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ឌីជេ បញ្ឆ ន វជិ ៀនស្រី ៖ អាចារយរុចិនត ជៅកនុងរងគម្ជយើងរាល់យៃៃជនះ មិ្នថារងគម្ពិភ្ព
ជោក ឬរងគម្យៃក៏ជោយ ជយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លេ យេេល់ ភ័្យខ្លា ចជាមួ្យនឹងអ្េីៗ
ទំងឡាយខដលជកើតជ ើងជៅេំុវញិេាួន ជវើយជយើងមិ្នដឹងថា វាជាអ្េីឱ្យពិតប្ាកដ ជវើយ
វានឹងមានទី្បញ្ច ប់ប្តឹម្ណា។ អាចជាការឈឺចុកចាប់ ការស្ថា ប់ ជាពិជររជៅអំ្ ុងជពល
ជនះជយើងានឮពីកូវ-ីដ១៩ ក៏ជាព័ត៌មានខដលលបីពារជពញពិភ្ពជោក ទំងភូ្មិ្ភាគខ្លង
តបូង ក៏មានជវតុការណ៍ខដលទក់ទ្ងនឹងភាពអ្រនតិរុេកនុងទឹ្កដី៣ជេតត ជវើយេនជាតិ
យៃក៏េេល់ខ្លេ យ។ អ្នកម្កពីកខនាងជផ្សងគ្នន  ជពលខដលម្កដល់ទឹ្កដីភាគខ្លងតបូង ឬម្កហា
តយយ៉ៃ ក៏េេល់ខ្លេ យថានឹងម្កេួបជាមួ្យនឹងជរឿងខបបជនះឬជទ្? ខតយកតម្ការយល់ពិតៗ
ជវើយជនាះ រូម្បីខតេីវតិប្បចំាយៃៃ កតីកាត ំ អាជាា កម្ម ឧបទ្រវជវតុទំងឡាយ ក៏ជាភ័្យខដលជៅ
េំុវញិេាួនជយើងប្គប់ជពលជវោ។ ដូចជនះកណាត លភាពភ័្យខ្លា ចជផ្សងៗទំងជនះ ជយើងគួរ
ពិចារណា ជរឿងខដលជកើតជ ើងេំុវញិេាួនរបរ់ជយើង យ៉ៃងដួចជម្តចាន ជៅកនុងផ្ាូវរបរ់ប្ពះ
ពុទ្ធស្ថរនាាទ្?  

ជោកអាចារយ រុចិនត បរហិានវនជេតត ៖ ចារ ជរចកតីពិតបំផុ្តក៏គឺថា ជតើមាននរណាបង្គគ ប់
បញ្ជា មិ្នឱ្យជកើតានជទ្? ជៅជពលខដលជកើតជ ើងជវើយ ជ ើញជទ្ ចារ ជយើងប្តូវខត
ពិចារណាឱ្យានដល់ជដើម្ជវតុ ពិតៗថា ជយើងមិ្នានយល់ជវើយថា រាល់ជរឿងរា៉ៃ វប្គប់
យ៉ៃង មិ្នមាននរណាអាចនឹងជធេើអ្េីានជ ើយ ជប្ៅខតពីមានជវតុបចច័យនឹងឱ្យជរឿងជនាះ
ជកើតជ ើង ជរឿងជនាះជទ្ើបនឹងអាចជកើតជ ើងាន។ ជម្ើលជៅដូចជរឿងធម្មត ខតថាជរចកតីពិត
ជនាះ គឺប្ជាលជប្ៅ គឺថាជទះមានភ័្យ ឬមិ្នមានភ័្យយ៉ៃងណា ក៏ប្តូវខត មានការជ ើញ 
មានការឮ មានការនឹកគិត ហាម្មិ្នានជ ើយ។ ប៉ៃុជណណះជៅហាម្មិ្នានផ្ង ជវើយនឹង
ជៅហាម្ភ័្យអ្េីាន ចារ? ជៅជពលខដលមានបចច័យខដលនឹងជកើតជ ើងក៏ជកើត ជកើតជ ើង
ឱ្យជ ើញផ្ងថា នរណាក៏ជធេើអ្េីមិ្នានជ ើយ បង្គគ ប់បញ្ជា មិ្នាន ានប្តឹម្ខតថា ប្បរិនជបើ
យល់ការពិតថា ប្គប់យ៉ៃងមិ្នានជៅតម្អ្េីខដលជយើងគិត ឬជយើងប្តូវការ[ជ ើយ] ខតប្គប់
យ៉ៃង មានជវតុខដលនឹងឱ្យជកើតជ ើងជាយ៉ៃងណា ក៏ប្តូវខតជាយ៉ៃងជនាះ។ ជវើយ
ឧទវរណ៍ក៏ចារ់ោរ់ប្គប់រម័្យ ប្បរិនជបើមិ្នមានកូវដី ជយើងក៏គិតជរឿងដយទ្ ជវើយ
ក៏ជភ្ាចជរឿងជនះ ខតមិ្នថាអ្េីក៏ជោយខដលនឹងជកើតជ ើង ជតើនរណាជធេើឱ្យជកើតាន? មិ្នមាន
នរណាមាន ក់  រូម្បីខតមាន ក់ជ ើយ ប៉ៃុខនតជកើតជ ើងជផ្សងវញិ ជវើយជយើងក៏នឹងដឹងតម្ពិតៗថា 
នរណានឹងដឹងដល់ជវតុ ខដលនរណាក៏បង្គគ ប់បញ្ជា មិ្នាន ជប្ពាះប្តូវខតយ៉ៃងជនះ ចារ។  
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ឌីជេ  ៖ ការខដលជយើងខ្លា ចភ្យនតរាយខដលជកើតជ ើងេំុវញិេាួនជយើង ជវើយជយើងជគច
ជវរនឹងប្បឈម្មុ្េ ចាត់ថាជាវធីិខដលប្តឹម្ប្តូវជទ្ ាទ្? 

រុចិនត ៖ គ្នម នផ្ាូវជធេើអ្េីានជទ្ ចារ។ នឹងជគចជវរយ៉ៃងជម្៉ៃច ចារ? ប្បរិនជបើជប្បើវធីិការពារ 
ជគក៏ការពារ ខតជទះជាយ៉ៃងណា ដល់ជពលខដលនឹងជកើត ក៏ជកើតាន ខម្នជទ្ ចារ? ប្តឹម្
ខតជយើងមិ្នប្បមាទ្ ជប្ពាះជយើងស្ថគ ល់ជវតុខដលពិតប្ាកដ ថាប្គប់យ៉ៃងជកើតជ ើងម្ក
ានយ៉ៃងណា តម្ពាកយខដលប្ពះរមាម រម្ពុទ្ធជាមាច រ់ ប្ទ្ង់រខម្តងយ៉ៃងលអិតលអន់យ៉ៃង
យប្កខលងថា ប្គប់យ៉ៃងខដលជយើងមិ្នដឹងថាជកើតជ ើងានយ៉ៃងដូចជម្តច ប្ពះអ្ងគប្ទ្ង់រ
ខម្តងជវតុ ទំងជវតុេិត ទំងជវតុឆ្ងៃ យ យ៉ៃងលអិតលអន់។ ជប្ពាះដូជចាន ះ ប្បរិនជបើមិ្នមាន
ការជចះដឹង ជយើងក៏នឹងខ្លា ចខតទំងអ្រ់ ដូចយៃៃជនះជយើងខ្លា ចេំងឺជនះ និងតជៅខ្លងមុ្េមាន
េំងឺជផ្សង ជយើងក៏ខ្លា ចជទ្ៀត ខម្នជទ្ចារ? ខ្លា ចទំងអ្រ់ ជប្ពាះមិ្នដឹងការពិតថា ជវតុ
ខដលនឹងឱ្យជកើតជរឿងលអក៏មាន ជវតុខដលនឹងឱ្យជកើតជរឿងខដលមិ្នលអក៏មាន។ ជវតុអ្េីជកើត
ជ ើងជាមួ្យអ្នកជនះលអ ជកើតជ ើងជាមួ្យអ្នកដយទ្ជទ្ៀតមិ្នលអ? ជវតុអ្េីម្នុរសទូ្ទំងពិភ្ព
ជោកមិ្នជកើត ខតជវតុអ្េីអ្នកេាះជកើត ដូចជាេំងឺជនះមិ្នជកើតប្គប់គ្នន  ខម្នជទ្ចារ? ជវើយ
ភាពភ័្យខ្លា ច ប្តូវខតមានពិតប្ាកដ ដរាបណាមានការស្រឡាញ់េាួនខម្នជទ្ចារ? ជកើត
ម្កជនះក៏ខ្លា ចខតទំងអ្រ់ នឹងខ្លា ចតិចខ្លា ចជប្ចើនក៏តម្វនឹង។ 

ឌីជេ  ៖ ជពលខដលនិយយជរឿងមិ្នប្បមាទ្ រប្មាប់េាុំ រប្មាប់ម្នុរសទូ្ជៅ េាុំក៏រជងកត
ជ ើញថា មិ្នប្បមាទ្គឺថា ជយើងដឹងថា ជយើងជ ើញអ្នកភ័្យ ដូចខដលជយើងខ្លា ចៗជនះឯង 
ខ្លា ចឧបទ្រវជវតុ ខ្លា ចអាជាា កម្ម ខ្លា ចេំងឺឈឺដង្គក ត់ ខ្លា ចភ័្យវបិតតិផ្ាូវធម្មជាតិ ជវើយេាុំក៏នឹង
ជគចជវរនឹងេួបវា េាុំកាន់យកថា វាជាជរចកតីមិ្នប្បមាទ្។  

រុចិនត ៖ អ្នកខដលជកើតកូវដី ជគជគចជវរឫជទ្? ខតជគក៏ជកើតខម្នជទ្? ឫជគមិ្នអាចជគចជវរ 
ជគក៏ប្តូវខតជកើតខម្នជទ្? ជប្ពាះដូជចនះ តម្ពិតជៅក៏មានជវតុខដលអាចឱ្យជ ើញេិតៗថា 
ជបើបជណាត យេាួន មិ្នប្បយ័តនេាួន ក៏មានផ្ាូវខដលនឹងអាចជកើតជ ើងាន ខតជវតុខដលឆ្ងៃ យ
ជាងជនាះជៅជទ្ៀតជនាះគឺថា អ្នកខដលប្បយ័តនជវើយជៅខតជកើតាន ជប្ពាះអ្េី? និងអ្នកខដល
មិ្នប្បយ័តនេាួនយ៉ៃងជនាះ ខតដល់ជពលមិ្នជកើតក៏មិ្នជកើត ឫជកើតប្គប់គ្នន  ឫអ្នកខដលខ្លា ច 
អ្នកខដលប្បយ័តនប៉ៃុជណាណ ះខដលមិ្នជកើត និងអ្នកខដលជកើតជនាះ មិ្នប្បយ័តនប៉ៃុជណាណ ះឫយ៉ៃង
ណាចារ? 
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ឌីជេ  ៖ អ្នកខដលប្បយ័តនក៏ជកើត តម្ខដលេាុំានឮព័ត៌មានម្ក។  

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចនះ ប្បយ័តនយ៉ៃងណាក៏ជកើតាន ប្បរិនជបើដល់ជពលខដលនឹងជកើត។ ខត
ថា ប្បរិនជបើមិ្នទន់ដល់ជពលខដលជកើត យ៉ៃងណាក៏មិ្នជកើត ខតមិ្នជកើតជស្ថះជនាះ មិ្ន
អាចជៅរចួជទ្ ជប្ពាះថាខដលជកើតម្កជនះ គឺជកើតជវើយ នឹងជកើតជៅជរឿយៗប្គប់េណៈ ខម្ន
ជទ្ចារ? មិ្នថាអ្េីនឹងជកើតជ ើង ជកើតលអ ជកើតអាប្កក់ ជាទុ្កខ ជារុេ ជផ្សងៗទំងជនះ ក៏ជា
យ៉ៃងជនះប្ាកដណារ់ មិ្នខម្នជកើតានលអជៅរវូតជទ្ ឬការជកើតទុ្កខវញិ អ្នកេាះក៏ទុ្កខ
កាយ ខតចិតតមិ្នជកើតទុ្កខជ ើយ អ្នកេាះក៏លំាកចិតតណារ់ ខតកាយមិ្នជកើតទុ្កខជ ើយ។ 
ទំងអ្រ់ជនះគឺមិ្នស្ថគ ល់ជវតុថា របរ់ប្គប់យ៉ៃងជនះជកើតជ ើងយ៉ៃងដូចជម្តច។ ដូជចនះ ជៅ
ជពលខដលមិ្នដឹងជវតុ ក៏មិ្នដឹងថា « ជវតុ » អ្េីខដលនឹងឱ្យផ្លខដលលអជកើតជ ើងាន 
« ជវតុ »អ្េីខដលនឹងឱ្យផ្លមិ្នលអជកើតជ ើងាន។ 

ឌីជេ  ៖ ប្បរិនជបើស្ថត ប់តម្[ខដល]អាចារយមានប្បស្ថរន៍ ជវើយនឹកជៅទូ្ជៅៗ េាុំក៏ដូច
ដឹងថា  ជបើអ្ញ្ច ឹងជយើងក៏មិ្នចាំាច់ជធេើអ្េីជ ើយ ជប្ពាះថា ជវតុ វាប្តូវជកើត វាក៏ប្តូវជកើតេាួនវា
ស្ស្ថប់ជវើយ មិ្នជ ើញប្តូវចំាាច់ប្តូវជៅជគចជវរ ឬប្បយ័តនប្បខយងអ្េីជ ើយ វាដូចជាការ
ប្បមាទ្ខដរជទ្អ្ញ្ច ឹង? 

រុចិនត ៖ ជ ើញអ្ត់ចារ ចាប់ជផ្តើម្គិតេុរជវើយចារ តម្ការខដលមិ្នជចះដឹង ក៏គឺគិតថា 
ប្បរិនជបើយ៉ៃងជនាះក៏មិ្នចាំាច់ជធេើអ្េី ប៉ៃុខនតគិតអ្ត់ជទ្ថា ប្តូវជធេើអំ្ជពើលអ ប្តូវខតជាម្នុរសលអ 
ជប្ពាះជាជវតុខដលនំាឱ្យជរឿងខដលលអ ប្តឹម្ប្តូវជទ្ចារ? 

