
អារម្ភកថា
ពូចាប់នឹកកាលពីពូមិនទាន់ស្គាល់ខ្លនួពូចាបាស់ជានរណា ពូគតិដល់

ការនិយាយដំបូងដៃដរបស់ពូអំពីធម៌ ពូចាប់ផ្តើ()*មពីការគិតអំពីពាកាយថា ធម៌
ជាសភាវៈទ្រ2ទ្រ2ង់ផ្តើ3ក  ពូចំណាយផ្តើពលទ្របហែ5លបីដៃ67ផ្តើ2*បបានយល់ពី
ពាកាយថា  ធម៌ជាសភាវៈទ្រ2ទ្រ2ង់ផ្តើ3កផ្តើនះមានន័យថាផ្តើម<ច។  ពូនឹកផ្តើ>*ញ
ដល់ឥ2្ធិពល  ហែដលប<ះគ្នាផ្តើDវិញផ្តើDមកផ្តើFក្នុងសង្គមមនុសាស  ពូផ្តើចះហែត
មានអារម្មណ៍គិតថា អំផ្តើព*របស់ជនមា្នាក់ វាផ្តើFមិនដាច់ផ្តើចញផ្តើដាយហែSកពី
ឥ2្ធិពលដៃនអំផ្តើព*របស់មនុសាសដដៃ2ផ្តើ2Tតក្នុងសង្គមមនុសាសផ្តើS*យ។ អារម្មណ៍
ផ្តើនះ  នាំឱាយពូពនាយល់មនុសាសថា  អំផ្តើព*មនុសាសមា្នាក់  វាមិនទ្រតឹមហែតជះឥ2្ធិពល
ដល់មនុសាសដដៃ2ផ្តើ2Tត ក្នងុសង្គមមនុសាសមួយផ្តើ2 ហែតពូនឹកដល់សង្គម មនុសាស
ក្នុងពិភពផ្តើ3ក អារម្មណ៍  ផ្តើនះផ្តើក*តផ្តើS*ងក្នុងចិត)ពូ  ពូបានរកឧទា5រណ៍
ពនាយល់ដល់មនុសាសក្នងុផ្តើវ2ិកា តុមូលដំបូងៗរបស់ពូថា  ឧទា5រណ៍៖  ផ្តើទ្រពាះ
ហែតមីងមា្នាក់ផ្តើDលក់អីវា៉ាន់របស់គត់យឺតខុសធម្មតារបស់គត់  ផ្តើធ_*ឱាយម<ូយ
របស់គត់ហែដលធ្លាប់2ិញអីវា៉ាន់គត់ផ្តើនាះ ហែបរផ្តើD2ិញអីវា៉ាន់អ្នកដដៃ2 ផ្តើទ្រពាះ
ហែតអ្នកលក់ផ្តើនាះបានលក់អីវា៉ាន់ផ្តើលbនខុសធម្មតា ផ្តើទ្រពាះមានអ្នក2ិញផ្តើល*ស
ចំនួនអ្នក2ិញធម្មតារបស់គត់  គត់ក៏ផ្តើចញផ្តើD(្ទះមុន  ផ្តើទ្រពាះហែតការផ្តើចញ
ផ្តើD(្ទះមុនផ្តើនះ  ផ្តើធ_*ឱាយគត់ទ្រតូវម<ូតូបុកស្លាប់  ផ្តើគបានសួរផ្តើក្មងហែដលជិះម<ូតូ
បុកផ្តើគស្លាប់ថា ធម្មតាផ្តើមាfាង5្នឹង ហែទ្រកងក្មួយឯងទ្រតូវផ្តើFស3ផ្តើរTន វាទ្របាប់
ថាមា្តាយខ្ញុំបានខលមកទ្របាប់  ឱាយខ្ញុំទ្រតSប់ ផ្តើD(្ទះ បន)ិច ផ្តើ5*យយកអីវា៉ាន់
ផ្តើDឱាយផ្តើគ(ង ផ្តើទ្រពាះ(្ទះផ្តើគផ្តើនាះផ្តើFតាម(្លូវផ្តើDស3 ផ្តើរTនខ្ញុំ កុំអីខ្ញុំមិនបាន
ជិះមកវិញផ្តើ5*យបុកគត់ផ្តើ2។

ងាកផ្តើDសរួមា្តាយផ្តើក្មងផ្តើនាះវញិថា  ផ្តើ5តអីុបានជាមីងមនិផ្តើ(្ញ*ឱាយទាន់
ផ្តើពលផ្តើក្មងផ្តើចញផ្តើDផ្តើរTន?  គត់ទ្របាប់ថា មិនហែមនអីវា៉ាន់គត់ផ្តើ2  គឺអីវា៉ាន់បង

i



ប្អូនគត់ផ្តើ2 អីវា៉ាន់មកដល់(្ទះខ្ញុំយឺត ផ្តើទ្រពាះម<ូតូអ្នកយកមកឱាយយឺត។ ផ្តើប*សួរ
បន)ផ្តើ2Tត នឹងមានផ្តើរbងបន)ៗផ្តើ2Tត។

ងាកមកមីងហែដលទ្រតូវម<ូតូបកុស្លាប់វិញ ផ្តើគបាន2ូរសព័្ទទ្របាបក់នូគត់
ហែដលកំពុងផ្តើធ_*សំណង់ កូនគត់ទ្រគន់ហែតឮក៏ធ្លាក់ចុះហែបកកាបាលធ្លាក់ខ្លនួសរដៃស
ទ្របស2 ហែលងមានល2្ធភាពចិញ្ចឹមកូន ទ្របពន្ធក៏រកសុីចិញ្ចឹមកូនម)ង។ ផ្តើប*សរួ
ទ្របពន្ធផ្តើចញផ្តើDរកសីុ នឹងមានផ្តើរbងជំពាក់វាក់វិនយាfាងផ្តើទ្រច*នបន)ផ្តើ2Tត ស្ថានភាព
ក៏ហែទ្របទ្របួលទំាងអស់ មកពីមីងហែដលមកលក់អីវ៉ាាន់យឺតផ្តើនាះ។ ផ្តើប*សួរមីងហែដល
មកលក់យឺតផ្តើFខាងផ្តើដ*ម ផ្តើ5តុអីបានមីងមកលក់យឺត? គត់ផ្តើs្ល*យថា ផ្តើទ្រពាះ
ប)ីគត់ទ្រតូវផ្តើt*ធ្លាក់ចំផ្តើជ*ង ផ្តើ5*យគត់ទ្រតូវជួយបិតថា្នាឱំាយប)ីគត់សិន ផ្តើ2*បបាន
ជាផ្តើចញផ្តើDលក់យឺត។ ផ្តើ5*យផ្តើប*សួរផ្តើ5តុអ_បីានជាគត់ផ្តើដ*របុកផ្តើt*ហែដលកូន
យកមកដាក់ទ្រតង់5្នឹង  នឹងមានផ្តើរbងជាប់ជាបន)បនា្ទាប់ផ្តើ2Tត។  ផ្តើនះជាផ្តើរbង
ដំបូងហែដលខ្ញុំផ្តើល*កមកពនាយល់មនុសាស ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទ្របាប់ថា កម្មរបស់មនុសាស
មិនដាច់ផ្តើចញពីគ្នាដូចយាយតាគត់ផ្តើជbតាមផ្តើគទ្របាប់ផ្តើនាះផ្តើ2 វាជាប់ជំពាក់
វាក់វិនពីមួយផ្តើDមួយ  ផ្តើ5*យជះឥ2្ធិពលពីមួយផ្តើ5*យផ្តើDមួយផ្តើ2Tតយាfាង
រផ្តើញ<រដៃញ< កម្មហែដលខ្ញុំយល់ដំបូងគឺអំផ្តើព*។

