រ ៀបរ ៀងរោយ
វន័
ិ យធរអនុ គណស្រុ កថ្មគោល
ជោតបណ្ឌិជោ

ជ ួន ចិន្តា

ផ្សព្វផ្ាយរោយ
សាលាអនុគណស្រុកថ្មគោល
ព.ស.២៥៥៦

គ.ស.២០១៣

.

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

់អ្នក

អ្នកម្តាយ បស់ខញ ុំ្ ត្េះក ញណា អាត្មាភាេ

មាននាម ថោ ថយឿន

សុខា មថតេយយតា ថោថេ អថោ ថបថតេយយតា សុខា
សុខា សាមញ្ញ តា ថោថេ អថោ រពហ្មញ្ញតា សុខា ។
ការរបត្ិបត្តិលច
អ ំស

េះមាតា នំស

មយាងសទៀត្ ការរបត្ិបត្តិលច
អ ំស
ការរបត្ិបត្ិតលច
អ ំស
មយាងសទៀត្

េះ

ុខមកឲ្យកនុងសោក

េះបិតា ក៏នំស

មណៈ នំស

ការរបត្ិបត្តិលច
អ ំស

បនាត្់សោលសហ្ើយ) ក៏នំស

ចកតី

ចកតី

េះរ

ចកតី

ចកតី

ុខ មកឲ្យ

ុខមកឲ្យកនុងសោក

ហ្មណ៍

(អ្នកមានបាប-

ុខមកឲ្យ ។

(ោកបិដកសលខ ៥២ គាថាធមមបទ)
ស ូមជ ូនពរឲ្យអ្នកម្តាយម្តនសុខភាពលអ

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

េ

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

់អ្នក

ជីេត្បេរាស
ិ ពខេប

-សគាត្តនម នមៈ ជ ួន ចិន្តា
-ថ្ងង ខខ ឆ្នំ កំសណើត្ៈ ០១-០២-១៩៨០
-ឪពុកស្មេះ ជ ួន សារ៉ា ន់ឌី (សៅអ្ូន)ស្លលប់
-មាតយស្មេះ ថោ ថយឿន
-បងបអូនបសងកើត្ ចំនួន៥នក់ ស្ ី៣ របុ ២
-លំសៅបចចុបបននៈ ភូមិសបាយ យ ំសោង ឃុំតាពូង
ស្

-បួ

ុកងមសគាល សខត្តបាត្់ដំបង

ស្លមសណរៈ ១០-១១-១៩៩៦ -បួ

ភិកុៈ្ ១៧-០២-២០០១

-ត្ួនទីបចចុបបននៈ ១៨-០៩-២០១២ ត្ួនទី វ ិន័យធរអ្នុគណស្
-២៣-០៥-២០០៨ ត្ួនទី ធមមធរអ្នុគណស្

ុក

-០៨-១១-២០០៦ ត្ួនទី

ុក

មុហ្៍អ្នុគណស្

-១៥-០៧-២០១១ ត្ួនទី នយកពុទិក
ធ

ិកាស្

ុក

-១៤-០៥-២០០៣ ត្ួនទី សៅអ្ធិការវត្ត ជមពូវ័ន សបាយ យ
-០៥-០៥-២០១០ ជា
-រកា
-ទូរ

មណ

ិ

ុក

ំសោង

ស ពុទិក
ធ វ ិទាល័យ អ្ុឹង ធួង

ិទិរធ គប់យយង
័ពទៈ០១២ ២៨៤ ៥២៧,០៩៧ ៧ ៩៩៩ ៤៦០

គំនិតបង្កើតបានជាសម្តី

សម្តប
ី ង្កើតបានជាទង្វើ

ទង្វើបង្កើតបានជាទម្លាប់

ទម្លាប់បង្កើតបានជាចរត
ិ

ចរតបង្ក
ត
ើ បានជាវាសនា ។
ិ

កញុំ ពលក
ី រព្ខ
ី ក ភាេលអ នខ
ិ កញុំ ដាក់ ពោសភាេអាត្កក់
កញុំ ត្បម្តថភាេលអ ប៉ញដនាពចះអ្រ់ឱនចុំព

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

ខ

ះភាេអាត្កក់

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

់អ្នក

អារមភកោ
សៅកនុងស្លកលសោកសយើងសនេះ គឺមានជីវ ិត្ ត្វជាសរចើនរបសភទ ខដលមានលក្ណៈដូ ចគានខលេះ ខបលកខផសងដថ្ទពី គានខលេះ បានសកើ ត្
ិ
់ លអរបណី ត្ ។ សហ្ើ យ បណ្ត
ត ថ្នជី វត្

រពមជាមួ យ នឹ ងធមមជា ត្ិ ដ៏ស្

ត្វទំងឡាយសនេះ មានខត្ជីវ ិត្

ត្វមនុ

សសទ ខដលលអរបស

ើរជាង

សគ រពមទំ ងមានបញ្ហ
ា សរចើនជាងសគសទៀត្ផង ។ ោល់បញ្ហ
ា ទំងអ្
មានខត្បញ្ហ
ា ថ្នជី វ ិត្សទ ខដលមនុ
អ្

់បាន សទេះបី ទ

ិ ូ ខាងស្ល
សនវទ

ិកាអ្ំពីជីវ ិត្ឲ្យអ្

ងាយនឹង

សសយើងរគប់ គាន មិ នអាច
ិ ាស្លស្រ
នកតី អ្នកវទ

ិកាឲ្យ
តកីត ក៏ មិន

េះថា ជីវ ិត្មនុ

់បានខដរ ។ សរ

់

ស

ត្វ

កនុងសោក ខត្ងខត្ជួ បរប ពវនូវស ចកតី ុខទុ ក្ជារបរកត្ី សនេះគឺ ជា
សរឿងធមមតាសៅសហ្ើយ រមាប់ជីវ ិត្ខដលរ ់សៅកនុងវដត ងារសនេះ ។
ទំព័ររប

រូប

់ជីវ ិត្ គឺជាស

ៀវសៅសមសរៀនមួយ ខដលមនុ

សរគប់

ិកាមិ នសចេះចប់ សយើងកាន់ ខត្សរៀន សយើងកាន់ ខត្សចេះ សយើងកាន់

ខត្យល់ ដឹ ង សរចើ ន គាម នថ្ងង ប ញ្ច ប់ បា នស

ើ យ ។ បុ គគ ល កាន់ ខត្ោ

់

កាន់ខត្មានបទពិសស្លធន៍ថ្នជីវ ិត្ សហ្ើយខងមទំងយល់ដឹងពីសរឿងោយ វ
ិ កនុងសោកបានសរចើ នសទៀត្ផង ។ បទពិ សស្លធន៍ ថ្នជី វត្
ិ បានជំ ជី វត្
រុញឲ្យមនុ

ស យល់កាន់ខត្ចា

ណ្តំ ងរបខជងគានកនុងការរ
ត្

ូដ៏

់ពីបញ្ហ
ា រប

់ជីវ ិត្ សធវើឲ្យមានការរប

់សៅ របកបសដាយស

ិត្
វ ស្លវញ ទំងចំ សណេះដឹ ង ទំ ងយ

រហ្ូត្ដល់ថ្ងងបញ្ចប់ថ្នជីវ ិត្ ។ សរ

ចកតីពាយម និងការ
កតិ ទំងរទពយ

េះថា ពិភពសោក

ពវថ្ងងសនេះ សយើង

សមើលសៅហាក់បីដូចជាធំទូោយនិងយុត្ិធ
ត ម៌ សហ្ើយរបសទ
ហាក់បីដូចជាមានរបជាធិបសត្យយ សបើតាមការពិត្សៅស
ភាពសមម កខវក់ និ ង លបិចកលជាសរចើ នកនុងការរ

មបត្តិ

នីមួយៗ

រសពញសដាយ

ូលត្
សពក អ្នករត្ង់សពក សហ្ើយសធវើរត្ឹមរត្វវតាមចាប់សពក អ្នកមុខជារត្វវសគ
ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

គ

់ សៅ ។ សបើ អ្នក

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

់អ្នក

សបាកសរបើ រត្វវសគជាន់ពនលិចឬមិនអាចញ
ច រ
ុ ំងចិត្តអ្នកដថ្ទឲ្យគាំរទកិចកា
រប

់អ្នកបានសទ ដូ សចនេះ វាទមទឲ្យអ្នកសចេះ

ិលបៈ ថ្នការទក់ទញ

និងការសមើលទឹកចិត្តអ្នកដថ្ទ រពមទំងភាពបុិនរប
កលខលេះ

រមាប់សដាេះស្ស្លយបញ្ហ
ា ខដលមានចំស

ប់គួបផសំនិងលបិច
េះមុខរប

របិ យ មិ ត្ត មិ ត្ត អ្ន ក អានទំ ង ឡាយ ជាទី ស្
ស

់អ្នក ។

ឡាញ់ ោ ប់ អា ន

ៀវសៅខដលសោកអ្នកកំពុងខត្កាន់អានសនេះ កនុងនមខ្ំុខដលជាអ្នក
រស រសរៀបសរៀង បានដកស្ ង់របវត្តិសរឿងោយ វថ្នឆ្កជីវ ិត្ត្ ូរប ់

អ្នករបាជ្ ថានក់ដឹកនំ និងជីវ ិត្ពិត្ៗថ្នមនុ
កលសោកមួ យចំ នួនសទៀត្ សដើ មបីសធវើជាកញ្ចក់
សយើងទំងអ្

សដ៏លបីលាញកនុងស្លរមាប់ ឆុេះបញ្ហ
ល
ច ំងឲ្យ

់អ្ំពីជីវ ិត្ ខដលបានសកើត្មកកនុង

់គាន យល់កាន់ខត្ចា

សោកសនេះ ។ ដូសចនេះសហ្ើយ ខ្ំុផ្ទទល់បានដាក់ស្មេះឲ្យស ៀវសៅសនេះថា
ិ
ទសសនជីវិត គឺ ចង់ ឲ្យមិ ត្តអ្នកអាន បានយល់ដឹងកាន់ ខត្សរចើ នពី ជីវត្
សហ្ើយសចេះអ្ប់រ ំបនទំចិត្តរប

់ខួន
ល ឲ្យ្នសៅរកស

ោកអ្ំសពើហ្ិងារគប់របសភទ សដើមបី

ចកតី

ុខ

ប
ង ់ សវៀរ

ុភមងគលថ្នរកុមរគួស្លរ ។

ស

ខខសជ

ៀវសៅសនេះ ខ្ំុោប់សផតើម រស រស ើង សៅថ្ងងចនទ ១៥ សកើត្
ឋ ឆ្នំសោង ចតាវ
័ក ព. .២៥៥៦ រត្វវនិងថ្ងងទី ០៤ ខខមិងុន

ឆ្នំ២០១២ ។ សដើមបីជាការត្ប

ង
ន

ងគុណចំស

េះរពេះពុទធស្ល

ន

ខ្ំុ បានសឆលៀត្ឱកា ពីការ ិកាសរៀន ូរត្ និ ង កិ ចចការងារមន្រនតី ងឃ
ចំណ្តយសពល រស រចងរកងស ៀវសៅសនេះសកើត្ស ើង គឺ រមាប់បំសរ ើ
ឲ្យរពេះពុទធស្ល

ន និង

ងគមជាត្ិ ។

ខ្ំុ ងឃឹមថា ស ៀវសៅសនេះនឹងបានជាឧត្តមគត្ិដ៏ត្ូចមួយ កនុង
ការចូលរួមចំ ខណកកនុង ងគមជាត្ិ និង ស្ល ន ។ មួយសទៀត្ ខ្ំុ គិត្
ថា រទឹ

ីខត ដលសៅកនុងអ្ត្ថបទស

ៀវសៅសនេះ គឺមិនលអទំងស្

អាស្

ិនសបើខំុ្

ខត្ងខត្មានកំហ្ុ

ខុ

ឆគងខលេះជាក់ជាមិនខានស

័យសហ្ត្ុសនេះ រប

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

ឃ

រស

ុងសនេះសទ

ើយ ។
រសៅសហ្ើយ មានការ-

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ខុ

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឆគង សដាយបទបាង អ្ក្ោវ ិរុទធ

បកស្ស្លយមិន
អ្សចត្នកតី

់អ្នក

កយសពចន៍ អ្ត្ថន័យ ភាស្លបាលី

មរមយសដាយរបការណ្តមួយ សដាយសចត្នកតី សដាយ

ូមមិត្តអ្នកអាន សោកអ្នករបាជ្ កវ ី បណិឌ ត្ កលាណ-

មិត្ត និងពុទធបរ ិ
រួចសហ្ើយ

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

័ទរគប់មជឈដាឋនសមតាតខនតីអ្ភ័យសទ

ូមជួយខកលមអសដាយកុ
វត្តជមពូវ ័នសបាយ យ

ដល់រប
ូ ខ្ំុផង

លសចត្នផងចុេះ ។

ំសោង,ថ្ងង ១៥សកើត្ ខខ កត្តិក ឆ្នំសោង
ចតាវ

័ក ព.

.២៥៥៦

រ ៀបរ ៀងរោយ
ពជារបណ្ឌិពត្ម ជួន ចិនាេ
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ង

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

់អ្នក

មាតិកា
អ្ត្ថបទ
-ឧទទិ
-ស

ទំពរ័

កថា...................................................................................ជ
ចកតីខងលងអ្ំណរគុណ..............................................................ញ

-ោយនមអ្នករត្ួត្ពិនិត្យ...............................................................ដ
-ោយនមអ្នកមានឧបការៈកនុងធមមទន...........................................ឋ
១-

ចចភាពថ្នជីវ ិត្.......................................................................១

ចចភាពថ្នជីវ ិត្...............................................................៣

-សត្ើអ្ីជា
វ

២-បញ្ហ
ា ជីវ ិត្.................................................................................៨
៣-ឆ្កជីវ ិត្រប

់អ្នកស្

ី Vinder Balbir........................................១៤

៤-ភាពបោជ័យថ្នជីវ ិត្...............................................................២០
៥-ឆ្កជីវ ិត្រប

់សោក Abraham Lincoin...................................៣២

៦-ជីវ ិត្គឺជាការត្

ូ..................................................................៣៦

៧-រពេះមហាកសរត្ដ៏លបីលាញន
៨-ឆ្កជីវ ិត្ថ្នបិតាអ្កសរស្លស្រ
៩-ជីវ ិត្ខ

ង
វ រកសរពង

១០-ពីអ្នក

ខត ខមរ...........................................៥៣

ំណ្តង...................................................៧៩

ុំទនកាលយជាអ្នករគប់រគងរកុមហ្ុនធំមួយ.................៨៤
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់ត្ថ្មល

ិទិស្រធ

ីសត ភទ..............................៨៧

់កសរត្ីខដលមានភាពលបីលាញន

ម័យអ្ងគរ..............៩៥

១៣-ជីវ ិត្អ្ហ្ិងា...................................................................១០៨
១៤-បិតាអ្ហ្ិងាមហាត្មេះគនធី..................................................១០៩
១៥-ជីវ ិត្ខ

ង
វ រកស

ចកតី

ុខ..................................................១៤៨

១៦-ជីវ ិត្គឺមាយ ងមានក់សទ ! កុំបារមភ.............................................១៥១
១៧-ជីវ ិត្ខ

ង
វ រកទីពឹង...........................................................១៥៦

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

ច

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

់អ្នក

១៨-ជីវ ិត្ឈនេះសោក...............................................................១៦២
-ការសបើកទំព័រឆ្កជីវ ិត្...........................................................១៦៧
-ជីវ ិត្រ
-រ

់សៅតាមសោកីយ៍វ ិ

័យ.............................................១៦៩

ហ្មណ៍ទយលក្ណៈ.......................................................១៧១

-ជីវ ិត្រ

់សៅកនុងគុកថ្នកាម....................................................១៧៣

-រពេះបរមស

ធិ

ត្វសចញស្លកផនួ

.........................................១៧៦

-ជីវភាពជាអ្នកធុត្ងគ និងការពិសស្លធន៍រកស
-ទទួលចងាាន់នង
-រពេះបរមស

ធិ

ុជាតា......................................................១៨៣

ត្វផ្ទចញ់មារចិត្តបាប.......................................១៨៦

-សជាគជ័យកនុងជីវ ិត្ត្
-រពេះ

មាម

-រពេះ

មាម

ូ...........................................................១៨៨

មពុទធ ខមតងធមមចកក...............................................១៩៦
មពុទធយងរបកា ស្ល ន .................................២០២

-ការងាររបោំថ្ងងរប
-

ចកតីពិត្................១៧៩

់ជីវ ិត្......................................................២១២
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-ឯកស្លរវ ិសរគាេះ......................................................................២២៤
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ឆ

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

់អ្នក

ឧទ្ទស
ិ កថា

កនុងកិចចការជាធមមទន ខដលខ្ំុរពេះករុណ្ត អាតាមភាព បានចំណ្តយសពល ពាយមរបឹងខរបង រស រអ្ ់កាលដ៏យូរសនេះ ខ្ំុ ូម
សលើកនូវមហាកុ

លដ៏របស

ងឃោជ រពេះមហា
ជាបិតាអ្កសរស្លស្រ
ូមឧទទិ

ើរសនេះ ឧទទិ

ុសមធាធិបត្ី

ថាវយចំស

េះ

សមតចរពេះ-

ពជារញ្ញាពណា ជួន ណាត

រពេះអ្ងគ

ខត ខមរថ្នសយើង ។
ថាវយរពេះអ្ត្ី ត្ និ ង

សមតចរពេះ

ងឃោជរគប់ ៗ

រពេះអ្ងគ ។
ូមឧទទិ
ហារបស

ើរសនេះ ចំស

ថាវយរបសគនជូន រពេះោជកុ
េះ

ល និងកុ

លដ៏ម-

ងគីត្ិកាោរយជាត្ិរគប់រប
ូ ខដលមានគុណូប-

ការៈកនុងការបកខរប និងសរៀបចំសបាេះពុមពរពេះថ្រត្បិដកជាភាស្លខខមរ ។
ូមឧទទិ ថាវយចំស េះ សមតចរពេះមហាសោ ននទ វ៉ា យ៉ាវ
ខដលដឹកនំធមមយរតា សដើមបីខ
ូមឧទទិ

ង
វ រក

ថាវយរពេះោជកុ

នតិភាពជូនពិភពសោក ។

ល ចំស

េះអ្ត្ីត្រពេះមហាកសរត្

ល ចំស

េះរពេះករុណ្ត រពេះបាទ

មហាកសរត្ីយនីរគប់ៗរពេះអ្ងគ ។
ូមឧទទិ

ថាវយរពេះោជកុ

សមតចរពេះ នថោតេម សីហ្នុ ខដលជារពេះមហាវ ីរកសរត្ រពេះវរោជបិតាឯកោជយ បូរណភាពទឹកដី ឯកភាពជាត្ិខខមរ រពេះបរមរត្នសកាដឋ។
ូមរបសគនចំស
បាត្់ដំបង ។
ូមរបសគនចំស
ស្

ុកងមសគាល ។

េះ ត្េះេសញ
ិ ទ្េធិ ខស អុេ មុត រពេះសមគណសខត្ត
េះ ត្េះត្គូសិ សត្ម
ា ថហ្ង សុខន អ្នុគណ
ី

ូមថាវយរពេះោជកុ

ល ចំស

េះរពេះករុណ្ត រពេះបាទ

សមតច

រពេះបរមនង នថោតេម សីហ្មុនី រពេះមហាកសរត្ថ្នរពេះោជាណ្តពេលពេលាដែលឈឺចាប់

ជ

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ចរកកមពុជា ។
ូមថាវយនូវរពេះោជកុ

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

ល ចំស

េះ

សមតច រពេះមហាកសរត្ី

នថោតេម មុនីនាថ សីហ្នុ រពេះវរោជមាតាជាត្ិខខមរ កនុងស
ស ចកតីថ្ងលងូរន កនុង ុភមងគល រពមទំងរពេះោជវងានុវងស ។
ូមជូនចំស

់អ្នក

រ ីភាព

េះ របមុខោជរដ្ឋាភិបាល មន្រនតីោជការរគប់លំ-

ដាប់ថានក់ ។
ូមជូនចំស
ដ៏លរអ បស

េះអ្នកមាតយ ថោ ថយឿន ខដលបានផតល់កំសណើត្

ើរសនេះ ដល់អាតាមភាព

ូមឲ្យអ្នកមាតយមានអាយុយឺនយូរ

រគាន់បានជាមលប់ដ៏រត្ជាក់ដល់កូនសៅរគប់គាន ។
ូមសលើកនូវស្លនថ្ដដ៏លរអ បស

ើរសនេះ ឧទទិ

ឪពុក ជួន សាោ៉ាន់ឌី ោត្់ទុកជាស្លនថ្ដរប
ឲ្យសឃើញនូវភាពកត្តញ្ូញ តាធម៌រប

ជូនចំស

េះសោក

់សោកឪពុក សដើមបី

់កូន ខដលមានចំស

សទេះបីជាកូនមិនបានសឃើញមុខសោកឪពុកចា

ខមតង

េះសោកឪពុក

់ក៏សដាយ កូនខត្ង-

ខត្នឹកគិត្ដល់សោកឪពុកជានិចច ។
ូមឧទទិ

ជូនចំស

េះ សោកតា សោកយយ មីង ពូ រប

រពេះកុរណ្ត អាតាមភាព និងញត្ិទំង៧
ងារវដតសនេះ

ូមឲ្យរួចោកស

ូមផាយនូវបុណយកុ
ជូនចំស
ស

ចកតី

េះ ពុទធបរ ិ
ុខ ស

នតន រពមទំងញត្ិសៅកនុង

ចកតីទុក្

ពវកាលទំងពួង ។

ល ខដលជាសចត្នដ៏លរអ បស

័ទទូទំងស្លកលសោក

ចកតីចសរមើន ត្សរៀងសៅ ។

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

ឈ

់ខំុ្

ើរសនេះ

ូមឲ្យបានជួបរបទេះខត្
សូមអនុថមាទនា !!!

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

ពសចកាី ដថែខអ្ុំណ្ ត្េះគញ ណ្ នខ
ិ អ្ គញ ណ្
ូមខងលងអ្ំណរគុណយយ ងសរជៀលសរៅបំផុត្ ចំស

់អ្នក

េះអ្នកមាន

គុណទំងពីរ សោកឪពុក ជួន សាោ៉ាន់ឌី អ្នកមាតយ ថោ ថយឿន ខដល
បានផតល់កំសណើត្លអរបស
ស្ល

ើរឲ្យរូបកូន សហ្ើយបានចូលបួ

ន ស្លគល់លអ និងអារកក់ ស្លគល់ខុ

កនុងរពេះពុទធ
ស្លគល់រត្វវ ស្លគល់បុណយ

ស្លគល់បាប ស្លគល់អ្ីខវ ដលជារបសយជន៍ អ្វីខដលមិនជារបសយជន៍ ។
ូមខងលងអ្ំ ណររពេះគុ ណ ចំ ស

េះរពេះមហា ឧរា្បបពញ្ញា

សួង វីរៈ ស្លស្រស្លតោរយ និងជាអ្គាគនុរកសពុទិក
ធ វ ិទាល័យ អ្ុឹង ធួង
ខត្ងខត្មានស
ិកាអ្

ចកតីអ្នុសរគាេះ ដល់ខំុរ្ ពេះករុណ្ត អាតាមភាព កនុងការ
់កាលជានិចចផងខដរ ។
ូមខងលងអ្ំណររពេះគុណ ចំស

េះស្លមសណរ ជិន សុជាតិ

ខដលបានជួយវាយអ្ត្ថបទ និងវាយនមពុទប
ធ រិ
ូមខងលងអ្ំណរគុណ ចំស

េះសោករគវ សួន បុនថជឿន ជា

ស្លស្រស្លតោរយ និងជារបធានមនទីរធមមការ និងស្ល
ូមខងលងអ្ំណរគុណ ចំស
ជួយរចនរកប និងជួយវាយអ្ត្ថបទស

័ទ ។
នសខត្តបាត្់ដំបង។

េះយុវជន រស់ រតនៈ ខដលបាន
ៀវសៅ ។

ូមខងលងអ្ំណររពេះគុណ និងអ្រគុណ ចំស

េះសោកនយក

នយករង រគវឧសទទស្លោរយ សោករគវ អ្នករគវ ខដលបានបងាាត្់បសរងៀន
ខ្ំុរពេះករុណ្ត អាតាមភាព សៅពុទិក
ធ វ ិទាល័យ អុឹង ធួង ។
ូមខងលងអ្ំណររពេះគុណ ចំស េះ រពហ្មោរ ីទំងអ្

់ បាន

យកចិត្តទុកដាក់កុងការជួ
ន
យពិនិត្យអ្ក្ោវ ិរុទធ រពមទំងជួយផសពវផាយ
ដល់ពុទធបរ ិ

័ទ ។

ូមខងលងអ្ំណរគុណ ចំស
រពមទំងរកុមរគួស្លរ ឧបា
ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

េះសញមស្

ី ឈុុំ សុធា (ហ្ួយ)

ិកា អុ៊ុំ សុភាព ឧបា
ញ

ិកា យស់ សុផុន

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឧបា

ិកា យុ ុំ ឈីវបួយ ឧបា

ឧបា

ិកា អុម
ឹ ចាន់ណា ឧបា

សាថម៉ាត ឧបា

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

ិកា ពត យយ៉ាម ឧបា
ិកា ថភន រសីមុុំ

ិកា គង់ សុថី ហ្ង ឧបា

ហាង វណា
ា រ(មុ
ុុំ ំ) ឧបា

យកចិត្តទុកដាក់ ឧបត្ថមភបចច័យបួនកនុងការ
ូមខងលងអ្ំណរគុណ ចំស

ិកា មុច
ិ ហាង

ឧបា

ិកា ថទៀត

ិកា សត
ុ សាថរៀង ឧបា

ិកា ថេ ោ៉ាមី សញមស្

កមមវ ិធីបុណយននកនុងទីអាោម ។

់អ្នក

េះឧបា

ិកា

ី លន់ ថូ ខដលខត្ងខត្
ិកាសរៀន

ូរត្ រពមទំង

ក ឧបា

ិកា ទំងអ្

់

និងជាអ្នកមានឧបការៈកនុងធមមទន ខដលអាតាមភាព មិនបានសរៀបោប់
ស្មេះឲ្យអ្

់បាន រពមទំងជួយឧបត្ថមភបចច័យបួន និងជួយគាំរទកនុង

ការសបាេះពុមពនូវស

ៀវសៅធម៌ ជាសរៀងោល់សលើកមិនខដលអាក់ខាន ។

ូមខងលងអ្ំណររពេះគុណ និងអ្រគុណ ចំស
និង អាោរយគណៈកមមការ រគប់វត្តអាោមទំងអ្
ផសពវផាយដំណឹងដល់ពុទប
ធ រិ

េះរពេះសត្ជគុណ

់ ខដលខត្ងខត្ជួយ

័ទឲ្យបានរជាប និងបានចូលរួម ។

សូ្អ្ ត្េះគញ ណ្ និខអ្ គញ ណ្ !

ោយនាមអនេរតួតពិនិតយ
-រពេះវ ិ

ុទិវធ ងស អុេ មុត រពេះសមគណសខត្តបាត្់ដំបង

-រពេះរគវ

ិរ ី

តាថ ថហ្ង សុខន អ្នុគណស្

ុកងមសគាល

-សោក សួន បុនថជឿន ស្លស្រស្លតោរយ និងជារបធានមនទីរធមមការ
និងស្ល

នសខត្តបាត្់ដំបង ។

-រពេះមហា សួង វីរៈ ស្លស្រស្លតោរយ និងជាអ្គាគនុរកស ពុទិក
ធ វ ិទាល័យ អ្ុឹង ធួង សខត្តបាត្់ដំបង ។
-រពេះមហា េង សុវណាមុនី សបក្ជន អ្នុបណិឌ ត្ ស្លកលវ ិទាល័យភូមិនទភំសន ពញ ។
-រពេះមហា សុំ សារន
៉ាូ

មណនិ

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

ដ

សិត្ស្លកលវ ិទាល័យ រពេះ
គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ី-

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

់អ្នក

ហ្នុោជស្លខាសខត្តបាត្់ដំបង ។
-រពេះមហា ហ្ុន ថហ្ឿន

សិត្ស្លកលវ ិទាល័យ រពេះ

មណនិ

ីហ្នុោជស្លខាសខត្តបាត្់ដំបង ។
មណនិ

សិត្ស្លកលវ ិទាល័យ រពេះ

មណនិ

សិត្ស្លកលវ ិទាល័យ រពេះ

-រពេះមហា ភុុំឈន់ តុោ
ីហ្នុោជស្លខាសខត្តបាត្់ដំបង
-រពេះមហា េង
ុ េុសល
ីហ្នុោជភនំសពញ ។

-រពេះមហា ជា សុផាន់ណា
រពេះ

មណនិ

សិត្ស្លកលវ ិទាល័យ

ីហ្នុោជស្លខាសខត្តបាត្់ដំបង ។

-រពេះមហា អុី គីម សបក្ជន អ្នុបណិឌ ត្ ស្លកលវ ិទាល័យសបៀលរបាយសខត្តបាត្់ដំបង ។
-រពេះសត្ជគុណ ទុយ លីណា

មណ

ិ

សពុទិក
ធ វ ិទាល័យ អ្ុឹង

ធួង សខត្តបាត្់ដំបង ។
-សោក យហ្ម បាន ឧសទទស្លោរយពុទិក
ធ បឋម

ិកាស្

ុកងមសគាល

រាយនា្អ្នកម្តនឧបកា ៈកនញ ខធ្ាោន

-

រពហ្មោរ ី កង

-

រពហ្មោរ ី

-

រពហ្មោរ ី ភុំឈន់ ត្ុោ

-

ង
ុ កុ ល
រពហ្មោរ ី ហ្ន
ុ សហ្ឿន

-

រពហ្មោរ ី រពំ រ

-

រពហ្មោរ ី លី

-

រពហ្មោរ ី ជីន ពិ

-

រពហ្មោរ ី កន ផោល

-

រពហ្មោរ ី ថ្ផ បូរ ិទធ

-

រពហ្មោរ ី ឈួន ចិរតា

-

វុ ណណមុនី

ង
ួ វ ីរៈ
ីម
ដ
ិ ឋ

រពហ្មោរ ី សឈឿប ស្លរ យន

-ស្លមសណរ ជិន

ជា
ុ ត្ិ

-ស្លមសណរ ឈួត្ ពិ

ី

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

-

រពហ្មោរ ី

-

រពហ្មោរ ី

ំ ស្លរន
យូ

សុ យឿត្

-ស្លមសណរ នួន ្វ
-ស្លមសណរ យត្ ងាយ
-ស្លមសណរ ខរ យន រ ិទធ
ឋ

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

-ស្លមសណរ ធី ោន់ណ្ត

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

-ស្លមសណរ ទូច

់អ្នក

ជា
ុ ត្ិ

ពលាកឪេញ កអ្នកម្តាយ
-សោកឪពុក ជួន ស្លោយ ន់ឌី

-សោកឪពុក

-សោកឪពុក ខកវ ជា

-សោកឪពុក ជា ឈុំ

-សោកឪពុក របាក់ គីម

-សោកឪពុក លឹម សឈឿន

-សោកឪពុក សធឿក សធឿម

-សោកឪពុក ខហ្ម បាន

-សោកឪពុក ជា ខចម

-សោកឪពុក សស្លម ស្លខន

-សោកឪពុក

-សោកឪពុក អ្ូ សរពឿង

ន ទូច

-សោកឪពុក យ

់ ណ្តវ

ួន បុនសជឿន

-សោកឪពុក លឹម

ុយ

-សោកឪពុក ចិប ឆលង

-សោកឪពុក រពុំ ផ្ទន

-សោកឪពុក ហ្ុល

-សោកឪពុក ឈិន មាយ ន

-សោកឪពុក ខកវ ស្លយ

-សោកឪពុក ទូច ហ្ល

-សោកឪពុក បុិច សនឿន

-សោកឪពុក អ្ុន ស្លសរឿន

-សោកឪពុក បូង លី

-សោកឪពុក

-សោកឪពុក ឃឹម សរុ ើន

-បណិឌ ត្ ជួន ោយ

-អ្នកមាតយ អ្ុ៊ុំ

-អ្នកមាតយ យ

ុភាព

-អ្នកមាតយ ឈុំ
-អ្នកមាតយ សភន ស្

ុធា (ហ្ួយ)
ីមុំ

ុខ ោន់
់

ុផុន

-អ្នកមាតយ គួ បុនគាង
-អ្នកមាតយ សហ្ង ចនថ

-អ្នកមាតយ ជួន ចនថ

-អ្នកមាតយ ជួប

-អ្នកមាតយ អ្ុីម ោន់ណ្ត

-អ្នកមាតយ ហាង វណ្តណរុ ំ(មុំ)

-អ្នកមាតយ ស

-អ្នកមាតយ គង់

ង គឹមយយុន

ុភា
ុីសហ្ង

-អ្នកមាតយ ពត្ ខយយម

-អ្នកមាតយ មុិច ហាង

-អ្នកមាតយ យុំ ឈីវបួយ

-អ្នកមាតយ សទៀង ស្លសមយត្

-អ្នកមាតយ សហ្ឿង ហាង

-អ្នកមាតយ

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

ុវតាថ

ឌ

ុ៊ុំ

ុភាព

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

ចូររបគល់ស

ៀវសៅដ៏លសអ នេះ ដល់មនុ

សជាទីស្

ឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់រប

-អ្នកមាតយ ណុប បុនីន

-អ្នកមាតយ ណុប

-អ្នកមាតយ ថ្មយ

-អ្នកមាតយ អ្ុន សអ្ង

-អ្នកមាតយ ស្លវយ ស្លថ្មយ

-អ្នកមាតយ ស្លវយ ស្លសមយត្

-អ្នកមាតយ ទុយ

-អ្នកមាតយ

-អ្នកមាតយ វាយ ន់ សរៀប

ុង គឹមសលឿត្
-អ្នកមាតយ យយង់ ុខ

-អ្នកមាតយ គឹម លី

-អ្នកមាតយ សពរជ ធុន

-អ្នកមាតយ ផូ

-អ្នកមាតយ គីវ ចិន

-កញ្ហញ ភឹម ភាោយ

ីថា

ុផល

ុខុម

-យុវជន រ

6

ពេលពេលាដែលឈឺចាប់

ឍ

់ រត្នៈ

គឺជាពេលពេលាព ៀនសូត្រ

់អ្នក

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

-

១ ស្ច្ចភាពននជីវិត
សលាប់ជីវ ិតមនុសសសតឝ ដដលបានកកើតមក កបុងចលកវឡិ
កយើងកនេះ ដតងដតលបាថ្នបចង់ បានកសចកថីសុខលគប់ ៗគ្នប ការានជី វត
ដដលលបកបកោយកសចកថីសុខនុ៎េះ គឺអាស្ស័យកោយការកពញចិតថនឹង
ិ ដដលទទួ លបានកោគជ័ យកលើ អ្ីឝមួយ ដដលខវួនលបាថ្នបចង់ បាន
ជី វត
ដថមទាំងទទួលបាននូវភាពកក់កតថ កោយកថីស្សឡាញ់ពីមនុសសជុាំវ ិញ
ខវួន ក ើយវក៏មិនអាចកកើតកឡើងកោយសារភាពចចដនរ កោយសារ
កលពងសាំណាង ឬលព ល
យ ិខិតក េះកទ ។ បុដនថវពិតោបណា
ថ លមកពី ាចស់ចនជីវ ិត បានយល់ដឹងអ្ាំពីសចចភាពចនជីវ ិត ឬ ការយល់ដឹងអ្ាំពី
សាទនភាពពិតចនជីវ ិត កទើបកធឝើឲ្រសតឝកលកទាំងអ្ស់ក

េះ អាចកធឝើដាំ-

ិ បានលអលបកសើ រ ទាំ ងការគិ ត និ ងទកងឝើលគប់ ដបបយ ង បាន
កណើ រជី វត
យងលតឹមលតូវលគប់សាទនការណ៍ អាចដឹក

ាំជីវ ិតឲ្រក្ភេះកៅរកកសច-

កថីសុខ និងភាពកោគជ័យលគប់ចក វ េះកពលចនជីវ ិត ។
ស្សបកពលក

េះ ានមនុសសខវេះ មិនសូវយល់ពីសភាពពិត

ចនការានជីវ ិត កទើបតាំងកថីលបាថ្នប និង សកមយភាពោកលចើនដដលាន
ការជាំទស់ ឬ មិ នសុីសង្វឝក់នឹងសាទនភាពពិ តចនជី វ ិត ដដលោក

តុ

ិ គ្នយនកសចកថីសុខ មិ នអាចទទួ លបានកោគជ័ យ
កធឝើឲ្រដាំ កណើរចនជី វត
មិ នានកគទុ កចិ តថ មិ នសូ វានកគស្សឡាញ់ ចូល ចិ តថ ក

ើ យ ក៏ មិន

ិ របស់ខួវន ។ កោល គឺ ពួ កកគដតងដតានអារមយណ៍
កពញចិ តថនឹងជី វត
តនតឹ ង លពួយបារមម ចង់ ា នដូ ចអ្បកកនេះ ចង់ កចេះដូ ចអ្បកក
ជីវ ិតលទុឌកលទម រងទុកខកវទ

េះ កទើ ប

ោមួយនឹងការមិនកពញចិតថ រកកសចកថី-

សុខសងប់ពុាំបានកឡើយ ានដតភាពឈឺចាប់ោនិរនថរ ៍ ។
សរាប់មនុសសខ្លះ គេបបរជាគមើលគ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

1

ើញថា ការានជីវ ិតបដល
ររៀនែ ររៀនស្ែម

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

លអថាជាគរឿងងាយ មិ នលំបា កគ

ះគេ ។ ការបដលពួ កគេេិ ត យ៉ ង-

គនះ ក៏គររះបតពួកគេបានសិកាអំពីជីវ ិត និងយល់យ៉ងច្បាស់ពីការ
ានជីវ ិត តំងបតពីការគកើតរហូតដល់ស្លលប់គេៀតផង គហើយមិនាន
នរណាានក់ វតថុអវីមួយមកគ្វើឲ្យជីវ ិតរបស់ពួកគេរតូវរងេុកគខ វេ គ្មមន
គសច្បកតីសុខ្ និងភាពតនតឹង ឬ រពួយបារមភបានគឡើយ ។ គយើងរេប់គ្មន សុេស
ធ ឹងបតានសិេិគធ រជើសគរ ើសគដើមបីានជីវ ិតបបបគនះបានដូច្បៗ
គ្មនទំងអស់ រគ្មន់បតគយើងរតូវានគពលគវលា សរាប់ពិនិតយគមើលនូវ
ជីវ ិតរបស់ខ្ួនឯង
ល
បដលបានរបរពឹតតកនលងមក គយយគ្វើច្បិតតជាកណា
ត ល
គពលគ

ះឯងគយើងនឹងជួបភាពរតឹមរតូវ និងរកគ

ើញកំហុសខ្ុសឆ្គង

បដលគយើងធ្លលប់ បានគ្វើកនលងមក កាលពីអតី តកាល ។ វ ិ្ី គនះជាការ
គរជើ សគរ ើស យកបេពិ គស្ល្ន៍ ននជី វ ិតពិ ត មកគ្វើជាគមគរៀន សរាប់
ជីវ ិតកនុងគពលបច្បចុបបនន និងគពលអ

េតផង ។

ប៉ុបនតានវ ិ្ីមួយគេៀត េឺជាគរឿងបដលានភាពសំខាន់យ៉ង

ខាលំង ដល់ដំគ

ើ រការននជីវ ិតមនុសសគយើង រតូវគ្វើការបសវងយល់ពីសច្បច

ភាពននជីវ ិត បដលជាគរឿងរតូវបតសិកា រពមទំងពាយមអភិវឌិច្បិតត
និងេំនិតរបស់គយើង ឲ្យយល់កាន់បតច្បាស់ និងរពមេេួលស្លគល់អំពី
សច្បចភាពគនះ គហើយពាយមបកលមអេំនិត បកលមអខ្ួនឯងឲ្យកា
ល
ល យជា
េាលប់ ឬជា្មមជាតិ របស់ខ្ួលនឯង បតមិ នបមនជាការខ្ំ ហឹវកហាត់ េិត
ជំនះគ្វើគ

ះគេ ។

គបើគយើងអាច្បគ្វើបានដល់ករមិតគនះ ជីវ ិតនឹងានគសច្បកតីសុខ្
អាច្បជួបនឹងគជាេជ័យ រួមទំងានការគពញច្បិតត និងជីវ ិតគេៀតផង ។
ប៉ុ បនតកា រេិ ត និ ងការគ្វើបបបគនះ េឺ រតូវបានច្បំ ណាយគពលគវលាយូ រ
បនតិច្ប គដើមបីបកលមអេំនិត និងេគងវើបដលធ្លលប់បានគ្វើជាយូរណាស់មក
គហើយ ពិតជាពុំអាច្បបកបរបបានភាលមៗគ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

2

ះគេ ។ គរលេឺរតូវបតបកបរប
ររៀនែ ររៀនស្ែម

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

ជាបគ

ើត រៗរហូតដល់កាលយជា្មមជាតិជារបស់ខ្ួន
ល ។

គទះបីយ៉ងណាក៏គយយ គយើងរតូវរ ំពឹងេិតដល់ការពិតបដល

ពុំានសតវគលាកណាមួយ អាច្បគជៀសវាងបានគ

ះ េឺរេប់ជីវ ិតរបមង

រតូវបញ្ចប់ គយយគសច្បកតីស្លលប់ ។ គបើ េិតបានដូ ច្បគនះ និ ងរពមេេួ ល
ស្លគល់ នូវការពិ តគនះ គយយសុ េធច្បិតតគហើ យ គ

ិ នឹ ង ាន
ះ រេប់ ជីវត

គសច្បកតីសុខ្ គហើយខ្ំរបឹងបរបងពាយមគ្វើអំគពើលអ គររះវាេឺជាគហតុ
ផលបតមួយេត់ បដលអាច្បនឹងបនសល់េុកគៅគលើគលាកគយើងគនះ ។
របិយមិតត មិតតអនកអានទំងឡាយ តមពិតគៅសច្បចភាពនន
ជី វ ិត មិ នបមនជាគរឿងបដលលំបាកគ

ះគេ ។ េឺ គយើងអាច្បបសវងយល់

គយយខ្លួនឯងបានជានិ ច្បច គលើកបលងបតមនុ សស បដលពុំ រពមេេួ ល
ស្លគល់យកការពិតបតប៉ុគណាណះឯង ។

រែីអី ជា
ែ សច្ចភាពននជីវែ
ិ ?

ការស្លគល់ពីការពិតននជីវ ិត អាច្បនឹងគ្វើឲ្យមនុសសគយើង គច្បះ
របុងរបយ័តន ពុំានគសច្បកតីគ្វសរបបហស គហើយការេិត និងការគ្វើអីវ
មួ យ េឺរបមងេិ តអំ ពីគហតុ ផលដ៏ រតឹមរតូវ ។ ការពិ ត វាេឺជាគរឿងមួយ
បដលគយើ ងរតូវដឹ ង គដើ មបីបសវងយល់ អំពីច្បំ

ុ ច្បបដលរតឹ មរតូវ អាច្ប

យកមកគរបើរបាស់កុងឆាកជី
ន
វ ិតនិងការងារគ

ះេឺាន ៣ របគភេៈ

១-អនិចតា
ច
សភាពជារបស់មន
ិ រ ៀងទាែ់
២-ទុក្តា
ខ
សភាពជា ុ ក្សខ

៣-អនតាា សភាពមន
ល
ិ ស្មនជារបស់ខ្ួ ន

 អនិចតា
ច
សភាពជារបស់មិនគេៀងទត់ ។ សូមឲ្យគយើង

ទំងអស់គ្មន សិកាពិចារណាថា សូមបីបតការរបកបអាជីវកមម គហើយ
ានមុខ្េំនិញខ្លះ លក់យច្ប់ខាលំងជាងគេកតី េង់ាននងៃណាមួយបបរជា
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

លក់ មិនយច្ប់ គៅវ ិញ គហើយជនជាាចស់ ក៏ រតូវគ្វើការបកលមអស្លជាងមី
ផងបដរ ។ គបើមិនអញ្ចឹងគេ មុខ្ជារតូវអនកដនេដគ

ើត មយកច្បំប

កខ្លះ

ននេីផារ ឬមួយក៏អាច្បានេំនិញងមីៗគផសងគេៀត ច្បូលមកជំនួសវ ិញ
ជាក់ជាមិនខានគឡើយ ។
សរាប់សងាខរ្ម៌ទំងឡាយ របស់មនុសសសតវ េឺមិនគេៀង
ទត់គេ បតងបតានការបរបរបួលជានិច្បច គៅតមកាលគវលាននអាយុ
រហូតដល់េីបញ្ចប់ននជីវ ិត ។ ប៉ុបនតានសតវគលាកខ្លះ មិនរពមេេួល
ស្លគល់ការពិតគនះ គហើយបបរជាគកើតេុកខេប់ស្លាត់ផូវច្បិ
ល តតមិនបាន គេើប

ំគ្មនរបឹងបរបបសវងរកវ ិ្ីបកនច្បនសរមស់ ឲ្យគមើលគៅគកមងជាងវ ័យ ដូច្ប

ជាការបកសមផសស បតូរមុខ្ាត់ គ្វើរច្បមុះ ឬបកនច្បនអវយវគផសងៗគេៀតនន
បផនករាងកាយឲ្យគមើលគៅស្សស់ស្លអតជាងមុន ។ ងវីគបើអាច្បបកកុនបាន
មួយរយៈកាលពិតបមន ប៉ុបនតការពិតគៅបតជាការពិតដបដល កាលគបើ
គពលគវលាកនលងផុតគៅ បបរជារតឡប់គៅជាានស្លនមរជីវរជួញគកើន
គឡើងបងមមួយករមិតគេៀត ។ គបើមនុសសគយើងរេប់គ្មន មិនអាច្បគ្វើច្បិតត
បានគេ គហើយមិនរពមេេួលស្លគល់ ការបរបរបួលទំងឡាយ បដល
គកើតានគឡើងរេប់គពលគវលា ច្បិតតក៏មិនសៃប់សុខ្ េឺ ានបតគសច្បកតីេុករខ ពួយគ្មមននងៃបញ្ចប់ ។ គបើសិនគៅបតបបបគនះ រែីរយីងអាច្នឹង

មានរសច្ក្សតី សុ ខ្រមតច្បានរៅ ? សូមគ្វើការពិចារណាេិតគមើលគយយ

ខ្លួនឯងច្បុះ !

 ទុក្តា
ខ
សភាពជាេុកខ ។ គសច្បកតីេុកខជាមូលគហតុមកពី

ការេេួលអារមម

៍ មិនជាេីគពញច្បិតត មិនស្សបនឹងអវីបដលជាការពិត

ឬអាច្បគកើតពីភាពមិនពិតរបាដក គហើយបងាឲ្យគកើតជាគសច្បកតីេុកខ ដូច្ប
ជាកនុងច្បគ ល ះ គពលបដលគសដឋកិច្បចកំពុងបតរ ីកច្បគរមើន គហើយមនុសសាន អាច្បរបកបមុខ្របរបានលអរបគសើរជាងមុន ជាគហតុគ្វើឲ្យអនកកាន់ ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

បតានជីវភាព្ូរធ្លរគកើនគរច្បើនគឡើង គសទើរបតរេប់ស្លខាននអាជីព ។
អនកទំងគ

ះ គៅបតរបឹងបរបងពរងឹងពរងីកអាជីវកមមរបស់ខ្ួនបនត
ល
គៅ

គេៀត គយយានជំគនឿគជឿជាក់ថា ការរបាថានច្បង់បានរបមងសគរមច្ប
គហើយរបឹងបគងាើនសថិរភាពខាងហិរញ្ញ វតថុ កនុងរេួស្លរយ៉ ងគ្មមនរពំបដន
កំ
ត់ រតូវបតពរងីកអាជីវកមមនិងដំគ ើ រននជីវ ិតបបបអនកាន គយយ
នឹកស្លមនថា គទះជាចាយគរច្បើនប៉ុណាណក៏មិនអស់បដរ ។
លុះានគពលនច្បដនយ អនកបដលធ្លលប់ានរេពយសតុកសតមភ បបរ

ិញ ជំរក់បំ
ជាធ្លលក់ខ្ួនរកគៅវ
ល

ុ លគរច្បើន គហើយក៏រតូវបិេទវរអាជីវ-

កមម ក៏កាលយគៅជាអនករកគយយតំងជំហរមិនទន់ គ្វើច្បិតតក៏មិនបាន
គយយានបំ

ុ លគរច្បើន គបើានអតិផរណាផង ក៏ដុនយបតមគ

ះ

គេៀត ។
មនុសសជាគរច្បើ ន គពលបដលេេួលសភាពបរបរបួលមិ នបាន
ក៏គកើតគសច្បកតីេុកខគរកៀមរកំ យ៉ង្ំនរកបលង ជំនួសមកវ ិញឲ្យការរបឹង
បរបងរ ិះេិតគយះស្ស្លយបញ្ហ
ា គ្វើយ៉ងណាឲ្យស្លថនការ

៍ លអរបគសើរ

វ ិញ ឬយ៉ ងគហាច្បណាស់ ក៏េិតរបកបរបរគផសងៗ បដលច្បំណាយេុន
តិច្ប អាច្បានច្បំ

ូ លខ្លះគទះបីជាមិនគរច្បើនដូច្បមុន បតក៏របគសើរជាង

មិនានគស្លះបដរ ។ មា៉ ងគេៀតវាអាច្បគ្វើឲ្យគយើងមិនានគពលគវលា
េំគនរសរាប់េិតរគវ ើរវាយអំពីជីវ ិតរបស់ខ្ួន
ល បដលបានជួបនឹងការបរប
របួលគ

ះ។

មនុសសខ្លះ បបរជាមិនរពមេេួលស្លគល់នូវការបរបរបួល ខាង
ជំ នួញបដលគកើតគឡើង ក៏ រ ឹងរ ឹតបតបប

ត តបគណា
ត យឲ្យជី វ ិត ានការ

គ្វសរបបហស េឺ មិនបានគរតៀមបំ រុងេុកគសបៀងអាហារ សរាប់ការ
បរបរបួលខ្លះគឡើយ គេើបពួកគេគដកឱបគសច្បកតីេុកខ ានសភាពគស្លក
ស្លតយអតីតកាល បដលមិនអាច្បរតឡប់មកវ ិញបានគឡើយ ។ គទះបីររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ជាស្លថនការ

៍ បានបរបរបួលកនលងគៅរាប់ ឆានំក៏គយយ បតពួ កគេបបរ

ជាមិនរពមសរមបខ្លួន ឲ្យសមស្សបនឹងស្លថនភាពងមីគស្លះ ។ គរលេឺ
មនុសសគ

ះ បានសគរមច្បច្បិតតបំផ្លលញអ

េតជីវ ិតខ្លួនឯង និងរេួស្លរ

គយយស្លរបតការេិ តខ្លីគៅវ ិញ ។ គសច្បកតីេុកខគកើ តានគឡើង ក៏ គររះ
បតគៅរបកាន់ខាាប់ នឹងភាពានបាន ឬមុខ្តំ ប
ថា វានឹងសថិតគៅបបបគ

ងតួ

េី គហើយេិត

ះ ជាគរៀងរហូតគ្មមននងៃបរបរបួលគេ គេើ បគ្វើ

ឲ្យច្បិតត មិនអាច្បេេួលស្លគល់ស្លថនភាពងមីបាន ក៏គកើតេុកខានជីវ ិតរស់
គៅមិ នរបាកដ ច្បង់ បតរតឡប់ គៅសភាពគដើ ម បដលខ្លួនគពញច្បិ តត បត

តមពិតគៅវាជាអវីបដលពិបាកនឹងគ្វើបាន ។ ដូគចានះគហើយ គយើងេួរបត
ិ របស់ គយើង
រពមេេួ លស្លគល់ស្លថនភាពពិ ត បដលគកើ តគឡើងកនុងជី វត

គហើយបគណា
ត យឲ្យអវីបដលកនលងផុតគៅគហើយឲ្យវាហួសគៅច្បុះ ។ ច្បំុ ច្បសំខាន់គៅរតង់ថា គយើងនឹងគ្វើយ៉ងណាឲ្យលអបំផុតជាមួយនឹង
ជីវ ិត បដលគៅគសសសល់ជាបនតគៅគេៀត។ តមពិតគៅមុខ្តំប

ង

សថិរភាព គសដឋកិច្បច គសនហា កិ តិតយស គករគិ៍ ត ្មះ េឺ សុេធបតជាអវីបដល
មិ នសថិត គសថរ េឺ មិនយូ រអបងវង ានគកើ ត ានគកើ ន ានការងយច្បុះ
និងានអស់រលីង ានស្លលប់គៅវ ិញ អវីទំងអស់គនះ េឺជាគរឿង្មមត
របស់ ស តវគលាកគេគតើ ។ គហតុ គនះ មនុ សសបដលានការយល់ ដឹង
ិ គ
ទន់ ការពិ តននជី វត

ះ គេមិ នសូវគកើ តេុ កខជាមួ យនឹ ងការបរបរបួល

គផសងៗប៉ុ ម នគេ សរាប់ការគកើ តគឡើង គៅកនុងដំ គ
ខ្លួនគ ះ ។

ើ រននជី វ ិតរបស់

ប៉ុបនតមិនបមនានន័យថា ឲ្យមនុសសគយើងរេប់គ្មន រតូវលះបង់

គៅស្លងផនួសទំងអស់គ ះគេ ានន័យថា គយើងរតូវរបឹងបរបងរបកប
មុខ្របរ រកសុីច្បិញ្ចឹមជីវ ិតេឺគៅតមេនលង្ម៌សុច្បរ ិតគេៀងរតង់ គហើយ
រតូវរបកបកិច្បចការងារគ

ះ ឲ្យានការរ ីកច្បគរមើន ានការេេួលខ្ុស

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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រតូវខ្ពស់គលើការងារ នឹងរកុមរេួស្លររបស់ខ្ួន
ល គហើយគយើងរតូវបំគពញ
ភារកិច្បចទំងគ

ះ ឲ្យលអបំផុតគរកាមឥេធិពលននេុ

្ម៌ ។ គបើសិនជា

ានការបរបរបួលខាងសថិរភាព ខាងគសដឋកិច្បច តួ

េីការងារ សូមបីបត

កនុងរេួស្លរគយើង រតូវគច្បះគ្វើច្បិតតយ៉ងណា ឲ្យេេួលស្លគល់ស្លថនភាព
ពិតបដលបានបរបរបួលរួច្បគៅគហើយគ ះផង ។ សរាប់មនុសសបបប
គនះ េឺជាមនុសសបដលដឹងទន់គហតុការ

៍ កនុងដំគ

ើ រជីវ ិត ។

 អនតាា សភាពមិនបមនជារបស់ខ្ួន
ល ។ ជាការយស់គតឿនឲ្យ

មនុសស ានការយល់គ

ើញថា សពវសតវសុេធបតជាការសនមតិ មិនេួរ

គយើងរបកាន់ាំរហូតដល់គកើតគសច្បកតីេុកខគយយមិនចាំបាច្ប់គ

ះគេ។

គរឿងគនះមិនងាយស្សួលប៉ុ ម នគេ បដលមនុសសគយើងអាច្បេប់ច្បិតត មិន
រនធត់នឹងការបរបរបួល មិនតក់សុតនឹ
ល ងការបាត់បង់ មិនតក់សុតនឹ
ល ង

គសច្បកតីស្លលប់បដលគកើតានគឡើងគៅកនុងជីវ ិតរបស់ខ្ួន
ល របសិនគបើាន
បុេគលណា បានយល់ដឹងអំពីសច្បចភាពននជីវ ិត គហើយដឹងទន់គហតុការ

៍

នឹងអាច្បសរមបច្បិតត សរមបការេិតរបស់ខ្ួនឯង
ល
ទំងខាង

កនុង និងខាងគរៅរេប់ស្លថនការ ៍ បដលជីវ ិតរបឈមមុខ្ របមងគ្វើ
ឲ្យបុេគលទំងគ ះ ានគសច្បកតីសុខ្យ៉ ងគពញគលញ គររះជីវ ិត
អាច្បេេួលបានគជាេជ័យ និងគពញច្បិតតនឹងជីវ ិតរបស់ខ្ួនឯងរហូ
ល
តគៅ
គេើបសមនឹងការបដលបានគកើតមកជាមនុសស ។

សរុបគសច្បកតីមក ការេេួលស្លគល់ការពិត កនុងគរឿងរា៉ វបដលមិន
សថិតគសថរននជីវ ិត របមងយល់អំពីអីបវ ដលបានចាប់គផតើម គហើយគបើកទវរ
ចាកគច្បញពីេីគនះ គៅកាន់ជីវ ិតដ៏ស្សស់បំរពងនិងេុ

9990999

អនក្សដន របរា
ី ប់គជ
ឺ ិ ែ ច្ំរ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

ភាពននជីវ ិត។

ោះញាែម
ិ ែ
ិ ត របម
ី ន
ិ រាប់គឆ្ង
ឺ ង យ
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-

២ បញ្ហ
ា ជីវត
ិ
បណា
ត បញ្ហ
ា ទំងឡាយ គៅកនុងគលាកសននិវាសគនះ បញ្ហ
ា ជីវ ិតេឺ
ានគសច្បកតីនងលងូរន គហើយនរកបលងជាងបញ្ហ
ា ណាទំងអស់ គយយពួក
េសសនវ ិេូ និងស្ល្សតចារយននលេធិស្លស

ទំងឡាយ បានពាយម

ស្ស្លវរជាវរកគរឿងរា៉ វជីវ ិតជាគរច្បើន េសសនវ ិជាា និងឱវាេខាងស្លស
បដលទក់េងនឹងជីវ ិតគ

ះ ានគរច្បើនជាអគនក បតគរឿងជីវ ិត ជាគរឿង

បដលគរៀនមិនគច្បះច្បប់ មិនអាច្បនឹងបានភលឺស្លវងច្បាស់លាស់ គររះថា
ស្ល្សតចារយ ឬេសសនវ ិេូទំងគ

ះ ានគយបល់បបលកៗពីគ្មន កនុងជីវ ិត
បដលគយើងអាច្បបច្បកគច្បញបានជា ៣ របការេឺៈ
១-ឃ
២-ឃ
៣-ឃ

ញ
ើ ថាជីវិតឃនេះ ប្បក្សបរោយរសច្ក្សតី

ុ ក្សខប្ពួយលំ បាក្ស

ញ
ើ ថាជីវិតឃនេះ ប្បក្សបរោយរសច្ក្សតី សុ ខ្សបាយ

ញ
ើ ថាជីវិតឃនេះ មន
ិ មានន័យអែរី

ោះ ។

មនុសសគយើងរេប់គ្មន បដលានគសច្បកតីសុខ្ឬេុកខ េឺ វាមិនបមន
អាស្ស័យគៅកនុងលកខ

ននជីវ ិតគេ បតមកអំពីអំណាច្បននវតថុធ្លតុបដល

ជីវ ិតរតូវអាស្ស័យ ទក់េងនឹងអំគពើននាចស់ជីវ ិតគ

ះឯង ។

គសច្បកតីពិត គយបល់ទំង៣របការគនះ សូមបីានផលូវខ្ុសគ្មនក៏

គយយ ពួកស្ល្សតចារយ និង េសសនវ ិេូទំងឡាយ គរកាយគពលបដល
បានគរៀបច្បំលេធិស្លស

និងគគ្មលគៅននេសសនវ ិជាារបស់ខ្ួនគហើ
ល
យ

ក៏រតឡប់គៅជាានកមមវ ិ្ីស្សបគ្មន េឺបគរងៀនមនុសសឲ្យរបកបគយយ
េុ

្ម៌ដ៏លត
អ មគសច្បកតីយល់គ

ើញគរៀងៗខ្លួន បដលគ

ើញថា ជីវ ិត

ជា្មមត របកបគយយគសច្បកតីេុករខ ពួយ ក៏បគរងៀនឲ្យគច្បះខ្ំរបឹងតស៊ូ
ឬគេច្បពីគសច្បកតីេុកខលំបាកគ
រេប់យ៉ង ។ បដលគ

ះ គយយពាយមស្លងសនសំគសច្បកតីលអ

ើញថា ជីវ ិតគនះជា្មមជាតិរបកបគយយគសច្បកតី

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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សុខ្សបាយ បគរងៀនឲ្យពាយមការររភ័យវ ិបតតិ បដលគកើតមកគ្វើ
ឲ្យេុ

តនមលរបស់ជីវ ិតបាត់បង់គៅ ។ គយបល់េី ៣ បដលគ

ើញថា

ជីវ ិតមិនានច្បំ

ុ ច្បេីគៅអវីគស្លះ គៅកនុងវតថុធ្លតុបដលគៅជុំវ ិញ ឲ្យ
បានរបកបគយយគសច្បកតីលដ
អ ូច្បគ្មន ។
បតគរឿងជីវ ិត ជាគរឿងបដលានតនមលគរច្បើន ការបកបរបលកខ

ៈ

របស់ជីវ ិតគៅកនុងន័យណា នឹងានគសច្បកតីនងលងូនរ កនុងការបសវងរកមុខ្
របរតស៊ូ ក៏គដើមបីគយះស្ស្លយបញ្ហ
ា ជីវ ិតគ ះ ជាមុខ្ងាររបស់ាចស់នន
ជីវ ិតរេប់ៗគ្មន ។ ដូគច្បនះ គេើបជាការចាំបាច្ប់រតូវរបមូលរួបរួមគគ្មលេំនិតននេសសនវ ិជាា

បដលានគសច្បកតីទក់េងនឹងជីវ ិត មកសិកា

ខ្លះ គដើមបីជាការជំនួយដល់េំនិតបញ្ហញ េឺជាការសិកាបដលានផល
លអដល់មគ

សគញ្ចត

របស់មនុសសគយើងជាគរច្បើន គររះគរឿងរា៉ វជីវ ិត

គនះ ជាេសសនវ ិជាាមួយដ៏្ំបំផុត បដលអនករបាជញទំងឡាយ ពាយម
ស្ស្លវរជាវជាយូរណាស់មកគហើយ ។
មិតតអនកអានទំងឡាយ ខ្ញំុសូមដកស្សង់យកគរឿងរា៉ វ គយបល់
របស់អនករបាជញខ្លះ គលើកយកមកជូនគលាកអនកអាន កនុងគសៀវគៅគនះ

គដើមបីេុកជាការយស់គតឿនសតិស្លមរតី ។ ការគលើកយកគយបល់ អនក
របាជញកុងេី
ន
គនះ មិនសពវរេប់គេ េឺរគ្មន់បតបានបតមួយភាេតូច្ប ពីកុង
ន
ភាេ្ំៗរាប់រយភាេគ ះឯង គររះជីវ ិតេឺជាការពិបាកច្បូលច្បិតត អនក
បដលអាច្បច្បូលច្បិតតជីវ ិតបាន រតូវបតជាអនកបដលធ្លលប់ឆ្លងកាត់ ការងារ
របស់ជីវ ិត ជាគរច្បើនគលើក គរច្បើនស្លរ គរច្បើនរគ្ម ធ្លលប់ជួបរបសពវគរគ្មះ
៍ កនុងជីវ ិតរបស់មនុសសទំង
ឡាយ គេើបយល់ច្បាស់នូវច្បំគណាេននជីវ ិតបនតិច្បមតងៗតមលំយប់ ។
កាច្បជា ឬ ធ្លលប់បានសិកាអំពីរពឹតិកា
ត រ

យុវជនគៅកនុងបឋមវ ័យគរច្បើនេិតថា ខ្លួនានគសច្បកតីគច្បះដឹង កនុងគរឿង
ជីវ ិតលមមគហើយ គហតុការ

៍ បដលធ្លលប់គកើតានមក េឺរតឹមបតបនតិច្ប-
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បនតួច្ប ក៏ របកាន់ ថាជាគរឿង្ំ ច្បូលច្បិ តត ថាានគសច្បកតីលិអតលអន់គហើយ
ដូគច្បនះ គេើបពួកគេកាត់ច្បិតងា
ត យ កនុងការបដលគេរតូវសគរមច្ប បតគពល
គវលាបដលគៅវ ័យគកមង គច្បះបតកនលងហួសគៅ វ ័យចាស់ច្បូលមកដល់

េឺកាន់បតចាស់គរច្បើន កាន់បតស្លគល់ច្បាស់គៅគរឿងរា៉ វរបស់ជីវ ិត ្ន
មកមតងបនតិច្បៗរេប់ៗគពល ។
េសសនវ ិជាាននគរឿងរា៉ វជីវ ិត មិនសូវានការផ្លលស់បូតរ តមកាល

តមសម័យ ដូច្បជាគរឿងដនេៗគេ ច្បំ គរះការសិកាអំ ពីគរឿងជី វ ិតាន
ការចាំបាច្ប់ ណាស់របស់មនុ សសជំ

ន់ គដើម ជាពិ គសស េឺ េំនិតរបស់

ជនបដលានអាយុបវង ធ្លលប់បានជួបរបេះគហតុការ
គរច្បើន គនះចាត់ថាជាការសិកាលអបំផុត ។
រពះសាមសមពុេធ រេង់យល់គ

៍ កនុងគលាកជា

ើញ តមគគ្មលេីមួយ បដលបាន

គរលថា គៅកនុងជីវ ិតគនះមិនានអវីលគអ ស្លះគឡើយ គហើយវតថុធ្លតុទំង
អស់ ានគសច្បកតីេុកខគកើតានជារបចាំ ។

}

{ជាែិបិ

ុ កា
ខ ជរាបិ ុ កា
ខ

មរណមប ិ ុ ក្សំខ គសច្បកតីគកើតក៏ជាេុកខ គសច្បកតី្ំធ្លត់ និងគសច្បកតីចាស់

រេុឌគរទមច្បុះគៅក៏ជាេុកខ គសច្បកតីស្លលប់ក៏ជាេុកខ និងានសភាពគរៅ
អំពីគនះ ជាគរច្បើនគេៀតសុេបធ តជាេុកខដូច្បគ្មន ។ ស្លវ ័ករពះសាមសមពុេធ
បតងបតគរលគៅគពលបានជួបមុខ្គ្មនមតងៗ កនុងរកយបដលរបាស្ស័យ

ស្លកសួរ បដលមនុសសគយើងរេប់គ្មនធ្លលប់និយយថា { សួសី ត } គលាក
បបរជារតឡប់គរលរកយថាៈ {រខ្មនិយ}ំ បរបថា លមមអត់្ន់បានឬ
គេ ? សំគៅន័យថាៈ ជីវ ិតគនះេឺជាេុកខ ។

រកយថា វយ
័ គេបតងបតសំគ្មល់ដល់គសច្បកតីច្បគរមើន បដលគៅ
ថាច្បគរមើនគយយវ ័យ វយវុ
័
ឌ្ឍ ន័យរបស់រកយគនះពិតៗបរបថា “សូនយ”
េតិខាងរពះពុេធស្លស

គនះ េឺានការសំគ្មល់គៅកនុងគសច្បកតី្ំធ្លត់
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គឡើងថា េឺជាជំហានលូតលាស់គៅកាន់គសច្បកតីស្លលប់ ។ កុារបដល
ានអាយុមួយនងៃ ក៏ខ្ិតច្បូលគៅជិតននគសច្បកតីស្លលប់បានមួយនងៃ ាន
អាយុបានមួយខ្ួប ក៏ខ្ិតច្បួលគៅជិតគសច្បកតីស្លលប់បានមួយឆានំបដរ ។
គសច្បកតី្ំធ្លត់របស់គកមង បដលគយើងគមើលគ

ើញថា ជាគសច្បកតីច្បគរមើន

ឬគៅថាច្បគរមើនវ ័យ កនុងេសសនរពះពុេធស្លស

គមើលគ

ើញថា េឺជា

គសច្បកតីស្ល បសូ នយ {ខ្យវយធមាា សង្ខខ រា } សងាខ រទំ ងឡាយ ាន
ិ ាស្ល្សតមិន
គសច្បកតីអស់ គៅ ស្លបសូ នយគៅជា្មមត ដូ ច្បជាអនកវេ
កាន់យកគៅគសច្បកតីរតជាក់ជារបា
របា

គ

គេកាន់យកបតគសច្បកតីគៅតជា

ះឯង ។

តមការពិតេំនិតទំងអស់គនះ មិនបមនបតច្បំគរះេសសនរពះពុេធស្លស

បតប៉ុគណាណះគេ សូមបីបតពួកអនករបាជញបារាំងខ្លះ បដលមិន

ធ្លលប់ គច្បះដឹ ងខាងរពះពុ េធស្លស

ានេំ និតរតូវគ្មនដូ គច្បនះបដរ ។ ដូ ច្ប

ជាគលាក វប៉ូ តរ (Voltaire) អ្បកលបាជញបារាំងរូបកនេះ បានសរកសរថ្នាៈ
ជីវ ិតគឺោដលផងភាបល់មួយ កបើកគហ៊ានលបលពឹតថក៏លតូវសាបសូនរ ។ អ្បក
លបាជញាបក់ កទៀតក្យេះដឺឡាវ ិញ (De La Vigne) សរកសថ្នាៈ ការ្ន
កៅរល់ដតជាំហនចនជី វ ិតក
អាកល

េះ ោការ្នកៅកាន់កសចកថីសាវប់ ។

សង់ ដ៏ ឌុ យាស (Alexandre Cumas) អ្បកនិ ព ននជនោតិ

បារាំងសរកសរថ្នាៈ ានកពលខវេះដដល ជីវ ិតគឺមិនានគុណតចមវ ទុក
ណាោកយើងខាំលបឹងខបេះដខបងកដើមផីសួនរកាក៏
ង
កោយចុេះ ។ កបើតមគាំនិត

កយបល់របស់អ្បកលបាជញរប
ូ កនេះដសថងឲ្រកឃើញថ្ន ជីវ ិត គឺោរបស់ាន
គុ ណដូចគ្នប ដតក៏ានកពលខវេះ ឬករណីខវេះ ជី វ ិតដបរោមិ នានគុណ
តចមវអ្ីឝកសាេះ គឺ មិនានការចាាំបាច់ ដដលមនុ សសកយើង នឹងលតូវអ្ត់ ធន់
ិ ក
ទទួ លកសចកថីលពួយលាំបាក កដើ មផីសួងនលគងរកានូ វជី វត

េះ ពួ កអ្បក

លបាជញទាំងអ្ស់កនេះ សទិតកៅកបុងពួ កបុ គគលកមើ លកឃើញជី វ ិតថ្ន ោទុ កខ
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កលចើ នោងសុ ខ ។ កលក បាសកាល (Pascal) អ្បកលបាជញបារាំងបាន
ិ ោធមយោតិ ទន់ កខាយបាំ ផុត កៅកបុងរវងសួគ៌នរក
សរកសរថ្នាៈ ជី វត
និងកសចកថីសាបសូនរ។ កបើតមគាំនិតរបស់អ្បកលបាជញរប
ូ កនេះ ជីវ ិតមិនានអ្ឝីដដល

ាំឲ្ររ ីករយ ោរបស់ដដលដបកធ្លវយង្វយ កសាេះសូនរ

ង្វយ កៅកបុងវតទុធ្លតុទាំងឡាយ ដដលានអ្ាំណាចធាំកលើសលុប គឺ
សួគ៌នរក និងកសចកថីសូនរបង់ ដូកចបេះជីវ ិត កទើបកៅោរបស់រកកសចកថី
ាាំមួនគង់ធន់លបកបកោយខវឹមសារោសាទពរគ្នយនកសាេះកឡើយ ។
កលក វល
ូ ដតរ (Voltaire) បានសរកសរថ្នាៈ កាលណាសភាព
លគប់យងបានបាត់បង់កៅ កាលណាមិនានកសចកថីសងឃឹមណាមួយ
សល់កៅ កាលក
មកោ

េះជីវ ិតក៏ោរបស់មិនានតចមវ កសចកថីសាវប់ក៏កាវយ

ទី ភាសិតរបស់កលក វល
ូ ដតរ កបុងចាំណុចកនេះ ានអ្បកមិន

យល់ កឃើញោកលចើ ន កលោេះោោករលបកៅឲ្រថយកលកាយ អ្ស់ានេះ
ចកចស កលកបានកោលកទៀតថ្នាៈ មនុ សសកយើ ងដតងសងឃឹមោនិ ចច

ថ្ន នឹងបានទទួលកសចកថីរ ីករយសុខស្សួលកបុងជីវ ិត ដតក៏អ្ស់កសចកថីសងឃឹមោនិចចដូចគ្នបដដរ កលោេះជាំនួសមកវ ិញកោយជីវ ិត និងកសចកថី

រ ីករយោសុខ ជីវ ិតលតឡប់ឲ្រកសចកថីទុកខលាំបាក ដល់មនុសសកៅវ ិញ
កបុងការដដលលតូវដថទាំរកា។ លតង់ចាំណុចកនេះ ានកសចកថីពិតោកលចើន
កលោេះកសចកថីលាំបាកធាំៗរបស់មនុសសក េះ កៅកបុងការដដលលតូវកធឝើនូវ
កសចកថីពាយមទាំនុបបាំរង
ុ ជីវ ិត ជាំនួសកោយជីវ ិត និងឲ្រកសចកថីសុខ
កកសមកានថចនជីវ ិតក

េះឯង ដបរលតឡប់ោឲ្រកសចកថីលាំបាកកៅវ ិញ ។

គតិរបស់កលក វល
ូ ដតរ ពិតោលតូវនឹងទសសនាៈរបស់លពេះពុទនសាស
ដដលកឃើញថ្នជីវ ិតមិនានអ្ឝីកលតអ្ាំពីកសចកថីទុកខលាំបាកដតបុកណាតេះ។
ិ ក
កលកបានសរកសរបនថកទៀតថ្នាៈ ជី វត

េះកបុងឃ្លវទី បាំផុត គឺ ោករឿង
ដដលកសាកកៅ លតង់ឃ្លវកណា
ថ លក៏ មិនានតចមវអ្ីឝ កៅកបុងឃ្លវកផថើម
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កឡើងគួរឲ្រអ្ស់សាំកណើច ។
កសចកថីកនេះ ោករឿងដដលដសថងឲ្រកឃើញថ្ន គាំនិតរបស់កលក
វល
ូ ដតរ កបុងករឿងជីវ ិតក េះ ដដលកោរកពញកៅកោយកសចកថីងងឹង ដត
ានកសចកថីពិតោកលចើន ចាំ កោេះមូលក តុចនកសចកថីកកើ តកឡើង របស់
ជីវ ិតមកអ្ាំពីកាារមយណ៍ ោអ្ាំកពើដដលអ្បកលបាជញទាំងក

េះ កមើលកឃើញ

ថ្ន ោរបស់គួរឲ្រអ្ស់សាំកណើច កវលជីវ ិតចកលមើនតមក គឺមិនកឃើញ
ានលបកយជន៍ អ្ីឝ លុេះ ដល់ កពលសាវ ប់ បាត់ បង់ កៅ ក៏ លតឡប់ កៅោ
ករឿងកសាកកៅខូចចិតថ
ក

រួមកសចកថីតមកយបល់របស់កលក កបុងខ
េះថ្ន ជីវ ិតកនេះដតងដតានកសចកថីមិនលអលគប់កាលទាំងអ្ស់ ទាំង

ពួងផងដដរ ។
kkkkkk
គំនិតគួរពិចារណា

សូមរធែីការពចា
សសទាំងពីរប្បរភ រនោះ
ិ
ិ រណាជីវែននមនុ
ប្បក្សបរោយរសច្ក្សតី សរងែគ និងរោនរិ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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-

៣ ឆាកជីវត
ិ របស្់អ្នករស្ី Vinder Balbir

អនកស្សី Vinder Balbir គឺានកដើមកាំកណើត កៅកបុងលបកទស
ាកឡសុី កៅកបុងលគួសា រមួ យ ដដលានភាពតឹ ងរង
ឹ និ ងានលទពរ
សមផតថិកលចើន ។ សុភមងគលនិងកសចកថីសុខកបុងជីវ ិតរបស់
រលយបាត់ កពលដដល
ាថយទាំងពី ររបស់

ង លតូវបាន

ងានអាយុ ១១្បាំ កៅកពលដដលឪពុ ក-

ង លតូវបានកគសាវប់កៅចាំ កោេះមុ ខ

ង កបុងអ្ាំកៅចថងទី១៣ ដខ ឧសភា ្បាំ១៩៦៩

ឡុងកពលដដលកុបផកមយសាស
កបុងទីលកុង KUALA LUMPUR ។ កៅកបុងកពលឧបផតិថក តុក េះ ង
លតូវបានកគបាញ់កោយកាាំកភវើង M16 បុដនថមិនកធឝើឲ្ររូប ងសាវប់កទ ។
កទេះបីោយងណាក៏កោយ

ងបានោសេះកសផើយក

ចាំ ណាយកពលអ្ស់ោកលចើ នសបាថ

ើយ កលកាយពី

៍កៅកបុងមនធីរកពទរ ។ កោយាន

ការផសពឝផាយកៅកលើទាំព័រចនកាដសត បានកធឝើឲ្រជីតរបស់
មកទទួលយក

ង គ្នត់

ងកៅ ។

កោយគ្នយនឪពុកាថយ បអូនលបុសរបស់ ងទាំងពីរ លតូវបានកគ
បញ្ូជ នកៅលបកទសឥណា
ឍ ក ើ យ ងនិ ងបអូនស្សី របស់ ង លតូវបាន

កគបញ្ូច នឲ្រកៅសិកាកៅឯសាលករៀនកោយឥតគិតចថវ កដើមផីបញ្ចប់
ការសិការបស់ពួក ង កៅទីក េះ គឺោកដនវងដដល ងចូលចិតថមូប
ហ
អាហរ ។ ការចាំ អ្ិនអាហរដដល
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

ងបានកឃើ ញោកលើ កដាំ បូង វគឺ
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ោចថងថីស
យ លាប់

ងបាននិយយថ្ន “ ខញុាំដតងដតលតូវបានកគឃុាំ

ង។

ខវួន កៅកបុងផធេះបាយកពលដដលខញុាំកធឝើខុស និងវ ិន័យសាល ។ ខញុាំចូល
ចិតវ
ថ ។ កៅទីក េះដូនជីបានបកលងៀនខញុាំឲ្រកចេះកធឝើ Pizza នាំ Cake និង
មហូបដចទោកលចើនកទៀត ” ។

ងបានបញ្ចប់ការសិកាកៅអ្នុវ ិទាល័យ កៅកពលដដល

ានអាយុ ១៧្បាំ ភាវ មក

េះជី ត របស់

ការោមួយបុរសាបក់ ដដលរូប

ង បានករៀបចាំ ឲ្រ

ង

ងករៀប-

ងមិនបានសាគល់ពីមុនមកកសាេះ ។

កោយមិនដឹងថ្នគួរកធឝើអ្ីឝ ប ធ ប់ពីបានសាថប់ការទូ យ ន អ្ាំពីមិតថភកថិជិត
សបិទនរបស់ាថយ

ងមក

ងបានសកលមចចិតថរត់កចញកៅលបកទសចថ

គឺោកដនវងដដលានាថយមីងទាំងបួន
កនេះ បានកធឝើឲ្រជីតរបស់

ក់របស់

ងខឹងយងខ្វាំង ។

ងរស់កៅ ។ ទកងឝើ
ងលតូវបានគ្នត់កាត់

កាល់កចញពីលគួសារ ! In order to get red of her ាថយមីងរបស់
បានពាយមឲ្រ

ងករៀបការមថងកទៀត បុដនថ

បានលបពននចូលមកសថីដណឹឋ ងកទ ពី កលោេះ

ង

ងមិនានអ្បកដដលចង់
ងគ្នយនបណត ការ ឲ្រខ្ង

លបុស កទ ( វគឺ ោលបចពណីកៅកបុងលបកទសឥណា
ឍ
កៅកពលដដល

ករៀបការ ខ្ងស្តសថលី តូវដតឲ្រអ្ាំកណាយ លុយ ដីធីវ ផធេះ កៅឲ្រខ្ងលបុស
កបុងការឲ្រកគករៀបការោមួ យ

ង ) ទី បញ្ច ប់

ងក៏ បានករៀបការោ

មួ យ និ ងបុ រសលករហមមួ យ រូប ដដលោកមយករគ្នយ នការង្វរ កោយ
ានលបាក់លតឹមដត ១០០បាត (2.6$) បុកណាតេះកៅកបុងធ
ោយ ងណាក៏ កោយ បុ រសរូបក

គ្នរ ។ កទេះ

េះលតូវបានកគករៀបការោមួ យ

ង

កោយគ្នយនបណាតការ បុដនថកោយ (កសចកថីស្សឡាញ់) ។ ប ធ ប់មក
ងក៏បានយល់ថ្ន
មុ ខក

ងមិនអាចរស់កៅកោយកសចកថីកសបហដតមួយ

េះកទ កៅកពលដដល

ងផ្លវស់បូថរទី លាំកៅកដនវងជួ លមួ យ ោ

កដនវងដដលានបនធប់ដ៏តូចមួយ គ្នយនបងអួច និង បងគន់ គ្នយនទឝរដដល
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កៅជិតដលគកដក ! ប ធ ប់មកកទៀត
ក

ើយទីបញ្ចប់

ាថយមីង

ង។

ងបានអ្ងឝរករាថយមីងរបស់

ង

ងក៏ផ្លវស់បូរមករស់
ថ
កៅកបុង Apartement ទាំកនររបស់

ងបានកធឝើការបដនទម កោយឲ្រកមករៀនរកបៀបចាំអ្ិនមហូបោភា-

សាអ្ង់កគវស ក

ើយទីបញ្ចប់

ងក៏អាចសនសាំលបាក់លគប់លគ្នន់ សលាប់

កបើកកភាជនីយោឌនតូចមួយលក់ Pizza ។ Pizza គឺលផីក្យេះណាស់
កៅកបុងទីលកុង បាងកក រ ូតដល់រប
ូ
ងលតូវបានកគកៅថ្ន អ្បកស្សី
Pizza ! អ្ាំ ឡុងកពលក េះ ងានកូ នស្សីាបក់ ។ កូ នស្សីរបស់ ង

ោបណូថ លចិ តថរបស់ ង បុ ដនថវស វពិ តោកលងកសើចោមួយនឹ ង
ងណាស់ គឺកូនស្សីរបស់ ង បានសាវប់កុងវ
ប ័យ១១្បាំ កោយសារ
ដតការវេះកាត់តាំរងក

មបរជ័យ ប ធ ប់ពីការសនសាំលបាក់អ្ស់រយាៈកពល

ោកលចើ នដខ ។ រូប

ងគឺ ានការវកងឝងវង្វឝន់ ោខ្វាំង លបាក់ របស់

ដដលរកបានមកលតូវចាំណាយអ្ស់

ងបានអ្ងឝរលគូកពទរឲ្រ

ង

ងយក

សាកសពកូ នស្សី

ងកៅបូោ កបុងខណាៈដដល ងគ្នយនលបាក់ បង់ ចថវ
ថ្នបាំ។ កៅកពលដដល ងលតឡប់មកដល់កភាជនីយោឌនរបស់ ងវ ិញ
កភាជនីយោឌនរបស់

