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សច្ចះភាព 
La foi 

  

អត្ថបទខាងសរោមស េះ សយើងដករសង់ ពីសរឿង ិទា  «របស្តា  ថ្  រពេះសៅ មីលិនដា ចាំស េះ ភិកខ ុ

បញ្ញា »1 ជាភាស្តបារាាំង យកមក សរមួល ជា ភាស្តខ្មែរ ស ើយ សោេះជាដាំបូន្មែ   សាំរាប់ជ ជាត្ិ

ខ្មែ រសាំរាប ់រកចសមល ើយ សៅចាំស េះមុម ម  ារាយជាត្ិ ន្ម បចច ុបប ន។  

 

អ្វិជា ច្ ិតលក្ខណៈ នៃ សច្ចះភាព2 ? 

ជា េម្មិតចិតត3  ិង េន្ទុះចិតត។ 

សេតុអ្វ ីបានជា េចចុះភាព មាន េម្មិតចិតត ជា ចរតិលក្ខណៈ ? 

សរ េះ សចចេះភាព អាចរំលាយ ឧបសគ្គ  រំសោេះគ្តិ្ ពីឧបសគ្គ  ឲ មា ចិត្ាថ្លល ឆ្វង់  ិង បរសិុទធ។ 

ឧបមា សសា ចមួយអងគ ដឹកន្មាំកងទ័ព មា  ដាំរ ីសសេះ សមិត្រសទេះ4 សដើរឆ្លង សទ ឹងតូ្ចមួយ ន្មាំឲទឹក

សទ ឹងសន្មេះលអក ់បសងក ើត្ជាភក់ ស ើយសរោយពីបា  ឆ្លងសទ ឹងរចួ រពេះរាជា បញ្ចច ឲសសន្ម ដងទឹក

សទ ឹងសន្មេះ មកថ្លវ យរពេះអងគសស្តយ។ សបើសិ  ជាពួកសសន្ម មា  ងែពិសសស សាំរាប់ត្រមងទឹកភក់

ឲោល យជាទឹកថ្លល  បរសិុទធ វិ ផិ្លាល ម  ស ើយយកមកថ្លវ យ រពេះរាជាមល  ួ សោយរោបទូលថ្ល សូម

មហារាជយ សស្តយទឹក ដ៏បរសិុទធស េះ តាមរពេះរាជបាំណង ! 

កន ុងឧទា រណ៏ស េះ បញ្ចច ក់បង្ហា ផ្លថ្ល ទឹក្ ជា គតិ ; ពូក្សេនា ជា តាបេ ; ភក់្ ជា តណាា  ; ថ្ម

េាំរាប់តម្មង់ទឹក្ឲថាា វញិ ជា េចចភាព ស ើយ សចចភាព ស េះឯង ខ្ដលជាអនក រំលាយឧបសគ្គន្មាំ

ឲ គ្តិ្ មា សរមិត្ចិត្ា  ិង បរសិុទធ។ 

សេតុអ្វ ីបានជា េចចុះភាព មាន េន្ទុះចិតត ជា ចរតិលក្ខណៈ ? 

តាបស (ពួកសសន្ម) រសសមើស ើផ្ល គ្តិ្សសេងសរចើ សទៀត្ ន្មាំឲគាត់្ រំសោេះ ស ុ្េះចិត្ា  ពីគ្ាំ ិត្ ឲ

ោល យជា ភាិៈថ្ កមាល ាំងចិត្ា សដើមបីរំលាយ ត្ណ្ហា  (ភក់) តាមោរមាំរបឹងពិសសសមួយ សដើមបីចង់

បា  ូិសសចកា ីវរបាថ្លន មួយ ខ្ដលវា មិ ខ្ដលសកើត្មា បា   ិង សមិទធិអវ ីមួយ ខ្ដលវាមិ អាច

សរមចសកើត្បា ។ ោររបឹងពិសសសស េះឯង ជា ស ុ្េះចិត្ា  ជា ចរតិ្លកខណៈ ថ្  សចចភាព។ 

                                                           
1 Milinda-Panha – Les questions de Milinda –Edition Gallimard.  
2 សចចភាព=សរបើកន ុង ័យ ជាំស ឿ។ 
3 សរមិត្ចិត្ា= សុទធកមែ  (La purification)។ 
4 សមិត្រសទេះ=រសទេះសង្គ្ង្ហគ ម (Char de guerre)។ 
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ឧបមា មា  សភលៀងធាំមួយ ធ្លល ក់សលើភន ាំ បសងក ើត្បា ជា ជលសវត5  ូរខាល ាំងធ្លល ក់ពីសលើភន ាំ ន្មាំឲលិច

