
ទស្សនៈក្រ�ុមអ្ន�រៀ��បរៀ��ង ចងក្រ�ង និងរៀ�ះពុម្ព
អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក

អរយិបុគ្គលអ្នកបំភ្លឺធម៌ព្រ�ះ�ុទ្ធពាក់កណ្តា$ ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា
អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក គឺជាចំណងលោ��ងថ្មមួីយ ដែដលព្រកុម

ការងារអ្នកលោរ&បលោរ&ង ចងព្រកង និងលោ(ះ�ុម្ព សលោព្រមចប្តូរ�ីចំណងលោ��ងចាស់
កតញ្ញ�ូន ធម៌កតញ្ញូ �ន្លបំឺភ្លលឺោ�ក លោដ�ម្បីឱ្យព្រតូវព្រតឹមចំលោបសកកម្មរបស់ព្រ�ហ្ម
រក្សាលោ�កព្រ�ះនាម  អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម ជាព្រ�ហ្មសម្មទិ្ដ្ឋិ  (នសលោព្រមចធម៌ជាន់ខ្ពស់
ថ្ន្ក់អនាគាមី  ជារូបព្រ�ហ្មខ្ពស់ជាងលោគបំផុតលោFឋានសុទ្ធ្វាស  មនអាយុ
១៦០០០មហាកបប្ ឬ៦៤០០០កប្ប ដែដលលោបសកកម្មរបស់លោ�ក ដែតងដែតចុះ
មកយកសម្បកជាមនុស្សលោដ�ម្បីបំភ្លធឺម៌នាពាក់កណ្តល្កម្ល្ងំព្រWស់ដឹងរបស់
ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រគប់ៗព្រ�ះអង្គ លោហ�យក្នុងកប្បណ ឬដែផនដណីដែដល�ំុមនព្រ�ះ�ុទ្ធ
ព្រWស់ដឹងលោទ អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម ដែតងចុះមកយកសម្បកជាមនុស្ស លោធ\�ជាលោស្តចចព្រក
ព្រគប់ព្រគង�ិភ�លោ�ក លោហ�យអប់រំមនុស្សឱ្យមនសីលធម៌ ដឹងខុសដឹងព្រតូវ រស់់
លោF(នជាទី�ឹងដល់មនុស្សផងគា្ន។្ អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម  ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក គឺជា
កព្រមងសំលោណរលោមលោរ&នព្រសង់លោចញ�ីគណនីលោហ\សបុ៊ក  លោ�ក�ូវាសនា។ កព្រមង
សំលោណរលោមលោរ&នលោនះ  គឺជាការសរលោសរព្រaយបំភ្លឺនូវព្រ�ះធម៌លោដ�មដែដល(ន
ព្រWស់សដែម្តងលោbយ  ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធព្រ�ះនាមសមណលោគាតមព្រ�ះបរមព្រគូ
នៃនលោយ�ង ដែដលជាបុគ្គល(នសលោព្រមចការព្រWស់ដឹងកាល�ីជាង២៥០០ព្រ�ះវស្សា
មុន ឱ្យព្រតឹមព្រតូវWមន័យលោដ�ម ដូចការព្របលោម�លទុករបស់ព្រ�ះអង្គមកថ លោFពាក់
កណ្ត្ល២៥០០ព្រ�ះវស្សានៃនកម្ល្ំងព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះអង្គ  ព្រ�ះធម៌នឹងព្រតូវ
(នបំភ្លឺម្តងលោទ&ត  គមឺនអ្នកយល់�ីធម៌ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តង  នឹងលោចញមក
បំភ្លធឺម៌ ឬសដែម្តងព្រ(ប់�ីសភា��ិតដែដលធម្មជាតិលោនះព្របព្រ�ឹត្តលោh �ីលក្ខណៈ
