វិភាគទាន

រ ឿងជីវិត

រ ៀបរ ៀងរោយ
ព្រះមហា ចា សំសា ៉ូន សន្តិបាលភិក្ខុ

ស

វិភាគទាន្រ ឿងជីវិត

ៀវសៅ

ស ៀបស ៀងសោយ ចា

សា
ំ
៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ

សបាោះពុម្ព

សលើក្ទី២

កាលប ិសឆេទ

ថ្ងៃអង្គា ទី១៦ ខែក្ក្កោ ២៥៦៣/២០១៩

ទីតំង

វត្ត

ស

ឧបត្ថម្ភ

ខងក ក្ក្ុង/សែត្តបាត្់ដំបង

សោក្ ងួន បាន អនក្ក្

ី លីនោ ណាវី

ក្ពម្ទំងក្៉ូន/សៅ (usa)
ពិនិត្ាយអក្ខរាវិ ុទធ ក្ពោះម្ហា ស ឿយ ស ៀន
ក្ពោះម្ហា ឡុងក្ុ
ក្ពោះម្ហា ក្ង

ល
ុវណ្ណម្ុនី

ក្ពោះម្ហា ហុន សហឿន
ក្ពោះម្ហា ជួន ឆិន្តា
ពិនិត្ាយជាងមី

សោក្ ហុន សហឿន (ក្រូបសក្ងៀន)
បងក្

៉ូបរំន៉ូ សោយ

ី RIEM SOKCHAMROEUN

KHOEM LA

អា មភក្ថា

ស

3
ៀវសៅខដលមានឆំណ្ងសជើងថា វិភារទន

ស ឿងជី វិត្សនោះ ជា

ម្ិទធផលចា

់ ខដលែ្ុំធ្លាប់បាន

សបាោះពុ ម្ព ផាា យម្ត ង ួ ឆ ម្ក្សហើ យ ខត្សោយយល់
ស

ើញថា ស

ៀវសៅសនោះរឺសៅខត្មានសា ៈ

ជាទីក្ត្ូវកា ប

់ម្ិត្តអនក្អានផងសន្ោះ

ំខាន់នង
ិ

៉ូបែ្ុំផ្ទាល់ក្៏

សក្ម្ឆឆិ ត្ត ស ៀបឆំ សបាោះពុម្ពសាជាងមីសឡើងវិ ញ ម្ត ង
សទៀត្។
ឆំស
កា ខក្

ោះកា សបាោះពុម្ពសាជាងមីសឡើងវិញសនោះ រឺមាន
ក្ម្ួលែលោះៗ និងក្

ង់យក្ខត្អត្ថបទ ខដល

មានន័យទក្់ទងសៅនឹងស ឿងជីវិត្បុសណា្ាោះ ស
ស្វើយាងណាឱាយស

ៀវសៅម្ួយក្ាាលសនោះ មានែលឹម្សា

ឆំក្បធ្នបទ មានក្ក្មា
ទំហត្
ំ ៉ូឆង្យក្

លរឺ

់ស

តើង

ម្លមម្ និងមាន

ល
ួ ោក្់តម្ែលួន។

ែលឹម្សា សៅក្នុងស

ៀវសៅ រឺមានអតថ្
ា ិបាាយ

ស ៀបរាប់ពីស ឿងជីវិត្ ្ម្មជាត្ិ សោយស្វើកា សក្បៀប
ស្ៀបសៅនឹងក្ពោះ្ម្៌ ខដលជា
ពុទធជាមាចា

់។

ក្ាយអប់ ំ ប

់ ក្ពោះ

សោលបំ ណ្ ងសៅក្នុ ង

ំ សណ្

រឺ សដើ ម្ាបី ប ណ្្តោះ

ម្ន

ិ កា ជាត្ិ សា

ន្ ក្ពោះម្ហាក្ាសក្ត្ និងបណ្្តោះ

ម្ន

ិ កា ក្នុ ង កា ខង ក្ាា ទំ សនៀម្ទមាលា ប់ វបាប្ម្៌

ក្បថ្ពណ្ី ប ិសាថាន្នធ្ន្ម្មជាត្ិ ខដលជាសក្ ម្ត្៌ក្
ប

់ដ៉ូនតជំន្ន់ម្ុនឲាយរង់វងាស

ថិត្ស

ថ ត្សៅ។

និយយ ម្
ួ សៅ រំនត្
ិ អប់ ំទំងក្
ស

ៀវសៅសនោះ រឺសផ្តាត្ជា

ុង សៅក្នុង

ំខាន់ សៅ ក្កា អប់ ំផវលូ ឆិត្ត

ក្បសយជន៍ សដើ ម្ាបី កា ត្់ ប នថ យ ្ម្៌ សោភៈ សទ
និ ង សមាហៈ ខដលជាសម្បាបអក្ុ

ៈ

ល និ ង ជាឫ

រល់ថ្នអំសពើអាក្ក្ក្់ទំងឡាយ។
បុរគលពី ៉ូប ជាអនក្មានឧបកា ៈដ៏្ំ
ឆំស

ោះស

សម្ាបើម្

ៀវសៅសនោះសន្ោះរឺៈ ក្ពោះសត្ជក្ពោះរុណ្ ក្ពោះក្

ី

ញាណ្សសាភ័ ណ្ និ ង ក្ពោះសត្ជក្ពោះរុ ណ្ ក្ពោះវី ិ យ
បណ្ឌត្
ិ អន អាាម្ រឺ ជា បុ រគ ល រក្ម្ូ ខដលខ្ ញ ុំ ខត្ង
គោរពជាគ្រូរហូតមក។
ក្ពោះសត្ជក្ពោះរុណ្ទំងពី ៉ូបសនោះ សោក្មានន៉ូវ
ឧត្តម្រត្ិែពង់ែព
មានសោហា
ស

់ មានបញ្ញាញាណ្ខ
័ពទសក្ាាោះក្ាាយ មានទ

នក្ជាលសក្ៅ
ាសនៈកា យល់

ើញវែងឆ្ងយ
ា
និងជាបុរគលឆ៉ូលឆិត្ត

នតភា
ិ ព។

សដើ ម្ាបី ឲាយ កាន់ ខត្លអ ក្បស
វិ ុទធ ស

ើ សឡើ ង ឆំ ស

ោះអក្ខ រា

ៀវសៅសនោះ ក្៏ទទួលបានកា សក្ជាម្ខក្ជងជួយ

ក្ត្ួត្ពិនិត្ាយផងខដ ពី

ណា
ំ
ក្់សោក្ក្រូ ហុន សហឿន

និងបងក្

ី RIEM SOKCHAMROEUN (ភនំសពញ)។

ឆំ ស

ោះកា សបាោះពុម្ពសៅសលើក្ ទី ពី សនោះ រឺ ទទួល

បានកា ឧបត្ថម្ភក្បាក្់ពី
បងក្

ណា
ំ
ក្់បងក្បុ

ី លីនោ ណាវី និងក្៉ូនសៅ ខដលបឆចុបាបនន

់សៅឯ

ហ ដឋអាសម្ ក្
ិ ។

ក្នុងន្ម្ជាអនក្ស ៀបស ៀង ែ្ុំ
សៅក្នុងឆិ ត្តថា ស
កា

ងួន បាន

ងាឃឹម្យាងម្ុត្មាំ

ៀវសៅម្ួយក្ាាលសនោះ នឹ ងបានជា

ួ ម្ឆំ ខណ្ក្យាង

ំ ខាន់ កន ញ ងការអភិ ែ ឌា ឍ វនន ក

ស្មារតី និងបណ្តុះមនសិការសនតិភាពជាតិ ក៏ដូចជា
សងគមពិភពគោកទុំងមូល។
ថ្ងៃ១៥សក្ើត្ ខែអាសាឍ ឆ្ាំក្ុ ឯក្

័ក្ ព.

ក្ត្ូវនឹងថ្ងៃ អង្គា ទី១៦ ខែក្ក្កោ រ.

ក្ពោះម្ហា ចា

ំសា ៉ូន

.២៥៦៣
.២០១៩

នតិបាលភិក្ខុ

ស្នាដៃរន្ះឧទ្ទិសជូន្
រោក្ឳរុក្ សំ ស្ ឺន្ អ្នក្ម្តាយ កាន្ កាយ
អ្ គុណរុក្មម៉ែ ចំរ

ះក្ំរណើតមួយរន្ះ

ក្តញ្ញក្
ូ ថា

ស

3
ៀវសៅ វិភារទនស ឿងជីវត្
ិ សនោះ ជាស

ទី២បន្ទាប់ពីស

ៀវសៅ

ៀវសៅ

ក្ាយខម្ ខដលន្ងែ្ុំនិងសាវម្
ា ី

ក្ពម្ទំងក្៉ូនសៅបានឆំណាយងវិកាសបាោះពុម្ព។
ក្៏ដ៉ូឆជាស

ៀវសៅ

ក្ាយខម្ ខដ សោលបំណ្ង

ថ្នកា សបាោះពុ ម្ព រឺ សដើ ម្ាបី ជួ យ ផាស ពវ ផាា យក្ពោះ្ម្៌
ផង និងសដើម្ាបីជាកា សលើក្ន៉ូវបុណ្ាយក្ុ
អនក្មាតយ
ា ជាទីសោ ពជាទីក្

ល ជ៉ូនឆំស

ោញ់ ប

់ន្ងែ្ុំផង។

អន ក្ មាតា យន្ម្ រង់ នីោ បឆចុ បាបននក្ំ ពុង
សៅ

ោះ
់

ហ ដឋអា សម្ ិក្ ដឋកាលី ហវ ក្ញាា សោយមាន

ក្ពោះជន្មយ
ា ៨
ុ ៦ឆ្។
ាំ
អនក្មាតយ
ា ជាទីក្
ក្ុ

ោញ់ ក្៉ូន

៉ូម្សលើក្បុណ្ាយ

លក្រប់យា ង ខដលសក្ើត្អំ ពី្ ម្ម ទនសនោះ ជ៉ូន

ឆំស

ោះអនក្មាតយ
ា

៉ូម្អនក្មាតាយជាទីក្

ោញ់ មាន

ន៉ូវ

ុែភាពលអ ក្ពោះជន្មយ
ា យ
ុ ឺនយ៉ូ

ឆាា

់ខត្នឹងក្ពោះ្ម្៌ បាន សក្ម្ឆន៉ូវរុណ្វិស

ជួបខត្នឹងក្ពោះ
ក្នុង

ជាត្ិណាម្ួយក្ុំបខា
ី នសឡើយ។
ពីក្៉ូននិងសៅៗជាទីក្

ោញ់

លីនោ ណាវី / ងួន បាន

មាតិកា
ជីវិត្រឺជាឆក្សោខាន ...................................................3
ជីវិត្រឺរុក្ងងឹត្ ....................................................... 45
ជីវិត្ដ៉ូឆលតជាត្ិ .....................................................69
ជីវិត្ដ៉ូឆទឹក្

សនាសើម្ ................................................ 89

ជីវិត្ដ៉ូឆខែាសទឹក្ហ៉ូ ................................................ 113
ជីវិត្រឺអវិជាជា ............................................................ 135

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 1

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 2

ជីវិតដូចជាឆាកល្ខោន ដដលមានសាច់ល្ ឿង
តួ អ ងគ ស ដតែ ង ឈុ ត ឆាក កា សប្បា យ កែី
កំសត់ ភាពកំដប្ែង មានអនកមាន មានអនក
ក្ក មានតនុសបសលអ និងមានតនុសបសអាក្កក់
ជាល្ដើត ដដលល្នេះគឺជាល្ខោនជីវិត។

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 3

ជីវត
ិ គឺជាឆាក្រោខាន្

3
កា

នទន្

ោងខម្

និងែ្ុំជាក្៉ូន ក្បក្បសោយភាពក្ក្់ស្តា ក្តក្ី

ោញ់

និង

ិក្ាាពីជវី ិត្តម្ យៈកា

និទធសា្ាលបំផុត្។
សត្ើអវីសៅជាជីវិត្? សត្ើអវីសៅជា្ម្មជាត្ិ? សត្ើអវីសៅ

ជាក្ពោះ្ម្៌? សត្ើជីវិត្ ្ម្មជាត្ិ និងក្ពោះ្ម្៌ រឺមាន
ទំន្ក្់ទំនងោ្ាយាងដ៉ូឆសម្តឆ?
អនិចាចាជវី ិត្

ខត្ងខត្ម្ិនសទៀង

សក្ើត្សហើយរឺសលអៀង

ខក្បក្បួល្ម្មត

ជីវិត្ជាទុក្ខ

ក្នុងធ្ត្ុ

អនតតារឺថា

បង្គាប់ម្ិនបាន។

សក្ើត្ចា

ជាស ឿង្ម្មត

់ឈឺសាលាប់

ង្ខា

សក្ើត្សហើយម្ ណា

ខត្ក្រប់ៗក្បាណ្

សនោះសោយអវិជាជា

មានក្នុង

បសងកើត្ឲាយមាន

ែនធ៥សនោះម្ក្។

សបើឆង់ ឆ
ួ ទុក្ខ

ក្ំចាត្់អវិជាជា

ឆង់បានបញ្ញា

ក្ំចាត្់សមាហៈ

ន្តាន

ចា

ឆង់បានក្តី

ៃប់

ំសា ៉ូន
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ក្ំចាត្់សទ

ឆង់បាត្់សោភៈ

ៈ

ក្ត្ូវស ៀនឲាយទន។

រ ឿងរោខាន្ជីវត
ិ
សោខានថ្នជីវិត្

ដំសណ្ើ ស ឿងពិត្

ឥត្មានម្ុសា

ចាប់តំងពីសក្ើត្

ហ៉ូត្ម្ ណា

ក្នុងឋានម្នុ

ាា

សនោះកាលណាណ្ី ។
សាឆ់ស ឿងជីវិត្

ហាក្់សរក្បឌិដឋ

និពនធស

ដំសណ្ើ ស ឿងពិត្

ឆក្តី

ក្បក្ពឹត្តរាល់ថ្ងៃ
ជាត្ួ
មានស

ឆ
ត ស

ន ៈក្បុ

ក្

ី

ខម្តង ។

ដឋី

ទហានម្ន្តនតី

អាជីអាសជង

អនក្មានអនក្ក្ក្

អនក្លអអក្
ន សលង

អនក្ត្លក្
ុ ក្ំខបលង

អនក្ទ័លក្ំ
អនក្
អនក្ស
អនក្

ទ
ុំ នសរ
ៃៀម្ម្ិនមាត្់
គម្អនក្ធ្ត្់

ត្់ ។
អនក្កាឆ

តីសជ

អនក្ឫក្អនក្

លូត្

អនក្កា ហមត្ឆ
់ ត្់

ចា

ំសា ៉ូន
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អនក្្មត្ឆ
់ ិយ ។
មានកាលក្
ចាក្រ៉ូ

ត្់ក្បា

ងាា

សក្ើត្ក្តីនរា
ិ
បណ្្ូលដួងឆិត្ត

ធ្លាប់ខនបកាយ

ដួងថ្នសនក្ត

ទឹក្ខភនក្សជា ជន់ ។
ជួនសក្ើត្
សក្

បាាយ

ដួងឆិត្ត ីក្រាយ

ោះមានក្ទពាយ្ន

ក្៉ូនសៅក្បពនធ

មានបងមានបអូន
សក្

ោះអំណាឆបុណ្ាយ

សាងពីបុសពវ ។
សនោះសោខានជីវិត្

សាឆ់ស ឿងពិត្ៗ

ឥត្ក្បឌិដឋសទ

ជីវិត្

ក្នុង ស្តាសក្

ក្ម្មសាងបុសពវ

់សៅ

ជាផលវូ ជីវិត្ ។
សៅក្នុងោលវដត
ថ្ន

ងាា ដ៏្ំម្ហាសាលសនោះ ជីវិត្

ត្វសោក្ មានសក្ឆើនជាអសនក្ មាន

លក្ខណ្ៈែុ

ភាពនិង

ខបលក្ៗពីោ។
្ា ដំសណ្ើ ថ្នជីវិត្ រឺ ខម្ង

ក្បក្ពឹត្តសៅជាខែាសស ឿងម្ួយខែាស ជាខែាសស ឿងខដលមាន
ឈុត្ឆក្ក្រប់

ជាត្ិ ក្រប់ខបប ក្រប់្ុន សន្ោះរឺ

ចា

ស

ឆក្តសី

ំសា ៉ូន
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ហា
ន ដ៏ខផអម្ខលែម្ ក្នុងវត្ថខុ ដលែលួនសៅក្បាថា្ា

ក្តីទុកាខាជាម្ួយនឹងវត្ថុ ខដលែលួនពុំោប់ឆិត្ត កា ស

ឆ
ើ

បាាយ ក្
ី រាយ ថាលាអា ម្មណ្៍ ក្នុងភាពត្លក្
ុ ក្ំខបលង
ឬក្នុងធ្ត្ុអវីម្យ
ួ ។ កា យំខយក្សសាក្សៅ ម្ួស
ក្នុង ឆិ ត្ត ទុក្ខ ្ំខ
ក្ប

ន្ំ ស

ទើ សាលាប់ស

ទើ

់ សក្

ពវន៉ូវបញ្ហាសក្ឆើន យជំពក្
៉ូ ខដលម្ក្អាក្

ក្នុងហទយម្ញ្ជូសាថ្នម្នុ

ា

ោះខត្
យ
័

ាសក្រប់ោ្ា ។

ក្រប់ ឈុ ត្ ក្រប់ ឆ ក្ថ្នជី វិ ត្ ដំ សណ្ើ ថ្នសាឆ់
ស ឿង

ខម្ងខវងអន្លយ
ា
និង

ុីជសក្

សបើសយើងក្ក្សសាប ឱបយក្ម្ក្

បំផុត្។ កាល

ញ្ជឹងរិត្ ពិចា ណា

សហើយ សន្ោះ ក្៏ ស្វើឱាយ សយើងយល់ បានយា ងក្បាក្ដថា
ដំ សណ្ើ ថ្នសាឆ់ ស ឿងជី វិ ត្ រឺ ពិ ត្ ជាម្ិ ន ែុ

អវី សសាោះ

សឡើ យ ពី ដំ សណ្ើ ថ្នសាឆ់ ស ឿងសោខា ន រឺ សយើ ង អាឆ
និយយបានថា សោខានជីវិត្។
ខែាសជីវិត្រឺជាខែាសថ្នសាឆ់ស ឿងសោខាន ជាសាឆ់ស ឿង
ថ្នកា

ខម្ត ង ខដលមានក្ទង់ ក្ទយ្ំ ម្ហាសាល

អសាចា ាយ និ ងមានលក្ខណ្ៈ
ិក្ាា។

ម្ាបូ ខបប រួ ដល់កា

ចា

ំសា ៉ូន

ក្រប់ឈុត្ក្រប់ឆក្ថ្នកា
ខត្
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ខម្តង រឺ

ុទធ

ឹង

ថិ ត្សៅក្នុ ង សាឆ់ ស ឿងពិត្ថ្នជី វិ ត្ ជាសាឆ់ ស ឿង

ខដលម្ិនអាឆនិពនធឬក្បឌិដបា
ឋ ន សហើយក្រប់ឈត្
ុ
ក្រប់ឆក្ រឺ

ថិត្សៅក្នុងទក្ម្ង់ខបបបទម្ួយ ខដល

មានភាពក្បាក្ដនិយម្ និង

័ក្កិ

ម្បំផុត្ផងខដ ។

ឯលំន្ំថ្នសាឆ់ស ឿង ខដលក្ត្ូវ ខម្តង រឺមានលក្ខណ្ៈ
និងសាថានភាព ក្

បក្នុងរនលង ថ្នឆាាប់ក្ក្ម្្ម្មជាត្ិ

រឺ ម្ិ នឆងាយ ម្ិនឃ្លា ត្សសាោះសឡើយ សហើ យ មានខត្
ក្ម្មលិែិត្បុសណា្ាោះសទ ខដលអាឆមានលទធភាព ស ៀប
ឆំន៉ូវសាឆ់ស ឿងថ្ន សោខន
ា ជីវត្
ិ សនោះបាន ។
អ

់ យៈសពល ជាសក្ឆើនដងណា

់ម្ក្សហើយ

សហើយជាញឹក្ញាប់បំផត្
ុ សយើងខត្ងបានភប់ក្ប ពវ
ន៉ូវ ក្ពឹ ត្តិកា ណ្៍ ក្រប់ខបបយាង ជាក្ពឹត្តិ កា ណ្៍ ថ្ន
ជីវិត្ ខដល

ថិត្សៅក្នុង ងវង់ថ្នឆាាប់វដត

ងាា ។

ក្ពឹត្តិកា ណ្៍ទំងសន្ោះ មានដ៉ូឆជា កា យំខយក្
ខក្

ក្ទួញវិសយរសសាក្សៅ កា ក្នទក្ក្
់ សនទញ ស ៀប

រាប់ម្ិនអ

់ម្ិនសហើយ សសាក្សាតយ
ា អាល័យអាសឡាោះ

ចា

ក្

សណាោះក្

សណាក្ ក្នុង ប

ំសា ៉ូន
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់ខដលែលួនសៅក្បាថា្ាឆង់

បាន។
កា សទម្ន
ក្នុង ប

ាស ស

នើ

ឆិ ត្ត ឥត្សហត្ុ ឥ ត្ផល

់ខដលែលួនម្ិនសពញឆិត្ត ខត្ខប ជាបានជួប

ក្ប ពវ។ កា ែឹងសក្កា្ កា
ក្ឆខណ្នឈ្្ន
ា ី

អប់ម្ិនោប់ឆិត្ត កា ឥចាឆា

កា ឆងអាឃ្ត្ពាាបាទ រំនុំរុំរួន

ក្នុងបុរគលណាម្ួយ ខដលែលួនម្ិនសពញឆិត្ត។
សក្្ពីសនោះក្៏សៅមានធ្ត្ុផទុយោ្ផ
ា ងខដ
រឺស

ឆក្តក្ី

កាអាក្កាអាយ

ោញ់ កា សពញឆិត្ត កា ស
ក្
ី រាយសសាម្ន

ាា ស

សន្ោះ

ើឆ បាាយ

ឆក្តសី

ហា
ន
កា

សភលើត្សភលើន ក្ត្សអក្ក្ត្អាល ក្នុងកាមា ម្មណ្៍សផាសងៗ
មានទំងក្តល
ី អ រួ ឱាយចាប់ឆិត្តក្
អាក្ក្ក្់ រួ ឱាយ

ោញ់ មានទំងក្តី

លន់សសាលាក្ពួយបា ម្ភ មានទំងម្នុ

លអរួ ឱាយរាប់ ក្ សហើយក្៏មានទំងម្នុ
ឱាយ

អប់ផងខដ ។ កាលសបើ

ាស

ាសអាក្ក្ក្់រួ

ិក្ាាឱាយលអិត្លអន់ សហើយ

សន្ោះ អាឆស្វើឱាយសយើង យល់បានយាងឆាា

់ថា អវីៗ

ក្រប់យាង រឺជាសាឆ់ស ឿងថ្នឆក្សោខាន ខដលមាន

ចា

ំសា ៉ូន
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សៅក្នុងជីវិត្សយើងរាល់ថ្ងៃ ក្រប់សពលក្រប់កាលៈសទ
និងក្រប់ដសងែើម្សឆញឆ៉ូលទំងអ
ក្នុងន្ម្ជាត្ួ

ខម្តង អនក្

ៈ

។
់
ខម្តង ចាំបាឆ់ក្ត្ូវខត្

ខម្តងឱាយបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ សៅតម្អវី ខដលអនក្ដឹក្ន្ំ
ស ឿងក្ំណ្ត្់ឱយា សទោះជាសាទាត្់ក្តីឬក្៏ម្ិនសាទាត្់ក្ីត ខដល
ំខាន់ អនក្
ោ

ខម្តងក្ត្ូវខត្សឈវងយល់ ឱាយបានឆាា

់ពឈ
ី
ុត្ឆក្ និងវិ្ីសាន្ត
កាយវិកា

តក្នុងកា

់

ខម្តង។

ទឹក្ម្ុែ និងកា សក្បើន៉ូវម្សន្ ម្មណ្៍

ក្នុងឥ ិយបង ខម្តង ស្វើយាងណាឲាយរាល់ឈុត្ឆក្
នីម្ួយៗ ក្ត្ូវខត្ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ និងក្ត្ង់សៅតម្កា ឆង់
បាន ប
ត្ួអងគ

់អក្
ន ដឹក្ន្ំស ឿង សបើម្ិនដ៉ូសចា្ាោះសទ

ក្មាប់

ខម្តងែលួនឯង នឹងក្ត្ូវបាត្់បង់ឱកា

ខម្តង ខលងបាន

ខម្តងបនតសទៀត្ សក្

ម្ិនបានលអ ម្ិនអាឆទក្់ទញឆិត្តអក្
ន ទ

ក្នុងកា
ោះថា

ខម្តង

ាសន្បាន។

ឆក្សោខានថ្នជីវិត្ រឺជាឆក្សោខាន ខដលមាន
លក្ខណ្ៈ និងមានក្ទង់ក្ទយ្ំ សម្ាបើម្អសាចា យា សហើយ
ក្៏ជាឆក្សោខន
ា ខដលសយើងទំងអ

់ោ្ា ក្នុងន្ម្ជាត្ួ

ចា

អងគ

ំសា ៉ូន
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ខម្ត ង ោមា ន ន ណាមា្ា ក្់ អាឆអវត្ត មា នបាន

សឡើ យ ។
ក្ប

ិនសបើសយើង

ម្លឹងែលួនឯង សហើយក្ពម្ចាត្់

ទុក្ែលួនឯងថា ជាត្ួអងគ

ខម្តងសហើយសន្ោះ សយើងទំង

អ

់ោ្ា ចាំបាឆ់ក្ត្ូវខត្ហវក្
ឹ ហាត្់

ខម្តង ឱាយបានលអនិង

សាទាត្់បំផុត្ សឆៀ ោងសពល ខម្តងក្៏
ម្ិនបានលអ សក្
ក្នុងកា

ខម្តងម្ិនសក្ើត្

ោះែវោះន៉ូវទំនុក្ឆិត្ត និងភាពបុិនក្ប

ប់

ខម្តង។

ក្នុ ងែណ្ៈសពល

ខម្ត ង សទោះជាកា

ខម្ត ង ោ

លំបាក្លំបិន ឬក្៏សនឿយហត្់យាងណាក្៏សោយឆុោះ
ក្មាប់ទឹក្ឆិត្ត អនក្

ខម្តងក្រប់ ៉ូប ខម្ងខត្ងសក្ត្ក្

អ និង ីក្រាយជានិឆច ឱាយខត្កា

ខម្តងសន្ោះ បានលអ

ទទួលបានន៉ូវភាពសជារជ័យ មានកា សពញឆិត្តសពញ
សងលើម្ ពី

ំណាក្់អនក្ទ

ស
ា ន្ទំងឡាយ។

៉ូម្ក្ជាបថា ភាព ីក្រាយជក្់ឆិត្តដិត្អា ម្មណ្៍
និ ង កា សពញឆិ ត្ត ពី
ខដលជាផ្ទាំង
សបើកា

ំ ណា ក្់ ទ

ុី បដ៏ ឆ ម្ាប ង ប

ាស និ ក្ ជនបុ សណា្ាោះ
់ អន ក្

ខម្ត ង សក្

ខម្តង ម្ិនអាឆទក្់ទញឆិត្ត អនក្ទ

ោះ
ាសន្

ចា

ឲាយ ក្
ី រាយឱាយ

ំសា ៉ូន

បាាយ ក្ត្សអក្ក្ត្អាលជក្់ឆិត្ត ដិត្

ក្នុងវិញ្ញាណា ម្មណ្៍បានសទសន្ោះ អនក្ទ
ឆង់ទ

ាសន្ ឯអនក្

ក្នុងកា
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ាសន្ក្៏ខលង

ខម្តងែលួនឯង ក្៏ក្ត្ូវបាត្់បង់អាជីព

ខម្តង សនោះរឺជាក្ក្ឹត្ាយក្ក្ម្្ម្មជាត្ិ ថ្នកា

ខម្តង ោមានត្ួអងគណាមា្ក្
ា ់ អាឆសរឆសវោះឬក្៏សឆៀ
ោងបានសឡើយ ។
ក្នុងសពល

ខម្តង រាល់ត្ួអងគនីម្ួយៗ ក្ត្ូវខត្

ខម្តងសៅតម្ម្ុែ

ញ្ញា ភា ក្ិឆច និងត្ួន្ទី ប

ែលួន ខដលអនក្ដឹក្ន្ំស ឿង បានោក្់ក្ំហិត្ឱាយ
សៅក្នុងសាឆ់ស ឿងសន្ោះៗ។ សពលែលោះអនក្

់

ខម្តង

ខម្តងអាឆក្ត្ូវ

បានសរចាត្់ខឆង ឱាយ ខម្តងជាត្ួអងគឆិត្តអាក្ក្ក្់ សហើយ
រាល់ឈុត្ឆក្ ថ្នកា

ខម្តង រឺក្ត្ូវខត្កាឆសាហាវ

សឃ្ សៅ អាក្ក្ក្់ រក្ម្ក្់ និងបង់សម្ាសៀត្បំផត្
ុ ។
រាល់

ក្ម្មភាពក្រប់យង
ា រឺក្ត្ូវខត្អាក្ក្ក្់ អាក្ក្ក្់

ឱាយដ៉ូឆជាម្នុ

ាសអាក្ក្ក្់ពិត្ៗ ។

សោយសា ខត្ភាពបុិនក្ប
ប

់ត្អ
ួ ងគែោះល តម្ យៈកា

សៅសោយម្សន្

ប់ ថ្នកា

ខម្តង

ខម្តង ខដលសពញស

សញ្ចត្ន្ សឆោះសក្បើទឹក្ម្ុែ សៅក្រប់

ចា

កាលៈសទ

ំសា ៉ូន
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ៈ កាយវិកា ក្ក្ម្ិឆក្ក្សម្ើម្

់ សវីក្ សបើ

ខម្តងជាត្ួអងគឆិត្តអាក្ក្ក្់ រឺអាក្ក្ក្់ពិត្ៗ។
សោយសហត្ុយាងសនោះឯងសហើយ
អនក្ទ

ាសន្ទំងឡាយ សក្ើត្កា

៉ូម្ាបីដឹងថាក្ត្ឹម្ខត្ជាកា

បានជាស្វើឱាយ

អប់ និងែឹង

ម្ាា

ខម្តងសៅសលើឆក្ សហើយ

ក្ត្ូវបញ្ចប់សាឆ់ស ឿង ខលង ខម្តងសទៀត្ ក្៏សោយឆុោះ។
មានអន ក្ ទ

ាសន្ែលោះ សទៀត្ សៅខត្ម្ិន អ

សហើយសៅក្នុងឆិត្ត ម្ាាង

់ ម្ិ ន

អប់ត្ួអងគឆិត្តអាក្ក្ក្់ មាន

ឆិត្តអក្បិយឥត្ក្តសី ម្តតា។ ម្ាាងនឹក្អាណ្ិត្ត្ួអងគឆិត្ត
លអ ឆិ ត្តលអខត្ខប ជាក្ត្ូវក្ំ

ត្់ ទទួល ងន៉ូវទ ុណ្

ក្ម្ម ទំងកាយទំ ងឆិ ត្ត ពី

ំណាក្់ ត្ួអ ងគ ឆិត្តអា ក្ក្ក្់

សៅវិញ សម្ើលសៅហាក្់ដ៉ូឆជាពិភពសោក្សនោះ ោមាន
ភាពយុត្តិ្ម្៌អវីបនតឆ
ិ បនតួឆទល់ខត្សសាោះ។
សហត្ុកា ណ្៍ទង
ំ អ

់សនោះ រឺសោយសា ខត្ត្ួអងគ

ខម្ត ង ជាត្ួ អ ងគ ខដលស

សពញ សៅសោយបទ

ពិសសា្ន៍ មានកា សាទត្
ា ់ជំន្ញក្នុងកា
ត្ួអងគក្ំពល
៉ូ
និងអសាចា ាយបំផុត្ សក្
ភាពសជារជ័យក្នុងកា

ខម្តង ។

ោះ

ខម្តង ជា
សក្ម្ឆបានន៉ូវ

ចា

ស
ក្ពោះ
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ៀលក្ជាលសក្ជ សទ ទន់ទបណា

់សៅសហើយ

៉ូ យ
ិ
សអើត្លឹម្ៗតម្ឆសន្លោះា ថ្នក្ំពល
៉ូ ភនំ សហើយ

ទញពនលត្់ ន៉ូវកាំ
ដ៏ក្

ំសា ៉ូន

មីម្តងបនតិឆៗ បនាសល់ទុក្ន៉ូវពនលឺ

ទន់ សក្សាឆក្

ប់ដណ្្ប់ក្របម្ក្សលើខដន ថ្ន

ខផនក្បឹងពី ឯក្ត្បក្ផ្កក្ា ពលឹត្ ខដល ក្
ី ហង់ ក្៏
ញាប់ញ័ ក្ពឺក្ពួឆសក្
ក្ក្ុម្ក្៉ូនក្ត្ី

ោះ

ុ ភីោត្បក្់ម្ក្ថា្ក្
ា ់ងម្
ន ។

់ក្ក្ហម្ ង្ល សៅខហបខហល

ឆសន្លោះា សដើម្សសា្ា ក្ំពុងខត្សយលបងអួត្ោ្ា ន៉ូវឆសង្កម្
ា
ផ្កាពណ្៌សលឿងស្អា និងក្ត្ក្ួនផ្កាពណ្៌សាយ
វា
ខដល
ក្ំពុងសបាោះថ្ដ ក្ោ្ាយាង ោម្។ ន្លសាលាបពណ្៌ជម្ពូ
ែំ ំថ្ព

ំឡង
ឹ ក្ឆ្មក្់ម្ឆេជាត្ិ សៅក្បបមាត្់បង
ឹ សដើម្ាបី

ស្វើជាអាហា បសងែើយម្ុនសពលវិល ក្ក្ទនុំ។
ម្ួយ

នទុោះសក្កាយម្ក្ បក្ាសីសជើងខវង

ទំងរ៉ូ សឆ្ាោះសៅទិ
ក្

ខាងលិឆ ឯអាកា

ក្៏ចាប់ក្ត្ជាក្់

ឺត្ខត្ម្តង ស្វើឱាយបក្ាសប
ី ក្ាាទំងឡាយ ក្

ពនលឺថ្នសាយណ្ហកាល និង

វឹងនឹង

នតិភាពថ្ន្ម្មជាត្ិ។

ក្៏ ដ៉ូឆជា ៉ូ បែ្ុំផងខដ រឺ
ខបបសនោះ អាឆជាម្នត ស

ទុោះសហើ

ន ហ៍ ដ៏

ថិ ត្សៅក្នុងសាថានភាព
័ ក្កិ

ិ ទធ ខដលមាន

ចា

ំសា ៉ូន
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អានុភាពបំផុត្ ជួយបំបាត្់ន៉ូវភាពត្ប់ក្បម្ល់ ែវល់
ខាវាយអំពល់ឆិត្ត ក្តីសទម្ន

ាា ខដលខត្ងខត្ទន្តន្ទន
ា

ដួ ងឆិ ត្ត សនោះ ឱាយ សៅជា ី ក្ រាយ ក្
ក្ត្អាលក្

់ ថាលា និង ក្ត្សអក្

់ក្សាយសឡើងវិញ។

ទុក្ខក្ងវលទ
់ ំងឡាយ បាន សាយឆងាយផុត្សៅ
បនាសល់ទុក្ ន៉ូវភាព ក្
ី រាយហួ

ក្បមាណ្។ ឱក្ពោះ

សអែយ
ើ
ស្វើសម្តឆសៅហន៎! សទើបអាឆឃ្ត្់នវ៉ូ ភាព ក្
ី រាយ
សនោះ ឱាយ

ថិត្សៅអ

ឱាយ អវី ៗ ក្រប់ យា ង
ក្

់កាលជានិ នត ៍បាន។ ែ្ុំពិត្ជាឆង់
ថិ ត្ សៅអ

ថ្ម្ និងកា រិត្ក្បាថា្ា

់ កា លជានិ ឆច តម្ក្តី

ប

់ែលួនឯងខាលាំងណា

់។

ខត្អវីៗក្រប់យាង រឺោម្ិនដ៉ូសចា្ាោះសឡើយ សក្

ោះជីវត្
ិ

ម្ិនខម្នមានខត្ស

ឆក្តី

ុែមាន

ទុ ក្ខ មានសសាម្ន

ាស មានសទម្ន

ុែ ម្ាាងសទ មាន

ាស រឺ ោ ជាស ឿង

សាម្ញ្ញ្ម្មតសៅសហើយ សនោះជាក្ក្ឹត្យា ក្ក្ម្្ម្មជាត្ិ
ម្ិនអាឆក្បខក្ក្បាន ។
ថ្ងៃសនោះម្ិនខម្នជាថ្ងៃម្ាសល
ិ ម្ិញសទ ថ្ងៃម្ាសល
ិ
ម្ិញសរអាឆស

