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ថ្ងៃ��ទី២១ ខែ
ធ្ន ូឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង០៦:១៨នាទីល�ាច
ម�ុស្សស�្ត�្ជាអ្ន�នេម�លនេr�ញធម៌ qល់ក្រតូវធម៌ គឺស�្ត្�ម�ុស្ស

មា�ចិត្តសនេងRគ ធម៌សនេងRគនេ�ះ=Rះមិ�បា�នេទ សក្រមាប់ម�ុស្សយល់ធម៌ នេហ�យ
qល់ក្រតូវធម៌  ស�្ត្�ចិត្តនេ�ះរុញក្រចា�ឱ្យមា�ការលះបង់បនេក្រម�ម�ុស្សនេក្រច���្នងុ
ទំហំធំរហូតចុះម�តូចបQុ�ណា  វាអាក្រស័យនេJតាមទំហំនៃ�ភាពសនេងRគរបស់
ម�ុស្ស ក្រពះពុទ្ធជាអ្ន�មា�ធមស៌នេងRគនេ�ះធំជាងនេគ រហូតដល់�្នុងក្រពះរាជវាំង
តែដលនេ8�នេK បតិាក្រពះអង្គហមនេគទាំងអស់គ្ន្នេធR�យ្៉ងណា�ំុឱ្យក្រពះពុទ្ធបា�
នេr�ញម�ុស្សចាស់ ម�ុស្សឈឺ ឬជរាឱយ្នេសះ នេក្រqះខ្ល្ចក្រពះពុទ្ធមា�ចិត្ត�្ងល់
អាណិត  នេហ�យចុងនេក្រកាយអាចចា�នេចញពីក្រពះរាជវំាងនេដ�ម្បីតែសRងរ�ការក្រតាស់
ដឹងម�នេ�ះក្រសយចិត្តសនេងRគនេ�ះ។ ការបិទបំាងមិ�ឱ្យក្រពះពុទ្ធនេr�ញនេរ}ងអRីៗ
តែដលបណា្តល្ឱ្យចិត្តសនេងRគរបស់នេ8�តែសRងរ�ការក្រតាស់ដឹងនេដ�ម្បីជួយម�ុស្ស
មា�ទីបំផុត នេKទីបំផុតនេ8��៏លួចនេចញពរីាជវាំង នេហ�យបា�នេr�ញម�ុស្ស
ចាស់ ជរាឈឺ នេ8�នេ��តចិត្តសនេងRគខ្ល្ំងណាស់រ�ទីបំផុតគ្ម្� នេហ�យនេKទី
បញ្ចប់  ក្រពះពុទ្ធបា�នេចញនេចាលរាជវាំងតែសRងការក្រតាស់ដឹងនេដ�ម្បីជួយសពRសតR
នេ�ះ�៏នេក្រqះតែតចិត្តសនេងRគដ៏ធំនេធងរបស់ក្រពះអង្គតែដរ។

ឥឡូវងា�ម�នេម�លម�ុស្សធម្មតាវិញ  ម�ុស្សតែដលគ្ម្�ចិត្តអាណិត
អាសូរ គឺម�ុស្សតែដលគ្ម្�ចិត្តសនេងRគនេ�ះនេហ�យ នេប�អ្ន�រាប់អា�អ្ន�ណាមួយ
អ្ន�ចំណាំនេម�លចុះ  នេប�ម�ុស្សគ្ម្�ចិត្តសនេងRគចំនេqះទុ�្ខនេស�លំបា�របស់
អ្ន�ដនៃទនេទ អ្ន��ឹងសមា្គល់្នេr�ញថា ម�ុស្សនេ�ះមិ�មា�ចិត្តឈឺឆ្អល្�ឹងស=ុ-
ទុ�្ខរបស់អ្ន�ដនៃទនេឡ�យ នេប�នេJនេធR�ស�ម្មភាពជួយអ្ន�ដនៃទ �្នងុជនេក្រ²ចិត្ត �៏ចង់
បា�អRីមួយម�=្លួ�តែដរ យ៉្ងតិច�៏ចង់បា�បុណ្យសក្រមាប់ជាតិនេក្រកាយ មិ�តែម�
នេក្រqះមា�ចិត្តអាណិតអាសូរ  ឬចិត្តសនេងRគចំនេqះទុ�្ខរបស់អ្ន�ដនៃទនេឡ�យ។
សនេងRគគឺជាស�្ត�្ចិត្តរបស់ម�ុស្សល្អតែដលមិ�អាច=Rះបា�សក្រមាប់ឱ្យចិត្តរុញ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 101
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ក្រចា�ជួយ=Rល់ខ្វ្យដល់សុ=ទុ�្ខអ្ន�ដនៃទ  ធម៌សនេងRគនេ�ះមិ�ងាយ�ឹងនេ��ត
មា�ក្រគប់ម�ុស្សនេទ នេហ�យចិត្តតែដលមា�ធម៌សនេងRគនេ�ះមា�នេKនេល�ម�ុស្សតិច
ណាស់ ម�ុស្សណាតែដលមា�ធម៌សនេងRគនេ�ះ ជួយដល់អ្ន�ដនៃទមិ�គិតទំាង
=្ល�ួឯងផង មិ�តែដលគិតថាបា�បុណ្យ ឬមិ�បា�បុណ្យនេJជាតិនេក្រកាយនេទ នេ�ះ
គឺជាស�្ត្�ចិត្តរបស់ម�ុស្សងាយយល់ធម៌ ឬសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិ នេហ�យចិត្ត
សនេងRគនេ�ះ រុញក្រចា�បុគ្គលនេ�ះឱ្យនេJជាម�ុស្សជួយអ្ន�ដនៃទ នេទាះអ្ន�នេ�ះដឹង
ឬមិ�ដឹង  បQតុែ�្តនេគជាម�ុស្សនេដ�រក្រតូវគ�្លងរបស់ធម្មជាតិ  នេក្រqះម�ុស្ស  �ិងសពR
សតRរួមទាំងពិភពនេ8�របស់សតR  នេ��តម�ព�ីមា្ល្ំងតែដលក្រពះពុទ្ធនេ0ថា�ម្ម
នេហ�យ�មា្ល្ំង ឬ�ម្មនេ�ះ នេ��តនេចញពី�ូ�អាតូមតែដលវិល�្នុងលំអា� ដូច�ូ�
អានេបា៉្ងវិលយ៉្ងញាប់បំផុតរហូតដល់ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា  “ គ្ម្��មា្ល្ំងណា
ខ្ល្ំងជាង�ម្ម  ” នេឡ�យ មា��័យថាគ្ម្��មា្ល្ំងណាខ្ល្ំងជាង�មា្ល្ំង�ូ�អាតូម
តែតមួយតែដលមា�ធាតុដី  ទឹ�  នេភ្ល�ង  =្យល់វិលនេ�ះនេឡ�យ  នេក្រqះ�មា្ល្ងំវិលរបស់វា
បនេង:�តបា�ជាពិភពនេ8� �ិងសពRសតRទាំងឡាយ អាតូមនេ�ះវិលរនេបaប�ូ�
អានេបា៉្ងវិល ដូនេច្នះ�មា្ល្ំងដខ៏្ល្ំងតែដលនេចញព�ីូ�អាតូមវិល មា�សណា្ឋ្�ដូច
�មា្ល្ងំនៃ�អានេបា៉ង្វិល។ អ្ន�អាចក្រសនៃមនេម�ល នេប�វាវិលជ�់នេហ�យមា��មា្ល្ងំខ្ល្ងំ
នេត��មា្ល្ំងវាមា�សណា្ឋ្�យ៉្ងនេមQចនេJ?  មិ�តែម�ក្រ�នេវមក្រ�វាមដូចនេយ�ងយ�
ធូបនេ�ះមួយនេដ�មក្រគវីនេ�Rងស្ត្ំលិចនេ��តនេ�ះនេទ គឺវិល�្នងុលំ�ប់លំនេ�យច្បាស់
8ស់ដូច�ូ�អានេបា៉ង្វិល  ដូនេច្នះ�មា្ល្ងំរបស់វា  �៏មា�សណា្ឋ�្ច្បាស់8ស់ដូច
�មា្ល្ងំ�ូ�អានេបា៉ង្វិលតែដរ។ អ្ន�ក្រសនៃមនេម�ល នេប��ូ�អានេបា៉ង្មា�ធាតុដី ទឹ� នេភ្ល�ង
=្យល់ �មា្ល្ំងតែដលវាជះនេចញម� �ឹងមា�ដូចធាតុដីទឹ�នេភ្ល�ង=្យល់នៃ�ធាត�ុូ�
អាតូមនេ�ះតែដរ តែតវាមិ�តែម�ជាធាតុនេទ វាជា�មា្ល្ំង ដូនេច្នះនេហ�យ នេទ�បអ្ន�វិទ្យ
សស្ត្រស្តយ�ដំុអRតីែដលបQះបា�  នេJបតំែប�រ�ធាតុល្អិតតូចបំផុតតែដលនេគនេ0ថា
អាតូម នេគរ�ពុំនេr�ញធាតុនេឡ�យ នេគថាវាគឺជា�មា្ល្ំង អ្ន�គិតនេម�ល គួរឱ្យអស់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 102
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សំនេណ�ចនេទ  អាតូមតូចបំផុតជា�មា្ល្ំង នេហ�យនេពលតែដលអាតូមតូចនេ�ះផ្តុំគ្ន្
នេក្រច��នេJជារបស់កា�់បា� គឺជាធាតុនេJវិញ នេ�ះគឺអវិជា្ជ្តែដលក្រពះពុទ្ធនេ8�
សតែម្តងនេ�ះ នេហ�យម�ុស្សតែដលរស់នេKមា�ធម៌សនេងRគ�្នងុចិត្ត គឺម�ុស្សនេចះតែត
មា�អារម្មណ៍គិតនេគ គិតឯង គឺរស់នេKក្រសបតាមធម្មជាតិ មា��័យថា រស់នេK
ក្រសប់តាម�មា្ល្ងំ�ូ�អាតូមវិល។

