
យថុា �ៃនជំៃនឿ៖ំេសចក�ីពិ៖ ជំចា ជៃំ៖ៃពំិ ីពំិេ៖ចធ កពេ� �២៤៖

ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖ំិតីរំយេយសកូវគំជនំៃពងៃ៖ទ៖ំជនំេាឿិឆ�ួ ?៖
េសជេី�ឿ៖អធំដយិ សំធរំូព �ិ ៃស៖

ីឿចំូនឿិគា ំេនំហំងកូព �ិ ៃ�ៃអំ�ហជំងជដ រព្ឆធឿយ 

ឧត�ម៖ សួស�ីនិមល! អរគុណែដលបននចំណាយលពួជ បួ គា�ផាកកពែព� បួ ាកគា� 

ានះ។ ខ�ុចមនសចណួរនចងសួរែាមាេទត។ 

និមល៖ សួស�ីឧត�ម ាតះែសកចរ�នាមម�ណនចាេះសចណួររជសងសចឯចចអសង បួ ។ 

ឧត�ម៖ ែមនាក�ណ ណជងមិញ ខ�ុចបននិិណាមួណម�យមមគ�មរខ�ុចយីសចណួរែដលមួ�ងខ�ុចបន 

សួរអចយីយួ�អប�ែដលមិនធម ជងបនាអចយីដចណា ចលង 

និចយីញតិផររជសងាណ�ចែដលមិនែមនាមគិសរជរសិបេ។ 

មួ�ងខ�ុចេេួលលសជតមនាមម�ណរជសងខ�ុចាំណមយបតជចគុត។ខ�ុចមនុរមាណអ លងែមនែេ

ន  លមជងែតាមផណម�បួខ�ុច��មនផរមជនចចមួណា��តាម�ច 

ខ�ុចមិនដាចថមតរតាវម�ណតជតញិិួចដ៉នាម�នា�ះាេ។ 

និមល៖ ាត�អកីាទាផរមជនចចរជសងួតង? 

ឧត�ម៖ ែមនាក�ណ បួខ�ុចបនពួជពនជរាេសមប �ងាកស�ែនមចាក�ផរ។ បួគិតថាយែតពន 

ជរាេសគឺសុេ�ែតាមគិមរ ន 

ដ៉ានបះាក�ណបួខ�ុច��នចងពែព�ាមួណជុរសា�ះយីះស�ុតចែដល ចួមេាួលលេ�ិមគិ

មរ ន ែដលខ�ុចបនមបជងួតងា�ះ។ ែតម� ណំសង 

ពនជរាេសរជ៉ា�ះមិនែមនាមគិមរ នា�ះាេ ។ 

ពចនួសាយផរជរប �ងជែនែមអកីែដលខ�ុចបននិិណ ួតងែាមឯចចនិិណថ 

អកីែដលជាមចងនាក�បុចគមគីរយីមយះាណសេ៉ត គឺមួនងែតាារែចនិឯន 

ឬ��ថមយះាណសេ៉តមួនងែតាមនុសាវនួត ឬ��ាមនុសា�ុក�ាប�មបសងជុួាំ្ះ។ 

នាចាក�ណ ាក�ាយបួតាចកចតងក នងអសងរលីច។ 

ខ�ុចមិនមប�ដន៉តអកីាដ�មីនិិណានញា�ះាេ ដ៉ានបះ ខ�ុច��មបជងួតងថ 

នាចាក�ផរលមតមាត ាក�ណាវម�ណសចណួរួតងាយបនាកយីជីគា�ាេទត 

និមល៖ អ៉ក៉! ាជរ� ាេទតាក�ណ!  ែតវ��បនជរប �ងថ បួរជសងរជសងសចយិតាមួតងនតង  

ំសង�បុចផរែសកចរ�ាសន��ីយិត។ 

មជសិនាជ�ាណ�ចុនគ�លងបនន៉តនាមម�ណលងនចាេះសចណួរឯចចានះ ខ�ុចគិតថ 

ួតងនាចផនងែតងណលស�ល�បុចផរេេួលណ�មយះាណសេ៉តេុ�ាមយះសាាងរ ះរជសង

ួតង។ 



ឧត�ម៖ ា�ះយិតាយិាសសំសង។ ដ៉ានបះ ាត�ខ�ុចគួរែតាវម�ណសចណួរបួខ�ុចិួចដ៉នាម�ន? 

