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旋法至極 

法輪常轉 

佛法無邊 

បង្វិលធម៌រហូតដល់ប ូល 

ហ្វវ លូនបង្វិលជាប្បចាំ 
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這個法輪圖形是宇宙的缩影，他在其它各个個空间也有他存在的形式，演化過程，所以

我说是一個世界。 

李洪志 

និមត្ត ិរបូហ្វា លូនននេះគឺជារបូភាពបង្ងួមតូ្ចរបស់សកលនោក,នៅ

អ្វកាសខ៊ុសគ្នន នីមួយៗក៏មានទង្មងស់ថ តិ្នៅ,ដំន ើរការវវិត្តន៍របស់

គ្នត្់,ដូនចនេះខ្ញ ំនៅន េះជាពិភពមួយ។ 

លីហ ៊ុងជឺ 



 

 

 

 

តារាង្ 

ជាំរូកទី្១ បរុវកថា 

១,ង្បភពនដើមរបស់ឈីគង់ 

២,ឈីនិងគង់ 

៣,អ្ំណាចគង់និងសលីគង ់

(១),អ្ំណាចគង់គឺពឹងផ្អែកនលើចិត្តគំនិត្បួសនចញមក 

(២),សីលគង់មិនផ្មនជាការផ្សាងរករបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង ់

(៣),កាន់ជាប់អ្ំណាចគង់ 

៤,បញ្ញា ញា  

(១)នបើកបញ្ញា ញា  

(២)ជាន់ថ្នន ក់របស់បញ្ញា ញា  

(៣)ទូរននង្ត្ 

(៤)អ្វកាស 

៥,ពាបាលជំងឺនោយឈីគង់និងពាបាលជំងឺនៅមនទ ីរនពទយ 

៦,ឈីគង់ព៊ុទធវងសនិងព៊ុទធសាស  

(១)ឈីគង់ព៊ុទធវងស 

(២)ព៊ុទធសាស  

៧,ស៊ុចរតិ្ធម៌និងទ៊ុចរតិ្ធម ៌

(១)ទ្វា រចំនហៀងអល វូនវាង 



(២)ឈីគង់សិល្បៈកាច់គ៊ុន 

(៣)បួសបញ្ច្ញ្ញា ស់និងកមា ីគង ់

(៤)ភាសាសកលនោក 

(៥)ព័ត្៌មានរាងកាយភាា ប់ 

(៦)គង់ស៊ុចរតិ្ក៏អាចហ្វត្់នចញជាទ៊ុចរតិ្ធម៌ 

ជាំរួកទី្២ ហ្វវ លូនគង្់ 

១,តួ្ ទីរបស់ហ្វា លូន 

២,របូសណាធ នរបស់ហ្វា លូន 

៣,លកខ ៈពិនសសបួសហ្វត្់របស់ហ្វា លូនគង់ 

(១)ធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស 

(២)បួសហ្វត្់សត្ិមាា ស ់

(៣)ហ្វត្់គង់មិនសផ្មែងទិសនៅ,ពេល្នវោ 

៤,បួសទ្វងំកាយនិងជីវតិ្ 

(១)ផ្កសង្មួលរាងកាយ 

(២)វង់សកលហ្វា លូន 

(៣)នបើកង្សឡេះផ្ខសវ ឌ  

៥,គំនិត្ 

៦,ជាន់ថ្នន ក់បួសហ្វត្់របស់ហ្វា លូនគង ់

(១)បួសហ្វត្់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ 

(២)ទង្មង់បងហញរបស់គង់ 

(៣)បួសហ្វត្់អ៊ុត្ពីនោកីយ៍ធម ៌

ជាំរូកទី្៣ បួសហ្វត់ចិតតគាំនិត 

១,អ្ត្ថន័យរបស់ចិត្តគំនិត្ 



២,បាត្់និងបាន 

៣,បួសសចាៈ-ករ៊ុណា-ខនែ ីដំណាលគ្នន  

៤,កមាា ត្់ចិត្តង្ចផ្ ន 

៥,កមាា ត្់ចិត្តង្បកាន ់

៦,អ្ំណាចកមម 

(១)ការបនងក ើត្អ្ំណាចកមម 

(២)ល៊ុបបំបាត្់អ្ំណាចកមម 

៧,អ្នទងនមម ច 

៨,និសស័យនិងភាា ក់ដឹង 

៩,ចិត្តសងបស់ាង ត្ ់

ជាំរូកទី្៤ ធមាកខនធហ្វវ លូនគង្់ 

១,លំហ្វត្់ង្ពេះព៊ុទធបង្ហហ ញដដមួយពាន់ 

២,ល្ំហាត់ឈរឱបហ្វា លូន 

៣,ល្ំហាត់នង្សាចង្សឡេះពីរប ូល 

៤,ល្ំហាត់វងស់កលហ្វា លូន 

៥,ល្ំហាតព់ង្ងឹងនទពអ្ំណាច 

ត្ង្មូវការនិងការង្បងុង្បយ័ត្នមួយចំនួនជាមូលោធ នដនការបួសហ្វត្់ហ្វា

លូនគង ់

ជាំរូកទី្៥ ឆ ល្ ើយសាំណួរ 

១,ហ្វា លូននិងហ្វា លូនគង ់

២,នគ្នលសីលធម៌និងលហំ្វត្ ់

៣,បួសហ្វត្ច់ិត្តគំនិត្ 

៤,បញ្ញា ញា  

៥,ទ៊ុកខ នវទ  



៦,អ្វកាសនិងមន៊ុសសជាត្ិ 

ជាំរូកទ្ី១ បុរវកថា 

ឈីគង់នៅង្បនទសនយើងមានង្បភពយូរលង់,មានង្បវត្ត ិសាញ្ច្សត ដ៏ផ្វង,នហត្៊ុ

ន េះ,ង្បជាជនង្បនទសនយើងបួសហ្វត្់ឈីគង់មានលកខ ឌង្ហយង្សួល

នោយបានង្ពេះង្បទ្វន។អ្ំពីបួសហ្វត្់ឈីគង់ស៊ុចរតិ្ធម៌ដនទ្វងំ២វងសធំ

ព៊ុទធនិងតាវ,ធ្លា ប់បានអសពាអាយជាសាធ្លរ ៈជានង្ចើនមហ្វធម៌បនង្ងៀន

សមាង ត្់។វវធិីសាញ្ច្សត បួសហ្វត្់របស់តាវវងសគឺពិនសសណាស់;ព៊ុទធវងសក៏មាន

វវធិីសាញ្ច្សត បួសហ្វត្់របស់ខល នួអងផ្ដរ។ហ្វា លូនគង់ជាក់ផ្សតងគឺជាមហ្វ

ធម៌បួសហ្វត្់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ដនឈីគងព់៊ុទធវងស។នៅនលើថ្នន ក់បនង្ងៀន,ខ្ញ ំ

ម៊ុនដំបូងង្ត្ូវផ្ត្ផ្កសង្មួលរាងកាយរបស់អ្នករាល់គ្នន រហូត្ដលស់មង្សប

នឹងសាថ នភាពដនការបួសហ្វត្់នលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់,ប ទ ប់មកនៅង្ត្ូវផ្ត្

ដំនឡើងហ្វា លូននិងយនែការឈីនលើរាងកាយឲ្យអ្នករាល់គ្នន ,នហើយបនង្ងៀន

គង់ហ្វា ឲ្យអ្នករាល់គ្នន នទៀត្។នង្ៅពីននេះ,ខ្ញ ំនៅមានបរមីការពារនោកអ្ន

ក។ប ៊ុផ្នត ,ទ្វងំននេះនៅមិនទ្វន់ង្គប់ង្គ្នន់នទ,នៅព៊ុំអាចសនង្មចបាន

នគ្នលបំ ងបនងក ើនគង់,នៅត្ង្មូវអ្នករាល់គ្នន ង្ត្ូវផ្ត្យល់ដឹងពីនគ្នល

សីលធម៌ដនការបួសហ្វត្់នលើជាន់ថ្នន កខ់ពស់។ននេះជាក់ផ្សតងគឺជាខា ឹមសារ

ផ្ដលនសៀវនៅននេះង្ត្ូវផ្ត្សផ្មតង។ 

ខ្ញ ំនៅនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់សផ្មែងគង់,ដូនចនេះខ្ញ ំមិនផ្មនសផ្មតងបួសផ្ខសវ ឌ

ណាមួយ,ចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សតណាមួយ,អល វូថ្នមពលណាមួយ,ខ្ញ ំគឺ

សផ្មែងបួសហ្វត្់មហ្វធម៌,គឺជាមហ្វធម៌ផ្ដលពិត្ជាបួសហ្វត្់នឡើងនលើ

ជាន់ថ្នន ក់ខពស់។ដំបូងសាែ ប់នៅអាចមានអារមម ៍ដូចជាអាថ៌កំបាំង,

ប ៊ុផ្នតសង្មាប់អ្នកបួសហ្វត្់ឈីគង់ផ្ដលមានវនទៈ,ដរាបណាពិនសាធនិង

យល់នោយយកចិត្តទ៊ុកោក់,អាថ៌កំបាំងទ្វងំអ្ស់សថ ិត្នៅកន ញងន េះ។ 

១, ប្បភរឆដើមរបស់ឈីគង្ ់

ឈីគង់ផ្ដលពួកនយើងបចច ញបបននកំព៊ុងនយិាយ,តាមពិត្នៅមិនង្ត្ូវបាន

នៅថ្នឈីគង់។វាមកពីង្បភពបួសនោយឯកតាដនមន៊ុសសប៊ុរា ង្បនទស

ចិនឫ៊ុក៏មកពីការបួសហ្វត្់ដនសាស ។នបើកអ្ស់(នសៀវនៅ)”គមពីរ

តាន”,”តាវចាង”,នបើកអ្ស់”គមពីរមហ្វចាង”ក៏រកមិនន ើញពីរអ្កសរ”ឈី

គង់”អងផ្ដរ។នៅកន ញងការវរ កកចំនរ កនដនដំណាក់កាលននេះរបស់អ្រយិធម៌

មន៊ុសសជាតិ្ផ្ដលពួកនយើងកំព៊ុងមាន,វាបានវាងកាត្់រយៈនពលនកមងខា ី



របស់សាស ។នៅម៊ុននពលផ្ដលសាស បានបនងក ើត្,ឈីគង់បានសថ ិត្

នៅរចួមកនហើយ,ប ទ ប់ពីមានសាស រចួនហើយ,វា ំតាមឱជារស់ជាក់

ោក់របស់សាស ។ន ម្ េះនដើមរបស់វាង្ត្ូវបាននៅថ្នមហ្វធម៌បួសព៊ុទធ,

មហ្វធម៌បួសតាវ;នៅមានអានង្បនភទន ម្ េះដូចជា”ជីវជួនជីនតាន

ស ូ ”,”អ្រហនែធម៌”,”ជីនកាងសមាធិ”។ពួកនយើងបចច ញបបននយកវានៅថ្ន[ឈី

គង់],គឺនដើមបីកាន់ផ្ត្សមង្សបសត្ិអារមម ៍របស់មន៊ុសសសម័យទំននើប

ពួកនយើង,គឺនដើមបីកាន់ផ្ត្ង្ហយង្សួលជាសកលនៅកន ញងសងគម,តាមពិត្

នៅគឺជាង្បការផ្ដលបួសហ្វត្់រាងកាយមន៊ុសសស៊ុទធសាធដនង្បនទសចិន

ពួកនយើង។ 

ឈីគង់មិនផ្មនអ្ា ីផ្ដលមន៊ុសសជាត្ិសម័យននេះពួកនយើងង្បឌិត្នឡើងនទ,

វាមានង្បវត្ត ិសាញ្ច្សត យូរណាស់មកនហើយ។ដូនចនេះនត្ើឈីគង់បានអលិត្នៅ

នពលណា?មន៊ុសសខាេះសផ្មែងថ្នឈីគងម់ានង្បវត្ត ិ៣ពាន់ឆ្ន ំរចួនហើយ,នពញ

និយមសម័យរាជវងសថ្នង។មន៊ុសសខាេះសផ្មែងថ្នឈីគង់មានង្បវត្ត ិ៥ពាន់

ឆ្ន ំ,ផ្វងដូចគ្នន នឹងវបបធម៌ជនជាត្ិចិន,មន៊ុសសខាេះសផ្មែង,សនងកត្ពីវត្ថ ញ

ប៊ុរា វបបធម៌ផ្ដលគ្នស់ពីដី,បានមានង្បវត្ត ិ៧ពាន់ឆ្ន ំរចួនហើយ។ខ្ញ ំ

សនងកត្ន ើញថ្នឈីគង់មិនផ្មនជាការបនងក ើត្របស់មន៊ុសសជាត្ិសម័យ

ទំននើបនទ,វាគឺជាវបបធម៌ប៊ុនរង្បវត្ត ិ។នយាងតាមមន៊ុសសផ្ដលមានសីលគង់

ពិនិត្យនមើល,សកលនោកននេះផ្ដលពួកនយើងរស់នៅគឺជាការរមួបញ្ច លូគ្នន

ប ទ ប់ពីធ្លា ប់បានអ្ញេះផ្បកចំនួន៩ដងរចួនហើយ។ភពផ្អនដីននេះផ្ដល

ពួកនយើងរស់នៅធ្លា ប់បានបំផ្លា ញនង្ចើនដងរចួនហើយ។រាល់ដងប ទ ប់ពី

ភពផ្អនដីបានរមួបញ្ច លូបនងក ើត្នឡើងសាជាថមី,មន៊ុសសជាត្ិបានបនងក ើន

ចំនួនសាជាថមីមតងនទៀត្។បចច ញបបនន ,ពួកនយើងបានរកន ើញថ្នពិភពនោក

មានរបស់ជានង្ចើនផ្ដលនលើសពីអ្រយិធម៌សម័យទំននើប។នយាងតាមង្ទឹសែ ី

ដនការវវិត្តន៍របស់Darwin,មន៊ុសសគឺវវិត្តន៍មកពីសត្ាសាា ,អ្រយិធម៌ក៏មិន

នលើសពី១ម៊ុឺនឆ្ន ំ។ប ៊ុផ្នែពីកន ញងវត្ថ ញប៊ុរា វបបធម៌បានគ្នស់ពីដីរកន ើញថ្ន,

នៅអ្ឺរ៊ុបជួរភន ំអាល់បឺកន ញងរងូភន ំមានផ្លទ ងំគំនូរតាំងពី២៥០,០០០ឆ្ន ំម៊ុន,

មានគ៊ុ ត្ដមាសិលបៈដ៏ខពស់,ផ្ដលមន៊ុសសសម័យទំននើបតាមមិនទ្វន់។នៅ

កន ញងសារមនទ ីរដនសាកលវទិាល័យជាត្ិនប រមូានដ៊ុំថមធំមួយ,មងនលើឆ្ា ក់

របូមន៊ុសសមាន ក់,កាន់នត្នឡសក ញ បសនងកត្នមើលរាងកាយនោកធ្លត្៊ុ។របូ

មន៊ុសសមួយននេះមានង្បវត្ត ិជាង៣ម៊ុឺនឆ្ន ំរចួនហើយ។អ្នករាល់គ្នន ដឹងថ្ន

,Galileoគ្នត្់បានបនងក ើត្ផ្កវយឹត្តារាសាញ្ច្សែ៣០គ៊ុ កន ញងឆ្ន ំ១៦០៩,រហូត្

មកដល់នពលននេះង្បវត្ត ិក៏មិននង្ចើនជាង៣០០ឆ្ន ំ,នត្ើ៣ម៊ុឺនឆ្ន ំម៊ុនឯណា



នៅមានផ្កវយឹត្?ឥណាឌ មានដំបងផ្ដកមួយ,ភាពបរសិ៊ុទធផ្ដលអ្ញកជាត្ិ

ផ្ដក្នដល់កំរតិ្៩៩%។នយាងនៅតាមបនចាកវទិាសា ផ្ដកបចច ញបបននក៏

មិនអាចសា នចញបានផ្ដកផ្ដលមានភាពបរសិ៊ុទធផ្បបននេះ,បាននលើសពី

កង្មិត្ដនបនចាកវទិាទំននើប។នត្ើអ្នកណាបនងក ើត្អ្រយិធម៌ននេះ?នៅនពល

ន េះមន៊ុសសជាត្ិង្បផ្ហលនៅជាអ្ត្ិស៊ុខ៊ុមង្បា ,នត្ើនធា ើដូចនមែចអាច

បនងក ើត្របស់ទ្វងំននេះបាននៅ?ការង្បឌិត្របស់ទ្វងំននេះ,បានទ្វក់ទ្វញ

ចំណាប់អារមម ៍របស់អ្នកវទិាសាញ្ច្សតមកពីទូទ្វងំពិភពនោក,នោយសារ

ផ្ត្ពនយល់មិនបាន,ង្គ្នន់ផ្ត្នៅវាថ្ន”វបបធម៌ប៊ុនរង្បវត្ត ិ”។ 

កង្មិត្វទិាសាញ្ច្សតគឺខ៊ុសគ្នន កន ញងរយៈនពលនីមួយៗ,មានរយៈនពលខាេះខពស់

ណាស់,នលើសពីកង្មិត្មន៊ុសសជាត្ិសម័យទំននើបរបស់ពួកនយើងននេះ,ប ៊ុផ្នត

អ្រយិធម៌ន េះង្ត្ូវបានបំផ្លា ញ,ដូនចនេះខ្ញ ំនិយាយ,ឈីគង់មិនង្ត្ូវបាន

បនងក ើត្នោយពួកនយើងជាមន៊ុសសសម័យទំននើបនទ,មិនង្ត្ូវបានបនងក ើត្

នឡើងនោយមន៊ុសសសម័យទំននើប,ប ៊ុផ្នតបានមន៊ុសសសម័យទំននើបរកន ើញ

និងបំនពញ,វាគឺជាវបបធម៌ប៊ុនរង្បវត្ត ិ។ 

ឈីគង់មិនផ្មនជាអលិត្អលផ្បាករបស់ង្បនទសនយើង,បរនទសក៏មាន

អងផ្ដរ។ប ៊ុផ្នត ពួកនគមិននៅថ្នឈីគង់,ង្បនទសនោកមងលិចនៅថ្ន”

មនែអាគម”,នៅសហរដធអានមរចិ,ចង្កភពអ្ង់នគាសនិងង្បនទសដដទ

នទៀត្គឺនៅយា ងននេះឯង,សហរដធអានមរចិមានង្គូមនែអាគមមាន ក់,តាម

ពិត្គ្នត្់គឺជាង្គូធំមានសីលគងព់ិនសស,សផ្មែងការវាងកាត្់ជញ្ញា ំង

មហ្វកំផ្អង។នៅនពលផ្ដលគ្នត្់វាងកាត្់គឺបាននង្បើង្កណាត្់សង្គបខល នួ

វវញិ,អែិត្ខល នួនលើជញ្ញា ំង,ប ទ បម់កគ្នត្ប់ានវាងកាត្់នៅ។នហត្៊ុអ្ា ីបាន

ជាគ្នត្់នធា ើផ្បបននេះ?តាមរយៈការនធា ើផ្បបននេះ,មន៊ុសសជានង្ចើននឹងនមើល,

គឺជាការបង្ហហ ញមនតអាគម។នោយសារផ្ត្គ្នត្់មិននធា ើផ្បបននេះគឺមិនបា

ន។គ្នត្់ដឹងថ្នង្បនទសចិនពួកនយើងមានអ្ធិជនជានង្ចើន,គ្នត្់មា ចង្ត្ូវ

ទទួលនូវការនង្ជៀត្ផ្ង្ជកននេះ,ដូនចនេះគ្នត្់បានង្គបខល នួរចួនហើយចូលនៅ។

នៅនពលនចញមក,ោត្ដដមួយនចញ,នលើកង្កណាត្់នឡើងមន៊ុសសក៏នដើរ

នចញមក។[កន ញងវជិាា ជីវៈនមើលបនចាកនទស,នង្ៅវជិាា ជីវៈនមើលភាពរំនភើប],

ផ្បបននេះទសសនិកជនគិត្ថ្នវាជាការបង្ហហ ញមនែអាគម។ពួកនគបាន

នៅសីលគង់ទ្វងំននេះថ្នមនែអាគម,គឺនោយសារផ្ត្ពួកនគមិនបាននង្បើ

នរឿងននេះនដើមបីបួសហ្វត្់រាងកាយនទ,ប ៊ុផ្នត ង្ត្ូវបាននង្បើសំផ្ដងនៅនលើឆ្ក

នដើមបីបង្ហហ ញពីភាពអ្សាា រយនិងភាពសបាយរ កករាយ។ដូនចនេះ,សផ្មែងពី

ជាន់ថ្នន ក់ទ្វប,ឈីគង់គឺផ្លា ស់បត រូសាថ នភាពរាងកាយរបស់មន៊ុសស,្ន



ដល់នគ្នលបំ ងពាបាលជំងឺកាយសមបទ្វ;សផ្មែងពីជាន់ថ្នន ក់ខពស់,ឈី

គង់គឺសំនៅនៅនលើការបួសហ្វត្់រាងកាយ។ 

២, ឈីនិង្គង្ ់

ឈី氣ផ្ដលពួកនយើងកំព៊ុងនិយាយឥឡូវននេះ,មន៊ុសសប៊ុរា នៅថ្នឈី炁

។ខា ឹមសារគឺដូចគ្នន ,ទ្វងំអ្ស់សំនៅនៅនលើឈីដនសកលនោក,គឺសំនៅនៅ

នលើមួយង្បនភទសារធ្លត្៊ុផ្ដលគ្នម នរបូគ្នម នរាងនៅកន ញងសកលនោក។វា

មិនសំនៅនៅនលើឧសម ័នដនខយល់អាកាស។រាងកាយមន៊ុសសតាមរយៈការ

បួសហ្វត្់,ង្បមូលអ្ញំថ្នមពលដនង្បនភទសារធ្លត្៊ុននេះ,អាចផ្លា ស់បត រូសាថ ន

ភាពរាងកាយមន៊ុសស,នដើរតួ្ ទីកន ញងការកមាា ត្់ជមង ឺនិងពង្ងឹងរាងកាយ,

ប ៊ុផ្នែ ,ឈីគឺជាឈី,នោកអ្នកក៏មានឈី,គ្នត្់ក៏មានឈី,រវាងឈីនិងឈី

គ្នម នង្បសិទធភាពរតឹ្ត្បិត្,មន៊ុសសខាេះសផ្មែងថ្ន,ឈីអាចពាបាលជំងឺ;ឫ៊ុក៏

និយាយថ្ននោកអ្នកបនញ្ាញបនត ិចឈីឱយនរណា,ពាបាលជមងឺឲ្យគ្នត្់សាក

នមើល។ការអ្េះអាងទ្វងំននេះគឺរតឹ្ផ្ត្គ្នម នវទិាសាញ្ច្សត ,នោយសារផ្ត្ឈីមិន

អាចពាបាលជំងឺបាន។មន៊ុសសហ្វត្់គង់នៅនពលនលើខល នួរបស់គ្នត្់នៅ

មានឈី,គឺពនយល់ថ្នរាងកាយរបស់គ្នត្់នៅមិនទ្វន់ជារាងកាយសដូច

ទឹកនោេះ,ពនយល់ថ្នគ្នត្់នៅមានជមងឺ។ 

មន៊ុសសផ្ដលហ្វត្់ដល់ភាពជំ ញការខពស់,ផ្ដលគ្នត្់បនញ្ាញមកគឺមិន

ផ្មនឈី,ប ៊ុផ្នតគឺជាង្កមុថ្នមពលខពស់,គជឺាសារធ្លត្៊ុផ្ដលមានថ្នមពល

ខពស់បង្ហហ ញកន ញងទង្មង់ជាពនា ,ឺភាគលែ ិត្ម ដធណាស់,ដង់ស៊ុីនត្ធំណាស់,ននេះ

នហើយគឺជាគង់,នៅនពលននេះនទើបអាចមានង្បសិទធភាពវរតឹ្ត្បិត្សង្មាប់

មន៊ុសសសាមញ្ា ,នទើបអាចពិនិត្យជំងឺឲ្យមន៊ុសស។មានពាកយមួយឃ្លា ផ្ដលនគ

នៅថ្ន៖”ពនា ឺង្ពេះព៊ុទធផ្ចងចាំង,ស៊ុជីវធម៌មូលភា ឺថ្នា ”។គឺមានន័យថ្ន

សង្មាប់អ្នកបួសហ្វត្ស់៊ុចរតិ្ធម៌,ថ្នមពលផ្ដលរាងកាយរបស់គ្នត្់យក

តាមធំណាស់,នៅកផ្នាងផ្ដលគ្នត្់បានវាងកាត្់,នៅកន ញងវសិាលភាព

ផ្ដលថ្នមពលរបស់គ្នត្់ង្គបដ ត ប់,អាចផ្កត្ង្មូវទ្វងំអ្ស់សាថ នភាព

មិនង្បង្កត្ី,នធា ើឲ្យកាា យជាសាថ នភាពង្បង្កត្ីវញិ។ឧទ្វហរ ៍រាងកាយរបស់

មន៊ុសសមានជមង ឺ,ជាក់ផ្សតងគឺនលើរាងកាយមានសាថ នភាពមិនង្បង្កត្ី,ផ្ក

ត្ង្មូវង្បនភទសាថ នភាពននេះរចួនហើយជមង ឺក៏ង្ត្ូវបានល៊ុបនចាល។និយាយ

ង្ហយយល់បនត ិច,គង់ជាក់ផ្សតងគឺជាថ្នមពល,គង់មានលកខ ៈដនសារ

ធ្លត្៊ុ,មន៊ុសសហ្វត្់គង់តាមរយៈការបួសហ្វត្់,អាចពិនិត្យបានការសថ ិត្

នៅនោយធមមជាត្ិរបស់វា។ 



៣,អាំណាចគង្់និង្សីសគង្ ់

(១)អាំណាចគង្់គរឺឹង្ដអែកឆលើការបួសចិតតគាំនិតឆចញមក 

គង់ពិត្ង្បាកដផ្ដលកំ ត្់ជាន់ថ្នន ក់អ្ំណាចគង់របស់មន៊ុសសមិនផ្មន

[ហ្វត្់]នចញមកនទ,វាគឺពឹងផ្អែកនលើង្បនភទសារធ្លត្៊ុ”គ៊ុ ធម៌”ននេះផ្លា ស់

បត រូនចញមក,ពឹងផ្អែកនលើការបួសចិត្តគនំិត្បួសនចញមក។ដំន ើរការ

ផ្លា ស់បត រននេះក៏មិនង្ត្ូវបានហ្វត្់នចញង្បដូច”នរៀបសណ ញ កបនងក ើត្ឡ,នង្ជើសឱ

សថសាតាន”ផ្ដលមន៊ុសសសាមញ្ាធ្លា ប់ង្សម័យអងផ្ដរ។គង់ផ្ដលពួកនយើង

និយាយគឺបនងក ើត្នៅមងនង្ៅរាងកាយ,ចាប់នអែើមពីពាក់កណាត លមង

នង្កាមដនរាងកាយមន៊ុសស,ជាមួយនឹងការនលើកកមពស់ដនចិត្តគំនិត្នហើយ

នកើននឡើងនលើកន ញងទង្មង់គូទខយង,បនងក ើត្នឡើងទ្វងំង្សងុមងនង្ៅរាង

កាយ,ប ទ ប់មកនៅនលើកំពូលកាលបនងក ើត្នឡើងសសរគង់,សសរគង់

ខពស់ប ៊ុណាា ,គឺកំ ត្់ថ្នមន៊ុសសមាន ក់ននេះមានគង់ខពស់ប ៊ុនណាា េះ,សសរ

គង់នៅកន ញងអ្វកាសោក់ខានយា ងមា ងំ,មន៊ុសសធមមតាមិនង្ហយនមើល

ន ើញបាន។ 

សីសគង់ពងឹផ្អែកនលើការពង្ងឹងដនអ្ំណាចគង់,មន៊ុសសមានអ្ំណាចគង់

ខពស់,ជាន់ថ្នន ក់ខពស់សលីគង់ក៏ធំអងផ្ដរ,អ្ន៊ុវត្តន៍ក៏បានដូចចិត្ត;មន៊ុសស

មានអ្ំណាចគង់តូ្ចសីលគង់ក៏តូ្ចអងផ្ដរ,អ្ន៊ុវត្តន៍ក៏មិនបានដូច

ចិត្ត,សូមបីផ្ត្អ្ន៊ុវត្តន៍មិនបាន។សីលគង់ខល នួវាមិនអាចត្ំណាងឲ្យ

អ្ំណាចគង់ធំឬតូ្ច,ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ឬទ្វបរបស់មន៊ុសសមាន ក់។កំ ត្់ជាន់

ថ្នន ក់ខពស់ឬទ្វបរបសម់ន៊ុសសមាន ក់គឺជាអ្ំណាចគង់,ប ៊ុផ្នតមិនផ្មនជាសីល

គង់។មន៊ុសសខាេះគឺហ្វត្់នោយបានចាក់នសារ,អ្ំណាចគង់របស់គ្នត្់ខពស់

ណាស់,ប ៊ុផ្នតមិនង្បាកដថ្នមានសីលគង់ប ៊ុ ម ននទ។អ្ំណាចគង់គឺមានតួ្

 ទីសនង្មចចិត្ត,គឺពឹងផ្អែកនលើចិត្តគំនិត្បួសនចញមក,ននេះគឺជានរឿង

សំមន់បំអ៊ុត្។ 

(២)សីលគង្ម់ិនដមនជាការដសវ ង្រករបស់មនុសសហ្វត់គង្់ 

មន៊ុសសហ្វត្់គង់ទ្វងំអ្សស់៊ុទធផ្ត្ចាបអ់ារមម ៍នលើសីលគង់,នទពអ្ំណាច

មានកមាា ំងទ្វក់ទ្វញចិត្តយា ងមា ំងនៅកន ញងសងគម។មន៊ុសសជានង្ចើន

ស៊ុទធផ្ត្ចង់បានសីលគងមួ់យចំនួន។ប ៊ុផ្នត ,ចិត្តគំនិត្មិនលែ ,គឺនឹងគ្នម ន

សីលគង់ទ្វងំននេះ។ 



មានសីលគង់មួយចំនួនគឺមន៊ុសសសាមញ្ាអាចមាន,ដូចជាសីលគង់នបើក

បញ្ញា ញា ,ង្ត្នជៀកទិពា,ទូរនវទន៍,ពាករ ៍ជានដើម។ប ៊ុផ្នតសីលគង់ទ្វងំ

ននេះខ៊ុសគ្នន ពីមន៊ុសសមាន ក់នៅមន៊ុសសមាន ក់,នៅកន ញងសាថ នភាពនង្ត្ៀមង្តាស់

ដឹងនឹងមិនមានទ្វងំអ្ស់។មានសីលគង់មួយចំនួនគឺមន៊ុសសសាមញ្ា

មិនអាចមាន,ឧបមាផ្ង្បកាា យមួយង្បនភទវត្ថ ញដនអ្វកាសង្បាកដនិយម

នៅជាមួយង្បនភទវត្ថ ញនអសងនទៀត្,ននេះគឺមន៊ុសសសាមញ្ាមិនអាចមាន។

សីលគង់ដ៏ធំគឺង្ត្ូវបានហ្វត្់នចញនោយពឹងផ្អែកនៅដថងអ្ គត្។ហ្វា

លូនគង់គឺបានវវិត្តន៍នយាងតាមនគ្នលការ ៍របស់សកលនោក,កន ញងហ្វា

លូនគង់មានទ្វងំអ្សស់ីលគង់ផ្ដលសថ តិ្នៅកន ញងសកលនោក,ជាក់ផ្សតង

សនងកត្នមើលមន៊ុសសហ្វត្់គង់បួសហ្វត្ដូ់ចនមែច។គំនិត្ចង់បានសីល

គង់មួយចំនួនក៏មិនគិត្ថ្នខ៊ុស,ប ៊ុផ្នែ ,ចំ ង់មា ំងកាា នពក,គឺផ្លងនៅ

ជាគំនិត្ង្បង្កត្ីនទៀត្នហើយ,គឺនឹងនកើត្មានអលវបិាកមិនលែ ។នៅជាន់

ថ្នន ក់ទ្វបបានមានសីលគង់បនត ិចបនត ចួគ្នម នបានអលង្បនយាជន៍

ប ៊ុ ម ននទ,ង្គ្នន់ផ្ត្ចង់នង្បើសាកនមើល,នៅចំនពាេះម៊ុខមន៊ុសសសាមញ្ា

បង្ហហ ញសមត្ថភាពបនែ ិចបនត ចួ,នធា ើជាប៊ុរសមា ំងដនមន៊ុសសសាមញ្ា ។

ង្បសិននបើផ្បបននេះ,ពនយល់ង្ត្ង់ថ្នចិត្តគំនិត្មិនខពស់,មិនអតល់សីលគង់

ឲ្យគឺង្ត្ឹមង្ត្ូវ។មានសីលគង់មួយចំនួន,ង្បសិននបើអតល់ឲ្យមន៊ុសសផ្ដលមាន

ចិត្តគំនិត្មិនលែគឺអាចយកមកនង្បើនដើមបីនធា ើនរឿងអាង្កក់,នោយសារផ្ត្

ចិត្តគំនិត្មិនគួរឲ្យទ៊ុកចិត្តនឹងគ្នម នវធិីធ្ល ថ្នគ្នត្់មិនង្បង្ពឹត្តនរឿង

អាង្កក់។ 

មា ងវញិនទៀត្,នោយទ្វក់ទងជាមួយសីលគង់អាចយកនចញមកសផ្មតង

,ស៊ុទធផ្ត្មិនអាចនង្បើនដើមបីផ្លា ស់បត រូសងគមមន៊ុសសជាត្ិ,ផ្លា ស់បត រូមិនបាន

ជីវតិ្សងគមធមមតា។សីលគងខ់ពស់ពតិ្ង្បាកដគឺមិនអ្ន៊ុញាត្យកនចញ

មកសផ្មតង,នោយសារផ្ត្ឥត្ថ ិពលនិងនង្គ្នេះថ្នន ក់របស់វាធំណាស់។រមួដូច

ជាមិនអាចសផ្មតងង្កឡាប់ផ្លង អាគ្នរមួយធំបាន។សង្មាប់សីលគង់ដ៏ធំ,

នលើកផ្លងផ្ត្មន៊ុសសផ្ដលមានបន្ញកនបសកកមមពិនសសនទើបអ្ន៊ុញាត្

នង្បើការ,នបើមិនដូនចនេះនទគឺមិនអ្ន៊ុញាត្ឲ្យនង្បើ,ក៏មិនអាចយកនចញបាន

អងផ្ដរ,នោយសារផ្ត្ង្ត្ូវទទួលនូវការរតឹ្ត្បិត្របស់ង្គូមងនលើនៅទី

ន េះ។ 

ប ៊ុផ្នតជាធមមតាមានមន៊ុសសសាមញ្ា មួយចំនួននៅផ្ត្ចង់ឲ្យង្គូឈីគង់

សផ្មែងសាកនមើល,បងខ ំឲ្យគ្នត្់យកនចញមកនមើលសាកនមើល។មន៊ុសស

ផ្ដលមានសីលគង់ទ្វងំអ្សម់ិនសម ័ង្គចតិ្តយកសីលគង់នចញមកសផ្មែង,



នោយសារផ្ត្ន េះគឺមិនអ្ន៊ុញាត្យកនចញមក,យកនចញមកនឹងឥត្ថ ិ

ពលដល់សាថ នភាពដនសងគមទ្វងំមូល។មន៊ុសសផ្ដលមានគ៊ុ ធម៌ធំពិត្

ង្បាកដ,សីលគង់របស់គ្នត្់គឺមិនអ្ន៊ុញាត្យកនចញនទ។ង្គូឈីគង់ខាេះ

មានអារមម ៍មិនលែ នៅនពលសផ្មតង,ប ទ ប់ពីគ្នត្់បានង្ត្ទបប់មកវញិ,

សែ ប់ផ្ដលមិនអាចយំឲ្យធំបានមតង។ក៊ុំបងខ ំគ្នត្់ឱយសផ្មែង!គឺមិនង្សួល

សង្មាប់គ្នត្់កន ញងការយករបស់ន េះនចញមក។មានសិកាខ កាមមាន ក់បាន

យកមកទសស វដត ីមួយកាល,ខ្ញ ំនខព ើមរនអ្ើមណាស់នពលន ើញរបស់ន េះ។

មានន័យថ្នៈនបើកសនន ិសីទឈីគង់អ្នត រជាត្ិ,(មន៊ុសស)ផ្ដលមានសីលគង់

អាចយកសីលគង់មកចូលរមួង្បកួត្,អ្នកណាមានសីលគង់មា ំងអ្នកន េះ

ចូលនៅកន ញង។ប ទ ប់ពីខ្ញ ំបាននមើលចប់,ចិត្តខ្ញ ំមិនង្សួលប ៊ុ ម នដថង។នរឿង

ននេះគឺមិនអាចយកនចញមកង្បកួត្,យកនចញមកគឺនឹងសាែ យនង្កាយ។

មន៊ុសសសាមញ្ា ន េះ,គ្នត្់យកចិត្តទ៊ុកោក់ផ្ត្នរឿងជាក់ផ្សែងនៅកន ញង

នោកីយ៍,ប ៊ុផ្នត ង្គូឈីគង់ង្ត្ូវផ្ត្នគ្នរពខល នួឯង។ 

នត្ើនគ្នលបំ ងចង់បានសីលគង់គឺជានហត្៊ុអ្ា ី?វាវល ញេះបញ្ញា ំងវសិ័យគំនិត្

និងការផ្សាងរករបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់។គំនិត្ចំ ង់មិនបរសិ៊ុទធ,មនិគួរ

ឲ្យទ៊ុកចិត្ត,មិនអាចទទួលបានសីលគងខ់ពស់នទ។កន ញងននេះមានមូលនហត្៊ុ

មួយ,ជាក់ផ្សតងម៊ុននពលផ្ដលនោកអ្នកនៅមិនទ្វន់ង្តាស់ដឹង,នរឿងរា៉ា វលែ

ឬក៏អាង្កក់ផ្ដលនោកអ្នកនមើលន ើញ,គឺង្គ្នន់ផ្ត្នយាងតាមបមា ីយ

ខ៊ុសឬក៏ង្ត្ូវដននោកីយ៍ធម៌ប ៊ុនណាា េះ,នោកអ្នកមិនអាចនមើលន ើញ

នសចកែ ីពិត្ដនបញ្ញហ ,មិនអាចនមើលន ើញទំ ក់ទំនងកមមអលដនបញ្ញហ ។

ការវាយសត ីបន ទ ស,ការសមល ញត្នធា ើបាបរវាងម៊ុនសសង្ត្ូវផ្ត្មានកមមអល,

នោកអ្នកមិនអាចនមើលធល ញេះធ្លា យកាន់ផ្ត្ជួយឲ្យមានផ្ថមបញ្ញហ ប ៊ុនណាា េះ។

ការដឹងគ៊ុ និងតូ្ចចិត្ត,ការង្ត្ូវនិងខ៊ុសទីមន៊ុសសសាមញ្ា ,មាននោកីយ៍

ធម៌ង្គប់ង្គងនោយខល នួឯង,មន៊ុសសហ្វត្់គង់មិនចាំបាច់ង្គប់ង្គង។

នោយសារផ្ត្នៅម៊ុននពលផ្ដលនោកអ្នកមិនទ្វន់បានង្តាស់ដឹង,នសច

កត ីពិត្ដនបញ្ញហ ផ្ដលនោកអ្នកនមើលន ើញនៅចំនពាេះម៊ុខគឺមិនង្បាកដ

ដូចផ្បបន េះផ្ដលនោកអ្នកបាននមើលន ើញន េះនទ។នរណាវាយនរណា

មួយដដ,អាចជាពួកគ្នត្់កំព៊ុងសងកមមនពៀរ,នោកអ្នកចូលនៅង្គប់ង្គង

អាចនឹងរារាងំដល់ការសងកមមនពៀររវាងពួកគ្នត្់។កមមគឺជាមួយង្បនភទ

សារធ្លត្៊ុនមម ៗនៅជ៊ុំវញិរាងកាយមន៊ុសស,វាគឺជាអ្ត្ថ ិភាពដនសារធ្លត្៊ុនៅ

កន ញងអ្វកាសមួយនអសងនទៀត្,របស់ននេះអាចផ្លា ស់បត រូនៅជាជមងឺឬក៏នង្គ្នេះ

កាច។ 



មន៊ុសសង្គប់គ្នន ស៊ុទធផ្ត្មានសីលគង់,បញ្ញហ គឺង្ត្ូវវាងកាត្់ការបួសហ្វត្់ជា

បនតប ទ ប់នដើមបីអ្ភិវឌឍនិងពង្ងឹងបផ្នថម។នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,

ង្បសិននបើង្គ្នន់ផ្ត្ផ្សាងរកទទួលបានសីលគង់,គឺចកខ ញ វសិ័យខា ីរាក់,គំនិត្

មិនបរសិ៊ុទធ,មិនថ្នគ្នត្់ចង់បានសីលគង់នធា ើអ្ា ី,កន ញងន េះស៊ុទធផ្ត្មានអ្ញក

នូវចិត្តអាតាម និយម,នជៀសមិនរចួរារាងំការហ្វត្់គង់,នហើយលទធអលជាក់

ផ្សតងគឺមិនអាចទទួលបានសីលគង់។ 

(៣)កាន់ជាបអ់ាំណាចគង្ ់

មន៊ុសសហ្វត្់គង់ខាេះរយៈនពលហ្វត្់គងម់ិនយូរ,គឺចង់ពាបាលជមងឺឲ្យ

មន៊ុសស,នមើលថ្ននត្ើវាដំន ើរការឬអ្ត្់។សង្មាប់មន៊ុសសផ្ដលអ្ំណាចគង់

មិនខពស់,នោកអ្នក្នដល់សាកលបងភាា ម,នឹងង្សូបយកឈីនមម ,ឈីជ

មង ឺ,ឈីកខាក់មួយចំនួនធំនៅកន ញងរាងកាយអ្នកជមង ឺចូលមកនលើរាងកាយ

ខល នួឯង។នោយសារផ្ត្នោកអ្នកមិនទ្វន់មានសីលគង់ការពារ(ង្បឆ្ំង

នឹង)ឈីជមង ឺ,នលើខល នួនៅមិនទ្វន់មានគង្មបការពារ,ជាមួយនឹងអ្នកជមង ឺ

បនងក ើត្ជាវាលមួយ,អ្ំណាចគង់មិនខពសគ់ឺបង្ហក រមិនបាន,ខល នួឯងនឹង

មានអារមម ៍ពិបាកង្ទ្វ។ំង្បសិននបើគ្នម នមន៊ុសសង្គប់ង្គងនោកអ្នកនទ,

នពលនវោយូរនៅ,នឹងនធា ើឲ្យរាងកាយទ្វងំមូលគឺជាជមង ឺ។វនហត្៊ុន េះ,

មន៊ុសសផ្ដលអ្ំណាចគង់មិនខពស់,មិនអាចពិនិត្យជមង ឺឲ្យមន៊ុសសដដទ។

នលើកផ្លងផ្ត្នោកអ្នកបនញ្ាញសីលគង់រចួនហើយ,និងមានអ្ំណាចគង់

ជាក់ោក់,នទើបអាចនង្បើឈីគង់ពិនិត្យជមង ឺបាន។មានមន៊ុសសមួយចំនួន

នទ្វេះបីបនញ្ាញសីលគង់រចួនហើយក៏នោយ,អាចពិនិត្យជមង ឺបាន,ប ៊ុផ្នត នៅ

នពលជាន់ថ្នន ក់ទ្វបនពក,ការពិត្គឺនង្បើអ្ំណាចគង់ផ្ដលបងកអ្ញកនដើមបី

ពិនិត្យជមង ឺ,នង្បើថ្នមពលខល នួឯងនដើមបីពិនិត្យជមង ឺ។នោយសារផ្ត្គង់គឺជា

ថ្នមពល,គឺជារាងកាយវញិ្ញា  ,គឺមិនង្ហយង្សួលបងកអ្ញកមកបាន,យក

គង់ននេះវាយនចញនៅជាក់ផ្សតងគឺកំព៊ុងនធា ើនអាយហិនខល នួឯង។ជាមួយ

នឹងការនោកអ្នកនអាើគង់នៅមងនង្ៅ,កមពស់សសរគង់នៅនលើកាលបាន

កំព៊ុងខា ីមកវញិ,កំព៊ុងនធា ើនអាយហិន,នរឿងននេះរតឹ្ផ្ត្មិនសកត ិសម។ដូនចនេះ,

ខ្ញ ំមិនអែល់នូវការគ្នំង្ទនៅនពលអ្ំណាចគង់មិនខពស់នហើយនៅពិនិត្យជមង ឺ

ឲ្យមន៊ុសស។មិនថ្នវធិីរបស់នោកអ្នកខពស់ប ៊ុណាា ,ក៏នៅផ្ត្បានកំព៊ុងនធា ើ

នអាយហិនថ្នមពលរបស់ខល នួឯង។ 

អ្ំណាចគង់្នដល់កង្មិត្ជាក់ោក់រចួនហើយ,ជាក់ផ្សតងនឹងនលច

នឡើងបណាែ ង្បនភទសីលគង់,នង្បើការចំនួនសីលគង់ទ្វងំននេះដូចនមតច,ក៏

ចាំបាច់ង្ត្ូវមានការង្បងុង្បយ័ត្នខពស់បំអ៊ុត្អងផ្ដរ។ឧទ្វហរ ៍បញ្ញា



ញា នបើករចួនហើយ,មិននមើលក៏មិនបាន,ពីនង្ពាេះផ្ត្ងផ្ត្មិននង្បើគឺង្ហយ

ង្សួលបិទមកវញិ។នមើលក៏មិនអាចនមើលជាញឹកញាប់បានផ្ដរ,នមើលនង្ចើន

នពកថ្នមពលលិចធ្លា យក៏នង្ចើនអងផ្ដរ។ដូនចនេះ,នត្ើចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នន មិន

នង្បើជានរៀងរហូត្ឬ?ពិត្ណាស់មិនង្ត្ូវនទ។ង្បសិននបើមិននង្បើជានរៀងរហូត្

នត្ើនៅបួសហ្វត្់នធា ើអ្ា ីនទៀត្?បញ្ញហ គឺនង្បើនៅនពលណា។មានផ្ត្បួសហ្វត្់

ដល់កង្មិត្ជាក់ោក់,នពលផ្ដលមានសមត្ថភាពបំនពញបផ្នថមនោយ

ខល នួឯង,គឺអាចនង្បើបាន។បួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់ដល់កង្មិត្ជាក់លក់,

បនញ្ាញមកនង្ៅប ៊ុ ម នគង់,ហ្វា លូនអាចវវិត្តន៍និងបំនពញបផ្នថមនោយ

សា ័យង្បវត្ត ិ,រកាកង្មិត្អ្ំណាចគង់របស់អ្នកហ្វត្់គង់នោយសា ័យង្បវត្ត ិ,

នឹងមិនថយច៊ុេះសូមបីផ្ត្មួយផ្ភាត្,ននេះគឺជាលកខ ៈរបស់ហ្វា លូនគង់។

មានផ្ត្នពលននេះនទ,នទើបអាចនង្បើសីលគង់បាន។ 

៤,បញ្ញា ញាណ 

(១) ឆបើកបញ្ញា ញាណ 

អល វូរនធសំមន់របស់បញ្ញា ញា នៅពាកក់ណាែ លមងម៊ុខថ្នង ស់ដល់ទីតាំង

សានកិន។មន៊ុសសសាមញ្ា នង្បើផ្ភនកទនទនមើលន ើញអ្ា ីៗជាក់ផ្សតងដូចជា

នគ្នលការ ៍របស់កានមរា៉ា ,ជាមួយនឹងចមាង យឆ្ង យឬជិត្និងពនា ឺមា ំងឬ

នខាយ,តាមរយៈការផ្កសង្មួលទំហំរបស់ផ្កវផ្ភនកឫ៊ុក៏រនធ ង្បង្សី,បណាត លឲ្យ

របូភាពតាមរយៈ ឺរ៉ានូបងកជារបូភាពនៅនលើង្កនពញង្សល់ដនពាក់កណាត

លមងនង្កាយខួរធំ។សីលគង់ពិនសស”នមើលធល ញេះ”ជាក់ផ្សតងគឺតាមរយៈ

បញ្ញា ញា បណាត លឲ្យង្កនពញង្សល់នមើលនចញនង្ៅនោយផ្លទ ល់។មន៊ុសស

ធមមតាមាន ក់បញ្ញា ញា មិននបើកង្សឡេះ,នៅទីតាំងដនអល វូរនធចមបងគមាា

ត្តូ្ចចនងែៀត្ណាស់,នមម ណាស់,មងកន ញងគ្នម នឈីវញិ្ញា  ,មិនផ្ចងចំាង។

មន៊ុសសមួយចំនួនគឺង្ត្ូវរាងំសទ េះជិត្ឈឹង,ដូនចនេះនមើលមិនន ើញ។ 

ពួកនយើងនបើកបញ្ញា ញា ,ទីមួយគឺតាមរយៈកមាា ំងមងនង្ៅឫ៊ុក៏បួស

ហ្វត្់នោយខល នួឯងវាយនបើកអល វូរនធ។អល វូរនធ របស់មន៊ុសសមាន ក់ៗមានរបូ

រាងមិនដូចគ្នន ,មានរបូពងង្កនពើ,របូមូល,របូបួនង្ជងុពាន យ,របូង្ត្ីនកា ,

ហ្វត្់បានកាន់ផ្ត្លែអាចបួសបានកាន់ផ្ត្មូល។ទីពីរគឺនោយសារផ្ត្

នោកង្គូអែល់ឲ្យនោកអ្នកផ្កវផ្ភនកមួយ,ង្បសិននបើខល នួឯងបួសហ្វត្់ជាក់

ផ្សតងង្ត្ូវផ្ត្បួសនោយខល នួឯង។ទីបីគឺនៅទីតាំងបញ្ញា ញា ង្ត្ូវផ្ត្មាន

ឈីសង្មាំង។ 



ជាធមមតាពួកនយើងនមើលអ្ា ីៗគឺតាមរយៈផ្ភនកទ្វងំពីរនដើមបីនមើល,វាចបស់

ណាស់ជាក់ផ្សតងគឺផ្ភនកទ្វងំពីរននេះបានរារាងំពួកនយើងវាងនៅអល វូរនធ ដន

អ្វកាសនអសងនទៀត្។វានដើរតួ្ ទីជារបាំង,ពួកនយើងង្គ្នន់ផ្ត្អាចនមើល

ន ើញអ្ា ីៗដនអ្វកាសសារធ្លត្៊ុននេះរបស់ពួកនយើងប ៊ុនណាា េះ។នបើកបញ្ញា ញា 

ជាក់ផ្សតងគឺនជៀសវាងនបើកផ្ភនកទ្វងំពីរននេះនដើមបីនមើល។ប ទ ប់ពីដល់

ជាន់ថ្នន ក់ដ៏ខពស់រចួនហើយ,ក៏អាចបួសនចញបានសចាៈននង្ត្,ជាក់ផ្សតង

អាចនង្បើសចាៈននង្ត្របស់បញ្ញា ញា នដើមបីនមើលឫ៊ុក៏នង្បើសចាៈននង្ត្ទីតាំង

សានកិននដើមបីនមើល។នយាងតាមព៊ុទធវងសបានសផ្មែង:រនធ នរាមនីមួយៗ

ស៊ុទធផ្ត្ជាផ្ភនក,រាងកាយទ្វងំមូលស៊ុទធផ្ត្ជាផ្ភនក។នយាងតាមតាវវងស

បានសផ្មែង:ទ្វា រថ្នមពលនីមួយៗស៊ុទធផ្ត្ជាផ្ភនក។ប ៊ុផ្នតអល វូរនធចមបងនៅ

បញ្ញា ញា ,ង្ត្ូវការវានបើកម៊ុនដំបូង។នៅកន ញងថ្នន ក់បនង្ងៀន,ខ្ញ ំអតល់ឲ្យ

មន៊ុសសមាន ក់ៗស៊ុទធផ្ត្ដំនឡើងនូវអ្ា ីផ្ដលនបើកបញ្ញា ញា ។នោយសារផ្ត្

គ៊ុ សមបត្ត ិរាងកាយរបស់មន៊ុសសមាន ក់ៗមិនដូចគ្នន ,លទធអលនលចនឡើងក៏

មិនដូចគ្នន អងផ្ដរ។មន៊ុសសខាេះនមើលន ើញង្បនហ្វងនមម មួយនង្បៀបដូច

អ្ ្ងូនង្ៅ,ននេះជាក់ផ្សតងគឺអល វូរនធ ដនបញ្ញា ញា គឺជាព ៌នមម ។មន៊ុសសខាេះ

នមើលន ើញគឺអល វូរនធព ៌ស,ង្បសិននបើអាចនមើល ីញអ្ា ីនៅមងម៊ុខជាក់

ផ្សតងគឺជិត្នឹងនបើកនហើយ។មន៊ុសសខាេះនមើលន ើញមានអ្ា ីកពំ៊ុងវលិ,ននេះ

ជាក់ផ្សតងគឺជានោកង្គូដំនឡើងនូវអ្ា ីផ្ដលនបើកបញ្ញា ញា ,ប ទ បព់ីកួច

ង្សឡេះបញ្ញា ញា ជាក់ផ្សតងអាចនមើលបាននហើយ។មន៊ុសសខាេះបញ្ញា ញា 

អាចនមើលន ើញផ្ភនកធំមួយ,គិត្ថ្នគឺជាព៊ុទធននង្ត្,ផ្ត្ការពិត្នៅគឺជា

ផ្ភនករបស់ខល នួគ្នត្់ផ្លទ ល់,ជាធមមតាននេះគឺជាមន៊ុសសផ្ដលមាននិសស័យពី

កំន ើត្ដ៏លែ ។ 

នយាងតាមសថ ិត្ិរបស់ពួកនយើង,រាល់នលើកថ្នន ក់បនង្ងៀនមន៊ុសសផ្ដលនបើក

បញ្ញា ញា ស៊ុទធផ្ត្ជាងពាក់កណាែ ល។នោយសារផ្ត្ប ទ ប់ពីបញ្ញា ញា 

បានវាយនបើកនឹងពាក់ព័នធដល់បញ្ញហ មួយៈមន៊ុសសផ្ដលចិត្តគំនិត្មិន

ខពស់គ្នត្់ង្ហយង្សួលនឹងនង្បើវានដើមបីនធា ើនរឿងអាង្កក់។នដើមបីបង្ហក របញ្ញហ មួយ

ននេះ,ខ្ញ ំយកបញ្ញា ញា របស់នោកអ្នកវាយនបើកនោយផ្លទ ល់ដល់ជាន់ថ្នន ក់

បញ្ញា ចកខ ញ វសិ័យ,ក៏ដូចជានិយាយថ្នវាយនបើកដល់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ជាង,អ្ន៊ុ

ញាត្ឲ្យនោកអ្នកនមើលន ើញនោយផ្លទ ល់ទសសនីយភាពដនអ្វកាសនអសង,

អ្ន៊ុញាត្ឲ្យនោកអ្នកនមើលន ើញអ្ា ីៗនលចនឡើងកន ញងការហ្វត្់គង់,នធា ើឲ្យ

នោកអ្នកនជឿវា,នឹងបនងក ើនទំន៊ុកចិត្តរបស់នោកអ្នកកន ញងការហ្វត្់គង់។

មន៊ុសសផ្ដលនទើបផ្ត្ចាប់នអែើមហ្វត្់គង់,ចិត្តគំនិត្នៅមិនទ្វន់អាច



្នដល់កមពស់នលើសពីមន៊ុសសសាមញ្ា ,នៅនពលណាមានអ្ា ីនលើសពី

មន៊ុសសសាមញ្ា រចួនហើយ,នឹងង្ហយង្សួលនៅនធា ើនរឿងមិនលែ មួយចំនួន។

នលើកឧទ្វហរ ៍និយាយនរឿងកំផ្បាងមួយ,ង្បសិននបើនោកអ្នកនដើរនៅ

តាមអល វូដឹងថ្នមានលក់សំប៊ុង្ត្នឆ្ន ត្,ង្បផ្ហលជានឆ្ន ត្នលខមួយន េះ

ស៊ុទធផ្ត្ង្ត្ូវបាននោកអ្នកប េះង្ត្ូវ,ជាក់ផ្សតងសផ្មែងអ្ត្ថន័យមួយននេះ,គឺ

មិនអ្ន៊ុញាត្នធា ើផ្បបននេះនឡើយ។មូលនហត្៊ុមួយនទៀត្,ពួកនយើងនៅទីននេះ

ក៏ទ្វក់ទងនឹងការនបើកបញ្ញា ញា ដនង្ទង់ង្ទ្វយធំ,ឧបមាថ្នស៊ុទធផ្ត្នបើក

នៅជាន់ថ្នន ក់ទ្វប,អ្នករាល់គ្នន គិត្សាកនមើល,ង្បសិននបើមន៊ុសសមាន ក់ៗ

ស៊ុទធផ្ត្នមើលន ើញធល ញេះរាងកាយមន៊ុសស,ស៊ុទធផ្ត្អាចបាំងជញ្ញា ំងនមើលន ើញ

វត្ថ ញ,ខ្ញ ំនិយាយថ្ននត្ើន េះគឺជាសងគមមន៊ុសសឬ?នង្ជៀត្ផ្ង្ជកធងន់ធងរដល់

សាថ នភាពសងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ,ដូនចនេះគឺមិនអ្ន៊ុញាត្,ក៏មិនអាចនធា ើ

ផ្បបននេះអងផ្ដរ,ផ្ថមនទៀត្សង្មាប់មន៊ុសសហ្វត្់គង់ក៏គ្នម នកផ្នាងលែ ,

ជំរ៊ុញឲ្យចំនរ កននឡើងចិត្តង្បកាន់ដនមន៊ុសសហ្វត្់គង់ផ្ថមនទៀត្។ដូនចាន េះមិន

វាយ(នបើក)ឲ្យនោកអ្នកដល់ជាន់ថ្នន ក់ទ្វប,ប ៊ុផ្នតវាយ(នបើក)ឲ្យនោកអ្នក

នោយផ្លទ ល់ដល់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់នឡើងនៅ។ 

(២)ជាន់ថាា ក់របសប់ញ្ញា ញាណ 

បញ្ញា ញា មាននង្ចើនង្បនភទជាន់ថ្នន ក់។ជាន់ថ្នន ក់មិនដូចគ្នន ,អ្វកាស

នមើលន ើញក៏មិនដូចគ្នន ។នយាងតាមព៊ុទធសាស សផ្មែងមាន[ង្បំាងចកខ ញ វ ិ

ស័យ],មានន័យថ្នសាច់ចកខ ញ វសិ័យ,ទិពាចកខ ញ វសិ័យ,បញ្ញា ចកខ ញ វសិ័យ,ធម៌ចកខ ញ

វវសិ័យ,ព៊ុទធចកខ ញ វសិ័យ។ជាន់ថ្នន ក់នីមួយៗនៅមានផ្បងផ្ចកនលើ,កណាត ល,

នង្កាម។នៅជាន់ថ្នន ក់ទិពាចកខ ញ វសិ័យច៊ុេះនង្កាម,ង្គ្នន់ផ្ត្អាចនមើលន ើញ

ពិភពសារធ្លត្៊ុរបស់ពួកនយើងននេះ។នៅជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ចកខ ញ វសិ័យនឡើងនៅ

,នទើបអាចនមើលន ើញអ្វកាសដដទនទៀត្បាន។មានមន៊ុសសមួយចំនួន

មានសីលគង់នមើលធល ញេះ,ផ្ថមទ្វងំនមើលន ើញង្ត្ឹមង្ត្ូវណាស់,នង្បៀបនឹងការ

នសកន”CT”នៅចាស់ជាង។ប ៊ុផ្នត ផ្ដលគ្នត្់បាននមើលន ើញនៅផ្ត្ជាពិភព

សារធ្លត្៊ុពួកនយើងននេះ,នៅមិនទ្វន់នចញអ៊ុត្ពីអ្វកាសផ្ដលពួកនយើង

សថ ិត្នៅ,នៅមិនទ្វន់បានចាត្់ទ៊ុកជាជាន់ថ្នន ក់ខពស់ដនបញ្ញា ញា ។ 

កំ ត្់ជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ញា របស់មន៊ុសសមាន ក់ខពស់ប ៊ុណាា គឺនោយសារផ្ត្

បរមិា ដនឈីសង្មាំងនិងទទឹងដនអល វូរនធចមបង,កង្មិត្ពនា ឺក៏ដូចជា

កង្មិត្រាងំសទ េះរបស់អល វូរនធ របស់មន៊ុសសមាន ក់ននេះ។បញ្ញា ញា នបើកធ្លា យ

ង្សឡេះឬក៏មិនធ្លា យង្សឡេះ,ឈីសង្មាំងដអទកន ញងគឺជាកតាត សំមន់,សង្មាប់



ក៊ុមារអាយ៊ុនង្កាម៦ឆ្ន ំ,នបើកបញ្ញា ញា គឺពិនសសង្ហយង្សួល,ខ្ញ ំមនិ

ចាំបាច់នង្បើដដ,ខ្ញ ំនិយាយមួយភាា មគ្នត្់នឹងវាយនបើករចួនង្សច។

នោយសារផ្ត្ក៊ុមារទទួលឥត្ថ ិពលមិនលែ របស់ពិភពសារធ្លត្៊ុពីកំន ើត្

ត្ិចតួ្ចណាស់,ខល នួឯងក៏គ្នម ននធា ើនរឿងអ្ា ីអាង្កក់អងផ្ដរ,ង្បនភទឈី

សង្មាំងពីកំន ើត្ន េះបានផ្ថទ្វទំ៊ុកលែមា ំងណាស់។ក៊ុមារផ្ដលអាយ៊ុ៦ឆ្ន ំ

នឡើង,បញ្ញា ញា ជាបន ែ ើរៗពិបាកនឹងនបើក,គឺនោយសារផ្ត្ង្សបតាម

ការនកើននឡើងដនអាយ៊ុ,ទទួលនូវឥត្ថ ិពលរបស់ពិភពមងនង្ៅក៏នកើន

នឡើងផ្ថម។ពិនសសគឺជាការអ្ប់រំ ដថងនង្កាយមិនង្ត្ឹមង្ត្ូវ,ង្ត្ូវនគបងខ ចូ

ផ្ង្បកាា យនៅជាអាង្កក់ស៊ុទធផ្ត្អាចបណាត លឲ្យឈីសង្មាំងរបស់គ្នត្់

រោយ,ដល់កង្មិត្ណាមួយជាក់ផ្សតងអាចរោយបាត្់សូន។សង្មាប់

មន៊ុសសផ្ដលឈីសង្មាំងរោយបាត្់សូន,គឺអាចតាមរយៈការហ្វត្់គង់ 

ដថងនង្កាយសនសឹមៗបំនពញមកវញិ,ប ៊ុផ្នត ង្ត្ូវចំណាយនពលនវោយូរអ្ផ្ងាង

ណាស់,ង្ត្ូវផ្ត្ចំណាយនិងរងទ៊ុកខជានង្ចើន។ដូនចនេះនិយាយថ្ន,ឈីសង្មាំងគឺ

ដ៏មានត្ដមាបំអ៊ុត្។ 

ខ្ញ ំមិនគំ្នង្ទអតល់នូវមត្ិនបើកបញ្ញា ញា ឲ្យមន៊ុសសនៅជាន់ថ្នន ក់ទិពាចកខ ញ វ ិ

ស័យ,នោយសារផ្ត្មន៊ុសសហ្វត្់គង់នពលផ្ដលអ្ំណាចគង់មិនធំ,កន ញង

នពលហ្វត្់គង់ថ្នមពលផ្ដលង្បមូលអត ញំមិននង្ចើននសម ើនឹងថ្នមពលផ្ដល

ចំណាយនៅនពលនមើលធល ញេះ។ឈីវញិ្ញា  សាយភាយបាត្់នង្ចើនរចួនហើយ,បញ្ញា

ញា អាចនឹងង្ត្ូវបានបិទមកវញិ,នៅនពលបិទរចួនហើយវាមិនង្ហយ

ង្សួលនទកន ញងការនបើកមតងនទៀត្។ដូនចនេះ,ជាធមមតានពលនបើកបញ្ញា ញា ឲ្យ

មន៊ុសសគឺនបើកនៅជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ចកខ ញ វសិ័យ។មិនថ្ននមើលន ើញបានចាស់

ឬក៏អ្ត្់,អាចនធា ើឲ្យអ្នកបួសហ្វត្់នមើលន ើញអ្ា ីៗដនអ្វកាសនអសង។ទទួល

នូវឥទធិពលនោយលកខ ឌ ពីកំន ើត្,មន៊ុសសខាេះនមើលន ើញយា ងចាស;់

មន៊ុសសខាេះនមើលន ើញអ្ា ីផ្ភាត្មានផ្ភាត្បាត្់;មន៊ុសសខាេះមិនអាចនមើល

ន ើញចាស់,ប ៊ុផ្នតទីបំអ៊ុត្អាចនធា ើឲ្យនោកអ្នកនមើលន ើញពនា ឺ។ផ្បបននេះ,

សង្មាប់អ្នកហ្វត្់គង់អ្ភិវឌឍន៍សំនៅនឡើងជាន់ថ្នន ក់ខពស់គឺមានកផ្នាង

លែ ,នមើលន ើញមិនចាស់អាចតាមរយៈការហ្វត្់គង់ ដថងនង្កាយបំនពញ

នឡើងវញិ។ 

មន៊ុសសមានឈីសង្មាំងមិនង្គប់ង្គ្នន់,ទសសនីយភាពផ្ដលបញ្ញា ញា 

នមើលន ើញគឺនមម និងស;មន៊ុសសមានឈសីង្មាំងនៅបានយា ងនង្ចើន,ទសស

នីយភាពផ្ដលបញ្ញា ញា នមើលន ើញគមឺានព ៌,ទសសនីយភាពផ្ដល

នមើលន ើញក៏កាន់ផ្ត្ចាស់។ឈីសង្មាំងកាន់ផ្ត្នង្ចើន,កង្មិត្ចាស់



កាន់ផ្ត្លែ ។ប ៊ុផ្នែ ,មន៊ុសសមាន ក់ៗស៊ុទធផ្ត្មិនដូចគ្នន ,មន៊ុសសខាេះចាប់កំន ើត្

មកបញ្ញា ញា ជាក់ផ្សតងគឺនបើករចួនហើយ,មន៊ុសសខាេះបិទសទ េះយា ងធងន់ធងរ។

ទសសនីយភាពនពលផ្ដលបញ្ញា ញា នបើក,មានចំ ៊ុ ចដូចផ្បបផ្លក រ កក,រ កក

តាមមួយជាន់ៗ។នពលអ្ងគ ញយសមាធិ,ម៊ុនដំបូងរកន ើញថ្នបញ្ញា ញា 

មានមួយង្កមុពនា ឺ,ម៊ុនដំបូងពនា ឺមិនសូវភា ឺមា ំង,នង្កាយមកក៏នឹងផ្ង្ប

កាា យនៅជាង្កហម។មន៊ុសសខាេះបញ្ញា ញា បានបិទត្ឹង,នៅនពលនបើក

នចញអាចង្បត្ិកមមមា ំងកាា ណាស់។អាចមានអារមម ៍ថ្នអល វូរនធចមបង

និងទីតាំងសានកិនសាច់ដ៊ុំត្ឹងនឡើង,ហ្វក់ដូចជាសាច់នៅទីន េះង្បមូល

អ្ញំគ្នន កួចចូលនៅកន ញង,ចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត ង្ពេះអាទិត្យនិងមងម៊ុខ

ថ្នង ស់នហើម,ឈឺ,ននេះស៊ុទធផ្ត្ជាង្បត្ិកមមដនការនបើកបញ្ញា ញា ។មន៊ុសស

ផ្ដលបញ្ញា ញា ង្ហយង្សួលនបើក,នពលដចដនយអាចនមើលន ើញអ្ា ីមួយចំនួ

ន។នៅកន ញងថ្នន ក់បនង្ងៀនមានមន៊ុសសបាននមើលន ើញបរមីរបស់ខ្ញ ំនោយ

ដចដនយ,នៅនពលផ្ដលគ្នត្់នមើលនោយនចត្ ក៏បាត្់នៅវញិ,តាមពិត្គឺ

បាននង្បើផ្ភនកនមើលរចួនហើយ។នពលផ្ដលបិទផ្ភនកនមើលន ើញអ្ា ីមួយ,នហើយ

នសាម េះសម ័ង្គផ្ថទ្វសំាថ នភាពន េះ,បនត ិចមតងៗជាក់ផ្សតងអាចនមើលន ើញ

កាន់ផ្ត្ចាស់។ង្បសិននបើចង់នមើលនោយង្បងុង្បយ័ត្ន,តាមពិត្គឺប េះដល់

ផ្ភនកវញិនហើយ,រត្់វាងសរដសង្បសាទដនផ្ភនករចួនហើយ,ជាក់ផ្សតងនមើលមិន

ន ើញនទៀត្។ 

ជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ញា មិនដូចគ្នន អ្វកាសផ្ដលនមើលន ើញក៏មិនដូចគ្នន ,

មានផ្អនកង្សាវង្ជាវខាេះមិនយល់ពីនគ្នលសីលធម៌ននេះ, ំឲ្យវនិសាធកមមឈី

គង់មួយចំនួនសនង្មចមិនបានលទធអលផ្ដលរំពឹងទ៊ុក,សូមបីផ្ត្នឹងនលច

នឡើងលទធអលអ្ញយមកវញិ។ឧបមា,មានវទិាសាថ នមួយបានរច មួយ

ង្បនភទវធិីសាញ្ច្សែ ដនការសាកលបងសីលគង់ពិនសស,ទ៊ុកឲ្យង្គូឈីគង់នមើល

កន ញងង្បអ្ប់បិទជិត្មួយមានរបស់អ្ា ី។នោយសារផ្ត្ជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ញា 

របស់ង្គូឈីគង់មិនដូចគ្នន ,ដូនចនេះលទធអលដនចនមា ើយក៏នីមួយៗមិនដូច

គ្នន ,ដល់ទីបញ្ាប់,ប៊ុគគលិកសាកលបងគិត្ថ្នបញ្ញា ញា គឺជាផ្កាងកាា យ,គឺ

បនញ្ញោ ត្មន៊ុសស។ការសាកលបងផ្បបននេះជាធមមតាមន៊ុសសផ្ដលជាន់ថ្នន ក់

បញ្ញា ញា ទ្វប”នមើលធល ញេះ”គឺលទធអលលែ ,នោយសារផ្ត្បញ្ញា ញា របស់

គ្នត្់ង្គ្នន់ផ្ត្នបើកនៅជាន់ថ្នន ក់ទិពាចកខ ញ វសិ័យ,ង្គ្នន់ផ្ត្សមង្សបសនងកត្

នមើលនរឿងរា៉ា វដនអ្វកាសសារធ្លត្៊ុ,ដូនចនេះមន៊ុសសផ្ដលមិនយល់បញ្ញា ញា 

គិត្ថ្នសីលគង់របស់គ្នត្ខ់ពស់បំអ៊ុត្។វត្ថ ញណាមួយ,មិនថ្នវាគឺជាសារធ្លត្៊ុ

សរ ករាងគឬក៏សារធ្លត្៊ុអ្សរ ករាងគ,នៅអ្វកាសមិនដូចគ្នន នឹងបង្ហហ ញរបូរាង



មិនដូចគ្នន ។ឧបមាផ្កវមួយនង្គឿង,នៅនពលវាបានអលិត្នចញមក,ជាក់

ផ្សតងកន ញងនពលដំណាលគ្នន មានកាយវញិ្ញា  មួយសថ ិត្នៅកន ញងអ្វកាសមួយ

នអសងនទៀត្,នលើសពីននេះនទៀត្នៅម៊ុននពលកាយវញិ្ញា  ននេះសថ ិត្នៅក៏

អាចជាអ្ា ីនអសងរចួនហើយ។ជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ញា ទ្វបបំអ៊ុត្នមើលន ើញគឺជា

នង្គឿងផ្កវ;ខពស់ជាងមួយជាន់នមើលន ើញគឺជាកាយវញិ្ញា  ន េះនៅ

អ្វកាសនអសង;ខពស់បនត ិចនទៀត្នមើលន ើញគឺជាទង្មង់សារធ្លត្៊ុពីម៊ុន

របស់រាងកាយវញិ្ញា  ន េះ។ 

(៣)ទូ្រឆនប្ត 

ប ទ ប់ពីបញ្ញា ញា នបើករចួនហើយ,មន៊ុសសខាេះនឹងនលចនឡើងទូរននង្ត្,

អាចនមើលន ើញអ្ា ីដនមងនង្ៅឃ្លា ត្ឆ្ង យរាប់ពាន់មា យល៍។មន៊ុសសង្គប់

គ្នន ស៊ុទធផ្ត្មានអ្វកាសផ្ដលខល នួឯងកាន់កាប់,នៅកន ញងអ្វកាសននេះគ្នត្់

ដូចជាទំហំដនសកលនោក,នៅអ្វកាសជាក់ោក់របស់គ្នត្់,មងម៊ុខថ្នង

ស់របស់គ្នត្់មានម៊ុខកញ្ាក់មួយ,នៅអ្វកាសរបស់ពួកនយើងននេះនមើល

មិនន ើញ។ម៊ុខកញ្ាក់ននេះមន៊ុសសង្គបគ់្នន ស៊ុទធផ្ត្មាន,ង្គ្នន់ផ្ត្មន៊ុសស

ផ្ដលមិនហ្វត្់គង់ម៊ុខកញ្ាក់ននេះគឺផ្លក ប់ចូល;មន៊ុសសផ្ដលហ្វត្់គង់ម៊ុខ

កញ្ាក់ននេះបនត ិចមតងៗង្កឡាប់មកវញិ។ប ទ ប់ពីង្កឡាប់មកនហើយជាក់

ផ្សតងអាចបញ្ញា ំងដល់អ្ា ីផ្ដលគ្នត្់ចង់នមើល។នៅអ្វកាសជាក់ោក់របស់

គ្នត្់,គ្នត្់គឺធំណាស់,រាងកាយរបស់គ្នត្់ធំណាស់,ម៊ុខកញ្ាក់ននេះក៏ជាក់

ផ្សតងធំណាស់អងផ្ដរ,ចង់នមើលអ្ា ីម៊ុខកញ្ាក់នឹងអាចបញ្ញា ំងដល់។ប ៊ុផ្នត

បញ្ញា ំងដល់រចួនហើយគ្នត្់នៅផ្ត្មិនអាចនមើលន ើញ,របូភាពនៅផ្ត្ឈប់

នៅនលើកញ្ាក់ភាា មៗ។កញ្ាក់នឹងវលិង្កឡាប់,យកវត្ថ ញផ្ដលបញ្ញា ំងដល់ឲ្យ

នោកអ្នកនមើលបនែ ិចក៏ង្កឡាប់នៅវញិមតងនទៀត្,ឆ្ប់រហ័សណាស់ក៏

ង្កឡាប់នៅមតងនទៀត្,បនត ង្កឡាប់។ផ្ខសភាពយនែគឺ២៤របូភាពកន ញងមួយ

វវ ិទីជាក់ផ្សតងអាចនមើលន ើញចល បនត។នលបឿនវលិង្កឡាប់របស់

កញ្ាក់នៅនលឿនជាងននេះនៅនទៀត្,ដូនចនេះនមើលន ើញគឺជាបនែប ទ ប់,

នមើលបានចាស់ណាស់,ននេះជាក់ផ្សតងគជឺាទូរននង្ត្។នគ្នលសីលធម៌របស់

ទូរននង្ត្គឺសាមញ្ាយា ងននេះឯង។ននេះស៊ុទធផ្ត្ជាអាថ៌កំបាំងកន ញងអាថ៌

កំបាំង,ផ្ត្ប ៊ុ ម នពាកយខ្ញ ំបាននិយាយវានចញមកនហើយ។ 

(៤)អវកាស 

អ្វកាស,ពួកនយើងន ើញវាគឺសម ញគសាម ញណាស់។មន៊ុសសជាត្ិពួកនយើងង្គ្នន់

ផ្ត្ដឹងអ្ំពីអ្វកាសផ្ដលមន៊ុសសជាត្ិសថ តិ្នៅបចច ញបបនន ,អ្វកាសដដទនទៀត្



នៅផ្ត្គ្នម នវធិីសាញ្ច្សត រ៊ុករកនចញបាន។សង្មាប់អ្វកាសនអសងៗ,ង្គូឈីគង់

ពួកនយើងបាននមើលន ើញដល់រាប់សិបជាន់ថ្នន ក់អ្វកាសរចួនហើយ,តាម

ង្ទឹសែ ីក៏អាចពនយល់នចញបាន,ប ៊ុផ្នត នៅកន ញងវទិាសាញ្ច្សែ នៅផ្ត្គ្នម នវធិី

សាញ្ច្សតបញ្ញា ក់បាន។មាននរឿងមួយចំនួននទ្វេះបីនោកអ្នកមិនទទួលសាគ ល់

វាសថ ិត្នៅក៏នោយ,ប ៊ុផ្នតវាពិត្ជាបានវល ញេះបញ្ញា ំងមកដល់អ្វកាសរបស់

ពួកនយើងរចួនហើយ។ឧបមាថ្ន,នលើពិភពនោកមានត្ំបន់មួយនៅថ្នង្បជ៊ុំ

នកាេះន ៊ើមូោ,នគនៅថ្នង្ត្ីនកា បិសាច,កបា ល់ខាេះមកដល់ទីននេះក៏បាត្់

ខល នួ;យនតនហ្វេះខាេះមកដល់ទីននេះក៏បាត្ខ់ល នួអងផ្ដរ,ប ទ ប់ពីប ៊ុ ម នឆ្ន ំ

កនាងនៅក៏នលចនឡើងមតងនទៀត្។គ្នម ននរណាមាន ក់អាចពនយល់ពីនហត្៊ុ

អលននេះបាន,គ្នម ននរណាមាន ក់រត្់អ៊ុត្ពីង្ទឹសែ ីដនអនត្់គំនិត្ផ្ដលមន៊ុសស

ជាត្ិកំព៊ុងមាន។តាមពិត្នៅវាជាក់ផ្សតងគឺជាអល វូរនធ ផ្ដលវាងដល់

អ្វកាសមួយនអសង។វាមិនង្សនដៀងទ្វា ររបស់ពួកនយើងផ្ដលមានសាា បទ្វា រ

តាមផ្បបធមមតាននេះនទ,សាថ នភាពរបសវ់ាគឺមិនអាចទ្វយទ៊ុកជាម៊ុន

បាន,ង្បសិននបើកបា ល់មួយវាងកាត្់នៅនពលទ្វា រនៅទីន េះង្ត្ូវបាន

នបើកនចញ,វានឹងង្ហយង្សួលចូលនៅកន ញង។មន៊ុសសមិនមានអារមម ៍ថ្ន

អ្វកាសននេះខ៊ុសគ្នន នទ,ភាា មៗបានចូលនៅកន ញងរចួនហើយ,វាខ៊ុសគ្នន នឹង

នវោ-អ្វកាសរបស់ពួកនយើង,មិនអាចនង្បើមា យល៍មកបង្ហហ ញបាននទ,

ផ្សនឆ្ង យដប់ម៊ុឺនង្បាំបីពាន់មា យល៍,នៅទីននេះផ្ត្មួយចំ ៊ុ ចប ៊ុនណាា េះ,

ជាក់ផ្សតងគឺសថ ិត្នៅកន ញងនវោផ្ត្មួយនៅកផ្នាងផ្ត្មួយ។កបា ល់ចូលនៅ

វវលិវល់មួយរយៈ,នហើយក៏ង្ត្ឡប់មកវញិនោយភាា មៗ,ប ៊ុផ្នត នៅនលើពិភព

នោកបានកនាងអ៊ុត្នៅជានង្ចើនទសវត្សរ៍រចួនហើយ,នោយសារផ្ត្នវោដន

អ្វកាសទ្វងំពីរមិនដូចគ្នន ។កន ញងអ្វកាសនីមួយៗនៅមានពិភពឯកតា,

ជាក់ផ្សតងដូចជាពួកនយើងគូររបូភាពរច សមព័នធបរមិា ូ,ចន ា េះរវាង

មួយង្គ្នប់បាល់មានមួយផ្ខសត្ភាា ប់,ង្បសពា៧ង្បសពា៨ស៊ុទធផ្ត្ជាង្គ្នប់

បាល់,ស៊ុទធផ្ត្មានផ្ខសត្ភាា ប់,គឺសម ញគសាម ញណាស់។ 

៤ឆ្ន ំម៊ុនសញ្ច្ង្ហគ មនោកនលើកទី២,កងទព័អាកាសអ្ង់នគាសមានអ្នកនបើក

យនតនហ្វេះមាន ក់នៅបំនពញនបសកកមម,ពាក់កណាត លអល វូបានជួបនឹងពយុ េះ

អគររនទ េះមា ំង,ផ្អែកនលើបទពិនសាធន៍របសគ់្នត្់បានរកន ើញអាកាសយាន

ោធ នមួយផ្ដលនគនបាេះបង់នចាល។ខ ៈនពលផ្ដលអាកាសយានោធ ន

បានបង្ហហ ញខល នួនៅចំនពាេះម៊ុខ,ភាា មៗគឺជាទសសនីយភាពមួយនអសង,ភាា

មៗន េះនពញដអទនម រាប់ម៊ុឺនមា យល៍គ្នម នពពក,ជាក់ផ្សតងដូចជាពី

ពិភពមួយនអសងនទៀត្វាងកាត្់មក។យនតនហ្វេះផ្ដលនៅនលើអាកាសយាន



ោធ នង្ត្ូវបានោបព ៌នលឿង,នៅនលើដីមានមន៊ុសសមមាញឹកនធា ើអ្ា ីៗ,គ្នត្់

មានអារមម ៍ចផ្មាកណាស់!ប ទ ប់ពីបានច៊ុេះចត្គ្នម ននរណាមាន ក់ចាប់

អារមម ៍នឹងគ្នត្់,ប មបញ្ញា ការក៏មិនទ្វក់ទងជាមួយនឹងគ្នត្់អងផ្ដរ។

គ្នត្់នមើលន ើញនម ក៏ឈប់នភាៀងរចួនហើយ,យា ងរហ័សបានចាកនចញ

នៅ,គ្នត្់បាននហ្វេះនឡើងវវញិ។នពលនហ្វេះឃ្លា ត្ពីអាកាសយានោធ ននសម ើនឹង

ចមាង យមួយននេះផ្ដលគ្នត្់នទើបផ្ត្នមើលន ើញអាកាសយានោធ ន,សាជាថមី

បានធ្លា ក់ចូលនៅកន ញងពយុ េះមតងនទៀត្។ទបីំអ៊ុត្បាននហ្វេះង្ត្ឡប់មកវញិ។

គ្នត្់បានរាយការ ៍ពីសាថ នភាព,កំ ត្់ង្តានហ្វេះនហើរទ្វងំអ្ស់ង្ត្ូវបាន

សរនសរនចញ,ថ្នន ក់នលើមិននជឿ។៤ឆ្ន ំនង្កាយមក,សនញ្ច្ងគៀមនោកនលើកទី២

បានអ្ញេះនឡើងមា ំង។គ្នត្់ង្ត្ូវបាននអទរនៅអាកាសយានោធ នផ្ដលនគ

នបាេះបង់នចាលន េះ។ភាា មៗគ្នត្់បានចងចាំទសសនីយភាពននេះកាលព៤ី

ឆ្ន ំម៊ុនពិត្ជាដូចគ្នន ។ង្គូឈីគង់ពួកនយើងស៊ុទធផ្ត្ដឹងថ្នគឺជានរឿងដូច

នមែច,គ្នត្់ជាក់ផ្សតងគឺរត្់ម៊ុនដល់៤ឆ្ន បំ ទ ប់បានអ្ន៊ុវត្តនរឿងម៊ុនមួយ

នលើករចួនហើយ,គ្នត្់ជាក់ផ្សតងគឺរត្់នៅម៊ុនដល់មងន េះសផ្មែងម៊ុនមួយ

ឈ៊ុត្រចួនហើយ,ឈ៊ុត្ទីមួយនៅមិនទ្វន់ចាប់នអតើមអងគ្នត្់បានសផ្មែង

ម៊ុនមួយឈ៊ុត្រចួនហើយ,ង្ត្ឡប់នង្កាយសផ្មតងមតងនទៀត្តាមលំោប់លំនោ

យ។ 

៥,រាបាលជមងឺឆោយឈីគង្់និង្រាបាលជមងឺឆៅមនទ ីរឆរទ្យ 

សផ្មតងពីនលើង្ទឹសែ ី,ពាបាលជមងឺនោយឈីគង់និងពាបាលជមងឺនៅមនទ ីរ

នពទយគឺមិនដូចគ្នន ទ្វងំង្សងុ។នវជាសាញ្ច្សត នោកមងលិចពិនិត្យជំងឺគឺនង្បើ

វវធិីសាញ្ច្សត ដនសងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ,នទ្វេះបីមានការនធា ើនត្សតមនទ ីរពិនសាធន៍

,ង្តួ្ត្ពិនិត្យកាំរសម ីឬក៏វវធិសីាញ្ច្សត នអសងៗជានដើម,ង្គ្នន់ផ្ត្អាចសនងកត្

ន ើញនរាគសញ្ញា ដនអ្វកាសននេះប ៊ុនណាា េះ,នមើលមិនន ើញពត័្៌មានដន

អ្វកាសដដទនទៀត្,នមើលមិនន ើញមូលនហត្៊ុសថ ិត្នៅផ្ដល ំឲ្យមានជមង ឺ។

ង្បសិននបើជមង ឺរបស់គ្នត្់យា ងង្សាល,ថ្នន ជំាក់ផ្សតងអាចនធា ើឲ្យធ្លត្៊ុបងកជមង ឺ

(នវជាសាញ្ច្សត នោកមងលិចសផ្មែងថ្ននរាគព៊ុល,ឈីគងស់ផ្មែងថ្នកមម)ល៊ុប

បំបាត្់ឬក៏រត្់នចញឆ្ង យ។នៅកន ញងកាលៈនទសៈផ្ដលជំងឺយា ងធងន់ធងរ,

គ៊ុ ភាពថ្នន ជំាក់ផ្សតងនោេះង្សាយមិនបាន,ង្បសិននបើបនងក ើនបរមិា ថ្នន ំ

មន៊ុសសក៏ង្ទ្វមំិនបានអងផ្ដរ។នោយសារផ្ត្មានជមងឺខាេះមិនផ្មនស៊ុទធផ្ត្

កំ ត្់នៅមងកន ញងនោកីយ៍ធម៌ប ៊ុនណាា េះនទ,ជមង ឺខាេះធំណាស់,នលើសអ៊ុត្ពី

វវសិាលភាពដននោកីយ៍ធម៌,នហត្៊ុន េះមនទ ីរនពទយពាបាលមិនបាន។ 



នវជាសាញ្ច្សតចិនគឺជានវជាសាញ្ច្សតប៊ុរា របស់ង្បនទសនយើង,ជាមួយនឹងសីល

គង់ពិនសសដនការបួសហ្វត្់រាងកាយមន៊ុសសគឺមិនអាចបំផ្បកបាននទ។

សម័យប៊ុរា ចាប់អារមម ៍យា ងមា ំងការបួសហ្វត្់រាងកាយមន៊ុសស,លទធិ

ខ៊ុងជឺ,តាវវងស,ព៊ុទធវងស,រមួបញ្ច លូនសិិសសផ្ដលសិកាលទធិខ៊ុងជឺស៊ុទធផ្ត្

សផ្មែងអ្ងគ ញយសមាធិ។អ្ងគ ញយសមាធិគបឺានចាត្់ទ៊ុកជាមួយង្បនភទ

ជំ ញការ,យូរៗនៅ,នទ្វេះបីមិនមានហ្វត្់គង់ក៏នោយ,ប ៊ុផ្នែអាចបនញ្ាញ

គង់និងសីលគង់។នត្ើការចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត ដននវជាសាញ្ច្សតចិនសង្មាប់

ផ្ខសវ ឌ ដនរាងកាយមន៊ុសសនហត្៊ុអ្ា ីបានរកន ើញចាសោ់ស់យា ងន េះ?

ចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សតនិងចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត នហត្៊ុអ្ា ីមិនត្

ភាា ប់គ្នន តាមជួរទទឹង?មិនត្ភាា ប់ង្បសពាគ្នន ?នហត្៊ុអ្ា ីបានជាត្ភាា ប់គ្នន

តាមជួរបនណាែ យ?នធា ើដូចនមតចការពិព ៌ ង្ត្ឹមង្ត្ូវយា ងន េះ?អ្នកផ្ដល

មានសីលគងព់ិនសសសម័យទំននើប,ផ្ដលនង្បើផ្ភនកនមើលន ើញដូចគ្នន នឹង

ការពិព ៌ ដននវជាសាញ្ច្សតចិន,មូលនហត្៊ុជាក់ផ្សតងគឺនវជាប ឌ ិត្លបីន ម្ េះ

ដនសម័យប៊ុរា ជាធមមតាស៊ុទធផ្ត្មានសីលគង់ពិនសស។កន ញងង្បវត្ត ិសាញ្ច្សត

ង្បនទសនយើងៈលីស៊ុឺនហសន,ស ៊ុនសឺនមៀវ,នប ៀននជាៀ,ហ្វា ធួរតាមពិត្នៅស៊ុទធផ្ត្

ជាង្គូធំឈីគង់ផ្ដលមានសីលគង់ពិនសស។នវជាសាញ្ច្សតចិនបនង្ងៀនមក

ដល់សពាដថង,បាននធា ើវនងាងបាត់្ផ្អនកសីលគង់រចួនហើយ,ង្គ្នន់ផ្ត្ផ្ថរកា

បានវធិិសាញ្ច្សតប ៊ុនណាា េះ។អ្ត្ីត្កាលនវជាសាញ្ច្សតចិនគឺនង្បើផ្ភនក(រមួបញ្ច លូ

សីលគង់ពិនសស)នដើមបីពិនិត្យជមង ឺ,នង្កាយមកក៏សនងខបបានវធិីសាញ្ច្សត

ផ្ដលចាប់ជិពចរ។ង្បសិននបើនង្បើវធិិសាញ្ច្សតពិនិត្យជមង ឺដននវជាសាញ្ច្សតចិន

បផ្នថមវធិីសាញ្ច្សតសីលគង់ពិនសសនទៀត្,អាចនិយាយបានថ្នកនាងដ៏

នង្ចើនឆ្ន ំនៅម៊ុខនទៀត្នវជាសាញ្ច្សត នោកមងលិចរបស់បរនទសក៏នដញមិន

ទ្វន់នវជាសាញ្ច្សតចិនដនង្បនទសចិនអងផ្ដរ។ 

ពាបាលជមងឺនោយឈីគង់គឺពីនលើមូលោធ នកមាា ត្់នចាលមូលនហត្៊ុផ្ដល

 ំឲ្យមានជំងឺ។ខ្ញ ំយល់ន ើញថ្នជមង ឺជាក់ផ្សតងគឺជាមួយង្បនភទ[កមម],

ពាបាលជមងឺជាក់ផ្សតងគឺជួយល៊ុបបំបាត្់កមម។ង្គូឈីគង់ខាេះពាបាលជមងឺ

សផ្មតងបនញ្ាញឈីនមម ,បនញ្ាញឈីបំនពញឈី,នៅជាន់ថ្នន ក់យា ងរាក់

បំអ៊ុត្គ្នត្់យកឈីនមម បនញ្ាញកមាា ត្់នចាលរចួនហើយ,ប ៊ុផ្នត មូលនហត្៊ុមូល

ោធ នផ្ដលអលិត្ឈីនមម គ្នត្់មិនបានដឹង,ឈីនមម ទ្វងំននេះសាជាថមីបាន

មកមតងនទៀត្,ជមង ឺមតងនទៀត្បាននកើត្នឡើងវញិ។តាមពិត្នៅមិនផ្មន

ឈីនមម បណាត លឲ្យគ្នត្់មានជមង ឺនទ,វត្តមានដនឈីនមម ង្គ្នន់ផ្ត្នធា ើឲ្យគ្នត្់

ពិបាកង្ទ្វបំ ៊ុនណាា េះ។ប ៊ុផ្នត មូលនហត្៊ុមូលោធ នផ្ដលបណាត លឲ្យគ្នត្់មានជមង ឺ



គឺនៅកន ញងអ្វកាសដដទនទៀត្កំព៊ុងមានរាងកាយវញិ្ា មួយ។ជានង្ចើនង្គូ

ឈីគង់មិនយល់ចាស់នរឿងង្បនភទននេះ។នោយសារផ្ត្រាងកាយវញិ្ញា  

ន េះមានឥទធិពលមា ំងណាស់,ជាធមមតាប េះមិនបាននទ,ក៏មិនហ្វ នប េះវា

អងផ្ដរ។ហ្វា លូនគង់ពិនិត្យជំងឺជាក់ផ្សតងគឺនផ្លត ត្នលើរាងកាយវញិ្ញា ន េះ

ផ្លទ ល់នដើមបីនធា ើឃ្លត្,យកនចញអ្ា ីជាមូលោធ នផ្ដលបនងក ើត្ជមង ឺ,នលើសពីននេះ

នទៀត្ោក់កង្មបមួយនៅទីតាំងមានជមងឺ,មិនអ្ន៊ុញាត្ឲ្យជមង ឺមតងនទៀត្

នង្ចាេះចូលបាន។ 

ឈីគង់អាចពិនិត្យជមង ឺ,ប ៊ុផ្នតមិនអាចនង្ជៀត្ផ្ង្ជកសាថ នភាពសងគម

មន៊ុសសសាមញ្ា ។ង្បសិននបើអ្ន៊ុវត្តនលើង្ទង់ង្ទ្វយធំជាក់ផ្សតងនឹងនង្ជៀត្

ផ្ង្ជកសាថ នភាពមន៊ុសសសាមញ្ា ,ននេះគឺមនិអ្ន៊ុញាត្,ង្បសិទធភាពក៏មិនលែ

អងផ្ដរ។អ្នករាល់គ្នន ដឹងថ្ន,ជាធមមតានបើកនវជាង្គឹេះឈីគង់,មនទ ីរនពទយឈី

គង់,មជឈម ឌ លសាត រនីត្ិសមបទ្វឈីគង,់ម៊ុននពលផ្ដលគ្នត្់មិនទ្វន់

នបើកង្បសិទធភាពពាបាលអាចយា ងលែ ,ដរាបណានបើករបរពិនិត្យជមង ឺ,

ង្បសិទធភាពរបស់វាជាក់ផ្សតងធ្លា ក់ច៊ុេះដ៊ុនោបមួយរំនពច,ជាក់ផ្សតងគឺ

មិនអ្ន៊ុញាត្នង្បើធម៌ផ្ដលនលើសអ៊ុត្ពមីន៊ុសសសាមញ្ាមកជំនួសម៊ុខង្ហរ

របស់សងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ។នធា ើយា ងននេះនហើយជាក់ផ្សតងនជៀសមិនរចួ

ទ្វបដូចគ្នន ជាមួយធម៌ដនសងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ។ 

សីលគង់ពិនសសនមើលធល ញេះរាងកាយមន៊ុសស,អាចនមើលន ើញដូចជាចំ ិត្,

នមើលតាមមួយជាន់ៗ,អាចនមើលន ើញជាលិកាទន់ក៏ដូចជាទីតាំងណា

មួយដនរាងកាយ។ការនសកនCTបចច ញបបនន នទ្វេះបីអាចនមើលន ើញយា ង

ចាស់ោស់,ប ៊ុផ្នែ ,វាយា ងណាមិញគឺនង្បើមា ស៊ុីន,ចំណាយនពលណាស់,នង្បើ

ផ្ខសភាពយនតនង្ចើនណាស់,យឺត្ណាស់,ដថាណាស់។មិនមានភាពង្ហយង្សួល,

ង្ត្ឹមង្ត្ូវលែ ដូចសីលគង់ពិនសសរបស់មន៊ុសសនទ។ង្គូឈីគង់បិទផ្ភនកនបាស

ភាា ម,ជាក់ផ្សតងអាចនមើលន ើញចាស់ោស់នោយផ្លទ ល់ទីតាំងណាមួយ

របស់អ្នកជមង ឺ។នត្ើននេះមិនផ្មនបនចាកវទិាខពស់ឬ?ននេះគឺជាបនចាកវទិា

ខពស់ផ្ដលសូមបីផ្ត្ខពស់ជាងនង្បៀបនឹងបនចាកវទិាខពស់ទំននើប។នទ្វេះយា ង

ណាក៏នោយ,កង្មិត្ង្បនភទននេះនៅង្បនទសចិនសម័យប៊ុរា ជាក់ផ្សតង

មានរចួមកនហើយ,គឺជាបនចាកវទិាខពស់ផ្ដលមាននៅសម័យប៊ុរា ។ហ្វា ធួ

រនមើលនចញបានកន ញងខួរកាលឆ្វឆ្វមាននកើត្ដំនៅ,ចង់នធា ើការវេះកាត្់

ឲ្យគ្នត្់។ឆ្វឆ្វមិនអាចទទួលយកបាន,គិត្ថ្នគឺជាការនធា ើបាបគ្នត្់,

គ្នត្់ចាប់ហ្វា ធួរ,លទធអលឆ្វឆ្វនៅផ្ត្សាា ប់នោយដំនៅខួរកាល។កន ញង

ង្បវត្ត ិសាញ្ច្សតមានយា ងនង្ចើននវជាប ឌ ិត្ធំដននវជាសាញ្ច្សតចិនស៊ុទធផ្ត្មាន



សីលគង់ពិនសស,ង្គ្នន់ផ្ត្,នៅកន ញងសងគមទំននើបនោយសារផ្ត្មន៊ុសសង្គប់

គ្នន ផ្សាងរកអ្ា ីផ្ដលង្បាកដនិយមមា ំងនពក,នហើយនភាចនូវង្បដព ីប៊ុរា

 ។ 

បួសហ្វត្់ឈីគង់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់របស់ពួកនយើង,ជាក់ផ្សតងគឺង្ត្ូវផ្ត្យល់

ដឹងសាជាថមីអ្ា ីដនង្បដព ី,នៅកន ញងការអ្ន៊ុវត្តជាក់ផ្សតងយកវាបនែសនង

មរត្កនិងរ កកចំនរ កនទូោយនៅម៊ុខ,សាជាថមីនង្បើការនដើមបីអតល់អល

ង្បនយាជន៍ដល់សងគមមន៊ុសសជាត្ិ។ 

(៦)ឈគីង្់រុទ្ធវង្សនិង្រុទ្ធសាសនា 

ពួកនយើងនៅនពលផ្ដលនិយាយដល់ឈីគង់ព៊ុទធវងស,ជានង្ចើនមន៊ុសសជាក់

ផ្សតងង្សម័យដល់បញ្ញហ មួយៈព៊ុទធវងសគឺជាបួសង្ពេះព៊ុទធ,ជាក់ផ្សតងគិត្ដល់

នរឿងរា៉ា វកន ញងង្ពេះព៊ុទធសាស ។ខ្ញ ំនៅទីននេះសូមបញ្ញា ក់យា ងចាស់ថ្ន,ហ្វា

លូនគង់គឺជាឈីគង់ព៊ុទធវងស,គឺជាមហ្វធម៌បនង្ងៀនស៊ុចរតិ្,គ្នម នទំ ក់

ទំនងជាមួយនឹងព៊ុទធសាស ។ឈីគងព់៊ុទធវងសគឺជាឈីគង់ព៊ុទធវងស,ព៊ុទធ

សាស គឺជាព៊ុទធសាស ,នទ្វេះបីនគ្នលបំ ងដនការបួសហ្វត្់គឺដូចគ្នន ,

ប ៊ុផ្នត នដើរអល វូខ៊ុសពីគ្នន ,មិនផ្មនធមមកខនធផ្ត្មួយ,ត្ង្មូវក៏មិនដូចគ្នន អង

ផ្ដរ។ 

ខ្ញ ំនៅទីននេះនលើកនឡើងពាកយមួយថ្ន”ព៊ុទធ",នពលសផ្មតងគង់នលើជាន់ថ្នន ក់

ខពស់នៅនពលនង្កាយខ្ញ ំនឹងនលើកនឡើងនទៀត្,ខល នួវាផ្លទ ល់គ្នម នឱជារសអ្បិ

យជំននឿអ្ា ី។មន៊ុសសខាេះនៅនពលណាសាត ប់ឮដល់"ព៊ុទធ"ពតិ្ជាមិនគួរឲ្យនជឿ,

និយាយថ្ននោកអ្នកកំព៊ុងអសពាអាយអ្បិយជំននឿ,មិនផ្មនផ្បបននេះ

នទ។”ព៊ុទធ”ននេះគឺជាភាសាសំញ្ច្សក ឹត្,ពីង្បនទសឥណាឌ ចមាងមក,សរនសរតាម

សូរសពទជាពីរអ្កសរនៅថ្នព៊ុនទ្វធ (Buddha),នគបានល៊ុបអ្កសរ[នធ្ល]នចាល,

រចួនហើយនៅថ្នព៊ុទធ,បកផ្ង្បជាភាសាចិនជាក់ផ្សតងគឺជា[អ្ងគង្តាស់ដឹង],

មន៊ុសសផ្ដលបានង្តាស់ដឹងរចួនហើយ(នមើល(វច ន៊ុង្កម)《វឺហ្វយ》)។ 

(១)ឈគីង្់រុទ្ធវង្ស 

ឈីគង់ព៊ុទធវងសផ្ដលបនង្ងៀននចញ នពលបចច ញបបននមានពីរង្បនភទ។មួយ

ង្បនភទគឺបំផ្បកនចញពីង្ពេះព៊ុទធសាស ,វានៅកន ញងការអ្ភិវឌឍន៍រាប់ពាន់

ឆ្ន ំបាននលចនឡើងជានង្ចើនអ្ធិសងឃ,ពួកគ្នត្់នៅកន ញងដំន ើរការបួស

ហ្វត្់,នៅនពលបួសដល់ជាន់ថ្នន ក់ដ៏ខពស,់នឹងមានង្គូមងនលើបនង្ងៀនឲ្យ

ពួកគ្នត្់អ្ា ីមួយចំនួន,ទទួលបាននូវការបនង្ងៀនពិត្ង្បាកដដនជាន់



ថ្នន ក់ខពស់ជាង។នរឿងទ្វងំននេះកនាងមកនៅកន ញងព៊ុទធសាស ស៊ុទធផ្ត្ជាការ

បនង្ងៀននោយឯកនតា,នៅនពលផ្ដលអ្ធិសងឃជិត្ដល់១០០ឆ្ន ំនទើប

បនង្ងៀនឲ្យសិសសមាន ក់នទៀត្,នយាងតាមង្ទឹសត ីង្ពេះព៊ុទធសាស នដើមបីបួស,

នលើកកមពស់ជារមួ។ឈីគង់ង្បនភទននេះ,នមើលនៅគឺមានទំ ក់ទំនងជិត្

សន ិទធជាមួយនឹងព៊ុទធសាស ។នង្កាយមកង្ពេះសងឃង្ត្ូវបានបន ត ញនចញពី

វត្តអារាម,ដូចនៅកន ញងសម័យកាល”មហ្វបដិវត្តន៍វបបធម៌”,គង់ហ្វា ទ្វងំ

ននេះបានហូរធ្លា ក់នៅកន ញងសាធ្លរ ៈជន,ក៏មានការរ កកចំនរ កនចំនួនធំនៅ

កន ញងសាធ្លរ ៈជនអងផ្ដរ។ 

មួយង្បនភទនអសងនទៀត្ក៏ជាឈីគង់ព៊ុទធវងសអងផ្ដរ,ឈីគង់ព៊ុទធវងស

ង្បនភទននេះង្គប់ជំ ន់ស៊ុទធផ្ត្មិនមានបញ្ច លូកន ញងព៊ុទធសាស ,ផ្ត្ងផ្ត្

បួសនោយភាពសមាង ត្់កន ញងសាធ្លរ ៈជនឬក៏នៅកន ញងភន ំនង្ៅ។គង់ហ្វា

ង្បនភទននេះស៊ុទធផ្ត្មានកផ្នាងពិនសសផ្ត្មួយគត្់,វាស៊ុទធផ្ត្ត្ង្មូវនង្ជើស

នរ កសកូនសិសសមួយផ្ដលលែ ,វត្ត ីមហ្វគ៊ុ ធម៌ផ្ដលពិត្ជាមានង្គប់ង្គ្នន់

សមត្ថភាពបួសហ្វត្់នឡើងជាន់ថ្នន ក់ខពស់។មន៊ុសសផ្បបននេះអ្ស់រយៈនពល

ជានង្ចើនឆ្ន ំនទើបអាចនលចនឡើងកន ញងនោកមាន ក់។គង់ហ្វា ទ្វងំននេះមិន

អាចអសពាអាយជាសាធ្លរ ៈបាននទ,ត្ង្មូវចិត្តគំនិត្ខពស់ណាស់,បនងក ើន

គង់ក៏ឆ្ប់រហ័សមា ំងណាស់អងផ្ដរ,គង់ហ្វា ង្បនភទននេះមិនផ្មនភាគត្ិ

ច។តាវវងសក៏ដូចគ្នន អងផ្ដរ,ដូចគ្នន គឺជាគង់តាវវងស,មានផ្បងផ្ចកជា

និកាយគ៊ុនល៊ុន,និកាយនអ្ឿម័យ,និកាយវតូាងជានដើម។កន ញងនិកាយ

នីមួយៗនៅមានធមមកខនធខ៊ុសៗគ្នន ,ម៊ុខវជិាា គង់ហ្វា នីមួយៗស៊ុទធផ្ត្ខ៊ុសពី

គ្នន ឆ្ង យមា ំងណាស់,ស៊ុទធផ្ត្មិនអាចោយបញ្ច លូនដើមបីហ្វត្់បាននទ។ 

(២)រុទ្ធសាសនា 

ព៊ុទធសាស គឺជាមួយសំ ៊ុ ំដនការបួសហ្វត់្ផ្ដលសកយម៊ុនីជាង២ពាន់ឆ្ន ំ

ម៊ុននៅឥណាឌ ខល នួឯងបានង្តាស់ដឹងនោយផ្អែកនលើមូលោធ នបួសហ្វត្់

ផ្ដលនោកធ្លា ប់មាន។សផ្មតងសនងខបជាក់ផ្សតងគឺជា៣អ្កសរ”សីល-

សមាធិ-បញ្ញា ”។សលីគឺនដើមបីសមាធិ។ព៊ុទធសាស មិនសផ្មែងអ្ពំីហ្វត្់

គង់,តាមពិត្នៅគឺកំព៊ុងហ្វត្់គង់,នពលគ្នត្់រមាង ប់ច៊ុេះអ្ងគ ញយនៅទីន េះ

ជាក់ផ្សតងគឺជាការហ្វត្់គង់។នោយសារផ្ត្នៅនពលមន៊ុសសសងប់ច៊ុេះនពល

នផ្លត ត្ចិត្ត,ថ្នមពលដនសកលនោកនឹងង្បមូលអ្ញំនៅនលើរាងកាយរបស់

គ្នត្់,នដើរតួ្ ទីដនការហ្វត្់គង់។សីលដនព៊ុទធសាស ,ជាក់ផ្សតងគឺង្ត្ូវ

លេះបង់រាល់ត្ណាហ របស់មន៊ុសសសាមញ្ា ,នបាេះបង់នចាលទ្វងំអ្ស់នូវអ្ា ីផ្ដល

មន៊ុសសសាមញ្ា ង្បកាន់,នោយនហត្៊ុននេះសនង្មចបានសាថ នភាពដនភាព



សងប់សាង ត្់និងអ្សកមម,ជាក់ផ្សតងអាចរមាង ប់ច៊ុេះបាន,នៅកន ញងសមាធិបនត

នលើកកមពស់ជាន់ថ្នន ក់,ប ទ ប់មកង្តាសដឹ់ងនបើកបញ្ញា ,យល់ដឹងពីសកល

នោក,នមើលន ើញនសចកត ីពិត្ដនសកលនោក។ 

នៅនពលសកយម៊ុនីចាប់នអែើមបនង្ងៀនធម៌មួយដថងង្គ្នន់ផ្ត្នធា ើនរឿង៣យា 

ងៈសផ្មែងធម៌(ផ្ដលបនង្ងៀនជាចមបងគឺអ្រហនែធម៌),កូនសសិសសាែ ប់ធម៌;

ប ទ ប់មកគឺឱបបាង្ត្(ចាន)នដើរង្ទង់បាង្ត្(ស៊ុំបាយ);ប ទ ប់មកនទៀត្

ជាក់ផ្សតងគឺអ្ងគ ញយសមាធិបួសពិត្ង្បាកដ។ប ទ ប់ពីសកយម៊ុនីមិននៅ

នលើនោកនិងប ទ ប់ពីបានវាងកាត្់ការត្ស ូ រវាងង្ពាហមសាស នងិព៊ុទធ

សាស ,ពីរង្បនភទសាស ននេះបានរមួបញ្ច លូគ្នន កាា យជាមួយង្បនភទ

សាស ហ៊ុិនឌូ,ដូនចនេះបចច ញបបនន នៅឥណាឌ គ្នម នព៊ុទធសាស នទ។នៅកន ញង

ដំន ើរការដនកាអ្ភិវឌឍន៍និងវវិត្តន៍នង្កាយមក,បាននលចនឡើងព៊ុទធ

សាស មហ្វយាន,រាលោលដល់ង្បនទសចិនដីនគ្នកជាក់ផ្សតងគឺជាព៊ុទធ

សាស បចច ញបបនន។ព៊ុទធសាស មហ្វយានមិនផ្មនជំននឿផ្ត្សកយម៊ុនី

មួយនធា ើជាអ្ងគនគ្នរពបូជា,ប ៊ុផ្នតគឺជំននឿជានង្ចើនង្ពេះព៊ុទធ,ជំននឿជានង្ចើន

ង្ពេះយូឡាយ,ង្ពេះព៊ុទធអាមីធួនិងង្ពេះព៊ុទធង្គូឱសថជានដើម។វនិ័យក៏នង្ចើន

ជាង,នគ្នលនៅបួសហ្វត្់ក៏ខពស់ជាងអងផ្ដរ។ នពលន េះសកយម៊ុនីនៅ

កន ញងចំនណាមសិសសពិនសសធ្លា ប់បានបនង្ងៀនង្ពេះនពាធិសត្ាធម៌,នង្កាយ

មកបានយកអ្ា ីទ្វងំននេះត្នង្មៀបនចញនហើយអ្ភិវឌឍន៍កាា យជាព៊ុទធ

សាស មហ្វយានបចច ញបបនន ,បួសង្ពេះនពាធិសត្ា វសិ័យ។ឥឡូវននេះកន ញង

ត្ំបន់អាស៊ុីភាគអានគនយ៍នៅផ្ត្រកាង្បដព ីព៊ុទធសាស ហិនយាន,នង្បើ

នទពអ្ំណាចង្បារពធពិធីធម៌។កន ញងដំន ើរការដនការវវិត្តន៍របស់ព៊ុទធសាស 

,មួយសាមបានបនង្ងៀនចូលនៅកន ញងទីនបង្បនទសនយើងនៅថ្នចាងម៊ុី;

មួយសាមនអសងតាមរយៈស៊ុីនជាងំបានបនង្ងៀនចូលទឹកដីជនជាត្ិហ្វន់

នៅថ្នថ្នងម៊ុី(ប ទ ប់ពីយ៊ុគសម័យពនាត្់ង្ពេះព៊ុទធកន ញងអ្ំឡុងឆ្ន ំហ ូឆ្ង

បានបាត្់ខល នួរចួនហើយ);មួយសាមនទៀត្ជាក់ផ្សតងគឺនៅឥណាឌ បនងក ើត្ជា

នយាគៈគង់។ 

នៅកន ញងពទធសាស មិនសផ្មែងអ្ំពីហ្វត្់គង់,ក៏មិនហ្វត្់ឈីគង់អងផ្ដរ

,ននេះគឺនដើមបីរកានិងការពារវធិីសាញ្ច្សត បួសហ្វត្់ដនង្បដព ីព៊ុទធសាស ,

ក៏ជានហត្៊ុអលដ៏សំមន់ផ្ដលព៊ុទធសាស អាចរ កករាលោលជាង២០០០ឆ្ន ំ

នោយគ្នម នការធ្លា ក់ច៊ុេះ។ជាក់ផ្សតងនោយសារផ្ត្គ្នត្់មិនទទួលយកនូវអ្ា ី

ផ្ដលមកពីមងនង្ៅ,នទើបង្ហយង្សួលកន ញងការរកាង្បដព ីផ្លទ ល់ខល នួ។ធម៌

បួសដនព៊ុទធសាស ក៏មិនដូចគ្នន ទ្វងំង្សងុ។ព៊ុទធសាស ហិនយានសងកត្់



ធងន់នៅនលើនង្បាសខល នួឯង,បួសខល នួឯង;ព៊ុទធសាស មហ្វយានបានរ កកចំ

នរ កនរហូត្ដល់នង្បាសខល នួឯងនង្បាសមន៊ុសស,នង្បាសសត្ានោកទ្វងំឡាយ។ 

៧,សុចរតិធម៌និង្ទុ្ចរតិធម ៌

(១)ទ្វវ រចាំឆហៀង្អល វូឆ វ្ង្ 

ទ្វា រចំនហៀងអល វូនវាងក៏ង្ត្ូវបាននគនៅថ្នធម៌បួសទ្វា រនសស។នៅម៊ុននពល

មានសាស ,បណាែ និកាយឈីគង់បានសថ ិត្នៅរចួមកនហើយ។គង់ហ្វា

ផ្ដលនង្ៅពីសាស មានជានង្ចើនកំព៊ុងរ កករាលោលនៅកន ញងសាធ្លរ ៈ

ជន,ភាគនង្ចើនគ្នម នកាា យជាមួយសំ ៊ុ ំង្បព័នធ បួសហ្វត្់នពញនលញ,គ្នម ន

មួយសំ ៊ុ ំង្ទឹសែ ីនពញនលញ។ប ៊ុផ្នតធម៌បួសទ្វា រនសសមានវធិិសាញ្ច្សត បួសហ្វត្់

ពង្ងឹងពិនសសតាមលកខ ៈជាង្បព័នធនិងនពញនលញ,ក៏កពំ៊ុងរ កករាលោល

នៅកន ញងសាធ្លរ ៈជនអងផ្ដរ។គង់ហ្វា ង្បនភទននេះជាធមមតាបាននគនៅ

ថ្នទ្វា រចំនហៀងអល វូនវាង។នហត្៊ុអ្ា ីបាននគនៅថ្នទ្វា រចំនហៀងអល វូនវាង?នមើល

ពីដអទដនអ្កសរ,ទ្វា រចំនហៀងជាក់ផ្សតងគឺជាទ្វា រនៅមាខ ង,អល វូនវាងជាក់ផ្សតង

គឺផ្ដលលង ីនលង ើ។មន៊ុសសរាល់គ្នន គិត្ថ្នវធិីសាញ្ច្សត បួសហ្វត្់របស់ពីរវងសព៊ុទធ

និងតាវស៊ុទធផ្ត្ជាស៊ុចរតិ្ធម៌,គងហ់្វា ដដទនទៀត្ស៊ុទធផ្ត្ជាទ្វា រចំនហៀងអល វូ

នវាង,ឬក៏ជាទ៊ុចរតិ្ធម៌។ជាការពិត្មិនផ្មនផ្បបននេះនទ។ទ្វា រចំនហៀងអល វូ

នវាងង្គប់ជំ ន់ស៊ុទធផ្ត្ជាការបួសសមាង ត្់ឬក៏បនង្ងៀននោយឯកតា,មិន

អាចយកនចញមកបង្ហហ ញមន៊ុសសបាននទ។នៅនពលបនង្ងៀននចញ,

មន៊ុសសរាល់គ្នន ស៊ុទធផ្ត្មិនង្ហយង្សួលពនយល់។ពួកគ្នត្់ក៏បាននៅគង់ហ្វា

ខល នួឯងថ្នមិនផ្មនព៊ុទធមិនផ្មនតាវ។វធិីសាញ្ច្សត បួសហ្វត្់របស់វាមាន

ត្ង្មូវចិត្តគំនិត្ត្ឹងរងឹ,វាគឺនយាងតាមលកខ ៈពិនសសដនសកលនោក

នដើមបីបួសហ្វត្់,សផ្មែងអ្ន៊ុវត្តករ៊ុណា,រកាចិត្តគំនិត្។កន ញងចំនណាមអ្ធិ

ជនស៊ុទធផ្ត្មានជំ ញការពិនសស,មានជំ ញការពិនសសខាេះក៏អ្សាា រយ

ណាស់អងផ្ដរ។ខ្ញ ំធ្លា ប់បានជួបអ្ធិជនទ្វា រនសស៣របូ,បានបនង្ងៀនឲ្យខ្ញ ំ

អ្ា ីមួយចំនួន,នៅកន ញងពីរវងសព៊ុទធនិងតាវស៊ុទធផ្ត្រកមិនន ើញ។អ្ា ីទ្វងំននេះ

នៅកន ញងដំន ើរការបួហ្វត្់ស៊ុទធផ្ត្ពិបាកណាស់,គង់ផ្ដលបានហ្វត្់នចញ

ក៏ពិនសសផ្ត្មួយគត្់អងផ្ដរ។អ្ញយមកវញិ,កន ញងគង់ហ្វា មួយចំនួនដនពីរ

វងសព៊ុទធនិងតាវផ្ដលបានបនង្ងៀនបចច ញបបនន ,មានខាេះកងាេះនូវត្ង្មូវចិត្ត

គំនិត្ត្ឹងរងឹ,ដូនចនេះបួសមិនខពស់,ដូនចនេះ,សង្មាប់គង់ហ្វា ដនវងសនីមួយៗគួរ

ផ្ត្សនងកត្នមើលនោយមិនលំនអ្ៀង។ 

(២)ឈគីង្់សិលបៈកាចគ់ុន 



ឈីគង់សិលបៈកាច់គ៊ុនគឺបានបនងក ើត្នឡើងនោយវាងកាត្់សម័យកាល

ង្បវត្ត ិសាញ្ច្សត យូរលង់,មានមួយសំ ៊ុ ំង្បពន័ធ ង្ទឹសែ ី,វវធិីបួសហ្វត្់នពញនលញ,

បានបនងក ើត្ជាង្បព័នធឯករាជយ។ប ៊ុផ្នតនិយាយនោយត្ឹងរងឹ,វាង្គ្នន់ផ្ត្ជា

ការបង្ហហ ញរបស់សលីគង់ផ្ដលនលចនឡើងនៅជាន់ថ្នន ក់ទ្វបបំអ៊ុត្កន ញង

គង់ហ្វា បួសដអទកន ញងប ៊ុនណាា េះ។សីលគង់ផ្ដលនលចនឡើងកន ញងបួសហ្វត្់សិលបៈ

កាច់គ៊ុន,ស៊ុទធផ្ត្នលចនឡើងកន ញងគង់បួសដអទកន ញង។បួសហ្វត្់ឈីគង់សិលបៈ

កាច់គ៊ុនក៏ចាប់នអែើមពីការហ្វត្់ឈីអងផ្ដរ,ឧបមានៅនពលកាប់ដ៊ុំថម,

ចាប់នអតើមជាក់ផ្សតងង្ត្ូវផ្ត្បងា ិលដដនដើមបីផ្លា ស់ទីឈី,នពលនវោយូរឈីនឹង

នកើត្នឡើងការផ្លា ស់បត រូអ្ំពីសារធ្លត្៊ុ,បនងក ើត្នៅជាចនង្ហក មថ្នមពល,នមើល

នៅដូចជាសថ ិត្នៅមួយង្បនភទពនា ឺ,នៅនពលសង្មចបានកង្មិត្ង្បនភទ

ននេះ,គង់ជាក់ផ្សតងនឹងចាប់នអែើមដំន ើរការ។នោយសារផ្ត្គង់គឺជាសារ

ធ្លត្៊ុកង្មិត្ខពស់,មាន ំភាពដវឆ្ា ត្ជាមួយ,វាង្ត្ូវបានង្គប់ង្គងនោយ

អនត្់គំនិត្ដនខួរកាល,សថ ិត្នៅកន ញងអ្វកាសនអសងនទៀត្។នៅនពលវាយប៊ុក

មិនចាំបាច់ផ្លា ស់ទីឈី,នពលគិត្ដល់គង់បានមករចួនហើយ។ជាមួយនឹង

ការបួសហ្វត្់,គង់នឹងបនតពង្ងឹង,ភាគលែ ិត្កាា យជានសត ើងជាង,ថ្នមពល

កាា យជាធំជាង,បាននលចនឡើងជំ ញ”បាត្ដដផ្ដក”,”បាត្ដដបារ៉ាត្”

។នោយនមើលន ើញពីនលើភាពយនែនិងទសស វដែ ី,ប ៊ុ ម នឆ្ន ំថមីៗននេះបាន

នលចនឡើងជំ ញ”កង្មបជួងមាស”,”អាវនង្កាេះ”,ននេះគឺបានបនងក ើត្នឡើង

នោយការបួសសិលបៈកាច់គ៊ុននិងបួសដអទកន ញងដំណាលគ្នន ,គឺបួសទ្វងំ

មងកន ញងនិងមងនង្ៅនលចនឡើងមក។ចង់បួសដអទកន ញងជាក់ផ្សតងង្ត្ូវ

នគ្នរពគ៊ុ ធម៌,ង្ត្ូវបួសចិត្តគំនិត្។សផ្មតងនៅតាមង្ទឹសែ ី,ជំ ញរបស់

គ្នត្់្នដល់កង្មិត្ជាក់ោក់,វាបណាត លឲ្យគង់ង្ត្ូវបានបនញ្ាញពីមង

កន ញងរាងកាយ,បនញ្ាញនៅមងនង្ៅរាងកាយ,នោយសារផ្ត្ដង់ស៊ុីនត្ខពស់,

នឹងបនងក ើត្ជាផ្ខលការពារ។ឈីគង់សិលបៈកាច់គ៊ុនសផ្មតងនៅតាមង្ទឹសែ ី

ភាពខ៊ុសគ្នន ធំបំអ៊ុត្ជាមួយនឹងការបួសដអទកន ញងរបស់ពួកនយើងនៅ

កផ្នាងសិលបៈកាច់គ៊ុនគឺហ្វត្់កន ញងចល មា ំងកាា ,គ្នម នចូលនៅកន ញងភាព

សងប់សាង ត្់។មិនចូលនៅកន ញងភាពសងបស់ាង ត្់ឈីរត្់នង្កាមផ្សបក,ឈីលិច

នចញតាមសាច់ដ៊ុំ,មិនចូលនៅកន ញងតាននធៀន,ដូនចនេះមិនបួសជីវតិ្,ក៏មិន

អាចបួសជីវតិ្។ 

(៣)បួសបញ្ច្ញ្ញា ស់និង្កមាគីង្ ់

មន៊ុសសខាេះគ្នម នធ្លា ប់បានហ្វត្់ឈីគង់,ង្សាប់ផ្ត្កន ញងមួយយប់ទទួលបាន

គង់,ថ្នមពលក៏មិនតូ្ច,នៅអាចពិនតិ្យជមង ឺឲ្យមន៊ុសសនទៀត្,មន៊ុសសរាល់



គ្នន ក៏នៅគ្នត្់ថ្នង្គូឈីគង់,គ្នត្់ក៏កំព៊ុងបនង្ងៀនមន៊ុសសដដទអងផ្ដរ;

មន៊ុសសខាេះត្បិត្អ្ីមិនធ្លា ប់បាននរៀនគង់ហ្វា ,ឬក៏ធ្លា ប់បាននរៀនប ៊ុ ម ន

ចល ,ខល នួឯងបានផ្កដចនបនត ិចរចួនហើយបនង្ងៀនមន៊ុសសដដទ។មន៊ុសស

ង្បនភទននេះមិនស័កត ិសមនធា ើជាង្គូឈីគង់នទ,គ្នត្់គ្នម នអ្ា ីអាចបនង្ងៀនឲ្យ

មន៊ុសសដដទ។អ្ា ីផ្ដលគ្នត្់បនង្ងៀនជាការពិត្មិនអាចបួសហ្វត្់នឡើង

ជាន់ថ្នន ក់ខពស់,ភាគនង្ចើនគឺនដើមបីពាបាលជមងឺកាយសមបទ្វ។នត្ើគង់

ង្បនភទននេះបានមកដូចនមែច?ម៊ុនដំបូងសផ្មែងបនែ ិចអ្ំពីបួសបញ្ច្ញ្ញា ស់។

ផ្ដលនគនៅថ្នបួសបញ្ច្ញ្ញា ស់គឺសំនៅនៅនលើមន៊ុសសមួយចំនួនផ្ដលមាន

ចិត្តគំនិត្យា ងខពស់បំអ៊ុត្,លែមា ងំណាស់,នង្ចើនផ្ត្ជាមន៊ុសសចាស់,អាយ៊ុ

ជាង៥០ឆ្ន ំ,វាយឺត្នពលសង្មាប់គ្នត្់កន ញងការបួសហ្វត្់តាំងពីដំបូង,ចង់

ជួបបានង្គូ(ជាន់)ខពស់ផ្ដលបួសទ្វងំចិត្តនិងជីវតិ្មិនង្ហយង្សួលនទ។នៅ

នពលផ្ដលគ្នត្់គិត្ចង់ហ្វត្់គង់,ង្គូមងនលើនឹងបផ្នថមថ្នមពលដ៏ធំ

ដល់គ្នត្់នោយផ្អែកនលើមូលោធ នដនចិត្តគំនិត្របស់គ្នត្់,ពីនលើច៊ុេះនង្កាម

បួសអ្ញយមកវញិ,ននេះជាក់ផ្សតងឆ្ប់រហស័ជាង។ង្គូមងនលើនៅនលើ

អាកាសវវិត្តន៍,បនតពីមងនង្ៅរាងកាយបផ្នថមថ្នមពលដល់គ្នត្់,ជា

ពិនសសនៅនពលផ្ដលគ្នត្់ពិនិត្យជមង ឺ,បនងក ើត្វាល,ថ្នមពលផ្ដលង្គូមង

នលើអតល់ឲ្យនង្បៀបដូចពីកន ញងបំពង់ដឹកជញ្ជ នូឲ្យគ្នត្់,មន៊ុសសខាេះគ្នត្់ខល នួ

ឯងនៅផ្ត្មិនដឹងថ្នពីណាមក។ននេះជាក់ផ្សតងគឺជាបួសបញ្ច្ញ្ញា ស់។ 

នៅមានមួយង្បនភទនទៀត្គឺជាកមា ីគង់។កមា ីគង់មិនកំហិត្តាមអាយ៊ុ

នទ។មន៊ុសសនង្ៅពីសត្ិមាា ស់នៅមានសត្ិរង,ជាធមមតាសត្ិរងមានជាន់

ថ្នន ក់ខពស់ជាងសត្ិមាា ស់។មន៊ុសសខាេះជានថ់្នន ក់សត្ិរងខពស់ណាស់,អាច

ទ្វក់ទងជាមួយនឹងអ្ងគង្តាស់ដឹងបាន,មន៊ុសសង្បនភទននេះនៅនពលចង់

ហ្វត្់គង់,សត្ិរងក៏ចង់នលើកកមពស់ជាន់ថ្នន ក់អងផ្ដរ,ជាប ទ ន់បាន

ទ្វក់ទងជាមួយនឹងអ្ងគមហ្វង្តាស់ដឹងនដើមបីខា ីគង់។ប ទ ប់ពីខា ីគង់ឲ្យ

គ្នត្់រចួនហើយ,ក៏ជាកន ញងមួយយប់ទទួលបានគង់,ប ទ ប់ពីទទួលបានគង់

ក៏អាចពិនិត្យជមង ឺឲ្យមន៊ុសស,បនធ រូបនថយការឈឺចាប់របស់អ្នកជមង ឺ។គ្នត្់

ជាធមមតានង្ជើសនង្បើវធិីសាញ្ច្សតបនងក ើត្វាល,នៅអាចអតល់ថ្នមពលដល់

មន៊ុសសផ្ត្មាន ក់ឯង,បនង្ងៀនឲ្យមន៊ុសសបនចាកនទសមួយចំនួន។ 

ជាធមមតាមានមន៊ុសសផ្បបននេះ,ចាប់នអតើមគឺលែណាស់,មានគង់រចួនហើយ,

នករ ត៍ន ម្ េះដ៏អ្សាា រយ,កត្តិ មនិងអលង្បនយាជន៍បានទ្វងំង្ពម។អ្ង្តាដន

កត្ត ិ មនិងអលង្បនយាជន៍នៅកន ញងខួរកាលបានកាន់កាប់មួយផ្អនកដ៏



ធំ,បាននលើសពី(ផ្អនក)ហ្វត្់គង់,ចាប់ពីនពលននេះនៅគង់ក៏ធ្លា ក់ច៊ុេះ,គង់

ជាក់ផ្សតងកាន់ផ្ត្តូ្ច,ទីបំអ៊ុត្អ្ា ីក៏គ្នម ននទៀត្។ 

(៤)ភាសាសកលឆោក 

មន៊ុសសខាេះភាា មៗអាចនិយាយនចញមួយង្បនភទភាសា,ង្បនភទភាសាននេះ

បាននិយាយយា ងសាទ ត្់ជំ ញ។ប ៊ុផ្នតវាមិនផ្មនភាសាដនសងគមមន៊ុសស

ជាត្ិ។នត្ើនៅថ្នអ្ា ី?នៅថ្នភាសាសកលនោក,ផ្ដលនគនៅថ្នភាសាសកល

នោក,វាង្គ្នន់ផ្ត្ជាភាសាដនរាងកាយវញិ្ញា  មួយន េះផ្ដលមិនខពស់នពក

ប ៊ុនណាា េះ។បចច ញបបននមន៊ុសសហ្វត្់ឈីគង់នៅកន ញងង្បនទសមានមិនត្ិចបាន

នលចនឡើងង្បនភទកាលៈនទសៈននេះ,សូមបីផ្ត្មន៊ុសសខាេះនចេះនិយាយជា

នង្ចើនង្បនភទភាសាខ៊ុសគ្នន នទៀត្អង។ជាការពិត្ណាស់,ភាសាដនសងគម

មន៊ុសសជាត្ិពួកនយើងក៏សម ញគសាម ញណាសអ់ងផ្ដរ,មានជាងមួយពាន់ង្បនភ

ទ។នត្ើភាសាសកលនោកង្ត្ូវបានរាប់ចូលជាសីលគង់ផ្ដរឬនទ?ខ្ញ ំនិយាយ

ថ្នវាមិនអាចរាប់បាននទ,វាមិនផ្មនមួយង្បនភទសីលគង់របស់រាងកាយ

ផ្លទ ល់,ក៏មិនផ្មនមួយង្បនភទសីលគង់ផ្ដលមកពីមងនង្ៅអែល់ឲ្យនោក

អ្នកអងផ្ដរ,ប ៊ុផ្នតគឺនោយសារផ្ត្បានមួយង្បនភទរាងកាយវញិ្ញា  ផ្ដល

មកពីមងនង្ៅបញ្ញា ។រាងកាយវញិ្ញា  ននេះង្បភពមកពីជាន់ថ្នន ក់ខពស់ប

នែ ិច,យា ងនហ្វចណាស់ក៏ខពស់ជាងមន៊ុសសជាត្ិពួកនយើងបនត ិច,គឺវាកំព៊ុង

និយាយ។មន៊ុសសផ្ដលនិយាយភាសាសកលនោកង្គ្នន់ផ្ត្នដើរតួ្ ទីជាមី

ង្កូហវ នូប ៊ុនណាា េះ។ពាកយផ្ដលមន៊ុសសភាគនង្ចើននិយាយគ្នត្់ខល នួឯងក៏មិន

ដឹងថ្នអ្ត្ថន័យទូនៅគឺជាអ្ា ី,មានផ្ត្មន៊ុសសផ្ដលមានសីលគង់”អាន

គំនិត្”រចួនហើយ,គ្នត្់អាចដឹងពីអ្ត្ថនយ័ទូនៅ។នោយសារផ្ត្វាមិនផ្មន

សីលគង់,ប ទ បព់ីមន៊ុសសជានង្ចើនបាននិយាយរចួនហើយ,មានអារមម ៍

នពញចិត្តមា ំងណាស់,នៅផ្ត្គិត្ថ្នអ្សាា រយណាស់,គិត្ថ្នគឺជាសីលគង់។

តាមពិត្នៅមន៊ុសសផ្ដលជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ញា ខពស់អាចសនងកត្នមើលបាន

,នៅទិសបនញ្ោ ៀងមងនលើរបស់គ្នត្់ធ្ល មានរាងកាយវញិ្ញា  មួយនៅទី

ន េះនិយាយ,នង្បើមាត្់អ្នកនិយាយនដើមបីនិយាយ។ 

វាបនង្ងៀនឲ្យគ្នត្់ភាសាសកលនោក,កន ញងនពលដំណាលគ្នន គង់ក៏បានបញ្ច ូ

នឲ្យគ្នត្់មួយផ្អនក,ប ៊ុផ្នែ ,មន៊ុសសមាន ក់ននេះពីនពលននេះត្នៅនឹងង្ត្ូវ

ង្គប់ង្គងនៅកន ញងដដរបស់វា,ននេះជាក់ផ្សតងមិនផ្មនស៊ុចរតិ្ធម៌។នោក

អ្នកក៊ុំន ើញថ្នវានៅអ្វកាសជាន់ខពស់បនែ ិច,វាមិនផ្មនបួសហ្វត្់ស៊ុចរតិ្

ធម៌នទ,ដូនចនេះវាក៏មិនដឹងនធា ើដូចនមែចបណាត លឲ្យអ្នកបួសហ្វត្់ពាបាល

ជំងឺកាយសមបទ្វ,នោយនហត្៊ុន េះនទើបនង្ជើសនង្បើង្បនភទវធិីសាញ្ច្សត ននេះ,



តាមរយៈការនិយាយនដើមបីបនញ្ាញថ្នមពល។នោយសារផ្ត្ថ្នមពលននេះគឺ

របា ត្់របា យ,អ្ំណាចតូ្ចណាស់,វានដើរតួ្ ទីជាក់ោក់សង្មាប់ជមង ឺតូ្ច

តាចមួយចំនួន,ធំជាងននេះនឹងមិនដំន ើរការនទ។កន ញងព៊ុទធសាស 

សផ្មែងថ្នមន៊ុសសនលើឋានសួគ៌គ្នម នទ៊ុកខ នដើមបីរងនទ,គ្នម នវវិាទ,មិនអាច

បួសហ្វត្់,មិនអាចសាកលបងរងទ៊ុកខ នវទ ,មិនអាចនលើកកមពស់ជាន់

ថ្នន ក់,ដូនចនេះនទើបគិត្ដល់វធិីសាញ្ច្សត ជួយមន៊ុសសពាបាលជមងឺកាយសមបទ្វ,

នោយនហត្៊ុននេះខល នួឯងទទួលបានការនលើកកមពស់បនត ិច។ននេះជាក់ផ្សតង

គឺជាភាសាសកលនោក។ភាសាសកលនោកមិនផ្មនសីលគង់,ក៏មិន

ផ្មនឈីគង់អងផ្ដរ។ 

(៥) រត័៌មានរាង្កាយភាា ប ់

នង្គ្នេះថ្នន ក់យា ងធំកន ញងព័ត្៌មានរាងកាយភាា ប់គឺង្ត្ូវរាងកាយភាា ប់នោយ

(រាងកាយ)វវញិ្ញា  (ជាន់)ទ្វប,ទ្វងំអ្ស់ននេះង្ត្ូវបាន ំមកនោយការបួស

ហ្វត្់ទ៊ុចរតិ្ធម៌។វាមាននង្គ្នេះថ្នន ក់មា ំងណាស់សង្មាប់មន៊ុសស,អលវបិាក

របស់មន៊ុសសផ្ដលង្ត្ូវរាងកាយភាា ប់គឺគួរឲ្យមា ចណាស់។មន៊ុសសខាេះហ្វត្់

គង់ហ្វត្់មិនទ្វន់បានប ៊ុ ម នអង,ចិត្តគឺចង់ពិនិត្យជមង ឺឲ្យមន៊ុសស,ចង់

កាា យជាអ្នកមាន,ផ្ត្ងផ្ត្គិត្អ្ំពីនរឿងទ្វងំននេះ,ដំបូងនឡើយមន៊ុសសមាន ក់

ននេះលែណាស់,ឬក៏មានង្គូកំព៊ុងង្គប់ង្គងគ្នត្់។ប ៊ុផ្នត នៅនពលផ្ដលគ្នត្់

គិត្អ្ំពីនរឿងពិនិត្យជមង ឺ,កាា យជាអ្នកមានជាក់ផ្សតងខូចនហើយ,គ្នត្់ជាក់

ផ្សតងបាន ំមករបស់ទ្វងំននេះ,វាមិននៅកន ញងអ្វកាសសារធ្លត្៊ុរបសពួ់ក

នយើងនទ,ប ៊ុផ្នតវាគឺសថ ិត្នៅយា ងពិត្ង្បាកដ។ 

មន៊ុសសហ្វត្់គង់របូននេះភាា មៗមានអារមម ៍ថ្នបញ្ញា ញា បាននបើករចួ

នហើយ,មានគង់រចួនហើយ,តាមពិត្គឺរាងកាយភាា ប់បាននធា ើមាា ស់ខួរកាល

របស់គ្នត្់,របូភាពផ្ដលវានមើលន ើញបានបញ្ញា ំងចូលខួរកាលរបស់គ្នត្់,

មានអារមម ៍ថ្នបញ្ញា ញា ខល នួឯងបាននបើករចួនហើយ,តាមពិត្វាមិន

ង្ត្ូវបាននបើកទ្វល់ផ្ត្នសាេះ។រាងកាយភាា ប់នហត្៊ុអ្ា ីចង់ឲ្យគង់នៅគ្នត្់?

នហត្៊ុអ្ា ីចង់ជួយគ្នត្់?នោយសារផ្ត្សកលនោកពួកនយើងននេះមិនអ្ន៊ុ

ញាត្ឲ្យសត្ាបួសសនង្មច,សត្ាមិនសផ្មែងចិត្តគំនិត្,មិននលើកកមពស់

នឡើងបាន,មិនអ្ន៊ុញាត្ឲ្យវាទទួលបានស៊ុចរតិ្ធម៌។ដូនចនេះវាជាក់ផ្សតង

ចង់ភាា ប់នៅនលើរាងកាយមន៊ុសស,ចង់បានខា ឹមសារដនរាងកាយមន៊ុសស។

សកលនោកនៅមាននគ្នលសីលធមមួ៌យនទៀត្,នៅថ្នមិនបាត្់មិនបា

ន។វាជាក់ផ្សតងបំនពញនូវត្ង្មូវកិត្ត ិ មនិងអលង្បនយាជន៍របស់នោក



អ្នក,ឲ្យនោកអ្នកកាា យជាអ្នកមាន,ឲ្យនោកអ្នកលបីលាញ។ប ៊ុផ្នតវានឹង

មិនជួយនោកអ្នកនោយទនទ,វាក៏ចង់បាន,ចង់ទទួលបានខា ឹមសាររបស់

នោកអ្នក។នៅនពលវាចាកនចញពីនោកអ្នក,នោកអ្នកនឹងគ្នម ននៅអ្ា ី

ទ្វងំអ្ស់,កាា យជាច៊ុេះនខាយណាស់,ឬក៏កាា យជាមន៊ុសសរ៊ុកខជាត្ិ!ននេះគឺជា

ចិត្តគំនិត្មិនស៊ុចរតិ្ ំមក។ស៊ុចរតិ្មួយបង្ហហ ប់រាប់រយទ៊ុចរតិ្,ចិត្ត

របស់នោកអ្នកដ៏ង្ត្ឹមង្ត្ូវនឹងមិន ំមកភាពអាង្កក់,ន េះគឺនិយាយថ្ន,

ង្ត្ូវនធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់ដថាថន រូនិងនសាម េះង្ត្ង់,មិនចង់បានអ្ា ីរនញ រដញ 

ទ្វងំអ្ស់,ជាក់ផ្សតងចង់បួសហ្វត្់ស៊ុចរតិ្ធម៌។ 

(៦)គង្់ហ្វវ សុចរតិក៏អាចហ្វត់ឆចញទុ្ចរតិធម៌ 

មានមន៊ុសសមួយចំនួននទ្វេះបីគង់ផ្ដលគ្នត្់ចង់នរៀនគឺជាស៊ុចរតិ្ធម៌,

ប ៊ុផ្នែ នោយសារផ្ត្មិនអាចត្ឹងរងឹត្ង្មូវខល នួឯង,មិនសផ្មែងចិត្តគំនិត្,

នពលហ្វត្់គង់គិត្ដល់អ្ាមីិនលែ មួយចនួំន,ននេះជាក់ផ្សតងបានកំព៊ុង

ហ្វត្់ទ៊ុចរតិ្ធម៌នោយមិនដឹងខល នួ។ឧបមាហ្វត្់លំហ្វត្់ឈរគំនរក៏

នោយ,ហ្វត្់អ្ងគ ញយសមាធិក៏នោយ,មន៊ុសសនៅទីន េះហ្វត្់គង់,តាមពិត្

នៅគំនិត្កំព៊ុងគិត្ដល់ល៊ុយអង,គិត្ដល់កិត្ត ិ មនិងអលង្បនយាជន៍

អង,គិត្ដល់មន៊ុសសមិនលែសង្មាប់ខ្ញ ំប ទ ប់ពីខ្ញ ំបនញ្ាញបានសីលគង់រចួ

នហើយផ្កៗគ្នត្់អង;ឬក៏គិត្ដល់សីលគង់ននេះសីលគង់ន េះអងជានដើម,

 ំយកនូវអ្ា ីមិនលែ មួយចំនួនបផ្នថមនៅកន ញងគង់,តាមពិត្នៅគឺកំព៊ុង

ហ្វត្់ទ៊ុចរតិ្ធម៌នហើយ។នរឿងននេះគឺនង្គ្នេះថ្នន ក់ណាស់,ជាក់ផ្សតងអាចទ្វក់

ទ្វញអ្ា ីផ្ដលមិនលែ មួយចំនួន,ដូចជា(រាងកាយ)វវញិ្ញា  (ជាន់)ទ្វបទ្វងំ

ននេះ,ង្បផ្ហលជាគ្នត្់បានទ្វក់ទ្វញមកនហើយគ្នត្់នៅផ្ត្ទ្វន់ដឹងអង។

នោយសារផ្ត្ចិត្តង្បកាន់របស់គ្នត្់មា ំងកាា នពក,ឱបយកចិត្តចំ ង់មក

នរៀនតាវគឺមិនបាននទ,ចិត្តរបស់គ្នត្់មនិស៊ុចរតិ្,ង្គូក៏គ្នម នវធិីការពារ

គ្នត្់បានផ្ដរ។ដូនចនេះ,មន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្ត្ូវផ្ត្រកាត្ឹងរងឹចិត្តគំនិត្,ចិត្ត

ស៊ុចរតិ្គ្នម នចំ ង់,នបើមិនដូនចាន េះនទជាក់ផ្សតងអាចនលចនឡើងបញ្ញហ ។ 

ជាំរូកទ្ី២•ហ្វវ លូនគង្់ 

ហ្វា លូនគង់មានង្បភពនចញមកពីហ្វា លូនបួសហ្វត្ម់ហ្វធម៌ដនព៊ុទធវងស,

គ្នត្់គឺជាមួយង្បនភទវធិីសាញ្ច្សតពិនសសដនការបួសហ្វត្់ឈីគងព់៊ុទធវងស,

ប ៊ុផ្នតមានកផ្នាងពិនសសផ្ត្មួយគត់្ផ្ដលខ៊ុសពីវធិីសាញ្ច្សត បួសហ្វត្់ធមម

តារបស់ព៊ុទធវងស។គង់ហ្វា មួយននេះអ្ត្ីត្កាលត្ង្មូវអ្នកបួសហ្វត្់ង្ត្ូវបួស

ហ្វត្់ពង្ងឹងពិនសសផ្ដលជាការសិការបស់មន៊ុសសមហ្វនសិស័យផ្ដលមាន



ចិត្តគំនិត្យា ងខពស់បំអ៊ុត្។នដើមបីនធា ើឲ្យមន៊ុសសហ្វត្់គង់នង្ចើននទៀត្ទទួល

បានការនលើកកមពស់,កន ញងនពលដំណាលគ្នន បំនពញនូវត្ង្មូវការភាគនង្ចើន

អ្នកផ្ដលមានវនទៈបួសហ្វត្់,ជាពិនសស(ខ្ញ ំ)បានយកគង់ហ្វា ននេះនរៀបចំ

នចញមួយសំ ៊ុ ំវធិីសាញ្ច្សត បួសហ្វត់្ផ្ដលសមង្សបជាសកលនដើមបីបនង្ងៀន

នចញ,នបើនទ្វេះបីជាផ្បបននេះកែ ី,គ្នត្់ក៏បាននលើសផ្សនឆ្ង យរចួនហើយពីអ្ា ី

ផ្ដលបាននរៀននិងជាន់ថ្នន ក់នង្បៀបនឹងបណាត គង់ហ្វា ទូនៅ។ 

១,តួនាទី្របស់ហ្វវ លូន 

ហ្វា លូនដនហ្វា លូនគង់មានង្គប់យា ងដូចគ្នន នឹងលកខ ៈពិនសសរបស់

សកលនោក,វាគឺជារបូភាពមង្ងួមតូ្ចរបស់សកលនោក។អ្នកបួសហ្វត្់

ហ្វា លូនគង់មិនង្ត្ឹមផ្ត្អាចបនងក ើនបានឆ្ប់រហ័សសលីគង់និងអ្ំណាច

គង់ប ៊ុនណាា េះនទ,ផ្ថមទ្វងំកន ញងរយៈនពលដ៏ខា ីនឹងហ្វត្់នចញបានហ្វា លូន

ផ្ដលមានអ្ំណាចមិនអាចនង្បៀបអទឹម។ហ្វា លូនប ទ បព់ីបានបនងក ើត្,គឺ

សថ ិត្នៅដូចជាមួយង្បនភទទង្មង់ជីវតិ្ផ្ដលមានភាពដវឆ្ា ត្,ជាធមមតា

នៅទីតាំងនពាេះទ្វបរបស់អ្នកហ្វត្់គងប់ងា ិលមិនឈប់នោយសា ័យង្បវត្ត ិ,

បនត ង្បមូល,វវវិត្តន៍ថ្នមពលពីកន ញងសកលនោក,ទីបំអ៊ុត្នៅកន ញងរាងកាយ
អ្នកហ្វត្់គង់ផ្លា ស់បត រូនៅជាគង់,នោយនហត្៊ុននេះសនង្មចបានង្បសិទធ

ភាព”ធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស”,ន េះគឺនិយាយថ្ន,នបើនទ្វេះបីជាមន៊ុសសមិនកំព៊ុង
ហ្វត្់គង់ង្គប់នពលក៏នោយ,ប ៊ុផ្នតហ្វា លូនកំព៊ុងហ្វត្់មន៊ុសសជានិចា។ហ្វា

លូននង្បើមងកន ញងនង្បាសខល នួឯង,មានង្គប់ង្គ្នន់តួ្ ទីនធា ើឲ្យកាយសមប

ទ្វរងឹមាំ,នបើកង្បាជាា នបើកបញ្ញា និងការពារអ្នកហ្វត្់គង់មិនឲ្យនលច

នឡើងគមាា ត្,នលើសពីននេះនទៀត្អាចការពារអ្នកបួសហ្វត្់នជៀសវាងពី

មន៊ុសសផ្ដលមានចិត្តគំនិត្ទ្វបល៊ុកល៊ុយនិងរំមន;ហ្វា លូននង្បើមងនង្ៅ

នង្បាសមន៊ុសស,អាចពាបាលជមងឺនិងបបំាត្់អ្ំនពើអាង្កក់ឲ្យមន៊ុសស,ផ្លា ស់

ប្រូទ្វងំអ្ស់សាថ នភាពមិនស៊ុចរតិ្។ហ្វា លូននៅទីតាំងនពាេះទ្វបបងាិល

មិនឈប់,បងា ិលនៅម៊ុខ(តាមង្ទនិច ឡិកា)៩ជ៊ុំ,បងា ិលបញ្ច្ញ្ញា ស់(ង្ទនិច

 ឡិកា)៩ជ៊ុំ។នៅនពលបងាិលនៅម៊ុខង្សូបយកថ្នមពលមា ំងកាា ពីសកល

នោក,ថ្នមពលធំមា ំងណាស់។ជាមួយនឹងការនកើននឡើងដនអ្ំណាចគង់

ថ្នមពលបងាិលកាន់ផ្ត្ធំជាងម៊ុន,នទ្វេះបីនោយនចត្ ឱបឈីនង្សាច

កំពូលក៏សនង្មចមិនបានអងផ្ដរ;នៅនពលវលិបញ្ច្ញ្ញា ស់បនញ្ាញថ្នមពល,

នង្បាសសត្ានោកទ្វងំឡាយ,ផ្កត្ង្មូវសាថ នភាពមិនង្ត្ឹមង្ត្ូវ,ម៊ុនសសង្គប់

គ្នន ផ្ដលនៅផ្កបរអ្នកហ្វត្់គង់នឹងទទួលបានអ្ត្ថង្បនយាជន៍។នៅ

ង្បនទសពួកនយើងកន ញងចំនណាមឈីគង់ទ្វងំអ្ស់ផ្ដលបានបនង្ងៀននចញ,



ហ្វា លូនគង់គឺជាគង់ហ្វា ផ្ត្មួយគត់្ផ្ដលអាចសនង្មចបាន”ធម៌ហ្វត្់
មន៊ុសស”។ 

ហ្វា លូនគឺដ៏មានត្ដមាបំអ៊ុត្,គឺជារបស់ផ្ដលមាសរាប់ពាន់បត រូមិនបាន។

ង្គូរបស់ខ្ញ ំនៅនពលបនង្ងៀនហ្វា លូនឲ្យខ្ញនំិយាយចំនពាេះខ្ញ ំថ្នៈហ្វា លូនននេះ

មិនអាចបនង្ងៀននៅឲ្យនរណាបាននទ,មន៊ុសសផ្ដលបួសតាវរាប់ពាន់ឆ្ន ំ

ស៊ុទធផ្ត្ចង់ទទួលបានគ្នត្់ប ៊ុផ្នតគ្នត្់ទទួលមិនបាន។ធមមកខនធ របសពួ់ក

នយើងវាងកាត្់យ៊ុគសម័យមួយពិត្ជាយូរអ្ផ្ងាងណាស់នទើបអាចបនង្ងៀន

នៅឲ្យមន៊ុសសមាន ក់,ខ៊ុសនឹង(ធមមកខនធ )ន េះផ្ដលរាប់សិបឆ្ន ំបនង្ងៀននៅឲ្យ

មន៊ុសសមាន ក់,ដូនចនេះហ្វា លូនគឺដ៏មានត្ដមាមា ំងណាស់។បចច ញបបនន ,នបើ
នទ្វេះបីជាពួកនយើងបានយកគ្នត្់នចញមកវវវិត្តន៍និងមិនមានអ្ន៊ុភាព

ធំដូចនដើមនទៀត្,ប ៊ុផ្នែគ្នត្់ក៏ដ៏មានត្ដមាមា ំងណាស់អងផ្ដរ។អ្នកបួស

ហ្វត្់ទទួលបានគ្នត្់គឺនសម ើនឹងបួសសនង្មចបានពាក់កណាែ លរចួនហើយ,អ្ា ី

ផ្ដលនៅសល់គឺង្គ្នន់ផ្ត្ង្ត្ូវការនោកអ្នកនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្,

អ្ គត្នឹងមានមួយជាន់ថ្នន ក់យា ងខពស់កំព៊ុងរង់ចាំនោកអ្នក។ជាការ

ពិត្,មន៊ុសសផ្ដលគ្នម នវាស ,អ្ គត្គ្នត្់ខល នួឯងហ្វត្់ៗក៏មិនបាន

ផ្ដរ,ហ្វា លូនក៏ជាក់ផ្សតងមិនសថ ិត្នៅនទៀត្។ 

ហ្វា លូនគង់គឺជាគង់(ហ្វា )ព៊ុទធវងស,ប ៊ុផ្នែគ្នត្់បានហួសអ៊ុត្ទ្វងំង្សងុពី

វវសិាលភាពរបស់ព៊ុទធវងស,ផ្ដលបានហ្វត្់គឺជាសកលនោកទ្វងំមូល។

អ្ត្ីត្កាលបួសហ្វត្់ព៊ុទធវងសគឺសផ្មែងអ្ំពីនគ្នលសីលធម៌ដនព៊ុទធវងស,បួស

ហ្វត្់តាវវងសគឺសផ្មែងអ្ំពីនគ្នលសីលធម៌ដនតាវវងស,គ្នម ននរណាមាន ក់ពី

មូលោធ ននិយាយឱយបានហមត្់ចត្់អ្ំពីសកលនោក។សកលនោកដូចគ្នន

នឹងមន៊ុសស,នង្ៅពីសមាសភាគសារធ្លត្៊ុ,នៅមានលកខ ៈពិនសសរបស់វា

សថ ិត្នៅ,សរ៊ុបមកជាក់ផ្សតងគឺជា៣អ្កសរ,នៅថ្ន”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនែ ី”។បួ

សហ្វត្់តាវវងសជាចមបងភាា ក់ដឹងនៅនលើ”សចាៈ”,និយាយពាកយសចាៈ,

ង្បង្ពឹត្តនរឿងសចាៈ,ង្ត្ឡប់មកសចាៈ,ទីបអំ៊ុត្សនង្មចបាននធា ើជាអ្ងគសចា ំ។

បួសហ្វត្់ព៊ុទធវងសោក់ចំ ៊ុ ចសំមន់នៅនលើ”ករ៊ុណា”,នកើត្នចញចិត្តមហ្វ

នមតាត ,នង្បាសសត្ានោកទ្វងំឡាយ។ធមមកខនធ របស់ពួកនយើងននេះគឺបួស
ដំណាលគ្នន ”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនត ី”,ទីបំអ៊ុត្សនង្មចបានការង្ជួត្ង្ជាប
ជាមួយនឹងសកលនោក។ 

ហ្វា លូនគង់គឺជាគង់ហ្វា បួសទ្វងំចិត្តនងិជីវតិ្,ប ទ ប់ពីអ្ំណាចគង់និង

ចិត្តគំនិត្សនង្មចបានជាន់ថ្នន ក់ជាក់ោក់,ត្ង្មូវនៅនោកីយ៍ជាក់ផ្សតង



សនង្មចបានសាថ នភាពង្តាស់ដឹង(នបើកគង់),បួសសនង្មចបាន”រាងកាយ

មិនអាចបំផ្លា ញ”។ហ្វា លូនគង់ជាទូនៅផ្ចកនចញជានោកីយ៍ធម៌និងអ៊ុត្

ពីនោកីយ៍ធម៌ផ្ដលនីមួយៗមានជានង្ចើនជាន់ថ្នន ក់,សងឃឹមថ្នអ្នកផ្ដល

មានវនទៈភាគនង្ចើនឧសាហ៍ពាយាមបួសហ្វត្់,បនតនលើកកមពស់ចិត្ត

គំនិត្,សនង្មចបានង្តាស់ដឹងនពញនលញ។ 

២,របូសណាធ នរបស់ហ្វវ លូន 

ហ្វា លូនរបសហ់្វា លូនគង់គឺជារាងកាយសារធ្លត្៊ុថ្នមពលខពស់បងា ិលផ្ដល

មានភាពដវឆ្ា ត្។ហ្វា លូនគឺនយាងតាមចាប់ង្បត្ិបត្ត ិការដនរាងកាយ

នោកធ្លត្៊ុសកលនោកទ្វងំមូលនដើមបីបងា ិល,និយាយនៅកន ញងន័យណា

មួយ,ហ្វា លូនគឺជារបូភាពមង្ងួមតូ្ចរបស់សកលនោក។ 

ចំកណាែ លហ្វា លូនគឺជានិមិត្តសញ្ញា អ្កសរ[卍]របស់ព៊ុទធវងស(អានថ្នវា៉ា ន)

កន ញងអ្កសរសំញ្ច្សក ឹត្(អានថ្ន)Srivasta,មានន័យថ្ន” ង្បមូលសំណាងរាសី”

(នមើល(វច ន៊ុង្កម)《វឺហ្វយ》),គឺជាសន លូរបសហ់្វា លូន,ព ៌របស់វានសទ ើរ

ផ្ត្ព ៌មាសនលឿង,ព ៌ដអទមងនង្កាយគឺជាព ៌ង្កហមភាឺង្សស់មា ំងណា

ស់។ព ៌ដអទមងនង្កាយដនវង់មូលមងនង្ៅគឺជាព ៌ទឹកង្កូច។ដថជីបួន

ទិសនិងហ្វា លូនព៊ុទធវងសបួនទិស,ពួកគ្នត្់បាននរៀបចន ា េះគ្នន ,ផ្ចកចាយ

ជា៨ទិស។ដថជីបានអសនំោយព ៌ង្កហមនិងនមម ជារបស់តាវវងស;ដថជី

បានអសនំោយព ៌ង្កហមនិងនខៀវជារបស់មហ្វតាវម៊ុនដំបូង។ហ្វា លូន

តូ្ចនៅបួនទិសក៏ជាព ៌មាសនលឿងអងផ្ដរ,ព ៌ដអទមងនង្កាយរបស់

ហ្វា លូនអាចផ្លា ស់ប្រូ,វដតផ្លា ស់ប្រូង្កហមទឹកង្កូចនលឿងដបត្ងនខៀវសាា យ,

ព ៌គឺង្សស់សាែ ត្មា ំងណាស[់ចូលនមើលរបូនៅមងនដើមនសៀវនៅ]។ព ៌

របស់និមត្ត ិសញ្ញា អ្កសរ[卍]នៅចំកណាែ លនិងដថជីមិនផ្លា ស់ប្រូ។ហ្វា លូនធំ

និងតូ្ចជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញា អ្កសរ[卍]ទ្វងំននេះស៊ុទធផ្ត្កំព៊ុងបងា ិល

នោយសា ័យង្បវត្ត ិ។ឫសគល់របសហ់្វា លូនបាននកើត្នៅកន ញងសកលនោក,

សកនោនោកកំព៊ុងបងាលិ,កញ្ជ ញ ំផ្លក យទ្វងំអ្ស់កំព៊ុងបងាលិ,ដូនចនេះហ្វា

លូនក៏កំព៊ុងបងាលិអងផ្ដរ។សង្មាប់មន៊ុសសផ្ដលមានជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា

ញា ទ្វប,អាចនមើលន ើញហ្វា លូនដូចជាកង្ហហ រកំព៊ុងវលិ,សង្មាប់មន៊ុសស

ផ្ដលមានជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ញា ខពស់,អាចនមើលន ើញទសសនីយភាពរបស់

ហ្វា លូន,ន េះគឺសាែ ត្មា ំងណាស់,ង្សស់មា ងំណាស់,នឹងបណាែ លឲ្យការបួស

ហ្វត្់របស់មន៊ុសសហ្វត្គ់ង់មា ំងកាា ឧសាហ៍ពាយាមផ្ថមនទៀត្។ 



៣,លកខណៈរិឆសសបួសហ្វត់របស់ហ្វវ លូនគង្់ 

(១)ធម៌ហ្វត់មនុសស 

អ្នកសិកាហ្វា លូនគង់មិនង្ត្ឹមផ្ត្អាចបនងក ើនអ្ំណាចគង់និងសីលគង់

បានយា ងឆ្ប់រហ័សប ៊ុនណាា េះនទ,ផ្ថមទ្វងំអាចហ្វត្់នចញបានហ្វា លូន។

ហ្វា លូននឹងបនងក ើត្នៅកន ញងរយៈនពលដ៏ខា ី,នពលបនងក ើត្បានភាា ម,អ្ន៊ុភាព

របស់គ្នត្់ធំណាស់,គ្នត្់អាចការពារអ្នកហ្វត្់គង់មិននលចនឡើងគមាា ត្,

ផ្ថមទ្វងំអាចការពារមន៊ុសសរបូននេះមិនទទួលនូវការនង្ជៀត្ផ្ង្ជករបស់

មន៊ុសសផ្ដលមានចិត្តគំនិត្ទ្វប។តាមង្ទឹសែ ីក៏ខ៊ុសគ្នន ទ្វងំង្សងុនងឹធម៌

បួសដនង្បដព ីអងផ្ដរ។នោយសារផ្ត្ប ទ ប់ពីហ្វា លូនបានបនងក ើត្,នឹង

បងា ិលមិនឈប់នោយសា ័យង្បវត្ត ិ,គឺសថ ិត្នៅដូចជាមួយង្បនភទទង្មង់

ជីវតិ្ផ្ដលមានភាពដវឆ្ា ត្,ជាធមមតានៅទីតំាងនពាេះទ្វបរបស់មន៊ុសស

ហ្វត្់គង់បនត ង្បមូលថ្នមពល។ហ្វា លូនគឺតាមរយៈការបងា ិលនោយ

សា ័យង្បវត្ត ិនដើមបីង្បមូលថ្នមពលពីកន ញងសកលនោក។ចាស់ណាស់

នោយសារផ្ត្ការបងា ិលមិនឈប់នោយសា ័យង្បវត្ត ិរបស់គ្នត្់,នោយនហត្៊ុ

ន េះសនង្មចបាននគ្នលបំ ងធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស,ន េះគឺមន៊ុសសមិនបាន

កំព៊ុងហ្វត្់គង់ង្គប់នពលនវោនទ,ប ៊ុផ្នតហ្វា លូនកំព៊ុងហ្វត្់មន៊ុសសមិនឈ

ប់។មន៊ុសសរាល់គ្នន ដឹងថ្ន,មន៊ុសសសាមញ្ា នពលដថងង្ត្ូវនធា ើការ,នពលោង ចង្ត្ូវ

សំរាក,នពលនវោហ្វត្់គង់មានកំ ត្ណ់ាស់។ង្បសិននបើចង់សនង្មចបាន

ហ្វត្់គង់មិនឈប់២៤នមា ង,មានផ្ត្អ្ា ផី្ដលនគនៅថ្នង្គប់នពលគិត្ពី

នរឿងហ្វត្់គង់គឺមិនបាននទ,ឬក៏នង្ជើសយកវធិីសាញ្ច្សតណាមួយជានដើម,

ស៊ុទធផ្ត្ពិបាកសនង្មចបាននគ្នលបំ ងកំព៊ុងហ្វត្់គង់២៤នមា ងពិត្

ង្បាកដ។នទ្វេះយា ងណាក៏នោយហ្វា លូនបនតបងា ិល,ពកីន ញងសកនោកបងាលិ

ង្សូបឈីចំនួនធំចូលនៅមងកន ញង[ទង្មង់ដំបូងផ្ដលថ្នមពលសថ ិត្នៅ],

មិនឈប់ទ្វងំដថងយប់,ង្គប់នពលនវោមិនឈប់ង្សូបឈីចូលនិងនៅង្គប់

ទិសកន ញងហ្វា លូននដើមបីសត ញកទ៊ុកនិងបំផ្លង,នធា ើនអាយឈីកាា យនៅជាសារ

ធ្លត្៊ុកំរតិ្ខពស់ជាង,ទីបំអ៊ុត្នៅនលើរាងកាយអ្នកបួសហ្វត្់ផ្លា ស់ប្រូនៅ

ជា”គង់”,ននេះជាក់ផ្សតងគឺជាធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស។ការបួសហ្វត្់របស់ហ្វា លូន