ើឆ សរអាឆ

បាាយ ខត្

ក្មាប់ថ្ងៃ

សនោះ សរអាឆខក្បកាលយ
ា សៅជាយំវិញម្តង សនោះក្៏សក្

ោះ

ចា

ខត្ជីវិត្រឺ

ភាវៈម្ួយសនោះ

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 15

ថិត្សៅក្នុងឆាាប់ថ្ន្ម្៌

សាម្ញ្ញលក្ខណ្ៈ អនិឆចំ ទុក្ខំ និងអនតតា ស

លរឺ

ខក្បក្បួលជានិឆច ទុក្ខលបា
ំ ក្ឥត្ខលែ ម្ិនអាឆបង្គាប់
បញ្ជាបានសសាោះសឡើយ ។
ភាពម្ិនសទៀង

ខត្ងសលអៀងខក្បក្បួល

ក្តីទុក្ែ
ខ ាសឹក្ែាសួល

អួលក្នុងឆិន្តា

សនោះជា្ម្មជាត្ិ

ថ្ន

ពុំមានជនណា

អាឆបង្គាប់បាន។

ក្នុងជីវិត្សនោះ

មាន

មានក្តីអផាសុក្

សទម្ន

ទុក្ខសក្

ោះក្

ទុក្ខសក្

ោះខត្ក្បាណ្

សក្ើត្ចា

ត្់ក្បា

ប

ត្វ

ង្ខា

ុែមានទុក្ខ
ាសពុំក្ាានត

់ខដលបាន

ជួបក្តវី ិន្

។

ជ
់ រា

មានជា្ម្មត

សរាោម្ ណា

កា ជួបកា ក្បា

សនោះជាទំសនៀម្

យាងជាក្់ឆាា

ឥត្មានក្ក្ឡា
ក្ុំឆង់

់សៅ

ក្ុំឆង់ ត្់សរឆ

់

់

ខក្បសផាសងបាន ។
សោយ

ុែជានិឆច

ពីក្ក្ម្្ម្មជាត្ិ

ចា

ំសា ៉ូន
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សបើឆង់ ឆ
ួ ទុក្ខ

យក្្ម្៌ជាញាត្ិ

សាង

ជាផលវូ ជីវិត្។

ុែ

នតិភាព

ក្មាប់ែ្ុំថ្ងៃសនោះ ែ្ុំសៅមានឱកា
ជាម្ួ យ នឹ ង ខម្ ខដលកា ជខជក្

ជខជក្សលង

នទ ន្ សនោះ ែ្ុំ បា ន

សលើក្យក្ក្បធ្នបទម្ួយសន្ោះរឺ សោខន
ា ជីវត្
ិ
ម្ក្
ស្វើជាសោលរំនិត្ សផតើម្ក្នុងកា ពិភាក្ាា និងសផ្តាោះបតូ
ម្ត្ិសយបល់ជាម្ួយនឹងខម្ ។
សៅក្នុងសោក្

ននោ
ិ

សយើងសនោះ ដំសណ្ើ មាោា

ថ្នជី វិ ត្ សក្បៀបក្បដ៉ូ ឆ សៅនឹងដំ សណ្ើ
សោខានម្ួយស ឿង។

ថ្នសាឆ់ ស ឿង

សបៀបឬសាថានភាពថ្នកា

ប

់ម្នុ

ប

់ត្ួសោខាននីម្ួយៗសឡើយ។ ពីម្ួយឈុត្សៅម្ួយ

ឈុត្

ាសសយើងមា្ាក្ៗ
់ រឺម្ិនែុ
ក្ម្មភាពខត្ង

អវីពី

់សៅ

ក្ម្មភាព

់ សវីក្ជានិឆច សហើយមាន

ឥ ិយបងខក្បក្បួលសៅស ឿយៗក្ំណ្ត្់ម្ិនបាន។
ខម្បានមានក្បសា
អា ម្មណ្៍ថា ដ៉ូឆជាម្ិន

ន៍ថា សៅថ្ងៃសនោះ ខម្មាន
៉ូវក្

ួលែលួន ទល់ខត្សសាោះ

សោយសា ខត្កា សនឿយហត្់ អ

់ក្មាលាំង ជាម្ួយ

នឹងកា ង្ សក្ឆើន យជំពក្
៉ូ ។ បខុ នតសទោះជាយាងសនោះក្តី

ចា

ក្៏ ខម្ សៅខត្ ី ក្ រា យ និ ង

ំសា ៉ូន
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បាា យ ឆិ ត្ត ជា និ ឆច រឺ

បាា យ ក្
ី រាយ ក្នុងកា ជខជក្

នទន្ ជាម្ួយនឹង

ក្៉ូនន៉ូវរត្ិសោក្និងរត្ិ្ម្៌សផាសងៗ សក្
ស

ើញថា កា ជខជក្

ដ៏មានឱជា

ោះខម្យល់

នទន្ោ្ាខបបសនោះ រឺជាអាហា

ក្មាប់បំបនដួងឆិត្ត ឱាយសាងជីវត្
ិ

បានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវលអ ឬក្៏សក្បៀបដ៉ូឆជាឱ

ងទិពវ ខដល

មានអានុភាព អាឆពាាបាលសរារទំងឡាយ សន្ោះរឺ
បានដល់សរារក្ិសល

ខដលជា្ម្មត សដក្

ម្ៃក្
ំ នុង

ន្តានដួងឆិត្ត។
ក្មាប់ែ្ុំ ែ្ុំសជឿជាក្់យង
ា ឆាា
ជាស ឿងពិត្ សក្

ោះែ្ុំបាន សងកត្ស

យៈថ្ផទ ម្ុែ ដ៏ ក្
ខម្ពុំ

៉ូវក្

ជាមានស

់ ថាលា ប

សលើទ

់ ម្នុ

ើញយាងឆាា

់ តម្

់ ខម្ ងវី ត្ាបិ ត្ខត្ថ្ងៃ សនោះ

ល
ួ ែលួនក្៏សោយឆុោះ ខត្សម្ើលសៅខម្ ដ៉ូឆ
ឆក្តី

ែ
ុ ខាលាំងណា

ខម្បានមានក្បសា
ប

ក្
់ នុងឆិត្តថា ោរឺ

ាស

់។

ន៍ថា

ម្័យ បុ រា ណ្ រឺ

សបៀបថ្នកា

់សៅ

់ សៅសោយឈ

ាសនៈថា៖ «ផទោះណា ខដលមានមាតបិត ខង

ចា

ក្ាា សន្ោះក្នុងក្រួសា នឹងមាន

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 18

ុភម្ងគល» ឬ «ក្៉ូន

ខដលសោ ពមាតបិត សន្ោះសទវតនឹងឱាយព ជ័យ»
ក្មាប់ខម្និងក្៉ូន ខដលមានឱកា
អងគុយ ជខជក្
មានស

ឆក្តី

ក្នុងកាលៈសទ

បានម្ក្

នទន្ោ្ខា បបសនោះ ពិត្ជាស្វើឱាយជីវត្
ិ

ុែពន់ក្បមាណ្ហួ

ក្តីក្

ថ្ម្

ត្
ថិ សៅ

ៈម្ួយ នឹក្សាមានម្ិនដល់ ជាម្ួយនឹង

សពលសវោ ខដលក្ំពុងខត្ស្វើដំសណ្ើ សៅម្ុែ យាង
យឺត្ៗ

នាសឹម្ៗ សោយក្ត្ឹម្ខត្ជីវភាពដ៏សាម្ញ្ញ

្ម្មតក្នុងក្៉ូនែទម្ដំបល
៉ូ

ាបូវ ដ៏ត្៉ូឆក្ំ

លំសៅសាថាន

័យ

ក្មាប់អាក្

ស្វើកា ង្ សនឿយហត្់អ

ត្់ម្យ
ួ
ជា

ក្មាក្សក្កាយសពល

់ក្មាលាំង។

តម្ពិត្សៅសពលែលោះ ម្ិនជាចាំបាឆ់ផទោះ្ំ ក្ទនំ
ែព

់សពក្សន្ោះសទ ក្ត្ឹម្ខត្បុណ្ណឹង ក្៏រង់សាងន៉ូវ
ួរ៌បាន ក្

ួលម្ិនក្

អនក្មានផទោះ្ំក្ទនំែព

ល
ួ អាឆមាន

ុភម្ងគល ជាង

់ មានឡាន មានម្៉ូត្៉ូ មានែ្ុំ

បសក្ម្ើសឆ្វងសាតាំសន្ោះសៅសទៀត្ ក្៏អាឆថាបានខដ ។ សក្
ស

ឆក្តី

ុែ

ុែពិត្ក្បាក្ដ រឺជាភាពក្

់ថាលា

ោះ

ក្
ី រាយ

ខដលមានសៅក្នុងអា ម្មណ្៍ ផលូវឆិត្ខត ត្បុសណា្ាោះ។ សបើ

ចា

ឆិត្ត

ុែ

ំសា ៉ូន
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ៃប់ ល
ំ ត្់ន៉ូវធ្ត្ុបាប ធ្ត្ុអក្ុ

ក្ឆខណ្នឈ្្ានី

ល ធ្ត្ុ

កា ឈនោះចាញ់ កា សោភលន់ កា

ែឹងសក្កា្ កា ឆងរំនុំរុំរួន និងភាពលៃងល
់ ៃឹត្ ឥត្
ដឹងែុ

ក្ត្ូវសចាលបានអ

រឺទីប ម្

់សហើយសន្ោះ និ

វានស

ល

ុែ ក្៏ ខម្ងក្បាក្ដជាពុំខាន សនោះរឺជាកា

ពិត្ ខដលម្ិនអាឆក្បខក្ក្បាន ។
ខម្បានមានក្បសា

ន៍ថា មាោាថ្នជីវិត្ខបប

បុរាណ្ ជាមាោាម្យ
ួ ដ៏ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវខដលម្នុ

ាស ម្័យ

បឆចុបាបននសនោះ រួ យក្ត្ក្មាប់ឬអនុវត្តតម្។ សក្

ោះ

មាោា ថ្នជី វិ ត្ ខបបបុ រា ណ្ រឺ ជា មាោា ខដលអាឆន្ំ
ជី វិត្ សឆ្ោះា សៅ ក្
កា អប់ ំន៉ូវម្សន្

ុភម្ងគល ពិត្ក្បាក្ដ តម្ យៈ
សញ្ចត្ន្ ក្បក្បសោយក្ក្ម្

ល
ី

្ម្៌

ុជវី ្ម្៌ ខដលមានត្ថ្ម្លម្ហាសាល និងមាន

សា ៈ

ំខាន់បំផុត្

ក្មាប់ក្រួសា

មាតបិតនិងក្៉ូនក្បុ

ក្

ជាពិស

រឺ ោង

ី។

មាតបិត ទំ ងឡាយ បន្ទា ប់ពីបានស ៀបឆំ ន៉ូវ
អា

ហ៍ពិ

ហ៍សហើយងមៗ
ី ខត្ងមានរំនឆ
ួ រួឆក្បាថា្ា

ម្ួយសៅក្នុងដួងឆិត្ត ស

លរឺក្បាថា្ាឆង់បានក្៉ូន ទុក្

ចា

ជាបណ្្ូល ដួ ងឆិ ត្ត ប
ស

ំសា ៉ូន
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់ែលួ នផង ជាលទធផលឆំណ្ង

នហ៍ផង និងជាអនក្ខដលម្ក្

នងក្ត្ក្៉ូលផង ។

កា ណ្៍សនោះឯងសហើយ សទើបស្វើឱាយមាតបិតក្រប់
៉ូប ែិត្ែំឆិញ្ចឹម្ក្៉ូន

ន
ៃួ ខង ក្ាា ក្រប់កាលៈសទ

ៈ

សោយក្ពហមវហា
ិ
្ម្៌៤មាន សម្តតា ក្ ុណា ម្ុទត
ិ
និងឧសបកាខាដ៏ប ិប៉ូ ណ្៍ សទោះជាលំបាក្យាងណា ក្៏
សោយឆុោះ ក្៏
មានជីវិត្
ក្នុ ង

៉ូក្ទំ ស្វយ
ើ
ាងណា ឱាយខត្ក្៉ូន
់សៅ មាន

ភ
ុ ម្ងគល មានស

ងគ ម្ សនោះរឺ ជា ទឹ ក្ ឆិ ត្ត ដ៏ លអ ឥ ត្សខាចាោះ

មាលាញ់

ឆក្តីថ្ងលងនូ
ប

់ ពុ ក្

និងខម្ ។
ក្មាប់ក្៉ូន រួ ខត្ឆំណាយសពលឱាយបានសក្ឆើន
ក្នុងកា
កា

់សៅ ជាម្ួយនឹងឪពុក្មាតាយ ជួយខង ក្ាា
និងទំនុក្បំ ុងោត្់ ឱាយ

ម្ជាក្៉ូនលអ ជាក្៉ូន

ខដលពុក្ខម្ធ្លាប់ឆិញ្ម្
ចឹ ធ្លាបល
់ ំបាក្សោយសា ។ រឺ
ម្ិនខម្នដល់សពលពុក្ខម្ ចា

់ជរាខាលាំង ក្៏សបាោះបង់

ោត្់សចាល ឱាយសៅឯសកាអន្ថា ឬក្៏បញ្ជូនោត្់ឱាយសៅ
់សៅក្នុងម្ណ្ឌល ឬអងគកា ឆិញ្ចឹម្ជនជរាោមានទីពង
ឹ
សោយអាងក្ត្ឹម្ខត្សហត្ុផលថា សៅទីសន្ោះមានសពទាយ

ចា

ំសា ៉ូន
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ពាាបាលក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ មានអនក្ខង ក្ាាបានលអជាងសៅឯ
ផទោះ សហើ យ ម្ាា ងវិ ញ សទៀត្ ែលួ ន ឯងក្៏ ជា ប់ វល់ ក្នុ ង
កា ង្ ឆញ្ចឹ ម្ ជី វិ ត្សក្ឆើ នផង ោមា នសពលក្រប់ ក្ោន់
សដើម្ាបីសម្ើលខង ក្ាា ។
តម្ពិត្សៅ កា បសងកើត្ម្ណ្ឌលឬអងគកា ឆិញ្ចឹម្
ជនជរាោមានទីពឹងសនោះ ោរឺជាសហត្ុផលម្ាាង ខដល
បានបង្ហាញឱាយកាន់ខត្ឆាា
ខផនក្ម្សន្

់ ន៉ូវកា បាត្់បង់រុណ្្ម្៌

សញ្ចត្ន្ ក្រួសា ោងឪពុក្មាតយ
ា និងក្៉ូន

បាត្់ បង់ភាពក្ក្់ ស្តា បាត្់ បង់កា ទុក្ឆិ ត្ត និង បាត្់
បង់ន៉ូវក្តីក្

ោញ់សសាមាោះ

សឆត្ន្ ប

់ម្នុ

មានសា ៈ

ំខាន់ ជាងក្តីក្

ក្តី

ខដលជាធ្ត្ុថ្នក្ុ

ល

ាស។ លុយ បានកាលាយសៅជាវត្ថុដ៏
ោញ់ ភាពក្ក្់ស្តា និង

ុែក្រប់យាង។
ែ្ុំពិត្ជាឆ្ៃល់ខាលាំងណា

់ កាលក្៉ូនសៅត្៉ូឆៗសៅ

សឡើយ សត្ើបានន ណាជាអនក្សម្ើលខង ក្ាា និងជួយ
ទំនុក្បំ ុង

៉ូ ងន៉ូវកា លំបាក្ក្រប់យាង ទំងយប់

ទំងថ្ងៃ ឥត្មាន

៉ូម្ាបីក្ត្ឹម្ខត្កា អ៉ូ ទំ បនតិឆបនតឆ
ួ

សត្ើម្ិនខម្នពុក្ និងខម្សនោះសទឬ?

ចា

ំសា ៉ូន
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កាលសន្ោះ រឺខម្សនោះឯងសហើយ ខដលជាអនក្ចាំ
ជួយអភិបាល ក្ាា ចាំលួងសោម្ឱាយក្មាលាំងឆិត្ត ជ៉ូត្
មាអាត្ ន៉ូវសក្រឿងសសាមក្
ា សក្ោក្ទំងឡាយ សោយោមន
ា
កា សែពើម្ សអើម្ បញ្ចក្
ុ បាយ បញ្ចក្
ុ ទឹក្ រាល់ក្ពឹក្
ោងឆ
ា ម្ិនក្ពម្ឱាយន ណាដថ្ទ ម្ក្ស្វើជំនួ
សក្

ោះកា

ម្ផ

ែលន
ួ សឡើយ

ាសឱប ឹ ត្ ថា្ាក្់ ងនម្ លួងសោម្បីព

ខដលខម្ផតល់ឱាយដល់ក្៉ូន សនោះឯងសហើយ រឺជាអាហា
ដ៏មានឱជា

បំផុត្ ជាងបាយ ជាងទឹក្ និងនំឆណ្
ំ ី

ក្រប់យាង។
សពលសក្ើត្ម្ក្ ែណ្ៈសពលខដលក្៉ូនសបើក្ខភនក្
ដំប៉ូង អវីខដលក្៉ូនបានភប់ក្ប ពវសន្ោះរឺវង់ភ័ន្តក្ត ប

់

ខម្ និងសា្ាម្ញញឹម្ក្បក្បសោយសម្តតក្
ា ុណា។
ក្រប់សពលថ្នកា ភប់ក្ប
ផង់ ប

់ខម្ រឺជាឱកា

ងាឃឹម្ និងភាពក្ក្់ស្តា

ពវ ន៉ូវវង់ភ័ន្តក្តដផ
៏ ៉ូ

ថ្នកា បសងកើត្ឱាយមាន ន៉ូវក្តី
ក្មាប់ជីវិត្ក្ោដំបង
៉ូ ម្ួយ

សនោះ ខដលសក្្ពីកា សឆោះយំ រឺោមានអវីទំងអ
សពលបាត្់ខម្ម្តងៗ ក្៉ូនខ
ក្៉ូនខត្ងខក្

់។

នភ័យខាលឆ
ា ខាលង
ាំ ណា ់

ក្ក្ទសហាយំ សហើយលួងម្ិនបាត្់ទល់

ចា

ខត្សសាោះ ខត្ដល់សពលស

ំសា ៉ូន
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ើញខម្ភាលម្
ា ក្៉ូនក្៏តំងបាត្់

យំ បា ត្់ ភ័ យ សហើ យ ចាប់ សផតើ ម្ ញញឹ ម្ ញខញម្
សក្ត្ក្អ ក្
ី រាយ ស

ឆ
ើ ក្ក្អក្
ឹ ទំងក្នុងែណ្ៈសពលខដល

ែលួ ន ឯង ក្ត្ឹ ម្ ខត្ជាសក្ម ង ត្៉ូ ឆ មា្ា ក្់ ពុំទ ន់យ ល់ ន័យ
ស

ឆក្តីអៗ
វី ទំងអ

់។

សពលក្៉ូនសដក្ម្ិនលក្់ ខម្កាត្់ សក្ ិ៍តកាត្់ ខាមា
ខក្

ក្សក្ឆៀងបំសពក្៉ូន

សាតា ប់ជា ទ៉ូសៅ
ក្៉ូន រឺខ

ំសឡងខម្ម្ិន

ក្មាប់ ម្នុ

ាស ក្រប់ោ្ា ខត្

នមត្ថា

សម្លងមា

សម្លងម្នតស

ហ៉ូត្ដល់សរក្ប
ក្៏ស្ៀបស
ជា

ក្មាប់

នពីសរាោះៗបំផុត្ោមានអវីសក្បៀបបានសឡើយ។
ំ សឡងអនក្ឆសក្ម្ៀង អ្ិ រាជ

ជា

វ៉ូ ពីសរាោះសទសបើ

មើ នឹង

នហ៍

ោមន
ា ពី

ុីន

ឯរាជនី

ីុសាម្ុត្
់ ស

ី

ទ
ុ ធា

ណ្្ំ ពីសរាោះ ណ្្ំ ោមានរ៉ូសក្បៀប

ិទធន្ម្ថា បុបាផាថ្នសកាោះអនលង់ស
ំសឡងខម្ម្ិនបាន សក្

ំសឡងខដលបងកប់សោយម្សន្

ោះ

ហ
ន ៍

ំសឡងខម្

សញ្ចត្ន្ សម្តតា

្ម្៌ ោងមាតយ
ា និងក្៉ូន ។
ក្៉ូនម្ិនខាលាឆអវីទំងអ
ម្ុែខម្ ក្៉ូននឹងសដក្លក្់ក្ប

់ ក្ប

ិនសបើបានស

ើញ

ិនសបើបានសាតាប់ឆសក្ម្ៀង

ចា

ប

ំសា ៉ូន
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់ខម្ សហើយក្៉ូននឹងក្ក្់ស្តា សោយក្ោន់ខត្បាន

សៅជិ ត្ ខម្ ដ៉ូ សឆនោះ
អត្ថន័យបំផុត្

ក្ាយ ថា ខម្ ជា

ក្ាយ ខដលមាន

ក្មាប់ជវី ិត្ក្៉ូន។
ក្ំណាពាយបំសព ទី១

ក្៉ូនសអើយសដក្សៅ

សៅសអែយ
ើ ក្ុំយំ

ទក្មាំបាយងំ

ភាញាក្ស់ ឡើងហ៉ូបបាយ

សៅសលងជិត្ៗ

ក្ុំសៅសលងឆងយ
ា

សៅសលងស ៀងអាយ

ក្ាាខម្ឪ។

ក្៉ូនសអើយសដក្សៅ

ខម្សៅសនោះសទ

មាតយ
ា ចាំបំសព

សយលសយលអនក្សដក្

សបើក្៉ូនម្ិនលក្់

កប់ក្នុងដំសណ្ក្

ក្ទូងមាតយ
ា នឹងខបក្ ក្ាសិណ្ក្ាសយ
័ ម្ ណា។
ក្ំណាពាយបំសព ទី២
ក្ពោះរុណ្សោក្មាតយ
ា
អនក្សយលពីឆយ
ងា
សហើយអនក្សក្ឆៀងផង ែំក្បឹងស្វើកា
ត្ិឆៗសៅសហាង
សទោះសនឿយ
ហោះហឹោះហោះអី

យ

សយលក្៉ូនផង

៉ូក្ទំ។
សៅសអើយសៅវុី

ចា

មា

សអើយក្ុយ
ំ ំ

៉ូ

ក្ទហឹងបនាសំ
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័ពទអក្ងឹង

ទក្មាំបាយងំ

ចាំហ៉ូបមា
មា

ំសា ៉ូន

សអើយអនក្សដក្

ំសហើយឥត្ខលែ

មាតយ
ា សយលលអសពក្
អនក្មា

មាតយ
ា សៅសនោះខដ
យ

សម្ ។
សដក្សៅ

មាតយ
ា ចាំបំសព
សយលឱាយអនក្ ។

អនក្សអើយអនក្សដក្

អនក្ក្ុយ
ំ ំសពក្

មាតាយសយលឥត្អាក្់ ែាយល់បក្់ ំសភើយ
លំសហើយក្ត្ជាក្់

ក្ត្ស

ក្ត្សាយក្ត្
ក្៉ូនមា

ៀក្ក្ត្សាត្់

ុំ ។

មាតាយសអើយ មាតយ
ា សយលឱាយសហើយ

សដក្សៅមា

ម្ម្
ុ

ក្៉ូនសអើយឆប់្ំ

សយលផងសក្ឆៀងផង
្ំសឡើងមា

ម្ុម្

ជួយស្វើកា មាតយ
ា
។
ឱក្

សណាោះផ្កា

ក្លិនឆ័នក្ទ ក្ឹសា្ា

ក្ក្អ៉ូបក្ត្សាយ

ដ៉ូឆក្លិនមា

ៃួន

នឹម្នួនសឆម្ឆយ

ក្លិនជាប់ ៉ូបកាយ

ចា

ំសា ៉ូន
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រឺក្លិនក្៉ូនសៅ ។
(ក្ំណាពាយបុរាណ្

ក្ម្ួលថ្មីគោយ ចា

រិត្សៅឥទធិពល ប

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ)

់ខម្ ពិត្ជាមានអានុភាព

និងមានត្ថ្ម្លម្ហាសាល ឥត្អវីសក្បៀបបាន
ខែាសជីវិត្ក្៉ូន។ ក្នុងឆក្ជីវិត្ ប

ក្មាប់

់ខម្ សដើម្ាបខី ត្ជីវត្
ិ

ក្៉ូនបុសណា្ាោះ ខម្ស្វើបានក្រប់យាង ោមានអវីខដលខម្
ម្ិនអាឆស្វើបានសន្ោះសទ សទោះជាកា ង្ សន្ោះ ឱនងយ
លំបាក្លំបិន ឬក្ត្ូវ ងទ ុណ្សក្ោោះថា្ក្
ា ់ យាងណា
ក្៏សោយ សពលែលោះ

ហ៉ូត្ដល់ថា្ាក្ល
់ ោះបង់ជីវិត្សទៀត្

ផង ស្វើយាងណាឱាយខត្ ក្ាាជីវិត្ក្៉ូនបាន ។
ខត្រួ អនិចាចា ដល់សពលខម្ចា

់ជរា ក្៉ូនៗខប

ជាស្វើក្ពសងើយក្សនតយ
ើ
សសាោះអសងគើយោក្់ខម្ សោយ
អាងសល

ថា ោមានសពលក្រប់ក្ោន់ ម្ិនខត្បុសណា្ាោះ

មានក្៉ូនែលោះសក្បើខម្ឱាយោំបាយ ស្វើម្ប
ែូ
និង
ខម្ាបងជាសដើម្ សលើ
ឱាយសម្ើលខង ក្ាាក្៉ូន ប

ំអាត្ផទោះ

ពីសនោះសទៀត្ មានក្៉ូនែលោះសក្បើខម្
ែ
់ លួនសទៀត្ផង ។

កា ណ្៍សនោះ ោជាស ឿងម្ួយ អយុត្តិ្ម្៌ណា
ក្មាប់ជីវិត្ខម្។ សត្ើនឹងឱាយមាន

់

ុភម្ងគលដ៉ូឆសម្តឆ

ចា

បាន សបើ

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 27

៉ូ ម្ាបី ខត្ខម្ ពុ ក្ ខដលជាសទវតដ៏ ្ំ ប

់

ែលួន ក្៏ែលួនហាានសក្បើខដ សន្ោះ សទវតដថ្ទម្ិនហាានម្ក្
សបៀត្សឡើយ។
ក្៉ូ នអក្ត្ញ្ញូ ោមា នបានកា អវី សក្ើ ត្ម្ក្សដើ ម្ាបី
បំផ្លាញខម្ពុក្ ដ៉ូឆបុរាណ្ភា
ស

ិត្ក្

ីហិសតបសទ

លទុក្ម្ក្ថា៖
បណាតាក្៉ូនបីពួក្ រឺក្៉ូនម្ិនទន់សក្ើត្ម្ួយពួក្

ក្៉ូនសក្ើត្សហើយ សាលប
ា ់សៅវិញម្ួយពួក្ និងក្៉ូនលៃង់
ម្ួយពួក្ ក្៉ូនពី ពួក្ខាងសដើម្ជាក្៉ូនោប់ក្បស
ពួក្ក្៉ូនទីបម្
ី ិនក្បស

ើ សឡើយ សក្

ខាងសដើម្ ស្វើទុក្ខខ ត្ម្តងក្៏អ

ើ

ឯ

ោះថា ក្៉ូនពី ពួក្

់សហើយសៅ ឯពួក្ក្៉ូន

សក្កាយទីបី ស្វើទុក្មា
ខ តបិត ឱាយលំបាក្ក្រប់ជហា
ំ ន
សជើង។
ងគ ម្កាន់ ខត្ទំ សនើ ប ពិ ភពសោក្កាន់ខត្ ី ក្
ឆំស ីន ម្នុ

ាសកាន់ខត្សភលត្
ើ សភលើនក្ឆសលើ

រុណ្្ម្៌ ពុំសាគាល់ែុ

ោមាន

ក្ត្ូវ ពុំសោ ពឪពុក្មាតយ
ា
សាង

ខត្បាបក្ម្មសវរា សហត្ុផលទំងអ
ឬសទថា ោជាថា្ាំពិ

សបើ

ស់ នោះ សត្ើសរដឹងខដ

ដ៏កាឆសាហាវ ខដលបានហ៉ូ ក្ជាប

ចា

ឆ៉ូលសៅបំផ្លាញសបោះដ៉ូង ស

ំសា ៉ូន

លរឺ
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ន្តានដួងឆិត្ត ប

់

ពុក្ខម្បន
ុ ណា។
ឱ ក្ពោះសោក្សអែយ
ើ
!
ពិត្ជារួ ឱាយអាណ្ិត្ពុក្ខម្ខាលង
ាំ ណា
សដើម្ាបី ំលក្
ឹ
ដល់ោម្សា្ាម្អនុ
ក្តីក្

ោញ់ ខដលជាក្ពហមវិហា ្ម្៌

ឪពុក្អនក្មាតយ
ា ក្រប់ ៉ូប

់?

ាាវ យ
ី ៍ ថ្ន
ប

់សោក្

៉ូម្ឱាយក្៉ូនៗទំងឡាយទទួល

សាតាប់ ន៉ូវបទបំសពម្ួយបទសទៀត្ ជាបទនិពនធ ប
សោក្ឧក្ញាា
ក្នុង

់

ុត្តនតក្បីជាឥនទ ជាក្វីដ៏លាបឥ
ី ត្រ៉ូសក្បៀប

ត្វត្ាសទី២០៖
ឱខលែឱលែក្
ឹ

ឱក្ពឹក្ក្ពហាម្

ក្បញាប់ភាក្
ញា ភា
់ ម្
លា

ោំ

ែំដក្ែំ

ឱាយទន់សដើម្ខែ

ង
ទូ

សល ៅខក្

ខត្ស្វសើ ក្កាយសរ

ផលក្

ឱខលែឱលែក្
ឹ

សពលក្ពឹក្ក្ពហាម្

ក្៉ូនសអើយសៅស
សបើក្ន
៉ូ ម្ិន
ឆិត្ខត ម្វឹក្វ

ៃំ

ៀៃ ម្

វ៉ូ ម្ិនលអ ។

ណាសឆៀម្ក្៉ូនក្ក្
ខក្

ក្យំឡឡ
ង
ទូ ក្

វ៉ូ ពុសំ ក្ើត្ ។

ចា

ំសា ៉ូន
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ឪលែក្
ឹ ឱខលែ

ក្៉ូនខម្សដក្សៅ

សដក្សៅក្៉ូនសៅ

ក្៉ូន

សបើដល់សពលក្បាំង

ក្

ស្វប
ើ ណ្
ុ យា ក្ំសណ្ើត្

ទិញក្ង់ឱយា ក្៉ូន ។

ឱខលែឱខលែក្

ខបក្សញើ

ថ្ងៃស្តខា

សងើបឱនៗ

នោហក្
ា ់

ន
ៃួ សឆម្សឆ្ើត្

វ៉ូ ខក្

ោសក្ើត្
ក្សាក្់

សនឿយហត្់ពរ
ុំ ត្
ិ

ឆិត្រ
ត ត្
ិ ខត្ក្៉ូន

ឱថ្ងលមា

អា

៉ូ មាតយ
ា ផង ។

ឱខលែឱសលែ

មា

សម្សដក្សៅ

មាតយ
ា ថា្ក្
ា ង
់ ម្
ន សៅ

ម្ិនឱាយម្ួហង
ម

ន
ៃួ

ដល់សពលក្៉ូន្ំ

ម្
៉ូ បានបួ

សយងមាតយ
ា សនោះម្តង

ចាក្

ងាា សអើយ។

និពនធគោយ ឧក្ញាា
ំ ល
ួ ងមីគោយ ចា

ុភា
បានស

ិត្ ក្នុងក្

ង

ីហិសតបសទ

ំសា ៉ូន

ុត្តនតក្បីជាឥនទ
នតបា
ិ លភិក្ខុ

ម្ួយឃ្លសា ទៀត្

លទុក្ថា៖

មានក្បសយជន៍អវី? ឆំស

ោះក្៉ូនខដលសក្ើត្សហើយ

លៃ ង់ ផ ង ម្ិ ន ក្បក្បសោយ្ម្៌ ផ ង ដ៉ូ ឆ ខភន ក្ ឈឺ

ចា

ំសា ៉ូន
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មានក្បសយជន៍អវី បានក្ោន់ខត្ឈឺចាក្់សោត្ ន្ំឱាយ
ំខានបុសណា្ាោះ ។
ក្៉ូនអក្ត្ញ្ញូ រឺោអន់ ជាងសឈើក្ឆត្់សៅសទៀត្
សឈើក្ឆត្់ សរអាឆសក្បើទប់ក្បាណ្បានក្នុងកាល ក្ក្ល
នឹងដួល សក្បើកា

ភ័យអនតរាយបាន ក្នុងកាលមាន

សក្ោោះភ័យវិបត្តិ ខត្ក្៉ូនអក្ត្ញ្ញូ ម្ិនអាឆពឹងអវបា
ី ន
មានខត្ស្វើឱាយឪពុក្មាតយ
ា
សក្ើត្ទុក្ក្
ខ ងវល់ ទឹក្ខភនក្
ហ៉ូ ស ៀងរាល់ថ្ងៃ។
ឱ ! សនោះឬសោខានជីវិត្ សោខានជីវិត្ខដលម្នុ
ក្រប់ោ្ា រឺជាត្ួអងគថ្នសាឆ់ស ឿង
អនក្

ិលាបៈថ្នកា

ខម្តងចាំបាឆ់ ក្ត្ូវខត្បំខបក្ឱាយបាន និង

ាស

ខម្តង
ិក្ាា

ឱាយយល់ ជាម្ួយនឹងសោខន
ា ជីវិត្ម្ួយខែាសសនោះ។
សទោះជាយង
ា ណា
ពាាយម្
ប

ក្មាប់ក្៉ូនៗក្រប់ ៉ូប ម្ិនរួ

ខម្តងឆក្សោខាន ជាម្ួយនឹងឪពុក្មាតយ
ា

់ ែួលនឯងសឡើយ សក្

ោះអី ខម្ពុក្ ពុំខដល

ខម្តង

ឆក្សោខាន ជាម្ួយនឹងក្៉ូនៗសឡើយ ។
សពលពុក្ខម្ែ៉ូឆឆិត្ត ក្នុងស ឿងអវម្
ី ួយ ពុក្ខម្
ែ៉ូឆឆិត្តពិត្ៗ សពលពុក្ខម្

បាាយ ក្៏

បាាយពិត្ៗ

ចា

ំសា ៉ូន
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ផងខដ ។ សពលក្៉ូនសក្ើត្ទុក្ខ ឬមានវិបត្តិភយនតរាយ
អវីម្ួយម្ក្យយី ពុក្ខម្ក្៏សក្ើត្ទុក្ខក្ងវល់ែល
វ ់ខាយ
វា
និងក្ពួយបា ម្ភ អនទោះសាសលើ
ក្ប

ិនសបើក្៉ូនៗ ទទួលបានស

វិញ ពុក្ខម្ក្៏
សនោះក្៏សក្

ុែហួ

ក្៉ូនសៅសទៀត្ សហើយ
ឆក្តី

ុែឆសក្ម្ើន ុងស ឿង

ក្បមាណ្ សាមានម្ិនដល់ខដ

ោះខត្ពុក្ខម្រិត្ថា៖

ជីវិត្ក្៉ូនរឺជីវិត្ពុក្ខម្ ក្៉ូនទុក្ខ ពុក្ខម្ក្៏ទក្
ុ ខ
ក្៉ូន

ុែពុក្ខម្ក្៏

ែ
ុ សហើយក្ប

ិនសបើក្៉ូនក្ត្ូវបាត្់

បង់ជីវិត្ សចាលពុក្ខម្សៅសទៀត្សន្ោះ ពុក្និងខម្

់

សៅក្៏ោមានន័យអវីសទៀត្ខដ ។
សពលក្៉ូនឆំស ីនវ័យ្ំសឡើង ជីវិត្ ខម្ងខត្ងធ្លាក្់
ឆ៉ូលសៅក្នុងរនលងថ្នមាោម្
ា ួយ សន្ោះរឺបានដល់មាោា
ជីវិត្។ ដំសណ្ើ ថ្នជីវិត្ រឺជាមាោាថ្នជីវិត្ មាោថ្ា ន
ជីវិត្ក្ោដំបង
៉ូ រឺជាមាោត្
ា ៉ូឆៗ ខដលក្ំណ្ត្់សៅតម្
ឆង្វា ក្់ ជំ ហា នសជើ ង ត្៉ូ ឆ ៗ