ផ្តើទ្រកាយមកខ្ញុំនឹកគតិថា មនុសាសផ្តើក*តផ្តើចញពីធតុដី 2ឹក ផ្តើភ្ល*ង ខាយល់
ហែតមួយជាប់គ្នា  ហែតផ្តើដាយអវិជា្ជាផ្តើធ_*ឱាយមនុសាសសមា្គាល់ខុស  សមា្គាល់ទ្រចSំដាច់
ផ្តើចញពីគ្នាមា្នាក់ៗ  ផ្តើ5*យក៏ផ្តើDផ្តើធ_*កម្មផ្តើរTងៗខ្លួនផ្តើD  ហែតទាំងអស់ផ្តើនះ  មាន
ទ្របតិកម្មផ្តើដាយមិនដាច់ពីគ្នា  ផ្តើទ្រពាះធតុដី  2ឹក  ផ្តើភ្ល*ង  ខាយល់ផ្តើFជាប់គ្នាផ្តើF
ពីផ្តើទ្រកាយខ្នងផ្តើយ*ងជាប់មិនដាច់ដូចទ្រតីក្នុង2ឹកហែដលហែ5លផ្តើDណាក៏មិន(ុត
ពី2ឹកហែដរ  ហែតផ្តើដាយអវិជា្ជា  ទ្រតីសមា្គាល់ខ្លួនវាផ្តើFដាច់ពី2ឹក។  ខ្ញុំយល់ហែបបផ្តើនះ
ផ្តើ5*យខំពនាយល់ទ្របជាពលរដ្ឋខា្លាងំណាស់ ថាtប់ឱាយគត់គិតទ្របផ្តើយាជន៍ផ្ទាល់
ខ្លួនផ្តើD ផ្តើទ្រពាះគត់មិនផ្តើFដាច់ផ្តើចញពីផ្តើគហែតឯងផ្តើ2។ ខ្ញុំពនាយល់មនុសាសអស់
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រយៈផ្តើពលជាង១០ឆ្នាំ  កម្ម  ហែដលខ្ញុំយល់គឺអំផ្តើព*  ហែតមិនហែមនកម្ម(លដូច“ ”