សូមបញ្ជ្�់ម្តងនេហ�យម្តងនេទaត  នេKនេល�នេ8�នេ�ះ គ្ម្�អRីទាំងអស់
វាជា�មា្ល្ងំសុទ្ធ នេពលណាអាតូមឈប់វិល តែលងមា��មា្ល្ងំ ឬ�ម្ម ពិភពនេ8�
រលត់ឈឹប រលត់ៗៗៗៗៗបាត់រលីង នេក្រqះពិភពនេ8�នេ�ះរួមទំាងនេយ�ងផង នេ��ត
ម�ពី�ម្មឬ�មា្ល្ងំ ដូនេច្នះនេពលអាតូមឈប់វិល តែលងមា��មា្ល្ងំ គឺរលត់ មិ�តែម�
តែប�បា�់នេ=Vច=Vកី្រជុះរណ�ូរតែណលរាយបា៉្យ តែប�¦មនេ=Vច=Vីនេ�ះនេទ គឺរលត់
ឈឹង ចង់បញ្ច�់្ក្របាប់បងប្អ�ូថា នេយ�ង �ិងពិភពនេ8�របស់នេយ�ង នេ��តពី�មា្ល្ងំ
ឬ�ម្មនេទ  មិ�តែម�នេ��តពីធាតុនេឡ�យ។ អាតូមឈប់វិល តែលងមា��មា្ល្ំង ឬ�ម្ម
ពិភពនេ8�នេ�ះរលត់ ទនេទស្អ្ត នេ�ះនេហ�យតែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា គ្ម�្សតR
គ្ម្�បុគ្គល គសឺតRដឹង ឬqល់ក្រតូវក្រចឡំនេទ នេ�ះគឺអវិជា្ជត្ែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តងហ្នងឹ
គ្ម្�សតR គ្ម្�បុគ្គលតែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តង គតឺែបបហ្នឹង។ ម�ុស្សតែដលយល់ធម៌
យល់ច្បាស់ថា ពិភពនេ8�នេ�ះនេ��តពី�ម្ម ឬ�មា្ល្ំងមា�ចិត្តលRឹងនេលR�យ ក្រស-
នេណាះដល់ក្រគប់ជីវិតសពRសតR នេ�ះគឺ “ ចិត្តសនេងRគ  នេហ�យម�ុស្សតែដលមិ�”

ដឹងពីធម្មជាតិ  បQុតែ�្តជាម�ុស្សមា�ស�្ត្�ស្ត្ប់ការព�្យល់ពីធម្មជាតិឬពីធម៌
នេហ�យយល់បា� គឺម�ុស្សតែដលមា�ស�្ត�្ចិត្តសនេងRគនេ�ះតែដរ។

អ្ន�ស្តប់្នេម�លr្លបីវីនេដអូរបស់នេទវទត្តសម័យថ្មី  នេតជគុណ ស� សុជា
នេ�ះនេម�ល នេ8�មា�ចិត្តសនេងRគឬនេទ? អត់នេសះ!!! នេ8�មិ�តែដលនេចះក្រស�់
ទឹ�តែភ្ន��ឹងទុ�្ខរបស់អ្ន�ណានេសះនេឡ�យ នេ8��ិយយថា ម�ុស្សស្លប់្នេហ�យ
នេយ�ងយំបា�អីម�វិញ មា�បា�អី អ្ន�ណា�៏ដឹងថាមិ�បា�អRីម�វិញតែដរ បQុតែ�្ត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 103
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ចិត្តសនេងRគ  នេធR�ឱ្យនេយ�ងយំក្រសនេណាះនេស�ស្ត្យ ក្រពះពុទ្ធកាលមិ�ទា�ក់្រតាស់
ដឹង  មា�ចិត្តសនេងRគខ្ល្ងំណាស់ចំនេqះទុ�្ខនេស�របស់សពRសតR  តែតនេទវត្តសម័យ
ថ្មកី្រពះ�ម ស� សុជា គ្ម�្ធម៌សនេងRគ�្នងុចិត្តទាល់តែតនេសះ នេហ�យមា�ចិត្ត=ូច
តំាងពីតូច នេ8��ិយយថា នេពលប្អូ�នេ8�ស្ល្ប់ នេ8�នេr�ញនេគយំក្រគប់គ្នរួ្ម
ទាំងឪពុ�មា្ត្យនេ8�ផង នេ�យនេ8�រ�យំមិ�នេចញ នេ8��៏យ�ទឹ�មាត់
ម�ផ្តិតនេក្រកាមតែភ្ន�នេធR�ជាយំ នេដ�ម្បី�ុំឱ្យនេគថា នេ8�គ្ម�្ចិត្តអាណិតក្រសនេណាះ
ក្រសនេណា� នេr�ញនេទនេ8�មា�ចិត្ត=ូចតំាងតែតពីតូច។

នេគ�ំពុងតែតលំបា�ក្រគប់គ្នយំ្ក្រសនេណាះក្រសនេណា�  រួមទំាងមា្តយ្នេ8�
ផង នេ8�នេKតូចនេសះនេហ�យនេគ�ំពុងនេ��តទុ�្ខ  នេ8�មិ�មា�ចិត្តក្រសនេណាះ
អRីប�្តិចនេសះ នេហ�យនេចះ�ឹ�រ�លប្ិច��់ទឹ�តែភ្ន�នេធR�យំប�្លប់នេគនេទaត។ នេត�ចិត្ត
នេ8�អាក្រ��់ឬមិ�អាក្រ��?់  ឬនេ8�=ំ�យិយនេ�ះចងក់្របាប់នេយ�ងថា ស�្ត្�
នេ8�ជាម�ុស្សក្របុងយល់ធម៌តាំងពីតូច?  អី�៏ខ្ល្ំងជាងក្រពះពុទ្ធនេJនេទaត។
ក្រពះពុទ្ធសនេងRគខ្ល្ំងណាស់ ម�ុស្សក្របុងយល់ធម៌ ឬរ�ធម៌នេr�ញ គឺជាម�ុស្ស
មា�ចិត្តសនេងRគនេ�យខ�មិ�បា�នេឡ�យ  តែតនេ8�គ្ម្�ធម៌សនេងRគនេ�ះ�្នុង
ចិត្តប�្តចិនេសះ។ នេ�ះបា�នេគនេ0ថា អ្ន�ក្រតាស់ដឹងតំាងពី�្នងុនេqះតែមQតែតម្តង។ អ្ន�
ក្រគ�់តែតចាំq�្យ=្ញុំចុះ  មិ�បាច់នេជ}=្ញុំនេទ  =្ញុំថានេតជគុណ  ស� សុជា នេ�ះជា
នេទវត្តសម័យនេយ�ងនេ�ះនេហ�យ។  មា�ចិត្តអំ�ួត  មា�ចិត្តចង់ឱ្យនេគថានេ8�ជា
អ្ន�អប់រំម�ុស្ស ជាអ្ន�នេចះអ្ន�ដឹង ជាអ្ន�នេស្នហជាតិ ជាអ្ន�នេដ�រតាមគ�្លងក្រពះ-
ពុទ្ធ  ជាអ្ន�ផ្សពRផ្>យនេមនេរa�ក្រពះពុទ្ធ  មា�ចិត្តនេ�aងគរបរិស័ទ  តែតមិ�យល់
ធម៌អីប�្តិច សម្ូបីតែតប�្តចិ�៏មិ�យល់តែដរ នេ�ះគឺជាស�្ត�្ចិត្តរបស់នេទវទត្ត។