គង់ខ៊ុសគ្នន ទ្វងំង្សងុនឹងង្ទឹសែ ហី្វត្់គង់ផ្បបឈីគង់តានតាវដនបណាែ

វងស,បណាែ និកាយ។ 

លកខ ៈពិនសសធំបំអ៊ុត្របសបួ់សហ្វត្ហ់្វា លូនគង់គឺបួសហ្វត្់ហ្វា លូន,

មិននដើរតានតាវ,ផ្ដលបនង្ងៀននចញមកបចច ញបបននមិនថ្នគឺជាគង់ហ្វា ដន

វងសណាមួយឬក៏និកាយណាមួយ,បណាត និកាយដនព៊ុទធសាស ឬក៏តាវ



សាស ,របស់ព៊ុទធវងស,របស់តាវវងស,របស់ង្បជាង្បិយ,ជានង្ចើនធម៌បួស

កន ញងទ្វា រចំនហៀង,ស៊ុទធផ្ត្នដើរតានតាវ,នៅថ្នឈីគង់តានតាវ។ការបួស

ហ្វត្់របស់ង្ពេះសងឃ,សម ី,តាវវត្ត ីស៊ុទធផ្ត្បាននដើរអល វូតានតាវមួយននេះ។

ប ទ ប់ពីអាយ៊ុ១០០នៅនពលផ្ដលបានបូជា,នឹងហ្វត្់នចញសារ ករកិធ្លត្៊ុ។

ឧបករ ៍វទិាសាញ្ច្សតបចច ញបបននមិនអាចរកន ើញវាគឺបាននង្បើសារធ្លត្៊ុអ្ា ី

មកអស,ំរងឹមា ំងណាស់,លែ នមើល។តាមពិត្នៅវាគឺជាសារធ្លត្៊ុថ្នមពលខពស់

ផ្ដលនង្ជើសង្បមូលមកពីអ្វកាសនអសង,មិនផ្មនអ្ា ីដនអ្វកាសននេះរបស់

ពួកនយើងនទ,ជាក់ផ្សតងគឺជាតានន េះ។ឈីគង់តានតាវចង់នៅកន ញងបណាត

ឆ្ន ំផ្ដលមានជីវតិ្សនង្មចបានសាថ នភាពង្តាស់ដឹងគឺពិបាកមា ំងណាស់,

អ្ត្ីត្កាលមន៊ុសសផ្ដលហ្វត្់តានតាវនង្ចើនណាស់បាននលើកតាន,នៅ

នពលដល់វមិាននីវា៉ា នតានក៏នលើកនចញមកមិនបាន,មន៊ុសសង្ត្ូវជាប់សទ េះ

នហើយសាា ប់នៅទីននេះ។មន៊ុសសខាេះមាននចត្ ចង់បំអ្ញេះវានចាល,ប ៊ុផ្នតគ្នម ន

វវធិីនដើមបីយកវានៅបំអ្ញេះបាន។ករ ីខាេះជាក់ផ្សតងមានផ្បបននេះ,ជីតា

របស់គ្នត្់ហ្វត្់មិនទ្វន់បានសនង្មច,ប ទ ប់ពីអាយ៊ុ១០០បានមកនចញ

នអាយឪព៊ុករបស់គ្នត្់,ឪព៊ុកគ្នត្់ហ្វត្ម់ិនទ្វន់បានសនង្មច,ប ទ ប់ពី

អាយ៊ុ១០០បានមកនចញនអាយគ្នត្់។រហូត្ដល់បចច ញបបននគ្នត្់នៅផ្ត្

គ្នម នអ្ា ីនសាេះ,ពិបាកណាស់!ពិត្ង្បាកដណាស់,មានគង់ហ្វា ដ៏នង្ចើនក៏លែ

ណាស់អងផ្ដរ,ង្បសិននបើទទួលបានការបនង្ងៀនពិត្ង្បាកដរចួនហើយក៏លែ

ណាស់អងផ្ដរ,ជាក់ផ្សតងមា ចផ្ត្គ្នត្់មិនបនង្ងៀនឲ្យនោកអ្នកអ្ា ីដន

កង្មិត្ខពស់ដូនចាន េះ។ 

(២)បួសហ្វត់សតិមាា ស ់

មន៊ុសសង្គប់គ្នន ស៊ុទធផ្ត្មានមួយសត្ិមាា ស់,ជាធមមតានធា ើនរឿងរា៉ា វ,គិត្ពី

បញ្ញហ ជាក់ផ្សតងគឺពឹងផ្អែកនលើសត្ិមាា ស។់មន៊ុសសមាន ក់នង្ៅពីសត្ិមាា ស់,

នៅមានមួយនៅនង្ចើនសត្ិរងសថ ិត្នៅ,កន ញងនពលដំណាលគ្នន នៅមាន

ព័ត្៌មានដនដូនតាកន ញងង្ត្កូល។សត្ិរងនិងសត្ិមាា ស់នៅន ម្ េះមួយដូច

គ្នន ។ជាធមមតាសត្ិរងនង្បៀបនឹងសត្ិមាា ស់មានសមត្ថភាពមា ំងជាង,

ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ជាង,គ្នត្់មិនង្ត្ូវបានសងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ពួកនយើង

នបាកបនញ្ញោ ត្នទ,គ្នត្់អាចនមើលន ើញអ្វកាសជាក់ោក់របស់គ្នត្់។ជា

នង្ចើនគង់ហ្វា ស៊ុទធផ្ត្នដើរអល វូបួសហ្វត្់សត្ិរង,របូកាយ,សត្ិមាា ស់របស់

គ្នត្់ង្គ្នន់ផ្ត្មានម៊ុខង្ហរជាយានដឹកជញ្ជ នូប ៊ុនណាា េះ,នរឿងរា៉ា វង្បនភទននេះ

មន៊ុសសហ្វត្់គង់ជាទូនៅនៅផ្ត្មិនបានដឹង,សូមបីផ្ត្មាននមាទនភាព

មា ំងនទៀត្អង។មន៊ុសសរស់នៅកន ញងសងគម,អ្ា ីផ្ដលង្បាកដនិយមនធា ើឲ្យគ្នត្់



ពិបាកនបាេះបង់ណាស់,ពិនសសគអឺ្ា ីផ្ដលគ្នត្់ង្បកាន់។នហត្៊ុននេះមានជា

នង្ចើនគង់ហ្វា សងកត្់ធងន់ការវាងកាត្់កន ញងសមាធិ,តាំងសមាធិោច់មត្,

នពលផ្ដលវវិត្តន៍នៅកន ញងសមាធិ,គឺសត្ិរងរបស់គ្នត្់កំព៊ុងវវិត្តន៍នៅកន ញង

សងគមន េះ,នៅកន ញងការវវិត្តន៍សនង្មចបានការនលើកកមពស់។មានដថងមួយ

សត្ិរងរបស់គ្នត្់បួសនឡើងរចួនហើយ,គ្នត្់បានយកគង់របស់នោកអ្នក

នចញនៅ,សត្ិមាា ស់និងរបូកាយរបស់នោកអ្នកគ្នម នបានអ្ា ីទ្វងំអ្ស,់

នោកអ្នកនពញមួយជីវតិ្បួសហ្វត្ខ់ិត្ខំនបាេះបង់នចាលនោយឥត្

ង្បនយាជន៍,ន េះនហើយគឺគួរឲ្យអា ិត្ណាស់។មានង្គូឈីគង់លបីលាញមួយ

ចំនួន,បណាែ ង្បនភទសីលគង់ធំនធងណាស់,កិត្ត មខពង់ខពស់ណាស់,ប ៊ុផ្នត

គង់របស់គ្នត្់ជាមូលោធ នមិនបាននកើននឡើងនលើខល នួគ្នត្់ទ្វល់ផ្ត្នសាេះ,

គ្នត្់នៅផ្ត្មិនដឹងអង។ 

ហ្វា លូនគង់ពួកនយើងគឺបួសហ្វត្់ត្ង្មង់ផ្លទ ល់សត្ិមាា ស់,ត្ង្មូវគងព់ិត្ជា

នកើននឡើងនៅនលើរាងកាយនោកអ្នកនោយពិត្ង្បាកដ,ជាការពិត្សត្ិ

រងក៏ទទួលបានមួយចំផ្ ក,គ្នត្់សថ ិត្នៅកន ញងទីតាំងរងនលើកកមពស់

នឡើងតាម។គង់ហ្វា ពួកនយើងមួយននេះជាក់ផ្សតងគឺត្ង្មូវចិត្តគំនិត្ត្ឹងរងឹ

,ទ៊ុកឲ្យនោកអ្នកនៅកន ញងសងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ,នៅកន ញងលកខ ឌ សម ញគសាម ញ

បំអ៊ុត្សាកលបងចិត្តគំនិត្កន ញងទ៊ុកខ នវទ ,ពីកន ញងន េះសនង្មចបាននលើក

កមពស់,(ដូច)ផ្លក ឈូកមួយទងអ៊ុសនចញពីភក់,ដូនចនេះគឺអ្ន៊ុញ្ញា ត្ឲ្យនោក

អ្នកបួសបានសនង្មច។ហ្វា លូនគង់ដ៏មានត្ដមាគឺដ៏មានត្ដមានៅទីននេះ,ដ៏

មានត្ដមាគឺដ៏មានត្ដមានៅនោកអ្នកខល នួឯងទទួលបានគង់។ប ៊ុផ្នតក៏

ពិបាកមា ំងណាស់អងផ្ដរ,ពិបាកគឺពបិាកង្ត្ង់ថ្ននោកអ្នកនដើរនលើអល វូ

មួយនៅកន ញងបរយិាកាសសម ញគសាម ញបំអ៊ុត្នដើមបីសាកលបងរងទ៊ុកខ នវទ ។ 

នគ្នលបំ ងហ្វត្់គង់ជាការពិត្ណាស់ង្ត្ូវបួសហ្វត្់សត្ិមាា ស់,គឺង្ត្ូវផ្ត្

ង្គប់នពលនវោនង្បើសត្ិមាា ស់បញ្ញា ការហ្វត្់គង់របស់ខល នួឯង,សត្ិមាា ស់

មានតួ្ ទីសនង្មច,ប ៊ុផ្នតមិនអាចអតល់ឲ្យសត្ិរងបាន។នបើមិនដូនចាន េះនទ

មានដថងមួយ,សត្ិរងបួសនឡើងនៅរចួនហើយ,គង់ក៏បានយកនៅជាមួយ,

ប ៊ុផ្នត របូកាយននេះនិងសត្ិមាា ស់គឺគ្នម នបានអ្ា ីទ្វងំអ្ស់។នៅនពលនោក

អ្នកចង់បួសហ្វត្់នឡើងជាន់ថ្នន ក់ខពស់,សត្ិមាា ស់របស់នោកអ្នកដូចជា

នគងលក់មិនដឹង,នោកអ្នកហ្វត្់គងអ់្ា ីក៏មិនដឹង,ផ្បបននេះមិនបាន

នទ។នោកអ្នកពិត្ង្បាកដង្ត្ូវផ្ត្ចាស់ោស់ថ្ននោកអ្នកកំព៊ុងហ្វត្់គង់

,កំព៊ុងបួសនឡើងនៅនលើ,កពំ៊ុងនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្,នៅនពលន េះនោក

អ្នកនទើបមានសិទធិសកមម,នោកអ្នកនទើបអាចទទួលបានគង់។នពលខាេះ



នៅនពលនោកអ្នកសថ ិត្កន ញងសាថ នភាពវនងាងសាម រត្ី,នរឿងន េះបាននធា ើ

សនង្មចរចួនហើយ,នោកអ្នកក៏មិនដឹងថ្នបាននធា ើសនង្មចដូចនមតច,តាម

ពិត្នៅជាក់ផ្សតងគឺសត្ិរងកំព៊ុងនអតើមអលប េះពាល់,គសឺត្ិរងកំព៊ុងប

ញ្ញា ។ឧបមានោកអ្នកអ្ងគ ញយសមាធិនៅទីន េះ,នបើកផ្ភនកនមើលសំនៅ

ចំនពាេះម៊ុខ,មាន”ខល នួឯង”មាន ក់នទៀត្នៅចំនពាេះម៊ុខ,ន េះជាក់ផ្សតងគឺ

ជាសត្ិរងរបស់នោកអ្នក។ឧបមានោកអ្នកអ្ងគ ញយសមាធិនៅទីន េះ,

នោកអ្នកង្បឈមម៊ុខនឹងទិសមងនជើង,ប ៊ុផ្នតភាា មៗនោកអ្នករកន ើញ

ថ្នៈនោកអ្នកនៅមងនជើងពិត្ផ្មន,នោកអ្នកគិត្ថ្ននត្ើខ្ញ ំនចញមក

នោយរនបៀបណា,ននេះគឺជាខល នួឯងពិត្របស់នោកអ្នកបាននចញមក,

ផ្ដលអ្ងគ ញយន េះគឺជារាងកាយនិងសត្ិរងរបស់នោកអ្នក។នរឿងននេះអាច

សមាគ ល់នចញបាន។ 

បួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់មិនអាចនភាច”ខល នួ”ទ្វងំង្សងុ,នភាច”ខល នួ”មិនង្ត្ូវ

គ្នន នឹងការបួសហ្វត្់មហ្វធម៌របស់ហ្វា លូនគង់,ហ្វត្់គង់ង្ត្ូវផ្ត្ពិត្

ង្បាកដរកាខួរកាលឲ្យង្បងុង្បយ័ត្ន។នៅនពលហ្វត្់គង់សត្ិមាា ស់រងឹមាំ

បនត ិច,នឹងមិននលចនឡើងគមាា ត្,អ្ា ីៗធមមតាមិនអាចនង្ជៀត្ផ្ង្ជកនិងនធា ើ

បាបនោកអ្នកបាននទ។សត្ិមាា ស់នខាយនពក,មានរបស់ខាេះនឹងនឡើងម

ក។ 

(៣)ហ្វត់គង្ម់ិនសដមែង្ទិ្សឆៅ,ឆរលឆវោ 

ជានង្ចើនគង់ហ្វា ស៊ុទធផ្ត្យកចិត្តទ៊ុកោក់ថ្នហ្វត្់គង់ង្បឈមនឹងទិសនៅ

អ្ា ីផ្ដលលែ ,នមា ងប ៊ុ ម នហ្វត្់គង់ផ្ដលលែ ។នៅទីននេះពួកនយើងមិនសផ្មែង

អ្ំពីវាទ្វងំង្សងុ។បួសហ្វត្់ហ្វា លូនគងគ់ឺនយាងតាមលកខ ៈពិនសសរបស់

សកលនោកនដើមបីហ្វត្់,នយាងតាមនគ្នលការ ៍របស់សកលនោកនដើមបី

ហ្វត្់,ដូនចនេះមិនសផ្មែងទិសនៅ,នពលនវោ។ពួកនយើងហ្វត្់គង់នសម ើនឹង

អ្ងគ ញយនៅនលើហ្វា លូននដើមបីហ្វត្់,គឺង្គប់ទិសទ្វងំអ្ស់,បងាិលជានិចា,ហ្វា

លូនរបស់ពួកនយើងនិងសកលនោកគសឺមកាលកមម។សកលនោកកំព៊ុង

ដំន ើរការ,ង្បព័នធកញ្ជ ញ ំផ្លក យកំព៊ុងដំន ើរការ,ភពទ្វងំ៩កពំ៊ុងវលិជំវញិង្ពេះ

អាទិត្យ,ផ្អនដីខល នួឯងក៏កំព៊ុងបងា ិល,នត្ើមងនកើត្ត្បូ ងលិចនជើងនៅ

ឯណា?មងនកើត្ត្បូ ងលិចនជើងផ្ដលពួកនយើងនិយាយគឺជាមន៊ុសសដន

ផ្អនដីឈរនៅនលើទសសនៈដនផ្អនដីផ្បងផ្ចកនចញ,ដូនចនេះនោកអ្នកឈរ

នៅទិសនៅណាមួយនដើមបីហ្វត្់ក៏ដូចជាកំព៊ុងឈរនៅង្គប់ទិសនៅនដើមបី

ហ្វត្់។ 



មន៊ុសសខាេះសផ្មែងថ្នពាក់កណាែ លយបហ់្វត្់គង់ផ្ដលលែ ,ដថងង្ត្ង់ហ្វត្់គង់

ផ្ដលលែ ,ឬក៏នពលនវោណាផ្ដលលែ ។ពួកនយើងក៏មិនសផ្មែងនរឿងននេះអងផ្ដ

រ។នោយសារផ្ត្នោកអ្នកមិនហ្វត្់គង់ហ្វា លូនកំព៊ុងហ្វត្់នោកអ្នក,ហ្វា

លូនង្គប់នពលង្គប់នវោជំនួយនោកអ្នកហ្វត្់គង់,ធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស។ឈី

គង់តានតាវគឺមន៊ុសសនៅហ្វត្់តាន,ហ្វា លូនគង់គឺធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស។

នពលនវោនោកអ្នកនង្ចើនគឺហ្វត្់នង្ចើនបនត ិច,នពលនវោនោកអ្នកត្ិចគឺ

ហ្វត្់ត្ិចបនត ិច,វាអាចបត់្ផ្បនបាន។ 

៤, បួសទ្វាំង្ចិតតនិង្ជីវតិ 

បួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់គឺបួសទ្វងំចិត្តទ្វងំជីវតិ្,គឺតាមរយៈកាហ្វត្់គង់

ម៊ុនដំបូងផ្លា ស់ប្រូរាងកាយ,រាងកាយមិនបាត្់បង់,សត្ិមាា សន់ិងរាង

កាយសាច់របួរមួជាមួយ,សនង្មចបានបួសសនង្មចជារមួ។ 

(១)ផ្លល សប់ដ រូរាង្កាយ 

រាងកាយរបស់មន៊ុសសគឺបានអសនំឡើងនោយសាច់,្មនិងនង្គ្នងវែ ឹង,

មានរច សមព័ននិងសមាសភាគម ូ នលគ៊ុលមិនដូចគ្នន ។តាមរយៈការ

ហ្វត្់គង់នធា ើឲ្យសមាសភាគម ូ នលគ៊ុលដនរាងកាយផ្លា ស់បត រូនៅជាសារធ្លត្៊ុ

ថ្នមពលខពស់,ផ្បបននេះ,ការអសនំឡើងរាងកាយមន៊ុសសផ្លងនៅជាសមាស

ភាគដនសារធ្លត្៊ុនដើមនទៀត្នហើយ,ប ៊ុផ្នតបាននកើត្នឡើងការផ្លា ស់បត រូជា

មូលោធ ន,ប ៊ុផ្នត ,អ្នកបួសហ្វត្គ់ឺបួសហ្វត្់នៅកន ញងសងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ,

រស់នៅកន ញងចំនណាមហវ ងូមន៊ុសស,មិនអាចរំមនដល់សាថ នភាពសងគម

មន៊ុសសជាត្ិបាននទ,ដូនចនេះការផ្លា ស់បត រូង្បនភទននេះមិនផ្លា ស់បត រូរច ស

មព័នម ូ នលគ៊ុលនដើមរបស់គ្នត្់នទ,លំោបដ់នម ូ នលគ៊ុលមិនបានផ្លា ស់ប្រូនទ,

ង្គ្នន់ផ្ត្ផ្លា ស់ប្រូសមាសភាគនដើមដនម ូ នលគ៊ុលប ៊ុនណាា េះ។សាច់របស់រាង

កាយមន៊ុសសនៅផ្ត្ទ្វន់,វែ ឹងនៅផ្ត្រងឹ,្មរាវនៅផ្ត្ហូរ,កាត្់មួយ

កាំបិត្នឹងនៅផ្ត្ហូរ្ម។នយាងតាមង្ទឹសែ ីធ្លត្៊ុទ្វងំ៥ដនង្បនទសចិន

ប៊ុរា ,នោយនោហៈ,នឈើ,ទឹក,នភា ើង,ដីបនងក ើត្ជាអ្ា ីៗទ្វងំអ្ស់,រាងកាយ

មន៊ុសសក៏ដូចគ្នន អងផ្ដរ។នៅនពលផ្ដលមន៊ុសសបួសហ្វត្់នកើត្នឡើងការ

ផ្លា ស់បត រូដនរាងកាយ,នោយសារផ្ត្យកសារធ្លត្៊ុថ្នមពលខពស់ជំនួសឲ្យស

មាសភាគនដើមរបស់ម ូ នលគ៊ុល,ដល់នពលននេះរាងកាយមន៊ុសសផ្លងង្ត្ូវ

បានអសនំឡើងពីសារធ្លត្៊ុនដើមនទៀត្នហើយ។ផ្ដលនគនៅថ្ន[មិននៅកន ញង

ធ្លត្៊ុទ្វងំ៥],ជាក់ផ្សតងគឺជានគ្នលសីលធម៌ននេះ។ 



លកខ ៈពិនសសធំបំអ៊ុត្ដនគង់ហ្វា បួសទ្វងំចិត្តនិងជីវតិ្គឺពនានពល

ជីវតិ្មន៊ុសស,រារាងំភាពចាស់នខាយ។ហ្វា លូនគង់របស់នយើងក៏មានលកខ

 ៈពិនសសគួរឲ្យកត្់សមាគ ល់ននេះអងផ្ដរ។ហ្វា លូនគង់គឺនដើរតាមអល វូផ្បប

ននេះ៖ពីមូលោធ នផ្លា ស់ប្រូសមាសភាគម ូ នលគ៊ុលដនរាងកាយមន៊ុសស,នង្បើ

សារធ្លត្៊ុថ្នមពលខពស់ផ្ដលង្បមូលបានសត ញកទ៊ុកនៅកន ញងនកាសិកា

នីមួយៗ,ទីបំអ៊ុត្ជំនួសសមាសភាគនកាសិកានោយសារធ្លត្៊ុថ្នមពល

ខពស់,នឹងមិននកើត្នឡើងការដ៊ុត្រំោយអាហ្វរកន ញងរាងកាយនទៀត្,គ្នត្់

បាននដើរនចញពីធ្លត្៊ុទ្វងំ៥រចួនហើយ,កាា យជារាងកាយផ្ដលអសនំឡើង

នោយសារធ្លត្៊ុដនអ្វកាសនអសង,មិនង្ត្ូវបានរតឹ្ត្បិត្នោយអ្វកាសនិង

នពលនវោរបស់ពួកនយើងនទៀត្,មន៊ុសសមាន ក់ននេះនឹងនៅនកមងយូរអ្ផ្ងាង។ 

អ្ធិសងឃប៊ុរា អាយ៊ុកាលផ្វងណាស់,ឥឡូវននេះមានមន៊ុសសអាយ៊ុរាប់រយ

ឆ្ន ំកំព៊ុងនដើរនៅតាមអល វូនោកអ្នកនមើលមិនអាចសាគ ល់គ្នត្់បាន,គ្នត្់

នៅនកមងណាស់,នសា ៀកពាក់ដូចគ្នន នឹងមន៊ុសសសាមញ្ា ,នោកអ្នកនឹងមិន

ដឹង។អាយ៊ុកាលរបស់មន៊ុសសមិនគួរខា ីដូចបចច ញបបនន។សផ្មតងតាមទសសនៈ

ដនវទិាសាញ្ច្សតបចច ញបបនន ,មន៊ុសសអាចរសដ់ល់អាយ៊ុជាង២០០ឆ្ន ំ។ននេះនបើ

នយាងតាមកំ ត្់ង្តា,ចង្កភពអ្ង់នគាសមានមន៊ុសសមាន ក់

ន ម្ េះFemcathរស់បានអាយ៊ុ២០៧ឆ្ន ំ។ជប ៊ុនមានមន៊ុសសមាន ក់

ន ម្ េះMitsu Tairaរស់បានអាយ៊ុ២៤២ឆ្ន ។ំរាជវងសថ្នងង្បនទសនយើងមាន

ង្ពេះសងឃមួយអ្ងគហួយចាវរស់បានអាយ៊ុ២៩០ឆ្ន ំ។កត្់ង្តា”នស ៀនជឺ”ដន

ង្សកុយ៊ុងដថហវ ជូាន,វិនជូននកើត្នៅឆ្ន ំដំបូងដនជ៊ុងនហឿរជាកាលនសែចស៊ុី

ហសុ ងកន ញងរាជវងសថ្នង[គ.ស៨៨១],បានសាា ប់នៅកំឡុងឆ្ន ំដថឌីញដនរាជ

វងសយានគ.សឆ្ន ំ១៣២៤,រស់បានអាយ៊ុ៤៤៣ឆ្ន ំ។ទ្វងំអ្ស់ននេះគឺស៊ុទធផ្ត្

មានភសត ញតាងអាចពិនិត្យបាន,មិនផ្មនជាការង្សនមើង្សដម។សិកាខ កាម

ហ្វា លូនគង់ពួកនយើងវាងកាត្់ការបួសហ្វត្់,សាន មង្ជួញនៅនលើម៊ុខង្ត្ូវ

បានកាត្់បនថយគួរឲ្យកត្់សមគល់,ម៊ុខនពញនោយរសម ី,រាងកាយង្សាលមា ំង

ណាស់,នដើរតាមអល វូ,នធា ើការង្ហរនោយមិនមានអារមម ៍ននឿយហត្់,ននេះគឺ

ជានរឿងធមមតា។ខល នួខ្ញ ំបានបួសហ្វត្់រាប់សិបឆ្ន ំ,មន៊ុសសដដទស៊ុទធផ្ត្

និយាយថ្នម៊ុខរបស់ខ្ញ ំគឺដូចកាលពី២០ឆ្ន ំម៊ុនមិនមានការផ្លា ស់ប្រូធំ,

ជាក់ផ្សតងគឺជាមូលនហត្៊ុននេះ។ហ្វា លូនគង់ពួកនយើងមាន ំជាមួយរបស់

មា ំងកាា សង្មាប់បួសជីវតិ្,អ្នកបួសហ្វត្ហ់្វា លូនគង់នមើលពីនលើអាយ៊ុ

ជាមួយនឹងមន៊ុសសសាមញ្ាខ៊ុសគ្នន ធំណាស់,នមើលនៅជាមួយនឹងអាយ៊ុពិត្

ង្បាកដមិនង្ត្ូវគ្នន ,ដូនចនេះ,លកខ ៈពិនសសធំបំអ៊ុត្ដនគង់ហ្វា បួសទ្វងំចតិ្ត



និងជីវតិ្គឺអាចពនានពលជីវតិ្មន៊ុសស,រារាងំភាពចាស់នខាយរបស់

មន៊ុសស,អូ្សប ា យអាយ៊ុកាលមន៊ុសស។ 

(២)វង្់សកលហ្វវ លូន 

រាងកាយមន៊ុសសពួកនយើងគឺជាមួយសកលនោកតូ្ច,ថ្នមពលដនរាង

កាយមន៊ុសសវលិជ៊ុំវញិរាងកាយមួយជ៊ុំ,ង្ត្ូវបាននគនៅថ្នវដតសកលនោក

តូ្ច,ក៏បាននគនៅថ្នវដតវង់សកលអងផ្ដរ។ត្ភាា ប់២ផ្ខសវ ឌ នរ៉ាន-ឌូ,

សផ្មែងនយាងតាមជាន់ថ្នន ក់,ននេះនៅផ្ត្ជាវង់សកលសមបកនង្ៅ,មិន

អាចនដើរតួ្ ទីបួសជីវតិ្បាន។វង់សកលតូ្ចពិត្ង្បាកដគឺព”ីវវមិាននីវា៉ា

ន”ដល់”តាននធៀន”,រងា ិលជ៊ុំនៅមងកន ញង។តាមរយៈការរងា ិលជ៊ុំនៅមង

កន ញងនឹងជំរ៊ុញ(បណាត ផ្ខសវ ឌ )រាងកាយបង្ងីកពីកន ញងនចញនង្ៅ,ផ្ខសវ ឌ ទ្វងំ

អ្ស់ង្ត្ូវបាននបើកង្សឡេះ។ហ្វា លូនគង់ពួកនយើងតាំងពីដំបូងគឺត្ង្មូវផ្ខសវ

 ឌ ទ្វងំអ្ស់ង្ត្ូវបាននបើកង្សឡេះ។ 

វង់សកលធំជាក់ផ្សតងគឺជាការដឹកជញ្ជ នូដន៨ផ្ខសវ ឌ នអសងគ្នន ,រត្់ជ៊ុំវញិ

រាងកាយទ្វងំមូលជារងាង់មួយ។ង្បសិននបើវង់សកលធំបាននបើកង្សឡេះរចួ

នហើយ,នឹង ំមកនូវសាថ នភាពមួយៈមន៊ុសសហ្វត្់គង់របូននេះអាចអ្ផ្ ត ត្

នឡើងបាន,កន ញង(នសៀវនៅ)”គមពីរតាន”បានសរនសរថ្ន[កណាត លដថងនចស

នហ្វេះនឡើង],ជាក់ផ្សតងគឺជាអ្ត្ថន័យមួយននេះ។ប ៊ុផ្នែ ,ជាធមមតានឹងចាក់

នសារផ្អនកណាមួយដនរាងកាយរបស់នោកអ្នក,នធា ើឲ្យនោកអ្នកអ្ផ្ ត ត្

នហ្វេះនឡើងមិនបាន,ប ៊ុផ្នតវានឹង ំមកឲ្យនោកអ្នកសាថ នភាពមួយៈនដើរ

តាមអល វូង្សាលនហើយនលឿនមា ំងណាស់,នឡើងភន ំហ្វក់ដូចជាមានមន៊ុសសរ៊ុញ

នោកអ្នក។ប ទ ប់ពីវង់សកលធំបាននបើកង្សឡេះរចួនហើយនឹង ំមក

មួយង្បនភទសីលគង់៖អាចនធា ើឲ្យឈីនៅផ្អនកនអសងៗរបស់សរ ករាងគមងកន ញង

ដនរាងកាយមន៊ុសសផ្លា ស់ទីជាមួយគ្នន ៈឈីនៅនលើនបេះដូងរត្់នៅនលើង្កពេះ,

ឈីនៅនលើង្កពេះរត្់នៅនលើនពាេះនវៀន,......ជាមួយនឹងការពង្ងឹងដនអ្ំណាច

គង់,វាយនចញមកមងនង្ៅរាងកាយជាក់ផ្សតងគឺជា(សីល)គង់នអទរជញ្ជ ូ

ន។វង់សកលង្បនភទននេះក៏បាននគនៅថ្នវង់សកលផ្ខសបនណាត យឬក៏វង់

សកលនម និងដី។ការដឹកជញ្ជ នូរបសវ់ានៅផ្ត្មិនអាចសនង្មចបាន

នគ្នលបំ ងដនការវវិត្តន៍រាងកាយ,នៅង្ត្ូវមានមួយង្បនភទវង់សកល

នទៀត្ផ្ដលវល ញេះបញ្ញា ំងជាមួយវាសថ ិត្នៅ,វាបាននគនៅថ្នវង់សកលផ្ខស

ប ទ ត្់ង្ពំផ្ដន។ការដឹកជញ្ជ នូដនវង់សកលផ្ខសប ទ ត្់ង្ពំផ្ដនគឺផ្បបននេះ៖វ

ពីចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត ”ហួយយិន”ឬក៏ពីចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិា

សាញ្ច្សត ”បា យហួយ”វាយនចញមក,ចាប់នអែើមនដើរនៅចំ ៊ុ ចង្បសពាដនពីរ



ម៊ុខអ្វជិាមាននិងវជិាមានដនរាងកាយ,នពាលគឺនដើរនៅសងមងដនរាង

កាយ។វ 

ដឹកជញ្ជ នូវង់សកលដនហ្វា លូនគង់ធំជាងឆ្ង យណាស់នង្បៀបនឹងការដឹក

ជញ្ជ នូរបស់៨ផ្ខសវ ឌ ផ្ដលបានសផ្មតងនៅកន ញងគង់ហ្វា ទូនៅ,វាគឺជាបណាែ

ផ្ខសវ ឌឈីបញ្ឈរនិងនអតកវាងកាត្់គ្នន ដនរាងកាយទ្វងំមូលស៊ុទធផ្ត្កំព៊ុង

ង្បត្ិបត្ត ិការ,ត្ង្មូវជារមួភាា មៗបាននបើកង្សឡេះទ្វងំអ្ស់,ដឹកជញ្ជ នូទ្វងំ

អ្ស់។កន ញងហ្វា លូនគងពួ់កនយើងស៊ុទធផ្ត្ភាា ប់មកជាមួយអ្ា ីទ្វងំននេះ,មិន

ចាំបាច់នោកអ្នកនៅហ្វត្់នោយនចត្ ,ក៏មិនចាំបាច់នង្បើគំនិត្នដើមបី

ផ្  ំ,ង្បសិននបើនោកអ្នកចង់នធា ើផ្បបននេះនោកអ្នកនឹងនដើរគមាា ត្។

នៅកន ញងថ្នន ក់បនង្ងៀនខ្ញ ំបានដំនឡើងឲ្យនោកអ្នកយនែការឈីនៅមង

នង្ៅរាងកាយ,វារងា ិលជ៊ុំនោយសា ័យង្បវត្ត ិ។យនែការឈីគឺជាមួយង្បនភទ

របស់ពិនសសផ្ដលមាននៅកន ញងការហ្វត្គ់ង់នលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់,គឺជាមួយ

ផ្អនកដនការហ្វត្់គង់នោយសា ័យង្បវត្ត ិរបស់ពួកនយើង,វាក៏បងា ិលជាង្បចាំ

មិនឈប់ដូចគ្នន នឹងហ្វា លូន,ដឹក ំផ្ខសវ ឌ ឈីមងកន ញងរាងកាយដឹកជញ្ជ ូ

ន។នោកអ្នកមិនធ្លា ប់បានហ្វត្់វង់សកល,តាមពិត្នៅផ្ខសវ ឌឈីន េះ

ង្ត្ូវបាន ំយកមកដឹកជញ្ជ នូជាមួយគ្នន រចួនហើយ,ពីមងកន ញងនង្ៅក៏ដូច

ជាមងនង្ៅដឹកជញ្ជ នូជាមួយគ្នន ,ពួកនយើងតាមរយៈលំហ្វត្់គឺនដើមបី

ពង្ងឹងយនតការឈីនៅមងនង្ៅរាងកាយ។ 

(៣)ឆបើកប្សឡះដសសវណឌ  

នគ្នលបំ ងដនការនបើកង្សឡេះផ្ខសវ ឌ គឺនដើមបីនធា ើឲ្យថ្នមពលដំន ើរការ,

ផ្លា ស់បត រូសមាសភាគម ូ នលគ៊ុលរបស់នកាសិកា,បំផ្លងនឆ្ព េះនៅជាសារធ្លត្៊ុ

ថ្នមពលខពស់។មន៊ុសសផ្ដលមិនហ្វត្់គង់ផ្ខសវ ឌ គឺង្ត្ូវរាងំសទ េះឬក៏សូមបីផ្ត្

តូ្ចណាស់អង,ផ្ខសវ ឌ របស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់នឹងភា ឺនឡើងបនត ិចមតងៗ,

កផ្នាងផ្ដលមិននបើកង្សឡេះនឹងង្ត្ូវបាននបើកង្សឡេះ។ផ្ខសវ ឌ របស់មន៊ុសស

ផ្ដលហ្វត្់គង់បានលែនឹងពង្ងីក,បួសហ្វត្់ដល់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ផ្ខសវ ឌ នឹង

កាន់ផ្ត្ទូោយ,មន៊ុសសខាេះផ្ខសវ ឌ ធំទូោយដូចច៊ុងង្មាមដដ។ប ៊ុផ្នត នបើក

ង្សឡេះផ្ខសវ ឌ ខល នួវាមិនត្ំណាងឲ្យការបួសដល់កង្មិត្ណា,មានគង់ខពស់

ប ៊ុណាា ។តាមរយៈការហ្វត្់គង់នធា ើឲ្យផ្ខសវ ឌកាន់ផ្ត្ភា ឺនិងពង្ងីក,ទីបំអ៊ុត្

រាប់រយផ្ខសវ ឌភាា ប់នៅជាបំផ្ កមួយ,នៅនពលន េះមន៊ុសសមាន ក់ននេះមិន

មានផ្ខសវ ឌ ក៏មិនមានចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត ,អ្ញយមកវញិសផ្មតង,

រាងកាយទ្វងំមូលស៊ុទធផ្ត្ជាផ្ខសវ ឌ ក៏ស៊ុទធផ្ត្ជាចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសា

ញ្ច្សត ។នៅនពលននេះវានៅផ្ត្មិនអាចពនយល់ថ្នមន៊ុសសមាន ក់ននេះបានង្តាស់



ដឹងរចួនហើយន េះនទ,វាង្គ្នន់ផ្ត្ជាមួយង្បនភទដនការបង្ហហ ញកន ញងដំន ើរ

ការបួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់,ផ្ដលជាការបង្ហហ ញដនមួយជាន់ថ្នន ក់។នៅនពល

មកដល់ជំហ្វ នមួយននេះរចួនហើយ,បួសហ្វត្់នៅកន ញងនោកីយ៍ធម៌បាននដើរ

ដល់ច៊ុងបញ្ាប់នហើយ,នៅនពលដំណាលគ្នន ពីមងនង្ៅសនងកត្នមើល ំមក

នូវសាថ នភាពយា ងជាក់ផ្សតងមួយ៖ផ្លក ៣ង្បមូលអ្ញំនៅកំពូល។គង់ន េះ

បានបនញ្ាញដ៏អ្សាា រយរចួនហើយ,ស៊ុទធផ្ត្មានរបូរាង,សសរគង់ក៏ខពស់ណាស់

អងផ្ដរ,នលើសពីននេះនទៀត្នៅនលើកាលនលចនឡើងផ្លក ៣ទង,១ទងដូចជា

ផ្លក ឈូក,១ទងដូចជាផ្លក បញ្ា េះមាស។ផ្លក ៣ទងនឹងបងា ិលនោយខល នួឯង,

បងាិលនោយខានឯងកន ញងនពលដំណាលគ្នន ក៏បងា ិលឆ្ា ស់គ្នន អងផ្ដរ។នៅ

នលើផ្លក នីមួយៗមានមួយសសរ,សសរ្នដល់នម ,ខពស់មា ំងណាស់។សសរ

ទ្វងំ៣ននេះក៏ជាមួយនឹងផ្លក ន េះឆ្ា ស់គ្នន បងា ិល,ក៏បងាលិនោយខល នួឯង

អងផ្ដរ,ខល នួគ្នត្់ផ្លទ ល់មានអារមម ៍ថ្នកាលធងន់ណាស់។នៅនពលននេះ,

គ្នត្់ង្គ្នន់ផ្ត្បាននដើរបញ្ាប់ជំហ្វ នច៊ុងនង្កាយនៅកន ញងការបួសហ្វត្់

នោកីយ៍ធម៌ប ៊ុនណាា េះ។ 

៥,គាំនិត 

បួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់មិន ំយកគំនិត្ជាមួយ។គំនិត្ខល នួវាមិនអាចនធា ើ

បានអ្ា ីទ្វងំអ្ស់,ប ៊ុផ្នតគ្នត្់អាចនអាើពាកយបញ្ញា នចញ។ផ្ដលពិត្ជាដំន ើរ

ការគឺជាសីលគង់,វាមានសមត្ថភាពអនត្់គំនិត្របស់រាងកាយវញិ្ញា  ,

ទទួលយកពាកយបញ្ញា ពពី័ត្៌មានដនខួរកាល។ប ៊ុផ្នែមន៊ុសសជានង្ចើន

ពិនសសគឺនៅកន ញងពិភពឈីគង់មានទសសនៈនង្ចើនណាស់,គិត្ថ្នគំនិត្

អាចនធា ើបាននរឿងរា៉ា វដ៏នង្ចើន។មន៊ុសសខាេះសផ្មែងថ្នគំនិត្នបើកសីលគង់,

គំនិត្នបើកបញ្ញា ញា ,គំនិត្ពាបាលជមងឺ,គំនិត្នអទរជញ្ជ នូជានដើម,ននេះ

គឺជាមួយង្បនភទយល់ដឹងខ៊ុស។នៅជាន់ថ្នន ក់ទ្វប,នៅកន ញងមន៊ុសសសាមញ្ា

គំនិត្បញ្ញា អ្ងគញា និងអ្វៈយវៈ។នៅជាន់ថ្នន ក់ខពស់,នៅកន ញងមន៊ុសស

ហ្វត្់គង់គំនិត្អាចនធា ើឲ្យវនិសសបំអ៊ុត្,បញ្ញា សីលគង់នធា ើនរឿងរា៉ា វ,ន េះគឺ

សីលគង់ង្ត្ូវបានគំនិត្ ំង្គង។ននេះគជឺាទសសនៈរបស់ពួកនយើងចំនពាេះគំ

និត្។នពលខាេះន ើញង្គូឈីគង់ពាបាលជមងឺឲ្យមន៊ុសស,មិនទ្វន់នរ កដដអង

អ្នកជមង ឺនិយាយថ្នជាសេះនសបើយរចួនហើយ,គិត្ថ្នគឺជាគំនិត្ពាបាលជាសេះ

នសបើយ,តាមពិត្នៅគឺគ្នត្់វាយនចញមួយង្បនភទសីលគង់,បញ្ញា សលីគង់

នដើមបីពាបាលជមងឺឬក៏នធា ើនរឿងរា៉ា វអ្ា ីមួយ,នោយសារផ្ត្សីលគង់នដើរនៅ

កន ញងអ្វកាសនអសង,ផ្ភនករបស់មន៊ុសសសាមញ្ា នមើលមិនន ើញ,មិនដឹងគិត្

ថ្នគឺជាគំនិត្បាននធា ើរចួនហើយ។មន៊ុសសមួយចំនួនគិត្ថ្នអាចនង្បើគំនិត្



ពាបាលជមងឺ,ស៊ុទធផ្ត្ ំមន៊ុសសគមាា ត្រចួនហើយ,ទសសនៈននេះង្ត្ូវផ្ត្បញ្ញា ក់

ចាស់។ 

អនត្់គំនិត្របស់មន៊ុសសគឺជាមួយង្បនភទព័ត្៌មាន,គឺជាមួយង្បនភទ

ថ្នមពល,គឺជាមួយង្បនភទទង្មង់សារធ្លត្៊ុសថ ិត្នៅ។នៅនពលអនត្់គំនិត្

មន៊ុសសកំព៊ុងគិត្ពបីញ្ញហ ,កន ញងខួរកាលបនងក ើត្នចញមួយង្បនភទនញ្ច្ហាកង់

ស៍,នពលខាេះសូង្ត្មនតគ្នថ្នដ៏មានង្បសិទធភាព,នហត្៊ុអ្ា ីនៅ?នោយសារផ្ត្

សកលនោកក៏មាននញ្ច្ហាកង់ន៍ញ័ររបសវ់ា,នពលផ្ដលមនតគ្នថ្នផ្ដលនោក

អ្នកសូង្ត្នកើត្នឡើងអ្ន៊ុវរភាពជាមួយនឹងនញ្ច្ហាកង់ស៍របស់សកលនោក

ជាក់ផ្សតងអាចបនងក ើត្អលប េះពាល់។ជាការពិត្ណាស់ង្ត្ូវផ្ត្ជាព័ត្៌មាន

ផ្ដលសល តូ្នទើបអាចដំន ើរការ,នោយសារផ្ត្អ្ា ីផ្ដលអាង្កក់គឺមិនង្ត្ូវ

បានអ្ន៊ុញាត្សថ ិត្នៅកន ញងសកលនោក។គំនិត្ក៏ជាមួយង្បនភទវវធិីអនត្់

គំនិត្ផ្ដលពិនសសអងផ្ដរ,បរមីរបស់ង្គូធំឈីគង់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ជាក់ផ្សត

ងបាន ំង្គងនិងបញ្ញា នោយអនត្់គំនិត្របស់មាា ស់កាយ។បរមីក៏មាន

អនត្់គំនិត្ផ្លទ ល់ខល នួរបស់គ្នត្់,មានសមត្ថភាពនោេះង្សាយបញ្ញហ និងនធា ើ

នរឿងនោយឯករាជយរបស់ខល នួ,គ្នត្់គឺជាមួយអាតាម ផ្ដលឯករាជយទ្វងំង្ស ុ

ង។កន ញងនពលដំណាលគ្នន ,បរមីអាចដឹងពីអនត្់គំនិត្មាា ស់កាយរបស់ង្គូឈី

គង់,នយាងតាមអនត្់គំនិត្មាា ស់កាយនដើមបីនធា ើនរឿងរា៉ា វ។ឧបមាង្គូឈីគង់

ចង់ពាបាលជមងឺឲ្យមន៊ុសសមាន ក់,គ្នត្់នងឹនៅ(នធា ើ);នៅនពលគ្នម នគំនិត្

មួយននេះនអាើនចញ,គ្នត្់គឺមិននៅ(នធា ើ)។នពលផ្ដលគ្នត្់បាននមើលន ើញ

នរឿងរា៉ា វដ៏លែ ៗគ្នត្់នឹងសកមមនៅនធា ើ។ង្គូធំខាេះនៅមិនទ្វន់សនង្មចបាន

កង្មិត្ង្តាស់ដឹង,មាននរឿងរា៉ា វមួយចំនួនគ្នត្់នៅមិនទ្វន់ដឹង,ប ៊ុផ្នតបរមី

របស់គ្នត្់បានដឹងរចួនហើយ។ 

គំនិត្នៅមានអ្ត្ថន័យមួយនទៀត្នៅថ្នការបំអ៊ុសគំនិត្,ការបំអ៊ុស

គំនិត្មិនផ្មននអាើនចញមកពីសត្ិមាា សរ់បស់មន៊ុសសនទ,ផ្អនកចំន េះដឹង

របស់សត្ិមាា ស់គឺមានកង្មិត្ណាស់,ង្បសិននបើចង់បនងក ើត្អ្ា ីផ្ដលមិន

មានកន ញងសងគម,ង្គ្នន់ផ្ត្ពឹងផ្អែកសត្មិាា ស់មិនបាននទ។ការបំអ៊ុស

គំនិត្មកពីសត្ិរង។មន៊ុសសមួយចំនួននធា ើនិព័នធ ,នធា ើង្សាវង្ជាវវទិាសាញ្ច្សត ,

នៅនពលង្ចបាច់ខួរកាលក៏នធា ើមិននចញ,បនធ រូសង្មាកសិន,នចញមង

នង្ៅកំសានែមួយជ៊ុំ។ភាា មៗន េះ,ការបំអ៊ុសគំនិត្បានមកនោយអ្

នចត្ ,ជាប ទ ន់កាន់ ៊ិចសរនសរជានសៀវនៅ,បនងក ើត្នចញអ្ា ីមួយ។ននេះ

គឺនោយសារផ្ត្នៅនពលសត្ិមាា ស់ដ៏រងឹមាំ, ំង្គងខួរកាល,ទប់មិនឲ្យ

នចញបាន។នៅនពលសត្ិមាា ស់បនធ រូអារមម ៍ភាា ម,សត្ិរងចាប់នអតើម



ដំន ើរការ,វានធា ើមាា ស់ការខួរកាល។សត្ិរងគឺសថ ិត្នៅកន ញងអ្វកាសមួយ

នអសង,មិនង្ត្ូវបានចងភាា ប់នោយអ្វកាសមួយននេះ,អាចបនងក ើត្នចញអ្ា ី

ផ្ដលថមី។ប ៊ុផ្នតសត្ិរងក៏មិនអាចនលើសលប់,នង្ជៀត្ផ្ង្ជកដល់សាថ នភាពដន

សងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ,ប េះពាល់ដល់ដំន ើរការដនការអ្ភិវឌឍន៍សងគម។ 

ការបំអ៊ុសគំនិត្មកពីទិដធភាពពីរ,មួយគឺបានអែល់នោយសត្ិរង,សត្ិរង

មិនង្ត្ូវបាននបាកបនញ្ញោ ត្នោយនោកីយ៍,គ្នត្់អាចបនងក ើត្ការបំអ៊ុសគំ

និត្។មួយនទៀត្គឺមកពីពាកយបញ្ញា ,ការផ្  ំរបស់រាងកាយវញិ្ញា  ខពស់

នៅជាន់ថ្នន ក់ខពស់។នៅនពលមានរាងកាយវញិា ខពស់ផ្  ំ,គំនិត្បាន

នបើកចំហ,អាចនធា ើនចញនរឿងរា៉ា វផ្ដលមិនទ្វន់បានបនងក ើត្។ការអ្ភិវឌឍន៍

ទ្វងំមូលដនសងគមនិងសកលនោកស៊ុទធផ្ត្មានចាប់ជាក់ោក់របស់វា,

អ្ា ីៗង្គប់យា ងស៊ុទធផ្ត្មិនផ្មនដចដនយ។ 

៦,ជាន់ថាា ក់បួសហ្វត់របស់ហ្វវ លូនគង្់ 

(១) បួសហ្វត់ជាន់ថាា ក់សពស់ 

ហ្វា លូនគង់គឺឈរនៅនលើជាន់ថ្នន ក់ដ៏ខពស់នដើមបីបួសហ្វត្់,ដូនចនេះបនញ្ាញ

គង់ពិនសសឆ្ប់រហស័។មហ្វតាវគឺសាមញ្ានិងង្ហយង្សួលបំអ៊ុត្។ពីទសស

នៈមា ង្កូន ើញថ្នចល របស់ហ្វា លូនគង់មានត្ិចតួ្ចណាស់,ប ៊ុផ្នតវា

ង្គប់ង្គងង្គប់ផ្អនកទ្វងំអ្ស់ដនរាងកាយ,ង្គប់ង្គងរបស់ជានង្ចើនផ្ដល

ង្ត្ូវបានបនងក ើត្។ដរាបណាចិត្តគំនិត្នឡើងតាមទ្វន់,គង់នឹងនកើននឡើង

យា ងឆ្ប់រហ័ស,មិនចំាបាច់ខំង្បឹងនោយនចត្ ,នង្ជើសនង្បើវធិីសាញ្ច្សតណា

មួយ,ឬក៏នរៀបសន ញកបនងក ើត្ឡ,នរ កសឱសថសាតាន,ផ្ថមនភា ើងប ៊ុ ម ន,នង្ជើសឱ

សថប ៊ុ ម ន។ពឹងផ្អែកនលើការផ្  ំនោយគំនិត្គឺសម ញគសាម ញណាស,់ង្ហយ

ង្សួលនលចនឡើងគមាា ត្ណាស់។ពួកនយើងនៅទីននេះអែល់ជូនអ្នករាល់គ្នន នូវ

ធមមកខនធង្ហយង្សួលបំអ៊ុត្,ធមមកខនធ មួយលែបំអ៊ុត្,ក៏ជាធមមកខនធ មួយពិបាក

បំអ៊ុត្អងផ្ដរ។រាងកាយមន៊ុសសហ្វត្់គង់្នដល់សាថ នភាព”សដូចទឹក

នោេះ”,ផ្ដលនៅកន ញងគង់ហ្វា ដដទនទៀត្ង្ត្ូវហ្វត្់កន ញងនពលនវោជាងដប់ឆ្ន ំ,

នង្ចើនទសវត្សរ៍ឬក៏យូរជាងននេះ,ប ៊ុផ្នត ពួកនយើងភាា មៗនឹង ំនោកអ្នក

ដល់ជំហ្វ នមួយននេះ។នពលផ្ដលនោកអ្នកមិនទ្វន់យល់ដឹងបានអង,

ជាន់ថ្នន ក់មួយននេះបានកនាងអ៊ុត្នៅរចួនហើយ,ង្បផ្ហលជាមានផ្ត្ពីរឬបី

នមា ងប ៊ុនណាា េះ។មានដថងមួយ,នោកអ្នកមានអារមម ៍ថ្នយា ងរនសើប,

ប ទ ប់ពីមួយរយៈក៏មិនរនសើបនទៀត្,តាមពិត្នៅជាក់ផ្សតងគឺមួយជាន់

ថ្នន ក់ធំបានកនាងអ៊ុត្នៅរចួនហើយ។ 



(២)ទ្ប្មង្ប់ង្ហា ញរបស់គង្ ់

រាងកាយរបស់សិកាខ កាមហ្វា លូនគង់បានវាងកាត្់ការផ្កសំរលួជាក់ផ្សតង

បាន្នដល់មួយង្បនភទសាថ នភាពសមង្សបសង្មាប់បួសហ្វត្់មហ្វ

ធម៌,ននេះជាក់ផ្សតងគឺជាសាថ នភាព"រាងកាយសដូចទឹកនោេះ"។មានផ្ត្ផ្ក

សំរលួដល់សាថ នភាពននេះនទើបអាចបនញ្ាញគង់បាន។មន៊ុសសផ្ដលមាន

ជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ញា ខពស់នឹងនមើលន ើញបាន,គង់ជាក់ផ្សតងបនញ្ាញនៅ

មងនលើផ្សបករបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់,ប ទ ប់មកបញ្ច លូនៅមងកន ញងរាង

កាយរបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់;ប ទ ប់មកនចញមតងនទៀត្,ចូលមតងនទៀត្,នធា ើ

ផ្បបននេះមតងនហើយមតងនទៀត្,នដើរមួយជាន់ថ្នន ក់ៗ,នពលខាេះនដើរយា ងនលឿ

ន។ននេះគឺជាគង់នលើកទីមួយ។ប ទ ប់ពីគង់នលើកទីមួយបនញ្ាញរចួនហើយ,

រាងកាយរបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់ផ្លងនៅជារាងកាយធមមតានទៀត្នហើយ,

ប ទ ប់ពី្នដល់រាងកាយសដូចទឹកនោេះ,ចាប់តាំងពីនពលននេះនឹង

មិននកើត្ជមង ឺនទៀត្។នៅនពលនង្កាយនលចនឡើងឈឺកផ្នាងននេះ,ឈឺកផ្នាង

ន េះ,ឬក៏ពិបាកង្ទ្វទំីតាំងណាមួយ,ផ្បបដូចជាមានជមងឺ,ប ៊ុផ្នត ននេះមិន

ផ្មនជមង ឺនទ,គឺអ្ំណាចកមមកំព៊ុងនអតើមអលប េះពាល់។ចាំនពលបនញ្ាញគង់

នលើកទីពីរ,រាងកាយវញិ្ញា  ន េះជាក់ផ្សតងធំណាស់នហើយ,គ្នត្់នឹងផ្លា ស់ទី,

នឹងនិយាយគ្នន ។នពលខាេះនចញមកនោយរាយបា យ,នពលខាេះនចញមក

ង្កាស់ណាស់,រវាងពួកគ្នត្់នឹងនិយាយជាមួយគ្នន នទៀត្។មងកន ញងរាង

កាយវញិ្ញា  ននេះជាក់ផ្សតងសត ញកអ្ញកថ្នមពលចំនួនធំ,វាគឺនង្បើនដើមបីផ្លា ស់

ប្រូរាងកាយ។ 

បួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់ដល់កង្មិត្ដ៏ខពស់,នពលខាេះនលចនឡើង”ទ្វរក”,ពាស

នពញតួ្ខល នួ,ពួកគ្នត្់រពិសណាស់,ហ្វមនលង,ចិត្តលែណាស់។អាចហ្វត្់នចញ

មួយង្បនភទរាងកាយនអសងនទៀត្,ន េះជាក់ផ្សតងគឺជា”ទ្វរកអ្មត្ៈ”។គ្ន

ត្់អ្ងគ ញយនៅនលើបលា ័ងផ្លក ឈូក,ង្សស់សាែ ត្មា ំងណាស់។ទ្វរកអ្មត្ៈផ្ដល

បនញ្ាញពីការហ្វត្់គង់ជាក់ផ្សតងគឺនោយអ្វជិាមាននិងវវជិាមានដនរាង

កាយមន៊ុសសស៊ុខដ៊ុមជាមួយគ្នន នហើយបនងក ើត្,អ្នកបួសហ្វត្់ង្បសុឬង្សី

ស៊ុទធផ្ត្អាចហ្វត្់នចញទ្វរកអ្មត្ៈ។ទ្វរកអ្មត្ៈនៅនពលដំបូងតូ្ច

ណាស់,ធំនឡើងបនត ិចមតងៗ,ទីបំអ៊ុត្ធំនសម ើនឹងរាងកាយមន៊ុសសហ្វត្់គង់,

នមើលនៅដូចគ្នន ,គឺនៅកន ញងរាងកាយរបស់គ្នត្់។មន៊ុសសមានសីលគង់

ពិនសសនមើលមកគ្នត្់,និយាយថ្នគ្នត្ម់ានពីររាងកាយ,តាមពិត្នៅ

ជាក់ផ្សតងគឺរាងកាយពិត្ង្បាកដរបស់គ្នត្់បួសសនង្មចរចួនហើយ។នលើស

ពីននេះនទៀត្,បរមីជានង្ចើននឹងង្ត្ូវបានបួសនចញអងផ្ដរ។និយាយរមួ,សីល



គង់ផ្ដលអាចបនញ្ាញកន ញងសកនោកស៊ុទធផ្ត្មាននៅកន ញងហ្វា លូនគង់;

សីលគង់ផ្ដលអាចបនញ្ាញនៅកន ញងគងហ់្វា ដដទក៏ស៊ុទធផ្ត្មាននៅកន ញងហ្វា

លូនគង់អងផ្ដរ។ 

(៣)បួសហ្វត់អុតរីឆោកីយ៍ធម ៌

មន៊ុសសហ្វត្់គង់តាមរយៈការហ្វត្់គង់នធា ើឲ្យផ្ខសវ ឌ ពង្ងីក,បនតពង្ងីក,

នធា ើឲ្យផ្ខសវ ឌភាា ប់ជាបំផ្ កមួយ,ន េះគឺហ្វត្់រហូត្ដល់គ្នម នផ្ខសវ ឌ ,គ្នម ន

ចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត ;អ្ញយមកវញិសផ្មែង,រាងកាយទ្វងំមូលស៊ុទធផ្ត្

ជាផ្ខសវ ឌ ,ស៊ុទធផ្ត្ជាចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត ។ននេះនៅមិនអាចពនយល់

ថ្ននោកអ្នកបានង្តាស់ដឹងរចួនហើយន េះនទ,វាង្គ្នន់ផ្ត្ជាមួយង្បនភទដន

ការបង្ហហ ញកន ញងដំន ើរការបួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់,ការបង្ហហ ញដនមួយជាន់

ថ្នន ក់។នៅនពលមកដល់ជំហ្វ នមួយននេះរចួនហើយ,បួសហ្វត្់នៅកន ញង

នោកីយ៍ធម៌បាននដើរដល់ទីបញ្ាប់រចួនហើយ,គង់មួយន េះបានបនញ្ាញដ៏

អ្សាា រយរចួនហើយ,ស៊ុទធផ្ត្មានរបូរាង,សសរគង់ក៏ខពស់ណាស់អងផ្ដរ,នលើសពី

ននេះនទៀត្មងនលើកាលនលចនឡើងផ្លក ៣ទង។នៅនពលននេះ,គ្នត្់ង្គ្នន់ផ្ត្

នដើរបញ្ាប់រចួនហើយជំហ្វ នច៊ុងនង្កាយនៅកន ញងនោកីយធ៍ម៌។ 

នៅនពលនបាេះមួយជំហ្វ ននទៀត្នៅម៊ុខ,ជាក់ផ្សតងគ្នម នអ្ា ីនៅសល់,ោក់

គង់ទ្វងំអ្ស់អ្ញកចូលកន ញងអ្វកាសនង្ៅបំអ៊ុត្កន ញងរាងកាយ,គ្នត្់ជាក់ផ្សត

ងកាា យជាសាថ នភាព”រាងកាយសស៊ុទធ”,រាងកាយរបស់មន៊ុសសមាន ក់ននេះគឺ

ថ្នា យង់។នបាេះមួយជំហ្វ ននទៀត្,ចូលនៅកន ញងបួសហ្វត្់អ៊ុត្ពីនោកីយ៍ធម៌,

ង្ត្ូវបាននគសាគ ល់អងផ្ដរថ្នជាបួសហ្វត្់”ព៊ុទធកាយ”។គង់ផ្ដលបនញ្ាញ

មតងនទៀត្ជារបស់ង្បនភទដននទពអ្ំណាច។នៅនពលន េះ,អ្ន៊ុភាពរបស់

គ្នត្់គ្នម នផ្ដនកំ ត្់,ធំមា ំងណាស់,នៅនពល្នដល់កង្មិត្ខពស់ជាង

នឹងបួសនៅជាអ្ងគមហ្វង្តាស់ដឹង។ននេះជាក់ផ្សតងសនងកត្នមើលនោកអ្នក

បួសហ្វត្់ចិត្តគំនិត្ដូចនមែច,បួសហ្វត្ដ់ល់ជាន់មួយណា,អលញា ជាក់

ផ្សតងដល់ជាន់មួយន េះ។អ្នកមានវនទៈធំទទួលបានស៊ុចរតិ្ធម៌,សនង្មច

ធម៌ចំណាត្់ថ្នន ក់ច៊ុងនង្កាយ,ន េះគឺបួសសនង្មចធម៌នពញនលញ។ 

ជាំរូកទ្ី៣ បួសហ្វត់ចិតតគាំនិត 

អ្នកបួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់ទ្វងំអ្ស់ង្ត្ូវោក់ការបួសហ្វត្់ចិត្តគំនិត្ជា

ម៊ុន,ទទួលសាគ ល់ចិត្តគំនិត្គឺជាកូននសារដនការបនងក ើនគង់,ននេះគឺជា

នគ្នលសីលធម៌ដនការហ្វត្់គង់ដល់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់។និយាយយា ង



ហមត្់ចត្់,អ្ំណាចគង់ផ្ដលកំ ត្់ជាន់ថ្នន ក់មិនផ្មនហ្វត្់បានមកនទ,

ប ៊ុផ្នតគឺពឹងផ្អែកនលើចិត្តគំនិត្បួសនចញមក។នលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្

និយាយគឺង្ហយង្សួល,ប ៊ុផ្នត នធា ើគឺពិបាកណាស់ៗ។អ្នកបួសហ្វត្់ង្ត្ូវមាន

ការចំណាយអ្ត្ិបរមា,ង្ត្ូវនលើកកមពស់ការភាា ក់ដឹង,ង្ត្ូវអាចរងទ៊ុកខកន ញង

ទ៊ុកខ ,ង្ត្ូវអាចខនត ីនរឿងផ្ដលពិបាកខនត ី។ល។នហត្៊ុអ្ា ីមានមន៊ុសសមួយ

ចំនួនហ្វត្់គង់នង្ចើនឆ្ន ំប ៊ុផ្នតមិនបនងក ើនគង់?។មូលនហត្៊ុចមបងៈ១គឺ

មិនសផ្មែងអ្ំពីចិត្តគំនិត្;២គឺមនិទទួលបានស៊ុចរតិ្ធម៌ជាន់ថ្នន ក់ខពស់។

បញ្ញហ ននេះង្ត្ូវផ្ត្នោេះង្សាយ។នង្ចើនណាស់ង្គូបនង្ងៀនគង់ស៊ុទធផ្ត្សផ្មែង

អ្ំពីចិត្តគំនិត្,ននេះគឺពិត្ជាបនង្ងៀនគង់;មួយចំនួនន េះង្គ្នន់ផ្ត្

បនង្ងៀនចល ,បនចាកនទសប ៊ុផ្នតមិនសផ្មែងអ្ំពីចិត្តគំនិត្,តាមពិត្

នៅនសម ើនឹងបនង្ងៀនទ៊ុចរតិ្ធម៌។ដូនចនេះ,មន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្ត្ូវផ្ត្ខិត្ខំង្បឹង

ផ្ង្បងយា ងមា ំងកន ញងការនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្,នទើបអាចបួសហ្វត្់្ន

ចូលជាន់ថ្នន ក់ខពស់ជាង។ 

១,អតថន័យរបស់ចិតតគាំនិត 

ចិត្តគំនិត្ផ្ដលហ្វា លូនគងស់ផ្មែង,មិនផ្មនង្គ្នន់ផ្ត្”គ៊ុ ធម៌”ផ្ដល

អាចហ ៊ុ៊ុំព័ទធបាននទ,វសិាលភាពង្គបដ ែ ប់របស់វាធំទូោយជាង”គ៊ុ 

ធម៌”នង្ចើនណាស់,វារមួបញ្ច លូខា ឹមសារង្គប់ទិដធភាពទ្វងំអ្ស់របស់”គ៊ុ 

ធម៌”នៅមងកន ញង។គ៊ុ ធម៌ង្គ្នន់ផ្ត្ជាមួយង្បនភទបង្ហហ ញដនចិត្តគំនិត្

របស់មន៊ុសសមាន ក់,ការនង្បើ”គ៊ុ ធម៌”ស៊ុទធសាធនដើមបីអ្តាថ ធិបាយអ្ត្ថ

ន័យរបស់ចិត្តគំនិត្គឺមិនង្គប់ង្គន់នទ។ចិត្តគំនិត្រមួបញ្ច លូទ្វងំបញ្ញហ

នោេះង្សាយដូចនមែចជាមួយនឹងទិដធភាពពីរដនការ”បាន”និង”នបាេះបង់”

។”បាន”ជាក់ផ្សតងគឺទទួលបាននូវភាពសមកាលកមមជាមួយនឹងលកខ ៈ

ពិនសសដនសកលនោក។លកខ ៈសមបត្តពិិនសសផ្ដលបនងក ើត្សកលនោក

គឺ”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនែ ី”,ភាពសមកាលកមមរបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់មាន ក់

ជាមួយនឹងលកខ ៈពិនសសដនសកលនោកង្ត្ូវបានវល ញេះបញ្ញា ំងនៅនលើ

គ៊ុ ធម៌ផ្លទ ល់ខល នួរបស់គ្នត្់។”នបាេះបង់”ជាក់ផ្សតងគឺង្ត្ូវលេះបង់នចាលនូវ

បណាែ គំនិត្និងចរយិាមិនលែ ដូចជាៈនោភលន់,អលង្បនយាជន៍,សង្មស់,

ត្៊ុណាហ ,សមាា ប់,វាយត្ប់,លួច,ភាន់,នបាកង្បាស់,ង្ចផ្ នជានដើម។ល។

ង្បសិននបើបួសហ្វត្់នឡើងជាន់ថ្នន ក់ខពស់,គឺង្ត្ូវលេះបង់នចាលរាល់ការផ្សាង

រកផ្ដលមានង្សាប់របស់មន៊ុសសចំនពាេះត្៊ុណាហ ,ន េះគឺង្ត្ូវលេះបង់នចាលរាល់

ចិត្តង្បកាន់,ជាក់ផ្សែងគឺង្ត្ូវនមើលយា ងង្សាលរាល់កិត្ត ិ ម,អល

ង្បនយាជន៍របស់មន៊ុសស។ 



មន៊ុសសគឺនោយសាររាងកាយសាច់និងចរតិ្អសនំឡើងជាមន៊ុសសមាន ក់នពញ

នលញ។សកលនោកក៏ដូចគ្នន អងផ្ដរ,នង្ៅពីលកខ ៈសារធ្លត្៊ុ,កន ញងនពល

ដំណាលគ្នន ក៏សថ ិត្នៅលកខ ៈពិនសស”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនត ី”។នៅង្គប់ភាគ

លែ ិត្ដនខយល់អាកាសស៊ុទធផ្ត្មានសថ ិត្នៅលកខ ៈពិនសសង្បនភទននេះ។វល ញេះ

បញ្ញា ំងនៅកន ញងសងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ,នធា ើអ្ំនពើលែ ទទួលបានង្បជាង្បិយ

ភាព,នធា ើអ្ំនពើអាង្កក់ង្ត្ូវទទួលទ ឌ កមម។នៅជាន់ថ្នន ក់ខពស់គឺវល ញេះបញ្ញា ំង

ពីសាថ នភាពសីលគង់។សង្មបខល នួនឹងលកខ ៈពិនសសននេះជាក់ផ្សតងគឺជា

មន៊ុសសលែ ,ង្ហកនចញពីគ្នត្់ជាក់ផ្សតងគជឺាមន៊ុសសអាង្កក់,អ្ន៊ុនោម

ជាមួយនឹងគ្នត្់,សមកាលកមមជាមួយនឹងគ្នត្់ជាក់ផ្សែងគឺជាអ្ងគង្តាស់

ដឹង។ផ្បបននេះជាក់ផ្សតងត្ង្មូវមន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្ត្ូវផ្ត្មានចិត្តគំនិត្

យា ងខពស់បំអ៊ុត្នដើមបីសមកាលកមមជាមួយនឹងលកខ ៈពិនសសមួយននេះ,

ននេះនទើបអាចបួសហ្វត្់នឡើងជាន់ថ្នន ក់ខពស់។ 

នធា ើជាមន៊ុសសលែង្ហយង្សួលជាង,ប ៊ុផ្នតចង់បួសហ្វត្់ចិត្តគំនតិ្គឺមិនង្ហយ

ង្សួលដូនចាន េះនទ។អ្នកបួសហ្វត្់ង្ត្ូវមានការបំរ៊ុងសាម រត្ី,ចំ ង់ចិត្តស៊ុចរតិ្,

គំនិត្នសាម េះង្ត្ង់ជាម៊ុន។ង្បជាជនរស់នៅនលើពិភពនោក,សងគមគឺសម ញគ

សាម ញ,នោកអ្នកចង់ង្បង្ពឹត្តលែ ,ប ៊ុផ្នតកម៏ានមន៊ុសសមិនឲ្យនោកអ្នក

ង្បង្ពឹត្តលែ ;នោកអ្នកមិនរំនោភនធា ើបាបអ្នកដដទ,ប ៊ុផ្នែអ្នកដដទ

នោយសារង្គប់នហត្៊ុអលមកនធា ើបាបនោកអ្នក។នៅទីននេះគឺមានមួយ

ចំនួននចញមកពីនហត្៊ុអលខ៊ុសពីធមមជាត្ិ,នោកអ្នកអាចភាា ក់ដឹងបាន

ថ្ននហត្៊ុអ្ា ីឬនទ?នោកអ្នកគួរនធា ើដូចនមតច?អ្ា ីៗទ្វងំអ្ស់នៅនលើពិភព

នោកង្ត្ូវៗខ៊ុសៗ,ង្គប់នពលកំព៊ុងពិនតិ្យចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នក។កន ញង

នពលង្បឈមម៊ុខនឹងភាពអាមា ស់គ្នម នន ម្ េះ,នៅនពលអលង្បនយាជន៍

សំមន់របស់នោកអ្នកង្ត្ូវបាននធា ើឲ្យខូចមត្,នៅចំនពាេះម៊ុខមាសង្បាក់,

នៅចំនពាេះម៊ុខសង្មស់ រ ក,នៅកន ញងការត្ស ូ នដើមបីអ្ំណាច,នៅនពលផ្ដល

ការង្ចផ្ ននិងកំហឹងនលចនចញជាជនមាា េះ,នៅកន ញងវរេិះគន់សងគមង្គប់

ង្បនភទ,ជនមាា េះកន ញងង្គួសារនិងលំបាកនវទ នមើលន ើញនិងនមើលមិន
ន ើញ,នត្ើនោកអ្នករផ្មងអាចនង្បើត្ង្មូវចិត្តគំនិត្ត្ឹងរងឹនដើមបីង្គប់ង្គង

ខល នួឯងបានឬនទ?ពិត្ង្បាកដណាស់,ង្បសិននបើនោកអ្នកនធា ើបានអ្ា ីៗ

ង្គប់យា ង,នោកអ្នកជាក់ផ្សតងគឺជាអ្ងគង្តាស់ដឹងរចួនហើយ។យា ងណាមិ

ញមន៊ុសសហ្វត្់គង់ភាគនង្ចើនគឺចាប់នអែើមពីមន៊ុសសសាមញ្ា ,បួសហ្វត្់ចិត្ត

គំនិត្ក៏មានការនលើកកមពស់បនែ ិចមែងៗ។អ្នកមានវនទៈបួសហ្វត្់ង្ត្ូវ

មានការនបតជាា ចិត្តនដើមបីស ូ ង្ទ្វនំឹងការលំបាកធំនធងនិងនោេះង្សាយការ



ពិបាកធំៗ,ទីបំអ៊ុត្នឹងសនង្មចធម៌ចំណាត្់ថ្នន ក់ច៊ុងនង្កាយ។សងឃឹមថ្ន

អ្នកបួសហ្វត្់ដ៏នង្ចើនសនធ ឹកស ធ ប,់រកាត្ឹងរងឹចិត្តគំនិត្,នលើកកមពស់

អ្ំណាចគង់ឲ្យបានឆ្ប់តាមផ្ដលអាចនធា ើនៅបាន។ 

២,បាត់និង្បាន 

នៅកន ញងពិភពឈីគង់,ពភិពសាស ស៊ុទធផ្ត្សផ្មែងអ្ំពីបាត្់និងបាន។

មានមន៊ុសសមួយចំនួនយល់ថ្នបាត្់ជាក់ផ្សែងគឺជានសចកត ីសបបុ រស,នធា ើ

នរឿងលែខាេះ,នរណាពិបាកជួយបនែ ិច;បានជាក់ផ្សតងគឺទទួលបានគង់។ង្ពេះ

សងឃកន ញងវត្តអារាមក៏និយាយដូនចនេះ,គួរឲ្យទ្វន។ននេះគឺនមើល”បាត្់”ចនងែៀត្

ណាស់នហើយ។ប ៊ុផ្នតបាត់្ផ្ដលពួកនយើងនិយាយគឺអ្ត្ថន័យធំទូោយ,ជា

នរឿងធំណាស់។ពួកនយើងត្ង្មូវបាត្់នៅគឺជាចិត្តរបស់មន៊ុសសសាមញ្ា ,គឺជា

បណាែ ចិត្តង្បកាន់ផ្ដលមិនលេះបង់,ង្បសិននបើអាចបាត្់នៅអ្ា ីផ្ដលនោក

អ្នកគិត្ថ្នសំមន់,អាចបាត្់នៅអ្ា ីផ្ដលនោកអ្នកគិត្ថ្នមិនអាច

នបាេះបង់នចាល,ននេះគឺ”បាត្់”ពិត្ង្បាកដ។ជួយមន៊ុសសនធា ើនរឿងលែ មួយ

ចំនួន,បង្ហហ ញចិត្តនមតាត ខាេះ,ននេះង្គ្នន់ផ្ត្ជាមួយផ្អនកដនការបាត្់

ប ៊ុនណាា េះ។ 

នធា ើជាមន៊ុសសសាមញ្ាចង់បានកិត្ត ិ មកាន់ផ្ត្នង្ចើន,អលង្បនយាជន៍

កាន់ផ្ត្នង្ចើន,ចង់រស់កន ញងជីវតិ្កាន់ផ្ត្ធូរធ្លរ,កាន់ផ្ត្ស៊ុខង្សួល,ង្បាក់

កាសកាន់ផ្ត្នង្ចើន,ននេះគឺជានគ្នលនៅរបស់មន៊ុសសសាមញ្ា ។ប ៊ុផ្នតមន៊ុសស

ហ្វត្់គង់ពួកនយើងជាក់ផ្សែងមិនដូនចាន េះនទ,ផ្ដលពួកនយើងទទួលបានគឺ

ជាគង់,ជាក់ផ្សែងមិនផ្មនអ្ា ីទ្វងំននេះ។ពួកនយើងង្ត្ូវបាត្់បង់អល

ង្បនយាជន៍ផ្លទ ល់ខល នួ,នមើលង្សាលជាងម៊ុនបនត ិច,ប ៊ុផ្នតក៏មិនផ្មនទ៊ុកឲ្យ

នោកអ្នកពិត្ជាបាត្់បង់នៅអ្ា ី។ពួកនយើងគឺបួសហ្វត្់នៅកន ញងសងគម

មន៊ុសសសាមញ្ា ,នៅង្ត្ូវផ្ត្រកាដូចនឹងមន៊ុសសសាមញ្ា ,សំមន់គឺនោក

អ្នកង្ត្ូវនបាេះបង់នចាលចិត្តមួយន េះ,មិនផ្មនចង់ឲ្យនោកអ្នកពិត្ជា

បាត្់បង់នៅអ្ា ី។អ្ា ីផ្ដលជារបស់នោកអ្នកនឹងមិនបាត្់បង់,អ្ា ីផ្ដលមិន

ផ្មនរបស់នោកអ្នកក៏មិនអាចទទួលបានផ្ដរ,ទទួលបាននហើយក៏ង្ត្ូវ

ង្បគល់ឲ្យអ្នកដដទ,មានទទួលបានង្ត្ូវផ្ត្មានបាត្់បង់។ជាការពិត្,ភាា

មៗនធា ើបានដ៏ខពស់ទ្វងំអ្ស់ក៏មិនអាចនៅរចួ,កន ញងនវោមួយយប់នឹង

កាា យជាអ្ងគង្តាស់ដឹងក៏នធា ើនៅមិនរចួអងផ្ដរ។ប ៊ុផ្នែ ,បួសបនែ ិចមែងៗ,

នលើកកមពស់មួយជំហ្វ នៗគឺអាចនធា ើបាន,នោកអ្នកអាចបាត្់នៅបាន

ប ៊ុ ម នជាក់ផ្សតងនឹងទទួលបានប ៊ុនណាា េះ។កន ញងការពាក់ព័នធនឹងអល



ង្បនយាជន៍នោកអ្នករផ្មងនមើលវាយា ងង្សាល,ស ូ ទទួលបានត្ិចផ្ត្បនធ រូ

អារមម ៍ជាជាង។មងសមាា រៈនោកអ្នកអាចនឹងរងនង្គ្នេះ,ប ៊ុផ្នត នៅនលើ

គ៊ុ ធម៌នោកអ្នកនឹងទទួលបានកាន់ផ្ត្នង្ចើន,នៅនលើគង់នោកអ្នក

នឹងទទួលបានកាន់ផ្ត្នង្ចើន,ននេះគឺជានគ្នលសីលធម៌នៅទីន េះ,ប ៊ុផ្នត

មិនផ្មនចង់ឲ្យនោកអ្នកនោយនចត្ នៅយកនករ តិ៍ន ម្ េះអល

ង្បនយាជន៍ង្បាក់កាសនធា ើការនផ្លត េះបត រូ,នរឿងននេះង្ត្ូវនង្បើការភាា ក់ដឹង្ន

មួយជំហ្វ ននទៀត្នដើមបីយល់ដឹងបាន។ 

មានមន៊ុសសផ្ដលបួសមហ្វតាវមួយរបូធ្លា ប់បាននិយាយថ្ន,អ្ា ីផ្ដល

មន៊ុសសដដទចង់បានខ្ញ ំមិនចង់បាន,អ្ា ផី្ដលមន៊ុសសដដទមានខ្ញ ំគ្នម ន;