ឌីជេ  ៖ ាទ្ 

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចនះ ជយើងរលំងចារ ជយើងជៅរម្ាឹងជម្ើលជវតុជាទូ្ជៅៗ ការពារជរាគ 
ឬអ្េី ជតើជវតុខដលធំជាងជនាះក៏គឺថា ជរឿងខដលជាជវតុខដលលអយ៉ៃងណាៗ ផ្លក៏ប្តូវខតលអ
ជាប្ាកដ និងចំខណកផ្លខដលមិ្នលអ ជទះនឹងជធេើយ៉ៃងណា ក៏ប្តូវខតមិ្នលអចារ។ ជវតុ
អ្េីម្នុរសជយើងជកើតម្ក  មិ្នទន់មានជរាគកូវដីជ ើយ ឬជរាគអ្េីទំងអ្រ់ ប៉ៃុខនតពិការក៏ាន អ្េី
ដយទ្ក៏ានប្គប់យ៉ៃង គិតថានឹងស្ថា ប់ជោយជរាគជនះ ក៏មិ្នខម្ន ស្ថា ប់ជោយជរាគជផ្សងក៏
ាន ឬមិ្នមានជរាគអ្េីក៏ស្ថា ជបើាន ជប្ពាះជវតុដូជចាន ះ ប្គប់គ្នន ប្ាថាន ខតជរឿងខដលលអ ខតមិ្ន
ដឹងថា ជវតុខដលនឹងឱ្យជកើតជរឿងលអជនាះគឺអ្េី។ ជប្ពាះដូជចនះ ជវតុខដលមានម្កតំងពីយូរ
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យណារ់ម្កជវើយ គឺជវតុខដលលអនឹងប្តវូឱ្យផ្លខដលលអ ជរមើរវូតជៅ ជវតុខដលមិ្ន
លអក៏ប្តូវឱ្យផ្លមិ្នលអ ជរមើរវូតជៅ យ៉ៃងជនះមិ្នេុរជទ្ ខម្នជទ្ចារ? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នេុរជទ្ាទ្ 

រុចិនត ៖ ខតជយើងជភ្ាច។ ជយើងគិតថា ប្បរិនជបើយ៉ៃងជនាះក៏មិ្នចំាាច់ជធេើអ្េី េណៈខដលមិ្ន
ចង់ជធេើអ្េីក៏គឺថាមិ្នលអជោយពិត ជប្ពាះជវតុថា មិ្នដឹងថាគួរជធេើអំ្ជពើលអ។ 

ឌីជេ  ៖ មានន័យថា ជបើគិតថាមិ្នចាំាច់ជធេើអ្េី បជណាត យជៅ មានន័យថា រូម្បីខតជធេើលអ ក៏
មិ្នានជធេើ? 

រុចិនត ៖ ចារ គិតេុរចារ បជណាត យជៅ ជ ើញជទ្ចារ បជណាត យជៅ ក៏ប្តូវមិ្នលអជៅ
ជរឿយៗ ជប្ពាះជយើងមិ្នមានការយល់ខដលប្តឹម្ប្តូវ។ េណៈខដលបជណាត យជៅជនាះ ជធេើលអ
ឬអ្ត់? ជ ើញជទ្ចារ? ខតជបើជធេើលអ ក៏មិ្នខម្នបជណាត យជៅ។ ដូចជាជពលជនះមានជរាគកូវ ី
ដ នរណាៗ ក៏េួយគ្នន  ជម្ើលខៃយកចិតតទុ្កោក់ដល់គ្នន នឹងគ្នន  មិ្នទុ្ចចរតិជាមួ្យជរឿងអ្េីជផ្ស
ងៗជ ើយ ទំងជនះក៏រខម្ងបនធូរបនាយជៅរនសមឹ្ៗ ខតប្បរិនជបើមានជរឿងខដលមិ្នលអជកើត
ជ ើង ក៏កាន់ខតជធេើឱ្យស្ថា នការណ៍ជនះមិ្នលអ។ ជប្ពាះដូជចនះ ចំណុចខដលរំខ្លន់បំផុ្តខដល
ម្នុរសជភ្ាច ក៏គឺ ជរចកតីលអ ជរចកតីអាប្កក់ ខដលជាជវតុពិតប្ាកដ ខតជគរម្ាឹងជម្ើលមិ្ន
ជ ើញ ជគជៅជាគិតប្តឹម្ខតថា នឹងការពារេាួនប៉ៃុជណាណ ះ ខតចិតតការពារឬអ្ត់ ខដលនឹងមិ្នជធេើ
ជរឿងខដលមិ្នលអ។ 

ឌីជេ  ៖ អំ្ជពើលអ ឫជរឿងខដលលអ ជយើងប្បជម្ើលជម្ើលានជោយស្ថរអ្េីេាះ ាទ្? េាុំធាា ប់
ជ ើញជរឿងមួ្យចំនួនខដលអ្នកេាះថាជាជរចកតីលអ កនុងេណៈខដលអ្នកដយទ្ជទ្ៀតខដលមិ្ន
យល់ស្រប ជលើកជ ើងថាមិ្នខម្នជទ្ ជវើយថាជរចកតីលអរបរ់ជគជាជរឿងដយទ្ជទ្ៀត។ 

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចាន ះ ជរចកតីលអរបរ់អ្នកខដលមិ្នធាា ប់ស្ថត ប់ប្ពះធម៌្ជស្ថះជ ើយ ជាមួ្យ
នឹងជរចកតីលអរបរ់អ្នកខដលានស្ថត ប់ប្ពះធម៌្ ជវើយយល់កនុងជវតុនិងផ្ល ក៏ប្តូវខតជផ្សង
គ្នន  ខម្នជទ្ ចារ?  

ឌីជេ  ៖ ាទ្ 

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចនះ ជគមិ្នជរៀនឱ្យដឹងជវតុខដលពិតប្ាកដជ ើយ រូម្បីខតេណៈជនះឯង 
ានឮរំជ ង បង្គគ ប់បញ្ជា ានអ្ត់មិ្នឱ្យានឮវញិ ។ 
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ឌីជេ  ៖ មិ្នានជទ្ាទ្ ។ 

រុចិនត ៖ ចារ ជប្ពាះជវតុដូជចាន ះ ប្គប់យ៉ៃងដូចជកើតឯកឯង ខតជរចកតីពិត មិ្នខម្នជ ើយ។ 
ជប្ពាះថា រំជ ងកនុងយប្ពក៏មាន រំជ ងឆ្ងៃ យៗក៏មាន រំជ ងកនុងបនរប់ក៏មាន មាន ក់មួ្យ
បនរប់ ប៉ៃុខនតរំជ ងខដលានឮ ប្តូវខតជារំជ ងខដលមិ្នខម្នរំជ ងដយទ្ ប៉ៃុខនតជា
រំជ ងខដលជាក់ខរតង ជធេើឱ្យានឮរំជ ងជនាះជកើតជ ើង នឹងជារំជ ងលអ ឬមិ្នលអ 
លអិតលអន់ណារ់ ចារ។ ប្បរិនជបើជយើងខចកជពលខតមួ្យេណៈ ចុះម្កេាីៗ ជាការជ ើញ 
ជាការឮ ជាការនឹកគិត ខដលជកើតរលត់ផ្លា រ់បតូរជលឿនរវ័រណារ់កនុងមួ្យយៃៃៗ មិ្នមានអ្េី
ខដលជៅជរៃៀម្ ឬឋិតជៃរជ ើយ ជប្ពាះជយើងមិ្នដឹងចារ ជប្ពាះថាជាប់គ្នន ទំងអ្រ់រវូត
ដល់ជម្ើលមិ្នជ ើញថា អ្េីជកើតជ ើង អ្េីរលត់ជៅ ជប្ពាះតគ្នន ជលឿនណារ់។ ជប្ពាះជវតុជនះ 
អ្ម្ាញមិ់្ញជយើងនិយយជរឿងជនះ ជវើយជយើងក៏និយយគ្នន ជរឿងជផ្សងមួ្យជទ្ៀត ជ ើញជទ្
ចារ? ជរឿងជផ្សងអ្រ់ជវើយ ជប្ពាះដូជចនះជរឿងកូវដីក៏ជាជរឿងមួ្យ។ ប្បរិនជបើជយើងជដកលក់
រ ប់ ក៏មិ្នដឹង មិ្នជ ើញអ្េី ប៉ៃុខនតជៅជពលភាា ក់ជ ើងក៏ខ្លេ យេេល់ ជោយជរចកតីស្រឡាញ់េាួន
ឯង ជស្រចខតការខ្លេ យេេល់ ជនាះនឹងជធេើជដើម្បេីាួនឯង ឬនឹងជធេើជដើម្បីអ្នកដយទ្ ក៏មានជប្ចើន
មូ្លជវតុ ខតនាងេាុំគិតថា ប្បរិនជបើរាល់គ្នន  មានការយល់ដឹងកនុងជរចកតីលអ និងជធេើលអ ជនាះ
មិ្នខ្លា ចអ្េីជ ើយ។ 

ឌីជេ  ៖ ប្បរិនជបើដូជចាន ះមានន័យថា ភ័្យខដលពិតប្ាកដ ខដលជយើងគួរដឹងចារ់ មិ្ន
ខម្នភ័្យខដលម្នុរសទូ្ជៅៗ កំពុងមានអារម្មណ៍ ជៅជពលជនះថា ខ្លា ចជរឿងជនាះ ខដលជា
បចច័យខ្លងជប្ៅយ៉ៃងជនះយ៉ៃងជនាះ ខ្លា ចការផ្លា រ់បតូរយ៉ៃងជនះយ៉ៃងជនាះ យ៉ៃងជនាះខម្នឬ
ជទ្ាទ្?  

រុចិនត ៖ ចារ ជប្ពាះមាន ក់ៗខ្លា ចគ្នន  អ្ញ្ច ឹងជវើយ ខតភ័្យនឹងជកើតជាមួ្យនរណាចារ ជរាគ
ជនះ ប្តូវរប្មាប់អ្នកខដលភ័្យជនាះនឹងជកើតជ ើងជាមួ្យនឹងជគខម្នជទ្ចារ? មិ្នយ៉ៃង
ជនាះ ជពលជនះរាល់គ្នន ក៏ជកើតជៅទំងអ្រ់គ្នន ាត់ជវើយ។ ជប្ពាះដូជចាន ះ មិ្នថាអ្េីនឹងជកើត
ជ ើងជាមួ្យនរណា ក៏ប្តូវខតជវតុចំជពាះខតអ្នកជនាះ អ្នកជនាះខតមាន ក់ៗខតប៉ៃុជណាណ ះ ជាជរឿង
ខដលលអិតលអន់ណារ់ ខតទំងអ្រ់អាចនឹងពិចារណារនសឹម្ៗ និងយល់ថាតម្ពិតជនាះ 
ជយើងខ្លា ចអ្េី ដរាបណាខដលជយើងជកើតម្កយ៉ៃងជនះ ជយើងប្តូវខ្លា ច ជបើមិ្នខ្លា ចអ្េីខ្លា ំងជទ្ ក៏
ខ្លា ចេីងចក់ តុកខក ខ្លា ចស្រជមាច ជប្ពាះជរចកតីខ្លា ចជៅមានជៅជ ើយ ជប្ពាះមិ្នដឹងការពិត
ថា ខ្លា ចជវើយជធេើលអជទ្?  ជាមួ្យនឹងការមិ្នខ្លា ច ប៉ៃុខនតយល់ជរឿងខដលជយើងខ្លា ចថាជាអ្េី។ 
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ឌីជេ  ៖ ប្បរិនជបើដូជចនះ ជរឿងខដលជយើងខ្លា ចពិតៗជនាះគឺអ្េីាទ្? 

រុចិនត ៖ តម្ពិតជៅ គួរនឹងខ្លា ចការខដលមិ្នដឹងនូវការពិត ខដលេណៈជនះក៏មាន ខតមិ្ន
ដឹងជទ្ើបានជាខ្លា ច ទំងខដលរបរ់ជនាះអ្រ់ជវើយ។ ជយើងនិយយជរឿងជរាគកូវដី១៩ ចប់
ជៅជវើយ នឹងខ្លា ចជទ្ៀតជទ្ ចប់ជវើយ ឯអ្នកខដលនឹងខ្លា ច ក៏ខ្លា ចតជៅជទ្ៀត ខតរប្មាប់អ្នក
ខដលមានជរឿងជផ្សងៗរប្មាប់នឹកគិត ជគក៏មិ្នគិតជរឿងជនះជទ្ៀតជ ើយ ប្គប់យ៉ៃងគឺការ
ខ្លា ចជកើត ជប្ពាះមិ្នដឹងថា តម្ពិតជនាះ ខតមួ្យេណៈខដលជកើតនឹងប្ាកដជផ្សងៗពីគ្នន ជៅ
ជប្ចើនខបបគឺអ្េី? ជវតុអ្េីជកើតយ៉ៃងជនះ? ជវតុអ្េី[ាន]ជាយ៉ៃងជនះរប្មាប់ប្បជទ្រជនះ អ្នក
ជនះ ជរឿងជនះ។ ប្គប់យ៉ៃងទំងអ្រ់ ជយើងមិ្នដឹងជវតុខដលនឹងឱ្យជកើតជ ើង។  

 ស្ថត ប់ជម្ើលជៅដូចជា ជយើងនិយយជរឿងអ្េីជនះ? ខតការពិតជាជរឿងខដលជបើប្គប់គ្នន
ស្ថកលបងពិចារណាក៏អាចនឹងរចួពីភាពខ្លា ចាន ជោយ[ស្ថរ]អ្េីខដលនឹងជកើត រខម្ងជកើត
ខម្នជទ្? ប្បរិនជបើមិ្នជកើត ក៏នឹងមិ្នមាននរណាជៅជធេើឱ្យជកើតជ ើងានជ ើយ ប៉ៃុខនតនឹង
ប្តូវមានជវតុខដលនឹងជធេើឱ្យជវតុអ្េីជរឿងជនះជកើតជ ើងជាមួ្យអ្នកជនះ ជវតុអ្េីជរឿងជនះជកើត
ជ ើងជាមួ្យអ្នកជនាះ តម្ជវតុការណ៍ខដលជកើតជ ើងជផ្សងៗជប្ចើនខបបយ៉ៃងណារ់។  

ឌីជេ  ៖ េាុំស្ថត ប់អាចារយរុចិនតអ្ធិបាយ ចាប់ានប្តង់ចំណុចមួ្យគឺ ជពលខដលជយើងជកើត
មានជរចកតីខ្លា ចម្កជវើយ ជយើងក៏ាត់ខ្លា ចជៅវញិ ខតជយើងអាចនឹងខ្លា ចការខ្លា ចពីជដើម្
ជនាះជកើតម្កជទ្ៀត ជាការជកើតរលត់ៗ យ៉ៃងវនឹងឬជទ្ាទ្? 

រុចិនត ៖ ប្តឹម្ប្តូវជវើយចារ។ មិ្នមានអ្េីខដលមិ្នរលត់ជៅជ ើយ រូម្បីខតមួ្យគឺ”ការ
រលត់”ជនះ ជយើងយល់ថាអ្រ់ ខតជរចកតីពិតរបរ់ខដលអ្រ់ ជយើងជប្បើពាកយថា”រលត់” ជប្ពាះ
ថាមិ្នប្ត ប់ម្កជទ្ៀតជ ើយ ជៅខរេងរកទី្ណាក៏មិ្នាន ដូចជារំជ ងអ្ម្បញិមិ្ញជនះ 
ប្តឹម្ខតអ្ម្បិញមិ្ញជនះ ឬតពីជនះ ក៏ជៅរកទី្ឯណាជទ្ៀតមិ្នានជ ើយ ជលឿនជទ្ចារ? 
ជវើយជយើងក៏ជភ្ាចអ្រ់ជវើយផ្ងខដរ ជវើយក៏មានរំជ ងៃមីជកើតជ ើង ជវើយក៏រលត់ជៅ
ជទ្ៀត ជាយ៉ៃងជនះ បិទ្ាំងប្គប់េណៈ មិ្នឱ្យដឹងជរចកតីពិត។ 

ឌីជេ  ៖ ជបើអ្ញ្ច ឹងភ័្យខដលពិតប្ាកដគឺអ្េីាទ្? 

រុចិនត ៖ គឺកិជលរ ការមិ្នដឹង។ ប្ពះអ្រវនតជោកនឹងខ្លា ចេំងឺកូវដីជទ្ចារ? 

