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ថ្ងៃ��ទី២៩ ខែ
�ិច្ឆកិា ឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០១:៥៥នាទីរំលងអព្រ7ាព្រត
នេតជគុណ ស� សុជា មិ�យល់ពីធម៌ឬសច្ចៈតែដលក្រពះសមា្ម្សមsុទ្ធ

សតែម្តងក្របាប់ម�ុស្ស  ឬអាតូមផ្គុំគ្ន្នេហ�យក្រចឡំថាមា�=្លួ�នេ�ះនេទ។  តាំងពី
នេ8�សតែម្តងម� =្ញុំមិ�តែដលឮនេ8�សតែម្តងធមន៌េឡ�យ មា�តែតការអប់រំ នេក្របa�
ក្របនេIម�សុ្ស ឬសតRនេ�យយ�ក្រពះពទុ្ធជាទីសមា្អង្�្នងុការនេទស�របស់នេ8�
តែតបQុនេណា�ះ្ តែតធម៌ឬសច្ចៈ នេ8�មិ�តែដលសតែម្តងនេសះ តែដលតាមការសនេង:ត
របស់=្ញុំនេJនេល�ការសតែម្តងរបស់នេ8�  នេ8�មិ�បា�សតែម្តងធម៌ម�ពីនេ8�
មិ�យល់ពីធម៌ឬសច្ចៈតែតម្តង តាមការសនេង:តរបស់=្ញុំ នេ8�អា�សនំេណរ �ិង
ស្ត្ប់=្ញុំនេសV�រគ្ម្�ចនេ�្ល្ះនេឡ�យ នេហ�យ=ំយ�នេJកានៃឡឱ្យនេJជារបស់នេ8� អRី
តែដលជាការ=ុស�្គងរបស់នេ8���្លងម�  នេ8�ទមា្ល្�់នេចាល  នេហ�យនេ8�
សតែម្តងតក្រមូវ  តែតនេ8�សតែម្តងមិ�ក្រតូវនេសះ នេក្រqះនេ8�ចាប់យ�ធាតុអញ
ហ្នឹងនេហ�យ =្ញុំសូមបញ្ជ្�់នេហ�យបញ្ជ្�់នេទaត �រណាចាប់យ�ធាតុអញម�
��់=្លួ� អ្ន�នេ�ះចាប់យ�ធាតុវនេងRងម���់=្ល�ួនេហ�យ នេ8�មិ�អាចសតែម្តង
ក្រតូវនេទ នេប�នេ8�ចង់សតែម្តងឱ្យក្រតូវ នេ8�ក្រតូវតែលងធាតុអញនេ�ះ នេប�តែលងធាតុ
អញអស់ពី�្នុងចិត្ត នេ8��ឹង�ិយយអស់ពី�្នុងចិត្តថា ពីមុ�នេ8�មា�ចិត្ត
ជាប�់ឹងអញជាអ្ន�នេទស�ពូតែ� លួចស្ត្ប់នេគ នេហ�យតែ�តក្រមូវម�ជារបស់=្លួ�
នេ�ះគឺចិត្តអញ ចិត្តវនេងRង នេទវទត្តមា�ចិត្តតែបបហ្នងឹ ទមា្ល�់្មិ�បា�នេទ នេក្រqះអញ
ម្យ៉ង្នេ�យ=ួរ�្បាលនេ8�ម�ិឆ្លត្សមល្មម�ឹងសតែម្តងធម៌  ម្យ៉្ងជាប់�ឹងមុ=
មាត់អញជាអ្ន�សតែម្តងធម៌ នេធR�ឱ្យនេ8�តែ�តក្រមូវជា�ិច្ច តែតមិ�អាចក្រតូវបា�នេទ
នេរ}ងតែដលក្រតឹមក្រតូវ គឺអRីតែដលនេយ�ងយល់ថាក្រតឹមក្រតូវ នេយ�ងពិចារណាបា�ល្អិត-
ល្អ�់នេហ�យ  នេយ�ងក្របកា�់យ�រហូត  ថRត្ីបិតតែតនេយ�ងនេរa��ូវអRនីេចះមិ�អស់  តែតអRី
តែដលនេយ�ងនេចះនេហ�យ មា�នេហតុផលបញ្ជ�់្ថាក្រតូវ គឺវាជានេរ}ងក្រតឹមតែតរហូតហ្នងឹ
ជាម�ុស្ស នេរ}ងថ្មកី្រតូវយល់ក្រតូវតែតនេរa� តែតនេរ}ងចាស់តែដលក្រតូវនេKតែតក្របកា�់យ�
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តែតនេតជគុណ ស� សុជា នេ8�ទមា្ល្�់របស់ចាស់នេចាល នេហ�យក្របកា�់យ�
របស់ថ្មីនេហ�យថ្មីនេទaត នេហ�យថ្មីនេទaត មិ�ក្រតឹមក្រតូវនេទ នេយ�ងនេធR�តែបបនេ�ះ នេធR�ឱ្យ
អ្ន�តែដលស្ត្ប់នេយ�ង  នេគយ�តាមរបស់នេយ�ងព�្យល់ពីមុ�ៗនេ�ះយ្៉ងនេមQចនេJ
នេ��ត នេក្រqះនេយ�ងផ្ល្ស់ប្តូរថ្មតីែតរហូត មិ�ដឹងជានេរ}ងអRីនេJ តែដលជានេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ
�្នងុr្លបីនេ�ះនេ8��ិយយថានេ8�ផ្លស្់ប្តូររហូត នេ8�សតែម្តងតាមq�្យក្រពះ-
ពុទ្ធនេហ�យនេ8�យល់q�្យនេ�ះនេJ�័យនេផ្សង តែតនេពលនេ8�ពិចារណាយូរនេJ
នេr�ញថាការយល់នេ�ះ=ុសនេទ  នេប�នេរ}ងនេ�ះជានេរ}ងពិត  នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវនេ8�ក្រតូវ
ក្របាប់នេគថា នេរ}ងនេ�ះពីមុ�នេ8�យល់=ុសនេទ ឥឡូវនេ�ះយល់តែបបនេ�ះនេទ�បក្រតឹម-
ក្រតូវ នេរ}ង=ុសអ៊ីចឹង�៏នេ8�នេKអាច�ិយយការqរ=្ល�ួយ្៉ងល្អ ប�្លអំ្ន�ស្តប្់
នេ8�បា�នេទaតថា  ម�ុស្សក្រតូវយល់ថា=្លួ�មិ�ក្រគប់នេទ ក្រតូវនេរa�រហូត ម�ិក្រតូវ
គិតថា=្ល�ួនេចះអសន់េទ  នេចះមិ�អសត់ែម�  តែតអRតីែដលនេចះ ក្រតូវនេចះឱ្យក្រតូវចាំយ�
ម��ិយយ នេរa�អRីតែដលថ្មីបា�នេហ�យ អRីតែដលនេរa�នេហ�យ នេចះគឺនេចះឱ្យក្រតូវ �ំុ
លួចស្ត្ប់នេគនេហ�យ អាប់នេដតតែតរហូតអ៊ីចឹង។ នេ8�អាប់នេដតគំ�ិតថ្មី  នេហ�យ
មា�ចិត្តលុបបំបាត់គំ�ិតរបស់នេគ  ថាជារបស់=្លួ�នេទ  នេ�ះនេហ�យជាធាតុអញ
ជាធាតុវនេងRង នេប�នេ8�វនេងRង  នេត�នេ8�នេទសនេរ}ងភ្លសឺ្វង្នេ��តតែដរឬ?  អ្ន�ស្តប់្
នេ�យគ្ម�្ជាប់អញ �ឹងនេr�ញថានេ8�នេទស�នេរ}ងអញ នេរ}ងវនេងRងនេក្រqះអញ
ហ្នងឹ មិ�តែម�នេរ}ងធមន៌េទ ធម៌ជានេរ}ងភ្លឺស្វ្ង ជាសមា្ម្ទិដ្ឋិ។ �្នងុr្លបីនេ�ះ នេ8�
�ិយយ=ុសនេក្រច��ណាស់ នេរ}ងមា�អញ នេរ}ងនេដ�ម្បីអញ ស្តប់្�្នងុr្លបីនេ�ះនេ8�
នេJមិ�ហួសពីនេរ}ងអញនេទ  មិ�តែម�ធម៌  មិ�តែម�ដំនេណ�រក្រតូវ  មិ�តែម�សច្ចៈនេទ
គឺមា�តែតនេរ}ងអញ នេរ}ងវនេងRងហ្នងឹ នេហ�យអញនេក្រច�� អញក្រកាស់នេទaតផង រាប់មិ�
អស់នេទ នេប�ចង់បញ្ចបន់េរ}ង ថាអញ ឬមិ�អញ មា�តែតឱ្យ�្បាលនេមក្រ�ូឱ្យ=្ញុអំង្គយុ
ទល់មុ=គ្នជ្ាមួយនេ8� នេ�ះ�ឹងដឹងថា=្ញុ�ិំយយ=ុស ឬមិ�=ុសនេហ�យ �ិងដឹង
ថានេ8�អញ ឬមិ�អញនេហ�យ �ំុឱ្យនេ8�ពូតែ�នេទស�ប�្លប់នេគនេព� នេ�ះនេហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 85
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ជាធាតុអញ វាជាធាតុវនេងRង វាគឺអ៊ីចឹង នេត�នេ8�អាចនេរី=្លួ�រួចពនីេទវត្តសម័យថ្មី
នេ�ះតែដរឬនេទ? ធម៌ ឬសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិ ជានេរ}ងនេJ ហួសពីអញ នេJហួសពី
ម�ុស្ស �ិងនេJហួសពីអRីតែដលម�ុស្សទទួលដឹងតាមទា្វរ្វិញ្ញណ្ទំាង៦ នេប�ជាប់
ក្រតឹមអញ �ចខ់តគឺមិ�យល់ធមន៌េទ នេហ�យសតែម្តងធម៌�៏មិ�បា�តែដរ៕
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ថ្ងៃ��ទី១១ ខែ
ធ្ន ូឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៣:៣០នាទីល�ាច
នេ�ះជាកាដ=ូួប�ំនេណ�តរបស់ពូសក្រមាប់ព�ួ�្មួយៗ �ិងអ្ន�តែដលមា�

