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អ្នកម្តា យ បស់ខ្ញ ុំ ត្េះក ញណា អាត្មា ភាេ 
មាននាម ថោ ថយឿន 

សខុា មថតេយយតា ថោថេ អថោ ថបថតេយយតា សខុា 
សខុា សាមញ្ញតា ថោថេ អថោ រពហ្មញ្ញតា សខុា ។ 

    ការរបតិ្បត្តិលអចំស េះមាតា នំស ចកតី ុខមកឲ្យកនុងសោក 
មយាងសទៀត្ ការរបតិ្បត្តិលអចំស េះបិតា ក៏នំស ចកតី ុខ មកឲ្យ 
ការរបតិ្បតិ្តលអចំស េះ មណៈ នំស ចកតី ុខមកឲ្យកនុងសោក 
មយាងសទៀត្ ការរបតិ្បត្តិលអចំស េះរ ហ្មណ៍ (អ្នកមានបាប-
បនាត់្សោលសហ្ើយ) ក៏នំស ចកតី ុខមកឲ្យ ។ 

(ោកបិដកសលខ ៥២ គាថាធមមបទ) 
សមូជនូពរឲ្យអ្នកម្តា យម្តនសខុភាពលអ 
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                                       ជីេត្បេរាិសពខេប 
     -សគាត្តនម នមៈ ជនួ ចនិ្តា  

     -ថ្ងង ខខ ឆ្ន ំ កំសណើ ត្ៈ ០១-០២-១៩៨០ 

     -ឪពុកស ម្ េះ ជនួ សារ៉ា នឌ់ី (សៅអូ្ន)ស្លល ប់ 

     -មាត យស ម្ េះ ថោ ថយឿន 

     -បងបអូនបសងកើត្ ចំនួន៥នក់ ស្ ី៣ របុ ២  
     -លំសៅបចចុបបននៈ ភូមិសបាយយ ំសោង ឃំុតាពូង 

      ស្ ុកងមសគាល សខត្តបាត់្ដំបង 

-បួ ស្លមសណរៈ ១០-១១-១៩៩៦  -បួ ភិកុ្ៈ ១៧-០២-២០០១ 

-តួ្នទីបចចុបបននៈ ១៨-០៩-២០១២ តួ្នទី វន័ិយធរអ្នុគណស្ ុក 

-២៣-០៥-២០០៨ តួ្នទី ធមមធរអ្នុគណស្ ុក 

-០៨-១១-២០០៦ តួ្នទី  មុហ៍្អ្នុគណស្ ុក 

-១៥-០៧-២០១១ តួ្នទី នយកពុទធិក ិកាស្ ុក 

-១៤-០៥-២០០៣ តួ្នទី សៅអ្ធិការវត្ត ជមពូវន័ សបាយយ ំសោង  
-០៥-០៥-២០១០ ជា មណ ិ ស ពុទធិកវទិាល័យ អឹុ្ង ធួង 

-រកា ិទធិរគប់យយង 

-ទូរ ័ពទៈ០១២ ២៨៤ ៥២៧,០៩៧ ៧ ៩៩៩ ៤៦០ 

 
 
 

 

 

 

គំនិតបង្កើតបានជាសម្ត ី          សម្តបីង្កើតបានជាទង្វើ 
ទង្វើបង្កើតបានជាទម្លា ប ់         ទម្លា បប់ង្កើតបានជាចរតិ 

ចរតិបង្កើតបានជាវាសនា ។ 

កញុំ ពលីករព្ កខីភាេលអ  និខកញុំដាក់ពោសភាេអាត្កក់ 
កញុំ ត្បម្តថភាេលអ  ប៉ញដនាពចះអ្រ់ឱនចុំព ះភាេអាត្កក់ 
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អារមភកោ 

            សៅកនុងស្លកលសោកសយើងសនេះ គឺមានជីវតិ្ ត្វជាសរចើនរប-
សភទ ខដលមានលក្ណៈដូចគាន ខលេះ ខបលកខផសងដថ្ទពីគាន ខលេះ បានសកើត្ 
រពមជាមួយនឹងធមមជាតិ្ដ៏ស្  ់លអរបណីត្ ។ សហ្ើយបណ្តត ថ្នជីវតិ្ 
 ត្វទំងឡាយសនេះ មានខត្ជីវតិ្ ត្វមនុ សសទ ខដលលអរបស ើរជាង 
សគ រពមទំងមានបញ្ហា សរចើនជាងសគសទៀត្ផង ។ ោល់បញ្ហា ទំងអ្ ់ 
មានខត្បញ្ហា ថ្នជីវតិ្សទ ខដលមនុ សសយើងរគប់គាន  មិនអាច ិកាឲ្យ 
អ្ ់បាន សទេះបីទ សនវទូិខាងស្ល នកតី អ្នកវទិាស្លស្រ តកតី ក៏មិន 
ងាយនឹង ិកាអំ្ពីជីវតិ្ឲ្យអ្ ់បានខដរ ។ សរ េះថា ជីវតិ្មនុ ស ត្វ 
កនុងសោក ខត្ងខត្ជួបរប ពវនូវស ចកតី ុខទុក្ជារបរកតី្ សនេះគឺជា 
សរឿងធមមតាសៅសហ្ើយ  រមាប់ជីវតិ្ខដលរ ់សៅកនុងវដត ងារសនេះ ។ 

            ទំព័ររប ់ជីវតិ្ គឺជាស ៀវសៅសមសរៀនមួយ ខដលមនុ សរគប់ 
រូប ិកាមិនសចេះចប់ សយើងកាន់ខត្សរៀន សយើងកាន់ខត្សចេះ សយើងកាន់ 
ខត្យល់ដឹងសរចើន គាម នថ្ងងបញ្ច ប់បានស ើយ ។ បុគគលកាន់ខត្ោ ់ 
កាន់ខត្មានបទពិសស្លធន៍ថ្នជីវតិ្ សហ្ើយខងមទំងយល់ដឹងពីសរឿងោយ វ 
ជីវតិ្កនុងសោកបានសរចើនសទៀត្ផង ។ បទពិសស្លធន៍ថ្នជីវតិ្ បានជំ-
រញុឲ្យមនុ ស យល់កាន់ខត្ចា ់ពីបញ្ហា រប ់ជីវតិ្ សធវើឲ្យមានការរប 
ណំ្តងរបខជងគាន កនុងការរ ់សៅ របកបសដាយស ចកតីពាយម និងការ 
ត្  ូដ៏ វិត្ស្លវ ញ ទំងចំសណេះដឹង ទំងយ  កតិ ទំងរទពយ មបត្តិ 
រហូ្ត្ដល់ថ្ងងបញ្ច ប់ថ្នជីវតិ្ ។ សរ េះថា ពិភពសោក ពវថ្ងងសនេះ សយើង 
សមើលសៅហាក់បីដូចជាធំទូោយនិងយុត្តិធម៌ សហ្ើយរបសទ នីមួយៗ 
ហាក់បីដូចជាមានរបជាធិបសត្យយ សបើតាមការពិត្សៅស រសពញសដាយ
ភាពសមម កខវក់ និង លបិចកលជាសរចើនកនុងការរ ់សៅ ។ សបើអ្នក លូត្ 
សពក អ្នករត្ង់សពក សហ្ើយសធវើរតឹ្មរត្វវតាមចាប់សពក អ្នកមុខជារត្វវសគ  
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សបាកសរបើ រត្វវសគជាន់ពនលិចឬមិនអាចញំុងចិត្តអ្នកដថ្ទឲ្យគំារទកិចចការ 
រប ់អ្នកបានសទ ដូសចនេះ វាទមទឲ្យអ្នកសចេះ ិលបៈ ថ្នការទក់ទញ 
និងការសមើលទឹកចិត្តអ្នកដថ្ទ រពមទំងភាពបិុនរប ប់គួបផសំនិងលបិច 
កលខលេះ  រមាប់សដាេះស្ស្លយបញ្ហា ខដលមានចំស េះមុខរប ់អ្នក ។ 

            របិយមិត្ត មិត្តអ្នកអានទំងឡាយ ជាទីស្ ឡាញ់ោប់អាន 
ស ៀវសៅខដលសោកអ្នកកំពុងខត្កាន់អានសនេះ កនុងនមខំុ្ខដលជាអ្នក 
 រស រសរៀបសរៀង បានដកស្ ង់របវត្តិសរឿងោយ វថ្នឆ្កជីវតិ្ត្  ូរប ់ 
អ្នករបាជ្ ថាន ក់ដឹកនំ និងជីវតិ្ពិត្ៗថ្នមនុ សដ៏លបីលាញកនុងស្ល-
កលសោកមួយចំនួនសទៀត្ សដើមបីសធវើជាកញ្ច ក់  រមាប់ឆលុេះបញ្ហច ំងឲ្យ 
សយើងទំងអ្ ់គាន  យល់កាន់ខត្ចា ់អំ្ពីជីវតិ្ ខដលបានសកើត្មកកនុង 
សោកសនេះ ។ ដូសចនេះសហ្ើយ ខំុ្ផ្ទទ ល់បានដាក់ស ម្ េះឲ្យស ៀវសៅសនេះថា 
ទសសនជីវិត គឺចង់ឲ្យមិត្តអ្នកអាន បានយល់ដឹងកាន់ខត្សរចើនពីជីវតិ្ 
សហ្ើយសចេះអ្ប់របំនទំចិត្តរប ់ខលួន ឲ្យ្នសៅរកស ចកតី ុខ ងប់ សវៀរ 
ោកអំ្សពើហិ្ងារគប់របសភទ សដើមបី ុភមងគលថ្នរកុមរគួស្លរ ។ 

            ស ៀវសៅសនេះ ខំុ្ោប់សផតើម រស រស ើង សៅថ្ងងចនទ ១៥ សកើត្ 
ខខសជ ឋ ឆ្ន ំសោង ចតាវ  ័ក ព. .២៥៥៦ រត្វវនិងថ្ងងទី ០៤ ខខមិងុន 
ឆ្ន ំ២០១២ ។  សដើមបីជាការត្ប នង ងគុណចំស េះរពេះពុទធស្ល ន 
ខំុ្បានសឆលៀត្ឱកា ពីការ ិកាសរៀន ូរត្ និង កិចចការងារមន្រនតី ងឃ 
ចំណ្តយសពល រស រចងរកងស ៀវសៅសនេះសកើត្ស ើង គឺ រមាប់បំសរ ើ 
ឲ្យរពេះពុទធស្ល ន និង ងគមជាតិ្ ។ 

            ខំុ្ ងឃឹមថា ស ៀវសៅសនេះនឹងបានជាឧត្តមគតិ្ដ៏តូ្ចមួយ កនុង 
ការចូលរួមចំខណកកនុង ងគមជាតិ្ និង ស្ល ន ។ មួយសទៀត្ ខំុ្គិត្ 
ថា រទឹ តីខដលសៅកនុងអ្ត្ថបទស ៀវសៅសនេះ គឺមិនលអទំងស្ ុងសនេះសទ 
ខត្ងខត្មានកំហុ្ ខុ ឆគងខលេះជាក់ជាមិនខានស ើយ ។ 

            អាស្ ័យសហ្តុ្សនេះ រប ិនសបើខំុ្  រស រសៅសហ្ើយ មានការ-  
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ខុ ឆគង សដាយបទបាង អ្ក្ោវរិទុធ  កយសពចន៍ អ្ត្ថន័យ ភាស្លបាលី 
បកស្ស្លយមិន មរមយសដាយរបការណ្តមួយ សដាយសចត្នកតី សដាយ 
អ្សចត្នកតី  ូមមិត្តអ្នកអាន សោកអ្នករបាជ្ កវ ីបណឌិ ត្ កលាណ-
មិត្ត និងពុទធបរ ័ិទរគប់មជឈដាឋ នសមតាត ខនតីអ្ភ័យសទ  ដល់របូខំុ្ផង 
រចួសហ្ើយ ូមជួយខកលមអសដាយកុ លសចត្នផងចុេះ ។ 

         វត្តជមពូវន័សបាយយ ំសោង,ថ្ងង ១៥សកើត្ ខខ កត្តិក ឆ្ន ំសោង 

                                 ចតាវ  ័ក ព. .២៥៥៦ 

                                                     រ ៀបរ ៀងរោយ 
                                           ពជារបណ្ឌិ ពត្ម ជួន ចិនាេ  
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ឧទ្ទិសកថា 
            កនុងកិចចការជាធមមទន ខដលខំុ្រពេះករណុ្ត អាតាម ភាព បានចំ-
ណ្តយសពល ពាយមរបឹងខរបង រស រអ្ ់កាលដ៏យូរសនេះ ខំុ្ ូម 
សលើកនូវមហាកុ លដ៏របស ើរសនេះ ឧទទិ ថាវ យចំស េះ  សមតចរពេះ-
 ងឃោជ រពេះមហា ុសមធាធិបតី្ ពជារញ្ញា ពណា ជួន ណាត រពេះអ្ងគ 
ជាបិតាអ្កសរស្លស្រ តខខមរថ្នសយើង ។ 

             ូមឧទទិ ថាវ យរពេះអ្តី្ត្ និង  សមតចរពេះ ងឃោជរគប់ៗ 
រពេះអ្ងគ ។ 

             ូមឧទទិ ថាវ យរបសគនជូន រពេះោជកុ ល និងកុ លដ៏ម-
ហារបស ើរសនេះ ចំស េះ ងគីតិ្កាោរយជាតិ្រគប់របូ ខដលមានគុណូប-
ការៈកនុងការបកខរប និងសរៀបចំសបាេះពុមពរពេះថ្រត្បិដកជាភាស្លខខមរ ។ 

             ូមឧទទិ ថាវ យចំស េះ សមតចរពេះមហាសោ ននទ វ៉ា  យ៉ា វ 
ខដលដឹកនំធមមយរតា សដើមបីខ វងរក នតិភាពជូនពិភពសោក ។ 

             ូមឧទទិ ថាវ យរពេះោជកុ ល ចំស េះអ្តី្ត្រពេះមហាកសរត្ 
មហាកសរតី្យនីរគប់ៗរពេះអ្ងគ ។ 

             ូមឧទទិ ថាវ យរពេះោជកុ ល ចំស េះរពេះករណុ្ត រពេះបាទ 
 សមតចរពេះ នថោតេម សហី្នុ ខដលជារពេះមហាវរីកសរត្ រពេះវរោជ-
បិតាឯកោជយ បូរណភាពទឹកដី ឯកភាពជាតិ្ខខមរ រពេះបរមរត្នសកាដឋ។ 

             ូមរបសគនចំស េះ ត្េះេសិញទ្ធិេខស អ ុេ មុត រពេះសមគណសខត្ត 
បាត់្ដំបង ។ 

             ូមរបសគនចំស េះ ត្េះត្គូសិ សីត្មា  ថហ្ង សខុន អ្នុគណ 
ស្ ុកងមសគាល ។ 

             ូមថាវ យរពេះោជកុ ល ចំស េះរពេះករណុ្ត រពេះបាទ សមតច 
រពេះបរមនង  នថោតេម សហី្មុន ី រពេះមហាកសរត្ថ្នរពេះោជាណ្ត- 
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ចរកកមពុជា ។ 

             ូមថាវ យនូវរពេះោជកុ ល ចំស េះ សមតច រពេះមហាកសរតី្ 
នថោតេម មនុីនាថ សហី្នុ រពេះវរោជមាតាជាតិ្ខខមរ កនុងស រភីាព 
ស ចកតីថ្ងលងនូរ កនុង ុភមងគល រពមទំងរពេះោជវងានុវងស ។ 

             ូមជូនចំស េះ របមុខោជរដ្ឋា ភិបាល មន្រនតីោជការរគប់លំ-
ដាប់ថាន ក់ ។ 

             ូមជូនចំស េះអ្នកមាត យ ថោ ថយឿន ខដលបានផតល់កំសណើ ត្ 
ដ៏លអរបស ើរសនេះ ដល់អាតាម ភាព  ូមឲ្យអ្នកមាត យមានអាយុយឺនយូរ 
រគាន់បានជាមលប់ដ៏រត្ជាក់ដល់កូនសៅរគប់គាន  ។ 

              ូមសលើកនូវស្លន ថ្ដដ៏លអរបស ើរសនេះ ឧទទិ ជូនចំស េះសោក 
ឪពុក ជួន សាោ៉ា ន់ឌី ោត់្ទុកជាស្លន ថ្ដរប ់សោកឪពុក សដើមបី ខមតង 
ឲ្យសឃើញនូវភាពកត្តញ្ញូតាធម៌រប ់កូន ខដលមានចំស េះសោកឪពុក 
សទេះបីជាកូនមិនបានសឃើញមុខសោកឪពុកចា ់ក៏សដាយ កូនខត្ង- 
ខត្នឹកគិត្ដល់សោកឪពុកជានិចច ។ 

             ូមឧទទិ ជូនចំស េះ សោកតា សោកយយ មីង ពូ រប ់ខំុ្ 
រពេះកុរណ្ត អាតាម ភាព និងញតិ្ទំង៧ នត ន រពមទំងញតិ្សៅកនុង 
 ងារវដតសនេះ  ូមឲ្យរចួោកស ចកតីទុក្ ពវកាលទំងពួង ។ 

             ូមផាយនូវបុណយកុ ល ខដលជាសចត្នដ៏លអរបស ើរសនេះ 
ជូនចំស េះ ពុទធបរ ័ិទទូទំងស្លកលសោក  ូមឲ្យបានជួបរបទេះខត្ 
ស ចកតី ុខ ស ចកតីចសរមើន ត្សរៀងសៅ ។ 

                                                                  សមូអនុថមាទនា !!! 
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ពសចកាី ដថែខអ្ុំណ្ ត្េះគញណ្ នខិអ្ គញណ្ 
             ូមខងលងអំ្ណរគុណយយងសរជៀលសរៅបំផុត្ ចំស េះអ្នកមាន 
គុណទំងពីរ សោកឪពុក ជួន សាោ៉ា ន់ឌី អ្នកមាត យ ថោ ថយឿន ខដល 
បានផតល់កំសណើ ត្លអរបស ើរឲ្យរបូកូន សហ្ើយបានចូលបួ កនុងរពេះពុទធ 
ស្ល ន ស្លគ ល់លអ និងអារកក់ ស្លគ ល់ខុ  ស្លគ ល់រត្វវ ស្លគ ល់បុណយ 
ស្លគ ល់បាប ស្លគ ល់អ្វីខដលជារបសយជន៍ អ្វីខដលមិនជារបសយជន៍ ។ 

             ូមខងលងអំ្ណររពេះគុណ  ចំស េះរពេះមហា ឧរា្បបពញ្ញា  
សងួ វីរៈ ស្លស្រស្លត ោរយ និងជាអ្គាគ នុរកសពុទធិកវទិាល័យ អឹុ្ង ធួង 
ខត្ងខត្មានស ចកតីអ្នុសរគាេះ ដល់ខំុ្រពេះករណុ្ត អាតាម ភាព កនុងការ 
 ិកាអ្ ់កាលជានិចចផងខដរ ។ 

             ូមខងលងអំ្ណររពេះគុណ ចំស េះស្លមសណរ ជិន សជុាត ិ
ខដលបានជួយវាយអ្ត្ថបទ និងវាយនមពុទធបរ ័ិទ ។ 

              ូមខងលងអំ្ណរគុណ ចំស េះសោករគវ សនួ ប ុនថជឿន ជា 
ស្លស្រស្លត ោរយ និងជារបធានមនទីរធមមការ និងស្ល នសខត្តបាត់្ដំបង។ 

              ូមខងលងអំ្ណរគុណ ចំស េះយុវជន រស ់ រតនៈ ខដលបាន 
ជួយរចនរកប និងជួយវាយអ្ត្ថបទស ៀវសៅ ។ 

              ូមខងលងអំ្ណររពេះគុណ និងអ្រគុណ ចំស េះសោកនយក 
នយករង រគវឧសទទស្លោរយ សោករគវ អ្នករគវ ខដលបានបងាា ត់្បសរងៀន 
ខំុ្រពេះករណុ្ត អាតាម ភាព សៅពុទធិកវទិាល័យ អុឹង ធួង ។ 

              ូមខងលងអំ្ណររពេះគុណ ចំស េះ រពហ្មោរទំីងអ្ ់ បាន 
យកចិត្តទុកដាក់កនុងការជួយពិនិត្យអ្ក្ោវរិទុធ រពមទំងជួយផសពវផាយ 
ដល់ពុទធបរ ័ិទ ។ 

             ូមខងលងអំ្ណរគុណ ចំស េះសញមស្ ី ឈុុំ សធុា (ហួ្យ) 
រពមទំងរកុមរគួស្លរ   ឧបា ិកា អ ុ៊ុំ សភុាព  ឧបា ិកា យស ់សផុុន   
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ឧបា ិកា យុ ុំ ឈវីបួយ ឧបា ិកា ពត យយ៉ាម ឧបា ិកា មុចិ ហាង 
ឧបា ិកា អុមឹ ចាន់ណា ឧបា ិកា ថភន រសមីុុំ  ឧបា ិកា ថទៀត 
សាថម៉ាត ឧបា ិកា គង់ សុថីហ្ង ឧបា ិកា ស តុ សាថរៀង ឧបា ិកា 
ហា ង វណាា រ ុុំ(មំុ) ឧបា ិកា ថេ ោ៉ា មី សញមស្ ី លន់ ថូ ខដលខត្ងខត្ 
យកចិត្តទុកដាក់ ឧបត្ថមភបចច័យបួនកនុងការ ិកាសរៀន ូរត្ រពមទំង 
កមមវធីិបុណយននកនុងទីអាោម ។  

 ូមខងលងអំ្ណរគុណ ចំស េះឧបា ក   ឧបា ិកា ទំងអ្ ់ 
និងជាអ្នកមានឧបការៈកនុងធមមទន ខដលអាតាម ភាព មិនបានសរៀបោប់ 
ស ម្ េះឲ្យអ្ ់បាន រពមទំងជួយឧបត្ថមភបចច័យបួន និងជួយគំារទកនុង 
ការសបាេះពុមពនូវស ៀវសៅធម៌ ជាសរៀងោល់សលើកមិនខដលអាក់ខាន ។ 

 ូមខងលងអំ្ណររពេះគុណ និងអ្រគុណ ចំស េះរពេះសត្ជគុណ 
និង អាោរយគណៈកមមការ រគប់វត្តអាោមទំងអ្ ់ ខដលខត្ងខត្ជួយ 
ផសពវផាយដំណឹងដល់ពុទធបរ ័ិទឲ្យបានរជាប និងបានចូលរមួ ។ 

                               សូ្ អ្ ត្េះគញណ្ និខអ្ គញណ្ ! 
ោយនាមអនេរតួតពនិិតយ 

     -រពេះវ ុិទធិវងស អ ុេ មតុ រពេះសមគណសខត្តបាត់្ដំបង 

     -រពេះរគវ ិរ ីតាថ  ថហ្ង សខុន អ្នុគណស្ ុកងមសគាល 

     -សោក សនួ ប ុនថជឿន ស្លស្រស្លត ោរយ និងជារបធានមនទីរធមមការ 
និងស្ល នសខត្តបាត់្ដំបង ។ 

     -រពេះមហា សងួ វីរៈ ស្លស្រស្លត ោរយ និងជាអ្គាគ នុរកស ពុទធិកវទិា-
ល័យ អឹុ្ង ធួង សខត្តបាត់្ដំបង ។ 

     -រពេះមហា េង សវុណា មុនី សបក្ជន អ្នុបណឌិ ត្ ស្លកលវទិា-
ល័យភូមិនទភនំសពញ ។ 

     -រពេះមហា សុំ សារ ៉ានូ  មណនិ សិត្ស្លកលវទិាល័យ រពេះ ី- 
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ហ្នុោជស្លខាសខត្តបាត់្ដំបង ។ 

     -រពេះមហា ហ្ ុន ថហ្ឿន  មណនិ សិត្ស្លកលវទិាល័យ រពេះ 
 ីហ្នុោជស្លខាសខត្តបាត់្ដំបង ។ 

     -រពេះមហា ភុុំឈន់ តុោ  មណនិ សិត្ស្លកលវទិាល័យ រពេះ 
 ីហ្នុោជស្លខាសខត្តបាត់្ដំបង 

     -រពេះមហា េងុ េសុល  មណនិ សិត្ស្លកលវទិាល័យ រពេះ 
 ីហ្នុោជភនំសពញ ។ 

     -រពេះមហា ជា សផុាន់ណា  មណនិ សិត្ស្លកលវទិាល័យ 
រពេះ ីហ្នុោជស្លខាសខត្តបាត់្ដំបង ។ 

     -រពេះមហា អុី គីម សបក្ជន អ្នុបណឌិ ត្ ស្លកលវទិាល័យសបៀល-
របាយសខត្តបាត់្ដំបង ។ 

     -រពេះសត្ជគុណ ទុយ លណីា  មណ ិ សពុទធិកវទិាល័យ អឹុ្ង 
ធួង សខត្តបាត់្ដំបង ។ 

     -សោក យហ្ម បាន ឧសទទស្លោរយពុទធិកបឋម ិកាស្ ុកងមសគាល 

រាយនា្អ្នកម្តនឧបកា ៈកនញ ខធ្ាោន 
   - រពហ្មោរ ីកង  ុវណណមុនី - រពហ្មោរ ី ំ ស្លរ យនូ 

   - រពហ្មោរ ី ួង វរីៈ   - រពហ្មោរ ី ុង កុ ល 

   - រពហ្មោរ ីភំុឈន់ តុ្ោ - រពហ្មោរ ីហ្ នុ សហ្ឿន 

   - រពហ្មោរ ីរពំ រ ម ី  - រពហ្មោរ ីលី  ុសយឿត្  
   - រពហ្មោរ ីជីន ពិ ិដឋ  - រពហ្មោរ ីកន ផោល   

   - រពហ្មោរ ីថ្ផ បូរទិធ  - រពហ្មោរ ីឈនួ ចិរតា  

  - រពហ្មោរ ីសឈឿប ស្លរ យន -ស្លមសណរ នួន ្វ 
   -ស្លមសណរ ជិន  ុជាតិ្  -ស្លមសណរ យត្ ងាយ   

   -ស្លមសណរ ឈតួ្ ពិ ី  -ស្លមសណរ ខរ យន រទិធ  
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   -ស្លមសណរ ធី ោន់ណ្ត  -ស្លមសណរ ទូច  ុជាតិ្ 

ពលាកឪេញកអ្នកម្តា យ 
   -សោកឪពុក ជួន ស្លោយ ន់ឌី -សោកឪពុក  ួន ប ុនសជឿន 

   -សោកឪពុក ខកវ ជា  -សោកឪពុក ជា ឈុ ំ
   -សោកឪពុក របាក់ គីម  -សោកឪពុក លឹម សឈឿន 

   -សោកឪពុក សធឿក សធឿម -សោកឪពុក ខហ្ម បាន 

   -សោកឪពុក ជា ខចម  -សោកឪពុក សស្លម ស្លខន 

   -សោកឪពុក   ន ទូច  -សោកឪពុក អ្ ូ សរពឿង 

   -សោកឪពុក យ ់ ណ្តវ -សោកឪពុក លឹម   ុយ ុវតាថ  
   -សោកឪពុក ចិប ឆលង  -សោកឪពុក រពំុ ផ្ទន 

   -សោកឪពុក ហុ្ល  -សោកឪពុក ឈិន មាយន 

   -សោកឪពុក ខកវ ស្លយ -សោកឪពុក ទូច ហ្ ល 

   -សោកឪពុក  បិុច សនឿន            -សោកឪពុក អ្ ុន ស្លសរឿន 

   -សោកឪពុក បូង លី  -សោកឪពុក  ុខ ោន់ 

   -សោកឪពុក ឃឹម សរុ ើន  -បណឌិ ត្ ជួន ោយ 

   -អ្នកមាត យ អ្ ុ៊ុំ  ុភាព  -អ្នកមាត យ យ ់  ុផុន 

   -អ្នកមាត យ ឈុំ  ុធា (ហួ្យ) -អ្នកមាត យ គួ ប ុនគាង 

   -អ្នកមាត យ សភន ស្ ីមំុ  -អ្នកមាត យ សហ្ង ចនថ  
   -អ្នកមាត យ ជួន ចនថ   -អ្នកមាត យ ជួប  ុភា 

   -អ្នកមាត យ អីុ្ម ោន់ណ្ត -អ្នកមាត យ ហា ង វណ្តណ រុ(ំមំុ) 
   -អ្នកមាត យ ស ង គឹមយយុន -អ្នកមាត យ គង់  ីុសហ្ង 

   -អ្នកមាត យ ពត្ ខយយម  -អ្នកមាត យ មិុច ហាង 

   -អ្នកមាត យ យំុ ឈីវបួយ -អ្នកមាត យ សទៀង ស្លសមយត្ 

   -អ្នកមាត យ សហ្ឿង ហា ង  -អ្នកមាត យ   ុ៊ុំ  ុភាព 

ឌ 



 

ចូររបគល់ស ៀវសៅដ៏លអសនេះ ដល់មនុ សជាទីស្ ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប ់អ្នក 

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់                       គឺជាពេលពេលាព ៀនសតូ្រ 

   -អ្នកមាត យ ណុប ប ុននី  -អ្នកមាត យ ណុប  ុផល 

   -អ្នកមាត យ ថ្មយ   -អ្នកមាត យ អ្ ុន សអ្ង 

   -អ្នកមាត យ ស្លវ យ ស្លថ្មយ -អ្នកមាត យ ស្លវ យ ស្លសមយត្ 

   -អ្នកមាត យ ទុយ  ីថា  -អ្នកមាត យ  ុង គឹមសលឿត្ 

   -អ្នកមាត យ វាយន់ សរៀប  -អ្នកមាត យ យយង់  ុខ 

   -អ្នកមាត យ គឹម លី  -អ្នកមាត យ សពរជ ធុន 

   -អ្នកមាត យ ផូ  ុខុម  -អ្នកមាត យ គីវ ចិន 

   -កញ្ហញ  ភឹម ភាោយ   -យុវជន រ ់ រត្នៈ 
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១-ស្ច្ចភាពននជវីិត 
             សលាប់ជីវតិមនុសសសតឝ ដដលបានកកើតមក កបុងចលកវឡ-
កយើងកនេះ ដតងដតលបាថ្នប ចង់បានកសចកថីសុខលគប់ៗគ្នប  ការានជីវតិ 
ដដលលបកបកោយកសចកថីសុខន៎ុេះ គឺអាស្ស័យកោយការកពញចិតថនឹង 
ជីវតិ ដដលទទួលបានកោគជ័យកលើអ្ឝីមួយ ដដលខវួនលបាថ្នប ចង់បាន 
ដថមទាំងទទួលបាននូវភាពកក់កតថ  កោយកថីស្សឡាញ់ពីមនុសសជុាំវញិ 
ខវួន  ក ើយវក៏មិនអាចកកើតកឡើងកោយសារភាពចចដនរ កោយសារ 
កលពងសាំណាង ឬលព យលិខិតក េះកទ ។ ប ុដនថវពិតោបណាថ លមកពី- 
ាច ស់ចនជីវតិ  បានយល់ដឹងអ្ាំពីសចចភាពចនជីវតិ  ឬ ការយល់ដឹងអ្ាំពី 
សាទ នភាពពិតចនជីវតិ  កទើបកធឝើឲ្រសតឝកលកទាំងអ្ស់ក េះ អាចកធឝើដាំ-
កណើ រជីវតិបានលអលបកសើរ ទាំងការគិត និងទកងឝើលគប់ដបបយ ង បាន 
យ ងលតឹមលតូវលគប់សាទ នការណ៍ អាចដឹក ាំជីវតិឲ្រក ភ្ េះកៅរកកសច-
កថីសុខ និងភាពកោគជ័យលគប់ចក វ េះកពលចនជីវតិ ។ 
             ស្សបកពលក េះ  ានមនុសសខវេះ  មិនសូវយល់ពីសភាពពិត 
ចនការានជីវតិ កទើបតាំងកថីលបាថ្នប  និង សកមយភាពោកលចើនដដលាន 
ការជាំទស់ ឬ មិនសីុសង្វឝ ក់នឹងសាទ នភាពពិតចនជីវតិ ដដលោក តុ 
កធឝើឲ្រដាំកណើ រចនជីវតិគ្នយ នកសចកថីសុខ មិនអាចទទួលបានកោគជ័យ 
មិនានកគទុកចិតថ  មិនសូវានកគស្សឡាញ់ចូលចិតថ  ក ើយក៏មិន 

កពញចិតថនឹងជីវតិរបស់ខវួន ។ កោល គឺ ពួកកគដតងដតានអារមយណ៍ 

តនតឹង លពួយបារមម ចង់ានដូចអ្បកកនេះ ចង់កចេះដូចអ្បកក េះ កទើប 

ជីវតិលទុឌកលទម រងទុកខកវទ ោមួយនឹងការមិនកពញចិតថ រកកសចកថី- 
សុខសងប់ពុាំបានកឡើយ ានដតភាពឈចឺាប់ោនិរនថរ ៍។ 

            សរាប់មនុសសខ្លះ គេបបរជាគមើលគ ើញថា ការានជីវតិបដល  
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លអថាជាគរឿងងាយ មិនលំបាកគ ះគេ ។ ការបដលពួកគេេិតយ៉ង-
គនះ ក៏គររះបតពួកគេបានសិកាអំពីជីវតិ និងយល់យ៉ងច្បាស់ពីការ 
ានជីវតិ  តំងបតពីការគកើតរហូតដល់ស្លល ប់គេៀតផង គហើយមិនាន 
នរណាាន ក់ វតថុអវីមួយមកគ វ្ើឲ្យជីវតិរបស់ពួកគេរតូវរងេុកខគវេ  គ្មម ន 
គសច្បកតីសុខ្ និងភាពតនតឹង ឬ រពួយបារមភបានគឡើយ ។ គយើងរេប់-
គ្មន  សុេធសឹងបតានសិេធិគរជើសគរ ើសគដើមបីានជីវតិបបបគនះបានដូច្បៗ 
គ្មន ទំងអស់ រគ្មន់បតគយើងរតូវានគពលគវលា សរាប់ពិនិតយគមើលនូវ 
ជីវតិរបស់ខ្លួនឯង បដលបានរបរពឹតតកនលងមក គយយគ វ្ើចិ្បតតជាកណាត ល 
គពលគ ះឯងគយើងនឹងជួបភាពរតឹមរតូវ និងរកគ ើញកំហុសខុ្សឆ្គង 
បដលគយើងធ្លល ប់បានគ វ្ើកនលងមក កាលពីអតីតកាល ។ វ ិ្ ីគនះជាការ 
គរជើសគរ ើស យកបេពិគស្ល្ន៍ននជីវតិពិត មកគ វ្ើជាគមគរៀន សរាប់ 
ជីវតិកនុងគពលបច្បចុបបនន និងគពលអ េតផង ។  
             បុ៉បនតានវ ិ្ ីមួយគេៀត េឺជាគរឿងបដលានភាពសំខាន់យ៉ង 
ខាល ំង ដល់ដំគ ើ រការននជីវតិមនុសសគយើង រតូវគ វ្ើការបសវងយល់ពីសច្បច 
ភាពននជីវតិ បដលជាគរឿងរតូវបតសិកា រពមទំងពាយមអភិវឌិចិ្បតត 
និងេំនិតរបស់គយើង ឲ្យយល់កាន់បតច្បាស់ និងរពមេេួលស្លគ ល់អំពី 
សច្បចភាពគនះ គហើយពាយមបកលមអេំនិត បកលមអខ្លួនឯងឲ្យកាល យជា 
េាល ប់ ឬជា្មមជាតិរបស់ខ្លួនឯង បតមិនបមនជាការខំ្ហវឹកហាត់េិត 
ជំនះគ វ្ើគ ះគេ ។ 
             គបើគយើងអាច្បគ វ្ើបានដល់ករមិតគនះ ជីវតិនឹងានគសច្បកតីសុខ្ 
អាច្បជួបនឹងគជាេជ័យ រមួទំងានការគពញចិ្បតត និងជីវតិគេៀតផង ។ 
បុ៉បនតការេិត និងការគ វ្ើបបបគនះ េឺរតូវបានចំ្បណាយគពលគវលាយូរ 
បនតិច្ប គដើមបីបកលមអេំនិត និងេគងវើបដលធ្លល ប់បានគ វ្ើជាយូរណាស់មក 
គហើយ ពិតជាពំុអាច្បបកបរបបានភាល មៗគ ះគេ ។ គរលេឺរតូវបតបកបរប 
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ជាបគ តើ រៗរហូតដល់កាល យជា្មមជាតិជារបស់ខ្លួន ។ 
             គទះបីយ៉ងណាក៏គយយ គយើងរតូវរពឹំងេិតដល់ការពិតបដល 
ពំុានសតវគលាកណាមួយ អាច្បគជៀសវាងបានគ ះ េឺរេប់ជីវតិរបមង 
រតូវបញ្ច ប់គយយគសច្បកតីស្លល ប់ ។ គបើេិតបានដូច្បគនះ និងរពមេេួល 
ស្លគ ល់នូវការពិតគនះ គយយសុេធចិ្បតតគហើយគ ះ  រេប់ជីវតិនឹងាន 
គសច្បកតីសុខ្ គហើយខំ្របឹងបរបងពាយមគ វ្ើអំគពើលអ គររះវាេឺជាគហតុ 
ផលបតមួយេត់ បដលអាច្បនឹងបនសល់េុកគៅគលើគលាកគយើងគនះ ។  
             របិយមិតត  មិតតអនកអានទំងឡាយ  តមពិតគៅសច្បចភាពនន 
ជីវតិ មិនបមនជាគរឿងបដលលំបាកគ ះគេ ។ េឺគយើងអាច្បបសវងយល់ 
គយយខ្លួនឯងបានជានិច្បច  គលើកបលងបតមនុសស  បដលពំុរពមេេួល 
ស្លគ ល់យកការពិតបតបុ៉គណាណ ះឯង ។ 

រែីអែីជាសច្ចភាពននជីវែិ ? 
             ការស្លគ ល់ពីការពិតននជីវតិ អាច្បនឹងគ វ្ើឲ្យមនុសសគយើង គច្បះ 
របុងរបយ័តន ពំុានគសច្បកតីគ វ្សរបបហស គហើយការេិត និងការគ វ្ើអវី 
មួយ  េឺរបមងេិតអំពីគហតុផលដ៏រតឹមរតូវ ។ ការពិត វាេឺជាគរឿងមួយ 
បដលគយើងរតូវដឹង  គដើមបីបសវងយល់អំពីចំ្ប ុច្បបដលរតឹមរតូវ អាច្ប 
យកមកគរបើរបាស់កនុងឆាកជីវតិនិងការងារគ ះេឺាន ៣ របគភេៈ 

១-អនចិចតា សភាពជារបស់មនិរ ៀងទាែ់  
២-ទកុ្ខតា សភាពជា ុក្សខ  
៣-អនតាា  សភាពមនិស្មនជារបស់ខ្លួន 

              អនិចចតា សភាពជារបស់មិនគេៀងទត់ ។ សូមឲ្យគយើង 
ទំងអស់គ្មន  សិកាពិចារណាថា  សូមបីបតការរបកបអាជីវកមម  គហើយ 
ានមុខ្េំនិញខ្លះ លក់យច់្បខាល ំងជាងគេកតី េង់ាននងៃណាមួយបបរជា 
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លក់មិនយច់្បគៅវញិ គហើយជនជាាច ស់ ក៏រតូវគ វ្ើការបកលមអស្លជាងមី 
ផងបដរ ។ គបើមិនអញ្ច ឹងគេ មុខ្ជារតូវអនកដនេដគ តើ មយកចំ្បប កខ្លះ 
ននេីផារ ឬមួយក៏អាច្បានេំនិញងមីៗគផសងគេៀត ចូ្បលមកជំនួសវញិ 
ជាក់ជាមិនខានគឡើយ ។ 
             សរាប់សងាខ រ្ម៌ទំងឡាយ របស់មនុសសសតវ េឺមិនគេៀង 
ទត់គេ បតងបតានការបរបរបួលជានិច្បច គៅតមកាលគវលាននអាយុ 
រហូតដល់េីបញ្ច ប់ននជីវតិ ។ បុ៉បនតានសតវគលាកខ្លះ មិនរពមេេួល 
ស្លគ ល់ការពិតគនះ គហើយបបរជាគកើតេុកខេប់ស្លា ត់ផលូវចិ្បតតមិនបាន គេើប 
 ំគ្មន របឹងបរបបសវងរកវ ិ្ ីបកនច្បនសរមស់ ឲ្យគមើលគៅគកមងជាងវយ័ ដូច្ប 
ជាការបកសមផសស បតូរមុខ្ាត់ គ វ្ើរច្បមុះ ឬបកនច្បនអវយវគផសងៗគេៀតនន 
បផនករាងកាយឲ្យគមើលគៅស្សស់ស្លអ តជាងមុន ។ ងវីគបើអាច្បបកកុនបាន 
មួយរយៈកាលពិតបមន បុ៉បនតការពិតគៅបតជាការពិតដបដល កាលគបើ 
គពលគវលាកនលងផុតគៅ បបរជារតឡប់គៅជាានស្លន មរជីវរជួញគកើន 
គឡើងបងមមួយករមិតគេៀត ។ គបើមនុសសគយើងរេប់គ្មន  មិនអាច្បគ វ្ើចិ្បតត 
បានគេ គហើយមិនរពមេេួលស្លគ ល់ ការបរបរបួលទំងឡាយ បដល 
គកើតានគឡើងរេប់គពលគវលា ចិ្បតតក៏មិនសៃប់សុខ្ េឺ ានបតគសច្បកតី- 
េុកខរពួយគ្មម ននងៃបញ្ច ប់ ។ គបើសិនគៅបតបបបគនះ រែីរយីងអាច្នឹង 
មានរសច្ក្សតី សុខ្រមតច្បានរៅ ? សូមគ វ្ើការពិចារណាេិតគមើលគយយ 
ខ្លួនឯងចុ្បះ !  

 ទកុ្ខតា សភាពជាេុកខ ។ គសច្បកតីេុកខជាមូលគហតុមកពី 
ការេេួលអារមម ៍មិនជាេីគពញចិ្បតត មិនស្សបនឹងអវីបដលជាការពិត 
ឬអាច្បគកើតពីភាពមិនពិតរបាដក គហើយបងាឲ្យគកើតជាគសច្បកតីេុកខ ដូច្ប 
ជាកនុងច្បគ ល ះ គពលបដលគសដឋកិច្បចកំពុងបតរកីច្បគរមើន គហើយមនុសស- 
ាន  អាច្បរបកបមុខ្របរបានលអរបគសើរជាងមុន ជាគហតុគ វ្ើឲ្យអនកកាន់-
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បតានជីវភាព្ូរធ្លរគកើនគរច្បើនគឡើង គសទើរបតរេប់ស្លខាននអាជីព ។ 
អនកទំងគ ះ គៅបតរបឹងបរបងពរងឹងពរងីកអាជីវកមមរបស់ខ្លួនបនតគៅ 
គេៀត  គយយានជំគនឿគជឿជាក់ថា  ការរបាថាន ច្បង់បានរបមងសគរមច្ប 
គហើយរបឹងបគងាើនសថិរភាពខាងហិរញ្ញវតថុ កនុងរេួស្លរយ៉ងគ្មម នរពំបដន 
កំ ត់ រតូវបតពរងីកអាជីវកមមនិងដំគ ើ រននជីវតិបបបអនកាន គយយ 
នឹកស្លម នថា គទះជាចាយគរច្បើនបុ៉ណាណ ក៏មិនអស់បដរ ។ 
            លុះានគពលនច្បដនយ អនកបដលធ្លល ប់ានរេពយសតុកសតមភ បបរ 
ជាធ្លល ក់ខ្លួនរកគៅវញិ ជំរក់បំ ុលគរច្បើន គហើយក៏រតូវបិេទវ រអាជីវ-
កមម   ក៏កាល យគៅជាអនករកគយយតំងជំហរមិនទន់  គ វ្ើចិ្បតតក៏មិនបាន 
គយយានបំ ុលគរច្បើន គបើានអតិផរណាផង ក៏ដុនយបតមគ ះ 
គេៀត ។ 
             មនុសសជាគរច្បើន គពលបដលេេួលសភាពបរបរបួលមិនបាន 
ក៏គកើតគសច្បកតីេុកខគរកៀមរកំយ៉ង្ំនរកបលង ជំនួសមកវញិឲ្យការរបឹង 
បរបងរះិេិតគយះស្ស្លយបញ្ហា  គ វ្ើយ៉ងណាឲ្យស្លថ នការ ៍លអរបគសើរ 
វញិ ឬយ៉ងគហាច្បណាស់ ក៏េិតរបកបរបរគផសងៗ បដលចំ្បណាយេុន 
តិច្ប អាច្បានចំ្ប ូលខ្លះគទះបីជាមិនគរច្បើនដូច្បមុន បតក៏របគសើរជាង 
មិនានគស្លះបដរ ។ មា៉ងគេៀតវាអាច្បគ្វើឲ្យគយើងមិនានគពលគវលា 
េំគនរសរាប់េិតរគវ ើរវាយអំពីជីវតិរបស់ខ្លួន បដលបានជួបនឹងការបរប 
របួលគ ះ ។ 
            មនុសសខ្លះ បបរជាមិនរពមេេួលស្លគ ល់នូវការបរបរបួល ខាង 
ជំនួញបដលគកើតគឡើង ក៏រងឹរតឹបតបប ត តបគណាត យឲ្យជីវតិ ានការ 
គ វ្សរបបហស េឺមិនបានគរតៀមបំរុងេុកគសបៀងអាហារ សរាប់ការ 
បរបរបួលខ្លះគឡើយ គេើបពួកគេគដកឱបគសច្បកតីេុកខ ានសភាពគស្លក 
ស្លត យអតីតកាល បដលមិនអាច្បរតឡប់មកវញិបានគឡើយ ។ គទះបី- 
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ជាស្លថ នការ ៍ បានបរបរបួលកនលងគៅរាប់ឆាន ំក៏គយយ បតពួកគេបបរ 
ជាមិនរពមសរមបខ្លួន ឲ្យសមស្សបនឹងស្លថ នភាពងមីគស្លះ ។ គរលេឺ 
មនុសសគ ះ បានសគរមច្បចិ្បតតបំផ្លល ញអ េតជីវតិខ្លួនឯង និងរេសួ្លរ 
គយយស្លរបតការេិតខ្លីគៅវញិ ។ គសច្បកតីេុកខគកើតានគឡើង ក៏គររះ 
បតគៅរបកាន់ខាា ប់នឹងភាពានបាន ឬមុខ្តំប ងតួ េី គហើយេិត 
ថា វានឹងសថិតគៅបបបគ ះ ជាគរៀងរហូតគ្មម ននងៃបរបរបួលគេ គេើបគ វ្ើ 
ឲ្យចិ្បតត មិនអាច្បេេួលស្លគ ល់ស្លថ នភាពងមីបាន ក៏គកើតេុកខានជីវតិរស់ 
គៅមិនរបាកដ ច្បង់បតរតឡប់គៅសភាពគដើមបដលខ្លួនគពញចិ្បតត បត 
តមពិតគៅវាជាអវីបដលពិបាកនឹងគ វ្ើបាន ។ ដូគចាន ះគហើយ គយើងេួរបត 
រពមេេួលស្លគ ល់ស្លថ នភាពពិត បដលគកើតគឡើងកនុងជីវតិរបស់គយើង 
គហើយបគណាត យឲ្យអវីបដលកនលងផុតគៅគហើយឲ្យវាហួសគៅចុ្បះ ។ ចំ្ប-
 ុច្បសំខាន់គៅរតង់ថា គយើងនឹងគ្វើយ៉ងណាឲ្យលអបំផុតជាមួយនឹង 
ជីវតិ បដលគៅគសសសល់ជាបនតគៅគេៀត។ តមពិតគៅមុខ្តំប ង 
សថិរភាព គសដឋកិច្បច គសនហា កិតតិយស គករ តិ៍គ ម្ ះ េឺសុេធបតជាអវីបដល 
មិនសថិតគសថរ េឺមិនយូរអបងវង ានគកើត ានគកើន ានការងយចុ្បះ 
និងានអស់រលីង ានស្លល ប់គៅវញិ អវីទំងអស់គនះ េឺជាគរឿង្មមត 
របស់សតវគលាកគេគតើ ។ គហតុគនះ មនុសសបដលានការយល់ដឹង 
ទន់ការពិតននជីវតិគ ះ គេមិនសូវគកើតេុកខជាមួយនឹងការបរបរបួល 
គផសងៗបុ៉ ម នគេ សរាប់ការគកើតគឡើង គៅកនុងដំគ ើ រននជីវតិរបស់ 
ខ្លួនគ ះ ។ 
           បុ៉បនតមិនបមនានន័យថា ឲ្យមនុសសគយើងរេប់គ្មន  រតូវលះបង់ 
គៅស្លងផនួសទំងអស់គ ះគេ ានន័យថា គយើងរតូវរបឹងបរបងរបកប 
មុខ្របរ រកសីុចិ្បញ្ច ឹមជីវតិេឺគៅតមេនលង្ម៌សុច្បរតិគេៀងរតង់ គហើយ 
រតូវរបកបកិច្បចការងារគ ះ ឲ្យានការរកីច្បគរមើន ានការេេួលខុ្ស
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រតូវខ្ពស់គលើការងារ នឹងរកុមរេួស្លររបស់ខ្លួន គហើយគយើងរតូវបំគពញ 
ភារកិច្បចទំងគ ះ ឲ្យលអបំផុតគរកាមឥេធិពលននេុ ្ម៌ ។ គបើសិនជា 
ានការបរបរបួលខាងសថិរភាព ខាងគសដឋកិច្បច តួ េីការងារ សូមបីបត 
កនុងរេួស្លរគយើង រតូវគច្បះគ្វើចិ្បតតយ៉ងណា ឲ្យេេួលស្លគ ល់ស្លថ នភាព 
ពិតបដលបានបរបរបួលរចួ្បគៅគហើយគ ះផង ។  សរាប់មនុសសបបប 
គនះ េឺជាមនុសសបដលដឹងទន់គហតុការ ៍កនុងដំគ ើ រជីវតិ ។ 
          អនតាា  សភាពមិនបមនជារបស់ខ្លួន ។ ជាការយស់គតឿនឲ្យ 
មនុសស ានការយល់គ ើញថា សពវសតវសុេធបតជាការសនមតិ មិនេួរ 
គយើងរបកាន់ាំរហូតដល់គកើតគសច្បកតីេុកខគយយមិនចំាបាច់្បគ ះគេ។ 
គរឿងគនះមិនងាយស្សលួបុ៉ ម នគេ បដលមនុសសគយើងអាច្បេប់ចិ្បតត មិន 
រនធត់នឹងការបរបរបួល   មិនតក់សលុតនឹងការបាត់បង់   មិនតក់សលុតនឹង 
គសច្បកតីស្លល ប់បដលគកើតានគឡើងគៅកនុងជីវតិរបស់ខ្លួន របសិនគបើាន 
បុេគលណា  បានយល់ដឹងអំពីសច្បចភាពននជីវតិ គហើយដឹងទន់គហតុ-
ការ ៍  នឹងអាច្បសរមបចិ្បតត  សរមបការេិតរបស់ខ្លួនឯង   ទំងខាង 
កនុង  និងខាងគរៅរេប់ស្លថ នការ ៍  បដលជីវតិរបឈមមុខ្  របមងគ្វើ 
ឲ្យបុេគលទំងគ ះ    ានគសច្បកតីសុខ្យ៉ងគពញគលញ    គររះជីវតិ 
អាច្បេេួលបានគជាេជ័យ និងគពញចិ្បតតនឹងជីវតិរបស់ខ្លួនឯងរហូតគៅ 
គេើបសមនឹងការបដលបានគកើតមកជាមនុសស ។ 
         សរបុគសច្បកតីមក ការេេួលស្លគ ល់ការពិត កនុងគរឿងរ៉ាវបដលមិន 
សថិតគសថរននជីវតិ របមងយល់អំពីអវីបដលបានចាប់គផតើម គហើយគបើកទវ រ 
ចាកគច្បញពីេីគនះ គៅកាន់ជីវតិដ៏ស្សស់បំរពងនិងេុ ភាពននជីវតិ។  

9990999 
 
 
 
 

អនក្សដន របីរាប់គឺជិែ ច្ំរ ោះញាែិមិែត របមីិនរាប់គឺឆ្ងង យ 
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២-បញ្ហា ជវីតិ 
        បណាត បញ្ហា ទំងឡាយ គៅកនុងគលាកសននិវាសគនះ បញ្ហា ជីវតិេឺ 
ានគសច្បកតីនងលងនូរ គហើយនរកបលងជាងបញ្ហា ណាទំងអស់ គយយពួក 
េសសនវេូិ និងស្ល្សតចារយននលេធិស្លស ទំងឡាយ បានពាយម 
ស្ស្លវរជាវរកគរឿងរ៉ាវជីវតិជាគរច្បើន េសសនវជិាា  និងឱវាេខាងស្លស  
បដលទក់េងនឹងជីវតិគ ះ ានគរច្បើនជាអគនក បតគរឿងជីវតិ ជាគរឿង 
បដលគរៀនមិនគច្បះច្បប់ មិនអាច្បនឹងបានភលឺស្លវ ងច្បាស់លាស់ គររះថា 
ស្ល្សតចារយ ឬេសសនវេូិទំងគ ះ ានគយបល់បបលកៗពីគ្មន  កនុងជីវតិ 
បដលគយើងអាច្បបច្បកគច្បញបានជា ៣ របការេឺៈ 
      ១-ឃ ើញថាជីវិតឃនេះ ប្បក្សបរោយរសច្ក្សតី  ុក្សខ ប្ពួយលំបាក្ស 
      ២-ឃ ើញថាជីវិតឃនេះ ប្បក្សបរោយរសច្ក្សតី សុខ្សបាយ 

      ៣-ឃ ើញថាជីវិតឃនេះ មិនមានន័យអែីរ ោះ ។ 
          មនុសសគយើងរេប់គ្មន  បដលានគសច្បកតីសុខ្ឬេុកខ េឺ វាមិនបមន 
អាស្ស័យគៅកនុងលកខ ននជីវតិគេ បតមកអំពីអំណាច្បននវតថុធ្លតុបដល 
ជីវតិរតូវអាស្ស័យ ទក់េងនឹងអំគពើននាច ស់ជីវតិគ ះឯង ។ 

          គសច្បកតីពិត គយបល់ទំង៣របការគនះ សូមបីានផលូវខុ្សគ្មន ក៏ 
គយយ  ពួកស្ល្សតចារយ និង េសសនវេូិទំងឡាយ  គរកាយគពលបដល 
បានគរៀបចំ្បលេធិស្លស  និងគគ្មលគៅននេសសនវជិាា របស់ខ្លួនគហើយ 
ក៏រតឡប់គៅជាានកមមវ ិ្ ីស្សបគ្មន  េឺបគរងៀនមនុសសឲ្យរបកបគយយ 
េុ ្ម៌ដ៏លអតមគសច្បកតីយល់គ ើញគរៀងៗខ្លួន បដលគ ើញថា ជីវតិ 
ជា្មមត  របកបគយយគសច្បកតីេុកខរពួយ  ក៏បគរងៀនឲ្យគច្បះខំ្របឹងតសូ៊ 
ឬគេច្បពីគសច្បកតីេុកខលំបាកគ ះ គយយពាយមស្លងសនសំគសច្បកតីលអ 
រេប់យ៉ង ។ បដលគ ើញថា ជីវតិគនះជា្មមជាតិរបកបគយយគសច្បកតី 
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សុខ្សបាយ បគរងៀនឲ្យពាយមការររភ័យវបិតតិ បដលគកើតមកគ វ្ើ 
ឲ្យេុ តនមលរបស់ជីវតិបាត់បង់គៅ  ។  គយបល់េី ៣ បដលគ ើញថា 
ជីវតិមិនានចំ្ប ុច្បេីគៅអវីគស្លះ គៅកនុងវតថុធ្លតុបដលគៅជំុវញិ ឲ្យ 
បានរបកបគយយគសច្បកតីលអដូច្បគ្មន  ។ 

          បតគរឿងជីវតិ ជាគរឿងបដលានតនមលគរច្បើន ការបកបរបលកខ ៈ 
របស់ជីវតិគៅកនុងន័យណា នឹងានគសច្បកតីនងលងនូរ កនុងការបសវងរកមុខ្ 
របរតសូ៊ ក៏គដើមបីគយះស្ស្លយបញ្ហា ជីវតិគ ះ ជាមុខ្ងាររបស់ាច ស់នន 
ជីវតិរេប់ៗគ្មន  ។  ដូគច្បនះ  គេើបជាការចំាបាច់្បរតូវរបមូលរបួរមួគគ្មលេំ-
និតននេសសនវជិាា    បដលានគសច្បកតីទក់េងនឹងជីវតិ មកសិកា 
ខ្លះ គដើមបីជាការជំនួយដល់េំនិតបញ្ហញ  េឺជាការសិកាបដលានផល 
លអដល់មគ សគញ្ច ត របស់មនុសសគយើងជាគរច្បើន គររះគរឿងរ៉ាវជីវតិ 
គនះ ជាេសសនវជិាា មួយដ៏្ំបំផុត បដលអនករបាជញទំងឡាយ ពាយម 
ស្ស្លវរជាវជាយូរណាស់មកគហើយ ។ 

          មិតតអនកអានទំងឡាយ ខ្ញុំសូមដកស្សង់យកគរឿងរ៉ាវ គយបល់ 
របស់អនករបាជញខ្លះ  គលើកយកមកជូនគលាកអនកអាន កនុងគសៀវគៅគនះ 
គដើមបីេុកជាការយស់គតឿនសតិស្លម រតី ។ ការគលើកយកគយបល់ អនក 
របាជញកនុងេីគនះ មិនសពវរេប់គេ េឺរគ្មន់បតបានបតមួយភាេតូច្ប ពីកនុង 
ភាេ្ំៗរាប់រយភាេគ ះឯង  គររះជីវតិេឺជាការពិបាកចូ្បលចិ្បតត  អនក 
បដលអាច្បចូ្បលចិ្បតតជីវតិបាន  រតូវបតជាអនកបដលធ្លល ប់ឆ្លងកាត់  ការងារ 
របស់ជីវតិ ជាគរច្បើនគលើក  គរច្បើនស្លរ  គរច្បើនរគ្ម ធ្លល ប់ជួបរបសពវគរគ្មះ 
កាច្បជា ឬ ធ្លល ប់បានសិកាអំពីរពឹតតិការ ៍ កនុងជីវតិរបស់មនុសសទំង 
ឡាយ គេើបយល់ច្បាស់នូវចំ្បគណាេននជីវតិបនតិច្បមតងៗតមលំយប់ ។ 
យុវជនគៅកនុងបឋមវយ័គរច្បើនេិតថា ខ្លួនានគសច្បកតីគច្បះដឹង កនុងគរឿង 
ជីវតិលមមគហើយ គហតុការ ៍បដលធ្លល ប់គកើតានមក េឺរតឹមបតបនតិច្ប- 
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បនតួច្ប ក៏របកាន់ថាជាគរឿង្ំចូ្បលចិ្បតត  ថាានគសច្បកតីលអិតលអន់គហើយ 
ដូគច្បនះ គេើបពួកគេកាត់ចិ្បតតងាយ កនុងការបដលគេរតូវសគរមច្ប បតគពល 

គវលាបដលគៅវយ័គកមង គច្បះបតកនលងហួសគៅ វយ័ចាស់ចូ្បលមកដល់ 
េឺកាន់បតចាស់គរច្បើន កាន់បតស្លគ ល់ច្បាស់គៅគរឿងរ៉ាវរបស់ជីវតិ ្ន 
មកមតងបនតិច្បៗរេប់ៗគពល ។ 

          េសសនវជិាា ននគរឿងរ៉ាវជីវតិ មិនសូវានការផ្លល ស់បតូរ តមកាល 
តមសម័យ ដូច្បជាគរឿងដនេៗគេ ចំ្បគរះការសិកាអំពីគរឿងជីវតិាន 
ការចំាបាច់្បណាស់របស់មនុសសជំ ន់គដើម ជាពិគសស េឺេំនិតរបស់ 
ជនបដលានអាយុបវង ធ្លល ប់បានជួបរបេះគហតុការ ៍ កនុងគលាកជា 
គរច្បើន គនះចាត់ថាជាការសិកាលអបំផុត ។ 

         រពះសាម សមពុេធ រេង់យល់គ ើញ តមគគ្មលេីមួយ បដលបាន 
គរលថា គៅកនុងជីវតិគនះមិនានអវីលអគស្លះគឡើយ គហើយវតថុធ្លតុទំង 
អស់ ានគសច្បកតីេុកខគកើតានជារបចំា ។ {ជាែិបិ ុកាខ  ជរាបិ ុកាខ  
មរណមប ុិក្សខំ } គសច្បកតីគកើតក៏ជាេុកខ គសច្បកតី្ំធ្លត់ និងគសច្បកតីចាស់ 
រេុឌគរទមចុ្បះគៅក៏ជាេុកខ គសច្បកតីស្លល ប់ក៏ជាេុកខ និងានសភាពគរៅ 
អំពីគនះ ជាគរច្បើនគេៀតសុេធបតជាេុកខដូច្បគ្មន  ។ ស្លវក័រពះសាម សមពុេធ  
បតងបតគរលគៅគពលបានជួបមុខ្គ្មន មតងៗ កនុងរកយបដលរបាស្ស័យ 
ស្លកសួរ បដលមនុសសគយើងរេប់គ្មន ធ្លល ប់និយយថា { សសួត ី} គលាក 
បបរជារតឡប់គរលរកយថាៈ {រខ្មនិយ}ំ បរបថា លមមអត់្ន់បានឬ 
គេ ? សំគៅន័យថាៈ ជីវតិគនះេឺជាេុកខ ។ 

         រកយថា វយ័ គេបតងបតសំគ្មល់ដល់គសច្បកតីច្បគរមើន បដលគៅ 
ថាច្បគរមើនគយយវយ័ វយ័វុឌ្ឍ ន័យរបស់រកយគនះពិតៗបរបថា “សនូយ” 
េតិខាងរពះពុេធស្លស គនះ េឺានការសំគ្មល់គៅកនុងគសច្បកតី្ំធ្លត់ 
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គឡើងថា េឺជាជំហានលូតលាស់គៅកាន់គសច្បកតីស្លល ប់ ។ កុារបដល 
ានអាយុមួយនងៃ ក៏ខិ្តចូ្បលគៅជិតននគសច្បកតីស្លល ប់បានមួយនងៃ ាន 
អាយុបានមួយខួ្ប ក៏ខិ្តចួ្បលគៅជិតគសច្បកតីស្លល ប់បានមួយឆាន ំបដរ ។ 
គសច្បកតី្ំធ្លត់របស់គកមង បដលគយើងគមើលគ ើញថា ជាគសច្បកតីច្បគរមើន 
ឬគៅថាច្បគរមើនវយ័ កនុងេសសនរពះពុេធស្លស គមើលគ ើញថា េឺជា 
គសច្បកតីស្លបសូនយ {ខ្យវយធមាា  សង្ខខ រា} សងាខ រទំងឡាយ ាន 

គសច្បកតីអស់គៅ ស្លបសូនយគៅជា្មមត ដូច្បជាអនកវេិាស្ល្សតមិន 

កាន់យកគៅគសច្បកតីរតជាក់ជារបា  គេកាន់យកបតគសច្បកតីគៅត ជា 

របា គ ះឯង ។ 

          តមការពិតេំនិតទំងអស់គនះ មិនបមនបតចំ្បគរះេសសនរពះ- 
ពុេធស្លស បតបុ៉គណាណ ះគេ សូមបីបតពួកអនករបាជញបារាងំខ្លះ បដលមិន 
ធ្លល ប់គច្បះដឹងខាងរពះពុេធស្លស  ានេំនិតរតូវគ្មន ដូគច្បនះបដរ ។ ដូច្ប 
ជាគលាក វ ៉ូបតរ (Voltaire) អ្បកលបាជញបារាំងរូបកនេះ បានសរកសរថ្នាៈ 
ជីវតិគឺោដលផងភាប ល់មួយ កបើកគហ៊ា នលបលពឹតថក៏លតូវសាបសូនរ ។ អ្បក 
លបាជញាប ក់កទៀតក យ្ េះដឺឡាវញិ (De La Vigne)សរកសថ្នាៈ ការ្ន 
កៅរល់ដតជាំហនចនជីវតិក េះ ោការ្នកៅកាន់កសចកថីសាវ ប់ ។ 
អាកល សង់ដ៏ ឌុយា ស (Alexandre Cumas)  អ្បកនិពននជនោតិ 
បារាំងសរកសរថ្នាៈ ានកពលខវេះដដល ជីវតិគឺមិនានគុណតចមវ ទុក 
ណាោកយើងខាំលបឹងខបេះដខបងកដើមផីសងួនរកាក៏កោយចុេះ ។ កបើតមគាំនិត 
កយបល់របស់អ្បកលបាជញរបូកនេះដសថងឲ្រកឃើញថ្ន ជីវតិ គឺោរបស់ាន 
គុណដូចគ្នប  ដតក៏ានកពលខវេះ ឬករណីខវេះ ជីវតិដបរោមិនានគុណ 
តចមវអ្ឝីកសាេះ គឺមិនានការចាាំបាច់ដដលមនុសសកយើង នឹងលតូវអ្ត់ធន់ 
ទទួលកសចកថីលពួយលាំបាក កដើមផីសងួនលគងរកានូវជីវតិក េះ ពួកអ្បក 
លបាជញទាំងអ្ស់កនេះ សទិតកៅកបុងពួកបុគគលកមើលកឃើញជីវតិថ្ន ោទុកខ 
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កលចើនោងសុខ ។ កលក បា សកាល (Pascal) អ្បកលបាជញបារាំងបាន 
សរកសរថ្នាៈ ជីវតិោធមយោតិទន់កខាយបាំផុត កៅកបុងរវងសួគ៌នរក 
និងកសចកថីសាបសូនរ។ កបើតមគាំនិតរបស់អ្បកលបាជញរបូកនេះ ជីវតិមិន-
ានអ្ឝីដដល ាំឲ្ររកីរយ  ោរបស់ដដលដបកធ្លវ យង្វយ   កសាេះសូនរ 
ង្វយ  កៅកបុងវតទុធ្លតុទាំងឡាយ   ដដលានអ្ាំណាចធាំកលើសលុប គឺ 
សួគ៌នរក និងកសចកថីសូនរបង់ ដូកចបេះជីវតិ កទើបកៅោរបស់រកកសចកថី 
ាាំមួនគង់ធន់លបកបកោយខវឹមសារោសាទ ពរគ្នយ នកសាេះកឡើយ ។ 

           កលក វ  លូដតរ (Voltaire) បានសរកសរថ្នាៈ កាលណាសភាព 

លគប់យ ងបានបាត់បង់កៅ កាលណាមិនានកសចកថីសងឃឹមណាមួយ 
សល់កៅ កាលក េះជីវតិក៏ោរបស់មិនានតចមវ កសចកថីសាវ ប់ក៏កាវ យ 
មកោ ទី  ភាសិតរបស់កលក  វ  លូដតរ កបុងចាំណុចកនេះ ានអ្បកមិន 
យល់កឃើញោកលចើន កលោេះោោករលបកៅឲ្រថយកលកាយ អ្ស់ានេះ 
ចកចស កលកបានកោលកទៀតថ្នាៈ មនុសសកយើងដតងសងឃឹមោនិចច 
ថ្ន នឹងបានទទួលកសចកថីរកីរយសុខស្សលួកបុងជីវតិ ដតក៏អ្ស់កសច-
កថីសងឃឹមោនិចចដូចគ្នប ដដរ កលោេះជាំនួសមកវញិកោយជីវតិ និងកសចកថី 
រកីរយោសុខ ជីវតិលតឡប់ឲ្រកសចកថីទុកខលាំបាក ដល់មនុសសកៅវញិ 
កបុងការដដលលតូវដថទាំរកា។ លតង់ចាំណុចកនេះ ានកសចកថីពិតោកលចើន 
កលោេះកសចកថីលាំបាកធាំៗរបស់មនុសសក េះ កៅកបុងការដដលលតូវកធឝើនូវ 
កសចកថីពាយមទាំនុបបាំរងុជីវតិ ជាំនួសកោយជីវតិ និងឲ្រកសចកថីសុខ 
កកសមកានថចនជីវតិក េះឯង ដបរលតឡប់ោឲ្រកសចកថីលាំបាកកៅវញិ ។ 
គតិរបស់កលក វ  លូដតរ ពិតោលតូវនឹងទសសនាៈរបស់លពេះពុទនសាស  
ដដលកឃើញថ្នជីវតិមិនានអ្ឝីកលតអ្ាំពីកសចកថីទុកខលាំបាកដតប ុកណាត េះ។ 
កលកបានសរកសរបនថកទៀតថ្នាៈ ជីវតិក េះកបុងឃ្លវ ទីបាំផុត គឺោករឿង 

ដដលកសាកកៅ លតង់ឃ្លវ កណាថ លក៏មិនានតចមវអ្ឝី កៅកបុងឃ្លវ កផថើម  
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កឡើងគួរឲ្រអ្ស់សាំកណើ ច ។ 

           កសចកថីកនេះ ោករឿងដដលដសថងឲ្រកឃើញថ្ន គាំនិតរបស់កលក 
វ  លូដតរ កបុងករឿងជីវតិក េះ ដដលកោរកពញកៅកោយកសចកថីងងឹង ដត 
ានកសចកថីពិតោកលចើន ចាំកោេះមូលក តុចនកសចកថីកកើតកឡើង របស់ 
ជីវតិមកអ្ាំពីកាារមយណ៍ ោអ្ាំកពើដដលអ្បកលបាជញទាំងក េះ កមើលកឃើញ 
ថ្ន ោរបស់គួរឲ្រអ្ស់សាំកណើ ច  កវលជីវតិចកលមើនតមក  គឺមិនកឃើញ 
ានលបកយជន៍អ្ឝី  លុេះដល់កពលសាវ ប់បាត់បង់កៅ ក៏លតឡប់កៅោ 
ករឿងកសាកកៅខូចចិតថ    រមួកសចកថីតមកយបល់របស់កលក   កបុងខ 
ក េះថ្ន ជីវតិកនេះដតងដតានកសចកថីមិនលអលគប់កាលទាំងអ្ស់ ទាំង 
ពួងផងដដរ ។ 

kkkkkk 

គំនិតគរួពិចារណា 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សមូរធែីការពចិារណាជីវែិននមនុសសទាងំពីរប្បរភ រនោះ 
ប្បក្សបរោយរសច្ក្សតី សរងែគ និងរោនរិ មនសិការៈ 
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៣-ឆាកជីវតិរបស្អ់្នករស្ ីVinder Balbir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            អនកស្សី Vinder Balbir គឺានកដើមកាំកណើ ត កៅកបុងលបកទស 
ា កឡសីុ  កៅកបុងលគួសារមួយ ដដលានភាពតឹងរងឹ និងានលទពរ 
សមផតថិកលចើន ។ សុភមងគលនិងកសចកថីសុខកបុងជីវតិរបស់ ង លតូវបាន 
រលយបាត់ កពលដដល ងានអាយុ១១ ប្ ាំ កៅកពលដដលឪពុក-

ាថ យទាំងពីររបស់ ង លតូវបានកគសាវ ប់កៅចាំកោេះមុខ ង កបុងអ្ាំ-
ឡុងកពលដដលកុបផកមយសាស  កៅចថងទី១៣ ដខ ឧសភា ប្ ាំ១៩៦៩ 
កបុងទីលកុង KUALA LUMPUR ។ កៅកបុងកពលឧបផតិថក តុក េះ  ង 
លតូវបានកគបាញ់កោយកាាំកភវើង M16 ប ុដនថមិនកធឝើឲ្ររបូ ងសាវ ប់កទ ។ 
កទេះបីោយ ងណាក៏កោយ  ងបានោសេះកសផើយក ើយ កលកាយពី 
ចាំណាយកពលអ្ស់ោកលចើនសបាថ  ៍កៅកបុងមនធីរកពទរ ។ កោយាន 
ការផសពឝផាយកៅកលើទាំព័រចនកាដសត បានកធឝើឲ្រជីតរបស់ ង គ្នត់ 
មកទទួលយក ងកៅ ។ 

          កោយគ្នយ នឪពុកាថ យ បអូនលបុសរបស់ ងទាំងពីរ លតូវបានកគ 
បញ្ជូ នកៅលបកទសឥណាឍ  ក ើយ ងនិងបអូនស្សីរបស់ ង លតូវបាន 
កគបញ្ចូ នឲ្រកៅសិកាកៅឯសាលករៀនកោយឥតគិតចថវ កដើមផីបញ្ច ប់ 
ការសិការបស់ពួក ង កៅទីក េះ គឺោកដនវងដដល ងចូលចិតថមហូប 
អាហរ ។ ការចាំអិ្នអាហរដដល ងបានកឃើញោកលើកដាំបូង វគឺ 



ការសិក្សាស្សែងយល់  អំពី  ទស្សនជីវិត 

ររៀនតាម ររៀនស្ែង          15     ររៀនែ ររៀនស្ែម 
 

ោចថងថយីសលាប់ ង ។  ងបាននិយយថ្ន “ ខញុ ាំដតងដតលតូវបានកគឃុាំ 
ខវួន កៅកបុងផធេះបាយកពលដដលខញុ ាំកធឝើខុស និងវន័ិយសាល ។ ខញុ ាំចូល 
ចិតថវ ។ កៅទីក េះដូនជីបានបកលងៀនខញុ ាំឲ្រកចេះកធឝើ  Pizza នាំ Cake និង 
មហូបដចទោកលចើនកទៀត ”  ។ 

          ងបានបញ្ច ប់ការសិកាកៅអ្នុវទិាល័យ កៅកពលដដល ង 

ានអាយុ១៧ ប្ ាំ ភាវ មក េះជីតរបស់ ង បានករៀបចាំឲ្រ ងករៀប-
ការោមួយបុរសាប ក់ ដដលរបូ ងមិនបានសាគ ល់ពីមុនមកកសាេះ ។ 
កោយមិនដឹងថ្នគួរកធឝើអ្ឝី ប ធ ប់ពីបានសាថ ប់ការទូ យ ន អ្ាំពីមិតថភកថិជិត 
សបិទនរបស់ាថ យ ងមក  ងបានសកលមចចិតថរត់កចញកៅលបកទសចថ 
គឺោកដនវងដដលានាថ យមីងទាំងបួន ក់របស់ ងរស់កៅ ។ ទកងឝើ 
កនេះ បានកធឝើឲ្រជីតរបស់ ងខឹងយ ងខ្វ ាំង ។  ងលតូវបានគ្នត់កាត់ 
កាល់កចញពីលគួសារ ! In order to get red of her ាថ យមីងរបស់ ង 
បានពាយមឲ្រ ងករៀបការមថងកទៀត ប ុដនថ ងមិនានអ្បកដដលចង់ 
បានលបពននចូលមកសថីដណឋឹ ងកទ ពីកលោេះ ងគ្នយ នបណតការ ឲ្រខ្ង 

លបុសកទ ( វគឺោលបចពណីកៅកបុ ងលបកទសឥណាឍ  កៅកពលដដល 
ករៀបការ ខ្ងស្តសថលីតូវដតឲ្រអ្ាំកណាយ លុយ ដីធវី ផធេះ កៅឲ្រខ្ងលបុស 
កបុ ងការឲ្រកគករៀបការោមួយ ង ) ទីបញ្ច ប់ ងក៏បានករៀបការោ 
មួយ និងបុរសលករហមមួយរូប ដដលោកមយករគ្នយ នការង្វរ កោយ 
ានលបាក់លតឹមដត ១០០បាត (2.6$) ប ុកណាត េះកៅកបុងធ គ្នរ ។ កទេះ 
ោយ ងណាក៏កោយ បុរសរូបក េះលតូវបានកគករៀបការោមួយ ង 
កោយគ្នយ នបណាត ការ ប ុដនថកោយ (កសចកថីស្សឡាញ់) ។ ប ធ ប់មក 
 ងក៏បានយល់ថ្ន  ងមិនអាចរស់កៅកោយកសចកថីកសបហដតមួយ 
មុខក េះកទ កៅកពលដដល ងផ្លវ ស់បថូរទីលាំកៅកដនវងជួលមួយ ោ 

កដនវងដដលានបនធប់ដ៏តូចមួយ គ្នយ នបងអួច និង បងគន់  គ្នយ នទឝ រដដល 
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កៅជិតដលគកដក ! ប ធ ប់មកកទៀត ងបានអ្ងឝរករាថ យមីងរបស់ ង 
ក ើយទីបញ្ច ប់ ងក៏ផ្លវ ស់បថូរមករស់កៅកបុង  Apartement ទាំកនររបស់ 
ាថ យមីង ង ។ 

           ងបានកធឝើការបដនទម កោយឲ្រកមករៀនរកបៀបចាំអិ្នមហូបោភា-
សាអ្ង់កគវស ក ើយទីបញ្ច ប់ ងក៏អាចសនសាំលបាក់លគប់លគ្នន់ សលាប់ 
កបើកកភាជនីយោឌ នតូចមួយលក់ Pizza ។ Pizza គឺលផីក យ្ េះណាស់ 
កៅកបុងទីលកុង បាងកក រ ូតដល់របូ ងលតូវបានកគកៅថ្ន អ្បកស្សី 
Pizza ! អ្ាំឡុងកពលក េះ ងានកូនស្សីាប ក់ ។ កូនស្សីរបស់ ង 
ោបណថូ លចិតថរបស់ ង ប ុដនថវស វពិតោកលងកសើចោមួយនឹង 
 ងណាស់ គឺកូនស្សីរបស់ ង បានសាវ ប់កបុងវយ័១១ ប្ ាំ កោយសារ 
ដតការវេះកាត់តាំរងក មបរជ័យ ប ធ ប់ពីការសនសាំលបាក់អ្ស់រយាៈកពល 
ោកលចើនដខ ។  រូប ងគឺានការវកងឝងវង្វឝ ន់ោខ្វ ាំង លបាក់របស់ ង 
ដដលរកបានមកលតូវចាំណាយអ្ស់  ងបានអ្ងឝរលគូកពទរឲ្រ ងយក 
សាកសពកូនស្សី ងកៅបូោ កបុងខណាៈដដល ងគ្នយ នលបាក់បង់ចថវ 
ថ្នប ាំ។ កៅកពលដដល ងលតឡប់មកដល់កភាជនីយោឌ នរបស់ ងវញិ 
កភាជនីយោឌ នរបស់ ងលតូវបានកគបិទទឝ រ ។ កភវើងអ្គគីសនី និងទឹក 
លតូវបានកគផ្លថ ច់ ពួកកមយករមិនបានកបើកលបាក់អ្ស់រយាៈកពលបីដខមក 
ក ើយ ានលកោសវក័ិយប័លតោកលចើនរងចាាំឲ្រ ងកៅបង់។  ងពិត 
ោលតូវការជាំនួយយ ងខ្វ ាំងណាស់ កៅកពលដដលកមយកររបស់ ងកគ 
បានឲ្រ ងខចីលុយមួយចាំនួនកដើមផីកបើកកភាជនីយោឌ នមថងកទៀត កលើក 
កនេះគឺ ងទទួលបានកូនលបុស ។  ងសបាយចិតថខ្វ ាំងណាស់ដដល 
លព យលិខិតបានផថល់កូនលបសុឲ្រ ង ប ធ ប់ពីកូនស្សីរបស់ ងបាន 
សាវ ប់កៅ ។ កៅចថងទី២ ប ធ ប់ពី ងសាំរលកូនរចួ ោយថ្នក តុកូន 
លបុសរបស់ ងលតូវបាន Chocked កពទរឆយបកៅកបុងមនធីរកពទរឯកជន 
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មួយ កូនលបុសរបស់ ងក៏បានសាវ ប់កៅ ។ ជីវតិរបស់ ងកពលកនេះ 
គឺគ្នយ នន័យអ្ឝីកទៀតកទ សលាប់របូ ង គឺគ្នយ នកាវ ាំងចិតថកបុងការកធឝើការ- 
ង្វរកទៀតកទ ។  កដើមផីទទួល ងឲ្រលតឡប់មកមថងកទៀត បថីរបស់ ង 
បានខិតខាំកធឝើការយ ងខ្វ ាំងកៅកបុងមុខជាំនួញកាត់កដរ កៅទីបញ្ច ប់គ្នត់ 
បានទិញសាំណង់មួយ សលាប់ឲ្រ ងកបើកកភាជនីយោឌ នផ្លធ ល់ខវួន។ 
ចថងដដលបថីរបស់ ង បានឲ្រកូនកសាក េះ វគឺោចថងថយីបាំផុតសលាប់ 
អ្បកស្សី Bal Bir បានកកើតមថងកទៀត ! សពឝចថងកនេះ Vinder គ្នត់បាន 
កាវ យកៅោចុងកៅដ៏លផីលាញ ោមនុសសកជើងខ្វ ាំងកបុងសងគម គឺោ 
ាច ស់កភាជនីយោឌ នឥណាឍ ដ៏លផីលាញ ក ើយកភាជនីយោឌ នរបស់- 
 ង កៅតមបកណាថ យផវូវកបុងទី Sukhumvit Soi កបុងលកុងបាងកក។ 
 ងក៏លបសិទនពរជ័យ   ឲ្រកូនលបុសរបស់ ង  ដដលានអាយុ១៥ ប្ ាំ 
សូមឲ្រកូនរបស់ ង  ានរូបរងសង្វហ  និង សុខភាពលអកបុងការរស់ 
កៅផងដដរ ។ 

kkkkkkk 

គំនតិគួរពចិារណា 
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         លពេះពុទនសាស  បានសដមថងពនរល់ អ្ាំពីករឿងរ វចនជីវតិ ដដល 
សតឝកលកបានជួបលបសពឝនូវបញ្ហហ ោកលចើនកបុងជីវតិ អ្ឝីដដលោករឿង 
សាំខ្ន់ក េះ ចង់ឲ្រសតឝកលកយល់ដឹងកាន់ដតចាស់អ្ាំពីជីវតិ ក ើយ 
លតូវហ៊ា នលបឈមមុខយ ងកាវ ហនោមួយការកកើត ការចាស់ ការឈ ឺ
ការសាវ ប់ តិចខវី លាំបាក ទុកខលពួយ មិនកទៀង មិនានខវឹសារ ។ល។ 
កាលណាកយើងលគប់គ្នប  បានយល់ដឹងអ្ាំពីមុខង្វររបស់ជីវតិក ើយ ។ 
លពេះពុទនសាស  ានកមករៀនដដលលបកបកោយលទឹសថីលអៗ  កលចើនរប់ 
មិនអ្ស់  សលាប់ឲ្រមនុសសសតឝអ្នុវតថលទឹសថីទាំងអ្ស់ក េះ ឲ្រកៅោ 
ការង្វររបស់ជីវតិចនខវួន ។ ដូកចបេះលតូវករៀនកាំចាត់បង់នូវកសចកថីទុកខ កាំ-
ចាត់កចាលនូវកសចកថីភ័យខ្វ ច ខ្វ ចលក ខ្វ ចបាត់បង់កសរភីាព ខ្វ ច 
ចាស់ ខ្វ ចឈឺ ខ្វ ចសាវ ប់ ខ្វ ចបាត់បង់មនុសសោទីស្សឡាញ់ ខ្វ ច 
ការរេិះគន់ ខ្វ ចការបដិកសធន៍ ខ្វ ចការបរជ័យ លតូវពាយមរ ាំង្វប់ 
ការខឹងកលកាធ ការកឆវ្វ ្បឈួល កឆេះចិតថ ភ័យរននត់ ការញាប់ញ័រ 
ពុេះកក្ញ្ហជ ល ចងគាំនុាំគុាំគួន សងសឹក ការកធឝើឃ្លត និងចងកពៀរ ។ ពា-
យមបាំបាត់កសចកថីទុកខលពួយ ការបារមម ខឝល់ខ្ឝ យ នឹកស្សកណាេះស្ស-
កណាក អាកឡាេះអាល័យ កកណាថ ចកដណថ ង កថុកកថួល ខយួលខ្យ ញ់ ។ 
ក ើយលេះបង់ កសចកថីសអប់ ការលចដណន លបច័ណឍ  ប្ នីស ។ រួចរ ាំ-
សាយចិតថ ពីការឈឺចុកចាប់ ចុកដណនកដើមលទូង កសាកកៅ មួរកៅ 
កតថ លកហយ និងការកសាកសាថ យ ។ រចួក ើយលតូវពលងឹងទឹកចិតថកុាំឲ្រ 
អ្ស់សងឃឹមបាក់ទឹកចិតថ តូចចិតថ ចកងអៀតចងអល់កបុងចិតថ ការកទរទន់ 
ការរកវ ើរវយ ។ លតូវដតសាវ ប់ចិតថកលភលន់ កាំណាញ់  ការ ួងដ ង 
ការអាតយ និយម លេះបង់គាំនិតទុទិដឌិនិយម ការតអូញដតអរ កាំចាត់កចាល 
អារមយណ៍ភ័យញាប់ញ័រ ការកាំសាកនិងគ្នយ ននូវជាំកនឿចិតថកលើខវួនឯង ។ 
ដូកចបេះក ើយ លបសិនកបើបុគគលលបាថ្នប ចង់បាននូវកាំកណើ តចនជីវតិលអ ោ 
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ជីវតិចនមនុសសធមយតកថី ជីវតិចនកទពកថី ជីវតិចនលព យកថី គបផីខាំបាំកពញ 
ធម៌ សលាប់ចមវងជីវតិមនុសស ពីដាំណាក់កាលមួយ ក ភ្ េះកៅកាន់ដាំ-
ណាក់កាលមួយកទៀត កោលគឺការសាងសនសាំបារមីធម៌ កដើមផីោផវូវ 
រចួចាកកសចកថីទុកខលគប់ៗគ្នប  ។ 

9990999 
គំនតិគួរពចិារណា 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

តនមលននវិជ្ជា  
-រកី្សែជាមនុសសរទាោះប្បុសប្សី   ប្ែូវខ្ំឃ្មា ែខ្ាីប្បឹងសិក្សា 
ររៀនយក្សច្ំរណោះឯ ោ   ប្កុ្សងស្ប្សច្ំការឲ្យថ្នល នែល ។ 
-វជិាជ ជាប្ ពយដ៏ប្បរសីរ              ជា ា នឆ្លងរដីរសុខ្រពក្សនប្ក្ស 
ប្ែូវស្ែពាោមទាងំយប់នែង        បានជាក្សនប្ម ុនជីវែិ ។ 
-យសសក្សតិ រែ កីងថ្នក នប្ ពយធនធាន  ច្ំរណោះររបៀនអនក្សរោិះគិែ 
របីគ្មា នវជិាជ របូអនក្សពិែ            រធែីឲ្យជីវែិអ័ពទរសាី ។ 
-វជិាជ ជាប្ ពយមានែនមល            គ្មា នអែីកាែ់នែលឲ្យរសាីន័យ 
ជីវែិខ្ាង់ខ្ាស់រស់ប្បនព               សុខ្ក្សនុ ងរោកី្សយ៍ប្គប់អាតាា ។ 

                                         កោយ រជាែបណឌិ រតា ជួន ច្ិន្តា  
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៤-ភាពបរាជ័យននជីវតិ 
            បចចុបផនបកនេះ ានកសៀវកៅោកលចើន កៅកលើទីផារដដលបាន 
សរកសរនិយយករៀបរប់ពីភាពកោគជ័យ ។ ដូចោមកធាបាយកដើមផី 
ឲ្រានកោគជ័យ ឬក៏មកធាបាយកៅកាន់ភាពកោគជ័យ ។ ល ។ ចាំ-
កណេះបនថិចបនថួចសថួចកសថើងរបស់ខញុាំ លគ្នន់ដតចង់បង្វហ ញនូវទសសនាៈខវេះ 
ដដលោកគ្នលកៅសលាប់ជីវតិ ក ើយសូមឲ្រកយើងទាំងអ្ស់គ្នប  កមតថ  
កុាំកមើលង្វយដល់មនុសស  ដដលទទួលការបរជ័យឲ្រកសាេះ កលោេះថ្ន 
ការបរជ័យោកគ្នលកៅ  ឬ ោកាាំជកណថើ រសលាប់្នកៅរកភាព 
កោគជ័យ ។  ខញុាំគិតថ្នក តុផលទាំងអ្ស់កនេះ គឺមិនសូវលតូវបានកគ 
កលើកយកមកនិយយប ុ យ នក េះកទ  មកពីសងគមរបស់កយើង កគបាន 
ករៀបចាំកមយវធីិកដើមផីកជៀសវងពីការបរជ័យដតប ុកណាត េះឯង  ។ លបសិន 
កបើកយើងលកកឡកកមើលកៅលបចពណីវបផធម៌ ចនជនោតិដចទកទៀតក េះ 
ការបរជ័យលតវូបានកគចាត់ទុកថ្ន ោលបចពណីដដលកគហមឃ្លត់ ។ 
កយើងឲ្រតចមវមនុសសកៅកលើដតភាពកោគជ័យរបស់កគ ប ុដនថកយើងមិន 
បានឲ្រតចមវកលើការបរជ័យរបស់កគកទ ។ 

             រែកីារបរាជ័យមានែនមលបនតចិ្បនតួច្ឬក៏្សគ្មា នរ  ? លបសិន 
កបើករឿងកនេះអ្ញ្ច ឹងដមន កតើក តុអ្ឝីបានោការបរជ័យកគកឃើញថ្នសទិត 
កៅកបុងជីវតិរបស់មនុសសលផីៗកបុងកលក ដដលខញុាំបានអានថ្ន កាន់ដត 
បរជ័យ កាន់ដតឈឺចាប់ កាន់ដតលផីលាញ កៅទីបញ្ច ប់ក៏ដលបលបួល? 