ប

់ សក្ម ង ត្៉ូ ឆ មា្ា ក្់ ខដល

ក្ំពង
ុ ខត្ែំក្បឹងពាា យម្ ស ៀនសដើ ត្ិឆៗ ត្សត្ោះត្ត្ោះ
សៅម្ក្ៗ។ ថ្ដ ប

ស់ រែំក្បឹងចាប់ក្

ោ

ប

់សក្ៀន

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 32

ខាង សដើ ម្ាបី ទប់ក្បាណ្ឱាយ ជាប់ អវី ខដលសរក្

ោបាន

ោមានអវីសក្្ពីថ្ដពុក្និងខម្សឡើយ។
ក្នុងកាលៈសទ
ឆិត្តខាលាំងណា

់

ៈខបបសនោះ ពុក្ខម្ខ

ន បាាយ

បាាយ ហ៉ូត្ដល់ថា្ាក្់ សភលឆអ

ន
់ ៉ូវ

កា សនឿយហត្់ ក្រប់ ខបបយាង ។ រាល់ ជំ ហា នសជើង
នីម្ួយៗ ខដលក្៉ូនឈ្នសៅម្ុែជានិឆច រឺមានន័យ
្ំស្ងណា

់

ក្មាប់ជវី ិត្ពុក្ខម្។

ខម្បានមានក្បសា ន៍ ន៉ូវ

ក្ាយខដលរួ ឱាយយក្

ជារត្ិអប់ ំបានថា ឆក្សោខានជីវិត្ រឺជាឆក្សោខន
ា
ខដលម្នុ

ាសមា្ក្
ា ់ ទទួលន្ទីសក្ឆើនយាង ដ៉ូឆជាខម្

ែលួនឯងជាសដើម្ ខម្មានត្ួន្ទីជាអនក្និពនធផង ជាអនក្
ដឹក្ន្ំស ឿងផង ជាអនក្

ខម្តងផង ។

ពីម្ួយថ្ងៃសៅម្ួយថ្ងៃ ដំសណ្ើ ថ្នជីវិត្ ប

់ខម្

ពុក្ កាន់ខត្សរាយស ៀវសៅម្តងបនតិឆៗ សឆ្ាោះសៅ ក្ទី
បញ្ចប់ សន្ោះរឺកា បិទឆក្ឈប់
ោះសៅទិ

ខាងសក្ើត្ សហើយ

ខម្តង ដ៉ូឆ

៉ូ យ
ិ

នាសឹម្ៗ សៅលិឆសៅទិ

ខាងលិឆ ក្នុងែណ្ៈសពល ខដលខែាសជីវិត្ ប

ក្
់ ៉ូនៗ

ចា

ំសា ៉ូន
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ក្ំពុងខត្ចាប់សផតើម្ដុោះពនលក្ម្ក្ងមី សោយភាពសក្មងែចី
បំផុត្ សហើយ ីក្្ំធ្ត្់សឡើងបនតបន្ទាបជា
់ លំោប់។
ពុក្ខម្ ក្៉ូន

៉ូម្ជ៉ូនព ឱាយពុក្ខម្

ុែ

បាាយ

ណាា៎ពុក្ខម្ណាា៎! ក្៉ូនោមន
ា អវីជ៉ូនពុក្ខម្ សក្្ពី
ម្ួយឃ្លសា នោះសឡើយ ជា
ឆិត្តដ៏ថាលាសាអាត្ និងប ិ
ឆំ ស

ោះកា

ក្ាយ

ក្ាយខដលហ៉ូ សឆញ ពីដួង
ុទធបំផុត្ ប

ខម្ត ងសោខា ន

ក្
់ ៉ូន។

ក្មាប់អន ក្

ខម្ត ង

ខដលម្ិនយល់ពី សបៀប ខម្តង និងម្ិនសាទាត្់ជន្
ំ ញ
ក្នុងវិ្ីសាន្ត

ត ពុំ

៉ូវមានភាពបុិនក្ប

ខម្តងសៅសហើយ អាឆស្វើឱាយអនក្ទ
្ុញក្ទន់ ស្វើឱាយសាឆ់ស ឿងឥត្
ម្លស

ទើ សក្រឿង ស

ប់ កាលសបើ
ាសន្ មានកា

ជាត្ិ សក្បៀបដ៉ូឆជា

លរឺ ោមានវរគ ោមានឃ្លាក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ

ចាប់ឆុងក្បយុងសដើម្ ។
ស

ឆក្តីសនោះយាងណា ឆំស

ោ្ា ខដលសឈ្មាោះថា ជាមាចា

ោះម្នុ

ាសសោក្ក្រប់

់សលើជវី ិត្ែលួនឯង សហើយ

ម្ិនយល់ម្ិនដឹងពីត្ួន្ទី និងឋានៈ ប

់ែលួន ដ៉ូឆជា

ត្ួន្ទីជាឪពុក្ ត្ួន្ទីជាមាតយ
ា
ត្ួន្ទីជាក្៉ូន ជាម្ិត្ត

ចា

ជាក្រូ ជា

ិ
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ាសជាសដើម្ថា សត្ើក្ត្ូវបំសពញត្ួន្ទី សៅ

តម្ឋានៈ ប

ែ
់ លួនខបបណាសទើបលអ។

ស្វើជាម្នុ
ប

ំសា ៉ូន

ាស រឺក្ត្ូវខត្សោ ព សៅតម្ត្ួន្ទី

់ែលួនឱាយបានលអ សបើម្ិនដ៉ូសចា្ាោះសទ ជីវិត្នឹងធ្លាក្់ឆល
៉ូ

សៅក្នុងរនលងថ្នអពម្ងគល ោមានសជារជ័យសឡើយ រឺ
សៅ ក្ភាពបរាជ័យខត្ម្ា
ា ងបុសណា្ាោះ ។
ម្នុ
ន្ទី ប

ាសក្រប់ោ្ា រួ ខត្

់ែន
លួ ឱាយបានលអ សក្

ពីត្ួន្ទី ក្នុងជីវិត្ ប

ក្
ិ ាាសឈវងយល់ ពីត្ួ

ោះសបើបាន ក្
ិ ាាសឈវងយល់
ែ
់ លួនបានលអ និងឆាា

ោ
់

សហើយសន្ោះ សយើងក្៏នឹងអាឆស ៀបឆំន៉ូវជីវិត្ ប
បានយាងក្ត្ឹម្ក្ត្ូវខដ ឯ
សឡើង

់

ែ
់ លួន

ុភម្ងគល ក្៏ ខម្ងក្បាក្ដ

ម្តម្រំនិត្ខដលែលួនរិត្ក្បាថា្ឆ
ា ង់បាន។
ខម្ បានមានក្បសា

ន៍បខនថម្ថា កា

សោខានសលើឆក្ និងសក្កាម្ឆក្មានលក្ខណ្ៈែុ
ោ្ា រឺែុ

ោ្ាទំងក្

ខបលក្

ុងខត្ម្តង។ ក្នុងែណ្ៈសពលក្ំពុង

ខម្តង ភាពបុិនក្ប
ទញឆិត្តអក្
ន ទ

ខម្តង

ប់ ប

ាសន្ ឱាយស

់ត្ួអងគ
ើឆឱាយ

ខម្តង អាឆទក្់

បាាយទោះថ្ដ អប

អ សាទ រក្រឹក្រសក្រង ទំងខដលអនក្

ខម្តងែលួនឯង

ចា

ក្៏

ថិត្សៅក្នុងស

ំសា ៉ូន
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ឆក្តីក្ត្សអក្ក្ត្អាលជាម្ួយោ្ាសន្ោះ

ផងខដ ។ ខត្សៅពីខាងសក្កាម្ឆក្
ខម្ត ងែលួនឯង អាឆពួ ន

ខម្តងវិញ អនក្

ម្ៃំយំខត្មា្ាក្់ឯង ក្នុងទី

សាងាត្់ក្ំបាំងណាម្ួយ ក្នង
ុ ែណ្ៈសពល ខដលក្បិយ
ម្ិត្តអនក្ទ

ាសន្ ស

័ពទនិងកាយវិកា
សលើឆក្

ើឆ

បាាយ ជាម្ួយនឹងសោហា

ដ៏ក្ក្ម្ិឆក្ក្សម្ើម្ ប

់ែលួន សៅឯ

ខម្តង។

កា ណ្៍ សនោះ បង្ហា ញ ឱាយ ស
ខម្ត ង អនក្

ខម្តងរឺជាម្នុ

ើ ញ ថា សៅសលើ ឆ ក្
ាសមា្ក្
ា ់ ខដលឈ្លា

ថ្វបុិនក្ប ប់ ព៉ូខក្ផុត្សលែ ខត្សៅពីសក្កាម្ឆក្វិញ
អនក្

ខម្តង រឺជាម្នុ

ាសលៃង់លៃិត្ងងឹត្ងងល់ ទល់

រំនិត្ រិត្ ក្សោោះក្សាយម្ិនសឆញ ឆំស
សក្ឆើន
ក្ប

នធក្
ឹ

នជំពក្
៉ូ ខដលខត្ងខត្ម្ក្

ពវជាម្ួយនឹងដំសណ្ើ ថ្នជីវិត្ម្ួយខែាសសនោះ ។
ស

៉ូប។ ន្ត
សក្

ន្ធាប់ យខ

ោះបញ្ហាដ៏

ឆក្តីសនោះរួ ន្ដ៉ូឆស ឿងន្ត

តីបងបអូនបសងកើត្ពី

ជា
តី បអូនក្ត្ូវបតីសាលាប់សចាល ោត្់យំខាលាំងណា

់

ោះសក្ោោះវិបត្តិ ដ៏្ំម្ហាសាលខបបសនោះ រឺោោយ

ក្បហា ខាលាំងណា

់ ឆំស

ោះផលូវឆិត្ត ប

់ោត្់។ ន្ត

តីជា

ចា

ំសា ៉ូន
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បងសោយអាណ្ិត្បអន
ូ ខាលង
ាំ សពក្ ក្៏ឆ៉ូលសៅជិត្សហើយ
និយយ

ក្ាយលួ ងសោម្ ក្ពម្ទំ ង ពនាយល់ ពីរត្ិ

អប់ ំសផាសងៗ សដើម្ាបីអាឆជួយ

ក្មាល ន៉ូវភាពទុក្ខ

ក្ងវល់សនោះបានែលោះ ។
សម្ើលសៅន្ត

តីជាបង រឺជាម្នុ

ាសឆលាត្មា្ាក្់ ខដល

ហាក្់ដ៉ូឆជាយល់ដឹង ពីសហត្ុកា ណ្៍ក្រប់យាង ក្នង
ុ
ជីវិត្ម្ួយសនោះ។

ំលងម្ក្ម្ិនបានបន្
ុ មានខែផង ន្ត

តី

ជាបង ក្ត្ូវបាត្់បង់ជីវិត្ក្៉ូនក្បុ

ជាបណ្្ូលឆិត្មា
ត ក្
្ា ់

ោត្់ស

ោះោត្់មានក្៉ូនក្បុ

ទើ ខត្បាត្់បង់សាមា ត្ី សក្

ខត្មា្ក្
ា ់សនោះផង។ ន្ត

តីជាបអន
ូ សៅសពលខដលបានស

ើញ

ន៉ូវសហត្ុកា ណ្៍ដ៉ូសចា្ោះា ក្៏និយយលួងសោម្ ពនាយល់
ន្ត

តីជាបងក្រប់យាង ដ៉ូឆោ្ានឹងកាលខដលន្ត

ជា
តី បង

និយយលួងសោម្ពនាយល់ែលួន កាលពីបុន្មានខែម្ុន
រឺសៅសពលខដលែលួនក្ត្ូវបតីសាលាប់។
ស ឿងែលខា
ី ងសលើសនោះ បង្ហញ
ា ឱាយស
ឆលាត្ ប

់ម្នុ

ទន់បានជួប ក្ប

ើញ ពីភាពថ្វ

ាស រឺអាឆមានខត្សៅសពលខដល ពុំ
ពវ ន៉ូវបញ្ហាខត្បុ សណា្ោះា កាលសបើ

ចា

បានភប់ក្ប

ំសា ៉ូន
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ពវសហើយ ក្៏ ខម្ងកាលាយសៅជាម្នុ

លៃង់លៃិត្ ឥត្ដឹងកា រាក្់សក្ៅអវីទំងអ

ាស

។
់

គៅក្នុងសោក្សនោះ ពិត្ជាោមានបុរគលណាសលើ
បុរគលណាសន្ោះសទ សបើពិត្ជាឆង់ស្វើ ជាម្នុ

ាសឆលាត្

ខម្នសន្ោះ ក្ត្ូវខត្ហាានក្បឈម្ម្ុែ សោោះក្សាយជា
ម្ួយនឹងបញ្ហាក្រប់យាង
សឆញពីបញ្ហាឱាយសសាោះ សក្

៉ូម្ក្ុំពាាយម្

ត្់សរឆ

ោះថាជីវិត្ជារ៉ូនឹងបញ្ហា មាន

ជីវិត្មានបញ្ហា ល
ំ ត្់ជីវត្
ិ សទើប លត្់បញ្ហា។
ម្នុ
ស

ាសសោក្ ខត្ងបសណាតាយអាតមា ឱាយលង់ក្នុង

ឆក្តីក្ត្សអក្ក្ត្អាល សៅក្នុងកាមា ម្មណ្៍សផាសងៗ

វសងវងវង្វាន់ ភ័ នតភាំងសាមា ត្ី ពុំខដលរិ ត្ដល់ បញ្ហា
ជីវិត្ ខដលក្ត្ូវក្បឈម្ម្ុែសោោះក្សាយ។ គៅសពល
ភប់ក្ប

ពវនវ៉ូ បញ្ហអ
ា វីម្យ
ួ
ក្៏ស្តាក្ក្ហាយសរាលរាល

អនទោះអខនទង ខ ងឆំខបង អំពល់សទម្ន

ាា ឆលឆ
ា ុោះឆលា

សឡើង សម្ើលសៅពិត្ជារួ ឱាយអាណ្ិត្ខាលាំងណា

់ ខត្ម្លង
ឹ

សហើយ សៅសឡើយខត្សពញឆិត្តនឹងភព ជាត្ិ ក្ំសណ្ើត្
សនោះសទៀត្ ស

លរឺសៅខត្

ទីសាថានរួ ក្បាថា្ាឆង់បាន ។

ំឡឹងស

ើញវដតៈសនោះថា ជា

ចា

ឱម្នុ
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ាសសោក្សយើងសអែយ
ើ ! សម្តឆក្៏ម្ន
ិ ត្់សរឆ

សឆញឱាយផុត្ពីភាពអ
ក្នុង

ំសា ៉ូន

ទ
់ ំងសនោះសៅ ខដលក្ទំ

ភាពខបបសនោះ សត្ើសាមានខត្ក្

ួលណា

ពីម្ួយថ្ងៃសៅម្ួយថ្ងៃ ជីវិត្

ថិត្សៅក្នង
ុ

ស់ ៅ

់សៅឬ?
ភាព

ដខដលៗ ដ៉ូឆជាោមានខបលក្អវីទល់ខត្សសាោះ សន្ោះរឺសក្ើត្
ចា

់ ឈឺ សាលាប់

ុែែលោះ ទុក្ខែលោះ ក្រប់សពលសវោ និង

ក្រប់ដសងែើម្សឆញឆ៉ូល។
ម្ួយថ្ងៃៗ ែំស្វកា
ើ ឥត្ហាាន
ក្ថ្ក្ម្ក្ទក្ទង់ ក្រួ សា

៉ូ ម្ាបី

ក្មាក្ សដើម្ាបីបាន

ម្ាបូ ហ៉ូ សហៀ សហើ យ

ក្៏សោយ ក្៏សៅខត្ែំក្បឹងៗ ហ៉ូត្ ក្សពលសាងស
លអម្ិនបាន សក្
មាន

ឆក្តី

ោះរិត្ថា ែំក្បឹងសដើម្ាបីជវី ភាពក្រួសា

ុភម្ងគលជីវិត្ មានស

ឆក្តីថ្ងលងនូ អសាចា ាយ និង

ហុហា
ឺ ឡូយឆយ។
៉ូម្ាបីស
នឹងបានទទួល

ឆក្តីលអ ក្៏ោមានសពលសាង
ុភម្ងគល ឬស

រិត្សៅ ពិត្ជារួ ឱាយអ

់

នាសំផង សត្ើ

ឆក្តីថ្ងលងនូ ពីណាម្ក្

ំសណ្ើឆ ជាម្ួយនឹងភាព

សាាំដខដលៗ ក្នុងជីវិត្ម្ួយខែាសសនោះខាលាំងណា

់។ សត្ើ

សយើងម្ិន្ុញក្ទន់ នឹងជីវភាពខបបសនោះសទឬ?

ចា

អនិចាចា ៉ូបកាយ

ម្ិនសទៀងទត្់

បានសក្ើត្សឡើងសហើយ
ាស

ត្វ

ែនធ៥ ខម្ង

វិន្

បាត្់

ឹងដ៉ូឆោ្ា។
ខត្ងមានទុក្ខ

ពុំខដលសសាយ
សក្ើត្ចា
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សយើងសនោះឯង

ង្ខា តក្់ខត្ង
រាល់ ៉ូបម្នុ

ំសា ៉ូន

ុែ

់ឈឺសាលាប់

ក្រប់សវោ
ជា្ម្មត

ពុំមានជនណា

សរឆសវោះបាន។

អនតតា ៉ូបសនោះ

ពុំមាំម្ួន

ប

់ម្ិនខម្នែលួន

ស្មញបាក្់

ក្់

កូវ

ម្ិនខម្នក្បាណ្
ឃ្ត្់ពបា
ុំ ន

សក្ើត្ក្តីពក្
ុំ ាានត

ក្នុងដួងឆិត្ត។

ម្នុ

សៅជាសខាមឆ
ា

ាសខដលសាលាប់

្ុំក្លិនអសសាឆ

អុយសពក្ពិត្

ឥត្មានជនណា

នឹងឆ៉ូលជិត្

សរខត្ងភ័យភិត្

សែពើម្រាល់ោ្ា។

ពុំហាានទុក្សខាមាឆ

សៅយ៉ូ ថ្ងៃ

ខក្ក្ងសោឆថ្ក្ង

ដល់ក្រឹហា

ចា

ំសា ៉ូន
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ន្ំយក្សៅក្ប់

ឬប៉ូជា

ក្នុងថ្ក្ពន្ន្

ជាសាថានសាងាត្់។

ហវូងម្ិក្ត្

ញាត្ិពងាសសៅ

មាលាញ់

សរខត្ងសសាក្សៅ

ទុក្ខសពក្កាតាត្់

យំសាតាយ ៉ូបកាយ

បីក្ំណាត្់

ខដលែលួនក្

ត្់បាត្់

ចាក្ស

ហា
ន ។

ត្វ

ខត្ង

៉ូនាយសសាោះ

ង្ខា

ពវ

៉ូនាយ ៉ូប

៉ូនាយសឈ្មាោះ

យ

កាតា

៉ូនាយក្៉ូន

៉ូនាយសៅ

ញាត្ិវងាា

៉ូនាយដ៉ូន

៉ូនាយត

ោមាន

ល់សឡើយ ។

៉ូនាយទំងខម្ឪ

ក្៉ូនក្បពនធ

៉ូនាយទំងក្ទពាយ្ន

ធ្លាប់សងកើងងកល់

ោយជាដី
ពវ

ទឹក្សភលើងែាយល់

ត្វសាក្ល

ក្នុងភពថ្ក្ត្ ។
(ក្ំណាពាយបុរាណ្)

ឱរួ អនិចាចាសោខានជីវិត្សអើយ ជាសាឆ់ស ឿងខដល
ត្វសោក្ ក្ំពុងខ
ភាពទុក្ខក្ពួយ ខ

វង ក្ស
វង ក្

ឆក្តី

ែ
ុ សៅសលើរំន ថ្ន

ុភម្ងគលសលើរំន ថ្នបាប

ចា

ក្ម្មសវរា ខ

វង ក្

ំសា ៉ូន
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នតភា
ិ ព សលើភាពហិងាា ពាាបាទ

អាឃ្ត្ រំនុំរុំរួន។ សត្ើសរក្រប់ោ្ា នឹងអាឆខ
ន៉ូវស

ឆក្តី

វង ក្

ុែដ៏ពិត្ក្បាក្ដបានដ៉ូឆសម្តឆសៅហន៎?

ខម្បានមានក្បសា

ន៍ ទក្់ទងសៅនឹងក្បធ្ន

បទសោខានជីវិត្ថា មាោាថ្នជីវិត្ខដល
ក្ក្ឹត្ាយក្ក្ម្ថ្នវដត

ថិត្សៅក្នុង ងវង់

ងាា សនោះ សក្បៀបក្បដ៉ូឆសៅនឹង សាឆ់

ស ឿងសោខន
ា ម្ួយខែាស ជាសាឆ់ស ឿងដ៏ខ

ន

ម្ាបូ ខបប

បំផុត្។
ពិត្ខម្នខត្ជីវិត្ គគ្បៀបដូចជាឆក្សោខាន ក្៏
សោយ វត
ជាអនក្

ក្មាប់ម្នុ

ាសក្រប់ោ្ា ម្ិនរួ តំងែលួន

ខម្តង ខដលក្ោន់ខត្

ោ្ា សៅវិញសៅម្ក្សឡើយ។ កា
បគ្ឆាតោ្ា ោរឺជាអំសពើដព
៏ ិ

ខម្តង សបាក្បគ្ឆាត
ខម្ត ងសោខាន សបាក្

ពុល និងថ្ក្ពថ្ផាសបំផុត្

ខដលមានសៅក្នុងសាឆ់ស ឿង សហើយរាល់អំសពើអាក្ក្ក្់
ទំងអ

គ់ ុះ ទុក្ដ៉ូឆជាថា្ាំពិ

ខដលម្នុ

ាសក្រប់ោ្ា

ពាាយម្បំពុលោ្មា
ា ក្
្ា ម្
់ តង សៅវិញសៅម្ក្ ទីបផ
ំ ុត្
ក្ត្ូវសាលាប់ទំងអ

់ោ្ា ។

ចា

ំសា ៉ូន
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ោមានអនក្ឈនោះ ោមានអនក្ចាញ់ អវសានថ្នជីវិត្
ោមានអវីសក្្ពីស

ឆក្តីសាលាបស់ ឡើយ។ សក្ើត្ ចា

់ ឈឺ

សាលាប់ជាឆាាប់្ម្មជាត្ិ ខដលមានជា្ម្មត សៅក្នុង
ជីវិត្

ពវ

ត្វ ោមានកា សក្ើត្ ចា

់ ឈឺ សាលាប់ ក្៏ោមាន

ជីវិត្ខដ ដ៉ូឆសនោះមានខត្កា ំលត្់ន៉ូវជីវិត្ ស

លរឺ

បញ្ចក្ខនសធ នោះខត្បុសណា្ាោះ ខដលជាម្ស្ាាបាយ ត្់សរឆ
សឆញពីស
ប ិ

ឆក្តីទក្
ុ ខក្រប់យាងបាន។ សនោះរឺជាមាោាដ៏

ុទធថ្នសោខានជីវិត្ ខដលម្នុ

ាសក្រប់ោ្ារួ

សឈវងយល់ និងពិចា ណាឱាយបានលអិត្លអន់ ។

ិក្ា
ា

ចា

ំសា ៉ូន
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ចា

ជីវិតគឺគុកងងឹត ល្

ំសា ៉ូន
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ើយគុកធំននជីវិត គឺបាន

ដល់វាលវដែសងបា ដដលវាលវដែសងបា ល្នេះ
ឯងល្

ើយ ដតងឃុឃ
ំ
ំងជីវិតសតវល្ខក ឲបយ

ស់ ងទុកខល្វទនាល្ោយ ជាតិ ជរា ពបាធិ និង
ត ណៈ ល្ោលគឺជាទណឌកតមននវដែៈ។

ចា

ំសា ៉ូន
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ជីវត
ិ គឺគក្
ុ ងងឹត

3
រុក្ស្មាងងឹត្

ជញ្ជាំងបាំងបិទ

ឥត្ខ

្ំស្ងខ ងជាក្់

ង

៉ូ យ
ិ

អន្ទក្
ា ់កាមា

ទក្់

ត្វ

ង្ខា

ជាប់សក្ឆើនអសនក្។
ត្វសោក្សង្ក្ងុយ ស
យល់ឆំណ្ខី បលក្

ើញកាម្ជានុយ

ែំក្បឹងជខញ្ជង

ខឆក្ជាឆំខណ្ក្

បាាយពន់សពក្

អាហា កាម្រុណ្។
ពុំដឹងក្លកាម្

ែំក្បឹង ត្់តម្

ដ៉ូឆក្ត្ូវសទពម្នត

ដួងឆិត្តវសងវង

ខ ងឆខម្ាបងភ័នត

សវទន្ទ ុណ្

ម្នតកាម្សោក្ិយ។
សនោះឯងក្ិឆចរក្
ុ
ទក្់

យក្កាម្ជាម្ុែ

ត្វភពថ្ក្ត្

ម័ក្រហឫទ័យ
ក្នុងរុក្

ត្វសោក្ស
៉ូ
ង្ខា ។

់ឬក្ាសយ
័

ើញជាក្់

ចា

ំសា ៉ូន
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មានសពលម្តងម្ួយសន្ោះ ែ្មា
ុំ នឱកា បានសឈលឆ
ួ

ឆំស

ោះកា យល់ស

ញ
ើ ម្ួយឆំនួន

ខម្ សត្ើខម្មានកា យល់ស

ប

ខ់ ម្ថា

ើញយាងណាខដ ឆំស

ោះ

ម្ត្ិម្ួយឆំនួនខដលសលើក្សឡើងថា ជីវិត្រឺជារុក្ងងឹត្
ដ៏្ំ

ុំ

ត្វសោក្។ ជាម្ួយោ្ាសនោះផងខដ

បង្ហញ
ា
ន៉ូវរំនិត្យល់ស

ែ្ក្
ុំ បា
៏ ន

ើញម្ួយឆំនួនខដ ខដល

ថា ជីវិត្រឺជាធ្ត្ុដ៏លក្អ បណ្ីត្ ជាធ្ត្ុដអ
៏ សាចា ាយ និង
ជាធ្ត្ុដមា
៏ នសា ៈ

ំខាន់បំផុត្។

ជីវិត្

ជាធ្ត្ុដល
៏ អក្បណ្ីត្

ជីវិត្

រឺពិត្ជាធ្ត្ុឧត្តម្

ជីវិត្

ជាធ្ត្ុថ្ងលងនូ ម្ាយទម្

ជីវិត្

រឺ

ជីវិត្

បានម្ក្សក្

ជីវិត្

រឺទុនខ

ជីវិត្

សក្ើត្ម្ក្រឺពិត្លអថ្ក្ក្

លុោះ

បុណ្ាយក្បថ្ពសទើបសក្ើត្ជីវត្
ិ ។

សក្
សោយសក្

ម្នឹងក្ក្ម្សោក្ិយ។
ោះមានធ្ត្ុបុណ្ាយ

នមានត្ថ្ម្ល

ោះថា ជីវត្
ិ រឺសក្បៀបដ៉ូឆជាបុបាផាម្យ
ួ ទងលម្អ
ដ៏ក្ក្អ៉ូបឈៃុយឈៃប់ មានសសាភ័ណ្

ចា

ខដលសក្ើត្អំពី

ំសា ៉ូន
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នលក្
ឹ ខផល ផ្កានិងពណ្៌ដ៏រួ ឱាយចាប់ឆត្
ិ ត

ចាប់អា ម្ម ណ្៍ មានទឹក្ដម្ដ៏ខផអម្ខលែម្

ក្មាប់

បំសពញន៉ូវត្ក្ម្ូវកា ជីោហាវញ្
ិ
ញាណ្ ថ្នពពួក្

ត្វ

ង្ខា

ទំងឡាយ ។
សៅក្នុងរនលង ថ្នទ

ាសនៈ ប

់ក្ពោះពុទធសា

ន្

ក្ំសណ្ើត្ម្នុ

ាសរឺក្ត្ូវបានសរចាត្់ទុក្ថា ជាក្ំសណ្ើត្

ថ្ន

ោះក្ំសណ្ើត្ម្នុ

ុរត្ិ សក្

ក្ំសណ្ើត្ ខដល
ងនូ

ថិត្សៅក្នង
ុ ឧត្តម្ភាព ថ្នស

ធ្ត្ុ ក្បណ្ី ត្លអិត្

សាអាត្ប ិ

ាស រឺជាក្ំសណ្ើត្លអ ជា
ឆក្តីថ្ងល

ុែុម្ និងជាធ្ត្ុ ដ៏ក្

់ថាលា

ុទធហមត្់ឆត្់ផ៉ូ ផង់។

កា បានម្ក្ន៉ូវជីវិត្សនោះ ោរឺជាកា លំបាក្ខាលំាង
ណា

់ ជាពិស

ក្ពោះពុទធជាមាចា
ជាម្នុ

រឺកា បានម្ក្ន៉ូវជីវិត្ជាម្នុ
់ ក្ទង់ក្ត

់

ខម្តងថា កា សក្ើត្ម្ក្

ាសរឺជាកា ក្ក្ សហើយ កា សក្ើត្ជាម្នុ

ទល់ខត្មានឧបនិ

ាសយ
័
មានបុណ្ាយក្ុ

ម្ហិមា សទើបមានឱកា អាឆម្ក្បដិ
ជាម្នុ

ាសបាន ។

ស
ា ។
ាស រឺ

លដ៏សក្ឆើន

នធក្
ិ នុងក្ំសណ្ើត្

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 48

សទោះណាជាជីវិត្សនោះ ជាធ្ត្ុលអក្បណ្ីត្ លអិត្លអ
ប ិ

ុទធយាងណាក្៏សោយឆុោះ ក្៏សៅក្នុងជីវិត្ ខម្ង

សៅក្នុងធ្ត្ុពី យាងសន្ោះរឺ ធ្ត្ុថ្ន
រឺស

ឆក្តី

ុខា ម្មណ្៍ ស

ុែ និងធ្ត្ុថ្នទុកាខា ម្មណ្៍ ស

ទុក្ខ។ សក្

លរឺស

ត្
ថិ
ល
ឆក្តី

ោះងវីត្ាបិត្ខត្ក្ំសណ្ើត្សនោះ ក្ត្ូវបានសរចាត្់ទុក្

ថា ជាក្ំសណ្ើត្

ុរត្ិក្ស៏ ោយ ខត្អវីៗក្រប់យាង រឺ

ថិត្ក្នុង ងវង់ ថ្នឆាាប់វដត

ងាា សន្ោះរឺភាពវិលវល់

ខក្បក្បួលជានិឆច ោមានភាពក្បាក្ដនិយម្ ោមានធ្ត្ុ
ជាក្់ោក្់់ ឬក្៏ឆា
ា

ោ
់

់សសាោះសឡើយ។

អនិចាចាជវី ិត្

ងងឹត្

សក្ើត្សាលាប់វល
ិ វឹង

ក្នុងវដត

សក្ើត្សាលាប់ៗសក្ើត្

ោមានសោោះសពលណា

អវិជាជាត្ណាហា

រារាំងឆងទុក្។

ជីវិត្

រំន្បសោក្ិយ

ក្
់ នុង

៉ូនាយឈឹង
ងាា

ក្ម្មក្លអក្បិយ

ចាត្់ខឆងទំនក្
ុ

ត្តម្ទំសនៀម្

និយម្ថ្នភព

ឱាយ

ឥត្យល់ក្លកា ។

ត្វងប់ក្ជប់
់ក្នុងរំន្ប

ោមានភាពស

ី

ចា

់សៅរាល់ថ្ងៃ
ភ័យចា

់ភយ
័ ឈឺ

ំសា ៉ូន
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ភ័យក្រប់សវោ
ភ័យនឹងម្ ណា

ឆិត្តខ ងសខាលឆ
ា ផាា

ជីោាស

ទើ ក្ាសយ
័
។

ក្ទំ

ក្
់ នុងភព

ដ៏ស្មាងងឹត្

ក្ទំ

់ទំងឆិត្ត

ខ ងរិត្ក្ពួយភ័យ

ក្ទំ

់សៅក្នុង

រំន្បភពបី

សនោះឯងសោក្ិយ

ថ្នឆាាប់វដតៈ។

កា ក្

និរា

ត្់កា ក្បា

កា ឈឺកា ជា
ស

ហ
ន ៍ធ្លាប់ក្

ោមានភាពអម្ត្ៈ
ោញ់ សពញក្នុងហទយៈ

ឥឡូវក្ក្ឡា

់

រិត្សៅជីវិត្
ុំ

ត្វឱាយ

ចាក្ោ្ា

ផ្លា

់ជា

អប់វិញ។

ពិត្រុក្ងងឹត្
អិត្

សោភៈសទ

ៈ

អនិចាចាសនោះឯង

ដិត្ជាប់ម្ិនខលង
សមាហៈវសងវង
រុក្ស្មាងងឹត្ ។

ែណ្ៈសន្ោះ ខម្បានមានក្បសា
ក្មាប់ខម្ៗក្៏យល់ក្

បោ្ាខដ

ន៍សឆ្លើយត្បថា

ជាម្ួយនឹងរំនត្
ិ

ខដលថា ជី វិត្រឺជា រុ ក្ ស្មា ងងឹត្ ដ៏ ្ំ

ំុ

ត្វសោក្

ចា

សហើយ

ំសា ៉ូន
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ក្មាប់សយើងក្រប់ោ្ា ក្៏ក្បខហលជាបានដឹង

ែលោះៗខដ សត្ើម្ិនអីឆឹងសទឬអែក្?
ខម្បានបក្ក្សាយបខនថម្ថា ម្នុ
ខត្ងខ

វង ក្ ន៉ូវភាពស

ីឥ

ាសសយើង ខម្ង

ាស ៈ ឱាយដល់ជីវិត្ែលួន

ឯង ខត្ទីបផ
ំ ុត្ សៅសពលខដលដក្ឆិត្តឥត្
ជំ

ក្់ នឹង ប

ប
ជំ

់ម្យ
ួ សហើយសន្ោះ ក្៏សៅជាប់ឆិត្ក្
ត នុង

់ម្យ
ួ សផាសងសទៀត្ ខដល
ក្់សលើ

អិត្ជាប់

ភាពថ្នឆិត្ត

អិត្ជាប់

សដើម្សៅសទៀត្ ។

ត្វសោក្ ខត្ងក្បសម្ើលសម្ើល ន៉ូវវត្ថជ
ុ ុំវិញែលន
ួ
សោយឆិត្តរិត្ក្បមាទ សោយកា សភលើត្សភលើន ក្ត្សអក្
ក្ត្អាល សោយកា វសងវងវង្វាន់ភ័នតរំនិត្ សោយកាម្
ត្ណាហា សោយរាោនុ
ជីវិត្សនោះ

ាសយ
័
សោយអវិជាជា សក្

ោះសៅក្នុង

ខម្ងមានធ្ត្ុសបាក្បសញ្ឆាត្ សក្ឆើនខបប

សក្ឆើនយាងណា

់ ស្វើឱាយសភលឆែលួន សភលឆសាមា ត្ីខត្ម្តង

សហើយ ត្វសោក្ ពុំខដលរិត្សសាោះសឡើយថា កា សភលើត្
សភលើននិងកា វសងវងវង្វាន់ ោរឺជាអន្ទក្
ា ់ខដលក្ត្ូវន្យ
ក្

នទក្់បញ្ចល
ូ សៅក្នុងក្ទុង ខដលជារុក្ងងឹត្ដ៏្ំ
សម្ាបើម្អសាចា ាយសនោះសសាោះសឡើយ ។

ចា

ខម្មានក្បសា
ក្៉ូនមា

ំសា ៉ូន
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ន៍ថា ោម្ិនង្យសសាោះសឡើយ

មាតាយសអើយ រឺោក្ក្ម្ខាលាំងណា

់ ក្ក្ម្នឹង

មានបុរល
គ ណាមា្ាក្់ ម្ក្រិត្ដល់សម្ស ៀនក្ត្ង់ឆំណ្ឆ
ក្ំព៉ូល ថ្នសោលរំនិត្ខបបសនោះ សក្

ោះអីោរឺជាធ្ត្ុ

អាង៌ក្ំបាំង ជាធ្ត្ុសម្ើលម្ិនង្យយល់ និងម្ិនង្យ
ចាក្់្លុោះ សហើយក្៏ក្បខហលជាោមានន ណាមា្ាក្់ ហាាន
ឆំណាយសពល ម្ក្អងគុយរិត្ដ៉ូសឆនោះខដ សក្
ទំងអ

ោះខត្សរ

់ោ្ាខត្ងរិត្ថា ោជាធ្ត្ុឥត្បានកា ោមានផល

ឆំសណ្ញ

ក្មាប់ជីវិត្សរ ក្រួសា សរ និង

អងគអ ហនត

មាមា

ម្ពុទជា
ធ មាចា

ងគម្សរ។

់ ក្ពោះអងគក្ទង់

បានែិត្ែំបំសពញន៉ូវបា ម្ី សោយកា ពាាយម្ និង
អត្់្មត្់បំផុត្ ក្បសយជន៍សដើម្ាបីទទួលបាន ន៉ូវកា
ក្ត
កា ខ

់ដឹង

មាមា

សមា្្
ា ញ្
ិ
ញាណ្ សហើយជាពិស

វង ក្ន៉ូវវិ្ីសាន្ត

រឺ

ត ត្់សរឆសឆញពីរុក្ដ៏ងងឹត្

និងដ៏្ំម្ហិមាសនោះ ខដលរុក្សនោះរឺបានដល់ដំសណ្ើ
វិលវល់ អសន្ទាលសក្ើត្សាលប
ា ់ៗសក្ើត្ ចាប់ក្ំសណ្ើត្ឥត្
ក្សាក្ក្សានត ឥត្សោោះសពលណាសនោះឯង។

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 52

កា វិលវល់ អសន្ទាល សៅអសន្ទាលម្ក្ ថ្នជីវិត្
ក្នុងវដត
ជីវិត្

ងាា សនោះ រឺបានដល់កា វិលសក្ើត្វិលសាលប
ា ់ថ្ន
ពវ

ត្វទំងឡាយ ខដល

ក្ម្មភាពទំងអ

់

សនោះ ោជាធ្ត្ុរួ ឱាយ្ុញក្ទន់ រួ ឱាយសនឿយណាយខាលាំង
ណា

់ ម្លឹងសហើយសត្ើសយើងសៅខត្ខ

ឆង់បាន ឆំស

វង ក្ និងក្បាថា្ា

ោះវត្ថឥ
ុ ត្ែលឹម្សា ខបបសនោះសទៀត្ឬ ?