ឧប�ិស្ស័យ!

ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា ការនេ��តម�ជាម�ុស្សក្របនេស�រណាស់ ក្របនេស�រជាង
សតRណាៗទំាងអស់ នេត�ក្របនេស�រក្រតងណ់ា? ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងq�យ្នេ�ះ នេត�ក្រពះពទុ្ធ
qល់ក្រតូវក្រតង់ណា?  នេត�អ្ន�រ�ចនេម្ល�យក្រតឹមក្រតូវនេr�ញនេទ? សួរ=្លួ�អ្ន�នេ�យ
នេស្មះ្ក្រតង់ចុះ។ អ្ន��ឹងនេ�្ល�យថា នេក្រqះម�ុស្សឆ្ល្តជាងសតR មិ�ទា�់ក្រតឹមក្រតូវនេទ
ឆ្ល្តនេហ�យ នេត�យ�ភាពឆ្ល្តនេ�ះនេJនេធR�អRី?  នេJបនេក្រម�ការចង់បា�សពRយ៉្ង
របស់អ្ន�ឬ?  សតRចង់បា�តិច តក្រមូវការតិច  �៏សុ=ក្រសួលតែដរ  គឺជាការសុ=
ក្រសលួរបស់សតR វាដឹងតែតបQណុ្ណងឹ  នេហ�យវាជាប់ចិត្ត�ឹងអRតីែដលវាដឹងនេហ�យវាបា�
ម�ុស្សចង់បា�នេក្រច��មុ=នេក្រច��យ្៉ងនេហ�យ�៏ជាប់អRីតែដល=្ល�ួចង់បា�នេ�ះ  នេហ�យ
សប្បាយដូចតែតគ្ន្ ម�ុស្សមិ�ដឹងសតRសប្បាយយ៉្ងនេមQច ឯងសតR�៏មិ�ដឹង
ម�ុស្សសប្បាយយ្៉ងនេមQចតែដរ ទំាងពីរក្រ�ុមដឹងការសប្បាយនេរaងៗ=្ល�ួ ដូនេច្នះសតR
ដឹងតែតនេសច�្តសីប្បាយរបស់=្ល�ួ  �៏ជាប់នេរ}ងសប្បាយរបស់=្លួ�នេហ�យរុញនេចញ
នេរ}ងមិ�សប្បាយរបស់=្លួ� ម�ុស្ស�៏ដូចគ្ន្ ដូនេច្នះក្រតង់ចំណុចនេ�ះម�ុស្សមិ�
ក្របនេស�រជាងសតRនេទ ក្រពះពុទ្ធមិ�បា�សតែម្តងក្រតង់ចំណុចនេ�ះថាក្របនេស�រនេទ។

អី៊ចឹង  នេត�ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថាម�ុសស្ក្របនេស�រជាងសតRក្រតង់ចំណុចណា?

ក្រតង់ម�ុសស្អាចរំនេ8ភសតRបា� ដូចជាសមា្លប់្សតR យ�សតRម�បនេក្រម�ចំណង់
របស់=្លួ�  រឹតតែតមិ�តែម�នេJនេទaត  នេហ�យសុទ្ធតែតជានេរ}ងគ្ម្�សីលធម៌នេសះ
នេប�នេយ�ងគិតនេ�យនេស្ម្ះក្រតង់ ��់ចិត្តឱ្យនេK�ណា្ត្ល នេយ�ង�ឹងគិតនេr�ញថា
ការនេ�ះជាអំនេព�គ្ម�្សីលធម៌នេសះនេឡ�យ ក្រពះពុទ្ធជាអ្ន�ក្រតាស់ដឹងនៃ�សពRសតR
�្នងុនៃក្រតភព  នេ8�មា�ចិត្តជា�ណា្ត្លរវាងសតRទំាងអស់ ដូនេច្នះការនេធR�បាបសតR
ដនៃទនេ�យម�ុសស្ ក្រពះពុទ្ធមិ�បា�សរនេស�រចំណុចនេ�ះថាម�ុស្សក្របនេស�រជាង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 87
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សតRដនៃទនេឡ�យ។  អ៊ីចឹងក្រពះពុទ្ធថា ការនេ��តជាម�ុស្សក្របនេស�រ  នេត�ក្របនេស�រក្រតង់
ចំណុចណា? ចនេម្ល�យដ៏ក្រតឹមក្រតូវ គឺម�ុស្សអាចមា�សមត្ថភាពដឹងថា ពិភព
នេ8�នេ��តនេ�យរនេបaបណា នេហ�យម�ុស្ស=្ល�ួឯងនេ��តតាមរនេបaបណា ម�ុស្ស
អាចមា�សមត្ថភាពយល់នេរ}ងនេ�ះបា� តែតនេប�ម�ុសស្មិ�យ�អត្ថភិាព=្ល�ួនេដ�ម្បី
យល់ពីនេរ}ងនេ�ះ អ្ន�នេ�្ល�យនេ�យនេស្មះ្ក្រតង់នេJ នេត�អ្ន�ក្របនេស�រជាងសតRតែដរឬនេទ?