ងលតូវបានកគបិ ទទឝរ ។ កភវើងអ្គគីសនី និ ងទឹក

លតូវបានកគផ្លថច់ ពួកកមយករមិនបានកបើកលបាក់អ្ស់រយាៈកពលបីដខមក
ក

ើយ ានលកោសវ ិក័យប័លតោកលចើនរងចាាំឲ្រ

ងកៅបង់។

ោលតូវការជាំនួយយងខ្វាំងណាស់ កៅកពលដដលកមយកររបស់
បានឲ្រ
កនេះគឺ
លព

ងពិត
ងកគ

ងខចីលុយមួយចាំនួនកដើមផីកបើកកភាជនីយោឌនមថងកទៀត កលើក
ងទទួលបានកូនលបុស ។

ល
យ ិខិតបានផថល់កូនលបុសឲ្រ

សាវប់កៅ ។ កៅចថងទី២ ប ធ ប់ពី
លបុសរបស់

ងសបាយចិតថខ្វាំងណាស់ដដល
ង ប ធ ប់ពីកូនស្សីរបស់

ងបាន

ងសាំរលកូនរួច ោយថ្នក

តុកូន

ងលតូវបាន Chocked កពទរឆយបកៅកបុងមនធីរកពទរឯកជន

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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មួ យ កូ នលបុសរបស់

ងក៏បានសាវប់ កៅ ។ ជី វ ិតរបស់

គឺគ្នយនន័យអ្ឝីកទៀតកទ សលាប់រប
ូ
ង្វរកទៀតកទ ។ កដើ មផីទទួ ល

ងកពលកនេះ

ង គឺគ្នយនកាវាំងចិតថកុបងការកធឝើការ-

ងឲ្រលតឡប់មកមថងកទៀត បថីរបស់

ង

បានខិតខាំកធឝើការយងខ្វាំងកៅកបុងមុខជាំនួញកាត់កដរ កៅទីបញ្ចប់គ្នត់
បានទិញសាំណង់មួយ សលាប់ឲ្រ
ចថងដដលបថីរបស់

ងកបើកកភាជនីយោឌនផ្លធល់ខួន។
វ

ង បានឲ្រកូ នកសាក

េះ វគឺ ោចថងថីយបាំផុតសលាប់

អ្បកស្សី Bal Bir បានកកើ តមថងកទៀត ! សពឝចថងកនេះ Vinder គ្នត់បាន
កាវយកៅោចុងកៅដ៏លផីលាញ ោមនុសសកជើ ងខ្វាំងកបុងសងគម គឺោ
ាចស់កភាជនីយោឌនឥណា
ឍ ដ៏ លផីលាញ ក

ើយកភាជនីយោឌនរបស់ -

ង កៅតមបកណា
ថ យផវូវកបុងទី Sukhumvit Soi កបុងលកុងបាងកក។
ងក៏លបសិទព
ន រជ័យ ឲ្រកូនលបុសរបស់ ង ដដលានអាយុ១៥្បាំ
សូមឲ្រកូ នរបស់
កៅផងដដរ ។

ង ានរូបរងសង្វហ និ ង សុខភាពលអកុបងការរស់
kkkkkkk
គំនត
ិ គួរពិចារណា

ប្គប់មាតាក្សនុ ងរោក្ស ស្ែងប្បាថ្ននឲ្យបុ ប្ែមានសុ ខ្ភាពលអ នង
ិ សុ ភមងគល

ររៀនតាម ររៀនស្ែង

17

ររៀនែ ររៀនស្ែម

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

លពេះពុទសា
ន
ស

បានសដមថងពនរល់ អ្ាំពីករឿងរវចនជីវ ិត ដដល

ិ អ្ឝីដដលោករឿង
សតឝកលកបានជួ បលបសពឝ នូវបញ្ហ
ហ ោកលចើ នកបុងជី វត
សាំខ្ន់ក

េះ ចង់ឲ្រសតឝកលកយល់ដឹងកាន់ដតចាស់អ្ាំពីជីវ ិត ក

ើយ

លតូវហ៊ានលបឈមមុខយងកាវហនោមួយការកកើត ការចាស់ ការឈឺ
ការសាវ ប់ តិ ច ខវី លាំ បា ក ទុ កខលពួយ មិ នកទៀង មិ នានខវឹសារ ។ល។
កាលណាកយើងលគប់ គ្នប បានយល់ដឹងអ្ាំ ពីមុខង្វររបស់ជីវ ិតក
លពេះពុ ទនសាស

ើយ ។

ានកមករៀនដដលលបកបកោយលទឹសីល
ថ ៗ
អ កលចើ នរប់

មិនអ្ស់ សលាប់ឲ្រមនុសសសតឝអ្នុវតថលទឹសីទ
ថ ាំងអ្ស់ក

េះ ឲ្រកៅោ

ការង្វររបស់ជីវ ិតចនខវួន ។ ដូកចបេះលតូវករៀនកាំចាត់បង់នូវកសចកថីទុកខ កាំ ចាត់ កចាលនូ វកសចកថីភ័យខ្វ ច ខ្វ ចលក ខ្វ ចបាត់ បង់ កសរភា
ី ព ខ្វ ច

ចាស់ ខ្វ ចឈឺ ខ្វ ចសាវប់ ខ្វ ចបាត់ បង់ មនុ សសោទី ស្សឡាញ់ ខ្វច
ការរ ិេះគន់ ខ្វចការបដិ កសធន៍ ខ្វ ចការបរជ័ យ លតូវពាយមរង្វ
ាំ ប់
ការខឹងកលកាធ ការកឆវ្វ ្បឈួល កឆេះចិតថ ភ័យរននត់ ការញាប់ញ័រ
ពុេះកក្ញ្ហ
ជ ល ចងគាំនុាំគុាំគួន សងសឹក ការកធឝើឃ្លត និងចងកពៀរ ។ ពាយមបាំបាត់កសចកថីទុកខលពួយ ការបារមម ខឝល់ខ្ឝយ នឹកស្សកណាេះស្សកណាក អាកឡាេះអាល័ យ កកណា
ថ ចកដណថ ង កថុ កកថួ ល ខយួ លខ្យ ញ់ ។
ក ើយលេះបង់ កសចកថីសអប់ ការលចដណន លបច័ ណឍ ្បនី ស ។ រួចរ-ាំ
សាយចិ តថ ពី ការឈឺចុកចាប់ ចុ កដណនកដើ មលទូង កសាកកៅ មួ រកៅ
កតថលកហយ និងការកសាកសាថយ ។ រួចក

ើយលតូវពលងឹងទឹកចិតថកុាំឲ្រ

អ្ស់សងឃឹមបាក់ ទឹកចិ តថ តូ ចចិ តថ ចកងអៀតចងអល់កុបងចិ តថ ការកទរទន់
ការរកវ ើរវយ ។ លតូវដតសាវប់ចិតថកលភលន់ កាំណាញ់ ការ

ួងដ

ង

ការអាតយនិយម លេះបង់ គាំនិតទុ ទិដិឌនិយម ការតអូញដតអរ កាំចាត់ កចាល
អារមយណ៍ភ័យញាប់ញ័រ ការកាំសាកនិងគ្នយននូវជាំកនឿចិតថកលើខួនឯង
វ
។
ដូកចបេះក

ើយ លបសិនកបើបុគគលលបាថ្នបចង់បាននូវកាំកណើតចនជីវ ិតលអ ោ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ជី វ ិតចនមនុសសធមយតកថី ជី វ ិតចនកទពកថី ជី វ ិតចនលព

យកីថ គបផីខាំបាំកពញ

ធម៌ សលាប់ ចមវងជី វ ិតមនុសស ពី ដាំណាក់កាលមួយ ក្ភេះកៅកាន់ ដាំណាក់ កាលមួ យ កទៀត កោលគឺ កា រសាងសនសាំបា រមី ធម៌ កដើ មផីោ ផវូវ
រួចចាកកសចកថីទុកខលគប់ៗគ្នប ។

9990999
គំនត
ិ គួរពិចារណា

តនមលននវិជ្ជា
-រក្សីែជាមនុ សសរទាោះប្បុសប្សី

ប្ែូវខ្ំឃ្ម
ា ែខ្ាីប្បឹងសិក្សា

-វជា
ិ ជ ជាប្ ពយដ៏ប្បរសីរ

ជា

-យសសក្សតិ រែីង
ក ថ្នកនប្ ពយធនធាន

ច្ំរណោះររបៀនអនក្សរោះគ
ិ ិែ

ររៀនយក្សច្ំរណោះឯ

ោ

ប្ក្សុ ងស្ប្សច្ំការឲ្យថ្នលនែល ។

ប្ែូវស្ែពាោមទាំងយប់នែង

បានជាក្សនប្ម ុ នជីវែ
ិ ។

របគ្ម
ិ ជ រូបអនក្សពែ
ី ា នវជា
ិ
-វជា
ិ ជ ជាប្ ពយមានែនមល

ជីវែខ្ា
ង់ខ្ាស់រស់ប្បនព
ិ

ររៀនតាម ររៀនស្ែង

ា នឆ្លងរដីរសុ ខ្រពក្សនប្ក្ស

រធែឲ្
ពទរសាី ។
ិ
ី យជីវែអ័

គ្មានអែីកាែ់នែលឲ្យរសាីន័យ

សុ ខ្ក្សនុ ងរោក្សីយ៍ ប្គប់អាតាា។

កោយ រជាែបណឌិរតា ជួន ច្ិន្តា
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-

៤ ភាពបរាជ័យននជីវត
ិ
បចចុបផនបកនេះ ានកសៀវកៅោកលចើន កៅកលើទីផារដដលបាន
សរកសរនិយយករៀបរប់ពីភាពកោគជ័យ ។ ដូចោមកធាបាយកដើមផី
ឲ្រានកោគជ័យ ឬក៏មកធាបាយកៅកាន់ភាពកោគជ័យ ។ ល ។ ចាំកណេះបនថិចបនថួចសថួចកសថើងរបស់ខាំុញ លគ្នន់ដតចង់បង្វហញនូវទសសនាៈខវេះ
ដដលោកគ្នលកៅសលាប់ជីវ ិត ក

ើយសូមឲ្រកយើងទាំងអ្ស់គ្នប កមតថ

កុាំ កមើ លង្វយដល់មនុ សស ដដលទទួលការបរជ័យឲ្រកសាេះ កលោេះថ្ន
ការបរជ័ យោកគ្នលកៅ ឬ ោកាាំ ជកណើថ រសលាប់ ្នកៅរកភាព
កោគជ័ យ ។ ខញាំុ គិតថ្នក តុ ផលទាំ ងអ្ស់កនេះ គឺ មិនសូវលតូវបានកគ
កលើកយកមកនិយយបុ យ នក េះកទ មកពីសងគមរបស់កយើង កគបាន
ករៀបចាំកមយវ ិធីកដើមផីកជៀសវងពីការបរជ័យដតបុកណាតេះឯង ។ លបសិន
កបើកយើងលកកឡកកមើលកៅលបចពណីវបផធម៌ ចនជនោតិ ដចទកទៀតក

េះ

ការបរជ័យលតូវបានកគចាត់ទុកថ្ន ោលបចពណីដដលកគហមឃ្លត់ ។
កយើងឲ្រតចមវមនុ សសកៅកលើដតភាពកោគជ័យរបស់កគ បុដនថកយើងមិ ន
បានឲ្រតចមវកលើការបរជ័យរបស់កគកទ ។
រែកា
របរាជ័យមានែនមលបនតច្
ី
ិ បនតួច្ឬក្ស៏ គ្មានរ

កបើករឿងកនេះអ្ញ្ចឹងដមន កតើក

? លបសិន

តុអ្ីបា
ឝ នោការបរជ័យកគកឃើញថ្នសទិត

កៅកបុងជីវ ិតរបស់មនុសសលផីៗកបុងកលក ដដលខញាំុបានអានថ្ន កាន់ដត
បរជ័យ កាន់ដតឈឺចាប់ កាន់ដតលផីលាញ កៅទីបញ្ចប់ក៏ដលបលបួល?
ពិ តលបាកដណាស់ វបកងកើតមនុសសកឆបើមោកលចើន ដដលអាច
ឲ្រខញាំុ ហ៊ាននិ យយបានថ្ន តចមវចនការបរជ័ យ វគឺ សាំខ្ន់ ោងការ
កោគជ័យ ។ បុ ដនថមនុសសភាគកលចើ នមិ នយល់ថ្ន វោមកធាបាយកទ
កយើងដតងដតគិ តពី ជ័យជាំ នេះលគប់ កពល ។ ចាំ កោេះឥរយ
ិ បទដបបកនេះ
អាចសកងខបកោយោករមួយឃ្លវ ដដលសាស្តសាថចាររអាកមរ ិកាបក់ គឺាៈ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កលក Vincent Lombarbi បានកោលថ្នាៈ ជ័ យជាំ នេះមិ នដមនោ

ករឿងចចដនរកទ ដតវគឺោករឿងដដលកកើតកឡើងលគប់កពល ។
ជ័យជាំ នេះលតូវបានកគកលើកតកមកើងលគប់ កពលកវល បុ ដនថកយើង
កភវចក

ើយថ្ន វបានឆវងកាត់ កមករៀនការបរជ័ យ ោមុ នដដរ កទើ បកធឝើ

ឲ្រកយើងកាវយកៅោអ្បកឈបេះកាន់ដតកឆបើមក

េះ ។

ការឲ្រតចមវកៅកលើដតជាំ នេះបុ កណាតេះ គឺវកលគ្នេះថ្នបក់ ណាស់ ពី
កលោេះមនុសសោកលចើនដដលបានពាយម ក

ើយានអារមយណ៍ខ្វចនូវ

ការបរជ័ យ ដដលកធឝើឲ្រកគចុេះញមការបរជ័ យ ក

ើយមិ នលពមកងើ ប

ខវួនកចញមថងកទៀត ។
កយើងបានកមើលពីលបវតថិ មនុសសដដលានកោគជ័យោកលចើន
ដដលបានកធឝើអ្តថឃ្លត ប ធ ប់ពីខួនកគបានទទួ
វ
លការបរជ័យយងធងន់
ធងរ ។ យុវជនកកយងៗហ៊ានសាកលផង បុ ដនថលតូវបរជ័យ បានកធឝើឲ្រកគ
ានការអ្ស់សងឃឹម និង វកងឝងកភវចភាវាំង ។ វមិនដមនថ្ន មនុសសទាំង
អ្ស់កនេះ មិ នានលទនភាព អាចកោេះស្សាយនឹងករឿងចនការបរជ័យ
បានក

ិ៍ ថ
េះកទ បុដនថកករក្
យ េះអាលកក់កុងករឿងបរជ័
ប
យបាន

គឺវធងន់ធងរណាស់ ក

ើយកៅកពលក

ាំមកក

េះ

េះ សងគមក៏មិនលពមទទួលសាគល់

ដបរោសអប់កខភើមពួកកគកៅវ ិញ គឺគ្នយនផវូវណាដដលលតូវកលជើសករ ើសកលត
ពីលតូវលិច ។

កយើងបានឮសុភាសិតកោលថ្នាៈ “ ផថល់នូវអ្បកចាញ់ដដល

គ្នយនសមតទភាព១០

ក់មកឲ្រខញុាំ

ដដល ានសមតទភាព១០

ក

ក់កៅវ ិញ ” ។

ើយខញុាំនឹងផថល់អ្បកឈបេះ

ចាំ កោេះខញាំុ ខញាំុ គិតថ្ន អ្បកនឹ ងទទួ លបាននូ វអ្បកឈបេះដដលគ្នយន
សមតទភាព១០ ក់ ក េះកទ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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“ ផថលដ
់ ល់ខុ ាំន
ញ ូវអ្បកចាញ់១០

ថ្នការចាញ់ក
ក់វ ិញ ។

យ
ើ

ខញុាំនិងផថលក់ ៅឲ្រវ ិញនូវអ្បកឈបេះដ៏កឆបើមចាំនួន១០

មនុសសភាគកលចើនានទាំក
ជ័ យ ក

ក់ ដដលយល់នូវអ្ឝីដដលកៅ

រ គិតដតការសកលមចថ្ន ោកោគ-

ើយការមិ នសកលមចថ្ន ោការបរជ័ យ ។ លបសិនកបើ អ្បកបាន

ាស១ដុាំអ្បកកោគជ័យ ។ លបសិនកបើ អ្ត់ វ ិញ អ្បកនឹ ងបរជ័ យ ។ លបសិនកបើ អ្បកបានសញ្ហដប័ លតមួ យសនវឹក អ្បកកោគជ័ យ ។ លបសិនកបើ
ិ អ្បកនឹ ងបរជ័ យ ។ លបសិនកបើ អ្បកយល់ស្សបតម អ្បកកោគអ្ត់ វញ
ជ័ យ ។ លបសិនកបើ អ្បកបដិ កសធអ្បកនឹ ងបរជ័យ ។ លបសិនកបើ អ្បកមិ ន
បានវ ិញអ្បកបរជ័យ។ លបសិនកបើអ្ក
ប រកបានស្សីាបក់ អ្បកកោគជ័យ ។
លបសិនអ្ត់វ ិញ អ្បកបរជ័យ។ មនុសសមួយចាំនួនបានកាំណត់ថ្ន កោគជ័ យដូ ចោដាំ កណើរចនការវវិ ឌណន៍ ពី មួយចថងកៅមួ យចថង ក្ភេះកៅកាន់
កគ្នលកៅដដលបានកាំ ណត់ ទុកពី មុន ។ ចាំ កោេះខញាំុ គិតថ្ន ក

េះលគ្នន់

ដតោនិ យ មន័ យ មួ យ កបុងចាំ កណាមនិ យ មន័ យ ចនភាពកោគជ័ យ ដត
បុកណាតេះ ។ បុដនថអ្ីដឝ ដលខញាំុចង់កផ្លថតការចាប់អារមយណ៍ក េះ គឺ ការបរ-

ជ័យ ដដលោដផបកមួយចនការកធឝើដាំកណើរ ។កតើវពិតោអាលកក់ដមនកទ?

កៅកបុងការកធឝើដាំកណើរតមរយាៈជីវ ិត កយើងដតងដតបានគិតោ
និចច ដល់ពនវឺកាំកៅចនលពេះអាទិតរដដលចាត់ទុកថ្នោករឿងលអ ក ើយវ
សមលយមកៅនឹងោករកោគជ័យ ក

ើយកៅកពលដដលានកភវៀងធ្លវក់

ចាត់ ទុកថ្នោករឿងអាលកក់ ដូ ចកៅនឹ ងោករបរជ័ យដដរ ។ មនុ សស
កយើងភាគកលចើន មិនសូវចូលចិតថកភវៀងកទ ោពិកសសគឺពួកអាជីវករ ។
មនុសសកយើងចូលចិតថ ពនវឺកាំកៅចនលពេះអាទិតរោង ។ កយើងគឺចូលចិតថ
កពលកវលដដលលអ ោងកពលកវលដដលអាលកក់ ។

បុដនថ កតើកពលកវលដដលលអគឺវសុទដន តលអទង
ាំ អ្ស់ដមនឬកទ?
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ក

យ
ើ កពលកវលអាលកក់ សុទដន តអាលកក់ដមនឬកទ ? កតើកពលកវល

ដដលស្សួលសុទដន តលអដមនដដរឬកទ
ភ័ យខ្វចដមនដដរឬកទ

? ក

យ
ើ កពលកវលលាំបាកគួរ

? កតើ អ្ីឝនឹងកកើ តកឡើង លបសិនកបើ កយើងកដក

ហលចថងោករៀងរល់ចថងក

េះ ? កយើ ងនឹ ងរលក ឬក៏ ទទួ ល រងពី ជាំងឺ

មហរក
ី ដសផក កតើ ឥឡូវអ្ឝីដដលកកើ តកឡើង លបសិនកបើ កយើងកៅកភវៀង

ោករៀងរល់ចថងក

េះ ? កយើ ងនឹ ងកកើ តជាំ ងឺ ផ្លថ សាយធាំ និ ងអាចសាវ ប់

កោយលតោក់ក៏សឹងដតាន ។ កមើលកៅទាំងពីរដផបកកនេះ ដូចោមិនដមនោចកមវើយលអក

េះកទ ក

ើយកយើងពិ តោដឹ ងថ្ន កទេះបី ោយង

ណាក៏ កោយ ទាំ ងពី រដផបកកនេះ ផថល់នូវលបកយជន៍ ដូចគ្នប ។ ដូ ចលគ្ន
មួយក

េះ ានអ្បកលបាជញាបក់បាន កោលថ្នាៈ “រដូវកតថ គឺានរសោតិ

រដូ វកភវៀង គឺ បរស
ិ ុទន រដូ វរកាំ

ើយ គឺ កធឝើឲ្រលតោក់ ស្សស់ថ្នវ រដូ វលពិ ល

ធ្លវក់ គឺកធឝើឲ្ររ ីករយ គ្នយនវតទុដបប

ឹង
ប ដូចអាកាសធ្លតុអាលកក់ លគ្នន់

ដតោលបកភទខុសគ្នបពីអាកាសធ្លតុល”អ ។
“ ជួនកាលរបស់ដដលលអ ដតងដតកចញមកពីរបស់អាលកក់ោនិចច ”
ការសកលមចកគ្នលបាំណង គឺសិត
ទ កបុងការលបឹងដលបង មិនដមន

ោការកោគជ័ យ ។ កលោេះថ្នការបរជ័ យ និ ងកោគជ័ យទាំ ងពី រកនេះ
លតូវកដើ រទនធឹមគ្នប ដូចោបុ គគលដដលបានទទួ លកសចកថីសុខក

ើយ កុាំ

កភវចនូវកសចកថីទុកខដដលកកើតកឡើងកបុងចថងដសអកឲ្រកសាេះ។ ការបរជ័យ
ក៏ោក

តុដឹក

ាំជីវ ិតឲ្រ្នកៅរកភាពកោគជ័យ កោយអាស្ស័យ

ការពាយមលបឹងដលបងរបស់ខួនឯង
វ
កោយភាពកាវហន និងអ្ង់អាច
តស៊ាូោនិចច មិនចង់ឲ្របុគគលណាមួយថ្នខវួនអ្ន់ក
កបើតមរយាៈទសសនវ ិោជលពេះពុ ទនសាស

េះកទ ។

លពេះអ្ងគលទង់ លតស់

សដមថងទុ កកបុងគមភីរសុតថនថបិដក អ្ងគុតថរនិកាយ ដដលសដមថងករៀបរប់
អ្ាំពីបុគគលអ្ន់ាន ៤ លបកភទគឺាៈ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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១-បុគ្ល
គ ឆាប់ជ ឿ
២-បុគ្ល
គ លងង់
៣-បុគ្ល
គ ជមល
ធ នល
ើ ងាយជ្រោះភាពស្និទស្ន
៤-បុគ្ល
គ ជមល
ើ ងាយជ្រោះជៅរួម

បុគគលទាំងបួនលបកភទកនេះ គឺោបុគគលដដលអ្ន់បាំផុតកៅកបុង

កលកកយើងកនេះ កលោេះោបុគល
គ ដដលមិនបានសិកាយល់ដឹងអ្ាំពីជីវ ិត
រស់កៅឲ្របានលអលតឹមលតូវកឡើយ។ បានកធឝើឲ្រជីវ ិតរស់កៅរបស់ពួកកគ
សទិតកបុងទុ ទិដិឌនិយម និ ង សុទិដិឌនិយមលជុលកពក មិ នបានកធឝើឲ្រជី វ ិត

សទិតកៅកបុងលបាកដនិយមកទ ។ កបើនិយយកោយន័យលតង់កៅថ្ន កធឝើ

ឲ្រជីវ ិតរស់កៅសាថាំកពកនិងកឆឝងកពក មិនបានកដើរកៅតមផវូវកណា
ថ ល
ដដលោាគ្ន៌ដ៏ លអលតឹ មលតូវក
អាចដឹក

េះកទ ។ ការកធឝើដាំកណើរដបបកនេះ គឺ មិន

ាំជីវ ិត ឲ្រ្នកៅរកកសចកថីចកលមើនបានកទ ក

ើយដបរោ

ិ ។ កយើងលតូវកចេះកធឝើជីវត
ិ ឲ្រថយីោធ្លវក់ ថយចុេះ ឬថយកលកាយកៅវញ
និចច ានន័យថ្ន លតូវបត់ដបនតម កាលាៈ កទសាៈ ចនកពលកវល ទាំង
បចចុបផនប អ្តី ត និ ង អ្ គត ក ើយលតូវគិ តកទៀតថ្ន កតើសពឝចថងកនេះកគ
លតូវការអ្ឝីខេះវ កៅ ? ក ើយលតូវសិកាអ្ាំ ពីជីវ ិតរស់កៅរបស់មនុ សសកបុង
សងគមឲ្រកលចើន និងពនរល់ក

តុផលចនការរស់កៅលបកបកោយគុណ

ធម៌ កបុងជីវ ិតរស់កៅដល់ជនទាំងឡាយក េះផងដដរ ។ មិនលតូវដឹក ាំ
មនុសសទាំងអ្ស់ ឲ្រកដើរផវូវខុសលបាសចាកក តុផល អ្ាំពីលទឹសីរថ បស់
លពេះពុទនសាស

ក

េះកទ ។

.....បុគ្គលឆាប់ជ

ឿ ជាំ កនឿោការកកើ តកឡើ ង កោយការាន

សាយរតី កជឿោក់ កោយខវួនឯងផ្លធល់ កលោេះកនេះោសិទនកសរភា
ី ព របស់
បុ គគលាបក់ ៗ ក
ានជាំកនឿក

ើយក៏ គ្នយននរណាាបក់ មកហមឃ្លត់ ឬររាំងមិ នឲ្រ

េះកទ កនេះគឺោការកលជើសករ ើសរបស់បុគគលផ្លធល់ដតមថង ។

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កោយកយើងកឃើញថ្ន កៅកបុងសាកលកលកកយើងកនេះ ានសាស
ោកលចើន ដដលបានកកើតកឡើង សលាប់ផល
ថ ់នូវជាំកនឿឲ្រសងគមមនុសស
កបុងក េះានលពេះពុទនសាស របស់កយើងផងដដរ ។ បុដនថរល់សាស
ទាំងអ្ស់ ដតងដតលបកាសអ្ួតអ្ាំពីលទឹសីថ និងទសសនាៈសាស របស់ខួន
វ
ក

ើយរល់ជាំកនឿទាំងអ្ស់ ានជាំកនឿខវេះបានលបាសចាកក

លបាកដចនចាប់ធមយោតិ ជាំកនឿខវេះលតឹមលតូវានក
ចាំ ដណកទសសនាៈចនលពេះពុ ទនសាស

តុផលពិត

តុផលពិតលបាកដ ។

វ ិញ លពេះអ្ងគលទង់ លតស់

សាំដដងឲ្រមនុសសាបយកបញ្ហដោកគ្នល មុនកគនឹងកជឿោក់កៅកលើអ្ីឝ
មួយក

េះ មិនដមនកចេះដតកជឿគ្នយនក

តុផល លបាសចាកការពិតក

េះ

កទ ដូកចបេះក

ើយ បានោកបុងគមគីរសុតថនប
ថ ិកដ អ្ងគុតថរនិកាយ កលខ៤១
ទាំព័រ ២១៦ បានកោលថ្នាៈ
ឲ្យមនុស្សជវៀរចាកអាការៈ១០យ៉ាង ខាងផលូវគ្ំនត
ិ នង
ិ ជំ នឿ
រួចជ យ
ើ គ្ួរតតជមល
ើ នង
ិ អានជ យ
ើ ពន
ិ ត
ិ យ

កុាំលបកាន់កោយលគ្នន់ដតឮតមគ្នប ឬកុាំអាលកជឿោករដដល
ឮតមគ្នប (អនុស្ាជវន) ។
កុាំលបកាន់តមោករបរមផរ ឬកុាំអាលកជឿអ្ឝីដដលកគលបលពឹតថ
កធឝើតគ្នប (បរមបរ) ។
កុាំ លបកាន់ កោយបានឮថ្នដូ កចបេះ កុាំ អា លកជឿករឿងកលពង ឬ
ករឿងលបឌិត (ឥតក
ិ រិ ) ។

កុាំ លបកាន់ កោយអាងកផួនតលា ឬ កុាំ អាលកជឿតមដតកផួន

តលាឬគមភីរ (បដ
ិ កស្មបទាន) ។
កុាំ លបកាន់ តមក

លតិេះរ ិេះ ឬសាយនតមក

តុ ដដលលតិេះរ ិេះ ឬកុាំ អាលកជឿតមដតការ-

តុផល (តកតជ តុ) ។

កុាំលបកាន់កោយតលមួយដផសផសាំ ឬកុាំអាលកជឿតមកៅតលមុយររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ន័យ (នយជ តុ) ។
កុាំ លបកាន់ កោយលគ្នន់ ដតលតិេះរ ិេះកៅអាការាៈ ឬ កុាំ អាលកជឿអ្ឝី
តមការលបាកដខ្ងកលត (អាការបរវិ តកក
ិ )។

កុាំ លបកាន់ កោយកសចកថីកពញចិ តថ តមការពិ និតរថ្នសម

និ ងកសចកថីយល់កឃើញ ឬ កុាំ អាលកជឿអ្ឝីដដលស្សបនឹ ងគាំ និត ឬ លទនិ
របស់ខួន
វ (ទដ
ឋិ ិ ានកខន)តិ ។
ិ ន

កុាំលបកាន់កោយយល់ថ្នានសភាពគួរ (កជឿ) កុាំអាលលគ្នន់

ដតកឃើញកគោអ្បកកចេះដឹងកលចើន (ភពវរប
ូ )។
កុាំលបកាន់កោយគិតថ្នសមណាៈ(កនេះ)ោលគូរបស់កយើង គឺកុាំ
េះោលគូខួន
វ (ស្មជោ ជោ គ្រុត)ិ ។

អាលកជឿកោយអាងថ្នអ្បកក
ក
ឲ្រ

កបុងអាការាៈទាំងឡាយកនេះ កាលណា អាការាៈណាកកើតកឡើង

ិ រណញ្ហដណលបកបកោយ វមំ
ើយ កយើងលតូវកលបើ វចា
ិ ស្ន ពិ ចារណា
ត
យ ់ចត់ ក

ើយយល់ចាស់ផងសិមកជឿឬមិនកជឿោខ្ងកលកាយ ។

ិញ បុគល
បុដនថផុយកៅវ
ធ
គ មិនទន់បានលតិេះរ ិេះឲ្រលគប់លជុងកលោយ ក
្ប់កជឿកៅកលើអ្ីឝ ដដលលបាសចាកក

ើយ

តុផលចនចាប់ធមយោតិ កោយ

មិនបានគិតពិចារណា កោយកជឿស៊ាប់កុងករឿងទាំ
ប
ងអ្ស់ក

េះ កាលកបើ

បុគគលកធឝើយងកនេះ ឲ្រក្យេះថ្នបុគគលអ្ន់លបកភទទីមួយ ។

......បុគ្គលលងង់

ភាពលងង់កលវ គឺ មិនអាចកធឝើឲ្រជី វ ិតរបស់

បុគល
គ រស់កៅបានលអលបកសើរក

េះកទ កលោេះថ្នជីវ ិតលបកបកោយអ្វ ិោជ

កលបៀបដូចភពដផនដីដដលគ្នយនពនវឺលពេះអាទិតរនិងពនវឺលពេះច័នធ ោជីវ ិត
ដដលរស់កៅលគ្នន់ដតកដកដកដកងហើមកចញចូលបុកណាតេះឯង ។ ក

ើយ

សលាប់ ការរស់កៅ ក៏ មិនបានសាងសនសាំនូវគុ ណ លបកយជន៍ ទាំ ង
បចចុបផនប និ ង អ្ គត បុ គគលលងង់កលវសូមផីដតការគិ ត និ ងការកធឝើអ្ីឝ
មួយ កបុងជីវ ិតរស់កៅកលចើនដតកដើរផវូវខុស ទទួលការបរជ័យោនិចច ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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មនុសសលបកភទកនេះ កធឝើអ្ីម
ឝ ួយកលចើនដតកឆឝង មិនានការចូលរួមោមួយ
សងគមោតិ និងសាស

បានកាត់ផ្លថច់នូវលបកយជន៍ទាំងពីរឲ្រកចញ

្ងយ ោមនុសសរស់កៅលបាថ្នបកសចកថីសុខដតាបក់ឯង អ្បកណាចង់កធឝើ
អ្ឝីក៏កធឝើកៅ គិ តអ្ឝីក៏គិតកៅ ខវួនមិ នខចីខឝល់ខ្ឝយកឡើយ កាលកបើ បុគគល
កធឝើយងកនេះឲ្រក្យេះថ្នបុគល
គ អ្ន់ទីលបកភទទីពីរ ។

....បុគ្គលជមល
ើ ងាយជ្រោះភាពស្និទធស្ននល

កៅរបស់មនុសសកយើង ដតងដតានការទាំ

ធមយត ការរស់

ក់ ទាំនងោមួយគ្នប កៅវ ិញ

កៅមក កដើ មផីផថល់ផលលបកយជន៍ ឲ្រគ្នបកៅមកផងដដរ ។ ដូ កចបេះភាព
រួសរយរក់ទក់ គឺោទាំ

ក់ទាំនងដ៏លលអ បកសើរ ដដលអាចកធឝើឲ្របុគគល

ានជីវ ិតរស់កៅកាន់ដតលបកសើរកឡើង ក

ើយកាន់ដតានភាពកជឿោក់

កលើខួនឯង
វ
ដថមទាំងកធឝើឲ្រានការសបិទសា
ន ប ល កាន់ដតខ្វាំងកឡើងដថម
កទៀតផង ។ ភាពសបិទនសាបលកនេះឯង ដដលសាំដដងឲ្រកឃើញទាំងភាព

វ ិជជាននិងភាពអ្វ ិជជាន កលោេះបុគល
គ ខវេះានកសចកថីរប់អាន ចាំកោេះ
មិ តថា នភាពសបិទនសាបលបាំ ផុត កោយមិ នលបកាន់ ពូជសាសន៍ ពណ៌សមផុរ ទប ខភស់ ាន លក ក េះកទ រប់ អា នកោយទឹ កចិ តថកមតថ
សក ថ សដល់គ្នបនិងគ្នប ក ើយក៏ មិនសមវឹងកមើ លនូវលបកយជន៍ អ្ី ឝមួយ
កឡើយ កចេះឲ្រតចមវរស់កៅដល់គ្នប កបុង មោមនុ សស ដដលានសតិ
ិ ានបុ គគលមួ យចាំ នួន អាស្ស័យ
បញ្ហដលគប់ លគ្នន់ ។ បុ ដនថផុធយកៅវញ
កោយការរប់ អា ន និ ងានភាពសិបទនសាបលផងក

េះ កគដបរោាន

ិ ។ កោយ
កសចកថីលបាថ ចាំ កោេះមនុ សសដដលខវួនសបិទនសាបលកៅវញ

កឃើញគ្នបថ្ន ោមនុសសដដលានរងកាយវ ិកលវ ិការ រូបអាលកក់ ាន
ឋានាៈតូ ចទបលកី លកលាំបាក រកលពឹ កខឝេះលងច រកលងចខឝេះលពឹ ក ។ អ្បក
ខវេះកទៀតបានឈវក់វកងឝងនឹងចាំកណេះដឹងដតបនថិចបនថួចរបស់ខួន
វ កលបៀប
ដូចោកដងកបដដលរស់កៅកបុងអ្ណូថ ង ដដលពុាំធ្លវប់សាគល់ទឹកទកនវ និង
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ទឹ កសមុ លទកឡើ យ ក

ើ យ កគដបរោលបាថកមើ ល ង្វយ ដល់ អ្បកដដល

ានចាំ កណេះដឹ ងតិ ចោងខវួន ឬ គ្នយនចាំ កណេះដឹ ងកសាេះដតមថង ពុាំ ក

េះ

កសាតកទៀត បានកមើលង្វយដល់អ្បកលគប់លគងថ្ន កចេះមិនដល់ខួនឯង
វ
កឡើយ ។ កលោេះថ្ន កលកអ្បកលបាជញទាំងឡាយ ានលពេះសាយសមភុទន
ដដលោកាំ ពូល ចនអ្បកលបាជញ លពេះអ្ងគលទង់ មិនដដលកមើ លង្វយ ដល់
បុ គគលណាាបក់ កឡើយ កទេះបី ោអ្បកក

េះ បានកបៀតកបៀន ឬ ចងអា-

ឃ្លត កធឝើោសលតូវរបស់លពេះអ្ងគក៏កោយ ក៏លទង់ មិនដដលលបទូសរយ
តប ឬកមើលង្វយដល់ បុគគលទាំងអ្ស់ក

េះកឡើយ គឺ លទង់ ដតងដតាន

កសចកថីស ក ថ សកលបាសលបណី ដល់ មនុ សសសតឝ លគប់ ស្សទប់ វណត ាៈ
កទេះអ្បកានកថី អ្បកលកកថី ោលកថី បណិឍ តកថី សកថី កលយ កថី ។ល។
ក

ើយលទង់ក៏មិនបានឈវក់វកងឝងនឹងចាំកណេះដឹងរបស់ខួនឯងដដរ
វ
លទង់

បានយកចាំកណេះដឹងទាំងអ្ស់ក

េះកៅផសពឝផាយ គឺឲ្រមនុសសកលក

បានយល់ដឹងដួ ចោរូបលពេះអ្ងគដដរ ។ សលាប់ បុគគល ដដលបានស្សវ ឹងវកងឝងកភវចខវួនឯង ក
ដឹក

ើយបានកមើលង្វយ ដល់បុគគលដដលោថ្នបក់

ាំ ឬអ្បកដចទកផសងកទៀត កោយភាពសបិទនសាបលក

េះឲ្រក្យេះថ្ន

ោបុគគលអ្ន់បាំផុតលបកភទទីបី ។

......បុគ្គលជមល
ើ ងាយជ្រោះជៅរួម ធមយតជី វ ិតមនុ សសកយើង

លគប់គ្នប ការានជីវ ិតរស់កៅមិនដូចគ្នបទាំងស្សុងក

េះកទ ានមនុសស

ខវេះកពញចិ តថរស់កៅដតាបក់ឯង ខវេះកពញចិ តថរស់កៅោលកុម ខវេះ កទៀត
កពញចិ តថរស់កៅោមួ យស
ស

គមន៍ កបុងការរួបរួមគ្នប ។ ដូ កចបេះក ើយ
គមន៍មួយ អ្ងគការមួយ លកុមការង្វរមួយ វតថអារមមួយ ។ ល ។

កដើមផីកធឝើឲ្រការរស់កៅ ឲ្រានការលូតលស់ និងអ្ភិវឌណោនិចច លពម
ទាំងសាមគគីភាពផងក

េះ លតូវដតកចេះកគ្នរពសិទនគ្នបកៅវ ិញកៅមក ឲ្រ

តចមវគ្នបកបុងការរស់កៅរួបរួមគ្នប លតូវសាគល់អ្ាំពីតួ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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បានចាស់លស់ លតូវកគ្នរពកកាតដលកងចាំ កោេះលតកូ លករៀមចផង លតូវ
សាគល់ឋានាៈ សាគល់វ ័យ សាគល់អ្ាំពីរកបៀបរបបចនការរស់កៅរួមគ្នប មិន
កធឝើអាកបផកិរ ិយដូចោរស់កៅដតាបក់ឯង ឬ ក៏ដូចមនុសសកកាេះ គឺលតូវ
កជៀសវងពីភាពលអក់កករោមួ យនឹ ងពួ កគណាៈ ពួកលកុមរបស់ខួវន ។
មួ យកសាតកទៀត បុ គគលមិ នលតូវានអាកបផកិ រយ
ិ ារយទ លបកភទ
កមើលង្វយដល់មនុសសគ្នបឯង ដដលរស់កៅោមួយគ្នបក

េះកទ លតូវរស់

លបកបកោយលកមចនសីលធម៌ សុជីវធម៌។ កាលកបើបុគគលកធឝើយងកនេះ
ិញ បុគគលដបរោកមើលង្វយដល់
ឲ្រក្យេះថ្នមនុសសលអ បុដនថផុយកៅវ
ធ
មនុសសដូចគ្នប ដដលរស់កៅជុាំវ ិញខវួន ឬ ក៏កមើលង្វយដល់ថ្នបក់ដឹក
ិ ក
វញ

ាំ

េះ គឺ មិនដមនោមនុ សសលអកទ ឲ្រក្យេះថ្ន ោមនុ សសអាលកក់

កៅវ ិញ កលោេះោបុគគលអ្ន់បាំផុតដដលមិនសាគល់ ឬមិនដឹងអ្ាំពីខួនឯង
វ
ើ យ មិ នបានគិ តពិ ចា រណាថ្ន កតើ ខួ វនោអ្ឝី ? ានឋានាៈោអ្ឝី ?
កតើ អ្ីឝដដលខវួនកធឝើ ឬ គិ តលតឹ មលតូវដដរឬកទ ? ។ ក តុ កនេះបុ គគល កមើ ល
ក

ង្វយកលោេះកៅរួមក្យេះថ្នោបុគគលអ្ន់លបកភទទីបួន ។

បុគល
គ អ្ន់ទាំងបួនលបកភទកនេះ មិនអាចយកមកកធឝើោគ្នបបាន
កលោេះោបុ គគលដដលដឹ ក

ាំជីវ ិត ឲ្រទទួលដតភាពបរជ័យោនិរនថរ ៍ គឺ

មិ នអាច្នកឡើ ងក្ភេះកៅកាន់ ភា ពកោគជ័ យ កទ ។ ដូ កចបេះ ក
សូមឲ្រមិ តថអ្បកអាន កជៀសវងអ្ាំ ពីបុគគលទាំងអ្ស់កនេះ ក

ើយ

ើយលតូវកលបើ

លបាស់លបាោញខវួនឲ្រអ្ស់អ្ាំពីសមតទភាព អ្បកមិនលតូវលក់កលៀមទុកចាំកណេះដឹងក

េះកទ រួចក

ើយលតូវសិកាដសឝងយល់ឲ្រកាន់ដតចាស់ សុី

ជកលៅពី ភា ពពិ តដដលថ្ន ការបរជ័ យ ោចាំ ដណកចនដាំ កណើរការ ចន
ការលូ តលស់ ។ វោករឿងចាំ ណាស់ បនថិចដមន ដដលមនុ សសកយើ ង
មិនអាចយល់ពីវ ក

ើយភ័យខ្វចវ និងសអប់កខភើមវ ។ បុដនថចាប់តាំង

ពី ចថងដដលរូបកយើងកកើតមក កយើងកាំ ពុងដតលបឈមមុ ខនឹ ងដាំ កណើរការ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

ចនការបរជ័ យ គ្នប់ ជួននឹ ងការលូ តលស់ ។ កកាសិ កាចាស់ របស់
កយើងសាវប់ ក

ើយ ជាំ នួសមកវ ិញកោយកកាសិកាថយី វោដាំ កណើរកទៀង

ិ ។ កៅកពលដដលកដើ មកឈើ ចាស់ង្វប់ ចាំ ទត់ ចនការកកកើ តកឡើងវញ
កោេះកកាសិ កាក៏ ង្វ ប់ កៅតមធមយោ តិ (ដី ទឹក ជភលង
ើ ខ្យល់ ) របស់ វ

ដដលកលកាយមកកាវយកៅោជី វោតិ ផថល់កៅឲ្រលគ្នប់ ពូជថយី ដដលដុេះ
លូតលស់កៅោរុកខោតិថីដ
យ ចទកទៀត ។
កកាសិ កា របស់ កយើ ង មិ នអាចលគប់ លគ្នន់ កដើ មផីឲ្រវកៅដត
លូ តលស់ កោយមិ នបាច់ សាវ ប់ បា នកទ ។ លបសិ នកបើ កកាសិ កា មួ យ
លកុមលតូវដតកធឝើអ្ញ្ចឹងក

េះ ការលូតលស់ដលងសាាលត និ ងដលង

ស្សូបជីវោតិ ពី កកាសិកាជិ តខ្ងរបស់វ តមកពលកាំណត់ ណាមួយ
ដដលនឹងកាវយកៅោមហរ ីក ។
កៅកបុងខវួនរបស់កយើង ានករឿងកោគជ័យ និងករឿងបរជ័យ
ោកលចើន ដដលានោប់មកោមួយ តាំងពីកាំកណើតមកគ្នយនករឿងដដល
គួរឲ្រភ័យខ្វចថ្នវយងកមចក

េះកទ កោយសាដតវោដផបកទាំងមូល

ចនការលូតលស់និងការវ ិវតថិន៍ ចាាំថ្នសតឝពស់មិនអាចធាំបានកទ លបសិនណាកបើដសផកវចាស់ក

ើយមិនលពមសកក

(ចរចរ)ពណ៌កខៀវដដលលអក

េះ បុដនថកយើងចាាំបាច់លតូវានកភវើង ពណ៌

លក

េះ ។ មិនលតឹមដតកភវើង

មផងដដរ ។ កយើ ងចាាំ បា ច់ លតូវានកភវើងពណ៌ លក

ពួកកយើងឈប់កមើល ក

ម កដើ មផី ឲ្រ

ើយកៅ.......។

លបសិនកបើានដតពនវឺលពេះអាទិតរដតឯកឯង គឺមិនអាចកធឝើឲ្រ
ជីវ ិតរ ីករយបានកទ។ ជីវ ិតមនុសសរល់រប
ូ ចាាំបាច់ឲ្រានកភវៀងធ្លវក់ ។
វមិនអាចនិយយបានថ្ន អាចធ្លវក់តិច ឬអាចធ្លវក់ខ្វាំងក

េះកទ ។ គឺ

និយយថ្នចាាំបាច់ធ្លវក់ ។
ក

តុអ្ីបា
ឝ នោកយើងលតូវានកភវៀង ? ក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ិ ី កផសងៗ កតើ ក តុ អ្ីឝកៅបានោ
លតូវបរជ័ យ ខញាំុ ចង់ បង្វហ ញវកោយវធ
កយើងលគប់ គ្នប លតូវានបទពិ កសាធន៍បរជ័យទាំងអ្ស់កនេះ ខញាំុ នឹងផថល់
ោឧទ

ចថវថ្នវ ក

រណ៍ពិតខវេះដល់អ្បក ទុកោលបទីបបាំភឺផ
វ ូវកៅកាន់
វ
អ្

គតដ៏

ើយកាំចាត់ បង់ នូវគាំ និតអ្វ ិជជាន ភាពភ័ នថលចឡាំកោយលបការ

កផសងៗ លតូវានទសសនវ ិស័យចនជី វ ិតឲ្របានដវង្ងយ ក

ើយលតូវដត

ទទួលយកភាពរ ីករយោមួយកលកកនេះ លបកបកោយឧតថមភាពចថវថូរប
សុចរ ិតកទៀងលតង់ ក

ើយកគ្នរពសិទិនចនការរស់កៅដល់គ្នបនិ ងគ្នប លតូវ

ានស ថ នចិតថ សក ថ សកលបាសលបណីោនិ ចច ដល់មនុសសសតឝលគប់
រូបដដលរស់កៅរួមកលកោមួយគ្នប ។

9990999

គំនត
ិ គួរពិចារណា
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-

៥ ឆាកជីវត
ិ របស្់ឃោក Abraham lincoin

កលក Abraham lincoin បានជួយបញ្ចប់របបទសករកៅ
កបុងលបកទស និ ងបកញ្ចៀសស
បាក់គ្នបកបុងស្ង្វគមកនេះ ។

គមន៍ ជនោតិអាកមរ ិក គឺ មិនឲ្រដបក-

អា្ាហាម លិនខ្ូ ន កកើ តកៅចថងទី០២ ដខកុ មមាៈ ្បាំ ១៨០៩

កៅឯចលពសាតដដលោច់ស្សយលកបុងកសិោឌនមួយ

ស្សុកហឌិន

(Hardin) រដឌខិនតក់គី (Kentucky) ។ កុារលិនខូលន៍ បានករៀនកពញ
កលញកបុងសាលលបដ លមួយ្បាំបុកណាតេះ ។ រូបកគកចេះវ ិធ្លនបីយង
គឺ ការអាន ការសរកសរ និ ង គិ តកលខ ។ កលកលតូវកធឝើដាំកណើរយង
្ងយ កដើ មផីដសឝងរកកសៀវកៅអាន ។ លិនខ្ូន គ្នត់ ខីចបានកសៀវកៅ

លអៗពីកគយកមកអានានករឿង Robinson Crusoe, Pilgrim’s Progress,
Aesops Fable លពមទាំងខចីកសៀវកៅលបវតថិសាស្តសថពីសាលបានមួយ ឬ
ពីរកាលផងដដរ កលតពីក

េះកលកបានចូលចិតថអានគមភីរប៊ាីប និងលប-

វតថិតស៊ាូ របស់ កលក ចច វសុិនកតន ។ លិ នខូ ន គឺ ោយុ វជនដដល
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ពូ ដកនិ យ យករឿងឲ្រកគសាថ ប់ គឺ កធឝើឲ្រអ្បក ស្សុ ក្ប់ សាគល់ និ ង ចូ ល
ចិតថកលកោខ្វាំង ។
លិនខ្ូន ោអ្បកកដើ រតមរថកភវើង ោោងទូ ដដក អ្បកយម

ហង បដិគ្នគ

កចលបសណីយ៍សាទន (

យកចលបសណីយ៍) និងោអ្បក

វស់ សធង់ដី មុ នកពលដដលគ្នត់ បា នកាវយោកមធ្លវ ី ។ រូបគ្នត់ គឺ ោ
មនុសសគាំរដ
ូ ៏លដអ ដលពិតោហ៊ានកធឝើ និងហ៊ានទទួលនូវការបរជ័យ ។
គ្នត់ បរជ័យកបុងការកធឝើអាជី វកមយ កបុង្បាំ១៨៣១ និ ងបរជ័ យកបុងការ
បកងថើតចាប់្បាំ១៨៣២ ។ កៅ្បាំ១៨៣៣ គ្នត់បរជ័យមថងកទៀត កបុង
ការកធឝើអាជី វកមយកនេះ ។ កៅ្បាំ១៨៣៨ បរជ័យកបុងការឈរក្យេះោ

អ្បកដថវងការណ៍ ។ កៅកបុង្បាំ១៨៤០ បរជ័យកបុងការឈរតាំដណងោ
អ្បកកបាេះក្បត ។ បរជ័យកបុងការឈរក្យេះោសាជ ្បាំ១៨៤៣ ។
កៅកបុង្បាំ១៨៤៦ លតូវបានកគកបាេះក្បតកលជើសករ ើសោសាជ កៅកបុង
្បាំ១៨៤៨ រូបកលកបរជ័យកបុងការឈរក្យេះោសាជមថងកទៀត ។
កលកបានបរជ័យ កបុងការឈរក្យេះោសាជិកសភា្បាំ១៨៥៥ ។
កៅកបុង្បាំ១៨៥៦ បរជ័យកបុងតាំដណងោលបធ្ល ធិបតីសីទ
ថ ី។
វហក់បីដូចោធមយោតិោករឿយៗ ដតងដតញា
ុ ាំងឲ្របុគគលលគប់
រូបជួ បនឹ ងក

តុ ការណ៍អាលកក់ ៗោកលចើ ន ក៏ កដើ មផីឲ្របុ គគលកៅសិកា

ដសឝងយល់ និងកងើបកឡើងក

ើយកធឝើការលបយុទនតស៊ាូោមួយវ យងកាវ

ហនកោយគ្នយនការរថយ កោយលបការណាមួយក
អាប្បាហាម

លិនខ្ូន

គឺ ោ លបធ្ល

េះកទ ។

ធិ បតី ទី ១៦

និ ងោ

មហបុ រសដ៏ កឆបើ មាប ក់ របស់ អា កមរក
ិ ។ កលកលតូវតួ ឯកកលខនាប ក់
ិ កខស ប៊ាូ ត (John Wilkes Booth) លបកធឝើឃ្លតកោយ
ក្យេះ ចន វល
ឈឺចាប់ នឹងការបរជ័យរដឌភាគតផូង ។ លិនខូ ន បានដឹ ក

ាំលបកទស

ិ (១៨៦១ដល់ ១៨៦៥) ដដលោ
កបុងអ្ាំ ឡុ ង កពលានស្ង្វគមសុី វល
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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វ ិបតថិដ៏ធងន់ធងរបាំ ផុត កបុងលបវតថិសាស្តសថស រដឌអាកមរ ិក ។ រដឌភាគខ្ង
តផូងមួ យ ចាំ នួន ពាយមបាំ ដបកខវួនកចញពី ស ភាព កដើ មផីលប្ាំ ង

មិនឲ្រលុបបាំបាត់របបទសករ ។ ស្ង្វគមកនេះបានចាប់កផថើមកោយរដឌ
ចាំនួន២៣ ានលបោជនចាំនួន ២២លន
១១ ដដលានលបោជន ៩លន

ក់ លប្ាំងោមួយរដឌចាំនួន

ក់ ។ ស្ង្វគមកនេះបានអ្ូសប វ យ

កពលរ

ូតដល់ ៤្បាំ ។ កបុងសមរភូ មិខេះ
វ ានសាវប់ មនុសសរ ូតដល់
៤៥០០០ ក់ ។ ទី បាំផុត កៅចថងទី០៩ ដខ កមសា ្បាំ ១៨៦៥ កងទ័ ព
សមភ័ននខ្ងតផូងដដលដឹ ក
លពមចុេះ ចាញ់ ទ័ពស
ដអ្ល ដ្

ាំកោយកលក រប
ូ ឺ ត អ្ុី លី (Robert E.Lee)

ភាព ដដលដឹ ក

ាំ កោយកលក យូ លី សុី ល

គនត៍ (Appomattox Courthouse) ។ កលក ដ្

គនត៍ បាន

លបាប់កៅលកុមទហនដដលកាំពុងដតដស្សកកហ៊ាសបាយនឹងជ័យជាំនេះ
ថ្ន “ ពួកឧទធមក៏ោជនរួមោតិរបស់កយើងដដរ ” ។
សលាប់ជីវ ិតរបស់កលក លន
ី ខ្ូន ការបរជ័យវោកមករៀន

ដ៏ លអបាំផុត និ ងបានផថល់ នូវបទពិ កសាទន៍ ឲ្រកលកដថមកទៀត ដដល

កធឝើឲ្ររូបកលកបានទទួលនូវភាពកោគជ័យដ៏លបកសើរ។ ដូចោកៅកបុង
្បាំ១៨៣៤ រូបកលកខាំពុេះោរកដើមផីសកលមចការសិកាដផបកចាប់របស់
ី ប ក់ ដ៏ ានក្យេះលផីលាញកៅកបុង
ខវូន ក ើយបានកាវយោកមធ្លវា
រដឌ អ្ុីលីណយ (Illinois) ។
-១៨៣៤ ោប់ក្បតោសាជិកសភា Illinois General Assembly .
-១៨៤២ ចថង៤ វ ិចឆិកា ករៀបការោមួយ

ង ដមរ ីគ ធូដ (Mary Tood) .

-១៨៤៦ ោប់ក្បតោតាំណាងរស្តសថកុងសភាោន់
ប
ទបអាកមរ ិក

-១៨៥៨ ជដជកគ្នបពី ករឿងទសភាពោមួ យ សធីវ ិនឌូកាវស់ (Steven

A.douglas)

-១៨៦០ ចថង០៦ វ ិចឆិកា ោប់ ក្បតោលបធ្ល
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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-១៨៦៤ ចថង០៨ វ ិចឆិកា ោប់ក្បតោលបធ្ល

ធិបតីថីចយ ន ស.រ.អា

-១៨៦៥ ចថង១៤ កមសា លតូវឃ្លតករ ចន វ ិលកខស ប៊ាូត លួចបាញ់
លបហរ ។
-១៨៦៥ ចថង១៥ កមសា ទទួលមរណភាពកៅទីលកុងវសុិងកតន ។
ការដដលកលើកយកលបវតថិករឿងរវរបស់ កលក អាប្បាហាម
លីនខ្ូន មកកធឝើោ ឧទ

រណ៍ កនេះ ក៏ កដើ មផីឲ្រមិ តថអ្បក អាន កធឝើកា រ

លតិេះរ ិេះពិចារណាថ្ន ការបរជ័យមិនដមនសុទនដតអាលកក់ទាំងអ្ស់ក
កទ កលកាយកពលដដលបុគល
គ បានដឹងថ្នខវួនចាញ់ ឬបរជ័យក

េះ

ើយលតូវ

តាំ ងចិ តថពាយមលបឹ ងដលបងសាោថយី មិ នលតូវរថយ ឬចុេះញមចាំ កោេះ
ឧបសគគ ដដលបានកកើតានកឡើងចាំកោេះរូបកយើងក

េះកទ កដើមផីកធឝើឲ្រ

ជីវ ិត្នកៅរកកគ្នលកៅដដលខវួនលបាថ្នបចង់បាន លតូវលបកបកោយ
ិ ាំ សា កទើ បសកលមចលបកយជន៍ របស់ ខួវនកៅបាន ។
ឆនធាៈ វរិ យ
ិ ាៈ ចិ តថ វម

កយើងទាំងអ្ស់គ្នបលតូវដឹ ងកទៀតថ្ន ជ័យជាំ នេះវមិ នកៅ្ងយពី កយើងកទ
បុ ដនថ កយើ ងដបរោមិ នអាចទទួ ល បានវ ដបរោបរជ័ យ ។ លបសិ នកបើ
ដឹ ងថ្នខវួនកយើ ងដួ លក

ើយ កយើងលតូវពាយមកលកាកឈរកោយខវួន

ឯង មិ នលតូវរព
ាំ ឹងចាាំឲ្រអ្បកដចទមកជួយកលើកកយើងក
មិ ញ លបសិ នកបើ កយើ ងដឹ ងថ្នខវួនបរជ័ យ ក
ក

ើ យ មិ នលតូវបាក់ ទឹកចិ តថ

េះកទ ឬ ក៏ រង់ ចាាំ ឲ្របុ គគលណាមួ យ មកជួ យ ដឹ ក

បានលអលបកសើ រ កលោេះដតអ្បកដចទក

េះកទ យងណា
ិ ឲ្រ
ាំ នូវដខសជី វត

េះកទ លតូវរ ព
ាំ ឹ ងគិ ត ពលងឹ ងសមតទ

ភាពកោយខវួនឯង ក ើយកលើកកមភស់កាវាំងចិ តថ ឲ្របានខ្វាំង កាវោង
មុ ន លបឹងដលបងតស៊ាូកាំុរថយរ ូតសកលមចបានជ័ យជាំ នេះ តមកសចកថី
លតូវការ និងការលបាថ្នបចង់បានរបស់ខួន
វ ។

9990999
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-

៦ ជីវិតគឺជ្ជការតស្ ូ
ោញឹកញយមនុសសលគប់ ៗគ្នប ដតងដតបានឮសុភាសិតមួយ
បានកោលទុ កថ្ន “

ីវតគ្
ិ ឺជាការតស្ូ ” កតើ មនុ សសកយើ ងអាចករៀនអ្ឝីខវេះ

បានពីវ? ចូរកយើងកធឝើតមសុភាសិតកនេះក

ើយកតើកយើងបានកធឝើអ្ីខ
ឝ វេះ?

ការតស៊ាូ ោករឿងមួ យដដលលអណាស់ កបុងការកលើកយកមក
និយយ បុដនថកតើមនុសសអាចអ្ភិវឌណន៍ការតស៊ាូកឡើងបានកោយរកបៀប
ណា ? កតើ មនុ សសអាចជាំ នេះរល់ ការលាំបាក រល់ ឧបសគគបានកោយ
រកបៀបណា កបុងខណាៈកពលដដលមនុ សសដចទកបាេះបង់ កោយសារដត
ជួបការលាំបាក ឬឧបសគគក េះ ? ។
កៅកពលណា ដដលកយើងគ្នយនកៅសល់អ្ី ឝៗទាំងអ្ស់ ក

ើយ

សូមផីដតមិ តថក៏បាត់ ស្សកាល កតើ កយើងលតូវកធឝើដូចកមថច ? កតើ កៅកពល
កយើងគ្នយននរណាាបក់មកជិត កតើាននរណាអាចជួយកយើងបាន ?
កបុងឱកាសកនេះ មិននិយយអ្ាំពីទិដឌភាពចនអារមយណ៍កទ បុដនថ
លគ្នន់ ដតចង់ កោលថ្ន កបុងអ្ាំ ឡុ ងកពលដដលកយើ ងបរជ័ យ គឺ ា នដត
ចាំដណកចនខវួនកយើងកទ ដដលអាចជួយខវួនកយើងបាន គឺោសាយរតីរបស់
កយើង ! ។

សាយរតី របស់កយើង គឺ ោវតទុដតមួ យគត់ ដដលអាចទញកយើង

ឲ្រកចញពីរកត
ថ ោប់ផុង ។ មិនដមនមិតថភកថិរបស់កយើង ឬឪពុកាថយ
របស់កយើង ក

ើយក៏មិនដមនោបថីឬលបពននរបស់កយើងក

អាចជួ យ កយើ ងបានក

េះដដរ អ្ឝីដដល

េះ ពួ កកគទាំ ងអ្ស់ គ្នប គឺ លគ្នន់ ដតអាចផថល់ ឲ្រ

កយើងនូវការកលើកទឹកចិតថដតបុកណាតេះឯង ានដតសាយរតីរបស់កយើងកទ
ដដលអាចជួ យ ខវួនកយើ ង កៅកបុងខណាៈកពលដបប ឹបង ។ លបសិ នកបើ
សាយរតីរបស់កយើង កមើលមិនកឃើញពីលទនផលកោគជ័យកៅចុងបញ្ចប់
កទក

េះ កយើងនឹ ងបាត់ បង់ នូវឆនធាៈតស៊ាូ ។ ( លទនផលកោគជ័ យចុ ង ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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បញ្ចប់ គឺ សិទតកៅកលើ កយើង ។ កោយគ្នយនវ កយើងនឹ ងកទរទន់ កៅរក
ការកបាេះបង់ កចាល ) ។ មនុ សសភាគកលចើ នដដលោច់ ចយ កៅកពលកគ
បរជ័ យ មិ នលតឹ មដតសាមរាៈកលបើ លបាស់កទ ដថមទាំ ងសាយរតី ក៏លតូវបាត់
បង់ដដរ ។ ទីក

េះក

ើយោកដនវងកលគ្នេះថ្នបក់ ។

លបសិ នកបើ ពួកកគ មិ នជួ យកធឝើឲ្រសាយរតី របស់ពួកកគ បានោ
សេះកសផើយ កទ មនុ សសទាំ ងកនេះនឹ ងមិ នអាចកងើ បកឡើ ងកកើ ត បានមថង
កទៀតកឡើយ ។
ដូចសុភាសិតមួយកោលថ្ន៖ “រកាសុបិនឲ្រខ្ជប់ខួន
ជ លបសិន

ណាកបើ សុ បិនរបស់ អ្បកសាវ ប់ អ្បកកលបៀបដូ ចោបកសី ដដលលតូវ របួ ស
កោយគ្នយនសាវបកៅដដរ” ។

មិ នថ្នសទិតកៅកលកាមកាលាៈកទសាៈណាក៏ កោយ ចូ រអ្បកកុាំ ទុក
ឲ្រសុបិន ចនកោគជ័យរបស់អ្បកលតូវបាំផ្លវញ កោយអ្ឝីដដលកកើ តកឡើង
កៅខ្ងកលតខវួនរបស់អ្បកឲ្រកសាេះ ។
មនុសសភាគកលចើនទុកលទនផលបចចុបផនប ឲ្រលតួតលតកលើគាំនិត
សាយរតី របស់ ពួកកគ គឺ ចង់ ប ញ្ហ
ជ ក់ ដថមកទៀតថ្ន លទនផលបចចុបផនបកីថ

សាទនភាពបចចុបផនបកីថ កាលាៈកទសាៈបចចុបផនបកីថ ទាំងអ្ស់ កនេះបានលតួតលតកលើគាំនិតសាយរតី ចនពួ កកគ ។ កបើ និយយឲ្រង្វយយល់ កៅ កាលាៈ
កទសាៈ បចចុបផនបគឺ “ ភាពលកីលក ” នុ៎េះឯង។ សាទនភាពលកីលកោមូលោឌន
សលាប់ បង្វអក់គាំនិតសាយរតី របស់កយើងលគប់គ្នប ក ើយកយើងនឹ ងបកងកើត
អារមយណ៍យល់ កឃើ ញថ្ន ខវួនឯងលកោងកគ ។ ការដដលរូបកគយល់
កឃើ ញ ថ្នខវួនឯងលក ឬយល់ កឃើ ញថ្នខវួនឯងបរជ័ យ ដដលសទិតកៅ

កបុងដួ ងចិ តថមនុសសលគប់គ្នបក េះឯង វបាន ូរលោបបនថិចមថងៗ កធឝើឲ្រ
កយើងានកសចកថីភ័យខ្វចរថយមិនចង់កធឝើអ្ីទ
ឝ ាំងអ្ស់ ។ “ ចូរទទួល
ខុសលតូវចាំកោេះគាំនិតរបស់អ្ក
ប កដើមផីឲ្រអ្បកអាចកធឝើនូវអ្ឝីដដលអ្បកចង់ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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បានវ” ។
មនុ សសទាំ ងឡាយណា ដដលានកសចកថីតស៊ាូអ្ត់ ធយត់ មិ ន
បានបដណថតបកណា
ថ យឲ្រកាលាៈកទសាៈបចចុបផនប ដដលមកជិេះោន់កលើ

ផវូវគាំ និតកគបាន ក ើយពាយមបកងកើតគាំនិតថយីៗ គាំ និតគឺ ោថ្នមពល
ដដលជុាំរញ
ុ កាវាំងចិតថរបស់ពួកកគ ឲ្រានភាពរ ឹងាាំពុេះោរតស៊ាូោនិចច
រល់ឧបសគគធាំតូចោក

តុការណ៍អាលកក់ដល់ដខសជីវ ិតរបស់កគ ។

មនុសសភាគកលចើន លបដ

លោមិនដឹងពីបញ្ហ
ហ ទាំងអ្ស់កនេះកទ

ថ្នការតស៊ាូគឺោជីវ ិត បុដនថតមសកមយភាពោក់ដសថងការតស៊ាូកធឝើឲ្រកយើង
កាន់ដតសកមយកឡើងៗ ។ កៅកបុងករណីោកលចើនដដលធមយោតិ ដតងដត
បញ្ួជ នសារមកឲ្រកយើង ឧទ រណ៍ខញាំុសូមកលើកយកករឿងកដើមកឈើ មក
និ យយ កលោេះកដើ មកឈើ ដតងដតលបឈមមុ ខកៅនឹ ងពរុេះ និ ងខរល់ ោ
និចច។បានកធឝើឲ្រកដើមកឈើ កាន់ដតាាំ ក
កាន់ដតកលៅកឡើងៗ ក

ើយដថមទាំងចាក់ឬសកៅកបុងដី

ើយកដើមកឈើ អាចទប់ទល់នឹងពនវឺចនលពេះអាទិតរ

កៅកបុងចលពសាត និងាាំក ើយខភស់ោងរុកោ
ខ តិ
ទាំងឡាយណា
ដដលកតងោប់ ជុាំវ ិញវ ឬបណត ងគោតិ តូចៗ ដដលរស់កៅកលកាមជាំ រក
របស់វ ។
យងណាមិញ កទេះបីោសទិតកៅកលកាមកាលាៈកទសាៈណាក៏
កោយ មនុ សសចាាំបាច់ លតូវដតានការតស៊ាូ កៅកពលដដលកគលបឈម
មុ ខកៅនឹ ងភាពលាំ បា ក ឬបញ្ហ
ហ ទាំ ងឡាយ ដដលោទូ កៅកកើ តកឡើ ង
កបុងកពលដដលរូបកគបរជ័យ ។ សូមឲ្រមិ តថអ្បកអានគិ តថ្ន កៅកពល
ដដលរូបកយើងបរជ័យក េះ កយើ ងលតូវដតតស៊ាូកងើ បកឡើងវ ិញ ។ ក ើយ
កៅកពលដដលកយើងបរជ័យមថងកទៀត កយើងលតូវតស៊ាូមថងកទៀត ។
កបុងកពលដដលខញុាំបានស្សាវលោវ កបុងការសរកសរកសៀវកៅកនេះ
កឡើង ខញាំុបានរកកឃើញនូវបញ្ហ
ហ មួយ ដដលកគង្វយនឹងកឃើញកបុង្កររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ជីវ ិតរបស់មនុសសអ្សាចររទាំងអ្ស់កលើសាកលកលក។ អ្បកដដលបាន
ទទួលរងនូវការតស៊ាូោកលចើន រួចបានកាវយកៅោអ្បកដដលខ្វាំងក

ើយ

អ្សាច ររដថមកទៀតផង ។ ការបរជ័ យ គឺ បណា
ថ លឲ្រានការលាំ បាក
និ ងជួ បបញ្ហ
ហ ោកលចើ ន បុ ដនថបញ្ហ
ហ ទាំ ងអ្ស់ក

េះ ក៏ នឹងផថល់ឱ កាសឲ្រ

កយើងកដើមផីតស៊ាូមថងកទៀត ។

9990999

គំនិតគួរពិចារណា

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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-

៧ ព្រះមហាក្សព្តដ៏លបីលាញនាសម័យអងគរ

កបើតមលបវតថិសាស្តសថរបស់ដខយរ កគបានឲ្រដឹងថ្នលពេះអ្ងគាចស់
ជយវធ៌ ន (លពេះបាទជ័ យវរន
័ យ ទី ៧) លតូវោបងបអូនជី ដូនមួ យ នឹ ងសូ ររ

វរនទី
័ យ ២ ។ កៅកពលដដលលពេះអ្ងគ មិនទន់បានកសាយរជរកៅកឡើយ
លពេះអ្ងគបានករៀបអ្ភិកសកោមួយនឹងលពេះ

ងជ័យរជកទវ ី ។ លពេះអ្ងគ

លតូវបញ្ហ
ជ ឲ្រកលើ កទ័ ព កៅវយចាមកៅតាំ បន់ វ ិជ័យ ។ កៅកពលដដល
លពេះបិតកសាយទិវងគតកៅ លពេះអ្ងគលទង់គង់កៅកបុងលបកទសចាមាកៅ
កឡើ យ សិ លចារក
ិ ភិ ា

កាសបានឲ្រដឹ ងថ្ន កបុងកពលដដលលពេះបាទយកសាវរទី
័ យ ២ លតូវរងកលគ្នេះកោយម្នថីាបក់ លពេះអ្ងគក៏លបញាប់លប-

ញាល់យងមកវ ិញ រួចមកក៏ានអ្ាំកពើ្វនោនរបស់ចាម វយលុក
យកបានរជធ្លនីអ្ងគរ ។
លពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ ានគុណបាំណាច់មួយយងធាំ ចាំកោេះ
លបកទសោតិ កោយបានកធឝើកា ររកាំ ោេះទឹ កដី ឲ្ររួចផុ តពី កា រលតួតលត
របស់ បរកទស ។ កដើ មផីស កលមចកគ្នលកៅលពេះអ្ងគ លតូវលបយុ ទន យង
សឝិតសាឝញលប្ាំងនឹងពួក្វនោន ក

ើយទី បាំផុតបានទទួលកោគ-

ជ័យោសាទពរកបុងចមាាំងកជើងទឹក ដដលានរូបចាវក់កៅកលើជញ្ហ
ជ ាំងររៀនតាម ររៀនស្ែង
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លបាសាទបាយ័ន និងប ធ យ្យរោសកខីភាព ។
កៅគ.ស.១១៨១ កៅកពលដដលលពេះអ្ងគ លទង់ានលពេះជ យ យុ
៥៦វសាកៅក

ើយ កទើ បលពេះអ្ងគបានទទួលោរភិ កសកកឡើងកសាយ

រជរកៅយកសាធរបុ រ ។ កិ ចចកា រដាំ បូង ដដលលតូវបាំ កពញោប ធ ន់ គឺ
ការករៀបចាំ រជធ្លនី កឡើងវ ិញ កោយសាទប

កាំ ដពងថយបាយកលកៀម និង

គូទឹកព័ទនជុាំវ ិញានលបដវង ៣គ.ម. កបុងមួយលជុងៗ កនេះោ អ្ងគរទី៣ ឬ
អ្ងគរធាំ សពឝចថងកនេះឯង ។
កៅខ្ងកបុងលបកទស ការបេះកបារមួយក៏បានផធុេះកឡើង កៅតាំ-

បន់ មលយង (ខ្ងតផូងកខតថបា ត់ ដាំបង) ។ លពេះបាទជ័ យ វរន
័ យ ទី ៧ ក៏
បញ្ហ
ជ កសថចចាមមួ យ អ្ងគ

ិ ាននធន៍ ឲ្រកលើ កទ័ ពកៅប្ង្វក បរប
ម វទ

ិ ។ សូមបញ្ហ
កឡើងវញ
ច ក់ ថ្ន កសលតចាមកនេះបានមករស់កៅ កៅអ្ងគរ
តាំងដតពីកកយងកមវេះ ។ កោយកឃើញទទួលបានភាពកោគជ័យដូចលបាថ្នប
ក

ើយ លពេះអ្ងគលទង់ បានលបទនឲ្រនូ វបុណរសកថិ (យុវរជ) នឹ ងលទពរ

សមផតថិលគប់ដបបយង ។
ចាំកោេះការវយលុកយងសកមផើរបស់ជនោតិចាម កៅគ.ស.
១១៧៧ លពេះបាទជ័យវរទី
័ យ ៧ បានសចាចថ្ននឹ ងកធឝើការសង់សឹកវ ិញឲ្រ
ទល់ដតបាន ។ កៅគ.ស.១១៩០ លពេះអ្ងគលទង់ កធឝើឲ្រលបកទសយួន ចដ
កវៀតកៅអ្ពាលកិ តរ កដើ មផីឲ្រង្វយស្សួលកបុ ងការវយចាម ។ កបុង្បាំ
ដដដលឱកាសលអក៏ ុ ចផលឲ្រ កោយកសថចចាម ជ័ យ ឥ្នធវរន
័ យ ទី ៤
កលើកទ័ ពមកវយដខយរមថងកទៀត ។ លពេះបាទជ័ យវរន
័ យ ទី ៧ លទង់ ក៏បញ្ហ
ជ
ិ ាននធន៍ ឲ្រកលើកទ័ ពកៅទប់ ទល់ ។ វទ
ិ ាននធន៍ វយយកបានលកុង
វទ
វ ិជ័យ ក

ើយចាប់ កសថចចាមជ័ យឥ្នធវរនទី
័ យ ៤ ោកឈវើយមកថ្នឝយលពេះ

បាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ ។ លពេះអ្ងគបានកលើកអ្នុជចថវ ចនលពេះបាទជ័យវរន័យ
ទី៧ ក្យេះ អ្ិន (អ្នុជលពេះ
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វ ិជ័យកោយាន

មថ្ន សូររជ័យវម៌កទវ រួចលពេះអ្ងគកលើកទ័ពបងហួសកៅ

វយយកលកុងបាណុឍ រងគ ក

ើយកឡើងកសាយរជកៅទីក

េះ កោយាន

ិ ័ យ ក៏ បេះកបា
មថ្ន សូររវម៌ កទវ ។ ដតមិ នយូ របុ យ ន ពួ កចាមកៅវជ

កឡើង ក
ក

ើយក៏ បកណថញឲ្រលពេះអ្ងគាចស់អ្ិន រត់ ចូលកៅស្សុកដខយរវ ិញ

ើយកលើកកសថចចាម

ម រសុបតី ឲ្រកឡើងកសាយរជរជាំនួសវ ិញ ។

ិ ាននធន៍បា នបលងួបបលងួមលបកទសចាម ឲ្រាន
កឆវៀតឱកាសកនេះ វទ
ឯកភាពកឡើងវ ិញ កលកាយពីបានកធឝើគតជ័យឥ្នធវរនទី
័ យ ៥ (រសុបតិ) រួច
ក

ើយកឡើងកសាយរជរកលើលបកទសចមាទាំងមូល ពី្បាំ១១៩២ ដល់

១២០៣ ។ កៅ្បាំ១១៩៣ និង១១៩៤ លពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ លទង់បាន
សាកលផងដណ

ាំឲ្រវ ិទាននធន៍ទទួលសាគល់អ្ាំណាចលពេះអ្ងគវ ិញ ដតវ

ឥតលបកយជន៍ កទ រ

ូតដល់្បាំ១២០៣ លពេះអ្ងគបានបញ្ហ
ជ កសថចចាម

មួ យ អ្ងគកទៀតាន

ម អ្ុ ងធនបតិ លគ្នម ដដលលតូវោឪពុ ការបស់

វ ិទាននធន៍កលើកកៅវយកាំចាត់កួយលពេះអ្ងគ
យ
ទល់ដតបាន ។ វ ិទាននធន៍
ក៏ រត់ កៅសុាំលជកកកាននឹ ងលបកទសចដកវៀត ដតកសថចយួនមិនលពម ក៏រត់
កៅទល់ដតបាត់ដាំណឹងពីកពលក

េះមក ។

ចាប់ ពី្បាំ១២០៣ ដល់ ១២២០ លបកទសចមាក៏ កាវយកៅោ
អាណាកខតថមួយរបស់ដខយរ សទិតកលកាមការលគប់ លគង របស់អ្ុងធនបតិ
លគ្នមដតមថង។ កៅគ.ស.១២០៧ លពេះបាទជ័យវរទី
័ យ ៧ បានបញ្ហ
ជ កសលត
មួ យ អ្ងគកទៀត

ម អ្សសរជ ឲ្រកលើ កទ័ ពចាំ រេះ
ុ ដខយរ ភូ ា កសៀម កៅ

វយលបកទសោយកវៀតកទៀត ដតកគក៏ មិនដឹ ងថ្ន បានទទួ លលទនផល
យងណាកទ ។
កៅកដើមស.វ.ទី១៣ កបុងវជជកាលចនលពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ ទឹក
ដីដខយរានទាំ ាំធាំទូលយោងកពលណាៗទាំងអ្ស់។ កគបានរកកឃើញ
សិលចារ ឹករបស់លពេះអ្ងគមួយកៅសា
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កបុងលបកទសឡាវសពឝចថង ក ើយានចុេះកាលកាំណត់១១៨៦ ។
កបើតមកាំណត់ របស់កលក ធ្លវ ជូ កាឝ (Tchao Jou-Koua) ្បាំ
១២២៥ លបកទសដខយរជាំ
ដផបក និងរ

ន់ ក

េះ បានលតួតលតលបកទសាឡាយូមួយ

ូតដល់លបកទសភូាដថមកទៀតផង។ សិលចារ ឹកលពេះខ្ន់

(១១៩១) ក៏បានផថល់នូវព័ ត៌ានពី កសថចដដលចាំណុេះកសថចដខយរ គឺាន
កសថចោឝ កសថចយួ ន (យវន) នឹ ងកសថចចាមទាំ ងពី រ (សូ ររជយវម៌ កទវ
និងសូររវម៌កទវ) ។
កលកាយពី លពេះ

ងជ័ យរជកទវ ី កសាយទិ វងគតកៅ លពេះបាទ

ជ័យវរនទី
័ យ ៧ បានករៀបរោភិកសកោមួយលពេះ
បងបកងកើតរបស់លពេះ

ងជយរជកទវ ី ។

ង ឥន្ទនទរ វ ី ដដលោ

កសលតអ្ងគកនេះោស្តសថីសមផូណ៌កោយចាំកណេះវ ិោជ លពេះ

បានដតងតាំ ងោសាស្តសាថចាររកបុង វតថលពេះពុ ទនសាស
បានសាងសិលរ ឹកភិា

មួ យ ក

ងលតូវ
ើយក៏

កាស ដដលោលបភពព័ត៌ានយងសាំខ្ន់

ទក់ទង់នឹងលពេះជីវលបវតថិជ័យវរនទី
័យ ៧ ។
កគមិនដឹ ងចាស់កទថ្ន លពេះបាទជ័យវរ យ័នទី ៧ កសាយទិ វងគត
កៅកៅ្បាំណាកទ។ លពេះអ្ងគទាំនងោបានកសាយរជររ
១២១៨ ។ លពេះអ្ងគានមរណ

ូតមកដល់្បាំ

មថ្ន មហាបរមរៅគែ ។ លពេះ-

មកនេះសឲ្រកឃើញថ្ន លពេះអ្ងគោពុ ទនសាសនិកជនមួយរូប ដតកទេះ
បី យ ង

ឹបងក៏ កោយ ក៏ លពេះអ្ងគា នលោ

ឬសីកកស ោសកខីភាពលបាប់ខ្ងសាស
កពលក

យណ៍បុ ករ
សាស

ិ តាប ក់ ក្យេះ
លោ

ណ
យ ៍ កៅ

េះ ានឥទនិពលខ្វាំងគួ រសមដដរ ថឝីកបើ លទនិកទវរជលតូវទទួ ល

អ្នវូងមួយយងធងន់ពីសាំណាក់ពួកចាមដដលចូលមកលុកលុយកៅកបុង
្បាំ ១១៧៧ ។
កបុងវ ិស័យសាំណង់ កគអាចចាត់ទុកថ្ន លពេះបាទជ័យវរនទី
័យ ៧
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ោអ្បកកសាងសមិទិផ
ន លកលចើនោងកគបាំផុត ។ ដូចកយើងបានកឃើញពី
ខ្ងកដើ មរួចមកក

ើ យ សាបមលពេះ

សថចមផងរបស់ លពេះអ្ងគ គឺ ទីលកុ ង

អ្ងគរទី៣ ដដលានកាំ ដពងនិ ងគូ ទឹកព័ ទនជាំុវ ិញ ានកគ្នបុរាៈ៥ និងាន
លបាសាទបាយ័ន កៅចាំណុចកណា
ថ ល។ កៅជុាំវ ិញលកុង ានលបាសាទ
ប ធ យកថី តលព

យ លពេះខ្ន់

គព័ នន តកសាម កលកាលកគ្ន និ ង

លបាសាទោកលចើ នកទៀត កៅតមកខតថដូចោ ប ធ យ្យរ (បាត់ ដាំបង)
វតថនគរ (កាំពង់ចាម) តលព

យ (បាទី) ទាំងអ្ស់សុទនសឹងានលបាងគមុខ

៤ ដបរកៅរកទិសទាំង៤ ។ កលតពីលបាសាទ កៅានសាលសាំណាក់
(ឬធម៌សាល) ចាំនួន១២១ និងមនធីរកពទរចាំនួន១០២ ។
-លបាសាទប ធ យកថី ឬ បវ ៌តថ្នគត ទាំនងោបានសាងមុខកគ
ក

ើយានស្សេះស្សង់កៅពីខ្ងកកើត ។
-លបាសាទតលព

យ ឬរជវ ិហរ សាងកឡើងកៅកបុង្បាំ១១៨២

គឺកដើមផីឧទធិសចាំកោេះវ ិញ្ហដណកខននចនលពេះាត និងរជលគូក្យេះ ជយមងគលថ៌ ។ រូបតាំណាងលពេះបិតគឺបដិា