ប ៊ុផ្នតអ្ា ីផ្ដលខ្ញ ំមានមន៊ុសសដដទគ្នម ន,អ្ា ីផ្ដលមន៊ុសសដដទមិនចង់បានខ្ញ ំ

ចង់បាន។នធា ើជាមន៊ុសសសាមញ្ាមាន ក់ពបិាកមាននពលនពញចិត្តណាស់,

ចង់បានអ្ា ីៗង្គប់យា ង,មានផ្ត្ដំថមនៅនង្កាមដីប ៊ុនណាា េះផ្ដលគ្នត្់មិននរ ក

ស។ប ៊ុផ្នតមន៊ុសសបួសតាវរបូននេះនិយាយថ្នអ្ញ្ា ឹងខ្ញ ំនឹងនរ កសដំថមន េះ។

ស៊ុភាសិត្និយាថ្នរបស់ផ្ដលកង្មនទើបមានត្ដមា,របស់ផ្ដលត្ិចនទើប

ចផ្មាក,ដំថមនៅទីននេះគ្នម នត្ដមា,មកដល់ទីន េះនហើយជាក់ផ្សតងមានត្ដមា

បំអ៊ុត្,នៅទីននេះបាននិយាយនចញទសសនវជិាា មួយផ្ដលមន៊ុសសសាមញ្ា

មាន ក់និយាយនចញមិនបាន។មិនត្ិចអ្ធិជនមហ្វគ៊ុ ធម៌ផ្ដលបួស

សនង្មច,ពួកគ្នត្់ស៊ុទធផ្ត្គ្នម នអ្ា ីទ្វងំអ្ស់,សង្មាប់ពួកគ្នត្់,គ្នម នអ្ា ីផ្ដល

ឯកជនមិនអាចនបាេះបង់នចាលបាន។ 

អល វូហ្វត្់គង់ននេះគឺង្ត្ឹមង្ត្ូវបំអ៊ុត្,មន៊ុសសហ្វត្់គង់នទើបជាឆ្ា ត្បំអ៊ុត្។

មន៊ុសសសាមញ្ាចង់ដន ែ ើមអ្ា ីន េះ,ចង់បានកផ្នាងលែបនែ ិចន េះគឺជា

បនណាែ េះអាសនន ,សូមបីផ្ត្ដន ែ ើមបាននហើយ,នរ កសបាននហើយ,ឬក៏ទទួលបាន

កផ្នាងលែបនែ ិចនហើយនត្ើអាចនធា ើអ្ា ីបាន?មន៊ុសសសាមញ្ាមានង្បនយាគ

ថ្នៈនកើត្មិន ំមកជាមួយ,សាា ប់មិន ំនៅជាមួយ;នពលមកខល នួមួយ

ទនទ,នពលនៅខល នួមួយទនទ,សូមបីផ្ត្វែ ឹងក៏ង្ត្ូវដ៊ុត្កាា យជានអេះទ្វងំអ្ស់។

មិនថ្ននោកអ្នកមានង្ទពយសត ញកសតមា,មញ្ច្នត ីខពង់ខពស់នលចនធ្លា ,អ្ា ីក៏នោក

អ្នកយកនៅជាមួយមិនបានផ្ដរ,ប ៊ុផ្នែគង់អាច ំនៅជាមួយបាន,

នោយសារផ្ត្វាគឺបនងក ើននៅនលើរាងកាយសត្ិមាា ស់របស់នោកអ្នក។ខ្ញ ំ

ង្បាប់នោកអ្នកពាកយននេះ,គង់គឺមិនង្ហយង្សួលបានមកនទ,វាដ៏មាន

ត្ដមាមា ំងណាស់ពិបាកទទួលបានមា ំងណាស់,គឺមាសរាប់ពាន់បត រូមិនបា

ន។នពលផ្ដលគង់របស់នោកអ្នកខពសណ់ាស់រចួនហើយ,ង្បសិននបើមានដថង

មួយនោកអ្នកនិយាយថ្នមិនសម ័ង្គចិត្តហ្វត្់គង់បនតនទៀត្,ដរាបណា



នោកអ្នកមិននធា ើអ្ំនពើអាង្កក់,នពលន េះគង់របស់នោកអ្នកនឹងផ្ង្ប

កាា យជាសមាា រៈទ្វងំអ្ស់ផ្ដលនោកអ្នកង្ត្ូវការ,អាចទទួលបានទ្វងំអ្

ស់។ប ៊ុផ្នែ ,នង្ៅពីអ្ា ីផ្ដលនោកអ្នកទទួលបានកន ញងនោកីយ៍,អ្ា ីផ្ដលមន៊ុសស

បួសហ្វត្់ទទួលបាននោកអ្នកនឹងមិនទទួលបាននទៀត្នឡើយ។ 

មន៊ុសសមួយចំនួននដើមបីង្បនភទអលង្បនយាជន៍ឯកជនណាមួយ,យក

របស់ផ្ដលជានគ្នលមិនផ្មនជារបស់ខល នួ,ទទួលបានតាមរយៈ

មនធាបាយផ្ដលមិនង្ត្ឹមង្ត្ូវ,គ្នត្់គិត្ថ្នកាន់កាប់បានភាពង្ហយង្សួល

រចួនហើយ,តាមពិត្អលង្បនយាជន៍ផ្ដលគ្នត្់ទទួលបានគឺនង្បើគ៊ុ ធម៌

នផ្លត េះបត រូជាមួយនគ,ង្គ្នន់ផ្ត្គ្នត្់មិនដឹងប ៊ុនណាា េះ។សង្មាប់មន៊ុសសហ្វត្់

គង់នឹងង្ត្ូវកាត្់បនថយនលើគង់;សង្មាប់មន៊ុសសមិនហ្វត្់គង់នឹងង្ត្ូវ

កាត្់បនថយនលើអាយ៊ុកាល,ឬក៏កាត្់បនថយនលើទិដធភាពនអសងនទៀត្។

និយាយឲ្យខា ី,គ នីននេះគឺង្ត្ូវផ្ត្គ  ,ននេះគឺជានគ្នលសីលធម៌នៅកន ញង

សកលនោក។មន៊ុសសខាេះផ្ត្ងផ្ត្សមល ញត្នគ,នធា ើបាបមន៊ុសសនោយពាកយ

អាង្កក់,ជានដើម,ជាមួយនឹងការនកើត្នឡើងដនចរយិាទ្វងំននេះ,គ្នត្់ជាក់

ផ្សែងបានយកមួយចំផ្ កគ៊ុ ធម៌ផ្ដលតាមន េះនបាេះឲ្យភាគីមាខ ង

នទៀត្រចួនហើយ,យកគ៊ុ ធម៌នផ្លត េះបត រូនៅនឹងការនជរង្បមាថអ្នកដដទ។ 

មន៊ុសសមួយចំនួនអ្េះអាងថ្ន,នធា ើមន៊ុសសលែនឹងរងទ៊ុកខ។នៅកន ញងមន៊ុសស

សាមញ្ាសនងកត្ន ើញថ្នគ្នត្់គឺរងទ៊ុកខ ,ប ៊ុផ្នែគ្នត្់ទទួលបានរបស់ផ្ដល

មន៊ុសសសាមញ្ាមិនអាចទទួលបាន,ន េះជាក់ផ្សែងគឺជា”គ៊ុ ធម៌”--សារ

ធ្លត្៊ុព ៌ស,វាគឺជារបស់ដ៏មានត្ដមាមា ងំណាស់។គ្នម នគ៊ុ ធម៌ជាក់ផ្សតង

គ្នម នគង់,ន េះគឺជានសចកែ ីពិត្ោច់មត្។ជានង្ចើនមន៊ុសសនហត្៊ុអ្ា ីហ្វត្់

គង់មិនបនងក ើនគង់?ជាក់ផ្សែងគឺមិនយកគ៊ុ ធម៌បួសនឡើងនៅនលើ។

មន៊ុសសជានង្ចើនស៊ុទធផ្ត្កំព៊ុងសផ្មែងអ្ំពីគ៊ុ ធម៌,ស៊ុទធផ្ត្កំព៊ុងត្ង្មូវ

គ៊ុ ធម៌,នហើយមិនបានសផ្មែងនចញនគ្នលសីលធម៌ផ្ដលពិត្ជាបំផ្លង

គ៊ុ ធម៌នៅជាគង់,ពឹងផ្អែកនលើឯកជននដើមបីភាា ក់ដឹង។គមព ីរមហ្វចាង

បានសនសរជាងមួយម៊ុឺនកាល,នពលផ្ដលសកយម៊ុនីនៅមានជីវតិ្សផ្មែង

ធម៌ជាង៤០ឆ្ន ំ,ស៊ុទធផ្ត្សផ្មែងអ្ំពីគ៊ុ ធម៌មួយននេះ;នសៀវនៅបួសតាវដន

ង្បនទសចិនប៊ុរា ស៊ុទធផ្ត្និយាយអ្ំពីគ៊ុ ធម៌មួយននេះ;នៅជឺបានសរ

នសរ”គមព ីរសីលធម៌”៥០០០អ្កសរក៏សផ្មែងគឺជាគ៊ុ ធម៌មួយននេះ,ប ៊ុផ្នែ

មន៊ុសសខាេះជាក់ផ្សែងមិនភាា ក់ដឹង។ 

ពួកនយើងសផ្មែងអ្ំពីបាត្់,មានបានជាក់ផ្សែងមានបាត្់,នោកអ្នកពិត្

ជាចង់បួសហ្វត្់,ជាក់ផ្សែងនឹងជួបង្បទេះទ៊ុកខ នវទ មួយចំនួន។វល ញេះ



បញ្ញា ំងនៅកន ញងជីវតិ្,មួយគឺទទួលនទ្វសមួយចំនួននលើរាងកាយ,កផ្នាង

ននេះមិនង្សួលកផ្នាងន េះមិនង្សួល,ប ៊ុផ្នែមិនផ្មនជមង ឺ។នលើសពីននេះនទៀត្

ជាក់ផ្សែងគឺបង្ហហ ញនៅកន ញងសងគម,ង្គួសារ,កផ្នាងនធា ើការស៊ុទធផ្ត្អាច

នលចនឡើង,ភាា មៗនកើត្នឡើងជនមាា េះនោយសារអលង្បនយាជន៍,នលចនឡើង

កកិត្មន សនញ្ាត្ ,នគ្នលបំ ងគទឺ៊ុកឲ្យនោកអ្នកនលើកកមពស់ចិត្ត

គំនិត្។នរឿងរា៉ា វទ្វងំននេះជាធមមតាមកដល់យា ងដចដនយ,នមើលនៅមា ំងកាា

មា ំងណាស់។ង្បសិននបើនោកអ្នកជួបង្បទេះនរឿងមួយរំមនមា ំង,នធា ើឲ្យ

នោកអ្នកចូលអល វូទល់,បាត្់ម៊ុខមា ំង,អាមា ស់ម៊ុខមា ំង,នពលន េះនោក

អ្នកទប់ទល់ដូចនមែច?នោកអ្នកផ្សនសងប់សាង ត្់,អាចនធា ើបានចំ ៊ុ ចមួយ

ននេះ,ចិត្តគំនិត្ន េះរបស់នោកអ្នកនៅកន ញងលំបាកមួយននេះនឹងនលើក

កមពស់,គង់ន េះរបស់នោកអ្នកក៏បាននកើននឡើងខពស់តាមន េះ។នោក

អ្នកអាចនធា ើបានបនត ិចមតងៗ,នោកអ្នកនឹងទទួលបានបនត ិចមតងៗ;

នោកអ្នកចំណាយប ៊ុណាា ,នោកអ្នកជាក់ផ្សតងអាចទទួលបានប ៊ុនណាា េះ។

មន៊ុសសនៅកន ញងលំបាកជាធមមតាមិនង្បាកដភាា ក់ដឹងនចញបាន,ប ៊ុផ្នត

ពួកនយើងង្ត្ូវផ្ត្ភាា ក់ដឹងបាន,មិនអាចង្ចឡំជាមួយនឹងមន៊ុសសសាមញ្ា ,

នៅនពលនកើត្មានជនមាា េះង្ត្ូវផ្ត្អាកបបកិរយិាខពស់។ពួកនយើងបួសហ្វត្់

នៅកន ញងមន៊ុសសសាមញ្ា ,សាកលបងរងទ៊ុកខ នវទ ចិត្តគំនិត្ក៏ង្ត្ូវផ្ត្សា

កបងរងទ៊ុកខ នវទ នៅកន ញងមន៊ុសសសាមញ្ា ,ង្ត្ូវផ្ត្ដួលរលំប ៊ុ ម នដង,ពី

កន ញងន េះទទួលបាននមនរៀន។ង្បសិននបើចង់រំមនអ្ា ីក៏មិនជួបង្បទេះ,

នហើយអាចបនងក ើនគង់នោយង្ហយង្សួល,ន េះគឺមិនអាចនទ។ 

៣, សចាៈ-ករុណា-សនត ីបួសដាំណាលគ្មា  

ធមមកខនធ ននេះរបស់ពួកនយើងគឺបួស”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនត ី”ដំណាលគ្នន ។”សចាៈ”

ជាក់ផ្សែងគឺនិយាយពាកយសចាៈ,នធា ើនរឿងសចាៈ,ង្ត្ឡប់មកសចាៈ,ទីបំអ៊ុត្នធា ើ

ជាអ្ងគសចា ំ។”ករ៊ុណា”,ជាក់ផ្សែងគឺនកើត្នចញចិត្តនមតាត ,នធា ើអ្ា ីផ្ដលលែ

នង្បាសមន៊ុសស។ជាពិនសសសងកត្់ធងន់នៅនលើសមត្ថភាពខនត ី,មានផ្ត្ខនត ី,

នទើបអាចបួសនចញបានអ្ងគមហ្វគ៊ុ ធម៌។”ខនែ ី”,វាគឺជាអ្ា ីមា ំងណាស់,គឺ

បានហួសពសីចាៈនិងករ៊ុណា។ដំន ើរការបួសហ្វត្់ទ្វងំមូលស៊ុទធផ្ត្ត្ង្មូវ

នធា ើឲ្យនោកអ្នកនដើមបីខនែ ី,រកាជាប់ចិត្តគំនិត្,មិនអាចមិនង្បងុង្បយ័ត្ន។ 

ជួបនរឿងអាចខនត ីបានមិនង្ហយង្សួលនទ។មន៊ុសសខាេះនិយាយថ្នៈវាយមិន

សងដដ,នជរមិនត្មាត្់,សូមបីផ្ត្កាលៈនទសៈដ៏អាមា ស់នៅកន ញងចំនណាម

សាច់ញាត្ិនិងមិត្តភកតសិ៊ុទធផ្ត្ខនែ ីបាន,នត្ើននេះមិនកាា យនៅជា”អា-Q”



នហើយឬ?!ខ្ញ ំនិយាយថ្នការបង្ហហ ញរបស់នោកអ្នកង្គប់ទិដធភាពស៊ុទធផ្ត្ដ៏

ធមមតា,បញ្ញា មិនទ្វបជាងអ្នកដដទ,ង្គ្នន់ផ្ត្ថ្ននៅទិដធភាពអល

ង្បនយាជន៍ឯកជននមើលយា ងង្សាលផ្ត្ប ៊ុនណាា េះ,គ្នម ននរណានឹងនិយាយ

ថ្ននោកអ្នកនឆ្ត្លងង់នទ។អាចខនែ ីគឺមិនផ្មនទន់នខាយ,មិនផ្មនជា”

អា-Q”,គឺជាការបង្ហហ ញដនវនទៈដ៏រងឹមាំ,គឺជាការបង្ហហ ញដនការអ្ត្់ធមត្់
នោយខល នួឯង។”ហ្វនស៊ុីន”កន ញងង្បវត្ត ិសាញ្ច្សតចិន,ធ្លា ប់ង្ត្ូវបាននធា ើឲ្យ

អាមា ស់លូននង្កាមង្កនលៀន,ជាក់ផ្សែងគឺជាមហ្វខនត ី។សម័យប៊ុរា មាន

ពាកយនិយាយថ្នៈ”មន៊ុសសធមមតារងង្បមាថ,ទ្វញនៅនចញមកចាំង”។ម

ន៊ុសសសាមញ្ា មួយរបូនពលផ្ដលគ្នត្់ង្ត្ូវនធា ើឲ្យអាមា ស់,គ្នត្់នឹងទ្វញនៅ

នចញនដើមបីចាំង,គ្នត្់នឹងនបើកមាត្់នជរមន៊ុសស,បនញ្ាញកណាត ប់ដដវាយ

មន៊ុសស។មន៊ុសសមកទីនោកីយ៍គឺមិនង្ហយង្សួល,មន៊ុសសខាេះជាក់ផ្សតង

នង្ពាេះផ្ត្អ្តាម នដើមបីរស់,រតឹ្ផ្ត្មិនសកត ិសម,ក៏ននឿយហត្់ណាស់អងផ្ដរ។

ង្បនទសចិនមានង្បនយាគមួយថ្នៈ”ថយនង្កាយមួយជំហ្វ ន,សម៊ុង្ទនិង

នម នបើកទូោយ”។នពលផ្ដលនោកអ្នកជួបង្បទេះនរឿងរំមននហើយថយ

នង្កាយមួយជំហ្វ ន,នោកអ្នកនឹងរកន ើញថ្នគឺជាទសសនីយភាពមួយនអស

ង។ 

នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,សង្មាប់មន៊ុសសផ្ដលនកើត្ជនមាា េះជាមួយនោកអ្នក

,សង្មាប់មន៊ុសសផ្ដលនធា ើឲ្យនោកអ្នកអាមា ស់,នោកអ្នកមិនង្ត្ឹមផ្ត្ង្ត្ូវ

ខនែ ី,ង្ត្ូវអាកបបកិរយិាខពស់ប ៊ុនណាា េះនទ,ផ្ថមទ្វងំង្ត្ូវអ្គ៊ុ គ្នត្់នទៀត្អ

ង។ង្បសិននបើគ្នម នគ្នត្់នកើត្ជនមាា េះជាមួយនោកអ្នក,នត្ើនោកអ្នកនធា ើ

នមតចចអាចនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្បាន,នត្ើនធា ើនមតចនឹងនៅនពលរងទ៊ុកខ

លំបាកយកសារធ្លត្៊ុព ៌នមម ផ្លា ស់ប្រូនៅជាសារធ្លត្៊ុព ៌សបាន,នត្ើនធា ើ

នមតចបនងក ើនគង់?មន៊ុសសនៅកន ញងនង្គ្នេះមហនតរាយគឺពិបាកង្ទ្វណំាស់,ប ៊ុផ្នែ

នពលននេះង្ត្ូវផ្ត្ឃ្លត្់ជាប់,នោយសារផ្ត្ជាមួយនឹងនពលផ្ដលអ្ំណាច

គង់បនងក ើន,នង្គ្នេះមហនតរាយន េះគឺបនត នកើននឡើង,ជាក់ផ្សតងគឺសនងកត្

នមើលចិត្តគំនិត្នោកអ្នកអាចឬក៏មិនអាចនលើកកមពស់នឡើងនៅនលើ។

នពលចាប់នអែើមង្បផ្ហលជានធា ើឲ្យនោកអ្នកខឹង,ខឹងដល់ថ្នន ក់ពិបាកង្ទ្វ,ំ

សមល ញត្នោកអ្នកពិបាកង្ទ្វណំាស់,នោកអ្នកខឹងដល់ថ្នន ក់ឈឺនថាើម,ឈឺ

ង្កពេះ,ប ៊ុផ្នែ នោកអ្នកគ្នម នការវាយង្បហ្វរ,នោកអ្នកខនត ី,ននេះជាក់ផ្សតង

លែ ,នោកអ្នកចាប់នអែើមខនត ីរចួនហើយ,មួយង្បនភទដនការខនត ីនោយនចត្

 ។នោកអ្នកនឹងសនសឹមៗបនតនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្,នោកអ្នកនឹង

ពិត្ជានមើលង្សាលនរឿងរា៉ា វន េះ,នៅនពលន េះជាក់ផ្សែងគឺការនលើកកមពស់



កាន់ផ្ត្ធំ។មន៊ុសសសាមញ្ាោក់ការកកិត្មួយចំនួន,នរឿងរា៉ា វបនត ិចបនត ចួ

នមើលន ើញធំណាស់,រស់ជាក់ផ្សែងនោយសារផ្ត្ផ្ត្អ្តាម ,មិនអាចខនែ ី,ហួស

ចិត្តរចួនហើយនរឿងអ្ា ីក៏ហ្វ ននធា ើទ្វងំអ្ស។់ប ៊ុផ្នែ នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,អ្ា ី

ផ្ដលអ្នកដដទនមើលន ើញដ៏ធំ,នោកអ្នកនមើលន ើញជាក់ផ្សតងដ៏តូ្ច,ដ៏

តូ្ច,តូ្ចមា ំងណាស់។នោយសារផ្ត្នគ្នលនៅន េះរបស់នោកអ្នកផ្វង

ឆ្ង យមា ំងណាស់,ឆ្ង យនិងធំមា ំងណាស់,នោកអ្នកនឹងមានអាយ៊ុនសម ើនឹង

សកលនោក។នោកអ្នកសាកគិត្នរឿងន េះមតងនទៀត្,អាចមានក៏អាច

គ្នម ន,នោកអ្នកនឆ្ព េះនៅធំជាងរចួនហើយសាកគិត្,នរឿងទ្វងំន េះស៊ុទធផ្ត្

អាចវាងកាត្់បាន។ 

៤, កមាា ត់ចិតតប្ចដណន 

ចិត្តង្ចផ្ នគឺជាឧបសគគធំបំអ៊ុត្កន ញងការហ្វត្់គង់,ឥទធិពលចំនពាេះ

មន៊ុសសហ្វត្់គង់ធំមា ំងណាស់,នឹងឥទធពិលផ្លទ ល់ដល់អ្ំណាចគង់របស់

មន៊ុសសហ្វត្់គង់,នឹងនធា ើបាបអ្នកបួសហ្វត្់ដូចគ្នន ,នង្ជៀត្ផ្ង្ជកធងន់ធងរ

ដល់ការបួសហ្វត្់នឆ្ព េះនឡើងនលើរបសពួ់កនយើង។នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់គឺ

ង្ត្ូវផ្ត្កមាា ត្់មួយរយភាគរយ។មន៊ុសសខាេះហ្វត្់គង់ដល់ជាន់ថ្នន ក់ជាក់

ោក់រចួនហើយ,ប ៊ុផ្នតចិត្តង្ចផ្ នជាក់ផ្សតងគឺកមាា ត្់មិនបាន,នហើយ

កាន់ផ្ត្មិនកមាា ត្់ជាក់ផ្សតងកាន់ផ្ត្ង្ហយង្សួលពង្ងឹង។ង្បនភទអលប េះ

ពាល់អ្ញយននេះនធា ើឲ្យចិត្តគំនិត្ដដទផ្ដលគ្នត្់បាននលើកកមពស់រចួនហើយក៏

កាា យនៅជាអ៊ុយង្សួយមា ំងណាស់។ចិត្តង្ចផ្ ននហត្៊ុអ្ា ីបានជាយកវានចញ

ផ្ត្មួយនដើមបីសផ្មតង?នោយសារផ្ត្ចិត្តង្ចផ្ ននៅកន ញងចំនណាមជន

ជាត្ិចិនបង្ហហ ញនចញមា ំងកាា បំអ៊ុត្,នលចនធ្លា បំអ៊ុត្,សមាមាង្ត្ធំបំអ៊ុត្

នៅកន ញងចិត្តរបស់នគ,ប ៊ុផ្នតមន៊ុសសជានង្ចើនមិនបានដឹង។ចិត្តង្ចផ្ នគឺ

មានផ្ត្មួយគត្់នៅបូព៌ា,នៅថ្ន”ង្ចផ្ នបូព៌ា”ឬក៏”ង្ចផ្ នអាស៊ុី”។ជ

នជាត្ិចិនត្ង្មង់ចិត្តនៅកន ញងណាស់,ង្សគត្់ង្សគំណាស់,មិនង្ហយង្សួល

កន ញងការបង្ហហ ញនចញ,ននេះជាក់ផ្សតងង្ហយង្សួលកនកើត្ចិត្តង្ចផ្ ន។អ្ា ីៗ

ង្គប់យា ងស៊ុទធផ្ត្ង្ត្ូវផ្បងផ្ចកជាពីរ,ចរតិ្ត្ង្មង់នៅកន ញងមានផ្អនកលែ ,ក៏

មានផ្អនកមិនលែអងផ្ដរ។ជនជាត្ិនោកមងលិចត្ង្មង់ចិត្តនចញនង្ៅ

ណាស់,នោកអ្នកឧបមានិយាយថ្ន,កូននកមងង្បសិននបើនៅសាោបាន

១០០ពិន្ញ ,វានឹងសបាយចិត្តមា ំងរត្់មកអទេះអងផ្ង្សកនឡើងអងៈ”កូន

បាន១០០ពិន្ញនហើយ,............”អ្នកជិត្មងស៊ុទធផ្ត្នឹងនបើកទ្វា រ,នបើកបងអ ចួ

សំនៅនៅគ្នត្់ជូនពរៈ”Tomជូនពរកូន!”សបាយចិត្តជនមាន េះគ្នត្់។

ង្បសិននបើនៅង្បនទសចិននោកអ្នកគិត្សាកនមើល,ឮភាា មនងឹនខព ើមរនអ្ើ



មៈបាន១០០ពិន្ញមានអ្ា ីអ្សាា រយណាស់នៅ,មានអ្ា ីគួរឲ្យអួ្ត្អាងណាស់នៅ!

ង្បត្ិកមមជាក់ផ្សតងខ៊ុសគ្នន ទ្វងំង្សងុ,មានមួយង្បនភទចិត្តសាញ្ច្សត ដនការ

ង្ចផ្ ន។ 

មន៊ុសសផ្ដលមានចិត្តង្ចផ្ ននមើលង្ហយមន៊ុសសដដទ,មិនអ្ន៊ុញាត្ឲ្យ

មន៊ុសសដដទនលើសពីខល នួឯង,ន ើញមន៊ុសសដដទមា ំងជាងគ្នត្់កន ញងចិត្ត

គ្នត្់នឹងបាត្់បង់ត្៊ុលយភាព,ង្ទ្វមំិនបាន,មិននគ្នរព។ដំនឡើងង្បាក់ផ្ខ

ដំនឡើងជាមួយគ្នន ,យកង្បាក់រង្ហា ន់ង្ត្ូវបាននង្ចើនដូចគ្នន ,នម ធ្លា ក់ច៊ុេះ

ទ្វងំអ្ស់គ្នន ទល់។ន ើញមន៊ុសសដដទរកង្បាក់បាននង្ចើនជាងគ្នត្់ជាក់ផ្សត

ងនកើត្ជមង ឺង្កហមផ្ភនក,នទ្វេះយា ងណាក៏នោយនលើសពីគ្នត្់ជាធមមតាគឺ

មិនបាន។មន៊ុសសមួយចំនួននធា ើនចញលទធអលដនការង្សាវង្ជាវវទិាសាញ្ច្សត

នហើយមិនហ្វ នទទួលង្បាក់រង្ហា ន់,មា ចមន៊ុសសដដទង្ចផ្ ន;មន៊ុសសមួយ

ចំនួនង្ត្ូវបាននគនបាេះនឆ្ន ត្ឲ្យមានម៊ុខង្ហរកិត្ត ិយសណាមួយក៏មិនហ្វ ន

និយាយសែ ី,មា ចង្ចផ្ ននសើចចមែក។ន ើញង្គូឈីគង់នអសងសផ្មែងនម

នរៀនគឺមិននគ្នរព,នៅកកូរ,ននេះជាក់ផ្សត ងគឺជាបញ្ញហ ចិត្តគំនិត្។អ្នករាល់

គ្នន ហ្វត្់គង់រមួជាមួយគ្នន ,មន៊ុសសខាេះនពលនវោហ្វត្់គង់ខា ី,ប ៊ុផ្នតបនញ្ាញ

សីលគង់រចួនហើយ។ប ទ ប់មក,មានមន៊ុសសជាក់ផ្សតងនិយាយថ្នៈគ្នត្់

មានអ្ា ីអ្សាា រយ,ខ្ញ ំហ្វត្់អ្ស់នង្ចើនឆ្ន ំមកនហើយ,លិខិត្បញ្ញា កគ់ឺមួយគរធំ,

ខ្ញ ំនៅមិនទ្វន់បនញ្ាញសីលគង់អងនត្ើគ្នត្់នធា ើនមតចអាចបនញ្ាញបាន?

ចិត្តចផ្ នជាក់ផ្សតងនឡើងមករចួនហើយ។ហ្វត្់គង់គឺត្ង្មង់ចិត្តនៅកន ញង

រក,ខល នួឯងបួសហ្វត្់ខល នួឯងនង្ចើនជាង,រកមូលនហត្៊ុនចញពីខល នួឯង។

ខល នួឯងនធា ើមិនទ្វន់ង្គប់នៅទិដធភាពណាមួយ,ខល នួឯងង្ត្ូវផ្ត្ខិត្ខំ

នដើមបីនលើកកមពស់,នង្បើការង្បឹងផ្ង្បងត្ង្មង់នៅកន ញង។មន៊ុសសផ្ដលស៊ុទធផ្ត្

នង្បើការង្បឹងផ្ង្បងត្ង្មង់នចញនង្ៅ,មន៊ុសសដដទស៊ុទធផ្ត្បួសលែ រចួនហើយ,

ស៊ុទធផ្ត្នឡើងនៅរចួនហើយ,ជាក់ផ្សតងនោកអ្នកមិនទ្វន់នឡើងនៅ,នត្ើ

នោកអ្នកមិនផ្មនខាេះមា យនពលនវោនទឬ?បួសហ្វត្់ង្ត្ូវផ្ត្បួសខល នួឯ

ង។ 

ចិត្តង្ចផ្ ននៅផ្ត្នឹងនធា ើបាបដល់អ្នកបួសដូចគ្នន ,ឧបមានិយាយពាកយ

មិនលែសាែ ប់មួយចំនួននធា ើឲ្យចិត្តរបស់មន៊ុសសមិនអាចចូលនៅកន ញងសងប់;

នពលផ្ដលគ្នត្់មានសីលគង់ជាក់ោករ់ចួនហើយ,អ៊ុសពីការង្ចផ្ នអាច

នង្បើសីលគង់នធា ើបាបមន៊ុសសបួសដូចគ្នន ។ឧទ្វហរ ៍មានមន៊ុសសបួសហ្វត្់

យា ងលែមាន ក់កំព៊ុងអ្ងគ ញយសមាធហិ្វត្គ់ង់,នោយសារផ្ត្នលើរាងកាយ

គ្នត្់មានគង់,អ្ងគ ញយនៅទីន េះដូចភន ំមួយផ្លទ ងំ។នពលននេះអ្ផ្ ត ត្មកពីរ



របស់,មានមាន ក់អ្ត្ីត្កាលគឺជាង្ពេះសងឃ,នោយសារផ្ត្មានចិត្តង្ចផ្ ន

មិនទ្វន់បួសនឡើងនៅនលើបាន,នទ្វេះបមីានអ្ំណាចគង់ជាក់ោក់,ប ៊ុផ្នត

នៅព៊ុំទ្វន់បួសសនង្មច។នពលផ្ដលពួកគ្នត្់មកដល់កផ្នាងមន៊ុសស

អ្ងគ ញយសមាធិនៅទីននេះ,មាន ក់និយាយថ្នៈននេះគឺជានរណានគកំព៊ុងបួស

ហ្វត្់នៅទីននេះ,ពួកនយើងវាងអល វូនៅបាននហើយ!ប ៊ុផ្នតមាន ក់នទៀត្និយាយ

ថ្នៈនឹកដល់ឆ្ន ំន េះខ្ញ ំមួយដដព៊ុេះបាត្់មួយម៊ុំភន ំដថសាន។បនតមកក៏សំនៅ

មន៊ុសសហ្វត្់គង់ព៊ុេះមួយដដ។ប ៊ុផ្នែ ,នលើកដដនឡើងរចួនហើយោក់ច៊ុេះមិនបា

ន។នោយសារផ្ត្មន៊ុសសហ្វត្់គង់គឺបួសហ្វត្់ស៊ុចរតិ្ធម,៌មានគង្មប

ការពារ,គ្នត្់ព៊ុេះមិនរចួ។គ្នត្់ចង់នធា ើបាបមន៊ុសសផ្ដលបួសហ្វត្់ស៊ុចរតិ្

ធម៌,បញ្ញហ ជាក់ផ្សតងធងន់ធងរនហើយ,ង្ត្ូវបានោក់ទ ឌ កមម។មន៊ុសសផ្ដល

មានចិត្តង្ចផ្ ននធា ើបាបខល នួឯងអងង្ពមទ្វងំនធា ើបាបមន៊ុសស។ 

៥,កមាា ត់ចិតតប្បកាន់ 

ចិត្តង្បកាន់គឺសំនៅនៅនលើមន៊ុសសហ្វត្់គង់សង្មាប់នរឿងអ្ា ីមួយ,នគ្នលនៅ

អ្ា ីមួយទទូចមិននបាេះនចាល,មានការផ្សាងរកហួសង្បមា ,មិនអាចផ្លត ច់

នចញបាន,សូមបីផ្ត្រងឹរសូមា ំងណាស់អង,មិនសាែ ប់ដំបូ ម ន។មន៊ុសសខាេះ

ផ្សាងរកនៅនោកីយ៍ទទួលបានសីលគង់មួយចំនួន,នរឿងននេះនជៀសមិន

រចួនឹងឥត្ថ ិពលដល់ការបួសហ្វត្់នឡើងជាន់ថ្នន ក់ខពស់,ចិត្តសាញ្ច្សត មួយននេះ

កាន់ផ្ត្មា ំងកាា ,កាន់ផ្ត្មិនង្ហយង្សួលនបាេះបង់,ចិត្តសាញ្ច្សតជាក់ផ្សតង

កាន់ផ្ត្គ្នម នត្៊ុលយភាពនិងមិនសថ ិត្នសថ រ,នង្កាយមកជាក់ផ្សតងនឹងគិត្ថ្ន

ខល នួឯងគ្នម នទទួលបានអ្ា ីទ្វងំអ្ស់,សូមបីផ្ត្កាន់ជាប់អាកបបកិរយិា

សងស័យសង្មាប់អ្ា ីផ្ដលធ្លា ប់បាននរៀន។ចិត្តង្បកាន់នកើត្នឡើងពីត្ណាហ

របស់មន៊ុសស,លកខ ៈពិនសសរបស់វាគឺនគ្នលនៅឬក៏នគ្នលបំ ងមានកំ

វរតិ្ចាសោ់ស់,ចាស់ណាស់,ជាក់ោក់,ខល នួគ្នត្់ផ្លទ ល់ជាធមមតានៅផ្ត្មិន

ដឹង។ចិត្តង្បកាន់របស់មន៊ុសសសាមញ្ាគនឺង្ចើនណាស់,គ្នត្់នដើមបីផ្សាងរកអ្ា ី

មួយប ៊ុផ្នតមិនសំនរចបាននគ្នលបំ ង,គ្នត្់អាចនង្បើង្គប់កលលបិចនដើមបី

ទទួលបាននៅកន ញងដដ។នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់ចិត្តង្បកាន់គឺជាការ

បង្ហហ ញមួយនអសងនទៀត្។ឧបមាផ្សាងរកង្បនភទសីលគង់ណាមួយ,នញៀន

នឹងង្បនភទទសសនីយភាពណាមួយ,យកចិត្តទ៊ុកោក់នឹងង្បនភទការ

បង្ហហ ញណាមួយជានដើម។នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,មិនថ្ននោកអ្នកចង់

បានអ្ា ីស៊ុទធផ្ត្ខ៊ុសទ្វងំអ្ស់,នរឿងននេះចាំបាច់កមាា ត្់នចាល។តាវវងស

សផ្មែងគ្នម ន,ព៊ុទធវងសសផ្មែងទនទ,ចូលទ្វា រទនទ,ទីបំអ៊ុត្ពួកនយើងចាំបាច់

្នដល់ទនទគ្នម ន,ង្ត្ូវផ្ត្កមាា ត្់ចិត្តង្បកាន់ទ្វងំអ្ស់,យកអ្ា ីផ្ដល



នោកអ្នកលេះបង់មិនបានង្ត្ូវផ្ត្លេះបង់ទ្វងំអ្ស់។ដូចជា,សង្មាប់ការ

ផ្សាងរកសីលគង់,នោកអ្នកចំ ង់ជាក់ផ្សត ងគឺចង់នង្បើ,តាមពិត្នៅវា

អ្ញយនឹងលកខ ៈពិនសសដនសកលនោករបស់ពួកនយើង,តាមពិត្នៅនៅ

ផ្ត្ជាបញ្ញហ ចិត្តគំនិត្។ចង់ទទួលបាន,ជាក់ផ្សែងចង់បង្ហហ ញនៅចំនពាេះ

ម៊ុខមន៊ុសស,ឬក៏បង្ហហ ញៗ។របស់ន េះមនិផ្មនបង្ហហ ញឲ្យមន៊ុសសដដទនមើល

បាននទ។ង្បសិននបើនគ្នលបំ ងផ្ដលនោកអ្នកនង្បើដ៏បរសិ៊ុទធ,ជាក់ផ្សែង

គឺចង់នធា ើនរឿងលែ ,នរឿងលែ ន េះផ្ដលនោកអ្នកបាននធា ើមិនង្បាកដថ្នជា

នរឿងលែ ន េះនទ,នរឿងដនមន៊ុសសសាមញ្ា នោកអ្នកនង្បើវធិីសាញ្ច្សត វសិាមញ្ា

នដើមបីង្គប់ង្គងនឹងមិនង្បាកដថ្នជានរឿងលែ ។មន៊ុសសខាេះសាត ប់ឮខ្ញ ំសផ្មែង

នៅនលើថ្នន ក់បនង្ងៀនមានមន៊ុសស៧០ភាគរយស៊ុទធផ្ត្នបើកបញ្ញា ញា រចួ

នហើយ,ប ទ ប់មកក៏ពិចារណាៈនហត្៊ុអ្ា ីខ្ញមំិនមានអារមម ៍ន៎?វនពលមក

អទេះហ្វត្់គង់យកចិត្តទ៊ុកោក់ក៏នផ្លែ ត្អារមម ៍នៅនលើបញ្ញា ញា ,គិត្

ដល់ថ្នន ក់ឈឺកាល,លទធអលនៅផ្ត្អ្ា ីក៏នមើលមិនន ើញ,ននេះជាក់ផ្សែងគឺជា

ចិត្តង្បកាន់។មន៊ុសសមាន ក់ៗគ៊ុ សមបិត្តរាងកាយមិនដូចគ្នន ,និសស័យក៏

មិនដូចគ្នន ,បញ្ញា ញា មិនអាចនមើលន ើញដំណាលគ្នន ,ក៏មិនអាចស៊ុទធផ្ត្

មានជាន់ថ្នន ក់ដូចគ្នន ។មន៊ុសសខាេះអាចនមើលន ើញ,មន៊ុសសខាេះមិនអាច

នមើលន ើញ,ស៊ុទធផ្ត្ជានរឿងធមមតា។ 

ចិត្តង្បកាន់អាចនធា ើឲ្យអ្ំណាចគង់របស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់នលចនឡើងសាថ ន

ភាពជាប់គ្នំង,វនងាង,ធងន់ធងរនៅអាច ំមន៊ុសសហ្វត្់គង់នដើរចូលអល វូទ៊ុច

វរតិ្។ពិនសសគឺមានសលីគង់មួយចំនួន,ចិត្តគំនិត្មិនលែគឺអាចនង្បើនដើមបី

នធា ើនរឿងអាង្កក់។ក៏មានឧទ្វហរ ៍ដនការនង្បើង្បាស់សីលគង់នដើមបីនធា ើនរឿង

អាង្កក់នោយសារផ្ត្ចិត្តគំនិត្មិនរងឹមាំ។នៅត្ំបន់ន េះមាននិសសិត្

មហ្វវទិាល័យនភទង្បសុមាន ក់បានបនញ្ាញមួយង្បនភទសីលគង់ ំង្គង

អនត្់គំនិត្,សីលគង់មួយននេះអាចនង្បើអនត្់គំនិត្របស់គ្នត្់នដើមបីង្តួ្ត្ង្តា

គំនិត្និងអាកបបកិរយិារបស់មន៊ុសសដដទ,គ្នត្់នឹងនង្បើវានដើមបីនធា ើនរឿងអា

ង្កក់។មន៊ុសសខាេះនពលកំព៊ុងហ្វត្់គង់បាននលចនឡើងទសសនីយភាពមួយ

ចំនួន,ផ្ត្ងផ្ត្ចង់ន ើញនិងយល់ចាស,់ផ្សាងយល់,ននេះក៏ជាចិត្តង្បកាន់

អងផ្ដរ។មន៊ុសសខាេះមានង្បនភទចំ ូលចំ ង់ចិត្តណាមួយនហើយកាា យជា

នញៀន,ពិបាកលេះបង់ណាស់,ក៏ជាចិត្តង្បកាន់អងផ្ដរ។នោយសារផ្ត្និសស័

យនមិនដូចគ្នន ,នគ្នលបំ ងមិនដូចគ្នន ,មន៊ុសសខាេះហ្វត្់គង់គឺនដើមបី

្នដល់កង្មិត្ខពស់បំអ៊ុត្;មន៊ុសសខាេះជាក់ផ្សែងគឺនដើមបីទទួលបានអ្ា ី

មួយចំនួន។ង្បនភទគំនិត្ទីពីរនជៀសមិនរចួនឹងនធា ើឲ្យនគ្នលបំ ងដនការ



ហ្វត្់គង់នលចនឡើងផ្ដនកំ ត្់។ចិត្តង្បកាន់ផ្បបននេះមិនល៊ុបបំបាត្់,

ជាក់ផ្សែងគឺហ្វត្់គង់ក៏មិនអាចបនងក ើនគង់បាន។ដូនចនេះ,មន៊ុសសហ្វត្់

គង់ង្ត្ូវនមើលយា ងង្សាលអលង្បនយាជន៍សមាា រៈទ្វងំអ្ស់,នោយគ្នម នការ

ផ្សាងរក,ទ្វងំអ្ស់បនណាែ យតាមធមមជាត្ិ,ផ្បបននេះជាក់ផ្សតងនឹងទប់

សាក ត្់ចិត្តង្បកាន់នលចនឡើង,នរឿងននេះជាក់ផ្សែងចង់សនងកត្នមើលចិត្ត

គំនិត្របស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់ដូចនមតច។ចិត្តគំនិត្មិននលើកកមពសព់ីមូល

ោធ ន, ំតាមចិត្តង្បកាន់ណាមួយនៅជាមួយគឺស៊ុទធផ្ត្បួសមិនបានស

នង្មច។ 

៦, អាំណាចកមា 

(១) ការបឆង្កើតននអាំណាចកមា 

អ្ំណាចកមមគឺជាមួយង្បនភទសារធ្លត្៊ុព ៌នមម ផ្ដលអ្ញយនឹងគ៊ុ ធម៌។

កន ញងព៊ុទធសាស នៅវាថ្នបាបកមម;ពួកនយើងនៅទីននេះនៅថ្នអ្ំណាចក

មម។ដូនចនេះនធា ើនរឿងអាង្កក់ក៏នៅថ្នសាងកមម។កមមឬក៏អ្ំណាចកមមគឺ

នោយសារផ្ត្កំហ៊ុសរបស់មន៊ុសសរបូន េះនៅកន ញងជីវតិ្ននេះឬក៏ជីវតិ្អ្ត្ីត្

កាលបនងក ើត្នចញ,ដូចជាធ្លា ប់សមាា ប់ជីវតិ្,ធ្លា ប់មា ក់ង្ហយនរណា,ធ្លា ប់

ដន ែ ើមយកអលង្បនយាជន៍របស់នរណា,ធ្លា ប់និយាយនដើមនង្កាយខនង

នរណា,មិនរាក់ទ្វក់ចំនពាេះនរណាជានដើម,ស៊ុទធផ្ត្នឹងបនងក ើត្នចញ

អ្ំណាចកមម។នៅមានអ្ំណាចកមមគឺនោយសារប៊ុពាប៊ុរសឬក៏សាច់ញាត្ិ

និងមិត្តភ័កត នអទរមក។នៅនពលមន៊ុសសមាន ក់បនញ្ាញកណាត ប់ដដវាយមន៊ុសស

,កន ញងនពលដំណាលគ្នន បានយកសារធ្លត្៊ុព ៌សនបាេះឲ្យភាគីមាខ ងនទៀត្,

បំផ្ កកផ្នាងន េះនលើរាងកាយខល នួឯងនឹងង្ត្ូវបានសារធ្លត្៊ុព ៌នមម ជំ

នួស។សមាា ប់ជីវតិ្គឺជាការនធា ើអ្ំនពើអាង្កក់,នធា ើនរឿងអាង្កក់ធំបំអ៊ុត្,នឹង

បនងក ើនអ្ំណាចកមមដ៏ធងន់ធងរ។អ្ំណាចកមមគឺជាមូលនហត្៊ុចមបងផ្ដល ំ

ឲ្យមន៊ុសសមានជមង ឺ,ជាការពិត្វាមិនង្បាកដវល ញេះបញ្ញា ំងនចញមកគឺជាមួយ

ង្បនភទជមង ឺ,ក៏អាចជួបង្បទេះបញ្ញហ ខាេះជានដើម,គឺស៊ុទធផ្ត្អ្ំណាចកមមកំព៊ុង

នអតើមអលប េះពាល់។ដូនចនេះមន៊ុសសហ្វត្់គង់ោច់មត្មិនអាចនធា ើនរឿងរា៉ា វ

មិនលែ ,ចរយិាមិនលែទ្វងំអ្ស់នឹងបនងក ើត្នចញព័ត្៌មានមិនលែ ,នឹងឥត្ថ ិ

ពលធងន់ធងរដល់បញ្ញហ ហ្វត្់គង់របស់នោកអ្នក។វ 

មន៊ុសសមួយចំនួនគ្នំង្ទង្បមូលឈីដនរ៊ុកខជាត្ិ,នៅនពលបនង្ងៀនគង់ក៏

បនង្ងៀននធា ើដូចនមតចនដើមបីង្បមូលឈីដនរ៊ុកខជាត្ិអងផ្ដរ។ឈីដននដើមនឈើ

អ្ា ីផ្ដលលែ ,ឈីដននដើមនឈើអ្ា ីផ្ដលលែគឺជាព ៌អ្ា ី,ពិភាកានោយចំណាប់



អារមម ៍មា ំង។នៅកន ញងឧទានមួយនៅភាគឦសានរបស់ពួកនយើង,មាន

មន៊ុសសមួយចំនួនមិនដឹងជាហ្វត្់គងអ់្ា ី,រនមៀលពាសនពញដី,នង្កាកនឡើង

នដើរជ៊ុំវញិនដើមង្សល់,ង្បមូលឈីដននដើមង្សល់,កន ញងរយៈនពលកនាេះឆ្ន ំបាន

ង្បមូលនធា ើឲ្យនដើមង្សល់មួយដ៊ុំនឡើងសង ួត្នលឿងអ្ស់,ននេះគឺជាចរយិាសាង

កមម,ននេះក៏ជាការសមាា ប់ជីវតិ្!មិនថ្នពីទិដធភាពនធា ើឲ្យមាត្៊ុភូមិព ៌

ដបត្ងនដើមបីរកាត្៊ុលយភាពនអ្កូឡូស៊ុីឬក៏ពីនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់នដើមបីស

ផ្មតង,ង្បមូលឈីដនរ៊ុកខជាត្ិគឺស៊ុទធផ្ត្មិនលែ ។សកលនោកដ៏ធំនធងគ្នម ន

ផ្ដនគ្នម នកំ ត្់,ង្គប់ទីកផ្នាងមានឈីអ្ន៊ុញាត្ឱយនោកអ្នកនៅង្បមូល

,នោកអ្នកនទ្វេះបីនៅង្បមូលបានរចួនហើយ,នហត្៊ុអ្ា ីអ្ញយមកវញិសមល ញត្នធា ើ

បាបរ៊ុកខជាត្ិ?នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់ចិត្តនមតាត របស់នោកអ្នកនៅទីណា

បាត្់រចួនហើយ? 

អ្ា ីៗទ្វងំអ្ស់ស៊ុទធផ្ត្មានវវញិ្ញា  ។វទិាសាញ្ច្សតបចច ញបបននធ្លា ប់បានយល់ដឹង

ពីរ៊ុកខជាត្ិមិនង្ត្ឹមផ្ត្មានជីវតិ្,នលើសពីននេះនទៀត្នៅមានវញិ្ញា  ,មាន

អនត្់គំនិត្និងអារមម ៍,សូមបីផ្ត្មានទ្វងំសីលគង់អារមម ៍ទំននើបនទៀត្

អង។នៅនពលផ្ដលបញ្ញា ញា របស់នោកអ្នក្នដល់ធម៌ចកខ ញ វសិ័យ,

នោកអ្នកនឹងរកន ើញថ្នសកលនោកគឺជាទសសនីយភាពមួយនអសង,នៅ

នពលនោកអ្នកនចញអ៊ុត្ពីទ្វា រ,ដ៊ុំថមន េះ,ជញ្ញា ំង,នដើមនឈើជានដើមស៊ុទធផ្ត្

នឹងនិយាយជាមួយនោកអ្នក។វត្ថ ញណាមួយស៊ុទធផ្ត្មានទង្មង់ជីវតិ្តសថ ិត្

នៅ,នៅនពលផ្ដលវាកំព៊ុងបនងក ើត្នឡើង,បានមានមួយទង្មង់ជីវតិ្បញ្ច លូ

រចួនហើយ។សារធ្លត្៊ុសរ ករាងគនិងសារធ្លត្៊ុអ្សរ ករាងគគឺជាមន៊ុសសជាត្ិនលើ

ផ្អនដីពួកនយើងផ្បងផ្ចកនចញ។មន៊ុសសនៅកន ញងវត្តគ្នត្់នធា ើផ្បកចានរចួ

នហើយកន ញងចិត្តគ្នត្់ស៊ុទធផ្ត្ពិបាកង្ទ្វ,ំនោយសារផ្ត្នៅនពលវាង្ត្ូវនធា ើឲ្យ

ខូចនពលណា,ទង្មង់ជីវតិ្ន េះនឹងនោេះផ្លងនចញមក,វាមិនទ្វន់បញ្ាប់

សពាង្គប់ដំន ើរជីវតិ្របស់វា,ជាក់ផ្សតងគ្នម នកផ្នាងអាចនៅ។ដូនចនេះជាក់

ផ្សតងសែប់មន៊ុសសផ្ដលសមាា ប់វាមា ំងណាស់,កាន់ផ្ត្សែប់មន៊ុសសមាន ក់ន េះ

អ្ំណាចកមមនឹងកាន់ផ្ត្ធំ។”ង្គូឈីគង់”ខាេះនៅផ្ត្បរបាញ់សត្ា,ចិត្តនមតាត

របស់គ្នត្់នៅទីណារចួនហើយ?ព៊ុទធនិងតាវទ្វងំពីរវងសនធា ើសកមមភាព

ស៊ុទធផ្ត្មិនរំនោភបំពាននលើចាប់ដនធមមជាត្ិ។គ្នត្់នធា ើផ្បបននេះជាក់ផ្សត

ងគឺជាចរយិាសមាា ប់ជីវតិ្។ 

មានមន៊ុសសសផ្មែងថ្នគ្នត្់អ្ត្ីត្កាលសាងកមមនង្ចើនណាស់,សមាា ប់មាន់

,សមាា ប់ង្ត្ី,ស្ចូង្ត្ីជានដើម,នត្ើមិនអាចហ្វត្់គង់បាននទៀត្ផ្មននទ?មិន

ង្ត្ូវនទ។នោកអ្នកនពលន េះគឺនធា ើនោយមិនដឹង,វានឹងមិនបងកជាអ្ំណាច



កមមធំជាង,ចាប់ពីនពលននេះត្នៅក៊ុំនធា ើនរឿងននេះមតងនទៀត្គឺបាននហើយ។

នធា ើមតងនទៀត្ជាក់ផ្សតងគឺដឹងចាស់នហើយរំនោភនោយនចត្ ,ជាក់ផ្សតង

មិនបាននទ។សិកាខ កាមខាេះជាក់ផ្សតងមានអ្ំណាចកមមង្បនភទននេះ។នោក

អ្នកមកចូលរមួកន ញងថ្នន ក់បនង្ងៀនជាក់ផ្សតងមានវាស ,នោកអ្នកជាក់

ផ្សតងអាចបួសហ្វត្់នឡើងនលើ។រ៊ុយមូសចូលនៅកន ញងអទេះវាយឬក៏មិនវាយ?

អ្នករាល់គ្នន បចច ញបបនន នលើជាន់ថ្នន ក់ននេះនធា ើនរឿងននេះ,វាយង្ហប់រចួនហើយក៏

មិនគិត្ថ្នខ៊ុស។នដញមិននចញវាយង្ហប់គឺវាយង្ហប់យា ងននេះឯង។នៅ

នពលអ្ា ីមួយគួរផ្ត្សាា ប់,តាមធមមជាត្ិវាជាក់ផ្សតងគួរផ្ត្សាា ប់។សកយម៊ុនី

នពលនៅនលើនោក,មានមែងគ្នត្់ចង់ងូត្ទឹក,បាននៅកូនសិសសនៅ

នបាសសំអាត្អាងងូត្ទឹក។កូនសសិសរកន ើញថ្ននៅកន ញងអាងងូត្ទឹក

មានសត្ាលែ ិត្,ង្ត្ឡប់នៅសួរគ្នត្់នធា ើដូចនមតច?នោកបាននិយាយមែង

នទៀត្ថ្នៈនយើងចង់កូននបាសសំអាត្គឺជាអាងងូត្ទឹក,កូនសិសសយល់

ដឹងនហើយ,នបាសសំអាត្អាងងូត្ទឹកបានសាែ ត្។មានបញ្ញហ មួយចំនួន

នោកអ្នកមិនចំបាច់នមើលវាសំមន់មា ងំនពក,នយើងមិនផ្មនស៊ុំឲ្យនោក

អ្នកនធា ើជាមន៊ុសសមាន ក់ផ្ដលង្បយ័ត្នង្បផ្យងនរឿងការតូ្ចតាច។នៅកន ញង

បរយិាកាសសម ញគសាម ញ,រតឹ្បនតងឹសាម រត្ីង្គប់នពលដល់ថ្នន ក់យា ងប ទ ន់,រស់
មា ចផ្ត្នធា ើខ៊ុសនរឿងបនែ ិចបន្ចួ,ខ្ញ ំនយិាយថ្នននេះមិនបាននទ,ននេះជាក់

ផ្សែងគឺជាមួយង្បនភទង្បកាន់នហើយ,ភាពមា ចខល នួវាផ្លទ ល់ជាក់ផ្សែងគឺជា

ការង្បកាន់។ 

ពួកនយើងង្ត្ូវមាននបេះដូងមួយនោយចិត្តនមតាត ,នោេះង្សាយនរឿងរា៉ា វណា

មួយក៏ឱបយកនបេះដូងមួយផ្ដលមានចិត្តអា ិត្អាសូរ,ជាក់ផ្សតងមិន

ង្ហយង្សួលនលចនឡើងបញ្ញហ ។ចំនពាេះអលង្បនយាជន៍ឯកជននមើលង្សាលប

នែ ិច,កន ញងចិត្តសបបុ រសបនត ិច,នោកអ្នកនធា ើនរឿងអ្ា ីក៏ទទួលនូវការោក់

កង្មិត្របស់វា,ដូនចនេះនោកអ្នកជាក់ផ្សតងមិនអាចនធា ើនចញនរឿងរា៉ា វ

អាង្កក់បាន។មិននជឿនោកអ្នកសនងកត្នមើល,នោកអ្នកផ្ត្ងផ្ត្ឱបយក

អាកបបកិរយិាខឹង,ផ្ត្ងផ្ត្ចង់ង្បយ៊ុទធ,ត្ស ូ ,នរឿងលែ ន េះនៅចំនពាេះម៊ុខ

នោកអ្នកក៏នឹងនធា ើនៅជានរឿងអាង្កក់។ខ្ញ ំនង្ចើនផ្ត្ន ើញមន៊ុសសមួយ

ចំនួននៅនពលណាផ្ដលសមនហត្៊ុអលនឹងមិនអ្ន៊ុញាត្ឱយនរណា,នៅ

នពលផ្ដលគ្នត្់ចាប់បាននហត្៊ុអល,គ្នត្់អាចចាប់បានរបស់នដើមបី

ង្គប់ង្គងមន៊ុសស។កន ញងនពលដំណាលគ្នន ពួកនយើងក៏មិនអាចនោយសារផ្ត្

នមើលន ើញនរឿងមួយមិនសមផ្ភនក,នហើយរំនយាលភាពង្ត្ូវនិងខ៊ុស,នពល

ខាេះនរឿងរា៉ា វផ្ដលនោកអ្នកនមើលន ើញមិនសមផ្ភនកមិនង្បាកដគឺខ៊ុស



ន េះនទ។នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់នៅនពលបនតនលើកកមពស់ជាន់ថ្នន ក់,នោក

អ្នកនិយាយនចញមួយង្បនយាគគឺមាន ំថ្នមពលជាមួយ,នោកអ្នកនឹង

ោក់កង្មិត្មន៊ុសសសាមញ្ា ,ប ៊ុផ្នតមិនអាចនិយាយនអែសផ្លែ ស់។ពិនសសនៅ

នពលផ្ដលនោកអ្នកនមើលមិនន ើញនសចកត ីពិត្ដនបញ្ញហ ,នៅនពលផ្ដល

នមើលមិនន ើញទំ ក់ទំនងបានកំ ត្ទ់៊ុកជាម៊ុន,នឹងង្ហយង្សួលនធា ើ

នរឿងអាង្កក់,នឹងង្ហយង្សួលសាងកមម។ 

(២) លបុបាំបាត់កមា 

ចាប់ដននោកីយ៍ដូចគ្នន នឹងចាប់ដនឋានសួគ៌,អ្ា ីផ្ដលជំពាក់អ្នកដដទគឺ

ង្ត្ូវផ្ត្សង,សូមបីផ្ត្អ្ា ីផ្ដលមន៊ុសសសាមញ្ា ជំពាក់អ្នកដដទក៏ង្ត្ូវផ្ត្សង

អងផ្ដរ។មន៊ុសសរស់មួយឆ្កជីវតិ្,ការលំបាកនិងវ ិសផ្ដលនោកអ្នក

បានជួប,ស៊ុទធផ្ត្ជាអលវបិាកផ្ដលអ្ំណាចកមមបនងក ើត្នចញ,នោកអ្នក

ង្ត្ូវផ្ត្សងអ្ា ីទ្វងំន េះ។មន៊ុសសផ្ដលបួសហ្វត្់ពិត្ង្បាកដពួកនយើង,អល វូ

ដនផ្ខសជីវតិ្របស់នោកអ្នកនឹងផ្លា ស់បត រូ,ង្ត្ូវផ្ត្នរៀបចំសាជាថមីង្បនភទអល វូ

មួយផ្ដលសមង្សបសង្មាប់ការបួសហ្វត្់របស់នោកអ្នក,អ្ំណាចកមម

ន េះរបស់នោកអ្នកបានកាត្់បនថយច៊ុេះមួយផ្អនកនោយនោកង្គូ,ផ្អនក

ផ្ដលនៅសល់ជាក់ផ្សតងគឺបាននង្បើនដើមបីនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្ឲ្យនោក

អ្នក,នោកអ្នកខល នួឯងតាមរយៈការហ្វត្់គង់និងបួសហ្វត្ច់ិត្តគំនិត្

បាននោេះដូរវាបាត្់នៅ,សងបាត្់នៅ។ចាប់ពីនពលននេះនៅបញ្ញហ ផ្ដលអ្នក

រាល់គ្នន ជួបង្បទេះស៊ុទធផ្ត្មិនផ្មនការដចដនយ,សូមអ្នករាល់គ្នន ង្ត្ូវមានការ

នង្ត្ៀមគំនិត្មួយននេះ។អ្ន៊ុញាត្ឲ្យនោកអ្នកវាងអ៊ុត្ការលំបាកទ្វងំននេះ,

អ្ា ីផ្ដលមន៊ុសសសាមញ្ា នបាេះបង់នចាលមនិបានទ្វងំង្សងុអ្ន៊ុញាត្ឲ្យ

នោកអ្នកនបាេះបង់នចាល។នោកអ្នកនឹងជួបង្បទេះនរឿងរំមនជានង្ចើន,

បញ្ញហ អាចមកអ្ំពីង្គួសារ,សងគមង្គប់ទដិធភាពបនងក ើត្នចញមក;ឬក៏ភាា

មៗជួបង្បទេះនង្គ្នេះថ្នន ក់អ្ា ីមួយ;សូមបីផ្ត្នដើមនឡើយគឺភាគីមាខ ងនទៀត្មិន

លែ ,ប ៊ុផ្នត អ្ញយមកវញិការសែ ីបន ទ ស,ភាពអ្យ៊ុត្ត ិធម៌បានោក់នលើខល នួ

នោកអ្នក,ជានដើម។មន៊ុសសហ្វត្់គង់គឺមិនគួរនកើត្មានជមងឺ,ប ៊ុផ្នតជាធមម

តាក៏ង្សាប់ផ្ត្នកើត្ជមង ឺធងន់,ការមកដនជមង ឺធងន់ធងរណាស់,នធា ើទ្វរ៊ុ កមម

ពិបាកង្ទ្វណំាស់,ដល់មនទ ីរនពទយពិនិត្យក៏ពិនិត្យមិននចញជមង ឺ,ប ៊ុផ្នែមិន

ដឹងនហត្៊ុអ្ា ីជមង ឺមិនទ្វន់ពាបាលអងកជ៏ាសេះនសបើយរចួនហើយ,តាមពិត្

នៅជាក់ផ្សែងគឺង្បនភទបំ ល់អ្ា ីមួយផ្ដលនោកអ្នកជំពាក់តាមរយៈ

ទង្មង់ង្បនភទននេះបានសងរចួនហើយ។ង្បផ្ហលជាមានដថងមួយ,គូនសនហ៍

របស់នោកអ្នកនោយគ្នម ននហត្៊ុអលបានបងកបញ្ញហ ,ឆ្ប់ខឹងជាមួយ



នោកអ្នក,នរឿងរា៉ា វតូ្ចតាចក៏អាចបងកឲ្យមានជនមាា េះធំអងផ្ដរ,នង្កាយ

មកក៏មានអារមម ៍ថ្នចផ្មាកមិនអាចពនយល់។នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់

នោកអ្នកគួរផ្ត្ចាស់ោស់នហត្៊ុអ្ា ីបានជានកើត្នចញនរឿងរា៉ា វន េះ,ជាក់

ផ្សែងគឺរបស់ន េះមក,ត្ង្មូវឲ្យនោកអ្នកសងកមមន េះ។នៅនពលននេះ

នោកអ្នកង្ត្ូវផ្ត្ទប់ជាប់ខល នួឯង,រកាជាប់ចិត្តគំនិត្នោេះង្សាយនរឿងរា៉ា វ

ន េះ,ឲ្យត្ដមានិងអ្រគ៊ុ ដល់គ្នត់្ផ្ដលបានជួយនោកអ្នកល៊ុបបំបាត្់ក

មម។ 

អ្ងគ ញយសមាធិរយៈនពលយូរជាក់ផ្សតងនឹងឈឺនជើង,មន៊ុសសខាេះឈឺដូចសាា ប់

នៅរស់នឡើងវញិ។មន៊ុសសផ្ដលមានជាន់ថ្នន ក់បញ្ញា ញា ខពស់នមើលន ើញថ្ន,

នៅនពលកំព៊ុងឈឺដ៏មា ំង,ពីមងកន ញងនងិមងនង្ៅរាងកាយមន៊ុសសហ្វត្់

គង់មានរបស់ព ៌នមម មួយដ៊ុំដ៏ធំកំព៊ុងធ្លា ក់ច៊ុេះល៊ុបបំបាត្់នៅ។ភាពឈឺ

ចាប់ដនការអ្ងគ ញយសមាធិគឺឈឺមួយនលើកៗផ្ថមទ្វងំពិបាកង្ទ្វកំន ញងចិត្ត

ណាស់,មន៊ុសសខាេះមានការភាា ក់ដឹង,ន េះគឺមិនយកនជើងនចញ,(សារធ្លត្៊ុ)

ព ៌នមម ផ្ដលល៊ុបបំបាត្់នៅជាក់ផ្សតងផ្លា ស់បត រូនៅជាព ៌ស,ផ្លា ស់បត រូ

កាា យនៅជាគង់។អ្ំណាចកមមរបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់មិនអាចតាមរយៈការ

អ្ងគ ញយសមាធិនិងហ្វត្់គងល់៊ុបបំបាត្ន់ៅទ្វងំង្សងុបាននទ,នៅង្ត្ូវផ្ត្

នលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្និងការភាា ក់ដឹង,វាងកាត្់និងរងទ៊ុកខ នវទ មួយ

ចំនួន។ផ្ដលសំមន់គឺពួកនយើងនធា ើមន៊ុសសង្ត្ូវមានសបបុ រសធម៌,ចិត្ត

ករ៊ុណាកន ញងហ្វា លូនគង់ពួកនយើងអ៊ុសនចញមកឆ្ប់ណាស់,មន៊ុសសជានង្ចើន

មកទីន េះហ្វត្់គង់អ្ងគ ញយភាា ម,ង្សក់ទកឹផ្ភនកគ្នម នន ម្ េះ,គិត្ដល់អ្ា ីចិត្ត

ក៏នសាកនៅ,ន ើញនរណាក៏រងទ៊ុកខ ,ជាក់ផ្សតងបាននកើត្នចញចិត្តនមតាត

មកនហើយ,ធមមជាត្ិរបស់នោកអ្នក,អ្តាម ពិត្របស់នោកអ្នកចាប់នអតើម

ទំ ក់ទំនងជាមួយលកខ ៈពិនសស”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនែ ី”ដនសកលនោក។

នៅនពលផ្ដលចិត្តករ៊ុណារបស់នោកអ្នកអ៊ុសនចញមក,នោកអ្នកនធា ើនរឿង

ជាក់ផ្សតងករ៊ុណាណាស់។ពីកន ញងចិត្តរបស់នោកអ្នកដល់មងនង្ៅកំព៊ុង

បង្ហហ ញ,នមើលន ើញភាា មគសឺបបុ រសធមណ៌ាស់,នៅនពលន េះនរណាក៏មិន

ហ្វ ននមើលង្ហយនោកអ្នកអងផ្ដរ។នៅនពលន េះមានមន៊ុសសពិត្ជា

នមើលង្ហយនោកអ្នក,ចិត្តមហ្វនមតាត ន េះរបស់នោកអ្នកចាប់នអែើមដំន ើ

ការ,នោកអ្នកនឹងមិនសងដដ,វាគឺជាមួយង្បនភទអ្ំណាច,វាក៏ជំរ៊ុញនោក

អ្នកនដើមបីនឹងមិនដូចជាមន៊ុសសសាមញ្ា ។ 

នៅនពលផ្ដលនោកអ្នកជួបង្បទេះនង្គ្នេះមហនតរាយ,ចិត្តនមតាត ន េះនឹង

ជួយនោកអ្នកវាងអ៊ុត្ទ្វា រពិបាក,កន ញងនពលដំណាលគ្នន បរមីរបស់ខ្ញ ំនមើល



ផ្ថនិងការពារនោកអ្នក,ការពារជីវតិ្របស់នោកអ្នក,ប ៊ុផ្នែការលំបាក

ង្ត្ូវផ្ត្អ្ន៊ុញាត្ឲ្យនោកអ្នកវាងបាន។ឧបមានពលខ្ញ ំនៅដថយាននបើក

ថ្នន ក់បនង្ងៀនមានមួយគូបែ ីង្បពនធចាស់មកចូលរមួថ្នន ក់បនង្ងៀនរបស់ខ្ញ ំ

ង្បញាប់វាងអល វូ,នពលនដើរនៅពាក់កណាែ លអល វូ,ឡានតូ្ចមួយនង្គឿងបាន

រត្់មកដល់,នបើកបរយា ងនលឿន,ភាា មៗន េះបានសង្មកុដួលនិងពយួ រញ្ច្សត ី

ចំណាស់នៅតាម,ពយួ រនចញនៅឆ្ង យជាង១០ផ្ម ង្ត្,ធ្លា ក់ច៊ុេះនៅនលើអល វូ។រថ

យនតតូ្ចនបើករត្់ជាង២០ផ្ម ង្ត្នទៀត្នទើបឈប់។អ្នកនបើកបរបាននោត្

នចញពីឡាននហើយនិយាយពាកយសមែ ីមិនលែសាែ ប់មួយចំនួន;មន៊ុសសផ្ដល

អ្ងគ ញយកន ញងឡានក៏និយាយពាកយសមែ ីមិនលែសាែ ប់មួយចំនួនអងផ្ដរ។ញ្ច្សត ី

ចំណាស់អ្ា ីក៏មិននិយាយ,នៅនពលន េះនឹកដល់ពាកយផ្ដលខ្ញ ំបានសផ្មែង,

ប ទ ប់ពីនង្កាកឈរនឡើង,ញ្ច្សត ីចំណាស់និយាយថ្នៈគ្នម នអ្ា ីនទ,គ្នម នអ្ា ីនទ,

កផ្នាងណាក៏គ្នម នអ្ា ីទ្វងំអ្ស់,គ្នត្់បានទ្វញនោកបែ ីជាមួយគ្នន ចូលកន ញង

សាវនោធ ន។ង្បសិននបើនពលន េះគ្នត្់និយាយមួយង្បនយាគ,អូ្យា!ខ្ញ ំ

កផ្នាងននេះខូចនហើយ,កផ្នាងន េះខូចនហើយ,នោក ំខ្ញ ំចូលមនទ ីរនពទយ

នៅ។ន េះគឺពិត្ជាខូចនហើយ,ប ៊ុផ្នតគ្នត្់មិននធា ើដូនចាន េះ។”ញ្ច្សត ីចំណាស់

និយាយជាមួយខ្ញ ំថ្នៈនោកង្គូ,កូនដឹងគឺជានរឿងដូចនមតច,នរឿងននេះគឺជួយ

កូនល៊ុបបំបាត្់គមមនត្ើ!ល៊ុបបំបាត្់នង្គ្នេះមួយធំ,ល៊ុបបំបាត្់កមមមួយដ៊ុំ

ធំ។ប ៊ុផ្នតគិត្អ្ំពីចិត្តគំនិត្,ការភាា ក់ដឹងរបស់គ្នត្់លែណាស់,អាយ៊ុធំ

ដូនចាន េះ,នលបឿនឡាននលឿនដូនចាន េះ,ពយួ រនៅឆ្ង យដូនចាន េះ,ដួលនៅនឹងដីយា ង

មា ំង,នង្កាកនឡើងនហើយ,ចិត្តស៊ុចរតិ្ណាស់។ 

នពលខាេះនៅនពលនង្គ្នេះមហនតរាយមកដល់,នមើលនៅធំមា ំងណាស់,ជាធមម

តាគឺគិត្ដូចនមតចចក៏គ្នម នអល វូ។ង្បផ្ហលជាកនាងនៅរយៈនពលប ៊ុ ម នដថង,

ភាា មៗន េះមានអល វូនចញ,ភាា មៗន េះនរឿងរា៉ា វបាននកើត្នឡើងការផ្លា ស់បត រូ

ធំ,តាមពិត្នៅគឺចិត្តគំនិត្របសពួ់កនយើងនលើកកមពស់រចួនហើយ,របស់

ន េះតាមធមមជាត្ិបានល៊ុបបំបាត្់នៅ។ 

ចង់នលើកកមពស់វសិ័យដនការគិត្ជាក់ផ្សតងចាំបាច់ង្ត្ូវវាងកាត្់ង្គប់

ង្បនភទសាកលបងដនទ៊ុកខ នវទ កន ញងនោកីយ៍,នៅកន ញងដំណាក់កាលននេះ

ចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នកពិត្ជានឡើងនៅនហើយ,មាននសថ រភាពនហើយ,កមម

ក៏ល៊ុបបំបាត្់នហើយ,ទ៊ុកខ នវទ របស់នោកអ្នកក៏បានកនាងនៅនហើយ,

គង់ក៏បនងក ើននហើយ។ង្បសិននបើនៅកន ញងឱកាសសាកលបងចិត្តគំនិត្,គ្នម ន

រកាជាប់ចិត្តគំនិត្,នធា ើនរឿងខ៊ុសវគង,នៅនពលននេះនោកអ្នកក៊ុំធ្លា ក់ទឹក

ចិត្ត,ង្ត្ូវផ្ត្សនងខបយា ងសកមមអ្ំពីនមនរៀនន េះ,ផ្សាងរកគមាា ត្,ខិត្ខំ



បផ្នថមនៅនលើ”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនែ ី”។បញ្ញហ ពិបាកប ទ ប់ដនការង្តួ្ត្ពិនិ

ត្យចិត្តគំនិត្អាចមែងនទៀត្នឹងមកដល់ជាបនតប ទ ប់។ជាមួយនឹងការ

នលើកកមពស់ដនអ្ំណាចគង់,ទ៊ុកខ នវទ នដើមបីសាកលបងចិត្តគំនិត្អាចម

កដល់កាន់ផ្ត្សាហ្វវ,កាន់ផ្ត្ភាា មៗ។រាល់នពលផ្ដលនោកអ្នកវាងមួយ

ទ្វា រអ្ំណាចគង់នឹងនកើននឡើងបនែ ិច;ទ្វា រវាងកាត្់មិនបានគង់នឹងជាប់

គ្នំង។សាកលបងតូ្ចបនងក ើនត្ិច;សាកលបងធំបនងក ើននង្ចើន។សងឃឹមថ្ន

មន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្គប់របូនឹងនង្ត្ៀមខល នួនដើមបីរងទ៊ុកខធំ,ង្ត្ូវមានការនបតជាា

ចិត្តនិងការត្ស ូ នដើមបីង្បឈមនឹងការលំបាកធំ។គ្នម នចំណាយនឹងមិន

ទទួលបានគង់ពិត្ង្បាកដ។ចង់មានផ្លស៊ុខភាពនោយមិនចំណាយ,មិន

រងទ៊ុកខ នហើយទទួលបានគង់,គឺគ្នម ននគ្នលសីលធម៌ននេះនទ។ចិត្តគំនិត្មិន

ផ្ង្បនៅជាលែជាមូលោធ ន, ំយកចិត្តង្បកាន់ឯកជនណាមួយគឺបួសមិន

បានសនង្មចជាអ្ងគង្តាស់ដឹងធំនឡើយ។ 

៧,អនទង្ឆមា ច 

អ្នទងនមម ចគឺសំនៅនៅនលើមន៊ុសសហ្វត្់គង់នៅកន ញងដំន ើរការហ្វត្់គង់

នលចនឡើងបាត្៊ុភូត្ឬក៏ទសសនីយភាពផ្ដលឥត្ថិពលដល់ការហ្វត្់គង់,

នគ្នលបំ ងគឺរារាងំមន៊ុសសហ្វត្់គង់បួសហ្វត្់នឡើងនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់,ក៏

អាចនិយាយថ្នគឺនមម ចមកង្បមូលបំ ល់។ 

គង់ហ្វា នពលបួសហ្វត្់ដល់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់,នជៀសមិនអ៊ុត្នឹងជួបង្បទេះ

បញ្ញហ អ្នទងនមម ច។មួយឆ្កជីវតិ្របសម់ន៊ុសសមាន ក់និងប៊ុពាប៊ុរសរបស់

គ្នត្់នជៀសមិនអ៊ុត្នឹងធ្លា ប់បាននធា ើនរឿងមិនលែ មួយចំនួន,នរឿងមិនលែ

ទ្វងំននេះបាននៅថ្នអ្ំណាចកមម។និសស័យរបស់មន៊ុសសមាន ក់លែឬក៏មនិលែ ,

នឹងកំ ត្់អ្ំណាចកមមផ្ដលគ្នត្់ ំតាមនង្ចើនឬត្ិច,សូមបីផ្ត្មន៊ុសសដ៏

លែមាន ក់,ក៏មិនអាចគ្នម នអ្ំណាចកមមអងផ្ដរ។នោយសារនោកអ្នកមិន

បួសហ្វត្់,ដូនចនេះនោកអ្នកមិនអាចយល់ដឹងបាន។ង្បសិននបើនោកអ្នក

ង្គ្នន់ផ្ត្នដើមបីពាបាលជមងឺកាយសមបទ្វ,នឹងមិនមាននមម ចមក

ង្គប់ង្គងនោកអ្នក,នពលផ្ដលនោកអ្នកបួសហ្វត្់នឡើងនលើជាន់ថ្នន ក់

ខពស់,វានឹងចង់ង្គប់ង្គងនោកអ្នក។វាអាចនង្បើង្គប់ង្បនភទវធិីសាញ្ច្សត

នដើមបីនង្ជៀត្ផ្ង្ជកនោកអ្នក,នគ្នលបំ ងគឺមិនអ្ន៊ុញាត្ឱយនោកអ្នក

បួសហ្វត្់នឡើងនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់,បណាែ លឲ្យនោកអ្នកបួសហ្វត្់មិនបាន

សនង្មច។វធិីសាញ្ច្សត ផ្ដលនមម ចនលចនឡើងមាននង្ចើនង្បនភទ,មានខាេះគឺ

នលចនឡើងជាបាត្៊ុភូត្នៅកន ញងជីវតិ្ង្បចំាដថងរបស់ពួកនយើង;មានខាេះគឺជា

ទង្មង់ព័ត្៌មានផ្ដលមកពីអ្វកាសនអសងនដើមបីនធា ើការនង្ជៀត្ផ្ង្ជត្,



បណាែ លឲ្យនោកអ្នកដរាបណាអ្ងគ ញយច៊ុេះសមាធិនឹងមានង្បនភទនរឿងអ្ា ី

មួយមកនង្ជៀត្ផ្ង្ជក,នធា ើឲ្យនោកអ្នកមិនអាចចូលនៅកន ញងសងប់,គ្នម នអល វូ

បួសនឡើងនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់បាន;នពលខាេះដរាបណានោកអ្នកអ្ងគ ញយ

សមាធិនឹងចង់នគងលកឬ់ក៏ង្សនមើង្សដម,មិនអាចចូលនៅកន ញងសាថ ន

ភាពហ្វត្់គង់បាន,នពលខាេះដរាបណានោកអ្នកហ្វត្់គង់,នដើមនឡើយជា

បរយិាកាសសងប់សាង ត្់ណាស់,ង្សាប់ផ្ត្សូរសនមាងនបាេះជំហ្វ នមកដល់,ស

នមាងរ៊ុញទ្វា រ,សនមាងកំនបា រថយនត ,ទូរស័ពទនង្ជៀត្ផ្ង្ជក,សនមាងរំមនង្គប់

ង្បនភទ,នធា ើឲ្យនោកអ្នកសងប់ច៊ុេះមិនបាន។ 

នៅមានមួយង្បនភទនទៀត្គឺនមម ចសង្មស់,មន៊ុសសហ្វត្់គង់នៅនពល

អ្ងគ ញយសមាធិឬក៏កន ញងស៊ុបិនត ,នៅចំនពាេះម៊ុខគ្នត្់នឹងនលចនឡើងប៊ុរស

សាែ ត្ឬក៏ រ កសាែ ត្,ទ្វក់ទ្វញនោកអ្នកលួងនោមនោកអ្នក,នធា ើចល 

មួយចំនួនសនង្មើបអល វូនភទរបស់នោកអ្នក,លួងនោមចិត្តនោភលន់

ង្សឡាញ់សង្មស់របស់នោកអ្នក។ដរាបណានោកអ្នកមិនអាចវាងកាត្់

បានមតង,វានឹងនកើននឡើងជាលំោប់,លួងនោមនោកអ្នក,រហូត្ដល់

នោកអ្នកនបាេះបង់គំនិត្ដនការបួសនឡើងនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់នទើបឈប់។

ទ្វា រមួយននេះគឺពិបាកវាងកាត្់ណាស់,មន៊ុសសហ្វត្់គង់ជានង្ចើននោយសារ

ផ្ត្នរឿងននេះផ្ដលបានបញ្ាប់ភាា មៗ។សងឃឹមថ្នអ្នកទ្វងំអ្ស់គ្នន នឹងមាន

ការនរៀបចំសាម រត្ី,ង្បសិននបើមន៊ុសសខាេះរកាចិត្តគំនិត្មិនង្គប់,មែងវាង

កាត្់មិនបានង្ត្ូវផ្ត្សនងខបឱយបានហមត្់ចត្់នមនរៀនននេះ,វានឹងមកយាយី

នោកអ្នកនង្ចើនដង,រហូត្ដល់នោកអ្នកពិត្ជារកាជាប់ចិត្តគំនិត្,

កមាា ត្់ទ្វងំង្សងុចិត្តង្បកាន់ង្បនភទន េះនទើបឈប់។ននេះគឺជាទ្វា រមួយធំ,

ចំាបាច់ង្ត្ូវផ្ត្វាងកាត្់,នបើមិនដូនចនេះនទជាក់ផ្សតងមិនអាចង្តាស់ដឹង,

មិនអាចបួសសនង្មច។ 

មួយង្បនភទទង្មង់នអសងនទៀត្របស់នមម ចគឺនៅនពលហ្វត្់គង់ឬក៏កន ញងស៊ុ

បិនត ,ភាា មៗន េះបាននមើលន ើញម៊ុខគួរឲ្យមា ចមួយចំនួន,សាហ្វវណាស់,

ពិត្ង្បាកដណាស់,ឬក៏កាន់ោវចង់សមាា ប់មន៊ុសស,ប ៊ុផ្នតវាង្គ្នន់ផ្ត្បំភ័យ
មន៊ុសស,វាពិត្ជាកាត្់ក៏កាត្់មិនបាន,នោយសារផ្ត្នោកង្គូបានោក់

ផ្ខលការពារនៅនង្ៅរាងកាយរបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់ឲ្យគ្នត្់រចួនហើយ,

កាត្់មិនដល់,នគ្នលបំ ងផ្ដលវាបំភ័យមន៊ុសសគឺមិនអ្ន៊ុញាត្ឲ្យនោក

អ្នកហ្វត្់គង់បាន។អ្ា ីទ្វងំននេះស៊ុទធផ្ត្ជាការបង្ហហ ញដនមួយជាន់ថ្នន ក់,

មួយដំណាក់កាល,យា ងឆ្ប់រហ័សនឹងនោត្រំលង,ពីរបីដថង,មួយសបាែ ហ៍ឬ



ក៏ពីរបីសបាែ ហ៍។នដើមបីនមើលថ្ននត្ើចិត្តគំនិត្ខពស់ប ៊ុណាា ,នមើលថ្ននត្ើចំនពាេះ

នរឿងរា៉ា វមួយននេះនោកអ្នកយល់ន ើញនិងទប់ទល់ដូចនមតច។ 

៨, និសស័យនិង្ភាា ក់ដឹង្ 

និសស័យគឺសំនៅនៅនលើសារធ្លត្៊ុព ៌សផ្ដលមន៊ុសសមាន ក់ ំមកពីកំន ើត្

,ជាក់ផ្សែងគឺជាគ៊ុ ធម៌,ង្បនភទសារធ្លត្៊ុមានសរ ករាងគននេះ, ំមកនង្ចើន

រចួនហើយនិសស័យជាការពិត្ជាក់ផ្សតងលែ ។មន៊ុសសផ្ដលមាននិសស័យលែង្ហយ

ង្សួលង្ត្ឡប់មកសចាៈ,ង្ហយង្សួលយល់ដឹងតាវ,នោយសារផ្ត្ការគិត្របស់

គ្នត្់គ្នម នឧបសគគ ,ដរាបណាបានសាែ បអ់្ំពីនរៀនឈីគង់,ដរាបណាបាន

សាែ ប់អ្ំពីអ្ា ីដនការបួសហ្វត្់,គ្នត្់នឹងបនងក ើត្នចញចំណាប់អារមម ៍,គ្នត្់

នឹងសម ័ង្គចិត្តនដើមបីនរៀន,អាចទំ ក់ទំនងជាមួយនឹងសកលនោក។

ដូចផ្ដលនៅជឺបាននិយាយថ្នៈ”វវត្ត ីលំោប់នលើសាែ ប់តាវ,ឧសាហ៍ពាយាម

នធា ើឲ្យបាន”;”វត្ត ីលំោប់កណាែ លសាែ ប់តាវ,ផ្ភាត្នៅផ្ភាត្បាត្់”;”វត្ត ីលំោប់

នង្កាមសាែ ប់តាវ,មហ្វសំន ើច,មិននសើចមិនង្គប់នៅថ្នតាវ”។មន៊ុសស

ផ្ដលង្ហយង្សួលង្ត្ឡប់មកសចាៈនិងភាា ក់ដឹងតាវគឺជា”វត្ត ីលំោប់នលើ”

។អ្ញយមកវញិ,មន៊ុសសផ្ដលមានសារធ្លត្៊ុព ៌នមម នង្ចើន,មន៊ុសសផ្ដលនិសស័

យទ្វបនៅមងនង្ៅរាងកាយរបស់គ្នត្់បនងក ើត្នឡើងមួយង្បនភទរបាំង,

នធា ើឲ្យគ្នត្់មិនអាចទទួលយកអ្ា ីផ្ដលលែ ។ង្បសិននបើនៅនពលផ្ដលមាន

ទំ ក់ទំនងជាមួយអ្ា ីផ្ដលលែ ,វានឹងជំរ៊ុញនធា ើឲ្យគ្នត្់មិននជឿ,តាមពិត្នៅ

ននេះគឺជាអលប េះពាល់របស់កមម។ 

និយាយអ្ំពីនិសស័យនជៀសមិនអ៊ុត្ការពាក់ព័នធដល់បញ្ញហ ភាា ក់ដឹង។ដរាប

ណានិយាយដល់ភាា ក់ដឹង,មន៊ុសសខាេះនឹងគិត្ថ្នភាា ក់ដឹងជាក់ផ្សតងគឺជា

ឆ្ា ត្ដវ។មន៊ុសសផ្ដលឆ្ា ត្ដវ,កលលបិចផ្ដលមន៊ុសសសាមញ្ានិយាយភាព

ពិត្ចាកខ៊ុសគ្នន ឆ្ង យណាស់ពីការបួសហ្វត់្ផ្ដលពួកនយើងបានសផ្មែង,

មន៊ុសសឆ្ា ត្ដវង្បនភទននេះជាធមមតាមិនង្ហយង្សួលង្តាស់ដឹង,គ្នត្់ង្គ្នន់

ផ្ត្ឲ្យត្ដមាពិភពនោកដនសមាា រៈង្បាកដនិយម,អ្ា ីក៏មិនរងទ៊ុកខ ,អ្ា ីមាន

គ៊ុ សមបត្ត ិស៊ុទធផ្ត្មិននោេះផ្លង។ជាពិនសសគឺមានប៊ុគគល,គតិ្ខល នួឯង

ថ្នមានការអ្ប់រំខពស់,មានចំន េះដឹង,ឆ្ា ត្ដវណាស់,នមើលការបួសហ្វត្់គឺ

ជានរឿងនង្ពងនិទ្វន។ហ្វត្់គង់បួសចិត្តគំនិត្,សង្មាប់គ្នត្់មិនគួរឲ្យនជឿ,

យល់ថ្នមន៊ុសសហ្វត្់គង់ស៊ុទធផ្ត្ជាអ្នកលងង់នមា ,ជាអ្បិយជំននឿ។ភាា ក់ដឹង

ផ្ដលពួកនយើងសផ្មែង,មិនផ្មនសំនៅនៅនលើឆ្ា ត្ដវ,ប ៊ុផ្នតគឺសំនៅនៅនលើ

ភាពង្ត្ឡប់មកសចាៈរបស់ចរតិ្មន៊ុសស,នធា ើជាមន៊ុសសលែ មួយរបូ,ង្សបតាម



លកខ ៈពិនសសដនសកលនោក។និសស័យសនង្មចភាា ក់ដឹងរបស់មន៊ុសស

មាន ក់,និសស័យលែ ,ភាា ក់ដឹងក៏នឹងលែអងផ្ដរ។និសស័យសនង្មចភាា ក់ដឹង,ភាា ក់

ដឹងក៏មិនទទួលនូវការោក់កង្មិត្ទ្វងំង្សងុរបស់និសស័យ។និសស័យនទ្វេះបី

លែប ៊ុណាា ,ប ៊ុផ្នតការយល់ដឹងនខាយ,ភាា ក់ដឹងមិនដល់ក៏មិនបាន។មន៊ុសស

ខាេះនិសស័យមិនលែណាស់នទ,ប ៊ុផ្នតគ្នត្់ភាា ក់ដឹងបានលែ ,ជាក់ផ្សតងអាចបួស

នឡើងនលើ។ពួកនយើងគឺនង្បាសសត្ានោកទ្វងំឡាយ,នមើលភាា ក់ដឹងមិន

នមើលនិសស័យ។នទ្វេះបីនោកអ្នក ំតាមអ្ា ីមិនលែយា ងនង្ចើន,ឲ្យផ្ត្នោក

អ្នកមានការនបែជាា ចិត្តបួសនឡើងនលើ,គនំិត្មួយននេះរបស់នោកអ្នកអ៊ុស

នចញជាក់ផ្សតងគឺជាគំនិត្ស៊ុចរតិ្។មានគំនិត្ននេះ,នោកអ្នកក៏ង្គ្នន់ផ្ត្

ចំណាយនង្ចើនជាងមន៊ុសសដដទបនែ ិច,ទីបំអ៊ុត្នៅផ្ត្អាចបួសសនង្មចបា

ន។ 

រាងកាយរបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់គឺបរសិ៊ុទធរចួនៅនហើយ,ប ទ ប់ពីបនញ្ាញ