អ្ន�ក្រសនៃមនេម�ល ម�ុស្សបQ�ុ្ម�្��់�្នងុនេ8�នេ�ះអាចមា�ចនេម្ល�យក្រតឹមក្រតូវចំនេqះ
សំណួរនេ�ះ? នេត�ម�ុស្ស �ិងពិភពនេ8�នេ�ះនេ��តនេឡ�ងរនេបaបណា? អ្ន�មា�
ចនេម្ល�យនេទ?  អ្ន�ក្រសនៃមនេម�លមា�ម�ុស្សបQ�ុ្ម�្��់�្នងុនេ8�អាចយល់នេរ}ងនេ�ះ
បា�?  ដូនេច្នះ អ្ន�ក្រសនៃមនេម�លនេត�ម�ុស្សបQុ�្ម្���់ក្របនេស�រជាងសតR?  =្ញុំអាច
�ិយយ បា�ថា គ្ម្�សមូ្បតីែតមា្ន្�់នេឡ�យ។ ក្រពះពទុ្ធបា�សតែម្តងពីរនេបaបនៃ�ការ
�នេ��តនេ8�  �ិងរនេបaបការ�នេ��តសពRសតRទំាងឡាយ�្នងុនេ�ះមា�ម�ុសស្ផង
នេ�ះជាការក្រតាស់ដងឹរបសក់្រពះសមា្មស្មsទុ្ធ  នេហ�យក្រទង់ក្រតាសស់តែម្តងនេរ}ងនេ�ះ។
នេ�ះនេហ�យគឺធម៌ ឬធម្មៈ ឬធម្មជាតិ។

ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងធម៌ គឺសតែម្តងពីពិភពនេ8�នេ�ះនេ��តរនេបaបនេមQច នេហ�យ
នេយ�ងនេ��តរនេបaបនេមQច ម�ុស្សក្របនេស�រជាងសតR នេក្រqះមា�សមត្ថភាពអាចយល់
នេរ}ងធម៌នេ�ះ តែតនេប�មិ�បា�យល់នេរ}ងធម៌នេ�ះ នេត�សមត្ថភាពមា�ម�បា�ការអRី?
មិ�ក្រតឹមតែតមា�ម�នេដ�ម្បីរួច=្លួ�នេទ  តែតមា�សមត្ថភាពនេ�ះម�  បា�ខតនេJ
នេទaត គឺមា�ម��ំឱ្យចនៃក្រងដល់នេ8� គឺបំផ្លញ្នេ8�។ ពិត ឬមិ�ពិត សូមអ្ន�
គិតនេ�យនេស្ម្ះក្រតង់ចះុ។ ដូនេច្នះការនេ��តម�ជាម�ុស្សក្របនេស�រជាងសតRដនៃទ គឺ
ក្របនេស�រក្រតង់ម�ុស្សមា�សមត្ថភាព ឬធម្មសញ្ញ្អាចយល់ធម៌ឬសច្ចៈ គឺការពិត
បា�។  ក្រពះពុទ្ធក្រទង់សតែម្តងថា សពRទា�ំ ធម្មទា�ំ  ជិ�តិ គ្ម�្ការឱ្យណាក្របនេស�រ
ជាងការឱ្យការព�្យល់ពីល�្ខណៈធម្មជាតិនៃ�ការ�នេ��តនេ8�  �ិងសតR  ឬ
ការព�្យល់អំពីធម៌នេ�ះនេទ។ ម�ុស្សអាចមា�សមត្ថភាពយល់ពីការព�្យល់ធម៌
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 88
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ក្រពះពុទ្ធជាអ្ន�ព�្យល់ធម៌ នេត�នេ�ះជាការសីុសងា្វ�់្គ្នន្េទ? នេត�ពិភពនេ8�នេ�ះ �ិង
សពRសតRទំាងអស់តែដលនេ��តនេឡ�ងម�នេ�យរនេបaបណា? នេ�ះនេហ�យគឺធម៌។

សមូអ្ន�នេប��នេសតក្របសទ  ស្ត្ប់នេហ�យនេក្រប�ធម្មសញ្ញ្ពិចារណាចុះ
ការពិតឬសច្ចៈ  វាមា�តែតអាតូមមួយតែដលមា�ធាតុ៤  គឺដី  ទឹ�  នេភ្ល�ង  =្យល់
នេK�្នងុអាតូមមួយនេ�ះ។ អ្ន�ក្រសនៃមនេម�ល នេប�អាតូមនេ�ះឈប់នេធR�ចល� ឬនេK
នេស្ង¨ម គឺ�ឹងគ្ម្�ឥទ្ធិពលអRីទាល់តែតនេសះ នេពលអាតូមចាប់វិលជ�់តែម�តែទ� �៏
�នេ��តពិភពនេ8�នេ�ះនេឡ�ង �មា្ល្ងំតែដលនេចញពីធាតុ គឺអាតូមតែដលមា�ចល�
មួយនេ�ះ ក្រពះពុទ្ធនេ0ថា�ម្ម ឬ�មា្ល្ងំ។ �ម្មនេ�ះបា�បនេង:�តភពមា�ជីវិត �ិងអត់
ជីវិតនេ�ះនេឡ�ង តែដលនេយ�ងនេ0ថាចក្រ�វាឡ ពិភពនេ8�នេ��តតាមរនេបaបហ្នឹង
នេ�ះជាការពិត  នេ�ះជាសច្ចៈ គឺអាតូមមួយតែដលមា�ធាតុដី  ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់
នេK�្នុងអាតូមនេ�ះ នេហ�យវាវិល�្នុងនេល្បË�ខ្ល្ំងបំផុតតែដលបនេង:�តបា�ជា�មា្ល្ំង
តែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ថា “ �ម្ម  ” នេហ�យ�ម្មនេ�ះបនេង:�តនេ8�មា�ជីវិត �ិងគ្ម�្ជីវិត
នេ�ះនេឡ�ង នេ�ះគឺកាមភពរបស់ម�សុ្ស �ិងសពRសតRតែដលនេយ�ងបា�នេម�លនេr�ញ
ទាំងឡាយ។  �មា្ល្ំង  ឬ�ម្មតែដលនេ��តនេចញពីអាតូមនេ�ះវិល  មិ�ក្រតឹមតែតបនេង:�ត
បា�ចក្រ�វាឡនៃ�សតR�្នុងកាមភពនេទ  បQុតែ�្តតែថមទាំងបនេង:�តបា�ចក្រ�វាឡសតR
រូបភព �ិងអរូបភពនេទaត។