ឌីជេ  ៖ តម្ខដលានអានានឮម្ក ជោកមិ្នខ្លា ចជទ្ាទ្។ 
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រុចិនត ៖ មិ្នមានកិជលរ អ្រ់ជៅទំងស្រងុ ជប្ពាះដូជចាន ះ មិ្នញាប់ញ័រ ជប្ពាះដឹងជដើម្ជវតុ     
ពិតៗថា ជវតុខដលឱ្យជកើតជនាះគឺអ្េី។ ប្បរិនជបើមានជវតុ ជវើយដល់ជពលខដលនឹងជកើត 
នរណាក៏ឃាត់ឃំាងមិ្នានជ ើយ មិ្នថា ជរចកតីស្ថា ប់  ានោភ្ ាត់បង់ោភ្ ឬមាន
ភ័្យជផ្សងៗ ឬអ្េីទំងអ្រ់ មិ្នមាននរណាជៅបញ្ជា ានជ ើយ ប្បរិនជបើដល់ជពលខដល
នឹងជកើត ក៏ជកើតឱ្យជ ើញជវើយ។ 

ឌីជេ  ៖ ជរចកតីខ្លា ចទំងជនះជាភ័្យយ៉ៃងណាខដរាទ្? 

រុចិនត ៖ ជប្ពាះថាជយើងមិ្នដឹងការពិត ជបើនិយយជពលជនះគឺជាជរឿងខដលប្ជាលជប្ៅ
ណារ់ ខតអាចនឹងយល់ាន គឺភ័្យខដលយល់េុរថា មានជយើង អ្េីៗប្គប់យ៉ៃងខដលជកើត
ជ ើងជាជយើង។ ប៉ៃុខនតជបើតម្ការពិត ជបើដឹងពិតៗ មិ្នមានជយើងជ ើយ ធម៌្ទំងអ្រ់ជាអ្នតត  
មិ្នខម្នជាអ្តត  មិ្នមានជយើង មិ្នថាអ្េីទំងអ្រ់ ជភ្ាើងក៏មានបចច័យជកើតជ ើង េយល់ក៏មាន
បចច័យជកើតជ ើង មិ្នថានឹងដឹងជៅត  នឹងប្តជាក់ នឹងខផ្អម្ នឹងយប្ប នឹងភាា ក់ជផ្អើល នឹងរបាយ
ចិតតទំងអ្រ់ជនះ មានបចច័យជទ្ើបជកើតជ ើង ប្បរិនជបើមិ្នមានក៏មិ្នជកើត ជប្ពាះដូជចនះ ជយើង
មិ្នដឹងជ ើយថា របរ់ទំងជនាះខដលជកើតជវើយរលត់ជៅវញិ មិ្នខម្នជាជយើងរូម្បអី្េីមួ្យ
ជ ើយ លមម្ខតជកើតម្ក េណៈខដលជកើតាត់ជៅជវើយ មិ្នប្ត ប់ម្កជទ្ៀតជ ើយ មានខត
េណៈតជៅៗរវូតដល់ោចាកជោកជនះជៅ មិ្នរល់ជពលណា ជទ្ើបដឹងថាតម្ជរចកតី
ពិតគឺមិ្នមានជយើងតំងខតពីជកើត ជប្ពាះថាជពលខដលស្ថា ប់ក៏មិ្នរល់ជ ើយ ដូចប្គប់ៗេ
ណៈ ។ ម្សិលមិ្ញក៏មិ្នរល់ដល់យៃៃជនះ អ្ម្បញិមិ្ញជនះក៏មិ្នរល់ដល់ឥ ូវជនះ ជបើមិ្ន
ដូជចាន ះ ជយើងនឹងមិ្នស្ថគ ល់ប្ពះរមាម រម្ពុទ្ធជាមាច រ់ជ ើយ។ ានឮមួ្យពាកយក៏មិ្នយល់ពី
ភាពប្ជាលជប្ៅដូចជា « ធម៌្ទំងឡាយជាអ្នតត  » រជពេ ទំងឡាយ « រជពេធមាម  អ្នតត  » 
ផ្លា រ់បតូរមិ្នានជ ើយ។ ប៉ៃុខនតជវតុអ្េីជយើងមិ្នគិតថា ជនះឯងរចួពីភ័្យពិតប្ាកដ។
ប្បរិនជបើមានការយល់ខដលប្តឹម្ប្តូវ ជប្ពាះអ្េីខដលមាន មិ្នខម្នជយើង លអក៏ជកើតជ ើង
ជោយមានជវតុ អាប្កក់ក៏ជកើតជ ើងជោយមានជវតុ ផ្លរបរ់លអនិងអាប្កក់ក៏ជកើតជ ើង
ជោយមានជវតុ។ ជវើយជយើងជៅប្តង់ណា? ប្បរិនជបើជយើងមានពិតៗ ក៏មិ្នប្តវូស្ថា ប់ 
ខម្នជទ្ចារ? ប៉ៃុខនតជនះប្គប់គ្នន ប្តូវខតស្ថា ប់ទំងអ្រ់ ជវើយជយើងជៅជៅណាប្តង់ជនាះ? 

ឌីជេ  ៖ ការររ់ជៅកនុងបចចុបបនន មិ្នចាត់ថា មានជៅពិតជទ្ឬាទ្? 

រុចិនត ៖ ចារ ប្បរិនជបើមិ្នជកើតនឹងមានអ្ត់ចារ? 
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ឌីជេ  ៖ មិ្នមានជទ្ាទ្។ 

រុចិនត ៖ ជប្ពាះដូជចនះ ជពលជកើតក៏មានខម្នជទ្ចារ? 

ឌីជេ  ៖ ខម្នាទ្។ 

រុចិនត ៖ ដល់ជពលខដលជកើតជវើយ ក៏ប្បកាន់នូវអ្េីខដលជកើតជ ើងថាជាជយើង ប៉ៃុខនតអ្េីជនាះ
រលត់ជៅជោយជយើងមិ្នដឹងជ ើយ។ ចិតតេណៈដំបូងខដលជកើតជៅឯណា? 

ឌីជេ  ៖ ជតើមិ្នខម្នជាចិតតខតមួ្យនឹងចិតតបចចុបបននជទ្ឬាទ្?  

រុចិនត ៖ មិ្នខម្នជ ើយចារ។ ចិតតខរនេាីណារ់ ។ ជនះជាជរឿងខដលប្ពះរមាម រម្ពុទ្ធជា
មាច រ់ានបំជពញារមី្យូរប៉ៃុណាណ រវូតនឹងានដឹងរចចៈធម៌្ ការពិតខដលប្ពះអ្ងគប្ទ្ង់
ប្តរ់ រខម្តងថា រង្គខ រធម៌្គឺអ្េីខដលមានបចច័យតក់ខតង ជកើតជ ើងប្តូវខតរលត់ជៅ រង្គខ រ
ទំងឡាយមិ្នជទ្ៀង រង្គខ រទំងឡាយជាទុ្កខ ធម្មៈទំងឡាយជាអ្នតត  ជបើជាអ្នតត ជវើយ
ជនាះមិ្នរល់ជ ើយចារ។ ខតអ្េីខដលជកើតប្តូវរលត់ជាពិតប្ាកដ មិ្នជៅអ្េីរល់េាះជទ្។ 
ស្ថកគិត ពាកយរម្តីអ្ម្បិញមិ្ញជនះ ចិតតខដលគិតអ្ម្បញិមិ្ញជនះ រងឹប្ាកដ ជវើយជពល
ខដលជ ើញ រងឹាត់ជៅណា ជវើយមិ្នប្ត ប់ម្កជទ្ៀតជ ើយ ប៉ៃះេរប់ៃមីក៏មិ្នខម្នរងឹចារ់
ជនាះជ ើយ។ 

ឌីជេ  ៖ មិ្នជ ើញតម្អ្ញ្ច ឹងពិតខម្នាទ្។ 

រុចិនត ៖ ចារ មិ្នជ ើញចារ ជប្ពាះប្តូវស្ថត ប់ រវូតដល់នឹងអាចដឹងថា អ្េីខដលមានខតមួ្
យៗ ជា ធម្មៈគឺអ្េីខដលមានពិត មិ្នជ ើញប្ាប់ថាជាជយើងជ ើយ ខម្នជទ្ចារ? ខតប្ាប់ថា
ជា  “ធម្មៈ” ប៉ៃុខនតប្បកាន់ធម្មៈ ទំងរភាវៈជាចិតត រភាវៈខដលដឹង និងរបូរាង ទំងអ្រ់ថាជា
ជយើង ទំងពីរយ៉ៃងជាជយើងផ្ងខដរ។ ប៉ៃុខនតប្តង់ណាខដលជារបរ់ជយើងាន? បង្គគ ប់បញ្ជា
មិ្នានជ ើយ មិ្នចង់ឱ្យឈឺចុកចាប់ ជវើយជវតុអ្េីានជាឈឺកាលេងគង់ ជវើយយ៉ៃង
ជម្៉ៃច ណាជៅរបរ់ជយើង? របរ់ជយើងអ្ម្បញិមិ្ញជនះមិ្នឈឺ ជវើយជពលជនះឈឺម្កពី
ណា? កាា យជាជយើងឈជឺៅជទ្ៀតជវើយ ដល់ជពលពាាលជា  ជពលឈឺខដលថាជារបរ់
ជយើងជនាះាត់ជៅណា? ខដលថាជាជយើងាត់ជៅទំងអ្រ់ ខតមួ្យៗ។ ជ ើញអ្ម្បិញមិ្ញ
ជនះខដលជាជយើង ដល់ជពលមិ្នជ ើញ ជយើងខដលជ ើញអ្ម្បញិមិ្ញជនះាត់ជៅណា? ជា
ជរឿងខដលលអិតលអន់ ជប្ពាះដូជចនះ ការស្ថត ប់ប្ពះធម៌្ប្តូវខតដឹងថា ជាជរឿងខដលលអិតលអន់ប្ជាល
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ជប្ៅ ជបើរិនយល់ពិតៗ នឹងមិ្នញាប់ញ័រ ជប្ពាះជាជវតុខដលនំាឱ្យជធេើខតជរឿងខដលលអ ជដើម្បី
ផ្លខដលលអនឹងជកើតជ ើង មិ្នខម្នផ្លខដលមិ្នលអជ ើយ។  

ឌីជេ  ៖ ពេលដែលព ើងឈឺ ពេលដែលព ើងសុខ ពេលដែលព ើងខ្លា ច ពេលដែលព ើង 
ខឹង ឬ ពេលដែលមានអារម្មណ៍ទាំងឡាយប្រាកែក៏ពោ  ព ើងមានអារម្មណ៍ថា វាឈឺេិត 
វាទុកខេិត ព ើ ព ើងនឹងចាត់ការជាមួ្ នឹងវាយ៉ាងែូចពម្េច ាទ? 

រុចិនត ៖ កុាំទន់ពៅចាត់ការអីណា ចាស ព ើងឈឺដម្នពទ ចាស? 

ឌីជេ  ៖ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ប្ររសិនពរើឈឺមិ្នពកើតពទ នឹងមានព ើងឈឺពទ? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នមានពទ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ចាស ពោកគង់ខតមិ្នឈឺរ ូតប្រគរ់ពេលពេោដម្នពទ ចាស? 

ឌីជេ  ៖ រ៉ាុដនេែូចជាពៅពេលដែលឈឺពមមញ ក៏ឈឺ ូររ ូតែូចគ្នា  ាទ។ 

រុចិនត ៖ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ព ើងគិតថា ូរ ដតតាម្ពសចកេីេិត ការឈឺពកើតព ើ រលត់ 
ពកើតព ើ រលត់ ពកើតព ើ រលត់ ពកើតព ើ រលត់ មិ្នរេូរពទើរពមវើឱ្យប្រាកែថា ូរ 
ពរើសិនជាពៅឈឺែល់ពេលពនោះ ពៅរចួពទ ចាស? ពរើសិនជាពៅមានរចច័ ក៏អាចពៅាន 
ដតពរើពៅរកពេទយែកពមមញពចញ ពៅឈឺពទៀតឬពទ? ព ើញពទ ចាស ពេលដែលឈឺពកើត 
ព ើង មិ្នែឹងការេិតថា ព ើងមិ្នានពៅពមវើឲ្យឈឺពកើត រ៉ាុដនេមានជវតុខដលឈឺជកើត ប៉ៃុខនត
ជៅជពលខដលជកើតជវើយ ជាជយើងឈឺ ជយើងកំពុងចាំាន ជរឿងជនះក៏ចំាាន ជរឿងជនាះក៏ចំា
ាន ប៉ៃុខនតមិ្នែឹងពទថា ចាាំក៏មិ្នដម្នព ើង រ៉ាុដនេពរើមិ្នមានចាាំ ក៏មិ្នមានព ើងចាាំ 
រ៉ាុដនេពៅពេលមានចាាំក៏ជាព ើងចាាំ ទាំងអស់ដែលមាន ប្ររកាន់ថា ជាព ើង ពោ អេជិាា  
ការមិ្នែឹង។ ពរើែឹងេិតៗ ែឹងតាម្ពសចកេីេិតថា ដតមួ្ ខណៈៗ ដតមួ្ ៗ ប្រាកែឲ្យែឹង 
ថាមានេិត អវីព ោះប្រតូេដតពកើតពោ មិ្នមានព ើងពៅពមវើឲ្យពកើត ពកើតព ើ  ក៏ប្រតូេរលត់ពៅ 
រ៉ាុដនេតគ្នា ពលឿនរាំផុត ដែលនឹងប្ររមាណានែូចេនាឺព្ាើង ដែលពៅកាំេុង្ាឺ ប្រគរ់ពេលពេោ 
ពប្ររោះព ើងមិ្នែឹងថា តាម្េិតពៅដតមួ្  ភ្លា ម្ៗដែលរលត់ អវីែទទក៏ពកើតផទួនគ្នា ភ្លា ម្ៗ 
មិ្នប្រាកែការរលត់ររស់ខដលចាស់ព ោះ ។ ពប្ររោះែូពចាា ោះការមិ្នែឹងក៏ពាកប្ារ់ឲ្យព ើញ 
ជាររូរាងសណាា ន រិទ្ដ្ាកពម្ើល ចាស មានពទ ចាស ? 
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ឌីជេ  ៖ មិ្នព ើញពទ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ជបើកដ្ាកពៅ ចាស ។  

