម៌ កៅ នុងអរយិសច្ចតដល្
្ពោះអរយិបុគគល្បាន្ត្តស់ដឹងកេើយ កបើជ៊ីវតិ នុង្ប្ ត៊ី
្បច ាំថ្ងៃយ៉ា ងស្តមញ្ាធមមត្ត  ិច្ចការងារ្គេសថ 
 រាវាស បពវជិតយ៉ា ងណាៗវាមនិពិតក  កតើកៅជាអវ៊ីវញិ? 
វាក្ៅអាំព៊ីសច្ច:កៅ េនឹងវាមានតតសច្ចវមុិតតិ ។ 

សច្ចវមុិតតិវាមិនតមនជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃក  ជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃមាន



សងាខ រធម៌្ប្ពឹតតកៅជា ុ ខសច្ច: កេើយ ៏មានការ្ប្ពឹតត
កៅកោយកោភ: កោយកសច្ ត៊ី្បាថ្លន  កោយកសច្ ត៊ី
្តូវការ កោយកសច្ ត៊ីក្ត អរកៅ នុងរូបធម៌និងនាមធម៌ 
កនោះជា ុ ខសមុ យសច្ច ជាពូជជាកេតុថ្នវដតសងារ បាន
កសច្ ត៊ីថ្ល ការតដល្កយើងមិនអប់រ ាំបញ្ញា ជា្ប្ ត៊ី នុង
ជ៊ីវតិពិតៗកនោះ កតើកធវើកម៉ាច្នឹងបានក ើញសច្ចធម៌តដល្
មនិតមនជាតួែលួនកយើង? ដូកច្នោះវាមិនតមនជាករឿងែា្ំ បងឹឲ្យ
សតកិ ើតក តដល្ជាតួសតរិឭ តមនត នកនាោះ កតើពុ ធ-
បរស័ិ តដល្ធាល ប់ែា្ំ បឹងឲ្យកោភ:ក ើតតដរក   នុងកពល្
ឆ្ន់ច្ងាា ន់ ឬពិស្តអាហារេនឹង? មានរសជាអារមមណ៍ ដឹង
ឆ្ៃ ញ់ជាប់ជាំរ ់នឹងរសេនឹង ឆ្ន់មួយមា៉ា ត់កេើយមួយ
មា៉ា ត់ក ៀតៗកោយស្តរការជាប់ជាំរ ់ េនឹងឯងតដល្មិន
បានែា្ំ បងឹឲ្យកោភ:ក ើតកនាោះ! ច្ាំករោះសតិគដូឺច្រន  រឭ 
សិ ាបាននូវរសេនឹងឯងវាមនិតមនជាតផលកឈើ រសេនឹង
វាមិនតមនជាស្តច់្្ត៊ីស្តច់្្ជូ  វាមិនតមនជាបាយវាមិន
តមនជាមាូបក គជឺាបរមតថធម៌ គសឺភាវរូបមយ៉ាង នុងកពល្
េនឹង អា្ស័យមានដ៊ី ឹ កភលើងែយល់្ តដល្វាមានជាសភាវ



រូបមយ៉ាងេនឹង្បា ដកេើងជាអារមមណ៍ថ្នជិវាា វញិ្ញា ណ ។ 

កៅ នុងកពល្េនឹងកបើមិនមានជវិាា វញិ្ញា ណ ៏មនិដឹងថ្ល កតើ
រូបតដល្្បា ដកេើងត្តមទវ រអណាត តេនឹង  ៏មិនដងឹថ្លរូប
េនឹងជារូបអវ៊ីតដរ តតកោយស្តរមានជវិាា វញិ្ញា ណក ើតកេើង 

ក ើបបានដងឹថ្លរូបេនឹងមិនតមនជាវណណរូបត្តមផលូ វតភន  ។ 

មនិតមនជាស ទរូបត្តមផលូ វ្តកច្ៀ  មិនតមនជាគនធរូបគឺ លិន
ត្តមផលូ វ្ច្មុោះ កេើយ ៏មិនតមនជារូបតដល្្បា ដត្តម
ផលូវកាយតដរ  តតជារូបមយ៉ាងមានពិត្បា ដកៅ នុងកពល្
តដល្ជិវាា វញិ្ញា ណដងឹេនឹង ្រន់តតថ្លការដឹងវាជានាមធម៌ 
រសតដល្ជារូបធម៌េនឹងវាជាធាតុមិនដឹង ប៉ាុតនតអាច្ជា
អារមមណ៍ថ្នសតរិឭ បាន ្តង់តដល្ជាអារមមណ៍របស់
ជវិាា វញិ្ញា ណ កៅកពល្េនឹងវាកៅជាអារមមណ៍ថ្នសតរិឭ 
បាន គកឺ ើញថ្លជារូបបរមតថមានពិត កេើយវាមិនមានអវ៊ី
ក  វងិ៊ីច្ិតតត្តមផលូ វអណាត តរល្ត់អស់កៅ រសេនឹងវាបាត់
កៅតដរ វាមនិមានតផលឪេឹ  វាមនិមានតផលមាន ស់,…. 
មនិមានស្តច់្្ជូ ស្តច់្មាន់កៅ នុងរសេនឹងក  កនោះគរូឺប
បរមតថ កេើយវាមនិតមនមានតតរសេនឹងឯណាា៎ !  នុងកពល្



តដល្្ពោះគុណមាច ស់ឆ្ន់ច្ងាា ន់ញាតកិញាមពិស្ត  ួល្
ទនអាហារសពវថ្ងៃេនឹង វាអាច្មានកោដាពវ:កៅត តដរ ។ 
សមលកៅត ៗដូច្បាយបាន កេើយច្ង់កៅរ តតកៅត ៗេនឹង
ក ៀត  នុងែណ:តដល្ដឹងកៅត េនឹង មនិតមនកោយជិវាា -
វញិ្ញា ណក គឺដល់្កាយបាត់កៅកេើយ  មយ៉ាងក ៀតកៅ
កពល្សកងាតពិនិតយកៅដឹងជូរ ដងឹថ្្ប ដឹងល្វ៊ីង,… កនាោះ
គកឺោយអាំណាច្ជវិាា វញិ្ញា ណ  តដល្អាច្ឲ្យដងឹបានថ្លជា
រស គវឺាកផែងរន  កេើយ នុងែណ:េនឹង កតើមានពុ ធបរស័ិ 
កៅ តនលងណាកដើមប ៊ីដឹងរសជូរ ឬរសថ្្ប ឬដងឹកៅត  ឬដងឹ
្តជា ់េនឹង? កនោះគឺជាវងិ៊ីច្ិតតប៉ាុកណាណ ោះ កេើយមានកៅែាំ
្បងឹសកងាតឲ្យសតរិឭ កធវើអវ៊ី! តតបរមតថធម៌េនឹងវាជារបស់
ពិត ្បា ដកេើង ។ ការយល់្ចូ្ល្ច្ិតត ការដងឹច្ាស់ នុង
ែណ:េនឹងគជឺាការមានសតិ ប៉ាុតនតវាមិនតមនមានសតិ
រេូតក  សូមប ៊្ី ពោះអរយិបុគគល្ ៏មានការវកងវងកភលច្សតិ
្ប្ពឹតតកៅកោយកោភ: ្ប្ពឹតតកៅកោយការបដ ិថ្លន ាំង
ថ្លន  ់ តដល្្ពោះអរយិបុគគល្កោ មិនទន់ល្ោះអនុសែយ័
ទ ាំងអស់េនឹងបាន តតករឿង ិដាអិត់ក ើតមាន អត់យល់្ចូ្ល្



ច្តិតថ្លតួែលួនេនឹងជាអន ដឹងរស តួែលួនេនឹងជាអន ដឹងកៅត  
ដងឹ្តជា ់ នុងកពល្ឆ្ន់ច្ងាា ន់េនឹងក  ពិតតមនតតវកងវង
កភលច្សត ិ តតកសច្ ត៊ី្បកាន់ថ្លជាតួែលួនមនិអាច្ក ើតមាន
កៅ នុងជិវាា វញិ្ញា ណ ឬកៅ នុងកាយវញិ្ញា ណជាកដើមកេើយ 
កេើយកៅកពល្េនឹងក ៀត កយើងនឹងថ្លឲ្យសតរិឭ ្តង់
 តនលងដឹងរស កនោះគឺជាករឿងបងាគ ប់បញ្ញា  ក្រោះសមាគ ល់្ថ្ល
មានតួែលួនអន កធវើសតិ ប៉ាុតនតធមមត្តតួែលួនអត់មានក  មានតត
អារមមណ៍របស់សតិកេើយនឹងសតិ ។ សតអិាច្រឭ បាន
្តង់ច្តិតឮ ឧទេរណ៍ថ្ល ចប់្តស ់យ ម ្ជល្ ់ 
ជាមួយ្តស ់ោ ់ នុងមាត់កៅឮ្គួបៗ មានកស្តត-
វញិ្ញា ណឮ កតើអុ៊ីច្ងឹតមនក ? ការឮកៅ នុងកពល្េនឹង ៏ជា
បរមតថអារមមណ៍តដរ សតអិាច្រឭ ដឹងបាន នុងែណ:េនឹង 
វញិ្ញា ណវាោល ស់បតូ ររន រេូត នុងជ៊ីវតិជា្ប្ ត៊្ី បច ាំថ្ងៃ ។ 

វងិ៊ីច្ិតត្ ប្ពឹតតកៅត្តមផលូវតភន  ៏កោយ វងិ៊ីច្ិតត
្ប្ពឹតតកៅត្តមផលូវ្តកច្ៀ  ៏កោយ វងិ៊ីច្ិតត្ ប្ពឹតតកៅត្តម
ផលូវ្ច្មុោះ ៏កោយ វងិ៊ីច្ិតត្ ប្ពឹតតកៅត្តមផលូវអណាត ត ៏
កោយ ផលូ វកាយ ៏កោយ និងផលូ វច្ិតតទ ាំងអស់េនឹង ៏កោយ 



សូមឲ្យពុ ធបរស័ិ មានការសិ ា មានការសកងាតពិនិតយ
តដល្ជាតួ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិករឿយៗកៅនឹងក ើញច្ាស់
កៅៗកេើយ ។ ក ើញច្ាស់កៅ នុងការដឹងអារមមណ៍ត្តម
ទវ រទ ាំង៦េនឹង រ សតវរ បុគគល្តួែលួនកយើងកគអត់មាន
កេើយ កនោះកេើយជាការ្បតិបតតិសតិបបោា នវបិសែនា ។ 

រ យថ្ល ម្រប្បតបិតត ិ ឬ បេបិតត ិ េនឹងគឺជាការដល់្
ច្ាំករោះនូវល្ ខណ:ពិតថ្នសភាវធម៌ កោយសតិ កោយ
បញ្ញា  កនោះគជឺាការបដិបតតកិៅថ្ល ធាម ន៊ុធមមប្បបេបិតត ិ
គជឺាការសិ ា ការសកងាតពិនិតយកៅកល្ើបរមតថយ៉ា ង
ណាៗ គជឺាការធមមត្តថ្នសតិ ជាការធមមត្តថ្នបញ្ញា  តដល្
មានឧបនិសែយ័ក ើតម ព៊ីការស្តត ប់្ពោះធម៌យល់្ចូ្ល្ច្តិត 
ជាឧបនិសែយ័ថ្នបរមតថធម៌ ដូកច្នោះជា្ប្ ត៊ីធមមត្ត នុង
ការតដល្ពុ ធបរស័ិ ឆ្ន់ច្ងាា ន់ពិស្តអាហារបរកិភាគរាល់្
ថ្ងៃេនឹងយ៉ា ងណា  គឺថ្លមានជិវាា វញិ្ញា ណេនឹងក ើតកេើង ។ 

ជវិាា វញិ្ញា ណេនឹងតដល្កៅជា ុសល្វបិា  ជាផល្ដ៏អអនិ
ថ្ន ុសល្ មម គឺមាន ុសល្ មមជាបច្ច័យម  តដល្ជ៊ីវតិ
រស់កៅរាល់្ថ្ងៃ មួយច្ាំតណ ធាំជាផល្វបិា របស់ មម ។ 



កៅកពល្ែលោះ  ៏មានការដឹងរសមិនល្អតដរ គជឺា
អ ុសល្វបិា  (មានកៅ នុងភាគ៣) ឧទេរណ៍ថ្ល ខាល ច្
ណាស់កមទសេនឹង ប៉ាុតនត្ ស្តប់តតច្ាំកមទសមួយ្រប់ កពល្
េនឹង ៏ជាអ ុសល្វបិា តដរ កេើយជួនកាល្កៅកពល្
តដល្ោ ់កៅវាកៅត េួស ៏រោ អណាត តអុ៊ីច្ងឹកៅ  កាយ-
វញិ្ញា ណេនឹង្ប បកោយ ុ ខកវ នា  ៏វាមានអ ុសល្-
វបិា តដរ ។ ធម៌ទ ាំងអស់កនោះជាការបញ្ញា  ់ឲ្យក ើញថ្ល 

មនិតមនកៅ នុងអាំណាច្ថ្នសតវបុគគល្តួែលួនណាជាមាច ស់
បកងាើតកេើងក  ក្សច្កេើយតត មមជាបច្ច័យ ។ ជួនកាល្
ឳកាសថ្ន ុសល្ មម ជួនកាល្ឳកាសថ្នអ ុសល្ មម 
គវឺាោល ស់បតូ ររន  ។ ឧទេរណ៍ថ្ល  ាំពុងតតឆ្ន់ច្ងាា ន់
្ស្តប់តតច្ាំដុា្ំ គួសមួយ្រប់ ច្ងបា ់កធមញ កពល្េនឹងគឺ
ជាអ ុសល្វបិា  គជឺាផល្ដ៏អអិនថ្នអ ុសល្ មមត្តម
ផលូ វកាយ គកឺាយវញិ្ញា ណ្ប បកោយ ុ ខកវ នា កតើម 
អាំព៊ីអវ៊ី? គមឺ អាំព៊ីករឿងអ ុសល្ មមៗ េនឹងវាមិនស្តអ ត ជា
ធម៌មិនល្អ កៅកពល្ណាតដល្មានឳកាសឲ្យផល្ ។ 



កៅកពល្កយើងបាំកពញបុណយ ុសល្អវ៊ីកផែងៗ វាមនិ
តមនមានសុ ធតត ុសល្រេូតក  អាច្មានអ ុសល្ក ើត
កេើងអុ៊ីច្ងឹតដរ ឧទេរណ៍ថ្ល ករៀបច្ាំច្ងាា ន់ោ ់បា្ត
កោ   ាំពុងតតករៀបច្ាំ ៏មានឆ្ម មួយបាំរុងសុ៊ី្ត៊ីអា ាំង  ៏
ត្ស សាំេុតឆ្ម  ទញរ ាំរត់វាយឆ្ម េនឹងកៅ កនោះជាការ
្ប្ពឹតតកៅថ្នអ ុសល្ច្ិតត កោយបដ ិថ្លន ាំងថ្លន  ់ តដល្
ែឹង នុងកពល្េនឹងអុ៊ីច្ឹងកៅ អាច្្ប្ពឹតតកៅជាអ ុសល្-
 មមបានត្តមផលូវកាយ កដញគាំរាម ាំតេងវាយកៅ កេើយ
ដល់្តតបុណយឲ្យផល្ម  តដល្ ាំពុងតតឆ្ន់ច្ងាា ន់ 
ពិស្តបាយ្សួល្ៗ ៏ច្ាំដុា្ំ គួសមួយ្រប់កៅ ជួនកាល្ច្ាំ
អាច្ម៍ ណតុ រ ឬ្ ឡាតមួយអុ៊ីច្ងឹកៅ កតើម អាំព៊ីអវ៊ី? 
គមឺ អាំព៊ីបុណយតដល្ឲ្យផល្េនឹង វាមានបាបកអលៀតឳកាស
ឲ្យផល្ជាំនួស ដូកច្នោះបានជាកយើងក ើញថ្ល ជ៊ីវតិរស់កៅ
សពវថ្ងៃេនឹងវាមិនមានអវ៊ីជាកយើងក  ។ ការសិ ាករៀនសូ្ត
កនោះគថឺ្លល្អខាល ាំងណាស់  នុងជ៊ីវតិជា្ប្ ត៊ី្បច ាំថ្ងៃ ឲ្យតត
ពុ ធបរស័ិ ត្ត ាំងកៅ នុង្ពោះស ធមមគឺ្ ប្ ត៊ីមានសិបបោា ន-
បបដិបតត ិ សកងាតពិនិតយរឭ សិ ារូបធម៌និងនាមធម៌េនឹង



កទោះជាយ៉ា ងណា ៏កោយគសឺក្មច្្តង់តដល្ថ្លមនិតមន
ជាកយើង កសច្ ត៊ី្បកាន់នាមរូបថ្លជាកយើងេនឹង្ស្តល្ចុ្ោះ
បនតិច្មតងៗអុ៊ីច្ឹងកៅ ។ 

 
៥-ស៊ុេសេគត ំកាយវញិ្ញា ណក្៊ុសលវិាក្ចិតត ំ

កាយវញិ្ញា ណតដល្ជា ុសល្វបិា ច្តិត ្ប្ពឹតតកៅ
ជាមួយសុែកវ នា ដងឹកោដាពវ:ល្អ ។ 

កតើអវ៊ីជាកោដាពវ:? មាន តនលងែលោះកៅថ្លសមផ័សែ រូប 
សាំកេង  លនិ រស សមភ័សែ ប៉ាុតនតក្បើកៅ នុងពួ អាយតនគឺ
កោដារវ យតន មានល្ ខណ:របស់ បឋវ ី រងឹៗ ន់ៗ ប៉ាុតនត
ល្អជាឥោា រមមណ៍ ល្ ខណ:របស់ លតលជា កៅត ឬ្តជា ់ 
ល្ ខណ:របស់ វាលយា តងឹ ាំករ ើ ញ័រ កនោះជាកោដាពវ: 
ល្ ខណ:របស់ដ៊ីកភលើងែយល់្ ។ 

កៅកពល្តដល្ពុ ធបរស័ិ កៅក្កាមមលប់កឈើ ែយល់្
ប ់កល្ាើយកល្ាៀ ៗ្សួល្ កៅកពល្េនឹងគឺជា ុសល្វបិា 
ផលូ វកាយ ដូកច្នោះកយើងករៀនអុ៊ីច្ឹង ឲ្យយល់្អុ៊ីច្ងឹ ដល់្យល់្
កៅវាជាឧបការ:មួយនា ាំឲ្យមានសតិបបោា នបបដិបតតិ ។ 



ច្ាំករោះសិបបោា នបបដិបតតិកនោះ សូមប ៊ីពុ ធបរស័ិ 
ស្តត ប់ នុងកពល្កនោះ ៏ពិតតមន តតករឿង្បកយជន៍សាំខាន់ 
គមឺិនតមនជា្បកយជន៍កដើមប ៊ីបានអវ៊ីអាំព៊ីកោ កនោះក  
ច្ាំករោះ្បកយជន៍គកឺដើមប ៊ីរួច្ែលួនតតប៉ាុកណាណ ោះ អត់តមនជា
ទស:របស់ កិល្ស អត់តមនជាែ្ុ ាំបក្មើថ្នបុគគល្ណា 
តតថ្លការតដល្មានបុគគល្បញ្ាតតិ ដូច្ជា្ពោះសមាម សមពុ ធ 
 ៏កររពនមស្តា ថ្លវ យបងគាំ កោយមហា ុសល្កច្តនា 
កនោះជាការធមមត្តថ្ន ុសល្ធម៌កផែងៗ ឬ ៏កធវើទន រ ា
ស៊ីល្ កររពមាត្តបិត្ត ឳនល្ាំកទនចស់្ពឹទធ ចរយយ៉ា ង
ណាៗ ប៉ាុតនតច្ាំករោះសតិបបោា នវបិសែនាល្ោះកសច្ ត៊ី
្បកាន់ថ្ល ជាសតវបុគគល្តួែលួន  មាច ត់បង់នូវកោភ: 
កទស: កមាេ: មនិមានអវ៊ីក្ៅអាំព៊ីការសិ ានូវរូបធម៌ 
និងនាមធម៌ជា្ប្ ត៊ី នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃ ។  ាំពុងតតនិយយ
 ៏កោយ មនិមានអវ៊ីកៅល្ាំបា រ នឹ ឲ្យសតកិ ើតក  ដូកច្នោះ
ពុ ធបរស័ិ ក ើញរូបអុ៊ីច្ងឹ មានកៅល្ាំបា អ៊ី! ពុ ធបរស័ិ  
មានកោភ: មានកទស: មាន កមាេ:រាល់្ថ្ងៃេនឹង មាន
តដល្កៅគតិកដើមប ៊ីឲ្យ កិល្សទ ាំងអស់េនឹងក ើតឯណាា៎ ! 



កៅផារកោភ: ៏ក ើតបាន កៅ តនលងណាៗ ៏អ ុសល្-
ធម៌អាច្ក ើតបាន ដូកច្នោះកយើង្តូវយល់្ថ្លសត ៏ិជានាម
ធម៌ អា្ស័យការអប់រ ាំ អា្ស័យការច្ក្មើន ៏អាច្ក ើត
កេើងបានកៅ្គប់កពល្ តដល្កធវើ ចិ្ចការងារជា្ប្ ត៊ី
ធមមត្តយ៉ា ងស្តមញ្ាធមមត្ត ។ ដូច្ជាអវជិាា តដល្ច្ក្មើន
ម  នុងសងារវដតអុ៊ីច្ឹង ែ្ុ ា្ំ ពោះ រុណាែ្ុ ាំបា  ញាតិកញាម
េនឹង កតើមាននឹ កៅច្ក្មើនអវជិាា ព៊ីកាល្ណា តតអវជិាា
កម៉ាច្ ៏កច្ោះតតច្ក្មើនបាន ដល់្កៅវជិាា កយើងតបរកៅជា
ថ្លច្ក្មើនមនិបាន នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃកនោះកៅវញិ ចុ្ោះអវជិាា
តដល្មិនដឹងរូបធម៌ អវជិាា តដល្មិនដងឹនាមធម៌កនាោះ 
កម៉ាច្ ៏វាកច្ោះតតមិនដឹងកៅបាន កម៉ាច្ ៏វាកច្ោះតតច្ក្មើនកៅ
បាន ដូកច្នោះវា្តូវតតមានការច្ក្មើនវជិាា  មនិតមនពុ ធ-
បរស័ិ អន កធវើក  ដូច្ជាអវជិាា  តដល្ពុ ធបរស័ិ អត់កធវើ
អវជិាា យ៉ា ងណា ករឿងវជិាា អត់ដូច្រន  ប៉ាុតនតកេតុបច្ច័យ
តដល្នា ាំឲ្យវជិាា ក ើតកេើងេនឹងវាមាន ដូច្ជាឧបនិសែយ-
បបច្ច័យតដល្នា ាំឲ្យការស្តត ប់ធម៌យល់្ចូ្ល្ច្ិតតកៅ  ៏នា ាំឲ្យ
មានការសិ ាសកងាតពិនិតយរូបធម៌នាមធម៌េនឹងយ៉ា ង



ណាៗ ជាការច្ក្មើនវជិាា  ។ វជិាា េនឹងវាច្ក្មើនកោយការ
សិ ារូបធម៌នាមធម៌ត្តមពិត កេើយ្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីល្ោះ
អវជិាា  តដល្មិនដងឹរូបធម៌ និងនាមធម៌ សូមប ៊ីកៅកពល្
តដល្ ាំពុងស្តត ប់ សូមប ៊ីកៅកពល្តដល្ ាំពុងនិយយ ។ 

ច្ាំករោះកាយកនោះគឺក្បៀបដូច្ជាតផនដ៊ី កោយការ
្បជុាំធាតុដ៊ី ឹ កភលើងែយល់្យ៉ា ងណា ឧបមាប៊ីដូច្ជាតផនដ៊ី 
ជា ៊ីធាល  ់ចុ្ោះនូវអវ៊ីៗទ ាំងអស់ មនិថ្លរបស់ល្អ មានោា កឈើ
ក្គឿង្ អូបកផែងៗ ឬ ៏របស់កស្តម  ក្រ  មានមូត
ោម  ឹ ែទុោះ  ឹ ្មអ៊ីក  ជាធមមត្តថ្នតផនដ៊ីតតង
  ួល្នូវអវ៊ីៗទ ាំងអស់តដល្ធាល  ់ចុ្ោះយ៉ា ងណា កាយកនោះ
តដល្ជាកាយបបស្ត  តតងតតជា ៊ី  ួល្ធាល  ់ចុ្ោះនូវ
កោដាពវ: ទាំងកោដាពវ:េនឹងល្អ ទាំងកោដាពវ:មនិល្អ ៏ដូច្រន
តដរ កតើពិតក ? ។ 
      នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃកាយដូច្តផនដ៊ី កាយបបស្ត តដល្
គួរដល់្ការប៉ាោះែទប់នឹងកោដាពវ: គជឺា ៊ី  ួល្កោដាពវ:តដល្
ធាល  ់ចុ្ោះកេើយ ប៉ាោះែទប់េនឹងយ៉ា ងណាៗជាធមមត្តក  ក្រោះ
កេតុដូកច្នោះច្ាំករោះកោដាពវ:តដល្មានការធាល  ់ចុ្ោះដល់្



កាយបបស្ត េនឹង សក្មច្បានកៅត្តមអាំណាច្ មមជា
បច្ច័យផងតដរ សមគួរនឹងកោដាពវ:េនឹងល្អ កាយវញិ្ញា ណ
 ៏្ប បកោយសុែកវ នាកៅ កេើយជួនកាល្កោដាពវ:
តដល្ធាល  ់្តូវេនឹងវាមិនល្អ ដូច្ជាកៅត កព កៅ ឬរងឹកព 
កៅ ឬតឹងកព កៅ វានា ាំឲ្យពុ ធបរស័ិ ដងឹថ្ល ុ ខដងឹថ្ល
ល្ាំបា  ជាមួយរន នឹងកាយវញិ្ញា ណ  ុ ខកវ នាេនឹងជា
អ ុសល្វបិា  ។ 

ច្ាំករោះ ិច្ចការទ ាំងអស់កនោះ កបើមនិអប់រ ាំសតរិឭ ក 
 ៏រតមងមនិដឹងសភាវ:ពិតត្តមកសច្ ត៊ីពិត ដល់្តតមនិដឹង
អុ៊ីច្ងឹ ៏្បកាន់កេើយ តួែលួនអន ឈឺ ដូកច្នោះកយើងមិនអាច្
កដើមប ៊ីត ត្បរបស់ពិតបានក  នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃ កេើយចុ្ោះ
កបើត ត្បរបស់ពិតមិនបានក  កម៉ាច្ច ាំបាច់្ឲ្យ ូនេនឹង
កច្ញកៅក្ៅ្បក ស កនោះវាមិនតមនជាករឿងត ត្បរបស់
ពិតក  អវ៊ីៗកផែងៗក ៀត ៏ដូច្រន  សកងាតពិនិតយអុ៊ីច្ឹងកៅ ។ 
តដល្មិនអាច្ត ត្បរបស់ពិត គសឺភាវ:កនាោះ ាំពុង្បា ដ 
កយើងច្ង់ត ត្បឲ្យកៅជារបស់ដថ្ មិនបានក  ្តង់កនោះ
ឯងតដល្ត ត្បរបស់ពិតមិនបានកនាោះ តតកយើងអប់រ ាំ



 ូនាម នតណនាាំជាធមមត្ត កដើមប ៊ីឲ្យ ូនមនិល្អកនាោះម ជាល្អ 
កដើមប ៊ីឲ្យ ិច្ចការងារេនឹង្ប្ពឹតតកៅ្បកសើរជាងមុនយ៉ា ង
កម៉ាច្យ៉ា ងណា កនោះជាការ្ប្ពឹតតកៅកោយនិសែយ-
បបច្ច័យ កោយអា្ស័យ ល្យណមិតត កោយ្គូបាអាចរយ 
កោយមាត្តបតិ្ត ប៉ាុតនតការ្ប្ពឹតតកៅត្តមកេតុត្តមបច្ច័យ 
តដល្មិនអាច្ត ត្បបានកនាោះ គឺច្ាំករោះបរមតថធម៌តដល្
 ាំពុង្បា ដ ដូច្ជាកោដាពវ:អុ៊ីច្ងឹ កៅកពល្តដល្តឹង
ក ើតកេើង កយើងថ្លមនិសមអុ៊ីច្ងឹកស្តោះ កបើ ុ ាំតតែ្ុ ាំពិស្ត
របស់េនឹង្បតេល្ជាមនិអ៊ីក  ច្ាំករោះករឿងេនឹងគឺវា
អុ៊ីច្ងឹឯងកេើយ ប៉ាុតនតច្ាំករោះករឿងេនឹងវាអ៊ីកៅកេើយ ។  

ឧទេរណ៍មួយក ៀតដូច្ជាកេើមករោះ វាតឹងតដល្ជា
កោដាពវ:មនិល្អ ជាអនិោា រមមណ៍ គមឺិនអាច្ត ត្បរបស់
 ាំពុង្បា ដបានក  ក្រោះរបស់េនឹងជាសភាវ:ពិតកេើយ
កបើមនិ្ពមដឹងត្តមពិតក  មិនអាច្រួច្ព៊ីកសច្ ត៊ីកៅត
្ ហាយ មនិរួច្ព៊ីកសច្ ត៊្ី  វល់្្ វាយ កេើយរតមង
្បកាន់ថ្លតួែលួនអន ដឹងនូវតងឹេនឹង ត្តមពិតកតើតួែលួនអន 
ដងឹតឹងឬ ៏កាយវញិ្ញា ណ? គកឺាយវញិ្ញា ណ ។ ជាធមមត្ត