            ពិតលបាកដណាស់  វបកងកើតមនុសសកឆបើមោកលចើន ដដលអាច 
ឲ្រខញុាំហ៊ា ននិយយបានថ្ន  តចមវចនការបរជ័យ  វគឺសាំខ្ន់ោងការ 
កោគជ័យ ។  ប ុដនថមនុសសភាគកលចើនមិនយល់ថ្ន វោមកធាបាយកទ 
កយើងដតងដតគិតពីជ័យជាំនេះលគប់កពល ។ ចាំកោេះឥរយិបទដបបកនេះ 
អាចសកងខបកោយោករមួយឃ្លវ  ដដលសាស្តសាថ ចាររអាកមរកិាប ក់ គឺាៈ 
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កលក Vincent Lombarbi  បានកោលថ្នាៈ  ជ័យជាំនេះមិនដមនោ 
ករឿងចចដនរកទ ដតវគឺោករឿងដដលកកើតកឡើងលគប់កពល  ។ 

            ជ័យជាំនេះលតូវបានកគកលើកតកមកើងលគប់កពលកវល ប ុដនថកយើង 
កភវចក ើយថ្ន វបានឆវងកាត់កមករៀនការបរជ័យោមុនដដរ កទើបកធឝើ 
ឲ្រកយើងកាវ យកៅោអ្បកឈបេះកាន់ដតកឆបើមក េះ ។ 

            ការឲ្រតចមវកៅកលើដតជាំនេះប ុកណាត េះ គឺវកលគ្នេះថ្នប ក់ណាស់ ពី 
កលោេះមនុសសោកលចើនដដលបានពាយម ក ើយានអារមយណ៍ខ្វ ចនូវ 
ការបរជ័យ  ដដលកធឝើឲ្រកគចុេះញ មការបរជ័យ ក ើយមិនលពមកងើប 
ខវួនកចញមថងកទៀត ។ 

            កយើងបានកមើលពីលបវតថិ  មនុសសដដលានកោគជ័យោកលចើន 
ដដលបានកធឝើអ្តថឃ្លត ប ធ ប់ពីខវួនកគបានទទួលការបរជ័យយ ងធងន់ 
ធងរ ។ យុវជនកកយងៗហ៊ា នសាកលផង  ប ុដនថលតូវបរជ័យ បានកធឝើឲ្រកគ 
ានការអ្ស់សងឃឹម និង វកងឝងកភវចភាវ ាំង ។ វមិនដមនថ្ន មនុសសទាំង 
អ្ស់កនេះ  មិនានលទនភាព អាចកោេះស្សាយនឹងករឿងចនការបរជ័យ 
បានក េះកទ  ប ុដនថកករ ថិ៍ក យ្ េះអាលកក់កបុងករឿងបរជ័យបាន ាំមកក េះ 
គឺវធងន់ធងរណាស់ ក ើយកៅកពលក េះ សងគមក៏មិនលពមទទួលសាគ ល់ 
ដបរោសអប់កខភើមពួកកគកៅវញិ គឺគ្នយ នផវូវណាដដលលតូវកលជើសករ ើសកលត 
ពីលតូវលិច ។ 

            កយើងបានឮសុភាសិតកោលថ្នាៈ “ ផថល់នូវអ្បកចាញ់ដដល 
គ្នយ នសមតទភាព១០ ក់មកឲ្រខញុ ាំ       ក ើយខញុ ាំនឹងផថល់អ្បកឈបេះ 
ដដល ានសមតទភាព១០ ក់កៅវញិ ” ។ 

            ចាំកោេះខញុាំ ខញុាំគិតថ្ន អ្បកនឹងទទួលបាននូវអ្បកឈបេះដដលគ្នយ ន 
សមតទភាព១០ ក់ក េះកទ ។ 
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          “ ផថល់ដល់ខញុ ាំនូវអ្បកចាញ់១០ ក់ ដដលយល់នូវអ្ឝីដដលកៅ 
ថ្នការចាញ់ក ើយ ខញុ ាំនិងផថល់កៅឲ្រវញិនូវអ្បកឈបេះដ៏កឆបើមចាំនួន១០ 
 ក់វញិ ។ 

            មនុសសភាគកលចើនានទាំក រ គិតដតការសកលមចថ្ន ោកោគ-
ជ័យ ក ើយការមិនសកលមចថ្ន ោការបរជ័យ ។  លបសិនកបើអ្បកបាន 
ាស១ដុាំអ្បកកោគជ័យ ។  លបសិនកបើអ្ត់វញិ អ្បកនឹងបរជ័យ ។ លប-
សិនកបើ  អ្បកបានសញ្ហដ ប័លតមួយសនវឹក អ្បកកោគជ័យ ។ លបសិនកបើ 
អ្ត់វញិអ្បកនឹងបរជ័យ ។ លបសិនកបើអ្បកយល់ស្សបតម  អ្បកកោគ-
ជ័យ ។ លបសិនកបើ អ្បកបដិកសធអ្បកនឹងបរជ័យ ។ លបសិនកបើអ្បកមិន 
បានវញិអ្បកបរជ័យ។ លបសិនកបើអ្បករកបានស្សីាប ក់ អ្បកកោគជ័យ ។ 
លបសិនអ្ត់វញិ អ្បកបរជ័យ។ មនុសសមួយចាំនួនបានកាំណត់ថ្ន កោគ-
ជ័យដូចោដាំកណើ រចនការវវិឌណន៍ ពីមួយចថងកៅមួយចថង  ក ភ្ េះកៅកាន់ 
កគ្នលកៅដដលបានកាំណត់ទុកពីមុន ។  ចាំកោេះខញុាំគិតថ្ន ក េះលគ្នន់ 
ដតោនិយមន័យមួយ កបុងចាំកណាមនិយមន័យ ចនភាពកោគជ័យដត 
ប ុកណាត េះ ។ ប ុដនថអ្ឝីដដលខញុាំចង់កផ្លថ តការចាប់អារមយណ៍ក េះ គឺ ការបរ-
ជ័យ ដដលោដផបកមួយចនការកធឝើដាំកណើ រ ។កតើវពិតោអាលកក់ដមនកទ? 

            កៅកបុងការកធឝើដាំកណើ រតមរយាៈជីវតិ កយើងដតងដតបានគិតោ 
និចច ដល់ពនវឺកាំកៅចនលពេះអាទិតរដដលចាត់ទុកថ្នោករឿងលអ  ក ើយវ 
សមលយមកៅនឹងោករកោគជ័យ ក ើយកៅកពលដដលានកភវៀងធ្លវ ក់ 
ចាត់ទុកថ្នោករឿងអាលកក់  ដូចកៅនឹងោករបរជ័យដដរ ។  មនុសស 
កយើងភាគកលចើន មិនសូវចូលចិតថកភវៀងកទ ោពិកសសគឺពួកអាជីវករ ។ 
មនុសសកយើងចូលចិតថ ពនវឺកាំកៅចនលពេះអាទិតរោង ។ កយើងគឺចូលចិតថ 
កពលកវលដដលលអ ោងកពលកវលដដលអាលកក់ ។ 

              ប ុដនថ កតើកពលកវលដដលលអគឺវសុទនដតលអទាំងអ្ស់ដមនឬកទ?   
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ក ើយកពលកវលអាលកក់ សុទនដតអាលកក់ដមនឬកទ ? កតើកពលកវល 
ដដលស្សួលសុទនដតលអដមនដដរឬកទ     ?   ក ើយកពលកវលលាំបាកគួរ 
ភ័យខ្វ ចដមនដដរឬកទ   ?  កតើអ្ឝីនឹងកកើតកឡើង  លបសិនកបើកយើងកដក 
ហលចថងោករៀងរល់ចថងក េះ ?  កយើងនឹងរលក ឬក៏ទទួលរងពីជាំងឺ 
មហរកីដសផក  កតើឥឡូវអ្ឝីដដលកកើតកឡើង លបសិនកបើកយើងកៅកភវៀង 
ោករៀងរល់ចថងក េះ ?   កយើងនឹងកកើតជាំងឺផ្លថ សាយធាំ និងអាចសាវ ប់ 
កោយលតោក់ក៏សឹងដតាន ។  កមើលកៅទាំងពីរដផបកកនេះ ដូចោមិន-
ដមនោចកមវើយលអក េះកទ  ក ើយកយើងពិតោដឹងថ្ន កទេះបីោយ ង 
ណាក៏កោយ  ទាំងពីរដផបកកនេះ ផថល់នូវលបកយជន៍ដូចគ្នប  ។  ដូចលគ្ន 
មួយក េះ ានអ្បកលបាជញាប ក់បាន កោលថ្នាៈ “រដូវកតថ  គឺានរសោតិ 
រដូវកភវៀង  គឺបរសុិទន  រដូវរ ាំក ើយ គឺកធឝើឲ្រលតោក់ស្សស់ថ្នវ  រដូវលពិល 
ធ្លវ ក់ គឺកធឝើឲ្ររកីរយ  គ្នយ នវតទុ ដបប បឹង ដូចអាកាសធ្លតុអាលកក់ លគ្នន់ 
ដតោលបកភទខុសគ្នប ពីអាកាសធ្លតុលអ” ។ 

“ ជួនកាលរបស់ដដលលអ ដតងដតកចញមកពីរបស់អាលកក់ោនិចច ” 
           ការសកលមចកគ្នលបាំណង  គឺសទិតកបុងការលបឹងដលបង  មិនដមន 
ោការកោគជ័យ ។  កលោេះថ្នការបរជ័យ និងកោគជ័យទាំងពីរកនេះ 
លតូវកដើរទនធឹមគ្នប   ដូចោបុគគលដដលបានទទួលកសចកថីសុខក ើយ កុាំ 
កភវចនូវកសចកថីទុកខដដលកកើតកឡើងកបុងចថងដសអកឲ្រកសាេះ។ ការបរជ័យ 
ក៏ោក តុដឹក ាំជីវតិឲ្រ្នកៅរកភាពកោគជ័យ  កោយអាស្ស័យ 
ការពាយមលបឹងដលបងរបស់ខវួនឯង កោយភាពកាវ ហន និងអ្ង់អាច 
តស៊ាូោនិចច មិនចង់ឲ្របុគគលណាមួយថ្នខវួនអ្ន់ក េះកទ ។ 

           កបើតមរយាៈទសសនវោិជ លពេះពុទនសាស  លពេះអ្ងគលទង់លតស់ 
សដមថងទុកកបុងគមភីរសុតថនថបិដក អ្ងគុតថរនិកាយ ដដលសដមថងករៀបរប់ 
អ្ាំពីបុគគលអ្ន់ាន ៤ លបកភទគឺាៈ 
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            ១-បគុ្គលឆាបជ់ ឿ 
            ២-បគុ្គលលងង ់
            ៣-បគុ្គលជមើលងាយជ្រោះភាពស្និទធស្នន ល 
            ៤-បគុ្គលជមើលងាយជ្រោះជៅរមួ 

            បុគគលទាំងបួនលបកភទកនេះ គឺោបុគគលដដលអ្ន់បាំផុតកៅកបុង 
កលកកយើងកនេះ កលោេះោបុគគលដដលមិនបានសិកាយល់ដឹងអ្ាំពីជីវតិ 
រស់កៅឲ្របានលអលតឹមលតូវកឡើយ។ បានកធឝើឲ្រជីវតិរស់កៅរបស់ពួកកគ 
សទិតកបុងទុទិដឌិនិយម និង សុទិដឌិនិយមលជុលកពក មិនបានកធឝើឲ្រជីវតិ 
សទិតកៅកបុងលបាកដនិយមកទ ។ កបើនិយយកោយន័យលតង់កៅថ្ន កធឝើ 
ឲ្រជីវតិរស់កៅសាថ ាំកពកនិងកឆឝងកពក មិនបានកដើរកៅតមផវូវកណាថ ល 
ដដលោាគ៌្នដ៏លអលតឹមលតូវក េះកទ ។  ការកធឝើដាំកណើ រដបបកនេះ គឺមិន 
អាចដឹក ាំជីវតិ  ឲ្រ្នកៅរកកសចកថីចកលមើនបានកទ ក ើយដបរោ 
ធ្លវ ក់ថយចុេះ ឬថយកលកាយកៅវញិ ។  កយើងលតូវកចេះកធឝើជីវតិឲ្រថយីោ-
និចច ានន័យថ្ន  លតូវបត់ដបនតម កាលាៈ កទសាៈ ចនកពលកវល ទាំង 
បចចុបផនប អ្តីត និង អ្ គត ក ើយលតូវគិតកទៀតថ្ន កតើសពឝចថងកនេះកគ 
លតូវការអ្ឝីខវេះកៅ ?  ក ើយលតូវសិកាអ្ាំពីជីវតិរស់កៅរបស់មនុសសកបុង 
សងគមឲ្រកលចើន និងពនរល់ក តុផលចនការរស់កៅលបកបកោយគុណ 
ធម៌ កបុងជីវតិរស់កៅដល់ជនទាំងឡាយក េះផងដដរ ។ មិនលតូវដឹក ាំ 
មនុសសទាំងអ្ស់ ឲ្រកដើរផវូវខុសលបាសចាកក តុផល  អ្ាំពីលទឹសថីរបស់ 
លពេះពុទនសាស ក េះកទ ។ 

           .....បុគ្គលឆាបជ់ ឿ ជាំកនឿោការកកើតកឡើង កោយការាន
សាយ រតីកជឿោក់កោយខវួនឯងផ្លធ ល់ កលោេះកនេះោសិទនកសរភីាព របស់ 
បុគគលាប ក់ៗ ក ើយក៏គ្នយ ននរណាាប ក់ មកហមឃ្លត់ឬររាំងមិនឲ្រ 
ានជាំកនឿក េះកទ កនេះគឺោការកលជើសករ ើសរបស់បុគគលផ្លធ ល់ដតមថង ។ 
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កោយកយើងកឃើញថ្ន  កៅកបុងសាកលកលកកយើងកនេះ ានសាស  
ោកលចើន ដដលបានកកើតកឡើង  សលាប់ផថល់នូវជាំកនឿឲ្រសងគមមនុសស 
កបុងក េះានលពេះពុទនសាស របស់កយើងផងដដរ ។ ប ុដនថរល់សាស  
ទាំងអ្ស់ ដតងដតលបកាសអួ្តអ្ាំពីលទឹសថី និងទសសនាៈសាស របស់ខវួន 
ក ើយរល់ជាំកនឿទាំងអ្ស់ ានជាំកនឿខវេះបានលបាសចាកក តុផលពិត 
លបាកដចនចាប់ធមយោតិ ជាំកនឿខវេះលតឹមលតូវានក តុផលពិតលបាកដ ។ 

           ចាំដណកទសសនាៈចនលពេះពុទនសាស វញិ  លពេះអ្ងគលទង់លតស់ 
សាំដដងឲ្រមនុសសាប យកបញ្ហដ ោកគ្នល  មុនកគនឹងកជឿោក់កៅកលើអ្ឝី 
មួយក េះ មិនដមនកចេះដតកជឿគ្នយ នក តុផល  លបាសចាកការពិតក េះ 
កទ ដូកចបេះក ើយ បានោកបុងគមគីរសុតថនថបិកដ អ្ងគុតថរនិកាយ កលខ៤១ 
ទាំព័រ ២១៦ បានកោលថ្នាៈ 

ឲ្យមនុស្សជវៀរចាកអាការៈ១០យ៉ា ង ខាងផលូវគំ្និត និង ំជនឿ 
រចួជ ើយគ្រួតតជមើល និងអានជ ើយពិនិតយ 

            កុាំលបកាន់កោយលគ្នន់ដតឮតមគ្នប  ឬកុាំអាលកជឿោករដដល 
ឮតមគ្នប  (អនុស្ាជវន) ។ 

            កុាំលបកាន់តមោករបរមផរ ឬកុាំអាលកជឿអ្ឝីដដលកគលបលពឹតថ 
កធឝើតគ្នប  (បរមបរ) ។ 

            កុាំលបកាន់កោយបានឮថ្នដូកចបេះ កុាំអាលកជឿករឿងកលពង ឬ 
ករឿងលបឌិត (ឥតិកិរ) ។ 

            កុាំលបកាន់កោយអាងកផួនតលា ឬ កុាំអាលកជឿតមដតកផួន 
តលាឬគមភីរ (បិដកស្មបទាន) ។ 

            កុាំលបកាន់តមក តុដដលលតិេះរេិះ ឬកុាំអាលកជឿតមដតការ-
លតិេះរេិះ ឬសាយ នតមក តុផល (តកតជ តុ) ។ 

            កុាំលបកាន់កោយតលមយួដផសផសាំ ឬកុាំអាលកជឿតមកៅតលមុយ-  
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ន័យ (នយជ តុ) ។  
            កុាំលបកាន់កោយលគ្នន់ដតលតិេះរេិះកៅអាការាៈ ឬ កុាំអាលកជឿអ្ឝី 
តមការលបាកដខ្ងកលត (អាការបរវិតិកក) ។ 

            កុាំលបកាន់កោយកសចកថីកពញចិតថ តមការពិនិតរថ្នសម 
និងកសចកថីយល់កឃើញ ឬ កុាំអាលកជឿអ្ឝីដដលស្សបនឹងគាំនិត ឬ លទនិ 
របស់ខវួន (ទិដឋនិិ ានកខនត)ិ ។ 

            កុាំលបកាន់កោយយល់ថ្នានសភាពគួរ (កជឿ) កុាំអាលលគ្នន់ 
ដតកឃើញកគោអ្បកកចេះដឹងកលចើន (ភពវរបូ) ។ 

            កុាំលបកាន់កោយគិតថ្នសមណាៈ(កនេះ)ោលគូរបស់កយើង គឺកុាំ 
អាលកជឿកោយអាងថ្នអ្បកក េះោលគូខវួន (ស្មជោ ជោ គ្រតិុ) ។ 

            កបុងអាការាៈទាំងឡាយកនេះ កាលណា អាការាៈណាកកើតកឡើង 
ក ើយ កយើងលតូវកលបើវចិារណញ្ហដ ណលបកបកោយ  វមិសំ្ន  ពិចារណា 
ឲ្រ យត់ចត់ ក ើយយល់ចាស់ផងសិមកជឿឬមិនកជឿោខ្ងកលកាយ ។ 
ប ុដនថផធុយកៅវញិ បុគគលមិនទន់បានលតិេះរេិះឲ្រលគប់លជុងកលោយ ក ើយ 
្ប់កជឿកៅកលើអ្ឝី ដដលលបាសចាកក តុផលចនចាប់ធមយោតិ កោយ 
មិនបានគិតពិចារណា កោយកជឿស៊ាប់កបុងករឿងទាំងអ្ស់ក េះ កាលកបើ 
បុគគលកធឝើយ ងកនេះ ឲ្រក យ្ េះថ្នបុគគលអ្ន់លបកភទទីមួយ ។ 

             ......បគុ្គលលងង ់ ភាពលងង់កលវ  គឺមិនអាចកធឝើឲ្រជីវតិរបស់ 
បុគគលរស់កៅបានលអលបកសើរក េះកទ កលោេះថ្នជីវតិលបកបកោយអ្វោិជ  
កលបៀបដូចភពដផនដីដដលគ្នយ នពនវឺលពេះអាទិតរនិងពនវឺលពេះច័នធ ោជីវតិ 
ដដលរស់កៅលគ្នន់ដតកដកដកដកងហើមកចញចូលប ុកណាត េះឯង  ។ ក ើយ 
សលាប់ការរស់កៅ  ក៏មិនបានសាងសនសាំនូវគុណលបកយជន៍  ទាំង 
បចចុបផនប និង អ្ គត  បុគគលលងង់កលវ សូមផីដតការគិត  និងការកធឝើអ្ឝី 
មួយ កបុងជីវតិរស់កៅកលចើនដតកដើរផវូវខុស ទទួលការបរជ័យោនិចច ។ 
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មនុសសលបកភទកនេះ កធឝើអ្ឝីមួយកលចើនដតកឆឝង មិនានការចូលរមួោមួយ 
សងគមោតិ និងសាស  បានកាត់ផ្លថ ច់នូវលបកយជន៍ទាំងពីរឲ្រកចញ 
ង្ យ ោមនុសសរស់កៅលបាថ្នប កសចកថីសុខដតាប ក់ឯង អ្បកណាចង់កធឝើ 

អ្ឝីក៏កធឝើកៅ គិតអ្ឝីក៏គិតកៅ ខវួនមិនខចីខឝល់ខ្ឝ យកឡើយ កាលកបើបុគគល 
កធឝើយ ងកនេះឲ្រក យ្ េះថ្នបុគគលអ្ន់ទីលបកភទទីពីរ ។ 

            ....បុគ្គលជមើលងាយជ្រោះភាពស្និទធស្នន ល ធមយតការរស់ 
កៅរបស់មនុសសកយើង ដតងដតានការទាំ ក់ទាំនងោមួយគ្នប  កៅវញិ 
កៅមក កដើមផីផថល់ផលលបកយជន៍ឲ្រគ្នប កៅមកផងដដរ ។ ដូកចបេះភាព 
រសួរយរក់ទក់ គឺោទាំ ក់ទាំនងដ៏លអលបកសើរ ដដលអាចកធឝើឲ្របុគគល 
ានជីវតិរស់កៅកាន់ដតលបកសើរកឡើង ក ើយកាន់ដតានភាពកជឿោក់ 
កលើខវួនឯង ដថមទាំងកធឝើឲ្រានការសបិទនសាប ល កាន់ដតខ្វ ាំងកឡើងដថម 
កទៀតផង ។ ភាពសបិទនសាប លកនេះឯង ដដលសាំដដងឲ្រកឃើញទាំងភាព 
វជិជាននិងភាពអ្វជិជាន កលោេះបុគគលខវេះានកសចកថីរប់អាន ចាំកោេះ 
មិតថានភាពសបិទនសាប លបាំផុត កោយមិនលបកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌-
សមផុរ ទប ខភស់ ាន លក ក េះកទ រប់អានកោយទឹកចិតថកមតថ  
សក ថ សដល់គ្នប និងគ្នប  ក ើយក៏មិនសមវឹងកមើលនូវលបកយជន៍អ្ឝីមួយ 
កឡើយ កចេះឲ្រតចមវរស់កៅដល់គ្នប  កបុង មោមនុសស ដដលានសតិ 
បញ្ហដ លគប់លគ្នន់ ។ ប ុដនថផធុយកៅវញិ ានបុគគលមួយចាំនួន អាស្ស័យ 
កោយការរប់អាន និងានភាពសិបទនសាប លផងក េះ កគដបរោាន 
កសចកថីលបាថ ចាំកោេះមនុសសដដលខវួនសបិទនសាប លកៅវញិ ។ កោយ 
កឃើញគ្នប ថ្ន ោមនុសសដដលានរងកាយវកិលវកិារ របូអាលកក់ ាន 
ឋានាៈតូចទបលកីលកលាំបាក រកលពឹកខឝេះលង ច រកលង ចខឝេះលពឹក ។ អ្បក 
ខវេះកទៀតបានឈវក់វកងឝងនឹងចាំកណេះដឹងដតបនថិចបនថួចរបស់ខវួន កលបៀប 
ដូចោកដងកបដដលរស់កៅកបុងអ្ណថូ ង ដដលពុាំធ្លវ ប់សាគ ល់ទឹកទកនវ និង 
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ទឹកសមុលទកឡើយ ក ើយកគដបរោលបាថកមើលង្វយ ដល់អ្បកដដល 
ានចាំកណេះដឹងតិចោងខវួន ឬ គ្នយ នចាំកណេះដឹងកសាេះដតមថង ពុាំក េះ 
កសាតកទៀត បានកមើលង្វយដល់អ្បកលគប់លគងថ្ន កចេះមិនដល់ខវួនឯង 
កឡើយ ។ កលោេះថ្ន កលកអ្បកលបាជញទាំងឡាយ ានលពេះសាយ សមភុទន 
ដដលោកាំពូលចនអ្បកលបាជញ លពេះអ្ងគលទង់មិនដដលកមើលង្វយ ដល់ 
បុគគលណាាប ក់កឡើយ កទេះបីោអ្បកក េះ បានកបៀតកបៀន ឬ ចងអា-
ឃ្លត កធឝើោសលតូវរបស់លពេះអ្ងគក៏កោយ ក៏លទង់មិនដដលលបទូសរ យ 
តប ឬកមើលង្វយដល់បុគគលទាំងអ្ស់ក េះកឡើយ គឺលទង់ដតងដតាន 
កសចកថីសក ថ សកលបាសលបណី ដល់មនុសសសតឝ លគប់ស្សទប់វណតាៈ 
កទេះអ្បកានកថី អ្បកលកកថី ោលកថី បណឍិ តកថី សកថី កលយ កថី ។ល។ 
ក ើយលទង់ក៏មិនបានឈវក់វកងឝងនឹងចាំកណេះដឹងរបស់ខវួនឯងដដរ លទង់ 
បានយកចាំកណេះដឹងទាំងអ្ស់ក េះកៅផសពឝផាយ គឺឲ្រមនុសសកលក 
បានយល់ដឹងដួចោរូបលពេះអ្ងគដដរ ។ សលាប់បុគគល ដដលបានស្ស-
វងឹវកងឝងកភវចខវួនឯង ក ើយបានកមើលង្វយ ដល់បុគគលដដលោថ្នប ក់ 
ដឹក ាំ ឬអ្បកដចទកផសងកទៀត កោយភាពសបិទនសាប លក េះឲ្រក យ្ េះថ្ន 
ោបុគគលអ្ន់បាំផុតលបកភទទីបី ។ 

             ......បុគ្គលជមើលងាយជ្រោះជៅរមួ ធមយតជីវតិមនុសសកយើង 
លគប់គ្នប  ការានជីវតិរស់កៅមិនដូចគ្នប ទាំងស្សុងក េះកទ ានមនុសស 
ខវេះកពញចិតថរស់កៅដតាប ក់ឯង ខវេះកពញចិតថរស់កៅោលកុម ខវេះកទៀត 
កពញចិតថរស់កៅោមួយស គមន៍ កបុងការរួបរួមគ្នប  ។ ដូកចបេះក ើយ 
ស គមន៍មួយ អ្ងគការមួយ លកុមការង្វរមួយ វតថអារមមួយ ។ ល ។ 
កដើមផីកធឝើឲ្រការរស់កៅ ឲ្រានការលូតលស់ និងអ្ភិវឌណោនិចច លពម 
ទាំងសាមគគីភាពផងក េះ លតូវដតកចេះកគ្នរពសិទនគ្នប កៅវញិកៅមក ឲ្រ 
តចមវគ្នប កបុងការរស់កៅរបួរមួគ្នប  លតូវសាគ ល់អ្ាំពីតួ ទីភារកិចចខវួនឯងឲ្រ 
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បានចាស់លស់ លតូវកគ្នរពកកាតដលកងចាំកោេះលតកូលករៀមចផង លតូវ 
សាគ ល់ឋានាៈ សាគ ល់វយ័ សាគ ល់អ្ាំពីរកបៀបរបបចនការរស់កៅរមួគ្នប  មិន 
កធឝើអាកបផកិរយិដូចោរស់កៅដតាប ក់ឯង ឬ ក៏ដូចមនុសសកកាេះ គឺលតូវ 
កជៀសវងពីភាពលអក់កករោមួយនឹងពួកគណាៈ ពួកលកុមរបស់ខវួន ។ 
មួយកសាតកទៀត បុគគលមិនលតូវានអាកបផកិរយិារយទ លបកភទ 
កមើលង្វយដល់មនុសសគ្នប ឯង ដដលរស់កៅោមួយគ្នប ក េះកទ លតូវរស់ 
លបកបកោយលកមចនសីលធម៌ សុជីវធម៌។ កាលកបើបុគគលកធឝើយ ងកនេះ 
ឲ្រក យ្ េះថ្នមនុសសលអ ប ុដនថផធុយកៅវញិ បុគគលដបរោកមើលង្វយដល់ 
មនុសសដូចគ្នប  ដដលរស់កៅជុាំវញិខវួន ឬ ក៏កមើលង្វយដល់ថ្នប ក់ដឹក ាំ 
វញិក េះ គឺមិនដមនោមនុសសលអកទ ឲ្រក យ្ េះថ្ន ោមនុសសអាលកក់ 
កៅវញិ កលោេះោបុគគលអ្ន់បាំផុតដដលមិនសាគ ល់ ឬមិនដឹងអ្ាំពីខវួនឯង 
ក ើយ មិនបានគិតពិចារណាថ្ន កតើខវួ នោអ្ឝី ? ានឋានាៈោអ្ឝី ? 
កតើអ្ឝីដដលខវួ នកធឝើ ឬ គិតលតឹមលតូវដដរឬកទ ? ។ ក តុកនេះបុគគលកមើល 
ង្វយកលោេះកៅរមួក យ្ េះថ្នោបុគគលអ្ន់លបកភទទីបួន ។ 

            បុគគលអ្ន់ទាំងបួនលបកភទកនេះ មិនអាចយកមកកធឝើោគ្នប បាន 
កលោេះោបុគគលដដលដឹក ាំជីវតិ ឲ្រទទួលដតភាពបរជ័យោនិរនថរ ៍គឺ 
មិនអាច្នកឡើងក ភ្ េះកៅកាន់ភាពកោគជ័យកទ ។ ដូកចបេះក ើយ 
សូមឲ្រមិតថអ្បកអាន កជៀសវងអ្ាំពីបុគគលទាំងអ្ស់កនេះ ក ើយលតូវកលបើ 
លបាស់លបាោញ ខវួនឲ្រអ្ស់អ្ាំពីសមតទភាព អ្បកមិនលតូវលក់កលៀមទុកចាំ-
កណេះដឹងក េះកទ រចួក ើយលតូវសិកាដសឝងយល់ឲ្រកាន់ដតចាស់ សីុ 
ជកលៅពីភាពពិតដដលថ្ន ការបរជ័យ ោចាំដណកចនដាំកណើ រការ ចន 
ការលូតលស់ ។ វោករឿងចាំណាស់បនថិចដមន ដដលមនុសសកយើង 
មិនអាចយល់ពីវ ក ើយភ័យខ្វ ចវ និងសអប់កខភើមវ ។ ប ុដនថចាប់តាំង 
ពីចថងដដលរូបកយើងកកើតមក កយើងកាំពុងដតលបឈមមុខនឹងដាំកណើ រការ 
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ចនការបរជ័យ គ្នប់ជួននឹងការលូតលស់ ។ កកាសិកាចាស់របស់ 
កយើងសាវ ប់ក ើយ ជាំនួសមកវញិកោយកកាសិកាថយី វោដាំកណើ រកទៀង 
ទត់ចនការកកកើតកឡើងវញិ ។ កៅកពលដដលកដើមកឈើចាស់ង្វប់ ចាំ-
កោេះកកាសិកាក៏ង្វប់កៅតមធមយោតិ (ដី ទឹក ជភលើង ខ្យល់) របស់វ 
ដដលកលកាយមកកាវ យកៅោជីវោតិ ផថល់កៅឲ្រលគ្នប់ពូជថយី ដដលដុេះ 
លូតលស់កៅោរកុខោតិថយីដចទកទៀត ។ 

             កកាសិការបស់កយើង មិនអាចលគប់លគ្នន់ កដើមផីឲ្រវកៅដត 
លូតលស់ កោយមិនបាច់សាវ ប់បានកទ ។ លបសិនកបើកកាសិកាមួយ 
លកុមលតូវដតកធឝើអ្ញ្ច ឹងក េះ ការលូតលស់ដលងសាាលត និងដលង 
ស្សូបជីវោតិ ពីកកាសិកាជិតខ្ងរបស់វ តមកពលកាំណត់ណាមួយ 
ដដលនឹងកាវ យកៅោមហរកី ។ 

             កៅកបុងខវួនរបស់កយើង ានករឿងកោគជ័យ និងករឿងបរជ័យ 
ោកលចើន ដដលានោប់មកោមួយ តាំងពីកាំកណើ តមកគ្នយ នករឿងដដល 
គួរឲ្រភ័យខ្វ ចថ្នវយ ងកម ចក េះកទ កោយសាដតវោដផបកទាំងមូល 
ចនការលូតលស់និងការវវិតថិន៍ ចាាំថ្នសតឝពស់មិនអាចធាំបានកទ លប-
សិនណាកបើដសផកវចាស់ក ើយមិនលពមសកក េះ ។ មិនលតឹមដតកភវើង 
(ចរចរ)ពណ៌កខៀវដដលលអក េះ ប ុដនថកយើងចាាំបាច់លតូវានកភវើង ពណ៌ 
លក មផងដដរ ។ កយើងចាាំបាច់លតូវានកភវើងពណ៌លក ម កដើមផីឲ្រ 
ពួកកយើងឈប់កមើល ក ើយកៅ.......។ 

             លបសិនកបើានដតពនវឺលពេះអាទិតរដតឯកឯង គឺមិនអាចកធឝើឲ្រ 
ជីវតិរកីរយបានកទ។ ជីវតិមនុសសរល់របូចាាំបាច់ឲ្រានកភវៀងធ្លវ ក់ ។ 
វមិនអាចនិយយបានថ្ន អាចធ្លវ ក់តិច ឬអាចធ្លវ ក់ខ្វ ាំងក េះកទ ។ គឺ 
និយយថ្នចាាំបាច់ធ្លវ ក់ ។ 

            ក តុអ្ឝីបានោកយើងលតូវានកភវៀង ? ក តុអ្ឝីបានោថ្នកយើង 
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លតូវបរជ័យ ខញុាំចង់បង្វហ ញវកោយវធីិកផសងៗ កតើក តុអ្ឝីកៅបានោ 
កយើងលគប់គ្នប  លតូវានបទពិកសាធន៍បរជ័យទាំងអ្ស់កនេះ ខញុាំនឹងផថល់ 
ោឧទ រណ៍ពិតខវេះដល់អ្បក ទុកោលបទីបបាំភវឺផវូវកៅកាន់អ្ គតដ៏ 
ចថវថ្នវ  ក ើយកាំចាត់បង់នូវគាំនិតអ្វជិជាន ភាពភ័នថលចឡាំកោយលបការ 
កផសងៗ លតូវានទសសនវស័ិយចនជីវតិឲ្របានដវង ង្ យ ក ើយលតូវដត 
ទទួលយកភាពរកីរយោមួយកលកកនេះ លបកបកោយឧតថមភាពចថវថបូរ 
សុចរតិកទៀងលតង់ ក ើយកគ្នរពសិទនិចនការរស់កៅដល់គ្នប និងគ្នប  លតូវ 
ានស ថ នចិតថ សក ថ សកលបាសលបណីោនិចច ដល់មនុសសសតឝលគប់ 
របូដដលរស់កៅរមួកលកោមួយគ្នប  ។ 

9990999 
គំនតិគួរពចិារណា 
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៥-ឆាកជវីតិរបស្ឃ់ោក Abraham lincoin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            កលក Abraham lincoin បានជួយបញ្ច ប់របបទសករកៅ 

កបុងលបកទស និងបកញ្ច ៀសស គមន៍ជនោតិអាកមរកិ គឺមិនឲ្រដបក- 
បាក់គ្នប កបុងស្ង្វគ មកនេះ ។ 
             អា្ាហាម លិនខូ្ន កកើតកៅចថងទី០២ ដខកុមមាៈ ប្ ាំ១៨០៩ 
កៅឯចលពសាតដដលោច់ស្សយលកបុងកសិោឌ នមួយ  ស្សុកហឌិន 
(Hardin) រដឌខិនតក់គី (Kentucky) ។ កុារលិនខូលន៍ បានករៀនកពញ 
កលញកបុងសាលលបដ លមួយ ប្ ាំប ុកណាត េះ ។ របូកគកចេះវធិ្លនបីយ ង 
គឺ ការអាន ការសរកសរ និង គិតកលខ ។ កលកលតូវកធឝើដាំកណើ រយ ង 
ង្ យ កដើមផីដសឝងរកកសៀវកៅអាន ។ លិនខ្នូ គ្នត់ខចីបានកសៀវកៅ 

លអៗ ពីកគយកមកអានានករឿង Robinson Crusoe, Pilgrim’s Progress, 

Aesops Fable លពមទាំងខចីកសៀវកៅលបវតថិសាស្តសថពីសាលបានមួយ ឬ 
ពីរកាលផងដដរ កលតពីក េះកលកបានចូលចិតថអានគមភីរប៊ាីប និងលប- 
វតថិតស៊ាូរបស់កលក ចច វ សិុនកតន ។ លិនខូន គឺោយុវជនដដល 
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ពូដកនិយយករឿងឲ្រកគសាថ ប់ គឺកធឝើឲ្រអ្បកស្សុក្ប់សាគ ល់ និងចូល 
ចិតថកលកោខ្វ ាំង ។ 

             លិនខ្នូ ោអ្បកកដើរតមរថកភវើង ោោងទូដដក អ្បកយម 
ហង បដិគ្នគ  កចលបសណីយ៍សាទ ន ( យកចលបសណីយ៍) និងោអ្បក 
វស់សធង់ដី មុនកពលដដលគ្នត់បានកាវ យោកមធ្លវ ី។ រូបគ្នត់ គឺោ 
មនុសសគាំរដ៏ូលអដដលពិតោហ៊ា នកធឝើ និងហ៊ា នទទួលនូវការបរជ័យ ។ 
គ្នត់បរជ័យកបុងការកធឝើអាជីវកមយ កបុង ប្ ាំ១៨៣១ និងបរជ័យកបុងការ 
បកងថើតចាប់ ប្ ាំ១៨៣២ ។ កៅ ប្ ាំ១៨៣៣  គ្នត់បរជ័យមថងកទៀត កបុង 
ការកធឝើអាជីវកមយកនេះ ។ កៅ ប្ ាំ១៨៣៨ បរជ័យកបុងការឈរក យ្ េះោ 
អ្បកដថវងការណ៍ ។ កៅកបុង ប្ ាំ១៨៤០ បរជ័យកបុងការឈរតាំដណងោ 
អ្បកកបាេះក ប្ ត ។ បរជ័យកបុងការឈរក យ្ េះោសាជ ប្ ាំ១៨៤៣ ។ 
កៅកបុង ប្ ាំ១៨៤៦ លតូវបានកគកបាេះក ប្ តកលជើសករ ើសោសាជ កៅកបុង 
ប្ ាំ១៨៤៨ របូកលកបរជ័យកបុងការឈរក យ្ េះោសាជមថងកទៀត ។ 

កលកបានបរជ័យ កបុងការឈរក យ្ េះោសាជិកសភា ប្ ាំ១៨៥៥ ។ 
កៅកបុង ប្ ាំ១៨៥៦ បរជ័យកបុងតាំដណងោលបធ្ល ធិបតីសថីទី ។ 

             វហក់បីដូចោធមយោតិោករឿយៗ ដតងដតញុាាំងឲ្របុគគលលគប់ 
រូបជួបនឹងក តុការណ៍អាលកក់ៗោកលចើន ក៏កដើមផីឲ្របុគគលកៅសិកា 
ដសឝងយល់ និងកងើបកឡើងក ើយកធឝើការលបយុទនតស៊ាូោមួយវ យ ងកាវ  
ហនកោយគ្នយ នការរថយ កោយលបការណាមួយក េះកទ ។ 

          អាប្បាហាម លិនខ្នូ គឺោលបធ្ល ធិបតីទី១៦ និងោ 
មហបុរសដ៏កឆបើមាប ក់របស់អាកមរកិ ។ កលកលតូវតួឯកកលខ នាប ក់ 
ក យ្ េះ ចន វលិកខស ប៊ាូត (John Wilkes Booth) លបកធឝើឃ្លតកោយ 
ឈឺចាប់នឹងការបរជ័យរដឌភាគតផូង ។ លិនខូន បានដឹក ាំលបកទស 
កបុងអ្ាំឡុង កពលានស្ង្វគ មសីុវលិ (១៨៦១ដល់១៨៦៥) ដដលោ 
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វបិតថិដ៏ធងន់ធងរបាំផុត កបុងលបវតថិសាស្តសថស រដឌអាកមរកិ ។ រដឌភាគខ្ង 
តផូងមួយចាំនួន ពាយមបាំដបកខវួនកចញពីស ភាព កដើមផីលប ា្ំង 
មិនឲ្រលុបបាំបាត់របបទសករ ។ ស្ង្វគ មកនេះបានចាប់កផថើមកោយរដឌ 
ចាំនួន២៣ ានលបោជនចាំនួន ២២លន ក់ លប ា្ំងោមួយរដឌចាំនួន 
១១ ដដលានលបោជន ៩លន ក់ ។ ស្ង្វគ មកនេះបានអូ្សប វ យ 
កពលរ ូតដល់៤ ប្ ាំ ។ កបុងសមរភូមិខវេះ ានសាវ ប់មនុសសរ ូតដល់ 
៤៥០០០ ក់ ។ ទីបាំផុត កៅចថងទី០៩ ដខ កមសា ប្ ាំ ១៨៦៥ កងទ័ព 
សមភ័ននខ្ងតផូងដដលដឹក ាំកោយកលក រ  បឺូត អីុ្ លី (Robert E.Lee) 

លពមចុេះចាញ់ទ័ពស ភាព ដដលដឹក ាំកោយកលក យូ លី សីុល 
ដអ្ល ដ្ គនត៍ (Appomattox Courthouse) ។ កលក ដ្ គនត៍ បាន 
លបាប់កៅលកុមទហនដដលកាំពុងដតដស្សកកហ៊ា សបាយនឹងជ័យជាំនេះ 
ថ្ន “ ពួកឧទធ មក៏ោជនរមួោតិរបស់កយើងដដរ ”  ។ 

            សលាប់ជីវតិរបស់កលក លីនខ្នូ ការបរជ័យវោកមករៀន 
ដ៏លអបាំផុត និងបានផថល់នូវបទពិកសាទន៍ឲ្រកលកដថមកទៀត ដដល 
កធឝើឲ្ររបូកលកបានទទួលនូវភាពកោគជ័យដ៏លបកសើរ។ ដូចោកៅកបុង 
ប្ ាំ១៨៣៤ របូកលកខាំពុេះោរកដើមផីសកលមចការសិកាដផបកចាប់របស់ 

ខវូន ក ើយបានកាវ យោកមធ្លវាីប ក់ ដ៏ានក យ្ េះលផីលាញកៅកបុង 
រដឌ អីុ្លីណយ (Illinois) ។ 

      -១៨៣៤ ោប់ក ប្ តោសាជិកសភា Illinois General Assembly . 

      -១៨៤២ ចថង៤ វចិឆិកា ករៀបការោមួយ ង ដមរគី ធូដ (Mary Tood) . 

      -១៨៤៦ ោប់ក ប្ តោតាំណាងរស្តសថកបុងសភាោន់ទបអាកមរកិ 

      -១៨៥៨ ជដជកគ្នប ពីករឿងទសភាពោមួយ សធីវនិឌូកាវ ស់ (Steven 

A.douglas) 

      -១៨៦០ ចថង០៦ វចិឆិកា ោប់ក ប្ តោលបធ្ល ធិបតី ស.រ.អាកមរកិ  
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      -១៨៦៤ ចថង០៨ វចិឆិកា ោប់ក ប្ តោលបធ្ល ធិបតីថយីចន ស.រ.អា 

       -១៨៦៥ ចថង១៤ កមសា លតូវឃ្លតករ ចន វលិកខស ប៊ាូត លួចបាញ់ 

លបហរ ។ 

      -១៨៦៥ ចថង១៥ កមសា ទទួលមរណភាពកៅទីលកុងវ សិុងកតន ។ 

            ការដដលកលើកយកលបវតថិករឿងរ វរបស់ កលក អាប្បាហាម 
លីនខ្នូ មកកធឝើោឧទ រណ៍កនេះ ក៏កដើមផីឲ្រមិតថអ្បកអាន កធឝើការ 
លតិេះរេិះពិចារណាថ្ន ការបរជ័យមិនដមនសុទនដតអាលកក់ទាំងអ្ស់ក េះ 
កទ កលកាយកពលដដលបុគគលបានដឹងថ្នខវួនចាញ់ ឬបរជ័យក ើយលតូវ 
តាំងចិតថពាយមលបឹងដលបងសាោថយី មិនលតូវរថយ ឬចុេះញ មចាំកោេះ 
ឧបសគគ ដដលបានកកើតានកឡើងចាំកោេះរបូកយើងក េះកទ កដើមផីកធឝើឲ្រ 
ជីវតិ្នកៅរកកគ្នលកៅដដលខវួនលបាថ្នប ចង់បាន លតូវលបកបកោយ 
ឆនធាៈ វរិយិាៈ ចិតថ វមិាំសា កទើបសកលមចលបកយជន៍របស់ខវួនកៅបាន ។ 
កយើងទាំងអ្ស់គ្នប លតូវដឹងកទៀតថ្ន ជ័យជាំនេះវមិនកៅ ង្ យពីកយើងកទ 
ប ុដនថកយើងដបរោមិនអាចទទួលបានវ ដបរោបរជ័យ ។ លបសិនកបើ 
ដឹងថ្នខវួនកយើងដួលក ើយ កយើងលតូវពាយមកលកាកឈរកោយខវួន 
ឯង មិនលតូវរ ាំពឹងចាាំឲ្រអ្បកដចទមកជួយកលើកកយើងក េះកទ យ ងណា 
មិញ លបសិនកបើកយើងដឹងថ្នខវួនបរជ័យក ើយ មិនលតូវបាក់ទឹកចិតថ 
ក េះកទ ឬ ក៏រង់ចាាំឲ្របុគគលណាមួយ មកជួយដឹក ាំនូវដខសជីវតិឲ្រ 
បានលអលបកសើរ កលោេះដតអ្បកដចទក េះកទ លតូវរ ាំពឹងគិតពលងឹងសមតទ 
ភាពកោយខវួនឯង ក ើយកលើកកមភស់កាវ ាំងចិតថ ឲ្របានខ្វ ាំងកាវ ោង 
មុន លបឹងដលបងតស៊ាូកុាំរថយរ ូតសកលមចបានជ័យជាំនេះ តមកសចកថី 
លតូវការ និងការលបាថ្នប ចង់បានរបស់ខវួន ។ 

9990999 
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៦-ជីវិតគជឺ្ជការតស្  ូ
             ោញឹកញយមនុសសលគប់ៗគ្នប  ដតងដតបានឮសុភាសិតមួយ 
បានកោលទុកថ្ន “  ីវតិគឺ្ជាការតស្ ូ  ” កតើមនុសសកយើងអាចករៀនអ្ឝីខវេះ 
បានពីវ? ចូរកយើងកធឝើតមសុភាសិតកនេះក ើយកតើកយើងបានកធឝើអ្ឝីខវេះ? 

            ការតស៊ាូ ោករឿងមួយដដលលអណាស់ កបុងការកលើកយកមក 
និយយ ប ុដនថកតើមនុសសអាចអ្ភិវឌណន៍ការតស៊ាូកឡើងបានកោយរកបៀប 
ណា ? កតើមនុសសអាចជាំនេះរល់ការលាំបាក រល់ឧបសគគបានកោយ 
រកបៀបណា កបុងខណាៈកពលដដលមនុសសដចទកបាេះបង់ កោយសារដត 
ជួបការលាំបាក ឬឧបសគគក េះ ? ។ 

            កៅកពលណា ដដលកយើងគ្នយ នកៅសល់អ្ឝីៗទាំងអ្ស់ ក ើយ 
សូមផីដតមិតថក៏បាត់ស្សកាល កតើកយើងលតូវកធឝើដូចកមថច ? កតើកៅកពល 
កយើងគ្នយ ននរណាាប ក់មកជិត កតើាននរណាអាចជួយកយើងបាន ? 

            កបុងឱកាសកនេះ មិននិយយអ្ាំពីទិដឌភាពចនអារមយណ៍កទ ប ុដនថ 
លគ្នន់ដតចង់កោលថ្ន កបុងអ្ាំឡុងកពលដដលកយើងបរជ័យ គឺានដត 
ចាំដណកចនខវួនកយើងកទ ដដលអាចជួយខវួនកយើងបាន គឺោសាយ រតីរបស់ 
កយើង ! ។ 

            សាយ រតីរបស់កយើង គឺោវតទុដតមួយគត់ ដដលអាចទញកយើង 
ឲ្រកចញពីរកតថ ោប់ផុង ។ មិនដមនមិតថភកថិរបស់កយើង ឬឪពុកាថ យ 
របស់កយើង ក ើយក៏មិនដមនោបថីឬលបពននរបស់កយើងក េះដដរ អ្ឝីដដល 
អាចជួយកយើងបានក េះ ពួកកគទាំងអ្ស់គ្នប  គឺលគ្នន់ដតអាចផថល់ឲ្រ 
កយើងនូវការកលើកទឹកចិតថដតប ុកណាត េះឯង ានដតសាយ រតីរបស់កយើងកទ 
ដដលអាចជួយខវួនកយើង កៅកបុងខណាៈកពលដបប បឹង ។ លបសិនកបើ 
សាយ រតីរបស់កយើង កមើលមិនកឃើញពីលទនផលកោគជ័យកៅចុងបញ្ច ប់ 
កទក េះ កយើងនឹងបាត់បង់នូវឆនធាៈតស៊ាូ ។ ( លទនផលកោគជ័យចុង-
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បញ្ច ប់ គឺសទិតកៅកលើកយើង ។ កោយគ្នយ នវ កយើងនឹងកទរទន់កៅរក 
ការកបាេះបង់កចាល ) ។ មនុសសភាគកលចើនដដលោច់ចយ  កៅកពលកគ 
បរជ័យ មិនលតឹមដតសាម រាៈកលបើលបាស់កទ ដថមទាំងសាយ រតីក៏លតូវបាត់ 
បង់ដដរ ។ ទីក េះក ើយោកដនវងកលគ្នេះថ្នប ក់ ។ 

            លបសិនកបើពួកកគ មិនជួយកធឝើឲ្រសាយ រតីរបស់ពួកកគ បានោ 
សេះកសផើយកទ មនុសសទាំងកនេះនឹងមិនអាចកងើបកឡើងកកើត បានមថង 
កទៀតកឡើយ ។ 

            ដូចសុភាសិតមួយកោលថ្ន៖ “រកាសុបិនឲ្រខ្ជ ប់ខជួន លបសិន 
ណាកបើសុបិនរបស់អ្បកសាវ ប់ អ្បកកលបៀបដូចោបកសី ដដលលតូវរបួស 
កោយគ្នយ នសាវ បកៅដដរ” ។ 

           មិនថ្នសទិតកៅកលកាមកាលាៈកទសាៈណាក៏កោយ ចូរអ្បកកុាំទុក 
ឲ្រសុបិន ចនកោគជ័យរបស់អ្បកលតូវបាំផ្លវ ញ កោយអ្ឝីដដលកកើតកឡើង 
កៅខ្ងកលតខវួនរបស់អ្បកឲ្រកសាេះ ។ 

             មនុសសភាគកលចើនទុកលទនផលបចចុបផនប ឲ្រលតួតលតកលើគាំនិត 
សាយ រតីរបស់ពួកកគ គឺចង់បញ្ហជ ក់ដថមកទៀតថ្ន លទនផលបចចុបផនបកថី 
សាទ នភាពបចចុបផនបកថី កាលាៈកទសាៈបចចុបផនបកថី ទាំងអ្ស់កនេះបានលតួត- 
លតកលើគាំនិតសាយ រតីចនពួកកគ ។ កបើនិយយឲ្រង្វយយល់កៅ កាលាៈ 
កទសាៈ បចចុបផនបគឺ “ ភាពលកីលក ” ន៎ុេះឯង។ សាទ នភាពលកីលកោមូលោឌ ន 
សលាប់បង្វអ ក់គាំនិតសាយ រតីរបស់កយើងលគប់គ្នប  ក ើយកយើងនឹងបកងកើត 
អារមយណ៍យល់កឃើញថ្ន ខវួនឯងលកោងកគ ។ ការដដលរូបកគយល់ 
កឃើញថ្នខវួនឯងលក ឬយល់កឃើញថ្នខវួនឯងបរជ័យ ដដលសទិតកៅ 
កបុងដួងចិតថមនុសសលគប់គ្នប ក េះឯង វបាន ូរលោបបនថិចមថងៗ កធឝើឲ្រ 
កយើងានកសចកថីភ័យខ្វ ចរថយមិនចង់កធឝើអ្ឝីទាំងអ្ស់ ។ “ ចូរទទួល 
ខុសលតូវចាំកោេះគាំនិតរបស់អ្បក  កដើមផីឲ្រអ្បកអាចកធឝើនូវអ្ឝីដដលអ្បកចង់- 
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បានវ” ។ 

             មនុសសទាំងឡាយណា ដដលានកសចកថីតស៊ាូអ្ត់ធយត់ មិន 
បានបដណថ តបកណាថ យឲ្រកាលាៈកទសាៈបចចុបផនប ដដលមកជិេះោន់កលើ 
ផវូវគាំនិតកគបាន ក ើយពាយមបកងកើតគាំនិតថយីៗ គាំនិតគឺោថ្នមពល 
ដដលជុាំរញុកាវ ាំងចិតថរបស់ពួកកគ ឲ្រានភាពរងឹាាំពុេះោរតស៊ាូោនិចច 
រល់ឧបសគគធាំតូចោក តុការណ៍អាលកក់ដល់ដខសជីវតិរបស់កគ ។ 

             មនុសសភាគកលចើន លបដ លោមិនដឹងពីបញ្ហហ ទាំងអ្ស់កនេះកទ 
ថ្នការតស៊ាូគឺោជីវតិ ប ុដនថតមសកមយភាពោក់ដសថងការតស៊ាូកធឝើឲ្រកយើង 
កាន់ដតសកមយកឡើងៗ ។ កៅកបុងករណីោកលចើនដដលធមយោតិ ដតងដត 
បញ្ជួ នសារមកឲ្រកយើង ឧទ រណ៍ខញុាំសូមកលើកយកករឿងកដើមកឈើមក 
និយយ កលោេះកដើមកឈើដតងដតលបឈមមុខកៅនឹងពរុេះ និងខរល់ោ 
និចច។បានកធឝើឲ្រកដើមកឈើកាន់ដតាាំ ក ើយដថមទាំងចាក់ឬសកៅកបុងដី 
កាន់ដតកលៅកឡើងៗ ក ើយកដើមកឈើអាចទប់ទល់នឹងពនវឺចនលពេះអាទិតរ 
កៅកបុងចលពសាត និងាាំក ើយខភស់ោងរកុខោតិ  ទាំងឡាយណា 
ដដលកតងោប់ជុាំវញិវ ឬបណតងគោតិតូចៗ ដដលរស់កៅកលកាមជាំរក 
របស់វ ។ 

             យ ងណាមិញ កទេះបីោសទិតកៅកលកាមកាលាៈកទសាៈណាក៏ 
កោយ មនុសសចាាំបាច់លតូវដតានការតស៊ាូ កៅកពលដដលកគលបឈម 
មុខកៅនឹងភាពលាំបាក ឬបញ្ហហ ទាំងឡាយ ដដលោទូកៅកកើតកឡើង 
កបុងកពលដដលរូបកគបរជ័យ ។ សូមឲ្រមិតថអ្បកអានគិតថ្ន កៅកពល 
ដដលរូបកយើងបរជ័យក េះ កយើងលតូវដតតស៊ាូកងើបកឡើងវញិ ។ ក ើយ 
កៅកពលដដលកយើងបរជ័យមថងកទៀត  កយើងលតូវតស៊ាូមថងកទៀត ។ 

             កបុងកពលដដលខញុាំបានស្សាវលោវ កបុងការសរកសរកសៀវកៅកនេះ 
កឡើង ខញុាំបានរកកឃើញនូវបញ្ហហ មួយ ដដលកគង្វយនឹងកឃើញកបុង្ក-
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ជីវតិរបស់មនុសសអ្សាច ររទាំងអ្ស់កលើសាកលកលក។ អ្បកដដលបាន 
ទទួលរងនូវការតស៊ាូោកលចើន រចួបានកាវ យកៅោអ្បកដដលខ្វ ាំងក ើយ 
អ្សាច ររដថមកទៀតផង ។ ការបរជ័យ គឺបណាថ លឲ្រានការលាំបាក 
និងជួបបញ្ហហ ោកលចើន ប ុដនថបញ្ហហ ទាំងអ្ស់ក េះ ក៏នឹងផថល់ឱកាសឲ្រ 
កយើងកដើមផីតស៊ាូមថងកទៀត ។ 

9990999 
គំនិតគួរពិចារណា 
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៧-ព្រះមហាក្សព្តដល៏បីលាញនាសមយ័អងគរ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            កបើតមលបវតថិសាស្តសថរបស់ដខយរ កគបានឲ្រដឹងថ្នលពេះអ្ងគាច ស់ 
ជយវធ៌ន (លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧) លតូវោបងបអូនជីដូនមួយ នឹងសូររ 
វរ យន័ទី២ ។ កៅកពលដដលលពេះអ្ងគ មិនទន់បានកសាយរជរកៅកឡើយ 
លពេះអ្ងគបានករៀបអ្ភិកសកោមួយនឹងលពេះ ងជ័យរជកទវ ី។ លពេះអ្ងគ 
លតូវបញ្ហជ ឲ្រកលើកទ័ព កៅវយចាមកៅតាំបន់វជ័ិយ ។ កៅកពលដដល 
លពេះបិតកសាយទិវងគតកៅ លពេះអ្ងគលទង់គង់កៅកបុងលបកទសចាមា កៅ 
កឡើយ សិលចារកិភិា កាសបានឲ្រដឹងថ្ន កបុងកពលដដលលពេះ-
បាទយកសាវរ យទី័២ លតូវរងកលគ្នេះកោយម្នថីាប ក់ លពេះអ្ងគក៏លបញាប់លប-
ញាល់យងមកវញិ រចួមកក៏ានអ្ាំកពើ វ្ នោនរបស់ចាម វយលុក 
យកបានរជធ្លនីអ្ងគរ ។ 

             លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ ានគុណបាំណាច់មួយយ ងធាំ ចាំកោេះ 
លបកទសោតិ កោយបានកធឝើការរ ាំកោេះទឹកដី ឲ្ររួចផុតពីការលតួតលត 
របស់បរកទស ។ កដើមផីសកលមចកគ្នលកៅលពេះអ្ងគ លតូវលបយុទនយ ង 
សឝិតសាឝ ញលប ា្ំងនឹងពួក វ្ នោន ក ើយទីបាំផុតបានទទួលកោគ-
ជ័យោសាទ ពរកបុងចមាាំងកជើងទឹក ដដលានរបូចាវ ក់កៅកលើជញ្ហជ ាំង- 
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លបាសាទបាយ័ន និងប ធ យ យ្ រោសកខីភាព ។ 

             កៅគ.ស.១១៨១ កៅកពលដដលលពេះអ្ងគ លទង់ានលពេះជ យ យុ 
៥៦វសាកៅក ើយ កទើបលពេះអ្ងគបានទទួលោរភិកសកកឡើងកសាយ 
រជរកៅយកសាធរបុរ ។ កិចចការដាំបូងដដលលតូវបាំកពញោប ធ ន់ គឺ 
ការករៀបចាំរជធ្លនីកឡើងវញិ កោយសាទ ប កាំដពងថយបាយកលកៀម និង 
គូទឹកព័ទនជុាំវញិានលបដវង ៣គ.ម. កបុងមួយលជុងៗ កនេះោ អ្ងគរទី៣ ឬ 
អ្ងគរធាំ សពឝចថងកនេះឯង ។ 

             កៅខ្ងកបុងលបកទស ការបេះកបារមួយក៏បានផធុេះកឡើង កៅតាំ-
បន់ មលយង (ខ្ងតផូងកខតថបាត់ដាំបង) ។ លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ ក៏ 
បញ្ហជ កសថចចាមមួយអ្ងគ ម វទិាននធន៍ ឲ្រកលើកទ័ពកៅប្ង្វក បរប 
កឡើងវញិ ។ សូមបញ្ហច ក់ថ្ន កសលតចាមកនេះបានមករស់កៅ កៅអ្ងគរ 
តាំងដតពីកកយងកមវ េះ ។ កោយកឃើញទទួលបានភាពកោគជ័យដូចលបាថ្នប  
ក ើយ លពេះអ្ងគលទង់បានលបទនឲ្រនូវបុណរសកថិ (យុវរជ) នឹងលទពរ 
សមផតថិលគប់ដបបយ ង ។ 

             ចាំកោេះការវយលុកយ ងសកមផើរបស់ជនោតិចាម កៅគ.ស. 
១១៧៧ លពេះបាទជ័យវរ យទី័៧ បានសចាច ថ្ននឹងកធឝើការសង់សឹកវញិឲ្រ 
ទល់ដតបាន ។ កៅគ.ស.១១៩០ លពេះអ្ងគលទង់កធឝើឲ្រលបកទសយួន ចដ 
កវៀតកៅអ្ពាលកិតរ កដើមផីឲ្រង្វយស្សួលកបុងការវយចាម ។ កបុង ប្ ាំ 
ដដដលឱកាសលអក៏ ុចផលឲ្រ កោយកសថចចាម ជ័យឥ្នធវរ យន័ទី៤ 
កលើកទ័ពមកវយដខយរមថងកទៀត ។ លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ លទង់ក៏បញ្ហជ  
វទិាននធន៍ ឲ្រកលើកទ័ពកៅទប់ទល់ ។ វទិាននធន៍ វយយកបានលកុង 
វជ័ិយ ក ើយចាប់កសថចចាមជ័យឥ្នធវរ យន័ទី៤ ោកឈវើយមកថ្នឝ យលពេះ 
បាទជ័យវរ យន័ទី៧ ។ លពេះអ្ងគបានកលើកអ្នុជចថវ ចនលពេះបាទជ័យវរ យន័-
ទី៧ ក យ្ េះ អិ្ន (អ្នុជលពេះ ងជ័យរជកទវ)ីឲ្រកឡើងកសាយរជរកៅ 
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វជ័ិយកោយាន មថ្ន សូររជ័យវម៌កទវ រចួលពេះអ្ងគកលើកទ័ពបងហួសកៅ 
វយយកលកុងបាណឍុ រងគ ក ើយកឡើងកសាយរជកៅទីក េះ កោយាន 
 មថ្ន សូររវម៌កទវ ។ ដតមិនយូរប ុ យ ន ពួកចាមកៅវជ័ិយក៏បេះកបា 
កឡើង ក ើយក៏បកណថ ញឲ្រលពេះអ្ងគាច ស់អិ្ន រត់ចូលកៅស្សុកដខយរវញិ 
ក ើយកលើកកសថចចាម ម រសុបតី ឲ្រកឡើងកសាយរជរជាំនួសវញិ ។ 
កឆវៀតឱកាសកនេះ វទិាននធន៍បានបលងួបបលងួមលបកទសចាម ឲ្រាន 
ឯកភាពកឡើងវញិ  កលកាយពីបានកធឝើគតជ័យឥ្នធវរ យន័ទី៥ (រសុបតិ) រចួ 
ក ើយកឡើងកសាយរជរកលើលបកទសចមា ទាំងមូល ពី ប្ ាំ១១៩២ ដល់ 
១២០៣ ។ កៅ ប្ ាំ១១៩៣ និង១១៩៤ លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ លទង់បាន 
សាកលផងដណ ាំឲ្រវទិាននធន៍ទទួលសាគ ល់អ្ាំណាចលពេះអ្ងគវញិ ដតវ 
ឥតលបកយជន៍កទ រ ូតដល់ ប្ ាំ១២០៣ លពេះអ្ងគបានបញ្ហជ កសថចចាម 
មួយអ្ងគកទៀតាន ម អុ្ងធនបតិលគ្នម ដដលលតូវោឪពុការបស់ 
វទិាននធន៍កលើកកៅវយកាំចាត់កយួយលពេះអ្ងគទល់ដតបាន ។ វទិាននធន៍ 
ក៏រត់កៅសុាំលជកកកាននឹងលបកទសចដកវៀត ដតកសថចយួនមិនលពម ក៏រត់ 
កៅទល់ដតបាត់ដាំណឹងពីកពលក េះមក ។ 

            ចាប់ពី ប្ ាំ១២០៣ ដល់១២២០ លបកទសចមា ក៏កាវ យកៅោ 
អាណាកខតថមួយរបស់ដខយរ សទិតកលកាមការលគប់លគង របស់អុ្ងធនបតិ 
លគ្នមដតមថង។ កៅគ.ស.១២០៧ លពេះបាទជ័យវរ យទី័៧ បានបញ្ហជ កសលត 
មួយអ្ងគកទៀត ម អ្សសរជ ឲ្រកលើកទ័ពចាំរេុះដខយរ ភូា កសៀម កៅ 
វយលបកទសោយកវៀតកទៀត ដតកគក៏មិនដឹងថ្ន បានទទួលលទនផល 
យ ងណាកទ ។ 

            កៅកដើមស.វ.ទី១៣ កបុងវជជកាលចនលពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ ទឹក 
ដីដខយរានទាំ ាំធាំទូលយោងកពលណាៗទាំងអ្ស់។ កគបានរកកឃើញ 
សិលចារកឹរបស់លពេះអ្ងគមួយកៅសា ឝុង  គឺកៅទល់មុខនឹងកវៀងចនធ   
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កបុងលបកទសឡាវសពឝចថង ក ើយានចុេះកាលកាំណត់១១៨៦ ។ 

             កបើតមកាំណត់របស់កលក ធ្លវ ជូកាឝ  (Tchao Jou-Koua) ប្ ាំ 
១២២៥ លបកទសដខយរជាំ ន់ក េះ បានលតួតលតលបកទសា ឡាយូមួយ 
ដផបក និងរ ូតដល់លបកទសភូាដថមកទៀតផង។ សិលចារកឹលពេះខ្ន់ 
(១១៩១) ក៏បានផថល់នូវព័ត៌ានពីកសថចដដលចាំណុេះកសថចដខយរ គឺាន 
កសថចោឝ  កសថចយួន (យវន) នឹងកសថចចាមទាំងពីរ (សូររជយវម៌កទវ 
និងសូររវម៌កទវ) ។ 

             កលកាយពីលពេះ ងជ័យរជកទវ ី កសាយទិវងគតកៅ លពេះបាទ 
ជ័យវរ យន័ទី៧ បានករៀបរោភិកសកោមួយលពេះ ង ឥន្ទនទរ វ ី ដដលោ 
បងបកងកើតរបស់លពេះ ងជយរជកទវ ី។ 

             កសលតអ្ងគកនេះោស្តសថីសមផូណ៌កោយចាំកណេះវោិជ  លពេះ ងលតូវ 
បានដតងតាំងោសាស្តសាថ ចាររកបុង វតថលពេះពុទនសាស មួយ ក ើយក៏ 
បានសាងសិលរកឹភិា កាស ដដលោលបភពព័ត៌ានយ ងសាំខ្ន់ 
ទក់ទង់នឹងលពេះជីវលបវតថិជ័យវរ យន័ទី៧ ។ 

             កគមិនដឹងចាស់កទថ្ន លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ កសាយទិវងគត 
កៅកៅ ប្ ាំណាកទ។ លពេះអ្ងគទាំនងោបានកសាយរជររ ូតមកដល់ ប្ ាំ 
១២១៨ ។ លពេះអ្ងគានមរណ មថ្ន មហាបរមរៅគែ ។ លពេះ-
 មកនេះសឲ្រកឃើញថ្ន លពេះអ្ងគោពុទនសាសនិកជនមួយរូប ដតកទេះ 
បីយ ង បឹងក៏កោយ ក៏លពេះអ្ងគានលោ យណ៍បុករ ិតាប ក់ ក យ្ េះ 
 ឬសីកកស ោសកខីភាពលបាប់ខ្ងសាស  សាស លោ យណ៍កៅ 
កពលក េះ ានឥទនិពលខ្វ ាំងគួរសមដដរ ថឝីកបើលទនិកទវរជលតូវទទួល 
អ្នវូងមួយយ ងធងន់ពីសាំណាក់ពួកចាមដដលចូលមកលុកលុយកៅកបុង 
ប្ ាំ ១១៧៧ ។ 

             កបុងវស័ិយសាំណង់ កគអាចចាត់ទុកថ្ន លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧  
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ោអ្បកកសាងសមិទនិផលកលចើនោងកគបាំផុត ។ ដូចកយើងបានកឃើញពី 
ខ្ងកដើមរួចមកក ើយ សាប មលពេះ សថចមផងរបស់លពេះអ្ងគ គឺទីលកុង 
អ្ងគរទី៣ ដដលានកាំដពងនិងគូទឹកព័ទនជុាំវញិ ានកគ្នបុរាៈ៥ និងាន 
លបាសាទបាយ័ន កៅចាំណុចកណាថ ល។ កៅជុាំវញិលកុង ានលបាសាទ 
ប ធ យកថី តលព យ លពេះខ្ន់  គព័នន តកសាម កលកាលកគ្ន និង 
លបាសាទោកលចើនកទៀត កៅតមកខតថដូចោ ប ធ យ យ្ រ (បាត់ដាំបង) 
វតថនគរ (កាំពង់ចាម) តលព យ (បាទី) ទាំងអ្ស់សុទនសឹងានលបាងគមុខ 
៤ ដបរកៅរកទិសទាំង៤ ។ កលតពីលបាសាទ កៅានសាលសាំណាក់ 
(ឬធម៌សាល) ចាំនួន១២១ និងមនធីរកពទរចាំនួន១០២ ។ 

             -លបាសាទប ធ យកថី ឬ បវត៌ថ្នគត ទាំនងោបានសាងមុខកគ 
ក ើយានស្សេះស្សង់កៅពីខ្ងកកើត ។ 

             -លបាសាទតលព យ ឬរជវហិរ សាងកឡើងកៅកបុង ប្ ាំ១១៨២ 
គឺកដើមផីឧទធិសចាំកោេះវញិ្ហដ ណកខននចនលពេះាត និងរជលគូក យ្ េះ ជយ- 
មងគលថ៌ ។ របូតាំណាងលពេះបិតគឺបដិា ងលបាោញ បារមិត ។ 

             -លបាសាទលពេះខ្ន់ ឬ រជរស្សី សាងកៅកណាថ លស្សេះរង៤ 
លជុង ។ កៅទីក េះកគានតាំកល់ កោធិសតឝកលកកសឝរ ដដលានរបូ 
ោកសេះក យ្ េះពល កាៈ ដដលបានជួយកស្សាចស្សង់ ពួកអ្បករងកលគ្នេះ 
កោយលិចសាំកៅ ។ កគថ្នស្សេះកនេះោតាំណាងស្សេះ អ្នវតបថ សទិត 
កៅភបាំក មោនថ ក ើយានទឹកសកថិសិទនណាស់ជួយពាបាលជាំងឺលគប់ 
ដបបយ ង ។  
            -លបាសាទប ធ យ យ្ រ សាងឧទធិសចាំកោេះរជបុលត លពេះ ម 
ស្សី្នធកុារ ក ើយនិងសញ្ជ កទាំង៤ ក់ ដដលបានរួមគ្នប លបយុទនោ 
ពិកសសកបុងការបេះកបាររបស់រ ូ និងកបុងចមាាំងកៅលបកទសចមា  ។ 

             -លបាសាទបាយ័ន បានកសាងកឡើងកៅខ្ងចុងរជជកាល របស់  
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លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី ៧ ។ លបាសាទកនេះ គឺសទិតកៅចាំផចិតចនលកុងអ្ងគរធាំ 
ដដលានកាំដពងព័ទនជុាំវញិ ។ កទេះបីកគដឹងថ្ន លបាសាទកនេះលតូវរេុះករ ើ 
ក ើយដកដលបោកលចើនកលើក កលចើនសាក ើយក៏កោយ កគអាចសនបិោឌ ន 
បានថ្ន បាយ័នោលបាសាទភបាំរបស់លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ ប ុដនថកៅកបុង 
លបាងគកណាថ លកគមិនតាំកល់សិវលិងគកទៀតកទ ដបរោតាំកល់បដិាពុទន-
រូបមួយអ្ងគយ ងធាំសកមផើម(កាំពស់ជិត៤ម)កៅវញិ ។ កនេះក ើយោ 
កទពកកាសលររបស់លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ ដដលកចេះសលមបសលមួលអ្ឝី 
ដដលោរបស់សាស ានពីមុន (លបាសាទភបាំ) និងអ្ឝីដដលកកើតោថយី 
(ពុទនរូប) កដើមផីឲ្របានកពញចិតថ ទាំងពួកលោ យណ៍ ទាំងពួករស្តសថ ។ 
ោកលើកដាំបូង កគកឃើញកលើជញ្ហជ ាំងលបាសាទកនេះ ទាំងកបុងដថវខ្ងកបុង 
និងខ្ងកលត របូចាវ ក់ពណ៌ ពីជីវភាពរបស់លបោរស្តសថទូកៅ ដដល 
អ្បកស្សាវលោវបានចាត់ទុកថ្ន ោឯកសារមួយយ ងសាំខ្ន់សលាប់ឆវុេះ 
កមើលសងគមដខយរកបុងសម័យក េះ ។ គួរឲ្រកត់សាំគ្នល់បានថ្នលបាសាទ 
បាយ័នានលបាងគមុខ៤ ទាំងអ្ស់៥៤ ក ើយលគប់ោន់ថ្នប ក់។ ានអ្បក 
ស្សាវលោវខវេះានកយបល់ថ្ន លបាសាទកនេះោរបូភាពចនអាណាចលក 
ទាំងមូលដដលកគបលងួញលបាងគនីមួយៗ ោនិមិតថរូបចនកខតថខណឍ មួយ 
ចាំដណកឯមុខទាំង៤ គឺោតាំណាងលពេះភ្កថលពេះរោ ឬម ិទនិរទិនិរបស់ 
លពេះអ្ងគដដលផសពឝផាយកៅលគប់ទិសទី ។ 

            កបុងសិលចារកឹលពេះខ្ន់បានឲ្រដឹងថ្ន ានសាលសាំណាក់ 
១២១ កៅតមបកណាថ យផវូវធាំៗ ចនអាណាចលកានចាង យ ១៥គ.ម 
ពីមួយកៅមួយកទៀត ។ 

            ពីអ្ងគរកៅចាមា  ៥៧ សាល 

            ពីអ្ងគរកៅភិចម  ១៧ សាល 

            កដនវងដចទកទៀត ៤៤ សាល 
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            សិលចារកឹតលព យបានឲ្រដឹង ពីការកសាងមនធីរកពទរចាំនួន 
១០២ កៅោសកពញចផធលបកទស ។ សពឝចថងកគបានរកកឃើញកដនវងចន 
មនធីរកពទរក េះ ចាំនួន១៥កដនវង កោយសារផ្លធ ាំងសិលចារកឹសាំស្តសថឹត 
និយយពីការកសាង ពីការករៀបចាំ និងដាំកណើ រលបលពឹតថកៅចនលគឹេះសាទ ន 
ទាំងក េះ ។ គួរឲ្រកត់សាំគ្នល់បានថ្ន មនុសសកបុងវណតាៈទាំង៤ អាច 
ចូលពាបាលជាំងឺកបុងមនធីរកពទរក េះបានដូចគ្នប  ។ 

             មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ ោទីកសបហ វោករឿងចដមវកដដរ ដដល 
សុាំឲ្រកយើងទាំងអ្ស់គ្នប  កធឝើការសិកាស្សាវលោវអ្ាំពីលបវតថិសាស្តសថរបស់ 
កយើង ដដលដផអកកៅកលើទសសនាៈលគប់លគង និង បញ្ហហ នកយបាយកលត 
លបកទស របស់លពេះមហកសលតដ៏លផីលាញ សម័យអ្ងគរ ។ កៅកដើម 
សតវតសទី៩ នកយបាយកលតលបកទស ដដលលពេះមហកសលតសម័យ 
ក េះបានបាំកពញ កោយលបកាន់យកចាំកោេះមុខគឺលបកទសជិតខ្ង ោ 
ពិកសសក េះលបកទសោឝ  កោយបានលបកាសឯករជរ គឺឈប់ទទួល 
សាគ ល់សិទនិលគប់ដបបយ ងទាំងអ្ស់ ដដលលបកទសោឝ ធ្លវ ប់ានមកកលើ 
លបកទសដខយរ ក ើយបានបលងួបបលងួមោតិដខយរកឡើងវញិ ។ នកយបាយ 
កនេះលតូវបានសលមួលកោយ ៖ 

         -ការធ្លវ ក់ចុេះទន់កខាយចនរជសនថតិវងសចសកល្នធ កៅកកាេះោឝ  
        -កៅដផបកខ្ងលិច ជនោតិចថ ពិតដមនដតបានកលជៀតចូលមក 
កបុងកលោយឥណឍូ ចិន តមដងទកនវកមណាមខវេះៗក ើយក៏កោយ ក៏កៅ 
កបុងឋានាៈោកុលសមភ័នន ឬោជនោតិបកញ្ដើដកអក គ្នយ នឯកភាព និងមិន 
ទន់កកកើតោរដឌកៅកឡើយ លុេះលតដល់សតវតសទី១៣ ។ 