ងលបាោញបារមិត ។

-លបាសាទលពេះខ្ន់ ឬ រជរស្សី សាងកៅកណា
ថ លស្សេះរង៤
លជុង ។ កៅទីក

េះកគានតាំកល់ កោធិសតឝកលកកសឝរ ដដលានរូប

ោកសេះក្យេះពល

កាៈ ដដលបានជួយកស្សាចស្សង់ ពួកអ្បករងកលគ្នេះ

កោយលិចសាំកៅ ។ កគថ្នស្សេះកនេះោតាំណាងស្សេះ អ្នវតបថ សទិត
កៅភបាំក

មោនថ ក

ើយានទឹកសកថិសិទណា
ន
ស់ជួយពាបាលជាំងឺលគប់

ដបបយង ។
-លបាសាទប ធ យ្យរ សាងឧទធិសចាំ កោេះរជបុ លត លពេះ
ស្សី្នធកុារ ក

ើយនិ ងសញ្ជកទាំ ង៤

ពិកសសកបុងការបេះកបាររបស់រ

ម

ក់ ដដលបានរួមគ្នប លបយុទនោ

ូ និងកបុងចមាាំងកៅលបកទសចមា ។

-លបាសាទបាយ័ន បានកសាងកឡើងកៅខ្ងចុងរជជកាល របស់
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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លពេះបាទជ័យវរនទី
័យ
៧ ។ លបាសាទកនេះ គឺសិត
ទ កៅចាំផិត
ច ចនលកុងអ្ងគរធាំ
ិ ។ កទេះបី កគដឹ ងថ្ន លបាសាទកនេះលតូ វរុេះ ករ ើ
ដដលានកាំ ដពងព័ ទន ជុាំវញ
ក

ើយដកដលបោកលចើនកលើក កលចើនសាក

ើយក៏កោយ កគអាចសនបិោឌន

បានថ្ន បាយ័នោលបាសាទភបាំរបស់លពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ បុដនថកៅកបុង

លបាងគកណា
ថ លកគមិនតាំកល់សិវលិងកគ ទៀតកទ ដបរោតាំកល់បដិាពុទ-ន
ិ
រូបមួ យ អ្ងគយ ងធាំ ស កមផើម(កាំ ពស់ ជិត៤ម)កៅវញ
។ កនេះក

ើ យោ

កទពកកាសលររបស់លពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ ដដលកចេះសលមបសលមួលអ្ឝី
ដដលោរបស់សាស

ានពី មុន (លបាសាទភបាំ) និងអ្ឝីដដលកកើ តោថយី

(ពុ ទនរូប) កដើ មផីឲ្របានកពញចិ តថ ទាំ ងពួ កលោ

យណ៍ ទាំ ងពួ ករស្តសថ ។

ោកលើកដាំបូង កគកឃើញកលើជញ្ហ
ជ ាំងលបាសាទកនេះ ទាំងកបុងដថវខ្ងកបុង
និងខ្ងកលត រូបចាវក់ពណ៌

ពីជីវភាពរបស់លបោរស្តសថទូកៅ ដដល

អ្បកស្សាវលោវបានចាត់ទុកថ្ន ោឯកសារមួយយងសាំខ្ន់សលាប់ឆុេះ
វ
កមើលសងគមដខយរកបុងសម័យក

េះ ។ គួរឲ្រកត់សាំគ្នល់បានថ្នលបាសាទ

បាយ័នានលបាងគមុខ៤ ទាំងអ្ស់៥៤ ក

ើយលគប់ោន់ថ្នបក់ ។ ានអ្បក

ស្សាវលោវខវេះានកយបល់ថ្ន លបាសាទកនេះោរូបភាពចនអាណាចលក
ទាំងមូលដដលកគបលងួញលបាងគនីមួយៗ ោនិ មិតថរូបចនកខតថខណឍមួយ
ចាំដណកឯមុខទាំង៤ គឺោតាំណាងលពេះភ្កថលពេះរោ ឬម

ិទិរន ិទនិរបស់

លពេះអ្ងគដដលផសពឝផាយកៅលគប់ទិសទី ។
កបុងសិលចារ ឹកលពេះខ្ន់បានឲ្រដឹងថ្ន ានសាលសាំណាក់
១២១ កៅតមបកណា
ថ យផវូវធាំ ៗ ចនអាណាចលកានចាងយ ១៥គ.ម
ពីមួយកៅមួយកទៀត ។

ពីអ្ងគរកៅចាមា ៥៧ សាល
ពីអ្ងគរកៅភិចម

១៧ សាល

កដនវងដចទកទៀត ៤៤ សាល
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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សិលចារ ឹកតលព

បា
យ នឲ្រដឹង ពីការកសាងមនធីរកពទរចាំនួន

១០២ កៅោសកពញចផធលបកទស ។ សពឝចថងកគបានរកកឃើញកដនវងចន
មនធីរកពទរក

េះ ចាំ នួន១៥កដនវង កោយសារផ្លធាំងសិលចារ ឹកសាំស្តសថឹត

និយយពីការកសាង ពីការករៀបចាំ និងដាំកណើរលបលពឹតថកៅចនលគឹេះសាទន
ទាំ ងក

េះ ។ គួ រឲ្រកត់ សាំគ្នល់ បានថ្ន មនុ សសកបុងវណត ាៈទាំ ង៤ អាច

ចូលពាបាលជាំងឺកុងមនធ
ប
ីរកពទរក

េះបានដូចគ្នប ។

មិតថអ្ក
ប អានទាំងឡាយ ោទីកសបហ វោករឿងចដមវកដដរ ដដល

សុាំឲ្រកយើងទាំងអ្ស់គ្នប កធឝើការសិកាស្សាវលោវអ្ាំពីលបវតថិសាស្តសថរបស់
កយើង ដដលដផអកកៅកលើទសសនាៈលគប់លគង និង បញ្ហ
ហ នកយបាយកលត
លបកទស របស់លពេះមហកសលតដ៏លផីលាញ

សម័យអ្ងគរ ។ កៅកដើម

សតវតសទី ៩ នកយបាយកលតលបកទស ដដលលពេះមហកសលតសម័ យ
ក

េះបានបាំកពញ កោយលបកាន់យកចាំកោេះមុខគឺលបកទសជិតខ្ង ោ

ពិ កសសក

េះលបកទសោឝ កោយបានលបកាសឯករជរ គឺ ឈប់ ទទួ ល

សាគល់សិទិលន គប់ដបបយងទាំងអ្ស់ ដដលលបកទសោឝធ្លវប់ានមកកលើ
លបកទសដខយរ ក

ើយបានបលងួបបលងួមោតិដខយរកឡើងវ ិញ ។ នកយបាយ

កនេះលតូវបានសលមួលកោយ ៖

-ការធ្លវក់ចុេះទន់កខាយចនរជសនថតិវងសចសកល្នធ កៅកកាេះោឝ
-កៅដផបកខ្ងលិច ជនោតិ ចថ ពិ តដមនដតបានកលជៀតចូ លមក
កបុងកលោយឥណូ ឍ ចិន តមដងទកនវកមណាមខវេះៗក ើយក៏កោយ ក៏កៅ
កបុងឋានាៈោកុលសមភ័នន ឬោជនោតិបកញ្ដើដកអក គ្នយនឯកភាព និងមិន
ទន់កកកើតោរដឌកៅកឡើយ លុេះលតដល់សតវតសទី១៣ ។

-ពួកយួនកទៀតកសាត ពុាំទន់រច
ួ ខវួនពីអាណានិគមរបស់ចិនកៅ

កឡើយ ។ លុេះបានរកាំ ោេះខវួនកចញផុ តពី នឹមចិ ន កៅោក់ កណា
ថ លចន

សតវតសទី១០ ជនោតិកនេះក៏ពុាំទន់ានលទនភាពមកវយរ ាំខ្នដខយរកៅ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កឡើយដដរ កលោេះោប់ រវល់ករៀបចាំ ស្សុកកទសរបស់ខួ វន ក

ើយោប់ ចដ

ចាាំងោញឹកញយោមួយលបកទសចមា ។

លុេះបានពលងឹងឯករជរ និងសាមគគីោតិក

ើយ គឺកៅានន-

កយបាយកលតលបកទសមាងកទៀត ដដលកសថចសម័យអ្ងគរ រដមងដតង
ដតអ្នុ វតថ គឺ នកយបាយចលកពតិថ និយ មោមួ យ រដឌតូចៗ និ ងការសឝេះ
ដសឝងរកកមលតីភាព (កបុងកិតិថយស និង កសចកថីចថវថូរ)
ប ោមួយរដឌធាំៗ ។
ឧទ រណ៍ ោក់ដសថងចននកយបាយចលកពតិថនិយម និងការវតទឹកដី
លតូវបានកគសកងគតកឃើញ កៅកបុងរជលពេះបាទសុរ ិយវរនទី
័ យ ២ និងលពេះ
បាទជ័ យវរន
័ យ ទី ៧ ោពិ កសស ។ លគ្នន់ ដតបានកឡើងកសាយរជរភាវម
កាលណា លពេះបាទសុរយ
ិ វរន
័ យ ទី ២ បានចាប់ កផថើមកធឝើស្ង្វគមោមួ យ
លបកទសចមាភាវមដដរ ។ កៅ គ.ស ១១២៨ កសថចអ្ងគកនេះ បានបញ្ូជ ន
ទ័ពពីរមុឺន ក់ឲ្រកៅវយលបកទសោយកវៀត (យួន) ដតពុាំបានសកលមច
ក៏បញ្ូជ នទ័ពតមផវូវទឹក កោយ

វលបាណ៧០០កលគឿងកទៀត ឲ្រកៅ

បាំ ផិវចបាំផ្លវញកឆបរសមុ លទយួនកៅតាំ បន់ ថាញ់ វ៉ា ។ កៅកបុងរជលពេះបាទ
ជ័យវរនទី
័ យ ៧ នកយបាយដបបកនេះក៏ានកៅអ្នុវតថបនថកទៀត កលតពីកធឝើ
ស្ង្វគមពលងីកទឹកដី កសថចអ្ងគកនេះបានដុេះគាំនិតយកកូនកៅសលតូវមក
ចិញ្ចឹម កដើមផីោឧបករណ៍សលាប់បាំករ ើនកយបាយចលកពតថិនិយមរបស់
ខវួនកៅចថងមុខ កាលណាឱកាស ុចឲ្រ ឧទ រណ៍ោក់ដសថង កសថច
ចាមមួយអ្ងគ លពេះ មវ ិទាននធ ោកដើម ។ យងណាមិញ សម័យលពេះ
បាទជ័ យ វរន
័ យ ទី ៧ លពាំ លបទល់ របស់ ដខយររក
ី ធាំ ទូល យណាស់ កៅទិ ស
ខ្ងកកើត ក៏ដូចោកៅទិសខ្ងកជើង និងខ្ងលិចដដរ សឹងានសិល
ចារ ឹកកៅសាយ

ឝ និង ការកត់លតទុករបស់ចិន កៅ ជូគួ កៅកបុង្បាំ
ុង
១១២៥ ោភសថុតងស្សាប់ ។ នកយបាយកធឝើស ្ង្វគ មវតទឹ កដី និ ង
ចលកពតថិនិយម របស់កសលតលកុងអ្ងគរកនេះក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ររៀនែ ររៀនស្ែម

តុ

ាំ-

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

ឲ្រលបកទសដខយរធាំទូលយ និងខ្វាំងពូដកកបុងន័យថ្ន ោទីសប
ញ ់ដសញងនិង
កកាតរដអ្ងពីលបោោតិ

សលតូវតូចធាំជិត្ងយកតងបាក់បបខវប-

ខ្វចពុាំហ៊ានកមើលង្វយកឡើយ ។
លតង់ចាំណុចកនេះ កយើងអាចយល់បានថ្ន លពេះបាទជ័យវរនទី
័យ ៧
ោលពេះមហកសលតមួយដ៏លអ ក

ើយនិងខ្វាំងពូ ដក លពមទាំងានលបាោញ

បាធីកទៀតផង ។ កោយកទពកកាសលរ និងការលតិេះរ ិេះកឈឝងយល់ លពម
ទាំងភាព្វសចវផងក

េះ លពេះអ្ងគបានបកងកើតពិភពថយីមួយសុទនសាធ

គឺការកចេះដផសផសាំលពេះពុទនសាស
ោសាស

ដដលោសាស

សនថិនិយម ោមួយនឹងលព

កៅកោយអាទិកទព ក

ញ្
យ ដសាស

ើយដដលោសាស

គ្នយនអាទិកទព និង
ដដលកោរកពញ

ចូលចិតថបណុថ េះបណា
ថ ល

នូវថ្នមពលខ្វាំងកាវ…គឺដផសផសាំលទនិពីរយង ដដលានលបោជននិយម
រប់អានកបុងលបកទសរួចកៅក
រយ្បាំមកក

ើយ ក

ើយ ។ ោលទនិមួយានវ ័យចាំណាស់រប់

ើយបានកធឝើការបាំករ ើោតិគួរោទីកពញចិតថ សលាប់

លទនិមួយកទៀត ានវ ័យចាំណាស់លបហក់លបដ

លគ្នបដដរ ដតានភ័ពឝ

សាំណាងពុាំទន់ បានចូលលបឡូក (ានន័យថ្ន លបឡាក់លបឡូស) កបុង

សកមយភាពនកយបាយ (កវៀរដលងដតកបុងរជលពេះបាទសុរ ិយវរនទី
័ យ ២) ។
កសថចមួយអ្ងគដដលកាន់លពេះពុទនសាស

ហក់ដូចោលតូវកោគវស

គូសកៅមកឲ្របាំកពញ និងសកលមចនូវកិចចការយងធាំកនេះ ។
ោមួយនឹងអ្តីតកាល ោមួយនឹងលបចពណីរបស់កសលត អ្ងគរ
ទាំងឡាយ ដដលពីមុនមកធ្លវប់បានបង្វហញសាបចដសកថិសិទិក
ន ុងវ
ប ិស័យ
ចននកយបាយ និ ង កសដឌកិចច សលាប់ លពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ មិ នអាច
កាត់ផ្លថច់ចាំណងភាវមៗ កោយគ្នយនការលតិេះរ ិេះពិចារណាក

េះកទ ។

វ ិចារណញ្ហដណ ឬក៏ោនិ ប ការធមយោតិមួយក៏ថ្នបាន ដដល
បានបញ្ហ
ជ ឲ្រលពេះអ្ងគ បនថនូវអ្ឝីដដលានរួចក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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គល់ាាំទាំក

ើយ កោយលគ្នន់ដតរច

វតទុទាំងក េះ ានរូបរងកៅតម
ទសសនាៈថយីខវេះៗដតបុកណាតេះ ។ យងណាមិញ កងឝល់ធាំបាំផុតរបស់កសលត
អ្ងគរកនេះគឺសិរទ ភាពនិងកាវាំងចនអ្ាំណាចកណា
ថ ល។លតង់ចាំណុចកនេះលទនិ
កទវរជធ្លវប់បានបង្វហញលបសិទិភា
ន ពរបស់ខួន
វ យងោក់ដសថងោប់ោ
កលចើនសតវតសរ ៍រួចមកក

ើយ លុេះលតដល់្បាំ១១៧៧ ការានជាំកនឿកលើ

ភាពសកថិសិទិនចនលពេះកទវរជ លតូវបានរកង្វគេះរកងគើយងខ្វាំ ង ។ គ្នប់ ជួន
កពលក

េះ លបោរស្តសថពួកកគនិយម កគ្នរពបូោលពេះពុទសា
ន
ស

កាន់

ដតកលចើ នកឡើងៗ សូមផីកុបងមជឈោឌនពពួ កអ្ភិ ជន និ ងកសលតខវេះក៏ ាន
មកក

ើយដដរ តួ យងដូ ចោលពេះ

ងឥ្នធកទវ ីោកដើ ម ។ កគដតងរ ាំឭក

អ្ាំ ពីករណី លពេះកៅលបកទសបារាំងមួ យអ្ងគ លពេះ
បានង្វកកចញពី សាស

ម

ង់ រទ
ី ី ៤ ដដល

កដើមរបស់លពេះអ្ងគ គឺ លគិសសា
ថ
ស

លបូកតសសតង់ មកកាន់លគិសសា
ថ ស

និកាយ

និកាយកាតូលិចវ ិញ កដើមផីបលងួប

បលងួមោតិរបស់លពេះអ្ងគ ។ ដូចកៅលបកទសបារាំង កដើមផីរ ាំលត់នូវកភវើង
ិ
រវងបងបអូនឯងដដរ រ ឯ
ី កៅលបកទសដខយរវញ
សាទ ន
ការណ៍បានជលមុញឲ្រលពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ រ ិេះរកាគ្ន៌ថយី កដើមផីកស្សាច
ស្ង្វគ មសាស

ស្សង់ លបកទសោតិ របស់លពេះអ្ងគ ឲ្របានខ្វាំងពូ ដក និ ង រុងករឿងកឡើ ង
វ ិញ កគអាចចាត់ទុកបានថ្នកនេះោគតិបណិឍ តយង្វសចវ ដ៏លបចព
របស់លពេះអ្ងគផងដដរ ។
សលាប់ករឿងរវ្កជីវ ិតរបស់លពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ ទាំងអ្ស់
កនេះសរបញ្ហ
ជ ក់ឲ្រកឃើញថ្ន លពេះអ្ងគានកសចកថីតស៊ាូយងមុតាាំសិត
ឝ ិ ខវួន ោពិ កសសក
សាឝញបាំ ផុត ោមួ យនឹ ងមនុ សសជុាំ វញ

េះ គឺ លពេះអ្ងគ

លតូវតស៊ាូោមួយនឹងខ្យាំងសលតូវ ដដលបាន្វនោន កលើទឹកដី របស់
លពេះអ្ងគ រ

ូតទទួ លបាននូ វភាពកោគជ័ យ ក

ើយក៏ គ្នយនខ្យាំងសលតូវ

ណាមួយហ៊ានរ ាំកលភបាំោនកលើអាណាចលករបស់លពេះអ្ងគបានដដរ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កៅកបុងករណីោកលចើន សលាប់សមរភូមិជីវ ិតលតូវបានកគវយ
លបហរយងខ្វាំង ក ើយការយកឈបេះវ កោយគ្នយនការតស៊ាូគឺកសធើរដត
គ្នយនន័ យ កលោេះវោការឈបេះកោយគ្នយនកិ តិថយស ។ លបសិនកបើ គ្នយន
ការលាំបាកកទ ក
លតូវតស៊ាូក

េះក៏គ្នយនភាពកោគជ័យដដរ ។ លបសិនកបើគ្នយនអ្ឝីដដល

េះកទ ក

បាកគាំ រមកាំ ដ

ើយក៏គ្នយនអ្ឝីដដល

ាំឲ្រសកលមចបានដដរ ។ ភាពលាំ

ងដល់មនុសសទន់ កខាយ បុ ដនថវកដើរតួ កធឝើោកលគឿងជាំ-

រុញដ៏លស
អ លាប់មនុសស ដដលានកសចកថីកាវហន មិនហ៊ានសកលមច
ចិតថ ។ បទពិកសាធន៍ទាំងអ្ស់ កៅកបុង្កជីវ ិតរបស់មនុសសកយើង គឺ
វបានជួ យ បង្វហញថ្ន រល់ ឧបសគគទាំ ងឡាយ ដដលកកើ តានកឡើ ង
សលាប់ រង
ាំ សធេះ កបុងការរ ីកចកលមើ នរបស់មនុសស លបដ លោអាចនឹ ង
ឈបេះវ ិញ តមរយាៈការលបលពឹតថកធឝើនូវអ្ាំ កពើលអ ការខបេះដខបងយងខ្វាំង កាវ
រល់សកមយភាព សាយរតីលេះបង់ ក

ើយនិងការតាំងចិតថកដើមផីពុេះោរឲ្រ

បានសកលមចកលើភាពលាំបាកទាំងអ្ស់ក

េះ ។

ការតស៊ាូកដើមផីយកឈបេះជីវ ិត គឺមិនដមនកធឝើឲ្រជីវ ិតរស់កៅោ
ករៀងរ

ូតកោយមិនកចេះសាវប់ក

េះកទ កធឝើ

ជីវ ិត

កាន់ដតលប

ខភស់ផុតពីវណត ាៈទាំង៣កៅកបុងសងគម ។ វណត ាៈទាំង៣កៅកបុងសងគមគឺាៈ

 ភាពជាអនក្សប្ក្សីប្ក្ស

 ភាពជាអនក្សមានមធយម
 ភាពជាអនក្សមានជាខ្លង
ំ
រល់ដាំកណើរចនជីវ ិត គឺលតូវលបកបកោយកសចកថីពាយមយង
ខ្ជប់ ខួជន ក្ភេះកៅកាន់ឧតថមគតិ មួយ ដដលខវួនឯងយល់ថ្ន ក
ដដលខភស់បាំផុតពីវណត ាៈទាំង៣កៅកបុងសងគម ។

េះោអ្ឝី

តមការពិតកៅ ជីវ ិតកនេះគឺានការលាំបាកណាស់ ដតងាន

បញ្ហ
ហ សយុកសាយញមិនកចេះោច់កស្សច បងខាំឲ្រមនុសសកយើងកធឝើអ្ីៗ
ឝ កដើមផីដត
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ិ កទេះោមនុ សសទាំ ងអ្ស់ក
ជី វត
ក៏ កោយ គឺ មនុ សសទាំ ងអ្ស់ក

េះ កាំ ពុងសទិតកៅកបុងវណត ាៈណាមួ យ

េះ ដតងធងន់កៅកបុងការកនឿយ

ត់ ដត

ចាំកោេះមុខង្វររបស់ខួន
វ កដើមផីចិញ្ចឹមជីវ ិតអ្ស់កាលោនិចច ។
បុគល
គ ណាានចិតថលបកសើរខភង់ខភស់ បុគល
គ ក

េះដតងដតោស់

កតឿនខវួនឯងោករឿយៗ ក ើយពលងឹងនូវសាយរតីរបស់ខួន
វ ឲ្រានកសចិ ានតចមវមថងបនថិចៗ សនសឹមៗខភស់
កថីពាយមោដរប គឺ កធឝើឲ្រជី វត
កឡើងកៅោលាំោប់ ។ កគមិ នខឝល់ពីខួវនកគានវណត ាៈអ្ឝីកៅកបុងសងគម
ក

េះកទ កទេះោលកក៏ កោយ ានក៏ កោយ ឬានោខ្វាំ ងយងណាក៏

កោយ ក៏ ខួវនកគមិ នខឝល់ កគលគ្នន់ ដឹងថ្នជី វ ិតរបស់ពួកកគ នឹ ងកបាេះជាំ ហនកៅមុខោនិចច គឺកបាេះជាំហនកៅមុខ កដើមផីក្ភេះកៅរកឧតថមភាព
កបុងកសចកថីថាំុកកថកើង កលើការរស់កៅ កោយលបាសចាកខវួនកចញពី វណត ាៈ
ទាំង៣ោលាំោប់ៗ ។ កគលបឹ ងដលបងក ើយ លបឹ ងដលបងកទៀត កធឝើក ើយ
កធឝើកទៀត នូ វ អ្ឝី ដដលោកគ្នលកៅកបុងកគ្នលបាំ ណ ងចនខវួន ។ ការង្វរ
ទាំងឡាយដដលកគកធឝើ គឺ តលមង់ កៅរកាគ្ន៌ដ៏ម

ិា កោយមិនាន

នរណាអាចសាយនដល់ ។ ជី វ ិតរបស់កគ នឹ ងានតចមវខភស់ផុតពី វណត ាៈ
ទាំ ង៣កនេះ កបុងកពលោអ្ គតោក់ ោមិ នខ្ន ។ ការតស៊ាូ កៅកបុង
ជីវ ិតរបស់កគ គឺោការតស៊ាូកដើកមផើយកឈបេះជីវ ិត ពុេះបាំដបកវណត ាៈទាំង៣
កធឝើជីវ ិតឲ្រសទិតកៅកលើទីខស
ភ ់អ្ស់កាលោនិចច ។
មនុសសសតឝលគប់ រប
ូ ទាំងអ្ស់ កគានកសចកថីលបាថ្នបដតមាង
បុ កណាតេះ គឺការរស់កៅលបកបកោយកសចកថីសុខលគប់ កពលកវល បុ ដនថ
ិ របស់ មនុ សសសតឝ មិ នដមនដូ ចោការគិ ត ឬការលបាថ្នប ចង់ បា ន
ជី វត
របស់ខួវនក

ិ លតូវដតរស់កៅោមួ យនឹ ងខវួនឯង ការ
េះកទ កោលគឺ ជីវត

តស៊ាូពុេះោរលប្ាំងោមួយនឹងសលតូវ ឬឧបសគគកផសងៗកទៀត ។

មនុសសដដលរត់កគចពីការតស៊ាូលគប់កពលកវល កលកចាត់ថ្ន
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ោមនុ សសកាំ សាក មិ នអាចជួ យខវួនឯងបានកឡើយ ។ ចាំ កោេះមនុ សស

ដដលានការតស៊ាូ គឺោទកងឝើដដលចាាំបាច់កុងការលទលទង់
ប
ចនអាយុជីវ ិត
កៅកបុងសងគម ដដលកោរកពញកៅកោយការលបកួតលបដជងគ្នប មិនកចេះ
ិ មនុ សស
ចប់ មិ ន កចេះក ើ យ មិ ន កចេះឈប់ ឈ រទល់ ដតកសាេះ ។ ជី វ ត
លគប់ រូប កកើ តមកគឺ កដើ មផីតស៊ាូទប់ ទល់ោមួ យសលតូវ ឬឧបសគគ
កបុង្កជីវ ិតមិនខ្វចការកនឿយ ត់កសាេះកឡើយ ។
ចូរកយើងសកងកតកមើលលតីទឹកសាបដដលរស់កៅកបុងទកនវ ពួកវ
ដតងដតដ

លប្ញ្ហ
ច ស់ដខសទឹក

ូរ ដរបណាពួកវកៅានជីវ ិត កលោេះ

អាហរដដលពួកវអាចរកបាន រដមងអ្ដណថតប្ញ្ហ
ច ស់តមដខសទឹក
ដូចកនេះកដើមផីរកអាហរឲ្របាន គឺ ពួកវចាាំបាច់លតូវដតដ

ូរ

លប្ញ្ហ
ច ស់

ដខសទឹ ក ។ កនេះគឺោការពិ តណាស់ លបសិនកបើ លតី ទឹកសាប ពួ កវាន
ទាវប់ោធមយតដ
មុ ខោ

លស្សបកៅតមដខសទឹក

ូរក

ូ រចុេះ កៅកបុងទឹ កចលប (ទឹ កសមុ លទ) ក

េះ កៅទីបាំផុតពួកវ
ើ យ វលតូវង្វប់ ផុតពូ ជ

អ្ស់ោក់ោមិនខ្នកឡើយ ។ សលាប់មនុសសវ ិញ ចាំ កោេះបុ គគលណា
ដដលកគចពីការតស៊ាូមថង គឺកលចើនដតកគចពីការតស៊ាូអ្ស់មួយជីវ ិតរបស់
ពួកកគ ក

ើយជីវ ិតរបស់ពួកកគ គឺគ្នយនតចមវនិងគ្នយនបុគគលណាមួយកគ

ចាប់អារមយណ៍ ក

ើយក៏មិនអាចយកមកកធឝើោគាំរឬ
ូ ោមិតបា
ថ នកឡើយ ។

រ ីឯមនុសសដដលកចេះតស៊ាូកុង្កជី
ប
វ ិត កទេះបីកគោអ្បកចាញ់កីថ ឈបេះកថី
ដរបណាកគមិនឈប់ការតស៊ាូក

េះ ជីវ ិតរបស់បុគគលក

េះ កៅដតរស់

ានន័យោនិចច ។

23232
ដួងស្ុ រយបំ
ភជលឺ ៅជពលថ្ថង
ិ

ចនទជពញបូណ៌មប
ី ំភជលឺ ពលយប់

្ពោះធម៌លអោស្់ភខា
លឺ ល ង
ំ ជលើស្លប់ ទាំងថ្ថងទាង
ំ យប់កម្ចាត់ជម្ចហា ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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-

៨ ឆាកជីវត
ិ ននបិតាអ្កសរសាស្រស្ាខ្មមរ

សកមថចលពេះសងឃរជ ជួន ណាត រជាែញ្ញារណា លពេះអ្ងគ
លបសូតកៅចថងអ្ង្វគរ ១១ករច ដខផលគុន ្បាំវក ឆស័ក ព.ស.២៤២៧ គឺ
លតូវនិ ងចថងទី១១ ដខមី
គ.ស.១៨៨៣ ។ កៅកបុងភូ មិកាំករៀង សង្វកត់

រកាកកាេះ ស្សុកគងពិសី កខតថកាំពង់សឺភ ។ សកមថចានលពេះោតិ កុបងលតកូ លកសិករ លពេះាតសកមថច ាន
ម លព

ម យក់ លពេះបិ តសកមថច ាន

យ ជួន ។ លគួសារកនេះានបុលតដតពីរ

ក់ គឺសកមថចលពេះសងឃ

រជ និ ងកលកអ្បកឧកញាកសាភណម្នថី ជួន នុត ោលពេះអ្នុ ជរបស់
សកមថចលពេះសងឃរជ ។
សកមថចកាលកៅពី កុារភាព ានលពេះជ យ យុរវង១២្បាំ គឺ
លពេះាតបិត គ្នត់បាន

ាំយកកៅផធុកផ្លថក់ឲ្រករៀនសូលតអ្កសរសាស្តសថ

របស់ោតិ ខួវន កបុងសាំណាក់ កលកលគូសូលតសាថាំ លពេះ ម ដក មម កៅ
វតថកោធិ លពឹ កស កៅវតថ (កោលរាំ) សង្វក ត់ រលាំ ងដកន ស្សុ កកណា
ថ ល
សធឹង កខតថកណា
ថ ល។
លុេះសកមថចានលពេះជ យ យុ១៤្បាំ បានបួសោសាមកណរកៅ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កបុងចថង១៥កកើត ដខពិសាខ ្បាំចរសាំរ ិទនិស័ក ព.ស.២៤៤១ គ.ស.១៨៩៧
កៅបាំកពញកិចចសិកាកៅវតថកោធិលពឹកសអ្ស់រយាៈកាល២្បាំ កទើបកចញ
ពីវតថកោធិលពឹកសកៅករៀនសូលត លពេះបរ ិយតថិធម៌ កៅកបុងវតថឧណាតកលម
លកុងភបាំកពញ កបុងសាំ ណា ក់ លពេះលគូ កទព កសា
កុ ដិដថវ លបបកាំ ដផង
ខ្ងកជើង កបុងកាល ព.ស.២៤៤៣ គ.ស.១៨៩៩ ។

លុេះានលពេះជ យ យុបាន២១វសា លទង់បាននិមនថលតឡប់កៅ

សូមឧបសមផទោភិកុកប
ខ ុងវតថកោធិលពឹកស ដដលោវតថកដើមកាំកណើតវ ិញ
កោយានលពេះកតជគុ ណ លពេះពុ ទនកឃ្លសាចាររ ា កកត សុ វណត បផកញ្ហដ ោលពេះឧបជាយ៍ កាលកលកកៅោកៅអ្ធិ កា រវតថ កោធិ លពឹ កស
ានលពេះកតជគុ ណ ដក មម មិ សស

កគ្ន ោលគូសូលតសាថាំ និ ងលពេះកតជ

គុណ អ្ុឺន ខឹម តិកខបផកញ្ហដ ោលគូសូលតកឆឝង សូលតបាំកពញកិចចឧបសមផទ ចថង១៥កកើត ដខកជសឌ ្បាំករងឆស័ក ព.ស.២៤៤៨ គ.ស.១៩០៤ ។
សកមថចលទង់ ទទួ លលពេះ

មបផញ្ដ តិថថ្ន រជាែញ្ញារណា លុេះលទង់ បាន

បាំកពញឧបសមផទោភិកុរួខ ចក

ើយ កទើបលទង់និមនថលតឡប់មកគង់កៅ

កបុងវតថឧណាតកលមវ ិញ កដើមផីទទួលការសិកាគនទធុរាៈោបនថកទៀត ។
សកមថចលពេះសងឃរជ លពេះអ្ងគានគុណសមផតថិកលចើនណាស់
បុដនថកយើងខញាំុបានពិចារណាកោយ

ត
យ ់ចត់ ក

ើយសរកសររួបរួមលបមូល

យកចាំកោេះដតកគ្នលធាំៗ កោយសកងខបាន ៥យងគឺាៈ
១-វរិ យភាពក្សន
ិ
ុ ងការសិក្សា

២-បដិភាណបបញ្ញា (ប្បាជាាវាងនវ)

៣-រវ

រជជបបញ្ញា (បញ្ញារក្សល ៀវកា
ល អង់អាច្)

៤-ធមារ សនារកាសលយ (ភាពឈ្លលសនវក្សនុ ងធមារ សនា)
៥-បណិែសក្សមាភាព (សក្សមាភាពដ៏ប្បរសីរ)

 វិរ ិយភាព សកមថចលពេះសងឃរជ ានកសចកថីពាយមលបររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កបកោយថ្នមពលដ៏កកវៀវកាវកបុងការសិកា ទាំងដផបកភាសាបាលី និង

ភាសាដដទៗកផសងកទៀត ានភាសាបារាំងោកដើម ។ ចាំកោេះការសិកា
របស់សកមថចលពេះសងឃរជានកោគជ័យលបកសើរណាស់ បណា
ថ កលក
អ្បកសិកាកបុងសម័ យក

េះ កបុងជាំ ន់ ោមួ យគ្នបនឹ ងសកមថច គឺ កឃើញ
ថ្នានដតសកមថច ដដលករៀនចកលមើ នលូតលស់ ានកលផឿនឈបេះអ្បក
ឯកទៀត ។ សកមថចចាប់ករៀនដាំបូង កមសូលតដលបមូលកចាចយនាៈ និងគមភីរ
ធមយបទ អ្ាំ ពីលពេះពុ ទនកឃ្លសាចាររ លពេះ
ឧបជាយ៍ចនសកមថចលពេះសងឃរជ ។

ម ា កកត គឺ កុបង

មោលពេះ

សកមថចលពេះសងឃរជ កពលដដលលទង់ចាប់កផថើមករៀនវ ិោជណាមួយ ានភាសាបាលីោកដើម គឺករៀនកោយយកលពេះទ័យទុកោក់លបឹង
ដលបង ឥតានបននូរបនទយកបុងការសិកាក េះកឡើយ ។ លទង់សិកាលបកបកោយឆនធាៈ កោយកាវាំងខ្វាំងកាវោទីបាំផុតចាំកោេះមុខវ ិោជទាំងអ្ស់
កទេះបីោភាសាបាលីកីថ ភាសាសាំស្តសកឹតកថី ភាសាបារាំងកថី សុទស
ន ឹងដត
ិ ជ ដដលលបោប់ កោយកវយាករណ៍
ោវោ

យត់ចត់ លោលកលៅ លាំ បាក

ករៀន លាំបាកយល់ោទី បាំផុត បុ ដនថសកមថចអាចករៀន អាចយល់ចាស់
លស់កោយ្ប់រ

័ស គួរឲ្រកកាតសកសើរពន់កពកណាស់ ។

សកមថចលទង់ កចេះដឹងយល់ធុេះធ្ល
វ វ យ ចាំ កោេះកវយាករណ៍ លគប់

ភាសាដដលសកមថចបានករៀន ភាសាបាលី សាំស្តសកឹត និ ងអ្កសរសាស្តសថ
របស់ោតិ និ ងោករកពចន៍ ដផបកវបផធម៌ បុរណ ក៏សកមថចយល់កចេះចាាំ
និងយល់អ្ាំពីក

តុផលោកលចើនកទៀត ។ ភាសាកសៀម ភាសាលវ និង

ភាសាបារាំង ដដលសកមថចបានករៀន អាចនិ យយលបាស្ស័យទក់ ទង
ោមួយជនោតិកសៀម ោតិលវ និងោតិបារាំងបាន ។ សកមថច្វស
ចវបុិ នលបសប់យកតលាប់តម សាំកឡងភាសាោតិ ដចទៗស្សកដៀង ឬ
ដូចភាសាោតិដចទកទៀតបាន។ភាសាអ្ង់កគវស និងភាសាកវៀតណាម
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ក៏ ស កមថចបានករៀន អាចកមើ ល អាចសរកសរ និ ង និ យយលបាស្ស័ យ
បានកលចើនដដរ ។ កបុងសម័យដដលសកមថចកាំពុងសិកាវ ិោជ ខ្ងភាសា
បាលីកុងរវង
ប
គ.ស.១៩១០ កឃើញថ្ន សកមថចានកិតិស
ថ ័ពល
ធ ផីលាញ
ថ្ន ោលពេះកថរាៈសាធត់ជាំ

ញពូដកខ្ងភាសាបាលី អាចនិយយភាសា

បាលី បានកលចើ ន ោងភិ កុខសាមកណរដចទកទៀត ដដលករៀនោមួ យគ្នប

កបុងសម័យក េះ ។
កៅ ព.ស.២៤៥៧ គ.ស.១៩១៣ សកមថចលទង់បានចូលលបិ រ លពេះដកវមរកត
ឡងកដញលបកយគ កបុងលពេះឧកបាសថរត រមវហ
ចាំ កោេះលពេះភ្កថលពេះករុណា លពេះបាទសកមថច លពេះសុីសុវតទិ បាន៤លបកយគដដលោលបកយគោន់ខភស់បាំផុតកបុងសម័យក

េះ ។

ព.ស.២៤៥៩ គ.ស.១៩១៥ សកមថចលទង់ បានលបឡងោប់

កលខ២ កោយបានទទួលការដតងតាំងោសាស្តសាថចាររ កៅសាលបាលីោន់ខភស់ សពឝចថងានក្យេះថ្ន ពុ ក្ស
ធិ វ ិ ាល័យប្ពោះសុ រាប្មឹែ ។

កលតពីភាសាដខយរ សកមថចលទង់បានស្សាវលោវ យល់ឫសគល់

ពិតលបាកដ សកមថចបានសិកាភាសាបាលី អាចអានឬសនធ

តមសាំ

កនៀងោតិ បរកទសបានទាំ ងអ្ស់ គឺ សាំ កនៀង លង្វក ភូ ា មន កសៀម
និងលវ ឥតានកទើសទក់ភាវាំងភាវត់កឡើយ ។
កៅ ព.ស.២៤៦៦ និង ២៤៦៧ គ.ស.១៩២៣ សកមថចកាល
កៅោលពេះលគូសងឃសតទ (ោមួយនិងសកមថចលពេះកោធិវ ័ងស ហួែ តាែ
ិ ជ ) បានកធឝើោសមណនិ សសិត
វជី របផកញ្ហដ កាលកៅោលពេះលគូ សងឃវោ
និមនថកៅបាំកពញវ ិោជខ្ងភាសាសាំស្តសកឹត និងអ្កសរសិលចារ ឹកោកដើម
កៅសាលបារាំងដសសចុងបូោ៌លបកទស លកុងហណូយ (កវៀតណាម
ខ្ងកជើ ង) កបុងសាំ ណា ក់ កលក លែី ហែីណូ ែ៍ (ោតិ បា រាំងដសស) ោ
ចាងហឝងសាលកនេះ ។
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វ ិរ ិយភាពចនសកមថចោអ្ាចស់ ដដលមនុសសចាស់ទុាំធ្លវប់បាន
សកងកតកឃើញថ្ន តាំងអ្ាំពីសកមថចានលពេះជនយកៅកកយង គឺតាំងពីកៅោ
សាមកណរោដរបមក រ

ូតដល់សកមថចានលពេះជនយ លជុលចូលដល់

បចឆិមវ ័យក

ើយ ក៏ កៅដតានកសចកថីពាយម ឥតានបននូរបនទយឬ
បញ្ឈប់កសចកថីពាយមក េះកឡើយ សូមផីលពេះអ្ងគានសមណសកថិដ៏
ខភង់ខភស់បាំផុត ាន

ទីោសកមថចលពេះសងឃរជក

ើយក៏កោយ ។

វ ិរ ិយភាពកនេះ ដលបថ្ន កសចកថីពាយមឬថ្នការលបឹងដលបងរប់
ថ្នោបារមីមួយរបស់លពេះកោធិសតឝ ដដលកយើងធ្លវប់កចេះដឹងមកក

ើយ

កៅថ្ន វ ិរ ិយបារមី ។ បណា
ថ កិ ចចការលគប់ យង រដមងជួ បលបទេះកោយ
ឧបសគគគឺធម៌ោកលគឿងររាំង កបើមិនកលចើនក៏តិច ដតថ្នកសចកថីពាយម
ានកាវាំងកកវៀវកាវ អាចពុេះោរចាំ កោេះឧបសគគក

េះបានកោយពិត ។

សកមថចលពេះសងឃរជ លទង់ ា នវរី យ
ិ ធម៌ ដ៏រង
ឹ បុឹ ងោទី បាំផុត បានោ
លពេះអ្ងគកចេះដតានជ័ យ ជាំ នេះ សងកត់កលើ ឧបសគគលគប់ យ ង បានោ
ករៀងដរប កទេះបី លពេះអ្ងគ

ត់ កនឿយណាស់ បុ ដនថលពេះអ្ងគមិនសូវកចេះ

តអូញដតអរកឡើយ ។
កបុងករណីកិ ចចណាមួ យ ដដលកគលតូវកធឝើកោយកាយកថី កោយ
វចាកថី កោយចិ តថកីថ អាចសកលមចកៅបាន កោយកាវាំ ងចនកសចកថី

ពាយមទាំ ងអ្ស់ ។ ឥរយ
ិ បថទាំ ង៤គឺាៈ ការកដើ រ ឈរ អ្ងគុយ កដក
ដដល ាំឲ្រសកលមចលបកយជន៍កៅបាន គឺកោយអ្ាំណាចគុណានុភាព
ចនកសចកថីពាយមដដរ ។
ិ ័ យបារមី ដ៏ បរប
សកមថចលពេះសងឃរជ លពេះអ្ងគា នវន
ិ ូ ណ៍ណាស់ សូមផីសកមថចដដលានលពេះជនយ ៨៦្បាំក

ើយ ក៏កៅដតបាំកពញ

កិចកា
ច ររបស់លពេះអ្ងគ ឥតានបននូរបនទយលពេះកាយពលកឡើយ ។ ដូច
យងលពេះអ្ងគ ចាប់កផថើមកធឝើវច នុលកមដខយរ លទង់ឥតានសាំចចកាវាំង
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និងកពលកវលកទ ។ សកមថចយកកពលយប់មកកធឝើោកពលចថង យកចថង
មកកធឝើោយប់ ខាំលបឹងសរកសរករៀបករៀង តាំងពីកពលលពលប់រ

ូតទល់

ភវឺក៏ាន លុេះលទង់កសាយយគូរច
ួ ក៏ចាប់សរកសរតកៅកទៀត ទល់ដត
ដល់កពលកាង ១១ ក៏ាន ។ កបុងរយាៈកពលកវល យប់មួយ ចថងមួយ
សកមថចលទង់ ផាំធបា នដតរវង ៤ឬ៥ កា ងបុ កណាតេះ ។ ការលបលពឹ តថ កៅ
កោយកសចកថីពាយម ចនសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ គឺ កលមនឹ ងាន
មនុសសណាកធឝើបានកឡើយ ។
បដិភាណបបញ្ហ
ា (ប្បាជាាវាងនវ) លបាោញសាំកៅយកការកចេះ
ដឹ ងទូ កៅ ឬ ការយល់ ចាស់ ល ស់ ចាំកោេះក

តុ កា រណ៍កផសងៗ តម

ធមយត ។ ដដលកលកកៅថ្ន “បដិភាណបបញ្ញា ” ក
លបាោញដដលកកើ តកឡើ ងភាវ មៗ ក

េះ សាំ កៅយក

ិ បានភាវ ម មិ ន
ើ យអាចកឆវើយ តបវញ

បាច់ គិតគូ រ អ្ស់ កពលកវលយូ រ កទ ។ លបាោញ របស់ ស កមថចកកើ តកឡើ ង
រ

័សកបុងកពលដដលកគកចាទសួរ ឬ និយយឲ្រឮភាវមក៏អាចដឹងទន់

ចាប់ ភឹ វកនឹ កកឃើញកឆវើយបានវ ិញភាវម គឺហក់ ដូចោានគូសកៅទុ ក
យូរក

ើយ ។
លបាោញសាយរតីរ

ក

័សវងចវ លបកបកោយសមតទភាព ្ប់យល់

តុការណ៍លគប់ យង ដដលអាចដឹ ងទន់ ភាវមៗ ដូ ចបានអ្ធិ បាយ

កោយសកងខបមកកនេះ កៅថ្ន “បដភា
ិ ណបបញ្ញា” ។

សរមតច្ប្ពោះសងឃរាជ លទង់ានបដិភាណបផញ្ហដកនេះ បរ ិបូណ៌

ណាស់ ដូចយងសកមថចដដលបានលទង់យងកៅកាន់ទីលបជុាំណាមួយ
ដដលានសាជិកោន់ ខភស់ ក

ើយកគលតូវសាកសួរនិយយពិភាកា

ការណ៍ោចាាំបាច់ ដដលទក់ទងមកកលើសកមថចភាវម លទង់ក៏អាចកឆវើយ
កោេះស្សាយទន់ភាវមវ ិញដដរ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ឃវសារជាបបញ្ហ
ា

(បញ្ញាអង់អាច្ ឬ រក្សល ៀវកា
ល )

ភាពចនលបាោញ

អ្ង់ អា ចកកវៀ វកាវ កនេះ គឺ ោ គុ ណសមផតថិមួយ ដ៏ លបកសើ ររបស់ មនុ សស។
លបាោញរបស់សកមថចលពេះសងឃរជោអ្ាចស់ របស់កយើង អាចរប់ថ្នោ
លបាោញមួយដ៏ ខភង់ខភស់ អាចកោលបានថ្ន សកមថចានកវសារជជបផញ្ហដ
លគប់ លគ្នន់ កលោេះលពេះអ្ងគបានទទួ ល លពេះកិ តិថ

ម ដ៏ លផីខចរខ្ច យកៅ

កបុងលបកទសនិងកលតលបកទស ដូចយងសកមថចលទង់យងកៅកាន់ទីលប
ជុាំធាំៗកបុងលបកទសដចទ លពេះអ្ងគដតងបនវឺសី
ទ លបកបកោយលបាោញ
ដ៏កកវៀវកាវអ្ង់អាចឥតញាប់ញ័រ តក់សុតចាំ
វ កោេះទីលបជុាំក

េះកឡើយ ។

លបាោញដដលកកវៀវកាវអ្ង់អាច ដូចអ្ធិបាយកោយសកងខបមក

កនេះ កៅថ្ន “រវ

រជជបបញ្ញា” ។

ធមមឃទស្ន្តឃកាស្លយ (ការឈ្លលសនវក្សនុ ងធមារ

សនា) ភាព

ចនការ្វសចវានកលចើ នយ ងគឺ ្វសចវកបុងអ្ាំ កពើ បា បក៏ ា ន កបុង
អ្ាំ កពើ បុណរក៏ ា ន ្វសចវកបុងអ្ាំ កពើ ឥតលបកយជន៍ ក៏ា ន កបុងអ្ាំ កពើ
ានលបកយជន៍ ក៏ ា ន ។ ការ្វសចវកបុងទី កនេះ សាំ កៅយកក

តុ

ការណ៍ដដលានលបកយជន៍ ចាំ កោេះមនុ សសកបុងបចចុបផនបកនេះ និ ងកបុង
អ្

គត ។ ដដលកៅថ្ន “ ធមារ សនារកាសលយ ” សាំកៅយកការ

្វ សចវកបុងធមយកទស

្វសចវ កបុងធមយកទស
ធមយកទស

។ សកមថចលពេះសងឃរជ លទង់ ា នភាព
កោយលគប់លគ្នន់ ។

ចនសកមថច គឺ លបកបកោយលបកយជន៍ ទាំ ងផវូវ

កលក ទាំងផវូវធម៌ អាចបាំ ភឺវពុទនបរ ិស័ទលបោពលរដឌឲ្រយល់ ផវូវខុស
ផវូវលតូវ ឲ្រកជឿោក់ចាំកោេះោតិសាស និងលពេះរជបល័ង
វ ក ។ លពេះធមយ
កទស

ចនសកមថចលពេះសងឃរជ ទុ កថ្នោមូ លោឌនមួ យដ៏ សុថកសថមម

អាចបាំភឺលវ បោពលរដឌឲ្រានពាយម ានជាំ

ររ ឹងបុឹង ឲ្រលបឹងដលបង

លបកបការង្វរ កុាំ ឲ្រខជិលលចអ្ូស ឲ្រានសីលធម៌សាមគគីមូលមិ លតោ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ឯកភាព កបុងរវងោតិ និ ងសាស
កដើ មផីបានខភង់ខភស់កថកើងរុងករឿងកៅអ្
ក្យេះថ្នោធមយកទស

និ ងលពេះរជបលវ័ងក របស់ កយើ ង
គត ។ ធមយកទស

ចនសកមថច

កទលបាំ ភឺ វពុទនបរ ិស័ទ លបោពលរដឌ ឲ្រយល់

ិ តថ ោ
លបកយជន៍ លគប់ យ ង បាំ ភឺវទាំ ងខ្ងគុ ណសមផតថិ ទាំ ងគុ ណ វប
ធមយកទស

លបកបកោយមកធាបាយដ៏ លបកសើរវ ិកសស គឺអាចដឹ ក
ាំ

ចងអុលបង្វហញលបកយជន៍ បចចុ បផនប និ ងលបកបកោយអ្ គត កៅថ្ន
ោលពេះធមយកទស ោស់ ពុទនបរស
ិ ័ ទ ឲ្រភាញ ក់ ខួវនកលកាកកឡើ ង លបកប
ការង្វរ កដើ មផីឲ្រានជី វភាពខភ ង់ខភស់ឲ្រសមគួ រ ដល់កិតិថយសរបស់

កយើងរល់គ្នប ោលបោពលរដឌរបស់លបកទសឯករជរ ឲ្រកចេះឈឺ្អល
ស្សឡាញ់ោតិ សាស

និងលពេះរជបលវ័ងរក បស់កយើង ។

សរមតច្ប្ពោះសងឃរាជ

ធមយកទស

ានធមយកទស

កកាសលរដ៏បរ ិបូណ៌ ។

របស់សកមថចគួ ររប់ ថ្ន ោធមយកទស

យឹតកយងកស្សាច

ស្សង់ លបោពលរដឌ ឲ្រានសតិសមផជញ្ដាៈរ ឹងបុឹ ងបរប
ិ ូណ៌កឡើង ទាំង
ផវូវពុ ទនចលក និងផវូវអាណាចលក កដើ មផីកធឝើឲ្រចលកទាំងពី រវ ិលកលឿនកៅ
កសយើៗគ្នប ។ ធមយកទស របស់ ស កមថ ច គួ រភវឺសាឝ ងរុងករឿងកឡើ ងកោយ
ពិត ដដលអាចផថល់មកធាបាយដ៏លបកសើរ ឲ្រលបោពលរដឌដខយរភាញក់ខួន
វ
លបាណកចេះជួយខវួនកោយខវួនឯង ។

សកមថចលពេះសងឃរជ ោលពេះធមយថិកមួយលពេះអ្ងគយងឯក ពុាំ

ានលពេះធមយ ថិក អ្ងគ ណា មួ យ កលបៀបកសយើ បា នកឡើ យ ។ ធមយ កទស
ដដលពិ ករេះកកាេះកាយ លបោប់ កោយោករកពចន៍ លបកយគលបធ្លន
ានរកបៀបករៀបរយ ានកលមងចនោករសមថីដ៏លតឹ មលតូវ ឥតកឃវៀង
ឃ្លវតភាវាំងភាវត់ ទាំងលបកបកោយឧតថមគតិ កៅចាំ កោេះលបកយជន៍ កុបង
បចចុបផនប និងអ្

គត ដូចដដលបានកធឝើកសចកថីអ្ធិ បាយករៀបរប់ មក

កនេះ កៅថ្ន “ ធមារ សនារកាសលយ ” ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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បណីតស្កមម

(សក្សមាភាពដ៏ប្បរសរី )

ការង្វររបស់សកមថច

លពេះសងឃរជ សុទនដតោការង្វរានលបកយជន៍ ដ៏ឧតថុងគឧតថម ចាំ កោេះ
ពុទនបរ ិស័ទ ពុាំានការង្វរណាមួយ ដដលឥតលបកយជន៍ក

េះកទ ។

សកមថចបានកធឝើបុណរកផសងៗោកលចើ នដងណាស់ ានកឋិ ន
ទនោកដើ ម កបុង្បាំ នីមួយៗបានកធឝើកឋិ ន ២ឬ៣វតថ ករៀងរល់ ្បាំ ឥត
ដដលខ្នកឡើយ ។ កិ ចចការរបស់សកមថច សុទនដតានកគ្នលកៅក្ភេះ
កៅរកកសចកថីសុខ កសចកថីចកលមើន ទាំងកលកកនេះ និងកលកខ្ងមុខ
កោយពិ តលបាកដ សឹងានភសថុតងយងោក់ លក់ កុបងលពេះរជជី វ-

លបវតថិកនេះ ចូ រកមើ លបិ រកចឆទកនេះ ចូ រកមើលកបុងកសៀវកៅលពេះរជជី វលបវតថិ
សកមថចលពេះសងឃរជ លតង់បរ ិកចឆទទី ៥ ទី៦ និងទី១០ ។
សកមថចានលព

វយ ិហរដ៏ទូលយ សក្ង្វគេះដល់សាធ្លរណាៈ

ជន មិ នតផិតកតផៀតកពកកឡើ យ ។ កិ ចចការដដលកចេះ គឺ កចេះដតកដើ រ កៅ
ស្សួល មិ នកចេះឈប់ មិ នកចេះគ្នាំ ងកៅ គឺ ដថមទាំ ងានលបកយជន៍ ដ៏
ខភង់ខភស់ កៅថ្ន “ បណីែសក្សមាភាព ” ។

សកមយភាពរបស់សកមថចលពេះសងឃរជ លបកបកោយក

លអណាស់ អាចបង្វហញោឧទ

តុផល

រណ៍ដ៏ លបកសើរ កដើ មផីបញ្ហ
ជ ក់ ចាំកោេះ

វរជនបញ្ដ វ នថទាំ ងសម័ យចាស់ និ ងសម័ យ ថយី ដដលគួ រ ោទិ ោឌ នគតិ
(ការយកតលាប់តម) បានកោយពិត កោយក

តុដដលកឃើញរូបរង

កិ ចចការោភសថុតងផង លទឹសីក
ថ ុបងការង្វរដ៏ លបកសើរយងកនេះផង កទើ ប
កៅថ្ន “ បណីែសក្សមាភាព ” ។
របសក្សមាបររច្ឆ
ិ

ក្សំ ណែ់អព
ំ កា
រ
ី

ល
ួ បរប្មក្ស
ី ិ ច្ចការ

-ព.ស. ២៤៦៣ គ.ស. ១៩១៩ សកមថចលទង់បានកធឝើោសា-

ជិកចនលកុមជាំនុាំដតងវច

នុលកមដខយរ ។ ដដលលទង់ោកលខ្ធិការ កាន់

កិចចការផ្លធល់លុេះលតបានចប់ចុងចប់កដើម ។
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-ព.ស. ២៤៦៩ គ.ស. ១៩២៥ សកមថចបានកធឝើោសាជិកចន
លកុមជាំនុាំពិនិតរអ្កខរវ ិរុទនចនកសៀវកៅ

ដដលសាលបាលីោន់ខស
ភ ់

កបាេះពុមភផាយ ។
-ព.ស. ២៤៧០ គ.ស. ១៩២៦ តមកោកលចើន្បាំ សកមថចលទង់
ិ ដ បនមលបកយគ កបុងការលបឡងយកវញ្ហ
ប័លតបឋមសិកាដខយរ និង ការលបឡងយកសញ្ហដប័លតបឋមសិកាោន់
បានទទួ លការដតងតាំ ង

ខភស់ បារាំង-ដខយរកៅលកុងភបាំកពញ ។
-ព.ស. ២៤៧៤ គ.ស. ១៩២៧ សកមថចលទង់ បានទទួ លការ
ដតងតាំ ង ោសាជិ កលកុមជាំ នុាំកផធៀងផ្លធត់ ខ្ងវច
សកមថចលទង់បានទទួលភារាៈកធឝើវច

នុ លកមដខយ ក

ើយ

នុលកមដតមួយលពេះអ្ងគឯង ដរប-

ដល់បានចប់សពឝលគប់ បានកបាេះពុ មភផាយទាំងភាគ១ ភាគ២ បាន៥
លគ្នក

ើយ ។

កបុង្បាំកនេះ សកមថចបានទទួលការដតងតាំង ោសាជិ កចន
លកុមអ្ភិបាលជាំនុាំផ្លថច់្បាំសលាប់បណាតល័យកមភុោ ដដលសពឝចថងកនេះ
កៅថ្ន វ ិោជសាទនពុទនសាសនបណិឍ តរ ។

-ព.ស. ២៤៧៤ គ.ស. ១៩៣០ សកមថចលទង់ បានទទួ លការ
ដតងតាំ ង កបុងមុ ខតាំ ដណងោចាងហឝ ងរង ចនសាលបាលី ោ ន់ ខភស់
លកុងភបាំកពញ ។
កបុង្បាំដដដលក េះ សកមថចបានទទួលការដតងតាំងោសាជិ កជាំ នួយ ចនលកុមជាំ នុាំខ្ងការស្សាវលោវកលជើសករ ើសោករកពចន៍ កបុង
ចផធចនកវ ីនិ ពននដខយរបុ រណ កដើមផីលបមូលបញ្ូច លោករទាំងកនេះ កៅកបុង
វច នុលកមដខយរ ។
-ព.ស. ២៤៧៧ គ.ស.១៩៣៣ សកមថចលទង់ បានទទួ លការ
ដតងតាំងោសាជិក ចនលកុមជាំនុាំពិនិតរកសៀវកៅ ដដលលកសួងសិកា
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ធិការោតិកបាេះពុមភផាយ ។
-ព.ស. ២៤៧៨ គ.ស. ១៩៣៥ សកមថចលទង់បានទទួលការ
ដតងតាំងោសាជិកចនលកុមជាំនុាំកលជើសករ ើសោករដខយរ កលបៀបកធៀបនឹង
ោករបារាំងសាំរប់កលបើកុងការង្វររជការ
ប
។
-ព.

. ២៤៧៩ គ.

. ១៩៣៥

ព
ព

កៅកបុង

។
-ព.

. ២៥៨៦ គ.

. ១៩៤២

បាន
ព

ព
-ព.

ព

. ២៤៨៨ គ.
. ២៤៩១ គ.

។

. ១៩៤៤

ណាត
-ព.

-

។
. ១៩៤៥

គ
-ព.

ព

។

. ២៤៩១ គ.

. ១៩៤៧

គ

“ ”

គ

។
-ព.

. ២៤៩២ គ.

. ១៩៤៨

គ

ព
ព

។
-គ.

. ១៩៦១
គ

ព
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។
-គ.

. ១៩៦៨

ព

ព

គ
។

-គ.

. ១៩៦៩ ព

ព

គ

ព

។
រពញ

ព.

. ២៤៧៥ គ.

. ១៩៣១

គ

ព
ចូល

ព

ព

ព

ព
-

។
ព.
គ

. ២៤៧៧ គ.

. ១៩៣៣

ព

។

ព.

. ២៤៨៣ គ.

. ១៩៣៩

គ
ព

ព

តរ
ព

ព ព

ដូ ចោ
ព
គ

ព ព

។

កៅ ព.ស. ២៤៩៤ គ.ស. ១៩៤៣ សកមថចលទង់បានទទួលនូវ
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ទី ោសាជិ កកឆវើ យ ឆវង ចនសាលបារាំងដសស កៅចុ ងបូ ោ៌ លបកទស ក

ើយកៅ ព.ស២៤៩២ គ.ស.១៩៤៨ សកមថចលទង់បានទទួល

ទីោសាជិកកិតិយ
ថ សចនសាលកនេះដរបករៀងមក ។
កៅព.ស. ២៤៩៤ គ.ស.១៩៥០ សកមថចលទង់ បា នដឹ ក

ាំ

គណាៈលបតិ ភូដខយរកៅលបជុាំសនបិសីទ កដើ មផីបកងកើតពុ ទិនកសាគមពី ភពកលក កៅលកុងកកាលមផូរ ៍ លបកទសស្សីលង្វកទឝីប ។

កៅព.ស. ២៤៩៧ គ.ស. ១៩៥៣ សកមថចលទង់ បានដឹ ក

ាំ

គណាៈលបតិ ភូដខយរកៅបាំ កពញកបសកមយឆនធាៈ កដើ មផលបឹ កា សកលមចករឿង
ឆដឌសង្វគយ

កៅលកុងរងគូន ស

ភាពភូា ។

កបុង្បាំប ធ ប់ កៅ ព.ស.២៤៩៨ គ.ស.១៩៥៤ សកមថចលទង់
បានដឹ ក ាំគណាៈលបតិ ភូដខយរ និ មនថកៅកាន់ លកុងរងគូនលបកទសភូាមថង
កទៀត កដើមផីរប
ួ រួមការលបជុាំកធឝើឆដឌសង្វគយ

សម័យលបជុាំដាំបូង ។

កបុង្បាំកលកាយមក ព.ស.២៤៩៩ គ.ស.១៩៥៥ សកមថចលទង់
បានដឹ ក ាំ គណាៈលបតិ ភូដខយរ កៅកាន់ ទីឆដឌសង្វគយ
កបុងលកុងរងគូន
លបកទសភូាោកលើកទីបី កដើមផីលបជុាំ ក

ើយបិទសម័យលបជុាំលបចាាំ្បាំ។

កៅ ព.ស.២៥០៣ គ.ស.១៩៥៩ សកមថចលទង់ បា នដឹ ក

ាំ

គណាៈលបតិ ភូដខយរកៅកាន់ លកុងជកត និ ង លកុងសីារុង
ាំ កកាេះោឝ កបុង
ិ ខបូ ោ
លបកទសឥណូឍ កណសុី គឺ កដើ មផីលបមូ លរួបរួមកបុងពី ធីបុណរវសា

ព.ស២៥០៣ កបុងពិ ធីបញ្ុច េះខណឍសីា និងពិ ធីសមយតិករងឧកបាសថ
លពមទាំ ង ោលពេះឧបជាយ៍ បាំ បួស កុ ល បុ លតកបុងលបកទសក េះ ចាំ នួន
បីរប
ូ ផង ។

សមណសក្សតិ បររច្ឆ
ិ

ក្សំ ណែ់អព
ំ ស
ី មណស័ក្សិ ត

កោយលពេះមហវ ីរ ិយភាពរបស់សកមថច ដដលលទង់បានបាំកពញ
ទាំងផវូវលពេះពុទនសាស

លពមទាំងផវូវកលក ដដលកយើងបានកឃើញោ
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ភសថុតង សកមថចក៏បានកឡើងសមណស័កិថ ោលាំោប់លាំកោយដូចតកៅកនេះគឺាៈ
ព.ស.២៤៥៤ គ.ស.១៩១០ សកមថចបានទទួលការដតងតាំង
សមណស័កិថ ោលពេះបាឡាត់សាករបុតិយ
ថ ៍ (បាឡាត់របស់ លពេះសាករវងស នុ ែ វតថឧណាតកលម) ។
ព.ស.២៤៥៦ គ.ស.១៩១២ សកមថចបានទទួលសមណស័កិថ
ោលពេះលគូសងឃសតទ (ទីឋាននុលកមសលាប់ឯក របស់សកមថចលពេះសងឃ
រជលពេះ

ម រ ៀង ) ។
ព.ស.២៤៧៥ គ.ស.១៩៣១ សកមថចបានកឡើងសមណស័កិថ

ោលពេះសាសនកសាភ័ន (រោគណាៈកិតិយ
ថ ស) ។
ព.ស.២៤៨៤ គ.ស.១៩៤០ សកមថចបានកឡើងសមណស័កិ ថ
ោលពេះពុទនកឃ្លសាចាររ (រោគណាៈថ្នបក់ទី២) ។
ព.ស.២៤៨៨ គ.ស.១៩៤៤ សកមថចបានកឡើងសមណស័កិ ថ
ោលពេះកោធិវងស (រោគណាៈថ្នបក់ទី១) ។
ព.

.២៤៩២ គ.

. ១៩៤៨

ព

លពេះ

គ

-

។
ព.

.២៤៩៤ គ.
គ

.១៩៥០ ព

ព

ព

គ

។

ព

គ

ព.

.២៤៩៨ គ.

ព

ឲ្រ

.១៩៥៤

-

។
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ព.
ព

.២៥០១ គ.

.១៩៥៧

-

ព
ព
គ.

។
.១៩៦៤

ព

ព

ព
។
ព.

.២៥០៧ គ.

.១៩៦៣
ព
១។

២៨
“

១៩៦៧
” ព

ព

ព

។
គ

គ

-

ព.

.២៤៦១ គ.

.

១៩១៧ ។
គ.

ព.

.១៩៣២ ។
ព.

.២៤៧៦ គ.

.១៩៣២ ។
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កបុងព.

.២៤៨១ គ.

.១៩៣៧ ។

-

ព.

.២៤៨៦ គ.

-

.១៩៣៧ ។

ព

២៤៨៨ គ.

កបុង ព.

.១៩៤៤ ។

-

-

ព.

.២៤៩២ គ.

.១៩៤៨ ។

ព.

.

ព

. ២៥០៥ គ.

កបុង

.១៩៦២ ។

-

ព.

.២៥០៦ គ.

.

១៩៦៣ ។
-

គ

ព

ព.

.២៥១៣ គ.

.១៩៦៩ ។

ង

គ
គ

ព
ព

គ

។
គ

១-

១៩១៧

២
ពមភ
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ព.

.២៤៦១ គ.
។
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២-

ព ព.

(
.២៤៦២ គ.

.១៩១៨

៣-

ព.

ព

) គឺ

២

ព

។

.២៤៦៨ គ.

.១៩២៦

ព
ព គ

ព

ព

(ព

៤-

ព.
ព ព

.២៤៦០ គ.

(
ព

) ព.

.២៤៧០ គ.

.

ព.

.២៥០០ គ.

.

ព
ព

ព គ

៧-

៨-ព.

ព.
.២៤៨៤ គ.

.១៩១៧

។

៦-

១៩៥៧ ។

)។

។

៥-

១៩២៨

.២៤៧៥ គ.

.១៩៤១ គឺ
៧

។
.១៩៣៣ ។
លទង់

ព
ព

ព

ព
។
។

១១ព

កៅ
ព

១៩២៦

ព
ព
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បាន
ព

ពមភ

ព

។
១២-

ព

ព
ព

គ

គ
ព
។

ព

គព

ព
ព ព

២០/០៧/១៩៤១
ព

ព

ពឱ

ព

អ្ពភតឃេតុ
ូ

២៥០០ ។

មុ នរពលស្ដលសរមតច្ប្ពោះសងឃរាជប្ពោះអា

ធ

កៅចថងពុធ ១៣ករច ដខស្សាពណ៍ លតូវនិងចថងទី ១០ ដខកញ្ហដ
្បាំ១៩៦៩ ។ សកមថចលពេះសងឃរជ ានលពេះឱង្វករថ្នាៈ “ខញាំុ ពីយប់ មិញ
កឃើញសុបិននិមិតថមួយចដមវកណាស់ គឺ កឃើញកចតិយពី រអ្ដណថតកលើ
អាកាសមកអ្ាំពីទិសឦសាន តលមង់មករកខញាំុ ដដលកាំពុងអ្ងគុយកៅយ
កុ ដិខ្ ងមុ ខ កចតិ យ ក
ជិត កឃើញកចតិយក

េះានពណ៌ ដូ ចាស លុេះ អ្ដណថតចូ ល មក-

េះកាន់ដតតូចក

ើយបាត់មួយកៅដតមួយ អ្ដណថត

មកជិ តខញាំុ ខញាំុ ក៏លូកចដកៅលទកចតិយក
កពលជិតភវឺរវងកាង៤ ។

េះ រួចក៏ ភាញក់ ខូវនកលពើ តកឡើងកបុង

លពេះរជឱង្វករសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ កបុងកពលលបជុាំសងឃកដើមផី
ិ ័ យ កបុងចថង ២កកើ ត ដខភលទបទ លតូវនិ ងចថងទី
តាំ ងគណាៈកមយកា រធមយវន
១៣ ដខកញ្ហដ ្បាំ១៩៦៩ ។ ប ធ ប់ មកកទៀតសកមថចបានលពេះឱង្វករថ្ន
ិ ័ យ របស់ កយើ ង កៅខឝេះកសៀវកៅធម៌ ោ កលចើ នមុ ខ កលោេះ
អ្ងគកា រធមយវន
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ក

តុក

េះ កយើងលតូវតាំងគណាៈកមយការោថយីកទៀត កដើមផីលបជុាំគ្នបករៀប

ករៀងអ្ធិបាយតលមូវការតមថ្នបក់ លតី កទ ឯក ។
លតង់កពលដដលខញាំុយល់សបថិកឃើញកចតិយក

េះ លបដ

លោ

និមិតថមួយ លបផបូលកអាយកយើងដឹងថ្ន គណាៈកាយការធមយវ ិន័យរបស់
កយើង នឹងបានសកលមចកោយលអ ។ លពេះសុបិននិមិតថចនសកមថចដដល
កឃើញកចតិយមួយគូកនេះ ទុកោអ្ពមូតក

តុមួយដ៏ដសនអ្សាចររចដមវក

ណាស់ ។

អ្ពមូតក តុមួយកទៀត គឺកៅចថង ១៣កកើត និង ១៤កកើត ដខ
ភលទបទ លតូវនិងចថងទី ២៤ និង ២៥ កញ្ហដ ១៩៦៩ កៅកវលយប់ពី
កាង ២០ កៅកាង ២២ កឃើញលពេះចនធ ានរសយីកលឿង កខៀវ លក

ម

ានរងឝង់មូលព័ទនជុាំវ ិញលពេះចនធ ដដលកយើងធ្លវប់កៅថ្ន លពេះចនធបាាំង
ឆ័លត ។
ជីវតាវ
ិ

នបររច្ឆ
ិ

ក្សំ ណែ់អព
ំ ី ប
ំ ុែននប្ពោះជីវែ
ិ
ី ផ

រប់តាំងពីចថង ១៣ករច ដខស្សាពណ៍ ោចថងដដលលទង់កឃើញ

សុបិននិមិតថ រ

ូតមកដល់ចថង ១២កកើត ដខភលទបទ គឺលតូវនិងចថងទី១០

កញ្ហដ មកដល់ចថងទី ២៣ កញ្ហដ លតូវោ១៤ចថង គឺសកមថចលទង់ចាប់ាន
លពេះអាោធកៅកបុងចថង ១២ កកើត ដខ ភលទបទ ្បាំរកា ឯកស័ក ព.ស.
២៥១៣ លតូវនិងចថងទី ២៣ កញ្ហដ ្បាំ១៩៦៩ កវលកាង ១៥ និង ៤៥
ទី ។
លពេះសងឃដដលធ្លវប់ចូលគ្នល់បកលមើលពេះអ្ងគ

ាំគ្នបអ្ងគុយកៅ

កលតបនធប់លកឡាលពេះបនធាំ ស្សាប់ដតឮសូរកណឹថ ងករទ៍ដបវកធមយត ក៏
គ្នបសធុេះចូលកៅកបុងលកឡាលពេះបនធាំភាវម។លគ្នក
ថ្ន “ខ្ាុំច្ុក្សណាស់ៗ” ។ កបុងកពលក

ាំ

េះសកមថចានលពេះឱង្វករ

េះលពេះសងឃដដលកៅកាំដរក

េះ

ក៏ជាំនុាំពិកលគ្នេះគ្នបថ្នឲ្រលពេះសិរ ិវ ីសុទន មុ ី ោុ ំ និយយទូរស័ពធកៅកលក
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កវជជបណិឍ ត រថ្ន រប៉េងែុ ង កៅលកសួងធមយការលគូកពទរោកលចើន
កលកកវជជបណិឍ ត រថ្ន រប៉េងែុ ង . មុ ី
.រស

ក់ គឺ

មុ ីឌ្ី . យូ គឹមោន . ប្ពំ ក្សួន

រ ី និងកលកកវជជបណិឍ ត ា

សូ ជនោតិបារាំងក៏បានមកោ

ប ធ ន់ៗគ្នប ពិនិតរកឃើញថ្ន អាការករគចនសកមថច គឺមិនទន់ធងន់ធងរ
បុ យ នកទ ។ បុដនថកទេះបីោយងណា លកសួងសុខ្ភិបាលក៏បានចាត់
កលកកពទរ យូ គឹមោន និង លឺ គឹម
លបចាាំការលបកបឱសថថ្នឝយោដរប រ

ន ឲ្រមកកៅរកាលពេះករគ

ត
ូ ដល់ចថងលព

សផតិ៍ ១៤កកើត

ដខភលទបទ លតូវនិងចថងទី ២៥ កញ្ហដ ១៩៦៩ កវលកាង ២០ និង ២០
ទី

ស្សាប់ដតលពេះអ្សាសាៈបសាសាៈចនលពេះអ្ងគ

រលត់សប
ង ់ឈង
ឹ

អ្ាំពីលពេះកាយ លទង់កសាយទិវងគតកបុងគលមប់លពេះជនយ ៨៦ វសា កៅកលើ
លពេះដទនសយ

កោយសងប់កសងៀម

ដលឝងធាំ

កៅកបុងលពេះរជតាំ-

ណាក់លពេះអ្ងគ កណា
ថ លពួកកថរនុកតទរាៈ ានលពេះសិរ ិវ ីសុទន មុ ី ោុ ំ
និងលពេះឥនធមុនី ឆ្ងយ ផន ោកដើម

វតថឧណាតកលម ។ កបុងកពល

ដដលសកមថចលពេះសងឃរជកសាយទីវងគតភាវមក

េះ លពេះសងឃកលចើនអ្ងគ

ានលពេះសិរ ិវ ីសុទន មុ ី ោុ ំ និងលពេះឥនធមុនី ឆ្ងយ ផន ោកដើម លពម

ទាំងកលក មាន អុ ក្ស គិលនុបោឌកក៏កៅកាំដរោមួយដដរ ានចិតថ
រ ាំជួលញាប់ញ័រ ស្សឡាាំងកាាំង កសធើរភាន់ភាាំងសាយរតី
ផាយដាំណឹងទិវងគត

ដល់លពេះសងឃកបុងវតថភាវម

កគនដាំណឹងកនេះដល់ សរមតច្ប្ពោះរ

បានចាត់ការ

អ្ងគខវេះក៏រត់កៅលប

ធវិ ងស ានលពេះសិរ ិវ ីសុទន មុ ី ោ
ុ ំ

ក៏និយយទូរស័ពធកៅកលកកវជជបណិឍ ត រថ្ន រប៉េងែុ ង កៅលពេះរជ
តាំ ណាក់ ចាក រមន កៅលកសួ ងធមយកា រ និ ង កៅសាលឯកទៀតៗ កៅ
កបុងលកុងភបាំកពញ ។
ប ធ ប់ពីបានដឹងដាំណឹង ចនការកសាយលពេះទិវងគត ចនសកមថច
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លពេះសងឃរជោអ្ាចស់ភាវមកបុងរលតីក

េះ សកមថចលពេះលបមុខរដឌ លទង់

បានកសថចយងរលាៈរលាំងមកកាន់មហកុដិ កដើមផីលកាបថ្នឝយបងគាំលពេះ
បរមសព សកមថចលពេះកោធិវងសក៏និមនថមកគង់កៅជិត លពេះបរមសព
តាំងពីកលើកមុន កដើមផីសដមថងលពេះសានទុកខកសាយសាថយយងខ្វាំង
ចាំកោេះលពេះបរមសព ។ ដាំណាលគ្នបកនេះ សរមតច្ប្ពោះមហាក្សសប្ែីោនី
ោអ្ាចស់ជីវ ិត លទង់កសថចចាត់អ្បកអ្ងគាចស់

កបុង
លពេះបរមរជវាំង ោលពេះតាំណាងមកថ្នឝយបងគាំលពេះបរមសពដដរ ក ើយ
កពលោមួយគ្នបក

េះ ឯកឧតថម អុ ឹង ហុ ង

យកលកសួង

ធ ឧប

យករដឌម្នថីទី២

ឯកឧតថម រច្ង រហង លបធ្លនរដឌសភា លពមទាំងសាជិក ឯកឧតថម
លន់ នល់

យករដឌម្នថី អ្បកអ្ងគាចស់សុីសុវតថិ សរមែៈ
ឧប
ិ

យក-

រដឌម្នថីទី១ លពមទាំងសាជិករដឌម្នថី ឧកញាមហម្នថី ស្ក្ស មាស
ចាងហឝងពិធីការលពេះបរមរជវាំង និងម្នថី

កបុងលពេះបរមរជវាំង

៉េ ហូ ទីលបឹកាសកមថចលពេះលបមុខរដឌ កលក ឌ្ី
ឧតថមកសនីឯក រង្ខ

រដឌកលខ្ធិការលកសួងធមយការ កលក អុ ី
ឯកឧតថម
ទាំង

ច្
ូ

ុ យ អ្ភិបាលលកុងភបាំកពញ

ថ ល លពម
ឹម ដុ ង លបតិភូរជរោឌភិបាលលបចាាំកខតថកណា

យទហនោន់ខស
ភ ់ទាំងឡាយ សហជីវន
ិ ោង ហ័បអាន

យកវ ិោជឋានពុទនសាសនបណិឍ តរ លកុមអ្ភិបាល ពុទិក
ន សាគមទាំងឡាយ ានកលក ទា បុ នឡុង ោកដើម ។

អ្ស់កលក អ្បកឥសសរជនធាំ តូច ដដលអ្កញ្ជើញមកកាន់វតថ

ឧណាតកលម កបុងកវលរលតី ១៤ កកើត ដខ ភលទបទ លតូវនិ ងចថងទី ២៥
កញ្ហដក េះសុទដន តានមុខស្សកោន កលកៀមលកាំលគប់ៗគ្នប កោយកសចកថី
កសាកសាថយ ចាំកោេះសកមថចដ៏ចលកដលង បានចូលមកសដមថងមរណ
ទុកខ កសាកសាថយកលកៀមលកាំរ ាំជួល ចាំកោេះបរមសព កោយលគប់គ្នបទាំងររៀនតាម ររៀនស្ែង
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អ្ស់ ។ ប ធ ប់បនថពីក
ពុ ធរឃ្ម
សូរ ហាយ

និងឋា

េះមក គឺានលពេះសងឃោកលចើនអ្ងគ ានលពេះ

ចារយ រាជ ក្សឹង

កមគណលកុងភបាំកពញ និងលពេះមុនីកកាសលរ

កៅអ្ធិការវតថ និករធរងសុីោកដើម លពមទាំងលពេះរោគណាៈ

នុលកមោកលចើនរយអ្ងគនិមនថមកកលោងលោត សុទនដតានមុខ

កលកៀមលកាំ ស្សងូតស្សង្វត់លគប់ៗអ្ងគ កោយកសចកថីសាថយស្សកណាេះ
អាកឡាេះអាល័យ ចាំកោេះសកមថចោអ្ាចស់ ។
លាំោប់ករៀងមក កបុងកពលរលតីក

ដតានពុទនបរ ិស័ទ ទាំងបពឝជិត ទាំងលគ
វតថឧណាតកលមករឿយៗ

គឺ

េះរវងកាង ២២-២៣ កចេះ
សទ និមនថ អ្កញ្ជើញមកកាន់

ាំគ្នបឈរកលតៀបលតោសកពញដីបរ ិកវណ

លពេះរជតាំណាក់ទាំងអ្ស់ កលក-អ្បករជការលកុងភបាំកពញ ានកលក
អ្បកលកសួងោកដើម បាន

ាំគ្នបមកោលាំោប់លាំកោយ ចូលលកាបថ្នឝយ

បងគាំគ្នល់លពេះបរមសព សុទនដតានទឹកមុខលជប់ស្សកោនកសធើរដតលគប់
គ្នប ខវេះានជលកនលតស្សក់សស្សាក់ រកហនិយយសថីអ្ីព
ឝ ុាំកកើត ។
កពលោលាំោប់មកកទៀត កចេះដតានពុទនបរ ិស័ទទាំងលគ

សទ បពឝជិត

កធឝើដាំកណើរមកកាន់វតថឧណាតកលម យងដណនណាន់តន់តប់ រ
ទល់ដតភវឺ ។ កលកអ្បកខវេះានទឹកដភបក
ថ្នាៈ ឱសកមថចលពេះសងឃរជ ចូលទិវងគតក

ូររហម ក

ូត

ើយបនវឺវចារថងូរ

ើយកតើ! សូមផីលពេះអ្ងគាន

លពេះជនយ ៨៦ ពិតដមន ក៏បុដនថកយើងខញាំុលពេះអ្ងគកៅសាថយស្សកណាេះ ចង់

ឲ្រសកមថចគង់កៅោងរយលពេះវសា កោយកយើងខញាំុលពេះអ្ងគធ្លវប់ សាថប់

លពេះរជឱវទ ធ្លវប់កឃើញ ធ្លវប់កគ្នរព សកមថចោអ្ាចស់ ឥឡូវកនេះ
ស្សាប់ដតសកមថចោអ្ាចស់ចូលទិវងគតកៅកាន់បរកលក យ កចាល
កយើងខញាំុកៅក

ើយ ។ ការចូលទិវងគត ចនសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ

ឲ្រទូលលពេះបងគាំលគប់រប
ូ រក

ងរហង លតមង់លតកាចនូវកបុងចិតថ អ្ស់

កសចកថីសងឃឹមកក់កតថចាំកោេះសកមថចកៅក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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សកមថចលពេះសងឃរជ ដដលលពេះអ្ងគបានយងមកកសាយលពេះ
ោតិកុងលបកទសកមភ
ប
ុោកយើងកនេះ លពេះអ្ងគបានកធឝើលបកយជន៍ ទាំងផវូវ
លពេះពុទនសាស

ទាំងផវូវកលកទុកកអាយពុទនបរ ិស័ទោកលចើនណាស់

ក្យេះថ្នលពេះអ្ងគបានកលើកលពេះពុទនសាស

កលើកលបកទសោតិ ឲ្រ

បានថកាំុកថកើងរុងករឿងរួមោមួយនឹងសកមថចលពេះឧបយុវរជ លពេះលបមុខរដឌ
ដដលយិតកយងពលរដឌ កោយលពេះមកធាបាយដ៏ខភង់ខភស់បាំផុត កធឝើឲ្រ
លបកទសោតិានឯកភាព សាមគគីភាព សនថិភាព បានឯករជរដ៏បរ ិបូរណ៍ដូចកសចកថីលបាថ្នប ក

ើយយងណាសកមថចលពេះសងឃរជ ាន

លពេះរជជីវលបវតថិលណា
អ
ស់ានលពេះបាំណងសកលមចក៏យងក

េះដដរ ។

លពឹកកឡើងចថង ១៥ កកើត ដខ ភលទបទ (២៦កញ្ហដ) អ្ស់កលក
ឥសសរជន បានលបជុាំតាំងគណាៈកមយការមួយបកណា
ថ េះអាសនប សលាប់
ចាត់ការបុណរបរមសពកៅ ។

រយៈកាលមុនអំពកា
លស្ដលប្ ងរ់
ី

យ វិ ងគែ

សកមថចលពេះសងឃរជ ានលពេះអាោធោដាំបូង កបុងចថងអ្ង្វគរ
១២ កកើត ដខ ភលទបទ ្បាំរកា ឯកស័ក លតូវនឹងចថងទី ២៣ កញ្ហដ ្បាំ
១៩៦៩ ។ ដាំណឹងលពេះអាោធចនសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ បានថ្នឝយ
ចាំកោេះសកមថចលពេះលបមុខរដឌរច
ួ ក

ើយ ឯកឧតថម អុ ង
ហុ ង
ឹ

ធ កធឝើ

តមលពេះរជបញ្ហ
ជ ចនសកមថចលពេះលបមុខរដឌ បានចាត់ឲ្រអ្ស់កលកកវជជ
បណិឍ តដខយរ-បារាំង ដ៏ជាំ

ញៗទាំងឡាយមកជួយខឝល់ខ្ឝយពាបាល

ករគលពេះអ្ងគយងកពញសមតទភាព

បុដនថកធឝើកមថចកឡើយនឹងអាចយក-

ជ័យជាំនេះកលើមចចុស្ង្វគមបាន ។

សកមថចលពេះសងឃរជ ោអ្ាចស់លទង់លពេះឱង្វករលបាប់ លពេះសងឃ

និងអ្ស់កលក ដដលមកថ្នឝយបងគាំសាកសួរលពេះសុខភាពថ្ន
មានជំងឺមតងរនោះ ដូច្ជាគ្មានសងឃម
ឹ រ ”លពេះរជឱង្វករកនេះ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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រល់គ្នប គឺានការលពួយបារមមណាស់ ក៏បុដនថកយើងរល់គ្នបកជឿទុកថ្នាៈ
លពេះអ្ងគមុខោនឹងគង់លពេះជ យ យុតកៅកទៀតបាន ពី កលោេះសកងកតកៅ
លពេះសរ ីរងគកាយលពេះអ្ងគ ពុាំកឃើញានដលបលបួលដបវកបុ យ នកទ មាង
កទៀតលទង់កៅចាាំលពេះសាយរតីលណា
អ
ស់ អាចានលពេះឱង្វករាាំមួន សាំកណេះសាំណាលនឹងអ្ស់កលក ទាំងលពេះសងឃនិងលគ
ថ្នឝយបងគាំគ្នល់ក

េះ បានស្សួលកៅកឡើយ ោពិកសសកាលពីលពឹកចន

ចថងកសាយលពេះទិវងគតក
ឧប

សទ ដដលមក

េះ ឯកឧតថម

យករដឌម្នថី និងអ្បកអ្ងគាចស់

យករដឌម្នថីទី១ បានចូលលកាបបងគាំលពេះអ្ងគ កដើមផីសាកសួរលពេះ

ករគលពេះអ្ងគផង កដើមផីលកាបបងគាំលលពេះអ្ងគកៅកាន់បរកទស តមការ
អ្កញ្ជើញចនសាធ្លរណរដឌលបានិត និងសាធ្លរណរដឌលបោធិបកតយរ
អាលវឺមង់ផង ។ លគ្នក

េះ លពេះអ្ងគបានទទួ លរក់ទក់ ក

សិទនពរជូនចាំកោេះឯកឧតថម
ាចស់ឧប

ើយបានលប-

យករដឌម្នថី និងថ្នឝយពរចាំកោេះអ្បកអ្ងគ

យករដឌម្នថីទី១ សូមកៅបាំកពញកបសកកមយ កៅលបកទស

កគបានកោគជ័យ ។ កលកាយមកកទៀត សកមថចក៏បានលពេះរជលបទន
សនធ

ោមួយកលក ឌ្ី

ច្
ូ
រដឌកលខ្ធិការ លកសួងធមយការ និង

កលក ប្ ិញ វា៉េ ញ លបធ្លនសាគមអ្បកនិពននដខយរអ្ាំពីការកធឝើកចតិយ៍ ។
លពេះអ្ងគានលពេះបនធូល
សង
គ រៈ កៅស
ិ ុ ែត

អ្ាំពីការកបាេះពុមវភ ច

ូរដ

ក

ើយលទង់និទនអ្ាំពី កចតិយ៍ក្យេះ

ភាពភូាដថមកទៀតផង ។ រួចលពេះអ្ងគលតស់រ ាំឭក
នុលកមដខយរ ដដលលទង់បានខិតខាំដកសលមួលបដនទម

ោករោកលចើនកទៀត ។ កទេះបីជរនិងពាធិកចេះដតកបៀតកបៀនលពេះអ្ងគ
ក៏កោយ ។ សភាពទាំងកនេះសកអាយកឃើញថ្ន លពេះអ្ងគកៅរ ឹងបុឹង
ណាស់ មិនគួរកឡើយនឹងដលបលបួលកោយ្ប់រ

័សដូកចបេះកសាេះ

ឲ្រកយើងកលកៀមលកាំស្សង្វកចិតថ ដូចោកយើងធ្លវក់ កបេះដូង ។ កនេះក

ាំ
ើយ

សមដូចោលពេះកថរដីការបស់លពេះអ្ងគ ដដលលទង់លតស់ោករឿយៗថ្នាៈ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ជួនកាលកពលលពឹក មនុសសសតឝជួបគ្នបរញង់ លុេះកពលលងច ក៏ស្សាប់
ដតដបកគ្នបភាវមៗ ។ សភាពកនេះលតូវដូចោលពេះតលាស់ក

េះណាស់ ។

លពេះអ្ងគយងកៅកចាលពុទនបរ ិស័ទរល់គ្នប ឥតានលបទនដាំណឹងោ
មុនឲ្រចាស់ដល់កយើង កដើមផីនឹងពាបាល លពេះអាការករគកអាយបាន
យូរចថងកសាេះ គួរកអាយកយើងខញាំុសាថយចលកកពកណាស់ និងរកោករណា

មួយដថវងករៀបរប់ពុាំបានកឡើយ ។ លពេះអ្ងគកសាយទិវងគតកនេះ គឺកធឝើឲ្រ
រញ្ួជ យសកលកមភុោ កលោេះលពេះអ្ងគានលពេះគុណធម៌កលចើនណាស់កលើ
ពុទនបរ ិស័ទ ទាំងបពឝជិត ទាំងលគ សទ ។ សកមថចកសាយលពេះទិវងគត
បាត់លពេះរូបពិតដមន បុដនថលពេះកិតិថ

មឋិតកៅដដដល ។

អ្ស់កលក-អ្បកពុទនបរ ិស័ទទាំងឡាយ ! ចាំកោេះលពេះបរមសព
ចនសកមថចលពេះសងឃរជកនេះ លពេះសពលតូវតមកល់ទុកតមផវូវការរជរោឌ
ភិបាល កដើមផីកធឝើទកខិណានុបផទនករៀងរល់ចថងតកៅ ទាំរគ
ាំ ណាៈកមយ

ការបុណរជាំនុាំគ្នបកោេះស្សាយ ករៀបចាំលពេះរជពិធីបុណរ លពេះបរមសព
កាំណត់យកចថងណា ដខណាតកៅោកលកាយ ។ ឥឡូវកនេះគណាៈកមយ
ការបុណរបកណា
ថ េះអាសនបបានលពមកលពៀងគ្នប កាំណត់យកចថង ១ ករច
ដខ ភលទបទ លតូវនិងចថងទី ២៧ ដខកញ្ហដ ្បាំ១៩៦៩ ោកិចចកធឝើទកខិណានុបផទន ានកទស

និងកវរភតថករៀងរល់យប់ចថងតករៀងកៅ ចាំនួន៦

ដខ គិតពីដខកនេះកៅ កលកាយលពេះរជអ្ធិបតីភាពចនសកមថចលពេះមហកសលតលតីយនី និងសកមថចលពេះលបមុខរដឌ ។
កៅកបុងលបវតថិករឿងរវរបស់សកមថចលពេះសងឃរជ សរបញ្ហ
ជ ក់ឲ្រ
កឃើញថ្ន សកមថចដតងដតតស៊ាូពុេះោរជាំនេះរល់ឧបសគគ
ហ៊ានកធឝើ
ពលីកមយលគប់ដបបយង ក

ើយ្នកនវងឆវងពីមនុសសធមយត កាវយ

កៅោមនុសសដដលគួរឲ្រកគ្នរពកកាតសរកសើរ ពីសាំណាក់មនុសសទូកៅ
បានកោយង្វយក

េះ កោយសារដតសកមថចានការតស៊ាូមិនចុេះញម
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នឹងឧបសគគ មិនលពមចុេះញមនឹងសលតូវកោយង្វយៗក

េះកទ កោលគឺ

កលកានការតស៊ាូោប់ោនិចច ។
មនុសសកយើងលតូវដតានការពាយមតស៊ាូអ្ត់ធយត់ កលោេះការ
អ្ត់ធយត់កនេះក

ើយ ដដលកធឝើឲ្រមនុសសកៅជុាំវ ិញខវួនកយើងមួយចាំនួនមិន

ហ៊ានលបាថកមើលង្វយខវួនកយើងបានកឡើយ ។ កលកាយពីការតស៊ាូនូវ
ករឿងអ្ឝីមួយ បានកនវងផុតកៅក

ើយ គឺលតូវលតួតពិនិតរកមើលសាកឡើង

វ ិញថ្នាៈ កតើអ្ីខ
ឝ វេះដដលកយើងលតូវខ្តបង់ ? ។
-តស៊ាូានជ័យសិរ ីមងគល

ពាយមដសឝងយល់ពីករឿងជីវ ិត

លបកាន់សចចាៈនិងធម៌សុចរ ិត លេះបង់គាំនិតចិតថោលឥសា ។
-តស៊ាូបូរផ្ល
ថ ថ ច់ឥតរួញរ
ពាយមរ

កទេះកតថរង្វឈឺយងណា

ូតតមពុទដ
ន ីកា ឥទនិបាទធម៌អាថ៌បួនានជ័យ ។


គំនត
ិ គ ួររិចារណា

យុវ នឥឡូវជភលត
ើ ជភលន
ើ ោស្់ ជភលចអស្់រកយចាស្់រកយតម៉ាឪ

ោំគ្ននជធវើជរឿងតស្នអា្ស្ូវ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

វបបធម៌តខ្ែរ្តូវធ្លលក់ដុនដាប ។
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-

៩ ជីវិតខ្ស្វងរកឃរពងស្ំណាង
រែីរប្ពងសំ ណាងមានពិែស្ដរឬរ ?