កលោក�តលោ�ក និងការកលោក�ត�ីវិតសត\លោ�កជាថ្មមី្តងលោទ&តមុននឹងធម៌ព្រតូវរលត់
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ន័យក្នងុរយៈលោ�ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា លោព្រកាយព្រ�ះ�ុទ្ធបរិនពិាន។
លោbយលោហតុមន�ំលោនlដែបបលោនះលោហ�យ (នក្នងុ�ីវភា�រស់លោFព្របចំានៃថm

របសដ់ែខ្មរលោយ�ង លោយ�ងធ្ល្ប់(នឮរួចមកលោហ�យថ ពាកក់ណ្ត្លaសនា ព្រ�ះ
ធម៌នឹងភ្លមឺ្តងលោទ&ត។ លោប�គិតមកដល់លោ�លលោនះ គឺចូល�ុទ្ធសករា�២៥៦៤ព្រ�ះ
វស្សា លោល�ស៦៤ឆ្ន្ំលោហ�យ ដែតព្របជា�លរដ្ឋដែខ្មរ  ក៏ដូចព្របលោទសនានាលោFលោល�
សកលលោ�កដែដលកាន់ព្រ�ះ�ុទ្ធaសនា  លោFដែតមិនទន់លោs�ញមនព្រ�ឹត្តកិារណ៍
អa្ច្រ្យ  ឬវត្តមនអ្នកមនបុណ្យលោFលោv�យលោទ។  លោត�ពាក់កណ្ត្លaសនា
(នឈានចូលមកដល់លោហ�យឬលោF? លោប�មិនទន់ឈានចូលមកដល់លោទ លោត�លោ�ល
ណ? លោប�ពាក់ កណ្ត្លaសនា  (នឈានចូលមកដល់លោហ�យ  ចុះលោហតុ
ដូចលោម្តច ក៏មិនទន់លោs�ញអ្នកមនបុណ្យលោចញមកលោល�កaសនា?  លោត�លោFសល់
ប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំលោទ&ត? ឬប៉ុនា្ម្នទសវតស្រ៍លោទ&ត លោទ�ប(នតួអង្គអ្នកមនបុណ្យលោចញ
មកលោល�កaសនា?  លោនះជាចមmល់ដែដលព្រ�ះសង្ឃ  Wអាចារ្យលោ�កយាយ
លោ�កW �ុទ្ធបរិស័ទ អ៊ំ�ូមីង បងប្អូនព្រសីព្របុសដែដលលោគារ�ព្របតិបត្តិព្រ�ះ�ុទ្ធ
aសនា ដែតងដែតឆmល់ និងទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកមនបុណ្យមក�ួយព្រសុកដែខ្មរ។

លោប�លោយាងWមលោគហទំ�័រ https://puthtomneayblog.wordpress.com

ព្របលោទសដែខ្មរលោយ�ង ក៏ដូចជាព្របលោទសនានាដែដលព្របកាន់�ំលោនlលោល�ព្រ�ះ�ុទ្ធaសនា
(ននាំគា្ន្  ព្រ(រ�\�ិធីបុណ្យឆ្លងពាក់កណ្ត្លaសនា យា៉្ងមលោហាឡារិក
ក្នងុរយៈលោ�លព្រ(ំ�ីរនៃថmព្រ(ំ�ីរយប់។ លោbយដែvក លោFព្របលោទសកម្ពជុាវិញ លោយ�ង
មនទំងព្រ(រ�\�ិធីបុណ្យដដែង�រព្រ�ះaរីរិកធតុ �ីព្របលោទសព្រសីល័ងា្ក្  មកតម្កល់
ទុកលោFព្រ�ះសក្យមុនីលោចតីយលោFមុខa្ថនី្យអយស្មយ័យានលោFទីព្រកុងភ្នលំោ�ញ
យ្៉ាងអធកិអធមនៃព្រកដែលងដែថមលោទ&តផង។  ការដដែង�រព្រ�ះaរីរកិធតុជាលោល�ក
ទី១ លោFពាក់កណ្ត្លaសនា គឺចំ�ុទ្ធសករា�២៥០០ព្រ�ះវស្សា គឺព្រតវូជាឆ្ន្ំ
១៩៥៧ នៃនព្រគឹស្តសករា� ដែតលោFដែតមិនលោs�ញមនសញ្ញអ្្នកមនបុណ្យ លោចញ
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មកបំភ្លធឺម៌នាពាក់កណ្តល្៥០០០ព្រ�ះវស្សាលោទនាលោ�លលោនាះ។  អស់កាល៤៥ឆ្ន្ំ