អ្ន�យល់q�្យថា ពិភពនេ8�នេ�ះនេ��តនេឡ�ងពី�ម្ម ឬ�មា្ល្ំងនេទ? នេប�
នេ��តពី�មា្ល្ងំ  វាមិ�ក្រតូវដឹង=្ល�ួថាជាសតRនេសះ តែតនេយ�ងដឹង=្ល�ួថាជាសតR នេ�ះគឺ
អវិជា្ជ្តែដលក្រពះពុទ្ធក្រទង់សតែម្តង ដូនេច្នះនេគលនេIនៃ�ការសតែម្តងធម៌ គឺក្រតូវបា��ំ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 104
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ម�ុស្សនេJបដិបត្តវិិបស្ស�រហូតqល់ក្រតូវថា =្លួ�នេ�ះគឺជា�មា្ល្ំង គqឺល់ក្រតវូថា
�មា្ល្ងំ�្តចិតែលងឈឺ �្តចិនេJដឹងថា�្តចិ មិ�ឈឺនេទ គឺដឹងថា�មា្ល្ងំ មិ�ដឹងថាឈឺនេទ
នេ�ះគឺដឹងនេសច�្តពិីត ឬសច្ចៈ នេ�ះគឺក្រពះអរហ�្តអស់អញ អស់អវិជា្ជ ្។ សតែម្តងធម៌
ក្រពះពុទ្ធនេ0ថាបរិយត្តិ គពឺ�្យល់ម�ុស្សឱ្យយល់ថា=្លួ�នេ��តពី�មា្ល្ំង នេប�នេ��តពី
�មា្ល្ងំ  នេត��មា្ល្ងំមួយឬអញជាប់q�់ព័�្ធ�ឹង�មា្ល្ងំមួយដនៃទនេផ្សងនេទaត ឬ�មា្ល្ងំ
ដនៃទដ៏នេក្រច��នេល�នេ8�នេផ្សងនេទaតយ្៉ងណា?  ដូនេច្នះនេហ�យ បា�ជាក្រពះពុទ្ធហម
មិ�ឱ្យ សតែម្តងពី�ម្ម បQតុែ�្តនេពលសតRដឹងថាមា�=្ល�ួ គឺតែលងដឹងថាជា�មា្ល្ងំនេហ�យ
តែតដឹងថាជាធាតុនេJវិញ ស្ទប្=្ល�ួដឹងថាមា�សច់ សច់គឺជាធាតុ តែតតាមពិតគឺ
�មា្ល្ំង នេក្រqះតែតសតRសមា្គ្ល់ថាមា�=្លួ� សតR�៏យល់ថាមា��ម្មជារបស់=្លួ�
នេហ�យ�ម្ម�៏តែក្រប�័យតាមការយល់របស់=្លួ� គឺ�ម្មផលនេJវិញ វិបស្ស�នេដ�ម្បី
ឱ្យចិត្តមា�សមាធិដឹងល្អតិនេJៗ ល្អតិដល់ទីបំផុត គឺដឹងថាគ្ម�្ធាតុនេទ គ្ម្�អញ
នេទ  គឺដឹងឬqល់ក្រតូវថា  មិ�តែម�តែត=្លួ�នេទ គឺពិភពនេ8�ទំាងអស់គឺជា�មា្ល្ងំ
នេ�ះគឺបដិបត្ត ិវិបស្ស�គឺបដិបត្ត។ិ

នេទវត្តសម័យថ្មគឺី  នេតជគុណ ស� សុជា សមា្អង្នេJនេល�សតRយល់=ុស
ថាមា�អញ មា�=្ល�ួគឺជាការដឹងក្រចឡំគឺអវិជា្ជ្  នេ8�ក្របមូលអ្ន�អវិជា្ជ្នេ�ះឱ្យនេធR�
តាមនេ8� គំក្រទនេ8� ចាត់ទ�ុនេ8�ជាមា្ច្ស់ក្រគូធំ នេត�នេ8�អាចឈ្នះសច្ចៈ
ឬនេសច�្តពិីតនេ�ះបា�តែដរឬនេទ? អ្ន�ចំាសនេង:តនេម�លនេJនេទaតចុះ!!!

fb.com/veasna.khem.56/posts/2670355389859205/
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ថ្ងៃ��ទី២៣ ខែ
ធ្ន ូឆ្នាំ២០១៩ វេ�លាវេ��ាង១១:៤២នាទីយប់
ពូចាប់�ឹ�កាលពីពូមិ�ទា�់ស្គ្ល់=្លួ�ពូច្បាស់ជា�រណា ពូគិតដល់

ការ�ិយយដំបូងនៃដរបស់ពូអំពីធម៌ ពូចាប់នេផ្ត�មពីការគិតអំពីq�្យថាធម៌ជា
សភាវៈក្រទក្រទង់នេ8�  ពូចំណាយនេពលក្របតែហលបីនៃថ្ងនេទ�បបា�យល់ពីq�្យ
ថាធម៌ជាសភាវៈក្រទក្រទងន់េ8�នេ�ះមា��័យថានេមQច។ ពូ�ឹ�នេr�ញដល់ឥទ្ធពិល
តែដលបQះគ្ន្នេJវញិនេJម�នេK�្នុងសង្គមម�សុ្ស ពនូេចះតែតមា�អារម្មណ៍គិតថា
អំនេព�របស់ជ�មា្ន�់្វានេKមិ��ច់នេចញនេ�យតែឡ�ពីឥទ្ធពិលនៃ�អំនេព�របស់ម�ុស្ស
ដនៃទនេទaត�្នងុសង្គមម�ុស្សនេឡ�យ។ អារម្មណ៍នេ�ះ�ំឱ្យពូព�្យល់ម�ុស្សថា អំនេព�
ម�ុស្សមា្ន្�់  វាមិ�ក្រតឹមតែតជះឥទ្ធិពលដល់ម�ុស្សដនៃទនេទaត�្នុងសង្គមម�ុស្ស
មួយនេទ  តែតពូ�ឹ�ដល់សង្គមម�ុស្ស�្នុងពិភពនេ8�  អារម្មណ៍នេ�ះនេ��តនេឡ�ង
�្នុងចិត្ត  ពូបា�រ�ឧទាហរណ៍ព�្យល់ដលម់�ុស្ស�្នងុនេវទកិាតុមូលដំបូងៗរបស់
ពូថា ឧទាហរណ៍ នេក្រqះតែតមីងមា្ន�់្នេJល�់ឥវ្៉ា�់របស់គត់យឺត=ុសធម្មតារបស់
គត់ នេធR�ឱ្យមQូយរបសគ់ត់តែដលធា្ល្ប់ទិញឥវា៉្�់គតន់េ�ះ តែបរនេJទិញឥវា៉្�អ់្ន�
ដនៃទ នេក្រqះតែតអ្ន�ល�់នេ�ះបា�ល�់ឥវា៉្�់នេល}�=ុសធម្មតា នេក្រqះមា�អ្ន�ទិញ
នេល�សចំ�ួ�អ្ន�ទិញធម្មតារបស់គត់ គត់�៏នេចញនេJផVះមុ� នេក្រqះតែតការនេចញ
នេJផVះម�ុនេ�ះ នេធR�ឱយ្គតក់្រតូវមQូតូបុ�ស្ល្ប់ នេគបា�សួរនេ�្មងតែដលជិះមQូតូបុ�នេគ
ស្លប់្ថា ធម្មតានេមា៉ង្ហ្នងឹតែក្រ�ង�្មយួឯងក្រតូវនេKស8នេរa� វាក្របាប់ថាមា្តយ្=្ញុបំា�
=លម�ក្របាប់ឱ្យ=្ញុកំ្រតឡប់នេJផVះប�្តចិ នេហ�យយ�ឥវ្៉ា�់នេJឱ្យនេគផង នេក្រqះផVះនេគ
នេ�ះនេKតាមផ្លវូនេJស8នេរa�=្ញុ ំ�ុំអី=្ញុំមិ�បា�ជិះម�វិញនេហ�យបុ�គត់នេទ។