ឌីជេ  ៖ ព ើញ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ព ើញជទ្ ចារ? ព ើ ចុោះអវីជាររស់ដែលប្រាកែផាូេដ្ាក ក៏ប្រតឹម្ខតប្រាកែ 
រ៉ាុដនេចាាំទុកទាំងអស់ ជាម្នុសស ជាផ្កា  ជាពែើម្ពឈើ ជាអវីប្រគរ់យ៉ាង ប្រតឹម្ដតរិទដ្ាក 
មិ្នមានររស់ទាំងព ោះពទៀតព ើ  នរណាក៏ពៅពមវើឲ្យមានមិ្នានព ើ ។ ប្រគ្នន់ដត 
រ៉ាុជណណះ ក៏មិ្នែឹងព ើ ថា ពប្ររោះរលត់ ព ើ ពេលពរើកដ្ាកជាថ្មី ព ើ មិ្នែូច 
ដែលមុ្នរលត់ ជាខណៈថ្មីមិ្នដម្នខណៈចាស់។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ជីេតិក៏តំងជៅប្រតឹម្ដត 
១ខណៈ ពកើតរលត់ពៅពរឿ ៗ។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ពសចកេីស្លា រ់ ប្រទង់សដម្េងទុកមាន  ៣យ៉ាង   
ខណិកម្រណៈ ខណិកៈម្កេី រកយថា ខណៈ ខណិកម្រណៈ ស្លា រ់ប្រគរ់ខណៈ 
ពប្ររោះអវីដែលប្រាកែពេលពនោះ រលត់ព ើ មិ្នប្រត រ់ម្កពទៀតព ើ  មិ្នថាអវីប្រគរ់យ៉ាង 
ដតពលឿនរ ូតែល់គ្នម នអាកពៅែឹង ក៏ែូចពៅសថិតពថ្ររ ូតប្រគរ់ពេល។ សម្មតិម្រណៈ 
សនមតថាស្លា រ់ ក៏គឺពេលដែលោក់ចុោះកាុងម្ឈូរ ពៅែុតអស់អា ុព ើ  គឺសនមត 
មិ្នដម្នែល់ទីរាំផុតេិតព ោះពទ។  ពប្ររោះព តុថា ស្លា រ់ព ើ ក៏ពកើតភ្លា ម្មួ្ រ ាំពេច ពនោះ
គ្នម ននរណាែឹងព ើ  ពប្រៅដតេីប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់សដម្េង ទនការពកើតព ើង 
ររស់ចិតេដែលពកើតរលត់តគ្នា  ពោ លអិតលអន់យ៉ាងទប្រកដលងថា ដតមួ្ ខណៈព ោះខុសគ្នា  
ែូចពម្េច ពកើតព ើងានពោ ស្លរអវី ប្ររករជាមួ្ អវីខាោះ ពប្រចើនយ៉ាងណាស់។ រ៉ាុដនេសូម្ប ី
ដតខណៈពនោះកាំេុងពកើតរលត់ែូចស្លា រ់ រ៉ាុដនេកាុងមួ្ ខណៈក៏ពកើតពទៀត ក៏ជា ខណិកម្រណៈ 
រ៉ាុដនេសម្មតិម្រណៈ ដែលែឹងតាម្គ្នា ម្កថាស្លា រ់េិតៗ ក៏ ាំពៅែុត និងសមុ្ពចេទម្រណៈ 
គឺការររនិិរវ ន ឬ ការស្លា រ់ររស់ប្រេោះអរ នេ ដែលមិ្នមានការពកើត តពៅពទៀតព ើ  
ពរើមិ្នែូពចាា ោះពទ ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ក៏ប្រតូេសថិតពៅដម្នពទ ចាស ? ពកើតតពៅពទៀតជទ្? 
រ៉ាុដនែពនោះមិ្នមានព ើ ។ ប្រេោះស្លវក័ ដែលជាប្រេោះអរ នែទាំងឡា  ែល់ពេលក៏ររនិិរវ ន 
គឺពៅពេលចិតេចុងពប្រកា រលត់ មិ្នមានការពកើតតពៅពទៀតព ើ ។ រ៉ាុដនេសប្រមារ់អាកពផសង 
ទាំងអស់ ពប្រៅេីប្រេោះអរ នែ ដែលពៅមានកិពលសដែលពៅមិ្នទន់រលត់អស់ ក៏ជារចច័  
ឲ្យពេលដែលស្លា រ់ព ើ ពកើតភ្លា ម្។ ប្រទង់សដម្ែងទុកទាំងអស់ ប្រគរ់យ៉ាង ដតព ើងមិ្នែឹង 
ព ើងក៏ប្ររកាន់ថា ពកើតជាព ើងពៅពរឿ ៗ ព ើ ក៏ស្លា រ់ រ៉ាុដនេានែឹងអត់ថា ជាតិពនោះជា 
ជាតិមុ្នររស់ជាតិខ្លងមុ្ខ ដល់ពេលជាតិមុ្ខ មិ្នែឹងពស្លោះថា ជាអាកពនោះ ធ្លា រ់ពមវើយ៉ាងពនោះ 
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យ៉ាងព ោះ ពប្ររោះថាជាអាកថ្មី ែូចដែលខណៈពនោះ ព ើងក៏មិ្នែឹង ពស្លោះថា ជាតិមុ្ននរណា 
ជា ឪេុកមាេ   រងរអូន មិ្តេ្័កេិ ពមវើអវីខាោះ សរា រកីរា យ៉ាងណា ក៏នឹងជាអាកជនះ ពៅាន 
ប្រតឹម្ដតខណៈដែលមិ្នស្លា រ់ រ៉ាុដនេពៅពេលដែលស្លា រ់ ក៏អស់សភ្លេជារុគគលពនោះ រកពទៀត 
មិ្នានព ើ  ពៅកាុងសងារេែេ។ 

ឌីជេ  ៖ ប្រេោះអរ នេពោកដចកភាពតគ្នា ដែលលអិតលអន់ព ោះានពទ ាទ?  

រុចិនត ៖ ប្ររសិនពរើមិ្នប្ររច័កស សចចមម៌្ ដែលជាអរ ិសចច៤ រ ាំលត់កិពលស មិ្នានស្លេ រ់ 
រ៉ាុណាា   ល់រ៉ាុណាា  រ៉ាុដនេពៅមិ្នប្ររច័កសចាស់សភ្លេមម៌្ ដែលជាយ៉ៃងព ោះេិតៗ ក៏រលត់ 
កិពលសមិ្នានជ ើយ ពប្ររោះកិពលស មានពប្រចើនលាំោរ់ តាាំងដតពីពប្រគ្នតពប្រគ្នគ ប្រាកែឲ្យ
ដឹងាន យ៉ាងកណាេ ល និងយ៉ាងលអិតដែលពែកសងងាំក៏មាន ដតមិ្នប្រាកែ។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ 
ប្រេោះអរ នេពោករប្មានតលក់ជាមួ្ នឹងពចារជដក មិ្នមាននរណាែឹងពសចកេី ពផសងគ្នា  
ព ើ ។ ដតសភ្លេររស់ចិតេពផសងគ្នា  ពប្ររោះែូពចាា ោះ ក៏ជាពរឿង ដែលប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ 
ប្រទង់ប្រតាស់សដម្េងការេិតែល់ទីរាំផុត េិពស្លមន៍ាន ព តុអវីអាកពនោះមិ្នពកើតពរាគពនោះ 
ព តុអវីអាកពផសងពកើត ពប្រជើសពរ ើសានពទ ចាស? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នានពទ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ចាស ក៏សដម្េងចាស់ោស់ថា “អនតត ” មិ្នសថិតពៅពប្រកាម្រង្គគ រ់រញ្ជា  
ររស់នរណាព ើ  ពប្ររោះែូពចាា ោះ រកយថា “អនេតា“ ក៏មានន័ ថាមិ្នដម្នព ើង និងមិ្នមាន 
ព ើង ពប្ររោះព តុថា មានដតមម្មៈ ដែលពកើតរលត់ ផ្កា ស់រេូរប្រគរ់ពេល ពេោរ ូតែល់ទី្រាំផុត 
កាុងមួ្ ជាតិ ក៏ដូចដែល ពៅកាុងជាតក ដែលប្រទង់សដម្េង ប្រេោះជាតិពផសងៗរបរ់ប្រេោះអងគ 
មុ្នពេលដែលានប្រតាស់ែឹង។ 

ឌីជេ  ៖ ការេិតខដលអាចារយសុចិនេនិយ ែល់ពនោះ ដែលប្រារ់ថា ពប្ររោះព ើងមិ្នែឹង 
ពសចកេីេិត ការេិតដែលថាព ោះគឺអវី ាទ? 

រុចិនត ៖ ឥ ូេពនោះអវីេិត ចាស? “ព ើញ”េិតឬពទ ចាស?  

ឌីជេ  ៖ ព ើញ? 

រុចិនត ៖ េិតឬពទ ចាស? កាំេុងព ើញឬពទ?  

ឌីជេ  ៖ កាំេុងព ើញ ាទ។ 



12 
 

រុចិនត ៖ មានខភ្នក ខតមិ្នមានអ្េីម្កប៉ៃះេរប់នឹងខភ្នក នឹងជ ើញឬជទ្ ចារ? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នជ ើញជទ្ ាទ្។ 

រុចិនត ៖ ចាស ពប្ររោះែូពចាា ោះ កាំេុងព ើញប្រតូេពកើត ប្ររសិនពរើមិ្នមានដ្ាកព ើញានពទ? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នព ើញពទ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ព ើញដតចាំពរោះររស់ដែលរ៉ាោះខទរ់នឹងដ្ាកានរ៉ាុពណាា ោះឯង ប្រតឹម្ប្រតេូ 
ពទ ចាស? 

ឌីជេ  ៖ ពេលដែលមិ្នប្រគរ់រចច័ មិ្នព ើញ។ 

រុចិនត ៖ ពៅប្រតង់ទែក៏មិ្នមានដ្ាក ការព ើញក៏មិ្នានពៅប្រតង់ទែ រ៉ាុដនេពៅប្រតង់ដ្ាក 
ព ើងមិ្នអាចនឹងព ើញររូររស់ររូដែលអាចរ៉ាោះខទរ់នឹងដ្ាកាន គឺប្រតេូមានដ្ាក និងមាន 
ររស់ដែលកាំេុងរ៉ាោះខទរ់ដ្ាកផងដែរ ដែលព ើញររស់ព ោះប្រតូេដតរ៉ាោះខទរ់ដ្ាក។ រ៉ាុដនេពៅណា 
ចាស? ប្ររសិនពរើប្រេោះេុទធជាមាច ស់មិ្នប្រតាស់សដម្េង រកមិ្នជួរ ែឹងដតប្រតឹម្កាំេុងព ើញ 
ររស់ព ោះ ដតររស់ព ោះពៅឯណា? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នដម្នររស់ព ើង ព ើ ព ើងស្សវា៉ាចារ់ វាានប្រតង់ព ោះឬ ាទ? 

រុចិនត ៖ ពេលដែលចារ់ព ោះ ចារ់អវី ចាស? 

ឌីជេ  ៖ ចារ់េតថុដែលព ើងព ើញ។ 

រុចិនត ៖ រងឹដម្នពទ ចាស? 

ឌីជេ  ៖ រងឹក៏មាន ាទ្។ 

រុចិនត ៖ ចាស ចារ់ររស់ដែលកាំេុងប្រាកែផាូេដ្ាកានពទ? 

ឌីជេ  ៖ ចារ់ររស់ដែលកាំេុងប្រាកែផាូេដ្ាក ចារ់អត់ានពទ ាទ។  

រុចិនត ៖ ពនោះក៏ដចកេីគ្នា ព ើ  រ៉ាុដនេររស់ដែលប្រាកែតាម្ផាូេដ្ាក ពៅឯកដនាងដែលរងឹ ដត 
មិ្នដម្នរងឹ ពរើសិនមិ្នមានធ្លតុែី ទឹក ព្ាើង ខយល់ ប្រតជាក់ ពៅេ  ទន់ រងឹ ជាពែើម្ 
នឹងមិ្នមានររស់ដែលរ៉ាោះខទរ់ដ្ាកានព ើ  រ៉ាុដនេររស់ដែលរ៉ាោះខទរ់ដ្ាកាន ព ើ ពមវើឲ្យ 
ការព ើញ ឬចិតេព ើញ សភ្លេៈដែលែឹងពកើតព ើង ព ើញព ើ រលត់ពៅ មិ្នពសសសល់ 
ព ើ ។ គិតក៏មិ្នាន អវីក៏មិ្នាន ប្រតឹម្ដតនឹងព ើញ ពប្ររោះកម្មជារចច័ ឲ្យពកើតព ើ  



13 
 

ប្រតូេព ើញ ប្រតូេឮ ប្រតូេានដឹងកាិន ប្រតូេានែឹងរស ប្រតូេែឹងអវីដែលរ៉ាោះខទរ់សម្ផរស មានដ្ាក 
ប្រតពចៀក ប្រចមុ្ោះ អណាេ ត កា  ពែើម្បីទទួលផលររស់កម្ម។ 

ឌីជេ  ៖ ពរើែូពចាា ោះររស់ដែលខ្ុាំចារ់ព ើ រងឹ វាមានអត់ជទ្ ាទ? 

រុចិនត ៖ ចារ់ព ើ ប្រតូេដតរងឹ ពិតប្រាកែ ចាស ឬក៏ទន់ ឬក៏ប្រតជាក់ ឬអត់ពទក៏ពៅេ  
ឬអត់ពទក៏តឹង ឬអត់ពទក៏ញ័រ ដម្នពទ ចាស? ទឹក ប្រតជាក់ឬពៅេ  ទន់ឬរងឹ តឹងឬញ័រ? 
រ៉ាុដនេព ើងសនមតថាទឹក។ ទាំងអស់មានដតការេិតពទដែលអាចេិពស្លមន៍ាន រ៉ាុដនេប្រតូេដត 
មាាំទាំគង់េងស ដែលនឹងជារុគគលប្រតង់ ដែលនឹង ល់សនសឹម្ៗនូេការេិតថា ររស់ដែលកាំេុង 
ប្រាកែតាម្ផាូេដ្ាកឱ្យជ ើញជនះ ព ោះវាមិ្នដម្នរងឹ រ៉ាុដនេវាពៅប្រតង់កដនាងដែលរងឹ ប្រតង់ធ្លតុ 
ែី ទឹក ព្ាើង ខយល់ សដម្េងទុកយ៉ាងលអិតលអន់ថា ប្រតង់ព ោះមានកោររបូជាពប្រចើនដររពផសង 
គ្នា  ប៉ៃុនាម នប្ររព្ទ ដែលដញកឲ្យពចញេីគ្នា មិ្នានព ើ  ពៅដញកេណ៌ េណាៈ ដែលរ៉ាោះខទរ់ 
នឹងដ្ាក ឲ្យពចញេីរងឹ ក៏មិ្នានជ ើយ ផ្លក ក៏រងឹ ជៅអី្ក៏រងឹ កាខរតក៏រងឹដតរងឹមិ្នានរ៉ាោះខទរ់ 
ដ្ាក រ៉ាុដនេររស់ដែលពៅប្រតង់រងឹ ជាររូេណ៌ េណាៈ ជាររូពផសងពទៀតដែលមិ្នដម្នរងឹ រ៉ាុដនេ 
ពៅប្រតង់រងឹ។ ប្រទង់សដម្េងទុក លអិតលអន់ណាស់ ែល់កាុងជីេតិប្ររចាាំទថ្ងកាុងមួ្យខណៈៗ ពរើក 
រង្គា ញរ ូតឲ្យែឹងថា ជាររស់ដែលមានេិត ពប្ររោះែូពចាា ោះ មម្មៈ គឺជាអវីដែលមានេិត 
ប្ពះអងគប្រទង់សដម្េង នូេអវីដែលមានេិតព ោះ ពទើរពប្ររើរកយប្រតាស់ែឹងនូវមម៌្ ប្រគរ់យ៉ាងដែល 
េិតគឺជាមម្មៈទាំងអស់ និងប្រតាស់ែឹងផងដែរ។  

ឌីជេ  ៖ អវីដែលអាចារយសុចិនេអមិរា  ខ្ុាំនឹកតាម្ព ើ ក៏អាចនឹង ល់ានចាំណុចខាោះ 
ព ើ មានអារម្មណ៍ថាប្រចរូកប្រចរល់ លអិតលអន់ណាស់ ពមវើយ៉ាងណាពទើរ ល់នូេពរឿងពនោះ 
ានេិតៗ ាទ? 