         -ពួកយួនកទៀតកសាត ពុាំទន់រចួខវួ នពីអាណានិគមរបស់ចិនកៅ 
កឡើយ ។ លុេះបានរ ាំកោេះខវួ នកចញផុតពីនឹមចិន កៅោក់កណាថ លចន 
សតវតសទី១០ ជនោតិកនេះក៏ពុាំទន់ានលទនភាពមកវយរ ាំខ្នដខយរកៅ 



ការសិក្សាស្សែងយល់  អំពី  ទស្សនជីវិត 

ររៀនតាម ររៀនស្ែង          47     ររៀនែ ររៀនស្ែម 
 

កឡើយដដរ កលោេះោប់រវល់ករៀបចាំស្សុកកទសរបស់ខវួ ន ក ើយោប់ចដ 
ចាាំងោញឹកញយោមួយលបកទសចមា  ។ 

             លុេះបានពលងឹងឯករជរ និងសាមគគីោតិក ើយ គឺកៅានន-
កយបាយកលតលបកទសមា ងកទៀត ដដលកសថចសម័យអ្ងគរ រដមងដតង 
ដតអ្នុវតថ គឺនកយបាយចលកពតិថនិយមោមួយរដឌតូចៗ និងការសឝេះ 
ដសឝងរកកមលតីភាព (កបុងកិតថិយស និង កសចកថីចថវថបូរ) ោមួយរដឌធាំៗ ។ 
ឧទ រណ៍ ោក់ដសថងចននកយបាយចលកពតិថនិយម និងការវតទឹកដី
លតូវបានកគសកងគតកឃើញ កៅកបុងរជលពេះបាទសុរយិវរ យន័ទី២ និងលពេះ 
បាទជ័យវរ យន័ទី៧ ោពិកសស ។ លគ្នន់ដតបានកឡើងកសាយរជរភាវ ម 
កាលណា លពេះបាទសុរយិវរ យន័ទី២ បានចាប់កផថើមកធឝើស្ង្វគ មោមួយ 
លបកទសចមា ភាវ មដដរ ។ កៅ គ.ស ១១២៨ កសថចអ្ងគកនេះ បានបញ្ជូ ន 
ទ័ពពីរមឺុន ក់ឲ្រកៅវយលបកទសោយកវៀត (យួន) ដតពុាំបានសកលមច 
ក៏បញ្ជូ នទ័ពតមផវូវទឹក កោយ វលបាណ៧០០កលគឿងកទៀត ឲ្រកៅ 
បាំផវិចបាំផ្លវ ញកឆបរសមុលទយួនកៅតាំបន់ ថាញ់វ៉ា  ។ កៅកបុងរជលពេះបាទ 
ជ័យវរ យន័ទី៧ នកយបាយដបបកនេះក៏ានកៅអ្នុវតថបនថកទៀត កលតពីកធឝើ 
ស្ង្វគ មពលងីកទឹកដី កសថចអ្ងគកនេះបានដុេះគាំនិតយកកូនកៅសលតូវមក 
ចិញ្ច ឹម កដើមផីោឧបករណ៍សលាប់បាំករ ើនកយបាយចលកពតថិនិយមរបស់ 
ខវួនកៅចថងមុខ កាលណាឱកាស ុចឲ្រ ឧទ រណ៍ោក់ដសថង កសថច 
ចាមមួយអ្ងគ លពេះ មវទិាននធ ោកដើម ។ យ ងណាមិញ សម័យលពេះ 
បាទជ័យវរ យន័ទី៧ លពាំលបទល់របស់ដខយររកីធាំទូលយណាស់ កៅទិស 
ខ្ងកកើត ក៏ដូចោកៅទិសខ្ងកជើង និងខ្ងលិចដដរ សឹងានសិល 
ចារកឹកៅសាយ ឝុង និង ការកត់លតទុករបស់ចិន កៅ ជូគួ កៅកបុង ប្ ាំ 
១១២៥ ោភសថុតងស្សាប់ ។ នកយបាយកធឝើស្ង្វគ មវតទឹកដី និង 
ចលកពតថិនិយម របស់កសលតលកុងអ្ងគរកនេះក ើយ  ដដលោបុពឝក តុ ាំ-
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ឲ្រលបកទសដខយរធាំទូលយ និងខ្វ ាំងពូដកកបុងន័យថ្ន ោទីសញប់ដសញងនិង 
កកាតរដអ្ងពីលបោោតិ   សលតូវតូចធាំជិត ង្ យកតងបាក់បបខវប-
ខ្វ ចពុាំហ៊ា នកមើលង្វយកឡើយ ។ 

             លតង់ចាំណុចកនេះ កយើងអាចយល់បានថ្ន លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ 
ោលពេះមហកសលតមួយដ៏លអ ក ើយនិងខ្វ ាំងពូដក លពមទាំងានលបាោញ  
បា ធីកទៀតផង ។ កោយកទពកកាសលរ និងការលតិេះរេិះកឈឝងយល់ លពម 
ទាំងភាព វ្ សចវផងក េះ លពេះអ្ងគបានបកងកើតពិភពថយីមួយសុទនសាធ 
គឺការកចេះដផសផសាំលពេះពុទនសាស  ដដលោសាស គ្នយ នអាទិកទព និង 
ោសាស សនថិនិយម ោមួយនឹងលព យញ្ដសាស  ដដលកោរកពញ 
កៅកោយអាទិកទព ក ើយដដលោសាស  ចូលចិតថបណថុ េះបណាថ ល 
នូវថ្នមពលខ្វ ាំងកាវ …គឺដផសផសាំលទនិពីរយ ង ដដលានលបោជននិយម 
រប់អានកបុងលបកទសរចួកៅក ើយ ។ ោលទនិមួយានវយ័ចាំណាស់រប់ 
រយ ប្ ាំមកក ើយ ក ើយបានកធឝើការបាំករ ើោតិគួរោទីកពញចិតថ សលាប់ 
លទនិមួយកទៀត ានវយ័ចាំណាស់លបហក់លបដ លគ្នប ដដរ ដតានភ័ពឝ 
សាំណាងពុាំទន់បានចូលលបឡូក (ានន័យថ្ន លបឡាក់លបឡូស) កបុង 
សកមយភាពនកយបាយ (កវៀរដលងដតកបុងរជលពេះបាទសុរយិវរ យន័ទី២) ។ 
កសថចមួយអ្ងគដដលកាន់លពេះពុទនសាស  ហក់ដូចោលតូវកោគវស  
គូសកៅមកឲ្របាំកពញ និងសកលមចនូវកិចចការយ ងធាំកនេះ ។ 

             ោមួយនឹងអ្តីតកាល ោមួយនឹងលបចពណីរបស់កសលត អ្ងគរ 
ទាំងឡាយ ដដលពីមុនមកធ្លវ ប់បានបង្វហ ញសាប ចដសកថិសិទនិកបុងវស័ិយ 
ចននកយបាយ និង កសដឌកិចច សលាប់លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ មិនអាច 
កាត់ផ្លថ ច់ចាំណងភាវ មៗ កោយគ្នយ នការលតិេះរេិះពិចារណាក េះកទ ។ 

             វចិារណញ្ហដ ណ ឬក៏ោនិ ប ការធមយោតិមួយក៏ថ្នបាន ដដល 
បានបញ្ហជ ឲ្រលពេះអ្ងគ បនថនូវអ្ឝីដដលានរចួក ើយ ដដលចាក់លគឹេះឫស 
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គល់ាាំទាំក ើយ កោយលគ្នន់ដតរច វតទុទាំងក េះ ានរបូរងកៅតម 
ទសសនាៈថយីខវេះៗដតប ុកណាត េះ ។ យ ងណាមិញ កងឝល់ធាំបាំផុតរបស់កសលត 
អ្ងគរកនេះគឺសទិរភាពនិងកាវ ាំងចនអ្ាំណាចកណាថ ល។លតង់ចាំណុចកនេះលទនិ 
កទវរជធ្លវ ប់បានបង្វហ ញលបសិទនិភាពរបស់ខវួន យ ងោក់ដសថងោប់ោ 
កលចើនសតវតសររ៍ចួមកក ើយ លុេះលតដល់ ប្ ាំ១១៧៧ ការានជាំកនឿកលើ 
ភាពសកថិសិទនិចនលពេះកទវរជ លតូវបានរកង្វគ េះរកងគើយ ងខ្វ ាំង ។ គ្នប់ជួន 
កពលក េះ លបោរស្តសថពួកកគនិយម កគ្នរពបូោលពេះពុទនសាស កាន់ 
ដតកលចើនកឡើងៗ សូមផីកបុងមជឈោឌ នពពួកអ្ភិជន និងកសលតខវេះក៏ាន 
មកក ើយដដរ តួយ ងដូចោលពេះ ងឥ្នធកទវោីកដើម ។ កគដតងរ ាំឭក 
អ្ាំពីករណី លពេះកៅលបកទសបារាំងមួយអ្ងគ លពេះ ម  ង់រទីី៤ ដដល 
បានង្វកកចញពីសាស កដើមរបស់លពេះអ្ងគ គឺលគិសថសាស និកាយ 
លបូកតសសតង់ មកកាន់លគិសថសាស និកាយកាតូលិចវញិ កដើមផីបលងួប 
បលងួមោតិរបស់លពេះអ្ងគ ។ ដូចកៅលបកទសបារាំង កដើមផីរ ាំលត់នូវកភវើង 
ស្ង្វគ មសាស រវងបងបអូនឯងដដរ រឯីកៅលបកទសដខយរវញិ សាទ ន 
ការណ៍បានជលមុញឲ្រលពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ រេិះរកាគ៌្នថយី កដើមផីកស្សាច 
ស្សង់លបកទសោតិរបស់លពេះអ្ងគ ឲ្របានខ្វ ាំងពូដក និង រុងករឿងកឡើង 
វញិ  កគអាចចាត់ទុកបានថ្នកនេះោគតិបណឍិ តយ ង វ្ សចវ ដ៏លបចព 
របស់លពេះអ្ងគផងដដរ ។ 

             សលាប់ករឿងរ វ្កជីវតិរបស់លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ ទាំងអ្ស់ 
កនេះសរបញ្ហជ ក់ឲ្រកឃើញថ្ន លពេះអ្ងគានកសចកថីតស៊ាូយ ងមុតាាំសឝិត-
សាឝ ញបាំផុត ោមួយនឹងមនុសសជុាំវញិខវួន ោពិកសសក េះ គឺលពេះអ្ងគ 
លតូវតស៊ាូោមួយនឹងខ្យ ាំងសលតូវ ដដលបាន វ្ នោន កលើទឹកដីរបស់ 
លពេះអ្ងគ រ ូតទទួលបាននូវភាពកោគជ័យ ក ើយក៏គ្នយ នខ្យ ាំងសលតូវ 
ណាមួយហ៊ា នរ ាំកលភបាំោនកលើអាណាចលករបស់លពេះអ្ងគបានដដរ ។ 
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            កៅកបុងករណីោកលចើន សលាប់សមរភូមិជីវតិលតូវបានកគវយ 
លបហរយ ងខ្វ ាំង ក ើយការយកឈបេះវ កោយគ្នយ នការតស៊ាូគឺកសធើរដត 
គ្នយ នន័យ កលោេះវោការឈបេះកោយគ្នយ នកិតថិយស ។ លបសិនកបើគ្នយ ន 
ការលាំបាកកទ ក េះក៏គ្នយ នភាពកោគជ័យដដរ ។ លបសិនកបើគ្នយ នអ្ឝីដដល 
លតូវតស៊ាូក េះកទ ក ើយក៏គ្នយ នអ្ឝីដដល ាំឲ្រសកលមចបានដដរ ។ ភាពលាំ 
បាកគាំរមកាំដ ងដល់មនុសសទន់កខាយ ប ុដនថវកដើរតួកធឝើោកលគឿងជាំ- 
រញុដ៏លអសលាប់មនុសស ដដលានកសចកថីកាវ ហន មិនហ៊ា នសកលមច 
ចិតថ ។ បទពិកសាធន៍ទាំងអ្ស់  កៅកបុង្កជីវតិរបស់មនុសសកយើង គឺ 
វបានជួយបង្វហ ញថ្ន រល់ឧបសគគទាំងឡាយ ដដលកកើតានកឡើង 
សលាប់រាំងសធេះ កបុងការរកីចកលមើនរបស់មនុសស លបដ លោអាចនឹង 
ឈបេះវញិ តមរយាៈការលបលពឹតថកធឝើនូវអ្ាំកពើលអ ការខបេះដខបងយ ងខ្វ ាំងកាវ  
រល់សកមយភាព សាយ រតីលេះបង់ ក ើយនិងការតាំងចិតថកដើមផីពុេះោរឲ្រ 
បានសកលមចកលើភាពលាំបាកទាំងអ្ស់ក េះ ។ 

             ការតស៊ាូកដើមផីយកឈបេះជីវតិ គឺមិនដមនកធឝើឲ្រជីវតិរស់កៅោ 
ករៀងរ ូតកោយមិនកចេះសាវ ប់ក េះកទ កធឝើ  ជីវតិ     កាន់ដតលប     
ខភស់ផុតពីវណតាៈទាំង៣កៅកបុងសងគម ។ វណតាៈទាំង៣កៅកបុងសងគមគឺាៈ 
              ភាពជាអនក្សប្កី្សប្ក្ស 

              ភាពជាអនក្សមានមធយម 

              ភាពជាអនក្សមានជាខ្ល ងំ 

            រល់ដាំកណើ រចនជីវតិ គឺលតូវលបកបកោយកសចកថីពាយមយ ង 
ខ្ជ ប់ខជួន ក ភ្ េះកៅកាន់ឧតថមគតិមួយ ដដលខវួនឯងយល់ថ្ន ក េះោអ្ឝី 
ដដលខភស់បាំផុតពីវណតាៈទាំង៣កៅកបុងសងគម ។ 

            តមការពិតកៅ ជីវតិកនេះគឺានការលាំបាកណាស់ ដតងាន 
បញ្ហហ សយុកសាយ ញមិនកចេះោច់កស្សច បងខាំឲ្រមនុសសកយើងកធឝើអ្ឝីៗកដើមផីដត 
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ជីវតិ កទេះោមនុសសទាំងអ្ស់ក េះ កាំពុងសទិតកៅកបុងវណតាៈណាមួយ 
ក៏កោយ គឺមនុសសទាំងអ្ស់ក េះ ដតងធងន់កៅកបុងការកនឿយ ត់ ដត 
ចាំកោេះមុខង្វររបស់ខវួន កដើមផីចិញ្ច ឹមជីវតិអ្ស់កាលោនិចច ។ 

            បុគគលណាានចិតថលបកសើរខភង់ខភស់ បុគគលក េះដតងដតោស់ 
កតឿនខវួនឯងោករឿយៗ ក ើយពលងឹងនូវសាយ រតីរបស់ខវួន ឲ្រានកសច-
កថីពាយមោដរប គឺកធឝើឲ្រជីវតិានតចមវមថងបនថិចៗ សនសឹមៗខភស់ 
កឡើងកៅោលាំោប់ ។ កគមិនខឝល់ពីខវួនកគានវណតាៈអ្ឝីកៅកបុងសងគម 
ក េះកទ កទេះោលកក៏កោយ ានក៏កោយ ឬានោខ្វ ាំងយ ងណាក៏ 
កោយ ក៏ខវួនកគមិនខឝល់ កគលគ្នន់ដឹងថ្នជីវតិរបស់ពួកកគ នឹងកបាេះជាំ-
ហនកៅមុខោនិចច គឺកបាេះជាំហនកៅមុខ កដើមផីក ភ្ េះកៅរកឧតថមភាព 
កបុងកសចកថីថកុាំកថកើង កលើការរស់កៅ កោយលបាសចាកខវួនកចញពីវណតាៈ 
ទាំង៣ោលាំោប់ៗ ។ កគលបឹងដលបងក ើយ លបឹងដលបងកទៀត កធឝើក ើយ 
កធឝើកទៀត នូវអ្ឝីដដលោកគ្នលកៅកបុងកគ្នលបាំណងចនខវួន ។ ការង្វរ 
ទាំងឡាយដដលកគកធឝើ គឺតលមង់កៅរកាគ៌្នដ៏ម ិា កោយមិនាន 
នរណាអាចសាយ នដល់ ។ ជីវតិរបស់កគ នឹងានតចមវខភស់ផុតពីវណតាៈ 
ទាំង៣កនេះ កបុងកពលោអ្ គតោក់ោមិនខ្ន ។ ការតស៊ាូកៅកបុង 
ជីវតិរបស់កគ គឺោការតស៊ាូកដើកមផើយកឈបេះជីវតិ ពុេះបាំដបកវណតាៈទាំង៣ 
កធឝើជីវតិឲ្រសទិតកៅកលើទីខភស់អ្ស់កាលោនិចច ។ 

            មនុសសសតឝលគប់របូទាំងអ្ស់ កគានកសចកថីលបាថ្នប ដតម ាង 
ប ុកណាត េះ គឺការរស់កៅលបកបកោយកសចកថីសុខលគប់កពលកវល ប ុដនថ 
ជីវតិរបស់មនុសសសតឝ មិនដមនដូចោការគិត ឬការលបាថ្នប ចង់បាន 
របស់ខវួនក េះកទ កោលគឺជីវតិលតូវដតរស់កៅោមួយនឹងខវួនឯង ការ 
តស៊ាូពុេះោរលប ា្ំងោមួយនឹងសលតូវ ឬឧបសគគកផសងៗកទៀត ។ 

            មនុសសដដលរត់កគចពីការតស៊ាូលគប់កពលកវល កលកចាត់ថ្ន  
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ោមនុសសកាំសាក មិនអាចជួយខវួនឯងបានកឡើយ ។ ចាំកោេះមនុសស 
ដដលានការតស៊ាូ គឺោទកងឝើដដលចាាំបាច់កបុងការលទលទង់ចនអាយុជីវតិ 
កៅកបុងសងគម ដដលកោរកពញកៅកោយការលបកួតលបដជងគ្នប  មិនកចេះ 
ចប់មិនកចេះក ើយ មិនកចេះឈប់ឈរទល់ដតកសាេះ ។ ជីវតិមនុសស 
លគប់រូប កកើតមកគឺកដើមផីតស៊ាូទប់ទល់ោមួយសលតូវ ឬឧបសគគ   
កបុង្កជីវតិមិនខ្វ ចការកនឿយ ត់កសាេះកឡើយ ។ 

            ចូរកយើងសកងកតកមើលលតីទឹកសាបដដលរស់កៅកបុងទកនវ ពួកវ 
ដតងដតដ លប្ញ្ហច ស់ដខសទឹក ូរ ដរបណាពួកវកៅានជីវតិ កលោេះ 
អាហរដដលពួកវអាចរកបាន រដមងអ្ដណថ តប្ញ្ហច ស់តមដខសទឹក ូរ 
ដូចកនេះកដើមផីរកអាហរឲ្របាន គឺ ពួកវចាាំបាច់លតូវដតដ លប្ញ្ហច ស់ 
ដខសទឹក ។ កនេះគឺោការពិតណាស់ លបសិនកបើលតីទឹកសាប ពួកវាន 
ទាវ ប់ោធមយតដ លស្សបកៅតមដខសទឹក ូរក េះ កៅទីបាំផុតពួកវ 
មុខោ ូរចុេះកៅកបុងទឹកចលប  (ទឹកសមុលទ) ក ើយវលតូវង្វប់ផុតពូជ 
អ្ស់ោក់ោមិនខ្នកឡើយ ។ សលាប់មនុសសវញិ ចាំកោេះបុគគលណា 
ដដលកគចពីការតស៊ាូមថង គឺកលចើនដតកគចពីការតស៊ាូអ្ស់មួយជីវតិរបស់ 
ពួកកគ ក ើយជីវតិរបស់ពួកកគ គឺគ្នយ នតចមវនិងគ្នយ នបុគគលណាមួយកគ 
ចាប់អារមយណ៍ ក ើយក៏មិនអាចយកមកកធឝើោគាំរឬូោមិតថបានកឡើយ ។ 
រឯីមនុសសដដលកចេះតស៊ាូកបុង្កជីវតិ កទេះបីកគោអ្បកចាញ់កថី ឈបេះកថី 
ដរបណាកគមិនឈប់ការតស៊ាូក េះ ជីវតិរបស់បុគគលក េះ កៅដតរស់ 
ានន័យោនិចច ។ 

23232 
 

 

 

 

 

  ដងួសុ្រយិបំភលជឺៅជពលថ្ថង          ចនទជពញបណ៌ូមបំីភលជឺពលយប ់
  ្ពោះធមល៌អោស់្ភលខឺាល ងំជលើស្លប ់ទាងំថ្ថងទាងំយបក់ម្ចា តជ់ម្ចហា ។ 
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៨-ឆាកជវីតិននបតិាអ្កសរសាស្រស្ាខ្មមរ 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

            សកមថចលពេះសងឃរជ ជួន ណាត រជាែញ្ញា រណា លពេះអ្ងគ 
លបសូតកៅចថងអ្ង្វគ រ ១១ករច ដខផលគុន ប្ ាំវក ឆស័ក ព.ស.២៤២៧ គឺ 
លតូវនិងចថងទី១១ ដខមី  គ.ស.១៨៨៣ ។ កៅកបុងភូមិកាំករៀង សង្វក ត់ 
រកាកកាេះ ស្សុកគងពិសី កខតថកាំពង់សភឺ ។ សកមថចានលពេះោតិកបុងលត-
កូលកសិករ លពេះាតសកមថច ាន ម យក់ លពេះបិតសកមថច ាន 
 ម លព យ ជួន ។ លគួសារកនេះានបុលតដតពីរ ក់ គឺសកមថចលពេះសងឃ 
រជ និងកលកអ្បកឧកញា កសាភណម្នថី ជួន នុត ោលពេះអ្នុជរបស់ 
សកមថចលពេះសងឃរជ ។ 

            សកមថចកាលកៅពីកុារភាព ានលពេះជ យ យុរវង១២ ប្ ាំ គឺ 
លពេះាតបិត គ្នត់បាន ាំយកកៅផធុកផ្លថ ក់ឲ្រករៀនសូលតអ្កសរសាស្តសថ 
របស់ោតិខវួន កបុងសាំណាក់កលកលគូសូលតសាថ ាំ លពេះ ម ដក ម ម កៅ 
វតថកោធិលពឹកស កៅវតថ (កោលរាំ) សង្វក ត់រលាំងដកន ស្សុកកណាថ ល 
សធឹង កខតថកណាថ ល ។ 

              លុេះសកមថចានលពេះជ យ យុ១៤ ប្ ាំ បានបួសោសាមកណរកៅ  
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កបុងចថង១៥កកើត ដខពិសាខ ប្ ាំចរសាំរទិនិស័ក ព.ស.២៤៤១ គ.ស.១៨៩៧ 
កៅបាំកពញកិចចសិកាកៅវតថកោធិលពឹកសអ្ស់រយាៈកាល២ ប្ ាំ កទើបកចញ 
ពីវតថកោធិលពឹកសកៅករៀនសូលត លពេះបរយិតថិធម៌ កៅកបុងវតថឧណាត កលម 
លកុងភបាំកពញ កបុងសាំណាក់លពេះលគូ កទព កសា  កុដិដថវ លបបកាំដផង 
ខ្ងកជើង កបុងកាល ព.ស.២៤៤៣ គ.ស.១៨៩៩ ។ 

             លុេះានលពេះជ យ យុបាន២១វសា លទង់បាននិមនថលតឡប់កៅ 
សូមឧបសមផទោភិកខុកបុងវតថកោធិលពឹកស ដដលោវតថកដើមកាំកណើ តវញិ 
កោយានលពេះកតជគុណ លពេះពុទនកឃ្លសាចាររ ា  កកត សុវណតបផ-
កញ្ហដ  ោលពេះឧបជាយ៍ កាលកលកកៅោកៅអ្ធិការវតថ កោធិលពឹកស 
ានលពេះកតជគុណ ដក ម ម មិសស កគ្ន ោលគូសូលតសាថ ាំ និងលពេះកតជ 
គុណ អឺុ្ន ខឹម តិកខបផកញ្ហដ  ោលគូសូលតកឆឝង សូលតបាំកពញកិចចឧបសមផ-
ទ ចថង១៥កកើត ដខកជសឌ ប្ ាំករងឆស័ក ព.ស.២៤៤៨ គ.ស.១៩០៤ ។ 
សកមថចលទង់ទទួលលពេះ មបផញ្ដតិថថ្ន រជាែញ្ញា រណា លុេះលទង់បាន 
បាំកពញឧបសមផទោភិកខុរចួក ើយ កទើបលទង់និមនថលតឡប់មកគង់កៅ 
កបុងវតថឧណាត កលមវញិ កដើមផីទទួលការសិកាគនទធុរាៈោបនថកទៀត ។ 

             សកមថចលពេះសងឃរជ លពេះអ្ងគានគុណសមផតថិកលចើនណាស់ 
ប ុដនថកយើងខញុាំបានពិចារណាកោយ យត់ចត់ ក ើយសរកសររបួរមួលបមូល 
យកចាំកោេះដតកគ្នលធាំៗ កោយសកងខបាន ៥យ ងគឺាៈ 
             ១-វរិយិភាពក្សនុ ងការសិក្សា 
                ២-បដិភាណបបញ្ញា  (ប្បាជាា វាងនវ) 
                ៣-រវ រជជបបញ្ញា  (បញ្ញា រក្សល ៀវកាល អង់អាច្) 
                ៤-ធមារ សនារកាសលយ (ភាពឈ្លល សនវក្សនុ ងធមារ សនា) 
                ៥-បណិែសក្សមាភាព (សក្សមាភាពដ៏ប្បរសីរ) 
             វិរយិភាព សកមថចលពេះសងឃរជ ានកសចកថីពាយមលប- 
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កបកោយថ្នមពលដ៏កកវៀវកាវ កបុងការសិកា ទាំងដផបកភាសាបាលី និង 
ភាសាដដទៗកផសងកទៀត ានភាសាបារាំងោកដើម ។ ចាំកោេះការសិកា 
របស់សកមថចលពេះសងឃរជានកោគជ័យលបកសើរណាស់ បណាថ កលក 
អ្បកសិកាកបុងសម័យក េះ កបុងជាំ ន់ោមួយគ្នប នឹងសកមថច គឺកឃើញ 
ថ្នានដតសកមថច ដដលករៀនចកលមើនលូតលស់ ានកលផឿនឈបេះអ្បក 
ឯកទៀត ។ សកមថចចាប់ករៀនដាំបូង កមសូលតដលបមូលកចាច យនាៈ និងគមភីរ 
ធមយបទ អ្ាំពីលពេះពុទនកឃ្លសាចាររ លពេះ ម ា  កកត គឺកបុង មោលពេះ 
ឧបជាយ៍ចនសកមថចលពេះសងឃរជ ។ 
            សកមថចលពេះសងឃរជ កពលដដលលទង់ចាប់កផថើមករៀនវោិជ ណា-
មួយ ានភាសាបាលីោកដើម គឺករៀនកោយយកលពេះទ័យទុកោក់លបឹង 
ដលបង ឥតានបននូរបនទយកបុងការសិកាក េះកឡើយ ។ លទង់សិកាលប-
កបកោយឆនធាៈ កោយកាវ ាំងខ្វ ាំងកាវ ោទីបាំផុតចាំកោេះមុខវោិជ ទាំងអ្ស់ 
កទេះបីោភាសាបាលីកថី ភាសាសាំស្តសកឹតកថី ភាសាបារាំងកថី សុទនសឹងដត 
ោវោិជ  ដដលលបោប់កោយកវយាករណ៍ យត់ចត់លោលកលៅ លាំបាក 
ករៀន លាំបាកយល់ោទីបាំផុត ប ុដនថសកមថចអាចករៀន អាចយល់ចាស់ 
លស់កោយ្ប់រ ័ស គួរឲ្រកកាតសកសើរពន់កពកណាស់ ។ 
            សកមថចលទង់កចេះដឹងយល់ធវុេះធ្លវ យ ចាំកោេះកវយាករណ៍ លគប់ 
ភាសាដដលសកមថចបានករៀន ភាសាបាលី សាំស្តសកឹត និងអ្កសរសាស្តសថ 
របស់ោតិ និងោករកពចន៍ដផបកវបផធម៌បុរណ ក៏សកមថចយល់កចេះចាាំ 
និងយល់អ្ាំពីក តុផលោកលចើនកទៀត ។ ភាសាកសៀម ភាសាលវ និង 
ភាសាបារាំង ដដលសកមថចបានករៀន អាចនិយយលបាស្ស័យទក់ទង 
ោមួយជនោតិកសៀម ោតិលវ និងោតិបារាំងបាន ។ សកមថច វ្ ស 
ចវបិុនលបសប់យកតលាប់តម សាំកឡងភាសាោតិដចទៗស្សកដៀង ឬ 
ដូចភាសាោតិដចទកទៀតបាន។ភាសាអ្ង់កគវស និងភាសាកវៀតណាម 
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ក៏សកមថចបានករៀន អាចកមើល អាចសរកសរ និង និយយលបាស្ស័យ 
បានកលចើនដដរ ។ កបុងសម័យដដលសកមថចកាំពុងសិកាវោិជ  ខ្ងភាសា 
បាលីកបុងរវង គ.ស.១៩១០ កឃើញថ្ន សកមថចានកិតថិស័ពធលផលីាញ 
ថ្ន ោលពេះកថរាៈសាធ ត់ជាំ ញពូដកខ្ងភាសាបាលី អាចនិយយភាសា 
បាលី បានកលចើនោងភិកខុសាមកណរដចទកទៀត ដដលករៀនោមួយគ្នប  
កបុងសម័យក េះ ។ 
             កៅ ព.ស.២៤៥៧ គ.ស.១៩១៣ សកមថចលទង់បានចូលលប-
ឡងកដញលបកយគ កបុងលពេះឧកបាសថរត រមវហិរ លពេះដកវមរកត 
ចាំកោេះលពេះភ្កថលពេះករុណា លពេះបាទសកមថច លពេះសីុសុវតទិ បាន៤លប-
កយគដដលោលបកយគោន់ខភស់បាំផុតកបុងសម័យក េះ ។ 
             ព.ស.២៤៥៩ គ.ស.១៩១៥ សកមថចលទង់បានលបឡងោប់ 
កលខ២ កោយបានទទួលការដតងតាំងោសាស្តសាថ ចាររ កៅសាលបា-
លីោន់ខភស់ សពឝចថងានក យ្ េះថ្ន ពុ ធកិ្សវ ិាល័យប្ពោះសុរាប្មឹែ ។ 
             កលតពីភាសាដខយរ សកមថចលទង់បានស្សាវលោវ យល់ឫសគល់ 
ពិតលបាកដ សកមថចបានសិកាភាសាបាលី អាចអានឬសនធ តមសាំ 
កនៀងោតិបរកទសបានទាំងអ្ស់ គឺសាំកនៀង លង្វក  ភូា មន កសៀម 
និងលវ ឥតានកទើសទក់ភាវ ាំងភាវ ត់កឡើយ ។ 
             កៅ ព.ស.២៤៦៦ និង ២៤៦៧ គ.ស.១៩២៣ សកមថចកាល 
កៅោលពេះលគសូងឃសតទ  (ោមួយនិងសកមថចលពេះកោធិវង័ស ហែួ តាែ 
វជីរបផកញ្ហដ  កាលកៅោលពេះលគូសងឃវោិជ ) បានកធឝើោសមណនិសសិត 
និមនថកៅបាំកពញវោិជ ខ្ងភាសាសាំស្តសកឹត និងអ្កសរសិលចារកឹោកដើម 
កៅសាលបារាំងដសសចុងបូោ៌លបកទស លកុងហណូយ (កវៀតណាម 
ខ្ងកជើង) កបុងសាំណាក់កលក លែី ហែីណូែ៍ (ោតិបារាំងដសស) ោ 
ចាងហឝ ងសាលកនេះ ។ 
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            វរិយិភាពចនសកមថចោអ្ាច ស់ ដដលមនុសសចាស់ទុាំធ្លវ ប់បាន 
សកងកតកឃើញថ្ន តាំងអ្ាំពីសកមថចានលពេះជនយកៅកកយង គឺតាំងពីកៅោ 
សាមកណរោដរបមក រ ូតដល់សកមថចានលពេះជនយ លជុលចូលដល់ 
បចឆិមវយ័ក ើយ ក៏កៅដតានកសចកថីពាយម ឥតានបននូរបនទយឬ 
បញ្ឈប់កសចកថីពាយមក េះកឡើយ សូមផីលពេះអ្ងគានសមណសកថិដ៏ 
ខភង់ខភស់បាំផុត ាន ទីោសកមថចលពេះសងឃរជក ើយក៏កោយ ។ 
            វរិយិភាពកនេះ ដលបថ្ន កសចកថីពាយមឬថ្នការលបឹងដលបងរប់ 
ថ្នោបារមីមួយរបស់លពេះកោធិសតឝ ដដលកយើងធ្លវ ប់កចេះដឹងមកក ើយ 
កៅថ្ន វរិយិបារមី ។ បណាថ កិចចការលគប់យ ង រដមងជួបលបទេះកោយ 
ឧបសគគគឺធម៌ោកលគឿងររាំង កបើមិនកលចើនក៏តិច ដតថ្នកសចកថីពាយម 
ានកាវ ាំងកកវៀវកាវ  អាចពុេះោរចាំកោេះឧបសគគក េះបានកោយពិត ។ 
សកមថចលពេះសងឃរជ លទង់ានវរីយិធម៌ដ៏រងឹបឹុងោទីបាំផុត បានោ 
លពេះអ្ងគកចេះដតានជ័យជាំនេះ សងកត់កលើឧបសគគលគប់យ ង បានោ 
ករៀងដរប កទេះបីលពេះអ្ងគ ត់កនឿយណាស់ ប ុដនថលពេះអ្ងគមិនសូវកចេះ 
តអូញដតអរកឡើយ ។ 
            កបុងករណីកិចចណាមួយ ដដលកគលតូវកធឝើកោយកាយកថី កោយ 
វចាកថី កោយចិតថកថី អាចសកលមចកៅបាន កោយកាវ ាំងចនកសចកថី  
ពាយមទាំងអ្ស់ ។ ឥរយិបថទាំង៤គឺាៈ ការកដើរ ឈរ អ្ងគុយ កដក 
ដដល ាំឲ្រសកលមចលបកយជន៍កៅបាន គឺកោយអ្ាំណាចគុណានុភាព 
ចនកសចកថីពាយមដដរ ។ 
             សកមថចលពេះសងឃរជ លពេះអ្ងគានវន័ិយបារមី ដ៏បរបូិណ៍-
ណាស់ សូមផីសកមថចដដលានលពេះជនយ ៨៦ ប្ ាំក ើយ ក៏កៅដតបាំកពញ 
កិចចការរបស់លពេះអ្ងគ  ឥតានបននូរបនទយលពេះកាយពលកឡើយ ។ ដូច 
យ ងលពេះអ្ងគ  ចាប់កផថើមកធឝើវច នុលកមដខយរ  លទង់ឥតានសាំចចកាវ ាំង 
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និងកពលកវលកទ ។ សកមថចយកកពលយប់មកកធឝើោកពលចថង យកចថង 
មកកធឝើោយប់ ខាំលបឹងសរកសរករៀបករៀង តាំងពីកពលលពលប់រ ូតទល់ 
ភវឺក៏ាន លុេះលទង់កសាយយគូរចួ ក៏ចាប់សរកសរតកៅកទៀត ទល់ដត 
ដល់កពលកា ង ១១ ក៏ាន ។ កបុងរយាៈកពលកវល យប់មួយ ចថងមួយ 
សកមថចលទង់ផធាំបានដតរវង ៤ឬ៥ កា ងប ុកណាត េះ ។ ការលបលពឹតថកៅ 
កោយកសចកថីពាយម ចនសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ គឺកលមនឹងាន 
មនុសសណាកធឝើបានកឡើយ ។ 
            បដិភាណបបញ្ហា   (ប្បាជាា វាងនវ) លបាោញ សាំកៅយកការកចេះ 
ដឹងទូកៅ ឬ ការយល់ចាស់លស់ចាំកោេះក តុការណ៍កផសងៗ តម 
ធមយត ។ ដដលកលកកៅថ្ន “បដិភាណបបញ្ញា ” ក េះ សាំកៅយក 
លបាោញ ដដលកកើតកឡើងភាវ មៗ ក ើយអាចកឆវើយតបវញិបានភាវ ម មិន 
បាច់គិតគូរ អ្ស់កពលកវលយូរកទ ។ លបាោញ របស់សកមថចកកើតកឡើង 
រ ័សកបុងកពលដដលកគកចាទសួរ ឬ និយយឲ្រឮភាវ មក៏អាចដឹងទន់ 
ចាប់ភវឹកនឹកកឃើញកឆវើយបានវញិភាវ ម គឺហក់ដូចោានគូសកៅទុក 
យូរក ើយ ។ 
            លបាោញ សាយ រតីរ ័សវងចវ លបកបកោយសមតទភាព ្ប់យល់ 
ក តុការណ៍លគប់យ ង ដដលអាចដឹងទន់ភាវ មៗ ដូចបានអ្ធិបាយ 
កោយសកងខបមកកនេះ កៅថ្ន “បដិភាណបបញ្ញា ” ។ 
            សរមតច្ប្ពោះសងឃរាជ លទង់ានបដិភាណបផញ្ហដ កនេះ បរបូិណ៌ 
ណាស់ ដូចយ ងសកមថចដដលបានលទង់យងកៅកាន់ទីលបជុាំណាមួយ 
ដដលានសាជិកោន់ខភស់ ក ើយកគលតូវសាកសួរនិយយពិភាកា 
ការណ៍ោចាាំបាច់ ដដលទក់ទងមកកលើសកមថចភាវ ម លទង់ក៏អាចកឆវើយ 
កោេះស្សាយទន់ភាវ មវញិដដរ ។ 
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             ឃវសារជាបបញ្ហា  (បញ្ញា អង់អាច្ ឬ រក្សល ៀវកាល ) ភាពចនលបាោញ  
អ្ង់អាចកកវៀវកាវ កនេះ គឺោគុណសមផតថិមួយដ៏លបកសើររបស់មនុសស។ 
លបាោញ របស់សកមថចលពេះសងឃរជោអ្ាច ស់របស់កយើង អាចរប់ថ្នោ 
លបាោញ មួយដ៏ខភង់ខភស់ អាចកោលបានថ្ន សកមថចានកវសារជជបផញ្ហដ  
លគប់លគ្នន់ កលោេះលពេះអ្ងគបានទទួលលពេះកិតថិ ម ដ៏លផីខចរខ្ច យកៅ 
កបុងលបកទសនិងកលតលបកទស ដូចយ ងសកមថចលទង់យងកៅកាន់ទីលប 
ជុាំធាំៗកបុងលបកទសដចទ លពេះអ្ងគដតងបនវឺសី  ទ លបកបកោយលបាោញ  
ដ៏កកវៀវកាវ អ្ង់អាចឥតញាប់ញ័រ តក់សវុតចាំកោេះទីលបជុាំក េះកឡើយ ។ 
             លបាោញ ដដលកកវៀវកាវ អ្ង់អាច ដូចអ្ធិបាយកោយសកងខបមក 
កនេះ កៅថ្ន “រវ រជជបបញ្ញា ” ។ 
             ធមមឃទស្ន្តឃកាស្លយ (ការឈ្លល សនវក្សនុ ងធមារ សនា) ភាព 
ចនការ វ្ សចវានកលចើនយ ងគឺ វ្ សចវកបុងអ្ាំកពើបាបក៏ាន កបុង 
អ្ាំកពើបុណរក៏ាន វ្ សចវកបុងអ្ាំកពើឥតលបកយជន៍ក៏ាន កបុងអ្ាំកពើ 
ានលបកយជន៍ក៏ាន ។ ការ វ្ សចវកបុងទីកនេះ សាំកៅយកក តុ 
ការណ៍ដដលានលបកយជន៍ ចាំកោេះមនុសសកបុងបចចុបផនបកនេះ និងកបុង 
អ្ គត ។ ដដលកៅថ្ន “ ធមារ សនារកាសលយ ” សាំកៅយកការ 

វ្ សចវកបុងធមយកទស  ។ សកមថចលពេះសងឃរជ លទង់ានភាព 
វ្ សចវ កបុងធមយកទស កោយលគប់លគ្នន់ ។ 

             ធមយកទស ចនសកមថច គឺលបកបកោយលបកយជន៍ ទាំងផវូវ 
កលក ទាំងផវូវធម៌ អាចបាំភវឺពុទនបរស័ិទលបោពលរដឌឲ្រយល់ ផវូវខុស 
ផវូវលតូវ ឲ្រកជឿោក់ចាំកោេះោតិសាស  និងលពេះរជបល័វងក ។ លពេះធមយ 
កទស  ចនសកមថចលពេះសងឃរជ ទុកថ្នោមូលោឌ នមួយដ៏សថុកសថមម 
អាចបាំភវឺលបោពលរដឌឲ្រានពាយម ានជាំ ររងឹបឹុង ឲ្រលបឹងដលបង 
លបកបការង្វរ កុាំឲ្រខជិលលចអូ្ស ឲ្រានសីលធម៌សាមគគីមូលមិលតោ 
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ឯកភាព កបុងរវងោតិ និងសាស  និងលពេះរជបលវ័ងករបស់កយើង 
កដើមផីបានខភង់ខភស់កថកើងរុងករឿងកៅអ្ គត ។ ធមយកទស ចនសកមថច 
ក យ្ េះថ្នោធមយកទស  កទលបាំភវឺពុទនបរស័ិទ លបោពលរដឌឲ្រយល់ 
លបកយជន៍លគប់យ ង បាំភវឺទាំងខ្ងគុណសមផតថិ ទាំងគុណវបិតថ ោ 
ធមយកទស  លបកបកោយមកធាបាយដ៏លបកសើរវកិសស គឺអាចដឹក ាំ 
ចងអុលបង្វហ ញលបកយជន៍បចចុបផនប និងលបកបកោយអ្ គត កៅថ្ន 
ោលពេះធមយកទស ោស់ពុទនបរស័ិទ ឲ្រភាញ ក់ខវួនកលកាកកឡើង លបកប 
ការង្វរ កដើមផីឲ្រានជីវភាពខភង់ខភស់ឲ្រសមគួរ ដល់កិតថិយសរបស់ 
កយើងរល់គ្នប  ោលបោពលរដឌរបស់លបកទសឯករជរ ឲ្រកចេះឈឺ អ្ ល 
ស្សឡាញ់ោតិ សាស  និងលពេះរជបលវ័ងករបស់កយើង ។ 
                សរមតច្ប្ពោះសងឃរាជ ានធមយកទស កកាសលរដ៏បរបូិណ៌ ។ 
ធមយកទស របស់សកមថចគួររប់ថ្ន ោធមយកទស យឹតកយងកស្សាច 
ស្សង់លបោពលរដឌ ឲ្រានសតិសមផជញ្ដាៈរងឹបឹុងបរបូិណ៌កឡើង ទាំង 
ផវូវពុទនចលក និងផវូវអាណាចលក កដើមផីកធឝើឲ្រចលកទាំងពីរវលិកលឿនកៅ 
កសយើៗគ្នប  ។ ធមយកទស របស់សកមថច គួរភវឺសាឝ ងរុងករឿងកឡើងកោយ 
ពិត ដដលអាចផថល់មកធាបាយដ៏លបកសើរ ឲ្រលបោពលរដឌដខយរភាញ ក់ខវួន 
លបាណកចេះជួយខវួនកោយខវួនឯង ។ 
             សកមថចលពេះសងឃរជ ោលពេះធមយថិកមួយលពេះអ្ងគយ ងឯក ពុាំ 
ានលពេះធមយថិកអ្ងគណាមួយកលបៀបកសយើបានកឡើយ ។ ធមយកទស  
ដដលពិករេះកកាេះកាយ លបោប់កោយោករកពចន៍ លបកយគលបធ្លន 
ានរកបៀបករៀបរយ ានកលមងចនោករសមថីដ៏លតឹមលតូវ ឥតកឃវៀង 
ឃ្លវ តភាវ ាំងភាវ ត់ ទាំងលបកបកោយឧតថមគតិ កៅចាំកោេះលបកយជន៍កបុង 
បចចុបផនប និងអ្ គត ដូចដដលបានកធឝើកសចកថីអ្ធិបាយករៀបរប់មក 
កនេះ កៅថ្ន “ ធមារ សនារកាសលយ ” ។ 
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             បណីតស្កមម  (សក្សមាភាពដ៏ប្បរសីរ) ការង្វររបស់សកមថច 
លពេះសងឃរជ សុទនដតោការង្វរានលបកយជន៍ដ៏ឧតថុងគឧតថម ចាំកោេះ 
ពុទនបរស័ិទ ពុាំានការង្វរណាមួយ ដដលឥតលបកយជន៍ក េះកទ ។ 
             សកមថចបានកធឝើបុណរកផសងៗោកលចើនដងណាស់ ានកឋិន 
ទនោកដើម កបុង ប្ ាំនីមួយៗបានកធឝើកឋិន ២ឬ៣វតថ ករៀងរល់ ប្ ាំឥត 
ដដលខ្នកឡើយ ។ កិចចការរបស់សកមថច សុទនដតានកគ្នលកៅក ភ្ េះ 
កៅរកកសចកថីសុខ កសចកថីចកលមើន ទាំងកលកកនេះ និងកលកខ្ងមុខ 
កោយពិតលបាកដ សឹងានភសថុតងយ ងោក់លក់កបុងលពេះរជជីវ-
លបវតថិកនេះ ចូរកមើលបិរកចឆទកនេះ ចូរកមើលកបុងកសៀវកៅលពេះរជជីវលបវតថិ 
សកមថចលពេះសងឃរជ លតង់បរកិចឆទទី ៥ ទី៦ និងទី១០ ។ 
             សកមថចានលព យវហិរដ៏ទូលយ សក្ង្វគ េះដល់សាធ្លរណាៈ 
ជន មិនតផិតកតផៀតកពកកឡើយ ។ កិចចការដដលកចេះ គឺកចេះដតកដើរកៅ 
ស្សួល មិនកចេះឈប់ មិនកចេះគ្នាំងកៅ គឺដថមទាំងានលបកយជន៍ដ៏ 
ខភង់ខភស់ កៅថ្ន “ បណីែសក្សមាភាព ” ។ 
             សកមយភាពរបស់សកមថចលពេះសងឃរជ លបកបកោយក តុផល 
លអណាស់ អាចបង្វហ ញោឧទ រណ៍ដ៏លបកសើរ កដើមផីបញ្ហជ ក់ចាំកោេះ 
វរជនបញ្ដវនថទាំងសម័យចាស់ និងសម័យថយី ដដលគួរោទិោឌ នគតិ 
(ការយកតលាប់តម) បានកោយពិត កោយក តុដដលកឃើញរបូរង 
កិចចការោភសថុតងផង លទឹសថីកបុងការង្វរដ៏លបកសើរយ ងកនេះផង កទើប 
កៅថ្ន “ បណីែសក្សមាភាព ” ។ 

របសក្សមាបររិច្ឆ  កំ្សណែអ់ពំកីារ  លួបរប្មកិី្សច្ចការ 
             -ព.ស. ២៤៦៣ គ.ស. ១៩១៩ សកមថចលទង់បានកធឝើោសា-
ជិកចនលកុមជាំនុាំដតងវច នុលកមដខយរ ។ ដដលលទង់ោកលខ្ធិការ កាន់ 
កិចចការផ្លធ ល់លុេះលតបានចប់ចុងចប់កដើម ។ 
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            -ព.ស. ២៤៦៩ គ.ស. ១៩២៥ សកមថចបានកធឝើោសាជិកចន 
លកុមជាំនុាំពិនិតរអ្កខរវរិទុនចនកសៀវកៅ   ដដលសាលបាលីោន់ខភស់ 
កបាេះពុមភផាយ ។ 
            -ព.ស. ២៤៧០ គ.ស. ១៩២៦ តមកោកលចើន ប្ ាំ សកមថចលទង់ 
បានទទួលការដតងតាំង មលបកយគ កបុងការលបឡងយកវញិ្ហដ បន-
ប័លតបឋមសិកាដខយរ និង ការលបឡងយកសញ្ហដ ប័លតបឋមសិកាោន់ 
ខភស់ បារាំង-ដខយរកៅលកុងភបាំកពញ ។ 
            -ព.ស. ២៤៧៤ គ.ស. ១៩២៧ សកមថចលទង់បានទទួលការ 
ដតងតាំង ោសាជិកលកុមជាំនុាំកផធៀងផ្លធ ត់ខ្ងវច នុលកមដខយ ក ើយ 
សកមថចលទង់បានទទួលភារាៈកធឝើវច នុលកមដតមួយលពេះអ្ងគឯង ដរប-
ដល់បានចប់សពឝលគប់ បានកបាេះពុមភផាយទាំងភាគ១ ភាគ២ បាន៥ 
លគ្នក ើយ ។ 
             កបុង ប្ ាំកនេះ សកមថចបានទទួលការដតងតាំង ោសាជិកចន 
លកុមអ្ភិបាលជាំនុាំផ្លថ ច់ ប្ ាំសលាប់បណាត ល័យកមភុោ ដដលសពឝចថងកនេះ 
កៅថ្ន វោិជ សាទ នពុទនសាសនបណឍិ តរ ។ 
            -ព.ស. ២៤៧៤ គ.ស. ១៩៣០ សកមថចលទង់បានទទួលការ 
ដតងតាំង កបុងមុខតាំដណងោចាងហឝ ងរង ចនសាលបាលីោន់ខភស់ 
លកុងភបាំកពញ ។ 
            កបុង ប្ ាំដដដលក េះ សកមថចបានទទួលការដតងតាំងោសា-
ជិកជាំនួយ ចនលកុមជាំនុាំខ្ងការស្សាវលោវកលជើសករ ើសោករកពចន៍ កបុង 
ចផធចនកវនិីពននដខយរបុរណ កដើមផីលបមូលបញ្ចូ លោករទាំងកនេះ កៅកបុង 
វច នុលកមដខយរ ។ 
            -ព.ស. ២៤៧៧ គ.ស.១៩៣៣ សកមថចលទង់បានទទួលការ 
ដតងតាំងោសាជិក ចនលកុមជាំនុាំពិនិតរកសៀវកៅ ដដលលកសួងសិកា  
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ធិការោតិកបាេះពុមភផាយ ។ 
             -ព.ស. ២៤៧៨ គ.ស. ១៩៣៥ សកមថចលទង់បានទទួលការ 
ដតងតាំងោសាជិកចនលកុមជាំនុាំកលជើសករ ើសោករដខយរ កលបៀបកធៀបនឹង 
ោករបារាំងសាំរប់កលបើកបុងការង្វររជការ ។ 
             -ព. . ២៤៧៩ គ. . ១៩៣៥                   
                                            
                                    ព           កៅកបុង 
        ព  ។ 

                            
             -ព. . ២៥៨៦ គ. . ១៩៤២                បាន 
                                  ព      ព  
          ព             ព         ។ 
             -ព. . ២៤៨៨ គ. . ១៩៤៤                  -
                ណាត     ។ 
             -ព. . ២៤៩១ គ. . ១៩៤៥                    
               គ                         ។ 
             -ព. . ២៤៩១ គ. . ១៩៤៧                    
        គ                      “ ”   គ        
            ។ 
            -ព. . ២៤៩២ គ. . ១៩៤៨               គ   
              ព                                 
     ព        ។ 
             -គ. . ១៩៦១                              
           គ      ព             ោ ព                 
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                                        ។ 
             -គ. . ១៩៦៨              ព     គ        
ព                                   ។ 
             -គ. . ១៩៦៩  ព                     គ   
     ព                ព                   ។ 

                         រពញ 
                      

                ព. . ២៤៧៥ គ. . ១៩៣១                  
គ                                                  ព  
                ចូល       ព        ព             
                     ព      ព                -
                ។ 
                ព. . ២៤៧៧ គ. . ១៩៣៣                   
គ          ព                                      -
                            ។ 
               ព. . ២៤៨៣ គ. . ១៩៣៩             គ   
                                                  ព  
ព          តរ                           
                                              
           ព                          ព ព         
ដូចោ                                                 
      ព                                     
                             គ    ព ព         ។ 
             កៅ ព.ស. ២៤៩៤ គ.ស. ១៩៤៣ សកមថចលទង់បានទទួលនូវ  
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 ទីោសាជិកកឆវើយឆវង ចនសាលបារាំងដសស កៅចុងបូោ៌លប-
កទស ក ើយកៅ ព.ស២៤៩២ គ.ស.១៩៤៨ សកមថចលទង់បានទទួល 
 ទីោសាជិកកិតថិយសចនសាលកនេះដរបករៀងមក ។ 
             កៅព.ស. ២៤៩៤ គ.ស.១៩៥០ សកមថចលទង់បានដឹក ាំ 
គណាៈលបតិភូដខយរកៅលបជុាំសនបិសីទ កដើមផីបកងកើតពុទនិកសាគមពីភព-
កលក កៅលកុងកកាលមផូរ ៍លបកទសស្សីលង្វក ទឝីប ។ 
             កៅព.ស. ២៤៩៧ គ.ស. ១៩៥៣ សកមថចលទង់បានដឹក ាំ 
គណាៈលបតិភូដខយរកៅបាំកពញកបសកមយឆនធាៈ កដើមផលបឹកា សកលមចករឿង 
ឆដឌសង្វគ យ  កៅលកុងរងគូន ស ភាពភូា ។ 
             កបុង ប្ ាំប ធ ប់កៅ ព.ស.២៤៩៨ គ.ស.១៩៥៤ សកមថចលទង់ 
បានដឹក ាំគណាៈលបតិភូដខយរ និមនថកៅកាន់លកុងរងគូនលបកទសភូាមថង 
កទៀត កដើមផីរបួរមួការលបជុាំកធឝើឆដឌសង្វគ យ សម័យលបជុាំដាំបូង ។ 
             កបុង ប្ ាំកលកាយមក ព.ស.២៤៩៩ គ.ស.១៩៥៥ សកមថចលទង់ 
បានដឹក ាំគណាៈលបតិភូដខយរ កៅកាន់ទីឆដឌសង្វគ យ  កបុងលកុងរងគូន 
លបកទសភូាោកលើកទីបី កដើមផីលបជុាំ ក ើយបិទសម័យលបជុាំលបចាាំ ប្ ាំ។ 
             កៅ ព.ស.២៥០៣ គ.ស.១៩៥៩ សកមថចលទង់បានដឹក ាំ 
គណាៈលបតិភូដខយរកៅកាន់លកុងជកត និងលកុងសីា រុាំង កកាេះោឝ  កបុង 
លបកទសឥណឍូ កណសីុ គឺកដើមផីលបមូលរួបរួមកបុងពីធីបុណរវសិាខបូោ 
ព.ស២៥០៣ កបុងពិធីបញ្ចុ េះខណឍ សីា និងពិធីសមយតិករងឧកបាសថ 
លពមទាំងោលពេះឧបជាយ៍ បាំបួសកុលបុលតកបុងលបកទសក េះ ចាំនួន 
បីរបូផង ។ 

សមណសក្សតិ បររិច្ឆ  កំ្សណែអ់ពំសីមណសក័្សតិ  
             កោយលពេះមហវរីយិភាពរបស់សកមថច ដដលលទង់បានបាំកពញ 
ទាំងផវូវលពេះពុទនសាស  លពមទាំងផវូវកលក ដដលកយើងបានកឃើញោ 
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ភសថុតង សកមថចក៏បានកឡើងសមណស័កថិ ោលាំោប់លាំកោយដូចត-
កៅកនេះគឺាៈ 
             ព.ស.២៤៥៤ គ.ស.១៩១០ សកមថចបានទទួលការដតងតាំង 
សមណស័កថិ ោលពេះបាឡាត់សាករបុតថិយ៍ (បាឡាត់របស់ លពេះសាករ-
វងស នុែ វតថឧណាត កលម) ។ 
             ព.ស.២៤៥៦ គ.ស.១៩១២ សកមថចបានទទួលសមណស័កថិ 
ោលពេះលគូសងឃសតទ  (ទីឋាននុលកមសលាប់ឯក របស់សកមថចលពេះសងឃ 
រជលពេះ ម រ ៀង ) ។ 
             ព.ស.២៤៧៥ គ.ស.១៩៣១ សកមថចបានកឡើងសមណស័កថិ 
ោលពេះសាសនកសាភ័ន (រោគណាៈកិតថិយស) ។ 
             ព.ស.២៤៨៤ គ.ស.១៩៤០ សកមថចបានកឡើងសមណស័កថិ 
ោលពេះពុទនកឃ្លសាចាររ (រោគណាៈថ្នប ក់ទី២) ។ 
             ព.ស.២៤៨៨ គ.ស.១៩៤៤ សកមថចបានកឡើងសមណស័កថិ 
ោលពេះកោធិវងស (រោគណាៈថ្នប ក់ទី១) ។ 
             ព. .២៤៩២ គ. . ១៩៤៨                     
            ព               លពេះ       គ    -
            ។ 
             ព. .២៤៩៤ គ. .១៩៥០  ព                      
         គ  ព            ព                 
   គ         ។ 
                      ព. .២៤៩៨ គ. .១៩៥៤          -
 ព         គ  ព    ឲ្រ                    -

        ។ 
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                      ព. .២៥០១ គ. .១៩៥៧          -
 ព               ព                             
                                            
             ព    ។ 
                      គ. .១៩៦៤      ព                  ព  
    ព                                        
                              ។ 
              ព. .២៥០៧ គ. .១៩៦៣                     
                                        ព     
                          ១ ។ 
                   ២៨     ១៩៦៧                   
“             ”  ព         ព       ព               
                                             
        ។ 

                               
  គ                               គ  

             -                         ព. .២៤៦១ គ. . 
១៩១៧ ។ 
             -                             ព. .២៤៧៦ 
គ. .១៩៣២ ។ 
             -                                       
   ព. .២៤៧៦ គ. .១៩៣២ ។ 
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             -                                 
កបុងព. .២៤៨១ គ. .១៩៣៧ ។ 
             -                                   -
           ព. .២៤៨៦ គ. .១៩៣៧ ។ 
             -           ព               កបុង ព. . 
២៤៨៨ គ. .១៩៤៤ ។ 
             -                                  -
     ព. .២៤៩២ គ. .១៩៤៨ ។ 
             -                 ព               កបុង 
ព. . ២៥០៥ គ. .១៩៦២ ។ 
             -                         ព. .២៥០៦ គ. . 
១៩៦៣ ។ 
             -                 គ                     
 ព                ព. .២៥១៣ គ. .១៩៦៩ ។ 

         ង                
                                គ                 
   គ                       ព    គ                
                                               
     ព                  ។                          
                                 គ   
             ១-               ២ គ      ព. .២៤៦១ គ. . 
១៩១៧               ព មភ              ។ 
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            ២-              (           ) គឺ  ២ គ 
   ព  ព. .២៤៦២ គ. .១៩១៨    ព                 ។ 
            ៣-                ព. .២៤៦៨ គ. .១៩២៦         
 ព                        ព                         ព  
    ព គ   ព               (ព            ) ។ 
            ៤-                ព. .២៤៦០ គ. .១៩១៧   
          ព   ព                ។ 
            ៥-                 (    ) ព. .២៤៧០ គ. . 
១៩២៨      ព                 ។ 

                                         
            ៦-             ព             ព. .២៥០០ គ. . 
១៩៥៧ ។  ព                ព  គ        ។ 
            ៧-          ព. .២៤៧៥ គ. .១៩៣៣ ។ 
             ៨-ព. .២៤៨៤ គ. .១៩៤១ គឺ      លទង់      
                   ៧     ព               
                               ព               ត 
 ព         ព                    ។ 
             ៩-                ។ 
             ១០-                ។ 
             ១១-                 កៅ                       
    ព                ព    ១៩២៦               ព   
                             ព        ព     
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                        បាន   ព មភ               ព    
ព       ។ 
            ១២-  ព                ព        គ        
              ព          គ                 
                         ព                        
                                   ។ 
              ព                                     គ  ព  
    ព                                             
  ព  ព       ២០/០៧/១៩៤១           ព             
           ព    ព ឱ       ព       ២៥០០ ។ 

អ្ពភតូឃេត ុ
មុនរពលស្ដលសរមតច្ប្ពោះសងឃរាជប្ពោះអា ធ 

             កៅចថងពុធ ១៣ករច ដខស្សាពណ៍ លតូវនិងចថងទី ១០ ដខកញ្ហដ  
ប្ ាំ១៩៦៩ ។ សកមថចលពេះសងឃរជ ានលពេះឱង្វក រថ្នាៈ “ខញុាំពីយប់មិញ 

កឃើញសុបិននិមិតថមួយចដមវកណាស់ គឺកឃើញកចតិយពីរអ្ដណថ តកលើ 
អាកាសមកអ្ាំពីទិសឦសាន តលមង់មករកខញុាំ ដដលកាំពុងអ្ងគុយកៅយ  
កុដិខ្ងមុខ កចតិយក េះានពណ៌ដូចាស លុេះអ្ដណថ តចូលមក-
ជិត កឃើញកចតិយក េះកាន់ដតតូចក ើយបាត់មួយកៅដតមួយ អ្ដណថ ត 
មកជិតខញុាំ ខញុាំក៏លូកចដកៅលទកចតិយក េះ រចួក៏ភាញ ក់ខវូនកលពើតកឡើងកបុង 
កពលជិតភវឺរវងកា ង៤ ។ 
       លពេះរជឱង្វក រសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ កបុងកពលលបជុាំសងឃកដើមផី 
តាំងគណាៈកមយការធមយវន័ិយកបុងចថង ២កកើត ដខភលទបទ លតូវនិងចថងទី 
១៣ ដខកញ្ហដ  ប្ ាំ១៩៦៩ ។ ប ធ ប់មកកទៀតសកមថចបានលពេះឱង្វក រថ្ន 
អ្ងគការធមយវន័ិយរបស់កយើង កៅខឝេះកសៀវកៅធម៌ោកលចើនមុខ កលោេះ 
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ក តុក េះ កយើងលតូវតាំងគណាៈកមយការោថយីកទៀត កដើមផីលបជុាំគ្នប ករៀប 
ករៀងអ្ធិបាយតលមូវការតមថ្នប ក់ លតី កទ ឯក ។ 
             លតង់កពលដដលខញុាំយល់សបថិកឃើញកចតិយក េះ លបដ លោ 
និមិតថមួយ លបផបូលកអាយកយើងដឹងថ្ន គណាៈកាយ ការធមយវន័ិយរបស់ 
កយើង នឹងបានសកលមចកោយលអ ។ លពេះសុបិននិមិតថចនសកមថចដដល 
កឃើញកចតិយមួយគូកនេះ ទុកោអ្ពមូតក តុមួយដ៏ដសនអ្សាច ររចដមវក 
ណាស់ ។ 
             អ្ពមូតក តុមួយកទៀត គឺកៅចថង ១៣កកើត និង ១៤កកើត  ដខ 
ភលទបទ លតូវនិងចថងទី ២៤ និង ២៥ កញ្ហដ  ១៩៦៩ កៅកវលយប់ពី 
កា ង ២០ កៅកា ង ២២ កឃើញលពេះចនធ ានរសយីកលឿង កខៀវ លក ម 
ានរងឝង់មូលព័ទនជុាំវញិលពេះចនធ ដដលកយើងធ្លវ ប់កៅថ្ន លពេះចនធបាាំង 
ឆ័លត ។ 

ជីវតិាវ នបររិច្ឆ  កំ្សណែអ់ពំ ីបីផុំែននប្ពោះជីវែិ 
             រប់តាំងពីចថង ១៣ករច ដខស្សាពណ៍ ោចថងដដលលទង់កឃើញ 
សុបិននិមិតថ រ ូតមកដល់ចថង ១២កកើត ដខភលទបទ គឺលតូវនិងចថងទី១០ 
កញ្ហដ  មកដល់ចថងទី ២៣ កញ្ហដ  លតូវោ១៤ចថង គឺសកមថចលទង់ចាប់ាន 
លពេះអាោធកៅកបុងចថង ១២ កកើត ដខ ភលទបទ ប្ ាំរកា ឯកស័ក ព.ស. 
២៥១៣ លតូវនិងចថងទី ២៣ កញ្ហដ  ប្ ាំ១៩៦៩ កវលកា ង ១៥ និង ៤៥ 
 ទី ។ 
             លពេះសងឃដដលធ្លវ ប់ចូលគ្នល់បកលមើលពេះអ្ងគ  ាំគ្នប អ្ងគុយកៅ 
កលតបនធប់លកឡាលពេះបនធាំ ស្សាប់ដតឮសូរកណថឹ ងករទ៍ដបវកធមយត ក៏ ាំ 
គ្នប សធុេះចូលកៅកបុងលកឡាលពេះបនធាំភាវ ម។លគ្នក េះសកមថចានលពេះឱង្វក រ 
ថ្ន “ខ្ាុ ំចុ្ក្សណាស់ៗ” ។ កបុងកពលក េះលពេះសងឃដដលកៅកាំដរក េះ 
ក៏ជាំនុាំពិកលគ្នេះគ្នប ថ្នឲ្រលពេះសិរវិសុីទន មុី ោុ ំនិយយទូរស័ពធកៅកលក 
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កវជជបណឍិ ត រថ្ន រប៉េងែុង កៅលកសួងធមយការលគូកពទរោកលចើន ក់ គឺ 
កលកកវជជបណឍិ ត រថ្ន រប៉េងែុង . មុី  មុីឌ្ី . យ ូគឹមោន . ប្ពំ ក្សនួ 
.រស  រ ី និងកលកកវជជបណឍិ ត ា  សូ ជនោតិបារាំងក៏បានមកោ 
ប ធ ន់ៗគ្នប  ពិនិតរកឃើញថ្ន អាការករគចនសកមថច គឺមិនទន់ធងន់ធងរ 
ប ុ យ នកទ ។ ប ុដនថកទេះបីោយ ងណា លកសួងសុខ្ភិបាលក៏បានចាត់ 
កលកកពទរ យ ូគឹមោន និង លឺ គឹម ន ឲ្រមកកៅរកាលពេះករគ 
លបចាាំការលបកបឱសថថ្នឝ យោដរប រ ូតដល់ចថងលព សផតិ៍ ១៤កកើត 
ដខភលទបទ លតូវនិងចថងទី ២៥ កញ្ហដ  ១៩៦៩ កវលកា ង ២០ និង ២០ 
 ទី ស្សាប់ដតលពេះអ្សាសាៈបសាសាៈចនលពេះអ្ងគ រលត់សងប់ឈងឹ 
អ្ាំពីលពេះកាយ លទង់កសាយទិវងគតកបុងគលមប់លពេះជនយ ៨៦ វសា កៅកលើ 
លពេះដទនសយ  កោយសងប់កសងៀម ដលឝងធាំ កៅកបុងលពេះរជតាំ-
ណាក់លពេះអ្ងគ កណាថ លពួកកថរនុកតទរាៈ ានលពេះសិរវិសុីទន មុី ោុ ំ
និងលពេះឥនធមុនី ឆ្ងយ ផន ោកដើម  វតថឧណាត កលម ។ កបុងកពល 
ដដលសកមថចលពេះសងឃរជកសាយទីវងគតភាវ មក េះ លពេះសងឃកលចើនអ្ងគ 
ានលពេះសិរវិសុីទន មុី ោុ ំ និងលពេះឥនធមុនី ឆ្ងយ ផន ោកដើម លពម 
ទាំងកលក មាន អ ុក្ស គិលនុបោឌ កក៏កៅកាំដរោមួយដដរ ានចិតថ 
រ ាំជួលញាប់ញ័រ ស្សឡាាំងកាាំង កសធើរភាន់ភាាំងសាយ រតី បានចាត់ការ 
ផាយដាំណឹងទិវងគត ដល់លពេះសងឃកបុងវតថភាវ ម អ្ងគខវេះក៏រត់កៅលប 
កគនដាំណឹងកនេះដល់ សរមតច្ប្ពោះរ ធិវងស ានលពេះសិរវិសុីទន មុ ីោុ ំ
ក៏និយយទូរស័ពធកៅកលកកវជជបណឍិ ត រថ្ន រប៉េងែុង កៅលពេះរជ 
តាំណាក់ចាក រមន កៅលកសួងធមយការ និង កៅសាលឯកទៀតៗ កៅ 
កបុងលកុងភបាំកពញ ។ 
            ប ធ ប់ពីបានដឹងដាំណឹង ចនការកសាយលពេះទិវងគត ចនសកមថច  
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លពេះសងឃរជោអ្ាច ស់ភាវ មកបុងរលតីក េះ សកមថចលពេះលបមុខរដឌ លទង់ 
បានកសថចយងរលាៈរលាំងមកកាន់មហកុដិ កដើមផីលកាបថ្នឝ យបងគាំលពេះ 
បរមសព សកមថចលពេះកោធិវងសក៏និមនថមកគង់កៅជិត លពេះបរមសព 
តាំងពីកលើកមុន កដើមផីសដមថងលពេះសានទុកខកសាយសាថ យយ ងខ្វ ាំង 
ចាំកោេះលពេះបរមសព ។ ដាំណាលគ្នប កនេះ សរមតច្ប្ពោះមហាក្សសប្ែីោនី 
ោអ្ាច ស់ជីវតិ លទង់កសថចចាត់អ្បកអ្ងគាច ស់ យកលកសួង   កបុង 
លពេះបរមរជវាំង ោលពេះតាំណាងមកថ្នឝ យបងគាំលពេះបរមសពដដរ ក ើយ 
កពលោមួយគ្នប ក េះ ឯកឧតថម អុឹង ហុង ធ ឧប យករដឌម្នថីទី២ 
ឯកឧតថម រច្ង រហង លបធ្លនរដឌសភា លពមទាំងសាជិក ឯកឧតថម 
លន់ នល់  យករដឌម្នថី អ្បកអ្ងគាច ស់សីុសុវតថិ សរមិែៈ ឧប យក-
រដឌម្នថីទី១ លពមទាំងសាជិករដឌម្នថី ឧកញា មហម្នថី ស្ក្ស មាស 

ចាងហឝ ងពិធីការលពេះបរមរជវាំង និងម្នថី   កបុងលពេះបរមរជវាំង 
ឧតថមកសនីឯក រង្ខ៉េ  ហ  ូ ទីលបឹកាសកមថចលពេះលបមុខរដឌ កលក ឌ្ី  ចូ្ 

រដឌកលខ្ធិការលកសួងធមយការ កលក អុី  ុយ អ្ភិបាលលកុងភបាំកពញ 
ឯកឧតថម  ឹម ដុង លបតិភូរជរោឌ ភិបាលលបចាាំកខតថកណាថ ល លពម 
ទាំង យទហនោន់ខភស់ទាំងឡាយ សហជីវនិ ោង ហ័បអាន 

 យកវោិជ ឋានពុទនសាសនបណឍិ តរ លកុមអ្ភិបាល ពុទនិកសាគម-
ទាំងឡាយ ានកលក ទា ប ុនឡុង ោកដើម ។ 
             អ្ស់កលក អ្បកឥសសរជនធាំ តូច ដដលអ្កញ្ជ ើញមកកាន់វតថ 
ឧណាត កលម កបុងកវលរលតី ១៤ កកើត ដខ ភលទបទ លតូវនិងចថងទី ២៥ 
កញ្ហដ ក េះសុទនដតានមុខស្សកោន កលកៀមលកាំលគប់ៗគ្នប  កោយកសចកថី 
កសាកសាថ យ ចាំកោេះសកមថចដ៏ចលកដលង បានចូលមកសដមថងមរណ 
ទុកខ កសាកសាថ យកលកៀមលកាំរ ាំជួល ចាំកោេះបរមសព កោយលគប់គ្នប ទាំង-
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អ្ស់ ។ ប ធ ប់បនថពីក េះមក គឺានលពេះសងឃោកលចើនអ្ងគ ានលពេះ 
ពុ ធរឃ្ម ចារយ រាជ កឹ្សង កមគណលកុងភបាំកពញ និងលពេះមុនីកកាសលរ 
សរូ ហាយ កៅអ្ធិការវតថ និករធរងសីុោកដើម លពមទាំងលពេះរោគណាៈ 
និងឋា នុលកមោកលចើនរយអ្ងគនិមនថមកកលោងលោត សុទនដតានមុខ 
កលកៀមលកាំ ស្សងូតស្សង្វត់លគប់ៗអ្ងគ កោយកសចកថីសាថ យស្សកណាេះ 
អាកឡាេះអាល័យ ចាំកោេះសកមថចោអ្ាច ស់ ។ 
             លាំោប់ករៀងមក កបុងកពលរលតីក េះរវងកា ង ២២-២៣ កចេះ 
ដតានពុទនបរស័ិទ ទាំងបពឝជិត ទាំងលគ សទ និមនថ អ្កញ្ជ ើញមកកាន់ 
វតថឧណាត កលមករឿយៗ គឺ ាំគ្នប ឈរកលតៀបលតោសកពញដីបរកិវណ 
លពេះរជតាំណាក់ទាំងអ្ស់ កលក-អ្បករជការលកុងភបាំកពញ ានកលក 
អ្បកលកសួងោកដើម បាន ាំគ្នប មកោលាំោប់លាំកោយ ចូលលកាបថ្នឝ យ 
បងគាំគ្នល់លពេះបរមសព សុទនដតានទឹកមុខលជប់ស្សកោនកសធើរដតលគប់ 
គ្នប  ខវេះានជលកនលតស្សក់សស្សាក់ រកហនិយយសថីអ្ឝីពុាំកកើត ។ 
កពលោលាំោប់មកកទៀត កចេះដតានពុទនបរស័ិទទាំងលគ សទ បពឝជិត 
កធឝើដាំកណើ រមកកាន់វតថឧណាត កលម យ ងដណនណាន់តន់តប់ រ ូត 
ទល់ដតភវឺ ។ កលកអ្បកខវេះានទឹកដភបក ូររហម ក ើយបនវឺវចារថងូរ 
ថ្នាៈ ឱសកមថចលពេះសងឃរជ ចូលទិវងគតក ើយកតើ! សូមផីលពេះអ្ងគាន 
លពេះជនយ ៨៦ ពិតដមន ក៏ប ុដនថកយើងខញុាំលពេះអ្ងគកៅសាថ យស្សកណាេះ ចង់ 
ឲ្រសកមថចគង់កៅោងរយលពេះវសា កោយកយើងខញុាំលពេះអ្ងគធ្លវ ប់ សាថ ប់ 
លពេះរជឱវទ ធ្លវ ប់កឃើញ ធ្លវ ប់កគ្នរព សកមថចោអ្ាច ស់ ឥឡូវកនេះ 
ស្សាប់ដតសកមថចោអ្ាច ស់ចូលទិវងគតកៅកាន់បរកលក យ កចាល 
កយើងខញុាំកៅក ើយ ។ ការចូលទិវងគត ចនសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ  ាំ 
ឲ្រទូលលពេះបងគាំលគប់របូរក ងរហង លតមង់លតកាចនូវកបុងចិតថ អ្ស់ 
កសចកថីសងឃឹមកក់កតថ ចាំកោេះសកមថចកៅក ើយ ។ 
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             សកមថចលពេះសងឃរជ ដដលលពេះអ្ងគបានយងមកកសាយលពេះ 
ោតិកបុងលបកទសកមភុោកយើងកនេះ លពេះអ្ងគបានកធឝើលបកយជន៍ ទាំងផវូវ 
លពេះពុទនសាស  ទាំងផវូវកលកទុកកអាយពុទនបរស័ិទោកលចើនណាស់ 
ក យ្ េះថ្នលពេះអ្ងគបានកលើកលពេះពុទនសាស  កលើកលបកទសោតិ ឲ្រ 
បានថកុាំកថកើងរងុករឿងរមួោមួយនឹងសកមថចលពេះឧបយុវរជ លពេះលបមុខរដឌ 
ដដលយិតកយងពលរដឌ កោយលពេះមកធាបាយដ៏ខភង់ខភស់បាំផុត កធឝើឲ្រ 
លបកទសោតិានឯកភាព សាមគគីភាព សនថិភាព បានឯករជរដ៏បរ-ិ
បូរណ៍ដូចកសចកថីលបាថ្នប  ក ើយយ ងណាសកមថចលពេះសងឃរជ ាន 
លពេះរជជីវលបវតថិលអណាស់ានលពេះបាំណងសកលមចក៏យ ងក េះដដរ ។ 
             លពឹកកឡើងចថង ១៥ កកើត ដខ ភលទបទ (២៦កញ្ហដ ) អ្ស់កលក 
ឥសសរជន បានលបជុាំតាំងគណាៈកមយការមួយបកណាថ េះអាសនប សលាប់ 
ចាត់ការបុណរបរមសពកៅ ។ 

រយៈកាលមុនអពំកីាលស្ដលប្ ងរ់ យ វិងគែ 
             សកមថចលពេះសងឃរជ ានលពេះអាោធោដាំបូង កបុងចថងអ្ង្វគ រ 
១២ កកើត ដខ ភលទបទ ប្ ាំរកា ឯកស័ក លតូវនឹងចថងទី ២៣ កញ្ហដ  ប្ ាំ 
១៩៦៩ ។ ដាំណឹងលពេះអាោធចនសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ បានថ្នឝ យ 
ចាំកោេះសកមថចលពេះលបមុខរដឌរចួក ើយ ឯកឧតថម អុឹង ហុង ធ កធឝើ 
តមលពេះរជបញ្ហជ ចនសកមថចលពេះលបមុខរដឌ បានចាត់ឲ្រអ្ស់កលកកវជជ 
បណឍិ តដខយរ-បារាំង ដ៏ជាំ ញៗទាំងឡាយមកជួយខឝល់ខ្ឝ យពាបាល 
ករគលពេះអ្ងគយ ងកពញសមតទភាព ប ុដនថកធឝើកមថចកឡើយនឹងអាចយក-
ជ័យជាំនេះកលើមចចុស្ង្វគ មបាន ។ 
          សកមថចលពេះសងឃរជ ោអ្ាច ស់លទង់លពេះឱង្វក រលបាប់ លពេះសងឃ 
និងអ្ស់កលក ដដលមកថ្នឝ យបងគាំសាកសួរលពេះសុខភាពថ្ន “ខ្ាុ ំ-អាតាា  
មានជំងឺមតងរនោះ ដចូ្ជាគ្មា នសងឃមឹរ ”លពេះរជឱង្វក រកនេះ បានកធឝើឲ្រកយើង 
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រល់គ្នប  គឺានការលពួយបារមមណាស់ ក៏ប ុដនថកយើងរល់គ្នប កជឿទុកថ្នាៈ 
លពេះអ្ងគមុខោនឹងគង់លពេះជ យ យុតកៅកទៀតបាន ពីកលោេះសកងកតកៅ 
លពេះសររីងគកាយលពេះអ្ងគ ពុាំកឃើញានដលបលបួលដបវកប ុ យ នកទ មា ង 
កទៀតលទង់កៅចាាំលពេះសាយ រតីលអណាស់ អាចានលពេះឱង្វក រាាំមួន សាំ-
កណេះសាំណាលនឹងអ្ស់កលក ទាំងលពេះសងឃនិងលគ សទ ដដលមក 
ថ្នឝ យបងគាំគ្នល់ក េះ បានស្សលួកៅកឡើយ ោពិកសសកាលពីលពឹកចន 
ចថងកសាយលពេះទិវងគតក េះ ឯកឧតថម យករដឌម្នថី និងអ្បកអ្ងគាច ស់ 
ឧប យករដឌម្នថីទី១ បានចូលលកាបបងគាំលពេះអ្ងគ កដើមផីសាកសួរលពេះ
ករគលពេះអ្ងគផង កដើមផីលកាបបងគាំលលពេះអ្ងគកៅកាន់បរកទស តមការ 
អ្កញ្ជ ើញចនសាធ្លរណរដឌលបានិត និងសាធ្លរណរដឌលបោធិបកតយរ 
អាលវឺម ង់ផង ។ លគ្នក េះ លពេះអ្ងគបានទទួលរក់ទក់ ក ើយបានលប-
សិទនពរជូនចាំកោេះឯកឧតថម យករដឌម្នថី និងថ្នឝ យពរចាំកោេះអ្បកអ្ងគ 
ាច ស់ឧប យករដឌម្នថីទី១ សូមកៅបាំកពញកបសកកមយ កៅលបកទស 
កគបានកោគជ័យ ។ កលកាយមកកទៀត សកមថចក៏បានលពេះរជលបទន 
សនធ ោមួយកលក ឌ្ ី  ចូ្ រដឌកលខ្ធិការ លកសួងធមយការ និង 
កលក ប្ ិញ វា៉េញ លបធ្លនសាគមអ្បកនិពននដខយរអ្ាំពីការកធឝើកចតិយ៍ ។ 
លពេះអ្ងគានលពេះបនធូល ូរដ  ក ើយលទង់និទនអ្ាំពី កចតិយ៍ក យ្ េះ 
សិងគុែតរៈ កៅស ភាពភូាដថមកទៀតផង ។ រចួលពេះអ្ងគលតស់រ ាំឭក 
អ្ាំពីការកបាេះពុមភវច នុលកមដខយរ ដដលលទង់បានខិតខាំដកសលមួលបដនទម 
ោករោកលចើនកទៀត ។ កទេះបីជរនិងពាធិកចេះដតកបៀតកបៀនលពេះអ្ងគ 
ក៏កោយ ។ សភាពទាំងកនេះសកអាយកឃើញថ្ន លពេះអ្ងគកៅរងឹបឹុង 
ណាស់ មិនគួរកឡើយនឹងដលបលបួលកោយ្ប់រ ័សដូកចបេះកសាេះ  ាំ 
ឲ្រកយើងកលកៀមលកាំស្សង្វកចិតថ ដូចោកយើងធ្លវ ក់កបេះដូង ។ កនេះក ើយ 
សមដូចោលពេះកថរដីការបស់លពេះអ្ងគ ដដលលទង់លតស់ោករឿយៗថ្នាៈ 
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ជួនកាលកពលលពឹក មនុសសសតឝជួបគ្នប រញង់ លុេះកពលលង ច ក៏ស្សាប់ 
ដតដបកគ្នប ភាវ មៗ ។ សភាពកនេះលតូវដូចោលពេះតលាស់ក េះណាស់ ។ 
លពេះអ្ងគយងកៅកចាលពុទនបរស័ិទរល់គ្នប  ឥតានលបទនដាំណឹងោ 
មុនឲ្រចាស់ដល់កយើង កដើមផីនឹងពាបាល លពេះអាការករគកអាយបាន 
យូរចថងកសាេះ គួរកអាយកយើងខញុាំសាថ យចលកកពកណាស់ និងរកោករណា 
មួយដថវងករៀបរប់ពុាំបានកឡើយ ។ លពេះអ្ងគកសាយទិវងគតកនេះ គឺកធឝើឲ្រ 
រញ្ជួ យសកលកមភុោ កលោេះលពេះអ្ងគានលពេះគុណធម៌កលចើនណាស់កលើ 
ពុទនបរស័ិទ ទាំងបពឝជិត ទាំងលគ សទ ។ សកមថចកសាយលពេះទិវងគត 
បាត់លពេះរបូពិតដមន ប ុដនថលពេះកិតថិ មឋិតកៅដដដល ។ 
            អ្ស់កលក-អ្បកពុទនបរស័ិទទាំងឡាយ ! ចាំកោេះលពេះបរមសព 
ចនសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ លពេះសពលតូវតមកល់ទុកតមផវូវការរជរោឌ  
ភិបាល កដើមផីកធឝើទកខិណានុបផទនករៀងរល់ចថងតកៅ ទាំរាំគណាៈកមយ 
ការបុណរជាំនុាំគ្នប កោេះស្សាយ ករៀបចាំលពេះរជពិធីបុណរ លពេះបរមសព 
កាំណត់យកចថងណា ដខណាតកៅោកលកាយ ។ ឥឡូវកនេះគណាៈកមយ 
ការបុណរបកណាថ េះអាសនបបានលពមកលពៀងគ្នប  កាំណត់យកចថង ១ ករច 
ដខ ភលទបទ លតូវនិងចថងទី ២៧ ដខកញ្ហដ  ប្ ាំ១៩៦៩ ោកិចចកធឝើទកខិណា-
នុបផទន ានកទស  និងកវរភតថករៀងរល់យប់ចថងតករៀងកៅ ចាំនួន៦ 
ដខ គិតពីដខកនេះកៅ កលកាយលពេះរជអ្ធិបតីភាពចនសកមថចលពេះមហ-
កសលតលតីយនី និងសកមថចលពេះលបមុខរដឌ ។ 
            កៅកបុងលបវតថិករឿងរ វរបស់សកមថចលពេះសងឃរជ សរបញ្ហជ ក់ឲ្រ 
កឃើញថ្ន សកមថចដតងដតតស៊ាូពុេះោរជាំនេះរល់ឧបសគគ   ហ៊ា នកធឝើ 
ពលីកមយលគប់ដបបយ ង ក ើយ្នកនវងឆវងពីមនុសសធមយត កាវ យ 
កៅោមនុសសដដលគួរឲ្រកគ្នរពកកាតសរកសើរ ពីសាំណាក់មនុសសទូកៅ 
បានកោយង្វយក េះ  កោយសារដតសកមថចានការតស៊ាូមិនចុេះញ ម 
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នឹងឧបសគគ មិនលពមចុេះញ មនឹងសលតូវកោយង្វយៗក េះកទ កោលគឺ 
កលកានការតស៊ាូោប់ោនិចច ។ 
             មនុសសកយើងលតូវដតានការពាយមតស៊ាូអ្ត់ធយត់ កលោេះការ 
អ្ត់ធយត់កនេះក ើយ ដដលកធឝើឲ្រមនុសសកៅជុាំវញិខវួនកយើងមួយចាំនួនមិន 
ហ៊ា នលបាថកមើលង្វយខវួនកយើងបានកឡើយ ។ កលកាយពីការតស៊ាូនូវ 
ករឿងអ្ឝីមួយ បានកនវងផុតកៅក ើយ គឺលតូវលតួតពិនិតរកមើលសាកឡើង 
វញិថ្នាៈ កតើអ្ឝីខវេះដដលកយើងលតូវខ្តបង់ ? ។ 
      -តស៊ាូានជ័យសិរមីងគល        ពាយមដសឝងយល់ពីករឿងជីវតិ 
       លបកាន់សចចាៈនិងធម៌សុចរតិ   លេះបង់គាំនិតចិតថោលឥសា ។ 
      -តស៊ាូបថូរផ្លថ ច់ឥតរញួរ            កទេះកតថ រង្វឈយឺ ងណា  
       ពាយមរ ូតតមពុទនដីកា   ឥទនិបាទធម៌អាថ៌បួនានជ័យ ។ 