លោព្រកាយមក គឺលោស្ម�នឹងរយៈលោ�លដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធព្រទង់(នលោចញលោព្រ(សសត\លោ�ក
អស់កំណត់កាល៤៥ឆ្ន្ំដែដរ  គឺលោF�ុទ្ធសករា�២៥៤៥  ព្រតូវនឹងឆ្ន្ំ២០០២
មនការដដែង�រព្រ�ះaរីរិកធតុជាលោល�កទី២ លោចញ�ីព្រ�ះសក្យមុនីលោចតីយចាស់
ដដែង�រលោhតម្កល់ទុកលោFព្រ�ះសក្យមុនីលោចតីយថ្មីលោFភ្នំព្រ�ះរា�ព្រទ�្យ (ភ្នំឧដុង្គ)។
លោប�លោយាងWមលោគហទំ�័រ�ុទ្ធទំនាយខាងលោល�ដដែដល (នសរលោសរកាល�ីឆ្ន្ំ
២០១៣ថ លោFសល់រយៈលោ�ល៦ឆ្ន្ំលោទ&ត លោទ�បព្រ�ះ(ទធម្មិកលោចញបំភ្លឺធម៌គឺ
លោFចំឆ្ន្ំករុ ឯកស័ក �ុទ្ធសករា�២៥៦៣ ព្រតូវនឹងឆ្ន្ំ២០១៩។ លោត�មនអ\ីលោក�ត
លោv�ងក្នងុឆ្ន្២ំ០១៩កន្លងមក?  លោប�លោយាងWមការអះអាងខាងលោល� លោយ�ងសលោង្កត
លោs�ញថ លោFក្នុងកម្មវិធីគព្រមបខ់ួប៥៤ឆ្ន្ំរបស់លោ�ក�ូវាសនា នានៃថm�ុធ ១៥
លោក�ត  ដែខមិគសិរ  ឆ្ន្ំកុរ  ឯកស័ក  �ុទ្ធសករា�២៥៦៣  ជានៃថmសីល  លោ�ញ
បូណ៌មី ព្រតូវនឹងនៃថmទី១១ ដែខធ្នូ  ឆ្ន្២ំ០១៩ លោFលោល�គណនីសង្គមផ្ទល់្ខ្លនួរបស់
លោ�ក�ូ  លោ�ក�ូ(នផ្តល់នូវកាដូសព្រមប់សម�ិកព្រគួaរសម្ព័ន្ធ  និងអ្នក
ដែដលមនឧបនិស្ស័យ  អំ�ីរលោប&បដែដលស�\សត\  និងចព្រកវាលរបស់សត\កលោក�ត
លោ�ថ  “ធម្មចក្កប្បវត្តនសូព្រត” ដែដលព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ(នព្រWស់ សដែម្តងដំបូង
លោគលោព្រ(សបញ្ចវគ្គភិីក្ខុ  លោព្រកាយព្រ�ះអង្គលោaយវិមុតិ្តសុខអស់កាល៤៩នៃថmលោព្រកាយ
ការព្រWស់ដឹង។ លោ�ក�ូ(នសរលោសរ�ន្យល់ថ ចព្រកវាលរបស់អ្នក លោក�តមក
�ីអ\ី?  លោក�តមក�ីកម្ល្ំងវិលនៃនក�បៈ ឬលោ�ថកម្ម  ព្រតង់លោនះ លោទ�បព្រ�ះ�ុទ្ធ
សដែម្តងថ “នត្ថិ កម្មំ សមំ �លំ” គា្មន្កម្ល្ងំណលោស្ម�កម្ម លោនះលោទ គឺគា្មន្កម្ល្ំងអ\ី
លោស្ម�កម្ល្ំងក�បៈវិលលោនះលោទ។ ចព្រកវាលរបស់អ្នក រមួទំងអ្នកផង លោក�តលោv�ង
�ីកម្ល្ំងក�បៈវិលហ្នឹង  (គឺលោក�ត�ីកម្ម  កម្មន្ត  force)  អ្នកព្រសនៃមលោម�ល លោប�
អ្នកចាប់ក�បៈឱយ្ឈបវិ់ល ចព្រកវាលអ្នក និងអ្នក នឹង(តទំ់ងអស់ លោត�ចព្រក
វាលលោនះ លោក�ត�ីអ\ី? គលឺោក�ត�ីកម្ម �ីកម្ល្ំង មនិដែមន�ីធតុលោទ។ លោត�ការណ៍លោនះ
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សីុសងា្វក់្គា្ននឹ្ងការអះអាងក្នងុលោគហទំ�័រ�ុទ្ធទំនាយខាងលោល�ដែដរឬលោទថ  លោF
ចុងឆ្ន្២ំ០១៩ ព្រ�ះ(ទធម្មកិ នឹងចាប់លោផ្ត�មលោចញបំភ្លធឺម៌ព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធaជាថ្មី?