កាយបបស្ត តតង  ួល្នូវកោដាពវ:តដល្ធាល  ់ចុ្ោះជានិច្ច 
ដូកច្នោះរបស់អវ៊ីតដល្ ាំពុង្បា ដគជឺារបស់ពិត សូមពុ ធ-
បរស័ិ ច ាំអុ៊ីច្ងឹ មនិអាច្ត ត្បរបស់ពិតបានក  កទោះ
របស់ពិតកនាោះជា ុសល្ ឬអ ុសល្ ឬអពយ្ តឹយ ដូច្ជា
តងឹអុ៊ីច្ឹង គជឺាអពយ្ តឹយ មនិតមន ុសល្ មនិតមន
អ ុសល្ក  រ ៊ីឯកាយវញិ្ញា ណតដល្្ប បកោយ ុ ខកវ នា
េនឹងជាអ ុសល្វបិា  ក្រោះ្ប បជាមួយរន នឹង ុ ខ
កវ នាដឹងនូវកោដាពវ:តដល្តងឹេនឹងជាអនិោា រមមណ៍កេើយ 
មនិជា ៊ី្បាថ្លន  មនិជា ៊ី្តូវការក  ។ កៅ នុងកសច្ ត៊ីកនោះ
យ៉ា ងណា ការតដល្ពុ ធបរស័ិ សិ ាកៅកល្ើរបស់ពិត 
ហាមតណាា បាន្គប់កពល្កវោ នុងកពល្តដល្មានសតិ 
កេើយរតឹតតហាមកេើងៗ ឲ្យតណាា េនឹងមនិអាច្េូរកៅ
រ អារមមណ៍បានក  ព៊ីក្រោះតតកាល្ណាដងឹរបស់ពិត ។ 
ដូច្ជាសាំកេងតដល្្បា ដកេើងឲ្យឮត្តមផលូវ្តកច្ៀ  
សូមប ៊ីសាំកេងេនឹងឯងរ ាំខានដល់្ការស្តត ប់ធម៌ ៏កោយ តត
ច្ាំករោះសាំកេងេនឹង្តូវតតជារបស់ពិតតដល្ ាំពុង្បា ដ 
មនិអាច្ត ត្បឲ្យកៅជារបស់ដថ្ បានក  កេើយកៅកពល្



េនឹងមិនតមនអន ដថ្ ណាកធវើក  កេើយ ៏មិនតមនកយើង
អន កធវើតដរ ។ 

កយើងករៀនកនោះ កយើងសិ ាកនោះ គកឺដើមប ៊្ី បតិបតតិ
បានឧបនិសែយ័វាទល់្តតករៀនក្ច្ើនៗ ដល់្ករៀនកៅក ើប
យល់្ថ្ល សូមប ៊ីច្ ខុ វញិ្ញា ណ ឬកស្តតវញិ្ញា ណ ឃាន-
វញិ្ញា ណ ជវិាា វញិ្ញា ណ កាយវញិ្ញា ណកនោះ តច្ ជាអ ុសល្
វបិា ៥  ុសល្វបិា ៥ ៏ជា ៊ីត្ត ាំងថ្នសតរិឭ យ៉ា ងច្ាស់ 
កេើយ្បច ាំថ្ងៃ្ គប់ ិច្ចការងារ អវ៊ីៗទ ាំងអស់តតងមាន
ច្តិតក ើញ តតងមានច្ិតតឮជាកដើម កេើយការអប់រ ាំ
សតបិបោា នវបិសែនា គលឺ្ោះបង់កសច្ ត៊្ី បកាន់ថ្លែលួន
អន ក ើញ ករឿងសាំខាន់គឺ តនលងេនឹងកេើយ ល្ោះបង់កសច្ ត៊ី
្បកាន់ថ្លែលួនអន ឮ ល្ោះបង់កសច្ ត៊្ី បកាន់ថ្លែលួនអន ធុាំ លិន 
ល្ោះបង់កសច្ ត៊្ី បកាន់ថ្លែលួនអន ដឹងរស ល្ោះបង់កសច្ ត៊ី
្បកាន់ថ្លែលួនអន ដងឹកោដាពវ: កេើយចុ្ោះយ៉ា ងកម៉ាច្បានថ្ល
មនិតមនែលួនអន ក ើញ? ព៊ីក្រោះ្តឹមតតជាច្ិតតក ើញ
ប៉ាុកណាណ ោះ កបើសិនជាច្តិតក ើញេនឹងជាតួែលួន ច្ិតតក ើញ
រល្ត់កៅកតើតួែលួនកៅឯណា? អុ៊ីច្ងឹកេើយបានថ្ល្តឹមតត



ច្តិតក ើញ ។ កបើច្តិតឮេនឹងជាតួែលួន ច្ិតតឮរល្ត់កៅ កតើែលួន
កៅឯណា? ច្ិតតដឹង លិន ដងឹរស ដងឹកោដាពវ:េនឹង្តូវមាន
សតរិឭ ករឿយៗ ។ 

្ប្ ត៊ី នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃ ការតដល្កយើងសិ ាេនឹង
 ៏ជាឧបការ:ឲ្យបកងាើននូវសទធ តដរ កយើងធាល ប់មានជាំកនឿ
កជឿ មមកជឿផល្ តតកបើកយើងមនិបានស្តត ប់មនិបានសិ ា 
មនិមានការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ វាអត់ចូ្ល្ម  នុងល្អិតៗកៅ
 នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃក សទធ េនឹង ។ 

ដូច្ជាកយើងកដើរកៅជាំពប់កជើង ឬមុតបនាល  កៅកពល្
េនឹងកាយវញិ្ញា ណតដល្ក ើតកេើងជាមួយរន នឹង ុ ខកវ នា
ជាអ ុសល្វបិា  គជឺាផល្ដ៏អអិនរបស់អ ុសល្ មម 
កេើយកៅកពល្តដល្មនិធាល ប់ស្តត ប់ មនិធាល ប់អប់រ ាំ មនិធាល ប់
ពិចរណាក ើញបរមតថធម៌ត្តមកសច្ ត៊ីពិត កយើងកៅជា
ថ្លម ព៊ីអន ដថ្ កេើយ ។ ម ព៊ីអន ដថ្ ោ ់បនាល មនិ
ដងឹអ៊ីត្តមផលូ វ កធវើឲ្យអាត្តម អញកដើរកៅមុត កៅែឹងកគ កៅ
បកនាទ សកគអុ៊ីច្ឹងកៅ កនោះបានកសច្ ត៊ីថ្លមនិ  ួល្ស្តគ ល់្
អ ុសល្តដល្ជាផល្វបិា របស់ មមកនាោះក  ។ ច្ាំករោះ



ការស្តត ប់្ពោះធម៌កនោះ សូមពុ ធបរស័ិ  ុាំឲ្យនឹ រកវ ើរវាយ កធវើ
ឲ្យមានការអន់ងយ នុងការស្តត ប់  នុងការសិ ាថ្ល អញ
ស្តត ប់ក្ច្ើនណាស់កេើយៗរត់សតមតងកៅតត នុងករឿងដឹង
របស់ពិត ច្ាំតណ អញ ៏បានយល់្កេើយអាំព៊ីដងឹរបស់
ពិត អុ៊ីច្ងឹស្តត ប់ែលោះ មនិស្តត ប់ែលោះកៅ ៏បានតដរ ។ ចុ្ោះ
ច ាំបាច់្កយើងមនិស្តត ប់ែលោះធវ៊ីអ៊ី! ក្រោះការស្តត ប់កនោះជា
ឧបការ: នុងការចស់កាល ថ្នបញ្ញា  ។ ្ពោះសមាម សមពុ ធ្  ង់
្ត្តស់សតមតងដូច្ជាព៊ីករឿងច្ ខុ វញិ្ញា ណក ើតមានក្រោះច្ ខុ
ប៉ាោះនឹងរូប កស្តតវញិ្ញា ណក ើតមានក្រោះកស្តតប៉ាោះនឹង
សាំកេង ឃានវញិ្ញា ណក ើតមានក្រោះឃានប៉ាោះនឹង លនិ 
ជវិាា វញិ្ញា ណក ើតមានក្រោះជិវាា ប៉ាោះនឹងរស កាយវញិ្ញា ណ
ក ើតមានក្រោះកាយប៉ាោះនឹងកោដាពវ: ។ រូប សាំកេង  លិន 
រស កោដាពវ: គជឺារូបបរមតថ ។ វណណរូប ៏រូប ស ទរូបគឺ
សាំកេងេនឹង ៏ជារូប  លនិ ៏រូប រស ៏រូប កោដាពវ: ៏រូប 
្ពោះអងគសតមតងករឿយៗ ្ពោះអងគសតមតងក្ច្ើនណាស់ អន 
ស្តត ប់យល់្ចូ្ល្ច្តិត ស្តត ប់មតងមនិទន់្ត្តស់ដងឹកសច្ ត៊ី
ពិតបាន ្តូវស្តត ប់ព៊ីរដង ឬ្តូវស្តត ប់ក្ច្ើនដង ដូកច្នោះ នុង



ការស្តត ប់េនឹង កយើងមនិច ាំបាច់្រ ធម៌អវ៊ីដថ្ កផែងៗកដើមប ៊ី
កយើងកច្ោះកយើងដឹងក  តតថ្លស្តម រត៊ីកៅកពល្ស្តត ប់េនឹង
ផចង់កេើងច្ាំករោះ សូមប ៊ីតតកស្តតវញិ្ញា ណករឿយៗតដល្
 ាំពុង្បា ដជារបស់ពិតត ត្បមនិបាន នាាំឲ្យច្ិតតេនឹង
សៃប់កសៃៀម ច្ិតតេនឹងក ែម ានត ក្រោះតតកាល្ណាដងឹថ្ល
របស់ពិតេនឹងត ត្បមិនបានកេើយ អត់មានតណាា តសវង
រ របស់ដថ្ ក  ។ 

ករឿងតដល្មនិអាច្ត ត្បរបស់ពិត គកឺៅ្តង់
សភាវ: ាំពុង្បា ដ ឧទេរណ៍ដូច្កៅកពល្ក ើញកនោះ
អុ៊ីច្ងឹ នឹងត ត្បកៅជារបស់ដថ្ យ៉ា ងកម៉ាច្បាន ។ កៅ
កពល្ ាំពុងឮកនោះអុ៊ីច្ឹង កតើ្ តូវត ត្បយ៉ា ងកម៉ាច្បាន 
ទាំងអស់កនោះ្តូវឲ្យយល់្ នុងករឿងបរមតថធម៌ តដល្មនិ
អាច្ត ត្បបាន គបឺរមតថធម៌តដល្ ាំពុង្បា ដ គកឺ ើត
កេើងក្រោះអា្ស័យមានបច្ច័យ តត នុងន័យកផែងៗតដល្
កយើង្តូវកធវើ ដូច្ជានិយយថ្ល ក មងៗ ុាំមាត់ ុ ឲ្យ
្ពោះគុណមាច ស់កោ យយកោ ត្តស្តត ប់ធម៌យ៉ា ងណា  ៗ
កនោះមិនតមនជាករឿងហាមឃាត់បងាគ ប់បញ្ញា សភាវធម៌ក  ។ 



កនោះជាករឿងតដល្្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីមានបញ្ាតតជិាអារមមណ៍ 
ជាធមមត្តថ្ន ុសល្ កដើមប ៊ីអបចយនយ៉ា ងណា កដើមប ៊្ី តូវ
កធវើទនរ ាស៊ីល្យ៉ា ងកម៉ាច្ កនោះជាករឿងអបចយន ជា
ករឿង ុសល្ ជាករឿង្ប្ពឹតតធមមត្តតដល្មានបញ្ាតតជិា
អារមមណ៍ តតសតិបបោា នវបិសែនាគកឺផែង កតើយល់្ចូ្ល្
ច្តិតតដរក ច្ាំករោះបញ្ញា កនោះ? 

កៅ នុងជ៊ីវតិជា្ប្ ត៊ី្បច ាំថ្ងៃកនោះ សភាពថ្នច្តិត
ក ើញ ៏មានញឹ ញាប់ មិនគួររ ាំល្ងអាំព៊ីការរឭ ដឹងច្តិត
ក ើញេនឹងត្តមកសច្ ត៊ីពិតក  ្តូវរឭ ក ើញករឿយៗ
ច្ាស់កៅៗរេូតដល់្មានបញ្ញា មួយ ្បគល់្វណណរូបគឺ
រូបារមមណ៍េនឹងឲ្យកៅច្តិតក ើញ ្បគល់្កេើយច្ិតតេនឹង
សៃប់កសៃៀម ច្តិតេនឹងមនិេួងតេងនូវកោ  ។ សតរិឭ 
បានករឿយៗកៅក ើញកសច្ ត៊ីដឹងនូវច្ិតតឮ កេើយ្បគល់្
សាំកេងតដល្ជាអារមមណ៍ឲ្យកៅច្តិតឮ គកឺស្តតទវ រវងិ៊ីច្ិតត
េនឹង កោយអត់មានអវ៊ីកដើមប ៊ីចប់យ នូវរូប ឬសាំកេង
កនាោះឯងម ឲ្យក ើតជាឧបាទនេួងតេងក  ។  លិន ៏
អុ៊ីច្ងឹ កបើមិនមានឃានទវ រវងិ៊ីច្ិតតក  កធវើកម៉ាច្កដើមប ៊ីដឹង



 លនិបាន ដូកច្នោះ្បគល់្ លិនេនឹងឲ្យកៅឃានទវ រវងិ៊ីច្ិតត ។ 
កៅកពល្ដឹងរស ៏្បគល់្រសេនឹងឲ្យកៅជិវាាទវ រវងិ៊ីច្ិតត 
ការ្បគល់្កនោះជាតួសតបិបោា នបបដិបតតិ ជាតួបញ្ញា  
ជាតួញាណ តដល្ក ើតកេើងក ើញបរមតថធម៌ត្តមកសច្ ត៊ី
ពិត ។ ការតដល្មនិេួងតេងកោ ការតដល្មនិ្បកាន់
កោ  គកឺោ តដល្ជាអារមមណ៍ថ្នវងិ៊ីច្តិតេនឹងឯង ។ 
កោ តដល្កយើងរស់កៅ នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃ មនិមានអវ៊ីក្ៅ
អាំព៊ីអារមមណ៍ថ្នវងិ៊ីច្ិតតក  ជាកោដាពវ:ជាកៅត  ជា្តជា ់អ៊ី
េនឹងយ៉ា ងណា កបើមិនមានវងិ៊ីច្ិតតក ើតកេើងក  កតើមាន
កោ តដល្្បា ដបានក  ដូកច្នោះបានត្មូវឲ្យពុ ធបរស័ិ 
សិ ា្ពោះអភធិមមអុ៊ីច្ឹងកៅ  ៏ជា្បកយជន៍ នុងការសិ ា
កដើមប ៊ីច្ក្មើនសតិ កេើយការសិ ាគជឺាមហា ុសល្
្ប បកោយបញ្ញា យល់្ចូ្ល្ច្ិតត ជាឧបការ: ជាបច្ច័យឲ្យ
មានការសកងាតការពិនិតយ ការសិ ាកៅកល្ើរូបធម៌នាម
ធម៌ត្តមផលូ វតភន  ្តកច្ៀ  ្ច្មុោះ អណាត ត កាយ និងផលូ វច្ិតត 
ដល់្អុ៊ីច្ងឹកៅបានក ើញច្ាស់ថ្ល អវជិាា ជាស្តូវថ្នជ៊ីវតិ 
 នុងសងារវដត ។ អវជិាា េនឹង្បា ដច្ាស់ថ្លជាក្គឿង



ប ិបា ាំងថ្នកោ  កៅ នុងកពល្េនឹងបានឳកាសកេើយ 
ពុ ធបរស័ិ ្តង់ផលូ វកេើយ ្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីអប់រ ាំច្ក្មើននូវ
វជិាា  កដើមប ៊ីល្ោះអវជិាា ្តង់ផលូ វល្អ កាល្ណាកបើមានការ
្ប្ពឹតត្ បតបិតតកិ ើញអវជិាា ច្ាស់កោយែលួនឯង កតើអវជិាា
េនឹងកៅ តនលងណា? អវជិាា កៅ្តង់ក ើញកេើយ មិននឹង
ក ើញេនឹងឯងត្តមកសច្ ត៊ីពិត កៅជាសមាគ ល់្ថ្លែលួនអន 
ក ើញ កបើែលួនអន ក ើញវាមនិតមនជាបរមតថក  វាជាការ
្បកាន់កេើយ ប៉ាុតនតកបើ្ តឹមតតជាច្តិតក ើញ អត់តមនជា
តួែលួនក  អត់តមនជាសតវបុគគល្ក  កនោះជាបរមតថតដល្
្ប្ ត៊ីមានសតរិឭ  ច្តិតឮ ៏ដូច្រន  ច្តិតដឹង លិន ដងឹរស 
ដងឹកោដាពវ: ដូច្រន ទ ាំងអស់ ។ 
       កៅ នុងជ៊ីវតិកយើងរាល់្ថ្ងៃមានការដឹងនូវកោដាពវ:ល្អៗ
ក្ច្ើនណាស់ សូមប ៊ី នុងកពល្តដល្ពុ ធបរស័ិ និមនត ឬ ៏
អកញ្ាើញកដើរ ឬអងគុយកៅ នុង ុដិ កៅ នុងផទោះ និមនតសឹង 
អកញ្ាើញស្មានតយ៉ា ងណាៗ ការតដល្មានកោដាពវ:
្បា ដកេើង នាាំឲ្យកាយវញិ្ញា ណ្ប បជាមួយសុែកវ នា
ក្ច្ើន មិនតមនដូច្កៅ នុងអបាយភូមកិ  ។ កៅ នុងអបាយ



ភូមិមាន នរ  ក្បត តរិចោ ន អសុរកាយ កយើងកមើល្ នុង
 ាំកណើ តសុនែ(ដូច្ជាតអា) វាមានថ្ច្ខា ាំបឺតជញ្ា  ់កពញែលួន 

កមាល៉ា ោះកេើយវានា ាំម នូវ ទ៊ុក្ាសេគតកាយវញិ្ញា ណ្ 
ប៉ាុណាណ ៗកៅ ។ ការតដល្មាន ុ ខល្ាំបា ជា្បចាំេនឹង វា
មនិមានអវ៊ីក្ៅអាំព៊ីអ ុសល្ មមជាបច្ច័យឲ្យផល្ គឺឲ្យផល្
កេើយ ៏ឲ្យផល្ក ៀតៗតរន  នុងគតវិបិតតិ ាំកណើ តជាសតវ ។ 
កយើងគតិកមើល្្រន់តតជាថ្ច្តអាតតមួយខា ាំកយើង រមាស់
កអោះ នទួល្ប៉ាុនៗកមថ្ដ ប៉ាុនៗកមកជើង កនោះតតមួយផង 
ចុ្ោះ ្មាាំតតថ្ច្រាប់រយរាប់រន់ថ្ច្ កតើ ុ ខល្ាំបា ប៉ាុណាណ កៅ 
កដើរ ៏មិនសុែ អងគុយ ៏មិនសុែ កដ  ៏មនិសុែ ឈរ ៏មនិ
សុែ គថឺ្លល្ាំបា ណាស់ នុងជ៊ីវតិេនឹង កេើយេនឹងកតើជាអវ៊ី? 
គឺ ទ៊ុក្ាសេគតកាយវញិ្ញា ណ្ គកឺាយវញិ្ញា ណតដល្ជា
អ ុសល្វបិា  ។ ច្ាំករោះកាយវញិ្ញា ណ តដល្ជាអ ុសល្
វបិា កនោះ តដល្កយើងស្តត ប់ឮកៅ្រន់តតថ្ល  ុ ខសេគត
កាយវញិ្ញា ណតតប៉ាុណណឹ ង មនិបាច់្ថ្លអ ុសល្វបិា ក  ៏
ដងឹបានតដរថ្លកាយវញិ្ញា ណជាអ សុល្វបិា កេើយ ព៊ី



ក្រោះ្ប បកោយ ុ ខកវ នា កេើយកបើឮថ្ល សុែសេគត
កាយវញិ្ញា ណ កយើង ៏ដងឹថ្លជា ុសល្វបិា កេើយតដរ ។ 

កយើងស្មានតរាល់្ថ្ងៃ មានត្គ មានមុង មានផួយ 
មាន្បោប់្បោសពវ្គប់ កោដាពវ:េនឹងកៅជាឥោា រមមណ៍ 
កាយវញិ្ញា ណ្ប្ពឹតតកៅជាមួយរន េនឹងគឺសុែកវ នា ប៉ាុតនត
វាោល ស់កវនរន វបិា របស់ មមេនឹង ជួនកាល្ឈឺ ាល្វលិ្
មុែចុ្ ករោះកៅ ឈឺថ្ដឈឺកជើងកៅ ចុ្ ករាយ្សពន់កៅ 
កគច្មិនរួច្កច្ៀសមិនផុតក  អ ុសល្ មមវាមានឳកាសឲ្យ
ផល្ នុងបវតតិកាល្ សូមប ៊ីក ើតម ជាមនុសែកនោះជា ុសល្
វបិា ជាផល្ដ៏អអិនថ្ន ុសល្ មម ៏កោយ តតរេូតតម 
កៅថ្លបវតតិកាល្ គកឺាល្តដល្បនាទ ប់អាំព៊ីបដសិនធិម  នុង
ជួរថ្នវងិ៊ីច្តិត មានក ើញរូបមិនល្អ ឮសាំកេងមិនល្អ ធុាំ លិន
មនិល្អ ដងឹរសមិនល្អ ដងឹកោដាពវ:្ប បកោយ ុ ខកវ នា 
មានជាញឹ ញាប់ជា្ប្ ត៊ីធមមត្ត ដូកច្នោះកយើងទ ាំងអស់
រន កនោះជាទយ របស់ ុសល្ មម និងអ ុសល្ មម ជា
អន   ួល្នូវផល្វបិា របស់ មម ប៉ាុតនតករឿងសាំខាន់គឺកៅ
្តង់បញ្ញា ដឹងច្ាស់កសច្ ត៊ីពិតកនោះ មានគុណតថ្មលខាល ាំង



ណាស់ កេើយពិកសស គបឺញ្ញា ែលួនឯងេនឹងតតមតង នុងការ
ដងឹកសច្ ត៊ីពិត មនិសាំខាន់កៅកល្ើវបិា របស់ មមេនឹង
កព ក  តតករឿងសាំខាន់បាំផុត គកឺៅ្តង់មានបញ្ញា យល់្
ចូ្ល្ច្តិតអាំព៊ីជ៊ីវតិកនោះច្ាស់ ល្ោះបង់កសច្ ត៊្ី បកាន់ថ្លជា
តួែលួន នុងវបិា របស់ មមេនឹង ឲ្យក ើញ្តឹមតតជាវញិ្ញា ណ
ប៉ាុកណាណ ោះ តដល្ជាផល្វបិា របស់ មម ។ សូមពុ ធបរស័ិ 
ពិចរណាកមើល្! កបើមនិសិ ា កបើមិនបានស្តត ប់ក  កតើកធវើ
កម៉ាច្្ប្ពឹតត្ បតិបតតិ្ តូវ កេើយកបើអត់មានការស្តត ប់ឲ្យ
យល់្ចូ្ល្ច្ិតត អត់មានការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិ្ តូវក  កតើកយើង
ដងឹក អាំព៊ីច្ិតតក ើញ ច្តិតឮ ច្តិតធុ ាំ លិន ច្តិតដងឹរស ច្តិតដងឹ
កោដាពវ:កនោះជាវបិា របស់ មម គអឺត់ដឹងតតមតង កេើយ
ដល់្កៅអត់ដឹងអុ៊ីច្ងឹក   ៏នា ាំឲ្យក ើត មមជាអ ុសល្ក្ច្ើន
ណាស់ កតើជាឳកាសថ្នអ ុសល្ មមក្ច្ើនដូច្កមតច្? 

ឧទេរណ៍កៅកពល្តដល្កយើង ាំពុងតតស្មានត មាន
 ណតុ ររត់រូចុ្ោះរូកេើង កៅកពល្េនឹងកបើអត់ដឹងក សមាល ប់
កេើយ សូម្ជាបថ្ល សូមប ៊ីកយើងសមាល ប់ ណតុ រេនឹង ៏
កោយ តតកាល្ណាអ ុសល្ មមេនឹងកៅ  ៏នា ាំឲ្យក ើត



អ ុសល្វបិា រេូត ពិតតមនតតវាមិនបានឮសាំកេង
 ណតុ រេនឹង ក្រោះកយើងសមាល ប់កៅកេើយ ប៉ាុតនតអ ុសល្
 មមនា ាំឲ្យក ើតក ើញរូបមិនល្អ ឮសាំកេងកផែងៗក ៀត
តដល្មិនល្អ ធុាំ លិនមិនល្អ ដងឹរសមិនល្អ ដងឹកោដាពវ:មនិល្អ 
ដូកច្នោះវាអត់មានករឿងអវ៊ីតដល្កយើង្តូវកៅសមាល ប់
 ណតុ រកនាោះក  ព៊ីក្រោះអ ុសល្ មមវាមានឳកាសឲ្យផល្ 

សូមប ៊ីតត្ពោះសមាម សមពុ ធ ៏កៅតតមានអ ុសល្ មមមាន
ឳកាសឲ្យផល្ជាអ ុសល្វបិា  នុងជ៊ីវតិ តដល្្ពោះអងគ
មនិទន់បរនិិរវ នតដរ ។ 

កៅកពល្តដល្យល់្អាំព៊ីករឿងវបិា របស់ មមកៅ អត់
មានកៅកធវើអ ុសល្ មមបតនថមក ៀតក  ក្រោះដឹងថ្លវាជា
អ ុសល្វបិា ជាផល្ដ៏អអិនថ្នអ ុសល្ មមក កតើ! កេើយ
កយើងកៅកធវើអ ុសល្ មមតងមក ៀត ស្តម នតតរួច្ែលួនឬ? វា
មនិអាច្រួច្ែលួនកេើយ ។ កៅសមាល ប់ ណតុ រកៅ កៅសមាល ប់
មូសកៅ កៅសមាល ប់សកងាើច្កៅ ស្តម នថ្លរួច្អាំព៊ីអ ុសល្
វបិា ឬ? អត់រួច្ក  ក្រោះករឿងអ ុសល្ មមតតងតតមានជា
្បចាំជានិច្ច កដើមប ៊ីឲ្យផល្ នុងកាល្  នុងកពល្



កវោកៅត្តម្រ ដូកច្នោះកបើកយើងក ើញថ្លអ ុសល្វបិា 
េនឹងក ើតកេើងព៊ីអ ុសល្ មម ្តូវតតមានការអប់រ ាំច្ក្មើន
នូវ ុសល្ មម កច្ៀសឲ្យផុតព៊ីអ ុសល្វបិា  ្តូវតតបតនថម
នូវ ុសល្ មមករឿយៗ ក្រោះថ្ល ុសល្ មមមានឳកាសឲ្យ
ផល្ វាកៅជា ុសល្វបិា  កេើយកយើង ៏មិនគបប ៊ីរ ៊ី រាយ
កភលើតកភលើន វកងវងកភលច្ស្តម រត៊ីកៅ នុង ុសល្វបិា េនឹងផង
តដរក  ។ 

ការបានក ើញរូបល្អ ឮសាំកេងល្អ ធុាំ លនិល្អ ដងឹរស
ល្អ ក្រោះថ្លការដងឹទ ាំងអស់េនឹងជារបស់មិនក ៀងក  
តតងអស់កៅសូនយកៅ  កេើយវាោល ស់បតូ រម ជាការដឹង
របស់មិនល្អវញិ សូមប ៊ី នុងការតដល្បានដឹងកោដាពវ:ល្អ  ៏
វាតតងតតអស់កៅៗ កេើយវាអាច្បាននូវអ ុសល្វបិា 
ក ើតកេើងបនតម  ដូកច្នោះករឿង ុសល្វបិា  និងអ ុសល្
វបិា មានជាធមមត្តមិនអាច្ចត់តច្ងេួងតេងឲ្យមាន
ប៉ាុណាណ   ុាំឲ្យមានប៉ាុណាណ  ឲ្យមានយ៉ា ងកនោះ  ុាំឲ្យមានយ៉ា ង
កនាោះ គឺមនិអាច្បានក  តតករឿងតដល្ល្អបាំផុតគអឺប់រ ាំបញ្ញា  
កដើមប ៊ី  ួល្ដងឹនូវកសច្ ត៊ីពិតកនាោះយ៉ា ងណាៗ  ុាំឲ្យថ្លជា



តួែលួនអន ក ើញ  ុាំឲ្យជាតួែលួនអន ឮ ឲ្យវាកៅជាច្ិតតក ើញ 
ឲ្យ្តឹមតតជាច្ិតតអុ៊ីច្ងឹកៅ ្តមឹតតជាច្ិតតឮ ្តមឹតតជាច្តិត
ធុ ាំ លិន ្តមឹតតជាច្ិតតដងឹរស ្តមឹតតជាច្ិតតដឹងកោដាពវ: 
កៅកពល្េនឹងសូមប ៊ីតតរូប សាំកេង  លិន រស កោដាពវ:មនិល្អ 
 ៏មនិក ើត ុ ខខាវ យែវល់្ម ដល់្ជួរជវនកដើមប ៊ីែឹង កដើមប ៊ី
ក្កាធតដរ កេើយកបើរូប សាំកេង  លនិ រស កោដាពវ:េនឹងល្អ 
 ៏វាអត់មាន្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីក្ត អររ ៊ី រាយកោយកោភ:
ជាប់ជាំរ ់ថ្ល ជារបស់កយើងតដរ ក្រោះវា្តមឹតតជា
អារមមណ៍របស់ច្ិតតប៉ាុកណាណ ោះ វារល្ត់បាត់កៅជាមួយច្ិតត
តដល្ដឹងនូវអារមមណ៍កនាោះៗ វាអត់មានអវ៊ីកដើមប ៊ីម ជា
របស់កយើងក  ។ 

្ប្ ត៊ី នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃ អវ៊ីៗរបស់ច្ិតតមិនតមនរបស់
ច្តិតក  ច្តិតមិនអាច្ចប់អវ៊ីៗ ុ បានជារបស់ច្តិតេនឹងបាន
ក  មនិតមន្តមឹតតច្ិតតចប់អារមមណ៍ ុ មិនបានក  សូមប ៊ី
ច្តិតែលួនឯងេនឹង្តូវរល្ត់កៅមុនអារមមណ៍កៅក ៀត  ដូច្ជា
កយើងបានករៀនកេើយ ។ ច្ ខុ វញិ្ញា ណរល្ត់កៅ រូបមិនទន់
រល្ត់កៅក  ្តូវក ើតកៅជាមកនាធាតុ តដល្កធវើសមបដិច្ោនន



 ចិ្ចកនាោះ វបិា មកនាធាតុេនឹងបនតម ក ៀត វាមនិមានអវ៊ី
តដល្ថ្លច្ិតតេនឹងជាមាច ស់ថ្នកោ កនោះ កេើយកតើវាមាន
កយើងមានែលួនកយើងឯណាកផែងព៊ីច្តិតេនឹងក ៀតក ? សពវ
ថ្ងៃតដល្កយើងអាច្រស់កៅបានកោយស្តរមានច្ិតតក កតើ! 
កតើអន ណាតដល្រស់កៅកោយអត់ច្ិតត? គអឺត់មានក  

ដូកច្នោះកបើច្ិតតេនឹងអត់មានជាមាច ស់្គប់្គងកល្ើ រូបកោ  

ស ទកោ  គនធកោ  រសកោ  កោដាពវ:កោ  កបើច្ិតត
េនឹងមិនអាច្កធវើជាមាច ស់្គប់្គងកោ តដល្ជាអារមមណ៍
ែលួនឯងបានក  កតើកយើងឯណាកធវើជាមាច ស់ថ្នកោ េនឹង
កៅក ើត! គឺវាអត់មានក  ដូកច្នោះក ើបក ម្ ោះថ្លកោ សូនយ 
សូនយច ែលួន សូនយច វតថុជារបស់ែលួន សូនយច មាច ស់ 

សងាខ រធម៌េនឹងគអុឺ៊ីច្ឹង។ កាល្ណាមានសតរិឭ ដងឹៗ
ករឿយៗរ មាច ស់ថ្នកោ អត់មាន មានតតច្ិតតតដល្ដឹង
អារមមណ៍តតប៉ាុកណាណ ោះកេើយរល្ត់កៅ កតើយល់្ចូ្ល្ច្ិតតក ? 
 