 
គំនតិគរួរចិារណា 

 
 
 
 
 
 
 
 

យុវ នឥឡូវជភលើតជភលើនោស់្  ជភលចអស់្រកយចាស់្រកយតម៉ាឪ 
ោគំ្នន ជធវើជរឿងតស្នអា្ស្ូវ        វបបធមត៌ខ្ែរ្តូវធ្លល កដុ់នដាប ។ 
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៩-ជីវិតខ្ស្វងរកឃរពងស្ណំាង 

រែីរប្ពងសំណាងមានពិែស្ដរឬរ ? 
         កលពងសាំណាងអាចានពិតលបាដកដមន ប ុដនថភាពរងុករឿងរបស់ 
មនុសសភាគកលចើន វមិនដមនអាស្ស័យកៅកលើវស កទ គឺវអាស្ស័យ 
កោយអ្បកទាំងអ្ស់ក េះ ានកសចកថីពាយមលបឹងដលបងយ ងកលើស 
លុប ឬកលចើនោងមនុសសដចទកទៀត ។ ានបុគគលមួយចាំនួនដដលាន 
ជាំកនឿយ ងាាំកៅកលើកលពងវស  ក ើយពីមួយចថងកៅមួយចថង ពួកកគ 
ដតងដត ាំគ្នប  អុ្ចធូបកទៀនអ្ងគុយបន់ស្សន់ ចាាំឲ្រលពេះអាទិកទពចនកលពង 
វស  ចុេះមកពីកលើកមឃ ាំកោគវស   ាំលភមកឲ្រក ើយកគ្នេះ 
ទឝ រឲ្រដល់ផធេះ កោយពួកកគគិតថ្នលគ្នន់ដតកធឝើប ុកណតេះ ខវូនកគនឹងបាន 
ាសលបាក់ បានកករ ថិ៍ក យ្ េះ គឺមិនបាច់កៅកធឝើអ្ឝីកផសងៗកទៀតឲ្រលាំបាក 
កឡើយ។ កយើងមិនលតូវកផញើកថីសងឃឹមកៅកលើកលពងវស  ដដលលគ្នន់ដត 
កកើតានកឡើងមថងាក ល ទនធឹមនឹងមនុសសមួយចាំនួនកលចើន ដដលបាន 
ថកុាំកថកើង កោយការតស៊ាូយ ងលាំបាកលាំបិន ប ុដនថសលាប់មនុសសដដល 
កជឿកលើកលពងវស  ពួកកគគឺមិនបានកមើលកឃើញកឡើយ ក ើយដថម 
ទាំងានគាំនិតកសើៗ ដតងដត ាំគ្នប និយយថ្ន មកពីវស ជួយក េះ 
ឯងបានោរបូកគានបាន ។ ដមនក ើយ កទេះបីោានកទវតចាាំជួយ 
ដថរកាកោគជតឲ្រកយើងយ ងណាក៏កោយ កបើកយើងមិនខិតខាំលបឹងកធឝើ 
កិចចការឲ្រលបាកដលបោកទក េះ មុខោឱកាសលអៗ របូតកចញពីចដអ្បក 
ោក់ោមិនខ្នកឡើយ ។ ប ុដនថានមនុសសមួយចាំនួនកទៀត ដដលាន 
ជាំកនឿកលើកលពងវស លជុលនិយមកពក រ ូតដល់ដលងសាគ ល់ខុសលតូវ 
កឃើញកលយ ថ្នោស កឃើញលអថ្នោអាលកក់ ដលងសាគ ល់ ដលងសាថ ប់នូវ 
ឱវទចនលពេះសាយ សមភុទន គឺគិតដតពី ាំគ្នប  កៅកជឿកលើបុគគលមួយចាំនួន 
ដដលដតងដតកោលអួ្តខវួនកគថ្ន ោមនុសសអ្បកានបុណរ ឬក៏ោលពេះ 
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ក យ្ េះកនេះក យ្ េះក េះ ដដលមកចាប់កាំកណើ តកដើមផីជួយកស្សាចស្សង់ 
មនុសសកលក ោពិកសសក េះដតងនិយយថ្ន ខ្លួនជាអនក្សមក្សជយួ 
រលីក្ស សនា ប ុកណតេះោកដើម ។ 
            ចូរកយើងទាំងអ្ស់គ្នប  សកងកតកមើលចាំកោេះបុគគលដដលាននូវ 
អ្នុតថរភាពដបបកនេះ ដដលកគអួ្តខវួនកគថ្ន ោលពេះអាទិកទពខុសទាំនង 
ក ើយអួ្តខវួនថ្នោលពេះសិអាររកមលតីយ៍មកចាប់កាំកណើ តកទៀតផង ។ 
             រែរីរឿងរា៉េ វទាងំអស់រនោះវាសមរហែុផលស្ដរឬរ ? រែីគរួស្ែ 
  លួយក្សមក្សរគ្មរពបជូារៅរ ៀែឬមយួោ៉េ ងណា ? 
             កបើកយើងកឆវើយថ្ន ក តុផលទាំងអ្ស់កនេះ ខញុាំមិនអាចទទួល 
យកបានកទ ពីកលោេះដតក តុផលទាំងអ្ស់ក េះ វខុសទាំនង ក ើយ 
ខុសនឹងចាប់វន័ិយលពេះពុទនសាស កទៀតផង ។ ម ាងកទៀតលពេះពុទន-
អ្ងគលតស់ថ្នាៈ អតាា  ហិ អតាននា នានោ ខ្លួនជា ីពឹងរបស់ខ្លួនឯង ។ 
មនុសសដដលានជាំកនឿកជឿកៅកលើកលពងវស  គឺសងឃមឹឲ្រកទវត ឬ 
អ្បកត ឲ្រលពេះអាទិកទពជួយ ចាំដណកខវួនឯងវញិ គ្នយ នគិតខាំលបឹងដលបង 
ករៀនសូលតឬបាំកពញការង្វរទល់ដតកសាេះ ក ើយបុគគលដបបកនេះ គឺ ាំ 
គ្នប កដករងចាាំកលពងវស  ដូចោោករបូរណមួយដតងដតធ្លវ ប់បានឮ 
កោលោករមកថ្នាៈ កំុ្សកាប់បំពង់រងចា ំឹក្សរភលៀង ដូកចបេះលទនផលចុង 
កលកាយរបស់បុគគលលបកភទក េះ បានលតឹមដតរងនូវកសចកថីទុកខលាំបាក 
កវទ ដតប ុកណាត េះឯង ។ 
              ាននិទនមួយសាំដដងថ្ន កបុងកាលកនវងកៅក ើយ គឺាន 
បុរសោងដដកាប ក់រស់កៅភូមិតូចមួយ ចិញ្ច ឹមជីវតិកោយដាំដដកកធឝើវតទុ 
កលបើលបាស់កផសងៗ ដដលោមុខរបរធមយត គឺបានលតឹមដតមួយលកពេះដត-
ប ុកណាត េះមិនានសល់អ្ឝីឲ្រានបាននឹងកគកទ។កគសញ្ជ ឹងគិតកបុងចិតថថ្ន 



ការសិក្សាស្សែងយល់  អំពី  ទស្សនជីវិត 

ររៀនតាម ររៀនស្ែង          81     ររៀនែ ររៀនស្ែម 
 

កតើនឹងកធឝើដូចកមថចកដើមផីកលបើលបាស់សមតទភាពរបស់ខវួន រកលបាក់ឲ្របាន 
កលចើនសលាប់ផគត់ផគង់លគួសារ មិនលតឹមដតឲ្រានសីុ ឲ្រានចាយ លគប់ 
លគ្នន់ក េះកទ គឺលតូវកធឝើយ ងណាឲ្រ្ប់បានសល់លុយកលចើន បានកធឝើ 
ោអ្បកាននឹងកគ ។ កៅកបុងចថងមួយ គ្នត់ានធុរាៈលតូវកចញកៅទីលកុង 
កពលកៅដល់បានជួបោមួយមនុសសមួយលកុមធាំ ដដលកាំពុងដតបា វគង 
បកណថើ រ ដស្សកបកណថើ រ ឲ្រមនុសសាប  ាំគ្នប កគចកចញពីផវូវ ។ អ្បកខ្ង 
មុខដស្សកអ្បកខ្ងកលកាយដ កផួនតម លបោរស្តសថទាំងឡាយលតូវកគ 
ហមលបាម មិនឲ្រឆវងកាត់ ាំឲ្រលបកសកលបសាចតមផវូវ ការពិតគឺោ 
កផួនដដងហរលពេះមហកសលតក េះឯង ។ ោងដដកក៏កៅឈរោមួយនឹង 
កគផងដដរ កដើមផីចាាំទទួលកសថច ។ លពេះមហកសលតលទង់កចញមកទីលកុង 
កដើមផីទតកមើលពីសកមយភាពរបស់លបោរស្តសថ និង ទតកមើលអ្ាំពីទសស-
និយភាពកផសងៗយ ងសបាយលពេះទ័យ រ ាំកពចក េះលពេះអ្ងគទទួលលពេះ 
ទ័យ ដូចោានអ្ឝីខុសលបលកតីកៅពីកលើលពេះកកស ក៏លទង់យកលពេះ សថ 
សាធ បកមើលដឹងថ្ន អី្យ  ! មកុដរបស់អ្ញដូចោបាក់លតង់កដនវងកនេះ គឺ 
វ ង្ យពីលពេះបរមរជវាំងក ើយ កបើនឹងលតឡប់កៅបថូរក៏មិនទន់ កបើទុក 
ដូកចបេះគឺអាចកធឝើឲ្រកយើងោមហកសលតលតូវអាប់ឱនកិតថិយស លពេះអ្ងគក៏ 
ានលពេះរជបញ្ហជ ឲ្រមហាលតសាកសួរលបោរស្តសថដដលកៅជិតៗ
កនេះថ្ន ជតើម្ចនអនកោអាចជចោះ ួស្ ុលមកុដជនោះានតដរឬជទ? កពល 
ដដលបានឮ មហអាាលតដស្សកអ្ាំោវ វសួរដូកចាប េះ ោងដដកក៏លប-
ញាប់លបញាល់កចញមុខ ឝូងមនុសស ក ើយកឆវើយយ ងឱនលាំកទនរចួ 
និយយថ្ន ខញុាំលពេះបាទអាចជួសជុលបានទនកលបាស កោយលតូវនឹងជាំ 
 ញដ៏បិុនលបសប់របស់គ្នត់ គ្នត់ក៏យកមកុដមកចាក់ពត់ចុេះ ពត់កឡើង 
ដតមួយដភវត ក៏ដកសលមួលបានយ ងរងឹករៀបរយ លពេះមហកសលតលទង់-
សពឝលពេះរជ ឫទ័យយ ងខ្វ ាំង ក៏បញ្ហជ ឲ្រមហាលតផថល់រង្វឝ ន់ឲ្រ 
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ដល់ យោងយ ងកលចើន ។ រង្វឝ ន់ដដលបានមកក េះ ានតចមវកលចើន 
ោងលបាក់ចាំណូលដដលគ្នត់រកបាន កៅឯផធេះោងមួយ ប្ ាំកៅកទៀត ។ 
តមផវូវកធឝើដាំកណើ រលតឡប់មកផធេះ ោងដដកលតូវកដើរឆវងកាត់តមភបាំមួយ 
កបុងកពលកាំពុងកដើរកាត់ភបាំ គ្នត់ក៏លបទេះកឃើញខ្វ មួយកាល ោងដដក 
ភិតភ័យយ ងខ្វ ាំង គ្នត់ដបរកលកាយបាំរងុនឹងរត់ ដតគ្នត់ដបរោឮសាំកឡង 
ថងូចថងូរយ ងដសនឈឺចុកចាប់របស់ខ្វ  កទើបគ្នត់ទប់ចិតថឲ្រកាវ ហនដបរ
កលកាយកមើលឲ្រចាស់សិន ។ 
             ោងដដកកឃើញខ្វ កដក ូរទឹកដភបករហម វកលើកកជើងរបស់ 
វឲ្រោងដដកកមើល តមការពិតកជើងរបស់វមុតប វ ឫសសីយ ងធាំ ូរ 
្មសស្សាក់ ោងដដកនឹកដតកបុងចិតថប ុណតឹ ងៗវកៅសអី  ! ប ធ ប់មក 
កគក៏យកឧបករណ៍ដដលោប់នឹងខវួន ឆកឹេះចុេះឆកឹេះកឡើង ក៏ដកប វ បាន 
កស្សច ដកប វ ឲ្រខ្វ រចួក ើយ ោងដដកក៏ករៀបចាំទុកោក់ឥវ ន់បាំរងុ 
នឹងកៅផធេះវញិ ខ្វ បានយកាត់វខ្ាំទញោយអាវោងដដក កបុងន័យ 
ចង់លបាប់ថ្ន កំុ្សទាន់រៅណា ក ើយវក៏កបាលចូលកៅកបុងចលពបាត់ 
មួយសនធុេះធាំរចួលតឡប់មកវញិ កោយោាំទាំងឈវូសមួយកាលយកមក 
ទាំលក់ពីមុខោងដដក ទុកោការតបសបងសងគុណ ោងដដកក៏ទទួល 
យកកោយកថីកលតកអ្រកបុងចិតថ ។ លគ្នន់ដតមកដល់ផធេះវញិភាវ ម ោងដដក 
ក៏លបញាប់លបញាល់កៅភរយិកគឲ្រកចញមក កោយនិយយទាំងអ្រ-
កខិបកខុបថ្ន កយើងនឹងកាវ យោអ្បកានក ើយ ខញុាំគឺានសមតទភាព 
ពិកសសពីរយ ង ដដលអាចកធឝើឲ្រលគួសារកាវ យកៅោកសដឌីបាន ។ ថ្ន 
ក ើយ កគក៏កោេះបា យចាស់ដដលសរកសរថ្នាៈ   លួផលិែសមាា រៈ 
រប្បីប្បាសរ់ធែពីីវែថុ រោហៈ ទាវ ក់ចុេះមក ក ើយជាំនួសកោយបា យថយី 
ដដលសរកសរថ្នាៈ   លួជសួជុលម កដុ និង ដក្សបនាល ពីររជីងខ្ល  ។ 
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             ដូកចបេះកយើងគួរដតគិតសញ្ជ ឹងកមើលថ្នាៈ កសថចានដតមួយអ្ងគ 
កតើមកុដរបស់លពេះអ្ងគនឹងបាក់ប ុ យ នដង ខូចប ុ យ នដង ឯការដកប វ ពី 
កជើងខ្វ ក េះរងឹរតឹដតធងន់ធងរកៅកទៀត វោករឿងចចដនរកលើសពីចចដនរ 
ក ើយក តុការណ៍ចចដនរដបបកនេះ កបុងមួយជីវតិជួនអាចនឹងជួបបាន
ដតមថងប ុកណាត េះ រែីយក្សមក្សរធែីមុខ្របរប្បចាជីំវែិរមតច្នឹងរកី្សែរៅ ? 
        កលពងវស  គឺមិនដមនោវតទុដដលានយ ងពិតលបាកដក េះកទ  
វលគ្នន់ដតោោករកលបើសលាប់កៅរកនូវអ្ឝី ដដលកលតៀមមកពីការង្វរ 
យ ងសុចរតិកទៀងលតង់កបុងមុខតាំដណងរបស់ខវួន ក ើយបានកលតៀមនូវ 
លកខណាៈ និងអ្ឝីលគប់យ ងឲ្របានខ្ជ ប់ខជួនក េះឯង។ កបើកយើងលគ្នន់ដត 
កលបើកាវ ាំងបនថិចបនថួចដតចង់បានលបកយជន៍ ឬមួយលគ្នន់ដតអ្ងគុយកៅ 
កសងៀមៗរងចាាំកលពងវស ក េះ ចាត់ទុកថ្នោការស្សកមើលស្សចមដដល 
គ្នយ នចថងនឹងបានជួបលបទេះនូវអ្ឝីៗ ដដលលគ្នន់ដតនឹកស្សចមប ុដនថមិនបាន 
កធឝើក េះកឡើយ ។ 
របីតាម សសនៈអនក្សប្បាជាភាគរប្ច្ីនរោក្សបាននិោយថ្នៈ 

-កបើចង់ឲ្រកទវតជួយលតូវជួយខវួនឯងោមុនសិន ។ 
-កុាំកលតកលតអាលនឹងអ្បកលតូវក ប្ តាប ក់កបុងចាំកណាមអ្បកចាញ់រប់លន 
កុាំកលតកអ្រនឹងដលផងក ងស៊ាយ ។ 
-ភ័ពឝកលពងវស ោករឿងដដលលតូវពឹងអាស្ស័យកលើខវួនឯង ។ 
-ានការ ឝឹកហត់ពលងឹងសមតទភាពរបស់ខវួនោលបចាាំ កទើបអាចកធឝើឲ្រ 
ភ័ពឝសាំណាងវស្សឡាញ់កយើង ក ើយឱកាសដដលដសឝងរកភាពរងុករឿង 
ថកុាំកថកើងនឹងធ្លវ ក់មកកបុងកណាថ ប់ចដរបស់កយើងោក់ោមិនខ្ន ។ 

 
 
 

កំុស្នល បដូ់ចពស់្  កំុរស់្ដូចកតងកប  កំុតអបដូចថ្្  
កំុអា្ស័្យដូចបជ ញ្ ើតកអក 
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១០-ពីអ្នកស្ុទំានកាល យជ្ជអ្នករគប់រគងរកុមេ ុនធមំយួ 
 
 
 
 
 
 
 
ខញុាំានអារមយណ៍ថ្ន ខញុាំានសាំណាងណាស់ ដដលានឪពុក-

ាថ យ កទេះបីោគ្នត់ាប ក់ខ្ឝ ក់ និងាប ក់កទៀតគ្នត់ានជាំងឺវកិលចរកិក៏ 
កោយ លបកសើរោងគ្នយ នដដរ ។ ចថងមួយកៅកពលដដលខញុាំបានកឃើញពួក 
កកយងៗ យាំពីកលើកាថ រមឈសូឪពុកាថ យរបស់ពួកកគ គឺវគួរឲ្រអាណិត 
កពកណាស់ កលោេះពួកកគលតូវកាំលោឪពុកាថ យក ើយ ។ 

Lai Dong-Jin ានកាំកណើ តកៅកបុងលគួសារមួយដដលាន 
សាជិក១៤ ក់ ។ ឪពុករបស់គ្នត់ពិការដភបក ក ើយាថ យរបស់គ្នត់ 
ានករគវកិលចរកិ។ កបុងអាយុកកយងបាំផុតឪពុករបស់គ្នត់ បានយករបូ 
គ្នត់ កធឝើោអ្បក ាំផវូវកដើមផីកៅសុាំទនកគ ។ គ្នត់បានកដើរកៅកលើផវូវោ 
កលចើនកទេះបីោានពរុេះ ឬ ក៏យប់លតោក់យ ងណាក៏កោយ កដើមផីឲ្រ 
លគួសាររបស់គ្នត់អាចរស់កៅបាន ។ កៅកពលគ្នត់សុាំទន បានលគប់ 
សលាប់ទិញអាហរ គ្នត់បានយកចាំណីសលាប់ដឆកមកបរកិភាគ និង 
សូមផីដតផឹកទឹកតមទបងហូរទឹកក៏កោយ ។ មិនលតឹមដតប ុកណាត េះកទគ្នត់ 
លតូវបានកគកជរោលបចាាំ និងការវយពីឪពុករបស់គ្នត់ ។ លគួសាររបស់ 
គ្នត់គ្នយ នផធេះ ក ើយពួកកគបថូរទីកដនវងរស់កៅ ពីកដនវងមួយ កៅកដនវង 
មួយកទៀត កដើមផីលជកកកាន ។ គ្នត់ក៏ានភារាៈកិចចកមើលបអូនតូចៗរបស់ 
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គ្នត់ផងដដរ រមួទាំងការសាំអាតឲ្រាថ យគ្នត់រល់កពល និងកពលាថ យ 
គ្នត់ានរដូវ ។ កដើមផីអាចកៅករៀនបាន បងស្សីរបស់គ្នត់លតូវបានកគ 
លក់កៅកធឝើោស្សីកពសា ។ កៅកបុងថ្នប ក់ទី៦ចនបឋមសិកា គ្នត់បាន 
ទទួលរង្វឝ ន់ោង៨០ ។ គ្នត់ដតងដត ាំមុខកគលគប់ការលបកួតទាំងអ្ស់ 
កៅកបុងសាល លពមទាំងទទួលតាំដណងោសិសសគាំរកូទៀតផង។ សពឝ-
ចថងកនេះ កលក Lai Dong-Jin គឺោអ្បកករងចលកចនលកុម ៊ាុនដ៏ធាំមួយ 
ដដលានកោគជ័យាប ក់។កៅកបុង ប្ ាំ១៩៩៩ គ្នត់លតូវបានកគដតងតាំង 
ោបុរសវយ័កកយងដ៏ចាំណានាប ក់ កបុងចាំកណាម១០ ក់កៅ តតវ៉ន ់ ។ 
ក ើយគ្នត់បានសរកសរករឿងដដលលក់ោច់បាំផុត ដដលានក យ្ េះថ្ន 
ក្នូព្រុសអនក្សុំទាន ។ 

 ការដដលកលើកយកករឿងកនេះមក គឺលគ្នន់ដតចង់ឆវុេះបញ្ហច ាំងឲ្រ 
មនុសសលគប់របូកឃើញថ្ន ការដដលានចាំកណេះដឹង កិតថិយសកករ ិ៍ ថក យ្ េះ 
លទពរសមផតថិ និងភាពលផលីាញក េះ គឺមិនដមនអាស្ស័យកលើការអុ្ច 
ធូបបន់ស្សន់ សុាំអ្ាំពីលពេះអាទិកទព អារកុខអារកសកទវត អ្បកតក េះកទ 
គឺវអាស្ស័យកោយការពាយមលបឹងដលបងតស៊ាូោមួយនឹងឧបសគគ  
 លគប់ដបបយ ងទាំងអ្ស់ ។ លបសិនកបើ មនុសសានកសចកថីពឹងដផអក 
កៅកលើកលពងវស លជុលកពកក េះ មនុសសទាំងអ្ស់នឹងកាវ យកៅោ 
មនុសស ដដលានភាពខជិលលចអូ្សោក់ោមិនខ្នកឡើយ ។ ជីវតិរស់ 
កៅលបចាាំចថងក៏ពុាំបានលបកសើរដដរ ក ើយកបើសិនោកឃើញមនុសសដដល 
រស់កៅជុាំវញិខវួន ានភាពលបកសើរោង គឺានលទពរសមផតថិ ានកិតថិ-
យសកករ ិ៍ ថក យ្ េះ ានចាំកណេះដឹង ានភាពសបាយរកីរយ ានសុ-
ភមងគល លពមទាំងកសចកថីសុខលគប់លបការក េះ សលាប់មនុសសដដល 
ពឹងដផអកកលើកលពងវស  រដមងានចិតថលចដណន ប្ នីស និងពាបាទ 
គុាំគួន រកោកររេិះគន់លគប់ដបបយ ង កលោេះដតកឃើញអ្បកដចទានជីវតិ 
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រស់កៅលអោងខវួន ។ តមពិតកៅ បុគគលដដលានជីវតិលបកសើរខភង់-
ខភស់កៅបាន កោយអាស្ស័យកលើការពាយមលបឹងដលបងដ៏ខ្វ ាំងកាវ បាំ-
ផុត ក ើយតស៊ាូពុេះោររល់ឧបសគគដដលបានកកើតានកឡើង។ កទេះបី 
អ្បកដចទគិតមកកលើខវួនដូចកមថចកថី ក៏កគកៅដតខាំពាយមអ្ត់ធយត់ោនិចច 
កលោេះកនេះ ោករឿងធមយតរបស់សតឝកលក ក ើយអ្បកលតូវគិតកទៀតថ្នាៈ 
មនុសសមាន ក់្ស គឺមិនអាចផ្លគ ប់ចិតថមនុសសរប់លន ក់បានកឡើយ ។ 
ដូកចបេះ លតូវដតខ្ាំាត់សងកត់ចិតថ អ្ត់ធន់នឹងោកររេិះគន់របស់អ្បកដចទ 
ក ើយលតូវពាយមសនសាំនូវកសចកថីលអ សលាប់ខវួនឯងឲ្របានកលចើនគឺ 
មិនលតូវកបាេះបង់ការតស៊ាូកចាលនុេះកទ កយើងលតូវាៈ 
-ប្ែូវែស ជូាមយួនឹងធមាជាែិ 
-ប្ែូវែស ជូាមយួនឹងមនុសសគ្មន ឯង 
-ប្ែូវែស ជូាមយួនឹងរហែុការណ៍អាប្ក្សក់្សប្គប់ោ៉េ ង 
-ប្ែូវែស ជូាមយួនឹងបញ្ញា ជីវែិ 
-ប្ែូវែស ជូាមយួនឹងកិ្សរលស 
-ប្ែូវែស ជូាមយួនឹងសប្ែូវ 
-ប្ែូវែស  ូប ់ក ែ់ច្ិែតមិនឲ្យរធែីនវូអរំពអីាប្ក្សក់្ស 
-ប្ែូវែស ជូាមយួនឹងរសច្ក្សតី រប្កាធ រោយការមិនរប្កាធ 
-ប្ែូវែស ជូាមយួមនុសសស្ដលឈ្លន នីស រោយការមិនឈ្លន នីស 
-ប្ែូវែស រូធែអីំរពីលអ ជាមយួសប្ែូវគឺជាមរធាបាយមយួ ស្ដលរធែីឲ្យ 
មនុសស ស្ដលជាសប្ែូវអាច្កាល យមក្សជាមិែតបាន ។ 
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១១-ជីវិតននការឃលើកកមពស្ត់នមលស្ទិធិស្រស្ាឃីភទ 
ោករថ្ន នេទ កៅកបុងវច នុលកមដខយរ បានពនរល់ថ្ន ដាំកណើ រ 

ធ្លវ យ, ការទាវ យ, ដាំកណើ រដបក, ការបាំដបក,ការដចក,លបកភទ,កសចកថី-
កផសង ។ ដខយរកលបើសាំកៅកសចកថីថ្ន ភាព,ដបបភាព,ភាពកផសងគ្នប ,ក៏បាន 
ដូចោ កភទបុរស កភទស្តសថី កភទលគ សទ កភទបពឝជិត ។ 

ោករថ្ន ស្រសាី បានដល់ មនុសសស្សី ដដលោគូគ្នប នឹងបុរស 
ក ើយលតូវកលបើឲ្រស្សបគ្នប ថ្នាៈ បុរសស្តសថី , លបុសស្សី , កុាំកលបើ បុរសស្សី , 
លបុសស្តសថី ដូកចបេះឲ្រកសាេះកឡើយ ។ 

ោករថ្ន សិទធិ កបុងវច នុលកមដខយរ បានពនរល់ថ្នាៈ កសចកថី-
សកលមច,កសចកថីសកលមចផល ឬផលសកលមច,ការសកលមចលបកយជន៍ 
ការោច់កស្សច , ការសមលបកប , ការសមតមបាំណង , កសចកថីសុខ 
កសចកថីចកលមើន, កសចកថីស័កថិសិទនិ, កសចកថីខ្វ ាំងពូដក, កសចកថីសមផូណ៌ 
កសចកថីអ្ង់អាច , មុខការដដលលតូវសកលមចកលើខវួន , កសចកថីសកលមច 
តមអ្ាំណាចចាប់, អ្ាំណាច ។ 

ស្តសថីកភទ ោមនុសសលឝតលឝន់ ទន់ភវន់ ទន់លោយ ទន់កខាយ 
មិនសូវានកាវ ាំងកាំដ ងដូចោបុរសដមន ប ុដនថកាវ ាំងចិតថរបស់ ង 
គឺមិនទន់កខាយកឡើយ កលោេះកបើកយើងសិកាកៅតមកសចកថីពិតក េះ 
ស្តសថីានកសចកថីអ្ត់ធន់ ានការលេះបង់យ ងខភង់ខភស់ កបុងការចិញ្ច ឹម 
បីបាច់ដថរកាកូន និងភាពកសាយ េះសយ័លគចាំកោេះសាឝ មី ។ 

រែីន្ទសតីនងិបុរសមានសិ ធិរសាីគ្មន ស្ដរឬរ ? 
សាំណួរកនេះ លបសិនកបើពុទនបរស័ិទ ដដលោអ្បកសិកាលពេះធម៌ 

កោយលអ យល់ដឹងចាស់យ ងសីុជកលៅ កបុងពុទនឱវទរបស់លពេះាន 
លពេះភាគក េះ  រដមងកឆវើយតបវញិថ្នាៈ ស្តសថីនិងបុរស គឺានសិទនិកសយើគ្នប  
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កនេះោទសសនលពេះពុទនសាស  យ ងពិតលបាកដោក់ដសថង ។ កោយ 
លពេះពុទនសាស  បានឲ្រតចមវកលើជីវតិរស់កៅ របស់មនុសសសតឝលគប់ 
លបកភទ កោយមិនឲ្រលបកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សមផុរ វណតាៈទបខភស់ 
សាស  នកយបាយ អាលកក់លអ ានលក បុរសស្តសថីក េះកទ កលោេះថ្ន 
មនុសសសតឝទាំងអ្ស់ លបាថ្នប រស់កៅចង់បានកសចកថីសុខដូចដតគ្នប  មិន 
ានបុគគលណាមួយ ចង់ជួបកសចកថីទុកខលាំបាកកឡើយ ។ ដូកចបេះក ើយ 
កទេះបុរសកថី កទេះស្តសថីកថី លតូវានជីវតិរស់កៅលបកបកោយកលាណ-
ធម៌ទាំងលបាាំគឺាៈ 
  ១-នមតាា  លបាថ្នប ឲ្រកគបានកសចកថីសុខ ោគូនឹង បាណាែិបាែ 
  ២-សម្មា អាជីវ ការចិញ្ច ឹមជីវតិលតូវ ោគូនឹង អ ិនាន ទាន 
  ៣-សទារសននាា ស ការសក ថ សភរយិសាឝ មី ោគូ ការមសុមិចាឆ ចារៈ 
  ៤-សចច ោមនុសសកសាយ េះលតង់ ោគូនឹង មុ វា  
  ៥-សតិ ានសាយ រតីបរបូិណ៍ ោគូនឹង សុរារមរយៈ ។ 

កលាណធម៌ទាំងលបាាំកនេះ គឺោវថីិសលាប់ដឹក ាំជីវតិកយើង 
ឲ្រ្នកៅរកកសចកថីបរសុិទនកបុងការរស់កៅរមួគ្នប រវងបុរសស្តសថី មិន 
ានការលតូវក វ្ េះលបដកកគ្នប  ដកណថើ មសិទនិគ្នប  កៅវញិកៅមក មិនលតូវ 
ទុកគ្នប ោសលតវូក េះកទ កោលលតូវកដើរកលើផវូវរមួគ្នប  ានការសិការមួ 
គ្នប  កចេះឲ្រកាវ ាំងចិតថដល់គ្នប  ានកសចកថីកមតថ ករណុាដល់គ្នប  ក ើយ 
ពាយមជលមេះមនធិលដដលោកលគឿងកៅ យងកបុងចិតថករៀងៗខវួន ។ 

កៅកបុងគមភីរលពេះចលតបិដកកលខ ៤២ ទាំព័រ ១៤១ លពេះដ៏ាន 
លពេះភាគ លទង់លតស់សដមថងអ្ាំពីសង្វឝ ស គឺការកៅរមួគ្នប  ោមួយសាឝ មី 
ភរយិ ាន ៤ យ ងគឺាៈ 

១-រខ្ា ច្ប្បុសរៅជាមយួនឹងរខ្ា ច្ប្ស ី
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២-រខ្ា ច្ប្បុសរៅជាមយួនឹងរ វតាប្ស ី
៣-រ វតាប្បុសរៅជាមយួនឹងរខ្ា ច្ប្ស ី
៤-រ វតាប្បុសរៅជាមយួនឹងរ វតាប្ស ី
កដើមផីោការកឆវើយតប កៅនឹងសាំណួរខ្ងកដើម ខញុាំគឺលគ្នន់ដត 

កលើកយក ការកៅរមួគ្នប រវងសាឝ មីភរយិកបុងចាំណុចទី២ តមលពេះពុទន 
ដីកា ដូចខ្ងកលកាមកនេះ ។ 

ាប លគ បតីទាំងឡាយ ចុេះកខ្យ ចលបុសរស់កៅរមួោមួយនឹង 
កទវតស្សី កតើដូចកមថច ? ។ ាប លគ បតីទាំងឡាយ សាឝ មីកបុងកលក 
កនេះ ោអ្បកកធឝើបាណាតិបាត កធឝើនូវអ្ទិ ប ទន លបលពឹតថនូវកាកមសុមិចាឆ  
ចារ កោលោករមុសា កលកបផឹកនូវទឹកស្សវងឹ គឺសុរនិងកមរយ័ដដល 
ោទីតាំងចនកសចកថីលបាទ ោអ្បកលទុសថសីល ានធម៌ដ៏លមក ាន 
ចិតថលតូវមនធិល គឺកសចកថីកាំណាញ់របួរតឹ កៅលគប់លគងផធេះោអ្បកកជរលប-
កទចពួកសមណលោ យណ៍ ។ ប ុដនថភរយិរបស់សាឝ មីក េះ ោអ្បកកវៀរ 
ចាកបាណាតិបាត កវៀរចាកអ្ទិ ប ទន កវៀរចាកកាកមសុមិចាឆ ចារ កវៀរ 
ចាកមុសាវទ កវៀរចាកការផឹកទឹកស្សវងឹគឺសុរ និងកមរយ័ ោអ្បកាន 
សីល ានធម៌លអ ានចិតថលបាសចាកមនធិល គឺកសចកថីកាំណាញ់ កៅ 
លគប់លគងផធេះោអ្បកមិនកជរលបកទចសមណលោ យណ៍ ។ ាប លគ បតី 
ទាំងឡាយ យ ងកនេះឲ្រក យ្ េះថ្ន កខ្យ ចលបុសរស់កៅរមួគ្នប ោមួយនឹង 
កទវតស្សី ។ 

កបុងការកៅរមួគ្នប កនេះ តមទសសនលពេះពុទនសាស  លតូវការឲ្រ 
កទវតលបុសស្សីកៅរមួគ្នប  គឺោការសុខសានថទាំងកបុងបចចុបផនបកនេះ និង 
កលកខ្ងមុខ ។ រឯីការរស់កៅោមួយកខ្យ ចវញិ លតូវជួបកសចកថីទុកខ 
លាំបាកយ ងណាក េះ កយើងអាចសិកាយល់ដឹងបានកោយខវួនឯង។ 
ចាំកោេះកទវតដដលជួបោមួយកខ្យ ច លតូវដតរស់កៅោមួយរ ូតគឺមិន 
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អាចសនបិោឌ នបានកឡើយ កលោេះលពេះពុទនសាស  បានលបាប់នូវក តុ 
ដ៏អាលកក់ចលកដលងកបុងកលកកនេះានពីរយ ងាៈ (បិដក ៤០ទាំព័រ៣៧) 
          រហែុដ៏អាប្ក្សក់្សនប្ក្សស្លងខ្ងរប្ៅគឺរសពគប់ជន ល 
           រហែុដ៏អាប្ក្សក់្សនប្ក្សស្លងខ្ងក្សនុ ងគឺមិចាឆ  ដិឋិ 

កបើសាឝ មីកផត់ចិតថ កផត់សនា កធឝើខុសកគ្នលការណ៍រមួជីវតិ 
មិនានកសចកថីសក ថ សចាំកោេះភរយិរបស់ខវួន ដបរោានស្សីដចទកថី 
ានលបពននដថមកទៀតកថី សលាប់ ងោភរយិមិនអាចទទួលយកបាន 
កទ ក ើយក៏មិនអាចលទាំបានដដរ កបើលទាំកៅរមួោមួយគ្នប កទៀតក េះកតើ 
កដើមផីអ្ឝី ជួនកាលអាចកធឝើឲ្រ ងោភរយិទទួលនូវករគរបស់សងគមដ៏ 
កាចសាហវកទៀតផង ។ លបសិនកបើ ងអាចទទួលយកបាន លទាំបាន 
ឲ្រអ្ភ័យបាន កដើមផីឲ្រកូនបានជួបជុាំដម ឪ ក ើយចាំកោេះខវួនឯងវញិ ក៏ 
អាចសាងសនសាំនូវបុណរកុសល កធឝើទន រកាសីល សាទនឧកបា-
សថ គឺកដើមផីសាងសនសាំឧបនិសស័យលអតកៅខ្ងមុខផងដដរ ដូកចបេះចូរ 
កៅកធឝើោភរយិលអតកៅកទៀតចុេះ ។ ប ុដនថផធុយកៅវញិ កបើក តុការណ៍ 
វានសភាពធងន់ធងរ ដល់ថ្នប ក់ខវួនឯង មិនអាចទទួលយកបានក ើយ 
គួរដតដកខវួនកចញ កបើហ៊ា នកៅរមួរស់តកៅកទៀត អាចសាវ ប់កោយការ 
ឆវងករគ ឬសាវ ប់កោយការកបៀតកបៀន ានការលបលបហរអ្ាំពីលបពនន 
កលកាយ ឬស្សីថយីក៏សឹងដតាន ពុាំក េះកសាត កោយកសចកថីកលកាធ និង 
ភាពលបច័ណឍ  អាចកធឝើឲ្រកុសលធម៌របស់ខវួនសាបសូនរ ដបរោពលងីក 
ពលងឹងដផបកអ្កុសល ឲ្រានការរកីចកលមើនកលចើនកឡើងកៅវញិ ដូកចបេះ-
ក ើយ បានលពេះពុទនសាស  ឲ្រកសរភីាពកបុងការសកលមចចិតថ និងការ 
កលជើសករ ើសជីវតិរស់កៅ ឲ្រដតការរស់កៅលបកបកោយកសចកថីចកលមើន 
រចួផុតពីអ្នថរយលគប់យ ង ។ កនេះមិនដមនានន័យថ្ន ភរយិខឝេះខ្ត 
នូវភាពកសាយ េះលតង់ក េះកទ កលោេះល័កខខ័ណឍ ចនភាពកសាយ េះលតង់ក េះលតូវ 
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សាឝ មីទាវ យកចាលអ្ស់កៅក ើយ។ ភរយិលតូវលបលពឹតថកធឝើតមផវូវចាប់ 
ការដបកចាកពីសាឝ មី ក៏លតឹមលតូវតមផវូវចាប់កោយសនថិវធីិដដរ ។ កៅ 
កបុងករណីកនេះ លបសិនកបើភរយិលតូវការបុរសដចទោសាឝ មីកទៀត ចាាំបាច់ 
លតូវដតឲ្រសាឝ មីដលងលេះខវួនោមុនសិន បឹងឯង កបើពុាំក េះកទ ភរយិ 
លតូវកទសកាកមសុមិចាឆ ចារ (លទុសថសីល) ។ 

កបើបុរសោសាឝ មីកលបើអ្ាំកពើ ិងា វយតប់ កជរលបាថ ស្ស-
វងឹស្សារល់ចថង ឬរ ាំកលភកលើរបូរងកាយ ។ល។ កបើករឿងទាំងអ្ស់កនេះ 
មិនទន់ខ្វ ាំងកាវ កទ គឺកៅរកផវូវកោេះស្សាយបាន អ្ាំពីពួកលកុមញាតិ និង 
អាោញ ធរដដនដី អាចជួយនិយយបាន សលាប់លពេះពុទនសាស វញិគឺ 
ឲ្រកលបើធម៌ខនថីអ្ត់ធន់ចាំកោេះការឈចឺាប់លគប់ដបបយ ង និងអ្ប់រ ាំទូ យ ន 
ចិតថកោយបញ្ហដ  លពមកោយការអ្ភ័យ។ ប ុដនថផធុយកៅវញិ កបើបញ្ហហ កនេះ 
ខ្វ ាំងកាវ  រ ូតដល់ថ្នប ក់មិនអាចកោេះស្សាយបាន លពេះពុទនសាស  ក៏ 
ឲ្រសិទនិកសរភីាពកបុងការរស់កៅដូចគ្នប ដដរ មិនដមនលទាំរស់កៅឲ្របថីវយ 
ទល់ដតសាវ ប់ក េះកទ ក ើយដបរោចាាំកៅកកើតកបុងឋានសួគ៌ កោយកចេះ 
អ្ត់ធន់ក េះបានកឡើយ ។ កៅកបុងលពេះពុទនសាស  គឺានកគ្នលធម៌ 
សលាប់កធឝើឲ្រកាវ យោមនុសសលអ គឺខនថីធម៌ពិតដមនក ើយ ក៏ប ុដនថជីវតិ 
ដដលរស់លបកសើរ គឺការរស់កៅលបកបកោយបញ្ហដ ។ កៅកបុងបិដក ៣០ 
ទាំព័រ ២៣២ លពេះពុទនលទង់លតស់ថ្នាៈ ពកួ្សអនក្សប្បាជារ លថ្ន បុគគល 
ស្ដលរស់រៅរោយបញ្ញា  រឈ្លា ោះថ្ន រស់រៅប្បរសីរ ។ 

កបុងបាលីដតងដតកលើយកកភទលបុសមកសដមថង ប ុដនថខវឹមសារ
រមួទាំងស្សីផងដដរ ដូចោ បរុិសទមាសារថិ ឬ សទធីធ វិតាំ បរុិសសស 
នសដឋំ ោកដើម កតើកយើងគួរយល់ដឹងយ ងណា ? 

កភទលបុសឋិតកបុងឋានាៈោបងលបុសរបស់កភទស្សី កនេះកោល 
ចាំកោេះភាវរបូ តមចាប់ធមយោតិ ដដលលពេះសាយ សមភុទនលទង់លោប ។ 
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មិនដមនានន័យថ្ន បុរសខភង់ខភស់ោងស្តសថីកបុងបុគគលបផញ្ដតិថ 
ោទូកៅក េះកទ កលោេះថ្ន កបុងកលកកនេះ ស្តសថីខវេះានការកចេះដឹងោង 
បុរសខវេះក៏ាន ោថ្នប ក់ដឹក ាំលបកទសខវេះក៏ាន ោម្នថីរជការខវេះក៏ 
ាន កធឝើោលបធ្លនលកុម ៊ាុនខវេះក៏ាន ោអ្បកាននូវគុណធម៌ខភស់ោង 
បុរសខវេះក៏ាន លពមទាំងោាតចនពិភពកលកផងដដរ។ ដូកចបេះក ើយ 
លតូវយល់ដឹងអ្ាំពីភាវរបូទាំងពីរ គឺបុរសិភាវរបូ និងឥតទីភាវរបូ ដដលោ 
បរមតទសុទនសាធអាស្ស័យកាវ ាំងកមយោបចច័យកោយដឡក ។ 

មិនដមនស្តសថីលតូវកគ្នរពបុរស កលោេះដតករឿងកភទក េះកទ ដតលតូវ 
កគ្នរពដល់គុណធម៌ ។ លពេះពុទនលទង់លតស់ថ្នាៈ លតូវកគ្នរពដល់បុគគល 
ដដលគួរកគ្នរព លតូវបូោដល់បុគគលដដលគួរបូោ ដូចោកូនលបុសស្សី 
លតូវកគ្នរពចាំកោេះាតបិត សិសសលតូវកគ្នរពលគូ…...កោយមិនលបកាន់ 
កបុងករឿងស្សីលបុសកឡើយ ។ 

មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ ោទីរប់អាន កយើងទាំងអ្ស់គ្នប  បាន 
ដឹងក ើយថ្ន កៅកបុងបចចុបផនបកនេះ ចាប់អ្នថរោតិបានកលើកកមភស់តចមវ 
សិទនិ រខី្វ ាំង កោយយកចថង ០៨ មិ  ោចថងសិទនិ រអី្នថរោតិ ។ សិទនិ 
 រមិីនដមនានដតមួយចថងក េះកទ កោយកគកាំណត់ចថង០៨ មិ  ោទិ- 
វបុណរ រអី្នថរោតិ កដើមផីឲ្រលបកទសកបុងសាកលកលក បានលបារពន 
កៅកបុងចថងដតមួយរមួគ្នប ដតប ុកណាត េះឯង។ សិទនិស្តសថី គឺានលគប់កពលកវ-
លទាំងអ្ស់ ឲ្រដតជីវតិកៅាន កវៀរដលងដតសាវ ប់បាត់បង់ មិនាន 
ជីវតិរស់កៅកទើបគ្នយ នសិទនិ ។  
សរួថ្ន រែីសិ ធិន្ទសតីមានស្ែក្សនុ ងបច្ចុបបននកាលរនោះស្មនស្ដរឬរ  ? 

មិនដមនកទ កទេះបីលពេះពុទន លពេះអ្ងគលទង់ធរានកៅ ក៏លទង់ឲ្រ 
បុរស        ដល់ស្តសថីកភទដដរ កលោេះកនេះោសិទនិ កបុងការរស់រន 
ានជីវតិ។ ដូកចបេះក ើយ  បានោលពេះអ្ងគលទង់លតស់សដមថង ឲ្រមនុសស 
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ានសីលធម៌ កបុងការរស់កៅរមួគ្នប  កចេះកគ្នរពសិទនិគ្នប  កៅវញិកៅមក 
កោយមិនលបកាន់កភទលបុសកភទស្សីកឡើយ ក ើយមិនគួរកធឝើខវួនឲ្រោទី 
រកងកៀសដល់អ្បកដចទណាកទ គួរដតកធឝើខវួនឲ្រសមនឹងក យ្ េះថ្ន មនសុស 
ដដលានន័យថ្ន អ្បកសាគ ល់ក តុផល ឬអ្បកានចិតថខភស់ គឺខភស់ផុត 
ពីអ្ាំកពើបាប ។ 

កៅកបុងលបកទសកមភុោកយើង មនុសសចាស់សម័យបុរណមិន 
សូវឲ្រតចមវស្តសថីកភទប ុ យ នកទ ោពិកសសក េះគឺាតបិតផ្លធ ល់ដតមថង 
កោយពួកគ្នត់ លបកាន់យកោករមួយបានកោលថ្នាៈ មនុសសប្សមីិន 
អាច្វលិច្ន្ទង្ខក នជុំរ  គឺានន័យថ្ន មនុសសស្សីមិនអាចកធឝើកិចចការធាំដុាំ 
បានកទ បានលតឹមដតកិចចការង្វរកបុងផធេះដតប ុណតឹ ងឯង ។  ឪពុកាថ យខវេះ 
កទៀត កូនលបុសឲ្រកៅករៀនសូលត កូនស្សីគឺមិនឲ្រករៀនសូលតកឡើយ ខ្វ ច 
កូនស្សីកចេះអ្កសរ សរកសរសាំបុលតកសបហោមួយបុរស ដតតមការពិត
កៅ ការគិតរបស់ពួកគ្នត់ គឺខុសទាំងស្សុង។ កាលកបើកូនស្សីគ្នយ នចាំ-
កណេះវោិជ  ពួក ងគឺមិនអាចលបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវតិបានកឡើយ កធឝើ 
អ្ឝីមួយលតូវពឹងដផអកកលើសាឝ មី ឬ ឪពុកាថ យរបស់ខវួន ពុាំក េះកសាតលតូវ 
ពឹងដផអកកលើដស្សចាំការ ចង់លបកបអាជីវកមយអ្ឝីក៏មិនបាន កលោេះខវួនមិន 
កចេះអ្កសរ ក តុដូកចបេះក ើយ បានោកៅកបុងលបកទសកមភុោកយើង គឺស្តសថី 
ដដលមិនកចេះអ្កសរានលបាណកលចើន ស្តសថីដដលកចេះអ្កសរានអ្លត 
តិច ។ ប ុដនថបចចុបផនបកនេះ លបកទសោតិានភាពកជឿនកលឿន កាំកនើនចន 
មនុសសកកើតកលចើន មនុសសានភាពលបណាាំងលបដជងគ្នប  គឺោសម័យ-
កាលចនសាកលភាវបូនីយកមយ លតូវជលមុញឲ្រមនុសសពាយមបកងកើន 
ចាំកណេះដឹង និង ឪពុកាថ យបានយល់ដឹងអ្ាំពីសងគមផងក េះ កូនស្សី 
ានឱកាសចូលករៀនដូចកូនលបុសដដរ ។ កោយសារចាំកណេះដឹងទាំង 
អ្ស់កនេះក ើយ បានោានស្តសថីមួយចាំនួន  បានទទួលភាពកោគជ័យ  
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កបុង្កជីវតិរបស់គ្នត់ដដរ ។ 
កបុង មខញុាំ ោអ្បកសរកសរករៀបករៀង សូមឲ្រមិតថអ្បកអានទាំង-

អ្ស់គ្នប  កធឝើការសិកាអ្ាំពីលបវតថិសាស្តសថរបស់ដខយរកយើង កតើាច ស់ស្តសថីអ្ងគ 
ណាានភាពលផីលាញោងកគ ? កបុងសម័យកាលកសថចអ្ងគណា ? 
លពេះ ងបានកធឝើអ្ឝីខវេះ សលាប់លគួសារនិងលបកទសោតិ ? កតើលពេះ ង 
បានកលើកកមភស់សិទនិ រដីដរឬកទ ? ។ 

3232323 

គំនតិគរួរចិារណា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  សុ្ខ្ជោកីយា៍នអវីៗ ្តមឹមយួ្គ្ន    សុ្ខ្ធម្ចែ ្គ្បជ់វោរ ូតជ្តើយ 
  ចងផុ់តទុកខកុសំ្្មុកជរឿងជកៀកជកើយ  ជរៀនធមជ៌ ើយកុំ្ពជងើយ្តូវជចោះត្កង។ 
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១២-ម្ចច ស្ក់សរតីខ្ដលម្ចនភាពលបលីាញន្តស្ម័យអ្ងគរ 
 
 
 
 
 
 
  

តមសិលចារកឹដខយរ ានសិលចារកឹវាិនអាកាសោកដើម 
បានបញ្ហជ ក់ថ្នាៈ រពេះន្តងឥស្រនទឃទវី ានលពេះអ្នុជពីរលពេះអ្ងគគឺ រពេះ-
ន្តងជយរាជឃទវី និងលពេះអ្ងគ ឥនទ ។ ប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វ ី លបសូតកៅ 
កបុងលតកូលកសលត ក ើយោកៅរបស់លោ យណ៍ាប ក់ក យ្ េះ ររុទវ័រ មន 
ដដលាន ន្តងរាឃជស្រនទលកមស ីោភរយិ ។ លពេះ ងោ រ ីដដលាន 
ចាំកណេះដឹងយ ងកលៅលជេះ និង ានលពេះទ័យយកចិតថទុកោក់ ចាំកោេះ 
លពេះញាតិវងសដថមកទៀតផង ។ 

ចាំដណកលពេះ ងជយរជកទវ ី បានករៀបអាោណ៍ពិោ ៍ ោ 
មួយលពេះជ័យវរ័ យនតាំងពីកៅលពេះជនយកកយងៗកម វេះ។ លពេះបាទជ័យវរ័ យនាន  
លពេះរជបុលត ក ើយកបើតមឯកសារខវេះថ្ន ានកលចើនដដរ ដតលពេះរជ-
បុលតដដលកគកៅចាាំបានក េះ គឺកឃើញានលពេះ មដត ៤ លពេះអ្ងគ គឺាៈ 
រពេះស្រុយិកមុ្ចរ ោកវឯីកមួយលពេះអ្ងគកបុងការដតងកាពរសាំស្តសកឹត ាន 
កៅសិលចារកឹលបាសាទតលព យ ។ វីរកមុ្ចរ ោអ្បកដតងកាពរសាំស្តសកឹត 
កៅសិលចារកឹលពេះខ័ន ឥស្រនទវ័រ មន គឺោអ្ភិបាលលពបុរ ី ក ើយនិង 
រស្សី្រនទកមុ្ចរ ដដលានបរមរបូកៅចាវ ក់លបាសាទប ធ យ យ្ រ កោយ- 
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ានសញ្ជ កោយុទនមិតថឈរអ្មលគប់ចតុទិធសផង ។ 
ប្ពោះនាងជយរាជរ វ ីរជបុលតដដលកៅាន កឃើញលពេះ ម 

តមឯកសារដតបីលពេះអ្ងគាៈ សុរយិកុារ ឥ្នធវរ័ យន និងស្សិ្នធកុារ ។ 
លពេះ ងជយរជកទវ ីបានទទួលការសិកាអ្ាំពីសាំណាក់ផ្លធ ល់ 

ចនលពេះករៀមរបស់លពេះ ង (ឥ្នធកទវ)ី លពេះ ងក៏បានោអ្បកលបាជញមួយ 
លពេះអ្ងគ ខ្ងពុទនចលកនិងអាណាចលក ។ លពេះ ងកោយលពេះទ័យោប់ 
ជាំោក់ដតនឹងលពេះពុទនសាស  កពលដដលលពេះ ងានទុកខកសាក លពេះ 
 ងដតងដតយកពុទនឱវទមកពិចារណាោដរប ។ លពេះ ងលទង់បាន 
ពិចារណា កឃើញដតផវូវលពេះពុទនសាស កទ ដដលអាចបនាត់កសចកថី-
ទុកខបាន ដូចកាបដដលលពេះ ងឥ្នធកទវបីានចារទុកមកថ្នាៈ 

ប្គិន្ទនទរ វយប្គភវានុគិ ត  វុ ធំ ប្បិយ ំ ធយមរវក្សសមាណា 
 ុោះខ្ ំវុតាបានលមធយវែតិវតាមា ច្រែា សុគែសស គ្មនាត មិ ។ 
កោយទទួលការអ្ប់រ ាំពីលពេះ ងឥ្នធកទវ ីនូវពុទនវចនាៈ ក ើយ 

ទទួលយកសរណវតទុ ោទីគ្នប់លពេះទ័យរបស់លពេះ ងក េះ លពេះ ង 
ក៏បានយងតមសនថិាគ៌្នរបស់លពេះសុគត ដដលអាចកធឝើឲ្រលពេះ ង
បនាត់បង់ នូវកសចកថីទុកខកសាកដូចលពេះអ្គគី ក ើយនិងមហសមុលទ 
ទុកខ ។          (កនេះោកសចកថីដលបោករកាពរសាំស្តសកតឹខ្ងកលើ) 

កោយលពេះ ងជយរជកទវ ី លទង់យល់ចាស់នូវចាប់លពេះពុទន 
សាស  លពេះ ងានលពេះទ័យកសាយ េះចាំកោេះសាឝ មី កគ្នរពលបណិប័តន៍ 
តមសងគ ធម៌ រវងសាឝ មី និងភរយិ គឺឥតានខឝេះចក វ េះលតង់ណា 
កឡើយ ។ កិចចវតថរបស់ភរយិ ដដលបាំកពញចាំកោេះសាឝ មី លពេះ ងបាន 
បាំកពញឥតានសល់ចក វ េះកដនវងណា កទេះបីោលពេះ ងានឋានាៈ 
ដ៏ខភង់ខភស់យ ងណាក៏កោយ លពេះ ងមិនបដណថ តបកណាថ យឲ្រ ង-
ភិកលៀង ចាត់ដចងមុខង្វររបស់ស្តសថី ថ្នឝ យលពេះសាឝ មីកទ គឺលពេះ ងបាំករ ើ 
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លពេះសាឝ មី ឲ្រសមកៅតមឋានាៈរបស់លពេះ ង ដដលលតូវបាំកពញមុខ-
ង្វររបស់ភរយិដដរ ។ 

កៅ ប្ ាំ ១២០៣ ារបស់លពេះអ្ងគាច ស់ វ ិាននទ ដដលបាន 
ទទួលសាំណូកពីលបកទសកមភុោ  ាំទ័ពកៅវយកាំចាត់លពេះអ្ងគវទិាននធ 
ឲ្រកចញពីលបកទសចម ា ។ តាំងពីកពលក េះមក ( ប្ ាំ ១២០៣ ដល់ ប្ ាំ 
១២២០) លបកទសចម ាកៅកលកាមការលតួតលតរបស់លបកទសកមភុោ ។ 

លពេះបាទជ័យវរ័ យនទី៧ លទង់បានកធឝើសឹកស្ង្វគ មកដញទ័ពចាម 
កចញពីនគរ ក ើយលទង់យកនគរចម ាកនេះ ឲ្រកៅចាំណុេះលបកទសកមភុោ 
គួរណាស់ដតលពេះអ្ងគ ានលពេះទ័យកសាមនសសរកីរយ ប ុដនថផធុយកៅ 
វញិ លពេះអ្ងគលទង់ានវបិផកយគដ៏កាំណាច ។ កៅកបុងបរមរជវាំងាន 
សភាពសាង ត់ដបវកពីធមយត សូមផីដតសដលមកសតឝបកសីក៏មិនានដូចោ 
សពឝមួយដង រឯីសវឹកកឈើវញិក៏ហក់ដូចោស្សកោនខុសកាលដដរ ។ 

ឯកលក កភសជជគរ ុសញ្ជ ប់សញ្ជ ឹងដតាប ក់ឯង ជួនកាលគ្នត់ 
កៅកលកាមកដើមកឈើ ជួនកាលគ្នត់កៅាត់ស្សេះ ជួនកាលគ្នត់កដើរកៅ 
តមកជើងភបាំកដើមផីពិនិតររកកដើមរកុខោតិ ដដលអាចយកមកផសាំថ្នប ាំបាន។ 
កពលដដលកលកលគូ គ្នត់លតឡប់ចូលលពេះបរមរជវាំងវញិ កលកាន 
ឫសកឈើ ផ្លក កឈើ កមើមកឈើ សាំបកកឈើ និង លគ្នប់កឈើយកមកោ
មួយផង ។ កលកលគូកាំពុងផសាំថ្នប ាំ ស្សាប់ដតលពេះបាទជ័យវរ័ យនទី៧ កសថច 
យងមកដល់ ក ើយលពេះអ្ងគលទង់លតស់សួរ កោយានលពេះភ្កថស្ស-
កោនថ្ន ៖ 

-កម ចកៅកលក កភសជជគរ ុ? 
-លកាបបងគាំទូល ចាាំកមើលថ្នប ាំកនេះមួយមុខកទៀត កទើបទូលបងគាំ 

អាចទូលអ្ាំពីអាការាៈលពេះករគបាន ។ 
លពេះអ្ងគក៏បងហួសយងកៅដាំណាក់ចនលពេះ ងជយរជកទវ…ី 
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លពេះ ងជយរជកទវ ីានលពេះសវនីយ៍ថ្នាៈ 
-លពេះអ្ងគ ! អូ្នកមើលកៅកនវងយប់កនេះមិនបានកទ… 
-កុាំានសវនីយ៍ដូកចបេះអូ្ន អូ្ននឹងរស់កៅោមួយបងោដរប 

គឺកដើមផីកឃើញលបកទសកយើងរកីធាំទូលយ ។ 
-បង  ! អូ្នានកសចកថីកសាមនសសណាស់ កទេះបីោរបូអូ្ន 

សុគតកៅក៏អូ្នមិនសាថ យដដរ កលោេះអូ្នបានបាំកពញករណីយកិចចសពឝ 
លគប់ គឺបានដណ ាំឲ្របងតាំកល់ស៊ាប់កៅកបុងលពេះពុទនសាស  ។ 

អូ្នសពឝចថង ខាំបាំកពញកុសលបនថិចបនថួច គឺអូ្នខាំបាំកពញកដើមផី 
ឧទធិសកុសលថ្នឝ យាច ស់បងដតប ុកណាត េះ ។ 

-ឯណាមិនកឃើញស្សិនធកុារ ! ឥ្នធកុារ ! សុរយិកុារ ! 
មកកៅជិតាតឯកណេះកូន ! 

-បុលតកៅជុាំវញិលពេះាតក ើយ ! 
-បុលតលតូវកចេះស្សឡាញ់គ្នប  ក ើយលតូវកគ្នរពសកមថចលពេះាតុ-

ចាឆ  ឲ្រោងបុលតកគ្នរពាតកៅកទៀត ។ ចថងកលកាយសកមថចលពេះាតុចាឆ  
កនេះក ើយដដលោលពេះាត ជាំនួសលពេះាត ។ 

លគ្នន់ដតចប់លពេះសវនីយ៍កនេះភាវ ម លពេះរជបុលតលទង់កសាកលគប់ 
លពេះអ្ងគ កទើបលពេះស្សិនធកុារានលពេះបនធូលតបលពេះាត ។ 

-បុលតនឹងកគ្នរពតមបណាថ ាំលពេះាតោនិចច ។ 
លពេះអ្គគមក សី ានលពេះសវនីយ៍ដតប ុកណាត េះ លទង់ក៏កសាយ 

លពេះទិវងគតកៅ កៅកលើលពេះ សថលពេះសាឝ មីោទីកសបហ ។ រឯីលពេះបាទ 
ជ័យវរ យន័លទង់ទតកឃើញ លពេះអ្គគមក សីោទីសពឝលពេះទ័យ កសាយលពេះ 
ទិវងគតកៅកបុងរងឝង់លពេះ សថលពេះអ្ងគដូកចបេះ លពេះអ្ងគលទង់ស្សក់លពេះជល 
កនលតរហមកលើលពេះគណឍ ទាំងគូ ។ លពេះអ្ងគលទង់ានលពេះចិ ថ ថ្ន  ៖ 

-ចមាាំងទ័ពស្ង្វគ ម អ្ញយកជ័យជាំនេះបាន ដតចមាាំងមចចុ- 
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រជ អ្ញសូមចាញ់ក ើយ ! 
លពេះអ្ងគលទង់ានលពេះរជបញ្ហជ  ឲ្ររជបរោិរករៀបពិធីតមកល់-

លពេះសពតមលបចពណី កដើមផីកធឝើបុណរថ្នឝ យកុសលចាំកោេះលពេះអ្ងគ ។ 
ដូចខញុាំបានជាំរបក ើយថ្ន លពេះ ងឥ្នធកទវ ី លតូវោកៅរបស់ 

លោ យណ៍ក យ្ េះរលុទវរ យន័ ។ លពេះ ងានលពេះកនបិោឌ បកងកើតមួយ លពេះ-
អ្ងគលពេះ ម ជយរជកទវ ីនិងលពេះអ្នុជលពេះ មឥនធ ។ 

ប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វ ី កទើបដតដលងចូលកាន់ទុកខលពេះអ្នុជរបស់ 
លពេះអ្ងគោងមួយលតីាស ។ តាំងពីលពេះជយរជកទវ ី លទង់កសាយលពេះ 
ទិវងគតកៅ លពេះ ងគង់កៅដតកបុងករ្ ធ ស្សម កដើមផីបង្វហ ត់បកលងៀននូវ 
ធម៌អាថ៌ កាវរសាស្តសថ វទិាសាស្តសថ ធមយសាស្តសថ និង កផួនចាប់កផសងៗ 
កទៀត ចាំកោេះស្សីៗដដលកៅកបុងទីក េះ ។ 

មា ងវញិកទៀត តាំងពីកពលដដលលពេះអ្គគមក សីលទង់សុគត 
កៅ កគកឃើញលពេះជ័យវរ យន័ កសថចយងកៅកាន់ដាំណាក់លពេះ ងឥ្នធ-
កទវោីញឹកញាប់ ជួនកាលលពេះ ងកាំពុងដតបង្វហ ត់បកលងៀនសិសស ជួន 
កាលលពេះ ងគង់កៅដតមួយលពេះអ្ងគឯង ជួនកាលកពលដដលលពេះ ង 
កាំពុងចារអ្កសរកៅកលើថយ។ ការដដលកសថចយងកៅរកលពេះ ងោញឹក- 
ញាប់កនេះ កគអាចនឹងសាយ នថ្ន គឺលពេះអ្ងគកសថចចង់ភាជ ប់បនថវងសោមួយ 
លពេះ ងឥ្នធកទវ ីឬក៏លពេះអ្ងគកសថចយងកៅកដើមផីឲ្រលពេះ ងសដមថង-
ធម៌រាង ប់ទុកខ កលោេះលពេះអ្ងគនិរសលោត់លបាសចាកលពេះអ្គគមក សីោ 
ទីគ្នប់លពេះទ័យ។ កពលដដលលពេះអ្ងគកសថចយងកៅដល់ក ើយ សិសស 
 រលីលពេះ ងឥ្នធកទវ ីកៅកាន់លាំកៅករៀងៗខវួន ទុកឲ្រលពេះ ងគង់ 
កៅដតពីរលពេះអ្ងគ។ ការជួបសនធ រវងលពេះបាទជ័យវរ យន័ និងលពេះ ង-
ឥ្នធកទវ ីញឹកញាប់ណាស់ ។ 

កពលរកសៀលចថងឈប់សលាកបកលងៀន លពេះ ងលទង់ក៏កឆវៀត  
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ឱកាសទាំកនរ ចារអ្កសរកៅកលើផ្លធ ាំងសិល និយយករឿងរ វដដលកនវង 
កៅក ើយទុកោឯកសារ។ លពេះ ងកាំពុងដតោប់ថយប ុក ! ប ុក ! លពេះបាទ 
ជ័យវរ យន័ លទង់កសថចយងលបៗពីខ្ងកលកាយ គឺលបចាាំកមើលលពេះ ង 
ចារអ្កសរ ដល់លពេះអ្ងគគង់យូរកពក លពេះអ្ងគលទង់យកលពេះ សថទាំងកទឝ 
ខធប់លពេះភ្កថលពេះ ង។ លពេះ ងលទង់យលចាស់ថ្ន កនេះោលពេះ សថ 
លពេះបាទជ័យវរ យន័ លទង់ានលពេះសវនីយ៍ថ្ន ៖ 

-សូមថ្នឝ យបងគាំលពេះអ្ងគ ! កតើលពេះអ្ងគកសថចយងមកទីកនេះ យូរ 
ក ើយឬ ? 

-មកយូរបនថិចដដរក ើយអូ្ន ! 
-ាច ស់បងចារករឿងអី្កទៀតក ើយ បឹង ? 
-ាច ស់បងចារសាវតរបស់លពេះអ្ងគ… 
-រចួចុេះឃ្លវ ខ្ងចុងកនេះ ដដលកាំពុងដតោប់ប ុក ! ប ុក ! ាន 

ន័យថ្ន ដូចកមថចាច ស់បងសុាំអានបនថិចកមើល ! 
-លកាបទូលឈប់សិន កៅដតពីរពាងគកទៀតចប់ក ើយ ។ 
លុេះលពេះ ងបញ្ច ប់គ្នថ្នបាទកលកាយក ើយ លពេះបាទជ័យវរ យន័ 

លទង់អានថ្ន ៖ 
នរមាគែរោ យសមយ ជិនប្បោរណ 
………ែរតា នម រភ ៈ 
រភរទា ែិ រូ ំនគរាគរម ែុ 
……បុរបាប គែៈ 

“ រចិីតថកសេះ ដដលដឹក ាំលពេះបាទជ័យវរ យន័ទី៧ កចញកៅ និង 
ចិតថកសេះកណឌ កាៈដដល ាំលពេះជិនស្សីកចញកៅ…មិនកផសងគ្នប ប ុ យ នកទ
ប ុដនថកបើនិយយអ្ាំពីលពេះរជនិវតថន៍ ចនលពេះបាទជ័យវរ យន័ទី ៧ មកកាន់-
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លពេះរជធ្លនីវញិ កឃើញថ្ន យូរ ង្ យអ្ដងឝងណាស់ កទើបបានកសេះវលិ
មកដល់រជបុរ ី” ។ 

-គ្នថ្នកនេះពីករេះណាស់។ កលតពីាច ស់បងគឺគ្នយ ននរណាអាច 
ដឹងទឹកលពេះទ័យរបស់ទូលបងគាំបានកទ។កទវ!ី មុខខញុាំកៅកទវថី្ន ាច ស់បង! 
ាច ស់បង! ដតឥឡូវ កទវបីានដឹងលពេះទ័យខញុាំ ដូចដតលពេះជ័យរជកទវដីដរ
ដូកចបេះខញុាំសុាំកៅថ្ន ាច ស់អូ្ន ! ាច ស់អូ្ន ! តាំងពីកពលកនេះកៅ ។ 
 លពេះសុនធរវចាកនេះ កធឝើឲ្រលពេះ ងឥ្នធកទវ ី លទង់យល់ចាស់ 
ថ្ន លពេះជ័យវរ យន័ទី៧ ានលពេះទ័យលបតិព័ទនមកកលើលពេះ ង។ លពេះ ង 
លទង់ លពេះចិ ថ ដូកចាប េះ ដបបដូចោនឹកកអ្ៀននឹងលពេះអ្ងគកៅវញិ ។ 

-កមើលលពេះអ្ងគថ្នពីករេះ កតើពីករេះដូចកមថច ? 
-ពីករេះ ! ពីករេះលតង់ាច ស់អូ្នកចេះចារថ្ន “ការនិវតថន៍របស់បង 

មកកាន់រជធ្លនីក េះ ោការយូរ ង្ យអ្ដងឝងណាស់” ។ កនេះបងយល់ 
ក ើយ កលោេះលពេះជយរជកទវ ី ោទីកពញលពេះទ័យរបស់បង លពេះ ង 
ដតងដតនឹកទនធឹងដាំកណើ ររបស់បងោនិចច ដូកចបេះក ើយ បានោដាំកណើ រ 
របស់បងហក់ដូចោយូរ ។ ាច ស់អូ្ន ! អូ្នោអ្បកលបាជញ បងមិនបាច់ 
អ្តទ ធិបាយឲ្រាច ស់អូ្នលទង់លពេះសណាថ ប់កទ ដតការកនេះលតូវដតអ្តទ -
ធិបាយ ឲ្រស្សបកៅតមគ្នថ្នរបស់ាច ស់អូ្នថ្ន “ រអី្បកកដកមិនលក់ 
ដតងនឹកថ្ន យប់កនេះអី្ក៏ដវង ង្ យកមវ េះ រឯីអ្បកបរកិភាគកាមវញិដតងនឹក 
ថ្ន យប់អី្ក៏្ប់កមវ េះ” ។ ឯលពេះជយរជកទវ ីក៏ដតងនឹកថ្នបងកៅចម ា 
អី្ក៏យូរកមវ េះ ដល់លពេះ ងលទង់លោបថ្ន ករៀមយល់លតឡប់មកកាន់ាតុ 
ភូមិ អី្ក៏កធឝើដាំកណើ រយូរកមវ េះ ។ យូរកនេះ គឺមកពីលពេះ ងស្សឡាញ់បង 
ខ្វ ាំងកពក ។ 

-លកាបទូលពិតដមនក ើយ ។ លពេះ ងលទង់ដតងដតដថវងកថីទុកខ
លបាប់ខញុាំាច ស់ថ្ន “លពេះអ្ងគលកលតឡប់មកាតុលបកទសណាស់ ដល់លទង់ 
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លោប់ថ្ន លពេះអ្ងគកចញពីចម ាក ើយ គឺលពេះ ងកចេះដតទនធឹងកមើលផវូវ 
ក ើយានលពេះសវនីយ៍ថ្ន លពេះករៀមកម ចក៏លកយងដល់ាតុភូមិកមវ េះ។ 
ការទនធឹងថ្នយូរៗមកដតពីកសចកថីស្សឡាញ់ ។ 

-លតូវក ើយ ដូកចបេះបានោខញុាំ សុាំកៅលពេះ ងថ្ន ាច ស់អូ្នកៅ 
វញិ ពីកលោេះាច ស់អូ្ន អាចជួយបនាត់បង់នូវកសចកថីកសាកកៅរបស់ 
បងបាន។ កៅកបុងកលកកនេះ កបើសិនោគ្នយ នាច ស់អូ្នកទ កមវ េះសមបង 
សាវ ប់ោមួយជយរជកទវកីៅក ើយ ដតកៅានាច ស់អូ្នមួយលពេះអ្ងគ 
កទើបបងកៅានជីវតិកៅកឡើយ ។ 

ប ធ ប់មកោកលចើនចថង លពេះបាទជ័យវរ យន័ លទង់ករៀបអ្ភិកសក 
លពេះ ងឥ្នធកទវ ីោលពេះអ្គគមក សីកាំពូលស្តសថីកបុងលពេះមហនគរ ។ 

លពេះ ងឥ្នធកទវលីទង់បានលពេះរជបុលតមួយលពេះអ្ងគ លទង់លពេះ 
 មថ្ន  “ ប្ពោះប្សីវរិកុ្សមារ “ ។ លពេះរជកុារអ្ងគកនេះក ើយ ដដលោ 
លពេះរជនិពននចនសិលចារកឹតលព យ ។ លពេះ ងលតូវបានដតងតាំងោ 
លបធ្លនសាស្តសថចាររ (Professeur en chef) បកលងៀនវោិជ ដផបកខ្ងលពេះ 
ពុទនសាស  ចាំកោេះរជកុារ កុារ ីនិងស្តសថីទាំងឡាយ កៅកបុងវតថ  
កគ្នធតុងគលិលកកាតថរាៈ សនថិនិកកតនាៈ និងកបុងសរសឝតិបុរលកុងយកសា-
ធរ លទង់ដតងគង់លបថ្នប់កៅឯនករ្ ធ ស្សមឯកណាេះ ។ ដដលោមហ 
វោិជ សាទ ន សលាប់វទិាសាស្តសថដផបកខ្ងសាស ។ លពេះ ងលទង់ាន 
រជកុារ និង កុារោីកលចើន ោសិសសបរវិរ លពេះ ងបកលងៀនកុារ ី
ទាំងក េះ កោយមិនលបកាន់ឋានាៈ ថ្នកុារថី្នប ក់កនេះថ្នប ក់ក េះកឡើយ។ 

លពេះ ងោចិនថកវយី ងឯក លទង់បាននិពននកាពរសាំស្តសថឹតកៅ 
វាិនអាកាស លបដ លកៅកបុងពុទនសករជ១២០០។ កាំណាពរសាំស្តសថឹត 
របស់លពេះអ្ងគ ានអ្តទរសរកកាត់តចមវមិនបានកឡើយ ។ 

កដើមផីឲ្រកឃើញកាន់ដតចាស់  នូវសាប លពេះ សថរបស់លពេះ ង  
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ខញុាំសូមជូនដផបកចនោករសាំស្តសថឹតខវេះ ដដលលពេះ ងលទង់បាននិពននាៈ 
ែ ត ញ្ជននយ ជិគុណញ្ជនននទនាោ 
ននិរាមែណភាជិ ជគតាញ្ជលិគ្មធិវហនិមិ 
ែែបុវ មថ្ន នឫបែិនា វហិិតាភិរមកា 
ប្គីឥន្ទនទរ វយភធិិតា នយែិសា គ្មនតិមិ 
សុភាវភែូប្បែីភា វហុប្គុតា 
សុនិមមាោ ប្គជិយវមា័រ វភាកិ្ស 
ឥ ំ ប្បគសតំ វមិលំ វធាយ   
និរសតវាមែ នយក្សោ វ ិិ យុរែ 

កសចកថីដលប 

លុេះឥតពីលពេះ ងជយរជកទវ ី ដដលានគុណចលកដលងោង 
លពេះជននី ក ើយដដលបាន ាំឲ្រកកើតកសចកថីរកីរយដល់កលក លពម 
ទាំងានភាគកបុងលពេះនិញ្ឝ នកទៀតក េះកៅ លពេះឥ្នធកទវ ីោលពេះកជោឌ  
គឺលពេះនរបតីលទង់បានអ្ភិកសកោលពេះអ្គគមក សី ោលបធ្លនកបុងទិស 
ក ើយលពេះ ងបាន ាំកលក ដដលកាំពុងដតានកភវើងកឆេះសក ន សកៅន  
ឲ្របានសងប់សាង ត់បានវញិ ។ 

លពេះ ងឥ្នធកទវ ី លទង់ានលបតិភាពីកាំកណើ ត គឺលទង់ោព ុ-
សូលត លទង់និម៌ល ានភកថីចាំកោេះលពេះបាទជ័យវរ យន័ទី ៧ លទង់លេះបង់ 
កលដចទកចាលក ើយ លទង់បានតមកល់លពេះ សថដ៏វមិលទុកកបុងទីកនេះ 
ក ើយលទង់ានកិតថិ មរងុករឿងក ើយ ។ 

លពេះ ងឥ្នធកទវ ី មិនដមនលតឹមដតចិនថកវមួីយលពេះអ្ងគប ុកណាត េះ 
កទ លពេះ ងលទង់ោមហឧបាសិកាមួយលពេះអ្ងគដ៏កឆបើម កៅកបុងលពេះពុទន 
សាស  ។ ក តុដដល ាំឲ្រកយើងថ្នបានដូកចបេះ កលោេះានសិលចារកឹ 
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វាិនអាកាស ដដលោសាប លពេះ សថរបស់លពេះអ្ងគ ោភសថុតងស្សាប់ 
ក ើយថ្នាៈ 

“ប្គីធមមាកាយញ្ជនយនយឯក្ស 
សសរមាា គនិមាមា ណែនទញ្ជ រប្ែធា 
ភិរនាន  រធារមានក្សសសសុគតា គិ្មមា- 
ែាធយនតមីរឌ្ ជគរ ក្សកាយមិ 
ជិនាយ គ្មរក្សសគែរសវ មែរវ ិរន 
យថ្នែម…  រែ ប្បកុ្សវ មែរែ 
ជគ ធិែំ សងឃមរភ យមានស- 
ន្ទនតិភិនន… ផោែារន នមៈ” 

លពេះពុទនអ្ងគណា ានកាយដតមួយ ដតងដបងភាគោចាំដណក 
៣ កោយបានបកងកើតបានោលគីធម៌កាយ សកាម គកាយ នា៌ណកាយ 
ក ើយលទង់បានសកលមចនូវអ្ធិកាកស កោយអ្ាំណាចអាទិសនថិចនលពេះ 
សុគត សូមនមសាក រចាំកោេះលពេះពុទនអ្ងគក េះ ដដលានកាយដតមួយ 
កៅកបុងកលកកនេះ (កោយកគ្នរព) ។ 

-សូមនមសាក រចាំកោេះលពេះជិនស្សី ោធាំកលើពួកសាករាៈ លទង់ោ 
សកព៌ជញបានលបតិសាឌ នលពេះសងឃ ដដលានលពេះទ័យដចកមិនបានាន 
អាតយ ោផល ក ើយដបងភាគោចាំដណក៣ (កោយកគ្នរព) ។ 

លពេះ ងឥ្នធកទវ ីលទង់បានទទួលឋានាៈោលពេះអ្គគមក សី គួរ 
ណាស់ដតលពេះ ង ានលពេះទ័យកលភលន់នឹងឋានាៈកនេះ គួរណាស់ 
ដតលពេះ ងវយឫកកឆយើងចឆយ លេះបង់មុខង្វរ ដដលោកិចចការពិបាកដត 
មិនដូកចាប េះ លពេះ ងកៅដតខឝល់ខ្ឝ យបង្វហ ត់បកលងៀនស្សីៗ កៅកបុងវាំង 
ដដដល ។  លពេះបាទជ័យវរ យន័ទី ៧ ទតកឃើញលពេះ ង ានកាយពល- 
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កនឿយ ត់ដូកចបេះ លទង់ានលពេះតលាស់ចាំអ្ន់ថ្ន ៖ 
-កទវអូី្ន ! ករៀមបានកលើកតាំកកើងកទវ ីអ្ភិកសកឲ្រកពញោលពេះ 

អ្គគមក សី កោយយល់កឃើញថ្ន កទវបីានជួយោវភិាគទន កបុងការ 
ចឆបស្សីៗ ឲ្រកៅោអ្បកលបាជញ ។ កទវគួីរដតឈប់លាំដ លពេះកាយខវេះ កផធរ 
ឲ្រស្សីណាាប ក់កាន់ការបកលងៀនកនេះ ជាំនួសកទវកីៅវញិកៅ ។ 

-លពេះអ្ងគ ! យសសកថិដ៏ខភង់ខភស់កនេះ ដដលស្សីៗ ដតងដតលបា-
ថ្នប  មិនអាចកធឝើឲ្រកទវអូី្នង្វកកចញពីកសចកថីកសាយ េះសយ័លគ កៅកបុងវទិា 
សាស្តសថកឡើយ ។ របូអូ្នកៅដតកពញលពេះទ័យ បង្វហ ត់បកលងៀនស្តសថីទាំង-
ឡាយ ឲ្របានកចេះដឹងដូចបុរស ។ 

-ករៀមយល់លពេះទ័យកទវអូី្នក ើយ ។ 
-មិនដតប ុកណាត េះកទ កទវអូី្នដដលានវោិជ ខភង់ខភស់ ខ្ងអ្កសរ 

សាស្តសថ កទវអូី្នលតូវតាំងកធឝើោកមសឹក កដើមផីដឹង ាំស្តសថីកបុងមហនគរ 
កៅចាាំងនឹងសលតូវធាំបាំផុតកបុងកលក គឺអ្វោិជ  សូមផីដតលពេះករៀមដដល 
ានថឝីលពេះ សថប្ង្វក បសឹកសលតូវ កបុងស្ង្វគ មានជ័យជាំនេះ ក៏លពេះ-
អ្ងគពឹងដផអកកៅកលើវោិជ ដដរ ។ លពេះអ្ងគកចញកៅកធឝើស្ង្វគ ម កដើមផីការ-
ោរទឹកដីលបកទសកមភុោឲ្រគង់វងស ឯកទវអូី្នក៏ានភារាៈកសាងស្តសថីដខយរ 
ឲ្រកចេះដឹងវោិជ ដដរ ដដលោលាំអ្ចនលបកទសកយើង ។ 

-ក តុដតកវ ីកចេះសាំដី អួ្តខ្ងដតវោិជ   
-G‘ Íចឹងក ើយ ដូចដតលពេះអ្ងគអួ្តខ្ងចាាំងយកជ័យជាំនេះដដរ 
លពេះ ងឥ្នធកទវ ីគឺោមហស្សីថដខយរ ដដលានវោិជ ដ៏ខភង់ខភស់ 

លពេះ ងដតងដតផថល់នូវសុភមងគល កៅកបុងរជលតកូល រ ូតដល់ជីវតិ 
អាវសាន។ 

មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ កៅកបុងករឿងលបវតថិសាស្តសថកនេះ គឺបាន 
បញ្ហជ ក់ឲ្រកឃើញថ្ន ការកលើកកមភស់សិទនិ រមិីនដមនានលតឹមដតសពឝ 
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ចថងកនេះកទ សូមផីដតកៅកបុងរជជកាលចនលពេះបាទជ័យវរ ័ យនទី៧  រក៏ីាន 
សិទនិកពញកលញដដរ អាស្ស័យកោយការ វ្ សចវចនលពេះ ងឥ្នធកទវ ី
កទើបស្តសថីានឱកាសបានបាំករ ើោតិ និងសាស  ។ 
រែីប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វបីានបំរពញរបសក្សក្សមាអែីខ្លោះ ជាប្បរោជន៍ 

ប្គួ រ និងប្បរោជន៍ជាែ ិ? 
រែីប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វបីានរលកី្សក្សមាស់ស ិធិនារដីចូ្រមតច្ខ្លោះ ? 