លោត�ក្នងុសម័យលោនះ មនអ្នកណដឹងថ�ិភ� លោ�កលោនះលោក�ត�ីកម្ល្ងំនៃនក�បៈ
ដែដលមនធតុដីទឹកលោភ្ល�ងខ្យល់វិលលោទ?  លោត�លោនះមិនដែមនជា ព្រ�ឹត្តកិារណ៍ដ៏អa្ចរ្្យ
ដែដលគរួឱ្យលោយ�ងភា្ញ្ក់លោទ?

ក្នងុសម័យកាលមនព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធព្រWស់ដឹង សត\មនឱកាស(ន
a្ត្ប់ការ�ន្យល់ធម៌លោbយផ្ទ្ល់�ីព្រ�ះអង្គ  លោហ�យសត\ក៏មនឱកាសដ៏លោព្រច�ន
លោដ�ម្បីសលោព្រមច(នធម៌ជាន់ខ្ពស់តិចបំផុតអរិយបុគ្គលថ្នក់្លោaW  និងខ្ពស់បំផុត
ថ្ន្ក់ព្រ�ះអរហន្ត លោព្រពាះព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធព្រ�ះអង្គជាព្រ�ះអរហន្ត។ ឱកាសដ៏ព្រក
នៃព្រកលោនះ(នកន្លងផុតលោhជាង២៥០០ព្រ�ះវស្សាលោហ�យ ផុត(ត់លោហ�យ! លោហ�យ
ដែខ្មរលោយ�ង (ននិងកំ�ុងទន្ទឹងរង់ចំាផ្លូវអ្នកមនបុណ្យមក�ួយក៏ជាង២៥០០
ព្រ�ះវស្សាដែដរ។  ចំដែណកក្នងុសម័យកាលព្រ�ហ្មរក្សាលោ�កលោឈា្មះ្ អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម
ចុះមកបំភ្លធឺម៌ សត\ក៏មនឱកាសa្តប់្ការ�ន្យល់ធម៌លោនះaជាថ្មលីោbយផ្ទល់្
�ីលោ�កដែដរ លោហ�យសត\ក៏មនឱកាសដ៏លោព្រច�នលោដ�មប្ីសលោព្រមច(នធម៌ជាន់ខ្ពស់
តិចបំផុតថ្នក់្លោaW លោហ�យខ្ពស់បំផុតថ្នក់្អនាគាមី លោព្រពាះព្រ�ហ្មរក្សាជាព្រ�ហ្ម
អនាគាមី។ ព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តងថ “លោយាធម្មំ បស្សតិ លោaមំ បស្សតិ”លោs�ញធម៌ គឺ
លោs�ញតថគត ដូចគា្ន្លោនះដែដរ ទល់ដែតទ្វ្រមលោនាលោយ�ង(នយល់ធម៌ដែដលជា
ដំលោណ�រធម្មជាតិ ដែដល អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម  (ននិងកំ�ុងបំភ្លឺ ឱយ្ព្រតឹមព្រតូវWមន័យ
លោដ�មនៃនការបលោព្រង&នរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធអង្គ  លោទ�បលោយ�ងអាចa្គ្ល់ព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក
ចុះមកបំភ្លឺធម៌នាពាក់កណ្ត្ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា។ លោ�កអ្នកដែដលយល់�ី
ដំលោណ�រធម៌ ដែតងដែព្រសកឧទនលោbយអំណរថ ឱ!ម្ច្ស់នៃថ្លលោអ�យ! លោរlងដែដលខ្ញុំ
ឈឺចាប់យូរលោហ�យ លោរlងដែដលខ្ញុមិំនដឹងយូរលោហ�យ ឥvូវខ្ញុ(ំនដឹងលោbយព្រ�ះអង្គ
�ន្យល់ព្រ(ប់ មិនដែមនព្រ�ះអង្គឱ្យខ្ញុំលោ�lលោទ គឺឱ្យខ្ញុំព្រ�ះករុណលោព្រប�ខួរក្បាលគិត