ផ្តើ3កយាយផ្តើ3កតា និងផ្តើ3កសងាឃពនាយល់ផ្តើនាះផ្តើ2 ប<ហុែន)សទ្រមាប់ខ្ញុំ  អំផ្តើព*
របស់មនុសាសមា្នាក់វាជាប់ទាក់2ង់នឹងមនុសាសដដៃ2ក្នុងពិភពផ្តើ3កមិនដាច់  ខ្ញុំ
យល់ថាអាតូមជាធតុល្អិតតូចបំ(តុក្នុងផ្តើ3កហែដល(្គុំឱាយផ្តើក*តជាពិភពផ្តើ3ក
ផ្តើនះផ្តើS*ង វាជាធតុដី2ឹកផ្តើភ្ល*ងខាយល់ដូចគ្នា ប<ុហែន)មនុសាសដឹងថាមានខ្លួន គឺដឹង
ទ្រចSំផ្តើ2ថា គឺមា្នាក់ឯងផ្តើFដាច់ៗពីគ្នា ប<ហុែន)វាគឺធតុហែដលផ្តើFជាប់គ្នាទំាងអស់
សូមាបីហែតផ្តើFខាងផ្តើទ្រកាយមនុសាសក៏ជាធតុហែដរ។  ដូផ្តើច្នះអំផ្តើព*មនុសាសមា្នាក់ជះ
ឥ2្ធិពលដល់មនុសាសផ្តើទ្រច*នគ្នាក្នុងសង្គមមនុសាស  ផ្តើទ្រពាះមនុសាសផ្តើក*តពីអាតូម
ជាធតុហែដលផ្តើFជាប់គ្នាមិនដាច់ផ្តើ2 ដូចជាទ្រតីផ្តើFក្នងុ2ឹកអី៊ចឹងហែ5លផ្តើDណា
ក៏មិន(ុតពី2ឹកហែដរ  ហែតផ្តើដាយសរការដឹងទ្រចSំថាមានអញ  មនុសាសទ្រចSំថា
អំផ្តើព*របស់ខ្លនួផ្តើFដាច់ពីមនុសាសដដៃ2ផ្តើ(ាសងផ្តើ2Tត ខ្ញុទំ្របឹងខា្លាងំណាស់ពនាយល់ទ្របាប់
មនុសាសថា  ការដឹងទ្រចSំ  គឺអវិជា្ជាហែដលទ្រពះពុ2្ធផ្តើ3កទ្របាប់ផ្តើនះ  គឺមនុសាស(្គុំ
ផ្តើS*ងពីអាតូមជាធតុមិនដឹងផ្តើ2 ហែតសត_មានវិញ្ញាណក៏ទ្រចSំថាមានខ្លួនដាច់
ពីគ្នាផ្តើD  កូនអាតូមហែដលជាធតុមិនដឹង  (្គុំគ្នាផ្តើក*តជាសត_ផ្តើ5*យដឹងក៏ផ្តើធ_*
បុណាយផ្តើS*ងឋានសួគ៌  ហែតឯងមា្នាក់ៗ5្នឹងផ្តើD។  ខ្ញុំដងឹថា  ទ្រពះពុ2្ធចង់ទ្របាប់
ផ្តើយ*ងថា អំផ្តើព*របស់ផ្តើយ*ងមា្នាក់ៗ មិនដាច់ផ្តើចញពីមនុសាសដដៃ2ផ្តើ2 ហែតមនុសាស
ផ្តើទ្រពាះមានខ្លួនគិតថា អំផ្តើព*របស់ខ្លួនដាច់ផ្តើចញពីអ្នកដដៃ2 អ្នកណាចង់ផ្តើធ_*អីក៏
ផ្តើធ_*ផ្តើDមិនប<ះពាល់ដល់ផ្តើយ*ងផ្តើ2 ផ្តើគផ្តើDនរក ផ្តើយ*ងសនាសំបុណាយផ្តើDឋានសួគ៌
ផ្តើD។ ខ្ញុំគិតថាមិនអ៊ីចឹងផ្តើ2  ផ្តើ2*បខ្ញុំពនាយល់ឱាយមនុសាសហែលងអំផ្តើព*អ_ីហែដលបាន
មកហែតអញ ផ្តើ5*យមកគិតផ្តើរbងទំាងអស់គ្នា  ការពនាយល់ផ្តើនះបាន(លតិចតួច
ណាស់ជាង១០ឆ្នាំ ខ្ញុំរកនឹកមិនផ្តើ>*ញផ្តើសះ ថាផ្តើត*អន)រកម្មរវាងអាតូមមួយ
ផ្តើDអាតូមមួយផ្តើ2Tត  វាមានសភាពហែបបផ្តើម<ច  បានជាអំផ្តើព*របស់មនុសាសមា្នាក់
ហែដលមានផ្តើS*ងផ្តើដាយផ្តើចតនា  វាអាចជះឥ2្ធិពលផ្តើDដល់អ្នកដដៃ2ផ្តើ2Tតបាន
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ខ្ញុដំឹងថា សត_សមា្គាល់ថាមានខ្លួន ផ្តើ5*យគិតថា អំផ្តើព*ផ្តើដាយផ្តើចតនារបស់ខ្លួន
មិនមានឥ2្ធិពលផ្តើDផ្តើល*អ្នកដដៃ2ផ្តើ2 ខ្ញុំគិតថា វាមិនអី៊ចឹងផ្តើ2 វាទ្របាកដជាមាន
ឥ2្ធិពលផ្តើDផ្តើល*អ្នកដដៃ2  ខ្ញុំផ្តើចះហែតទ្រសដៃម  ថាពិភពផ្តើ3កផ្តើនះដូច2ឹកសមុទ្រ2
អី៊ចឹងគឺវាគ្មានទ្របផ្តើ�ង គ្មានចផ្តើនា្លាះ  ជាប់គ្នាមិនដាច់ផ្តើ2 ផ្តើត*ឥ2្ធពិលរបស់អាតូម
មួយ វាជះឥ2្ធពិលផ្តើDផ្តើល*អាតូមមួយផ្តើ2Tត ផ្តើ5*យប<ះ2ង្គចិគ្នាផ្តើពញដៃ(្ទសមុទ្រ2
ទាំងមូលផ្តើដាយរផ្តើបTបណា?  ខ្ញុំដឹងថាពិភពផ្តើ3កផ្តើនះជាប់គ្នាផ្តើ5*យ ហែតរក
នឹកមិនផ្តើ>*ញ ថាកូនអាតូមមួយជះឥ2្ធពិលផ្តើDផ្តើល*កូនអាតូមមួយផ្តើ2Tត ផ្តើ5*យ
ជះឥ2្ធពិលផ្តើDផ្តើល*កូនអាតូមដដៃ2ពាសផ្តើពញពិភពផ្តើ3កយាfាងផ្តើម<ចផ្តើD?  ខ្ញុទំាល់
តទ្រមិះគិតមិនយលផ់្តើសះពីអន)រកម្មផ្តើនះ  ហែតក្នងុចិត)យលច់ាបាសណ់ាសថ់ាវាពតិ
ជាមានអន)រកម្ម ខ្ញុំមិន�៊ាននិយាយដល់ចំណុចផ្តើនះក្នុងផ្តើវ2ិកាសធរណៈ
របស់ខ្ញុំផ្តើ2 ផ្តើទ្រពាះខ្ញុំយល់ទ្រតង់ផ្តើនះមិនបាន ។

 ជាង១០ឆ្នាំ  សំណួរហែបបផ្តើនះស្ថតិផ្តើFក្នងុខួរកាបាលរបស់ខ្ញុជំាប់ជានិច្ច
ខ្ញុបំានពនាយល់មនុសាសអត់tប់អត់tរជាង១០ឆ្នាផំ្តើនះ ផ្តើដាយនិយាយថា អំផ្តើព*
របស់មនុសាសមា្នាក់ផ្តើFមិនដាច់ផ្តើចញពីមនុសាសមា្នាក់ផ្តើ2Tត ផ្តើ5*យនិងមនុសាសដដៃ2
ផ្តើ2Tតក្នុងពិភពផ្តើ3កផ្តើ2 ការដឹងថាមានខ្លួន  គឺអវិជា្ជា  កូនអាតូមវា2ង្គិចគ្នា
ផ្តើពញពិភពផ្តើ3ក ប<ុហែន)រផ្តើបTបហែដលកូនអាតូម2ង្គិចគ្នាយាfាងផ្តើម<ច ខ្ញុំរកនឹក
យល់មិនបានផ្តើសះក្នុងរយៈផ្តើពលជាង១០ឆ្នាំផ្តើនះ។  ដៃ67មួយផ្តើFចមា្ការខ្ញុំ  ខ្ញុំ
បានផ្តើដកសញ្ជឹងគិតរកវិធីទ្របាប់មនុសាសឱាយtប់គិតខុស  គឺគិតហែតពីខ្លួនឯង
5្នឹងផ្តើD  គឺអំផ្តើព*របស់ផ្តើយ*ងវាទាក់2ងមនុសាសក្នុងផ្តើ3កផ្តើនះមិនដាច់ផ្តើចញពី
គ្នាផ្តើ2 ខ្ញុំផ្តើចះហែតផ្តើដកសញ្ជឹងគិតពីផ្តើរbងផ្តើនះ ផ្តើពលផ្តើនាះខ្ញុំបានឮតាអាចារាយមា្នាក់
គត់និយាយដាក់ផ្តើមទ្រកូផ្តើFក្នងុពិធីបុណាយផ្តើខា្មាចផ្តើFឆ្ងាយពីចមា្ការទ្របហែ5ល២-៣
គីSូហែម<ទ្រត។  គត់និយាយថា  ទ្រពះពុ2្ធសហែម)ងថា  ផ្តើFផ្តើល*ផ្តើ3កផ្តើនះ  គ្មាន“