កលពងសាំណាងអាចានពិតលបាដកដមន បុដនថភាពរុងករឿងរបស់
មនុសសភាគកលចើន វមិនដមនអាស្ស័យកៅកលើវស
កោយអ្បកទាំងអ្ស់ក

កទ គឺវអាស្ស័យ

េះ ានកសចកថីពាយមលបឹងដលបងយងកលើស

លុប ឬកលចើនោងមនុសសដចទកទៀត ។ ានបុគគលមួយចាំនួនដដលាន
ជាំកនឿយងាាំកៅកលើកលពងវស
ដតងដត
វស

ក

ើយពីមួយចថងកៅមួយចថង ពួកកគ

ាំគ្នប អ្ុចធូបកទៀនអ្ងគុយបន់ស្សន់ ចាាំឲ្រលពេះអាទិកទពចនកលពង

ចុេះមកពីកលើកមឃ

ាំកោគវស

ាំលភមកឲ្រក

ើយកគ្នេះ

ទឝរឲ្រដល់ផេះ
ធ កោយពួកកគគិតថ្នលគ្នន់ដតកធឝើបុកណត េះ ខវូនកគនឹងបាន
ិ៍ ថ
ាសលបាក់ បានកករក្
យ េះ គឺមិនបាច់កៅកធឝើអ្ីឝកផសងៗកទៀតឲ្រលាំបាក
កឡើយ។ កយើងមិនលតូវកផញើកីស
ថ ងឃឹមកៅកលើកលពងវស

ដដលលគ្នន់ដត

កកើតានកឡើងមថងាកល ទនធឹមនឹងមនុសសមួយចាំនួនកលចើន ដដលបាន
ថកាំុកថកើង កោយការតស៊ាូយងលាំបាកលាំបិន បុដនថសលាប់មនុសសដដល
កជឿកលើកលពងវស
ពួកកគគឺមិនបានកមើលកឃើញកឡើយ ក ើយដថម
ទាំងានគាំនិតកសើៗ ដតងដត

ាំគ្នបនិយយថ្ន មកពីវស

ឯងបានោរូបកគានបាន ។ ដមនក

ជួយក

េះ

ើយ កទេះបីោានកទវតចាាំជួយ

ដថរកាកោគជតឲ្រកយើងយងណាក៏កោយ កបើកយើងមិនខិតខាំលបឹងកធឝើ
កិចចការឲ្រលបាកដលបោកទក

េះ មុខោឱកាសលអៗរបូតកចញពីចដអ្បក

ោក់ោមិនខ្នកឡើយ ។ បុដនថានមនុសសមួយចាំនួនកទៀត ដដលាន
ជាំកនឿកលើកលពងវស

លជុលនិយមកពក រ

ូតដល់ដលងសាគល់ខុសលតូវ

កឃើញកលយថ្នោស កឃើញលអថ្នោអាលកក់ ដលងសាគល់ ដលងសាថប់នូវ
ឱវទចនលពេះសាយសមភុទន គឺគិតដតពី

ាំគ្នប កៅកជឿកលើបុគល
គ មួយចាំនួន

ដដលដតងដតកោលអ្ួតខវួនកគថ្ន ោមនុសសអ្បកានបុណរ ឬក៏ោលពេះ
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ក្យេះកនេះក្យេះក

េះ ដដលមកចាប់កាំកណើតកដើមផីជួយកស្សាចស្សង់
េះដតងនិយយថ្ន ខ្លួនជាអនក្សមក្សជួយ

មនុសសកលក ោពិកសសក
រលក្ស
ី

សនា បុកណត េះោកដើម ។

ចូរកយើងទាំងអ្ស់គ្នប សកងកតកមើលចាំកោេះបុគល
គ ដដលាននូវ

អ្នុតថរភាពដបបកនេះ ដដលកគអ្ួតខវួនកគថ្ន ោលពេះអាទិកទពខុសទាំនង
ក

ើយអ្ួតខវួនថ្នោលពេះសិអាររកមលតីយ៍មកចាប់កាំកណើតកទៀតផង ។

រែរី រឿងរា៉េ វទាំងអស់រនោះវាសមរហែុ ផលស្ដរឬរ ? រែីគរួ ស្ែ

ល
ួ យក្សមក្សរគ្មរពបូជារៅរ ៀែឬមួយោ
៉េ ងណា ?

កបើកយើងកឆវើយថ្ន ក
យកបានកទ ពីកលោេះដតក

តុផលទាំងអ្ស់កនេះ ខញុាំមិនអាចទទួល
តុផលទាំងអ្ស់ក េះ វខុសទាំនង ក ើយ

ខុសនឹងចាប់វ ិន័យលពេះពុទសា
ន
ស

កទៀតផង ។ មាងកទៀតលពេះពុទ-ន

អ្ងគលតស់ថ្នាៈ អតាា ហិ អតាននា នានោ ខ្លួនជា ព
ល
។
ី ង
ឹ របស់ខ្ួ នឯង
មនុសសដដលានជាំកនឿកជឿកៅកលើកលពងវស

គឺសងឃឹមឲ្រកទវត ឬ

អ្បកត ឲ្រលពេះអាទិកទពជួយ ចាំដណកខវួនឯងវ ិញ គ្នយនគិតខាំលបឹងដលបង
ករៀនសូលតឬបាំកពញការង្វរទល់ដតកសាេះ ក
គ្នបកដករងចាាំកលពងវស

ើយបុគគលដបបកនេះ គឺ

ាំ

ដូចោោករបូរណមួយដតងដតធ្លវប់បានឮ

កោលោករមកថ្នាៈ ក្សុំ កាប់បំពង់រងចាំ ឹក្សរភលៀង ដូកចបេះលទនផលចុង
កលកាយរបស់បុគគលលបកភទក
កវទ

េះ បានលតឹមដតរងនូវកសចកថីទុកខលាំបាក

ដតបុកណាតេះឯង ។

ាននិទនមួយសាំដដងថ្ន កបុងកាលកនវងកៅក ើយ គឺាន
បុរសោងដដកាបក់រស់កៅភូមិតូចមួ យ ចិញ្ចឹមជីវ ិតកោយដាំដដកកធឝើវតទុ
កលបើលបាស់កផសងៗ ដដលោមុខរបរធមយត គឺបានលតឹមដតមួយលកពេះដតបុកណាតេះមិនានសល់អ្ីឲ្
ឝ រានបាននឹងកគកទ។កគសញ្ជឹងគិតកបុងចិតថថ្ន
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កតើនឹងកធឝើដូចកមថចកដើមផីកលបើលបាស់សមតទភាពរបស់ខួន
វ រកលបាក់ឲ្របាន
កលចើនសលាប់ផគត់ផគង់លគួសារ មិនលតឹមដតឲ្រានសុី ឲ្រានចាយ លគប់
លគ្នន់ក

េះកទ គឺលតូវកធឝើយងណាឲ្រ្ប់បានសល់លុយកលចើន បានកធឝើ

ោអ្បកាននឹងកគ ។ កៅកបុងចថងមួយ គ្នត់ានធុរាៈលតូវកចញកៅទីលកុង
កពលកៅដល់បានជួបោមួយមនុសសមួយលកុមធាំ ដដលកាំពុងដតបាវគង
បកណើថ រ ដស្សកបកណើថ រ ឲ្រមនុ សសាប
មុខដស្សកអ្បកខ្ងកលកាយដ
ហមលបាម មិនឲ្រឆវងកាត់

ាំ គ្នបកគចកចញពី ផូវវ ។ អ្បកខ្ង

កផួនតម លបោរស្តសថទាំងឡាយលតូវកគ
ាំឲ្រលបកសកលបសាចតមផវូវ ការពិតគឺោ

កផួនដដងហរលពេះមហកសលតក េះឯង ។ ោងដដកក៏កៅឈរោមួយនឹង
កគផងដដរ កដើមផីចាាំទទួលកសថច ។ លពេះមហកសលតលទង់កចញមកទីលកុង
កដើមផីទតកមើលពីសកមយភាពរបស់លបោរស្តសថ និង ទតកមើលអ្ាំពីទសសនិយភាពកផសងៗយងសបាយលពេះទ័យ រ ាំកពចក

េះលពេះអ្ងគទទួលលពេះ

ទ័យ ដូចោានអ្ឝីខុសលបលកតីកៅពីកលើលពេះកកស ក៏លទង់យកលពេះ

សថ

សាធបកមើលដឹងថ្ន អ្ីយ ! មកុដរបស់អ្ញដូចោបាក់លតង់កដនវងកនេះ គឺ
វ្ងយពីលពេះបរមរជវាំងក ើយ កបើនឹងលតឡប់កៅបថូរក៏មិនទន់ កបើទុក
ដូកចបេះគឺអាចកធឝើឲ្រកយើងោមហកសលតលតូវអាប់ឱនកិតិយ
ថ ស លពេះអ្ងគក៏
ានលពេះរជបញ្ហ
ជ ឲ្រមហាលតសាកសួរលបោរស្តសថដដលកៅជិតៗ
កនេះថ្ន ជតម្ច
ួ
ុលមកុដជនោះានតដរឬជទ? កពល
ើ នអនកោអាចជចោះ ស្
ដដលបានឮ មហអាាលតដស្សកអ្ាំោវ

វសួរដូកចាបេះ ោងដដកក៏លប-

ញាប់លបញាល់កចញមុខ

ឝ
សស ក ើយកឆវើយយងឱនលាំកទនរួច
ូងមនុ
និយយថ្ន ខញាំុលពេះបាទអាចជួសជុលបានទនកលបាស កោយលតូវនឹងជាំ

ញដ៏បុិនលបសប់របស់គ្នត់ គ្នត់ក៏យកមកុដមកចាក់ពត់ចុេះ ពត់កឡើង

ដតមួយដភវត ក៏ដកសលមួលបានយងរ ឹងករៀបរយ លពេះមហកសលតលទង់ សពឝលពេះរជ

ឫទ័យយងខ្វាំង

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ដល់

យោងយងកលចើន ។ រង្វឝន់ដដលបានមកក

េះ ានតចមវកលចើន

ោងលបាក់ចាំណូលដដលគ្នត់រកបាន កៅឯផធេះោងមួយ្បាំកៅកទៀត ។
តមផវូវកធឝើដាំកណើរលតឡប់មកផធេះ ោងដដកលតូវកដើរឆវងកាត់តមភបាំមួយ
កបុងកពលកាំពុងកដើរកាត់ភាំប គ្នត់ក៏លបទេះកឃើញខ្វមួយកាល ោងដដក

ភិតភ័យយងខ្វាំង គ្នត់ដបរកលកាយបាំរង
ុ នឹងរត់ ដតគ្នត់ដបរោឮសាំកឡង
ថងូចថងូរយងដសនឈឺចុកចាប់របស់ខ្វ កទើបគ្នត់ទប់ចិតឲ្
ថ រកាវហនដបរ
កលកាយកមើលឲ្រចាស់សិន ។
ោងដដកកឃើញខ្វកដក

ូរទឹកដភបករហម វកលើកកជើងរបស់

វឲ្រោងដដកកមើល តមការពិតកជើងរបស់វមុតប វ ឫសសីយងធាំ

ូរ

្មសស្សាក់ ោងដដកនឹកដតកបុងចិតថបុណឹ ត ងៗវកៅសអី ! ប ធ ប់មក
កគក៏យកឧបករណ៍ដដលោប់នឹងខវួន ឆកឹេះចុេះឆកឹេះកឡើង ក៏ដកប វ បាន
កស្សច ដកប វ ឲ្រខ្វរួចក

ើយ ោងដដកក៏ករៀបចាំទុកោក់ឥវន់បាំរង
ុ

នឹងកៅផធេះវ ិញ ខ្វបានយកាត់វខ្ាំទញោយអាវោងដដក កបុងន័យ
ចង់លបាប់ថ្ន ក្សុំ ទាន់រៅណា ក

ើយវក៏កបាលចូលកៅកបុងចលពបាត់

មួយសនធុេះធាំរច
ួ លតឡប់មកវ ិញ កោយោាំទាំងឈវូសមួយកាលយកមក
ទាំលក់ពីមុខោងដដក ទុកោការតបសបងសងគុណ ោងដដកក៏ទទួល

យកកោយកថីកលតកអ្រកបុងចិតថ ។ លគ្នន់ដតមកដល់ផេះ
ធ វ ិញភាវម ោងដដក
ក៏លបញាប់លបញាល់កៅភរ ិយកគឲ្រកចញមក កោយនិយយទាំងអ្រកខិបកខុបថ្ន កយើងនឹងកាវយោអ្បកានក

ើយ ខញាំុគឺានសមតទភាព
ពិកសសពីរយង ដដលអាចកធឝើឲ្រលគួសារកាវយកៅោកសដឌីបាន ។ ថ្ន
ក

ើយ កគក៏កោេះបាយចាស់ដដលសរកសរថ្នាៈ

រប្បប្ី បាស់រធែព
ី វី ែថុរោហៈ ទាវក់ចុេះមក ក

ដដលសរកសរថ្នាៈ

ល
ួ ផលែ
ិ សមាារៈ

ើយជាំនួសកោយបាយថយី

ល
ួ ជួសជុ លមដ
ិ ដក្សបនាលពីររជីងខ្ល
ុ ក នង

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ដូកចបេះកយើងគួរដតគិតសញ្ជឹងកមើលថ្នាៈ កសថចានដតមួយអ្ងគ
កតើមុដរបស់
ក
លពេះអ្ងគនឹងបាក់បុ យ នដង ខូចបុ យ នដង ឯការដកប វ ពី
កជើងខ្វក

េះរ ឹងរ ឹតដតធងន់ធងរកៅកទៀត វោករឿងចចដនរកលើសពីចចដនរ

តុការណ៍ចចដនរដបបកនេះ កបុងមួយជីវ ិតជួនអាចនឹងជួបបាន
ដតមថងបុកណាតេះ រែយ
ច្នឹងរក្សីែរៅ ?
ិ
ី ក្សមក្សរធែម
ី ុ ខ្របរប្បចាំជីវែរមត
ក

ើយក

កលពងវស

គឺមិនដមនោវតទុដដលានយងពិតលបាកដក

េះកទ

វលគ្នន់ដតោោករកលបើសលាប់កៅរកនូវអ្ឝី ដដលកលតៀមមកពីការង្វរ
យងសុចរ ិតកទៀងលតង់កុងមុ
ប
ខតាំដណងរបស់ខួន
វ ក
លកខណាៈ និងអ្ឝីលគប់យងឲ្របានខ្ជប់ខួនក
ជ

ើយបានកលតៀមនូវ

េះឯង។ កបើកយើងលគ្នន់ដត

កលបើកាវាំងបនថិចបនថួចដតចង់បានលបកយជន៍ ឬមួយលគ្នន់ដតអ្ងគុយកៅ
កសងៀមៗរងចាាំកលពងវស

ក

េះ ចាត់ទុកថ្នោការស្សកមើលស្សចមដដល

គ្នយនចថងនឹងបានជួបលបទេះនូវអ្ឝីៗ ដដលលគ្នន់ដតនឹកស្សចមបុដនថមិនបាន
កធឝើក

េះកឡើយ ។

របតា
យថ្នៈ
ី ម សសនៈអនក្សប្បាជាភាគរប្ច្ន
ី រោក្សបាននោ
ិ

-កបើចង់ឲ្រកទវតជួយលតូវជួយខវួនឯងោមុនសិន ។

-កុាំកលតកលតអាលនឹងអ្បកលតូវក្បតាបក់កុងចាំ
ប
កណាមអ្បកចាញ់រប់លន
កុាំកលតកអ្រនឹងដលផងក
-ភ័ពឝកលពងវស
-ានការ

ងស៊ាយ ។

ោករឿងដដលលតូវពឹងអាស្ស័យកលើខួនឯង
វ
។

ឹក
ឝ ហត់ពលងឹងសមតទភាពរបស់ខួនោលបចាាំ
វ
កទើបអាចកធឝើឲ្រ

ភ័ពឝសាំណាងវស្សឡាញ់កយើង ក

ើយឱកាសដដលដសឝងរកភាពរុងករឿង

ថកាំុកថកើងនឹងធ្លវក់មកកបុងកណា
ថ ប់ចដរបស់កយើងោក់ោមិនខ្ន ។



កុំស្នលប់ដូចពស្់ កុំរស្់ដូចកតងកប កុំតអបដូចថ្្
កុំអា្ស្័យដូចបជ្ញ ើ តកអក
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-

១០ ពីអ្នកស្ុទា
ំ នកាលយជ្ជអ្នករគប់រគងរកុមេុនធំមយ
ួ

ខញាំុានអារមយណ៍ថ្ន ខញាំុានសាំណាងណាស់ ដដលានឪពុកាថយ កទេះបីោគ្នត់ាបក់ខ្ឝក់ និងាបក់កទៀតគ្នត់ានជាំងឺវ ិកលចរ ិកក៏
កោយ លបកសើរោងគ្នយនដដរ ។ ចថងមួយកៅកពលដដលខញុាំបានកឃើញពួក
កកយងៗ យាំពីកលើកាថរមឈូសឪពុកាថយរបស់ពួកកគ គឺវគួរឲ្រអាណិត
កពកណាស់ កលោេះពួកកគលតូវកាំលោឪពុកាថយក

Lai Dong-Jin

សាជិក១៤

ើយ ។

ានកាំកណើតកៅកបុងលគួសារមួយដដលាន

ក់ ។ ឪពុករបស់គ្នត់ពិការដភបក ក

ើយាថយរបស់គ្នត់

ានករគវ ិកលចរ ិក។ កបុងអាយុកកយងបាំផុតឪពុករបស់គ្នត់ បានយករូប
គ្នត់ កធឝើោអ្បក

ាំផូវកដើ
វ
មផីកៅសុាំទនកគ ។ គ្នត់បានកដើរកៅកលើផូវោ
វ

កលចើនកទេះបីោានពរុេះ ឬ ក៏យប់លតោក់យងណាក៏កោយ កដើមផីឲ្រ
លគួសាររបស់គ្នត់អាចរស់កៅបាន ។ កៅកពលគ្នត់សុាំទន បានលគប់

សលាប់ទិញអាហរ គ្នត់បានយកចាំណីសលាប់ដឆកមកបរ ិកភាគ និង
សូមផីដតផឹកទឹកតមទបងហូរទឹកក៏កោយ ។ មិនលតឹមដតបុកណាតេះកទគ្នត់

លតូវបានកគកជរោលបចាាំ និងការវយពីឪពុករបស់គ្នត់ ។ លគួសាររបស់
គ្នត់គ្នយនផធេះ ក

ើយពួកកគបថូរទីកដនវងរស់កៅ ពីកដនវងមួយ កៅកដនវង

មួយកទៀត កដើមផីលជកកកាន ។ គ្នត់ក៏ានភារាៈកិចចកមើលបអូនតូចៗរបស់
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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គ្នត់ផងដដរ រួមទាំងការសាំអាតឲ្រាថយគ្នត់រល់កពល និងកពលាថយ
គ្នត់ានរដូវ ។ កដើមផីអាចកៅករៀនបាន បងស្សីរបស់គ្នត់លតូវបានកគ
លក់កៅកធឝើោស្សីកពសា ។ កៅកបុងថ្នបក់ទី៦ចនបឋមសិកា គ្នត់បាន
ទទួលរង្វឝន់ោង៨០ ។ គ្នត់ដតងដត ាំមុខកគលគប់ការលបកួតទាំងអ្ស់
កៅកបុងសាល លពមទាំងទទួលតាំដណងោសិសសគាំរកូ ទៀតផង។ សពឝចថងកនេះ កលក Lai Dong-Jin គឺោអ្បកករងចលកចនលកុម ៊ាុនដ៏ធាំមួយ
ដដលានកោគជ័យាបក់។កៅកបុង្បាំ១៩៩៩ គ្នត់លតូវបានកគដតងតាំង
ោបុរសវ ័យកកយងដ៏ចាំណានាបក់ កបុងចាំកណាម១០ ក់កៅ តតវ៉ន់ ។
ក ើយគ្នត់បានសរកសរករឿងដដលលក់ោច់បាំផុត ដដលានក្យេះថ្ន
ក្ ូនព្រុសអនក្សុំទាន ។

ការដដលកលើកយកករឿងកនេះមក គឺលគ្នន់ដតចង់ឆុេះបញ្ហ
វ
ច ាំងឲ្រ

ិ៍ ថ
មនុសសលគប់រប
ូ កឃើញថ្ន ការដដលានចាំកណេះដឹង កិតិយ
ថ សកករក្
យ េះ
លទពរសមផតថិ និងភាពលផីលាញក

េះ គឺមិនដមនអាស្ស័យកលើការអ្ុច

ធូបបន់ស្សន់ សុាំអ្ាំពីលពេះអាទិកទព អារុកខអារកសកទវត អ្បកតក

េះកទ

គឺវអាស្ស័យកោយការពាយមលបឹងដលបងតស៊ាូោមួយនឹងឧបសគគ
លគប់ដបបយងទាំងអ្ស់ ។ លបសិនកបើ មនុសសានកសចកថីពឹងដផអក
កៅកលើកលពងវស

លជុលកពកក

េះ មនុសសទាំងអ្ស់នឹងកាវយកៅោ

មនុសស ដដលានភាពខជិលលចអ្ូសោក់ោមិនខ្នកឡើយ ។ ជីវ ិតរស់
កៅលបចាាំចថងក៏ពុាំបានលបកសើរដដរ ក

ើយកបើសិនោកឃើញមនុសសដដល

រស់កៅជុាំវ ិញខវួន ានភាពលបកសើរោង គឺានលទពរសមផតថិ ានកិតិ-ថ
ិ៍ ថ
យសកករក្
យ េះ ានចាំកណេះដឹង ានភាពសបាយរ ីករយ ានសុភមងគល លពមទាំងកសចកថីសុខលគប់លបការក
ពឹងដផអកកលើកលពងវស

េះ សលាប់មនុសសដដល

រដមងានចិតថលចដណន្បនីស និងពាបាទ

គុាំគួន រកោកររ ិេះគន់លគប់ដបបយង កលោេះដតកឃើញអ្បកដចទានជីវ ិត
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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រស់កៅលអោងខវួន ។ តមពិតកៅ បុគល
គ ដដលានជីវ ិតលបកសើរខភង់ខភស់កៅបាន កោយអាស្ស័យកលើការពាយមលបឹងដលបងដ៏ខ្វាំងកាវបាំផុត ក

ើយតស៊ាូពុេះោររល់ឧបសគគដដលបានកកើតានកឡើង។ កទេះបី

អ្បកដចទគិតមកកលើខួនដូ
វ ចកមថចកថី ក៏កគកៅដតខាំពាយមអ្ត់ធយត់ោនិចច
កលោេះកនេះ ោករឿងធមយតរបស់សតឝកលក ក

ើយអ្បកលតូវគិតកទៀតថ្នាៈ

មនុសសមានក្ស់ គឺមិនអាចផ្លគប់ចិតថមនុសសរប់លន

ក់បានកឡើយ ។

ដូកចបេះ លតូវដតខ្ាំាត់សងកត់ចិតថ អ្ត់ធន់នឹងោកររ ិេះគន់របស់អ្បកដចទ
ក

ើយលតូវពាយមសនសាំនូវកសចកថីលអ សលាប់ខួនឯងឲ្របានកលចើ
វ
នគឺ
មិនលតូវកបាេះបង់ការតស៊ាូកចាលនុេះកទ កយើងលតូវាៈ
-ប្ែូវែសជា
ូ មួយនង
ឹ ធមាជាែិ

-ប្ែូវែសជា
ូ មួយនង
ឹ មនុ សសគ្មនឯង

-ប្ែូវែសជា
ូ មួយនង
៉េ ង
ឹ រហែុ ការណ៍អាប្ក្សក្ស់ ប្គប់ោ
-ប្ែូវែសជា
ូ មួយនឹងបញ្ញ
ា ជីវែ
ិ
-ប្ែូវែសជា
ូ មួយនឹងក្សិរលស
-ប្ែូវែសជា
ូ មួយនឹងសប្ែូវ
-ប្ែូវែស ូ ប់

ក ែ់ច្ិែតមិនឲ្យរធែីនវូ អំរពអា
ី ប្ក្សក្ស់

-ប្ែូវែសជា
ូ មួយនឹងរសច្ក្សតី រប្កាធ រោយការមិនរប្កាធ

-ប្ែូវែសជា
ូ មួយមនុ សសស្ដលឈ្លននីស រោយការមិនឈ្លននីស

-ប្ែូវែសរូ ធែអ
ី ំរពល
ី អ ជាមួយសប្ែូវគជា
ឺ មរធាបាយមួយ ស្ដលរធែីឲ្យ
មនុ សស ស្ដលជាសប្ែូវអាច្កា
ល យមក្សជាមែ
ិ តបាន ។
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-

១១ ជីវិតននការឃលើកកមពស្ត
់ នមលស្ទ
ិ ធិស្រស្ាឃី ភទ
ោករថ្ន នេទ កៅកបុងវច

នុលកមដខយរ បានពនរល់ថ្ន ដាំកណើរ

ធ្លវយ, ការទាវយ, ដាំកណើរដបក, ការបាំដបក,ការដចក,លបកភទ,កសចកថីកផសង ។ ដខយរកលបើសាំកៅកសចកថីថ្ន ភាព,ដបបភាព,ភាពកផសងគ្នប,ក៏បាន
ដូចោ កភទបុរស កភទស្តសថី កភទលគ

សទ កភទបពឝជិត ។

ោករថ្ន ស្រសាី បានដល់ មនុសសស្សី ដដលោគូគ្នបនឹងបុរស
ក

ើយលតូវកលបើឲ្រស្សបគ្នបថ្នាៈ បុរសស្តសថី , លបុសស្សី , កុាំកលបើ បុរសស្សី ,

លបុសស្តសថី ដូកចបេះឲ្រកសាេះកឡើយ ។
ោករថ្ន សិទិធ កបុងវច នុលកមដខយរ បានពនរល់ថ្នាៈ កសចកថីសកលមច,កសចកថីសកលមចផល ឬផលសកលមច,ការសកលមចលបកយជន៍
ការោច់កស្សច , ការសមលបកប , ការសមតមបាំណង , កសចកថីសុខ
កសចកថីចកលមើន, កសចកថីស័កិស
ថ ិទិ,ន កសចកថីខ្វាំងពូដក, កសចកថីសមផូណ៌
កសចកថីអ្ង់អាច , មុខការដដលលតូវសកលមចកលើខួន
វ , កសចកថីសកលមច
តមអ្ាំណាចចាប់, អ្ាំណាច ។

ស្តសថីកភទ ោមនុសសលឝតលឝន់ ទន់ភវន់ ទន់លោយ ទន់កខាយ
មិនសូវានកាវាំងកាំដ

ងដូចោបុរសដមន បុដនថកាវាំងចិតថរបស់

ង

គឺមិនទន់កខាយកឡើយ កលោេះកបើកយើងសិកាកៅតមកសចកថីពិតក

េះ

ស្តសថីានកសចកថីអ្ត់ធន់ ានការលេះបង់យងខភង់ខភស់ កបុងការចិញ្ចឹម
បីបាច់ដថរកាកូន និងភាពកសាយេះសយ័លគចាំកោេះសាឝមី ។
រែន្ទី សតន
ី ង
ិ បុ រសមានសិ ធរិ សាគ្ម
ី ន ស្ដរឬរ ?

សាំណួរកនេះ លបសិនកបើពុទនបរ ិស័ទ ដដលោអ្បកសិកាលពេះធម៌
កោយលអ យល់ដឹងចាស់យងសុីជកលៅ កបុងពុទនឱវទរបស់លពេះាន
លពេះភាគក េះ រដមងកឆវើយតបវ ិញថ្នាៈ ស្តសថីនិងបុរស គឺានសិទិកន សយើគ្នប
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កនេះោទសសនលពេះពុទនសាស
លពេះពុទនសាស

យងពិតលបាកដោក់ដសថង ។ កោយ

បានឲ្រតចមវកលើជីវ ិតរស់កៅ របស់មនុសសសតឝលគប់

លបកភទ កោយមិនឲ្រលបកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សមផុរ វណត ាៈទបខភស់
សាស

នកយបាយ អាលកក់លអ ានលក បុរសស្តសថីក

េះកទ កលោេះថ្ន

មនុសសសតឝទាំងអ្ស់ លបាថ្នបរស់កៅចង់បានកសចកថីសុខដូចដតគ្នប មិន
ានបុគគលណាមួយ ចង់ជួបកសចកថីទុកខលាំបាកកឡើយ ។ ដូកចបេះក

ើយ

កទេះបុរសកថី កទេះស្តសថីកីថ លតូវានជីវ ិតរស់កៅលបកបកោយកលាណធម៌ទាំងលបាាំគឺាៈ
១-នមតាា លបាថ្នបឲ្រកគបានកសចកថីសុខ ោគូនឹង បាណាែិបាែ
២-សម្មាអាជីវ ការចិញ្ចឹមជីវ ិតលតូវ ោគូនឹង អ ិនានទាន
៣-សទារសននាាស ការសក ថ សភរ ិយសាឝមី ោគូ
៤-សចច ោមនុសសកសាយេះលតង់ ោគូនឹង មុ

វា

ការមសុ មិចាឆចារៈ

៥-សតិ ានសាយរតីបរ ិបូណ៍ ោគូនឹង សុ រារមរយៈ ។
កលាណធម៌ទាំងលបាាំកនេះ គឺោវ ិថីសលាប់ដឹក

ាំជីវ ិតកយើង

ឲ្រ្នកៅរកកសចកថីបរ ិសុទនកុងការរស់
ប
កៅរួមគ្នបរវងបុរសស្តសថី មិន
ានការលតូវក្វេះលបដកកគ្នប ដកណើថ មសិទិគ្ន
ន ប កៅវ ិញកៅមក មិនលតូវ
ទុកគ្នបោសលតូវក

េះកទ កោលលតូវកដើរកលើផូវរួ
វ មគ្នប ានការសិការួម

គ្នប កចេះឲ្រកាវាំងចិតថដល់គ្នប ានកសចកថីកមតថករុណាដល់គ្នប ក
ពាយមជលមេះមនធិលដដលោកលគឿងកៅ

ង
យ កបុងចិតថករៀងៗខវួន ។

ើយ

កៅកបុងគមភីរលពេះចលតបិដកកលខ ៤២ ទាំព័រ ១៤១ លពេះដ៏ាន
លពេះភាគ លទង់លតស់សដមថងអ្ាំពីសង្វឝស គឺការកៅរួមគ្នប ោមួយសាឝមី
ភរ ិយ ាន ៤ យងគឺាៈ
១-រខ្ាច្ប្បុសរៅជាមួយនង
ឹ រខ្ាច្ប្សី
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២-រខ្ាច្ប្បុសរៅជាមួយនង
ឹ រ វតាប្សី

៣-រ វតាប្បុសរៅជាមួយនឹងរខ្ាច្ប្សី

៤-រ វតាប្បុសរៅជាមួយនឹងរ វតាប្សី

កដើមផីោការកឆវើយតប កៅនឹងសាំណួរខ្ងកដើម ខញាំុគឺលគ្នន់ដត
កលើកយក ការកៅរួមគ្នបរវងសាឝមីភរ ិយកបុងចាំណុចទី២ តមលពេះពុទន
ដីកា ដូចខ្ងកលកាមកនេះ ។
ាបលគ

បតីទាំងឡាយ ចុេះកខ្យចលបុសរស់កៅរួមោមួយនឹង

កទវតស្សី កតើដូចកមថច ? ។ ាបលគ

បតីទាំងឡាយ សាឝមីកុងកលក
ប

កនេះ ោអ្បកកធឝើបាណាតិបាត កធឝើនូវអ្ទិ ប ទន លបលពឹតថនូវកាកមសុមិចាឆ

ចារ កោលោករមុសា កលកបផឹកនូវទឹកស្សវ ឹង គឺសុរនិងកមរ ័យដដល
ោទីតាំងចនកសចកថីលបាទ ោអ្បកលទុសស
ថ ីល ានធម៌ដ៏លមក ាន
ចិតថលតូវមនធិល គឺកសចកថីកាំណាញ់រប
ួ រ ឹត កៅលគប់លគងផធេះោអ្បកកជរលបកទចពួកសមណលោ

ណ
យ ៍ ។ បុដនថភរ ិយរបស់សាឝមីក

េះ ោអ្បកកវៀរ

ចាកបាណាតិបាត កវៀរចាកអ្ទិ ប ទន កវៀរចាកកាកមសុមិចាឆចារ កវៀរ
ចាកមុសាវទ កវៀរចាកការផឹកទឹកស្សវ ឹងគឺសុរ និងកមរ ័យ ោអ្បកាន
សីល ានធម៌លអ ានចិតថលបាសចាកមនធិល គឺកសចកថីកាំណាញ់ កៅ
លគប់លគងផធេះោអ្បកមិនកជរលបកទចសមណលោ

ណ
យ ៍ ។ ាបលគ

បតី

ទាំងឡាយ យងកនេះឲ្រក្យេះថ្ន កខ្យចលបុសរស់កៅរួមគ្នបោមួយនឹង
កទវតស្សី ។
កបុងការកៅរួមគ្នបកនេះ តមទសសនលពេះពុទសា
ន ស លតូវការឲ្រ
កទវតលបុសស្សីកៅរួមគ្នប គឺោការសុខសានថទាំងកបុងបចចុបផនបកនេះ និង
កលកខ្ងមុខ ។ រ ីឯការរស់កៅោមួយកខ្យចវ ិញ លតូវជួបកសចកថីទុកខ
លាំបាកយងណាក

េះ កយើងអាចសិកាយល់ដឹងបានកោយខវួនឯង។

ចាំកោេះកទវតដដលជួបោមួយកខ្យច លតូវដតរស់កៅោមួយរ
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អាចសនបិោឌនបានកឡើយ កលោេះលពេះពុទនសាស

បានលបាប់នូវក

តុ

ដ៏អាលកក់ចលកដលងកបុងកលកកនេះានពីរយងាៈ (បិដក ៤០ទាំព័រ៣៧)
រហែុ ដ៏អាប្ក្សក្ស់ នប្ក្សស្លងខ្ងរប្ៅគឺរសពគប់ជន

ល

រហែុ ដ៏អាប្ក្សក្ស់ នប្ក្សស្លងខ្ងក្សនុ ងគឺមិចាឆ ដ
ិ ឋិ

កបើសាឝមីកផត់ចិតថ កផត់សនា កធឝើខុសកគ្នលការណ៍រួមជីវ ិត

មិនានកសចកថីសក ថ សចាំកោេះភរ ិយរបស់ខួន
វ ដបរោានស្សីដចទកថី
ានលបពននដថមកទៀតកថី សលាប់
កទ ក

ងោភរ ិយមិនអាចទទួលយកបាន

ើយក៏មិនអាចលទាំបានដដរ កបើលទាំកៅរួមោមួយគ្នបកទៀតក

កដើមផីអ្ីឝ ជួនកាលអាចកធឝើឲ្រ

េះកតើ

ងោភរ ិយទទួលនូវករគរបស់សងគមដ៏

កាចសាហវកទៀតផង ។ លបសិនកបើ

ងអាចទទួលយកបាន លទាំបាន

ឲ្រអ្ភ័យបាន កដើមផីឲ្រកូនបានជួបជុាំដមឪ ក

ើយចាំកោេះខវួនឯងវ ិញ ក៏

អាចសាងសនសាំនូវបុណរកុសល កធឝើទន រកាសីល សាទនឧកបាសថ គឺកដើមផីសាងសនសាំឧបនិសស័យលអតកៅខ្ងមុខផងដដរ ដូកចបេះចូរ
ិញ កបើក
កៅកធឝើោភរ ិយលអតកៅកទៀតចុេះ ។ បុដនថផុយកៅវ
ធ

តុការណ៍

វានសភាពធងន់ធងរ ដល់ថ្នបក់ខួនឯង
វ
មិនអាចទទួលយកបានក

ើយ

គួរដតដកខវួនកចញ កបើហ៊ានកៅរួមរស់តកៅកទៀត អាចសាវប់កោយការ
ឆវងករគ ឬសាវប់កោយការកបៀតកបៀន ានការលបលបហរអ្ាំពីលបពនន
កលកាយ ឬស្សីថីក
យ ៏សឹងដតាន ពុាំក

េះកសាត កោយកសចកថីកលកាធ និង

ភាពលបច័ណឍ អាចកធឝើឲ្រកុសលធម៌របស់ខួនសាបសូ
វ
នរ ដបរោពលងីក
ពលងឹងដផបកអ្កុសល ឲ្រានការរ ីកចកលមើនកលចើនកឡើងកៅវ ិញ ដូកចបេះក

ើយ បានលពេះពុទនសាស

ឲ្រកសរ ីភាពកបុងការសកលមចចិតថ និងការ

កលជើសករ ើសជីវ ិតរស់កៅ ឲ្រដតការរស់កៅលបកបកោយកសចកថីចកលមើន

រួចផុតពីអ្នថរយលគប់យង ។ កនេះមិនដមនានន័យថ្ន ភរ ិយខឝេះខ្ត
នូវភាពកសាយេះលតង់ក

េះកទ កលោេះល័កខខ័ណឍចនភាពកសាយេះលតង់ក
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េះលតូវ

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

សាឝមីទាវយកចាលអ្ស់កៅក

ើយ។ ភរ ិយលតូវលបលពឹតថកធឝើតមផវូវចាប់

ការដបកចាកពីសាឝមី ក៏លតឹមលតូវតមផវូវចាប់កោយសនថិវ ិធីដដរ ។ កៅ
កបុងករណីកនេះ លបសិនកបើភរ ិយលតូវការបុរសដចទោសាឝមីកទៀត ចាាំបាច់
លតូវដតឲ្រសាឝមីដលងលេះខវួនោមុនសិន ឹង
ប ឯង កបើពុាំក េះកទ ភរ ិយ
លតូវកទសកាកមសុមិចាឆចារ (លទុសស
ថ ីល) ។

កបើបុរសោសាឝមីកលបើអ្ាំកពើ

ិងា វយតប់ កជរលបាថ ស្ស-

វ ឹងស្សារល់ចថង ឬរ ាំកលភកលើរប
ូ រងកាយ ។ល។ កបើករឿងទាំងអ្ស់កនេះ
មិនទន់ខ្វាំងកាវកទ គឺកៅរកផវូវកោេះស្សាយបាន អ្ាំពីពួកលកុមញាតិ និង
អាោញធរដដនដី អាចជួយនិយយបាន សលាប់លពេះពុទសា
ន
ស

វ ិញគឺ

ឲ្រកលបើធម៌ខនថីអ្ត់ធន់ចាំកោេះការឈឺចាប់លគប់ដបបយង និងអ្ប់រ ាំទូ យ ន
ិញ កបើបញ្ហ
ចិតថកោយបញ្ហដ លពមកោយការអ្ភ័យ។ បុដនថផុយកៅវ
ធ
ហ កនេះ
ខ្វាំងកាវ រ

ូតដល់ថ្នបក់មិនអាចកោេះស្សាយបាន លពេះពុទនសាស

ក៏

ឲ្រសិទិកន សរ ីភាពកបុងការរស់កៅដូចគ្នបដដរ មិនដមនលទាំរស់កៅឲ្របថីវយ
ទល់ដតសាវប់ក
អ្ត់ធន់ក

េះកទ ក

ើយដបរោចាាំកៅកកើតកបុងឋានសួគ៌ កោយកចេះ

េះបានកឡើយ ។ កៅកបុងលពេះពុទនសាស
គឺានកគ្នលធម៌
សលាប់កធឝើឲ្រកាវយោមនុសសលអ គឺ ខនថីធម៌ពិតដមនក ើយ ក៏បុដនថជីវ ិត
ដដលរស់លបកសើរ គឺការរស់កៅលបកបកោយបញ្ហដ។ កៅកបុងបិដក ៣០
ទាំព័រ ២៣២ លពេះពុទនលទង់លតស់ថ្នាៈ ពួក្សអនក្សប្បាជារ

លថ្ន បុ គគល

ស្ដលរស់រៅរោយបញ្ញា រឈ្លាោះថ្ន រស់រៅប្បរសរី ។

កបុងបាលីដតងដតកលើយកកភទលបុសមកសដមថង បុដនថខឹម
វ សារ
រួមទាំងស្សីផងដដរ ដូចោ បុរិសទមាសារថិ ឬ សទធីធ វិតាំ បុរិសសស
នសដឋំ ោកដើម កតើកយើងគួរយល់ដឹងយងណា ?

កភទលបុសឋិតកបុងឋានាៈោបងលបុសរបស់កភទស្សី កនេះកោល

ចាំកោេះភាវរូប តមចាប់ធមយោតិ ដដលលពេះសាយសមភុទនលទង់លោប ។
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ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

មិនដមនានន័យថ្ន បុរសខភង់ខភស់ោងស្តសថីកុងបុ
ប គគលបផញ្ដ តិថ

ោទូកៅក

េះកទ កលោេះថ្ន កបុងកលកកនេះ ស្តសថីខវេះានការកចេះដឹងោង
បុរសខវេះក៏ាន ោថ្នបក់ដឹក ាំលបកទសខវេះក៏ាន ោម្នថីរជការខវេះក៏
ាន កធឝើោលបធ្លនលកុម

៊ាុនខវេះក៏ាន ោអ្បកាននូវគុណធម៌ខភស់ោង

បុរសខវេះក៏ាន លពមទាំងោាតចនពិភពកលកផងដដរ។ ដូកចបេះក

ើយ

លតូវយល់ដឹងអ្ាំពីភាវរូបទាំងពីរ គឺបុរ ិសភាវរូប និងឥតទីភាវរូប ដដលោ
បរមតទសុទសា
ន
ធអាស្ស័យកាវាំងកមយោបចច័យកោយដឡក ។
មិនដមនស្តសថីលតូវកគ្នរពបុរស កលោេះដតករឿងកភទក

េះកទ ដតលតូវ

កគ្នរពដល់គុណធម៌ ។ លពេះពុទនលទង់លតស់ថ្នាៈ លតូវកគ្នរពដល់បុគល
គ
ដដលគួរកគ្នរព លតូវបូោដល់បុគគលដដលគួរបូោ ដូចោកូនលបុសស្សី
លតូវកគ្នរពចាំកោេះាតបិត សិសសលតូវកគ្នរពលគូ…...កោយមិនលបកាន់
កបុងករឿងស្សីលបុសកឡើយ ។
មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ ោទីរប់អាន កយើងទាំងអ្ស់គ្នប បាន
ដឹងក
សិទិន

ើយថ្ន កៅកបុងបចចុបផនបកនេះ ចាប់អ្នថរោតិបានកលើកកមភស់តចមវ
រ ីខ្វាំង កោយយកចថង ០៨ មិ

រ ីមិនដមនានដតមួយចថងក
វបុណរ

ោចថងសិទិន

រ ីអ្នថរោតិ ។ សិទិន

េះកទ កោយកគកាំណត់ចថង០៨ មិ

ោទិ-

រ ីអ្នថរោតិ កដើមផីឲ្រលបកទសកបុងសាកលកលក បានលបារពន

កៅកបុងចថងដតមួយរួមគ្នបដតបុកណាតេះឯង។ សិទិស្តន សថី គឺានលគប់កពលកវលទាំងអ្ស់ ឲ្រដតជីវ ិតកៅាន កវៀរដលងដតសាវប់បាត់បង់ មិនាន
ជីវ ិតរស់កៅកទើបគ្នយនសិទិន ។
សួរថ្ន រែីសិ ធិន្ទសតីមានស្ែក្សនុ ងបច្ចុបបននកាលរនោះស្មនស្ដរឬរ

?

មិនដមនកទ កទេះបីលពេះពុទន លពេះអ្ងគលទង់ធរានកៅ ក៏លទង់ឲ្រ

បុរស

ដល់ស្តសថីកភទដដរ កលោេះកនេះោសិទិន កបុងការរស់រន
ានជីវ ិត។ ដូកចបេះក ើយ បានោលពេះអ្ងគលទង់លតស់សដមថង ឲ្រមនុសស
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ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

ានសីលធម៌ កបុងការរស់កៅរួមគ្នប កចេះកគ្នរពសិទិនគ្នប កៅវ ិញកៅមក
កោយមិនលបកាន់កភទលបុសកភទស្សីកឡើយ ក ើយមិនគួរកធឝើខួនឲ្រោទី
វ
រកងកៀសដល់អ្បកដចទណាកទ គួរដតកធឝើខួវនឲ្រសមនឹងក្យេះថ្ន មនុសស
ដដលានន័យថ្ន អ្បកសាគល់ក

តុផល ឬអ្បកានចិតថខភស់ គឺខភស់ផុត

ពីអ្ាំកពើបាប ។
កៅកបុងលបកទសកមភុោកយើង មនុសសចាស់សម័យបុរណមិន
សូវឲ្រតចមវស្តសថីកភទបុ យ នកទ ោពិកសសក េះគឺាតបិតផ្លធល់ដតមថង
កោយពួកគ្នត់ លបកាន់យកោករមួយបានកោលថ្នាៈ មនុ សសប្សម
ី ន
ិ
អាច្វលច្ន្ទង្ខ
ក នជុ ំរ
ិ

គឺានន័យថ្ន មនុសសស្សីមិនអាចកធឝើកិចចការធាំដុាំ

បានកទ បានលតឹមដតកិចចការង្វរកបុងផធេះដតបុណឹ ត ងឯង ។ ឪពុកាថយខវេះ

កទៀត កូនលបុសឲ្រកៅករៀនសូលត កូនស្សីគឺមិនឲ្រករៀនសូលតកឡើយ ខ្វច
កូនស្សីកចេះអ្កសរ សរកសរសាំបុលតកសបហោមួយបុរស ដតតមការពិត
កៅ ការគិតរបស់ពួកគ្នត់ គឺខុសទាំងស្សុង។ កាលកបើកូនស្សីគ្នយនចាំកណេះវ ិោជ ពួក

ងគឺមិនអាចលបកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវ ិតបានកឡើយ កធឝើ

អ្ឝីមួយលតូវពឹងដផអកកលើសាឝមី ឬ ឪពុកាថយរបស់ខួន
វ ពុាំក

េះកសាតលតូវ

ពឹងដផអកកលើដស្សចាំការ ចង់លបកបអាជីវកមយអ្ីក
ឝ ៏មិនបាន កលោេះខវួនមិន
កចេះអ្កសរ ក តុដូកចបេះក ើយ បានោកៅកបុងលបកទសកមភុោកយើង គឺស្តសថី
ដដលមិនកចេះអ្កសរានលបាណកលចើន ស្តសថីដដលកចេះអ្កសរានអ្លត

តិច ។ បុដនថបចចុបផនបកនេះ លបកទសោតិានភាពកជឿនកលឿន កាំកនើនចន

មនុសសកកើតកលចើន មនុសសានភាពលបណាាំ ងលបដជងគ្នប គឺោសម័យកាលចនសាកលភាវូបនីយកមយ លតូវជលមុញឲ្រមនុសសពាយមបកងកើន
ចាំកណេះដឹង និង ឪពុកាថយបានយល់ដឹងអ្ាំពីសងគមផងក

េះ កូនស្សី

ានឱកាសចូលករៀនដូចកូនលបុសដដរ ។ កោយសារចាំកណេះដឹងទាំង
អ្ស់កនេះក

ើយ បានោានស្តសថីមួយចាំនួន បានទទួលភាពកោគជ័យ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កបុង្កជីវ ិតរបស់គ្នត់ដដរ ។
កបុង មខញាំុ ោអ្បកសរកសរករៀបករៀង សូមឲ្រមិតថអ្បកអានទាំងអ្ស់គ្នប កធឝើការសិកាអ្ាំពីលបវតថិសាស្តសថរបស់ដខយរកយើង កតើាចស់ស្តសថីអ្ងគ
ណាានភាពលផីលាញោងកគ ? កបុងសម័យកាលកសថចអ្ងគណា ?
លពេះ ងបានកធឝើអ្ីខ
ឝ វេះ សលាប់លគួសារនិងលបកទសោតិ ? កតើលពេះ ង
បានកលើកកមភស់សិទិន

រ ីដដរឬកទ ? ។

3232323
គំនត
ិ គ ួររិចារណា

ស្ុ ខ្ជោកីយា
៍ នអវៗ
ី ្តម
ឹ មួយ្គ្ន

ស្ុ ខ្ធម្ចែ្គ្ប់ជវោរ

ចង់ផុតទុកខកុស្
ំ ្មុកជរឿងជកៀកជកយ
ជរៀនធម៌ជ
ើ

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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-

១២ ម្ចចស្់កសរតីខ្ដលម្ចនភាពលប ីលាញន្តស្ម័យអ្ងគរ

តមសិលចារ ឹកដខយរ ានសិលចារ ឹកវ ិានអាកាសោកដើម
បានបញ្ហ
ជ ក់ថ្នាៈ រពេះន្តងឥស្រនទឃទវី ានលពេះអ្នុជពីរលពេះអ្ងគគឺ រពេះន្តងជយរាជឃទវី និងលពេះអ្ងគ ឥនទ ។ ប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វ ី លបសូតកៅ

កបុងលតកូលកសលត ក ើយោកៅរបស់លោ ណ
យ ៍ ាបក់ក្យេះ រ ុរទវ័រ មន
ដដលាន ន្តងរាឃជស្រនទលកមសី ោភរ ិយ ។ លពេះ ងោ រ ី ដដលាន
ចាំកណេះដឹងយងកលៅលជេះ និង ានលពេះទ័យយកចិតថទុកោក់ ចាំកោេះ
លពេះញាតិវងសដថមកទៀតផង ។
ចាំដណកលពេះ

ងជយរជកទវ ី បានករៀបអាោណ៍ពិោ

៍ ោ

មួយលពេះជ័យវ ័រនតាំ
យ
ងពីកៅលពេះជនយកកយងៗកមេះ
វ ។ លពេះបាទជ័យវ ័រនាន
យ
លពេះរជបុលត ក

ើយកបើតមឯកសារខវេះថ្ន ានកលចើនដដរ ដតលពេះរជ-

បុលតដដលកគកៅចាាំបានក

េះ គឺកឃើញានលពេះ

មដត ៤ លពេះអ្ងគ គឺាៈ

រពេះស្ុរ ិយកុម្ចរ ោកវ ីឯកមួ យលពេះអ្ងគកុងការដតងកាពរសាំ
ប
ស្តសកឹត ាន

កៅសិលចារ ឹកលបាសាទតលព

យ ។ វីរកុម្ចរ ោអ្បកដតងកាពរសាំស្តសកឹត

កៅសិលចារ ឹកលពេះខ័ន ឥស្រនទវ័រ មន គឺោអ្ភិបាលលពបុរ ី ក

ើយនិង

រស្ីស្រនទកម្ច
ុ រ ដដលានបរមរូបកៅចាវក់លបាសាទប ធ យ្យរ កោយររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ានសញ្ជកោយុទនមិតថឈរអ្មលគប់ចតុទិធសផង ។
ប្ពោះនាងជយរាជរ វ ី រជបុលតដដលកៅាន កឃើញលពេះ

ម

តមឯកសារដតបីលពេះអ្ងគាៈ សុរ ិយកុារ ឥ្នធវ ័រន
យ និងស្សិ្នធកុារ ។
ងជយរជកទវ ី បានទទួលការសិកាអ្ាំពីសាំណាក់ផ្លធល់

លពេះ

ចនលពេះករៀមរបស់លពេះ

ង (ឥ្នធកទវ ី) លពេះ

ងក៏បានោអ្បកលបាជញមួយ

លពេះអ្ងគ ខ្ងពុទនចលកនិងអាណាចលក ។ លពេះ

ងកោយលពេះទ័យោប់

ជាំោក់ដតនឹងលពេះពុទសា
ន ស

ងានទុកខកសាក លពេះ

កពលដដលលពេះ

ងដតងដតយកពុទនឱវទមកពិចារណាោដរប ។ លពេះ
ពិចារណា កឃើញដតផវូវលពេះពុទនសាស
ទុកខបាន ដូចកាបដដលលពេះ

ប្គន្ទិ នទរ វយប្គភវានុ គិ

ងលទង់បាន

កទ ដដលអាចបនាត់កសចកថី-

ងឥ្នធកទវ ីបានចារទុកមកថ្នាៈ
ត វុ ធំ ប្បយ
ិ ំ

ធយមរវក្សសមាណា

ុ ោះខ្ំ វុតាបានលមធយវែតវិ តាា ម ច្រែា សុ គែសស គ្មនាតមិ ។

ងឥ្នធកទវ ី នូវពុទនវចនាៈ ក

កោយទទួលការអ្ប់រ ាំពីលពេះ

ទទួលយកសរណវតទុ ោទីគ្នប់លពេះទ័យរបស់លពេះ

េះ លពេះ

ង

ក៏បានយងតមសនថិាគ្ន៌របស់លពេះសុគត ដដលអាចកធឝើឲ្រលពេះ

ង

បនាត់បង់ នូវកសចកថីទុកខកសាកដូចលពេះអ្គគី ក
ទុកខ ។

ងក

ើយ

ើយនិងមហសមុលទ

(កនេះោកសចកថីដលបោករកាពរសាំស្តសកត
ឹ ខ្ងកលើ)

កោយលពេះ
សាស
តមសងគ

លពេះ

ងជយរជកទវ ី លទង់យល់ចាស់នូវចាប់លពេះពុទន

ងានលពេះទ័យកសាយេះចាំកោេះសាឝមី កគ្នរពលបណិប័តន៍

ធម៌ រវងសាឝមី និងភរ ិយ គឺឥតានខឝេះចក វ េះលតង់ណា

កឡើយ ។ កិចចវតថរបស់ភរ ិយ ដដលបាំកពញចាំកោេះសាឝមី លពេះ
បាំកពញឥតានសល់ចក វ េះកដនវងណា កទេះបីោលពេះ
ដ៏ខភង់ខភស់យងណាក៏កោយ លពេះ

ងានឋានាៈ

ងមិនបដណថតបកណា
ថ យឲ្រ

ភិកលៀង ចាត់ដចងមុខង្វររបស់ស្តសថី ថ្នឝយលពេះសាឝមីកទ គឺលពេះ
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ង-

ងបាំករ ើ
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លពេះសាឝមី ឲ្រសមកៅតមឋានាៈរបស់លពេះ

ង ដដលលតូវបាំកពញមុខ-

ង្វររបស់ភរ ិយដដរ ។
កៅ្បាំ ១២០៣ ារបស់លពេះអ្ងគាចស់ វ ិ ាននទ ដដលបាន

ទទួលសាំណូកពីលបកទសកមភុោ

ាំទ័ពកៅវយកាំចាត់លពេះអ្ងគវ ិទាននធ

ឲ្រកចញពីលបកទសចមា ។ តាំងពីកពលក

េះមក (្បាំ ១២០៣ ដល់្បាំ

១២២០) លបកទសចមាកៅកលកាមការលតួតលតរបស់លបកទសកមភុោ ។

លពេះបាទជ័យវ ័រនទី
យ ៧ លទង់បានកធឝើសឹកស្ង្វគមកដញទ័ពចាម

កចញពីនគរ ក

ើយលទង់យកនគរចមាកនេះ ឲ្រកៅចាំណុេះលបកទសកមភុោ

គួរណាស់ដតលពេះអ្ងគ ានលពេះទ័យកសាមនសសរ ីករយ បុដនថផុយកៅ
ធ

វ ិញ លពេះអ្ងគលទង់ានវ ិបផកយគដ៏កាំណាច ។ កៅកបុងបរមរជវាំងាន
សភាពសាងត់ដបវកពីធមយត សូមផីដតសដលមកសតឝបកសីក៏មិនានដូចោ
សពឝមួយដង រ ីឯសវឹកកឈើ វ ិញក៏ហក់ដូចោស្សកោនខុសកាលដដរ ។
ឯកលក កភសជជគរុ សញ្ជប់សញ្ជឹងដតាបក់ឯង ជួនកាលគ្នត់
កៅកលកាមកដើមកឈើ ជួនកាលគ្នត់កៅាត់ស្សេះ ជួនកាលគ្នត់កដើរកៅ
តមកជើងភបាំកដើមផីពិនិតររកកដើមរុកខោតិ ដដលអាចយកមកផសាំថ្នបាំបាន។
កពលដដលកលកលគូ គ្នត់លតឡប់ចូលលពេះបរមរជវាំងវ ិញ កលកាន
ឫសកឈើ ផ្លកកឈើ កមើមកឈើ សាំបកកឈើ និង លគ្នប់កឈើ យកមកោ
មួយផង ។ កលកលគូកាំពុងផសាំថ្នបាំ ស្សាប់ដតលពេះបាទជ័យវ ័រនទី
យ ៧ កសថច
យងមកដល់ ក

ើយលពេះអ្ងគលទង់លតស់សួរ កោយានលពេះភ្កថស្ស-

កោនថ្ន ៖
-កមចកៅកលក កភសជជគរុ ?
-លកាបបងគាំទូល ចាាំកមើលថ្នបាំកនេះមួយមុខកទៀត កទើបទូលបងគាំ
អាចទូលអ្ាំពីអាការាៈលពេះករគបាន ។
លពេះអ្ងគក៏បងហួសយងកៅដាំណាក់ចនលពេះ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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លពេះ

ងជយរជកទវ ី ានលពេះសវនីយ៍ថ្នាៈ

-លពេះអ្ងគ ! អ្ូនកមើលកៅកនវងយប់កនេះមិនបានកទ…
-កុាំានសវនីយ៍ដូកចបេះអ្ូន អ្ូននឹងរស់កៅោមួយបងោដរប
គឺកដើមផីកឃើញលបកទសកយើងរ ីកធាំទូលយ ។
-បង ! អ្ូនានកសចកថីកសាមនសសណាស់ កទេះបីោរូបអ្ូន
សុគតកៅក៏អ្ូនមិនសាថយដដរ កលោេះអ្ូនបានបាំកពញករណីយកិចស
ច ពឝ
លគប់ គឺបានដណ

ាំឲ្របងតាំកល់ស៊ាប់កៅកបុងលពេះពុទនសាស

។

អ្ូនសពឝចថង ខាំបាំកពញកុសលបនថិចបនថួច គឺអ្ូនខាំបាំកពញកដើមផី

ឧទធិសកុសលថ្នឝយាចស់បងដតបុកណាតេះ ។

-ឯណាមិនកឃើញស្សិនធកុារ ! ឥ្នធកុារ ! សុរ ិយកុារ !
មកកៅជិតាតឯកណេះកូន !
-បុលតកៅជុាំវ ិញលពេះាតក

ើយ !

-បុលតលតូវកចេះស្សឡាញ់គ្នប ក

ើយលតូវកគ្នរពសកមថចលពេះាតុ-

ចាឆ ឲ្រោងបុលតកគ្នរពាតកៅកទៀត ។ ចថងកលកាយសកមថចលពេះាតុចាឆ
កនេះក

ើយដដលោលពេះាត ជាំនួសលពេះាត ។
លគ្នន់ដតចប់លពេះសវនីយ៍កនេះភាវម លពេះរជបុលតលទង់កសាកលគប់

លពេះអ្ងគ កទើបលពេះស្សិនធកុារានលពេះបនធូលតបលពេះាត ។
-បុលតនឹងកគ្នរពតមបណា
ថ ាំ លពេះាតោនិចច ។
លពេះអ្គគមក

សី ានលពេះសវនីយ៍ដតបុកណាតេះ លទង់ក៏កសាយ

លពេះទិវងគតកៅ កៅកលើលពេះ

សថលពេះសាឝមីោទីកសបហ ។ រ ីឯលពេះបាទ

ជ័យវរនលទង់
័យ
ទតកឃើញ លពេះអ្គគមក
ទិវងគតកៅកបុងរងឝង់លពេះ

សីោទីសពឝលពេះទ័យ កសាយលពេះ

សថលពេះអ្ងគដូកចបេះ លពេះអ្ងគលទង់ស្សក់លពេះជល

កនលតរហមកលើលពេះគណឍទាំងគូ ។ លពេះអ្ងគលទង់ានលពេះចិ ថ ថ្ន ៖
-ចមាាំងទ័ពស្ង្វគម អ្ញយកជ័យជាំនេះបាន ដតចមាាំងមចចុររៀនតាម ររៀនស្ែង
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រជ អ្ញសូមចាញ់ក

ើយ !

លពេះអ្ងគលទង់ានលពេះរជបញ្ហ
ជ ឲ្ររជបរ ិោរករៀបពិធីតមកល់លពេះសពតមលបចពណី កដើមផីកធឝើបុណរថ្នឝយកុសលចាំកោេះលពេះអ្ងគ ។
លោ

ដូចខញាំុបានជាំរបក

ើយថ្ន លពេះ

ណ
យ ៍ ក្យេះរុលទវរន
័ យ ។ លពេះ

ងឥ្នធកទវ ី លតូវោកៅរបស់

ងានលពេះកនបិោឌបកងកើតមួយ លពេះ-

ម ជយរជកទវ ី និងលពេះអ្នុជលពេះ

អ្ងគលពេះ

មឥនធ ។

ប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វ ី កទើបដតដលងចូលកាន់ទុកខលពេះអ្នុជរបស់

លពេះអ្ងគោងមួយលតីាស ។ តាំងពីលពេះជយរជកទវ ី លទង់កសាយលពេះ
ទិវងគតកៅ លពេះ

ងគង់កៅដតកបុងករ្ ធ ស្សម កដើមផីបង្វហត់បកលងៀននូវ

ធម៌អាថ៌ កាវរសាស្តសថ វ ិទាសាស្តសថ ធមយសាស្តសថ និង កផួនចាប់កផសងៗ
កទៀត ចាំកោេះស្សីៗដដលកៅកបុងទីក េះ ។
មាងវ ិញកទៀត តាំងពីកពលដដលលពេះអ្គគមក

សីលទង់សុគត

កៅ កគកឃើញលពេះជ័យវរន
័ យ កសថចយងកៅកាន់ដាំណាក់លពេះ
កទវ ីោញឹកញាប់ ជួនកាលលពេះ
កាលលពេះ

ងឥ្នធ-

ងកាំពុងដតបង្វហត់បកលងៀនសិសស ជួន

ងគង់កៅដតមួយលពេះអ្ងគឯង ជួនកាលកពលដដលលពេះ

កាំពុងចារអ្កសរកៅកលើថ។
យ ការដដលកសថចយងកៅរកលពេះ

ង

ងោញឹក-

ញាប់កនេះ កគអាចនឹងសាយនថ្ន គឺលពេះអ្ងគកសថចចង់ភាជប់បនថវងសោមួយ
លពេះ

ងឥ្នធកទវ ី ឬក៏លពេះអ្ងគកសថចយងកៅកដើមផីឲ្រលពេះ

ងសដមថង-

ធម៌រាងប់ទុកខ កលោេះលពេះអ្ងគនិរសលោត់លបាសចាកលពេះអ្គគមក
ទីគ្នប់លពេះទ័យ។ កពលដដលលពេះអ្ងគកសថចយងកៅដល់ក
រ ីលលពេះ

ើយ សិសស

ងឥ្នធកទវ ី កៅកាន់លាំកៅករៀងៗខវួន ទុកឲ្រលពេះ

កៅដតពីរលពេះអ្ងគ។ ការជួបសនធ

សីោ
ងគង់

រវងលពេះបាទជ័យវរន
័ យ និងលពេះ

ង-

ឥ្នធកទវ ី ញឹកញាប់ណាស់ ។
កពលរកសៀលចថងឈប់សលាកបកលងៀន លពេះ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ឱកាសទាំកនរ ចារអ្កសរកៅកលើផ្លធាំងសិល និយយករឿងរវដដលកនវង
កៅក

ើយទុកោឯកសារ។ លពេះ

ងកាំពុងដតោប់ថយបុក ! បុក ! លពេះបាទ

ជ័យវរន
័ យ លទង់កសថចយងលបៗពីខ្ងកលកាយ គឺលបចាាំកមើលលពេះ
ចារអ្កសរ ដល់លពេះអ្ងគគង់យូរកពក លពេះអ្ងគលទង់យកលពេះ
ខធប់លពេះភ្កថលពេះ

ង។ លពេះ

ង

សថទាំងកទឝ

ងលទង់យលចាស់ថ្ន កនេះោលពេះ

សថ

លពេះបាទជ័យវរន
័ យ លទង់ានលពេះសវនីយ៍ថ្ន ៖
-សូមថ្នឝយបងគាំលពេះអ្ងគ ! កតើលពេះអ្ងគកសថចយងមកទីកនេះ យូរ
ក

ើយឬ ?
-មកយូរបនថិចដដរក

ើយអ្ូន !

-ាចស់បងចារករឿងអ្ីកទៀតក

ើយ

ឹង
ប ?

-ាចស់បងចារសាវតរបស់លពេះអ្ងគ…
-រួចចុេះឃ្លវខ្ងចុងកនេះ ដដលកាំពុងដតោប់បុក ! បុក ! ាន
ន័យថ្ន ដូចកមថចាចស់បងសុាំអានបនថិចកមើល !
-លកាបទូលឈប់សិន កៅដតពីរពាងគកទៀតចប់ក
លុេះលពេះ

ងបញ្ចប់គ្នថ្នបាទកលកាយក

ើយ ។

ើយ លពេះបាទជ័យវរន
័យ

លទង់អានថ្ន ៖
នរមាគែរោ យសមយ ជិនប្បោរណ
………ែរតា នម រភ ៈ

រភរទា ែិ រូ ំនគរាគរម ែុ
……បុ របាប គែៈ

“ រ ីចិតកថ សេះ ដដលដឹក
ចិតថកសេះកណឌកាៈដដល

ាំលពេះបាទជ័យវរនទី
័ យ ៧ កចញកៅ និង

ាំលពេះជិនស្សីកចញកៅ…មិនកផសងគ្នបបុ យ នកទ

បុដនថកបើនិយយអ្ាំពីលពេះរជនិវតថន៍ ចនលពេះបាទជ័យវរនទី
័យ
៧ មកកាន់ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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លពេះរជធ្លនីវ ិញ កឃើញថ្ន យូរ្ងយអ្ដងឝងណាស់ កទើបបានកសេះវ ិល
មកដល់រជបុរ ី ” ។
-គ្នថ្នកនេះពីករេះណាស់។ កលតពីាចស់បងគឺគ្នយននរណាអាច
ដឹងទឹកលពេះទ័យរបស់ទូលបងគាំបានកទ។កទវ ី! មុខខញាំុកៅកទវ ីថ្ន ាចស់បង!
ាចស់បង! ដតឥឡូវ កទវ ីបានដឹងលពេះទ័យខញាំុ ដូចដតលពេះជ័យរជកទវ ីដដរ
ដូកចបេះខញាំុសុាំកៅថ្ន ាចស់អ្ូន ! ាចស់អ្ូន ! តាំងពីកពលកនេះកៅ ។
លពេះសុនធរវចាកនេះ កធឝើឲ្រលពេះ

ងឥ្នធកទវ ី លទង់យល់ចាស់

ថ្ន លពេះជ័យវរនទី
័ យ ៧ ានលពេះទ័យលបតិព័ទម
ន កកលើលពេះ

ង។ លពេះ

ង

លទង់ លពេះចិ ថ ដូកចាបេះ ដបបដូចោនឹកកអ្ៀននឹងលពេះអ្ងគកៅវ ិញ ។
-កមើលលពេះអ្ងគថ្នពីករេះ កតើពីករេះដូចកមថច ?
-ពីករេះ ! ពីករេះលតង់ាចស់អ្ូនកចេះចារថ្ន “ការនិវតថន៍របស់បង
មកកាន់រជធ្លនីក
ក

េះ ោការយូរ្ងយអ្ដងឝងណាស់” ។ កនេះបងយល់

ើយ កលោេះលពេះជយរជកទវ ី ោទីកពញលពេះទ័យរបស់បង លពេះ

ដតងដតនឹកទនធឹងដាំកណើររបស់បងោនិចច ដូកចបេះក

ង

ើយ បានោដាំកណើរ

របស់បងហក់ដូចោយូរ ។ ាចស់អ្ូន ! អ្ូនោអ្បកលបាជញ បងមិនបាច់
អ្តទធិបាយឲ្រាចស់អ្ូនលទង់លពេះសណា
ថ ប់កទ ដតការកនេះលតូវដតអ្តទធិបាយ ឲ្រស្សបកៅតមគ្នថ្នរបស់ាចស់អ្ូនថ្ន “ រ ីអ្បកកដកមិនលក់
ដតងនឹកថ្ន យប់កនេះអ្ីក៏ដវង្ងយកមវេះ រ ីឯអ្បកបរ ិកភាគកាមវ ិញដតងនឹក
ថ្ន យប់អ្ីក៏្ប់កមវេះ” ។ ឯលពេះជយរជកទវ ី ក៏ដតងនឹកថ្នបងកៅចមា
អ្ីក៏យូរកមវេះ ដល់លពេះ

ងលទង់លោបថ្ន ករៀមយល់លតឡប់មកកាន់ាតុ

ភូមិ អ្ីក៏កធឝើដាំកណើរយូរកមវេះ ។ យូរកនេះ គឺមកពីលពេះ

ងស្សឡាញ់បង

ខ្វាំងកពក ។
-លកាបទូលពិតដមនក

ើយ ។ លពេះ

ងលទង់ដតងដតដថវងកថីទុកខ

លបាប់ខាំុា
ញ ច ស់ថ្ន “លពេះអ្ងគលកលតឡប់មកាតុលបកទសណាស់ ដល់លទង់
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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លោប់ថ្ន លពេះអ្ងគកចញពីចមាក
ក

ើយ គឺលពេះ

ងកចេះដតទនធឹងកមើលផវូវ

ើយានលពេះសវនីយ៍ថ្ន លពេះករៀមកមចក៏លកយងដល់ាតុភូមិកមវេះ។

ការទនធឹងថ្នយូរៗមកដតពីកសចកថីស្សឡាញ់ ។
-លតូវក

ើយ ដូកចបេះបានោខញាំុ សុាំកៅលពេះ

ងថ្ន ាចស់អ្ូនកៅ

វ ិញ ពីកលោេះាចស់អ្ូន អាចជួយបនាត់បង់នូវកសចកថីកសាកកៅរបស់
បងបាន។ កៅកបុងកលកកនេះ កបើសិនោគ្នយនាចស់អ្ូនកទ កមវេះសមបង
សាវប់ោមួយជយរជកទវ ីកៅក ើយ ដតកៅានាចស់អ្ូនមួយលពេះអ្ងគ
កទើបបងកៅានជីវ ិតកៅកឡើយ ។
ប ធ ប់មកោកលចើនចថង លពេះបាទជ័យវរន
័ យ លទង់ករៀបអ្ភិកសក
លពេះ

ងឥ្នធកទវ ី ោលពេះអ្គគមក
លពេះ

សីកាំពូលស្តសថីកុងលពេះមហនគរ
ប
។

ងឥ្នធកទវ ីលទង់បានលពេះរជបុលតមួយលពេះអ្ងគ លទង់លពេះ

មថ្ន “ ប្ពោះប្សវី រក្សុ
មារ “ ។ លពេះរជកុារអ្ងគកនេះក
ិ

លពេះរជនិពននចនសិលចារ ឹកតលព

យ ។ លពេះ

ើយ ដដលោ

ងលតូវបានដតងតាំងោ

លបធ្លនសាស្តសថចាររ (Professeur en chef) បកលងៀនវ ិោជដផបកខ្ងលពេះ
ពុទនសាស

ចាំកោេះរជកុារ កុារ ី និងស្តសថីទាំងឡាយ កៅកបុងវតថ
កគ្នធតុងគលិលកកាតថរាៈ សនថិនិកកតនាៈ និងកបុងសរសឝតិបុរលកុងយកសា-

ធរ លទង់ដតងគង់លបថ្នប់កៅឯនករ្ ធ ស្សមឯកណាេះ ។ ដដលោមហ
វ ិោជសាទន សលាប់វ ិទាសាស្តសថដផបកខ្ងសាស

។ លពេះ

រជកុារ និង កុារ ីោកលចើន ោសិសសបរ ិវរ លពេះ
ទាំងក

ងបកលងៀនកុារ ី

េះ កោយមិនលបកាន់ឋានាៈ ថ្នកុារ ីថ្នបក់កនេះថ្នបក់ក
លពេះ

ងលទង់ាន
េះកឡើយ។

ងោចិនថកវ ីយងឯក លទង់បាននិពននកាពរសាំស្តសថឹតកៅ

វ ិានអាកាស លបដ

លកៅកបុងពុទនសករជ១២០០។ កាំណាពរសាំស្តសថឹត
របស់លពេះអ្ងគ ានអ្តទរសរកកាត់តចមវមិនបានកឡើយ ។
កដើមផីឲ្រកឃើញកាន់ដតចាស់ នូវសាបលពេះ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ខញាំុសូមជូនដផបកចនោករសាំស្តសថឹតខវេះ ដដលលពេះ
ែ

ងលទង់បាននិពននាៈ

ត ញ្ជ ននយ ជិគុណញ្ជ នននទនាោ

ននរា
ម
ិ ែ ណភាជ
ិ ជគតាញ្ជ លគ្ម
ិ ធវិ ហនិមិ
ែែបុវថ្ន
ម នឫបែនា
វហ
ិ ិតាភិរមកា
ិ

ប្គឥ
នយែស
ី ន្ទនទរ វយភធ
ិ តា
ិ
ិ ា គ្មនតម
ិ ិ
សុ ភាវភូែប្បែភា
វហុ ប្គុតា
ី

សុ នម
ិ មាោ ប្គជ
ិ យវមា័រ វភាក្សិ
ឥ ំ ប្បគសតំ វមលំ
វធាយ
ិ

ម
និរសតវាែ នយក្សោ
វ ិ ិ យុរែ

កសចកថីដលប

លុេះឥតពីលពេះ
លពេះជននី ក

ងជយរជកទវ ី ដដលានគុណចលកដលងោង

ើយដដលបាន

ាំឲ្រកកើតកសចកថីរ ីករយដល់កលក លពម

ទាំងានភាគកបុងលពេះនិញ្ឝនកទៀតក

េះកៅ លពេះឥ្នធកទវ ី ោលពេះកជោឌ

គឺលពេះនរបតីលទង់បានអ្ភិកសកោលពេះអ្គគមក
ក

ើយលពេះ

ងបាន

សី ោលបធ្លនកបុងទិស
ាំកលក ដដលកាំពុងដតានកភវើងកឆេះសក ន សកៅន

ឲ្របានសងប់សាងត់បានវ ិញ ។
លពេះ

ងឥ្នធកទវ ី លទង់ានលបតិភាពីកាំកណើត គឺលទង់ោព

ុ-

សូលត លទង់និម៌ល ានភកថីចាំកោេះលពេះបាទជ័យវរនទី
័យ
៧ លទង់លេះបង់
កលដចទកចាលក
ក

ើយ លទង់បានតមកល់លពេះ

ើយលទង់ានកិតិថ
លពេះ

កទ លពេះ
សាស

មរុងករឿងក

ើយ ។

សថដ៏វ ិមលទុកកបុងទីកនេះ

ងឥ្នធកទវ ី មិនដមនលតឹមដតចិនថកវ ីមួយលពេះអ្ងគបុកណាតេះ

ងលទង់ោមហឧបាសិកាមួយលពេះអ្ងគដ៏កឆបើម កៅកបុងលពេះពុទន
។ ក តុដដល ាំឲ្រកយើងថ្នបានដូកចបេះ កលោេះានសិលចារ ឹក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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វ ិានអាកាស ដដលោសាបលពេះ
ក

ើយថ្នាៈ

សថរបស់លពេះអ្ងគ ោភសថុតងស្សាប់

“ប្គីធមមាកាយញ្ជ នយនយឯក្ស

សសរមាាគនិមាា ម ណែនទញ្ជរប្ែធា

ភិរនាន រធារមានក្សសសសុគតា គ្ម
ិ មាែាធយនតមីរឌ្ ជគរ ក្សកាយមិ
ជិនាយ គ្មរក្សសគែរសវរវ
មែ ិរន
យថ្នែម…

រែ ប្បក្សុ វរែ
មែ

ជគ ធែ
ិ ំ សងឃមរភ យមានសន្ទនតភ
ិ ន
ិ ន… ផោែារន នមៈ”

លពេះពុទនអ្ងគណា ានកាយដតមួយ ដតងដបងភាគោចាំដណក
៣ កោយបានបកងកើតបានោលគីធម៌កាយ សកាមគកាយ នា៌ណកាយ
ក

ើយលទង់បានសកលមចនូវអ្ធិកាកស កោយអ្ាំណាចអាទិសនថិចនលពេះ

សុគត សូមនមសាករចាំកោេះលពេះពុទនអ្ងគក

េះ ដដលានកាយដតមួយ

កៅកបុងកលកកនេះ (កោយកគ្នរព) ។
-សូមនមសាករចាំកោេះលពេះជិនស្សី ោធាំកលើពួកសាករាៈ លទង់ោ
សកព៌ជបា
ញ នលបតិសាឌនលពេះសងឃ ដដលានលពេះទ័យដចកមិនបានាន
អាតយោផល ក
លពេះ

ើយដបងភាគោចាំដណក៣ (កោយកគ្នរព) ។
ងឥ្នធកទវ ី លទង់បានទទួលឋានាៈោលពេះអ្គគមក

ណាស់ដតលពេះ
ដតលពេះ

សី គួរ

ង ានលពេះទ័យកលភលន់នឹងឋានាៈកនេះ គួរណាស់

ងវយឫកកឆយើងចឆយ លេះបង់មុខង្វរ ដដលោកិចកា
ច រពិបាកដត

មិនដូកចាបេះ លពេះ

ងកៅដតខឝល់ខ្ឝយបង្វហត់បកលងៀនស្សីៗ កៅកបុងវាំង
ដដដល ។ លពេះបាទជ័យវរនទី
័យ
៧ ទតកឃើញលពេះ ង ានកាយពលររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កនឿយ

ត់ដូកចបេះ លទង់ានលពេះតលាស់ចាំអ្ន់ថ្ន ៖
-កទវ ីអ្ូន ! ករៀមបានកលើកតាំកកើងកទវ ី អ្ភិកសកឲ្រកពញោលពេះ

សី កោយយល់កឃើញថ្ន កទវ ីបានជួយោវ ិភាគទន កបុងការ
ចឆបស្សីៗ ឲ្រកៅោអ្បកលបាជញ ។ កទវ ីគួរដតឈប់លាំដ លពេះកាយខវេះ កផធរ
អ្គគមក

ឲ្រស្សីណាាបក់កាន់ការបកលងៀនកនេះ ជាំនួសកទវ ីកៅវ ិញកៅ ។
-លពេះអ្ងគ ! យសសកថិដ៏ខភង់ខភស់កនេះ ដដលស្សីៗ ដតងដតលបាថ្នប មិនអាចកធឝើឲ្រកទវ ីអ្ូនង្វកកចញពីកសចកថីកសាយេះសយ័លគ កៅកបុងវ ិទា
សាស្តសថកឡើយ ។ រូបអ្ូនកៅដតកពញលពេះទ័យ បង្វហត់បកលងៀនស្តសថីទាំងឡាយ ឲ្របានកចេះដឹងដូចបុរស ។
-ករៀមយល់លពេះទ័យកទវ ីអ្ូនក

ើយ ។

-មិនដតបុកណាតេះកទ កទវ ីអ្ូនដដលានវ ិោជខភង់ខភស់ ខ្ងអ្កសរ
សាស្តសថ កទវ ីអ្ូនលតូវតាំងកធឝើោកមសឹក កដើមផីដឹង

ាំស្តសថីកុងមហនគរ
ប

កៅចាាំងនឹងសលតូវធាំបាំផុតកបុងកលក គឺអ្វ ិោជ សូមផីដតលពេះករៀមដដល
ានថឝីលពេះ

សថប្ង្វកបសឹកសលតូវ កបុងស្ង្វគមានជ័យជាំនេះ ក៏លពេះអ្ងគពឹងដផអកកៅកលើវ ិោជដដរ ។ លពេះអ្ងគកចញកៅកធឝើស្ង្វគម កដើមផីការ-

ោរទឹកដីលបកទសកមភុោឲ្រគង់វងស ឯកទវ ីអ្ូនក៏ានភារាៈកសាងស្តសថីដខយរ
ឲ្រកចេះដឹងវ ិោជដដរ ដដលោលាំអ្ចនលបកទសកយើង ។
-ក

G‘Í

តុដតកវ ី កចេះសាំដី អ្ួតខ្ងដតវ ិោជ

- ចឹងក
លពេះ
លពេះ

ើយ ដូចដតលពេះអ្ងគអ្ួតខ្ងចាាំងយកជ័យជាំនេះដដរ

ងឥ្នធកទវ ី គឺោមហស្សីដថ ខយរ ដដលានវ ិោជដ៏ខភង់ខភស់

ងដតងដតផថល់នូវសុភមងគល កៅកបុងរជលតកូល រ

ូតដល់ជីវ ិត

អាវសាន។

មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ កៅកបុងករឿងលបវតថិសាស្តសថកនេះ គឺបាន
បញ្ហ
ជ ក់ឲ្រកឃើញថ្ន ការកលើកកមភស់សិទិន រ ីមិនដមនានលតឹមដតសពឝ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ចថងកនេះកទ សូមផីដតកៅកបុងរជជកាលចនលពេះបាទជ័យវរនទី
័យ ៧
សិទិកន ពញកលញដដរ អាស្ស័យកោយការ្វសចវចនលពេះ
កទើបស្តសថីានឱកាសបានបាំករ ើោតិ និងសាស

រ ីក៏ាន
ងឥ្នធកទវ ី

។

រែីប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វបានបំ
រពញរបសក្សក្សមាអែីខ្លោះ ជាប្បរោជន៍
ី
ប្គួ

រ នង
ិ ប្បរោជន៍ជាែិ ?