 
 



៦-ឧព្បកាា សេគត ំមព្ោធាត៊ុក្៊ុសលវិាក្ចតិត ំ
មកនាធាតុតដល្ជា ុសល្វបិា ច្ិតត ្ប្ពឹតតកៅជា

មួយឧកបកាខ កវ នា មានអារមមណ៍ល្អ នុងទវ រទ ាំង៥ នូវ
អារមមណ៍ណាមួយ ។ 

កនោះក្បៀបដូច្អ ុសល្វបិា អុ៊ីច្ឹងតដរ ពិតតមនតត
កយើងសរកសរវបិា មកនាធាតុ តដល្ជា ុសល្វបិា កនោះ
 នុងមាតកិាកល្ែ៦ ៏ពិតតមន ប៉ាុតនតមិនតមនបានកសច្ ត៊ីថ្ល 
ច្តិតេនឹងវាក ើតបនតអាំព៊ីកាយវញិ្ញា ណ តដល្ជា ុសល្
វបិា ក តតវាក ើតបនតអាំព៊ីបញ្ច វញិ្ញា ណ តដល្ជា ុសល្
វបិា  គបឺញ្ច វញិ្ញា ណណាមួយជានិច្ច ។ 

កៅកពល្ច្ ខុវញិ្ញា ណ ុសល្វបិា  ក ើតកេើយ ៏
រល្ត់កៅ រូបារមមណ៍េនឹងកៅ ្តូវក ើតវបិា មកនាធាតុ
កនោះឯង កធវើសមបដចិ្ោនន ិច្ច គ ឺិច្ច  ួល្នូវរូបេនឹងបនតព៊ី
ច្ ខុ វញិ្ញា ណ កេើយរួច្កៅ ៏ក ើតជាែណ:ច្តិតកផែងៗតកៅ
ក ៀត ។ 

កបើត្តមផលូ វ្តកច្ៀ វញិ កស្តតវញិ្ញា ណរល្ត់កៅ 
បាត់កៅ អត់មានឋិតកៅជាតួែលួនកយើងជាអន ឮ កេើយ



ែលួនកយើងអន ឮេនឹងកេើយបានធុាំ លិន ដងឹរសអ៊ីគអឺត់អុ៊ីច្ឹង
ក  ។ សូមពុ ធបរស័ិ អប់រ ាំករឿយៗកៅ នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃកនោះ 
ថ្លអវ៊ីជាែលួនរបស់ពុ ធបរស័ិ កនាោះ គវឺាអត់មានក្ៅអាំព៊ីច្តិត
តដល្ដឹងអារមមណ៍ប៉ាុកណាណ ោះ កេើយកបើថ្លជារូបធម៌គជឺា
ធាតុមនិដឹង មានរូប មានសាំកេង មាន លិន មានរស មាន
កោដាពវ: ្តជា ់ ត៊ី កៅត  ត៊ី រងឹ ត៊ី  ន់ ត៊ី តងឹ ាំករ ើ ញ័រ ត៊ី 
តដល្កៅថ្លកាយកនោះគជឺារូបធម៌ ជាធាតុមិនដងឹ អត់
មានអវ៊ីនូវបរមតថធម៌ឯណាន៊ីមួយជាពុ ធបរស័ិ ក  សូមប ៊ី
ក ម្ ោះថ្ល្ពោះគុណមាច ស់ជាបពវជិត ស៊ីល្សាំវករា ឬធមម
កងករា ឬញាតកិញាមមានក ម្ ោះថ្លស៊ីល្វតត៊ី កោ យយ
កនោះ កោ យយកនាោះ កៅត្តមក ម្ ោះកៅត្តមនាមអុ៊ីច្ងឹ
កៅយ៉ា ងណា តតក ម្ ោះនាមេនឹងគជឺាក ម្ ោះរបស់រូបធម៌
នាមធម៌ មនិតមនជាក ម្ ោះ្ពោះគុណមាច ស់ញាតិកញាម
កោ ត្តកោ យយក  ដូច្ជាកោ ្គូធមាម ចរយ ប ៊ុត 
សាវងស កតើក ម្ ោះេនឹងជាក ម្ ោះរបស់អវ៊ី? កតើក ម្ ោះរបស់
សតវបុគគល្ ឬ ៏ជាក ម្ ោះរបស់នាមរូប? គជឺាក ម្ ោះរបស់
នាមរូប ។ នាមរូបកនោះកគមានក ម្ ោះល្អល្អិតរបស់កគ 



នាមរូបេនឹងកគមានក ម្ ោះថ្លកោ ្គូធមាម ចរយ នាមរូប
េនឹងកគមានក ម្ ោះថ្ល ប ុត ស្តវងែ អុ៊ីច្ងឹកៅ កនោះជាក ម្ ោះ
របស់នាមរូបក  ។ ពុ ធបរស័ិ តដល្ធាល ប់តតងតតសមាគ ល់្ថ្ល
ជាតួែលួនរបស់ពុ ធបរស័ិ េនឹង គអឺត់មានក ម្ ោះក  អត់
មានជាមនុសែ្បុស អត់មានជាមនុសែ្ស៊ី អត់មានជា
អន ្  អត់មានជាអន មានគអឺត់មានទ ាំងអស់ ។ ឥេូវ
ថ្លពុ ធបរស័ិ មិនតមន្បុសគឺ្ ស៊ី ៏អត់តដរ មនិតមន្ស៊ី
គឺ្ បុស ៏អត់តដរ ពុ ធបរស័ិ ក ម្ ោះអវ៊ីៗ ៏អត់ក ៀត ពុ ធ-
បរស័ិ អន មាន ៏អត់ អន ្  ៏អត់ អុ៊ីច្ងឹកតើពុ ធបរស័ិ ជា
អវ៊ី? គវឺាអត់េនឹងតតមតង គវឺាជាក ម្ ោះរបស់នាមរូប កបើថ្ល
នាមរូបេនឹងក ម្ ោះអ៊ី  ៏ជាក ម្ ោះរបស់នាមរូបេនឹងអុ៊ីច្ឹង
កៅ កបើ្ បុស ៏ជានាមរូបតដល្មានសភាវរូបជា្បុសកៅ 
កបើ្ ស៊ី ៏ជានាមរូបតដល្មានសភាវរូប្ស៊ីកៅ អត់តមនជា
មនុសែកយើងក  ។ អន មាន ៏ជាករឿងនាមរូបកៅ អន បាន
ោភ ៏ជាករឿងនាមរូបកៅ អន បានយស ៏ជាករឿងនាមរូប
កៅ អន បានសរកសើរបាននិនាទ  ៏ជាករឿងនាមរូបក  សុែ ុ ខ
 ៏ករឿងនាមរូបតដរ ច្ាំតណ កយើងគអឺត់ កតើ្ ពមកៅ្តង់



 តនលងអត់េនឹងក ? គឺ្ ពម! ច្កមលើយកនោះគលឺ្អខាល ាំងណាស់ 
ប៉ាុតនតករឿងកនោះគជឺាករឿងបញ្ញា របស់ែលួនកយើង អត់តមន្ពម
កោយស្តរបញ្ញា អន ដថ្ ក  ដូកច្នោះ្តូវអា្ស័យការអប់រ ាំ
ករឿយៗជាសមតថភាពល្អសាំខាន់បាំផុត មនិច ាំបាច់្ដល់្កៅ
ការ្ត្តស់ដឹងក  ពិចរណាសពវៗកៅ ពុ ធបរស័ិ ្រន់តត
បាន្ប្ពឹតត្ បតិបតតិ្ តូវេនឹង គកឺពញច្តិតកពញកងលើម
ណាស់កេើយកៅ នុងស្តសន្ពេមច្រយិកនោះនុា៎ោះ ។ ឲ្យតត
បានការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ្ តូវថ្ល ផលូ វេនឹងកេើយ ្ប្ពឹតតកៅ
កដើមប ៊ីសិ ារូបធម៌ និងនាមធម៌ នុងជ៊ីវតិ្ប្ ត៊្ី បច ាំថ្ងៃ 
ដូកច្នោះពយយមស្តត ប់ ពយយមករៀនឲ្យយល់្ចូ្ល្ច្តិត មនិ
ថ្ល្គេសថ បពវជតិ បុរស ស្រសត៊ី ក មងចស់ សូមប ៊ីអាយុមិន
ទន់១០ឆ្ន ាំយ៉ា ងណា ឲ្យតតមានឧសាេ: ពយយមស្តត ប់
យ ច្តិត ុ ោ ់ មានពនលឺភលឺស្តវ ង មានបញ្ញា ជាធមមត្ត 
ក្រោះពិតតមនតត នុងបច្ចុបបននជាតិកនោះ អាយុក មងែច៊ីយ៉ា ង
ណា តតបញ្ញា ជាការសនែ ាំ មិនតមនក មង មនិតមនចស់ក  
ឲ្យតតសនែ ាំកៅចស់កាល កៅៗ សូមប ៊ីតតសនែ ាំរាល់្ថ្ងៃកនោះ  ៏
្ប្ពឹតតកៅកដើមប ៊ីបញ្ញា ចស់កាល តដរ សូមប ៊ីកយើងស្តត ប់ធម៌រួច្



កេើយ បនតិច្ក ៀតស្តត ប់ដតដល្េនឹង ប៉ាុតនតបញ្ញា អត់តមន
ដតដល្ក  បញ្ញា សនែ ាំជានិច្ច ចស់កាល ជានិច្ច ។ ច្ាំករោះ
បញ្ញា កនោះកយើង្តូវយល់្ឲ្យបាន ឯករឿង្ត្តស់ដងឹគជឺា
ករឿងបញ្ញា  ច្ាំករោះករឿងកយើងអត់មាន្ត្តស់ដងឹ ឬមិន
្ត្តស់ដងឹក  ប៉ាុតនត្ តង់តដល្ថ្ល ការតដល្មនិមានកសច្ ត៊ី
្តោិះរោិះថ្លែលួនជា្ស៊ី មនិមានកសច្ ត៊្ី តោិះរោិះថ្លែលួនជា្បុស 
មនិមានកសច្ ត៊្ី តោិះរោិះ ងវល់្ថ្លែលួនក ើតមាន ្តង់េនឹងឯង
តដល្កយើង្តូវតសវងរ កៅ នុងស្តសន្ពេមច្រយិ: សូម
ឲ្យដល់្ តនលងេនឹង ។ 

 នុងជ៊ីវតិ្បច ាំថ្ងៃ កាល្ណាកបើមាន្ពោះគុណមាច ស់
ញាតិកញាម្បុស្ស៊ី វា្តូវតសវងរ អវ៊ីៗក ៀតម ឲ្យែលួន ឲ្យ
តតមានែលួនអន ស្តត ប់ធម៌ គឺ្ តូវតតមានអវ៊ីៗក ៀតម ឲ្យែលួន
កេើយ ចុ្ោះកបើឥេូវេនឹងរូបធម៌ និងនាមធម៌្បា ដកេើង 
្តូវសិ ាករឿយៗឲ្យតត្តូវផលូ វេនឹងកៅ វាមនិមានអវ៊ីក ៀត
ក  កបើកៅកពល្ ាំពុងស្តត ប់េនឹងអត់មានតួែលួនកៅកេើយ 
ច្តិតឮគឺច្តិតឮ កស្តតវញិ្ញា ណេនឹង ជា ុសល្វបិា អុ៊ីច្ឹង
កៅ កេើយកៅកពល្តដល្ស្តត ប់យល់្ចូ្ល្ច្ិតត គជឺាមហា



 ុសល្ កតើមានអវ៊ីក ៀត? កបើពុ ធបរស័ិ មិនមានកៅកពល្
ស្តត ប់េនឹងកេើយ កតើកៅរ អវ៊ីកដើមប ៊ីឲ្យពុ ធបរស័ិ បានក ? 
អត់មាន្តូវកៅរ អវ៊ីឲ្យពុ ធបរស័ិ បានក ៀតក  កនោះជា
ករឿងមួយតដល្កយើងបានសក្មច្ នូវ ៊ីបាំផុតថ្នកសច្ ត៊្ី តូវ
ការ កសច្ ត៊្ី បាថ្លន កដើមប ៊ីយ ម ឲ្យតួែលួនកេើយ ព៊ីក្រោះ
រ តួែលួនឯងមនិមាន ។ ការតដល្កយើងែា្ំ បងឹរ បាននូវ
សមបតតិ នុងកោ កនោះ កទោះជាបានក្ច្ើនប៉ាុណាណ  ៏កោយ 
ឲ្យតតកៅសមាគ ល់្ថ្លតួែលួនជាអន បាន មនិអាច្យ ម 
ក្បៀបជាមួយរន នឹងអន តដល្មនិក ើញថ្លមានែលួនកនាោះ
ក  ។ កាល្ណាកបើអត់មានែលួនជាអន បាន ក ើបបញ្ច ប់នូវ
កសច្ ត៊ីខាវ យែវល់្អាំព៊ីករឿងតួែលួនកដើមប ៊ីបានយ៉ា ងកនោះ កដើមប ៊ី
បានយ៉ា ងកនាោះ កេើយ ៏អត់មានភ័យថ្លែលួនេនឹងវាអត់អវ៊ីៗ
តដរ ករៀនធម៌ស្តត ប់ធម៌យល់្ចូ្ល្ច្តិតយ៉ា ងណាៗ តតការ
សងែយ័ នុងនាមរូបគឺអត់មាន ។ កសច្ ត៊្ី បកាន់ថ្លែលួន
អន មិនកច្ោះេនឹង ៏វាអត់មានតដរ កនោះកេើយតដល្កៅ
ថ្លកច្ោះ អត់មានភ័យខាល ច្មនិកច្ោះ អត់មានភ័យខាល ច្អត់ 

អត់មានភ័យខាល ច្្  អត់មានភ័យខាល ច្ឈឺ អត់មានភ័យ



ខាល ច្ស្តល ប់ គអឺត់មានតួែលួនជាអន ភ័យ ច្ាំតណ ករឿង
កោភ:តណាា តដល្វាកៅេនឹង កយើង ុាំច ាំបាច់្កៅ្តោិះរោិះ
គតិដល់្ករឿង កិល្សតដល្្ព:អរយិបុគគល្តដល្កៅ វាមិន
ដូច្ កិល្សបុងុជានក  មនិអាច្ដងឹបានកេើយ ទល់្តត
បច្ចកវ ខណញាណរបស់្ពោះអរយិបុគគល្តដល្កោ 
ពិចរណាក ើញថ្ល  ិកល្សតដល្មនិទន់បានល្ោះ កេើយ
តដល្កៅេនឹងប៉ាុណាណ ៗ គកឺោ ដងឹកោយបច្ចកវ ខណ-
ញាណ វាមិនតមនជាករឿង្កាស់ វាមិនតមនជាករឿងក្ច្ើន
ដូច្បុងុជានក  កេើយ ៊ីបាំផុតនឹងមានកាល្ ាំណត់តដល្
្តូវអស់ កិល្សកនាោះក ៀត ។ ករឿងេនឹងគឺសាំខាន់កៅ្តង់
ក ើញរូបធម៌នាមធម៌មនិតមនតួែលួន នុងកពល្ស្តត ប់ធម៌កនោះ 
 នុងកពល្កធវើ ចិ្ចការងារជា្ប្ ត៊ីធមមត្ត គអឺត់មានកផតើម
តួែលួនកៅរ ធម៌ កផតើមតួែលួនកដើមប ៊ីបានធម៌គឺអត់ក  តតកផតើម
ការសិ ារូបធម៌កៅកពល្កបា គ ់កខាអាវ ឬកៅកពល្ោាំ
សល នាមធម៌កៅកពល្តដល្ ាំពុងោាំបាយ ឧទេរណ៍ថ្ល
ចប់ឆ្ន ាំង ាំពុងកៅត  កាយវញិ្ញា ណក ើតកេើង កតើជាតួែលួន
កយើងក កៅ តនលងកាយវញិ្ញា ណេនឹង? គជឺារូបធម៌ជាធាតុ



មនិដឹង កេើយ ុ ខកវ នា ៏ជាល្ ខណ:ថ្ន្បកភ ថ្ននាម
ធម៌មយ៉ាងតដរ ដូកច្នោះការតដល្កយើងមានសតរិឭ  មានការ
សិ ាសកងាតពិនិតយករឿយៗ ្ពមកោយបញ្ញា ពិចរណា
ចស់កាល កៅៗ កៅ នុងជ៊ីវតិ្ប្ ត៊ីធមមត្ត អន ច្ក្មើន
សតបិបោា នវបិសែនាមនិមានកេើយ មានតតសតិកធវើ ិច្ច
របស់សត ិបញ្ញា កធវើ ិច្ចរបស់បញ្ញា ប៉ាុកណាណ ោះ ។ 

ច្ាំករោះវបិា មកនាធាតុគឺមានព៊ីរ តតកបើច្ង់បានតត
មួយកយើង្តូវោ ់ថ្ល វបិា មកនាធាតុតដល្ជា ុសល្
វបិា  ឬវបិា មកនាធាតុតដល្ជាអ ុសល្វបិា  ឬកយើង
មនិបាច់្ថ្លវបិា េនឹងក  មកនាធាតុតដល្ជាអ ុសល្វបិា 
មកនាធាតុតដល្ជា ុសល្វបិា  កបើថ្លមកនាធាតុ ក  កនោះ
វាមិនតមនតតមួយក  គវឺាមានដល់្កៅ៣ឯកណាោះ ប៉ាុតនត
កយើងថ្លវបិា មកនាធាតុ គវឺាមាន២ កេើយកបើថ្លមកនាធាតុ
 ុសល្វបិា  គវឺាមានតតមួយក  ដូច្កយើងបានសរកសររួច្
កេើយ ។ កាល្ណាកយើងនិយយអុ៊ីច្ឹងកៅ គឺច្ាំតតច្ិតត
េនឹងមួយក   នុងច្ាំកណាមច្តិត១២១ដួង អត់មានច្ាំច្តិត
ណាក  គចឺ្ាំតតច្ិតតមកនាធាតុ ុសល្វបិា  តដល្្តូវ



ក ើតបនតអាំព៊ីបញ្ច វញិ្ញា ណ ។ ក ើតបនតព៊ីច្ ខុ វញិ្ញា ណ ក ើត
បនតព៊ីកស្តតវញិ្ញា ណ ក ើតបនតព៊ីឃានវញិ្ញា ណ ក ើតបនតព៊ី
ជវិាា វញិ្ញា ណ សូមប ៊ីកាយវញិ្ញា ណក ើតជាមួយសុែកវ នា
 ៏កោយ កាយវញិ្ញា ណរល្ត់កៅ វបិា មកនាធាតុតដល្ជា
 ុសល្វបិា កនោះ ្តូវតត្ប បជាមួយរន នឹងឧកបកាខ
ដតដល្ ។ 

ច្ាំករោះករឿងកវ នាកនោះ (កស្តយអារមមណ៍) អត់តមន
ែលួនកយើងអន កធវើក  គឺកៅកល្ើកេតុបច្ច័យ ដូច្ជាករឿង មម
ជាបច្ច័យអុ៊ីច្ឹង ឲ្យកាយវញិ្ញា ណ្ប បកោយសុែកវ នា 
ដល់្កៅមកនាធាតុតដល្ជា ុសល្វបិា  ៏ជាបច្ច័យឲ្យក ើត
តដរ កេើយមានកោដាពវ:ជាអារមមណ៍ដងឹតដរ   ួល្បនតព៊ី
កាយវញិ្ញា ណអមាញ់មញិេនឹង តត្តូវ្ប បជាមួយរន
ឧកបកាខ កវ នា ។ ឧកបកាខ កវ នាេនឹង ៏ជាវបិា របស់ មម
េនឹងតដរ តតច្ាំករោះករឿងកនោះក្សច្កេើយតតកៅកល្ើ មម
តដល្វចិ្ិ្ តឲ្យក ើតកេើង ្ពោះសមាម សមពុ ធ្ រន់តត
្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់ដឹង និង្ ង់្ត្តស់សតមតងកៅត្តម
កសច្ ត៊ីពិតតតប៉ាុកណាណ ោះ ធម៌េនឹងមិនតមន្ពោះអងគកធវើឲ្យ



ក ើតកេើងក  សូមប ៊្ី ពោះអងគមិនទន់បាន្ត្តស់ដឹង  ៏ធម៌
េនឹងមាន្ស្តប់ត្ត ាំងព៊ីយូរម កេើយ ។ 

 
៧-ព្សាមនសសសេគត ំមព្ោវិញ្ញា ណធាត៊ុ

អព្េត៊ុក្ក្៊ុសលវាិក្ចិតត ំ
មកនាវញិ្ញា ណធាតុ តដល្ជាអកេតុ  ុសល្វបិា 

ច្តិត ្ប្ពឹតតកៅជាមួយកស្តមនសែកវ នា កធវើ ិច្ចកៅ នុង
ទវ រទ ាំង៦ ។ 

ច្ាំករោះក ម្ ោះច្ិតតកនោះ កបើកយើងកៅែវោះ តនលងណា ៏
មនិបានកៅជាច្តិតេនឹងតដរ ឧទេរណ៍ដូច្ជាកយើងកៅ
ថ្ល មកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្ជាអកេតុ   ៏អត់តមនច្ាំច្ិតត
េនឹងក  ក្រោះមកនាវញិ្ញា ណតដល្ជាអកេតុ មានក្ច្ើន 
គឺកល្ើសព៊ីមួយ ។ កបើកយើងកៅ្តមឹតតថ្ល មកនាវញិ្ញា ណ
ជា ុសល្វបិា ច្តិត កនោះ ៏មិនច្ាំតតមួយេនឹងតដរ មកនា-
វញិ្ញា ណតដល្ជា ុសល្វបិា មានក្ច្ើនណាស់ សូមប ៊ី
មហាវបិា  ៏មកនាវញិ្ញា ណ ុសល្វបិា  កេើយមេគគត
វបិា  ៏ជាមកនាវញិ្ញា ណ ុសល្វបិា  សូមប ៊ីកោ ុតតរវបិា 



 ៏ជាមកនាវញិ្ញា ណ ុសល្វបិា  ដូកច្នោះ្តូវតតមាន
អកេតុ  ុសល្វបិា  កេើយសូមប ៊ីអកេតុ  ុសល្វបិា 
កេើយ ៏កោយ ៏្តូវតត្ប្ពឹតតកៅជាមួយនឹងកស្តមនសែ
កវ នាក ៀត ។ កយើងធាល ប់ក ើញកៅ នុងកសៀវកៅ តដល្
កោ សរកសរែល៊ីៗ កោ កៅថ្ល លសាមនសសសនតីរណ្: 
គកឺោ កៅកៅកល្ើ សនត៊ីរណ ិច្ច កៅក ម្ ោះច្ិតតេនឹង
កៅកល្ើ ិច្ច ប៉ាុតនតច្ិតតេនឹងមិនបានកធវើតតសនត៊ីរណ ចិ្ចតត
មួយក  កធវើតទល្មពណ ិច្ចផង ។ ច្ាំករោះតទល្មពណ ិច្ច
កនោះកយើងករៀនមិនទន់ដល់្ក  កនោះ្រន់តតពនយល់្បនតិច្
សិន កេើយពុ ធបរស័ិ តដល្ក ើបករៀនងម៊ីៗ  ុាំច ាំបាច់្ថ្ល
កម៉ាច្កច្ោះៗ កបើថ្លចប់បាន ៏បានកៅ កបើមិនទន់ចប់បាន
ក  ក្ៅអាំព៊ីកមករៀនតដល្កយើង ត់េនឹង ុាំទន់អ៊ី កយើង
្រន់តតឲ្យយល់្តតកមករៀនតដល្បាន ត់កេើយៗកយើងនឹង
បានករៀនកៅ នុងបរកិច្ោ កផែងៗនឹងវលិ្្តេប់ម រ ច្ិតត
េនឹងទ ាំងអស់ បញ្ញា  ់ល្ ខណ:  ចិ្ច ផល្ ប ោា ន្ប្ពឹតត
កៅយ៉ា ងណារបស់សភាវ:មួយល្ ខណ:ៗ ។ 



កតើ ុសល្វបិា មានមកនាវញិ្ញា ណប៉ាុនាម ន? បនតិច្
ក ៀតកយើងនឹងដងឹសពវ្គប់ តតឥេូវកយើងក ើញមាន
មកនាវញិ្ញា ណធាតុមួយកេើយ ។ កម៉ាច្បានចាំបាច់្ោ ់
អកេតុ ផង? ច្ាំករោះខាងកល្ើៗយ៉ា ងកម៉ាច្ ៏មិនោ ់
អកេតុ ? ខាងកល្ើៗមិនបាច់្ោ ់ក  គឺអាច្ស្តគ ល់្បាន
អត់្ច្េាំក  ព៊ីក្រោះច្ ខុ វញិ្ញា ណ កស្តតវញិ្ញា ណ 
ឃានវញិ្ញា ណ ជវិាា វញិ្ញា ណ កាយវញិ្ញា ណ និងមកនាធាតុ
កនោះមិនច ាំបាច់្ោ ់អកេតុ ក  គអឺាច្ស្តត ប់បានអស់
កេើយ តតម ដល់្មកនាវញិ្ញា ណកនោះ កបើមិនោ ់អកេតុក 
គឺ្ ច្េាំជាមួយរន នឹងមកនាវញិ្ញា ណតដល្ជាសកេតុ  ។ 
កបើបញ្ច វញិ្ញា ណ និងមកនាធាតុអត់មានអកេតុ បាន 
កយើង ៏មិនច ាំបាច់្ោ ់អកេតុ ក  វាអត់មានសកេតុ 
្ប្ពឹតតកៅជាមួយកេតុ ប៉ាុតនតមកនាវញិ្ញា ណតដល្ជា
 ុសល្វបិា កនោះ វា្តូវមានសកេតុ  ក ើប្តូវោ ់
អកេតុ  កដើមប ៊ី ុ ាំឲ្យ្ច្េាំជាមួយរន នឹង ុសល្វបិា 
កផែងៗក ៀត ដូកច្នោះ ុសល្វបិា កនោះ គកឺ ើតបនតអាំព៊ី
មកនាធាតុ កធវើសនត៊ីរណ ិច្ច (សនតីរណ្: ត្បថ្លពិចរណា)។ 



បនាទ ប់អាំព៊ីមកនាធាតុ  ួល្នូវអារមមណ៍ល្អកេើយ រល្ត់កៅ 
 ៏ពិចរណា ត្តមបញ្ចទវ រដូច្រន  ដូកច្នោះ ុសល្វបិា េនឹង
វាក ើត៣ែណ:តរន  ។ ច្ ខុ វញិ្ញា ណ រួច្មកនាធាតុ រួច្កៅ
មកនាវញិ្ញា ណធាតុេនឹងឯង  ៏ប៉ាុតនតមកនាវញិ្ញា ណធាតុ
តដល្អាច្ក ើតបនតអាំព៊ីមកនាធាតុបាន គទឺល់្តតអារមមណ៍
ល្អណាស់ ក ើប្ប្ពឹតតកៅជាមួយនឹងកស្តមនសែកវ នា 
ជាអតឥិោា រមមណ៍ កេើយអតិឥោា រមមណ៍ល្អកេើយ ៏ល្អ
ថ្្ តល្ងក ៀត ឧទេរណ៍ដូច្ជា រូបរបស់្ពោះសមាម -
សមពុ ធ ឬដូច្ជារូបោា ល្អ គចឺ្ ខុ វញិ្ញា ណតដល្ក ើតកេើង
ក ើញរូបេនឹងជា ុសល្វបិា កេើយ ្ប បជាមួយរន
ឧកបកាខ កវ នា ដល់្កពល្រល្ត់កៅ មកនាធាតុតដល្ជា
 ុសល្វបិា ក ើតកេើង  ួល្នូវរូបេនឹង ្ប បកោយ
ឧកបកាខ  ដល់្រល្ត់កៅ មកនាវញិ្ញា ណតដល្ជាអកេតុ -
 ុសល្វបិា កនោះ្តូវក ើតបនត ្ប្ពឹតតកៅជាមួយ
កស្តមនសែកវ នា ។ 