ងា�នេJសួរមា្ត្យនេ�្មងនេ�ះវិញថា  នេហតុអីបា�ជាមីងមិ�នេផ្ញ�ឱ្យទា�់
នេពលនេ�្មងនេចញនេJនេរa�  គត់ក្របាប់ថាមិ�តែម�ឥវា៉្�់គត់នេទ  គឺឥវា៉្�់បងប្អូ�
គតន់េទ ឥវា៉្�់ម�ដល់ផVះ=្ញុំយឺត នេក្រqះមQូតអូ្ន�យ�ម�ឱ្យយឺត នេប�សួរប�្តនេទaត
�ឹងមា�នេរ}ងប�្ៗត នេទaត។ ងា�ម�មីងតែដលក្រតូវមQតូូបុ�ស្លប់្វិញ នេគបា�ទូរស័ពV
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 106
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ក្របាប់�ូ�គត់តែដល�ំពុងនេធR�សំណង់  �ូ�គត់ក្រគ�់តែតឮ�៏ធា្ល្�់ចុះតែប��្បាល
ធា្ល្�់=្លួ�សរនៃសក្របសទ តែលងមា�លទ្ធភាពចិញ្ចឹម�ូ� ក្របព�្ធ�៏រ�សីុចិញ្ចមឹ�ូ�
ម្តង  នេប�សួរក្របព�្ធនេចញនេJរ�សុី�ឹងមា�នេរ}ងជំq�់វា�់វិ�យ្៉ងនេក្រច��ប�្តនេទaត
ស្ថ�្ភាព�៏តែក្របក្របួលទំាងអស់ ម�ពីមីងតែដលម�ល�់ឥវា៉្�់យឺតនេ�ះ។ នេប�សួរ
មីងតែដលម�ល�់យឺតនេKខងនេដ�ម នេហតុអីបា�មីងម�ល�់យឺត គត់នេ�្ល�យថា
នេក្រqះប្តគីត់ក្រតូវនេឈ�ធា្ល�់្ចំនេជ�ង នេហ�យគត់ក្រតូវជួយបិតថា្ន្ឱ្ំយប្តគីត់សិ� នេទ�បបា�
ជានេចញនេJល�់យឺត។  នេហ�យនេប�សួរនេហតុអRីបា�ជាគត់នេដ�របុ�នេឈ�តែដល�ូ�
យ�ម���់ក្រតង់ហ្នងឹ �ឹងមា�នេរ}ងជាប់ជាប�្តប�្ទ្ប់នេទaត។ នេ�ះជានេរ}ងដំបូង
តែដល=្ញុនំេល��ម�ព�្យល់ម�ុស្ស =្ញុំចង់បញ្ជ្�ក់្របាប់ថា �ម្មរបស់ម�សុ្សមិ��ច់
នេចញពីគ្នដូ្ចយយតាគត់នេជ}តាមនេគក្របាប់នេ�ះនេទ  វាជាប់ជំq�់វា�់វិ�ពីមួយ
នេJមួយ នេហ�យជះឥទ្ធពិលពីមួយនេហ�យនេJមួយនេទaតយ្៉ងរនេញQរនៃញQ �ម្មតែដល
=្ញុយំល់ដំបូងគឺអំនេព�។

នេក្រកាយម�=្ញុំ�ឹ�គិតថា ម�ុស្សនេ��តនេចញពីធាតុដី  ទឹ� នេភ្ល�ង =្យល់
តែតមួយជាប់គ្ន្ តែតនេ�យអវិជា្ជន្េធR�ឱ្យម�ុស្សសមា្គល់្=ុស សមា្គល់្ក្រចឡំ�ច់នេចញ
ពីគ្នម្ា្ន�់្ៗ  នេហ�យ�៏នេJនេធR��ម្មនេរaងៗ=្លួ�នេJ តែតទាំងអស់នេ�ះ មា�ក្របតិ�ម្ម
នេ�យមិ��ច់ពីគ្ន្  នេក្រqះធាតុដី  ទឹ�  នេភ្ល�ង  =្យល់នេKជាប់គ្ន្នេKពីនេក្រកាយ=្នង
នេយ�ងជាប់មិ��ច់  ដូចក្រតី�្នុងទឹ�តែដលតែហលនេJណា�៏មិ�ផុតពីទឹ�តែដរ តែត
នេ�យអវិជា្ជ្ ក្រតីសមា្គ្ល=់្លួ�វានេK�ច់ពីទឹ�។ =្ញុំយល់តែបបនេ�ះ នេហ�យ=ំព�្យល់
ក្របជាពលរដ្ឋខ្ល្ំងណាស់ថា ឈប់ឱ្យគត់គិតក្របនេយជ�៍ផ្ទ្ល់=្លួ�នេJ នេក្រqះ
គត់មិ�នេK�ច់នេចញពីនេគតែតឯងនេទ។  =្ញុំព�្យល់ម�ុស្សអស់រយៈនេពលជាង
១០ឆ្ន្ំ “ �ម្ម  តែដល=្ញុយំល់គឺអំនេព� តែតមិ�តែម��ម្មផល” ដូចនេ8�យយនេ8�តា
�ិងនេ8�សង្ឃព�្យល់នេ�ះនេទ  បQតុែ�្តសក្រមាប់=្ញុំ  អំនេព�របសម់�ុសស្មា្ន�់្  វាជាប់
ទា�់ទង�ឹងម�ុស្សដនៃទ�្នងុពិភពនេ8�មិ��ច់ =្ញុំយល់ថា អាតូមជាធាតុល្អិត
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 107
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តូចបំផុត�្នងុនេ8�តែដលផ្គុំឱ្យនេ��តជាពិភពនេ8�នេ�ះនេឡ�ង វាជាធាតុដីទឹ�នេភ្ល�ង
=្យល់ដូចគ្ន្ បQតុែ�្តម�ុស្សដឹងថាមា�=្ល�ួ គឺដឹងក្រចឡំនេទថា គឺមា្ន�់្ឯងនេK�ច់ៗពីគ្ន្
បQតុែ�្តវាគឺធាតុតែដលនេKជាប់គ្ន្ទាំងអស់សូម្បីតែតនេKខងនេក្រកាយម�ុស្ស�៏ជាធាតុ
តែដរ ដូនេច្នះអំនេព�ម�ុស្សមា្ន្�់ជះឥទ្ធិពលដល់ម�ុស្សនេក្រច��គ្ន្�្នុងសង្គមម�ុស្ស
នេក្រqះម�សុ្សនេ��តពីអាតូមជាធាតតុែដលនេKជាប់គ្ន្ម�ិ�ចន់េទ ដូចជាក្រតីនេK�្នងុ
ទឹ�អ៊ីចឹងតែហលនេJណា�៏មិ�ផុតពីទឹ�តែដរ  តែតនេ�យសរការដឹងក្រចឡំថាមា�
អញ ម�ុស្សក្រចឡំថា អំនេព�របស់=្លួ�នេK�ច់ពីម�ុស្សដនៃទនេផ្សងនេទaត =្ញុំក្របឹង
ខ្ល្ំងណាស់ព�្យល់ក្របាប់ម�ុស្សថា ការដឹងក្រចឡំ គឺអវិជា្ជ្តែដលក្រពះពុទ្ធនេ8�
ក្របាប់នេ�ះ  គឺម�ុស្សផ្គុំនេឡ�ងពីអាតូមជាធាតុមិ�ដឹងនេទ តែតសតRមា�វិញ្ញ្ណ�៏
ក្រចឡំថាមា�=្លួ��ច់ពីគ្ន្នេJ  �ូ�អាតូមតែដលជាធាតុមិ�ដឹង ផ្គុគំ្នន្េ��តជាសតR
នេហ�យដឹង�៏នេធR�បណុ្យនេឡ�ងឋា�សួគ៌តែតឯងមា្ន�់្ៗហ្នងឹនេJ។ =្ញុដឹំងថាក្រពះពុទ្ធចង់
ក្របាប់នេយ�ងថា  អំនេព�របស់នេយ�ងមា្ន្�់ៗមិ��ច់នេចញពីម�ុស្សដនៃទនេទ តែតម�ុស្ស
នេក្រqះមា�=្លួ�គិតថា  អំនេព�របស់=្លួ��ច់នេចញពីអ្ន�ដនៃទ  អ្ន�ណាចង់នេធR�អី
�៏នេធR�នេJមិ�បQះqល់ដល់នេយ�ងនេទ នេគនេJ�រ� នេយ�ងស�្សំបុណ្យនេJឋា�សួគ៌
នេJ។  =្ញុគិំតថាមិ�អី៊ចងឹនេទ  នេទ�ប=្ញុពំ�្យល់ឱ្យម�ុសស្តែលងអនំេព�អRតីែដលបា�ម�
តែតអញ នេហ�យម�គិតនេរ}ងទំាងអស់គ្ន្  ការព�្យល់នេ�ះបា�ផលតិចតួចណាស់
ជាង១០ឆ្ន្ំ =្ញុំរ��ឹ�មិ�នេr�ញនេសះ ថានេត�អ�្តរ�ម្មរវាងអាតូមមួយនេJអាតូម
មួយនេទaត  វាមា�សភាពតែបបនេមQច  បា�ជាអំនេព�របស់ម�ុស្សមា្ន្�់តែដលមា�
នេឡ�ងនេ�យនេចត� វាអាចជះឥទ្ធពិលនេJដល់អ្ន�ដនៃទនេទaតបា� =្ញុដឹំងថា សតR
សមា្គ្ល់ថាមា�=្លួ�  នេហ�យគិតថា  អំនេព�នេ�យនេចត�របស់=្លួ�  មិ�មា�
ឥទ្ធពិលនេJនេល�អ្ន�ដនៃទនេទ =្ញុំគិតថា វាមិ�អ៊ីចឹងនេទ វាក្របា�ដជាមា�ឥទ្ធពិល
នេJនេល�អ្ន�ដនៃទ =្ញុំនេចះតែតក្រសនៃម ថាពិភពនេ8�នេ�ះដូចទឹ�សមុក្រទអ៊ីចឹង គឺវា
គ្ម�្ក្របនេហង គ្ម្�ចនេ�្ល្ះជាបគ់្ន្មិ��ចន់េទ នេត�ឥទ្ធិពលរបសអ់ាតូមមួយ វាជះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 108



        អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ១ អានលោដ�ម្បីជាទី	ឹង

ឥទ្ធិពលនេJនេល�អាតូមមួយនេទaត នេហ�យបQះទង្គិចគ្ន្នេពញនៃផVសមុក្រទទាំងមូល
នេ�យរនេបaបណា? =្ញុំដឹងថាពិភពនេ8�នេ�ះជាប់គ្ន្នេហ�យ តែតរ��ឹ�មិ�នេr�ញ
ថា�ូ�អាតូមមួយជះឥទ្ធពិលនេJនេល��ូ�អាតូមមួយនេទaត  នេហ�យជះឥទ្ធពិលនេJ
នេល��ូ�អាតូមដនៃទqសនេពញពិភពនេ8� យ៉្ងនេមQចនេJ?  =្ញុំទាល់តក្រមិះគិត
មិ�យល់នេសះពីអ�្តរ�ម្មនេ�ះ  តែត�្នុងចិត្តយល់ច្បាស់ណាស់ថា វាពិតជាមា�
អ�្តរ�ម្ម =្ញុំមិ�ហ៊្��ិយយដល់ចំណុចនេ�ះ�្នុងនេវទិកាសធារណៈរបស់=្ញុំនេទ
នេក្រqះ=្ញុយំល់ក្រតង់នេ�ះមិ�បា� ។

ជាង១០ឆ្ន្ំ សំណួរតែបបនេ�ះស្ថតិនេK�្នងុ=ួរ�្បាលរបស=់្ញុជំាប់ជា�ិច្ច =្ញុំ
បា�ព�្យលម់�ុស្សអត់ឈប់អត់ឈរជាង១០ឆ្ន្ំនេ�ះ  នេ�យ�ិយយថា  អំនេព�
របស់ម�ុស្សមា្ន្�់នេKមិ��ច់នេចញពីម�ុស្សមា្ន្�់នេទaត នេហ�យ�ិងម�ុស្សដនៃទ
នេទaត�្នងុពិភពនេ8�នេទ ការដឹងថាមា�=្លួ� គអឺវជិា្ជ្ �ូ�អាតូមវាទង្គិចគ្ន្នេពញ
ពិភពនេ8� បQតុែ�្តរនេបaបតែដល�ូ�អាតូមទង្គចិគ្នយ្៉្ងនេមQច =្ញុរំ��ឹ�យល់មិ�បា�
នេសះ�្នុងរយៈនេពលជាង១០ឆ្ន្នំេ�ះ។  នៃថ្ងមួយនេKចមា្ក្រ=្ញុំ  =្ញុំបា�នេដ�សញ្ជឹង-
គិតរ�វិធីក្របាប់ម�ុសស្ឱ្យឈប់គិត=ុស គឺគិតតែតពី=្លួ�ឯងហ្នឹងនេJ  គឺអំនេព�របស់
នេយ�ងវាទា�់ទងម�ុស្ស�្នងុនេ8�នេ�ះមិ��ច់នេចញពីគ្នន្េទ  =្ញុនំេចះតែតនេដ�សញ្ជងឹ
គិតពីនេរ}ងនេ�ះ  នេពលនេ�ះ=្ញុំបា�ឮតាអាចារ្យមា្ន�់្គត់�ិយយ��់នេមក្រ�ូនេK�្នងុ
ពិធបុីណ្យនេខ្មច្នេK  ឆ្ង្យពីចមា្ក្រក្របតែហល២-៣គីឡូតែមQក្រត។ គត់�ិយយថា
“ ក្រពះពុទ្ធសតែម្តងថា  នេKនេល�នេ8�នេ�ះគ្ម្��មា្ល្ំងអRីនេស្ម��ឹង�មា្ល្ំង�ម្មនេទ  ” =្ញុឮំ
នេហ�យភា្ង្�ន់េក្រព�ត “ �មា្ល្ំង�ម្ម” ? =្ញុំក្រតិះរិះគិតថា �ម្មជា�មា្ល្ំង អូ=្ញុំ�ឹ�នេr�ញ
នេហ�យ កាលនេKនេរa�នេមនេរa�រូបវិទ្យ �មា្ល្ំងនេ8�ក្រគូនេ0ថា “ �ម្ម�្ត  ដូនេច្នះ”

�ម្មគឺ�ម្ម�្ៗត ហ្នងឹគឺ�មា្ល្ងំ នេហ�យ=្ញុបំា�នេង�បអង្គយុ រួចនេហ�យគិត�ម្មនេ0ថា�មា្ល្ងំ
=្ញុំទនេ�Vញq�្យ�មា្ល្ំង�ម្ម  នេទ�ម្មហ្នឹងគឺ�មា្ល្ំងតែតម្តង =្ញុំមិ�បា�គិតដល់នេរ}ង
�ម្មផលនេទ តែត=្ញុំគិតដល�់មា្ល្ំង គិតៗរហូតអស់នេពលក្របតែហល២នេមា៉្ង =្ញុំយល់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 109
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ពរីនេបaបនៃ�ការ�នេ��តម�សុ្ស  �ិងសពRសតRក្រពមទាំងពិភពនេ8�របសស់តR  =្ញុំ
នេស�ច =្ញុរំ��ឹ�យូរនេហ�យ ថានេត�ក្រតូវព�្យល់ម�ុស្សយ្៉ងនេមQចនេដ�ម្បីឱ្យម�ុស្សតែលង
អញនេ�ះនេចាល នេហ�យគិតនេរ}ងទំាងអស់គ្ន្  �ំុក្របកា�់ពូជសស�៍  =្ញុរំ�នេr�ញ
នេហ�យ =្ញុំគិតនេr�ញនេហ�យ =្ញុំសប្បាយណាស់ ដឹងថាក្រតូវព�្យល់នេគយ៉្ងនេមQច
នេហ�យ  "នេKនេល�នេ8�នេ�ះគ្ម្�ធាតុនេទ គឺគ្ម្�ទាល់តែតនេសះមួយអាតូម�៏គ្ម្�
តែដរ”  អ៊ីចឹងនេហ�យបា�ជាអ្ន�វិទ្យសស្ត្រស្ត�ិយយថា អាតូមជាធាតុតូចបំផុត
បនេង:�តជារបស់ឱ្យនេយ�ងបQះបា�ជា�មា្ល្ងំនេទ =្ញុំគិតច្បាស់តែម�តែទ� ថានេល�នេ8�
នេ�ះគ្ម�្ធាតុនេទ មា�តែត�មា្ល្ងំ =្ញុបំា�ចុះម�នេក្រកាម នេហ�យសួរប្អ�ូៗតែដលនេKតែ�្បរ
=្ញុជំាអ្ន�ធា្លប់្បួស នេដ�ម្បីនេផV¨ងផ្ទត់្  ថានេត�ការគិតរបស់=្ញុកំ្រតឹមក្រតូវតែដរ  ឬនេទ?  =្ញុសួំរ
កា�់តែតនេក្រច��  =្ញុដឹំងថាក្រតឹមក្រតូវនេហ�យៗៗៗ ពិភពនេ8�នេ�ះនេ��តពី�ម្មឬ�មា្ល្ងំនេទ
ពំុមា�ធាតុនេទ នេ�ះគឺជានេរ}ង�នេ��តពិភពនេ8� ចុះការ�នេ��តម�ុស្សវិញ =្ញុបំា�
នេផV¨ងផ្ទត់្  “ បដិច្ចសមុប្បាទ  ” អវិជា្ជ្បច្ចយ  សងា្ខរ្ា សងា្ខរ្ប្បច្ចយ វិញ្ញណំ្
វិញ្ញណ្ប្បច្ចយ �មរូបំ  �មរូបប្បច្ចយ សឡា-យត�ំ សឡាយត�ប្បច្ចយ
ផនេស្> ផសស្ប្បច្ចយ នេវទ� នេវទ�ប្បច្ចយ តណា្ហ្  តណ្ហប្បច្ចយ ឧបាទា�ំ
ឧបាទា�ប្បច្ចយ ភនេវា ភវប្បច្ចយ ជាតិ ជាតិប្បច្ចយ ជរា មរណំ នេស�បរិនេទវ
ទុ�្ខនេទាម�ស្សុបាយស  សម°វ�្តិ =្ញុំសញ្ជឹងគិតនេហ�យចាប់អារម្មណ៍តែម�តែទ�
�មា្ល្ងំមា�សភាពមិ�ដឹង នេហ�យអាចបនេង:�តម�សុស្ឱយ្អាចដងឹបា� នេត�វាតែក្របពី
សភាពមិ�ដឹងម�ជាសភាពដឹងនេ�យរនេបaបណា? =្ញុបំា�ពិចារណានេល� “ បដិ-
ច្ចសមុប្បាទ  សជាថ្មី អវិជា្ចប្ច្ចយ សងា្ខរ្ា សងា្ខរ្ប្បច្ចយ វិញ្ញណំ្ សភាពដឹង”