រែប្ី ពោះនាងឥន្ទនទរ វបានរល
ក្ស
ី
ី ក្សមាស់សិ ធនា
ិ រដូ
ី ច្រមតច្ខ្លោះ ?

លពេះ

ងបានបាំកពញកបសកកមយ ដដលោលបកយជន៍លគួសារ

និងលបកយជន៍លបកទសោតិដូចោ ៖
ច្ំរ

ោះប្គួ

រៈ លពេះ

ងលទង់ពនរល់លពេះកនិោឌដដលាន

ទុកខកសាក កោយការលោត់លបាសលពេះសាឝមី ឲ្របួសោដូនជីតមដបប
លពេះពុទនសាស
ច្ំរ

។
ោះប្បរ សជាែិៈ

បង្វហត់បកលងៀនស្តសថីដខយរអ្ាំពីវ ិោជខ្ងលពេះពុទនសាស
និពននកាពរភាសាសាំស្តសកឹត សថីពីលបវតថិរជវងស ១០២ វគគ
កសាងបដិាចនលពេះរជវងស និងមិតថភកថិ
កធឝើបុណរទនតមលកខណាៈចនលពេះពុទនសាស
បញ្ុច េះបញ្ូច លលពេះសាឝមី
សាស ។

ឲ្រង្វកលពេះទ័យមកកាន់លពេះពុទន-

ប្ពោះនាងឥន្ទនទរ វបានរល
ក្ស
ធិ រដូ
ី
ី ក្សមាស់សិ នា
ី ច្ែរៅ ៖

ដសឝងករៀនវ ិោជមិនចាញ់បុរស

ោស្តសថីដខយរទី១ ដដលបានកាវយោកវ ីនិពនន
ោស្តសថីដដលបានកលើកសធួយលពេះសាឝមី ឲ្រកាវយោកសលតខ្វាំង

ពូដក សមដូចោករកសាវកថ្ន«សំ ណាបរោងដី ប្សីរត ោងបុ រស» ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ដូកចបេះក

ើយ ស្តសថីកភទក៏ានសិទិកន សយើនិងបុរសដដរ ដូចោសិទិន

កបុងការស់កៅោមួយគ្នប រវងភរ ិយសាឝមី សិទិដន សឝងរកការអ្ប់រ ាំ សិទិន
កបុងការបាំកពញកិចចការង្វរចិញ្ចឹមជីវ ិត និងសិទិក
ន ុងការចូ
ប
លរួមអ្ប់រ ាំលកុមលគួសារ និងការបាំករ ើលបកទសោតិ លពមទាំងសាស
កនេះក

ើយ បុរសៗមិនលតូវកមើលង្វយដល់ស្តសថីកភទក

ឱកាសឲ្រ

ផងដដរ ។ ក

តុ-

េះកទ គឺលតូវផថល់

ងបានសិកាអ្ប់រ ាំឲ្របានកលចើន ទាំងដផបកវ ិោជជីវាៈ និងការ

បកញ្ចញមតិកយបល់ លពមទាំងការចូលរួមបាំករ ើកបុងសងគមោតិ លគប់វ ិស័យផងដដរ ។

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
គំនត
ិ គ ួររិចារណា

ស្តសថីដតងកធឝើកិចចការរប់រយជាំពូក មិនគិតដល់ការកនឿយ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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-

១៣ ជីវត
ិ អ្េិងា
ោករ អហិងា ានន័យថ្ន ការមិនកបៀតកបៀនកគ,ការមិនកធឝើ
ទុកខកគឲ្របានកសចកថីលាំបាក,ការមិនកធឝើទុកខបុកកមបញកគ ។
លបសិនកបើសតឝកលកទាំងអ្ស់ ានអ្

ិងាដូចគ្នប កៅកបុង
សាកលកលកកនេះ សមនឹងបរ ិបូណ៌កោយកសចកថីសុខសលានថយង
ចលកដលង។ សមដូចោកាំណាពរកៅកបុងវច

នុលកមដខយរបានកោលថ្នាៈ

អហិងាជាធមមដ៏សំខ្ន់ ប្បសិនរបីកាន់បានប្គប់គ្មន សមរោក្ស
ទាំងមូលនឹងសោះជា ការរឈ្លលោះទាស់គ្មនក្ស៏ នឹងគ្មាន ។ រប្

ោះអ-

ហិងាជាធមមសប
ង ់ ឲ្យរាប់ឲ្យរក្សគ្មនរាល់ប្បាណ អាច្នាំឲ្យមានសុ ខ្
សប្មានត រធែីរមតច្នឹងបានដូច្ថ្នរអាីយ ។ ប្បសិនរបីអាច្ប្បជុ ំគ្មន
ទាំងរោកាពុ ំក្សរនតីយ
រ

ជស្ជក្សប្បឹក្សារក្សរកាោះរប្ែីយ

-ូ

របីបាន

ែ ភលឺដច្
ូ ប្បី ញរហីយប្ពមកាន់តាម ។ ឲ្យអហិងាមានរាល់ ី ប

ី បននរោក្សភាលម រនាោះរោក្សទាំងមូលនឹងមាននាម ថ្នបានរួច្

ផុ ែចាក្សហិងា ។ (លបទីបចនកលក គឺោលពេះអាទិតរ) ។

សលាប់វ ិតកកាៈ ដដលោកសចកថីលតិេះរ ិេះរបស់បុរសស្តសថី ដដលលប

កបកោយសមផយុតថោអ្

ិងា គឺការមិនកបៀតកបៀនជីវ ិតមនុសសសតឝ

ដចទឲ្រទទួលទុកខលាំបាកលោត់លបាសនិរសចាកសតឝនិងសង្វខរ ដដល
ោទីស្សឡាញ់របស់ពួកកគកឡើយ ។ ធម៌អ្

ិងាកនេះ ោកសចកថីលតិេះរ ិេះ

ដដលលបកបកោយមុទិត និងឧកបកាខចាំកោេះមនុសសសតឝទាំងអ្ស់ ដូ ច
យងបុគគលអ្បកកលបើមនុសស ឬសតឝតិរចាឆន ានកគ្នលកបីោកដើម កោយ
ានទឹកចិតថលតលបណី គឺមិនកបៀតកបៀនឲ្រលាំបាកដល់រងកាយ
ក
អ្

តុ កលបើលបាស់កោយចិតថដ៏លអ ក
ិងាធម៌កនេះ ានអ្កា
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

ួស

ើយកចេះថបមទឹកចិតថមនុសសសតឝដចទ

ាៈការមិនវដងឝងោសមុោឌន ។

108

ររៀនែ ររៀនស្ែម

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

-

១៤ បិតាអ្េិងាមហាតមេះគនធី

មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ ោទីស្សឡាញ់រប់អាន កបុងឱកាស
កនេះ ខញុាំសូមកលើកយកលបវតថិករឿងរវចនមហតយេះគននី ដដលោទសសនវ ិទូ
អ្

ិងា និងោបិតចនលបកទសឥណា
ឍ មកឆវុេះបញ្ហ
ច ាំងឲ្រយល់ដឹងកាន់

ដតចាស់ពីភាពកោគជ័យ ចនទសសនអ្

ិងាបិតឥណា
ឍ រូបកនេះ ។

Mahatma Gandhi ោកូនកៅរបស់កលកប្ក្សមនទគនធី និង

ង បុ គគលនី ម

ងលតកូលបានីយ៉ គឺោលតកូលអ្បកជាំនួញ ។ កលក

កកើតកៅលកុងកាទីយវរ រដឌបូបង់ដដរ ាត់ឈូងសមុលទ

ចថងទី ០២

ដខ តុល គ.ស.១៨៦៩ ។
កោយាតបិតសម័យក

េះ ដតងនិយមដណឹថ ងកូនទុកតាំង

ដតពីកៅកុារ លុេះបានអាយុ៣្បាំ ាតបិតរបស់មហតយេះ បានផសាំផាំុគ
កលក និងកុារ ីាបក់ានអាយុ១០្បាំ ក្យេះ ង កាស្ារុ ីនបគនធី ។
កតើមហតយេះគននីានកូនបុ យ ន

ក់ ? កនេះករឿងអាថ៌កាំបាាំងសលាប់ជីវ ិត

របស់កលក កលោេះថ្នកលតពីបុតថធីតរបស់កលកបកងកើត មហតយេះបាន
សុាំកូនចនវណត ាៈទាំងបួនយកមកចិញ្ចឹមទុកដូចោកូនកលក កលបៀបបាន
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កៅនឹងសមុលទ ដដលរងចាាំទទួលទឹកចនទកនវទាំងបួន ដដលានពណ៌
និងរសោតិកផសងគ្នប ឲ្រកាវយកៅោានពណ៌ និងរសោតិដតមួយ ។
មហតយេះគននីកឃើញលបជនឥណា
ឍ កាំពុងោប់លទុង ចនទុកខនិងការ
ជិេះោន់តមរយាៈវណត ាៈទាំងបួនក

េះផង ក

ើយវណត ាៈទាំងបួនក

េះ សុី

រូងចូលកៅកលៅកបុងចិតថគាំនិតចនលបោនិករផង កលបៀបដូចោលជលងចន
ទកនវបួនសុីចផធដីឥណា
ឍ កលកក៏បានពាយមផាយដាំបូ យ ន ដ៏លបកប
កោយក

តុផល គឺកដើមផីកោេះជាំកនឿរស្តសថពីលទនិខឝេះក

តុផល។ ក

តុ

ដូកចបេះក

ើយ បានោមហតយេះគននី សុាំកូនស្សីចនវណត ាៈចណា
ឍ ល របស់

មហតយេះ មកកធឝើោកូនរបស់កលក បានកធឝើឲ្រលបោជនឥណា
ឍ ានការ
ភាញក់កផអើលោខ្វាំង ។
សពឝចថងកនេះ រូបភាពរបស់កលកគននី លតូវកគយកកៅកគ្នរព ទុកដូចោអ្វតចនលពេះវ ិសុ ។ ្យរបស់កលក ដដលកគពរួរកៅ
នឹងជញ្ហ
ជ ាំងការ ិយល័យ ឬកគ ោឌនពុាំដមនលគ្នន់ដតោកលគឿងលាំអ្រ ឬ
ោបូជនិយវតទុបុកណាតេះកទ ដតោនិមិតថរប
ូ ចនសីលធម៌ ខ្ងនកយបាយ
និងទសសនវ ិោជ វិេសា
ឹ វិតកកៈ (Renoncement de toute violence)
កទៀតផង ។
សីលធម៌ , មនុសសធម៌របស់មហបុរសគននី បានលតូវបណិឍ ត
កបុងសាកលកលក កលើកតកមថើងឲ្រខភស់ពីគុណធម៌ទាំងឡាយទាំងពួង
អាស្ស័យចនសចចាៈភាព ដដលកលកគននីដតងដតលបសិទិន មថ្ន “ ស្តយ
រគេៈ” ឬដដនដីចនភាពសចចាៈ ។ លបសិនកបើកយើងលកកឡកកមើលមករូប

លកខណាៈរបស់គននីក

េះ កយើងនឹងកឃើញថ្ន កលកពុាំដមនោបុគគលគួរ

ឲ្រដបវកកឡើយ ។ កលោេះកលករា
ូ ាំងរុលង
វ ់បានកោលថ្ន មហតយាៈគននី
ានដភបកស្សទុាំ បញ្ហ
ជ ក់នូវកសកចកថីសក ថ សឥតលពាំដដន។ កលកគឺោ
មនុសសានលទង់លទយតូចសគម , មុខឆអឹង, សវឹកលតកចៀកកដននកកចញពី
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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សងខ្ងកាល ។ រូបកលកចូលចិតថោក់មួកមូលកធឝើពីសាំពត់ ក

ើយ

លគបដណឋប់សារោងគកាយ កោយសាំពត់សសាច់គលគ្នត ។ កដើរកៅ
ណា មកណាកោយកជើងទកទ ។
កលកមិនសូវគិតពីរប
ូ កាយកលកកទ ោវ ិរបុរសចូលចិតទ
ថ ុក
ខវួនទកទ កសវៀកដតសាំពត់អ្ងគុយដពនដភបនកធឝើសាធិ កៅកលើកលាលចាំ
កបើងមួយ ។
ោបុគគលានសមផុរលបកផេះ,ានកាវាំងកខាយ,និងោមនុសស

សាមញ្ដ សវូតបូត សូមផីបចាចមិលតរបស់កលក ក៏កលកមិនលបកាន់ ដត
ផធុយកៅវ ិញកលកដតងកគ្នរពគួរសម ក ើយានចិតថកសាយេះសយ័លគោនិចច
មហតយាៈគននីោបុគគលានចិតធ
ថ ងន់ ក

ើយចូលចិតថដតកដនវងសងប់សាងត់។

កលកដតងដតទញចិតថរបស់កលកពីកុងខវ
ប ូនកចញមកកលត ក

ើយកធឝើ

ការលតិេះរ ិេះ។

កលកមិនដដលកធឝើឫកោឲ្រអ្បកផងកកាតខ្វចកទ ។ កលក
មិនសូវកចេះដលបលបួលឥរ ិយបថដូចជនទាំងឡាយកឡើយ ក

ើយាន

ទឹកមុខញញឹមោនិចច ។
ថឝីកបើរប
ូ កលកបានចូលករៀន កៅមហវ ិទាល័យោកលចើនកបុង

អាយុ១៩្បាំ ក៏រប
ូ កលកពុាំដដលអ្ួតអាងពីចាំកណេះវ ិោជ ឲ្រអ្បកផងកកាត
ខ្វចកលកកឡើយ ។ ក

ើយអាទិកទពចនសាស

បានកគ្នរព ោកលចើនតាំណមកក

ើយក

ដដលលគួសារកលក

េះ បានឲ្រតចមវកៅកលើលព

វយ ិ-

ហរធម៌ ពុាំដមនយកលបាោញោមូលោឌនកទ ។ ចិតថរបស់កលកលតោក់
ណាស់ ក

តុដូកចបេះក

ើយ បានោមហតយាៈសង់អាស្សមរបស់កលក

កៅាត់សឹង
ធ ោទីដដលធមយោតិដតងផថល់នូវធ្លតុអាកាសលតោក់លគប់
កពលកវល ។ អាស្សមក

េះ សង់កោយដីភក់លយចាំកបើងដាំបូលលបក់

កកផឿង ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ថយភក់លយចាំកបើង ានដបបោថយពីរមីលត លបកទសកអ្

សីព

(EGYPE)។ អាស្សមបទរបស់មហតយាៈោរមណីយ៍ គុហដដលលបតិសឌ

កឡើង កៅាត់សឹង
ធ ស្បារមទី ោតាំបន់ដដលទឹកអ្លមិតចនគីរ ីអ្រវលវិ
ូរទាវក់ខួនមកលគប់
វ
រដូវទាំងបួន ។

លពឹកាលតវលវិ៍ ដដលមនុសសកលកពុាំដដលសាគល់ បានកៅ

ដុេះលាំអ្ដ

តមចដសធឹង លពមទាំងលគបដណឋប់អាស្សមបទកនេះ ឲ្ររ ឹងរ ិត

ដតានសភាពលតោក់លតជុាំដថមកទៀតផង ។
កលករូាាំងរុលង
វ ់បាននិយយកទៀតថ្ន លាំកៅរបស់មហតយាៈ
័ សាងកឡើងកដើ មផីបាំកពញតបាៈ ឃោគ
ោកទវឋានចនអ្វតរលពេះភគវត
(YOGA) ។ ោការពិតណាស់ កលោេះថ្នលមឹគនិងបកាបកសីទាំងឡាយ
រត់ពោក់ពពូន

ាំគ្នបចុេះមកផឹកទឹកឬសុីកៅយកោយសនថិភាព ។

កគពុាំដដលកឃើញានលោនលបាញ់ឯណាាបក់ ចូលមកយយីដល់លបោជនចនកទវឋានកនេះ សូមផីដតកលគឿងឧបករណ៍របស់ខួន
វ ក៏

កគពុាំហ៊ានយកចូលកៅកបុងបរ ិកវណចនអាស្សមកនេះផង ។ ថ្នទឹកទកនវគង្វគចុេះលតោក់ ទឹកចិតថមហតយាៈលតោក់ោងវរ ីកនេះកៅកទៀត ។ ឯសតឝ
សាហវាន ខ្វ ដាំ រ ី លជូកចលពសឹងកគចកវេះ ចុេះកៅរស់កៅតមទី វល
អាកមទ័ពទាំងអ្ស់បានទុកឱកាសឲ្រអាញី ឯអ្ូដឌ ឈវុេះ កលបើស រាាំង
កាថន់ បកណើឋ រកូនយងសបាយ ។ កលតពីកនេះ បកាបកសី សកុណីោ
កលចើនបានមកកាច់សាំបុកទុកកូនតមចក វ េះវលវិ៍ដដលដុេះរកយនរយន
ធ្លវក់ចុេះមកពីដមកកឈើ ។
កយើងកឃើញថ្នមហតយាៈគននី ចូលចិតថរស់កៅកបុងធមយោតិសប
ង ់

សាងត់ដូចទសសនវ ិទូរស
ូ សូ (J. Rousseau) ដដរ ។ ដតផធុយកៅវ ិញ កលក
ពុាំបានសអប់សងគមមនុសសរ ូតដល់កៅកបាេះបង់កចាល ឬ ោក់កាំ ុស
កៅកលើសងគមក

េះខ្វាំងកពកកទ ។ គឺកលកគននី ស្សឡាញ់ោករសចចាៈ
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ោងជីវ ិត ក

ើយកលកមិនដដលកោលោករកុ

កកទ ។

កលក រយ ប៊ាុក បានកោលថ្ន ៖
មហតយាៈគននី ភាញក់ពីនិ្ ធ កវលកាង៤កនវេះ រួចកលកថ្នឝយ
បងគាំលពេះ សូលតធម៌ក

ើយកទើបកលកកដើរ ។ ឥរ ិយបថកដើរកនេះ គឺោកិចច

វតថមួយ ដដលកលកដតងនិយមកលបើ ទាំងកិចចសូលតធម៌ គឺលតូវសូលតពី
កពលកវលបុពណ
ឝ ហ សម័យ គឺមុនចថងរេះមថង និងសាយណហសម័យ គឺចថង
លិចមថង ។
មហតយាៈានជាំកនឿកៅកលើកផួនខ្បតនពនកលគ្នេះ កោលគឺកៅចថង

ចនធ កលកកៅកសងៀមឥតកោលសថីអ្ីកឝ ឡើយ សូមផីានក

តុការណ៍ធាំ

ចាំកោេះាតុលបកទសឬចាំកោេះខវួន កលកមិនសថីនិយយកសាេះកឡើយ ។

កលកចង់សលានថលក់កវលណា ក៏លក់ភាវម ចង់ភាញក់កពល

ណាក៏ភាញក់ភាវម កទេះបីានសាំកឡងគឹកកងរ ាំពងយងណាក៏កោយ ។
ទឝរចនវ ិញ្ហដណទាំងលបាាំរបស់កលក បានសាវប់រច
ួ ោកស្សច
ក

ើយ គឺគ្នយនអ្ឝីអាចមកបណា
ថ លឲ្រកលគឿងវ ិញ្ហដណក

កបុងផវូវអ្វ ិោជបានកឡើយ ។
រូបកលកចូលចិតថលតាំទឹកកតថរវង៤០

ទី ក

េះរស់កឡើងវ ិញ
ើយបរ ិកភាគដត

អាហរណា ដដលស្សួលដល់ការរ ាំលយអាហរ ។
កលកដតងបារមមជួសមនុសសដដលកលយភសុី ក

តុដូកចបេះបាន

ោកលកតាំងចិតថកបថោញថ្ន កលកាយកពលលពេះអាទិតរអ្សឋងគត កលក
មិនបិរកភាគអាហរអ្ឝីកឡើយ ។ កលកមិនកលបើកាាំបិតសមកទ គឺកលក
បរ ិកភាគអាហរតមទាវប់ឥណា
ឍ គឺបរ ិកភាគកោយកមចដ និងលាមចដ
ប ធ ប់ ដតមិនកលបើចដកឆឝងោល់អាហរកទ ។
កលក រយ ប៊ាុក កោលថ្ន មហតយាៈគននី ោបុគល
គ លប្ាំងនិង
លទនិកលគឿងចលកនិយម (Antimaclinisme) ។ កលកចូលចិតថកធឝើដាំកណើរ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កោយកជើង កលោេះកលកកោលថ្ន ៖
កសចកថីលកអ ធឝើដាំកណើរយឺតៗ ដូចោអ្កណើឋ កវរ កសចកថីលម
អ ិន
លតូវការលបញាប់ញាល់កពកកទ កគដឹងថ្នកបើនិងពនរល់មនុសសឲ្រកធឝើលអ
កគលតូវកលបើកពលយូរ ឯចាំដណកកសចកថីអាលកក់វ ិញ ានសាវបក

ើរបាន

កដើមផីសង់ផធេះ កគលតូវកលបើកពលកវលយូរ ដតកគរុេះករ ើផធេះកោយរយាៈកពល
យង្ប់ រដឌការអ្ង់កគវសពុាំានមក
អាសូរ ចាំកោេះបាតុករទាំងឡាយក
ឈប់កធឝើការបុកណាតេះឯង ។

សកញ្ចត

កទរទន់អាណិត-

េះកទ ដតពួកវខឹងនឹងបាតុករ

ាំគ្នប

ិងាកិចចរបស់អ្ង់កគវសពុាំសកលមចក៏ចាប់

ឃុាំឃ្លាំងរូបមហតយាៈគននី កដើមផីបងខាំឲ្របាតុករបញ្ឈប់សកមយភាពភាវម ។
កលកាយមកសកមយភាពលតូវធូរស្សាលកឡើងវ ិញ កលោេះដតចលកព័លតបាន
ដលងមហតយាៈគននីឲ្រានកសរ ីភាព ដតពួកកគហមពុាំឲ្រកលកចូលកៅ
កខតថបញ្ចឹមកឡើយ ។ មហតយាៈយល់ថ្នលតូវដតកៅកសងៀមសាងត់ កលោេះថ្ន
ពិតដមនដតានកភវើងករលរលសពឝសោ៌ងគកាយរបស់កលក
កឆេះជុាំវ ិញខវួនកលកក៏កោយ កបើឱកាសពុាំទន់

ក

ើយ

ុចឲ្រកទ កគលតូវដតកលបើ

ធម៌ខនថី កដើមផីរង់ចាាំកៅចថងកលកាយ ។ មហតយាៈគននី ោអ្បកនកយបាយ
ផង ោទសសនវ ិទូផង កលោេះថ្នលាំកៅរបស់កលក ានដតពីរបុកណាតេះ
គឺអាស្សមនិងគុក ។
សាវកដដលកលក ស្សឡាញ់ទុកចិតថោងកគ គឺោទសសនវ ិទូ
សុ ភា ច្ន្ទនទបុសស ោកមនកយបាយរដឌបឹងកាល់។ មហតយាៈគននី កលក
“ឈដ៏ហាឌ្ីន ” លបមុខសាគមន៍គាំមងវល បានជូនកមចដាសដល់

កលក ។

ដតអ្ាំកពើលព
អ ុាំដមនបានន័យថ្ន ខឝេះបចាចមិលតកឡើយ ។ មហតយាៈ
គឺោឧទ

រណ៍ ចនការលចដណនរវងបញ្ដ វនថឥណា
ឍ កៅកបុងអា្ ិក
ឝ
ខ្ងតផូង ក ើយបានទទួលទរុណកមយ និងោប់គុកកលោេះចិតស
ថ ក ថស
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

114

ររៀនែ ររៀនស្ែម

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

និងសចចាៈភាព ។
កៅកបុងពនន គ្នរ , មហតយាៈគននីដតងទកនធញភាសិតរបស់អ្បក
លបាជញោតិរស
ុ សីក្យេះ តុលសថយ
ុ (TOLSTOI) ថ្ន ៖
“ ព្ពះរាជាណាចព្ររបស់ព្ពះអាទទិ ទពទៅរនងច
ិ រត បស់អ្នរឯង ”
ុ ត្

កលកាមទមងន់ដាំបងដដលកគវយមកកលើខូនកលកមុ
វ
ងៗ មហ

បុរសដតងកោលថ្ន ៖

“ប្ពហាវហារធមម
គ្មានប្ពំស្ដនរ ” ។
ិ

កពលកចញពីគុក មហតយាៈគននី បានកបាេះបង់កចាលនូវវ ិោជជីវាៈ
ក

ើយបានចូលកៅកាន់កភទោឫសសី។ សកមយភាពមហតយាៈ គឺលតោក់

ោងវរ ីកនេះកៅកទៀត ។ រ ីឯសតឝកាចសាហវាន ខ្វ ដាំរ ី លជូកចលព ។
សឹងដតកគចកវេះចុេះកៅរស់កៅតមទីវលទាំងអ្ស់ទុកឱកាសឲ្រអាញី
ឯអ្ូដឌ ឈវុេះ កលបើស រាាំង កាថន់បកណើឋ រកូនយងសបាយ ។ កលតពីកនេះ
បកាបកសីសកុណីោកលចើន បានមកកាច់សាំបុកទុកកូនតមចក វ េះវលវិ៍
ដដលដុេះរកយនរយនធ្លវក់ចុេះមកពីដមកកឈើ ។
កយើងកឃើញថ្ន មហតយាៈស្សឡាញ់ និងចូលចិតថរស់កៅកបុងធមយ-

ោតិសប
ង ់សាងត់ដូចទសសនវ ិទូរស
ូ សូ (J. Rousseau) ដដរ ។ ដតផធុយកៅវ ិញ
កលកពុាំបានសអប់សងគមមនុសស រ ូតដល់កៅកបាេះបង់កចាល ឬោក់
កាំ

ុសកៅកលើសងគមក

សចចាៈោងជីវ ិត ក

េះខ្វាំងកពកកទ ។ កលកគននីស្សឡាញ់នូវោករ

ើយកលកមិនដដលកោលោករកុ

កកទ ។

មហតយាៈគននីភាញក់ពីនិ្ ធ កវលកាង៤កនវេះ រួចលងចថ្នឝយបងគាំ
លពេះសូលតធម៌ក

ើយកទើបកលកកដើរ ។ គរកយបទឥណា
ឍ វ ិញ កោយបាំ-

ោក់មកោមួយនូវកលមងកិតានុភាពដ៏ម

សាចររផង ។

ចូលមកដល់ាតុលបកទសវ ិញ កលកកមើលកឃើញនឹមដដកដដល
អ្ង់កគវសសងកត់កលើលបោជនឥណា
ឍ ោកលចើន្បាំមកក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

115

ើយក

េះ លតូវលកុម

ររៀនែ ររៀនស្ែម

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

អ្បកកសបហោតិឥណា
ឍ ោកលចើនលកុម កាំពុងករៀបកលគ្នងការបដិវតថន៍កោយ
កឆវៀតឱកាសលបកទសអ្ង់កគវសកាំពុងោប់ចដកធឝើស្ង្វគម។ កៅកពលលបោជនឥណា
ឍ ចាំនួន១៨៥.០០០

ក់ លតូវអ្ង់កគវសកកណឍឲ្រកៅកធឝើោទ-

ហន។ មហតយាៈគននីពុាំបានចូលរួមកបុងអ្ងគការរ ាំកោេះណាមួយកឡើយ ដត
ផធុយកៅវ ិញ កលកបានកធឝើដាំកណើរកៅលបកទសអ្ង់កគវស កដើមផីនឹងតាំង
កៅ និងលកុមរការបួសឥណា
ឍ
ក ើយលពួតចដជួយលបកទសអ្ង់កគវស
កបុងស្ង្វគមក េះកោយកពញចដ ។
ស្ង្វគមអ្ង់កគវសផុតរលត់ កោយ
រស្តសថឥណា
ឍ ចាំនួន១៨៥.០០០

ាំមរណភាពមកឲ្រលបោ

ក់ផង។ មហតយាៈគននី បានលតឡប់មក

ឥណា
ឍ កោយទទួលការកពញចិតថអ្ាំពីអ្បកកាន់អ្ាំណាចអ្ង់កគវសោពន់
កពក ដតអ្កុសលរស្តសថឥណា
ឍ លបកបកោយសញ្ហ
ជ តិ និងសាស
គ្នបោកលចើន ានទាំ

ស់រវងសាស

មហមត៍ និងសាស

ដបវក
ិណូឍ ។

សភាពលចបូកលចបល់ គឺពួកឥណា
ឍ ពុាំលពមទទួលសាគល់ពួកមហកមតឲ្រ
រស់កៅកបុងទឹកដីឥណា
ឍ មាងកទៀត ពួកមហរោដដលធ្លវប់កាន់កាប់
អ្ាំណាចោកលចើនសតវតសរ ៍មកក

ើយក

េះ លតូវផុតអ្ាំពីទាំ

បណា
ឋ លឲ្ររោឌភិបាលអ្ង់កគវសលកាញនឹងអ្ាំណាច ក

ស់កុងស្សុ
ប
ក

ើយទត់កចាល

គុណសមផតិថនិងសាំណូមពររបស់មហតយាៈគននី។ មហតយាៈគននី បានលបកាសឲ្រលបោរស្តសថអ្ត់អាហរ ក

ើយសូលតធម៌រវងមួយចថង ដដលបាន

ទទួលកៅកោគជ័យយងធាំ ពីកលោេះលបោជនចាំនួនមួយលន អ្បកកផឋើម
អ្ត់អាហរតមមហតយាៈគននី។ កពលក
ោជន ដដល

េះចាប់អាោញសឹកបានចាប់លប-

ាំគ្នបអ្ត់អាហរក

េះកៅពរួរកយងកលចើន កដើមផីទប់ទល់
នឹងសកមយភាពកនេះ។ រដឌការអ្ង់កគវសពុាំានមក សកញ្ចត កទរទន់
អាណិតអាសូរចាំកោេះបាតុករទាំងឡាយក
គ្នបឈប់កធឝើការបុកណាតេះឯង ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

េះកទ ដតវខឹងនឹងបាតុករ

ាំ

ិងាកិចចរបស់អ្ង់កគវស ពុាំសកលមចក៏
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ចាប់ឃុាំឃ្លាំងមហតយាៈគននី កដើមផីបងខាំឲ្រពួកបាតុករបញ្ឈប់សកមយភាព ។
កលកាយមកសកមយភាពលតូវបានធូរស្សាលកឡើងវ ិញ កលោេះចលកពលតបាន
ដលងមហតយាៈគននីឲ្រានកសរ ីភាព ដតកគហមពុាំឲ្រកលកចូលកៅកាន់
កខតថបញ្ចឹមកឡើយ។ មហតយាៈយល់ថ្ន លតូវដតកៅកសងៀមសាងត់ កលោេះថ្ន
ពិតដមនដតានកភវើងករលរលសពឝសោ៌ងគរបស់កលក ក
វ ិញខវួនកលកក៏កោយ កបើឱកាសពុាំទន់

ើយកឆេះជុាំ

ុចកអាយកទ កគលតូវកលបើធម៌ -

ខនថី កដើមផីរងចាាំកៅចថងកលកាយ ។ មហតយាៈគននី ោអ្បកនកយបាយផង
ោទសសនវ ិទូផង កលោេះថ្នលាំកៅរបស់កលកានដតពីរគឺ អាស្សមបទ
និងគុក ។
សាវកដដលកលកស្សឡាញ់ទុកចិតថោងកគ គឺោទសសនវ ិទូ
សុ ភា ច្ន្ទនទបុសស កមនកយបាយរដឌបឹងកាល់ ។ ចថង ៨ សីហ ១៩៤៦

កលកាយស្ង្វគមកលកកលើកទី២ លបកទសឥណា
ឍ លតូវបានទទួលឯករជរ
បុដនថដផនដីកនេះលតូវកគពុេះដចកោពីរគឺ ាគ្ស្
ត ់ នង
ី ង
ិ ឥណូ ឌ ស្តង់ ក

ើយ

ដដលសពឝចថងកនេះ កយើងកឃើញានបាគីសង
ថ ់កកើតានថយីមួយកទៀត អ្ម
សងខ្ង លបកទសឥណា
ឍ បចចុបផនប ។
តាំងពីរក

េះមក មហតយាៈគននី លតូវលបោរស្តសថចាត់ទុកោបិតចន

រដឌឥណា
ឍ ដដលានកលកកន

៍រោ
ូ

យរដឌម្នថី ។

មហតយាៈោកាំពូលមនុសស ដដលអាចដណ
ក

ាំលបោជនឲ្រយល់

ើយកធឝើតម និងលបតិបតថិតមឧតថមគតិរបស់កលក ។
កលកដតងកោលថ្ន ៖

“ចូរ្បជា នឥោ
ឌ ទាំងឡាយ ជ្បើតតស្ំ ពត់អំជាោះតាញ ជៅ

្គ្ហា
ល
ឹ របស្់ខ្ួ ន”

“ ្តូវពាយមយកអំបល
ិ ពទ
ី ក
ឹ ស្មុ្ទជដាយខ្លួនឯង ជដើមបជី ៀស្វង
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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នូវការបង់ពនធអប
ំ ល
ិ ”

សូមលោបថ្ន អ្ង់កគវស ចលាញ់យកវតទុធ្លតុកដើមរបស់ឥណា
ឍ

ានកបាស អ្ាំបិល ។ល។ កៅផលិតកៅឯស្សុកខវួន កោយកលបើាសុីន ក

ើយយកកាំណាត់សាំពត់ ឬ វតទុធ្លតុផលិតកោយាសុីន មក
លក់ឲ្រាចស់ស្សុកវ ិញ កោយានតចមវ ១ ោ ១០០ ដូចកាលអាណានិគមបារាំងវកធឝើ ចាំកោេះលបកទសដខយរកយើងដូកចាបេះដដរ ។
មហាែាៈគនធី រប្បអ
ី ហិងាែប នង
ិ ល ប្ធិ បកាន់វណណៈទាំងបួន
កលកអាឡិចសរង់លោោវ ិតនីល

អ្បកនិពននករឿងមហតយាៈគននី កៅកបុងទសស
លបាប់កយើងថ្ន ៖

(ALEXANDRADAVIDJERL)

វដឋី

ង
ឝ ់អាសុី បានបញ្ហ
ជ ក់

ភារកិចដ
ច ៏ធាំបាំផុតរបស់មហវ ិរបុរសគននី ការជីករ ាំកលើងវណត ាៈ
ឥណា
ឍ ដដលបានចាក់ឫសមកកៅកលើដីកនេះ អ្ស់ោកលចើនដាំណមនុសស
កុាំឲ្រានតកៅកទៀត ។
កលកោវ ិតនីល បានកោលដថមកទៀតថ្ន ៖
កគ្នលការណ៍ដដលសាំខ្ន់ោងកគក

េះ កលកគននីលតូវសលមុេះ

សលមួលោមួយពួកមហរោ (MAHARAJA) ទាំងឡាយកៅរដឌបង់គ្នហល (BENGALE) កលោេះថឝីតផិតដតឥណា
ឍ សម័យក
ចាប់ សលាប់ពួកស

ពននអ្នុវតថ ក

េះ គឺោរដឌាន

ើយោច់កចញពីរដឌស័យ
ឝ ័ត

បុដនថអ្ង់កគវស បានសងកត់ពីកលើរដឌទាំងអ្ស់កៅឥណា
ឍ កោយឥទនិពល
របស់ខួន
វ តមរយាៈកសដឌកិចន
ច ិងនកយបាយ ។ លបោជនឥណា
ឍ ដដល
កៅកលកាមនឹមវណត ាៈ ោកលចើនសតវតសមកក

ើយក

េះ គឺទទួលបានការ

កលើកទឹកចិតថពីវណត ាៈអ្ភិជន កលោេះកគលតូវការឲ្ររស្តសថឥណា
ឍ ស៊ាូលទាំតកៅកទៀត កៅកបុងលកខណាៈគ្នយនផ្លវស់បូរថ កដើមផីឲ្រង្វយស្សូលដល់ការ
ដឹក ាំ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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លតកូ លអ្ភិ ជន បានទទួលសាំដណនពីចលកភពអ្ង់ កគវស កបុង
ការរការកបៀបករៀបរយទាំងអ្ស់កៅឥណា
ឍ ឯចាំដណកពួកលោ ណ
យ ៍ ក៏
ហក់ដូចោានការង្វរពិកសសរបស់ខួនសាោថយ
វ
ីកឡើងវ ិញដដរ ។

សកមយភាពរបស់អ្ង់កគវស បានពងឝក់សាយរតីលបោជនឥណា
ឍ

ឲ្រវកងឝង និង សាមរាៈដដលផលិតកោយកលគឿងចាក់ ។ កគបានលេះបង់
ការរចវអ្ាំកបាេះកោយចដ នឹងឈប់កលបើថូកអមដដលកធឝើកោយករងោងកបុង
ស្សុកភូមិ ក

ើយលតឡប់ោ

ាំគ្នប កៅទិញកាំណាត់សាំពត់ និងកអមថូកធឝើ

កោយអាលុយមីនីញូមរបស់អ្ង់កគវសកៅវ ិញ ។

កឃើញថ្ន លបោជនលេះបង់ទាវប់របស់ខួន
វ ដដលធ្លវប់ានពី

ដូនតមក មាងកទៀតកោយយល់ថ្ន សលតូវកាំពុងទប់វណត ាៈចណា
ឍ ល
ឲ្រកដកលតាំកុងរកត
ប
ឋ ទសភាព កោយដាំកឡើងលបាក់កបៀវតសលបចាាំ្បាំឲ្រ
ដថមមួយកលមិតកទៀតក

េះ មហតយាៈគននីក៏ខាំរកមកធាបាយកោេះស្សាយ

និងពនរល់ឲ្រលបោជនភាញក់រឭក ឲ្រនឹកកឃើញផលអាលកក់របស់ខួនដដរ
វ
កុាំកដកចាាំដតកលបើរបស់ស្សាប់ៗ ក
ខវូនក

ើយកចេះលេះបង់ករណីកិចចដ៏លរអ បស់

េះ ឲ្រយល់ការពិតកឡើងវ ិញ ។
រដឌការអ្ង់កគវស យល់ដល់កគ្នលកៅរបស់មហតយាៈគននី បាន

ចាត់វ ិធ្លនការណ៍យង

ឹង
យ ហយត់

កដើមផីបលងួបបលងួមនិសិតសបញ្ដ វនថ

ឥណា
ឍ ឲ្រកដើរផវួវខុសពីមហកសលត លពមទាំងហមឃ្លត់កលកគននី កុាំឲ្រ
ានសិទិនកចញចូលកៅកបុងរដឌទាំងឡាយណា ដដលានដុេះគាំនិតគននី
និយម ឧទ

រណ៍ដូចោរដឌបាន់ចាបោកដើម ។

កពលក

េះ មហតយាៈគននី បានថយខវួនពីភូមិកាំកណើត ក ើយ
លតឡប់កៅតាំងអាស្សមមួយកៅាត់ទកនវយមុ
(YAMUNA) ដដល
ិ៍ ថ ដណលរបស់ធីតលបពននកលក ។ គឺកៅទីក
ោទីឋានកករតាំ

េះក

ើយ

ដដលកគបានដឹងថ្ន មហតយាៈតមសុាំកូនស្សី កបុងវណត ាៈចណា
ឍ លាបក់
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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យកមកកធឝើោកូនចិញ្ចឹមរបស់កលក ។
កលកអ្បកនិពននបូលាសុង អ្ួតដសល (PAULMAS SONOUSEL) កោលថ្ន ៖

កៅាត់ទកនវ (YAMUNA) ដដលោលាំកៅចនតបសគននី កគ
កមើលកឃើញទឹកចនទកនវទាំងបួន

ូរលបសពឝចូលគ្នប កលបៀបដូចោវណត ាៈ

ទាំងបួន លតូវកាវាំងឥទនិពលអ្ឝីមួយកវញលបទក់ចូលគ្នបពុាំអាចដបកបាក់
កចញពីគ្នបបាន ។
មហតយាៈបានលបមូលញាតិមិតថជិត្ងយ ឲ្រមកលបជុាំគ្នបកៅទីកនេះ
ាន

មាងកទៀតកលកបានលបកាសអ្កញ្ជើញមិតថរបស់កលក

ដដល

ទីកផសងៗកបុងរដឌការ ដូចោតុលការ អ្បកសារព័ត៌ាន និងោ

ឈយួញ ឬកពទរ ោ
យ កដើម ឲ្រមកចូលរួមកបុងពិធីោក់ក្យេះឲ្រកូនស្សី
ចិញ្ចឹមរបស់កលក ។ ក ើយកៅកពលោមួយគ្នបក េះឯង កលកបាន
សកាភធគិលនោឌនមួយ កៅាត់កឆបរខាច់ចនទកនវ YAMUNA កដើមផី
ពាបាលអ្បកជាំងឺចនវណត ាៈទាំងបួន ។ លព

វយ ិហរធម៌របស់មហតយាៈគននី

បានឮសុេះសាយកពញរដឌទាំងឡាយកៅឥណា
ឍ ដដលោក

តុកធឝើឲ្ររោឌ

ភិបាលអ្ង់កគវសលពួយបារមមោខ្វាំង ។
ក

ញាតិមិតថខវេះ របស់មហតយាៈ ដដលពុាំបានអ្កញ្ជើញមកកបុងពិធី

េះ ដតងបានកផញើអ្ាំកណាយោលបាក់ានចាំនួនោកលចើនរូពី កដើមផីជួយ

ផគត់ផគង់ផធេះកពទររបស់កលក ។ កពលកនេះកគសកងកតកឃើញានលគួសារ
ោកលចើនដដលរស់កៅតមាត់ទកនវ (YAMUNA) បាន

ាំគ្នបកធឝើដាំកណើរ

មកចូលរួមកបុងពិធីដ៏មកហឡារ ិកកនេះផង ។

មហតយាៈគននី បានលបកាសចាំកោេះកភញៀវជិត្ងយ ពីបុពឝក

ដដលកលកានកូនស្សីមួយដ៏លអ ក

ើយរូបកលកនឹ ងលបារពនពិធីោក់

ក្យេះកៅកពលកនេះ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កលកគននីបានកោលថ្ន ៖
បងបអូនញាតិមិតថទាំងឡាយ !
កលកាយកពលដដលខញាំុពាយមកធឝើកសចកថីលលអ គប់កពលកវល ខញាំុ

ខាំសូលតធម៌រ ាំឭកគុណលពេះរល់ចថងមក លពេះោាចស់ក៏បានកធឝើអ្ាំកណាយ
មួយដល់ខាំុញ។ អ្ាំកណាយក

េះ គឺកូនស្សីដ៏លកអ ៅចាំកោេះមុខអ្ស់កលក

រល់គ្នបកនេះឯង ។ លពេះកលកបាន

ាំកូនស្សីដ៏លកអ នេះ ឲ្រកៅកកើតកបុង

លតកូលចណា
ឍ ល គឺោលតកូលរបស់លពេះោាចស់ ចណា
ឍ លោកូនរបស់

លពេះោាចស់ ។ កលោេះថ្នលពេះអាទិកទព លពេះអ្ងគកជឿកៅកលើទឹកចិតថរបស់
អ្បកទាំងក

េះ ដដលោបុលតដ៏លរអ បស់លពេះអ្ងគ ។

ពួកទាំងកនេះ លតូវកគកធឝើបាបជិេះោន់ តាំងពីចថងកគកកើតមកកមវេះ
កគទាំងឡាយ គឺបានទទួលបញ្ហ
ជ ពីលពេះអាទិកទព កដើមផីចុេះមកកកើតោ
មនុសស លពេះអាទិកទពលទង់ពុាំបាននឹកគិតកសាេះថ្ន ានមនុសសោកលចើន
លកុមចូលចិតថយកវណត ាៈកូនលពេះអ្ងគ ឲ្រមកកធឝើោខញាំុបាំករ ើខវួនកសាេះ។ កនេះ
ោការយល់លចឡាំធងន់ណាស់ !! ក

តុដូកចបេះក

យកបុលតី អ្ាំកណាយលពេះអាទិកទពពីលតកូលក

ើយ បានោខញាំុកៅសុាំ
េះមក ។

ខញាំុសូមឲ្រកលកពិចារណា លពមទាំងកបើកដភបកសមវឹងកមើលឲ្រ
ចាស់ផងថ្ន កតើកូនកកយងតូចលចមក់កនេះ វានទឹកមុខគួរឲ្រអាណិត
ស្សឡាញ់ ដូចអ្ឝីដដលកលកកមើលកឃើញចាំកោេះបុលតបុលតីរបស់កលក
ដដរឬកទ ?
កពលក

េះ

ងកុារ ីអាយុលបាណបី្បាំ លបោប់កោយសាំ-

កលៀកបាំោក់ស បានលតូវកគបង្វគប់ឲ្រកដើរកៅជិតបាទ ចនមហតយាៈគននី
ក

ើយឱនកធឝើអ្ភិវនធនកិចចតមដបបឥណា
ឍ គឺយកចដរបស់

បេះចុងលាមកជើងចនមហតយាៈ ក

េះមកចផូតសក់
ោសញ្ហដសដមថងកតញ្ដូ កតកវទីរបស់កូនចាំកោេះឪពុករបស់ខួន
វ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

ើយកទើបយកចដក

ងទាំងពីរ
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មហតយាៈចាប់សាយយុវតី កោយចដ
ក

ងទាំងពីរឱរកងើបឈរកឡើង

ើយកទើបកលកឱបលកកសាប

ងកុារ ី មកកបុងលទូងរបស់កលក ។
កនេះគឺោទាំកនៀមទាវប់របស់ាតបិតឥណា
ឍ ដដលលតូវសដមថងកៅកលើ
បុលតធីត កៅកបុងឱកាសលបារពនពិធីបុណរអ្ឝីមួយ ឬ ក៏ោករណីចាំកោេះ
ាតបិតនិងកូនកៅកពលដបកគ្នប ។
មហតយាៈគននីកឆវៀតឱកាសក

េះ កោលកៅកាន់កភញៀវទាំងឡាយ

ថ្ន ៖ « ខ្ាុស
ំ ុំ ឱ្យក្សូនប្សែ
ូ រនោះ រលីក្សក្សនន្ទនតកាែ់ស្ខ្សបូជានិមិែតរប
ូ
ី ច្
ថ្ន ច្ូរវណណៈទាំង៤បាែ់រលែ់ប្ែឹមពនី ែងរនោះែរៅ » ។ ក

កទៀត សូមឱរលតកូលចណា
ឍ លយកអ្

ើយមាង-

ិងាមកអ្នុវតថលគប់ៗគ្នប កដើមផី

កធឝើតមបណា
ឋ ាំ ឬបាំណងរបស់លពេះអាទិកទព ដដលលទង់បានកៅមកពនដ៏
កលើថ្នងស ។ ខញុាំសូមោក់ក្យេះកូនស្សីកនេះថ្នោកូន « លពេះអាទិកទព »
តាំងពីកពលកនេះតកៅ ។
ដខសបូនិមិតថរប
ូ បានកាត់ោច់កពលណា ចង្វឝក់កបេះដូងចនលតកូលចណា
ឍ លរ ីកកឡើងញាប់ញ័ររននត់ កោយអ្ាំណរឥតលពាំដដន ។
អ្ាំកពើលរអ បស់មហតយាៈគននី លតូវបានកគយកកៅអ្នុវតថសឹងដត
មួយចាំក

ៀងនគរឥណា
ឍ រ
តាំងពីកពលក

ូតកិតិស
ថ ពធសុេះសាយកពញលបកទស ។

េះមក មនុសសឥណា
ឍ ហក់យល់អ្ធាស្ស័យចន

ទឹកចិតថមហតយាៈគននី ដដលចង់ទញសតិសមផជញ្ដ េះមនុសសទាំងអ្ស់ ឲ្រ
កចញពីភាពលកខឝក់និងលទនិលបកាន់វណត ាៈ ។ លបតិកមយលប្ាំងតទល់នឹង
លទឹសីកថ លកគននីបានកកើតានោញឹកញយណាស់ដដរ ពីលបភពពួកកធឝើ
តមកជឿ តមតាំងពីកាលកវលក

េះមកដដរ ។

អ្

ិងារបស់មហតយាៈគននី កបុងការរ ាំលយវណត ាៈបានសកលមច
ោដផវផ្លកយងលអ កៅតមអាគ្នសិការដឌនិងឯកជន ដដលពីកដើមកបើក
ទឝរឱរដតវណត ាៈបី គឺានកសលត លោ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

ណ
យ ៍ និងកវសរក
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ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

ទទួលលតកូលសូលទឱរចូលកៅសិកាមួយដូចកគឯងដដរ ។ មាងកទៀត
លពេះវ ិហរ ដដលសូលទលតកូលកគ្នរពបូោ ដលងឱរានដចកោសង្វកត់
ោលកុមកោយដឡកៗ ដូចកាលពីកពលមុខកទៀតក

ើយ ។ រ ីឯចាំដណក

បទបញ្ហ
ជ ដដលចាត់ឱរពួកលតកូលសូលទ កបាសសាំអាតលងលពេះវ ិហរ
ចាំនួនបីចថងមុនចូលកៅថ្នឝយបងគាំលពេះ ក៏លតូវកគទមទរឱរលប់កចាល ។
វគយិនលតកូលសូលទអាចបកញ្ចញកយបល់របស់ខួន
វ កបុងទីលបជុាំធាំៗបាន
កោយគ្នយនការហមឃ្លត់ ពីសាំណាក់វគយិនដូចគ្នប ឱរដតពួកកគកមើល
កឃើញថ្ន ការបកញ្ចញកយបល់កនេះ សមក

តុផលកៅតម

ទីរបស់

ខវួនពិតដមន ។
លបតិកមយោកលចើន បានកកើតកឡើងពីសាំណាក់ បញ្ដ វនថដូចគ្នប
និងពីសាំណាក់ពួកមហរោ ដដលយល់ថ្ន សកមយភាពរបស់មហតយាៈ
គននី នឹងានកគ្នលកៅកាន់ការបេះកបារ រ ាំកជើបរ ាំជួលកៅចថងណាមួយោក់
ោពុាំខ្នកឡើយ ។
កលកសហង់

ីល
ឝ ីសាហ (JEAN FILLIZAT) បានកោលថ្ន ៖

កោយសារដតានទសសនអ្
មហតយាៈគននីកនេះក

ិងា (NON–VIOLENCE) របស់

ើយ បានោកគសាំគ្នល់កឃើញថ្នានឃ្លតករ តម

សាវប់មហតយាៈោញឹកញាប់ ដតកគសកងកតកឃើញានកគឃ្លវាំចាាំការោរ
កលកគននី ពីសាំណាក់ជនោលទាំងក

េះ កោយយល់ថ្ន រូបកលកកធឝើ

ឱរកគលាំបាក និងតមជួយការោរទាំងយប់ទាំងចថងក

េះ កលកសកលមច

ចិតថថ្ន នឹងចាកកចាលទឹកដីឥណា
ឍ កដើមផីកធឝើដាំកណើរកៅកាន់ទីប
ឝ អា្

ិក
ឝ

កបុងមួយរយាៈកពលសិន ។

អហិងារៅក្សនុ ងបាែគុ ក្ស

កយើងបានកឃើញថ្ន មហាែាៈគនធី បានសុខចិតថចាកកចាល

ដដនដីឥណា
ឍ កដើមផីកធឝើដាំកណើរកៅអា្
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ិក
ឝ ខ្ងតផូង ក

ើយកយើងបាន
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ដឹងថ្នកៅទីក

េះក

ើយ ដដលរូបកលកបានលតូវជួបលបទេះ និងដាំកណើរ

ផសងកលពងយងធាំមួយកទៀត គឺការលបកាន់ពណ៌សមផុរ មនុសសជិេះោន់

មនុសស មនុសសបវន់ដីមនុសស បវន់យកកសរ ីភាពរបស់មនុសស លពមទាំង
ផឋល់មកវ ិញនូវមរណភាពដល់មនុសស ។
មហតយាៈគននី បានលតូវកគចាប់យកកៅោក់គុក បង្វខាំងទុកកបុង

ទីដសនងងឹតមួយ។ តមកសចកថីកុងកសៀវកៅរបស់
ប
កលក អ្ួក ដសល
(OURSEL) បានលបាប់កយើងថ្ន មហតយាៈគននី គឺសិត
ទ កៅកបុងពនន គ្នរ
បាន១៥ចថង
កពលក

កទើបពួកកគឱរមិតភ
ថ កថិរបស់កលកចូលកៅសួរសុខទុកខ។

េះ ព័ត៌ានពុាំបានសឋីពីដាំកណើរចនជីវ ិត ពិតលបាកដរបស់កលក

កឡើយ ។ កលោេះថ្ន មហតយាៈគននី ពុាំដដលតអូញដតអរលបាប់ចាំកោេះមិតថភកថិ

របស់កលកពីកសចកថីលាំបាកដដលកលកបានជួបលបទេះ កៅទីឃុាំឃ្លាំង
ក

េះមថងណាកឡើយ។ កពលដដលពួកកគសួរកលកថ្ន រែរី ោក្សបាន

ជួបប្ប ោះនូវបាបក្សមា ឬទារុណក្សមាណាមួយស្ដរ ក្សនុ ងរពលស្ដល

រគបានដក្សយក្សនូវរសរភាពអស់
ពរា
ី
ី ងកាយរបស់រោក្ស ? កពល

ក

េះ មហតយាៈ ដតងដតកឆវើយថ្នាៈ កលកបានលបកបកោយកសចកថីសុខ

សបាយធមយតកទ កលកពុាំបានទទួលទរុណកមយអ្ីកឝ ឡើយ អារមយណ៍
ចិតថរបស់កលក រ ិតដតសាអតលបកសើរកឡើង កោយសារកលកានាគ្ន៌
ដ៏លម
អ ួយសលាប់កដើរកៅកាន់កសចកថីសុខ ថ្ន ៖
អ្បកចាាំបាច់ឆងល់កធឝើអ្ីឝ របស់ណាដដលមនុសសចង់បាន គឺ វអាស្ស័យអារមយណ៍ចិតដថ ដលោប់ជាំោក់ខ្ាំោប់ោដរបកៅកលើរបស់ក

េះ

កពលកនេះខញុាំ «មានច្ិែតជាមគគុរ សន៍» កាលណាចិតល
ថ អ ដាំកណើរជីវ ិត

លបលពឹតកថ ៅក៏លអ ដតកបើកាលណាចិតអា
ថ លកក់ ដាំកណើរចនជីវ ិតលបលពឹតថកៅ
ក៏អាលកក់ ។ គុ ណធមម ដដលានមកសលាប់ខុាំកញ ពលកនេះ វខុសគ្នប
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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និងគុណធម៌ ដដលមនុសសកលកកធឝើមកកលើរប
ូ ខញាំុ កបើអ្បកសួរខញាំុថ្ន កតើខាំុញ
បានសបាយខវេះកទ ? កបុងខណាៈដដលកគយកខញាំុមកបង្វខាំងទុកកៅកបុង
េះខញាំុនឹងកឆវើយជាំរបអ្បកវ ិញថ្ន កគបានករៀបចាំកដនវង
សាធិដល់ខាំុម
ញ ួយដ៏លអ ក ើយនិងបានបង្វហញផវូវខញាំុឱរកាន់ដតបានខិត
ទីដីដ៏ងងឹតកនេះ ក

កៅជិតលពេះោាចស់យងខ្វាំងណាស់កៅកទៀត ។

កៅកបុងពនន គ្នរចនលកុងកលបតូរ ិយ តមដដលកគធ្លវប់ចូលកៅ
ថតយករូបភាព កដើមផីទុកោឯកសារ សលាប់ដខសជីវ ិតចនមហតយាៈគននី
កគបានកឃើញថ្ន ោវ ិចឆនធលគឹេះានកលចើនោន់ ក

ើយខ្ងកលើឃ្លាំងកោយ

របងដដកស្សួចៗ ្យាំកបើលតូវការលតួតពិនិតរកមើលអ្បកកទស កគលតូវកអ្ើត
តមលបកហងមួយរងបួនលជុងកសយើ ដដលកគទុកសលាប់កបាេះនូវកលគឿង
បរ ិកភាគបនថិចបនថួចបុកណាតេះដល់អ្បកកទស ។ ្យាំទឝរលតូវចុចពិលកមើល
ពីរដងកបុងមួយចថង កដើមផីការោរក
ដូចការកធឝើអ្តថឃ្លត

តុកភទ ដដលកកើតានកឡើងមថងៗ

ដដលអ្បកកទសដតងអ្នុវតថោញឹកញាប់ណាស់

កៅកបុងទីកនេះ ។
មហតយាៈគននី ានអារមយណ៍ចិតថនឹងន៎ គ្នយនភាញក់កផអើលចាំកោេះ
អ្កុសលកមយដដលកគបានបកងកើតមកកលើរប
ូ រងកាយកលកកឡើយ។ គឺ
មហតយាៈដតងខាំសនសាំចិតថអ្ត់ធយត់ទមទរអ្ឝីទាំងពួង កោយអ្ធាស្ស័យ
រ ីករយ គឺកលកបានយកអ្
ការទាំងឡាយ ទាំងពួង ។

ិងាភាពោមូលោឌន កបុងការអ្នុវតថកិចច-

តមព័ត៌ានដដលកយើងបានដឹងខវេះ ពីសាំណាក់មិតថភកថិរបស់
កលក កឃើញថ្នមហតយាៈគននី កោេះស្សាយការលាំបាកទាំងពួង កោយ
អ្

ិងា ក

ើយដតងដតកលបើវ ិធីអ្ត់អាហរលប្ាំង និងអ្ាំកពើចលពចផសទាំង-

ពួង ។ វ ិធីកនេះមហតយាៈគននី បានយកកៅអ្នុវតថោដាំបូងបងអស់ កៅកបុង
ពនន គ្នរ ចនលបកទសអា្ ិក
ឝ ខ្ងតផូង ។
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លពឹតិកា
ថ រណ៍ទាំងកនេះ កយើងបានលបទេះកបុងវណត កមយរបស់កលក

អួ ស្សល (OURSEL) ខវេះ និងសាបចដរបស់កលក
អ្តទបទកបុងទសស

វដឋី្

ង
ឝ ់អាសុី (FRANCE ASIE) បានកលើកលពឹតិ-ថ

ការណ៍របស់មហតយាៈគននីមកពណ៌
ទីងងឹតក

ីល
ឝ ីយូសា ខវេះ។

ដូចតកៅាៈ

កលកាយកពលដដលកគឈប់បង្វខាំងកលក មហតយាៈគននីកៅកបុង
េះមក កគបាន

ាំរប
ូ កលកចូលកៅកបុងបនធប់មួយថយី ោកដនវង

ឃុាំឃ្លាំងអ្បកកទសនកយបាយធមយត។ ក

ើយភាពងងឹតអ្ននការ បាន

រសាត់កៅបាត់ កភវៀងដដលធ្លវក់កោកោាំោយូរកពលក៏លតូវរាំង ក
កពលក

ើយ

េះ ធ្លតុអាកាសដ៏ស្សស់បាំលពង ចូលមកលបកាសទិវរបស់ខួន
វ

(PRAS LA PLUIE LE BEAU TEMPS) មហតយាៈគននី លទាំលទកបុង
កសចកថីលាំបាកអ្ស់ពីចិតថ កពលកនេះក៏សិត
ទ កៅកបុងភាពរ ីករយ តមផវូវ
មនុសសធមយត កលក

ីឝ លីយូសា បានកជឿថ្ន មហតយាៈគននី ោមហ

បុរសកចេះដកលពលឹងចិតឲ្
ថ រអ្ស់ពីរប
ូ រងកាយ ក

ើយកពលកនេះ កលក

កៅោមនុសសអ្ស់កចេះឈឺចាប់ កទេះបីោកគយកកភវើងកៅដុតករលខវួន
កលកយងណា កលកពុាំទទួលការឈឺចាប់ ដូចមនុសសធមយតកឡើយ

(GANDHI ESTINSENSIBLE) វ ិធីកនេះកបើតមអ្បកលបាជញទាំងឡាយកបុង
កលក ធ្លវប់កធឝើការពិកសាធន៍មកក

ើយ គឺថ្នមហតយាៈគននី កចេះកលបើផូវវ

សាធិកមយោឌន ( Il est insensible lors de la Méditation) តមកសចកថីអ្តទធិបាយរបស់កលក
គននី លតូវបានកគ

ីល
ឝ ីយូសា កយើងកឃើញថ្ន កលកមហតយាៈ

ាំយកមកកដនវងមួយថយីលបកបកោយចកងកៀងបាំកភវើ ាន

ពូក ដលគសលាប់កលកទទួលទនដាំកណក លពមទាំងានកសរ ីភាពឱរ
អានកសៀវកៅខវេះបានដថមកទៀតផង ។
កៅកបុងរយាៈកពលខ្ងកលកាយកនេះក ើយ បានោមហតយាៈគននី
បានជួបលបទេះវណត កមយរបស់អ្បកកវ ីនិពនន និងអ្បកលបាជញធាំកុបងកលក ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កលកបានអានកសៀវកៅោកលចើន ដដលទក់ទងកៅនឹងសីលធម៌របស់
មនុសស កសៀវកៅទាំងឡាយក

េះ ភាគកលចើនសរកសរោភាសាអ្ង់កគវស

កបុងចាំកណាមសាបចដដដលមហតយាៈគននី ដិតចិតថស្សឡាញ់ោងកគគឺវណត កមយរបស់អ្បកលបាជញកវ ីនិពននកោយោតិរស
ុ សីាបក់ក្យេះ « គុល សថយ »
(TOLSTOI) ដដលកលករយ ប៊ាុក បានដកស្សង់មកបង្វហញកយើងកបុង
វណត កមយរបស់កលកថ្ន ៖

«ប្ពោះរាជាណាច្ប្ក្សរបស់ប្ពោះអា ិរ ព រៅក្សនុ ងច្ែ
ិ តរបស់-

អនក្សឯង» ។ កោយសារសាបចដកលកអ្បកលបាជញធាំទាំងឡាយ មហតយាៈ

វយ ិហរធម៌ ។

គននី ក៏បានយល់រ ិតដតចាស់ដថមកទៀតនូវពនវឺចនលព

កសចកថីលអ និងទឹកចិតថមនុសសធម៌របស់មហតយាៈគននី បានកលច
កចញរូបរងកៅកបុងរងឝង់ចនទីឃុាំឃ្លាំង ។
កពលក

េះតមដដលកគបានដឹងថ្ន មហតយាៈគននីកចញមកកលត

បនធប់ឃុាំឃ្លាំងរបស់កលក កដើមផីជួបជុាំលគួសារញាតិមិតថ ដដលកៅសួរ
កលក។ មហតយាៈគននី បានលបទេះកឃើញកគដសងសាកសពមនុសសាបក់
កចញមកពីបនធប់ឧលកិដឌ ដដលបានសាវប់កោយជាំងឺឆវង ។ កៅកពលោ
មួយគ្នបក

េះ កលកបានកឃើញជនោប់កទសោកលចើន ដដលកកើតជាំងឺ

ដូចគ្នប កាំពុងដស្សកដកង្វហយកៅកបុងកថីឈចា
ឺ ប់យងអាកណាចអាធ័ម។
ទិដឌភាពទាំងអ្ស់ បានកធឝើឱរកលកឈឺចាប់កុបងចិតថ ោងការដដលកគ

វយកធឝើបាបកលើរងកាយរបស់កលកកៅកទៀត ។ កលកបានសកលមច
ថ្ន នឹងជួយកធឝើយងណាឱរសកមយភាពដ៏កខ្វចផាកនេះ បានធូរស្សាល
កឡើងវ ិញ ។ កលកក៏ចាប់កផឋើមរួបរួមោមួយនិងអ្បកោប់កទសនកយបាយដចទកទៀត កបុងការទមទរឱរប
រព ។
ដបបរង
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ដដលោអ្បក
កឡើយ ។

អ្ស់

ព

ច

អ្ប -

ជាំងឺ

ៗ ព

មនធីរ

ព

កកើតកឡើង

គ

គ

ពព
គឺ

ព
គ

រ

កលបើ

ព

ោ

គ
ព

។
-

ព
។ ក

ពួក គព

ើយ ព
ព

គ
«

បាន

-

ក

េះ

គ

លជួ

» (LORD HARDIN)

ព

ព

គ

ពព

។
គ

ព

ព

គ

ព

គ

គ

ព

គ
។

ពព
គននី

គ
រ ិ៍ ថ

ព
។
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ព

ពព

ព័

គ

កគ

ព

។

គ

កធឝើ

អ្បក

ព័
គ

ព័

។ គ

គ

ព

គ
ព

។
ព័
គ

ឬ

ព

«

គ គ

»

(LES OPINIONS INDIENS) ។
គ

វ
ព ។

គ

ព

លកប

ពគ

ម
ព

ព

ព

។
ព
ព

ព

ព

គ

គ

។ក

ើយ

ព«
ព
គ

» LA DETRESSE DE LA NON VIOLENCE ។
ព

លងួន

គ
ព
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ព

ព
ព

ព

។
បាន

គ

«

គ

-

ង
នន

ប្ព

ឬ

»

ព

គ

(LELY-

គ

RISME DE LA NON VIOLENCE)

គ
គគ

។
«

!

គ

ព

ព
«

»។

!

បុ
រូប
ព

«

!

»។
សាំកឡង

ព

ព
ពសាំកឡង

ព
ព

«

ពន

រ» ។

«
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ពព
ណិឌ
ព
«

»។

!
ព
គ

ព សិ

»។
«
សិវ

ព ព

ព

នឹ

»។

«
ជលមេះ

ព ព

»។
«

គ

ឬ
ព

»។
ឬ

)

(

រូប
។
គ

គ

(JAINISME) តមទាវប់វងសលតកូល
កលកក៏ពិតដមន ដតកគហក់ដូចោបានកឃើញកលក ពុាំសិត
ទ កៅ្ងយ
ពីលទនិពុទនសាស

បុ យ នកឡើយ ។

កគ្នលកៅអ្

ិងាកបុងសាធិកមយោឌន ៖
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អ្

ិងារបស់មហតយាៈ កៅកបុងការភាវ
(MEDITATION) ពុាំ
ដមនដសឝងរកនិោឝនកទ បុដនថដសឝងរកកសចកថីសុខកៅកបុងអារមយណ៍របស់
កលកដតបុកណាតេះ ។ កលករា
ូ ាំងរូឡង់និយយថ្ន ៖
មហតយាៈគននី យកលទឹសីព
ឋ ុទសា
ន
ស

មកអ្នុវតថសឹងដតទាំង-

អ្ស់កុងាគ្ន
ប
៌ សីលធម៌ ។

កៅចថងមួយ កលកបានកធឝើដាំកណើរកៅកលងខធមកគ្នបាលាបក់

ក

ើយកគ្នបាលក

េះ បានសាឋប់នូវសាំដីដដលានខវឹមសារ របស់មហ

តយាៈគននី កបុងការកលបៀនលបកៅខវួន កលោេះោចរ ិយសាស្តសថដដលអ្បកលបាជញ
ទាំងឡាយ បានលបទេះកឃើញនូវកបុងគមភីរកផសងៗ របស់ពុទនសាស ។
យកគ្នបាល កាលពីកដើមគឺោអ្បកលបមឹកស្សវ ឹងស្សាោនិចច ោកាល

លុេះបានសាឋប់នូវកសចកថីទូ យ នរបស់មហអ្បកលបាជញកនេះ ក៏ផ្លវស់បូរចរ
ថ
ិត
របស់ខួនបនថ
វ
ិចមឋងៗ រ

ូតទល់ដតកាវយកៅោបុគគលដ៏លា
អ ប ក់ ាន

មិតភ
ថ កថិរប់អានយងកលចើន
យងចាំណានាបក់ កៅតាំបន់ក

ក

ើយបានកៅោអ្បកនិពននសារព័ត៌ាន
េះផង ។

កៅកបុងភាពោឫសសី មហតយាៈគននី បានទទួលកភញៀវកសធើរដតពុាំកលេះកពល ។ រូបកលកបានចាំណាយកពលពីរកាងកបុងមួយចថង កដើមផី
កឆវើយនឹងបណិឍ ត

ដដលឆងល់ក

ើយចង់ដឹងពីបុពឝក

តុ ដដលកធឝើ

ឱរមហតយាៈគននីផ្លវស់កភទពីអ្បកនកយបាយកៅោកភទឫសសី ។
ានបណិឍ តាបក់បានសួរកលកថ្ន ៖
កតើផូវដដលកលក
វ
បានបាំរង
ុ កធើឝដាំកណើរកៅកពលកនេះ ោាគ្ន៌

របស់ពួកឫសសីទាំងឡាយ ធ្លវប់កដើររួចមកក
ក

េះឬ ?