ខម្និយយឱាយក្៉ូនសាតាបស់ ៅថ្ងៃសនោះ ក្៉ូនអាឆសៅ
ម្ិនទន់យល់ ខត្រង់សៅថ្ងៃណាម្ួយ រឺសៅសពល
ខដលក្៉ូនមា

មាតយ
ា ្ំសឡើង អាឆ

អំពីជីវិត្ែលួនឯង ដឹងពីសាថានភាព

ក្
ិ ាាសឈវងយល់
់សៅថ្នម្នុ

ាសជុំ

វិញែលួនបានលអ និងមានបទពិសសា្ន៍ផ្ទាលក្
់ នុងជីវិត្
តម្ យៈកា សក្បើនវ៉ូ

ត្ិបញ្ញា សហើយពិចា ណាដល់

ឆចភាពពិត្ សៅសពលសន្ោះក្៉ូនក្បាក្ដជាយល់សោយ
ែលួនឯងជាម្ិនខានសឡើយ។
ក្៉ូនមា

មាតាយសអើយ ឆក្ជីវិត្ខម្ ខដល

់

សៅម្ក្ដល់សពលសនោះ ែណ្ៈសនោះ ែលួនខម្បានឆ្លងកាត្់
ន៉ូវឧប

រគសក្ឆើនយាងណា

់ សហើយក្រប់យាងខដល

ខម្បាននិយយម្ក្ទំងបុន្មានសនោះ រឺជា

ក្ាយសពឆន៍

ចា

ំសា ៉ូន
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ខដលនិយយម្ក្ តម្ យៈបទពិសសា្ន៍ ក្នុងឆក្
ជីវិត្ទំងម្៉ូលខត្ម្តង ប
រាល់

់ខម្។

ក្ាយខដលខម្បាននិយយ រឺខម្និយយ

សោយភាពក្បាក្ដឆាា

់ោ

់ក្ុនងឆិ ត្ត និងមានកា

សជឿជាក្់ បំផុ ត្ ឥត្មានកា ក្
សឡើយ សហើយម្ាាងសទៀត្ រាល់
បាននិយយទំងបុន្មាន រឺជា

សពឆក្

ពិល សសាោះ

ក្ាយសពឆន៍ខដលខម្
ឆចភាព

ក្មាប់ជីវត្
ិ

ក្៉ូនទំងម្៉ូលខត្ម្តង ឆ៉ូ ក្៉ូនចាំទុក្ផងណាា៎ ក្៉ូនមា
មាតយ
ា ។
ខម្ឆង់នយ
ិ
យ ក្បាប់ក្ន
៉ូ
ខត្ក្បឹងខក្បង

មាលាញ់ថា ក្៉ូនក្ត្ូវ

ក្
ិ ាាសឈវងយល់ ឱាយបានឆាា

ោ
់

់

និងឱាយបានជាប់ជានិឆចនវ៉ូ ដំសណ្ើ ស ឿងរាវា ថ្នជីវិត្ម្ួយ
ខែាសសនោះ។ សក្

ោះកា

ក្
ិ ាា ន៉ូវដំសណ្ើ ស ឿងរាវថ្នជីវត្
ិ

រឺោម្ិនង្យនឹងបញ្ចប់សៅ បានសោយង្យៗសន្ោះ
សទ មានបញ្ហាសក្ឆើនយាងណា
ក្សាយ និង

់ខដលសយើងក្ត្ូវសោោះ

ិក្ាា ដ៉ូឆសនោះសហើយ រឺទម្ទ ឱាយសយើង

ិក្ាា ហ៉ូត្ រឺ ហ៉ូត្ដល់ន្ទីឆុងសក្កាយថ្នជីវិត្ក្ត្ូវ
បញ្ចប។
់

ចា

ំសា ៉ូន
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តម្ពិត្សៅ កា បញ្ចប់សៅន៉ូវជីវិត្ ខដលសយើង
ខត្ងខត្សាគល
ា ់ថាសាលាបស់ នោះ រឺោម្ិនខម្នជាអវីដថ្ទសឡើយ
ក្៏រឺជាកា សក្ើត្ងមី ថ្នជីវត្
ិ ដខដលសនោះឯង រឺសៅក្នុង
វិន្ទីខត្ម្ួយ។ ឧបមាដ៉ូឆជាក្ពោះអាទិត្ាយ លិឆសៅទិ
ខាងលិឆ សហើយ ោះសៅទិ

ខាងសក្ើ ត្ រឺលិឆ សៅទិ

មាខា ង សហើ យ សៅ ោះសៅទិ

មាខា ង សទៀត្ មានន័ យ ថា

កា លិឆ ក្៏រឺជាកា ោះសឡើង ោក្ោន់ខត្សៅមាខាងមា្ាក្់
ខត្បុសណា្ាោះ។
ឆំណ្ឆបញ្ចប់ រឺជាឆំណ្ឆសក្ើត្ សហើយសពល
សក្ើត្ រឺជាសពលខដលម្ក្ទទួលភា ៈសាជាងមី សន្ោះរឺ
ស

ឆក្តីទុក្ខ មានជាត្ិទុក្ខ ជរាទុក្ខ ពាា្ិទុក្ខ ម្ ណ្

ទុក្ខ និងសសាក្ទុក្ខជាសដើម្។ ោដ៉ូឆជាកា ខដលផ្លា
សឆញពីក្ទុងម្ួយ សហើយសៅ

់សៅក្នុងក្ទុងងមម្
ី ួយ

សផាសងសទៀត្អីឆឹងឯង។ ដរាបណាក្ក្ខ
ទន់ លត្់អ

់

ថ្នក្ម្ម ម្ិន

់ ដរាបសន្ោះ ជីវិត្ក្៏ចាំបាឆ់ក្ត្ូវខត្បនត

សក្ើត្ជាងមីសទៀត្។
ឧត្តម្រត្ិទំងអ
អត្ថន័យ ែលឹម្សា

់សនោះ រឺជារំនិត្ទ

និងមានលក្ខណ្ៈ

ាសនៈដ៏មាន

ុីជសក្

បំផុត្

ចា

ខត្សត្ើមានម្នុ

ំសា ៉ូន
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ាសបន្
ុ មានន្ក្់សៅហន៎ ខដលអាឆមាន

ម្ត្ថភាព រិត្ស

ើញដល់ក្ត្ង់ឆំណ្ឆសនោះបាន?

ក្៉ូនសាក្រិត្បនតិឆសៅសម្ើលអែក្! ក្ប

ិនសបើមាន

ន ណាមា្ក្
ា ់ សៅជ៉ូនព អនក្មា្ាក្់សទៀត្ថា

៉ូម្ឱាយអនក្

ក្ុមា
ំ នជីវិត្ ម្ក្សក្ើត្សទៀត្ឱាយសសាោះ អនក្មា្ក្
ា ់សន្ោះ ខប
ជាក្បកាន់ែឹងថា ជាកា ោក្់បណាតាសាសៅវិញ។ សនោះ
ឯងសហើយ រឺជាឆិត្ត ប
ក្ត្អាលជាប់ជំ

ប
់ ុងុជជន ខដលមានកា សក្ត្ក្

ក្់ជាម្ួយនឹងកាម្ ងងឹត្ងងល់ត្ាបុល

រំនិត្សៅក្នុងកាម្ ឧបាទនក្បកាន់

អិត្

និទធសា្ាលសៅ

ក្នុងត្ណាហា សហើយដួងឆិត្ត ពុំខដលនឹក្រិត្ឆង់ឃ្លាត្
សៅណាឆងាយ ក្នុ ងែណ្ៈសពលខដល ពួក្ ក្លាាណ្
ជនទំងឡាយ អនក្ខ

វង ក្ផលវូ ត្់សឆញពីរុក្ថ្នវដត

ងាា សនោះ ខប ជា

បាាយឆិត្ត ក្នុងរំនិត្យល់ដង
ឹ

និងក្នុងកា ក្បត្ិបត្តិ ប

់ែលួនសៅវិញ ខដលរឺជាកា

ក្បត្ិបត្តិក្បក្ពឹត្តិសៅ សដើម្ាបី ំលត្់សចាលន៉ូវភព ជាត្ិ
ក្ំសណ្ើត្ ម្ិនចាំបាឆ់សក្ើត្ ចា
សទៀត្។

់ ឈឺ និងសាលាប់ត្សៅ

ចា

ំសា ៉ូន
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ក្៉ូនសាក្រិត្បនតិឆសទៀត្សៅសម្ើលអែក្ សៅសពល
ក្រប់ោ្ាថាវាយបងគំក្ពោះស្វើ
ខត្អ្ិោឋាន តំង

មា្ិឆសក្ម្ើនភាវន្ រឺខត្ង

ចាចាក្បាថា្ាសៅក្នុងឆិត្តថា

សក្ើត្ជាត្ិណាៗ មាន ៉ូប ម្ផ
រន់ថ្នជនផងទំងពួង និង

ាសក្

់សាអាត្ ជាទីរយ

៉ូម្ឱាយមានក្ទពាយ

សក្ឆើនម្ហាសាល មានសក្ តិ៍សឈ្មាោះយ
ក្នុងក្ត្ក្៉ូលែពងែ
់ ព

់ មានសឈ្មាោះពីសរាោះ
ុែ ថ្នក្ទពាយ

ម្ាបត្តិ

ក្
័ ល
តិ អ សក្ើត្
ុ

សាយ ជោះ

ឆំហាយ ផាាយអានុភាព សៅកាន់ក្រប់ទិ
សសាយសលើរំន

៉ូម្ឱាយែ្ំុ

ទំងពួង

ម្ាបត្តិក្រប់យាង ។

ក្មាលាំងថ្នឆិត្តក្បាថា្ា ក្បក្បសោយត្ណាហា និង
ម្ហិឆេតោមានក្ពំខដនសនោះ ោសៅខត្ជាសោលសៅ

ប
ុី

ដ៏ឆម្ាបង និងឈ្នម្ុែជានិឆច ក្នុងហឫទ័យថ្នជីវិត្
សាម្ញ្ញជនទំងឡាយ។ ខត្ខម្ដ៉ូឆជាម្ិនខដលស
ន ណាមា្ក្
ា ់ ស្វប
ើ ុណ្ាយក្បាថា្ា

ញ
ើ

ចាចាតំងឆិត្តរិត្ថា នឹង

ម្ិនឱាយម្ក្សក្ើត្សទៀត្ទល់ខត្សសាោះ។
ទំងអ
សសាោះថា ស

់សនោះ រឺសក្
ឆក្តី

រឺ បានដល់ ក្ពោះនិ

ែ
ុ ស

ោះខត្ពួក្សរ ម្ិនបានយល់
ឆក្តី

ៃប់ ខដលក្រប់ោ្ាក្បាថា្ា

ាវន សហើយ ឯក្ពោះនិ

ាវនសន្ោះសទៀត្

ចា

ំសា ៉ូន
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សសាត្ រឺបានដល់កា ម្ិនវិលសក្ើត្វិលសាលាប់ សៅក្នុង
វដត

ងាា សនោះឯង។
ក្មាប់កា យល់ស

ដល់សាថាន
ខដល
ថ្ពទ៉ូ ាយ

ើញទ៉ូសៅ ក្ពោះនិ

ាវនបាន

ួោាល័យ ថ្នភពកាម្សទព ឬជាទីសាាន
ថ

ម្ាបូ សៅសោយសភារ
៉ូ ាយកានត

ពវក្បកា

ម្ាបត្តិ ត្នៈខក្វក្ង

ឬជាសាថានទី ខដលលម្អ

សៅសោយកាមា ម្មណ្៍សផាសងៗ

ណ្្ំដួងឆិត្តឱាយ

ថិត្

សៅក្នុងផលូវថ្នក្ិសល ត្ណាហា សភលើត្សភលើនក្ត្សអក្ក្ត្អាល
ជាប់ជំ

ក្់ដក្ឆិត្តម្ិន ឆ
ួ ។

ពួក្សរសម្ើលស
ខដលម្ិនខម្នជាកា អ

ើញក្ពោះនិ

ន
វា
ថាជាភពម្ួយ

ស់ ៅ ន៉ូវអា

ដ៉ូឆខដលក្ពោះត្ថារត្ជាមាចា

វក្កិសល

់ ក្ទង់ក្ត

់សទ

ម្ក្សន្ោះសទ។ តម្ពិត្សៅកា ខដលស្វើឱាយ

ន្ទុក្
ត្វសោក្

យល់ស

ើញខបបសនោះ ក្៏សក្

ជាប់ជំ

ក្់សៅក្នុងភព សៅក្នុងកា មាន កា បានន៉ូវ

ោភ យ

ុែ កា

ដ៏ក្បណ្ីត្សនោះឯង ។

ស

ោះខត្

ត្ណាហា

ត្វសោក្ មានកា

ើ និងសៅក្នុងជាត្ិក្ំសណ្ើត្

ចា

អែឺម្!ក្៉ូន

ំសា ៉ូន
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មាលាញមា
់ តាយសអែើយ ោយាងហនឹងឯង

សា ជាត្ិសាម្ញ្ញជន ជាបុងុជជនទំងឡាយសន្ោះ ដ៉ូឆ
ក្ំណាពាយសោក្ស

លទុក្ម្ក្ថា៖

ឆិត្តសាម្ញ្ញជន
ងកត្់ឆិន្តា

ក្ិសល

ខ

ន្ៃន់

់ក្នុងរំន្ប

ក្ំណ្ល់ត្ណាហា

ឆិត្តខ ងក្បាថា្ា

ជាប់ភពសោក្ិយ ។
ខ

វង ក្ក្តី

ែ
ុ

ក្បាថា្ាក្នុងភព

ភ៉ូម្ិសោក្ទំងបី

ក្បកាន់

រំន្ប់រាល់ថ្ងៃ

បំបនឆំណ្ី

ក្ិសល
ពុំស

ើញក្តីទក្
ុ ខ

អិត្ជាប់

ក្នុងឆិត្ត ។
សម្ើលស

ើញខត្

ុែ

ធ្ត្ុលអក្បណ្ីត្

សមាហ៍បាំងរាំងជល់

សោភៈជាប់

អវិជាជាបាំងបិទ

អិត្

រិត្អវីពុំយល់ ។
បាាយនឹងកាម្

សភលើត្សភលើនសក្ត្ក្តម្

ពុំរិត្ខាវាយែវល់

លុោះក្ម្មក្រប់ក្ោន់

ម្ក្ទន់ឱាយផល

សទើបឆោឆល

ចា

ខក្

ំសា ៉ូន
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ក្សរាទិ៍ ក្ក្ពោះ ។

រិត្ៗសៅកាម្ត្ណាហា ពិត្ជាមានកា សរាលរាល
ស្តាក្ក្ហល់ក្ក្ហាយ ខាលាំងខម្នខទន ហួ
និងហួ
អ៉ូ

កា នឹក្សាមាន

ម្ត្ថភាព ក្នុងកា ក្ំចាត្់ោសចាល។ ក្មាលង
ាំ

ទញថ្នក្ិសល វដតៈ រឺមានអំណាឆមានអានុភាព

ខាលាំងកាលាណា

់ ហួ

ោដ៉ូឆជាក្ិសល

ម្ត្ថភាពនឹងស ែ
ី លួនឱាយ ឆ
ួ ផុត្បាន

ត្ណាហា ខដលខត្ងខត្អ៉ូ

ន្តានដួងឆិត្ត ឱាយ

អិត្ ឱាយងប់ក្ជប់ក្នុងរុក្ស្មាងងឹត្ដ៏

្ំសន្ោះឯង។ រឺសយើងសម្ើលម្ិនស
ជីវិត្ក្នុងវដតៈសនោះ រឺជារុក្
ខប ជាសម្ើលស

ើញថា ោជាទីឋានដ៏ក្បណ្ីត្លអត្
ិ លអ
ថ្នឆិត្ត

ពុំខដលនឹក្ស

ក្នុងរុក្ងងឹត្

ើញ ឆង់ ត្់សវោះសរឆ

អវិជាជាបាំងបិទ

លៃិត្លៃង់

ក្មាលាំងត្ណាហា

ុញក្ចាន

់ ងសសាក្

់សៅសៅវិញ ។

អិត្ជាប់ក្នុងភព

ដួងឆិត្តងប់ក្ជប់

ឱាយ

ើញសសាោះសឡើយថា

ុំឃ្ំង ត្វសោក្ ខត្សយើង

អសាចា ាយ រួ ដល់កា ក្បាថា្ក្
ា នុងកា
ក្ិសល

ទញ ន៉ូវ

ទុក្ខសទ

៉ូនាយឈឹង ។
ត្វសោក្
សក្ឆើនម្លឹង

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 60

សទោះដឹងថាទុក្ខ

ក្៏សៅែំក្បឹង

ក្

ក្ាបូនកាម្សោក្ិយ ។

ោទីពឹង

ដ៉ូឆខដលខម្ធ្លាបបា
់ នក្បាប់ក្៉ូន តំងពីសដើម្ម្ក្
សហើយថា នឹងម្ិនឱាយឈលក្់វសងវងដ៉ូឆសម្តឆបាន សបើសៅ
សពលខដលជីវិត្ម្ក្សក្ើត្ងមីៗ ពួក្សរក្រប់ោន្
្ា ោ
ំ ្ាស
បាាយកាអក្
ា កាអាយ

ក្
ី រាយសសាម្ន

ាស អ

ើឆ

់ពឆ
ី ត្
ិ ត

ខត្ម្តង ទំងក្នុងែណ្ៈសពលខដលខម្ ជាអនក្បសងកត្
ើ
ទទួល ងន៉ូវទុក្ខសវទន្ ដ៏លំបាក្យង
ា ថ្ក្ក្ខលង។ សរ
ម្ិនរិត្ដល់ក្ត្ង់ឆំណ្ឆសនោះសសាោះ សររិត្ខត្យក្ឆិត្ត
ទុ ក្ ោក្់ និ ង សផ្តា ត្ អា ម្ម ណ្៍ សៅសលើ វ ត្ត មា នដ៏ ងមី
ក្

ឡាង ប

់ សក្មងត្៉ូឆ សន្ោះ ខដលសទើបខត្ម្ក្កាន់

ពិភពងមីម្ួយសនោះសៅវិញ។
សយើងជាន ណា? ម្ក្ពីណា? ម្ក្ស្វអ
ើ វី ?
ឆសម្លើយ រឺោមានន ណាមា្ាក្់ដឹងសសាោះសឡើយ ខត្
សៅសពលខដលម្ក្ដល់សហើយសន្ោះ ខម្ក្៏ក្

ោញ់

ថា្ាក្់ងម្
ន បីបម្បំសព ខង ក្ាាឆិញ្ម្
ចឹ ហ៉ូត្ដល់បាន
្ំធ្ត្់សពញ ៉ូបសពញរាង ។

ចា

ំសា ៉ូន
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សៅសពលក្៉ូនជីវិត្ដ៏ត្៉ូឆម្ួយសនោះ ីក្្ំធ្ត្់សឡើង
សហើ យ កាន់ ខត្្ំ ធ្ ត្់ សឡើង ជាលំ ោ ប់ សន្ោះ ស
ក្

ឆក្តី

ោញ់ ក្៏កាន់ខត្សក្ើនសទវសឡើងជាលំោប់ខដ

ម្សន្

សញ្ចត្ន្ ក្៏កាន់ខត្

សរដឹ ងខដ ឬសទថា ក្តី ក្
យៈកាយវិកា ស

អិត្ ម្ួត្សៅៗ។ សត្ើពក្
ួ

ោញ់ ខដលក្បាក្ដតម្

លរឺកា ឱប ិត្ កា បីពក្បសក្ៀក្

ក្បសក្ើយ សា្ាម្ញញឹម្ដ៏ក្
រឺកា ឆងយាងខណ្ន ន៉ូវ
ជីវិត្ ប

ីឯ

់ក្សាយ ឆំណ្ងស

ល

ក្ម្មភាពក្រប់យាង ថ្ន

់ក្ន
៉ូ ៗទុក្ក្នុងអា ម្មណ្៍ផវលូ ឆិត្ត ខដលឆំណ្ង

សនោះ រឺោមានឥទធិពលខាលង
ាំ ណា

់ រាប់ទំងកា បា ម្ភ

ភ័យក្ពួយ អាសោោះអាល័យ ខដលក្នុងន័យសនោះ រឺ
ជាអវខី ដលខម្មានឆំស
ឆំស

ោះក្៉ូនហនឹងឯង។

ោះខម្វិញ ក្៏មានកា ្ុញក្ទន់ែលោះខដ ឆំស

ក្ម្មភាពអ

ោះ

ទ
់ ំងសនោះ ខត្សត្ើឱាយស្វើដ៉ូឆសម្តឆសៅ សបើ

ខម្ រឺជាអនក្ឱាយក្ំសណ្ើត្ក្៉ូ ន សហើយជាអនក្ខដលក្ត្ូវ
ម្ក្ទទួលភា ៈខបបសនោះសន្ោះ។
ខម្មានក្បសា
ដ៉ូឆជាមានស

ន៍បនតសទៀត្ថា ជីវត្
ិ សម្ើលសៅ

ីភាពខាលាំងណា

់ ខត្តម្ពិត្សៅសន្ោះ

ចា

ជីវិត្ខដលម្នុ
ខត្

ំសា ៉ូន
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ាសសោក្ក្ំពុងខត្ឱាយត្ថ្ម្លសនោះ រឺក្ព
ំ ុង

ថិត្សៅក្នុងរំន្ប ថ្នឆាាប់វដត

ងាា សន្ោះរឺក្ត្ូវ

ក្ម្មលិែិត្ ឹត្ ួត្ ឆងសក្ក្ៀក្សក្ៀក្ជាប់ យង
ា

អិត្ឥត្

ស ីសៅណាបាន ។
កា ណ្៍សនោះសហើយ សទើបមានម្នុ

ាសម្ិនត្ិឆន្ក្់

សទ ពាាយម្ ត្់សរឆសឆញ ពីលក្ខែណ្ឌទំងអ
សហើយសៅ

ស់ នោះ

់សៅ ក្នុងក្ជុងមាខាងសផាសងសទៀត្ ខត្សៅទី

បំផុត្ សរក្៏បសងកើត្លក្ខែណ្ឌងមី ម្ក្ឆងសក្ក្ៀក្ែលួនឯង
ម្តងសទៀត្។
ខម្មានក្បសា

ន៍ ក្បក្បសោយទឹក្ម្ុែក្

់

ថាលា សហើយស្វអ
ើ ្ិបាាយសោយបទប ិយយពិសាតា
និងឆាា
សលមយ
ើ
ក្

ោ
់

់ សោយ

៉ូ

បោ្ានឹងឆង្វក្
ា ់

័ពទោចា ខផអម្ខលែម្ ទន់
ក្ាយសពឆន៍ឆាា

ទំងបងកប់សោយអត្ថន័យែលឹម្សា

ៗ
់ ក្ពម្

មានឧត្តម្ភាពថាលា

ថ្ងលឥត្អវីសក្បៀបបាន ស្វើឱាយែ្ុំយល់យាងឆាា

់ថា ខម្

រឺពិត្ជាក្រូដំប៉ូង សហើយក្៏ជាក្រូដ្
៏ ំបំផុត្ ផងខដ
ក្នុងឆក្ជីវិត្ ប

់ែ្ុំសនោះ ។

ចា

ំសា ៉ូន
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ែ្ុំសជឿជាក្់ថា ក្ជុងមាខាង ខដលសយើងក្ំពុង
សឈវងយល់សនោះ ជាក្ជុងថ្នកា ខ
ស

លរឺអ យ
ិ

ឆចៈ ខដលជាក្ជុងថ្នកា

បដិបត្តិ កា ក្សាងដុ
សឆ្ាោះសៅ ក្ទីប ម្
ក្ពោះនិ

ខាត្់ន៉ូវ ន្តាននិ

ឆចៈ្ម្៌
ក្
ិ ាា កា

ាស័យ សដើម្ាបី

ែ
ុ ដ៏ពិត្ក្បាក្ដ សន្ោះរឺបានដល់

វានឋានផុត្ទុក្ខ ។

កា

ិក្ាាសឈវងយល់ ន៉ូវក្ជុងមាខាងថ្នជីវិត្ រឺ

មានន័យថា ជាកា តម្ោន កា
ន៉ូវ

វង ក្ ន៉ូវ

ក្
ិ ាា

សងកត្ពិនិត្ាយសម្ើល

ក្ម្មភាពក្រប់យាង ក្នុងជីវិត្ែលួនឯង សហើយក្៏

ក្ត្ូវឱាយបានឆាា

ោ
់

់ និងសោយភាព

រឺសម្ើលសោយបញ្ញាសាមា ត្ី ម្ន

ុក្ក្ឹត្ សន្ោះ

ិកា វិចា ណ្ញ្ញាណ្

បន្ទាប់ម្ក្សទៀត្ ពាាយម្ដក្ឆិត្តម្តងបនតិឆៗ ពីកា
ក្បកាន់មាំក្នុងជី វិត្សនោះ។ ទំ ងអ
សយើ ង ក្ត្ូវ

់ សនោះ រឺជា អវីខដល

ិក្ាា បដិបត្តិ និងសឈវងយល់ក្នុងជីវិត្

ក្បចាំថ្ងៃសោយខានម្ិនបាន។
ស

ឆក្តីសនោះ ឧបមាដ៉ូឆជាបុ

បំណ្ងក្បាថា្ា ទ

ាសន្កា ណ្៍សទ

ឡាយ សៅសលើភនំដ្
៏ ំស្ង។ សទ

មា្ក្
ា ខ់ ដលមាន
ភាព្ម្មជាត្ិទង
ំ
ភាពសៅសលើភព
នំ ិត្

ចា

ជាសែៀវក្ ង្ត្់

ំសា ៉ូន

ខដលលម្អសោយ នលក្
ឹ
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ផ្កា

យីង សយង រួបផាសំនង
ឹ ជំសន្ ែាយល់បក្់
ន្ំម្ក្ន៉ូវធ្ត្ុក្ត្ជាក្់ សក្

ៀវសក្

៉ូ ិយក្៏ជោះឆំហាយ ផាាយ
សៅក្របសលើក្
ម្ផ

ាស ស

សបើបុ

ើបឆ្អឹងែនង ឯ

ថ្មី ន

់ែលួន បាញ់ត្ក្ម្ង់

លរឺសសាភណ្ភាព បានក្បឌិដឋទសា
ី ថាន
ោ
ួ ាល័យ និងបសងកើត្បានសៅ

ុខា ម្មណ្៍ដ៏អសាចា ាយ។
ញ
ើ

មា្ា ក្់ សន្ោះ អាឆ

ពវក្រប់បាន លុោះណាខត្សឡើងសៅសម្ើល

សៅឯសលើ ក្ំ ព៉ូ ល ភនំ ខត្ោពិ ត្ ជាែុ
សម្ើលស

ៀក្ៗ

មី ប

ភាពក្បណ្ី ត្ ៗទំ ងសនោះ បុ
សម្ើលស

ស

ទប់ ថ្ន ក្
ុ ខជាត្ិផងទំងឡាយ សហើយ

ឱាយកាលាយសៅជា វិមាន
ជាកាម្

និងខផល

ខបល ក្ ោ្ា រឺ អា ឆ

ើញ ក្ត្ឹម្ខត្ក្ជុងមាខាងបុសណា្ាោះ ក្ប

ិនណា

សន្ោះឈ សម្ើលសៅក្ត្ឹម្ខត្ឆសងកោះភនំ ឬក្៏សៅ

ក្ត្ឹម្ខត្សជើងភនំសៅវិញ។
កា សឈវងយល់ពី

ឆចភាពពិត្ថ្នជីវិត្ សៅក្ត្ង់

ឆំណ្ឆសនោះ ពុំខម្នជាកា សម្ើលជីវិត្ក្នុងផលូវទុក្ខ ឬជា
សបៀបខបបរំនិត្ទុទទិដឋិនយ
ិ ម្ សហើយពាាយម្រារាំង
ន៉ូវភាព ក្
ី ឆំស ីន ថ្នជីវិត្ម្នុ

ាសសោក្សន្ោះសទ ខត្ោ

ចា

រឺជាកា ពិនិត្ាយសម្ើល
បញ្ញាស

ំសា ៉ូន
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ិក្ាា និងបដិបត្តិឱាយសក្ើត្សៅជា

លរឺ សៅសពលណា ខដលមានបញ្ហអ
ា វីម្យ
ួ

ម្ក្ភប់ក្ប

ពវ ក្នុ ងជី វិ ត្ សនោះ សរអាឆក្បឈម្ម្ុ ែ

សោោះក្សាយ សោយក្បាជាញសា
ា មា ត្ី ពិស
ត្់សឆញឱាយផុត្ពីរក្
ុ រឺវដត

ងាា សនោះឱាយបាន ។

-សយើងក្ត្ូវពាាយម្ ផ្លា
ឱាយសៅជាអ យ
ិ

រឺកា ក្ផលូវ

ប
់ តូ

សោក្ិយ

ព
័ ទ

ព
័ ។
ទ

-បតូ ពីជវី ត្
ិ បុងជ
ុ ន
ជ ឱាយសៅជាជីវត្
ិ អ យ
ិ ជន
-បតូ ពីជវី ត្
ិ ហីនភាព ឱាយសៅជាជីវត្
ិ ឧត្តម្ភាព
-បតូ ពីកា ឆងអាឃ្ត្ពាាបាទរំនុំររ
ុំ ន
ួ ឱាយសៅ
ជាឆិត្សត ម្តតា

សន្តា

ក្បណ្ី។

-បតូ ពីភាពសៅហមង ក្ងវលែ
់ ល
វ ខា
់ យ
វា
ឱាយសៅជា
ភាពក្

ថា
់ លា សសាម្ន

ស
ា ក្
ី រាយ។

-បតូ ពីសក្រឿងអាភ ណ្ៈ តក្់ខត្ងកាយ ឱាយសៅ
ជាសក្រឿង

ោ
ី ភ ណ្ៈតក្់ខត្ងឆិត្ត ។

-បតូ ពីភាពលៃងស់ ្លា ឱាយសៅជាភាពសឆោះដឹង សាគល
ា ់
ែុ

សាគល
ា ក្់ ត្ូវ ។

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 66

សៅទីបំផុត្ សយើងនឹងបានយល់យាងឆាា

់ថា

អវីៗក្រប់យង
ា ក្នង
ុ សោក្សនោះ រឺក្ត្ឹម្ខត្ជា ៉ូប្ម្៌ និង
ន្ម្្ម្៌បុសណា្ាោះ ខដលជា
យក្ម្ក្

ក្
ិ ាាពិចា ណា។

ឆច្ម្៌ពិត្ក្បាក្ដ ក្ត្ូវ

ចា

ំសា ៉ូន
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ចា

ំសា ៉ូន
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ជី វិ ត គឺ ដូ ច ជាលតាជាតិ អ៊ី ចឹ ង ធតម តា លតាជាតិ
ដតងដុេះ វា ល្

ើ ង ល្ៅល្លើ ល្ក្ទើ ងទំ ង ឡាយ ល្ក្ោេះវា

ក្តូ វ កា ល្ក្ទើ ង ជាទី ពឹង ឯជីវិតក៏ក្តូវកា ទីពឹងដូចគ្នា
អ៊ីចឹងដដ ។ ល្ក្ៅពីក្តូវកា ទីពឹង ជីវិតក៏ចំបាច់ក្តូវ
ល្ធវើជាទីពឹង សក្មាប្់ជវី ិតដនទល្្បសងល្ទៀតដដ ល្ក្ោេះ
ថាជីវត
ិ អាចក្ប្ក្ពឹតែល្ៅបាន គឺក្តូវកា កា ពឹងោក់
អាក្ស័យគ្នាល្ៅវិញល្ៅតក។

ចា

ំសា ៉ូន
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ជីវត
ិ ៃូចលតាជាតិ

3
ទ្ីរឹងជីវិត
្ម្មជាត្ិជវី ិត្
ឹត្ ងទុកាខា

សក្ើត្សហើយវិប ិត្
ជួន

ជួនក្ត្ូវម្ ណា

ុែជួនទុក្ខ

ជួនទួញសសាកា

ទឹក្ខភនក្ ហាម្។
សពលណាភ័យក្ពួយ ខ
ក្នុងវត្ថុកាម្

វង ក្ជំនយ
ួ

យក្ម្ក្ទីពឹង

ផ្គាប់ក្ិសល

កាម្

ពុំយល់ ៉ូបន្ម្

ក្ិឆក្
ច លបញ្ចក្ន
ខ ធ។
បខណ្្ត្អាតមា
យខ

នោនឆ្ាំ

ជីវិត្ ងក្ម្ម

ក្នុងវដត

ងាា

សក្ើត្ចា

់ឈឺសាលាប់

ទុក្ខសទ

សជារជាំ

ក្ោំក្ោដួងឆិត្ត ។
សនោះក្ម្មសោក្ិយ

រួ ជនក្បុ

ក្

រិត្ឱាយបានលអិត្

ក្ុំអាងែលួនខាលាំង

ខ ង ឹងក្នុងឆិត្ត

មានៈ ឹងពិត្

ី

ចា

ំសា ៉ូន
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ឥត្រិត្វិចា ណ្៍ ។
ក្ត្ូវខ

វងទីពឹង

ទី

ក្់ពំនឹង

ពឹងឱាយអាតមា

សក្

ោះថាជីវិត្

ពិត្ជាក្ត្ូវកា

ទីពឹងនឹងោ្ា

ម្ិនអាឆអត្់បាន ។
សៅក្ពឹក្ថ្ងៃសនោះ ក្ពោះ
សលើថ្ផទសម្ឃ្ន្ទិ

ខាងសក្ើត្។

នឹង្ម្មជាត្ិដ៏សែៀវែចី ខ
ដួងហទយ ថ្នក្
សនឿយហត្់អ

៉ូ យ
ិ

នក្

ោះឆិខញ្ចងឆិញ្ឆ
ចា
មីដ៏ក្ក្ហម្ទុំ

់បំក្ពង ងថាលា

ិក្ ទំងឡាយ ឱាយស

ម្
ណ្្ំ

ាបយ
ើ ពីកា

ក្
់ មាលាំងលែត្
ិ ថ្លែ ខដលសក្ើត្ពីកា ង្

ឆិញ្ចឹម្ជីវិត្ក្បចាំថ្ងៃ ។
ក្

ជ
ិ នទំងឡាយ ែំក្បឹងខក្បងយាងម្មាញឹក្

ក្នុងកា ង្ ប
សក្

់ែលួន សោយឥត្រិត្ ពីកា សនឿយហត្់

ោះជាកា ង្ ស

ដឋក្ឆ
ិ ច ក្បចាំជីវិត្ស

សាងក្ថ្ក្ម្ ជាបឆចយ
័ ឆិញ្ចឹម្ក្រួសា

លរឺ សដើម្ាបី
ឱាយ ួឆពីកា អត្់

ឃ្លានទំងឡាយ ។
សៅក្ពឹក្សនោះផងខដ
ពិនិត្ាយសម្ើលន៉ូវ

ែ្ុំក្ព
ំ ុងតម្ោន

សងកត្

ក្ម្មភាពក្រួសា ម្ួយ ខដលក្ំពង
ុ

ចា

ខត្

ក្ម្មនឹងកា ង្ ប

ខាលាំង ឆំស
មាតយ
ា
ប

ោះ

ំសា ៉ូន
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់ែលួន។ ែ្ុំចាប់អា ម្មណ្៍យាង

ក្ម្មភាពសក្មងត្៉ូឆៗ ខដលក្ំពង
ុ ខត្ជួយ
ែ
់ លួន ោំនវ៉ូ បខនលបង្កា សផាសងៗ។

សក្មងត្៉ូឆមា្ក្
ា ់ជាបអូន បានហុឆក្ោប់ព៉ូជ ឱាយសៅ
បងក្បុ

ប

់ែលួនសដើម្ាបីោំសៅក្នង
ុ ដី។ ែណ្ៈសន្ោះខដ

អនក្ជាមាតាយ បានអ្ិបា
ា យពនាយល់ ដល់ក្៉ូនត្៉ូឆៗ
ទំងពី ថា ក្ោប់ពជ
៉ូ ខដលោំសនោះ រឺសរក្ត្ូវោំសៅក្នុង
ដីខដលសរបានជីក្ជា ស្តា