រុចិនត ៖ ចារ់ពផេើម្ស្លគ ល់ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ព ើ ដម្នពទ ចាស? រកយេិតយ៉ាងពនោះ 
ដែលសដម្េងែល់ររស់ដែលមានេិត ពតើនរណាអាចសដម្េងាន ព ើ លអិតលអន់ជាងពនោះ 
ពៅពទៀត? ពប្រចើនណាស់ ពនោះប្រតឹម្ដតមិ្នរ៉ាុ ម នរកយរ៉ាុពណាា ោះ រ៉ាុដនេប្រទង់សដម្េងពៅែល់ 
៤៥េសា មួ្ រកយៗ ប្រជាលពប្រៅខ្លា ាំងណាស់ សូម្បីដតរកយថា “មម្មៈ” នរណានឹងែឹង 
ថាមានន័ ថា ប្រគរ់យ៉ាងដែលមានេិត ពប្រចើនដររណាស់ ព ើ ប្ររមូ្លម្កពៅថា“មម្មៈ” 
គឺររស់ដែលមានេិត ភ្លស្លទថ្ពប្ររើរកយថា “ររស់ដែលមានេិត” ប្ររសិនពរើពៅ និយ  
ជៅឯប្ររពទសពផសងពទៀត ែូចជា ឥណាា  ពគក៏មិ្នែឹងថាមានន័ ែូចពម្េច ពប្ររោះែូពចាា ោះ 
ភ្លស្លដែលប្រេោះអងគប្រតាស់កាុងការសដម្ែងការេិត ក៏ពប្ររើរកយថា “មម្មៈ”។ការរពចចញសាំព ង 
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តាម្ប្រតឹម្ប្រតូេផងណា ចាស រ៉ាុដនែជនជាតិទថ្រពចចញសាំព ងភ្លស្លាលីមិ្នចាំ រ៉ាុដនែក៏អាច 
 ល់ានសប្មាប់ជនជាតិទថ្ រ៉ាុដនែពរើសិនជាសកលជោក ពគនឹងមិ្នែឹង ពប្ររោះ ព ើង 
រពចចញសាំព ងមិ្នប្រតឹម្ប្រតូេ ែូចជា“មម្មៈ” យ៉ាងពនោះ dh ភ្លស្លទថ្ព ើងក៏ មម្មៈ ។ 

ឌីជេ  ៖ ព ើងរពចចញសាំព ងជា .ម. សាំព ង មឹៈ ាទ ។ 

រុចិនត ៖ ក៏អ្ញ្ច ឹងឯង ចាស ភ្លស្លឬសាំព ងដែលចងអុលឱ្យែឹងថាមានន័ ថាែូចពម្ែច 
សមាគ ល់ពៅកាុងភ្លស្លររស់ខាួន ជរៀងៗេាួន ពប្ររោះែូពចាា ោះ ព ើងនឹងមិ្នខវល់ខ្លវ  ថា នឹង 
និយ រចេ ិតរជញ្ឆ ៀង និយ ខុសពៅខាោះ សូម្ឲ្យាន ល់ថា មានន័ ែូចពម្ែច ពប្ររោះ 
ែូពចាា ោះ អវីដែលសាំខ្លន់រាំផុតព ោះគឺ ការដែល ល់ប្រតឹម្ប្រតូេ ពោ ព តុពនោះ ភ្លស្លម្គមៈ 
ដែលពប្ររើជាភ្លស្លប្ទ្ប្ទ្ង់ប្រេោះេុទធស្លស  គឺាល ឬាលី ក៏គឺ“មម្មៈ”  មានន័  ថាអវីដែល 
មានេិត ប្រគរ់យ៉ាងជា“មម្មៈ”  ។ 

 ពប្ររោះព តុែូពចាា ោះ ប្រេោះអរ នែសមាម រសម្ពុទធជាមាច ស់ ប្រទង់ប្រតាស់ែឹងការេិត 
នូេររស់ដែលមានេិត ពៅតាម្ពសចកែីេិតទនររស់ព ោះ ែូចជាព ើញ មិ្នមាននរណា 
ពៅចារ់កាន់”ព ើញ”ានជ ើយ ព ើញពកើតព ើងែឹង ដតមិ្នែឹងែទទព ើ  ែឹងថាអវីដែល 
កាំេុងប្រាកែពេលពនោះជាយ៉ាងពនោះ ចាំពរោះរ៉ាុពណាោះឯង ព ើ រលត់ ព ើ មិ្ន ប្រត រ់ម្ក
ពទៀត ពមវើយ៉ាងពផសងក៏មិ្នាន ពរើពេលានឮ មិ្នដម្នព ើញព ើ  ចាស ែឹងដតចាំពរោះ 
សាំព ងដែលកាំេុងរ៉ាោះខទរ់ប្រតពចៀក មិ្នដម្នសាំព ងែទទ ព ើ ក៏រលត់ពៅ ។ 

 ពនោះគឺជាអវីដែលប្រទង់សខម្តងថា មម្មៈទាំងឡា  មិ្នដម្នខាួន មិ្នដម្នសតវ 
មិ្នដម្នរុគគល ជាអនែតា មិ្នសថិតនូេជប្កាម្អាំណាចរង្គគ រ់រញ្ជា ររស់នរណា េិពស្លមន៍ាន 
ែូចជា ពរាគកូេដី-១៩ សថិតនូេជប្កាម្អាំណាចរង្គគ រ់រញ្ជា ររស់នរណា? រ៉ាុដនែព ើងមិ្នែឹងថា 
ការេិតព ោះៗគឺអវី ប្ររសិនជាមិ្នានឮ ម្នុសសថ្ាង់ ពិការដ្ាក នឹងអាចែឹងានពទថា 
ព ើងកាំេុងដតនិយ ពរឿងអវី ពគក៏មិ្នមានការែឹង ការ ល់កាុងពរឿងពនោះព ើ  ពប្ររោះែូពចាា ោះ 
ដតមួ្ ៗ គឺជាពោកមួ្ ៗដែររមួ្គ្នា  ប្រចរូកប្រចរល់ រ ូតែល់ពៅជាពោកដែលពេញ 
ពៅពោ ររូពផសងៗ សាំព ងពផសងៗ កាិនពផសងៗ រសពផសងៗ ពមវើឲ្យនឹកគិតថាពរឿងរា៉ា េពផសងៗ 
ប្រទង់សដម្ែងែល់ភ្លេៈ ដែលធ្លតុែឹងព ោះប្ររករផសាំពោ សភ្លេអវីខាោះ ដែលមាន ទី 
ពប្រចើនយ៉ាង ែូចជាចាាំក៏ជាអវីដែលមានេិតរ៉ាុដនែក៏មិ្នដម្នជាព ើង ព ើ ពតើនឹងពៅចាាំអវី 
ពប្រៅេីអវីដែលប្រាកែ ប្ររសិនពរើមិ្នព ើញពស្លោះព ើ  នឹងចាាំានពទ ? មិ្នានឮពស្លោះ
ព ើ  ចាាំានពទ? ពនោះគឺជាពរឿងររស់ជីេតិទាំងអស់ដែលពកើតម្ក ប្ររសិនពរើានែឹង 
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ាន ល់ថាជាពរឿងយ៉ៃងពនោះឯង ប្រគរ់ជាតិែូចៗគ្នា ទាំងអស់ ជាសងារេែែ ដែលមិ្នពចោះ 
ចរ់ព ើ  នឹង ល់ខុសថាជាព ើង រ៉ាុដនែជាមម្មៈ ចាស ។ 

ឌីជេ  ៖ ខ្ុាំសូម្អនុញ្ជា ត កឧទ រណ៍ដែលពទើរដតជួរម្កមិ្ន ូររ៉ាុ ម នពនោះព ើ  ជា 
ពរឿងររស់មិ្តេ្ កែិខ្ុាំមាា ក់ ដែលខករាំណងេីពសចកែីស្សោញ់ អាកដែលគ្នត់ មានអារម្មណ៍ 
ថាគ្នត់ស្សោញ់ខ្លា ាំងណាស់ មិ្នស្សោញ់គ្នត់ែូចពែើម្ព ើ  និងមិ្នចង់ពៅជាមួ្ គ្នត់ 
ពទៀតព ើ ។ គ្នត់មានពសចកែីទុកខណាស់ ទុកខែល់ ថាពរឿងពផសងៗ មិ្នមានន័ អវីព ើ ។ 
សប្រមារ់អាកដែលពៅកាុងព តុការណ៍ដររពនោះ ពមវើែូចពម្ែចពទើរអាច ល់ ឬអាចរចួផុតេី 
ពសចកែីទុកខព ោះាន ាទ ?  

រុចិនត ៖ គ្នត់មិ្នែឹងព ើ ថា ប្ររសិនពរើគ្នត់មិ្នធ្លា រ់ព ើញមាា ក់ព ោះ ពសចកែីស្សោញ់ 
ពនោះនឹងមានពទ ? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នមានពទ ាទ ។ 

រុចិនត ៖ រ៉ាុដនែពប្ររោះព ើញដម្នពទ ? 

ឌីជេ  ៖ ដម្នព ើ ាទ ។ 

រុចិនត ៖ រ៉ាុដនែពគមិ្នែឹងថា ព ើញព ោះរលត់ព ើ  ពប្ររោះែូពចាា ោះ អវីដែលគ្នត់មាន គឺពសចកែី 
ស្សោញ់ ស្សោញ់នូេររស់ដែលមិ្នសល់ព ើ  អស់ព ើ  រ៉ាុដនែពប្ររោះការ មិ្នែឹងពទើរ 
 ល់ថាពៅកាំេុងមាន ពនោះពប្ររោះពៅេពងវងថាររស់ព ោះគង់ពៅ ពទើរជាព តុឲ្យ ជារ់ជាំរក់ 
សអិតដណន ពប្ររោះែូពចាា ោះការដែលជារ់ជាំរក់មានេិត។ នរណាមិ្នមាន? ប្រេោះពស្លតារនន 
ក៏ពៅមានពៅព ើ  ចាស ប្រេោះអ គ្នមី្រុគគលមួ្ លាំោរ់ពទៀតរ ូត ែល់ថាា ក់ប្រេោះអរ នែ 
រ៉ាុពណាា ោះ ដែលមិ្នមានការជារ់ជាំរក់ ។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ កិពលសដតមួ្  យ៉ាងៗ ទាំរាាំដតរលត់ 
ាន មិ្នដម្នថាព ើងពមវើែូចពម្ែចនឹងជាយ៉ាងណាជ ើយ រ៉ាុដនែ ការមិ្នែឹង ាំម្កនូេកិពលស 
ទាំងឡា  កិពលសប្រគរ់ប្ររព្ទ ការសមាគ ល់ខាួន ការស្សឡាញ់ខាួន ការចង់ាត់ទុកខពស្លក 
ទាំងអស់ ពប្ររោះមិ្នែឹងថាព តុម្កេីអវី ប្ររសិនពរើមិ្នរលត់ព តុ នឹងអាចពៅរចួពទដែល 
ចង់ឲ្យអវីព ោះមិ្នមាន ែូចខដលមិ្នមានព ើងេិតៗក៏ែឹង រ៉ាុដនែថាព ើងពៅពេញចិតេ ជារ់ 
ជាំរក់ ពប្ររោះមិ្នប្រាកែការពកើតរលត់ រ៉ាុដនែពរើសិនជាប្រាកែការពកើតរលត់ ប្រតឹម្ដតជា 
ប្រេោះពស្លតារនន ក៏ពៅមិ្នអាចលះរង់ ពសចកែីស្សោញ់ ការជារ់ជាំរក់ ពសចកែីប្រតូេការ 
ការដែលប្ររកាន់ដែលសនសាំម្ក ូរខរន ូរពៅកនុងសងារេែែ ប្ររសិនពរើានែឹងថា ទាំរាាំដត 
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ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ នឹងានប្តរ់ែឹងថាប្រេោះសមាម សម្ពុទធជាមាច ស់ ប្រេោះអងគប្រទង់ពកើតជា 
ប្រេោះពរមិសតវ ូររ៉ាុណាា  សូម្បីដត នឹងានទទួលរកយេាករណ៍ េីប្រេោះេុទធជាមាច ស់មួ្  
ប្រេោះអងគ ប្រេោះសមាម សម្ពុទធជាមាច ស់ ប្រទង់ប្រេោះ ម្ថាទីបងករថា សុពម្មតារស នឹងានជា 
ប្រេោះសមាម សម្ពុទធជាមាច ស់អ្ងគពនោះ ៤អរជងខយយ ១ខរនកបប នឹងានប្រតាស់ែឹងនូេអវីដែល 
ព ើងកាំេុងានស្លែ រ់ ក៏នឹងព ើញ ានថា ែរារណាមិ្នដម្នជាការែឹងេិតៗ អរ ិសចចៈ។ 
ទុកខអរ ិសចចៈ ានែល់ទុកខ ដែលពកើតព ើងព ើ រលត់ពៅ ប្ររសិនពរើមិ្នប្ររច័កសយ៉ៃងជនះ 
ក៏ពៅជារ់ជាំរក់ ស្លែ រ់រ៉ាុណាា  ក៏អវីព ោះពៅគង់មានយូរអដងវងព ើ  ពៅប្រារ់ពគថាមិ្នឲ្យ 
ពៅជារ់ជាំរក់ ពោ ានយ៉ាងជម្៉ៃចពប្ររោះពគមិ្នានែឹងការេិត ។ 

ឌីជេ  ៖ មិ្នអាចពមវើអវីានជទ្។ 

រុចិនត ៖ រ៉ាុដនេពរើមិ្នចារ់ពផេើម្ ល់ពស្លោះព ើ តាាំងេីទថ្ងពនោះ ពេលណានឹងែល់ទថ្ងព ោះ 
លាំាករាំផុត មិ្នមាននរណាដែលានែល់នូេការ ល់ប្រេោះេុទធស្លស  ព ើ នឹងប្រារ់ 
ថាមិ្នលាំាក មិ្នប្រជាលពប្រៅជ ើយ។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ប្រេោះពរមិសតវរាំពេញប្រេោះារមី្រ ូត 
ែល់ភ្លេជាប្រេោះសមាម រម្ពុទ្ធជាមាច ស់ ប្រេោះគុណររស់ប្រេោះមម៌្ដតមួ្ រកយ ដែលពមវើឲ្យព ើង 
ាន ល់ែល់នូេអវីដែលពៅកាុងភ្លេងងឹតឈឹង ឲ្យព ើញយ៉ាងណា ក៏មិ្នាន ព ើញការ 
េិតររស់អវីព ោះ ាន ល់ប្រតឹម្ប្រតូេតាម្ពសចកេីេិត។ រ ូតែល់ពៅពេលព ោះ មានអាកែឹង 
នូេអរ ិសចចមម៌្ជាប្រេោះអរ នេក៏ពប្រចើន ពរើសិនជាមិ្នទន់ែល់លំោប់ព ោះពទ ក៏ជាប្រេោះ 
អា គ្នមី្ ជាប្រេោះសកទគ្នមី្ ជាប្រេោះពស្លតារនា ឬជាកលាណបុថុ្េាន ពទោះរីជាពៅមាន 
កិពលស រ៉ាុដនេក៏ពៅមានគុណគឺពសចកេីលអ ដែលាន ល់ប្រេោះមម៌្ ដែលនឹង ាំពៅការរ ាំលត់ 
កិពលសាន។ 