ច្ ខុ វញិ្ញា ណែណ:មួយ មកនាធាតុ កធវើសមបដិច្ោនន
ែណ:មួយ មកនាវញិ្ញា ណធាតុ តដល្កធវើសនត៊ីរណ ិច្ចគឺ 



ពិចរណារូបេនឹងែណ:មួយក ៀត ប៉ាុតនតសនត៊ីរណ ិច្ច
កោយអាំណាច្មកនាវញិ្ញា ណេនឹង ្ប្ពឹតតកៅជាមួយ
កស្តមនសែកវ នាក្រោះរូបេនឹងជាអតឥិោា រមមណ៍ ។ 
ច្ាំករោះករឿងេនឹងអត់តមនកយើងែា្ំ បឹងកធវើកស្តមនសែក  តត
កនោះកៅកល្ើ ុសល្ មមជាបច្ច័យកដើមប ៊ីឲ្យបានក ើញរូបជា
អតឥិោា រមមណ៍ នាាំម នូវកស្តមនសែកវ នា ជាមួយរន នឹង
មកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្ជាអកេតុ  ុសល្វបិា  កៅ
កពល្េនឹងសូមប ៊ីតតមនិមានកេតុ គកឺោភ: កទស: កមាេ: 
អកោភ: អកទស: អកមាេ: តតថ្លវាមាន មមតដល្ជា
បច្ច័យនា ាំឲ្យក ើតកេើង កេើយ្ប្ពឹតតកៅជាមួយរន នឹង
កស្តមនសែ សូមប ៊ីសាំកេង ៏អុ៊ីច្ឹងតដរ តដល្ជាអតិឥោា -
រមមណ៍ សាំកេងល្អអុ៊ីច្ងឹកៅ វានា ាំឲ្យក ើតមកនាវញិ្ញា ណ
ធាតុេនឹងកធវើសនត៊ីរណ ចិ្ច ្ប្ពឹតតកៅជាមួយរន នឹងកស្តម-
នសែកវ នា ។ 

កយើងករៀនឲ្យក ើញ៣ែណ:េនឹងសិន តដល្កយើង
្តូវកច្ោះ គឺ ច្ ខុ វញិ្ញា ណធាតុ១ មកនាធាតុ១ មកនាវញិ្ញា ណ
ធាតុ១ អ ុសល្វបិា  ៏ដូច្រន   ុសល្វបិា  ៏ដូច្រន  ។ 



កស្តតវញិ្ញា ណ១ មកនាធាតុ១ មកនាវញិ្ញា ណធាតុ១ ។ 
ឃានវញិ្ញា ណ១ មកនាធាតុ១ មកនាវញិ្ញា ណធាតុ១ ។ ជវិាា -
វញិ្ញា ណ១ មកនាធាតុ១ មកនាវញិ្ញា ណធាតុ១ ។ វាក ើតបនត
រន អុ៊ីច្ឹង គឺមនិតដល្ថ្លមានតតមួយែណ:ឬតតព៊ីរែណ:គឺ
អត់ក  គឺ្ តូវតត៣ែណ:ទាំងអ ុសល្វបិា  ទាំង ុសល្-
វបិា  ។ កាយវញិ្ញា ណ ៏អុ៊ីច្ងឹតដរ ដល់្កពល្កាយ-
វញិ្ញា ណរល្ត់កៅ មកនាធាតុកធវើសមបដិច្ោនន   ួល្យ 
កោដាពវ:េនឹងបនតព៊ីកាយវញិ្ញា ណ ក្រោះកាយវញិ្ញា ណេនឹង
រល្ត់កៅ រួច្កេើយក ើបមកនាវញិ្ញា ណកនោះ កបើកោដាពវ:
េនឹងជាអតិឥោា រមមណ៍ កបើថ្ល ន់ ៏ ន់តមនត នល្អអុ៊ីច្ងឹ
កៅ កបើថ្លមានសភាព្តជា ់ ឬ ៏កៅត េនឹង គវឺាជា
អតឥិោា រមមណ៍ វានា ាំឲ្យក ើតកស្តមនសែ តនលងេនឹង នាាំឲ្យ
កៅជាមកនាវញិ្ញា ណធាតុជាអកេតុ  ុសល្វបិា  ្ប្ពឹតត
កៅជាមួយរន នឹងកស្តមនសែកវ នា ។ 

 
 
 



៨-ឧព្បកាា សេគត ំមព្ោវិញ្ញា ណធាត៊ុ
អព្េត៊ុក្ក្៊ុសលវាិក្ចិតត ំ

មកនាវញិ្ញា ណធាតុ តដល្ជាអកេតុ  ុសល្វបិា 
ច្តិត ្ប្ពឹតតកៅជាមួយឧកបកាខ កវ នា ក ើត នុងទវ រ៦ ៏មាន 
ក ើតក្ៅទវ រ៦ ៏មានតដរ ។ 

ក ើតក្ៅទវ រគកឺធវើបដិសនធិ ិច្ចបាន បដសិនធិកនោះក្ៅ
ទវ រកេើយ ក្រោះអត់ទន់មានការក ើញរូប ឮសាំកេង ដឹង
 លនិ ដឹងរស ដងឹកោដាពវ: ដងឹធមាម រមមណ៍ត្តមមកនាទវ រក  
ឲ្យតតបដសិនធិកៅថ្លក្ៅទវ រ៦កេើយ ។ 
ភវងគ ៏ក្ៅទវ រ៦តដរ ចុ្តិ ៏ក្ៅទវ រ៦តដរ កយើងករៀនតកៅ
ក ៀតគឺកច្ោះទ ាំងអស់ ឲ្យតត្ពោះគុណមាច ស់ញាតកិញាម
បងបអូនករៀនខាងកដើមេនឹងអុ៊ីច្ងឹសិន តកៅមុែក ៀតកច្ោះ
កាន់តតក្ច្ើនកេើងៗ ។ 

កៅ្តង់ តនលងកនោះកយើងក ើញថ្ល  ុសល្វបិា 
តដល្ជាអកេតុ  ៊ី៨កនោះ កយើងក ើញមានវញិ្ញា ណធាតុ
កៅតតជា៧អុ៊ីច្ឹងគឺ ច្ ខុ វញិ្ញា ណធាតុ១ កស្តតវញិ្ញា ណ
ធាតុ១ ឃានវញិ្ញា ណធាតុ១ ជិវាា វញិ្ញា ណធាតុ១ កាយ



វញិ្ញា ណធាតុ១ មកនាធាតុ១ មកនាវញិ្ញា ណធាតុ១ ប៉ាុតនត
មកនាវញិ្ញា ណធាតុកនោះមានច្តិត២ដួង ក្រោះមួយ្ប្ពឹតត
កៅជាមួយកស្តមនសែកវ នា និងមួយក ៀត្ប្ពឹតតជា
មួយឧកបកាខ កវ នា កេើយចុ្ោះយ៉ា ងកម៉ាច្បានជាមាន
កស្តមនសែ បានជាមានឧកបកាខ  ? ថ្លម ព៊ីអារមមណ៍! ដូច្
ជារូបអុ៊ីច្ឹង រូបេនឹងជាឥោា រមមណ៍កេើយ ប៉ាុតនតមិនតមន
ល្អកល្ើសក  គជឺារូបល្អធមមត្ត កបើថ្លោា  ៏ោា ធមមត្តមិនជា
ល្អកល្ើសកព ក  ផទោះសតមបង  ៊ី តនលងធមមត្តៗ ការតដល្
ក ើញរូបកេើយ ច្ ខុ វញិ្ញា ណេនឹងជា ុសល្វបិា  រល្ត់
កៅក ើតវបិា មកនាធាតុ ជា ុសល្វបិា ក ៀត ដល់្កៅ
រល្ត់កៅ មកនាវញិ្ញា ណតដល្ក ើតបនតេនឹង មិន្ប្ពឹតតកៅ
ជាមួយរន នឹងកស្តមនសែក  គឺ្ ប្ពឹតតកៅជាមួយរន នឹង
ឧកបកាខ  កតើយល់្ក  តនលងេនឹង? ច្តិតវាកផែងរន  មនិតមន
មកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្្ប បជាមួយនឹងកស្តមនសែេនឹង
វាដូរម ឧកបកាខ កនាោះគឺមនិតមនក  គឺដូរច្ិតតេនឹងទ ាំងអស់។ 
មកនាវញិ្ញា ណតដល្្ប្ពឹតតកៅជាមួយកស្តមនសែ គចឺ្ិតត
េនឹងមិនក ើតកេើងក  តតក ើតមកនាវញិ្ញា ណតដល្្ប ប



ជាមួយឧកបកាខ វញិ កតើម អាំព៊ីអវ៊ី? គឺម អាំព៊ីអារមមណ៍េនឹង
កៅថ្លឥោា រមមណ៍ វាមនិដល់្អតិឥោា រមមណ៍ក  (អតិឥោា -
រមមណ៍ គអឺារមមណ៍ជា ៊ី្បាថ្លន ថ្្ តល្ង  កបើថ្លរូប ៏រូបក ើត
ព៊ីបុណយដ៏ថ្្ តល្ង  កបើថ្លសាំកេង ៏សាំកេងក ើតព៊ីបុណយ
ដ៏ថ្្ តល្ង,…) ឧទេរណ៍ ដូច្ជាត្តមផលូវកាយ ឥោា -
រមមណ៍ធមមត្ត កសលៀ រ ់កខាអាវម ធមមត្ត កោដាពវ:េនឹង
 ន់ៗអុ៊ីច្ងឹកៅ គមឺិនដល់្អតឥិោា រមមណ៍ក  ដល់្អុ៊ីច្ងឹកៅ 
សុែសេគតកាយវញិ្ញា ណេនឹងរល្ត់កៅ វបិា មកនាធាតុ
តដល្ជា ុសល្វបិា េនឹងក ើតកេើង  ួល្នូវអារមមណ៍
េនឹង ការ  ួល្េនឹងគជឺា ិច្ច កៅថ្លសមបដចិ្ោនន ចិ្ច គឺ
  ួល្យ កោដាពវ:េនឹងកៅ ។ រ យថ្ល  ួល្គបឺាន
កសច្ ត៊ីថ្ល វាក ើតតព៊ីកាយវញិ្ញា ណ ដងឹអារមមណ៍តដល្
កាយវញិ្ញា ណបានដឹងកេើយ រល្ត់កៅ  ៏  ួល្ តនលង
េនឹងអុ៊ីច្ងឹកៅ ្ប បកោយឧកបកាខ តតមយ៉ាង ដល់្កពល្
រល្ត់កៅមកនាវញិ្ញា ណ តដល្ក ើតបនតអាំព៊ីមកនាធាតុតដល្
ជាអកេតុ  ុសល្វបិា តដរេនឹង  ៏្ប្ពឹតតកៅជាមួយ



ឧកបកាខ កវ នា បនាត ប់ម  ៏ជាែណ:ច្តិតដថ្ កផែងក ៀត
កេើយ ។ 

ច្ាំករោះករឿងែណ:ច្ិតតេនឹង សូមពុ ធបរស័ិ ករៀន
អុ៊ីច្ងឹកៅ សូមប ៊ីកយើង្បងឹត្បងឲ្យយល់្កៅត្តមរ យត្តម
កមករៀនេនឹង ៏កោយ តតសាំខាន់្តូវឲ្យដឹងថ្ល សភាពថ្ន
នាមធម៌តដល្្ប្ពឹតតកៅ កដើមប ៊ីដឹងនូវអារមមណ៍ត្តមទវ រ
តភន  ត្តមទវ រ្តកច្ៀ  ្ច្មុោះ អណាត ត កាយ តដល្កយើង
ករៀនកនោះ សាំខាន់គកឺ ើបតតបានបញ្ចទវ រក  គអឺត់មាន
ពុ ធបរស័ិ បានដងឹនូវអារមមណ៍ក  សូមប ៊ីដងឹកោយច្ ខុ -
វញិ្ញា ណគកឺារក ើញ ឬដងឹកោយកស្តតវញិ្ញា ណគកឺារឮ 
ឬដឹងកោយឃានវញិ្ញា ណគឺការធុាំ លនិ ឬដងឹកោយជិវាា -
វញិ្ញា ណគកឺារដងឹរស ឬដឹងកោយកាយវញិ្ញា ណគកឺារដងឹ
កោដាពវ:  ៏អត់តមនពុ ធបរស័ិ  កេើយែណ:ច្តិតតដល្ជា
វបិា មកនាធាតុ   ួល្អារមមណ៍បនតព៊ីបញ្ច វញិ្ញា ណត្តម
ទវ រករៀងៗែលួនេនឹង កទោះជាបនតម  ៏អត់តមនពុ ធបរស័ិ 
តដរ កេើយដល់្កៅកពល្ពិចរណាេនឹង ៏អត់តមនពុ ធ-
បរស័ិ តដរ គជឺាែណ:ថ្នច្ិតតទ ាំងអស់ រេូតដល់្អស់



ែណ:ច្តិតដឹងអារមមណ៍េនឹង ធាល  ់ចុ្ោះអស់រល្៊ីងកៅ គអឺត់
តមនជាជ៊ីវតិរបស់ពុ ធបរស័ិ កេើយ កតើអាច្ស្តត ប់បានក ? 

 
អព្េត៊ុក្ក្ិរយិាចតិត៣ដ្ួង្ 

8 
១-ឧព្បកាា សេគត ំមព្ោធាត៊ុក្ិរយិាចិតត ំ
មកនាធាតុតដល្ជា រិយិច្តិត ្ប្ពឹតតកៅជាមួយ

ឧកបកាខ កវ នា ក ើតត្តមបញ្ចទវ រមុនបញ្ច វញិ្ញា ណ ។ 
កៅ នុងអកេតុ ច្តិតេនឹង កយើងក ើញថ្លមាន១៨ 

កេើយកយើងករៀនកៅក ើញច្ ខុ វញិ្ញា ណ កតើមានប៉ាុនាម ន
ដួង? គឺមាន២ដួង គឺ ុសល្វបិា ១ អ ុសល្វបិា ១ ឬ
ថ្លកតើមកនាធាតុក ើញមានប៉ាុនាម នកេើយ? ក ើញវបិា 
មកនាធាតុព៊ីរគឺ អ ុសល្វបិា ១  ុសល្វបិា ១ កេើយ
តងមមួយក ៀតគជឺា រិយិ ។ 

មកនាធាតុកនោះមិនច ាំបាច់្ោ ់អកេតុ  រិយិក  
កតើម ព៊ីអវ៊ី? ថ្លម អាំព៊ី រិយិមកនាធាតុកនោះ មនិតដល្មាន
សកេតុ ក  មានតតអកេតុ តតមយ៉ាង ។ 



មកនាធាតុមានតត៣ដួងេនឹងឯង គវឺបិា មកនាធាតុ
មាន២  រិយិមកនាធាតុមាន១ កបើថ្ល រិយិមកនាធាតុ កនោះ
គជឺាច្ិតតមួយក ើតមុនបញ្ច វញិ្ញា ណ កតើការក ើតមុន
បញ្ច វញិ្ញា ណដូច្កមតច្? គឺមុនច្ ខុ វញិ្ញា ណ មុនកស្តត
វញិ្ញា ណ មុនឃានវញិ្ញា ណ មុនជិវាា វញិ្ញា ណ មុនកាយ
វញិ្ញា ណ តដល្កយើងបានករៀនអាំព៊ីខាងកដើមម  គចឺប់
កផតើមច្ ខុ វញិ្ញា ណតតមតង កស្តតវញិ្ញា ណតតមតង,… 
ឥេូវកនោះមិនតមនតតមតងក  វាមាន រិយិមកនាធាតុក ើត
មុនបញ្ច វញិ្ញា ណកៅក ៀត ។ 

កៅកពល្តដល្មានរូបប៉ាោះនឹងច្ ខុបស្ត  គតឺភន  កៅ
កពល្េនឹងមិនទន់ក ើតច្ ខុ វញិ្ញា ណភាល មក  ច្ិតតកៅ
 នុងទវ រតភន វា្តូវក ើត រិយិមកនាធាតុេនឹងសិន ។  រិយិ
បានកសច្ ត៊ីថ្ល្រន់តតជាការ្ប្ពឹតតកៅថ្នច្តិត មនិតមន
 ុសល្ មិនតមនអ ុសល្ក  កេើយោល ស់វបិា  នុងភវងគ 
ឲ្យម ជាវបិា  នុងទវ រគចឺ្ ខុទវ រ សូមពុ ធបរស័ិ ស្តត ប់
 តនលងេនឹងឲ្យបាន ។ កៅកពល្តដល្មានរូបប៉ាោះនឹងតភន  
កៅកពល្េនឹងមិនទន់ក ើតច្ ខុ វញិ្ញា ណក ើញរូបក  ក ើត



 រិយិមកនាធាតុមួយែណ:មុនសិន ។  ិរយិមកនាធាតុ
េនឹងគោឺល ស់វបិា  នុងភវងគឲ្យម ជាច្ ខុវញិ្ញា ណ កតើកៅ
 នុងភវងគតដល្ជាវបិា េនឹងកតើវបិា យ៉ា ងកម៉ាច្? មនុសែ
កយើងទ ាំងអស់ គសុឺ ធតតបដសិនធិ ុសល្វបិា  គជឺាផល្
ដ៏អអិនថ្ន ុសល្ មម កេើយមនិតមន្តឹមតតបដសិនធិមួយ
ែណ:ក  គឺ្ គប់ភវងគទ ាំងអស់ (ភ្វងគ = ភ្វ + អងគ) ត្បថ្ល
អងគភព បានកសច្ ត៊ីថ្លតាំរង់ភពជាត ិាំកណើ តមិនឲ្យោល ស់
សភាពថ្នបុគគល្េនឹងកៅជាបុគគល្ដថ្ ក  ឧទេរណ៍ថ្ល 
ភវងគកយើងេនឹងជាមនុសែ មួយជ៊ីវតិតដល្រស់កៅេនឹង គឺ
មនិត្បោល ស់សភាពថ្នបុគគល្េនឹងឲ្យកៅជាករ្ ប៊ី ឬ
នាគ្គុឌ ឬកៅជាក វត្តអ៊ីក  គថឺ្លតាំរង់ភពជាត ិាំកណើ ត
ឲ្យកៅតតជាមនុសែអុ៊ីច្ងឹ ឬថ្លកបើភវងគេនឹងជាភវងគនាគ 
សូមប ៊ីនិមមិតម ជាមនុសែម បួស ៏កោយ គថឺ្លកៅតតជា
នាគអុ៊ីច្ឹង ដរាបណាកៅមានជ៊ីវតិរស់កៅ មនិទន់ចុ្តិ
ម ដល់្គកឺៅតតជានាគអុ៊ីច្ឹង កទោះជាមនុសែ ៏កោយ 
ក្រោះភវងគេនឹងតាំរង់ភពជាត ិាំកណើ ត កទោះជានិមមិតម ជា
មនុសែ កពល្កដ ល្ ់្តេប់ម ជានាគវញិ ក្រោះភវងគ



េនឹងវាតាំរង់ភពជាតិ ាំកណើ តជានាគ វាអត់កៅជាមនុសែ
ក ើតក  កនោះកេើយកៅថ្លភវងគ ។ អងគភពេនឹង គជឺាអងគថ្ន
ឧបបតតិភពតាំរង់ភពជាត ិាំកណើ ត នុងការតដល្ មមជា
បច្ច័យករៀបច្ាំឲ្យក ើតជាមនុសែ គឺមានភវងគមួយតាំរង់ភព
ជាតិ ាំកណើ តឲ្យកៅតតជាមនុសែ រេូតដល់្កពល្ស្តល ប់ 
ក ើបោល ស់បតូ រភព ោល ស់បតូ រជាតិ ាំកណើ ត ។ 

កៅ នុងភវងគេនឹង អត់ដងឹអារមមណ៍ត្តមទវ រតភន  ទវ រ
្តកច្ៀ  ទវ រ្ច្មុោះ ទវ រអណាត ត ទវ រកាយ និងទវ រច្តិតក  
ដូច្ជា្ពោះគុណមាច ស់សឹងល្ ់ ញាតិកញាមស្មានតល្ ់ 
កៅកពល្េនឹងត្តមពិតកៅ អត់មានសតវបុគគល្តួែលួនជាអន 
សឹងល្ ់ក  ត្តមពិតម អាំព៊ីវងិ៊ីច្ិតតត្តមទវ រទ ាំង៦េនឹងវា
អត់មាន ក ើញរូប ៏អត់ ឮសាំកេង ៏អត់ ធុាំ លិន ៏អត់ ដងឹ
រស ៏អត់ ដឹងរងឹដឹង ន់ ដងឹកៅត ដឹង្តជា ់ ដងឹតឹង ាំករ ើ 
ញ័រ ៏អត់ កេើយនឹ គតិ ៏អត់ សូមប ៊ីយល់្សបត ៏ិអត់តដរ 
កនោះកេើយតដល្កៅថ្លសឹងល្ ់ស្មានតល្ ់ គឺម អាំព៊ី
វងិ៊ីច្ិតតអត់មាន។ ទាំងកនោះមិនតមនរូបល្ ់ក ករឿងល្ ់ករឿង
ភ្ា ់អត់តមនរូបក  ។ រូបជាធាតុមិនដឹង អត់មានកច្ោះល្ ់ 



អត់មានកច្ោះភ្ា ់ក  ប៉ាុតនតតដល្កយើងថ្លល្ ់ជាការសនមត់ 
តតដល់្កៅបរមតថធម៌ គអឺត់មានវងិ៊ីច្តិតត្តមទវ រទ ាំង៦
ប៉ាុកណាណ ោះ ។ មនិតមនមាន្ពោះគុណមាច ស់សឹងល្ ់ ញាតិ
កញាមស្មានតល្ ់ក  ្ពោះគុណមាច ស់ញាតិកញាមអត់
មានកៅ នុងកោ ទ ាំង៦ កេើយសូមប ៊ីក្ៅកោ ៦ជា
ភវងគេនឹង ៏អត់មានជាោច់្ខាត សូមប ៊ីការយល់្សបតិ ៏
កោយ គអឺត់មានអន យល់្សបតកិ  រាល់្កពល្យល់្សបតិ
គឺ្ រន់តតជាវងិ៊ីច្តិតក ើត នុងមកនាទវ រប៉ាុកណាណ ោះ គអឺត់មាន
នរណាយល់្សបតិ កេើយ ៏អត់មាននរណាភ្ា ់តដរ ។ 

ឧទេរណ៍ថ្ល កៅកពល្តដល្្ពោះគុណមាច ស់សឹង
ល្ ់ ញាតិកញាមស្មានតល្ ់ ្ស្តប់តតឮសូរកគករោះទវ រ
តុ ៗ កៅកពល្េនឹងភ្ា ់កេើយ ត្តមពិត្រន់តតថ្លញាតិ
កញាមភ្ា ់តតប៉ាុកណាណ ោះ ប៉ាុតនតកសច្ ត៊ីពិត នុងែណ:កនាោះ
កស្តតវញិ្ញា ណក ើតកេើងឮសាំកេង កេើយនឹងែណ:ច្ិតត
កផែងៗក ៀត តដល្្ប្ពឹតតកៅ នុងការដឹងនូវសាំកេង មិន
មាន្ពោះគុណមាច ស់ញាតិកញាមក  គឺវងិ៊ីច្ិតតសុ ធតដល្
ក ើតកេើង ក្រោះអា្ស័យមានសាំកេងជាអារមមណ៍ មនិ



តមនសាំកេងេនឹងជាអារមមណ៍ស្មាប់្ពោះគុណមាច ស់ឮក  
គជឺាសាំកេងស្មាប់វងិ៊ីច្ិតតត្តមកស្តតទវ រតតប៉ាុកណាណ ោះ 
ប៉ាុតនតមុនក ើតច្ិតតឮេនឹង វាមាន រិយិមកនាធាតុមួយតដល្
កធវើ ចិ្ចនឹ រាវរ អារមមណ៍ គនឹឺ រាវរ សាំកេងេនឹងឯង 
កមាល៉ា ោះកេើយវាោត ច់្វបិា  នុងភវងគ វាឈប់ឲ្យតាំរង់ភពជាតិ
 ាំកណើ តកេើយកៅកពល្េនឹងវាឲ្យក ើតម កស្តតវញិ្ញា ណ  

កស្តតវញិ្ញា ណេនឹងគឺជាវបិា កៅ នុងកស្តតទវ រ អត់មាន
ពុ ធបរស័ិ ណាភ្ា ់គឺអត់ក  ។ ត្តមទវ រ្ច្មុោះ ទវ រអណាត ត 
ទវ រកាយ និងទវ រច្តិតគដូឺច្រន  មាន រិយិមកនាធាតុក ើត
មុនជានិច្ច ជាបច្ច័យដល់្បញ្ច វញិ្ញា ណ អុ៊ីច្ងឹកេើយបាន
ជាពុ ធបរស័ិ មនិច្ង់ឮសាំកេងកគបាញ់កាាំកភលើង តុងកាត ាំង 
ឬសាំកេងកផែងៗក ៀតតដល្ជាអនិោា រមមណ៍ ប៉ាុតនតហាម
ឃាត់មិនបាន កតើម ព៊ីអវ៊ី? ម អាំព៊ីកស្តតវញិ្ញា ណេនឹងវា
អា្ស័យ រិយិមកនាធាតុ តដល្កធវើ ិច្ចនឹ រាវរ សាំកេង
េនឹងម ជាអារមមណ៍បានកេើយ ជាបច្ច័យឲ្យក ើតកស្តត-
វញិ្ញា ណឮកៅ អត់មានកៅ នុងអាំណាច្សតវបុគគល្តួែលួន
ក  ក្សច្កេើយតត រិយិមកនាធាតុក ើតមុនឃានវញិ្ញា ណ 



ក ើតមុនជវិាា វញិ្ញា ណ ក ើតមុនកាយវញិ្ញា ណជានិច្ច គកឺ ើត
ត្តមបញ្ចទវ រ ករឿងសាំខាន់ពុ ធបរស័ិ សិ ាករឿយៗ នុងវងិ៊ី
ច្តិត តដល្ដឹងនូវអារមមណ៍ត្តមទវ រទ ាំង៦ ឲ្យក ើញថ្ល 
មនិតមនពុ ធបរស័ិ កៅកពល្សឹងល្ ់ស្មានតល្ ់អត់
មានតួែលួន កៅកពល្ភ្ា ់ ៏អត់មានតួែលួន គឺ្ រន់តតជា
វងិ៊ីច្ិតតប៉ាុកណាណ ោះតដល្ក ើតកេើង ដូកច្នោះករឿងកោ កនោះអត់
មានែលឹមស្តរអវ៊ីក  មានតតការក ើតកេើងជាអារមមណ៍ថ្ន
វងិ៊ីច្ិតត កេើយ ៏បាត់កៅ នលងកៅជាអត៊ីតប៉ាុកណាណ ោះ អត់
មានកដើមប ៊ីនឹងគួរកយើងភ្ា ់កផអើល្រ ាំកជើបរ ាំជួល្ជាមួយរន នឹង
កោ  តដល្អត់ែលឹមស្តរអុ៊ីច្ងឹក  ្រន់តតជាអារមមណ៍ថ្ន
វងិ៊ីច្ិតតប៉ាុកណាណ ោះ ។ 

ច្ាំករោះ រិយិមកនាធាតុកនោះ ក ើតមុនបញ្ច វញិ្ញា ណ 
គមុឺនច្ ខុ វញិ្ញា ណ កស្តតវញិ្ញា ណ ឃានវញិ្ញា ណ ជិវាា -
វញិ្ញា ណ កាយវញិ្ញា ណ កតើមុនេនឹងស្តត ប់បានក ? វាមនិ
តមនខាងមុែក  ភាស្តអភធិមមថ្ល ខាងមុែគកឺ្កាយ តដល្
កយើងធាល ប់តតនិយយថ្ល ក ើតខាងមុែកនាោះ គជឺាការក ើត
ក្កាយ ករល្គឺកបើថ្លក ើតមុនវាផទុយរន នឹងក ើតក្កាយ 



បានកសច្ ត៊ីថ្ល មុននឹងច្ ខុ វញិ្ញា ណក ើតកេើង វា្តូវក ើត
 រិយិមកនាធាតុ មុននឹងកស្តតវញិ្ញា ណក ើតកេើង វា្តូវ
ក ើត រិយិមកនាធាតុ មុននឹងឃានវញិ្ញា ណក ើតកេើង 

វា្តូវក ើត រិយិមកនាធាតុ មុននឹងជិវាា វញិ្ញា ណក ើតកេើង 
វា្តូវក ើត រិយិមកនាធាតុ មុននឹងកាយវញិ្ញា ណក ើត
កេើង វា្តូវក ើត រិយិមកនាធាតុ គបឺនាទ ប់អាំព៊ីោត ច់្តែែ
ភវងគកេើយ មកនាធាតុតដល្ជា រិយិមកនាធាតុេនឹង ក ើត
មុនកគ នុងទវ រទ ាំង៥ អត់មានែណ:ច្តិតណាម ក ើតមុន
ច្តិតេនឹងក  កេើយច្តិតេនឹងគជឺាប ោា ន ជាកេតុជតិ
របស់បញ្ច វញិ្ញា ណ បញ្ច វញិ្ញា ណមិនអាច្ក ើតកេើងបាន
ក  កបើសិនជាអត់មាន រិយិមកនាធាតុកនោះ ។ 