កមា្លាំងអ_ីផ្តើស្ម*នឹងកមា្លាំងកម្មផ្តើ2  ខ្ញុំឮផ្តើ5*យភា្ងាក់ផ្តើទ្រព*ត កមា្លាំងកម្ម” “ ”? ខ្ញុំទ្រតិះរិះ
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គិតថា  កម្មជាកមា្លាំង  អូ!  ខ្ញុំនឹកផ្តើ>*ញផ្តើ5*យ កាលផ្តើFផ្តើរTនផ្តើមផ្តើរTនរូបវិ2ាយា
កមា្លាំងផ្តើ3កទ្រគូផ្តើ�ថា  កម្មន)“ "  ដូផ្តើច្នះ  កម្មគឺកម្មន)ៗ5្នឹងគឺកមា្លាំង  ផ្តើ5*យខ្ញុំ
បានផ្តើង*បអង្គុយ  រួចផ្តើ5*យគិតកម្មផ្តើ�ថាកមា្លាំង  ខ្ញុំ2ន្ទិញពាកាយកមា្លាំងកម្ម
ផ្តើ2! កម្ម5្នឹងគឺកមា្លាំងហែតម)ង ខ្ញុំមនិបានគិតដល់ផ្តើរbងកម្ម(លផ្តើ2 ហែតខ្ញុំគិតដល់
កមា្លាំង  គិតៗរ5ូតអស់ផ្តើពលទ្របហែ5ល២ផ្តើមាfាង  ខ្ញុំយល់ពីរផ្តើបTបដៃនការកផ្តើក*ត
មនុសាស  និងសព_សត_ទ្រពមទំាងពិភពផ្តើ3ករបស់សត_  ខ្ញុំផ្តើស*ច  ខ្ញុរំកនឹកយរូ
ផ្តើ5*យ  ថាផ្តើត*ទ្រតូវពនាយល់មនុសាសយាfាងផ្តើម<ចផ្តើដ*មាបីឱាយមនុសាសហែលងអញផ្តើនះផ្តើចាល
ផ្តើ5*យគិតផ្តើរbងទាំងអស់គ្នា  កុំទ្របកាន់ពូជសសន៍ ខ្ញុំរកផ្តើ>*ញផ្តើ5*យ ខ្ញុំគិត
ផ្តើ>*ញផ្តើ5*យ ខ្ញុំសបាបាយណាស់ ដឹងថាទ្រតវូពនាយល់ផ្តើគយាfាងផ្តើម<ចផ្តើ5*យ  "ផ្តើF
ផ្តើល*ផ្តើ3កផ្តើនះគ្មានធតុផ្តើ2 គឺគ្មានទាល់ហែតផ្តើសះមួយអាតូមក៏គ្មានហែដរ  អី៊ចឹង”

ផ្តើ5*យបានជាអ្នកវិ2ាយាសស្រស)និយាយថា  អាតូមជាធតុតូចបំ(ុតបផ្តើង�*តជា
របស់ឱាយផ្តើយ*ងប<ះបាន  ជាកមា្លាំងផ្តើ2  ខ្ញុំគិតចាបាស់ហែមនហែ2ន  ថាផ្តើល*ផ្តើ3កផ្តើនះ
គ្មានធតុផ្តើ2  មានហែតកមា្លាំង  ខ្ញុំបានចុះមកផ្តើទ្រកាម  ផ្តើ5*យសួរប្អូនៗហែដលផ្តើF
ហែកាបរខ្ញុជំាអ្នកធ្លាប់បួស ផ្តើដ*មាបីផ្តើ(្ទ�ងផ្ទាត់ ថាផ្តើត*ការគិតរបស់ខ្ញុទំ្រតឹមទ្រតូវហែដរឬផ្តើ2?

ខ្ញុំសួរកាន់ហែតផ្តើទ្រច*ន  ខ្ញុំដឹងថាទ្រតឹមទ្រតូវផ្តើ5*យៗៗៗ  ពិភពផ្តើ3កផ្តើនះផ្តើក*តពីកម្ម
ឬកមា្លាំងផ្តើ2 ពុំមានធតុផ្តើ2។

ផ្តើនះគឺជាផ្តើរbងកផ្តើក*តពិភពផ្តើ3ក  ចុះការកផ្តើក*តមនុសាសវិញ!  ខ្ញុំបាន
ផ្តើ(្ទ�ងផ្ទាត់ បដិច្ចសមុបាបា2  អវិជា្ជាបច្ចយា សងា្ខារា សងា្ខារបាបច្ចយា វិញ្ញាណំ“ ”

វិញ្ញាណបាបច្ចយា នាមរូបំ នាមរបូបាបច្ចយា សឡាយតនំ សឡាយតនបាបច្ចយា
(ផ្តើសា� (សាសបាបច្ចយា ផ្តើវ2នា ផ្តើវ2នបាបច្ចយា តណា្ហា តណ្ហបាបច្ចយា ឧបាទានំ
ឧបាទានបាបច្ចយា ភផ្តើវា ភវបាបច្ចយា ជាតិ ជាតិបាបច្ចយា ជរា មរណំ ផ្តើសកបរិផ្តើ2វ
2ុក្ខផ្តើទាមនសាសុបាយាស សម្ភវន)ិ ខ្ញុំសញ្ជឹងគិតផ្តើ5*យចាប់អារម្មណ៍ហែមនហែ2ន
កមា្លាំងមានសភាពមិនដឹង ផ្តើ5*យអាចបផ្តើង�*តមនុសាសឱាយអាចដឹងបាន ផ្តើត*វាហែទ្រប
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ពីសភាពមិនដឹងមកជាសភាពដឹងផ្តើដាយរផ្តើបTបណា? ខ្ញុំបានពិចារណាផ្តើល*
បដិច្ចសមុបាបា2  សជា6្មី។ អវិជា្ចាបច្ចយា សងា្ខារា សងា្ខារបាបច្ចយា វិញ្ញាណំ“ ”