ក្រពះពុទ្ធតែដលស្ថិតនេK�្នុងអំណាចនៃ��មា្ល្ំង ឬ�ម្មនេ�ះ ជាក្រពះពុទ្ធនៃ�
សតR�្នងុនៃក្រតភព។  អ្ន�ឈបក់្រតង់នេ�ះនេហ�យពិចារណានេម�លចុះ អ្ន�យល់ពីអាតូម
ជាធាតុ �ិង�មា្ល្ងំ ឬ�ម្មវិលនៃ�អាតូមគឺ�ម្មនេ�ះនេទ? ចក្រ�វាឡរបស់អ្ន�នេ��តម�ពី
អRី? នេ��តម�ពី�មា្ល្ងំវិលនៃ�អាតូម ឬនេ0ថា�ម្ម ក្រតង់នេ�ះនេទ�បក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា
“ គ្ម្��មា្ល្ំងណានេស្ម��ម្ម  នេ�ះនេទ”  គឺគ្ម�្�មា្ល្ងំអRនីេស្ម��មា្ល្ងំ�ូ�អាតូមវិលនេ�ះ
នេទ។ ចក្រ�វាឡរបស់អ្ន� រួមទំាងអ្ន�ផង នេ��តនេឡ�ងពី�មា្ល្ងំអាតូមវិលហ្នងឹ (គឺនេ��ត
ពី�ម្ម �ម្ម�្ត force) អ្ន�ក្រសនៃមនេម�ល នេប�អ្ន�ចាប់�ូ�អាតូមឱ្យឈប់វិល ចក្រ�វាឡ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 89
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អ្ន� �ិងអ្ន� �ឹងបាត់ទាំងអស់ នេត�ចក្រ�វាឡនេ�ះនេ��តពីអRី? គឺនេ��តពី�មា្ល្ងំ គឺ�ម្ម
មិ�តែម�នេ��តពីធាតុនេទ។ សូមអ្ន�ក្រសនៃមនេម�លចុះ នេពលនេយ�ងបញ្ឈប់ការវិលរបស់
�ូ�អាតូមនេដ�ម គ្ម្�ដុំ�ូ�អាតូមតែដលជាធាតុក្រជុសនេទ នេក្រqះចក្រ�វាឡរបស់អ្ន�
រួមទំាងអ្ន�ផង មិ�តែម�នេ��តពី�ូ�អាតូមនេទ គឺនេ��តពី�មា្ល្ងំ ឬ�ម្មរបស់�ូ�អាតូម
វិលនេទ ដូនេច្នះនេពលអ្ន�បញ្ឈប់ការវិល�ូ�អាតូម ឬ�ូ�អាតូមឈប់វិលភា្លម្ ចក្រ�-
វាឡអ្ន� រួមទំាងអ្ន�ផង �ឹងរលត់បាត់ទំាងអស់។ សូមអ្ន�សញ្ជងឹគិតឱ្យតែម�តែទ�
នេត�អ្ន�អាចគិតយល់ក្រតង់ចំណុចនេ�ះនេទ?  �ូ�អាតូមនេដ�មចាប់នេផ្ត�មវិលភា្លម្ ចក្រ�-
វាឡអ្ន� រួមទំាងអ្ន�ចាប់នេផ្ត�ម�នេ��តនេឡ�ងវិញភា្លម្។ អ្ន�គិតនេម�លចុះ នេប�អ្ន�នេ��ត
ពី�មា្ល្ងំ ឬ�ម្មតែបបនេ�ះ នេរ}ងក្រតឹមក្រតូវ នេត�ក្រតូវសមា្គល់្ថាមា�អញនេទ? �ូ�អាតមូ
ឈប់វិលឈិប ពិភពនេ8�រលត់បាត់ឈឹង �ូ�អាតូមវិលឆ្វច្ ពិភពនេ8�នេ��ត
នេឡ�ងភា្លម្ នេប��មា្ល្ងំវូៗៗៗ បនេង:�តបា�ពិភពនេ8�របស់នេយ�ង �ិងនេយ�ងតែបបហ្នងឹ
នេត�ឱ្យនេយ�ងសមា្គល់្ថាមា�អញ ឬមា�=្ល�ួនេ�យការqល់ក្រតូវ ស្ទប្ដឹង �្តចិឈឺ។
ល។  តែដរឬនេទ?  តែតសតRសមា្គល់្ថាមា�=្ល�ួ  នេ�ះនេហ�យតែដលក្រពះពុទ្ធក្រទង់នេ0ថា
អវិជា្ជ្ គឺមិ�សមា្គល់្ដឹងថាគ្ម�្=្ល�ួ �ិងគ្ម�្ពិភពនេ8�របស់=្ល�ួ តែបបនេ�ះនេហ�យ
គឺអវិជា្ជ។្

អវិជា្ជ្�ំឱ្យនេ��តសងា្ខរ្ នេក្រqះតែតមិ�ដឹងថាគ្ម្�អញ សតRសមា្គល់្ក្រចឡំ
ថាមា�អញ �៏មា�នេសច�្តកី្របាថា្ន្ នេធR�ឱ្យមា�សងា្ខ្រ គឺការក្របតិ�ម្មតប�ងឹអRតីែដល
វាដឹង នេធR�ឱ្យ�ម្មតែដលបនេង:�តសតR ឬចក្រ�វាលវិល=ុសដំនេណ�រវិលរបស់អាតូម នេ�ះ
នេហ�យសងា្ខ្រ។ សងា្ខ្របច្ចយ វិញ្ញ្ណំ នេក្រqះតែតនេចត��ំឱ្យនេ��តសងា្ខរ្នេ�ះ វា
បា�បនេង:�តនេចញជាចរ�្តមួយដឹង គឺវិញ្ញ្ណ នេក្រqះវិញ្ញ្ណនេ�ះនេទ�បបនេង:�តឱ្យ
មា�រូបផ្គុំ  តែដលការពិត  គឺ�មា្ល្ំងគឺ�ម្ម  តែដល�ំឱ្យនេ��តរូប  �មរូបប្បច្ចយ
សឡាយត�ំ �ម �ិងរូប�ំឱ្យនេ��តនេចញជាទា្វ្រវិញ្ញ្ទាំង៦ ឬសឡាយត�ៈ
សឡាយត�ប្បច្ចយ ផនេស្> ទា្វរ្វិញ្ញណ្ទំាង៦�ំឱ្យនេ��តការបQះ=Vប់ ផស្សប្បច្ច
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 90
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យ នេវទ� ការបQះ=Vប់�ំឱ្យនេ��តការនេសយអារម្មណ៍ នេវទ�ប្បច្ចយ តណា្ហ្
ការនេសយ�ូវអារម្មណ៍�ំឱ្យនេ��តតណា្ហ្ គឺចំណង់ក្រគប់ក្របនេភទ តណា្ហប្្បច្ចយ
ឧបាទា�ំ តណា្ហ្�ំឱយ្នេ��តឧបាទា� គឺការក្របកា�់ខ្ជ្ប់ ឧបាទា�បប្ច្ចយ ភនេវា
ឧបាទា��ំឱ្យនេ��តភព គឺអត្ថិភាពតែដលសតRនេតាង ភវប្បច្ចយ ជាតិ ភព�ំឱយ្
មា��ំនេណ�ត ជាតិបប្ច្ចយ ជរា មរណំ នេស� បរនេទវ ទុ�្ខ នេទាម�សស្ �នំេណ�ត
�ំឱ្យមា� ចាស់ ឈឺ ស្លប់្ ទុ�្ខ នេទាម�ស្ស �ិងបញ្ហជ្ានេក្រច��នេទaតរាប់រយជំពូ�។

បញ្ជ�់្ម្តងនេហ�យម្តងនេទaត នេក្រqះតែតសតRក្រចឡំថាមា�=្លួ� នេទ�បសតR
យលក់្រចឡំថា �មា្ល្ំង ឬ�ម្មរបស់=្លួ�នេK�ច់ពី�មា្ល្ំង ឬ�ម្មរបស់សតRដនៃទ តែត
តាមការពិតឬសច្ចៈ គឺ�មា្ល្ំង ឬ�ម្មតែដលបនេង:�តសតR �ិងចក្រ�វាឡទាំងមូល គឺ
នេចញពី�មា្ល្ងំ ឬ�ម្មនៃ�ការវិលរបស់អាតូមតែតមួយ  ដូនេច្នះនេរ}ងតែដលក្រតឹមក្រតូវ គឺ
គ្ម្�អញនេទ។ សភាពចិត្តតែដលគ្ម្�អញ គឺ�ម្មឬ�មា្ល្ំងតែដលក្រសប�ឹង�មា្ល្ងំ
ឬ�ម្មនៃ�ការវិលរបស់អាតូមនេដ�ម នេ�ះជាការរស់នេKក្រសប�ឹងធម៌ គឺក្រសប�ឹងចរ�្ត
�ូ�អាតូមវិល។ ការរស់នេKក្រសប�ឹងចរ�្ត�ូ�អាតូមវិល គឺមជ្ឈិមបដិបទា។