ើយកៅកបុងលបកទសឥណា
ឍ

សាំណួរកនេះមហតយាៈគននីកឆវើយថ្ន ៖
ខញាំុពុាំបានសអប់ជីវ ិត និងសិរ ីរងកាយខញាំុដូចពពួកកយគហិនឥណា
ឍ
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ទាំងឡាយធ្លវប់អ្នុវតថមកក
ស្ស័យកៅកបុងទឝីបអា្

ើយក

េះកទ ខញាំុកជឿោក់ថ្នការមកសាបក់អាិក
ឝ កនេះ គឺោភារាៈកិចចរបស់ខាំុញ ឬក៏កោលថ្ន ោ

កាតពឝកិចចក៏បាន ខញាំុស្សឡាញ់មនុសសោតិយងណា ខញាំុក៏ស្សឡាញ់ខួន
វ
របស់ខាំុយ
ញ
ងក
ពុងលតូវការអ្ឝីក

េះដដរ។ ជនោតិឥណា
ឍ ទាំងឡាយ កៅកបុងអាល ិក
ឝ កាំេះ អ្ស់កលកគង់នឹងលោបស្សាប់ ពុាំបាច់ឲ្រខញាំុជាំរបក៏

កលកយល់ដដរ។ ភារាៈោតបសឫសសី ដដលរូបខញាំុលបកាន់យកកៅកបុង
កពលកនេះ គឺោការសលាកអារមយណ៍ចនចិតរថ បស់ខាំុញ កជឿថ្នវកធឝើឱររង

កាយខញាំុបានចកលមើនខ្ងអារមយណ៍បរ ិសុទន ោងការរស់កៅដ៏លចបូកលចបល់ ដដលជនសុីវ ិលចនឥណា
ឍ ទាំងឡាយ កាំពុងលតូវកគយកស្សាលយ
្មមកឱរកគផឹក ។ ខញាំុកជឿថ្នពួកកគកាំពុងស្សវ ឹងវ ីវក់កុងការភ័
ប
នថលចឡាំ
ខវេះ កៅកពលដដលពួកកគកាំពុងលទាំ នឹងអ្ាំកពើចលពចផសរបស់ជនឧលកិដឌជន
មួយលកុមលបលពឹតថមកកលើកគ ។
សូមជាំរបថ្ន មហតយាៈគននី បានមកតាំងខវួនោភាពតបស

កៅកពលកនេះ គឺរប
ូ កលកចង់កគចឱរផុតពីសាគមឥណា
ឍ ដដល

កធឝើបដិវតថកោយកាវាំង កដើមផីតទល់នឹងអ្បកកាន់អ្ាំណាច ។ កពលក

ាំគ្នប
េះ

វគយិនាបក់សួរមហតយាៈថ្ន កតើកលកយល់យងណាដដរចាំកោេះនិសសិត
ដដលកគចាប់កៅពរួរកកៅកបុងលកុងកឡឌីសីត
យ (LADYSMITH) ។
មហតយាៈគននីកឆវើយថ្ន ៖
វោអ្ាំកពើកឃ្លរកៅ

ួសពីការគិតសាយនរបស់ខាំុញ បុដនថវោការ

ធមយត ចាំកោេះមកធាបាយកាវាំងទល់កាវាំង ។ កោយខញាំុកមើលកឃើញ
ក តុកភទ ដដលខុសពីាគ្ន៌របស់ខុាំកញ នេះក ើយ បានោខញុាំពុាំអាចលទាំរស់
កៅោមួយពួកកគតកៅកទៀត ។

សូមជាំរបថ្ន មហតយាៈគននី បានចូលរួមកបុងការទមទរកសរ ី-

ភាពោមួយនឹងបាតុករចនទីលកុងកនេះដដរ ដតការអ្នុវតថចនពួកនិសសិត
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ពុាំានលកខណាៈអ្
លគ្នសិន ។

ិងា កទើបមហតយាៈគននីសកលមចថ្ន លតូវដកខវួនមួយ

កលតពីបញ្ហ
ហ នកយបាយ ដដលបានកធឝើឱរមហតយាៈមកោភាព
ឫសសី កគកឃើញានការបណុឋ េះផវូវសីលធម៌ កលោេះកលកចង់បង្វហញ
ចាំកោេះអ្បកទាំងអ្ស់គ្នបថ្ន រូបកលកពុាំបានបង្វគប់ឱរលកុមបាតុករ កលបើ
កាវាំងទល់នឹងរដឌការកឡើយ ។
អ្

ិងាកៅកបុងសាធិរបស់មហតយាៈ ានដបបបទលទង់លទយ

លតូវនឹងពុទនបនធូល ។ លទឹសីរឋ បស់កលកដដលដតងកោលក

េះ លតូវបាន

កគយកមកកធឝើការកលបៀបកធៀបោមួយនិងទសសនរបស់លពេះពុទនសាស៖
កលកមហតយាៈគននីកោលថ្ន ៖
កបើកធឝើអ្

ិងា សូមកុាំលបកាន់ខូន
វ កុាំខិជល ក

ើយលតូវដតលបយ័តប

ខវួនោនិចច ចាំកោេះកសចកថីកលកាធ ដដលកកើតានកបុងស ថ នចិតថរបស់
កយើង មនុសសកាំណាញ់ គឺកធឝើពុាំបានកទ ក ើយអ្បកកលងដដលានចិតថ
កឃ្លរកៅពីកាំកណើតមក ក៏ពុាំអាចលបលពឹតថនូវអ្

ិងាបានកឡើយ ។

ឃ្លវកនេះបានស្សបនឹងពុទនបនធូលដដលកោលថ្ន ៖
ឃោកំ ឃកាធំ មទំ ម្ចនំ តននី តស្ស ំ បមតាកំ

ឃសាណឌំ និទាទ កុល ំ មឃច្េរញ្ច ជឃេ ពុឃទាធ ។

ដលបថ្ន
លបដ

កសចកថីោប់ជាំោក់ កលកាធ ស្សវ ឹង លបកាន់ខូន
វ ខជិល លចដណន

លកធឝស អ្បកកលង កដកកលចើន លុបគុណកគ កាំណាញ់ ទាំងអ្ស់

កនេះ អ្បកានបញ្ហដគួរលេះកចាលកចញ ។ (ស្សង់ពីពុទនគ្នថ្ន)
មហតយាៈគននីកោលថ្ន ៖
ក

តុកនេះ បានោខញាំុពុាំឱរពួកកគកលបើកាវាំង កលោេះោអ្ាំកពើបាប
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ក

ើយខញាំុកជឿថ្ន ការកលបើបញ្ហដ និងសាយរតី កដើមផីកោេះស្សាយវ ិបតថិោអ្ាំកពើ

ដដលអ្បកលបាជញទាំងឡាយ បានទទួលសាគល់តាំងពីកកើតានដផនដី ។
លពេះពុទនានបនធូលថ្ន ៖

ស្ទាធ េិរ ិ ច្ ្តាបប ំ ហុេុស្ច្ចំ វីរ ំ ស្តិបញ្ហ
ា
ស្តា ធឃមម ស្មបឃន្តន បណឌិឃតា មឃតា ។

ដលបថ្ន ៖
កសចកថីកជឿ ខ្យសបាប ខ្វចដលកងបាប កិរ ិយសាឋប់កលចើន ខាំ សង្វឝតសាយរតី និងបញ្ហដ អ្បកដដលយល់លពមនូវធម៌លអ ៧ យងកនេះ
កៅថ្នបណិឍ ត ។
មហតយាៈគននីកោលថ្ន ៖
ខញាំុពុាំបានកធឝើសាធិកុងភាពោឫសសី
ប
កដើមផីកមើលកឃើញនូវលបកយជន៍កុងបរកលកខ្ងមុ
ប
ខកទ ដតរូបខញាំុង្វកកមើលកឃើញលបកយជន៍
ដដលជនោតិឥណា
ឍ កាំពុង

ាំគ្នបចង់បាន ក

តុដូកចបេះក

ខាំកលបើលបាោញលកសាវយកនូវលបកយជន៍កនេះ ។

ើយ បានោខញាំុ

ោករសាំដីកនេះស្សប និងពុទនបនធូលបានកោលថ្ន ៖
ទិឃដេ ធឃមម ច្ ឃោ អ្ឃតាោ ស្មបរាយិឃកា
អ្តាោតិ ស្មធីរា បណឌិឃតាតិ បវុច្ាតិ ។

ដលបថ្ន ៖
លបកយជន៍ឯណា ដដលោលបកយជន៍កុងបចច
ប
ុបផនបកនេះ លបកយជន៍ឯណា ដដលោលបកយជន៍កុងកលកខ្ងមុ
ប
ខ បុគគលដដល
កលកកៅថ្ន បណិឍ តានលបាោញខ្ជប់ខួន
ជ កលោេះដតកិរ ិយដឹងនូវលបកយជន៍ទាំងពីរយងកនេះឯង »។
មហតយាៈគននីកោលថ្ន ៖
កបើសិនោខញាំុានលពទរសមផតិថកសយើ និង មហរោ ក៏ខាំុអា
ញ ចកធឝើ
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អ្

ិងាបានដដរ កលោេះអ្បកានសមផតថិដូចកសឋច ដតងលេះបង់នូវកភទ

មិនតបត ។
ខញាំុលបលពឹតថអ្ ិងាបាន កលោេះខញាំុយល់កឃើញថ្ន បុគគលបូោចាំកោេះគុណសមផតិថទាំងកនេះខុស ការបូោរបស់ខួន
វ កៅកលើកសឋចដផនដី
ឃ្លវវគគទាំងអ្ស់កនេះ កយើងបានលបទេះកឃើញកបុងគមភីររបស់លពេះពុទសា
ន
ស

ក

ើយដដលកយើងសូមដកស្សង់មួយឃ្លវកនេះកទៀត មកជូនមិលត

អ្បកអានដូចតកៅ ។
ភូបាឃោ បណឌិឃតា និច្ទំ ឃទវ តុឃលោ កុទាច្នំ
ស្ឃទឃស្ បូជឃិ តា រាជ្ជ ពុឃទាធ ស្ពវតោ បូជិឃតា

ដលបថ្ន ៖
ាចស់ដផនដី និងបណិឍ ត និងកលបៀបផធឹមគ្នបោនិចច លគប់កាល
មិនបាន កលោេះាចស់ដផនដីានមនុសសបូោដតកបុងលបកទសរបស់លពេះអ្ងគ ឯបណិឍ តានមនុសសបូោកបុងទីលគប់តាំបន់ ។

ពុទនគ្នថ្នទាំងកនេះ កយើងកឃើញថ្នោបនធូលដផបកចរ ិយសាស្តសថ

របស់លពេះពុទោ
ន ាចស់ ដដលលពេះអ្ងគលទង់បានទូ យ នកយើង តាំងពីោង
២០សតវតសមុន មហតយាៈគននី ។
សសនភាសែ
ិ អហិងា

មហតយាៈគននី គ្នត់បានលតឡប់ចូលមកកបុងលបកទសឥណា
ឍ វ ិញ

កោយោាំ

ាំយកទាំងកោគជ័យ និងកិតិស
ថ ័ពធមកោមួយផង ។

កពលកលកចូលមកដល់ឥណា
ឍ កលកបានជួបនឹងកមដឹក
នកយបាយធាំៗ ដដលោមិតភ
ថ កថិរបស់កលក កាំពុងរួបរួមគ្នបកធឝើចល
បដិវតថន៍លប្ាំងចលកភពអ្ង់កគវស កោយានកលកបណិឍ ត រ បិ្ ថ
ណាត តគវ័រ (RABINDRANTHIH GORE) ោកមដឹក
សមកពលក

ាំ ។

េះ លបកទសអ្ង់កគវសគឺកាំពុងោប់ចដកបុងស្ង្វគម

ររៀនតាម ររៀនស្ែង

136

ររៀនែ ររៀនស្ែម

ាំ

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

កលកកលើកទី១ កៅកបុង្បាំ១៩១៤ ក ើយចល បដិវតថន៍កៅលបកទស
ឥណា
ឍ ក៏លបុងកលបៀបបកញ្ចញនូវសកមយភាពរបស់ខូន
វ ។

ោដាំបូងកបសកជនពិកសសៗ លតូវកគកលជើសករ ើសកបុងចាំកណាម

អ្បកខ្វាំង ឱរកផឋើមបកងកើតចល

កៅកបុងលបកទស ។ សកមយជនបដិវតថន៍
បានអ្នុម័តកបាេះក្បតទាំងអ្ស់គ្នប ដតពួកកគពុាំបានកឃើញមហតយាៈគននី
កៅកបុងអ្ងគលបជុាំោមួយពួកបាតុករកទ កពលក
បងបអូនពីរ

ក់គឺ រោក្ស

េះក្បតបានោប់កៅកលើ

រុែ ច្ន្ទនទបស
ូ
និង រោក្ស សុ ភា

ច្ន្ទនទបស
ូ
។

កលក របុិ្ ថ ណាត បានកោលថ្ន ៖
កយើងពុាំអាចសកលមចឱរោចាំណាត់ថ្ន នឹងចាប់កផឋើមកធឝើកៅចថង
ណាមួយ កលោេះថ្នកយើងពុាំបានកឃើញកមដឹក

ាំដ៏កាំពូលាបក់ ចូលមក

លបជុាំកៅចថងកនេះ ការដដលមហតយាៈគននី គ្នត់ពុាំបានមកចូលរួមកៅកពល
កនេះពុាំដមនោក

តុធមយតកទ កយើងកជឿថ្នកិចចការអ្ឝីទាំងពួង ទាំងឡាយ

គឺពុាំអាចលបលពឹតថកៅឱរដល់ទីកៅកោយសុវតទិភាពកទ កបើសិនោកយើង
ពុាំបានកឃើញ មហតយាៈគននីចូលមកជួយឱរកយបល់ ។
របិ្ ថ ណាតតគវ័រ កោលដថមកទៀតថ្ន ៖
ខញុាំសមឃឹមកៅកលើបញ្ហដោងកាវាំង ក តុដូកចបេះក ើយ បានោ
ខញាំុយល់ថ្ន ជ័យជាំនេះចាស់ោពុាំកកើតានបានកឡើយ លបសិនកបើាន
ការដបកបាក់គ្នប (LA SCISSION) ។
កពលក

េះកគបានចាត់កមដឹ

ាំាបក់ ដដលលតូវោសាវកររបស់

មហតយាៈគននី គឺកលក សុ ភា ច្ន្ទនទបស
ូ
ឱរចូលកៅកសបើសុាំកយបល់
មហតយាៈគននី កៅអាស្សមរបស់កលក ។ សុភា ច្នធបូស បានកោល
តកៅកាន់លគូខួនថ្ន
វ
៖

កគបានកបាេះក្បតឱរខញាំុនិងបងខញាំុ ក
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កនេះ កបើតមខញាំុយល់ថ្ន ខុសនឹងាគ្ន៌របស់កលកលគូទាំងអ្ស់ ខញាំុកមើល
កឃើញកលគ្នេះថ្នបក់និងបរជ័យមុនកពលដដលខញាំុចាប់លបលពឹតថកធឝើដតករណី
កិចចមថងកនេះ ហក់ដូចោមាញឹកណាស់ ខញាំុពុាំដដលលបទេះកឃើញកសាេះ
ចាំកោេះករណីដបបកនេះ ។

មហតយាៈគននី យល់ដល់គាំនិតសិសសរបស់កលកក៏ានលបសាសន៍ថ្ន ៖
លគូពុាំបានហមទឹកចិតថ លបកបកោយវ ិរ ិយភាពរបស់អ្បក កៅ
កបុងកសចកថីសកលមចណាមួយកឡើយ កលោេះថ្ន អ្ាំកពើដដលអ្បកលបលពឹតថ
កោយកចត កថី អ្កចត កថី គឺពុាំដមនោកាំ ុសរបស់អ្បកដតាបក់ឯង
កឡើយ កនេះោកាំ

ុសរបស់អ្ងគការសាគម ឬ អ្ងគការបដិវតថន៍ ដដល

សកលមចកឡើង កោយភាគកលចើន ក៏បុដនថលគូសាឋយមាង ដដលកគទាំងអ្ស់គ្នប បានកមើលកឃើញជ័យជាំនេះមុនកពលកគកៅដល់ ។
បាវចនាៈរបស់មហតយាៈកពលកនេះ ានអ្បកលបាជញោកលចើនបាន
ាំគ្នបយកកៅកធឝើវ ិភាគ កលោេះកគកមើលកឃើញកៅកបុងទសសនកនេះ ក

ើយ

ញាណដដលោកុសលផឋល់ការយល់លតូវ ដដលពួកមហបុរសលគប់លប
កភទចង់បានមកទុកកធឝើោកមករៀនលបចាាំជីវ ិតសពឝៗខវួន ។

កយើងសូមជាំរបកលកអ្បកអានថ្ន មហតយាៈគននីោបុគគលាបក់

សមផូណ៍កៅកោយញាណកុសល (LA PREVOYANCE) ោងកគកបុង
ចាំកណាមមហបុរសទាំងឡាយកៅកបុងកលក ។ បុពឝក តុដដលកធឝើឱរ
កលក កៅោបុគគលសមផូណ៍កោយគុណសមផតថិកនេះ គឺកោយសារដត
កលក ោមនុសសចូលចិតថគិតពិចារណា

ត
យ ់ចត់ណាស់ មុននឹ ងចាប់

កផថើមកធឝើអ្ីម
ឝ ួយ ។ កលកដតងដតកោលថ្ន ៖
« អំរពីលគ
អ ឺមានភាពដូច្ជាសែែអរណដីក្ស ឯច្ំស្ណក្សអំរពី

អាប្ក្សក្ស់ មាន

ល បរហីរ» អាស្ស័យទឹកចិតថរបស់កលក ោទឹកអ្លមិត
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កនេះក
ក

ើយ បានោកលកានខួរកាល លបកបកោយការកមើលកឃើញ

តុលអ ឬ អាលកក់ ដដលពុាំទន់មកដល់ ។ កលកបានកមើលកឃើញ

សកមយភាពរបស់មិតថកលក កពលកនេះយងចាស់លស់ណាស់ កលក
ដឹងថ្ន ផលវ ិបាកនឹងកកើតានកឡើង កៅកពលខ្ងមុខោក់ោពុាំខ្ន
កគទាំងឡាយនឹងជួបលបទេះកលគ្នេះថ្នបក់មួយ ដដលកាំពុងលក់ខួនកៅពី
វ
កលកាយកោគជ័យ ។

កាលកមើលកឃើញកលគ្នេះថ្នបក់ថ្ន ោកោគជ័យកនេះក

ើយ កទើប

ទ័ព លពេះកៅណាបូកឡអ្ុង (NAPOLEON BONAPARTE) អ្ធិរជចនលបកទសបារាំង បានទទួលការបាត់បង់ជីវ ិតអ្ស់រប់មុឺន
ដាំកណើរកៅវយយកលបកទសរុសសុីកុង្
ប
ប ាំ១៩១២ ។

ក់ កបុងការកធឝើ

មហតយាៈបានកោលកៅកាន់ សុភា ច្នធបូស ថ្ន ៖
កបើសិនោអ្ងគលបជុាំបានសកលមចរួចក

ើយក

េះ ខញាំុសុាំឱរអ្បកកៅ

លបាប់កគវ ិញថ្ន ខញាំុពុាំលពមលេះបង់អ្ ិងា កដើមផីសកលមចកគ្នលបាំណង
កបុងការដសឝងរកកសរ ីភាពឱរដល់លបកទសោតិឥណា
ឍ ោោច់ខ្ត សូម

ឱរមិតថទាំងអ្ស់គ្នបចាត់ទុកខញាំុោមជឈនថិកជន (ជនោអ្បកកៅកណា
ឋ ល)
ាបក់ចុេះ ចាំដណកខវួនអ្បកវ ិញ ខញាំុសូមឱរអ្បកលបគល់ភារាៈកនេះ ជូនកៅ
បងលបុសអ្បកចាត់ដចងោប ធ ន់ តមកសចកថីសុាំរបស់សភា ។

តមព័ត៌ាន ដដលោឯកសារ សរកសរោភាសាអ្ង់កគវស
ោក់ចាំណងកជើងថ្ន មនុសសរបស់គននី (L’HOMME DE GANDHI)
កយើងបានដឹងថ្ន មហតយាៈគននី ពុាំបានចូលរួមកបុងការកធឝើបដិវតថន៍កាវាំង

បាយោមួយមិលតរបស់កលកកឡើយ ។ ដតរូបកលកបានកធឝើដាំកណើរោ
សាងត់កៅលបកទសអ្ង់កគវស ។
តមព័ត៌ានទាំងក

េះ បានកោលថ្ន មហតយាៈគននី បានកធឝើ

ដាំកណើរកៅកាន់លបកទសអ្ង់កគវស ោមួយនិងសាវករបស់កលកាបក់
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គឺ កលក សុភា ច្នធបូស (SUBHA CANDR BOSE) កនេះឯង ។
មហតយាៈគននី បានចូលរួមកបុងលកុមរការបស់តាំណាងលបកទស

ឥណា
ឍ កៅអ្ង់កគវស ។

កៅកបុងស្ង្វគមកលកកលើកទី១ លបកទសអ្ង់កគវសបានលបមូល
ជនោតិឥណា
ឍ
ឱរកៅសាវប់ជាំនួសជិតមួយលន ក់ (កបុងកសៀវកៅ
របស់កលក វយ ប៊ាុក បានោក់ថ្ន ឥណា
ឍ សាវប់កុងស្ង្វ
ប
គ មកលកទី១
ចាំនួន ៩៨៥.០០០

ក់) ។

លុេះស្ង្វគមផុតរលត់ក

ើយ អ្ង់កគវសបានកមើលកឃើញគុណ

ធម៌របស់មហតយាៈគននី និង កោយសានចិតថរបស់លបោរស្តសថកនេះ ចាំកោេះលបកទសខវួន ក៏ផ្លវស់បូរនកយបាយកៅឥណា
ថ
ឍ ។
សូមជាំរបថ្ន កទេះយងណាកថីលបកទសអ្ង់កគវសកៅដតពុាំលពម
ដកដលបឥរ ិយបថរបស់ខួនប
វ ុ យ នកទ កោលគឺ អ្ង់កគវសកៅដតពុាំលពមផឋល់នូវឯករជរបរ ិបូណ៌ជូនលបោជនឥណា
ឍ កឡើយ ។

អ្ង់កគវសសុខចិតថលបគល់ដតលទនិឱរឥណា
ឍ កបុងការករៀបចាំលបកទសកៅោរដឌស័យ
ឝ ឯករជរមួយបុកណាតេះ ។
កឃើញថ្ន ពុាំបានសមកៅតមកសចកថីលតូវការរបស់លបោោតិ
ឥណា
ឍ មហតយាៈគននីក៏សកលមចចិតថ្ន
ថ លតូវការបកងកើតមកធាបាយសនថិវ ិធី
មួយ រវងពលរដឌសុីវ ិលទាំងអ្ស់ ។ ការរួមសាមគគីោឱសថ សលាប់
ពាបាលលបកទសឥណា
ឍ យងសកថិសិទិប
ន ាំផុត ។ កពលក

េះ កគសកងកត

កឃើញានទីលបឹកានកយបាយ ដដលកគកលជើសករ ើសកបុងចាំកណាមពួកនិសសិត ានភារាៈកដើរអ្ប់រ ាំលបោជនឱរភាញក់រឭកកឡើង ក

ើយ

ាំគ្នបកដើរ

តមាគ្ន៌ដដលមហតយាៈគននីលតួសលតយឱរកដើរ ។
មកធាបាយយងសាងត់កនេះ បានកចញោរូបរងកឡើងកពល
ណាដដលលបោជនឥណា
ឍ លគប់ស្សទប់ោន់ថ្នបក់ ានកសចកថីកលតកអ្រ
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ក

ើយាបក់ៗ ានសងឃឹមកៅកលើអ្

គតរបស់លបកទសខវួន ដដលនឹង

បានធូរកសផើយ ករ ើបលមេះពីនឹមអាណានិគម កៅកពលយងខវីខ្ងមុខ
កនេះ ។
មកធាបាយរបស់មហតយាៈគននីពិតដមនដតលតោក់ ក៏បុដនថាន
លកខណាៈលតឹមលតូវ ក

ើយបឋូរផ្លឋច់ោទីបាំផុត ។ អ្ងគការបានសកលមចថ្ន

និងពុេះោរឧបសគគលគប់យងទាំងអ្ស់ កទេះានការបេះទងគិចគ្នប រ
ដល់បងហូរ្មយងណាកថី ក៏ពួកកគកៅដត

ូត

ាំគ្នបទកនធញបាវចនាៈរបស់

មហតយាៈគននី «ស្តយរគេៗ» កោលគឺ ដផនដីចនោករសចចាៈ ។
កគតាំងចិតថថ្ន និងកគ្នរពោករសចចាៈលគប់គ្នប គឺកគតស៊ាូរ

ូត

ដាំណក់្មោចុងកលកាយបាំផុត ។
លុេះកមើលកឃើញលបោពលរដឌ បានសកលមចកដើរតមរូបកលក
លគប់គ្នបក

ើយ មហាែាៈគនធី ក៏ចាប់កផឋើមកធឝើបាតុកមយទមទកសរ ីភាព

និងឯករជរ ។

កពលក

េះ លបកទសកអ្

សុីប (EGYPTE) ដដលកៅកលកានឹម
អាណានិគមអ្ង់កគវសតាំងពី្បាំ ១៨៨២ មក ក៏បេះកបារកងើបទមទរ
ឯករជរដដរ ។ លបកទសកអ្
លចកលហក។ ចល

សុីបកលបើកាវាំងបកងកើតោលកុមបដិវតថន៍លគប់
បេះកបារបានបងខាំអ្បកដឹក ាំអ្ង់កគវសឱរដកអាណា-

ពាបាលរបស់ខួនកចញពី
វ
កអ្
កៅ្បាំ ១៩៣១ កអ្

សុីបកៅកបុង្បាំ ១៩២២ ។
សុប
ី បានកលបើកាវាំងតទល់ និង អ្ង់កគវស

បណា
ឋ លឱរសាវប់មនុសសរប់មុឺន

ក់ ។ លុេះកឃើញ្មកអ្

សុីប ូរ
កោរកពញកលបៀបបាននិងទឹកទកនវនីល (NIL) កទើបកបុង្បាំដដដលកនេះ
អ្ង់កគវសសុខចិតថលបគល់ឯករជរឱរដល់លបោជនាចស់ពីរមីត (PY-

RAMIDE) ក៏បុដនថឯករជររបស់ EGYPTE កៅកបុង្បាំក េះគឺានដត
លកខណាៈរូបខ្ងកលតបុកណាតេះ ។ រ ូតដល់្បាំ ១៩៥២ កទើបលបកទស
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កអ្

សុីប (EGYPTE) បានទទួលឯករជរដមនដទន ។
រ ីឯចាំដណកលបកទសឥណា
ឍ វ ិញ មហតយាៈគននី បានកលបើទសសន-

អ្

ិងា កដើមផីទមទរឯករជរពីចលកព័លត ដតមកធាបាយកនេះ ពុាំបាន

សកលមចោចថវថ្នវបុ យ ន កទើបមហតយាៈគននី គ្នត់បង្វគប់ឱរលបោជនកបុង
លបកទសឥណា
ឍ «អ្ត់អាហារ» ។

តមការសិកាខ្ងទសសនវ ិោជ ដដលានអ្បកលបាជញកុងកលក
ប

ាំគ្នបយកមតិពិចារណាកបុងករឿងក

េះកឃើញថ្ន ៖

ការអ្ត់អាហរ ថឝីកបើគ្នយនបេះោល់អ្បកដចទកោយផវូវកាយ ដត

កគសកងកតកឃើញថ្ន តមផវូវចិតថ គឺានលបតិកមយមួយកដញលបទក់តម
រវងអ្បកលបលពឹតថនិងអ្បកពុាំបានលបលពឹតថ ។
មនសិការោកលគឿងបាំភឺន
វ ូវសមផជញ្ដ ាៈដដលកដកសាវប់ ឬពុាំទន់
សាវប់ ឬកដកលង់លក់កុងអ្័
ប ពធចនរលតីឱរកឆេះកឡើងវ ិញ គឺកលបៀបបាននិង
អ្គគិសនី ដដលគូសឆូតកបុងចផធកមឃដ៏ងងឹតសវុង ឱរភវឺមួយរយាៈកាល
ក

ើយបាត់កៅវ ិញភាវម ។

តាមច្ែ
ិ ជ ការអ្ត់អាហររបស់មនុសសាបក់ គឺអាចកធឝើឱរ
ិ តវជា

មនុសសាបក់កទៀត ដដលធ្លវប់ឃ្លវនកថី ពុាំធ្លវប់ឃ្លវនកថី ដតងនឹកមចមដល់

រសោតិ ដដលអាហរផឋល់ឱរអ្ណា
ឋ ត ។ ភាព្ងញ់របស់វ គឺពុាំអាច
រាងប់សរចសលបសាទឱរកដកលក់បានកឡើយ ។ មនុសសាបក់បរ ិកភាគមហូប ក ើយកធឝើមុខជូរ ួញោក់មនុសសាបក់កទៀត ឱរដល់នូវការកលបទឹកាត់យងណា លបតិកមយរបស់អ្បកអ្ត់អាហរ បានក្ ធ ក់អារមយណ៍
របស់អ្បកបរ ិកភាគអាហរយងក

េះដដរ។ ពុាំលគ្នន់ដតបុកណាតេះកទ កភវើង

ចនកសចកថីឈចា
ឺ ប់កស្សកឃ្លវនរបស់លបោជនឥណា
ឍ នុ៎េះ បានកឆេះយង
សក ន សកៅនដុតករលកបេះដូងកគលគប់ៗគ្នប។ កភវើងកនេះបាននិមិត
យ ខវួនោ
អ្សុរកាយកហេះក

ើរកៅដស្សកបាំភ័យ លពលឹងអ្បកខឝេះសីលធម៌ពុាំឱរវ
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ឈប់សលាកបាន ។
មាងកទៀត ទីលកុងទាំងមូល កគកឃើញានសភាពសងប់សាងត់
ដូចោផបូរកខ្យច ។ គ្នយនកធឝើសកមយភាពអ្ឝីបនថិចកសាេះ ចផធកមឃដដលលគប
ដណឋប់នូវកជើងកមឃឥណា
ឍ លតូវកគសណាំឋ ឱរលង់លក់ ដតកបុងកបេះដូង
កគលគប់គ្នប កភវើងកាំ ឹងបានដុតកាំកៅ ឱរកឆេះសក ន សកៅនដូចោកភវើង
កឆេះកលផ ។
ទសសនីយភាពកនេះ គឺពុាំបានកធឝើឱរពួកអ្បកកាន់អ្ាំណាចកសើច
សបាយដូចកាលពីកដើមតកៅកទៀតកឡើយ ។ កលោេះដតដខសដភបករបស់
អ្បកទាំងក

េះ ពុាំបានកវញលតបាញ់កៅោភួងាល ដូចដខសដភបក

បរវតី (PARVATI) សមវឹងកៅកាន់លពេះសីវាៈ CIVA ក

ង

េះកទ ដតវគឺោ

លចវក់អ្ូសកជនអ្លបីយ៍ ឱរមកសទិតកលកាមបាតកជើងរបស់ «អ្នកអ្ត់
អាហារ» លគប់ៗគ្នប …………!
កោយមកធាបាយអ្

ិងា លបកបកោយសចចភាពរួមគ្នបរបស់

លបោរស្តសថឥណា
ឍ អ្ង់កគវសសុខចិតថលបគល់ឯករជរដល់លបកទសកនេះ
ទាំងកសាកសាឋយោទីបាំផុត ។
មរណភាពរបស់ សសវ ិ អ
ូ ហិងា
ឬមរណភាពរបស់ពភ
ិ ពរោក្ស

វ ិានបីរឡា

៊ាូសសឹងលបកបកោយកថវើមសិលលគប់ពណ៌ ោ

កលាលានសឋូបលូតដវងលតសូលោសាញ់ជី (SANCHI) រមយណីយោឌនកនេះសាងសិតកោយវ ិចិលតករទាំកនើប ានវ ិការភាពមិនចាញ់វ ិាន
តច់ ាហល់ (TAJ MAHAL) បុ យ នកឡើយ ។ កលតពីលាំអ្អាងទឹក
ដដលភវឺថ្នវឆវុេះដូចកញ្ចក់
ាត់ លពមទាំង

ិណូឍ សាសនិក ដតងកកាតសរកសើរពុាំោច់ពី

ាំគ្នបកៅលបជុាំយងកកស្សទប់ កៅចាំកណា
ឋ លមហ-

ឧទានមួយ ដដលអ្ប់កោយពិកោរលកអ្ូបឈងុយឈងប់ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

143

ររៀនែ ររៀនស្ែម

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

ទីកនេះក

ើយ ដដលលបោជនឥណា
ឍ រប់រយោន់

ក់

ាំគ្នបរង់

ចាាំមហបុរសគននីកដើមផីសូលតធម៌ ។
ព
គ
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។

១
៖

ព
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ព ព

» ។ ព
បាន

។

ព

មរណទុកខ
គ

-

(YAMUNA) ។ កលកាយពី្បនកិចចរច
ួ មក កូនលបុសកលក
បានដដងហយកកៅបាំផិច
វ កចាលលតង់ជលាគ្ន៌ ដដលោទីលបសពឝចនទឹក
ទកនវខ្ងកលើ កៅឥណា
ឍ គឺាៈ

រនលោមូណា (YAMUNA)

រនលគង្ខគ

(KONGA) នង
រនលសរវែិ (SARAVATI) ។ លពលឹងរបស់មហតយាៈគននី
ិ
បានលកលកកយើងកនេះ គឺកៅដតកិតិថ

មរបស់កលក រស់រ

ូតមក

ដល់សពឝចថង ។ សីលធម៌ និង សចចធម៌របស់មហតយាៈគននី លតូវមនុសស
រប់មិនអ្ស់ យកកៅសិកាសលាប់ទូ យ នខវួន លពមទាំងសលាប់ទុក
ោឱសថពាបាលចិតថកភវើង ដដលដុតកាំកឡាចភិភពកលក រ ូតមក
ដល់សពឝចថងកនេះ ។
មហតយាៈគននី លចាកកលកកយើងកៅ កោយបានរ ាំកោេះលបកទសឥណា
ឍ ឱររួចផុតពីលចវក់ទសភាព លពមទាំងបានអ្ប់រ ាំនកយបាយ
តមដបបទសសនវ ិោជ ដដលានកគ្នលាគ្ន៌អ្
សតសលគ

ិងា (AHIMSA) និង

ាៈ (SATYAGRAHA) កោលគឺ « ពិភពចនោករសចចាៈោមូល-

ោឌន » ។
សសនវជា
ិ ជ រនោះ បានកកើតមកដតមួយរយាៈកាលបុកណាតេះ គឺ

កដើមផីរលត់កភវើងកបុងចិតថ និងកភវើងស្ង្វគមឥណា
ឍ រួចក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ដីកនេះកៅ គឺទុកឱរពិភពកលកដដលរុ ាំព័ទកន ោយកភវើងតណា
ហ ឥតលពាំដដន
កឆេះសក ន សកៅនគ្នយនោច់ដលហ......!!! កយើងកសាកសាឋយរួបមហបុរស
គននី ក៏ដូចោកសាកសាឋយ « ទស្សនអ្េិងា » របស់កលកដដលាន
រ

ូតមកដល់សពឝចថងកនេះ កយើងពុាំបានកឃើញកសសសល់កៅកលើដផន

ដីកនេះកសាេះ !

ោរហីយ ! មហាែាៈគនធី !
ោរហីយ !

សសនវជា
ិ ជ អហិងា !

ោរហីយ ! សនដិភាព !

សូមកគ្នរពល កលកអ្បកអាន កោយសូមបញ្ចប់នូវវណត កមយ
«ទស្សនវិជ្ជាអ្េិងា» លតឹមកនេះ ទាំងកសាកសាឋយោទីបាំផុត ៕

kkkkkkk
ការរិចារណា
ស្ំដីទស្សនវិជ្ជា

ខញុាំសុខចិតថឲ្រកគយកកាាំបិត មកពុេះចិ្ញ្ហ
ច ាំរងកាយរបស់ខុាំញ គឺ

លបកសើរោងកគដកចិតថ អហិងា កចញពីរងកាយខញាំុ ។

ខញាំុមិនដមនយកសាស មកកធឝើោរូបអ្បកតកទ ក ើយខញាំុហម
មិនឲ្រលបលពឹតថបាបអ្កុសលកបុងសនថ ម ចនសាស ផង ។
ស្តសថីកភទ មិនដមនកភទកខាយកទ កភទកនេះលបកបកោយអ្ភិ-

ជនភាពកបុងការកចេះរកាភាពកសងៀមសាងត់ ក ើយការសាធិចនចិតថស្តសថី
កលចើនានអានុភាពោងបាំណងមនុសសលបុសកៅកលើវ ិោជោន់ខភស់ ។
កបើានលបាោញ និង លព
កោយឥតកទស ។ ក
វ

វយ ិហរធម៌ផង កទើបកធឝើសចចធម៌បាន

ើយកុាំកលបើលព

វយ ិហរធម៌ កៅកពលដាំបូង កលោេះ

ាំឲ្របរជ័យដល់នកយបាយ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កុាំអាឃ្លដ ចងគាំនុាំនិងមនុសសឆកួត ដតលតូវរ ិេះរកមកធាបាយកុាំ

ឲ្រមនុសសឆកួតក

េះ កធឝើបាបកយើងបាន ។

លតូវឈបេះមនុសសកោយលព

សកលមច កោលគឺ កបើអ្ាំកពើអាលកក់ក
សារកភវើងលព

វយ ិហរធម៌ក

វយ ិហរធម៌ កបើអ្នុវតថក

ើយពុាំបាន

េះពុាំទន់កឆេះរលយកទ ក៏កោយ

េះពុាំទន់ានអានុភាពខ្វាំង ។

កាវាំងនិងលបាោញោសភាពចថវថូររបស់
ប
មនុសស ក

ើយមនុសស

ាបក់ៗលតូវកជឿកលើអាតយ័នដដលមិនកចេះសាវប់ វអាចតស៊ាូនិងពលសាមរាៈ
ចនពិភពកលកបាន ។
កុាំកលបើវ ិ
អ្វ ិ

ឹសាភាព កលោេះវោចាប់របស់សតឝតិរចាឆន លតូវកលបើ

ឹសាវ ិញ កបើកធឝើបានកទេះោបណិឍ ត ញូវ តុន ឬកមទ័ព វ ិលីតុន ក៏

ក្យេះថ្នចាញ់អ្បកដដរ ។

ខញុាំពុាំកជឿថ្ន សច្ចធមម និង ប្ពហាវហារធមម
គឺោធម៌បរជ័យ
ិ

សលាប់ការអ្នុវតថន៍កសាេះ កលោេះថ្នលពេះពុទន បានកលើកទ័ពកៅកាន់
ប ធ យបចាចមិលត លពមទាំងកធឝើឲ្របចាចមិលតចុេះចាញ់លពេះអ្ងគ ។
កបើអ្បកានចិតថលបកបកោយអ្

ិងាក

ើយ គឺលតូវលបយ័តបកុង
ប

ការ ឃស្ពគប់មត
ិ ា បុគគលមិនគបផីកសពគប់នូវមិលត ដ៏លមកទាំង
ឡាយកឡើយ មិនគបផីកសពគប់នូវបុរស ដដលានគាំនិតដ៏កថ្នកទប
ទាំងឡាយកឡើយ គបផីកសពគប់ដតនឹងកលាណមិលតទាំងឡាយ គបផី
កសពគប់នូវបុរសដ៏ឧតថម ។
កលោេះមនុសសានកបេះដូងតូច គឺមិនបានមួយចាំដអ្តសតឝដឆកក៏
ពិតដមន បុដនថមនុសសានតណា
ហ ធាំោងដផនដី ធាំោងអ្ឝីៗទាំងអ្ស់រក
លពាំដដនគ្នយន ។
ទស្សនៈ មហាតមៈគនធី, ឡាយ រគី, និងរពេះពុទធជ្ជបរមរគូ

2222222
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-

១៥ ជីវិតខ្ស្វងរកឃស្ច្កាីស្ម
ុ
រែីអែីរៅជារសច្ក្សតី សុ ខ្របស់រយីង ?

កសចកថីសុខវអាចកកើតានកឡើង គឺអាស្ស័យកលើការនឹកគិត
ក

ើយនិងការកលជើសករ ើស លពមទាំងការកលបៀបកធៀបរបស់មនុសសាបក់ៗ

ក

ើយវមិនអាស្ស័យកៅកលើកតថអ្ឝីកផសងៗដចទកទៀត កលតពីខួនកយើ
វ
ង

ក

េះកទ។ ចាំកោេះកសចកថីសុខរបស់មនុសសាបក់ៗ វានលកខណាៈមិន

ដូចគ្នបកទ មិនអាចដូចោជញ្ជីងដដលសលាប់ថឹង
វ ឲ្រកសយើគ្នបបានកឡើយ
កលោេះមនុសសាបក់ៗានបទពិកសាធន៍ សងគមរស់កៅ និងបរ ិយកាស
ការនឹកគិត ោពិកសសក
ក

េះកសចកថីសងឃឹមក៏វមិនដូចគ្នបដដរ ។

មនុសសខវេះគិតថ្ន លបសិនកបើខាំុា
ញ នផធេះ ឬក៏បានអានកសៀវកៅ

េះ វគឺោកសចកថីសុខរបស់ខាំុញ ។ មនុសសខវេះកទៀតយល់ថ្ន ការបាន

ូបបាយដឆអត ឬ ការកដើរកាំសានថ ឬ លគ្នន់បានទទួលោករកកាតសរកសើរដតបនថិចបនថួចបុកណាតេះ ពួកកគក៏ានកសចកថីសុខកៅក
ដាំកណើរចន្កជីវ ិតលបចាាំចថងដដលរស់កៅបានលអក

ើយ ។
េះ មនុសស

ដដលានកសចកថីយល់កឃើញលតូវ គិតលតូវ កធឝើលតូវ ានកសចកថីសក ថ ស
និងស្សឡាញ់ការយល់ចិតថ យល់កថវើមដល់អ្បកដចទ ឬ ានបាំណងលអ
ោមួយមនុសសាបក់ និងមនុសសជុាំវ ិញខវួនឯង ក

ើយក៏មិនចងគាំនុាំគុាំគួន

ចងអាឃ្លដ ពាបាទ និងចងកពៀរគ្នប លពមទាំងការលចដណន្បនីស
និងការសអប់កខភើមអ្បកដចទ លពមទាំងយកចិតថទុកោក់លពួយបារមម ចាំកោេះ
អ្ឝីដដលមិនទន់កកើតានកឡើង ។ មាងកទៀត មនុសសកយើងគឺមិនាន
កសចកថីសុខ ក៏កលោេះដតជីវ ិតលបលពឹតថកៅ មិនដូចនឹងអ្ឝីដដលខវួនសងឃឹម

និងលបាថ្នបទុក ឬទទួលបានដដរ ក៏បុដនថវមិនលគប់លគ្នន់កៅនឹងអ្ឝីដដល
ខវួនលតូវការ។ ចាំកោេះកសចកថីសុខ វមិនដមនអាស្ស័យកលើឋានាៈ យសររៀនតាម ររៀនស្ែង
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សកថិ លុយឡានក

េះកទ ។ កទេះបីោអ្បកានលុយកលចើនយងណាក៏

កោយ មិនដមនានន័យថ្ន អ្បកនឹងានកសចកថីសុខដដរ ផធុយកៅវ ិញ
កទេះបីោធ្លវក់ខួន
វ កៅោអ្បកលកីលកលាំបាកកតកយកយងក៏កោយ ក៏

មិនលបាដកថ្ន អ្បកានកសចកថីទុកខកលចើនោងមុនផងដដរ។ កសចកថីសុខ
អាចកកើតានកឡើង គឺវមិនអាស្ស័យកៅកលើការគិត ការកលបៀបកធៀប
របស់មនុសសាបក់ៗ ក

ើយវក៏មិនអាស្ស័យកៅកលើកតថកផសងៗកទៀត

កលតអ្ាំពីខួនឯងដដរ
វ
។ កបើនិយយឲ្រចាំកៅកសចកថីសុខឬទុកខ វកកើត
ានកលចើនឬតិចក

េះ គឺអាស្ស័យកលើខួនកយើ
វ
ងផ្លធល់ោអ្បកកាំណត់ ។

ការដលបលបួលចិតថគាំនិត និងទសសនាៈកបុងការកមើលករឿងកផសងៗ

ឲ្រសទិតកៅកបុងផវូវវ ិជជាន ក

ើយពាយមសាទប

និងកធឝើឲ្រដខសជីវ ិត

លបកបកៅកោយកសចកថីសុខលគប់លបការកលចើនដថមកទៀត ។
ចូរកុាំកធឝើអ្ីៗ
ឝ លគប់យងកដើមផីដតលុយខ្វាំងកពក លតូវកចេះគិតដល់
សងគមោតិ ោពិកសសលពេះពុទសា
ន ស

ខវេះផង។ ក

ើយកុាំលក់ឧតថមគតិ

របស់ខួនកលោេះដតដុ
វ
លវរ លបយ័តបដូចោសតឝលជូកកៅកបុងលទុង សូមមិតថ

អ្បកអានទាំងឡាយ កធឝើការគិតពិចារណាកមើលថ្នាៈ សតឝលជូកកទេះបីោ
កពលខវេះាចស់របស់វ កគកបើកទឝរលទុងចាំ
ខឝល់កដើមផីគិតរកផវូវរត់កចញអ្ាំពីលទុងក

យងណាក៏កោយ ក៏វមិនខចី
េះដដរ កោយវគិតថ្នកនេះគឺោ

វ ិានដ៏ស្សស់សាអតសលាប់អាតយអ្ញ ។ កមើលចុេះជុាំវ ិញខវួនរបស់អាតយ
អ្ញ ានរបងព័ននព័ទន កដើមផីការោរសុវតទិភាព ពីសលតូវកផសងៗានខ្វ

ានពស់ ានដឆកចចកោកដើម ។ កៅកពលដដលអ្ញឃ្លវនមថងៗ អ្ញ
លគ្នន់ដតដស្សកឲ្រខ្វាំងៗបនថិចក

េះ ាចស់របស់អ្ញកគនឹងយកបាយដ៏

ឈងុញ្ងញ់សលាប់អ្ញ មកដល់ភាវម កនេះគឺោទាវប់របស់សតឝលជូក
ដដលវគិតខុស គឺវសាយនថ្ន ាចស់របស់វ កគស្សឡាញ់វពិតលបាកដ
បុដនថលទនផលចុងកលកាយរបស់សតឝលជូក កៅកពលដដលវធាំធ្លត់កឡើង
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គឺគីឡូលយមលក់ឲ្រកគយកកៅកធឝើមូបសលាប់
ហ
មនុសស រួចាចស់របស់វ

លក់កៅឲ្រឈយួញសលាប់កាប់យកសាច់។ កទើបសតឝលជូកដ៏ដសនអ្ភ័ពឝ

កនេះនិយយថ្ន ខញាំុកសាកសាថយខ្វាំងណាស់នូវទកងឝើដដលខញាំុបានកធឝើកនវង
មក លបសិនកបើខាំុញមិនឈវក់វកងឝងកោយសារដតអាហរក េះកទ កមវេះសម
ខញាំុ រកវ ិធីសាស្តសថរត់កចញបានបាត់កៅក ើយ ។
កៅលតង់កសចកថីកនេះ ានន័យថ្ន កទេះបីោលុយអាចទិញវតទុ

កលបើលបាស់ដដលកយើងលតូវការ យកមកបាំកពញតលមូវការរបស់កយើងបាន
ខវេះក៏ពិតដមន បុដនថវមិនដមនានន័យថ្ន លុយក
កយើងានកសចកថីសុខោករៀងរ

ូតក

េះអាចកធឝើឲ្រមនុសស

េះបានដដរ ។

3232323
គំនត
ិ គ ួររិចារណា

ជមល
្ក្ី កលំ ាក ក៏គ្នត់មន
ិ
ើ ចុោះ ជទាោះបី ីវតគ្នត់
ិ ស្ុំ ទានជគ្តដរ
គ្នត់្គ្នន់តតជាអនកជាស្ស្ំ រាម ប៉ាតុ នត ីវត្បកបជដាយកត
ិ
ីស្ុខ្
និងភាពថ្ថលថូ រជាទ
ន
ីបំផុតកនុងស្ងគម ។
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-

១៦ ជីវិតគឺមយោងម្ចនក់ឃទ ! កុំបារមភ...
អ្បកានលទពរសមផតថិសុកសថ
ថ
មមវ ័យកណា
ថ លាបក់ ានលកុម

ោកលចើនកដនវងកបុងទីលកុងមួយ ។ រល់ចថងគ្នត់កសធើរដតគ្នយនកពល

៊ាុន
ូប-

បាយ និងកពលសលាកលគប់លគ្នន់ កោយសារដតការរវល់នឹងមុខជាំនួញ
របស់គ្នត់។ កពលខវេះគ្នត់ានអារមយណ៍សយុគសាយញ ទុកខលពួយពិបាកចិតថ

កោយសារដតជាំនួញកលកជួបវ ិបតថិកសដឌកិចច ានការដលបលបួលកឡើងចុេះ
មិនកទៀង ។
ានកវលចថងមួយ គ្នត់បានកធឝើដាំកណើរពីទីលកុង កៅពិនិតរជាំ នួញរបស់គ្នត់ តមកខតថ្ងយកៅតមផវូវវលោច់ស្សយល គ្នត់បាន
កឃើញចលពភបាំានកដើមកឈើ តូចធាំ និងវលកៅយស្សស់ខីច កទើបដតលតូវទឹក
កភវៀង

រដូវវសា បានកធឝើឲ្រចិតថរបស់គ្នត់ ានការធូរកសផើយបនថិច។

គ្នត់ក៏លបាប់ឲ្រអ្បកកបើកបររថយនថឈប់ ក

ើយគ្នត់ចុេះស្សូបយកខរល់

អាកាស គ្នត់លកកឡកកមើលកៅកឃើញកសិករមួយលកុមកគកាំពុងដកសាំ
ណាបកណា
ថ លវលដស្ស។ ានអ្បកខវេះកាំពុងដតកលចៀង អ្បកខវេះ

ួច អ្បក

ខវេះនិយយជដជកគ្នបកលង និង អ្បកខវេះកសើចកាអកកាអយយងសបាយ
រ ីករយ ។ គ្នត់គិតថ្ន ជីវ ិតោកសិករសាមញ្ដ ាបក់ ដដលានផធេះមួយ
ខបង ដីភូមិនិងដីដស្សបនថិចបនថួច អាចកធឝើឲ្រពួកកគរស់កៅកោយកសច-

កថីសុខសបាយរ ីករយ គឺមិនានការលពួយបារមម ខឝល់ខ្ឝយ ខ្ងមុខ
ខ្ងកលកាយ និង ានការលបុងលបយ័តបលគប់កពលកវល មិនានកពល
បានកសផើយស្សាកស្សានថ ស្សួលកបុងចិតថដូចរូបគ្នត់កឡើយ ។
ចាំដណកឯលកុមកសិករក

េះវ ិញ បានកឃើញបុរសលបធ្លនលកុម

៊ាុន ដដលោអ្បកានសថុកសថមម ជិេះឡានដ៏ទាំកនើបមកលាំដ

និងកមើល

ទសសនីយភាពតមជនបទ កមើលកៅគួរឲ្រសបាយណាស់ ។ ពួកកគ
គិតថ្នាៈ លបសិនោខញាំុដូចរូបគ្នត់ាបក់ក
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និងសុភមងគលយងណាកៅ

៎ប ! ានលុយចាយក៏មិនអ្ស់ កដើរកលង

ចូលហងញា
ុ ាំអាហរ្ងញ់ កពលយប់ចូលកវឹបកាំសានថានស្សីសាអតៗ

ជិេះឡានដ៏ទាំកនើបាសុីនលតោក់ានចកលមៀងសាថប់ កៅផធេះានអ្បកបាំករ ើ
កឆឝងសាថាំ ានអ្បកកបើកឡានឲ្រកទៀត....។ លគ្នន់ដតគិតក៏សបាយចិតថ
កៅក

ើយ មិនដូចោកពលកនេះឈរដកសាំណាបចុកខបងចកងកេះ ហល

កតថ ហលកភវៀង ដសផកកលយមិនដូចោគ្នត់អ្ក
ប ានក
រ

េះកឡើយ ។

លបិយមិតថ មិតថអ្បកអានទាំងឡាយ រហែុ អបា
ែី នជារយីងរមីល

អនក្សដន រគលអជាងជីវែរយ
ិ
ិ
ីញស្ែជីវែរបស់
ីង ? ។

ការដដលបានមកកកើត កាំកណើតោមនុសសកនេះ ោសតឝដដល

ានវ ិចារណញ្ហដណពិកសស ក

ើយក៏អាចពិចារណារកកឃើញនូវក

តុ

ផល ខុសនិងលតូវបានកោយលបចព មនុសសដតងជួបលបទេះនូវករឿងរវោ
កលចើនានទាំងអាលកក់ និងលអ ។ លគប់ករឿងរវទាំងអ្ស់ គឺសុទនសឹងដត
បងកក

តុ បកងកើតោផលដល់ចិតថមនុសស កលោេះថ្ន តមសភាវាៈពិត គឺ

មនុសសានចិតថោអ្បកដឹក

ាំ ។ ចិតថគឺោធមយោតិសនសាំនូវអារមយណ៍រួម

គឺាន រូប សាំកឡង កវិន រស សមពសស និងធម៌។ កាលកបើចិតថោល់លតូវ
នូវអារមយណ៍លអ អារមយណ៍ដដលោទីលបាថ្នប អារមយណ៍កសាមនសស ចិតថ
ក៏ស្សស់ស្សាយ រ ីករយសបាយ បុដនថកាលកបើចិតថោល់លតូវអារមយណ៍
មិនលអ អារមយណ៍មិនោទីលបាថ្នប អារមយណ៍កទមនសសវ ិញ ចិតថនឹងកកើត
ានមនធិលសងស័យ ទុកខលពួយ ការបារមម ខឝល់ខ្ឝយ រកវ ើរវយ មិនសងប់
ឈឺចាប់ កពើតផា អ្ួលអាក់ ធុញថប់ កលកវកលកាធ លចដណន ្បនីស
គាំនុាំគុាំគួន រកវ ើរវយកសាកសាថយភ័យខ្វចតក់សុត
វ យប់យុឺន លបច័ណឍ
ោកដើម ។ កពលដដលចិតម
ថ នុសសានអាការាៈយងកនេះ កយើងក៏កត់

សាគល់កឃើញថ្ន មនុសសនឹងទទួលរងនូវការខ្តបង់ោកលចើនដូចោាៈ
ខជិលលចអ្ូស កនឿយណាយ គិតមិនបានដវង្ងយ កធឝើការង្វរយឺត គ្នយន
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កសចកថីសុខ គ្នយនសុភមងគល ទន់លោយ បរជ័យ ការគិតខវី ឆកួតវកងឝងវង្វឝន់ កតថលកហយ ឈឺ គ្នយនលាំនឹងចិតថ ដបកបាក់ ោប់គ្នាំងកបុងគាំនិត
លបលពឹតថអ្ាំកពើអាលកក់ោកដើម ។

មនុសសខវេះបានគិតថ្ន កពលដដលខវួនានាសលបាក់ លុយ
កាក់លគប់លគ្នន់ក េះ ជីវ ិតរបស់ពួកកគគឺានកសចកថីសុខក ើយ ។ សូម
កយើងទាំងអ្ស់គ្នប កធឝើការពិចារណាកមើលថ្នាៈ
 កបើអ្បកានលុយក

េះ អ្បកអាចទិញផធេះបាន បុដនថអ្បកគឺមិន

អាចទិញាតុភូមិបានកឡើយ ។
 កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញថ្នបាំសលាប់ពាបាលបាន ក៏
បុដនថអ្បកគឺមិនអាចទិញអាយុជីវ ិតបានរ

ូតកឡើយ ។

 កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញកសៀវកៅបាន បុដនថអ្បកមិន
អាចទិញចាំកណេះដឹងបានកឡើយ ។
 កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញដលគបាន បុដនថអ្បកមិនអាច
ទិញដាំកណកបានលគប់លគ្នន់កទ ។
 កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញកសបហបាន បុដនថលុយមិន
អាចទិញកសចកថីស្សឡាញ់បានកទ កោលគឺ (ភារនសាាះព្តង់) ។
កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញឋានាៈបុណរស័កិបា
ថ ន ក៏បុដនថ
អ្បកមិនអាចទិញនូវការកគ្នរពកោយកសាយេះបានកទ ។
កបើអ្បកានលុយ អ្បកអាចទិញ

ឡិកាបាន ក៏បុដនថអ្បកមិន

អាចទិញកពលកវលឲ្រថយកលកាយបានក
ដូកចបេះក

េះកទ ។ល។....

ើយ កុាំកធឝើអ្ីលឝ គប់យងកដើមផីដតលុយកពក ាតបិត

មួយចាំនួនដដលឲ្រតចមវកៅកលើាសលបាក់ រ
កដើមផីផ្លវស់បូរយកកិ
ថ
តិយ
ថ ស (រពលភាជប់

ូតដល់ថ្នបក់លក់កូនស្សី

ក្សយបង្ខគប់រាប់

ិញ ។
ដុ ោ
ល រ) កដើមផីតលមូវកសចកថីលតូវការរបស់ខួនកៅវ
វ
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ន់រាប់មុឺន

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

ខញាំុសូមខនថីអ្ភ័យកទស រល់កទសកាំ ុសទាំងឡាយ កោយ
អ្កចត
ការដដលខញាំុហ៊ាននិយយដូកចបេះ គឺមិនដមនានន័យថ្ន ការ
បង្វគប់កលចើនៗវមិនលអក

េះកទ បុដនថខាំុច
ញ ង់និយយថ្ន ាតបិតគួរដត

ឲ្រតចមវមនុសស កៅកលើការអ្ប់រ ាំឲ្របានកលចើនបនថិច កទើបអាចសាងនូវ
សុភមងគលលគួសារដល់កូនលគប់រប
ូ របស់កយើងបានយូរអ្ដងឝង ចូរកយើង
គិតពិចារណាកមើលលបកទសជបុន គឺោលបកទសមួយ មិនានធនធ្លន
ធមយោតិបុ យ នកទ។ ក

តុអ្ីឝបានលបកទសកនេះ កាវយកៅោមហអ្ាំណាច

មួយដផបកខ្ងកសដឌកិចច ។ កនេះោកសចកថីពិត កោយសារដតលបោជន
ជបុនភាគកលចើន ពួកកគបានឲ្រតចមវមនុសសខភស់បាំផុតកៅកលើការអ្ប់រ ាំ។
កបើមនុសសានការអ្ប់រ ាំបានលអ ានសុជីវធម៌ និងសីលធម៌ លពមទាំង
គាំនិតគិតអ្ភិវឌណដផបកចាំកណេះដឹងទូកៅ ក
រ

ូតដល់សងគមលគួសារក

ើយជួយសាទប

េះ កទើបោការលបកសើរ ក

ោតិ សាសើយពួកកគាន

ជាំកនឿថ្ន សុភមងគល គឺពិតោកកើតានកឡើងដល់លគួសាររបស់ពួកកគ។
មនុសសលគប់រប
ូ គួរកធឝើអ្ីៗ
ឝ កដើមផីកសចកថីសុខ និងគុណតចមវលពមទាំងផល
លបកយជន៍ កដើមផីសងគមលគួសារ និងលបកទសោតិឲ្របាន កទេះបីតិចកថី
កលចើនកថី ក៏ជីវ ិតានកសចកថីសុខដដរ ។
មនុសសកយើងលគប់រប
ូ កទេះបីានកថី លកកថី ឲ្រដតកធឝើជីវ ិតរស់កៅ
លបកបកោយគតិបណិឍ ត កដើមផីភាពលអ និង សបផុរសធម៌ក េះ គឺរស់
ានកសចកថីសុខក ើយ ។ មិនលតូវគិតថ្ន ជីវ ិតរបស់អ្បកដចទកគលបកសើរ
ោងជីវ ិតកយើងក
ក

េះកទ ការរស់កៅរបស់មនុសស គឺជីវ ិតមាងាបក់កទ។

ើយកសចកថីសុខចនជីវ ិតមនុសសកយើងមិនដមនសទិតកៅកលើសាទនភាព

ឬ ទីកដនវងដដលកយើងរស់កៅកទ គឺសិត
ទ កៅកបុងចិតថ ។ កៅកពលដដល

កយើងោក់សតិកៅកបុងចិតថ កយើងនឹងរកកឃើញកសចកថីសុខពិតលបាកដ
ោមិនខ្នកឡើយ ។ ចិតថោអ្បកដឹក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ឥ្នធីយ៍ យកឈបេះចិតថខួនឯង
វ
គឺឈបេះអ្ឝីៗទាំងអ្ស់ រកអាហរលអឲ្រចិតថ

ចិតថនឹងានគតិលអ កសចកថីសុខ សុភមងគល ភាពស្សស់ស្សាយកកើត
កចញពីកសចកថីសុខកបុងចិតថ ។

កសចកថីសុខពិតលបាកដ មិនដមនមកពី ានលុយ ានលទពរ

ានឡាន ឋានាៈបុណរស័កិថ ានរូបសមផតិថស្សស់សាអត ានសងារ
សាអត បានរស់កៅកបុងសាទនភាពលអ...ដតគឺបានមកកោយសារចិតថ !។

 ចិតថានកសចកថីសុខបានលុេះលតដត គ្នយនកលភាៈ កទសាៈ

កា

ាៈ ដដលោឪពុកាថយចនកសចកថីាន ការខឹងកលកាធ

ួងដ

លបច័ណឍ លចដណន ្បនីស...គ្នយនសុខអ្ឝីកសយើកសចកថីសុខផវូវចិតថ ។

គំនត
ិ គ ួររិចារណា

ម្ចតាបិតាទាំងអស្់ គ្បប ី ំរុញកូ នៗ ឲ្យជៅស្ិកាជរៀនស្ូ ្ត

ឲ្យានជ្ចើន ដូចជាានស្នសំ្ទពយទុកឲ្យកូន ថ្ថងអោគ្ត ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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-

១៧ ជីវត
ិ ខ្ស្វងរកទីពង
ឹ
សលាប់ជីវ ិតមនុសសសតឝ កៅកបុងកលកកយើងកនេះ កពលដដល
ខវួនជួបបានលបសពឝនូវភ័យអ្នថរយគលាមកាំដ ងក ើយ រដមងយកភបាំ
ទាំងឡាយខវេះ ចលពទាំងឡាយខវេះ អារមទាំងឡាយខវេះ និង កដើមកឈើ

ដដលោកចតិយទាំងឡាយខវេះ មកកធឝើោទីពឹងទីរឭករបស់ខួន
វ បុដនថទីពឹងទាំងឡាយក

េះ មិនដមនោទីពឹងដ៏កកសម ដ៏ឧតថម ដ៏លបកសើរកឡើយ

កលោេះថ្ន បុគគលដដលអាស្ស័យកោយទីពឹងទាំងកនេះ គឺមិនអាចរួចចាក
កសចកថីទុកខទាំងឡាយ ទាំងពួងបានកឡើយ ។
ក្សយថ្ន ន្តឃថា ឬ ន្តថ ស្ប្បថ្ន ទីពឹង មាន ៣ ប្បរភ គៈឺ
១-អាទិស្រណៈ

២-មជឈ ិមស្រណៈ
៣-បច្េម
ិ ស្រណៈ

 បុព្ត្ធតា
ី

ត ល
ីពឹងក្សណា

ីពឹងច្ុ ងរប្កាយ

នយ
ិ មន័យ ននពារយទព
ី ង
ឹ

លតូវទីពឹងកលើាតបិត

 សស
ិ ានុសិសស
 ពុទប
ធ រស
័
ិ ទ

ព
ី
ី ង
ឹ ខ្ងរដម

លតូវទីពឹងកលើលគូអាចាររ
លតូវទីពឹងលពេះសាយសមភុទន

ទសចរតីពឹងពារ់មាន ២ យ៉ាងគឺ

 ទព
ល
ី ង
ឹ ជលើខ្ួ នឯង១

 ទព
ី ង
ឹ ជលើអនកដថ្ទ១

.........អាទិសរណៈ ទីពឹងខ្ងកដើម គឺបានដល់បុលតធីត
លតូវទីពឹងកៅកលើាតបិត ដដលោអាណាពាបាលរបស់ខួន
វ ។ កលោេះ
ថ្ន បុលតធីតទាំងឡាយ ានជីវ ិតរស់កៅបាន អាស្ស័យកោយាតររៀនតាម ររៀនស្ែង
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បិតដដលោអ្បកផថល់កាំកណើតឲ្រ កបើគ្នយនកលកទាំងពីរកទ ជីវ ិតកយើងក៏
គ្នយនដដរ ។ លគ្នដាំបូងកបុងខណាៈដដលកយើងចូលមកលជកកកានកបុងឧទរ
ចនាត កយើងលតូវបានទទួលការដថរកាកោយយកចិតថទុកោក់បាំផុត
ពីឪពុកាថយរបស់កយើង រ

ូតដល់ចថងលបសូតកចញអ្ាំពីឧទរ ។ ក

ើយ

ាតបិតបានឲ្រទឹកកសីរ(ទរ
ឹ ទ ះ) ការកលចៀងបាំកពរ លពមទាំងបញ្ុច កនាំ

ចាំណី អាហរកភាជន កោយការយកចិតថទុកោក់លគប់ឥរ ិយបថទាំងបួន
ដល់បុលតធីតមិនឲ្រានឆគងកោយលបការណាមួយកឡើយ។ ក
ក

តុកនេះ

ើយឪពុកាថយ ដដលោទីពឹងខ្ងកដើមរបស់កូនលបុសស្សី កលោេះកូន

លតូវលជកកកានសាបក់អាស្ស័យោដមឪ ។ ាតបិតោអ្បកដសឝងរកលទពរ
សមផតថិមកចិញ្ចឹមកូន កោយកូនមិនទន់រកលទពរកៅកឡើយ រ

ូតដល់

កូនានគូរស្សករ កទើបកូនដបកឃ្លវតកចញពីឪពុកាថយ។ ក៏បុដនថាន
បុលតធីត កទេះបីខួនានគូ
វ
រស្សកររួចក ើយក៏កោយ ក៏មិនដបកកចញ
កៅណាកចាលដមឪដដរ កៅដតរួមរស់ោមួយនិងពួកគ្នត់ រ ូតដល់ចថង
ពួកគ្នត់លចាកអ្ាំពីកលកកនេះកៅ ។

..........មជឈិមសរណៈ ទីពឹងកណា
ថ ល គឺសិសានុសិសស
លតូវទីពឹងកៅកលើលគូអាចាររ ឬមិតថភ្កថ ដដលោអ្បកបានឲ្រចាំកណេះដឹង
និងការកលើកទឹកចិតថ កបុងការសិកាករៀនសូលត លពមទាំងបទពិកសាធន៍
ចនជីវ ិតរស់កៅផងដដរ ។
សលាប់ជីវ ិតមនុសសកយើង ដដលកកើតមកកបុងកលកកនេះ គ្នយន

នរណាាបក់កកើតមកកចេះឯងក

េះកទ ឬានចាំកណេះវ ិោជកោយមិនបាច់

ករៀនក

េះគឺគ្នយនកទ ។ រល់ចាំកណេះដឹងទាំងអ្ស់ ទាំងផវូវកលក ផវូវធម៌
ដដលទក់ទងនឹងសងគមោតិ ឬសងគមសាស ក េះ ចាាំបាច់មនុសសគឺ
លតូវករៀន កដើមផីជាំរញ
ុ នូវសកាថនុពលរបស់ខួនឲ្រកាន់
វ
ដតលបកសើរកឡើង ។
កដើមផីឲ្រសមស្សប តមតលមូវការរបស់សងគមោតិ ក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ឲ្រមនុសសានកសចកថីពាយម និងការលបណាាំ ងលបដជងគ្នបកៅវ ិញកៅ
មក ទាំងចាំកណេះវ ិោជ និង ការលបកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវ ិត។ ដូកចបេះក

ើយ

សិសានុសិសស គឺលតូវយកចិតទ
ថ ុកោក់បាំផុត កដើមផីទទួលយកចាំកណេះ
ដឹង ចាំកណេះកធឝើ និងបទពិកសាធន៍ ពីលគូអាចាររ លពមទាំងមនុសសជុាំវ ិញ
ខវួនឲ្របានកលចើន លគ្នន់បានោទុនសលាប់ជីវ ិតខវួនឯង ឬ ទុកដូចោ
ាគ្ន៌ដ៏លចអ នជីវ ិតលបចាាំចថងរបស់ខួវន ។ ចូរកយើងទាំងអ្ស់គ្នប ចងចាាំថ្ន

លគូអាចាររកថី មិតថភកថិកីថ និងមនុសសជុាំវ ិញខវួនកយើងកថី គឺានទាំងគាំរល
ូ អ
និងអាលកក់ ។ ក

តុកនេះក

ើយ ចូរកយើងលបយ័តបកុងការកសពគប់
ប
មិតថឲ្រ

បានកលចើនបនថិច កលោេះថ្ន មិតថកនេះានកលចើនលបកភទ និង កលចើនលបការ
ណាស់ ដូចកាំណាពរមួយបានកោលថ្នាៈ


មត្
ិ តភរតមា
ិ នទព្ចន
ើ ព្គប់ព្រទភទ

ទបម
ើ ន
ិ សទងេត្សុទតធ ត្លអ

មត្
ម ត្
ិ តត្ូចមត្
ិ តធម
ិ តទន ន្ន ម

មត្
ម ត្
ត ទ
ម ុរខ
ិ តលរ់បញ្ចម
ិ ន

មិត្តផឹរមិត្ស
ត ុីមិត្ជា
ត ន់-រ


លរ់ដីលរ់តព្សលរ់រតីសខ
ុ


មិត្តព្រុសមិត្ព្ត សីមត្
ិ តចាយលុយ
មាតយឪពុរធ្លារ់ខនសូ
ាួ នយសង្ខខរ

មិត្តមានមិត្តព្រមិត្ច
ត ូលគុរ ។
រតរយរព្សណ
ុ រសុខកាមា ។
ូ
មិត្តទចារសុីផយ
ុ ខាងហុហា
ឺ

រមហុសនរណាសូមអ្នរគត្
ិ ។

............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 កដើមផី្នកៅរកកសចកថីបរ ិសុទនកោយខវួនឯង ក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ក៏កដើមផីកធឝើឲ្រោក់ចាស់នូវចតុររ ិយសចច គឺកសចកថីទុកខ ១ ក
ាំឲ្រកកើតកឡើងចនទុកខ ១ ការរ ាំលត់នូវកសចកថីទុកខ ១ ក

តុដដល

ើយមគគលបកប

កោយអ្ងគលបាាំបីដ៏លបកសើរ ដដលសលាប់កធឝើដាំកណើរកៅកាន់ទីរ ាំលត់ នូវ
កសចកថីទុកខ ១ កមើលកឃើញកោយលបាោញដ៏លបចពភវឺថ្នវ កលោេះដតទិដិយ
ឌ ល់
កឃើញលតូវក

េះឯង ។ ទីពឹងចុងកលកាយកនេះ គឺោទីពឹងដ៏កកសម ោទីពឹង

ដ៏លបកសើរ ោទីពឹងដ៏ឧតថម ក

ើយបុគគលដដលបានរួចចាកទុកខទាំងពួង

បាន កលោេះអាស្ស័យកោយការទីពឹងចុងកលកាយកនេះឯង ។
បុគគលដដលបានកធឝើឲ្រោក់ចាស់ នូវអ្រ ិយសចចទាំង ៤ លបការ
កនេះ រដមងបាំកពញនូវកិចចកផសងៗគឺ ទុក្ស
ខ ចច ោបរ ិកញ្ដ យរកិចច គឺោកិចច
ដដលលតូវកាំណត់ដឹង សមុទយសចច ោបហតពឝកិចច ោកិចចដដលគបផី
លេះបង់កចញ និនោធសចច ោសចឆិកាតពឝកិចច គឺោកិចចដដលលតូវកធឝើឲ្រ
ោក់ចាស់ មគគសចច ោភាកវតពឝកិចច ោកិចចដដលបុគគលលតូវចកលមើន ។
ទុក្ស
ខ ចច ម្មនអតថ ៤ យ៉ងគឺ
ក្ស/បីឡននតាថ អ្តទថ្ន កបៀតកបៀនឲ្រសតឝលាំបាក
ខ្/សំខតនតាថ អ្តទថ្ន តណា
ហ ោបចច័យតក់ដតង
គ/សនាាបនតាថ អ្តទថ្ន ញា
ុ ាំសតឝឲ្រកតថ

/វិបរ ិណាមឃតាោ អ្តទថ្ន កធឝើសតឝឲ្រដលបលបួលវ ិបរ ិតកផសងៗ
សមុទយសចច ម្មនអតថ ៤ យ៉ងគឺ
ក្ស/អាយ ូហននតាថ ានអ្តទថ្ន លបមូលកងទុកខ
ខ្/និទាននតាថ ានអ្តទថ្ន ោក

តុឲ្រកកើតចនកងទុកខ

គ/សំនយគនតាថ ានអ្តទថ្ន លបកបសតឝទុកកបុងសងារវដថ

/បលិនោធនតាថ ានអ្តទថ្ន កងឝល់កោយវតទុកាម និង កិ-

កលសកាម ។

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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និនោធសចច ម្មនអតថ ៤ យ៉ងគឺ

ក/និស្សរណឃតាោ ានអ្តទថ្ន រលស់ខួនកចញចាកភព
វ

ខ/វិឃវកឃតាោ ានអ្តទថ្ន មិនកងឝល់កោយវតទុកាម និង កិ-

កលសកាម ។

គ/អ្ស្ំមតឃតាោ ានអ្តទថ្ន គ្នយនបចច័យលបជុាំតក់ដតង
ឃ/អ្មតឃតាោ ានអ្តទថ្ន ោអ្មតធម៌ គឺធម៌មិនកចេះសាវប់ ។
មគគសចច ម្មនអតថ ៤ យ៉ងគឺ

ក/និយោនឃតាោ ានអ្តទថ្ន
ខ/ឃេតវឃតាោ ានអ្តទថ្ន ោក

ាំខួនកចញចាកភព
វ
តុចនលពេះនិោឝន

គ/និទស្សនឃតាោ ានអ្តទថ្ន សដមថងកចញគឺបានកឃើញចាស់
នូវលពេះនិោឝន ។
ឃ/អ្ធិបតយឃតាោ ានអ្តទថ្ន ោធាំកុងការរា
ប
ង ប់កងទុកខទាំងឡាយ ទាំងពួង ។
ធមយតមនុសសកយើង ដដលកកើតមកកបុងកលកសនបិវសកនេះ គឺ

ដតងដសឝងរក ឬចង់បានកសចកថីសុខ កសចកថីចកលមើនដូចៗគ្នប គ្នយននរណាាបក់ ចង់ជួបកសចកថីទុកខលាំបាកកបុងកលកកយើងកនេះកឡើយ ដតអ្បក
ខវេះក៏បានសកលមចតមទិសកៅរបស់ខួន
វ ក
សកលមចតមទិសកៅ កោយក

ើយអ្បកខវេះកទៀតក៏មិនបាន

តុមនុសសកយើងាបក់ៗ គឺានទសសនាៈ

និងកគ្នលជាំ

រមិនដូចគ្នបកទ កបុងការកលជើសករ ើសវតទុោទីពឹង និងទីរឭក
លបចាាំជីវ ិត ។ ដូកចបេះក ើយ កៅកពលដដលបុគគលបានទទួលយកលពេះរតនាៈលត័យោទីពឹង និង ទីរឭកក

ើយ ក្យេះថ្ន បុគគលបានទីពឹងខវួន

ឯង ានន័យថ្ន ពឹងកៅកលើបុណរកុសល អ្ាំកពើលអ ចរ ិយធម៌ សីលធម៌ សុជីវធម៌ និងសុភាវធម៌ កបុងជីវ ិតរស់លបចាាំចថងផងដដរ ។
សរុបកសចកថីមកវ ិញ ទីពឹងខ្ងកដើមកថី ទីពឹងកណា
ថ លកថី និង
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ទីពឹងចុងកលកាយកថី សុទស
ន ឹងដតោទីពឹងដ៏លបកសើរ សលាប់ឲ្រមនុសស
កយើងយកកៅលបណិប័តន៍ និង អ្នុវតថឲ្របានលតឹមលតូវ កជៀសវងកបុង
ការលបតិបតថិខុស ក ើយលតូវពាយមសាងសនសាំកសចកថីលអ ឲ្របានលគប់
កពលកវល និង លគប់ដកងហើមកចញចូលចនជីវ ិត រូបអ្បកមិនលតូវបដណថត
បកណា
ថ យឲ្រកពលកវលកនវងកៅ កោយឥតលបកយជន៍ក
ទី លគប់វ ិ

េះកទ លគប់-

ទី លគប់ដកងហើម គឺ ានតចមវមហសាល មិនអាចកាត់ចថវ

បានកឡើយ ។ ក

ើយគ្នយនវតទុណាមួយ មកទិញឬបថូរកពលកវលឲ្រវ ិល

ថយកលកាយវ ិញបានកទ អាស្ស័យក

តុក

ើយ បុគគលលតូវដថរកាវតទុោ

ទីពឹងកោយទឹកចិតថបរ ិសុទន លបាសចាកកសចកថីលបាថលគប់ដបបយង
ទាំងអ្ស់ ទទួលយកកោយកសចកថីកគ្នរពសពឝកាលទាំងពួង ។
SH=H=H=H=HS

គំនត
ិ គ ួររិចារណា

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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-

១៨ ជីវិតឈ្នេះឃោក
ែថ
មកដើមកៅថ្ន ព្រះសិទត
ធ ថ កកើត

លពេះសាយសមភុទន លពេះបរម

កៅលបកទសឥណា
ឍ កាលក
ក្យេះថ្ន

េះកៅថ្ន ជមពទវ
ូ ីប ឬ ភារតវសសៈ ។ ាន

មពូទវប
ី កលោេះោកកាេះមួយយងធាំ សទិតកៅចក វ េះទកនវសិនុន

“ អង់នគេសនៅោ ទននេឥណូឌ ស ” និង ទកនវគង្វគ គឺានកដើមលពីងមួយ

យងធាំដុេះកលើទីប
ឝ កនេះ ចាំកណរតមកពួកអ្ង់កគវសកៅថ្ន ឥោ
ឌ វញ។
ិ

ោករថ្ន ភារែវសសៈ កលោេះកដើមកឡើយ លបកទសកនេះោទឹកដី

របស់ជនោតិមិលកខាៈកទ ដតជនោតិអ្រ ិយកាៈ រស់កៅខ្ងកជើងភបាំ

ិ ម-

ោនថ បានឆវងមកលុកលុយកលើទឹកដីកនេះ បកងកើតសនថតិវងសមហកសលត
ភារតាៈកឡើង កទើបពួកអ្រ ិយាៈឱរក្យេះចនលបកទសកនេះថ្ន ភារតវសសៈ
ានន័យថ្ន លាំកៅរបស់ភារតាៈ (អារយ័ន) ក

េះ ។ មកដល់សម័យពុទ-ន

កាល លបកទសឥណា
ឍ ានពីរដផបកគឺ ៖
 ដបកខ្ងកជើងកគកៅថ្ន អារាវែិ ដដលោដដនជមភូទឝីប

កៅថ្ន ហិណូឌ សដង់ (Industna) ។
 ដបកខ្ងតផូងកៅថ្ន

ក្សខិ ណាបែ ោដដនដីទាំ

បាន

ជន ោតិមិលកខាៈរស់កៅ បារាំងកៅថ្ន ដដនដីដដក្ក្ង់ (Dekan) ។
សម័យពុទកា
ន លក

េះ ជមភូទឝីបគឺោលបកទសដ៏រង
ុ ករឿងបាំផុត
កទេះបីរដឌនីមួយៗានអ្ាំណាចសឝយ័ត មិនទន់ានឯកភាពោតិ ោ
លបកទសមួយក៏កោយ។ កៅកបុងដដនដីជមភូទឝីបកនេះ រដឌធាំៗាន ១៦ រដឌ
(សុ,អ្ងថុ,តិក,ទាំ.២៧៨) លពមទាំងានរដឌតូចៗចាំនួន ៥ កទៀតគឺាៈ សកកាៈ
កកាលិយាៈ ភគគាៈ វ ិកទ

ាៈ និង អ្ងថុតថរបថ ។ រដឌទាំង ៥ កនេះ ចាំណុេះរដឌ
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ឯកទៀត រដឌខវេះានលពេះមហតសលតកសាយរជរ រដឌខវេះលគ្នន់ដតោក្យេះ
របស់លតកូលធាំៗ ោអ្បកលគប់លគង់បុកណាតេះ ។
រដឌដដលានអានុភាពខ្វាំងោងកគ

សម័យក

េះ គឺ

 មគធរដឋ ានលពេះបាទពិមិសា
ភ
រ និងអ្ោតសលតូវកសាយរជរ ។
 នកាសលរដឋ ានលពេះបាទបកសនទិ ឬ កៅថ្ន លពេះបាទ
បកសនទិកកាសល កសាយរជរ

ម័យក

េះ ។

រដឌទាំង ២១ ានរកបៀបលគប់លគង ដបបរោធិបកតយរខវេះ ោ
ឯកាធិបកតយរ ( អ្ាំណាចឯកាធិបតី Resident Superieur ានម្នថី
ស័កិធ
ថ ាំ ោអ្បកអាណាពាបាលកបុងលបកទស ) រដឌវជជី ានការលគប់លគង

ោសភានិយម កធឝើការកោយមិនានកសលតណាោធាំ គឺពួកកសលតលិចឆវ ី
ចូលរួមលបជុាំកធឝើការពិភាកាកបុងការលគប់លគងរដឌ ។
ោតិសាសន៍ឥណា
ឍ កនេះ កាលក

េះានទិដិឌ ានាៈ លបកាន់លត

កូលខ្វាំងណាស់ ដបងដចកសងគមោវណត ាៈ ។ វណត លោ

ណ
យ ៍ និងវណត

កសលត ចាត់ទុកោវណត ាៈខភង់ខស
ភ ់ ឯវណត សូលទាៈ និងវណត កវសសាៈោវណត ាៈ
កថ្នកទប ។ កោយដឡក សករវងសដដលោវងសរបស់លពេះសាយសមភុទន
ក៏ោជនោតិលបកាន់សាសន៍ខ្វាំងណាស់ដដរ គឺកគករៀបផសាំផាំុដគ តនិងវងស

លតកូលោមួយគ្នប សូមផីវងសលតកូលដចទ ក៏មិនឱរានោប់្មជ័រដដរ
លពេះសិទនតទ ានោតិភូមិកៅសកករដឌ (សក្សកជនប ) ានលកុងកបិលពសឋុោរជធ្លនី។ លពេះអ្ងគលទង់ានោតិកាំកណើត កៅកបុងសករវងសកនេះ
ដផបកកគ្នតម-កគ្នតថ កោយានលពេះបាទឱកាកករជោបឋមកសលត ដដល
បានផឋល់លពេះរជទយទដល់ទឹកដីកនេះ ។
លតកូលសករវងស ានដាំកណើរទក់ទងដល់ចលពសកកាៈ
សាក្់ )

ោចលពកៅខ្ងតផូងចលព
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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សីថីយ
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ានលពេះរជបុលត ោទីសពឝលពេះរជ

ឫទ័យ លពេះបាទឱកាកករជលទង់

ក៏ភាវត់ាត់លបទនពរថ្ន “ នាងអាច្សុំ ពរអែីមយ
ួ ពីប្ពោះអងគ បានតាម
ប្បាថ្នន ” លពេះរជមក

ជនាុ ។

សី ក៏សុាំរជសមផតិថ្ន
ថ ឝ យលពេះរជបុលត លពេះ

ម

លពេះបាទឱកាកករជ ោកសឋចលបកាន់ោករសចចាៈណាស់ កោយ

មិនអាចកគចដកោករសនាបាន លទង់ក៏លតស់លបាប់រជបុលត៩ លពេះអ្ងគ
របស់អ្គគមក

សីលពេះ

ងភតថ ដដលបានកសាយទិវងគតកៅក

ើយ នូវ

ដាំកណើរករឿងសពឝលគប់ ឱររជបុលតសាឋប់ ។ លពេះរជបុលតទាំង៤អ្ងគ និង
បុលតី៥លពេះអ្ងគ ចាកកចញពីលពេះនគរ ដ

មកោយចតុរងគកស

កសាងនគរថយី កបុងចលពសកកាៈ កៅដកផរកជើងភបាំ
ក្យេះថ្ន សក្ករដឋ ។

កៅ

ិមោនថ កទើបរដឌកនេះាន

ឯោករថ្ន ក្បិលរសដុ ានដាំកណើរទក់ទងតបសមួយអ្ងគ

កចញសាងផបួស តាំងអាស្សមកៅកបុងចលពសកកាៈក េះ ាន មកបិលតបស។កាលបានលោបថ្ន ានកសលតកសលតីទាំង៩អ្ងគ លទង់យងរក
កដនវងកសាងលពេះនគរ បានថ្នឝយទីអាស្សមបទ កោយយល់ថ្នទីកនេះ
លបកបកោយជ័យភូមិដ៏លលអ បកសើរ កលោេះគ្នត់ដតងដតសកងកតកឃើញថ្ន
កពលសតឝធាំកដញចាប់សតឝតូចៗ រត់មកដល់ទីកនេះ សតឝធាំក
អ្ស់នូវអ្ាំណាច ក

េះរដមង

ើយដថមទាំងលតូវសតឝតូចៗ ហ៊ានតបតកដញបកលត

ឡប់វ ិញ។ លទង់លពេះសណា
ឋ ប់ក

ើយ កសឋចលទង់ចាត់ដចងករៀបចាំកសាង

លកុងលតង់តាំបន់កនេះ កទើបោក់ក្យេះថ្ន ក្បិលរសដប
ុ ូរី ដដលានន័យ
ថ្ន ទីលកុងោលទពររបស់កបិលតបសក

េះ ។ សពឝចថងទឹកដីចនទីលកុង

កនេះ សទិតកៅកបុងតាំបន់កូអ្ីឡាក់ ព្រនទសននបា៉ល់ ។
កាលកបើកសាងលពេះរជដាំណាក់រច
ួ ក
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ករៀបអ្ភិកសក ោមួយកសលតី៤អ្ងគតមលាំោប់ កោយទុកឲ្រកសលតីករៀម
ចផង លពេះ

ងបិយទុកោលពេះាត បកងកើតបានសនឋតិវងស សកកវងស ឬ

សករវងស ដដលោក្យេះ លពេះនគរករៀងមក ។
លពេះ

ងបិយ កលកាយមកានជាំងឺឃង
វ ់ លពេះអ្នុជបានឲ្រកគ

កធឝើអាស្សមឱរសាបក់កៅ្ងយពីទីលកុង។ កពលក

េះ ានលពេះរោមួយ

លពេះអ្ងគ កសាយរជរកៅទីលកុងោរណសីកកើតករគឃវង់ដដរ ក៏កផធររជ
សមផតិថឱររជបុលត រួចក៏យងកៅកៅកបុងចលពក

េះដដរ ។ កសឋចកសាយ

ដផវកឈើ ក៏បេះចាំដផវកឈើ ោថ្នបាំ លទង់ ក៏បានោសេះកសផើយ ានលពេះកាយ
សាអតដូចកដើមវ ិញ ។ កសឋចបានជួបលពេះ
លពេះ

ងបិយ កាលលទង់លោបថ្ន

ងានោតិកសលតីយនី លពេះអ្ងគជួយពាបាលករគរ

ូតបានោ

សេះកសផើយ លទង់រម
ួ រស់ោសាឝមីភរ ិយ រួចក៏យងរកទីសាងលពេះនគរ
កៅលតង់ចលពកកាលាៈ ឬកកាលិយាៈ កទើបលទង់សនយតឱរក្យេះថ្ន នកាលិយគនរ ានកទវទ

ាៈោរជធ្លនី ។

បឋមសករវងស កសាយរជររ

ូតមកដល់រជជកាល លពេះបាទ-

ជយកសន គឺ ានលពេះរោកសាយរជរលបាណ ១៦១.០០០ អ្ងគ ។
លពេះបាទជយកសន ានលពេះរជឱរស លពេះ
ធីត លពេះ

មសី

នុ និងលពេះរជ

មយកសាធរ ។ ឯកៅខ្ងកកាលិយរដឌ កទវទ

រជធ្លនី

គឺានលពេះបាទអ្ញ្ជនាៈ កសាយរជរ ។ លទង់ានបអូនស្សីាបក់ លពេះ
កញ្ច

។ លុេះលពេះបាទជយកសន កសាយទិវងគតកៅ លពេះបាទសី

នុកឡើងសបងរជរ បានករៀបអ្ភិកសកោមួយលពេះ

ងកញ្ច

ម
-

គឺាន

លពេះរជបុលត ៥ លពេះអ្ងគ គឺាៈ ព្រះសុនទាធទនៈ១ ព្រះសុនកាកទនៈ១ ព្រះ
អមិនតាទនៈ១ព្រះនោនតាទនៈ១ និងព្រះខណិនតាទនៈ១ ានលពេះរជ

បុលតី២លពេះអ្ងគ គឺាៈ ព្រះនាងអមិតា១ និងព្រះនាងបមិតា១ ។ លពេះបាទ
អ្ញ្ជនាៈខ្ងកទវទ

បុរាៈ បានករៀបអ្ភិកសកោមួយលពេះ
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ានលពេះរជឱរសពីរលពេះអ្ងគ គឺាៈ សុរបរុទធ ១ ទណឌបាណិ ១ និងាន
បុលតីពីរលពេះអ្ងគកទៀតគឺាៈ ព្រះនាងមហាម្មយនទវី ១ ព្រះនាងបជាបតិនោតមី ១ ។ លពេះបាទសី