លពេះ ងបានបាំកពញកបសកកមយ ដដលោលបកយជន៍លគួសារ 
និងលបកយជន៍លបកទសោតិដូចោ ៖ 

ច្ំរ ោះប្គ ួរៈ លពេះ ងលទង់ពនរល់លពេះកនិោឌ ដដលាន 
ទុកខកសាក កោយការលោត់លបាសលពេះសាឝ មី ឲ្របួសោដូនជីតមដបប 
លពេះពុទនសាស  ។ 

ច្ំរ ោះប្បរ សជាែិៈ  
បង្វហ ត់បកលងៀនស្តសថីដខយរអ្ាំពីវោិជ ខ្ងលពេះពុទនសាស  
និពននកាពរភាសាសាំស្តសកឹត សថីពីលបវតថិរជវងស ១០២ វគគ 
កសាងបដិាចនលពេះរជវងស និងមិតថភកថិ 
កធឝើបុណរទនតមលកខណាៈចនលពេះពុទនសាស  
បញ្ចុ េះបញ្ចូ លលពេះសាឝ មី ឲ្រង្វកលពេះទ័យមកកាន់លពេះពុទន-

សាស  ។ 
ប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វបីានរលីក្សក្សមាស់សិ ធនិារដីចូ្ែរៅ ៖ 
ដសឝងករៀនវោិជ មិនចាញ់បុរស 
ោស្តសថីដខយរទី១ ដដលបានកាវ យោកវនិីពនន 
ោស្តសថីដដលបានកលើកសធួយលពេះសាឝ មី ឲ្រកាវ យោកសលតខ្វ ាំង 

ពូដក សមដូចោករកសាវ កថ្ន«សំណាបរោងដី ប្សីតរោងបុរស» ។ 
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ដូកចបេះក ើយ ស្តសថីកភទក៏ានសិទនិកសយើនិងបុរសដដរ ដូចោសិទនិ 
កបុងការស់កៅោមួយគ្នប  រវងភរយិសាឝ មី សិទនិដសឝងរកការអ្ប់រ ាំ សិទនិ 
កបុងការបាំកពញកិចចការង្វរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងសិទនិកបុងការចូលរមួអ្ប់រ ាំលកុម-
លគួសារ និងការបាំករ ើលបកទសោតិ លពមទាំងសាស ផងដដរ ។ ក តុ-
កនេះក ើយ បុរសៗមិនលតូវកមើលង្វយដល់ស្តសថីកភទក េះកទ គឺលតូវផថល់ 
ឱកាសឲ្រ ងបានសិកាអ្ប់រ ាំឲ្របានកលចើន ទាំងដផបកវោិជ ជីវាៈ និងការ 
បកញ្ចញមតិកយបល់ លពមទាំងការចូលរមួបាំករ ើកបុងសងគមោតិ លគប់វ-ិ
ស័យផងដដរ ។ 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

គំនតិគរួរចិារណា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ស្តសថីដតងកធឝើកិចចការរប់រយជាំពូក មិនគិតដល់ការកនឿយ ត់ 
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១៣-ជីវតិអ្េងិា 
ោករ អហងិា ានន័យថ្ន ការមិនកបៀតកបៀនកគ,ការមិនកធឝើ 

ទុកខកគឲ្របានកសចកថីលាំបាក,ការមិនកធឝើទុកខបុកកមបញកគ ។ 
លបសិនកបើសតឝកលកទាំងអ្ស់ ានអ្ ិងាដូចគ្នប  កៅកបុង 

សាកលកលកកនេះ សមនឹងបរបូិណ៌កោយកសចកថីសុខសលានថយ ង 
ចលកដលង។ សមដូចោកាំណាពរកៅកបុងវច នុលកមដខយរបានកោលថ្នាៈ 
អហិងាជាធមមដ៏សំខ្ន់ ប្បសិនរបីកាន់បានប្គប់គ្មន  សមរោក្ស 
ទាងំមលូនឹងសោះជា ការរឈ្លល ោះទាស់គ្មន ក៏្សនឹងគ្មា ន ។ រប្ ោះអ-
ហិងាជាធមមសងប់ ឲ្យរាប់ឲ្យរក្សគ្មន រាល់ប្បាណ អាច្នាឲំ្យមានសុខ្ 
សប្មានត រធែីរមតច្នឹងបានដចូ្ថ្នរអាីយ ។ ប្បសិនរបីអាច្ប្បជុំគ្មន   -ូ
ទាងំរោកាពុំក្សរនតីយ ជស្ជក្សប្បឹក្សារក្សរកាោះរប្ែីយ របីបាន 
រ ីញរហីយប្ពមកាន់តាម ។ ឲ្យអហិងាមានរាល់ ែីប ភលឺដចូ្ប្ប-
 ីបននរោក្សភាល ម រនាោះរោក្សទាងំមលូនឹងមាននាម ថ្នបានរចួ្ 
ផុែចាក្សហិងា ។ (លបទីបចនកលក គឺោលពេះអាទិតរ) ។ 

សលាប់វតិកកាៈ ដដលោកសចកថីលតិេះរេិះរបស់បុរសស្តសថី ដដលលប 
កបកោយសមផយុតថោអ្ ិងា គឺការមិនកបៀតកបៀនជីវតិមនុសសសតឝ 
ដចទឲ្រទទួលទុកខលាំបាកលោត់លបាសនិរសចាកសតឝនិងសង្វខ រ ដដល 
ោទីស្សឡាញ់របស់ពួកកគកឡើយ ។ ធម៌អ្ ិងាកនេះ ោកសចកថីលតិេះរេិះ 
ដដលលបកបកោយមុទិត និងឧកបកាខ ចាំកោេះមនុសសសតឝទាំងអ្ស់ ដូច 
យ ងបុគគលអ្បកកលបើមនុសស ឬសតឝតិរចាឆ ន ានកគ្នលកបីោកដើម កោយ 
ានទឹកចិតថលតលបណី គឺមិនកបៀតកបៀនឲ្រលាំបាកដល់រងកាយ ួស 
ក តុ កលបើលបាស់កោយចិតថដ៏លអ ក ើយកចេះថបមទឹកចិតថមនុសសសតឝដចទ 
អ្ ិងាធម៌កនេះ ានអ្កា ាៈការមិនវដងឝងោសមុោឌ ន ។ 
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១៤-បិតាអ្េងិាមហាតមេះគនធ ី
  
 
 
 
 
 

 
 

មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ ោទីស្សឡាញ់រប់អាន កបុងឱកាស 
កនេះ ខញុាំសូមកលើកយកលបវតថិករឿងរ វចនមហតយេះគននី ដដលោទសសនវទូិ 
អ្ ិងា និងោបិតចនលបកទសឥណាឍ  មកឆវុេះបញ្ហច ាំងឲ្រយល់ដឹងកាន់ 
ដតចាស់ពីភាពកោគជ័យ ចនទសសនអ្ ិងាបិតឥណាឍ របូកនេះ ។ 

Mahatma Gandhi ោកូនកៅរបស់កលកប្ក្សមនទគនធ ី និង 
 ង បុគគលនីម  ងលតកូលបានីយ៉ គឺោលតកូលអ្បកជាំនួញ ។ កលក 
កកើតកៅលកុងកាទីយ វ រ រដឌប ូបង់ដដរ ាត់ឈូងសមុលទ  ចថងទី ០២ 
ដខ តុល គ.ស.១៨៦៩ ។ 

កោយាតបិតសម័យក េះ ដតងនិយមដណថឹ ងកូនទុកតាំង 
ដតពីកៅកុារ លុេះបានអាយុ៣ ប្ ាំ ាតបិតរបស់មហតយេះ បានផសាំផគុាំ 
កលក និងកុារាីប ក់ានអាយុ១០ ប្ ាំ ក យ្ េះ ង កាស្ារុនីបគនធ ី ។ 
កតើមហតយេះគននីានកូនប ុ យ ន ក់ ? កនេះករឿងអាថ៌កាំបាាំងសលាប់ជីវតិ 
របស់កលក កលោេះថ្នកលតពីបុតថធីតរបស់កលកបកងកើត មហតយេះបាន 
សុាំកូនចនវណតាៈទាំងបួនយកមកចិញ្ច ឹមទុកដូចោកូនកលក កលបៀបបាន 
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កៅនឹងសមុលទ ដដលរងចាាំទទួលទឹកចនទកនវទាំងបួន ដដលានពណ៌ 
និងរសោតិកផសងគ្នប  ឲ្រកាវ យកៅោានពណ៌ និងរសោតិដតមួយ ។ 

មហតយេះគននីកឃើញលបជនឥណាឍ កាំពុងោប់លទុង ចនទុកខនិងការ 
ជិេះោន់តមរយាៈវណតាៈទាំងបួនក េះផង ក ើយវណតាៈទាំងបួនក េះ សីុ 
រងូចូលកៅកលៅកបុងចិតថគាំនិតចនលបោនិករផង កលបៀបដូចោលជលងចន 
ទកនវបួនសីុចផធដីឥណាឍ  កលកក៏បានពាយមផាយដាំបូ យ ន ដ៏លបកប 
កោយក តុផល គឺកដើមផីកោេះជាំកនឿរស្តសថពីលទនិខឝេះក តុផល។ ក តុ 
ដូកចបេះក ើយ បានោមហតយេះគននី សុាំកូនស្សីចនវណតាៈចណាឍ ល របស់ 
មហតយេះ មកកធឝើោកូនរបស់កលក បានកធឝើឲ្រលបោជនឥណាឍ ានការ 
ភាញ ក់កផអើលោខ្វ ាំង ។ 

សពឝចថងកនេះ របូភាពរបស់កលកគននី លតូវកគយកកៅកគ្នរព  - 
  ទុកដូចោអ្វតចនលពេះវសិ ុ ។ ្យរបស់កលក ដដលកគពរួរកៅ 
នឹងជញ្ហជ ាំងការយិល័យ ឬកគ ោឌ នពុាំដមនលគ្នន់ដតោកលគឿងលាំអ្រ ឬ 
ោបូជនិយវតទុប ុកណាត េះកទ ដតោនិមិតថរបូចនសីលធម៌ ខ្ងនកយបាយ 
និងទសសនវោិជ  វិេសឹាវិតកកៈ (Renoncement de toute violence) 
កទៀតផង ។ 

សីលធម៌ , មនុសសធម៌របស់មហបុរសគននី បានលតូវបណឍិ ត 
កបុងសាកលកលក កលើកតកមថើងឲ្រខភស់ពីគុណធម៌ទាំងឡាយទាំងពួង 
អាស្ស័យចនសចចាៈភាព ដដលកលកគននីដតងដតលបសិទនិ មថ្ន “ ស្តយ 
រគេៈ” ឬដដនដីចនភាពសចចាៈ ។ លបសិនកបើកយើងលកកឡកកមើលមករបូ 
លកខណាៈរបស់គននីក េះ កយើងនឹងកឃើញថ្ន កលកពុាំដមនោបុគគលគួរ 
ឲ្រដបវកកឡើយ ។ កលោេះកលករ  ាូាំងរលុវង់បានកោលថ្ន មហតយាៈគននី 
ានដភបកស្សទុាំ បញ្ហជ ក់នូវកសកចកថីសក ថ សឥតលពាំដដន។ កលកគឺោ 
មនុសសានលទង់លទយតូចសគម , មុខឆអឹង, សវឹកលតកចៀកកដននកកចញពី 
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សងខ្ងកាល ។ របូកលកចូលចិតថោក់មួកមូលកធឝើពីសាំពត់ ក ើយ 
លគបដណឋ ប់សារោងគកាយ កោយសាំពត់សសាច់គលគ្នត ។ កដើរកៅ 
ណា មកណាកោយកជើងទកទ ។ 

កលកមិនសូវគិតពីរបូកាយកលកកទ ោវរិបុរសចូលចិតថទុក 
ខវួនទកទ កសវៀកដតសាំពត់អ្ងគុយដពនដភបនកធឝើសាធិ កៅកលើកលាលចាំ 
កបើងមួយ ។ 

ោបុគគលានសមផុរលបកផេះ,ានកាវ ាំងកខាយ,និងោមនុសស 
សាមញ្ដ សវូតបូត សូមផីបចាច មិលតរបស់កលក ក៏កលកមិនលបកាន់ ដត 
ផធុយកៅវញិកលកដតងកគ្នរពគួរសម ក ើយានចិតថកសាយ េះសយ័លគោនិចច 
មហតយាៈគននីោបុគគលានចិតថធងន់ ក ើយចូលចិតថដតកដនវងសងប់សាង ត់។ 
កលកដតងដតទញចិតថរបស់កលកពីកបុងខវូនកចញមកកលត ក ើយកធឝើ 
ការលតិេះរេិះ។ 

កលកមិនដដលកធឝើឫកោឲ្រអ្បកផងកកាតខ្វ ចកទ ។ កលក 
មិនសូវកចេះដលបលបួលឥរយិបថដូចជនទាំងឡាយកឡើយ ក ើយាន 
ទឹកមុខញញឹមោនិចច ។ 

ថឝីកបើរបូកលកបានចូលករៀន កៅមហវទិាល័យោកលចើនកបុង 
អាយុ១៩ ប្ ាំ ក៏របូកលកពុាំដដលអួ្តអាងពីចាំកណេះវោិជ  ឲ្រអ្បកផងកកាត 
ខ្វ ចកលកកឡើយ ។ ក ើយអាទិកទពចនសាស  ដដលលគួសារកលក 
បានកគ្នរព ោកលចើនតាំណមកក ើយក េះ បានឲ្រតចមវកៅកលើលព យវ-ិ
ហរធម៌ ពុាំដមនយកលបាោញ ោមូលោឌ នកទ ។ ចិតថរបស់កលកលតោក់ 
ណាស់ ក តុដូកចបេះក ើយ បានោមហតយាៈសង់អាស្សមរបស់កលក 
កៅាត់សធឹង ោទីដដលធមយោតិដតងផថល់នូវធ្លតុអាកាសលតោក់លគប់ 
កពលកវល ។ អាស្សមក េះ សង់កោយដីភក់លយចាំកបើងដាំបូលលបក់ 
កកផឿង ។ 
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ថយភក់លយចាំកបើង ានដបបោថយពីរ មីលត លបកទសកអ្ សពី 
(EGYPE)។ អាស្សមបទរបស់មហតយាៈោរមណីយ៍ គុហដដលលបតិសឌ 
កឡើង កៅាត់សធឹង ស្បារមទី ោតាំបន់ដដលទឹកអ្លមិតចនគីរអី្រវលវិ 
 ូរទាវ ក់ខវួនមកលគប់រដូវទាំងបួន ។ 

លពឹកាលតវលវិ៍ ដដលមនុសសកលកពុាំដដលសាគ ល់ បានកៅ 
ដុេះលាំអ្ដ តមចដសធឹង លពមទាំងលគបដណឋ ប់អាស្សមបទកនេះ ឲ្ររងឹរតិ 
ដតានសភាពលតោក់លតជុាំដថមកទៀតផង ។ 

កលករាូាំងរលុវង់បាននិយយកទៀតថ្ន លាំកៅរបស់មហតយាៈ 
ោកទវឋានចនអ្វតរលពេះភគវត័ សាងកឡើងកដើមផីបាំកពញតបាៈ ឃោគ 
(YOGA) ។ ោការពិតណាស់ កលោេះថ្នលមឹគនិងបកាបកសីទាំងឡាយ 
រត់ពោក់ពពូន  ាំគ្នប ចុេះមកផឹកទឹកឬសីុកៅយ កោយសនថិភាព ។ 

កគពុាំដដលកឃើញានលោនលបាញ់ឯណាាប ក់ ចូលមកយ-
យីដល់លបោជនចនកទវឋានកនេះ សូមផីដតកលគឿងឧបករណ៍របស់ខវួន ក៏ 
កគពុាំហ៊ា នយកចូលកៅកបុងបរកិវណចនអាស្សមកនេះផង ។ ថ្នទឹកទកនវ-
គង្វគ ចុេះលតោក់ ទឹកចិតថមហតយាៈលតោក់ោងវរកីនេះកៅកទៀត ។ ឯសតឝ 
សាហវាន ខ្វ  ដាំរ ីលជូកចលពសឹងកគចកវេះ ចុេះកៅរស់កៅតមទីវល 
អាកមទ័ពទាំងអ្ស់បានទុកឱកាសឲ្រអាញី ឯអូ្ដឌ ឈវុេះ កលបើស  រាាំង 
កាថ ន់ បកណឋើ រកូនយ ងសបាយ ។ កលតពីកនេះ បកាបកសី សកុណីោ 
កលចើនបានមកកាច់សាំបុកទុកកូនតមចក វ េះវលវិ៍ដដលដុេះរកយនរយន 
ធ្លវ ក់ចុេះមកពីដមកកឈើ ។ 

កយើងកឃើញថ្នមហតយាៈគននី ចូលចិតថរស់កៅកបុងធមយោតិសងប់ 
សាង ត់ដូចទសសនវទូិរសូសូ (J. Rousseau) ដដរ ។ ដតផធុយកៅវញិ កលក 
ពុាំបានសអប់សងគមមនុសសរ ូតដល់កៅកបាេះបង់កចាល ឬ ោក់កាំ ុស 
កៅកលើសងគមក េះខ្វ ាំងកពកកទ ។  គឺកលកគននី ស្សឡាញ់ោករសចចាៈ  
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ោងជីវតិ ក ើយកលកមិនដដលកោលោករកុ កកទ ។ 

កលក រ យ ប៊ាុក បានកោលថ្ន ៖ 

មហតយាៈគននី ភាញ ក់ពីនិ្ ធ កវលកា ង៤កនវេះ រចួកលកថ្នឝ យ 
បងគាំលពេះ សូលតធម៌ក ើយកទើបកលកកដើរ ។ ឥរយិបថកដើរកនេះ គឺោកិចច 
វតថមួយ ដដលកលកដតងនិយមកលបើ ទាំងកិចចសូលតធម៌ គឺលតូវសូលតពី 
កពលកវលបុពឝណហ សម័យ គឺមុនចថងរេះមថង និងសាយណហ សម័យ គឺចថង 
លិចមថង ។ 

មហតយាៈានជាំកនឿកៅកលើកផួនខ្ប តនពនកលគ្នេះ កោលគឺកៅចថង 
ចនធ កលកកៅកសងៀមឥតកោលសថីអ្ឝីកឡើយ សូមផីានក តុការណ៍ធាំ 
ចាំកោេះាតុលបកទសឬចាំកោេះខវួន កលកមិនសថីនិយយកសាេះកឡើយ ។ 

កលកចង់សលានថលក់កវលណា ក៏លក់ភាវ ម ចង់ភាញ ក់កពល 
ណាក៏ភាញ ក់ភាវ ម កទេះបីានសាំកឡងគឹកកងរ ាំពងយ ងណាក៏កោយ ។ 

ទឝ រចនវញិ្ហដ ណទាំងលបាាំរបស់កលក បានសាវ ប់រចួោកស្សច 
ក ើយ គឺគ្នយ នអ្ឝីអាចមកបណាថ លឲ្រកលគឿងវញិ្ហដ ណក េះរស់កឡើងវញិ 
កបុងផវូវអ្វោិជ បានកឡើយ ។ 

របូកលកចូលចិតថលតាំទឹកកតថ រវង៤០ ទី ក ើយបរកិភាគដត 
អាហរណា ដដលស្សលួដល់ការរ ាំលយអាហរ ។ 

កលកដតងបារមមជួសមនុសសដដលកលយ ភសីុ ក តុដូកចបេះបាន 
ោកលកតាំងចិតថកបថោញ ថ្ន កលកាយកពលលពេះអាទិតរអ្សឋងគត កលក 
មិនបិរកភាគអាហរអ្ឝីកឡើយ ។ កលកមិនកលបើកាាំបិតសមកទ គឺកលក 
បរកិភាគអាហរតមទាវ ប់ឥណាឍ  គឺបរកិភាគកោយកមចដ និងលាមចដ 
ប ធ ប់ ដតមិនកលបើចដកឆឝងោល់អាហរកទ ។ 

កលក រ យ ប៊ាុក កោលថ្ន មហតយាៈគននី ោបុគគលលប ា្ំងនិង 
លទនិកលគឿងចលកនិយម (Antimaclinisme) ។ កលកចូលចិតថកធឝើដាំកណើ រ  
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កោយកជើង កលោេះកលកកោលថ្ន ៖ 

កសចកថីលអកធឝើដាំកណើ រយឺតៗ ដូចោអ្កណឋើ កវរ កសចកថីលអមិន 
លតូវការលបញាប់ញាល់កពកកទ កគដឹងថ្នកបើនិងពនរល់មនុសសឲ្រកធឝើលអ 
កគលតូវកលបើកពលយូរ ឯចាំដណកកសចកថីអាលកក់វញិ ានសាវ បក ើរបាន 
កដើមផីសង់ផធេះ កគលតូវកលបើកពលកវលយូរ ដតកគរេុះករ ើផធេះកោយរយាៈកពល 
យ ង្ប់ រដឌការអ្ង់កគវសពុាំានមក សកញ្ច ត  កទរទន់អាណិត-
អាសូរ ចាំកោេះបាតុករទាំងឡាយក េះកទ ដតពួកវខឹងនឹងបាតុករ ាំគ្នប  
ឈប់កធឝើការប ុកណាត េះឯង ។  ិងាកិចចរបស់អ្ង់កគវសពុាំសកលមចក៏ចាប់ 
ឃុាំឃ្លាំងរបូមហតយាៈគននី កដើមផីបងខាំឲ្របាតុករបញ្ឈប់សកមយភាពភាវ ម ។ 
កលកាយមកសកមយភាពលតូវធូរស្សាលកឡើងវញិ កលោេះដតចលកព័លតបាន 
ដលងមហតយាៈគននីឲ្រានកសរភីាព ដតពួកកគហមពុាំឲ្រកលកចូលកៅ 
កខតថបញ្ច ឹមកឡើយ ។ មហតយាៈយល់ថ្នលតូវដតកៅកសងៀមសាង ត់ កលោេះថ្ន 
ពិតដមនដតានកភវើងករលរលសពឝសោ៌ងគកាយរបស់កលក ក ើយ 
កឆេះជុាំវញិខវួនកលកក៏កោយ កបើឱកាសពុាំទន់ ុចឲ្រកទ កគលតូវដតកលបើ 
ធម៌ខនថី កដើមផីរង់ចាាំកៅចថងកលកាយ ។ មហតយាៈគននី ោអ្បកនកយបាយ 
ផង ោទសសនវទូិផង កលោេះថ្នលាំកៅរបស់កលក ានដតពីរប ុកណាត េះ 
គឺអាស្សមនិងគុក ។ 

សាវកដដលកលក ស្សឡាញ់ទុកចិតថោងកគ គឺោទសសនវទូិ 
សុភា ច្ន្ទនទបុសស ោកមនកយបាយរដឌបឹងកាល់។ មហតយាៈគននី កលក 
“ឈដ៏ហាឌ្ីន ” លបមុខសាគមន៍គាំម ងវល បានជូនកមចដាសដល់ 
កលក ។ 

ដតអ្ាំកពើលអពុាំដមនបានន័យថ្ន ខឝេះបចាច មិលតកឡើយ ។ មហតយាៈ 
គឺោឧទ រណ៍ ចនការលចដណនរវងបញ្ដវនថឥណាឍ  កៅកបុងអា្ ឝិក 
ខ្ងតផូង ក ើយបានទទួលទរណុកមយ និងោប់គុកកលោេះចិតថសក ថ ស  
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និងសចចាៈភាព ។ 

កៅកបុងពនន គ្នរ , មហតយាៈគននីដតងទកនធញភាសិតរបស់អ្បក 
លបាជញោតិរសុសកី យ្ េះ តុលសថយុ (TOLSTOI) ថ្ន ៖ 

“ ព្ពះរាជាណាចព្ររបសព់្ពះអាទទិទពទៅរនងុចិត្តរបសអ់្នរឯង ” 
កលកាមទមងន់ដាំបងដដលកគវយមកកលើខវូនកលកមុងៗ មហ 

បុរសដតងកោលថ្ន ៖ 

“ប្ពហាវហិារធមម គ្មា នប្ពំស្ដនរ ” ។ 

កពលកចញពីគុក មហតយាៈគននី បានកបាេះបង់កចាលនូវវោិជ ជីវាៈ 
ក ើយបានចូលកៅកាន់កភទោឫសសី។ សកមយភាពមហតយាៈ គឺលតោក់ 
ោងវរកីនេះកៅកទៀត ។ រឯីសតឝកាចសាហវាន ខ្វ  ដាំរ ី លជូកចលព ។ 
សឹងដតកគចកវេះចុេះកៅរស់កៅតមទីវលទាំងអ្ស់ទុកឱកាសឲ្រអាញី
ឯអូ្ដឌ ឈវុេះ កលបើស រាាំង កាថ ន់បកណឋើ រកូនយ ងសបាយ ។ កលតពីកនេះ 
បកាបកសីសកុណីោកលចើន បានមកកាច់សាំបុកទុកកូនតមចក វ េះវលវិ៍ 
ដដលដុេះរកយនរយនធ្លវ ក់ចុេះមកពីដមកកឈើ ។ 

កយើងកឃើញថ្ន មហតយាៈស្សឡាញ់ និងចូលចិតថរស់កៅកបុងធមយ-
ោតិសងប់សាង ត់ដូចទសសនវទូិរសូសូ (J. Rousseau) ដដរ ។ ដតផធុយកៅវញិ 
កលកពុាំបានសអប់សងគមមនុសស រ ូតដល់កៅកបាេះបង់កចាល ឬោក់ 
កាំ ុសកៅកលើសងគមក េះខ្វ ាំងកពកកទ ។ កលកគននីស្សឡាញ់នូវោករ 
សចចាៈោងជីវតិ ក ើយកលកមិនដដលកោលោករកុ កកទ ។ 

មហតយាៈគននីភាញ ក់ពីនិ្ ធ កវលកា ង៤កនវេះ រចួលង ចថ្នឝ យបងគាំ 
លពេះសូលតធម៌ក ើយកទើបកលកកដើរ ។ គរកយបទឥណាឍ វញិ កោយបាំ- 
ោក់មកោមួយនូវកលមងកិតានុភាពដ៏ម សាច ររផង ។ 

ចូលមកដល់ាតុលបកទសវញិ កលកកមើលកឃើញនឹមដដកដដល 
អ្ង់កគវសសងកត់កលើលបោជនឥណាឍ ោកលចើន ប្ ាំមកក ើយក េះ លតូវលកុម 
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អ្បកកសបហោតិឥណាឍ ោកលចើនលកុម កាំពុងករៀបកលគ្នងការបដិវតថន៍កោយ 
កឆវៀតឱកាសលបកទសអ្ង់កគវសកាំពុងោប់ចដកធឝើស្ង្វគ ម។ កៅកពលលប-
ោជនឥណាឍ ចាំនួន១៨៥.០០០ ក់ លតូវអ្ង់កគវសកកណឍ ឲ្រកៅកធឝើោទ-
ហន។ មហតយាៈគននីពុាំបានចូលរមួកបុងអ្ងគការរ ាំកោេះណាមួយកឡើយ ដត 
ផធុយកៅវញិ កលកបានកធឝើដាំកណើ រកៅលបកទសអ្ង់កគវស កដើមផីនឹងតាំង 
កៅ និងលកុមរការបួសឥណាឍ  ក ើយលពួតចដជួយលបកទសអ្ង់កគវស 
កបុងស្ង្វគ មក េះកោយកពញចដ ។ 

ស្ង្វគ មអ្ង់កគវសផុតរលត់ កោយ ាំមរណភាពមកឲ្រលបោ 
រស្តសថឥណាឍ ចាំនួន១៨៥.០០០ ក់ផង។ មហតយាៈគននី បានលតឡប់មក 
ឥណាឍ  កោយទទួលការកពញចិតថអ្ាំពីអ្បកកាន់អ្ាំណាចអ្ង់កគវសោពន់ 
កពក ដតអ្កុសលរស្តសថឥណាឍ លបកបកោយសញ្ហជ តិ និងសាស ដបវក 
គ្នប ោកលចើន ានទាំ ស់រវងសាស មហមត៍ និងសាស  ិណឍូ  ។ 
សភាពលចបូកលចបល់ គឺពួកឥណាឍ ពុាំលពមទទួលសាគ ល់ពួកមហកមតឲ្រ 
រស់កៅកបុងទឹកដីឥណាឍ  មា ងកទៀត ពួកមហរោដដលធ្លវ ប់កាន់កាប់ 
អ្ាំណាចោកលចើនសតវតសរម៍កក ើយក េះ លតូវផុតអ្ាំពីទាំ ស់កបុងស្សុក 
បណាឋ លឲ្ររោឌ ភិបាលអ្ង់កគវសលកាញនឹងអ្ាំណាច ក ើយទត់កចាល 
គុណសមផតិថនិងសាំណូមពររបស់មហតយាៈគននី។ មហតយាៈគននី បានលប-
កាសឲ្រលបោរស្តសថអ្ត់អាហរ ក ើយសូលតធម៌រវងមួយចថង ដដលបាន 
ទទួលកៅកោគជ័យយ ងធាំ ពីកលោេះលបោជនចាំនួនមួយលន អ្បកកផឋើម 
អ្ត់អាហរតមមហតយាៈគននី។ កពលក េះចាប់អាោញ សឹកបានចាប់លប-
ោជន ដដល ាំគ្នប អ្ត់អាហរក េះកៅពរួរកយ ងកលចើន កដើមផីទប់ទល់ 
នឹងសកមយភាពកនេះ។ រដឌការអ្ង់កគវសពុាំានមក សកញ្ច ត  កទរទន់ 
អាណិតអាសូរចាំកោេះបាតុករទាំងឡាយក េះកទ ដតវខឹងនឹងបាតុករ  ាំ 
គ្នប ឈប់កធឝើការប ុកណាត េះឯង ។  ិងាកិចចរបស់អ្ង់កគវស ពុាំសកលមចក៏ 
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ចាប់ឃុាំឃ្លាំងមហតយាៈគននី កដើមផីបងខាំឲ្រពួកបាតុករបញ្ឈប់សកមយភាព ។ 
កលកាយមកសកមយភាពលតូវបានធូរស្សាលកឡើងវញិ កលោេះចលកពលតបាន 
ដលងមហតយាៈគននីឲ្រានកសរភីាព ដតកគហមពុាំឲ្រកលកចូលកៅកាន់ 
កខតថបញ្ច ឹមកឡើយ។ មហតយាៈយល់ថ្ន លតូវដតកៅកសងៀមសាង ត់ កលោេះថ្ន 
ពិតដមនដតានកភវើងករលរលសពឝសោ៌ងគរបស់កលក ក ើយកឆេះជុាំ 
វញិខវួនកលកក៏កោយ កបើឱកាសពុាំទន់ ុចកអាយកទ កគលតូវកលបើធម៌-
ខនថី កដើមផីរងចាាំកៅចថងកលកាយ ។ មហតយាៈគននី ោអ្បកនកយបាយផង 
ោទសសនវទូិផង កលោេះថ្នលាំកៅរបស់កលកានដតពីរគឺ អាស្សមបទ 
និងគុក ។ 

សាវកដដលកលកស្សឡាញ់ទុកចិតថោងកគ គឺោទសសនវទូិ 
សុភា ច្ន្ទនទបុសស កមនកយបាយរដឌបឹងកាល់ ។ ចថង ៨ សីហ ១៩៤៦ 
កលកាយស្ង្វគ មកលកកលើកទី២ លបកទសឥណាឍ លតូវបានទទួលឯករជរ 
ប ុដនថដផនដីកនេះលតូវកគពុេះដចកោពីរគឺ ាគី្ស្តង ់និង ឥណឌូ ស្តង ់ក ើយ 
ដដលសពឝចថងកនេះ កយើងកឃើញានបាគីសថង់កកើតានថយីមួយកទៀត អ្ម 
សងខ្ង លបកទសឥណាឍ បចចុបផនប ។ 

តាំងពីរក េះមក មហតយាៈគននី លតូវលបោរស្តសថចាត់ទុកោបិតចន 
រដឌឥណាឍ  ដដលានកលកកន ៍រោូ យរដឌម្នថី ។ 

មហតយាៈោកាំពូលមនុសស ដដលអាចដណ ាំលបោជនឲ្រយល់ 
ក ើយកធឝើតម និងលបតិបតថិតមឧតថមគតិរបស់កលក ។ 

 កលកដតងកោលថ្ន ៖ 

 “ចូរ្បជា នឥោឌ ទាងំឡាយ ជ្បើតតសំ្ពតអ់ំជាោះតាញ ជៅ 
្គឹ្ហារបស់្ខ្លួន” 
 “ ្ តូវពាយមយកអបិំលពីទឹកស្មុ្ ទជដាយខ្លួនឯង  ជដើមបជី ៀស្វង  
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នូវការបងព់នធអំបិល ” 
សូមលោបថ្ន អ្ង់កគវស ចលាញ់យកវតទុធ្លតុកដើមរបស់ឥណាឍ  

ានកបាស អ្ាំបិល ។ល។ កៅផលិតកៅឯស្សុកខវួន កោយកលបើា -
សីុន ក ើយយកកាំណាត់សាំពត់ ឬ វតទុធ្លតុផលិតកោយា សីុន មក 
លក់ឲ្រាច ស់ស្សុកវញិ កោយានតចមវ ១ ោ ១០០ ដូចកាលអាណា-
និគមបារាំងវកធឝើ ចាំកោេះលបកទសដខយរកយើងដូកចាប េះដដរ ។ 

មហាែាៈគនធី រប្បីអហិងាែប និងល ធបិ្បកាន់វណណៈទាងំបនួ 
កលកអាឡិចសរង់លោោវតិនីល (ALEXANDRADAVIDJERL) 

អ្បកនិពននករឿងមហតយាៈគននី កៅកបុងទសស វដឋី ឝង់អាសីុ បានបញ្ហជ ក់ 
លបាប់កយើងថ្ន ៖ 

ភារកិចចដ៏ធាំបាំផុតរបស់មហវរិបុរសគននី ការជីករ ាំកលើងវណតាៈ 
ឥណាឍ ដដលបានចាក់ឫសមកកៅកលើដីកនេះ អ្ស់ោកលចើនដាំណមនុសស 
កុាំឲ្រានតកៅកទៀត ។ 

កលកោវតិនីល បានកោលដថមកទៀតថ្ន ៖ 

កគ្នលការណ៍ដដលសាំខ្ន់ោងកគក េះ កលកគននីលតូវសលមុេះ 
សលមួលោមួយពួកមហរោ (MAHARAJA) ទាំងឡាយកៅរដឌបង់-
គ្នហ ល (BENGALE) កលោេះថឝីតផិតដតឥណាឍ សម័យក េះ គឺោរដឌាន 
ចាប់ សលាប់ពួកស ពននអ្នុវតថ ក ើយោច់កចញពីរដឌសឝ័យ័ត   
ប ុដនថអ្ង់កគវស បានសងកត់ពីកលើរដឌទាំងអ្ស់កៅឥណាឍ  កោយឥទនិពល 
របស់ខវួន តមរយាៈកសដឌកិចចនិងនកយបាយ ។ លបោជនឥណាឍ ដដល 
កៅកលកាមនឹមវណតាៈ ោកលចើនសតវតសមកក ើយក េះ គឺទទួលបានការ 
កលើកទឹកចិតថពីវណតាៈអ្ភិជន កលោេះកគលតូវការឲ្ររស្តសថឥណាឍ ស៊ាូលទាំត-
កៅកទៀត កៅកបុងលកខណាៈគ្នយ នផ្លវ ស់បថូរ កដើមផីឲ្រង្វយស្សលូដល់ការ 
ដឹក ាំ ។ 
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លតកូលអ្ភិជន បានទទួលសាំដណនពីចលកភពអ្ង់កគវស កបុង 
ការរការកបៀបករៀបរយទាំងអ្ស់កៅឥណាឍ  ឯចាំដណកពួកលោ យណ៍ក៏ 
ហក់ដូចោានការង្វរពិកសសរបស់ខវួនសាោថយីកឡើងវញិដដរ ។ 

សកមយភាពរបស់អ្ង់កគវស បានពងឝក់សាយ រតីលបោជនឥណាឍ
ឲ្រវកងឝង និង សាម រាៈដដលផលិតកោយកលគឿងចាក់ ។ កគបានលេះបង់ 
ការរចវអ្ាំកបាេះកោយចដ នឹងឈប់កលបើថូកអមដដលកធឝើកោយករងោងកបុង 
ស្សុកភូមិ ក ើយលតឡប់ោ ាំគ្នប  កៅទិញកាំណាត់សាំពត់ និងកអមថូកធឝើ 
កោយអាលុយមីនីញូមរបស់អ្ង់កគវសកៅវញិ ។ 

កឃើញថ្ន លបោជនលេះបង់ទាវ ប់របស់ខវួន ដដលធ្លវ ប់ានពី 
ដូនតមក មា ងកទៀតកោយយល់ថ្ន សលតូវកាំពុងទប់វណតាៈចណាឍ ល 
ឲ្រកដកលតាំកបុងរកតឋ ទសភាព កោយដាំកឡើងលបាក់កបៀវតសលបចាាំ ប្ ាំឲ្រ 
ដថមមួយកលមិតកទៀតក េះ មហតយាៈគននីក៏ខាំរកមកធាបាយកោេះស្សាយ 
និងពនរល់ឲ្រលបោជនភាញ ក់រឭក ឲ្រនឹកកឃើញផលអាលកក់របស់ខវួនដដរ 
កុាំកដកចាាំដតកលបើរបស់ស្សាប់ៗ ក ើយកចេះលេះបង់ករណីកិចចដ៏លអរបស់ 
ខវូនក េះ ឲ្រយល់ការពិតកឡើងវញិ ។ 

រដឌការអ្ង់កគវស យល់ដល់កគ្នលកៅរបស់មហតយាៈគននី បាន 
ចាត់វធិ្លនការណ៍យ ង យឹងហយ ត់ កដើមផីបលងួបបលងួមនិសិតសបញ្ដវនថ 
ឥណាឍ ឲ្រកដើរផវួវខុសពីមហកសលត លពមទាំងហមឃ្លត់កលកគននី កុាំឲ្រ 
ានសិទនិកចញចូលកៅកបុងរដឌទាំងឡាយណា ដដលានដុេះគាំនិតគននី 
និយម ឧទ រណ៍ដូចោរដឌបា ន់ចាបោកដើម ។ 

កពលក េះ មហតយាៈគននី បានថយខវួនពីភូមិកាំកណើ ត ក ើយ 
លតឡប់កៅតាំងអាស្សមមួយកៅាត់ទកនវយ មុ  (YAMUNA) ដដល 
ោទីឋានកករ ិ៍ ថតាំដណលរបស់ធីតលបពននកលក ។ គឺកៅទីក េះក ើយ 
ដដលកគបានដឹងថ្ន  មហតយាៈតមសុាំកូនស្សី  កបុងវណតាៈចណាឍ លាប ក់  
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យកមកកធឝើោកូនចិញ្ច ឹមរបស់កលក ។ 

កលកអ្បកនិពននប ូលា សុង អួ្តដសល (PAULMAS SONOU-

SEL) កោលថ្ន ៖ 

កៅាត់ទកនវ (YAMUNA) ដដលោលាំកៅចនតបសគននី កគ 
កមើលកឃើញទឹកចនទកនវទាំងបួន ូរលបសពឝចូលគ្នប  កលបៀបដូចោវណតាៈ 
ទាំងបួន លតូវកាវ ាំងឥទនិពលអ្ឝីមួយកវញលបទក់ចូលគ្នប ពុាំអាចដបកបាក់ 
កចញពីគ្នប បាន ។ 

មហតយាៈបានលបមូលញាតិមិតថជិត ង្ យ ឲ្រមកលបជុាំគ្នប កៅទី-
កនេះ មា ងកទៀតកលកបានលបកាសអ្កញ្ជ ើញមិតថរបស់កលក ដដល 
ាន ទីកផសងៗកបុងរដឌការ ដូចោតុលការ អ្បកសារព័ត៌ាន និងោ 
ឈយួញ ឬកពទរ យោកដើម ឲ្រមកចូលរមួកបុងពិធីោក់ក យ្ េះឲ្រកូនស្សី 
ចិញ្ច ឹមរបស់កលក ។ ក ើយកៅកពលោមួយគ្នប ក េះឯង កលកបាន 
សកាភ ធគិលនោឌ នមួយ កៅាត់កឆបរខាច់ចនទកនវ YAMUNA កដើមផី 
ពាបាលអ្បកជាំងឺចនវណតាៈទាំងបួន ។ លព យវហិរធម៌របស់មហតយាៈគននី 
បានឮសុេះសាយកពញរដឌទាំងឡាយកៅឥណាឍ  ដដលោក តុកធឝើឲ្ររោឌ  
ភិបាលអ្ង់កគវសលពួយបារមមោខ្វ ាំង ។ 

ញាតិមិតថខវេះ របស់មហតយាៈ ដដលពុាំបានអ្កញ្ជ ើញមកកបុងពិធី 
ក េះ ដតងបានកផញើអ្ាំកណាយោលបាក់ានចាំនួនោកលចើនរពីូ កដើមផីជួយ 
ផគត់ផគង់ផធេះកពទររបស់កលក ។ កពលកនេះកគសកងកតកឃើញានលគួសារ 
ោកលចើនដដលរស់កៅតមាត់ទកនវ (YAMUNA) បាន ាំគ្នប កធឝើដាំកណើ រ 
មកចូលរមួកបុងពិធីដ៏មកហឡារកិកនេះផង ។ 

មហតយាៈគននី បានលបកាសចាំកោេះកភញៀវជិត ង្ យ ពីបុពឝក តុ 
ដដលកលកានកូនស្សីមួយដ៏លអ ក ើយរបូកលកនឹងលបារពនពិធីោក់ 
ក យ្ េះកៅកពលកនេះ ។ 
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កលកគននីបានកោលថ្ន ៖ 

បងបអូនញាតិមិតថទាំងឡាយ ! 
កលកាយកពលដដលខញុាំពាយមកធឝើកសចកថីលអលគប់កពលកវល ខញុាំ 

ខាំសូលតធម៌រ ាំឭកគុណលពេះរល់ចថងមក លពេះោាច ស់ក៏បានកធឝើអ្ាំកណាយ 
មួយដល់ខញុាំ។ អ្ាំកណាយក េះ គឺកូនស្សីដ៏លអកៅចាំកោេះមុខអ្ស់កលក 
រល់គ្នប កនេះឯង ។ លពេះកលកបាន ាំកូនស្សីដ៏លអកនេះ ឲ្រកៅកកើតកបុង 
លតកូលចណាឍ ល គឺោលតកូលរបស់លពេះោាច ស់ ចណាឍ លោកូនរបស់ 
លពេះោាច ស់ ។ កលោេះថ្នលពេះអាទិកទព លពេះអ្ងគកជឿកៅកលើទឹកចិតថរបស់ 
អ្បកទាំងក េះ ដដលោបុលតដ៏លអរបស់លពេះអ្ងគ ។ 

ពួកទាំងកនេះ លតូវកគកធឝើបាបជិេះោន់ តាំងពីចថងកគកកើតមកកមវ េះ 
កគទាំងឡាយ គឺបានទទួលបញ្ហជ ពីលពេះអាទិកទព កដើមផីចុេះមកកកើតោ 
មនុសស លពេះអាទិកទពលទង់ពុាំបាននឹកគិតកសាេះថ្ន ានមនុសសោកលចើន 
លកុមចូលចិតថយកវណតាៈកូនលពេះអ្ងគ ឲ្រមកកធឝើោខញុាំបាំករ ើខវួនកសាេះ។ កនេះ 
ោការយល់លចឡាំធងន់ណាស់ !! ក តុដូកចបេះក ើយ បានោខញុាំកៅសុាំ 
យកបុលតី អ្ាំកណាយលពេះអាទិកទពពីលតកូលក េះមក ។ 

ខញុាំសូមឲ្រកលកពិចារណា លពមទាំងកបើកដភបកសមវឹងកមើលឲ្រ 
ចាស់ផងថ្ន កតើកូនកកយងតូចលចមក់កនេះ វានទឹកមុខគួរឲ្រអាណិត 
ស្សឡាញ់ ដូចអ្ឝីដដលកលកកមើលកឃើញចាំកោេះបុលតបុលតីរបស់កលក 
ដដរឬកទ ? 

កពលក េះ  ងកុារអីាយុលបាណបី ប្ ាំ លបោប់កោយសាំ-
កលៀកបាំោក់ស បានលតូវកគបង្វគ ប់ឲ្រកដើរកៅជិតបាទ ចនមហតយាៈគននី 
ក ើយឱនកធឝើអ្ភិវនធនកិចចតមដបបឥណាឍ  គឺយកចដរបស់ ងទាំងពីរ 
ប េះចុងលាមកជើងចនមហតយាៈ ក ើយកទើបយកចដក េះមកចផូតសក់ ង 
ោសញ្ហដ សដមថងកតញ្ដូកតកវទីរបស់កូនចាំកោេះឪពុករបស់ខវួន ។ 
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មហតយាៈចាប់សាយ យុវតី កោយចដ ងទាំងពីរឱរកងើបឈរកឡើង 
ក ើយកទើបកលកឱបលកកសាប ងកុារ ី មកកបុងលទូងរបស់កលក ។ 
កនេះគឺោទាំកនៀមទាវ ប់របស់ាតបិតឥណាឍ  ដដលលតូវសដមថងកៅកលើ 
បុលតធីត កៅកបុងឱកាសលបារពនពិធីបុណរអ្ឝីមួយ ឬ ក៏ោករណីចាំកោេះ 
ាតបិតនិងកូនកៅកពលដបកគ្នប  ។ 

មហតយាៈគននីកឆវៀតឱកាសក េះ កោលកៅកាន់កភញៀវទាំងឡាយ 
ថ្ន ៖ « ខ្ាុ សំុំឱ្យក្សនូប្សែីចូ្រនោះ រលីក្សក្សនន្ទនតកាែ់ស្ខ្សបជូានិមិែតរបូ 
ថ្ន ច្រូវណណៈទាងំ៤បាែ់រលែ់ប្ែឹមពនីែងរនោះែរៅ » ។ ក ើយមា ង-
កទៀត សូមឱរលតកូលចណាឍ លយកអ្ ិងាមកអ្នុវតថលគប់ៗគ្នប  កដើមផី 
កធឝើតមបណាឋ ាំ ឬបាំណងរបស់លពេះអាទិកទព ដដលលទង់បានកៅមកពនដ៏ 
កលើថ្នង ស ។ ខញុាំសូមោក់ក យ្ េះកូនស្សីកនេះថ្នោកូន « លពេះអាទិកទព » 
តាំងពីកពលកនេះតកៅ ។ 

ដខសបូនិមិតថរបូ បានកាត់ោច់កពលណា ចង្វឝ ក់កបេះដូងចនលត-
កូលចណាឍ លរកីកឡើងញាប់ញ័ររននត់ កោយអ្ាំណរឥតលពាំដដន ។ 

អ្ាំកពើលអរបស់មហតយាៈគននី លតូវបានកគយកកៅអ្នុវតថសឹងដត 
មួយចាំក ៀងនគរឥណាឍ  រ ូតកិតថិសពធសុេះសាយកពញលបកទស ។ 

តាំងពីកពលក េះមក មនុសសឥណាឍ ហក់យល់អ្ធាស្ស័យចន 
ទឹកចិតថមហតយាៈគននី ដដលចង់ទញសតិសមផជញ្ដេះមនុសសទាំងអ្ស់ ឲ្រ 
កចញពីភាពលកខឝក់និងលទនិលបកាន់វណតាៈ ។ លបតិកមយលប ា្ំងតទល់នឹង 
លទឹសថីកលកគននីបានកកើតានោញឹកញយណាស់ដដរ ពីលបភពពួកកធឝើ 
តមកជឿ តមតាំងពីកាលកវលក េះមកដដរ ។ 

អ្ ិងារបស់មហតយាៈគននី កបុងការរ ាំលយវណតាៈបានសកលមច 
ោដផវផ្លក យ ងលអ កៅតមអាគ្នសិការដឌនិងឯកជន ដដលពីកដើមកបើក 
ទឝ រឱរដតវណតាៈបី គឺានកសលត លោ យណ៍ និងកវសរក េះ ក៏ចាប់កផថើម 
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ទទួលលតកូលសូលទឱរចូលកៅសិកាមួយដូចកគឯងដដរ ។ មា ងកទៀត 
លពេះវហិរ ដដលសូលទលតកូលកគ្នរពបូោ ដលងឱរានដចកោសង្វក ត់ 
ោលកុមកោយដឡកៗ ដូចកាលពីកពលមុខកទៀតក ើយ ។ រឯីចាំដណក 
បទបញ្ហជ  ដដលចាត់ឱរពួកលតកូលសូលទ កបាសសាំអាតលងលពេះវហិរ 
ចាំនួនបីចថងមុនចូលកៅថ្នឝ យបងគាំលពេះ ក៏លតូវកគទមទរឱរលប់កចាល ។ 
វគយិនលតកូលសូលទអាចបកញ្ចញកយបល់របស់ខវួន កបុងទីលបជុាំធាំៗបាន 
កោយគ្នយ នការហមឃ្លត់ ពីសាំណាក់វគយិនដូចគ្នប  ឱរដតពួកកគកមើល 
កឃើញថ្ន ការបកញ្ចញកយបល់កនេះ សមក តុផលកៅតម ទីរបស់ 
ខវួនពិតដមន ។ 

លបតិកមយោកលចើន បានកកើតកឡើងពីសាំណាក់ បញ្ដវនថដូចគ្នប  
និងពីសាំណាក់ពួកមហរោ ដដលយល់ថ្ន សកមយភាពរបស់មហតយាៈ 
គននី នឹងានកគ្នលកៅកាន់ការបេះកបារ រ ាំកជើបរ ាំជួលកៅចថងណាមួយោក់ 
ោពុាំខ្នកឡើយ ។ 

កលកសហង់ ឝីលីសាហ  (JEAN FILLIZAT) បានកោលថ្ន ៖ 

កោយសារដតានទសសនអ្ ិងា (NON–VIOLENCE) របស់ 
មហតយាៈគននីកនេះក ើយ បានោកគសាំគ្នល់កឃើញថ្នានឃ្លតករ តម 
សាវ ប់មហតយាៈោញឹកញាប់ ដតកគសកងកតកឃើញានកគឃ្លវ ាំចាាំការោរ 
កលកគននី  ពីសាំណាក់ជនោលទាំងក េះ កោយយល់ថ្ន របូកលកកធឝើ 
ឱរកគលាំបាក និងតមជួយការោរទាំងយប់ទាំងចថងក េះ កលកសកលមច 
ចិតថថ្ន នឹងចាកកចាលទឹកដីឥណាឍ  កដើមផីកធឝើដាំកណើ រកៅកាន់ទឝីបអា្ ឝិក 
កបុងមួយរយាៈកពលសិន ។ 

អហិងារៅក្សនុ ងបាែគុក្ស 
កយើងបានកឃើញថ្ន មហាែាៈគនធី បានសុខចិតថចាកកចាល 

ដដនដីឥណាឍ  កដើមផីកធឝើដាំកណើ រកៅអា្ ឝិកខ្ងតផូង ក ើយកយើងបាន 
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ដឹងថ្នកៅទីក េះក ើយ ដដលរបូកលកបានលតូវជួបលបទេះ និងដាំកណើ រ 
ផសងកលពងយ ងធាំមួយកទៀត គឺការលបកាន់ពណ៌សមផុរ មនុសសជិេះោន់ 
មនុសស មនុសសបវន់ដីមនុសស បវន់យកកសរភីាពរបស់មនុសស លពមទាំង 
ផឋល់មកវញិនូវមរណភាពដល់មនុសស ។ 

មហតយាៈគននី បានលតូវកគចាប់យកកៅោក់គុក បង្វខ ាំងទុកកបុង 
ទីដសនងងឹតមួយ។ តមកសចកថីកបុងកសៀវកៅរបស់កលក អួ្ក ដសល 
(OURSEL) បានលបាប់កយើងថ្ន មហតយាៈគននី គឺសទិតកៅកបុងពនន គ្នរ 
បាន១៥ចថង កទើបពួកកគឱរមិតថភកថិរបស់កលកចូលកៅសួរសុខទុកខ។ 
កពលក េះ ព័ត៌ានពុាំបានសឋីពីដាំកណើ រចនជីវតិ ពិតលបាកដរបស់កលក 
កឡើយ ។ កលោេះថ្ន មហតយាៈគននី ពុាំដដលតអូញដតអរលបាប់ចាំកោេះមិតថភកថិ 
របស់កលកពីកសចកថីលាំបាកដដលកលកបានជួបលបទេះ កៅទីឃុាំឃ្លាំង 
ក េះមថងណាកឡើយ។ កពលដដលពួកកគសួរកលកថ្ន រែីរោក្សបាន 
ជបួប្ប ោះនវូបាបក្សមា ឬទារុណក្សមាណាមយួស្ដរ ក្សនុ ងរពលស្ដល 
រគបានដក្សយក្សនវូរសរភីាពអស់ពរីាងកាយរបសរ់ោក្ស ? កពល 
ក េះ មហតយាៈ ដតងដតកឆវើយថ្នាៈ កលកបានលបកបកោយកសចកថីសុខ 
សបាយធមយតកទ កលកពុាំបានទទួលទរណុកមយអ្ឝីកឡើយ អារមយណ៍ 
ចិតថរបស់កលក រតិដតសាអ តលបកសើរកឡើង កោយសារកលកានាគ៌្ន 
ដ៏លអមួយសលាប់កដើរកៅកាន់កសចកថីសុខ  ថ្ន ៖ 

អ្បកចាាំបាច់ឆងល់កធឝើអ្ឝី របស់ណាដដលមនុសសចង់បាន គឺវអា-
ស្ស័យអារមយណ៍ចិតថដដលោប់ជាំោក់ខ្ាំោប់ោដរបកៅកលើរបស់ក េះ 
កពលកនេះខញុាំ «មានច្ិែតជាមគគុ រ សន»៍ កាលណាចិតថលអ ដាំកណើ រជីវតិ 
លបលពឹតថកៅក៏លអ ដតកបើកាលណាចិតថអាលកក់ ដាំកណើ រចនជីវតិលបលពឹតថកៅ 
ក៏អាលកក់ ។ គុណធមម ដដលានមកសលាប់ខញុាំកពលកនេះ វខុសគ្នប  
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និងគុណធម៌ ដដលមនុសសកលកកធឝើមកកលើរបូខញុាំ កបើអ្បកសួរខញុាំថ្ន កតើខញុាំ 
បានសបាយខវេះកទ ? កបុងខណាៈដដលកគយកខញុាំមកបង្វខ ាំងទុកកៅកបុង 
ទីដីដ៏ងងឹតកនេះ ក េះខញុាំនឹងកឆវើយជាំរបអ្បកវញិថ្ន កគបានករៀបចាំកដនវង 
សាធិដល់ខញុាំមួយដ៏លអ ក ើយនិងបានបង្វហ ញផវូវខញុាំឱរកាន់ដតបានខិត 
កៅជិតលពេះោាច ស់យ ងខ្វ ាំងណាស់កៅកទៀត ។ 

កៅកបុងពនន គ្នរចនលកុងកលបតូរយិ តមដដលកគធ្លវ ប់ចូលកៅ 
ថតយករបូភាព កដើមផីទុកោឯកសារ សលាប់ដខសជីវតិចនមហតយាៈគននី 
កគបានកឃើញថ្ន ោវចិឆនធលគឹេះានកលចើនោន់ ក ើយខ្ងកលើឃ្លាំងកោយ 
របងដដកស្សួចៗ យ្ ាំកបើលតូវការលតួតពិនិតរកមើលអ្បកកទស កគលតូវកអ្ើត 
តមលបកហងមួយរងបួនលជុងកសយើ ដដលកគទុកសលាប់កបាេះនូវកលគឿង 
បរកិភាគបនថិចបនថួចប ុកណាត េះដល់អ្បកកទស ។ យ្ ាំទឝ រលតូវចុចពិលកមើល 
ពីរដងកបុងមួយចថង កដើមផីការោរក តុកភទ ដដលកកើតានកឡើងមថងៗ 
ដូចការកធឝើអ្តថឃ្លត ដដលអ្បកកទសដតងអ្នុវតថោញឹកញាប់ណាស់ 
កៅកបុងទីកនេះ ។ 

មហតយាៈគននី ានអារមយណ៍ចិតថនឹងន៎ គ្នយ នភាញ ក់កផអើលចាំកោេះ 
អ្កុសលកមយដដលកគបានបកងកើតមកកលើរបូរងកាយកលកកឡើយ។ គឺ 
មហតយាៈដតងខាំសនសាំចិតថអ្ត់ធយត់ទមទរអ្ឝីទាំងពួង កោយអ្ធាស្ស័យ 
រកីរយ គឺកលកបានយកអ្ ិងាភាពោមូលោឌ ន កបុងការអ្នុវតថកិចច-
ការទាំងឡាយ ទាំងពួង ។ 

តមព័ត៌ានដដលកយើងបានដឹងខវេះ ពីសាំណាក់មិតថភកថិរបស់ 
កលក កឃើញថ្នមហតយាៈគននី កោេះស្សាយការលាំបាកទាំងពួង កោយ 
អ្ ិងា ក ើយដតងដតកលបើវធីិអ្ត់អាហរលប ា្ំង និងអ្ាំកពើចលពចផសទាំង-
ពួង ។ វធីិកនេះមហតយាៈគននី បានយកកៅអ្នុវតថោដាំបូងបងអស់ កៅកបុង 
ពនន គ្នរ ចនលបកទសអា្ ឝិកខ្ងតផូង ។ 
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លពឹតថិការណ៍ទាំងកនេះ កយើងបានលបទេះកបុងវណតកមយរបស់កលក 
អ ួស្សល (OURSEL) ខវេះ និងសាប ចដរបស់កលក  ឝីលីយូសា ខវេះ។ 
អ្តទបទកបុងទសស វដឋី្ ឝង់អាសីុ (FRANCE ASIE) បានកលើកលពឹតថិ-
ការណ៍របស់មហតយាៈគននីមកពណ៌ ដូចតកៅាៈ 

កលកាយកពលដដលកគឈប់បង្វខ ាំងកលក មហតយាៈគននីកៅកបុង
ទីងងឹតក េះមក កគបាន ាំរបូកលកចូលកៅកបុងបនធប់មួយថយី ោកដនវង 
ឃុាំឃ្លាំងអ្បកកទសនកយបាយធមយត។ ក ើយភាពងងឹតអ្ននការ បាន 
រសាត់កៅបាត់ កភវៀងដដលធ្លវ ក់កោកោាំោយូរកពលក៏លតូវរាំង ក ើយ 
កពលក េះ ធ្លតុអាកាសដ៏ស្សស់បាំលពង ចូលមកលបកាសទិវរបស់ខវួន 
(PRAS LA PLUIE LE BEAU TEMPS) មហតយាៈគននី លទាំលទកបុង 
កសចកថីលាំបាកអ្ស់ពីចិតថ កពលកនេះក៏សទិតកៅកបុងភាពរកីរយ តមផវូវ 
មនុសសធមយត កលក  ឝី លីយូសា បានកជឿថ្ន មហតយាៈគននី ោមហ 
បុរសកចេះដកលពលឹងចិតថឲ្រអ្ស់ពីរបូរងកាយ ក ើយកពលកនេះ កលក 
កៅោមនុសសអ្ស់កចេះឈចឺាប់ កទេះបីោកគយកកភវើងកៅដុតករលខវួន 
កលកយ ងណា កលកពុាំទទួលការឈចឺាប់ ដូចមនុសសធមយតកឡើយ 
(GANDHI ESTINSENSIBLE) វធីិកនេះកបើតមអ្បកលបាជញទាំងឡាយកបុង 
កលក ធ្លវ ប់កធឝើការពិកសាធន៍មកក ើយ គឺថ្នមហតយាៈគននី កចេះកលបើផវូវ 
សាធិកមយោឌ ន ( Il est insensible lors de la Méditation) តមកសចកថី- 
អ្តទ ធិបាយរបស់កលក ឝីលីយ ូសា កយើងកឃើញថ្ន កលកមហតយាៈ 
គននី លតូវបានកគ ាំយកមកកដនវងមួយថយីលបកបកោយចកងកៀងបាំកភវើ ាន 
ពូក ដលគសលាប់កលកទទួលទនដាំកណក លពមទាំងានកសរភីាពឱរ 
អានកសៀវកៅខវេះបានដថមកទៀតផង ។ 

កៅកបុងរយាៈកពលខ្ងកលកាយកនេះក ើយ បានោមហតយាៈគននី
បានជួបលបទេះវណតកមយរបស់អ្បកកវនិីពនន និងអ្បកលបាជញធាំកបុងកលក ។ 
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កលកបានអានកសៀវកៅោកលចើន ដដលទក់ទងកៅនឹងសីលធម៌របស់ 
មនុសស កសៀវកៅទាំងឡាយក េះ ភាគកលចើនសរកសរោភាសាអ្ង់កគវស 
កបុងចាំកណាមសាប ចដដដលមហតយាៈគននី ដិតចិតថស្សឡាញ់ោងកគគឺវណត-
កមយរបស់អ្បកលបាជញកវនិីពននកោយោតិរសុសាីប ក់ក យ្ េះ « គុល សថយ » 
(TOLSTOI) ដដលកលករ យ ប៊ាុក បានដកស្សង់មកបង្វហ ញកយើងកបុង 
វណតកមយរបស់កលកថ្ន ៖ 

«ប្ពោះរាជាណាច្ប្ក្សរបស់ប្ពោះអា ិរ ព រៅក្សនុ ងច្ែិតរបស់- 
អនក្សឯង» ។ កោយសារសាប ចដកលកអ្បកលបាជញធាំទាំងឡាយ មហតយាៈ 
គននី ក៏បានយល់រតិដតចាស់ដថមកទៀតនូវពនវឺចនលព យវហិរធម៌ ។ 

កសចកថីលអ និងទឹកចិតថមនុសសធម៌របស់មហតយាៈគននី បានកលច 
កចញរបូរងកៅកបុងរងឝង់ចនទីឃុាំឃ្លាំង ។ 

កពលក េះតមដដលកគបានដឹងថ្ន មហតយាៈគននីកចញមកកលត 
បនធប់ឃុាំឃ្លាំងរបស់កលក កដើមផីជួបជុាំលគួសារញាតិមិតថ ដដលកៅសួរ 
កលក។ មហតយាៈគននី បានលបទេះកឃើញកគដសងសាកសពមនុសសាប ក់ 
កចញមកពីបនធប់ឧលកិដឌ ដដលបានសាវ ប់កោយជាំងឺឆវង ។ កៅកពលោ 
មួយគ្នប ក េះ កលកបានកឃើញជនោប់កទសោកលចើន ដដលកកើតជាំងឺ 
ដូចគ្នប  កាំពុងដស្សកដកង្វហ យកៅកបុងកថីឈចឺាប់យ ងអាកណាចអាធ័ម។ 
ទិដឌភាពទាំងអ្ស់ បានកធឝើឱរកលកឈចឺាប់កបុងចិតថ ោងការដដលកគ 
វយកធឝើបាបកលើរងកាយរបស់កលកកៅកទៀត ។ កលកបានសកលមច
ថ្ន នឹងជួយកធឝើយ ងណាឱរសកមយភាពដ៏កខ្វ ចផាកនេះ បានធូរស្សាល 
កឡើងវញិ ។ កលកក៏ចាប់កផឋើមរបួរមួោមួយនិងអ្បកោប់កទសនកយ-
បាយដចទកទៀត កបុងការទមទរឱរប          ដដលកកើតជាំងឺ   
    រ ព   ។                ព                  
                    ដបបរង   បី    ព               
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                          ដដលោអ្បក      អ្ស់    
   កឡើយ ។        ព                            អ្ប -
          ច          ជាំងឺ                 ៗ  ព  
     មនធីរ               ព       កកើតកឡើង          
         គ                      គ    ព   ព        
                                 គឺ        
               ព    រ           កលបើ             ោ 
     គ          ព          គ                         
                             ព        ។ 

                                         - 
             ព       ពួក គព                      
            ។ ក ើយ ព                                 
                  ព    ក េះ               គ         
     គ    បាន     លជ ួ                         
«   -      » (LORD HARDIN)            ព             
               ព                           គ    
ព ព                  ។        ព           គ     ព  
         គ          ព          គ                      
       គ                  ព                 គ    
                           ។ 

   ព  ព                                 
                            គននី     គ        
   ព                                 រ ថិ៍     
                         ។ 
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 ព      ព ព          គ                 
  ព័           កគ                               ។ 
 ព         គ               កធឝើ អ្បក        ព័     
                              គ   ។  គ    ព   
  ព័              គ                    គ          
                                 ព               
          ។ 

  ព័                  ឬ                 
គ          ព                  គ គ          «       » 
(LES OPINIONS INDIENS) ។ 

     គ               វ          ព              
               ព ។       លកប                    
គ       ព គ                          ម     ព    -

                 ព         ព                      
                ។ 

                  ព                    
                                      គ    គ    
   ព                       ព      ។ ក ើយ   
   ព                       ព  «                 
                  ព      » LA DETRESSE DE LA NON VIOLENCE ។ 

គ       ព                          
 លងួន              គ                             
              ព                                  
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 ព                                   ព         ព    
            ព                    ។ 

                            បាន          
         គ           គ            «          -
                                               
                        ង                  
   នន                       ប្ព            » 

         ឬ      ព          គ       (LELY-
RISME DE LA NON VIOLENCE)          គ         គ     
                                           គគ    
                              ។ 

«   !                                       -
                         គ                         
  ព           ព      » ។ 

«   !                              ប ុ     
                                     របូ            
                  ព          » ។ 

«   !             សាំកឡង                ព   
            ព                               
            ព សាំកឡង              ព                 
                                      ព       
     «    ពន   រ» ។ 

«                   ព             គឺ           
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    ពព                                               
                           ណឌិ                   -
                 ព           » ។ 

«  !                                       
                         ព                     
                                 គ         -
                                           ព សិ  
        » ។ 

«              ព  ព                      ព  
សិវ        នឹ                         » ។ 

«                                            
              ជលមេះ                       ព  ព 
       » ។ 

«       គ                  ឬ                
               ព                       » ។ 

                                       
                ឬ                         (        

      )      របូ                                  
               ។ 

                គ         គ                
                (JAINISME) តមទាវ ប់វងសលតកូល 
កលកក៏ពិតដមន ដតកគហក់ដូចោបានកឃើញកលក ពុាំសទិតកៅ ង្ យ 
ពីលទនិពុទនសាស ប ុ យ នកឡើយ ។ 

កគ្នលកៅអ្ ិងាកបុងសាធិកមយោឌ ន ៖ 
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អ្ ិងារបស់មហតយាៈ កៅកបុងការភាវ  (MEDITATION) ពុាំ 
ដមនដសឝងរកនិោឝ នកទ ប ុដនថដសឝងរកកសចកថីសុខកៅកបុងអារមយណ៍របស់ 
កលកដតប ុកណាត េះ ។ កលករ  ាូាំងរឡូង់និយយថ្ន ៖ 

មហតយាៈគននី យកលទឹសឋីពុទនសាស  មកអ្នុវតថសឹងដតទាំង-
អ្ស់កបុងាគ៌្នសីលធម៌ ។ 

កៅចថងមួយ កលកបានកធឝើដាំកណើ រកៅកលងខធមកគ្នបាលាប ក់ 
ក ើយកគ្នបាលក េះ បានសាឋ ប់នូវសាំដីដដលានខវឹមសារ របស់មហ 
តយាៈគននី កបុងការកលបៀនលបកៅខវួន កលោេះោចរយិសាស្តសថដដលអ្បកលបាជញ 
ទាំងឡាយ បានលបទេះកឃើញនូវកបុងគមភីរកផសងៗ របស់ពុទនសាស  ។ 
 យកគ្នបាល កាលពីកដើមគឺោអ្បកលបមឹកស្សវងឹស្សាោនិចច ោកាល 
លុេះបានសាឋ ប់នូវកសចកថីទូ យ នរបស់មហអ្បកលបាជញកនេះ ក៏ផ្លវ ស់បថូរចរតិ 
របស់ខវួនបនថិចមឋងៗ រ ូតទល់ដតកាវ យកៅោបុគគលដ៏លអាប ក់ ាន 
មិតថភកថិរប់អានយ ងកលចើន ក ើយបានកៅោអ្បកនិពននសារព័ត៌ាន 
យ ងចាំណានាប ក់ កៅតាំបន់ក េះផង ។ 

កៅកបុងភាពោឫសសី មហតយាៈគននី បានទទួលកភញៀវកសធើរដតពុាំ-
កលេះកពល ។ របូកលកបានចាំណាយកពលពីរកា ងកបុងមួយចថង កដើមផី 
កឆវើយនឹងបណឍិ ត   ដដលឆងល់ក ើយចង់ដឹងពីបុពឝក តុ ដដលកធឝើ 
ឱរមហតយាៈគននីផ្លវ ស់កភទពីអ្បកនកយបាយកៅោកភទឫសសី ។ 

ានបណឍិ តាប ក់បានសួរកលកថ្ន ៖ 
កតើផវូវដដលកលក បានបាំរងុកធើឝដាំកណើ រកៅកពលកនេះ ោាគ៌្ន 

របស់ពួកឫសសទីាំងឡាយ ធ្លវ ប់កដើររចួមកក ើយកៅកបុងលបកទសឥណាឍ  
ក េះឬ ? 