�ូ�អាតូមមា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់វិលនេ�ះ បនេង:�តបា�ចក្រ�វាឡ
នេយ�ង �ិងចក្រ�វាឡ ឬភពពីរនេផ្សងនេទaត សរុបគឺនៃក្រតភព នេប��ូ�អាតូមឈបវ់ិល
�មា្ល្ំងរុញក្រចា�ឬ�ម្មគឺគ្ម្�  នេប��ម្មឬ�មា្ល្ំងរុញក្រចា�គ្ម្�  �៏គ្ម្�ចក្រ�វាឡ
ឬនៃក្រតភពនេ�ះតែដរ។ ពិភពនេ8�ឬចក្រ�វាឡរបស់អ្ន� គឺនេ��តតាមរនេបaបនេ�ះ នេ�ះគឺ
ធម៌។ ទាំងចក្រ�វាឡអ្ន� �ិងអ្ន� នេ��តនេឡ�ងពី�មា្ល្ងំ�ូ�អាតូមវិលនេ�ះ ក្រពះពុទ្ធ
សតែម្តងពីនេរ}ងនេ�ះឬសតែម្តងធម៌។ ការពិតគឺពុំមា�សតR គឺសតRនេ�ះនេ��តម�ពី
�មា្ល្ំងរុញក្រចា�ឬនេ0ថា�ម្ម  អត់�មា្ល្ំងរុញក្រចា� គឺអត់អ្ន� �ិងពិភពនេ8�
ឬចក្រ�វាឡរបស់អ្ន�។ អ្ន�ដឹងនេហ�យថា ពិភពនេ8�របស់អ្ន� �ិងអ្ន� នេ��តនេឡ�ង
ពី�ម្ម តែដល�ម្មឬ�មា្ល្ំងនេ�ះនេ��តពីធាតុ គឺ�ូ�អាតូមតែដលមា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង
=្យល់វិល នេពល�ិយយម�ដល់ក្រតង់នេ�ះ អ្ន�ចង់នេJនេម�លឱ្យនេr�ញដល់អាតូម
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 91
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តែដលជាធាតុវិលបនេង:�តអ្ន� �ិងចក្រ�វាឡអ្ន� តែតសូម�ំុនេភ្លចអ្ន�គឺជាចរ�្តឬ�មា្ល្ងំ
របស់អាតូមនេ�ះ នេប�អ្ន�ចង់នេឡ�ងនេJនេម�លវាឱយ្នេr�ញ សូមទុ�អញនេ�ះនេចាល
សិ� ពីនេក្រqះអញគឺជាចរ�្តបស្ត្រញ្ច្សនៃ�ចរ�្តវិលរបស់អាតូម អាតូមវិលមិ�ក្រតូវ
ឱ្យមា�ពិភពនេ8�នេ��តមា�អញ នេក្រqះអញជារបស់គ្ម្� ជា�មា្ល្ងំសុទ្ធសធ
ឬ�ម្មសុទ្ធសធ គ្ម្�ធាតុនេទ ដូនេច្នះការទុ�អញនេចាល គឺជាអារម្មណ៍គ្ម�្អញ
គឺមជ្ឈិមាបដិបទា  នេពលនេ�ះនេទ�បអ្ន�សVង់ដឹងថា ពិភពនេ8�នេ�ះមា�តែតអាតូម
មួយវិល អត់មា�អញជាអ្ន�ដឹងនេទ នេ�ះនេហ�យគឺ�ិq្វ�្។ នេ�ះនេហ�យគឺនេ8�ុត្តរ
ចិត្ត គឺចរ�្តតែដលក្រសបនេស្ម�ចរ�្តវិលរបស់�ូ�អាតូម នេពលរូបកាយតែដលនេ��តក្រសប
�ឹងចរ�្ត ឬ�ម្មរបស់�ូ�អាតូមរលត់ គ្ម�្�មា្ល្ងំនេJបង:បនេង:�តជីវិតថ្មនីេទ �ិq្វ�្ ឬ
នេ8�ុត្តរចិត្ត  ជាចរ�្តក្រសបនេស្ម��ឹងចរ�្ត�ូ�អាតូមវិល  គ្ម�្នេធR�នេហតុ  ឬនេធR��មា្ល្ងំថ្មី
បនេង:�តជាជីវិតថ្មនីេឡ�យ។ ចំតែណ�ម�ុស្សតែដលជានេ8�ិយចិត្ត មិ�តែម�នេ8�ុត្តរ
ចិត្ត នេKជាប់តែតនេរ}ងនេ8�ិយ ប្តីក្របព�្ធ ស្អ្តមិ�ស្អ្ត សុីចុ�បុ�ទំqរ �ិង
នេ8�ធម៌  8ភ យស សរនេស�រ  សុ=។ នេ8�ិយចិត្តគិតនេរ}ងនេ8�ិយ �ិង
នេរ}ងនេ8�ធម៌។  នេ8�ៈតែក្របថាវិ�ស នេក្រqះវាមិ�តែម�ជានេរ}ងពិត នេពលណា
�ូ�អាតូមឈបវ់ិល  គនឺេ8�ិយទាំងអសរ់លតឈ់ឹប  ដូនេច្នះនេរ}ងនេ8�ិយទំាង
អស់ �ិងនេ8�ិយចិត្តក្រតូវរលត់អស់ ដូនេច្នះនេហ�យ នេ8�ៈតែក្របថាវិ�ស។