ច្ាំករោះ រិយិមកនាធាតុេនឹង កបើនិយយព៊ី ចិ្ច
កៅថ្ល អាវជជនក្ចិច គកឺធវើអាវជាន ិច្ច នុងបញ្ចទវ រ ។ 
អាវជាន ចិ្ចត្បថ្លនឹ រាវរ  កតើនឹ រាវរ អវ៊ី? គនឹឺ រាវរ 
រូបត្តមផលូ វតភន  នឹ រាវរ សាំកេងត្តមផលូវ្តកច្ៀ  នឹ រាវ
រ  លិនត្តមផលូ វ្ច្មុោះ នឹ រាវរ រសត្តមផលូវអណាត ត នឹ រាវ
រ កោដាពវ:ត្តមផលូវកាយ ។ កបើឧបមាក្បៀបដូច្ជាអន កបើ 



ទវ រស្មាប់ឲ្យច្ ខុ វញិ្ញា ណក ើញ គកឺ ើញរូប សាំកេង 
 លនិ រស កោដាពវ: កេើយរូប សាំកេង  លិន រស កោដាពវ:េនឹង
ក្បៀបដូច្ជាកភៀ្វម ករោះទវ រ តុ ៗអុ៊ីច្ឹងកៅ រួច្ ៏ រិយិ
មកនាធាតុកគកបើ ទវ រកេើង ច្ ខុ វញិ្ញា ណក ើញរូប ដូកច្នោះ
កៅ នុងផលូ វតភន កៅថ្ល ចក្ា៊ុទាវ រាវជជន គមឺ អាំព៊ី ចក្ា៊ុទាវ រ + 
អាវជជន = ចក្ា៊ុទាវ រាវជជន នឹ រាវរ អារមមណ៍ត្តមផលូ វតភន   
ត្តមទវ រ្តកច្ៀ គលឺសាតទាវ រាវជជន ត្តមទវ រ្ច្មុោះគឺ
ឃានទាវ រាវជជន ត្តមទវ រអណាត តគឺ ជិវាាទាវ រាវជជន ត្តមទវ រ
កាយគឺ កាយទាវ រាវជជន ទាំង៥កនោះកៅ បញ្ច ទាវ រាវជជន 
បញ្ចទវ រគទឺវ រទ ាំង៥ ប៉ាុតនតដល់្វាក ើតវាមនិតមនក ើតទវ រ
ទ ាំង៥ក  គឺក ើតទវ រណាមួយ ។ 

ឥេូវកយើងករៀនម ដល់្្តមឹកនោះ កតើត្តមផលូ វតភន 
មួយេនឹងបានប៉ាុនាម នែណ:កេើយ? គ១ឺ-ច្ ខុទវ រាវជាន នឹ 
រាវរ អារមមណ៍ត្តមច្ ខុទវ រ គវឺា ៏មានរូបជាអារមមណ៍តដរ 
ប៉ាុតនតតដល្នឹ រាវរ េនឹង គកឺោយស្តរច្ ខុ វញិ្ញា ណមនិ
ទន់ក ើត ប៉ាុតនតត្តមពិតច្ិតតេនឹងគជឺាវញិ្ញា ណច្ិតតធមមត្ត 
មានរូបេនឹងជាអារមមណ៍យ៉ា ងណាគថឺ្លធមមត្ត ជាច្តិតដងឹ



ច្ាស់នូវរូបេនឹងជាអារមមណ៍ កេើយកោយអាំណាច្ច្ ខុ -
វញិ្ញា ណមិនទន់ក ើត ៏ក ម្ ោះថ្លជាអាវជាន គនឹឺ រាវរ 
រូបេនឹងឯង កនោះគចឺ្ ខុទវ រាវជាន រល្ត់កៅ រូបេនឹងកៅ 
អារមមណ៍េនឹងកៅ កតើក ើតអវ៊ីជាបនត? ២-ក ើតច្ ខុ វញិ្ញា ណ 
កេើយច្ ខុ វញិ្ញា ណេនឹងរល្ត់កៅ រូបេនឹងកៅជាអារមមណ៍
ក ៀតនា ាំឲ្យក ើត; ៣-មកនាធាតុ កធវើសមបដិច្ោនន ិច្ច   ួល្
យ រូបេនឹងអាំព៊ីច្ ខុ វញិ្ញា ណ មកនាធាតុេនឹងរល្ត់កៅក ើត; 
៤-មកនាវញិ្ញា ណធាតុ កធវើសនត៊ីរណ ចិ្ច ពិចរណានូវរូប
េនឹងបនាទ ប់អាំព៊ីបាន  ួល្កេើយ ទាំង៤កនោះ្ប្ពឹតតកៅ
 នុងការមានរូបជាអារមមណ៍ដូច្រន  ។ កទោះជានឹ រាវរ  ៏
កោយ ក ើញ ៏កោយ   ួល្ ៏កោយ ពិចរណា ៏កោយ 
តតថ្លដងឹរូបជាអារមមណ៍តតមយ៉ាង ។ ត្តមផលូ វតភន ជា្ប្ ត៊ី
 នុងែណ:ក ើញ រូបេនឹងគឺមានទ ាំងអស់មិនតមនមានតត
ច្ ខុ វញិ្ញា ណតតមួយក  សតរិឭ បានគឺជានាមធម៌តត
ប៉ាុកណាណ ោះ តដល្មិនតមនជាតួែលួនកយើង ។ 

ការ្ប្ពឹតត្ បតបិតតិ្ ពោះធម៌ គកឺៅ តនលងេនឹងកេើយ 
អត់មានអវ៊ីតដល្ថ្លជាតួែលួនកយើង ឬថ្លជារបស់កយើងក  



សតវបុគគល្អត់មាន ណាមួយច្ ខុ  ៏ជារបស់មនិក ៀង ច្ ខុ
្តង់ែណ:ប៉ាោះែទប់េនឹង ៏មិនក ៀង មានកសច្ ត៊ីត្ប្បួល្
កៅជាធមមត្ត កេើយច្ាំករោះវញិ្ញា ណតដល្ក ើតកេើងត្តម
ច្ ខុទវ រេនឹងថ្លជារបស់ក ៀងយ៉ា ងកម៉ាច្បាន ថ្លជាែលួន
យ៉ា ងកម៉ាច្បាន ។ ឧទេរណ៍ដូច្ជាច្កងាៀងក្បងមួយ
អុ៊ីច្ងឹ ក្បង ៏មនិក ៀង ្បកអោះ ៏មនិក ៀង អណាត ត
ច្កងាៀងេនឹង ៏មិនក ៀង កេើយកបើនរណាម និយយថ្ល 
ពនលឺច្កងាៀងថ្លក ៀង រ យអន កនាោះអត់បានការក  កតើម 
អាំព៊ីអវ៊ី? គមឺ អាំព៊ីក្បង ៏មនិក ៀង ្បកអោះ ៏មនិក ៀង 
អណាត តេនឹង ៏មិនក ៀង ពនលឺកនាោះច ាំបាច់្និយយកធវើអវ៊ីថ្ល
ក ៀង កតើអុ៊ីច្ឹងតមនក ? យ៉ា ងណាមិញ កបើតភន  នុងការ
តដល្ប៉ាោះែទប់កនាោះ ពិតតមនតតតភន េនឹងល្អកេើយ ច្ ខុ -
បស្ត េនឹងជាច្ ខុទវ រ ជា ៊ីចូ្ល្ម ថ្នច្ិតតត្តមទវ រតភន 
 ៏ពិតតមនកេើយ ចុ្ោះកបើតភន េនឹងវាជារបស់មនិក ៀងអុ៊ីច្ងឹ 
កេើយនឹងថ្លច្ ខុវញិ្ញា ណជាកដើមេនឹងថ្លជារបស់ក ៀង ថ្ល
ជារបស់ែលួនយ៉ា ងកម៉ាច្កៅក ើត កតើយល់្ចូ្ល្ច្ិតតក ? កបើ
អត់មានច្ ខុបស្ត រូប កបើអត់មានតភន ក  កតើមានច្ិតត



ក ើញក ? អត់មានក ! យ៉ា ងណាមិញដូច្ជាពនលឺច្កងាៀង
អុ៊ីច្ងឹ កបើអត់អណាត តច្កងាៀងក  កតើមានពនលឺក ? គអឺត់ក ! 
ច្ ខុ វញិ្ញា ណក្បៀបប៊ីដូច្ជាពនលឺច្កងាៀង កេើយច្ាំតណ 
អណាត តេនឹងក្បៀបដូច្តួតភន  វាមិនមានអវ៊ីក  ។ 

កៅ នុងជ៊ីវតិរាល់្ថ្ងៃ អត់មានអវ៊ីតដល្ថ្លជាកយើងក  
 នុងវញិ្ញា ណេនឹង សុ ធតតជារបស់តដល្អា្ស័យបច្ច័យ ជា
របស់មិនក ៀង អត់មានរល្ត់កៅកេើយកៅកៅឯណាក  
អត់មានកៅត្តាំងកៅ នុង ៊ីណាក   នុងការក ើតកេើយវា
បាត់កៅវញិ សងាខ រធម៌េនឹងគអុឺ៊ីច្ឹង កេើយណាមួយ
អា្ស័យរូបកនាោះជាអារមមណ៍ កបើអត់មានរូបជាអារមមណ៍
ក  ច្ ខុ វញិ្ញា ណ ៏មិនអាច្ក ើតកេើងបានតដរ កេើយមិន
តមនមានតតច្ាំករោះច្ ខុ វញិ្ញា ណក  គឺមាន ច្ ខុទវ រាវជាន-
ច្ ខុ វញិ្ញា ណ-មកនាធាតុ-មកនាវញិ្ញា ណធាតុ កេើយកយើង
នឹងថ្លែលួនយ៉ា ងកម៉ាច្  នុងការក ើញរូបរាល់្កពល្ក ើញ
េនឹង កេើយកេតុអវ៊ីមនិ្ពមអប់រ ាំសតរិឭ ? គមឺ ព៊ីស្តត ប់
មនិយល់្ កបើស្តត ប់យល់្កេើយគអឺត់ហាមបានក ករឿងសតិ
ក ើញច្ាស់ធមមត្ត គកឺារក ើញរូបរាល់្កពល្ ។ កៅកពល្



ក ើញរូបេនឹង កៅកពល្ដឹងរូបេនឹងក ើញច្ាស់នូវ
បរមតថធម៌ គជឺានាមធម៌េនឹងឯង មិនមានែា្ំ បឹងឲ្យសតិ
ក ើតក  កបើដឹងអុ៊ីច្ងឹកៅកេើយកនាោះ ។ 

ដូច្ជាកដើមកឈើអុ៊ីច្ឹង កដើម ៏មិនក ៀង តម  ៏មនិ
ក ៀង សលឹ  ៏មនិក ៀង តផល ៏មិនក ៀង ោា  ៏មិនក ៀង កេើយ
្ស្តប់តតមានកគថ្ល្សកមាល្េនឹងក ៀង រ យអន កនាោះអត់
បានការក  កតើអុ៊ីច្ឹងតមនក ? កយើងថ្ល្សកមាល្ថ្នកដើម
កឈើេនឹងយ៉ា ងកម៉ាច្ កបើកដើម ៏មនិក ៀង តម  ៏មនិក ៀង 
សលឹ  ៏មិនក ៀង តផល ៏មិនក ៀង ោា  ៏មិនក ៀងទ ាំងអស់
អុ៊ីច្ងឹ យ៉ា ងណាមិញច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្តិត គចឺ្តិតតដល្្ប្ពឹតត
កៅត្តមទវ រតភន  នុងការតដល្ដឹងនូវរូបារមមណ៍េនឹង កេើយ
ចុ្ោះកបើរូបេនឹងមិនក ៀងកៅកេើយ កយើងកៅថ្លច្តិតវញិ្ញា ណ
តដល្្ប្ពឹតតត្តមផលូ វតភន េនឹងក ៀងយ៉ា ងកម៉ាច្? ជាតួែលួន
យ៉ា ងកម៉ាច្? ជាសតវបុគគល្យ៉ា ងកម៉ាច្? េនឹងកេើយតដល្
កៅថ្លសងាខ រធម៌ ។ ្ពោះសមាម សមពុ ធ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល 
អន ទ ាំងឡាយចូ្រញុា ាំង្បកយជន៍ឲ្យបានសក្មច្ កោយ
កសច្ ត៊ីមិន្បមា  ក្រោះថ្លសងាខ រធម៌អស់កៅសូនយកៅ 



 តនលងេនឹងកេើយតដល្ត្តមផលូវតភន ្ប្ពឹតតកៅកោយការ
ក ើញរូប កតើជាសងាខ រធម៌ឬ ៏ជាកយើង? គជឺាសងាខ រធម៌! 
្តង់េនឹងកេើយតដល្មុននឹង្ពោះអងគជតិបរនិិរវ ន មុននឹង
្ពោះអងគអស់ែយល់្ដកងាើមកច្ញចូ្ល្ ្ពោះអងគកអលៀតោត ាំ តនលង
េនឹងឯង ដល់្ពុ ធបរស័ិ ទ ាំងអស់ ុាំឲ្យមានកសច្ ត៊្ី បមា  
ចូ្រញុា ាំង្បកយជន៍ឲ្យបានសក្មច្កោយកសច្ ត៊ីមិន
្បមា  ។ មនិ្បមា គជឺាក ម្ ោះថ្នការមានសតិ កតើមាន
សតិយ៉ា ងកម៉ាច្? គឺមានសតិ្ តង់ច្ាំករោះសងាខ រធម៌ជា
បរមតថ ។ 

កយើងករៀនធម៌គកឺដើមប ៊ីឲ្យបានក ើញធម៌េនឹង 
មនិតមនករៀន្រន់តតរាប់ៗក  គឺ្ តូវតតករៀនឲ្យធម៌េនឹង
តមនត នក ើបកៅថ្លពូត  ។ 

្ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់សតមតងថ្ល សងាខ រទ ាំងឡាយ នុង
ការតដល្ច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្ិតត កតើច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្តិតេនឹងដូច្កមតច្? គឹ
បានកសច្ ត៊ីថ្លច្ិតតេនឹង្ប្ពឹតតកៅត្តមច្ ខុទវ រវងិ៊ី េនឹង
កេើយតដល្កៅថ្លសងាខ រ  ុាំច្ង់កៅរ សងាខ រឯណាឯណ៊ី  
កតើសងាខ រេនឹងមានក  នុងជ៊ីវតិកយើងរាល់្ថ្ងៃកនោះ? គមឺាន! 



កេើយមានេនឹង កតើ្ ពមក ើញក ? កបើ្ ពោះអងគ្  ង់្ត្តស់
សតមតងឲ្យក ើញ ឬ ៏ច្កច្សរងឹរូសមិន្ពមក ើញត្តម
្ពោះអងគ ឥេូវកតើ្ ពមឬមិន្ពម? គឺ្ ពម! ្ពមក ើញ
កោយកសច្ ត៊ីមនិ្បមា  ក ើញសងាខ រធម៌េនឹងឯងតដល្
អស់កៅ កេើយអស់តមនក ? ឬ ៏កៅក ើញអាឹងអុ៊ីច្ឹង
រេូត? គកឺារក ើញេនឹងវាអស់កៅ កេើយអស់កៅេនឹង
កតើវាកៅត្តាំងកៅឯណាក ? អត់ក ! រ យថ្លអស់កៅ
សូនយកៅ គវឺាអត់កៅត្តាំងកៅ តនលងណាក  បានកៅថ្ល
អនិច្ចាំ មានកេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិ សងាខ រធម៌
្គប់យ៉ា ង្តូវការក ើតរល្ត់ ្គបសងាត់ជា ុ ខ មនិមានអវ៊ី
ជាែលួនកយើងក សងាខ រធម៌េនឹងកនាោះ ពុ ធបរស័ិ នា ាំរន រ តត
 តនលងេនឹងកៅ សតិរឭ ករឿយៗ កនោះក ម្ ោះថ្លកសច្ ត៊ី
មនិ្បមា  រតមងញុា ាំង្បកយជន៍ឲ្យបានសក្មច្ គឺ
បរមតថ្ បកយជន៍ ច្ាំករោះ្បកយជន៍េនឹងគកឺារ្ត្តស់ដងឹ
អរយិសច្ចធម៌ ។ ច្ាំករោះត្តមផលូវ្តកច្ៀ  ៏ដូច្រន តដរ កយើង
សិ ាកៅត្តមផលូវតភន មួយកៅកយើងក ើញបាន ។ ឥេូវ
កយើងបានករៀនមាន៤ែណ:ច្តិតកេើយ ។ ត្តមផលូវ្តកច្ៀ 



មាន៤តដរ គកឺស្តតទវ រាវជាន រល្ត់បាត់កៅ តតសាំកេង
តដល្ជាអារមមណ៍កៅ តដល្ក ើតកេើងេនឹងវាមិនតមនកច្ោះ
តតក ើតៗ្បណាាំង្បតជងជាមួយកគឯងកនាោះក  វាមាន
កពល្កវោ្តឹម្តូវ ។ កពល្តដល្កស្តតទវ រាវជានក ើត
កេើងេនឹង គអឺាវជានកផែងៗក ៀតអត់មានក  ច្ ខុទវ រាវជាន
 ៏អត់ ឃានទវ រាវជាន ៏អត់ ជវិាាទវ រាវជាន ៏អត់ កាយ
ទវ រាវជាន ៏អត់ កតើម អាំព៊ីអវ៊ី? គឺម អាំព៊ីកៅកពល្េនឹង 
សាំកេងម កាន់គនលងកស្តតទវ រវងិ៊ី ម ប៉ាោះែទប់មុា ាំង មាន
កៅ នុងភវងគអ៊ីក ើត កបើវាប៉ាោះមុា ាំងបាត់កៅកេើយ ឧទេរណ៍
ដូច្ជាដុា្ំ គួសអុ៊ីច្ឹង តដល្ោ ់កៅកល្ើតសប ថ្ផទសគរធាំេនឹង
កៅ យ អនលូងម  ូង កេើយ ូងេនឹងអត់ច្ា្ំ រប់្គួសក  
 ូងច្ាំតសប ក  ប៉ាុតនតវាែទរ ្រប់្គួសេនឹងវាែទររអិល្ធាល  ់
ព៊ីកល្ើតសប សគរកៅ ។ ្រប់្គួសេនឹងដូច្តួភវងគអុ៊ីច្ឹង 
កោតធាល  ់ព៊ីកល្ើតសប អុ៊ីច្ឹងកៅ វាផុតព៊ីភវងគេនឹងកៅ វា
កេើងម ទវ រ្តកច្ៀ គចឺ្ិតត កេើយមិនតមនមាន នុងភវងគ
ផង  នុងទវ រផងគអឺត់ក  ។ កាល្ណាមានច្តិត នុងទវ រ គឺ
ភវងគអត់មានក  នុងកពល្េនឹង កពល្េនឹងដូច្ជាកយើង



កច្ញព៊ី នុងផទោះម   ួល្កភៀ្វអុ៊ីច្ងឹ  នុងកោ កនោះ្រន់
តតជាការ  ួល្កភៀ្វរបស់កយើងប៉ាុកណាណ ោះ ។ កស្តតទវ -
រាវជានក ើតកេើងមួយែណ:េនឹង កតើអវ៊ីែលោះ? សាំកេងឬ? គឺ
សាំកេង កស្តតវញិ្ញា ណជាអន ឮ កេើយកស្តតទវ រាវជាន
រល្ត់បាត់កៅ កស្តតវញិ្ញា ណក ើតកេើង កេើយរល្ត់កៅ ៏
មានការ  ួល្មួយែណ:កផែងក ៀតគមឺកនាធាតុ កេើយ ៏
រល្ត់កៅក ៀតកៅ កេើយ ៏មានអន ពិចរណាមួយែណ:
ក ៀតគឺសនត៊ីរណ សរុបបាន៤ែណ:ច្តិតកេើយ ។ 

សូមពុ ធបរស័ិ យ កៅករៀនែលួនឯងក ៀតកៅ ែ្ុ ា្ំ ពោះ
 រុណាែ្ុ ាំបា ករៀបរាប់ដតដល្ៗអុ៊ីច្ឹងកៅ កតើវាក្ច្ើន
េួសឬ ៏មិនជាអវ៊ីក ? ក្រោះសតបិបោា នវបិសែនា្តូវតត
ដតដល្ៗអុ៊ីច្ឹង ។ កយើង្តូវករៀនត្តមទវ រ្ច្មុោះ៤តដរ ព៊ី
ឃានទវ រាវជានកៅ ត្តមទវ រអណាត ត៤តដរ ព៊ីជវិាាទវ រាវជាន
អុ៊ីច្ងឹកៅ ផលូ វកាយ ៏៤ក ៀតកៅ ព៊ីកាយទវ រាវជានតកៅ ។ 

កយើងករៀនបតនថមក ៀត ដូច្ជាត្តមផលូវតភន អុ៊ីច្ងឹ កតើ
ច្ ខុទវ រាវជានច្ិតត តដល្កធវើ ិច្ចរាវរ អារមមណ៍ ត្តមផលូវតភន  
េនឹង កតើមានជាតជិាអវ៊ី? ជាតគិជឺា ាំកណើ តតដល្ក ើតម  



គជឺាតជិា រិយិ គអឺកេតុ  រិយិ បានកសច្ ត៊ីថ្លមិនតមន
ជាផល្ដ៏អអិនរបស់ មមក  មួយែណ:េនឹងអត់តមន មមជា
អន បកងាើតក  អត់តមន មមជាបច្ច័យនា ាំឲ្យក ើតច្ ខុទវ រា-
វជានេនឹងគអឺត់ក  ប៉ាុតនត រិយិច្តិតមួយេនឹងគឺ្ តូវតតក ើត ។ 

កៅកពល្ណាតដល្មានរូបប៉ាោះែទប់នឹងតភន  
កៅកពល្កនាោះប៉ាោះនឹងភវងគផង ប៉ាោះេនឹងកោយស្តរវាែទរ
ភវងគបានកៅថ្លប៉ាោះ ពិតតមនតតអនលូងេនឹងវាមិនបានកៅ
ប៉ាោះដុា្ំ គួសក  គបឺ៉ាោះថ្ផទសគរ ប៉ាុតនតវាែទរដល់្ដុា្ំ គួសគឺវាែទរភវងគ 
ក ើបវាោច់្ភវងគេនឹង ម ក ើតកៅជាអកេតុ 
 រិយិមកនាធាតុ ស្មាប់ោល ស់វបិា  នុងភវងគឲ្យម ក ើត
ជាច្ ខុ វញិ្ញា ណ ្រន់តតោល ស់ប៉ាុណណឹ ងឯង គកឺដើរតួនា ៊ីជា
 រិយិច្ិតតមួយស្មាប់វបិា  ព៊ីក្រោះ នុងភវងគវាជាវបិា  
ដូច្ជាភវងគមនុសែកយើងជា ុសល្វបិា  ប៉ាុតនតមិនអាច្កៅ
ជាវបិា រេូតក  ច្ាំករោះសតវ នុងកោ កនោះវា្តូវោល ស់
ម វងិ៊ីច្ិតត កោយអាំណាច្  ួល្កភៀ្វ គវឺងិ៊ីច្ិតតក ើតម 
  ួល្កភៀ្វ ។ ច្ ខុទវ រាវជានជាតជិា រិយិ រួច្កៅច្ ខុ -
វញិ្ញា ណជាតជិាវបិា  រួច្កៅ  ៏ជាមកនាធាតុជាតជិាវបិា  



រួច្កៅ មកនាវញិ្ញា ណធាតុជាតជិាវបិា ក ៀត ផល្ដ៏អអិន
របស់ មមមាន៣ែណ:ជាប់រន  ។ ផលូ វ្តកច្ៀ  ផលូ វ្ច្មុោះ 
ផលូ វអណាត ត ផលូ វកាយដូច្រន  ប៉ាុតនតច្ាំករោះែណ:មុនដាំបូងកគ
កនាោះគជឺាអកេតុ  រិយិ ។ ច្ាំករោះរ យអកេតុ កនោះ 
សូមពុ ធបរស័ិ  ុាំទន់អៃល់្ អត់ល្ាំបា ក  ករៀនកៅមុែ
បនតិច្ក ៀតកៅដល់្គឺកច្ោះតតមតង កេើយ ៏មិនជាសាំខាន់
ច ាំបាច់្តដរ កយើងករៀន្រន់តតប៉ាុណណឹ ងសិនកៅ ស្តគ ល់្
ក ម្ ោះអកេតុ បនតិច្ៗសិនកៅ ។ 

ឥេូវកយើងករៀនបាន៤ែណ:កេើយ កតើរាប់ជាច្ាំនួន
ច្តិតកៅមានប៉ាុនាម ន? ច្ ខុទវ រាវជានត្តមផលូ វតភន  កតើមានច្ិតត
ប៉ាុនាម នដួងកៅ តនលងេនឹង? គមឺានតតមួយដួងក  មិនដូរ
ោល ស់ច្តិតដថ្ ក  កទោះជាអារមមណ៍េនឹងមិនល្អ ជាអនិោា -
រមមណ៍យ៉ា ងណា ៏កោយ ៏ច្ិតតតតប៉ាុណណឹ ង កេើយកទោះជា
អារមមណ៍េនឹងជាឥោា រមមណ៍ ៏កោយ ជាអតឥិោា រមមណ៍ ៏
កោយ ៏ជាច្ិតតេនឹង គចឺ្ ខុទវ រាវជាន តដល្ជា រិយិមកនា
ធាតុ អត់មានច្ិតតដូរោល ស់ តនលងេនឹងក  កទោះជាអារមមណ៍
េនឹងយ៉ា ងកម៉ាច្ ៏កោយ កតើយល់្តដរក ? រួច្កៅបានច្ ខុ -



វញិ្ញា ណ កតើច្ ខុ វញិ្ញា ណមានច្តិតប៉ាុនាម ន? គមឺាន២ គកឺាល្
ណាកបើអារមមណ៍េនឹងជាអនិោា រមមណ៍ អារមមណ៍មនិល្អ 
ក ើញកគបុ ម៉ាូតូរន  ក ើញ្មេូររហាច្អុ៊ីច្ងឹកៅ រូប
េនឹងជាអនិោា រមមណ៍ ច្ ខុ វញិ្ញា ណកពល្េនឹងជាអ ុសល្
វបិា  ។ កបើក ើញសួនឧ យន ក ើញោា  ក ើញរូបអុ៊ីច្ឹង
តដរ តតច្ ខុ វញិ្ញា ណកពល្េនឹងជា ុសល្វបិា  ដូកច្នោះកៅ
 តនលងេនឹងមានច្ិតត២ ប៉ាុតនតមិនតមនក ើតជាមួយរន ក  គឺ
ក ើតតតមួយៗក  កទោះប៊ីជាកយើងកមើល្តភន ២ ៏កោយ តត
ច្ ខុ វញិ្ញា ណមិនតដល្ក ើត២ជាមួយរន ក  កតើយល់្ក ? 

កេើយឮសាំកេងត្ស ងៃូ រឈឺយ៉ា ងកនោះឈឺយ៉ា ងកនាោះអ៊ី
េនឹង កស្តតវញិ្ញា ណេនឹងជាអ ុសល្វបិា  កតើយល់្ចូ្ល្
ច្តិតក ? កយើងករៀនទល់្តតល្អិតល្អន់អុ៊ីច្ឹងក ើបបាន ដល់្
តតកពល្កច្ោះគយឺល់្តតមតង ។ កយើងករៀន្ពោះអភធិមមកនោះ
គឺ្ តូវផារភាា ប់ជាមួយរន នឹងសតិបបោា នបបដបិតតិ  ាំពុង
តតករៀនេនឹងគឺ ាំពុងតតចស់ឧបនិសែយ័  ាំពុងតតចស់
បញ្ញា  ក្រោះ នុងការករៀនបកណតើ រ បញ្ញា សកងាតពិនិតយ



បកណតើ រ ក្រោះរបស់េនឹងវាមានអុ៊ីច្ងឹតមន កតើយល់្ចូ្ល្
ច្តិតក ? 