គង់នហើយរាងកាយគឺមិនអាចមានជមងឺនទៀត្,នោយសារផ្ត្សារធ្លត្៊ុ

ថ្នមពលខពស់នៅមងកន ញងរាងកាយផ្លងអ្ន៊ុញាត្ឲ្យសារធ្លត្៊ុព ៌នមម

សថ ិត្នៅនទៀត្នហើយ។ប ៊ុផ្នែមន៊ុសសខាេះជាក់ផ្សែងគឺមិននជឿ,ផ្ត្ងផ្ត្គិត្ថ្ន

ខល នួឯងមានជមងឺ,និយាយថ្ននហត្៊ុអ្ា ីខ្ញ ំពិបាកង្ទ្វយំា ងននេះ!ពួកនយើង

និយាថ្នអ្ា ីផ្ដលនោកអ្នកទទួលបានគឺជាគង់,នោកអ្នកទទួលបាន

ង្បការលែ ដូនចាន េះ,នត្ើនៅផ្ត្មិនង្សួលផ្មននទ?បួសហ្វត្់នត្ើ,ជាក់ផ្សែងគឺ

ង្ត្ូវចំណាយសមតាមន េះ។តាមពិត្នៅន េះគឺស៊ុទធផ្ត្ជាអ្ា ីនៅសមបក

នង្ៅ,គ្នម នឥត្ថ ិពលបនត ិចនលើរាងកាយរបស់នោកអ្នក,នមើលនៅហ្វក់ដូច

ជាជមងឺ,ជាមូលោធ នជាក់ផ្សតងមិនផ្មនជមង ឺ,ជាក់ផ្សែងពឹងផ្អែកនលើនោក

អ្នកខល នួឯងនដើមបីភាា ក់ដឹង។មន៊ុសសហ្វត្់គង់មិនង្ត្ឹមផ្ត្ង្ត្ូវរងទ៊ុកខកន ញង

ទ៊ុកខប ៊ុនណាា េះនទ,នៅង្ត្ូវមានការភាា ក់ដឹងលែ ។មន៊ុសសខាេះជួបង្បទេះនរឿង

រំមននៅផ្ត្មិនភាា ក់ដឹង,ខ្ញ ំនៅទីននេះសផ្មែងជាន់ថ្នន ក់ខពស់,នធា ើដូចនមតច

បមា ីយខពស់ត្ង្មូវខល នួឯង,ប ៊ុផ្នតគ្នត្់នៅផ្ត្ង្ចឡំជាមួយនឹងមន៊ុសស

សាមញ្ា ,គ្នត្់សូមបីផ្ត្មិនអាចោក់ខល នួឯងនៅសាថ នភាពដនមន៊ុសសហ្វត្់

គង់ពិត្ង្បាកដនដើមបីហ្វត្់គង់,ក៏មិននជឿថ្នខល នួឯងនឹងនៅជាន់ថ្នន ក់ខព

ស់។ 

ជាន់ថ្នន ក់ខពស់សផ្មែងភាា ក់ដឹងគឺសំនៅនៅនលើង្តាស់ដឹង។ភាា ក់ដឹង,មាន

ផ្បងផ្ចកជាភាា ក់ដឹងភាា មនិងភាា ក់ដឹងបនែ ិចមែងៗ។ភាា ក់ដឹងភាា មគឺ

សំនៅនៅនលើដំន ើរការបួសហ្វត្់ទ្វងំមូលស៊ុទធផ្ត្ហ្វត្់នោយង្ត្ូវបាន

ចាក់នសារ។ប ទ ប់ពីនោកអ្នកបញ្ាប់ដំន ើរការបួសហ្វត្់រចួនហើយ,ប ទ ប់



ពីចិត្តគំនិត្ទទួលបានការនលើកកមពស់រចួនហើយ,ដល់ទីបញ្ាប់ភាា មៗ,សីល

គង់ទ្វងំអ្ស់បំអ្ញេះនចញមក,បញ្ញា ញា ភាា មៗនបើកដល់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់

បំអ៊ុត្,អនត្់គំនិត្អាចទំ ក់ទំនងជាមួយនឹងជីវតិ្នជឿននលឿននៅ

អ្វកាសនអសងនទៀត្,ភាា មៗន េះនមើលន ើញនសចកត ីពិត្ដនបណាែ អ្វកាស

និងបណាែ ពិភពឯកតាកន ញងសកលនោកទ្វងំមូល,និងមានទំ ក់

ទំនងជាមួយនឹងពួកនគ,អាចបង្ហហ ញបានមហ្វនទពអ្ំណាច។ភាា ក់ដឹង

ភាា មអល វូមួយននេះពិបាកនដើរបំអ៊ុត្,ង្គប់ជំ ន់គឺស៊ុទធផ្ត្នង្ជើសនរ កសមន៊ុសស

ផ្ដលមាននិសស័យយា ងខពស់នធា ើជាសិសស,ង្គប់ជំ ន់គឺស៊ុទធផ្ត្គង់ហ្វា

បនង្ងៀនឯកតា។មន៊ុសសសាមញ្ាមាន ក់មនិអាចង្ទ្វបំាននទ!ខ្ញ ំគឺបាននដើរ

អល វូភាា ក់ដឹងភាា មមួយននេះ។ 

ឥឡូវននេះអ្ា ីផ្ដលខ្ញ ំបនង្ងៀនឲ្យអ្នករាល់គ្នន គឺជារបស់ភាា ក់ដឹងបនែ ិចមែងៗ។

វានៅកន ញងដំន ើរការបួសហ្វត្់,គួរបនញ្ាញសីលគង់អ្ាគីង់នឹងបនញ្ាញសីល

គង់ន េះ,ប ៊ុផ្នតក៏មិនផ្មនោច់មត្ថ្នបនញ្ាញសីលគង់រចួនហើយជាក់ផ្សត

ងអតល់ឲ្យនោអ្នកនង្បើ។នៅនពលចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នកនៅមិនទ្វន់

្នដល់ជាន់ថ្នន ក់ជាក់ោក់,មិនទប់ជាប់ខល នួឯងបាន,ង្ហយង្សួលនធា ើ

នរឿងអាង្កក់,សីលគង់បនណាែ េះអាសននមនិអតល់ឲ្យនោកអ្នកនង្បើ,ប ៊ុផ្នតទី

បញ្ាប់នឹងអតល់ឲ្យនោកអ្នក។តាមរយៈការបួសហ្វត្់,ជាន់ថ្នន ក់នឹងនលើក

កមពស់បនត ិចមតងៗ,បនែ ិចមែងៗយល់ដឹងនសចកែ ីពិត្ដនសកលនោក,ក៏

ដូចគ្នន នឹងការភាា ក់ដឹងភាា ម,ច៊ុងនង្កាយសនង្មចបានង្តាស់ដឹងនពញនល

ញ។អល វូភាា ក់ដឹងបនែ ិចមែងៗមួយននេះង្ហយង្សួលនដើរជាង,មិនមាននង្គ្នេះ

ថ្នន ក់នទ។ផ្ដលពិបាកគឺដំន ើរការបួសហ្វត្់នោកអ្នកស៊ុទធផ្ត្នមើលន ើញ

ទ្វងំអ្ស់,នោកអ្នកគួរផ្ត្ត្ឹងរងឹត្ង្មូវខល នួឯងជាងននេះ។ 

៩, ចិតតសង ប់សាង ត ់

មន៊ុសសមួយចំនួនហ្វត្់គង់សងបច់៊ុេះមិនបាន,ក៊ុំព៊ុងនមើលរកវធិសីាញ្ច្សត ចូល

នៅកន ញងសងប់។មន៊ុសសខាេះសួរខ្ញ ំថ្នៈនោកង្គូ,កូនហ្វត្់គង់នហត្៊ុអ្ាសីង ប់ច៊ុេះ

មិនបាន។នោកង្គូបនងៀនឲ្យកូនវធិីសាញ្ច្សតអ្ា ីមួយ,នង្ជើសនង្បើបនចាកនទស

អ្ា ីមួយ,នធា ើឲ្យកូនអ្ងគ ញយសមាធិអាចសងប់ច៊ុេះបាន។ខ្ញ ំនិយាយថ្ននោកអ្នក

នធា ើដូចនមែចសងប់ច៊ុេះបាននៅ!ង្ពេះអាទិនទពមកបនង្ងៀននោកអ្នកវធិីសា

ញ្ច្សត នោកអ្នកក៏សងប់ច៊ុេះមិនបានអងផ្ដរ។នហត្៊ុអ្ា ីនៅ?នោយសារផ្ត្ខល នួ

នោកអ្នកផ្លទ ល់ចិត្តមិនសងបស់ាង ត្់។មន៊ុសសរស់នៅកន ញងសងគមមួយននេះ,

អារមម ៍ង្បាំពីរនិងត្ណាហ ង្បាំមួយ,អលង្បនយាជន៍ឯកជនង្គប់ទិដធភាព,

ផ្ដលជារបស់ខល នួឯងផ្លទ ល់សូមបីផ្ត្ជារបស់សាច់ញាត្និិងមិត្តភ័កត នោក



អ្នកស៊ុទធផ្ត្ពយួ រនៅកន ញងចិត្ត,កាន់កាបស់មាមាង្ត្ធំមា ំងណាស់កន ញងខួរ

កាល,ោក់នៅទីតាំងយា ងខពស់,នត្ើនៅនពលអ្ងគ ញយហ្វត្់គង់អាចសងប់ច៊ុេះ

បាននទ?នោយនចត្ នៅបង្ង្ហបវា,ប ៊ុផ្នតខល នួវាជាក់ផ្សតងបត្់នចញនង្ៅ។ 

កន ញងធម៌បួសដនព៊ុទធសាស សផ្មែង”សលី-សមាធ-ិបញ្ញា ”។សីល,ជាក់ផ្សែង

គឺង្ត្ូវនបាេះបង់នចាលអ្ា ីដនការង្បកាន់ទ្វងំន េះ,មន៊ុសសខាេះនង្ជើសនង្បើសូង្ត្

ធម៌,ង្ត្ូវផ្ត្ចិត្តមួយមិនវកឹវរនដើមបីសូង្ត្,នធា ើឲ្យការគិត្របស់ខល នួឯង្ន

ដល់សាថ នភាពផ្ដលគំនិត្មួយត្ំណាងរាប់ម៊ុឺនគំនិត្។ប ៊ុផ្នតវាគឺជាមួយ

ង្បនភទដនជំ ញការ,ផ្ត្មិនផ្មនមួយង្បនភទដនវធិីសាញ្ច្សត ។មិននជឿ

នោកអ្នកសូង្ត្សាកនមើលនៅ,ធ្ល ថ្នកន ញងមាត្់សូង្ត្ធម៌,កន ញងខួរកាល

វវញិមានអ្ា ីនអសងនទៀត្កំព៊ុងកនង្កើកនឡើង។តំាងពីដំបូងឡាមា ទីនប

បនង្ងៀនសូង្ត្ង្ពេះធម៌មួយដថងង្ត្ូវផ្ត្សូង្ត្រាប់សិបម៊ុឺនដង,សូង្ត្មួយសបាែ
ន៍។សូង្ត្ដល់ងប់ង៊ុលវលិម៊ុខ,ច៊ុងនង្កាយកន ញងខួរកាលអ្ា ីក៏គ្នម ន,គនំិត្

មួយត្ំណាងឲ្យរាប់ម៊ុឺនគំនិត្រចួនហើយ។ន េះគឺជាមួយង្បនភទជំ ញការ,

នោកអ្នកមិនង្បាកដនធា ើបាននឡើយ។ក៏មានគង់ហ្វា មួយចំនួនបនង្ងៀន

នោកអ្នកវធិិសាញ្ច្សតគំនិត្រកានៅតាននធៀន,រាប់នលខ,ឬក៏ផ្ភនកនមើលវត្ថ ញ

ជានដើម,តាមពិត្នៅវធិីសាញ្ច្សតទ្វងំននេះស៊ុទធផ្ត្មិនអាចនធា ើឲ្យនោកអ្នក

សងប់ច៊ុេះបានោច់មត្។មន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្ត្ូវផ្ត្មាននបេះដូងមួយផ្ដល

សងប់សាង ត្់,ង្ត្ូវផ្ត្នលេះជាបន ែ ើរអលង្បនយាជន៍ឯកជន,ង្ត្ូវផ្ត្នបាេះបង់

នចាលចិត្តហ្វមនោភត្ណាហ មួយន េះ។ 

តាមពិត្នៅអាចសងប់ច៊ុេះបានឬនទ,សមាធិបានឬនទ,វល ញេះបញ្ញា ំងថ្នភាព

ជំ ញការមន៊ុសសមាន ក់ខពស់ឬទ្វប,ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ឬទ្វប។អ្ងគ ញយច៊ុេះភាា ម

នឹងអាចសងប់ច៊ុេះបាន,ននេះគឺជាការបង្ហហ ញរបស់ជាន់ថ្នន ក់។បនណាែ េះអាសនន

សងប់ច៊ុេះមិនបាន,នធា ើមិនទ្វន់បានក៊ុំង្បញា ប់,នោកអ្នកអាចនៅកន ញង

ដំន ើរការបួសហ្វត្់នធា ើបានបនែ ិចមែងៗ។ចិត្តគំនិត្គឺនលើកកមពស់បនែ ិច

មែងៗ,គង់គឺបនងក ើនបនែ ិចមែងៗ។ង្បសនិនបើមិននមើលង្សាលទ្វងំង្សងុអល

ង្បនយាជន៍និងត្ណាហ ឯកជន,គង់គឺមិនអាចបនងក ើននឡើងនលើបាន។ 

មន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្គប់នពលង្គប់នវោទ្វងំអ្ស់ង្ត្ូវផ្ត្យកបមា ីយខពស់

នដើមបីត្ង្មូវខល នួឯង។ង្គប់ង្បនភទបាត្៊ុភូត្សម ញគសាម ញកន ញងសងគម,ជានង្ចើន

របស់ផ្ដលនថ្នកទ្វប,មិនលែ ,អ្ា ីៗដនអារមម ៍ង្បាំពីរត្ណាហ ង្បាំមួយ,គ្នម ន

នពលនវោណាផ្ដលមិននង្ជៀត្ផ្ង្ជកមន៊ុសសហ្វត្់គង់នឡើយ។អ្ា ីៗផ្ដល

នឃ្លស កន ញងទូរទសសន៍,ភាពយនែ ,អ្ត្ថបទនិពនធសិលបៈ,វាគឺដឹក ំនោក

អ្នកនដើមបីនធា ើជាអ្នកមា ំងកន ញងមន៊ុសសសាមញ្ា ,នធា ើជាមន៊ុសសសាមញ្ាកាន់ផ្ត្



នង្ពាេះអ្ា ីង្បាកដនិយម។នោកអ្នកព៊ុេះពារមិនអ៊ុត្អ្ា ីទ្វងំននេះ,នោកអ្នក

នឹងឃ្លា ត្ឆ្ង យកាន់ផ្ត្ធំជាមួយនឹងចិត្តគំនិត្,អារមម ៍របស់មន៊ុសស

ហ្វត្់គង់,គង់ផ្ដលនោកអ្នកទទួលបាននឹងកាន់ផ្ត្ត្ិច។មន៊ុសសហ្វត្់

គង់ង្ត្ូវផ្ត្មានត្ិចឬក៏គ្នម នទ្វក់ទងជាមួយនឹងអ្ា ីមិនលែកំរតិ្ទ្វបទ្វងំ

ន េះ,គួរផ្ត្នធា ើបាន”នមើលផ្ត្មិនន ើញ,សាែ ប់ផ្ត្មិនឮ”,មិនរំនយាលចិត្ត

នោយសារផ្ត្មន៊ុសសដដទ,មិនរំជួលចិត្ត។ខ្ញ ំផ្ត្ងផ្ត្និយាយ,ចិត្តមន៊ុសស

សាមញ្ាគឺឥទធពិលនលើខ្ញ ំមិនបាននទ,នរណានិយាយថ្នខ្ញ ំលែ ,ខ្ញ ំនឹងមិន

នោយផ្ត្សារនហត្៊ុន េះនហើយសបាយ;នរណានជរខ្ញ ំថ្នមិនលែ ខ្ញ ំក៏នឹងមិន

នោយសារផ្ត្នហត្៊ុន េះនហើយខឹងសមារ។ការនង្ជៀត្ផ្ង្ជកចិត្តគំនិត្រវាង

មន៊ុសសជាមួយគ្នន ឬក៏រវាងបណាែ មន៊ុសសសាមញ្ា នទ្វេះបីធងន់ធងរដល់ណាក៏

មិនដំន ើការសង្មាប់ខ្ញ ំ។មន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្ត្ូវនមើលយា ងង្សាលទ្វងំអ្ស់

អលង្បនយាជន៍ផ្ដលទទួលបាន,អ្ា ីក៏មនិោក់នៅកន ញងចិត្ត ,នៅនពលន េះ

ចិត្តភាា ក់ដឹងតាវរបស់នោកអ្នកនទើបបានរាប់ថ្នគឺប៊ុិនង្បសប់។គ្នម នចិត្ត

បងខ ំចង់បាននករ តិ៍ន ម្ េះអលង្បនយាជន៍,នមើលកត្ត ិ ម,អលង្បនយាជន៍

និងឋានៈដូចជាអ្ា ីផ្ដលង្បនងើយកន ត ើយ,នោកអ្នកនឹងមិនបារមា,មិន

ខឹង,ផ្ត្ងផ្ត្សថ ិត្កន ញងសាថ នភាពដនត្៊ុលយភាពអល វូចិត្ត។ោក់អ្ា ីង្គប់យា ង

ច៊ុេះ,តាមធមមជាត្ិជាក់ផ្សតងនឹងសងប់សាង ត្់។ 

ខ្ញ ំបានយកមហ្វធម៌សផ្មែងឲ្យនោកអ្នករចួនហើយ,៥សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ក៏

បនង្ងៀនឲ្យនោកអ្នករចួនហើយ,ផ្កសង្មួលលែរាងកាយឲ្យនោកអ្នករចួ

នហើយ,ដំនឡើង”ហ្វា លូន”,”យនែការឈី”ឲ្យនោកអ្នករចួនហើយ,នៅមានបរមី

របស់ខ្ញ ំការពារនោកអ្នកនទៀត្។ផ្ដលគួរអតល់ឲ្យនោកអ្នកទ្វងំង្សងុបាន

អតល់ឲ្យនោកអ្នករចួនហើយ។កន ញងអ្ំឡុងនពលនៅនលើថ្នន ក់បនង្ងៀនគឺនមើល

មកខ្ញ ំ,ចាប់ពីនពលននេះត្នៅជាក់ផ្សតងនមើលនលើនោកអ្នក(ខល នួឯង)

នហើយ,ង្គូដឹកចូលនមា ងទ្វា រ,បួសហ្វត្់នៅឯកជន។ដរាបណានោកអ្នក

នរៀននង្ជៀបង្ជួត្មហ្វធម៌,សាម រត្ីចិត្តមានអារមម ៍និងភាា ក់ដឹង,ង្គប់

នពលនវោរកាជាប់ចិត្តគំនិត្,ឧសាហ៍ពាយាមបួសពិត្ង្បាកដ,អាចរង

ទ៊ុកខកន ញងទ៊ុកខ ,អាចខនែ ីនរឿងផ្ដលពិបាកខនត ី,ខ្ញ ំគិត្ថ្ននោកអ្នកជាក់ោក់

នឹងបួសហ្វត្់បាននជាគជ័យ។ 

ចិត្តគឺជាមាគ៌្នដនការបួសគង់ 

ភាពលំបាកគឺជាទូកវាងកាត្់មហ្វធមគ៌្នម នង្ពំផ្ដន 

ជាំរូកទ្ី៤ លាំហ្វត់ហ្វវ លូនគង្់ 



ហ្វា លូនគង់គឺជាមួយង្បនភទវធិីសាញ្ច្សតពនិសសរបស់បួសហ្វត្់ព៊ុទធវងស,

មានកផ្នាងពិនសសផ្ត្មួយគត្់របស់វាខ៊ុសជាមួយនឹងវវធិីសាញ្ច្សត បួស

ហ្វត្់ព៊ុទធវងសធមមតា។នោយសារផ្ត្គង់ហ្វា ននេះជាមហ្វធម៌បួសហ្វត្់

ឧត្តម,អ្ត្ីត្កាលធម៌បួសហ្វត្់ពង្ងឹងពិនសសផ្ដលត្ង្មូវការសិកាដន

អ្ងគផ្ដលមានចិត្តគំនិត្យា ងខពស់បំអ៊ុត្ឬក៏មន៊ុសសមហ្វនសិស័យ,ដូនចនេះ

ពិបាកកន ញងការជាសកល។ប ៊ុផ្នែ នដើមបីនធា ើឲ្យមន៊ុសសហ្វត្់គង់កាន់ផ្ត្នង្ចើន

ទទួលបានការនលើកកមពស់,យល់ចាស់អ្ពំីធមមកខនធ ននេះ,កន ញងនពលដំណាល

គ្នន ក៏បំនពញនូវត្ង្មូវការដនមន៊ុសសភាគនង្ចើនផ្ដលមានវនទៈបួសហ្វត្់,

ដូនចនេះបានយកគង់ហ្វា ននេះចងង្កងនៅជាមួយសំ ៊ុ ំដនវធិីសាញ្ច្សត បួស

ហ្វត់្ផ្ដលសមង្សបកន ញងការជាសកលនដើមបីបនងៀននចញ។សូមបីផ្ត្ផ្បប

ននេះកែ ី,គ្នត្់ក៏បាននលើសអ៊ុត្ពីអ្ា ីផ្ដលបាននរៀននិងជាន់ថ្នន ក់នង្បៀបនឹង

គង់ហ្វា ធមមតា។ 

អ្នកបួសហ្វត្់ហ្វា លូនគង់មិនង្ត្ឹមផ្ត្អាចបនងក ើនអ្ំណាចគង់និងសីលល

គង់បានយា ងឆ្ប់រហ័សប នណាា េះនទ,នលើសពីននេះនទៀត្កន ញងអ្ំឡុងនពលដ៏ខា ី

នឹងហ្វត្់នចញបានហ្វា លូនផ្ដលមានអ្ន៊ុភាពឥត្នង្បៀបអទឹម។ប ទ ប់ពី

ហ្វា លូនបានបនងក ើត្,ជាធមមតានៅទីតាំងនពាេះទ្វបបងាិលមិនឈប់នោយ

សា ័យង្បវត្ត ិ,បនត ង្បមូល,វវិត្តន៍ថ្នមពលពីកន ញងសកលនោក,ច៊ុងនង្កាយនៅ

កន ញងរាងកាយមន៊ុសសហ្វត្់គង់ផ្លា ស់បត រូនៅជាគង់,នោយនហត្៊ុននេះសនង្មច

បាននគ្នលបំ ងធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស។ 

គង់ហ្វា ននេះបានបនងក ើត្នឡើងនោយ៥សំ ៊ុ ំចល ,ន េះគឺៈលំហ្វត្់ង្ពេះ

សផ្មែងដដមួយពាន់,លំហ្វត្់ឈរឱបហ្វា លូន,លំហ្វត្់នង្សាចង្សឡេះពីរប ូល,

លំហ្វត្់វង់សកលហ្វា លូននិងលំហ្វត្់ពង្ងឹងនទពអ្ំណាច។ 

១,លាំហ្វត់ប្រះសដមែង្នដមួយពាន់ 

ឆគ្មលសីលធម៌ៈសន លូដន”លំហ្វត្់ង្ពេះបង្ហហ ញដដមួយពាន់”ជាក់ផ្សែងគឺ

ោត្សនធ ឹង,បណាែ លឲ្យរាប់រយផ្ខសវ ឌ ទ្វងំអ្ស់នបើកង្សឡេះ។សង្មាប់អ្នក

ចាប់នអតើមដំបូងនរៀនឈីគង់,ប ទ ប់ពីតាមរយៈការហ្វត្់គង់អាចយា ង

ឆ្ប់រហ័សទទួលបានឈី;សង្មាប់មន៊ុសសមានបទពិនសាធន៍ហ្វត្់គង់

អាចយា ងឆ្ប់រហ័សទទួលបានការនលើកកមពស់។សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ននេះតាំងពី

ដំបូងត្ង្មូវរាប់រយផ្ខសវ ឌ ទ្វងំអ្ស់នបើកង្សឡេះ,នធា ើឲ្យអ្នកហ្វត្់គង់ឈរ

នៅនលើមួយជាន់ថ្នន ក់ដ៏ខពស់នដើមបីហ្វត្់។ចល ដនលំហ្វត្់ននេះសាមញ្ា

ណាស់,នោយសារផ្ត្មហ្វតាវគឺសាមញ្ានិងង្ហយង្សួលបំអ៊ុត្,ចល 



នទ្វេះបីសាមញ្ាកត ី,ប ៊ុផ្នែ នៅកង្មិត្មា ង្កូបាន ំង្គងទ្វងំមូលអ្ា ីផ្ដលលំ

ហ្វត្់ង្ត្ូវការហ្វត្់នចញ។នៅនពលនរៀននិងហ្វត្់គង់ននេះ,នឹងមាន

អារមម ៍រាងកាយនឡើងកំនៅ,អារមម ៍ពិនសសដនវាលថ្នមពលដ៏មា ំង,

មូលនហត្៊ុគឺបណាត លមកពពីង្ងីកនិងនបើកង្សឡេះទ្វងំអ្ស់អល វូឈីដនរាង

កាយទ្វងំមូល។នគ្នលបំ ងរបស់វាគឺវាយង្សឡេះទីកផ្នាងផ្ដលឈីសទ េះ,

រលូនអ្ត្់រាងំសទ េះ,ង្បមូលអត ញំឈីនៅកន ញងរាងកាយនិងនៅនង្កាមផ្សបកនដើមបី

នធា ើចល មា ំងកាា ,ង្សូបយកចំនួនធំថ្នមពលនៅកន ញងសកលនោក,កន ញង

នពលដំណាលគ្នន អាចបណាែ លឲ្យអ្នកហ្វត្់គង់យា ងឆ្ប់រហ័ស្នចូល

សាថ នភាពនៅកន ញងវាលថ្នមពលឈីគង់។លំហ្វត្់ននេះង្ត្ូវបាននង្បើជាលំ

ហ្វត្់មូលោធ នដនហ្វា លូនគង់នដើមបីហ្វត្់,រាល់នពលហ្វត្់គង់ជាធមមតា

បួសហ្វត្់លហំ្វត្់ននេះដំបូង,គឺជាមួយង្បនភទវធិីសាញ្ច្សតកន ញងការពង្ងឹង

បួសហ្វត្់។ 

វគគៈ 

Shenshen heyi, dongjing suiji; 

Dingtian duzun, qianshou Fo li. 

 

ឥរយិាបថបប្មងុ្ៈវរាងកាយទ្វងំមូលសង្មាក,សង្មាកផ្ត្មិនរល៊ុង,នជើង

ទ្វងំពីរនបើកទូោយនសម ើសាម ,ឈរង្ត្ង់តាមធមមតា,នជើងទ្វងំពីរពត្់នកាង

បនែ ិច,ពីរកផ្នាងជងគង់និងចនងកេះកន ញងសភាពសង្មាកតាមធមមតា;ថ្នគ ម

នង្កាមចូលកន ញងបនែ ិច,អ្ណាែ ត្ប េះង្កាសនធមញនលើ,នធមញបំផ្បកគ្នន បនែ ិច,

មាត្់បនបមាត្់បិទជិត្,ផ្ភនកទ្វងំគូបិទបនែ ិច,ម៊ុខ ំចិត្តសនែ ិភាពជាមួ

យ។កន ញងនពលហ្វត្់គង់នឹងមានអារមម ៍ខល នួឯងធំខពស់មា ំងណាស់។ 

នដរីរភាា ប់ប្តាៈ ដដទ្វងំពីរនលើកនឡើង,នពាេះបាត្ដដផ្លង នឡើងនលើ។ច៊ុងង្មាម

នមដដសង្ហខ ងប េះគ្នន ថនមៗ,ង្មាមដដបួនផ្ដលនៅសល់បិទនហើយង្តួ្ត្គ្នន ,

ង្បសុដដនវាងនៅមងនលើ,ង្សីដដសាែ ំនៅមងនលើ,បនងក ើត្ជាទង្មង់រាង

ពងង្កនពើ,ោក់នៅនលើនពាេះទ្វប។នៅា ដដទ្វងំពីរនឆ្ព េះនៅម៊ុខបនែ ិច,ផ្កង

ដដទ្វងំពីរពយួ រនឡើង,បណាែ លឲ្យចន ា េះនកា ៀកនបើក,(ដូចរបូ១•១)។ 

មីឡឹកសនធ ឹង្សាង្ៈវចាប់នអែើមជាមួយដដពីរភាា ប់ង្តា,នពលនលើកពី

ឥរយិាបថង្តាដដ,ជាមួយនឹងការនលើកដដនឡើង,នៅា នជើងទ្វងំពីរោត្

ង្ត្ង់បនត ិចមតង,នៅនពលដដនលើកដល់មងម៊ុខកាល,នោេះដដពីរភាា ប់ង្តា



នចញ,នហើយវលិបាត្ដដនឆ្ព េះនៅនលើបនត ិចមតង,នពលមកដល់កផ្នាងកពូំល

កាល,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះនៅនលើ,ង្មាមដដទ្វងំដប់ទល់ម៊ុខគ្នន ,ច៊ុងង្មាមដដ

ឃ្លា ត្ពីគ្នន ២០នៅ២៥សង់ទីផ្ង្ម ត្(ដូចរបូ១•២)។កន ញងនពលដំណាលគ្នន ,

កាលនឆ្ព េះនឡើងកំពូល,នជើងទ្វងំពីរជាន់ច៊ុេះនង្កាម,រាងកាយសនធ ឹងង្ត្ង់,

នង្បើកមាា ំងនៅគល់បាត្ដដទ្វងំពីររ៊ុញនឡើងនលើ,រាងកាយទ្វងំមូលបនត ិច

មតងសនធ ឹងង្ត្ង់,សនធ ឹងង្បមា ២នៅ៣វ ិទី,រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាក

ភាា មៗ។ពិនសសពីរកផ្នាងជងគង់និងចនងកេះង្ត្ូវផ្ត្ង្ត្ឡប់នៅសភាព

សង្មាកតាមធមមតា។ 

យូឡាយឆប្សាចកាំរូលៈនធា ើបនតពីរបូមនតមងនលើ,ដដទ្វងំពីរកន ញងនពល

ដំណាលគ្នន បាត្ដដបផ្ងារនចញនង្ៅ១៤០ដឺនង្កនធា ើដដជា”រាងចីវនោ”,

សនធ ឹងកដដនិងទមាា ក់បាត្ដដច៊ុេះ(ដូចរបូ១•៣)។ដដទ្វងំពីរទមាា ក់ច៊ុេះទល់

ម៊ុខជាមួយង្ទងូ,ចមាង យរវាងដដនិងង្ទងូង្បផ្ហល១០សង់ទីផ្ង្ម ត្,បនត

ផ្លា ស់ទីនឆ្ព េះនៅរកនពាេះទ្វប(ដូចរបូ១•៤)។ 

ដដទ្វងំពីររមួដប់៖ប ទ ប់ពីដដបានមកដល់នពាេះទ្វប,ប ទ ប់មកភាា មៗ

នលើកដដទ្វងំពីរនឡើងមកមងម៊ុខង្ទងូ”រមួដប់”(ដូចរបូ១•៥)។នៅនពល”

រមួដប់”,ង្មាមដដនិងង្មាមដដ,គល់បាត្ដដនិងគល់បាត្ដដបិទជិត្,រកា

ចន ា េះរវាងនពាេះបាត្ដដ,ផ្កងដដទ្វងំពីរពយួ រនឡើង,កំភួនដដទ្វងំពីរ

បនងក ើត្ជាប ទ ត្់ង្ត្ង់។(ដដទ្វងំពីរនលើកផ្លងផ្ត្នពល”រមួដប់”,”ភាា ប់

ង្តា”,ទ្វងំអ្ស់គឺជា”បាត្ដដផ្លក ឈូក”,ដូចគ្នន នៅមងនង្កាម)។ 

បាតនដចង្អ ុលឆមឃនិង្ដីៈចាប់នអែើមពីឥរយិាបថ”រមួដប់”។នោេះផ្លង

បាត្ដដទ្វងំពីរ,ចន ា េះគមាា ត្របស់វាង្បផ្ហល២នៅ៣សង់ទីផ្ម ង្ត្,កន ញង

នពលដំណាលគ្នន ចាប់នអែើមបងា ិលបាត្ដដ,ង្បសុដដនវាង(ង្សីដដសាែ ំ)បងា ិល

នឆ្ព េះនៅរកង្ទងូ,ដដសាែ ំបងា ិលនឆ្ព េះនចញពីង្ទងូ,បនងក ើត្ជាដដនវាងនៅមង

នលើ,ដដសាែ ំនៅមងនង្កាម,ជាមួយនឹងកំភួនដដបនងក ើត្ជារបូរាងអ្កសរ”
មួយ”,(ដូចរបូ១•៦)។ប ទ ប់មក,កំភួនដដនវាងពង្ងីកនឆ្ព េះនៅទិសមង

នវាងបនញ្ោ ៀងនឡើងនលើ,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,កមពស់ដដជាមួយនឹង

កាលខពស់នសម ើគ្នន នទើបឈប់;ដដសាែ ំនៅមងម៊ុខង្ទងូ,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះ

នឡើងនលើ។ជាមួយនឹងដដនវាងបនត ិចមតង្នដល់ទីតាំង,រាងកាយ

ទ្វងំមូលបនត ិចមតងសនធ ឹងង្ត្ង់,កាលនឆ្ព េះនឡើងកំពូល,នជើងជាន់ច៊ុេះនង្កា

ម។ដដនវាងសនធ ឹងង្ត្ង់នឆ្ព េះនៅទិសមងនវាងបនញ្ោ ៀងនឡើងនលើ,ដដសាត ំនៅ

មងម៊ុខង្ទងូ,ជាមួយនឹងនៅា ដដសនធ ឹងនឆ្ព េះនចញនង្ៅ,(ដូចរបូ១•៧)។ស



នធ ឹងង្បមា ២នៅ៣វ ិទី,រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាកភាា មៗ។ដដនវាងមែង

នទៀត្ង្ត្ឡប់មកដល់មងម៊ុខង្ទងូជាមួយនឹងដដសាត ំបនងក ើត្ជាសាថ ន

ភាព”រមួដប់”។ប ទ ប់មកបងា ិលបាត្ដដមតងនទៀត្,ដដសាត ំ(ង្សីនវាង)នៅ

មងនលើ,ដដនវាងពង្ងីកនៅមងនង្កាម(ដូចរបូ១•៨)។ដដសាែ ំនធា ើនឡើងវញិ

ចល របស់ដដនវាង,ន េះគឺកំភួនដដសាែ ំពង្ងីកនឆ្ព េះនៅទិសមងសាែ ំ

បនញ្ោ ៀងនឡើងនលើ,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,កមពស់ដដជាមួយនឹងកាល

ខពស់នសម ើគ្នន នទើបឈប់;ដដនវាងនៅមងម៊ុខង្ទងូ,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះនឡើង

នលើ។ប ទ ប់ពីសនធ ឹង(ដូចរបូ១•៩)រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាកភាា មៗ។

ប ទ ប់ពីដកដដមក,នៅមងម៊ុខង្ទងូ”រមួដប់”(ដូចរបូ១•៥)។ 

សាវ មាសបាំ ដបកកាយៈចាប់នអែើមពីឥរយិាបថ”រមួដប់”។ដដទ្វងំពីរនៅ

មងម៊ុខង្ទងូទ្វញនចញនិងោត្សនធងឹនៅសងមង,ជាមួយនឹងសាម

បនងក ើត្ជារបូរាងអ្កសរ”មួយ”,រាងកាយទ្វងំមូលបនត ិចមតងសនធ ឹងង្ត្ង់,

កាលសំនៅនឡើងកំពូល,នជើងជាន់ច៊ុេះនង្កាម,ដដទ្វងំពីរនង្បើកមាា ំងសំនៅ

នៅសង្ហខ ង,កមាា ំងទ្វញនចញបួនង្ជងុ(ដូចរបូ១•១០),សនធ ឹងង្បមា ២នៅ

៣វ ិទី,រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាកភាា មៗ,ដដទ្វងំពីរង្ត្ឡប់មកដល់មង

ម៊ុខង្ទងូ”រមួដប់”។ 

គូនាគចុះសមុប្ទ្ៈចាប់នអែើមពីឥរយិាបថ”រមួដប់”,ដដទ្វងំពីរបំផ្បកនចញ

,ោត្សនធ ឹងនឆ្ព េះនៅទិសមងម៊ុខនិងច៊ុេះនង្កាម។នៅនពលដដទ្វងំពីរ

បំផ្បកនចញង្សបគ្នន ,សនធ ឹងង្ត្ង់,ជាមួយនឹងចន ា េះដននៅា នជើងបនងក ើត្

ជាម៊ុំង្សួចង្បផ្ហល៣០ដឺនង្គ(ដូចរបូ១•១១)។រាងកាយទ្វងំមូលបនត ិចមតង

សនធ ឹងង្ត្ង់,កាលនឆ្ព េះនឡើងកពូំល,នជើងជាន់ច៊ុេះនង្កាម,សនធ ឹងង្បមា ២

នៅ៣វ ិទី,រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាកភាា មៗ,ប ទ ប់ពីដកដដមក,នៅ

មងម៊ុខង្ទងូ”រមួដប់”។ 

ឆពាធិសតវកាន់ផ្លក ឈូកៈចាប់នអតើមពីឥរយិាបថ”រមួដប់”។ដដទ្វងំពីរ

បំផ្បកនចញនហើយោត្សនធ ឹងនៅទិសបនញ្ោ ៀងច៊ុេះទ្វងំសង្ហខ ងរាងកាយ។

នៅនពលដដ្នដល់សង្ហខ ងរាងកាយ,ដដទ្វងំពីរសនធ ឹងង្ត្ង់,ជាមួយនឹង

ចន ា េះនៅា នជើងបនងក ើត្ជាម៊ុំង្សួចង្បផ្ហល៣០ដឺនង្ក(ដូចរបូ១•១២)។នៅ

នពលន េះ,រាងកាយទ្វងំមូលបនត ិចមតងសនធ ឹងង្ត្ង់,ច៊ុងង្មាមដដនង្បើ

កមាា ំងនឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,ប ទ ប់មក,រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាកភាា មៗ,ដដ

ទ្វងំពីរង្ត្ឡប់មកមងម៊ុខង្ទងូ”រមួដប់”។ 



អរហនតលីភា ាំៈចាប់នអែើមពីឥរយិាបថ”រមួដប់”។ដដទ្វងំពីរបំផ្បកនចញ

នហើយោត្សនធ ឹងនឆ្ព េះនៅមងនង្កាយរាងកាយ,កន ញងនពលដំណាលគ្នន បាត្

ដដទ្វងំពីរបផ្ងារនឆ្ព េះនៅទិសមងនង្កាយ។នៅនពលដដទ្វងំពីរ្នដល់

ទ្វងំសង្ហខ ងរាងកាយ,កដដទ្វងំពីរបនតចិមតងថពក់នឡើង;ប ទ ប់ពីដដនៅ

មងនង្កាយរាងកាយ,កដដបនងក ើត្ជាម៊ុំ៤៥ដឺនង្ក(ដូចរបូ១•១៣)។រាង

កាយទ្វងំមូលបនត ិចមតងសនធ ឹងង្ត្ង់,ប ទ ប់ពីដដមកដល់ទីតាំង,កាល

នឆ្ព េះនឡើងកំពូល,នជើងជាន់ច៊ុេះនង្កាម,រាងកាយង្ត្ង់នឡើង,សនធ ឹងង្បមា 

២នៅ៣វ ិទី,រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាកភាា មៗ។ដដទ្វងំពីរដកមកវញិ,

ង្ត្ឡប់មកមងម៊ុខង្ទងូ”រមួដប់”។ 

ជិនកាង្រុញភា ាំៈចាប់នអែើមពីឥរយិាបថ”រមួដប់”។ដដទ្វងំពីរបំផ្បកនចញ

នហើយរ៊ុញបាត្ដដឈរនឡើងនឆ្ព េះនៅទិសមងម៊ុខ,ច៊ុងង្មាមដដនឆ្ព េះនឡើង

នលើ,ដដនៅកមពស់សាម ។ប ទ ប់ពីដដោត្ង្ត្ង់,នហើយនង្បើកមាា ំងសនធ ឹង,

កាលនឆ្ព េះនឡើងកំពូល,នជើងជាន់ច៊ុេះនង្កាម,រាងកាយសនធ ឹងង្ត្ង់(ដូចរបូ

១•១៤)។សនធ ឹងង្បមា ២នៅ៣វ ិទី,រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាកភាា មៗ,

ដដទ្វងំពីរង្ត្ឡប់មកមងម៊ុខង្ទងូ”រមួដប់”។ 

ប្តួតនដឆលើគ្មា ឆៅឆពាះទ្វបៈចាប់នអែើមពីឥរយិាបថរមួដប់”។ដដទ្វងំពីរ

ទមាា ក់ច៊ុេះយឺត្ៗ,នហើយនពាេះបាត្ដដបផ្ងារនឆ្ព េះនៅនពាេះ,នៅនពលដដមក

កផ្នាងនពាេះទ្វប,ដដទ្វងំពីរង្តួ្ត្គ្នន ,ង្បសុដដនវាងនៅមងកន ញង,ង្សីដដសាែ ំ

នៅមងកន ញង,នពាេះបាត្ដដទល់ម៊ុខខនងបាត្ដដ។ចន ា េះចមាង យរវាងដដ
និងដដ,ដដនិងនពាេះទ្វបង្បផ្ហល៣សង់ទីផ្ម ង្ត្,នពលនវោង្តួ្ត្គ្នន ជាធមម

តា៤០នៅ១០០វ ិទី(ដូចរបូ១•១៥)។ 

ដកឥរយិាបថៈដដពីរភាា ប់ង្តា(ដូចរបូ១•១៦)។ 

២, លាំហ្វត់ឈរឱបហ្វវ លូន 

នគ្នលសីលធម៌ៈវលំហ្វត្់ននេះគឺជាសំ ៊ុ លំំហ្វត្់ទីពីរដនហ្វា លូនគង់,ជា

របស់លំហ្វត្់ឈរសមង ំ,បានបនងក ើត្នឡើងនោយ៤ចល ឱបកង់,ចល 

ឯកតាណាស់,នលើសពីននេះនទៀត្ចល នីមួយៗត្ង្មូវហ្វត្់កន ញងអ្ំឡុងនពល

ដ៏យូរ។មន៊ុសសផ្ដលចាប់នអតើមដំបូងនរៀនឈរគំនរ,នៅនពលចាប់នអែើម

ហ្វត្់គង់ដដទ្វងំពីរនឹងធងន់ណាស់,ច៊ុកនរាយណាស់,ប ៊ុផ្នតប ទ ប់ពីហ្វត្់
ចប់នឹងមានអារមម ៍ភាា មថ្នរាងកាយធូរង្សាល,មិនមានអារមម ៍អ្ស់

កមាា ំងប ទ ប់ពីការង្ហរ។ជាមួយនឹងការនកើននឡើងដននពលនវោ,បនងក ើន



ចំនួនហ្វត្់គង់,នៅចន ា េះដដទ្វងំពីរនឹងនលចនឡើង”ហ្វា លូន”កំព៊ុងបងា ិ

ល។ហ្វត្់លំហ្វត្់ឈរឱបហ្វា លូនជានទៀងទ្វត្់អាចនធា ើឲ្យរាងកាយ

ទ្វងំមូលទ្វងំអ្ស់នង្សាចង្សឡេះ,បនងក ើនអ្ំណាចគង់។”លំហ្វត្់ឈរឱបហ្វា

លូន”ជារបស់គង់ហ្វា បួសទ្វងំង្សងុដនការបនងក ើនបញ្ញា ,នលើកកមពស់ជាន់

ថ្នន ក់,ពង្ងឹងនទពអ្ំណាច,គង់នទ្វេះបីសាមញ្ាកត ី,ប ៊ុផ្នតអ្ា ីផ្ដលហ្វត្់បានគឺ

នង្ចើនណាស់,ទូលំទូោយណាស់។ចល ដនលំហ្វត្់ននេះគួរផ្ត្ជាធមមជាត្ិ,

ខល នួឯងដឹងថ្នកំព៊ុងហ្វត្់គង់,ក៊ុអំ្ង្ងួន,មានចល តូ្ចគឺជាធមមតា។លំ

ហ្វត្់ននេះដូចគ្នន នឹងលំហ្វត្់ដដទនទៀត្របស់ហ្វា លូនគង់,ប ទ ប់ពហី្វត្់

ចប់មិនដកគង់,នោយសារផ្ត្ហ្វា លូនគឺបងា ិលជានិចា,មិនអាចដក

បញ្ឈប់បាន,ហ្វត្់គង់ត្ង្មូវនពលនវោដនចល នីមួយៗខ៊ុសគ្នន ពីមន៊ុសស

មាន ក់នៅមន៊ុសសមាន ក់,កាន់ផ្ត្យូរកាន់ផ្ត្លែ ។ 

វគគៈ 

Sheng hui zeng li, rong xin qing ti; 

Shi miao shi wu, Falun chu qi. 

 

ឥ រយិាបថបប្មងុ្ៈរាងកាយទ្វងំមូលសង្មាក,សង្មាកផ្ត្មិនរល៊ុង,នជើង

ពីរនបើកទូោយនសម ើសាម ,ឈរង្ត្ង់តាមធមមតា,នជើងពីរពត្់នកាងបនែ ិច,ពីរ

កផ្នាងជងគង់និងចនងកេះកន ញងសភាពសង្មាកតាមធមមតា;ថ្នគ មនង្កាមចូល

កន ញងបនែ ិច,អ្ណាែ ត្ប េះង្កាសនធមញនលើ,នធមញបំផ្បកគ្នន បនែ ិច,មាត្់បនប

មាត្់បិទជិត្,ផ្ភនកទ្វងំគូបិទបនែ ិច,ម៊ុខ ំចិត្តសនែ ិភាពជាមួយ។ 

នដរីរភាា ប់ប្តា(ដូចរបូ២•១) 

ឱបកង្់មង្មុសកាលៈចាប់នអែើមពីឥរយិាបថដដពីរភាា ប់ង្តា។នលើកដដ

ទ្វងំពីរយឺត្ៗពីមងម៊ុខនពាេះ,ប ទ ប់មកនោេះភាា ប់ង្តានចញ។នៅនពល

ដដទ្វងំពីរនលើកដល់មងម៊ុខកាល,នពាេះបាត្ដដទល់ម៊ុខនឹងម៊ុខ,នសម ើ

កមពស់នឹងចនញ្ា ើម,ច៊ុងង្មាមដដទ្វងំដប់ទល់ម៊ុខគ្នន ,ចមាង យចន ា េះង្មាម

ដដង្បផ្ហល១៥សង់ទីផ្ម ង្ត្,ដដទ្វងំពីរឱបមូល,រាងកាយទ្វងំង្សងុ

សង្មាក(ដូចរបូ២•២)។ 

ឱបកង្់មង្មុសឆពាះ៖ដដទ្វងំពីរោក់ច៊ុេះយឺត្ៗពីសភាព”ឱបកង់មង

ម៊ុខកាល”,ឥរយិាបថមិនផ្លា ស់ប្រូ,ទមាា ក់ង្ត្ង់រហូត្ដល់កផ្នាងនពាេះទ្វប,



ចមាង យដដនៅនពាេះទ្វបង្បផ្ហល១០សង់ទីផ្ម ង្ត្,ផ្កងដដទ្វងំពីរពយួ រនឡើង,

នកា ៀកនបើកចន ា េះ,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះនឡើងនលើ,ច៊ុងង្មាមដដទ្វងំ១០ទល់

ម៊ុខគ្នន ,ចមាង យចន ា េះង្មាមដដង្បផ្ហល១៥សង់ទីផ្ម ង្ត្,ដដទ្វងំពីរឱ

បមូល(ដូចរបូ២•៣)។ 

ឱបកង្់ឆលើកាំរូលកាលៈចាប់នអែើមពីឥរយិាបថ”ឱបកង់មងម៊ុខនពាេះ”,

ឥរយិាបថមិនផ្លា ស់ប្រូ,ដដទ្វងំពីរនលើកនឡើងយឺត្ៗដល់កំពូលកាល,នធា ើ

ជាឱបកង់នលើកំពូលកាល។ង្មាមដប់ដនដដទ្វងំពីរទល់ម៊ុខគ្នន ,នពាេះបាត្

ដដនឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,ចមាង យចន ា េះង្មាមដដង្បផ្ហល២០នៅ៣០សង់ទីផ្ម ង្ត្,

ដដទ្វងំពីរឱបជាទង្មង់មូល,សាម ទ្វងំពីរ,ដដ,ផ្កងដដ,កដដទ្វងំអ្ស់គឺ

សង្មាក(ដូចរបូ២•៤)។ 

ឱបកង្់ទ្វាំង្សង្ហខ ង្ៈដដទ្វងំពីរោក់ច៊ុេះពី”ឱបកង់នលើកំពូលកាល”,រហូត្

ដល់សង្ហខ ងដនកាល,នពាេះបាត្ដដទល់ម៊ុខនឆ្ព េះនៅង្ត្នចៀកទ្វងំគូ,សាម

ទ្វងំពីរសង្មាក,កំភួនដដបញ្ឈរង្ត្ង់,ចមាង យរវាងដដនិងង្ត្នចៀកក៊ុំជិត្

នពក(ដូចរបូ២•៥)។ 

នដប្តួតឆលើគ្មា ឆៅឆពាះទ្វបៈដដទ្វងំពីរោក់ច៊ុេះពី”ឱបកង់ទ្វងំសង្ហខ ង”,

រហូត្ដល់កផ្នាងនពាេះទ្វបបនងក ើត្ជាសភាពដដង្តួ្ត្នលើគ្នន (ដូចរបូ២•៦)

។ដដទ្វងំពីរភាា ប់ង្តាដកឥរយិាបថ។ 

៣, លាំហ្វត់ឆប្សាចប្សឡះរីរប ូល 

នគ្នលសីលធម៌ៈវលំហ្វត្់ននេះគឺជាលំហ្វត្់យកឈីដនសកលនោកនិងឈី

ដនមងកន ញងរាងកាយោយនិងង្ជាបចូលគ្នន ,បញ្ជ នូនចញនិងង្សូបចូល

ចំនួនធំ,បណាែ លឲ្យអ្នកហ្វត្់គង់កន ញងរយៈនពលខា ីបំអ៊ុត្,យកឈីជមង ឺ,ឈី

នមម នៅមងកន ញងរាងកាយរ៊ុញនចញមងនង្ៅរាងកាយ,នហើយបញ្ជ នូចូល

ចំនួនធំឈីដនសកលនោក,បនសុ ទធរាងកាយ,ចូលនៅកន ញងសាថ នភាព”រាង

កាយសស៊ុទធ”ឱយបានឆ្ប់តាមផ្ដលអាចនធា ើនៅបាន។កន ញងនពលដំណាល

គ្នន ,គង់ននេះនៅអាច”នបើកកំពូល”កន ញងនពលកំព៊ុងនលើកដដនឡើងនិងច៊ុេះ,ក៏

អាចវាយនបើកអល វូមងនង្កាមនជើងដនរាងកាយមន៊ុសសកន ញងនពលកំព៊ុង

នលើកដដនឡើងនិងច៊ុេះ។ 

ម៊ុននពលហ្វត្់គង់ង្សដមបនែ ិចថ្នខល នួឯងគឺជាធ៊ុងទនទពីរខពស់ធំ,ឈរក

ណាត លនម និងដី,ខពស់ធំឥត្នង្បៀបអទឹម។ឈីនៅកន ញងរាងកាយផ្លា ស់ទីតាម

ដដនឡើងនិងច៊ុេះ,នឡើងអ៊ុត្ពីកំពូលកាល,នោយផ្លទ ល់ដល់ចំ ៊ុ ចកំពូលដន



សកលនោក;ឈីច៊ុេះនង្កាមនចញនៅតាមបាត្នជើង,ច៊ុេះដល់ចំ ៊ុ ចកំពូល

ដនសកលនោក។ប ទ ប់មកឈីផ្លា ស់ទតីាមដដ,ពីចំ ៊ុ ចកំពូលទ្វងំពីរង្ត្

ឡប់មកមងកន ញងរាងកាយវញិ,មតងនទៀត្នចញនៅពីទិសបញ្ច្ញ្ញា ស់,នធា ើ

ដំន ើរជ៊ុំសរ៊ុប៩ដង។នៅនពលនលើកដដនឡើងនិងច៊ុេះនលើកទី៩,ដដនវាង(ង្សី

សាែ ំ)កំព៊ុងរង់ចំានៅចំ ៊ុ ចកំពូលមងនលើដដសាែ ំ(ង្សីនវាង)នលើកនឡើងតា

ម។ប ទ ប់មកង្ត្ឡប់មកកន ញងនពលដំណាលគ្នន ទមាា ក់ដដ(ទ្វងំពីរ)ច៊ុេះ

នឆ្ព េះនៅចំ ៊ុ ចកំពូលមងនង្កាម,វាងកាត្់រាងកាយនឆ្ព េះនៅនលើនលើកដដ

នឡើងនិងច៊ុេះ,ប ទ ប់ពីនធា ើដំន ើរជ៊ុំ៩ដង,ដកឈីមកវញិ។ប ទ ប់ពីដក

មករចួនហើយ,នៅទីតាំងនពាេះទ្វបរ៊ុញបងា ិលហ្វា លូនតាមង្ទនិច ឡិកា,

នធា ើឲ្យឈីនៅមងនង្ៅរាងកាយបងាិលចូលនៅកន ញងរាងកាយវញិ,ប ទ ប់

មកដដពីរភាា ប់ង្តា,ប ទ ប់ពីហ្វត្់បញ្ាបដ់កឥរយិាបថមិនដកគង់។ 

វគគៈ 

Jinghua benti, Fa kai ding di; 

Xin ci yi meng, tongtian che di. 

 

ឥរយិាបថបប្មងុ្ៈវរាងកាយទ្វងំមូលសង្មាក,សង្មាកផ្ត្មិនរល៊ុង,នជើង

ពីរនបើកទូោយនសម ើសាម ,ឈរង្ត្ង់តាមធមមតា,នជើងទ្វងំពីរពត្់នកាងបនែ ិច

,ពីរកផ្នាងជងគង់និងចនងកេះកន ញងសភាពសង្មាកតាមធមមតា;ថ្នគ មនង្កាម

ចូលកន ញងបនែ ិច,អ្ណាែ ត្ប េះង្កាសនធមញនលើ,នធមញបំផ្បកគ្នន បនែ ិច,មាត្់ប

នបមាត្់បិទជិត្,ផ្ភនកទ្វងំគូបិទបនែ ិច,ម៊ុខ ំចិត្តសនែ ិភាពជាមួយ។ដដ

ទ្វងំពីរភាា ប់ង្តា,រមួដប់។ 

នដមួយឆលើកឆឡើង្និង្ចុះ ចាប់នអែើមពីឥរយិាបថ”រមួដប់”។នធា ើចល ដដ

មួយនលើកនឡើងនលើនិងច៊ុេះនង្កាម,ដដនធា ើចល យឺត្ៗតាមយនែការឈីនៅ

មងនង្ៅរាងកាយ,ឈីនៅមងកន ញងរាងកាយគឺផ្លា ស់ទីនៅតាមដដនឡើង

និងច៊ុេះ។ង្បសុម៊ុនដំបូងដដនវាងនឆ្ព េះនឡើងនលើ,(ដូចរបូ៣•១),ង្សីម៊ុនដំបូង

ដដសាែ ំនឆ្ព េះនឡើងនលើ។ដដពីទិសមងម៊ុខដនសមាខ ងកាលយឺត្ៗនលើកនឡើង

នលើ,នលើកអ៊ុត្ពីកំពូលកាល;កន ញងនពលដំណាលគ្នន ,ដដសាែ ំ(ង្សីនវាង)យឺត្ៗ

ោក់ច៊ុេះនង្កាម,ប ទ ប់មក,ជាមួយដដមួយនទៀត្ផ្លា ស់នវននលើកដដនឡើង

និងច៊ុេះ(ដូចរបូ៣•២)។នពាេះបាត្ដដទ្វងំពីរទល់ម៊ុខជាមួយរាងកាយ,រកា

ចមាង យ១០សង់ទីផ្ម ង្ត្ពីរាងកាយ។នៅនពលនធា ើរាងកាយទ្វងំមូលង្ត្ូវផ្ត្



សង្មាក,ដដនលើកនឡើងមួយដងនិងោក់ច៊ុេះមួយដងបានរាប់ថ្នមែង,នលើក

ដដនឡើងនិងច៊ុេះសរ៊ុប៩ដង។ 

នដទ្វាំង្រីរឆលើឆឡើង្និង្ោក់ចុះ នៅនពលផ្ដលដដនីមួយៗនលើកនឡើងនិង

ោក់ច៊ុេះនធា ើដល់នលើកទី៩,ន េះគឺដដនវាង(ង្សីដដសាែ ំ)កំព៊ុងនៅមងនលើ,ដដ

មួយនអសងនទៀត្នលើកនឡើងតាម,បានន័យថ្ន,ដដទ្វងំពីរនៅទីតាំងនលើក

នឡើងនលើ(ដូចរបូ៣•៣),ប ទ ប់មកដដទ្វងំពីរកន ញងនពលដំណាលគ្នន នលើក

នឡើងនិងោក់ច៊ុេះ(ដូចរបូ៣•៤)។នៅនពលដដទ្វងំពីរនលើកនឡើងនិងោក់

ច៊ុេះ,នពាេះបាត្ដដទល់ម៊ុខជាមួយរាងកាយ,ឃ្លា ត្អ្ំពីរាងកាយ១០

សង់ទីផ្ម ង្ត្,មួយដងនឡើងមួយដងច៊ុេះបានរាប់ថ្នមែង,សរ៊ុបនលើកដដនឡើង

និងោក់ច៊ុេះ៩ដង។ 

នដទ្វាំង្រីររុញបង្វិលហ្វវ លូនៈ នៅនពលបញ្ាប់នលើកទី៩,ដដទ្វងំពីរទមាា ក់

ច៊ុេះពីមងនលើកាលវាងកាត្់កាល,ង្ទងូនឆ្ព េះនៅទីតាំងនពាេះទ្វប,រហូត្

ទមាា ក់ដល់ទីតាំងនពាេះទ្វប,នៅទីតាំងនពាេះទ្វបរ៊ុញបងាលិហ្វា លូន(ដូច

របូ៣•៥,៣•៦,៣•៧)។ង្បសុដដនវាងនៅមងកន ញង,ង្សីដដសាែ ំនៅមងកន ញង,

ចមាង យរវាងដដនិងដដ,រវាងដដនិងនពាេះទ្វបង្បផ្ហលជា៤សង់ទីផ្ម ង្ត្,

នឆ្ព េះនៅទិសតាមង្ទនិច ឡិការ៊ុញបងាលិហ្វា លូន៤ដង,យកថ្នមពលដន
មងនង្ៅរាងកាយបងាិលង្ត្ឡប់មកមងកន ញងរាងកាយ។នៅនពលរ៊ុញ

បងា ិលហ្វា លូនដដទ្វងំពីរក៊ុំនចញអ៊ុត្ពតី្ំបន់នពាេះទ្វប។ 

នដរីរភាា ប់ប្តា(ដូចរបូ៣•៨)។ 

 

៤, លាំហ្វត់វង្់សកលហ្វវ លូន 

នគ្នលសីលធម៌ៈ ធម៌ននេះគឺនធា ើឲ្យថ្នមពលដនរាងកាយមន៊ុសសលំហូរត្ំបន់

ធំ,មិនផ្មនមួយផ្ខសវ ឌ ឬក៏ពីរបីផ្ខសវ ឌ កំព៊ុងរត្,់ប ៊ុផ្នតពផី្អនកមង

អ្វជិាមានដនរាងកាយមន៊ុសសទ្វងំមូលរងា ិលជ៊ុំនៅផ្អនកមងវវជិាមាន,នធា ើ

ដំន ើរជ៊ុំមិនឈប់,នលើសអ៊ុត្ឆ្ង យមា ំងណាស់ពីធម៌នបើកង្សឡេះផ្ខសវ ឌ

ធមមតា,ឬក៏វង់សកលធំ,តូ្ច។លំហ្វត្់ននេះជារបស់លំហ្វត្់ជាន់កណាែ លដន

ហ្វា លូនគង់,ផ្អែកនលើមូលោធ នដន៣លហំ្វត្់ម៊ុន,តាមរយៈហ្វត្់លំហ្វត្់ននេះ

អាចយា ងឆ្ប់រហ័សវាយនបើកផ្ខសវ ឌឈីដនរាងកា យទ្វងំមូល(កន ញងន េះ

រមួមានវង់សកលធំ),ពីនលើច៊ុេះនង្កាមជាបន ែ ើរនបើកង្សឡេះរាងកាយទ្វងំមូ

ល។លកខ ៈធំបំអ៊ុត្ដនគង់ហ្វា ននេះគឺនង្បើការបងា ិលរបស់”ហ្វា លូន”នដើមបី



ផ្កត្ង្មូវសាថ នភាពមិនង្ត្ឹមង្ត្ូវដនរាងកាយមន៊ុសស,នធា ើឲ្យសកលនោក

តូ្ចដនរាងកាយមន៊ុសសង្ត្ឡប់មកសាថ នភាពចាប់នអតើមដំបូង,សនង្មច

បានផ្ខសវ ឌឈីដនរាងកាយទ្វងំមូលនបើកង្សឡេះរលូន។នៅនពលហ្វត្់ដល់

សាថ នភាពន េះ,នៅកន ញងបួសហ្វត្ា់នោកាីយ៍ធម៌បាន្នដល់ជាន់

ថ្នន ក់ដ៏ខពស់នហើយ,អ្នកមហ្វនិសស័យអាច្នចូលនៅកន ញងបួសហ្វត្់មហ្វ

ធម៌។នៅនពលន េះ,អ្ំណាចគង់និងនទពអ្ំណាចនឹងនកើននឡើងមា ំង។

នៅនពលហ្វត្់,ដដផ្លា ស់ទីជាមួយនឹងយនែការឈ,ីចល ង្ត្ូវផ្ត្ទន់ភាន់,

យឺត្,មូល។វ 

វគគៈ 

Xuanfa zhi xu, xin qing si yu; 

Fanben guizhen, youyou shiqi. 

 

ឥរយិាបថបប្មងុ្ៈវរាងកាយទ្វងំមូលសង្មាក,សង្មាកផ្ត្មិនរល៊ុង,នជើង

ពីរនបើកទូោយនសម ើសាម ,ឈរង្ត្ង់តាមធមមតា,នជើងពីរពត្់នកាងបនែ ិច,ពីរ

កផ្នាងជងគង់និងចនងកេះកន ញងសភាពសង្មាកតាមធមមតា;ថ្នគ មនង្កាមចូល

កន ញងបនែ ិច,អ្ណាែ ត្ប េះង្កាសនធមញនលើ,នធមញបំផ្បកគ្នន បនែ ិច,មាត្់បនប

មាត្់បិទជិត្,ផ្ភនកទ្វងំពីរបិទបនែ ិច,ម៊ុខ ំចិត្តសនែ ិភាពជាមួយ។ 

ដដពីរភាា ប់ង្តា,”រមួដប់”។ 

ដដទ្វងំពីរបំផ្បកសភាព”រមួដប់”,រចួនហើយទមាា ក់នឆ្ព េះច៊ុេះទីតាំងនពាេះ

ទ្វប,កន ញងនពលដំណាលគ្នន ,បងាលិនពាេះបាត្ដដទ្វងំពីរទល់ម៊ុខនឆ្ព េះនៅរាង

កាយ។ចមាង យរវាងដដនិងរាងកាយង្បផ្ហល១០សង់ទីផ្ម ង្ត្,វាងអ៊ុត្នពាេះ

ទ្វបសនធ ឹងនឆ្ព េះច៊ុេះចន ា េះនជើងទ្វងំពីរ,បនណាែ យតាមផ្អនកមងកន ញងដន

នជើងទ្វងំពីរច៊ុេះនង្កាម,កន ញងនពលដំណាលគ្នន បត្់ខនងអ្ងគ ញយច៊ុេះ,(ដូចរបូ៤•

១)។នៅនពលច៊ុងង្មាមដនដដទ្វងំពីរជិត្ប េះដល់ដី,ដដគូរពីច៊ុងង្មាមនជើង,

មងនង្ៅនជើងរហូត្ដល់មងនង្ៅផ្កងនជើង(ដូចរបូ៤•២)។ 

ប ទ ប់មក,កដដទ្វងំពីរបត្់នឡើងបនែចិ,ពីទីតាំងមងនង្កាយផ្កងនជើង

ជាបន ែ ើរបនណាែ យតាមមងនង្កាយនជើងនលើកនឆ្ព េះនឡើងនលើ(ដូចរបូ៤•៣),

ដដទ្វងំពីរនលើកនឆ្ព េះនឡើងនលើពីមងនង្កាយខនងនហើយង្ត្ង់ខនង,(ដូចរបូ៤•

៤)។នៅកន ញងលំហ្វត្់វង់សកលហ្វា លូនទ្វងំមូល,ដដទ្វងំពីរមិនបានប េះទី



តំាងណាមួយដនរាងកាយ,នបើមិនដូនចនេះនទ,ថ្នមពលនលើដដទ្វងំពីរនឹង

ដកង្ត្ឡប់ចូលមងកន ញងរាងកាយ។នៅនពលដដទ្វងំពីរមកដល់កផ្នាង

មិនអាចនលើកនឡើងបាននទៀត្,កាែ ប់ដដទនទ(ដូចរបូ៤•៥),នហើយពីទីតាំង

ចន ា េះនកា ៀកអូ្សកាត្់មក,ដដទ្វងំពីរង្បសពាគ្នន ធំនៅមងម៊ុខង្ទងូ(ដដ

មួយណានៅមងនលើ,ដដមួយណានៅមងនង្កាម,មិនមានត្ង្មូវពិនសស,

ង្សបតាមទមាា ប់ឯកជនកំ ត្់ខល នួឯង,ង្បសុឬង្សីមិនខ៊ុសគ្នន )(ដូចរបូ

៤•៦),ោបាត្ដដទ្វងំពីរនចញ,បាត្ដដទ្វងំពីរនៅនលើសាម (មានគមាា ត្)។ប

 ទ ប់មកភាា មៗបនណាត យតាមផ្អនកមងនលើដននៅា ដដទ្វងំពីរទ្វញមក

ដល់ទីតាំងកដដទ្វងំពីរ,បផ្ងារនពាេះបាត្ដដដនបាត្ដដទ្វងំពីរទល់ម៊ុខគ្នន ,

ន េះគឺវលិង្មាមដដនមដនដដមងនង្ៅបផ្ងារនឆ្ព េះនឡើងនលើ,ង្មាមដដនមដន

ដដមងកន ញងបផ្ងារនឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,ចមាង យចន ា េះបាត្ដដង្បផ្ហល៣នៅ៤

សង់ទីផ្ម ង្ត្,នៅនពលន េះ,បាត្ដដនិងកំភួនដដបងកនាើត្ជារបូរាងអ្កសរ”

១”(ដូចរបូ៤•៧)។ប ទ ប់មកបាត្ដដកាន់បងា ិលបាល់,ន េះគឺដដមងនង្ៅ

កាា យជាដដមងកន ញង,ដដមងកន ញងកាា យជាដដមងនង្ៅ។ប ទ ប់មក,ដដ

ទ្វងំពីររ៊ុញបនណាែ យតាមផ្អនកមងអ្វជិាមានដនកំភួនដដនិងនៅា ដដ,

នហើយនលើកនឆ្ព េះនឡើងនលើនិងវាងកាត្់កាល,(ដូចរបូ៤•៨)។ប ទ ប់ពីដដ

ទ្វងំពីរវាងកាត្់កាល,ដដទ្វងំពីរបនងក ើត្ជាសភាពង្បសពាគ្នន ,នងិបនែ នធា ើ

ចល នឆ្ព េះនៅទីតាំងវែ ឹងខនង(ដូចរបូ៤•៩)។ដដទ្វងំពីរបំផ្បកនចញពី

ឥរយិាបថង្បសពាគ្នន ,ច៊ុងង្មាមដដនឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,ត្ភាា ប់ជាមួយនាឹង

ថ្នមពលរបស់ខនង,មតងនទៀត្នលើកដដទ្វងំពីរង្សបគ្នន ពីមងនលើកាលនធា ើ

ចល កាត្់មកដល់មងម៊ុខង្ទងូ,(ដូចរបូ៤•១០)។ផ្បបននេះគឺជាវដតវង់

សកលមាួយដង,សរ៊ុបនធា ើ៩ដង។ប ទ ប់ពីបញ្ាប៩់ដងនហើយ,ដដទ្វងំពីរ

វាងកាត្់មងម៊ុខង្ទងូទមាា ក់ច៊ុេះនឆ្ព េះនៅទីតាំងនពាេះទ្វប។ 

ង្តួ្ត្ដដនលើគ្នន នៅនពាេះទ្វប,ដដពីរភាា ប់ង្តា។ 

៥,លាំហ្វត់រប្ង្ឹង្ឆទ្រអាំណាច 

ឆគ្មលសីលធម៌ៈ “លំហ្វត្់ពង្ងឹងនទពអ្ណំាច”ជារបស់ធម៌បួសហ្វត្់ឋិត្ិ

វនតគង់ដនហ្វា លូនគង់,គឺជាលំហ្វត្់ផ្ដលនង្បើកាច់ដដរបស់”ង្ពេះព៊ុទធ”

បងា ិល”ហ្វា លូន”ពង្ងឹងនទពអ្ំណាច(រមួបញ្ច លូសាីលគង់)និងបួស

ដំណាលគ្នន ជានង្ចើនផ្អនកដនអ្ំណាចគង់។លំហ្វត្់ននេះជារបស់លំហ្វត្់ខពស់

ជាងកង្មិត្មធយម,នដើមនឡើយជារបស់ធម៌ផ្ដល”ហ្វត្់សមាង ត្់”។នដើមបី

បំនពញនូវត្ង្មូវការរបស់អ្នកផ្ដលមានមូលោធ នជាក់ោក់,ពិនសស(ខ្ញ ំ)

បានយកលំហ្វត្ា់ននេះបនង្ងៀននចញ,បនង្ងៀននចញនដើមបីនង្បាសមន៊ុសស



ផ្ដលមានវាស ។លំហ្វត្់ននេះត្ង្មូវហ្វត្ា់កន ញងនពលអ្ងគ ញយសមាធិ,លែ

បំអ៊ុត្បត្់នជើងពីរនឡើង,នង្ជើសនង្បើបត្់នជើងមួយនឡើងក៏បាន។នៅនពល

បួសហ្វត្់ចរនែឈីមា ំងកាា ណាស់,វាលថ្នមពលដនមងនង្ៅរាងកាយធំណា

ស់។ចល គឺនធា ើដំន ើរតាមយនែការឈផី្ដលនោកង្គូដំនឡើង,នៅនពល

នលើកដដចិត្តនធា ើចល តាមគំនិត្។នៅនពលពង្ងឹងនទពអ្ំណាច,ទ៊ុក

គំនិត្ឱយនៅទនទ,នផ្លត ត្អារមម ៍បនត ិចនៅនលើបាត្ដដទ្វងំពីរ។បាត្ដដ

នឹងមានអារមម ៍នៅែ ,ធងន់,សព ឹកអ្គគ ិសនី,ដូចជាមានវត្ថ ញជានដើម។ល។ប ៊ុផ្នត

មិនបាននង្បើគំនិត្ផ្សាងរកនិងចំ ង់,បនណាត យតាមធមមជាត្ិ។នពល

នវោអ្ងគ ញយសមាធិត្ង្មូវកាន់ផ្ត្យូរកាន់ផ្ត្លែ ,អាចពឹងផ្អែកនលើគង់

នហើយកំ ត្់,នពលនវោកាន់ផ្ត្យូរ,វវសិមភាពកាន់ផ្ត្ធំ,បនញ្ាញគង់

កាន់ផ្ត្ឆ្ប់រហ័ស។នៅនពលហ្វត្់គង់(អ្ា ីក៏មិនចង់បាន,មិនមានគំនិត្

ណាមួយ),បនត ិចមតងៗចូលនៅកន ញងសងប់,ពីសាថ នភាពថ្នមវនតគង់ដូចជា

សងប់មិនផ្មនរមាង ប់បនត ិចមតងៗចូលនៅកន ញងសមាធិ។ប ៊ុផ្នែសត្ាិមាា ស់ដឹង

ថ្នខល នួឯងកំព៊ុងហ្វត្់គង់។ 

វគគៈ 

Youyi wuyi, yin suiji qi; 

Shi kong fei kong, dongjing ruyi. 