នុ កសាយទិវងគតកៅ លពេះបាទសុកទន-

ទនាៈ បានកឡើងសបងរជរ បានករៀបអ្ភិកសកោមួយលពេះ
យកទវ ី គឺានបុលត មួយលពេះអ្ងគ លទង់លពេះ

ងមហា-

មថ្ន សិទត
ធ ៈថ ។

លពេះបាទសុបផពុទន កឡើងសបងរជរតពីលពេះបាទអ្ញ្ជនាៈ បាន
ករៀបអ្ភិកសកោមួយលពេះ

ងអ្មិត ានបុលតីមួយលពេះអ្ងគ លពេះ

រិម្មពយនសាធោ កលកាយមកបានោលពេះមក

សីរបស់លពេះសិទនតទ ។



គំនត
ិ គួរពិចារណា
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ការឃបើកទំព័រឆាកជីវិត

កាលលតូវអ្ស់លពេះជ យ យុកៅឋានតុសិត ពួកកទវតទាំង១មុឺន
កលកធ្លតុ ក៏ចូលកៅអារធ

សុាំឱរសនថុសិតកទវបុលត កសឋចយងចរុត

ចុេះចាប់បដិសននិកុងចផធ
ប
ចនាត គឺកដើមផីលតស់ដឹងនូវលពេះនិោឝន ក

ើយ

ចមវងសតឝកលក លពមទាំងកទវតឱររួចផុតចាកវដឋសងារ។ កាលលទង់
សណា
ឋ ប់ក

ើយ សនឋុតសិតកទវបុលត លទង់កធឝើនូវមហវ ិកលកនាៈទាំង៥

លបការ (លបកមើលកមើលឱរោក់ចាស់) គឺ កាល ១ ប្បរ ស ១
ប្ែក្សូល ១ មាតា ១

ែីប ១

។ កាលលទង់លបកមើលកមើលសពឝលគប់ក

ើយ លពេះ-

បរមកោធិសតឝ កបឋោញោមួយពួកកទវបុលត តមោករអារធ

រួចលទង់

ចរុតចាកសាទនតុសិត ចាប់បដិសននិកុងចផធ
ប
លពេះ

ងសិរ ីមហាយកទវ ី

នាតថៃ ព្រហសបតិ៍ នរញប ូណ៌មី ដខ អាសាឍ ឆ្នំ រកា លបកបកោយ

ម

នឋចឆរ ិយាៈកផសងៗកកើតកឡើង

កពលក

េះ ។

ានកសចកថីដាំណាលថ្ន ៧ចថងមុនចនលពេះបរមកោធិសតឝ លទង់
ចាប់បដិសននិ មហជនកបុងលកុងកបិលពសឋុ បានចាត់ដចងមកហស្សព
លពេះ ងសិរ ីមហាយ បានតក់ដតងលពេះកាយ យងកចញលកសាល
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កបុងពិធីមកហស្សពក េះអ្ស់៧ចថងដដរ ។ ដល់កវលលពឹក កៅចថងកពញ
បូណ៌មី លពេះ ងបានបរ ិចាចគលទពរចាំនួន៤ដសនកហបណាៈកធឝើទន រួច
ក

ើយលទង់សាទនសីលឧកបាសថសីល តមដបបលព

ញ្
យ ដ ោលពេះ

រជបផកវណី ។
កៅចថងកពញបូណ៌មីកទៀបភវឺ លពេះ

ងសិរ ីមហាយកទវ ី លទង់

បានសុបិននិមិតថកឃើញថ្ន ចាតុមយហរជទាំង៤ បានមកកលើកលពេះ
ទាំងលពេះសិរ ីសយ

ក៏

ាំកៅកានចលព

ិមោនថ តាំងទុកកៅកលើមក

សិលដ៏ធាំ កៅកលកាមកដើមរាំងធាំមួយ លាំោប់ក
មហរជទាំង ៤ បានកលើកលពេះ

-

េះកទពធីតោបរ ិវរបស់

ងឱរស្សង់ទឹក កៅកបុងអ្ក

(រឈ្លាោះប្សោះធំមយ
ួ ក្សនុ ងមហាប្សោះទាំង៧ រៅភនំហិម

លពេះកាយថ្នឝយ រួចលបគននវ ិកលបនាៈោទិពឝថ្នឝយលពេះ
អ្ក

ង

តថស្សេះ

នត) ដុសជាំរេះ

ង ។ កៅជិត

េះ ានវ ិានាសមួយ

តថស្សេះ ានភបាំលបាក់ ១ កៅកលើភាំលប បាក់ក

ងឱរកៅផធាំុកុងវ
ប ិានាសក េះ
ទិសខ្ងកកើត ។ កៅជិតភបាំលបាក់ានភបាំាសមួយ

ពពួកកទវត ក៏បានអ្កញ្ជើញយងលពេះ
កោយយកលពេះសិរ

កឃើញានដាំរ ីសមួយ កាំពុងដតលតច់ចរកៅកលើភាំា
ប សក
មកកឡើងកលើភាំលប បាក់ ដដលោកដនវងវ ិានលពេះ

េះ រួចចុេះចាក

ងផធុាំកៅ ។ ដាំរ ីសាន

លបកាយកាន់នូវកសតបុទុមោតិ (ផ្កកឈូក្សពណមស) បនវឺកកាញ្ច

ទ

(សូរសពទ) គួរឱរសញប់ដសញង រួចកដើរចូលកបុងវ ិាន លបទកសិណលពេះ

ង

បីជុាំ ក

ើយហក់ដូចោចូលកៅកបុងឧទរចនលពេះ

កោធិសតឝលទង់ចាប់បដិសននិ
លោ
លពេះ

ឱកាសក

ណ
យ ៍ ោកហរ ៦៤

ងខ្ងសាឋាំ លពេះបរម

េះ ។

ក់ បានទយលពេះសុបិននិមិតថថ្នាៈ

ងកទវ ីនឹងានលពេះរជបុលត ។ កាលកបើលពេះរជបុលតកៅោឃរ-

វស នឹងបានោកសឋចចលកធមយិក ធមយរជ កបើយងកចញសាងលពេះផបួស
នឹងបានលតស់ដឹងោលពេះអ្រ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ប
។
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ជីវត
ិ រស្់ឃៅតាមឃោកីយវ
៍ ិស្យ
័

កាលលពេះ

ងសិរ ីមហាយកទវ ី ានគភ៌គលមប់ដប់ដខ លពេះ

ងានលបាថ្នបនឹងយងកៅសលាលលពេះរជបុលត កៅលកុងកទវទ

ាៈ

តមរជបផកវណី យងមកដល់ចលពលុមិន
ភ ី ដដលានចាងយលបាណ
១២ គ.ម ពីទីលកុងកបិលពសឋុ ោលពាំលបទល់ចននគរទាំងពីរ លពេះ

ង

ានលបាថ្នបចូលលកសាលកបុងឧទាន ឈរកលកាមកដើមសាលលពឹកសមួយ
លទង់លបឈួនលពេះឧទរ ក៏កលើកលពេះ

សឋាខង កតងដមកចនសាលលពឹកស

ខរល់កមយជជវតកាំករ ើកកឡើងកបុងឧទរ ជនោបរ ិវរដឹងក
យ(សំ ពែ់វា ំងនន) បិទបាាំងក

តុ ក៏យកសននិ-

ើយកចញមកកលត លពេះកោធិសតឝក៏លប

សូតចាកឧទរលពេះាត ក្នុងឆ្នំ ច ដខ រិសាខ តថៃ សុព្ក្ នរញប ូណ៌មី
កវលចថងលតង់ ។

កពលលបសូត សុទនវសមហលោ

ទ
យ ាំង ៤ ក៏យកបណា
ឋ ញ-

ាស មកទទួលលពេះកោធិសតឝ ចាតុមហ
យ
រជទាំង ៤ ទទួលយកលពេះ
រជកុារពីមហលព

យ រ ីឯពួកស្សីសាំក
ប ៏ទទួលយកបនថ ។ លពេះរជបុលត

យងចុេះពីចដស្សីសាំកប ៅកោយលពេះបាទបាន៧ជាំហន កលើកលពេះ
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កឡើង រួចក

ើយបនវឺវចាថ្ន “ខ្លួនរយីងជាក្សំ ពូលននរោក្ស ជាបុ គគល

ប្បរសីរក្សនុ ងរោក្ស ជាែិរនោះជាជាែិច្ុងរប្កាយរបស់រយីង” ។

កពលលពេះបរមកោធិសតឝលទង់លបសូតមកក

េះ គឺ ានមនុសស

សតឝ និងរបស់រម
ួ ៧ លបការ បានកកើតកឡើងកៅចថងោមួយគ្នបក

េះ គឺាៈ

ប្ពោះនាងពិមាា ១ ប្ពោះអាននទបុប្ែរបស់ប្ពោះបា សុ រកាក នៈ ១ នាយ
ឆ្នទអាមាែយ ១ កាឡុទាយីអាមាែយ ១ រសោះក្សណឋក្សៈ ១ រដីមរ
ប្ពឹក្សស ១ ក្សំ ណប់ប្ ពយទាំងបួន ១ ។

ធិ

កពលលពេះបរមកោធិសតឝលបសូត និងកពលចុេះចាប់បដិសននិ គឺ

ានក

តុអ្សាចររ ៣២ លបការ កកើតកឡើងដូចគ្នប ។
កពលទទួលដាំណឹង លពេះបរមកោធិសតឝលបសូតក

ើយ កាឡ-

នទវិលតាបស លតូវោជីតុន (ញាែិ) របស់លពេះបាទសុកទនទនាៈ គ្នត់

គឺោអ្បកបានសកលមចនូវ្នសាបតិថ បានមកដល់លពេះរជដាំណាក់

កោយចង់កឃើញលពេះមហបុរស កពលលពេះរោលតស់បង្វគប់ឱរពួករជ
បុរស

ាំយកលពេះរជបុលតមកថ្នឝយបងគាំតបស ដបរោលពេះបរមកោធិ-

សតឝ លបតិសាឌនបាទទាំងពីរកៅកលើជោ(ផនូងសក្ស់ )របស់តបសកៅ
វ ិញ ។ កឃើញក

តុអ្សាចររ កាឡកទវ ិល ក៏ចុេះចាកអាសនាៈកធឝើអ្ញ្ជលី

រួចលទលពេះបាទចនលពេះបរមកោធិសតឝ ក
បានលតស់ោលពេះអ្រ

ើយទយថ្ន លពេះរជកុារនឹង

នថសាយសមភុទនោក់ោមិនខ្ន ។

កពលកាឡកទវ ិលលុេះលតឡប់មកវ ិញ ក៏បានលបាប់កួយក្
យ
យ េះ

នាឡក្ម្មណរ ថ្ន ចូរកយួយកៅបួស កដើមផីរង់ចាាំលពេះសិទត
ន ទកុារ បាន

លតស់ កោយដឹងថ្ន ខវួនចាស់ក ើយ គឺមិនអាចរស់កៅទន់លពេះបរមកោធិសតឝបានលតស់កឡើយ ។ តបសកាឡកទវ ិលកនេះ សាវប់កៅបាន
កៅឧបផតិថកកកើតកៅឋានអ្រូបលព
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

យ។
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រហុេមណ៍ទាយលកខណៈ
លពេះរជបុលតលបសូតបាន៥ចថង លពេះបិតបានអ្កញ្ជើញលោ
១០៨

ក់ កោយកលជើសករ ើសយកដត៨

ចលតកវទសាធត់ជាំ

ក់ ដដលានចាំកណេះដឹងខ្ង

ញោងកគ បានឱរទយអ្ាំពីលពេះមហបុរ ិសលកខណាៈ

របស់លពេះរជបុលត ។ លោ

ណ
យ ៍ ៧

ក់ កលកាយពីបានពិនិតរកមើលនូវ

លកខណាៈសមផតិថរបស់លពេះរជបុលតសពឝលគប់ក
ក

ណ
យ ៍

ើយ ក៏កលើកលាមចដពីរ

ើយទយោចាំដណកពីរថ្ន លពេះរជកុារលបកបកោយនូវមហបុរ ិស

លកខណាៈ៣២លបការយងកនេះ កបើលទង់កៅលគប់លគងកគ
លគ

ោឌន ខវួនោ
សទ នឹងបានកសាយរជរោកសឋចចលកពតថិ កលោេះលទង់លគប់លគងលប

ោរស្តសថលបកបកោយធម៌ លទង់ោធមយិក ធមយរោ ដតកបើលទង់យងកចញ
សាងផបួស នឹងបានលតស់ោលពេះអ្រ នថសាយសមភុទនកៅកបុងកលក។ ចាំ
ដណកឯកកាណឍញ្ដ លោ ណ
យ ៍ ដដលកកយងោងកគបានកឃើញមហបុរ ិស
លកខណាៈក

ើយ ក៏កលើកលាមចដដតមួយក

ើយទយថ្ន លពេះរជកុារ

មិនកៅលគប់លគងផធេះកទ លទង់ពិតោនឹងយងកចញបួស នឹងបានលតស់
យងពិតលបាកដ ។ លោ

ណ
យ ៍ ទាំង ៨

ក់ ក៏សកលមចថ្នឝយ លពេះ

ម

ដល់លពេះរជកុារថ្ន ព្រះសិទត
ធ ថ ានន័យថ្ន ោអ្បកញា
ុ ាំងលបកយជន៍
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ដល់សតឝកលកឱរសកលមចបាន ។
លពេះរជបុលតលទង់លបសូតបាន៧ចថង លពេះាតកសាយលពេះវ ិលល័យអ្ស់លពេះជ យ យុកៅ កទើបឧបផតថិកកកើតកៅកបុងឋានតុសិត។ លពេះ
បាទសុកទនទនាៈ ក៏កលើកលពេះ
លពេះ

ងបោបតិកគ្នតមី លតូវោបអូនស្សីរបស់

ងសិរ ីមហាយកទវ ី ដដលោអ្គគមក

រជកុារ និង ោមក

សី ឱរដថរកាបាំកៅលពេះ

សីរបស់លពេះអ្ងគ ។ លពេះ

ងបោបតិកគ្នតមី

ានបុលតគឺ ននទក្ម្ម
ុ រ ១ និងបុលតីគឺ រ ូបននាទ ១ ។
កបុងកាលចថងមួយោខ្ងកលកាយ លពេះរោលទង់កចញកៅកាន់ទី
លចត់លពេះនងគ័ល លពេះអ្ងគឱរ ាំយកលពេះរជកុារកៅោមួយផង បរ ិវរ
ករៀបចាំទីសយ

កៅកលកាមកដើមជមភូលពឹកសថ្នឝយលពេះរជឱរស។ កោយ

កឃើញលពេះបរមកោធិសតឝផាំុល
ធ ក់ គឺកឆវៀតឱកាសក

េះ ពួកកមនាំក៏បបួល

គ្នបកៅកមើលកសឋចលចត់លពេះនងគ័ល ឯលពេះរជកុារកឃើញគ្នយនមនុសសក៏
លទង់លពេះដភបន ក៏កាំណត់យកអា
បឋមជានឱរសកលមចកឡើង ។

បាណសសតិោអារមយណ៍ បានញា
ុ ាំង

លពេះបរមកោធិសតឝ ចកលមើនវ ័យវឌណ

ការបាន ៧ វសា លពេះ

បិតសួរអាាតរថ្ន កតើកុារអាយុ ៧ ្បាំ ានចាំណង់ចិតថកលើអ្ីឝ ? ពួក
អាាតរកឆវើយថ្ន ចូលចិតថកលងទឹក ។ កទើបលពេះបិតក៏ចាត់ដចងឲ្រជីក
ស្សេះកបាកខរណីថ្នឝយលពេះរជកុារ ។
;;;;;;;

គំនិតគ ួររិចារណា

ចិត្តអ្ណ
ម ត្់គជា
ឺ អ្មណាច

ទ ះជាអ្នរព្ត្ូវទគព្រមាថទមើលង្ខយ

ទ ះជាកាមបត្
ន
ិ សថត្
ិ ទៅទលស្ម
ើ ា របស់អ្រ
រតស
ី ងឃម
ឹ តលងមាន

ររៀនតាម ររៀនស្ែង

រ៏អ្នរព្ត្ូវតត្មានសងឃម
ឹ

គទឺ ៅទពលតដលអ្នរឈប់ដរដទងហើម ។
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ជីវត
ិ រស្់ឃៅកនងគុ
កននកាម
ុ

ពិភពកលកវ ិលកៅកបុងមួយជុាំ អ្ស់រយាៈកពល២៤កាង ចាប់

តាំងពីកពលដដលលពេះបិតជីកស្សេះមក លពេះមហបុរស ដតងដតយង
កៅលកសាលកលងោលាំោប់ រ
គ្នបក

ូតដល់លពេះជនយបាន១៦វសា ោមួយ

េះ លពេះបាទសុកទនទនាៈ ក៏ចាត់ដចងឱរោងសាងលពេះរជដាំណាក់

បីលបកភទថ្នឝយលពេះរជបុលតដដរ សមគួរដល់រដូវទាំងបី លពមទាំងាន
ស្សីរបាាំោកលចើន កៅគ្នល់បាំករ ើកោយតូររត្នថី លបគាំកលចៀងរាំោលបលកតី។
កបុងកាលកៅោយុវវ ័យកនេះ កទេះបីលពេះរជបិតមិនអ្នុញ្ហដត
ឱរលពេះរជបុលតយងកចញកលតលពេះដាំណាក់កផឋសផ្លឋស់ក៏ពិតដមន បុដនថ
លពេះអ្ងគបានចាត់តាំងឱររជបុលតបានករៀនសូលតនូវគមភីរកវទ (មនវធមា
ន្ទសដ) គមភីរអ្តទសាស្តសឋ សិលផសាស្តសថទាំង ១៩ យង កបុងសាំណាក់

លពេះរជលគូវ ីសាឝមិ លត កៅកបុងលពេះរជដាំណាក់ ានចាំកណេះទាំងផវូវអាណាចលក ទាំងខ្ងផវូវចសយចលក ។ កទើបលពេះបិតលទង់លតស់បង្វគប់ឱរ
លពេះញាតិោសករវងស

ាំយកលពេះរជធីត មកថ្នឝយលពេះបរមកោធិសតឝ

ទត ដតពពួកញាតិសុទនដតលបដកកមិនយល់លពម កោយសាំអាងថ្ន លពេះ
សិទនតទ គឺមិនកចេះសិលផសាស្តសឋ កផួនយុទសា
ន
ស្តសឋអ្ីកឝ ឡើង ។ លពេះរោក៏

យងកៅកាន់លពេះរជដាំណាក់របស់រជបុលត លបាប់តមដាំកណើរករឿង ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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លពេះមហបុរស ទូលសូមលពេះរជបិតចាត់ដចងលបជុាំលពេះញាតិវងស លពេះ
បរមកោធិសតឝ យងកចញសដមឋងឫទនិ កោយកលើកធបូានកាវាំងមួយ

ោន់បុរសបាញ់កៅសូរស័ពឮ
ធ អ្សាចររ កទើបសកររជទាំងឡាយខវបខ្វច
លពេះកចសាឋ លពមបញ្ូជ នលពេះរជធីតមកថ្នឝយលពេះមហបុរសទត។
លពេះវររជបិត លទង់ករៀបចាំឱរកឡើងកសាយរជរសមផតិថ

ចថង

នៅរ ៍ នរញប ូណ៌មី ដខអាសាឍ ឆ្នំឆូវ
េ កបុងលពេះជនយ១៦វសា លពមោ

ង រិម្មពយនសាធោ ោលពេះរជធីត

មួយនូវពិធីអ្ភិកសកោមួយលពេះ

របស់លពេះបាទសុបផពុទន កៅខ្ងនគរកទវទ
សិលប

ាៈ ោលពេះរជមក

សី ។

ន្ទសដ១៩ោ
៉េ ងគឺៈ

១.សូែិ

កសចកថីដឹងចាស់នូវសកមវងសតឝទាំងឡាយដស្សក

២.សមុ ែិ

ដឹងចាស់នូវកាំកណើតភបាំ និងកដើមកឈើ ោកដើម ។

ោកដើមថ្ន សកមវងយងកនេះលអយងកនេះមិនលអ ។

៣.សំ ខ្ា

ដឹងនូវគមភីរកលខ ។

៤.រោរគ្ម

ដឹងនូវការដដលលតូវលបកប ។

៥.នីែិ

ដឹងនូវសិលផសាស្តសឋកផួនចាប់លគប់លគងការោរ
របស់កសឋច ។

៦.វរសសកា
ដឹងគមភីរ និងកសចកថីចិញ្ចឹមជនឱរានកសរ ីមងគល ។
ិ
៧.គណិកា ដឹងរប់កសលតឬកស និងដឹងតលាផ្លកយ ។
៨.គនធញ្ែ

ដឹងសាគល់រកបៀបកភវង ។

៩.រែក្សិចាឆ

ដឹងគមភីរកពទរ ។

១០.ធនុ រភ

ដឹងសិលផសាស្តសឋបាញ់ធូប ។

១១.បុ រាណា ដឹងចាស់ថ្នទីកនេះស្សុកចាស់ តាំបន់ចាស់ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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១២.ឥែហា
ិ

ដឹងថ្នសុីបាយដបរមុខកៅទិសក

េះោមងគល ។

១៣.រជាែិ

ដឹងនូវគមភីរពាករណ៍ថ្ន មនុសសកកើត្បាំ ដខកនេះលអ

១៤.មាោ

ដឹងថ្នវតទុកនេះោដកវមណី យងកនេះមិនដមនោដកវ-

ឬអាលកក់ ។
មណី ។

១៥.រហែុ

ដឹងនូវក
ក

១៦.វនដុោឋ
១៧.យុ ធ

តុដដលកផឋើមកឡើង និងផលចកលមើនកឡើងពី

តុកនេះ ។

ដឹងចាស់នូវទីដដលនឹងចិញ្ចឹមកគ្ន លកបី ។
ដឹងចាស់នូវគមភីរពីជ័យស្ង្វគម ។

១៨.បាសណា
ឋ ដឹងនូវគមភីរកលកកវហរ ។
១៩.ឆ្នទ

ដឹងចាស់គមភីរដបបបទោករកាពរកឃ្លវងកផសងៗ ។

កោយក

តុពួកលោ

ណ
យ ៍ សុទនដតបានពាករណ៍ថ្ន លពេះបរម

កោធិសតឝមុខោនឹងកសឋចយងកចញបួស កទើបលពេះបិត លពមទាំងលពេះ
ញាតិវងស បានបាំបនវតទុោកាមសុខថ្នឝយលពេះអ្ងគ យងកោរកពញ
ក

ូរ

ៀរ កដើមផីឱរលពេះបរមកោធិសតឝស្សវ ឹងវកងឝងកបុងកាមសុខសមផតថិកនេះ

ោពិកសសោងកនេះ គឺសភាពោមនុសសចាស់ មនុសសានជាំងឺ ពាធិ

មនុសសសាវប់ កភទអ្បកបួស លពេះរោដតងដតានវ ិធ្លនការបិទបាាំងមិន
ឱរលពេះរជបុលតបានកឃើញកឡើយ ។ រួចក
ឱរលពេះមហបុរស ឲ្រានមក

ើយ កទើបលទង់បានករៀបផសាំផុាំគ

សីតាំងពីលពេះជ យ យុ១៦វសា។ រ

ានបុលតមួយអ្ងគ គឺ ោហុលក្ុម្មរ ក៏កុងវ
ប ិធ្លនការកនេះដដរ ។
1111111111111111111111111111111111111111111111111
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រពេះបរមឃហុធិស្តវឃច្ញសាងផនស្
ួ

កៅសម័យចថងមួយ លពេះមហបុរសលទង់សពឝលពេះរជ

ឫទ័យ

យងកចញកលតលពេះរជដាំណាក់ កៅលកសាលកៅកបុងឧទាន លាំោប់
ក

េះ សុ ទាធវាសរ វតា ក៏មកនិមិត
យ កធឝើោមនុសសចាស់ជរ កដើរពីមុខ

រជរថ។ កនវង៤ដខកលកាយមក លពេះអ្ងគលទង់យងកចញលកសាលកលង
កបុងសួនឧទានកទៀត លទង់បានកឃើញមនុសសឈឺានពាធិកបៀតកបៀន
បាំរេះនកនៀល ោគាំរប់បីដងលទង់បានជួបនឹងមនុសសសាវប់ លទង់យងោ
គលមប់បួនដង ក៏កឃើញកភទអ្បកបួស ។
កពលកឃើញនិមិត
យ របស់កទវទូតមួយកលើកៗ គឺលពេះមហបុរស
ដតងជជីកសួរ

យសារថីៗ ក៏ករៀបរប់ថ្នឝយតមដាំកណើរករឿងពិត។ លាំ

ោប់មកលពេះសិទនតទ ក៏ចាប់ពិចារណាចាំកោេះកាមសុខសមផតថិ ដដលលពេះ
អ្ងគធ្លវប់កសាយ ធ្លវប់រម
ួ រស់កនវងមក គឺរដមងលចបូកលចបល់កោយទុកខ
ោធមយត ោក

តុញា
ុ ាំងលពេះទ័យរបស់លពេះអ្ងគ ឱរ្ប់កនឿយណាយ

កបុងកាមសុខសមផតថិកនេះ កពលចុងកលកាយ លទង់សពឝលពេះរជ
ចាំកោេះបពឝជិតកភទ ។

ឫទ័យ

លាំោប់ពីលទង់លពេះបរ ិវ ិតកកមក កសឋចក៏យងចុេះស្សង់ទឹក កបុង
ស្សេះកបាកខរណី រួចយងកឡើងគង់កលើផ្លធាំងសិលមួយ កបុងខណាៈក េះ
លទង់បានទទួលដាំណឹងរជបុរសថ្ន លពេះ
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បុលត គឺ រាហុ លក្សុ មារ ក
លបាសាទរបស់លពេះ

េះ ។ កាលលោបក

ើយ កសឋចយងកៅកលើ

ងពិាភ រួចកទើបយងចូលកាន់ទីសយ

លកឡា

លពេះបនធាំុ ផធាំុលក់សប
ក ់សល
ក ់អ្ស់បឋមយម ។
ង ដការ ីស្សីរបាាំកដកលក់អ្ស់កៅ បានសដមថងឱរកឃើញ
នូវអាការាៈកផសងៗ ានការកដកអាលកាតកាយោកដើម ។ លុេះចូលដល់
មជឈិមយម លទង់កតើនកឡើងបានកឃើញវ ិបផការ របស់ស្សីរបាាំយងកនេះ
កាំពុងដតកដករណូករដណល លទង់កាន់ដតានកសចកថីសកងឝគ កឃើញទី
លបាសាទហក់បីដូចកោរកពញកោយសាកសពកៅវ ិញ ។ កពលពិចារណាកឃើញសពឝលគប់ លទង់ក៏លន់លពេះឱសឌថ្ន ឱ ! កាមសមផតិថលបកប
កោយទុកខ ោរបស់ឥតខវឹមសារកទកតើ ! ឯរ
ក៏លបសូតក

ុលកុារ ោចាំណងដ៏ធាំ

ើយកទៀត។ កោយនូវអ្ាំណាចចនឧបនិសស័យ ដដលបានក

សាងសនសាំអ្ប់រ ាំទុកមកោកលចើនអ្សកងខយរក

ើយក

េះ លពេះបរមកោធិ-

សតឝ ក៏សកលមចលពេះទ័យោចុងកលកាយកចញសាងលពេះផបួស ។ លពេះអ្ងគ
យងកៅោស់ឆនបអាាតរ ឱរ

ាំយកកសេះកណឌកាៈ មកថ្នឝយលពេះអ្ងគ

កសឋចយងចូលកៅកបុងបនធប់ លកឡាបនធាំុចនលពេះអ្គគមក

សី លបាថ្នបនឹង

កលើកលពេះរជបុលត បីលតកងោចុងកលកាយ ដតលទង់កឃើញលពេះ

ងពិាភ

ផធាំុលក់ យកលពេះ សឋោក់កលើលពេះរជបុលត កោយខ្វចដលកងលពេះ ង
ភាញក់កតើនកឡើង កសឋចក៏យងមកកលតវ ិញ កទើបលទង់លពេះចិ ថ ថ្ន “ ព្ោ
នព្កាយសឹម មក្នឃីញមុខក្ ូន ” ។

កសឋចយងចាកពីលពេះរជនិកវសន៍ នាតថៃព្រហសបតិ៍ នរញ
ប ូណ៌មី ដខអាសាឍ ឆ្នំនោះ កបុងលពេះជនយ២៩វសា កវលអ្លធ្លលត គង់

កលើកសេះកណឌកាៈ ឯឆនបអាាតរកតងកនធុយដល់ខ្ងកលតលកុង ក៏ដបរ
ទតកមើលលពេះនគរវ ិញ ទីក

េះឲ្រក្យេះ អនិវតាននចតីយ៍។ កពលក

េះ

កិកលសារ ក៏កកើតកឡើងនូវកបុងស ថ នររាំងចិតថរបស់លពេះអ្ងគ មិនឱរ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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យងកចញបួសថ្ន រជសមផតថិចលកពតថិ ៧ចថងកទៀត នឹងមកដល់ក

ើយ

លពេះបរមកោធិសតឝ កៅដតជាំនេះកោយលទង់លពេះចិ ថ ថ្ន “ រយីងមិនអាល័យរ

” កិកលសារក៏សាបសូនរអ្ស់កៅ ។

លពេះមហបុរស យងឆវងកាត់សាវតទី កវសាលី កៅដល់សឹង
ធ
អ្ក

ា លទង់យងឆវងកៅកលតើយាខង រួចចុេះពីកលើខបងកសេះ គង់កលើផូក
ប

ខាច់ បង្វគប់ឱរឆនបអាាតរ

ាំយកកសេះ លពមទាំងកលគឿងលបោប់រជរ

លតឡប់កៅថ្នឝយដាំណឹងដល់លពេះបិតវ ិញ ។ កសេះកណឌកាៈកចញផុតពី
លពេះអ្ងគបនថិច កកើតទុកខធាំក៏សាវប់កៅ ។
លពេះមហបុរស ចាប់លកបួចលពេះកកសា កាត់ទុកសល់លបដវង២
ធ្លបប់ រួចលទង់អ្ធិោឌនក៏កបាេះកាលី (ក្សំ របា៉េយសក្ស់ ) កៅកបុងអាកាស
លពេះឥ្ ធ ក៏យកលបអ្ប់ដកវមកលទ កៅបញ្ុច េះទុកកៅចូឡាមណីកចតីយ៍
សាទនតវតឹងស ។ ានកសចកថីដាំណាលថ្ន លពេះកកសាកនេះ គឺកាត់ដត
មថងកទ រ

ូតដល់ចូលនិោឝន គឺាៈ សផង់១ ចីពរ១, សងាដី១, បាលត១,

កាាំបិតកការ១, បាំពង់មុល១,
ជ
វតថពននចកងកេះ១, តលមងទឹក១, ។ ឯសាំពត់
ដដលកសវៀកក

េះ មហលព

បា
យ ន

(រច្ែិយបាំងរោយសំ ពែ់)

លព

ាំយកកៅបញ្ុច េះទុកកបុងទុសសកចតីយ៍
កយ លក ។

ooooooooooo
គំនិតគ ួររិចារណា

ទព្រះ្នរ់ព្ពីមពរី យ៉ាង តដលអាចបមាានគុណធមសរបស់មនុសស

ប្ ពយធន គ្នែនការងារ



សនា គ្នែនការបូជា

ការសបាយ គ្នែនមនស្ិការ វ ិ ា
ច្ំរណោះ គ្នែនចរយស្មបតត
ិ
ិ

ន្ទសត គ្នែនមនុស្សធម៌

នរោបាយ គ្នែនជគ្នលការណ៍

 ណិជជក្សមា គ្នែនវន័
ិ យតផនកស្ីលធម៌
ជីវភាពជ្ជអ្នកធុតងគ និងការពិឃសាធន៍រកឃស្ច្កាព
ី ិត
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កោយបានទទួលកសចកថីសុខកបុងបពឝជិតកភទ លពេះមហបុរស

លទង់គង់កៅកបុងចលពអ្នុបិយមភវ ័ន កោយមិន្ន់អ្ស់រយាៈកពល៧ចថង ។
លុេះចូលគលមប់ ៨ ចថង លតូវនឹងចថងលព

សផតិ៍ ៨ ករច ដខអាសាឍ កទើប

កសឋចយងកចញកៅបិណឍបាត កៅកបុងលកុងរជលគឹេះ ។ ពួកអាាតរបាន
កឃើញ ក៏

ាំដាំណឹងកៅទូលថ្នឝយលពេះបាទពិមិសា
ភ ររជ កសាយរជរកបុង

ដដនមគធរដឌ រជលគឹេះរជធ្លនីក

េះ ។ កសឋចក៏បានលបកមើលតមបងអួច

កទើបបង្វគប់ ពួករជបុរសឱរតមឃ្លវាំកមើល ។

លពេះបរមកោធិសតឝសលងួមឥ្នធីយ៍ លតច់ចរបិណឍបាត បាននូវ
ភតថហរលយមក

ើយ លទង់យងចាករជធ្លនី កៅកាន់ភាំប
ប ណឍវាៈលបារពន

កសាយភតថកោយបដិកូលសញ្ហដ ពួករជបុរសបានកឃើញក

ើយ ក៏

ដាំណឹងកៅថ្នឝយលពេះរោតមដាំកណើរសពឝលគប់។ លពេះរោលោបក
បានយងកៅកាន់ញកភបាំក

េះ រួចក

ាំ
ើយ

ើយលទង់សាកសួរអ្ាំពីោតិលតកូល

លពេះមហបុរសក៏ថ្នឝយលពេះពរលគប់លបការ។ លពេះរោលទង់លពេះសណា
ឋ ប់
ក

ើយ កសបើសុាំឱរលពេះមហបុរស លទង់កសាយរជរោោក់កណា
ឋ លកៅ

កបុងនគរមគធរដឌ ដតលពេះកោធិសតឝមិនលពមទទួល ។ លពេះរោ ក៏ាន
សាំណូមពរថ្ន កបើលទង់បានលតស់ដឹងកពលណា សូមលពេះអ្ងគយងមក
កលបាសខញាំុលពេះករុណា ដដលោកញាមមុនកគ ។ លពេះមហបុរសយល់
លពម កទើបលពេះរោក៏យងចូលលពេះនគរវ ិញកៅ ។

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ប ធ ប់មកលពេះមហបុរស លទង់យងចាកពីញកភបាំ កៅកាន់អា
ស្សមបទរបស់អាឡារតបសកាលមកគ្នលត ដដលោលគូានកិតិស
ថ ័ពធ
លផីលាញ ោតបសឥសី សាធត់ជាំ
សូលត រ

ញខ្ងចលតកវទ

សម័យក

េះ។

កបុងសាំណាក់អាឡារតាបស លពេះមហបុរសបានសិកាករៀន
ូតលទង់បានសកលមចសាបតថិ៧ គឺ រូបជាន ៤ អ្រូបជាន ៣

កទើបកសឋចយងកៅសិកាកបុងសាំណាក់ ឧ ក្សរាមរគ្មប្ែតាបស បនថ។
កបុងសាំណាក់តបសកនេះ លពេះអ្ងគសកលមចបានសាបតថិ ៨ លទង់យល់
កឃើញថ្ន កចេះធម៌លតឹមសាបតិថ៨កនេះ មិនទន់អាច ាំសតឝឱរឆវងផុត

កលកបានកឡើយ ។ កទើបលពេះបរមកោធិសតឝសួរកដញកោលរកកលក
កុតថរធម៌ ដតឧទកតបសគ្នត់កឆវើយមិនរួច។ ចុងកលកាយលទង់ក៏សកលមច
លពេះទ័យ កចញដសឝងរកនូវធម៌លតស់ដឹងឆវងកលក កៅឯឧរុកវលនិគម
សយឹងសាយធិ៍សាយរតី លតិេះរ ិេះរកសកាភធិញ្ហដណដតមួយអ្ងគឯង ។
មកដល់ឧរុកវលនិគម លពេះបរមកោធិសតឝ ក៏ចាប់លបតិបតថិនូវ
អ្តាកិលមថានឃោគ គឺោតបវ ិធីខ្ងការអ្ប់រ ាំនូវផវូវកាយ ដដលពួក

និលគនទអ្នរតិរយ៍
ី ទ ចាត់ទុកថ្នោវ ិធីដ៏លបកសើរ អាច

កាកខធម៌បាន តបវ ិធីកនេះ ដូចោឈរកជើងមួយចាំក

ាំសតឝឱរសកលមចនូវ
ៀងរ

ូត ការឈរ

ការកដក ឬកដើរកលើប វ ស្សួច បរ ិកភាគអាហរានចផវកឈើ សាំបកកឈើ
សារយកៅយ ក៏លពេះអ្ងគសាកលផងកសាយដដរ។ លទង់យកសាំពត់រុ ាំកខ្យច
មកកធឝើោសាំពត់ចីពរ

៊ាុដណឋប់ខួន
វ យកសផូវសាគ ឬសវឹកកឈើ មកលកង
លគបដណឋប់កាយ ឬ យកដសផកសតឝសាវប់ក៏ាន បកណា
ឋ យឱរលមអង
ធូលីដី លបឡាក់ដបកស្សកាមិនស្សង់ទឹក ជួនកាលកគចកចញពីមនុសស
មិនឱរជួប។ កៅរដូវរង្វទឹកកកធ្លវក់ កពលយប់កចញមកកៅកណា
ឋ ល
វល កពលចថងចូលកបុងចលពកលៅផធាំុោមួយសាកសព កពលកាំពុងភាវ
ធម៌ ពួកកកយងគង្វឝលកគ្ន

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ទឹកក

មោក់ បាចលមអងធូលីដីខាច់ោក់ យកដមកកឈើ មកតារលត-

កចៀកលពេះអ្ងគកលង លពេះអ្ងគដតងដតអ្ត់លទាំមិនកលកាធខឹង ។ កធឝើតបវ ិធី
ដបបកនេះ តមការនិយមកៅកបុងសម័យក

េះ ក៏កៅដតមិនអាចសកលមច

ិធីថីប
បានបរមសុខ កទើបចាប់កធឝើទរុណកមយខួនតមវ
វ
យ នថកទៀតគឺ ៖

១-យកកធយញកលើ ខ្ាំោប់កធយញកលកាម យកអ្ណា
ថ តទល់នឹង-

ពិោនលកអ្ូមាត់មិនកកលមើក ។
២-អ្ត់ដកងហើម រ

ូតសធេះកសធើរលបកាច់ កទើបដកដកងហើមវ ិញ រួច

អ្ត់ដកងហើមបនថកទៀត ។
៣-បនទយអាហរបនថិចមថងៗ រ

ូតដលងកសាយកសាេះ កោយ

អ្ងគុយកៅកសងៀម សរ ីរងគកាយកាន់ដតសគមកៅៗ សល់ដតដសផកលគប់
ដណឋ ប់ ឆឹអង គល់ ករមសពឝសោ៌ ងគកាយពុ ករកង្វគេះលជុេះ ជួ នកាលដួ ល
ស្សបាបកលើដផនដី ដូចមនុសសសាវប់ ដតលទង់កៅដតខ្ាំសងកត់កធយញអ្ត់
ដកងហើមកសាយទុកខលាំបាក ក៏លពេះទ័យមិនរកវ ើរវយ ានសាយរតីតាំងាាំ
កៅដដដល ។
លបតិបតថិនូវមហបធ្លនធាំដបបកនេះ ក៏កៅដតរវរកកលកកុតថរធម៌
មិនកឃើញកទៀត កទើបលពេះបរមកោធិសតឝ ចាប់ពិចារណាកឡើងវ ិញ អ្ាំពី
កាមស្ុម លលកា
ិ នុ ឃោគ គឺ ោកាមសុ ខសមផតិថ ដដលលពេះអ្ងគធ្លវប់
បានកសាយកាលកៅកបុងលពេះបរមរជវាំង គឺមិនោផវូវក្ភេះកៅរកបរម
សុខពិតក េះកឡើយ គឺោកលកិយសុខ រដមងដតងដតលយឡាំកោយ
ទុកខ ដតក៏មិនបានកធឝើឱរកាយនិងចិតថ លាំបាកទុកខធាំ

ួសក

តុក

េះក៏

កទដដរ ។
កពលអ្នុវតថនូវទុកករកិរ ិយ តមដបបអ្តថកិលមថ្ននុកយគវ ិធី
កធឝើឱរកាយលាំបាក

ួសលបាណ រ

ូតកសធើរបាត់បង់ជីវ ិត ក៏កៅដតរក

មិនកឃើញផវួវកដើមផីសកលមចបរមសុខបាន ។ កៅកពលលពេះបរមកោធិររៀនតាម ររៀនស្ែង
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សតឝពិចារណាកឃើញចាស់អ្នថធម៌ទាំង២គឺ កាមស្ុមលលកា
ិ នុឃោគ១
ោវ ិធីធូររលុងបាំផុត រ ីឯ អ្តាកិលមថានុឃោគ១ ទុករក កិរ ិយក៏ដឹងថ្ន
ោការលបតិបតថិឱនថយោវ ិធីតឹងបាំផុត ។
ឆវងកាត់នូវកមករៀនពិកសាធទាំងពីរ ការបាំបនរងកាយ បាំបន
ចិតថ កោយនូវកាមសុខសមផតថិ និង ការលេះបង់កាមសុខសមផតិថទាំង
ស្សុងមកកធឝើោទុកករកិរ ិយ និងោមិចាឆទិដិឌ ការលបលពឹតថខុស កទើបលទង់
សកលមចលពេះទ័យយកការអ្ប់រ ាំកាយ និងសមផទអ្ប់រ ាំចិតថ តមដបបោ
កណា
ឋ លវ ិញ កោយកាំណត់យកបញ្ហដោកតថចមផង (បញ្ហ
ា ធិក) ក៏
ចាប់កសាយភតថហរកឡើងវ ិញ ។
កាលសម័យដដលលពេះបរមកោធិសតឝ កាំពុងដតកធឝើទុកករកិរ ិយ
េះ ឃកាណឌញ្ា រហុេមណ៍ ដដលកៅកកយងោងកគ លពមទាំងកូនរបស់

ក
លោ

ណ
យ ៍៤

ក់ ដដលោអ្បកទយមហបុរ ិសលកខណាៈថ្នឝយលពេះអ្ងគ

ក៏បានចាកកចញកៅបួសតមបាំករ ើលពេះអ្ងគ កៅតមបណា
ឋ ាំ របស់បិតខវួន
ទាំង៥

ក់កនេះ កលកាយមកកៅថ្ន បញ្ច វគគីយភ
៍ ិកឃន្តេះ
ខុ
។ បញ្ចវគគីយ៍

ទាំង៥អ្ងគកនេះ កាលកឃើញលពេះមហបុរស កសាយភតថហរកឡើងវ ិញ
អ្ស់សងឃឹមថ្ន មិនអាចលតស់ដឹងបាន
កៅកបុងនប្ពឥសិបែនមិគទាយវន
័ រ

ៀបប្ក្សុ ង

3

ាំគ្នបរត់កចាលលពេះអ្ងគកៅរស់
រាណសី រដឋកាសី

។

គំនត
ិ គ ួររិចារណា
ច្ូរក្សុំ យក្សខ្លួនអនក្ស រធែីជាគំរឲ្
ូ យសងគម ប៉េុស្នតប្ែូវស្ែយក្សសងគម
រធែីជាគំរដ
ូ ល់អនក្សវញ
ិ រប្

ោះអនក្សប្គ្មន់ស្ែជាច្ំស្ណក្សមួយ

ននច្ំស្ណក្សដ៏រប្ច្ីនរបស់សងគមស្ែប៉េុរណាណោះ ។
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ទទួលច្ង្ហាន់ន្តងស្ុជ្ជតា
កវលកទៀបភវឺ

ដថង១៤កកើត ដខពិសាខ ្បាំរកា លពេះមហបុរស

លទង់បាននិមិតថកឃើញសុបិនចដមវក ោក

តុ

ាំឱរលពេះអ្ងគយល់ថ្ន ពិត

ោនឹងបានលតស់ពុាំខ្នកឡើយ។ លុេះលពឹកកឡើងចថង១៥កកើត លទង់ជលមេះ
លពេះកាយករៀបចាំលគងចលតចីពររួច និមនថកៅគង់កលកាមកដើមចលជមួយ កៅ
ជិតឧរុកវលនិគម កដើមផីកធឝើសមថកមយោឌន រង់ចាាំកពលនឹងលតឡប់លតច់
បិណឍបាត ។
ានកសចកថីដាំណាលថ្ន កាលកពលលពេះបរមកោធិសតឝយង
កចញសាងផបួសក
្រ ុឃវលនិគម

េះ ន្តងស្ុជ្ជតា ោធីតរបស់ ឃស្នកុដុមពី កៅកបុង
ងបានកធឝើការបន់ស្សន់រក
ុ ខកទវត រកាកដើមចលជក េះ

កោយលបាថ្នបសុាំឱរបានសាឝមី គឺានោតិលតកូលកសយើគ្នប ានចិតថលបកប
កោយធម៌ និងសុាំឱរបានកូនចផង ោកូនសាឋប់ដាំបូ យ នាតបិត ោ
កូនលបកបកោយធម៌ រួច

ងបានសចាចថ្ន កបើសកលមចដូចលបាថ្នប

ង

នឹងកធឝើពលីកមយលទពរសមផតថិ ដ៏ានតចមវមួយដសនកហបណាៈ ថ្នឝយ
រល់ៗ្បាំ លុេះចាំកណរកលកាយមក
កទើប

ងឱរមនុសស

ងក៏បានសកលមចដូចបាំណងដមន

ាំកមកគ្ន១.០០០កាល ឲ្រកៅសុីកឈើ ដអ្មកបុងចលព

កឈើ ដអ្ម កពលលងច

ងឱរកគរ ឹតយកទឹកកោេះកគ្ន៥០០កាល កៅ

ឱរកមកគ្ន៥០០កាលកទៀតផឹក ។
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ងសុោត ឱរកគកធឝើោក់កណា
ឋ លៗយងកនេះ រ
ដថង១៤កកើត ដខពិសាខក

ូតមកដល់

េះ កៅសល់កមកគ្នដត៨កាលចុងកលកាយ ។

លុេះលពឹកកឡើងចថង១៥កកើត ដខពិសាខក

េះដដរ

ងសុោត ឱរកគរ ឹត

យកទឹកកោេះ ពីកមកគ្នទាំង៨កាល កដើមផីយកកៅលយោមួយអ្ងករ
ដាំកណើបមកកធឝើមធុបាយស ។ ភាពអ្សាចររ កៅកពលកគយកភាជន៍ថីយ
កោយចដ

ងផ្លធល់ ក៏ោក់អ្ាំបិលចូលបនឋិច យកលគ្នប់លកវញ ដផវដីបីវ

ដកង្វកបុកឱរមដឌមួយមុខៗ ោក់បនថិច រួចក៏ចាក់ទឹកដូង ខធិេះដូង ចូលឱរ
លយម

ងបង្វកត់កភវើងលបារពនចាំអ្ិនមធុបាយសកោយខវួនឯង ។ កពល

មធុបាយសក៏ពុេះកឡើង ពពុេះក៏វ ិលោទកខិណាព័ទន គឺវ ិលពីសាឋាំកៅខ្ង
កឆឝងលបលពឹតថកៅជុាំវ ិញ មិនានស្សក់ចុេះកលតភាជន៍កឡើយ ។
ខណាៈក

េះចតុកលកបាលទាំង៤ ចុេះមកជួយដថរកាច្ង្វកន

កសឋចអ្មរ ិ្ ធ ធិរជ ចុេះមកដថរកាកភវើង រ ីឯពួកកទត កៅកបុងចលកវឡ
ក៏ ាំយកឱោរសទិពឝមកោក់កុងមធុ
ប
បាយស កោយអានុភាពករៀងៗ

ខវួន ។ កឃើញក តុអ្សាចររ ងសុោត ក៏បង្វគប់ឱរ ង បុណា
ា ទាស្ី
កៅកបាសសាំអាតកលកាមកដើមចលជក េះោមុន កៅដល់កឃើញលពេះបរម
កោធិសតឝ កាំពុងគង់សឹង
យ សាយធិ៍សាធិ ហក់បីដូចកាំពុងគង់ទតកលក
ធ្លតុ គឺដបរលពេះភ្កថកៅទិសខ្ងកកើត ានរសយីផាយកចញពីលពេះកាយ
ដូចោពណ៌ាស ។

ងបុណាតកឃើញភាវមក៏សនយតថ្ន កនេះពិតោរុក-ខ

កទវតចុេះមកពីកដើមចលជនិមិត
យ ខវួនលបាកដកឡើង រង់ចាាំទទួលកលគឿងបូោ
កោយផ្លធល់
ក

តុការណ៍។

ងលបញាប់លតឡប់មកលបាប់

ងសុោតវ ិញភាវម តម

ងសុោតកលតកអ្រណាស់ យកភាជន៍ានតចមវមួយ

ដសនកហបណាៈមកោក់មធុបាយស គឺលគបកោយលកណាត់ស តុប
ដតងខវួនរួច ងសុោត ឱរបុ ណាតទសីទូលភាជន៍ កដើ រពីកលកាយ កៅ
ដល់កដើមចលជកឃើញលពេះបរមកោធិសតឝ សនបិោឌនថ្ន កនេះពិតោកទវត
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រកាលពេះចលជដមន កទើប

ងសុោតកលើក មធុបាយសថ្នឝយដតមថង ។

លពេះបរមកោធិសតឝង្វករកបាលតមិនកឃើញ

ងសុោតយល់អាការាៈ

របស់លពេះអ្ងគ ក៏កោលវចាថ្ន “ រសច្ក្សតី ប្បាថ្ននរបស់នាងខ្ាុំ បាន

សរប្មច្រហីយ សូមថ្នែយមធុ បាោស ប្ពមទាំងភាជន៍មាសរនោះ ”

រួចក

ើយ

ងក៏លតឡប់កៅផធេះវ ិញ ។

ស្ុបិននិមិតាទា ំងរបា ំ
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រពេះបរមឃហុធិស្តវផ្ចចញ់ម្ចរច្ិតាបាប
លពេះមហបុរសកលកាកចាកអាសនាៈ កដើរលបទកសិណកដើមចលជបី
ជុាំ កទើបកាន់ភាជន៍មធុបាយសកៅកាន់សឹង
ធ កនរញ្ជរ រួចយងចុេះស្សង់
ទឹកកបុងសធឹង រួចលគងចលតចីវរ កទើបពូតមធុបាយស៤៩ពាំនូតបុនៗលគ្នប់

កតបត កសឋចលទង់កសាយអ្ស់ពុាំានសល់។ លពេះបរមកោធិសតឝ ្ន់រច
ួ
លទង់សាំរកលពេះកាយ កៅកបុងសាលវ ័ន កទៀបកឆបរសធឹងក េះ រ ូតដល់
កពលរកសៀល កទើបចាកកចញពីកឆបរសធឹងមកតមផវូវ ក៏បានជួបអ្បកលចូត
សាគ អ្បកក

េះបានថ្នឝយសាគដល់លពេះអ្ងគ តមទាំកនៀមទាំលប់ឥណា
ឍ ។

លពេះបរមកោធិសតឝ យងដល់កដើមកោធិលពឹកសមួយ ដដលដុេះ
ដាំណាលចថងលពេះអ្ងគលបសូត លទង់គង់លបទកសិណ លតង់ខ្ងតផូង ខ្ង

លិច ខ្ងកជើង ចលកវឡទាំងបីទិសសុទនដតញាប់ញ័រ (ច្ែ
ិ តមិនសងប់)
ហក់បីដូចលបាប់ថ្នទីកនេះ មិនដមនោទីកកើតរតនបលវ័ងកកឡើយ ។ កទើប
លទង់គង់ខ្ងកកើតកដើមកោធិលពឹកស រួចដបរលពេះភ្កថកៅទិសខ្ងលិច ទី
ក

េះមិនញាប់ញ័រ លទង់ក៏សនបិោឌនថ្នទីកនេះ លបាកដោអាចកកើតរតន

បលវ័ងកបាន, លពេះបរមកោធិសតឝលទង់បានលកាលសាគលតង់ទីក
លទង់ក៏តាំងលពេះដភបន រួចអ្ធិោឌនថ្ន “ ស្សបក្ស សរនស

េះក

ើយ

ច្់ឈ្លមនន

រយីងច្ូររងសង
ែអស់
រៅច្ុ ោះ របីអាតាាអញ មិនបានសរប្មច្នូវការ
ី
ួ
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ប្តាស់ដង
ឹ រ

នង
” ។ កៅ
ឹ មន
ិ រប្កាក្សចាក្សរែនបលល័ង ករនោះរឡយ
ី

កពលអ្ធិោឌនរួចក

ើយ កទើបដបរលពេះបិដិឌ (ខ្នង) កៅកាន់កដើមកោធិ-

លពឹកស ។
កពលលពេះមហបុរសកាំពុងគង់កលើរតនបលវ័ងក កទវបុលតារាន
ចិតបា
ថ ប ក៏កកើតកសចកថីលចដណន្បនីសកឡើង កោយគិតថ្ន “ ប្ពោះ
សិ ធែថរនោះ ប្បាថ្ននក្សនលងនូវវស័
ិ យននអញ អាតាាអញមិនប្ពមឱ្យប្ពោះ
សិ ធែថរនោះក្សនលងបានរឡយ
” ។ កទវបុលតារចិតថបាប ក៏និមិតថជិេះកលើ
ី

ដាំរ ីកមខលកាំពស់១៥០កយជន៍ និមិត
យ ថចដមួយោន់ កាន់អាវុធកផសងៗ
រ ីឯពលារកស

និមិត
យ ខវួនដបវកៗ ានពណ៌កខៀវខវេះ កលឿងខវេះ ាន

ខវូនោសតឝ ានកាលោយកខ ខវេះកទៀតានខវួនោយកខ គឺានកាល
ោលមឹគបកសីោកដើម។ ពលារកស សាំដដងឫទនិទាំង៩លបការកនេះ មិន
អាចកបៀតកបៀនលពេះអ្ងគបានកឡើយ ក

ើយដលបកាវយកៅោកលគឿងបូោ

លពេះអ្ងគកៅវ ិញ កោយលពេះអ្ងគអ្ធិោឌន សាំអាងនូវអ្ាំណាចបារមីទាំង
៣០ មហបរ ិចាចគ៥ និងចរ ិយ៣ ដដលលពេះអ្ងគកសាងកនវងមក លពម
ទាំងលពេះអ្ងគបានយកមហលបឹថពីោសាកសី រ ីឯារចិតថបាបវ ិញ គឺយក
កស

ោសាកសី ។

===================
គំនត
ិ គ ួររិចារណា

កុំ្ាថានការមន
ិ គ្ួរ្ាថានាន កុំគ្ត
ិ អានការមន
ិ គ្ួរបុគ្គលគ្ិត
គ្ួរគ្ិតតតការស្ភាពរបស្់ពិត កុំ្ាថានកុំជៅគ្ត
ិ ការទជទ ។
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ឃជ្ជគជ័យកនងជី
វិតតស្ ូ
ុ

លពេះអាទិតរមិនទន់អ្សឋងគតផង លពេះមហបុរសកាំចាត់បង់នូវ
ារចិតបា
ថ ប កទើបចាប់កផឋើមកធឝើសាធិកមយោឌន កោយយកអា

បាន-

សសតិោអារមយណ៍ សាយរតីតាំងាាំគឺមិនបននូរបនទយលបុងមិនឱរានភាវត់

កាយលតង់ ចិតក
ថ ៏ សប
ង ់រាងប់នឹងនលអោចិតថដដលានអារមយណ៍ដតមួយ។
លុេះអារមយណ៍ានដត១ សាងត់ចាកកាមទាំងឡាយ លពមទាំងសាងត់ចាក
នីវរណធម៌ ចិតថរបស់លពេះមហបុរស ក៏ចូលដល់បឋមជាន គឺោចិតថ
លបកបកោយនូវវ ិតកកាៈ វ ិចារាៈ ានបីតិ និង សុខាៈ ។
លុេះលពេះអ្ងគរាងប់បាន

វែក្សក
ៈ វចារៈ
ិ
ិ

រួចចូលដល់ទុតិយជាន

កទើបលទង់ចាប់លេះបីតិកចញ លពេះមហបុរស ក៏ានសតិដឹងចាស់ថ្នាៈ
លពេះអ្ងគកាំពុងដតកសាយវ ិមុតិស
ថ ុខ សកលមចបានតតិយជាន។ លពេះមហ
បុរសកាំពុងានសាយរតីដឹងចាស់ថ្ន កាំពុងកសាយសុខ លទង់ក៏ចាប់លេះ
បង់កសចកថីសុខក

េះកចញ លទង់ចូលដល់ចតុតទជាន ក

ើយប ធ ប់មក

ឧកបកាខបានតាំងស៊ាប់ ឥតទុកខ ឥតសុខ ានចិតថរ ឹងបុឹងបរ ិសុទនផូរផង់
មិនានកិកលសលបាសចាកមនធិល កសចកថីកៅ

ង
យ ដដលោចិតទ
ថ ន់

គួរដល់កមយ ោចិតថនឹងធឹងមិនញាប់ញ័រ កទើបលទង់ចាប់តាំងសតិយងាាំ
កដើមផីរ ាំឭកកឡើងវ ិញ ថយកលកាយក

ើយរ ាំឭកចាប់ពីមុន កពលដដលលទង់

យងមកគង់កលើរតនបលវ័ងកកនេះ ោលាំោប់ រ
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រ ាំឭកបនថកៅកទៀត ក៏ទុញទល់រឭកដលងកឃើញ កទើបពិចារណារឭក
បកណា
ឋ យកឡើងមកវ ិញ ោលាំោប់ រ

ូតដល់កពលដដលលទង់គង់កលើ

រតនបលវ័ងកកនេះដដដល គឺគ្នយនបានកឃើញដបវកកសាេះ ក៏ចាប់រឭកបក
កៅកលកាយកៅវ ិញ រ

ូតដល់កពលលបសូត ។

កាលកបើលពេះមហបុរស ពិចារណារ ាំឭកកឡើងមកវ ិញ ោអ្នុកលមយងកនេះ បញ្ហដដឹងចាស់ក៏កាន់ដតភវឺកឡើងៗោលាំោប់ លពេះអ្ងគ
ពិចារណារ ាំឭកលចាសកៅវ ិញកទៀត រ

ូតដល់កពលលបសូតក៏ស្សាប់ដត

លទង់រវរកកឃើញោកលើកដាំបូងថ្ន មុនកសាយលពេះោតិោ សិ ធែថ កនេះ

អាតយអ្ញោសនថុសិតកទវបុតថកទកតើ! រួចកាលពីមុនោលពេះកវសសនថរ កៅ
កជតុតថរនគរ......។ល។ ក

ើយដថមរឭកកឃើញអ្ាំពីការកសាយសុខទុកខ

និងក

តុកផសងៗ កបុងោតិនីមួយៗ ឥតខឝេះចក វ េះកឡើយ ។ កៅរលតី ចថង
១៥កកើត ដខពិសាខ ្បាំរកា បឋមយម ដដលលពេះសិទត
ន ទសកលមចនូវ
ការលតស់ដឹង គឺរឭកកឃើញោតិកាំកណើត ោកលចើនអ្កនកោតិ កៅថ្ន
បុឃពវនវា
ុ សានុស្តិវិជ្ជា ។

លពេះមហបុរស ក៏តាំងសាធិសឹង
យ សាយធិ៍ោបនថ រួចកធឝើចិតថឱរ
បរ ិសុទនផូរផង់ កដើមផីអ្ធិោឌនញា
ុ ាំងទិពឝចកខុឱរភវឺចាស់ ក៏តលមង់ឧកបកាខ
ចិតថក

េះ កៅរកដាំកណើរចុតិរបស់សតឝកលកោអារមយណ៍ បញ្ហដ គឺទិពឝ

ចកខុ ក៏កកើតានពនវឺចាស់កឡើង កឃើញដាំកណើរចនមក ធ្លតុរបស់សតឝ
កាំពុងចរុតចុេះចាប់កាំកណើត ។ លទង់ក៏សកលមចបាននូវការលតស់ដឹងអ្ាំពី
ច្ុតូបបាតវិជ្ជា

កសាយផល មូលក

មជឈិមយម លទង់រកកឃើញអ្ាំពីការកកើតសាវប់ ការ
តុចនការកសាយផលរបស់សតឝោតិនីមួយៗ ។

កពលបានលតស់ដឹងនូវចុតូបបាតញ្ហដណរួចក

ើយ លទង់ ចាប់

សយឹងសាយធិ៍កធឝើសាធិបនថកៅកទៀត តលមង់សាយរតី កៅរកការកកើតសាវប់
ក

េះ រួចញា
ុ ាំងបញ្ហដកចតសិកឱរលបាកដកឡើង កដើមផីកធឝើវ ិបសស
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ភាវ
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លតិេះរ ិេះពិចារណា រកក

តុចនការកកើតសាវប់ និង រកក

តុចនការរលត់

កសចកថីកកើតសាវប់កនេះ កោយការពិចារណាកឃើញថ្ន កសចកថីខសឹកខសួល
ទុកខលពួយចកងអៀតចងអល់ កសចកថីភ័យតក់សុតកកើ
វ
តាន កលោេះដតកឃើញ
ចាស់ជរ និងកសចកថីសាវប់គឺមរណាៈ ភាពចាស់ជរ ពាធិមរណាៈកកើត
ាន កលោេះកោយសារោតិោបចច័យ ោតិកកើតាន កលោេះានតណា
ហ
កបុងភពោបចច័យ ភពកកើតាន កលោេះដតឧបាទនោបចច័យ ឧបាទន
កកើតាន កលោេះានតណា
ហ ោបចច័យ តណា
ហ កកើតាន កលោេះានកវទ
ោបចច័យ កវទ

កកើតាន កលោេះានផសសាៈោបចច័យ ផសសាៈកកើតាន

កលោេះអាយតនាៈទាំង៦ោបចច័យ អាយតនាៈកកើតាន កលោេះាន
រូបោបចច័យ

ម-

មរូបកកើតាន កលោេះានវ ិញ្ហដណោបចច័យ វ ិញ្ហដណ

កកើតាន កលោេះដតានសង្វខរោបចច័យ សង្វខរកកើតាន កលោេះាន
អ្វ ិោជោបចច័យ ។
អវជា
ង ់កលវ មិនដឹងក
ិ ជ គឺកសចកថីលង

តុបចច័យពិត កសចកថីទុកខ

លពួយក៏រដមងកកើតានកឡើង កាលកបើអ្វ ិោជរលត់ បញ្ហដរដមងកកើតាន
កសចកថីទុកខលពួយ កសចកថីតក់សុត
វ ពីករឿងចាស់ជរ ពាធិ មរណាៈក៏គង់

រលត់អ្ស់កៅ កបើកសចកថីលកវល់លកវយកបុងភពរលត់អ្ស់កៅ ការកកើត
សាវប់ក៏គង់រលត់កៅ ។ ការលតស់ដឹងនូវ បដិចចសមុបាទធម៌ ចនការ
កកើតសាវប់កនេះ កទើបមហបុរសកាំណត់ថ្ន ៖
 កបើអ្វ ិោជរលត់ កសចកថីទុកខលពួយតក់សុតអ្ាំ
វ ពីករឿងចាស់ជរ

ពាធិមរណាៈក៏គង់រលត់កៅ កបើកសចកថីទុកខលពួយតក់សុតរលត់
វ
អ្ស់ោ
សមុកចឆទក

ើយ ការកកើតសាវប់ោបនថកៅកទៀតក៏គង់រលត់ក

េះ អ្វិជ្ជា

ស្ង្ហខរ វិញ្ហ
ា ណ ន្តមរ ូប អាយតនៈ ផស្សៈ ឃវទន្ត តណា
ា ្បាទាន
ភព ជ្ជតិ ជរា ពោធិ មរណៈ

ក៏រលត់អ្ស់កៅ កលោេះដតកសចកថីទុកខ

លពួយរលត់កៅោសមុកចឆទដដរ វ ិោជក៏កកើតលបាកដកឡើង ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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 ការពិចារណាកឃើញក

តុបចច័យ ចនការកកើតសាវប់កនេះ

ាំ

ឱរលពេះអ្ងគដឹងចាស់ថ្ន កសចកថីលបាថ្នបកបុងកាមគុណទាំង៥ ពុាំដមនោ

ផវូវកៅរកបរមសុខ កសចកថីលបាថ្នបកបុងភពទាំង៣ ក៏ពុាំដមនោផវូវដល់នូវ
បរមសុខ ។ អវជា
ង ់កលវ មិនដឹងក
ិ ជ ោកសចកថីលង
ដល់នូវបរមសុខ កទើប

តុពិតចនទុកខ ចនធម៌

ាំឱរានកសចកថីខសឹកខសួល ទុកខលពួយ តក់សុត
វ

កកើតកឡើងមិនកចេះចប់ កោយសារដតានកសចកថីលបាថ្នបលបកាន់ាាំដបប
កនេះ។ ការលតស់ដឹង គឺោការរកកឃើញនូវផវូវរលត់ទុកខ សកលមចក
នូវបរមសុខ គឺការអ្ប់រ ាំចកលមើនភាវ

ើយ

កធឝើឱរអ្ស់កៅចនអាសវាៈទាំង៣

ាន កាមាសវៈ ភវាសវៈ និងអវជា
ិ ជ សវៈ កៅថ្ន អាសវក្សខ យវជា
ិ ជ ។
លពេះបរមសាសាឋ លទង់បានលតស់ដឹងនូវអាសវកខយញ្ហដណកនេះ
យម

បចឆិម

រលតី នថៃពុធ ១៥ ឃកើត ខ្ម ពិសាម ឆាន ំ រកា កៅគយសីសលប-

កទស ឬ ឧរុកវលនិគម ចាប់ពីកពលក

េះមក ។

បុឃពវនវា
ិ សានុស្សតិវិជ្ជា ច្ុតូបបាតវិជ្ជា អាស្វកខយវិជ្ជា

គឺោធម៌ ឬវ ិោជដដលលតូវបានលតស់ដឹង បានរកកឃើញកោយលពេះសិទនតទ
ក

ើយអាសវកខ័យវ ិោជកនេះ ដដលញា
ុ ាំងសតឝឱរឆវងកលកបាន ឬកៅថ្ន

កលកកុតថរធម៌ កោលគឺលពេះនិោឝនក

េះ ។

ការកលបើសាធិចិតថ រួចញា
ុ ាំងសតិឱរកកើតកឡើង រួចតលមង់សតិ

កៅរកការរឭកោតិ ការចរុតិបដិសននិរបស់សតឝឲ្រោអារមយណ៍ ក ើយ
បញ្ហដរវរកឱរកឃើញក តុបចច័យចនការកកើតសាវប់ កោលគឺបដិចចសមុ បាទធម៌ និងការកធឝើឲ្រអ្ស់កៅនូវចនអាសវាៈ ការកលបើបញ្ហដរកបៀបកនេះ
កៅថ្ន វ ិបសស

វ ិោជ ចាត់ទុកោវ ិោជចមផងចនការលតស់ដឹង ។ កោយ

លពេះអ្ងគសាធត់កុងសាធិ
ប
កមយោឌន ្នសាបតថិ ក៏ោក

តុញា
ុ ាំងឱរ

លពេះានលពេះភាគ លទង់បរ ិបូណ៌កោយ មឃន្តមយិទធិវិជ្ជា ឥទធិវិធីវិជ្ជា
ទិពវច្កខុ វិជ្ជា ទិពវឃសាតវិជ្ជា និងឃច្ឃតាបរ ិយវិជ្ជា ផងដដរ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ការពិចារណារកកឃើញថ្ន ានកាំកណើត គឺរដមងានសភាវាៈ
ចាស់ ឈឺ និងសាវប់ោធមយត កាលកបើចាស់ឈឺសាវប់កកើតាន កសចកថី
ខសឹកខសួលកសាកសាឋយទុកខរដមងកកើតាន ។ បដិចចសមុបាទធម៌លតង់
កនេះ លពេះបរមលគូចនកយើងឱរក្យេះ

ុ ក្សខអរយសច្ច
ៈ។
ិ

ការពិចារណារកកឃើញថ្ន បុថុជជន គឺរដមងទទួលយកសភាវាៈ
ដដលោទុកកខ លោេះចាស់ឈសា
ឺ វ ប់មិនបាន កទើបតណា
ហ គឺកសចកថីលបាថ្នប
ចង់បានដតសភាវាៈមិនចាស់ មិនឈឺ មិនសាវប់ គឺគ្នយនកថីទុកខ ដដលោ
តណា
ហ កសចកថីលបាថ្នបខុសទាំនង កោយសារដតអ្វ ិោជ ោតួសាំកយជនាៈ
ឬកិកលស មិនដមនោតួបញ្ហដានកៅកបុងស ឋ ន ។

ានជនពួកខវេះ សាទនសីល កធឝើសាធិ្ន ក៏កលោេះចង់

កចញឱរផុតពីទុកខ ក

ើយលបាថ្នបកបុងសមផតិថកទវកលក លព

កោយយល់ខុសថ្ន បរមសុខនិោឝនានកៅទីក
កលោេះដតអ្វ ិោជ
ក

កយ លកវ ិញ

េះ កសចកថីយល់ខុស

ាំឱរានតណា
ហ កសចកថីលបាថ្នបខុសកនេះក

ើយ ដដលោ

តុចនទុកខ ។ បដិចចសមុបាទធម៌កនេះ លពេះសាយសមភុទនឱរក្យេះថ្ន

កៅថ្ន សមុ យអរយសច្ច
គឺក
ិ

តុចនកសចកថីទុកខ ។

កោយសារដតតួអ្វ ិោជកនេះ តណា
ហ កនេះ

រ ីឯកសចកថីលបាថ្នបក

ាំឱរានការយល់ខុស

េះ ក៏ោកសចកថីលបាថ្នបខុស ដដលោកសចកថីលបាថ្នប

លបកបកោយ ឧបាទនកខនន វោឬសគល់ចនកសចកថីទុកខ។ បដិចចសមុបាទធម៌កនេះ លពេះសាយសមភុទនពិចារណារកវ ិធី កធឝើឱររលត់អ្ស់កៅចន
អាសវាៈ ដដលានក្យេះកៅថ្ន នរិ រាធអរយសច្ច
ៈ គឺការរលត់កចតិ
សិក និងោអារមយណ៍ដដលោក

តុបចច័យ

កាលកបើកចតសិករលត់ អារមយណ៍រលត់ ក

ាំឱរតណា
ហ កកើតកឡើងក

េះ។

ើយអាសវាៈទាំង៣ក៏រលត់។

កដើមផីញា
ុ ាំងអាសវាៈ ឱររលត់អ្ស់កៅោសមុកចឆទ គឺលតូវលបតិបតិថនូវអ្រ ិយមគគលបកបកោយអ្ងគ ៨ ដូចខ្ងកលកាម ៖
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ក.បញ្ហ
ា ស្ិកាខ
១-ស្ម្ចមទិដេិ ទិដិោ
ឌ បញ្ហដកចតសិកឲ្រដឹងចាស់ យល់ចាស់

យល់លតឹមលតូវថ្ន កាមសុខលវកា
ិ នុកយគវ ិធី ដដលលពេះបិតបានបាំបន
លពេះដ៏ានលពេះភាគអ្ស់អ្ាំឡុង២៩្បាំ ពុាំដមនោផវូវកៅរកបរមសុខ ោ

អ្មតធម៌កឡើយ ឯអ្តថកិលមថ្ននុកយគវ ិធី ក៏ពុាំដមនោផវូវកធឝើឱរអ្ស់នូវ
អាសវាៈ ឯទុកករកិរ ិយ គឺោការកធឝើដ៏កថ្នកទប ក៏ពុាំដមនោផវូវលតស់ដឹង
កឡើយ គឺានដតអ្រ ិយសចចាៈទាំង៤បុកណាតេះ កទើបោការកឃើញលតូវ ការ
សិកា ការយល់ដ៏លតឹមលតូវ ។
២-ស្ម្ចមស្ងកបប បញ្ហដគឺកសចកថីថលតិេះរ ិេះលតូវថ្ន កាមសុខលវិកា-

នុកយគ និង អ្តថកិលថ្ននុកយគ ពុាំដមនោអ្រ ិយមគគចនការលតស់ដឹង
រកកឃើញផវូវរ ាំលត់ទុកខបានកឡើយ។ កាមសុខសមផតិថ គឺោកសចកថីសុខ
កកើតកឡើងពីវតទុកាម រ ីឯវតទុកាមកនេះ គឺ ោរបស់មិនកទៀងទត់សិត
ទ កសទរ

កឡើយ កពលសាវប់វកងឝងកលតកលតអាលនឹងវតទុកាមកាន់ដតខ្វាំងដដរ កទើប
លទង់ចាត់ទុកកាមវ ិតកកាៈថ្ន គឺោការលតិេះរ ិេះខុសដដលគបផីលេះ ក

ើយលប

កាន់យកកនកខមយវ ិតកកាៈ កោយការអ្ប់រ ាំចិតថឱរសាងត់ចាកកាម កទើបោការ
លតិេះរ ិេះលតូវ។ ឯអ្តថកិលមថ្ននុកយគ ោវ ិធីដដលកធឝើឱរកាយលាំបាកឥត
លបកយជន៍ ការលតិេះរ ិេះកឃើញចាស់យងកនេះ កលោេះបានឆវងការអ្នុវតថ
ផ្លធល់។ ក

តុកនេះបានោលពេះពុទប
ន រមលគូចនកយើង កលកចាត់ទុកខសា-

ទិដិឌ និង សាយសងកបផាៈ ោបញ្ហដសិកាខ គឺ ោការសិកា អ្នុវតថឱរកកើត
លបាោញ កទើបអាចពិចារណាកឃើញតមសភាវាៈពិតបាន យល់ចាស់នូវ
ផវូវពិតលតង់ ក្ភេះកៅរកកាកខធម៌បាន ។
ម.ស្ីលស្ិកាខ
៣-ស្ម្ចមវាចា គឺវចាសាំដដងកចញអ្ាំពីទឹកចិតថ លបកបកោយ

សីលធម៌ ដដលោតួកចត
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

ញា
ុ ាំងការនិយយសឋីនូវអ្ឝីដដលកឃើញពិត
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កឃើញលតូវចាំអ្រ ិយមគគ ានការកវៀកចាកនូវវចីទុចចរ ិត៤ោកដើម ។
៤-ស្ម្ចមកមមនា ការលបកបកោយនូវកុសលធម៌ លបលពឹតថដតការ-

ង្វរលតូវលតង់អ្រ ិយមគគក

េះ មិនលបលពឹតថសនសាំនូវកាមសុខសមផតថិ កលោេះ

ោរបស់មិនកទៀង គឺមិនកធឝើនូវអ្ាំកពើដដល

ាំឱរកាយ ឱរចិតថលាំបាកឥត

លបកយជន៍ នឹងមិនលបលពឹតអ្
ថ ាំកពើទុចចរ ិត កោយកាយកមយ៣ោកដើម អាស្ស័យកោយានសីលសិកាខោបចច័យ ។
៥-ស្ម្ចមអាជីវៈ សីលគឺកចត

ដដលញា
ុ ាំងកាយលបកបការង្វរ
រកសុីចិញ្ចឹមជីវ ិត កោយសុចរ ិត មិនលួចឆក់ កបាកលបាស កកងលបវ ័ញ្ច
កគ កបើោលគ

សទលតូវកវៀរចាកនូវជាំនួញ៥លបការ កបើោភិកុសងឃលតូ
ខ
វលប

លពឹតថតមអាជីវបារ ិសុទិស
ន ីល និងបចច័យសនបិសសិតសីលោកដើម ។

សមាាវាចា សមាាក្សមានត សមាាអាជីវៈ លពេះបរមសាសាថ លទង់

ចាត់ទុកោអ្រ ិយមគគខ្ងកងសីល ដដលលតូវពាយម សិកាលបតិបតថិ
រ

ូតកចតសិកសីលកនេះ កកើតកឡើងពិតលបាកដ អាស្ស័យានបញ្ហដោ

កាវាំងផងដដរ ។
គ.ច្ិតស្
ា កា
ិ ខ
៦-ស្ម្ចមវាោមៈ ការតាំងចិតថបដិបតថិោករឿយៗកនេះ បានដល់

កសចកឋីពាយម៤ ពាយមរាំងបាបធម៌មិនឱរកកើតានកបុងស ឋ ន១

ពាយមញា
ុ ាំងកុសលធម៌ឱរកកើតានកបុងស ឋ ន១ ពាយមលេះបាប
ធម៌ ដដលកកើតានឱរអ្ស់ពីកុងស
ប
ឋ ន១ រួចពាយមរកាកុសលធម៌
ដដលានក

ើយ គឺមិនឱររុេះករយសាបសូនរកៅវ ិញ១ ការលបលពឹតថោ

ករឿយៗកដើមផីកធឝើចិតថឱរបរ ិសុទនលផ
អ ូរផង់ និងលបកបកោយនូវកុសលធម៌
យងកនេះ គឺពាយមចកលមើនសាយសាធិក

េះ ។

៧-ស្ម្ចមស្តិ ោការតាំងចិតផ
ថ ចង់រកអារមយណ៍ កដើមផីកុាំឱរភាវាំង

ភាវត់នូវអ្ឝីដដលកឃើញតមសភាវាៈពិត កឃើញលតូវក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ឡាំ បញ្ហដគង់ដឹងចាស់ សតិដដលកាំពុងរឭកាាំក

េះ គឺោសតិបផោឌន

កោយយក កាយ ច្ែ
ិ ត រវ នា ធមម កធឝើោទីតាំងចនការរឭក កដើមផី
កមើលឱរកឃើញសភាវាៈពិតថ្ន ចិតថកនេះអ្ស់នីវណាៈ អ្ស់អាសវាៈក

ើយ

ឬកៅ? កាយកនេះកៅញាប់ញ័រកោយសារវតទុកាមអ្ូសទញដដរឬកទ ?
កវទ

កចតសិកកនេះ កសាយផសសាៈោធាយរមយណ៍សុខ-ទុកខកវទ

យង

ណាខវេះ? ។ ការពាយមរឭកឱរដឹងបានយងកនេះ គឺកដើមផី្នកៅ
ការលេះអ្ភិជា ពាបាទ មិចាឆទិដិឌ កសចកថីោប់ជាំោក់ឱរអ្ស់ពីស ឋ ន
ោសមុកចឆទ កធឝើរកបៀបកនេះ កទើបកៅថ្ន សាយសតិ គឺការរឭកលតូវ ។
៨-ស្ម្ចមស្ម្ចធិ ការតមកល់ចិតថ ឱរសមវឹងផចង់កៅរកអារមយណ៍

ោសមថាៈដតមួយ កដើមផីពាយមលេះនូវកាមចឆនធាៈ ឱរអ្ស់ោសមុកចឆទ
ដលបកាវយកាាវចរកុសលចិតថ ឱរកៅោរូបាវចរកុសលចិតថ ឲ្របានោ
ចិតថបរ ិសុទនផូរផង់ ោចិតថលបលពឹតថកៅរបកសយើ គ្នយនទីទួល គឺ កិកលស
ឧបកកិកលស គឺបានដល់នូវកចកតវ ិមុតិថ រួចកទើបបកង្វអនកចកតវ ិមុតិកថ នេះ
ចកលមើនវ ិបសស

ភាវ

អ្ាំពីចលតលកខណ៍ កដើមផីសកលមចដល់នូវញាណ

ទសសនាៈ ។ ការតមកល់ចិតថ តមវ ិធ្លនទាំង៨លបការខ្ងកលើ លពេះសាយសមភុទន លទង់លតស់ដឹងសាំដដងថ្ន ពិតោកធឝើឱររលត់កៅចនទុកខ អាច
សតឝកៅដល់ថ្នបក់បរមសុខពិត គឺលពេះនិោឝនក េះ ។

]]]]]]]]]]]]
គំនត
ិ គ ួររិចារណា

អាកាសលំ ហ ីច្របក្សស ី
គរ ីច្រមចាឆនានា

ររៀនតាម ររៀនស្ែង

រុកា
ខ ប្ពឹក្សសនប្ព ីច្រប្មឹគ្ម

សង្ខខរលីោននភាពមិនរ ៀង ។
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ាំ
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រពេះស្ម្ចមស្មពទធ
ុ ស្ខ្មាងធមមច្កក

កពលលពេះបរមលគូ សកលមចលពេះទ័យសាំដដងធម៌ លទង់លពេះចិ ថ
នឹកកឃើញអាឡារតបស កាលមកគ្នលត ោបណិឍ តានឧបនិសស័យ
ានធូលីគឺកិកលសកបុងដភបកតិច គង់នឹងលតស់ដឹងបាន ដតកោយាន

ទិពឝញាណលកាបទូលថ្នឝយ ទិពឝចកខុរបស់លពេះអ្ងគ ក៏កឃើញតបសកនេះ
សាវប់កុងកពលដដលលពេះអ្ងគ
ប
បានលតស់ដឹងថយីៗ បានឧបផតិថកកកើតកៅ
ឋានលព

ឥ
យ តរូបកៅក

ើយ កទើបនឹកដល់ឧទកតបសរមកគ្នលតកទៀត

ក៏កឃើញតបសកនេះ សាវប់កុងកពលថយ
ប
ីៗដដរ ។ លពេះសាយសមភុទន ក៏នឹក

កឃើញដល់បញ្ចវគគិយ ដដលធ្លវប់បានបាំករ ើលពេះអ្ងគ កោយទិពឝចកខុ លទង់ក៏
យងកចញចាកឧរុកវលនិគមកៅកាន់ចលពឥសិបតនមិគទយវ ័ន កទៀប
ប្ក្សុ ង

រាណសី ននរដឋកាសី ស្ដលភក្ស
ិ ុ ខ ទាំង៥អងគ គង់រៅ ។

លពេះដ៏ានលពេះភាគ និមនថកទៀបដល់ចារ ិក បញ្ចវគគិយកឃើញពី

ចាងយ ក៏កបឋោញនឹងគ្នបថ្ន មិនថ្នឝយបងគាំ និងមិនកលកាកទទួល ។ ដតកៅ
កពលលពេះអ្ងគយងកៅដល់ ក៏កភវចខវួន រួច

ាំគ្នបកលតកអ្រ កលកាកទទួល

បាលតចីវរយងរក់ទក់ ។ លពេះដ៏ានលពេះភាគ លទង់លតស់ថ្ន តថ្នគត
នឹងសាំដដងអ្មតធម៌ឱរបញ្ចវគគិយសាឋប់ “ថ្នយងកនេះអ្ស់វរាៈមួយដង
អ្ស់វរាៈពីរដង ពួកបញ្ចវគគិយមិនកជឿ មិនលពមសាឋប់ ថ្នោគលមប់បីដង
កទើបភិកុទាំ
ខ ង៥អ្ងគលពមទទួលសាឋប់ ។ លទង់ក៏កលើកយកអ្នឋធម៌ពីរលបការ មកសដមថងថ្ន ោធម៌លមក បពឝជិតពុាំគបផីកសពកឡើយ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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អ្នឋធម៌ទាំងពីរលបការកនេះគឺ
 កាមស្ុមលលកា
ិ នុឃោគ គឺោការលបលពឹតថកធឝើឱរខវួនោប់ ជាំ-