ដីខ្រសចាំោរ ន្មាំឲសទ ឹងស ើងទឹកខាល ាំង ស ៀរររាំង ស ើយមា ម ុសេកុេះករ ន្មាំគាន មកសមើល ទឹក

ស ើងស េះ ខ្ត្មិ ដឹងថ្ល វាមា ជសរៅរត្ឹមប ុណ្ហា  គ្ិត្ខ្ត្ន្មាំគាន បារមែ  ពីិបិាក ព ីទឹកជាំ  ់។ ខ្ត្

សពលសន្មេះ មា បុគ្គលមាន ក់ ឥត្រផួ្លរា សរ េះមា ជាំស ឿសលើកមាល ាំងមល  ួ ថ្លគាត់្ អាចសធវ ើបា  សដើរ

ចុេះទឹក ឆ្លងសទ ឹងខ្ដលន្មាំឲគាត់្ដឹងពិត្ ពីជសរៅទឹកលិច។ ស ើផ្លដូសចនេះ ម ុសេទាាំងឡាយ ក៏ន្មាំ

គាន  យកត្រមាប់ តាមបុគ្គលស េះ។ ទសងវ ើស េះ ន្មាំឲពួកគាត្់ ខ្លងមា បារមែកន ុងចិត្ា  សរ េះដឹង

ចាស ់ ូិជសរៅទឹកជាំ  ់។ ស្តថ  ោរណ៏ស េះ ក៏ដូចគាន  ឹង តាបស (ពួកសសន្ម) រសសមើស ើផ្ល គ្តិ្

សសេងសរចើ សទៀត្ ន្មាំឲគាត្់ រំសោេះ ស ុ្េះចិត្ា  ពីគ្ាំ ិត្ ឲោល យជា ភាិៈថ្ កមាល ាំងចិត្ា  សដើមបីរំលាយ

ត្ណ្ហា  (ភក់) ខ្ដលរបដូច ឹង ោរបារមែ សន្មេះឯង។ 

 

ដំបនូ្មា ៃ ក្នុងកា ពិចា ណា  បស ់ភិក្ខុ បញ្ញា  

ដាំសណ្ហេះរស្តយ  ូិ ម  ារាយ ខ្ដល របជាជាតិ្ខ្មែរ កាំពុងជួបរបទេះ ត្រមូិឲ របជាពលរដឋខ្មែ រមា 

គ្ាំ ិត្ងែី ខ្ដលន្មាំបសងក ើត្ជា កមាល ាំងចិត្ា ឬ ស ុ្េះចិត្ា សដើមបី យកមកសធវ ើជាអាិុធ សាំរាប ់វាយ

រំលាយ ម  ារាយ (ភក់) កន ុងសចចភាព (ជាំស ឿ) ថ្ល ខ្មែ រសយើងអាច មា អាំណ្ហច អាចសធវ ើឲវ

វា សសរមចបា ។ ខ្ត្កន ុង សបសកកមែ ដ៏ពិសសសស េះ ខ្មែ រសយើង រត្ូិ រាំបាច់មា  អនកដឹកន្មាំ មា 

សចចភាព មា សសចកា ីោល ហា  មា  គ្តិ្ ថ្លល ឆ្វង់ បរសិុទធ យករបសោជ ៏ជាត្ិ ជា រគ្ិេះ ថ្ 

ចលន្ម រំលាយ ម  ារាយជាត្ិ។ 

ដាំបូន្មែ   របស់ ភិកខ ុ  ពញ្ចា  ជា សោង សាំរាប ់ ខ្មែរមាន ក់ យកសៅពិររណ្ហ សដើមបីឲ វរកីស្តយ  ូិ

បញ្ចា មល  ួឯង កន ុង ោរតាថ្ ោររំសោេះជាតិ្ខ្មែរ សដើមបីសុភមងគលថ្ របជាជាត្ិ។ លុេះរតាខ្ត្ខ្មែរ

សយើងមា  សចចភាព មិ អាចរញ្ជ យួបា  ថ្លសយើង ឹងអាច រំសោេះជាត្ិបា  ពី រគ្ប់សរគាេះថ្លន ក់