សូមរំឭ�ម្តងនេទaតថា នេយ�ងនេ��តនេចញពីចរ�្តឬ�ម្ម មិ�តែម�នេ��តនេចញ
ពីធាតុនេទ ដូនេច្នះការពិត វាមិ�ក្រតូវqលក់្រតូវថាមា�អRីទាំងអស់ គឺមិ�ក្រតូវqល់
ក្រតវូថាមា�=្លួ� �ិងពិភពនេ8�របស=់្លួ�នេទ តែតចរ�្តនេ�ះនេធR�ឱយ្ក្រចឡំថាមា�=្លួ�
គឺអវជិា្ជ្។ ចរ�្តបនេង:�តថាមា�=្លួ�នេ�ះ ជាចរ�្តបស្ត្រញ្ចស្ជាមួយ�ឹងចរ�្ត�ូ�អាតូម
វិល ឬបស្ត្រញ្ច្ស�ឹងធម្មជាតិ លុះចរ�្តបស្ត្រញ្ច្សកា�់តែតនេ���នេក្រច��នេឡ�ងៗ ពិភព
មិ�ពិតគឺនេ8�ិយនេ�ះ�ឹងក្រតូវផVះុ  នេហ�យចរ�្តនៃ��ូ�អាតូមនេ�ះ �ឹងនេរaបចំពិភព-
នេ8�ក្រចឡនំេ�ះសជាថ្ម ីនេហ�យសតR�៏នេ��តការqល់ក្រតូវក្រចឡំថាមា�=្ល�ួជាថ្មីម្តង
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 92
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នេទaត នេហ�យពិភពនេ8�របស់សតRក្រចឡំ ឬ�ម្មបស្ត្រញ្ច្សទិសនេ�ះ ផVុះរ8យ
សជាថ្មី  តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា  សតRវិលវល់�្នងុវាលវដhសង្>រ  �្នងុនេ8�ក្រចឡំ
គ្ម្�ទីបំផុត។ នេ�ះនេហ�យនេ8�ិយ នេ�ះគឺធម៌បនេង:�តនេ8� រនេបaប�នេ��តនេ8�
តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងនេ�ះ។ ម�ុស្សឬចរ�្តតែដលផ្គុំ ឱ្យនេ��តជាម�ុស្សនេKឆ្ងយ្ពី
ចំណុចផ្ចតិ គឺ�ូ�អាតូម មា�ការវិលខ្ល្ងំណាស់ វិលគឺពុល ពួ�នេគពុល�ឹងនេរ}ង
នេ8�ិយ នេយ�ងនេ0ម�សុស្ក្របនេភទនេ�ះថា ម�ុស្សឆ្ង្យធម ៌ឬម�ុស្សតែដលនេ��ត
ឆ្ងយ្ពី�ូ�អាតូម ឬឆ្ង្យពីសច្ចៈ ឯម�ុស្សមិ�ពុល នេហ�យមិ�វិល�ឹងនេ8�ិយ
គឺម�ុស្សតែដលនេ��តនេKនេ�a��ឹង�ូ�អាតូម  គឺចរ�្ត  ឬម�ុស្សមា�ការវិលតិច
គឺពុលតិច វិលគឺពុល។ នេត�អ្ន�នេKចាំធម្មទូតពីរអង្គតែដលក្រពះបាទធមា្មន្េស�
បា�បញ្ជូ�ម�ពីឥណា្ឌ្  ជិត៣០០ឆ្ន្ំនេក្រកាយក្រពះពុទ្ធចូលបរិ�ិq្វ្� ឬនេទ?  គឺ
ក្រពះអរហ�្ត  នេស�ៈ �ិង  ឧត្តរៈ ក្រតូវបា�ក្រពះបាទធមា្ម្នេស�បញ្ជូ�ម�កា�់
នេក្រជាយសុវណ្ណភូមិ នេដ�ម្បី�ំបណ¶ុះក្រគប់ពូជ q�្យសម្តីរបស់ក្រពះពុទ្ធនេK�្នុង
នេក្រជាយសុវណ្ណភូមិ  នេហ�យអ្ន�នេKចាំq�្យតែដលនេគតែតងតែត�ិយយថា  q�់
�ណា្ត្ល៥q�់ឆ្ន្ំនេ�ះនេក្រកាយក្រពះពុទ្ធបរិ�ិq្វ្�  q�្យសម្តីសតែម្តងធម៌របស់
ក្រពះពុទ្ធ �ឹងក្រតូវបា�បំភ្លឺម្តងនេទaត គឺមា�អ្ន�យល់ពីធម៌តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តង
�ឹងសតែម្តងធម៌ ឬសតែម្តងល�្ខណៈរបស់ធម្មជាតិ គឺការ�នេ��តនេ8�  �ិងការ
�នេ��តជីវិតសតRនេ8�ជាថ្មមី្តងនេទaត  ម�ុ�ឹងធម៌ក្រតូវរលត់�័យ�្នងុរយៈនេពល៥
q�់ឆ្ន្នំេក្រកាយក្រពះពុទ្ធបរិ�ិq្វ�្។ q�្យសម្តរីបស់ក្រពះពុទ្ធបា��ំដុះ�្នងុទឹ�ដសុី-
វណ្ណភូមិដូចជាq�្យថា អវិជា្ជ្ សនេងRគ នេ8�ិយ នេ8�ធម៌ អញ អត់អញ ឆ្ងយ្
ពីធម៌ មនេ�សនេញ្ចត� �តញ្ញូ បពុRការី �ម្ម �ិយម ។ល។ នេប�គ្ម�្q�្យនេ�ះ នេត�
អ្ន�អាចយល់ពីធម៌តែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងនេ�យរនេបaបនេមQច?  ឥឡូវជានេពលនេវ8
សមក្រសបនេហ�យ  សូមសពRសតRទំាងអស់  តែសRងយល់ពីq�្យក្រពះពុទ្ធសតែម្តងក្របាប់
នេយ�ង ពីល�្ខណៈរបសធ់ម្មជាតិតាមឧប�ិស្ស័យរបស់សតRនេJចុះ៕
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 93
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ថ្ងៃ��ទី១៨ ខែ
ធ្ន ូឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៣០នាទីយប់
�្នុងអត្ថបទពូមុ�តែដល�ិយយពីការ�នេ��តនេ8�  ពូបា�នេក្រប�q�្យ

ចរ�្ត ពូសុំតែ�q�្យចរ�្តនេ�ះនេJជាq�្យថា�មា្ល្ំង ឬ�ម្មវិញ ការនេក្រប�q�្យចរ�្ត
ជំ�ួសឱ្យq�្យ�មា្ល្ំង  ឬ�ម្ម  នេធR�ឱ្យម�ុស្សក្រចឡំចរ�្តអគ្គិស�ី  ឬចរ�្តអRីនេផ្សង
នេក្រeពី�មា្ល្ងំ  ដូនេច្នះពូសំុតែ�q�្យចរ�្តនេ�ះនេJជា�មា្ល្ងំឬតែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ថា�ម្ម
វិញ។ រនេបaបនៃ�ការ�នេ��តនេ8� �ិងសពRសតR គឺជាការសតែម្តងធម៌ដំបូងនេក្រកាយ
ពីក្រពះពុទ្ធបា�ក្រតាស់ដឹង ក្រពះអង្គបា�សតែម្តងនេរ}ងនេ�ះនេក្របាសបញ្ចវគ្គីយភិ�្ខុ។
រនេបaបនៃ�ការ�នេ��តនេ8� �ិងសពRសតRតែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងដំបូងនេ�ះនេ0ថា