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https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%A5%E1%9E%A1%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%88%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%84%E1%9F%87?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWZgbK2h3Zurxg7SClIWI1lzs3dQDIXgdpVmIXw10tgFScNeyW4W-ES-ZYX4qZfmzDx9vX_9dBiX_JD6YKVp93-MrbmP6wRaAoQzci_XEcKf8EmH02cMu50bYsDya4GZWWjiGYi0OgCmq_Xdgz6OWu_nUEkS0bdBOjjicHsoWlIlc4c3wdLV9Bk1MNVPm5uAj4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%84?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWZgbK2h3Zurxg7SClIWI1lzs3dQDIXgdpVmIXw10tgFScNeyW4W-ES-ZYX4qZfmzDx9vX_9dBiX_JD6YKVp93-MrbmP6wRaAoQzci_XEcKf8EmH02cMu50bYsDya4GZWWjiGYi0OgCmq_Xdgz6OWu_nUEkS0bdBOjjicHsoWlIlc4c3wdLV9Bk1MNVPm5uAj4&__tn__=*NK-R


លោហ�យយល់(នលោទលោត�  អa្ចរ្្យណស់ព្រ�ះអង្គលោអ�យ!  ខ្ញុរំកអ\មីកដែថ្លងឱ្យសមនឹង
ចិត្តអរគុណចំលោពាះគុណរបស់ព្រ�ះអង្គមិន(នលោទ ព្រ�ះអង្គជាអ្នកលោប�កផ្ង្រនូវ
របស់ដែដលផ្ក្ប់Wំង�ីយូរយារណស់មកលោហ�យ លោហ�យការយល់ធម៌លោនះ  វា
មនព្របលោយា�ន៍សព្រមប់ខ្ញុំព្រ�ះករុណលោល�សរបស់អ\ីទំងអស់ក្នុងលោ�កដែដល
ខ្ញុរំក(ន។

លោរlងនឹកa្មន្មិនដល់លោaះនឹងលោក�តមន�ិត ក្នងុអំណចកម្ល្ងំព្រWស់
ដឹងរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធព្រ�ះនាមសមណលោគាតម។ ឥvូវជាលោ�លលោវ�សមព្រសបដល់
ស�\សត\លោហ�យ សូមលោ�កអ្នកទំងឡាយ លោប�កលោaតព្របaទលោដ�ម្បីa្ត្ប់ឱ្យ
យល់នវូធម៌ដែដលព្រ�ះ�ុទ្ធសដែម្តង  លោដ�មប្ី(នជាព្របទីបនំាផ្លូវក្នុងដំលោណ�រ�ីវិត
នៃនវាលវដ្ដសងស្ារ និង(នលោh�ួបកតញ្ញ�ូនក�ូំលលោFក្នងុអនាគតជាតិដ៏យូរ
លង់ខាងមុខ។  ការបំភ្លឺធម៌�ីលោ�លលោនះលោhដល់លោ�លព្រ�ះសិអារ្យលោមព្រតីព្រWស់
គឺមនដែតម្តងលោនះលោទ&តគត់។  សូមស�\សត\កំុលោធ\សព្របលោហសឱ្យឱកាសដ៏ព្រកនៃព្រក
លោនះកន្លងផុតលោhឱ្យលោaះ។ ព្រ�ឹត្តិការណ៍បំភ្លឺធម៌នាពាក់កណ្ត្ល៥០០០ព្រ�ះ
វស្សា នៃនកម្ល្ងំព្រWសដឹងរបស់ព្រ�ះសម្មស្ម្ពទុ្ធ ព្រ�ះនាមសមណលោគាតមដែដល
ដែខ្មរលោយ�ង (ននិងកំ�ុងទន្ទឹងរង់ចំាដ៏យូរលោស្ទ�រដែតអស់សង្ឃឹមលោh លោហ�យលោនាះ