 ប្រេោះមម៌្ពៅមាន ចាស រ៉ាុដនេផាូេដែលនឹងានែល់លាំោរ់ដែលពោកឌីជេប្រតូេការ គឺ 
ឲ្យពគរចួផុតេីទុកខ មិ្នឲ្យមានការស្សោញ់ ការជារ់ជាំរក់ ប្រតូេដតជារញ្ជា លាំោរ់ ដែលែល់ 
ជាប្រេោះអា គ្នមី្រុគគល។  ងេសិ្លខ្លមិ្គ្នរមាត ដែលពោកជាឯតទ្គគដផាកឲ្យទន 
ឧាសិកាពោកក៏មានប្រគួស្លរ មានកូន មានពៅ ពប្ររោះកិពលសរ ាំលត់ភ្លា ម្ៗ មិ្នានព ើ  
ប្រតូេរលត់ការមិ្នែឹងដែលពកើតប្រេម្ជាមួ្ ការ ល់ខុស ដែលប្ររកាន់ថាជា ព ើង។ ពប្ររោះ 
ព តុែូពចាា ោះ ពរឿងខាោះដែលព ើងែឹងថា មិ្នខម្នជាររស់េិត ក៏ពៅដតជាទីពេញចិតេាន។ 
ពេប្រជ អាកខាោះក៏ចូលចិតេតបូងដកាងកាា   ពេលខាោះក៏ែូចេិត នឹងមិ្នចូលចិតេានយ៉ាងពម្៉ាចពៅ 
ពរើវាែូចយ៉ាងព ោះ។ រ៉ាុដនេែឹងឬពទ? មិ្នេិតក៏ពៅ ចូលចិតេ ែូចដែលានែឹងអរ ិសចចមម៌្ 
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ព ើ  រ៉ាុដនេកិពលសដែលសនសាំម្កពប្រចើនអពនកម្ហាស្លល ពៅមិ្នអាចលោះការប្ររកាន់ 
ាន។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ នរណានឹងរចួេីទុកខ ពប្ររោះពសចកេីស្សឡាញ់ ពប្ររោះការជារ់ជាំរក់ 
ពប្ររោះពៅមានអវីសថិតពៅ ក៏តម្វនឹងឯង។ ក៏ប្រតូេមានរញ្ជា ែល់លាំោរ់ព ោះ ចារ។ 

ពប្ររោះែូពចាា ោះ នឹងជួ គ្នត់ឲ្យគ្នត់ ឱ្យ ល់នូេ ការេិត សនសមឹ្ៗ ពរើសិនគ្នត់ចង់រចួផុតទុកខ 
ឬនរណាក៏ពោ  ដែលចង់ែឹងការេិត សូម្បដីតពៅមិ្នទន់ចង់រ ាំលត់ មិ្នមានការពកើតពទៀត 
រ៉ាុដនេប្តូវឲ្យ ល់ការេិតថា អវីប្រតូេ អវីខុស ក៏នឹងជួ ឲ្យជីេតិប្ររប្រេឹតេពៅពៅកាុងផាូេស្សស់ស្លអ ត 
មិ្ន ាំម្កនូេពសចកេីទុកខ ែល់ខាួនឯង និងរុគគលែទទ។ ពប្ររោះែូពចាា ោះេិ្េពោកនឹងពៅ 
សរា ជាងពនោះ ប្ររសិន ពរើមិ្នមានទុចចរតិ សូម្បីមានជាំងឺកាចស្លហាេពផសងៗកាំេុង 
ពរៀតពរៀនពៅព ើ  រ៉ាុដនេចិតេ ដែលមាាំទាំគង់េងសមិ្នញារ់ញ័រ និងជួ យកអាស្លគ្នា  
ពម្ើលដថ្គ្នា នឹងគ្នា  ក៏នឹងពមវើឲ្យប្រគរ់យ៉ាងលអព ើងតាម្សម្គួរែល់ព តុ។  

ឌីជេ  ៖ ពតើពមវើែូចពម្េចឲ្យអាកដែលកាំេុងសថិតពៅកាុងពសចកេីទុកខ ពរើកចិតេម្កស្លេ រ់ពរឿង 
ទាំងពនោះ ាទ? 

រុចិនត ៖ ប្រតូេប្រារ់ពគ និងពម្ើលថាពគសនសាំម្កឬពទ ដែលនឹងព ើញប្ររពយជន៍របរ់ប្ពះធម៌្ 
សូម្បីដត មួ្ រកយ។ អាកខាោះ រកយមួ្ មា៉ៃត់ក៏មិ្នស្លេ រ់ មិ្នស្លេ រ់ព ើ  ែូចជាខ្លតពេល 
ែូចជា អត់មានតទម្ា រ៉ាុដនេែឹងអត់ថា ទាំរាាំនឹងានឮរកយពនោះ ប្រតូេដតជាអាកែឹងថាអវីអាប្រកក់ 
អវីលអ និងមានការរងឹមាំគង់វងស ដែលនឹងរកផាូេឲ្យពសចកេីមិ្នលអដែលពៅមាន មិ្នឲ្យកជប្ម្ើក 
មិ្នអាចពមវើអនេរា ែល់ខាួននិងអាកែទទាន ប្រតេូស្លេ រ់កាុងព តុផល ពប្ររោះែូពចាា ោះ តម្េិត 
ររស់ពផសងៗទាំងពនោះ ប្ររសិនពរើព ើងចារ់ពផេើម្រពប្រងៀនគ្នា តាាំងដតេីពកមង ពគអាចចារ់ពផេើម្ 
 ល់ានម្េងរនេិចៗ មិ្នពប្រចើនពេកជទ្។ ពសៀេពៅពរៀនមានអរ ិសចចមម៌្ រ៉ាុដនេមិ្នែឹង 
អវីព ើ  ានដតព ម្ ោះ។ 

ឌីជេ  ៖ អាកដែលរពប្រងៀនអាចនឹងមិ្ន ល់ដែរឬពទ ាទ? 

រុចិនត ៖ ប្រាកែព ើ  ចាស ពប្ររោះព តុថាពរើ ល់ប្រគរ់រកយ ប្រតឹម្ប្រតូេតាម្ដែល ប្រេោះ 
សមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់សដម្េងទុកលអព ើ  ជផ្រៀងផ្លរ ត់ានជាមួ្ នឹងរកយដែលចារកឹ 
ទុកជាប្រេោះទប្រតរិែក និងអវីដែលកំេុងប្រាកែថាប្រតូេគ្នា ។ 

ឌីជេ  ៖ ្ ័ ដែលព ើងនឹងប្រតូេខ្លា ចេិតៗ ឬព ើងនឹងឆ្ាងផុ្តការ្័ ខ្លា ចប្រតង់ពនោះាន ក៏ 
គឺការមិ្នែឹងដម្នពទ ាទ? 



18 
 

រុចិនត ៖ ប្រាកែព ើ ចាស ពប្ររោះព តុថា ពរើមិ្នមានការពចោះែឹង ឬែឹងខុស  ល់ខុស 
រាំផ្កា ញការេិត ប្រតូេសូម្ពទសផង ដែលនឹងសូម្និយ ែល់សាំណាក់រែិរតេិ មិ្នែឹងថា 
ពោកឌីជេនឹងទទួលស្លេ រ់ឬពទ ចាស? 

ឌីជេ  ៖ ានាទ អពចា ើញ  ាទ។ 

រុចិនត ៖ ពប្ររោះព តុថាពៅកាុងប្រេោះេុទធស្លស  ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់មិ្នានឲ្យនរណា 
ពៅទីណាព ើ  ពែើម្បីពៅអងគុ ពប្រចើនពមា៉ាង ឬពៅពែក ពៅឈរ ព ើ ែឹងអវី? ពប្ររោះថា 
ប្រេោះអងគប្រទង់រាំជពញប្រេោះារមី្ម្កទាំរាាំដតានប្រតាស់ែឹង ូររ៉ាុណាា  ខណៈពេលដែល ប្រេោះ 
សមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់ប្រេោះ ម្ថាទីរងករេាករណ៍ ពោកសុពម្មតារស ដែលនឹង 
អាចជាប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រេោះអងគពនោះថា ពៅ៤អ្រជងខយយករបជទ្ៀត ពោកពនោះនឹង 
ានែឹងអរ ិសចចមម៌្ ជាប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រេោះ ម្ថា ប្រេោះសម្ណៈពគ្នតម្។  ប្បជា-
េនជៅរម័្យព ោះពេលដែលានឮ រកីរា សរា ចិតេថា ពរើមិ្នអាចែឹងអរ ិសចចមម៌្ 
ពៅសម័្ ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ទីរងករ ក៏ពៅមានសម័្  ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ 
ប្រេោះអងគពនោះ ដែលពគអាច ល់ាន។ ទាំរាាំសុពម្មតារសកាុងមួ្  ជាតិៗ ដែលានឆ្ាង 
កាត់ម្ក ៤អរជងខយយ១ខរនកបប ានជួរប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់២៤ប្រេោះអងគ ដតពគពៅ 
រង់ចាាំាន។ រ៉ាុដនេអាកពៅសម័្ ពនោះមិ្នែឹងអវីពស្លោះព ើ  ព ើ ក៏ពៅ ព ើ ក៏ពមវើ អវីដែល 
ប្រតឹម្ប្រតូេជៅ? ប្រារ់ឲ្យពមវើ ជតើ ល់ឬពទ? មិ្នាន  ល់អវីព ើ  ព ើ ពមវើានទាំងដែល 
មិ្ន ល់ ព ើ ក៏សងឃមឹ្។ រ៉ាុដនេពរើសួរអាកដែល ពមវើព ើ ថា ពមវើព ើ ានអវី? ចជម្ាើយគឺថា 
សរា ចិតេ សប្រមារ់អាកដែលមិ្នែឹងអវីព ើ  ឯសប្រមារ់អាកដែលស្លេ រ់ប្រេោះមម៌្ ក៏ពៅ 
សងឃឹម្ថា នឹងប្ររច័កសការពកើតរលត់ នឹងអស់កិពលស នឹងានប្រតាស់ែឹងសភ្លេមម៌្។ 
ពៅ កេីណាម្ក ស្លេ រ់ពៅមិ្នទន់ ល់អវីព ើ  ព ើ នឹងពៅ ករញ្ជា ឯណាម្កែឹងនូេ 
សភ្លេមម៌្ពេលពនោះ ដែលកាំេុងដតពកើតរលត់ ពោ មិ្នចាាំាច់ពៅណាព ើ  ពប្ររោះជា 
រញ្ជា ។ ពនោះក៏ពផសងេីគ្នា ព ើ  ដម្នពទ ចាស? ពប្ររោះែូពចាា ោះ ពេលពនោះក៏ចារ់ពផេើម្ស្លគ ល់គ្នា  
ព ើ ថា េុទធស្លសនិកជនជានរណា? មានន័ ថាែូចពម្េច? ពុទ្ធៈគឺបញ្ជា  ជបើមិ្នមានបញ្ជា
ដឹងថាការពិតគឺជាអ្េី ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ ប្រទង់ប្រតាស់សដម្េងទុកថា ែូចពម្េច? ពគជា 
េុទធស្លសនិកជនឬពទ? ពប្ររោះេុទធៈ គឺអាកពចោះែឹង។ 
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 ពនោះឯង ចាស ដែលព ើងប្រតេូដតជារុគគលប្រតង់ នឹងប្រេម្ទទួលការេិតដែលនឹង 
ពោោះស្ស្ល  ពប្ររោះព តុថាពរើពមវើពៅពោ ការមិ្នែឹង ផលគឺមិ្នែឹង ព ើ ការមិ្នែឹងព ោះ 
ក៏ ាំម្កនូេពទសជាពប្រចើនប្ររការ។ 

ឌីជេ  ៖ ពរើអចច ឹងការដែលររួលគ្នា ពៅរែិរតេិ ពៅអងគុ សមាមិ ពៅស្លេ រ់មម៌្ ព ើង 
មិ្នអាចកាន់ កានថា ជាការដែលចារ់ពផេើម្ ដែលនឹងជផ្តើម្ែឹងប្រេោះេុទធស្លស ឬពទ 
ាទ?  

រុចិនត ៖ សាំណាក់រែិរតេិពមវើអវី ចាស? ពៅព ើ ពមវើអវី? 

ឌីជេ  ៖ ពៅអងគុ ។ 

រុចិនត ៖ ព តុអវីអងគុ  ចាស? ពេលពនោះក៏អងគុ ។ 

ឌីជេ  ៖ ពមវើតាម្វធីិស្ថស្តរតដែលពគរពប្រងៀន។ 

រុចិនត ៖ នរណាគឺជាអាករពប្រងៀន? 

ឌីជេ  ៖ គឺជាប្រគសូមាមិជាអាករពប្រងៀន ាទ។ 

រុចិនត ៖ ប្រគូសមាមិជានរណា? 

ឌីជេ  ៖ េិាកពឆ្ាើ ណាស់ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ព ើញអត់ ចាស ពប្ររោះែូពចាា ោះ ពៅពោ ការមិ្នែឹង ផលគឺការមិ្នែឹង។ 

ឌីជេ  ៖ ពប្ររោះព ើងមិ្នែឹង ពទើរព ើងចាត់ទុកថាពគជាប្រគជូាអាកពចោះែឹង។ 

រុចិនត ៖ ព ើ ចុោះប្រេោះអរ នេសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់ប្រតាស់ទុកយ៉ាងែូចពម្េច? 

ឌីជេ  ៖ ព ើងមិ្នានសិកាប្រេោះមម៌្  ល់ដតតាម្ខាួនឯង។ 

រុចិនត ៖ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ខុសពទពរើសិនជា ល់ពោ ខាួនឯង មិ្នចាាំាច់សិការកយររស់ 
ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ដែលមានជជប្ៅពប្រៅណាស់។ 

ឌីជេ  ៖ ពរើមិ្នសិការកយររស់ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ ក៏មិ្នរារ់ថាជាប្រេោះេុទធស្លស ។ 

រុចិនត ៖ េិតព ើ  ចាស ព ើ អាកដែលពៅសាំណាក់រដិរតេិ ស្លេ រ់រកយអវី? ររស់នរណា? 
ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់មិ្នានឲ្យនរណាពៅអងគុ  មិ្នានឲ្យនរណាពៅឈរ មិ្នាន 
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ឲ្យពៅអត់ពែកអត់េួន ឬអវីដររព ោះព ើ ។ មានេរិសសនាចារយមាា ក់ ជ ម្ ះថាវរត័ន 
ពេលពនោះក៏មិ្នខម្នជាេរិសស ចារយ (ប្គបូជប្ងៀនវបិរសនា) ពទៀតព ើ  ពប្ររោះព តុដែល 
ាន ល់ការេិតសនសឹម្ៗ ែឹងព ើ ថាខុសទាំងអស់ ពប្ររោះពេលដែលមិ្នែឹង នឹងរពប្រងៀន 
អវី ក៏រពប្រងៀនអាកដែលពៅរែិរតេិែកពមម  ព ើ ពចោះែឹងអវីពទ?  

ឌីជេ  ៖ ែកពមម នឹងអាចែឹងអវី ាទ? 

រុចិនត ៖ ក៏វនឹងជវើយ ចាស ក៏ពប្ររោះពគមិ្នែឹង រ៉ាុដនេគ្នត់ជាេរិសស ចារយមានលិខិតរញ្ជា ក់ 
ទុកជាពប្រចើនសនាឹក។ 

ឌីជេ  ៖ ពរើអចច ឹង ទីណាពៅដែលនឹងអាចពមវើឲ្យែឹងរកយររស់ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ 
ាន ខម្នជទ្? 