សាំណួរកនេះមហតយាៈគននីកឆវើយថ្ន ៖ 
ខញុាំពុាំបានសអប់ជីវតិ និងសិររីងកាយខញុាំដូចពពួកកយគហិនឥណាឍ   
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ទាំងឡាយធ្លវ ប់អ្នុវតថមកក ើយក េះកទ ខញុាំកជឿោក់ថ្នការមកសាប ក់អា-
ស្ស័យកៅកបុងទឝីបអា្ ឝិកកនេះ គឺោភារាៈកិចចរបស់ខញុាំ ឬក៏កោលថ្ន ោ 
កាតពឝកិចចក៏បាន ខញុាំស្សឡាញ់មនុសសោតិយ ងណា ខញុាំក៏ស្សឡាញ់ខវួន 
របស់ខញុាំយ ងក េះដដរ។ ជនោតិឥណាឍ ទាំងឡាយ កៅកបុងអាល ិឝកកាំ-
ពុងលតូវការអ្ឝីក េះ អ្ស់កលកគង់នឹងលោបស្សាប់ ពុាំបាច់ឲ្រខញុាំជាំរបក៏ 
កលកយល់ដដរ។ ភារាៈោតបសឫសសី ដដលរបូខញុាំលបកាន់យកកៅកបុង 
កពលកនេះ គឺោការសលាកអារមយណ៍ចនចិតថរបស់ខញុាំ កជឿថ្នវកធឝើឱររង 
កាយខញុាំបានចកលមើនខ្ងអារមយណ៍បរសុិទន ោងការរស់កៅដ៏លចបូកលច-
បល់ ដដលជនសីុវលិចនឥណាឍ ទាំងឡាយ កាំពុងលតូវកគយកស្សាលយ 
្មមកឱរកគផឹក ។ ខញុាំកជឿថ្នពួកកគកាំពុងស្សវងឹវវីក់កបុងការភ័នថលចឡាំ 
ខវេះ កៅកពលដដលពួកកគកាំពុងលទាំ នឹងអ្ាំកពើចលពចផសរបស់ជនឧលកិដឌជន 
មួយលកុមលបលពឹតថមកកលើកគ ។ 

សូមជាំរបថ្ន មហតយាៈគននី បានមកតាំងខវួនោភាពតបស 
កៅកពលកនេះ គឺរបូកលកចង់កគចឱរផុតពីសាគមឥណាឍ  ដដល ាំគ្នប  
កធឝើបដិវតថកោយកាវ ាំង កដើមផីតទល់នឹងអ្បកកាន់អ្ាំណាច ។ កពលក េះ 
វគយិនាប ក់សួរមហតយាៈថ្ន កតើកលកយល់យ ងណាដដរចាំកោេះនិសសិត 
ដដលកគចាប់កៅពរួរកកៅកបុងលកុងកឡឌីសយីត (LADYSMITH) ។ 

មហតយាៈគននីកឆវើយថ្ន ៖ 
វោអ្ាំកពើកឃ្លរកៅ ួសពីការគិតសាយ នរបស់ខញុាំ ប ុដនថវោការ 

ធមយត ចាំកោេះមកធាបាយកាវ ាំងទល់កាវ ាំង ។ កោយខញុាំកមើលកឃើញ 
ក តុកភទ ដដលខុសពីាគ៌្នរបស់ខញុាំកនេះក ើយ បានោខញុាំពុាំអាចលទាំរស់ 
កៅោមួយពួកកគតកៅកទៀត ។ 

សូមជាំរបថ្ន មហតយាៈគននី បានចូលរមួកបុងការទមទរកសរ-ី
ភាពោមួយនឹងបាតុករចនទីលកុងកនេះដដរ ដតការអ្នុវតថចនពួកនិសសិត 
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ពុាំានលកខណាៈអ្ ិងា កទើបមហតយាៈគននីសកលមចថ្ន លតូវដកខវួនមួយ 
លគ្នសិន ។ 

កលតពីបញ្ហហ នកយបាយ ដដលបានកធឝើឱរមហតយាៈមកោភាព 
ឫសសី កគកឃើញានការបណឋុ េះផវូវសីលធម៌ កលោេះកលកចង់បង្វហ ញ 
ចាំកោេះអ្បកទាំងអ្ស់គ្នប ថ្ន របូកលកពុាំបានបង្វគ ប់ឱរលកុមបាតុករ កលបើ 
កាវ ាំងទល់នឹងរដឌការកឡើយ ។ 

អ្ ិងាកៅកបុងសាធិរបស់មហតយាៈ ានដបបបទលទង់លទយ 
លតូវនឹងពុទនបនធូល ។ លទឹសឋីរបស់កលកដដលដតងកោលក េះ លតូវបាន 
កគយកមកកធឝើការកលបៀបកធៀបោមួយនិងទសសនរបស់លពេះពុទនសាស-
  ៖ 

កលកមហតយាៈគននីកោលថ្ន ៖ 
កបើកធឝើអ្ ិងា សូមកុាំលបកាន់ខវូន កុាំខជិល ក ើយលតូវដតលបយ័តប 

ខវួនោនិចច ចាំកោេះកសចកថីកលកាធ ដដលកកើតានកបុងស ថ នចិតថរបស់ 
កយើង មនុសសកាំណាញ់ គឺកធឝើពុាំបានកទ ក ើយអ្បកកលងដដលានចិតថ 
កឃ្លរកៅពីកាំកណើ តមក ក៏ពុាំអាចលបលពឹតថនូវអ្ ិងាបានកឡើយ ។ 

ឃ្លវ កនេះបានស្សបនឹងពុទនបនធូលដដលកោលថ្ន ៖ 
ឃោកំ ឃកាធំ មទំ ម្ចនំ តននី តស្ស ំបមតាកំ  
ឃសាណឌំ  និទាទ  កលុ ំមឃច្េរញ្ច  ជឃេ ពុឃទាធ   ។ 
ដលបថ្ន  
កសចកថីោប់ជាំោក់ កលកាធ ស្សវងឹ លបកាន់ខវូន ខជិល លចដណន 

លបដ លកធឝស អ្បកកលង កដកកលចើន លុបគុណកគ កាំណាញ់ ទាំងអ្ស់ 
កនេះ អ្បកានបញ្ហដ គួរលេះកចាលកចញ ។ (ស្សង់ពីពុទនគ្នថ្ន) 

មហតយាៈគននីកោលថ្ន ៖ 
ក តុកនេះ  បានោខញុាំពុាំឱរពួកកគកលបើកាវ ាំង កលោេះោអ្ាំកពើបាប  
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ក ើយខញុាំកជឿថ្ន ការកលបើបញ្ហដ  និងសាយ រតី កដើមផីកោេះស្សាយវបិតថិោអ្ាំកពើ 
ដដលអ្បកលបាជញទាំងឡាយ បានទទួលសាគ ល់តាំងពីកកើតានដផនដី ។ 

លពេះពុទនានបនធូលថ្ន ៖ 
ស្ទាធ  េរិ ិច្ ្តាបប ំហុេុស្ច្ចំ វីរ ំស្តិបញ្ហា   
ស្តា ធឃមម ស្មបឃន្តន  បណឌិ ឃតា មឃតា ។ 
ដលបថ្ន ៖ 
កសចកថីកជឿ ខ្យ សបាប ខ្វ ចដលកងបាប កិរយិសាឋ ប់កលចើន ខាំ-

សង្វឝ តសាយ រតី និងបញ្ហដ  អ្បកដដលយល់លពមនូវធម៌លអ ៧ យ ងកនេះ 
កៅថ្នបណឍិ ត ។ 

មហតយាៈគននីកោលថ្ន ៖ 
ខញុាំពុាំបានកធឝើសាធិកបុងភាពោឫសស ី កដើមផីកមើលកឃើញនូវលប-

កយជន៍កបុងបរកលកខ្ងមុខកទ ដតរបូខញុាំង្វកកមើលកឃើញលបកយជន៍ 
ដដលជនោតិឥណាឍ  កាំពុង ាំគ្នប ចង់បាន ក តុដូកចបេះក ើយ បានោខញុាំ 
ខាំកលបើលបាោញ លកសាវយកនូវលបកយជន៍កនេះ ។ 

ោករសាំដីកនេះស្សប និងពុទនបនធូលបានកោលថ្ន ៖ 
ទិឃដេ ធឃមម ច្ ឃោ អ្ឃតាោ  ស្មបរាយឃិកា  
អ្តាោ តិ ស្មធរីា បណឌិ ឃតាតិ បវុច្ាតិ ។ 
ដលបថ្ន ៖ 
លបកយជន៍ឯណា ដដលោលបកយជន៍កបុងបចចុបផនបកនេះ លប-

កយជន៍ឯណា ដដលោលបកយជន៍កបុងកលកខ្ងមុខ បុគគលដដល 
កលកកៅថ្ន បណឍិ តានលបាោញ ខ្ជ ប់ខជួន កលោេះដតកិរយិដឹងនូវលប-
កយជន៍ទាំងពីរយ ងកនេះឯង »។ 

មហតយាៈគននីកោលថ្ន ៖ 
កបើសិនោខញុាំានលពទរសមផតិថកសយើ និង មហរោ ក៏ខញុាំអាចកធឝើ  
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អ្ ិងាបានដដរ កលោេះអ្បកានសមផតថិដូចកសឋច ដតងលេះបង់នូវកភទ 
មិនតបត ។ 

ខញុាំលបលពឹតថអ្ ិងាបាន កលោេះខញុាំយល់កឃើញថ្ន បុគគលបូោចាំ-
កោេះគុណសមផតិថទាំងកនេះខុស ការបូោរបស់ខវួន កៅកលើកសឋចដផនដី 
ឃ្លវ វគគទាំងអ្ស់កនេះ កយើងបានលបទេះកឃើញកបុងគមភីររបស់លពេះពុទនសា-
ស  ក ើយដដលកយើងសូមដកស្សង់មួយឃ្លវ កនេះកទៀត មកជូនមិលត 
អ្បកអានដូចតកៅ ។ 

ភូបាឃោ បណឌិ ឃតា និច្ទំ ឃទវ តុឃលោ កទុាច្នំ  
ស្ឃទឃស្ បូជឃិតា រាជ្ជ ពុឃទាធ  ស្ពវតោ បូជិឃតា  
ដលបថ្ន ៖ 
ាច ស់ដផនដី និងបណឍិ ត និងកលបៀបផធឹមគ្នប ោនិចច លគប់កាល 

មិនបាន កលោេះាច ស់ដផនដីានមនុសសបូោដតកបុងលបកទសរបស់លពេះ-
អ្ងគ ឯបណឍិ តានមនុសសបូោកបុងទីលគប់តាំបន់ ។ 

ពុទនគ្នថ្នទាំងកនេះ កយើងកឃើញថ្នោបនធូលដផបកចរយិសាស្តសថ 
របស់លពេះពុទនោាច ស់ ដដលលពេះអ្ងគលទង់បានទូ យ នកយើង តាំងពីោង 
២០សតវតសមុន មហតយាៈគននី ។ 

 សសនភាសិែអហិងា 
មហតយាៈគននី គ្នត់បានលតឡប់ចូលមកកបុងលបកទសឥណាឍ វញិ 

កោយោាំ ាំយកទាំងកោគជ័យ  និងកិតថិស័ពធមកោមួយផង ។ 
កពលកលកចូលមកដល់ឥណាឍ  កលកបានជួបនឹងកមដឹក ាំ 

នកយបាយធាំៗ ដដលោមិតថភកថិរបស់កលក កាំពុងរបួរមួគ្នប កធឝើចល  
បដិវតថន៍លប ា្ំងចលកភពអ្ង់កគវស កោយានកលកបណឍិ ត រ  បិ្ ថ  
ណាត តគវ័រ (RABINDRANTHIH GORE) ោកមដឹក ាំ ។ 

សមកពលក េះ លបកទសអ្ង់កគវសគឺកាំពុងោប់ចដកបុងស្ង្វគ ម  
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កលកកលើកទី១ កៅកបុង ប្ ាំ១៩១៤ ក ើយចល បដិវតថន៍កៅលបកទស 
ឥណាឍ  ក៏លបុងកលបៀបបកញ្ចញនូវសកមយភាពរបស់ខវូន ។ 

ោដាំបូងកបសកជនពិកសសៗ លតូវកគកលជើសករ ើសកបុងចាំកណាម 
អ្បកខ្វ ាំង ឱរកផឋើមបកងកើតចល កៅកបុងលបកទស ។ សកមយជនបដិវតថន៍ 
បានអ្នុម័តកបាេះក ប្ តទាំងអ្ស់គ្នប  ដតពួកកគពុាំបានកឃើញមហតយាៈគននី 
កៅកបុងអ្ងគលបជុាំោមួយពួកបាតុករកទ កពលក េះក ប្ តបានោប់កៅកលើ 
បងបអូនពីរ ក់គឺ រោក្ស  រុែ ច្ន្ទនទបសូ និង រោក្ស សុភា 
ច្ន្ទនទបសូ ។ 

កលក រ បិុ្ ថ ណាត បានកោលថ្ន ៖ 
កយើងពុាំអាចសកលមចឱរោចាំណាត់ថ្ន នឹងចាប់កផឋើមកធឝើកៅចថង 

ណាមួយ កលោេះថ្នកយើងពុាំបានកឃើញកមដឹក ាំដ៏កាំពូលាប ក់ ចូលមក 
លបជុាំកៅចថងកនេះ ការដដលមហតយាៈគននី គ្នត់ពុាំបានមកចូលរមួកៅកពល 
កនេះពុាំដមនោក តុធមយតកទ កយើងកជឿថ្នកិចចការអ្ឝីទាំងពួង ទាំងឡាយ 
គឺពុាំអាចលបលពឹតថកៅឱរដល់ទីកៅកោយសុវតទិភាពកទ កបើសិនោកយើង 
ពុាំបានកឃើញ មហតយាៈគននីចូលមកជួយឱរកយបល់ ។ 

រ បិ្ ថ ណាតតគវ័រ កោលដថមកទៀតថ្ន ៖ 
ខញុាំសមឃឹមកៅកលើបញ្ហដ ោងកាវ ាំង ក តុដូកចបេះក ើយ បានោ 

ខញុាំយល់ថ្ន ជ័យជាំនេះចាស់ោពុាំកកើតានបានកឡើយ លបសិនកបើាន 
ការដបកបាក់គ្នប  (LA SCISSION)  ។ 

កពលក េះកគបានចាត់កមដឹ ាំាប ក់ ដដលលតូវោសាវកររបស់ 
មហតយាៈគននី គឺកលក សុភា ច្ន្ទនទបសូ ឱរចូលកៅកសបើសុាំកយបល់ 
មហតយាៈគននី កៅអាស្សមរបស់កលក ។ សុភា ច្នធបូស បានកោល 
តកៅកាន់លគូខវួនថ្ន ៖ 

កគបានកបាេះក ប្ តឱរខញុាំនិងបងខញុាំ ក ើយឱរចាត់ដចងការដ៏ធងន់ 
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កនេះ កបើតមខញុាំយល់ថ្ន ខុសនឹងាគ៌្នរបស់កលកលគូទាំងអ្ស់ ខញុាំកមើល 
កឃើញកលគ្នេះថ្នប ក់និងបរជ័យមុនកពលដដលខញុាំចាប់លបលពឹតថកធឝើដតករណី
កិចចមថងកនេះ ហក់ដូចោមាញឹកណាស់ ខញុាំពុាំដដលលបទេះកឃើញកសាេះ 
ចាំកោេះករណីដបបកនេះ ។ 

មហតយាៈគននី យល់ដល់គាំនិតសិសសរបស់កលកក៏ានលបសា-
សន៍ថ្ន ៖ 

លគូពុាំបានហមទឹកចិតថ លបកបកោយវរិយិភាពរបស់អ្បក កៅ 
កបុងកសចកថីសកលមចណាមួយកឡើយ កលោេះថ្ន អ្ាំកពើដដលអ្បកលបលពឹតថ 
កោយកចត កថី អ្កចត កថី គឺពុាំដមនោកាំ ុសរបស់អ្បកដតាប ក់ឯង 
កឡើយ កនេះោកាំ ុសរបស់អ្ងគការសាគម ឬ អ្ងគការបដិវតថន៍ ដដល 
សកលមចកឡើង កោយភាគកលចើន ក៏ប ុដនថលគូសាឋ យមា ង ដដលកគទាំង- 
អ្ស់គ្នប  បានកមើលកឃើញជ័យជាំនេះមុនកពលកគកៅដល់ ។ 

បាវចនាៈរបស់មហតយាៈកពលកនេះ ានអ្បកលបាជញោកលចើនបាន 
 ាំគ្នប យកកៅកធឝើវភិាគ កលោេះកគកមើលកឃើញកៅកបុងទសសនកនេះ ក ើយ 
ញាណដដលោកុសលផឋល់ការយល់លតូវ ដដលពួកមហបុរសលគប់លប 
កភទចង់បានមកទុកកធឝើោកមករៀនលបចាាំជីវតិសពឝៗខវួន ។ 

កយើងសូមជាំរបកលកអ្បកអានថ្ន មហតយាៈគននីោបុគគលាប ក់ 
សមផូណ៍កៅកោយញាណកុសល (LA PREVOYANCE) ោងកគកបុង 
ចាំកណាមមហបុរសទាំងឡាយកៅកបុងកលក ។ បុពឝក តុដដលកធឝើឱរ 
កលក កៅោបុគគលសមផូណ៍កោយគុណសមផតថិកនេះ គឺកោយសារដត 
កលក ោមនុសសចូលចិតថគិតពិចារណា យត់ចត់ណាស់ មុននឹងចាប់ 
កផថើមកធឝើអ្ឝីមួយ ។ កលកដតងដតកោលថ្ន ៖ 

« អំរពីលអគឺមានភាពដចូ្ជាសែែអរណដី ក្ស ឯច្ំស្ណក្សអរំពី 
អាប្ក្សក់្សមាន ល បរហីរ» អាស្ស័យទឹកចិតថរបស់កលក ោទឹកអ្លមិត 
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កនេះក ើយ បានោកលកានខួរកាល លបកបកោយការកមើលកឃើញ 
ក តុលអ ឬ អាលកក់ ដដលពុាំទន់មកដល់ ។ កលកបានកមើលកឃើញ 
សកមយភាពរបស់មិតថកលក កពលកនេះយ ងចាស់លស់ណាស់ កលក 
ដឹងថ្ន ផលវបិាកនឹងកកើតានកឡើង កៅកពលខ្ងមុខោក់ោពុាំខ្ន 
កគទាំងឡាយនឹងជួបលបទេះកលគ្នេះថ្នប ក់មួយ ដដលកាំពុងលក់ខវួនកៅពី 
កលកាយកោគជ័យ ។ 

កាលកមើលកឃើញកលគ្នេះថ្នប ក់ថ្ន ោកោគជ័យកនេះក ើយ កទើប 
ទ័ព លពេះកៅណាប ូកឡអុ្ង (NAPOLEON BONAPARTE) អ្ធិរជចនលប-
កទសបារាំង បានទទួលការបាត់បង់ជីវតិអ្ស់រប់មឺុន ក់ កបុងការកធឝើ 
ដាំកណើ រកៅវយយកលបកទសរសុសីុកបុង ប្ ាំ១៩១២ ។ 

មហតយាៈបានកោលកៅកាន់ សុភា ច្នធបូស ថ្ន ៖ 
កបើសិនោអ្ងគលបជុាំបានសកលមចរចួក ើយក េះ ខញុាំសុាំឱរអ្បកកៅ 

លបាប់កគវញិថ្ន ខញុាំពុាំលពមលេះបង់អ្ ិងា កដើមផីសកលមចកគ្នលបាំណង 
កបុងការដសឝងរកកសរភីាពឱរដល់លបកទសោតិឥណាឍ ោោច់ខ្ត សូម 
ឱរមិតថទាំងអ្ស់គ្នប ចាត់ទុកខញុាំោមជឈនថិកជន (ជនោអ្បកកៅកណាឋ ល) 
ាប ក់ចុេះ ចាំដណកខវួនអ្បកវញិ ខញុាំសូមឱរអ្បកលបគល់ភារាៈកនេះ ជូនកៅ 
បងលបុសអ្បកចាត់ដចងោប ធ ន់ តមកសចកថីសុាំរបស់សភា ។ 

តមព័ត៌ាន ដដលោឯកសារ សរកសរោភាសាអ្ង់កគវស 
ោក់ចាំណងកជើងថ្ន មនុសសរបស់គននី (L’HOMME DE GANDHI) 
កយើងបានដឹងថ្ន មហតយាៈគននី ពុាំបានចូលរមួកបុងការកធឝើបដិវតថន៍កាវ ាំង 
បាយោមួយមិលតរបស់កលកកឡើយ ។ ដតរបូកលកបានកធឝើដាំកណើ រោ 
សាង ត់កៅលបកទសអ្ង់កគវស ។ 

តមព័ត៌ានទាំងក េះ បានកោលថ្ន មហតយាៈគននី បានកធឝើ 
ដាំកណើ រកៅកាន់លបកទសអ្ង់កគវស  ោមួយនិងសាវករបស់កលកាប ក់  
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គឺ កលក សុភា ច្នធបូស  (SUBHA CANDR BOSE) កនេះឯង ។ 
មហតយាៈគននី បានចូលរមួកបុងលកុមរការបស់តាំណាងលបកទស 

ឥណាឍ  កៅអ្ង់កគវស ។ 
កៅកបុងស្ង្វគ មកលកកលើកទី១ លបកទសអ្ង់កគវសបានលបមូល 

ជនោតិឥណាឍ  ឱរកៅសាវ ប់ជាំនួសជិតមួយលន ក់ (កបុងកសៀវកៅ 
របស់កលក វ យ ប៊ាុក បានោក់ថ្ន ឥណាឍ សាវ ប់កបុងស្ង្វគ មកលកទី១ 
ចាំនួន ៩៨៥.០០០ ក់) ។ 

លុេះស្ង្វគ មផុតរលត់ក ើយ អ្ង់កគវសបានកមើលកឃើញគុណ 
ធម៌របស់មហតយាៈគននី និង កោយសានចិតថរបស់លបោរស្តសថកនេះ ចាំ-
កោេះលបកទសខវួន ក៏ផ្លវ ស់បថូរនកយបាយកៅឥណាឍ  ។ 

សូមជាំរបថ្ន កទេះយ ងណាកថីលបកទសអ្ង់កគវសកៅដតពុាំលពម 
ដកដលបឥរយិបថរបស់ខវួនប ុ យ នកទ កោលគឺ អ្ង់កគវសកៅដតពុាំលពម-
ផឋល់នូវឯករជរបរបូិណ៌ជូនលបោជនឥណាឍ កឡើយ ។ 

អ្ង់កគវសសុខចិតថលបគល់ដតលទនិឱរឥណាឍ  កបុងការករៀបចាំលប-
កទសកៅោរដឌសឝ័យឯករជរមួយប ុកណាត េះ ។ 

កឃើញថ្ន ពុាំបានសមកៅតមកសចកថីលតូវការរបស់លបោោតិ 
ឥណាឍ  មហតយាៈគននីក៏សកលមចចិតថថ្ន លតូវការបកងកើតមកធាបាយសនថិវធីិ 
មួយ រវងពលរដឌសីុវលិទាំងអ្ស់ ។ ការរមួសាមគគីោឱសថ សលាប់ 
ពាបាលលបកទសឥណាឍ យ ងសកថិសិទនិបាំផុត ។ កពលក េះ កគសកងកត 
កឃើញានទីលបឹកានកយបាយ ដដលកគកលជើសករ ើសកបុងចាំកណាមពួក-
និសសិត ានភារាៈកដើរអ្ប់រ ាំលបោជនឱរភាញ ក់រឭកកឡើង ក ើយ ាំគ្នប កដើរ 
តមាគ៌្នដដលមហតយាៈគននីលតួសលតយឱរកដើរ ។ 

មកធាបាយយ ងសាង ត់កនេះ បានកចញោរបូរងកឡើងកពល 
ណាដដលលបោជនឥណាឍ លគប់ស្សទប់ោន់ថ្នប ក់ ានកសចកថីកលតកអ្រ 
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ក ើយាប ក់ៗ ានសងឃឹមកៅកលើអ្ គតរបស់លបកទសខវួន ដដលនឹង 
បានធូរកសផើយ ករ ើបលមេះពីនឹមអាណានិគម កៅកពលយ ងខវីខ្ងមុខ 
កនេះ ។ 

មកធាបាយរបស់មហតយាៈគននីពិតដមនដតលតោក់ ក៏ប ុដនថាន 
លកខណាៈលតឹមលតូវ ក ើយបឋូរផ្លឋ ច់ោទីបាំផុត ។ អ្ងគការបានសកលមចថ្ន 
និងពុេះោរឧបសគគលគប់យ ងទាំងអ្ស់ កទេះានការប េះទងគិចគ្នប  រ ូត 
ដល់បងហូរ្មយ ងណាកថី ក៏ពួកកគកៅដត ាំគ្នប ទកនធញបាវចនាៈរបស់ 
មហតយាៈគននី «ស្តយរគេៗ» កោលគឺ ដផនដីចនោករសចចាៈ ។ 

កគតាំងចិតថថ្ន និងកគ្នរពោករសចចាៈលគប់គ្នប  គឺកគតស៊ាូរ ូត 
ដាំណក់្មោចុងកលកាយបាំផុត ។ 

លុេះកមើលកឃើញលបោពលរដឌ បានសកលមចកដើរតមរបូកលក 
លគប់គ្នប ក ើយ មហាែាៈគនធី ក៏ចាប់កផឋើមកធឝើបាតុកមយទមទកសរភីាព 
និងឯករជរ ។ 

កពលក េះ លបកទសកអ្ សីុប (EGYPTE) ដដលកៅកលកានឹម 
អាណានិគមអ្ង់កគវសតាំងពី ប្ ាំ ១៨៨២ មក ក៏បេះកបារកងើបទមទរ 
ឯករជរដដរ ។ លបកទសកអ្ សីុបកលបើកាវ ាំងបកងកើតោលកុមបដិវតថន៍លគប់ 
លចកលហក។ ចល បេះកបារបានបងខាំអ្បកដឹក ាំអ្ង់កគវសឱរដកអាណា- 
ពាបាលរបស់ខវួនកចញពីកអ្ សីុបកៅកបុង ប្ ាំ ១៩២២ ។ 

កៅ ប្ ាំ ១៩៣១ កអ្ សីុបបានកលបើកាវ ាំងតទល់ និង អ្ង់កគវស 
បណាឋ លឱរសាវ ប់មនុសសរប់មឺុន ក់ ។ លុេះកឃើញ្មកអ្ សីុប ូរ 
កោរកពញកលបៀបបាននិងទឹកទកនវនីល (NIL) កទើបកបុង ប្ ាំដដដលកនេះ 
អ្ង់កគវសសុខចិតថលបគល់ឯករជរឱរដល់លបោជនាច ស់ពីរ មីត (PY-
RAMIDE) ក៏ប ុដនថឯករជររបស់ EGYPTE កៅកបុង ប្ ាំក េះគឺានដត 
លកខណាៈរបូខ្ងកលតប ុកណាត េះ ។  រ ូតដល់ ប្ ាំ ១៩៥២ កទើបលបកទស 
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កអ្ សីុប (EGYPTE) បានទទួលឯករជរដមនដទន ។ 
រឯីចាំដណកលបកទសឥណាឍ វញិ មហតយាៈគននី បានកលបើទសសន-

អ្ ិងា កដើមផីទមទរឯករជរពីចលកព័លត ដតមកធាបាយកនេះ ពុាំបាន 
សកលមចោចថវថ្នវ ប ុ យ ន កទើបមហតយាៈគននី គ្នត់បង្វគ ប់ឱរលបោជនកបុង 
លបកទសឥណាឍ  «អ្ត់អាហារ» ។ 

តមការសិកាខ្ងទសសនវោិជ  ដដលានអ្បកលបាជញកបុងកលក 
 ាំគ្នប យកមតិពិចារណាកបុងករឿងក េះកឃើញថ្ន ៖ 

ការអ្ត់អាហរ ថឝីកបើគ្នយ នប េះោល់អ្បកដចទកោយផវូវកាយ ដត 
កគសកងកតកឃើញថ្ន តមផវូវចិតថ គឺានលបតិកមយមួយកដញលបទក់តម 
រវងអ្បកលបលពឹតថនិងអ្បកពុាំបានលបលពឹតថ ។ 

មនសិការោកលគឿងបាំភវឺនូវសមផជញ្ដាៈដដលកដកសាវ ប់ ឬពុាំទន់ 
សាវ ប់ ឬកដកលង់លក់កបុងអ័្ពធចនរលតីឱរកឆេះកឡើងវញិ គឺកលបៀបបាននិង 
អ្គគិសនី ដដលគូសឆូតកបុងចផធកមឃដ៏ងងឹតសវុង ឱរភវឺមួយរយាៈកាល 
ក ើយបាត់កៅវញិភាវ ម ។ 

តាមច្ែិតវជិាជ  ការអ្ត់អាហររបស់មនុសសាប ក់ គឺអាចកធឝើឱរ 
មនុសសាប ក់កទៀត ដដលធ្លវ ប់ឃ្លវ នកថី ពុាំធ្លវ ប់ឃ្លវ នកថី ដតងនឹកមចមដល់ 
រសោតិ ដដលអាហរផឋល់ឱរអ្ណាឋ ត ។ ភាព ង្ ញ់របស់វ គឺពុាំអាច 
រាង ប់សរចសលបសាទឱរកដកលក់បានកឡើយ ។ មនុសសាប ក់បរកិភាគ-
មហូប ក ើយកធឝើមុខជូរ ួញោក់មនុសសាប ក់កទៀត ឱរដល់នូវការកលប-
ទឹកាត់យ ងណា លបតិកមយរបស់អ្បកអ្ត់អាហរ បានក្ ធ ក់អារមយណ៍ 
របស់អ្បកបរកិភាគអាហរយ ងក េះដដរ។ ពុាំលគ្នន់ដតប ុកណាត េះកទ កភវើង 
ចនកសចកថីឈចឺាប់កស្សកឃ្លវ នរបស់លបោជនឥណាឍ ន៎ុេះ បានកឆេះយ ង 
សក ន សកៅន ដុតករលកបេះដូងកគលគប់ៗគ្នប ។ កភវើងកនេះបាននិមយិតខវួនោ 
អ្សុរកាយកហេះក ើរកៅដស្សកបាំភ័យ លពលឹងអ្បកខឝេះសីលធម៌ពុាំឱរវ 
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ឈប់សលាកបាន ។ 
មា ងកទៀត ទីលកុងទាំងមូល កគកឃើញានសភាពសងប់សាង ត់ 

ដូចោផបូរកខ្យ ច ។ គ្នយ នកធឝើសកមយភាពអ្ឝីបនថិចកសាេះ ចផធកមឃដដលលគប 
ដណឋ ប់នូវកជើងកមឃឥណាឍ  លតូវកគសណឋាំ ឱរលង់លក់ ដតកបុងកបេះដូង 
កគលគប់គ្នប  កភវើងកាំ ឹងបានដុតកាំកៅ ឱរកឆេះសក ន សកៅន ដូចោកភវើង 
កឆេះកលផ ។ 

ទសសនីយភាពកនេះ គឺពុាំបានកធឝើឱរពួកអ្បកកាន់អ្ាំណាចកសើច 
សបាយដូចកាលពីកដើមតកៅកទៀតកឡើយ ។ កលោេះដតដខសដភបករបស់ 
អ្បកទាំងក េះ ពុាំបានកវញលតបាញ់កៅោភួងាល ដូចដខសដភបក ង 
បរវតី (PARVATI) សមវឹងកៅកាន់លពេះសីវាៈ CIVA ក េះកទ ដតវគឺោ 
លចវក់អូ្សកជនអ្លបីយ៍ ឱរមកសទិតកលកាមបាតកជើងរបស់ «អ្នកអ្ត ់
អាហារ» លគប់ៗគ្នប  …………! 

កោយមកធាបាយអ្ ិងា លបកបកោយសចចភាពរមួគ្នប របស់ 
លបោរស្តសថឥណាឍ  អ្ង់កគវសសុខចិតថលបគល់ឯករជរដល់លបកទសកនេះ 
ទាំងកសាកសាឋ យោទីបាំផុត ។ 

មរណភាពរបស់ សសវ ិអូហិងា 
ឬមរណភាពរបស់ពិភពរោក្ស 

វាិនបីរឡា ៊ាូសសឹងលបកបកោយកថវើមសិលលគប់ពណ៌ ោ 
កលាលានសឋូបលូតដវងលតសូលោសាញ់ជី (SANCHI) រមយណីយ-
ោឌ នកនេះសាងសិតកោយវចិិលតករទាំកនើប ានវកិារភាពមិនចាញ់វាិន 
តច់ ាហល់ (TAJ MAHAL) ប ុ យ នកឡើយ ។ កលតពីលាំអ្អាងទឹក 
ដដលភវឺថ្នវ ឆវុេះដូចកញ្ច ក់ ិណឍូ សាសនិក ដតងកកាតសរកសើរពុាំោច់ពី 
ាត់  លពមទាំង ាំគ្នប កៅលបជុាំយ ងកកស្សទប់ កៅចាំកណាឋ លមហ- 
ឧទានមួយ ដដលអ្ប់កោយពិកោរលកអូ្បឈងុយឈងប់ ។ 
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ទីកនេះក ើយ ដដលលបោជនឥណាឍ រប់រយោន់ ក់  ាំគ្នប រង់ 
ចាាំមហបុរសគននីកដើមផីសូលតធម៌ ។ 

               ព            ប             
គ                    កៅ                       
                                        
    ។                       ព                       
                 គ                ព                  ចន 
      ដដ                                             
គ          ។ 

                        គ            -
                                  ព            
                              ។ 

             ដសន                          
គ          ព                 ព     កហ               
      ពួក គ                                         
ព              ព     ។ 

 ព                                        
   ោព         គ     ្ងគើ          ។ 

     គននី    ក ើយបាន                
                   ព         គ កៅ ព      គ   
           គ                             
 ព                  «  !           !   !     
                    ២,៤៦  ទី         ។ 
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                   គ                     
                                           
       ។                      ១                      
                      ៖ 

 ព       !                         » ។  ព  
   ព  ព         បាន            មរណទុកខ         
         ។  ព    គ                    -
    (YAMUNA) ។ កលកាយពី្បនកិចចរចួមក កូនលបុសកលក 
បានដដងហយកកៅបាំផវិចកចាលលតង់ជលាគ៌្ន  ដដលោទីលបសពឝចនទឹក 
ទកនវខ្ងកលើ កៅឥណាឍ គឺាៈ  រនលោមណូា (YAMUNA)  រនលគង្ខគ  
(KONGA) និង រនលសរវែិ (SARAVATI) ។ លពលឹងរបស់មហតយាៈគននី 
បានលកលកកយើងកនេះ គឺកៅដតកិតថិ មរបស់កលក រស់រ ូតមក 
ដល់សពឝចថង ។ សីលធម៌ និង សចចធម៌របស់មហតយាៈគននី លតូវមនុសស 
រប់មិនអ្ស់ យកកៅសិកាសលាប់ទូ យ នខវួន លពមទាំងសលាប់ទុក 
ោឱសថពាបាលចិតថកភវើង ដដលដុតកាំកឡាចភិភពកលក រ ូតមក 
ដល់សពឝចថងកនេះ ។ 

មហតយាៈគននី លចាកកលកកយើងកៅ កោយបានរ ាំកោេះលប-
កទសឥណាឍ ឱររចួផុតពីលចវក់ទសភាព លពមទាំងបានអ្ប់រ ាំនកយបាយ 
តមដបបទសសនវោិជ  ដដលានកគ្នលាគ៌្នអ្ ិងា (AHIMSA) និង 
សតសលគ ាៈ (SATYAGRAHA) កោលគឺ « ពិភពចនោករសចចាៈោមូល- 
ោឌ ន » ។ 

 សសនវជិាជ រនោះ បានកកើតមកដតមួយរយាៈកាលប ុកណាត េះ គឺ 
កដើមផីរលត់កភវើងកបុងចិតថ និងកភវើងស្ង្វគ មឥណាឍ  រចួក ើយក៏លដផន- 
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ដីកនេះកៅ គឺទុកឱរពិភពកលកដដលរុ ាំព័ទនកោយកភវើងតណាហ ឥតលពាំដដន 
កឆេះសក ន សកៅន គ្នយ នោច់ដលហ......!!! កយើងកសាកសាឋ យរបួមហបុរស 
គននី ក៏ដូចោកសាកសាឋ យ « ទស្សនអ្េងិា » របស់កលកដដលាន 
រ ូតមកដល់សពឝចថងកនេះ កយើងពុាំបានកឃើញកសសសល់កៅកលើដផន 
ដីកនេះកសាេះ ! 

ោរហីយ ! មហាែាៈគនធី ! 
ោរហីយ !  សសនវជិាជ អហិងា ! 
ោរហីយ ! សនដិភាព ! 
សូមកគ្នរពល កលកអ្បកអាន កោយសូមបញ្ច ប់នូវវណតកមយ 

«ទស្សនវិជ្ជា អ្េងិា» លតឹមកនេះ ទាំងកសាកសាឋ យោទីបាំផុត ៕ 
kkkkkkk 

ការរិចារណា 
ស្ដំីទស្សនវជិ្ជា  

ខញុាំសុខចិតថឲ្រកគយកកាាំបិត មកពុេះចិ្ញ្ហច ាំរងកាយរបស់ខញុាំ គឺ 
លបកសើរោងកគដកចិតថ អហិងា កចញពីរងកាយខញុាំ ។ 

ខញុាំមិនដមនយកសាស មកកធឝើោរបូអ្បកតកទ ក ើយខញុាំហម 
មិនឲ្រលបលពឹតថបាបអ្កុសលកបុងសនថ ម ចនសាស ផង ។ 

ស្តសថីកភទ មិនដមនកភទកខាយកទ កភទកនេះលបកបកោយអ្ភិ-
ជនភាពកបុងការកចេះរកាភាពកសងៀមសាង ត់ ក ើយការសាធិចនចិតថស្តសថី 
កលចើនានអានុភាពោងបាំណងមនុសសលបុសកៅកលើវោិជ ោន់ខភស់ ។ 

កបើានលបាោញ  និង លព យវហិរធម៌ផង កទើបកធឝើសចចធម៌បាន 
កោយឥតកទស ។ ក ើយកុាំកលបើលព យវហិរធម៌ កៅកពលដាំបូង កលោេះ 
វ ាំឲ្របរជ័យដល់នកយបាយ ។ 
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កុាំអាឃ្លដ ចងគាំនុាំនិងមនុសសឆកួត ដតលតូវរេិះរកមកធាបាយកុាំ 
ឲ្រមនុសសឆកួតក េះ កធឝើបាបកយើងបាន ។ 

លតូវឈបេះមនុសសកោយលព យវហិរធម៌ កបើអ្នុវតថក ើយពុាំបាន 
សកលមច កោលគឺ កបើអ្ាំកពើអាលកក់ក េះពុាំទន់កឆេះរលយកទ ក៏កោយ 
សារកភវើងលព យវហិរធម៌ក េះពុាំទន់ានអានុភាពខ្វ ាំង ។ 

កាវ ាំងនិងលបាោញ ោសភាពចថវថបូររបស់មនុសស ក ើយមនុសស 
ាប ក់ៗលតូវកជឿកលើអាតយ័នដដលមិនកចេះសាវ ប់ វអាចតស៊ាូនិងពលសាម រាៈ 
ចនពិភពកលកបាន ។ 

កុាំកលបើវ ឹិសាភាព កលោេះវោចាប់របស់សតឝតិរចាឆ ន លតូវកលបើ 
អ្វ ឹិសាវញិ កបើកធឝើបានកទេះោបណឍិ ត ញូវ តុន ឬកមទ័ព វលីិតុន ក៏ 
ក យ្ េះថ្នចាញ់អ្បកដដរ ។ 

ខញុាំពុាំកជឿថ្ន សច្ចធមម និង ប្ពហាវហិារធមម គឺោធម៌បរជ័យ 
សលាប់ការអ្នុវតថន៍កសាេះ កលោេះថ្នលពេះពុទន បានកលើកទ័ពកៅកាន់ 
ប ធ យបចាច មិលត លពមទាំងកធឝើឲ្របចាច មិលតចុេះចាញ់លពេះអ្ងគ ។ 

កបើអ្បកានចិតថលបកបកោយអ្ ិងាក ើយ គឺលតូវលបយ័តបកបុង 
ការ ឃស្ពគប់មតិា បុគគលមិនគបផីកសពគប់នូវមិលត ដ៏លមកទាំង 
ឡាយកឡើយ មិនគបផីកសពគប់នូវបុរស ដដលានគាំនិតដ៏កថ្នកទប 
ទាំងឡាយកឡើយ គបផីកសពគប់ដតនឹងកលាណមិលតទាំងឡាយ គបផី 
កសពគប់នូវបុរសដ៏ឧតថម ។ 

កលោេះមនុសសានកបេះដូងតូច គឺមិនបានមួយចាំដអ្តសតឝដឆកក៏ 
ពិតដមន ប ុដនថមនុសសានតណាហ ធាំោងដផនដី ធាំោងអ្ឝីៗទាំងអ្ស់រក 
លពាំដដនគ្នយ ន ។ 

ទស្សនៈ មហាតមៈគនធី, ឡាយ រគី, និងរពេះពទុធជ្ជបរមរគូ 
2222222 
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១៥-ជីវិតខ្ស្វងរកឃស្ច្កាីស្មុ 

រែីអែីរៅជារសច្ក្សតី សុខ្របស់រយីង ? 
កសចកថីសុខវអាចកកើតានកឡើង គឺអាស្ស័យកលើការនឹកគិត 

ក ើយនិងការកលជើសករ ើស លពមទាំងការកលបៀបកធៀបរបស់មនុសសាប ក់ៗ 
ក ើយវមិនអាស្ស័យកៅកលើកតថ អ្ឝីកផសងៗដចទកទៀត កលតពីខវួនកយើង 
ក េះកទ។ ចាំកោេះកសចកថីសុខរបស់មនុសសាប ក់ៗ វានលកខណាៈមិន 
ដូចគ្នប កទ មិនអាចដូចោជញ្ជ ីងដដលសលាប់ថវឹងឲ្រកសយើគ្នប បានកឡើយ 
កលោេះមនុសសាប ក់ៗានបទពិកសាធន៍ សងគមរស់កៅ និងបរយិកាស 
ការនឹកគិត ោពិកសសក េះកសចកថីសងឃឹមក៏វមិនដូចគ្នប ដដរ ។ 

មនុសសខវេះគិតថ្ន លបសិនកបើខញុាំានផធេះ ឬក៏បានអានកសៀវកៅ 
ក េះ វគឺោកសចកថីសុខរបស់ខញុាំ ។ មនុសសខវេះកទៀតយល់ថ្ន ការបាន 
 ូបបាយដឆអត ឬ ការកដើរកាំសានថ ឬ លគ្នន់បានទទួលោករកកាតសរ-
កសើរដតបនថិចបនថួចប ុកណាត េះ ពួកកគក៏ានកសចកថីសុខកៅក ើយ ។ 

ដាំកណើ រចន្កជីវតិលបចាាំចថងដដលរស់កៅបានលអក េះ មនុសស 
ដដលានកសចកថីយល់កឃើញលតូវ គិតលតូវ កធឝើលតូវ ានកសចកថីសក ថ ស 
និងស្សឡាញ់ការយល់ចិតថ យល់កថវើមដល់អ្បកដចទ ឬ ានបាំណងលអ 
ោមួយមនុសសាប ក់ និងមនុសសជុាំវញិខវួនឯង ក ើយក៏មិនចងគាំនុាំគុាំគួន 
ចងអាឃ្លដ ពាបាទ និងចងកពៀរគ្នប  លពមទាំងការលចដណន ប្ នីស 
និងការសអប់កខភើមអ្បកដចទ លពមទាំងយកចិតថទុកោក់លពួយបារមម ចាំកោេះ 
អ្ឝីដដលមិនទន់កកើតានកឡើង ។ ម ាងកទៀត មនុសសកយើងគឺមិនាន 
កសចកថីសុខ ក៏កលោេះដតជីវតិលបលពឹតថកៅ មិនដូចនឹងអ្ឝីដដលខវួនសងឃឹម 
និងលបាថ្នប ទុក ឬទទួលបានដដរ ក៏ប ុដនថវមិនលគប់លគ្នន់កៅនឹងអ្ឝីដដល 
ខវួនលតូវការ។ ចាំកោេះកសចកថីសុខ វមិនដមនអាស្ស័យកលើឋានាៈ យស- 
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សកថិ លុយឡានក េះកទ ។ កទេះបីោអ្បកានលុយកលចើនយ ងណាក៏ 
កោយ មិនដមនានន័យថ្ន អ្បកនឹងានកសចកថីសុខដដរ ផធុយកៅវញិ 
កទេះបីោធ្លវ ក់ខវួន កៅោអ្បកលកីលកលាំបាកកតកយ កយ ងក៏កោយ ក៏ 
មិនលបាដកថ្ន អ្បកានកសចកថីទុកខកលចើនោងមុនផងដដរ។ កសចកថីសុខ 
អាចកកើតានកឡើង គឺវមិនអាស្ស័យកៅកលើការគិត ការកលបៀបកធៀប 
របស់មនុសសាប ក់ៗ ក ើយវក៏មិនអាស្ស័យកៅកលើកតថ កផសងៗកទៀត 
កលតអ្ាំពីខវួនឯងដដរ ។ កបើនិយយឲ្រចាំកៅកសចកថីសុខឬទុកខ វកកើត 
ានកលចើនឬតិចក េះ គឺអាស្ស័យកលើខវួនកយើងផ្លធ ល់ោអ្បកកាំណត់ ។ 

ការដលបលបួលចិតថគាំនិត និងទសសនាៈកបុងការកមើលករឿងកផសងៗ 
ឲ្រសទិតកៅកបុងផវូវវជិជាន ក ើយពាយមសាទ ប  និងកធឝើឲ្រដខសជីវតិ 
លបកបកៅកោយកសចកថីសុខលគប់លបការកលចើនដថមកទៀត ។ 

ចូរកុាំកធឝើអ្ឝីៗលគប់យ ងកដើមផីដតលុយខ្វ ាំងកពក លតូវកចេះគិតដល់ 
សងគមោតិ ោពិកសសលពេះពុទនសាស ខវេះផង។ ក ើយកុាំលក់ឧតថមគតិ 
របស់ខវួនកលោេះដតដុលវ រ លបយ័តបដូចោសតឝលជូកកៅកបុងលទុង សូមមិតថ 
អ្បកអានទាំងឡាយ កធឝើការគិតពិចារណាកមើលថ្នាៈ សតឝលជូកកទេះបីោ 
កពលខវេះាច ស់របស់វ កគកបើកទឝ រលទុងចាំ យ ងណាក៏កោយ ក៏វមិនខចី 
ខឝល់កដើមផីគិតរកផវូវរត់កចញអ្ាំពីលទុងក េះដដរ កោយវគិតថ្នកនេះគឺោ 
វាិនដ៏ស្សស់សាអ តសលាប់អាតយ អ្ញ ។ កមើលចុេះជុាំវញិខវួនរបស់អាតយ  
អ្ញ ានរបងព័ននព័ទន កដើមផីការោរសុវតទិភាព ពីសលតូវកផសងៗានខ្វ  
ានពស់ ានដឆកចចកោកដើម ។ កៅកពលដដលអ្ញឃ្លវ នមថងៗ អ្ញ 
លគ្នន់ដតដស្សកឲ្រខ្វ ាំងៗបនថិចក េះ ាច ស់របស់អ្ញកគនឹងយកបាយដ៏ 
ឈងុញ ង្ ញ់សលាប់អ្ញ មកដល់ភាវ ម កនេះគឺោទាវ ប់របស់សតឝលជូក 
ដដលវគិតខុស គឺវសាយ នថ្ន ាច ស់របស់វ កគស្សឡាញ់វពិតលបាកដ 
ប ុដនថលទនផលចុងកលកាយរបស់សតឝលជូក កៅកពលដដលវធាំធ្លត់កឡើង 
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គឺគីឡូលយមលក់ឲ្រកគយកកៅកធឝើមហូបសលាប់មនុសស រចួាច ស់របស់វ 
លក់កៅឲ្រឈយួញសលាប់កាប់យកសាច់។ កទើបសតឝលជូកដ៏ដសនអ្ភ័ពឝ 
កនេះនិយយថ្ន ខញុាំកសាកសាថ យខ្វ ាំងណាស់នូវទកងឝើដដលខញុាំបានកធឝើកនវង 
មក លបសិនកបើខញុាំមិនឈវក់វកងឝងកោយសារដតអាហរក េះកទ កម វេះសម 
ខញុាំ រកវធីិសាស្តសថរត់កចញបានបាត់កៅក ើយ ។ 

កៅលតង់កសចកថីកនេះ ានន័យថ្ន កទេះបីោលុយអាចទិញវតទុ 
កលបើលបាស់ដដលកយើងលតូវការ យកមកបាំកពញតលមូវការរបស់កយើងបាន 
ខវេះក៏ពិតដមន ប ុដនថវមិនដមនានន័យថ្ន លុយក េះអាចកធឝើឲ្រមនុសស 
កយើងានកសចកថីសុខោករៀងរ ូតក េះបានដដរ ។ 

3232323 

គំនតិគរួរចិារណា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជមើលចុោះ ជទាោះបី ីវតិគ្នត់្ កី្កលំាក កគ៏្នតម់និសំុ្ទានជគ្តដរ 
គ្នត់្ គ្ននត់តជាអនកជាស្សំ្រាម ប៉ាតុនត ីវតិ្បកបជដាយកតីសុ្ខ្ 

និងភាពថ្ថលថនូរជាទីបំផុតកនុងស្ងគម ។ 
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១៦-ជីវិតគមឺយោងម្ចន ក់ឃទ ! កុំបារមភ... 
អ្បកានលទពរសមផតថិសថុកសថមមវយ័កណាថ លាប ក់ ានលកុម ៊ាុន 

ោកលចើនកដនវងកបុងទីលកុងមួយ ។ រល់ចថងគ្នត់កសធើរដតគ្នយ នកពល ូប-
បាយ និងកពលសលាកលគប់លគ្នន់ កោយសារដតការរវល់នឹងមុខជាំនួញ 
របស់គ្នត់។ កពលខវេះគ្នត់ានអារមយណ៍សយុគសាយ ញ ទុកខលពួយពិបាកចិតថ 
កោយសារដតជាំនួញកលកជួបវបិតថិកសដឌកិចច ានការដលបលបួលកឡើងចុេះ 
មិនកទៀង ។ 

ានកវលចថងមួយ គ្នត់បានកធឝើដាំកណើ រពីទីលកុង កៅពិនិតរជាំ-
នួញរបស់គ្នត់ តមកខតថ្ ង យកៅតមផវូវវលោច់ស្សយល គ្នត់បាន 
កឃើញចលពភបាំានកដើមកឈើតូចធាំ និងវលកៅយ ស្សស់ខចី កទើបដតលតូវទឹក 
កភវៀង រដូវវសា បានកធឝើឲ្រចិតថរបស់គ្នត់ ានការធូរកសផើយបនថិច។ 
គ្នត់ក៏លបាប់ឲ្រអ្បកកបើកបររថយនថឈប់ ក ើយគ្នត់ចុេះស្សបូយកខរល់ 
អាកាស គ្នត់លកកឡកកមើលកៅកឃើញកសិករមួយលកុមកគកាំពុងដកសាំ 
ណាបកណាថ លវលដស្ស។ ានអ្បកខវេះកាំពុងដតកលចៀង អ្បកខវេះ ួច អ្បក 
ខវេះនិយយជដជកគ្នប កលង និង អ្បកខវេះកសើចកាអ កកាអ យយ ងសបាយ 
រកីរយ ។ គ្នត់គិតថ្ន ជីវតិោកសិករសាមញ្ដាប ក់ ដដលានផធេះមួយ 
ខបង ដីភូមិនិងដីដស្សបនថិចបនថួច អាចកធឝើឲ្រពួកកគរស់កៅកោយកសច-
កថីសុខសបាយរកីរយ គឺមិនានការលពួយបារមម ខឝល់ខ្ឝ យ ខ្ងមុខ 
ខ្ងកលកាយ និង ានការលបងុលបយ័តបលគប់កពលកវល មិនានកពល 
បានកសផើយស្សាកស្សានថ ស្សលួកបុងចិតថដូចរបូគ្នត់កឡើយ ។ 

ចាំដណកឯលកុមកសិករក េះវញិ បានកឃើញបុរសលបធ្លនលកុម 
 ៊ាុន ដដលោអ្បកានសថុកសថមម ជិេះឡានដ៏ទាំកនើបមកលាំដ  និងកមើល 
ទសសនីយភាពតមជនបទ កមើលកៅគួរឲ្រសបាយណាស់ ។ ពួកកគ 
គិតថ្នាៈ លបសិនោខញុាំដូចរបូគ្នត់ាប ក់ក េះវញិ មិនដឹងថ្នលអានកថីសុខ 
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និងសុភមងគលយ ងណាកៅ ៎ប ! ានលុយចាយក៏មិនអ្ស់ កដើរកលង 
ចូលហងញុាាំអាហរ ង្ ញ់ កពលយប់ចូលកវឹបកាំសានថានស្សីសាអ តៗ 
ជិេះឡានដ៏ទាំកនើបា សីុនលតោក់ានចកលមៀងសាថ ប់ កៅផធេះានអ្បកបាំករ ើ 
កឆឝងសាថ ាំ ានអ្បកកបើកឡានឲ្រកទៀត....។ លគ្នន់ដតគិតក៏សបាយចិតថ 
កៅក ើយ មិនដូចោកពលកនេះឈរដកសាំណាបចុកខបងចកងកេះ ហល 
កតថ  ហលកភវៀង ដសផកកលយ មិនដូចោគ្នត់អ្បកានក េះកឡើយ ។ 

លបិយមិតថ មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ រហែុអែបីានជារយីងរមីល 
រ ីញស្ែជីវែិរបស់អនក្សដន រគលអជាងជីវែិរយីង ? ។ 

ការដដលបានមកកកើត កាំកណើ តោមនុសសកនេះ ោសតឝដដល 
ានវចិារណញ្ហដ ណពិកសស ក ើយក៏អាចពិចារណារកកឃើញនូវក តុ 
ផល ខុសនិងលតូវបានកោយលបចព មនុសសដតងជួបលបទេះនូវករឿងរ វោ 
កលចើនានទាំងអាលកក់ និងលអ ។ លគប់ករឿងរ វទាំងអ្ស់ គឺសុទនសឹងដត 
បងកក តុ បកងកើតោផលដល់ចិតថមនុសស កលោេះថ្ន តមសភាវាៈពិត គឺ 
មនុសសានចិតថោអ្បកដឹក ាំ ។ ចិតថគឺោធមយោតិសនសាំនូវអារមយណ៍រមួ 
គឺាន របូ សាំកឡង កវិន រស សមពសស និងធម៌។ កាលកបើចិតថោល់លតូវ 
នូវអារមយណ៍លអ  អារមយណ៍ដដលោទីលបាថ្នប  អារមយណ៍កសាមនសស ចិតថ 
ក៏ស្សស់ស្សាយ រកីរយសបាយ ប ុដនថកាលកបើចិតថោល់លតូវអារមយណ៍ 
មិនលអ អារមយណ៍មិនោទីលបាថ្នប  អារមយណ៍កទមនសសវញិ ចិតថនឹងកកើត 
ានមនធិលសងស័យ ទុកខលពួយ ការបារមម ខឝល់ខ្ឝ យ រកវ ើរវយ មិនសងប់ 
ឈចឺាប់ កពើតផា អួ្លអាក់ ធុញថប់ កលកវកលកាធ លចដណន ប្ នីស 
គាំនុាំគុាំគួន រកវ ើរវយកសាកសាថ យភ័យខ្វ ចតក់សវុត យ ប់យឺុន លបច័ណឍ  
ោកដើម ។ កពលដដលចិតថមនុសសានអាការាៈយ ងកនេះ កយើងក៏កត់ 
សាគ ល់កឃើញថ្ន មនុសសនឹងទទួលរងនូវការខ្តបង់ោកលចើនដូចោាៈ 
ខជិលលចអូ្ស កនឿយណាយ គិតមិនបានដវង ង្ យ កធឝើការង្វរយឺត គ្នយ ន 
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កសចកថីសុខ គ្នយ នសុភមងគល ទន់លោយ បរជ័យ ការគិតខវី ឆកួតវកងឝង-
វង្វឝ ន់ កតថ លកហយ ឈ ឺគ្នយ នលាំនឹងចិតថ ដបកបាក់ ោប់គ្នាំងកបុងគាំនិត 
លបលពឹតថអ្ាំកពើអាលកក់ោកដើម ។ 

មនុសសខវេះបានគិតថ្ន កពលដដលខវួនានាសលបាក់ លុយ 
កាក់លគប់លគ្នន់ក េះ ជីវតិរបស់ពួកកគគឺានកសចកថីសុខក ើយ ។ សូម 
កយើងទាំងអ្ស់គ្នប  កធឝើការពិចារណាកមើលថ្នាៈ 

 កបើអ្បកានលុយក េះ អ្បកអាចទិញផធេះបាន ប ុដនថអ្បកគឺមិន 
អាចទិញាតុភូមិបានកឡើយ ។ 

 កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញថ្នប ាំសលាប់ពាបាលបាន ក៏ 
ប ុដនថអ្បកគឺមិនអាចទិញអាយុជីវតិបានរ ូតកឡើយ ។ 

 កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញកសៀវកៅបាន ប ុដនថអ្បកមិន 
អាចទិញចាំកណេះដឹងបានកឡើយ ។ 

 កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញដលគបាន ប ុដនថអ្បកមិនអាច 
ទិញដាំកណកបានលគប់លគ្នន់កទ ។ 

 កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញកសបហបាន ប ុដនថលុយមិន 
អាចទិញកសចកថីស្សឡាញ់បានកទ កោលគឺ (ភារនសាា ះព្តង)់ ។ 

កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញឋានាៈបុណរស័កថិបាន ក៏ប ុដនថ 
អ្បកមិនអាចទិញនូវការកគ្នរពកោយកសាយ េះបានកទ ។ 

កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញ ឡិកាបាន ក៏ប ុដនថអ្បកមិន 
អាចទិញកពលកវលឲ្រថយកលកាយបានក េះកទ ។ល។.... 

ដូកចបេះក ើយ កុាំកធឝើអ្ឝីលគប់យ ងកដើមផីដតលុយកពក ាតបិត 
មួយចាំនួនដដលឲ្រតចមវកៅកលើាសលបាក់ រ ូតដល់ថ្នប ក់លក់កូនស្សី 
កដើមផីផ្លវ ស់បថូរយកកិតថិយស (រពលភាជ ប់ ក្សយបង្ខគ ប់រាប ់ន់រាប់មុឺន 
ដុោល រ) កដើមផីតលមូវកសចកថីលតូវការរបស់ខវួនកៅវញិ ។ 
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ខញុាំសូមខនថីអ្ភ័យកទស រល់កទសកាំ ុសទាំងឡាយ កោយ 
អ្កចត  ការដដលខញុាំហ៊ា ននិយយដូកចបេះ គឺមិនដមនានន័យថ្ន ការ 
បង្វគ ប់កលចើនៗវមិនលអក េះកទ ប ុដនថខញុាំចង់និយយថ្ន ាតបិតគួរដត 
ឲ្រតចមវមនុសស  កៅកលើការអ្ប់រ ាំឲ្របានកលចើនបនថិច កទើបអាចសាងនូវ 
សុភមងគលលគួសារដល់កូនលគប់របូរបស់កយើងបានយូរអ្ដងឝង ចូរកយើង 
គិតពិចារណាកមើលលបកទសជប ុន គឺោលបកទសមួយ មិនានធនធ្លន 
ធមយោតិប ុ យ នកទ។ ក តុអ្ឝីបានលបកទសកនេះ កាវ យកៅោមហអ្ាំណាច 
មួយដផបកខ្ងកសដឌកិចច ។ កនេះោកសចកថីពិត កោយសារដតលបោជន
ជប ុនភាគកលចើន ពួកកគបានឲ្រតចមវមនុសសខភស់បាំផុតកៅកលើការអ្ប់រ ាំ។ 
កបើមនុសសានការអ្ប់រ ាំបានលអ ានសុជីវធម៌ និងសីលធម៌ លពមទាំង 
គាំនិតគិតអ្ភិវឌណដផបកចាំកណេះដឹងទូកៅ ក ើយជួយសាទ ប ោតិ សាស-
 រ ូតដល់សងគមលគួសារក េះ កទើបោការលបកសើរ ក ើយពួកកគាន 
ជាំកនឿថ្ន សុភមងគល គឺពិតោកកើតានកឡើងដល់លគួសាររបស់ពួកកគ។ 
មនុសសលគប់របូគួរកធឝើអ្ឝីៗកដើមផីកសចកថីសុខ និងគុណតចមវលពមទាំងផល 
លបកយជន៍ កដើមផីសងគមលគួសារ និងលបកទសោតិឲ្របាន កទេះបីតិចកថី 
កលចើនកថី ក៏ជីវតិានកសចកថីសុខដដរ ។ 

មនុសសកយើងលគប់របូ កទេះបីានកថី លកកថី ឲ្រដតកធឝើជីវតិរស់កៅ 
លបកបកោយគតិបណឍិ ត កដើមផីភាពលអ និង សបផុរសធម៌ក េះ គឺរស់ 
ានកសចកថីសុខក ើយ ។ មិនលតូវគិតថ្ន ជីវតិរបស់អ្បកដចទកគលបកសើរ 
ោងជីវតិកយើងក េះកទ ការរស់កៅរបស់មនុសស គឺជីវតិម ាងាប ក់កទ។ 
ក ើយកសចកថីសុខចនជីវតិមនុសសកយើងមិនដមនសទិតកៅកលើសាទ នភាព 
ឬ ទីកដនវងដដលកយើងរស់កៅកទ គឺសទិតកៅកបុងចិតថ ។ កៅកពលដដល 
កយើងោក់សតិកៅកបុងចិតថ កយើងនឹងរកកឃើញកសចកថីសុខពិតលបាកដ 
ោមិនខ្នកឡើយ ។ ចិតថោអ្បកដឹក ាំរងកាយ សលងួមចិតថ គឺសលងួម 
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ម្ចតាបិតាទាងំអស់្ គ្បប ំីរុញកូនៗ ឲ្យជៅសិ្កាជរៀនសូ្្ត 
ឲ្យានជ្ចើន ដូចជាានស្នសំ្ ទពយទុកឲ្យកូន ថ្ថងអោគ្ត ។ 

ឥ្នធីយ៍ យកឈបេះចិតថខវួនឯង គឺឈបេះអ្ឝីៗទាំងអ្ស់ រកអាហរលអឲ្រចិតថ 
ចិតថនឹងានគតិលអ កសចកថីសុខ សុភមងគល ភាពស្សស់ស្សាយកកើត 
កចញពីកសចកថីសុខកបុងចិតថ ។ 

កសចកថីសុខពិតលបាកដ មិនដមនមកពី ានលុយ ានលទពរ 
ានឡាន ឋានាៈបុណរស័កថិ ានរបូសមផតិថស្សស់សាអ ត ានសងារ 
សាអ ត បានរស់កៅកបុងសាទ នភាពលអ...ដតគឺបានមកកោយសារចិតថ  !។ 

 ចិតថានកសចកថីសុខបានលុេះលតដត គ្នយ នកលភាៈ កទសាៈ 
កា ាៈ ដដលោឪពុកាថ យចនកសចកថីាន ការខឹងកលកាធ  ួងដ ង 
លបច័ណឍ  លចដណន ប្ នីស...គ្នយ នសុខអ្ឝីកសយើកសចកថីសុខផវូវចិតថ ។ 

 
គំនតិគរួរចិារណា 
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១៧-ជីវតិខ្ស្វងរកទីពងឹ 
សលាប់ជីវតិមនុសសសតឝ កៅកបុងកលកកយើងកនេះ កពលដដល 

ខវួនជួបបានលបសពឝនូវភ័យអ្នថរយគលាមកាំដ ងក ើយ រដមងយកភបាំ 
ទាំងឡាយខវេះ ចលពទាំងឡាយខវេះ អារមទាំងឡាយខវេះ និង កដើមកឈើ
ដដលោកចតិយទាំងឡាយខវេះ មកកធឝើោទីពឹងទីរឭករបស់ខវួន ប ុដនថទី-
ពឹងទាំងឡាយក េះ មិនដមនោទីពឹងដ៏កកសម ដ៏ឧតថម ដ៏លបកសើរកឡើយ 
កលោេះថ្ន បុគគលដដលអាស្ស័យកោយទីពឹងទាំងកនេះ គឺមិនអាចរចួចាក 
កសចកថីទុកខទាំងឡាយ ទាំងពួងបានកឡើយ ។ 
 ក្សយថ្ន ន្តឃថា ឬ ន្តថ ស្ប្បថ្ន ទពីឹង មាន ៣ ប្បរភ គឺៈ 

១-អាទសិ្រណៈ    ីពឹងខ្ងរដមី 
២-មជឈមិស្រណៈ   ីពឹងក្សណាត ល 
៣-បច្េមិស្រណៈ   ីពឹងចុ្ងរប្កាយ 

និយមន័យ ននពារយទីពឹង 
 បុព្ត្ធីតា  លតូវទីពឹងកលើាតបិត 

 សសិានសុិសស  លតូវទីពឹងកលើលគូអាចាររ 

 ពុទធបរសិទ័  លតូវទីពឹងលពេះសាយ សមភុទន 

ទសចរតីពឹងពារ់មាន ២ យ៉ា ងគឺ 
 ទីពឹងជលើខ្លួនឯង១  ទីពឹងជលើអនកដថ្ទ១ 
.........អាទិសរណៈ ទីពឹងខ្ងកដើម គឺបានដល់បុលតធីត

លតូវទីពឹងកៅកលើាតបិត ដដលោអាណាពាបាលរបស់ខវួន ។ កលោេះ 
ថ្ន បុលតធីតទាំងឡាយ ានជីវតិរស់កៅបាន  អាស្ស័យកោយាត- 
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បិតដដលោអ្បកផថល់កាំកណើ តឲ្រ កបើគ្នយ នកលកទាំងពីរកទ ជីវតិកយើងក៏ 
គ្នយ នដដរ ។ លគ្នដាំបូងកបុងខណាៈដដលកយើងចូលមកលជកកកានកបុងឧទរ 
ចនាត កយើងលតូវបានទទួលការដថរកាកោយយកចិតថទុកោក់បាំផុត 
ពីឪពុកាថ យរបស់កយើង រ ូតដល់ចថងលបសូតកចញអ្ាំពីឧទរ ។ ក ើយ 
ាតបិតបានឲ្រទឹកកសីរ(ទរឹទ ះ) ការកលចៀងបាំកពរ លពមទាំងបញ្ចុ កនាំ 
ចាំណី អាហរកភាជន កោយការយកចិតថទុកោក់លគប់ឥរយិបថទាំងបួន 
ដល់បុលតធីតមិនឲ្រានឆគងកោយលបការណាមួយកឡើយ។ ក តុកនេះ 
ក ើយឪពុកាថ យ ដដលោទីពឹងខ្ងកដើមរបស់កូនលបុសស្សី កលោេះកូន 
លតូវលជកកកានសាប ក់អាស្ស័យោដម ឪ ។ ាតបិតោអ្បកដសឝងរកលទពរ 
សមផតថិមកចិញ្ច ឹមកូន កោយកូនមិនទន់រកលទពរកៅកឡើយ រ ូតដល់ 
កូនានគូរស្សករ កទើបកូនដបកឃ្លវ តកចញពីឪពុកាថ យ។ ក៏ប ុដនថាន 
បុលតធីត កទេះបីខវួនានគូរស្សកររចួក ើយក៏កោយ  ក៏មិនដបកកចញ 
កៅណាកចាលដម ឪដដរ កៅដតរមួរស់ោមួយនិងពួកគ្នត់ រ ូតដល់ចថង 
ពួកគ្នត់លចាកអ្ាំពីកលកកនេះកៅ ។ 

..........មជឈិមសរណៈ ទីពឹងកណាថ ល គឺសិសានុសិសស 
លតូវទីពឹងកៅកលើលគូអាចាររ ឬមិតថភ្កថ ដដលោអ្បកបានឲ្រចាំកណេះដឹង 
និងការកលើកទឹកចិតថ កបុងការសិកាករៀនសូលត លពមទាំងបទពិកសាធន៍ 
ចនជីវតិរស់កៅផងដដរ ។ 

សលាប់ជីវតិមនុសសកយើង ដដលកកើតមកកបុងកលកកនេះ គ្នយ ន 
នរណាាប ក់កកើតមកកចេះឯងក េះកទ ឬានចាំកណេះវោិជ កោយមិនបាច់ 
ករៀនក េះគឺគ្នយ នកទ ។ រល់ចាំកណេះដឹងទាំងអ្ស់ ទាំងផវូវកលក ផវូវធម៌ 
ដដលទក់ទងនឹងសងគមោតិ ឬសងគមសាស ក េះ ចាាំបាច់មនុសសគឺ 
លតូវករៀន កដើមផីជាំរញុនូវសកាថ នុពលរបស់ខវួនឲ្រកាន់ដតលបកសើរកឡើង ។ 
កដើមផីឲ្រសមស្សប តមតលមូវការរបស់សងគមោតិ ក ើយវតលមូវការ- 
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ឲ្រមនុសសានកសចកថីពាយម និងការលបណាាំងលបដជងគ្នប កៅវញិកៅ 
មក ទាំងចាំកណេះវោិជ  និង ការលបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ។ ដូកចបេះក ើយ 
សិសានុសិសស គឺលតូវយកចិតថទុកោក់បាំផុត កដើមផីទទួលយកចាំកណេះ 
ដឹង ចាំកណេះកធឝើ និងបទពិកសាធន៍ ពីលគូអាចាររ លពមទាំងមនុសសជុាំវញិ
ខវួនឲ្របានកលចើន លគ្នន់បានោទុនសលាប់ជីវតិខវួនឯង ឬ ទុកដូចោ 
ាគ៌្នដ៏លអចនជីវតិលបចាាំចថងរបស់ខវួន ។ ចូរកយើងទាំងអ្ស់គ្នប  ចងចាាំថ្ន 
លគូអាចាររកថី មិតថភកថិកថី និងមនុសសជុាំវញិខវួនកយើងកថី គឺានទាំងគាំរលូអ 
និងអាលកក់ ។ ក តុកនេះក ើយ ចូរកយើងលបយ័តបកបុងការកសពគប់មិតថឲ្រ
បានកលចើនបនថិច កលោេះថ្ន មិតថកនេះានកលចើនលបកភទ និង កលចើនលបការ 
ណាស់ ដូចកាំណាពរមួយបានកោលថ្នាៈ 
 មិត្តភរតមិានទព្ចើនព្គប់ព្រទភទ  ទបើមិនសទងេត្សុទធតត្លអ 

មិត្តផឹរមិត្តសុីមិត្តជាន-់រ  មិត្តមានមិត្តព្រមិត្តចូលគរុ ។ 
 មិត្តត្ូចមិត្តធមមិត្តទន ន ន្ ម  មិត្តលរ់បញ្ច មមិត្តនមទុរខ 

លរ់ដីលរ់តព្សលរ់រតីសខុ  រតូរយរព្សណុរសុខកាមា ។ 
 មិត្តព្រសុមិត្តព្សីមតិ្តចាយលុយ  មិត្តទចារសុីផយុខាងហុហឺា 

មាត យឪពុរធ្លា រ់ខានួសូនយសង្ខខ រ  រមហុសនរណាសមូអ្នរគតិ្ ។ 

............បចឆិមសរណៈ ទីពឹងចុងកលកាយ បានដល់ពុទនបរ-ិ
ស័ទទាំងបួនពួក លតូវទីពឹងកៅកលើលពេះរតនាៈលត័យ កដើមផីទទួលយកទន 
សីល ភាវ  ឬ សីល សាធិ បញ្ហដ  មកអ្ប់រ ាំទូ យ នកាយ វចា ចិតថ ។ 
កលោេះថ្ន ានដតលពេះពុទន លពេះធម៌ លពេះសងឃ ោលពេះរតនាៈលត័យទាំងបី 
កនេះកទ ដដលជួយតលមង់ទិសកៅ ឲ្របុគគលលបតិបតថិលតូវ ឲ្រលបតិបតិថលតង់
លបតិបតិថលបចព កដើមផី្នកៅរកកសចកថីបរសុិទនកោយខវួនឯង ក ើយ 
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ក៏កដើមផីកធឝើឲ្រោក់ចាស់នូវចតុររយិសចច គឺកសចកថីទុកខ ១ ក តុដដល 
 ាំឲ្រកកើតកឡើងចនទុកខ ១ ការរ ាំលត់នូវកសចកថីទុកខ ១ ក ើយមគគលបកប 
កោយអ្ងគលបាាំបីដ៏លបកសើរ ដដលសលាប់កធឝើដាំកណើ រកៅកាន់ទីរ ាំលត់នូវ 
កសចកថីទុកខ ១ កមើលកឃើញកោយលបាោញ ដ៏លបចពភវឺថ្នវ  កលោេះដតទិដឌិយល់ 
កឃើញលតូវក េះឯង ។ ទីពឹងចុងកលកាយកនេះ គឺោទីពឹងដ៏កកសម ោទីពឹង 
ដ៏លបកសើរ ោទីពឹងដ៏ឧតថម ក ើយបុគគលដដលបានរចួចាកទុកខទាំងពួង 
បាន កលោេះអាស្ស័យកោយការទីពឹងចុងកលកាយកនេះឯង ។ 

បុគគលដដលបានកធឝើឲ្រោក់ចាស់ នូវអ្រយិសចចទាំង ៤ លបការ 
កនេះ រដមងបាំកពញនូវកិចចកផសងៗគឺ ទកុ្ខសចច ោបរកិញ្ដយរកិចច គឺោកិចច 
ដដលលតូវកាំណត់ដឹង សមទុយសចច ោបហតពឝកិចច ោកិចចដដលគបផី 
លេះបង់កចញ និនោធសចច ោសចឆិកាតពឝកិចច គឺោកិចចដដលលតូវកធឝើឲ្រ 
ោក់ចាស់ មគគសចច ោភាកវតពឝកិចច ោកិចចដដលបុគគលលតូវចកលមើន ។ 

ទកុ្ខសចច ម្មនអតថ ៤ យ៉ងគឺ 
ក្ស/បីឡននតាថ  អ្តទថ្ន កបៀតកបៀនឲ្រសតឝលាំបាក 
ខ្/សំខតនតាថ  អ្តទថ្ន តណាហ ោបចច័យតក់ដតង 
គ/សនាា បនតាថ  អ្តទថ្ន ញុាាំសតឝឲ្រកតថ  
 /វិបរណិាមឃតាោ  អ្តទថ្ន កធឝើសតឝឲ្រដលបលបួលវបិរតិកផសងៗ 

សមទុយសចច ម្មនអតថ ៤ យ៉ងគឺ 
ក្ស/អាយហូននតាថ  ានអ្តទថ្ន លបមូលកងទុកខ 
ខ្/និទាននតាថ  ានអ្តទថ្ន ោក តុឲ្រកកើតចនកងទុកខ 
គ/សំនយគនតាថ  ានអ្តទថ្ន លបកបសតឝទុកកបុងសងារវដថ 
 /បលិនោធនតាថ  ានអ្តទថ្ន កងឝល់កោយវតទុកាម និង កិ-

កលសកាម ។ 
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និនោធសចច ម្មនអតថ ៤ យ៉ងគឺ 
ក/និស្សរណឃតាោ  ានអ្តទថ្ន រលស់ខវួនកចញចាកភព 
ខ/វិឃវកឃតាោ  ានអ្តទថ្ន មិនកងឝល់កោយវតទុកាម និង កិ-

កលសកាម ។ 
គ/អ្ស្មំតឃតាោ  ានអ្តទថ្ន គ្នយ នបចច័យលបជុាំតក់ដតង 
ឃ/អ្មតឃតាោ  ានអ្តទថ្ន ោអ្មតធម៌ គឺធម៌មិនកចេះសាវ ប់ ។ 

មគគសចច ម្មនអតថ ៤ យ៉ងគឺ 
ក/និយោនឃតាោ  ានអ្តទថ្ន  ាំខវួនកចញចាកភព 
ខ/ឃេតវឃតាោ  ានអ្តទថ្ន ោក តុចនលពេះនិោឝ ន 
គ/និទស្សនឃតាោ  ានអ្តទថ្ន សដមថងកចញគឺបានកឃើញចាស់ 

នូវលពេះនិោឝ ន ។ 
ឃ/អ្ធិបតយឃតាោ  ានអ្តទថ្ន ោធាំកបុងការរាង ប់កងទុកខទាំង-

ឡាយ ទាំងពួង ។ 
ធមយតមនុសសកយើង ដដលកកើតមកកបុងកលកសនបិវសកនេះ គឺ 

ដតងដសឝងរក ឬចង់បានកសចកថីសុខ កសចកថីចកលមើនដូចៗគ្នប  គ្នយ ននរ-
ណាាប ក់ ចង់ជួបកសចកថីទុកខលាំបាកកបុងកលកកយើងកនេះកឡើយ ដតអ្បក 
ខវេះក៏បានសកលមចតមទិសកៅរបស់ខវួន ក ើយអ្បកខវេះកទៀតក៏មិនបាន 
សកលមចតមទិសកៅ កោយក តុមនុសសកយើងាប ក់ៗ គឺានទសសនាៈ 
និងកគ្នលជាំ រមិនដូចគ្នប កទ កបុងការកលជើសករ ើសវតទុោទីពឹង និងទីរឭក 
លបចាាំជីវតិ ។ ដូកចបេះក ើយ កៅកពលដដលបុគគលបានទទួលយកលពេះ-
រតនាៈលត័យោទីពឹង និង ទីរឭកក ើយ ក យ្ េះថ្ន បុគគលបានទីពឹងខវួន 
ឯង ានន័យថ្ន ពឹងកៅកលើបុណរកុសល អ្ាំកពើលអ ចរយិធម៌ សីល-
ធម៌ សុជីវធម៌ និងសុភាវធម៌ កបុងជីវតិរស់លបចាាំចថងផងដដរ ។ 

សរបុកសចកថីមកវញិ ទីពឹងខ្ងកដើមកថី  ទីពឹងកណាថ លកថី និង  



ការសិក្សាស្សែងយល់  អំពី  ទស្សនជីវិត 

ររៀនតាម ររៀនស្ែង          161     ររៀនែ ររៀនស្ែម 
 

ទីពឹងចុងកលកាយកថី  សុទនសឹងដតោទីពឹងដ៏លបកសើរ សលាប់ឲ្រមនុសស 
កយើងយកកៅលបណិប័តន៍ និង អ្នុវតថឲ្របានលតឹមលតូវ កជៀសវងកបុង 
ការលបតិបតថិខុស ក ើយលតូវពាយមសាងសនសាំកសចកថីលអ ឲ្របានលគប់ 
កពលកវល និង លគប់ដកងហើមកចញចូលចនជីវតិ របូអ្បកមិនលតូវបដណថ ត 
បកណាថ យឲ្រកពលកវលកនវងកៅ កោយឥតលបកយជន៍ក េះកទ លគប់-
 ទី លគប់វ ិទី លគប់ដកងហើម គឺ ានតចមវមហសាល មិនអាចកាត់ចថវ 
បានកឡើយ ។ ក ើយគ្នយ នវតទុណាមួយ មកទិញឬបថូរកពលកវលឲ្រវលិ 
ថយកលកាយវញិបានកទ អាស្ស័យក តុក ើយ បុគគលលតូវដថរកាវតទុោ 
ទីពឹងកោយទឹកចិតថបរសុិទន លបាសចាកកសចកថីលបាថលគប់ដបបយ ង 
ទាំងអ្ស់ ទទួលយកកោយកសចកថីកគ្នរពសពឝកាលទាំងពួង ។ 

SH=H=H=H=HS 

គំនតិគរួរចិារណា 
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១៨-ជីវិតឈ្នេះឃោក 

                              ែថ 
លពេះសាយ សមភុទន លពេះបរម មកដើមកៅថ្ន ព្រះសិទធតថ កកើត 

កៅលបកទសឥណាឍ  កាលក េះកៅថ្ន ជមពូទវីប ឬ ភារតវសសៈ ។ ាន 
ក យ្ េះថ្ន  មពូទវបី កលោេះោកកាេះមួយយ ងធាំ សទិតកៅចក វ េះទកនវសិននុ 
“ អងន់គេសនៅោ ទននេឥណឌូ ស ” និង ទកនវគង្វគ  គឺានកដើមលពីងមួយ 
យ ងធាំដុេះកលើទឝីបកនេះ ចាំកណរតមកពួកអ្ង់កគវសកៅថ្ន ឥោឌ វញិ។ 

ោករថ្ន ភារែវសសៈ កលោេះកដើមកឡើយ  លបកទសកនេះោទឹកដី 
របស់ជនោតិមិលកខាៈកទ ដតជនោតិអ្រយិកាៈ រស់កៅខ្ងកជើងភបាំ ិម-
ោនថ បានឆវងមកលុកលុយកលើទឹកដីកនេះ បកងកើតសនថតិវងសមហកសលត 
ភារតាៈកឡើង កទើបពួកអ្រយិាៈឱរក យ្ េះចនលបកទសកនេះថ្ន ភារតវសសៈ 
ានន័យថ្ន លាំកៅរបស់ភារតាៈ (អារយន័) ក េះ ។ មកដល់សម័យពុទន- 
កាល លបកទសឥណាឍ ានពីរដផបកគឺ ៖ 

 ដប កខ្ងកជើងកគកៅថ្ន អារាវែិ ដដលោដដនជមភូទឝីប 
កៅថ្ន ហិណឌូ សដង ់(Industna) ។ 

 ដប កខ្ងតផូងកៅថ្ន  ក្សខិណាបែ ោដដនដីទាំ បាន 
ជន ោតិមិលកខាៈរស់កៅ បារាំងកៅថ្ន ដដនដីដដក្ក្ង ់(Dekan) ។ 

 សម័យពុទនកាលក េះ ជមភូទឝីបគឺោលបកទសដ៏រងុករឿងបាំផុត 
កទេះបីរដឌនីមួយៗានអ្ាំណាចសឝយ័ត មិនទន់ានឯកភាពោតិ ោ 
លបកទសមួយក៏កោយ។ កៅកបុងដដនដីជមភូទឝីបកនេះ រដឌធាំៗាន ១៦ រដឌ 
(សុ,អ្ងថុ,តិក,ទាំ.២៧៨) លពមទាំងានរដឌតូចៗចាំនួន ៥ កទៀតគឺាៈ សកកាៈ 
កកាលិយាៈ ភគគាៈ វកិទ ាៈ និង អ្ងថុតថរបថ ។ រដឌទាំង ៥ កនេះ ចាំណុេះរដឌ 
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ឯកទៀត រដឌខវេះានលពេះមហតសលតកសាយរជរ រដឌខវេះលគ្នន់ដតោក យ្ េះ 
របស់លតកូលធាំៗ ោអ្បកលគប់លគង់ប ុកណាត េះ ។ 

រដឌដដលានអានុភាពខ្វ ាំងោងកគ សម័យក េះ គឺ 

 មគធរដឋ ានលពេះបាទពិមភិសារ និងអ្ោតសលតូវកសាយ- 
រជរ ។ 

 នកាសលរដឋ ានលពេះបាទបកសនទិ ឬ កៅថ្ន លពេះបាទ 
បកសនទិកកាសល កសាយរជរ ម័យក េះ ។ 

រដឌទាំង ២១ ានរកបៀបលគប់លគង ដបបរោធិបកតយរខវេះ ោ 
ឯកាធិបកតយរ ( អ្ាំណាចឯកាធិបតី Resident Superieur ានម្នថី 
ស័កថិធាំ ោអ្បកអាណាពាបាលកបុងលបកទស ) រដឌវជជី ានការលគប់លគង 
ោសភានិយម កធឝើការកោយមិនានកសលតណាោធាំ គឺពួកកសលតលិចឆវ ី
ចូលរមួលបជុាំកធឝើការពិភាកាកបុងការលគប់លគងរដឌ ។ 

ោតិសាសន៍ឥណាឍ កនេះ កាលក េះានទិដឌិ ានាៈ លបកាន់លត 
កូលខ្វ ាំងណាស់ ដបងដចកសងគមោវណតាៈ ។ វណតលោ យណ៍ និងវណត 
កសលត ចាត់ទុកោវណតាៈខភង់ខភស់ ឯវណតសូលទាៈ និងវណតកវសសាៈោវណតាៈ 
កថ្នកទប ។ កោយដឡក សករវងសដដលោវងសរបស់លពេះសាយ សមភុទន 
ក៏ោជនោតិលបកាន់សាសន៍ខ្វ ាំងណាស់ដដរ គឺកគករៀបផសាំផគុាំដតនិងវងស 
លតកូលោមួយគ្នប  សូមផីវងសលតកូលដចទ ក៏មិនឱរានោប់្មជ័រដដរ 
លពេះសិទនតទ ានោតិភូមិកៅសកករដឌ (សក្សកជនប ) ានលកុងកបិល-
ពសឋុោរជធ្លនី។ លពេះអ្ងគលទង់ានោតិកាំកណើ ត កៅកបុងសករវងសកនេះ 
ដផបកកគ្នតម-កគ្នតថ កោយានលពេះបាទឱកាក ករជោបឋមកសលត ដដល 
បានផឋល់លពេះរជទយទដល់ទឹកដីកនេះ ។ 

លតកូលសករវងស ានដាំកណើ រទក់ទងដល់ចលពសកកាៈ ( តព្រតម ៉
សាក្ ់ ) ោចលពកៅខ្ងតផូងចលព ិមោនថ កោយសារកឃើញមក សីថយី 
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ានលពេះរជបុលត ោទីសពឝលពេះរជ ឫទ័យ លពេះបាទឱកាក ករជលទង់ 
ក៏ភាវ ត់ាត់លបទនពរថ្ន “ នាងអាច្សំុពរអែីមយួពីប្ពោះអងគ បានតាម 
ប្បាថ្នន  ” លពេះរជមក សី ក៏សុាំរជសមផតិថថ្នឝ យលពេះរជបុលត លពេះ ម 
ជនាុ ។ 

លពេះបាទឱកាក ករជ ោកសឋចលបកាន់ោករសចចាៈណាស់ កោយ 
មិនអាចកគចដកោករសនាបាន លទង់ក៏លតស់លបាប់រជបុលត៩ លពេះអ្ងគ 
របស់អ្គគមក សីលពេះ ងភតថ  ដដលបានកសាយទិវងគតកៅក ើយ នូវ 
ដាំកណើ រករឿងសពឝលគប់ ឱររជបុលតសាឋ ប់ ។ លពេះរជបុលតទាំង៤អ្ងគ និង 
បុលតី៥លពេះអ្ងគ ចាកកចញពីលពេះនគរ ដ  មកោយចតុរងគកស  កៅ 
កសាងនគរថយី កបុងចលពសកកាៈ កៅដកផរកជើងភបាំ ិមោនថ កទើបរដឌកនេះាន 
ក យ្ េះថ្ន សក្ករដឋ ។ 

ឯោករថ្ន ក្បិលរសដុ ានដាំកណើ រទក់ទងតបសមួយអ្ងគ 
កចញសាងផបួស តាំងអាស្សមកៅកបុងចលពសកកាៈក េះ ាន មកបិល-
តបស។កាលបានលោបថ្ន ានកសលតកសលតីទាំង៩អ្ងគ លទង់យងរក 
កដនវងកសាងលពេះនគរ បានថ្នឝ យទីអាស្សមបទ កោយយល់ថ្នទីកនេះ 
លបកបកោយជ័យភូមិដ៏លអលបកសើរ កលោេះគ្នត់ដតងដតសកងកតកឃើញថ្ន 
កពលសតឝធាំកដញចាប់សតឝតូចៗ រត់មកដល់ទីកនេះ សតឝធាំក េះរដមង 
អ្ស់នូវអ្ាំណាច ក ើយដថមទាំងលតូវសតឝតូចៗ ហ៊ា នតបតកដញបកលត 
ឡប់វញិ។ លទង់លពេះសណាឋ ប់ក ើយ កសឋចលទង់ចាត់ដចងករៀបចាំកសាង 
លកុងលតង់តាំបន់កនេះ កទើបោក់ក យ្ េះថ្ន ក្បលិរសដុបរូី ដដលានន័យ 
ថ្ន ទីលកុងោលទពររបស់កបិលតបសក េះ ។ សពឝចថងទឹកដីចនទីលកុង 
កនេះ សទិតកៅកបុងតាំបន់កូអី្ឡាក់ ព្រនទសននប៉ាល ់។ 

កាលកបើកសាងលពេះរជដាំណាក់រចួក ើយ កសលត៤លពេះអ្ងគ ក៏ 
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ករៀបអ្ភិកសក ោមួយកសលតី៤អ្ងគតមលាំោប់ កោយទុកឲ្រកសលតីករៀម 
ចផង លពេះ ងបិយទុកោលពេះាត បកងកើតបានសនឋតិវងស សកកវងស ឬ 
សករវងស ដដលោក យ្ េះ លពេះនគរករៀងមក ។ 

លពេះ ងបិយ កលកាយមកានជាំងឺឃវង់ លពេះអ្នុជបានឲ្រកគ 
កធឝើអាស្សមឱរសាប ក់កៅ ង្ យពីទីលកុង។ កពលក េះ ានលពេះរោមួយ 
លពេះអ្ងគ កសាយរជរកៅទីលកុងោរណសីកកើតករគឃវង់ដដរ ក៏កផធររជ 
សមផតិថឱររជបុលត រចួក៏យងកៅកៅកបុងចលពក េះដដរ ។ កសឋចកសាយ 
ដផវកឈើ ក៏ប េះចាំដផវកឈើោថ្នប ាំ លទង់ក៏បានោសេះកសផើយ ានលពេះកាយ 
សាអ តដូចកដើមវញិ ។ កសឋចបានជួបលពេះ ងបិយ កាលលទង់លោបថ្ន 
លពេះ ងានោតិកសលតីយនី លពេះអ្ងគជួយពាបាលករគរ ូតបានោ 
សេះកសផើយ លទង់រមួរស់ោសាឝ មីភរយិ រចួក៏យងរកទីសាងលពេះនគរ 
កៅលតង់ចលពកកាលាៈ ឬកកាលិយាៈ កទើបលទង់សនយតឱរក យ្ េះថ្ន នកាលិ-
យគនរ ានកទវទ ាៈោរជធ្លនី ។ 

បឋមសករវងស កសាយរជររ ូតមកដល់រជជកាល លពេះបាទ-
ជយកសន គឺ ានលពេះរោកសាយរជរលបាណ ១៦១.០០០ អ្ងគ ។ 
លពេះបាទជយកសន ានលពេះរជឱរស លពេះ មសី  នុ និងលពេះរជ 
ធីត លពេះ មយកសាធរ ។  ឯកៅខ្ងកកាលិយរដឌ កទវទ រជធ្លនី 
គឺានលពេះបាទអ្ញ្ជ នាៈ កសាយរជរ ។ លទង់ានបអូនស្សីាប ក់ លពេះ ម 
កញ្ច  ។ លុេះលពេះបាទជយកសន កសាយទិវងគតកៅ លពេះបាទសី -
 នុកឡើងសបងរជរ បានករៀបអ្ភិកសកោមួយលពេះ ងកញ្ច  គឺាន 
លពេះរជបុលត ៥ លពេះអ្ងគ គឺាៈ ព្រះសនុទាធ ទនៈ១ ព្រះសនុកាក ទនៈ១ ព្រះ 
អមិនតាទនៈ១ព្រះនោនតាទនៈ១ និងព្រះខណិនតាទនៈ១ ានលពេះរជ 
បុលតី២លពេះអ្ងគ គឺាៈ ព្រះនាងអមិតា១ និងព្រះនាងបមិតា១ ។ លពេះបាទ 
អ្ញ្ជ នាៈខ្ងកទវទ បុរាៈ បានករៀបអ្ភិកសកោមួយលពេះ ងយកសាធរ 
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ានលពេះរជឱរសពីរលពេះអ្ងគ គឺាៈ សរុបរទុធ ១ ទណឌ បាណិ ១ និងាន 
បុលតីពីរលពេះអ្ងគកទៀតគឺាៈ ព្រះនាងមហាម្មយនទវី ១ ព្រះនាងបជាប-
តិនោតមី ១ ។ លពេះបាទសី  នុ កសាយទិវងគតកៅ លពេះបាទសុកទន -
ទនាៈ បានកឡើងសបងរជរ បានករៀបអ្ភិកសកោមួយលពេះ ងមហា-
យកទវ ីគឺានបុលត មួយលពេះអ្ងគ លទង់លពេះ មថ្ន សិទធតថៈ ។ 

លពេះបាទសុបផពុទន កឡើងសបងរជរតពីលពេះបាទអ្ញ្ជ នាៈ បាន 
ករៀបអ្ភិកសកោមួយលពេះ ងអ្មិត ានបុលតីមួយលពេះអ្ងគ លពេះ ម 
រិម្មព យនសាធោ កលកាយមកបានោលពេះមក សីរបស់លពេះសិទនតទ ។ 