នឹងដល់កាលលោវ�យ្៉ាងព្រ(កដក្នងុលោ�លដ៏ខ្លី និងសមគួរខាងមុខលោនះលោហ�យ។
សូមលោ�កអ្នកដែដលមនសទ្ធ្ព្រ�ះថ្ល្នឹងព្រ�ះ�ុទ្ធអង្គ  a្ត្ប់ធម៌ឱយ្យល់  រួច
បដបិត្តខិ្លនួWមផ្លវូព្រតូវក្នងុដំលោណ�រដសុ៏ខaន្តលោh�ួបព្រ�ះសិអារ្យលោមព្រតី។ សមូ
លោ�កអ្នករីករាយនឹង�វីិតយល់ធម៌ Wមរយៈលោស&វលោ ធម៌ដែដលព្រកុមការងារ
(ននិងកំ�ុងព្របមូលចងព្រកងលោ(ះ�ុម្ពផ្សាយជាបន្តបនា្ទប់្លោhលោនះ។ ស�\ទនំ
ធម្មទនំ  �ិនាតិ  គា្ម្នការឱ្យទនណព្របលោស�រនៃថ្លថ្ល្ជាងការ�ន្យល់មនុស្សឱ្យ
លោក�តបញ្ញ្ គឺការយល់ធម៌ ឬយល់ដំលោណ�រធម្មជាតិលោនះលោទ  លោហ�យការ�ន្យល់
ដែដលជាធម្មទនលោនះ មន�ន្យល់យ្៉ាង�ិa្តរ្ក្នងុលោស&វលោ  កតញ្ញ�ូន ធមក៌តញ្ញូ
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�ន្លឺបំភ្លឺលោ�កភាគ១ ភាគ២ កដ៏ូចក្នុងលោស&វលោ  អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សា
លោ�កភាគ៣ នងិភាគបន្តបនា្ទ្ប់លោទ&ត។ សូមឱ្យស�\សត\! (នទទួលនូវការ
យល់ព្រតូវអំ�ីការបំភ្លឺធម៌aជាថ្មីលោbយ  អកនិដ្ឋព្រ�ហ្ម  ព្រ�ះព្រ�ហ្មរក្សាលោ�ក
នាពាក់កណ្ត្ល៥០០០ព្រ�ះវស្សានៃនកម្ល្ំងព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះសម្ម្សម្ពុទ្ធ
Wមឧបនសិ្ស័យរបស់ស�\សត\។ សូមបងប្អូន�នរួមជាតិ រីករាយនឹងដំលោណ�រ
�ីវិតយល់ធម៌របស់បងប្អូនផងចុះ។  ស�\រសំ  ធម្មរលោa  �ិនាតិ  គា្ម្នរសអ\ី
ព្របលោស�រនៃថ្លថ្ល្លោស្ម�នឹងរសព្រ�ះធម៌លោv�យ៕

នៃថm�ុធ ៩លោក�ត ដែខបុស្ស ឆ្ន្ំ�ូត លោទស័ក �ុទ្ធសករា�២៥៦៤
រា�ធនីភ្នំលោ�ញ នៃថmទី២៣ ដែខធ្នូ ឆ្ន្ំ២០២០
ព្រកុមអ្នកលោរ&បលោរ&ង ចងព្រកង និងលោ(ះ�ុម្ព
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អា�ម្ភ�ថា
“កតញ្ញូ�ន ធម៌កតញ្ញូ �ន្លឺបំភ្លឺលោ�ក” លោព្រកាយការព្របលោម�លលោម�លនៃន

បុគ្គលព្រWស់ដឹង  ដែដលលោ�ក(នសលោព្រមច�ន្លឺព្រWស់ដឹងកាល�ីជាង២៥០០
ឆ្ន្ំមុន  ព្រ�ះaមណលោគាតមអំ�ី�ន្លឺព្រ�ះធម៌  ដែដលនឹងមន�ន្លឺភ្លឺម្ដងលោទ&ត
សព្រមបស់ត\លោ�ក  លោ�លលោនះជាលោ�លលោវ�ដ៏សមគរួលោហ�យ  ដែដលកំ�ូល
កតញ្ញូ�ននាសម័យលោនះ  គឺលោ�ក�ូរបស់�ួកលោយ�ង  “លោ�ក�ូវាសនា” ជា
បុគ្គលដែដល(នស្ថិតក្នុងការព្របលោម�លលោម�លរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធលោគាតម  ព្រ�ះបរមព្រគូ