គឺវញិ្ញ្ណ គសឺងា្ខ្រ�ំឱ្យមា�សភាពដឹង។ អRីៗ ទាំងអស់�្នងុនេ8�នេ��តពី�មា្ល្ងំ
ដូនេច្នះសងា្ខ្រគឺជា�មា្ល្ំង សងា្ខ្រគ�ឺមា្ល្ំង តែតមិ�ទា�់តែក្របនេJជាសភាពដឹងនេទ តែត
សងា្ខរ្�ំឱ្យនេ��តវិញ្ញណ្គឺនេ��តសភាពដឹង ដល់ក្រតង់នេ�ះ=្ញុ�ឹំ�នេr�ញដល់កាល
ពី=្ញុំនេJវិបស្ស�នេKមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្ស�ក្រទុងមា�់១០នៃថ្ង �្នងុឆ្ន្២ំ០០៨ នេហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 110
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=្ញុំមិ�តែដលបា�នេJម្តងនេទaតនេទ រហូតម�ដល់នេពលនេ�ះ =្ញុ�ឹំ�គិតថា =្ញុមិំ�បា�
វិបស្ស�នេទaតនេទរហូតម�ដល់សពRនៃថ្ងនេ�ះ បQតុែ�្តកាលពីនេពលនេJនេ�ះ =្ញុបំា�នេធR�
ឱ្យរ8យអស់សពRកាយ នេហ�យ=្ញុបំា�ដឹងសពRសរqង្គកាយ គឺដឹងតាំងពីនេក្រe
រហូតដល់�្នងុ  ដឹងដល់នេqះនេវa�នេថ្ល�មក្រ�ពះ  ក្របម្៉ាត់លំតែពង  �ិងដឹងដល់=ួរ�្អងឹ
ទាំងអស់ ចាបព់ីនៃថ្ងនេ�ះម� =្ញុមិំ�តែដលនេJស8វិបស្ស�នេទaតនេសះ តែត�្នុង
=្លួ�=្ញុំដឹងជាប់ជា�ិច្ច នេហ�យសភាពតែដល=្ញុដឹំង=្ល�ួ=្ញុំ  គឺសភាពស្អតិៗដូចជានេស្លស្ម
បា�ហូរនេចញម�ពីក្រគប់��្ល�ុ�នេ�្ល¨តសរនៃសសរសូងទំាងអស់ �្នងុ=្ល�ួរបស់=្ញុជំា
នេរaងរាល់នៃថ្ង សភាពដឹងនេ�ះខ្ល្ងំបំផុតនេKនេពលតែដល=្ញុសំក្រមា�ស្ងប់  នេហ�យនេដ�
មិ�ទា�ល់�់ =្ញុំតែតងតែតសងំនំេហ�យសនេង:តនេម�ល�្នុង=្លួ�=្ញុំនេ�ះតែតរនេបaបហ្នងឹជាង
១០ឆ្ន្ំនេហ�យ។  នៃថ្ងណាតែដល=្ញុំហត់  រាង្គកាយ=្ញុំទាំងមូលកា្ល្យជាសភាពរាវ
នេហ�យគួចដូច=្យល់នេK�្នុង=្លួ�របស់=្ញុំ  �ិង�្បាលរបស់=្ញុំ  នេពលកា�់តែតស្ងប់
សភាពតែបបនេ�ះកា�់តែតច្បាស់នេឡ�ង  នេហ�យសភាពស្អតិៗ�្នងុ=្ល�ួ  �ិង�្បាលរបស់
=្ញុកំា�់ធូរនេឡ�ងៗ =្ល�ួ=្ញុងំាយរាវណាស់ ម�ដល់នេពលនេ�ះ នេទ�ប=្ញុដឹំងថា នេ�ះគឺ
វិបស្ស�នេហ�យ គិតនេJ=្ញុំវិបស្ស�តាំងពនីេJនេរa�នេKស8វិបស្ស�តំាងពីឆ្ន្ំ
២០០៨ រហូតម�ដល់សពRនៃថ្ង គ្ម�្លស់សូម្បីតែតមួយនៃថ្ងនេឡ�យ នេពលនេ�ះ=្ញុំយល់
នេហ�យ  សភាពស្អិតៗនេK�្នុងសច់សពRសរqង្គកាយ រួមទំាង�្នងុ=ួរ�្អងឹ គឺជា
សងា្ខ្រ  គឺជាអRីតែដលនេធR�ឱ្យ=្លួ�នេ�ះ��រឹងកា្ល្យនេJជាម�ុស្ស  អូ!=្ញុំយល់នេហ�យ
សងា្ខ្រប្បច្ចយ  វិញ្ញ្ណំ  ភាពស្អិតនេ�ះគឺសងា្ខ្រ  នេ��តពី�មា្ល្ំងតែដលក្រពះពុទ្ធ
នេ0ថា�ម្មតែតជា�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស តែដលនេធR�ឱ្យ�មា្ល្ំងក្រសបទាំងមូលចុះនេ=្>យ
គ�ឺមា្ល្ំងខត �មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ចស្។ =្ញុ�ឹំ�នេr�ញដល់កាល=្ញុនំេKនេរa� �មា្ល្ងំគិតជា
ញតុូ�ដចូជាទម្ង�់គិតជាគីឡអី៊ូចឹង។ នេពលណារបសមួ់យវិល វាបនេង:�តបា�ជា
�មា្ល្ងំវិល �មា្ល្ងំនេ�ះគិតជាញូតុ� នេហ�យជាធម្មតានេK�្នុង�មា្ល្ំងវិលក្រសបនេ�ះ
មា��មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ចស្គិតជាញូត�ុដូចគ្ន ្ឧបមាថា�មា្ល្ំងនេJមុ=ឬ�មា្ល្ំងក្រសប
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 111
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មា� ១០០០០ញូតុ� នេប��មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្មា�១០០០ញូតុ� �មា្ល្ងំក្រសបឬ�មា្ល្ងំ
នេJមុ=នេKសល់តែត៩០០០ញូតុ�នេទ គឺ១០០០០ដ�១០០០  សងា្ខ្រគឺជា�មា្ល្ំង
បស្ត្រញ្ចស្ឬ�មា្ល្ងំចនៃក្រង អូ!=្ញុយំល់នេហ�យ ម�ុស្សតែដលអាតា្ម�ិ្យម គឺម�ុសស្មា�
ធាតុស្អតិនេ�ះនេក្រច���្នងុ=្ល�ួ  គិតតែតពី=្ល�ួឯង នេក្រqះការគិតបា�ម�ពី�មា្ល្ងំ  ឬ�ម្ម
តែដរ បQុតែ�្តនេ�យនេK�្នុង=្លួ�មា��មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សនេក្រច�� ដូនេច្នះម�ុស្សតែដលនេ��ត
ម�ពី�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សនេ�ះ �៏គិតបស្ត្រញ្ចស្  �ិយយ�៏�ិយយបស្ត្រញ្ចស្ �ុំ=Rល់
នេរ}ងពីណា គិតតែតរ�បាយឱ្យ�ូ�នេយ�ងសុីនេJ  គិតតែតពីនេធR�បុណ្យនេឡ�ងឋា�សួគ៌
នេJ �រណា�ិយយ? ម�ុស្ស�ិយយ!  នេទ!  សច្ចៈគឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស�ិយយ
ដូនេច្នះនេហ�យនេទ�ប�ិយយបស្ត្រញ្ច្សអ៊ីចឹង  �ឹ�ដល់ម�ុស្ស�្នុងនេ8�ខងលិច
�៏ស�ម្មភាពនេ��តនេចញម�ពី�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សនេ�ះតែដរ  ក្រគប់ក្របនេទសនេJក្របជុំ
គ្ន្នេKអង្គការសហក្របជាជាតិ គឺនេដ�ម្បីរ�ផលក្របនេយជ�៍ឱ្យតែតក្របនេទស=្លួ�ឯង
កា�់តែតគិត  កា�់តែតនេr�ញម�ុស្សនេសV�រតែតទាំងអស់�្នុងនេ8�  គិតតែតពី=្ល�ួឯង
ក្របនេទសរបស់អញ  ក្របនៃពណីក្របនេទសអញ  អូ!អញជាធាតុចនៃក្រងណាស់  អញគឺ
នេ��តម�ពី�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ គឺ�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្�ំឱ្យពួ�នេគគិតតែតអញ ក្របនេទសអញ
ពូជសស�៍អញ  ជនេមា្លះ្ទំាងឡាយ�្នងុនេ8�  គឺនេ��តម�ពីអញនេ�ះ អញជា
�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស  =្ញុ�ិំយយថាបស្ត្រញ្ចស្ គឺបស្ត្រញ្ចស្�ឹងអRី?  គឺបស្ត្រញ្ចស្�ឹង�មា្ល្ងំ
�ូ�អាតូមវិល  អូ!អញ្ចងឹនេហ�យបា�ជាពិភពនេ8�នេ�ះក្រតូវផVះុ  វិ�សហិ�នេហច
រួចនេ��តសជាថ្មនីេក្រqះ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សក្រតូវបា��នេមVចនេចាលនេហ�យ នេត�ស្អ�ីនេមVច
�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្?  គឺ�មា្ល្ំងក្រសបនេ�ះនេហ�យ ដូនេច្នះម�ុស្សរស់នេKគិតនេគគិតឯង
មិ�ក្របកា�់ពូជសស�៍ នេពលនេr�ញនេគនេលង�ីឡា មិ�ជាបច់ិត្តតែត�ឹងក្របនេទស
=្ល�ួឯង នេr�ញអ្ន�ណាខ្ល្ំង�៏អបអរឱ្យនេគ នេម�លនេគក្រប�ួតបវរ�ញ្ញពិ្ភពនេ8�
�៏ដូចគ្ន្ ការក្រប�ួត�ីឡានេផ្សងៗនេទaត�៏ដូចគ្ន្  គ្ម្�នេទនេមាទ�ភាពជាតែ=្មរ
នេមាទ�ភាពជាជាតិណា�៏មិ�ក្រតូវតែដរ គឺជា�មា្ល្ងំបស្ត្រញ្ចស្ទំាងអស់ នេប�មិ�ឱយ្គ្ន្
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 112
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�ិយយបស្ត្រញ្ច្សយ៉្ងនេមQច នេប�គ្ន្ជា�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្ស គឺ�មា្ល្ំងបស្ត្រញ្ច្សនេឡ�ង
ម��ិយយ មិ�តែម�ម�ុស្ស�ិយយនេទ =្ញុគិំត�្នងុលំអា�នេ�ះយ្៉ងនេក្រច�� គិតកា�់
តែតនេក្រច�� កា�់តែតយល់ចិត្តម�ុស្ស�្នុងនេ8�=ុសពីចិត្ត=្ញុំ =្ញុកំា�់តែតគិត កា�់តែត
ដឹងថា ចិត្តរបស់ម�ុស្ស�្នងុនេ8�=ុសពីចិត្ត=្ញុ។ំ