ោក់កោយកាមសុខ ានវតទុកាម និងកាមគុណទាំង៥ោកដើម ។

 អ្តាកិលមថានុឃោគ គឺការលបលពឹតថកធឝើឱរកាយលាំបាកឥត

លបកយជន៍ោធម៌កថ្នកទប ោធម៌របស់អ្ក
ប ស្សុក ពុាំដមនោធម៌របស់
លពេះអ្រ ិយកឡើយ ។ សាំដដងចប់ អ្នឋធម៌ទាំងពីរក

ើយ កទើបលទង់សាំដដង

អ្ាំពីអ្រ ិយមគគ ដដលលបកបកោយអ្ងគ៨ ដដលោមជឈិមបផដិបទ គឺការ
លបលពឹតយ
ថ
ងកណា
ឋ ល កទើបោធម៌កធឝើឱរកកើតបញ្ហដចកខុ កោលគឺោការ
លតស់ដឹង

ាំឱររលត់អ្ស់កៅចនទុកខបាន ។ ប ធ ប់ពីការសាំដដង អ្ាំពី

អ្រ ិយមគគានអ្ងគ៨មក លពេះពុទនោបរមលគូសាំដដងអ្ាំពីសចចាៈទាំង ៤ គឺ
ទុកខស្ចាៈ ស្មុទយស្ចាៈ និជរាធស្ចាៈ មគ្គស្ចាៈ កោយកលើកយកញាណ
មកពនរល់ឱរោក់ចាស់គឺាៈ

-លបាោញដឹងចាស់ កបុងអ្រ ិយមគគសចចាៈ សច្ចញាណ
-លបាោញដឹងចាស់ កបុងកិចចដដលគួរកធឝើ ក្សិច្ចញាណ

-លបាោញដឹងចាស់ កបុងកិចចដដលបានកធឝើរច
ួ ក ើយ ក្សែញាណ
កោល គឺ សចចាៈនីមួយៗ លតូវានលបាោញដឹងចាស់ទាំង៣កនេះ
លគប់ទាំងបួនសចចាៈកៅថ្ន អាការាៈ ១២ ដដលោការសដមឋងលបាប់ អ្ាំពី
វ ិធីលបតិបតថិផូវលតង់
វ
ទាំង៨លបការក

េះ ។

លបាោញដឹងចាស់នូវកបុងអ្រ ិយមគគសចច កៅថ្ន ស្ច្ចញាណ គឺ

ដឹងចាស់ថ្ន កសចកថីកតឋកឋួល

ាំឱរមិនស្សួលកាយ មិនសបាយចិតថ

ក្យេះថ្នទុកខ កលោេះទុកខកនេះោធមយោតិ ដដលសតឝលទាំបានកោយកលម
ឯតណា
ហ ទាំង៣ គឺ កាមតណា
ហ ភវតណា
ហ និង វ ិភវតណា
ហ គឺោកិកលស
ោតិ ដដលោក

តុ

ាំឱរកកើតទុកខ ។ ការរលត់តណា
ហ ទាំង ៣ (និករធ)

ឱរអ្ស់តមមគគអ្ងគ៨ ោដាំកណើរលបតិបតថិ កដើមផីរលត់ទុកខ ។ កនេះចាត់ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ទុកោសចចញាណ គឺលបាោញដឹងចាស់អ្ាំពីអ្រ ិយសចច៤ ។
លបាោញដឹងចាស់នូវកបុងកិចចដដលគួរកធឝើ កៅថ្ន កិច្ចញាណ គឺ

លបាោញដឹងចាស់ កោយសាំគ្នល់ថ្នកនេះោទុកខ
ទុកកខ នេះ អាតយអ្ញបានសាគល់ក

(បររញ្ា
យយក្សិច្ច)
ិ

ើយ ។ សមុទយ គឺតណា
ហ ោក

ដឹងថ្ន
តុ

ាំ

ឱរទុកខកកើតកឡើង ដូកចបេះតណា
ហ កនេះគួរលេះបង់កចញ (បហានក្សិច្ច) កទើប
ទុកខកនេះរលត់កៅឥតកសសសល់ កនេះោបហនធម៌ គឺកធឝើឱរបានោក់

ចាស់ (សច្ឆកា
ែពែក្សិច្ច) ដូកចបេះ កសចកថីលបតិបតថិអ្រ ិយមគគ កដើមផីរ ាំិ

លត់ទុកខ ោធមយនិយមគួរចកលមើន លតូវកធឝើោករឿយៗឱរបានកលចើន (ភាវនាក្សិច្ច) កោលគឺសចចាៈនីមួយៗលតូវដតលបកបនូវកិចទ
ច ាំង៤កនេះ កៅថ្ន
ឃសាឡស្កិច្ច ។

លបាោញដឹងចាស់កុងកិ
ប
ចច ដដលបានកធឝើរច
ួ ក

ើយ កៅថ្ន កត-

ញាណ គឺលបាោញដឹងថ្នទុកខកនេះ អាតយអ្ញបានសាគល់ក

គឺោក

តុចនទុកខកនេះ អាតយអ្ញបានលេះក

រ ាំលត់ទុកខ អាតយអ្ញក៏បានចកលមើនបរ ិបូរក

ើយ សមុទយ

ើយ កសចកថីលបតិបតថិកដើមផី
ើយដដរ អាសវាៈក៏គង់រលត់

អ្ស់កៅ ។ កាលកបើអាសវាៈរលត់អ្ស់ោសមុកចឆទក

ើយ ទឝរនិោឝនក៏

គង់រកបើកកឡើងលពមពុាំដដលខ្ន ។
លាំោប់ក

េះ ឃកាណឌញ្ា ភិក ខុ ក៏បានលតស់ដឹងនូវកលកុតថរធម៌

កសាតបតថិផលមុនកគ រ ីឯកទវតទាំង១៨កកាដិ ក៏បានសកលមចនូវធមយចកខុ គឺកសាតបតថិផល កទើបលតឡប់កៅកាន់សាទនកទវកលកវ ិញ ។
លពេះសាយសមភុទន សាំដដងធមយចកកបផវតថនសូលតកនេះ ន្តនថៃ ១៥
ឃកើត ឃពញបូណ៌មី ខ្មអាសាឍ ឆាន ំរកា ប ធ ប់ពីលតស់ដឹង៥៩ចថង ។

កៅចថង១ករច លទង់សាំដដងធមយកថ្នដ៏វ ិកសស កទើបវបផាៈសកលមច
បាននូវធមយចកខុ ។

កៅចថង២ករច កទើបភទធិយាៈសាំករចបាននូវធមយចកខុ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កៅចថង៣ករច មហ

ម បានសាំករចធមយចកខុ ។

កបុងចថង៤ករច កទើបលពេះអ្សសជិបានសាំករចកសាតបតថិផល ។
លពេះអ្ងគ បានលបទនឧបសមផទ ជ្ជឯេិភក
ិ ដល់
ខុ
បញ្ច វគគិយ

កទើបលទង់សាំដដងអ្ាំពី អនែដលក្សខ ណសូប្ែ កោយានលពេះពុទនដីកាថ្ន
“ រ ូបំ ភិក្ខនវ អនតាដ ” ាបលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ រូបកយើងកនេះ ោរបស់មិន

កទៀង កោលគឺបញ្ចកខននកនេះ ដដលោសភាវាៈមិនបានលបលពឹតថកៅកបុងអ្ាំណាចចនចិតថក

េះកទ កលោេះបញ្ចកខននកនេះ មិនដមនោអ្តឋ គឺ បញ្ចកខនន

ើយ រដមងរលត់និងដបកធ្លវយកៅវ ិញោធមយត ។ កបើបញ្ច-

កនេះកកើតក

កខនម
ន ិនកទៀងយងកនេះ កាលកបើបញ្ចកខនម
ន ិនកៅកបុងអ្ាំណាចចនចិតថរបស់
កយើងដដលចង់បានក

េះ នឹងលបកាន់ថ្ន បញ្ចកខននកនេះោរបស់ខួន
វ ឬោ

របស់អ្ញ គឺោការលបកាន់មិនសមគួរកឡើយ លបការកនេះក
ថ្ន អ្នតថក

ើយ កៅ-

េះ លពេះអ្ងគលទង់សដមឋងចប់ពីអ្នតឋលកខណសូលត ភិកុទាំ
ខ ង

៥ អ្ងគ ានកសចកថីកលតកអ្រលជេះថ្នវ រួចចាកអ្ស់អាសវាៈ ។ អ្រ

នឋ ៦

អ្ងគក៏កកើតកឡើងកបុងកលក ។

កៅកបុងសម័យក េះ យសក្ុលបុព្ត ោកូនរបស់ ងសុោត
កឃើញអាការាៈគួរឱរធុញលទន់របស់ពួកស្សីបាំករ ើ ក៏ចុេះចាកលបាសាទកៅ
កាន់ចលពឥសិបតនមគទយវ ័នទាំងរលតី
ក

កពលកទៀបភវឺក

េះ កពល

េះ លពេះអ្ងគកាំពុងច្ងកម ទតកឃើញ លទង់ក៏លតស់កៅ កទើបសាំដដង

កលបាស យសកុលបុលត អ្ាំពីអ្នុបុពីឝកថ្ន ឱរសាឋប់ ។ អ្នុបុពីក
ឝ ថ្នក

េះ

គឺ ទានក្ោ ១ សីលក្ោ ១ សគគក្ោ ១ អ្ាំពីកទសចនកាមដ៏លមក
កៅ

ង
យ ១ អានិសងសកបុងការកចញបួស១ ។ លាំោប់ក

េះ យសកុល-

បុលត ានចិតថស្សួល និងចិតថទន់ ចិតថចាកនីវរណធម៌ ក៏សកលមចបាន
នូវកសាតបតថិផល ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ាតបិត បាត់យសកុលបុលត ក៏
សាបមបាតកជើងកូនកដើរតមោនក

ាំគ្នបកដើររក ។ បិតកឃើញ

េះ បានកៅជួបកូនកៅចាំកោេះលពេះភ្កឋ

លពេះបរមលគូ លពេះអ្ងគលទង់សាំដដងអ្នុបុពីក
ឝ ថ្ន ដល់បិតរបស់យសកុលបុ លតកទៀត គ្នត់ ក៏បានសកលមចនូ វកសាតបតថិផល រួចសូមនូ វ ចលតសរណគមន៍កសយើជីវ ិត ។ កលកកសដឌីក៏និមនថលពេះបរមសាសាឋ ឱរយងកៅ
ទទួលភតថផធេះរបស់ខួនកៅចថង
វ
ដសអក លពេះអ្ងគលទង់យល់លពមក

ើយ កសដឌី

ក៏លតឡប់មកផធេះវ ិញ ។ យសកុលបុលតសូមបពឝោជ លពេះអ្ងគលទង់លបទន
ឧបសមផទោឯ

ិភិកុខ ។ លពេះអ្ងគលទង់កឃើញចិតថរបស់យសកុលបុលត

កថរ លជេះថ្នវកបុងកាលក

េះ លពេះបរមលគូក៏សាំដដងធមយកទស

អំពី ុ ក្សខ-

សច្ចៈ១ សមុ យសច្ចៈ១ និររាធសច្ចៈ១ មគគសច្ចៈ១ យសកុលបុលត

ានឧបនិសស័យចាស់កាវ ក
អ្រ

ើយក៏រច
ួ ចាកផុតអ្ស់អាសវាៈ បានោលពេះ

នឋគលមប់៧អ្ងគ ក៏កកើតានកបុងកលក ។

លុេះលពឹកកឡើង លពេះបរមសាសាថ លពមទាំងលពេះយសកតទរ និមនឋ

កៅកាន់កគ

ោឌនរបស់កសដឌី ាតបិត លពមទាំង

ងោភរ ិយលពេះ-

យស បានថ្នឝយចង្វហន់ដល់លពេះអ្ងគៗ ្ន់រច
ួ លពេះបរមសាសាថ លទង់ក៏
សាំដដងធមយកទស

អ្ាំពីអ្នុបុពីក
ឝ ថ្នឱរសាឋប់ ក៏សកលមចបាននូវកសាត-

បតិថផល រួចក៏ថ្នឝយខវួនោឧបាសិកាដល់នូវចលតសរណគមន៍ កសយើជីវ ិត
កបុងកាលក េះដដរ ។
កលកាយមកសាំឡាញ់លពេះយសកតទរ៤
បុលតកចញសាងលពេះផបួស ក៏

ាំគ្នបកៅកាន់សាំណាក់លពេះយសៗ ក៏

ឡាញ់ទាំង៤ កៅគ្នល់លពេះបរមលគូ ក
ក៏សាំដដងធមយកទស

ក់បានឮថ្ន យលកុល
ាំសាំ-

ើយទូលតមដាំកណើរ ។ លពេះអ្ងគ

ទូ យ នអ្បកទាំង៤ កោយនូវអ្នុបុពីក
ឝ ថ្ន សាំដដង

ចប់ កុលបុលតទាំង៤ ក៏សូមបពឝោជឧបសមផទ លពេះអ្ងគក៏លបទនតម
សាំណូមពរ។លាំោប់ក

េះានលគ
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យសដដរ បានឮដាំណឹងថ្ន លពេះយសបួសកៅកបុងសាំណាក់លពេះបរមសាសាឋ រួចក

ើយក៏បបួលគ្នបកៅជួបលពេះយសៗ ក៏

ាំពួកកគកៅគ្នល់

លពេះដ៏ានលពេះភាគៗ ក៏សាំដដងនូវអ្នុបុពីក
ឝ ថ្នាៈ ឱរអ្បកទាំងក
រួចក

េះសាឋប់

ើយក៏សូមបពឝោជឧបសមផទ លពេះអ្ងគលទង់បានលបទនតមលបាថ្នប

កឃើញចិតថរបស់ពួកកគ ាននិសស័យលជេះថ្នវក
ធមយកទស

ើយ លទង់ក៏ចាប់សាំដដង

អ្ាំពីអ្រ ិយសចចាៈទាំង៤ឱរសាឋប់ ដដលសចចាៈនីមួយៗ លតូវដត

លបតិបតិថលបកបកោយញាណ៣ គឺ ស្ច្ចញាណ ១ កិច្ចញាណ ១ កតញាណ ១ ដូចកាលសាំដដងកលបាសបញ្ចវគគិយ៍ដដរ លពេះកថរទាំង៥៤អ្ងគ

ក៏រច
ួ ចាកអ្ស់កៅនូវអាសវាៈ គឺានលពេះអ្រ
ក

េះមក ។

នឋគលមប់៦១អ្ងគ កបុងកាល

;;;;;;;
គំនត
ិ គ ួររិចារណា
គ ល់ច្រែមនុ
សសរោយកាយវការ
ិ
ិ
គ ល់បញ្ញារោយ

ក្សយសមតី

គ ល់ែែីនដរោយការប្បប្ពែ
ឹ ត

គ ល់គំនែ
ិ រោយឲ្យរោបល់ ។

2222222

ប្ក្សញាែប្ិ ក្សមែ
ិ ត ប្ក្សប្បាក្ស់ ស្មនពែ
ិ រហូែសូមទាន
ប្ក្សរនោះមិនែែី តាមប្ពោះ នា
ូ ា ន ប្ក្សច្ិែប្ត ក្សញាណ
រ ប
ី ប្ក្សនប្ក្សស្លង។
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រពេះស្ម្ចមស្មពទធ
ុ ោងរបកាស្សាស្ន្ត

កាលានលពេះអ្រ
កៅលបកាសសាស
ទូ យ នអ្រ

នឋ៦១អ្ងគក

ើយ លពេះបរមលគូលទង់ចាត់ឱរ

កបុងទិសកផសងៗ ។ មុននឹងកចញកៅលពេះអ្ងគបាន

នឋទាំង៦០អ្ងគថ្ន មានលភិក្សុ ខ ទាំងឡាយ ែថ្នគែរួច្ចាក្ស

អនាទក្ស់ ទាំងពួងរហីយ រ វតានង
ិ មនុ សសទាំងឡាយ ស្ដលមានក្សនុ ង
រោក្សរនោះ អនក្ស ច្ូរ ប្តាច្់ រៅកាន់ ចា រ ក្ស
រដី មបរី ោោះឱ្យរួច្ អនាទ ក្ស់
ិ

ផងច្ុ ោះ ច្ូរអនក្សសំ ស្ដងធមារ សនា ស្ដលែថ្នគែបានសំ ស្ដងរហីយ
ឱ្យបាន ពិររាោះប រដីម ប ក្សណា
ដ ល ប ច្ុ ង ស្ែក្សុំ រៅផលូវមួយគ្មន
ពរី នាក្ស់ រឡយ
។
ី

លាំោប់ក

េះ លពេះពុទប
ន រមលគូ លទង់យងកៅកាន់ឧរុកវលនិគម

ដដនមគធរដឌ យងដល់ោក់កណា
ឋ លផវូវលតង់ចលពកបាសិកវ ័ន ក៏បាន
ជួបនឹងកុារ៣០

ក់ លទង់ក៏សាំដដងអ្នុបុពីក
ឝ ថ្ន ដល់កុារ ៣០

ក់

កបុងចលពកបាសិកវ ័នក េះ ។
លពេះអ្ងគយងកៅឧរុកវលលបកទសកនេះ លបាថ្នបនឹងកលបាសលពេះបាទពិមិសា
ភ
រ ដតកោយសារកៅទីក

េះ គឺានដតលពេះរោ១អ្ងគទទួល

សាគល់លទង់ោសាស្តសាឋចាររ ឯពួកលោ
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ណ
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សាគល់ដតកសសប និងជដិលកផសងៗ ថ្នោលគូរបស់កគអ្ស់ក
លទង់យងកៅកលបាសជដិល៣

ើយ កទើប

ក់ោមុនសិន។ កបុងពិធីកលបាសជដិល

ឧរុរវលក្សសសបរនោះ លពេះបរមលគូបានសាំដដងបាដិហររ១៥០០ដបប ក៏

ឧរុកវលកសសបកៅដតរ ឹងរូសថ្នាៈ ខ្លូនជាអរហនដដស្ដល កទើបលទង់ាន
លពេះពុទនដីកាថ្ន ាបលជដិលអ្បកពុាំដមនោអ្រ
ក៏លបកាន់ថ្នោអ្រ

នឋពិកសសក

េះកទ កមឋច

នឋពិកសសកៅវ ិញ។ ឧរុកវលកសសបខវបខ្វច រួចក៏

សូមបពឝោជឧបសមផទ លពេះបរមលគូលទង់លបទនបពឝោជឧបសមផទដល់
ឧរុកវលកសសប លពមទាំងសិសស៥០០

ក់ ឲ្រោឯ

រួចក

ិភិកុខ

កពលក

េះ

ើយពួកកគក៏កបាេះបរ ិកាខរ ដដលខវួនធ្លវប់កគ្នរពបូោ កចាលកៅកបុង
សធឹង។ កពលបអូន នទីកស្សប ានសិសស៣០០ ក់ និង គោកស្សប
ានសិសស២០០

ក់ ដដលលតូវោបអូនរបស់ឧរុកវលកសសបបានកឃើញ

បរ ិកាខររបស់បងអ្ដណឋតតមទឹក ក៏ តមកៅសួរ បានដឹងក
ក

តុការណ៍

ើយ ក៏សូមផបួសពីលពេះពុទប
ន រមលគូ លទង់ក៏លបទនបពឝោជឧបសមផទ

ដល់ជដិលទាំងក

េះ ោឯ

បរមលគូបានសាំដដងធមយកទស

ិភិកុខ

កាលក

េះដដរ ។ លាំោប់មក លពេះ

កលបាសជដិលទាំង១០០០

ក់ ។

កោយលទង់កឈឝងយល់អ្ាំពីឧបនិសស័យរបស់ជដិល ដដលោ
អ្បកបូោកភវើងកឆអើរកិកលស លទង់លពេះចិ ឋ គួរសាំដដងធមយកទស

នូវសូលត

ណា កទើបស្សបកៅនឹងចរ ិតជដិល ដដលោអ្បកធ្លវប់សនសាំខ្ងកិចចបាំករ ើ
កភវើងក
ក

េះ សូលតក

េះានក្យេះ អា ិែប
ត រោយសូ
ប្ែ ។
ិ

សម័យ

េះ លពេះពុទប
ន រមលគូ លទង់គង់កៅគយសីសលបកទស ជិតសធឹងក្យេះ

គយ ោមួយនឹងភិកុមួ
ខ យោន់អ្ងគ កទើបលទង់សាំដដងថ្ន វតទុទាំងពួងោ

របស់កតឋយងដូចកមឋច ? កតឋក

េះគឺ

ដភបក រូប លតកចៀក សាំកឡង លចមុេះ កវិន អ្ណា
ឋ តនិងរស កាយ
កផ្លដឌពឝាៈ ចិតថ ធាយ អារមយណ៍ោរបស់កតឋ ។ កតឋកលោេះរគាៈោកភវើង កតឋ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កលោេះកទសាៈោកភវើង កតឋកលោេះកា

ាៈោកភវើង កតឋកោយកសចកថីកកើត

ចាស់លគ្នាំលគ្ន កោយកសចកថីសាវប់ កតឋកោយកសចកថីកសាកខសឹកខសួល
កសចកថីទុកខកុងកាយ
ប
កសចកថីទុកខកុងចិ
ប តថ កសចកថីចកងអៀតចងអល់កុងចិ
ប តថ។
កាលភិកុទាំ
ខ ង១០០៣អ្ងគ បានសាឋប់ក

ើយ យល់ចាស់កឃើញ

ចាស់យងកនេះដដរ ក៏កនឿយណាយកបុងបញ្ចកខនន ក៏កកើតកសចកថីលជេះថ្នវ
ដលងឲ្រោប់ជាំោក់ ពីដភបក ពីរប
ូ ពីវ ិញ្ហដណ ដដលអាស្ស័យនឹងដភបក ពី

សមពសស ដដលអាស្ស័យនឹងដភបក ទាំងកបុងលតកចៀក ទាំងកបុងសាំកឡង...
កាលកបើកនឿយណាយយងកនេះ កទើបលបាសចាកតកលមក ចិតថក៏រច
ួ ចាក
ផុតស្សឡេះអ្ស់នូវអាសវាៈ ញាណគឺបញ្ហដកឃើញចាស់ក៏កកើតលបាកដ
កឡើងថ្ន ចិតថរបស់អាតយអ្ញ ផុតស្សឡេះចាកអាសវាៈក
លបកាន់ាាំថ្នោរបស់ខួន
វ ថ្នរបស់កយើងកទៀតក
ចប់ជដិលទាំងអ្ស់ ក៏បានសកលមចអ្រ

តថផល

ើយ ចិតថដលង

ើយ។ លុេះលទង់សាំដដង
កពលក

េះ ។

លាំ ោ ប់ មក កទើ បលពេះដ៏ ា នលពេះភាគ កសថច យងកៅកលបាស
លពេះបាទពិមិសា
ភ រ

យឧទានកឃើញកៅលកាបទូលថ្នឝយលពេះរោ លពេះ

មហកសលតលទង់លោបក
កោយលោ

ណ
យ ៍ និងគ

ើយ ក៏យងកចញពីលពេះនគរ
បតី១២មុឺន

ក់កៅកាន់ឧទាន ដល់ក

ថ្នឝយបងគាំកសឋចគង់កុងទី
ប
ដ៏សមគួរ ចាំដណកលោ
ខវេះ ថ្នឝយបងគាំក
លព
លព

(ប្ក្សុ ង)មួយអ្កនវើ

ណ
យ ៍ និងគ

ើយ

បតីពួក

ើយ ក៏ ានបរ ិវ ិតកកថ្ន លពេះមហសមណាៈ បានលបលពឹតថ

ច
យ រ ិយាៈ កបុងសាំណាក់ឧរុកវលកសសបាៈ ឬ ឧវុកវលកសសបាៈ លបលពឹតថ
ច
យ រ ិយាៈកបុងសាំណាក់លពេះមហសមណាៈ អ្បកណាលបកសើរោងអ្បក

ណា ? ។ លពេះមហករុណាលទង់លោបចិតថវរាៈ កោយញាណរបស់លពេះ

អ្ងគ កទើបានលពេះពុទនដិកានឹងឧរុកវលកសសបាៈឱរកាត់កសចកថីសងស័យ
ឧរុកវលកសសបាៈ ក៏កហេះកឡើងកៅកលើអាកាស ក

ើយចុេះមកថ្នឝយបងគាំ

លពេះបរមលគូសាសាឋអ្ស់វរាៈ៧ដង កទើបបនវឺវចាថ្ន “ប្ពោះពុ ធសមណររៀនតាម ររៀនស្ែង
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រគ្មែមជាបរមប្គូក្សុ ន ងរោក្ស ប្ ង់ជាប្គូរបស់ខ្ុ ំា ខ្ាុំជា

វក្សរបស់

ប្ពោះអងគ ” ។

លទង់ កលើកយកមហ

រទោតក ោអ្តី តនិទន មកសាំដដង

ឲ្រលពេះបាទពិមិសា
ភ
រ លពមទាំងលោ
សកលមចកសាតបតថិផល។ ពួកលោ

ណ
យ ៍ និងគ
ណ
យ ៍ និងគ

បតី១១មុឺន

ក់ បាន

បតី ១មុឺន

ក់កទៀត

បានសទិតកបុងចលតសរណគមន៍ កោយលទង់សាំដដងថ្ន ៖
កាលពី អ្តី ត ានលពេះរោមួ យ អ្ងគ លពេះ

មអ្ងគតិ កសាយ

រជរ កៅកបុងលកុងមិថិល ានបុលតីលពេះ មរុចា ោស្សីបរ ិបូណ៌កោយ
បញ្ហដ ានវ ិជ័យអាាតរ ាន មសុអាាតរ អ្លតអាាតរោពួក
មិ ចាឆទិ ដិឌ គឺ លបតិ បតថិតមលទនិអ្កចល ានលគូក្យេះ គុណៈ ។ កស

-

បតី ដដលោអ្បកលបាជញទាំង៣ កាលកបើលពេះរោសួរថ្នាៈ អ្ឝីកទើបរុងករឿង
ោកសចកថីកលតកអ្រ អ្លតអាាតរកឆវើយភាវមថ្ន សូមលទង់កធឝើស្ង្វគម
វយយកលបកទសដចទោក់ោចាំណុេះកទើបរុងករឿង កនេះោកសចកឋីកលតកអ្រ
សុ

មអាាតរ ោអ្បកមិនចូលចិតថស្ង្វគមកឆវើយភាវមថ្ន ការរាំ កលចៀង

លបគាំតូររត្នឋី ានបាយទឹក មហូប ស្សា និងចាំណីបដងអម ដ៏លបកបកោយ

កាមទាំងឡាយ ោទីសកលមើបចនចិតថ កទើបោការរុងករឿងកលតកអ្រ។ រ ីឯ
វ ិជ័យអាាតរលកាបទូលថ្នាៈ សូមលពេះអ្ងគដសឝងរកសមណាៈលោ

ណ
យ ៍

ោអ្បកលបាជញ ដឹងនូវលបកយជន៍ចនធម៌ពិតឬធម៌មិនពិត យកមកពិចារណា ទុកោការលបលពឹតថខ្ងសុចរ ិត កដើមផីកសចកថីចកលមើនកិចចអ្ភិវឌណន៍
កសចកថីសុខកបុងកលកកនេះ និង កលកខ្ងមុខ កទើបោការរុងករឿងគួរ
ដល់នូវកសចកថីកលតកអ្រ ។

លពេះបាទអ្ងគតិ សាឋប់ក

ើយពិចារណា ក៏សពឝលពេះរជ

ឬទ័យ

ចាំកោេះគតិរបស់វ ិជ័យអាាតរ ដតអ្លតអាាតរ កឆវៀតសរកសើរគុណ
សមផតថិរបស់លគូខួនក្
វ
យ េះ គុណក្សសបនោព្ត ក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ិ៍ ថ
ានកាយអាលកាត កលោេះមិនលបាថ្នបពីានបាន ពីកករក្
យ េះ ។ លពេះរោ
លទង់លពេះសណា
ឋ ប់ក
ដល់ក

ើយ ក៏យងកៅកាន់សាំណាក់អ្កចលក៍ក

េះភាវម

ើយកទើបសួរនូវអ្តទនិងធម៌ថ្ន បពិលតកសសប មនុសសកយើងគបផី

លបលពឹតថចាំកោេះាតបិត លគូអាចាររ សាឝមីនិងភរ ិយ និងមនុសសចាស់
សមណលោ

ណ
យ ៍ ចាំកោេះពួកពល អ្បកជនបទយងណា កតើកយើងលតូវ

លបលពឹតដ
ថ ូចកមថច ? កទើបលេះកលកកនេះ អាចកៅកាន់សុគតិបាន ឯពួក
ខវេះឋិតកៅកបុងធម៌ដូចកមឋចដដរ កទើបបានោធ្លវក់នរក ? ។

អាជីវកក្យេះគុណ ក៏ទូលថ្នឝយលពេះមហរជ តមទសសនាៈ

សាស

របស់ខួនថ្ន
វ
ផលលអ និងផលអាលកក់របស់កមយ គឺមិនានកទ

បរកលកក៏មិនានដដរ ជីដូន ជីត ាតបិត លគូអាចាររ ក៏មិនាន
គុណដដរ កលោេះថ្ន សតឝទាំងឡាយតោប់គ្នប គឺកលបៀបដូចទូកតូចោប់

ទូកធាំរសាត់កៅតមដខសទឹក បុគគលដដលកគរប់អានថ្នោមនុសសដដល
ទូ យ នបាន និងាននិសស័យវស
មកក

លអ គឺោមនុសសបានកកើតស្សាប់ៗ

ើយ។ ដូកចបេះលគូអាចាររសនយតថ្ន កតើោអ្បកានគុណលតង់ណា?

របស់ដដលខវួនានសិទិអ្
ន ាំណាចលតូវបាន គឺលតូវដតបានមក កតើផលចន
បុណរទនកៅកបុងបរកលកនឹងានមកពីណា ? ទន គឺពួកជនោល
មិនានលបាោញកទកតើបញ្ដ តិម
ថ ក ពួកជនោលមិនានលបាោញក

េះ ចាាំដត

ទទួលយក ជនោលមួយពួកកទៀត ឥតលបាោញឥតអ្ាំណាច ក៏សាំគ្នល់
ខវួនថ្នោបណិឍ ត រដមងឱរទនដល់អ្បកលបាោញទាំងឡាយ ។
អាជីវកក្យេះគុណ ពណ៌ ទនដដលមិនានផលក
ពណ៌

ើយ ក៏

បាបមិនានផលថ្ន ទឹក ដី កភវើង ខរល់ សុខ ទុកខ និងជីវ ិតោ

សភាវាៈកទៀង អ្បកសាវប់នូវពួកកទៀងទាំង៧កនេះ គឺមិនបាបកទ កទេះបី
បុគគលណាយកកចញនូវកាលចនជនដចទ
ទាំងក

ាំកចញកោយោវ ពួកកទៀង

េះ គឺដីកៅដតោដី ទឹកកៅោទឹក ខរល់កៅោខរល់ សុខឬទុកខ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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និង ជីវ ិតសធុេះកៅកាន់អាកាស បុគល
គ កទេះបីសលងួម កទេះបីលបលពឹតល
ថ អ
កលចើន កបើមិនទន់ដល់កាំណត់កទ ក៏មិនបរ ិសុទនដដរ ទុកោបាប ក៏មិន
កនវង

ួសខណាៈក
អាលតកស

េះដដរ ដូចោសាគរមិនកនវង

ួសលចាាំងដូកចបេះ ។

បតីកពញចិតថនឹងវទរបស់អាជីវកក្យេះគុណ

ក៏កឆវើយកឡើងថ្ន ខញុាំដឹងោតិ ពីកដើមខញុាំក្យេះ បិង កលៈ គឺធ្លវប់សាវប់កគ្ន
លកបីោកលចើន ដតោតិកនេះបានោកស
វិជក បុរសកាំសត់ោខញាំុកគកៅដកផរក

បតីដ៏សុកសឋ
ឋ
មម។ លាំោប់ក

េះ បានឮក

េះ

ើយក៏យាំ លពេះរោក៏

សួរ ខញាំុកគកឆវើយថ្ន ខញាំុក៏ោមនុសសដឹងោតិដដរ ោកសដឌីកាលពីោតិមុន
ដតងឱរភតថ ដតងរកាឧកបាសថសីល អ្ាំកពើទាំងអ្ស់ពិតោឥតផលកសាេះ
កលោេះបចចុបផនបោតិកនេះ ខញាំុោមនុសសរហម ពុាំកឃើញទឝរសាំរប់កៅកាន់
សុគតិកសាេះ បានោយាំ ។
មានរ

ឱង្វករក

លពេះរោលតស់ថ្ន “ មានលវជក្សទាស
ទាែរននសុ គែភ
ិ
ិ ពមិន

សុ ខ្ ុ ក្សខជារបស់រ ៀង ស្ដលសែែប្ែូវស្ែបាន” ានលពេះរជ

ើយ ក៏យងលតឡប់វ ិលវ ិញ ។ លាំោប់ក

េះ រពេះន្តងរ ុចា ចូល

កៅគ្នល់លពេះបិត លបាថ្នបនឹងសូមលពេះរជលទពរ កធឝើនូវទនដល់សូមដ៏
យ
លបកសើរ ដដល

ងធ្លវប់កធឝើ លពេះបិតមិនលពមឱរ ក

ើយលតស់តមវទ

របស់អាជីវកគុណ និងជីវកទសាៈ ឱររជធីតសាឋប់ ។
រពេះន្តងរ ុចា ក៏កោលនឹងលពេះបិតថ្នាៈ អ្លតកស

បតី និង

វ ិជកវកងឝង ចុេះឯលពេះអ្ងគវកងឝងអ្ឝីដដរ? លបសិនកបើមនុសសបរ ិសុទខ
ន ួនឯង
វ

កោយសាំសារាៈ ចុេះអាជីវកវកងឝងគុណចាាំបួសកធឝើអ្ីឝ ? ដូកចបេះផបួសចនពួក
អ្កចលក៍ ក៏ឥតលបកយជន៍ដដរ គឺ ពិតោអ្បកវកងឝងកោយកា

ាៈ ដល់

ថ្នបក់អាលកាតកាយឥតខ្យស ដូចកណូឋ បចូលកភវើងមិនដឹងកតឋ ។ បុគគល
វកងឝងកសពគប់នឹងបុគគលវកងឝង គឺរដមងដល់កសចកថីវកងឝងដ៏កលើសលប់
យងដូកចបេះដដរ ។ អ្លតកស
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

បតី បានកធឝើបុណរកបុងកាលមុន កទើប
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បានកសចកថីសុខកបុងកពលកនេះ បុណរកនេះជិតអ្ស់ក

ើយ កទើបបានោ

គ្នត់កលតកអ្រកបុងអ្កុសលកមយ កដើរកៅតមផវូវកវៀចវ ិញ ។ រ ីឯវ ិជកោខញាំុ
បាំករ ើកគក

េះ បានសនសាំនូវបុណរសូមផីដតបនឋិចមឋងៗ កាលលបាថ្នបសួគ៌

កលតកអ្រកបុងកុសលកមយ ក៏ានផលលអដូចកបុងោតិមុន គឺ បានដល់នូវ
ភាពោកសដឌីក េះ កលោេះបាបគ្នត់អ្ស់ បានោកលតកអ្រកបុងវ ិន័យ ។ ឯ
បាបណាដដលវ ិជកបានកធឝើក
ទទួលទុកខក

េះ

ើយ កាលពីោតិមុនក

ោតិកនេះ ។ លពេះ

ឡាយ ដដលលពេះ

េះ កទើបគ្នត់បាន

ងរុចា បានដាំណាលពីោតិទាំង-

ងរឭកបានពីអ្តីតកាល និង កៅោតិខ្ងមុខផង

កោយបញ្ហ
ជ ក់អ្េះអាងពីផលចនកុសលកមយ និង អ្កុសលកមយ ដដលរូប
លពេះ

ងបានកសាយកបុងោតិនីមួយៗ លពេះបិតសរកសើរថ្នាៈ លពេះ ង
សាំដដងបានពិករេះណាស់ ដតលពេះរោ ក៏មិនលពមលេះនូវការយល់ខុស
កឃើញខុសក
លគ្នក

េះកសាេះ ។
េះ មហារពេមឃ្មេះន្តរទៈ ក៏តាំដណងខវួនកធឝើោឥសី

កៅចាំកោេះមុខលពេះបាទអ្ងគតិៗ គឺានការតក់សុតកលកាកចាកអាសនាៈ
វ
ក

ើយលតស់សួរអ្ាំពី

សារក

ម និងកគ្នលតថ្ន កតើឫទនិរបស់កលកានកោយ

តុអ្ីឝ ?
មហ

រទលព

កយ ឆវើយថ្នាៈ សចចាៈ គឺកសចកថីកទៀងសាំដី ធមយាៈ គឺ

កសចកថីសុចរ ិត៣ ្ន១ ទមភាព គឺការអ្ប់រ ាំទូ យ នឥ្នឋីយ៍១ ចាគាៈ
គឺកិកលសនិងកទយរធម៌១ អាតយបានសនសាំ និងបដិបតថិរច
ួ ក
អាតយានឫទនិ គឺានសនធុេះចិតថកៅតមលបាថ្នបក

ើយ កទើប

េះ ។

លពេះបាទអ្ងគតិ ក៏លតស់សួរ ដូចកាលលតស់សួរអាជីវកគុណ

ោអ្កចលក៍ មហ

រទលព

បា
យ នកឆវើយថ្ន បរកលកាន កទវតាន

គុណាតបិតាន បុដនឋពួកជនោប់ជាំោក់កុងកាមគុ
ប
ណទាំងឡាយ
គឺោអ្បកវកងឝង (រមាហៈ) រដមងមិនដឹងនូវបរកលកកឡើយ ។ លពេះរោ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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លទង់ តបវ ិញថ្ន កបើកលកថ្ន លាំកៅចនជនដដលសាវប់កៅានកបុងបរ-

កលកដមន សូមកលកឱរលបាក់ ៥០០កហបណាៈ ដល់ខាំុខ
ញ ីក
ច ុងកលក
ប
កនេះ ខញាំុនឹងសងកលកវ ិញនូវកហបណាៈ១ោន់កុងបរកលកឯក
ប
េះ ។
មហ

រទលព

ក
យ ៏កឆវើយថ្ន កបើអាតយដឹងថ្ន លពេះអ្ងគោមនុសសអ្បកាន

សីល អាតយភាពខ្វចអ្ីឝនឹងថ្នឝយកហបណាៈ៥០០ឥឡូវកនេះ ក៏បុដនឋកបើ

លពេះអ្ងគោមនុសសអាលកក់កមវេះ ានទសសនាៈយល់ខុស មុខោធ្លវក់កៅ
នរក កតើឱរអ្បកណាកៅទរលបាក់ឯនរកក

េះកកើត? ។ សូមផីកុងកលក
ប

កនេះ បុគគលោមនុសសអាលកក់ ោអ្បកខជិលលចអ្ូស ានការង្វរអាលកក់
ារយទលមក ក៏កគមិនឱរបុគគលក

េះបុលលទពរដដរ កលោេះការទរ

ិញពីបុគគលដបបកនេះ មិនានកឡើយ ។
បានលទពររបស់ខួនមកវ
វ
លពេះមហ

រទលព

យ ក៏ករៀបរប់បដនទមអ្ាំពីការកសាយផលោ

នរក នូវអ្ាំកពើបាបកមយរបស់បុគគលលបលពឹតថអ្ាំកពើលមក ានការលបលពឹតថ
ខុសកបុងកាមោកដើម ឱរលពេះបាទអ្ងគតិសាឋប់ៗនូវនិរយកថ្ន រួចលទង់ក៏
ានលពេះ
បានកធឝើក

ឫទ័យតក់សុតចាំ
វ កោេះអ្ាំកពើបាបដ៏លមក ដដលលពេះអ្ងគលទង់

ើយ ទូលសូមលពេះមហ

រទោទីពឹង និងឲ្រលបាប់ផូវកៅរក
វ

កសចកថីបរ ិសុទវន ិញ កដើមផីកុាំឱរធ្លវក់កៅកបុងនរកក
លពេះមហ

រទលព

េះកឡើយ ។

លយ បាប់ថ្ន បពិលតលពេះអ្ងគោធាំកៅកលើដផន-

ដី ចូរលទង់ កវៀរចាកអ្ធម៌ ( ការប្បប្ពឹែតបំ

នច្ាប់ ) ក

ើយលបលពឹ តថ

នូវធម៌វ ិញ ។ មាងសូមលពេះអ្ងគចាត់រជបុរស (ម្នឋី) ដដលានចាំណី
អាហរនិងអ្ឝីៗលគប់លគ្នន់ក

ើយក

េះ ឱរកឃ្លស

ថ្ន កបើនរណាឃ្លវន

កស្សក នរណាចង់បានកលមងផ្លក និង កលគឿងលប នរណាអាលកក់ចង់
កសវៀកោក់ដណឋប់ ចង់បាាំងឆ័លតកដើរតមផវូវ ចង់បានដសផកកជើងដ៏ទន់
លអ អ្បកទាំងអ្ស់ចូលមកយកចុេះ ! ។
សូមលពេះអ្ងគកុាំទឹមសតឝោ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង

នាៈចាស់ៗ ដូចមុនកទៀតអ្ី សតឝ-

209

ររៀនែ ររៀនស្ែម

ការសិក្សាស្សែងយល់ អំពី ទស្សនជីវិត

ោ

នាៈណា ានកាវាំងកធឝើឧបការាៈដល់លពេះអ្ងគ សូមលពេះរជទននូវ

ការផគត់ផគង់។ សូមលពេះអ្ងគសាំគ្នល់លពេះកាយរបស់លពេះអ្ងគកនេះ ទុកដូច
ោរថ និងានចិតថទុកដូចោ

យសារថី ានការមិនកបៀតកបៀន ទុក

ដូចោផវូវ ានការដចករ ាំដលកទន (រោោះប្
របស់ជនក្សនុ ងស្ដន) ទុកដូចោ

យរសច្ក្សតី

ីទាល់ប្ក្ស

(ដំបល
ូ រែ) ានការសលងួមកជើង

ទុកកលបៀបដូចខបងកង់ ានការសលងួមចដ ានការសលងួមចផធ (នផទមុខ្)
ទុកដូចោកលបងលប ានការសលងួមវចាគឺទុកដូចោសូរមិនលន់ឮ
ានោករពិត ោអ្ងគចនរថដ៏បរ ិបូណ៌ ានការមិនញុេះញង់គ្នប ទុកដូច

ោដាំណាប់ដ៏ជិតលអ ានវចាពិករេះទុកដូចោអ្ងគចនរថមិនានកទស
ានការកោលលតូវលបាណោកលគឿងចង ឬ ានការបនធន់ប ធ ប និង
អ្ញ្ជលីកមយទុកោការទូត ានការមិនរ ឹងតអឹងកលបៀបដូចោដខសចក ធ ល
ានការសលងួមតមលតណមរបស់សីលសិកាខបទ (ប្ក្សិែយវន័
ិ យ) ទុក

ដូចោលព័លតលោម។ ការមិនានចិតថកលកាធ គឺោការមិនសណឋករកង្វគេះ
ានសុចរ ិតធម៌ោឆ័លតស ានព

ុសចចាៈោដខសចក ធ ល ានចិតថតាំង

កៅដឹងកថីទុកគ
ខ ឺោអាសនាៈ ានការដឹងកាល ោកឈើ ខឹម
វ ដ៏វ ិចិលត ាន
កសចកថីកកវៀវកាវោជនធល់ ានការមិនកមើលង្វយោនឹមដ៏ស្សាល ាន
ចិតថមិនរួញរ ទុកដូចោកលាល ានការកសពគប់អ្បកចកលមើនកោយ
លបាោញ ទុកដូចោអ្កមាស ការានសតិទុកដូចោចនវួញ ានកសចកថី

ពាយមាាំទុកដូចោដខសបរ ។ ចិតថដដលទូ យ នបានលអយងកនេះ រដមង
កៅកាន់ផូវលតង់
វ
គឺកលបៀបដូចកសេះ ដដល
ក

យសារថី

ឹក
ឝ

ឺន
ឝ បានលអ

ើយ រដមងអ្ូសរថកៅកាន់ផូវលតង់
វ
យងណាមិញ កលោេះដតកសចកថី-

កលភោផវូវខុស ឯការសលងួមោផវូវលតង់ ។ បពិលតមហរជ ! កាល
កបើរថ គឺ មកាយ (ឃច្តស្ិក) របស់លពេះអ្ងគ ដដលបានលបកបកោយ
កុសលធម៌ សធុេះកៅកបុង រូប សាំកឡង កវិន រស កផ្លដឌពឝាៈ កលបៀបដូចចិតថ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ដដលបាន

ឹក
ឝ

ឺន
ឝ ក

ើយក៏រដមងសធុេះកៅរកផវូវលតង់វ ិញ បពិលតលពេះ-

មហរជ! លបសិនកបើបានជិេះកលើយន ដដលោ

មកាយលបកបកោយ

លកខណាៈលអលគប់លគ្នន់យងកនេះ ការបងហូរចនកសចកថីលបាថ្នបលគប់យង ក៏
គង់កកើតានបាន គឺសតឝមិនកៅកាន់នរកោោច់ខ្ត។ លពេះមហ
រទលព

យ លទង់សាំដដងនូវធមយកទស

-

ទាវក់មិចាឆទិដិរឌ បស់លពេះរោយង

កនេះ ញា
ុ ាំងលពេះរោឱរកៅកបុងសីលក

ើយ កទើបលទង់ទូ យ នលពេះរោបនថ

កៅជិតកលាណមិតថវ ិញ សូមកុាំលបដ

សអ្ស់កាលោនិចច លពេះមហ-

កទៀតថ្ន តាំងពីចថងកនេះកៅសូមលពេះអ្ងគលេះបង់បាបមិតកថ ចាល រួចចូល
រទាៈ បានកកាតសរកសើរនូវគុណរបស់រជធីតរុចា រួចក៏លទង់លលតឡប់កៅកាន់លព

កយ លកវ ិញ ។

ប ធ ប់មកលពេះបាទពិមិសា
ភ រ លទង់ក៏អ្ង្វគសខ្ទនីយកភាជនីយ
ថ្នឝយលពេះភិកុសងឃ
ខ
ានលពេះពុទនោលបធ្លន រួចក៏ចាត់ដចងឱរកគកសាង
អារមកៅកបុង ្ទោនឃវឡវ័
ុ ន ថ្នឝយចាំកោេះលពេះអ្ងគ លទង់អ្នុញ្ហដត
អារមដល់ភិកុសងឃ
ខ
ចាប់ពីកពលក េះមក ។
រ ូបភាពរពេះបាទពិមពិសារ អារាធន្តនិមនារពេះពុទធ
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ី ត
ការង្ហររបចា ំនថៃរបស្់ជវ
ិ
កលកាយការលតស់ដឹង កៅកពលលពឹកលពហមលពេះបរមសាសាឋ
របស់កយើងលទង់សផង់ចីពរ ចូលកៅកបុងស្សុក តមលាំោប់ផធេះចនលបោជន កដើមផីរស់កៅោមួយនឹងពួកកគកោយកិចចបិណឍបាត។ លពេះអ្ងគលទង់
ោក់ជីវ ិតជូនលបោជន លគប់ឋានាៈ លគប់វណត ាៈ លគប់ពណ៌សមផុរ និងលគប់

ោតិលតកូល ។ល។ កគទាំងឡាយានបរ ិាណ និងគុណភាពចនអាហរ ោកលគឿងរស់កៅលតឹ មថ្នបក់ ណា លពេះអ្ងគក៏រស់កៅលតឹ មថ្នបក់ ក

េះ

កសយើៗនឹងកគទាំងបរ ិាណ ទាំងគុណភាព ។

....រពេះអ្ងគរទង់គិតថា ៖

មនុសសកបុងកលកកនេះ ពួកខវេះានជីវភាពខភង់ខភស់ ពួកខវេះាន

ជី វភាពទន់ ទប អ្បកានជី វភាពចថវថូបរ ានចិ តថសបផុរស ចិ តថបុណរ

លតូវការជួយលទលទង់ ជួយកលើកជីវភាពរបស់អាតយអ្ញឱរខភស់កឡើង ។
ដតបុគគលដដដលកនេះ ដបរានចិតថោអ្សបផុរស កគលតូវការយកជីវភាព
របស់អាតយអ្ញឱរទបចុេះ។អ្បកានជីវភាពទន់ទប ានចិតថោបុណរ
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លតូវការកលើកជីវភាពរបស់អាតយអ្ញឱរខភស់ោងកគ ឬឱរកសយើនឹងកគ ។
ដតបុគគលដដដលកនេះ ដបរោានចិតថអ្សបផុរស កគលតូវការោក់ជីវភាព
របស់អាតយអ្ញឱរទបចុេះ។ ដូចកនេះ អាតយអ្ញនឹងរស់កៅកបុងរកបៀប
ណាកបុងថ្នបក់ណា ? លពេះអ្ងគលទង់តបនឹងសាំណួរចនគាំនិតរបស់លពេះអ្ងគ
ថ្ន អាតយអ្ញលតូវរស់លគប់រកបៀប លគប់ថ្នបក់ចនការរស់កៅរបស់មនុសស
ទាំងអ្ស់ ដតលតូវរស់កៅកលកាមប ធ ត់ចនឧតថមគតិរបស់អាតយអ្ញ រស់
កៅកលើតណា
ហ រស់កៅកបុងកសចកថីសក ឋ ស គឺ រស់កៅលតឹ មដតរស់ រស់

កៅកដើមផីរស់ រស់កៅកដើមផីការង្វរមិនដមនរស់កដើមផីសុី កដើមផីសបាយ
កដើមផីចកលមើនសុខស្សួលរបស់អាតយអ្ញ កៅកលើកសចកថីទុកខលពួយរបស់
លបោសតឝកលក ោពិកសស គឺរស់កៅកដើមផីបាំករ ើមនុសស កបុងឧតថមគតិ
ចមវងសតឝកលកកចញចាកទុកខ ។ ឧតថមគតិកនេះ អាតយអ្ញលតូវកលបើលតូវ
កលបើឱរបានលតូវកធឝើលុេះលតដតសកលមច។ កោយអាស្ស័យចនឧតថគតិកនេះ
កទើបលពេះអ្ងគ លទង់និមនឋបិណឍបាតលគប់ទឝរផធេះចនជនសយុលគសាយញ បាន
ដល់នូវកសចកថីកសាេះសូនរកៅ ។ ជាំកនឿកបុងកមយដដលមិនានមូលោឌន
កសចកថីសងឃឹមនិងកសចកថីភាញក់កផអើលខុសៗ ក៏នឹងរលយអ្ស់កៅ ការ

ចូលដល់គុណធម៌ថ្នបក់កនេះ កគនឹងលបសពឝនូវសនឋិសុខយងខភស់បាំផុត
កលើសវ ិស័យនឹងបរ ិយយឱរចូលចិតថបាន ។ បុគគលណាបានសកលមច
បុគគលក

េះអ្ស់ានកវលដលបលតឡប់បូរផ្ល
ថ វ ស់កទៀតក

ើយ ។

ដតភិកុទាំ
ខ ងឡាយ អ្បកគង់នឹងសួរថ្នាៈ ចុេះអ្ឝីកៅដដលោក

បណា
ឋ ល

តុ

ាំឱរកកើតផវូវទាំង ៨លបការកនេះ ? ករឿងកនេះចូរអ្បកកផធៀងសាឋប់

កសចកថីពិត ៤ លបការតកៅ ៖
កសចកថីកកើតោក

តុចនកសចកថីទុកខ កលោេះដតជីវ ិតកនេះគឺោទុកខ

ដតងកបៀតកបៀនជីវ ិតសតឝ ចាប់តាំងពីកកើតរ

ូតដល់សាវប់ ។ កនេះគឺោ

កសចកថីពិតតមសភាវាៈចនធមយោតិលបការទីមួយ ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ក

តុ ចនកសចកថីកកើ ត គឺ ោធមយធ្លតុ ោប់ ទក់ ទង អ្ាំ ពីកសចកថី

កស្សកឃ្លវនចង់រស់កៅ ចង់ពលងឹងការរស់របស់ខួន
វ ដល់ទីបាំផុតចនចាំ ណង់ ោភាព

ាំកៅកាន់ការកកើ តក

ើយកកើតកទៀត គឺោសភាពទាំ នុក

បាំ រុងបណុឋ េះបណា
ឋ ល ឱររ ីកចកលមើ នធាំ ទូលយកឡើងកោយតណា
ហ ខ្ង

ផវូវកាយ ឬផវូវដភបក ។ល។ កសចកថីរ ីករយកភវើតកភវើនចាំកោេះការតាំងកៅ
ិ ចាំ កោេះការរក
ិ ។ កនេះក ើយ គឺ ោកសចកថីពិត
ចនជី វត
ី ដុេះោលចនជី វត
តមសភាវធមយោតិលបការទីពីរ ។
វ ិធីបាំបាត់ឱរអ្ស់នូវក

តុចនកសចកថីកកើត គឺលតូវរ ាំលយកសចកថី

កស្សកឃ្លវនដដលោធ្លតុចង់លទលទង់ទុកនូវកសចកថីរស់កៅ

(ជីវិត)

ចង់

វតពលងីកកសចកថីរស់កៅឱររ ីកធាំទូលយ កោយរ ាំលត់នូវតណា
ហ ខុសៗ
ឱរសូនរអ្ស់កៅមិនឱរានកសសសល់ កោយពាយមដកឬសគល់
របស់វកចញ កុាំ ឱរកៅានកបុងស ឋ នចិ តថ សូមផីលតឹមដតបនឋិចបនឋួចក៏
កោយ ។ កនេះគឺោកសចកថីពិតតមសភាវធមយោតិលបការទីបី ។
ចាំដណកកសចកថីពិតលបការទី៤ក

េះ បានដល់បុគគលដដលរស់

កៅលបកបកោយអ្ងគ៨លបការ ដដលបាននិយយរួចមកក

ើយ។ កនេះគឺ

ោកសចកឋីពិតតមសភាវធមយោតិលបការទីបួន ។
ទាំងអ្ស់ អាហរដដលបានមកពីអ្ាំកណាយចនពួកមនុសសលគប់
ោន់ថ្នបក់ លពេះអ្ងគលទង់្ន់កុងឋានាៈោលពេះពុ
ប
ទន មិនកអ្ើកពើអ្ាំពីការ្ងញ់
មិ នរវល់គិតអ្ាំពីអាហរ ដដលានថ្នបក់ោន់ ខភស់ទប រវល់លតឹ មដតឱរ
បានរស់កៅនិងលបកបកោយសុខភាពអ្

ម័យលអ កដើមផីបាំករ ើការរបស់

មនុ សសកលក ដដលដសឝងរកកសចកថីសុខសងប់ (សនដិភារ) ឲ្រមនុ សស
សតឝកុងកលកដតប
ប
ុកណាតេះឯង ។

ានចថងមួយ លពេះអ្ងគយងចូលកៅលកុងកបិលពសឋុ លពេះវរបិត

របស់លពេះអ្ងគ លពមកោយលពេះញាតិ វងានុ វងស បានករៀបចាំ ទទួលលពេះររៀនតាម ររៀនស្ែង
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អ្ងគ កោយអាហរោន់ ខភស់តមទាំ លប់ លតកូ ល ។ កោយមិ នបាននិ មនឋលពេះអ្ងគកោយភតឋទុកោមុន លពេះសាសាឋចនកយើង លទង់យងបិណឍ
បាតតមលាំោប់ផធេះអ្បកនគរ ។ លពេះរោលទង់តូចលពេះទ័យនឹងអ្ាំកពើកនេះ
កោយលទង់លបកាន់ថ្នលពេះអ្ងគបង្វអប់មុខវងសលតកូល ។ លពេះសាសាឋលទង់
កោេះកសចកថីលបកាន់ របស់ លពេះរោថ្ន ខវួនលពេះអ្ងគបានលបលពឹ តថនូវអ្ាំ កពើ
ដដលវងសលតកូលរបស់លពេះអ្ងគធ្លវប់បានលបលពឹតថក ើយ ។ លពេះរោលទង់
តបថ្ន អ្ាំកពើកថ្នកទបដូចកនេះ មិនធ្លវប់ានកបុងវងសលតកូលរបស់កយើង
កទ បុ ពឝបុរសរបស់កយើង គឺ មិនានអ្បកណាាបក់ កដើ រសូមទនកគបរ-ិ
កភាគកឡើយ ។

....ព្រះសាសាដព្ទង់បញ្ជជក្់ោ ៖
មហរជ លពេះអ្ងគនឹងលពេះញាតិវងានុ វងសរបស់លពេះអ្ងគ លទង់

លបកាន់ថ្ន តាំណក់្មជ័រចនវងសលតកូលានមហកសលត ដតសលាប់
ខវួនតថ្នគតានវងសលតកូលចាកលពេះពុទទ
ន ាំងឡាយកបុងសម័យបុរណ
អ្ាំកពើដដលលពេះពុទនទាំងក េះកធឝើ គឺសូមអាហរអ្ាំពីអ្បកានសទនៗ ាន
កសចកថីកមតថបរ ិចាចគ តថ្នគតលតូវលបតិបតថិឲ្រដូចលតកូលរបស់តថ្នគត
តថ្នគតមិនអាចនឹងលបតិបតថិដចទកលតអ្ាំពីកនេះបានកឡើយ ។

រោយមានរគ ល
ូ សួរអំពីជីវែនែល
ែូ រន ប្ពោះអងគប្ ង់ែបថ្នៈ
ិ

ជីវ ិតមិនដមនចថវថូរកោយលទពរ
ប
កោយយសស័កិឋ កោយកគ្នតថ

លតកូល ។ល។ កឡើយ ។ បុគល
គ រស់កៅអ្ស់រយាៈកាលមួយរយាៈ្បាំ កបុង
អ្ាំកពើអ្យុតិធ
ថ ម៌ មិនចថវថូរកោយបុ
ប
គគលរស់កៅមួយចថងកុងអ្ាំ
ប
កពើយុតិធ
ថ ម៌

បុ គគលរស់កៅអ្ស់រយាៈកាលមួ យរយ្បាំ ោមួ យនឹ ងកសចកថីខិជលលចអ្ូ សមិ នកធឝើការង្វរ មិ នចថវថូបរកសយើកោយបុ គគលរស់កៅមួយចថង ោមួយ
នឹ ងកសចកថីឧសា

៍កធឝើការង្វរ ។ បុ គគលរស់កៅ អ្ស់រយាៈកាលមួយ

រយ្បាំោមួយកសចកថីលង
ង ់កលវ មិនសាគល់ក
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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កសយើកោយបុគល
គ រស់កៅមួយចថងលបកបកោយកសចកថីកចេះដឹង និងសាគល់
ក

តុចនកសចកថីទុកខ។ បុគគលរស់កៅអ្ស់រយាៈកាលមួយរយ្បាំោមួយ

នឹងតណា
ហ គឺមិនចថវថូរកសយ
ប
ើកោយបុគគលរស់កៅមួយចថង ោមួយនឹងចលត
លកខណ៍ ។ល។
កៅ

ជីវ ិតបាំករ ើកាម បាំករ ើតណា
ហ បាំករ ើកសចកថីសុខរបស់ខួន
វ គឺ ោជីវ ិត

ង
យ ោជីវ ិតទសាៈចនកសចកឋីលបាថ្នប និងោជីវ ិតទសាៈចនកសចកីឋ

សបាយ ។ រកបៀបរស់ កៅដូចកនេះ ោរកបៀបរស់កៅដ៏ កថ្នកទប រស់
កៅធុ នអ្ន់ រស់កៅកលកាមបង្វគប់ធមយោតិ រស់កៅកដើ មផីសបាយ មិន
ដមនរស់កៅកដើមផីលបកយជន៍កលក លបកយជន៍ធម៌កឡើយ ។ លពេះសាសាឋរបស់កយើងលទង់ករ ើសរកផវូវរស់មួយថយីដដលកៅថ្ន រស់កៅកដើមផីរស់

រស់កៅលតឹ មដតរស់ រស់កៅកដើមផីការង្វរ រស់កៅកដើ មផីកលក រស់កៅ
កដើមផីធម៌ ។
រល់ៗកពល លពេះអ្ងគពុាំដដលបានកអ្ើកពើ ដល់ការរស់កៅ
ហប់

ុឹក-

ុឺហកទ ។ ដាំ កណើរបិណឍបាត លពេះអ្ងគលទង់ឈរលគប់ ផធេះកបុងភូ មិ

នី មួយៗ ផធេះណាកគឱរក៏ ទទួ លយកកៅ ផធេះណាកគមិ នឱរក៏

ួសកៅ

ផធេះដចទកទៀត ។ មហូបអាហរដដលកគឱរ លទង់ទទួលកោយអាការាៈកសាយេះ
កសយើមិនានករ ើសកអ្ើង ។ លទង់ទទួលកោយឥរ ិយបថរ ីករយ មិនាន
កសចកថីកតេះកតើយ។ កបើអ្បកឱរកគបង្វហញអាកបផកិរ ិយចង់ឱរ លពេះអ្ងគ
្ន់ កុបងទី ចាំកោេះមុ ខខវួន កដើ មផីបញ្ចប់សទនលជេះថ្នវរបស់កគ លពេះអ្ងគក៏
្ន់កុងទី
ប
ក

េះៗ កៅ ។

កបុងពុទនដាំកណើរបិណឍបាតមថងក េះ ានស្តសឋីាបក់កាំសត់ណាស់
អាជីវកមយរបស់ ងដងទឹកពុេះឧសឱរលតកូលសឋុកសឋមមមួយ ។ រល់ៗ
ចថងមក លតកូ លក

េះ កគឱរតចមវឈួបលោលបាក់ លបាាំ កាក់ កុបងមួ យចថង ។

គ្នប់ជួនោចថងដដល

ងបានជួបនឹងលពេះដាំកណើរបិណឍបាតចនលពេះពុទ-ន

ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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អ្ងគ លតកូលក
វ ិញ ។

េះកគមិនបានឱរលុយកទ កគឱរនាំកនធក់ពីរដុាំជាំនួសលុយ

ងលកមុាំកចាលដភបកចាំលពេះសាសាឋក៏កកើតគាំនិតមួយកឡើងថ្នាៈ
លបដ

លបុរសកនេះក

ើយកមើល៍កៅ ដដលអ្បកផងកៅថ្ន លពេះ

សមណកគ្នតម ? កគថ្ន លពេះអ្ងគលទង់ានចិតថលអ កចេះអាណិតមនុសស
មិនករ ើសមុខ កគថ្ន លពេះអ្ងគមិនកលយភចង់បាន ចង់ាន កគថ្ន លពេះអ្ងគ
ទទួលរបស់តមដតអ្បកឱរ ឱរយងណាទទួលយងក

េះ មិនានការ

ករ ើសកអ្ើង ឬ កអ្ើកពើដល់របស់ចថវថូរប ឬ របស់កថ្នកទប ។ លពេះសមណកគ្នតម ានការលបលពឹ តិថកៅពិ តដូ ចកគថ្នដមនឬកទ ? កពលកនេះ គឺ ោ
កពលគួរដល់ការពិកសាធន៍លផងកមើលរបស់អ្ញក

ើយ ។

ងកាំសត់ឈរកៅមុ ខផវូវ ោទី យងមកចនលពេះសាសាឋ លុេះ

លពេះអ្ងគយងដល់ទីចាំកោេះមុ ខ

ងក៏ កលើកនាំ កនធក់បកង្វអនខវួន កដើ មផី

ោក់បាតលពេះអ្ងគ ។ លពេះសាសាឋចនកយើងលទង់ឈប់កបើកបាលតទទួលនាំ

កនធក់កោយឥរ ិយបថកសាយេះកសយើ កោយអាការាៈរ ីករយរក់ទក់បាំផុត។
កលកាយពីនាំកនធក់បានធ្លវក់ចូលកបុងបាលតកស្សចក

ើ យ។

ងបានោក់

ខវួនលកាបថ្នឝយបងគាំ លពមោមួយនឹងកសចកថីកលតកអ្រយងខ្វាំង ដតកបុង
ភាវមក េះ ងគិតថ្ន លពេះសមណកគ្នតម មិនដឹងោលទង់្ន់នាំកនេះដដរ
កទ ឬមិន្ន់កទ ។ កសចកឋីគិតរបស់

ង បានលោបដល់លពេះទ័យលពេះ

សាសាឋ កដើ មផីបញ្ហ
ជ ក់ កសចកថីលជេះថ្នវរបស់ស្តសឋីកនេះ លពេះអ្ងគលទង់្ន់ នាំ
កនធក់កុបងទី ក

េះភាវមកៅ ។

ងកាំសត់ កោយបានកឃើញអាកបផកិ រ ិ-

យកនេះផ្លធល់នឹងដភបកខវួន កោយានកសចកថីកលតកអ្រចាំកោេះ អាកបផកិរ ិយកនេះឥតឧបា

ងបានថ្នឝយលពេះពរលពេះអ្ងគថ្នាៈ

លពេះសមណកគ្នតមាចស់ចថវខាំុអ្
ញ ឺយ ! សូមឱរលពេះអ្ងគលទង់ាន

លពេះជនយដវង លពេះអ្ងគកនេះក

ើយ ដដលោមិតថដ៏កសាយេះលតង់របស់មនុសស

កលក ។
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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យូរៗ ានមឋង លពេះសាសាឋរបស់កយើង លទង់្ន់ភតថដដលកគ
និមនឋកៅកបុងផធេះផ្លធល់ខូនរបស់
វ
កគ កបុងទីលបជុាំកធឝើបុណរ ឬតមផវូវ តម
ចលព ។ ការទទួ ល និ មនឋ កោយភតឋ ឬ កោយបចច័យណាមួ យ លពេះអ្ងគ
លទង់ ទទួលកោយកសចកថីអ្នុ កលគ្នេះ កលចើ នោងការទទួលកោយកគ្នរព
កោយដលកងចិតថ ។ កបុងកពលមួយ លពេះសាសាឋរបស់កយើង លទង់គង់កៅ
កបុងវតថកជតពន ោមួយនឹងភិកុទាំ
ខ ងឡាយ២០០០អ្ងគ ការនិមនឋន៍្ន់

ភតឋកោយសាវកលតូវបានភិកុទាំ
ខ ងអ្ស់ទទួល ។ ដល់កាង្ន់ទយក
ទាំងឡាយ កាន់យកភិកុតមចាំ
ខ
នួនសាវក ផធេះខវេះពីរអ្ងគ ផធេះខវេះបីអ្ងគ ។

កបុងចថងក េះ ានបុរសកលកាកកឡើងពីលពឹកលពហមកៅកាន់ទីបឹងចនចលព
កដើមផីដសឝងរកលតីនិងបដនវ តាំងពីលពឹករ ូតទល់ចថងជិតលតង់គ្នត់រកបាន
ដតលតីមួយកាល និងបដនវសឹក
វ កឈើ មួយបាច់ ។ របស់កនេះតិចតួចសឋួច
កសឋើងណាស់ ដតសលាប់ខួនគ្នត់
វ
ោមនុសសកាំសត់ លតីនិងបដនវបុណឹ ត ង
ិ ។ គ្នត់ កដើ រផង ួចផង កលចៀងផង
កៅោរបស់កលចើ នណាស់កៅវញ
ចាំករៀងរបស់គ្នត់ានទាំនុកលតឹមដតពីបីាត់ថ្នាៈ
ប្ក្សអឺយស្សនប្ក្ស និមនដរោក្សឆ្ងន់ ឹក្សរប្គឿងអនលក្ស់រាំង

កោយកសចកថីកលតកអ្រយងខ្វាំង បុរសកលចៀងទាំនុកកនេះ តាំង
ពីកធឝើដាំកណើរកចញអ្ាំពីចលពរ
ណាស់ក

ូតដល់ផធេះ កោយការប ធ ន់ គឺចថងជិតលតង់

ើយ គ្នត់ក៏ចាត់ការកធឝើមូបលបញាប់
ហ
លបញាល់ និងទាំនុកកលចៀង

ដដដលកនេះផង ក៏បានបនធរកៅោមួយនឹងការរុញឧសដុតកភវើង ការកធឝើ
លតីនិងការហន់បដនវោប់មិនោច់ ។ល។ លុេះកស្សចការកធឝើមូប
ហ ចថងលតង់

យងចាស់ក៏ចូលមកដល់ ។ គ្នត់លន់ាត់ាបក់ឯងថ្ន « យីនែងប្ែង់
ជិែហួសរហីយ» សាវកដដលលតូវបានកលកមួយអ្ងគ លចឡាំកៅឯណា

ឯណីោមួ យកគដឹ ង ! ។ បុ រសក៏ សុេះរត់
ធ
យងកលឿន ោមួ យនឹ ងសាវក
មួយ កៅកបុងចដសាំកៅកៅវតថ លគប់ជាំហនដដលរត់ គ្នត់ដស្សកថ្នាៈ
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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សាវកខញាំុ កៅឯកណេះ កលកខញាំុ មួយអ្ងគ ទុ កកលកឱរខញាំុ ផង ដត
ឥតអ្ាំកពើកទ អ្បកចាត់ការបានឱរកលកនិមនឋកៅកាន់ទី្ន់ តមចាំនួន
សាវក គឺអ្ស់កលករលីងកៅក

ើយ ។ លុេះបុរសកៅដល់ អ្បកចាត់ការ

កគលបាប់ ថ្ន ខញាំុ កភវចទុ កកលកឱរអ្បកកៅក ើ យ សូ មអ្បកអ្ភ័ យ កទស
ឱរខញាំុផងចុេះ។ បុរសកាំសត់បានឮោករកនេះក ើយ ក៏ដស្សកយាំទ្ ធ ាំដី។
កោយមិនានមកធាបាយណា កលតពីការដណ

ាំឱរបុរសកនេះ កៅនិ-

មនឋលពេះសាសាឋ អ្បកចាត់ការក៏និយយកៅកាន់បុរសក
និ មនឋអ្ស់ ក

េះថ្ន ភិកុសងឃ
ខ

ើ យ ដតលពេះសាសាឋ លទង់ គង់ កៅកឡើ យ មិ នទន់ លបគល់

បាលតរបស់លពេះអ្ងគ ឱរដល់អ្បកនិមនឋណាមួយកទ ។ កៅកបុងសាំណាក់
លពេះសាសាឋ ានកសដឌីោកលចើ នកាំ ពុងគ្នល់លពេះអ្ងគ កដើ មផីសូមបាលតខញាំុ

យល់ថ្នលពេះសាសាឋ លទង់ធ្លវប់កលបាសលបាណអ្បកលកខសត់ ដូកចបេះចូរអ្បក
កៅសូមបាលតចុេះ។ បុរសកាំសត់ទីកទើរ កោយខវួនមិនធ្លវប់ចូលកៅកាន់
សាំណាក់ លពេះអ្ងគ គឺ ខ្វចដលកងពុាំ គួរសមនឹ ងលតូវលពេះអ្ងគលបកាន់ ។ ដត

អ្បកចាត់ការបាននិយយកលើកទឹកចិតថឱរអ្ស់កសចកឋីដលកងខ្វច បុរស
ក៏កាត់ចិតថចូលកៅសូមបាលតលពេះសាសាឋ កៅចាំកោេះមុខអ្បកសូមបាលត
ដូចគ្នប។ លពេះសាសាឋលទង់លបទនបាលត គ្នត់ក៏សាភយបាលត

ាំផូវលពេះអ្ងគ
វ

កៅ ។ កបុងខណាៈក េះ ានការកដញចថវយកបាលតលពេះអ្ងគ កោយពួ ក
កសដឌីទាំងឡាយ បានកធឝើកឡើង អ្បកខវេះក៏ ឱរតចមវបុរសក េះ ១០០.០០
អ្បកខវេះឱរតដមវ១០០.០០០ កដញកឡើងដល់កលចើនរយ កលចើនោន់កហបណាៈ ដតរូបគ្នត់ពុាំលពមទទួលយកតចមវពីនរណាាបក់កឡើយ ។
លាំកៅរបស់បុរសោខធម សង់ កឡើងកោយកលគឿងឬសសី លបក់
សវឹក ានដលឝងតូ ចសាវបជញ្ហ
ជ ាំងទប កចញចូលបានកោយបនធន់ខូវន
ឱនកាលចុេះ ។ លពេះសាសាឋ លទង់ យ ងចូ ល ខធម មួ យខបងកនេះ កោយ

ឥរ ិយបថណា មិនាននរណាដឹងបានចាស់កទ កលោេះលពេះអ្ងគយង
ររៀនតាម ររៀនស្ែង
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ចូលរ

័ស កដើមផីរកាសទនលជេះថ្នវរបស់ាចស់ខធមកុាំឱរកកើតានកសច-

កថីលពួយបារមម កោយគិតថ្នលពេះអ្ងគោបុគល
គ ដដលករ ើសកអ្ើងទីកដនវង ។
អាហរកភាជន ដដលបុរសក

េះចាត់ដចងថ្នឝយ មិនានគុណភាពចថវ-

ថបូរកទ ដតលពេះអ្ងគលទង់្ន់កោយទាំោររ ័សកលបញាប់ពមធាំៗ កដើមផី
បាំកពញកសចកថីលជេះថ្នវបុរសក េះ ដូចលទង់បាន្ន់អាហរទិពឝ ។
កបុងទីបាំផុតចនភតឋកិចច ានធមយីកថ្នមួយ កធឝើកឡើងកោយលពេះសាសាឋ គឺលបារពននឹងបុរសកាំសត់ ។ ធមយកថ្នដ៏ផសាំលយកោយទឹកលពេះ
ទ័យ ដដលលបកបកោយមហករុណាគុណចនលពេះបរមសាសាឋ បានកធឝើ
ឱរបុរសកាំសត់ានចិតថលតោក់ ានបីតិលបាកាទរកកើតកឡើងហក់ដូច
បានងូតទឹកកភវៀងទិពឝ ដដលបងអុរកចញពីដកវដ៏ស័កិស
ឋ ិទិន តមជាំកនឿកបុង
សម័ យ បូ រណ ។ បុ រសកាំ ស ត់ កោយបានកឃើ ញ ចាស់ នូវគុ ណធម៌
ដដលលពេះសាសាឋ លទង់ បានកធឝើមកកលើខួវន គ្នត់ ក៏បានលេះបង់ ជីវភាព

ចាស់ កាន់យកនូវជីវភាពថយី លបកបកោយកសចកថីសុខចកលមើនតាំងអ្ាំពី
កាលក

េះមក ។
លពេះសាសាឋរបស់កយើង មិនលទង់លបគល់ជីវ ិតរបស់លពេះអ្ងគ ឱរ

បុ គគលណាមួយចិញ្ចឹមោច់មុខកទ ។ អ្

ថបណិ ឍ កកសដឌី កលកាយអ្ាំពី

បានកវរវតថកជតពនថ្នឝយសងឃានលពេះពុទនោលបធ្លនក

ើយ កសដឌីបាន

បវរណាថ្នឝយលពេះសាសាឋកោយបចច័យ៤ ។ កោយកសដឌីានឧបការាៈ
កលចើ ន ានសទនាាំ មួន និ ងានស ឋ នចិ តថខភស់ លពេះអ្ងគលទង់ ទទួ ល
បចច័យ បួ ន របស់ កសដឌី កដើ មផីោសមផតិថរបស់ សា ស

។ កោយាន

ភិកុទូ
ខ លសួរអ្ាំពីករឿងកនេះ លពេះអ្ងគលទង់លតស់ថ្នាៈ

ាបលភិ កុខទាំ ងឡាយ តថ្នគតមិ នអាចទទួ លការចិ ញ្ចឹមោច់

មុខរបស់កសដឌីបានក

េះកទ ដតលតូវទទួលការបវរណាការធ្ល

ចិញ្ចឹម

របស់កសដឌីកដើមផីសងឃ ។ ជី វ ិតរបស់តថ្នគត គឺ លតូវបានទទួ លចិ ញ្ចឹម
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កោយមនុ សសលគប់ឋានាៈ ខវូនតថ្នគតោលពេះពុ ទនកដើ មផីកលក មិ នដមន
ោលពេះពុទនកដើមផីញាតិ កដើមផីលតកូលនិងកដើមផីោតិណាៗមួយកទ ។ ដត
ភិ កុខទាំ ងឡាយ អ្បករល់ គ្នបគបផីដឹងថ្ន អ្

ថបណិឍ កកសដឌីោបុ គគល

ាបក់ាន ឧតថមគតិខភស់ ោអ្បកានចិតថលកអ កើតមកកដើមផីកលក កដើមផី
ធមយាៈកបុងកដនវងតថ្នគត កបើមិនានកសដឌីកនេះកទ ក៏ មិនអាចនឹ ងពលងី ក
ធមយចលកឱររ ីកធាំកៅបានដដរ ។
វតថកនេះអ្

វតថកជតពន ោកដនវងសលាកកបុងរដូ វកភវៀងរបស់លពេះសាសាឋ
ថបណិឍ ក បានសាទប

កស

សនាៈលគប់យង ានកដនវង

សឹង កដនវងកធឝើសនបិសិទ និងកដនវងទទួលកភញៀវ ។ល។ ដូកចបេះ កទើបលពេះ
សាសាឋលទង់ទុកោក់វតថកនេះោមជឈមណឍលចនការលបកាស់ផាយធមយាៈ
កបុងរដូ វវសា ។ កពលកចញវសា លពេះសាសាឋ របស់ កយើ ង លទង់ យង
កៅកាន់ ទីដចទតមការគួ រ ស្សុកខវេះ ចលពខវេះ វលខវេះ តមដតលបទេះ ។
លពេះអ្ងគលទង់កធឝើការរស់កៅោមួយនឹងមនុសសលគប់ឋានាៈ កដើមផីឧតថមគតិ
ដតមួ យ គឺ ឱរខវួនរបស់ លពេះអ្ងគោ លពេះពុ ទនរបស់ មនុ សសទាំ ងអ្ស់ រប់

យកទាំ ងមនុ សសដដលកគកាត់ កាល់ កគដលងអាណិត ដលងសក្ង្វគេះ
ផង ។ លពេះសាសាឋ លទង់ កៅដតរប់ រ ក កៅដតអាណិ តអាសូ រ កៅដត
សក្ង្វគេះដរបទល់ដតអ្ស់អ្ាំពីសមតទភាពរបស់លពេះអ្ងគ ។
កិចចការង្វរលបចាាំចថង ចនលពេះបរមសាសាឋរបស់កយើង ចាំកោេះការ
បិណឍបាត បានសរកសរមកលយមសមគួរក
ធម៌កទស

ើយ ។ ចាំដណកការសាំដដង

ការបកលងៀនធម៌ ការកោេះស្សាយបញ្ហ
ហ លពមទាំងការកមើល

និសស័យសតឝ គឺមិនបានសរកសរដវកដញកកបុងទីកនេះកទ ដតការង្វរទាំង
អ្ស់ កនេះ លពេះពុ ទនោ បរមលគូរ បស់ កយើ ងលទង់ បា នកធឝើរល់ ៗចថង កោយ
មិនានករ ើសមុខ ឬករ ើសវណត ាៈ ។ល។ ដូ ចការង្វរបិណឍបាលតដដរ ។
លពេះបរមសាសាឋរបស់កយើងកធឝើការទាំង៥យងកនេះ អ្ស់រយាៈ
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កពល៤៥ វសា កទើ បលទង់បញ្ចប់ ពុទនកិចច ក
កបុងរយាៈកពលក

ើយលពេះអ្ងគលទង់ បរ ិនិោឝន

េះកៅ ។

kkkkkkkkkkkk

រពេះអ្ងគបានឈ្នេះឃោកឃនេះ ដល់អ្មតៈមហានិហុវនឃេើយ
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ឯកសារវិឃររេះ
-គមភីរលពេះចលតបិដក កលខ ៣០,៤០,៤១,៤២
-សកមថចលពេះសងឃរជ ជួន ណាត វច

នុលកមដខយរ

ព.ស.២៥១២

-ធមយបាល កខៀវ ជុាំ

បញ្ហ
ហ ជីវ ិត

ព.ស.២៥៤៨

-ធមយបាល កខៀវ ជុាំ

ជីវ ិតឈបេះកលក

ព.ស.២៥១៣

-លឹម វស

លពេះរជជីវលបវតថិសកមថចលពេះសងឃរជ គ.ស.២០០៤

-សរ សុជន

ហ៊ានបរជ័យ

គ.ស.២០០៦

-កមង កៅ

សុភមងគលលគួសារ

គ.ស.២០០៩

-យិន គឹមវណ

ព.ស.២៥៥៣

-សុខ សតទល

ផវូវលពេះនិោឝន
ទសសនវ ិោជអ្ ិងា

-ប៊ាុត សាវងស

ស្តសថីកុងលពេះពុ
ប
ទនសាស

ព.ស.២៥៥១

វចាាសពីកសតវ ិាន

គ.ស.២០១០

-លតឹង ង្វ

លបវតថិសាស្តសថដខយរ

ព.ស.២៥១៧

-ឌ គ្នម

លពេះ

ងឥ្នធកទវ ី

ព.ស.២៥០៩

-គឹម ចាន់ណា

គ.ស.១៩៩៦

-ថ្នច់ វន់ផ្លត និង ដកវ សុភុន អាទិកទពលកុងអ្ងគរ
-កត ឈឺន

គិ

ិបដិបតថិពិសាថរពិកសស

-អ្ួន សារត់

កសចកថីសុខផវូវចិតថ

3
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រឈ្លាោះរសៀវរៅស្ដលបានររៀបររៀងក្សនលងមក្ស
ជាំនួយដល់

ការកលជើស

ធមយកថិកបួសថយី

ករ ើសផវូវជីវ ិត

កបុងការកទស

ចនការស់កៅ

ការអ្ភិវឌណន៍

ឲ្រសាគល់តចមវ

ជីវ ិតតមផវូវ

ចនសីលធម៌

លពេះធម៌

កបុងការរស់កៅ

សូមរងចាាំអានកសៀវកៅ

យល់ដឹងអ្ាំពីវតទុ
បូោទាំងលបាាំ

ោកលចើនកទៀតដដលោការ

លពេះពុទនសាស

សរកសរករៀបករៀងកោយ
ខញាំុលពេះករុណា អាតយភាព

យល់ដឹងអ្ាំពី

កោយវ ិរ ិយភាពកនេះ

ផវូវដ៏លបកសើរ
សលាប់ជីវ ិត

ខញាំុលពេះករុណា អាតយភាព
សូមដចកចាំដណកបុណរ
លបកគន និងជូន

បង្វហញអ្ាំពីពលី

លពេះកតជគុណ លគប់លពេះអ្ងគ

កមយាតបិត

ពុទនបរ ិស័ទលគប់មជឈោឌន

ចាំកោេះកូន
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សរុបថវ ិកាដដលពុទនបរ ិស័ទ បានចូលរួមកបាេះពុមភ
រសៀវរៅច្ំនន
ួ ប្បាំពីររលីក្សក្សនលងមក្សរនោះ
ទឹកលបាក់សរុបទាំងអ្ស់ គិតោលបាក់ករៀល

៣៥.៩០០.០០០ ឃរៀល
សាមស្ិបរបា ំោន របា ំបួនខ្ស្នឃរៀលគត់
ស្ូមអ្នុឃម្ចទន្ត ទឹករបាក់ខ្ដលឃបាេះពុមព
ឃស្ៀវឃៅទា ំង៧ ឃលើកកនលងមកឃនេះ
ស្ូមអ្នុឃម្ចទន្ត !!!
ស្ូមអ្ររពេះគុណ និងអ្រគុណ !!!
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