ឥេូវករៀនត្តមច្ ខុទវ រក ៀត បនាទ ប់ព៊ីច្ ខុ វញិ្ញា ណ
តដល្អាច្មាន២ដួងោល ស់បតូ ររន  រល្ត់កៅ ក ើតមកនាធាតុ 
កតើ តនលងេនឹងមានច្ិតតប៉ាុនាម នដួង? មាន២ដួងតដរ កាល្
ណាកបើច្ ខុ វញិ្ញា ណជាអ ុសល្វបិា  ជាផល្ដ៏អអិនថ្ន
អ ុសល្ មមរល្ត់កៅ មកនាធាតុេនឹង ៏ជាអ ុសល្វបិា 
តដរ តតកបើច្ ខុ វញិ្ញា ណេនឹងជា ុសល្វបិា  តដល្ជាផល្
ដ៏អអិនថ្ន ុសល្ មម មកនាធាតុេនឹង ៏ជា ុសល្វបិា តដរ 
ប៉ាុតនតមិនតមនក ើតមតងទ ាំង២ក គកឺ ើតមតងមួយៗ ប៉ាុតនតវា
អាច្មាន២ដួង តនលងេនឹង ដល់្មកនាធាតុេនឹងរល្ត់កៅ 
ក ើតមកនាវញិ្ញា ណធាតុ កតើមានច្ិតតប៉ាុនាម នដួង តនលងេនឹង? 
មានច្ិតត៣ដួង កតើ៣ដួងេនឹងអវ៊ីែលោះ? និយយព៊ីអារមមណ៍ 
កបើកាល្ណាអារមមណ៍មនិល្អក  ជាអនិោា រមមណ៍ ដូច្ជា
ក ើញភ ់ក ើញ្ជាាំ ស្មាមកស្តម  ក្រ  ក ើញកខាម ច្
 ណតុ រ កខាម ច្ឆ្ម រកៅត្តមផលូវអុ៊ីច្ឹង  នុងការក ើញេនឹងម 
ដល់្មកនាវញិ្ញា ណ បនាទ ប់ព៊ីមកនាធាតុកេើយ គមឺកនា-



វញិ្ញា ណតដល្ជាអ ុសល្វបិា  ។ កបើអារមមណ៍េនឹងជា
ឥោា រមមណ៍ធមមត្ត ក ើញផទោះសតមបង ក ើញ ៊ី តនលង 
តុ ូត្គ សាំពត់កខាអាវធមមត្ត ម ដល់្ តនលងេនឹងច្ ខុ
វញិ្ញា ណជា ុសល្វបិា  មកនាធាតុ ៏ ុសល្វបិា  ដល់្
កៅមកនាវញិ្ញា ណកនោះកៅជា ុសល្វបិា  ប៉ាុតនត្ ប្ពឹតតកៅ
ជាមួយរន ឧកបកាខ  តដល្កយើងករៀនកៅ នុង ុសល្វបិា  ៊ី៨ 
វាអាច្កធវើសនត៊ីរណ: តនលងេនឹងមួយតដរ្តង់ ចិ្ចពិចរណា 
កបើអារមមណ៍េនឹងជាអតឥិោា រមមណ៍ ល្អេនឹងគឺល្អកល្ើស 
្បកសើរកល្ើស ថ្្ តល្ងកល្ើស ឧទេរណ៍ថ្ល បានក ើញ
រូប្ពោះសមាម សមពុ ធ ឬ ៏រូប្ពោះសងឃតដល្្ ្ ង់នូវសាំពត់
កាស្តវ ឬ ៏រូបកផែងៗក ៀត ឲ្យតតល្អកល្ើស ល្អក្ច្ើនជាង
ធមមត្ត កបើថ្លសាំពត់កខាអាវ ៏ងម៊ៗី អុ៊ីច្ងឹកៅ មាស ៏វាសុ ធ 
កព្ជ ៏ល្អ តបូង ៏ ឹ េនឹង្ពិច្ៗ រូបេនឹងជាអតឥិោា រមមណ៍ 
ម ដល់្ តនលងេនឹងមកនាវញិ្ញា ណេនឹង កតើជា ុសល្វបិា 
ក ? ជា ុសល្វបិា  កតើ្ ប្ពឹតតកៅជាមួយកវ នាអវ៊ី? គឺ
កស្តមនសែកវ នា ដូកច្នោះ្តង់ តនលងអាវជានគឺមានតត១ក  
កទោះជាច្ ខុទវ រាវជាន ៏កោយ កស្តតទវ រាវជាន ៏កោយ 



ឃានទវ រាវជាន ៏កោយ ជវិាាទវ រាវជាន ៏កោយ កាយទវ -
រាវជាន ៏កោយ ។ ដល់្កៅច្ ខុ វញិ្ញា ណមាន២ កស្តត-
វញិ្ញា ណមាន២ ឃានវញិ្ញា ណមាន២ ជវិាា វញិ្ញា ណមាន២ 
កាយវញិ្ញា ណមាន២ គជឺាអ ុសល្វបិា ១ កៅកពល្ណា
អារមមណ៍េនឹងមនិល្អ (មានរូប សាំកេង  លិន រស កៅត  
្តជា ់ រងឹ ន់ តងឹ ាំករ ើ ញ័រ មិនល្អ) កេើយជា ុសល្-
វបិា ១ កៅកពល្ណាតដល្អារមមណ៍េនឹងល្អ ជាឥោា -
រមមណ៍ ឬជាអតឥិោា រមមណ៍ បនាទ ប់ម មកនាធាតុមាន២
តដរ ជាអ ុសល្វបិា ១ ជា ុសល្វបិា ១ ឯមកនា-
វញិ្ញា ណធាតុអាច្មាន៣ ជាអ ុសល្វបិា តតមួយក  តត
 ុសល្វបិា មាន២  តនលងេនឹងោល ស់បតូ ររន កោយអាំណាច្
ឧកបកាខ កវ នា១ និងកស្តមនសែកវ នា១ កបើរាប់ជាច្ាំនួន
ច្តិតបានប៉ាុនាម ន? បាន៨គឺ ច្ ខុទវ រាវាជាន១ ច្ ខុ វញិ្ញា ណ២ 
មកនាធាតុ២ មកនាវញិ្ញា ណ៣ កតើអាច្កច្ោះ អាច្ចាំ
បានក ប៉ាុណណឹ ង? ត្តមផលូវតភន  ៏ក ើតអុ៊ីច្ងឹ ផលូ វ្តកច្ៀ  ៏
ក ើតអុ៊ីច្ឹង ផលូ វ្ច្មុោះ ៏ក ើតអុ៊ីច្ឹង ផលូ វអណាត ត ៏ក ើតអុ៊ីច្ឹង 



ផលូ វកាយ ៏ក ើតអុ៊ីច្ងឹ ដូរតតវញិ្ញា ណ កបើថ្លផលូ វ្តកច្ៀ ោ ់
កស្តតវញិ្ញា ណ,… ក្ៅព៊ីេនឹងគកឺ ម្ ោះដូច្រន  កតើយល់្ក ? 

 
២-ឧព្បកាា សេគតំ មព្ោវញិ្ញា ណធាត៊ុ

អព្េត៊ុក្ក្ិរយិាចតិតំ 
មកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្ជាអកេតុ  រិយិច្តិត 

្ប្ពឹតតកៅជាមួយឧកបកាខ កវ នា ក ើតត្តមបញ្ចទវ រកធវើ
កវាដាពវន ិច្ច ត្បថ្ល ចិ្ច ាំណត់ដងឹកៅខាងមុែសនត៊ីរណ
 ចិ្ច កបើកៅ នុងមកនាទវ រគឺទវ រច្ិតត កធវើអាវជាន ិច្ច រ ាំពឹងនឹ 
រ អារមមណ៍ជាបឋមែណ: នុងមកនាទវ រ ។ 

ឥេូវកយើងបានស្តគ ល់្ច្តិតមួយក ៀតកេើយ ច្តិតេនឹង
កៅ នុងពួ អកេតុ  ិរយិ។ ច្ាំករោះអកេតុ  រិយិ
មាន៣ឥេូវកយើងបាន២កេើយ ប៉ាុតនត ៊ី២កនោះកយើង្តូវ
សិ ាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាបនតកៅក ៀត ។ 

កាល្ណាកបើពុ ធបរស័ិ ្ជោះថ្លល  នុងការបដិបតតិ
សតបិបោា នវបិសែនា ពុ ធបរស័ិ នឹងចូ្ល្ច្តិតករៀនណាស់ 
ព៊ីក្រោះករឿងច្ិតតេនឹង កយើងករៀនអាំព៊ីច្ិតតតមនតតអត់្បកាន់



ថ្លជាែលួនក  កទោះជាករៀនកៅច្ិតតកាន់តតក្ច្ើនកៅៗ រតឹតត
ព៊ីករាោះកៅ រតឹតតចូ្ល្ច្តិតកៅ វាក ើញអត់មានអវ៊ីជាែលួន នុង
្គប់ច្តិតទ ាំងអស់ កនោះកេើយតដល្កយើងអាច្កគច្ផុតអាំព៊ី
ការញាាំញ៊ី របស់ កិល្ស ព៊ីក្រោះ កិល្សវាក ើតកៅ នុង
កោ  ជាកោភ: ជាកទស: ជាកមាេ: វា្គបសងាត់បុគគល្
ណាកៅ នុងកោ  គឺកោ តភន  កោ ្តកច្ៀ  កោ 
្ច្មុោះ កោ អណាត ត កោ កាយ និងកោ ច្តិត កេើយ
កបើអត់មានែលួនកយើងកៅ នុងកោ េនឹងក   កិល្ស ៏អត់
្គបសងាត់បានតដរ ។ កោភ:ក ើត កទស:ក ើត កមាេ:
ក ើត តតកោភ: កទស: កមាេ: មនិអាច្្គបសងាត់ច្ិតត
បានក  ព៊ីក្រោះអវ៊ី? ព៊ីក្រោះស្តម រត៊ីរឭ បាន សិ ាបាន
មនិតមនជាតួែលួន ករឿងកនោះគជឺាករឿងរួច្ផុត កិល្ស មនិ
តមន ិកល្សមនិមានក  តតែលួនកយើងមិនមាន គជឺាការ
រ ាំល្ត់កសច្ ត៊្ី បកាន់នាមរូបថ្លជាតួែលួន  ៊ីបាំផុតគឺ្ តូវរួច្
ែលួនជាស្តថ ពរ ្ត្តស់ដងឹនូវអរេតតយ៉ា ងណាៗ េនឹងគជឺា
ករឿងរបស់វងិ៊ីច្តិត ជាករឿងរបស់ជ៊ីវតិ តតែលួនកយើង្តូវរួច្
ផុតត្ត ាំងតតអាំព៊ីបញ្ញា ក ើញនាមរូបច្ាស់ម កមល៉ាោះ កេើយ



តតកាល្ណាែលួនកយើងរួច្ផុតកេើយករឿងអ៊ី ៏ករឿងកៅ 
ក្រោះជាករឿងរបស់នាមរូបក  កទោះជាអរេតត ៏អរេតតកៅ 
ករឿងកនោះកបើអត់មាននាមរូបក អរេតត ៏អត់តដរ ។ ករឿង
អរេតតមគគអរេតតផល្េនឹងជាករឿងរបស់នាមរូប តតករឿង
សាំខាន់គឺមនិមានកយើង នុងែណ:កនោះ  នុងកពល្កនោះ  នុង
កពល្ក ើញ  នុងកពល្ឮ  នុងកពល្ធុាំ លនិ  នុងកពល្ដងឹរស 
 នុងកពល្ដងឹកោដាពវ:  នុងកពល្នឹ គតិកនោះ  នុងកពល្
ស្តត ប់្ពោះធម៌កនោះ សាំខាន់គឺមនិមានកយើង នុងកពល្កនោះ 
ឥេូវកនោះ រឭ ករឿយៗរាល់្កពល្តដល្មានសភាវ:ក ើត
កេើង ។ 

កៅ នុងអកេតុ  រិយិ ៊ី២កនោះ មនិតមន រិយិ
មកនាធាតុក  តតជា រិយិមកនាវញិ្ញា ណ ប៉ាុតនត រិយិមកនា-
វញិ្ញា ណកនោះ កបើកយើងកៅថ្ល រិយិមកនាវញិ្ញា ណ ក គឺ
មានក្ច្ើនណាស់ ដល់្កយើងករៀនតកៅក ៀតកៅក ើញ
ក្ច្ើនណាស់ មានដល់្កៅ១៩ច្ិតតឯកណាោះ ។ កៅ នុង
 រិយិច្ិតតមាន២០ គឺ រិយិតដល្ជាមកនាធាតុមានតតមួយ
ក  ១៩ក ៀតគឺ រិយិមកនាវញិ្ញា ណធាតុទ ាំងអស់ ដូកច្នោះ



្តូវតងមក ៀតថ្ល  រិយិមកនាវញិ្ញា ណតដល្ជាអកេតុ  
ដល់្ទញម ជាអកេតុ  គកឺាត់អស់កេើយ មហា រិយិ 
មេគគត រិយិអ៊ីកាត់អស់កេើយ តដល្កយើងមនិទន់បាន
ករៀនក  ព៊ីក្រោះអកេតុ មានតត៣ដួងក  
កេើយដួង ៊ី១ជាមកនាធាតុអត់តមនជាមកនាវញិ្ញា ណក  
កៅ២ក ៀតជាមកនាវញិ្ញា ណ ឬថ្លមកនាវញិ្ញា ណតដល្ជា
អកេតុ  រិយិច្ិតត កេើយព៊ីរកនោះ្តូវតច្ រន កោយ
អាំណាច្កវ នា មួយ្ប្ពឹតតកៅជាមួយឧកបកាខ កវ នា
តដល្កយើង ាំពុងករៀនកនោះ គអឺត់្ច្េាំជាមួយច្តិតដថ្ ក  
ប៉ាុតនតវាកធវើ ិច្ច២ គកឺៅ នុងបញ្ចទវ រកធវើកវាដាពវន ិច្ច តដល្
ត្បថ្ល ាំណត់ដឹងនូវអារមមណ៍ វាក ើតអាំព៊ីខាងមុែ
សនត៊ីរណ ចិ្ច សនត៊ីរណ:កនោះជា ចិ្ចរបស់មកនាវញិ្ញា ណ
តដល្ជាវបិា  ។ 

ឥេូវកយើងករៀនម ដល់្កពល្កនោះ កតើមានប៉ាុនាម ន
ែណ:កេើយ? មាន៥ែណ:កេើយ ច្តិត៥ែណ:េនឹងគកឺ ើត
អត់មានោច់្ អត់មានរអា ់រអួល្ តនលងណាក  តតកាល្
ណាមានសាំកេងម ប៉ាោះែទប់នឹង្តកច្ៀ មុា ាំងអុ៊ីច្ឹងកៅ 



ញ័រដល់្ភវងគ ឌូង កេើយ ៏ោច់្កៅ ក្រោះសាំកេងេនឹងវាជា
អារមមណ៍ កេើយអារមមណ៍េនឹងវាខាល ាំងកធវើឲ្យញ័ររេូតដល់្
ោច់្  ៏ក ើតកស្តតទវ រាវជាន ដូច្ជាអន កបើ ទវ រ ឬដូច្ជា
អន កច្ញម   ួល្កភៀ្វ កតើអវ៊ីជាកភៀ្វ? គឺសាំកេង ឬថ្ល
សាំកេងេនឹងជាករាងកោខ ន ៏បាន ច្ិតតេនឹងជាតួកោខ ន 
្រន់តតកច្ញម តភលត ៏ចូ្ល្កៅវញិ គកឺច្ញព៊ីភវងគ ។  

ឧទេរណ៍ថ្ល សាំកេងេនឹងជាកោ ថ្នជ៊ីវតិតដល្
រស់កៅ សតវតដល្រស់កៅ នុងកោ េនឹងគឺបានដល់្បរមតថ
ធម៌េនឹងឯង សតវេនឹង្រន់តតជាបរមតថបញ្ាតតកិ  គបឺញ្ាតិត
កៅកល្ើបរមតថធម៌ កោយអាំណាច្កស្តតទវ រាវជាន នឹ រាវ
រ អារមមណ៍ ដងឹសាំកេងកេើយ ៏រល្ត់កៅ កតើក ើតអវ៊ី? 
គកឺ ើតកស្តតវញិ្ញា ណឮសាំកេង កេើយកតើឮេនឹងជាកយើង
ក ? មិនតមនជាកយើងក  គកឺារឮជា្ប្ ត៊ីធមមត្តេនឹងឯង 
កេើយ ាំពុងតតករៀនេនឹងកតើមានឮក ? ឬ ៏្រន់តត
ករៀនក ? កតើឥេូវេនឹងមានឮក ? គ ឺាំពុងឮ! េនឹងឯង
តដល្កយើងករៀនគឺករៀន តនលងេនឹង ាំពុងឮេនឹង កេើយ
សាំកេងកនោះជាសាំកេង្ពោះធម៌ អុ៊ីច្ឹងសាំកេងេនឹងជា



ឥោា រមមណ៍ ជាសាំកេងល្អ កេើយការតដល្កយើងឮអុ៊ីច្ឹង 
្តង់ តនលងេនឹងគចឺ្ិតតឮ អត់តមនកយើងឮក  ជា ុសល្
វបិា តតប៉ាុកណាណ ោះ តដល្ក ើតកេើងក្រោះមាន ុសល្ មម
ជាបច្ច័យ ក ើបបានឮសាំកេងេនឹង ្គប់្ពោះអងគ្ គប់រន
េនឹងឯង ។ សូមពុ ធបរស័ិ ច ាំថ្ល កបើអត់មាន ុសល្ មមក  
គអឺត់បានឮសាំកេងជាឥោា រមមណ៍ ជាសាំកេងល្អេនឹងក  
វាឮសាំកេងអវ៊ីកផែង វាអាច្ឮ ុសល្វបិា កផែងតដរ តត
 ុសល្វបិា  នុងកពល្កនោះត ត្បអត់បានក  អត់មាន
នរណាម កធវើឲ្យកយើង ឬ ៏កយើងកធវើកោយែលួនឯង ៏អត់
តដរ កនោះជាផល្ដ៏អអិនរបស់ ុសល្ មម តដល្ ាំពុងឮេនឹង
ឲ្យកយើងស្តគ ល់្អាំព៊ីវបិា េនឹងអុ៊ីច្ឹង ។ កៅកពល្េនឹងអត់
មាន ុ ខ អត់មានកស្ត ក  គឺ្ ប្ពឹតតកៅជាឧកបកាខ  
្ពកងើយៗធមមត្ត នុងការឮ ជាផល្ដ៏អអនិរបស់ ុសល្ មម 
រល្ត់បាត់កៅអស់២ែណ:កេើយ កតើ ៊ី៣គឺជាអវ៊ី? គមឺកនា-
ធាតុ កតើមកនាធាតុេនឹងកធវើ ិច្ចអវ៊ី? គកឺធវើសមបដិច្ោនន ិច្ច 
គ ឺិច្ច  ួល្សាំកេងបនាទ ប់ព៊ីកស្តតវញិ្ញា ណ ។ វបិា មកនា
ធាតុេនឹង ៏ជា ុសល្វបិា តដរ  ៏រល្ត់កៅក ៀតកៅ កតើ



ែណ: ៊ី៤ជាអវ៊ី? គឺមកនាវញិ្ញា ណ កេើយកតើមកនាវញិ្ញា ណ
េនឹងជា ុសល្វបិា ឬអ ុសល្វបិា ? គ ុឺសល្វបិា តដរ 
វាតរន  ។ កស្តតវញិ្ញា ណធាតុ ៏ ុសល្វបិា  មកនាធាតុ
 ៏ ុសល្វបិា  មកនាវញិ្ញា ណធាតុ ៏ ុសល្វបិា តដរ កធវើ
សនត៊ីរណ ចិ្ច គ ឺិច្ចពិចរណា កតើក ើញតដរក ? ្គប់ច្ិតត
ទ ាំងអស់សុ ធតតមាន ចិ្ច តតករឿងកយើងវាអត់មានក  ដល់្
កយើងករៀនអុ៊ីច្ឹងកៅបានក ើញថ្ល ឳ!  ិច្ចទ ាំងអស់េនឹង
សុ ធតតជា ចិ្ចរបស់ច្ិតតក កតើ! មនិតមនជា ចិ្ចរបស់កយើង
ឯណាា៎ ! ចុ្ោះកបើកយើងអត់មាន ចិ្ចអុ៊ីច្ឹង កតើរួច្ែលួនក ? ឥេូវ
ច្ង់រួច្ែលួនឬ ៏មិនច្ង់រួច្ែលួនក ? កបើច្ង់រួច្ទល់្តតកច្ញ
ព៊ីច្តិត  ុាំកៅជាមួយច្ិតត គជឺា ិច្ចរបស់ច្ិតត ។ ច្ិតតេនឹងវា
កធវើសនត៊ីរណ ចិ្ចពិចរណា ៏រល្ត់កៅ អស់កៅក ៀតកៅ 
បានដល់្ ៊ី៥តដល្កយើង ាំពុងតតករៀនកនោះឯង គជឺា រិយិ
មកនាវញិ្ញា ណធាតុ តដល្ជាអកេតុ  កៅតតជាអកេតុ 
អុ៊ីច្ងឹ ត្តាំងអាំព៊ីកស្តតទវ រាវជាន  ៏អកេតុ  កស្តតវញិ្ញា ណ
 ៏អកេតុ  មកនាធាតុ ៏អកេតុ  មកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្
កធវើសនត៊ីរណ ៏អកេតុ  ម ដល់្មកនាវញិ្ញា ណធាតុកនោះ



 ៏អកេតុ  តដល្្ប្ពឹតតកៅជាមួយឧកបកាខ កវ នាកធវើ
កវាដាពវន ិច្ចគ ឺ៊ី៥កនោះ ដូកច្នោះ ៊ី១គឺកស្តតទវ រាវជាន  ៊ី២-
កស្តតវញិ្ញា ណ  ៊ី៣-មកនាធាតុកធវើសមបដិច្ោនន ិច្ច  ៊ី៤-
មកនាវញិ្ញា ណធាតុកធវើសនត៊ីរណ ចិ្ច  ៊ី៥-មកនាវញិ្ញា ណ
ធាតុ តដល្ជាអកេតុ  រិយិ កធវើកវាដាពវន ិច្ច ាំណត់
អារមមណ៍ កបើកយើងនិយយត្តម ិច្ចព៊ី ៊ី១ម គឺនឹ រាវរ 
អារមមណ៍  ៊ី២-កធវើសវន ិច្ចគ ឺិច្ចស្តត ប់ឮ  ៊ី៣-  ួល្  ៊ី៤-
ពិចរណា  ៊ី៥- ាំណត់ ។  ាំណត់គថឺ្លសក្មច្ឲ្យកៅជា
អវ៊ីកផែងៗ ដូច្ជា នុងការយិល័្យកដើមប ៊ីសក្មច្ ចិ្ចការងារ
កផែងៗ ឬថ្លជា តនលងកាត់ ត៊ី តកៅ្តូវក ើត ុសល្ ឬ
អ ុសល្កេើយ កតើកវាដាពវនមានជាតជិាអវ៊ី? គជឺា រិយិ! 
ច្តិត្ តង់ តនលងេនឹងមានប៉ាុនាម នដួង តដល្អាច្កធវើកវាដាពវន
 ចិ្ចបាន? គមួឺយ! អត់តមន២ អត់តមន៣ក  ។ 

កៅ នុងអកេតុ  រិយិ ៊ី២កនោះ គឺមាន ចិ្ច២យ៉ា ង 
គឺ១-្ប្ពឹតតកៅត្តមបញ្ចទវ រ ២-្ប្ពឹតតកៅ នុងមកនាទវ រ។ 

កតើត្តមបញ្ចទវ រកធវើ ចិ្ចអវ៊ីែលោះ? កធវើកវាដាពវន ិច្ច! កយើង
្តូវតតដងឹថ្ល កតើកធវើ ិច្ចេនឹងកធវើកៅ តនលងណា? គខឺាងមុែ



សនត៊ីរណ: រ យថ្លខាងមុែេនឹងគបឺនាទ ប់ព៊ីសនត៊ីរណ:េនឹង
រល្ត់កៅ ។ ត្តមផលូវតភន  ៏ តនលងេនឹង កវាដាពវនេនឹង ត្តម
ផលូវ្តកច្ៀ  ៏ តនលងេនឹង កវាដាពវនេនឹង ត្តមផលូវ្ច្មុោះ ៏
 តនលងេនឹង កវាដាពវនេនឹង ត្តមផលូវអណាត ត ៏ តនលងេនឹង 
កវាដាពវនេនឹង ត្តមផលូវកាយ ៏ តនលងេនឹង កវាដាពវនេនឹង 
មានជាតជិា រិយិ កតើអាច្ចាំបានក ? កនោះកយើងករៀនត្តម
ទវ រទ ាំង៥សិន ។ កតើកយើងក ើញមានប៉ាុនាម នែណ:កេើយ? 
មាន៥ែណ:កេើយ មុនកគមានជាតជិា រិយិ ក្កាយកគ
មានជាតជិា រយិតដរ  ណាត ល្៣ែណ:មានជាតជិា
វបិា  (៥ែណ:តដល្តជាប់រន កនោះគជឺាអកេតុ ច្ិតតទ ាំង
អស់) ។ 

កយើងករៀនកនោះកដើមប ៊ីជាំនួយស្តម រត៊ី កយើងរ អវ៊ីកផែងៗ
កដើមប ៊ីជាំនួយស្តម រត៊ី គរឺ មិនបានក្ៅព៊ីកយើងស្តត ប់ធម៌ និង
ពិចរណាកសច្ ត៊ីថ្ន្ពោះធម៌ ។ ច្ាំករោះជាំនួយអវ៊ីកផែងៗ
ក ៀតកច្ោះតតជួយបានទ ាំងអស់ តតករឿងជួយសាំខាន់បាំផុតគឺ
ជាំនួយស្តម រត៊ី ជាំនួយសតិ តដល្ជាជាំនួយដ៏សាំខាន់បាំផុត 
ព៊ីក្រោះថ្លកាល្ណាកបើស្តម រត៊ីេនឹងឯងមិនមានកេើយ 



 ៏កៅក្កាមអាំណាច្ ិកល្ស្គបសងាត់ កមាេ:រួបរតឹ
មនិដឹងកសច្ ត៊ីពិតថ្ល វងិ៊ីច្តិតតដល្្ប្ពឹតតកៅត្តមផលូវតភន 
េនឹងគឺ្ តមឹតតវងិ៊ីច្តិត តដល្ក ើតកេើងយ៉ា ង ក  កោ 
េនឹងអត់មានម កៅជាកោ តភន េនឹងក  ក្រោះថ្លវានឹង
អស់កៅមួយរ ាំកពច្ គឺកោ េនឹងសូនយអុ៊ីច្ងឹតមន តដល្វា
្រន់តត  ួល្កភៀ្វតតប៉ាុណណឹ ងក  ឬជាការ្ប្ពឹតតកៅជា
បរមតថកោ  កោយអាំណាច្វងិ៊ីច្ិតត្ ប្ពឹតតកៅេនឹងអត់
តមនជាសតវ ជាបុគគល្ក  កេើយកោ ទ ាំង៦េនឹងតដល្
មាន្បា ដកេើងៗ  ៏កោយអាំណាច្មានវងិ៊ីច្ិតតត្តមទវ រ
ទ ាំង៦េនឹងឯង ។ 

ច្ាំករោះករឿងវងិ៊ីច្ិតតតដល្្ប្ពឹតតកៅត្តមទវ រទ ាំង៦
កនោះ វាអត់តមនជាករឿងសាំខាន់អ៊ីស្មាប់កោ  ស្មាប់
ភពក  អងគរបស់ភពគភឺវងគ ត្មង់ភពជាត ិាំកណើ តជា
ឧបបតតិភព អត់មានក ើញ អត់មានឮ អត់មានធុាំ លនិ អត់
មានដឹងរស អត់មានដឹងកោដាពវ: អត់មាននឹ គិតដងឹ
ករឿងអ៊ីទ ាំងអស់ កនោះជាអងគថ្នឧបបតតភិព ទាំងអងគថ្ន



ឧបបតតិភពេនឹង ៏ ក ក ៀត ក្រោះអត់ក ៀងកៅ កដើមប ៊ីនឹង
កៅជាភវងគរេូតេនឹង ៏អត់ក ៀត ។ 

សភាពថ្នសងាខ រធម៌តដល្សូនយ ក្រោះមនិក ៀងេនឹង
ឯង មានកេើយ្តេប់កៅជាមិនមានវញិ មួយែណ:ៗថ្ន
កោ  ប៉ាុតនតកោយអាំណាច្និច្ចសញ្ញា សមាគ ល់្កោ តដល្
ក ើតតម ក ៀតេនឹងថ្លកោ មុន ដល់្អុ៊ីច្ងឹ
កៅវាកៅជាថ្លកោ េនឹងឋិតកៅ តតកសច្ ត៊ីពិតកោ 
មួយេនឹង គថឺ្លជារបស់សូនយតតមតង អត់មានក ើតកេើង
កេើយ កដើមប ៊ីឋតិកៅ តនលងេនឹង ជាកោ  តនលងេនឹងគឺ
អត់ក  ។ កនោះជាសភាពថ្នកោ តដល្្ប្ពឹតតកៅជា
កោ តភន  កោ ្តកច្ៀ  កោ ្ច្មុោះ កោ អណាត ត 
កោ កាយ និងកោ ច្ិតត កេើយ ៏រួមបានជាពិភពកោ 
កនោះ និច្ចសញ្ញា សមាគ ល់្ថ្លជាការឋិតកសថរ ជាការត្តាំងមាាំ 
ជាការយឺនយូរ ។ 

ច្ាំករោះ ិច្ចត្តមបញ្ចទវ រ ឲ្យតតចប់កផតើមព៊ីែណ: ៊ី១
វា្តូវកៅដល់្ែណ: ៊ី៥កេើយ (មានច្ិតតទ ាំងអស់ច្ាំនួន៩
ដួងគឺ កាយទវ រាវជាន១ កាយវញិ្ញា ណ២ មកនាធាតុ២ 



មកនាវញិ្ញា ណ៣ និងកវាដាពវន ចិ្ច១) មនិអាច្ថ្លមនិម 
ដល់្ក  គឺ្ តូវតតម ដល់្ ត្តមផលូវតភន  ៏កោយ ត្តមផលូវ
្តកច្ៀ  ៏កោយ ត្តមផលូវ្ច្មុោះ ៏កោយ ត្តមផលូវអណាត ត ៏
កោយ ត្តមផលូវកាយ ៏កោយ ត្តមផលូវច្ិតត ៏កោយ គឺ្ តូវតត
ម ដល់្ តនលងេនឹង តតកបើថ្លមិនក ើតគអឺត់ក ើតតតមតង ។ 
ឧទេរណ៍កយើងស្មានតល្ ់ ្ស្តប់តតមានសាំកេងម 
ប៉ាោះ្តកច្ៀ  ដូច្ជាសាំកេងជ៊ីងច្ ់យាំ ឬ ៏សាំកេងតុ ត 
យាំ ឬ ៏សាំកេងនាេិការករា  ៍ឬ ៏សាំកេងផគរោន់កល្វើយៗ 
ឬ ៏សាំកេងកាាំកភលើង ប៉ាុតនតអត់បានឮក  ក្កា កេើងកគ
សួរថ្ល កតើមានឮសូរកា ាំកភលើងតដរក ? ក ែ្ុ ាំអត់បានឮផង 
ស្មានតល្ ់្សួល្ដល់្កេើយ កនោះគឺសាំកេងវាប៉ាោះនឹង
្តកច្ៀ  អត់តមនថ្លមនិប៉ាោះក  ប៉ាុតនតសាំកេងេនឹងវាតិច្កព 
អុ៊ីច្ងឹកៅ កៅថ្ល អតបិរតិត រមមណ៍្ អារមមណ៍េនឹងតូច្
តមនត ន អត ិ វាថ្្ តល្ង បរតិត វាតូច្ អារមមណ៍តូច្
ថ្្ តល្ង អុ៊ីច្ឹងកៅភវងគវាអត់ោច់្ ដូច្ជាដុា្ំ គួសកៅកល្ើ
ថ្ផទសគរអុ៊ីច្ងឹ កបើយ រ ាំរត់តូច្មួយដូច្ជាសថ្សធាងដូង
តូច្ៗម វាត់ឆ្វ ច់្ៗកធវើឲ្យ្រប់្គួសេនឹងអត់កោតព៊ីកល្ើ