ធម្មច�:ប្បវត្ត�សូក្រត“ ” ។ នេក្រកាយនេចញអត្ថបទនេ�ះ មា�ម�ុស្សតែដលបា�នេរa�
ខងវិទ្យសស្ត្រស្តនេក្រច��គួរសមតែដលបា�នេចញម�ក្របតិ�ម្ម ថាពូមា�ការភា�់ក្រចឡំ
ទីមួយពូបា��ិយយថាពិភពនេ8�នេ�ះមា�អាតូមតែតមួយគត់  ទីពីរអាតូមនេ�ះ
ជាធាតុ  ទីបីពូថាអាតូមមិ�អាចបំតែប�បា�នេទ។  �ឹ�ដល់នេរ}ងនេ�ះ ពនូេចះតែត
នេស�ច ពដូឹងថាប�្តិចនេទaត ពូនេចញ�ិយយនេJកា�់ពិភពនេ8� �ិងមា�អ្ន�
វិទ្យសស្ត្រស្តល្បីៗនេក្រច��ណាស់ទូទាំងពិភពនេ8� �ឹងម�ក្របឈមជាមួយពូនេល�
ចំណុចទំាងអស់នេ�ះ �ិងចំណុចនេផ្សងៗនេទaត តែតពូច្បាស់�្នងុចិត្ត ពួ�នេគ�ិយយ
នេរ}ងនេ8�ិយនេទ �្នុងចនំេណាមពួ�នេគ គ្ម�្សូម្បីតែតមា្ន�់្តែដលដឹង �ិងយល់សច្ចៈ
របស់ធម្មជាតិ ពូ�ិយយនេរ}ងសច្ចៈ តែតពួ�នេគទាំងអស់នេល�នេ8��យិយនេរ}ង
នេ8�ិយ នេរ}ងទំាងពីរនេ�ះផVយុគ្នក្្រសឡះ ឧទាហរណ៍ �្នងុនេ8�ិយនេយ�ងដឹងនេK
ចុងនេក្រកាយថា នេរ}ងអាក្រ��់ជាអ្ន�ឈ្នះ នេប�អាក្រ��់មិ�ឈ្នះ នេម្តចនេ8�រ8យ
ដតែដលៗ ក្រពះពុទ្ធ�៏សតែម្តងពីនេរ}ងរ8យនេ8�ដតែដលៗនេ�ះតែដរ តែតនេKខង
សច្ចៈវិញ គឺ�មា្ល្ំងក្រសបជាអ្ន�នេបា��នេមVចនេ8�ិយ គឺ�មា្ល្ំងបនេណា្ត្យឈ្នះ
�មា្ល្ំងនេ8�ិយ នេK�្នុងនេ8�ិយ គឺមា�សពRសតR �ិងភពតែផ�ដី នេK�្នងុសច្ចៈ
គឺមា�តែត�មា្ល្ងំ នេ8�ិយគឺមា�អាតូមនេក្រច�� សច្ចៈគឺមា�អាតូមតែតមួយ នេ8�ិយ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 95
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អាតូមជា�មា្ល្ំង សច្ចៈអាតូមជាធាតុ នេ8�ិយអាតូមបំតែប�បា� សច្ចៈអាតូម
បំតែប�មិ�បា�នេទ។ល។  នេ8�ិយ  �ិងសច្ចៈផVុយគ្ន្ជាដរាប  ដូនេច្នះម�ុស្ស
ទាំងអស់�្នុងនេ8� រួមទាំងអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្តផង យ�នេរ}ងនេ8�ិយម�តតាំង
�ឹងពូ តែតនេគមិ�ស្គល់្សច្ចៈនេទ នេ8�ិយជាក្រសនេមាល ឯសច្ចៈជានេរ}ងពិត  នេមា៉្ល្ះ
នេហ�យវាម=ុតែតមា�នេរ}ងចក្រមូងចក្រមាសន់េ�យនេចaសមិ�ផតុនេឡ�យ  ចំានេម�លចះុ
នេត�ពូថានេ�ះក្រតូវឬនេទ? ពូសូមបញ្ជ្�់ម្តងនេហ�យម្តងនេទaតថា អាតូមតែតមួយនេទ
បនេង:�តពិភពនេ8�ទាំងមូលរួមទាំងម�ុស្សផង នេហ�យអាតូមជាធាតុ នេហ�យជា
ធាតុមិ�អាចបំតែប�បា� អ្ន�ក្របាជ្ញវិទ្យសស្ត្រស្តរ�នេr�ញថា អាតូមជា�មា្ល្ងំនេហ�យ
អាចបំតែប�បា� តាមរនេបaបនេ�ះ នេគបា�ផលិតរបស់របរនេក្រប�ក្របាស់យ៉្ងនេក្រច��
នេ�ះជានេរ}ងនេ8�ិយ មិ�តែម�ជាសច្ចៈនេឡ�យ  គួរឱ្យចង់នេស�ចណាស់ នេគ�ិយយ
ថា អាតូមជា�មា្ល្ងំ  មិ�តែម�ជាធាតុនេទ តែតអាតូមតែដលជា�មា្ល្ងំផ្គុគំ្នប្នេង:�តបា�
ជាធាតុ។ សច្ចៈបងា្ហញ្ថា នេKនេល�នេ8�នេ�ះគ្ម�្ធាតនុេទ មា�តែត�មា្ល្ងំ  វាមិ�
ក្រតូវបQះបា� តែតម�ុស្សតែដលនេ��តពី�មា្ល្ំងតែដរនេ�ះ នេJជាកា�់របស់របរបា�
មា��័យថារបស់ទំាងនេ�ះនេល��នេJមា�ទម្ង�់  រួមទំាងម�ុស្សផង  ម�ុស្សយល់
ក្រចឡំថា �មា្ល្ំងផ្គុំគ្ន្នេចញជាធាតុអាចបQះបា� តាមពិតជា�មា្ល្ងំនេទ មិ�តែម�ជា
ធាតុនេឡ�យ សច្ចៈមា�តែត�ូ�អាតូមមួយបQុនេណា�្ះ។ ពូសូមបញ្ជ្�់ចុងនេក្រកាយ
សច្ចៈមា�តែតអាតូមមួយនេទ នេហ�យជាធាតុមិ�តែម�ជា�មា្ល្ងំដូចអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្ត
រ�នេr�ញនេទ  នេហ�យជារបស់តែដលនេគមិ�អាចបំតែប�បា�។  �្នុងសច្ចៈអាតូម
តែដលជាធាតុ មា�តែតមួយគត់ នេហ�យ�្នងុអាតូមនេ�ះមា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់
តែដលវិលបនេង:�តបា�ជា�មា្ល្ំង នេ0ថា�មា្ល្ំងក្រសប នេហ�យ�្នុង�មា្ល្ំងក្រសបនេ�ះ
មា��មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ សច្ចៈឬនេរ}ងពិតមា�តែតបQណុ្ណងឹ។ �្នងុនេ8�ិយមា�សពRតែបប
យ៉្ង ទាំងម�ុស្សសតR នេដ�មនេឈ� រុ�្ខជាតិ ភពតែផ�ដី នេរ}ងអីមិ� នេ¦្លះ្�ឹងសច្ចៈ
ម�ុស្សqលក់្រតវូ�មា្ល្ំងថាជាធាតុ នេ�ះគឺអវិជា្ជ្តែដលក្រពះពទុ្ធសតែម្តងនេ�ះ គួរឱយ្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 96
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អស់សំនេណ�ចណាស់ នេ8�ិយអាតូមតែដលជា�មា្ល្ងំផ្គុគំ្នប្ា� ជាធាតុ នេត�នេJរួច
តែដរឬនេទ? គឺពិតជាអវិជា្ជដូ្ចក្រពះពុទ្ធសតែម្តងតែម� នេ�ះគនឺេរ}ងនេ8�ិយ គនឺេរ}ងមិ�
ពិត នេរ}ងវិ�ស នេរ}ងក្រចឡំ នេរ}ងវនេងRង។ ពូ�ឹងប�ក្រសយនេរ}ងទំាងអស់នេ�ះនេK�្នងុ
អត្ថបទ �ិងនេវទិការបស់ពូនេក្រកាយៗនេទaត៕
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ថ្ងៃ��ទី១៩ ខែ
ធ្ន ូឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១០:៤០នាទីយប់
មា�សំណួរម�កា�់ពូជានេក្រច��តែដរ នេហ�យពូដឹងថា នេKនៃថ្ងនេក្រកាយនេពល

ពូចាប់នេផ្ត�ម�ិយយពីសច្ចៈនេJកា�់ពិភពនេ8� នេ�ះ�ឹងមា�សំណួររនេបaប
នេ�ះសរួម�កា�ព់នូេក្រច��នេឡ�ងៗ នេត�ពូមា�អំណះអំណាងអRី ពូមា�ភស្តតុាងអR ីពូ
មា�ពិនេសធ�៍អRី  ពូមា�ក្រទឹស្តីបទអ្ន�ណា ឬរ�នេr�ញនេ�យ=្លួ�ឯងជាអRី ម�
អះអាងនេល�q�្យសម្តពី�្យល់ទំាងអស់របស់ពូ? បា�ឮសំណួរនេ�ះពូចង់តែតនេស�ច
ប�Vប់ពិនេសធ�៍ �ិងឧប�រណ៍របស់ពូ គឺនេKចំនេqះមុ=នេគនេ�ះ នេJទីណា �តែ�្លង
ណា�៏ពូយ�ប�Vប់ពិនេសធ�៍ �ិងឧប�រណពិ៍នេសធ�៍ពូនេJតាមជាដរាប តែដល
=ុសពីអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្ត នេទាះពូតែ�បQុ�ណា ខ្ល្ំងបQុ�ណា ល្បីបQ�ុណានេល�នេ8�
�៏នេ�យ  នេគបា�ទុ�ប�Vប់ពិនេសធ�៍  ឧប�រណ៍ពិនេស-ធ�៍នេចាលនេK�តែ�្លង
ពិនេសធ�៍របស់នេគ  នេហ�យម�សួរនេដញនេ�លជាមួយពូ  ជតែជ�នេដញនេ�ល
ជាមួយពូ នេ�យមិ�បា�យ�ប�Vប់ពិនេសធ�៍ �ិងឧប�រណ៍ពិនេសធ�៍នេ�ះម�
ជាមួយនេគនេទ តែដល=ុសពីពូ ប�Vប់ពិនេសធ�៍ �ិងឧប�រណ៍ពិនេសធ�៍របស់ពូ គឺ
នេKជាមួយពូរហូតនេJក្រគប់ទី�តែ�្លងតែដលពូនេK។