នៃនលោយ�ង  (នចាប់លោផ្ត�មបកព្រaយព្រ�ះធម៌លោដ�មដែដល(នព្រWស់សដែម្ដងលោbយ
ព្រ�ះaមណលោគាតម ព្រ�ះបរមព្រគូនៃនលោយ�ងកាល�ីជាង២៥០០ឆ្ន្ំមុនលោនាះ។
លោនះជាកិច្ចការនៃនការលោ(សសម្អ្តលោព្រគlងលោ£ហ្មងលោចញ�ីលោមលោរ&នលោដ�មដែដល
ជាលោមលោរ&នព្រWស់ដឹងដ៏អa្ចរ្្យនៃនព្រ�ះ�ុទ្ធព្រ�ះបរមព្រគូនៃនលោយ�ង។ អស់រយៈលោ�ល
ជាង១០ឆ្ន្ំលោហ�យ ដែដលលោ�ក�ូរបស់�ួកលោយ�ង (នលោធ\�ការ�ន្យល់ លោធ\�ការ
តព្រមង់ទិដ្ឋិ  �ីភា�ព្រតឹមព្រតូវ �ីតនៃម្ល �ីលោសចក្តនីៃថ្លថ្នរូ  �ីភា�សមគួរក្នងុការរស់លោF
ឬការរស់លោFជាមនុស្សមនតនៃម្ល  ជាមនុស្សកតញ្ញូ។  លោនះជាកិច្ចការរបស់
លោ�កជា “កតញ្ញូ�ន” គឺ “ទិដ្ឋុ�ុកម្ម”។ មកដល់លោ�លលោនះ Wមរយៈកិច្ចការ
របស់លោ�កក្នុងការតព្រមងក់ារយលរ់បសម់នុស្ស អសរ់យៈលោ�លជាង១០ឆ្ន្ំមក
លោនះ�ួកលោយ�ងជាកូន ជាប្អនូ ជាក្មយួ �ិតជា(នដឹង និងទទួលអត្ថព្របលោយា�ន៍
�ីភា�ព្រតឹមព្រតូវភ្លaឺ្វង្ក្នងុការរស់លោF រហូតមកដល់លោ�លចុងលោព្រកាយលោនះ �ួក
លោយ�ង�ិតជាភា្ញ្ក់ខ្លួនយា៉្ងខា្ល្ំង  ដែដលលោមលោរ&នទំងឡាយដែដលលោ�ក�ូ(ន
ផ្តល់ឱ្យជាង១០ឆ្ន្ំមកលោនះ មិនព្រតឹមតព្រមង់ការរស់លោFដ៏ព្រតឹមព្រតូវភ្លឺa្វ្ងក្នុង
�ីវិតជាមនុស្សបុ៉ណ្ណងឹលោនាះលោទ ដែតវាដែថមទំង(នកា្លយ្ជាព្របទីបបំភ្លផឺ្លវូដំលោណ�រ
�ីវតិរបស�ួ់កលោយ�ងក្នងុវាលវដ្តសងស្ារដង៏ងតឹលោនះបនា្ទប្់�ី�ីវិតជាតិលោនះលោh។
ឥvវូលោនះ �ួកលោយ�ងដឹងជាក់ច្បាស់លោហ�យ �ីកិច្ចការរបស់លោ�កដ៏�ិតព្រ(កដ
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លោ�កជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់ណស់  “ជាកំ�ូលកតញ្ញ�ូននាសម័យលោនះ”
ជាបុគ្គលដែដលជាអ្នកមកលោ(សសម្អ្តព្រ�ះធម៌ព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះ�ុទ្ធ
ព្រ�ះបរមព្រគូនៃនលោយ�ង  លោហ�យអ\ីដែដលលោ�ក(នផ្តល់ឱ្យជាលោមលោរ&នដល់�ួក
លោយ�ងកន្លងមក គឺ “ការតព្រមងវ់ិញ្ញ្ណដឹងព្រតូវ វិញ្ញ្ណកតញ្ញូ គឺទិដ្ឋុ�ុកម្ម”។

លោនះជាលោរlងអa្ចរ្្យណស់ ជាលោរlងដ៏សំណងណស់ ជាលោរlងដ៏កព្រម
ណស់ ដែដលកំលោណ�តរបស�ួ់កលោយ�ង (នមក�ួបព្របស�\នឹងបគុ្គលដអ៏a្ចរ្យ្
បុគ្គលដែដលមនវិញ្ញ្ណដឹងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃនទីឋានព្រ�ហ្ម ដែដលជាអ្នកព្រតូវមក