 
គំនតិគួរពចិារណា 
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ការឃបើកទពំ័រឆាកជវីិត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាលលតូវអ្ស់លពេះជ យ យុកៅឋានតុសិត ពួកកទវតទាំង១មឺុន 
កលកធ្លតុ ក៏ចូលកៅអារធ សុាំឱរសនថុសិតកទវបុលត កសឋចយងចរុត 
ចុេះចាប់បដិសននិកបុងចផធចនាត គឺកដើមផីលតស់ដឹងនូវលពេះនិោឝ ន ក ើយ 
ចមវងសតឝកលក លពមទាំងកទវតឱររចួផុតចាកវដឋសងារ។ កាលលទង់ 
សណាឋ ប់ក ើយ សនឋុតសិតកទវបុលត លទង់កធឝើនូវមហវកិលកនាៈទាំង៥ 
លបការ (លបកមើលកមើលឱរោក់ចាស់) គឺ កាល ១ ប្បរ ស ១  ែីប ១ 
ប្ែក្សលូ ១ មាតា ១ ។ កាលលទង់លបកមើលកមើលសពឝលគប់ក ើយ លពេះ-
បរមកោធិសតឝ កបឋោញ ោមួយពួកកទវបុលត តមោករអារធ  រចួលទង់ 
ចរុតចាកសាទ នតុសិត ចាប់បដិសននិកបុងចផធលពេះ ងសិរមីហាយកទវ ី
នាតថៃ ព្រហសបតិ៍ នរញបណូម៌ី ដខ អាសាឍ ឆ្ន ំ រកា លបកបកោយ 
ម នឋចឆរយិាៈកផសងៗកកើតកឡើង កពលក េះ ។ 

ានកសចកថីដាំណាលថ្ន ៧ចថងមុនចនលពេះបរមកោធិសតឝ លទង់ 
ចាប់បដិសននិ មហជនកបុងលកុងកបិលពសឋុ បានចាត់ដចងមកហស្សព 
លពេះ ងសិរមីហាយ បានតក់ដតងលពេះកាយ យងកចញលកសាល 
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កបុងពិធីមកហស្សពក េះអ្ស់៧ចថងដដរ ។ ដល់កវលលពឹក កៅចថងកពញ 
បូណ៌មី លពេះ ងបានបរចិាច គលទពរចាំនួន៤ដសនកហបណាៈកធឝើទន រចួ 
ក ើយលទង់សាទនសីលឧកបាសថសីល តមដបបលព យញ្ដ ោលពេះ 
រជបផកវណី ។ 

កៅចថងកពញបូណ៌មីកទៀបភវឺ លពេះ ងសិរមីហាយកទវ ីលទង់ 
បានសុបិននិមិតថកឃើញថ្ន ចាតុមយហរជទាំង៤ បានមកកលើកលពេះ ង 
ទាំងលពេះសិរសីយ  ក៏ ាំកៅកានចលព ិមោនថ តាំងទុកកៅកលើមក -
សិលដ៏ធាំ កៅកលកាមកដើមរាំងធាំមួយ លាំោប់ក េះកទពធីតោបរវិរបស់ 
មហរជទាំង ៤ បានកលើកលពេះ ងឱរស្សង់ទឹក កៅកបុងអ្ក តថស្សេះ 
(រឈ្លា ោះប្សោះធមំយួក្សនុ ងមហាប្សោះទាងំ៧ រៅភនំហិម នត) ដុសជាំរេះ 
លពេះកាយថ្នឝ យ រចួលបគននវកិលបនាៈោទិពឝថ្នឝ យលពេះ ង ។ កៅជិត 
អ្ក តថស្សេះ ានភបាំលបាក់ ១ កៅកលើភបាំលបាក់ក េះ ានវាិនាសមួយ 
ពពួកកទវត ក៏បានអ្កញ្ជ ើញយងលពេះ ងឱរកៅផធុាំកបុងវាិនាសក េះ 
កោយយកលពេះសិរ ទិសខ្ងកកើត ។ កៅជិតភបាំលបាក់ានភបាំាសមួយ 
កឃើញានដាំរសីមួយ កាំពុងដតលតច់ចរកៅកលើភបាំាសក េះ រចួចុេះចាក 
មកកឡើងកលើភបាំលបាក់ ដដលោកដនវងវាិនលពេះ ងផធុាំកៅ ។ ដាំរសីាន 
លបកាយកាន់នូវកសតបុទុមោតិ (ផ្កកឈកូ្សពណម ស) បនវឺកកាញ្ច ទ 
(សរូសពទ) គួរឱរសញប់ដសញង រចួកដើរចូលកបុងវាិន លបទកសិណលពេះ ង 
បីជុាំ ក ើយហក់ដូចោចូលកៅកបុងឧទរចនលពេះ ងខ្ងសាឋ ាំ លពេះបរម 
កោធិសតឝលទង់ចាប់បដិសននិ ឱកាសក េះ ។ 

លោ យណ៍ោកហរ ៦៤  ក់ បានទយលពេះសុបិននិមិតថថ្នាៈ 
លពេះ ងកទវនឹីងានលពេះរជបុលត ។ កាលកបើលពេះរជបុលតកៅោឃរ-
វស នឹងបានោកសឋចចលកធមយិក ធមយរជ កបើយងកចញសាងលពេះផបួស 
នឹងបានលតស់ដឹងោលពេះអ្រ នថសាយ សមភុទនកបុងកលក ។ 
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ជីវតិរស្ឃ់ៅតាមឃោកយីវ៍ិស្យ័ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

កាលលពេះ ងសិរមីហាយកទវ ីានគភ៌គលមប់ដប់ដខ លពេះ 
 ងានលបាថ្នប នឹងយងកៅសលាលលពេះរជបុលត កៅលកុងកទវទ ាៈ 
តមរជបផកវណី យងមកដល់ចលពលុមភិនី ដដលានចាង យលបាណ 
១២ គ.ម ពីទីលកុងកបិលពសឋុ ោលពាំលបទល់ចននគរទាំងពីរ លពេះ ង 
ានលបាថ្នប ចូលលកសាលកបុងឧទាន ឈរកលកាមកដើមសាលលពឹកសមួយ 
លទង់លបឈួនលពេះឧទរ ក៏កលើកលពេះ សឋាខ ង កតងដមកចនសាលលពឹកស 
ខរល់កមយជជវតកាំករ ើកកឡើងកបុងឧទរ ជនោបរវិរដឹងក តុ ក៏យកសននិ-
យ(សំពែ់វាងំនន) បិទបាាំងក ើយកចញមកកលត លពេះកោធិសតឝក៏លប 
សូតចាកឧទរលពេះាត ក្នុងឆ្ន ំ ច ដខ រិសាខ តថៃ សពុ្ក្ នរញបណូម៌ី 
កវលចថងលតង់  ។ 

កពលលបសូត សុទន វសមហលោ យទាំង ៤ ក៏យកបណាឋ ញ-
ាស មកទទួលលពេះកោធិសតឝ ចាតុមយហរជទាំង ៤ ទទួលយកលពេះ 
រជកុារពីមហលព យ រឯីពួកស្សីសបាំក៏ទទួលយកបនថ ។ លពេះរជបុលត 
យងចុេះពីចដស្សីសបាំកៅកោយលពេះបាទបាន៧ជាំហន កលើកលពេះ សឋ 
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កឡើង រចួក ើយបនវឺវចាថ្ន “ខ្លួនរយីងជាកំ្សពលូននរោក្ស ជាបុគគល 
ប្បរសីរក្សនុ ងរោក្ស ជាែិរនោះជាជាែិចុ្ងរប្កាយរបស់រយីង” ។ 

កពលលពេះបរមកោធិសតឝលទង់លបសូតមកក េះ គឺ ានមនុសស 
សតឝ និងរបស់រមួ ៧ លបការ បានកកើតកឡើងកៅចថងោមួយគ្នប ក េះ គឺាៈ 
ប្ពោះនាងពិមាា  ១ ប្ពោះអាននទបុប្ែរបស់ប្ពោះបា សុរកាក  នៈ ១ នាយ 
ឆ្នទអាមាែយ ១ កាឡុទាយីអាមាែយ ១ រសោះក្សណឋ ក្សៈ ១ រដីមរ ធ ិ
ប្ពឹក្សស ១ កំ្សណប់ប្ ពយទាងំបនួ ១ ។ 

កពលលពេះបរមកោធិសតឝលបសូត និងកពលចុេះចាប់បដិសននិ គឺ 
ានក តុអ្សាច ររ ៣២ លបការ កកើតកឡើងដូចគ្នប  ។ 

កពលទទួលដាំណឹង លពេះបរមកោធិសតឝលបសូតក ើយ កាឡ-
នទវិលតាបស លតូវោជីតុន (ញាែិ) របស់លពេះបាទសុកទន ទនាៈ គ្នត់ 
គឺោអ្បកបានសកលមចនូវ្នសាបតិថ បានមកដល់លពេះរជដាំណាក់ 
កោយចង់កឃើញលពេះមហបុរស កពលលពេះរោលតស់បង្វគ ប់ឱរពួករជ 
បុរស  ាំយកលពេះរជបុលតមកថ្នឝ យបងគាំតបស ដបរោលពេះបរមកោធិ-
សតឝ លបតិសាឌ នបាទទាំងពីរកៅកលើជោ(ផនូងសក់្ស)របស់តបសកៅ 
វញិ ។ កឃើញក តុអ្សាច ររ កាឡកទវលិ ក៏ចុេះចាកអាសនាៈកធឝើអ្ញ្ជ លី 
រចួលទលពេះបាទចនលពេះបរមកោធិសតឝ ក ើយទយថ្ន លពេះរជកុារនឹង 
បានលតស់ោលពេះអ្រ នថសាយ សមភុទនោក់ោមិនខ្ន ។ 

កពលកាឡកទវលិលុេះលតឡប់មកវញិ ក៏បានលបាប់កយួយក យ្ េះ 
នាឡក្ម្មណរ ថ្ន ចូរកយួយកៅបួស កដើមផីរង់ចាាំលពេះសិទនតទកុារ បាន 
លតស់ កោយដឹងថ្ន ខវួនចាស់ក ើយ គឺមិនអាចរស់កៅទន់លពេះបរម-
កោធិសតឝបានលតស់កឡើយ ។ តបសកាឡកទវលិកនេះ សាវ ប់កៅបាន 
កៅឧបផតិថកកកើតកៅឋានអ្របូលព យ ។ 
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រហុេមណ៍ទាយលកខណៈ 
លពេះរជបុលតលបសូតបាន៥ចថង លពេះបិតបានអ្កញ្ជ ើញលោ យណ៍ 

១០៨ ក់ កោយកលជើសករ ើសយកដត៨ ក់ ដដលានចាំកណេះដឹងខ្ង 
ចលតកវទសាធ ត់ជាំ ញោងកគ បានឱរទយអ្ាំពីលពេះមហបុរសិលកខណាៈ 
របស់លពេះរជបុលត ។ លោ យណ៍ ៧  ក់ កលកាយពីបានពិនិតរកមើលនូវ 
លកខណាៈសមផតិថរបស់លពេះរជបុលតសពឝលគប់ក ើយ ក៏កលើកលាមចដពីរ 
ក ើយទយោចាំដណកពីរថ្ន លពេះរជកុារលបកបកោយនូវមហបុរសិ 
លកខណាៈ៣២លបការយ ងកនេះ កបើលទង់កៅលគប់លគងកគ ោឌ ន ខវួនោ 
លគ សទ នឹងបានកសាយរជរោកសឋចចលកពតថិ កលោេះលទង់លគប់លគងលប 
ោរស្តសថលបកបកោយធម៌ លទង់ោធមយិក ធមយរោ ដតកបើលទង់យងកចញ 
សាងផបួស នឹងបានលតស់ោលពេះអ្រ នថសាយ សមភុទនកៅកបុងកលក។ ចាំ 
ដណកឯកកាណឍ ញ្ដលោ យណ៍ ដដលកកយងោងកគបានកឃើញមហបុរសិ 
លកខណាៈក ើយ ក៏កលើកលាមចដដតមួយក ើយទយថ្ន លពេះរជកុារ 
មិនកៅលគប់លគងផធេះកទ លទង់ពិតោនឹងយងកចញបួស នឹងបានលតស់ 
យ ងពិតលបាកដ ។ លោ យណ៍ទាំង ៨  ក់ ក៏សកលមចថ្នឝ យ លពេះ ម 
ដល់លពេះរជកុារថ្ន ព្រះសិទធតថ ានន័យថ្ន ោអ្បកញុាាំងលបកយជន៍ 
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ដល់សតឝកលកឱរសកលមចបាន ។ 
លពេះរជបុលតលទង់លបសូតបាន៧ចថង លពេះាតកសាយលពេះវលិ-  

ល័យអ្ស់លពេះជ យ យុកៅ កទើបឧបផតថិកកកើតកៅកបុងឋានតុសិត។ លពេះ 
បាទសុកទន ទនាៈ ក៏កលើកលពេះ ងបោបតិកគ្នតមី លតូវោបអូនស្សីរបស់ 
លពេះ ងសិរមីហាយកទវ ីដដលោអ្គគមក សី ឱរដថរកាបាំកៅលពេះ 
រជកុារ និង ោមក សីរបស់លពេះអ្ងគ ។ លពេះ ងបោបតិកគ្នតមី 
ានបុលតគឺ ននទក្មុ្មរ ១ និងបុលតីគឺ របូននាទ  ១ ។ 

កបុងកាលចថងមួយោខ្ងកលកាយ លពេះរោលទង់កចញកៅកាន់ទី 
លចត់លពេះនងគ័ល លពេះអ្ងគឱរ ាំយកលពេះរជកុារកៅោមួយផង បរវិរ 
ករៀបចាំទីសយ  កៅកលកាមកដើមជមភូលពឹកសថ្នឝ យលពេះរជឱរស។ កោយ 
កឃើញលពេះបរមកោធិសតឝផធុាំលក់ គឺកឆវៀតឱកាសក េះ ពួកកមនាំក៏បបួល 
គ្នប កៅកមើលកសឋចលចត់លពេះនងគ័ល ឯលពេះរជកុារកឃើញគ្នយ នមនុសសក៏ 
លទង់លពេះដភបន ក៏កាំណត់យកអា បាណសសតិោអារមយណ៍ បានញុាាំង 
បឋមជានឱរសកលមចកឡើង ។ 

លពេះបរមកោធិសតឝ ចកលមើនវយ័វឌណ ការបាន ៧ វសា លពេះ 
បិតសួរអាាតរថ្ន កតើកុារអាយុ ៧ ប្ ាំ ានចាំណង់ចិតថកលើអ្ឝី ? ពួក 
អាាតរកឆវើយថ្ន ចូលចិតថកលងទឹក ។ កទើបលពេះបិតក៏ចាត់ដចងឲ្រជីក 
ស្សេះកបាកខរណីថ្នឝ យលពេះរជកុារ ។ 

;;;;;;; 

 
 
 
 
 
 

គំនិតគរួរិចារណា 
ចិត្តអ្មណត្់គជឺាអ្មណាច       ទ ះជាអ្នរព្ត្ូវទគព្រមាថទមើលង្ខយ 
ទ ះជាកាមបិត្សថិត្ទៅទលើស្មា របស់អ្នរ    រអ៏្នរព្ត្ូវតត្មានសងឃមឹ 
រតីសងឃមឹតលងមាន         គឺទៅទពលតដលអ្នរឈបដ់រដទងហើម ។ 

 



ការសិក្សាស្សែងយល់  អំពី  ទស្សនជីវិត 

ររៀនតាម ររៀនស្ែង          173     ររៀនែ ររៀនស្ែម 
 

ជីវតិរស្ឃ់ៅកនងុគុកននកាម 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ពិភពកលកវលិកៅកបុងមួយជុាំ អ្ស់រយាៈកពល២៤កា ង ចាប់ 
តាំងពីកពលដដលលពេះបិតជីកស្សេះមក លពេះមហបុរស ដតងដតយង 
កៅលកសាលកលងោលាំោប់ រ ូតដល់លពេះជនយបាន១៦វសា ោមួយ 
គ្នប ក េះ លពេះបាទសុកទន ទនាៈ ក៏ចាត់ដចងឱរោងសាងលពេះរជដាំណាក់ 
បីលបកភទថ្នឝ យលពេះរជបុលតដដរ សមគួរដល់រដូវទាំងបី លពមទាំងាន 
ស្សីរបាាំោកលចើន កៅគ្នល់បាំករ ើកោយតូររត្នថី លបគាំកលចៀងរាំោលបលកតី។ 

កបុងកាលកៅោយុវវយ័កនេះ កទេះបីលពេះរជបិតមិនអ្នុញ្ហដ ត 
ឱរលពេះរជបុលតយងកចញកលតលពេះដាំណាក់កផឋសផ្លឋ ស់ក៏ពិតដមន ប ុដនថ 
លពេះអ្ងគបានចាត់តាំងឱររជបុលតបានករៀនសូលតនូវគមភីរកវទ (មនវធមា 
 ន្ទសដ) គមភីរអ្តទសាស្តសឋ សិលផសាស្តសថទាំង ១៩ យ ង កបុងសាំណាក់ 
លពេះរជលគូវសីាឝ មិលត កៅកបុងលពេះរជដាំណាក់ ានចាំកណេះទាំងផវូវអា-
ណាចលក ទាំងខ្ងផវូវចសយចលក ។ កទើបលពេះបិតលទង់លតស់បង្វគ ប់ឱរ 
លពេះញាតិោសករវងស ាំយកលពេះរជធីត មកថ្នឝ យលពេះបរមកោធិសតឝ 
ទត ដតពពួកញាតិសុទនដតលបដកកមិនយល់លពម កោយសាំអាងថ្ន លពេះ 
សិទនតទ គឺមិនកចេះសិលផសាស្តសឋ កផួនយុទនសាស្តសឋអ្ឝីកឡើង ។ លពេះរោក៏ 
យងកៅកាន់លពេះរជដាំណាក់របស់រជបុលត លបាប់តមដាំកណើ រករឿង ។ 
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លពេះមហបុរស ទូលសូមលពេះរជបិតចាត់ដចងលបជុាំលពេះញាតិវងស លពេះ 
បរមកោធិសតឝ យងកចញសដមឋងឫទនិ កោយកលើកធបូានកាវ ាំងមួយ 
ោន់បុរសបាញ់កៅសូរស័ពធឮអ្សាច ររ កទើបសកររជទាំងឡាយខវបខ្វ ច 
លពេះកចសាឋ  លពមបញ្ជូ នលពេះរជធីតមកថ្នឝ យលពេះមហបុរសទត។ 

លពេះវររជបិត លទង់ករៀបចាំឱរកឡើងកសាយរជរសមផតិថ  ចថង 
នៅរ ៍នរញបណូម៌ី ដខអាសាឍ ឆ្ន ំឆេូវ កបុងលពេះជនយ១៦វសា លពមោ 
មួយនូវពិធីអ្ភិកសកោមួយលពេះ ង រិម្មព យនសាធោ ោលពេះរជធីត 
របស់លពេះបាទសុបផពុទន កៅខ្ងនគរកទវទ ាៈ ោលពេះរជមក សី ។ 

សិលប ន្ទសដ១៩ោ៉េ ងគឺៈ 
១.សែូ ិ កសចកថីដឹងចាស់នូវសកមវងសតឝទាំងឡាយដស្សក 

ោកដើមថ្ន សកមវងយ ងកនេះលអយ ងកនេះមិនលអ ។ 
     ២.សមុែ ិ ដឹងចាស់នូវកាំកណើ តភបាំ និងកដើមកឈើោកដើម ។ 
     ៣.សំខ្ា ដឹងនូវគមភីរកលខ ។ 
     ៤.រោរគ្ម ដឹងនូវការដដលលតូវលបកប ។ 
     ៥.នីែ ិ ដឹងនូវសិលផសាស្តសឋកផួនចាប់លគប់លគងការោរ 

របស់កសឋច ។ 
     ៦.វរិសសកា ដឹងគមភីរ និងកសចកថីចិញ្ច ឹមជនឱរានកសរមីងគល ។ 
     ៧.គណិកា ដឹងរប់កសលតឬកស និងដឹងតលាផ្លក យ ។ 
     ៨.គនធញ្ែ  ដឹងសាគ ល់រកបៀបកភវង ។ 
     ៩.រែកិ្សចាឆ  ដឹងគមភីរកពទរ ។ 
     ១០.ធនុរភ  ដឹងសិលផសាស្តសឋបាញ់ធបូ ។ 
     ១១.បុរាណា ដឹងចាស់ថ្នទីកនេះស្សុកចាស់ តាំបន់ចាស់ ។ 
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  ១២.ឥែិហា  ដឹងថ្នសីុបាយដបរមុខកៅទិសក េះោមងគល ។ 
  ១៣.រជាែ ិ ដឹងនូវគមភីរពាករណ៍ថ្ន មនុសសកកើត ប្ ាំ ដខកនេះលអ 

  ឬអាលកក់ ។ 
  ១៤.មាោ ដឹងថ្នវតទុកនេះោដកវមណី យ ងកនេះមិនដមនោដកវ-

មណី  ។ 
  ១៥.រហែុ ដឹងនូវក តុដដលកផឋើមកឡើង និងផលចកលមើនកឡើងពី 

ក តុកនេះ ។ 
  ១៦.វនដុោឋ  ដឹងចាស់នូវទីដដលនឹងចិញ្ច ឹមកគ្ន លកបី ។ 
  ១៧.យុ ធ  ដឹងចាស់នូវគមភីរពីជ័យស្ង្វគ ម ។ 
  ១៨.បាសណាឋ  ដឹងនូវគមភីរកលកកវហរ ។ 
  ១៩.ឆ្នទ  ដឹងចាស់គមភីរដបបបទោករកាពរកឃ្លវ ងកផសងៗ ។ 

កោយក តុពួកលោ យណ៍សុទនដតបានពាករណ៍ថ្ន លពេះបរម 
កោធិសតឝមុខោនឹងកសឋចយងកចញបួស កទើបលពេះបិត លពមទាំងលពេះ 
ញាតិវងស  បានបាំប នវតទុោកាមសុខថ្នឝ យលពេះអ្ងគ យ ងកោរកពញ ូរ 
ក ៀរ កដើមផីឱរលពេះបរមកោធិសតឝស្សវងឹវកងឝងកបុងកាមសុខសមផតថិកនេះ 
ោពិកសសោងកនេះ គឺសភាពោមនុសសចាស់ មនុសសានជាំងឺ ពាធិ 
មនុសសសាវ ប់ កភទអ្បកបួស លពេះរោដតងដតានវធិ្លនការបិទបាាំងមិន 
ឱរលពេះរជបុលតបានកឃើញកឡើយ ។ រចួក ើយ កទើបលទង់បានករៀបផសាំផគុាំ 
ឱរលពេះមហបុរស ឲ្រានមក សីតាំងពីលពេះជ យ យុ១៦វសា។ រ ូត 
ានបុលតមួយអ្ងគ គឺ ោហលុក្មុ្មរ ក៏កបុងវធិ្លនការកនេះដដរ ។ 
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រពេះបរមឃហុធិស្តវឃច្ញសាងផនសួ្ 
កៅសម័យចថងមួយ លពេះមហបុរសលទង់សពឝលពេះរជ ឫទ័យ 

យងកចញកលតលពេះរជដាំណាក់ កៅលកសាលកៅកបុងឧទាន លាំោប់ 
ក េះ សុទាធ វាសរ វតា ក៏មកនិមយិតកធឝើោមនុសសចាស់ជរ កដើរពីមុខ 
រជរថ។ កនវង៤ដខកលកាយមក លពេះអ្ងគលទង់យងកចញលកសាលកលង 
កបុងសួនឧទានកទៀត លទង់បានកឃើញមនុសសឈាឺនពាធិកបៀតកបៀន 
បាំរេះនកនៀល ោគាំរប់បីដងលទង់បានជួបនឹងមនុសសសាវ ប់ លទង់យងោ 
គលមប់បួនដង ក៏កឃើញកភទអ្បកបួស ។ 

កពលកឃើញនិមយិតរបស់កទវទូតមួយកលើកៗ គឺលពេះមហបុរស 
ដតងជជីកសួរ យសារថីៗ ក៏ករៀបរប់ថ្នឝ យតមដាំកណើ រករឿងពិត។ លាំ 
ោប់មកលពេះសិទនតទ ក៏ចាប់ពិចារណាចាំកោេះកាមសុខសមផតថិ ដដលលពេះ 
អ្ងគធ្លវ ប់កសាយ ធ្លវ ប់រមួរស់កនវងមក គឺរដមងលចបូកលចបល់កោយទុកខ 
ោធមយត ោក តុញុាាំងលពេះទ័យរបស់លពេះអ្ងគ  ឱរ្ប់កនឿយណាយ 
កបុងកាមសុខសមផតថិកនេះ កពលចុងកលកាយ លទង់សពឝលពេះរជ ឫទ័យ 
ចាំកោេះបពឝជិតកភទ ។ 

លាំោប់ពីលទង់លពេះបរវិតិកកមក កសឋចក៏យងចុេះស្សង់ទឹក កបុង 
ស្សេះកបាកខរណី រចួយងកឡើងគង់កលើផ្លធ ាំងសិលមួយ កបុងខណាៈក េះ 
លទង់បានទទួលដាំណឹងរជបុរសថ្ន លពេះ ងពិាភ លបសូតបានលពេះរជ 
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បុលត គឺ រាហុលកុ្សមារ ក េះ ។ កាលលោបក ើយ កសឋចយងកៅកលើ 
លបាសាទរបស់លពេះ ងពិាភ  រចួកទើបយងចូលកាន់ទីសយ  លកឡា 
លពេះបនធុាំ ផធុាំលក់សកប់សកល់អ្ស់បឋមយម ។ 

 ង ដការសី្សីរបាាំកដកលក់អ្ស់កៅ បានសដមថងឱរកឃើញ 
នូវអាការាៈកផសងៗ ានការកដកអាលកាតកាយោកដើម ។ លុេះចូលដល់ 
មជឈិមយម លទង់កតើនកឡើងបានកឃើញវបិផការ របស់ស្សីរបាាំយ ងកនេះ 
កាំពុងដតកដករណូករដណល លទង់កាន់ដតានកសចកថីសកងឝគ កឃើញទី 
លបាសាទហក់បីដូចកោរកពញកោយសាកសពកៅវញិ ។ កពលពិចា-
រណាកឃើញសពឝលគប់ លទង់ក៏លន់លពេះឱសឌថ្ន ឱ ! កាមសមផតិថលបកប 
កោយទុកខ ោរបស់ឥតខវឹមសារកទកតើ ! ឯរ ុលកុារ ោចាំណងដ៏ធាំ 
ក៏លបសូតក ើយកទៀត។ កោយនូវអ្ាំណាចចនឧបនិសស័យ ដដលបានក 
សាងសនសាំអ្ប់រ ាំទុកមកោកលចើនអ្សកងខយរក ើយក េះ លពេះបរមកោធិ-
សតឝ ក៏សកលមចលពេះទ័យោចុងកលកាយកចញសាងលពេះផបួស ។ លពេះអ្ងគ 
យងកៅោស់ឆនបអាាតរ ឱរ ាំយកកសេះកណឌ កាៈ មកថ្នឝ យលពេះអ្ងគ 
កសឋចយងចូលកៅកបុងបនធប់ លកឡាបនធុាំចនលពេះអ្គគមក សី លបាថ្នប នឹង 
កលើកលពេះរជបុលត បីលតកងោចុងកលកាយ ដតលទង់កឃើញលពេះ ងពិាភ  
ផធុាំលក់ យកលពេះ សឋោក់កលើលពេះរជបុលត កោយខ្វ ចដលកងលពេះ ង 
ភាញ ក់កតើនកឡើង កសឋចក៏យងមកកលតវញិ កទើបលទង់លពេះចិ ថ ថ្ន “ ព្ោ 
នព្កាយសឹម មក្នឃីញមខុក្នូ ” ។ 

កសឋចយងចាកពីលពេះរជនិកវសន៍ នាតថៃព្រហសបតិ៍ នរញ 
បណូម៌ី ដខអាសាឍ ឆ្ន ំនោះ កបុងលពេះជនយ២៩វសា កវលអ្លធ្លលត គង់ 
កលើកសេះកណឌ កាៈ ឯឆនបអាាតរកតងកនធុយដល់ខ្ងកលតលកុង ក៏ដបរ 
ទតកមើលលពេះនគរវញិ ទីក េះឲ្រក យ្ េះ អនវិតាននចតីយ។៍ កពលក េះ 
កិកលសារ ក៏កកើតកឡើងនូវកបុងស ថ នររាំងចិតថរបស់លពេះអ្ងគ មិនឱរ 
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យងកចញបួសថ្ន រជសមផតថិចលកពតថិ ៧ចថងកទៀត នឹងមកដល់ក ើយ 
លពេះបរមកោធិសតឝ កៅដតជាំនេះកោយលទង់លពេះចិ ថ ថ្ន “ រយីងមិនអា-
ល័យរ  ” កិកលសារក៏សាបសូនរអ្ស់កៅ ។ 

លពេះមហបុរស យងឆវងកាត់សាវតទី កវសាលី កៅដល់សធឹង 
អ្ក ា លទង់យងឆវងកៅកលតើយាខ ង រចួចុេះពីកលើខបងកសេះ គង់កលើផបូក 
ខាច់ បង្វគ ប់ឱរឆនបអាាតរ  ាំយកកសេះ លពមទាំងកលគឿងលបោប់រជរ 
លតឡប់កៅថ្នឝ យដាំណឹងដល់លពេះបិតវញិ ។ កសេះកណឌ កាៈកចញផុតពី 
លពេះអ្ងគបនថិច កកើតទុកខធាំក៏សាវ ប់កៅ ។ 

លពេះមហបុរស ចាប់លកបួចលពេះកកសា កាត់ទុកសល់លបដវង២ 
ធ្លប ប់ រចួលទង់អ្ធិោឌ នក៏កបាេះកាលី (កំ្សរបា៉េ យសក់្ស) កៅកបុងអាកាស 
លពេះឥ្ ធ ក៏យកលបអ្ប់ដកវមកលទ កៅបញ្ចុ េះទុកកៅចូឡាមណីកចតីយ៍ 
 សាទ នតវតឹងស ។ ានកសចកថីដាំណាលថ្ន លពេះកកសាកនេះ គឺកាត់ដត 
មថងកទ រ ូតដល់ចូលនិោឝ ន គឺាៈ សផង់១ ចីពរ១, សងាដី១, បាលត១, 
កាាំបិតកការ១, បាំពង់មជុល១, វតថពននចកងកេះ១, តលមងទឹក១, ។ ឯសាំពត់ 
ដដលកសវៀកក េះ មហលព យបាន ាំយកកៅបញ្ចុ េះទុកកបុងទុសសកចតីយ៍ 
(រច្ែិយបាងំរោយសំពែ់)  លព យកលក ។ 

ooooooooooo 

 
 
 
 
 
 
 

ជីវភាពជ្ជអ្នកធតុងគ និងការពិឃសាធន៍រកឃស្ច្កាពីិត 

គំនិតគរួរិចារណា 
ទព្រះ ន្ រព់្ពីមពរីយ៉ា ង តដលអាចបមាា នគណុធមសរបស់មនសុស 

ប្ ពយធន គ្នែ នការងារ              សនា  គ្នែ នការបជូា 

ការសបាយ គ្នែ នមនសិ្ការ   វ ិា ន្ទសត គ្នែ នមនុស្សធម ៌               
ច្ំរណោះ គ្នែ នចរយិស្មបតតិ       នរោបាយ គ្នែ នជគ្នលការណ៍ 

 ណិជជក្សមា   គ្នែ នវនិយ័តផនកសី្លធម ៌
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កោយបានទទួលកសចកថីសុខកបុងបពឝជិតកភទ លពេះមហបុរស 
លទង់គង់កៅកបុងចលពអ្នុបិយមភវន័ កោយមិន្ន់អ្ស់រយាៈកពល៧ចថង ។ 
លុេះចូលគលមប់ ៨ ចថង លតូវនឹងចថងលព សផតិ៍ ៨ ករច ដខអាសាឍ កទើប 
កសឋចយងកចញកៅបិណឍ បាត កៅកបុងលកុងរជលគឹេះ ។ ពួកអាាតរបាន 
កឃើញ ក៏ ាំដាំណឹងកៅទូលថ្នឝ យលពេះបាទពិមភិសាររជ កសាយរជរកបុង 
ដដនមគធរដឌ រជលគឹេះរជធ្លនីក េះ ។ កសឋចក៏បានលបកមើលតមបងអួច 
កទើបបង្វគ ប់ ពួករជបុរសឱរតមឃ្លវ ាំកមើល ។ 

លពេះបរមកោធិសតឝសលងួមឥ្នធីយ៍ លតច់ចរបិណឍ បាត បាននូវ 
ភតថ ហរលយមក ើយ លទង់យងចាករជធ្លនី កៅកាន់ភបាំបណឍ វាៈលបារពន 
កសាយភតថកោយបដិកូលសញ្ហដ  ពួករជបុរសបានកឃើញក ើយ ក៏ ាំ 
ដាំណឹងកៅថ្នឝ យលពេះរោតមដាំកណើ រសពឝលគប់។ លពេះរោលោបក ើយ 
បានយងកៅកាន់ញកភបាំក េះ រចួក ើយលទង់សាកសួរអ្ាំពីោតិលតកូល 
លពេះមហបុរសក៏ថ្នឝ យលពេះពរលគប់លបការ។ លពេះរោលទង់លពេះសណាឋ ប់ 
ក ើយ កសបើសុាំឱរលពេះមហបុរស លទង់កសាយរជរោោក់កណាឋ លកៅ 
កបុងនគរមគធរដឌ ដតលពេះកោធិសតឝមិនលពមទទួល ។ លពេះរោ ក៏ាន 
សាំណូមពរថ្ន កបើលទង់បានលតស់ដឹងកពលណា សូមលពេះអ្ងគយងមក 
កលបាសខញុាំលពេះករណុា ដដលោកញាមមុនកគ ។ លពេះមហបុរសយល់ 
លពម កទើបលពេះរោក៏យងចូលលពេះនគរវញិកៅ ។ 
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ប ធ ប់មកលពេះមហបុរស លទង់យងចាកពីញកភបាំ កៅកាន់អា 
ស្សមបទរបស់អាឡារតបសកាលមកគ្នលត ដដលោលគូានកិតថិស័ពធ 
លផលីាញ ោតបសឥសី សាធ ត់ជាំ ញខ្ងចលតកវទ សម័យក េះ។ 

កបុងសាំណាក់អាឡារតាបស លពេះមហបុរសបានសិកាករៀន 
សូលត រ ូតលទង់បានសកលមចសាបតថិ៧ គឺ របូជាន ៤ អ្របូជាន ៣ 
កទើបកសឋចយងកៅសិកាកបុងសាំណាក់ ឧ ក្សរាមរគ្មប្ែតាបស បនថ។ 
កបុងសាំណាក់តបសកនេះ លពេះអ្ងគសកលមចបានសាបតថិ ៨ លទង់យល់ 
កឃើញថ្ន កចេះធម៌លតឹមសាបតិថ៨កនេះ មិនទន់អាច ាំសតឝឱរឆវងផុត 
កលកបានកឡើយ ។ កទើបលពេះបរមកោធិសតឝសួរកដញកោលរកកលក 
កុតថរធម៌ ដតឧទកតបសគ្នត់កឆវើយមិនរចួ។ ចុងកលកាយលទង់ក៏សកលមច 
លពេះទ័យ កចញដសឝងរកនូវធម៌លតស់ដឹងឆវងកលក កៅឯឧរកុវលនិគម 
សយឹងសាយ ធិ៍សាយ រតី លតិេះរេិះរកសកាភ ធិញ្ហដ ណដតមួយអ្ងគឯង ។ 

មកដល់ឧរកុវលនិគម លពេះបរមកោធិសតឝ ក៏ចាប់លបតិបតថិនូវ 
អ្តាកិលមថានឃោគ គឺោតបវធីិខ្ងការអ្ប់រ ាំនូវផវូវកាយ ដដលពួក 
និលគនទអ្នរតិរ ទយ៍ីចាត់ទុកថ្នោវធីិដ៏លបកសើរ អាច ាំសតឝឱរសកលមចនូវ 
កាកខធម៌បាន តបវធីិកនេះ ដូចោឈរកជើងមួយចាំក ៀងរ ូត ការឈរ 
ការកដក ឬកដើរកលើប វ ស្សួច បរកិភាគអាហរានចផវកឈើ សាំបកកឈើ 
សារយកៅយ  ក៏លពេះអ្ងគសាកលផងកសាយដដរ។ លទង់យកសាំពត់រុ ាំកខ្យ ច 
មកកធឝើោសាំពត់ចីពរ  ៊ាុ ដណឋ ប់ខវួន យកសផូវសាគ  ឬសវឹកកឈើមកលកង 
លគបដណឋ ប់កាយ ឬ យកដសផកសតឝសាវ ប់ក៏ាន បកណាឋ យឱរលមអង 
ធូលីដី លបឡាក់ដបកស្សកាមិនស្សង់ទឹក ជួនកាលកគចកចញពីមនុសស 
មិនឱរជួប។ កៅរដូវរង្វទឹកកកធ្លវ ក់ កពលយប់កចញមកកៅកណាឋ ល 
វល កពលចថងចូលកបុងចលពកលៅផធុាំោមួយសាកសព កពលកាំពុងភាវ -
ធម៌ ពួកកកយងគង្វឝ លកគ្ន  ាំគ្នប មកដស្សកកលងោក់លតកចៀក បក ធ បង់ 
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ទឹកក មោក់ បាចលមអងធូលីដីខាច់ោក់ យកដមកកឈើមកតារលត-
កចៀកលពេះអ្ងគកលង លពេះអ្ងគដតងដតអ្ត់លទាំមិនកលកាធខឹង ។ កធឝើតបវធីិ 
ដបបកនេះ តមការនិយមកៅកបុងសម័យក េះ ក៏កៅដតមិនអាចសកលមច 
បានបរមសុខ កទើបចាប់កធឝើទរណុកមយខវួនតមវធីិថយីបនថកទៀតគឺ ៖ 

១-យកកធយញកលើ ខ្ាំោប់កធយញកលកាម យកអ្ណាថ តទល់នឹង- 
ពិោនលកអូ្មាត់មិនកកលមើក ។ 

២-អ្ត់ដកងហើម រ ូតសធេះកសធើរលបកាច់ កទើបដកដកងហើមវញិ រចួ 
អ្ត់ដកងហើមបនថកទៀត ។ 

៣-បនទយអាហរបនថិចមថងៗ រ ូតដលងកសាយកសាេះ កោយ 
អ្ងគុយកៅកសងៀម សររីងគកាយកាន់ដតសគមកៅៗ សល់ដតដសផកលគប់ 
ដណឋ ប់ឆអឹង គល់ករមសពឝសោ៌ងគកាយពុករកង្វគ េះលជុេះ ជួនកាលដួល 
ស្សបា បកលើដផនដី ដូចមនុសសសាវ ប់ ដតលទង់កៅដតខ្ាំសងកត់កធយញអ្ត់ 
ដកងហើមកសាយទុកខលាំបាក ក៏លពេះទ័យមិនរកវ ើរវយ ានសាយ រតីតាំងាាំ 
កៅដដដល ។ 
           លបតិបតថិនូវមហបធ្លនធាំដបបកនេះ ក៏កៅដតរវរកកលកកុតថរធម៌ 
មិនកឃើញកទៀត កទើបលពេះបរមកោធិសតឝ ចាប់ពិចារណាកឡើងវញិ អ្ាំពី 
កាមស្មុលលកិានុឃោគ គឺ ោកាមសុខសមផតិថ ដដលលពេះអ្ងគធ្លវ ប់ 
បានកសាយកាលកៅកបុងលពេះបរមរជវាំង គឺមិនោផវូវក ភ្ េះកៅរកបរម 
សុខពិតក េះកឡើយ គឺោកលកិយសុខ រដមងដតងដតលយឡាំកោយ 
ទុកខ ដតក៏មិនបានកធឝើឱរកាយនិងចិតថ លាំបាកទុកខធាំ ួសក តុក េះក៏ 
កទដដរ ។ 

កពលអ្នុវតថនូវទុកករកិរយិ តមដបបអ្តថកិលមថ្ននុកយគវធីិ 
កធឝើឱរកាយលាំបាក ួសលបាណ រ ូតកសធើរបាត់បង់ជីវតិ ក៏កៅដតរក 
មិនកឃើញផវួវកដើមផីសកលមចបរមសុខបាន ។ កៅកពលលពេះបរមកោធិ-
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សតឝពិចារណាកឃើញចាស់អ្នថធម៌ទាំង២គឺ កាមស្មុលលកិានុឃោគ១ 
ោវធីិធូររលុងបាំផុត រឯី អ្តាកិលមថានឃុោគ១ ទុកករកិរយិក៏ដឹងថ្ន 
ោការលបតិបតថិឱនថយោវធីិតឹងបាំផុត ។ 

ឆវងកាត់នូវកមករៀនពិកសាធទាំងពីរ ការបាំប នរងកាយ បាំប ន 
ចិតថ កោយនូវកាមសុខសមផតថិ និង ការលេះបង់កាមសុខសមផតិថទាំង 
ស្សុងមកកធឝើោទុកករកិរយិ និងោមិចាឆ ទិដឌិ ការលបលពឹតថខុស កទើបលទង់ 
សកលមចលពេះទ័យយកការអ្ប់រ ាំកាយ និងសមផទអ្ប់រ ាំចិតថ តមដបបោ 
កណាឋ លវញិ កោយកាំណត់យកបញ្ហដ ោកតថ ចមផង (បញ្ហា ធិក) ក៏ 
ចាប់កសាយភតថ ហរកឡើងវញិ ។ 

កាលសម័យដដលលពេះបរមកោធិសតឝ កាំពុងដតកធឝើទុកករកិរយិ 
ក េះ ឃកាណឌញ្ារហុេមណ៍ ដដលកៅកកយងោងកគ លពមទាំងកូនរបស់ 
លោ យណ៍៤ ក់ ដដលោអ្បកទយមហបុរសិលកខណាៈថ្នឝ យលពេះអ្ងគ 
ក៏បានចាកកចញកៅបួសតមបាំករ ើលពេះអ្ងគ កៅតមបណាឋ ាំរបស់បិតខវួន 
ទាំង៥ ក់កនេះ កលកាយមកកៅថ្ន  បញ្ចវគគីយភ៍ិកខឃុន្តេះ ។ បញ្ច វគគីយ៍ 
ទាំង៥អ្ងគកនេះ កាលកឃើញលពេះមហបុរស កសាយភតថ ហរកឡើងវញិ 
អ្ស់សងឃឹមថ្ន មិនអាចលតស់ដឹងបាន  ាំគ្នប រត់កចាលលពេះអ្ងគកៅរស់ 
កៅកបុងនប្ពឥសិបែនមិគទាយវន័ រ ៀបប្កុ្សង រាណសី រដឋកាសី ។ 

3 
 
 
 
 
 
 

គំនតិគរួរចិារណា 
ច្រូកំុ្សយក្សខ្លួនអនក្ស រធែីជាគំរឲូ្យសងគម ប៉េុស្នតប្ែូវស្ែយក្សសងគម 
រធែីជាគំរដូលអ់នក្សវញិ រប្ ោះអនក្សប្គ្មន់ស្ែជាច្ំស្ណក្សមយួ 

ននច្ំស្ណក្សដរ៏ប្ច្ីនរបសស់ងគមស្ែប៉េុរណាណ ោះ ។ 
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ទទួលច្ង្ហា នន់្តងស្ជុ្ជតា 
កវលកទៀបភវឺ ដថង១៤កកើត ដខពិសាខ ប្ ាំរកា លពេះមហបុរស 

លទង់បាននិមិតថកឃើញសុបិនចដមវក ោក តុ ាំឱរលពេះអ្ងគយល់ថ្ន ពិត 
ោនឹងបានលតស់ពុាំខ្នកឡើយ។ លុេះលពឹកកឡើងចថង១៥កកើត លទង់ជលមេះ 
លពេះកាយករៀបចាំលគងចលតចីពររចួ និមនថកៅគង់កលកាមកដើមចលជមួយ កៅ 
ជិតឧរកុវលនិគម កដើមផីកធឝើសមថកមយោឌ ន រង់ចាាំកពលនឹងលតឡប់លតច់ 
បិណឍ បាត ។ 

ានកសចកថីដាំណាលថ្ន កាលកពលលពេះបរមកោធិសតឝយង 
កចញសាងផបួសក េះ ន្តងស្ជុ្ជតា ោធីតរបស់ ឃស្នកដុុមពី កៅកបុង 
្រឃុវលនិគម  ងបានកធឝើការបន់ស្សន់រកុខកទវត  រកាកដើមចលជក េះ 
កោយលបាថ្នប សុាំឱរបានសាឝ មី គឺានោតិលតកូលកសយើគ្នប  ានចិតថលបកប 
កោយធម៌ និងសុាំឱរបានកូនចផង ោកូនសាឋ ប់ដាំបូ យ នាតបិត ោ 
កូនលបកបកោយធម៌ រចួ ងបានសចាច ថ្ន កបើសកលមចដូចលបាថ្នប   ង 
នឹងកធឝើពលីកមយលទពរសមផតថិ ដ៏ានតចមវមួយដសនកហបណាៈ ថ្នឝ យ 
រល់ៗ ប្ ាំ លុេះចាំកណរកលកាយមក  ងក៏បានសកលមចដូចបាំណងដមន  
កទើប ងឱរមនុសស ាំកមកគ្ន១.០០០កាល ឲ្រកៅសីុកឈើដអ្មកបុងចលព 
កឈើដអ្ម  កពលលង ច ងឱរកគរតឹយកទឹកកោេះកគ្ន៥០០កាល កៅ 
ឱរកមកគ្ន៥០០កាលកទៀតផឹក ។ 
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 ងសុោត ឱរកគកធឝើោក់កណាឋ លៗយ ងកនេះ រ ូតមកដល់ 
ដថង១៤កកើត ដខពិសាខក េះ កៅសល់កមកគ្នដត៨កាលចុងកលកាយ ។ 
លុេះលពឹកកឡើងចថង១៥កកើត  ដខពិសាខក េះដដរ  ងសុោត ឱរកគរតឹ 
យកទឹកកោេះ ពីកមកគ្នទាំង៨កាល កដើមផីយកកៅលយោមួយអ្ងករ 
ដាំកណើ បមកកធឝើមធុបាយស ។ ភាពអ្សាច ររ កៅកពលកគយកភាជន៍ថយី 
កោយចដ ងផ្លធ ល់ ក៏ោក់អ្ាំបិលចូលបនឋិច យកលគ្នប់លកវញ ដផវដីបវី 
ដកង្វក បុកឱរម ដឌមួយមុខៗ ោក់បនថិច រចួក៏ចាក់ទឹកដូង ខធិេះដូង ចូលឱរ 
លយម  ងបង្វក ត់កភវើងលបារពនចាំអិ្នមធុបាយសកោយខវួនឯង ។ កពល 
មធុបាយសក៏ពុេះកឡើង ពពុេះក៏វលិោទកខិណាព័ទន គឺវលិពីសាឋ ាំកៅខ្ង 
កឆឝងលបលពឹតថកៅជុាំវញិ មិនានស្សក់ចុេះកលតភាជន៍កឡើយ ។ 

ខណាៈក េះចតុកលកបាលទាំង៤ ចុេះមកជួយដថរកាច្ង្វក ន 
កសឋចអ្មរ ិ្  ធ ធិរជ ចុេះមកដថរកាកភវើង រឯីពួកកទត កៅកបុងចលកវឡ 
ក៏ ាំយកឱោរសទិពឝមកោក់កបុងមធុបាយស កោយអានុភាពករៀងៗ 
ខវួន ។ កឃើញក តុអ្សាច ររ  ងសុោត ក៏បង្វគ ប់ឱរ ង បុណាា ទាស្ ី
កៅកបាសសាំអាតកលកាមកដើមចលជក េះោមុន កៅដល់កឃើញលពេះបរម 
កោធិសតឝ កាំពុងគង់សយឹងសាយ ធិ៍សាធិ ហក់បីដូចកាំពុងគង់ទតកលក 
ធ្លតុ គឺដបរលពេះភ្កថកៅទិសខ្ងកកើត ានរសយីផាយកចញពីលពេះកាយ 
ដូចោពណ៌ាស ។  ងបុណាត កឃើញភាវ មក៏សនយតថ្ន កនេះពិតោរកុខ-
កទវតចុេះមកពីកដើមចលជនិមយិតខវួនលបាកដកឡើង រង់ចាាំទទួលកលគឿងបូោ 
កោយផ្លធ ល់  ងលបញាប់លតឡប់មកលបាប់ ងសុោតវញិភាវ ម តម 
ក តុការណ៍។  ងសុោតកលតកអ្រណាស់ យកភាជន៍ានតចមវមួយ 
ដសនកហបណាៈមកោក់មធុបាយស គឺលគបកោយលកណាត់ស តុប 
ដតងខវួនរួច ងសុោត ឱរបុណាត ទសីទូលភាជន៍កដើរពីកលកាយ កៅ 
ដល់កដើមចលជកឃើញលពេះបរមកោធិសតឝ សនបិោឌ នថ្ន កនេះពិតោកទវត 
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រកាលពេះចលជដមន កទើប ងសុោតកលើក មធុបាយសថ្នឝ យដតមថង ។ 
លពេះបរមកោធិសតឝង្វករកបាលតមិនកឃើញ  ងសុោតយល់អាការាៈ 
របស់លពេះអ្ងគ ក៏កោលវចាថ្ន “ រសច្ក្សតី ប្បាថ្នន របស់នាងខ្ាុ ំ បាន 
សរប្មច្រហីយ សមូថ្នែ យមធុបាោស ប្ពមទាងំភាជន៍មាសរនោះ ” 
រចួក ើយ ងក៏លតឡប់កៅផធេះវញិ ។ 

ស្បុិននិមិតាទាងំរបា ំ
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រពេះបរមឃហុធិស្តវផ្ចច ញម់្ចរច្ិតាបាប 

លពេះមហបុរសកលកាកចាកអាសនាៈ កដើរលបទកសិណកដើមចលជបី 
ជុាំ កទើបកាន់ភាជន៍មធុបាយសកៅកាន់សធឹងកនរញ្ជ រ រចួយងចុេះស្សង់ 
ទឹកកបុងសធឹង រចួលគងចលតចីវរ កទើបពូតមធុបាយស៤៩ពាំនូតប ុនៗលគ្នប់ 
កតប ត កសឋចលទង់កសាយអ្ស់ពុាំានសល់។ លពេះបរមកោធិសតឝ ្ន់រចួ 
លទង់សាំរកលពេះកាយ កៅកបុងសាលវន័ កទៀបកឆបរសធឹងក េះ រ ូតដល់ 
កពលរកសៀល កទើបចាកកចញពីកឆបរសធឹងមកតមផវូវ ក៏បានជួបអ្បកលចូត 
សាគ  អ្បកក េះបានថ្នឝ យសាគ ដល់លពេះអ្ងគ តមទាំកនៀមទាំលប់ឥណាឍ  ។ 

លពេះបរមកោធិសតឝ  យងដល់កដើមកោធិលពឹកសមួយ ដដលដុេះ 
ដាំណាលចថងលពេះអ្ងគលបសូត លទង់គង់លបទកសិណ លតង់ខ្ងតផូង ខ្ង 
លិច ខ្ងកជើង ចលកវឡទាំងបីទិសសុទនដតញាប់ញ័រ (ច្ែិតមិនសងប)់ 
ហក់បីដូចលបាប់ថ្នទីកនេះ មិនដមនោទីកកើតរតនបលវ័ងកកឡើយ ។ កទើប 
លទង់គង់ខ្ងកកើតកដើមកោធិលពឹកស រចួដបរលពេះភ្កថកៅទិសខ្ងលិច ទី 
ក េះមិនញាប់ញ័រ លទង់ក៏សនបិោឌ នថ្នទីកនេះ លបាកដោអាចកកើតរតន 
បលវ័ងកបាន, លពេះបរមកោធិសតឝលទង់បានលកាលសាគ លតង់ទីក េះក ើយ 
លទង់ក៏តាំងលពេះដភបន រចួអ្ធិោឌ នថ្ន “ ស្សបក្ស សរនស  ច្់ឈ្លមនន 
រយីងច្រូរងីសងួែអស់រៅចុ្ោះ របីអាតាា អញ មិនបានសរប្មច្នវូការ 
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ប្តាស់ដឹងរ  នឹងមិនរប្កាក្សចាក្សរែនបលល័ង ករនោះរឡយី ” ។ កៅ 
កពលអ្ធិោឌ នរចួក ើយ កទើបដបរលពេះបិដឌិ (ខ្នង) កៅកាន់កដើមកោធិ-
លពឹកស ។ 

កពលលពេះមហបុរសកាំពុងគង់កលើរតនបលវ័ងក កទវបុលតារាន 
ចិតថបាប ក៏កកើតកសចកថីលចដណន ប្ នីសកឡើង កោយគិតថ្ន “ ប្ពោះ 
សិ ធែថរនោះ ប្បាថ្នន ក្សនលងនវូវសិ័យននអញ អាតាា អញមិនប្ពមឱ្យប្ពោះ 
សិ ធែថរនោះក្សនលងបានរឡយី ” ។ កទវបុលតារចិតថបាប ក៏និមិតថជិេះកលើ 
ដាំរកីមខលកាំពស់១៥០កយជន៍ និមយិតថចដមួយោន់ កាន់អាវធុកផសងៗ 
រឯីពលារកស  និមយិតខវួនដបវកៗ ានពណ៌កខៀវខវេះ កលឿងខវេះ ាន 
ខវូនោសតឝ ានកាលោយកខ ខវេះកទៀតានខវួនោយកខ គឺានកាល 
ោលមឹគបកសីោកដើម។ ពលារកស  សាំដដងឫទនិទាំង៩លបការកនេះ មិន 
អាចកបៀតកបៀនលពេះអ្ងគបានកឡើយ ក ើយដលបកាវ យកៅោកលគឿងបូោ 
លពេះអ្ងគកៅវញិ  កោយលពេះអ្ងគអ្ធិោឌ ន សាំអាងនូវអ្ាំណាចបារមីទាំង 
៣០ មហបរចិាច គ៥ និងចរយិ៣ ដដលលពេះអ្ងគកសាងកនវងមក លពម 
ទាំងលពេះអ្ងគបានយកមហលបឹថពីោសាកសី រឯីារចិតថបាបវញិ គឺយក 
កស ោសាកសី ។ 

=================== 

 
 
 
 
 
 
 

គំនតិគរួរចិារណា 
កំុ្ាថាន ការមនិគួ្រ្ាថាន ាន កំុគិ្តអានការមនិគួ្របុគ្គលគិ្ត 
គួ្រគិ្តតតការស្ភាពរបស់្ពិត   កំុ្ាថាន កំុជៅគិ្តការទជទ ។ 
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ឃជ្ជគជយ័កនងុជវីិតតស្  ូ
លពេះអាទិតរមិនទន់អ្សឋងគតផង លពេះមហបុរសកាំចាត់បង់នូវ 

ារចិតថបាប កទើបចាប់កផឋើមកធឝើសាធិកមយោឌ ន  កោយយកអា បាន-
សសតិោអារមយណ៍ សាយ រតីតាំងាាំគឺមិនបននូរបនទយលបុងមិនឱរានភាវ ត់ 
កាយលតង់ ចិតថក៏សងប់រាង ប់នឹងនលអោចិតថដដលានអារមយណ៍ដតមួយ។ 
លុេះអារមយណ៍ានដត១ សាង ត់ចាកកាមទាំងឡាយ លពមទាំងសាង ត់ចាក 
នីវរណធម៌ ចិតថរបស់លពេះមហបុរស ក៏ចូលដល់បឋមជាន គឺោចិតថ 
លបកបកោយនូវវតិកកាៈ វចិារាៈ ានបីតិ និង សុខាៈ ។ 

លុេះលពេះអ្ងគរាង ប់បាន វែិក្សកៈ វចិារៈ រចួចូលដល់ទុតិយជាន 
កទើបលទង់ចាប់លេះបីតិកចញ លពេះមហបុរស ក៏ានសតិដឹងចាស់ថ្នាៈ 
លពេះអ្ងគកាំពុងដតកសាយវមុិតថិសុខ សកលមចបានតតិយជាន។ លពេះមហ 
បុរសកាំពុងានសាយ រតីដឹងចាស់ថ្ន កាំពុងកសាយសុខ លទង់ក៏ចាប់លេះ 
បង់កសចកថីសុខក េះកចញ លទង់ចូលដល់ចតុតទជាន ក ើយប ធ ប់មក 
ឧកបកាខ បានតាំងស៊ាប់ ឥតទុកខ ឥតសុខ ានចិតថរងឹបឹុងបរសុិទនផូរផង់ 
មិនានកិកលសលបាសចាកមនធិល កសចកថីកៅ យង ដដលោចិតថទន់ 
គួរដល់កមយ ោចិតថនឹងធឹងមិនញាប់ញ័រ កទើបលទង់ចាប់តាំងសតិយ ងាាំ 
កដើមផីរ ាំឭកកឡើងវញិ ថយកលកាយក ើយរ ាំឭកចាប់ពីមុន កពលដដលលទង់ 
យងមកគង់កលើរតនបលវ័ងកកនេះ ោលាំោប់ រ ូតដល់លពេះអ្ងគលបសូត 
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រ ាំឭកបនថកៅកទៀត ក៏ទុញទល់រឭកដលងកឃើញ កទើបពិចារណារឭក 
បកណាឋ យកឡើងមកវញិ ោលាំោប់ រ ូតដល់កពលដដលលទង់គង់កលើ 
រតនបលវ័ងកកនេះដដដល គឺគ្នយ នបានកឃើញដបវកកសាេះ ក៏ចាប់រឭកបក 
កៅកលកាយកៅវញិ រ ូតដល់កពលលបសូត ។ 

កាលកបើលពេះមហបុរស ពិចារណារាំឭកកឡើងមកវញិ ោអ្នុ-
កលមយ ងកនេះ បញ្ហដ ដឹងចាស់ក៏កាន់ដតភវឺកឡើងៗោលាំោប់ លពេះអ្ងគ 
ពិចារណារាំឭកលចាសកៅវញិកទៀត រ ូតដល់កពលលបសូតក៏ស្សាប់ដត 
លទង់រវរកកឃើញោកលើកដាំបូងថ្ន មុនកសាយលពេះោតិោ សិ ធែថ កនេះ 
អាតយ អ្ញោសនថុសិតកទវបុតថកទកតើ! រចួកាលពីមុនោលពេះកវសសនថរ កៅ 
កជតុតថរនគរ......។ល។ ក ើយដថមរឭកកឃើញអ្ាំពីការកសាយសុខទុកខ 
និងក តុកផសងៗ កបុងោតិនីមួយៗ ឥតខឝេះចក វ េះកឡើយ ។ កៅរលតីចថង 
១៥កកើត ដខពិសាខ ប្ ាំរកា  បឋមយម ដដលលពេះសិទនតទសកលមចនូវ 
ការលតស់ដឹង គឺរឭកកឃើញោតិកាំកណើ ត ោកលចើនអ្កនកោតិ កៅថ្ន 
បុឃពវនវុាសានសុ្តិវិជ្ជា  ។ 

លពេះមហបុរស ក៏តាំងសាធិសយឹងសាយ ធិ៍ោបនថ រចួកធឝើចិតថឱរ 
បរសុិទនផូរផង់ កដើមផីអ្ធិោឌ នញុាាំងទិពឝចកខុឱរភវឺចាស់ ក៏តលមង់ឧកបកាខ  
ចិតថក េះ កៅរកដាំកណើ រចុតិរបស់សតឝកលកោអារមយណ៍ បញ្ហដ  គឺទិពឝ 
ចកខុ ក៏កកើតានពនវឺចាស់កឡើង កឃើញដាំកណើ រចនមក ធ្លតុរបស់សតឝ 
កាំពុងចរុតចុេះចាប់កាំកណើ ត ។ លទង់ក៏សកលមចបាននូវការលតស់ដឹងអ្ាំពី 
ច្ុតូបបាតវជិ្ជា   មជឈិមយម លទង់រកកឃើញអ្ាំពីការកកើតសាវ ប់ ការ 
កសាយផល មូលក តុចនការកសាយផលរបស់សតឝោតិនីមួយៗ ។ 

កពលបានលតស់ដឹងនូវចុតូបបាតញ្ហដ ណរចួក ើយ លទង់ចាប់ 
សយឹងសាយ ធិ៍កធឝើសាធិបនថកៅកទៀត តលមង់សាយ រតី កៅរកការកកើតសាវ ប់ 
ក េះ រចួញុាាំងបញ្ហដ កចតសិកឱរលបាកដកឡើង កដើមផីកធឝើវបិសស ភាវ  
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លតិេះរេិះពិចារណា រកក តុចនការកកើតសាវ ប់ និង រកក តុចនការរលត់ 
កសចកថីកកើតសាវ ប់កនេះ កោយការពិចារណាកឃើញថ្ន កសចកថីខសឹកខសួល 
ទុកខលពួយចកងអៀតចងអល់ កសចកថីភ័យតក់សវុតកកើតាន កលោេះដតកឃើញ 
ចាស់ជរ និងកសចកថីសាវ ប់គឺមរណាៈ ភាពចាស់ជរ ពាធិមរណាៈកកើត 
ាន កលោេះកោយសារោតិោបចច័យ ោតិកកើតាន កលោេះានតណាហ  
កបុងភពោបចច័យ ភពកកើតាន កលោេះដតឧបាទនោបចច័យ ឧបាទន 
កកើតាន កលោេះានតណាហ ោបចច័យ តណាហ កកើតាន កលោេះានកវទ  
ោបចច័យ កវទ កកើតាន កលោេះានផសសាៈោបចច័យ ផសសាៈកកើតាន 
កលោេះអាយតនាៈទាំង៦ោបចច័យ អាយតនាៈកកើតាន កលោេះាន ម-
របូោបចច័យ  មរបូកកើតាន កលោេះានវញិ្ហដ ណោបចច័យ វញិ្ហដ ណ 
កកើតាន កលោេះដតានសង្វខ រោបចច័យ សង្វខ រកកើតាន កលោេះាន 
អ្វោិជ ោបចច័យ ។ 

អវជិាជ  គឺកសចកថីលងង់កលវ  មិនដឹងក តុបចច័យពិត កសចកថីទុកខ 
លពួយក៏រដមងកកើតានកឡើង កាលកបើអ្វោិជ រលត់ បញ្ហដ រដមងកកើតាន 
កសចកថីទុកខលពួយ កសចកថីតក់សវុត ពីករឿងចាស់ជរ ពាធិ មរណាៈក៏គង់ 
រលត់អ្ស់កៅ កបើកសចកថីលកវល់លកវយកបុងភពរលត់អ្ស់កៅ ការកកើត 
សាវ ប់ក៏គង់រលត់កៅ ។  ការលតស់ដឹងនូវ បដិចចសមុបាទធម៌ ចនការ 
កកើតសាវ ប់កនេះ កទើបមហបុរសកាំណត់ថ្ន ៖ 

 កបើអ្វោិជ រលត់ កសចកថីទុកខលពួយតក់សវុតអ្ាំពីករឿងចាស់ជរ 
ពាធិមរណាៈក៏គង់រលត់កៅ កបើកសចកថីទុកខលពួយតក់សវុតរលត់អ្ស់ោ 
សមុកចឆទក ើយ ការកកើតសាវ ប់ោបនថកៅកទៀតក៏គង់រលត់ក េះ អ្វជិ្ជា  
ស្ង្ហខ រ វិញ្ហា ណ  ន្តមរបូ អាយតនៈ ផស្សៈ ឃវទន្ត តណាា  ្បាទាន 
ភព ជ្ជតិ ជរា ពោធិ មរណៈ  ក៏រលត់អ្ស់កៅ កលោេះដតកសចកថីទុកខ 
លពួយរលត់កៅោសមុកចឆទដដរ វោិជ ក៏កកើតលបាកដកឡើង ។ 
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 ការពិចារណាកឃើញក តុបចច័យ ចនការកកើតសាវ ប់កនេះ  ាំ 
ឱរលពេះអ្ងគដឹងចាស់ថ្ន កសចកថីលបាថ្នប កបុងកាមគុណទាំង៥ ពុាំដមនោ 
ផវូវកៅរកបរមសុខ កសចកថីលបាថ្នប កបុងភពទាំង៣ ក៏ពុាំដមនោផវូវដល់នូវ 
បរមសុខ ។ អវជិាជ  ោកសចកថីលងង់កលវ  មិនដឹងក តុពិតចនទុកខ ចនធម៌ 
ដល់នូវបរមសុខ កទើប ាំឱរានកសចកថីខសឹកខសួល ទុកខលពួយ តក់សវុត 
កកើតកឡើងមិនកចេះចប់ កោយសារដតានកសចកថីលបាថ្នប លបកាន់ាាំដបប 
កនេះ។ ការលតស់ដឹង គឺោការរកកឃើញនូវផវូវរលត់ទុកខ សកលមចក ើយ 
នូវបរមសុខ គឺការអ្ប់រ ាំចកលមើនភាវ  កធឝើឱរអ្ស់កៅចនអាសវាៈទាំង៣ 
ាន កាមាសវៈ ភវាសវៈ និងអវជិាជ សវៈ កៅថ្ន អាសវក្សខយវជិាជ  ។ 
លពេះបរមសាសាឋ  លទង់បានលតស់ដឹងនូវអាសវកខយញ្ហដ ណកនេះ  បចឆិម 
យម  រលតី នថៃពុធ ១៥ ឃកើត ខ្ម ពិសាម ឆាន  ំរកា កៅគយសីសលប-
កទស ឬ ឧរកុវលនិគម ចាប់ពីកពលក េះមក ។ 

បុឃពវនវិាសានសុ្សតិវិជ្ជា  ច្តុូបបាតវិជ្ជា  អាស្វកខយវិជ្ជា  
គឺោធម៌ ឬវោិជ ដដលលតូវបានលតស់ដឹង បានរកកឃើញកោយលពេះសិទនតទ 
ក ើយអាសវកខ័យវោិជ កនេះ ដដលញុាាំងសតឝឱរឆវងកលកបាន ឬកៅថ្ន 
កលកកុតថរធម៌ កោលគឺលពេះនិោឝ នក េះ ។ 

ការកលបើសាធិចិតថ  រចួញុាាំងសតិឱរកកើតកឡើង រចួតលមង់សតិ 
កៅរកការរឭកោតិ ការចរុតិបដិសននិរបស់សតឝឲ្រោអារមយណ៍ ក ើយ 
បញ្ហដ រវរកឱរកឃើញក តុបចច័យចនការកកើតសាវ ប់ កោលគឺបដិចចសមុ-
បាទធម៌ និងការកធឝើឲ្រអ្ស់កៅនូវចនអាសវាៈ ការកលបើបញ្ហដ រកបៀបកនេះ 
កៅថ្ន វបិសស វោិជ  ចាត់ទុកោវោិជ ចមផងចនការលតស់ដឹង ។ កោយ 
លពេះអ្ងគសាធ ត់កបុងសាធិកមយោឌ ន ្នសាបតថិ ក៏ោក តុញុាាំងឱរ 
លពេះានលពេះភាគ លទង់បរបូិណ៌កោយ មឃន្តមយទិធិវិជ្ជា  ឥទធិវិធីវិជ្ជា  
ទិពវច្កខ ុវិជ្ជា  ទិពវឃសាតវិជ្ជា  និងឃច្ឃតាបរយិវិជ្ជា  ផងដដរ ។ 
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ការពិចារណារកកឃើញថ្ន ានកាំកណើ ត គឺរដមងានសភាវាៈ 
ចាស់ ឈឺ និងសាវ ប់ោធមយត កាលកបើចាស់ឈឺសាវ ប់កកើតាន កសចកថី 
ខសឹកខសួលកសាកសាឋ យទុកខរដមងកកើតាន ។ បដិចចសមុបាទធម៌លតង់ 
កនេះ លពេះបរមលគូចនកយើងឱរក យ្ េះ  ុក្សខអរយិសច្ចៈ ។ 

ការពិចារណារកកឃើញថ្ន បុថុជជន គឺរដមងទទួលយកសភាវាៈ 
ដដលោទុកខកលោេះចាស់ឈសឺាវ ប់មិនបាន កទើបតណាហ  គឺកសចកថីលបាថ្នប  
ចង់បានដតសភាវាៈមិនចាស់ មិនឈឺ មិនសាវ ប់ គឺគ្នយ នកថីទុកខ ដដលោ 
តណាហ  កសចកថីលបាថ្នប ខុសទាំនង កោយសារដតអ្វោិជ  ោតួសាំកយជនាៈ 
ឬកិកលស មិនដមនោតួបញ្ហដ ានកៅកបុងស ឋ ន ។ 

ានជនពួកខវេះ សាទនសីល កធឝើសាធិ្ន ក៏កលោេះចង់ 
កចញឱរផុតពីទុកខ ក ើយលបាថ្នប កបុងសមផតិថកទវកលក លព យកលកវញិ 
កោយយល់ខុសថ្ន បរមសុខនិោឝ នានកៅទីក េះ កសចកថីយល់ខុស 

កលោេះដតអ្វោិជ  ាំឱរានតណាហ កសចកថីលបាថ្នប ខុសកនេះក ើយ ដដលោ 
ក តុចនទុកខ ។  បដិចចសមុបាទធម៌កនេះ លពេះសាយ សមភុទនឱរក យ្ េះថ្ន 
កៅថ្ន សមុ យអរយិសច្ច គឺក តុចនកសចកថីទុកខ ។ 

កោយសារដតតួអ្វោិជ កនេះ តណាហ កនេះ  ាំឱរានការយល់ខុស 
រឯីកសចកថីលបាថ្នប ក េះ ក៏ោកសចកថីលបាថ្នប ខុស ដដលោកសចកថីលបាថ្នប  
លបកបកោយ ឧបាទនកខនន វោឬសគល់ចនកសចកថីទុកខ។ បដិចចសមុ-
បាទធម៌កនេះ លពេះសាយ សមភុទនពិចារណារកវធីិ កធឝើឱររលត់អ្ស់កៅចន 
អាសវាៈ ដដលានក យ្ េះកៅថ្ន នរិរាធអរយិសច្ចៈ គឺការរលត់កចត-
សិក និងោអារមយណ៍ដដលោក តុបចច័យ ាំឱរតណាហ កកើតកឡើងក េះ។ 
កាលកបើកចតសិករលត់ អារមយណ៍រលត់ ក ើយអាសវាៈទាំង៣ក៏រលត់។ 
កដើមផីញុាាំងអាសវាៈ ឱររលត់អ្ស់កៅោសមុកចឆទ គឺលតូវលបតិបតិថនូវអ្រ-ិ
យមគគលបកបកោយអ្ងគ ៨ ដូចខ្ងកលកាម ៖ 
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ក.បញ្ហា ស្កិាខ   
១-ស្ម្ចម ទិដេិ  ទិដឌិោបញ្ហដ កចតសិកឲ្រដឹងចាស់ យល់ចាស់ 

យល់លតឹមលតូវថ្ន កាមសុខលវកិានុកយគវធីិ ដដលលពេះបិតបានបាំប ន 
លពេះដ៏ានលពេះភាគអ្ស់អ្ាំឡុង២៩ ប្ ាំ ពុាំដមនោផវូវកៅរកបរមសុខ ោ 
អ្មតធម៌កឡើយ ឯអ្តថកិលមថ្ននុកយគវធីិ ក៏ពុាំដមនោផវូវកធឝើឱរអ្ស់នូវ 
អាសវាៈ ឯទុកករកិរយិ គឺោការកធឝើដ៏កថ្នកទប ក៏ពុាំដមនោផវូវលតស់ដឹង 
កឡើយ គឺានដតអ្រយិសចចាៈទាំង៤ប ុកណាត េះ កទើបោការកឃើញលតូវ ការ 
សិកា ការយល់ដ៏លតឹមលតូវ ។ 

២-ស្ម្ចម ស្ងកបប បញ្ហដ គឺកសចកថីថលតិេះរេិះលតូវថ្ន កាមសុខលវិកា-
នុកយគ និង អ្តថកិលថ្ននុកយគ ពុាំដមនោអ្រយិមគគចនការលតស់ដឹង 
រកកឃើញផវូវរ ាំលត់ទុកខបានកឡើយ។ កាមសុខសមផតិថ គឺោកសចកថីសុខ 
កកើតកឡើងពីវតទុកាម រឯីវតទុកាមកនេះ គឺ ោរបស់មិនកទៀងទត់សទិតកសទរ 
កឡើយ កពលសាវ ប់វកងឝងកលតកលតអាលនឹងវតទុកាមកាន់ដតខ្វ ាំងដដរ កទើប 
លទង់ចាត់ទុកកាមវតិកកាៈថ្ន គឺោការលតិេះរេិះខុសដដលគបផីលេះ ក ើយលប 
កាន់យកកនកខមយវតិកកាៈ កោយការអ្ប់រ ាំចិតថឱរសាង ត់ចាកកាម កទើបោការ 
លតិេះរេិះលតូវ។ ឯអ្តថកិលមថ្ននុកយគ ោវធីិដដលកធឝើឱរកាយលាំបាកឥត 
លបកយជន៍ ការលតិេះរេិះកឃើញចាស់យ ងកនេះ កលោេះបានឆវងការអ្នុវតថ 
ផ្លធ ល់។ ក តុកនេះបានោលពេះពុទនបរមលគូចនកយើង កលកចាត់ទុកខសា-
ទិដឌិ និង សាយ សងកបផាៈ ោបញ្ហដ សិកាខ  គឺ ោការសិកា អ្នុវតថឱរកកើត 
លបាោញ  កទើបអាចពិចារណាកឃើញតមសភាវាៈពិតបាន យល់ចាស់នូវ 
ផវូវពិតលតង់ ក ភ្ េះកៅរកកាកខធម៌បាន ។ 

ម.ស្លីស្កិាខ   
៣-ស្ម្ចម វាចា គឺវចាសាំដដងកចញអ្ាំពីទឹកចិតថ លបកបកោយ 

សីលធម៌ ដដលោតួកចត  ញុាាំងការនិយយសឋីនូវអ្ឝីដដលកឃើញពិត 
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កឃើញលតូវចាំអ្រយិមគគ ានការកវៀកចាកនូវវចីទុចចរតិ៤ោកដើម ។ 

៤-ស្ម្ចម កមមនា ការលបកបកោយនូវកុសលធម៌ លបលពឹតថដតការ-
ង្វរលតូវលតង់អ្រយិមគគក េះ មិនលបលពឹតថសនសាំនូវកាមសុខសមផតថិ កលោេះ 
ោរបស់មិនកទៀង គឺមិនកធឝើនូវអ្ាំកពើដដល ាំឱរកាយ ឱរចិតថលាំបាកឥត 
លបកយជន៍  នឹងមិនលបលពឹតថអ្ាំកពើទុចចរតិ កោយកាយកមយ៣ោកដើម អា-
ស្ស័យកោយានសីលសិកាខ ោបចច័យ ។ 

៥-ស្ម្ចម អាជីវៈ សីលគឺកចត ដដលញុាាំងកាយលបកបការង្វរ 
រកសីុចិញ្ច ឹមជីវតិ កោយសុចរតិ មិនលួចឆក់ កបាកលបាស កកងលបវញ័្ច  
កគ កបើោលគ សទលតូវកវៀរចាកនូវជាំនួញ៥លបការ កបើោភិកខុសងឃលតូវលប 
លពឹតថតមអាជីវបារសុិទនិសីល និងបចច័យសនបិសសិតសីលោកដើម ។ 

សមាា វាចា សមាា ក្សមានត សមាា អាជីវៈ លពេះបរមសាសាថ  លទង់ 
ចាត់ទុកោអ្រយិមគគខ្ងកងសីល ដដលលតវូពាយម សិកាលបតិបតថិ 
រ ូតកចតសិកសីលកនេះ កកើតកឡើងពិតលបាកដ អាស្ស័យានបញ្ហដ ោ 
កាវ ាំងផងដដរ ។ 

គ.ច្ិតាស្កិាខ   
៦-ស្ម្ចម វាោមៈ ការតាំងចិតថបដិបតថិោករឿយៗកនេះ បានដល់ 

កសចកឋីពាយម៤ ពាយមរាំងបាបធម៌មិនឱរកកើតានកបុងស ឋ ន១ 
ពាយមញុាាំងកុសលធម៌ឱរកកើតានកបុងស ឋ ន១ ពាយមលេះបាប 
ធម៌ ដដលកកើតានឱរអ្ស់ពីកបុងស ឋ ន១ រចួពាយមរកាកុសលធម៌ 
ដដលានក ើយ គឺមិនឱររេុះករយសាបសូនរកៅវញិ១ ការលបលពឹតថោ 
ករឿយៗកដើមផីកធឝើចិតថឱរបរសុិទនលអផូរផង់ និងលបកបកោយនូវកុសលធម៌ 
យ ងកនេះ គឺពាយមចកលមើនសាយ សាធិក េះ ។ 

៧-ស្ម្ចម ស្តិ ោការតាំងចិតថផចង់រកអារមយណ៍ កដើមផីកុាំឱរភាវ ាំង 
ភាវ ត់នូវអ្ឝីដដលកឃើញតមសភាវាៈពិត កឃើញលតូវក ើយ ចាាំមិនឱរលច-
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ឡាំ បញ្ហដ គង់ដឹងចាស់ សតិដដលកាំពុងរឭកាាំក េះ គឺោសតិបផោឌ ន 
កោយយក កាយ ច្ិែត រវ នា ធមម កធឝើោទីតាំងចនការរឭក កដើមផី 
កមើលឱរកឃើញសភាវាៈពិតថ្ន ចិតថកនេះអ្ស់នីវណាៈ អ្ស់អាសវាៈក ើយ 
ឬកៅ? កាយកនេះកៅញាប់ញ័រកោយសារវតទុកាមអូ្សទញដដរឬកទ ? 
កវទ កចតសិកកនេះ កសាយផសសាៈោធាយ រមយណ៍សុខ-ទុកខកវទ យ ង 
ណាខវេះ? ។ ការពាយមរឭកឱរដឹងបានយ ងកនេះ គឺកដើមផី្នកៅ 
ការលេះអ្ភិជា ពាបាទ មិចាឆ ទិដឌិ កសចកថីោប់ជាំោក់ឱរអ្ស់ពីស ឋ ន 
ោសមុកចឆទ កធឝើរកបៀបកនេះ កទើបកៅថ្ន សាយ សតិ គឺការរឭកលតូវ ។ 

៨-ស្ម្ចម ស្ម្ចធ ិ ការតមកល់ចិតថ ឱរសមវឹងផចង់កៅរកអារមយណ៍ 
ោសមថាៈដតមួយ កដើមផីពាយមលេះនូវកាមចឆនធាៈ ឱរអ្ស់ោសមុកចឆទ 
ដលបកាវ យកាាវចរកុសលចិតថ ឱរកៅោរបូាវចរកុសលចិតថ ឲ្របានោ 
ចិតថបរសុិទនផូរផង់ ោចិតថលបលពឹតថកៅរបកសយើ គ្នយ នទីទួល គឺ កិកលស 
ឧបកកិកលស គឺបានដល់នូវកចកតវមុិតថិ រចួកទើបបកង្វអ នកចកតវមុិតថិកនេះ 
ចកលមើនវបិសស  ភាវ អ្ាំពីចលតលកខណ៍ កដើមផីសកលមចដល់នូវញាណ 
ទសសនាៈ ។ ការតមកល់ចិតថ តមវធិ្លនទាំង៨លបការខ្ងកលើ លពេះសាយ -
សមភុទន លទង់លតស់ដឹងសាំដដងថ្ន ពិតោកធឝើឱររលត់កៅចនទុកខ អាច ាំ 
សតឝកៅដល់ថ្នប ក់បរមសុខពិត គឺលពេះនិោឝ នក េះ ។ 

]]]]]]]]]]]] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គំនតិគរួរចិារណា 
អាកាសលំហ ីច្របក្សស ី រុកាខ ប្ពឹក្សសនប្ព ីច្រប្មឹគ្ម 
 គរ ីច្រមចាឆ នានា    សង្ខខ រលីោននភាពមិនរ ៀង ។ 
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រពេះស្ម្ចម ស្មពុទធស្ខ្មាងធមមច្កក 
កពលលពេះបរមលគូ សកលមចលពេះទ័យសាំដដងធម៌ លទង់លពេះចិ ថ  

នឹកកឃើញអាឡារតបស កាលមកគ្នលត  ោបណឍិ តានឧបនិសសយ័ 
ានធូលីគឺកិកលសកបុងដភបកតិច គង់នឹងលតស់ដឹងបាន ដតកោយាន 
ទិពឝញាណលកាបទូលថ្នឝ យ ទិពឝចកខុរបស់លពេះអ្ងគ ក៏កឃើញតបសកនេះ 
សាវ ប់កបុងកពលដដលលពេះអ្ងគបានលតស់ដឹងថយីៗ បានឧបផតិថកកកើតកៅ 
ឋានលព យឥតរបូកៅក ើយ កទើបនឹកដល់ឧទកតបសរមកគ្នលតកទៀត 
ក៏កឃើញតបសកនេះ សាវ ប់កបុងកពលថយីៗដដរ ។ លពេះសាយ សមភុទន ក៏នឹក 
កឃើញដល់បញ្ច វគគិយ ដដលធ្លវ ប់បានបាំករ ើលពេះអ្ងគ កោយទិពឝចកខុ លទង់ក៏ 
យងកចញចាកឧរកុវលនិគមកៅកាន់ចលពឥសិបតនមិគទយវន័ កទៀប 
ប្កុ្សង រាណសី ននរដឋកាសី ស្ដលភកិ្សខុ ទាងំ៥អងគ គង់រៅ ។ 

លពេះដ៏ានលពេះភាគ និមនថកទៀបដល់ចារកិ បញ្ច វគគិយកឃើញពី 
ចាង យ ក៏កបឋោញ នឹងគ្នប ថ្ន មិនថ្នឝ យបងគាំ និងមិនកលកាកទទួល ។ ដតកៅ 
កពលលពេះអ្ងគយងកៅដល់ ក៏កភវចខវួន រចួ ាំគ្នប កលតកអ្រ កលកាកទទួល 
បាលតចីវរយ ងរក់ទក់ ។ លពេះដ៏ានលពេះភាគ លទង់លតស់ថ្ន តថ្នគត 
នឹងសាំដដងអ្មតធម៌ឱរបញ្ច វគគិយសាឋ ប់ “ថ្នយ ងកនេះអ្ស់វរាៈមួយដង 
អ្ស់វរាៈពីរដង ពួកបញ្ច វគគិយមិនកជឿ មិនលពមសាឋ ប់ ថ្នោគលមប់បីដង 
កទើបភិកខុទាំង៥អ្ងគលពមទទួលសាឋ ប់ ។ លទង់ក៏កលើកយកអ្នឋធម៌ពីរលប-
ការ មកសដមថងថ្ន ោធម៌លមក បពឝជិតពុាំគបផីកសពកឡើយ ។ 
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អ្នឋធម៌ទាំងពីរលបការកនេះគឺ 

 កាមស្មុលលកិានុឃោគ គឺោការលបលពឹតថកធឝើឱរខវួនោប់ ជាំ-
ោក់កោយកាមសុខ ានវតទុកាម និងកាមគុណទាំង៥ោកដើម ។ 