ខ្ដលរបជាជាតិ្ខ្មែរកាំពុងជួបរបទេះ សទើបខ្មែ រសយើង រំសោេះ ស ុ្េះចិត្ា  ថ្  សសចកា ីោល ហា  ព ីគ្តិ្

អិជិជមា  ខ្ដលវា ដុេះជាខ្សល  សៅកន ុង គ្តិ្សយើង ជាយូរោរមកស ើយ។ វាយរំលាយ ម  ារាយ

ខ្ដលមា សកើត្ស ើងសៅរសកុខ្មែ របចច ុបប ន  ជា វិ ញិ្ចា ស្តបងខ ាំមួយ ខ្ដលខ្មែរសយើងរត្ូិ ខ្ត្សធវ ើឲបា 

សសរមចបា  ជាោច់ខាត្ ពុាំសន្មេះសស្តធ គឺ្ របជាជាត្ិ ចាស់ជា វិ និ្មសជាពុាំខា ។ 

 

ΩΩΩΩΩ 

 

                                                           
5 ជលសិត្=ខ្មេទឹក ូរខាល ាំង (Une torrent)។ 
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កា ពិចា ណា 
Les réflexions 

  

អ្វិជា ច្ ិតលក្ខណៈ នៃ កា ពិចា ណា ? 

ជា ការរាប់ចាំនួន  ិង ការទុក្ជាម្តវូ។ 

សេតុអ្វ ីបានជា ការពិចារណា មាន ការរាប់ចាំនួន ជា ចរតិលក្ខណៈ ? 

ោរពិររណ្ហ រាប់ចាំ ួ  ភាិៈថ្  ចិត្ាម ុសេ សកើត្មា ស ើង ដូចោ ង ៖ ចរតិ្ខ្ដលន្មាំឲសុម ឬ

ចរតិ្ខ្ដលន្មាំឲទុក ; ចរកិខ្ដលន្មាំឲបសន្មទ ស ឬ ចរកិមិ អាច ិន្មទ  បា  ; ចរកិទាបសថ្លក ឬ

ចរកិឧត្ត ុងឧត្ាម ; ចរកិសមែ  ឬ ចរកិស ស ើយចរកិ ិមួយ  វាមា  ខ្បងខ្ចក ជាខ្សនកតូ្ច ជា

សរចើ សទៀត្។ កន ុងធម៌ ស េះស ើយ ជា ចតុ្សគាល ថ្  ោរពិររណ្ហ សាំរាប ់ភាិន្ម, ចតុ្សគាល សាំ

រាប ់ោររបឹងខ្របង, ចតុ្សគាល ថ្  មូលោឋ   ថ្  អាំណ្ហចអស្តច រយ, ជា ធ្លតុ្ របាាំពីរ ោ ង ថ្ រពេះ

ធម៌, ជា មាគ៏ាដ៏ថ្ងលថ្លល  សៅថ្ល សល ូិ សលា ទាាំងរបាាំបីោ ង។ ចរកិទាាំអស់ស េះស ើយ ជា សសចកា ីសៃ ប់

ចិត្ា, ោរសវវងយល់, វិ ទិសាស្តង្គ្សា   ិង ោររំលាយទុកខ។ សលខ្ដលសកើត្មា ពី ោរពិររណ្ហស េះ គឺ្

ោរខ្សវ ងយល ់ ូិ ភាិៈ ថ្  ចិត្ាម ុសេ រសង់យកខ្ត្ចរតិ្លអ  ស ើយ សជៀសសិៀង  ូិ ចរតិ្ ខ្ដល

ជា របភពថ្ ទុកខ  ; អ ុិត្ា ៏ ខ្ត្អាំសពើលអ  វស ើយ សបាេះបង់  ូិ អាំសពើវសថ្លកទាប។ 

ឧបមា សមឃ្ល ាំងរពេះរាជរទពយ រាប់ចាំ ួ  សមបត្ា ិកេរត្ ទាាំងថ្ងៃយប់ សដើមបីថ្លវ យជាដាំណឹង ឲបា 

ចាស់លាស ់ដល់រពេះរាជា  ូិ សពវចាំ ួ  រាជសភាគ្រទពយ ខ្ដលមា  រពេះអងគជាមាច ស់ោច់មុម។     

សេតុអ្វ ីបានជា ការពិចារណា មាន ការទុក្ជាម្តវូ ជា ចរតិលក្ខណៈ ? 