និមល៖ ដចជ៉ចជចគុត រ ចឭ�បួសចន៉តះស�ុតចឯចចអសងែដលជង� ញថ មយះាម្សងបន  

ជាចន�តម�លាេ�ានះ ែដលវមិនែមនា��តាម�ចាំណមរាផស 

នល�ាម សងជ�៉រ ឬ��កយគនដនយា�ះាេ។ 

ឧត�ម៖ ខ�ុចុនាក�បន មនះស�ុតចាមន�នំសងែដលជង� ញថ មយះយិតាមនអតែិកយ  

និចបនជាចន�តអកីមគជងិួច។ 

និមល៖ជ�រ ជងម� រ ចឭ�បួរជសងសចអចយីះស�ុតចែដលជង� ញថ មយះគមគីជរសុិេ� គឺា 

ាសន��ីយិត ាក�ណសុេ�ែតានញម�យីមយះដ�ាុេិ�រ។ 

ឧត�ម៖ មនះស�ុតចាមន�នំសងែដលានញយីផរជចាយញជេេច�ណ ជុនណតេិុ និចតេិ  ុ

មស� ែដលជរប �ងថ  មយះគមគីរមិនែមនានញម�អចយីមបា� មនុសាា�ះាេ  

គឺា��តាម�ច ាំណផរជ �ំ លានញម�យីមយះដ�ាុេិ�រ។ 

និមល៖ េី៣ ជង� ញបួរជសងសចន៉តគមគីរណ៉ួ៉ន ពចយ៉�១៤ខ៦ ែនចថ “ មយះាណសេ៉តមន 

ជនរ៉លាទួតងថ ខ�ុចាគម៉ត ាាសន��ីយិត ាក�ណាពីតតិ ាជ�មិនម�តមខ�ុច 

ា�ះ ាួ នអប�ំាទសមយះតរជិតបនាម�ណ។ “  ាក�បុចគមគីរ�ិន្ផរ ពចយ៉�៤ ខ១២ 

ែនចថ មត ប�ាយមតយស��បនជរប �ងែដរថ  ាួ នាសន��ីសាាងរ ះំ  

ាំណមរអប�ំាេទតាមះ 

ាួ ន�មាមា ះំាេទតបនមជឯនម�មនុសាាេ� 

ាយាណ�ចនលង បួ បនសាាងរ ះា�ះាម�ណ។ 

ឧត�ម៖ ខ�ុចណលងយីារែចានះាក�ណ គឺមន៤ពាមម�សសាំះ៖ 

 ពាមម�សេី១ ារែចមយចនិឯន មយះាណសេ៉តមិនែដលមតរតបនជរប �ងអះុចថគម៉តែត  

មួណគតងគនាសន��ីសាាងរ ះា�ះាេ  យីាមេះផរជាមចងនានះមតរតបនជែនែមាក�បុច   

          គមគីរិួចាមន�នាកាយលាមផណម�ាេទត។ 

 ពាមម�សេី២ ារែចវនួតលីេ មយះាណសេ៉តយិតាបនជរប �ងអះុចថាគម៉តែតមួណ  

 គតងគនាសន��ីសាាងរ ះ យីាមេះែតមេចងាមនុសាវនួត។ 

ពាមម�សេី៣ មនុសា�ុក�ាប�មបសង មយះាណសេ៉តអះុចថាគម៉តែតមួណគតង�ច 

ាទផនងាសន��ីសាាងរ ះ តតិមេចងយុិម�ុក�មនុសាឯចចមណ មេចងដាចថ 

ខមួនសចមិនែមនាមយះយិតា�ះាេ ជុួែន�មេចងនិិណ�ុក�ាដ�មីឯញមនុសាាយ 

ាដ�រតម។ 

 ពាមម�សេី៤ ាសន��ីយិត មយះាណសេ៉តអះុចថ គឺាគម៉តែតមួណគតង�ចាទផនង  

           ាសន��ីសាាងរ ះ យីាមេះែតមេចងគឺយិតាគម៉តែតមួណគតង។ មេចង�ចយុចែតមបជងយីាសន�� ី