ួឆជាសក្

ឆសហើយ។ សៅ

សពលខដលបខនលសន្ោះដុោះសឡើង ទង ប
សៅសតងខម្ក្សឈើ ឬក្៏ខម្ក្ឫ

់ោនឹងោ សឡើង

ាសី ខដលជាសក្ទើងសៅ

ជិត្ោបំផុត្។
សក្មងត្៉ូឆទំងពី ៉ូប ែិត្ែំក្បឹងស្វើកា ង្
ក្ាយ ប

តម្

មា
់ យ
តា
សោយម្ិនបានរិត្យល់ ន៉ូវអត្ថ

ន័យអវទ
ី ំងអ

់។ សររិត្ខត្ែំស្វើកា សោយកា ក្បឹង

ខក្បង ក្បុងក្បយ័ត្ន និងយក្ឆិត្តទុក្ោក្់ សក្
ជាមាតយ
ា បានក្បាប់ថា ក្ប

ិនសបើស្វ

ក្បខហ

ោះអនក្
ស

ល

រឺយឺត្សពលសវោខត្បនតឆ
ិ ក្ោប់ព៉ូជនឹងក្ត្ូវែ៉ូឆ សហើយ
ក្ោប់ព៉ូជ ខដលដុោះ ួឆសក្

ឆសហើយសន្ោះ នឹងោ សៅ

ចា

ំសា ៉ូន
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សតងសក្ទើងសផាសងសទៀត្ អាឆសៅបំផ្លាញ ន៉ូវលតជាត្ិ
ដថ្ទខដលសៅសបៀត្សន្ោះ។
ទំងបីន្ក្់ខម្ក្៉ូនែំក្បឹងស្វើកា សោយឥត្ហាាន
ក្មាក្ សក្

ោះក្បញាប់ឱាយឆប់សហើយ ខក្ក្ងសោយឺត្

សពល ន្ំឱាយែ៉ូឆកា អនតរាយដល់ដំណាំ ។
សក្កាយពីោំ ឆ
ួ សក្

ឆ អនក្ទំងបីក្៏ចាប់សផតើម្ោំ

បសង្គាលតម្ ស្តាសដើម្ាបីស្វើជាសក្ទើង សហើយរាល់សក្ទើង
នីម្ួយៗមានទីតំងសផាសងៗពីោ្ា ស្វើដ៉ូឆសនោះរឺសដើម្ាបី
ឱាយលតជាត្ិទំងអ
ទ
ប

ស់ ន្ោះ ដុោះោ សឡើងសៅជាក្ក្ុម្ៗ។

ាសនីយភាពទំងសនោះ ហាក្់ម្ក្អក្ងួនដួងឆិត្ត

់ែ្ុំ ឱាយនឹក្ លឹក្ដល់

ក្ាយថា ជីវត្
ិ ។

ម្ួយ យៈសពលសក្កាយម្ក្ លតជាត្ិទំងអ

់

សន្ោះ បានដុោះពនលក្ភលក្សឆញជាក្ត្ួយសឡើងម្ក្ សហើយ
ោ ល៉ូន សៅភាជាប់ែន
លួ នឹង ងសឈើ ឬ ងឫ
តម្ យៈ ងនីម្យ
ួ ៗ ក្ត្ួយទំងអ
ែព

ាសីទង
ំ ឡាយ។

់សន្ោះ ដុោះកាន់ខត្

់សៅៗជាលំោប់សៅភាជប
ា ់ែលួនជាម្ួយនឹងសក្ទើង សហើយ
ថ្

ខដលជាថ្ដ ប

ោ
់ កាតាប់ជាប់យាងខណ្នសៅ

នឹងសក្ទើងសន្ោះ ហាក្់ដឆ
៉ូ ជាភ័យក្ពួយ ក្នុងកា សបោះ

ចា

ំសា ៉ូន
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ធ្លាក្ឆ
់ ុោះម្ក្វិញអីឆឹង ឯរាល់ក្ត្ួយនីម្យ
ួ ៗ សឆោះខត្
ែព

់សៅៗជាលំោប់ សដើម្បា ីសៅទទួលយក្ ន៉ូវឆំហាយ

ពនលឺ

ថ្មី នក្ពោះ

្ម្មជាត្ិខក្

៉ូ យ
ិ
និងអាកា

ធ្ត្ុដ៏ប ិ

ុទធ ថ្ន

ឆមាកា ។

កា ណ្៍សនោះ កាលសបើក្បសម្ើលសម្ើលសៅសហើយ
អាឆស្វើឱាយសយើង យល់បានយាងឆាា
ទំងអ
សក្

់សនោះ រឺពិត្ជាម្ិនែុ

់ថា

អវី ពីជីវិត្សសាោះសឡើយ

ោះថា ជីវិត្ក្៏ក្ត្ូវកា ទីពឹងទីពំន្ក្់អាក្

កាលៈសទ

ក្ម្មភាព

ៈ ដ៉ូឆោ្ានឹងលតជាត្ិទំងអ

័យ ក្រប់
់សន្ោះអីឆឹង

ខដ ។
តម្លក្ខណ្ៈ្ម្មជាត្ិ ប
ខ

វង ក្ទីពឹង រឺសក្ឆើនខត្ខ

់ម្នុ

ាស សៅក្នុងកា

វង ក្ ជាម្ួយនឹង ប

់

ខដលសៅជុវំ ិញែលួន។
កាលពីសៅត្៉ូឆៗសៅសឡើយ សៅសពលខដលស ៀន
សដើ ដំប៉ូង អវីខដលក្៉ូនពឹងបាន សន្ោះរឺថ្ដពុក្និងខម្
ក្៉ូនខត្ងក្បសតងថ្ដពុក្និងខម្ សដើ ឆុោះសដើ សឡើង សទោះ
ណាជាជំហានត្៉ូឆៗ សហើយោោមានសោលសៅឆាា ោ
់
់
ក្៏សោយ ក្៏កា ទីពឹងខបបសនោះ សៅខត្ជាទីពឹងដ៏មាន

ចា

សា ៈ

ំសា ៉ូន

ំខាន់ ជាទីពឹងដ៏ឧត្តម្ ក្បស

ើ
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ក្មាប់ជីវិត្

ក្៉ូនៗទំងឡាយ។ ក្៉ូនសៅខត្ក្ត្ូវកា ថ្ដ ពុក្និងខម្
ជានិឆចសដើម្ាបីស្វជា
ើ ទីពឹង ដរាបណាម្ិនទន់ក្បាក្ដ សៅ
ក្នុងឆិត្ត ដរាបសន្ោះក្៉ូនម្ិនខលងថ្ដពុក្និងខម្សចាល
សឡើយ សហើយសៅខត្មានភាពក្ក្់ស្តាជានិឆច ក្ប

ិន

សបើដឹងថា ែលួនឯងសៅមានពុក្និងខម្ជាទីពឹងចាំជយ
ួ
ក្រប់សពលសន្ោះ។
សៅសពលបញ្ចប់កា ង្ សក្
ស

ឆសហើយ ែ្ុំ

សងកត្

ើញ អនក្ខដលជាមាតយ
ា
ចាប់សលើក្ក្ត្ួយលតជាត្ិ

ទំងឡាយ ខដលោ ែុ

សក្ទើង សៅោក្់សលើសក្ទើង ប

ោ ោត្់ស្វើដ៉ូសឆនោះ ហ៉ូត្ដល់អ

់

់ បន្ទាប់ម្ក្ក្៏ដឹក្ថ្ដ

ក្៉ូនបអូន សដើ ត្ក្ម្ង់សៅផទោះម្ុន សោយទុក្ឱាយក្៉ូនបង
ក្បម្៉ូល ប

់ ប សៅតម្សក្កាយ។

ែ្ុំបានតម្ោនសម្ើល ន៉ូវ
ប

ក្ម្មភាពក្រប់យាង

់មាតាយក្៉ូនទំងបីន្ក្់សនោះ សោយក្តី ំសភើបនិង

លុង

ក្នុងឆិត្តខត្ម្តង។ សៅសពលម្ក្ដល់ផទោះ អនក្ជាមាតយ
ា
ក្បញិបក្បញាប់ស ៀបឆំអាហា ទុក្ទទួលឧត្តម្សាវាម្ី

ចា

ំសា ៉ូន
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និងក្៉ូនៗ សក្កាយពីបសងែើយកា ង្ ឆុងសក្កាយបងអ
ប

់

់ែលួន។
អនលក្់ខដលសៅក្នុងឆមាកា សន្ោះឯង បានកាលាយសៅ

ជាអាហា ដ៏មានឱជា

ក្មាប់ជនទំងបួន ៉ូប សៅ

ក្នុងសពលសន្ោះ។ ផទោះត្៉ូឆៗសក្បៀបដ៉ូឆជាវិមានឋាន
ឯឆមាកា សក្កាយផទោះ រឺ ជា ឃ្លាំ ង អាហា ទិ ពវ ដ៏

ោ
ួ ា
ំ ខា ន់

ក្មាប់ក្ទក្ទង់ជីវិត្ ឬក្៏សបើនយ
ិ
យឱាយអសាចា ាយបនតិឆ
សៅថា ជាសាថានសទវត ជាសាថានទីដ៏ប ិប៉ូណ្៌ សោយ
ស

ឆក្តី

ុែក្រប់យាង ។

សៅក្នុងពិភពសោក្សនោះ សត្ើមានម្នុ
ន្ក្់សៅ ខដលអាឆសម្ើលស

ាសបុន្មាន

ើញដល់ក្ត្ង់ឆំណ្ឆសនោះ

បាន សហើយ

ក្មាប់ឪពុក្មាតាយ និងក្៉ូនទំងបួន ៉ូប

ខដលសៅឆំស

ោះម្ុែែ្សុំ នោះ សត្ើនឹងអាឆសម្ើលស

ោ
ួ ាវមា
ិ នប

់ែន
លួ ដ៉ូឆខដលែ្ុំសម្ើលស

ើញន៉ូវ

ើញ ខដ ឬ

សទ?
ម្នុ

ាសភារសក្ឆើន រឺសក្ឆើនខត្វសងវងវង្វាន់ ភ័នត

រំនិត្រិត្ម្ិនក្ត្ូវ សក្
សោយកា ក្បកាន់

ោះថាសរសក្ឆើនខត្ខ

វង ក្ទីពឹង

អិត្ជាប់ ងប់ជាម្ួយនឹង ប

់ក្រប់

ចា

យាង ខដលសៅជុំវិញែលន
ួ សក្
ប

ំសា ៉ូន

ោះរិត្ថា ប

់សនោះ ឬ

់សន្ោះ អាឆយក្ម្ក្ជាទីពឹងបាន សពលែលោះ ហ៉ូត្

ដល់ថា្ាក្ផ
់ ក្
ទុ ផ្តាក្់ ឬសផ្ជ
ើ វី ិត្ទំងក្
ម្នុ
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ាសមា្ាក្់សផាសងសទៀត្ សោយ

ែលួនពឹងសន្ោះ ជា
សហើយផតលក្
់ តី

ុងខត្ម្តង សៅនឹង
ងាឃឹម្ថាមា្ាក្ខ់ ដល

ក្រឹោះដ៏ ឹងមាំ លមម្អាឆពឹង

ក្់

ុែឱាយបាន។

ខត្រួ អនិចាចា ជីវិត្ខដលខ

វង ក្ទីពឹងខបបសនោះ

ក្៏ខក្បកាលយ
ា សៅជាជីវិត្ ខដលកាន់ខត្មានទំនួលែុ
ក្ត្ូវសឡើង សហើយអាឆកាន់ខត្ទទួលែុ

ក្ត្ូវខាលាំងសឡើងៗ

ជាម្ួយនឹងម្នុ

យ
័ សន្ោះ ។

ាសខដលែលួនពឹងអាក្

ក្ម្មភាពថ្នកា ខ
រឺោម្ិនែុ

វង ក្ទីពឹង ប

់ម្នុ

ាស

អវី ពីលតជាត្ិទំងឡាយសឡើយ ខដលែំ

សបាោះទង ឬក្ត្ួយ ប

ែ
់ ន
លួ សៅខ

វង ក្សក្ទើងសដើម្ាបជា
ី

ទីពឹង។
បក្ាសីបក្ាាទំងឡាយ សហើ ខ
ស្វើជាក្ទនុំ ខដលឧត្តម្សោយខម្ក្
សនោះក្៏រឺជាកា ខ

វង ក្សដើម្សឈើ
នលឹក្ ខផល និងផ្កា

វង ក្ទីពឹងម្ួយផងខដ ។ កា ខ

វង

ចា

ំសា ៉ូន

ក្ទីពឹងរឺជាក្ិឆចកា ចាំបាឆ់ម្យ
ួ
សក្
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ោះថាជីវិត្រឺក្ត្ូវ

កា ទីពឹង ក្ត្ូវកា មានអនក្ឱាយក្មាលាំងឆិត្ត។
ម្នុ
ប

ាសខដលមានអំណាឆសក្ឆើន ខត្ងជាទីពឹង

់អក្
ន មានអំណាឆត្ិឆ ឯអនក្មានបុណ្យា សក្ឆើន ក្៏

ជាទីពឹង ប

់ម្នុ

ាស ខដលមានបុណ្ាយត្ិឆផងខដ

ដ៉ូឆទ៉ូក្សកាតាង្ំ ខត្ងដឹក្ន្ំអក្
ន ដំសណ្ើ ទំងឡាយសៅ
កាន់សក្ត្ើយន្យដ៉ូសចា្ោះា ឯង។
ម្នុ

ាសសយើង តម្ពិត្សៅ រឺក្ត្ូវកា ក្មាលាំងឆិត្ត

ខាលាំងណា

់ សបើឆិត្តអ

ន័យ អ

់សា ៈ

ថា
់ ម្ពល ជីវិត្ក្៏ដឆ
៉ូ ជាអ

់

ំខាន់។ ទីពឹងផលូវកាយសយើងអាឆ ក្

បានសោយង្យ ខត្

ក្មាប់ទីពឹងផលវូ ឆិត្តវញ
ិ
រឺ ក្

បានសោយលំបាក្បំផុត្ សហើយក្៏ជាទីពឹងខដលក្ត្ឹម្
ក្ត្ូវ និងឧត្តម្ក្បស
ម្នុ

ាសឱាយទីពឹងផលូវឆិត្ត ស

ឱាយក្មាលាំងឆិត្តម្នុ
ក្បស

ើ ផងខដ ។
លរឺ ម្នុ

ាស សឈ្មាោះថាជាអនក្បានស្វប
ើ ណ្
ុ ាយ ដ៏

ើ ជាងបុណ្ាយឯសទៀត្។ សហើយម្នុ

ទី ពឹងម្ួយ ដ៏

ថិ ត្ស

ាសខដល

ាសរឺក្ត្ូវកា

ថ ជាទី ពឹងខដលអាឆជួយ ក្ាា

ឱាយ ួឆចាក្សក្ោោះភ័យវិបត្តិ និងឧបក្ទពឆថ្ក្ងទំងឡាយ

ចា

ំសា ៉ូន

ដ៉ូសឆនោះសហើយ កា ខដលមានម្នុ

ាសណាមា្ក្
ា ់ ម្ក្ជា

ទីពឹង រឺស្វើឱាយមានភាពក្ក្់ស្តខា
ា លាំងណា
ម្នុ

នតិបាលភិក្ខុ / 78

់។

ាសរឺដ៉ូឆៗខត្ោ្ាហនឹងឯង ខត្ងមានកា ភ័យ

ខាលាឆជា្ម្មត អ៊ីឆឹងសហើយ សទើបក្រប់ ោ្ាខត្ងខ
ក្វិ្ីសាន្ត
រឺសៅ

តសផាសងៗ សដើម្ាបីកា

វង

ជីវិត្ ជាពិស

ម្័យទំសនើបក្ម្មសនោះ សរបានបសងកើត្ន៉ូវសាថាប័ន

ធ្ន្រាាប់ ងជីវិត្ សដើម្ាបី
ម្នុ

ំ ួល ដល់កា

់សៅ ប

់

ាស។ សទោះជាយាងសនោះក្តី ជីវិត្ក្៏សៅខត្ម្ិនអាឆ

ួឆផុត្ ពីភយនតរាយទំងឡាយបាន។ កា ភ័យខាលាឆ
ត្ក្់

លុត្ នធត្់ញាប់ញ័ សៅខត្សក្ើត្មានក្នុងឆិត្តជា

ក្បចាំក្រប់សពល សហើយខដលជាពិស
ខាលាឆនឹងស
ម្នុ
ម្ក្កា

រឺកា ភ័យ

ឆក្តីសាលាបខ់ ត្ម្តង។
ស
ា ែំក្បឹងខាលាំងណា

់ សដើម្ាបីខ

វង ក្ទីពឹង

ជីវិត្ ខត្សៅទីបំផុត្ក្ត្ូវសាលាបស់ ៅ សោយ

បនាសល់ទុក្ន៉ូវរាងកាយ ម្ិនស

ើញមានអវីអាឆកា

បានទល់ខត្សសាោះ ។
ែ្ុំសជឿថា កា ខ
ស ឿងក្ត្ឹម្ក្ត្ូវណា

វង ក្ទីពឹងឱាយដល់ជីវិត្ ោរឺជា
់ សក្

ោះថាជីវិត្ ម្ិនអាឆ

ស់ ៅ

ចា

ំសា ៉ូន
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ខត្ឯងបាន សោយោមានអវជា
ី ទីពឹងសន្ោះសទ សទោះណាជា
ជីវិត្ក្ត្ូវសាលាបស់ ៅខត្ឯង សហើយស

ឆក្តីសាលាប់ម្ិនអាឆ

ក្បខក្ក្បានក្៏សោយ។
សៅសពលខដលជីវិត្ ក្ំពង
ុ
ខ

់សៅ

វង ក្ទីពឹង ដ៏ក្ត្ឈឹងក្ត្ថ្ឈ

ុំឱាយសយើង

ក្មាប់ជវី ិត្ ប

់

ែលួន សទោះយាងណាក្៏សឈ្មាោះថាជាភ័ពវដល
៏ អខដ ខដល
អាឆខ

វង ក្ទីពឹងឱាយជីវិត្ ប

់ែលួនបានសន្ោះ។

មានសពលម្តងម្ួយសន្ោះ ែ្មា
ុំ នសពលទំសន សដើ
ក្ំសានតក្នុងវត្ត សហើយបានទ

ាសន្ ន៉ូវសាថាបត្ាយក្ម្មដ៏

ក្បណ្ីត្ៗទំងឡាយ ខដលក្សាងសឡើង សោយម្ហា
បុពវបុ
រន់

ខែម

ស

ហា
ន ជាត្ិសក្ឆើនជំន្ន់។ ែ្ុំបានរយ

ំឡឹងសម្ើល សោយសភលឆសាមា ត្ីក្

សពលខដលស

ឡាំងកាំង សៅ

ើញ ពួក្ហវូងបក្ាសីបក្ាាទំងឡាយ ត្៉ូឆ

្ំ សហើ សៅក្ជក្សៅនឹងខម្ក្ ថ្នសដើម្ស
្ំ
ក្

កឹម្ថ្

្ិក្ពឹក្ាស ដ៏

កម្ួយសដើម្ មានម្លប់ក្ត្ឈឹងក្ត្ថ្ឈ សចាល

សមាលម្ក្សលើក្បឹងពីសាថាន។ ែ្ុំបានឈ រយរន់

យាងស

ៃៀម្សាងាត្់ សាតាប់

ំសឡង

ព
័ ទ

៉ូ

ខដលោយំ

ណ្្ំោ្ា ែលោះក្៏និយយោ្ជ
ា ខជក្ោ្ាសឆៀបៗៗៗៗសៅតម្

ចា

ភាសា ប

ំសា ៉ូន
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ែ
់ លួន។ មានែលោះសទៀត្ សហើ សបាោះពួយសៅម្ក្

ក្បខឡងោ្ា ែលោះ ក្៏ឆឹក្ជល់ោ្ា សៅវិញសៅម្ក្ សៅសលើ
ខម្ក្ថ្នសដើម្ស

្ិក្ពឹក្ាសសន្ោះ។

ែ្ុំបានសដើ បងែួ
សក្កាម្សដើម្ស

សដើម្ស

្ិ៍សន្ោះសៅ ស

ើញសៅ

្ិក្ពឹក្ាសសន្ោះ មានម្លប់ដ៏ក្ត្ជាក្់លែឹម្

ខដលជាអំសណាយផល ពី
មឹក្។ សៅតម្ផលូវ ែ្ុំបាន

នលឹក្ស

្ិ៍ដ៏ខ

នក្កា

ញ្ជឹងរិត្ខត្មា្ក្
ា ់ឯងថា

រាល់បក្ាសីបក្ាាត្៉ូឆ្ំទំងឡាយ ខត្ងយក្ខម្ក្ស
ក្ពឹក្ាសសន្ោះម្ក្ជាទីពឹងពំន្ក្់អាក្
សម្ើលស

្ិក្ពឹក្ាស

ទំ ងឡាយ ខដលដុោះ សឆញសៅទំងបួនទិ
ខដលប ិប៉ូ ណ្៌ សោយ នលឹក្និងផ្កាដ៏ខ
ដ៏

ំខាន់បំផុត្
ក្ត្ឹម្ខត្ស

ជាទីពឹង ប

់

ក្
អ

្ិ

យ
័
សហើយពួក្សរ

ើញន៉ូវរុណ្ក្បសយជន៍ ថ្នខម្ក្ស

ួម្ទំងខផលដ៏ស

់

ជាខម្ក្

នក្កា

់

មឹក្

កោះ សពញសដើម្ទំងសនោះថា ជាទីពឹង
ក្មាប់ពួក្សរម្ិនអាឆអត្់បាន ។

្ិក្ពឹក្ាសម្ួយសដើម្បុសណា្ោះា ក្៏អាឆ
ត្វទំងឡាយបាន

៉ូម្ាបី

ត្វទំងអ

់

សន្ោះ សផាសងោ្ាសោយជីវត្
ិ សផាសងោ្ាសោយឆិត្តរន
ំ ិត្
សផាសងោ្ាសោយព៉ូជពងាស សផាសងោ្ាសោយស

ឆក្តីក្ត្ូវ

ចា

កា ក្៏សោយឆុោះ។ ឯឆំខណ្ក្
សសាោះសឡើយថា ក្ប
វិញ សត្ើសដើម្ស

ំសា ៉ូន
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ត្វទំងសន្ោះ ពុំខដលរិត្

ិនសបើសដើម្ស

្ិ៍សន្ោះ សឆោះនិយយ

្ិ៍សន្ោះនឹងនិយយថាដ៉ូឆសម្តឆសៅហន៎?

អនក្ពឹង និងអនក្ខដលក្ត្ូវបានសរពឹង រឺមានត្ួ
ន្ទីសផាសងោ្ា ខត្

ក្មាប់ទំងពី ខផនក្ រឺចាំបាឆ់ក្ត្ូវ

ខត្ទី ពឹងោ្ាសៅវិញសៅម្ក្។ សដើម្ស
អាឆបំខបក្ព៉ូជបាន ក្៏សក្

ោះអាក្

្ិ៍ ទំងឡាយ

័យន៉ូវបក្ាសីបក្ាា

ផងទំងឡាយជាអនក្ន្ំសៅ ឯបក្ាសីបក្ាាទំងឡាយ
ក្៏ក្ត្ូវពឹងអាក្

័យខម្ក្

នលឹក្ ផ្កា ខផលថ្នសដើម្ស

្ិ

ក្ពឹក្ាសសន្ោះវិញផងខដ សដើម្ាបីស្វើជាទីជក្ម្ក្ និងកា
សលៀងជីវិត្ ប
ម្នុ

ែ
់ លួន។

ាសក្រប់ោ្ា ក្ត្ូវពឹងអាក្

័យោ្ាសៅវិញសៅ

ម្ក្ កា មានត្ួន្ទីភា ក្ិឆចនិងកា បំសពញត្ួន្ទីសៅ
តម្ភា ក្ិឆច ប

ែ
់ លួនសន្ោះៗ ក្៏រឺជាកា ពឹងអាក្

យ
័

ោ្ាហនឹងឯង។ កា សបាោះបង់ន៉ូវត្ួន្ទី រឺជាកា សបាោះបង់
កាត្ពវក្ិឆច ជាកា ជាន់ពនលិឆសចាល ន៉ូវស

ឆក្តីឆំស ីន ុង

ស ឿងថ្នជីវិត្សនោះ សហើយសឈ្មាោះថា សាងបញ្ហាឱាយដល់
ជីវិត្ែលួនឯង។

ចា

ំសា ៉ូន

សៅហាវាយន្យ ខដលក្បា
ស្វើកា ក្បក្បសោយភាព
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ចាក្ក្ម្មក្

ឆចៈ សសាមាោះក្ត្ង់ និងមាន

ម្ត្ថភាពក្រប់ក្ោន់ ម្ក្ស្វកា
ើ ង្ ជំនួ
ែុ

អវីពីម្នុ

សទ សក្

អនក្

ែលួន រឺម្ិន

ាស ពិកា ថ្ដពិកា សជើង ពិកា ខភនក្សន្ោះ

ោះម្ិនអាឆស្វកា
ើ
អវីបាន។ ក្ម្មក្ ខដលក្បា

ចាក្សៅហាវាយន្យលអ ក្៏ម្ិនែុ

អវីពីម្នុ

ស្វើដំសណ្ើ ឆ្លងកាត្់ោលែាាឆ់ មានក្ស
ជាោលដ៏្ំលែសលែវ ក្ក្ខនលងសា្ាក្អា
់ ក្
ជីវិត្ ប
អីឆឹងខដ

់សយើង ក្៏មាន

ាស ខដល

តាស្តាររុក្និង
យ
័ ពុំបាន។

ភាពលក្ខណ្ៈដ៉ូឆោ្ា

ពុក្ខម្ជាអនក្ឱាយជីវិត្ សហើយពុក្ខម្ក្៏ជា

អនក្បសងកើត្ សយើងោមាន

ទ
ិ ធិសក្ជើ

ស ី

ន៉ូវបុរល
គ ណា

មា្ក្
ា ់ម្ក្ស្វើជាពុក្ខម្សឡើយ ឬក្៏ត្ក្ម្ូវឱាយបុរគលណា
មា្ក្
ា ់ ម្ក្បសងកើត្ែលួនសាជាងមីសឡើងវិញ សហើយក្៏ោមាន
កា បដិស

្ ន៉ូវភាពជាមាតយ
ា ជាឪពុក្ ឆំស

ោះម្នុ

ាស

ខដលបសងកើត្សយើងម្ក្សន្ោះខដ ។
សយើងពឹងសោក្ទំងពី
ម្ក្អាឆ

សដើម្ាបីឱាយជីវិត្សនោះសក្ើត្

់សៅបាន ដ៉ូសឆនោះសហើយ ក្ុសំ ភលឆឱាយសសាោះថា

សោក្ទំងពី

ក្៏ ំពឹង

ងាឃឹម្សៅក្នុងឆិត្តថា នឹងបាន

ចា

ំសា ៉ូន
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សយើងជាទីពឹងវិញផងខដ ។ សោក្ទំងពី បានឆិញ្ម្
ចឹ
សយើងម្ក្ សយើងក្៏ក្ត្ូវឆិញ្ចឹម្សោក្វិញ ខដលសនោះ
រឺជាកាត្ពវក្ឆ
ិ ច ប

់ម្នុ

ាសក្រប់ ៉ូប ក្ត្ូវស្វឆ
ើ ំស

ោះោ្ា

សៅវិញសៅម្ក្ សដើម្ាបីផល
ត ់ឱាយោ្ា ន៉ូវទីពឹងដ៏ក្ក្់ស្តា
ស

លរឺជាទីពឹងជីវិត្។
ក្៉ូនសអើយក្៉ូនមាតាយ

មា

សពលសនោះក្៉ូនក្

សៅទីណា

ត្់

មាតយ
ា សៅឯសកា

ក្ំ

អន្ថា

់ ងទុកាខា

ស

ចាំផលូវមា

ៃួន

ទើ ខត្ក្ាសយ
័ ។

នួនក្ពលឹង

ំពឹងថាបាន

់

ក្៉ូនសអើយខម្ចា
អត្់បាយអត្់ទក្
ឹ

ត្់

់

បាាយ

ក្ទុឌសក្ទម្កាយ
ោមានអនក្ខង។

់សៅក្នុងែទម្

ាបូវក្ំ

ត្់

ជីវិត្ជ៉ូ ឆត្់

ោមានសពលខលែ

ចាំសម្ើលផលូវក្៉ូន

អ

ឱ

មាតយ
ា នឹងក្ាសយ
័ ។

ៃួនមា

ម្ាាងសក្

ស

នហ៍

ោះខត្នឹក្

់សក្ឆើនខែ

លឹក្ក្៉ូន

ចា

ទឹក្ខភនក្ខម្ក្
ម្ាាងសក្

ក្់

ោះអត្់មាន

ំសា ៉ូន
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ហ៉ូ រាល់ថ្ងៃ
អាហា ឆ្ី

ក្៉ូនថ្ងលក្៉ូននឹក្

មាតយ
ា ែលោះសទ។

អាណ្ិត្មាតយ
ា ផង

អត្់អីឆ្ី

ក្៉ូនសអើយស

ោះមាតយ
ា
សៅទំសន

ទ ក្អាហា

ឆ្ីនឹងសរ

ឃ្លានសអើយសម្លោះសទ

ក្៉ូនមា

ខម្ហត្់ខម្សនឿយ

អ

ខភនក្ក្៏ក្

សាគាំង

ោំង

មាតាយ។

់ក្មាលាំង
គម្កាយ

ក្នុងែលួនលែិត្ថ្លែ

សក្

ឱក្៉ូនមា

ខម្ទឹក្ខភនក្។

មាតយ
ា

ោះអត្់បាយ

ក្៉ូនសអើយក្៉ូនមាតាយ

អាណ្ិត្ផង

ម្ុនសាលាប់

ម្ួយឆំខអត្

ុំបាយ

ក្ុំឱាយសាលាប់សៅ

ទំងដ៉ូឆសក្បត្

ពុំខដលសាគល
ា ់ខឆ្អត្

បាយនឹងសរ។

ឱរួ អនិចាចា

ជីវិត្សអើយ

ទុក្ខពុំខលែសលែយ
ើ

ោមានទំសន

មានក្៉ូនថាបាន

ពឹងនឹងសរ

ចា

ំសា ៉ូន
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ឥឡូវក្សាប់ខត្

បាត្់ក្៉ូនឈឹង។

សម្ើលសៅក្បខហល

ជាក្ត្ូវសាលាប់

ក្នុងែទម្ក្ំ

សនោះម្ិនដឹង

ត្់

សណ្ហើយសាលាបឆ
់ ុោះ
ឥឡូវ

់ទុក្ខម្លឹង

ុំពឹង

ថ្ក្ត្ ត្ន៍វិញ។

ជីវិត្សៅសពលខដលឆ៉ូលដល់វយ
័ ជរា សក្បៀបដ៉ូឆ
ជាលតជាត្ិខដល
ក្ក្ញង់ អ

់

វិត្ក្

នលឹក្ អ

សហើ យ ទី បំផុ ត្ មាចា

ស

ន សក្ក្ៀម្សក្កាោះក្ក្សញង

ខ់ ផល អ

់ផ្កា អ

់សសាភ័ណ្

់ ឆ មាកា ក្៏ ចាំបាឆ់ ក្ត្ូ វ ខត្ោ

ំ សលើ ង សចាល និងោំន៉ូវក្ោប់ព៉ូជងមីជំនួ

់

វិញ។

តម្ពិត្ ជីវិត្ពុក្ខម្ ក្៏ដឆ
៉ូ ជាជីវិត្លតជាត្ិ
អីឆឹងខដ ខត្ជីវិត្រឺពុំខម្នជាលតជាត្ិសន្ោះសទ ជីវិត្
រឺមានត្ថ្ម្លសលើ

លតជាត្ិរាប់ខ

នោនដង។ ដ៉ូសឆនោះ

ក្នុងន្ម្ជាក្៉ូន ក្ត្ូវខត្ឆិញ្ចឹម្ និងសម្ើលខង ក្ាាពុក្
ខម្វិញ ជាពិស

សពលខដលោត្់ឆល
៉ូ ដល់វយ
័ ជរា

ខាលាំង សដើម្ាបីឱាយោត្់មានភាពក្ក្់ស្តា មានទំនុក្ឆិត្ត
សហើយសៅថ្ងៃម្ុែ ជីវិត្ពុក្ខម្ នឹងកាន់ខត្មានភាព

ចា

លអក្បស
ក្

ស

ំសា ៉ូន
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ើ សឡើង ជាងលតជាត្ិទំងឡាយ ខដល
នក្បា

ចាក្កា ខង ក្ាា។

ដំណ្ក្់ជវី ិត្

ថិត្សក្កាម្ក្ទូងខម្

ខម្បីបាឆ់ខង

ក្ាាឱាយ

់

ជីវិត្សក្ក្ៀម្ក្ក្ម្ ខប មាន
សនោះឯងរឺសក្

ោះ

ក្ម្

់

ខត្ខម្ងនម្បី។

ឯជីវិត្ខម្

សៅសពលចា

ក្មាលាំងឥត្សៅ

ងម្ងយរាល់ថ្ងៃ

ក្ត្ូវកា ទីពឹង

រឺក្៉ូនក្បុ

បំស ីសលើក្បី

ឆំណ្ីនំសនក្។

ដ៉ូឆសនោះក្៉ូនៗ

រួ លឹក្ដឹង

រិត្ដល់ទីពឹង

ដ៏សក្ឆើនអសនក្

ក្

់សៅ
ី

ខដលពុក្និងខម្ ធ្លាប់ខបង ំខលក្
ថ្ងៃសនោះថ្ងៃខ

ក្
អ
ត្បរុណ្សោក្វិញ។

វិត្

ចា

ំសា ៉ូន
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ចា

ំសា ៉ូន
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ជីវិតដូចទឹកសល្នបសើត តកល្លឿនល្ៅវិញក៏ល្លឿន
ជីវិតមានកា ល្កើត និងកា លត់ល្ៅ ជាធតមតា
ល្ក្ោេះជីវិតជាទុកខំ ជាអនិចចំ ជាអនតាា តិនអាច
ប្ង្គាប្ប្
់ ញ្ជាអបា
វី នទំងអស់។

ចា

ំសា ៉ូន
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ជីវត
ិ ៃូចទ្ឹក្សរន្ាសម
ើ
ម្នុ

3

ាសសោក្ខត្ងដឹងក្រប់ោ្ាថា ជីវិត្រឺ ខម្ង

មានកា ចាប់សផតើម្ និងមានទីបំផុត្។ កា សក្ើត្រឺជាកា
ចាប់សផតើម្ថ្នជីវិត្ ក្នុងែណ្ៈសពលខដលស

ឆក្តសា
ី លាប់

បានកាលាយសៅជាឆំណ្ឆបញ្ចប់ថ្នជីវិត្។
សៅក្នុ ងក្ទឹ

តី ក្ពោះពុទធសា

ក្ពោះអងគក្ទង់បានក្ត

់ដឹងយាងឆាា

ថា ជីវិត្រឺជាភពថ្នវដត
ក្ក្ខ

ន្ ក្ពោះពុទធជា មាចា

ងាា

់ ជាងសនោះសៅសទៀត្

សហើយសក្បៀបដ៉ូឆជា

ថ្នសភលើង ខដលក្ំពង
ុ ខត្សឆ្ោះ សក្ើត្ លត្់ៗក្រប់

សពល តម្សហត្ុតម្បឆច័យ ប
ប

់

់ជីវិត្ រឺដ៉ូឆជាក្ក្ខ

់ោ។ កា ឧបាបត្តិក្

ថ្នសភលើង ខដលសឆ្ោះបនតោ្ា

ជាវដតៈ។ កា សក្ើត្ នមត្ថាជាកា ចាប់សផតម្
ើ ឯកា សាលប
ា ់
នមត្ថា ជាឆំណ្ឆបញ្ចប់ឆុងសក្កាយ សត្ើសៅថាជា
ឆំណ្ឆបញ្ចប់ឆុងសក្កាយដ៉ូឆសម្តឆបានសៅ ក្នុងែណ្ៈ
សពលខដលម្នុ

ាសក្រប់ោ្ា សៅខត្មានក្ម្មជាព៉ូជ ជា

ត្ំណ្ថ្នជីវិត្យាងសនោះសន្ោះ។

ចា

អាឆមាន
ដ៉ូឆសម្តឆឆំស

ក្ាយ

នមត្

ោះជីវិត្ក្ត្ូវកា ន្ម្

នមត្។ ជីវិត្រឺម្ិនខម្នជា ប

កាលាយសទ ជីវិត្ជា ប
ខដលសក្ើត្សឡើងពី
ប
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ួ សឡើ ងថា សត្ើ សយើងរួ

ោះជីវិត្ម្ួយសនោះ សក្

បញ្ញត្តិសដើម្ាបី

ំសា ៉ូន

់ខក្លង

់ពត្
ិ ក្បាក្ដឥត្ខក្លងបនលំ ជាផល
ង្ខា ស

លរឺ កា ក្បជុត
ំ ក្់ខត្ង

់្ម្មជាត្ិទំងឡាយសោយពិត្ៗ។
សត្ើសយើងពិត្ជាអាឆ

នមត្ ន៉ូវ

ឆចភាពថ្នជីវិត្

សនោះបានខដ ឬសទ?
សបើស

លតម្ដំសណ្ើ ថ្ន

ឆចៈ្ម្៌ កា សក្ើត្ រឺ

ម្ិនខម្នជាកា ចាប់សផតើម្សន្ោះសទ សហើយកា ខដលសាលប
ា ់
ក្៏ម្ិនខម្នជាទីបផ
ំ ុត្ ថ្នជីវិត្ផងខដ

សក្

ោះជីវត្
ិ រឺ

ជាវដតៈ ជីវិត្មានកា វិលវល់អសន្ទល
ា សក្ើត្សាលាប់ សៅ
ម្ក្ ក្ទីបំផុត្ និងឆំណ្ឆចាប់សផតើម្ម្ិនបាន។ កា
សនោះឯងសហើយ សទើបបានជាក្ពោះអងគក្ទង់ក្ត
ថា កា អ

់សៅន៉ូវក្ិសល

់

ខម្តង

បុសណា្ាោះ សទើបចាត្់ទុក្ថាជា

ឆំណ្ឆបញ្ចប់ពិត្ក្បាក្ដថ្នជីវិត្សនោះ ម្ិនខម្នក្ត្ឹម្
ខត្កា សាលាប់បាត្់បង់ជីវិត្ បាត្់បង់រាងកាយសៅ សឈ្មាោះ
ថា ជីវិត្នឹងក្ត្ូវបញ្ចបអ
់ ៗ
វី ក្រប់ខបបយាងសន្ោះសទ។

ចា

ំសា ៉ូន
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សោយសា ខត្មានអនក្រិត្យល់ ដល់ជីវិត្ខដល
មាន ភាពដ៉ូសឆនោះ សទើបមានម្នុ
ពាាយម្ស ីបក្មា

ាសជាសក្ឆើនន្ក្់ បាន

ែលួន តម្ យៈកា រាវ ក្ ផលូវ ត្់

សរឆសឆញ សោយរំនិត្ ក្បក្បសោយសយនិសសាម្ន
ិកា ៈថា រឺពិត្ជាអាឆសៅដល់ ន៉ូវទី ំលត្់ទុក្ខបាន
យាងពិត្ក្បាក្ដខម្ន។
ថ្ងៃ សនោះែ្ុំភាាញក្់ពីក្ពលឹម្ ែុ

ខបលក្ ពីថ្ងៃ្ ម្មត

សហើយបានសដើ ស្វើលហា
ំ ត្់ក្បាណ្តម្ដងផលវូ សដើម្ាបី
ំ ួល ដល់
្៉ូ ស

ថ្

ក្បសាទថ្នរាងកាយ ឱាយមានភាព

ាបយ
ើ ចាក្កា ួម្ ត្
ឹ ទំងឡាយ។ ក្នុងែណ្ៈសពល

ក្ំពុងសដើ ែ្ុំបានស

ើញន៉ូវដំណ្ក្់ទឹក្ សនាសើម្ជាសក្ឆើន

ក្ំពង
ុ បសញ្ចញន៉ូវពនលឺសក្
ោលសៅមា សម្ើលសៅខ

ងក្

នក្

ត្ ប

់ែន
លួ ។ សៅតម្

់សាអាត្ និងស្វើឱាយក្ត្ជាក្់

ខភនក្បំផុត្។ ែ្ុំនឹក្អសាចា យា សៅក្នុងឆិត្តសៅសពលខដល
សម្ើលស

ើញ ន៉ូវក្ោប់ទក្
ឹ

សនាសើម្ត្៉ូឆ្ំទំងឡាយ

សទើ សៅសលើឆុងសៅមានិងឆុង ុក្ជា
ខ ត្ិ។
ឱក្ពោះសោក្សអែើយ អសាចា ាយណា
សឡើងបានយាងដ៉ូឆសម្តឆសៅហន៎ !