 អ្តាកិលមថានុឃោគ គឺការលបលពឹតថកធឝើឱរកាយលាំបាកឥត 
លបកយជន៍ោធម៌កថ្នកទប ោធម៌របស់អ្បកស្សុក ពុាំដមនោធម៌របស់ 
លពេះអ្រយិកឡើយ ។ សាំដដងចប់អ្នឋធម៌ទាំងពីរក ើយ កទើបលទង់សាំដដង 
អ្ាំពីអ្រយិមគគ ដដលលបកបកោយអ្ងគ៨ ដដលោមជឈិមបផដិបទ គឺការ 
លបលពឹតថយ ងកណាឋ ល កទើបោធម៌កធឝើឱរកកើតបញ្ហដ ចកខុ កោលគឺោការ 
លតស់ដឹង  ាំឱររលត់អ្ស់កៅចនទុកខបាន ។  ប ធ ប់ពីការសាំដដង អ្ាំពី 
អ្រយិមគគានអ្ងគ៨មក លពេះពុទនោបរមលគសូាំដដងអ្ាំពីសចចាៈទាំង ៤ គឺ 
ទុកខស្ចាៈ ស្មទុយស្ចាៈ និជរាធស្ចាៈ មគ្គស្ចាៈ កោយកលើកយកញាណ 
មកពនរល់ឱរោក់ចាស់គឺាៈ 

-លបាោញ ដឹងចាស់ កបុងអ្រយិមគគសចចាៈ សច្ចញាណ 

-លបាោញ ដឹងចាស់ កបុងកិចចដដលគួរកធឝើ កិ្សច្ចញាណ 

-លបាោញ ដឹងចាស់ កបុងកិចចដដលបានកធឝើរចួក ើយ ក្សែញាណ 

កោល គឺ សចចាៈនីមួយៗ លតូវានលបាោញ ដឹងចាស់ទាំង៣កនេះ 
លគប់ទាំងបួនសចចាៈកៅថ្ន អាការាៈ ១២ ដដលោការសដមឋងលបាប់ អ្ាំពី 
វធីិលបតិបតថិផវូវលតង់ទាំង៨លបការក េះ ។ 

លបាោញ ដឹងចាស់នូវកបុងអ្រយិមគគសចច កៅថ្ន ស្ច្ចញាណ គឺ 
ដឹងចាស់ថ្ន កសចកថីកតឋ កឋួល  ាំឱរមិនស្សលួកាយ មិនសបាយចិតថ 
ក យ្ េះថ្នទុកខ កលោេះទុកខកនេះោធមយោតិ ដដលសតឝលទាំបានកោយកលម 
ឯតណាហ ទាំង៣ គឺ កាមតណាហ  ភវតណាហ  និង វភិវតណាហ  គឺោកិកលស 
ោតិ ដដលោក តុ ាំឱរកកើតទុកខ ។ ការរលត់តណាហ ទាំង ៣ (និករធ) 
ឱរអ្ស់តមមគគអ្ងគ៨ ោដាំកណើ រលបតិបតថិ កដើមផីរលត់ទុកខ ។ កនេះចាត់- 
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ទុកោសចចញាណ គឺលបាោញ ដឹងចាស់អ្ាំពីអ្រយិសចច៤ ។ 

លបាោញ ដឹងចាស់នូវកបុងកិចចដដលគួរកធឝើ កៅថ្ន កិច្ចញាណ គឺ 
លបាោញ ដឹងចាស់ កោយសាំគ្នល់ថ្នកនេះោទុកខ (បររិញ្ាយយកិ្សច្ច) ដឹងថ្ន 
ទុកខកនេះ អាតយ អ្ញបានសាគ ល់ក ើយ ។ សមុទយ គឺតណាហ ោក តុ ាំ 
ឱរទុកខកកើតកឡើង ដូកចបេះតណាហ កនេះគួរលេះបង់កចញ (បហានកិ្សច្ច) កទើប 
ទុកខកនេះរលត់កៅឥតកសសសល់ កនេះោបហនធម៌ គឺកធឝើឱរបានោក់ 
ចាស់ (សច្ឆកិាែពែកិ្សច្ច) ដូកចបេះ កសចកថីលបតិបតថិអ្រយិមគគ កដើមផីរ ាំ-
លត់ទុកខ ោធមយនិយមគួរចកលមើន លតូវកធឝើោករឿយៗឱរបានកលចើន (ភាវ-
នាកិ្សច្ច) កោលគឺសចចាៈនីមួយៗលតូវដតលបកបនូវកិចចទាំង៤កនេះ កៅថ្ន 
ឃសាឡស្កិច្ច ។ 

លបាោញ ដឹងចាស់កបុងកិចច ដដលបានកធឝើរចួក ើយ កៅថ្ន កត-
ញាណ គឺលបាោញ ដឹងថ្នទុកខកនេះ អាតយ អ្ញបានសាគ ល់ក ើយ សមុទយ 
គឺោក តុចនទុកខកនេះ អាតយ អ្ញបានលេះក ើយ កសចកថីលបតិបតថិកដើមផី 
រ ាំលត់ទុកខ អាតយ អ្ញក៏បានចកលមើនបរបូិរក ើយដដរ អាសវាៈក៏គង់រលត់ 
អ្ស់កៅ ។ កាលកបើអាសវាៈរលត់អ្ស់ោសមុកចឆទក ើយ ទឝ រនិោឝ នក៏ 
គង់រកបើកកឡើងលពមពុាំដដលខ្ន ។ 

លាំោប់ក េះ ឃកាណឌ ញ្ាភិកខ ុក៏បានលតស់ដឹងនូវកលកុតថរធម៌ 
កសាតបតថិផលមុនកគ រឯីកទវតទាំង១៨កកាដិ ក៏បានសកលមចនូវធមយ-
ចកខុ គឺកសាតបតថិផល កទើបលតឡប់កៅកាន់សាទ នកទវកលកវញិ ។ 

លពេះសាយ សមភុទន សាំដដងធមយចកកបផវតថនសូលតកនេះ ន្តនថៃ ១៥ 
ឃកើត ឃពញបណ៌ូមី ខ្មអាសាឍ ឆាន រំកា ប ធ ប់ពីលតស់ដឹង៥៩ចថង ។ 

កៅចថង១ករច លទង់សាំដដងធមយកថ្នដ៏វកិសស កទើបវបផាៈសកលមច 
បាននូវធមយចកខុ ។ 

កៅចថង២ករច កទើបភទធិយាៈសាំករចបាននូវធមយចកខុ ។ 
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កៅចថង៣ករច មហ ម បានសាំករចធមយចកខុ ។ 

កបុងចថង៤ករច កទើបលពេះអ្សសជិបានសាំករចកសាតបតថិផល ។ 

លពេះអ្ងគ បានលបទនឧបសមផទ ជ្ជឯេភិកិខដុលប់ញ្ចវគគិយ 
កទើបលទង់សាំដដងអ្ាំពី អនែដលក្សខណសបូ្ែ កោយានលពេះពុទនដីកាថ្ន 
“ របូំ ភិក្ខនវ អនតាដ  ” ាប លភិកខុទាំងឡាយ របូកយើងកនេះ ោរបស់មិន 
កទៀង កោលគឺបញ្ច កខននកនេះ ដដលោសភាវាៈមិនបានលបលពឹតថកៅកបុងអ្ាំ-
ណាចចនចិតថក េះកទ កលោេះបញ្ច កខននកនេះ មិនដមនោអ្តឋ  គឺ បញ្ច កខនន 
កនេះកកើតក ើយ រដមងរលត់និងដបកធ្លវ យកៅវញិោធមយត ។ កបើបញ្ច -
កខននមិនកទៀងយ ងកនេះ កាលកបើបញ្ច កខននមិនកៅកបុងអ្ាំណាចចនចិតថរបស់ 
កយើងដដលចង់បានក េះ នឹងលបកាន់ថ្ន បញ្ច កខននកនេះោរបស់ខវួន ឬោ 
របស់អ្ញ គឺោការលបកាន់មិនសមគួរកឡើយ លបការកនេះក ើយ កៅ-
ថ្ន អ្នតថ ក េះ លពេះអ្ងគលទង់សដមឋងចប់ពីអ្នតឋលកខណសូលត ភិកខុទាំង 
៥ អ្ងគ ានកសចកថីកលតកអ្រលជេះថ្នវ  រចួចាកអ្ស់អាសវាៈ ។ អ្រ នឋ ៦ 
អ្ងគក៏កកើតកឡើងកបុងកលក ។ 

កៅកបុងសម័យក េះ យសក្លុបពុ្ត ោកូនរបស់ ងសុោត 
កឃើញអាការាៈគួរឱរធុញលទន់របស់ពួកស្សីបាំករ ើ ក៏ចុេះចាកលបាសាទកៅ 
កាន់ចលពឥសិបតនមគទយវន័ទាំងរលតី   កពលកទៀបភវឺក េះ កពល 
ក េះ លពេះអ្ងគកាំពុងច្ងកម ទតកឃើញ លទង់ក៏លតស់កៅ កទើបសាំដដង 
កលបាស យសកុលបុលត អ្ាំពីអ្នុបុពឝីកថ្ន ឱរសាឋ ប់ ។ អ្នុបុពឝីកថ្នក េះ 
គឺ ទានក្ោ ១ សីលក្ោ ១ សគគក្ោ ១  អ្ាំពីកទសចនកាមដ៏លមក 
កៅ យង១ អានិសងសកបុងការកចញបួស១ ។ លាំោប់ក េះ យសកុល-
បុលត ានចិតថស្សលួ និងចិតថទន់ ចិតថចាកនីវរណធម៌ ក៏សកលមចបាន 
នូវកសាតបតថិផល ។ 
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ាតបិត បាត់យសកុលបុលត ក៏ ាំគ្នប កដើររក ។  បិតកឃើញ 
សាប មបាតកជើងកូនកដើរតមោនក េះ បានកៅជួបកូនកៅចាំកោេះលពេះភ្កឋ 
លពេះបរមលគូ លពេះអ្ងគលទង់សាំដដងអ្នុបុពឝីកថ្ន ដល់បិតរបស់យសកុល-
បុលតកទៀត គ្នត់ក៏បានសកលមចនូវកសាតបតថិផល រចួសូមនូវចលតសរ-
ណគមន៍កសយើជីវតិ ។ កលកកសដឌីក៏និមនថលពេះបរមសាសាឋ  ឱរយងកៅ 
ទទួលភតថផធេះរបស់ខវួនកៅចថងដសអក លពេះអ្ងគលទង់យល់លពមក ើយ កសដឌី 
ក៏លតឡប់មកផធេះវញិ ។ យសកុលបុលតសូមបពឝោជ  លពេះអ្ងគលទង់លបទន 
ឧបសមផទោឯ ិភិកខុ ។ លពេះអ្ងគលទង់កឃើញចិតថរបស់យសកុលបុលត 
កថរ លជេះថ្នវ កបុងកាលក េះ លពេះបរមលគូក៏សាំដដងធមយកទស  អំព ុីក្សខ -
សច្ចៈ១ សមុ យសច្ចៈ១ និររាធសច្ចៈ១ មគគសច្ចៈ១ យសកុលបុលត 
ានឧបនិសស័យចាស់កាវ  ក ើយក៏រចួចាកផុតអ្ស់អាសវាៈ បានោលពេះ 
អ្រ នឋគលមប់៧អ្ងគ ក៏កកើតានកបុងកលក ។ 

លុេះលពឹកកឡើង លពេះបរមសាសាថ  លពមទាំងលពេះយសកតទរ និមនឋ 
កៅកាន់កគ ោឌ នរបស់កសដឌី ាតបិត លពមទាំង ងោភរយិលពេះ-
យស បានថ្នឝ យចង្វហ ន់ដល់លពេះអ្ងគៗ ្ន់រចួ លពេះបរមសាសាថ  លទង់ក៏ 
សាំដដងធមយកទស  អ្ាំពីអ្នុបុពឝីកថ្នឱរសាឋ ប់ ក៏សកលមចបាននូវកសាត-
បតិថផល រចួក៏ថ្នឝ យខវួនោឧបាសិកាដល់នូវចលតសរណគមន៍ កសយើជីវតិ 
កបុងកាលក េះដដរ ។ 

កលកាយមកសាំឡាញ់លពេះយសកតទរ៤ ក់បានឮថ្ន យលកុល 
បុលតកចញសាងលពេះផបួស ក៏ ាំគ្នប កៅកាន់សាំណាក់លពេះយសៗ ក៏ ាំសាំ-
ឡាញ់ទាំង៤ កៅគ្នល់លពេះបរមលគូ ក ើយទូលតមដាំកណើ រ ។ លពេះអ្ងគ 
ក៏សាំដដងធមយកទស ទូ យ នអ្បកទាំង៤ កោយនូវអ្នុបុពឝីកថ្ន  សាំដដង 
ចប់ កុលបុលតទាំង៤  ក៏សូមបពឝោជ ឧបសមផទ លពេះអ្ងគក៏លបទនតម 
សាំណូមពរ។លាំោប់ក េះានលគ សទ៥០ ក់ ោសាំឡាញ់របស់លពេះ- 
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យសដដរ បានឮដាំណឹងថ្ន លពេះយសបួសកៅកបុងសាំណាក់លពេះបរម-
សាសាឋ  រចួក ើយក៏បបួលគ្នប កៅជួបលពេះយសៗ ក៏ ាំពួកកគកៅគ្នល់ 
លពេះដ៏ានលពេះភាគៗ ក៏សាំដដងនូវអ្នុបុពឝីកថ្នាៈ ឱរអ្បកទាំងក េះសាឋ ប់ 
រចួក ើយក៏សូមបពឝោជ ឧបសមផទ លពេះអ្ងគលទង់បានលបទនតមលបាថ្នប  
កឃើញចិតថរបស់ពួកកគ ាននិសស័យលជេះថ្នវ ក ើយ លទង់ក៏ចាប់សាំដដង 
ធមយកទស អ្ាំពីអ្រយិសចចាៈទាំង៤ឱរសាឋ ប់ ដដលសចចាៈនីមួយៗ លតូវដត 
លបតិបតិថលបកបកោយញាណ៣ គឺ ស្ច្ចញាណ ១ កិច្ចញាណ ១ កត-
ញាណ ១ ដូចកាលសាំដដងកលបាសបញ្ច វគគិយ៍ដដរ លពេះកថរទាំង៥៤អ្ងគ 
ក៏រចួចាកអ្ស់កៅនូវអាសវាៈ គឺានលពេះអ្រ នឋគលមប់៦១អ្ងគ កបុងកាល 
ក េះមក ។ 

;;;;;;; 

គំនតិគរួរចិារណា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 គ ល់ច្រែិមនុសសរោយកាយវកិារ 
 គ ល់បញ្ញា រោយ ក្សយសមតី 
 គ ល់ែែីនដរោយការប្បប្ពឹែត 

 គ ល់គំនែិរោយឲ្យរោបល ់។ 
2222222 

ប្ក្សញាែិប្ក្សមិែត ប្ក្សប្បាក់្សស្មនពិែ រហែូសមូទាន 
ប្ក្សរនោះមិនែែី តាមប្ពោះ នូាា ន ប្ក្សច្ិែតប្ក្សញាណ 

រ ីបប្ក្សនប្ក្សស្លង។ 
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រពេះស្ម្ចម ស្មពទុធោងរបកាស្សាស្ន្ត 
កាលានលពេះអ្រ នឋ៦១អ្ងគក ើយ លពេះបរមលគូលទង់ចាត់ឱរ 

កៅលបកាសសាស កបុងទិសកផសងៗ ។ មុននឹងកចញកៅលពេះអ្ងគបាន 
ទូ យ នអ្រ នឋទាំង៦០អ្ងគថ្ន មាន លភិក្សខុ ទាងំឡាយ ែថ្នគែរចួ្ចាក្ស 
អនាទ ក់្សទាងំពងួរហីយ រ វតានិងមនុសសទាងំឡាយ ស្ដលមានក្សនុ ង 
រោក្សរនោះ អនក្សច្រូប្តាច្់រៅកាន់ចារកិ្ស រដីមបរីោោះឱ្យរចួ្អនាទ ក់្ស 
ផងចុ្ោះ ច្រូអនក្សសំស្ដងធមារ សនា ស្ដលែថ្នគែបានសំស្ដងរហីយ 
ឱ្យបាន ពិររាោះប រដីម ប ក្សណាដ ល ប ចុ្ង ស្ែកំុ្សរៅផលូវមយួគ្មន  
ពីរនាក់្សរឡយី ។ 

លាំោប់ក េះ លពេះពុទនបរមលគូ លទង់យងកៅកាន់ឧរកុវលនិគម 
ដដនមគធរដឌ យងដល់ោក់កណាឋ លផវូវលតង់ចលពកបាសិកវន័ ក៏បាន 
ជួបនឹងកុារ៣០ ក់ លទង់ក៏សាំដដងអ្នុបុពឝីកថ្ន ដល់កុារ ៣០ ក់ 
កបុងចលពកបាសិកវន័ក េះ ។ 

លពេះអ្ងគយងកៅឧរកុវលលបកទសកនេះ លបាថ្នប នឹងកលបាសលពេះ-
បាទពិមភិសារ ដតកោយសារកៅទីក េះ គឺានដតលពេះរោ១អ្ងគទទួល 
សាគ ល់លទង់ោសាស្តសាឋ ចាររ ឯពួកលោ យណ៍ កសដឌី ម្នឋីឯកទៀត ទទួល 
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សាគ ល់ដតកសសប និងជដិលកផសងៗ ថ្នោលគូរបស់កគអ្ស់ក ើយ កទើប 
លទង់យងកៅកលបាសជដិល៣ ក់ោមុនសិន។ កបុងពិធីកលបាសជដិល 
ឧរុរវលក្សសសបរនោះ លពេះបរមលគូបានសាំដដងបាដិហររ១៥០០ដបប ក៏ 
ឧរកុវលកសសបកៅដតរងឹរសូថ្នាៈ ខ្លូនជាអរហនដដស្ដល កទើបលទង់ាន 
លពេះពុទនដីកាថ្ន ាប លជដិលអ្បកពុាំដមនោអ្រ នឋពិកសសក េះកទ កមឋច 
ក៏លបកាន់ថ្នោអ្រ នឋពិកសសកៅវញិ។ ឧរកុវលកសសបខវបខ្វ ច រចួក៏ 
សូមបពឝោជ ឧបសមផទ លពេះបរមលគូលទង់លបទនបពឝោជ ឧបសមផទដល់ 
ឧរកុវលកសសប លពមទាំងសិសស៥០០ ក់ ឲ្រោឯ ិភិកខុ កពលក េះ 
រចួក ើយពួកកគក៏កបាេះបរកិាខ រ ដដលខវួនធ្លវ ប់កគ្នរពបូោ កចាលកៅកបុង 
សធឹង។ កពលបអូន នទីកស្សប ានសិសស៣០០ ក់ និង គោកស្សប 
ានសិសស២០០ ក់ ដដលលតូវោបអូនរបស់ឧរកុវលកសសបបានកឃើញ 
បរកិាខ ររបស់បងអ្ដណឋ តតមទឹក ក៏តមកៅសួរ បានដឹងក តុការណ៍ 
ក ើយ  ក៏សូមផបួសពីលពេះពុទនបរមលគូ លទង់ក៏លបទនបពឝោជ ឧបសមផទ 
ដល់ជដិលទាំងក េះ ោឯ ិភិកខុ កាលក េះដដរ ។ លាំោប់មក លពេះ 
បរមលគូបានសាំដដងធមយកទស កលបាសជដិលទាំង១០០០ ក់ ។ 

កោយលទង់កឈឝងយល់អ្ាំពីឧបនិសស័យរបស់ជដិល ដដលោ 
អ្បកបូោកភវើងកឆអើរកិកលស លទង់លពេះចិ ឋ គួរសាំដដងធមយកទស នូវសូលត 
ណា កទើបស្សបកៅនឹងចរតិជដិល ដដលោអ្បកធ្លវ ប់សនសាំខ្ងកិចចបាំករ ើ 
កភវើងក េះ សូលតក េះានក យ្ េះ អា ិែតបរោិយសបូ្ែ ។  សម័យ 
ក េះ លពេះពុទនបរមលគូ លទង់គង់កៅគយសីសលបកទស ជិតសធឹងក យ្ េះ 
គយ ោមួយនឹងភិកខុមួយោន់អ្ងគ កទើបលទង់សាំដដងថ្ន វតទុទាំងពួងោ 
របស់កតឋ យ ងដូចកមឋច ? កតឋ ក េះគឺ 

ដភបក របូ លតកចៀក សាំកឡង លចមុេះ កវិន អ្ណាឋ តនិងរស កាយ 
កផ្លដឌពឝាៈ ចិតថ ធាយ  អារមយណ៍ោរបស់កតឋ  ។ កតឋ កលោេះរគាៈោកភវើង កតឋ  
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កលោេះកទសាៈោកភវើង កតឋ កលោេះកា ាៈោកភវើង កតឋ កោយកសចកថីកកើត 
ចាស់លគ្នាំលគ្ន កោយកសចកថីសាវ ប់  កតឋ កោយកសចកថីកសាកខសឹកខសួល 
កសចកថីទុកខកបុងកាយ កសចកថីទុកខកបុងចិតថ កសចកថីចកងអៀតចងអល់កបុងចិតថ។ 

កាលភិកខុទាំង១០០៣អ្ងគ បានសាឋ ប់ក ើយ យល់ចាស់កឃើញ 
ចាស់យ ងកនេះដដរ ក៏កនឿយណាយកបុងបញ្ច កខនន ក៏កកើតកសចកថីលជេះថ្នវ  
ដលងឲ្រោប់ជាំោក់ ពីដភបក ពីរបូ ពីវញិ្ហដ ណ ដដលអាស្ស័យនឹងដភបក ពី 
សមពសស ដដលអាស្ស័យនឹងដភបក ទាំងកបុងលតកចៀក ទាំងកបុងសាំកឡង... 
កាលកបើកនឿយណាយយ ងកនេះ កទើបលបាសចាកតកលមក ចិតថក៏រចួចាក 
ផុតស្សឡេះអ្ស់នូវអាសវាៈ ញាណគឺបញ្ហដ កឃើញចាស់ក៏កកើតលបាកដ 
កឡើងថ្ន ចិតថរបស់អាតយ អ្ញ ផុតស្សឡេះចាកអាសវាៈក ើយ ចិតថដលង 
លបកាន់ាាំថ្នោរបស់ខវួន ថ្នរបស់កយើងកទៀតក ើយ។ លុេះលទង់សាំដដង 
ចប់ជដិលទាំងអ្ស់ ក៏បានសកលមចអ្រ តថផល កពលក េះ ។ 

លាំោប់មក កទើបលពេះដ៏ានលពេះភាគ កសថចយងកៅកលបាស 
លពេះបាទពិមភិសារ  យឧទានកឃើញកៅលកាបទូលថ្នឝ យលពេះរោ លពេះ 
មហកសលតលទង់លោបក ើយ ក៏យងកចញពីលពេះនគរ (ប្កុ្សង)មួយអ្កនវើ 
កោយលោ យណ៍ និងគ បតី១២មឺុន ក់កៅកាន់ឧទាន ដល់ក ើយ 
ថ្នឝ យបងគាំកសឋចគង់កបុងទីដ៏សមគួរ ចាំដណកលោ យណ៍ និងគ បតីពួក 
ខវេះ ថ្នឝ យបងគាំក ើយ ក៏ានបរវិតិកកថ្ន លពេះមហសមណាៈ បានលបលពឹតថ 
លព យចរយិាៈ កបុងសាំណាក់ឧរកុវលកសសបាៈ ឬ ឧវកុវលកសសបាៈ លបលពឹតថ 
លព យចរយិាៈកបុងសាំណាក់លពេះមហសមណាៈ អ្បកណាលបកសើរោងអ្បក 
ណា ? ។ លពេះមហករណុាលទង់លោបចិតថវរាៈ កោយញាណរបស់លពេះ 
អ្ងគ កទើបានលពេះពុទនដិកានឹងឧរកុវលកសសបាៈឱរកាត់កសចកថីសងស័យ 
ឧរកុវលកសសបាៈ ក៏កហេះកឡើងកៅកលើអាកាស ក ើយចុេះមកថ្នឝ យបងគាំ 
លពេះបរមលគូសាសាឋ អ្ស់វរាៈ៧ដង កទើបបនវឺវចាថ្ន “ប្ពោះពុ ធសមណ- 
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រគ្មែមជាបរមប្គូក្សនុ ងរោក្ស ប្ ង់ជាប្គរូបស់ខ្ាុ ំ ខ្ាុ ំជា វក្សរបស់ 
ប្ពោះអងគ ” ។ 

លទង់កលើកយកមហ រទោតក ោអ្តីតនិទន មកសាំដដង 
ឲ្រលពេះបាទពិមភិសារ លពមទាំងលោ យណ៍និងគ បតី១១មឺុន ក់ បាន 
សកលមចកសាតបតថិផល។ ពួកលោ យណ៍ និងគ បតី១មឺុន ក់កទៀត 
បានសទិតកបុងចលតសរណគមន៍ កោយលទង់សាំដដងថ្ន ៖ 

កាលពីអ្តីត ានលពេះរោមួយអ្ងគ លពេះ មអ្ងគតិ កសាយ 
រជរ កៅកបុងលកុងមិថិល ានបុលតីលពេះ មរចុា ោស្សីបរបូិណ៌កោយ 
បញ្ហដ  ានវជ័ិយអាាតរ ាន មសុអាាតរ អ្លតអាាតរោពួក 
មិចាឆ ទិដឌិ គឺលបតិបតថិតមលទនិអ្កចល ានលគូក យ្ េះ គណុៈ ។ កស -
បតី ដដលោអ្បកលបាជញទាំង៣ កាលកបើលពេះរោសួរថ្នាៈ អ្ឝីកទើបរងុករឿង 
ោកសចកថីកលតកអ្រ អ្លតអាាតរកឆវើយភាវ មថ្ន សូមលទង់កធឝើស្ង្វគ ម 
វយយកលបកទសដចទោក់ោចាំណុេះកទើបរងុករឿង កនេះោកសចកឋីកលតកអ្រ 
សុ មអាាតរ ោអ្បកមិនចូលចិតថស្ង្វគ មកឆវើយភាវ មថ្ន ការរាំ កលចៀង 
លបគាំតូររត្នឋី ានបាយទឹក មហូប ស្សា និងចាំណីបដងអម ដ៏លបកបកោយ 
កាមទាំងឡាយ ោទីសកលមើបចនចិតថ កទើបោការរងុករឿងកលតកអ្រ។ រឯី 
វជ័ិយអាាតរលកាបទូលថ្នាៈ សូមលពេះអ្ងគដសឝងរកសមណាៈលោ យណ៍ 
ោអ្បកលបាជញ ដឹងនូវលបកយជន៍ចនធម៌ពិតឬធម៌មិនពិត យកមកពិចារ-
ណា ទុកោការលបលពឹតថខ្ងសុចរតិ កដើមផីកសចកថីចកលមើនកិចចអ្ភិវឌណន៍ 
កសចកថីសុខកបុងកលកកនេះ និង កលកខ្ងមុខ កទើបោការរងុករឿងគួរ 
ដល់នូវកសចកថីកលតកអ្រ ។ 

លពេះបាទអ្ងគតិ សាឋ ប់ក ើយពិចារណា ក៏សពឝលពេះរជ ឬទ័យ 
ចាំកោេះគតិរបស់វជ័ិយអាាតរ ដតអ្លតអាាតរ កឆវៀតសរកសើរគុណ 
សមផតថិរបស់លគូខវួនក យ្ េះ គណុក្សសបនោព្ត ក េះថ្នោអ្កចលក៍ 
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ានកាយអាលកាត កលោេះមិនលបាថ្នប ពីានបាន ពីកករ ថិ៍ក យ្ េះ ។ លពេះរោ 
លទង់លពេះសណាឋ ប់ក ើយ ក៏យងកៅកាន់សាំណាក់អ្កចលក៍ក េះភាវ ម 
ដល់ក ើយកទើបសួរនូវអ្តទនិងធម៌ថ្ន បពិលតកសសប មនុសសកយើងគបផី 
លបលពឹតថចាំកោេះាតបិត លគូអាចាររ សាឝ មីនិងភរយិ និងមនុសសចាស់ 
សមណលោ យណ៍ ចាំកោេះពួកពល អ្បកជនបទយ ងណា កតើកយើងលតូវ 
លបលពឹតថដូចកមថច ? កទើបលេះកលកកនេះ អាចកៅកាន់សុគតិបាន ឯពួក 
ខវេះឋិតកៅកបុងធម៌ដូចកមឋចដដរ កទើបបានោធ្លវ ក់នរក ? ។ 

អាជីវកក យ្ េះគុណ ក៏ទូលថ្នឝ យលពេះមហរជ  តមទសសនាៈ 
សាស របស់ខវួនថ្ន ផលលអ និងផលអាលកក់របស់កមយ គឺមិនានកទ 
បរកលកក៏មិនានដដរ ជីដូន ជីត ាតបិត លគូអាចាររ  ក៏មិនាន 
គុណដដរ កលោេះថ្ន សតឝទាំងឡាយតោប់គ្នប  គឺកលបៀបដូចទូកតូចោប់ 
ទូកធាំរសាត់កៅតមដខសទឹក បុគគលដដលកគរប់អានថ្នោមនុសសដដល 
ទូ យ នបាន និងាននិសសយ័វស លអ គឺោមនុសសបានកកើតស្សាប់ៗ 
មកក ើយ។ ដូកចបេះលគូអាចាររសនយតថ្ន កតើោអ្បកានគុណលតង់ណា? 
របស់ដដលខវួនានសិទនិអ្ាំណាចលតូវបាន គឺលតូវដតបានមក កតើផលចន 
បុណរទនកៅកបុងបរកលកនឹងានមកពីណា ? ទន គឺពួកជនោល 
មិនានលបាោញ កទកតើបញ្ដតថិមក ពួកជនោលមិនានលបាោញ ក េះ ចាាំដត 
ទទួលយក ជនោលមួយពួកកទៀត ឥតលបាោញ ឥតអ្ាំណាច ក៏សាំគ្នល់ 
ខវួនថ្នោបណឍិ ត រដមងឱរទនដល់អ្បកលបាោញ ទាំងឡាយ ។ 

អាជីវកក យ្ េះគុណ ពណ៌ ទនដដលមិនានផលក ើយ ក៏ 
ពណ៌ បាបមិនានផលថ្ន ទឹក ដី កភវើង ខរល់ សុខ ទុកខ និងជីវតិោ 
សភាវាៈកទៀង អ្បកសាវ ប់នូវពួកកទៀងទាំង៧កនេះ គឺមិនបាបកទ កទេះបី 
បុគគលណាយកកចញនូវកាលចនជនដចទ ាំកចញកោយោវ ពួកកទៀង 
ទាំងក េះ គឺដីកៅដតោដី ទឹកកៅោទឹក ខរល់កៅោខរល់ សុខឬទុកខ 
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និង ជីវតិសធុេះកៅកាន់អាកាស បុគគលកទេះបីសលងួម កទេះបីលបលពឹតថលអ 
កលចើន កបើមិនទន់ដល់កាំណត់កទ ក៏មិនបរសុិទនដដរ ទុកោបាប ក៏មិន 
កនវង ួសខណាៈក េះដដរ ដូចោសាគរមិនកនវង ួសលចាាំងដូកចបេះ ។ 

អាលតកស បតីកពញចិតថនឹងវទរបស់អាជីវកក យ្ េះគុណ
ក៏កឆវើយកឡើងថ្ន ខញុាំដឹងោតិ ពីកដើមខញុាំក យ្ េះ បិង កលៈ គឺធ្លវ ប់សាវ ប់កគ្ន 
លកបីោកលចើន ដតោតិកនេះបានោកស បតីដ៏សឋុកសឋមម។ លាំោប់ក េះ 
វិជក បុរសកាំសត់ោខញុាំកគកៅដកផរក េះ បានឮក ើយក៏យាំ លពេះរោក៏ 
សួរ ខញុាំកគកឆវើយថ្ន ខញុាំក៏ោមនុសសដឹងោតិដដរ ោកសដឌីកាលពីោតិមុន 
ដតងឱរភតថ ដតងរកាឧកបាសថសីល អ្ាំកពើទាំងអ្ស់ពិតោឥតផលកសាេះ 
កលោេះបចចុបផនបោតិកនេះ ខញុាំោមនុសសរហម ពុាំកឃើញទឝ រសាំរប់កៅកាន់ 
សុគតិកសាេះ បានោយាំ ។ 

លពេះរោលតស់ថ្ន “ មាន លវជិក្សទាស ទាែ រននសុគែភិពមិន 
មានរ  សុខ្ ុក្សខជារបស់រ ៀង ស្ដលសែែប្ែូវស្ែបាន” ានលពេះរជ 
ឱង្វក រក ើយ ក៏យងលតឡប់វលិវញិ ។ លាំោប់ក េះ រពេះន្តងរចុា ចូល 
កៅគ្នល់លពេះបិត លបាថ្នប នឹងសូមលពេះរជលទពរ កធឝើនូវទនដល់សយូមដ៏ 
លបកសើរ ដដល ងធ្លវ ប់កធឝើ លពេះបិតមិនលពមឱរ  ក ើយលតស់តមវទ 
របស់អាជីវកគុណ និងជីវកទសាៈ ឱររជធីតសាឋ ប់ ។ 

រពេះន្តងរចុា ក៏កោលនឹងលពេះបិតថ្នាៈ អ្លតកស បតី និង 
វជិកវកងឝង ចុេះឯលពេះអ្ងគវកងឝងអ្ឝីដដរ? លបសិនកបើមនុសសបរសុិទនខវួនឯង 
កោយសាំសារាៈ ចុេះអាជីវកវកងឝងគុណចាាំបួសកធឝើអ្ឝី ? ដូកចបេះផបួសចនពួក 
អ្កចលក៍ ក៏ឥតលបកយជន៍ដដរ គឺ ពិតោអ្បកវកងឝងកោយកា ាៈ ដល់ 
ថ្នប ក់អាលកាតកាយឥតខ្យ ស ដូចកណឋូ បចូលកភវើងមិនដឹងកតឋ  ។ បុគគល 
វកងឝងកសពគប់នឹងបុគគលវកងឝង គឺរដមងដល់កសចកថីវកងឝងដ៏កលើសលប់ 
យ ងដូកចបេះដដរ ។ អ្លតកស បតី បានកធឝើបុណរកបុងកាលមុន កទើប 
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បានកសចកថីសុខកបុងកពលកនេះ បុណរកនេះជិតអ្ស់ក ើយ កទើបបានោ 
គ្នត់កលតកអ្រកបុងអ្កុសលកមយ កដើរកៅតមផវូវកវៀចវញិ ។ រឯីវជិកោខញុាំ 
បាំករ ើកគក េះ បានសនសាំនូវបុណរសូមផីដតបនឋិចមឋងៗ  កាលលបាថ្នប សួគ៌ 
កលតកអ្រកបុងកុសលកមយ ក៏ានផលលអដូចកបុងោតិមុន គឺ បានដល់នូវ 
ភាពោកសដឌីក េះ កលោេះបាបគ្នត់អ្ស់ បានោកលតកអ្រកបុងវន័ិយ ។ ឯ 
បាបណាដដលវជិកបានកធឝើក ើយ កាលពីោតិមុនក េះ កទើបគ្នត់បាន 
ទទួលទុកខក េះ ោតិកនេះ ។ លពេះ ងរចុា បានដាំណាលពីោតិទាំង-
ឡាយ ដដលលពេះ ងរឭកបានពីអ្តីតកាល និង កៅោតិខ្ងមុខផង 
កោយបញ្ហជ ក់អ្េះអាងពីផលចនកុសលកមយ និង អ្កុសលកមយ ដដលរបូ 
លពេះ ងបានកសាយកបុងោតិនីមួយៗ  លពេះបិតសរកសើរថ្នាៈ លពេះ ង 
សាំដដងបានពិករេះណាស់ ដតលពេះរោ ក៏មិនលពមលេះនូវការយល់ខុស 
កឃើញខុសក េះកសាេះ ។ 

លគ្នក េះ មហារពេមឃ ម្ េះន្តរទៈ ក៏តាំដណងខវួនកធឝើោឥសី 
កៅចាំកោេះមុខលពេះបាទអ្ងគតិៗ គឺានការតក់សវុតកលកាកចាកអាសនាៈ 
ក ើយលតស់សួរអ្ាំពី ម និងកគ្នលតថ្ន កតើឫទនិរបស់កលកានកោយ 
សារក តុអ្ឝី ? 

មហ រទលព យកឆវើយថ្នាៈ សចចាៈ គឺកសចកថីកទៀងសាំដី ធមយាៈ គឺ 
កសចកថីសុចរតិ៣ ្ន១ ទមភាព គឺការអ្ប់រ ាំទូ យ នឥ្នឋីយ៍១ ចាគាៈ 
គឺកិកលសនិងកទយរធម៌១ អាតយ បានសនសាំ និងបដិបតថិរចួក ើយ កទើប 
អាតយ ានឫទនិ គឺានសនធុេះចិតថកៅតមលបាថ្នប ក េះ ។ 

លពេះបាទអ្ងគតិ ក៏លតស់សួរ ដូចកាលលតស់សួរអាជីវកគុណ 
ោអ្កចលក៍ មហ រទលព យបានកឆវើយថ្ន បរកលកាន កទវតាន 
គុណាតបិតាន ប ុដនឋពួកជនោប់ជាំោក់កបុងកាមគុណទាំងឡាយ 
គឺោអ្បកវកងឝង (រមាហៈ) រដមងមិនដឹងនូវបរកលកកឡើយ ។ លពេះរោ 
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លទង់ តបវញិថ្ន កបើកលកថ្ន លាំកៅចនជនដដលសាវ ប់កៅានកបុងបរ-
កលកដមន សូមកលកឱរលបាក់ ៥០០កហបណាៈ ដល់ខញុាំខចីកបុងកលក 
កនេះ ខញុាំនឹងសងកលកវញិនូវកហបណាៈ១ោន់កបុងបរកលកឯក េះ ។ 
មហ រទលព យក៏កឆវើយថ្ន កបើអាតយ ដឹងថ្ន លពេះអ្ងគោមនុសសអ្បកាន 
សីល អាតយ ភាពខ្វ ចអី្ឝនឹងថ្នឝ យកហបណាៈ៥០០ឥឡូវកនេះ ក៏ប ុដនឋកបើ 
លពេះអ្ងគោមនុសសអាលកក់កមវ េះ ានទសសនាៈយល់ខុស មុខោធ្លវ ក់កៅ 
នរក កតើឱរអ្បកណាកៅទរលបាក់ឯនរកក េះកកើត? ។ សូមផីកបុងកលក 
កនេះ បុគគលោមនុសសអាលកក់  ោអ្បកខជិលលចអូ្ស ានការង្វរអាលកក់ 
ារយទលមក ក៏កគមិនឱរបុគគលក េះបុលលទពរដដរ   កលោេះការទរ 
បានលទពររបស់ខវួនមកវញិពីបុគគលដបបកនេះ មិនានកឡើយ ។ 

លពេះមហ រទលព យ ក៏ករៀបរប់បដនទមអ្ាំពីការកសាយផលោ 
នរក នូវអ្ាំកពើបាបកមយរបស់បុគគលលបលពឹតថអ្ាំកពើលមក ានការលបលពឹតថ 
ខុសកបុងកាមោកដើម ឱរលពេះបាទអ្ងគតិសាឋ ប់ៗនូវនិរយកថ្ន  រចួលទង់ក៏ 
ានលពេះ ឫទ័យតក់សវុតចាំកោេះអ្ាំកពើបាបដ៏លមក ដដលលពេះអ្ងគលទង់ 
បានកធឝើក ើយ ទូលសូមលពេះមហ រទោទីពឹង និងឲ្រលបាប់ផវូវកៅរក 
កសចកថីបរសុិទនវញិ កដើមផីកុាំឱរធ្លវ ក់កៅកបុងនរកក េះកឡើយ ។ 

លពេះមហ រទលព យលបាប់ថ្ន បពិលតលពេះអ្ងគោធាំកៅកលើដផន-
ដី ចូរលទង់កវៀរចាកអ្ធម៌ ( ការប្បប្ពឹែតបំ នច្ាប់ ) ក ើយលបលពឹតថ 
នូវធម៌វញិ ។ មា ងសូមលពេះអ្ងគចាត់រជបុរស (ម្នឋី) ដដលានចាំណី 
អាហរនិងអ្ឝីៗលគប់លគ្នន់ក ើយក េះ ឱរកឃ្លស ថ្ន កបើនរណាឃ្លវ ន 
កស្សក នរណាចង់បានកលមងផ្លក   និង កលគឿងលប នរណាអាលកក់ចង់ 
កសវៀកោក់ដណឋ ប់ ចង់បាាំងឆ័លតកដើរតមផវូវ ចង់បានដសផកកជើងដ៏ទន់ 
លអ អ្បកទាំងអ្ស់ចូលមកយកចុេះ ! ។ 

សូមលពេះអ្ងគកុាំទឹមសតឝោ នាៈចាស់ៗ ដូចមុនកទៀតអី្ សតឝ- 
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ោ នាៈណា ានកាវ ាំងកធឝើឧបការាៈដល់លពេះអ្ងគ សូមលពេះរជទននូវ 
ការផគត់ផគង់។ សូមលពេះអ្ងគសាំគ្នល់លពេះកាយរបស់លពេះអ្ងគកនេះ  ទុកដូច 
ោរថ និងានចិតថទុកដូចោ យសារថី ានការមិនកបៀតកបៀន ទុក 
ដូចោផវូវ ានការដចករ ាំដលកទន (រោោះប្ យរសច្ក្សតី  ីទាល់ប្ក្ស 
របស់ជនក្សនុ ងស្ដន) ទុកដូចោ    (ដំបលូរែ)  ានការសលងួមកជើង 
ទុកកលបៀបដូចខបងកង់ ានការសលងួមចដ ានការសលងួមចផធ (នផទមុខ្) 
ទុកដូចោកលបងលប ានការសលងួមវចាគឺទុកដូចោសូរមិនលន់ឮ 
ានោករពិត ោអ្ងគចនរថដ៏បរបូិណ៌ ានការមិនញុេះញង់គ្នប  ទុកដូច 
ោដាំណាប់ដ៏ជិតលអ ានវចាពិករេះទុកដូចោអ្ងគចនរថមិនានកទស 
ានការកោលលតូវលបាណោកលគឿងចង ឬ ានការបនធន់ប ធ ប និង 
អ្ញ្ជ លីកមយទុកោការទូត ានការមិនរងឹតអឹងកលបៀបដូចោដខសចក ធ ល 
ានការសលងមួតមលតណមរបស់សីលសិកាខ បទ (ប្កិ្សែយវនិ័យ) ទុក 
ដូចោលព័លតលោម។ ការមិនានចិតថកលកាធ គឺោការមិនសណឋ ករកង្វគ េះ 
ានសុចរតិធម៌ោឆ័លតស ានព ុសចចាៈោដខសចក ធ ល ានចិតថតាំង 
កៅដឹងកថីទុកខគឺោអាសនាៈ ានការដឹងកាល ោកឈើខវឹមដ៏វចិិលត ាន 
កសចកថីកកវៀវកាវ ោជនធល់ ានការមិនកមើលង្វយោនឹមដ៏ស្សាល ាន 
ចិតថមិនរញួរ ទុកដូចោកលាល  ានការកសពគប់អ្បកចកលមើនកោយ 
លបាោញ  ទុកដូចោអ្កមាស ការានសតិទុកដូចោចនវួញ ានកសចកថី 
ពាយមាាំទុកដូចោដខសបរ ។ ចិតថដដលទូ យ នបានលអយ ងកនេះ រដមង 
កៅកាន់ផវូវលតង់ គឺកលបៀបដូចកសេះ ដដល យសារថី  ឝឹក ឝឺនបានលអ 
ក ើយ រដមងអូ្សរថកៅកាន់ផវូវលតង់យ ងណាមិញ  កលោេះដតកសចកថី-
កលភោផវូវខុស ឯការសលងួមោផវូវលតង់ ។ បពិលតមហរជ ! កាល 
កបើរថ គឺ មកាយ (ឃច្តស្កិ) របស់លពេះអ្ងគ ដដលបានលបកបកោយ 
កុសលធម៌  សធុេះកៅកបុង របូ សាំកឡង កវិន រស កផ្លដឌពឝាៈ កលបៀបដូចចិតថ 
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ដដលបាន ឝឹក ឝឺន ក ើយក៏រដមងសធុេះកៅរកផវូវលតង់វញិ បពិលតលពេះ-
មហរជ! លបសិនកបើបានជិេះកលើយន ដដលោ មកាយលបកបកោយ 
លកខណាៈលអលគប់លគ្នន់យ ងកនេះ ការបងហូរចនកសចកថីលបាថ្នប លគប់យ ង ក៏ 
គង់កកើតានបាន គឺសតឝមិនកៅកាន់នរកោោច់ខ្ត។ លពេះមហ -
រទលព យ លទង់សាំដដងនូវធមយកទស ទាវ ក់មិចាឆ ទិដឌិរបស់លពេះរោយ ង 
កនេះ ញុាាំងលពេះរោឱរកៅកបុងសីលក ើយ កទើបលទង់ទូ យ នលពេះរោបនថ 
កទៀតថ្ន តាំងពីចថងកនេះកៅសូមលពេះអ្ងគលេះបង់បាបមិតថកចាល រចួចូល 
កៅជិតកលាណមិតថវញិ សូមកុាំលបដ សអ្ស់កាលោនិចច លពេះមហ-
 រទាៈ បានកកាតសរកសើរនូវគុណរបស់រជធីតរចុា រចួក៏លទង់លលត-
ឡប់កៅកាន់លព យកលកវញិ ។ 

ប ធ ប់មកលពេះបាទពិមភិសារ លទង់ក៏អ្ង្វគ សខ្ទនីយកភាជនីយ 
ថ្នឝ យលពេះភិកខុសងឃ ានលពេះពុទនោលបធ្លន រចួក៏ចាត់ដចងឱរកគកសាង 
អារមកៅកបុង ្ទោនឃវឡវុ័ន ថ្នឝ យចាំកោេះលពេះអ្ងគ លទង់អ្នុញ្ហដ ត 
អារមដល់ភិកខុសងឃ ចាប់ពីកពលក េះមក ។ 

របូភាពរពេះបាទពិមពិសារ អារាធន្តនិមនារពេះពុទធ 
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ការង្ហររបចានំថៃរបស្ជ់វីតិ 
កលកាយការលតស់ដឹង កៅកពលលពឹកលពហមលពេះបរមសាសាឋ  

របស់កយើងលទង់សផង់ចីពរ ចូលកៅកបុងស្សកុ តមលាំោប់ផធេះចនលបោ-
ជន កដើមផីរស់កៅោមួយនឹងពួកកគកោយកិចចបិណឍ បាត។ លពេះអ្ងគលទង់ 
ោក់ជីវតិជូនលបោជន លគប់ឋានាៈ លគប់វណតាៈ លគប់ពណ៌សមផុរ និងលគប់ 
ោតិលតកូល ។ល។ កគទាំងឡាយានបរាិណ និងគុណភាពចនអា-
ហរ ោកលគឿងរស់កៅលតឹមថ្នប ក់ណា លពេះអ្ងគក៏រស់កៅលតឹមថ្នប ក់ក េះ 
កសយើៗនឹងកគទាំងបរាិណ ទាំងគុណភាព ។ 

....រពេះអ្ងគរទង់គិតថា ៖ 
មនុសសកបុងកលកកនេះ ពួកខវេះានជីវភាពខភង់ខភស់ ពួកខវេះាន 

ជីវភាពទន់ទប អ្បកានជីវភាពចថវថបូរ ានចិតថសបផុរស ចិតថបុណរ 
លតូវការជួយលទលទង់ ជួយកលើកជីវភាពរបស់អាតយ អ្ញឱរខភស់កឡើង ។ 
ដតបុគគលដដដលកនេះ ដបរានចិតថោអ្សបផុរស កគលតូវការយកជីវភាព 
របស់អាតយ អ្ញឱរទបចុេះ។អ្បកានជីវភាពទន់ទប ានចិតថោបុណរ 
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លតូវការកលើកជីវភាពរបស់អាតយ អ្ញឱរខភស់ោងកគ ឬឱរកសយើនឹងកគ ។ 
ដតបុគគលដដដលកនេះ ដបរោានចិតថអ្សបផុរស កគលតូវការោក់ជីវភាព 
របស់អាតយ អ្ញឱរទបចុេះ។ ដូចកនេះ អាតយ អ្ញនឹងរស់កៅកបុងរកបៀប 
ណាកបុងថ្នប ក់ណា ? លពេះអ្ងគលទង់តបនឹងសាំណួរចនគាំនិតរបស់លពេះអ្ងគ 
ថ្ន អាតយ អ្ញលតូវរស់លគប់រកបៀប លគប់ថ្នប ក់ចនការរស់កៅរបស់មនុសស 
ទាំងអ្ស់ ដតលតូវរស់កៅកលកាមប ធ ត់ចនឧតថមគតិរបស់អាតយ អ្ញ រស់ 
កៅកលើតណាហ  រស់កៅកបុងកសចកថីសក ឋ ស គឺរស់កៅលតឹមដតរស់ រស់ 
កៅកដើមផីរស់ រស់កៅកដើមផីការង្វរមិនដមនរស់កដើមផីសីុ កដើមផីសបាយ 
កដើមផីចកលមើនសុខស្សលួរបស់អាតយ អ្ញ កៅកលើកសចកថីទុកខលពួយរបស់ 
លបោសតឝកលក ោពិកសស គឺរស់កៅកដើមផីបាំករ ើមនុសស កបុងឧតថមគតិ 
ចមវងសតឝកលកកចញចាកទុកខ ។ ឧតថមគតិកនេះ អាតយ អ្ញលតូវកលបើលតូវ 
កលបើឱរបានលតូវកធឝើលុេះលតដតសកលមច។ កោយអាស្ស័យចនឧតថគតិកនេះ 
កទើបលពេះអ្ងគ លទង់និមនឋបិណឍ បាតលគប់ទឝ រផធេះចនជនសយុលគសាយ ញ បាន 
ដល់នូវកសចកថីកសាេះសូនរកៅ ។ ជាំកនឿកបុងកមយដដលមិនានមូលោឌ ន 
កសចកថីសងឃឹមនិងកសចកថីភាញ ក់កផអើលខុសៗ ក៏នឹងរលយអ្ស់កៅ ការ 
ចូលដល់គុណធម៌ថ្នប ក់កនេះ កគនឹងលបសពឝនូវសនឋិសុខយ ងខភស់បាំផុត 
កលើសវស័ិយនឹងបរយិយឱរចូលចិតថបាន ។ បុគគលណាបានសកលមច 
បុគគលក េះអ្ស់ានកវលដលបលតឡប់បថូរផ្លវ ស់កទៀតក ើយ ។ 

ដតភិកខុទាំងឡាយ អ្បកគង់នឹងសួរថ្នាៈ ចុេះអ្ឝីកៅដដលោក តុ 
បណាឋ ល ាំឱរកកើតផវូវទាំង ៨លបការកនេះ ? ករឿងកនេះចូរអ្បកកផធៀងសាឋ ប់ 
កសចកថីពិត ៤ លបការតកៅ ៖ 

កសចកថីកកើតោក តុចនកសចកថីទុកខ កលោេះដតជីវតិកនេះគឺោទុកខ 
ដតងកបៀតកបៀនជីវតិសតឝ ចាប់តាំងពីកកើតរ ូតដល់សាវ ប់ ។ កនេះគឺោ 
កសចកថីពិតតមសភាវាៈចនធមយោតិលបការទីមួយ ។ 
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ក តុចនកសចកថីកកើត គឺោធមយធ្លតុោប់ទក់ទង អ្ាំពីកសចកថី 
កស្សកឃ្លវ នចង់រស់កៅ ចង់ពលងឹងការរស់របស់ខវួន ដល់ទីបាំផុតចនចាំ-
ណង់ ោភាព ាំកៅកាន់ការកកើតក ើយកកើតកទៀត គឺោសភាពទាំនុក 
បាំរុងបណឋុ េះបណាឋ ល ឱររកីចកលមើនធាំទូលយកឡើងកោយតណាហ  ខ្ង 
ផវូវកាយ ឬផវូវដភបក ។ល។ កសចកថីរកីរយកភវើតកភវើនចាំកោេះការតាំងកៅ 
ចនជីវតិ ចាំកោេះការរកីដុេះោលចនជីវតិ ។ កនេះក ើយ គឺោកសចកថីពិត 
តមសភាវធមយោតិលបការទីពីរ ។ 

វធីិបាំបាត់ឱរអ្ស់នូវក តុចនកសចកថីកកើត គឺលតូវរ ាំលយកសចកថី 
កស្សកឃ្លវ នដដលោធ្លតុចង់លទលទង់ទុកនូវកសចកថីរស់កៅ (ជីវិត) ចង់ 
វតពលងីកកសចកថីរស់កៅឱររកីធាំទូលយ កោយរ ាំលត់នូវតណាហ ខុសៗ 
ឱរសូនរអ្ស់កៅមិនឱរានកសសសល់ កោយពាយមដកឬសគល់ 
របស់វកចញ កុាំឱរកៅានកបុងស ឋ នចិតថ សូមផីលតឹមដតបនឋិចបនឋួចក៏ 
កោយ ។ កនេះគឺោកសចកថីពិតតមសភាវធមយោតិលបការទីបី ។ 

ចាំដណកកសចកថីពិតលបការទី៤ក េះ បានដល់បុគគលដដលរស់ 
កៅលបកបកោយអ្ងគ៨លបការ ដដលបាននិយយរចួមកក ើយ។ កនេះគឺ 
ោកសចកឋីពិតតមសភាវធមយោតិលបការទីបួន ។ 

ទាំងអ្ស់ អាហរដដលបានមកពីអ្ាំកណាយចនពួកមនុសសលគប់ 
ោន់ថ្នប ក់ លពេះអ្ងគលទង់្ន់កបុងឋានាៈោលពេះពុទន មិនកអ្ើកពើអ្ាំពីការ ង្ ញ់ 
មិនរវល់គិតអ្ាំពីអាហរ ដដលានថ្នប ក់ោន់ខភស់ទប រវល់លតឹមដតឱរ 
បានរស់កៅនិងលបកបកោយសុខភាពអ្ ម័យលអ កដើមផីបាំករ ើការរបស់ 
មនុសសកលក ដដលដសឝងរកកសចកថីសុខសងប់ (សនដិភារ) ឲ្រមនុសស 
សតឝកបុងកលកដតប ុកណាត េះឯង ។ 

ានចថងមួយ លពេះអ្ងគយងចូលកៅលកុងកបិលពសឋុ លពេះវរបិត 
របស់លពេះអ្ងគ លពមកោយលពេះញាតិវងានុវងស បានករៀបចាំទទួលលពេះ- 
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អ្ងគ កោយអាហរោន់ខភស់តមទាំលប់លតកូល ។ កោយមិនបាននិ-
មនឋលពេះអ្ងគកោយភតឋទុកោមុន លពេះសាសាឋ ចនកយើង លទង់យងបិណឍ  
បាតតមលាំោប់ផធេះអ្បកនគរ ។ លពេះរោលទង់តូចលពេះទ័យនឹងអ្ាំកពើកនេះ 
កោយលទង់លបកាន់ថ្នលពេះអ្ងគបង្វអ ប់មុខវងសលតកូល ។ លពេះសាសាឋ លទង់ 
កោេះកសចកថីលបកាន់របស់លពេះរោថ្ន ខវួនលពេះអ្ងគបានលបលពឹតថនូវអ្ាំកពើ 
ដដលវងសលតកូលរបស់លពេះអ្ងគធ្លវ ប់បានលបលពឹតថក ើយ ។ លពេះរោលទង់ 
តបថ្ន អ្ាំកពើកថ្នកទបដូចកនេះ មិនធ្លវ ប់ានកបុងវងសលតកូលរបស់កយើង 
កទ បុពឝបុរសរបស់កយើង គឺមិនានអ្បកណាាប ក់ កដើរសូមទនកគបរ-ិ
កភាគកឡើយ ។ 

....ព្រះសាសាដ ព្ទងប់ញ្ជជ ក្ោ់ ៖ 
មហរជ លពេះអ្ងគនឹងលពេះញាតិវងានុវងសរបស់លពេះអ្ងគ លទង់ 

លបកាន់ថ្ន តាំណក់្មជ័រចនវងសលតកូលានមហកសលត ដតសលាប់ 
ខវួនតថ្នគតានវងសលតកូលចាកលពេះពុទនទាំងឡាយកបុងសម័យបុរណ
អ្ាំកពើដដលលពេះពុទនទាំងក េះកធឝើ គឺសូមអាហរអ្ាំពីអ្បកានសទន ៗ ាន 
កសចកថីកមតថ បរចិាច គ តថ្នគតលតូវលបតិបតថិឲ្រដូចលតកូលរបស់តថ្នគត 
តថ្នគតមិនអាចនឹងលបតិបតថិដចទកលតអ្ាំពីកនេះបានកឡើយ ។ 

រោយមានរគ លូសរួអំពីជីវែិនែលែនូរ ប្ពោះអងគប្ ងែ់បថ្នៈ 
ជីវតិមិនដមនចថវថបូរកោយលទពរ កោយយសស័កឋិ កោយកគ្នតថ 

លតកូល ។ល។ កឡើយ ។ បុគគលរស់កៅអ្ស់រយាៈកាលមួយរយាៈ ប្ ាំ កបុង 
អ្ាំកពើអ្យុតថិធម៌ មិនចថវថបូរកោយបុគគលរស់កៅមួយចថងកបុងអ្ាំកពើយុតថិធម៌ 
បុគគលរស់កៅអ្ស់រយាៈកាលមួយរយ ប្ ាំ ោមួយនឹងកសចកថីខជិលលច-
អូ្សមិនកធឝើការង្វរ មិនចថវថបូរកសយើកោយបុគគលរស់កៅមួយចថង ោមួយ 
នឹងកសចកថីឧសា ៍កធឝើការង្វរ ។ បុគគលរស់កៅ អ្ស់រយាៈកាលមួយ 
រយ ប្ ាំោមួយកសចកថីលងង់កលវ  មិនសាគ ល់ក តុចនកសចកឋីទុកខ មិនចថវថបូរ 
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កសយើកោយបុគគលរស់កៅមួយចថងលបកបកោយកសចកថីកចេះដឹង និងសាគ ល់ 
ក តុចនកសចកថីទុកខ។ បុគគលរស់កៅអ្ស់រយាៈកាលមួយរយ ប្ ាំោមួយ 
នឹងតណាហ  គឺមិនចថវថបូរកសយើកោយបុគគលរស់កៅមួយចថង ោមួយនឹងចលត 
លកខណ៍ ។ល។ 

ជីវតិបាំករ ើកាម បាំករ ើតណាហ  បាំករ ើកសចកថីសុខរបស់ខវួន គឺ ោជីវតិ 
កៅ យង ោជីវតិទសាៈចនកសចកឋីលបាថ្នប  និងោជីវតិទសាៈចនកសចកីឋ 
សបាយ ។ រកបៀបរស់កៅដូចកនេះ ោរកបៀបរស់កៅដ៏កថ្នកទប រស់ 
កៅធុនអ្ន់ រស់កៅកលកាមបង្វគ ប់ធមយោតិ រស់កៅកដើមផីសបាយ មិន 
ដមនរស់កៅកដើមផីលបកយជន៍កលក លបកយជន៍ធម៌កឡើយ ។ លពេះសា-
សាឋ របស់កយើងលទង់ករ ើសរកផវូវរស់មួយថយីដដលកៅថ្ន រស់កៅកដើមផីរស់ 
រស់កៅលតឹមដតរស់ រស់កៅកដើមផីការង្វរ រស់កៅកដើមផីកលក រស់កៅ 
កដើមផីធម៌ ។ 

រល់ៗកពល លពេះអ្ងគពុាំដដលបានកអ្ើកពើ ដល់ការរស់កៅ ឹុក-
ហប់ ឺុហកទ ។ ដាំកណើ របិណឍ បាត លពេះអ្ងគលទង់ឈរលគប់ផធេះកបុងភូមិ 
នីមួយៗ ផធេះណាកគឱរក៏ទទួលយកកៅ ផធេះណាកគមិនឱរក៏ ួសកៅ 
ផធេះដចទកទៀត ។ មហូបអាហរដដលកគឱរ លទង់ទទួលកោយអាការាៈកសាយ េះ 
កសយើមិនានករ ើសកអ្ើង ។ លទង់ទទួលកោយឥរយិបថរកីរយ មិនាន 
កសចកថីកតេះកតើយ។ កបើអ្បកឱរកគបង្វហ ញអាកបផកិរយិចង់ឱរ លពេះអ្ងគ 
្ន់កបុងទីចាំកោេះមុខខវួន កដើមផីបញ្ច ប់សទន លជេះថ្នវ របស់កគ លពេះអ្ងគក៏ 
្ន់កបុងទីក េះៗ កៅ ។ 

កបុងពុទនដាំកណើ របិណឍ បាតមថងក េះ ានស្តសឋីាប ក់កាំសត់ណាស់ 
អាជីវកមយរបស់ ងដងទឹកពុេះឧសឱរលតកូលសឋុកសឋមមមួយ ។ រល់ៗ 
ចថងមក លតកូលក េះ កគឱរតចមវឈបួលោលបាក់លបាាំកាក់កបុងមួយចថង ។ 
គ្នប់ជួនោចថងដដល ងបានជួបនឹងលពេះដាំកណើ របិណឍ បាតចនលពេះពុទន-
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អ្ងគ លតកូលក េះកគមិនបានឱរលុយកទ កគឱរនាំកនធក់ពីរដុាំជាំនួសលុយ 
វញិ ។  ងលកមុាំកចាលដភបកចាំលពេះសាសាឋ ក៏កកើតគាំនិតមួយកឡើងថ្នាៈ 

លបដ លបុរសកនេះក ើយកមើល៍កៅ ដដលអ្បកផងកៅថ្ន លពេះ 
សមណកគ្នតម ? កគថ្ន លពេះអ្ងគលទង់ានចិតថលអ កចេះអាណិតមនុសស 
មិនករ ើសមុខ កគថ្ន លពេះអ្ងគមិនកលយ ភចង់បាន ចង់ាន កគថ្ន លពេះអ្ងគ 
ទទួលរបស់តមដតអ្បកឱរ ឱរយ ងណាទទួលយ ងក េះ មិនានការ 
ករ ើសកអ្ើង ឬ កអ្ើកពើដល់របស់ចថវថបូរ ឬ របស់កថ្នកទប ។ លពេះសមណ-
កគ្នតម ានការលបលពឹតថិកៅពិតដូចកគថ្នដមនឬកទ ? កពលកនេះ គឺោ 
កពលគួរដល់ការពិកសាធន៍លផងកមើលរបស់អ្ញក ើយ ។ 

 ងកាំសត់ឈរកៅមុខផវូវ ោទីយងមកចនលពេះសាសាឋ  លុេះ 
លពេះអ្ងគយងដល់ទីចាំកោេះមុខ  ងក៏កលើកនាំកនធក់បកង្វអ នខវួន កដើមផី 
ោក់បាតលពេះអ្ងគ ។ លពេះសាសាឋ ចនកយើងលទង់ឈប់កបើកបាលតទទួលនាំ 
កនធក់កោយឥរយិបថកសាយ េះកសយើ កោយអាការាៈរកីរយរក់ទក់បាំផុត។ 
កលកាយពីនាំកនធក់បានធ្លវ ក់ចូលកបុងបាលតកស្សចក ើយ។  ងបានោក់ 
ខវួនលកាបថ្នឝ យបងគាំ លពមោមួយនឹងកសចកថីកលតកអ្រយ ងខ្វ ាំង ដតកបុង 
ភាវ មក េះ ងគិតថ្ន លពេះសមណកគ្នតម មិនដឹងោលទង់្ន់នាំកនេះដដរ 
កទ ឬមិន្ន់កទ ។ កសចកឋីគិតរបស់ ង បានលោបដល់លពេះទ័យលពេះ 
សាសាឋ  កដើមផីបញ្ហជ ក់កសចកថីលជេះថ្នវ របស់ស្តសឋីកនេះ លពេះអ្ងគលទង់្ន់នាំ 
កនធក់កបុងទីក េះភាវ មកៅ ។  ងកាំសត់ កោយបានកឃើញអាកបផកិរ-ិ
យកនេះផ្លធ ល់នឹងដភបកខវួន កោយានកសចកថីកលតកអ្រចាំកោេះ អាកបផ-
កិរយិកនេះឥតឧបា  ងបានថ្នឝ យលពេះពរលពេះអ្ងគថ្នាៈ 

លពេះសមណកគ្នតមាច ស់ចថវខញុាំអឺ្យ ! សូមឱរលពេះអ្ងគលទង់ាន 
លពេះជនយដវង លពេះអ្ងគកនេះក ើយ ដដលោមិតថដ៏កសាយ េះលតង់របស់មនុសស 
កលក ។ 
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យូរៗ ានមឋង លពេះសាសាឋ របស់កយើង លទង់្ន់ភតថដដលកគ 
និមនឋកៅកបុងផធេះផ្លធ ល់ខវូនរបស់កគ កបុងទីលបជុាំកធឝើបុណរ ឬតមផវូវ តម 
ចលព ។ ការទទួលនិមនឋកោយភតឋ ឬ កោយបចច័យណាមួយ លពេះអ្ងគ 
លទង់ទទួលកោយកសចកថីអ្នុកលគ្នេះ កលចើនោងការទទួលកោយកគ្នរព 
កោយដលកងចិតថ ។ កបុងកពលមួយ លពេះសាសាឋ របស់កយើង លទង់គង់កៅ 
កបុងវតថកជតពន ោមួយនឹងភិកខុទាំងឡាយ២០០០អ្ងគ ការនិមនឋន៍្ន់ 
ភតឋកោយសាវ កលតូវបានភិកខុទាំងអ្ស់ទទួល ។ ដល់កា ង្ន់ទយក 
ទាំងឡាយ កាន់យកភិកខុតមចាំនួនសាវ ក ផធេះខវេះពីរអ្ងគ ផធេះខវេះបីអ្ងគ ។ 
កបុងចថងក េះ ានបុរសកលកាកកឡើងពីលពឹកលពហមកៅកាន់ទីបឹងចនចលព 
កដើមផីដសឝងរកលតីនិងបដនវ តាំងពីលពឹករ ូតទល់ចថងជិតលតង់គ្នត់រកបាន 
ដតលតីមួយកាល និងបដនវសវឹកកឈើមួយបាច់ ។ របស់កនេះតិចតួចសឋួច 
កសឋើងណាស់ ដតសលាប់ខវួនគ្នត់ោមនុសសកាំសត់ លតីនិងបដនវប ុណតឹ ង 
កៅោរបស់កលចើនណាស់កៅវញិ ។ គ្នត់កដើរផង  ួចផង កលចៀងផង 
ចាំករៀងរបស់គ្នត់ានទាំនុកលតឹមដតពីបីាត់ថ្នាៈ 

ប្ក្សអឺយស្សនប្ក្ស និមនដរោក្សឆ្ងន់ ឹក្សរប្គឿងអនលក់្សរាងំ 

កោយកសចកថីកលតកអ្រយ ងខ្វ ាំង បុរសកលចៀងទាំនុកកនេះ តាំង 
ពីកធឝើដាំកណើ រកចញអ្ាំពីចលពរ ូតដល់ផធេះ កោយការប ធ ន់ គឺចថងជិតលតង់ 
ណាស់ក ើយ គ្នត់ក៏ចាត់ការកធឝើមហូបលបញាប់លបញាល់ និងទាំនុកកលចៀង 
ដដដលកនេះផង ក៏បានបនធរកៅោមួយនឹងការរញុឧសដុតកភវើង ការកធឝើ 
លតីនិងការហន់បដនវោប់មិនោច់ ។ល។ លុេះកស្សចការកធឝើមហូប ចថងលតង់ 
យ ងចាស់ក៏ចូលមកដល់ ។ គ្នត់លន់ាត់ាប ក់ឯងថ្ន « យីនែងប្ែង ់
ជិែហសួរហីយ» សាវ កដដលលតូវបានកលកមួយអ្ងគ លចឡាំកៅឯណា 
ឯណីោមួយកគដឹង ! ។ បុរសក៏សធុេះរត់យ ងកលឿន ោមួយនឹងសាវ ក 
មួយ កៅកបុងចដសាំកៅកៅវតថ លគប់ជាំហនដដលរត់ គ្នត់ដស្សកថ្នាៈ 
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សាវ កខញុាំកៅឯកណេះ កលកខញុាំមួយអ្ងគ ទុកកលកឱរខញុាំផង ដត 
ឥតអ្ាំកពើកទ អ្បកចាត់ការបានឱរកលកនិមនឋកៅកាន់ទី្ន់ តមចាំនួន 
សាវ ក គឺអ្ស់កលករលីងកៅក ើយ ។ លុេះបុរសកៅដល់ អ្បកចាត់ការ 
កគលបាប់ថ្ន ខញុាំកភវចទុកកលកឱរអ្បកកៅក ើយ សូមអ្បកអ្ភ័យកទស 
ឱរខញុាំផងចុេះ។ បុរសកាំសត់បានឮោករកនេះក ើយ ក៏ដស្សកយាំទ្ ធ ាំដី។ 
កោយមិនានមកធាបាយណា កលតពីការដណ ាំឱរបុរសកនេះ កៅនិ-
មនឋលពេះសាសាឋ  អ្បកចាត់ការក៏និយយកៅកាន់បុរសក េះថ្ន ភិកខុសងឃ 
និមនឋអ្ស់ក ើយ ដតលពេះសាសាឋ លទង់គង់កៅកឡើយ មិនទន់លបគល់ 
បាលតរបស់លពេះអ្ងគ ឱរដល់អ្បកនិមនឋណាមួយកទ ។ កៅកបុងសាំណាក់ 
លពេះសាសាឋ  ានកសដឌីោកលចើនកាំពុងគ្នល់លពេះអ្ងគ កដើមផីសូមបាលតខញុាំ 
យល់ថ្នលពេះសាសាឋ  លទង់ធ្លវ ប់កលបាសលបាណអ្បកលកខសត់ ដូកចបេះចូរអ្បក 
កៅសូមបាលតចុេះ។ បុរសកាំសត់ទីកទើរ កោយខវួនមិនធ្លវ ប់ចូលកៅកាន់ 
សាំណាក់លពេះអ្ងគ គឺខ្វ ចដលកងពុាំគួរសមនឹងលតូវលពេះអ្ងគលបកាន់ ។ ដត 
អ្បកចាត់ការបាននិយយកលើកទឹកចិតថឱរអ្ស់កសចកឋីដលកងខ្វ ច បុរស 
ក៏កាត់ចិតថចូលកៅសូមបាលតលពេះសាសាឋ  កៅចាំកោេះមុខអ្បកសូមបាលត 
ដូចគ្នប ។ លពេះសាសាឋ លទង់លបទនបាលត គ្នត់ក៏សាភ យបាលត ាំផវូវលពេះអ្ងគ 
កៅ ។ កបុងខណាៈក េះ ានការកដញចថវយកបាលតលពេះអ្ងគ កោយពួក 
កសដឌីទាំងឡាយ បានកធឝើកឡើង អ្បកខវេះក៏ឱរតចមវបុរសក េះ ១០០.០០ 
អ្បកខវេះឱរតដមវ១០០.០០០ កដញកឡើងដល់កលចើនរយ កលចើនោន់កហ-
បណាៈ ដតរបូគ្នត់ពុាំលពមទទួលយកតចមវពីនរណាាប ក់កឡើយ ។ 

លាំកៅរបស់បុរសោខធម សង់កឡើងកោយកលគឿងឬសសី លបក់ 
សវឹក ានដលឝងតូចសាវ បជញ្ហជ ាំងទប កចញចូលបានកោយបនធន់ខវូន 
ឱនកាលចុេះ ។  លពេះសាសាឋ លទង់យងចូលខធមមួយខបងកនេះ កោយ 
ឥរយិបថណា មិនាននរណាដឹងបានចាស់កទ កលោេះលពេះអ្ងគយង 
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ចូលរ ័ស កដើមផីរកាសទន លជេះថ្នវ របស់ាច ស់ខធមកុាំឱរកកើតានកសច-
កថីលពួយបារមម កោយគិតថ្នលពេះអ្ងគោបុគគលដដលករ ើសកអ្ើងទីកដនវង ។ 
អាហរកភាជន ដដលបុរសក េះចាត់ដចងថ្នឝ យ មិនានគុណភាពចថវ-
ថបូរកទ ដតលពេះអ្ងគលទង់្ន់កោយទាំោររ ័សកលបញាប់ពមធាំៗ កដើមផី 
បាំកពញកសចកថីលជេះថ្នវ បុរសក េះ ដូចលទង់បាន្ន់អាហរទិពឝ ។ 

កបុងទីបាំផុតចនភតឋកិចច ានធមយីកថ្នមួយ កធឝើកឡើងកោយលពេះ-
សាសាឋ  គឺលបារពននឹងបុរសកាំសត់ ។ ធមយកថ្នដ៏ផសាំលយកោយទឹកលពេះ 
ទ័យ ដដលលបកបកោយមហករណុាគុណចនលពេះបរមសាសាឋ  បានកធឝើ 
ឱរបុរសកាំសត់ានចិតថលតោក់ ានបីតិលបាកាទរកកើតកឡើងហក់ដូច 
បានងូតទឹកកភវៀងទិពឝ ដដលបងអុរកចញពីដកវដ៏ស័កឋិសិទនិ តមជាំកនឿកបុង 
សម័យបូរណ ។ បុរសកាំសត់ កោយបានកឃើញចាស់នូវគុណធម៌ 
ដដលលពេះសាសាឋ  លទង់បានកធឝើមកកលើខវួន គ្នត់ក៏បានលេះបង់ជីវភាព 
ចាស់ កាន់យកនូវជីវភាពថយី លបកបកោយកសចកថីសុខចកលមើនតាំងអ្ាំពី 
កាលក េះមក ។ 

លពេះសាសាឋ របស់កយើង មិនលទង់លបគល់ជីវតិរបស់លពេះអ្ងគ ឱរ 
បុគគលណាមួយចិញ្ច ឹមោច់មុខកទ ។ អ្ ថបណឍិ កកសដឌី កលកាយអ្ាំពី 
បានកវរវតថកជតពនថ្នឝ យសងឃានលពេះពុទនោលបធ្លនក ើយ កសដឌីបាន 
បវរណាថ្នឝ យលពេះសាសាឋ កោយបចច័យ៤ ។ កោយកសដឌីានឧបការាៈ 
កលចើន ានសទន ាាំមួន និងានស ឋ នចិតថខភស់ លពេះអ្ងគលទង់ទទួល 
បចច័យបួនរបស់កសដឌី កដើមផីោសមផតិថរបស់សាស  ។ កោយាន 
ភិកខុទូលសួរអ្ាំពីករឿងកនេះ លពេះអ្ងគលទង់លតស់ថ្នាៈ 

ាប លភិកខុទាំងឡាយ តថ្នគតមិនអាចទទួលការចិញ្ច ឹមោច់ 
មុខរបស់កសដឌីបានក េះកទ ដតលតូវទទួលការបវរណាការធ្ល ចិញ្ច ឹម 
របស់កសដឌីកដើមផីសងឃ ។ ជីវតិរបស់តថ្នគត គឺលតូវបានទទួលចិញ្ច ឹម 
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កោយមនុសសលគប់ឋានាៈ ខវូនតថ្នគតោលពេះពុទនកដើមផីកលក មិនដមន 
ោលពេះពុទនកដើមផីញាតិ កដើមផីលតកូលនិងកដើមផីោតិណាៗមួយកទ ។ ដត 
ភិកខុទាំងឡាយ អ្បករល់គ្នប គបផីដឹងថ្ន អ្ ថបណឍិ កកសដឌីោបុគគល 
ាប ក់ាន ឧតថមគតិខភស់ ោអ្បកានចិតថលអកកើតមកកដើមផីកលក កដើមផី 
ធមយាៈកបុងកដនវងតថ្នគត កបើមិនានកសដឌីកនេះកទ ក៏មិនអាចនឹងពលងីក 
ធមយចលកឱររកីធាំកៅបានដដរ ។ 

វតថកជតពន ោកដនវងសលាកកបុងរដូវកភវៀងរបស់លពេះសាសាឋ  
វតថកនេះអ្ ថបណឍិ ក បានសាទ ប កស សនាៈលគប់យ ង ានកដនវង 
សឹង កដនវងកធឝើសនបិសិទ និងកដនវងទទួលកភញៀវ ។ល។ ដូកចបេះ កទើបលពេះ 
សាសាឋ លទង់ទុកោក់វតថកនេះោមជឈមណឍ លចនការលបកាស់ផាយធមយាៈ 
កបុងរដូវវសា ។ កពលកចញវសា លពេះសាសាឋ របស់កយើង លទង់យង 
កៅកាន់ទីដចទតមការគួរ ស្សុកខវេះ ចលពខវេះ វលខវេះ តមដតលបទេះ ។ 
លពេះអ្ងគលទង់កធឝើការរស់កៅោមួយនឹងមនុសសលគប់ឋានាៈ កដើមផីឧតថមគតិ 
ដតមួយ គឺឱរខវួនរបស់លពេះអ្ងគោលពេះពុទនរបស់មនុសសទាំងអ្ស់ រប់ 
យកទាំងមនុសសដដលកគកាត់កាល់ កគដលងអាណិត ដលងសក្ង្វគ េះ 
ផង ។ លពេះសាសាឋ លទង់កៅដតរប់រក កៅដតអាណិតអាសូរ កៅដត 
សក្ង្វគ េះដរបទល់ដតអ្ស់អ្ាំពីសមតទភាពរបស់លពេះអ្ងគ ។ 

កិចចការង្វរលបចាាំចថង ចនលពេះបរមសាសាឋ របស់កយើង ចាំកោេះការ 
បិណឍ បាត បានសរកសរមកលយមសមគួរក ើយ ។ ចាំដណកការសាំដដង 
ធម៌កទស  ការបកលងៀនធម៌ ការកោេះស្សាយបញ្ហហ  លពមទាំងការកមើល 
និសស័យសតឝ គឺមិនបានសរកសរដវកដញកកបុងទីកនេះកទ ដតការង្វរទាំង 
អ្ស់កនេះ លពេះពុទនោបរមលគូរបស់កយើងលទង់បានកធឝើរល់ៗចថង កោយ 
មិនានករ ើសមុខ ឬករ ើសវណតាៈ ។ល។ ដូចការង្វរបិណឍ បាលតដដរ ។ 

លពេះបរមសាសាឋ របស់កយើងកធឝើការទាំង៥យ ងកនេះ អ្ស់រយាៈ 
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កពល៤៥ វសា កទើបលទង់បញ្ច ប់ពុទនកិចច ក ើយលពេះអ្ងគលទង់បរនិិោឝ ន 
កបុងរយាៈកពលក េះកៅ ។ 

kkkkkkkkkkkk 

រពេះអ្ងគបានឈ្នេះឃោកឃនេះ ដលអ់្មតៈមហានិហុវ នឃេើយ 
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ឯកសារវិឃររេះ 
-គមភីរលពេះចលតបិដក កលខ ៣០,៤០,៤១,៤២ 

-សកមថចលពេះសងឃរជ ជួន ណាត វច នុលកមដខយរ  ព.ស.២៥១២ 

-ធមយបាល  កខៀវ ជុាំ   បញ្ហហ ជីវតិ   ព.ស.២៥៤៨ 

-ធមយបាល  កខៀវ ជុាំ  ជីវតិឈបេះកលក   ព.ស.២៥១៣ 

-លឹម វស  លពេះរជជីវលបវតថិសកមថចលពេះសងឃរជ គ.ស.២០០៤ 

-សរ សុជន   ហ៊ា នបរជ័យ  គ.ស.២០០៦ 

-កម ង កៅ   សុភមងគលលគួសារ គ.ស.២០០៩ 

-យិន គឹមវណ  ផវូវលពេះនិោឝ ន  ព.ស.២៥៥៣ 

-សុខ សតទ ល           ទសសនវោិជ អ្ ិងា គ.ស.១៩៩៦ 

-ប៊ាុត សាវងស  ស្តសថីកបុងលពេះពុទនសាស  ព.ស.២៥៥១ 

-គឹម ចាន់ណា  វចាាសពីកសតវាិន គ.ស.២០១០ 

-លតឹង ង្វ  លបវតថិសាស្តសថដខយរ  ព.ស.២៥១៧ 

-ឌ គ្នម    លពេះ ងឥ្នធកទវ ី ព.ស.២៥០៩ 

-ថ្នច់ វ ន់ផ្លត និង ដកវ សុភុន អាទិកទពលកុងអ្ងគរ  

-កត ឈឺន  គិ ិបដិបតថិពិសាថ រពិកសស 

-អួ្ន សារ ត់  កសចកថីសុខផវូវចិតថ 
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រឈ្លា ោះរសៀវរៅស្ដលបានររៀបររៀងក្សនលងមក្ស 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជាំនួយដល់
ធមយកថិកបួសថយី 
កបុងការកទស  

ការកលជើស
ករ ើសផវូវជីវតិ 
ចនការស់កៅ 

ឲ្រសាគ ល់តចមវ 
ចនសីលធម៌ 

កបុងការរស់កៅ 

ការអ្ភិវឌណន៍
ជីវតិតមផវូវ
លពេះធម៌ 

យល់ដឹងអ្ាំពីវតទុ
បូោទាំងលបាាំ 

លពេះពុទនសាស  

យល់ដឹងអ្ាំពី 

ផវូវដ៏លបកសើរ 
សលាប់ជីវតិ 

បង្វហ ញអ្ាំពីពលី
កមយាតបិត 
ចាំកោេះកូន 

សូមរងចាាំអានកសៀវកៅ 
ោកលចើនកទៀតដដលោការ
សរកសរករៀបករៀងកោយ 
ខញុាំលពេះករណុា អាតយ ភាព 
កោយវរិយិភាពកនេះ 

ខញុាំលពេះករណុា អាតយ ភាព 
សូមដចកចាំដណកបុណរ 

លបកគន និងជូន 
លពេះកតជគុណ លគប់លពេះអ្ងគ 
ពុទនបរស័ិទលគប់មជឈោឌ ន 

សូមអ្នុកាទ ...!  
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សរបុថវកិាដដលពុទនបរស័ិទ បានចូលរមួកបាេះពុមភ 
រសៀវរៅច្ំននួប្បាពំីររលីក្សក្សនលងមក្សរនោះ  

ទឹកលបាក់សរបុទាំងអ្ស់ គិតោលបាក់ករៀល 

៣៥.៩០០.០០០  ឃរៀល 
សាមស្បិរបាោំន របាបំួនខ្ស្នឃរៀលគត់ 
ស្មូអ្នុឃម្ចទន្ត ទឹករបាក់ខ្ដលឃបាេះពុមព 
ឃស្ៀវឃៅទាងំ៧ ឃលើកកនលងមកឃនេះ 

ស្មូអ្នុឃម្ចទន្ត !!! 
ស្មូអ្ររពេះគុណ និងអ្រគុណ !!! 