នេ8�ិយទាំងអស់�្នុងនេ�ះរួមទាំងម�ុស្សផង �នេ��តនេឡ�ងពី�មា្ល្ំង
ដូនេច្នះ�ុំយ�អត្ថិភាពជាម�ុស្សនេចញនេJពិនេសធ�៍�្នុងអRីនេផ្សង  នេដ�ម្បីឱ្យយល់
នេរ}ងសច្ចៈ គឺមិ�បា��ច់ខតៗៗៗៗៗ ក្រតូវតែតយ�=្ល�ួឯងនេJពិនេសធ�៍ មិ�តែម�
យ�ម�ុស្សនេJពិនេសធ�៍នេល�ម�ុស្ស  ឬយ�ម�ុស្សនេJពិនេសធ�៍នេល�របស់អRី
នេផ្សងនេដ�ម្បីឱ្យយល់ �ិងqល់ក្រតូវសច្ចៈនេទ។ ប�Vប់ពិនេសធ�៍គឺក្រតូវតែត=្លួ�នេយ�ង
នេហ�យឧប�រណគឺ៍ក្រតូវតែតជាសតិ  �ិងឧនេបកា្ខចិ្ត្ត។ នេប�អ្ន�នេJជាមួយឧប�រណ៍
ទាំងពីរនេ�ះ នេហ�យប�Vប់ពនិេសធ�៍ គឺ=្លួ�អ្ន� នេប�អ្ន�ពិនេសធ�៍នេr�ញសច្ចៈ ឬ
ការពិតទីបំផុតអ្ន��ឹងqល់ក្រតូវថា  គ្ម�្=្ល�ួអ្ន�នេទ គឺមា�តែតអាតូមមួយមា�ធាតុ
៤គឺដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់តែដលវិលជុំវិញ=្លួ�ឯងបនេង:�តបា�ជា�មា្ល្ំងតែដលក្រពះពុទ្ធ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 98
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នេ0ថា “ �ម្ម ។ ” សច្ចៈចប់ក្រតឹមតែតបQណុ្ណងឹ នេក្រeពីនេ�ះអRតីែដលអ្ន�ដឹងទំាងអស់តាម
ទា្វរ្ទំាង៦របស់អ្ន� រួមទំាងអ្ន�ផង គឺជានេ8�ិយ គឺអ្ន�វិទយ្សស្ត្រស្តតែដលនេ��តពី
�មា្ល្ំងតែដរនេ�ះ ជាអ្ន�មា�អណំាចបំផុតនេធR�ឱ្យតែប�នេ8�ិយ ដនូេច្នះនេត�អ្ន�ម�
តតាំងជាមួយ�ឹងសច្ចៈ នេ�យចិត្តក្របនេតាងជាប�ឹ់ងនេ8�ិយយ្៉ងនេមQចនេJនេ��ត
សច្ចៈគឺ�មា្ល្ងំគ្ម�្អញនេទ អ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្ត គឺអញនេ�ះឯង នេហ�យជាអ្ន�តែដលពូតែ�
បំផុតខងនេធR�ឱ្យនេ8�ិយតែប� មា��័យថា អ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្តនេ��តម�ពី�មា្ល្ងំតែដល
ផVយុឆ្ងយ្�ច់អាល័យពីសច្ចៈ នេត�អ្ន�ចង់ស្គល់្ សច្ចៈយ្៉ងនេមQចនេJនេ��ត  នេប�អ្ន�
នេKឆ្ង្យពីសច្ចៈយ៉្ងហ្នឹង? នេរ}ងqល់ �ិងយល់ពីសច្ចៈនេ�ះ អ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្ត
ល្បីៗខ្ល្ំង ចាញ់ទាំងម�ុស្សធម្មតា នេរa�សូក្រតបា�តិច តែតអញតូចនេទaតផង។
សច្ចៈគឺអាតូមតែដលមា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់បា�វិលដូច�ូ�អានេបា៉ង្វិល បនេង:�ត
បា�ជា�មា្ល្ងំនេ�យធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់នេK�្នងុ   អាតូមនេ�ះ នេពលតែដលអាតូម
វិលជ�់ខ្ល្ងំតែម�តែទ� បនេង:�តបា�ជា�ម្ម ឬ�មា្ល្ងំតែដលមា�ដីទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់យ្៉ង
នេរaបរយបំផុត  គឺនេចញជាទឹ�ទនេ�្លសមុក្រទ ទឹ�ក្រតqំងបឹងបួរ  ដីទRបីដីនេកាះ  =្យល់
បរិសុទ្ធសពRទី�តែ�្លង  នេ�យសីតុណ្ហភាពសមរម្យល្មមក្រសួលសក្រមាប់ការរស់នេK
របស់សតR ដនូេច្នះនេក្រqះតែតដទីឹ�នេភ្ល�ង=យ្ល់នេK�្នុងពិភពនេ8�នេ��តពី�មា្ល្ងំនេ�ះ
នេទ�បអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្តបា�រ�នេr�ញអាតូមជាធាតុតូចល្អតិបំផុតបនេង:�តរបស់តែដល
នេយ�ងបQះបា� គឺជា�មា្ល្ងំនេទ អាតូមនេ�ះមិ�តែម�ជាធាតុនេទ។ នេត�គួរឱ្យអ្ន�អស់សំ-
នេណ�ចនេទ អាតូមតូចបំផុតតែដលអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្តរ�នេr�ញ  គឺជា�មា្ល្ំង បQុតែ�្តវា
ផ្គុគំ្នន្េក្រច��នេJនេ��តនេចញជាធាតុឱ្យនេយ�ងបQះបា� នេត�គួរឱ្យចង់នេស�ចនេទ?  នេត�នេ�ះជា
ការរ�នេr�ញរបស់អ្ន�ណា?  នេ�ះជាការរ�នេr�ញរបស់អ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្ត  ពិតជា
គួរឱ្យចង់នេស�ចតែម�។ អាតូមពិតមា�តែតមួយគត់ ជាធាតនុេហ�យវិលជុំវិញ=្លួ�ឯង
ដូចអានេបា៉្ងវិល  បនេង:�តបា�ជាទឹ�  ជាដី  ជា=្យល់អាកាស ជាសីតុណ្ហ-ភាព
ល្មមសមរម្យរស់ក្រសួល តែតអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្តនេ�ះនេហ�យ តែដលពូតែ�ខងជី�កាយទប់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 99
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លំហូរ=្យល់ លំហូរទឹ�រហូតនេ8�ិយក្រទំាតែលងបា� �៏ផVះុតែប�បា�់នេ=Vច=Vី  នេហ�យ
�មា្ល្ងំនៃ�អាតូមតែដលមា�ធាតុដី  ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់ �៏បា�នេរaបចំពិភពនេ8�ក្រចឡំ
នេ�ះសជាថ្មី ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�បការក្របនេម�លរបស់ក្រពះពុទ្ធមិ�តែដលរាប់បញ្ចូលអ្ន�
វិទ្យសស្ត្រស្ត  នេទាះបីល្បីបQុ�ណា�៏នេ�យ�្នុងក្របនេម�លរបស់នេ8�នេទ  ពីនេក្រqះ
ពួ�នេគជាក្រ�ុមម�ុស្សនេKឆ្ងយ្ពីការពិត ឬសច្ចៈណាស់។

ក្រពះពុទ្ធបា�ក្របនេម�លនេម�លថា នេក្រកាយការចូលបរិ�ិq្វ�របស់ក្រពះអង្គ
២៥០០ឆ្ន្ំ  �ឹងមា�អ្ន�យល់ពីសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិ  នេល��នេរ}ងនេ�ះម��ិយយ
ម្តងនេទaត ម�ុ�ឹងការសតែមhងពីសច្ចៈក្រតូវរ8យ�័យទំាងក្រសុង�្នងុអំឡុង៥០០០
ឆ្ន្ំប�្ទ្ប់ពីបរិq្វ្�របស់ក្រពះពុទ្ធ។  ឥឡូវនេ�ះជានេពលនេវ8សមក្រសបរបស់
សពRសតR  នេល�តែផ�ដីនេហ�យ សមូអ្ន�នេប��នេសតក្របសទស្តប្ន់េហ�យយ�នេJពិ-
ចារណា នេហ�យយ�នេJបដិបត្តវិិបស្ស�ឱ្យបា�ជាក្របនេយជ�៍របស់អ្ន�ចុះ!!!
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