          យិត។ 

និមល៖ នាច ! ដចជ៉ច ម�គិតយីជរ� េី១ គឺាារែចាមយចនិឯន។ មយះាណសេ៉តមិនមួនងែត 

បនអះុចថ គឺគម៉តែតមួណគតង�ចាទផនងាសន��ីសាាងរ ះា�ះាេ 

ែតមេចងបនរសងយីសុគតាម�ចតញិ ាដ�មីជចះមឺយីជរ� ានះាេទត។ 

ាក�បុចមយះគមគីរ១�៉រនិា៉ស ១៥៖៧ ែនចថ 

ាមផរសងាម�ចតញិមេចងបនាលនាយជចជង៉នាច៥០០��ងបនាន�ញមយម បួ  

ែដលមនអប�ខមះាករសងរក៉ត ម�ដលងសយកគា�ានះ។ 

មនះស�ុតចមជតត�ិមស�ដ�គួរាយាពែមួណ 

ែដលមតប�ជ៉ួលបនសរាសរាក�បុចគមគីរ១�៉រនិា៉ស ាកនប ច៥៥គនមគិស�នព។ 

ាេ�ល៉ផ ាអប�សរាសរជេគមគីរ�ិន្ផរាកនប ច៦០ដលង៦២គនគ.ស 

ាក�ណមយះគមគីរសរ� ាាីឯចចម៉លមតរតបនសរាសរនជងាកនប ច៩០គនគ.ស 

គឺាមផណផររសងាម�ចតញិែត៦០នប ចជុួាំ្ះ។ 

វមិនែមនាាយលាតេមគជងមួនងសមមជងាយមនុសាមជ្ិតន៉តារែចាមយចនិឯន 

ាដ�មីជរប �ងអះុចថ មយះាណសេ៉តគឺាគម៉តែតមួណគតង�ចាទផនងាសន��ីសាាងរ ះ 

ាក�ណាមផណម�បនជរប �ងន៉តមយិត�ិផរមជតត�ិមស�ិ ួចាយញាលញជរជ៉ិរ 

ែដលមនុសាមប ណលងមយមេេួលាេត�ថ េុ�ដ៉នា មជតត�ិមស� 

ាក�ណជចាះមនាចលន៉តមយិត�ិផរណអ មជតត�ិមស�យិតា�ះាេ។ 

ឧត�ម៖ មជសិនាជ�គមគីរ�ិន្ផរមតរតបនសរាសរមតាមែត៣០នប ចាមផណយីផររសងាម�ចតញិ  

ន្សងាមនមនុសាាាមន�នាក�បុចម�យមពចនុចែដលបនាផរអិជ្ណរជសងមត ប�

ាយមតយស យីមយះាណសេ៉តថ មេចងគឺាគម៉តែតមួណគតង។ 

បួមួ�ងខ�ុចាកែតនចចចសម�ីរជសងាមដា��ចែខារម�កមាកេសាតតានប ច១៩៧០។ 

យួ�ួតងគឺាា�ាចពចេចង ែតយួ�ួតងចចបនន្សងំសង។ 

ដ៉ានបះាជ�មនរំមប �ងសរាសរាសទតាៀយីសមបណផលា�ះ 

ាក�ណជរប �ងអះុចថ ែខារម�កមនិិណខុសយីា�ះ ា�ះយួ�ួតងនាចដាច។ 

និមល៖ មជសិនាជ�ាណ�ចជង� ញថ ពាមម�សេី១ យីារែចាមយចនិឯនមិនែមនាផរយិត អីុនាច  

ាណ�ចុនជន�ាទពាមម�សេី២ យីមយះាណសេ៉តជរប �ងអះុចថគឺាគម៉តែតមួណគតង 

ជុួែន�មេចង គឺាមនុសាវនួត។ 

ឧត�ម៖ ាផរយិតំសង មជសិនាជ�មយះាណសេ៉តវនួត ាកតុអកីមនុសាាាមន�នបនាន�ញមេចង 

ាកមនមយះពនាាមផណយីាជងនន ច ាក�ណាពែថ 

មេចងយិតាបនមនមយះពនារសងយីសុគតាម�ចតញិ? 