សភាពដឹងគឺវិញ្ញាណ  គឺសងា្ខារនំាឱាយមានសភាពដឹង។  អ_ីៗទំាងអស់ក្នុងផ្តើ3
កផ្តើក*តពីកមា្លាំង  ដូផ្តើច្នះសងា្ខារគឺជាកមា្លាំង  សងា្ខារគឺកមា្លាំង  ហែតមិនទាន់ហែទ្របផ្តើD
ជាសភាពដឹងផ្តើ2 ហែតសងា្ខារនំាឱាយផ្តើក*តវិញ្ញាណគឺផ្តើក*តសភាពដឹង ដល់ទ្រតង់ផ្តើនះ
ខ្ញុំនឹកផ្តើ>*ញដលក់ាលពីខ្ញុផំ្តើDវិបសាសនាផ្តើFមជាឈមណ្ឌលវិបសាសនាទ្រ2ង់មាន់១០ដៃ67
ក្នងុឆ្នា២ំ០០៨ ផ្តើ5*យខ្ញុមិំនហែដលបានផ្តើDម)ងផ្តើ2Tតផ្តើ2 រ5ូតមកដល់ផ្តើពលផ្តើនះ។
ខ្ញុនឹំកគិតថា ខ្ញុមិំនបានវិបសាសនាផ្តើ2Tតផ្តើ2 រ5ូតមកដល់សព_ដៃ67ផ្តើនះ ប<ហុែន)កាល
ពីផ្តើពលផ្តើDផ្តើនាះ  ខ្ញុំបានផ្តើធ_*ឱាយរ3យអស់សព_កាយ  ផ្តើ5*យខ្ញុំបានដឹងសព_
សរពាង្គកាយ គឺដងឹតំាងពីផ្តើទ្រ រ5ូតដល់ក្នុង ដឹងដល់ផ្តើពាះផ្តើវTនផ្តើ6្ល*មទ្រកពះ
ទ្របមាfាត់លំហែពង និងដឹងដល់ខរួs្អឹងទំាងអស់។ ចាប់ពីដៃ67ផ្តើនាះមក ខ្ញុំមិនហែដល
ផ្តើDស3វិបសាសនាផ្តើ2Tតផ្តើសះ  ហែតក្នុងខ្លួនខ្ញុំដឹងជាប់ជានិច្ច  ផ្តើ5*យសភាព
ហែដលខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំ គឺសភាពស្អិតៗដូចជាផ្តើស្លស្ម បាន5ូរផ្តើចញមកពីទ្រគប់កន្លុក
កផ្តើន្ល�តសរដៃសសរផ្តើស៊ាងទាំងអស់ ក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាផ្តើរTងរាល់ដៃ67។ សភាព
ដឹងផ្តើនះខា្លាំងបំ(ុតផ្តើFផ្តើពលហែដលខ្ញុំសទ្រមាកស7ប់  ផ្តើ5*យផ្តើដកមិនទាន់លក់  ខ្ញុំ
ហែតងហែតសម7ផំ្តើ5*យសផ្តើង�តផ្តើម*លក្នងុខ្លនួខ្ញុផំ្តើនះហែតរផ្តើបTប5្នងឹជាង១០ឆ្នាផំ្តើ5*យ។
ដៃ67ណាហែដលខ្ញុំ5ត់  រាង្គកាយខ្ញុំទំាងមូលកា្លាយជាសភាពរាវ  ផ្តើ5*យគួចដូច
ខាយល់ផ្តើFក្នុងខ្លនួរបសខ់្ញុំ និងកាបាលរបសខ់្ញុំ ផ្តើពលកានហ់ែតស7ប់ សភាពហែបបផ្តើនះ
កាន់ហែតចាបាស់ផ្តើS*ង  ផ្តើ5*យសភាពស្អិតៗក្នុងខ្លួន  និងកាបាលរបស់ខ្ញុំកាន់ធូរ
ផ្តើS*ងៗ ខ្លនួខ្ញុងំាយរាវណាស់ មកដល់ផ្តើពលផ្តើនះ ផ្តើ2*បខ្ញុដឹំងថា ផ្តើនាះគឺវិបសាសនា
ផ្តើ5*យ។  គិតផ្តើDខ្ញុវិំបសាសនាតំាងពីផ្តើDផ្តើរTនផ្តើFស3វិបសាសនាតំាងពីឆ្នា២ំ០០៨
រ5ូតមកដល់សព_ដៃ67 គ្មានផ្តើ3ះសូមាបីហែតមួយដៃ67ផ្តើS*យ ផ្តើពលផ្តើនះខ្ញុយំល់ផ្តើ5*យ
សភាពស្អិតៗផ្តើFក្នុងសច់សព_សរពាង្គកាយ រួមទំាងក្នុងខរួs្អឹង គឺជាសងា្ខារ
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គឺជាអ_ីហែដលផ្តើធ_*ឱាយខ្លួនផ្តើនះកករឹងកា្លាយផ្តើDជាមនុសាស អូ!ខ្ញុំយល់ផ្តើ5*យ សងា្ខារ
បាបច្ចយា វិញ្ញាណំ ភាពស្អិតផ្តើនះគឺសងា្ខារ  ផ្តើក*តពីកមា្លាំងហែដលទ្រពះពុ2្ធផ្តើ�ថា
កម្ម  ហែតជាកមា្លាងំបស្រញ្ចាសហែដលផ្តើធ_*ឱាយកមា្លាងំទ្រសបទំាងមូលចុះផ្តើខា�យ  គឺកមា្លាងំ
ខាត កមា្លាំងបស្រញ្ចាស។ ខ្ញុំនឹកផ្តើ>*ញដល់កាលខ្ញុំផ្តើFផ្តើរTន កមា្លាងំគិតជាញូតុន
ដូចជា2ម7ន់គិតជាគីSូអី៊ចឹង។  ផ្តើពលណារបស់មួយវិល  វាបផ្តើង�*តបានជាកមា្លាងំ
វិលកមា្លាងំផ្តើនះគិតជាញូតុន ផ្តើ5*យជាធម្មតាផ្តើFក្នងុកមា្លាងំវិលទ្រសបផ្តើនាះ មាន
កមា្លាងំបស្រញ្ចាសគិតជាញូតុនដូចគ្នា ឧបមាថាកមា្លាងំផ្តើDមុខឬកមា្លាងំទ្រសបមាន
១០០០០ញូតុន  ផ្តើប*កមា្លាំងបស្រញ្ចាសមាន១០០០ញូតុន  កមា្លាំងទ្រសបឬកមា្លាំង
ផ្តើDមុខផ្តើFសល់ហែត៩០០០ញូតុនផ្តើ2 គឺ១០០០០ដក១០០០ សងា្ខារគឺជាកមា្លាងំ
បស្រញ្ចាសឬកមា្លាងំចដៃទ្រង អូ!ខ្ញុយំល់ផ្តើ5*យ មនុសាសហែដលអាតា្មានិយម គឺមនុសាស
មានធតុស្អតិផ្តើនះផ្តើទ្រច*នក្នងុខ្លនួ  គិតហែតពីខ្លនួឯង  ផ្តើទ្រពាះការគិតបានមកពីកមា្លាងំ
ឬកម្មហែដរ  ប<ុហែន)ផ្តើដាយផ្តើFក្នុងខ្លួនមានកមា្លាំងបស្រញ្ចាសផ្តើទ្រច*ន  ដូផ្តើច្នះមនុសាស
ហែដលផ្តើក*តមកពីកមា្លាងំបស្រញ្ចាសផ្តើនះ  ក៏គិតបស្រញ្ចាស  និយាយក៏និយាយបស្រញ្ចាស
កំុខ_ល់ផ្តើរbងពីណា  គិតហែតរកបាយឱាយកូនផ្តើយ*ងសីុផ្តើD  គិតហែតពីផ្តើធ_*បុណាយផ្តើS*ង
ឋានសួគ៌ផ្តើD នរណានិយាយ? មនុសាសនិយាយ! ផ្តើ2! សច្ចៈគឺកមា្លាំងបស្រញ្ចាស
និយាយ ដូផ្តើច្នះផ្តើ5*យផ្តើ2*បនិយាយបស្រញ្ចាសអី៊ចឹង នឹកដល់មនុសាសក្នុងផ្តើ3ក
ខាងលិច ក៏សកម្មភាពផ្តើក*តផ្តើចញមកពីកមា្លាំងបស្រញ្ចាសផ្តើនះហែដរ ទ្រគប់ទ្របផ្តើ2ស
ផ្តើDទ្របជំុគ្នាផ្តើFអង្គការស5ទ្របជាជាតិ គឺផ្តើដ*មាបីរក(លទ្របផ្តើយាជន៍  ឱាយហែតទ្របផ្តើ2ស
ខ្លនួឯង កាន់ហែតគិត កាន់ហែតផ្តើ>*ញមនុសាសផ្តើស្ទ*រហែតទំាងអស់ក្នុងផ្តើ3ក គិតហែត
ពីខ្លួនឯង  ទ្របផ្តើ2សរបស់អញ  ទ្របដៃពណីទ្របផ្តើ2សអញ  អូ!  អញជាធតុចដៃទ្រង
ណាស់  អញគឺផ្តើក*តមកពីកមា្លាំងបស្រញ្ចាស  គឺកមា្លាំងបស្រញ្ចាសនំាឱាយពួកផ្តើគគិត
ហែតអញ ទ្របផ្តើ2សអញ ពូជសសន៍អញ ជផ្តើមា្លាះទំាងឡាយក្នុងផ្តើ3ក គឺផ្តើក*ត
មកពីអញផ្តើនះ អញជាកមា្លាំងបស្រញ្ចាស ខ្ញុំនិយាយថាបស្រញ្ចាស គឺបស្រញ្ចាស
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នឹងអ_ី? គឺបស្រញ្ចាសនឹងកមា្លាងំកូនអាតូមវិល អូ!  អី៊ចឹងផ្តើ5*យបានជាពិភពផ្តើ3ក
ផ្តើនះទ្រតូវ(្ទុះ វិនាស5ិនផ្តើ�ច រួចផ្តើក*តសជា6្មី ផ្តើទ្រពាះកមា្លាំងបស្រញ្ចាសទ្រតូវបាន
កផ្តើម្ទចផ្តើចាលផ្តើ5*យ។ ផ្តើត*ស្អីកផ្តើម្ទចកមា្លាំងបស្រញ្ចាស?  គឺកមា្លាំងទ្រសបផ្តើនះផ្តើ5*យ
ដូផ្តើច្នះមនុសាសរស់ផ្តើFគិតផ្តើគគិតឯង មិនទ្របកាន់ពូជសសន៍ ផ្តើពលផ្តើ>*ញផ្តើគ
ផ្តើលងកីឡា  មិនជាបច់ិត)ហែតនឹងទ្របផ្តើ2សខ្លួនឯង  ផ្តើ>*ញអ្នកណាខា្លាំងក៏អបអរ
ឱាយផ្តើគ  ផ្តើម*លផ្តើគទ្របកួតបវរកញ្ញាពិភពផ្តើ3កក៏ដូចគ្នា  ការទ្របកួតកីឡាផ្តើ(ាសងៗ
ផ្តើ2Tតក៏ដូចគ្នា  គ្មានផ្តើ2ផ្តើមា2នភាពជាហែខ្មរ  ផ្តើមា2នភាពជាជាតណិាក៏មិនទ្រតូវ
ហែដរ  គឺជាកមា្លាំងបស្រញ្ចាសទំាងអស់  ផ្តើប*មិនឱាយគ្នានិយាយបស្រញ្ចាសយាfាងផ្តើម<ច
ផ្តើប*គ្នាជាកមា្លាំងបស្រញ្ចាស គឺកមា្លាំងបស្រញ្ចាសផ្តើS*ងមកនិយាយ មិនហែមនមនុសាស
និយាយផ្តើ2។ ខ្ញុគំិតក្នុងលមា្អានផ្តើនះយាfាងផ្តើទ្រច*ន គិតកាន់ហែតផ្តើទ្រច*ន កាន់ហែតយល់
ចិត)មនុសាសក្នុងផ្តើ3កខុសពីចិត)ខ្ញុំ  ខ្ញុំកាន់ហែតគិត  កាន់ហែតដឹងថា  ចិត)របស់
មនុសាសក្នុងផ្តើ3កខសុពីចិត)ខ្ញុំ។