់ សត្ើោអាឆសក្ើត្

ចា

ម្ួយ

ំសា ៉ូន

នទុោះសក្កាយម្ក្ ក្ពោះទិនក្ ជា

បង្ហាញែលួនម្ក្សលើថ្ផទថ្នក្បឹងពី ពនលឺដ៏ក្
ម្ក្ ម្ផ
ខត្ក្

ាសនឹងថ្

៉ូ យ
ិ ងគក្៏
់ក្ត្កាល

ាបថ្នថ្ផទពិភព ស្វើឱាយសសាភ័ណ្កាន់

់បំក្ពង ងថាលា ខ

នក្ត្ជាក្់ក្ត្ជុំដ៉ូឆទឹក្អក្ម្ឹត្

ក្បឌិដឋក្បដ៉ូឆ សៅនឹងសភលងត្ន្តនតដ
ី ៏ខ
សោម្
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នពីសរាោះ ងំ លួង

ណ្្ំ ដួ ង ឆិ ត្ត ខដលត្ប់ ក្បម្ល់ ែវ ល់ ខាវា យ

ទំងឡាយឱាយ សាយឆងយ
ា ផុត្សៅ។ ពនលឺសន្ោះឯងបាន
ម្ក្បំបាត្់ន៉ូវភាពអនធិកាទំងឡាយ ឱាយ ោយ
សសាោះអ

់ោមាន

ែ្ុំបាន

ន
៉ូ ាយ

ល់។

ំឡឹងសម្ើល

មីដ៏ក្

ខដលក្ំពុងជោះឆំហាយ ផាាយ

ទន់ថ្នក្ពោះ
មី ប

៉ូ ិយ

់ែលួន ម្ក្សលើ

ថ្ផទក្បឹងពីពិភពសយើងសនោះ សហើយក្៏ក្ព
ំ ុងខត្ចាក្់ទម្លុោះ
ន៉ូវដំណ្ក្់ទឹក្

សនាសើម្ ខដលសទើ សៅសលើឆុងសៅមា ស្វើ

ឱាយមានពនលឺភលឺសផលក្ ដ៉ូឆក្ោប់សពក្ជឆ ថ្ណ្ សឆញពីទី
សន្ោះ។
ជំសន្ ផ្យផ្ត្់ សាត្់សលើថ្ផទោលសៅមាដ៏្ំសនោះ
រឺ កាន់ខត្ស្វើឱាយមាន

ក្ម្

់ សទវ ដង សហើយ សៅពីសលើ

ោលទំងម្៉ូល សម្ើលសៅដ៉ូឆជាោលក្ោប់សពក្ជអឆ
៊ី ឹង

ចា

ពនលឺសផលក្ៗថ្នទឹក្

ំសា ៉ូន
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សនាសម្
ើ
បនាសំជាម្ួយនឹងឆំហាយ

ថ្នក្ពោះអា ុសណាទ័យ ពិត្ជាស្វើឲយា ទក្់ឆិត្ត និងដិត្
ក្នុងម្សន្ ម្មណ្យ
៍
ាងថ្ក្ក្ខលង។
ែ្ុំបានឈ

ំឡឹង សោយកា យក្ឆិត្តទុក្ោក្់

សហើយឥត្ហាានពក្ពិឆខភនក្

៉ូម្ាបីខត្បនតឆ
ិ សក្

ោះមាន

អា ម្មណ្៍ថា ្ម្មជាត្ិខដលសៅជុំវិញែលួនែ្ុំសនោះ រឺ
ង
ឹ ជាភនំត្ាបូងសពក្ជ ដ៏ខ

ុទធ

នមានត្ថ្ម្ល។ សនោះរឺជា ៉ូប

ភាព ដ៏ក្

់សាអាត្បំផុត្ ខដលែ្ុំម្ិនធ្លាប់បានក្បទោះ

ឬ

ើញពីម្ុនម្ក្ទល់ខត្សសាោះ ទំងខដល

សងកត្ស

ោមានស

ទើ ខត្ក្រប់ទក្
ី ខនលង។

ខត្រួ អនិចាចា! សៅសពលខដល
កាន់ខត្ស្តាសៅៗ ភាពក្
អនតរាយអនត ធ្ន សាប
ខដ ។ ភាពក្
ន៉ូវភាពក្

៉ូ ិយ

់សាអាត្ទំងសន្ោះ ក្៏ ោយ
៉ូនាយអ

់សៅ ដំណាលោ្ានឹង

់សាអាត្ថ្នវត្ថុម្ួយ រឺខប ជាបំផ្ញ
លា
់សាអាត្ ថ្នវត្ថុម្ួយសផាសងសទៀត្ ឱាយសាប

៉ូនាយ ោយ លត្់ អ
ជីវិត្រឺោម្ិនែុ
សទើ សៅសលើ

មីថ្នក្ពោះ

់សសាភ័ណ្ និងអ

់ត្ថ្ម្ល។

អវី ពីដណ្
ំ ក្់ទឹក្ សនាសើម្ ខដល

លឹក្សឈើ ឬ

លឹក្សៅមាសឡើយ ស

លរឺម្ក្

ចា

ំសា ៉ូន

សលឿនសៅវិញក្៏សលឿន អាក្
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័យសៅបានសោយសា

កា បនាសំោ្ា ោងធ្ត្ុនិងែនធសោយពិត្។
ជីវិត្មានភាពក្

់សាត្
អា កា សភលើត្សភលើនសក្ត្ក្

ក្ត្អាល ភាញក្
ា ់សផអើល កា សាប
សសាក្សៅម្ួស
ដ៉ូ ផ្លា

៉ូនាយ កា បាត្់បង់ កា

ឆ
ា ិត្ត ខដលទំងអ

ស់ នោះរឺ ខម្ងខត្ង

់ោ្ាសៅវិញសៅម្ក្ជានិឆឥ
ច ត្ឈប់ឈ ។

សត្ើអវីសៅហន៎! ខដលជាម្៉ូលសហត្ុស្វើឱយា ជីវិត្សនោះ
មានកា ក្

់ក្សាយ កា ំសភើបញាប់ញ័ កា សសាក្

សៅស្តាក្ក្ហាយ និងក្តីសក្ក្ៀម្ក្ក្ំសក្ក្ៀម្សក្កាោះ អ
ងាឃឹម្ ក្ពួយបា ម្ភត្ក្់

់

លុត្ នធត្់ឆក្
ុ ចាប់ឈផ
ឺ ាាដួង

ឆិត្ត រួ ឱាយអាណ្ិត្ដ៉ូសឆនោះ។
ែ្ុំធ្លាប់បានសាក្
ន្ក្់ន៉ូវកា អ

ួ អ

់សោក្អនក្ក្បាជ្ជាសក្ឆើន

ទ
់ ំងសនោះ សហើយឆំស

ោះឆសម្លយ
ើ រឺសឆ្លយ
ើ

សផាសងៗពីោ្ា។ កា សនោះស្វើឱាយែ្ុំយល់យាងឆាា
ពិត្ ភាពក្

់ថា តម្

់សាអាត្ទំងឡាយ ក្៏មានភាពអាក្ក្ក្់

ភាពម្ិនសាអា ត្ បងក ប់សៅក្នុ ងសន្ោះផងខដ ។ ស
សក្ត្ក្ក្ត្អាល កា
ភាពក្

សងោះក្

ឆក្តី

បាាយ កា ំសភើប រឺខត្ងខត្មាន

សង្ឆសៅក្ជក្ោយជាម្ួយផង សហើយ

ចា

ឯកា សាប

ំសា ៉ូន
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៉ូនាយ កា បាត្់បង់ ឬកា អនតរាយ ក្៏រង់សៅ

មានខផនក្ែលោះខដលជាធ្ត្ុមានត្ថ្ម្ល
សៅក្ជក្អាក្

ក្មាប់ឱាយជីវត្
ិ

យ
័ ផងខដ ។

ឆ៉ូលដល់សាយណ្ហ
វល់ ែ្ុំបានសឆ្លៀត្ឱកា

ម្័យ សោយោមានកា ជាប់
សដើ ទ

ាសន្កា ណ្៍្ម្មជាត្ិ

ថ្នថ្ក្ពក្ពឹក្ាាផងទំងឡាយ ជាងមម្
ី តងសទៀត្ សៅក្ខនលង
ដខដល។ សពលសនោះ ទិ ដឋភាពែុ

ខបលក្ ោ្ាទំងក្

ុង

ខត្ម្តង ពពក្ខលងក្

អាប់ ដំណ្ក្់ទឹក្ សនាសើម្ ខលង

មាន

សមាល សហើយប យ
ិ
កា

៉ូម្ាបីក្ត្ឹម្ខត្ក្

បានផ្លា

់បតូ ។

សនោះរឺសក្
ក្ពោះ

ោះខត្ក្ស

តា ខដលសក្ើត្សឆញពី

៉ូ ិយ បានសឆ្ោះសឡើងយាង

សៅដុត្

ំងួត្ទឹក្

ោសយបក្់ ស

សនាសើម្ និងសក្

ៀក្ៗ សៅអខងអល

ន៉ូវ

ំសណ្ើម្ទំងអ

ចាក្

ក្
លឹ សៅមា និង
វិត្ក្

ស

សន្ធា

ោះខត្ក្ក្ខ
ម្ផ

មីថ្ន

សៅធា សហើយ
ថ្នក្ពោះ

ាស ំហួត្បំបាត្់

់សន្ោះ ឱាយ ោយ លត្់ អ

់សៅ

ក្
លឹ ុក្ជា
ខ ត្ិទំងឡាយ សោយសហត្ុ

សនោះសហើយ សទើបស្វើឱាយ
សៅជា

ក្ត្ូវ

នលឹក្ ខផល ផ្កាទំងឡាយ ខក្ប

ន សក្ក្ៀម្ក្ក្ញង់ បង់

ក្ម្

់អ

់

ចា

ស

ំសា ៉ូន
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លរឺ បាត្់បង់ន៉ូវធ្ត្ុក្បណ្ីត្ ខដលជាធ្ត្ុថ្ន

ម្សន្

សញ្ចត្ន្ ប

ដំណ្ក្់ទឹក្

់ម្នុ

ាស។

សនាសើម្ រឺសក្បៀបដ៉ូឆជាដំណ្ក្់ថ្ន

ជីវិត្ សហើយជាត្ិ ជរា ពាា្ិនិងម្ ណ្ៈ រឺោម្ិនែុ
អវីពីពនលក្
ឺ ស

តាថ្នខ

ង

៉ូ យ
ិ
និងក្មាលាំង ំហួត្ ប

់

ក្ពោះោសយសសាោះសឡើយ ខដលខត្ងខត្បក្់ សបាក្ និង
បក្់ក្សន្តញ្ជាក្ ុញក្ចានន៉ូវជីវិត្សនោះ ឱាយវិន្

អនតរាយ

អនត ធ្នសៅ។
ជីវិត្សក្បៀបដ៉ូឆ

ទឹក្

ខដលសទើ សលើសដើម្

ថ្ន ុក្ជា
ខ ត្ិ

សពលស

ើម្

ក្ម្

់

ក្

សនាសើម្
់សក្

ងក្

បសងកើត្្ម្មជាត្ិ

ឱាយសែៀវែចី។

ពនលឺភលឺឆ

ថ្ន

សឆញពីសម្ឃ្

ជា

បញ្ចាំងដណ្្ប់

ក្របខផនដី

សាងភពសោក្ិយ

ឱាយថ្ងលថាលា។

ដំណ្ក្់ទឹក្សទើ

សលើ

ក្
លឹ សៅមា

ក្ត្ូវផាសំ

ថ្ន

៉ូ ិយ

មី

៉ូ ិយ
មី

ត្

ចា

ំសា ៉ូន
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បសងកើត្ពនលឺ

ភលឺអសាចា ាយ

ដ៉ូឆក្លភាពថាលា

សពក្ជឆ ថ្ណ្។

ម្ិនយ៉ូ បន្
ុ មាន

ថ្ងៃចាប់ស្តា

មី

សៅធា

ដ៉ូឆអរគី

សឆ្ោះក្ចាលក្កាលសលើ

ក្បឹងពី

ក្រប់ទីក្រប់ទិ

ឥត្ឆសន្លាោះ។

ស្វើឱាយ

សទើ សលើសៅមា

សនាសើម្

ក្ត្ូវ ងក្ស

តា

សាប

៉ូនាយអ

្ម្មជាត្ិក្ត្កាល

បង់

ខលងក្

ពីក្ោម្ុន។

់ដឆ
៉ូ កាល

ក្ម្

កា ណ្៍សនោះសបើស្ៀប

នឹងជីវិត្

មានឆិត្តមានកាយ

ជាសដើម្ទុន

ជីវិត្ក្បា

ចាក្

ក្តីទ ណ្
ុ

ខត្ងជួប

ុែ

នតិ៍

ុែក្នុងក្ំសណ្ើត្

់

់

ឧត្តម្ពិត្។
សក្ើត្ជាម្នុ

ុែសក្

ោះោភយ

័ក្តិ

ណ្ឋិត្

ុែសក្

ោះមានក្ទពាយ

ផ្គាប់ឱាយឆិត្ត

ុែសក្

ោះមានម្ិត្ត

ម្ក្រាប់អាន។

ាស

ចា

ំសា ៉ូន
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ុែសក្

ោះមានក្៉ូន

បតីក្បពនធ

ុែសក្

ោះមានក្ង់

ម្៉ូត្៉ូឡាន

ុែសក្

ោះអំណាឆ

ដ៏សងកើងថាកាន

ុែសក្

ោះខត្មាន

កា ង្ ្ំ។

ុែសក្

ោះមាន ប

ុែសក្

ោះញាត្ិម្ិត្ត

ុែសក្

ោះជីវិត្

ុែសក្

ោះ ៉ូប

សៅមាន
ជា

់

ខដលក្ត្ូវឆិត្ត
់ជួបជុំ
បាន

ម្

ុែសក្ឆើន

ុែដុម្

សពញលក្ខណ្ៈ។
ជាអសនក្

ុែក្នុងខផនក្

ថ្នវដតៈ

ត្វសោក្ក្បាថា្ា

ជាប់ជំ

ក្់

សោយក្តសី ោភៈ

ឥត្ង្ក្ស ។

ខត្រួ អនិចាចា

ជីវិត្សនោះ

ខក្បក្បួលវិប ិត្

ម្ិន

សក្ើត្ចា

់ឈឺសាលាប់

ទំងសយើងសរ

ទុក្ខសទ

ហ៉ូ ខហ

ឥត្មានក្ាានត។

ទុក្ខសក្
បតី

ោះខត្ក្

ក្ី ទពាយ្ន

ត្់

ថិត្ស

ថ

ក្៉ូនក្បពនធ
យ

សងកើងថាកាន

ចា

ញាត្ិម្ិត្ត

មាលាញ់

ួម្ទំងអងគក្បាណ្
សបើជីវិត្បាន

ែ
ុ

ំសា ៉ូន
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ទំងបុន្មាន
ែលួនឯងខដ ។
ក្នុងធ្ត្ុអវី

ធ្ត្ុសន្ោះរង់មាន
ុែទុក្ខចាត្់ថា

ក្តីក្បួលខក្ប
ជារ៉ូសក្

សក្ើត្ក្ពម្ជាឆមាំ

ក្បចាំជាត្ិ។

ឧទហ ណ្៍
ដ៉ូឆជាក្តី

ុែ

ដួងឆិត្ត

ក្នុងជីវិត្

អិត្ជាប់

ក្នុង ៉ូបធ្ត្ុ

វសងវងវង្វាន់

ម្ិនឆង់ឃ្លាត្

ំោល់ក្នុងធ្ត្ុ

ថាអសាចា ាយ។

ខត្ទីបំផុត្

ជីវិត្សនោះ

ក្ត្ូវខក្បវិប ិត្

៉ូនាយ

ង្ខា

ទទួល ងសក្ោោះ

សក្

ដ៉ូសឆនោះទុកាខា

ក្៏ក្បាក្ដ។

ម្ួយសទៀត្ដ៉ូឆ
៉ូបក្

់សសាភា

ែំក្បឹងផ្គាបផ
់ គុន

ុែ

សក្

ោះអនិចាចា
ោះភ ិយ

លអហមងម្ត្់
សទោះសនឿយហត្់

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 100

ក្៏

៉ូអត្់្មត្់

ម្ិនស

សក្

ោះរិត្ថាែលួន

នឹងបាន

ុែសក្

ោះមានម្នុ

ាស

លថា។
ុែ

ខដលក្បាថា្ា

បានសក្ៀក្សក្ើយកាយ

ខនបរន្ធា

សផ្តាោះផតងោចា

សា

បុខនតសៅសពល

ក្ោបញ្ចប់

ប

់ខដលោប់

ជួនកាលាយសៅជា
ជួនក្៏ម្ិនស
ក្់
ខ

ងស

ក្ត្ូវក្បួលខក្ប
ប

ថ

នហ៍។

់សរ

ខក្បចា

កូវក្ក្ញាង

់

ំង។

រាងខលងសាអាត្

ាបក្ក្ជួញស្មញបាក្់ ខភនក្ក្

រាងកាយក្ទុឌសក្ទម្

គម្ស

ោំង
លក្សាលាំង

ងម្ងយក្មាលាំង

សដើ ខលងសក្ើត្។

ឆិត្តក្៏សទម្ន

ាស

អ

ខលងជាប់ជំ

ក្់

់រារៈ

ខក្បផាាសពើត្

ត្ណាហាក្បាថា្ា

ក្នុង ៉ូបសឆ្ើត្

សទើបសក្ើត្រំនិត្

រិត្ ក្ងមី។

ត្ណាហាបណាតាល

ក្ចាលក្នុងឆិត្ត

ចា

ំសា ៉ូន
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ឱាយ ិត្សភលើត្សភលើន

៉ូបសោក្ិយ

ឆិត្តខ ងក្ឆបល់

ែវលយ
់ ប់ថ្ងៃ

ស

ោមានក្សាក្ក្សានត។

ទើ ក្ាសយ
័

ង្ខា

ត្ណាហាក្ិសល

សនោះកាឆណា

ស្វើបាប

ម្ិនឱាយក្ាានត

ត្វសោក្

ទុក្ខសសាក្ែាសឹក្ែាសួល

ទំងបុន្មាន

រឺមានក្នុងក្បាណ្

ជីវិត្សនោះ។

ដ៉ូសឆនោះក្ប

សបើបាន

ិន

រួ រិត្ដល់ទុក្ខ

ឥត្ សបោះ

សៅជាប់ចាក្់សក្
ុែក្៏

ុែ

ផងខដ សអោះ

ុែទុក្ជា
ខ រ៉ូ
សពល

ោះ

ក្នុង

ែ
ុ

ង្ខា ។

សោយកា រិត្

សពលទុក្ក្
ខ ៏ទក្
ុ ខ

សោយបញ្ញា

សពល

សោយភាវន្

ៃបក្
់ ៏

ៃប់

ឆុងសក្កាយម្ ណា
សទោះជា

់

មីក្ពោះ

នឹងនិ

វាន។

៉ូ ិយ កាន់ខត្សក្ជសទ ទបសៅ

ម្ត ងបនតិឆៗក្៏ ពិត្ខម្ន ខត្ក្៏ សៅខត្ែំ ក្បឹ ង បញ្ចាំ ង
ពនលដ
ឺ ៏ក្សាលក្

ទន់ ប

ែ
់ លួន ក្របដណ្្ប់សៅសលើថ្ផទ

ចា

ំសា ៉ូន
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មាខាងថ្នភនំ ស្វឱ
ើ ាយមាខាងសទៀត្ថ្នភនំក្ត្ូវ ងន៉ូវភាពងងឹត្។
សៅក្នុងែណ្ៈសន្ោះខដ
សដើម្ាបីក្

ែ្ុំបានពាាយម្ដក្ដសងែើម្ខវងៗ

៉ូបយក្ន៉ូវធ្ត្ុអាកា

ថ្នសាយណ្ហ ឱាយឆ៉ូលសៅ

ដ៏ប ិ

ុទធ ក្នុងសវោ

ថិត្សៅក្នុងក្បអប់ថ្ន

ែ្ុំដ៉ូឆជាឆង់បានន៉ូវធ្ត្ុអាកា

ដ៏ប ិ

ក្ជលងភនំទំងសនោះ សដើ ម្ាបីយក្សៅលក្់ ដ៉ូ

ត្
ួ ។

ុទធ តម្
ក្ក្ថ្ក្ម្

ែលោះម្ក្ឆិញ្ចឹម្ជីវិត្ ដ៉ូឆខដលសរកាប់សឈើ រាប់ខ

ន

ោនសដើម្ សៅលក្់ដ៉ូ យក្ផលឆំសណ្ញ ក្ថ្ក្ម្ជា
មា

ជាក្បាក្់អ៊ីឆឹងខដ ។
ឥឡូវ សនោះ រឺខលងមានថ្ក្ពសឈើ ដ៏ ក្

សដើម្ាបីឱាយសយើងបានទ
ខត្មា

់ សាអាត្

ាសន្សទៀត្សហើយ សហើយ

ម្
៉ូ ាបី

ក្បាក្់ ខដលក្ត្ូវបានម្ក្ពីថ្ក្ពសឈើសន្ោះ ក្៏

ខលងមានសទៀត្ខដ ។ អវខី ដលមាន រឺផោះទ សឈើឈ
កាឆ់រាងយាង

ង្ហា និងសក្រឿងលម្អ

សាអាត្ទំងឡាយ ខដលរាល់ខត្មាចា
មាន

ង្ហា ិម្ ដ៏ក្

់ផោះទ ទំងឡាយ ម្ិន

៉ូម្ាបីក្ត្ឹម្ខត្កា នឹក្ លឹក្ ឬសកាត្

ដល់រុណ្បំណាឆ់ថ្ន ក្
ុ ជា
ខ ត្ិទំងសន្ោះ។ ឆំស
ទំងឡាយ ខដលសម្ើលស

់

ស

ើ សៅ

ោះម្នុ

ាស

ើញខត្ក្បសយជន៍ផ្ល
ទា ែ
់ លួន

ចា

រឺជាម្នុ

ំសា ៉ូន

ាស ខដលសម្ើលម្ិនស
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ើញ ន៉ូវក្បសយជន៍

ថ្នជីវិត្ពិត្ក្បាក្ដ។
សរទំងអ

ស់ ន្ោះ រួ ខត្រិត្ឱាយ

ថា តម្ពិត្ជីវិត្ម្នុ
សទ រឺម្ិនែុ
សលើ

ុីជសក្

ស
ា សយើង ោម្ិន

អវីពីដំណ្ក្់ទឹក្

បនតិឆសៅ
ថិត្ស

ថ សន្ោះ

សនាសើម្ ខដលសទើ សៅ

ក្
លឹ សឈើ ម្ិនយ៉ូ បន្
ុ មានក្៏ ខម្ងដល់នវ៉ូ កា សាប

៉ូនាយសៅ តម្សពលសវោ សហើយម្ិនយ៉ូ បន្
ុ ន
មា សទ
ជីវិត្ម្ួយសនោះ ក្៏នឹងវិលក្ត្ឡប់ម្ក្សក្ើត្ សាជាងមសី ឡើង
វិញម្តងសទៀត្តម្សពលក្ំណ្ត្់។
កាលសបើ ពួក្ សរ មានន៉ូវសយនិសសាម្ន

ិ កា

ខបបសនោះ សទោះយាងណា ក្៏អាឆស្វើឱាយសរក្សាលស

តើង

ចាក្ស

ិន

ឆក្តសី ោភលន់ ជាងសនោះបនតឆ
ិ ខដ ។ ក្ប

សបើយាងសនោះខម្នសន្ោះ ពិភពសោក្សនោះ ក្៏នឹងទទួល
បានន៉ូវកា សម្ើលខង ក្ាា កា កា
ក្រប់ជីវត្
ិ ម្នុ
ុែ និង

ាសទំងអ

ជាងសនោះ សហើយ

់ ក្៏នឹងទទួលបានន៉ូវស

ឆក្តី

ុភម្ងគលជាងសនោះផងខដ ។

សពលសវោបានក្នលងផុត្សៅ អ

់ យៈសពលជា

សក្ឆើនឆ្ាំ ភនទ
ំ ំងឡាយក្ត្ូវបានសរ ោ
ំ យ ឯសដើម្សឈើ

ចា

ំសា ៉ូន
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ទំងឡាយក្ត្ូវបានសរកាប់បំផ្លាញ រុម្ពសៅមាក្ត្ូវបាន
សរជក្ម្ោះចាំងសចាល ថ្ផទថ្នក្បឹងពី ក្ត្ូវបានលំហ៉ូ ថ្ន
ទឹក្ទំងឡាយ ន្ំយក្ន៉ូវលាាប់សៅស្វើឱាយ
សហើយកាន់ខត្ស
ពីភែ
នំ ព

ឹក្ស ឆ ល
ឹ

តើងសៅៗ។

់ក្៏កាយ
លា សៅជាថ្ផទរាប្ម្មត ពីដីទំន្ប

ក្៏កាន់ខត្ទបសៅៗ ឯក្បឡាយ អ៉ូ បឹងបួក្៏កាន់ខត្
រាក្់សៅៗ។ ពីថ្ក្ពខដលក្កា

់

មឹក្

ឹក្ ហ៉ូត្សៅក្ត្ឹម្

ខត្ក្៉ូនរុសមា្ា្ថ្ក្ពត្៉ូឆៗ ក្រប់យាងខដលមានសៅ រឺ
ក្ោន់ខត្សដើម្ាបីលម្អនវ៉ូ ឆក្ខុវិញ្ញាណ្ សហើយពាាយម្
បិទបាំងន៉ូវធ្ត្ុពិត្ ថ្នភាពសដើម្ខត្បុសណា្ាោះ។
សឈើចា

ៗ
់ ក្រប់អាយុ ក្ត្ូវបានសរកាប់ផតួល ល
ំ ំ

ឯសឈើ ជំ សទើ ៗ ក្៏ ក្ត្ូ វ សរកាប់បំផ្លាញសចាលផងខដ
ខ

តងណា

់ ម្នុ

ាសសយើងរឺតំងឆិត្តបំផ្លាញ្ម្មជាត្ិ

សោយសឆត្ន្ពិត្ៗ ខត្្ម្មជាត្ិពុំខដលរិត្បុនបង
បំផ្លាញម្នុ

ាសសយើងវិញសសាោះសឡើយ សក្្ខត្ពីកា

អត្់ក្ទំបុសណា្ាោះ។
ែ្ុំបាន
សោយស

ំឡឹងសម្ើលន៉ូវ ម្ាបត្ត្
ិ ម្មជាត្ិទំងឡាយ

ឆក្តីសងឿងឆ្ៃល់យាងខាលំាង សក្

ោះអី ្ ម្មជា ត្ិ

ចា

រឺជាក្រូដ៏លអបំផុត្ ប

់ម្នុ

ដំណាលោ្ាសនោះផងខដ ែ្ុំបាន

ំសា ៉ូន
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ាសសោក្សយើង សហើយ
ំឡឹងស

ើញ ន៉ូវោល

ថ្ក្ពត្៉ូឆម្ួយ មានសដើម្សឈើដុោះ បាាត្់ បាយ
ា
រាត្់រាយ
ស្វឱ
ើ ាយែ្ុំនឹក្ដល់
សឈើចា

ក្ាយ ខដលសរខត្ងខត្និយយត្ោ្ាថា

ៗ
់ ក្ត្ូវបានសរកាប់ោ

ក្ត្ូវបានសរកាប់ោ

់ ំលំ សឈើម្្ាយម្ៗ

់បំផ្លាញ សឈើត្៉ូឆៗ ក្៏ម្ិនែចោ
ី ំ

សឈើ្ំៗក្៏ម្ិនែចីទុក្ កាប់ពន្លាញសចាល ទំងក្នុងថ្ក្ព
ទំងក្នុងក្

ក្
ុ អ

ពីជីវិត្ ប
ចា

់ម្នុ

សា
់ លាបអ
់

ល់ ខដលសនោះរឺោម្ិនែុ

ាសសយើងសន្ោះសទ ក្ប

់សៅ សហើយោមានម្នុ

វិញសទសន្ោះ សត្ើ
បានសៅ។

់ោមាន

ិនសបើម្នុ

អវី
ាស

ាសងមី ម្ក្ជំនួ

ងគម្នឹងអភិវឌាឍន៍សៅម្ុែ ដ៉ូឆសម្តឆ

៉ូម្ាបីសៅក្នង
ុ រាងកាយ ប

់សយើង ខត្កាល

ណា ក្ក្ខ

ថ្នឆិត្តចា

់ លត្់សៅ ក្ក្ខ

ថ្នដួងឆិត្តងមី

ក្៏ម្ក្ជំនួ

វិញ។ កា សក្ើត្សាលាប់ៗសក្ើត្ជាែណ្ៈៗ ប

់

ឆិត្តក្៏ម្ិនជាអវីដថ្ទសឡើយ ោរឺជាកា ត្អាយុឱាយសយើង
មានជីវិត្

់សៅសនោះឯង។ ដ៉ូសឆនោះ ដំសណ្ើ ថ្ន្ម្មជាត្ិ

ទំងឡាយរឺោម្ិនែុ
ម្នុ

អវីសឡើយ ពីដំសណ្ើ ថ្នជីវិត្ ប

ាសសយើងមា្ក្
ា ់ៗ។

់

ចា

អ

ំសា ៉ូន
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់ យៈសពលជាសក្ឆើនឆ្ាំក្នលងផុត្សៅ ែ្ុំបាន

ស្វើដំសណ្ើ ម្ក្កាន់ទីសនោះម្តងសទៀត្។ សៅសពលម្ក្ដល់
ក្៏ក្ជាបថា ទីសនោះខលងមានោលសៅមា ខលងមានទឹក្
សនាសើម្ ខលងមានថ្ក្ពក្ពឹក្ាា សហើយទីសនោះក្៏ខលង
មានជីវិត្ខដលមានភាពក្ក្់ស្តា ដ៉ូឆសពលអត្ីត្កាល
សទៀត្ខដ

សបើមានរឺមានក្ត្ឹម្ខត្ដំណ្ក្ដសងែើម្ ថ្ន

ភាពទុក្ខក្ពួយ ភាព

វិត្ក្

ស

ន និងភាពហួត្ខហង

ខត្បុសណា្ាោះ ។
អនិចាចា! ដំណ្ក្់ទក្
ឹ

សនាសើម្ខដលជាដំណ្ក្់ថ្ន

ជីវិត្ ឥឡូវសនោះ បានខក្បកាលាយសៅជាដំណ្ក្់ទឹក្ខភនក្
ថ្នភពខផនដីសៅវិញ។
អ៉ូយឆុក្ចាប់ណា
ពួក្ម្នុ