 

នដរីរភាា ប់ប្តា ាៈ អ្ងគ ញយនជើងទ្វងំពីរបត្់នឡើង,រាងកាយទ្វងំមូល
សង្មាក,សង្មាកផ្ត្មិនរល៊ុង,ខនងង្ត្ងក់ង្ត្ង់កណាែ ល,ថ្នគ មនង្កាមចូល

កន ញងបនែ ិច,អ្ណាែ ត្ប េះង្កាស់នធមញនលើ,នធមញបំផ្បកគ្នន បនែ ិច,មាត្់បនប

មាត្់បិទជិត្,ផ្ភនកទ្វងំពីរបិទបនត ិច,ចតិ្តបនងក ើត្នមតាត ,ម៊ុខ ំចិត្តសនត ិ

ភាពជាមួយ។ដដទ្វងំពីរ”ភាា ប់ង្តា”ោក់នៅទីតាំងនពាាេះទ្វប,បនត ិចមត

ងៗចូលនៅកន ញងសងប់(ដូចរបូ៥•១)។ 

កាច់នដទី្មួយៈ (នពលនលើកដដ,ចិត្តនធា ើចល តាមគំនិត្,នធា ើដំន ើរតាម
យនែការឈផី្ដលនោកង្គូដំនឡើង,ត្ង្មូវទន់ភាន់,យឺត្,មូល)ដដទ្វងំពីរ

នលើកនឡើងនោយទន់ភាន់ពីសភាព”ភាា ប់ង្តា”,នពលមកដល់ទិសមងម៊ុខ

កាលបនត ិចមតងបផ្ងារបាត្ដដនឆ្ព េះនឡើងនលើ,នៅនពលបាត្ដដទ្វងំពីរ

នឆ្ព េះនឡើងនលើ,ដដក៏មកដល់ចំ ៊ុ ចកំពូល(ដូចរបូ៥•២),ប ទ ប់មកដដ

ទ្វងំពីរបំផ្បកគ្នន នចញ,នៅនលើកំពូលកាលគូររងាង់,នធា ើចល នឆ្ព េះនៅស



ង្ហខ ង,រហូត្ផ្លា ស់ទីដល់ទសិមងម៊ុខសង្ហខ ងកាល(ដូចរបូ៥•៣)។ភាា មៗ

ប ទ ប់មក,ដដទ្វងំពីរទន់ភាន់ោក់ច៊ុេះនង្កាម,ផ្អែកផ្កងដដទ្វងំពីរចូល

កន ញងតាមផ្ដលអាចនធា ើនៅបាន,បាត្ដដទ្វងំពីរនឆ្ព េះនៅនលើ,ច៊ុងង្មាមដដ

នឆ្ព េះនៅម៊ុខ,(ដូចរបូ៥•៤)។ប ទ ប់មក,កដដទ្វងំពីរសនាធាឹងង្ត្ង់,នហើយ

នៅមងម៊ុខង្ទងូង្បសពាគ្នន ។ង្បសុដដនវាងនធា ើដំន ើរនៅមងនង្ៅ,ង្សីដដ

សាែ ំនធា ើដំន ើរនៅមងនង្ៅ(ដូចរបូ៥•៥),នៅនពលដដទ្វងំពីរង្បសពាគ្នន

បនងក ើត្ជារាងអ្កសរ”១”,ដដផ្ដលនៅមងនង្ៅ,កដដបងា ិលនឆ្ព េះនៅមង

នង្ៅ,ង្ពមទ្វងំបផ្ងារបាត្ដដនឆ្ព េះនឡើងនលើ,នហើយគូរកនាេះរងាង់មូលធំ,

កាា យជាបាត្ដដនឆ្ព េះនៅនលើ,ច៊ុងង្មាមដដនឆ្ព េះនៅមងនង្កាយ,ដដគួរនង្បើ

កមាា ំងខាេះ;ដដផ្ដលនៅមងកន ញងប ទ ប់ពីង្បសពាគ្នន ,បាត្ដដបនត ិចមតង

បងា ិលនឆ្ព េះនៅទិសមងនង្កាម,រហូត្ដល់សនធ ឹងង្ត្ង់,បាត្ដដ,នៅា ដដ

បងា ិលផ្ង្បនៅជាបាត្ដដនឆ្ព េះនៅនង្ៅ,បាត្ដដ,នៅា ដដនៅទិសបនញ្ោ ៀងច៊ុេះ

នង្កាមដនរាងកាយជាមួយរាងកាយបនងក ើត្ជាម៊ុំង្សួច៣០ដឺនង្ក,(ដូចរបូ៥•

៦)។ 

កាច់នដទី្រីរៈ បន្ត្ពីឥរយិាបថម៊ុន(របូ៥•៦),ដដនវាង(ដដផ្ដលនៅមង

នលើ)ពីកន ញងនចញនៅ,ដដសាែ ំវលិបាត្ដដនឆ្ព េះចូលកន ញង,នហើយនធា ើដំន ើរនឡើង

នលើ,ចល ង្គ្នន់ផ្ត្ដូចកាច់ដដទីមួយផ្លា ស់ប្រូគ្នន ,ទីតាំងរបស់ដដអ្ញយគ្នន

វវញិ(ដូចរបូ៥•៧)។ 

កាច់នដទី្បីាៈ ង្បសុដដសាែ ំ(ង្សីដដនវាង)កដដសនធ ឹងង្ត្ង់,បាត្ដដទល់ម៊ុខ
នឆ្ព េះនៅរាងកាយ,ប ទ ប់ពីវាងកាត្់ចំ ៊ុ ចង្បសពាគ្នន មងម៊ុខង្ទងូ,នពាេះ

បាត្ដដបងា ិលនឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,នោយផ្លទ ល់បនញ្ោ ៀងច៊ុេះដល់ទីតាំងមងម៊ុខ

កំភួននជើង,ដដង្ត្ូវផ្ត្សនធ ឹងង្ត្ង់;ង្បសុដដនវាង(ង្សីដដសាែ ំ)បងា ិលនពាេះបាត្

ដដនឆ្ព េះចូលកន ញង,នធា ើដំន ើរនឡើងនលើ,ប ទ ប់ពីវាងកាត្់ចំ ៊ុ ចង្បសពាគ្នន ,

បងា ិលកដដនហើយនធា ើចល នឆ្ព េះនៅទិសមងម៊ុខសាម មងនវាង(ង្សីសាែ ំ),

ប ទ ប់ពីដដដល់ទីតាំង,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះនឡើងនលើ,ច៊ុងង្មាមដដនឆ្ព េះនៅ

ម៊ុខ(ដូចរបូ៥•៨)។ 

កាច់នដទី្បួនៈ ដូចឥរយិាបថកាច់ដដទីបីនោយដដផ្លា ស់បត រូគ្នន ,ង្បសុដដ

នវាង(ង្សីដដសាែ ំ)នធា ើដំន ើរនៅមងកន ញង,ង្បសុដដសាែ ំ(ង្សីដដនវាង)នធា ើដំន ើរ

នៅមងនង្ៅ,ចល ង្គ្នន់ផ្ត្ដដនវាងនិងសាែ ំបត រូគ្នន ,ទីតាំងរបស់ដដអ្ញយ

មកវញិ(ដូចរបូ៥•៩)។៤កាច់ដដដំបូង,ចល គឺត្ជាប់គ្នន ,មិនមានឈប់

បង្ហែ ក់។ 



រប្ង្ឹង្ឆទ្រអាំណាចរាង្មូលៈ នធា ើបនែ"កាច់ដដទីបួន។ដដមងនលើនធា ើ
ដំន ើរនៅមងកន ញង,ដដមងនង្កាមនធា ើដំន ើរនៅមងនង្ៅ,ង្បសុដដសាែ ំ

បនត ិចមតងបងា ិលបាត្ដដ,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះចូលង្ទងូច៊ុេះនង្កាម។ង្បសុដដ

នវាង(ង្សីដដសាែ ំ)នលើកនឡើងនលើ,នៅនពលកំភួនដដទ្វងំពីរមកដល់មង

ម៊ុខង្ទងូបនងក ើត្ជារាងអ្កសរ”១”(ដូចរបូ៥•១០)។ដដទ្វងំពីរទ្វញនចញនឆ្ព េះ

នៅសង្ហខ ង,(ដូចរបូ៥•១១)នហើយបងា ិលនពាេះបាត្ដដច៊ុេះនង្កាម,នៅនពលដដ

ទ្វងំពីរមកដល់ទិសមងនង្ៅនិងមងនលើជងគង់,កមពស់របស់ដដនសម ើ

កង្មិត្ចនងកេះ,កំភួនដដនិងកដដគឺនអតក,ដដទ្វងំពីរសង្មាក(ដូចរបូ៥•១២)

។ឥរយិាបថននេះគឺយកនទពអ្ំណាចមងកន ញងរាងកាយវាយនៅនលើដដនដើមបី

ពង្ងឹង,គឺបង្ហហ ញនចញនទពអ្ំណាចរបូមូល។នៅនពលពង្ងឹងនទពអ្ំណាច,

នពាេះបាត្ដដនឹងមានអារមម ៍នៅែ ,ធងន់,សព ឹកអ្គគ ិសនី,ដូចជាមានវត្ថ ញជា

នដើម,ប ៊ុផ្នែក៊ុំនង្បើគំនិត្នដើមបីផ្សាងរកនិងចំ ង់,បនណាត យតាមធមមជាត្ិ។

នធា ើឥរយិាបថននេះនពលនវោកាន់ផ្ត្យូរកាន់ផ្ត្លែ ,រហូត្ដល់មិនអាច

ពាយាមបាននទៀត្នទើបឈប់។ 

រប្ង្ឹង្ឆទ្រអាំណាចរាង្សសរៈ បនែឥរយិាបថមងនលើ។ដដសាែ ំ(ង្សីនវាង)

ទ្វងំង្ពមបងា ិលនពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះនឡើងនលើ,ទ្វងំង្ពមនធា ើចល នឆ្ព េះនៅទី

តាំងនពាេះទ្វប,ប ទ ប់ពីដដដល់ទីតាំង,នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះនឡើងនលើនៅទី

តាំងនពាេះទ្វប;នៅនពលដំណាលគ្នន ជាមួយចល របស់ដដសាែ ំ,ដដនវាង(ង្សី

សាែ ំ)ទ្វងំង្ពមនលើកនឡើង,ទ្វងំង្ពមនធា ើចល នឆ្ព េះនៅទីតាំងនង្កាមចង្ហក ,

នពាេះបាត្ដដនៅផ្ត្នឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,កមពស់របស់ដដនសម ើកង្មិត្នឹងនង្កាម

ចង្ហក ,កំភួនដដនិងបាត្ដដគឺនអតក។នៅនពលន េះ,នពាេះបាត្ដដដនដដទ្វងំ

ពីរទល់ម៊ុខគ្នន ,ឥរយិាបថសមាធិ(ដូចរបូ៥•១៣),ននេះគឺជាពង្ងឹងនទព

អ្ំណាចរាងសសរ,ដូចជាង្បនភទបាត្ដដរនទ េះ។នធា ើដល់ខល នួឯងមាន

អារមម ៍ថ្នមិនអាចពាយាមបាននទៀត្នទើបឈប់។ប ទ ប់មក,ដដមង

នលើពីទិសមងម៊ុខគូររបូពាក់កណាែ លរងាង់មូលមួយ,ទមាា ក់ច៊ុេះនៅទីតាំង

នពាេះទ្វប;កន ញងនពលដំណាលគ្នន ,ដដមងនង្កាមនលើកនឡើងនលើ,នហើយង្កឡាប់

នពាេះបាត្ដដនឆ្ព េះច៊ុេះនង្កាម,នលើកដល់ទីតាំងនង្កាមចង្ហក ,(ដូចរបូ៥•១៤)

។នៅា ដដនសម ើកង្មិត្នឹងសាម ,នពាេះបាត្ដដដនដដទ្វងំពីរទល់ម៊ុខគ្នន ។ននេះក៏

ជាពង្ងឹងនទពអ្ំណាចរាងសសរ,ង្គ្នន់ផ្ត្ជាឥរយិាបថដដអ្ញយមកវញិ

ប ៊ុនណាា េះ។នធា ើនពលនវោរហូត្ដល់ដដនរាយមិនអាចពាយាមបាននទៀត្គឺលម

ម។ 



បួសហ្វត់ឋិតិវនតគង្ា ់បនែឥរយិាបថមងនលើ,ប ទ ប់មក,ដដមងនលើពី

ទិសមងម៊ុខគូររបូពាកក់ណាែ លរងាង់មូលទមាា ក់នៅទីតាំងនពាេះទ្វប,ដដ

ទ្វងំពីរបនងក ើត្ជាសភាពភាា ប់ង្តា(ដូចរបូ៥•១៥),្នចូលកន ញងបួសហ្វត្់

ឋិត្ិវនតគង់។ចូលនៅកន ញងសមាធិ,នពលនវោកាន់ផ្ត្យូរកាន់ផ្ត្លែ ។ 

ដកឥរយិាបថៈ ដដទ្វងំពីរ”រមួដប់”(ដូចរបូ៥•១៦),នចញពសីមាធិ,នោេះ
សភាពអ្ងគ ញយបត្់នជើង។ 

 

 

តប្មូវការនិង្ការប្បងុ្ប្បយ័តាជាមូលោធ នមួយចាំនួននន

ការបួសហ្វត់ហ្វវ លូនគង្់ 

១,ង្បាំសំ ៊ុ ំលំហ្វត្់របស់ហ្វា លូនគង់,អាចហ្វត្់តាមលំោប់លំនោយ,ក៏

អាចនង្ជើសនរ កសហ្វត្់តាមចិត្តអងផ្ដរ។ប ៊ុផ្នែ ,ជាធមមតាត្ង្មូវហ្វត្់សំ ៊ុ ំទី

មួយម៊ុនដំបូង,នលើសពីននេះនទៀត្ហ្វត្៣់ដងបនែប ទ ប់ជាការង្បនសើរ។ជា

ការពិត្,មិនហ្វត្ស់ំ ៊ុ ំទីមួយ,ក៏អាចហ្វត្់បណាែ សំ ៊ុ ំឯនទៀត្ម៊ុនដំបូង,

សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់នីមួយៗស៊ុទធផ្ត្អាចហ្វត្់នោយផ្ឡកបាន។ 

២,ចល ង្ត្ូវជាក់ោក់,ចង្ហា ក់ង្ត្ូវចាស់ោស់,បាត្ដដនិងនៅា ដដង្ត្ូវរាប

នសម ើ,នលើនង្កាម,ម៊ុខនង្កាយ,នវាងសាែ ំ,ទ្វងំអ្ស់ង្ត្ូវ”ទន់ភាន់-យឺត្-មូល”នធា ើ

ដំន ើរតាមយនតការឈី។មិនបាននលឿនហួស,ក៏មិនបានយឺត្ហួស។ 

៣,នៅកន ញងហ្វត្់គង់ង្ត្ូវផ្ត្យកសត្ិមាា ស់ ំង្គងខល នួឯង។ហ្វា លូនគង់គឺ

បួសហ្វត្់សត្ិមាា ស់,មិនបាននោយនចត្ នដើមបីផ្សាងរកការរំញ័រ,

ង្បសិននបើមានរំញ័រជាក់ផ្សតងង្ត្ូវផ្ត្ ំង្គងឲ្យជាប់,នពលចាំបាច់,អាច

នបើកផ្ភនកនចញបាន។ 

៤,រាងកាយទ្វងំមូលសង្មាក។ពិនសសគជឺងគង់និងចនងកេះង្ត្ូវផ្ត្សង្មាក,

ឈរង្ត្ង់មា ំងនពក,ផ្ខសវ ឌឈីគឺមិនរលូនបាន។ 

៥,កន ញងអ្ំឡុងនពលហ្វត្់គង់,ចល ង្ត្ូវផ្ត្ធូរង្សាលតាមធមមជាត្ិ,ោត្

សនធ ឹងទូោយ,កន ញងទន់មានរងឹ,យា ងរលូនដូចបំ ង,មានកមាា ំងជាក់

ោក់,ក៏មិនត្ឹងរងឹអងផ្ដរ។នធា ើចល ដូនចនេះ,ង្បសិទធភាពនឹងបង្ហហ ញ

យា ងចាស់។ 



៦,រាល់នពលផ្ដលហ្វត្់គង់ចប់,”ង្គ្នន់ផ្ត្ដកឥរយិាបថ,មិនដកគង់”,

ង្គ្នន់ផ្ត្នធា ើចល ”ភាា ប់ង្តា”គឺបាននហើយ,ភាា ប់ង្តាចប់,ដកគង់បញ្ាប់។

មិនចាំបាច់នង្បើគំនិត្នដើមបីដកគង់,នោយសារផ្ត្ហ្វា លូនគឺមិនអាច

បញ្ឈប់បងា ិលបាន។ 

៧,អ្នកជមង ឺរា៊ុ ដំរ៉ារាងកាយនខាយ,អាចនយាងតាមកាលៈនទសៈជាក់ផ្សែង

នដើមបីហ្វត្់ត្ិចជាង,ឬក៏នង្ជើសនរ កសសំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ណាមួយនដើមបីបួសហ្វត្់។

មិនអាចហ្វត្់ថ្នមវនតគង់អាចអ្ងគ ញយសមាធិ។ហ្វត្់គង់ជាទូនៅមិនគួរ

ឈប់បនត។ 

៨,ទីកផ្នាង,នពលនវោនិងទិសនៅហ្វត្គ់ង់គ្នម នត្ង្មូវពិនសស,ប ៊ុផ្នែទី

កផ្នាងគួរផ្ត្បរសិ៊ុទធ,បរយិាកាសគួរផ្ត្សងប់សាង ត្់។ 

៩,ហ្វត្់គង់ននេះមិន ំគំនិត្ជាមួយ,នងឹមិននកើត្នចញគមាា ត្។ប ៊ុផ្នែ

មិនបានោយបញ្ច លូជាមួយនឹងគងហ់្វា ដទដា,ង្បសិននបើនៅនពលហ្វត្់

គង់បផ្នថមចូលគង់ហ្វា នអសង,ហ្វា លូនគនឺឹងខូចង្ទង់ង្ទ្វយ។ 

១០,នៅនពលហ្វត្់គង់ពិត្ជាសងប់ច៊ុេះមនិបាន,អាចសូង្ត្ន ម្ េះរបស់

នោកង្គូ,យូរៗនៅតាមធមមជាត្ិនឹងសងប់ច៊ុេះបាន។ 

១១,នៅនពលហ្វត្់គង់នឹងជួបង្បទេះទ៊ុកខ នវទ មួយចំនួន,ទ៊ុកខ នវទ 

ជាមួយង្បនភទវធិីសង”កមម”។មន៊ុសសមាន ក់ៗស៊ុទធផ្ត្មានកមម,នៅនពល

រាងកាយនលចនឡើងមិនង្សួល,មិនបានគិត្ថ្នគឺមានជមង ឺ។នដើមបីល៊ុប

បំបាត្់”កមម”,នបាសជង្មេះអល វូសង្មាប់បួសហ្វត្់,ទ៊ុកខ នវទ នឹងមកដល់

ឆ្ប់រហ័សជាង,ជាម៊ុនជាង។ 

១២,នៅនពលអ្ងគ ញយសមាធិបត្់ង្បសពានជើងនឡើងមិនបាន,អាចម៊ុន

ដំបូងអ្ងគ ញយនៅនលើផ្គមនៅអ្ីនដើមបីហ្វត្់គង់,ក៏អាចទទួលបានង្បសទិធ

ភាពដូចគ្នន ។ប ៊ុផ្នែ ,នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,ង្ត្ូវផ្ត្អាចអ្ងគ ញយបត្់ង្បសពា

នជើងបាន,នពលនវោយូរនៅជាបន ែ ើរទីបំអ៊ុត្នឹងបត្់ង្បសពានឡើងបាន។ 

១៣,កន ញងនពលហ្វត្ឋ់ិត្ិវនតគង់,ង្បសិននបើនមើលន ើញរបូភាព,ឬក៏ទសសនី

យភាពមួយចំនួន,មិនបាននៅចាប់អារមម ៍នឹងវា,នៅផ្ត្ហ្វត្់គង់

របស់ខល នួឯង។ង្បសិននបើមានបាត្៊ុភូត្ភ័យរនធត្់នង្ជៀត្ផ្ង្ជក,ឬក៏ទទួល

រងនូវបំភ័យអ្ា ីមួយ,ង្ត្ូវផ្ត្នឹកភាា មដល់៖វខ្ញ ំមាននោកង្គូហ្វា លូនគង់

ការពារ,អ្ា ីក៏មិនមា ច;ឬក៏ផ្ង្សកនៅន ម្ េះរបស់នោកង្គូលី,បនតហ្វត្់គ

ង់។ 



ជាំរូកទ្ី៥ 

ឆ ល្ ើយសាំណួរ 

១, ហ្វវ លូននិង្ហ្វវ លូនគង្់ 

សិសសៈនត្ើហ្វា លូនបានបនងក ើត្នឡើងនោយអ្ា ី? 

ង្គូៈហ្វា លូនគឺជាមួយង្បនភទសរាងកាយវវញិ្ញា  ផ្ដលបនងក ើត្នឡើង

នោយសារធ្លត្៊ុថ្នមពលខពស់,ផ្លា ស់បតាូរគង់នោយខល នួឯង,មិនសថ ិត្នៅ

កន ញងអ្វកាសរបស់ពួកនយើងននេះ។ 

សិសសៈនត្ើហ្វា លូន(ធមមចង្ក)មានរាងដូចអ្ា ី? 

ង្គូៈព ា៌របស់ហ្វា លូនង្គ្នន់ផ្ត្អាចនយិាយថ្នជាព ៌មាសនលឿង,

អ្វកាសរបស់ពួកនយើងននេះនៅមិនទ្វន់មានព ៌ង្បនភទននេះ។ដអទមង

នង្កាយដនរងាង់គឺព ៌ង្កហមង្សស់សាែ ត្មា ំងណាស់;ដអទមងនង្កាយដន

រងាង់មងនង្ៅគឺព ៌ទឹកង្កូច;មាន២ដថជីង្កហមនិងនមម គឺជាតាវវងស;

មាន២ដថជីង្កហមនិងនខៀវគឺជាមហ្វតាវពីកំន ើត្,ននេះគឺជាពីរង្បនភទ

មិនដូចគ្នន ,សញ្ញា ” 卍”គឺជាព ា៌មាសនលឿង។មន៊ុសសផ្ដលមានជាន់ថ្នន ក់

បញ្ញា ញា ទ្វបនមើលន ើញគឺវលិវលិន េះដូចរហ័ត្អ្គគ ិសនី,ង្បសិននបើ

អាចនមើលន ើញចាស់គឺសាែ ត្ណាស់,នឹងនធា ើឲ្យការបួសហ្វត្់របស់មន៊ុសស

ហ្វត្់គង់កាន់ផ្ត្កាា ហ្វនឧសាហ៍ពាយាមផ្ថមនទៀត្។ 

សិសសៈហ្វា លូនកាលពីដំបូងនៅទីតាំងណា?ប ទ ប់មកនៅទីតាំងណា? 

ង្គូៈហ្វា លូនផ្ដលខ្ញ ំពិត្ជាអែល់ឲ្យអ្នករាលគ់្នន មានផ្ត្មួយប ៊ុនណាា េះ,នៅទី

តាំងនពាេះទ្វប,ក៏ជាក់ផ្សតងជាទីតាំងផ្ដលពួកនយើងនិយាយថ្នហ្វត្់តាន

រកាតាន,ទីតាំងរបស់គ្នត្់គឺមិនផ្លា សប្់រូ។មន៊ុសសខាេះអាចនមើលន ើញហ្វា

លូនជានង្ចើនកំព៊ុងបងា ិល,ន េះគឺជាបរមីរបស់ខ្ញ ំនង្បើមងនង្ៅកំព៊ុងផ្ក

សង្មួលរាងកាយឲ្យនោកអ្នក។ 

សិសសៈនត្ើហ្វត្់គង់,អាចហ្វត្់នចញហ្វា លូនបានឬនទ?អាចហ្វត្់នចញ

បានប ៊ុ ម ន?មួយននេះនិងផ្ដលនោកង្គូអែល់ឲ្យមានអ្ា ីខ៊ុសគ្នន ? 

ង្គូៈហ្វត្់គង់អាចហ្វត្់នចញហ្វា លូន,ខណៈនពលអ្ំណាចគង់របស់នោក

អ្នកបនតនកើននឡើងនង្ៅផ្ថម,ហ្វា លូនជាក់ផ្សតងនឹងកាន់ផ្ត្នង្ចើន,ហ្វា លូន



គឺជាទង្មង់ផ្ត្មួយ,ង្គ្នន់ផ្ត្ហ្វា លូនផ្ដលនៅនពាេះទ្វបនឹងមិនផ្លា ស់ទី

នៅកផ្នាងណា,ន េះគឺជាឬស។ 

សិសសៈនត្ើនធា ើដូចនមែចពិនិត្យបានវត្តមាននិងការបងា ិលរបសហ់្វា លូន? 

ង្គូៈមិនចាំបាច់នៅពិនសាធ,មន៊ុសសខាេះឆ្ប់រនសើបណាស់,គ្នត្់នឹងមាន

អារមម ៍ថ្នហ្វា លូនកំព៊ុងបងា ិល។នៅនពលហ្វា លូននទើបបានដំនឡើងកាល

ពីដំបូង,នោកអ្នកអាចនឹងមានអារមម ៍ថ្នកន ញងរាងកាយមានអ្ា ីមួយ

ចំនួនមិនសង្មបខល នួ,ឈឺនពាេះ,មានអ្ាមួីយកំព៊ុងផ្លា ស់បត រូ,មានអារមម ៍

នៅែ ។ល។រង់ចាំប ទ ប់ពីសង្មបខល នួរចួនហើយ,នឹងមិនមានអារមម ៍នទៀត្។

ប ៊ុផ្នែមន៊ុសសផ្ដលមានសីលគង់អាចនមើលន ើញ,ជាក់ផ្សែងដូចគ្នន នឹង

ង្កពេះផ្ដរ,នោកអ្នកនឹងមិនមានអារមម ៍ង្កពេះកំព៊ុងផ្លា ស់បត រូ។ 

សិសសៈទិសនៅបងាិលដនហ្វា លូននលើនិមតិ្តរបូហ្វា លូនជាមួយនឹងហ្វា លូននលើ

កាត្របស់សិកាខ កាមមិនដូចគ្នន (អ្ំពី(វគគបនង្ងៀន)រដូវកាលទី១,២នៅនប 

កំាង),ហ្វា លូននៅនលើកាត្របស់សិកាខ កាមសង្មាប់ការបនង្ងៀនគឺវលិប

ញ្ច្ញ្ញា ស់ង្ទនិច ឡិកា,នហត្៊ុអ្ា ី? 

ង្គូៈនគ្នលបំ ងជាក់ផ្សតងគឺអែល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នន អ្ា ីលែ មួយចំនួន,គ្នត្់នឆ្ព េះ

នចញនង្ៅបញាានាញថ្នមពលគឺផ្កសង្មួលរាងកាយឲ្យអ្នករាល់គ្នន ,ដូនចនេះគឺ

មិនបងា ិលតាមង្ទនិច ឡិកា,នោកអ្នកអាចនមើលន ើញគ្នត្់គឺបងា ិល។ 

សិសសៈនត្ើនោកង្គូដំនឡើងហ្វា លូនឲ្យសិកាខ កាមមាន ក់ៗនៅនពលណា? 

ង្គូៈនៅទីននេះពួកនយើងជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នន និយាយបនែ ិច,ពួកនយើង

មានសិកាខ កាមមួយចំនួនធ្លា ប់បានហ្វត្់ជានង្ចើនគង់ហ្វា ,ពិបាកគឺ

ពិបាកនៅកផ្នាងង្ត្ូវយកភាពរនញ ររញា ដានៅនលើរាងកាយរបស់គ្នត្់

កមាា ត្់នចាលទ្វងំអ្ស់,អ្ា ីលែ រកាទ៊ុក,អ្ាអីាង្កក់កមាា ត្់នចាល,បផ្នថមនីត្ិ

វវធិីមួយនទៀត្។ប ទ ប់ពីន េះ,ជាក់ផ្សតងអាចដំនឡើងហ្វា លូនបាន។នយាង

នៅតាមគ្នត្់ហ្វត្់គង់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់ឬទ្វប,ហ្វា លូនផ្ដលបានដំនឡើងធំ

ឬតូ្ចមិនដូចគ្នន ។មន៊ុសសមួយចំនួនមនិធ្លា ប់បានហ្វត្់គង់,វាងកាត្់

ការផ្កសង្មួល,និសស័យក៏លែ ,នៅនលើថ្នន ក់បនង្ងៀនរបស់ខ្ញ ំននេះជមង ឺបាន

កមាា ត្់រចួនហើយ,នដើរនចញអ៊ុត្ពីជាន់ថ្នន ក់ហ្វត្់ឈី,ចូលនៅកន ញងសាថ នភាព

រាងកាយសដូចទឹកនោេះ,ក៏អាចដំនឡើងហ្វា លូនបានអងផ្ដរ។មន៊ុសសជា

នង្ចើនរាងកាយអ្ន់នខាយណាស់,ផ្ត្ងផ្ត្កំព៊ុងផ្កសំរលួ,មិនបានផ្ក

សង្មួលឲ្យលែ នត្ើនធា ើនមែចដំនឡើងហ្វា លូនបាន?ននេះង្គ្នន់ផ្ត្ជាមន៊ុសសមួយ



ចំនួនតូ្ចដំនឡើងមិនបាន,មិនចាំបាចង់្បញា ប់,ខ្ញ ំបានដំនឡើងយនតការ

ឈីផ្ដលបនងក ើត្ហ្វា លូនរចួនហើយ។ 

សិសសៈហ្វា លូនគឺបាន ំយកជាមួយនោយរនបៀបណា? 

ង្គូៈននេះគឺមិនផ្មន ំយកជាមួយ។ខ្ញ ំយកហ្វា លូនវាយនចញនៅដំនឡើង

នៅទីតាំងនពាេះទ្វបរបស់នោកអ្នក,ប ៊ុផ្នតមិនផ្មននៅកន ញងអ្វកាសសារ

ធ្លត្៊ុរបស់នយើងននេះ,នៅកន ញងអ្វកាសដដទនទៀត្,ង្បសិននបើនៅកន ញង

អ្វកាសននេះ,ទីតាំងនពាេះទ្វបរបស់នោកអ្នកមាននពាេះនវៀន,មាន

នពាេះនវៀនទីន េះនហើយបងា ិលគឺបងា ិលបាននទ?គ្នត្់គឺនៅកន ញងអ្វកាសសារ

ធ្លត្៊ុមួយនអសង,គ្នម នប េះទងគ ិចជាមួយនឹងនោកអ្នកនៅមងននេះ។ 

សិសសៈនត្ើថ្នន ក់បនង្ងៀនប ទ ប់នឹងបនែអែល់ឲ្យហ្វា លូនឬនទ? 

ង្គូៈនោកអ្នកង្គ្នន់ផ្ត្ទទួលបានមួយប ៊ុនណាា េះ។មន៊ុសសខាេះមានអារមម ៍

មានហ្វា លូនជានង្ចើនកំព៊ុងបងា ិល,ន េះគឺនង្បើមងនង្ៅ,នង្បើនដើមបីផ្ក

សង្មួលរាងកាយរបស់នោកអ្នក។លកខ ាៈធំបំអ៊ុត្ដនគង់របស់ពួកនយើង

ននេះគឺនៅនពលបនញ្ាញថ្នមពលវាយនចញនៅទ្វងំផ្ខសៗហ្វា លូន,ដូនចនេះ

នោកអ្នកមិនហ្វត្់គង់ក៏មានយា ងនង្ចើនហ្វា លូននៅនលើរាងកាយនោក

អ្នកវលិមកវលិនៅ,ផ្កសង្មួលរាងកាយរបស់នោកអ្នក។ហ្វា លូនផ្ដលពិត្

ជាអែល់ឲ្យនោកអ្នកគឺមួយន េះនៅទីតាំងនពាេះទ្វប។ 

សិសសៈនត្ើមិនហ្វត្់គង់មានន័យថ្នហ្វា លូននឹងរោយបាត្់?នត្ើហ្វា លូន

អាចសថ ិត្នៅរយៈនពលប ៊ុ ម ន? 

ង្គូៈដរាណានោកអ្នកនមើលខល នួឯងជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,នយាងតាមត្ង្មូវ

ចិត្តគំនិត្ផ្ដលខ្ញ ំបានសផ្មែងនដើមបីនធា ើ,នៅនពលនោកអ្នកមិនហ្វត្់គង់,

គ្នត្់មិនង្ត្ឹមផ្ត្នឹងមិនរោយបាត្់ប ៊ុនណាា េះនទ,អ្ញយមកវញិនៅផ្ត្មា ំង

ផ្ថមនទៀត្,អ្ំណាចគង់របស់នោកអ្នកនៅផ្ត្នឹងនកើននឡើង។ប ៊ុផ្នែ អ្ញយ

មកវញិ,នោកអ្នកហ្វត្គ់ង់ឧសាហ៍ពាយាមជាងនរណាទ្វងំអ្ស់,ប ៊ុផ្នែ

មិននយាងតាមចិត្តគំនិត្ផ្ដលខ្ញ ំត្ង្មូវនដើមបីនធា ើ,មា ចផ្ត្ហ្វត្់ក៏ដូចជា

មិនហ្វត្់,នទ្វេះបីហ្វត្់គង់,ក៏គ្នម នង្បសទិធភាព។មិនថ្ននោកអ្នកហ្វត្់

ង្បនភទគង់ហ្វា ណាមួយ,មិននយាងតាមត្ង្មូវនដើមបីនធា ើ,ទំនងណាស់អ្ា ី

ផ្ដលហ្វត្់បានគឺជាទ៊ុចរតិ្ធម៌។ង្បសិននបើកន ញងខួរកាលរបស់នោកអ្នក

ផ្ត្ងផ្ត្គិត្ពីនរឿងមិនលែ ,នរណានហត្៊ុនមតចអាង្កក់យា ងន េះ?រង់ចាំខ្ញ ំ

បនញ្ាញសីសគង់បានរចួនហើយនឹងមិនខកមនផ្កគ្នត្់មតង។ជាក់ផ្សតង



គឺនរៀនហ្វា លូនគង់,នៅកន ញងហ្វត្់គងប់ផ្នថមចូលអ្ា ីទ្វងំននេះ,មិននយាង

តាមត្ង្មូវចិត្តគំនិត្ផ្ដលខ្ញ ំនិយាយ,នត្ើមិនផ្មនកំព៊ុងហ្វត្់ទ៊ុចរតិ្ធម៌

នទឬ? 

សិសសៈនោកង្គូផ្ត្ងផ្ត្និយាយ”ហ្វា លូននទ្វេះបីចំណាយល៊ុយ១០០ោន

យ័នក៏ទទួលមិនបានផ្ដរ”គឺមានន័យអ្ា ី? 

ង្គូៈន េះគឺនិយាយថ្ន,គ្នត្់ដ៏មានត្ដមាណាស់។អ្ា ីផ្ដលខ្ញ ំអែល់ឲ្យនោកអ្នក

មិនង្ត្ឹមផ្ត្គឺហ្វា លូនប ៊ុនណាា េះនទ,នៅមានង្បការមួយចំនួនផ្ដលធ្ល ឲ្យ

នោកអ្នកហ្វត្់គង់គឺស៊ុទធផ្ត្ដ៏មានត្ដមាទ្វងំអ្ស់,គឺស៊ុទធផ្ត្មាសរាប់

ពាន់ប្រូមិនបាន។ 

សិសសៈនត្ើមកយឺត្នពលអាចឬក៏មិនអាចទទួលបានហ្វា លូន? 

ង្គូៈដរាបណានោកអ្នកគឺមកម៊ុនបីដថងច៊ុងនង្កាយ,ស៊ុទធផ្ត្អាចទទួល

បានការផ្កសង្មួល,កន ញងនពលដំណាលគ្នន ដំនឡើងហ្វា លូននិងង្បការនអសង

នទៀត្។បីដថងច៊ុងនង្កាយនទើបមកគឺពិបាកនិយាយណាស់,ប ៊ុផ្នតក៏នឹងទទួល

បានការផ្កសង្មួល,ដំនឡើងអ្ា ីគឺពិបាកណាស់,ង្បផ្ហលជាលកខខ័ ឌ របស់

នោកអ្នកលែក៏ដំនឡើងបានអងផ្ដរ។ 

សិសសៈនត្ើនង្បើហ្វា លូននដើមបីផ្កត្ង្មាូវសាថ នភាពមិនង្ត្ឹមង្ត្ូវដនរាងកាយ

មន៊ុសសគឺជាមួយង្បនភទវធិីសាញ្ច្សត ផ្មននទ? 

ង្គូៈមិនផ្មនទ្វងំអ្ស់នង្បើហ្វា លូននដើមបីផ្កត្ង្មាូវនទ,នោកង្គូនឹងនង្បើជា

នង្ចើនវធិីសាញ្ច្សត នដើមបីផ្កត្ង្មាូវ។ 

សិសសៈនត្ើសាវតាប៊ុនរង្បវត្ត ិដនការបនងក ើត្ហ្វា លូនគង់ដូចនមែច? 

ង្គូៈខ្ញ ំគិត្ថ្នបញ្ញហ មួយននេះធំមា ំងណាស់,ខពស់មា ំងណាស់,ហួសពីវសិាល

ភាពជាន់ថ្នន ក់មួយននេះរបស់ពួកនយើងគួរដឹង,នៅទីននេះមិនអាចសផ្មែង។

ផ្ត្មានមួយចំ ៊ុ ច,អ្នករាល់គ្នន ង្ត្ូវផ្ត្ដឹង,ននេះមិនផ្មនឈីគង់ព៊ុទធ

សាស ,ននេះគឺជាឈីគង់ព៊ុទធវងស,គ្នត្ម់ិនផ្មនព៊ុទធសាស ។ប ៊ុផ្នត ពួក

នយើងជាមួយនឹងព៊ុទធសាស មាននគ្នលនៅរមួផ្ត្មួយ,ង្គ្នន់ផ្ត្ធមមកខនធ

បួសមិនដូចគ្នន ,អល វូនដើរមិនដូចគ្នន ,នគ្នលនៅគឺដូចគ្នន ។ 

សិសសៈង្បវត្ត ិសាញ្ច្សតហ្វា លូនគង់មានរយៈនពលយូរប ៊ុ ម ន? 

ង្គូៈគង់ហ្វា ផ្ដលខ្ញ ំហ្វត្់មិនដូចគ្នន ទ្វងំង្សងុជាមួយនឹងសំ ៊ុ ំអ្ា ីបនង្ងៀន

នចញមកននេះ។ហ្វា លូនផ្ដលខ្ញ ំហ្វត្់អ្ន៊ុភាពធំជាងនង្បៀបនធៀបនឹង(ហ្វា



លូន)បនង្ងៀននចញ,បនងក ើនគង់ក៏ឆ្ប់រហ័សជាងនង្បៀបជាមួយនឹងសំ ៊ុ ំ

គង់ហ្វា បចច ញបបនន។នទ្វេះបីដូនចាន េះកត ី,សំ ៊ុ ំគង់ហ្វា មួយននេះផ្ដលខ្ញ ំបនង្ងៀន

នចញបចច ញបបននក៏បនងក ើនគង់ឆ្ប់រហ័សណាស់រចួនហើយ,ដូនចនេះសង្មាប់ត្ង្មូវ

ចិត្តគំនិត្របស់អ្នកហ្វត្់គង់ជាក់ផ្សែងកាន់ផ្ត្ខពស់កាន់ផ្ត្ត្ឹងរងឹ។អ្ា ី

ផ្ដលខ្ញ ំបនង្ងៀននចញមកគឺប ទ ប់ពីបានផ្កសង្មួលរចួនហើយ ំនចញមក

,ត្ង្មូវក៏មិនខពស់ដូចន េះ,ប ៊ុផ្នែខពស់ជាងនង្បៀបនាឹងគង់ធមមតា,គ្នត្់

ខ៊ុសជាមួយនឹងរបស់នដើម។ដូនចនេះជាក់ផ្សតងនិយាយថ្នខ្ញ ំគឺជាសាថ បនិក។

ដូចជាសួរថ្ននត្ើង្បវត្ត ិហ្វា លូនគង់មានរយៈនពលនប ៊ុ ម ន,មិនរាប់បញ្ច លូ

នពលមិនទ្វន់ ំនចញមកបនង្ងៀន,ខ្ញគឺំផ្ខឧសភាឆ្ន ំម៊ុន(១៩៩២)ចាប់

នអែើមនៅភាគឦសានបនង្ងៀនគង់,នោកអ្នកអាចនិយាយថ្នគ្នត្់គឺបាន

ចាប់នអែើមពីផ្ខឧសភាឆ្ន ំម៊ុន។ 

សិសសៈពួកកូនសាែ ប់សផ្មតង,នត្ើនោកង្គូអែល់ឲ្យពួកកូនអ្ា ីខាេះ? 

ង្គូៈហ្វា លូនអែល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នន រចួនហើយ។មានហ្វា លូននដើមបីបួសហ្វត្់,នៅ

មានហ្វា លូននដើមបីផ្កសំរលួរាងកាយនទៀត្,កន ញងនពលដំណាលគ្នន នៅមាន

បរមីរបស់ខ្ញ ំកំព៊ុងនមើលផ្ថនោកអ្នក,មាន ក់ៗស៊ុទធផ្ត្មាន,ដរាបណានោក

អ្នកគឺហ្វត្់ហ្វា លូនគង់។នោកអ្នកមិនហ្វត្់គង់បរមីតាមធមមជាត្ិមិន

ង្គប់ង្គងនោកអ្នក,នៅគ្នត្់នៅគ្នត្់ក៏មិននៅផ្ដរ។នោកអ្នកកំព៊ុង

គិត្អ្ា ី,បរមីរបស់ខ្ញ ំដឹងចាស់ណាស់,ថ្នា មា ំងណាស់។ 

សិសសៈនត្ើហ្វា លូនគង់អាចនធា ើឲ្យខល នួកូនបួសសនង្មចធម៌ចំណាត្់ថ្នន ក់ច៊ុង

នង្កាយបាននទ? 

ង្គូៈមហ្វធម៌គ្នម នផ្ដន,ជាក់ផ្សែងគឺបួសដល់ជាន់ថ្នន ក់យូឡាយ,ក៏មិនង្ត្ូវ

ជាកំពូល។ពួកនយើងគឺជាស៊ុចរតិ្ធម៌,នោកអ្នកបួសនៅ!ផ្ដលទទួលបាន

ស៊ុទធផ្ត្បួសសនង្មចធមា៌ចំណាត្់ថ្នន កច់៊ុងនង្កាយ។ 

២, ឆគ្មលសាីលធម៌និង្លាំហ្វត់ 

សិសសៈមន៊ុសសខាេះនធា ើចប់"រងាង់សកលធំ”ង្ត្ឡប់នៅអទេះ,ស៊ុបិនតកំព៊ុងអ្ផ្ ត

ត្នលើនម ,នមើលន ើញចាស់ោស់ណាស,់ននេះគឺជានរឿងដូចនមតច?វ 

ង្គូៈខ្ញ ំង្បាប់អ្នករាល់គ្នន ,នោកអ្នកនពលកំព៊ុងអ្ងគ ញយសមាធិឬក៏នពលយល់

សបែ ិនលចនឡើងង្បនភទកាលៈនទសៈននេះ,មិនផ្មនស៊ុបិនត ,គឺវញិ្ញា ញនដើម

ឃ្លា ត្ពីរាងកាយ,ននេះគឺខ៊ុសគ្នន ឆ្ង យពសី៊ុបិនត។យល់សបែ ិនឹងនមើលមិន

ន ើញចាសោ់ស់ដូនចាន េះ,លំអ្ិត្ដូនចាន េះ។វញិ្ញា ញនដើមឃ្លា ត្ពីរាងកាយ,នោក



អ្នកនមើលន ើញអ្ា ីមួយចំនួន,សូមបីផ្ត្អ្ផ្ ត ត្នឡើងដូចនមែច,នោកអ្នក

នឹងនមើលន ើញពិត្ណាស់,ចងចាំបានចាស់ណាស់។ 

សិសសៈប ទ ប់ពីហ្វា លូនខូចង្ទង់ង្ទ្វយនឹងមានអលវបិាកមិនលែអ្ា ?ី 

ង្គូៈពនយល់ថ្នគ្នត្់នដើរគមាា ត្នហើយ,ហ្វា លូនជាក់ផ្សតងនឹងបាត្់ង្បសិទធ

ភាព,នលើសពីននេះនទៀត្នៅ ំមកឲ្យនោកអ្នកនរឿងរំមនជានង្ចើននៅកន ញង

ការបួសហ្វត្់,ដូចជាអល វូធំននេះនោកអ្នកមិននដើរ,នហើយនដើរអល វូបំផ្បក

វនងាងអល វូ,រកអល វូនចញមិនបាន,នឹងជួបង្បទេះនរឿងរំមន។នរឿងទ្វងំននេះ

នឹងវល ញេះបញ្ញា ំងនៅកន ញងសាថ នភាពរស់នៅរបស់មន៊ុសសសាមញ្ា ។ 

សិសសៈមន៊ុសសមាន ក់ហ្វត្់គង់,បរយិាកាសនៅកន ញងអទេះនោេះង្សាយដូចនមតច?

នត្ើនៅកន ញងអទេះអាចមានហ្វា លូននទ? 

ង្គូៈអ្ងគ ញយនៅទីននេះ,ធ្លា ប់មានមន៊ុសសជានង្ចើនបាននមើលន ើញនៅកន ញងអទេះ

មានហ្វា លូនសថ ិត្នៅ,មន៊ុសសនៅកន ញងអទេះក៏ធ្លា ប់ចាប់នអតើមទទួលអ្ត្ថ

ង្បនយាជន៍។ពួកនយើងធ្លា ប់បានសផ្មែង,កន ញងនពលផ្ត្មួយកផ្នាងផ្ត្មួយ

មានដ៏នង្ចើនអ្វកាសសថ ិត្នៅ,កន ញងអទេះរបស់នោកអ្នកក៏គ្នម នករ ីនលើក

ផ្លងផ្ដរ,ចំាបាច់ង្ត្ូវផ្ត្នោេះង្សាយ។វធិីសាញ្ច្សត នោេះង្សាយ,ជាធមមតាគឺ

កមាា ត្់នចាលអ្ា ីផ្ដលមិនលែ ,ប ទ ប់មកដា ក់គង្មបមួយ,អ្ា ីផ្ដលមិនលែ

ក៏ចូលនៅកន ញងមិនបាន។ 

សិសសៈខ ៈនពលហ្វត្់គង់ឈីសង្មកុចូលកផ្នាងមានជមងឺ,មានអារមម ៍

ឈឺនិងនហើមគឺជានរឿងដូចនមតច? 

ង្គូៈជមង ឺគឺជាមួយង្បនភទដនង្កមុថ្នមពលព ៌នមម ។នៅថ្នន ក់បនង្ងៀន

ដំណាក់កាលដំបូងប ទ ប់ពីវាយបំផ្បកវា,នឹងមានអារមម ៍ថ្នទីតាំង

ផ្ដលមានជមងឺនហើមនឡើង,នទ្វេះយា ងណាក៏នោយវាបានបាត្់បង់ឬសរចួ

នហើយ,កំព៊ុងបផ្ងារនៅមងនង្ៅ,យា ងឆ្ប់រហ័សនឹងបន ែ ញនចញ,ជមង ឺ

ជាក់ផ្សែងមិនសថ ិត្នៅនទៀត្។ 

សិសសៈជមង ឺផ្ដលធ្លា ប់មានពីម៊ុនចូលរមួថ្នន ក់បនង្ងៀនពីរបីដថងបានរោយ

បាត្់អ្ស់,ប ៊ុផ្នែវាងបានប ៊ុ ម នដថងង្សាប់ផ្ត្នលចនឡើងមែងនទៀត្,ននេះគឺជា

នរឿងដូចនមតច? 

ង្គូៈនោយសារផ្ត្គង់ននេះជាន់ថ្នន ក់នកើននឡើងឆ្ប់រហ័សមា ំងណាស់,មួយ

ជាន់ថ្នន ក់កន ញងរយៈនពលដ៏ខា ីកនាងអ៊ុត្នៅរចួនហើយ,នោកអ្នកស៊ុទធផ្ត្មិន



ពិនិត្យបាន,តាមពិត្ជមង ឺបានជាសេះនសបើយរចួនហើយ។នរាគសញ្ញា នៅនពល

នង្កាយគឺជា”នង្គ្នេះមហនតរាយ”ផ្ដលខ្ញ ំធ្លា ប់សផ្មែងបានមកដល់,នោក

អ្នកពិនិត្យនោយង្បងុង្បយ័ត្នបនត ិច,គឺមិនដូចគ្នន ជាមួយនឹងនរាគសញ្ញា

ផ្ដលនោកអ្នកធ្លា ប់មានពីម៊ុន។វនោកអ្នកនៅរកង្គូឈីគង់នអសងមក

ផ្កសំរលួ,គ្នត្់ក៏ប េះមិនបានផ្ដរ,គឺជាង្បត្ិកមមរបស់អ្ំណាចកមមនៅនពល

បនងក ើនគង់។ 

សិសសៈនត្ើហ្វត្់គង់នៅចាំបាច់នលបថ្នន ឬំនទ? 

ង្គូៈបញ្ញហ មួយននេះភាា ក់ដឹងនោយខល នួឯង,ហ្វត្់គង់ផ្ត្នលបថ្នន ជំាក់ផ្សែង

គឺមិននជឿថ្នហ្វត្់គង់អាចពាបាលជមងឺ,នជឿនហើយនោកអ្នកនៅនលបថ្នន ំ

អ្ា ីនទៀត្។ប ៊ុផ្នែ នោកអ្នកមិននយាងតាមបមា ីយចិត្តគំនិត្នដើមបីត្ង្មូវ

ខល នួឯង,នលចនឡើងបញ្ញហ នហើយនោកអ្នកនឹងនិយាយថ្នលីហ ៊ុងជឺមិនឲ្យ

នលបថ្នន ,ំប ៊ុផ្នតលីហ ៊ុងជឺនៅនៅនោកអ្នកត្ឹងរងឹត្ង្មូវចិត្តគំនិត្របស់

នោកអ្នក,នត្ើនោកអ្នកនធា ើបានឬនទ?មន៊ុសសផ្ដលពិត្ជាបួសហ្វត្់មហ្វ

ធម៌,ផ្ដល ំជាមួយនៅនលើរាងកាយស៊ុទធផ្ត្មិនផ្មនជាអ្ា ីរបស់មន៊ុសស

សាមញ្ា ,ជមង ឺផ្ដលមន៊ុសសសាមញ្ា នកើត្មានស៊ុទធផ្ត្មិនង្ត្ូវបានអ្ន៊ុញាត្

ឲ្យនកើត្នឡើងនៅនលើរាងកាយរបស់នោកអ្នក។ចិត្តរបស់នោកអ្នក

ង្បសិននបើោក់ឲ្យបានង្ត្ឹមង្ត្ូវ,នជឿថ្នហ្វត្់គង់អាចហ្វត្់បានលែ ,បញ្ឈប់

ថ្នន ,ំមិននៅកងាល់,មិននៅពាបាល,នឹងមានមន៊ុសសពាបាលឲ្យនោកអ្នក

រចួនហើយ។អ្នករាល់គ្នន នៅទីននេះកាន់ផ្ត្ង្បនសើរនឡើងជានរៀងរាល់ដថង,

កាន់ផ្ត្មានផ្លស៊ុខភាពជានរៀងរាល់ដថង,គឺជានរឿងដូចនមែច?មន៊ុសសជា

នង្ចើននលើរាងកាយមានបរមីរបស់ខ្ញ ំបនតចូលនចញ,រវល់ជាង្បចាំ,ជាក់ផ្សតង

គឺកំព៊ុងជួយនោកអ្នកនធា ើនរឿងទ្វងំននេះ។ង្បសិននបើខល នួឯងកន ញងចិត្តមិន

សថ ិត្នសថ រ,មាខ ងហ្វត្់គង់,មាខ ងចាប់នង្បើអាកបបកិរយិាដនការមិននជឿឬក៏

សាកលបងនមើល,ប ទ ប់មកនោកអ្នកនងឹមិនទទួលបានអ្ា ីទ្វងំអ្ស់។

នោកអ្នកនជឿឬក៏មិននជឿង្ពេះព៊ុទធ,គឺនោយសារផ្ត្ការភាា ក់ដឹង,និសស័យ

របស់នោកអ្នកកំ ត្់។ង្បសិននបើង្ពេះព៊ុទធបង្ហហ ញនចញមក,ជាក់ផ្សតងនៅ

ទីននេះអាចនង្បើផ្ភនកសាច់នមើលន ើញយា ងចាស់ោស់,ន េះមន៊ុសសទ្វងំ

អ្ស់ស៊ុទធផ្ត្នៅនរៀនង្ពេះព៊ុទធ,ជាក់ផ្សតងមនិសថ ិត្នៅបញ្ញហ ផ្លា ស់ប្រូគំនិត្

នទៀត្។នោកអ្នកង្ត្ូវផ្ត្នជឿម៊ុនសិន,នង្កាយមកនទើបអាចនមើលន ើញបា

ន។ 

សិសសៈមន៊ុសសមួយចំនួនចង់អ្នញ្ា ើញនោកង្គូនិងសិសសរបស់នោកង្គូពិនិ

ត្យជមង ឺ,នត្ើអាចបានឬនទ? 



ង្គូៈនគ្នលបំ ងផ្ដលខ្ញ ំនចញមកសាធ្លរ ៈគឺមិនផ្មននដើមបីពាបាលជ

មងឺ។មន៊ុសសខាេះជាក់ផ្សតងគួរផ្ត្មានជមងឺ។ពាកយផ្ដលខ្ញ ំសផ្មែងមន៊ុសសមួយ

ចំនួនជាក់ផ្សតងគឺមិនយល់,ខ្ញ ំមិនពនយល់បផ្នថមនទៀត្។គង់ហ្វា ព៊ុទធវងសគឺ

នង្បាសសត្ានោកទ្វងំឡាយ,ពិនិត្យជមង ឺឲ្យមន៊ុសសដដទគឺអាចបាន។ពួក

នយើងពិនិត្យជមង ឺឲ្យមន៊ុសសដដទ,គឺមានការនរៀបចំ, ំការនឃ្លស ជាមួ

យ។នោយសារផ្ត្ខ្ញ ំនទើបនចញមកសាធ្លរ ៈ,ង្បជាង្បិយភាពទ្វប,មន៊ុសស

ដដទមិនសាគ ល់,នៅនពលបនង្ងៀនគង់អាចគ្នម នមន៊ុសសមកសាត ប់,តាមរយៈ

ការង្បឹកា(ពាបាលជមងឺ)សង្មាប់អ្នករាល់គ្នន នមើលន ើញ,ង្បសិទាធភាពជាក់

ផ្សែងលែណាស់,នធា ើការនឃ្លស ,មិនផ្មនជំ ញនដើមបីពាបាលជមងឺ។នង្បើ

គង់(ជាន់)ខពស់នដើមបីពាបាលជមងឺនពញនមា ងគឺមិនអ្ន៊ុញាត្,នង្បើអ៊ុត្ពី

នោកីយ៍ធម៌ជំនួសឲ្យនោកីយ៍ធម៌គឺមិនបាននទ,មិនផ្មនង្បនភទសាថ ន

ភាពននេះ,នពលខាេះង្បសិទធភាពពាបាលជមងឺមិនលែ ។នដើមបីទទួលខ៊ុសង្ត្ូវ

ចំនពាេះសិកាខ កាមហ្វត្់គង់,ជាក់ផ្សតងង្ត្វូផ្ត្ផ្កសំរលួរាងកាយរបស់នោក

អ្នករហូត្ដល់គ្នម នជមង ឺ,នទើបអាចបួសនឡើងនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់។ង្បសិននបើ

នោកអ្នកផ្ត្ងផ្ត្គិត្ដល់ជមង ឺរបស់នោកអ្នក,ជាមូលោធ នជាក់ផ្សតង

មិនគិត្ដល់ហ្វត្់គង់,នទ្វេះមិនបាននយិាយក៏នោយ,ប ៊ុផ្នែអនត្់គំនិត្

របស់នោកអ្នកបរមីរបស់ខ្ញ ំដឹងចាសោ់ស់ទ្វងំអ្ស់,នៅទីបញ្ាប់នោក

អ្នកនឹងមិនទទួលបានអ្ា ីទ្វងំអ្ស់។ពួកនយើងនៅនលើថ្នន ក់បនង្ងៀនបាន

ផ្កសំរលួរាងកាយឲ្យអ្នករាល់គ្នន រចួនហើយ,ពិត្ង្បាកដណាស់នោកអ្នកម៊ុន

ដំបូងង្ត្ូវផ្ត្ជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់។ង្បសិននបើខ្ញ ំពាបាលជមងឺឲ្យអ្នករាល់គ្នន

ពាក់កណាត លប ទ ប់មកង្បមូលង្បាក់មែងនទៀត្,នរឿងផ្បបននេះពួកនយើង

មិននធា ើនទ។ង្បសិននបើជមង ឺរបស់នោកអ្នកមិនជា,ន េះនៅផ្ត្ជាបញ្ញហ ភាា ក់

ដឹង។ពិត្ង្បាកដណាស់ក៏មិនបដិនសធថ្នប៊ុគគលខាេះជមង ឺធងន់ធងរណាស់,

អាចនៅនលើរាងកាយនោកអ្នកវល ញេះបញ្ញា ំងមិនបង្ហហ ញចាស់,ប ៊ុផ្នតតាម

ពិត្នៅធំណាស់ៗ។មួយដងអាចផ្កសំរលួមិនអ្ស់,ផ្ត្ពួកនយើងបាននធា ើ

អ្ស់ពីកមាា ំងរចួនហើយ,មិនផ្មនមិនទទួលខ៊ុសង្ត្ូវចំនពាេះនោកអ្នក,ពិត្

ជាជមង ឺធំមា ំងនពក,នោកអ្នកង្ត្ឡប់នៅវញិហ្វត្់គង់នៅផ្ត្នឹងពាបាល

ឲ្យនោកអ្នកជានិចា,រហូត្ដល់ជមង ឺរបស់នោកអ្នកជាសេះនសបើយនទើបឈប់,

កាលៈនទសៈង្បនភទននេះគឺជាភាគត្ិច។ 

សិសសៈនៅនពលហ្វត្់គង់នធា ើនមែចនទើបអាចចូលនៅកន ញងសងប់,នត្ើនៅនពល

ហ្វត្់គង់គិត្ដល់បញ្ញហ ពិបាកកន ញងការង្ហរគឺបានរាប់ជាការង្បកាន់ផ្ដរ

ឬនទ? 



ង្គូៈនមើលង្សាលនរឿងដនអលង្បនយាជន៍,ជាធមមតាគឺរកានបេះដូងមួយសងប់

សាង ត្់។ង្បសិននបើនោកអ្នកមានការង្បងុនង្បៀប,នង្គ្នេះមហនតរាយមកដល់

នពលណា,គឺជាយា ងនម ច,នពលន េះនឹងមិនផ្មនជានង្គ្នេះមហនតរាយនទ។

ជាទូនៅស៊ុទធផ្ត្មកដល់ភាា មៗ,នោកអ្នកោក់ចិត្តច៊ុេះពិត្ជាអាចវាង

អ៊ុត្បាន,ផ្បបននេះនទើបអាចនមើលនចញចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នកខពស់

ប ៊ុណាា ។ចិត្តង្បកាន់របស់នោកអ្នកកមាា ត្់នចាលរចួនហើយ,ចិត្តគំនិត្នលើក

កមពស់រចួនហើយ,ការង្បផ្ជងង្បយ៊ុទធ,អាក់អ្ន់ចិត្តជានដើមជាមួយនឹង

មន៊ុសសស៊ុទធផ្ត្នបាេះបង់នចាលបាន,គំនតិ្មិនរនញ រដញ នទៀត្,នៅនពលននេះ

ចូរនិយាយអ្ំពីកមាា ំងរមាង ប់។ង្បសិននបើនៅផ្ត្សងប់ច៊ុេះមិនបាន,នោក

អ្នកខល នួឯងនធា ើដូចជាអ្នកទីពីរ,គិត្ថ្នគំនិត្គឺមិនផ្មនរបស់នោកអ្នក,

នង្សចផ្ត្វាគិត្បផ្ងារទននា នៅសម៊ុង្ទយា ងណា,នោកអ្នកនោត្នចញនង្ៅ,

នង្សចផ្ត្វានៅគិត្បាននហើយ។នៅផ្ត្មានមន៊ុសសនិយាយថ្នសូង្ត្ង្ពេះធម៌

,ឬក៏រាប់នលខ,ននេះស៊ុទធផ្ត្ជាវធិីសាញ្ច្សត នអសងៗដនការហ្វត្់គង់។ពួកនយើង

ហ្វត្់គង់មិនត្ង្មូវនផ្លែ ត្គំនិត្,ប ៊ុផ្នែ នោកអ្នកង្ត្ូវផ្ត្ដឹងថ្នខល នួឯង

កំព៊ុងហ្វត្់គង់។បណាែ នរឿងលំបាកកន ញងការង្ហរ,មិនជារបស់អល

ង្បនយាជន៍ឯកជន,មិនផ្មនចិត្តង្បកាន់,គឺជានរឿងលែ ។ខ្ញ ំសាគ ល់ង្ពេះសងឃ

មួយអ្ងគ,គ្នត្់ដឹងពីអ្ា ីបួសហ្វត្់ដនទិដធភាពននេះ។គ្នត្់នៅកន ញងវត្តនធា ើង្ពេះ

នៅអ្ធិការ,នរឿងរា៉ា វនង្ចើនណាស់,ប ៊ុផ្នតដរាបណាគ្នត្់អ្ងគ ញយសមាធិទីន េះ

ជាក់ផ្សតងផ្លត ច់នចញជាមួយនឹងពួកវា,ធ្ល មិនគិត្,ននេះក៏ជាគង់អងផ្ដ

រ។ភាពពិត្នៅនពលពិត្ជាហ្វត្់គង់,កន ញងខួរកាលអ្ា ីក៏មនិគិត្ទ្វងំអ្ស់,

គ្នម នបនែ ិចគំនិត្អ្ា តាម និយម។នរឿងកន ញងការង្ហរមិនោយបញ្ច លូអ្ា ីដន

ឯកជន,នោកអ្នកនៅផ្ត្អាចនធា ើបានលែ ។ 

សិសសៈនៅនពលហ្វត្់គង់កន ញងគំនិត្មានអ្ា ីមិនលែ នត្ើនធា ើដូចនមតច? 

ង្គូៈកន ញងនពលហ្វត្់គង់នពលខាេះនងឹនលចនឡើងជានង្ចើនអ្ា ីមិនលែ ,អ្នករាល់

គ្នន នទើបផ្ត្ហ្វត្់គង់,មិនអាចភាា មៗ្នដល់កង្មិត្ដ៏ខពស់,ឥឡូវននេះក៏

នឹងមិនត្ង្មូវនោកអ្នកខពស់នពកអងផ្ដរ,នៅនោកអ្នកកន ញងគំនិត្អ្ា ី

អាង្កក់បនត ិចក៏មិននៅគិត្,ននេះគឺមិនផ្មនជាការពិត្។ជាបន ត ើរ,នពល

ដំបូងអាចបាន,ប ៊ុផ្នត នោកអ្នកមិនបានបនធ រូខល នួឯង,រង់ចាំនពលនវោ

យូរនៅ,គំនិត្របស់នោកអ្នកនធា ើឲ្យដ៏ង្បនសើររចួនហើយ,សង្មាប់ខល នួឯងង្ត្ូវ

ផ្ត្មានត្ង្មូវខពស់,នោយសារផ្ត្នោកអ្នកបានបួសហ្វត្់មហ្វធម៌រចួ

នហើយ,ប ទ ប់ពីចាកនចញពីថ្នន ក់ននេះផ្លងនៅជាមន៊ុសសសាមញ្ា នទៀត្



នហើយ,អ្ា ីផ្ដល ំជាមួយនលើរាងកាយពិនសសណាស់រចួនហើយ,ដូនចនេះត្ង្មូវ

ចិត្តគំនិត្សង្មាប់នោកអ្នកជាក់ផ្សតងង្ត្ូវផ្ត្ត្ឹងរងឹ។ 

សិសសៈនៅនពលហ្វត្់គង់មានអារមម ៍ថ្នកាលនិងនពាេះទ្វបក៊ុពំ៊ុង

បងា ិល,អារមម ៍ត្ំបន់ង្ទងូពិបាកង្ទ្វ?ំ 

ង្គូៈននេះគឺជានពលដំបូងហ្វា លូនកំព៊ុងវលិ,ចាប់ពីនពលននេះនៅមិនង្បាកដ

ថ្នមាននរាគសញ្ញា ង្បនភទននេះនទៀត្។ 

សិសសៈនៅនពលហ្វត្់គង់ទ្វក់ទ្វញសត្ាលែ ិត្មកនត្ើនធា ើដូចនមតច? 

ង្គូៈហ្វត្់គង់អ្ា ីក៏ស៊ុទធផ្ត្ទ្វក់ទ្វញសត្ាលែ ិត្មកផ្ដរ,ក៊ុំខាល់នឹងវាគឺបាន

នហើយ។នោយសារផ្ត្នៅកន ញងវាលថ្នមពលផ្ដលលែ ,ជាពិនសសគឺគងព់៊ុទធវងស

,កន ញងគង់សថ ិត្នៅកតាត នង្បាសសត្ានោកទ្វងំឡាយ។ហ្វា លូនរបស់ពួក

នយើងនៅនពលបងាិលតាមង្ទនិច ឡកិានង្បាសខល នួឯង;នៅនពលបងាិល

ង្ចាសង្ទនិច ឡិកានង្បាសសត្ានោកទ្វងំឡាយ។ប ទ ប់មករងា ិលជ៊ុំង្ត្

ឡប់មកវញិ,ដូនចនេះអ្ា ីៗង្គប់យា ងផ្ដលនៅជ៊ុំវវញិនយើងស៊ុទធផ្ត្ទទួលបាន

អ្ត្ថង្បនយាជន៍។ 

សិសសៈលំហ្វត្់នង្សាចង្សឡេះពីរប ូលនត្ើដដមួយដងនឡើងនិងមាួយដងច៊ុេះ

រាប់ថ្នមតងផ្មននទ?នៅនពលលំហ្វត្់ង្ពេះព៊ុទធសផ្មែងដដមួយពាន់,ម៊ុន

នពលដដោត្សនធ ឹងនចញនត្ើង្ត្ូវគិត្ថ្នខល នួឯងខពស់ធំណាស់ផ្មននទ? 

ង្គូៈដដទ្វងំពីរនីមួយៗនធា ើមួយដងរាប់ថ្នមាតង។នៅនពលនធា ើលំហ្វត្់ង្ពេះ

ព៊ុទធសផ្មែងដដមួយពាន់,នោកអ្នកមិនគិត្អ្ំពីខល នួឯង,ក៏នងឹមាន

អារមម ៍ខពស់ធំអងផ្ដរ។នោកអ្នកង្គ្នន់ផ្ត្មានគំនិត្ង្បនភទននេះមាន

អារមម ៍ថ្នខ្ញ ំផ្ត្មួយគត្់ឈរកណាត លនម និងដី,នៅទីន េះឈរគឺបាន

នហើយ,ក៊ុំរផ្មងគំនិត្ផ្សាងរក,ន េះជាក់ផ្សែ ងគឺជាអ្ា ីដនការង្បកាន់។ 

សិសសៈអ្ងគ ញយសមាធិហ្វត្់គង់,បត្់ង្បសពានជើងនឡើងមិនបាននត្ើនធា ើដូច

នមែច? 

ង្គូៈបត្់ង្បសពានឡើងមិនបានអាចអ្ងគ ញយនៅនលើផ្គមនៅអ្ីនដើមបីហ្វត្់,ក៏

នឹងទទួលបានង្បសិទធភាពដូចគ្នន ។ប ៊ុផ្នែ នោកអ្នកគឺជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,

ជាក់ផ្សតងង្ត្ូវផ្ត្ហ្វត្់នជើងទ្វងំនទារបស់នោកអ្នក,ចាំបាច់ង្ត្ូវផ្ត្បត្់

ង្បសពានឡើងបាន។អ្ងគ ញយនៅនលើផ្គមនៅអ្ីបនែ ិចមែងៗហ្វត្់នជើងរបស់

នោកអ្នក,ទីបំអ៊ុត្ង្ត្ូវផ្ត្បត្់ង្បសពានឡើងបាន។ 



សិសសៈង្បសិននបើមន៊ុសសកន ញងអទេះនធា ើនរឿងមិនលែ ,មិនសមង្សប”សចាៈ-

ករ៊ុណា-ខនត ី”,នត្ើនធា ើដូចនមតច? 

ង្គូៈមន៊ុសសកន ញងអទេះរបស់នោកអ្នកមិនផ្មនហ្វត្់ហ្វា លូនគង់,បញ្ញហ ននេះ

គ្នម នទ្វក់ទងនទ,ចមបងគឺបួសហ្វត្់ខល នួឯង។នោកអ្នកខានឯងនៅបួស,

ក៊ុំគិត្សម ញគសាម ញនពក,នៅង្ត្ូវផ្ត្ង្ហយង្សួលបនែ ិច,ោក់ជំ ញនលើខល នួ

ឯងនង្ចើនជាង។ 

សិសសៈកន ញងជីវតិ្ង្បចំាដថងនពលខាេះនធា ើនរឿងខ៊ុសវគងសាត យនង្កាយណាស់,ប ៊ុផ្នែ

មែងនហើយមែងនទៀត្,នត្ើចិត្តគំនិត្ទ្វបណាស់ផ្មននទ? 

ង្គូៈនោកអ្នកអាចសរនសរនចញមក,បញ្ញា ក់ថ្នចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នក

បាននលើកកមពស់រចួនហើយ,អាចដឹងបានចំ ៊ុ ចមួយននេះ។មន៊ុសសសាមញ្ា

នធា ើនរឿងខ៊ុសវគងក៏ស៊ុទធផ្ត្មិនដឹង,ពនយល់ថ្ននោកអ្នកបាននលើសអ៊ុត្ពី

មន៊ុសសសាមញ្ា រចួនហើយ។នលើកទីមួយនធា ើខ៊ុស,ចិត្តគំនិត្រកាមិនជាប់,ននេះ

គឺមានមួយដំន ើរការ,នលើកប ទ ប់មែងនទៀត្ជួបង្បទេះបញ្ញហ ,មែងនទៀត្

នលើកកមពស់។ 

សិសសៈមន៊ុសសផ្ដលអាយ៊ុ៤០,៥០ឆ្ន ំនត្ើអាចសំនរចបាន”ផ្លក បីអត ញំកំពូល"

ឬនទ? 

ង្គូៈនោយសារផ្ត្ពួកនយើងគឺជាគង់ហ្វា បួសទ្វងំចិត្តនិងជីវតិ្,មិនខាល់ពី

អាយ៊ុធំឬតូ្ច,ដរាបណានោកអ្នកចិត្តផ្ត្មួយនៅហ្វត្់,អាចនយាងនៅ

តាមចិត្តគំនិត្ផ្ដលខ្ញ ំនិយាយនដើមបីត្ង្មូវខល នួឯង,នឹងនលចនឡើង

បាត្៊ុភូត្បនតហ្វត្់គង់,បនតពនាជីវតិ្,នត្ើនពលនវោហ្វត្់គង់របស់នោក

អ្នកមិនង្គប់ង្គ្នន់នទឬ?ប ៊ុផ្នតមានចំ ៊ុ ចមួយ,ជាពិនសសគឺគង់ហ្វា បួស

ទ្វងំចិត្តនិងជីវតិ្,នៅនពលផ្ដលជីវតិ្របស់នោកអ្នកង្ត្ូវពនាបានមក

ដល់,ង្បសិននបើចិត្តគំនិត្នលចនឡើងបញ្ញហ ,ភាា មៗន េះគឺនឹងនលចនឡើង

នង្គ្នេះថ្នន ក់ដល់ជីវតិ្,នោយសារផ្ត្គឺនដើមបីហ្វត្់គង់នទើបពនាជីវតិ្របស់

នោកអ្នក,ដូនចនេះចិត្តគំនិត្ដរាណានដើរគមាា ត្,ភាា មៗន េះជាក់ផ្សតងនឹង

នលចនឡើងនង្គ្នេះថ្នន ក់ដល់ជីវតិ្។ 

សិសសៈនត្ើនធា ើដូចនមតចនធា ើជាមាា ស់ដនបញ្ញហ ភាពមា ំង”កន ញងទន់មានរងឹ”? 

ង្គូៈនរឿងននេះនោកអ្នកង្ត្ូវផ្ត្ផ្សាងយល់ខល នួឯង,ឧទ្វហរ ៍និយាយ,នៅ

នពលពួកនយើងវាយកាច់ដដធំ,ដដនមើលនៅទន់ណាស់,ប ៊ុផ្នត នធា ើនចញមកវា

តាមពិត្គឺនង្បើកមាា ំង,ភាពមា ំងដនកំភួនដដនិងកដដ,រវាងង្មាមដដននេះ



គឺធំណាស់។ប ៊ុផ្នែ នមើលនៅដូចជាទន់ណាស់,តាមពិត្នៅភាពមា ំងគធឺំ

មា ំងណាស់,ននេះជាក់ផ្សតងគឺជា”កន ញងទន់មានរងឹ”។នៅនពលខ្ញ ំវាយកាច់

ដដធំឲ្យអ្នករាល់គ្នន ,ង្បការននេះបានអែល់ឲ្យនោកអ្នករចួនហើយ,នោកអ្នកប

នែ ិចមែងៗនៅកន ញងហ្វត្់គង់ពិនិត្យបាន។ 

សិសសៈនរឿងរវាងបរ៊ុសនិងញ្ច្សត ីមិនចាំបាចន់ទៀត្ឬ,នត្ើកំនោេះង្កម៊ុំចាំបាច់

ង្ត្ូវផ្លងលេះគ្នន ? 

ង្គូៈនៅនលើបញ្ញហ កាមគ៊ុ ពីម៊ុនបានសផ្មតងរចួនហើយ,នៅនលើជាន់ថ្នន ក់

ផ្ដលនោកអ្នកមាននពលននេះ,មិននៅនោកអ្នកនធា ើជាង្ពេះសងឃ,សម ី,

គាឺនោកអ្នកខល នួឯងចង់នធា ើជាសម ី,ង្ពេះសងឃ។សំមន់គឺនៅនោក

អ្នកលេះបង់ចិត្តមួយននេះ!យកចិត្តផ្ដលនោកអ្នកលេះបង់មិនបាន

លេះបង់ទ្វងំអ្ស់។នធា ើជាមន៊ុសសសាមញ្ា ននេះគឺជាមួយង្បនភទដនត្ណាហ ,នៅ

ពួកនយើងជាក់ផ្សតងង្ត្ូវផ្ត្លេះបង់,នមើលង្សាល។មន៊ុសសខាេះជាក់ផ្សតងផ្សាង

រកង្បការននេះ,ខួងចូលនៅកន ញងខួរកាល,នធា ើមន៊ុសសសាមញ្ាក៏ហួសកំរតិ្នហើ

យ។នធា ើជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់កាន់ផ្ត្មិនគួរ។នោយសារផ្ត្នោកអ្នកហ្វត្់

គង់,មន៊ុសសកន ញងអទេះមិនហ្វត្់គង់,រស់នៅង្បចាំដថងដំណាក់កាលបចច ញបបននគឺ

បានអ្ន៊ុញាត្,ប ទ បព់ីមកដល់ជានថ់្នន ក់ខពស់រចួនហើយ,នោកអ្នកខាន

ឯងនឹងដឹងគួរផ្ត្នធា ើដូចនមតច? 

សិសសៈនត្ើនពលអ្ងគ ញយសមាធិនគងលកប់ានឬនទ?នោេះង្សាយដូចនមតច?

នពលខាេះសនាប់រហូត្ដល់៣ ទ,ីមិនដឹងនរឿងអ្ា ីនទៀត្? 

ង្គូៈនគងលក់មិនបាននទ,នត្ើហ្វត្់គង់អាចនគងលក់បានឬ?នគងលក់

នៅនពលអ្ងគ ញយសមាធិក៏ជាមួយង្បនភទដននមម ចអងផ្ដរ។នោកអ្នក

និយាយថ្នសនាប់ង្បនភទបាត្៊ុភូត្ននេះមិនអាចនលចនឡើង,នត្ើសរនសរមិន

ចាស់នទឬ?៣ ទីនោយគ្នម នសាម រត្ីមិនរាប់ជាអ្ា ីនទ,មន៊ុសសផ្ដលមាន

កមាា ំងរមាង ប់ដ៏ខពស់ជាធមមតានលចនឡើងសាថ នភាពបាត្់បងស់ាម រត្ី,នវោ

យូរអ្ផ្ងាងផ្បបននេះជាក់ផ្សតងមិនបាននទ។ 

សិសសៈនត្ើមន៊ុសសផ្ដលមានការនបតជាា ចិត្តបួសសំនរចធម៌ចំណាត្់ថ្នន ក់ច៊ុង

នង្កាយស៊ុទធផ្ត្អាចសំនរចធម៌ចំណាត្់ថ្នន ក់ច៊ុងនង្កាយផ្មននទ?នត្ើនិសស័យ

ទ្វបបនត ិចនធា ើដូចនមតច? 



ង្គូៈជាក់ផ្សតងសនងកត្នមើលនោកអ្នកមានឬក៏គ្នម នការនបតជាា ចិត្តមួយ

ននេះ,សំមន់គឺការនបតជាា ចិត្តននេះមានធំប ៊ុណាា ។មន៊ុសសផ្ដលនិសស័យទ្វប

បនត ិច,គឺនៅផ្ត្សនងកត្នមើលការនបតជាា ចិត្តនិងភាា ក់ដឹងរបស់នោកអ្នក។ 

សិសសៈនត្ើផ្លែ សសាយឬង្គនុនៅត អាចហ្វត្់គង់បានឬនទ? 

ង្គូៈខ្ញ ំនិយាយថ្ននោកអ្នកប ទ ប់ពីចាកនចញពីថ្នន ក់ត្នៅស៊ុទធផ្ត្គ្នម នជ

មង ឺ,នោកអ្នកង្បផ្ហលជាមិននជឿ,សិសសរបស់ខ្ញ ំនពលខាេះដូចជាផ្លែ សសាយ,

ង្គនុនៅត គឺជានរឿងដូចនមតច,ន េះគឺជាង្បត្ិកមមដនការវាងកាត្់ទ្វា រ,វាង

កាត្់ទ៊ុកខ ,គួរនលើកកមពស់ជាន់ថ្នន ក់។ពួកគ្នត្់ខល នួឯងស៊ុទធផ្ត្យល់ចាស់,

មិនខាល់ពីវាខល នួឯងអាចវាងអ៊ុត្បាន។ 

សសិសៈញ្ច្សត ីផ្ដលមានដអទនពាេះអាចហ្វត្់ហ្វា លូនគង់បានឬនទ? 

ង្គូៈគ្នម នបញ្ញហ នទ,នោយសារផ្ត្ហ្វា លូនដំនឡើងនៅអ្វកាសមួយនអសង,គង់

ហ្វា របស់ពួកនយើងមិនមាននធា ើចល មា ំងកាា ,សង្មាប់ញ្ច្សត ីមានដអទនពាេះ

គ្នម នឥត្ថ ិពលអាង្កក់,សង្មាប់រាងកាយរបស់គ្នត្់គឺនៅមានអ្ត្ថ

ង្បនយាជន៍។ 

សិសសៈនោកង្គូបានចាកនចញពីពួកកូន,នត្ើមានចមាង យដនអ្វកាសនទ? 

ង្គូៈមន៊ុសសជានង្ចើនស៊ុទធផ្ត្មានគំនិត្រនបៀបននេះ:នោកង្គូនោកមិននៅ

នប កាំងនទៀត្,នត្ើពួកកូននធា ើដូចនមតច?នោកអ្នកហ្វត្់គង់ហ្វា ដដទក៏ដូច

គ្នន អងផ្ដរ,នោកង្គូក៏មិនអាចនមើលផ្ថរាល់ដថង។ធមា៌,ខ្ញ ំបានបនង្ងៀនឲ្យ

អ្នករាល់គ្នន រចួនហើយ,នគ្នលសាីលធម៌,បានបនង្ងៀនឲ្យអ្នករាល់គ្នន រចួនហើយ

,សំ ៊ុ ំគង់ននេះបានបនង្ងៀនឲ្យអ្នករាល់គ្នន រចួនហើយ,មួយសំ ៊ុ ំអ្ា ីនពញនលញ

ស៊ុទធផ្ត្បានអែល់ឲ្យនោកអ្នករចួនហើយ,ជាក់ផ្សតងសនងកត្នមើលនោកអ្នក

ខល នួឯងបួសដូចនមតច។នោកអ្នកមិនអាចនិយាយថ្ននៅផ្កបរខល នួខ្ញ ំនឹង

មានការធ្ល ,មិននៅផ្កបរខល នួខ្ញ ំនឹងគ្នម នការធ្ល ។ពួកនយើងនលើក

ឧទ្វហរ ៍មួយ,និយាយថ្នសិសសព៊ុទធសាស ,សកយម៊ុនីមិននៅនលើនោក

ជាង២០០០ឆ្ន ំរចួនហើយ,នត្ើមិនផ្មនពួកគ្នត្់កំព៊ុងបនែហ្វត្់នរៀងមក,

ចិត្តមួយគ្នម នពីរឬ?ដូនចនេះហ្វត្់ឬមិនហ្វត្់គឺជាបញ្ញហ ខល នួឯង។ 

សសិសៈនត្ើហ្វត្់ហ្វា លូនគង់នងឹត្មអាហ្វរ”ប៊ុីគូ"ឬនទ? 

ង្គូៈនឹងមិន,នោយសារផ្ត្ង្បនភទវធិីសាញ្ច្សតប៊ុីគូននេះគឺនៅម៊ុននពលផ្ដល

ព៊ុទធនិងតាវមិនទ្វន់សថ ិត្នៅបានសថ ិត្នៅការបួសហ្វត្់មហ្វតាវរចួមក



នហើយ,នៅម៊ុននពលមិនទ្វន់បនងក ើត្សាស បានមានរចួមកនហើយ,ជា

ធមមតាង្បនភទវធិីសាញ្ច្សត ននេះស៊ុទធផ្ត្ជារបស់បួសហ្វត្់ឯកតា។នោយសារ

ផ្ត្ នពលន េះព៊ុំទ្វន់មានង្បព័នធ វត្តអារាម,ង្គ្នន់ផ្ត្អាចនៅនលើ

ពាក់កណាែ លជួរភន ំ,គ្នម នមន៊ុសសបំនរ កមហ បូអាហ្វរ,នៅនពលបួសហ្វត្់ចាំបាច់

បិទទ្វា រ,ចាំបាច់រយៈនពលកនាេះឆ្ន ំមួយឆ្ន ំអ្ចល ,ដូនចនេះនង្ជើសនង្បើ

ង្បនភទវធិីសាញ្ច្សត ននេះ។ពួកនយើងបួសហ្វត្់សពាដថងននេះ,មិនចាំបាច់ផ្បប

ននេះ,នោយសារផ្ត្ន េះគឺជាមួយង្បនភទវធិីសាញ្ច្សត ផ្ដលបាននង្ជើសនង្បើកន ញង

បរយិាកាសជាក់ោក់,និងមិនផ្មនជាសីលគង់អ្ា ីនទ។មន៊ុសសខាេះបនង្ងៀន

នរឿងននេះ,ខ្ញ ំនិយាយថ្នមន៊ុសសដនពិភពនោកទ្វងំមូលស៊ុទធផ្ត្មិន

បរនិភាគនទៀត្,ននេះគឺបានបំផ្លា ញសាថ នភាពសងគមមន៊ុសសសាមញ្ា ,ន េះ

នឹងកាា យជាបញ្ញហ ,មន៊ុសសទ្វងំអ្ស់ស៊ុទធផ្ត្មិនបរនិភាគនទៀត្,នត្ើន េះគឺ

ជាសងគមរបស់មន៊ុសស្ផ្មននទ?ន េះមិនបាននទ,មិនផ្មនផ្បបន េះនទ។ 

សិសសៈនត្ើ៥សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ននេះអាចហ្វត្់ដល់ជាន់ថ្នន ក់ណា? 

ង្គូៈ៥សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ននេះបានង្គប់ង្គ្នន់អាចឲ្យនោកអ្នកហ្វត្់ដល់ជាន់

ថ្នន ក់យា ងខពស់បំអ៊ុត្ៗរចួនហើយ។ជាការពិត្នោកអ្នកចង់ហ្វត្់ដល់ជាន់

ថ្នន ក់មួយណា,ដល់នពលន េះនោកអ្នកនឹងដឹងនោយខល នួឯង។ពីនង្ពាេះ

គង់គ្នម នទីបញ្ាប់,នោកអ្នកពិត្ជាដលជំ់ហ្វ នន េះរចួនហើយ,ជាក់ផ្សតង

មានវាស ន េះ,នៅអាចទទួលបានមហ្វធម៌ដនជាន់ថ្នន ក់ខពស់ជាងនទៀ

ត្។ 

សិសសៈធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស,ហ្វា លូនបងាលិជាង្បចាំនត្ើអាចមិនហ្វត្់គង់នទៀត្

នទ? 

ង្គូៈហ្វត្់គង់និងបួសធម៌កន ញងវត្តអារាមមិនដូចគ្នន នទ។តាមពិត្កន ញងវត្ត

អារាមកន ញងចិត្តចង់បួស,ជាក់ផ្សតងក៏ង្ត្វូផ្ត្អ្ងគ ញយសមាធិ,ភាពជំ ញ

ការន េះគឺង្ត្ូវផ្ត្ហ្វត្់,មិនអាចង្គ្នន់ផ្ត្និយាយបនងក ើនគង់នហើយមិន

ហ្វត្់អ្ា ីទ្វងំអ្ស់,ង្គ្នន់ផ្ត្និយាយនហើយនៅនលើកាលមានគង់,ខ្ញ ំនិយាយ

ថ្នន េះគឺមិនផ្មនជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្ត្ូវឬអ្ត្់?មួយសំ ៊ុ ំជំ ញណា

មួយស៊ុទធផ្ត្មានដំផ្ លមួយសំ ៊ុ ំអ្ា ីៗ,គឺង្ត្ូវផ្ត្យកមួយសំ ៊ុ ំអ្ា ីៗននេះ

ហ្វត្់នចញមក។ 

សិសសៈមន៊ុសសផ្ដលហ្វត្់គង់ដដទនិយាយថ្នៈគង់ផ្ដលគ្នម នគំនិត្មិន

ផ្មនគង់ហ្វា ,ង្ត្ូវឬអ្ត្់? 



ង្គូៈនសចកត ីផ្ថាងការ ៍ននេះនសចកត ីផ្ថាងការ ៍ន េះនង្ចើនណាស់,ប ៊ុផ្នតគ្នម ន

នរណាដូចខ្ញ ំយកមហ្វធម៌ផ្បបននេះង្បាប់នោកអ្នកនទ។ព៊ុទធវងសសផ្មតង

ថ្នធម៌នោយនចត្ នឹងមិនខពស់នពក,ធម៌នោយនចត្ មិនផ្មន

សំនៅនៅនលើចល ,គ្នត្់អ្ងគ ញយសមាធិ,ភាា ប់ង្តាក៏ជាចល ,ដូនចនេះមិន

ផ្មននៅចល ធំឬតូ្ច។នោយនចត្ ឬនោយអ្នចត្ នៅកន ញងគំនិត្

របស់នោកអ្នក,នៅនលើការផ្សាងរក,មានគំនិត្,មានការផ្សាងរក,ជាក់

ផ្សតងគឺជាការង្បកាន់,ជាក់ផ្សតងគឺជានោយនចត្ ,ផ្ដលសំនៅនៅនលើគឺ

ជាអ្ា ីទ្វងំននេះ។ 

សិសសៈចិត្តគំនិត្និងគ៊ុ ធម៌មិននសម ើគ្នន ,គ្នត្់និយាយថ្នគ៊ុ ធម៌នង្ចើន

ឬត្ិចកំ ត្់ជាន់ថ្នន ក់,នហើយនិយាយនទៀត្ថ្នចិត្តគំនិត្ខពស់ប ៊ុណាា គង់

ខពស់ប ៊ុនណាា េះ,នត្ើនរឿងទ្វងំពីរមិនផ្មនអ្ញយគ្នន នទឬ? 

ង្គូៈនោកអ្នកអាចមិនសាត ប់បានចាសោ់ស់។ចិត្តគំនិត្ង្គបដ ត ប់

ទូោយណាស់,គ៊ុ ធម៌គឺជាមួយផ្អនកកន ញងន េះ;នៅង្គបដ ត ប់ទ្វងំ”ខ

នត ី”,សមត្ថភាពរងទ៊ុកខ ,ភាា ក់ដឹង,នោេះង្សាយជនមាា េះជានដើម,ទ្វងំអ្ស់ននេះ

ស៊ុទធផ្ត្ជារបស់បញ្ញហ ចិត្តគំនិត្,កន ញងន េះនៅង្គបដ ត ប់ទ្វងំការវវិត្តន៍

របស់គង់,ការវវិត្តន៍របសគ់៊ុ ធម៌,គឺជាអ្ា ីមួយផ្ដលមានអ្ត្ថន័យទូលំទូ

ោយ។គ៊ុ ធម៌មាននង្ចើនឬក៏ត្ិចមិនផ្មននិយាយថ្នគង់របស់នោក

អ្នកខពស់ប ៊ុណាា ,វាគឺនិយាយថ្ននោកអ្នកអ្ គត្បនងក ើនគង់បានប ៊ុណាា ។

គ៊ុ ធម៌នៅង្ត្ូវផ្ត្វាងកាត្់សាកលបងរងទ៊ុកខ នវទ នលើកកមពស់ចិត្ត

គំនិត្ប ទ ប់មក,វានទើបអាចផ្លា ស់បត រូនៅជាគង់។ 

សិសសៈមួយអទេះមន៊ុសសពីរបី ក់ហ្វត្់មនិផ្មនង្បនភទគង់ផ្ត្មួយ,នត្ើនឹង

ប េះពាល់ដល់គ្នន នៅវញិនៅមកឬនទ? 