លោ(សសម្អត្ព្រ�ះធមរ៌បស់ព្រ�ះ�ុទ្ធលោគាតមនៃនលោយ�ង  ដែដល(នព្រWស់សដែម្ដង
កាល�ីជាង២៥០០ឆ្ន្ំមុន។  មកដល់ព្រតង់លោនះ  លោព្រ¥�ីចិត្តដឹងគុណលោ�ក
ដែដលនឹងមិនដឹងរកពាក្យអ\ីឱ្យសមនឹងគុណរបស់លោ�ក  �ន្លឺ  ភា�ភ្លឺa្វ្ង
ក្នុង�វីិតលោ�លបច្ចុប្បន្ន  និងអនាគតជាតិ  គឺ�ួកលោយ�ង(នដឹងផ្លូវយ្៉ាងច្បាស់
ថព្រតូវលោhទីណ លោនះក៏លោព្រពាះ “�ន្លធឺម៌កតញ្ញូ វិញ្ញណ្កតញ្ញូ វិញ្ញណ្ភ្លaឺ្វង្
វិញ្ញ្ណដឹងផ្លវូ” ដែដលលោ�កតដែព្រមតព្រមង់ជាង១០ឆ្ន្ំមកលោនះ គឺ “កតញ្ញូ�ន
លោធ\�ទិដ្ឋុ�ុកម្ម  តព្រមង់វិញ្ញ្ណដឹងព្រតូវ”។ �ួកលោយ�ងដែដលដឹងផ្លូវ  a្គ្ល់គុណ
a្គ្ល់លោទស  ជាមនុស្សកតញ្ញូ  ដឹង�ីaរៈព្របលោយា�ន៍ដ៏មហាaលនៃន�ន្លឺ
កតញ្ញលូោនះ ធម៌កតញ្ញលូោនះសព្រមប់លោ�លបច្ចប្ុបន្នលោនះផង និងលោhអនាគតជាតិ
បន្តៗផង �ួកលោយ�ងលោក�តមនចិត្តសលោង\គៗដល់ស�\សត\លោ�ក ដែដលគា្ន្រស់
លោFក្នុងដំលោណ�រងងឹត គា្ម្នសូមប្ី�ន្លឺដ៏តូចមួយក្នុងនៃដនៃនដំលោណ�រលោយាលលោយាគ
ជាតិកំលោណ�តក្នងុវាលវដ្តសង្សាររដ៏ងងឹតលោនះ។ ដូលោច្នះ ជាការចងព្រកងនូវសំលោណរ
លោមលោរ&នរបស់លោ�ក�ូ  ដែដលលោ�ក(នសរលោសរ�ន្យល់�ីសច្ចៈធម៌  ដែដលជា
លោមលោរ&នព្រWស់ដឹងនៃនព្រ�ះaមណលោគាតម  ព្រ�ះបរមព្រគូនៃនលោយ�ងក្នុងលោ�លលោនះ
�ួកលោយ�ងយល់ថ វានឹង(នចូលរួមជាការផ្តល់�ន្លមួឺយដែផ្នកដល់មនុស្សដែដល
មនឧបនិស្ស័យ Wមរយៈអត្ថបទ�ន្យល់របស់លោ�ក�ូទំងអម្បាលម៉្ន�ី
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សច្ចៈធម៌លោនះ។  ជាង២៥០០ឆ្ន្ំលោព្រកាយព្រ�ះ�ុទ្ធលោ�កបរនិិពា្វ្ន  លោ�លលោនះជា
លោ�លលោវ�ដ៏សមគួរលោហ�យ ដែដលលោមលោរ&នព្រWស់ដឹងរបស់ព្រ�ះអង្គនឹងចាប់លោផ្ត�ម
មន�ន្លឺដល់សត\លោ�កម្ដងលោទ&ត។ ដូលោច្នះ Wមរយៈអត្ថបទសំលោណរចងព្រកង
មួយលោនះ  សូមឱ្យស�\សត\(នទទួល�ន្លឺព្រ�ះធម៌  (នជាព្របទីបបំភ្លឺផ្លូវ�ីវិត
ក្នងុដំលោណ�រដ៏ដែវងឆ្ងយ្លោhWមឧបនិស្ស័យលោរ&ងៗខ្លួនក្នងុវាលវដ្តសង្សារនៃនអន្លង់
អវិជា្ជ្ដ៏ងងឹតរកទីបំផុតគា្ម្នលោនះ៕

នៃថmព្រ�ហស្បតិ៍ ៥លោក�ត ដែខផល្គុន ឆ្ន្ំកុរ ឯកស័ក �.ស. ២៥៦៣
រា�ធនីភ្នំលោ�ញ នៃថmទី២៧ ដែខកុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០២០

ព្រកុមអ្នកលោរ&បលោរ&ង ចងព្រកង និងលោ(ះ�ុម្ព
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