ាសឫ

ា
ា

់ ស

ទើ ខបក្ឱរាា

ឆិត្តខ

នអក្បិយ

សាហាវសឃ្ សៅ

ោមានក្តក្បណ្ី

បំផ្លាញខផនដី

ឱាយក្ាស័យ

សក្

ក្បសយជន៍ផ្ទាលែ
់ លួន

ោះខត្ឆង់បាន

ត្ណាហា ុក្រួន
ក្បក្ពឹត្តសាងក្ម្ម

ង្ខា ។

ុញក្ចានអាតមា
ក្បចាំឆន្
ិ តា

ចា

ពុំខាលាឆ អា

ំសា ៉ូន
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ន ក្សោក្ិយ។

ក្បឹងពីខក្

ក្យំ

ទួញងំក្នុងឆិត្ត

យំ ក្កា ពិត្

ពីម្ិត្តអក្បិយ

រឺម្ិត្តឆិត្តក្ាបត្់

សោភលន់រាល់ថ្ងៃ

ពុំ

សោយក្តីត្ណាហ។
ា

កប់ហឫទ័យ

មាត្់ថាក្

ោញ់

សពញក្នុងដួងឆិត្ត

ធ្ត្ុពិត្ក្បក្ពឹត្ត

ម្ិនដ៉ូឆ

សក្ើត្ឆិត្តក្បទ៉ូ

ក្ទុ

ត

បំសពញត្ណាហា
ុីជុោះ

់

ែ
ុ
ុែ

តក្នុង

ក្ិសល

ោ
ី

ក្នុងឆិត្ត។

សលើភពខផនដី

ុីជុោះរាល់ថ្ងៃ
សសាយ

ក្ាយថា

ក្ថ្ក្ម្ឥត្រិត្
ម្ាបត្តិ

ួោាជីវិត្

សនោះឯងធ្ត្ុពិត្

សត្ើបានពីណា។

ខត្អក្ត្ញ្ញូ

ថ្នម្នុ

ដួងឆិត្តអក្បិយ

ឥត្ក្តីសម្តតា

បំផ្លាញក្បឹងពី

ឱាយក្ាស័យ

ងទុក្ខសខាលឆ
ា ផាា
បានក្ត្ឹម្ខក្

ក្យំ

ាសសោក្ិយ
ង្ខា

ោមានអនក្ណាជួយ។
ងំក្នុងឆិត្ត

ចា

យំ ក្កា ពិត្

ំសា ៉ូន
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ឱាយញាត្ិផងជួយ

ញាត្ិសអើយជួយផង ែ្ុំខ

នែវល់ក្ពួយ

សបើអនក្ម្ិនជួយ

ែ្ុំនឹងម្ ណា។

ជីវិត្ែ្ុំម្យ
ួ

ែ្ុំម្ិនសាតាយសឡើយ

ខត្ែ្ុំសាលាប់សហើយ

អនក្ក្៏ដ៉ូឆោ្ា

សាលាបអ
់
សក្

់ោមាន

ល់

ោះអនក្រាល់ោ្ា

ដ៉ូឆសនោះ

ត្វក្នុងសោកា
់ពឹងសលើែ្ុំ។

៉ូម្អនក្

ខប រិត្ឱាយលអិត្

ឆប់ខក្បរំនិត្

រិត្ឱាយបាន

លោះក្បសយជន៍ត្ឆ
៉ូ

ដ៉ូ ក្បសយជន៍្ំ

សនោះសទើបសៅឆំ

អនក្មានក្បាជាញា។

សទោះណាជីវិត្

ោពិត្ម្ិនសទៀង

សក្ើត្សហើយរឺសលអៀង សទៀង

៉ូនាយ

ម្

ង្ខា

ខត្សបើម្ិនខង

រង់ឆប់ម្ ណា

វិន្

កាលាយជាសផោះផង់ ។

អនតរាយ៍

ដ៉ូឆសនោះក្រប់ម្នុ
ក្ាាក្បឹងពី
សបើខផនដី

ាស

់សលើខផនដី

់

សោយឆិត្ផ
ត ចិត្ផចង់
ឯម្នុ

ាសក្៏រង់

ចា

បាន

ុែត្វងាស
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យ៉ូ លង់ហ៉ូ ខហ។

សយើងរួ ខត្រិត្ថា
រឺជា ប

ំសា ៉ូន

៉ូម្ាបជ
ី ីវិត្ជាអនិឆចំ ខត្ជីវិត្

់ជាត្ិមាត្ុភ៉ូម្ិ និងភពខផនដី ជាត្ិក្ត្ូវខត្

ឹងមាំ ភពខផនដីក្ត្ូវខត្ ឆ
ួ ចាក្ពីកា បំផ្លាញ។ សយើង
ទំងអ

់ោ្ា ក្ត្ូវខត្ ួម្ោ្ាជួយខង ក្ាាជាត្ិមាត្ុភ៉ូម្ិ

និងភពខផនដី សនោះ ឱាយ ដ៉ូឆជាក្
សទោះណាជាជីវិត្ ក្ត្ូវសាប
ក្៏សោយ ខត្

ុក្ក្ំ សណ្ើ ត្ ប

់ែលួន

៉ូនាយ ឬ លត្់ ោយសៅ

ក្មាប់ភពខផនដីម្យ
ួ សនោះ រឺក្ត្ូវខត្

ថិត្សៅយាង ឹងមាំ និងរង់វងាសជានិឆចនិ នត ៍ត្សៅ។

ចា

ំសា ៉ូន
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មែន្ៃីរៅ ជីវិតក្៏ ស់

ចា

ំសា ៉ូន
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ចា

ំសា ៉ូន
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ទឹកមានក្ចំងសក្មាប្់កា ោ តិនល្អាយ

ូ ល្ៅ

ោសវាលោសកាលបានយ៉ាងណា ជីវិតល្នេះក៏
ក្តូវកា ក្ចំងគឺក្ពេះធត៌ សក្មាប្់កា ោ ដូចគ្នាអ៊ី
ចឹងដដ

ល្ទើប្ល្ធវើឲយប ជីវត
ិ ល្នេះ មានភាពលអក្ប្ល្សើ

តិនលុេះកនុងអំណាចបាប្អកុសល។

ចា

ំសា ៉ូន
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ជីវត
ិ ៃូចម្ាសទ្ឹក្ហូ

3
សម្ើលខែាសទឹក្ហ៉ូ

សជា ជន់ក្នុង

ខភនក្ក្បឹង

សោយរិត្ពិចា ណ្៍

ំឡឹង

ទឹង

ទឹក្ហ៉ូ ិញៗ

បសណ្្ញសលើោ្ា

បោះផទប់ងោ
ម

ខបក្ទឹក្ផ្កាខក្ត្ង។

លក្្ំត្៉ូឆ

ដងគួឆឆ៉ូលោ្ា

ន្ំយក្ជលសា

ហ៉ូ សៅឯងៗ

សនោះរឺ្ម្មជាត្ិ

បសងកើត្តក្់ខត្ង

ដង

ទឹក្ហ៉ូ ឥត្អាក្់។

ទឹង្ំខវង

កា ណ្៍សនោះស្វើឱាយ

រិត្ដល់ជីវិត្

សក្ើត្ម្ក្

សៅក្នុងវដតៈ

់

ថិត្

វិលវល់អសន្ទល
ា

ក្នុង

ងាា ឆក្ក្

ដ៉ូឆខែាសទឹក្ធ្លក្
ា ់

ហ៉ូ សៅជានិឆច។

ខែាសថ្នទឹក្ហ៉ូ

ដ៉ូឆជាជីវិត្

ខដលខត្ងក្បក្ពឹត្ត ក្នុងវដតក្ិឆច
ទឹក្ហ៉ូ បោះងម

ខបក្សជា ជន់លិឆ

សក្បៀបដ៉ូឆជីវិត្

ក្ោជួបឧប

រគ

ចា

ទឹក្ហ៉ូ ៗសៅ
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សៅកាន់ទសនល

ហ៉ូ សៅយាង

ថិ

ិញៗឥត្អាក្់

សក្បៀបដ៉ូឆជីវិត្

ថិត្ក្នុងវដតៈ

ខត្ងធ្លក្
ា ់ឆល
៉ូ ក្នុង

្ម្៌ម្ ណ្ៈភ័យ។

អនិឆចំទក្
ុ ខំ

អនតតា្ម្៌សនោះ

ជា្ម្៌មានសក្

ោះ

សៅក្នុងសោក្ិយ

មានក្ិឆចបផ្
ំ លាញ

ត្វក្នុងភពថ្ក្ត្

ឱាយទទួលក្តី
លុោះដល់និ
ចាក្វដត

វិន្
វាន

សៅសោយ

អនតរាយ ។

សទើបបាន ួឆផុត្

ម្ុទទ

ខលងសក្ើត្ខលងចា

ថ្នក្ម្មទំងឡាយ
់ ខលងសាលាបខ់ បក្ធ្លយ
ា

បាាយ ក្នុងសាថាន

ដំសណ្ើ ថ្នខែាសទឹក្ហ៉ូ
ម្នុ

ំសា ៉ូន

ុែ

ៃប់ ។

ក្៏ដ៉ូឆជាដំសណ្ើ ថ្នជីវិត្

ាសសយើងមា្ក្
ា ់ៗខដ ។ ជីវិត្

ខម្ងមានកា បត្់

ខបន សៅក្នុងលំ ហ៉ូ ថ្នទឹ ក្ ក្៏មានក្ត្ី ក្រប់ ក្បសភទ
ខហបខហលបត្់ឆុោះបត្់សឡើង។ ជីវិត្មានឧប
ទឹក្ក្៏មានផ្ទាំងងមដុោះសៅ

រគ ឯ

ង
ំ ក្ត្ង់ក្ខនលងខដលទឹក្ហ៉ូ

ជាផលវូ លំហ៉ូ ថ្នទឹក្ ស្វើឱាយទឹក្វិលក្ចាលឆុោះក្ចាលសឡើង។

ចា

ទឹ ក្ រឺ ោ ឈប់ ហ៉ូ

ំសា ៉ូន
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សៅក្ត្ង់ ក្ ខនល ង ខដលមាន

ទំន្បដក្់ទឹក្សក្ៅ ឯ
ី ជិវត្
ិ សៅសពលខដលជួបឧប រគ
ក្៏ចាំបាឆ់ក្ត្ូវខត្មានសម្តតា្ម្៌និងបញ្ញា សៅក្នុងឆិត្ត
ឱាយបានសក្ឆើន សដើម្ាបី ក្ាាលំនឹងជីវិត្។ ក្ក្ខ
ហ៉ូ

ថ្នទឹក្

ខដលហ៉ូ សៅោមានថ្ងៃក្ត្ឡប់វិញ សក្បៀបដ៉ូឆជា

ជីវិត្ ខដលមានខត្ថ្ងៃសៅម្ុែជានិឆច។ ទឹក្ផតល់រណ្
ុ
ក្បសយជន៍សក្ឆើនយាងណា

់ដល់ម្នុ

ាសសោក្ ជីវិត្

ក្៏ផតល់ ឱយា ន៉ូវ រុ ណ្ក្បសយជន៍ សក្ឆើន យាង ខដ
ម្នុ

ាសសោក្សយើង ក្ប
ឆំស

ិនសបើដឹងពីវិ្ីសក្បើ។

ោះរុណ្វិបត្តវិ ិញ ទឹក្ក្៏ជាសម្បងកអនតរាយ

ម្ួយ ដ៏កាឆសាហាវផងខដ

ស

ជីវិត្សយើងបាន ោដ៉ូឆោ្ខា ដ

នឹងម្នុ

ខដលសក្បើជីវិត្ក្នុងផលូវែុ
ស

ដល់

លរឺោអាឆ

មាលាប់

ាសម្ួយឆំនួន

សោយស ឆក្តក្ី បមាទ សហើយ

ឆក្តីក្បមាទសនោះឯង ខដលជាសម្បងកអនតរាយ ដ៏ពិត្

ក្បាក្ដ ប
សាលាប់

ជ
់ ីវិត្។ អនក្ក្បមាទ ទុក្ដ៉ូឆជាម្នុ

ម្ដ៉ូឆជាពុទភា
ធ

ិត្

ាស

ខម្តងថា៖

បមាសទ ម្ឆចសុ ន្ បទំ «អនក្ខដលក្បមាទ ខម្ង
ឆ៉ូលសៅកាន់ផវលូ ថ្នស

ឆក្តសា
ី លាប់»។

ចា

ក្រប់ជីវិត្

ំសា ៉ូន

់សៅទំងអ
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់ អាឆក្ត្ូវបាត្់បង់សៅ

ន៉ូវក្បសយជន៍ ឬក្ត្ូវអនតរាយ ក្ត្ឹម្ខត្ម្ួយបក្បិឆ
ខភនក្ខត្បុសណា្ាោះ ក្ប
សៅក្នុង

ន
ិ សបើសៅខត្មាន្ម្៌ក្បមាទ

ន្តាន។

ថ្ងៃសនោះែ្ុំបានផ្លា

់បតូ ទីក្ខនលង ពីសជើងភនំមាខាងសៅ

កាន់ទីក្ខនលងម្ួយសទៀត្ ជាក្ខនលងខដលមាន
្ម្មជាត្ិ ម្ិន
ខអបសៅឈ

ក្ម្

់

វ៉ូ ជាចាញ់ោ្ាបុន្មានផងខដ សទ។ ែ្បា
ុំ ន
សៅក្ចាំងមាខាងថ្នមាត្់

ទឹង។ សៅទីសន្ោះ

ម្ាបូ សៅសោយផ្ទង
ាំ ងម្ៗ
ំ ជាសក្ឆើន ក្នុងសន្ោះមានដ៉ូឆ
ជាងមោ ខដលជាងមបក្បោះទឹក្ ត្សក្ម្ៀបោ្ាជាជួ ៗ និង
ជាពិស

ថ្ក្ពក្ពឹក្ាាដ៏្ំលវឹងសលវយ
ើ
ដុោះអម្

មាត្់

ទឹង ស្វើឱាយ

ទឹងកាលាយសៅជា

ងខាង

ទឹងថ្បត្ង បានស

ើញ

កាលណា ដួងឆិត្ត ំសជើប ជ
ំ ួលក្ត្សអក្ក្ត្អាល សភលត្
ើ
សភលើនស

ទើ សភលឆភាលាំងសាមា ត្ី។

ែលួនែ្ុំដ៉ូឆក្ត្ូវសទពម្នត
សាតាប់

ំសឡងទឹក្ហ៉ូ សាតាប់

យំសែ្ៀវខាញា និង
ខ

ណ្្ំដួងឆិត្តអឆ
៊ី ឹង ែ្ុំបាន
ំសឡងបក្ាសីបក្ាាខក្

នូ ទងគឆ
ិ ោ្ា ថ្ន

ក្

លឹក្ ក្
ុ ខជាត្ិទំងឡាយ

នពីសរាោះ ណ្្ំ។ ឯសៅសលើសវហា

៍វញ
ិ
ថ្ផទសម្

ក្៏

ចា

ក្ំពុងខត្បតូ ពណ្៌ បតូ
ថ្នសាយណ្ហ

ំសា ៉ូន
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មី ត្ក្ម្ូវសៅតម្សពលសវោ

ម្័យ។ ែ្បា
ុំ ន

ំឡឹងសម្ើល សៅអនក្អុំ

ទ៉ូក្ម្ួយរ៉ូខដលក្ំពុងសបាលក្បណាំងក្បខជងោ្ា សពល
ែលោះក្៏អុំ សពលែលោះក្៏ឈប់ ែ្ុំ
រ៉ូសនោះ ស្ៀបោ្ាជាម្ួយនឹង
ទឹក្

ំឡឹងសម្ើលទ៉ូក្ត្៉ូឆៗម្ួយ
ទឹងដ៏្ំខ

ន្ំ។

ទឹង ម្ិនខដលធ្លាបឈ
់
ប់ហ៉ូ

វិន្ទី ោបានហ៉ូ អ

៉ូម្ាបីម្ួយ

់ យៈសពលជាសក្ឆើន យឆ្ាំណា

់

ម្ក្សហើយ កា ណ្៍ សនោះស្វើ ឱាយែ្ុំអ ត្់ ក្ទំ ម្ិនរិត្ ដល់
ជីវិត្ម្នុ

ាសម្ិនបាន។

ជីវិត្ សៅសពលែលោះរឺម្ិនែុ
សឡើយ ម្ិនែុ

ពីក្ក្ខ

កាន់ទសនល ដ៉ូឆជាស

អវីពីក្ក្ខ

ទឹក្សសាោះ

ទឹក្ ខដលហ៉ូ ធ្លាក្ឆ
់ ល
៉ូ សៅ

ឆក្តសា
ី លាប់ ខដលក្ត្ូវបានសរចាត្់

ទុក្ថា ជាទសនលថ្នជីវិត្សនោះឯង សហើយរាល់ៗខត្ជីវត្
ិ
រឺោក្ត្ូវខត្ហ៉ូ ឆ៉ូលសៅ ួម្ោ្ាសៅក្នុងទីសន្ោះ ក្ោន់ខត្
ថាយ៉ូ ឬឆប់ខត្បុសណា្ោះា ។
ក្ក្ខ

ទឹក្ ជា ប

មា
់ នជីវិត្ ជាទីឱាយក្ំសណ្ើត្ថ្ន

ជីវិត្សក្ឆើនក្បសភទ ឱាយម្នុ
អាក្

ាសក្រប់ ៉ូប បានពឹង

យ
័
ប ិសភារនិងសក្បើក្បា

ក្់

់ ឱាយក្ត្ី កាតាម្ ែាយងនិង

ចា

ំសា ៉ូន
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ត្វក្រប់ក្បសភទ ត្៉ូឆ្ំសៅក្នុងទឹក្ អាឆ
សោយសហាឆ

៉ូម្ាបខី ត្សដើម្សឈើសៅទីសន្ោះ ក្៏

បាន សោយសា កា អាក្
ទី សាថានខដលក្បា

ចាក្ទឹ ក្ ក្៏ ជា ទី សាថានខដល
ក្មាប់អាក្

ុែ ដុម្ សក្ាសម្ក្ាានត ដ៉ូ សឆនោះ ខែាសទឹក្ហ៉ូ

សយើងយាងឆាា

ស់ ៅ

័យទឹក្ផងខដ ។

ក្បា ចាក្ជីវិត្ សបើមានទឹក្លអ
ក្៏

់សៅបាន

យ
័
ជីវិត្
បានក្បាប់

់ ន៉ូវអ ្
ិ ម្៌ដ៏ពិត្ក្បាក្ដ ថ្នពិភព

សោក្សយើងសនោះ។
ែ្ុំបានឆំណាយសពល សដើ យាងយឺត្ៗ តម្ងម
ខដលដុោះ សៅតម្មាត្់

ឹទ ង មាត្់ ទឹ ក្ សដើ ែលោះ ោ ែលោះ

សតងែលោះ តម្ផលូវខដលមាន

ភាពសផាសងៗពីោ្ា។ ទី

បំផុត្ ែ្ក្
ុំ ៏បានសដើ សៅដល់ក្ខនលងម្ួយ ខដលមាន
ផ្ទាំងងម្ំៗ ខអបជាប់សៅនឹងមាត្់ក្ចាំង សហើយលយ
ឆ៉ូលសៅស

ទើ

ែ្ុំអាឆសម្ើលស
យាងឆាា

ក្់ក្ណាតល
ា

ទឹង កា ណ្៍សនោះសទើបស្វើឱាយ

ើញ ន៉ូវសដើម្សឈើ្ៗ
ំ ទំងឡាយ បាន

់ និងលំហ៉ូ ថ្នទឹក្

ទឹងដ៏ខវងអន្លាយ ស

ទើ

ោឆ់ក្នទយ
ុ ខភនក្។ សៅតម្ខម្ក្សឈើទំងឡាយ ខដល
លយឆ៉ូលម្ក្ខាង

ទឹង មានលម្អសៅសោយផ្កាសក្

ង

ចា

ក្

ំសា ៉ូន
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ត្ ោត្ នធឹងអប់សោយរនធពិសោ ក្ក្អ៉ូបឈៃយ
ុ

ឈៃប់

ពវទិ

ទំងពួង។ សដើម្ែលោះ ក្៏មានបក្ាសីបក្ាា

ទំក្ជក្ជាក្ទនំ តម្បណាតាខម្ក្ត្៉ូឆ្ំទំងឡាយ សម្ើល
សៅម្ិនក្ត្ឹម្ខត្ក្

់សាត្
អា បុសណា្ាោះសទ រឺស

សៅសោយភាពអអ
៉ូ សទៀត្ផង។ ភាពក្
អ

់សនោះ រឺោបានបសងកើត្ឱាយមាន ន៉ូវស

ខលង ជាស

ឆក្តី

ែ
ុ ខដលសក្ើត្អំពី

សពញ
់សាអាត្ទំង

ឆក្តី

ុែដ៏ថ្ក្ក្

នតភា
ិ ពថ្ន្ម្ម

ជាត្ិ។
ម្នុ

ស
ា បានសបាោះបង់សចាលន៉ូវ្ម្មជាត្ិ សហើយ

ពាាយម្សលើក្ត្សម្កើងន៉ូវែលួនឯង ម្ិនក្ត្ឹម្ខត្សបាោះបង់
បុណ្ណឹងសទ ខងម្ទំងកាប់បំផ្លាញសចាលសទៀត្ផង ដ៉ូឆ
ជាភនំក្ត្ូវកាលយ
ា សៅជាទីោលដីរាបស

មើ សហើយឯថ្ក្ព ក្៏

ក្ត្ូវកាលាយសៅជាទីោលលែសលែវ ក្

៉ូម្ាបីក្ត្ឹម្ខត្ជក្ម្ក្

ក្មាប់ក្ជក្ម្លប់ បនតិឆបនតួឆពុំបាន ទំងអ
សដើម្ាបីក្ត្ឹម្ខត្បំសពញស

ឆក្តសី ក្

ក្ឃ្លាន

ស់ នោះរឺ
ប

ែ
់ លួន

ខត្បុសណា្ាោះ សហើយសៅទីបំផុត្ ្ម្មជាត្ិក្៏ចាប់សផតើម្
ោក្់សទ ម្នុ

ាសវិញ ស

លរឺថ្ក្ពអ

្ម្មជាត្ិទំងឡាយ ក្ត្ូវក្ាស័យ

៉ូនាយ

់ ភនំក្ត្ូវ ោយ
ង្ខា បណាតល
ា

ចា

ំសា ៉ូន

ឱាយសក្ើត្សៅជាទឹក្ជំនន់្ៗ
ំ ឯអាកា
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ក្៏ស្តាហួត្ខហង

ែាយ ល់ ពាយុោះសបាក្បក្់ ខាលាំងៗ ជាញឹ ក្ ញាប់ ម្តងសហើ យ
ម្តងសទៀត្ោមានក្សាក្ក្សានត។
សត្ើរួ អនិចាខចា ដ ឬសទ ?
សម្ើលឆុោះ
ឆុោះម្ក្ខដ សក្
ស្វើឆំស

៉ូម្ាបីខត្សម្
ោះខាលាឆឆំស

ោះែលន
ួ ។ សយើង

ក្៏ម្ិនហាានបងអុ សភលៀង

ោះទសងវើដ៏អាក្ក្ក្់ ប
សងកត្ស

ខបក្ក្ក្ខហង ឯភាពរាំង

់ម្នុ

ាស

ើញដីចាប់សផតើម្សក្បោះ

ៃួត្ ក្៏សឆោះខត្ក្បាក្ដសឡើង

សហើយភពខផនដីទំងម្៉ូល ក្៏ចាប់សផតើម្ស្តាសៅៗជា
លំោប់។
ដំណាលោ្ាសនោះខដ ក្៏មានម្នុ

ាសម្ួយឆំនួន

ចាប់សផតើម្អនុវត្តតម្ផលូវក្ពោះ្ម្៌ សោយកា
ក្ម្បតម្្ម្មជាត្ិ ស

់សៅ

លរឺចាប់សផតម្
ើ ឱាយត្ថ្ម្ល្ម្ម

ជាត្ិសឡើងវិញ។
ខត្រួ ឱាយអនិចាចា សត្ើមានម្នុ

ាសបុន្មានន្ក្់សៅ

ហន៎ ខដលអាឆយល់បានដល់ក្ត្ង់ឆំណ្ឆសនោះ។ ែ្ុំ
អនុសមាទន្សក្ត្ក្អ

ឆំស

ោះក្មាម្ថ្ដ ប

៉ូម្

សា
់ ្ុជន

ទំងឡាយណាខដលបានល៉ូក្ចាប់យក្ ន៉ូវក្៉ូនសឈើ

ចា

ត្៉ូឆៗម្ក្ោំបណ្្តោះ។

ំសា ៉ូន
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ម្
៉ូ ឱាយសយើងទំងអ

់ោ្ាែំក្បឹង

ខក្បងជួយោ្ាសឡើង សម្តតក្
ា ុំបសណាតយ
ា
ឱាយភពខផនដី
សនោះខក្

ក្ក្ទសហាយំសឡើយ។

ឥឡូវសនោះក្ពោះ
សហើយ

៉ូ យ
ិ
ទន់សទ សក្ជទបណា

មីដ៏ក្សាលក្

ស់ ៅ

ទន់ បានជោះសៅក្ត្ូវខាងមាខាង

ថ្នសដើម្ ុក្ជា
ខ ត្ិទំងឡាយ ទុក្ឱកា

ឱាយែ្ុំ បានឆ៉ូល

សៅអងគយ
ុ
សៅខាងសក្កាម្ថ្នម្លប់សឈើសន្ោះ។ ែ្ុំអងគយ
ុ
សោយស

ៃៀម្សាងាត្់ខត្មា្ក្
ា ់ឯង សហើយ

ខាងមាខាងថ្ន

ទឹង។ សៅក្នង
ុ

ក្ំ ពុ ង ដឹ ក្ អន ក្ ដំ សណ្ើ

ឡ
ំ ឹងសម្ើលសៅ

ទឹងមានទ៉ូក្ឆម្លងជាសក្ឆើន

ឆ្ល ង ពី សក្ត្ើ យ អាយ សៅកាន់

សក្ត្ើ យ ន្យ កា ណ្៍សនោះ ស្វើឱាយែ្ុំរិត្សក្បៀបស្ៀបថា
ទឹងមានក្ចាំង ឯជីវិត្ក្៏ចាំបាឆ់ក្ត្ូវខត្មានទិ
ពិត្ក្បាក្ដម្ួយ។ មាោាថ្នជីវិត្ ក្៏ម្ិនែុ

សៅដ៏
អវីពីទក្
៉ូ

ខដលអនក្អុំក្ំ ពុងអុំ ឆ្លងក្ចាំ ងសន្ោះខដ ។ ឧប
ជីវិត្ ក្៏ម្ិនែុ

អីពភ
ី យនតរាយទំងឡាយ ខដលខត្ង

ខត្សក្ើត្មាន សៅក្ណាតល
ា ទឹក្

ទឹងសន្ោះសសាោះសឡើយ។

ក្ចាំង រឺជាទីតំងដ៏មានសា ៈ
សក្

រគថ្ន

ំខាន់

ក្មាប់ទក្
ឹ

ោះសបើមានក្ចាំង សទើបទឹក្អាឆមានក្ពំខដន ឆាា

់

ចា

ោ
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់ មានផលូវហ៉ូ ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ ដ៉ូសឆនោះក្ចាំងរឺជាក្ពំខដន

ក្ំណ្ត្់ និងត្ក្ម្ង់ទិ
ទិ

ំសា ៉ូន

សៅទឹក្ ឱាយមានទំហំនិងមាន

សៅជាក្់ោក្់។
ឯជីវិត្ក្៏ដ៉ូឆោ្អ
ា ៊ីឆឹងខដ ជីវិត្រឺចាំបាឆ់ក្ត្ូវមាន

សោលសៅ សហើយឯសោលសៅ រឺជាធ្ត្ុផាសំដ៏

ខា
ំ ន់

ខដលអាឆស្វើឱាយជីវិត្សនោះ មានត្ថ្ម្ល។ កា ស្វើដំសណ្ើ
ក្នុងផលវូ ខដលោមានសោលសៅឆាា

ោ
់

់

៉ូម្ាបីសដើ

បានឆមាងាយ ឆងយ
ា បុនណាក្៏សោយ ក្៏ទក្
ុ ដ៉ូឆជាកា
ឥត្ក្បសយជន៍ឥត្ែលឹម្សា ខដ សក្

ោះសម្ើលម្ិនស

ញ
ើ

ទីក្ខនលង ខដលែលួនក្ត្ូវសៅឱាយដល់ពិត្ក្បាក្ដ សហើយ
ដំសណ្ើ ក្៏សឆោះខត្ឆងយ
ា សៅៗជាលំោប់។
កា ស្វើដំសណ្ើ សៅឱាយដល់សោលសៅ ោក្៏ដឆ
៉ូ ជា
កា ខដលអុំទ៉ូក្ ឱាយដល់ក្ចាំងអ៊ីឆឹងខដ ខដលសនោះរឺជា
ឆំ ណ្ឆឆុ ងសក្កាយ

ប

់ មាចា

់ ទ៉ូក្ ត្៉ូ ឆ ៗទំ ងឡាយ

ខដលែំក្បឹងអុំឱាយដល់ ។
ជិវិត្រឺចាំបាឆ់ក្ត្ូវខត្មានទ
ក្ំ ណ្ ត្់ សោលសៅ ឱាយ បានឆាា

ាសនវិ

់ោ

់ សក្

័យ សដើម្ាបី
ោះសបើ ម្ិ ន

ចា

ំសា ៉ូន
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ដ៉ូសចា្ាោះសទ ជីវិត្ក្៏នឹងក្ត្ូវវិលវល់អសន្ទល
ា សៅអសន្ទល
ា
ម្ក្ដខដលៗ ោមានទីបញ្ចប់សឡើយ ។
ដ៉ូឆពុទធភា

ិត្ម្ួយ

យប់យ៉ូ

ក្មាប់អក្
ន សដក្ម្ិនលក្់ សយជន៍

ោឆ់ក្

យល

ងាា ខវងឆងយ
ា
ដឹងឆាា

ខម្តងទុក្ម្ក្ថា៖

ក្មាប់អក្
ន ស

បា យ
ើ ក្មាលង
ាំ សហើយ វដត

ក្មាប់បរ
ុ ល
គ

ល ទំងម្ិនខដល

ន
់ វ៉ូ ក្ពោះ្ម្៌។

ែ្ុំបាន

ម្លឹងទ

ាសន្ ន៉ូវរាល់

ក្ម្

ទំងឡាយ សោយក្តី ក្
ី រាយ និងសសាម្ន
ដួងឆិត្ត សក្
សក្ឆើន
ក្៏
ខ

នធឹក្

ោះខត្សម្ើលស

់្ម្មជាត្ិ
ាសអ

់ពី

ើញន៉ូវរុណ្ក្បសយជន៍ ដ៏

ន្ធាប់ ថ្ន្ម្មជាត្ិទំងអ

់សន្ោះ សហើយ

ម្លឹងសម្ើលផងខដ ន៉ូវរាល់ក្លលាបិឆក្ិឆចលាបួង ដ៏
នអាក្ក្ក្់ថ្នវដតជវី ិត្សនោះ ខដលទំងអ

លក្ខណ្ៈសដើម្ និងជាឆាាប់ ប
ម្នុ
ម្នុ

់សនោះ រឺជា

់្ម្មជាត្ិពិត្ៗ។

ាសខដលទទួលបានន៉ូវស

ឆក្តីទុក្ខ ក្៏សក្

ោះ

ាសឆង់យក្ឈនោះសលើ្ម្មជាត្ិ។ សពលបានយក្

ជ័យជម្នោះសលើ្ម្មជាត្ិសហើយ ក្៏សក្ត្ក្ក្ត្អាល សភលើត្
សភលើន ខត្សរខប ជាសភលឆរិត្ថា វត្ថធ្
ុ ត្ុខដលសរទទួល

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 124

បានបនតិឆបនតួឆម្ក្សន្ោះ ោបានសៅបំផ្លាញ ន៉ូវវត្ថធ្
ុ ត្ុ
្ម្មជាត្ិជាសក្ឆើនសផាសងសទៀត្ ឱាយសាប

៉ូនាយ ឱាយវិន្

អនតរាយនិងអនត ធ្នសៅ ។
សត្ើដឹងខដ ឬសទ
ស្វើឱាយបោះ

ក្ម្មភាពទំងអ

ល់ដល់្ម្មជាត្ិបុនណា។ ោក្៏ដ៉ូឆោ្ានង
ឹ

ទឹក្អឆ
៊ី ឹងខដ ខែាសទឹក្ដ៉ូឆជាខែាសជីវិត្ ក្ប
ស្វឱ
ើ ាយទឹក្

់សនោះោបាន
ិនសបើសយើង

យ
អុ ឬែ៉ូឆ ក្៏ដឆ
៉ូ ជាស្វើឱាយជីវិត្សយើង

យ
អុ

ឬែ៉ូឆដ៉ូឆោ្ា។
ទំ ងអ

់ សនោះរឺមានន័យថា ម្នុ

ាសបានស្វើ ឱយា

ជីវិត្ែលួន សដើ ដល់ផលូវទល់ក្ឆក្ម្ួយ ស
បំ ផ្លា ញ ែលួ ន ឯងឱាយ វិ ន្

លរឺជាកា

អនត រា យ។ ម្នុ

ាស សយើ ង រឺ

ឆ៉ូលឆិត្តស្វើអវី ខដលសបៀត្សបៀនែលួនឯងខាលាំងណា

។
់

ែ្ុំខត្ងខត្រិត្សៅក្នុងឆិត្តជាស ឿយៗថា ជីវិត្ខដល
សយើងបានម្ក្សនោះ ក្៏ជាជីវិត្ខដលក្ត្ូវសាប

៉ូនាយសៅ

រឺមានន័យថា ជីវិត្បានម្ក្ដំណាលោ្ានឹងកា បាត្់
បង់សៅវិញ។
ម្នុ

ាសសោក្ទំងឡាយ ក្នុង

ខត្ងមានអំនួត្អួត្អាងថា សរជាម្នុ

ម្័យកាលសនោះ
ាសទំ សនើបក្ម្ម

ចា

ជាម្នុ

ាសអភិវឌាឍន៍ ជាម្នុ

សោក្ន៉ូវ ស
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ាសខដលន្ំម្ក្ឱាយពិភព

ឆក្តីឆំ ស ីន ុងស ឿង ឱាយទន់

ពិ ភ ពសោក្ម្ួយ ខដលទន់

ម្័យ ឱាយជា

ម្័ យ ហួ

ក្ពំ ខដន

កា ស្វើ ដ៉ូសឆនោះ រឺ ោ ដ៉ូ ឆ ជាកា បំផ្លាញ ន៉ូវ ពិ ភពសោក្
ជាកា បំផ្លាញឱាយពិភពសោក្ទំងម្៉ូលសនោះ កាលយ
ា សៅ
ជាពិភពសោក្ម្ួយ ខដលោមានក្ពំខដននិងោមានក្ចាំង
ក្មាប់កា

។

៉ូម្ាបីទឹក្

ទឹង ទសនល

ម្ុក្ទ ក្៏ោមានក្ចាំង ប

ោខដ សដើម្ាបីទប់ទឹក្ម្ិនឱាយហ៉ូ លែោហាឆសៅ

់

ោល

កាលបាន។ ឥឡូ វសនោះ ពិ ភពសោក្ក្ំ ពុង

ថិ ត្

សៅក្នុងដំណាក្់កាលម្ួយខដលោមានក្ពំខដន ោមានអវី
សដើម្ាបីកា

រារាំង សហើយ

ម្លឹង ក្សម្ើលម្ិនស

ើញ

សក្ត្ើយន្យសក្ត្ើយអាយទល់ខត្សសាោះ។
ពិភពសោក្ខដល ក្
ី ឆំស ន
ី សនោះ ជាពិភពសោក្
ោមានក្ពំខដន ោមានក្ចាំង ោមានសក្រឿងកា
ស

ឆក្តីថា ជាកា ក្
ី ឆំស ន
ី ខដលក្បា

្ម្៌ និងរុណ្្ម្៌។

សន្ោះបាន
ចាក្ក្ក្ម្

ល
ី

ចា
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ែ្ុំបានសដើ ក្ត្ឡប់សៅកាន់ក្ខនលងសា្ាក្ស់ ៅ ឯសជើង
ភនំវិញ សោយទឹក្ឆិត្តសសាម្ន
សាអា ត្ ប ិ

ាស ក្

ប
់ ំក្ពង ងថាលា

ុ ទធឥត្ហមងសៅ សទោះណាជាមានស ឿង

សហត្ុជាសក្ឆើនក្ត្ូវរិត្ ជាម្ួយនឹងជីវិត្សនោះក្៏សោយ
សក្

ោះែ្ុំបានរិត្សោយស

ឆក្តី

ែ
ុ

ៃប់ និងពិចា ណា

ស

ើញដល់សា ៈក្បសយជន៍ថ្ន្នធ្ន្ម្មជាត្ិ ខដល

ជាក្រូដ៏ឆំបងនិងដ៏្ំបផ
ំ ត្
ុ ។
្ម្មជាត្ិសនោះសហើយខដលជាក្រូដ៏្ំ សហើយក្៏ជា
ក្រូដំប៉ូងបំផុត្ ប

់ក្ពោះ

សហើយសទើបកា ក្ត
សក្្ខត្ពីកា ក្ត
ក្ទង់បាន ក្ស

់ដឹង ប

ម្ពុទធ សក្

ក្់ ពោះអងគ ម្ិនជាអវីដថ្ទ

ើញ ន៉ូវម្៉ូលសហត្ុថ្នស

ជាត្ិថ្នកា សក្ើត្ ចា
អនតតា សហើយសលើ

ោះសហត្ុសន្ោះ

់ដឹងន៉ូវ្ម្មជាត្ិសនោះសឡើយ ក្ពោះអងគ

វិ្ី ំលត្់ទក្
ុ ខ ក្ពោះអងគក្ទង់

យាងឆាា

មាមា

ឆក្តីទក្
ុ ខ និង

ិក្ាាយាងឆាា

់ ន៉ូវ្ម្ម

់ ឈឺ សាលាប់ អនិឆចំ ទុក្ខំ និង
ពីសនោះសៅសទៀត្ ក្ពោះអងគក្ទង់ក្ជាប

់ថា កា ឧបាបត្តិក្សឡើងនិងកា បញ្ចប់សៅថ្ន

ជីវិត្សនោះ រឺមានសៅក្នុង្ម្មជាត្ិសនោះឯង។

ចា
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ខែាសទឹក្រឺជាខែាសជីវិត្ សហើយវដតជីវិត្ រឺជាវដតថ្ន
្ម្មជាត្ិ ខដលមានកា សក្ើត្និងកា លត្់សៅោមានទី
បំផុត្។ កាលសបើបានយល់ដល់ក្ត្ង់ឆំណ្ឆសនោះសហើយ
សន្ោះ សយើងពិត្ជាអាឆខ
ប ម្