ង្គូៈនឹងមិន។ប ៊ុផ្នត ,រវាងពួកគ្នត្់នឹងប េះពាល់ដល់គ្នន នៅវញិនៅមកឬនទ

ខ្ញ ំមិនដឹង។កន ញង មជាហ្វា លូនគង់ពួកនយើងនរណាក៏នង្ជៀត្ផ្ង្ជកមិន

បានអងផ្ដរ,នលើសពីននេះនទៀត្នោកអ្នកនៅមានកផ្នាងលែសង្មាប់ពួក

គ្នត្់,ពីនង្ពាេះពួកនយើងគឺបួសហ្វត្ស់៊ុចរតិ្ធម៌,នឹងមិននលចនឡើងគមាា

ត្។ 

សិសសៈឥឡូវននេះកន ញងសងគមផ្ចកចាយនសចកត ីផ្ថាងការ ៍ជានង្ចើន,ឧបមា

សំប៊ុង្ត្ជាផ្ខសសង្ហា ក់,នត្ើនោេះង្សាយដូចនមតច? 



ង្គូៈខ្ញ ំង្បាប់អ្នករាល់គ្នន ,អ្ា ីទ្វងំននេះស៊ុទធសាធគឺបំភាន់មន៊ុសស,នោកអ្នក

មិនចាំបាច់នវា ើយត្បសំប៊ុង្ត្នៅគ្នត្់,ពិត្ជាអ្ត្់ន័យ,នោកអ្នកអាច

មិននអ្ើនពើនឹងវា។នោកអ្នកនមើលគ្នត្់អ្ា ីទ្វងំននេះស៊ុចរតិ្ឬក៏មិនស៊ុចរតិ្,

នមើលភាា មជាក់ផ្សតងអាចនមើលនចញបាន,ធម៌ននេះរបស់ពួកនយើងត្ង្មូវ

ត្ឹងរងឹបួសចិត្តគំនតិ្។មានង្គូឈីគង់មួយចំនួនខ្ញ ំនៅគ្នត្់ថ្នឈម ញួឈី

គង់,យកឈីគង់នធា ើជាមួយង្បនភទដនទំនិញ,កាា យជានដើមទ៊ុនសង្មាប់បត ូ

រយកង្បាក់,មន៊ុសសផ្បបននេះបនង្ងៀនគង់ក៏បនង្ងៀនមិននចញមកបានអ្ា ី

ផ្ដរ,មានអ្ា ីបនត ិចន េះក៏នឹងមិនខពស់អងផ្ដរ,នៅមានទ្វងំអ្ា ីជាទ៊ុចរតិ្

នទៀត្អង។ 

សិសសៈសិកាខ កាមហ្វា លូនគង់នៅកន ញងវត្តសាងភន សួរចួនហើយនត្ើនធា ើដូច

នមតច?នត្ើគួរសឹកនចញវញិផ្ដរនទ? 

ង្គូៈវាគ្នម នទ្វក់ទងអ្ា ីជាមួយនឹងពួកនយើង,នទ្វេះបីនោកអ្នកបានសាងភន ួ

សរចួនហើយក៏នោយ,ន េះគឺជាអ្ា ីដនទង្មង់ប ៊ុនណាា េះ។ 

សិសសៈពួកកូនពីរបី ក់ប ទ ប់ពីថ្នន កប់នង្ងៀនមកមានអារមម ៍កាល

នហើមនិងធីងនធ្លង? 

ង្គូៈននេះអាចជាសិកាខ កាមថមីចូលមក,រាងកាយនៅមិនទ្វន់សង្មួលបាន

លែ ,ថ្នមពលផ្ដលខ្ញ ំវាយនចញធំណាស់,ឈីជមង ឺបនញ្ាញនៅមងនង្ៅនឹង

មានអារមម ៍កាលនហើម,កាលនហើមគបឺំបាត្់ជមង ឺនៅនលើកាលឲ្យនោក

អ្នក,គឺជានរឿងលែ ,ប ៊ុផ្នតបំបាត្់មា ំងកាា នពកង្បត្ិកមមនឹងធំ។នយើងខាា៊ុាំ

នបើកថ្នន ក់បនង្ងៀនរយៈនពល៧ដថងមន៊ុសសខាេះង្ទ្វមំិនបាន,នពលនវោខា ីជាង

នទៀត្អាចនឹងនលចនឡើងបញ្ញហ ,ថ្នមពលផ្ដលវាយនចញធំ,ង្បត្ិកមមមា ំង

កាា មា ំងណាស់,កាលនហើមង្ទ្វមំិនបាន,នមើលនៅថ្នន ក់បនង្ងៀនរយៈនពល

១០ដថងមាននសថ រភាពជាង,មន៊ុសសចូលមកនង្កាយង្បត្ិកមមនឹងធំជាងម៊ុ

ន។ 

សិសសៈនត្ើហ្វត្់គង់អាចជក់បារ ក,អឹកង្សាបានឬនទ?នោយសារផ្ត្ការង្ហរ

ពិនសសចំាបាច់អឹកង្សានត្ើនធា ើដូចនមតច? 

ង្គូៈសង្មាប់បញ្ញហ ននេះខ្ញ ំនមើលន ើញផ្បបននេះ,ពួកនយើងហ្វត្់ព៊ុទធវងសគង់គឺ

ង្ត្ូវផ្ត្ហ្វមឃ្លត្់ស៊ុរា,នពលនវោយូរនោកអ្នកអាចនៅផ្ត្គិត្ដល់,បនត ិច

មតងៗហ្វមឃ្លត្់បាន។ប ៊ុផ្នត នពលនវោក៊ុយូំរនពក,យូរនពកនហើយនឹងទទួល

ទ ឌ កមម!សង្មាប់ជក់បារ ក,ខ្ញ ំគិត្ថ្នគឺជាបញ្ញហ ដនវនទៈ,ដរាណានោកអ្នក



ចង់ហ្វមឃ្លត្់នឹងហ្វមឃ្លត្់បាន។មន៊ុសសសាមញ្ា នង្ចើនផ្ត្គិត្ថ្នៈ”ដថង

ននេះខ្ញ ំហ្វមឃ្លត្់បារ កបាននហើយ”។វាងបានប ៊ុ ម នដថងក៏ពាយាមមិនបាន

នទៀត្។វាងបានពីរដថងក៏គិត្ដល់មតងនទៀត្,នចាលមតងនទៀត្,ជាក់ផ្សតង

ផ្បបននេះ,គ្នត់្ផ្ត្ងផ្ត្ហ្វមឃ្លត្់មិនបាន។មន៊ុសសសាមញ្ា រស់នៅនលើ

នោកីយ៍,រវាងមន៊ុសសនៅនលើនោកីយ៍ង្បាង្ស័យទ្វក់ទងគ្នន នជៀសមិនរចួ

ទំ ក់ទំនងទ្វងំននេះ,ប ៊ុផ្នត ,នោកអ្នកង្ត្ូវផ្ត្គិត្ដល់នោកអ្នកផ្លងនៅ

ជាមន៊ុសសសាមញ្ាមាន ក់នទៀត្នហើយ,បានចាប់នអតើមបួសហ្វត្់រចួនហើយ។

មានវនទៈ,ជាក់ផ្សតងអាចសំនរចបាននគ្នលបំ ង។ជាការពិត្,កូនសិសស

របស់ខ្ញ ំក៏នៅមានជក់បារ ក,គ្នត្់ខល នួឯងក៏អាចហ្វមឃ្លត្់បាន,ប ៊ុផ្នត

ដរាបណាអ្នកដដទឲ្យគ្នត្់,គ្នត្់គួរសមពិបាកកន ញងការបដិនសធ,ចង់ជក់

មតងនទៀត្,ពីរដថងមិនជក់នៅផ្ត្ពិបាកង្ទ្វ,ំនហើយជក់នឡើងវញិក៏ពិបាកង្ទ្វំ

អងផ្ដរ។ខល នួឯងជាក់ោក់ង្ត្ូវផ្ត្ ំង្គងជាប់!មន៊ុសសមួយចំនួនគឺនធា ើ

ទំ ក់ទំនងសងគម,ជាធមមតាង្ត្ូវផ្ត្អឹកង្សាជាមួយនភាៀវ,បញ្ញហ ននេះពិបាក

នោេះង្សាយណាស់។អឹកត្ិចបំអ៊ុត្តាមផ្ដលអាចនធា ើនៅបាន,ឬក៏នោក

អ្នកគិត្រកដំនណាេះង្សាយ។ 

សិសសៈនៅនពលផ្ដលនៅមិនទ្វន់អាចនមើលន ើញហ្វា លូនបងា ិល,

ង្បសិននបើអតល់គំនិត្តាមង្ទនិច ឡកិា,នត្ើនឹងជេះឥទធិពលដល់ហ្វា លូន

កំព៊ុងបងា ិលង្ចាសង្ទនិច ឡិកាឬនទ? 

ង្គូៈហ្វា លូនគឺបងា ិលនោយសា ័យង្បវត្ត ិ,មិនចំាបាច់គំនិត្នោកអ្នកដឹក ំ

នទ។សងកត្់ធងន់មតងនទៀត្,មិនបាននង្បើគំនិត្,គំនិត្ក៏ ំង្គងគ្នត្់មិន

បានផ្ដរ។មិនបានយកគំនិត្របស់នោកអ្នកនដើមបី ំង្គងនធា ើឲ្យគ្នត្់

បងា ិលតាមទិសអ្ញយមកវញិ។ហ្វា លូននៅទីតំាងនពាេះទ្វបគឺមិនទទួលនូវ

ការ ំង្គងរបស់គំនិត្។ហ្វា លូននៅមងនង្ៅផ្ដលផ្កសំរលួរាងកាយ,

នោកអ្នកទ៊ុកឲ្យគ្នត្់បងា ិល,អាចនឹងទទួលនូវសកមមភាពគិត្របស់

នោកអ្នក,អាចនឹងបនងក ើត្ង្បនភទអារមម ៍ននេះ។ខ្ញ ំសផ្មតងឲ្យនោកអ្នកៈ

នោកអ្នកមិនបាននធា ើ,មិនអាចនៅហ្វត្់នោយនចត្ ។នោយនចត្ 

នៅហ្វត្់នត្ើមិនផ្មននៅផ្ត្ជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់នទឬ,គឺជាហ្វា លូននៅ

ហ្វត្់,គឺជាធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស។នហត្៊ុអ្ា ីផ្ត្ងផ្ត្មិននបាេះបង់នូវអ្ា ីផ្ដលជា

គំនិត្របស់នោកអ្នក?គងហ់្វា ណាមួយនពលដល់ជាន់ថ្នន ក់ខពស់,នទ្វេះបីជា

គង់ហ្វា តាវវងសក៏នោយ,ស៊ុទធផ្ត្គ្នម នគំនិត្ដឹក ំ។ 



សិសសៈនត្ើហ្វត្់ហ្វា លូនគង់នពលនវោ,ទកីផ្នាង,ទិសនៅណាង្បសិទធភាពលែ

បំអ៊ុត្?ហ្វត្់ប ៊ុ ម នដងសមលមម?នត្ើម៊ុននិងនង្កាយនពលបរនិភាគហ្វត្់

(គង់)មានបញ្ញហ ឬនទ? 

ង្គូៈនោយសារផ្ត្ហ្វា លូនគឺមូល,គឺជារបូភាពបង្ងួមតូ្ចដនសកលនោក

ននេះរបស់ពួកនយើង,ផ្ដលហ្វត្់ន េះគឺជានគ្នលសាីលធម៌ដនសកលនោក,

នលើសពីននេះនទៀត្សកលនោកគឺនធា ើចល ,អ្ញយមកវញិជាក់ផ្សតងគឺធម៌

ហ្វត្់មន៊ុសស។នោកអ្នកមិនហ្វត្់គង់,គ្នត្់ហ្វត្់នោកអ្នក,ខ៊ុសជាមួយ

នឹងង្ទឹញ្ច្សត ីដនគង់ហ្វា ទ្វងំអ្ស់ផ្ដលបានបនង្ងៀននចញ,(គង់ហ្វា )ននេះរបស់

ខ្ញ ំគឺជា”ធម៌ហ្វត្់មន៊ុសស”ផ្ត្មួយគត្់។គង់ហ្វា ដដទទ្វងំអ្ស់ស៊ុទធផ្ត្

និកាយមួយននេះនដើរតានតាវ,ហ្វត្់គង់នោយនចត្ ,អ្ញកតាន,ពួកនយើង

មិនង្ត្ូវការ។គង់មួយននេះរបស់ពួកនយើងនពលនវោណាក៏អាចហ្វត្់បាន,

នោកអ្នកមិនហ្វត្់គង់គង់ហ្វត្់នោកអ្នក,មិនចាំបាច់នង្ជើសនរ កសនពល

នវោ,មាននពលនង្ចើនគឺហ្វត្់នង្ចើន,មាននពលត្ិចគឺហ្វត្់ត្ិច។គង់ហ្វា

មួយននេះរបស់ពួកនយើងត្ង្មូវមិនត្ឹងរងឹពិនសសនទ,ប ៊ុផ្នត ពួកនយើងត្ង្មូវ

សង្មាប់ចិត្តគំនិត្គឺត្ឹងមា ំងណាស់។គង់ហ្វា របស់ពួកនយើងក៏មិនសំផ្ដង

អ្ំពីទិសនៅ,ឈរនៅទិសនៅណាមួយក៏អាចបាន។ពីនង្ពាេះសកលនោកគឺ

បងា ិល,កំព៊ុងផ្លា សប់ត រូ,នោកអ្នកឈរនៅមងលិចក៏មិនង្បាកដគឺជា

មងលិច,នោកអ្នកឈរនៅមងនកើត្ក៏មិនង្បាកដគឺជាមងនកើត្។ខ្ញ ំ

ត្ង្មូវឲ្យកូនសិសសហ្វត្់គង់ឈរផ្បរម៊ុខនៅមងលិច,ង្គ្នន់ផ្ត្ជាការ

នគ្នរពប ៊ុនណាា េះ,តាមពិត្នៅវាគ្នម នអលប េះពាល់អ្ា ីនទ។ហ្វត្់គង់នៅកផ្នាង

ណាក៏អាចហ្វត្់បាន,កន ញងអទេះមងនង្ៅបានទ្វងំអ្ស់។ប ៊ុផ្នត ខ្ញ ំនៅផ្ត្គិត្

ថ្នរកកផ្នាងមួយ,បរសិាថ ន,ខយល់អាកាសលែជាងបនត ិច,ជាពិនសសគឺង្ត្ូវ

ឃ្លា ត្ឆ្ង យអ្ា ីសំអ្៊ុយ,ដូចជាធ៊ុងសំរាម,បនទប់ទឹកជានដើម,អ្ា ីនអសងនទៀត្

គ្នម នបញ្ញហ នទ។បួសហ្វត្់មហ្វធម៌មនិសផ្មតងនពលនវោ,ទីកផ្នាងនិងទិស

នៅ។ម៊ុននិងនង្កាយនពលបរនិភាគអាចហ្វត្់បានទ្វងំអ្ស់,ប ៊ុផ្នត

ង្បសិននបើនោកអ្នកញាុំផ្វែត្នពក,ភាា មៗហ្វត្់ក៏ពិបាកង្ទ្វផំ្ដរ,លែបំអ៊ុត្

នៅផ្ត្ឈប់សង្មាកមួយរយៈ។នៅនពលផ្ដលង្កពេះឃ្លា នោន់សូរសនធ ឹកក៏

ពិបាកចូលនៅកន ញងសងប់អងផ្ដរ,អ្នករាល់គ្នន ផ្អែកនលើកាលៈនទសៈខល នួឯង

នដើមបីនរៀបចំ។ 

សិសសៈប ទ ប់ពីហ្វត្គ់ង់ចប់មានត្ង្មូវអ្ា ីនទ?នត្ើង្ត្ូវការង្ត្ដ៊ុសម៊ុខនទ? 

ង្គូៈពួកនយើងប ទ ប់ពីហ្វត្់គង់ចប់មនិមា ចទឹកង្ត្ជាក់អ្ា ីនទ,ក៏មិន

ចាំបាច់ង្ត្ដ៊ុសម៊ុខ,ង្ត្ដ៊ុសដដ,ននេះស៊ុទធផ្ត្ជាអ្ា ីផ្ដលនង្បើនៅដំណាក់កាល



ដំបូងនដើមបីវាយនបើកចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សតនិងផ្ខសវ ឌ ដនរាងកាយ

មន៊ុសស។ពួកនយើងគឺជាបួសហ្វត្់មហ្វធម៌,ស៊ុទធផ្ត្គ្នម នអ្ា ីទ្វងំននេះ,ឥឡូវ

ននេះផ្លងនៅជាសាថ នភាពនទើបផ្ត្ចាប់នអតើមផ្លា ស់បត រូរាងកាយមន៊ុសស

នទៀត្នហើយ។មន៊ុសសសាមញ្ា នដើរនឆ្ព េះនៅមន៊ុសសហ្វត្់គង់ហ្វក់ដូចជា

ពិបាកណាស់ៗ,នលើសពីននេះនទៀត្គង់ហ្វា មួយចំនួននៅផ្ត្មិនអាចផ្លា ស់

បត រូរាងកាយមន៊ុសសនោយផ្លទ ល់បាន,នបើនិយាយពីវាមានត្ង្មូវមួយចំនួន

សម ញគសាម ញណាស់,ពួកនយើងនៅទីននេះស៊ុទធផ្ត្គ្នម ន,ក៏គ្នម នគំនិត្ទ្វងំននេះ

អងផ្ដរ។ផ្ដលខ្ញ ំមិនសផ្មតងដល់នោកអ្នកមិនចាំបាច់នៅកងាល់,ង្គ្នន់

ផ្ត្កងាល់នដើមបីហ្វត្់ប ៊ុនណាា េះ។នោយសារផ្ត្ពួកនយើងគឺបួសហ្វត្់មហ្វធម៌

,រាងកាយរបស់នោកអ្នកនៅកន ញងសាថ នភាពបឋមមា ចននេះមា ចន េះ,ឬក៏

ដំន ើរការផ្ដលត្ង្មូវននេះត្ង្មូវន េះ,កន ញងរយៈនពលប ៊ុ ម នដថងស៊ុទធត្ផ្ាវាង

អ៊ុត្អ្ស់។ខ្ញ ំមិននិយាយគង់ហ្វា ទ្វបដដទនទៀត្ផ្ដលមានជំ ញពីរបីឆ្ន ំ,

ប ៊ុផ្នតក៏មិនខ៊ុសពីគ្នន ប ៊ុ ម នផ្ដរ។អ្ា ីដនជាន់ថ្នន ក់ទ្វប,ទិសនៅននេះ,ផ្ខសវ ឌ

ន េះ,ជានដើមទ្វងំននេះខ្ញ ំស៊ុទធផ្ត្មិនសផ្មតង,ពួកនយើងសផ្មតងអ្ំពីអ្ា ីនៅ

ជាន់ថ្នន ក់ខពស់។បួសហ្វត្់មហ្វធម៌,ពិត្ជាហ្វត្់គង់,គឺជាអ្កសរ” 炼”, 

ប ៊ុផ្នតមិនផ្មនជាអ្កសរ”练”។ 

សិសសៈនត្ើប ទ ប់ពីហ្វត្់គង់អាចបត្់នជើងធំឬបត្់នជើងតូ្ចភាា មបាន

ឬនទ?ពៅកន ញងទឹកន មមាននង្ចើនពព៊ុេះ,នត្ើឈីនឹងលិចធ្លា យឬនទ? 

ង្គូៈគ្នម នបញ្ញហ នទ។មន៊ុសសហ្វត្់គង់ពួកនយើងនៅនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់,

បត្់នជើងធំឬក៏បត្់នជើងតូ្ចជាការពិត្មានថ្នមពល ំនចញ,ប ៊ុផ្នត

ថ្នមពលបនត ិចន េះមិនរាប់ជាអ្ា ីនទ,អ្ា ីក៏មិនឥត្ថ ិពលផ្ដរ។ហ្វត្់មហ្វធម៌

នៅង្ត្ូវផ្ត្នង្បាសសត្ានោកទ្វងំឡាយ,ពៅចំណុចននេះមិនចាំបាច់យក

ចិត្តទ៊ុកោក់,ផ្ដលពួកនយើងទទួលបាននៅនង្ចើនជាងនៅនទៀត្។នបើក

ថ្នន ក់ននេះ,ថ្នមពលផ្ដលខ្ញ ំវាយនចញមា ំងកាា ណាស់,នលើជញ្ញា ំងស៊ុទធផ្ត្

បនសល់ទ៊ុកជានង្ចើនអ្ា ីៗ។ 

សិសសៈនត្ើអាចអសពាអាយហ្វា លូនគង់បានឬនទ?នត្ើអាចបនង្ងៀនឲ្យ

មន៊ុសសផ្ដលមិនទ្វន់ចូលរមួថ្នន ក់សាត បស់ផ្មតងធម៌ហ្វត្់ហ្វា លូនគង់បាន

ផ្ដរនទ?(មន៊ុសស)ផ្ដលមិនទ្វន់ចូលរមួថ្នន ក់សាត ប់សផ្មតងធម៌នត្ើអាចនៅ

សាថ នីយ៍ង្ពឹកាហ្វត្់គង់បានឬនទ?នត្ើនអាើផ្ខសអាត្់និងនសៀវនៅនៅសាច់

ញាត្ិនិងមិត្តភកត ិនៅនង្ៅទីង្កងុបានឬនទ? 



ង្គូៈនធា ើឲ្យជាសកលគង់ហ្វា របស់ពួកនយើង,ព វ្ ើឲ្យមន៊ុសសកាន់ផ្ត្នង្ចើនទទួល

បានអ្ត្ថង្បនយាជន៍,នឹងមិននលចនឡើងគមាា ត្។ខ្ញ ំសផ្មតងនចញឲ្យនោក

អ្នកជានង្ចើនធម៌,ជាក់ផ្សតងគឺអ្ន៊ុញាត្ឲ្យនោកអ្នកដឹងពីធម៌,យល់

ចាស់ពអី្ា ីដនជាន់ថ្នន ក់ខពស់,នមើលន ើញនូវអ្ា ីដនជាន់ថ្នន ក់ខពស់។សផ្មតង

នចញម៊ុនគឺមា ចចាំដល់នពលនោកអ្នកនមើលន ើញឬក៏ជួបង្បទេះរចួនហើយ

មិនយល់។នោកអ្នកអាចបនង្ងៀនមន៊ុសសដដទហ្វត្់គង់,ប ៊ុផ្នត នោកអ្នក

ដំនឡើងហ្វា លូនន េះមិនបាននទ។នត្ើនធា ើដូចនមតចនៅ?ខ្ញ ំបានសផ្មតងរចួ

នហើយ,ង្បសិននបើនោកអ្នកមិនឧសសហ៍ពាយាមហ្វត្់

គង់,បរមីរបស់ខ្ញ ំជាក់ស្សែងនឹងឃ្លា តពចញេីពោកអ្នក។ង្បសិននបើនោក

អ្នកពិត្ជាហ្វត្់គង់,បរមីជាក់ផ្សតងនងឹង្គប់ង្គងនោកអ្នក។ដូនចនេះនៅ

នពលនោកអ្នកបនង្ងៀនគង់ឲ្យគ្នត្់,ជាក់ផ្សតង ំព័ត្៌មានផ្ដលខ្ញ ំបាន

បនង្ងៀនជាមួយ,ជាក់ផ្សតងមាន ំយនតការឈីផ្ដលបនងក ើត្ហ្វា លូនជាមួ

យ។មន៊ុសសផ្ដលនោកអ្នកបនង្ងៀនមានចិត្តនៅហ្វត្់,ជាក់ផ្សតងអាច

បនងក ើត្ហ្វា លូន។មានវាស ,ស្ែល្និសស័យលែ ,ពៅនពលន េះជាក់ផ្សតងអាច

ទទួលបានហ្វា លូន។នសៀវនៅរបស់ពួកនយើងសរនសរលមែ ិត្ណាស់,គ្នម ន

មន៊ុសសបនង្ងៀន,ក៏អាចហ្វត្់បានលែអងផ្ដរ។ 

សិសសៈហ្វត្់ហ្វា លូនគង់សផ្មតងឬក៏មនិសផ្មតងដកដនងហ ើម?នធា ើដូចនមតចសំ

រលួដនងហ ើម? 

ង្គូៈហ្វត្់ហ្វា លូនគង់,មិនចាំបាចស់ំរលួដនងហ ើម,ក៏មិនសផ្មតងដកដនងហ ើម,

ន េះគឺជាអ្ា ីផ្ដលនរៀននៅគង់ហ្វា បឋម,នៅកផ្នាងពួកនយើងននេះមិនង្ត្ូវ

ការនទ។នោយសារផ្ត្សំរលួដនងហ ើមដកដនងហ ើមគឺនដើមបីហ្វត្់តាន,ផ្ថម

ខយល់,បផ្នថមនភា ើង។ដកដនងហ ើមបញ្ច្ញ្ញា ស,ដកដនងហ ើមបនណាត យ,នលបទឹក

មាត្់ស៊ុទធផ្ត្គឺនដើមបីហ្វត្់តាន,ពួកនយើងមិនហ្វត្់អ្ា ីទ្វងំននេះ។អ្ា ីង្គប់

យា ងផ្ដលនោកអ្នកង្ត្ូវការបានបញ្ច្ងគប់នោយហ្វា លូន។មានរបស់មួយ

ចំនួនផ្ដលខពស់ជាងពិបាកជាង,នោយសារបរមីរបស់នោកង្គូមកបញ្ច្ងគ

ប់។និកាយណាមួយ,ជាពិនសសគឺតាវវងសសផ្មតងលមែ ិត្ជាងនទៀត្,ប ៊ុផ្នត

មិនផ្មនបានហ្វត្់នចញនោយនចត្ ។តាមពិត្នៅគឺជាង្គូមងនលើដន

និកាយន េះរបស់គ្នត្់កំព៊ុងវវិត្តន៍និងផ្លា ស់បត រូឲ្យគ្នត្់,កំព៊ុងអតល់ឲ្យគ្នត្់,

គ្នត្់ង្គ្នន់ផ្ត្មិនបានដឹងប ៊ុនណាា េះ។ខល នួឯងនោយនចត្ នធា ើមិនបាន

នទ,មានផ្ត្មន៊ុសសផ្ដលនបើកការង្តាស់ដឹងរចួនហើយ,នបើកគង់រចួនហើយ

នទើបអាចនធា ើបាន។ 



សិសសៈនត្ើហ្វត្់គង់មាននផ្លត ត្អារមម ៍ឬនទ?គំនិត្ដនគង់ហ្វា នៅកផ្នាង

ណា? 

ង្គូៈពួកនយើងទីននេះគ្នម នការនផ្លត ត្អារមម ៍នទ,រផ្មងគ្នម ននៅអ្នករាល់គ្នន

នផ្លត ត្អារមម ៍,ទ៊ុកឲ្យនោកអ្នកលេះបង់ការង្បកាន់,មិនត្ង្មូវគំនិត្អ្ា ី

នទ។សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ទី៣,បាត្ដដទ្វងំពីរ ឈំីជាមួយនង្សាចង្សឡេះពីរប ូល,

គិត្ភាា មនឹងទទួលបាន,លំហ្វត្់ដដទមនិចាំបាច់គិត្។ 

សិសសៈនត្ើង្បមូលថ្នមពលគឺដូចគ្នន នឹងង្បមូលឈីផ្មននទ? 

ង្គូៈពួកនយើងង្បមូលឈីនធា ើអ្ា ី?ផ្ដលពួកនយើងបួសហ្វត្់គឺមហ្វធម,៌

អ្ គត្នឹងមិនអាចសូមបីផ្ត្ឈីក៏បនញ្ាញមិនបាន។ផ្ដលពួកនយើង

ហ្វត្់មិនផ្មនឈីដនជាន់ថ្នន ក់ទ្វប,ប ៊ុផ្នត ផ្ដលបានបនញ្ាញមកគឺជាពនា ឺ។

ការង្បមូលថ្នមពល,នង្បើហ្វា លូននដើមបីនធា ើ,មិនចាំបាច់ពួកនយើងនធា ើនោយ

ខល នួឯង។ប ៊ុផ្នតឧបមាលំហ្វត្់នង្សាចង្សឡេះពីរប ូល,គ្នត្់មិនផ្មនការ

ង្បមូលឈី,តាមពិត្នៅគឺនង្សាចង្សឡេះរាងកាយ,ក៏នដើរតួ្ ទីកន ញងការ

ង្បមូលថ្នមពលអងផ្ដរ,ប ៊ុផ្នតចមបងមិនផ្មនសង្មាប់នគ្នលបំ ងននេះ។

ចង់និយាយង្បមូលឈីនត្ើង្បមូលដូចនមតច?បួសហ្វត្់មហ្វធម៌,នៅនពល

ង្គវ កដដកំពូលកាលនឹងមានអារមម ៍សមាព ធធំណាស់,ភាា មៗន េះនឹងមក

ដល់នង្ចើនមា ំងណាស់,ប ៊ុផ្នតចង់ឈីសំរាប់នធា ើអ្ា ី?ថ្នមពលក៏មិនចាំបាច់

នៅង្បមូលនោយនចត្ អងផ្ដរ។ 

សិសសៈនត្ើហ្វា លូនគង់មានការកសាងមូលោធ នរយៈនពលមួយរយដថងនិង

ដនងហ ើមគភ៌ឬនទ? 

ង្គូៈទ្វងំអ្ស់ន េះគឺជាអ្ា ីផ្ដលទ្វប,ពួកនយើងមិនហ្វត្់។ពួកនយើងបាន

នដើរវាងដំណាក់កាលដំបូងដនអ្នសថ រភាពតាំងពីយូរមកនហើយ។ 

សិសសៈនត្ើហ្វា លូនគង់មានត្៊ុលយភាពអ្វជិាមាននិងវវជិាមានឬនទ? 

ង្គូៈទ្វងំននេះស៊ុទធផ្ត្ជារបស់ការហ្វត្់ឈី,គឺជាអ្ា ីដនជាន់ថ្នន ក់ទ្វប,នពល

ផ្ដលនោកអ្នកនោត្នចញពីជាន់ថ្នន ក់របស់ឈីរចួនហើយ,រាងកាយរបស់

នោកអ្នកមិនសថ ិត្នៅបញ្ញហ ត្៊ុលយភាពអ្វជិាមាននិងវវជិាមាននទៀត្។មិន

ថ្ននោកអ្នកហ្វត្់គង់ហ្វា ណាមួយ,ដរាបណានោកអ្នកពិត្ជាទទួលបាន

ការបនង្ងៀនពិត្ង្បាកដរបស់នោកង្គូ,ធ្ល ថ្ននពលផ្ដលនោកអ្នកនដើរ

នចញអ៊ុត្ពីជាន់ថ្នន ក់ទ្វប,ជាក់ផ្សតងង្ត្ូវនបាេះនចាលទ្វងំអ្ស់អ្ា ីផ្ដល

នោកអ្នកធ្លា ប់បានហ្វត្់ពីម៊ុន,ដូចគ្នន ស៊ុទធផ្ត្មិនង្ត្ូវការនទៀត្!នៅជាន់



ថ្នន ក់ថមីមតងនទៀត្ហ្វត្់អ្ា ីមួយសំ ៊ុ ំថមី,ប ទ ប់មកវាងកាត្់មួយជាន់,មតង

នទៀត្ហ្វត្់អ្ា ីមួយសំ ៊ុ ំថមី,ជាក់ផ្សតងគឺជាផ្បបននេះ។ 

សិសសៈនពលអគររនទ េះអាចហ្វត្់គង់បានឬនទ?នត្ើហ្វត្់ហ្វា លូនគង់ភ័យមា ច

សូរសនមាងផ្ដរនទ? 

ង្គូៈខ្ញ ំអែល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នន ឧទ្វហរ ៍មួយ,អ្ត្ីត្កាលខ្ញ ំបានបនង្ងៀនសិសស

នៅកន ញងបរនិវ អាគ្នរមួយធំនៅនប កាំង,នៅនពលន េះនម ជិត្នភាៀង,

អគរោន់មា ំងណាស់។នៅនពលន េះគង់ផ្ដលពួកគ្នត្់ហ្វត្់គឺជាគង់ផ្ដល

ខ្ញ ំបនង្ងៀនឲ្យសិសស,នៅនពលហ្វត្់គងច់ាំបាច់ង្ត្ូវឈរគំនរនហើយនធា ើដំន ើរ

នៅនលើហ្វា លូន។ខ្ញ ំន ើញនភាៀងមកនហើយ,គង់របស់ពួកគ្នត្់នៅមិនទ្វន់

ហ្វត្់ចប់,ប ៊ុផ្នត ,នៅនពលននេះនភាៀងធំជាមូលោធ នធ្លា ក់ច៊ុេះមកមិនបាន។

ពពកទ្វបណាស់,ពពកវលិបក់នៅពីនលើអាគ្នរ,អគររនទ េះបាញ់មា ំងណាស់,

នម ងងឹត្ណាស់,នៅនពលន េះរនទ េះបាញ់នៅមងនលើរងាង់ហ្វា លូន,ប ៊ុផ្នត

គ្នម នបងកនង្គ្នេះថ្នន ក់បនត ិចនសាេះសង្មាប់ពួកខ្ញ ំ។កាលៈនទសៈផ្ដលរនទេះបាញ់

ច៊ុេះនៅនលើដីនមើលន ើញយា ងចាស់,ក៏មនិបងកនង្គ្នេះថ្នន ក់ដល់ពួកនយើង។

ននេះពនយល់ថ្នគង់ននេះរបស់ពួកនយើងគឺមានការពារ។ធមមតាខ្ញ ំហ្វត្់គង់

មិនផ្បងផ្ចកអាកាសធ្លត្៊ុអ្ា ីនទ,ចង់ហ្វត្់គឺហ្វត្់,មាននពលនវោគឺហ្វត្់

,ក៏មិនមា ចសនមាងអងផ្ដរ។គង់ដដទនទៀត្ស៊ុទធផ្ត្មា ចសនមាង,នោយសារ

ផ្ត្នោកអ្នកនៅកន ញងនពលដ៏សាង ត្់ៗង្សាប់ផ្ត្សាត ប់ឮសំនឡងដ៏មា ំងមួយ,

នោកអ្នកនឹងមានង្បនភទអារមម ៍,នសទ ើរផ្ត្ឈីទ្វងំអ្ស់ដនមងនលើមង

នង្កាមពាសនពញរាងកាយជាក់ផ្សតងដូចជាការបំអ្ញេះ,បនញ្ាញពនា ឺនៅមង

នង្ៅរាងកាយ។ប ៊ុផ្នតក៊ុំបារមា,គង់របស់ពួកនយើងមិននលចនឡើងគមាា ត្

នទ។ជាការពិត្ណាស់ពាយាមរកកផ្នាងមួយសងប់សាង ត្់នដើមបីហ្វត្់នៅផ្ត្

លែជាង។ 

សិសសៈនត្ើចាំបាច់ង្សដមដល់របូភាពរបស់នោកង្គូនទ? 

ង្គូៈមិនចាំបាច់ង្សដមនទ,បញ្ញា ញា របស់នោកអ្នកនបើករចួនហើយជាក់

ផ្សតងអាចនមើលន ើញបរមីរបស់ខ្ញ ំនៅផ្កបរខល នួ។ 

សិសសៈនៅនពលហ្វត្់៥សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ននេះមានត្ង្មូវអ្ា ីនទ?នត្ើង្ត្ូវការហ្វត្់

ទ្វងំអ្ស់ផ្ត្មតងនទ?ត្ង្មូវឲ្យហ្វត្់៩ដងនត្ើរាប់កន ញងចិត្តបានផ្ដរនទ?នលើស

ពី៩ដងឬក៏ចងចាងំចល ខ៊ុសនត្ើនឹងអតល់អលអាង្កក់ផ្ដរឬនទ? 



ង្គូៈ៥សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់អាចហ្វត្ស់ំ ៊ុ ំណាមួយក៏បាន,ខ្ញ ំគិត្ថ្ននៅម៊ុននពល

នោកអ្នកហ្វត្់គង់លែបំអ៊ុត្ហ្វត្់សំ ៊ុ លំំហ្វត្់ទីមួយ,នោយសារផ្ត្គ្នត្់

នឹងនបើកសកមមភាពដនរាងកាយទ្វងំមូល,នោកអ្នកហ្វត្់ម៊ុនមួយដង,

រាងកាយនបើកការនធា ើចល នពញនលញរចួនហើយ,ប ទ ប់មកហ្វត្់លហំ្វត្់

ដដទនទៀត្ង្បសិទធភាពលែជាង។នពលនវោនង្ចើនគឺហ្វត្់នង្ចើន,នពលនវោ

ត្ិចគឺហ្វត្់ត្ិច,ឬក៏នង្ជើសសំ ៊ុ ំលំហ្វត្មួ់យកន ញងន េះនដើមបីហ្វត្់ក៏បាន

អងផ្ដរ។សំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ទី៣,៤នីមួយៗហ្វត្់៩ដង,កន ញងនសៀវនៅសរនសរថ្ន

រាប់កន ញងចិត្ត,នោកអ្នកង្ត្ឡប់នៅវញិអាចសាកនមើល,នៅកូនរបស់នោក

អ្នកនៅផ្កបរខល នួរាប់,នហើយនោកអ្នកនធា ើ។ប ទ ប់ពីនធា ើ៩ដងរចួនហើយរក

យនតការឈីនទៀត្ក៏រកមិនបានផ្ដរ,នោយសារផ្ត្អ្ា ីរបស់ខ្ញ ំននេះជាក់ផ្សតង

គឺផ្បបននេះឯង,ចាប់នអតើមង្ត្ូវផ្ត្នង្បើអនត្់គំនិត្រាប់បនត ិច,ប ទ បព់ី

ទមាា ប់នហើយជាធមមជាត្ិនឹងឈប់។ចងចាំខ៊ុសចល ឬក៏នធា ើនង្ចើននធា ើ

ត្ិចជាង,ផ្កត្ង្មូវវញិគឺបាននហើយ។ 

សិសសៈនហត្៊ុអ្ា ីបានជាដកឥរយិាបថមិនដកគង់? 

ង្គូៈហ្វា លូនបងា ិលនោយសា ័យង្បវត្ត ិ,គ្នត្់ភាា មៗន េះដឹងថ្ននោកអ្នកមិន

ហ្វត្់គង់នទៀត្។ថ្នមពលរបស់គ្នត្់ធណំាស់,ភាា មៗនឹងអាចដកមកវញិ

នូវអ្ា ីផ្ដលបនញ្ាញនៅបាត្់,យា ងណាក៏លែជាងនោកអ្នកដកមកវញិ

នោយនចត្ អងផ្ដរ។ននេះក៏មិនផ្មនដកគង់,ង្គ្នន់ផ្ត្យកថ្នមពល

មកវញិប ៊ុនណាា េះ។គង់ហ្វា ដដទនទៀត្ថ្នឈប់នឹងឈប់។គង់ហ្វា របស់ពួក

នយើងននេះរផ្មងកំព៊ុងហ្វត្់,ឈប់នហើយក៏កំព៊ុងហ្វត្់,ដូនចនេះគឺមិនអាច

ដកឈប់បាន។ង្បសិននបើចង់ឲ្យហ្វា លូនឈប់,នោកអ្នកក៏បញ្ឈប់មិន

បានអងផ្ដរ។និយាយស៊ុីជនង្ៅនោកអ្នកយល់មិនបាន,ង្បសិននបើនោក

អ្នកអាចបញ្ឈប់គ្នត្់បាន,ខ្ញ ំនៅទីននេះក៏ង្ត្ូវផ្ត្ឈប់អងផ្ដរ,នត្ើនោក

អ្នកអាចនធា ើឲ្យខ្ញ ំនៅទីននេះក៏បញ្ឈប់បានផ្ដរនទ? 

សិសសៈនត្ើភាា ប់ង្តា,ដដពីររមួដប់អាចនមើលដូចជាឈរគំនរនដើមបីហ្វត្់បាន

នទ? 

ង្គូៈសំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ទី១--ង្ពេះព៊ុទធសំផ្ដងដដមួយពាន់មិនអាចនមើលដូចជា

ឈរគំនរនដើមបីហ្វត្់,សនធ ឹងកមាា ំងមា ំង,នឹងសនធ ឹងនចញជាជំងឺមិនមន។ 

សិសសៈនៅនពលហ្វត្់គង់មងនង្កាមនកា ៀកនត្ើត្ង្មូវមានចន ា េះនទ?នត្ើ

នៅនពលហ្វត្់នលើកទី១មានអារមម ៍ថ្នត្ឹងមងនង្កាមនកា ៀកគឺជានរឿង

ដូចនមតច? 



ង្គូៈនត្ើនោកអ្នកមានជំងឺនទឬ?នៅសាថ នភាពដំណាក់កាលដំបូង,នៅ

នពលផ្លា ស់បត រូរាងកាយរបស់នោកអ្នក,រកន ើញបាត្៊ុភូត្ននេះន េះ,នឹង

មាននរាគសញ្ញា មួយចំនួន,ប ៊ុផ្នតមិនផ្មនគង់ ំមកជាមួយ។ 

សិសសៈមន៊ុសសផ្ដលមិនធ្លា ប់ចូលរមួថ្នន កស់ាែ ប់នោកង្គូលីបនង្ងៀន,នត្ើ

អាចនៅឧទានហ្វត្់គង់ជាមួយនឹងសិកាខ កាមបានផ្ដរនទ? 

ង្គូៈអាចបាន។សិកាខ កាមស៊ុទធផ្ត្អាចបនង្ងៀនឲ្យមន៊ុសសដដទហ្វត្់គង់។

សិកាខ កាមបនង្ងៀនមន៊ុសសដដទហ្វត្់គង់មិនដូចខ្ញ ំបនង្ងៀន,ខ្ញ ំនឹងផ្លា ស់បត ូ

ររាងកាយនអាយអ្នករាល់គ្នន នោយផ្លទ ល់,ប ៊ុផ្នតក៏មានមន៊ុសសខាេះដរាបណា

ហ្វត្់គឺបនងក ើត្បានហ្វា លូន,នោយសារផ្ត្មងនង្កាយរាងកាយសិកាខ កាម

ស៊ុទធផ្ត្មានបរមីរបស់ខ្ញ ំ,គ្នត្់អាចនៅនោេះង្សាយនោយផ្លទ ល់។ននេះជាក់

ផ្សតងង្ត្ូវផ្ត្នមើលវាស ,វាស ធំ,នពលន េះនឹងអាចទទួលបានហ្វា លូន;

វាស មិនធំ,ង្ត្ូវផ្ត្វាងកាត្់ការហ្វត្់គង់ដំណាក់កាលយូរ,ខល នួឯង

បនត ិចមតងៗនឹងបនងក ើត្ង្បនភទយនតការបងា ិលននេះ។ហ្វត្់គង់បនតនទៀត្

នធា ើឲ្យយនតការបងា ិលបនងក ើត្ជាហ្វា លូន។ 

សិសសៈឋិត្ិវនតគង់”ពង្ងឹងនទពអ្ំណាច”អ្ត្ថន័យដនចល កាច់ដដគឺជា

អ្ា ី? 

ង្គូៈននេះមិនអាចពនយល់បានជាភាសារបស់ពួកនយើងនទ,ចល នីមួយៗ

ង្គបដ ត ប់អ្ត្ថន័យនង្ចើនណាស់,ជាទូនៅជាក់ផ្សតងគឺៈខ្ញ ំបង្មងុហ្វត្់គង់,

បង្មងុហ្វត្់ធម៌ង្ពេះព៊ុទធ,សង្មួលលែរាងកាយ,ចូលនៅកន ញងសាថ នភាពហ្វត្់

គង់។ 

សិសសៈនៅនពលហ្វត្់សំនរចរាងកាយសដូចទឹកនោេះ,នត្ើរនធ នញើសធំតូ្ច

ស៊ុទធផ្ត្វាយនបើក,បនងក ើត្ជារាងកាយដនងហ ើមផ្មននទ? 

ង្គូៈអ្នករាល់គ្នន ពិនសាធសាកនមើល,នោកអ្នកធ្លា ប់បាននដើរវាងកាត្់ជាន់

ថ្នន ក់ននេះរចួនហើយ,នោយសារផ្ត្ខ្ញ ំចង់សំរលួរាងកាយនោកអ្នកដល់សាថ ន

ភាពសដូចទឹកនោេះ,ង្ត្ូវការសផ្មតងធម៌នង្ចើនជាង១០នមា ង,មិនអាច

កាត្់ខា ីបាននទៀត្។នោកអ្នកនៅកន ញងគង់ហ្វា ដដទង្ត្ូវផ្ត្ហ្វត្់ជាងដប់ឆ្ន ំ

រាប់ទសវត្សរ៍ឬក៏នពលនវោកាន់ផ្ត្យូរជាងនទៀត្,ពួកនយើងនៅទីននេះភាា

មៗនឹង ំនោកអ្នកដល់ជំហ្វ នមួយននេះ។នោយសារផ្ត្ជំហ្វ នននេះគ្នម ន

ត្ង្មូវដនចិត្តគំនិត្,នយាងនៅតាមសមត្ថភាពរបស់ង្គូនដើមបីនធា ើ,នពល

នោកអ្នកនៅផ្ត្មិនទ្វន់ដឹងបានអង,ជាន់ថ្នន ក់មួយននេះបានកនាង



អ៊ុត្រចួនហើយ,ង្បផ្ហលជាមានផ្ត្ពីរឬក៏បីនមា ងប ៊ុនណាា េះ។មានដថងមួយ

ន េះ,នោកអ្នកមានអារមម ៍ឆ្ប់រនសើបណាស់,ប ទ ប់ពីមួយរយៈផ្លង

ឆ្ប់រនសើបនទៀត្,តាមពិត្នៅជាក់ផ្សតងគឺមួយជាន់ថ្នន ក់ធំកនាងអ៊ុត្រចួ

នហើយ,ប ៊ុផ្នត នៅកន ញងគង់ហ្វា ដដទង្ត្ូវផ្ត្រកាង្បនភទសាថ នភាពននេះមួយឆ្ន ំ

ឬក៏រាប់ឆ្ន ំ,ទ្វងំអ្ស់ននេះ,តាមពិត្ស៊ុទធផ្ត្ជាអ្ា ីដនជាន់ថ្នន ក់ទ្វប។ 

សិសសៈនពលនៅនលើឡានង្កងុឬក៏រង់ចាំនៅជួរ,នត្ើគិត្អ្ំពីឥរយិាបថរបស់

ហ្វា លូនគង់បានឬនទ? 

ង្គូៈគង់របស់ពួកនយើងគឺមិនផ្មននង្បើគំនិត្,ក៏មិនត្ង្មូវរាល់ដថងង្ត្ូវផ្ត្

ហ្វត្់រយៈនពលយូរប ៊ុណាា ,ជាការពិត្នពលនវោផ្ដលហ្វត្់កាន់ផ្ត្យូរ

កាន់ផ្ត្លែ ។នពលផ្ដលនោកអ្នកមិនហ្វត្់,អ្ញយមកវញិវាហ្វត្់នោកអ្នក។

ប ៊ុផ្នត នៅនពលនោកអ្នកហ្វត្់គង់ដំណាក់កាលដំបូងនៅផ្ត្ង្ត្ូវហ្វត្់ឲ្យ

បាននង្ចើន,ពង្ងឹងវា។មានសិកាខ កាមមួយចំនួនធ្លា ប់នលចនឡើងកាលៈនទ

សៈផ្បបននេះ,នធា ើដំន ើរអាជីវកមមរយៈនពលមួយឬពីរផ្ខ,កន ញងមួយឬពីរផ្ខ

ននេះរវល់នឹងកិចាការជំនួញ,មិនហ្វត្់គង់,ប ទ ប់ពីង្ត្ឡប់មកវញិមិនង្ត្ូវ

ប េះពាល់ទ្វល់ផ្ត្នសាេះ,ហ្វា លូននៅផ្ត្កំព៊ុងបងា ិល,នោយសារផ្ត្គ្នត្់មិន

បញ្ឈប់។កន ញងខួរកាលនោកអ្នកគិត្ថ្ននោកអ្នកគឺជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,

ចិត្តគំនិត្រកាជាប់,គ្នត្់នឹងដំន ើរការ។មានផ្ត្មួយចំ ៊ុ ច,នោកអ្នក

មិនហ្វត្់គង់,ផ្ថមទ្វងំនមើលខល នួឯងោយឡំនឹងមន៊ុសសសាមញ្ា នទៀត្,

គ្នត្់ជាក់ផ្សតងនឹងរោយបាត្់នៅ។ 

សិសសៈហ្វា លូនគង់អាចហ្វត្់រមួជាមួយនឹងនិកាយមីហសុ ងបាននទ? 

ង្គូៈនិកាយមីហសុ ងក៏ជាហ្វា លូនអងផ្ដរ,មិនអាចហ្វត្់រមួជាមួយនឹងគង់

របស់ពួកនយើងបាននទ។ង្បសិននបើនោកអ្នកហ្វត្់និកាយមីហសុ ងប ទ ប់

ពីហ្វា លូនបានបនងក ើត្,នោកអ្នកអាចហ្វត្់និកាយមីហសុ ង,នោយសារផ្ត្

និកាយមីហសុ ងក៏ជាស៊ុចរតិ្ធម៌,ប ៊ុផ្នតហ្វត្់កនងនពលដំណាលគ្នន មិនបាន

នទ។ហ្វា លូនរបស់និកាយមីហសុ ងគឺបួសផ្ខសវ ឌ កណាត ល,បងា ិលនអតក,ហ្វា លូន

របស់វាខ៊ុសពពួីកនយើង,នលើកង់របស់វាមានមនតគ្នថ្ន។ហ្វា លូនរបស់នយើង

គឺនៅទីតំាងនពាេះទ្វបោក់បញ្ឈរ,ម៊ុខរាបផ្បរនចញនង្ៅ,នពាេះទ្វបគឺធំផ្ត្

ប ៊ុ ា ឹង,កង់របស់ខ្ញ ំមួយគឺកាន់កាប់នពញរចួនហើយ,ោក់មួយនទៀត្ជាក់

ផ្សតងោយបញ្ច លូគ្នន ខូចបាត្់។ 

សិសសៈហ្វត្់ហ្វា លូនគង់នហើយអាចហ្វត្គ់ង់ហ្វា ព៊ុទធវងសដដទនទៀត្បាន

ឬនទ?ផ្ខសអាត្់ង្ពេះនពាធិសត្ាអាចសាត បប់ានឬនទ?នត្ើឧបាសកឧបាសិកា



នៅអទេះប ទ ប់ពីនរៀនគង់រចួនហើយអាចសូង្ត្គមព ីរបានឬនទ?នត្ើអាចកន ញង

នពលដំណាលគ្នន ហ្វត្់គង់ហ្វា ដដទនទៀត្បានផ្ដរនទ? 

ង្គូៈបញ្ញហ មួយននេះខ្ញ ំគិត្ថ្នមិនអាច។ធមមកខនធនីមួយៗស៊ុទធផ្ត្ជាមួយ

ង្បនភទដនវធិីសាញ្ច្សត បួសហ្វត្់,ពិត្ជាបួសហ្វត្់មិនផ្មនពាបាលជមងឺ

កាយសមបទ្វ,ជាក់ផ្សតងចាំបាច់ង្ត្ូវផ្ត្ឯកនទសផ្ត្មួយគត្់,ននេះគឺជា

បញ្ញហ ត្ឹងរងឹ។បួសហ្វត្់នឡើងជាន់ថ្នន ក់ខពស់គឺង្ត្ូវផ្ត្កាន់ជាប់ធមមកខនធ

មួយបួសនឡើងនៅនលើ,ននេះគឺជានសចកត ីពិត្ោច់មត្។ប ៊ុផ្នតបណាត ធមមកខនធ

ដនព៊ុទធវងសក៏មិនអាចោយបញ្ច លូអងផ្ដរ។គង់ហ្វា មួយននេះផ្ដលពួក

នយើងសផ្មតងគឺជាជាន់ថ្នន ក់ខពស់,គឺបានវាងកាត្់ជំ ន់យូរអ្ផ្ងាង

ដំផ្ លមក,ពឹងផ្អែកនលើអារមម ៍របស់នោកអ្នកមិនបាននទ។ពីអ្វកាស

នអសងសនងកត្នមើលដំន ើរការវវិត្តន៍របស់គ្នត្់,ស៊ុទធផ្ត្ជាអាថ៌កំបំាង

បំអ៊ុត្,សម ញគសាម ញបំអ៊ុត្។ង្បដូចជាឧបករ ៍ភាពជាក់ោក់មួយ,

ង្បសិននបើនោកអ្នកយកមួយនង្គឿងង្បោប់របស់វានចញ,បត រូមួយនអសង

ោក់ចូល,ភាា មៗន េះនឹងខូចជាមិនមន។គង់ហ្វា ក៏ដូចគ្នន អងផ្ដរ,អ្ា ីក៏

នោយស៊ុទធផ្ត្មិនអាចោយបញ្ច លូបាន,ោយបញ្ច លូនៅកន ញងធ្ល នលច

នឡើងគមាា ត្។បណាត គង់ហ្វា ស៊ុទធផ្ត្ដូនចាន េះ,នោកអ្នកចង់ហ្វត្់ជាក់ផ្សតង

ង្បាកដង្ត្ូវផ្ត្ឯកនទសផ្ត្មួយគត្់។នោកអ្នកមិនឯកនទសផ្ត្មួយគត្់

ជាមូលោធ នជាក់ផ្សតងបួសមិនបាន,ការនិយាយថ្ន៖”យកភាពមា ំងរបស់

មន៊ុសសង្គប់គ្នន ”,គឺជាការនិយាយដនជាន់ថ្នន ក់ពាបាលជមងឺកាយសមបទ្វ

មួយននេះ,គ្នត្់មិនអាច ំនោកអ្នកនឡើងនលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់បាននទ។ 

សិសសៈហ្វត្់គង់រមួគ្នន (មួយកផ្នាង)ជាមួយមន៊ុសសហ្វត្់គង់ហ្វា ដដទ,នត្ើ

មានប េះពាល់គ្នន នៅវញិនៅមកផ្ដរនទ? 

ង្គូៈមិនថ្នគ្នត្់ហ្វត្់គង់អ្ា ី,តាវវងសគង់ក៏បាន,អាទិនទពគង់ក៏បាន,ព៊ុទធ

វងសគង់ក៏បាន,ដរាបណាគឺជាស៊ុចរតិ្ធម៌,សង្មាប់ពួកនយើងគ្នម ននង្ជៀត្

ផ្ង្ជកអ្ា ីនទ,នោកអ្នកសង្មាប់គ្នត្់ក៏មនិនង្ជៀត្ផ្ង្ជកអងផ្ដរ។គ្នត្់ហ្វត្់

នៅផ្កបរនោកអ្នកសង្មាប់គ្នត្់មានកផ្នាងលែ ,នោយសារផ្ត្ហ្វា លូនគឺជា

រាងកាយវញិ្ញា  ,មិនផ្មនហ្វត្់តាន,គ្នត្់អាចជួយនោយសា ័យង្បវត្ត ិ។ 

សិសស៖នត្ើអាចនៅង្គូឈីគង់ដដទផ្កសង្មួលរាងកាយបានឬនទ?សាត ប់

របាយការ ៍របស់ង្គូឈីគង់ដដទនត្ើមានឥទធិពលឬនទ? 

ង្គូ៖ខ្ញ ំគិត្ថ្នប ទ ប់ពីចាកនចញថ្នន ក់បនង្ងៀនននេះ,អ្នករាល់គ្នន នឹងដឹង

បានថ្នរាងកាយរបស់នោកអ្នកយា ងនម ចរចួនហើយ,វាងកាត្់មួយ



ដំណាក់កាលនពលនវោនឹងមិនអ្ន៊ុញាត្ឲ្យនោកអ្នកមានជំងឺនទៀត្។ជ

មង ឺមតងនទៀត្,អាចដូចជាផ្លត ស់សាយ,ក៏អាចដូចជាឈឺនពាេះ,តាមពិត្នៅ

ផ្លងនៅជាអ្ា ីននេះនទៀត្នហើយ។ប ៊ុផ្នតគឺជានង្គ្នេះមហនតរាយ,គឺជាវាងទ្វា រ។

នោកអ្នករកង្គូឈីគង់ដដទនដើមបីផ្កសង្មួល,គឺនោកអ្នកមិនភាា ក់ដឹង,

មិននជឿពាកយផ្ដលខ្ញ ំនិយាយ,ឱបយកគំនិត្ចំ ង់,ជាក់ផ្សតងនឹងទ្វក់

ទ្វញមកព័ត្៌មានមិនលែ នង្ជៀត្ផ្ង្ជកនោកអ្នកបួសហ្វត្់,ង្គូឈីគង់ន េះ

គឺជាគង់របស់រាងកាយភាា ប់,នោកអ្នកក៏អាចទ្វក់ទ្វញមករបស់ទ្វងំ

ន េះអងផ្ដរ។សាត ប់របាយការ ៍ក៏ដូចគ្នន អងផ្ដរ,ចង់សាត ប់នត្ើមិនផ្មន

នៅចំ ង់ឬ?បញ្ញហ មួយននេះនោកអ្នកភាា ក់ដឹងនោយខល នួឯង។ននេះគឺជា

បញ្ញហ ចិត្តគំនិត្,ខ្ញ ំមិនង្គប់ង្គង។ង្បសនិនបើផ្ដលគ្នត្់សំផ្ដងគឺជាធម៌ដ៏

ខពស់,សំផ្ដងអ្ំពីបញ្ញហ ចិត្តគំនិត្ក៏បានផ្ដរ។នោកអ្នកចូលរមួកន ញងថ្នន ក់

របស់ខ្ញ ំ,រាងកាយរបស់នោកអ្នកបានផ្កសំរលួកនាងមកគឺមនិង្ហយ

ង្សួលបនត ិចណានទ,នដើមនឡើយព័ត្៌មានផ្ដលរាងកាយនោកអ្នកហ្វត្់

ង្ចបូកង្ចបល់ណាស់,នលើរាងកាយរនញ រដញ ,ឥឡូវននេះស៊ុទធផ្ត្ផ្កសំរលួ

បនណាត យរចួនហើយ,របស់អាង្កក់កមាា ត្់នចាល,របស់លែ រកាទ៊ុក។ជាការពិត្

ខ្ញ ំមិនង្បឆ្ំងនរៀនគង់ដដទ,នោកអ្នកមានអារមម ៍ថ្នហ្វា លូនគង់មិនលែ

អាចនរៀនគង់នអសងនទៀត្បាន,ប ៊ុផ្នត ខ្ញ ំគិត្ថ្នង្បសិននបើនរៀនង្ចបូក

ង្ចបល់នពកក៏មិនបានអងផ្ដរ។នោកអ្នកបានបួសមហ្វធម៌រចួនហើយ,

បរមីជាក់ផ្សតងនៅផ្កបររាងកាយនោកអ្នក,ទទួលបានរបស់ខពស់រចួនហើយ

នៅង្ត្ឡប់មកផ្សាងរកនទៀត្ឬ! 

សិសស៖នត្ើហ្វត្់ហ្វា លូនគង់អាចនរៀនគងហ់្វា ដដទនទៀត្បាននទ?ដូចជាមា 

សា,កាច់គ៊ុនការពារខល នួ,ង្មាមដដមួយនហសន,ដថជីជានដើម,មិនហ្វត្់ប

ណាត គង់ន េះប ៊ុផ្នតអាននសៀវនៅដនទិដធភាពននេះនត្ើមានបញ្ញហ ឬនទ? 

ង្គូ៖សិកាមា សា,ការពារខល នួអាចបាន,ប ៊ុផ្នតមាននពលខាេះនៅនពល

បនញ្ាញចិត្តនឃ្លរនៅនឹងមានអារមម ៍មិនង្ស ៊ុ កកាយ។ង្មាមដដមួយ

នហសន,ដថជីជារបស់ឈីគង់,ហ្វត្់នហើយន េះ,នឹងបផ្នថមអ្ា ីចូលនៅមងកន ញ

ង។អ្ា ីរបស់ខ្ញ ំនៅនលើរាងកាយនោកអ្នកនឹងមិនបរសិ៊ុទធនទៀត្។នមើល

នសៀវនៅសំផ្ដងអ្ំពីចិត្តគំនិត្នៅអាចបាន។ប ៊ុផ្នតមាននសៀវនៅមួយ

ចំនួនអ្នកនិពនធខល នួគ្នត្់ផ្លទ ល់នៅមិនទ្វន់យល់ចាស់,បាន្នដល់

ការសនន ិោធ ន,ផ្ដលនឹងនធា ើឲ្យង្ចបូកង្ចបល់គំនិត្របស់នោកអ្នក។ 

សិសស៖ឱបកង់មងម៊ុខកាល”នពលខាេះដដនឹងប េះគ្នន ,មានបញ្ញហ អ្ា ីនទ? 



ង្គូ៖មិនបានប េះ,ពួកនយើងត្ង្មូវគឺគមាា ត្នចញ,ប េះនហើយ,ថ្នមពលផ្ដល

នៅនលើដដនឹងង្ត្ឡប់មកវញិ។ 

សិសស៖នៅនពលហ្វត្ស់ំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ទី២ដដយួរមិនជាប់,ោក់ច៊ុេះមកនហើយ

ហ្វត្់មតងនទៀត្បានឬនទ? 

ង្គូ៖ហ្វត្់គង់គឺលំបាកណាស់,នៅនពលណាច៊ុកនរាយក៏ោក់ច៊ុេះភាា មនសម ើ

នឹងគ្នម នង្បសិទធភាព,ត្ង្មូវនពលនវោកាន់ផ្ត្យូរកាន់ផ្ត្លែ ,ប ៊ុផ្នត ង្ត្ូវ

បា ន់សាម នកមាា ំងនដើមបីនធា ើ។ 

សិសស៖នៅនពលអ្ងគ ញយបត្់ង្បសពានជើងនហត្៊ុអ្ា ីញ្ច្សត ីនជើងនវាងនៅមង

នង្កាម,នជើងសាត ំនៅមងនលើ? 

ង្គូ៖នោយសារផ្ត្ពួកនយើងហ្វត្់គង់សំផ្ដងអ្ំពីចំ ៊ុ ចមូលោធ ន,រាងកាយ

ញ្ច្សត ីនិងប៊ុរសមិនដូចគ្នន ,ដូនចនេះចង់រាងកាយរបស់គ្នត្់នៅផ្លា ស់បត រូខល នួ

ឯង,ជាក់ផ្សតងង្ត្ូវផ្ត្ង្សបតាមសរ ករវទិាដនលកខ ៈញ្ច្សត ីនទើបមានង្បសិទធ

ភាព,ញ្ច្សត ីជាធមមតាគឺនជើងនវាងង្ទនជើងសាត ំ,ង្សបតាមសាថ នភាពផ្លទ ល់ខល នួ,

បរ៊ុសអ្ញយមកវញិ,ចំ ៊ុ ចមូលោធ នមិនដូចគ្នន ។ 

សិសស៖នត្ើសាត ប់ផ្ខសអាត្់ឬក៏សាត បច់នង្មៀងឬក៏សូង្ត្វគគហ្វត្់គង់បាន

ឬនទ? 

ង្គូ៖ង្បសិននបើមានចនង្មៀងលែ របស់ព៊ុទធវងសអាចសាត ប់បាន,ប ៊ុផ្នតពិត្ជា

ហ្វត្់គង់ចនង្មៀងអ្ា ីស៊ុទធផ្ត្មិនង្ត្ូវការ,នោយសារផ្ត្ត្ង្មូវកមាា ំងរមាង ប់,

សាត ប់ផ្ខសអាត្់នដើមបីគំនិត្មួយត្ំណាងរាប់ម៊ុឺនគំនិត្។ 

សិសស៖នត្ើលំហ្វត្់នង្សាចង្សឡេះពីរប ូលគសឺង្មាក,ឬក៏ត្ង្មូវនង្បើកមាា ំង? 

ង្គូ៖លំហ្វត្់នង្សាចង្សឡេះពីរប ូលត្ង្មូវឈរង្ត្ង់តាមធមមតា,សង្មាក,មិន

ត្ង្មូវដូចសំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ទីមួយផ្បបន េះនទ,លំហ្វត្់ដដទនទៀត្របស់ពួក

នយើងស៊ុទធផ្ត្មិនដូចសំ ៊ុ ំលំហ្វត្់ទីមួយ,ស៊ុទធផ្ត្ង្ត្ូវសង្មាក។ 

៣,បួសហ្វត់ចិតតគាំនិត 

សិសស៖កូនចង់នធា ើបាន”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនត ី”,ប ៊ុផ្នតមសិលមិញយល់សបត ិន ា្ េះ

ង្បផ្កកជាមួយនឹងមន៊ុសសដដទ,ន ា្ េះគ្នន សាហ្វវណាស់,កូនចង់ខនត ,ីផ្ត្ខ

នត ីមិនបាននសាេះ,នត្ើននេះគឺកំព៊ុងជួយកូននលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្ផ្មននទ? 



ង្គូ៖ពិត្ង្បាកដណាស់។ស៊ុបិនតគឺជានរឿងដូចនមតចពួកនយើងបានសំផ្ដងរចួ

នហើយ,អ្នករាល់គ្នន ខល នួឯងនៅភាា ក់ដឹង។នរឿងផ្ដលនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្

មកដល់ភាា មៗណាស់,មិនផ្មនរង់ចាំនោកអ្នកនធា ើលែ នង្ត្ៀមគំនិត្នដើមបី

សាា គមន៍វានទើបវាមកដល់។សនងកត្នមើលមន៊ុសសមាន ក់គឺជាលែឬក៏ជា

អាង្កក់,មានផ្ត្នៅកន ញងកាលៈនទសៈផ្ដលមិនមានការនង្ត្ៀមគំនិត្នទើប

អាចសាកលបងនចញមកបាន។ 

សិសស៖”ខនត ី”កន ញង”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនត ី”ដនហ្វា លូនគង់,នត្ើនរឿងរា៉ា វទ្វងំអ្ស់

ស៊ុទធផ្ត្ចាំបាច់ខនត ី,មិនថ្នង្ត្ឹមង្ត្ូវឬក៏អ្ត្់? 

ង្គូ៖”ខនត ី”ផ្ដលខ្ញ ំសំផ្ដង,គឺសំនៅនៅនលើបញ្ញហ ផ្ដលទ្វក់ទងដល់អល

ង្បនយាជន៍ឯកជនរបស់នោកអ្នក,នលើអ្ា ីទ្វងំននេះផ្ដលនោកអ្នកង្បកាន់

និងលេះបង់មិនបាននដើមបីនលើកកមពសច់ិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នក។តាម

ពិត្នៅ”ខនត ី”មិនផ្មននរឿងអាង្កក់,ជាក់ផ្សតងគឺសង្មាប់មន៊ុសសសាមញ្ាក៏

មិនអាង្កក់អងផ្ដរ។ពួកនយើងនិទ្វននរឿងមួយៈហ្វនស៊ុីនគឺជាឧត្តម

នសនីយ៍នយាធ្លមាន ក់,តាំងពីក៊ុមារភាពគឺពូផ្កកាច់គ៊ុន,មន៊ុសសហ្វត្់

កាច់គ៊ុន នពលន េះជាក់ផ្សតងចូលចតិ្តកាន់ោវ។ហ្វនស៊ុីននដើរតាមអល វូ

,ជនពាលមាន ក់បានចូលមកនហើយនិយាយថ្នៈ”ឯងកាន់ោវននេះទ៊ុកនធា ើ

អ្ា ី?ឯងហ្វ នសមាា ប់មន៊ុសសនទ?ឯងហ្វ នសមាា ប់មន៊ុសសសមាា ប់អាញ់ម៊ុន

មក។”ខ ៈនពលនិយាយកក៏ោត្នចញៈ”ង្បសិននបើមិនហ្វ ន,គឺលូន

កាត្់នង្កាមង្កនលៀនរបស់អាញ់!”ហ្វនស៊ុីនក៏លូនវាងកាត្់,សមត្ថភាព”ខ

នត ី”របស់គ្នត្់ធំណាស់។មន៊ុសសខាេះយកខនត ីនមើលកាា យជាទន់នខាយង្ហយ

ង្ត្ូវសមល ញត្,តាមពិត្មន៊ុសសផ្ដលអាចខនត ីវនទ ៈគឺរងឹមាំណាស់។សង្មាប់

នរឿងរា៉ា វង្ត្ឹមង្ត្ូវឬអ្ត្់,ង្ត្ូវផ្ត្សនងកត្នមើលវាគឺពិត្ជាង្សបតាមនគ្នលសីល

ធម៌ដនសកលនោកឬអ្ត្់។នោកអ្នកគតិ្ថ្ននរឿងមួយមិនផ្មនកំហ៊ុស

របស់នោកអ្នក,គឺមន៊ុសសដដទនធា ើនអាយនោកអ្នកខឹង,តាមពិត្នោក

អ្នកមិនដឹងទីបំអ៊ុត្នហត្៊ុអ្ា ី?នោកអ្នកនិយាយថ្នៈ”ខ្ញ ំដឹងនត្ើ,ជាក់ផ្សតង

គឺនង្ពាេះផ្ត្នរឿងរា៉ា វតូ្ចមួយ។”អ្ា ីផ្ដលខ្ញ ំនិយាយគឺជានគ្នលសីលធម៌មួយ

នអសង,មិនផ្មនអ្ា ីផ្ដលនមើលន ើញបានដនអ្វកាសសារធ្លត្៊ុរបស់នយើង

ននេះ។និយាយកំផ្បាងមួយននេះ,ង្បផ្ហលនោកអ្នកជាត្ិម៊ុនជំពាក់នគ,

នោកអ្នកនធា ើនមតចអាចវនិិចោ ័យវាង្ត្ឹមង្ត្ូវឬខ៊ុសវគង?ពួកនយើងជាក់ផ្សតង

ង្ត្ូវផ្ត្ខនត ី។នត្ើមានពីណានធា ើឲ្យមន៊ុសសដដទខឹងនហើយវវលិមកនៅខនត ី?

សង្មាប់មន៊ុសសផ្ដលពិត្ជានធា ើឲ្យនោកអ្នកខឹង,នោកអ្នកមិនង្ត្ឹមផ្ត្

ង្ត្ូវខនត ីប ៊ុនណាា េះនទ,នៅង្ត្ូវផ្ត្អ្រគ៊ុ ដល់គ្នត្់នទៀត្អង។គ្នត្់សត ីបន ទ ស



នោកអ្នករចួនហើយ,នៅរកនោកង្គូនដើមបីបត ឹងនោកអ្នកនទៀត្,នោកអ្នក

វវលិមកកន ញងចិត្តនៅង្ត្ូវផ្ត្និយាយអ្រគ៊ុ ។នោកអ្នកនិយាយថ្ន៖”នត្ើ

ន េះមិនកាា យជាអា-Qនហើយឬ?”ន េះគឺជាការគិត្របស់នោកអ្នក។តាមរ

យៈនរឿងននេះ,ង្បសិននបើនោកអ្នករកនមើលខ៊ុសគ្នន ជាមួយនឹងគ្នត្់,ចិត្ត

គំនិត្របស់នោកអ្នកជាក់ផ្សតងនលើកកមពស់រចួនហើយ។នៅអ្វកាសសារ

ធ្លត្៊ុននេះគ្នត្់កាន់កាប់បាននហើយ,នត្ើនៅមងន េះមិនផ្មនគ្នត្់អតល់ឲ្យ

នោកអ្នកអ្ា ីមួយនទឬ?ចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នកនលើកកមពស់រចួនហើយ,

សារធ្លត្៊ុព ៌នមម បានផ្លា ស់បត រូរចួនហើយ,កាយវកិារមួយទទួលបានបី,

នហត្៊ុអ្ា ីមិនអ្រគ៊ុ នគ?ឈរនៅនលើទសសនៈរបស់មន៊ុសសសាមញ្ាមិនង្ហយ

ង្សួលពនយល់។ខ្ញ ំមិនផ្មនកំព៊ុងសផ្មតងឲ្យមន៊ុសសសាមញ្ា ,ប ៊ុផ្នតគឺកំព៊ុង

សំផ្ដងសង្មាប់មន៊ុសសហ្វត្់គង់។ 

សិសស៖មន៊ុសសផ្ដលគ្នម នរាងកាយភាា ប់នលើកកមពស់ចិត្តគំនតិ្អាចនជៀស

វាងរាងកាយភាា ប់,មន៊ុសសផ្ដលមានរាងកាយភាា ប់នត្ើនធា ើដូចនមតចនទើប

អាចកមាា ត្់បាន? 

ង្គូ៖ស៊ុចរតិ្មួយសងកត្់រាប់រ 

យទ៊ុចរតិ្។នោកអ្នកដថងននេះទទួលបានធម៌ននេះ,ប ទ ប់មកនទ្វេះបីជាវាអត

ល់ឲ្យពោកអ្នក ំមក”កផ្នាង

លែ ”ពោកអ្នកសុទ្ធស្តមិនចង់បាន។ប្បសិនពបើពៅពេល្អ្ា ីព ោះអត

ល់ឲ្យពោកអ្នក ំមកនូវ

ប្បាក់,កិតែ ិ ម,ផល្ប្បពោជន៍,កន ញងចិតែពោកអ្នកសបាយរ កករាយ

,”ពមើល្ពតើខ្ញ ំមានសមតថភាេប ុណ្ណា ”,បង្ហា ញពៅចំព ោះមុខមនុសសបនែ ិច។

ពៅពេល្ពោកអ្នកេិបាកប្រពំោកអ្នកមិនចង់បានពទ្ៀត,ចង់រកពោក

ប្គូេាបាល្ឲ្យពោកអ្នក,

នៅពេល្វាផែល្់ឲ្យពោកអ្នក”កស្នាងល្អ ”ពោកអ្នកព វ្ ើែូចពមែច?ព ោះគឺមិ

នអាចប្គប់ប្គងបានពទ្,ពោយសារស្តវាផែល្់ឲ្យពោកអ្នក”កស្នាងល្អ ”ពោ

កអ្នកទ្ទួ្ល្យករចួ

ព ើយ,ពោកអ្នកចង់បានស្តកស្នាងល្អ ព ោះមិនបានពទ្។មាន

ផ្ត្ចិតែពោកអ្នកខល នួឯងមិនចង់បាន, ំមកកស្នាងល្អក៏មិនចង់បាន,

ជាក់ស្សែងគឺនយាងនៅតាម

 ិ ធ្ ីសាស្តសែ ស្ែល្ពោកប្គូនិោយពែើមបីបួសហាត់។មនុសសពោកអ្នកឲ្យស្តសុ

ចរ ធត,ចិតែឲ្យស្តេាោមនិងរងឹមាំ,វាបានភ័យរនធត្់រចួ

ព ើយ,ឲ្យពោកអ្នកកស្នាងល្អ ពោកអ្នកក៏មិនចង់បាន,វាជាក់ផ្សតងគួរ



ផ្ត្ពៅព ើយ។ប្បសិនពបើមិនពៅពទ្ៀតជាក់ស្សែងគឺជាព វ្ ើពរឿងអាប្កក់,

នៅពេល្ព ោះខ្ញ ំជាក់ស្សែងអាចប្គប់ប្គងវាព ើយ,ប្គវិវែមួយភាា ម

វានឹងបាត់ង្សនមាល។ប ុស្នែមានកស្នាងល្អ ប្បសិនពបើពោកអ្នកចង់បាន

ជាក់ផ្សតងមិនបាននទ។ 

សិសស៖ពតើពៅកន ញងឧទ្ានហ្វត្់គង់នឹងមានរាងកាយភាា ប់ឬនទ? 

ប្គូ៖ខ្ញ ំបានសំស្ែងឲ្យអ្នករាល់គ្នន ពប្ចើនែងរចួព ើយ,េួកពយើងគឺ

ជាបួសហាត់សុចរ ធត្ម៌,ចិតែសុចរ ធតសងកត្់រាប់រយទ៊ុច

វរតិ្!បួសហាត់សចុរ ធត្ម៌,ចិតែបរ ធសុទ្ធណ្ណស់,អ្វ ីមួយក៏ព ើងមកមិនបាន

ស្ែរ។ប ៊ុផ្នតហាវ លូ្នគឺជាអ្វ ីមួយេិតជាអ្សាា រយណ្ណស់,អ្វ ីផ្ដល

មិនល្អមិនប្តឹមស្តព ើងមកមិនបានប ពុណ្ណា ោះនទ,មកែល្់ចំព ោះមុខវា

ស៊ុទធផ្ត្ភ័យខ្លា ច។ពោកអ្នកមិននជឿពៅដល់កស្នាងពផសងហាត់គង់,វា

ស៊ុទធផ្ត្ខ្លា ចពោកអ្នក។ខ្ញ ំនិោយពចញតួពល្ខ,អ្នករាល់គ្នន

ស៊ុទធផ្ត្មានអារមមណ៍គួរឲ្យខ្លា ច,មនុសសជាពប្ចើនគឺមានរាងកាយភាា ប់។

សនង្មចបានពគ្នល្បំណងពាបាលជំងឺកាយសមបទ្វរចួព ើយពៅស្តបនត

ហាត់,ពតើពោកអ្នកចង់ទទួលបានអ្វ ?ីចតិែមិនសុចរ ធតជាក់ផ្សតង

 ំមកនូិបញ្ហា រងំ

ពនោះ។ប ុស្នែក៏មិនបព ោ សមនុសសរងំព ោះ,គ្នត់មិនែឹងពគ្នល្

សីល្្ម៏រងំពនោះ,នគ្នលបំ ងផ្ដលខ្ញ ំពចញមកសាធារ ៈកន ញង

ន េះក៏រមួមានពរឿងពនោះអងស្ែរ,នដើមបីផ្កត្ង្មូវអ្ា ីផ្ដលខ៊ុសវគង

រងំពនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នន ។ 

សិសស៖អ្ គតនឹងពល្ចនឡើងសីល្គងអ់្វ ី? 

ប្គូ៖ខ្ញ ំមិនចង់សស្មែង,ពោយសារផ្ត្កាលៈនទ

សៈរបស់មនុសសមាន ក់ៗមិនែូចគ្នន ,ែូពចនោះេិបាកនិោយណ្ណស់។ពៅពល្ើជា

ន់ថ្នន ក់ពនោះបនញ្ាញមួយពនោះ,នលើជាន់ថ្នន ក់ព ោះបនញ្ាញ

មួយព ោះ,សំខ្លន់គឺនូិចិតែគំនិតរបស់ពោកអ្នកពៅកន ញងជាន់ថ្នន ក់

នីមួយៗ។ចិតែប្បកាន់អាចពៅទិដធភាពពនោះកមាា ត្់បាននហើយ,ទិដធភាព

ពនោះពល្ចនឡើងសីល្គង់,ប ុស្នែសលី្គង់ស្ែល្ពោកអ្នកពល្ចនឡើងប្តូិស្ត

គឺពៅអ្ំឡុងនពលែំបូង,នឹងមិនខពសណ់្ណស់ពទ្។ពៅពេល្ស្ែល្ចិតែគំនិត

នៅមិនរន់្នែល្់ដ៏ខពស់,សីល្គងក់៏មិនអាចផែល្់ឲ្យពោកអ្នកបាន

អងផ្ដរ។ប ុស្នែ ពល្ើថ្នន ក់បពប្ងៀនរបស់ពួកពយើងមនុសសខាេះនិសស័យ



ល្អណ្ណស់,បានពល្ចនឡើងសលី្គង់នជើងង្ពេះរចួនហើយ

,ពមឃពភាៀងមិនទ្ទ្ឹក,ក៏មានពល្ចនឡើងនអទរជញ្ជ នូអងផ្ដរ។ 

សិសស៖បួសចតិែគំនិត,កមាា ត្់រងំអ្ស់ចតិែប្បកាន់,ពតើគឺសំនៅនៅនលើស

នង្មចបាន”ទ្ពទ្”ដនេុទ្ធវងស,”គ្នម ន”ដនតាវវងសផ្មននទ? 

ប្គូ៖ចិតែគំនិតឬក៏គឺជា”គុណ្ម៌”ស្ែល្េួកពយើងនិោយ,ស៊ុទធផ្ត្មិន

ផ្មនបានបញ្ច លូ្កន ញង”ទ្ពទ្”របស់េទុ្ធវងស,”គ្នម ន”របស់តាិវងស

,ផទ ញយមកិ ធញ,រងំព ោះរបស់េួកគ្នត់

ស៊ុទធផ្ត្រមួបញ្ច លូ្ពៅកន ញងចិតែគំនិតរបស់េួកពយើង។ 

សិសស៖ពតើប្េោះេុទ្ធជានិចាគឺជាប្េោះេុទ្ធផ្មននទ? 

ប្គូ៖អ្នកបួសហាតស់ពប្មច្ម៌,ប ោ ប់េងី្តាស់ងដឹង,ពោកអ្នកជាក់ផ្សតង

រាប់ថ្នជាអ្ងគមហាប្តាស់ែឹង,ក៏ជាក់ស្សែង

គឺជាជីិ ធតកប្មិតខពស់,ប ុស្នែមិនអាចធា ថ្នពោកអ្នកជានិចាមិន

នធា ើពរឿងអាប្កក់។ជាការេិតតាម្មមតានៅជាន់ថ្នន ក់

ន េះពោកអ្នកនឹងមិន

នធា ើពរឿងអាប្កក់,ពោយសារស្តពមើល្ពឃើញពសចកែ ីេិតរចួព ើយ,ប ុស្នែ ប្បសិន

ពបើនធា ើពរឿងអាប្កក់,នៅផ្ត្ធ្លា ក់ចុោះ។ជានិចានធា ើពរឿងល្អជាក់ផ្សតងជានិចា

ពៅទ្ីព ោះ។ 

សិសស៖អ្វ ីគឺជាមនុសសមហានសិស័យ? 

ប្គូ៖ពនោះពោយកតាែ ដនប ុ ម នទិដធភាពអាចកំណត់បាន៖១▪និសស័យ

របស់គ្នត់ល្អណ្ណស់;២▪ភាា ក់ែឹងខពស់ណ្ណស់;៣▪ការស ូ

ង្ទ្វខំ្លា ំងណ្ណស់;៤▪ចិតែប្បកាន់តូ្ច,សង្មាប់អ្ា ីៗដន

នោកីយ៍ពមើល្ប្សាល្ណ្ណស់,ពនោះជាក់ស្សែងគឺ

ជាមហានិសស័យ។មនុសសមហានិសស័យេិបាកជួបបានណ្ណស់។ 

សិសស៖ពតើអ្នកផ្ដលមិនស្មនមហានិសស័យហាត់ហាវ លូ្នគង់អាចបនញ្ាញ

គង់ឬពទ្? 