ដៃ67មួយខ្ញុំបានផ្តើDកំពង់ផ្តើសម ផ្តើ5*យបានផ្តើDអង្គុយផ្តើលងផ្តើFមាត់
សមុទ្រ2 ខ្ញុរំមាស់បំពង់កយាfាងខា្លាងំ ខ្ញុំបានស្ទង់ផ្តើDរកកហែន្លងរមាស់ផ្តើនះទ្របហែ5ល
១០នា2ី ក្នងុខ្លនួខ្ញុសំ7ប់ចហែម្លក ផ្តើ5*យសភាពស7ប់ផ្តើនះកាន់ហែតខា្លាងំផ្តើS*ងៗ ផ្តើពល
ផ្តើនាះខ្ញុំចាប់ផ្តើ()*មដឹងក្នុងខ្លួនថា  ខ្លួនខ្ញុំទាំងមូលគឺជាកមា្លាំង  ខ្ញុំកាន់ហែតយល់ពី
ពិភពផ្តើ3កផ្តើក*តផ្តើS*ងផ្តើដាយកម្មឬកមា្លាំង  ផ្តើពលផ្តើនាះខ្ញុំបានផ្តើប*កហែភ្នក  សម្លឹង
ផ្តើDប្អនូខ្ញុកំំពុងហែតបកបងា្គា5ុចមកឱាយខ្ញុ។ំ វាផ្តាច់កាបាលបងា្គាផ្តើចញពីខ្លនួ ផ្តើ5*យ
5ុចខ្លួនបងា្គាមកកាន់ខ្ញុំ  ខ្ញុំបានផ្តើ>*ញភាពជាប់គ្នាមិនដាច់ដៃនបងា្គាទាំងពីរ
ចំហែណកផ្តើFចំកណា្តាលបងា្គា គឺមនុសាសធម្មតាសមា្គាល់ដឹងថាជាលំ5ខាយល់ ហែត
ខ្ញុផំ្តើម*លផ្តើ>*ញថាជាកមា្លាងំ ខ្ញុផំ្តើម*លផ្តើDដៃ(្ទសមុទ្រ2ទំាងមូល ហែដលកំពុងហែតរលក
ខ្ញុផំ្តើ>*ញថាជាកមា្លាំងដូចរូបគំនរូរលកយឺតៗ ចិត)ខ្ញុំដឹងខាងក្នុង ផ្តើម*លមកខាង
ផ្តើទ្រ គឺដឹងផ្តើស្ម*គ្នា  គ្មានដាច់ទ្រតង់ណាទំាងអស់ មនសុាស  និងពិភពផ្តើ3ករបស់
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មនុសាសផ្តើក*តមកពីកមា្លាំង ដូចទ្រតីហែដលហែ5លផ្តើD 2ឹកចូលមកបំផ្តើពញ ប<ុហែន)2ឹក
និងទ្រតី  មនុសាសសមា្គាល់ដឹងថាជាធតុ  ហែតខ្ញុំផ្តើFផ្តើពលផ្តើនាះ  សមា្គាល់ដឹងថាជា
កមា្លាំងផ្តើ2 ផ្តើ5*យសភាពហែបបផ្តើនះឋតិផ្តើFជាប់ជាមួយការដឹងរបសខ់្ញុំទ្របហែ5ល
ជាង២០នា2ី  ខ្ញុំសម្លឹងផ្តើម*លមនុសាសផ្តើFជុំវិញ  ផ្តើម*ល2ឹកសមុទ្រ2  ផ្តើម*លផ្តើs្នរ
សមុទ្រ2 ផ្តើម*លផ្តើដ*មផ្តើt*ជុំវិញ អ_ីៗទំាងអស់សុ2្ធហែតជាកមា្លាំង ពំុមានធតុផ្តើ2 ខ្ញុំ
ស7ប់ខា្លាំងណាស។់  មួយសន្ទះុផ្តើទ្រកាយមក  ខ្ញុំបានផ្តើង*បtរផ្តើ5*យបបួលគ្នីគ្នា
ទ្រតSប់  មក(្ទះវិញ  ចិត)របស់ខ្ញុំបានអហែណ¦តពីស7ប់ផ្តើនាះមកសភាពធម្មតា
យឺតៗបំ(ុត 2ទ្រមាំ  ដល់ចិត)ផ្តើដ*មរបស់ខ្ញុំវិញ ផ្តើពលផ្តើនាះខ្ញុំផ្តើ>*ញពិភពផ្តើ3ក
ទ្រសស់បំទ្រពង  ខុសពីចិត)របសខ់្ញុំផ្តើFផ្តើពលស7ប់  ផ្តើម*លផ្តើ>*ញអ_ីៗជុំវិញខ្លួន  រួម
ទំាងខ្លួន(ងជាកមា្លាំង ខ្ញុំទ្របដូចឱាយបងប្អូនងាយយល់ ដូចអ_ីៗទំាងអស់ផ្តើFក្នុង
ផ្ទាំងគនំូរ ផ្តើពល ចិត)របស់ ខ្ញុំផ្តើS*ងបន)ិចម)ងៗមកសភាពផ្តើដ*ម ផ្តើ>*ញធម្មជាតិ
ទំាងអស់ទ្រសស់  បំទ្រពងហែលង  ដូចគំនរូផ្តើ2Tតផ្តើ5*យ  ខ្ញុំនឹកគិត  ផ្តើប*ចិត)របស់ខ្ញុំ
ផ្តើS*ង5ួសពីចិត)ធម្មតារបស់ខ្ញុំ  មិនដឹងជាពិភពផ្តើ3កផ្តើនះទ្រសស់ស្អាតយាfាង
ណាផ្តើ2  អូ!  ខ្ញុំយល់  ផ្តើ5*យ  មនុសាសហែដលជាប់នឹងផ្តើ3កិយ  គឺផ្តើ>*ញអ_ីៗ
ទំាងអស់ទ្រសស់បំទ្រពង  ជាប់ចិត)នងឹសំផ្តើSងផ្តើខ្ញ�វខា្ញា  ពីផ្តើរាះ  រសជាតិក៏ឆ្ងាញ់
ក្លិនក៏ទ្រកអូបជាប់ចិត)  អូ!  មនុសាសហែដលពុលនឹងផ្តើ3កិយ  គឺដឹងពិភពផ្តើ3ក
បផ្តើញ̈ាត  គឺពិភពផ្តើ3កផ្តើក*តពីកមា្លាំង  ថាទ្រសស់បំទ្រពងអី៊ចឹងផ្តើ2ផ្តើត*  បានជា
ពួកផ្តើគជាប់ខា្លាំងផ្តើម្លះ។ ផ្តើពល ផ្តើនាះខ្ញុំដឹងកាន់ ហែតចាបាស់ថា ចិត)ខ្ញុំខុសពីមនុសាស
ធម្មតាខា្លាំងណាស់  គឺផ្តើទ្រពាះចិត)ខ្ញុំអហែណ¦តផ្តើS*ងមិនដល់ចិត)ផ្តើគទំាងអស់ក្នុង
ផ្តើ3ក ចឹងផ្តើ5*យផ្តើ2*បខ្ញុំមិន ហែដលសបាបាយជាប់ជំពាក់នឹងអ_ីទំាងអស់ ផ្តើទ្រ ពី
មផ្តើនាសផ្តើញ្ចតនារបស់មនុសាស  ហែតប<ុនផ្តើនាះហែដលផ្តើធ_*ឱាយចិត)របស់ខ្ញុំនឹករលឹក
ទ្រសផ្តើណាះទ្រសផ្តើណាក tឺចាប់ហែ(្អម ហែល©មផ្តើFក្នុង ជីវិតខ្ញុំ។ ខ្ញុំគិតដល់ផ្តើមផ្តើរTន
ទ្រពះពុ2្ធ បដិច្ចសមុបាបា2 អដ្ឋង្គិកមគ្គ អរិយសច្ចៈ ខ្ញុយំល់ផ្តើ5*យ ខ្ញុដំឹងថាទ្រតូវ
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និយាយពនាយល់មនុសាសពីពាកាយទ្រពះពុ2្ធយាfាងផ្តើម<ចផ្តើ5*យ ខ្ញុដំងឹថាខ្ញុំជានរណា
ផ្តើ5*យ។