នៃថ្ងមួយ=្ញុំបា�នេJ�ំពង់នេសម  នេហ�យបា�នេJអង្គុយនេលងនេKមាត់
សមុក្រទ  =្ញុរំមាស់បំពង�់យ៉្ងខ្ល្ំង =្ញុបំា�សVងន់េJរ��តែ�្លងរមាសន់េ�ះក្របតែហល
១០�ទី �្នុង=្លួ�=្ញុសំ្ងប់ចតែម្ល� នេហ�យសភាពស្ងប់នេ�ះកា�់តែតខ្ល្ំងនេឡ�ងៗ នេពល
នេ�ះ=្ញុំចាប់នេផ្ត�មដឹង�្នុង=្លួ�ថា  =្លួ�=្ញុំទាំងមូលគឺជា�មា្ល្ំង =្ញុំកា�់តែតយល់ពី
ពិភពនេ8�នេ��តនេឡ�ងនេ�យ�ម្ម  ឬ�មា្ល្ំង  នេពលនេ�ះ=្ញុបំា�នេប��តែភ្ន�  សម្លឹង
នេJប្អូ�=្ញុ ំ�ំពុងតែតប�បងា្គហុ្ចម�ឱ្យ=្ញុំ វាផ្តច់្�្បាលបងា្គន្េចញពី=្ល�ួ នេហ�យហុច
=្ល�ួបងា្គម្�កា�់=្ញុំ =្ញុបំា�នេr�ញភាពជាប់គ្នមិ្��ច់នៃ�បងា្គ្ទំាងពីរចំតែណ�នេKចំ
�ណា្ត្លបងា្គ្  គឺម�ុស្សធម្មតាសមា្គ្ល់ដឹងថាជាលំហ=្យល់  តែត=្ញុនំេម�លនេr�ញ
ថាជា�មា្ល្ងំ  =្ញុនំេម�លនេJនៃផVសមុក្រទទំាងមូល  តែដល�ំពុងតែតរល� =្ញុនំេr�ញថាជា
�មា្ល្ងំដូចរូបគំ�ូររល�យឺតៗ  ចិត្ត=្ញុដឹំងខង�្នងុ  នេម�លម�ខងនេក្រeគឺដឹងនេស្ម�គ្ន្
គ្ម្��ច់ក្រតង់ណាទាំងអស់  ម�ុស្ស  �ិងពិភពនេ8�របស់ម�ុស្សនេ��តម�ពី
�មា្ល្ំង  ដូចក្រតីតែដលតែហលនេJ  ទឹ�ចូលម�បំនេពញ  បQុតែ�្តទឹ�  �ិងក្រតី  ម�ុស្ស
សមា្គ្លដឹ់ងថាជាធាតុ  តែត=្ញុនំេKនេពលនេ�ះ  សមា្គល់្ដឹងថាជា�មា្ល្ំងនេទ  នេហ�យ
សភាពតែបបនេ�ះឋិតនេKជាប់ជាមួយការដឹងរបស់=្ញុកំ្របតែហលជាង២០�ទី =្ញុសំម្លងឹ
នេម�លម�ុសស្នេKជំុវញិ  នេម�លទឹ�សមកុ្រទ  នេម�លនេ�្នរសមុក្រទ នេម�លនេដ�មនេឈ�ជំុវិញ
អRីៗទាំងអស់សុទ្ធតែតជា�មា្ល្ំង ពុំមា�ធាតុនេទ =្ញុំស្ងប់ខ្ល្ំងណាស់។ មួយស�Vុះ
នេក្រកាយម� =្ញុបំា�នេង�បឈរនេហ�យបបួលគ្នគី្នក្្រតឡប់ម�ផVះវិញ ចិត្តរបស់=្ញុបំា�
អតែណ¶តពីស្ងប់នេ�ះម�សភាពធម្មតាយឺតៗបំផុត  ទក្រមាំដល់ចិត្តនេដ�មរបស់=្ញុំ
វិញ នេពលនេ�ះ=្ញុនំេr�ញពិភពនេ8�ក្រសស់បំក្រពង =ុសពីចិត្តរបស់=្ញុនំេKនេពលស្ងប់
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 113
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នេម�លនេr�ញអRីៗជុំវិញ=្លួ�  រួមទាំង=្លួ�ផងជា�មា្ល្ំង  =្ញុំក្របដូចឱ្យបងប្អូ�ងាយ
យល់ដូចអRីៗទាំងអស់នេK�្នុងផ្ទ្ំងគំ�ូរ  នេពលចិត្តរបស់=្ញុំនេឡ�ងប�្តិចម្តងៗម�
សភាពនេដ�ម  នេr�ញធម្មជាតិទាំងអស់ក្រសស់បំក្រពងតែលងដូចគំ�ូរនេទaតនេហ�យ
=្ញុំ�ឹ�គិត នេប�ចិត្តរបស់=្ញុនំេឡ�ងហួសពីចិត្តធម្មតារបស់=្ញុ ំមិ�ដឹងជាពិភពនេ8�នេ�ះ
ក្រសស់ស្អ្តយ៉្ងណានេទ  អូ!  =្ញុំយល់នេហ�យ  ម�ុស្សតែដលជាប់�ឹងនេ8�ិយ
គឺនេr�ញអRីៗ ទំាងអស់ក្រសស់បំក្រពង ជាប់ចិត្ត�ឹងសំនេឡងនេ=្ញ¨វខ្ញ្រ ពនីេរាះ រសជាតិ
�៏ឆ្ងញ់្ �្ល�ិ�៏ក្រ�អូបជាប់ចិត្ត អូ!ម�ុស្សតែដលពុល�ឹងនេ8�ិយ គឺដឹងពិភពនេ8�
បនេញ្ឆត្ គឺពិភពនេ8�នេ��តព�ីមា្ល្ំង ថាក្រសស់បកំ្រពងអ៊ីចឹងនេទនេត� បា�ជាពួ�នេគ
ជាបខ់្ល្ំងនេម្លQះ។ នេពលនេ�ះ=្ញុំដឹងកា�់តែតច្បាស់ថា ចិត្ត=្ញុ=ុំសពីម�ុស្សធម្មតាខ្ល្ងំ
ណាស់  គនឺេក្រqះចិត្ត=្ញុអំតែណ¶តនេឡ�ងមិ�ដល់ចិត្តនេគទាំងអស�់្នុងនេ8�  អ៊ីចឹង
នេហ�យនេទ�ប=្ញុមិំ�តែដលសប្បាយជាប់ជំq�់�ឹងអRទំីាងអស់ នេក្រeពីមនេ�សនេញ្ចត-