រុចិនត ៖ ប្រេោះមម៌្ានសដម្េងព ើ ប្រគរ់ប្រគ្នន់ ទាំងប្រេោះេន័ិ  ប្រេោះរុតត និងប្រេោះអ្ិមម្ម 
ទក់ទងគ្នា ទាំងអស់ និយ ែល់ពរឿងដែលមានេិតប្រគរ់កាលសម័្  ពេលពនោះក៏េិត។ 

ឌីជេ  ៖ គឺពរៀនប្រេោះទប្រតរិែក។ 

រុចិនត ៖ េិតប្រាក ចាស ពប្ររោះថាពៅពេលដែលប្រទង់ប្រតាស់ែឹង ប្រតាស់ថាមម្មៈប្រជាលពប្រៅ 
លាំាកដែលនឹងែឹងាន ពនោះគឺជារកយររស់ប្រេោះអរ នេសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ ពេលដែល 
ប្រតាស់ែឹងព ើ  ព ើ ព ើងមិ្នគិតែល់រកយពនោះពស្លោះឬជទ្ ចាស? ទាំរាាំដតរាំពេញ ប្រេោះ 
ារមី្ ទាំរាាំដតែឹងការេិត ែឹងការេិតព ើ ប្រតាស់រកយពនោះ ខណៈពេលដែល ប្រតាស់សដម្េង 
ប្រទង់ព ើញភ្លេប្រជាលពប្រៅែ៏យ៉ាងទប្រកដលង។ ដែលពរលថា មិ្នរពង្គអ នប្រេោះទ័  នឹង 
សដម្េង មិ្នដម្នប្រេោះអងគមិ្នប្រទង់សដម្េងពទ រ៉ាុដនេខណៈដែលភ្លេប្រជាលពប្រៅ យ៉ាងព ោះ 
ដែលប្រេោះអងគានប្រតាស់ែឹងព ើ ពមវើឲ្យែឹងែល់ភ្លេប្រជាលពប្រៅថា លាំាក ដែលនឹងែឹង 
ាន។ រ៉ាុដនេអាកដែលែឹងានមាន ពទើរប្រទង់សដម្េងមម៌្ ព ើ ប្រេោះប្រេ មក៏ប្រទង់អារាម  ឲ្យ 
សដម្េងផង។ 

ឌីជេ  ៖ ព ោះគឺជាពរឿងដែលលអិតលអន់ណាស់ និង ល់ានពោ លាំាក ព ើងនឹងពមវើការ 
 ល់ានយ៉ាងែូចពម្េច? ពចញេីទីណា ាទ? 

រុចិនត ៖ ពោកឌីជេានឮរកយថា “ារមី្” ដម្នពទចាស? 

ឌីជេ  ៖ ានឮ ាទ។ 
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រុចិនត ៖ ព ើ មានន័ ថាអវី? ព ើញពទ ចាស មួ្ រកយព ើងមិ្នានគិតែល់ភ្លេ 
ប្រជាលពប្រៅររស់រកយព ោះព ើ ។ ារៈ គឺប្រចាាំង ារមី្គឺែល់ប្រចាាំង ។ ប្រចាាំងណាពៅ ចារ? 
ប្រចាាំងពនោះពេញពោ កិពលស កិពលសពៅឯណា? ពៅកាុងចិតេ ចារព ើ ទាំរាាំដតចិតេលោះ 
កិពលសែល់ប្រចាាំងមាខ ងពទៀត មិ្នមានកិពលសព ើ   ូររ៉ាុណាា ? ារមី្ទាំងអស់។ ារមី្ក៏
មិ្នមាន មិ្នស្លេ រ់ប្រេោះមម៌្ មិ្ន ល់អវីព ើ ទាំងអស់ មិ្នមានេរិ ិៈ មិ្នមានពសចកេី 
េាយម្ មិ្នមានសចចភ្លេេិតប្រាកែ មិ្នមានអមិោា នភ្លេមាាំមួ្នេិតប្រាកែ ដែលនឹងដឹង 
ការេិត ទាំងអស់ពនោះមិ្នមានព ើ  ព ើ ក៏នឹងលោះពសចកេីទុកខ នឹងពៅសាំណាក់រតិរតតិ 
ពៅពមវើអវី? រកយររស់ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ ពៅឯណា? ប្រេោះអងគសដម្េងពរឿងារមី្ឬពទ? 
ប្រេោះអងគប្រទង់រាំពេញប្រេោះារមី្រ៉ាុ ម ន ពទើរអាចែឹងការេិតាន? សូម្បីដតប្រេោះអគគស្លវក័ 
ទាំងឡា  ប្រេោះម្ហាស្ថវក័ទាំងឡា  ក៏រាំពេញារមី្ម្ក ពផសងគ្នា ទាំងអស់ ព ើ ម្នុសស 
សម័្ ពនោះ ល់អវី សូម្បីប្រតឹម្មួ្ រកយ ឬពទ? រ៉ាុដនេក៏ររួល គ្នា ពៅសាំណាក់រែិរតេិ។ 

 ពប្ររោះែូពចាា ោះ ពនោះជា្័ ឬពទ ចាស? ្័ ជនាះមិ្នដម្នប្រតឹម្ដតជាំងឺពនោះព ើ  ដែល 
អាចនឹងមិ្នរ៉ាុ ម នទថ្ងក៏អាចាត់ពៅេញិាន ឬអាចនឹងយ៉ាងពម្៉ាចក៏តាម្ព តុរចច័  ដតអាច 
ាត់េញិាន រ៉ាុដនេ្ ័ គឺ ការមិ្នែឹង នឹងាត់ពៅពោ យ៉ាងណា សនសាំពប្រចើនព ើងៗ រដនថម្ 
ព ើង ពរើមិ្នស្លគ ល់េីប្រេោះគុណររស់ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ រាំពេញារមី្ម្កពែើម្បី នរណា 
ពែើម្បីសដម្េងមម៌្ដែលប្រេោះអងគប្រតាស់ែឹង ជាមួ្ នឹងអាកដែលអាច ល់ាន ពប្ររោះជគគិត 
ខាួនឯងមិ្នានជាប្រាកែ។ មម្មៈប្រជាលពប្រៅែ៏យ៉ាងទប្រកដលង។ 

ឌីជេ  ៖ ពតើប្រេោះេុទធស្លស មាន្័ ឬពទ ាទ? 

រុចិនត ៖ មាន ចាស។ 

ឌីជេ  ៖ គឺអវី ាទ? 

រុចិនត ៖ ការ ល់ព ើញខុស។ 

ឌីជេ  ៖ យ៉ាងែូចពម្េច ាទ? 

រុចិនត ៖ ព ើញថាប្រេោះេុទធស្លស ង្គ ស្សួល ព ើញថាមិ្នចាាំាច់សិកា ធ្លា រ់ានឮម្ក 
ពទ ចាស? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នាច់សិកា?  
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រុចិនត ៖ ប្រជាលពប្រៅែ៏យ៉ាងទប្រកដលង ប្រតេូសិកា។ ព ើញពទ ចាស ពផសងគ្នា ព ើ  អាកដែល 
មិ្នសិកា ព តុអវីមិ្នសិកា? គិតខាួនឯង នឹងមានរញ្ជា ពសមើនឹងប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ឬ? 
សូម្បីដតមួ្ រកយពឆ្ាើ មិ្នានព ើ  មម្មៈគឺអវី? ក៏ពឆ្ាើ មិ្នាន។ អរ ិៈសចចគឺអវី?
ក៏អរ ិសចច និងមម្មៈផងដែរ ប្រគរ់យ៉ាងជាមម្មៈទាំងអស់។ មម្មៈមានទាំងកុសលមម៌្ 
អកុសលមម៌្ អេាកតមម៌្។ រុណយសេក៏ានឮដតរ ូតម្កដម្នពទ ចាស? កុសលមមាម  
អកុសលមមាម  អេាកតាមមាម  ព ើ ពម្៉ាចពៅ? នរណាស្លេ រ់ នរណា ល់ នរណាែឹង 
ព ើ ក៏ពៅសាំណាក់រដិរតេិ ពគគិតថាអាចពមវើឲ្យអាកែទទអស់កិពលសានឬ? ពៅពេល 
ដែលប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់សដម្េងប្រេោះមម៌្ ៤៥េសា ពប្រចើនជាងពគ អាចនិយ  
ានថាពសទើរដតរាល់ទថ្ង ប្រេឹកប្រេលឹម្ ទថ្ង ោៃ ច  រ់ពទេតាម្កទួលសួររញ្ជា  ពរើមិ្នែូពចាា ោះ 
ព ើងក៏គ្នម នឱកាសានឮសូម្បមួី្ រកយ ពរើប្រទង់មិ្នប្រតាស់ែឹង មិ្នប្រទង់ប្រតាស់សដម្េងទុក។ 
ពប្ររោះែូពចាា ោះ មិ្នថាអាកណានឹងនិយ ថាអវីក៏ពោ  ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រតាស់ទុក 
ថាែូចពម្េច? មម៌្ទាំងឡា ជាអនតត ។ សង្គខ រទាំងមិ្នពទៀង សង្គខ រទាំងឡា ជាទុកខ 
មម៌្ទាំងឡា ជាអនេតា ដតមួ្ រកយៗពផសងគ្នា ដម្នពទ? សង្គខ រមម៌្ សង្គខ រមម៌្ ដតរកយចុង 
ពប្រកា មិ្នពេៀរព ើ  គឺមម្មៈទាំងឡា  មិ្នថានឹងជាសង្គខ រមម៌្ ឬវសិង្គខ រមម៌្ ឬអសងខត
មម៌្។ ទាំងអស់ជាប្រេោះម្ហាករណុាយ៉ាងទប្រកដលង ដែលប្រទង់សដម្េងយ៉ាង លអិតលអន់ ពប្ររោះ 
ែឹងថាការមិ្នែឹងររស់ម្នុសសរនសំម្ក ូរណាស់ ពនោះគឺ្័ ដម្នពទ? ខដលមិ្នែឹងពស្លោះ 
ព ើ ថា អវីជាអវី ពទើរានពៅពមវើពរឿងដែលមិ្នលអ ទុចចរតិប្រគប់កខនាង ពប្ររោះអវី ព ើ នឹង 
ពោោះស្ស្ល គ្នា យ៉ាងែូចពម្េច ចាស? ពរើសិនជាមិ្ន ល់ការេិត ក៏ពោោះស្ស្ល  មិ្នាន 
ពប្ររោះែូពចាា ោះ ពរើមិ្នែឹងការេិត ពតើនឹងអាចជាម្នុសសលអានឬពទ? នឹងពេៀរអាំពេើអាប្រកក់ 
ានឬពទ? 

ឌីជេ  ៖ ទីរាំផុតព ោះ្័ ដែលពកើតព ើងែល់ប្រេោះេុទធស្លស ពរើែល់ទីរាំផុត ព ើ នឹង 
ពកើតអវីព ើងាទ? 

រុចិនត ៖ ពប្ររើរកយថា “ប្រេោះេុទធស្លស ” មានន័ ថាជារកយរពប្រងៀនជប្បៀនប្ររពៅររស់ 
ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ្័ ដែលនឹងពកើតែល់ប្រេោះេុទធស្លស  គឺរាំផ្កា ញ 
រកយររស់ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ ពោ ការមិ្នសិកាប្រេោះមម៌្ ពោ ពសចកេីពគ្នរេ
ប្រតូេដតជាអាកលអិតលអន់ និងពគ្នរេែ៏យ៉ាងទប្រកដលង ដែលនឹងប្រតូេេិចារណាប្រេោះមម៌្ទាំងអស់ 
ដតមួ្ រកយ ដតមួ្ យ៉ាង ឲ្យទក់ទងគ្នា ទាំងបិែកទាំង៣ ែូចដែលពរលថា ប្រគរ់យ៉ាង 
ដែលមានេិតជាមម្មៈ ក៏មានអាកពៅប្រារ់ថា ខាោះជាអតាេ  និយ ានែូចពម្េច ពៅ? ពៅ 
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ពេលដែលប្រេោះអងគប្រតាស់ថា មម្មទាំងឡា  មិ្នជរៀរព ើ  ជាអនតត ។  ព ើ ក៏មានអាក 
ប្រារ់ថាខាោះជាអតាេ  ពគជានរណា? ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់ជានរណា? ព ើ ស្លក 
លបងេិចារណាការេិតពម្ើលថា អវីដែលប្រតឹម្ប្រតូេ នរណាពៅបង្គគ ប់រញ្ជា អវីាន មិ្នឲ្យខឹង 
ានអត់? មិ្នឲ្យជារ់ជាំរក់ានអត់? មិ្នឲ្យទុកខានអត់? មិ្នឲ្យព ើញានអត់? កាំេុងាន 
ឮយ៉ាងពនោះ មិ្នឲ្យានឮានអត់? ព ើញពទ ចាស? មិ្ន ល់ពៅកាុងសភ្លេជា អនតត
យនប្រគរ់យ៉ាងដែលពកើតានពៅពេលមានព តុរចច័ ដែលសម្គួររ៉ាុពណាា ោះ ពរើសិនជាមិ្ន 
មានរចច័ ដែលសម្គួរ ក៏ពកើតមិ្នាន។ មិ្នមានដ្ាកនឹងពៅពមវើែូចពម្េចឲ្យព ើញ មិ្នមាន
ផាូេជៅរចួ ឬមាន ចាស? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នមានពទ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ពៅរកពេទយេូដកេពិសសដែលនឹងអាចពមវើាន ប្ររសិនពរើមិ្នមានកម្មដែលនឹងពមវើ 
ឲ្យ ចកខុរស្លទពកើតព ើង នរណាក៏ពមវើមិ្នានដែរ ពប្ររោះសូម្បីដតររូ ររស់ដែលមិ្នអាចែឹង 
នូេអវីានព ើ  ជាររូមម៌្ ររូខាោះពកើតេីកម្ម ររូខាោះពកើតេី ចិតេ ររូខាោះពកើតេីឧតុ ភ្លេប្រតជាក់ 
ភ្លេពៅេ  ររូខាោះពកើតេីអាហារ ពនោះព ើ ដែលឲ្យសតវពោករស់ពៅានពោ អាហារ ដែល 
ទាំររ ូរចូលពៅ ដែលជាអាហារមួ្ ប្ររព្ទ រ៉ាុដនេពៅមានអាហារែទទពទៀត។ 

ឌីជេ  ៖ ពម្ើលពៅរកយពឆ្ាើ ររស់ពោកអាចារយសុចិនេ ក៏មានពៅកាុងខាួនព ើ ថា នរណា 
ដែលពមវើឲ្យព ើងមិ្នែឹង មិ្នែឹងសូម្បដីតប្រេោះេុទធស្លស  ប្ររសិនពរើរកផាូេពចញ ប្ររសិនពរើ 
នឹងការររ្័ ដែលនឹងពកើតព ើង ព ើងប្រតូេដតសិកាប្រេោះមម៌្ឲ្យប្រគរ់ ប្រជុងពប្រជា ។ 

រុចិនត ៖ ពោ កេីពគ្នរេដែលព ើងប្រតូេ ល់ឲ្យានប្រតឹម្ប្រតូេ ព ើ ជួ គ្នា  រាំនុករប្ម្ងុ
រកយទូ ម ន ដែលប្ររសិនពរើអនេរធ្លនពៅព ើ  ក៏ ូរខរន ូរ េិាកនឹងានឮ ានស្លគ ល់ 
ពទៀតពៅកាុងសងារេែេ។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ជាររស់ដែលមានតទម្ារាំផុត រ៉ាុដនេប្ររសិនជាព ើង 
មានសាំណាក់រដិរតេិ ឬពោ មានការសិកា ខដលអាកព ោះជាអាកប្រារ់ យ៉ាងពនោះ 
យ៉ាងព ោះ រ៉ាុដនេមិ្នដម្នជាអវីដែលប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់ប្រតាស់សដម្េង ទុកលអព ើ  
ព ោះជាការរាំផ្កា ញរកយទូ ម នររស់ប្រេោះអងគ ជា្័ ពទ? 