ខ្ញុំបានគិតពីខ្ញុំតាំងពីផ្តើក្មងដឹងក)រី5ូតមកផ្តើធ_*នផ្តើយាបាយក្នងុគណបកាស
សម រងាសុី  រ5ូតដល់ខ្ញុំផ្តើធ_*សកម្មភាពសព_ដៃ67ផ្តើនះ។ ខ្ញុំបាននឹកដល់សកម្មភាព
ទំាងឡាយរបស់មា្តាយខ្ញុំ  អត)ចរិតរបស់គត់  ខ្ញុំយល់ផ្តើ5*យ ថាគត់ទ្រតវូហែតជា
មា្តាយរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុនឹំកគិតពីហែខាសជីវិតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុកំាន់ហែតយល់ចាបាស់ថា ខ្ញុជំានរណា
ខ្ញុនំឹកដល់ទ្រពះបា2ធមា្មាផ្តើសក  ហែដលបញ្ជូនធម្ម2ូតពីរទ្រពះអង្គជាទ្រពះអរ5ន)
មកកាន់ផ្តើទ្រជាយសវុណ្ណភូមិ  ខ្ញុំនឹកដល់ពាកាយទ្រពះពុ2្ធហែដលជាបក់្នងុជីវភាពរស់
ផ្តើFរបស់ទ្របជាពលរដ្ឋហែខ្មរ  ផ្តើទាះពួកគត់មិនយល់ន័យហែដលទ្រពះពុ2្ធសហែម)ង
ក៏ផ្តើដាយ ក៏គត់ផ្តើទ្រប*ពាកាយទាំងផ្តើនះផ្តើFជាប់ក្នុងជីវភាពរស់ផ្តើFតាមការយល់
របស់គត់ហែដរ  ដូចជាពាកាយថា  សផ្តើង_គ  មផ្តើនាសផ្តើញ្ចតនា  អនតា្តា  មានអញ
អត់អញ ឆ្ងាយធម៌  កម្ម  ពាកាយធម៌ មគ្គ 2ុក្ខ  ពាកាយអរិយសច្ចៈ ផ្តើ3កិយ វដ្ដ
សងា�រជាផ្តើដ*ម  ផ្តើប*ទ្រពះផ្តើសន  និងឧត)រៈ  មិនយកពាកាយទំាងផ្តើនះមកដាំក្នុង
ផ្តើទ្រជាយសុវណ្ណភូមិផ្តើ2 ផ្តើត*ឱាយខ្ញុំយល់ពីធម៌តាមរផ្តើបTបណាផ្តើD? អ៊ីចឹងផ្តើ5*យ
ខ្ញុំនឹកផ្តើ>*ញដល់ការយល់ធម៌របស់ខ្ញុំ  ខ្ញុំមិនធ្លាប់ជាទ្រពះសងាឃ  មិនហែដលជា
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ធម៌ផ្តើនះខ្លួនឯងផ្តើ5*យ។ ផ្តើត*អ្នកណាអាចបផ្តើទ្រងTនខ្ញុំបានអំពីធម៌ផ្តើនះ? គឺទ្រតូវ
ហែតគ្មានអ្នកបផ្តើទ្រងTនខ្ញុំអី៊ចឹងផ្តើ5*យ ខ្ញុំទ្រតូវហែតផ្តើរTនយល់ពីធម៌ផ្តើនះផ្តើដាយខ្លួនឯង
អី៊ចឹងផ្តើ5*យ។ ខ្ញុំដឹងយាfាងចាបាស់ថា ក្នុងសម័យផ្តើនះ ពំុមានអ្នកយល់ធម៌របស់
ទ្រពះសមា្មាសម្ពុ2្ធទ្រតូវសូមាបីហែតមា្នាក់ផ្តើS*យ ផ្តើទ្រពាះផ្តើរbងអ_ី?  ផ្តើទ្រពាះសត_ជាប់នឹង
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	ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៩:១០នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៦:៣០នាទីល្ងាច
	ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:០១នាទីយប់
	ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០១:៤១នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:២៨នាទីយប់
	តើកសាងឧបនិស្ស័យដូចម្តេចដែលហៅថាត្រូវ?(បន្ត)

	ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៦:២៨នាទីយប់
	ចិត្តមានជំហរឬចិត្តកតញ្ញូ៖

	ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២:៣២នាទីរំលងអធ្រាត្រ
	ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០១:១៤នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៦:០២នាទីល្ងាច
	ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៤៧នាទីយប់
	ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងមនោអារម្មណ៍ខ្មែរ៖

	ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:៤៩នាទីព្រឹក
	ពូសុំធ្វើការកែតម្រូវពាក្យ«សង្ខារ» ទៅជាពាក្យ «កម្មសន្សំទុក»

	ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០២:៥៧នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៩:១៩នាទីយប់
	ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៩:២៨នាទីយប់
	ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៣០នាទីយប់
	ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងមនោអារម្មណ៍ខ្មែរ៖ (បន្ត)

	ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៧:៥៥នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៨:៣៧នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០២:១០នាទីរសៀល
	ហិរិ និងឱត្តប្បធម៌៖

	ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៩:៤០នាទីយប់
	ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងមនោរម្មណ៍ខ្មែរ៖ (បន្ត)

	ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២:៥៤នាទីថ្ងៃត្រង់
	ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០២:០៤នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៨:៣៧នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:០៣នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:៥៥នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៧:១០នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:៤៦នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០២:៤០នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៥:២៨នាទីល្ងាច
	ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៥:៥៨នាទីល្ងាច
	ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៧:១៨នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៧:៤៤នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៩:១២នាទីយប់
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	ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០២:៣៩នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៣៩នាទីយប់
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	ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៦:៣៤នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:១៨នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២:៥៤នាទីថ្ងៃត្រង់
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	ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៣:០១នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៣៤នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៦:៤៨នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៦:២៤នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៦:៣២នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២:៣២នាទីថ្ងៃត្រង់
	ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២:១១នាទីរំលងអធ្រាត្រ
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	ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៨:៤០នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:៥៨នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៨:៣០នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២:៥៥នាទីថ្ងៃត្រង់
	ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៥:៣៣នាទីល្ងាច
	ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:០៨នាទីយប់
	ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:១២នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:៣៤នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៤:៥៥នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២:៥៤នាទីរំលងអធ្រាត្រ
	ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៥១នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០១:០០នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៥:៣២នាទីល្ងាច
	ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៧:១៦នាទីយប់
	ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៣៥នាទីយប់
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	ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:៥៩នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០២:០៩នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០២:២៨នាទីរសៀល
	ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១០:០៤នាទីយប់
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	ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៦:៤៣នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៤២នាទីព្រឹក
	ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១២:៣៤នាទីថ្ងៃត្រង់
	ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០១:៥៣នាទីរសៀល
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	ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៣៦នាទីយប់
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	ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង០៧:៣៨នាទីយប់
	ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:៤៥នាទីយប់
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