�របស់ម�ុស្សតែតបQនុេណា�្ះ តែដលនេធR�ឱ្យចិត្តរបស់=្ញុ�ឹំ�រឭ�ក្រសនេណាះក្រសនេណា�
ឈឺចាប់តែផ្អមតែលម̧នេK�្នងុជីវិត=្ញុ។ំ =្ញុគិំតដល់នេមនេរa�ក្រពះពុទ្ធ បដិច្ចសមុប្បាទ អដ្ឋ-
ង្គ�ិមគ្គ  អរិយសច្ចៈ  =្ញុយំល់នេហ�យ  =្ញុដឹំងថាក្រតូវ�ិយយព�្យល់ម�ុស្សពីq�្យ
ក្រពះពុទ្ធយ្៉ងនេមQចនេហ�យ =្ញុំដឹងថា=្ញុំជា�រណានេហ�យ =្ញុបំា�គិតព=ី្ញុំតាំងពនីេ�្មង
ដឹង�្តីរហូតម�នេធR��នេយបាយ�្នុងគណប�្សសម រង្សី រហូតដល់=្ញុ ំនេធR�ស�ម្ម-
ភាពសពRនៃថ្ងនេ�ះ។  =្ញុំបា��ឹ�ដល់ស�ម្មភាពទាំងឡាយរបស់មា្តយ្=្ញុំ  អត្តចរិត
របស់គត់ =្ញុំយល់នេហ�យ ថាគត់ក្រតូវតែតជាមា្ត្យរបស់=្ញុំ  =្ញុំ�ឹ�គិតពីតែ=្សជីវិត
របស់=្ញុំ  =្ញុំកា�់តែតយល់ច្បាស់ថា =្ញុំជា�រណា =្ញុំ�ឹ�ដល់ក្រពះបាទធមា្មន្េស�
តែដលបញ្ជូ�ធម្មទូតពីរក្រពះអង្គជាក្រពះអរហ�្ត ម�កា�់នេក្រជាយសុវណ្ណភូមិ =្ញុ�ឹំ�
ដល់q�្យក្រពះពុទ្ធតែដលជាប់�្នុងជីវភាពរស់នេKរបស់ក្របជាពលរដ្ឋតែ=្មរ  នេទាះ
ពួ�គត់ម�ិយល់�័យតែដលក្រពះពុទ្ធសតែម្តង�៏នេ�យ  �៏គត់នេក្រប�q�្យទាំងនេ�ះ
នេKជាប់�្នុងជីវភាពរសន់េKតាមការយល់របស់គត់តែដរ ដូចជាq�្យថា សនេងRគ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 114
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មនេ�សនេញ្ចត� អ�តា្ត្ មា�អញ អត់អញ ឆ្ង្យធម៌ �ម្ម q�្យធម៌ មគ្គ ទុ�្ខ
q�្យអរិយសច្ចៈ នេ8�ិយ វដhសង្>រជានេដ�ម នេប�ក្រពះនេស�ៈ �ិងឧត្តរៈ មិ�យ�
q�្យទាំងនេ�ះម��ំ�្នុងនេក្រជាយសុវណ្ណភូមិនេទ នេត�ឱ្យ=្ញុំយល់ពីធម៌តាមរនេបaប
ណានេJ?  អ៊ីចឹងនេហ�យ  =្ញុំ�ឹ�នេr�ញដល់ការយល់ធម៌របស់=្ញុំ  =្ញុំមិ�ធា្ល្ប់ជា
ក្រពះសង្ឃ មិ�តែដលជា�ូ�សសិ្សនេ8� មិ�តែដលជាអាចារ្យវត្ត នេហ�យមិ�តែដល
នេម�លគមsីរក្រពះនៃក្រតបិដ�ទាល់តែតនេសះ q�្យគ�្លះឹៗតែដល=្ញុបំា�យល់ពីធម៌ គឺឮ
ពីអ្ន�នេ�ះប�្តចិ ឮពីអ្ន�នេ�ះប�្តចិ នេហ�យ=្ញុយំ�q�្យទំាងនេ�ះម�ក្រតិះរិះទាល់តែត
យល់នេទ�ប=្ញុ�ិំយយ  កា�់តែតគិត  កា�់តែតស្គ្ល់=្លួ�ឯង  =្ញុដឹំងថានេហតុអRីបា�ជា
=្ញុយំល់ធម៌នេ�ះ=្ល�ួឯងនេហ�យ នេត�អ្ន�ណាអាចបនេក្រងa�=្ញុបំា�អំពីធម៌នេ�ះ គឺក្រតូវតែត
គ្ម្�អ្ន�បនេក្រងa�=្ញុអំ៊ីចឹងនេហ�យ =្ញុកំ្រតូវតែតនេរa�យល់ពីធម៌នេ�ះនេ�យ=្ល�ួឯងអី៊ចឹង
នេហ�យ?។ =្ញុំដឹងយ៉្ងច្បាស់ថា  �្នុងសម័យនេ�ះពុំមា�អ្ន�យល់ធមរ៌បសក់្រពះ
សមា្ម្សមsុទ្ធក្រតូវសូម្បតីែតមា្ន្�់នេឡ�យ នេក្រqះនេរ}ងអRី  នេក្រqះសតRជាប�់ឹងធាតអុញ
នេ�ះ បរិយត្តិ�៏អញ បដិបត្តវិិបស្ស��៏អញ តែដលអញជាការដឹងក្រចឡំនេសះ នេK
នេល�នេ8�នេ�ះ គ្ម�្ធាតុសូម្បីតែតមួយអាតូម នេប�គ្ម�្ធាតុផង នេត�យ�ស្អមី�បនេង:�ត
ម�ុស្ស  �ិងនេ8�នេJ  គឺមា�តែត�ម្មឬ�មា្ល្ំងនេ�ះឯង។  ឥឡូវជានេពលនេវ8
សមក្រសបតែដលការក្រតាស់ដឹងរបស់ក្រពះពុទ្ធ  �ឹងក្រតូវបា�បំភ្លឺចំនេqះសតRតែដល
មា�ឧប�ិស្ស័យ៕

fb.com/veasna.khem.56/posts/2672684442959633/

អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 115

http://fb.com/veasna.khem.56/posts/2672684442959633/