ថ្ផទថ្នតសប សគរក  យ៉ា ងណា្រប់្គួសដូច្ជាភវងគ វាអត់
ធាល  ់អាំព៊ីភវងគកដើមប ៊ីថ្លោច់្ភវងគេនឹងម កស្តតទវ រាវជានគឺ
អត់ ដល់្វាអត់ ៏កៅជាភវងគអុ៊ីច្ឹងកៅ ភវងគៗ ៗ ក ើត
រល្ត់ៗៗតរន កៅថ្ល ភ្វងគសនតត ិ ។ សនតត ិ ត្បថ្លត 
មនិតមនភវងគេនឹងក ៀងទត់ច្ិតតមួយនឹងងាល់្ក  គឺ្ គប់
ែណ:ច្តិតទ ាំងអស់គឺក ើតរល្ត់ៗ ប៉ាុតនតវាតរន  វាត្មង់ភព
ជាត ិាំកណើ ត កៅកពល្េនឹងកោ ៦អត់មានក  ពិភព
កោ េនឹងអត់្បា ដក  ប៉ាុតនតកាល្ណាកបើអនលូងេនឹងវា
ខាល ាំង ដូច្ជាសាំកេងេនឹងខាល ាំង វា្តូវក ើតកស្តតទវ រាវជាន 

បនាទ ប់ម កស្តតវញិ្ញា ណ មកនាធាតុ មកនាវញិ្ញា ណធាតុ 
កេើយនឹងអកេតុ  រិយិមកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្្ប្ពឹតត
កៅជាមួយឧកបកាខ កវ នា កនោះគតឺ្តមបញ្ចទវ រេនឹងគអុឺ៊ីច្ងឹ។ 
ចុ្ោះតដល្កធវើ ិច្ច នុងមកនាទវ រ កតើកធវើ ិច្ចអវ៊ី? គឺអាវជាន ិច្ចៗ
កៅ នុងមកនាទវ រេនឹង គជឺាែណ: ៊ីមួយ បឋមែណ: 
គកឺាល្ណាកបើោច់្ភវងគវានឹងក ើតកេើយ កៅថ្ល មកនា-
ទវ រាវជាន ។ មលនាទាវ រាវជជន = មលនាទាវ រ + អាវជជន 
គនឹឺ រាវរ អារមមណ៍ នុងមកនាទវ រ ។ ច្ាំករោះែណ: ៊ី១ នុង



មកនាទវ រ វាអត់មានអវ៊ីក្ច្ើនែណ:ដូច្ែណ: ៊ី១ នុងបញ្ច
ទវ រក  ។   តនលងេនឹង  នុងែណ:េនឹងគ ឺាំណត់អារមមណ៍
កផែងៗកៅ តនលងេនឹងឯង កដើមប ៊ីកាត់ ត៊ីយ៉ា ងកម៉ាច្យ៉ា ងមា៉ា  
គកឺៅ តនលងមកនាទវ រាវជាេនឹងតដរ មនសិការ:េនឹង្ប្ពឹតត
កៅយ៉ា ងណាៗគកឺៅ្តង់ តនលងេនឹង រួច្កៅនា ាំឲ្យក ើត
ជវនតកៅ កតើយល់្តដរក ? កៅ នុងមកនាទវ រេនឹងអត់មាន
ច្ ខុទវ រាវជាន អត់មានកស្តតទវ រាវជាន ឃានទវ រាវជាន 
ជវិាាទវ រាវជាន កាយទវ រាវជានក  ក្រោះអារមមណ៍េនឹងវា
អត់ប៉ាោះនឹងបញ្ចទវ រ អត់ប៉ាោះនឹងតភន  ្តកច្ៀ  ្ច្មុោះ 
អណាត ត កាយក  ប៉ាុតនតវាប៉ាោះនឹងមកនា វាកធវើឲ្យភវងគចុ្ង
ក្កាយេនឹងឯងោច់្កៅ  ៏ក ើតការនឹ រាវរ អារមមណ៍
ែណ:ច្តិតមុនដាំបូងេនឹងគឺមកនាទវ រាវជាន ដូកច្នោះបញ្ចទវ -
រាវជានេនឹងវាក ើតបឋមែណ:ត្តមបញ្ចទវ រ ែណ:មុនកគ 
ដល់្កៅមកនាទវ រគឺមកនាទវ រាវជាន ែណ: ៊ី១តដរ កតើយល់្
ក អុ៊ីច្ឹង? វាអត់មានដូច្បញ្ច វញិ្ញា ណក  វាអត់មាន
មកនាធាតុកធវើសមបដិច្ោនន ិច្ចក  អត់មានមកនាវញិ្ញា ណធាតុ
កធវើសនត៊ីរណ ចិ្ចគអឺត់ក  គចឺ្ាំករោះមកនាទវ រេនឹងច្ប់្តឹម



មួយែណ:េនឹងឯង តកៅក ើតជវនកេើយ ដូកច្នោះមកនា
ទវ រាវជានេនឹង កបើរាប់កៅកសមើនឹងត្តមបញ្ចទវ រ៥ែណ: កតើ
ស្តត ប់ទន់ក ? បញ្ចទវ រវាមាន បញ្ចទវ រាវជាន បញ្ច វញិ្ញា ណ 
មកនាធាតុកធវើសមបដិច្ោនន មកនាវញិ្ញា ណធាតុកធវើសនត៊ីរណ 
អកេតុ មកនាវញិ្ញា ណធាតុកធវើកវាដាពវន រួមកៅកៅថ្ល
មកនាទវ រាវជានមួយ នុងមកនាទវ រ ដូកច្នោះ នុងមកនាទវ រមាន
តតមកនាទវ រាវជានមួយ បនាទ ប់តកៅក ើតកៅជាជវន ជា
 ុសល្ ឬជាអ ុសល្ កតើច ាំបានក ? 

***ច្ាំករោះ រិយិមកនាធាតុ តដល្កធវើបញ្ចទវ រាវជាន
 ចិ្ចកៅថ្ល វែីិបេបិាទក្មនសិការ: គជឺាការពិចរណា
នូវអារមមណ៍ ជាបា  ជាក្គឿង្ វងិ៊ីច្ិតត នុងបញ្ចទវ រ ។ 

កៅ្តង់មនសិការកនោះ មនិច្ាំករោះតតមនសិការ
កច្តសិ ក  កបើកយើងសិ ា នុង្ពោះសូ្ត  នុង្ពោះអភិធមម
គឺមានដល់្កៅ៣ឯកណាោះគឺ ១-មនសិការកច្តសិ  មួយ
ក ៀតកៅថ្លបដិបា  មនសិការ គមឺនសិការតដល្ជា
បញ្ចទវ រាវជាន ។ បញ្ចទវ រាវជានច្ិតតគឺច្ិតតនឹ រាវរ 
អារមមណ៍ នុងបញ្ចទវ រ ច្ិតតេនឹងអាច្កៅមនសិការ ៏បាន



តដរ ។ មានកៅ នុង្ពោះសូ្តមួយតដល្្ពោះស្តរ ៊ីបុតតសតមតង 
កៅ នុងគមព៊ីរមជឈមិនិកាយ បិដ តែមរកយើងកល្ែ ២១ 
កសច្ ត៊ីឧបមាក្បៀបប៊ីដូច្ជាោនកជើងដាំរ ៊ី ។ ្ពោះស្តរ ៊ីបុតត
បានសតមតងថ្ល ធាតុដ៊ីខាង នុង ៏ដូច្ជាដ៊ីខាងក្ៅ ្រន់
តតជាដ៊ី បុគគល្មនិគួរ្បកាន់ថ្លជាតួែលួន ។  ឹ ខាង នុង
 ឹ ខាងក្ៅ ៏្រន់តតជា ឹ  កភលើងខាង នុងកភលើងខាងក្ៅ
 ៏្រន់តតជាកភលើង ែយល់្ខាង នុងែយល់្ខាងក្ៅ ៏្រន់តត
ជាែយល់្ មនិគួរក ើញថ្លនុា៎ោះជារបស់អញ នុា៎ោះជាអញ 
នុា៎ោះជាតួែលួនរបស់អញកេើយ ។ កាយកនោះតដល្ត្តាំងកៅ
កោយ ដ៊ី ឹ កភលើងែយល់្បនតិច្បនតួច្នឹងឋិតកសថរក ៀងទត់
ដូច្កមតច្បាន ច្ាំណង់កបើដ៊ី ឹ កភលើងែយល់្ខាងក្ៅធាំកធង
ដល់្មលុ ងឹ  ៏គង់មានការអស់កៅសូនយកៅជាធមមត្ត ។ 
្ពោះស្តរ ៊ីបុតត ៏បានសតមតងកសច្ ត៊ីឧបមាដូច្ជាការកធវើផទោះ 
យ កឈើែលោះកៅ យ តែែម ច្ងកៅ យ សលឹ ម ្ប ់
កៅ,… ក ើតកៅជាផទោះ នុងល្ាំេអាកាសេនឹង យ៉ា ងណា
កាយកនោះមានអអឹងច្ងរតឹកៅកោយសថ្ស ប ិបូ ោប
កៅកោយស្តច់្ជាមួយ្ម រសកៅកោយតសប  



កពញកៅកោយរបស់មនិស្តអ ត កៅ នុងល្ាំេអាកាសកនោះ
តដរ ។ 

កៅ នុងអដា ថ្ល បបញ្ចសូ ន៊ី ជាអដា ថ្ល មជឈមិ
និកាយ បានសតមតង តនលងេនឹង ៏ព៊ីករាោះគួរដល់្កយើងស្តត ប់ 
កោ សតមតងថ្ល ដូច្ជាផទោះរបស់្រេមណ៍កៅថ្លផទោះ
របស់្រេមណ៍អុ៊ីច្ងឹកៅ កតើ្ រេមណ៍អវ៊ី?  សែប ូត 
ឬ ៏ទវ ររជ ូត យ៉ា ងណាមិញសរ ៊ីរ:កនោះ ៏អុ៊ីច្ឹងតដរ កគ
កៅថ្លសរ ៊ីរ:របស់្រេមណ៍ សរ ៊ីរ:របស់បុគគល្កនោះ សរ ៊ីរ:
របស់បុគគល្កនាោះ គឺបានកសច្ ត៊ីថ្លមិនតមនជាសតវបុគគល្
តួែលួនកៅ នុងសរ ៊ីរ:េនឹងកេើយ ដូច្ជា្ពោះវហិារកនោះអុ៊ីច្ឹង 
កយើងថ្ល្ពោះវហិាររបស់្ពោះសងឃ វតតឧណាណ កោមអុ៊ីច្ឹង
កៅ តត្ពោះវហិារេនឹងមានជាសតវមានជាបុគគល្អ៊ីឯណា 

្ពោះវហិារេនឹងគជឺា្ពោះវហិារ ឬដូច្ជាផទោះញាតកិញាម
អុ៊ីច្ងឹ ផទោះកញាម  ផទោះកញាមែ ផទោះកញាមគអុ៊ីច្ងឹកៅ 
យ៉ា ងណាមញិសរ ៊ីរ:កនោះ ៏អុ៊ីច្ងឹតដរ សរ ៊ីរ:របស់កញាម្ស៊ី 
សរ ៊ីរ:របស់កញាម្បុស សរ ៊ីរ:របស់អន ក ម្ ោះ  សរ ៊ីរ:របស់
អន ក ម្ ោះែ សរ ៊ីរ:របស់អន ក ម្ ោះគ,… បានកសច្ ត៊ីថ្លគឺ



្រន់តតជាក ម្ ោះប៉ាុកណាណ ោះ វាអត់មាននរណាក  ក ម្ ោះ
េនឹងគឺបញ្ាតតកិៅកល្ើសរ ៊ីរ: កោយអា្ស័យមានអអឹងច្ងរតឹ
កៅកោយសថ្ស ប ិបូ ោបកៅកោយស្តច់្ជាមួយ
្ម រសកៅកោយតសប  គជឺារបស់មិនស្តអ ត  ៏សនមត់
ថ្ល សរ ៊ីរ:របស់មនុសែ  សរ ៊ីរ:របស់មនុសែែ សរ ៊ីរ:របស់
មនុសែគ,… អុ៊ីច្ងឹកៅ ប៉ាុតនតមានសតវមានបុគគល្ណា នុង
សរ ៊ីរ:េនឹងគអឺត់ក  សូមពុ ធបរស័ិ កមត្តត ្ជាបអុ៊ីច្ឹង ។ 
្ពោះស្តរ ៊ីបុតតសតមតងអា្ស័យកោយការផែ ាំផគុ ាំរវាងសរ ៊ីរ:េនឹង
វា្តូវមានតភន  ្តកច្ៀ  ្ច្មុោះ អណាត ត កាយ មានច្ិតតជា
ធមមត្ត បានវាកៅជាបញ្ច ខនធ ។ 

្ពោះស្តរ ៊ីបុតតសតមតងក ៀតថ្ល សូមប ៊ីតភន េនឹងល្អច្ ខុ
ល្អ ៏កោយ កបើរូបមិនម កាន់គនលងច្ ខុ ក  កេើយមិនបាន
ពិចរណានូវរូបេនឹងក  ច្ ខុ វញិ្ញា ណ ៏មិនអាច្ក ើតកេើង
បានតដរ ។ រ យថ្លពិចរណាកពល្េនឹងគឺ វែីិបេបិាទក្-
មនសិការ កបើតភន េនឹងល្អកេើយ រូប ៏ម កាន់គនលងថ្ន
ច្ ខុ កេើយ តតកពល្េនឹងមិនបានពិចរណារូបេនឹងក  ច្ ខុ -
វញិ្ញា ណ ៏អត់ក ើតកេើងតដរ ។ ឧទេរណ៍ដូច្ជាកយើង



 ាំពុងកបើ តភន ធមមត្ត កេើយស្តត ប់កគនិយយ កេើយស្តត ប់
ឥេូវេនឹង ៏អុ៊ីច្ងឹតដរកៅកពល្េនឹង កៅកពល្ណាតដល្
ក ើតកស្តតទវ រវងិ៊ីច្ិតត គឺច្តិតក ើតកេើងត្តមទវ រ្តកច្ៀ  
កៅកពល្េនឹងច្ ខុទវ រវងិ៊ីច្ិតតអត់មានក  ច្ ខុ វញិ្ញា ណអត់
មានក  មនិតមនក ើញជាមួយរន នឹងឮក  វាោល ស់រន  កៅ
កពល្ណាឮកពល្េនឹងក ើញអត់មានក  ប៉ាុតនតរូបម កាន់
គនលងថ្នច្ ខុ តដរ ។ កៅកពល្តដល្កបើ តភន េនឹង ៏មាន
រូបម កាន់គនលងថ្នច្ ខុ  តតកពល្េនឹងអត់មានការ
ពិចរណារូប បានកសច្ ត៊ីថ្ល វងិ៊ីបដបិា  មនសិការ គឺ
ច្ ខុទវ រាវជានេនឹងវាអត់មាន កពល្េនឹងវាមានតតកស្តតទវ
រាវជាន នឹ រាវរ អារមមណ៍គឺសាំកេងក ើតកស្តតវញិ្ញា ណ 

ច្ ខុ វញិ្ញា ណអត់មានក  វាទល់្តតតភន  ៏ល្អ រូបេនឹងម 
កាន់គនលងថ្នច្ ខុ  ការពិចរណារូបេនឹង ៏មានក ើបច្ ខុ
វញិ្ញា ណក ើតកេើង កនោះជាការសតមតងឲ្យក ើញបច្ច័យថ្ន
ច្ ខុ វញិ្ញា ណ ជាការសតមតងឲ្យក ើញថ្ល មនិតមនជាតួែលួន 

វញិ្ញា ណេនឹងជាសងាខ រធម៌ កតើវញិ្ញា ណេនឹងកៅឯណា? 
គរឺាល់្ថ្ងៃកនោះឯង ។ ្ពោះស្តរ ៊ីបុតត ៏បានសតមតង កស្តត



វញិ្ញា ណ ឃានវញិ្ញា ណ ជវិាា វញិ្ញា ណ កាយវញិ្ញា ណ មកនា
វញិ្ញា ណទាំងអស់ផងតដរ ។ 

កៅកពល្ច្ ខុវញិ្ញា ណក ើតកេើង គរូឺបតដល្មាន នុង
កពល្េនឹង ដូច្ជាច្ ខុ តដល្ប៉ាោះែទប់នឹងរូប ្ពមទ ាំងរូបេនឹង
ផងគកឺៅ នុង របូបូាទានក្ានធ កៅកពល្េនឹងច្ ខុ វញិ្ញា ណជា
វញិ្ញា ណ ខនធ វា្តូវរួមជាមួយកវ នាែនធផង  សញ្ញា ែនធផង 
សងាខ រ ខនធផង មនិតមនមានច្ិតតតតឯងក  គឺមាន្គប់នូវ
នាម ខនធទ ាំង៤ ដូកច្នោះមនិច្ាំករោះតត នុងែណ:ច្ ខុ វញិ្ញា ណ
ក  ្ប្ពឹតតកៅជាមកនាធាតុកធវើសមបដិច្ោនន ចិ្ច ្ប្ពឹតតកៅ
ជាមកនាវញិ្ញា ណធាតុកធវើសនត៊ីរណ ិច្ច ្ប្ពឹតតកៅជាមកនា-
វញិ្ញា ណអកេតុ  រិយិកធវើកវាដាពវន ចិ្ច គសុឺ ធតតមាន
បញ្ច ខន គឺមានទ ាំងរូប មានទាំងកវ នា សញ្ញា  សងាខ រ 
មានទាំងច្ិតតតដល្កយើង ាំពុងករៀនេនឹងជាវញិ្ញា ណ ខនធ 
កនោះគជឺាទ៊ុក្ាសចច ។ ច្ាំករោះកសច្ ត៊ីក្ត អររ ៊ី រាយ ការ
ជាប់ជាំរ ់ នុងែណ:ក ើញេនឹង ឬកសច្ ត៊ីក្ត អររ ៊ី រាយ 
ការជាប់ជាំរ ់្ប្ពឹតតកៅ នុងរូបេនឹង ឬកសច្ ត៊ីក្ត អរ
រ ៊ី រាយ ការជាប់ជាំរ ់ រ ាំកភើប្តង់តដល្ថ្ល មានតភន 



ប៉ាោះែទប់នឹងរូបេនឹង កសច្ ត៊ីក្ត អរេនឹងជា ទ៊ុក្ាសម៊ុទយ
សចច គជឺាពូជ គឺជាកេតុស្មាប់នា ាំឲ្យក ើតជានាមរូប
តកៅក ៀត ជាការក ើត ុ ខ ឬ ៏នា ាំឲ្យមានកសច្ ត៊ីកស្ត 
ែែ ឹែែួល្  ុ ខកទមនសែ កសច្ ត៊ីច្កងអៀតច្ងអល់្ច្តិត ។ 

កាល្ណាកបើសតមតងអាំព៊ី ុ ខ និងកេតុនា ាំឲ្យក ើត ុ ខ 
 ៏សតមតងអាំព៊ីការរ ាំល្ត់ ុ ខផងតដរ ក្រោះការរ ាំល្ត់ច្ាំណង់ 
រ ាំល្ត់កសច្ ត៊ីក្ត អរ ចុ្ោះវាយ៉ា ងកម៉ាច្បានជារ ាំល្ត់ច្ាំណង់
រ ាំល្ត់កសច្ ត៊ីក្ត អរ? ថ្លម អាំព៊ីក ើញនូវបញ្ច ខនធេនឹង
ឯង របូូបាទានក្ានធក្ត ី លវទនបូាទានក្ានធក្ត ី សញ្ាូ បា-
ទានក្ានធក្ត ី សង្ខា របូាទានក្ានធក្ត ី វញិ្ញា ណូ្បាទានក្ានធក្ត ី
តដល្្ប្ពឹតតកៅត្តមផលូវតភន  ផលូ វ្តកច្ៀ  ្ច្មុោះ អណាត ត 
កាយ ផលូ វច្ិតតេនឹងជា ុ ខ ក្រោះមិនក ៀងអស់កៅសូនយកៅ 

ការក ើញេនឹងគកឺ ើញកោយមគគ ក ើញកោយការអប់រ ាំ
ច្ក្មើនអរយិមគគអងគ៨ អរយិសច្ចទ ាំង៤ កនោះគឺ្ ពោះស្តរ ៊ី
បុតតសតមតង ។ 

ច្ាំករោះការសិ ារបស់កយើងកនោះ មានការល្មអិត
ល្ាំអន់ ផារភាា ប់ជាមួយរន នឹងការ្ប្ពឹតត្ បតិបតតិ ទាំង



តដល្ធម៌កនាោះគួរដល់្ការរឭ  គួរដល់្ការសកងាតពិនិតយ
 នុងជវិតិរាល់្ថ្ងៃេនឹងឯង មានក ៀតអត់មានចាំបាច់្កៅ
តសវងរ  នុង ៊ីដថ្  ឬ្តូវកៅកធវើកៅបកងាើតយ៉ា ងកម៉ាច្ក  
មនិតមនជាករឿងច្ក្មើនអត្តត តួែលួនឲ្យរតឹតតក្ច្ើន្គប់
 ៊ី តនលង ្គប់កពល្កវោកនាោះក  ។  ាំពុងស្តត ប់ធម៌ ៏ែលួន
អន ស្តត ប់ កៅច្ក្មើនធម៌ ៏ែលួនអន ច្ក្មើន គអឺត់អុ៊ីច្ឹងក  
គកឺផតើមល្ោះបង់កសច្ ត៊ី្បកាន់នាមរូបថ្លជាតួែលួន នុងកពល្
កនោះ កពល្ស្តត ប់្ពោះធម៌កនោះ ។ ស្តត ប់កៅ យល់្កៅ ក ើញ
កៅ ល្ ខណ:ថ្នសភាវធម៌មួយល្ ខណ:ៗតដល្្ប្ពឹតត
កៅេនឹង គជឺាបរមតថធម៌ ដល់្អុ៊ីច្ឹងកៅ ៏ជាការកផតើមល្ោះ
កេើយ ដល់្កផតើមល្ោះអុ៊ីច្ឹងកៅមានចាំបាច់្កផតើមល្ោះ នុង
កពល្ណាក ៀត គឺ្ គប់កពល្កវោ ្គប់ ៊ី តនលងទ ាំងអស់ 
ថ្នរូបធម៌ និងនាមធម៌តដល្្បា ដេនឹង សតរិឭ បាន 
សិ ាបាន ។ ដូកច្នោះ វែីិបេបិាទក្មនសិការ េនឹងបាន
កសច្ ត៊ីថ្លជាក្គឿង្ ; បាទ ក្គឿង្  បេ ិច្ាំករោះ កតើ្  
ច្ាំករោះអវ៊ី? គឺ្  ច្ាំករោះវងិ៊ីច្ិតត បានកៅថ្ល វងិ៊ីបដិបា   
ក្រោះកេតុដូកច្នោះវងិ៊ីច្ិតតតដល្្ប្ពឹតតកៅត្តមបញ្ចទវ រ កបើ



មនិមាន រិយិមកនាធាតុ តដល្កធវើបញ្ចទវ រាវជាន ចិ្ចកនោះ
ក គឺបញ្ចទវ រាវជានច្ិតតគជឺាក្គឿង្  កបើមិនមានក  វងិ៊ីច្ិតត
ត្តមបញ្ចទវ រេនឹងអត់មានទ ាំងអស់ បញ្ច វញិ្ញា ណអត់ក ើត
កេើងបានក  កេើយកបើបញ្ច វញិ្ញា ណេនឹងអត់ក ើតកេើងក  
មកនាធាតុ មកនាវញិ្ញា ណធាតុតកៅកធវើកម៉ាច្ក ើតបាន! កតើ
យល់្ក ? ដូកច្នោះច្ាំករោះ រិយិមកនាធាតុកនោះ តដល្កយើង
ករៀនកេើយកនោះ កយើង្តូវកច្ោះក ម្ ោះមួយក ៀតគឺ វងិ៊ី-
បដិបា   ស្មាប់ជាកជើង ជាបា  ជាក្គឿង្ វងិ៊ីច្តិតត្តម
បញ្ចទវ រ សូមពុ ធបរស័ិ កមត្តត ្ជាបអុ៊ីច្ឹង ។ ដូច្ជាភាជន
មួយស្មាប់ោ ់អវ៊ីៗអុ៊ីច្ងឹ បញ្ចទវ រាវជានជា ចិ្ចមួយ
សាំខាន់ស្មាប់បញ្ចទវ រ ដល់្អុ៊ីច្ងឹកៅបានកយើងក ើញ
បញ្ចវញិ្ញា ណេនឹង អត់មានកៅ នុងអាំណាច្កយើងក   នុង
ជ៊ីវតិរាល់្ថ្ងៃកយើងសកងាតក ើញកតើ!ដូច្ជាពុ ធបរស័ិ ្តូវ
ដ៊ីេុយ្បឡា ់ត្តមផលូ វអុ៊ីច្ងឹ កតើមានកសច្ ត៊្ី បាថ្លន  ្តូវ
ការកដើមប ៊ីឲ្យដ៊ីេុយ្បឡា ់្តូវក ? អត់ក ! ប៉ាុតនតកាយ
វញិ្ញា ណជាអ ុសល្វបិា ្តូវដងឹនូវកោដាពវ:េនឹង ក្រោះ
អវ៊ី? ព៊ីក្រោះកាយបបស្ត កៅកពល្េនឹង  មមបានបកងាើត



កេើងស្មាប់  ួល្នូវកោដាពវ:េនឹងឯង កេើយកាយ
វញិ្ញា ណជាអ ុសល្វបិា  អត់តមនជាករឿងតដល្កយើង
្តូវបកនាទ សអន ណាក  ជាករឿងអ ុសល្វបិា របស់កយើង
ពិតៗ តដល្កពល្េនឹងជា មមទយ  ជាអន   ួល្មរត 
របស់ មម គឺ្ តូវ  ួល្ដ៊ីេុយប៉ាោះេនឹងឯង ជាកោដាពវ:តត
ប៉ាុកណាណ ោះ នុងែណ:េនឹង ។ កតើកាយវញិ្ញា ណក ើតម អាំព៊ី
អវ៊ី? កបើក ើតម ព៊ីកយើងច ាំបាច់្ឲ្យក ើតកាយវញិ្ញា ណេនឹង
កធវើអ៊ី ចាំបាច់្ឲ្យក ើតច្ ខុ វញិ្ញា ណក ើញរូបេនឹងកធវើអ៊ី ដ៊ី
តដល្េុយ្ កោមេនឹងគរូឺបកេើយ ច្ ខុ វញិ្ញា ណេនឹង ៏
ជាអ ុសល្វបិា  កេើយប៉ាោះែទប់នឹងកាយកេើងសាំករង 
ស ់មុែកខាអាវ អ៊ីេនឹង កនោះគជឺាការ្ប្ពឹតតកៅកោយ
អ ុសល្វបិា  កតើវាក ើតម ព៊ីអវ៊ី? គកឺ ើតម ព៊ីកេតុជិត 
ក ើតម ព៊ីប ោា ន ក ើតម ព៊ីក្គឿង្  គបឺញ្ចទវ រាវជាន 
ជា រិយិមកនាធាតុ  កម៉ាច្បានកៅ រិយិ? ក្រោះវាអត់តមន
ជាផល្របស់ មមក  កេើយ ៏មិនតមនបុណយ មនិតមនបាប
តដរ ្រន់តត រិយិច្តិតមួយប៉ាុកណាណ ោះ ស្មាប់ោល ស់វបិា 
 នុងភវងគឲ្យម   ួល្នូវវបិា របស់ មម នុងទវ រ ។ វបិា 



 នុងភវងគជា ុសល្វបិា  ជាផល្ដ៏អអនិថ្ន ុសល្ មម ប៉ាុតនត
វាមិនតមនកៅតតជាភវងគរេូតក  ធម៌អត់មានកៅដតដល្
ក  កមាល៉ា ោះកេើយវាមានអ ុសល្ មមឯណាន៊ីមួយកផែងវា
្តូវឲ្យផល្ ពិតតមនតត ុសល្ មមនា ាំឲ្យកយើងក ើតម ជា
មនុសែ អងគថ្នឧបបតតភិពគឺភវងគជា ុសល្វបិា  ៏កោយ 
តតអ ុសល្ មមកផែងក ៀតវាមានឳកាសឲ្យផល្ ដល់្
កពល្វាមានឳកាសឲ្យផល្ វា្តូវបកងាើតកេើងនូវកាយ
វញិ្ញា ណតដល្ជាអ ុសល្វបិា េនឹង កដើមប ៊ីថ្លឲ្យធូល្៊ីេុយ
ម ្តូវយ៉ា ងសាំករង េនឹងគជឺាអ ុសល្ មមវា្តូវបកងាើត
កាយវញិ្ញា ណ ដូកច្នោះកដើមប ៊ីឲ្យកាយវញិ្ញា ណក ើតកេើងកៅ
កពល្េនឹង មានកោដាពវ:ប៉ាោះែទប់នឹងកាយបបស្ត  មនិតមន
ជាករឿងឯងៗក  កបើអត់កាយបបស្ត ក  កតើមានអវ៊ីនឹងប៉ាោះ
ែទប់? អត់ក ! កាយបបស្ត កនោះ ៏ក ើតម ព៊ី មមតដរ  នុង
ែណ:េនឹងគ ឺមមបកងាើតកេើង មនិតមនកាយបបស្ត ក ើត
ត្ត ាំងព៊ីក ើតម រេូតក  គកឺ ើតកេើយបាត់កៅៗ ។ កាយ-
បាស្ត ក ើតកៅ នុងកពល្េនឹង គ ឺនុងែណ:េនឹងជារបស់
មនិក ៀងក  មានច្ល្នាក ើតកេើងប៉ាោះែទប់ កេើយបាត់កៅ