ោរពិររណ្ហ គឺ្ ជាោរពិ ិរត្ ថ្  របសភទ ចិត្ាម ុសេ លអ  ឬ អារកក ់ស ើយ សធវ ើោរ វិ  ិិចជ ័យថ្ល

លអ  ឬ មិ លអ , មា  របសោជ ៏ ឬ ន្មាំឲអ ារាយ។ សលខ្ដលសកើត្មា ពី ោរពិររណ្ហស េះ គឺ្ ោរ

ទទួលស្តគ ល់ អវ ី ខ្ដលទុកជារត្ូិ   ិង អវ ីខ្ដលទុកជា អ ារាយ។ 

ឧបមា ដូច រដឋមង្គ្ ា ីវា ាំង របស់ រពេះមហាកេត្យ ស្តគ ល់ចាស ់ ូិ ចរតិ្ លអ  ឬ មិ លអ , មា សមតាថ

ភាព ឬ គាែ  សមថភាព រគ្ប់បុគ្គលិក ថ្ រាជរកមោរ បាំសររីពេះមហាកេត្យ។ 

ដំបនូ្មា ៃ ក្នុងកា ពិចា ណា  បស ់ភិក្ខុ បញ្ញា  

ដាំសណ្ហេះរស្តយ  ូិ ម  ារាយ ខ្ដល របជាជាតិ្ខ្មែរ កាំពុងជួបរបទេះ ត្រមូិឲ អនកដឹកន្មាំជាតិ្មា 

ចរតិ្លកខណៈ ជាអនកដឹងចាស ់ពី សពវបញ្ចា ជាត្ិ សពវសរគាេះថ្លន ក់ជាតិ្ ស ើយ សរជើសសរសី អនកខ្ដល
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មា ចរតិ្លអ   ិង មា  សមត្ថភាព យកមក សធវ ើកិចចោររដឋ  សដើមប ីបាំសររីបជាជាត្ិ  ិង ខ្សវ ងរក

សុភមងគល ដល ់របជាពលរដឋ។ អនក ខ្ដលមា ចរតិ្អារកក់  ិង គាែ   សមត្ថភាព គ្ឺជា ម ុសេ

ន្មាំមក  ូិ សចកា ីអ ារាយ ដល់របជាជាត្ិ។ 

 

ΩΩΩΩΩ 

 

ថាមពល 
L’énergie 

  

អ្វិជា ច្ ិតលក្ខណៈ នៃ ថាមពល ? 

ជា ការឧបតថម 

សេតុអ្វ ីបានជា ថាមពល មាន កាឧបតថម ជា ចរតិលក្ខណៈ ? 

ចិត្ាម ុសេ មា  ោរឧបត្ថម ជា កមាល ាំងមួយ ឥត្រង្ហប់បា សន្មេះស ើយ។ 

ឧបមា មា  សទេះមួយ បាក់ខ្បង ចង់រលាំ សបើសគ្យក សវើមាាំតា ់មួយសដើម មកកល់វា គ្ឺវាមិ 

អាចរលាំបា សន្មេះស ើយ។ 

ឧបមា មា  កងទ័ព តូ្ចមួយ វាយដកងយ ពីសមរភូមិ សោយស្តខាែ ាំង មា កមាល ាំងខាល ាំង វាយ

សាំរុកមកសលើមល  ួ ខ្ត្សបើរពេះរាជា បញ្ច  ូកងជាំ ួយ សៅជួយ ចាស់ជា វាអាចវាយត្បត្ខាែ ាំងិផិ្ល

បា  ស ើយ អាច ឹងន្មាំឲមា ជ័យជាំ េះសទៀត្សង។    

ដំបនូ្មា ៃ ក្នុងកា ពិចា ណា  បស ់ភិក្ខុ បញ្ញា  

ដាំសណ្ហេះរស្តយ  ូិ ម  ារាយ ខ្ដល របជាជាតិ្ខ្មែរ កាំពុងជួបរបទេះ ត្រមូិឲ របជាពលរដឋ សងើប

ស ើង ចងបាច់ជា កងជាំ ួយ ជួយ ឧបត្ថម របជាជាត្ិ កុាំឲបាក់ខ្បក រំលាំបា ។ ោរឧបត្ថម ពី

សាំណ្ហក់របជាពលរដឋស េះឯង ជា ោរសសង្គ្ង្ហគ េះជាត្ិ។ 

 

ថ្ងៃទ៣ី មករា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ឧប សៅ សង្ហា  