និមល៖ ជរ� ដគេាេទតាមួណនាចេសានគនកយវនួតលីេា�ះ គឺមិនុនចតងន៉លាទ 

�បុច�មមិតគុណកយដ�ខគសងគនផរជាមចងនរជសងមយះាណសេ៉តបនាេ។ 

ាតពបជណ�ិ តែគប�និត�តេិុ ាមា ះ ាន.ី កកីាសុ� និិណថ 

ាសន��ីជាមចងនរជសងមយះាណសេ៉តាកាល�ះបចាក�បុចគមគីរមួថណពចយ៉�៥ដលង៧ 

គឺាាសទតាៀែដលខគចងខគសងឧត�មាល�សាសទតាៀ និចអតែជេ�� 

អចយីសុខកយគម៉តនិត� ែដលអប�ត�ិលតេិុ 

និចអប�និត�មស�ាកាល�យិះយាេ�បនសរាសរ ាទាេទត! 

ួតងបនានផរជាមចងនរជសងមយះាណសេ៉ត 

គឺាគាមមចសមមជងាសន��ីាាគពបណគនពីតតិមនុសាាតិ 

ាមួណនាចកយសុេិដិិនិណម សុខកយគម៉តនិត� និចកយរ�ីនណ។ 

ឧត�ម៖ មជសិនាជ�មយះាណសេ៉តាមនុសាវនួត ាកតុអកី��ផរជាមចងនរជសងមេចងយិតាមតាមមតរត 

ឥតាខ្ះ និចាួរយាំណអប�និត�តេិុ ែដលជង� ញថ ផរជាមចងនរជសងមយះាណសេ ៉

ត�ចាទរ�កយសុេិដិិនិណម និចសុខកយគម៉តនិត�? 

និមល៖ ាយលសចុនគមគីរសរ� ាាី សចាន�ញាក�ណថមយះាណសេ៉តមិនែដលមជមយិត� ឬ 

និិណអកីដ៉នាមនុសាវនួតា�ះាេ។ 

មជសិនមនុសាឯចចអសងអនុតត�តមផរជាមចងនរជសងមយះាណសេ៉តាក�បុចគមគីរមួថណ

ពចយ៉�៥ដលង៧ ា�ះមជែកលាមនែតមនុសាតិនតួនាេ 

ែដលមនជរ� ពចចឺគម៉តនិត�។ 

ឧត�ម៖ អ៉! យួ�ាណ�ចាកសលងែតជរ� យីរាេទតាេ។ គឺឯចចថមេចងាមនុសានិិណ�ុក�ដ� 

ុម��ង ឬ��ាអប�មបជងន៉តាសន��ីយិត។ មជសិនាជ�មយះាណសេ៉តមបជងន៉តាសន��ីយិត 

ាយលែដលមេចងអះុចថ គឺាគម៉តែតមួណគតង�ចាទសាសន��ីសាាងរ ះ 

ាណ�ចចចបនងមតរតែតាួរយតមន៉តអកីែដលមេចងបនមនជនរ៉ល 

ាក�ណាដ�រតមមេចងាទផនងាសន��ីសាាងរ ះ។ 

និមល៖ បនាក�ណ ជុួណ្ា ចសិននុះ ានផាកកគា�សិនាទ រនួចចនិិណ បួ យីជរ� សលងយីរ 

ាេទត។ 

ឧត�ម៖ កបាចាក�ណ នាចលងាត�! 

 