វង ក្ន៉ូវឧត្តម្ភាពថ្នសាថាន

ុែ ឱាយដល់ជវី ិត្បានជាម្ិនខានសឡើយ សនោះរឺជា

ឆចភាពថ្នជីវិត្ខដលម្ិនអាឆក្បខក្ក្បាន។
ជីវិត្

ត្វសោក្

សោយក្ម្មសវរា
់ ងក្តីទក្
ុ ខ
ផលក្ម្មអក្បិយ
់ ងខត្ក្ម្ម

សក្ើត្ម្ក្ក្រប់ោ្ា
សាងក្ោអត្ីត្៍
ក្នុងសោក្ភពបី
ខក្ថ្ឆនជវី ិត្។
ចាំជាប់ក្ំសណ្ើត្

តំងពីកាលសក្ើត្

រឺក្ម្មវឆ
ិ ិក្ត្

ចាត្់ខឆងស ៀបឆំ

ឆងក្ក្ងឱាយ

់មានជីវិត្

ថិត្

សឆោះរិត្សឆោះថ្ឆន។

្ម្មជាត្ិបសងកើត្

ឱាយមានជីវិត្

្ម្មជាត្ិក្បឌិដឋ

ស ឿងសោខានសោក្ិយ

្ម្មជាត្ិសាងក្ម្ម

ក្បចាំថ្ងៃ

្ម្មជាត្ិខក្ថ្ឆន

ឱាយ

ុែទុក្ខ។

ចា
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្ម្មជាត្ិតក្់ខត្ង

ត្វ

ក្សាងោ

ត្វក្នុងភព

ន្

្ម្មជាត្ិសាងក្បាណ្ ឱាយែុ
្ម្មជាត្ិរ៉ូោប់

ង្ខា
ោប់

ថ្នជីវិត្ ។

ដ៉ូសឆនោះជីវិត្រឺជាឆាាប់្ម្មជាត្ិ ក្រប់យាងខដល
មានសៅក្នុងជីវិត្ ក្៏ជាអវីខដលមានសៅក្នុង្ម្មជាត្ិ
សនោះឯង។
ែ្ុំបាននិយយក្បាប់ខម្ថា ថ្ងៃសនោះែ្ុំ

ុំអនុញ្ញាត្

អ្ិបាាយអំពជ
ី ីវិត្ែលោះៗ ឱាយខម្សាតាប់ អ្ិបាាយសៅ
តម្ទ

ាសនៈ ថ្នកា យល់ស

ើញ ប

ែ
់ លួន សដើម្បា ីឱាយ

ខម្ បានវិ និ ឆេ័ យ និ ង ខក្ត្ក្ម្ូ វ ក្ត្ង់ ឆំ ណ្ ឆែលោះ ខដល
ពុទ
ំ ន់មានភាពក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ។
ែ្ុំបានក្បាប់ខម្ថា ជីវិត្រឺជាកា វសងវងវង្វាន់ ភ័នត
ភាំងតំងពីក្ំសណ្ើត្ម្ក្សម្លោះ សហើយក្៏ជា ប

ខ់ ដល

ក្ំណ្ត្់ ក្សដើម្ដំប៉ូង និងទីបំផុត្ម្ិនបានផងខដ ។
សយើងជាន ណា? ម្ក្ពីណា? ម្ក្ស្វអ
ើ ?
វី
សយើងពិត្ជាពុអា
ំ ឆសឈវងយល់ ដល់ក្ត្ង់ឆណ្
ំ ឆ
សនោះបាន បុខនតមានខត្ភាពជាសាឆ់សា សោហិត្ នឹង

ចា

ំសា ៉ូន
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ោ្ខា ត្បុសណា្ាោះ ខដលស្វើឱាយសយើងមានអា ម្មណ្៍ថា ក្ត្ូវ
កា ោ្ា ក្

ោញ់រាប់អានោ្ា និងមានន៉ូវភាពសម្ក្ត្ី

សាវាម្ីភ័ក្ឆ
តិ ំស

ោះោ្ាសៅវិញសៅម្ក្។

ក្មាប់ខម្ែលួនឯងក្៏ម្ិនដឹងសសាោះថា អនក្ខដល
ម្ក្ចាប់ក្ំសណ្ើត្ សៅក្នុ ងថ្ផទ ស
សបើសក្បៀបស្ៀបថ្ផទស
ក្៏រជា
ឺ មាចា

ោះ ប

ោះសនោះ សត្ើ ម្ក្ពីណា?
់ខម្សៅនឹងផទោះវិញ ខម្

់ផទោះដ៏ឆិត្តលអមា្ាក្់ ឆិត្តក្បស

ើ ែពង់ែព

់ឥត្

អវីសក្បៀបបាន។
ខម្ទនទឹង ង់ចាក្
ំ ៉ូនសោយក្តីសក្ត្ក្អ

ទំងខដល

ម្ិនដឹងសសាោះថា ក្៉ូនសន្ោះជាន ណា។ ខម្ក្ពម្ឱាយក្រប់
យាងទំងអ

់ ឱាយទំងកា ឆិញ្ចឹម្ បីបាឆ់ខង ក្ាា ភាព

ក្ក្់ស្តា ក្តីក្

ោញ់ សហើយខម្ក្៏ពុំខដល

ួ សសាោះថា

ឯងជាន ណា? ឯងម្ក្ពីណា? សពលខដលម្ក្ភាលម្
ា
ក្៏ក្

ោញ់ខភលត្ខត្ម្តង សពលខដលក្

ក្៏សសាក្សាតាយអាល័យអាសោោះ ក្

ត្់ក្បា

សណាោះក្

សៅ

សណាក្

វិសយរ ទឹក្ខភនក្ហ៉ូ ហាម្ ។
កា ក្
ក្

សងោះក្

ត្់ក្បា

ោ្ា ោពិត្ជាស្វើឱាយមានអា ម្មណ្៍

សង្ឆ សបើម្នុ

ស
ា សន្ោះជាម្នុ

ាសខដលសយើង

ចា

ក្

ោញ់ សពលក្

ឈឺចាប់។
ម្ិនក្
ក្

់ ក្

់ កាន់ខត្មានអា ម្មណ្៍

ោញ់ត្ិឆទុក្ក្
ខ ៏មានត្ិឆ សបើ

ោញ់ ក្៏ម្ិនចាំបាឆ់មានទុក្ខ សហើយសបើមាន

ោញ់ ក្៏មាន

រឺជា
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ត្់ក្បា សៅ ក្៏កាន់ខត្ស្វើឱយា សយើង

និទធសា្ាលណា

ថាឈឺចាប់ណា

ំសា ៉ូន

អបជា
់ រ៉ូនឹងោ្ាផងខដ

ខដលសនោះ

ឆច្ម្៌ពិត្មានក្នង
ុ ជីវិត្សនោះ។
ជីវិត្ ខម្ងមានកា ម្ក្និងកា សៅ ខដលសយើង

ខត្ងខត្និយយថា កា ក្

ត្់ក្បា

ឬឃ្លត្
ា ចាក្ោ្។
ា

រាល់សពលខដលឃ្លាត្ចាក្ោ្ា ស្វើឱាយមានអា ម្មណ្៍ថា
មានភាពែុ

ក្បក្ក្ត្ី។ សយើងសាក្រិត្សៅសម្ើលអែក្!

៉ូម្ាបីក្ត្ឹម្ខត្ជាកា ឃ្លត្
ា ចាក្ក្

ុក្ក្ំសណ្ើត្្ម្មត

សហើយដឹងថា ម្ិនយ៉ូ បន្
ុ មាននឹងក្ត្ូវក្ត្ឡប់ម្ក្ជួប
ោ្ាវិញក្៏សៅខត្អាល័យអាសឡាោះ ក្

សងោះក្

សង្ឆសខាលាឆ

ឆិត្តនឹក្រិត្បា ម្ភោ្ា ឆុោះទក្មាំខត្ជីវិត្ខដលក្ត្ូវឃ្លត្
ា
សៅសោយោមានថ្ងៃវិលក្ត្ឡប់វិញ សត្ើោនឹងសៅជាយាង
ណាវិញខដ សៅអែក្ ! ។
សនោះរឺ ជា រំ និត្ពិ ចា ណា
ខដលខត្ងខត្

ប

់ ជ នម្ួយ ឆំ នួន

ក្
ិ ាា និងតម្ោនន៉ូវធ្ត្ុពិត្ថ្នជីវិត្

ចា

សនោះ ក្ពម្ទំងតម្
សយនិសសាម្ន

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 131

សងកត្តម្ពិនិត្ាយ ក្បក្បសោយ

ិកា ។

តម្ពិត្សៅសន្ោះ សនោះរឺក្ោន់ខត្ជាកា ផ្លា
ទក្ម្ង់ែលោះៗ សដើម្ាបី
ោសៅភប់ក្ប
ឬក្៏ទក្
ុ ខសទ

់បតូ

ក្ម្ួលដល់ជីវិត្ សៅសពលខដល

ពវ ជាម្ួយនឹងសហត្ុកា ណ្៍ដអា
៏ ក្ក្ក្់
ទំងឡាយ។ ោដ៉ូឆជាកា ខដលផ្លា

់ពី

សដក្ម្ក្សដើ ឈ សៅអងគុយជាសដើម្ ម្ិនឱាយជីវិត្សៅ
ដខដលៗ ខដលភាពដខដលៗសនោះ រឺសៅដល់ស
សាលា ប់ សក្

ោះបាត្់ បង់

ឆក្តី

ក្ម្មភា ព ខលងមានកា ដក្

ដសងែើម្សឆញឆ៉ូល។
ស

ឆក្តីសាលាប់សនោះរឺជាជសក្ម្ើ

ដ៏លអបំផុត្ ខដល

្ម្មជាត្ិបានក្បរល់ម្ក្ឱាយ រឺសៅសពលខដលក្បព័នធ
សា

ងគកាយ បាត្់បង់ន៉ូវត្ុលាយភាព ក្រប់យាងរឺ

ក្ត្ូ វវិល ក្ត្ឡប់ សៅកាន់

ភាពសដើម្វិញ សហើយក្៏

សផតើម្សាជាងមីសឡើងវិញសទៀត្ ដរាបណាឆំហាយថ្នវដតៈ
ស

ល រឺក្ិសល

ក្ម្ម វិបាក្សៅខត្មាន។

សៅសពលខដលសយើង នឹក្ស

ើញដល់ភាពពិត្

ថ្នជីវិត្ខដលបានសក្ើត្ម្ក្ ឆិត្តសយើង ខម្ង

បាាយ

ចា

ំសា ៉ូន

នតិបាលភិក្ខុ / 132

ីក្រាយពន់ក្បមាណ្ សហើយសយើងសក្ត្ក្អ ខាលាំងណា
ឆំស

់

ោះជីវិត្ងមី ខដលបានម្ក្សក្ើត្សនោះ ខត្សយើងសភលឆ

រិត្ថា ដំណាលោ្ាសនោះខដ អាឆក្ំពុងខត្មាន
ក្ទសហាយំ ប

សម្លង

់ជនពួក្ែលោះ ខដលបាត្់បង់ន៉ូវជីវិត្ម្ួយ

ដ៉ូឆោ្ាសនោះផងខដ ក្នុងសពលខត្ម្ួយជាម្ួយោ្។
ា
ក្មាប់សយើងក្រប់ោ្ា សាក្
សត្ើសយើងក្ត្ូវ

ួ ែលួនឯងសៅសម្ើល

ស់ ៅសោយ សបៀបខបបណា ជាម្ួយ

នឹងកា ស្វដ
ើ ំសណ្ើ តម្ផលវូ ដ៏ខវងអន្លយ
ា ម្ួយសនោះ រិត្
ឱាយ បានលអ សហើ យ

ឹ ម្សឆ្លើ យ ស

កា សឆោះដឹង តម្លក្ខណ្ៈថ្ន

លរឺ សឆ្លើ យ សោយ

ឆចភាព។

ចា

ំសា ៉ូន
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ចា

ំសា ៉ូន
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ជីវិតគឺអវិជាា មានអវិជាាល្ទើប្មានជីវិត ល្ទើប្មាន
តណាា មានល្កើតចស់ឈឺសាប្
ា ់ គ្នានអវិជាា ក៏តិន
ចំបាច់មានជីវត
ិ ក៏តិនចំបាច់មានល្កើត ចស់ ឈឺ
និងសាាប្់តល្ៅល្ទៀត ចំណុចល្នេះល្ខកល្ៅថាជា
និោន
ា ។

ចា

ំសា ៉ូន
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ជីវត
ិ គឺអ្វិជាជា

3
អនិចាចាជវី ិត្
ងងឹត្
ំជល
ួ ក្

អវិជាជាបាំាងបិទ

៉ូនាយឈឹង
វឹង

ឆិត្តខ ងសក្ជើម្ក្ជួល
ឥត្បានរិត្ដឹង

ក្លលាបិឆអវិជាជា។
ភាពថ្នអវិជាជា

ឧបាទន្

និងត្ួត្ណាហា

អនក្ឱាយក្ំសណ្ើត្

ជីវិត្

ង្ខា

ត្វក្នុងសោកា

វិលសក្ើត្ម្ ណ្ៈ។
ជីវិត្សក្ើត្សាលាប់

់សៅក្នុងភព

ថ្ន

់ ងខត្ក្ម្ម

ងាា ឆក្ក្

ក្នុងង្ាំអន្ទក្
ា ់

ថ្នរុក្វដតៈ

ឥត្មានក្សាក្ក្សានត។
ដ៉ូឆសនោះជីវិត្
ក្ឋាននិ

ក្ត្ូវខត្ ត្់សរឆ
វាន

ត្ណាហាឧបាទន
សទើបបាន

ក្ំចាត្់អវិជាជា
ក្ុំឱាយសក្ើត្មាន
ុខា។

ចា

ំសា ៉ូន
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កាលពីសៅសក្មងៗសៅសឡើយ ែ្ុំឆល
៉ូ ឆិត្ត

ួ សដញ

សោលខម្ថា ៖
-សហត្ុអវីបានជាម្នុ

ាសក្បុ

ែុ

ពីម្នុ

-សហត្ុ អវី សទើ ប បានជាសក្ើ ត្មានម្នុ
និងម្នុ

ាសក្

ី?

ាសក្បុ

ី?

-សហត្ុ អីវ សទើ បបានជា
លក្ខណ្ៈ

ាសក្

ម្ាបត្តិែុ

ត្វ ក្រប់ក្បសភទ មាន

ៗពីោ្ា?

-សហត្ុ អីវ សទើបបានជា

ត្វ ែលោះ សៅក្នុងទឹក្ បាន

យ៉ូ ខត្ ត្វែលោះខប ជាសៅម្ិនបាន ក្នុងែណ្ៈសពលខដល
ត្វែលោះសៅក្នុងទឹក្បាន សហើយខប ជាសៅសលើសោក្ម្ិន
បានសៅវិញ?
-សហត្ុអវី បានជា
បាន ឯ

ត្វែលោះសហាោះសហើ

សលើអាកា

ត្វែោះល ខប ជាោ ល៉ូន សដើ សលើដីនិង

់សៅក្នង
ុ

៉ូង នធ?
-សហត្ុអវី បានជា
ទំងខដលមានអាយុក្
ឯឆំស
ួ ថា៖

ោះ

ត្វែលោះែលួន្ំ ឯ

ត្វែលោះែលួនត្៉ូឆ

បាលៗោ្?
ា

ំនួ ឆុងសក្កាយ ខដលែ្ុំបាន

ួ ខម្រឺ

ចា

សហត្ុអវី បានជាម្នុ
មានសក្ឆើនរាប់ខ

ំសា ៉ូន
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ាសសយើងម្ិនដ៉ូឆោ្ា ម្នុ

ាស

នោនន្ក្់ ខត្មានម្ុែមាត្់ និង

ណាឋានក្ទង់ក្ទយែុ

ខបលក្ៗពីោ្ា?

-សហត្ុអវី សទើបបានជាម្នុ

ាស មានខភនក្ពី និង

ក្ត្សឆៀក្ពី ខប ជាមានមាត្់ខត្ម្ួយ?
-សហត្ុអវី សទើបបានជាសជើងសៅខាងសក្កាម្ សម្តឆ
បានជាោម្ិនសៅពីខាងសលើ?
-សហត្ុអវី បានជាដំ ីមានក្បសមាយ
សទៀត្សម្តឆបានជាោមាន សហើយខប ជាមាន ប

ត្វដថ្ទ
់សផាសង

សៅវិញ?
ំនួ ទំងអ

ស់ នោះ សាតាប់សម្ើលសៅ ដ៉ូឆជា

ោមានែលឹម្សា ឥត្ក្បសយជន៍ឥត្បានកា
ខដលែ្ខុំ ត្ងខត្

ខត្ជា

ំនួ
ន
ំ ួ

ួ ខម្ជាស ឿយៗ។

សទោះជាជីក្ឫ

ជីក្រល់

ួ យាងណាក្៏សោយ

ក្៏ែ្ុំម្ន
ិ បានទទួល ន៉ូវឆសម្លើយណាម្ួយ រួ ជាទីសពញ
ឆិត្តសសាោះសឡើយ ឯឆសម្លយ
ើ ខដលខម្សឆ្លយ
ើ
មានក្ត្ឹម្
ខត្

ក្ាយថា ក្រប់យា ង

ុ ទធ

ឹងជា្ម្មជា ត្ិ ជាអនក្

បសងកើត្ សហើយក្រប់យាង រឺជាអវីខដល្ម្មជាត្ិផល
ត ់

ចា

ឱាយសដើម្ាបីសក្បើក្បា
ប

់

ែលួន

់ សៅតម្ស

ំសា ៉ូន
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ឆក្តក្ី ត្ូវកា សផាសងៗោ្ា

ត្វសោក្ រឺសដើម្ាបង្
ី យក្

ល
ួ
ក្នុងកា

ក្ម្ប

់សៅសលើពភ
ិ ពសោក្សនោះ។
ត្វែលោះមានឆងកូម្

ត្វែលោះមានក្ក្ឆក្ខវងៗ
ខដលទំងអ

់សនោះ ក្៏សក្

ត្វែលោះមានភលក្
ុ និងក្បសមាយ
ត្វែលោះមានស្មញម្ុត្ក្

ឆ
ួ ៗ

ោះខត្ពួក្សរមានត្ក្ម្ូវកា

ជាចាំបាឆ់សដើម្ាបីសក្បើអាវុ្ទំងអ

់សន្ោះ ក្នុងកា ឆិញ្ចឹម្

ជិវិត្។
ត្វែលោះមានពិ

កាឆសាហាវ ខត្ខប ជាម្ិនមាន

ក្ក្ឆក្ សដើម្ាបីក្ក្ញាំ ឬខាវាឆខាញាំអក្
ន ណា សនោះរឺជាភាព
ែុ

ខបលក្ោ្ា

ោងពពួក្

ត្វសោក្ទំងឡាយ ខដល

្ម្មជាត្ិបានបសងកើត្ម្ក្។ សយើងសម្ើលសដើម្សឈើសៅ
សម្ើល សដើម្ែលោះោមាន
និងកា

ែលួន ប
ពវ

់ោ។

ត្វទំងឡាយ រឺមានកា ក្ក្ំសណ្ើត្តម្

យៈព៉ូជពងាសខែាសក្
ខដលោក្បទ៉ូ

ំបក្មានទឹក្ទុក្ ក្មាប់ឆញ្
ិ ចឹម្

ឡាយ ប

ោ
់ សហើយសៅសពល

រាាយោ្ា ោខត្ងខត្សក្បើអាវុ្ ខដលសៅ

ជាប់នឹងែលួន ប

់ោខត្បុសណា្ាោះ។ ដ៉ូឆជា

ត្វខាលា ោសក្បើ

ចា

ក្ក្ឆក្ និងឆងកូម្ដ៏ម្ុត្ក្
ក្បសមាយ

ត្វព

ឯឆំខណ្ក្ម្នុ
ោះខត្ម្នុ

ួឆ ឯ

់ោសក្បើពិ
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ត្វដំ សី ក្បើភក្
លុ និង
និងស្មញសដើម្ាបឆ
ី ឹក្

ាសវិញ មានកា កាប់

សាហាវជាងសនោះ រាប់ខ
សក្

ំសា ៉ូន

មាលាប់ោ្ា កាឆ

នោនដងឯសណាោះ។ សនោះក្៏

ាស សក្បើកា យល់ដឹងសក្ឆើនយាង សហើយ

អាវុ្ ខដលសរសក្បើសដើម្ាបក្ី បហា ោ្ា រឺជាអាវុ្ខដល
សក្ើត្សឡើងពីកា ថ្ឆនក្បឌិត្ តម្ យៈភាពថ្វឆលាត្ ប
ពួក្សរ ម្ក្កាប់

់

មាលប
ា ោ
់ ្ាសោយឥត្ខក្ក្ង អា។

ខម្ បានសលើ ក្ សឡើងជា

ំ នួ ថា សត្ើ ន ណាឆលា ត្

ជាងអនក្ណា សហើយអនក្ណាលៃង់ជាងន ណាសៅហន៎?
អនក្ខដលឆលាត្ជាង ខត្ងបសញ្ជា ញុោះញង់ ឆំស
អនក្ខដលលៃ ង់ជា ង ឱាយកាប់

មាលាប់ោា្ជំនួ

កាល សោយសា ខត្កា សាក្លាបង សដើម្ាបី
ន៉ូវរសក្មាងកា ដ៏អាក្ក្ក្់ណាម្ួយ ប
ឆលាត្ថ្វ ខដលសរខត្ងខត្
ស

ឆក្តីសោភ សក្កា្ វសងវង

ស

ោះ

ែលួន ជួន
សក្ម្ឆបាន

់ែលួន។ ឯភាព

ើ ោ្ាសនោះ រឺបានដល់
អប់ ឥ

ាា ពាាបាទ ឆង

អាឃ្ត្ រំនុំរុំរួន សម្ើលង្យ ក្បមាងកាត្ទន និង

ចា

ំសា ៉ូន
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លាបិឆក្លសបាក្បសញ្ឆាត្ោ្ា សៅវិញសៅម្ក្ឥត្ឈប់
ឈ សដើម្ាបីយក្ឈនោះយក្ចាញ់ោ្ាសនោះឯង។
រួ ឱាយអនិចាចាណា
ក្នុងអវិជាជា សាក្

់ ពួក្សរក្ំពុងខត្ងប់ងល់សៅ

ួ បនតឆ
ិ សទៀត្សៅសម្ើលថា៖

សត្ើសនោះឬជាជ័យជំនោះ សត្ើសនោះឬជាកា អភិវឌាឍឱាយ
ីក្ឆំស ីន ខដលសរក្រប់ោ្ាក្ត្ូវកា ឆង់បានសន្ោះ?
តម្ពិត្សៅសន្ោះ ោពុំខម្នជាវឌាឍនភាព ឬក្៏ជា
ជយភាពអវីសន្ោះសទ សបើនយ
ិ
យតម្

ឆចភាពរឺក្ោន់

ខត្ជាហាយនភាពខត្បុសណា្ាោះ។
អនក្ខដលមានក្មាលាំងឬអំណាឆត្ិឆ រឺក្ត្ូវបាន
សរសបៀត្សបៀន កាប់

មាលប
ា ់ សហើយក្ត្ូវទទួលែុ

ខត្

ហ៉ូត្ ក្នុងែណ្ៈសពលខដលអនក្មានក្មាលាំង ឬអំណាឆ
សក្ឆើនជាង កាលាយសៅជាអនក្ខដលក្ត្ូវខត្ ហ៉ូត្សៅវិញ។
សៅសពលខដលម្នុ

ាស ឈលក្់វសងវងជាម្ួយនឹង

អំណាឆ ពួក្សរខត្ងបំផ្លាញន៉ូវអវីៗក្រប់យាង ខដល
សៅជុំវិញែលួនពួក្សរ។ សោយពួក្សរម្ិនបានយល់សសាោះ
សឡើយថា រាល់ជីវិត្នីម្យ
ួ ៗថ្ន ត្វក្រប់ក្បសភទ
ខត្ជាជីវិត្ដ៏អសាចា ាយ ជាជីវិត្ខដល

ឹង

ស់ ៅក្នុងភពខត្

ចា

ំសា ៉ូន
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ម្ួយ សលើខផនដីខត្ម្ួយ សហើយខបលក្ោ្ខា ត្ ប
៉ូ រាង
លក្ខណ្ៈ ពណ្៌
ឆំស

ម្ាបុ និង

ោះអនក្ខដលមាន

ត្ិបញ្ញាខត្បុសណា្ាោះ។
ត្ិបញ្ញាសក្ឆើន អនក្ដថ្ទ

សរខត្ងខត្សលើក្ត្សម្កើង និងសកាត្

ស

ើ

និងមាន

ត្ថ្ម្លជា និ ឆច ដ៉ូ សឆនោះ សៅក្នុងសហត្ុផ លសនោះ ែ្ំុក្ោន់ខត្
ំ ណ្ូម្ព

ឆំ ស

ោះសា្ុជនទំងឡាយ ខដលមាន

ន៉ូវលទធភាពជាងអនក្ដថ្ទ៖
-សម្តតាផល
ត ភា
់ ពក្ក្់ស្តា ឱាយដល់អក្
ន ខដលឯសកា
អន្ថា ក្ំ

ត្់ោមានទីពឹង។

-ផតលឆ
់ ំណ្ី ឱាយដល់អក្
ន ក្ក្ែាសត្់ ខដលមានន៉ូវ
ស

ឆក្តីសក្

ក្ឃ្លាន។

-ផតលភា
់ ព ឹងបុឹង មាំម្ន
ួ សាវាហាប់ ឱាយដល់អក្
ន
ខដលទន់សែាាយ។
-ផតល់ទីសា្ាក្់អាក្

័យ សៅដល់ជនខដលោមាន

ទីជក្ម្ក្សា្ក្
ា ់សៅពិត្ក្បាក្ដ។
-ផតលស់ ម្តតឆ
ា ិត្ត ដល់អក្
ន ខដលមានឆិត្តសក្កា្
ស្តាក្ក្ហាយ រំនុំរុំរួន ឆងអាឃ្ត្ពាាបាទោ្។
ា

ចា

សហើ យ ខដល

ំសា ៉ូន

ំ ខា ន់ ជាងសនោះសៅសទៀត្ សន្ោះរឺ

ផត ល់ ក្មាលាំងឆិត្ត ឱាយដល់ម្នុ

ាស ខដលែំក្បឹងក្បក្ពឹត្ត

អំ សពើ លអ បំសពញបា ម្ី សដើ ម្ាបីបាន
ស

ើ ញ ក្ពោះនិ
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សក្ម្ឆ្ម្៌

វា ន សាថា ន ផុ ត្ ទុ ក្ខ សហើ យ

ក្

៉ូ ម្ ឱាយ ស ៀន

សម្ើលន៉ូវជីវិត្សនោះ ថាជា ប ់មានត្ថ្ម្ល មានក្បសយជន៍
និងមានែលម្
ឹ សា ។
សៅសពលខដលសយើងបានស្វើដ៉ូសឆនោះសហើយ សន្ោះ
ក្នុងឆិត្ត ប

់សយើង ក្៏នង
ឹ ទទួលបាន ន៉ូវស

ឆក្តី

ុែ

ៃ ប់ សហើយ ក្ពម្ឱបក្ក្សសាបទទួលយក្ ន៉ូវ ជី វិត្
ក្រប់ក្បសភទម្ក្ទុក្សៅក្នង
ុ ឆិត្ត សោយក្តីសម្តតាក្ ណា
ុ
ជាម្ិនខានសឡើយ។ ឆិត្ត ខម្ងសក្ត្ក្អ ក្
ី រាយក្បា
ចាក្ក្តីក្ឆខណ្ន កា ឈ្្ន
ា ី

កា ពាាបាទ និងរំនិត្

អាឃ្ត្រំនុំរុំរួនផងទំងឡាយ។
ែ្ុំ បា ន
ម្នុ

ុំ អ នុ ញ្ញា ត្ ខម្ បនត សទៀត្ថា ខម្ ែ្ុំ រឺ ជា

ស
ា ខដលឆ៉ូល ឆិ ត្តរិត្ រិ ត្ម្ិ នឈប់ រិ ត្ដល់

ភាពអសាចា ាយថ្នជីវិ ត្ទំងឡាយ ខដល ួម្
ពិភពសោក្សនោះ ជាពិស
ែុ

ខបលក្ោ្ា ថ្នជីវិត្ទំងអ

រឺសម្ើលស
់សន្ោះ

់សៅសលើ

ើញដល់ភាព
ឹត្ខត្រិត្ ឹត្ខត្

ចា

ស្វើឱាយសម្ើលស
ស

ើញ រឺសម្ើលស

ំសា ៉ូន
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ើញដល់ម្នុ

ាស សម្ើល

ើញដល់ក្បព័នធែួ ក្ាាល ដល់ក្បព័នធសា

ងគកាយ

អវៈយវៈត្៉ូឆ្ំ សបោះដ៉ូង ក្បមាត្់

ួត្ សងលើម្ ខដល

ជាបំខណ្ក្ថ្នរាងកាយ។
កាលសបើរិត្សៅសហើយ កាន់ខត្ស្វើឱាយសម្ើលស
ភាពខបលក្អសាចា ាយ ថ្ន ប
ម្ិ នទន់ បានរិ ត្ដល់

់ទំងអ

ើញ

់សន្ោះ សហើយសនោះ

ភាពវិវ ត្ត ថ្នឆិ ត្ត ខដលជា

ធ្ត្ុប ម្ត្ថផងសៅសឡើយសទ។
ែ្ុំ បានជក្មាបខម្ថា ោពិត្ជារួ ឱាយអសាចា ាយ ខាលំាង
ណា

់ខម្ ខដលខម្បានបសងកើត្ ន៉ូវជីវិត្ក្៉ូនៗម្ក្សនោះ

ថ្ផទស

ោះ ប

ខ់ ម្ រឺសទពវិមាន ឬក្៏ជា ម្ណ្ីយោឋន
ា

ួោា ជាជក្ម្ក្ដ៏ក្ត្ជាក្់និងក្ក្់ស្តាបផ
ំ ុត្
ជីវិត្ក្៉ូនៗសា្ក្
ា ់អាក្

ក្មាប់

យ
័ សៅ។

សត្ើសហត្ុផលទំងអ

់សនោះ ោអាឆសក្ើត្សឡើងបាន

យាងដ៉ូឆសម្តឆសៅហន?
៎
សៅមាន

ក្ាយ

ួ បនតសទៀត្ថា សត្ើជីវិត្សនោះបាន

ម្ក្ពីណា? សហើយមានអនក្ែលោះ

ួ សលើ

ពីសនោះសៅសទៀត្

ថា សត្ើកា ខដលសយើងសក្ើត្ម្ក្សនោះ សក្ើត្ម្ក្សដើម្ាបី

ចា

អវីសៅ?

ំនួ សនោះរឺជា

ំសា ៉ូន

ំនួ ខដលសក្ើត្សឡើងពីអនក្ខដល

សក្ើត្ម្ក្ដ៉ូឆោ្ានឹងឯង ជាអនក្សផតម្
ើ
ួ ទំងសនោះ ក្៏ជា
សសាោះ សក្

ោះ
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ក្ាយ

ួ សឡើង។

ក្ាយ

ួ ខដលោមានឆសម្លយ
ើ ទល់ខត្

៉ូ ម្ាបីខត្ខម្ែលួ នឯង ខដលជាអនក្បសងកើ ត្

ក្៏សៅខត្ម្ិនអាឆសឆ្លើយបាន។
ជីវិត្រឺជា ប
កា

់ដ៏អសាចា ាយ ជា ប

ិក្ាា និងសឈវងយល់ សក្

់ខដលរួ ដល់

ោះថាសៅក្នុងជីវិត្សនោះ

មានភាពអាង៌ក្ំបាំង និងឆំណ្ឆខដលរួ ឱាយ

ងាស័យ

សក្ឆើនយាង។
ខម្បានមានក្បសា
ណា

់ សក្

ោះខម្បានស

ន៍ថា ខម្

បាាយឆិត្តខាលាំង

ញ
ើ ក្៉ូនឆ៉ូលឆិត្តរិត្ ឆ៉ូលឆិត្ត

ពិចា ណា ក្សហត្ុផល ក្ពម្ទំងបានពិពណ្៌ន្និង
ពិភាក្ាាពនាយល់អ្ិបាាយក្សាយស

ឆក្តី

ពវក្រប់

ខបបយាង ឱាយខម្បានសាតប
ា ់សទៀត្ផង។
ខម្បានក្បាប់ថា កា សាតប
ា ់ ប
សា ៈ

ំខាន់ខាលាំងណា

កា យល់ដឹង ប

់ សក្

់ខម្សនោះ រឺមាន

ោះបានសាតាប់នវ៉ូ អវីខដលជា

ក្
់ ៉ូន ជាជាងខដលខម្ អ្ិបាាយ

ឱាយក្៉ូនសាតាប់ខត្ម្ាាង។

ចា

សម្ើ ល សៅខម្ ដ៉ូ ឆ ជា

ំសា ៉ូន
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បាា យឆិ ត្ត ខាលាំ ង ណា

សហើយខម្បាននិយយឱាយក្មាលាំងឆិត្តែ្ុំ ឆំស

ោះកា

់

ិក្ាា

សឈវងយល់ពីជវី ិត្សនោះ ក្ពម្ទំងបានបញ្ជក្
ា ់បខនថម្
ឆុងសក្កាយថា ឆ៉ូ ក្៉ូន
បានឆាា

ោ
់

ក្
ិ ាាសឈវងយល់ ន៉ូវអវិជាជាឱាយ

់ណាក្
ា៎ ៉ូនមាតយ
ា ។

និយយម្ក្ដល់ក្ត្ង់ឆំណ្ឆសនោះ រឺោពិត្ជារួ
ឱាយអសាចា ាយខាលំាងណា

់ ែ្ំុែំអងគុយសាតាប់យ៉ូ ណា

សហើយ ខម្ម្ិននិយយអវទ
ី ល់ខត្សសាោះ ខត្ឆំស

់ម្ក្
ោះ

ក្ាយ

ជាឃ្លឆ
ា ុងសក្កាយ ខដលខម្និយយម្ក្សនោះ ខប ជា
ក្របដណ្្ ប់ សៅសលើ ធ្ ត្ុ ក្រប់យាង ខដលជាម្៉ូ ល
សហត្ុសដើម្ដំប៉ូងថ្នក្ំសណ្ើត្សនោះនិងជាវដត
រឺជា

ងាា ស

ល

ភាពវិលវល់ អសន្ទាលសៅម្ក្ថ្នជីវិត្សនោះ។
ជី វិត្រឺជាអវិ ជាាជ សក្

ជីវិត្សក្ើត្ម្ក្ ស

ោះខត្អវិ ជាាជ សទើ បបានមាន

លរឺសក្ើត្មានន៉ូវជីវិត្ក្៉ូនត្៉ូឆៗសៅ

ក្នុងថ្ផទខម្ សបើក្ំចាត្់អវិជាជាបានសហើយសន្ោះ វដត

ងាា

ថ្នជីវិត្ក្៏ក្ត្ូវបានបញ្ចប់ ឆិត្ត ខម្ង ឆ
ួ ផុត្ក្

ឡោះពី

ក្ងក្ិសល
ជាសទម្ន

ទំងពួង ខលងមានអា ម្មណ្ជា
៍
ាសជាសសាម្ន

ុែជាទុក្ខ

ាស ខលងមានកា ក្បាថា្ាឆង់

ចា

ំសា ៉ូន
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មានឆង់បាន ខលងមានត្ណាហាឧបាទន ខលងមានភព
ជាត្ិក្ំសណ្ើត្បនតសៅសទៀត្ សហើយទីបំផុត្ ែនធទង
ំ ៥
ក្ត្ូវ លត្់អ
និ

់ោមាន

ល់ ស

ឆក្តី

វាន ក្៏ ខម្ងក្បាក្ដសឡើង និ

ំលត្់ន៉ូវទុក្ខជា

ៃប់

ែ
ុ សៅក្នុងក្ពោះ

ន
វា ំ ប ម្ំ

ែ
ុ ំ កា

ែ
ុ ដ៏ថ្ក្ក្ខលង ៕៚
៉ូម្អនុសមាទន្

ចា

ំសា ៉ូន
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សត្វទង
ាំ ឡាយទាំងពួ ង៖
ដែលែល់ហ

យ
ើ នូ វហសចក្តីទុក្ខ សូមឲ្យជា

សត្វបាត្់ហសចក្តីទុក្ខហៅ។
ដែលែល់ហ

ើយ នូ វ ហសចក្តី ភ័ យ សូម ឲ្យ

ជាសត្វ បាត្់ហសចក្តីភ័យហៅ។
ដែលែល់ហ

យ
ើ នូ វហសចក្តីហោក្ សូមឲ្យ

ជាសត្វបាត្់ហសចក្តីហោក្ហៅហោង។

ចា

ំសា ៉ូន
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អ្នកប្រាជ្ញកាលស្វែងរកវិជ្ជា
ឬអ្វ់ប្ររព្ាាផងទាំងឡាយ
មិនគបាបីគិតដល់រូបកាយ
ថាប្រតូវស្បកធ្លាយឬប្ររាំប្ររ ។
បបើស្វែងរកធម៌អ្ប់រំចិតត
វនាសាំវុចរិតជ្ព្ូជ្ធ្រ
គួរតាំងចិតតគិតដល់មរណា
ថាមកប្របហារប្ររឥឡូវ ។
ប្រវីហិបតបបរវ
វរបវរកាំណាព្ាយបោយ
ចារ វាំសារូន វនតិាលភិកខុ