ឌីជេ  ៖ ជា្័  ាទ។ 

រុចិនត ៖ ព ើ ប្រគរ់យ៉ាងមិ្នមាន្័ អវីខ្លា ាំងជាងការដែលមិ្នែឹង ពប្ររោះប្រគរ់គ្នា  ចង់មាន 
ចង់សុខ ចង់សរា  រ៉ាុដនេមិ្នែឹង ក៏ពមវើព តុដែលមិ្នលអ។ មានពរាគ្័ ពផសងៗ 
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ពកើតមានព ើងពេញេិ្េពោក នឹងការររយ៉ាងែូចពម្េច នឹងពោោះស្ស្ល ែូចពម្េច ពរើសិន 
ជាររស់ ពកើតេីឧតុ ដកានអត់? ដម្នពទ ចាស? ក៏មានការសិកាមុ្ខេជិាា ពផសងៗ រ៉ាុដនេអវី 
ដែលមិ្នមាន នរណាេាាលានគឺកម្ម ពរើសិនជាកម្មអាប្រកក់ពមវើយ៉ាងណានឹងឲ្យផលែ៏លអ 
មិ្នានជនាះ។ 

ឌីជេ  ៖ ពរើសិនជាកម្មលអ ក៏នឹងលអ។ 

រុចិនត ៖ នរណាក៏មិ្នអាចហាម្ផលលអពកើតក៏មិ្នាន ព ើងក៏ព ើញស្ស្លរ់ព ើ  ពកើតម្ក 
ពប្រចើនដររខុសគ្នា ប្រគរ់យ៉ាង ររូរាង មុ្ខមាត់ េណ៌សម្បុរ ឋានៈ  ស រណាេ ស័កេ កិតេិ ស 
ការពចោះែឹងប្រគរ់ប្ររការទាំងអស់ ចាស មិ្នែូចគ្នា ព ើ  សូម្បីដតមួ្  សូម្បីដតម្នុសសមាា ក់ៗ 
ជនះគឺជាភ្លេលអិតលអន់ែ៏ទប្រកដលងរបរ់ប្ពះធម៌្។ ចិតតមួ្យេណៈជកើតជវើយរលត់វញិ មិ្ន
ានររួនជាមួ្យចិតតេណៈតជទ្ៀតខដលនឹងជកើត បចច័យខដលនឹងតក់ខតងពីការខដលចិតត
ជនាះជកើតជវើយ ជ ើញអ្េី ដឹងអ្េី គិតអ្េី បនតជៅចិតតេណៈតជៅជទ្ៀត។ ជប្ពាះដូជចាន ះក៏ជទ្ើប
មានមុ្េវជិាា ផ្ាូវជោកជាជប្ចើនម្ហាស្ថល មិ្នជចះចប់ ប៉ៃុខនតចំខណកឯផ្ាូវប្ពះធម៌្វញិ ប្ជាល
ជប្ៅដ៏យប្កខលងជាងជនាះឆ្ងៃ យណាស់ ព ើ មិ្នសិកាព ើ  ពប្ររោះែូពចាា ោះ រាល់ទថ្ងក៏នឹង 
អស់ពៅ ពរើសិនជាមិ្នមានការរកាទុកពោ ពសចកេីពគ្នរេ។ គឺប្រតូេដតជា រុគគលប្រតង់ 
ជាមួ្ ការេិត និងជាមួ្ រកយដែលប្រេោះអងគប្រទង់ប្រតាស់ទុក ពប្ររោះានប្រតាស់ែឹងែល់ថាា ក់ 
ជាប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ មិ្នមាននរណាដឹងជាងប្ពះអ្ងគជ ើយពៅកាុងសកលចប្កវាល 
មានប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ានដតម្េង មួ្ ប្រេោះអងគរ៉ាុពណាា ោះ។ 

ឌីជេ  ៖ ស្លមុ ាទ ជាឱកាសពប្រកា ម្េងពទៀត នឹងាននិយ សនទ ជាមួ្ អាចារយ 
និងានទទួលការពចោះែឹងគាំនិតរដនថម្ ដែលពៅមានពរឿងជាពប្រចើនយ៉ាងដែលនឹងប្រតូេពៅ 
េិចារណាតពៅពទៀត ពៅសិកាជៅពរៀនែឹងតពទៀត ាទ ែូចដែលពោកអាចារយានប្រារ់ 
ពរឿងររស់ការសិកាប្រេោះមម៌្យ៉ាងពគ្នរេនិងសិកាឲ្យប្រគរ់ប្រជុងពប្រជា  កនុងរិែកទាំង ៣។ 

រុចិនត ៖ ចាស ពប្ររោះថារាល់គ្នា ក៏ប្រតូេោពោកពនោះពៅ នឹងពោ ពរាគដែលកាំេុងរាលតាត 
ពៅពេលពនោះ ឬអ្ត់ ឬអវីក៏តម្វនឹងចុះ រ៉ាុដនេក៏ប្រតូេស្លា រ់ែូចគ្នា  ព ើ ពេលដែលស្លា រ់ 
ព ើងនឹងមិ្នមានអវីពៅែល់ជាតិតពៅពទៀត ដែលជាគុណទនពសចកេីលអ និងការ ល់ប្រតឹម្ 
ប្រតូេ ឬពៅពេលដែលមានឱកាស រវល់ខតខ្លា ចអវី ដម្នពទ ចារ? រ៉ាុដនេមិ្នខ្លា ចភ្លេមិ្នែឹង 
ស្លកពប្ររៀរពមៀរគ្នា ពម្ើល ភ្លេមានែឹងគួរឲ្យខ្លា ចជាងរ៉ាុណាា ។  
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ឌីជេ  ៖ េិត ាទ។ ការមិ្នែឹង ខ្ុាំមិ្នធ្លា រ់ានឮនរណានិយ ែល់ពរឿង្័ ខ្លា ច ភ្លេ 
មិ្នែឹងែូចជាអាចារយព ើ ។  

រុចិនត ៖ ពប្ររោះមិ្នែឹង ក៏មិ្នខ្លា ច។ 

ឌីជេ  ៖ ពៅខណៈដែលខ្លា ចពរឿងប្រគរ់យ៉ាង ប្រគរ់ពេលពេោ ខ្លា ចភ្លេងងឹត ខ្លា ចពខ្លម ច 
ខ្លា ចប្រក ខ្លា ចឈ ឺខ្លា ចស្លា រ់ រ៉ាុដនេមិ្នធ្លា រ់ានឮនរណានិយ ថា ខ្លា ចការមិ្នែឹង។ 

រុចិនត ៖ ចាស ពប្ររោះែូពចាា ោះនឹងរចួផុតេីពទស្័ ពផសងៗានអត់ពៅពេលមិ្នែឹង? 

ឌីជេ  ៖ មិ្នានពទ ាទ។ 

រុចិនត ៖ ពប្ររោះែូពចាា ោះេិ្េពោកក៏ជាយ៉ាងពនោះ ចាស តាម្ដែលព ើងព ើញ ពប្ររោះែូពចាា ោះ 
ប្រេោះមម៌្គឺការ ល់ការជចះដឹង ជាប្ររពយជន៍ទាំងែល់ខាួនឯង និងអាកែទទផងដែរ។
ប្ររពយជន៍រ៉ាុណាា ពៅ ចាស ? 

ឌីជេ  ៖ ប្ររពយជន៍ទាំងអ្រ់ ។ 

រុចិនត ៖ ប្ររពយជន៍ទាំងខាួនឯង និងទាំងអាកែទទផងដែរ ។ 

ឌីជេ  ៖ ក៏គឺប្រគរ់គ្នា  ។ 

រុចិនត ៖ ពរើសិនប្រគរ់គ្នា ដឹងយ៉ាងពនោះ ប្ររពយជន៍ក៏ម្ហាស្លល ។ 

ឌីជេ  ៖ ជាចុងពប្រកា រាំផុតពនោះ ជោកអាចារយសុចិនែ នឹងមានម្តិែល់េុទធស្លសនិកជន 
យ៉ាងណាខាោះ ាទ?  

រុចិនត ៖ ចាស ជារុគគលប្រតង់។ េុទធៈគឺអាកែឹង ដឹងនូេអវីដែលប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ាន
ប្រទង់ប្តរ់សដម្េង ពែើម្បីឲ្យព ើង ល់នូេអវីដែលព ើងមិ្នអាចគិតពោ ខាួនឯងានព ើ  
។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ការសិកានូវរាល់រកយប្រតូេ ដតលអិតលអន់ប្រជាលពប្រៅ និងប្រតូេ ល់ 
ពោ រ ូតែល់េិតប្រាកែទាំងរិែកទាំង៣ ដែលទក់ទងគ្នា  មិ្នដម្ន ុគសម័្ ពនោះ 
្ិកខុកាន់លុ ាន ានយ៉ាងែូចពម្េចពៅ? ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់ រចាតេិទុក 
ព ើ ប្រគរ់ប្ររការថា ជីេតិដែលលោះរង់ព្ទជាប្រគ សថ លោះរង់ព ើ នូេភ្លេសរា  
រកីរា ែូចជាព្ទប្រគ សថ ព ើ ដររពៅកាន់មាសប្រាក់ានពទៀតឬ? ពប្ររោះព តុថាការ
រួសជាប្រេោះ្ិកខុ រេវជាមានន័ ថា លោះប្រគរ់យ៉ាង។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ ពរើានសិកា 
ប្រេោះេន័ិ េិតៗ នឹងែឹងថាប្ររប្រេឹតេពៅពែើម្បី ការលះរង់ ពប្ររោះព ើញពទសយនភ្លេមិ្នែឹង 
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និងកិពលសព ោះ គឺស្លវក័ពោកពប្ររើរកយថា ជារុប្រតររស់ប្រេោះសមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ ដែល 
ពកើតពចញេីប្រេោះឱ្រា ពចញេីរញ្ជា  ការែឹងររស់ប្រេោះអងគ ដែលអាចឲ្យអាកែទទព ើញគុណ 
ប្ររពយជន៍ទនការលោះរង់នូេព្ទជាប្រគ សថ ព ព្ ោះពៅព្ទដែលតប្ម្ង់ពៅរកការ សិកា 
ប្រេោះមម៌្ និងអរ់រ ាំចជប្ម្ើនរញ្ជា  ពែើម្បីកមាច ត់រង់កិពលស ពែើម្បីប្ររពយជន៍ខាួនឯង និងេិ្េ 
ពោកផងដែរ។ រ៉ាុដនេពនោះក៏មិ្នដម្ន ជាពរឿងសប្មាប់ម្នុសសប្រគរ់គ្នា  ពប្ររោះប្រគ សថ ក៏មិ្នមាន 
អមាស្ស័  ដែលនឹងមានជីេតិែូចជារេវជិត អាច ល់មម៌្ជាប្រេោះពស្លតរនា ែូចជាពេទយ 
ជីេពកាមារ្តត។ ប្រគ សថកាុងសម័្ ព ោះ ក៏ជាប្រេោះអរ ិរុគគលពប្រចើនររូណាស់ នឹងអាចែឹង 
ការេិតែល់ថាា ក់ប្រេោះអា គ្នមី្ អាចពៅជាព្ទប្រគ សថាន ដតពៅពេលណា ដែលរនាុោះ 
គុណមម៌្ជាប្រេោះអរ នេព ើ ព ោះ នឹងមិ្នប្រគរ់ប្រគងផ្រះជទ្ៀតព ើ  នឹងលោះរង់ព្ទជា 
ប្រគ សថ ព ព្ ោះពៅរកព្ទរេវជិត។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ សាំេត់កាស្ថវពស្តរត គឺព្ទរេវជិត គឺពប្រគឿង 
សមាគ ល់ររស់ប្រេោះ្ិកខុដែលជាប្រេោះអរ នេ រ៉ាុដនេពរើពៅមិ្នទន់ជាប្រេោះអរ នេ ក៏ សិកាពែើម្បី
កមាច ត់រង់កិពលស ទាំងដែលជា រាវាស ប្រគ សថក៏សិកាានដែរ រ៉ាុដនេប្រតូេ ប្ររប្រេឹតេពៅតាម្ 
អមាស្ស័  តាម្ព តុរចច័ ដែលានសនសាំម្ក។ ពប្ររោះែូពចាា ោះ េុទធររស័ិទពៅសម័្ ព ោះ 
ពទើរមាន ៤ ្ិកខុ ្ិកខុនី ឧាសក ឧាសិកា។ ពោ ពៅ សម័្ ពនោះប្រេោះអងគប្រទង់ព ើញថា 
ស្រសេីមិ្នសម្នឹងជាព្ទរេវជិត រ៉ាុដនេពៅសម័្ ព ោះ ពៅពេលប្ពះអាននទ ទូលសូម្ថា ស្រសេី 
អាចរនាុោះគុណមម៌្ែល់ ថាា ក់ជាប្រេោះអរ នេាន ពៅកាលព ោះក៏ប្រទង់អនុញ្ជា ត រ៉ាុដនេតឹងរងឹ 
ខ្លា ាំងណាស់កាុងការដែលឲ្យជា្ិកខុនី រ ូតែល់ ្ិកខុនីក៏អស់ពៅជារពណេើ រៗ ពោ ភ្លេ 
លាំាកនឹងរួសជា្ិកខុនីាន។  ុគសម័្ ពនោះ េុទធររស័ិទក៏គឺ ្ិកខុ ស្លម្ពណរ ឧាសក 
ឧាសិកា។ ពរើសិនជាអាកពគ្នរេប្រេោះេុទធស្លស  េុទធៈគឺអាកែឹង ែឹងតាម្ដែលប្រេោះ 
សមាម សម្ពុទ្ធជាមាច ស់ប្រទង់ប្រតាស់ែឹង ព ើ ប្រទង់ប្រេោះម្ហាករណុាសដម្េងមម៌្ ឲ្យព ើងពផេើម្ 
 ល់ភ្លេមានជជប្ៅែ៏ទប្រកដលង ពែើម្បីដថ្រកា ប្រេោះមម៌្ទុកពែើម្បផីា តៗពៅ មិ្នដម្នដត 
សាំរារ់ ុគពនោះ សម័្ ពនោះ ខតែរារខដលប្រេោះេុទធស្លស សថិតពៅាន ពែើម្បីប្ររពយជន៍ 
ខាួនឯង និងអាកែទទ និងប្រគរ់ជាតិស្លរន៍ ពៅកាុងពោក ។  

      គួរឲ្យជស្ថកស្ថត   ពរើសិននឹងមិ្នមាននរណាសិកា ប្រេោះេុទធស្លស ក៏នឹង អនេរធ្លន។ 

ឌីជេ  ៖ អរប្រេោះគុណពោកអាចារយសុចិនេខ្លា ាំងណាស់ាទ។ 

រុចិនត ៖ ចាស អរគុណ ចាស។ 

ឌីជេ  ៖ អរគុណ ាទ។ 