វញិ  នលងកៅវញិ នុងែណ:េនឹងតដរ គកឺាយបបស្ត េនឹង
ជា មាជរូបសុ ធ រូបក ើតព៊ី មមសុ ធ នុងកពល្េនឹងឲ្យប៉ាោះែទប់
នឹងធូល្៊ីនា ាំឲ្យោត ច់្ភវងគតដល្ជា ុសល្វបិា បាត់កេើយ
អត់តមន  ួល្ ុសល្វបិា  នុងកពល្េនឹងក  ដូកច្នោះវាមនិ
តមនជាែលួនកយើងក  កបើសិនជាែលួនកយើង ៏មនិតមនក ើញ
រូបមនិល្អ ឮសាំកេងមិនល្អ ធុាំ លិនមនិល្អ ដងឹរសមនិល្អ ដងឹ 
កោដាពវ:មនិល្អតដរ តដល្អត់មាននរណាមាន  ់ច្ង់បាននូវ
អារមមណ៍មនិល្អកនាោះក  តត្ប្ ត៊ី នុងជ៊ីវតិេនឹងគកឺយើង
អត់មានដងឹែលួនកដើមប ៊ីនឹងកធវើច្ិតតក ើញ ច្តិតឮ ច្ិតតធុ ាំ លិន 
ច្តិតដឹងរស ច្តិតដឹងកោដាពវ:ក  ឬ ៏ នុងកពល្កនោះអុ៊ីច្ងឹ 

ពុ ធបរស័ិ ថ្ល កបើមនិអាត្តម  កបើមិនែ្ុ ាំម  កធវើកម៉ាច្បានស្តត ប់
ឮ? ច្តិតឮេនឹង នុងកពល្កនោះ  នុងែណ:កនោះក ើតកេើង
ក្រោះអា្ស័យមានកស្តតបបស្ត  កេើយពុ ធបរស័ិ មាន
កច្ោះកធវើកស្តតបបស្ត េនឹងក ? អត់ក !  ុសល្ មមបកងាើត
កស្តតបបស្ត  នាាំឲ្យប៉ាោះែទប់នឹងសាំកេង តដល្ជាបច្ច័យ 
នាាំឲ្យក ើតកៅជាកស្តតវញិ្ញា ណ ក្រោះអា្ស័យកស្តត-
បបស្ត ជាវតថុ  ជា ៊ីអា្ស័យថ្នកស្តតវញិ្ញា ណ ឬ ៏ជា



កស្តតសិ្រនទិយ ជាឥស្រនទិយបបច្ច័យថ្នកស្តតវញិ្ញា ណ ។ កៅ
កពល្តដល្មានសាំកេង  មមករៀបច្ាំឲ្យមាន្តកច្ៀ កដើមប ៊ី
ឲ្យឮសាំកេងេនឹង វាមិនតមនកច្ោះតតឮឯងៗ កនាោះក  ។ 

***ច្ាំករោះ មកនាទវ រាវជាន ត៊ី កវាដាពវន ត៊ី គជឺា ជវន-
បេបិាទក្មនសិការ ជាបា  ជាក្គឿង្ ច្ាំករោះជវន ។ 

កាល្ណាកបើមកនាវញិ្ញា ណធាតុ តដល្ជាអកេតុ 
 រិយិ ្ប្ពឹតតកៅជាមួយឧកបកាខ  កធវើកវាដាពវន ចិ្ច នុង
បញ្ចទវ រ ជាបា ជាក្គឿង្ ថ្នជវន បនាទ ប់អាំព៊ីេនឹងកៅគឺ
ជវនកេើយ ជវនក ើតជា ុសល្ ឬជាអ ុសល្ កោភ: ៏
កោភ:កៅ កទស: ៏កទស:កៅ កមាេ: ៏កមាេ:កៅ 
កោភ: កទស: កមាេ: គកឺ ើតបនាទ ប់អាំព៊ីកវាដាពវន កនោះ
ក ម្ ោះថ្ល ជវនបដិបា  មនសិការ កេើយកបើកៅ នុង
មកនាទវ រ ៏អុ៊ីច្ឹងតដរ មកនាទវ រាវជានេនឹងជា ជវនបដបិា -
 មនសិការ ជាបា  ជាកជើង ជាក្គឿង្ នូវជវនតដរ ។ 

សរុបម មនសិការមាន៣គឺ ១-មនសិការកច្តសិ  
២-មនសិការតដល្ជាវងិ៊ីបដបិា  មនសិការ ៣-មនសិការ
តដល្ជាជវនបដបិា  មនសិការ ។ 



តួកវាដាពវនេនឹងគជឺាតួមនសិការ ប៉ាុតនតមនសិការេនឹង
មនិតមនកច្តសិ ក  គឺតួកវាដាពវន ិច្ចេនឹងតតមតង ។ 
កវាដាពវន ិច្ចេនឹងរួមទ ាំងច្ិតតរួមទ ាំងកច្តសិ  ក ម្ ោះថ្ល 
មនសិការ នុងែណ:េនឹង កេើយមកនាទវ រាវជាន ៏អុ៊ីច្ឹងតដរ
រួមទ ាំងច្ិតតទ ាំងកច្តសិ  នុងែណ:េនឹងគឺជាមនសិការ
កេើយ  ៏ប៉ាុតនតកផែងអាំព៊ីមនសិការកច្តសិ  គឺ នុងការ
 ាំណត់ ពិចរណា  ាំណត់សក្មច្ថ្ល ្តូវកោភ:ក ើត 
្តូវកទស:ក ើត ្តូវកមាេ:ក ើត ្តូវមហា ុសល្ក ើត 
គសឺក្មច្្តង់ តនលងេនឹង  តនលងកវាដាពវន នុងបញ្ចទវ រ 
ឬ ៏មកនាទវ រាវជាន នុងមកនាទវ រ ។ 

 
៣-ព្សាមនសសសេគត ំមព្ោវិញ្ញា ណធាត៊ុ

អព្េត៊ុក្ក្ិរយិាចតិតំ 
មកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្ជាអកេតុ  រិយិច្តិត

្ប្ពឹតតកៅជាមួយកស្តមនសែកវ នា ក ើត នុងទវ រទ ាំង៦
កធវើជវន ចិ្ចតតមយ៉ាង ជាច្តិតរបស់្ពោះអរេនត ។ 



កយើងក ើញមានអកេតុ  រិយិច្ិតត៣ដួងកេើយ 
ប៉ាុតនតកបើសិនជាកយើងករៀបរាប់កៅ ដូច្ជាត្តមច្ ខុទវ រគឺ 
 ៊ី១-ច្ ខុទវ រាវជាន ២-ច្ ខុ វញិ្ញា ណ ៣-មកនាធាតុ ៤-មកនា-
វញិ្ញា ណធាតុតដល្ជាអកេតុ វបិា  ៥-កវាដាពវន ិច្ច 
មកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្ជាអកេតុ  រិយិ ្ប្ពឹតតកៅ
ជាមួយឧកបកាខ កវ នា បនាទ ប់ព៊ីេនឹងកៅកបើជា្ពោះអរេនត
អាច្ក ើតមកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្ជាអកេតុ  រិយិ 
្ប្ពឹតតកៅជាមួយកស្តមនសែកវ នា ច្ិតត្ ពោះអរេនតអាច្
ក ើត តនលងេនឹងបាន ។ 

ច្ាំករោះអារមមណ៍គរូឺបេនឹង មនិថ្លជាអនិោា រមមណ៍ ឬ
ថ្លជាឥោា រមមណ៍ក  អាច្ក ើត្តង់ជវនេនឹងអាច្្ប្ពឹតត
កៅជាមួយកស្តមនសែបាន កទោះជាអារមមណ៍េនឹងជា
អនិោា រមមណ៍ រូបក្បត ឬសាំកេងត្ស ងៃូ ររបស់ក្បត ៏
កោយ តដល្្ពោះអរេនតបានក ើញបានឮ ដូច្ជា្ពោះ-
កមាគគោល នបានក ើញ បានឮ ឬបានធុាំ លិន កោ  ៏មាន
ច្តិតផុត្សេោះអាំព៊ីអតតភាពេនឹងអុ៊ីច្ងឹកៅ អាច្ឲ្យក ើត
មកនាវញិ្ញា ណធាតុតដល្ជាអកេតុ  រិយិ ្ប្ពឹតតកៅជា



មួយរន នឹងកស្តមនសែ កនោះគឺបនាទ ប់ព៊ីកវាដាពវន:កេើយ ។ 
ច្តិតេនឹងកបើកៅឲ្យែល៊ីគឺ េសិត៊ុប្បាទចតិត ។ េសិត 
ត្បថ្លសភាពថ្នការកសើច្ញញឹម ឧប្បាទចតិត គឺច្តិតតដល្
ក ើតកេើងនា ាំឲ្យមានការកសើច្ញញឹម ។ 

េសិត មនិតមនតួច្តិតក គជឺាតួរូប ប៉ាុតនតរូបេនឹង
មានការក ើតម អាំព៊ីច្ិតត តដល្ជាមកនាវញិ្ញា ណធាតុ 
អកេតុ  រិយិ ្ប្ពឹតតកៅជាមួយកស្តមនសែកវ នា ។ 
ឧប្បាទចតិត គឺច្តិតតដល្ក ើតកេើងេនឹងនា ាំឲ្យមានសភាព
ញញឹម ដូកច្នោះ េសិត៊ុប្បាទចតិត គឺច្តិតតដល្នា ាំឲ្យមាន
ការកសើច្ញញឹម កនោះ្មាប់តត្ពោះអរេនតប៉ាុកណាណ ោះ ។ 

ក្ៅអាំព៊ី្ពោះអរេនត អកេតុ ច្ិតត១៨េនឹងគអឺាច្
មាន្តមឹតត១៧ក  បុងុជាន ៏អាច្មាន១៧ ្ពោះកស ខ-
បុគគល្ ៏អាច្មាន១៧ កវៀរេសិតុបា ច្ិតត ប៉ាុតនតកបើក ើត
 នុងជួរជវន ៧ែណ:ជាប់រន  បនាទ ប់ព៊ីកវាដាពវនកេើយ ។ 
ជវន១ែណ:រល្ត់កៅ ជវន ៊ី២ ជវន ៊ី៣  ៊ី៤  ៊ី៥  ៊ី៦ 
 ៊ី៧ គតឺតងក ើត៧ែណ:រេូតច្ាំករោះេសិតុបា ច្តិតកនោះ 
កបើជវនដថ្ ៗកផែងអាច្មិនដល់្៧ែណ: តតច្ាំករោះ



េសិតុបា ច្ិតតអាច្ក ើត៧ែណ: កនោះជា្ពោះអរេនត ចុ្ោះ
បុគគល្តដល្មនិតមនជា្ពោះអរេនតដូច្ជាបុងុជាន កតើក ើត
េសិតុបា ច្ិតតេនឹងក ? អត់ក ! កតើក ើតអវ៊ី? អាច្ក ើត
កោភ: តដល្កយើងបានករៀនកេើយ គកឺោភមូល្ច្តិត៨ដួង 
(មានកៅ នុងភាគ១) ណាមួយ បនាទ ប់ព៊ីកវាដាពវនេនឹងកៅ ។ 
កយើងអាច្រាប់បានគឺច្ ខុទវ រាវជា ៊ី១ ច្ ខុ វញិ្ញា ណ ៊ី២ 
មកនាធាតុ ៊ី៣ មកនាវញិ្ញា ណធាតុកធវើសនត៊ីរណ ៊ី៤ 

កវាដាពវនកនោះ ៊ី៥ កេើយដល់្ ៊ី៦គជឺវន ។ ជវនេនឹង
ឧទេរណ៍ជាកោភ: កបើថ្លកោភ: ៊ី១គកឺ ើត៧ែណ:
ជាប់រន  កេើយកបើថ្លកោភ: ៊ី២ ៏ក ើត៧ែណ:ជាប់រន  
រល្ត់កៅៗតជាប់រន អុ៊ីច្ងឹឯង បានកៅថ្លជវនៗេនឹង 
ត្បថ្លសនទុោះ ឬការសទុោះកៅរបស់ច្ិតត គសឺទុោះកៅរ អារមមណ៍ 
កេតុដូច្កមតច្បានកៅថ្លសទុោះកៅ? ក្រោះច្ិតតក ើតមួយ
ែណ:រល្ត់កៅៗ កេតុអវ៊ីបានកៅថ្លសទុោះកៅ? ម អាំព៊ី
សភាពថ្នច្ិតតមួយែណ:រល្ត់កៅ ច្តិត្ បកភ ដតដល្េនឹង
ក ើតបនតម ក ៀត កេើយរល្ត់កៅក ៀត ច្តិត្ បកភ 



ដតដល្េនឹង ែណ: ៊ី៣ក ើតតម ក ៀតរល្ត់កៅ ច្តិត
្បកភ ដតដល្េនឹង ែណ: ៊ី៤ក ើតតម ក ៀត,… ។ 

កទសមូល្ច្តិត ៊ី១តដល្ជាអសងាខ រ ិ ែណ: ៊ី១ 
 ៊ី២  ៊ី៣  ៊ី៤  ៊ី៥  ៊ី៦ និង ៊ី៧ ក ើត្បកភ ដតដល្េនឹង
ឯងដូច្ជាសទុោះកៅរ អារមមណ៍ ក្រោះវាក ើតតរន ដូច្ជា
សទុោះកៅអុ៊ីច្ងឹ ដល់្្តង់ តនលងតដល្ដូច្ជាការសទុោះកៅេនឹង
កៅថ្លជវន សនទុោះរបស់ច្ិតត ក្រោះ នុងែណ:្ប្ពឹតតកៅ
ជា ុសល្ ឬជាអ ុសល្ ជួនកាល្មហា ុសល្្ប្ពឹតត
កៅ នុងការតដល្ឮសាំកេងត្តមផលូវ្តកច្ៀ ក ើតមហា-
 ុសល្ៗ ៊ី១ៗៗៗ ឬមហា ុសល្ ៊ី២ៗៗៗរេូត៧ែណ: 
ដូច្ជាសទុោះកៅអុ៊ីច្ងឹកៅថ្លជវន តកៅក ៀតអាច្មានតកៅ
ក ៀតតដរ កយើងករៀនកៅនឹងក ើញកេើយ ។ វងិ៊ីច្ិតតទ ាំង
អស់ត្តមផលូ វតភន ដងឹរូបជាអារមមណ៍ អត់មានអវ៊ីជាតួែលួនក  
គឺ្ គប់ែណ:ទាំងអស់តតងមានផសែ:នាាំឲ្យក ើតកេើង 
កវ នាែនធក ើតកេើង សញ្ញា ែនធក ើតកេើង សងាខ រ ខនធក ើត
កេើង វញិ្ញា ណ ខនធក ើតកេើង  នុងែណ:ក ើញរូបេនឹងគឺ
អត់មានតួែលួនក  ក្រោះអា្ស័យផសែ:នាាំឲ្យក ើត កវ នា 



សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ មានរូបជាអារមមណ៍ ។ ត្តមផលូវ
្តកច្ៀ  ក្រោះអា្ស័យកស្តតសមផ័សែនា ាំឲ្យក ើត កវ នា 
សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ ្ប្ពឹតតកៅ នុងការមានសាំកេង
ជាអារមមណ៍ អត់មានតួែលួនកយើង នុងទវ រ្តកច្ៀ េនឹងក  
កេើយត្តមទវ រ្ច្មុោះ ៏អុ៊ីច្ឹង ក្រោះអា្ស័យឃានសមផ័សែ
នា ាំឲ្យក ើត កវ នា សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ មាន លិនជា
អារមមណ៍ ។ ត្តមទវ រអណាត ត ត្តមទវ រកាយ មានកាយ
សមផ័សែ ផសែ:ត្តមផលូ វកាយេនឹងជាបច្ច័យ កវ នា សញ្ញា  
សងាខ រ វញិ្ញា ណ ្ប្ពឹតតកៅត្តមកាយទវ រគឺទវ រកាយ មាន
កោដាពវ: មានកៅត ឬ្តជា ់ មានរងឹឬ ន់ជាអារមមណ៍ អត់
តមនជាតួែលួនកយើងក  ។  នុងមកនាទវ រគឺមកនាសមផ័សែ 
ផសែ:គកឺារប៉ាោះែទប់រវាងអាយតនខាង នុងនិងក្ៅប៉ាោះែទប់
រន  តួផសែ:នាមធម៌េនឹងក ើតកេើងអាច្ឲ្យក ើតកវ នា 
សញ្ញា  សងាខ រ វញិ្ញា ណ នុងមកនាទវ រ ដងឹធមាម រមមណ៍ អត់
តមនជាសតវបុគគល្ណាក  ទវ រទ ាំង៦្គប់កពល្កវោទាំង
អស់ ដូកច្នោះសូមប ៊ីកៅ នុងភវងគកនោះ  ៏អត់មានតួែលួនសតវ
បុគគល្ណាស្មានតល្ ់ក  ្រន់តតជាសភាពថ្នអងគភព 



គឺជាភវងគច្ិតតតតប៉ាុកណាណ ោះ តដល្មនិមានវងិ៊ីច្តិតត្តមទវ រ
ទ ាំង៦ កេើយកបើអត់មានភវងគច្តិត វងិ៊ីច្តិតក ើតត្តមទវ រ
្រន់តតជាការ  ួល្ដងឹនូវអារមមណ៍ តដល្ជាកោ កនោះ
តតប៉ាុកណាណ ោះ កេើយកោ េនឹង ៏អត់ែលឹមស្តរ អត់មានឋិត
កៅ ត្តាំងកៅជាការក ៀងទត់ក  ។ 

សមូអន៊ុលាទនាម្រេេះធម!៌!! 
 
អងេតញកច្ិតត១៨ដ្ួររឺ អកញសលវបិាកច្ិតត៧

ដ្ួរ កញសលវបិាកច្ិតត៨ដ្ួរ និរកិរ្យិាច្ិតត៣ដ្ួរ ។ 
ច្ិតត ៥៩ ឬ ច្ិតត៩១ ដដ្លសញតចាកអកញសលច្ិតត 

និរអងេតញក អនក្បាជ្ងៅថាជា ងតភ្ណ្ច្តិត ។ 
 

(ចប់ភាគទី៤) 



អព្េត៊ុក្ក្៊ុសលវាិក្ចិតត ៨ដ្ួង្ គឺ 
(?) 

 

១-ឧព្បកាា សេគតំ ចក្ា៊ុវិញ្ញា ណ ក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
២-ឧព្បកាា សេគតំ ព្សាតវិញ្ញា ណ ក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
៣-ឧព្បកាា សេគតំ ឃានវិញ្ញា ណ ក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
៤-ឧព្បកាា សេគតំ ជិវា វិញ្ញា ណ ក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
៥-ស៊ុេសេគតំ កាយវិញ្ញា ណ ក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
៦-ឧព្បកាា សេគតំ មព្ោធាត៊ុ ក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
៧-ព្សាមនសសសេគតំ មព្ោវិញ្ញា ណធាត៊ុ អព្េត៊ុក្
ក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
៨-ឧព្បកាា សេគតំ មព្ោវិញ្ញា ណធាត៊ុ អព្េត៊ុក្
ក្៊ុសលវិាក្ចិតតំ 
 

អព្េត៊ុក្ក្ិរយិាចតិត ៣ដ្ងួ្ គឺ 
(?) 

 

១-ឧព្បកាា សេគតំ មព្ោធាត៊ុក្ិរយិាចិតតំ 
២-ឧព្បកាា សេគតំ មព្ោវិញ្ញា ណធាត៊ុ អព្េត៊ុ
ក្ិរយិាចិតតំ 
៣-ព្សាមនសសសេគតំ មព្ោវិញ្ញា ណធាត៊ុ អព្េត៊ុ
ក្ិរយិាចិតតំ 



នាមពុទ្ធបរស័ិទ្ដែលមានសទ្ធធ  
បរចិ្ចា គប្រាក់បាោះពុមពបសៀវបៅបនោះ 

 
ឧបាសិកា កេង ណារ៊ី និងស្តវ ម៊ី ្ពមទ ាំងបុ្ត (ជាអន ឧបតថមភ) 

១-ឧ.ស កេង គឹមេុង និង ឧ.សិ កេង វា៉ាន់ថ្ល ្ពមទ ាំង ូនកៅ ១០០ ាល្ 
២-ឧ.ស ជិន ជុង និង ឧ.សិ នួន កៅ និងមាត យ ្ពមទ ាំង ូនៗ ១០០ ាល្ 
៣-ឧ.ស ្ពេម កស្តភ័ណឌ  និង ឧ.សិ គឹម សុ៊ីម ្ពមទ ាំង ូនៗ ១០០ ាល្ 
-ឧ.ស តធល្ កថ្លង និងឧ.សិ េុង ឡាយ ្ពមទ ាំង ូនកៅ (អូស្រស្តត ល្៊ី)៥០ $ 
-ឧ.ស រស់ មា៉ា រមឹ និងឧ.សិ ប ូ ចន់ណា ្ពមទ ាំង ូន (ស.រ) ៥០ $ 
-ឧ.សិ វញិ ពូន ្ពមទ ាំង ូនកៅ (ស.រ)   ៥០ $ 
-ឧ.ស ឡាយ គឹមកអន និងភរយិ ្ពមទ ាំងបុ្ត (ភ.ព)  ២០ $ 
-ឧ.ស យស បញ្ញា រ ិធ និងភរយិ ស្តន ពិស៊ី (ស.រ)  ២០ $ 
-ឧ.ស កែៀវ ស្តករឿន និង ឧ.សិ កែៀវ វុត្តថ  (ភ.ព)   ២០ $ 
-ឧ.ស  ូច្ មុយ និង ឧ.សិ េយ វា៉ាត (ស.រ)   ១០ $ 
-ឧ.សិ គន ់កបា៉ា ោះ និងនិងស្តវ ម៊ី ្ពមទ ាំងបុ្ត (ស.រ)  ១០ $ 
-ឧ.សិ គន ់កបា៉ា ោះ និងស្តវ ម៊ី ្ពមទ ាំងបុ្ត (ស.រ)   ១០ $ 
-ឧ.ស ឯម គឹមអាន និង ឧ.សិ កៅ កេង ្ពមទ ាំង ូនកៅ (ស.រ) ១០ $ 
-ឧ.ស  ុត កសង និង ឧ.សិ តច្ គឹមល្៊ី ្ពមទ ាំង ូនកៅ (ស.រ) ៥ $ 
-ឧ.សិ កសង ថ្េ ្ពមទ ាំង ូន (ស.រ)    ៥ $ 
-ទយ  កព្ជ សុខាល័្យ និង ឧ.សិ ល្៊ី ចិ្នាត  និង ូនកៅ(ស.រ) ៥ $ 
-ឧ.សិ  ផតល្លន      ២០.០០០ 
-ឧ.សិ     ់កសង      ២០.០០០ 
-ឧ.សិ  ប ូ សុភាព និងស្តវ ម៊ី ្ពមទ ាំងបុ្ត   ២០.០០០ 
-ឧ.ស  មាស មុន៊ី និង ឧ.សិ ណុប គឹមជាង ្ពមទ ាំងបុ្ត ២០.០០០ 



-ឧ.ស  រស់ មា៉ា ល្៊ី      ២០.០០០ 
-ឧ.សិ  រស់ សុវណាណ      ២០.០០០ 
-ឧ.ស  ហាន និង ឧ.សិ កសឿន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១១.០០០ 
-ឧ.ស  កយឿន និង ឧ.សិ ខាត ់្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១១.០០០ 
-ឧ.ស  សូ ករ ៉ាត និង ឧ.សិ កភឿ  កភឿន ្ពមទ ាំង ូនកៅ (ស.រ) ១០.០០០ 
-ឧ.ស  ឌុ  ភុន និង្គួស្តរ ្ពមទ ាំងបុ្ត   ១០.០០០ 
-ឧ.សិ  ឈុន ោង      ១០.០០០ 
-ឧ.សិ  កសង  ន ្ពមទ ាំងបុ្ត    ១០.០០០ 
-ឧ.សិ  សយ សុផុនន៊ី ្ពមទ ាំងបុ្ត    ១០.០០០ 
-ឧ.សិ  សុែ កៅ      ១០.០០០ 
-ឧ.សិ  កហា ចន់រោា      ១០.០០០ 
-ឧ.សិ  កអឿ សុខា      ១០.០០០ 
-ឧ.ស  យ៉ាន និង ឧ.សិ កអឿន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.ស  កសឿន និង ឧ.សិ ក ឿន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.ស  ណុប និង ឧ.សិ ឌិល្ ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.ស  ស្តត និង ឧ.សិ ចន់ល្៊ី ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.ស  កមឿន និង ឧ.សិ អាន់ ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.ស  កអឿន និង ឧ.សិ បូ ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.ស  រ និង ឧ.សិ ោន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.ស  េង ់និង ឧ.សិ បុបាផ  ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.សិ  ស ត ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)    ១០.០០០ 
-យុវជន ធារ ិធ ( .អ)     ១០.០០០ 
-ឧ.ស  ងុន និង ឧ.សិ ែុន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ១០.០០០ 
-ឧ.សិ  ស្តមិតត ( .អ)     ១០.០០០ 



-ឧ.ស  កម៉ាត និង ឧ.សិ សួង ្ពមទ ាំង ( .អ)   ១០.០០០ 
-កោ  តេម ត្តរា (ភ.ព)     ១០.០០០ 
-ឧ.ស  ចន ់និង ឧ.សិ ស្តរូ ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៨.០០០ 
-ឧ.ស  ថ្ផ និង ឧ.សិ អុន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៦.០០០ 
-ឧ.សិ  េុន  ( .អ)     ៦.០០០ 
-ឧ.សិ  ខាញ់ ភួង (ស.រ)     ៥.០០០ 
-ឧ.សិ បូ ( .អ)      ៥.០០០ 
-ឧ.សិ គុន ( .អ)      ៥.០០០ 
-ឧ.សិ កយឿន ( .អ)     ៥.០០០ 
-ឧ.សិ បូ ( .អ)      ៥.០០០ 
-ឧ.ស  កពញ និង ឧ.សិ  ុន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៥.០០០ 
-ឧ.ស  ថ្ម៉ា និង ឧ.សិ ែន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៥.០០០ 
-ឧ.ស  ស ុយ ( .អ)     ៥.០០០ 
-ឧ.ស  ងន និង ឧ.សិ ស្តមា៉ា ន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៥.០០០ 
-ឧ.ស  ហាន និង ឧ.សិ ស្តរ៊ី ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៥.០០០ 
-ឧ.ស  កផ និង ឧ.សិ សុ៊ីនួន ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៥.០០០ 
-ឧ.ស  រា៉ាន ់និង ឧ.សិ ធាវ ៊ី ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៥.០០០ 
-ឧ.ស  កៅ ( .អ)      ៥.០០០ 
-ឧ.ស  ប៉ាូច្ និង ឧ.សិ សមបតតិ ្ពមទ ាំង ូន ( .អ)  ៥.០០០ 
-ឧ.ស  កធៀម និង ឧ.សិ ន៊ី ្ពមទ ាំង ូនកៅ ( .អ)  ៥.០០០ 
-ឧ.សិ  តសម ណូ  ( .អ)     ៥.០០០ 
-ឧ.សិ  តសម ផល្ល៊ី ( .អ)     ៥.០០០ 
-ឧ.ស  ឈុត ផុន និងភរយិ (ស.រ)    ៥.០០០ 
-ឧ.សិ  សឺុ ស្តវងែ (ស.រ)     ១ $ 



-ឧ.សិ  អ ុ  ស្តវា៉ាត កៅ ភ៊ី (ស.រ)    ១ $ 
-ឧ.សិ  ឈិត ស្តករ ៉ាន (ស.រ)     ១ $ 
-ឧ.សិ  អូយ  ( .អ)     ៣.០០០ 
-ឧ.សិ  កសឿន  ( .អ)     ៣.០០០ 
-ឧ.សិ  សុខា  ( .អ)     ៣.០០០ 
-ឧ.សិ  កសៀ  ( .អ)     ៣.០០០ 
-ឧ.សិ  អូយ  ( .អ)     ៣.០០០ 
-ឧ.សិ  កអឿន  ( .អ)     ២.០០០ 
-ឧ.សិ  តតម  ( .អ)     ២.០០០ 
-ឧ.សិ  រន  ( .អ)     ២.០០០ 
-ឧ.សិ  ផលុង  ( .អ)      ២.០០០ 
-ឧ.ស  សាំ  ( .អ)      ២.០០០ 
-ឧ.សិ  កអឿន  ( .អ)     ២.០០០ 
-ឧ.ស  ករៀម និង ឧ.សិ កេង ( .អ)    ២.០០០ 
-ឧ.ស  សុ៊ី និង ឧ.សិ ប ូ ( .អ)    ២.០០០ 
-ឧ.សិ  ឡាាំ ធួ   ( .អ)     ២.០០០ 
-ឧ.សិ  មម  ( .អ)      ២.០០០ 
-ឧ.ស  គ៊ី  ( .អ)      ២.០០០ 
-ឧ.សិ  ្ន  ( .អ)     ២.០០០ 
-ឧ.សិ  ចន ់ ( .អ)     ២.០០០ 
-ឧ.សិ  ងូ  ( .អ)      ២.០០០ 
-ឧ.ស  ្រប និង ឧ.សិ ភុមាម រា៉ា  ( .អ)    ២.០០០ 
-ឧ.ស  ស្ត  ់និង ឧ.សិ បាន ( .អ)    ១.០០០ 
-ឧ.សិ  សុែ កសឿន ( .អ)     ១.០០០ 