ប្គូ៖មិនស្មនអ្នកមហានិសស័យក៏អាចបនញ្ាញគង់បានអងផ្ដរ

,ពោយសារស្តមនុសសមាន ក់ៗសុទ្ធផ្ត្

 ំតាមបរ ធមាណគុណ្ម៌ជាមួយ។គ្នម នបរ ធមាណគុណ្ម៌បនែ ិចណ្ណពសាោះ

គឺមិនអាចពទ្,គ្នម នមនុសសស្បបពនោះពទ្។ប្បសិនពបើពល្ើរាងកាយពោកអ្នក



គ្នម នសារធាតុផ្ដលមានេ ៌ស,ក៏ពៅផ្ត្មានសារធាតុផ្ដលមាន

េ ៌ពមម អងស្ែរ,សារធាតុផ្ដលមានេ ៌ពមម តាមរយៈការហាត់គង់អាច

បំផ្លងពៅជាសារធាតុផ្ដលមាន

េ ៌ស,ប្គ្នន់ស្តបស្នថមនីតិិ ធ្ ីមួយប ុពណ្ណា ោះ។ពៅកន ញងការហាត់គង់ពោក

អ្នករងទ្ុកខលំបាករចួនហើយ,ពល្ើកកមពសច់ិតែគំនិតរចួព ើយ,មានចំណាយ

រចួព ើយ,ក៏ជាក់ផ្សតងមានគង់រចួនហើយ,ហាត់គឺ

ជាល្កខណឌជាមុន,ពប្កាយមកពោយសារបរមីរបស់ពោកប្គូស្ប្បកាា យវា

នៅជាគង់។ 

សិសស៖ពៅពេល្មនុសសមាន ក់ពកើតមក,មួយជីិ ធតរបស់គ្នត់ជាក់ស្សែងបាន

កំណត់រចួព ើយ,ែូពចនោះតារយៈការតស ូអាចផ្លា ស់បត រូបានឬពទ្? 

ប្គូ៖ជាការេិតអាចផ្លា ស់បត រូបាន,ការតស ូ របស់ពោកអ្នកក៏បានពរៀបចំរ ួ

ចព ើយ,មិនតស ូ ក៏មិនបានស្ែរ,ពោកអ្នកគឺជាមនុសសសាមញ្ញ ,ប ុស្នែអ្វ ី

ផ្ដល្ំផ្លា ស់បត រូមិនបានពទ្។ 

សិសស៖កន ញងកាលៈនទសៈផ្ដលបញ្ហញ ញាណមិនរន់ពបើក,នត្ើព វ្ ើដូចពមែច

នដើមបីសមាា ល្់ព័ត៌មានផ្ដលទ្ទួ្ល្បានគឺជាល្អឬក៏ជាអាប្កក់? 

ប្គូ៖ពោកអ្នកខល នួឯងមិនង្ហយង្សួលសមាា ល្់បាន

នទ,ពៅកន ញងការហាត់គង់របស់ពោកអ្នក,សថ ិត្នៅជាពប្ចើនបញ្ហា ផ្ដល

សាកល្បងចិតែគំនិតរបស់ពោកអ្នក។បរមីការ រពោកអ្នកគឺមិនទ៊ុក

ឲ្យពោកអ្នកពកើតមានពប្គ្នោះថ្នន ក់ែល្់ជីិ ធត,ប ុស្នែមានពរឿងមួយចំនួនពល្

ចព ើងគ្នត់មិនប្បាកែថ្ននឹងប្គប់ប្គង,ចំបាច់ពោកអ្នកខល នួឯងនៅ

វាងកាត្់,ខល នួឯងនៅនោេះង្សាយ,ខល នួឯងនៅភាា ក់ដឹង។ពេល្ខាោះព័ត្៌មាន

អាប្កក់មកែល្់,វាប្បាប់ពោកអ្នកវងៃ

ននេះពនន តគឺពល្ខប ុ ម ន,ប្បស្ ល្ជាប្តូិ,ប្បស្ ល្ជាមិនប្តូិ,ឬក៏ប្បាប់

ពោកអ្នកពរឿងពផសង,ជាក់ផ្សតងសនងកត្

ពមើល្ពោកអ្នកព វ្ ើែូចពមែច។ចិតែសុចរ ធតអ្ំពេើអាប្កក់មិនល្ុកល្ុយ។ែរា

បណ្ណពោកអ្នករកាជាប់ចិតែគំនិតជាក់ផ្សតងគ្នម នបញ្ហា ពទ្។ 

សិសសៈនៅពេល្អារមមណ៍,មព សពញ្ាត មិនសថ ិត្នសថ រ

នត្ើអាចហាត់គង់បានឬពទ្? 

ប្គូ៖ពៅពេល្អារមមណ៍មិនសូិល្អ ពោកអ្នកអ្ងគ ញយ

នៅទ្ីព ោះក៏សៃប់ចុោះមិនបានអងផ្ដរ



,គំនិតរស្មងគិតស្តពរឿងមិនល្អ ,ហាត់គង់គឺមានព័ត៌មានសថ ិត្

នៅ,កន ញងខួរកាល្គិតអ្វ ីផ្ដលមិនល្អ ,ពោកអ្នកហាត់គង់ជាក់ផ្សតង

ហាត់ចូល្ពៅកន ញងរចួនហើយ,នោយ

នចត្ ហាត់ទ្ុចរ ធត្ម៌។គង់ស្ែល្ពោកអ្នកហាត់ប្បស្ ល្ជាគឺប្គូល្បី

លាញបពប្ងៀនពោកអ្នក,ក៏ប្បស្ ល្ជាគឺប្គូមង

នលើណ្ណមួយបពប្ងៀនពោកអ្នក,ឬក៏គឺជាប្េោះព៊ុទធរស់មីហសុ ង

បពប្ងៀន,ប ុស្នែ ពោកអ្នកមិនតឹងរងឹនយាងនៅតាមចិតែគំនិតផ្ដល

េួកគ្នត់ត្ង្មូវពែើមបីតប្មូិជាក់ស្សែងគឺមិនផ្មនគង់ព ោះរបស់គ្នត់នទ,

នបើពរោះបីជាបានគ្នត់បពប្ងៀនក៏ពោយ។អ្នករាល្់គ្នន ពួកនយើងទ្វងំ

អ្ស់គិតសាកពមើល្,ឧបមាពោកអ្នកពៅទ្ីព ោះហាត់ឈរគំនរ

ពរាយណ្ណស់ពៅព ើយ,ប ុស្នែកន ញងខួរកាល្សកមមណាស់”នត្ើនរណ្ណៗ

កន ញងអ្ងាភាេរបសពួ់កពយើងពមែច

ក៏អាប្កក់ោ ងពនោះន៎?ពតើគ្នត់បែ ឹងខ្ញ ំោ ងពម ច?”ព ើងប្បាក់ស្ខពតើគិតិ ធ

្ីអ្វ ីអាចព ើងបាន?”តវមាទីអារឥឡូវននេះកំព៊ុងនកើនព ើង,ខ្ញ ំង្ត្ូវ

ផ្ត្ទ្ិញពប្ចើនបនែ ិច។”ពតើព ោះមិនស្មនពោកអ្នកកំេុងហាត់ទ្ុចរ ធត្ម៌

ពោយពចត ,នោយអ្ឌឍសមបជញ្ញ ៈ,នោយមិនែឹងខល នួនទឬ?ែូពចនោះ

នៅពេល្អារមមណ៍មិនល្អេាោមក៊ុំហាត់តាមផ្ដលអាចនធា ើនៅបាន។ 

សិសស៖បមា ីយដន”ចិតែគំនិតយា ងខពស់បំអ៊ុត្”គឺជាអ្វ ី? 

ប្គូ៖ចិតែគំនិតគឺជាបួសហាត់,គ្នម នបមា ីយអ្វ ី,រងំប្សងុពឹងផ្អែក

នលើពោកអ្នកខល នួឯងពែើមបីភាា ក់ែឹង។ប្បសិនពបើប្តូិនិោយថ្នមានបមា

 ីយ,ជាក់ស្សែងនៅពេល្ជួបប្បទ្ោះពរឿងពោកអ្នកគិតសាក

ពមើល្ៈ”ប្បសិនពបើអ្ងគប្តាស់ែឹងពតើគ្នត់គួរព វ្ ើែូចពមែច?អ្នក

ពជឿនពល្ឿនជាការេិតគឺនលចពធាា ខ្លា ំងណ្ណស់,ប ុស្នែគ្នត់ប្គ្នន់

ផ្ត្ជាគំរវូនមនុសសសាមញ្ញប ុពណ្ណា ោះ។ 

សិសស៖សប្មាប់របាយការណ៍,សុនោ រកថ្ន

ដនបណ្ណែ ប្គូឈីគង់មិនអាចឱបយកអាកបបកិរ ធោសងស័យ,ប ុស្នែ ជួបប្ប

ទ្ោះ(ប្គូឈីគង់)បពញ្ហោ តមនុសសបពញ្ហោ តល្ុយពតើព វ្ ើែូចពមែច? 

ប្គូ៖ព ោះមិនកំណត់ពទ្,ម៊ុនែំបូងពោកអ្នកចង់ពមើល្សផ្មតងគឺ

ជាអ្វ ី។ជួបប្បទ្ោះជន

បពញ្ហោ តមនុសស,ពោកអ្នកពៅសមាល្់ខល នួឯង។ពមើល្ប្គូឈីគង់មាន ក់ល្អឬ



ក៏អាប្កក់,អាចពមើល្ចិតែគំនិតរបស់គ្នត់,ចិតែគំនិតខពស់ប ុណ្ណា ,គង់នងឹ

ខពស់ប ុពណ្ណា ោះ។ 

សិសស៖ព វ្ ើដូចពមែចបំបាត់អ្ំណាចកមម,ន េះគឺបំបាត់កមមអល

ស្ែល្បានសំស្ែងកន ញងេុទ្ធសាស ផ្មននទ? 

ប្គូ៖ហាត់គង់ខល នួវាគឺល៊ុប

បំបាត់កមម។ល្អបំផុតគឺពល្ើកកមពស់ចិតែគំនិតខល នួឯង,អាចព វ្ ើឲ្យសារ

ធាតុេ ៌ពមម ផ្លា ស់បត រូពៅជាអ្វ ីផ្ដលមានេ ៌សស,ន េះគឺសារ

ធាតុវនគុណ្ម៌,ផ្លា ស់បត រូគុណ្ម៌កាា យនៅជាគង់។ 

សិសស៖ហាតហ់ាវ លូ្នគង់មានិ ធន័យអ្វ ីពទ្? 

ប្គូ៖កន ញងេុទ្ធសាស តប្មូិបណ្ណែ ិ ធន័យ,េួកពយើងភាគពប្ចើនសុទ្ធស្តិ ធន័យ។

ប ុស្នែទ្សសនៈមិនែូចគ្នន ,េួកពយើងមិនស្មនប្េោះសងឃ,ប្តូិរស់ពៅកន ញងមនុ

សសសាមញ្ញ ,ែូពចនោះគឺមិនែូចគ្នន ។មានពរឿងខាោះពមើល្ប្សាល្វា,គឺបានព ើយ។

ជាការេិត,ជាមួយនឹងអ្ំណ្ណចគង់បនតនលើកកមពស់,នៅពេល្សនង្មច

បានជាន់ថ្នន ក់យា ងខពស់បំអ៊ុត្,តប្មូិ

សង្មាប់ចិតែគំនិតរបស់ពោកអ្នកក៏ជាយា ងខពស់បំអ៊ុត្អងស្ែរ។ 

៤,បញ្ញា ញាណ 

សិសស៖

នៅពេល្ពោកប្គូសំស្ែង្ម៌ពមើល្ពឃើញរងវង់េនា ឺេណ៌មាសខពស៣់ស្ម ប្ត

ពីមងនលើកាលរបស់នោកង្គូ,មង

ពប្កាយខនងមានជាពប្ចើនរងវង់េនា ឺេណ៌មាសប្បហាក់ប្បស្ ល្កាល្មនុសស

។ 

ប្គូ៖ជាន់ថ្នន ក់បញ្ហញ ញាណរបស់មនុសសមាន ក់ពនោះផ្លងពៅរបពទ្ៀតព ើយ។ 

សិសស៖ពមើល្ពឃើញនៅពេល្សិសសរបស់ពោកប្គូេាបាល្ជមៃឺឲ្យអ្នកែវទ្នង្បើ

ង្សាបាញ់ពចញ ំតាមេនា ឺេណ៌មាស។ 

ប្គូ៖ខ្ញ ំនិយាយថ្នមនុសសមាន ក់ពនោះហាត់បានល្អណ្ណស់,នមើលន ើញទ្វងំ

សីល្គង់ស្ែល្វាយពចញ។ 

សិសស៖នត្ើក៊ុមារពបើកបញ្ហញ ញាណគឺមានប ោះ ល្់ដល់គ្នត្់

ឬនទ?ពតើបញ្ហញ ញាណពបើករចួព ើយគឺកំេងុបពញ្ាញថ្នមេល្ផ្មនពទ្? 



ប្គូ៖កុមារអាយុពប្កាម៦នន ំង្ហយង្សួល

ពបើកបញ្ហញ ញាណណ្ណស់,កុមារមិនហាតគ់ង់,ពបើកបញ្ញា ញា 

ជាក់ស្សែងគឺថ្នមេល្បពណែ ញពចញពប្ៅ,ប ុស្នែកន ញងផោោះជាក់

ោក់ប្តូិមានមនុសសហាត់គង់។ល្អបំផតុគឺពៅគ្នត់រាល្់វងៃពមើល្បានមួយ

ដង,រកាមិនបិទ្មក ិ ធញ,កន ញងពេល្ដំណាល

គ្នន មិនបពណែ ញពចញពប្ៅពប្ចើននពក។កុមារល្អបំផុតហាត់គង់នោយ

ខល នួឯង។ពប្បើការពប្ចើនថ្នមេល្បពណែ ញពចញពប្ចើន,ផ្ដល

វាឥតថ ិេល្គឺមិនស្មនរាងកាយសាច់របស់េួកគ្នត់នទ,ប ៊ុផ្នតគឺជាអ្ា ីផ្ដល

ជាមូល្ោធ នបំផុត។ប ៊ុផ្នត ប្បសិនពបើរកាបានល្អ ,នឹងគ្នម នឥតថេិល្នទ។

ផ្ដលខ្ញ ំពទ្ើប

ផ្ត្សំស្ែងគឺអ្ំេីកុមារ,មិនស្មនមនុសស្ំ។បញ្ហញ ញាណមនុសសមួយចំនួន

មិនស្មនែរាបណ្ណពបើកនឹងខ្លា ចបពញ្ាញថ្នមេល្ពទ្,វាគឺពបើកទូ្ោយ,មិ

នខ្លា ចបពញ្ាញថ្នមេល្,ប ុស្នែ ពមើល្មិនពឃើញអ្វ ីវនជាន់ថ្នន ក់ខពស់ណ្ណស់ពទ្

។ក៏មាន(មនុសស)ខាេះអាចពមើល្ពឃើញជាន់ថ្នន ក់ខពស់,នៅពេល្ពមើល្,បរមីឬ

ក៏ប្គូខ្លងពល្ើនអសងផែល្់ឲ្យថ្នមេល្,ពនោះគ្នម នបញ្ហា ពទ្។ 

សិសស៖ពមើល្ពឃើញពល្ើរាងកាយពោកប្គូពល្ចព ើងេនា ឺសពៅធ េណ៌មាស,

ពៅមានទ្វងំប្សពមាល្របស់ពោកប្គូពទ្ៀត,េប្េិចស្ភនកក៏គ្នម ននទៀត្,នត្ើ

គឺជាពរឿងែូចពមែច? 

ប្គូ៖ពនោះជាក់ស្សែងគឺ

ជាបរមីរបស់ខ្ញ ំ,ខ្ញ ំកំេុងសំស្ែង្ម៌,កេូំល្កាល្មានសសរគង់,ពៅជាន់

ថ្នន ក់ពនោះរបស់ខ្ញ ំជាក់ស្សែងគឺជាស្បបពនោះ។មួយេប្េិចស្ភនកក៏គ្នម ននទៀត្

,គឺពោកអ្នកពៅផ្ត្មិនរន់ពចោះពប្បើបញ្ហញ ញាណ,បានពប្បើស្ភនក

នដើមបីពមើល្រចួព ើយ។ 

សិសស៖នត្ើអ្ន៊ុវត្តសីល្គង់េិពសសែូចពមែច? 

ប្គូ៖នង្បើសីល្គង់េិពសសនៅនលើ ិ ធទ្ាសាស្តសែ ពោធាឬ

ក៏បពចាកិ ធទ្ាខពស់ពផសងពទ្ៀត,ឬក៏ពប្បើកន ញងចរកមម ,ខ្ញ ំគិតថ្ននៅទី

ននេះមានបញ្ហា ។សកល្ពោកននេះរបស់ពួក

ពយើងគឺមានល្កខណៈេិពសស,ែរាបណ្ណវាសមប្សបតាមល្កខណៈេិពសស

ពនោះ,វាជាក់ផ្សតងស័កែ ិសិទ្ធ;មិនសមប្សបតាមល្កខណៈេិពសសពនោះ,វាជាក់

ផ្សតងពប្បើមិនបាន។ពរោះបីពៅគ្នត់ព វ្ ើពរឿងល្អ ,គ្នត្់ក៏នធា ើមិនបានអ្វ ី

នៅពល្ើជាន់ថ្នន ក់ខពស់អងស្ែរ,ង្គ្នន់ផ្ត្ដឹងឬមានអារមម ៍ត្ិចតួ្ច



ប ៊ុនណាា េះ។នធា ើបនចាកនទសតូចមួយចំនួនសង្មាប់ការអ្ភិវឌឍន៍្មមតាដន

សងគមមិនបងកពប្គ្នោះថ្នន ក់នង្ចើនពទ្។ង្បសិននបើគ្នត់

គឺចង់ផ្លា ស់បត រូអ្វ ីមួយ,ចង់ព វ្ ើពរឿងែ៏្ំណ្ណមួយ,ចំបាច់ឬ

ក៏មិនចំបាច់គ្នត់ព វ្ ើ,គ្នត់សនង្មចមិនបាននទ,ពោយសារផ្ត្ការអ្ភិវឌឍ

ន៍ដនសងាមគឺមិននយាងនៅតាមឆនោៈរបស់មនុសសព ើយបផ្ងារ

បានពទ្។គ្នត់ចង់សនង្មចបានកប្មិត

ណា,ពរឿងពនោះនរណ្ណក៏ព វ្ ើមាា ស់មិនបានផ្ដរ។ 

សិសស៖សត្ិរបស់មនុសសគឺចូល្ពចញែូចពមែច? 

ប្គូ៖សតិ្ផ្ដលេួកពយើងសំស្ែង,ជា្មមតាគឺនចញនៅេីពល្ើកំេូល្កា

ល។ជាការេិត,មិនកំណត់ង្ត្ឹមពនោះនទ,វាអាចនចញ

នៅេីកស្នាងណ្ណមួយ។មិនែូច

ជាមានគង់ហាវ មួយចំនួនសងកត់ ៃ្ន់ថ្នជាក់ោក់ពចញពៅពីនលើកំពូល

កាល,កស្នាងណ្ណមួយ

ស៊ុទធផ្ត្អាចឃ្លា តពចញេីរាងកាយបាន។ចូល្ពៅក៏ែូចគ្នន អងស្ែរ។ 

សិសស៖តំបន់បញ្ហញ ញាណមានេនា ឺប្ក ម,ចំកណ្ណែ ល្គឺជាប្បពហាងពមម , រ កក

ោ ងនប់រ ័សមួយប្សរប់ៗ,ពតើកំេុងពបើកបញ្ហញ ញាណស្មនពទ្?ពេល្ខាោះ

នៅមានេនា ឺផ្លក យ,ពផាកបព ោ រ? 

ប្គូ៖នៅពេល្ស្ែល្ពោកអ្នកពបើកែល្់មានេនា ឺផ្លក យជាក់ផ្សតង

ពបើកជិតរចួរាល្់ព ើយ,មានពផាកបព ោ រតាមេិតពៅជិតពបើកធាា យប្ស ោះ

ព ើយ។ 

សិសស៖ពមើល្ពឃើញពល្ើកាល្ពល្ើខល នួពោកប្គូមានរងវង់េនា ឺេណ៌ប្ក ម,េ

ណ៌វបតង,ប ុស្នែបិទ្ស្ភនកិ ធញអ្វ ីក៏ពមើល្មិនពឃើញនទៀត្,នត្ើង្កនឡកពមើល្ពី

ចំនហៀងស្មនពទ្? 

ប្គូ៖គឺមិនស្មនង្កនឡកពមើល្ពីចំនហៀង

ពទ្,ពោកអ្នកប្គ្នន់ស្តមិនែឹងពមើល្ខណៈនពលបិទ្ស្ភនក,គឺនមើលនោយ

ពបើកស្ភនក។ជា្មមតាមនុសសផ្ដលពបើកបញ្ហញ ញាណរចួព ើយនឹងមិនដឹង

ពប្បើ,ពេល្ខាោះខ ៈនពល

ពបើកស្ភនកពោយអ្ពចត អាចពមើល្ពឃើញបាន,ប ុស្នែ ប្បសិនពបើពោកអ្ន

កចង់នមើលឲ្យបានលមែិត្,តាមេតិពៅគឺនង្បើស្ភនករចួព ើយ,មតងនទៀត្



ពមើល្មិនពឃើញ,នៅពេល្ស្ែល្ពោកអ្នកមិនចប់អារមមណ៍មតងនទៀត្

ពមើល្ពឃើញ។ 

សិសស៖កូនប្សីរបសកូ់នបានពឃើញរងវង់មួយចំនួនពៅពល្ើអាកាស, ង

និយាយ

មិនចាស់,ពសន ើឲ្យ ងពមើល្និមិតែរបូហាវ លូ្ន, ងប្បាប់ថ្នជាក់ស្សែង

ននេះគឺជាវា,ពតើ ងេិតជាពបើកបញ្ហញ ញាណរចួនហើយស្មននទ? 

ប្គូ៖និមិតែរបូហាវ លូ្នរបស់េួកពយើង,កមុារអាយុពី៦នន ំច៊ុេះនង្កាមនមើល

ពឃើញនពលណាបញ្ញា ញា 

នឹងពបើក,ប ុស្នែ ពោកអ្នកកុំពៅព វ្ ើ,កុមារគឺអាចពមើល្ពឃើញបាន។ 

សិសស៖បញ្ហញ ញាណពបើករចួព ើយមិនដឹងពប្បើ,សូមសួរឲ្យប្គូពឆា ើយ? 

ប្គូ៖នៅពេល្ស្ែល្បញ្ហញ ញាណពបើកធាា យអ្ស់ព ើយ,មិនដឹង

ពប្បើក៏នឹងែឹងពប្បើ;នៅពេល្ភា ឺខ្លា ំង,ង្ហយប្សួល្ពប្បើណាស់,មិនដឹង

ពប្បើក៏នឹងែឹងពប្បើ។ពប្បើបញ្ហញ ញាណពមើល្អ្វ ីមួយគឺពៅកន ញងសាថ នភាពនោយ

អ្នចត្ ព ើយពមើល្ពឃើញ,នៅពេល្ចង់ពមើល្លមែិត្,នោយអ្

នចត្ ប ោះែល់្ស្ភនករចួនហើយ,ពែើរឆាងសរវសប្បសាទ្វនស្ភនករចួនហើយ

,ែូពចនោះជាក់ផ្សតងពមើល្មិនពឃើញពទ្ៀត។ 

សិសស៖ពតើប ោ ប់េីពបើកបញ្ហញ ញាណស្ែល្ពមើល្ពឃើញគឺជាអ្វ ីដនអ្វកាស

សកល្ពោករងំមូលផ្មននទ? 

ប្គូ៖េួកពយើងពបើកបញ្ហញ ញាណគឺស្បងស្ចកជាន់ថ្នន ក់,ក៏ដូច

ជានិោយថ្នពោកអ្នកពមើល្ពឃើញពសចកែ ីេិតបានប ុណ្ណា ,គឺពោយស្បង

ស្ចកជាន់ថ្នន ក់កំណត់។ពបើកបញ្ហញ ញាណមិនស្មនពមើល្ពឃើញទ្វងំអ្ស់

នៅកន ញងសកល្ពោក,

ប ៊ុផ្នតគឺពៅកន ញងការហាត់គង់ពេល្អ្ គតបនែ ិចមែងៗពល្ើកកមពស់ជាន់

ថ្នន ក់របស់ពោកអ្នក,ច៊ុងនង្កាយសនង្មចបាន

ប្តាស់ែឹង,ពោកអ្នកពទ្ើបអាចពមើល្ពឃើញជាន់ថ្នន ក់ពប្ចើនជាង

,ព ោះក៏មិនធា ថ្នផ្ដលពោកអ្នកពមើល្ពឃើញគឺជានសចកត ីពិត្

វនសកល្ពោករងំមូល្។ពោយសារស្តសកយម៊ុនី

 ប្គ្នព ោះពៅពេល្គ្នត់សំស្ែង្ម៌ បណ្ណែ នន ំពៅមានជីិ ធត,ក៏បាន

បនត

ពល្ើកកមពស់,រាល្់ពេល្ស្ែល្ពល្ើកកមពសមួ់យជាន់ថ្នន ក់,គ្នត់បានរកពឃើញ



ថ្នអ្វ ីស្ែល្បានសំស្ែងេីមុនមតងនទៀត្មិនសថ ិតពសថ រ,ព ើងខពស់នទៀត្

ព ើយពមើល្ចុោះនមើលន ើញមិនប្តូិពទ្ៀត្,ែូពចនោះគ្នត់ច៊ុងនង្កាយសំស្ែង

ថ្ន”្ម៌មិនកំណត់្ម៌”,មួយជាន់ថ្នន ក់មួយនគ្នលសីលធ

ម៌។គ្នត់ក៏មិនអាចពមើល្ពឃើញទ្វងំង្សងុ

សចាៈ្ម៌វនសកល្ពោករងំមូល្។នៅមនុសសធមមតាពួក

ពយើងពមើល្មក,ពោកីយបួ៍សហាត់សនង្មចបាន

ជាន់ថ្នន ក់យូឡាយនឹងគិតថ្នជាពរឿងមិនគួរឲ្យពជឿព ើយ,នោយសារ

ផ្ត្គ្នត់ង្គ្នន់ផ្ត្ែឹងអ្ំពីជាន់ថ្នន ក់យូឡាយមួយពនោះ។អ្វ ីផ្ដល

ខពស់ជាងពទ្ៀតគ្នត់ក៏មិនែឹង,ជាក់ផ្សតង

ទ្ទួ្ល្យកមិនបាន,យូឡាយគឺជាជាន់ថ្នន ក់តូចៗមួយនៅកនងធម៌

ង្ពេះេុទ្ធ,មហា្ម៌គ្នម នស្ែន,ជាក់ផ្សតងមានអ្ត្ថន័យដូនចនេះ។ 

សិសស៖អ្វ ីស្ែល្េួកកូនបានពមើល្ពឃើញពល្ើរាងកាយរបស់ង្ទង់ពតើេិតជា

សថ ិត្នៅផ្មនពទ្? 

ប្គូ៖ជាការេិតគឺេិតជាសថ ិត្នៅ,អ្ិកាសរងំអ្ស់សទុ្ធស្ត

ជាសារធាតុបពងក ើត្នឡើង,ប្គ្នន់ស្តថ្នរច សមព័នធខុសគ្នន ជាមួយនឹងពួក

ពយើង។ 

សិសស៖អារមម ៍ពាករ ៍របស់កូនផ្ត្ង

ស្តប្សបនឹងពរឿងរា៉ា ិស្ែល្បានពកើតព ើង? 

ប្គូ៖ពនោះជាក់ផ្សតងគឺជាសីល្គង់េាករណ៍ស្ែល្ពួក

ពយើងនិោយ,តាមេិតពៅជាក់ស្សែងគឺជាែំណ្ណក់កាល្ជាន់ថ្នន ក់រប

ដន(សីលគង់)ដឹងពីនជាគវាស ។គង់ស្ែល្េួកពយើងហាត់សុទ្ធស្តពៅកន ញង

អ្វកាសពផសង,ពៅកន ញងអ្វកាសព ោះគ្នម នគំនិត្នវោ-អ្ិកាសពទ្,មិនថ្ន

ឃ្លា ត្នៃ យយា ងណាគឺស៊ុទធផ្ត្ែូចគ្នន ។ 

សិសស៖កន ញងអ្ឡុំងនពលហាតគ់ង់ពល្ចព ើងមនុសសមានេណ៌,

ដអទពមឃមានេណ៌,របូភាេ? 

ប្គូ៖បញ្ហញ ញាណរបស់ពោកអ្នកពបើករចួ

ព ើយ,អ្វ ីស្ែល្ពោកអ្នកពមើល្ពឃើញគឺជាអ្វកាសពផសង។អ្វកាស

ពផសងគឺស្បងស្ចកជាន់ថ្នន ក់,ផ្ដលពោកអ្នកពមើល្ពឃើញអាចគឺជាមួយ

ជាន់ថ្នន ក់កន ញងព ោះ,វាជាក់ផ្សតងគឺសាអ តស្បបពនោះឯង។ 



សិសស៖កន ញងអ្ឡុំងនពលពេល្ហាត់គង់ង្សាប់ផ្ត្សនមាង

មួយរំេង,មានអារមម ៍រាងកាយប្តូិបានង្បញាប់នបើកនចញ

,មានពរឿងជាពប្ចើនបានយល្់ភាា មៗ? 

ប្គូ៖មនុសសមួយចំនួនហាត់គង់ង្ហយង្សួលពល្ចព ើងប្បពភទ្កាលៈនទ

សៈពនោះ,ផទ ញោះពបើកមួយស្ផនកវនរាងកាយ,ង្តាស់ដឹងទិដធភាពណាមួយ

,គឺជារបស់កាលៈនទសៈង្តាស់ដឹងបនែ ិចមែងៗ។

នៅពេល្ស្ែល្ពោកអ្នកបួសហាត់ពែើរបញ្ាប់មួយជាន់ថ្នន ក់,នឹងផទ ញោះពបើក

មួយស្ផនក,ពនោះស៊ុទធផ្ត្ជាការ្មមតា។ 

សិសស៖នពលខាេះមានអារមម ៍កនង្មើកមិនបាន,ពតើមូល្ព តុអ្វ ី? 

ប្គូ៖ហាត់គង់ែំណ្ណក់កាល្ែំបូង,ពោកអ្នកអាចនឹងមានអារមម ៍ប្បពភ

ទ្ពនោះ,ភាា មៗវែឬក៏ស្ផនកណ្ណមួយកនង្មើកមិនបាន,ព តុអ្វ ី?ពោយសារ

ផ្ត្ពោកអ្នកមានប្បពភទ្

សីល្គង់មួយរចួព ើយ,ពៅថ្នគង់ឈប់ពសៃ ៀម។ពនោះគឺជាមួយប្បពភទ្

សីល្គង់ស្ែល្រាងកាយពោកអ្នកសថ ិត្នៅ។

សីល្គង់ពនោះសមតថភាេ្ំណ្ណស់,

នៅពេល្ស្ែល្មនុសសមាន ក់ប្បប្េឹតែពរឿងអាប្កក់នហើយ

កំេុងរត់,ពោកអ្នកនិោយ”ឈប់ពសៃ ៀម”,ពេល្ព ោះគ្នត់ជាក់ផ្សតង

កនង្មើកមិនបានពទ្ៀត។ 

សិសស៖ពេល្ណ្ណអាចេនិិតយជំងឺ,េីមុនកូនេិនិតយជំងឺឲ្យពគមានប្បសិទ្ធភា

េខាោះៗ,ប ទ បេ់ី

សិកាហាវ លូ្នគង់,មានមនសុសរកកូនេនិិតយជំងឺ,ពតើកូនអាចេិនិតយឲ្យ

ពគបានឬពទ្? 

ប្គូ៖ខ្ញ ំពឃើញមនុសសពៅនលើថ្នន ក់ពនោះ,មិនថ្នពោកអ្នកេីមុនធាា ប់បាន

ពរៀនគង់ហាវ ដនវងសណ្ណមួយ,ហាត់រយៈនពលយូរប ុណ្ណា ,អាចសនង្មចបាន

កប្មិតេិនិតយជមៃ ឺឬអ្ត្់,ពៅជាន់ថ្នន ក់រប,មិនចង់ពៅអ្នក

រាល់គ្នន េិនិតយជំងឺ,ពោយសារផ្ត្នោក

អ្នកខល នួឯងក៏មិនែឹងថ្នខល នួឯងគឺជាសាថ ន

ភាេអ្វ ី។ពោកអ្នកគឺធាា ប់េិនិតយជំងឺឲ្យមន៊ុសស

ដដទរចួព ើយ,អាចថ្នគឺពោយសារផ្ត្ពោកអ្នកប្គ្នព ោះចិតែសុចរ ធត,មាន

ង្បសិទធភាព,ក៏អាចថ្នគឺពោកប្គូផ្ដល

ឆាងកាត់ណ្ណមួយជួយពោកអ្នកបនែ ិច,ពោយសារស្តពោកអ្នកកំេុងព វ្ ើ



ពរឿងល្អ ពតើ។នបើពរោះបីជាបនត ិចថ្នមេល្ព ោះស្ែល្ពោកអ្នកហាត់មាន

ង្បសិទធភាពក៏នោយ,ក៏ការ រមិនបានពោកអ្នកខល នួឯងអងស្ែរ។

នៅពេល្ពោកអ្នកេិនិតយជំងឺ,ជាមួយនឹង

អ្នកជំងឺពៅកន ញងវាល្ស្តមួយ,យូរៗពៅ,ឈីពមម ពៅពល្ើរាងកាយ,ពោកអ្នក

ឈឺពប្បៀបនឹងអ្នកជំងឺពៅ ៃ្ន់ ៃ្រជាង។សួរអ្នកជំងឺៈ”បានជាសេះនសបើយ

ឬពៅ?”គ្នត់និោយថ្ន”ប្សួល្ជាងបនែ ិចព ើយ”,ព ោះពៅថ្នេិនិតយជំងឺ

រនបៀបអ្ា ី?ប្គូឈីគង់ខាេះសំស្ែងថ្នៈ”វងៃស្សអកមកមែងពទ្ៀត,

មនស្សអកមកមែងពទ្ៀត,ខ្ញ ំេិនតិយឲ្យពោកអ្នកមួយិគាេាបាល្”។គ្នត់ក៏

សំស្ែង”ិគាេាបាល្”,ពតើពនោះមិនស្មនជាការបពញ្ហោ តមនុសស

នទឬ?ចំពោកអ្នកមកែល្់នលើជាន់ថ្នន ក់ខពស់រចួ

ព ើយេិនិតយល្អប ុណ្ណា ?េិនិតយមាន ក់ជាសេះនសបើយ

មាន ក់,នប់រ ័សណ្ណស់!ប្បសិននបើពោកអ្នកបពញ្ាញគង់រចួព ើយ,ស្ងមពទ្ៀ

តក៏មិនរប,នៅនពលពិត្

ជាចំបាច់េិនិតយជំងឺ,ខ្ញ ំនឹងពបើកវែពអាយពោកអ្នក,ខ្ញ ំអាចយក

សីល្គង់េនិិតយជំងឺរបស់ពោកអ្នកយកពចញមក

ឲ្យពោកអ្នក។ប ុស្នែ ពោកអ្នកបួសព ើងពល្ើជាន់ថ្នន ក់ខពស់,ខ្ញ ំគិតថ្នល្អបំផុ

តពៅស្តកុំព វ្ ើពរឿងប្បពភទ្ពនោះ។ពែើមបីផសេវផាយមហា្ម៌និងចូល្រមួសក

មមភាេសងាម,សិសសរបស់ខ្ញ ំមានមួយផ្អនក

កំេុងេិនិតយជំងឺ,ពោយសារស្តគ្នត់ពៅស្កបរខល នួខ្ញ ំ,ខ្ញ ំ ំគ្នត់តាម

ជាមួយ,គ្នត់មានការធា ,ែូពចនោះគ្នម នបញ្ហា អ្ា ី។ 

សិសស៖បពញ្ាញសីល្គង់រចួព ើយអាចនោិយជាមួយនឹងមន៊ុសសែវទ្បាន

ឬពទ្? 

ប្គូ៖បពញ្ាញសីល្គង់រចួព ើយនិោយជាមួយនឹងមនុសសផ្ដល

ហាត់ហាវ លូ្នគង,់ចូរប ោ បខល នួបនត ិច,គ្នម នបញ្ហា អ្វ ី

នទ។ពៅអ្នករាល្់គ្នន ប្បមូល្ផត ញំមកហាត់គង់ជាក់ស្សែងគឺពែើមបីអ្នករាល្់គ្នន

អាចពផ្លែ ោះបត រូ។ជាការពិត្ណាស់,ពៅខ្លងពប្ៅជួបប្បទ្ោះមនុសសផ្ដលមាន

សីល្គង់អាចនិោយជាមួយនឹងគ្នត់,មិនសំខ្លន់ពទ្,ប្គ្នន់ស្តមិនបាន

អ្ំនួត,ប្បសិនពបើចង់អ្ំនួតបនត ិចថ្នខ្ញមំានសមតថភាេជាក់ផ្សតង

មិនបានពទ្,នៅពេល្អ្ំនួតយូរនៅ,របស់ព ោះនឹងគ្នម នពទ្ៀត។

ង្បសិននបើចង់សំស្ែងអ្ំេីបាតុភូតឈគីង់,េិភាកាបនែ ិច,គ្នម នបនែ ិចគំ

និតបំផ្បរអារមម ៍ផ្លទ ល់ខល នួ,ខ្ញ ំនិោយថ្នគឺគ្នម នបញ្ហា អ្វ ីពទ្។ 



សិសស៖េុទ្ធវងសសំស្ែង”ទ្ពទ្”តាិវងសសំស្ែង”គ្នម ន”,ពតើេួកពយើងសំស្ែងអ្វ ី? 

ប្គូ៖”ទ្ពទ្”ដនេុទ្ធវងស,”គ្នម ន”ដនតាិវងសគឺជាអ្វ ីស្ែល្េិពសសមានផ្ត្កន ញង

គង់របស់វា,ជាការេិតេួកពយើងនៅទ្ីពនោះក៏ចំបាច់ឈានែល្់

លំោប់ប្បពភទ្ពនោះ។េួកពយើងសំស្ែងពចត ហាត់គង់អ្ពចត ទ្ទួ្ល្

បានគង់។បួសចិតែគំនិត,កមាា ត្់ចិតែប្បកាន់,ែូពចនោះពៅស្ត

ជាទ្ពទ្គ្នម ន,ប ុស្នែ េួកពយើងមិនពិនសសសងកត់ ៃ្ន់នលើវា

នទ។ពោយសារស្តពោកអ្នករស់ពៅកន ញងេិភេសារធ្លត្៊ុ,ពោកអ្នកប្តូិការ

ព វ្ ើការ,ពោកអ្នកប្តូិការការង្ហរ,នជៀសមិនរចួ

ប្តូិព វ្ ើបណ្ណែ ពរឿង។ព វ្ ើបណ្ណែ ពរឿងជាក់ផ្សត ងនជៀសមិនរចួ ំមកនូវ

បញ្ហា ពរឿងមួយល្អ ,អាប្កក់,នត្ើព វ្ ើដូចពមែច?ផ្ដល

េួកពយើងបួសគឺជាចិតែគំនិត,ពនោះគឺជាអ្វ ីផ្ដលពល្ចពធាា បំផុតកន ញង

គង់ពនោះរបស់ពួកពយើង,ែរាបណ្ណចិតែពោកអ្នកសុចរ ធត,ពរឿងផ្ដល

ព វ្ ើពចញមកសមប្សបនឹងតប្មូិរបស់េួកពយើង,ចិតែគំនិតជាក់ផ្សតង

គ្នម នបញ្ហា អ្វ ីពទ្។ 

សិសស៖េួកកូនពេល្្មមតាព វ្ ើដូចនមតចពទ្ើបអាចដឹងបាន

ការពកើនព ើងរបស់សីល្គង់? 

ប្គូ៖ពៅែំណ្ណក់កាល្ែំបូងពោកអ្នកហាត់គង់,ប្បសិនពបើបពញ្ាញ

សីល្គង់រចួព ើយនឹងដឹងពចញមកបាន។ប្បសិនពបើមិនបពញ្ាញសីល្គង់

ប ៊ុផ្នតរាងកាយឆ្ប់រនសើប,អាចមដឹងពចញមកបាន។

ប្បសិនពបើរងំេីរោ ងស៊ុទធផ្ត្មិនប្តូិ,ជាក់ផ្សតងគ្នម នអល វូ

អារមម ៍បានពទ្,មានស្តបិទ្ស្ភនកនដើមបីហាត់។សិកាខ កាមេួកពយើងមាន

៦០ភាគរយែល្់៧០ភាគរយគឺពបើកបញ្ហញ ញាណរចួព ើយ,អាចពមើល្ពឃើញ

បាន,ខ្ញ ំែឹងរងំអ្ស់។ពោកអ្នកមិនប្សែីប្គ្នន់ស្តចំ ស្ភនកសមាឹង

ពមើល្,ព តុអ្ា ីពៅអ្នករាល្់គ្នន ហាត់គងជ់ាមួយគ្នន ?គឺចង់នោកអ្នក

វផោកន ញងប្កមុតូចអាចទ្ំ ក់ទ្ំនងពផ្លែ ោះបត រូពៅិ ធញពៅមក។ប ុស្នែមានការ

ទ្ទួ្ល្ខុសប្តូិចំព ោះគង់ហាវ ,ែល្់ខ្លងពប្ៅមិនបាន

និោយមិនសមព តុមិនសមផល្,ទ្ំ ក់ទ្ំនង,ពល្ើកកមពស់ពៅិ ធញពៅម

ករវាងវផោកន ញងជាមួយគ្នន បានព ើយ។ 

សិសស៖ពតើបរមីមានរាងែូចអ្វ ី?ពតើខល នួកូនមានបរមីឬពទ្? 

ប្គូ៖បរមីមានលកខ ៈែូចគ្នន នឹងមនុសសរបូន េះឯង។ពោកអ្នកបចច ញបបនន

គ្នម នបរមីពទ្,ចំនពលហាត់ែល្់កប្មិតជាក់ោក់,ពែើរនចញផុតពីពោកកី



យ៍្ម៌,បួសហាត់ចូល្នៅកន ញងកប្មិតយា ងខពស់បំអ៊ុត្

,ពទ្ើបអាចបពញ្ាញបរមី។ 

សិសស៖

ប ទ ប់េីថ្នន ក់បពប្ងៀនបញ្ាប់,បរមីរបសព់ោកប្គូអាចពៅតាមយូរែល្់

ណ្ណ? 

ប្គូ៖សិកាខ កាមមាន ក់ភាា មៗន េះហាត់អ្ា ីផ្ដល

នៅពល្ើជាន់ថ្នន ក់ខពស់,សប្មាប់គ្នត់នដើមបីនិយាយ

ជាក់ស្សែងគឺជាការផ្លា ស់បត រូមួយដ៏ធំ,មិនស្មនសំនៅនៅនលើការ

ផ្លា ស់បត រូគំនិតពទ្,ប ៊ុផ្នតគឺសំនៅនៅនលើការផ្លា ស់បត រូដនឯកជន

រងំមូល្របស់ពោកអ្នក។ពោយសារស្តមនុសសសាមញ្ញមាន ក់ភាា មៗទ្ទួ្ល្

បានអ្វ ីស្ែល្មនុសសសាមញ្ញមាន ក់ដូចគ្នត្់មិនគួរទ្ទួ្ល្បាន,ព ោះគឺ

ជាពប្គ្នោះថ្នន ក់,ជីិ ធតជាក់ផ្សតង

នឹងប្តូិទ្ទួ្ល្នូិគំរាមកំស្ ង,បរមីរបស់ខ្ញ ំចំបាច់ប្តូិស្តការ រគ្នត់។

ប្បសិនពបើខ្ញ ំព វ្ ើមិនបានចំ ៊ុ ចមួយ

ពនោះ,ព ើយពៅទ្ីពនោះបពប្ងៀន្ម៌,ជាក់ស្សែងគឺបងកពប្គ្នោះថ្នន ក់ែល្់មនុសស។

ជាពប្ចើនប្គូឈីគង់មិនហា នព វ្ ើ,មិនហា នបពប្ងៀន,ជាក់ស្សែងគឺពោយសារ

ស្តគ្នត់ប្ទ្ប្ទ្ង់មិនបានការទទួលខ៊ុសង្ត្ូវននេះ។បរមីរបស់ខ្ញ ំនឹងជានិចា

ការ រពោកអ្នក,រ ូតែល្់ពោកអ្នកបួសសពប្មច។ ក់កណ្ណែ ល្ផល ូិ ពោ

កអ្នកមិនបួសពទ្ៀត,បរមីខល នួឯងនឹងពចញពៅ។ 

សិសស៖ពោកប្គូនិោយថ្នៈមនុសសសាមញ្ញ បួសពរៀនមិនស្មនេឹងស្ផអកពល្ើ

ការហាត់គង់,ប ៊ុផ្នតគឺេឹងស្ផអកពល្ើចិតែគនំិត។ពតើអាចនិោយថ្ន,ដរាប

ណាចិតែគំនិតខពស់មិនចំបាច់ហាត់គង់ក៏អាចបួសសង្មចធម៌ចំណាត្់

ថ្នន ក់ច៊ុងនង្កាយ? 

ប្គូ៖នយាងនៅតាមនគ្នលសីល

ធម៌គឺស្បបពនោះ,ែរាបណ្ណពោកអ្នកបួសចិតែគំនិត,គុណ្ម៌ជាក់ផ្ដតង

អាចផ្លា ស់បត រូកាា យជាគង់។ប ុស្នែ ,ពោកអ្នកប្តូិស្តយកនោកអ្នក

ព វ្ ើជាមនុសសហាត់គង់។ពោកអ្នកមិនព វ្ ើជាមន៊ុសសហាត់គង់,ង្គ្នន់

ផ្ត្អាចប្បមូលគុណ្ម៌ៗ

,ពោកអ្នកអាចប្បមូល្គុណ្ម៌បានពប្ចើនណ្ណស់,ប្គ្នន់ស្តព វ្ ើជាមនុសស

ល្អ ពែើមបីប្បមូល្គុណ្ម៌,ពរោះបីោក់ខល នួឯង

ព វ្ ើជាមនុសសហាត់គង់ក៏មិនបានអងផ្ដរ,ពោកអ្នកពៅ



ផ្ត្មិនរន់ទ្ទួ្ល្បាន្ម៌ផ្ដលនៅពល្ើជាន់ថ្នន ក់ខពស់។អ្នករាល់គ្នន ែឹង

ថ្ន,ខ្ញ ំសំស្ែងពចញមកពប្ចើនង្បការ

ណ្ណស់,គ្នម នពោកប្គូការ រពោកអ្នក,ពោកអ្នកគឺេិបាកបួសព ើង

នៅពល្ើណ្ណស់,ពោកអ្នកសូមបីស្តមួយវងៃក៏មិនអាចហាត់គង់ពៅពល្ើជាន់

ថ្នន ក់ខពស់បានអងផ្ដរ។ែូពចនោះចង់បួសសនង្មចធម៌ចំណាត្់ថ្នន ក់ច៊ុង

នង្កាយមិនស្មនង្ហយប្សួល្ព ោះពទ្។ប ុស្នែ ,ប ទ ប់េីចិតែគំនិតបាន

ពល្ើកកមពស់,ប្ជួតប្ជាបជាមួយនឹងល្កខណៈេិពសសដនសកល្ពោក។ 

សិសស៖ពគ្នល្សលី្្ម៏ដនការពាបាល្េចីមាៃ យគឺជាអ្វ ី? 

ប្គូ៖នគ្នលសីល

ធម៌សាមញ្ញណ្ណស់,សកល្ពោកអាច្អំាចតូច,សីល្គងប់ពញ្ាញពៅក៏អា

ច្ំអាចតូចអងផ្ដរ។ខ្ញ ំពៅទ្ីតាំងពែើមអ្ចល

 ,ប ុស្នែសីល្គង់បពញ្ាញពៅអាចប ោះែល្់អ្នកជំងឺផ្ដល

នៃ យែូចពៅប្បពទ្សអាពមរ ធក។អាចយកគង់វាយវាងកាត្់នៅ,ក៏អាច

បញ្ញា  ិ ធញ្ហញ ណនដើមរបស់គ្នត់មកទ្ីពនោះ,ពនោះជាក់ផ្សតងគឺជានគ្នលសីលធម៌

ដនការេាបាល្េីចមាៃ យ។ 

សិសស៖ពតើអាចែឹងថ្ននឹងបពញ្ាញបានប  ុម នប្បពភទ្សីល្គង់? 

ប្គូ៖សីល្គង់មានពប្ចើនជាងមួយមុឺនប្បពភទ្,ែឹងបានជាក់ោក់ប ុ ម ន

ស៊ុទធផ្ត្មិនសំខ្លន់,ែឹងបាននគ្នលសលីធម៌ពនោះ,្ម៌ពនោះគឺបានព ើយ,

ផ្ដលពៅសល្់ខល នួឯងនៅហ្វត្់។ក៏មិនចំបាច់ែឹង

អ្ា ីពប្ចើនព ោះពទ្,សប្មាប់ពោកអ្នកក៏គ្នម នកស្នាងល្អ ។ប្គូផ្សាងរកកូន

សិសស,ទ្ទួ្លកូន

សិសស,កូនសសិសព ោះអ្វ ីក៏មិនែឹងរងំអ្ស់,ក៏មិនប្បាប់គ្នត់,េឹងស្ផអករំ

ងប្សងុពល្ើខល នួឯងនដើមបីភាា ក់ែឹង។ 

សិសស៖កូននៅពល្ើថ្នន ក់បិទ្ស្ភនកអាចពមើល្ពឃើញ

ង្ទង់ពៅខ្លងពល្ើសំស្ែង្ម៌,រាងកាយផ្អនកមងនលើគឺជាេណ៌ពមម ,ត្៊ុក៏ជា

ព ៌នមម ប្កណ្ណត់ខ្លងពប្កាយគឺជាេណ៌ផ្លក ឈូក,ពេល្ខាោះជំុិ ធញ

ង្ទង់គឺជាមួយផ្លោ ងំេនា ឺេណ៌វបតង,ពនោះគឺជាពរឿងែូចពមែច? 

ប្គូ៖ពនោះគឺជាបញ្ហា ជាន់ថ្នន ក់របស់ពោកអ្នក។ពោយសារស្តនៅនពល

បញ្ហញ ញាណពទ្ើបផ្ត្ពបើកនឹងពមើល្ព ៌សពៅជាព ៌ពមម ,នមើល

ព ៌ពមម ពៅជាព ៌ស,



ប ទ ប់េីពល្ើកកមពស់ជាន់ថ្នន ក់បនែ ិច,ពមើល្ពឃើញរងំអ្ស់

ស៊ុទធផ្ត្ជាេណ៌ស,ប ទ ប់េីពល្ើកកមពសជ់ាន់ថ្នន ក់ស្ងមពទ្ៀត,េណ៌នឹង

បំផ្បកនចញបាន។ 

៥,ទ្ុកខឆវទ្នា 

សិសស៖នត្ើទ៊ុកខ នវទ គឺជាការសាកលបងផ្ដលនោកង្គូនរៀបចំសង្មាប់សិសស

ផ្មននទ? 

ង្គូ៖អាចថ្នគឺជាផ្បបននេះឯង។ននេះគឺនដើមបីនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្របស់

អ្នករាល់គ្នន នហើយនរៀបចំ។ឧបមានិយាយថ្ន,ចិត្តគំនិត្នោកអ្នកមិនទ្វន់

្នដល់ខពស់ដូនចាន េះប ៊ុផ្នតទ៊ុកឲ្យនោកអ្នកបួសនឡើងនៅនលើនត្ើអាចបាន

ផ្ដរនទ?ជាក់ផ្សតងនង្បៀបដូចសិសសសាោបឋមមាន ក់,នត្ើជូនគ្នត្់នៅកន ញង

មហ្វវទិាល័យបានឬនទ?ខ្ញ ំគិត្ថ្នមិនបាននទ!ចិត្តគំនិត្របស់នោក

អ្នកមិនទ្វន់សនង្មចបានការនលើកកមពស់ពិត្ង្បាកដ,នៅនពលផ្ដលអ្ា ីៗ

ង្គប់យា ងមិនអាចនមើលង្សាល,មិនអាចនបាេះបង់បាន,ឧបមាទ៊ុកឲ្យ

នោកអ្នកបួសនឡើងនៅនលើ,នោកអ្នកអាចនង្ពាេះផ្ត្នរឿងតូ្ចមួយនហើយ

នធា ើឈូវរអ្ឺងកងជាមួយនឹងបណាត អ្ងគង្តាស់ដឹង,មិនបាននទ!នហត្៊ុអ្ា ី

បានជានមើលចិត្តគំនិត្សំមន់ដូនចនេះ,ជាក់ផ្សតងគឺជានគ្នលសីលធម៌ននេះ។ 

សិសស៖ទ៊ុកខ នវទ របស់មន៊ុសសហ្វត្់គងន់ិងមន៊ុសសសាមញ្ាមានអ្ាខី៊ុសគ្នន ? 

ង្គូ៖មន៊ុសសហ្វត្់គង់ពួកនយើងនិងមន៊ុសសសាមញ្ាគ្នម នអ្ា ីខ៊ុសគ្នន នទ។ទ៊ុកខ

នវទ របស់នោកអ្នកគឺតាមអល វូរបស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់នរៀបចំឲ្យនោក

អ្នក,មន៊ុសសសាមញ្ាគឺកពំ៊ុងសងកមមរបស់មន៊ុសសសាមញ្ា ,ស៊ុទធផ្ត្មានទ៊ុកខ

នវទ ,មិនផ្មននិយាយថ្ននោកអ្នកហ្វត្់គង់នឹងមាន,មន៊ុសសសាមញ្ា

នឹងគ្នម ន,ស៊ុទធផ្ត្នឹងមានដូចគ្នន ។ង្គ្នន់ផ្ត្ទ៊ុកខ នវទ ននេះរបស់នោកអ្នក

គឺនដើមបីនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នកនហើយកំ ត្់;ទ៊ុកខ នវទ 

ន េះរបស់គ្នត្់គឺនដើមបីសងង្ជេះកមមរបស់គ្នត្់នហើយកំ ត្់។តាមពិត្ទ៊ុកខ

នវទ គឺជាអ្ំណាចកមមរបស់ខល នួឯង,ខ្ញ ំបាននវាៀត្នង្បើបនត ិចនដើមបីនលើក

កមពស់ចិត្តគំនិត្របស់សិសស។ 

សិសស៖នត្ើទ៊ុកខ នវទ គឺដូចជាលំបាក៨១ដងន េះដន(នរឿង)ទទួលគមព ីរ

នម មងលិចផ្ដរឬនទ? 



ង្គូ៖មានង្បហ្វក់ង្បផ្ហលបនត ិច។មួយជីវតិ្របស់មន៊ុសសហ្វត្់គង់បាន

នរៀបចំនង្សចរចួនហើយ,នឹងមិននង្ចើន,ក៏នឹងមិនត្ិច។ប ៊ុផ្នតមិនជាក់ោក់

គឺជា៨១លំបាក។ននេះង្ត្ូវសនងកត្នមើលនិសស័យរបស់នោកអ្នកអាចបួស

បានខពស់ប ៊ុណាា ,គឺពឹងផ្អែកនលើកង្មិត្ផ្ដលនោកអ្នកអាច្នដល់

នហើយនរៀបចំ។អ្ា ីទ្វងំន េះផ្ដលមន៊ុសសសាមញ្ាមានប ៊ុផ្នតមន៊ុសសហ្វត្់គង់

គួរកមាា ត្់,ស៊ុទធផ្ត្ង្ត្ូវវាងកាត្់កន ញងមួយដង,ពិត្នហើយគឺពិបាកណាស់។អ្ា ី

ផ្ដលនោកអ្នកនបាេះបង់មិនបានស៊ុទធផ្ត្ង្ត្ូវគិត្រកវធិីទ៊ុកឲ្យនោកអ្នក

នបាេះបង់បាន,តាមរយៈការសាកលបងរងទ៊ុកខ នវទ នដើមបីនលើកកមពស់ចិត្ត

គំនិត្របស់នោកអ្នក។ 

សិសស៖នៅនពលហ្វត្់គង់មានមន៊ុសសបផំ្លា ញនត្ើនធា ើដូចនមតច? 

ង្គូ៖ហ្វត្់ហ្វា លូនគង់មិនមា ចមន៊ុសសដដទបំផ្លា ញ។នៅដំណាក់កាលដំបូង

,មានបរមីរបស់ខ្ញ ំការពារនោកអ្នក,ប ៊ុផ្នត នោកអ្នកមិនផ្មនោច់មត្

ស៊ុទធផ្ត្មិនជួបនរឿងអ្ា ីទ្វងំអ្ស់។នពញមួយដថងអ្ងគ ញយនៅនលើសាឡុង,អឹក

ទឹកផ្ត្នឹងបនងក ើនគង់,មិនផ្មនផ្បបននេះនទ!នពលខាេះនោកអ្នកជួប

ង្បទេះទ៊ុកខ នវទ ,ផ្ង្សកនៅន ម្ េះរបស់ខ្ញ ំ,នមើលន ើញខ្ញ ំនៅចំនពាេះម៊ុខ

នោកអ្នក,ង្បផ្ហលជាមិនជួយនោកអ្នក,ន េះគឺនោយសារផ្ត្មួយទ្វា រ

ផ្ដលនោកអ្នកគួរផ្ត្វាងកាត្់។ប ៊ុផ្នត នៅនពលនោកអ្នកពិត្ជាជួបង្បទេះ

នង្គ្នេះថ្នន ក់គឺនឹងង្គប់ង្គងនោកអ្នក។ប ៊ុផ្នត ,ជាធមមតានង្គ្នេះថ្នន ក់ពិត្

ង្បាកដង្បនភទននេះក៏នឹងមិនសថ ិត្នៅ,នោយសារផ្ត្អល វូនដើរន េះរបស់

នោកអ្នកបានផ្កផ្ង្បរចួនហើយ,មិនអ្ន៊ុញាត្អ្ា ីផ្ដលនោយនចត្ មង

នង្ៅនោត្ចូលបាន។ 

សិសស៖នត្ើនោេះង្សាយទ៊ុកខ នវទ ដូចនមតច? 

ង្គូ៖ខ្ញ ំបានសងកត្់ធងន់មតងនហើយមតងនទៀត្,រកាជាប់ចិត្តគំនិត្របស់នោក

អ្នក!នរឿងផ្ដលនធា ើនចញនោកអ្នកគិត្ថ្នមិននធា ើអាង្កក់ជាក់ផ្សតងលែណា

ស់។ពិនសសគឺនោយសារផ្ត្នរឿងង្បនភទអ្ា ីមួយនៅនពលផ្ដលមន៊ុសសដដទ

រំនោភនលើអលង្បនយាជន៍របស់នោកអ្នក,នោកអ្នកក៏ដូចគ្នន នឹងមន៊ុសស

សាមញ្ា ង្បយ៊ុទធជាមួយនឹងគ្នត្់,ន េះនោកអ្នកក៏ជាក់ផ្សតងគឺជាមន៊ុសស

សាមញ្ាអងផ្ដរ។នោយសារផ្ត្នោកអ្នកគឺជាមន៊ុសសហ្វត្់គង់,ជាក់ផ្សតង

មិនអាចនៅនោេះង្សាយផ្បបន េះ។នោកអ្នកជួបង្បទេះនរឿងរា៉ា វផ្ដលនង្ជៀត្

ផ្ង្ជកចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នក,គឺស៊ុទធផ្ត្កំព៊ុងនលើកកមពស់ចតិ្តគំនិត្



របស់នោកអ្នក,ជាក់ផ្សតងសនងកត្នមើលនោកអ្នកនោេះង្សាយដូចនមតច,

នមើលនោកអ្នកអាចឬក៏មិនអាចរកាជាប់,នមើលថ្ននត្ើនោកអ្នកនៅ

កន ញងនរឿងននេះអាចឬក៏មិនអាចនលើកកមពស់ចិត្តគំនិត្របស់នោកអ្នក។ 

៦,អវកាសនិង្មនុសសជាតិ 

សិសស៖នត្ើសកលនោកមានប ៊ុ ម នជាន់ថ្នន ក់អ្វកាស? 

ង្គូ៖តាមផ្ដលខ្ញ ំដឹង,កន ញងសកលនោកមានរាប់មិនអ្ស់ជាន់ថ្នន ក់អ្វកាស

,សង្មាប់ការសថ ិត្នៅដនជាន់ថ្នន ក់អ្វកាសបផ្នថមនទៀត្,ក៏ដូចជាកន ញង

អ្វកាសទ្វងំន េះមានអ្ា ី,នរណានៅកន ញងន េះ?នង្បើវវធិីសាញ្ច្សត ដនវវទិាសាញ្ច្សត

បចច ញបបននគឺពិបាកដឹងបានណាស់,វវទិាសាញ្ច្សត ទំននើបនៅផ្ត្មិនអាចនធា ើ

នចញភសត ញតាងជាក់ផ្សតង។ប ៊ុផ្នត ង្គូឈីគង់ពួកនយើងមួយចំនួននិងអ្នក

ផ្ដលមានសីលគង់ពិនសសអាចនមើលន ើញអ្វកាសដដទបាន,នោយសារ

ផ្ត្នមើលអ្វកាសដដទង្គ្នន់ផ្ត្អាចនង្បើបញ្ញា ញា នដើមបីនមើលប ៊ុនណាា េះ,

ប ៊ុផ្នតមិនអាចនង្បើផ្ភនកនដើមបីនមើលបាន។ 

សិសស៖បណាត អ្វកាសស៊ុទធផ្ត្រមួបញ្ច លូលកខ ៈពិនសស”សចាៈ-ករ៊ុណា-ខនត ី”

ផ្មននទ? 

ង្គូ៖ង្ត្ូវ,អ្វកាសនីមួយៗស៊ុទធផ្ត្រមួបញ្ច លូលកខ ៈពិនសសដន”សចាៈ-

ករ៊ុណា-ខនត ី”។មន៊ុសសផ្ដលអ្ន៊ុនោមតាមង្បនភទលកខ ៈពិនសសននេះ,

ជាក់ផ្សតងគឺជាមន៊ុសសលែ ;នៅអល វូអ្ញយមកវវញិ,ជាក់ផ្សតងគឺជាមន៊ុសស

អាង្កក់;ផ្ដលង្ជួត្ង្ជាបជាមួយនឹងគ្នត្់ជាក់ផ្សតងគឺជាអ្ងគង្តាស់ដឹង។ 

សិសស៖នត្ើមន៊ុសសជាត្ិដំបូងគឺមកពីទណីា? 

ង្គូ៖សកលនោកដំបូងគ្នម នជាន់ថ្នន កត់ាមផ្ខសបនណាត យនង្ចើនដូនចនេះនទ,ក៏

គ្នម នជាន់ថ្នន ក់តាមផ្ខសនអតកនង្ចើនដូនចនេះអងផ្ដរ,វាគឺយា ងឯកតាណាស់។

នៅកន ញងដំន ើរការអ្ភិវឌឍន៍និងង្បត្ិបត្ត ិការរបស់វាបានអតល់កំន ើត្

ដល់ជីវតិ្,ក៏ជាក់ផ្សតងគឺជាជីវតិ្ដំបូងបំអ៊ុត្ផ្ដលពួកនយើងនិយាយ,គ្នត្់

និងសកលនោកគឺង្ជួត្ង្ជាបជាមួយគ្នន ,គ្នម នអ្ា ីផ្ដលមិនលែសថ ិត្នៅ។ង្ជួត្

ង្ជាបនឹងសកលនោក,ជាក់ផ្សតងគឺដូចគ្នន ជាមួយនឹងសកលនោក,សីល

គង់ទ្វងំអ្ស់កន ញងសកលនោកគ្នត្់ស៊ុទធផ្ត្មាន។ជាមួយនឹងការអ្ភិវឌឍ

ន៍,វវវិត្តន៍ដនសកលនោក,មតងនទៀត្បាននលចនឡើងឋានសួគ៌មួយចំនួន។



នង្កាយមក,នលចនឡើងជីវវតិ្កាន់ផ្ត្នង្ចើននឡើងៗ,នៅជាន់ថ្នន ក់ទ្វបរបស់

ពួកនយើងនដើមបីសំផ្ដង,ជាក់ផ្សតងគឺបានបនងក ើត្នឡើងង្កមុសងគម,មាន

ការទំ ក់ទំនងរវាងពួកនគជាមួយគ្នន ។នៅកន ញងដំន ើរការវវិត្តន៍ននេះ,

មន៊ុសសមួយចំនួនបាននកើត្នឡើងការផ្លា ស់បត រូ,គមាា ត្នចញពីចរតិ្ពិនសស

ដនសកលនោកកាន់ផ្ត្ឆ្ង យនៅៗ,ផ្លា ស់បត រូមិនសូវលែ នទៀត្,នទពអ្ំណាច

ក៏នឹងតូ្ចនៅ។ដូនចនេះមន៊ុសសហ្វត្់គង់ង្ត្ូវផ្ត្សំផ្ដង”ង្ត្ឡប់មកសចាៈ”,

ជាក់ផ្សតងគឺវលិង្ត្ឡប់មកសាថ នភាពនដើម,ជាន់ថ្នន ក់កាន់ផ្ត្ខពស់,ជាក់

ផ្សតងកាន់ផ្ត្ង្ជួត្ង្ជាបនឹងសកលនោក,សមត្ថភាពជាក់ផ្សតងកាន់ផ្ត្

ធំ។នពលននេះនៅកន ញងការវវិត្តន៍របស់សកលនោកជីវតិ្មួយចំនួនផ្លា ស់បត រូ

នៅជាមិនលែ ,មតងនទៀត្មិនអាចទំោយគ្នត្់,បានគិត្រកវវធិីនដើមបីឲ្យ

គ្នត្់មតងនទៀត្នលើកកមពស់នឡើងង្ជួត្ង្ជាបជាមួយនឹងសកលនោក,ទ៊ុក

ឲ្យគ្នត្់នៅជាន់ថ្នន ក់មួយផ្ដលទ្វបជាង,រងទ៊ុកខបនត ិច,នលើកកមពស់ៗ។

នង្កាយមកបនតមានមន៊ុសសមកដល់ជាន់ថ្នន ក់ននេះ។ប ទ ប់មកនៅកន ញង

ជាន់ថ្នន ក់ននេះមតងនទៀត្នកើត្នឡើងការផ្បងផ្ចក,មន៊ុសសផ្ដលចិត្តគំនិត្

ផ្លា ស់បត រូកាន់ផ្ត្មិនលែ ,ជាន់ថ្នន ក់ននេះក៏រកាមិនជាប់នទៀត្,ដូនចនេះបាន

បនងក ើត្ផ្ថមជាន់ថ្នន ក់មួយនទៀត្។ជាក់ផ្សតងផ្បបននេះ,កាន់ផ្ត្ច៊ុេះទ្វប,

បនត ិចមតងៗផ្បងផ្ចក,រហូត្ដល់ដថងននេះ,បានបនងក ើត្នចញជាន់ថ្នន ក់មួយ

ននេះផ្ដលមន៊ុសសជាត្ិពួកនយើងកំព៊ុងរស់នៅ។ននេះជាក់ផ្សតងគឺជាង្បភព

នដើមរបស់មន៊ុសសជាត្ិ។ 

បទ្វនុប្កម 

ពនយល់ពាកយទ្វងំអ្ស់នោយបានអ្នកបកផ្ង្បសរនសរតាមការយល់ន ើញ

របស់ខល នួឯង,ដូនចនេះវាង្គ្នន់ផ្ត្សង្មាប់ជាឯកសារនយាងផ្ត្ប ៊ុនណាា េះ។ 

សង្មាប់បណាត ពាកយទូនៅនៅនពលបង្ហហ ញគំនិត្កន ញងពិភពបួសហ្វត្់

និយាយរមួនិងនៅកន ញងធមមកខនធហ្វា លូនោហ្វា និយាយនោយផ្ឡក។ឧទ្វហរ

 ៍ៈវង់សកល,ភាា ប់ង្តា…..។នៅចំ ៊ុ ចននេះអ្នកបកផ្ង្បង្គ្នន់ផ្ត្ខំង្បឹង

បកង្សាយន័យមងនលើដអទផ្ត្មិនប េះពាល់ដល់អ្ត្ថន័យមងកន ញង។សូម

ង្បិយមិត្តតាមរយៈការសិកាមហ្វធម៌,ការនផ្លត េះបត រូកន ញងសិកាខ សាោចិត្ត

យល់ដឹងនដើមបីភាា ក់ដឹងអ្ត្ថន័យរបស់ធម៌។ 



ពាកយនិងឃ្លា ពិបាកបកផ្ង្បបាននកាេះកាយណាស់,ធមមតាជាពាកយផ្ដល

ទ្វក់ទងសែ ិត្លម តួ្ដល់វបបធម៌ង្បនទសចិនឬក៏ជាប់ទ្វក់ទងកន ញងរច ស

មព័នធភាសាចិន,ដូនចនេះកន ញងវច ន៊ុង្កម,អ្កសរផ្ខមរគ្នម នពាកយនសម ើ,ឬក៏

ង្បសិននបើបកផ្ង្បនឹងពិបាកចមាងបានកមាា ំងដនភាសា។ឧទ្វហរ ៍ៈជីវ

ជវ នួជីនតានស ូ ,តានតាវ,ជីនកាង….។ប ៊ុផ្នត នោយផ្ឡកពាកយផ្ដលមាន

ង្បភពអ្កសរបាដល,សំញ្ច្សក ឹត្,អ្នកបកផ្ង្បសូមសរនសរតាមង្បភពនដើម។

ឧទ្វហរ ៍ៈបរមី,….។ 

ពាកយផ្ដលមានង្បភពពីបរនទសផ្ដលមនិផ្មនជាភាសាចិន,អ្នកបកផ្ង្ប

សូមសរនសរជាអ្កសរអ្ង់នគាស,ឧទ្វហរ ៍ៈTom, Darwin, Galileo,,, 

មានពាកយមួយចំនួនបានោក់កន ញងវង់ង្កចក()គឺជាពាកយប ទ ប់បនសម

នដើមបីអានបាននរឿយ។ 

ប្កឆរញប្សល់៖ ឬក៏ង្កនពញpinealគឺជាង្កនពញរាងង្សល់ង្សទ្វប់ដនង្បព័នធ

endocrine។ វាសថ ិត្នៅចន ា េះអ្ឌឍនគ្នលខួរកាលដនខួរកាល។ 

ដសសវណឌ ៖ (ឱសថប៊ុរា ចិន)អល វូវណាមួយនៅនលើដងខល នួផ្ដលថ្នមពល

សំមន់ង្ត្ូវបានគិត្ថ្ននឹងហូរ,នហើយដូនចាន េះចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត

ង្ត្ូវបានផ្ចកចាយ។ 

គមពីរ៖(ន)សាញ្ច្សាត ,ចាប,់ធមម វនិ័យផ្ដលរបួរមួនោយពួក,នោយផ្ប ក,នោយ

ផ្អនក។ 

ចកខ ុ ៖(ន) អាយត្នៈសង្មាប់នមើល,សង្មាប់ន ើញរបូនអសងៗ(ផ្ភនក)។ 

ចរនត៖(ន) ដំន ើររត្់ឬហូរ។ 

ឆ ា្ ះរបស់ចលនា៖ Jieyinភាា ប់ង្តា, Mi le shen yaoមីឡឹកសនធ ឹងខនង, 

Rulai guan ding យូឡាយនង្សាចកំពូល, Heshiរមួដប់, Zhang zhi qiankun

បាត្ដដចងអ ញលនម និងដី, Jin hou fenshenសាា មាសបំផ្បកកាយ, 

Shuanglong xiahaiគូ គច៊ុេះសម៊ុង្ទ, Pusa fu lianង្ពេះនពាធិសត្ាកាន់

ផ្លក ឈូក, Luohan beishanអ្រហនតលីភន ំ, Jin gang pai shanជិនកាងរ៊ុញភន ំ, 

Die kou xiaofuដដពីង្តួ្ត្គ្នន នៅនពាេះទ្វប, Tou qian baolunឱបកង់មង

ម៊ុខកាល, Fu qian baolunឱបកង់មងម៊ុខនពាេះ, Tou ding baolunឱប

កង់មងនលើកបាល, Liang ce baolunឱបកង់សង្ហខ ង, Danshou 



chongguanដដមួយនលើកនឡើងោក់ច៊ុេះ, Tongshi chongguanនលើកនឡើង

ោក់ច៊ុេះដំណាលគ្នន , Shuang shou tuidong falunដដទ្វងំពីររ៊ុញបងា ិលហ្វា

លូន, Da shouyinកាច់ដដធំ, Shouyin zhi yi, er, san, កាច់ដដទីមួយ,ពីរ,

បី,បួន, Jiachiពង្ងឹង, Jiachi qiu zhuang Shentongពង្ងឹងនទពអ្ំណាចរាង

មូល, Jiachi zhu zhuang shentongពង្ងឹងនទពអ្ំណាចរាងសសរ. 

ទ្វវ រ៖ ង្ចកទ្វា រ,ពំផ្ដន។ជាធមមតាមាននយ័ថ្នជាការពិនសាធន៍; បញ្ញហ

ង្បឈម។ 

ទិ្រវ ៖(គ៊ុ) ផ្ដលជារបស់នទវតា,ផ្ដលទ្វក់ទងពួកនទវតា,ផ្ដលមានកន ញងនទវ

តា,ដូចជាង្ត្នចៀកទិពា,ថ្នន ទំិពា។ 

ទូ្រឆវទ្ន៍៖(បា សំ) នៈអារមម ៍ឆ្ង យ,ដឹងពីចមាង យ។ 

តាវវតតី៖ សម័យប៊ុរា អាចសំនៅនៅនលើអ្នកង្បាជានិងអ្នកអ្ន៊ុវត្តលទធិតាវ; 

ជាពាកយទូនៅសង្មាប់អ្នកផ្ដលនរៀនតាវ;  

ឋិតិវនតគង្់៖ ហ្វត្់គង់កន ញងសាថ នភាពឋតិ្ិវនត , សងប់,ឥវរយិាបថនថរ។អ្ញយ

មកវញិគឺជាថ្នមវនតគង់។ 

ណឺរនូ៖ នកាសិកាង្បសាទ(នកាសិកាខួរកាល)។ 

ឆដើរតានតាវ៖ នដើរតាមវធិីហ្វត្់តាន។ 

បមាណីយ៖ សតង់ោរ; លកខ ៈវនិន ិចោ ័យ; គំរ។ូ 

បឆប្ង្ៀនឯកតា៖ ការនអទរបនង្ងៀននៅសិសសមាន ក់។ 

បាតនដផ្លក ឈូក៖ ដដឈូក, ដដង្ត្ូវោត្សនធ ឹងតាមផ្បបធមមជាត្ិនោយ

ង្មាមដដកណាត លចូលបនត ិច, ង្មានដដមិននៅជាប់គ្នន នទ, ចាំបាច់ត្ហរវូ

នមើលរបូថត្និងវ កនដអូ្ឱយបានដិត្ដល់នដើមបីនធា ើឱយបានង្ត្ឹមង្ត្ូវ។ 

បាាំង្ជញ្ញា ាំង្ឆមើលវតថ ុ៖ ការនមើលន ើញវត្ថ ញវាងកាត្់ជញ្ញា ំង, នមើលន ើញវាង

កាត្់វត្ថ ញជារបាំង(ន័យនលើដអទ) 

ប្បាកដនិយម៖ ភាពពតិ្, ភាពជាក់ផ្សតង, ផ្ដលពិត្, ពិត្ង្បកដ។ 

រប្ង្ឹង្៖ នធា ើឲ្យកាន់ផ្ត្រងឹមាំ។ 



មហិមា៖(គ៊ុ) ធំសនមបើម,អ្សាា រយ។ 

មាគ៌្ម៖ អល វូ។ 

យ័ន៖ អ្ងគភាពមូលោធ នដនង្បាក់នៅកន ញងង្បនទសចិន។ 

រាង្កាយវញិ្ញា ណ៖ ទង្មង់ជីវតិ្មងវញិ្ញា ញ។ 

ឆោកីយ៍៖(គ៊ុ)ផ្ដលមានកន ញងនោក,ផ្ដលជាប់ទ្វក់ទងនោយនោក,

សង្មាប់នោក។ 

វគគ៖ ជាពាកយបនង្ងៀនសមាង ត្់ង្ហយចាំនងិសូង្ត្។កន ញងនសៀវនៅននេះវគគ ង្ត្ូវ
សូង្ត្មតងម៊ុននពលនធា ើលំហ្វត្់នមួីយៗ។ សិកាខ កាមង្ត្ូវសាត ប់នូវការបនញ្ាញ

សំនឡងចិនក៏ដូចជាសូង្ត្នឡើងវញិតាមសំនឡងចិន(មាននៅកន ញងផ្ខស

អាត្់ត្ញ្ច្នត ីដនលំហ្វត្់)។ 

វតត ី៖ ការនកាត្សនសើរចំនពាេះមន៊ុសសមាន ក់ផ្ដលមានគ៊ុ សមបត្ត ិឬនទព
នកាសលយប៊ុគគល។ 

វង្ស៖(ន)ពូជ,ង្ត្កូល,អ្ំបូរ។ 

វបបធម៖៌(ន)ការអាំប ត ញ េះចំន េះវជិាា ឲ្យបានលូត្ោស់ចំនរ កន។ 

 វវិតតន៍៖(បា)(ន)ការផ្ង្បង្បួល,ការផ្លា ស់បត រូ,បផ្ង្មបង្មួល។ 

វាយមិនសង្នដ, ឆជរមិនតមាត់៖ ង្ត្ូវនគវាយដំមិនវាយសងវញិ, ង្ត្ូវបាន

នគសត ីបន ត សនិងនជរង្បមាថមិននិយាយត្បវញិ។ 

សមកាលកមា៖ នដើមបី ំឱយមានលកខ ៈឬកាអ្ន៊ុនោមមួយ; នដើមបីបងកឲ្យ

មានភាពដូចគ្នន រវាង; នដើមបីកាា យជាង្សនដៀងគ្នន ។ 

សានកិន៖ ចំ ៊ុ ចចាក់មជ ញលវទិាសាញ្ច្សត នៅគល់ង្ចម៊ុេះ,នង្កាមចិនញ្ា ើម។ 

សាវនតោធ ន៖ ប ទ ប់ធំសង្មាប់ការង្បជ៊ុំសាធ្លរ ៈឬការសផ្មតង។ 

សចាៈ-ករុណា-សនត ី៖ សចាៈ→ សចាៈធម៌, នសចកត ីពិត្, នសាម េះង្ត្ង់; ករ៊ុណា→ 

ការអា ិត្អាសូរ,ចិត្តនមតាត ,ស៊ុភាពរាបសា; ខនត ី→ ការអ្ត្់ធមត្់,ប ទ ប

ខល នួ(ននេះង្គ្នន់ផ្ត្ជាការបង្ហហ ញនលើដអទដនពាកយនីមួយៗប៊ុនណាា េះ)។ 



សុជីវធម៌៖ សំ(ន) ការរស់នៅផ្ដលលែ  គឺចនំ េះ, សណាត ប់ធ្លន ប់គួរសមកន ញង

កិចាការង្បាស័យជាមួយនឹងអ្នកដដទ។ 

ហ្វវ លូន៖ កង់ធម៌ឬក៏ធមមចង្ក។ 

អនុវរភារ៖ ការនកើននឡើងដនទំហំដនសំនយាលដនង្បពនធមួយផ្ដលសថ ិន

នៅនង្កាមឥត្ថិពលដនកមាា ំងតាមកាលកំ ត់្ផ្ដលនញ្ច្ហាកង់ស៍គឺជិត្នឹង

នញ្ច្ហាកង់ស៍ធមមជាត្ិ។ 

អរយិធម៖៌(បា)(ន)ភាព ំឱយមាននសចកត ីស៊ុខចំនរ កនសំបូររ៊ុងនរឿង។ 

អា-Q៖ ន ម្ េះតួ្អ្ងគនៅកន ញងនរឿងចិន”នរឿងពិត្របស់អា-Q, ជាញឹកញាប់

ង្ត្ូវបាននគយល់ថ្នជាគំរលូង ីនលង ើ។ 

1. Fo zhan qian shou fa លំហ្វត្់ង្ពេះព៊ុទធសផ្មតងដដមួយពាន់, Shenshen 

heyi(កាយនិងវវញិា របួរមួជាមួយ), Dongjing suiji(ចល បនណាត យតាម

យនតការឈី), Dingtian duzun(ខពស់ធំដូចកំពូលនម ដថាថន រូផ្ត្មួយ), 

Qianshou Fo li(ង្ពេះព៊ុទធបនញ្ាញដដមួយពាន់)។ 

2. Falun zhuangfa លំហ្វត្់ឈរឱបហ្វា លូន: Sheng hui zeng li(បនងក ើត្

បញ្ញា បនងក ើនកមាា ំង), Rong xin qing ti(ចិត្តង្គបដ ត ប់រាងកាយង្សាល), Si 

miao si wu(ដូចជាអាថ៌កំបាំងដូចជាភាា ក់ដឹង), Falun chu qi(ហ្វា លូន

ចាប់នអតើមដំន ើរការ)។ 

3. Quantong liangji fa នង្សាចង្សឡេះពីរប ូល: Jinghua benti(បនសុ ទធរាង

កាយ), Fa kai ding di(ធម៌នបើកនលើកំពូលនិងនង្កាមបាត្), Xin ci yi 

meng(ចិត្តនមតាត គំនិត្មា ំងកាា ), Tongtian che di(ធ្លា យ្នដល់នម 

និងច៊ុេះដល់បាត្ដី)។ 

4. Falun Zhou tian fa លំហ្វត្់វងស់កលហ្វា លូន, Xuanfa zhi xu(បងាិលធម៌

រហូត្ដល់គ្នម ន), Xin qing si yu(ចិត្តសងបស់ាង ត្់ដូចជាផ្កវ), Fan ben 

guizhen(ង្ត្ឡប់កាយមកសចាៈ), Youyou shi qi(ជាបន ត ើរនលើកនឡើង)។ 

5. Shentong jiachi fa លំហ្វត្់ពង្ងឹងនទពអ្ំណាច: Youyi wuyi(គំនិត្ដូច

ជាមានដូចជាគ្នម ន), Yin suiji qi(ភាា ប់ង្តាបនណាត យតាមយនតការឈី), Si 



kong fei kong(ដូចជាគ្នម នដូចជាមិនង្ត្ូវជាគ្នម ន), Dongjing ru yi(

ចល យា ណាដូចបំ ង)។ 
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